คํานํา
(ปจจุบัน ตําราวาดวยประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ไดมีผูรูเรียบเรียบ
ขึ้นเผยแพรจํานวนมาก นับเปนความสะดวกในการศึกษาคนควาของผูสนใจ
ทั่วไป) อาจารยเสถียร โพธินันทะ นับเปนผูรูทางพระพุทธศาสนาทานหนึ่ง มี
ความรอบรูเรื่องพระพุทธศาสนาทั้งในดานหลักคําสอนและประวัติศาสตรเปน
อยางดียิ่ง และรอบรูทั้งในฝายเถรวาทและฝายมหายาน ฉะนั้น การนําเสนอเรื่อง
ราวของพระพุทธศาสนา ไมวาจะเปนในดานคําสอน หรือประวัติศาสตร ของ
อาจารยเสถียร โพธินันทะ จึงมีทวงทีและรสชาติแตกตางไปจากผูรูทานอื่น ๆ ทั้ง
มีประเด็จและแงมุมที่นาสนใจมาก
เรื่องประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ที่อยูในมือของทานผูอานนี้ เปน
เรื่องหนึ่งในจํานวนขอเขียนจํานวนมากของอาจารยเสถียร โพธินันทะ ที่มีคุณคา
ตอการศึกษาพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก ผูเขียนไดเตรียมขึ้นในลักษณะเปน
คําบรรยายสําหรับพระนักศึกษาสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย เปนตอน ๆ
ตอมาไดมีการจัดพิมพรวมเปนเลมเปนครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ พิมพครั้งที่ ๒
เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑ แลวไมไดมีการพิมพอีก มหามกุฏราชวิยาลัยเห็นวา เรื่อง
ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนานี้ เปนเรื่องที่มคี ุณคาทางการศึการดังกลาวแลว
จึงไดจดั พิมพขึ้นอีกครั้งหนึง่ นับเปนครั้งที่ ๓
จึงหวังวาประวัติศาสตรนพิ นธของอาจารยเสถียร โพธินันทะ เรื่องนี้
คงอํานวยประโยชนแกทานผูสนใจในการศึกษาพระพุทธศาสนาตามควร
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บทนํา
มูลเหตุแหงนิกาย
ทุกศาสนาจําตองมีนิกาย
ศาสนาใหญ ๆ ทุกศาสนาในโลกนี้ จะดํารงอยูโดยไมมีการ
แตกนิกายนั้นดูไมมีเสียเลย ทั้งนี้เพราะเมื่อศาสนานั้น ๆ แผกวางออก
ไปในหมูป ระชุมชนตางชาติตางภาษา ก็ยอมมีการเปลี่ยนแปลงบางเปน
ธรรม ยิ่งศาสนาที่มีอายุยนื ๆ เชนพระพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ
และครสตศาสนาเปนตนนั้น กาลเวลาและความผันผวนของโลกยอม
ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงอยูเอง อาจกลาวไดวา ศาสนาเกา ๆ ทุก ๆ
ศาสนาในปจจุบันนี้ ไดหางไกลหรือแปรความเปนไปจากเมื่อครั้งปฐมกาล คือในยามที่ศาสดาของศาสนานั้น ยังมีชีวิตอยูไมมากก็นอย
ศาสนาใดไมมกี ารเปลี่ยนแปลง ศาสนานั้นก็ไมเจริญได และในที่สุดจะ
ตองดับสูญหายไป อันการเปลี่ยนแปลงนั้นไมไดหมายเอาถึงการแกไข
ตัวบท หรือหลักปรัชญาธรรมของศาสนา เพราะถาเปนเชนนั้น จะกลาย
เปนการแตงตัง้ ประดิษฐศาสนาใหมขึ้นตางหาก แตหมายถึงการแกไข
วิธีการและปฏิบัติการบางอยางของศาสนาเทานั้น เพราะเหตุนั้น ทุก
ศาสนาถึงแมจะมีนิกายมากมายสักเทาไร และถึงแมจะลวงกาลผานสมัย
มานมนานแลวก็ดี หนาตาดัง้ เดิมของศาสนาก็หาไดเปลีย่ นแปลงไปไดไม
พระพุทธศาสนาของเราเปนศาสนาที่ยิ่งใหญและมีอายุมากศาสนาหนึ่ง มี
มนุษยชาติทนี่ บั ถือมากมายหลายรอยลาน กงลอแหงพระธรรมของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดหมุนเวียนผานไปตามประเทศเหลานี้
คือ อินเดีย สิงหล พมา ไทย เขมร ลาว ญวน หมูเกาะมะลายู จีน ธิเบต
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มองโกเลีย แมนจูเรีย เกาหลี ญี่ปุน และถึงแมอาณาจักรภาคตะวันตก
คืออียิปต กรีก ก็ยังมีปรากฏรองรอยหลักฐานในประวัติศาสตร เราเห็น
ไดแลววาอาณาจักรของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานัน้ กวางขวางมหาศาล
เพียรไร และเปนการแนนอนที่สุดวา ภายในจักรวรรดิอนั ยิ่งใหญนี้
บรรดาประเทศบานเมืองที่ขึ้นตอพระธรรมของพระองคนั้น ตางก็มภี าษา
ธรรมเนียมความนิยมตาง ๆ กัน ฉะนั้น เมือ่ รัศมีของพระพุทธศาสนา
สงทอดไปถึง ก็ยอมที่จะตองสัมผัสถูกวัฒนธรรมเหลานั้น และแลวก็
ตองผสมผสานกลมกลืนก็ได จึงสามารถเปลงรัศมีจรัสเรือง เพราะฉะนั้น
นิกายเปนอันมากจึงไดถูกเสกสรรคขึ้น แตโดยสวนใหญพระพุทธศาสนา
แบงออกเปน ๒ นิกาย คือมหายานและเถรวาท หรืออุตตรนิกายกับ
ทักษิณนิกาย และถาพูดถึงเรื่องจํานวนนิกาย หรืออุตตรนิกายกับ
ทักษิณนิกาย และถาพูดถึงเรื่องจํานวนนิกาย พระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาที่มีนิกายมากที่สุด ซึง่ ทั้งนี้ลวนแตกแยกออกไปจากสองนิกาย
ใหญขางตน สองนิกายใหญนั้นอุปมาดั่งแองน้ําบนภูเขาที่เปนบอเกิดของ
น้ําตก และน้ําตกนั้นก็กลายเปนลําธารไหลแตกแยกออกเปนแควเล็ก
แควนอย ฉะนัน้ (คําวาเถรวาทยังมีที่ใชกนั แพรหลายอีกคําหนึ่งวา
"หีนยาน" แตขาพเจาไมขอเรียกเชนนั้น เพราะคํานั้นมีความหมายในทาง
ไมดี ไมเหมาะสมจะใชเรียกนิกายในพระพุทธศาสนาเดียวกัน โปรด
เขาใจตามนีด้ วย)
มูลเหตุแหงนิาย
กลาวสําคัญพระพุทธศาสนา ถาเราจะสอบสวนถึงตนรากแหงการ
มีนิกายแลว ก็ไมอาจที่จะลืมนึกถึงหลักใหญ ๆ สามหลักที่พระพุทธเจา
ทรงวางไว นัน่ คือหลักของการศึกษาเลาเรียนใหเกิดความรูเรียกวาปริยัติ
หนึ่ง หลักของการกระทําตนใหดําเนินตามธรรมที่ตนรู เรียกวาปฏิบัติ
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หนึ่ง และผลที่ไดรับจากการปฏิบัติที่เรียกวาปฏิเวธอีกหนึง่ หลักสาม
ประการนี้มีความสําคัญเกี่ยวโยงกันอยู คือปริยัติเปรียบดังแผนที่ชี้ทางที่
จะใหถึงแหลงขุมทรัพย ปฏิบัติเปรียบทางคนหาขุมทรัพยนั้นตามแผนที่
ปฏิเวธเหมือนการเดินทางถึงจุด ขาดหลักใดหลักหนึ่ง ความสําเร็จผล
ยอมมีหาไดไม การที่นิยกายมีความเห็นแตกกันออกไปนัน้ ก็เปนเพราะ
ความบกพรองขาดหลักใดหลักหนึ่งไป และที่สําคัญอยางยิ่งคือ ไดขาด
หลักประการที่สาม "ปฏิเวธธรรม" ไปเสีย เราจะพิจารณาสังเกตเห็นไดวา
ปางเมื่อพระผูม ีพระภาคเจายังทรงพระชนมสั่งสอนเวไนยนิกรอยู
ปรากฏมีผูบรรลุถึงอริยภาพ คือมีผูตรัสรูธรรมกันมากมาย การปริยัติ
และปฏิบัติดําเนินรวมกันในทางเดียว อริยมรรคเมื่อมีผูเจริญกัน อริยผลก็บังเกิดเปนเงาตามตน เมื่อตางคนตางไดชมเชยอริยผลนั้นดวยตน
ของตนเองแลว ทัศนะคือความเห็นก็ยอมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แต
เมื่อพนยุคนั้นมาแลว กลับปรากฏวา อริยมรรคเปนแตเพียงเรื่องปรัชญา
อันนาเรียนนารูที่บรรจุอยูในพระคัมภีรเทานั้น จะหาผูมุงปฏิบัติตนอยาง
สมัยแรกไดนอ ยลง ทุกคนสวนมากมุงกันแตจะเรียนและจําทรงพระพุทธพจนกนั เปนปฎก ๆ อริยผลจึงไมคอยเกิดขึ้น เมื่อผูทรงศาสนา
มิไดเปนพระอริยะ และเมื่อความคิดในการปริยัติเฟองฟูขนึ ถึงขีดสุด
จนบางทีกลายเปนลัทธิแปลก ๆ มีสัทธรรมปฏิรูปเขามาเจือปน ผู
ร่ําเรียนก็ตีความหมายตลอดจนอรรถาธิบายสัจธรรมดวยปุถุชนอัตโนมัติ
ความคิดความเห็นของคนแตละคนที่มีตอ คัมภีรอันตนไดร่ําเรียนนั้น
แตกแยกออกเปนปกติ ตางคนตางเขาใจอยางหนึ่ง อีกคนหนึ่งเขาใจไปอีก
อยางหนึ่งไมตรงกัน และตางฝายก็ยดึ ถือมติของตนวาถูกตรง ของผูอื่น
ผิด เพราะปุถุชนเรานั้นมักจะเขาขางตนเองเสมอโดยมิใครจะคํานึงถึง
เหตุผลอะไรนัก และเมื่อตนถือมติใด ก็อดไมไดที่จะมีการวิพากษ

ประวัติพุทธ(๓) - หนาที่ 4
วิจารณเปรียบเทียบกับมติของฝายอื่น จึงไดมีการโตวาทะกันระหวางกัน
และกันวาใครจะดีกวาใคร หนักเขาก็เลยแตกสามัคคี แลวนิกายก็เปน
เงาตามเขามาทันที เรื่องเชนนี้โดยเฉพาะอยางยิ่งในชมพูทวีปแลว มักมี
การคัดคานโตคารมกันในขอธรรมอยางเอาจริง บางทีถึงกับวางชีวิตของ
ตนไวเปนเดิมพัน วาถาหากแพแลวจักยอมใหบั่นเศียรหรือเปนขาทาศ
ตลอดชีพ ประชาชนตลอดจนพระราชาก็นยิ มการใชเหตุผลเอาแพเอา
ชนะกันดวยวิธีตีฝปากเชนนี้ ปรากฏวาถาคณาจารยใดพายแพใน
สงครามโอษฐ ลัทธิของคณาจารยผูนั้นก็พลอยอับแสงลง เพราะพระ
ราชาและประชาชนไมเคารพนับถือ บางทีถูกขับไลใสสงออกนอกบาน
เมืองเลยทีเดียว เมื่อสถานการณแวดลอมเปนเชนนี้ ก็ยอมจะมีการ
วิพากษวจิ ารณความคิดของกันและกัน ซึ่งแมจะเปนลัทธิศาสนาเดียวกัน
ก็ตาม ใหเปนไปอยางไมหยุดยั้ง ตางฝายตางพยายามยกลัทธิของตนให
สูงเดนดวยวิธีนานัปการ และพระพุทธศาสนาในอินเดียยุคหลังจึงได
สมบูรณดวยเรือ่ งทํานองนี้ทกุ ประการ
จะยกตัวอยางใหเห็นในขอแตกตางทางมติเกี่ยวกับปญหาเรื่อง
นิพพานและจิต ภายในวงการพระพุทธศาสนาของไทยซึ่งเปนฝาย
เถรวาทลวน ๆ แตก็ยงั มีความเห็นไมสอดคลองตองกันได นักธรรมะ
บางพวกเห็นวานิพพานเปนอนัตตา ซึ่งทั้งนี้อาศัยพระพุทธภาษิตขอวา
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายไมใชตวั ตนเปนขออาง บางพวก
เห็นวาที่พระพุทธเจาสอนอนัตตา ก็เพื่อจะใหเรารูจักอัตตานั่นเอง แต
อัตตาที่นี้ไมใชอัตตาขันธหา ขันธหาเปนอนัตตา สวนธรรมของจริงคือ
พระนิพพานนัน้ เปนอัตตาตัวจริงของเรา มีพระพุทธภาษิตเปนหลักฐาน
วา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนนั่นแหละเปนที่พึ่งแหงตน ถาไมมีตน
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เสียแลว เหตุไรพระองคจึงสอนใหเอาตนเปนที่พึ่งเลา บางพวกเห็นวา
จิตนี้เปนธรรมชาติเกิดเร็วดับเร็วไมมีแกนสาร อีกพวกหนึง่ เห็นวาจิต
แทนั้นเปนธรรมชาติไมเกิดดับ ที่เกิดดับเปนอารมณตางหาก แตละ
ฝายลวนมีเหตุผลซึ่งอาจแสดงใหเห็นชัดดวยกันทั้งนั้น และแตละฝายก็
อางพระพุทธภาษิตเปนหลัก ตัวอยางนี้ลว นเปนมูลของการแตกแยก
นิกาย ซึ่งถาเปนสมัยโบราณเจาของผูใหกําเนิดแตละฝายอยากจะตั้งเปน
นิกายขึน้ ก็อาจจะได และพระพุทธศาสนาในเมืองเราก็จะมีนิกาย อนตฺตานิพฺพานวาท นิกาย อตฺตานิพฺพานวาท และนิกาย จิตฺตอนิจฺจวาท
นิกาย จิตฺตอมตวาท กันขึน้ บางเปนแน
เรื่องเชนนีแ้ มในสมัยพุทธกาลก็มีเหมือนกัน ดังในสุตตันตปฎก
ปรากฏมีภิกษุบางรูปมีความเห็นในพระธรรมตามความเขาใจของตนผิด ๆ
หรือถูกแตกไ็ ปถือรั้นเอาขางเดียว เชนพระยมกะที่มีทิฐิเห็นวา และพระ
สาติเกวัฏฏบุตรผูกลาววา "เรารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงแลวอยางนั้น โดยความวาวิญญาณนีน้ ั่นเองมิใชอนื่ วิ่งไปแลนไป"
จนพระศาสดาตองแสดงมหาตัณหาสังขยสูตร แกความเขาใจผิดของเธอ
บางองคสดับเรื่องมรณัสสติกัมมัฏฐาน ซึ่งมีจุดประสงคที่จะใหเรามีสติ
ไมหลงมัวเมาในชีวิต แตกลับเขาใจผิดไปวาสอนใหเบื่อหนายตอชีวิต ถึง
กับกระทําอัตวินิบาตกรรม และจางใหเขาประหารชีวิตตนเองก็มี ธรรมะ
บางขอที่พระพุทธเจาแสดงโดยจําแนกบาง โดยรอบยอดบาง แตผูสดับ
ไมอาจกระทําการแบงแยกใหดี บางครั้งเกิดความไมเขาใจซึ่งกันและกัน
ดังในพหุเวทนิยสูตรแหงมัชฌิมนิกาย ทานอุทายีกลาววา พระศาสดา
ตรัสสอนเวทนาไว ๓ ประการ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และอุเบกขาเวทนา แตชางไมกลาวคานวา พระผูมีพระภาคไมไดตรัสเวทนา ๓
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ประการเลย พระองคตรัส ๒ เทานั้น คือสุขเวทนา และทุกขเวทนา
สวนอุเบกขาเวทนานัน้ สงเคราะหลงในสุขอันละเอียดประณีต ภายหลัง
ความทราบไปถึงพระศาสดาตรัสวา เรื่องเวทนานั้นเราไดแสดงไวโดย
ปริยายตาง ๆ บางทีก็มีสอง สาม หา หก สิบแปด สามสิบหก จนถึง
รอยแปดประการ ผูที่ไมสําเหนียกก็ตองทะเลาะวิวาทกันอยางนี้ ใน
อภิธรรมปฎกเหตุปจจยนิทานของฝายเหนือมีเรื่องหนึ่งกลาววา กาลครัง้
หนึ่งพระอานนทไดเดินทางจาริกถึงปาไผแหงหนึ่ง พระผูเปนเจาไดสดับ
เสียงสาธยายพระธรรมบทคาถาของภิกษุทอี่ าศัยในปาวา "มนุษยแมมี
อายุไดรอยป หากไมไดเห็นนกหงสทะเลไซร (ก็เปลาปราศจากประโยชน)
ผิดกับที่ถึงแมมีชีวิตแตเพียงวันเดียว หากไดเห็นนกนัน้ (ประโยชนของ
ชีวิตจึงจะได)" ทานอานนทไดฟงดังนัน้ จึงเขาไปทักภิกษุผูสวดนั้นวา นี้
หาใชพระพุทธภาษิตไม เธอจงมนสิการตั้งใจใหดี เราจักกลาว (ที่ถูก)
ใหเธอฟง "ถามนุษยมีอายุถึงรอยป แตไมรอบรูในธรรมที่เกิดแลดับไซร
(ก็เปลาประโยชน) ผิดกับที่ถงึ แมชีวิตแตเพียงวันเดียว หากไดรอบรูใน
ธรรมนั้น" ภิกษุผูสวดไดฟงแลวก็นาํ ไปบอกเลาใหอาจารยของตนฟง
ภิกษุผูอาจารยรูปนั้นไดฟงแลวกลาววา "พระอานนทเปนผูลวงกาลผาน
วัยแลว คําพูดอะไร ๆ ของทานก็มักจะผิด ๆ พลาด ๆ ไมควรจะเชื่อถือ
เธอจงสวดไปตามเดิมของเธอเถิด" ที่เกี่ยวกับพระวินยั ก็มีผูตีความผิด
ไปจากประสงคเดิม เชนเรื่องวิกาลโภชน ในกิฏาคิรีสูตรแหงมัชฌิมนิกาย
มัชฌิมปณณาสก เลาวาภิกษุผูชื่ออัสสชิและปุนัพพสุกะ เกิดทิฏฐิวิปริต
เขาใจคําวาวิกาลหมายแตเพียงเวลาราตรี แลวแนะนําพวกทั้งคณะใหฉนั
อาหารไดในเวลาเย็น กลาวสรรเสริญความเปนผูฉันอาหารมื้อที่สามวา
สามารถทําใหเปนผูมีรางกายแข็งแรงโรคนอย สุขสําราญ พวกภิกษุอื่น
กลาวตักเตือนก็ไมฟง ภายหลังทราบไปถึงพระศาสดาก็ทรงบริภาษวา
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ไมควรจะเขาใจไปเชนนั้น แลวทรงแสดงธรรมบรรยายโปรดในสังยุตตนิกายเลาวา สมัยหนึ่ง ณ นครราชคฤห ขณะที่มีการประชุมประชาชน
กันในราชบริษัทอยู ไดมีคํากลาวขึ้นในทีป่ ระชุมวา ทองและเงินควรแก
กันในราชบริษัทอยู สมัยนัน้ มีพอบานมณิจฬู กะผูเปนอุบาสกสําคัญนั่งอยู
ดวย ไดกลาวคัดคานขึ้น แตไมสามารถยังบริษัทใหยินยอมเห็นตามได
ภายหลังนายบานผูนั้นไดเขาเฝากราบทูลอธิกรณเหตุแดพระพุทธเจา
ตรัสวาปญจกามคุณควรแกผูใด เงินทองก็ควรแกผูนนั้ เรากลาวอยางนี้
วา ผูตองการหญาพึงแสวงหาหญา ผูตองการไมพึงแสวงหาไม แตมิได
กลาววา สมณศากยบุตรพึงยินดี พึงแสวงหาเงินทองโดยปริยายอะไร ๆ
เลย จากเหตุการณเหลานีก้ ็เปนหลักฐานทีแ่ สดงใหรูวา แมในสมัยพุทธกาล พุทธศาสนิกมณฑลก็ไดมีการแตกแยกความเห็นกันขึ้นแลว แมใน
นครราชคหอันปรากฏวาเปนเมืองที่ประชาชนลวนแตเปนสัมมาทิฐิเองก็ตาม
แตการที่แตกแยกเทานัน้ เปนไปในทางความเห็นสวนตน ที่เขาใจผิดใน
ธรรมวินัยบางขอเทานั้น และเพราะเหตุทสี่ มเด็จพระผูมพี ระภาคยังทรง
พระชนมประทับเปนประธานคอยตัดสินความถูกผิดอยู จึงไมปรากฏมี
นิกายอะไรแตกตางผิดแผกออกไปอยางโจงแจง ถาจะมีกเ็ ห็นจะไดแก
พวกของพระเทวทัตเทานัน้ แตนั่นก็ดูเหมือนจะแยกออกไปเพื่อตั้งตน
เปนศาสดาแขงกับพระพุทธเจา (ในตําราฝรั่งวา พวกพระเทวทัตบูชาแต
พระพุทธเจาทีล่ วงแลวสามองคไมบูชาพระศากยมุน)ี และมาภายหลัง
พระเทวทัตและพวกก็กลับตัวได หันเขามาสูใตบารมีของพระพุทธองค
อีก
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เรื่องนิกายสืบเนื่องมาแตความเปนเอตทัคคะ
นอกจากนี้ ยังมีสมุฏฐานอันเนื่องจากคุณพิเศษบางอยางของสวน
บุคคลหรือสวนคณะอีกดวย เชนการศึกษาพระปริยัติธรรมในสังฆมณฑล
ยอมปรากฏผูมีอุปนิสัยชอบการศึกษาแตละดานตาง ๆ กันออกไป ภิกษุ
บางหมูมีความพึงพอใจในการที่จะร่ําเรียนพระวินัย หรือพระสูตรและ
พระอภิธรรม ยอมจะเลือกเอาแตทางที่ตนถนัดศึกษารอบรูจนแตกฉาน
ก็ไดเปนเอตทัคคะผูเชี่ยวชาญในปฎกหรือในหมวดธรรมนั้น ๆ เปน
ธรรมดา การเผยแผก็ยอมหนักไปในทางที่ตนรูอยู เมื่อมีสานุศิษยมาก
เขาก็รวมกันเปนคณะหรือหมูขึ้น ฉะนั้นภิกษุสงฆหมูหนึ่ง ๆ ก็มี
คุณลักษณะเลิศเดนประจําหมูของตน ในกาลภายหลังปรากฏมีแต
ปุถุชนสงฆ เรื่องความเห็นก็ยิ่งจะเกิดมีมากมาย เชนผูที่ทรงอภิธรรมปฎก ยอมถือวาอภิธรรมปฎกสําคัญกวาสองปฎกขางตน บางคณะเห็น
เลยธงไปวา ถาไมรูอภิธรรมแลวก็ตรัสรูไมไดก็มี สวนผูเชี่ยวชาญใน
สุตตันตปฎก ก็เห็นวาพระสูตรสําคัญที่สุด เพราะพระสูตรรวมไวซึ่ง
สิกขาสาม คือ ศีล สมาธิ ปญญา รูพระสูตรเทานั้นก็ชื่อวารูอะไร ๆ ใน
ศาสนาหมด สวนผูช่ําชองในวินัยปฎก ก็เห็นความเลิศเดนของพระวินยั
เพราะเหตุที่ศลี เปนบาทตนของสมาธิ ปญญา หากไมมีศลี แลวจะตรัสรู
หลุดพนทุกขไมได มีตัวอยางที่จะเห็นได เชนในวงการศึกษาพระปริยัต-ิ
ธรรมของหมูประเทศที่ถือพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท มีไทย พมา
รามัญ เปนตน ทั้ง ๓ ประเทศนี้ลวนแตมีคุณลักษณะพิเศษอยูคน
ละอยาง คือประเทศรามัญแตไหนแตไรมามีความขึ้นลือชาในทางทรง
จําแตกฉานในพระวินัย ในประเทศพมาขึ้นชื่อในทางอภิธรรม อาจกลาว
ไดวา เรื่องความเขาใจในพระปรมัตถแลวจะตองยกใหพมาเปนที่หนึ่ง
หลักสูตรการศึกษาปริยัติของเขาก็เริ่มตนดวยอภิธรรมกันเลยทีเดียว
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สวนของไทยเราถนัดชํานาญทางพระสูตร โบราณวา "มอญวินัย ไทยพระสูตร พมาอภิธรรม"
ความจริงการแบงแยกเพราะเหตุแหงความแตกตางทางเอตทัคคะนัน้
มีมาสืบเนื่องแตเบื้องโพน คือ ในสมัยพุทธกาล บรรดาพระอสีติมหาสาวกทั้งหลาย ดั่งพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ
แตละองคลวนมีเอตทัคคะไมทางใดก็ทางหนึ่ง และทาน ๆ หนึ่งก็มี
สานุศิษยนับจํานวนรอย ๆ พัน ๆ อยางพระอุรุเวลกัสสปกับนองชาย
ของทานอีกสององคมีบริวารจํานวนพัน ไดรับยกยองวาเปนผูที่เลิศกวา
ภิกษุในทางบริวารมาก พระสารีบุตรผูเปนเอตทัคคะทางปญญาและการ
ใหโอวาทแกภกิ ษุ จนพระศาสดายกยองใหเปนถึงธรรมเสนาบดี อัน
ปรากฏในพระบาลีเสลสูตรตรัสแกเสลพราหมณผูทูลถามวา ใครที่เปนผู
รองลําดับของพระองค ที่จะสามารถประกาศตามไดซึ่งธรรมจักรที่พระ
องคประการแลว ตรัสวา "เสละ สารีบุตรเปนผูรองลําดับตถาคต ยอม
ประกาศตามเราไดซึ่งอนุตตรธรรมจักรอันเราประกาศแลว" สวนพระ
โมคคัลลานะไดเปนเอตทัคคะทางอิทธิปาฏิหาริย สามารถทรมานผูไมเชื่อ
พระพุทธศาสนามาใหเชื่อได เปนกําลังสําคัญในการแผศาสนา ทั้งสอง
องคนี้ไดรับยกยองเปนเอกอัครสาวกซายขวา สมเด็จพระมหาสมณเจา
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงสันนิษฐานวา บางทีพระพุทธองคจะทรง
มอบธุระใหทา นทั้งสองเปนคณาจารยใหญ แยกคณะออกไปสอนศาสนา
พระสารีบุตรเปนหัวหนาในฝายทักษิณ พระโมคคัลลานะเปนหัวหนา
คณะฝายอุดร ขอสันนิษฐานอันนี้มีความจริงพอเปนหลักฐาน เพราะ
ปรากฏวาทานทั้งสองเคยเดินทางพรอมดวยบริวารนับจํานวนรอยไปในที่
ตาง ๆ ถาหากมิใชเพื่อศาสนกิจแลว ก็เพื่ออะไรเลา บางสมัยทานทั้งสอง
ก็เที่ยวแสดงธรรมตามคามนิคมชนบทตาง ๆ โดยเฉพาะพระมหา
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โมคคัลลานะปรากฏวาบางสมัยไปสอนเทวดาบรสวรรคก็มี อยางไรใน
สัจจวิภังคสูตรแหงมัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก มีพระพุทธวจนะวา
"ดูกอนภิกษุทงั้ หลาย พวกเธอจงเสพ จงคบ สารีบุตรและโมคคัลลานะ
เถิด เธอทั้งสองเปนผูฉลาดเปนผูอนุเคราะหสพรหมจารี สารีบุตรเปน
เหมือนมารดา โมคคัลลานะเปนเหมือนพี่เลี้ยง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สารีบุตรยอมแนะนําในโสดาปตติผล โมคคัลลานะยอมแนะนําใน
ประโยชนสูงขึ้นไป สารีบุตรยอมสามารถจะทําใหงาย ซึง่ อริยสัจทั้ง ๔
โดยพิสดาร" ในสังยุตตนิกาย (มหาวารวรรค) กลาววา เมื่อสมัย
ปจฉิมโพธิกาล หลังจากที่ทา นทั้งสองดับขันธปรินิพพานแลว พระศาสดา
ประทับกับหมูภ ิกษุที่ริมฝงแมน้ําคงคาในแควนวัชชี พระองคตรัสเตือน
ภิกษุทั้งหลายวา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทของเรานี้ยอมปรากฏ
เหมือนอยางวางเปลา ไมเหมือนเมื่อสารีบุตรและโมคคัลลานะยังไม
นิพพาน สารีบตุ รและโมคคัลลานะอยู ณ ทิศใด ทิศนั้นของเรายอม
ไมวางเปลา ความหวงใยยอมไมมีแกเราในทิศนั้น" แลวตรัสตอไปวา
เปนที่นาอัศจรรยอยางยิ่ง ทีแ่ มพระสาวกคูช ีพจะมาจากไป พระองค
เองก็หามีความเศราโศกไม เพราะวาสิ่งใดเกิดแลวมีแลว ก็ยอมจากไป
เปนธรรมดา พระพุทธภาษิตนี้สนับสนุนพระมติของสมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ ที่ตรัสไวขางตน เมื่อทานทั้งสองยังมีชีวิตอยู คงไดทําหนาที่
อนุศาสดาเผยแผพระธรรมตลอดไป และคงไดบริหารการคณะสงฆตาม
ถิ่นนั้น ๆ โดยเฉพาะ ในพระไตรปฎกนอกจากพระพุทธภาษิตแลว
ภาษิตของทานพระสารีบุตรเปนมากกวาใครอื่น และภาษิตของทานลวน
แตเปนขอธรรมล้ําลึกเปนสวนมาก (ดูในปฏิสัมภิทามรรคจะเห็นจริง)
สําหรับพระมหากัสสปะนั้น ตลอดชีวิตของทานอยูดว ยการ
ประพฤติธุดงค ไดรับยกยองจากพระพุทธองคหลายอยางหลายประการ
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เชน ในกัสสปสังยุตต ตรัสแกภิกษุทั้งหลายที่เชตวันวา "ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราหวังเพียงใด ก็ยอ มสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย
แลว เขาถึงฌานที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ สัญญาเวทยิตนิโรธ แลวแลอยูไดตลอดกาลเพียงใด ภิกษุทั้งหลาย ! แม
กัสสปะก็ดุจเดียวกัน เธอหวังเพียงใดก็ยอมเขาถึง ฯลฯ แลวแลอยูไ ด
ตลอดกาลเพียงนั้น" แมในอภิญญาหกทรงรับรองไววา ทานมหากัสสปะ
สามารถที่จะกระทําไดไมตางอะไรจากพระองคเลย นับวาทานเปนพระ
มหาสาวกองคเดียวที่มีอภิญญาและสมาบัติเทียมเทาพระผูมีพระภาคผู
เปนศาสดา ในแหงอื่น ๆ ทรงเทศนาตักเตือนภิกษุทั้งหลายใหเอา
ปฏิปทาของทานเปนเนติประพฤติปฏิบัติเสมอ นอกจากนี้มีมหาสาวก
อื่น ๆ อีก เชน พระอนุรุทธะผูเลิศในทางทิพยจักษุ พระปุณณะ
เลิศในทางธรรมกถึก พระมหากัจจายนะ เลิศในทางกระจายธรรมยอให
พิสดาร พระอานนท เลิศในทางพหูสูต พระอุบาลี เลิศในทางทรงวินัย
ฯลฯ
ความเปนผูถ นัดจัดเจนในธรรมหรือความสามารถขอตาง ๆ ไม
เหมือนกันแลวแสดงความคิดออกมานั้น เราอาจจะพบไดใน มหาโคสิงคสาลสูตร แหงมัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก ซึ่งเปนสูตรที่แสดงถึงขอ
คิดเห็นเปนรายบุคคลของพระมหาเถระองคตาง ๆ ที่ลวนไดรับยกยอง
เปนเอตทัคคะ ดําเนินเรื่องวา สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคเจาเสด็จประทับ
อยู ณ ปาโคสิงคสาลวัน พรอมดวยพระสาวกผูใหญ มีพระสารีบุตร
พระโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ พระอนุรุทธะ พระเรวตะ พระ
อานนท ครั้นในสายัณหวนั หนึ่ง ทานมหาเถระโมคคัลลานะไดชกั ชวน
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พระเถระองคอื่น ๆ ใหไปฟงธรรมของพระสารีบุตร
๑

เมื่อไปถึงแลว พระสารีบุตรเปนผูเริ่มเรื่องดวยการถามพระอานนท
วา ปาโคสิงคสาลวันอันนารื่นรมย ในราตรีเดือนหงายแจมนี้มีธรรมชาติ
อันงาม เชนดอกสาละที่เบงบาน สงกลิ่นหอมขจรไปทั่ว ความงาม
ของปาจะงามสมกับภิกษุผูมีคุณเชนไรบาง เมื่อพระสารีบุตรตั้งปญหาขึ้น
เชนนี้แลว พระมหาเถระเหลานั้นตางก็เฉลยไปตามความคิดความถนัด
ของตน เชน พระอานนทกก็ ลาววา ตองภิกษุผูเปนพหูสูต จําทรงไว
การหลีกเรนอยูแตผูเดียว มีฌานพรอมทั้งวิปสสนาจึงงามสม พระ
อนุรุทธะก็วา ตองภิกษุผูมีทพิ ยจักษุลวงจักษุของมนุษย อาจทอดทัศนา
จํานวนพนแหงโลกทั้งหลายจึงงามสม พระมหากัสสปะก็วา ตองภิกษุ
ผูถืออยูปากลาวสรรเสริญคุณของผูถืออยูปา และถือการรับแตอาหาร
บิณฑบาต นุงหมแตผาบังสุกุลและผาสามผืนเปนวัตร มีความมักนอย
สันโดษ และเปนผูบริบูรณดว ยศีล สมาธิ ปญญา จึงงามสม พระโมคคัลลานะก็วา ตองภิกษุผูมีปญ
 ญาวิสัชนาขออภิธรรมกถาอยางไมทอถอย
และกถานั้นตองมีความประพฤติเปนไปในธรรม
๒

จึงงามสม
สวนพระสารีบุตรเองนั้นกลาววา ตองภิกษุผูมีอํานาจจิตประสงค
จะอยูใ นวิหารสมาบัติใดเวลาใด ก็สามารถที่จะอยูไ ดอยางไมติดขัด
เปรียบเหมือนหีบผาของพระราชาซึ่งเต็มไปดวยผาสีตาง ๆ เมื่อพระราชา
๑ ตรงนี้แสดงถึงความเปนผูยิ่งใหญ สมกับตําแหนงธรรมเสนาบดี จนพระสาวก
ชั้นผูใหญยังฟงธรรมจากทาน
๒ ตรงนี้เหตุไรจึงไมกลาวถึงฤทธิ์ที่ทานองคนี้ถนัด นี่เปนการแสดงใหเห็นวา
เรื่องของฤทธิ์ไมใชความประสงคสําคัญของพระพุทธศาสนา มีหรือไมก็ไมมีก็
ไมแปลก เพราะไมทําใหถึงที่สุดทุกขไดเลย
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จะตองการสีไหนคูไหน ก็อาจหามานุงหมไดทุกระยะเวลา ภิกษุตองมี
คุณสมบัติเห็นปานนี้จึงจะงามสม เมื่อพระเถระทั้งหลายเสนอความเห็น
กันจบแลว ตางก็ชวนกันไปเฝาพระผูมีพระภาค ใหทรงตัดสินวาของผูใด
ถูกตอง พระศาสดาตรัสวาถูกดวยกันทั้งหมด เพราะตางฝายตางก็กลาว
ไปตามความจริงที่ตนสามารถ ในที่สุดทรงสรุปความวา ปาโคสิงคสาลวันพึงงามสมดวยภิกษุผูไมประมาทในการทําที่สุดแหงทุกข โดยการนั่งคู
บัลลังกตั้งกายใหตรง ดํารงสติเฉพาะหนา มีความตั้งใจอยางเด็ดขาดวา
"จิตเรายังไมพน ไปจากอาสวะและความถือมั่นจะไมลุกขึ้น" ปาโคสิงคสาลวันจึงงามสมดวยภิกษุเชนนี้
ความเปนไปดังนี้ ที่นับไดวามีสวนเกีย่ วของอันสําคัญยิ่งยวดแหง
การแยกนิกาย เนื่องดวยทานมหาเถระเหลานี้ตางมีสัทธิวิหาริกและอัน
เตวาสิกหรือผูเห็นดีเห็นชอบปฏิบัติตามทานองคละมาก ๆ แรกเริ่มเดิมที
ก็ไมมีการแตกแยกกันออกไปอยางไร แมจะตางฝายตางอาจารยตาง
สํานัก และตางก็มีความเปนเอตทัคคะไมเหมือนกันก็ตาม ทั้งนี้เพราะ
เหตุที่ทานสาวกเหลานั้นสวนมากไดบรรลุถึงความตรัสรู อยางต่ําที่สุด
ก็ไดเปนพระโสดาบัน เหตุนนั้ ขอวิมติกังขาใด ๆ ที่จะเปนชนวนใหเกิด
ทิฐิแยกพวกแยกพอง จึงไมอุบัติขึ้น นิกายเพิ่งจะมีขนึ้ ก็เมื่อสาวกรุน
ตอมา หลัง ๆ เทานั้น
อนึ่ง การแบงหมูแบงคณะตามลักษณะความสามารถประจําบุคคล
ในคณะนั้น ๆ ดูเหมือนจะเริม่ มีมาแตยุคพุทธกาล เชนมีภิกษุฝาย
กระทําวิปสสนาธุระและฝายคันถธุระ หรือพวกที่ถืออยูป ากับพวกที่อยู
ละแวกบาน พวกสมาทานธุดงคและพวกไมสมาทาน พวกธรรมธร
วินัยธร มาติกาธร (มีปรากฏในอังคุตตรนิกายวา ธมฺมธโร วินยธโร
มาติกาธโร) สมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ กลาวไวในวินยั มุขวา วิธีแจก
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เสนาสนะนั้นพึงกําหนดฐานะของผูอยูใหสมแกฐานะของภิกษุ เชนผู
เลาเรียนหรือประกอบกิจในทางเดียวกัน ก็ใหถือเสนาสนะใกลกนั หรือ
หมูเดียวกัน ดังพระทัพพมัลลบุตรผูเลิศในทางจัดเสนาสนะ ทานจัด
ภิกษุทั้งหลายใหถือเสนาสนะเปนหมู ๆ กันตามธุระที่ประกอบ เชนภิกษุ
ที่เปนวินัยธรใหอยูพวกหนึ่ง ที่เปนสุตตันตธรใหอยูพวกหนึ่ง ที่เปน
มาติกาธรธรรมกถึก และบําเพ็ญภาวนา ก็จดั แบงใหอยูตามพวกไม
ปะปนกัน
การแบงอันเปนไปเชนนี้ หาไดเกิดขึ้นจากผูหนึ่งผูใดจัดการแบงไม
แตเปนไปตามสภาพธรรมดา ตามลักษณาการอันไมเหมือนกันนัน้ แบง
ตัวของตัวเอง เมื่อสืบมาภายหลังไดเปนธรรมเนียมของสังฆมณฑล และ
การตั้งสมณศักดิ์ของบรรดาประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา มีภิกษุ
ฝายอรัญญวาสีและฝายคามวาสี แตละฝายมีมหาเถระผูจดั เจนในทาง
นั้นดํารงตําแหนงคณบดีปกครอง เชนในไทย ตําแหนงคณบดีฝาย
อรัญญวาสี คือที่พระโพธิวงศาจารย มีสรอยตอทายวา ญาณวิสุทธจริยา
ปริณายก ตรีปฎ กธรรมสุนทร ยติคณิศร บวรศีลาทิขันธอรัญญาวาสี
(ตําแหนงนี้เดิมเปนเจาคณะฝายอรัญญวาสี)
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บทที่ ๑
ความขัดแยงระหวางสาวก
พระมหาจุนทะหามการวิวาท
ในยุคพุทธกาลนั้น ปรากฏวามีปุถุชนสงฆตางคณะเกิดการทะเลาะ
วิวาทกลาวดูหมิ่นกัน ตองมีการหามปรามตักเตือน อันพึงเห็นไดจาก
คัมภีรอังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต
ดังไดสดับมา สมัยหนึ่งทานพระมหาจุนทะ พักอยู ณ สัญชาติยนิคมในแวนแควนเจตี ณ สถานที่นั้นแล พระมหาจุนทะไดเรียกภิกษุ
ทั้งหลายมากลาววา "ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เหลาภิกษุผูเปนธรรมกถึกใน
พระธรรมวินัยนี้ ยอมพูดกาวราวรุกรานเอากับภิกษุผูบําเพ็ญญาณ (อยู
ในฝายอรัญญวาสี) วาภิกษุเหลานี้ตางก็คิดนึกวา "พวกเราบําเพ็ญ
ฌาน ๆ" ดังนี้ ภิกษุเหลานี้จะชื่อวาเพงพินิจซึ่งอะไร ๆ ไฉนภิกษุ
เหลานี้จึงจักชือ่ วาเพงพินิจ เหลาภิกษุผูธรรมกถึกยอมไมเลื่อมใสใน
เหลาภิกษุผูบําเพ็ญฌาน ฝายภิกษุผูบําเพ็ญฌานเลา ก็ไมเลื่อมใสใน
พวกเธอ"
"ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เหลาภิกษุผูบําเพ็ญฌานในพระธรรมวินัยนี้
ยอมพูดกาวราวรุกรานเหลาภิกษุผูธรรมกถึกวา "ภิกษุเหลานี้ตางคิดนึก
วา พวกเราเปนผูประกอบธรรม พวกเราเปนผูประกอบในธรรม" ดังนี้
แตพวกเธอกลับเปนผูถือตัวเยอหยิ่ง ปากกลามีวาจาจัด ขาดสติ
สัมปชัญญะ มีจิตไมมั่นคง มีใจคะนอง มีอนิ ทรียปรากฏ ภิกษุเหลานี้
จะชื่อวาเปนผูป ระกอบในธรรมอยางไรได จะเปนผูประกอบในธรรมเพื่อ
อะไร ไฉนจะชื่อวาเปนผูประกอบในธรรม เหลาภิกษุผบู ําเพ็ญฌานยอม
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ไมเลื่อมใสในเหลาภิกษุผูธรรมกถึก ฝายภิกษุผูธรรมกถึกเลา ก็ไม
เลื่อมใสในพวกเธอ"
เรื่องที่ยกมาแสดงนี้ พึงเห็นไดแลววา พวกปุถุชนสงฆฝาย
คันถธุระดวย ฝายวิปสสนาธุระดวย ไดติเตียนกันและกันดวยวาทะ
ทั้งหลาย มีการติฉินตอวากัน ฝายคันถธุระ หรือพวกธรรมกถึก ได
ตําหนิพวกบําเพ็ญญาณ ถือเอาตามนัยก็คือวา พวกบําเพ็ญฌานไมได
เรียนรูแตกฉานในพระพุทธวจนะทั้งหลาย ไมรูวาอะไรคือขันธ ธาตุ
อายตนะ ปฏิบตั ิกนอยางงมงาย ไมรูวาอะไรคือฌาน รูแตวาเพง แตไม
ทราบชัดวาเพงอะไร ฝายพวกบําเพ็ญฌานเลา ก็กลาวตอบติพวกธรรม
-กถึกวาดีแตเรียนรูมาก ๆ แลวเกิดเยอหยิ่งในความรูนั้น สวนการปฏิบัติ
ไมมี อยางนี้ชอื่ วาเรียนเปลา ไมชื่อวาผูทรงธรรม ทานพระมหาจุนทะผู
เปนขีณาสพสิน้ ชาติขาดอาสวะ หวังอยูซึ่งความปรองดองเขาใจกันดีใน
ทั้งสองพวกนัน้ จึงไดกลาวกถาสามัคคีดังตอไปนี้วา เมื่อตางฝายตาง
กลาวสรรเสริญพวกเดียวกัน และติฝายตรงขามเชนนี้ ก็ชื่อวาไมปฏิบตั ิ
เพื่อประโยชนอะไร ดูกอ นอาวุโสทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล ทาน
ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีว้ า พวกเราผูเปนธรรมกถึก จักกลาวสรรเสริญ
คุณของภิกษุผูบําเพ็ญฌาน ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ทานทั้งหลายพึงศึกษา
อยางนั้นเถิด ขอนั้นเพราะเหตุใด เพราะวาผูที่ถูกตองอมตธาตุดวยนาม
กายแลวและดํารงอยูนั้น เปนอัจฉริยบุคคลหาไดยากในโลก
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เพราะเหตุนนั้ แล ทานพึงศึกษาอยางนี้วา
พวกเราผูบําเพ็ญฌานจักกลาวสรรเสริญคุณของเหลาภิกษุผูเปนธรรมกถึก
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ! ทานพึงศึกษาอยางนั้นเถิด ขอนัน้ เพราะเหตุใด
เพราะวาผูที่รูแจงตลอดอรรถบทอันลึกลับ ดวยมรรคปญญา เปน
อัจฉิรยบุคคล หาไดยากในโลกดังนี้
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โอวาทแหงทานมหาจุนทะเถระนี้ สมควรเปนเนติแบบแผนแก
พุทธบริษัท ๔ ไดตลอดไป ถาหากมีการวิวาทนินทาดวยเหตุแหงตางหมู
ตางมติ พึงถือเอาซึ่งเถรานุศาสนนี้เปนเครื่องระงับ เรื่องทั้งหลายที่ไมงาม
ก็จักหมดไปเอง ในคัมภีรโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย เลาถึง
สังฆมณฑลรุนหลัง ๆ เกิดการแกงแยงโตเถียงกันถึงเรื่องวา ศาสนานั้น
มีอะไรเปนมูลสําคัญ พวกภิกษุที่ประพฤติธุดงคเห็นวา "ปฏิบัติเปนมูล"
ฝายพวกภิกษุที่เปนธรรมกถึกเห็นวา "ปริยตั ิเปนมูล" ฝายถือปฏิบัติเปน
มูลก็ยกพระพุทธพจนในมหาปรินิพพานสูตรวา "ดูกอนสุภัททะ ภิกษุ
ทั้งหลายในศาสนานี้แล พึงดํารงอยูโดยชอบในมรรคมีองค ๘ เพียงใด
โลกก็ไมพึงวางจากพระอรหันตทั้งหลายเพียงนั้น" และหลักฐานอื่นอีกวา
"มหาราช ศาสนาของพระศาสดามีการปฏิบัติเปนมูล แผไปไดเพราะ
ปฏิบัติ ทรงอยูไดเพราะปฏิบตั ิ" ฝายพวกทีถ่ ือปริยัติเปนมูลนั้น ก็นํา
พระสูตรมาอางวา "สูตรทั้งหลายตั้งอยูเพียงใด วินัยยังรุงเรืองเพียงใด
สัตวโลกทั้งหลายยอมเห็นแสงสวางเพียงนั้น เหมือนเมือ่ ตะวันสูงขึ้นไป
เมื่อไมมีสูตรทั้งหลาย ทั้งวินยั ก็เลอะเลือนดวย ความมืดจักมีในโลก
เหมือนเมื่อตะวันตกดิน เมื่อพระสูตรอันบุคคลรักษาอยูแลว การปฏิบัติ
ยอมเปนอันเขารักษาดวย" ฝายพวกตรงกันขามไดฟงเชนนี้เลยนิ่งเงียบ
พวกธรรมกถึกกลาวตอไปวา ในฝูงโคตั้งรอยตั้งพัน ถาเมือ่ ไมมีแมโคผู
รักษาประเพณีแลว วงศประเพณีก็สืบไปไมได อุปมานี้ฉนั ใด แมจะมี
ภิกษุพวกกระทําวิปสสนาตั้งรอยตั้งพันก็ตาม เมื่อปริยัติไมมีแลว การที่
จะแทงตลอดในอริยมรรคก็ไมอาจมีไดฉันนั้น
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เหตุแตกสามัคคีคณะภิกษุเมืองโกสัมพี
เการแตกสามัคคีในสังฆมณฑล ก็ไดเริม่ มีมาแลวแตปางพระศาสดา
ของเราทั้งหลาย ยังทรงพระชนมชีพสั่งสอนเวไนยนิกรอยู เชนเรื่องภิกษุ
ชาวเมืองโกสัมพีและภิกษุเทวทัตกับคณะเปนตัวอยาง จักกลาวถึงภิกษุ
ชาวโกสัมพีกอ น เรื่อง ๆ นี้มีปรากฏในทีห่ ลายแหง ทั้งในพระวินยั ปฎก
และสัตตันตปฎก เชนเดียวกับเรื่องของพระเทวทัต ดําเนินความวาที่
แขวงเมืองโกสัมพี ณ โฆสิตารามวิหาร มีคณะภิกษุอยูสองพวก คือ
พวกหนึ่งเปนพวกธรรมกถึก อีกพวกหนึ่งเปนพวกวินัยธร แตละพวกมี
จํานวนหารอย วันหนึ่งอาจารยใหญของฝายธรรมกถึกไปฐานแลว เหลือ
น้ําชําระทิ้งไวในภาชนะ ภายหลังอาจารยใหญฝายคณะวินัยธรไปเห็นเขา
ก็วากลาวอาจารยธรรมกถึกวา การกระทําเชนนี้เปนอาบัติ ฝายอาจารย
ธรรมกถึกก็ยอมรับวาตนไดทําจริง แตไมรวู าเปนอาบัติ และไมเชื่อวา
เปนอาบัติดว ย อาจารยฝายวินัยธรก็วา เมื่อไมรูแลวก็แลวไปเถิด อาบัติ
ไมมี เรื่องก็สงบลงเพียงนั้น แตตอมาอาจารยฝายวินัยธรกลับไปบอก
เลาแกศิษยวา อาจารยกรรมกถึกนั้นแมตองอาบัติก็ยังไมรู พวกศิษยฟง
แลวก็เอาไปกลาวประณามพวกธรรมกถึกวา อาจารยของทานตองอาบัติ
ก็ยังไมรู ฝายพวกธรรมกถึกก็ไมยอมนิ่ง นําความนั้นไปบอกใหอาจารย
ฟง อาจารยกก็ ลับยอนวา อาจารยฝายวินัยธรพูดวาไมแกลงก็ไมเปน
อาบัติ บัดนี้สิกลับมาพูดวาเปนอาบัติ สอแสดงวาเปนการมุสาสับปรับ
ทั้งสองฝายตางโตเถียงกันไปมาอยูเชนนี้ พวกวินยั ธรถือโอกาสทํา
อุกเขปนียกรรม แกพวกคณะธรรมกถึก เลยแตกกันออกเปนสองฝาย
ไมลงอุโบสถสังฆกรรมกัน พวกคฤหัสถทเี่ ลื่อมใสพวกไหนก็พลอยเขา
ขางตามพวก พระอรรถกถาจารยแสดงความพิสดารออกไปวา แมเหลา
เทพยดาตลอดไปจนถึงชั้นพรหมมีอกนิฏฐภพเปนที่สุดก็แตกออกเปน
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สองฝาย โกลาหลกันอยางยิ่ง เมื่อพระศาสดาทรงทราบก็เสด็จมาระงับ
อธิกรณ แตพวกภิกษุทั้งสองฝายก็หาเชื่อฟงไม กลับกราบทูลวา "ขอ
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนเจาของธรรม จงทรงรอไวกอนเถิดพระเจาขา
ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงขวนขวายนอย ขอจงทรงประกอบตาม
สุขวิหารในทิฏฐธรรมเถิดพระเจาขา พวกขาพระองคจักปรากฏดวยการ
หมายมั่น การทะเลาะ การโตเถียง การวิวาท" แมครั้งที่สองและ
ครั้งที่สาม ที่พระตถาคตเจาตรัสหามการทะเลาะ ภิกษุเหลานั้นก็คงยืน
กรานกราบทูลทํานองขออยาไดมาเกีย่ ว เปนเรื่องที่พวกตนจะตอง
ทะเลาะกัน เมือ่ หามมิฟงแลวภายหลังพระองคก็เปลงสีหนาทธรรมสังเวช
ตาง ๆ มีเวรยอมไมระงับดวยการจองเวรเปนตน แลวก็เสด็จไปสู
พาลกโลณการามเทศนโปรดพระภคุ แลวก็เสด็จตอไปสูปาปาจีนวังสะ
ซึ่งพระอนุรุทธะ พระนันทิยะ และพระกิมพิละอยูกอน ทรงแสดง
ธรรมบรรยายเรื่องอุปกิเลสและสมาธิดั่งปรากฏโดยพิสดารในอุปกกิเลสสูตร
แหงมัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก แตในพระธรรมบทกลาววา เมื่อเสด็จ
ไปถึงปาปาจีนวังสะแลว ก็ยังไดเสด็จตอไปยังบานปาลิเลยยะกะ ประทับ
จําพรรษาอยูใ นปารักขิตวัน มีหัตถีใหญและวานกเปนผูอปุ ฏฐากตลอด
พรรษากาล
เสวนทางเมืองโกสัมพีนั้น เมื่อพระพุทธองคเสด็จไปแลว บรรดา
อุบาสกอุบาสิกาตางพากันโกรธพวกภิกษุทั้งสองคณะ วาเปนเหตุใหพระ
โลกนาถละทิ้งพวกเขาไป จึงพากันนัดหมายจะไมถวายอาหารบิณฑบาต
และใหความอุปการะใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อทรมานใหรูสึกตัวกลับมาสามัคคี
กัน อุบายวิธีนไี้ ดผล คือทั้งคณะธรรมกถึกและคณะวินัยธร ภายในสอง
สามวันตางฝายตางขมาโทษซึ่งกันและกัน แตถึงอยางนั้นก็ยังไมเปนที่
พอใจของหมูอ ุบาสกอุบาสิกา ยังมีปญหาวาตองใหไปขอขมาโทษตอพระ
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ตถาคตเสียกอน ทุกสิ่งทุกอยางจึงจะเหมือนดังเดิม บังเอิญเวลานั้นเปน
พรรษากาล ภิกษุทั้งสองคณะเลยตองอดทนไปจนถึงออกพรรษา ก็พอดี
ไดขาววาพระผูมีพระภาคเสด็จไปสูสาวัตถีราชธานี จึงตางฝายตางเดิน
ทางไปเฝา ขณะแรกพระเจาปเสนทิโกศลจะไมยอมใหเขาเมือง รังเกียจ
วาเปนพวกทําใหสังฆมณฑลแตกราว แตพระศาสดาตรัสวาใหอนุญาต
เขามาเถิะ เพราะเธอทั้งสองฝายลวนแลวแตเปนผูทรงศีล ที่ไมเชื่อฟง
พระพุทธโอวาท ก็เพราะเวลานั้นตางฝายตางวิวาทโกรธเคืองกันอยู
ฉะนั้นภิกษุทั้งสองคณะจึงไดเขาเฝาทูลขอขมาโทษ พระธรรมกถึกยอม
รับวาที่เหลือน้าํ นั้นเปนอาบัตแิ ละที่ถูกลงอุกเขปนียกรรมนั้นถูกแลว พระ
พุทธองคตรัสใหประกาศความสามัคคีดวยญัตติทุติยกรรมวาจา ใหภกิ ษุ
ทั้งสองคณะเขาประชุมกันทําสามัคคีอุโบสถ สวนพระปาฏิโมกขขึ้น
อธิกรณววิ าทก็เลยเปนอันระงับไป
พระเทวทัตทําสังฆเภท
อีกเรื่องหนึง่ คือพระเทวทัตผูเปนพระราชบุตรแหงพระเจา
สุปพุทธะ พระญาติสนทิของพระพุทธองค ยามเมื่อพระศาสดาเสด็จ
จาริกอยู ณ แวนแควนสักกะ ประทับสําราญพระอิริยาบถ ณ อนุปยนิคม พระเทวทัตไดถวายตนออกมาผนวชพรอมกับพระญาติเจาศากยะ
อีก ๕ พระองค มีพระอนุรุทธะเปนตน ภายหลังเจาทั้ง ๕ องคนั้นได
บรรลุธรรมวิเศษตาง ๆ เปนพระอริยบุคคลในศาสนา สวนพระเทวทัต
นั้นบรรลุเพียงโลกิยฌานเทานั้น พระอรรถกถาจารยพรรณนาวา แทที่
จริงเทวทัตนีไ้ ดเปนผูจองลางจองผลาญกับพระบรมครูนับแตอดีตภพ
หลายตอหลายชาติหนักหนา ในชาตินี้เปนชาติสุดทายที่จัดไดอวสานการ
จองลางนั้น เริม่ ดวยเรื่องวา ปางเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาประทับ
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สําราญอิริยาบถอยู ณ โกสัมพีมหานคร ลาภสักการะเปนจํานวนมากได
เกิดขึ้นเนืองนองแกพระตถาคตและหมูพระสาวก บรรดาทานคหบดี
ทั้งหลายเมื่อจะบําเพ็ญบุญกิริยา ก็ลวนแตปรารถนาเพื่อพระบรมครูและ
พระเถระมีเจาศากยะทั้งหาเปนตน ไมมีผูใดปรารถนาเพื่อเทวทัต ครั้ง
นั้นพระเทวทัตเกิดวิปฏิสารจิตเหตุเพราะขาดลาภ รําพึงวา ก็เราแลเปน
กษัตริยเชนเดียวกับเจาทั้งหานั้นเหมือนกัน เหตุไฉนหนอเราจึงไมไดรบั
การบูชาเชนทานเหลานั้น อยากระนั้นเลยเราจักสมาคมกับพระราชาองค
ใดองคหนึ่ง แลวยังความเลื่อมใสใหเกิดขึ้นแกพระราชานัน้ ที่นั้นลาภ
สักการะเปนจํานวนมากก็จะอุบัติมีแกเราโดยแท เมื่อพระเทวทัตเกิด
โลภะอกุศลจิตขึ้นแลว ก็เขาคบหากับเจาชายอชาตศัตรูผูเปนโอรสของ
พระเจาพิมพิสารจอมชนแหงมคธรัฐ แสดงอิทธิฤทธิ์ตาง ๆ อันเปน
คุณสมบัติของผูบรรลุฌาน ยังความกลัวเกรงและเลื่อมใสใหมีขึ้นใน
เยาวราชองคนนั้ และแตนั้นมาพระเทวทัตก็ไดรับการบูชาจากพระ
ยุพราชในฐานะเปนอาจารย นานเขาก็มจี ิตคิดกําเริบทะยานใฝสูงใครที่
จะไดตําแหนงสังฆบิดาบริหารการคณะสงฆ จึงไปเฝาพระศาสดากราบ
ทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้พระผูม ีพระภาคก็ทรงชราแลว ทรง
เปนผูหลักผูใหญมีพระชนมายุลุถึงแลว ทรงลวงพระวัยโดยลําดับแลว
พระเจาขา บัดนี้ขอพระผูมีพระภาคอยาทรงขวนขวายนัก โปรดทรง
พระสําราญสุขในทิฏฐธรรมเถิด จงสละภิกษุสงฆมอบใหขาพระองคเถิด
ขาพระองคจักบริหารภิกษุสงฆ" พระศาสดาทรงหามทัดทานวาอยาเลย
๓ ครั้ง เธอก็ไมเชื่อ คงยืนกรานขอพระพุทธอํานาจ ๓ ครั้งเหมือนกัน
ในที่สุดพระศาสดาจึงตรัสวา "ดูกอนเทวทัต แมแกสารีบตุ รและโมคคัลลานะเราก็ไมพึงสละภิกษุสงฆใหได ไฉนเลาจะถึงสละใหแกเธอผู
ลามกบริโภคเขฬะ" พระเทวทัตเมื่อขอไมไดก็ผูกอาฆาตพระองคไวเปน
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ปฐมนับแตบัดนั้น กาลตอมาพระเทวทัตยังไดเสื้อมสอนยุพราชกุมาร
ใหกระทําปตฆุ าต และพยายามทํารายพระพุทธเจาดวยประการตาง ๆ
แตเปนความพสดารมากและไมเปนจุดสําคัญของเรื่องนี้ จักขอขามไป
เสีย มาครั้งหนึง่ พระเทวทัตแตงตั้งหลักธรรมที่ภิกษุจะตองประพฤติ ๕
ขอ เรียกวา ปญจวัตถุ ประกาศใหบริษัทของตนประพฤติ แลวนําเหลา
สานุศิษยเขาเฝาพระพุทธเจา ทูลขอใหออกพระพุทธบัญชาเปนกฏที่ภกิ ษุ
ทุก ๆ รูป ตองดําเนินตาม ๕ ขอนั้น คือ
(๑) ภิกษุพงึ เปนผูอยูปาเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดไปสูละแวกบาน
รูปนั้นมีโทษ
(๒) ภิกษุพงึ ถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดรับนิมนต
รูปนั้นมีโทษ
(๓) ภิกษุถงึ ถือนุงหมผาบังสุกุลเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดรับผาคฤหบดี
รูปนั้นมีโทษ
(๔) ภิกษุพงึ ถืออยูโคนไมเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดเขาสูที่มุงที่บัง
รูปนั้นมีโทษ
(๕) ภิกษุไมพึงฉันของสดคาวมี ปลา เนื้อ เปนตนตลอดชีวิต
รูปใดฉัน รูปนัน้ มีโทษ
แตพระศาสดาไมทรงเห็นชอบ เพราะเปนการประพฤติปฏิบัติที่ตึงเครียด
เกินไป ตรัสวาอยาเลยเทวทัต รูปใดปรารถนาจะถืออยูปาเปนวัตร
หรืออยูบานตลอดจนถึงการเที่ยวถือบิรฑบาต รับนิมนต ถือหมผา
บังสุกุลหรือรับผาคฤหบดี ก็แลวแตใจตนสมัครจะประพฤติ สวนเรื่อง
เสนาสนะถือโคนไมนั้น อนุญาตใหอยูไ ดเพียง ๘ เดือนเทานั้น และ
ถาเนื้อที่บริสุทธิ์โดยสวนสามแลวก็อนุญาตใหฉันได
เมื่อพระพุทธองคไมทรงอนุญาตเชนนี้ พระเทวทัตจึงประกาศลัทธิ
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ของตนแกหมูภ ิกษุวา ลัทธินเี้ ปนสิ่งเลิศที่อาจนําออกซึ่งกองทุกขได
เหลาภิกษุบางพวกที่บวชใหมมีความรูออนก็เชื่อตาม เขาสมัครเปนสาวก
ของพระเทวทัตเปนจํานวนมาก แตนนั้ มาพระเทวทัตกับบริวารก็แยกทํา
สังฆกรรมอีกสวนหนึ่งไมรว มกับใคร ๆ ตอภายหลังพระศาสดารับสั่งใช
พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะไปแสดงอนุศาสนี ปรับความเขาใจใน
ขอธรรมกับเหลานวกภิกษุทตี่ ามพระเทวทัตไป ใหละทิฐทิ ี่ผิดแลวพา
กลับมาได สวนพระเทวทัตเมื่อขาดบริวารแลวก็เปนอันหมดสิ้นอํานาจ
ทุกอยาง ตอมาไดรูสึกผิดจึงไดกลับมาขอขมาตอพระศาสดา แตมา
ไมทันถึงก็ไดมรณภาพเสียกอน
ทั้งสองเรื่องนี้ ปรากฏวาเปนเรื่องใหญที่เกี่ยวกับการแตกสามัคคี
กันในหมูสงฆ อันพุทธศาสนิกสวนมากไดรูเห็นกันอยู
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เตอรกีสถาน แลวขามเทือกเขาการาโกรุม ตีไดอาณาจักรในซินเกียง
และครอบครองอาณาจักรซอกเดียน อาณาจักรอาเรีย อาณาจักรโขตาน
สวนในอินเดียทรงแผมาปกคลุมกาศมีระ ปญจาป ตลอดลงมาถึงลุม
แมน้ําคงคาในมัธยมประเทศ แปลวาอํานจราชศักดิ์ของพระเจากนิษกะมหาราช ปกคลุมตั้งแตเตอรกีสถานลงมาถึงลุมแมน้ําคงคา ในจดหมาย
เหตุของสมณะเฮี่ยงจังเลาวา ราชสํานักของพระเจากนิษกะมหาราช
เปลี่ยนแปลงโยกยายไปตามฤดูกาล ในฤดูหนาวราชสํานักจักยายไปอยู
ในแวนแควนตาง ๆ ในอินเดียแลวแตจะทรงเลือก เมื่อถึงฤดูรอน
ราชสํานักยายไปอยู ณ แควนกปศะซึ่งตั้งอยูทิศใตของทิวเขาหิมาลัย
ตอนตน ครั้นเขาฤดูใบไมผลิและฤดูใบไมรว ง ราชสํานักก็ไปอยูที่
คันธาระ แตละแหงทีเ่ สด็จประทับโปรดใหสรางพุทธวิหารไวเปนที่ระลึก
ทรงบํารุงบูรณะสถาปนาพระสถูปเจดีย ทรงบริจาคไทยทานถวายพระ
ภิกษุสงฆเปนจํานวนมาก เมือ่ เวลาวางราชกิจทรงฝกใฝในการศึกษาพระ
ธรรมวินัย ถึงกับอาราธนาพระเถระผูแตกฉานในพระไตรปฎกมาถวาย
พระธรรมเทศนาในพระราชวังวันละรูปเปนประจํา และจากการสดับพระ
ธรรมเทศนานั้นเอง เปนเหตุใหพระเจากนิษกะบังเกิดพระวิมติกังขาใน
หลักธรรมตาง ๆ ขึ้น ดวยพระคณาจารยตาง ๆ องคที่ไดรับนิมนตให
มาแสดงธรมนั้นมาจากตางนิกาย ยอมแสดงหลังธรรมตามคติของ
นิกายนั้น ๆ ก็หลักธรรมนานานิกายยอมมีทัศนะไมตรงกันบาง พระเจา
กนิษกะมหาราชจึงบังเกิดวิจกิ ิจฉาวาจักทรงถือเอาคติใดแนนอน จึงครั้ง
นั้นยังมีพระคณาจารยรูปหนึ่งชื่อ พระปารศวะ เปนภิกษุในนิกายสรวาสติวาทิน ซึ่งเปนนิกายที่มีอิทธิพลอยูในอินเดียภาคเหนือ พระปารศวะที่
จะเปนทีเ่ คารพนับถือของพระเจากนิษกะมาก พระองคจึงตรัสปรับทุกข
ในเรื่องที่ทรงกังขาอยู และทรงปรารภใครจะยกสังคายนาชําระพระธรรม
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ลักษณะการปกครองคณะสงฆสมัยพุทธกาล
ในครั้งพุทธกาล รูปลักษณาการแหงการปกครองคณะสงฆ นาที่จะ
ตางถิ่น ตางสํานัก แตก็มีคณาจารยเปนใหญควบคุมดูแลสานุศิษยของ
ตน ๆ นั้น เราจะพบหลักฐานประกอบในบาลีวินัยปฎกหมวดสังฆาทิเลส
ที่ ๑๓ กุลทูลกสิขาบทเลาวา ครั้งหนึ่งพระภิกษุฉพั พัคคีย พวกอยู
กิฏาคิรีชนบทมีพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเปนหัวหนา ไดประพฤติ
อนาจารผิดสมณวิสัยจนชาวบานแถบนั้นหมดความเลื่อมใสไมบริจาค
ทานบิณฑบาต สมัยนั้นมีภกิ ษุมาจากตางจังหวัดเดินทางจะไปเฝาพระ
ผูมีพระภาคผานกิฏาคิรีชนบท ทานจึงแวะเขาไปเที่ยวบิณฑบาต ไม
ปรากฏมีผูถวาย มีแตคนกลาวประชดแดกดัน บังเอิญมีอบุ าสกคนหนึ่ง
เห็นเขาจึงไดนมิ นตใหไปรับไทยทานที่เรือนของตน และสั่งฝากใหภกิ ษุ
รูปนั้นไปกราบบังคมทูลสมเด็จพระศาสดา ใหทรงจัดสงภิกษุที่ทรงศีลมา
ครอบครองคณะสงฆที่ชนบทนี้ ชวยฟนศรัทธาของชาวบานใหคืนคง
เมื่ออาคันตะกะนั้นไปถึงเมืองสาวัตถี ไดเขาเฝากราบทูลความนั้น สมเด็จ
พระศาสดาจึงรับสั่งใหประชุมสงฆสองถามขอเท็จจริง ก็ไดความสมจริง
อยางที่ภกิ ษุรูปนั้นกราบทูลทุกประการ พระองคจึงทรงบัญชาใหพระ
สารีบุตรและพระโมคคัลลานะผูเปนเอกอัครสาวก ผูเปนอุปชฌาจารย
ของภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะ ใหพาภิกษุที่ทรงอินทรียสังวรบริสุทธิ์ไป
ทําปพพาชนียกรรมเธอทั้งสองพรอมทั้งบริวารดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา อยาใหพาํ นักอยูใ นชนบทนั้นสืบไป ขอความทั้งนีช้ วนใหเห็นวา
ระเบียบการปกครองสงฆในยุคนั้น แมจะมีคณาจารยเปนใหญในดาว
แดนของตน แตก็ตองขึ้นตรงตอพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา
ยอมทรงไวซึ่งอํานาจในการบังคับบัญชา เปรียบเสมือนพระองคเปน
ธรรมราชาดูแลปกครองธรรมาณาจักร อันประกอบดวยบริษัท ๔ เปน

ประวัติพุทธ(๓) - หนาที่ 26
พลเมือง และมีพระธรรมวินัยเปนธรรมนูญปกครองเปนตน อนึ่ง มี
ขอความในพระวินยั ปฎกทีจ่ ะชวยสนับสนุนหลักฐานวา สัทธิวิหาริก อัน
เตวาสิกมักประพฤติอนุโลมตามปฏิปทาอาจารยของตน ดังที่ขาพเจาได
กลาวไวเบื้องตนนั้นในวินัยหมวดวาดวยนิสสัคคิยสิกขาบท กลาวถึงพระ
อุปเสนวังคันตบุตร ผูเปนเอตทัคคะในทางยังพหุชนใหเลื่อมใส คราว
หนึ่งทานพาบริษัทเดินทางมาเฝาพระผูมีพระภาคที่เชตวนาราม พระองค
ตรัสปฏิสันถารแลวทรงถามภิกษุรูปหนึ่งในบริษัทนั้นวา บังสุกุลจีวรทาน
ยินดีใชเองหรือ ภิกษุนั้นทูลสนองวา หามิไดพระเจาขา หากแตวาพระ
อุปชฌายะแหงขาพระองคทานใชผาบังสุกลุ อยูเปนนิตย ขาพระองคจึง
ตองใชดําเนินตามรอยทาน ในตอนตอไปแสดงถึงทานอุปเสนทูลพระ
ผูมีพระภาควา ทานเองเปนผูถ ือธุดงควัตรเปนอรัญญวาสี ถือเที่ยว
บิณฑบาตและใชผาบังสุกุลเปนวัตร ถามีผูมาขอบวชกะทาน ก็ตอง
ประพฤติอยางทาน ๆ จึงใหอปุ สมบท
มูลเหตุแหงวิวาทาธิกรณ
ในจุลวรรคปฐมภาค สมถักขันธกะ หนา ๓๓๕ มีพระพุทธภาษิต
แสดงถึงวิวาทาธิกรณมูล ๔ คู บงชัดวา ในพุทธสมัยก็ไดเกิดเรื่องราว
ความไมสมานทั้งทางความเห็นและความประพฤติปรากฏประจักษอยู
พระศาสดาจึงนําสาเหตุที่เปนมูลฐานมาตรังดังนี้ คือ
๑. วิวทนฺติ ธมฺโมติ วา อธมฺโมติ วา
วิวาทกันวา นี่เปนธรรม นีไ่ มเปนธรรม
๒. วินโยติ วา อวินโยติ วา
วิวาทกันวา นี่เปนวินัย นี่ไมเปนวินยั
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๓. ภาสิต ลปต ตถาคเตนาติ วา อภาสิต อลปต ตถาคเตนาติ วา
วิวาทกันวา นี่พระตถาคตไดทรงกลาว ทรงวาไว นี่พระ
ตถาคตไมไดทรงกลาว ไมไดทรงวาไว
๔. อาจิณณ
ฺ  ตถาคเตนาติ วา อนาจิณฺณ ตถาคเตนาติ วา
วิวาทกันวา นี่พระตถาคตไดทรงประพฤติ นี่พระตถาคตไมไดทรงประพฤติ
๕. ปฺญตฺต ตถาคเตนาติ วา อปฺปฺญตฺต ตถาคเตนาติ วา
วิวาทกันวา นี่พระตถาคตทรงบัญญัติ นี่พระตถาคตไมไดทรงบัญญัติ
๖. อาปตฺตีติ วา อนาปตฺตตี ิ วา
วิวาทกันวา นี่เปนอาบัติ นี่ไมเปนอาบัติ
๗. ลหุกา อาปตฺตีติ วา ครุกา อาปตฺตีติ วา
วิวาทกันวา นี่เปนอาบัติเบา นี่เปนอาบัติหนัก
๘. สาวเสสา อาปตฺตีติ วา อนวเสสา อาปตฺตีติ วา
วิวาทกันวา นี่เปนอาบัติมสี วนเหลือ นีไ่ มเปนอาบัติมสี วนเหลือ
๙. ทุฏุลฺลา อาปตฺตีติ วา อทุฏุลฺลา อาปตฺตีติ วา
วิวาทกันวา นี่เปนอาบัติหยาบ นี่ไมเปนอาบัติหยาบ
หนา ๓๓๖ ในแหงเดียวกัน ทรงแสดงถึงอธิกรณมูลวา
ในอธิกรณทั้ง ๔ อนุวาทาธิกรณเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมโจทยกนั ดวยสีลวิบัติบาง อาจารวิบัติบาง
ทิฐิวิบัติบาง อาชีววิบัติบาง ฯลฯ การโจทย การกลาวโจทย การไม
ยกยอง การโตแยง การทวง การไมสนับสนุนกัน ในเพราะวิบัติเหลานัน้
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นี้เราเรียกวา "อนุวาทาธิกรณ" ดังนี้ สังฆมณฑลในเพลานั้นคงไดวิวาท
กันดวยทิฏฐิและวัตรปฏิบัติเปนมูลเหตุ ดังแสดงมาขางตนซึ่งมีภิกษุทั้ง
ฝายที่เปนธรรมและอธรรมไมปรองดองกันบอยครั้ง
เนื่องจากมีวิวาทธิกรณตาง ๆ ดังกลาว จึงไดกอใหเกิดมีวิธีการ
ชําระไตสวนระงับและวิธีปองกันขึ้น มีปรากฏทั้งในจุลวรรควินัยปฎก
และในสุตตันตปฎก
วิวาทาธิกรณ๘องสาวกนิครนถ
ในสัตตันตปฎก เราจะอานพบไดในคัมภีรมัชฌิมนิกายอุปริปณณาสก
สามคามสูตร อันเปนประจักษหลักฐานที่สําคัญที่สุดสวนหนึ่ง และเรา
จะแจงถึงปทัฏฐานแหงการแยกนิกายดวยพระพุทธพจนเองทีเดียว ไมมี
หลักฐานพยานที่แหงไหนอีกจะใหความเขาใจแกเราไดมากกวาขอความ
ในพระสูตรนี้
ดังไดสดับมา สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอยู
ในชนบทแหงชาวศากยะใกลบานสามะ โดยสมัยนัน้ แล นิครนถนาฏบุตร
ศาสดาเจาลัทธิของพวกเชน กระทํากาลกิรยิ าที่เมืองปาวา
๑

แลวไมนาน
เหลาสาวกของเธอไดเกิดการทะเลาะวิวาทแทงกันดวยหอกคือปาก ดวย
ทิฐิและอาจาระวา ทานไมรทู ั่วถึงธรรมวินยั เราตางหากรูทั่ว ทานปฏิบตั ิ
๑ บางตําราวา มรณะที่เมืองกุสินารา ในสังคีติสูตร ๆ ที่ ๓๓ แหงทีฆนิกาย
ก็กลาววา มรณะที่เมืองปาวา เตน โข ปน สมเยน นิคฺคณฺโฐ นาฏปุตฺโต ปาวาย
กาลกโต โหติ ฯ ตํารา ฝรั่งสอดคลองตองกันวาเมืองปาวาแน ฉะนั้นเมือง
กุสินาราจึงผิดโดยมิตองคลางแคลง แตทั้งสองเมืองก็อยูใ นแวนแควนมัลละ
ดวยกัน ชื่อเต็มของทานผูนี้คือ วรฺธมาน มหาวีร ตีรฺถกร นาฏปุตฺร ตําราฝรั่ง
กลาวอีกวา นาฏบุตรตายหลังปรินิพพานของพระพุทธองค ๑๐ ป เท็จจริง
อยางไรทานผูร ูวินิจฉัยเอง เทอญ แตในปกรณของพระพุทธศาสนากลาวสอด
คลองตองกันวา ทานผูนี้ตายกอนพุทธปรินพิ พานทั้งนัน้
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ผิดมิชอบ เราตางหากปฏิบัตถิ ูกตอง ตางฝายตางวิวาทกันเผ็ดรอน
จนราวกับวาจะฆาฟนกันทีเดียว ครั้งนั้นแลทานจุนทะสมณุทเทสได
จําพรรษาอยู ณ เมืองนั้น ไดเห็นเหตุการณโดยตลอด เมื่อออกพรรษา
ทานไดเดินทางไปหาทานอานนท ณ บานสามคาม เลาเรื่องทั้งหลายที่
เกิดขึ้นใหทานฟง พระอานนทจึงชวนใหไปเฝากราบทูลพระผูมีพระภาค
เมื่อไปถึงพระอานนทเปนผูก ราบทูลเรื่องราวโดยตลอด และสรุปวา "ขา
แตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมีขอปริวิตกไปอยางนี้วา โดยกาลที่ลวง
ไปแหงพระผูม ีพระภาค ขออยาใหการวิวาทอุบัติขึ้นในสังฆมณฑลนี้เลย
ถาการทะเลาะวิวาทนี้มีขึ้นไซร ก็จะเปนไปเพื่อไมเกื้อกูลแกชนเปนอัน
มาก เพื่อไมเปนสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อไมเกื้อกูล เพื่อทุกขแกชนเปน
อันมาก ทั้งเทวดาและมนุษยทั้งหลายดังนี้" เมื่อสมเด็จพระศาสดาได
ทรงสดับถอยคําของทานพระอานนทผูพุทธอุปฏฐากเชนนี้ จึงทรงมี
พุทธฎีกาอันสําคัญยิ่งยวดวา "ดูกอนอานนท เธอจะสําคัญความนั้นเปน
ไฉน ธรรมเหลาใดที่ตถาคตรูยิ่งแลว แสดงแลวแกเธอทั้งหลาย มีดัง
ตอไปนี้คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕
พละ ๕ โพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘ อานนทเธอเห็นหรือเปลา ใน
ธรรมเหลานี้ที่ภิกษุทั้งหลายถึงสององคมีวาทะตาง ๆ กัน" พระอานนท
ทูลสนองวา ไมมี แตจะมีก็พวกที่อาศัยศาสนาอยูเทานัน้ ที่จะกอการ
วิวาทขึ้นโดยกาลที่พระศาสดาลวงไป
ทรงแสดงวิวาทาธิกรณและวิธีระงับ
พระพุทธองคจึงตรัสสมุฏฐานแหงการแตกแยกในสังฆมณฑลวา
ดูกอนอานนท การวิวาทเพราะสิกขาบทมีอาชีวะเปนเหตุก็ดี เพราะ
สิกขาบทมีปาฏิโมกขเปนเหตุก็ดี นับวามีไดแตนอย อานนท อนึ่ง
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การวิวาทเมื่อเกิดขึ้นในสงฆ ถาเกิดขึ้นเพราะมรรค เพราะปฏิปทา
การวิวาทนั้นเปนไปเพื่อไมเกื้อกูลแกชนมาก ฯลฯ (พุทธพจนขอนี้จกั
พิสูจนใหเห็นจริงไดเมื่อทานอานในบทตอไปวา สวนมากแตกเพราะทิฐิ
เปนเหตุมากกวาเพราะวินยั เปนเหตุ) แลวตรัสลักษณะบุคคลที่จะเปน
วิวาทมูล ๖ ประการมาในวินยั ปฎก จุลวรรค หนา ๓๓๖-๓๓๘
สมถักขันธกะ คือ
๑. โกธโน โหติ อุปนาหี ภิกษุผูมกั โกรธและมักถือโกรธ
๒. มกฺขี โหติ ปฬาสี ภิกษุผูอกตัญูไมรูคุณทานและตีตนเสมอ
๓. อิสฺสุกี โหติ มจฺฉรี ภิกษุผูริษยาและตระหนี่
๔. สโฐ โหติ มายาวี ภิกษุผูโออวดและเจามายา
๕. ปาปจุโฉ โหติ มิจฺฉาทิฏฐี ภิกษุผูปรารถนาลามกและมีทิฐิผิด
๖. สนฺทิฏฐิปรามาสี โหติ อาทานคาหี ทุปฺปฏินิสฺสคฺคี ภิกษุผูถือ
ทิฐิของตน ถือรั้นอันคนอื่นปลดเปลื้องยาก เปนผูไมมีความยําเกรงแม
ในพระศาสดาในธรรมและในสงฆ ทั้งเปนผูไมทําใหบริบูรณในสิกขาอีก
ดวย ลักษณะทัง้ ๖ ขอนี้ ผูใดมีแตแตเพียงขอเดียว ก็เพียงพอที่จะกอ
คดีวุนวายขึน้ คนที่อวดดีไมเคารพในครูบาอาจารย โดยเฉพาะในองค
พระสัมมาสัมพุทธเจาแลว เทากับไดแขวนปายแสดงความเปนพาลให
ปรากฏอยูชัด ฉะนั้น ความเดือดรอนยุงหยิงจึงเปนธรรมดาอยูเองที่จะ
ตองมาจากคนเชนนั้น
วิวาทาธิกรณปรากฏมีบอย ๆ และไมซ้ําเรื่องกัน บางโอกาสเปน
เรื่องใหญและนอย ซึ่งก็เปนธรรมดาของหมูคณะที่ประกอบไปดวยมวล
สมาชิกมากคน ยอมมีดีบางชั่วบาง พระบรมศาสดาจึงทรงแสดงวิธีลง
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ทัณฑกรรมมีทั้งหนักและเบาตามสมควรแกโทษานุโทษ และทรงจัด
ระเบียบชําระรูปคดีตลอดจนอุบายที่จะปองกันไมใหเกิดคดีขึ้น อธิกรณ
นั้น โดยจะจําแนกได ๔ ประเภท อธิกรณสมถธรรม สําหรับระงับ
อธิกรณมี ๗ วิธี สมดังคําของพระองคที่ตรัสวา อานนท อธิกรณเหลานี้
๔ ประการ ๔ ประการนั้นเปนไฉน วิวาทาธิกรณหนึ่ง อนุวาทาธิกรณ
หนึ่ง อาปตตาธิกรณหนึ่ง กิจจาธิกรณหนึ่ง อานนท อธิกรณสมถธรรม
สําหรับสงบระงับอธิกรณทงั้ หลายที่เกิดขึน้ แลว ๗ ประการ ๗ ประการ
นั้นเปนไฉน สัมมุขาวินัยที่สงฆพึงใหหนึ่ง สติวินัย อมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ เยภุยยสิกา ตัสสปาปยสิกา และติณวัตถารกะหนึ่ง ฯลฯ
อธิกรณกับอธิกรณสมถะนี้ ขาพเจาจักอธิบายแตเพียงขอสองขอโดยยอ
ทานผูอานปรารถนาความละเอียดพิสดาร พึงดูในบาลีวนิ ัยปฎก จุลวรรค
เลม ๒ ปริวารเลม ๘ เทอญ ในที่นี้ถาขืนเขียนจะเปนตําราอีกเลมหนึ่ง
ตางหากไมถูกประเด็น ระเบียบการระงับวิวาทาธิกรณนนั้ พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบัญญัติอยูสองวิธีเรียกวา สัมมุขาวินัย ระงับตอหนาหนึง่
กับ เยภุยยสิกา ระงับตามเสียงขางมากหนึ่ง ในวิธีหนึ่ง ๆ ยังวิภาคออก
เปนขอ ๆ เชน สัมมุขาวินัยแบงเปน ๓ ขอ คือระงับกันสวนตัวหมายถึง
การตกลงระหวางกัน เมื่อมีภกิ ษุวิาทเพราะเหตุแหงธรรมหรือวินยั
ภายหลังฝายหนึ่งยอมรับผิดและยอมปรับปรุงตนเอง ก็เปนอันยกความ
ไป นี้ขอหนึ่ง ระงับดวยการใหมีพระเถระเปนตุลาการวินจิ ฉัยชี้ขาดวา
ใครผิดหรือถูกนี้ขอหนึ่ง ระงับดวยอํานาจแหงสงฆตัดสินเด็ดขาดวาผิด
และถูกก็ตองยอมปฏิบัติตามคําพิพากษาของสงฆนี้อีกขั้นหนึ่ง สวน
เยภุยยสิกานั้น อันที่จริงคือการลงคะแนนเสียงนั่นเอง แตนํามาใชในรูป
ของการจับฉลาก เสียงฝายใดมากกวาใหถือวาชนะ ที่วามานี้ดําเนินตาม
นัยบาลีแหงวินัยปฎก ในสามคามสูตรหาไดมีละเอียดอยางนี้ไม อนึ่ง
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อาศัยพระกระแสความที่กลาวมานี้ เราจะเห็นวิญญาณแหงความเปน
ประชาธิปไตยอยางสมบูรณในพระพุทธศาสนา ซึ่งพระผูมีพระภาคเปน
ผูกอกําเนิดกอนความนิยมในระบอบปกครองนี้ของชาวโลก ถยอหลัง
ขึ้นไปตั้ง ๒ พันปเศษ โดยทีท่ รงปกครองสงฆดวยระบอบสังฆาธิปไตย
มีสงฆเปนใหญเชนนี้ ควรนับเปนอัศจรรยในตอนสุดทายแหงสามคามสูตร
อุบายปองกนการแตกสามัคคี
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงชี้อุบายปองกันความแตกสามัคคีเปน
ธรรมอันใหระลึกถึงกันดวยความรักอุบายนั้นคือ
๑. ใหมีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม แมตตามโนกรรม
ในสพรหมจารี ทั้งที่แจงและที่ลับ อยาหนาไหวหลังหลอก
๒. ใหมีความโอบออมอารีเอื้อเฟอเผื่อแผ ไมมีมัจฉริยะใน
จตุปจจัยลาภ มีมากก็แบงปนมาก มีนอยก็แบงนอยตามสติกําลัง
๓. ใหมีความเสมอกันโดยศีลทั้งในที่แจงและที่ลับ
๔. ใหมีความเสมอกันโดยทิฐิทั้งในที่แจงและที่ลับ
ธรรมทั้ง ๔ ประการ เปนขอตรงกันขามกับขอที่ใหเกิดวิวาท ๖ ประการ
นั้น เทากับเปนสภาพแกกนั ถาพุทธศาสนิกบริษัทประพฤติปฏิบัติตาม
อุบายวิธีทั้ง ๔ นี้ ขอนั้นก็จักเปนเหตุหามกันมิใหเกิดมีอธิกรณววิ าท
เปนแท อนึ่ง หากมีกระทูถามขึ้นมาวา ที่ใหอํานาจแกสงฆหรือแกพระ
เถระองคใดองคหนึ่งเปนผูว นิ ิจฉัยนัน้ ถาสงฆผูนั้นหรือพระเถระรูปนั้น
มีอคติเลา มิทําใหเกิดความยุติธรรมขึ้นหรือ ความขอนี้ไมพักที่เราจะ
ตองวิตก เพราะสมเด็จพระบรมศาสดาของเราทรงรอบคอบสมดวย
พระคุณนามวา ทรงมีสมันตจักษุ พระองคไดทรงวางกําหนดคุณธรรม
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บุคลิกลักษณะของพระที่จะมาทําหนาที่ตดั สินอธิกรณ และลงคะแนน
เสียงไวตายตัววา บุคคลเชนนั้นจึงเหมาะสมรับหนาที่นั้น ๆ ไมใชสัก
แตวาเปนพระเถระแลวก็อุปโลกกันขึ้นมาวาความ อันนี้ชใี้ หเห็นวา
พระพุทธศาสนาถือเรื่องพรรษาอายุเปนใหญก็จริง แตกถ็ ือคุณสมบัติที่
ประจําในบุคคลเปนสําคัญไมนอยไปกวาอายุนั้น และยังเปนเครื่องแสดง
วาการบัญญัตวิ ินัยของพระองค ก็คลายคลึงกับการบัญญัติกฎหมาย
ธรรมนูญทางฝายรัฐ ที่ไมเปดชองโหวใหแกการแสวงประโยชนตน
คุณสมบัตขิ องผูวินิจฉัยอธิกรณ
ผูเปนหัวหนาบริหารและผูแทนราษฏร ตอมมีขอกําหนดคุณสมบัติ
ตาง ๆ ฉันใด พระผูทําหนาที่ก็ตองมีคุณธรรมประจําฉันนั้น ขอนี้สม
ดวยพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพรอมดวย
องคคุณ ๑๐ อยางควรขอรองแลวสมมติ (เปนผูวินิจฉัยอธิกรณ) คือ
๑. เปนผูมศี ีล
๒. เปนผูสํารวมตามพระปาฏิโมกข
๓. มีมรรยาทและโคจรในที่ตาง ๆ เรียบรอย
๔. มีปรกติเห็นภัยในโทษผิดเล็ก ๆ นอย ๆ
๕. สมาทานเห็นภัยในโทษผิดเล็ก ๆ นอย ๆ
๖. เปนพหูสูตรทรงความรู สั่งสมความรู (คือ) ขอธรรมใด ๆ
ที่ดีในเบื้องตน ทามกลาง และที่สุด วาดวยพรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณ
ทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ เปนผูไดยินไดฟงธรรมนั้น ๆ มาก จําไดทองไว
ดวยวาจา เอาใจจดจอ ขบดวยทิฐิ อนึ่งปาฏิโมกขทั้งสอง (ของภิกษุ
และภิกษุณี) เธอก็ไดเลาเรียนมาดีโดยพิสดาร แจกไดถกู เปลี่ยนไดถูก
ตัดสินใจไดถูกตามสูตรตามลําดับพยัญชนะ อนึ่งเธอตั้งอยูในวินยั ไม
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งอนแงน สามารถพอที่จะใหคูความทั้งสองฝายยินยอมตกลงกันได
ฉลาดที่จะเพง ที่จะมอง ที่จะใหเลื่อมใส ทีจ่ ะใหระงับความเกิดอธิกรณ
๗. รูจักอธิกรณ
๘. รูจักเหตุเกิดอธิกรณ
๙. รูจักความดับแหงอธิกรณ
๑๐. รูจักแนวทางใหถึงความดับแหงอธิกรณ
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหขอรองสมมติซึ่งภิกษุผูพรอมดวย
องคคุณ ๑๐ อยาง (เปนผูว ินจิ ฉัยอธิกรณ) ฉะนี้แล
"ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองคคุณ ๕ อยาง ควรสมมติ
ใหเปนผูแ จกสลาก คือผูจะไมถึงฉันทาคติ ไมถึงโทสาคติ ไมถึง
โมหาคติ ไมถึงภยาคติ รูจกั วาเปนอันจับหรือไมเปนอันจับ" (ดูวนิ ัย
ปฎก จุลวรรค ปฐมภาค หนา ๓๕๓ และหนา ๓๕๖) โดยนัยนี้ กระทู
นั้นจึงเปนอันพับไป
ระเบียบการลงทัณฑกรรมแกผูประพฤติละเมิดตอพระวินยั นัน้
พระศาสดาทรงวางไว ๖ วิธอี ันมาในกิจจาธิกรณ ๖ ประการนั้นเปน
ไฉน คือ ตัชชนียกรรมทําโดยการปริภาษติเตียนตักเตือนใหรูสํานึกตน
ในความผิด นิยสกรรม ทําโดยการปลดออกจากฐานะตําแหนง เชน
เปนหัวหนาหมูก็ถอดออกเสียมิใหเปน ปพพาชนียกรรมทําโดยการขับไล
ปฏิสารณียกรรม ทําโดยใหผูผิดขอขมาโทษ อุกเขปนียกรรม ทําโดย
การรอนสิทธิของผูตองโทษไมใหมีสิทธิเสมอผูอื่น และตัสสปาปยสิกากรรม ทําโดยคลายกับตัชชนียกรรม ผิดกันแตฝายโนนทําแกฝายโจทก
สวนกรรมนี้ทาํ แกจําเลย
หลักการอันแสดงมานี้ เทียบดวยทางโลกก็คือการลงโทษตาม
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กฎหมายแกผลู วงละเมิดนัน่ เอง ทําใหเราเห็นความเปนนักปกครองอยาง
เยี่ยมยอดในองคพระศาสดาที่ทรงจัดระบบการลงทัณฑไดอยางเปนชัน้ เชิง
มีเบาและหนักตามกระแสแหงความผิดของบุคคล พระองคไดทรงนําวิชา
การปกครองมาดัดแปลงใชในหมูสงฆืไดเหมาะเจาะ อันเราไมสามารถ
พบในศาสดาอื่น ซึ่งควรนับเปนขออัศจรรยอีกขอหนึ่งเหมือนกัน อนึ่ง
เราควรจะจําไววา สมุฏฐานสําคัญยิ่งยวดของการวิวาทวาสมุฏฐานอื่น
มีอยูสองขอเทานั้น คือ ทิฐิ และ ศีล มีทิฐิเสมอกันแตมีศีลไมเสมอกัน
ในประการตรงขาม มีศีลเสมอกันแตมีทิฐไิ มเสมอกัน เชนนี้กย็ อมไป
อาจจะธํารงสามัคคีไวได ถึงแมจะธํารงไวไดดว ยมีขอธรรมอื่น เชนไม
มักโกรธมีความโอบออมอารีเปนไปอยู ก็ยังมีความไมสนิทใจกันถึงขีด
สุด ความรูสึกแตกตางกันวา ความเห็นและความประพฤติของเขาไม
เหมือนกับของเราก็ยังมีอยูน นั่ เอง เพราะเหตุนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจา
จึงทรงย้ํานักในขอที่หมูคณะจักมีความสงบสุขเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
ตองอาศัยทิฏฐิสามัญญาตาความเสมอกันดวยทิฐิ กับสีลสามัญญตา
ความเสมอกันดวยศีลของมวลสมาชิกเปนเหตุปจจัย การรักษาสมภาพ
ทั้งสองนี้ใหเปนไปดวยดี จึงนับวาเปนปญหาที่สําคัญมาก เมื่อเรามีมูล
รากทั้งสองนี้ดี แมจะมีเหตุการณววิ าทเรื่องอื่นก็ยังพอทําเนาไมรายแรง
แตถามาแตกกันดวยมูลรากนี้เสียแลว เปนขอลําบากใจมากที่สุด มีหวัง
แตกสามัคคีแนนอน
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บทที่ ๓
หลักสําคัญแหงพระพุทธศาสนา
ในพุทธุปบาทกาล พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงตระหนักถึง และ
ไดปองกันการเกิดวิบัติเพราะการณดังกลาว ดวยทรงบัญญัติใหสงฆพึง
ประชุมกันสวดพระปาฏิโมกขทุกกึ่งเดือน ปรับอาบัติแกภิกษุผูอยูในสีมา
เดียว แตไมเขาประชุมฟงพระปาฏิโมกขโดยไมมีเหตุจําเปนเหลือวิสัยวา
ตองทุกกฏ แมมีเหตุเหลือวิสัยเชนอาพาธมาไมได ก็ตองใหบริสุทธิ์
ฉันทะแกภกิ ษุรูปใดรูปหนึ่งไปแทน อุโบสถปาฏิโมกขนี้เปนการซักซอม
ทวนความเขาใจในอาจารวัตร และมีโอกาสปุจฉาวิสัชนาธรรมวินัย หลัง
จากประชุมแลวดวย ยังผูผิดใหปรับปรุงตนเอง ยังผูถูกใหมั่นคงยิ่งขึ้น
เพิ่มพูนสามัคคีธรรมใหกิดมีดวยการพรอมเพรียงกันประชุม พรอม
ปาฏิโมกข ประทานหลักการปกครองแกสงฆนั้น ก็ทรงประทานหลักการ
เผยแพรพระพุทธศาสนา หรือจะเรียกวา "หัวใจแหงธรรมทั้งหลาย" ก็ได
เนื่องดวยเปนคําประมวลสัตถุศาสนทั้งปวงที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน
ตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษา ดวยคาถาจํางาย ๆ ๓ คาถากึ่ง ตรัส
ประกาศทามกลางมหาสันนิบาตแหงพระอรหันตสาวก ๑,๒๕๐ รูป ใน
วันเพ็ญเดือนมาฆะ (เดือน ๓) ธรรมหฤทัยนั้นเราทานก็เจนใจกันอยู
เกือบทุกคนทีไ่ ดศึกษาเรื่องราวของพระพุทธศาสนา คือ
ขนฺตี ปรม ตโป ตีติกฺขา
นิพฺพาน ปรม วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปร วิเหฐยนฺโต
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ขันติความอดทนเปนตบะอยางยิ่ง
พระพุทธะทั้งหลายตรัสพระนิพพานวาเปนธรรมอันยิ่ง
บรรพชิตผูฆาสัตวอื่นเบียดเบียนสัตวอนื่
ไมชื่อวาเปนสมณะ
สพฺพปาปสฺส อกรณ
กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปน
เอต พุทฺธาน สาสน
การไมทําบาปทั้งปวง ยังกุศลใหเกิด
และการชําระจิตของตนใหผองแผว
นี้เปนคําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย
อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาฏิโมกฺเข จ สวโร
มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตฺจ สยนาสน
อธิจิตฺเต จ อาโยโค
เอต พุทฺธาน สาสน
การไมวารายหนึ่ง การไมทํารายหนึ่ง การสํารวมในปาฏิโมกขหนึ่ง
ความเปนผูรูประมาณในภัตหนึ่ง ที่นอนทีน่ ั่งอันสงัดหนึง่ การประกอบ
อธิจิต (สมาธิ) อีกหนึ่ง นี้เปนคําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย
ในบาลีอาคตสถานบางแหง พระผูมีพระภาคทรงแสดงวา ทั้งใน
อดีต ปจจุบัน อนาคต พระพุทธเจาทรงแสดงวา สังขารทั้งปวงไมเทีย่ ง
สังขารทั้งปวงเปนทุกข และธรรมทั้งหลายไมใชตัวตน กับทรงแสดง
อริยสัจ ๔ เหมือนกันหมด สมจริงดังคําตรัสของพระองควา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะองคใด ๆ ไดตรัสรูตามเปน
จริงไปแลว ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต.... พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
ใด ๆ จักไดตรัสรูตามเปนจริง ตอกาลยืดยาวนานฝายอนาคต... พระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธะผูตรัสรูตามเปนจริงอยูในปจจุบนั นี้ ทานทั้งหลาย
เหลานั้นไดตรัสรูตามเปนจริง ซึ่งความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ
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๔ ประการเปนไฉน คือทุกขสัจ ทุกขสมุทัยสัจ ทุกขนิโรธสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสัจ ฯลฯ (สังยุตตนิกาย) นอกจากนีย้ ังทรงแสดง
โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ ดังกลาวมาในสามคามสูตร เมื่อทัศนะ
ในหลักศาสนาสวนนี้ไมขัดแยงกัน ตางอาศัยเปนหลักใจแลว การแตก
เพราะทิฐิกไ็ มมี ถึงมีเพราะกรณีอื่น ๆ ก็ยังรักษาความเปนหนึ่งในที่สุด
ประโยชนกลาวคือสมานัตตา ความมีตนเสมอทั้งสองดาน อันจะกอ
วิบูลยผลแกหมูคณะนัน้ ๆ ในพระบาลีทีฆนิกายแสดงถึงตัวอยางของ
การวิวาทแหงเหลาสานุศิษยของนิครนถนาฏบุตร ดังไดพรรณนามาใน
สามคามสูตร
พระสารีบุตรแสดงสังคีติสตู ร-ทสุตตรสูตร
พระอัครสาวกสารีบุตร มาเล็งเห็นความยุงเหยิงของคณะศิษยเปน
เชนนี้ จึงมาปรารภถึงสังฆมณฑลจะเกิดความราวฉานปานเชนนัน้ ในเมื่อ
พระพุทธเจาปรินิพพานแลว ทานจึงไดชุมนุมสงฆบรรยายธรรมะที่สําคัญ
ทั้งปวงในพระพุทธศาสนา จัดแบงเปนวรรคตอนเพื่อสะดวกแกการ
ทองจํา เรียกวา "สังคีติสูตร" นับเปนการสังคายนาพระธรรมในสมัย
พุทธกาลก็ได วิธีทําของทานไดเปนเนติแบบแผนของการสังคายนาครั้ง
ตอมา ผิดกันแตครั้งนั้นเปนการทําโดยสวนตนมิไดญัตติจากสงฆ
ปรากฏความวิจิตรพิสดารในสังคีติสูตรที่ ๓๓ แหงทีฆนิกายวา ดังได
สดับมา สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคเจาประทับสําราญพระอิริยาบถ ณ
เมืองปาวา ในสัณฐาคารชื่อ "อุพภาตา" ของพวกเจามัลละ ราตรีหนึ่ง
ทรงแสดงธรรมแกพวกเจามัลละจนอรุณรุง พระองครูสึกเมื่อยขบพระ
วรกายปรารถนาการพักผอน จึงโปรดประทานวโรกาสใหทานสารีบตุ ร
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แสดงธรรมีกถาแกสงฆแทนพระองค พระสารีบุตรปรารภเรื่องพวก
นิครนถวิวาทกันเปนมูลประกาศแกภกิ ษุทั้งปวงใหดูเปนตัวอยาง กลาว
วา "ดูกอนอาวุโส ธรรมนี้แล อันพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย
ตรัสดีแลว ประกาศไวดแี ลว เปนเครื่องนําออกจากภพ เปนไปเพื่อ
ความสงบระงับ อันพระสัมมาสัมพุทธะประกาศไวแลว เธอทั้งหมด
ดวยกันพึงรอยกรอง ไมพึงวิวาทกันดวยธรรมนั้น ใหพรหมจรรยนี้
ยั่งยืนตั้งอยูไดตลอดกาลนาน ขอนั้นพึงเปนประโยชนแกชนหมูมาก
นํามาซึ่งสุขแกชนหมูมาก เปนการอนุเคราะหแกโลก เปนประโยชน
เกื้อกูลความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย" แลวทานจําแนกธรรม
ทั้งหลายออกเปนหมวด ๆ รวมทั้งหมดได ๑๐ หมวดใหญ สะดวกแก
การจําและสาธยาย หมวดหนึ่ง ๆ ก็มีขอธรรมะเฉพาะหมวดนัน้ ๆ
กระจายออกโดยพิสดาร รวมเปนหมวดยอยทั้งหมดอีก ๒๐๔ หมวด
ตางไมกาวกายกัน ทานรอยกรองไดเรียบรอยนาสรรเสริญ ขาพเจายกมา
พอเปนนิทัศนะอุทาหรณ เชนในหมวดหนึง่ วา
กตโม เอโก ธมฺโม
ธรรมอันหนึ่งนั้นเปนไฉน
สพฺเพ สตฺตา อาหารฏฐิติกา สัตวทั้งหลายตั้งอยูไดเพราะ
อาหาร
สพฺเพ สตฺตา สงฺขารฏฐิติกา สัตวทั้งหลายตั้งอยูไดเพราะ
สังขาร
อย โข อาวุโส เตน ภควตา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย นี้แล
ธรรมอันหนึ่ง
ชานตา ปสฺสตา อรหตา
ที่พระผูมีพระภาคผูเปนอรหันตสมฺมาสมฺพุทฺเธน
สัมมาสัมพุทธะพระองคนั้น
เอโก ธมฺโม สมฺมทกฺขาโต ทรงรูอยู ทรงเห็นอยู ไดตรัส
ไวชอบแลว ฯลฯ
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ในหมวดสองวา
กตเม เทฺว ธมฺมา
ธรรมสองนั้นเปนไฉน
นามฺจ รูปฺจ
นามหนึ่ง รูปหนึ่ง
อวิชฺชา จ ภวตณฺหา จ ความไมรูจริงหนึ่ง ความทะยาน
อยากในภพหนึ่ง
ภวทิฏฐิ จ วิภวทิฏฐิ จ ความเห็นวามีวาเปนหนึ่ง ความเห็น
วาไมมี ไมเปน หนึ่ง
อหิริกฺจ อโนตฺตปฺปฺจ ควาไมละอายหนึ่ง ความไมเกรง
กลัวหนึ่ง
ฯ เป ฯ
ฯลฯ
ตอไปนี้กว็ า ถึงขอธรรมที่เปนคูเรื่อยไปตลอดตามหัวขอใหญวาดวย
เรื่องสองไป จนถึงหมวดที่ ๑๐ ก็มี ขอธรรมที่เปน ๑๐ คือ นาถกรณธรรม ๑๐ กสิณายตนะ ๑๐ อกุศลกรรมบถ ๑๐ กุศลกรรมบถ ๑๐
อริยวาส ๑๐ อเสขธรรม ๑๐ เปนอันหมด เมือ่ ทานแสดงจบ
พระบรมศาสดาไดทรงประทานสาธุการวา "สาธุ สาธุ สารีบุตร เธอไดทํา
สังคีติปริยายแกภิกษุทั้งหลายดีแลว" แมภกิ ษุผูฟงอยูทั้งหมดก็มีความ
พอใจ อนุโมทนาภาษิตของทานดวยแล
ขาพเจาปรารถนาจะกลาววา สังคีติสูตรจัดเปนดิกชันนารี (Dictionry)
ธรรมะเลมแรกของพระพุทธศาสนาทีเดียว อรรถรสอันลึกซึ้งของธรรมะ
ในสูตรนั้น และความสะดวกในการคนหาเมื่อเราขัดของในธรรมปริยาย
เราจะคนหาไดในสูตรนี้ ถึงแมจะไปชื่อวาบรรจุขอธรรมทั้งปวงแหง
พระไตรปฎกทั้งหมด แตก็มมี ากพอแกความตองการของนักปริยัติ เหตุ
นั้นนักธรรมผูพอใจในการคนควา จึงไมพงึ คลาดจากการศึกษาพระสูตร
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ดิกชันนารีนี้เสีย อนึ่ง ในทีฆนิากยตอจากสังคีติสูตรยังมีทสุตตรสูตรเปน
ภาษิตทานสารีบุตรเหมือนกัน เนื้อความยาวไมแพสังคีติสูตร (สังคีติสูตร
ยาว ๖๗ หนา ทสุตตรสูตรยาว ๕๕ หนา สมุดพระไตรปฎกฉบับ
สยามรัฐ) ทานสารีบุตรมาปรารภ เรื่องดังคาถาที่ทานกลาววา
ทสุตฺตร ปวกฺขามิ
ธมฺม นิพฺพานปตฺติยา
ทุกฺขสฺสนฺตกิริยาย สพฺพคนฺถปฺปโมจน
แปลวา "ขาพเจาจักกลาวธรรมมีนาม ทสุตตร อันปลดเปลื้องเสียซึ่ง
เครื่องรอยรัดทั้งปวง เพื่อถึงพระนิพพาน เพื่อทําที่สุดแหงทุกข"
การจัดรูปเปนไปทํานองเดียวกับสูตรแรก แตเนื้อความมีตางกัน
หนักไปทางปฏิบัติเปนสวนมาก
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บทที่ ๔
เหตุไมทรงแตงตั้งผูแทนพระองค
ดวยนัยดังนี้ ทานผูอานก็แจงแลววา ปทัฏฐานของนิกายไดมีกรุน
มาแลวแตกาลนานไกลเพียงไหน แตตราบใดที่สมเด็จพระโลกนาถ
พระองคยังดํารงพระชนมายุครองตําแหนงธรรมราชา เปนประธานาธิบดี
แหงมวลพุทธบริษัทอยู ตราบนั้นก็ยังไมมผี ูใดอาจเอื้อมที่จะแยก
พวกออกเปนนิกาย นอกเสียจากพวกพระเทวทัต ซึ่งในที่สุดก็ตองเขา
มาออนนอม ถึงแมวาจะมีความแตกสามัคคีเพราะเหตุแหงสีลอสามัญญตาในสังฆมณฑลเสมอก็ตาม เมื่อเรื่องราวมาถึงพระศาสดา
พระองคก็ยอมดํารงอํานาจทีจ่ ะชี้ขาดได และเมื่อพระองครับสั่งพิพากษา
ตัดสินไปแลว ทั้งโจทกและจําเลยคูววิ าทก็ยอ มไมกลากอวิวาทกันตอไป
ผิดถูกยอมยอมรับกันตามพระพุทธบัญชา แตในกาลภายหลังแหงพุทธปรินิพพานแลว สนังฆมณฑลขาดผูบังคับบัญชาโดยสวนรวม สงฆหมู
หนึ่ง ๆ คณะหนึ่ง ๆ ซึ่งมีหัวหนาคณะอยูแ ลว ก็ยอมเคารพนับถือเชื่อ
ฟงผูเปนคณาจารยของตน ๆ เปนสําคัญ ยิ่งเมื่อพระพุทธศาสนาแพร
หลายไปไหลตามเขตแควนตาง ๆ มีภาษา ธรรมเนียม ไมเหมือนกัน
สงฆที่อยูตางถิ่นตางแดนขาดการติดตอ ตางสํานักตางปกครองกัน
เรื่องนิกายก็เปรียบเหมือนเงา ยอมอุบัติขึ้นโดยงายดาย
พระอัครสาวกนิพพานกอนพระพุทธองค
ในปจฉิมโพธิกาล พระผูมีพระภาคเจามิไดแตงตั้งพระสาวกรูปใด
รับชวงตําแหนงเปนธรรมราชาบริหารพุทธบริษัทตอจากพระองค พระ
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เอกอัครสาวกทั้งหลาย มีทานพระสารีบุตรและทานโมคคัลลานะเลา ก็
มาปรินิพพานกอนหนาพระองค มิฉะนั้นทานสารีบุตรคงไดเปนสังฆราชา
และทานโมคคัลลานะคงไดเปนผูชวยบริหารปกครองคณะสงฆเปนเทีย่ งแท
ซึ่งแมพระองคจะไมทรงรับสั่งมอบหมายโดยนิตินยั และพฤตินัยก็คงได
อยูกับทาน อุบาสิกาทั้งหลายนั่นเอง บริษัท ๔ เหลานีจ้ ักตองยกยองทาน
ขึ้นเปนสังฆปาโมกขแทนพระบรมศาสดาโดยมิพักตองกังขาอันใดเลย ใน
ที่นี้หากมีอุปจฉาสอดขึ้นวา เหตุไรเมื่อพระสาวกองคอื่น ๆ ที่ยังไม
ปรินิพพานก็มอี ยู เชน พระมหากัสสปะ พระอุบาลี พระมหากัจจานะ
พระอานนท ฯลฯ ไฉนจึงจักเปนสังฆราชามิไดเลา ขอนี้ขอวิสัชนาวา
ถึงแมวาพระมหาสาวกเหลานั้นจักยังดํารงชนมอยูกจ็ ริง แตทานเหลานัน้
มิไดรับยกยองถึงขนาดตําแหนงธรรมเสนาบดีเปนเฉกพระผูเปนเจาสารีบุตรเลย
เอตทัคคะตําแหนงนี้เลาก็ไดแกทานสารีบตุ รผูเดียว ทานมหาสาวกอื่น ๆ
มีเอตทัคคะคนละอยาง มิใชอยางนี้ อนึ่งเลา หมูภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกาตางก็เคารพทานสารีบุตรในฐานะเกือบทัดเทียมพระบรมศาสดา
อยูแตครั้งพุทธกาล เมื่อภิกษุมาทูลลาพระพุทธองคเพื่อจาริก พระองคก็
ตรัสถามถึงวา เธอทั้งหลายลาสารีบุตรแลวหรือยัง ถายังก็พึงไปลาเสีย
เพราะสารีบุตรเปนผูอนุเคราะหสัพรหมจารีดวยประโยชนเสมอ และใน
บาลีจาตุมสูตร สูตรที่ ๖๗ แหงคัมภีรมัชฌิมนิกาย แสดงไววา ณ
กาลครั้งหนึ่งพวกภิกษุผูเปนสัทธิวิหาริกอันเตวาสิกของอัครสาวกทั้งสอง
เดินทางมาเพื่อเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดทําเสียงอึงอลจนไดสดับไป
ถึงพระผูมีพระภาคเจา พระองคหวังจะใหภิกษุเหลานั้นรูส ึกตนในการ
สังวรตน จึงมีพุทธสิงหนาทใหขับภิกษุเหลานั้นไปเสีย ภายหลังเมื่อ
ประทานอภัยโทษใหแลว ไดตรัสถามความรูสึกในใจของพระอัครสาวก
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ทั้งสอง ผูเปนเจาสารีบุตรและโมคคัลลาะ เฉพาะพระโมคคัลลานะ
กราบทูลวา "ขาแตพระองคผเู จริญ เมื่อภิกษุสงฆอันพระผูมีพระภาค
ทรงขับเสียแลว จิตของขาพระองคไดมีแลวอยางนีว้ า บัดนี้พระผูมี
พระภาคจักทรงประกอบตามธรรมเปนเครื่องอยูสุขในทิฏฐิวหารธรรมอยูแลว
เราทั้งหลาย คือขาพระองคดว ย สารีบุตรผูมีอายุดวย จักชวยกัน
ปกครองภิกษุสงฆ ณ บัดนี้" ตรัสอนุโมทนาวา "สาธุ สาธุ ดูกอน
โมคคัลลานะ อันที่จริงเราหรือสารีบุตรและโมคคัลลานะเทานั้น พึง
ปกครองภิกษุสงฆได" ความเหมาะสมที่จะเปนประมุขแหงสงฆทั้งปวง
ของพระผูเปนเจาทั้งสอง อันพระผูมีพระภาคไดประกาศใหปรากฏ
ชัดเจนแลวอยางนี้ สวนมหาสาวกนอกนี้ไมมีสมบัติปานดังทาน เหตุนนั้
จึงไมทรงแสดงแมในกาลไหน ๆ ดวยประการฉะนี้
ผูที่ศึกษาในพระวินัยปฎกยอมผานพบเหตุการณหลายเรื่อง ที่
พระบรมครูปรารภสภาพแวดลอม ทรงประทานพระบรมพุทธานุญาตให
ผอนผันสิกขาบทบอยครั้งทีเดียว ในทีน่ ี้จักยกอุทาหรณมาแสดงพอเปน
สังเขป ในจัมมักขันธกะแหงคัมภีรมหาวิภงั คเลาวา บุตรเศรษฐีคนหนึ่ง
ชื่อโสณะ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ถวายตนออกบรรพชาเปนภิกษุ
ทานมีความพากเพียรในการเจริญสมณธรรมจงกรม จนกระทั่งเทาแตก
เกิดทุกขเวทนา ไดยนิ วาทานเกิดในสกุลสุขุมาลชาติ มีฝามือและเทาแดง
และมีเสนขนอันละเอียดออน เพราะผลบุญที่ไดถวายผาขนสัตวแก
พระปจเจกโพธแตอดีตชาติ รูปรางทานคงจะสวยงามและสะโอดสะอง
เมื่อทานไดรับทุกขเวทนาแสบเผ็ดปานนั้นก็ยังไมบรรลุ จึงคิดทอถอย
พระบรมศาสดาทรงหยั่งทราบดวยพระญาณก็เสด็จมาประทานพระโอวาท
ก็ไดบรรลุมรรคผล พระผูมีพระภาคมาปราภเหตุนี้จึงประทานพระ
บรมพุทธานุญาตวา เราอนุญาตรองเทาชั้นเดียวแกภิกษุทงั้ หลาย รองเทา
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สองชั้นขึ้นไปภิกษุทั้งหลายอยาพึงอาศัย ถาภิกษุใดอาศัยตองทุกกฏ
พระมหากัจจานะขอผอนผันสิกขาบท
จําเนียรกาลลวงมา เมื่อพระพุทธศาสนาแผไปถึงแควนอวันตี โดย
มีทานมหากัจจานะ มหาปุโรหิตแหงพระเจาจัณฑปชโชต ผูครองแควน
เปนผูนําไปนัน้ ปรากกวายังผลใหเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในราชสํานัก
และประชุมชน มีผูจะเขามาขอบรรพชาอุปสมบท แตขัดของดวยจํานวน
ภิกษุผูจะรวมสังฆกรรมยังไมครบคณะ คือมีอยูเพียง ๗ รูปที่มาเปน
ธรรมทูตพรอมกับทานเปน ๘ เทานั้น แตพระพุทธานุญาตใหมีตั้งแต
๑๐ รูปขึ้นไปจึงนับเปนอุปสมบทกรรมได ครั้งนั้นมีกุลบุตรผูหนึ่งชื่อ
โสณกุฏิกัณณะ (คนละคนกับขางตน) ปรารถนาจักบวชแตมีอุปสรรค
เพราะเรื่องนี้ เลยตองบวชเปนเพียงสามเณร คอยหาองคสงฆครบอยูถึง
๓ ปถึงไดอุปสมบท (ภิกษุที่หาไดเขาใจวาสัญจรมาแตแหงอื่น) เมื่อ
บรรพชาแลวทานโสณะก็แสดงความจํานงจะจาริกไปถวายบังคมพระศาสดา
พระมหากัจจานะเลยฝากใหไปทูลขอพระบรมพุทธานุญาตผอนผันใน
สิกขาบทบางอยางรวม ๕ ขอไดแก
๑. ขอใหลดจํานวนพระในอุปสมบทกรรม เพราะในปจจันตประเทศอยางแควนอวันตีพระหายาก
๒. ขอใหภกิ ษุไดสวมรองเทาหลายชั้นขึ้นไปได เพราะในปจจันตประเทศพืน้ ปฐพีขรุขระหยาบกระดาง ทรมานในเวลาเดินยิ่งนัก
๓. ขอใหภกิ ษุไดอาบน้ําทุกวัน เพราะในปจจันตประเทศมีดินฟา
อากาศรอน เมือ่ อาบน้ําจึงสบาย และธรรมเนียมเขานิยมอาบน้ําทุกวัน
๔. ขอใหภกิ ษุไดใชหนังเปนเครื่องลาดแทนเสื่อ เพราะใน
ปจจันตประเทศเขาใชหนังกันทั้งนั้น สวนเสื่อนั้นหายากนัก
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๕. ขอใหภกิ ษุรับผาอันคนเขาฝากมาใหแตที่ไกลแมนานเกิน ๑๐
วันได เพราะการคมนาคมลําบาก และฝายทายกเลาก็อยูห างไกลวาจะ
มาถึง บางทีก็พนกําหนดวาระไป พระไมกลารับทําใหอยูลําบาก
ทั้ง ๕ ขอนี้ ขอ ๑-๒-๔ เดิมใครลวงปรับทุกกฏ ขอ ๓ ปรับ
ปาจิตตีย ขอ ๕ ปรับนิสสัคคีย พระโสณกุฏิกัณณะไดกราบทูลความ
ตามที่พระอุปช ฌายสั่งมาแดพระพุทธองคทุกประการ พระผูมีพระภาค
ก็ทรงอนุญาตใหผอนปรนตามที่ทูลขอทุกขอ สําหรับปจจันตประเทศ
เทานั้น สวนมัชฌิมประเทศยังตองปฏิบัติตามกฏเดิมอยู บางครั้งเปน
คราวอภิสมัย ทรงอนุญาตใหสงฆมีลัทธิพิเศษบางอยางทีใ่ นวิสยั เดิมหาม
และหากไมใชสมัยเชนนั้นก็ทําไมได เชนสิกขาบทวาดวยคณะโภชนการ
ฉันเปนหมู ทรงปรับอาบัติปาจิตตีย เวนไวแตมีสมัยคือคราวอาพาธ
หนาจีวรกาล สมัยจีวร เดินทางไกล ไปทางเรือ คราวมีภิกษุมาอยูมาก
และภัตเปนของสมถะ การบัญญัติวินัยและการผอนวินยั บางอยาง
ทรงอนุวัตตามจารีตธรรมเนียมดินฟาอากาศของบานเมืองเชนนี้ เมื่อพน
พุทธกาลปรากฏมีคณะสงฆบางหมูตองการแกไขพระวินยั และตัดขอ
ปฏิบัติบางประการ ทั้งนี้เพื่อจะอนุโลมตามกาลเทศะหรือความที่เขาใจ
พระพุทธบัญญัติตามอัตโนมัติก็ตาม ไดแปรสิกขาบทมีการตัดทิ้ง
อนุบัญญัติไปบาง แตทั้งนี้สกิ ขาบทที่เปนมูลสิกขาบทใหญ ๆ ยังคง
รักษาเครงครัดอยู อนึ่ง คณะสงฆฝายขางคิดแกไขยอมอางที่กระทําไป
ใชจะผิดพระพุทธประสงคก็มิได ไมไดกระทําดวยพลการของตนเอง
แทจริง
พระพุทธานุญาตเรื่องถอนสิกขาบทเล็กนอย
พระบรมศาสดาไดทรงอนุญาตไวเมื่อวาระใกลปรินิพพานวา
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"อากงฺขมาโน อานนฺท สงฺโฆ มมจฺจเยน ขุทฺทานุขุทฺทกานิ
สกฺขาปทานิ สมูหนฺตุ"
"ดูกอนอานนท สงฆเมื่อตองการ ก็พึงถอนสิกขาบทเสียเล็กนอย
โดยกาลที่เราลวงไป" ฉะนั้นเมื่อมีพระพุทธพจนเปนพยานหลักฐานอยู
เชนนี้ ไฉนจะแกไขบางไมได
ความขอนีพ้ ุทธศาสนิกฝายใตยอมไมรบั รองเห็นชอบ แตอยาลืมวา
สังฆมณฑลในยุคหลังพุทธปรินิพพานไดแตกแยกพวกหมูออกไปมากมาย
ตางไมขึ้นแกกนั อันจักพรรณนาถึงขางหนา เรื่องทรงอนุญาตใหถอน
อนุสิกขาบทนี้ แสดงใหเห็นเปนมัชฌิมปฏิปทานิยมของพระพุทธศาสนา
ไดแงหนึ่ง แทจริงภิกษุในประเทศหนาวจะเกณฑใหครองกาสาวพัสตร
เชนภิกษุฝายใตยอมไมได อยางพระลามะในธิเบตหรือพระจีน ถาขืนทํา
จะกลายเปนอัตตกิลมถานุโยคไป แทนที่จะไดรับประโยชนกลับเดือด
รอน ถาไมมีการอนุโลมอะไรบางเลย นาทีจ่ ะไมมีมนุษยคนใดในแวน
แควนนั้นอยากบรรพชาเปนแน เชนนี้จักเปนทางตัดความเจริญแหง
พระพุทธศาสนาทางออมทางหนึ่ง ภิกษุสงฆฝายใตเชนในลังกา เมื่อไป
เมืองจีนในฤดูหนาวตองสวมหมวก ถุงเทา ถุงมือ ใสเสื้อแขนยาว
(เพราะไมใสหม ลดบาไมได) ทานจึงทนอยูไ ด นาเลื่อมใสพระสัมมสัมพุทธเจาที่ทรงมองเห็นการณลวงหนาดวยพระญาณวิเศษวา เมื่อพระองค
ปรินิพพานแลว พระศาสนาของพระองคจะไมสั่งสอนกันเพียงแคภารตาณาจักร แตจะแพรหลายไปทั่วทุกสารทิศของโลก ที่มีดินฟาอากาศ
ขนบประเพณีภาษาแตกตางกันรอยแปด จึงประทานอนุญาตใหสงฆเพิก
ถอนสิกขาบทเทาที่ควรได นับเปนพระปญญาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณสวนหนึ่ง
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บทที่ ๕
พระพุทธศาสนากับศาสนาอืน่
อนึ่ง พระพุทธศาสนานี้ไมหึงหวงริษยาเชนศาสนาอื่น พระผูมีพระภาคไมทรงทับถมศาสนาอื่นวาเลวทราม แตกลับทรงยกยองเห็นพอง
ดวยกับคําสอนที่ดีงามบางประการของศาสนานั้น ๆ คําสอนบางอยาง
ของศาสนาอื่นที่ยังไมดี พระองคก็ปรับปรุงใหดีขึ้นอยางมีเหตุผล เชน
เรื่องบูชายัญของพระพุทธศาสนา กลับสอนใหปลอยสัตวแผเมตตา ใน
มหาสีหนาทสูตรแหงพุทธศาสนา กลับสอนใหปลอยสัตวแผเมตตา ใน
มหาสีหนาทสูตรแหงมัชฌิมนิกาย ตรัสแกนักบวชตางศาสนาคนหนึ่งวา
"กัสสปะ มีสมณพราหมณบางพวกทีเ่ ปนบัณฑิต... คําสอนของบัณฑิต
เหลานั้นลงกันไดกับเราในบางเรื่อง ไมลงกันในบางเรื่อง.... ฯลฯ" เมื่อ
พระพุทธศาสนาไมริษยาศาสนาอื่นเชนนี้ ตอมาหลังพุทธกาลไดมี
คณาจารยบางองคนําเอาลัทธิธรรมของศาสนาอื่นมาผสมปนกับพุทธธรรม
และอนุวัตตามความเชื่อถือบางอยางของชนชาวพืน้ เดิม ครั้งแรกก็สรร
เอาแตที่ไมขัดกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เปนกุศลเจตนาในการ
เผยแผชักจูงใจประชุมชน
การแขงขันกับศาสนาพราหมณ
ศาสนาคูแขงขันกับพระพุทธศาสนาก็คือศาสนาพราหมณ
คณาจารยทั้งสองฝายตางฝายตางจะเอาชนะน้ําใจทวยประชา ตางฝาย
ตางขมกันดวยวาทะและปญญา และตางก็นําเอาเรื่องราวของฝายหนึ่งมา
คลุกเคลาปะปน หลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปปรากฏแทรกซึมใน
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ศาสนาพราหมณมาก และนิยายพิธีการของศาสนาพราหมณก็มาปรากฏ
พรั่งพรูในพระพุทธศาสนาไมนอยเหมือนกัน สมกับคําโบราณวา "พุทธ
กับไสยยอมอาศัยกัน" แตทั้งสองฝายก็ไมละทิ้งทูลศาสนีของตนดังนี้
นี่วาขางเฉพาะฝายชมพูทวีป ถาเปนฝายประเทศอื่นเชน จีน ญี่ปุน
พระพุทธศาสนาก็คลุกเคลากับลัทธิขงจื๊อ เตา และชินโตของประเทศ
นั้น ๆ ดําเนินการอยางในอินเดียเหมือนกัน ประชาราษฏรก็นับถือ
รวม ๆ กันไป คณาจารยบางคนแกไขพระธรรมวินัยจนเลยเถิดนอก
ขอบเขต บิดผันเอียงเอนมูลศาสนีเดิมใหเปนอื่น และบางก็นําลัทธิพิธี
ที่ขัดกับพระพุทธศาสนายําเขาดวยกัน เกิดเปนสัทธรรมปฏิรูปขึ้น ดูไม
ออก มองไมชดั วาเปนพระพุทธศาสนา ตางสํานักตางอรรถาธิบายพระ
พุทธ พระธรรมตามอัตทัศนะสั่งสอนอบรมบริวารชนของตน ๆ เชนนี้
จะหลบหลีกการแยกนิกายไหนเลยจะพนได บางทีเพียงสาเหตุเล็กนอย
สวนตัวของคณาจารยทําใหแตกสามัคคีแยกเปนนิกาย อันไมนาจะเปน
ไปไดเลย เชนในจารึกกัลยาณีเมืองรามัญ กลาวถึงพระมหาเถระสามรูป
ผูเปนเจาหมูเ จาคณะชื่อ สิวลี มิลลินทะ อานันทะ คราวหนึ่งพระเจากรุงรามัญทรงพระราชศรัทธาถวายชางสามเชือกแกทานรูปละเชือก พระสิวลี
กับพระมิลินทะตกลงวาใหปลอยชางของตน ๆ ไลเขาปาไป ใหความเปน
ไทแกมัน ขางพระอานันทะไมเห็นดวย กลับสงชางเชือกของตนไปให
ญาติโยมใชงาม พระเถระสององคคานวา การทําอยางนัน้ ไมควร
เปนการกักขังสัตว ทําใหสัตวเหนื่อยยาก ฝายพระอานันทะก็โตวา
พระพุทธเจาตรัสการสงเคราะหญาติเปนอุดมมงคล ที่ทําไปจึงไมมีโทษ
กลับจะดีเสียอีก พระเถระสององคนั้น จึงแยกทําสังฆกรรมกับพระ
อานันทะ ฝายพวกพระอานันทะเลยตั้งเปนนิกายอิสระขึ้นตางหาก นีก่ ็
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เปนตัวอยางหนึ่งของการเขาใจความหมายในพระพุทธวจนะแตกตางกัน
สังฆมณฑล แบงเปน ๒ ฝาย (อาจริยวาท-เถรวาท)
เมื่อกลาวโดยสรุปแลวเราแบงไดเปนสองพวก คือ
๑. พวกที่ถือเครงตามธรรมวินัยเดิมไมยอมแกไขเปลี่ยนแปลง
ใด ๆ ถือมติและปฏิปทาตามอยางพระเถระทั้งหลาย ครั้งสังคายนา
ครั้งที่หนึ่งอันมีพระมหากัสสปเปนประธาน พวกหนึ่งเรียกวาพวก เถร
วาท หรือ สถวีรวาท มีคุณลักษณะพิเศษประจําคณะคือ ปฏิบัติตาม
พระวินัยเครงครัด ถือพระวินัยเปนสิ่งสําคัญที่สุด และรักษาพระธรรม
วินัยดั้งเดิมไวไดเปนสวนมาก ประวัติศาสตรของคณะนีจ้ ึงกลาวหนักไป
ในทางวินัยและวัตรปฏิบัติ เราเรียกวาคณะวินัยธรก็ได และการศึกษา
พระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์จะศึกษาไดจากคัมภีรของคณะนี้ หลักฐานเรื่อง
ราวตาง ๆ ในคัมภีรของคณะนี้ก็เปนที่เชื่อถือได
๒. พวกที่ถือขางอนุโลมดัดแปลงพระธรรมวินัยตามกาลเทศะ
พวกนี้ไมถือเครงในวินัย แตถือหนักไปทางปรมัตถธรรม ฉะนั้นแนวคิด
ทางปรัชญาของคณะนีจ้ ึงเฟอ งฟูมากกวาพวกตน แตเปนปรัชญาที่สราง
ขึ้นโดยความคิดของพระคณาจารยผูอรรถาธิบายพระพุทธมติมากมาย
หลายแขนง ทฤษฏีใหม ๆ ถูกตั้งขึ้นในพระพุทธศาสนาเสมอ คณะนี้
เรียกวา "อาจริยวาท" คือพวกถือตามวาทะของอาจารย คืออาจารยวา
อยางไรก็ถืออยางนั้น บางทีอาจารยผูสรางทฤษฎีของตนขึ้นใหมตองหา
หลักฐานพระพุทธภาษิตมายืนยันรับรองมติของตน เลยสมมติตนเอง
เปนพระอานนท แตงพระสูตรขึ้นมารับสมอางเองก็มี เพราะฉะนัน้ ไม
แปลกประหลาดอะไร เมื่อทานผูอานจะไปพบในบทหลังวา อาจารยบาง
คนขึ้นไปบนสวรรคฟงเทศนของพระศรีอารย แลวลงมาแสดง หรือวาไป
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คนพบพระสูตรที่ซอนอยูใตบาดาล ซอนอยูตามปาเขา หรือวาพระ
พุทธเจาทรงแสดงพระสูตนัน้ เปนอุบายยังไมหมดความหมาย พระสูตร
นี้หมดความหมายแท จึงปรากฏมีบางนิกายไมยอมรับพระสูตรนั้นวา
เปนพระพุทธภาษิต บางนิกายก็รับพระสูตรนี้เปนพระพุทธภาษิต พระ
สูตรนั้นไมเปนเชนนี้ ประวัติของคณาจารยบางองค เพื่อใหทฤษฎีของ
ทานมั่นคงยิ่งขึ้นก็วา เปนพระพุทธเจาอวตารลงมา หรือพระอรหันต
แปลงกายมา และพวกสานุศษิ ยมักถืออรรถกถาของคณาจารยเหลานัน้
เปนสําคัญดุจพระพุทธวจนะทีเดียว พระพุทธศาสนามหายานสงเคราะห
ลงในคณะนี้
อยางไรก็ตามการแกไข หรือตั้งกฎเกณฑธรรมวินัยนัน้ ยอมเปนไป
ไดสองทาง คือ เล็งมุงในความประสงคเดิมของผูกระทําวาเปนไปดวย
อโลภะ อโทสะ อโมหะ หรือไม หากประกอบดวย อโลภะ อโทสะ
อโมหะ แลวก็ใชไดไมผิดเลย พวกนี้ทําใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง
ขึ้นจริงแลว แตถาหากทําไปดวยความมักงายประสงคจะดึงธรรมใหต่ํา
ลงมาตามกระแสกิเลสของตน จัดเปนพวกที่นาติ และเปนเสี้ยนหนาม
ตอพระศาสนาโดยแท
นาเลื่อมใสในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่ทรงสั่งสอนใหเราเปน
คนมีเหตุผล ไมเชื่อตํารับตําราคําบอกเลาแมที่สุดในวจนะของพระองค
เองโดยที่ไมเอาปญญาพิจารณา เพราะฉะนั้นเราจึงมีอิสระที่จะไตรตรอง
พิจารณาเหตุผลทั้งหลายในคัมภีรปกรณตาง ๆ ไดเต็มที่ อยาไดเปน
เพราะเห็นวาเปนคําพูดของพระคันถรจนาจารย แลวขามเสียไปเหลียวแล
อันที่จริงในพระไตรปฎกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ ใชวาจะเปน
พระพุทธภาษิตลวนก็หาไม ที่เปนสาวกภาษิต อิสิภาษิต เทวตาภาษิต
ก็มากตอมากเรายังเชื่อถือกัน ขอใหเปนคําสอนที่มีเหตุผลอํานวย
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ประโยชน เราพุทธศาสนิกเปนรับนับถือไดทั้งนั้น ดังนัน้ การที่เราจะ
มาศึกษาปรัชญาของพระพุทธศาสนาฝายอาจริยวาทนี้ สวนมากในพระ
สูตรตาง ๆ ที่อางวาเปนพระพุทธภาษิตของฝายมหายานปรากฏอยูวา
เปนฝมือนิพนธของพระคันถวรจนาจารยแทบทั้งสิ้น เราจงอยาไดยึดมั่น
ในทิฐิทวี่ า ไมใชพระพุทธพจน ผิดเพีย้ นกับหลักธรรมฝายเถรวาทแลว
เปนไมขอเชื่อ จงใชปญญาเลือกเฟนเอาแตแกน อยาไปเห็นเพียงเปลือก
และกะพี้แลวทิ้งเสียเลย และความจริงในพระไตรปฎกของเถรวาทก็มี
เรื่องแตงทํานองนี้เหมือนกัน หากมีปริมาณนอย เราผูศึกษายังรูสึกไดวา
ไหนเปนธรรมมิใชธรรม ดั่งเรื่องสุริยปริตและจันทรปริต ที่มาใน
สังยุตตนิกายอันวาดวยเรื่องราหูอมพระอาทิตยและพระจันทรเปนอาทิ
อนึ่งเลา มติสวนใหญของทานพระคันถรจนาจารย ฝายอาจริยวาท
นั้น ก็ไมไดละทิ้งมูลศาลนีของพระพุทธธรรม ทานเขียนของทานดําเนินแนว
ไปตามโพธิปกขิยธรรม ๓๗ หลักพระพุทธศาสนาใหญสามประการคือ
อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตา เปนที่รบั รองนับถือักนทั่วทุกนิกาย นักศึกษา
อยาไดคิดวาเปนปรัชญาของนิกายนั้นนิกายนี้ ตองเปนของนิกายนี้ฉัน
จึงเชื่อถือ เปนของนิกายนัน้ ฉันไมเชื่อถือ เราตองทําจิตใจใหกวางขวาง
เตรียมพรอมทีจ่ ะกลมกลืนกับความคิดของทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นิกายเหลานั้นก็เปนนิกายในพระพุทธศาสนาดวยกัน
หลักการตัดสินพระธรรมวินัย
สมเด็จพระบรมครูของเราทั้งหลายผูมีอนาคตังสญาณ ไดประทาน
แวนสําหรับสองพิสูจนคําสอนวา อันไหนจักเปนของพระองค หรืออัน
ไหนจักไมขัดกับคําสอนของพระองค ไวสําหรับใหเราตัดสินใจไดเอง โดย
ไมตองทูลถามพระองคเลย นอกจากมหาปเทสสี่แลว แวนตัดสินธรรม
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วินัยนี้ยังมาในบาลี สมจริงดังคําตรัสของพระองคแกพระนางปชาบดีโคตมีผูเปฯพระมาตุจฉา ดังนี้ "ดูกอนโคตมี ! ทานพึงรูซึ่งธรรม
เหลานี้วา
๑. อิเม ธมฺมา วิราคาย สวตฺตนฺติ โน สราคาย
ธรรมเหลานี้เปนไปเพื่อความคลายกําหนัด หาเปนไปเพื่อ
ความกําหนัดไม
๒. วิสโยคาย สวตฺตนฺติ โน สโยคาย
เปนไปเพื่อความปราศความประกอบทุกข หาเปนไปเพื่อ
ความประกอบทุกขไม
๓. อปจยาย สวตฺตนฺติ โน อาจยาย
เปนไปเพื่อความไมสั่งสมกองกิเลส หาเปนไปเพื่อความสั่งสม
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
เปนไปเพื่อความเลี้ยงงาย หาเปนไปเพื่อความเลี้ยงยากไม
ดูกอนโคตมี ! ทานพึงทรงจําไวโดยสวนเดียว วานี่เปนธรรม
นี่เปนวินัย นี่เปนสัตถุสาสนา"
ในบาลีวภิ ังคเภสัชชขันธกะแสดงมหาปเทสฝายวินยั ไวสมดังคํา
ของพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !"
๑. ของสิ่งใดที่ตถาคตยังไมไดหามไววาของสิ่งนี้ไมควร ถาของ
สิ่งนี้อนุโลมตามของที่ไมควร ไมเขากับของที่ควรไซร ของนั้นไมควรแก
ทานทั้งหลาย
๒. อนึ่ง ของสิ่งใดที่ตถาคตยังไมไดหามไววา ของสิ่งนี้ไมควร
ถาของนั้นยอมอนุโลมตามของที่ควร ไมเขากับของที่ไมควรไซร ของนั้น
ยอมควรแกทานทั้งหลาย
๓. อนึ่ง ของสิ่งใดที่ตถคตยังไมไดอนุญาตไววา ของสิ่งนี้ควร
ถาของนั้นยอมอนุโลมตามของที่ไมควร ไมเขากับของที่ควรไซร ของนั้น
ยอมไมควรแกทานทั้งหลาย
๔. อนึ่ง ของสิ่งใดที่ตถาคตยังไมอนุญาตไววา ของสิ่งนี้ควร
ถาของนั้นยอมอนุโลมตามของที่ควร ไมเขากับของที่ไมควรไซร ของ
สิ่งนั้นยอมควรแกทานทั้งหลาย"
มหาปเทสทั้งสี่ และลักษณะตัดสินสัตถุสาสนอีกแปด รวมสิบสอง
ประกานี้ ไดเปนประโยชนอยางใหญหลวงในการทําสังคายนาชําระพระ
ธรรมวินัย เพราะในสมัยที่พระธรรมวินัยยังไมไดจดเปนลายลักษณ
อักษร พิจารณาดูก็ใหเห็นไปวา พระศาสดาทรงเปดโอกาสใหสงฆเพิ่ม
เติมวัตรปฏิบัตแิ ละขอบัญญัติไดเองเพื่อใหเหมาะแกกาลเทศะ วัตถุที่ไม
สมควรแกสมณะบางอยาง ซึ่งในสมัยพุทธกาลไมมี เชนธนบัตร แตเรา
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ก็สงเคราะหลงในสิกขาบทวาดวยเรื่องจับตองเงินได (ธนบัตรสมัยนั้นใช
เหรียญตราทองเงินกัน) จะเถียงวาธนบัตรไมใชธาตุเงินธาตุทอง เปน
ธาตุกระดาษนัน้ ไมได ฟงไมขึ้น เพราะฉะนั้นขอวัตรปฏิบัติของฝาย
อาจริยวาท ที่เพิ่มเติมเขามาภายหลังมากมายนั้น ก็มีนยั อยางนี้ (ยกเวน
พวกเห็นแกได มีเจตนาไมบริสุทธิ์ บิดผันพระคัมภีรเอาประโยชนตน)
ดวยประการดังนี้ นักศึกษาพึงกําหนดตามลักษณะสวบสวนตัดสิน
๑๒ อยางนี้ โดยโยนิโสมนสิการ ในกาลใดบังเกิดวิจกิ ิจฉาวา นี้เปน
ธรรมเปนวินัยหรือหนอ หรือมิใชธรรมมิใชวินัยแลว ในกาลนั้นพึง
หยิบยกเอาแวนวิเศษนี้สองจักแจงวา ไหนเปนเพชรจริงหรือเพชรเทียม
ตัดความกังขาไดหมดจดสิ้นเชิงแล
สมุฏฐานเหตุแหงนิกาย อันขาพเจาพรรณนามาแลว พรอมทั้ง
หลักฐานที่มาในพระไตรปฎกก็จบลงเพียงนี้ สรุปความทั้งหมดไดวา
สมุฏฐานเหตุแหงนิกายมาจาก
๑. เพราะมไมีทิฏฐิสามัญญตา ความพรอมเพรียงแหงความเห็น
๒. เพราะไมมีสีลสามัญญตา ความพรอมเพรียงแหงสีลวัตร
ตอไปนี้ ขาพเจาจักพรรณนาความเปนไปแหงพระพุทธศาสนาใน
อินเดียโดยพิสดาร
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บทที่ ๖
สังฆมณฑลหลังพุทธกาล
ปฐมสังคายนา
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานลง ปรากฏวามี
พระมหาสาวกที่สําคัญยังคงมีชีวิตอยูห ลายทาน เชนพระมหากัสสปะ
พระอนุรุทธะ พระอุปวาณะ พระจุนทกะ พระควัมปติ พระกุมารกัสสปะ
พระอานนท พระมหากัจจานะ พระอุเทนะ เปนตน ทํานองวาพระ
มหากัสสปะเปนผูทรงคุณวุฒิ ทั้งเปนพระมหาเถระกวาพระสาวกทุกผูอยู
จึงไดเปนหัวหนาสงฆ เมื่อจัดการปลงพระพุทธสรีระเรียบรอยแลว
พระมหากัสสปะไดปรารภแกที่ประชุมสงฆ ณ เมืองกุสนิ าราถึงการ
รอยกรองพระธรรมวินัยใหเปนหลักฐาน ดวยอางเหตุ ๓ ประการ คือ
๑. เพราะพอปรากฏวา ขาวปรินิพาพนของพระศาสดาแพร
หลาย ก็มีพระเฒารูปหนึ่งชื่อสุภัททะ (ไมใชองคที่เปนปจฉิมสาวก)
กลาวถอยคําแสดงเจตนารมณเปนเสีย้ นหนามตอพระศาสนา ทํานองวา
พระพุทธเจาปรินิพพานไปแลวก็ดี พวกเราจะไดพนจากการปกครอง
ไมตองมีผูใดมาคอยตักเตือนบัญญัติโนนบัญญัตินี่วา ขอนี้เธอไมควร
ทํา ขอนี้เธอควรทํา
๒. เพราะพระทธดํารัสที่รับสั่งแกพระอานนทเถระเจาวา
พระธรรมวินัยจักเปนศาสดาแทนพระองค ในกาลที่พระองคลวงไป
๓. เพราะรําลึกถึงคุณพระศาสดาที่มีตอทานเอง
สําหรับเรื่องพระเฒาสุภัททะ กลาววาจาเปนเสี้ยนหนามนั้น
พิเคราะหดูเห็นวาจะไมใชมแี ตพระสุภัททะรูปเดียวเทานัน้ คงจะมีบาป-
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ภิกษุอกี ไมใชนอย ที่มีความคิดเห็นอยางพระสุภัททะ ความขอนี้เมื่อไป
สอบสวนกับเรื่องราวทางฝายมหายานเขาก็ไดพบความจริงวา นอกจาก
พระสุภัททะแลว ยังมีอลัชชีภิกษุที่มีทฐิ ิดังนั้นมาก และนอกจากนีก้ ็
ปรากฏตอมาวา มีพระตางบานตางเมืองอีกหลายหมูห ลายคณะตางถือขอ
ปฏิบัติตามเจาหมูเจาคณะของตน ไมยอมเขาหมูกับฝายสงฆที่มีพระ
มหากัสสปะเปนประมุขอยู ดังที่ไดพรรณนาเหตุผลไวในบรรพหนึ่งแลว
เมื่อพระมหากัสสปะเสนอความเห็นนี้ในสภาสงฆเมืองกุสินารา ก็ลงมติ
เห็นชอบดวย แตการสังคายนานั้น พระมหากัสสปะเลือกสรรแตเฉพาะ
พระอรหันตบุคคลที่ไดปฏิสัมภิทาและอภิญญาใหเขาประชุมรอยกรอง
พระธรรมวินัยเทานั้น พระอริยบุคคลนอกนั้นตลอดลงมาถึงปุถุชนสงฆ
ไดเวนเสียมิใหเขาประชุม ในตํานานวาไดพระอรหันต ๔๙๙ รูป (เวน
หนึ่งไวเพื่อพระอานนท) แลวไดนัดวันประชุมใหญกัน ณ ถ้ําสัตตบรรณคูหา เมืองราชคฤห แควนมคธ เพราะเวลานัน้ แควนมคธกําลังเปนมหา
อํานาจ พระเจาอชาตศัตรูผูครองแควนก็มีราชานุภาพอันยิง่ ใหญ อาจให
ความอุปถัมภการสังคายนาใหสําเร็จลุลวงไดดี (ดูเรื่องอาณาจักรมคธยุค
พุทธกาลของ ส.โพธินันทะ) แลวพระมหากัสสปะกับพระมหาเถระอืน่ ๆ
ตางก็พาบริวารของตน ๆ แยกยายทองเที่ยวไปเทศนาดับความระทม
ทุกขของมวลประชากรพุทธบริษัทในการจากไปแหงพระศาสดา ทางเมือง
กุสินาราเองก็ปรากฏวา มีพระเถระรูปหนึง่ ชื่อพระปุณณเถระ
๑

พาบริวาร
๑ เรื่องพระปุณณะนี้ ปรากฏในสุมังคลวิลาสินีหนา ๘ จะเปนองคเดียวกับ
พระปุณณะองคที่เปนเอตทัคคะทางธรรมกถึก หรือวาจะเปนพระปุณณะ
ชาวแควนสุนาปรันตะ ที่ขึ้นชื่อวามีขันติมนั่ นัก แตคงไมใชองคนี้ เพราะ
ปรากฏวาทานปรินิพพานในขณะอยูใ นพรรษากาลที่กุฬการาม ยังมีอีกองค
หนึ่งคือพระปุณณกะ หนึ่งในจํานวน ๑๖ คนที่พาวรีพราหมณสงมาทูลถาม
ปญหากับพระพุทธองค ยังสงสัยในทานทั้ง ๒ นี้ จะเปนองคใดกันแน ฝากทาน
ผูรูวินิจฉัยดวย
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๗๐๐ มาพักอยู คอยปลอบมหาชนที่หลั่งไหลกันมาจากทิศานุทิศ เพื่อ
มนัสการพระบรมธาตุ
เมื่อจวนเวลาเขาพรรษา พระอรหันตผรู ับเลือกใหเขาประชุมตางก็
มาพรอมกันทีก่ รุงราชคฤห กอนจะถึงประชุมวันหนึ่ง พระอานนทกไ็ ด
พยายามบําเพ็ญเพียรจนไดบรรลุพระอรหันตภูมิ ไดเขารวมประชุมครบ
องค สังฆสภาไดลงมติใหพระมหากัสสปะเปนประธานและเปนผูซักถาม
พระธรรมวินัย ในตํานานของฝายเถรวาทวา พระอานนทไดเปนผู
วิสัชนาพระสูตรและพระอภิธรรม พระอุบาลีเปนผูวิสัชนาพระวินัย
มติที่ประชุมเกีย่ วกับสิกขาบท
ในปฐมสังคายนาครั้งนั้น พระอานนทเถระเจาไดกลาวแกที่ประชุม
สงฆถึงพระพุทธานุญาต ขอที่ใหสงฆถอนสิกขาบทเล็กนอยได ที่ประชุม
ไดถามพระอานนทวา "ทานอานนท ! ก็ทานไดทูลถามพระผูมีพระภาค
หรือวา พระเจาขา ! สิกขาบทเล็ก ๆ นอย ๆ เปนไฉน" พระอานนท
ตอบวา มิไดทลู ถามไวเลย ครั้งนั้นที่ประชุมตางมีความเห็นเปน
ตาง ๆ พระเถระบางพวกก็วาเวนปาราชิก ๔ เสีย ที่เหลือจัดเปนสิกขา
บทเล็กนอย บางพวกวายกเวนปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ อนิยต ๒
เสียที่เหลือจัดเปนสิกขาบทเล็กนอย บางก็วาเวนปาราชิก ฯ สังฆาทิเสส ฯ อนิยต ฯ และนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ เสีย ที่เหลือจัดเปน
สิกขาบทเล็กนอย บางก็วาเติมปาจิตตีย ๙๒ เสีย ที่เหลือจัดเปน
สิกขาบทเล็กนอย บางวาเติมปาฏิเทสนียะ ๔ ลงไปอีก ที่เหลือจึงเปน
สิกขาบทเล็กนอย เมื่อมติที่ประชุมแตกตางกันเชนนี้ พระมหากัสสปะ
จึงไดกลาวตัดเสียวา "ดูกอนอาวุโส ! ขอสงฆจงฟงขาพเจา สิกขาบท
ทั้งหลายของพวกเรา ที่บงถึงคฤหัสถก็มีอยู แมพวกคฤหัสถก็ยอมรูวา
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นี้ควรแกทานทั้งหลายผูเปนสมณศากยบุตร นี้ไมควรแกทานทั้งหลายดัง
นี้ ถาพวกเราจักพรอมกันถอนสิกขาบทเล็ก ๆ นอย ๆ ไซร ก็จักมี
ผูกลาววา พระสมณโคดมทรงบัญญัติสิกขาบทเพื่อเหลาสาวกชัว่ กาล
แหงควันไฟ พระศาสดาของสาวกเหลานีไ้ ดดํารงอยูแลวเพียงใด สาวก
เหลานี้ศึกษาแลวในสิกขาบททั้งหลายเพียงนั้น เพราะพระศาสดาของ
สาวกเหลานี้ปรินิพพานแลว บ ัดนี้เหลาสาวกจึงไมศึกษาในสิกขาบททัง้
หลาย ก็ถาความพรั่งพรอมของสงฆถึงที่แลวไซร สงฆพึงไมบัญญัติ
สิกขาบทที่ยังมิไดทรงบัญญัติ พึงไมตัดทอน สิกขาบทที่ทรงบัญญัติแลว
พึงสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว นี้เปนญัตติ...
ฯลฯ ทานผูใดเห็นวาสมควร ทานผูนั้นพึงนิง่ เฉย ทานผูใดเห็นวาไม
สมควร ทานผูนั้นพึงพูดขึ้น" เมื่อสิ้นกระแสประกาศของทานมหากัสสปะแลว ปรากฏวา ที่ประชุมเห็นพองดวย จึงเปนอันถือวานับตั้งแต
กาลบัดนั้นเปนตนไป สงฆ (เฉพาะฝายเห็นดวยกับพระมหากัสสปะ) จะ
ไมถอนสิกขาบทแมเล็กนอยเลย คณะสงฆคณะนีจ้ ึงไดปรากฏนามสืบ
ตอมาวา คณะเถรวาทหรือสถวีรวาท หรืออีกนัยหนึ่งเรียกวา "วินยั วาที"
ก็เรียกได เพราะถือตามมติของพระเถรานุเถระอันมีพระมหากัสสปะเปน
ประมุข
การปรับอาบัตพิ ระอานนท
สมัยนั้นทีป่ รุมไดลงมติปรับอาบัติทุกกฏแกพระอานนทเถระเจา
เปนขอ ๆ ดังนี้
๑. ขอที่ไมไดทูลถามถึงสิกขาบทเล็กนอย วาไดแกอะไรบาง
๒. ขอที่เหยียบผาวัสสิกสาฏกของพระผูมีพระภาคเจา
๓. ปลอยใหพวกสตรีถวายบังคมพระสรีระกอน และพวกนาง
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ก็รองไหน้ําตาเปยกเปอนพระสรีระ
๔. ไมทูลวิงวอนพระศาสดา ใหทรงดํารงอยูตลอดกัปเมื่อ
พระองคทรงนิมิตโอภาส
๕. ขวนขวายใหสตรีไดบวชในธรรมวินยั
พระอานนทก็กลาวอธิบายการกระทําของทานทั้ง ๕ ขอนั้นวา
๑. เพราะมิไดรําลึกถึง
๒. ที่เหยียบลวงเกินไมใชเพราะความไมคารวะ
๓. เพราะเห็นวาสตรีเหลานั้น ไมควรจะอยูในเวลาวิกาลจึงให
พวกนางถวายบังคมกอน
๔. เพราะเห็นวา พระมหาปชาบดีโคตมีนี้ เปนพระเจานาถวาย
ขีโรทกแดพระผูมีพระภาคเจาในเยาวกาล จึงขวนขวายใหสตรีไดบวช
ในธรรมวินยั
แตพระอานนททานเปนนักประชาธิปไตยแท เมื่อทีป่ ระชุมลงมติ
ปรับอาบัติ ทานก็ไมขัดขืนตอความเห็นของคนสวนใหญ จึงไดกลาววา
"ขาพเจาไมเห็นอาบัติทุกกฏนั้น แตเพราะเชื่อทานทั้งหลาย ขาพเจา
ขอแสดงทุกกฏนั้น ณ บัดนี้" ความพิสดารเหลานี้มาในวินัยปฎกจุลวรรค อันผูปรารถนาใครทราบพึงคนดูเทอญ
ครั้งนั้นไดทําสังคายนาอยูถึง ๓ เดือน จึงแลวเสร็จภายใต
พระบรมราชูปถัมภของพระจอมมคธอชาตศัตรู
พระปุราณะคานการประชุม
ในจุลวรรคแหงวินัยปฎกของฝายเถรวาทกลาววา สมัยนั้นยังมี
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พระเถระชื่อปุราณะ พาบริวาร ๕๐๐ รูปจาริกมาแตทักขิณาคีรีชนบท๑
มาพักที่เวฬุวนารามกรุงราชคฤห พวกภิกษุทั้งหลายทีไดป ระชุมรอย
กรองพระธรรมวินัย ก็ไดบอกกลาวถึงการสังคายนาวา "นี่แนะ ทาน
ปุราณะ ! พระธรรมวินัยอันภิกษุเถระทั้งหลายสังคายนาเสร็จแลว ทาน
จงเขาถึงพระธรรมวินัยที่สังคายนาแลวนั้น" พูดงาย ๆ ก็วา ทานจงรับรูไว
แตพระปุราณะสนองไปวา "อาวุโส ! พระธรรมวินัยเปนอันภิกษุผูเถระ
ทั้งหลายสังคายนาก็ดีแลว แตสวนขาพเจาไดฟงไดรับสนองจําเพาะพระ
พักตรพระผูมพี ระภาคอยางใดแล ขาพเจาก็จักทรงไวอยางนั้นเทียว"
แปลงาย ๆ ก็วา ที่ทานทําไปก็ดีแลว เปนสวนของทาน สวนของเรานั้น
เราจักถือตามที่เราไดรูไดฟง มาจากพระพุทธองค คือพระปุณาณะไมรับ
รองการประชุมของสงฆฝายพระมหากัสสปะนั่นเอง
สาเหตุของการคาน
ในวินัยปฎกของฝายนิกายธรรมคุปตะ และของนิกายมหิศาสกะ
กลาววา สาเหตุของการไมรับรองผลสังคายนาครั้งนั้น เพราะพระปุราณะ
มีความเห็นในพระวินัยบางขอแตกกับพระมหากัสสปะ ในวินยั ปฎกของ
นิกายธรรมคุปตะกลาววา เมือ่ พระอรหันตทั้งหลายทําสังคายนาเสร็จ
แลว พระปุณาณเถระพาบริวาร ๕๐๐ มาสูสํานักของพระมหากัสสปะ
ขอรองใหพระมหากัสสปะเรียกประชุมสงฆ ๕๐๐ สาธยายพระธรรมวินัย
ที่สังคายนาไปแลวใหฟงใหม พระมหากัสสปะจึงตองเรียกประชุมพระ
๑ อรรถกถาแกวา ตตฺถ ทกฺขณ
ิ าคิริสฺมินฺติ คิรีติ ปพฺพโต ราชคห ปริกฺขิปตฺวา
ฐิตสฺส ปพฺพตสฺส ทกฺขิณาทิสาภาเค ชนปทสฺเสต นาม ฯ แปลวา ในคําทั้งหมด
(เฉพาะคําวา คิรี ในคําวา ทกฺขิณาคิริสฺมึ แปลวา ภูเขา ฯ) ศัพทวา ทกฺขณ
ิ าคิรีนั้น
เปฯชื่อของชนบทซึ่งอยูทางทิศใตของภูเขาลูกหนึ่ง ซึ่งตัง้ ลอมรอบกรุง
ราชคฤหอยู

ประวัติพุทธ(๓) - หนาที่ 62
อรหันต ๕๐๐ รูปอีกครั้งหนึง่ และเริ่มปุจฉาวิสัชนาพระธรรมวินัยกับ
พระอานนทและพระอุบาลีอีกจนจบ เมื่อจบแลวพระปุราณะก็กลาววา
พระธรรมวินัยที่สังคายนาไปแลวนั้น ตนเห็นดวยหมด แตมีสิกขาบทอยู
๘ ประการที่ตนไมเห็นดวย และตนเองก็ไดสดับมาจากพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองคนั้นเอง ทีท่ รงมีพุทธานุญาตใหภกิ ษุ
ทั้งหลายประพฤติได สิกขาบท ๘ ขอนั้น ไดสอบกับคัมภีรวินยั ปฎก
เภสัชชขันธกะฝายบาลี ไดความพอเทียบวาตรงกันคือ
๑. อันโตวุตถะ ของอยูภายในที่อยู
๒. อันโตปกกะ ใหสุกในภายในที่อยู
๓. สามปกกะ ใหสุกเอง
๔. อุคคหิตะ หยิบของยังไมไดรับประเคน
๕. ตโตนีหฏะ ของที่นํามาจากที่นิมนต
๖. ปุเรภัตตะ ของรับประเคนในกาลกอนแหงภัต
๗. วนัฏฐะ ของอยูในปา
๘. โปกขรัฏฐะ ของอยูในสระ
พระปุราณะเขาใจวา วินัยทั้ง ๘ ขอนี้ พระพุทธองคทรงอนุญาตให
แกสงฆวาประพฤติได แตพระมหากัสสปะคานวา ทรงมีพุทธานุญาตจริง
เชนกลาว การที่พระองคอนุญาตเชนนั้นก็เฉพาะแตในเวลาขาวแพง
ทรงมีพระกรุณาในหมูภกิ ษุไมใหภิกษุทั้งหลายลําบาก จึงอนุญาต แต
เมื่อพนกาลขาวแพงแลว พระผูมีพระภาคก็ไดบัญญัติขึ้นใหม พระ
ปุราณะก็โตวา ขาแตทานกัสสปะผูเจริญ พระผูมีพระภาคทรงมี
สัพพัญุตญาณ ไมสมควรที่จะบัญญัติใหแลวก็อนุญาตหรือทรงมี
พุทธานุญาตแลวก็กลับบัญญัติขึ้นใหมมิใชหรือ (คือไมควรมีการกลับไป
กลับมาดูไมแนนอน) พระมหากัสสปะก็แยงวา "ก็เพราะพระผูมีพระภาค
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ทรงมีสัพพัญุตญาณนะซิ พระองคจึงสมควรในการบัญญัติ แลวก็
อนุญาตหรือทรงมีพุทธานุญาตแลวกลับบัญยัติขึ้นใหม ทานปุราณะ !
พวกเราไดบัญญัติวา อันใดทีพ่ ระผูมีพระภาคมิไดทรงบัญญัติ พวกเรา
จักไมบัญญัติ อันใดที่พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลว พวกเราจักไม
ถายถอนควรประพฤติปฏิบัติตามวินยั ของพระองคเชนนี้" พระปุราณะก็
วาตนจักปฏิบัติตามมติของตน ในปกรณฝายมหายานกลาววา พระ
ปุราณะไดพาภิกษุบริวารไปทําสังคายนาใหมตางหาก เกีย่ วกับเรื่อง
พุทธานุญาตแลวกลับทรงบัญญัติใหใหมนั้น ในมหิศาสกวินยั กลาววา
ทรงบัญญัติใหมอีกที่เมืองเวสาลี ๔ ขอ ที่เมืองสาวัตถี อีก ๓ ขอ (ฝาย
นี้วามีเพียง ๗ เทานั้น) ในวินยั ฝายบาลีเราก็อาจพบขอความนี้ แต
วาทรงบัญญัติใหมทั้ง ๘ ขอที่เมืองเวสาลี วินัยปฎกบาลีเลาวา ก็โดย
สมัยนั้นแลเมืองเวสาลีเปนเมืองที่มีภิกษาหาไดงาย ขาวกลาดีอาจเพื่อ
เปนอยูไมลําบาก ครั้งนั้นแลพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกเรนอยู เกิดความ
ตรึกในพระทัยวา วัตถุทั้งหลายใดที่เราอนุญาตแลวแกภกิ ษุในกาลมี
ภิกษาหาไดยาก ฯลฯ คือ อันโตวุฏฐะ ฯลฯ โปกขรัฏฐะ ทุกวันนี้
พวกภิกษุยังฉันของเหลานั้นอยูหรือหนอ ครั้งนั้นพระผูมพี ระภาคเสด็จ
ออกจากที่เรน ตรัสเรียกพระอานนทมาแลวตรัสถาม พระเถระเจาก็
ทูลวา พวกภิกษุยังฉันกันอยู
พระพุทธองคใหมีพุทธบัญชาเรียกประชุมสงฆแลวตรัสวา "ภิกษุ
ทั้งหลาย ! ของเหลาใดที่เราอนุญาตแกเธอทั้งหลายในกาลขาวแพง ฯ คือ
อันโตวุฏฐะ ฯลฯ โปกขัรัฏฐะ เราหามของเหลานั้นตั้งแตวันนี้เปนตนตไป
ฯลฯ ภิกษุทั้งหลาย ของที่เปนอันโตวุฏฐะ อันโตปกกะ สามปกกะ
อุคคหิตะ ปฏิคคหิตกะ ภิกษุไมควรฉัน ภิกษุใดฉัน ภิกษุนั้นตองอาบัติ
ทุกกฏ อนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย ของที่นํามาแตทนี่ ิมนต ที่รับไวกอนภัตกาล
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ที่เปนวนัฏฐะ โปกขรัฏฐะ ภิกษุผูฉันเสร็จแลว หามภัตแลว ไมควรฉัน
ซ้ําอีก ภิกษุใดฉัน พึงปรับภิกษุนั้นตามธรรม (คืออาบัติในอนติริตตสิกขาบท)"
ขอวิจารณของผูเขียน
จากเรื่องราวนี้ เปนประจักษพยานแกเราวา ปฐมสังคายนานัน้
เปนการทําขึ้นโดยภิกษุหมูหนึ่งเทานั้น ยังมีภิกษุอกี จํานวนมากทีไ่ มได
เขาประชุม แลในจํานวนภิกษุเหลานี้ คงมีบางหมูที่ไมพอใจในการ
สังคายนาของฝายพระมหากัสสปะและคงมีหลายหมูโดยเฉพาะหมูสงฆฝาย
พระปุราณะ พระปุราณะเองตามเรื่องราวคงเปนพระเถระสําคัญรูปหนึ่ง
มิฉะนั้นเหตุไรพระมหากัสสปะจึงตองมาเสียเวลาชุมนุมสงฆทําสังคายนา
ใหใหมใหดู และเหตุการณเชนนี้ไดเปนสวนสําคัญที่สนับสนุนความ
เชื่อถือของพุทธศาสนิกฝายมหายานวา พวกมหายานไดออกไปตั้งกอง
สังคายนาตางหากจากคณะสงฆฝายพระมหากัสสปะ ซึ่งจักไดอธิบายใน
เบื้องหนา สวนปญหาเรื่องสิกขาบท ๘ ขอนั้น ถาพิจารณาแลวจะเห็น
ไดวา ขออางของฝายพระปุราณะไมมเี หตุผล พระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
เปนผูรอบคอบทรงปญญาเฉียบแหลม ไมนิยมในวัตรปฏิบัติที่ตึงเครียด
ยอมทรงผอนผันไปตามกาล ซึ่งไดอธิบายอยางพิสดารแลวในบรรพตน
อยางไรก็ตามเรื่องราวนี้ก็ยังแสดงใหเห็นวา การที่ไมมีนยิ มใหเขียน
พระธรรมคําสอนใหแรพหลายในสมัยกอนใหเปนหลักฐาน ใชแตการ
ทรงจําถายทอดกันมานัน้ บางทีก็อาจมีการคลาดเคลื่อน เชนจําผิดหรือ
นึกไมออกเชน พระปุราณะเปนตน การทีส่ ังคายนาก็เปนการสอบทวน
ความทรงจําของสงฆใหเขารูปเขารอยเปนอันเดียวกันนัน่ เอง
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บทที่ ๗
ปญหาเรื่องภาษามคธ
เมื่อมาถึงตอนนี้ไดมีเรื่องที่จะตองอธิบายวิจารณกนั อีก ๒-๓ ขอ
คือเรื่องภาษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจาใชตรัส ซึ่งพระสงฆฝายเถรวาทเชื่อ
ถือกันวา ภาษามคธเปนภาษาที่พระพุทธองคตรัส มคธเปนชื่ออาณาจักร
ใหญในยุคพุทธุปาทกาล ภาษาของชาวมคธนั้นเปนภาษาอะไรแน เรา
เรียกภาษามคธวา ภาษาบาลี แปลวา เปนภาษาที่มีแบบแผน หรือบางที
เรียกวาตันติภาษา ซึ่งมีความหมายอันเดียวกัน ยังมีชื่อเรียกอยาง
หนึ่งวามคธีภาษา ภาษานี้จัดเขาในตระกูลภาษาปรากฤต เปนภาษา
สามัญที่ชาวเมืองใชพูดกัน มีอยูหลายภาษาดวยกัน เชน ภาษาอวันตี
ภาษามหาราษฏรี เปนตน ผิดกับภาษา สสกฤต ซึ่งพวกพราหมณนยิ ม
นับถือวาเปนภาษาชั้นสูง เปฯเทพภาษา คําวา สสกฤต ก็แปลวาผสมกัน
เขาแลวอยางดี หรือแปลวามีระเบียบอันงาม ทํานองเปนภาษาที่ไดรับ
การปรับปรุงใหมีไวยากรณเปนระเบียบเรียบรอยแลว พวกพราหมณจงึ
ขมภาษาจําพวกปรากฤต โดยเหยียดวาเปนภาษา อัปะภรังศะ แปลวา
ภาษาที่ผิดเพี้ยนบาง เรียกวา ไปศาจี แปลวาภาษาผีบาง แตอยางไรก็ดี
ภาษามาคธีหรือภาษามคธนัน้ เพิ่งจะไดกลายเปนภาษาสําคัญขึ้นก็เพราะ
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงใชในการประกาศพระศาสนา ปญหามีอยูวา
พระพุทธองคทรงใชภาษามคธภาษาเดียวหรือ ในการเทศนาสั่งสอน
ประชากร และถาเปนเชนนัน้ เหตุไรพระองคจึงไมใชภาษาสสกฤต ซึ่ง
เปนภาษาชั้นสูงเลา
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พระศาสดาไมทรงผูกขาดภาษามคธ
ตามทัศนะของขาพเจา สมเด็จพระบรมศาสดาหาไดใชภาษามคธ
แตเพียงภาษาเดียวในการประกาศพระศาสนาไม เพราะถาเปนเชนนัน้
พวกชาวตางแควนซึ่งมีภษาเฉพาะแควนของตนก็จกั ไมเขาใจได
พระองคคงตรัสไดหลายภาษาเปนแน เพราะการศึกษาเลาเรียนใน
ศิลปวิทยาตาง ๆ อันควรแกขตั ติยกุมาร พระองคก็ไดศกึ ษาเลาเรียนใน
ปญหาเรื่องที่วา พระองคจักตรัสไดกี่ภาษาจึงไมตองคํานึง ดวยวา
พระองคถึงพรอมดวยนิรุตติปฏิสัมภิทา คนปจจุบันที่รภู าษาตางประเทศ
คนละสิบเกาภาษาก็หาไดงาย ยิ่งภาษาชาวแควนตาง ๆ ในอินเดีย ซึ่ง
ตางก็มีมูลรากมาจากตนภาษาเดียวกัน จึงไมมีปญหาวาคน ๆ หนึ่งจะรู
ภาษาหลาย ๆ ภาษาไมได แมภาษาสสกฤตพระพุทธองคก็ทรงใชตรัส
เทศนาเปนแน พวกพราหมณเจาลัทธิจึงพากันเลื่อมในในพระองคทานทั้ง
ในทางวิชชาควาารูอันกวางขวางสวนพระองค และในหลักศาสนธรรมที่
ประกอบดวยเหตุผลของพระองคดวย พระองคทรงเปนนักกวี ปรากฏ
วาคําเทศนาของพระองคบางครั้งก็ตรัสดวยฉันทพฤติวิธี จนสามารถรวบ
รวมใหเปนหมวดหนึ่งชื่อวา "คาถา" เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเทศนา
ดวยหลายภาษาตามทองถิ่นที่เสด็จไป พวกภิกษุสงฆที่เปนชาวตางแควน
ก็ยอมร่ําเรียนพุทธวจนะดวยภาษาของตน และอีกคราวหนึ่งปรากฏใน
วินัยปฎกวา มีภิกษุในวรรณะพราหมณ ๒ รูป เปนพี่นองกัน ชื่อเมฏฐะ
กับโกกุฏฐะ เปนผูมีวาจาดี เสียงไพเราะ ภิกษุทั้ง ๒ ไดไปเฝาพระผูมี
พระภาคทูลขอวา "บัดนี้ ภิกษุทั้งหลายมีชอื่ โคตร ชาติและตระกูลตาง ๆ
กัน บวชแลว ภิกษุเหลานั้นทํารายพุทธวจนะดวยภาษาของตน ขาแต
พระองคผูเจริญ ! ถากระไรขาพระองคทั้งหลายจะยกพุทธพจนขึ้นโดย
ฉันท" พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงติวา "เหตุไฉนทานทั้งหลายผูเปน
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โมฆบุรุษมากลาวอยางนี้ ขอนั้นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยัง
ไมเลื่อมใส ฯ" แลวทรงเรียกประชุมสงฆ บัญญัติสิกขาบท ภิกษุ
ทั้งหลาย ! ทานทั้งหลายอยายกพุทธพจนขนึ้ โดยฉันท ภิกษุใดยกขึน้
ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหเรียนพุทธพจนดว ยภาษา
ของตน บาลีวา ภิกฺขเว พุทฺธวจน ฉนฺทโส อาโรเปตพฺพ, โย อาโรเปยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส, อนุชานามิ ภิกฺขเว สกาย นิรุตฺติยา พุทธฺ วจน
ปริยาปุณิตุนฺติ คําฉันทฺนั้น ในสมันตปาสาทิกา เลม ๓ หนา ๓๕๓
แกวา ฉนฺทโส อาโรเปมาติ เวท วิย สกฺกตภาสาย วาจนามคฺค
อาโรเปม ฯ แปลวา "ขอวายกขึ้นโดยฉันท คือยกขึ้นสูทางแหงการบอก
เลาโดยภาษา สสกฤต คลายพระเวท" ในวินัยปฎกของนิกายมหิศาสกะ
กลาววา ภิกษุวรรณะพรามหณทั้ง ๒ คนพี่นองร่ําเรียนกแตกฉานในฉันทเวทของพราหมณ ภายหลังมาบวชในธรรมวินัยนี้แลว ไดฟงการสาธยาย
ธรรมของพระเถระ ซึ่งสาธยายตามภาษาสําเนียงของทองถิ่นตนก็พากัน
หัวเราะเยาะเยยวา พระเถระเหลานั้นบวชนานแลวในธรรมวินัย แตไม
เขาใจในปุริสวจนะ อิตถีวจนะ เอกวจนะ พหุวจนะ ทีฆะรัสสะ ฯลฯ
เธอทั้งสองก็พากันเขาเฝาทูลขอพุทธานุญาตใหภิกษุทั้งหลายเรียนพุทธวจนะโดยฉันทเวทอยางพราหมณ พระศาสดาก็หาอนุญาตไม ดํารัสวาให
ภิกษุทั้งหลายเรียนพุทธพจนตามสําเนียงภาษาของชาติภูมขิ องตนได
บันทึกของนักธรรมจาริกอี้จิงอธิบายวา คําวาฉันทโสนั้นไดแกวิธีการ
สําเนียงสวดสาธยายมนตรของพวกพราหมณ อยางไรก็ดี ความหมาย
ของคําวา "ฉันทโส" สําหรับนิกายเถรวาทิน นิกายธรรมคุปตะ และ
นิกายมหิศาสกะ ซึ่งใชภาษาปรากฤตเปนภาษาจดพระธรรมวินัยนั้น ก็
มุงเล็งถึงภาษาสสกฤต แตสําหรับนิกายสรวาสติวาทินซึ่งใชภาษาสสกฤต
จดพระธรรมวินัยเลา ก็มุงหมายเพียงวิธีการสวดเลนทํานองดวยสําเนียง
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อยางพวกพราหมณที่ใชในการสาธยายพระเวทเทานั้น (ฉะนั้นมิไดหมาย
เอาการสวดสรภัญญะ ตามแบบพระพุทธศาสนาลงไปดวย)
หลักฐานจากพระวินัยปฎก และพระสุตตันตปฎก
หลักฐานทีส่ นับสนุนอีกขอหนึ่งก็คือ ในอรณวิภังคสูตรแหง
มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก พระพุทธองคทรงจําแนกปฏิปทาที่ไมมี
ขาศึก กลาวคือกิเลส แกภกิ ษุท้งั หลาย ในตอนกลางของสูตรมีตอน
หนึ่งวา
"ชนปทานิรุตฺตึ นาภินิเวสยฺย สมฺญ นาติธาเวยฺยาติ อิติ โข
ปเนต วุตฺต. กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต. กถฺจ ภิกขฺ เว ชนปทนิรตุ ฺติยา จ
อภินิเวโส โหติ สมฺญาย จ อติสาโร. อิธ ภิกฺขเว ตเทเวกจฺเจสุ
ชนปเทสุ "ปาตีติ สฺชานนฺติ "ปตฺตนฺติ" วิตฺถนฺติ สราวนฺติ
ธาโรปนฺติ โปณนฺติ ปสีลนฺติ สฺชานนฺติ อิติ ยถา ยถา น เตสุ
เตสุ ชนปเทสุ สฺชานนฺติ ตถา ตถา ถามสา ปรามาสา อภินวิ ิสฺส
โวหรติ อิทเมว สจฺจ โมฆมฺญนฺติ เอว โข ภิกฺขเว ชนปทนิรุตฺติยา
จ อภินิเวโส โหติ สมฺญาย จ อติสาโร กถฺ จ ภิกฺขเว ชนปทนิรุตฺติยา
จ อนภินิเวโส โหติ สมฺญาย จ อนติสาโร อิธ ภิกฺขเว ตเทเวกจฺเจสุ
ชนปเทสุ ปาตีติ สฺชานนฺติ ปตฺตนฺติ วิตฺถนฺติ สรานฺติ
ธาโรปนฺติ ปาตีติ สฺชานนฺติ ปตฺตนฺติ วิตถฺ นฺติ สรานฺติ
เตสุ เตสุ ชนปเทสุ สฺชานนฺติ อิท กิร เม อายสฺมนฺโต สนฺธาย
ดวหรนฺตีติ ตถา ตถา โวหรติ อปรามส เอว โข ภิกฺขเว
ชนปทนิรุตฺติยา จ อนภินิเวโส โหติ สมฺญาย จ อนติสาโร
ชนปทนิรุตฺติ นาภินิเวเสยฺย สมฺญ นาติธาเวยฺยาติ อิติ ยนฺต
ชนปทนิรุตฺติ นาภินิเวเสยฺย สมฺญ นาติธาเวยฺยาติ อิติ ยนฺต
วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต แปลความอยางไมตองรักษากฏก็วาบุคคล
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ถือเอาแตเพียงสักวาชื่อเปนสําคัญเกินไป ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ใน
ชนบททั้งหลายบางตําบล ภาชนะอยางเดียวกันนั้นหมายรูก ันโดยชื่อวา
"ปาตี" บางชนบทวา "ปตฺต" บางชนบทวา "วิตฺถ" บางชนบทวา "สราว"
บางชนบทวา ธาโรป บางชนบทวา โปณ บางชนบทวา ปสีล ดังนี้ใน
ชนบทนั้นเขาเรียกภาชนะนัน้ โดยประการใด ๆ บุคคลปลงใจถือมั่นอยาง
แนนแฟนอยูดว ยประการนั้น ๆ วา คํานี้แลจริง คําอื่นเปลาดังนี้
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อยางนี้แลชื่อวาเปนการถือมั่นตามภาษาใน
ชนบท ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ที่วาไมถอื มั่นตามภาษาในชนบท
ไมถือเอาแตเพียงสักวาชื่อเปนประมาณเกินไปนั้นคืออยางไร ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ! ในชนบททั้งหลายบางตําบล ภาชนะอยางเดียวกันนั้น
หมายรูกนั โดยชื่อวา "ปาตี" ฯลฯ บางชนบทวา "ปสีล" ดังนี้ผูมีปญญา
สังเกตวา ภาชนะนัน้ ในชนบทนั้น ๆ เขาหมายรูกันดวยชือ่ อยางไรก็รอง
เรียกไปตามเขา ไมถือมั่น (ในภาษาแหงชนบทของตน) โดยรูเทาวาชื่อ
นั้นเขากลาวหมายถึงภาชนะนั้น ๆ ดวยประการดั่งนี้ ชื่อวา ไมถือมั่น
ภาษาในชนบท ไมถือเอาแตเพียงสักวาชื่อเปนประมาณเกินไป
สรุปความไดวา พระพุทธองคไมมีพระประสงคใหสาวกเกิดความ
ยึดถือกันในเรือ่ งภาษานัน่ เอง ใครจะเรียนพระพุทธพจนดวยภาษาใด ๆ
ก็เหมือนกัน ใชได ขอสําคัญอยูที่อรรถเนื้อหาตองใหเหมือนกันเทานั้น
ฉะนั้นมติของพระคันถรจนาจารยบางทานที่วา พระศาสดาทรงเทศนา
สั่งสอนสัตวโลกดวยภาษามคธภาษาเดียว ไมตรัสภาษาอืน่ เลยนั้น
ขาพเจามองไมเห็นหลักฐานหรือเหตุผลใด ๆ เลย มีปญหาวาไฉน
พระบรมศาสดาจึงไมยอมมีพุทธานุญาตใหเรียนพุทธพจนดว ยภาษาใด
ภาษาหนึ่งโดยเฉพาะเชน ภาษาสสกฤต อยางพวกพราหมณ
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เหตุไมทรงอนุญาตใหยกขึ้นสูสสกฤต
ปญหานี้ ขาพเจามีทัศนะวา เพราะพุทธองคทรงเห็นความ
ลําบากของประชากรพุทธบริษัทซึ่งมีตางชาติเพศตางชั้นจะเกิดความ
ขลุกขลักดวยพูดจา ฟงธรรมเทศนากันไมเขาใจ จะตองมาตั้งหนาเสีย
เวลาเลาเรียนภาษาสสกฤตอันเปนภาษาที่ยาก กลายเปนวาพระพุทธ
ธรรมเปนของยาก เหมาะสําหรับบัณฑิตผูร ูไมกี่คนเทานัน้ เหมือนคัมภีร
พระเวทของพราหมณ ซึ่งประชาชนสวนใหญอานไมเขาใจเลย เพราะ
ประชาชนสวนใหญใชวาจะไดร่ําเรียนภาษาสสกฤตกันแตกฉานก็หาไม
พระผูมีพระภาคยอมไมใหบคุ คลที่จักไดรบั ประโยชนในทันทีกลับตอง
ไปเสียเวลาศึกษาภาษา ซึ่งไมเปนทางตรงเลย ดวยเหตุนั้นพระองคจึง
ไมทรงประทานพุทธานุญาต
มติของพระเถระในรุนกอน
ขอความสวนขางบนเปนมติของขาพเจา ทีนี้จะยกมติของพระเถระ
เฉลยปญหานีม้ าใหฟงบาง จําไดวาในหนังสือเรื่องปญหาธรรมวินิจฉัย
พระศาสนโสภณ (ออน) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม แตครั้งยัง
พระศาสนโสภณ (ออน) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม แตครั้งยัง
เปนพระเมธาธรรมรส แหงวัดพิไชยญาติการาม วินจิ ฉัยพระราชปุจฉา
ของในหลวงรัชกาลที่ ๕ วา พระพุทธองคตรัสแตภาษามคธภาษาเดียว
แมผูฟงจะหลายชาติหลายภาษาก็ยอมรูแ ละเขาใจวาพระองคตรัสดวย
ภาษาของตน อุปมาดวยดวงศศิธรอันสถิต ณ ทามกลางอากาศยอม
ปรากฏแกสัตวทั้งสิ้น ตามมติของทานนี้ทา นตอบดวยอาศัยอํานาจแหง
พุทธานุภาพ เพราะฉะนัน้ ทานผูอานจะนิยมเชื่อทางใดทางหนึ่งก็ยอม
ถูกตองไมผิดเลย
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บทที่ ๘
เหตุที่ปฐมสังคายนาใชภาษามคธ
ขาพเจามีความเชื่อมั่นวาภาษามคธหรือบาลีที่พุทธบริษัทฝายเถรวาท
ใชจารึกพระไตรปฎกนั้น เปนภาษาทีพ่ ระพุทธองคใชตรัสอยางแนนอน
ไมตองมีขอกังขาใด ๆ และการที่ประชุมสงฆในถ้ําสัตตบรรณเลือกเอา
ภาษามคธขึ้นมาเปนภาษาในพระไตรปฎกแตเพียงภาษาเดียวนั้น เห็นจะ
ดวยมูลเหตุดังนี้
๑. เพราะการสังคายนา ทํากันในแควนมคธ
๒. ภาษามคธในยุคนั้นเปนภาษาที่มีอิทธิพลกวางขวางตามอานุภาพของอาณาจักร เปนภาษาที่แมคนตางถิ่นก็นยิ มพูดกันเชนเดียวกับ
ภาษาไทยกรุงเทพ ฯ ซึ่งแมชาวไทยภาคพายัพ อุดร สีสาน ปกษใตก็
พูดจากัน เพราะฉะนัน้ ที่ประชุมสงฆคงไดลงมติใชภาษามคธเปนภาษา
ของพระไตรปฎกใหเปนหลักเปนฐาน เพื่อปองกันความยุง ยากเรื่องตาง
ภาษาตางมติ ทั้งนี้เพราะเมื่อสิ้นพระพุทธองคแลว ก็ปราศจากผูที่จะมา
เปนประธานควบคุมพุทธบริษัท และชีแ้ จงพระธรรมวินัย ตองชวยกัน
รักษาพระธรรมวินัยไว และถาจะใหมภี าษาตาง ๆ รวมกันเปนยําใหญก็
ยิ่งจะมีทางเฝอ ถาใหเปนภาษาเดียวก็จะไดรัดกุมขึ้น สะดวกแกการ
รักษา และภาษามคธเปนภาษาสามัญมิใชยากเย็นอยางภาาาสสกฤต
แตการเผยแพรก็คงใชภาษาในทองถิ่นบาง ใชภาษามคธบาง ตอมาใน
รุนหลังภาษามคธไดถูกพระคันถรจนาจารยจัดใหมีไวยากรณ อยางภาษา
สสกฤตยากขึ้นโดยลําดับ และไดกลายเปนภาษาโบราณเกาแกทพี่ วกเรา
พุทธบริษัทฝายเถรวาทรักษาสืบเนื่องกันมาจนปจจุบนั นี้ และไดเปน
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ภาษากลาง ใชพูดจากันระหวางพุทธบริษทั ชาวไทย พมา ลังกา เขมร
ลาว อินเดีย ทีไ่ ดศึกษาภาษานี้*
ปญหาเรื่องพระไตรปฎก
มีผูสงสัยกันวาพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจาพึ่งลงจาร
เปนตัวหนังสือก็ตอเมื่อทําสังคายนาครั้งที่ ๕ ในสิงหลทวีปเมื่อพุทธศาสนา
ลวงแลว ๔๐๐ ปเศษ ระหวางเวลาวางเวนกันหลายรอยปนั้น พระธรรม
วินัยคงจะมีการคลาดเคลื่อนเปน และเลยเปนมูลเหตุใหพวกนัก
ประวัติศาสตรยุโรปที่มีหูตาสั้น สันนิษฐานเรื่องราวธรรมะตาง ๆ ใน
พระพุทธศาสนาเปนของแตงขึ้นโดยพระคันถจนาจารยทงั้ หลาย หาได
เปนคําตรัสจากพระพุทธโอษฐไม และวาแมเปนคําพุทธวจนะ พระ
อานนทผูเดียวเหตุใดจึงมีความจําในเรื่องปลีกยอยละเอียดลออ เกี่ยวกับ
เรื่องราวในพระสูตรแตละสูตรไดอยางไร
พราหมณนิยมมุขปาฐะ
สําหรับความสงสัยขอตนนั้น กอนอื่นเราตองเขาใจวา ประเพณีการ
นิยมไมจารึกพระธรรมคําสอนที่ศักดิ์สิทธิ์ลงเปนลายลักษณอักษรนั้น
เปนธรรมเนียมนิยมของชาวอินเดียมาแตโบราณกาล แมในยุคที่เกิดการ
ใชอักษรศาสตรกันแพรหลายทั่วประเทศ พวกพราหมณาจารยเจาลัทธิก็
ยังคงนิยมการทองจําบทพระธรรม แลวถายทอดกันโดยทางปากเรียกวา
"มุขปาฐะ" ตลอดเรื่อยลงมาจนปจจุบันนี้กย็ งั เหลือมีอยูในหมูนักสิทธิ์
* พระลังกา และพมาพูดภาษามคธเกงที่สุด ขาพเจาเคยสนทนาดวยภาษาบาลี
กับพระเถระพมาหลายองค แตบาลีของขาพเจานัน้ พูดถูกไวยากรณบาง
ผิดบางตามวิสัยของผูที่มิไดเปนมหาเปรียญ แตทานก็ฟงเขาใจและตอบ
คําถามของขาพเจาได
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พราหมณาจารยในประเทศอินเดีย ทางพระพุทธศาสนาก็ถืออนุโลมตาม
ธรรมเนียมสั้น ๆ ในยุคพุทธกาลพวกพราหมณมีระยะกาลกําหนด
ประชุมกันสาธยายรายพระเวทเพื่อซักซอมความทรงจํากัน มี
พราหมณาจารยชั้นผูใหญพาบริวารมาชุมนุมซักซอมความเขาใจกัน
สถานที่ ๆ พวกพรามณชุมนุมสาธยายพระเวทก็สรางอยางรั้วรอบขอบชิด
หามมิใหชนตางวรรณะเขาฟง (ดูเตวิชชสูตร ทีฆนิกาย สีลักขันธวรรค)
แมเมื่อตกพุทธศตวรรษที่ ๑๒ เมื่อนักธรรมจาริกอี้จิงจาริกมาอินเดีย
ทานก็ไดบนั ทึกวา "พระเวทของพราหมณถายทอดกันโดยทางมุขปาฐะ
ไมนิยมการจารึกเปนลายลักษณลงบนกระดาษหรือใบไม พราหมณผู
ทรงความรูสามารถสาธยายพระเวทถึงแสนโศกล" ดูเถอะสมัยที่ทานอีจ้ ิง
ไปอินเดียก็เปนสมัยที่อักษรศาสตรอินเดียรุงเรืองอยางสูงสุด พวก
พราหมณก็ยังนิยมมุขปาฐะ และยังมีผูที่ทรงจําอยางเกงกาจเหลืออยูเปน
อันมาก
คณะสงฆแบงหนาที่จําพระพุทธวจนะ
พระธรรมวินัยของพระผูม ีพระภาคไดจดั จําแนกไวตามลักษณะ
เรียกวานวังคสัตถุศาสนดังกลาวมาขางตน นอกจากนี้พระสูตรบางหมู
ก็ไดมีการจัดเปนรูปหมวดหรือนิกายไวบางแลว ยกตัวอยางเชนใน
สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค มีคหบดีผูหนึ่งชื่อวา หลิททิกานิ ไดมาขอ
ใหพระมหากัจจานะอธิบายพระพุทธภาษิตใน มาคัณฑิยปญหา อัฏฐกวรรค หรือตัวอยางเชนพระโสณะกุฏิกณ
ั ณะสาธยายอรรถวรรคในสุตตนิบาตเปนตน อยางเขาใจวาการจัดหมวดหมูแหงพระสูตรหรือพระวินัย
เพิ่งจะมีขนึ้ สมัยทําสังคายนา ก็แหละเมื่อพระบรมศาสดาไดทรงจําแนก
อนุศาสนีของพระองคโดยนวังคสัตถุศาสนเชนนี้ หมูภกิ ษุพุทธบริษัทก็
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ยอมเลาเรียน จําทรงแบงไปตามหมวดธรรมที่ตนพอใจ เชนบางรูปยอม
จําทรงเฉพาะคาถา หรือเวยยากรณ หรือเคยยะ ฯลฯ เปนตน บางรูป
เปนผูมีปญญาความทรงจําแตกฉานแมนยํา ก็อาจทรงไวไดทั้ง ๙ หมวด
ภิกษุผูนวกะคือพระใหมก็ตอ งติดตามเลาเรียนตอจากอาจารย จนอาจ
ทองไดขึ้นใจ อยางการตอหนังสือค่ําครั้งสมัยโบราณของไทยเรา ชีวติ
ของพระเลา ก็มิใชชีวิตอยางคฤหัสถที่จะตองยุงยากกับปญหาครอบครัว
ทํามาหาเลี้ยงชีพอันจะทําใหจิตใจยุงเขว เพราะฉะนั้นทานจึงมีเวลาทอง
มีความทรงจําไดไวกวาคฤหัสถ สมัยพุทธกาลจึงปรากกวามีภกิ ษุผูทรง
คุณธรรมแตกฉานในพระสูตร พระวินยั สาธยายพระสูตรบาง พระวินยั
บางเปนหมวดหมูในเวลาวาง เปนการซอมความทรงจําอยูเสมอ แม
พระธรรมวินัยที่พระพุทธองคตรัสเทศนาตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษา
จะมีมากมายก็จริง แตพระสาวกทั้งหลายก็ชวยกันจําดวยวิธีแบงจําเอา
แตละหมวดละหมูดังพรรณามาเชนนี้ จึงไมนามีปญหาอะไรวาจะทรง
จําสืบกันมาโดยถูกตรงนับเปนเวลาหลายรอยปไมได ยิ่งเมื่อทําปฐม
สังคายนาแลว พระธรรมวินัยไดรับการแบงจําแนกรัดกุมสะดวกแกการ
ทองจํายิ่งขึ้น พระสูตรใดทีม่ ีขอความยาวพอประมาณถูกรวบรวมไว
หมวดหนึ่งเรียกวา มัชฌิมนิกาย แมสังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และ
ขุททกนิกายก็มีนัยเปนที่รวบรวมธรรมะที่มีคุณลักษณะพิเศษ จัดลงใน
นิกายนั้น ๆ สุตตันตปฎกทั้ง ๕ นิกายนี้ เหลาภิกษุพุทธบริษัทยอม
แบงกันจําทรงไว เชน ภิกษุเหลาที่จําทรงทีฆนิกายก็เรียกวาทีฆภาณกาจารย แปลวาอาจารยผูแสดงทีฆนิกาย ภิกษุเหลาที่จําทรงมัชฌิมนิกาย
ไวก็เรียกวา มัชฌิมภาณกาจารย สังยุตตภาณกาจารย อังคุตตรภาณกาจารย และขุททกภาณกาจารย เปนลําดับ แมในปจจุบนั นีย้ ังปรากฏ
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พระสงฆชาวลังกาสามารถจําทรงพระสูตรในทีฆนิากยหรือมัชฌิมนิกาย
อาจสาธยายโดยไมผิดพลาดก็ยังมีเหลืออยู
๑

พระสงฆลามะในธิเบต
สามารถจําทรงสาธยายพระธรรมขนาดลําดับหนากระดาษหนังสือแลวนับ
เปนหมื่น ๆ หนาไดอยางสบายใจ แลปรากฏวาในการทําฉัฏฐมสังคายนา
ของประเทศพมาซึ่งจะทําใหเสร็จทัน พ.ศ.๒๕๐๐ ขางหนานี้ ไดมี
พระภิกษุพมาทองจําพระไตรปฎกไดเปนปฎก ๆ ก็หลายองค เพื่อทํา
หนาที่ผูสาธยายในที่ประชุม เปนความจริงที่วาเมื่อเครื่องมืออํานวยการ
ศึกษาเจริญ ความจําของมนุษยก็เสื่อมลง เพราะเราคิดวาอันใดเมื่อ
ตองการหลักฐานหรือความรูก ็อาจหาคนไดจากหนังสือตํารับตําราที่พิมพขึ้น
แตสมัยโบราณเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการศึกษายังไมมี ก็ตอง
ใชทองใชจํา ซึง่ ปรากฏวาความจําของคนโบราณแมนยํากวาคนปจจุบนั
มาก และจํากันไดแมจนกระทั่งวันเดือนปเวลา ยิ่งการศึกษาพระศาสนธรรมที่ถือกันวาเปนของสูงแลว ก็ยอมตองใฝใจทรงจําไวมิใหหลงลืม
เพราะการหลงลืมนั้นถือวาเปนการทําลายพระศาสนาเหมือนกัน เหตุ
ดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงไดตรัสวา การไมเอาใจใสทรงจําหรือบอก
สอนพระธรรมวินัยเปนเหตุใหพระศาสนาเสื่อม สมดังพระพุทธวจนะวา
"ภิกษุเหลาใดเปนพหูสูตคลองอาคม
๒

ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา
ภิกษุเหลานั้นไมเอาใจใสบอกสอนสูตรแกผูอื่น เมื่อภิกษุเหลานั้นลวงไป
สูตรก็ขาดผูเปนมูล (อาจารย) ไมมีที่อาศัยสืบไปนี้...เปนเหตุใหพระ
สัทธรรมเลอะเลือนอันตรธานไป" (ดูอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต)
๑ ฑีฆนิกายมีพระสูตรอยู ๓๔ สูตร มัชฌิมนิกายมี ๑๕๒ สูตร
๒ อาคมไดแกนิกาย แสดงวาการจัดระเบียบพระสูตรเปนนิกายไดมใี นพุทธกาล
บางแลว
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ขอวินิจฉัยเรื่องอักษรศาสตรในครั้งพุทธกาล
อนึ่งตามความสันนิษฐานของขาพเจา ขาพเจาเชื่อโดยแนนอนวา
ในเบื้องพุทธกาลก็ไดมีการจดจารึกพระธรรมวินัยลงเปนลายลักษณ
อักษรบางแลว แตวาไมแพรหลาย ขอนี้ทางฝายมหายานก็กลาวเชนนั้น
ก็หลักฐานเรื่องอักษรจักมีใชกันในยุคพุทธกาลหรือไม เปนเรื่องชวนให
ขบคิด ในวินัยปฎกวาดวย โอนวีสติวัสสสิกขาบท ตอนปาจิตตียกัณฑ
กลาวถึงพวกกุมาร ๑๗ คน ชื่อ สัตตรสวัคคีย มีอุบาลีกุมารเปนหัวหนา
(ไมใชองคพระอุบาลีมหาเถระ) มารดาบิดาของอุบาลีกุมารรําพึงถึงการจะ
ใหอาชีพแลการศึกษาแกบุตรเพื่อใหบุตรมีสุข ไดคํานึงถึงวิชาเขียนหนังสือ
แตก็กลัววานิ้วมือของอุบาลีกุมารจะชอกช้าํ ดวยจับเครื่องขีดเขียนหนังสือ
เปนตน ในชาดกมีวาถึงการสงสารระหวางเมือง ในราว พ.ศ.๒๑๖ เมื่อ
พระเจาอเลกซานเดอรยกพลมารุกรานอินเดีย ปรากฏวาชาวอินเดียไดสง
พระราชสาสนซึ่งจารลงในใบลาน แลวมวนลงในกลองกลมสงไปถวาย
พระเจาอเล็กซานเดอรเพื่อเจรจา การศึกษาจากเรื่องนี้ตองเปนเหตุ-ผล
พิสูจนวา ชาวอินเดียตองรูจ กั ใชหนังสือมากอนหนาพระพุทธศตวรรษ
ที่ ๒ นี้ และตามความเชื่อของขาพเจา ขาพเจาปรารถนาจะกลาววา วิชา
อักษรศาสตรไดเจริญมากอนพุทธกาลเสียดวยซ้ําไป เมื่อไมนานนี้จาก
การขุดคนที่ โมเหนโจดาโร ในแถบลุมแมน้ําสินธุ ไดพบอักษรจารึก
เกา ๆ ซึ่งยังอานกันไมออก มีอายุเหนือพุทธกาลขึ้นไปตั้งพันป
ศาสตราจารยยอรชเซเดสกลาววา ตัวอักษรพฺราหฺมีที่พระราชา
ธิราชอโศกใชจารึกหลักเสาหินนั้น เปนตัวอักษรที่เกาทีส่ ุดที่คนพบใน
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อินเดีย แตจากหลักฐานการขุดคน ณ โมเหนโจดาโร ก็แสดงใหเห็นวา
ไดมีอักษรศาสตรที่เกากวานั้นขึ้นไปอีก ก็ตัวอักษรพฺราหฺมีนี้ ศาสตราจารยยอรฺชเซเดสไดกลาวไววา อินเดียจะเปนผูคิดแบบตัวอักษรขึ้นก็จริง
แตตนตอก็หาเปนของอินเดียไม พวกพราหมณไดแบบอยางจากประเทศ
เฟนิเชียน ซึ่งตัง้ อยูบนฝงตะวันออกของทะเลเมดิเตอเรเนียน ดวยเหตุ
วาชาติเฟนิเชียนเปนชาติแรกในโลกที่ไดคดิ วิธีเขียนตัวหนังสือเปนอักษรลวน
โดยมิตองเขียนเปนแบบรูปภาพเชนอียิปตหรือจีน ก็ธรรมดาอักษรศาสตรของชาติหนึ่งภาษาหนึ่ง เมื่อเกิดขึน้ แลวจะแพรหลายเปนที่รูจักกัน
ของประชุมชนได ตองกินเวลามิใชเล็กนอย อยางนอยก็ตองรวมรอยป
ดังนั้นอักษรพฺราหฺมียุคพระราชาธิราชอโศกก็ตาม จะเปนอักษรแบบ
เดียวกันหรือมิใช ไมอยูใ นฐานะที่ขาพเจาจะพึงวินิจฉัย แตอักษรทั้ง ๒
ยุคนั้นกวาจะเปนที่แพรหลายจนใชเปนอักษรของชาติของแควนได ก็
ตองผานเวลากอนหนานั้นนานไกลโขอยู เพราะฉะนั้นในยุคพุทธกาลตอง
มีตัวอักษรใชกันอยูใ นประชุมชนแลวแนนอน ไมนามีขอ กังขาใด ๆ เลย
อนึ่งคนอินเดียโบราณกอนหนาพุทธสมัย ก็ปรากฏวาไดมกี ารคาขาย
ติดตอกับชาวเฟนิเชียน บาบิโลน แลอียิปต ซึ่งเปนชาติที่มีอักษรใชกนั
อยูแลว เพราะฉะนั้นการถายเทในทางวัฒนธรรมจึงมีเปนแน ศาสตราจารยเซเดสวา อักษรพฺราหฺมมี าจากเคาตัวอักษรเฟนิเชียน จึงเปนขอที่นา
พิจารณา อยางไรก็ตามมีนักปราชญอินเดียบางหมูหายอมรับขอกลาว
นั้นไม ถือวาตัวอักษรนั้น อินเดียไดคิดขึ้นเองมิไดเอาอยางใคร จึงเปน
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อันสรุปไดความวา ในยุคพุทธกาลตองมีอักษรใชกนั แลว และพระพุทธ
วจนะสวนหนึง่ ไดถูกจดจารึกโดยพุทธบริษัทบางแลว แตรสนิยมของชาว
อินเดียชอบใชวิธี "มุขปาฐะ" การจดคําสั่งสอนของพระบรมศาสดาจึงยัง
ไมเจริญแพรหลายเทานั้น แตยอมเปนขอทีแ่ นนอนไดวา พระธรรมวินัย
ของพระองค ไดถูกจดจารึกเปนลายลักษณอักษรแลวบางสวนแตสมัย
พุทธกาลหรือหลังสมัยพุทธปรินิพพานเล็กนอย เราจึงมัน่ ใจไดวา พระ
ไตรปฎกของเราเปนพุทธวจนะที่แท แมจะมีสัทธรรมปฏิรูปมาปนบางก็
เปนสวนนอย
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บทที่ ๙
ปญหาเรื่องอภิธรรมปฎก
ในปฐมสังคีติ ดูตามวินยั ปฎกจุลวรรค พบแตคําวาสังคายนา
พระธรรมแลพระวินัยเทานัน้ หาไดพบคําวาอภิธรรมไม แตในคาถาสรุป
เรื่องสังคีติครั้งนั้นมีความวา
....ธมฺมวินยสงฺคีตึ
วสนฺโต คุหมุตฺตเม
อุปาลึ วินย ปุจฺฉิ
สุตฺตนฺตานนฺท ปณฺฑิต
ปฏก ตีณิ สงฺคีต
อกสุ ชินสาวกา
พระมหากัสสปผูอยูจําพรรษาในถ้ํา (สัตตบรรณคูหา) ซึ่งใชเปนที่
รอยกรองพระธรรมวินัย ไดถามวินัยกับพระอุบาลีเปนเบื้องแรก แลว
ถามพระสูตรกะพระอานนทผูเปนบัณฑิต พระสาวกทั้งหลายของพระ
ชินเจาไดสังคายนาพระไตรปฎกแลว
คาถานี้เปนเหตุใหวงนักปราชญทางพระพุทธศาสนาเกิดความแตก
แยกความเห็นกันในปญหาวา อภิธรรมปฎกจะเปนพุทธพจนหรือไม
ปราชญทางยุโรปสวนมากยืนยันวาอภิธรรมปฎกเปนของเพิ่มเติมเขามา
ภายหลังปฐมสังคายนา แตเดิมมีเพียงทวิปฎ กเทานั้น แลคาถาขางตน
ที่ยกมาเปนวาทะของสังคีติกาจารย ปราชญฝายตะวันออกโดยเฉพาะ
นักปราชญชาวพมา (พมาเปนเมืองอภิธรรม) ก็ยกเหตุผลโตแยงวา
อภิธรรมปฎกมีมาแลวแตครัง้ ปฐมสังคายนา ทั้งสองฝายไดพยายามหา
หลักฐานมาหักลางกันในปญหาที่วาอภิธรรมปฎกเปนพระพุทธพจนหรือ
ไม ซึ่งขาพเจาจะไดรวบรวมเหตุผลทั้ง ๒ ฝายมาสูการพิจารณาของ
ทานผูอาน
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เหตุผลฝายปฏิเสธพระอภิธรรม
๑. อักษรศาสตรในอภิธรรมปฎกเปนสํานวนบาลีรุนหลังการ
สํานวนในพระสูตรแลพระวินัย
๒. ในปรินพิ พานสมัยเมือ่ พระผูมีพระภาคตรัสถึงมหาปเทฺส ๔
มีแตในสอบสวนดูใหตองกันกับพระสูตร พระวินัยเทานัน้ มิไดมีกลาว
ถึงพระอภิธรรม
๓. ขออางที่วาพระพุทธองคเสด็จขึ้นไปบนดาวดึงสเทวโลก
เทศนาอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา เปนเพียงถอยคําของพระอรรถ
กถาจารยในพระสูตร พระวินัยชั้นพุทธวจนะมิไดมีปรากฏ
๔. ศัพทวา อภิธมฺเม อภิวนิ เย ดังปรากฏในพระสูตร พระวินยั
บางแหง ศัพทวา อภิธมฺเม มิไดหมายถึงอภิธรรมปฎก เชนในกินติสูตร
แหงมัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสกมีคําวา อภิธมฺเม อรรถกถาแกวาไดแก
ธรรมอันประเสริฐลนคาคือโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ
๕. พระพุทธองคตรัสถึงสัตถุศาสนของพระองควา ธมฺโม จ
วินโย จ ซึ่งแปลวาพระธรรมดวยพระวินยั ดวย มิเคยพบวามีพระ
อภิธรรม
๖. นิกายพระพุทธศาสนาอื่น 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. พระพุทธองคเสด็จแสดงอภิธรรมเทศนาที่ดาวดึงสเทวภพ
โปรดพระพุทธมารดาและปวงเทยดาทั้งแสนโกฏิจักรวาล หลังจากที่ได
ทรงสําแดงยมกปาฏิหาริยแลวมีหลักฐานมาในอรรถกถา เชน ปรมัตถทีปนีและธัมปทัฏฐกถา เปนตน
๒. ในอังคุตตรนิกายเลม ๓ หนา ๔๓๓ มีความตอนหนึ่งวา
....เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา เถรา ภิกฺขู ปจฺฦฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา มณฺฑลมาเฬ สนฺนิสินฺนา สนฺนิปติตา อภิธมฺม กเถนฺติ
แปลวา ก็โดยสมัยนั้นแลพระภิกษุเถระทั้งหลายกลับจากบิณพบาต
ภายหลังแหงภัตแลว ประชุมสันนิบาตสนทนาพระอภิธรรมกันอยู ดังนี้...
๓. ในวินัยปฎกมหาวิภังค ทัพพมัลลปุตตะเถรวัตถุหนา ๓๖๙ วา
เย เต ภิกฺขู อภิธมฺมิกา เตส เอกชฺฌ เสนาสน ปฺญาเปติ เต
อฺญมฺญ อภิธมฺม สากจฺฉสิ ฺสนฺตีติ ฯลฯ แปลวา ภิกษุเหลาใด
ศึกษาอภิธรรม ภิกษุเหลานั้นรวมเปนคณะ (พระทัพพมัลลบุตรเถระ*)
จัดเสนาสนะไวดว ยคิดวา ทานเหลานี้จกั ธรรมสากัจฉาพระอภิธรรมกัน
ดังนี้
นอกจากนีย้ ังปรากฏในวินัยปฎก ภิกฺขณ
ุ ีวภิ ังค หนา ๒๕๕ วา
ปฺห ปุจฺเฉยฺยาติ สุตฺตนฺเต โอกาส การาเปตฺวา วินย วา อภิธมฺม วา
ปุจฺฉติ อาปตฺติ ปาจิตฺตยสฺส วินเย โอกาส การาเปตฺวา สุตฺตนฺต วา
* พระทัพพมัลลบุตรเปนเอตทัคคะทางจัดเสนาสนะ เมื่อทานรูวาภิกษุ
อาคันตุกะรูปใดเปนวินัยธรหรือสุตตันติธร หรือมาติกาธร ทานก็จัดให
ไดพักอยูรวมดวยกับคณะภิกษุที่เลาเรียนเหมือนกัน
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อภิธมฺม วา ปุจฉฺ ติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส อภิธมฺเม โอกาส การาเปตฺวา
สุตฺตนฺต วา อภิธมฺม ปุจฺฉติ อาปตฺติ ปาจิตตฺ ิยสฺส ฯลฯ แปลโดย
ความวา ภิกษุณีผูถามปญหาแกภกิ าขอโอกาสอันใดตองถามอันนั้น ถา
ขอโอกาสถามพระสูตรแลว กลับไปถามพระวินยั ก็ดี ถามพระอภิธรรม
ก็ดี เปนอาบัตปิ าจิตตีย ขอโอกาสถามพระวินัยแลว ถามพระสูตรก็ดี
ถามพระอภิธรรมก็ดี เปนอาบัติปาจิตตีย ขอโอกาสถามพระอภิธรรม
แลว ถามพระสูตรก็ดี ถามพระวินยั ก็ดี เปนอาบัติปาจิตตีย ในอปทาน
อุบาลีเถรวัตถุหนา ๖๓ มีวา
สุตฺตนฺต อภิธมฺมฺจ วินยฺจาป เกวล
นวงฺค พุทฺธวจน
เอสา ธมฺมสภา ตว
แปลโดยความวา (ขาแตพระองคผูจอมมุนี) พระสูตร พระอภิธรรม
พระวินัย รวมพระพุทธวจนะมีองค ๙ ทั้งสิ้นนี้ เปนธรรมสภาของ
พระองค
ในเถรีอปทาน หนา ๓๐๙ มีวา
กุสลาห วิสทุ ฺธีสุ
กถาวตฺถุวิสารทา
อภิธมฺมนยฺูจ
วจี ปตฺตามฺหิ สาสเน
แปลโดยความวา ในพระศาสนานีร ดิฉัน (นางเขมาเถรี) ฉลาดใน
วิสุทธิ ๗ แลสามารถในกถาวัตถุ เปนผูรูนยั แหงพระอภิธรรมถึงซึ่งวสี
ทั้ง ๕
นอกจากนีย้ ังมีมาในมหาโคสิงคสาลสูตร (ดูบรรพ ๑) และยังมีมา
ในที่อื่น ๆ อีกเปนเอนก
๔. คําที่วา ธมฺโม จ วินโย จ ซึ่งแปลวา ธรรมดวยวินัยดวย
นั้น คําวาธรรมมิไดหมายเอาแตสุตตันตปฎกอยางเดียว แตหมายเอา
อภิธรรมปฎกเขาดวย เพราะชื่อวาเปนพระธรรมเหมือนกัน เชนคํา
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อรรถาธิบายของพระคันถรจนาจารยวา
๕. ถาปฏิเสธอภิธรรม เพราะเหตุวาคํา วุตฺต เหต ภควตา
ฯลฯ เปนตนแลว พระสูตรกับพระวินัยก็ควรปฏิเสธดวยซิ เพราะ
ทั้งพระธรรมและพระวินัยก็ลวนแตที่พระสาวกสดับมาจากพระพุทธองค
ทั้งสิ้น พระพุทธองคมิไดทรงนิพนธขีดเขียนไวที่ไหน และในพระสูตร
เองก็ตองมีคําวา เอวมฺเม สุต ขาพเจาไดสดับมาดังนี้ ในพระวินยั
ก็มีคําวา เตน โข ปน สมเยน ภควตา แปลวาก็โดยสมัยนัน้ แล
พระผูมีพระภาคเจา ฯลฯ เหลานี้เปนคําพูดของพระสังคีติกาจารยทั้งสิ้น
พระไตรปฎกทั้ง ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธลวนเปนวาจาของพระสังคีติกาจารยที่ถายทอดมาจากพระศาสดาทั้งสิ้น
๖. ยอมวาในอภิธรรมมีที่เปนสาวกภาษิตอยูคัมภีรหนึง่ คือ
คัมภีรกถาวัตถุซึ่งเปนวาทะของพระโมคคลีติสสเถระ แตพระโมคคลีติสสเถระก็ยอมรับความคิดเห็นมาจากหลักของพระบรมศาสดา
มติในคัมภีรอฏั ฐสาลินี
ความจริงขอนี้ควรจัดเปนขอที่ ๗ ตอจากขอ ๖ แตที่เขียนแยก
เปนหัวขอใหญตางหาก เพราะมีถอยความคานและลงโทษพวกไมเชื่อ
อภิธรรมยืดยาว ซึ่งอานแลวขาพเจาเองรูสึกขํา คัมภีรอ ัฏฐสาลินี แตงขึ้น
โดยพระอรรถกถาจารยเอกแหงพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท คือทาน
พุทธโฆษะ ตกราวพุทธศตวรรษที่ ๙ มีอรรถรสอันลึกซึ้งยากทั้งการตี
ความและการแปล ในคัมภีรน ี้มีความตอนหนึ่ง กลาวถึงกระทูของฝาย
ที่ถามวาพระอภิธรรมนี้เปนคําของใคร ดังยกคําแปลมาใหดูตอไปนี้
"ถามวา (อภิธรรม) เปนคําของใคร แกวา เปนพระดํารัสของพระ
ผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ถามวา ใครเปนผูนําสืบเนื่องกันมา
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แกวา พระอาจารยทั้งหลายนําสืบกันมา จริงดังนั้น พระเถระทั้งหลาย
คือพระสารีบุตรเถระ พระภัททริ โสภิตะ ปยชาลี ปยปาละ ปยทัสสิ
โกสิยบุตร สิคควะ สันเทหะ โมคคลีบุตร มิสสทัตตะ ธรรมมมิยะ
สาทกะ โสนกะ เรวตเถระ นําสืบตอกันมาจนถึงตติยะสังคีติกาล
ตอจากนั้นอาจารยทั้งหลายในชมพูทวีปซึ่งเปนศิษยานุศิษยของพระเถระ
๓๙ มีขอความปรับโทษแกผทู ี่ไมเชื่ออภิธรรมรุนแรงอยูวา ผูที่ปฏิเสธอภิธรรม ก็ยอมชื่อวาปฏิเสธพระสัมพัญุตญาณในชินจักรนี้ ชื่อวาทํา
เวสารัชชญาณของพระศาสดาใหหมุนกลับ ทําบริษัทผูใครจะฟงใหเขาใจ
ผิด กั้นทํานบในอริยมรรค (กีดขวางอริยมรรค) จัดเขา (ผูป ฏิเสธ
อภิธรรม) ในพวกกอเหตุใหแตกราว ๑๘ จําพวก จําพวกใดจําพวกหนึ่ง
เปนผูสมควรลงอุกเขปนิยกรรม นิยสกรรม และตัชชนิยกรรมโดยแท
ผูเชนนี้ พวกเราควรลงปพพาชนิยกรรมเปนตนแลว* ไสสงไปวา "เจาจง
ไปเปนคนกินเดนเสียเถิด"
ฟงคําลงโทษเหลานีแ้ ลว พวกปฏิเสธอภิธรรมดูออกจะนากลัวอยู
เพียงปฏิเสธเทานั้นจะตองรับโทษทีเดียวซอนกันหลายอยาง ในตอน
ตอไปมีคําโตคําแกระหวาง ๒ ฝายดังนี้
แมถาเธอ (ฝายปฏิเสธอภิธรรม) พึงกลาววาถาอภิธรรมเปน
พระพุทธพจนแลว ก็ควรจะมีคําเริ่มตนในอภิธรรมทํานองนี้วา เอก สมย
ภควา ราชคเห วิหรติ เปนตน เหมือนที่มีในพระสูตรหลายพันสูตร
เรา (ฝายอภิธรรม) พึงคานวา ก็คําเริ่มตนเชนนั้นแหงชาดก สุตตนิบาต
และธรรมบทไมมีเชนนัน้ ไซร ชาดก สุตตนิบาต และธรรมบทเหลานั้น
ก็ไมเปนพระพุทธภาษิตดวยซิ แลวพึงกลาวกับเขาตอไปอีกวา ดูกอน
* การลงโทษตาง ๆ เหลานี้ พึงดูอธิบายในบทนํา
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ผูฉลาด (คําเยย) ชื่อวาอภิธรรมนี้เปนวิสยั แหงพระสัพพัญูพุทธเจา
เทานั้น หาเปนวิสัยแหงผูอื่นไม ก็การเสด็จลงถือปฏิสนธิในครรภ
พระมารดาของพระพุทธเจาทั้งหลายก็ปรากฏแลว การประสูติ การ
ตรัสรู การประกาศพระธรรมจักร การแสดงยมกปาฏิหาริย การ
เสด็จไปแสดงอภิธรรมในเทวโลก การเสด็จลงจากเทวโลก ฯลฯ ก็
ปรากฏแจมแจงแลวทั้งนั้น ดูกอนผูฉลาด ชื่อวาคําเริ่มตนแหงอภิธรรม
นั้นไมจําเปน เมื่อกลาวเชนนี้ ฝายปรวาทีก็จะไมสามารถหาอุทาหรณ
ที่ถูกตองเปนธรรมมาอางได
ในหนา ๓๗ มีคําถามคําตอบระหวางผูเ ชื่ออภิธรรมกับผูไมเชื่อ
อภิธรรมดังนี้
ธรรมกถึก อภิธรรมสูตรซิผูมีอายุ
ภิกษุ ทําไมทานจึงชักอภิธรรมสูตรมาเลา ทานจะชักพระสูตรอื่นที่
เปนพระพุทธภาษิตไมดีกวาหรือ
ธ. ก็อภิธรรมสูตรใครเปนผูกลาวไวเลา
ภ. อภิธรรมไมใชพระพุทธภาษิต
ธ. ผูมีอายุ ! นี่ทานเรียนพระวินยั ปฎกหรือเปลา
ภ. ไมไดเรียน
ธ. เห็นจะเปนเพราะไมไดเรียนและทรงวินัยปฎกนัน้ เอง ทานจึง
ไมรูแลวก็กลาวออกมาอยางนี้
ภ. ผูมีอายุ ! ผมเรียนเฉพาะพระวินยั (หมายเฉพาะตัวสิกขาบท
ไมไดหมายเอาทั้งปฎก)
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ธ. แมวินยั นั้นทานก็เรียนอยางผิดพลาด บางทีจะไปนั่งหลับ
เสียที่ทายบริษทั แลวก็เรียนสงเดชไป ก็บุคคลเชนทานจะบรรพชาหรือ
อุปสมบทก็ยอมเปนคนถวงโลกเสมอ แลวพระธรรมกถึกก็ยกอาคต
สถานเกี่ยวกับอภิธรรมที่มาในพระวินัยขึน้ อางทันที
ทัศนะวิจารณของผูเขียน
มติทั้งสองฝายนี้ ทานผูอา นจะเห็นไดวา มีเหตุผลของตนที่นาจะ
เชื่อถือตาม แตสําหรับทัศนะของผูเขียน ขาพเจาขอกลาววา อภิธรรม
ปฎกนี้ไมเปนพระพุทธภาษิตทั้งหมด จะเปนพระพุทธภาษิตก็แตเฉพาะ
ตัวบทมาติกา และขออธิบายบางแหง นอกนั้นเปนอาจริยภาษิตซึ่ง
อรรถาธิบายมาติกาใหพิสดารตามแนวของพระพุทธมติ ซึ่งไมควรถือวา
เมื่อมิใชเปนพระพุทธภาษิตทั้งหมดแลว ก็เลยไมนยิ มนับถือ ความจริง
อภิธรรมนั้นมิใชอื่นมิใชไกลที่ไหน เนื้อแทก็เปนธรรมในพระสูตรนั่นเอง
แตพระอาจารยทานเลือกชักเอาแตหวั ขอหรือแมบทที่เรียกวามาติกา
ออกมารวบรวมขึ้นตางหากปฎกหนึ่ง แลวขยายความใหพิสดารเพื่อ
ความเขาใจงาย หรือเพื่อความละเอียดซึ่งบางทีเพราะความละเอียดเลย
กลายเปนปฎกที่มีความยากเย็นสุขุมลุมลึก ตองศึกษากันเปนเวลานาน
ยิ่งกวาสองปฎก สันนิษฐานวาอภิธรรมเดิมสงเคราะหลงในเวยยากรณใน
อภิธรรมวิภังคะและธาตุกถา เราจะไดพบคําอธิบายเกียวกับขันธ ธาตุ
อายตนะ โพชฌงค มรรค สติปฏฐาน ฯ ในสังยุตตนิกายไดประมวล
แบงเปนขันธสังยุตต ฯ ในคัมภีรปุคคลบัญญัติเราจะพบวาไดนําเอา
ธรรมะ ที่วาดวยจําพวกแหงบุคคลในโลกจากอังคุตตรนิกายไปอธิบาย
ศาสตราจารยชาวญี่ปุนคนหนึ่งกลาววา มีบุคคลเพียงประเภทหนึ่งและ
ประเภทเดียวเทานั้น ที่หาไมพบในอังคุตตรนิกายคือ สมสีสี ซึ่งใน
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บุคคลบัญญัติไดอธิบายบงถึงในธรรมสังคณี เราจะพบแนวคิดทีน่ ํามา
จากขุททกนิกาย และในยมกกับปฏฐานเราก็จะพบคําอรรถาธิบาย
ทฤษฏีปจจัยการของพระพุทธองคอยางซับซอนหยุมหยิมจนกลายเปน
คัมภีรตรรกวิทยาชิ้นโบวแดงของพระพุทธศาสนาฝายเถวาทไป ตาม
ความเห็นของขาพเจา คัมภีร ธาตุกถา วิภังคะ ปุคคลบัญญัติและ
ธรรมสังคณี ยมกะ ปฏฐานะ เกิดขึ้นตามลําดับกัน คัมภีรกถาวัตถุเปน
ของเกิดขึ้นในชั้นหลังสุด
ในพระพุทธศาสนาฝายสาวกยาน มีนกิ ายหนึ่งทีไ่ มยอมรับ
อภิธรรมปฎกเปนพระพุทธภาษิต นิกายนี้คอื นิกายเสาตฺรนฺติกะ ซึ่งยอม
รับแตมาติกาเทานั้น การปฏิเสธอภิธรรมปฎกไมใชเปนของใหม แตเปน
ความคิดมานานแลวในหมูคณาจารยตางสํานักของพระพุทธศาสนา
อยางนอยก็ไดมีการปฏิเสธอภิธรรมปฎกกอนพุทธศตวรรษที่ ๓ และ
พวกไมยอมรับอภิธรรมปฎกนี้คงมีอยูเรื่อยตลอดมา จนแมในลังกาซึ่ง
เปนปอมปราการของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเอง พวกปฏิเสธ
อภิธรรมนี้ไมใชมีเฉพาะพวกนิกายเสาตฺรนฺติกะเทานั้น และดังนั้นจึง
ไมมีขอประหลาดอันใดเลยวา ทําไมอัฏฐสาลินีจึงไดลงโทษพวกภิกษุผู
ปฏิเสธอภิธรรมไวอยางรุนแรง ซึ่งดูออกจะเกินขอบเขตไปบาง แต
สําหรับนิกายที่บูชาอภิธรรมเปนชีวิตจิตใจนั้น ยังไมใชนิกายเถรวาท ซึ่ง
เปนเจาของอภิธรรม ๗ คัมภีรที่ไดกลาวมาขางตน แตเปนนิกายสรวาสติวาทหรืออีกชื่อหนึ่งคือนิกายอภิธรรม นิกายนี้เปนสาขาแยกออกไป
จากเถรวาทในราวพุทธศตวรรษที่หนึ่ง และคอย ๆ เจริญเติบโตเปน
ลําดับจนกลายเปนนิกายที่ทรงอิทธิพลในอินเดียภาคเหนืออยูถึง ๕
ศตวรรษ นิกายนี้มีอภิธรรม ๗ คัมภีรเหมือนกัน แตมีอรรถรสแตกตาง
ไปจากอภิธรรมของเถรวาท ความพิสดารนั้นจักอธิบายในตอนขางหนา
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นิกายนี้ถือวาพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะและพระมหากัจจานะหรือ
กาตยานีบุตรเปนปฐมาจารยแหงอภิธรรม ซึ่งเปนการใหขอคิดเห็นแกเรา
ดีมาก คุณนิรเทศศาสตร
*

ของฝายนิกายมหาสังฆิกะก็ไดกลาววา
พระกาตยานีบตุ รรวบรวมเอาหลักธรรมที่เปนฝายปญญาลวน ๆ จาก
พระสูตร เรียกวาอภิธรรมแลวนําไปสาธยายถวายพระพุทธองคทรงสดับ
พระตถาคตเจาทรงอนุโมทนารับรอง อนึ่งในอังคุตตรนิกายของมหาสังฆิกะ มีที่หนึ่งแสดงวาพระพุทธองคเสด็จไปแสดงธรรมเทศนาโปรด
พุทธมารดาในดาวดึงส
**

ขอกลาววา พระมหากาตยานีบุตรหรือ
พระมหากัจจานะรวบรวมขอธรรมในพระสูตรออกจัดเปนอภิธรรมปฎกนั้น
ขาพเจามีความเชื่อมั่นวาเปนความจริง และอภิธรรมก็ไดเกิดมีมาแต
เบื้องสมัยพุทธกาลแลวดวย พระมหากัจจานะไดรับยกยองจากพระศาสดา
วา เลิศทางกระจายธรรมยอใหพิสดาร มีอยูบอยครั้งที่พระผูมีพระภาค
ตรัสเทศนา แตหัวขอธรรมโดยยอซึ่งเรียกวาอุทเทศ แลวทานเปนผู
อธิบายใหพิสดารละเอียดออกไป จนพระศาสดาตรัสแกภิกษุสงฆวา
"ดูกอนภิกษุทงั้ หลาย ! มหากัจจานะเปนบัณฑิตมีปญญามาก แมหากวา
เธอทั้งหลายจะพึงถามเนื้อความนั้นกะเราไซร แมเราก็คงพยากรณ
เหมือนอยางมหากัจจานะพยากรณ" นอกจากนี้ทานยังเปนผูปกหลักพระ
พุทธศาสนาในแควนอวันตีเปนคนแรก อภิธรรมจักตองเปนการรวบรวม
ของทานและของพระสารีบุตรเปนแน ขาพเจาปรารถนาจะกลาววาทาน
ทั้งสองเปนปฐมอรรถกถาจารย คัมภีรที่ถือกันวาเปนภาษิตของพระสารี
บุตร เชนปฏิสัมภิทามรรค จุลลนิทเทศ มหานิทเทศ ก็มีรปู โคจรอยาง
* จีนเรียกวา "ฮุนเปยคกงเตกหลุน"
** ฝายมหายานมีพระสูตรกลาวถึงขอะรรมที่พระศาสดาแสดงโปรดพระ
พุทธมารดา แตเห็นวาเปนหนังสือคนรุนหลังแตง ไมอยากยกมาเปนหลักฐาน
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อภิธรรมคัมภีรจุลนิทเทศ มหานิทเทศ เปนคัมภีรแกอรรถที่ยาก
ในสุตตนิบาต ขุททกนิกาย จัดวาเปนอรรถกถาที่เกาที่สุด สวนปฏิสัมภิทามรรคนั้นแกความในมาติกาวาดวยญาณของพระพุทธเจา และพระ
สาวกกับอธิบายปรมัตถธรรมอันลึกซึ้งเปนลําดับ ในสัทธัมมปชโชติอรรถกถาของจุลนิทเทศ มหานิเทศ แตงโดยพระธรรมปาละ ราวพุทธศตวรรษที่ 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
มีนิทเทศอันวิเศษ" อรรถกถาที่กลาวกันวาเปนของพระมหากัจจานะแตง
คือคัมภีรเนติปกรณ แตงเปนอรรถกถาวรรณานวังคสัตถุศาสน มีลีลา
โวหารคลายคลึงกับคัมภีรจลุ นิทเทศ มหานิเทศ ตอนจบแหงคัมภีร มี
ความบงชัดวา เอตฺตาวตา สมตฺตา เนตฺติย อายรสฺมตา มหากจฺจาเนน
ภาสิตา ภควตา อนุโมทิตา มูลสงฺคีติย สงฺคีตาติ แปลความวา เนติ
อันพระมหากัจจานะผูมีอายุภาสิตแลว อันพระผูมีพระภาคอนุโมทนา
แลว อันพระเถระผูรอยกรองพระธรรมวินยั สังคายนาแลว ในสังคีติ
ดั้งเดิม จบลงดวยประการเทานี้แล เพราะฉะนั้นฝายอภิธรรม เมื่อจะ
กลาวถึงประวัติมูลเดิมยอมถือวาพระสารีบตุ รกับพระมหากัจจานะเปน
ปฐมาจารยแหงอภิธรรม และดังนัน้ เราจึงสรุปความไดวา
๑. อภิธรรมปฎกเปนพระพุทธภาษิตแตเฉพาะตัวแมบทมาติกา
และคําอธิบายธรรมะบางแหง
๒. สวนใหญเปนสาวกภาษิต ซึ่งแตงขยายพุทธพจนตามแนว
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พุทธมติ และบางแหงไดแทรกกฏเกณฑใหม ๆ ขึ้น การแตงนั้นแตง
กันหลายองคมิใชองคเดียว
๓. ไมควรปฏิเสธอภิธรรมปฎก โดยเฉพาะอยางยิ่งคือนัก
ปริยัติของไทยควรสนใจศึกษาอภิธรรมใหถองแท ในฐานะที่อภิธรรม
ปฎกเปนพุทธปรัชญาที่ละเอียดสุขุมยิ่งนัก ขาพเจาชอบใจและเห็นพอง
ดวยกับคําพูดของคุณหลวงเทพดรุณานุศษิ ฏ (ทวี ป.ธ.๙) ที่วาปญหา
ธรรมะในพระสูตรบางแหงยนยอยากแกการเขาใจ ก็ไดความอธิบาย
โดยละเอียดในอภิธรรม และธรรมะในอภิธรรมที่ละเอียดพิสดารจน
ยากที่จะรวบรัดความได เราก็ไดความสรุปอยางยอจากพระสูตร
ปญหาเรื่องขุททกนิกาย
นักศึกษาชาวตะวันตกบางทานไดแสดงขอคิดวา สมัยปฐมสังคายนาไดรวบรวมพระสูตรขึ้นเพียง ๔ นิกายเทานั้นคือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย อังคุตตรนิกาย และสังยุตตนิกาย สวนนิกายที่ ๕ หรือขุททกนิกายนั้นเปนของเกิดขึ้นภายหลัง นิกายทัง้ ๔ ซึ่งพูดอีกอยางหนึ่งก็คือ
วาขุททกนิกายไมใชพระพุทธภาษิต ความเห็นเชนนี้เปนความเห็นมีสวน
ผิดพลาดและสวนถูกตองเหมือนกัน ตามทัศนะของขาพเจา ขาพเจากลา
ยืนยันวาธรรมบางหมวดในขุททกนิกายเปนพระพุทธภาษิตอยางสมบูรณ
เชนในขุททกปาฐะธรรมบท อุทาน อิติวตุ ตกะ สุตตนิบาต ชาดก ฯ ที่
มิใชพระพุทธภาษิตก็เปนภาษิตของสาวก คือเถรคาถา และเถรีคาถา
เปนตน ซึ่งก็ไมนาจะมีปญหาอะไรเลย ในเมื่อตัวคาถาก็บง อยูแลววาเปน
คําพูดของพระเถระและพระเถรีในพระพุทธศาสนา ขออางของนักศึกษา
จําพวกนี้ก็คือวา ในสุตตันตปฎกของนิกายแหงพระพุทธศาสนาฝาย
สาวกยานอื่น ๆ มีเพียง ๔ นิกายซึ่งเรียกวา "อาคม ๔" เทานั้น ไมมี
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อาคมที่ ๕ หรือขุททกนิกาย แตความจริงก็ไดบอกแกเราวา ในิกาย
สรวาสติวาทมีหมวดธรรมบางตอนในขุททกนิกายเหมือนกัน คืออุทานวรรค สุตตนิบาต อัฏฐกะ และปรายนวรรค สถวีรคาถา ธรรมบท
วิมานวัตถุ และพุทธวงศ ซึ่งไดถูกเรียกรวมกันวา กฺษุทฺราคม นอกจาก
นี้ยังมีหมวดธรรมบางตอนอื่น ๆ อีก ในขุททกนิกายที่เราจะพบกระเส็น
กระสายในสยกุ ตาคมของนิกายสรวาสติวาท นอกจากนีใ้ นศิลาจารึกของ
พระเจาอโศกมหาราชก็ไดอา งถึงมุนีคาถาซึ่งเปนความตอนหนึ่งในสุตตนิบาต
ในคัมภีรมหายานชั้นเกาก็อา งถึงพระพุทธภาษิตในสุตตนิบาตบอยครั้ง
อยางไรก็ตาม สาเหตุที่นิกายอื่น ๆ ไมมีขุททกนิกายนั้น ตามความเขาใน
ของขาพเจาก็เพราะเหตุวา ขุททกนิกายเปนนิกายที่แสดงลักษณะพิเศษ
ของฝายเถรวาทและมีหลักปรัชญา โดยเฉพาะของฝายเถรวาทแตกตาง
ไปจากหลักปรัชญาของนิกายอื่น ๆ ซึ่งความตอไปก็จักปรากฏเองวา
มีพวกปาปภิกษุ (ตามสํารวนของพระคันถรจนาจารย) ปฏิเสธไมรับ
ขุททกนิกาย (ดูทีปวงศ) ขาพเจาขอกลาวแนะนําในทีน่ ดี้ วยวา ขุททกนิกายจัดเปนวรรณคดีที่อุดมดวยหลักธรรมของพระพุทธองค ตั้งแต
สามัญขึ้นไปหาความสูง มีลีลาแหงภาษาไวยากรณอันไพเราะเพริศพริง้
สมบูรณไปดวยวิญญาณแหงศิลปน ประกอบไปดวยความรูทางประวัต-ิ
ศาสตรสังคม และขนบธรรมเนียมประเพณีสมัยอินเดียโบราณ ซึ่ง
สามารถทําใหผูศึกษาหลับตามองเห็นอดีตภาพตาง ๆ ตามที่บรรยายไว
ประดุจวาเรามีพลังอํานาจนําตนเขาไปสูอดีตทวารกาลโพนหลายพันป
ฉะนั้น
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หมายเหตุ:- ในอรรถกถากลาววาอภิธรรมจัดเขาในเวยยากรณ อันเปน
องคหนึ่งในนวังคสัตถุศาสน อนึ่งพึงสังเกตวาในคัมภีรอ ภิธรรมเราจะไม
พบคําวา ภิกฺขเว ของพระพุทธองค ซึ่งเปนธรรมดาของพระพุทธองค
ที่จักตองปรารภบุคคลผูสดับธรรมเทศนา หรือไมพบคําวาดูกอน
เทพยดาทั้งหลาย ดังที่เชื่อกันวาทรงเทศนาอภิธรรมแกปวงเทพเลย ขอนี้
แสดงวาพระคันถรจนาจารยผูรวบรวมอภิธรรม ทานไมมีเจตนาจะใหคน
เขาใจวาเปนพุทธดํารัสทั้งหมดนั่นเอง

ประวัติพุทธ(๓) - หนาที่ 93
บทที่ ๑๐
พระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ ๑
เหตุการณตอ ไปนี้ แควนมคธไดเปนเวทีสําคัญของประวัติศาสตร
แหงพระพุทธศาสนาตลอดระยะกาล ๑,๕๐๐ ปเศษ ที่พระพุทธศาสนามี
บทบาทอยูบนหนาประวัติศาสตรของอินเดีย ไดกลาวมาแลวเบื้องตนวา
ในแผนดินพระเจาอชาตศัตรู อํานาจราชศักดิ์ของมคธรุงเรืองแผขยาย
กวางขวางมาก อาณาจักรทางลุมแมน้ําคงคาตลอดขึ้นไปทางทิศเหนือ
และทางตะวันออกลวนอยูภ ายใตราชานุภาพของพระเจาอชาตศัตรู
อาณาจักรโกศลซึ่งเคยเปนคูแขงกับมคธก็ตกเปนเมืองออกของมคธเสีย
แลว แควนวัชชีซึ่งเปนเสี้ยนหนามตําจักษุของมคธอยู ก็ถูกวัสสการ
พราหมณเสนาบดีของมคธใชเลหอุบายถอนทิ้งเสียได ในตอนปลายรัชสมัยมคธจึงมีความสงบราบคาบ พระเจาอชาตศัตรูก็มุงพระหฤทัยใน
การบําเพ็ญพระราชกุศลมีการสถาปนาพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
บูรณะปฏิสังขรณพระอารามในพระราชอาณาจักร และงานชิ้นสําคัญที่สุด
ของพระองคกค็ ือ ทรงประทานพระราชูปถัมภปฐมสังคีติของฝายพระ
มหากัสสปะใหสําเร็จเรียบรอย ปฐมสังคีติครั้งนั้นทํากันที่ถ้ําสัตตบรรณคูหา ในภูเขาเวภารบรรพต แขวงนครราชคฤห ๗ เดือนจึงสําเร็จ มี
พระอรหันตประชุมรวมทํา ๕๐๐ รูป
พระเจาอชาตศัตรูยายเมืองหลวง
ตอมาพระเจาอชาตศัตรูไดทรงยายราชธานีไปประทับ ณ เมือง
ปาฏลีบุตร เมืองนี้เดิมสรางขึ้นเพื่อจุดประสงคเปนดานปองกันพวกวัชชี
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ตั้งอยูบนฝงใตแมน้ําคงคา เสวยราชสมบัตติ อมาจนถึง พ.ศ.๑๗ พระ
โอรสนามวาอุทัยภัทรเปนกบฏ จับพระเจาอชาตศัตรูสําเร็จโทษ แลวชิง
เอาราชสมบัติ
*

พระเจาอุทยั ภัทรทรงสรางเมืองกุสุมปุระ (หรือบุบผาบุรี)
ขึ้นเปนที่ประทับบนฝงแมนา้ํ คงคาหางจากกรุงปาฏลีบุตรราว ๒-๓ ไมล
พระอุบาลีมหาเถรเจาไดดับขันธปรินิพพานในแผนดินกษัตริยองคนี้ ลุ
พ.ศ.๓๓ พระเจาอุทัยภัทรถูกพระโอรสนามวาอนุรุทธะจับสําเร็จโทษ
พระเจาอนุรุทธะเสวยราชอยูไ มชาก็ถูกพระโอรสนามวามุณฑกะจับสําเร็จโทษ
พระเจามุณฑกะถูกพระโอรสนามวานาคทาสกะจับปลงพระชนม
เหตุการณเหลานี้เกิดขึน้ ภายในรอบรอยป หลังพุทธปรินิพพาน ซึ่งใน
คัมภีรมหาวังศะกลาวไว เปนเรื่องของกรรมสนองกรรม ในที่สุด
ประชาชนทนอยูภายใตการปกครองกษัตริยวงศปตุฆาตไมไหว ก็พากัน
ปฏิวัติขึ้นจับพระเจานาคทาสกะสําเร็จโทษ แลวเชิญอํานมาตยผูหนึ่งชื่อ
"สุสูนาค" ขึ้นครองราชสมบัติ วงศกษัตริยส ายพระเจาพิมพิสารจึงเปน
อันหมดกันเพียงนี้ พระเจาสุสูนาคมีเชื้อสายเปนเจาในวงศลิจฉวีแหงวัชชี
มีมารดาเปนหญิงงามเมือง แตสุสูนาคเปนคนมีความสามรรถและ
ประพฤติตนดีจึงถูกเลือกขึ้นเปนพระเจาแผนดิน กลาวกันวาพระองค
เปนผูยายราชธานีไปประทับ ณ นครไพศาลี และพระองคเปนผูขยาย
อํานาจของมคธใหแผไปถึงแควนอวันตีอีกดวย ทรงอยูในราชสมบัติ ๑๘
ป ก็สวรรคต พระโอรสนามวา "กาฬาโศก" ขึ้นสืบราชบัลลังก กลับให
ยายราชธานีมา ณ นครปาฏลีบุตรใหม รัชสมัยกษัตริยองคนี้ตกในราว
พุทธศก ๑๐๐ ปลวงแลว และเหตุการณสําคัญของพระพุทธศาสนาก็
อุบัติขึ้น นั่นคือการชุมนุมสงฆทําทุติยสังคายนา และการแตกนิกาย
* ดูเรื่อง "ราชอาณาจักรมคธยุคพุทธกาล" ของขาพเจา
* ในบางตํานานวา ยังมีพระราชานามวาทรรศกะเสวยราชกอนพระเจา
อุทัยภัทร
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บทที่ ๑๑
เรื่องกาฬาโศก และอโศก
นักศึกษาประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ตองประสบกับปญหา
ยุงยากเรื่องพระเจากาฬาโศกและพระเจาอโศกวา เปนองคเดียวกันหรือ
ตางองคกัน ในวงนักประวัติศาสตรเองก็แบงออกเปน ๒ พวก พวก
หนึ่งเชื่อวาพระเจากาฬาโศกเปนองคเดียวกับพระเจาอโศก พวกนี้สวน
มากเปนพุทธบริษัทฝายมหายาน หรือมิฉะนั้นก็เปนพวกที่นับถือ
หลักฐานในตํานานฝายสสกฤต อีกพวกหนึ่งเชื่อวามิไดเปนองคเดียวกัน
พวกนี้เปนพุทธบริษัทฝายสาวกยาน หรือมิฉะนั้นก็เปนพวกที่นับถือ
หลักฐานตํานานฝายบาลี ขาพเจาไดนําเหตุผลของแตละฝายมาแสดง
ดังตอไปนี้
มติฝายปกรณบาลี
มตินี้อาศัย คัมภีรอรรถกถาของพระพุทธโฆษะ และคัมภีรมหา
วังศะ ทีปวังศะเปนหลักฐาน ฝายปกรณบาลีใหความละเอียดเกีย่ วกับป
รัชกาลของกษัตริยมคธเทียบเคียงกับรัชกาลกษัตริยลังกาดังนี้
๑. พระเจาอชาตศัตรูสิ้นพระชนมหลังพุทธปรินิพพาน 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
(สิ้นวงศพระเจาพิมพิสารแลวขึ้นวงศสุสูนาค)
๖. พระเจาสุสูนาค เสวยราชย ๑๘ ป
๗. พระเจากาฬาโศก เสวยราชย ๒๘ ป
(ฉะนั้นไดความวาพระเจากาฬาโศกเริ่มครองเศวตฉัตรในป 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 เมื่อพระเจาสุสูนาคทิวงคต พระเจากาฬาโศกไดเสวยราชยสืบตอ ๒๘ ป นับแตวันพระเจา
กาฬาโศกเสวยราชยได ๑๐ ป นับแตสมเด็จพระพุทธองคเขาสู
ปรินิพพานพอครบ ๑๐๐ ปบริบูรณ ในกาลครั้งนั้น อันวาภิกษุทั้งหลาย
หมื่นหนึ่งอยูใ นเมืองไพศาลี สําแดงวัตถุ ๑๐ ประการ จากขอความนี้
เราไดความวา พระเจากาฬาโศกเสวยราชยแลว ๑๐ ป ใน พ.ศ.๑๐๐
จึงเกิดแตกสามัคคีขึ้นในคณะสงฆ คราวนีใ้ นชินกาลมาลินีแสดงตอไปวา
พระโอรสทั้งสิบของพระเจากาฬาโศกครองราชยตอมา ๒๒ ป ทั้งสิบองค
มีนามวา ภัทรเสน ๑. โกรัณฑวรรณ ๑, มังกร ๑, สัพพัญชหะ ๑,
ชาลิกะ ๑, สัญชัย ๑, อุภคะ ๑, โกรพยะ ๑ นันทิวัฑฒนะ ๑,
ปญจมตะ ๑ รวมเปน ๑๐ องค ในมหาวังศะเรียกนามแปลกเพี้ยน
ไปบางดังนี้ ภัทรเสน ๑, โกรัณฑวรรณ ๑, มังกร ๑ สัพพชหะ ๑,
ชาลิกะ ๑, ชัย ื๑, อุสุภะ ๑, โตรศะ ๑, นันทิกะ ๑, พันธนะ ๑
วงศสุสูนาคมาสิ้นวงศ เมื่อ พ.ศ.๑๔๐ ดวยถูกนายโจรชื่อนันทะพิฆาต
แลว นายโจรนันทะตั้งราชวงศนันทะขึ้น "ราชวงศนันทะ" วามีเจาครอง
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สืบกันอยู ๙ องค กินเวลา ๒๒ ป เหมือนกัน นามของนวนันทะทั้ง ๙
มีดังนี้ อุคคเสนนันทะ ๑, กนกนันทะ ๑, จันทคุติกนันทะ ๑, ภูตปาลนันทะ
๑, รัฏฐปาลานันทะ ๑, โควิสาณกนันทะ ๑, ทสสิทธิกะนันทะ ๑,
เกวฏะนันทะ ๑, ธนนันทะ ๑ สิ้นวงศเมื่อ พ.ศ.๑๖๒ ดวยถูกจันทรคุปตอัยกาธิราชของพระเจาอโศกปลงเสีย แลวจันทรคุปตตั้งวงศ
"เมารยะ" ขึ้น ณ นครปาฏลีบุตร
๑. พระเจาจันทรคุปต เสวยราช ๒๔ ป
๒. พระเจาพินทุสาร เสวยราชย ๒๘ ป
๓. พระเจาอโศกมหาราชกอนเสวยราชยตองผานการแยงชิงราชสมบัติกับพี่นอ งอยู ๔ ปจึงปราบดาภิเศก ตกอยูในพุทธศก ๒๑๘ ป
แปลวา ระยะกาลระหวางกาฬาโศกกับอโศกหางกันถึง ๑๐๐ ปเต็ม
นอกจากศักราชรัชสมัยของกษัตริยมคธแลว ฝายปกรณบาลียัง
ทาวหลักฐานไปถึงศักราชกษัตริยลังกาดังนี้
ศักราชกษัตริยล ังกา
ในคัมภีรมหาวังศะอันเปนตํานานพงศาวดารลังกาเกาแก เขียนโดย
พระมหานามเถระ และมีผูอื่นหลายคนชวยกันแตงตอกันเรื่อยจนใน
ปจจุบันนีก้ ลาววา ปฐมกษัตริยลังกานามวาวิชัย ไดเสวยราชยปเดียวกับ
พระพุทธปรินพิ พาน และไดสืบเชื้อวงศตอมาอีก ๕ องค กษัตริยองค
ที่ ๕ ทรงนามวา เทวานัมปยะติสสะ มีรัชสมัยรวมกับพระเจาอโศก
ในคัมภีรสมันตปาสาทิกากลาววา เมื่อพุทธศกลวงแลว ๒๓๖ ป พระ
พุทธศาสนาแพรมาถึงสิงหลทวีป (คือลังกา) และวาพระเจาอโศกเสวยราชย
แลว ๑๘ ป พระมหินทรเถระมาสูลังกา พระเจาวิชัยเสวยราชยอยู ๓๘ ป
ในปที่พระบรมศาสดาดับขันธปรินิพพาน เพื่อความสะดวกเราคิดใหเต็ม
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๑ ปตรงกับปที่ ๙ แหงรัชสมัยพระเจาอชาตศัตรู เปนปแรกที่พระเจา
วิชัยขึ้นเสวยราชย ในสมันตปาสาทิกากลาววา พระเจาวิชัยทิวงคตในป
ที่ ๑๔ แหงแผนดินพระเจาอุทัยภัทร เราจึงรวมตัวเลขปรชั กาลของ
พระเจาอชาตศัตรูเฉพาะที่เสวยราชยหลังพุทธปรินิพพาน ๒๔ ป + ๑๔
= ๓๘ ป ตรงกันกับที่กลาววาพระเจาวิชัยครองราชยอยู ๓๘ ป เมื่อ
พระเจาวิชัยสวรรคต เศวตฉัตรวางอยู ๑ ป ตอมาพระนัดดาอันเกิดแต
พระกนิษฐาชือ่ บัณฑวาสุเทพ ไดสืบราชสมบัติอยู ๓๐ ป แลวพระโอรส
นามวาอภัยราชเสวยราชยตอ ไปอีก ๒๐ ป ครั้นแลวพระนัดดาอันเกิด
แตพระกนิษฐาชื่อบัณฑกาภัยกุมาร เปนกบฏจะชิงราชสมบัติ ตองทํา
สงครามกับพระมาตุลา ๘ องค อันเปนอนุชาของพระเจาอภัยราชอยูถึง
๑๗ ป ระหวางนั้นพระเจาอภัยราชทรงเวนเศวตฉัตรใหพระอนุชาที่มี
พระนามวา ดิศ ในที่สุดปรากฏวาเจาบัณฑกาภัยชนะ ไดปราบดาภิเษกเปนกษัตริยอยูถึง ๗๐ ป ราชบุตรชื่อมุตตสิวะจึงเสวยราชยตอมา
อีก ๖๐ ป จัดเปนลําดับดังนี้
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 พระเจาเทวนัมปยะติสสะ ราชบุตรพระเจามุตตสิวะขึ้นเสวยราชย ไดทําราชาภิเศก ๒
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ครั้ง พระมหินทรเถระนําพระพทธศาสนามาสูลังกาตามที่ปรากฏใน
มหาวังศะและในสามนต เปนอันตรงกัน พระมหินทรเถระปรากฏใน
ตํานานฝายบาลีวาเปนโอรสของพระเจาอโศก และพระเจาเทวานัมปยะติสสะไดมีพระราชไมตรีกับพระเจาอโศก จึงเปนหลักฐานแสดงวาพระเจา
อโศกเปนอีกองคหนึ่งตางหากจากพระเจากาฬาโศกผูดํารงพระชนมชีพใน
พุทธศตวรรษที่ ๑
หลักฐานประกอบจากเถรวงศ
ในปกรณฝายบาลีกลาววา เมื่อพระพุทธปรินิพพานแลวไดมีเถรวงศสืบเนื่องกันมาสามสาย 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 ที่นี้
เพราะถาทานตองการทราบก็หาอานไดในหนังสือ "พุทธานุพุทธประวัติ"
ของสมเด็จพระมหาสมณะเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส แตจะกลาวถึง
ประวัติสังเขปของพระเถระอีก ๔ องคหลังเทานั้น
๑. พระทาสกะเถระ ทานเปนพราหมณชาวเมืองไพศาล เปนผู
แตกฉานในคัมภีรไตรเพท ภายหลังเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ขออุปสมบทในสํานักพระอุบาลี ณ วาลุการาม พรอมกับเพื่อนพราหมณ
อีก ๓๐๐ คน และไดบรรลุพระอรหันต นอกจากนีย้ ังเปนอาจารยบอก
ธรรมแกสังฆบริษัทฝายพระอุบาลี แตสมัยพระอุบาลียังมีชีวิตอยู
๒. พระโสณกะเถระ ทานเปนบุตรพอคาเกวียนชาวเมืองกาสี
เมื่ออายุ ๑๕ ป ไดติดตามบิดาไปคาขายในนครราชคฤห ไดไปเทีย่ วชม
เวฬุวนารามวิหาร พบกับพระทาสกะเกิดความเลื่อมใส จึงออกบรรพชา
เปนสามเณร เรียนพระไตรปฎกเจนจบไดดํารงตําแหนงคณปาโมกข
๓. พระสิคควะเถระ เกิดในตระกูลขุนนาง เปนบุตรของศิริวัฒนอํามาตย มีภูมิลําเนาอยู ณ แขวงเมืองปาฏลีบุตร เมื่ออายุ ๑๘ ป
วันหนึ่งชวนเพื่อนฝูงไปเที่ยวกุกกุฏาราม มีเพื่อนสําคัญคนหนึ่งชื่อ
จันทวัชชีไปดวย พบพระโสณกะกําลังเขานิโรธสมาบัติอยู ก็เลื่อมใสใน
จริยาวัตรนั้น ในที่สุดตนเองพรอมดวยเพื่อนฝูงชวนกันออกบวชใน
สํานักพระเถระ จําเนียรกาลลวงมา เมื่อพระเถระทั้งหลายฝายสถวีรวาทินทําทุตยิ สังคายนา ทานกับพระจันทวัชชีมาไมทันการประชุม จึงถูก
ลงโทษใหคอยอบรมสั่งสอนคนสําคัญคนหนึ่งที่จะฟนฟูพระศาสนาใน
อนาคต ซึ่งพระยศเถระทราบลวงหนาไดดวยอํานาจทิพยญาณของ
พระอรหันต
๔. พระโมคคลีบุตรติสสะเถระ จะเปนชาวเมืองใดมิไดปรากฏ
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แน ดูเหมือนเขาใจกันวาเปนชาวแควนมคธ ทานเกิดในสกุลพราหมณ
ไดเรียนรูพ ระเวทแตกฉาน ไดออกบวชเปนสามเณรในสํานักพระสิคควะ
และไดอุปสมบทในสํานักพระสิคควะอีก สวนการเลาเรียนนัน้ ไดเรียนกับ
พระจันทวัชชี พระโมคคลีบุตรติสสเถระรูปนี้แหละที่เปนคนสําคัญมา
ฟนฟูพระศาสนา ปรากฏวาทานไดเปนประธานในครั้งทําตติยสังคายนา
ในมหาวังศะกลาววา เมื่อทําตติยสังคายนา พระเจาอโศกเสวยราชได
๑๗ ป พระโมคคลีบุตรติสสเถระอายุได ๗๒ พรรษา
พระเถระทัง้ ๕ แตละองคลวนมีอายุยืน เมื่อพระโสณกะเถระมี
พรรษาได ๔๐ จึงไดใหอุปสมบทแกพระสิคควะ อุปชฌายของพระ
โมคคลีบุตร ตอนนั้นพระเจากาฬาโศกเสวยราชยได ๑๐ ป ฉะนั้น
หลักฐานทั้งหลายเทาที่ไดประมวลมาจึงเปนพยานชี้ขาดไดวา พระเจา
กาฬาโศกกับพระเจาอโศกอยูกันองคละสมัย องคละราชวงศ ดังนี้
มติฝายปกรณสันสกฤต
มตินี้อาศัยหลักฐานจากคัมภีรอโศกอวทาน คัมภีรนี้มอี ายุราวตน
พระพุทธศตวรรษที่ ๕ แตงขึ้นโดยคันถรจนาจารยชาวแควนกาศมีระ
แปลสูจีนพากยครั้งแรกราวตนพุทธศตวรรษที่ ๘ โดยอังฮวบคิม ครั้งที่
สองราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๙ โดยคุณวรมัน และครั้งที่สามโดย
สังฆปาละ ในตนพุทธศตวรรษที่ ๑๐ นอกจากนีย้ ังมีคัมภีรอื่นเชน
เภทธรรมมติจกั รศาสตร สูตราลังการ และพระสูตรอีก ๓-๔ สูตร
แตที่สําคัญที่สุดคือคัมภีรอโศกอวทาน มติฝายนี้ ถือวาพระเจาอโศกมี
พระชนมในพุทธศตวรรษที่ ๑ ดังอโศกอวทานกลาววา
"พระมุนีปรินิพพานแลว ๑๐๐ ป พระราชาธิราชแหงนครปาฏลีบุตรพระนามวาอโศก" ฝายนี้ไดโตแยงฝายบาลีวา
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๑. ปรัชกาลกษัตริยมคธและลังกาที่ฝายบาลียกมาอางวาคํานวณ
แลวไดผลลัพธตรงกันนั้น เนื้อแทเปนฝมอื ที่เจตนาเขียนขึ้นใหตรงกัน
โดยปราศจากมูลความจริง เชนเรื่องบรรพบุรุษกษัตริยต น ราชวงศของ
ลังกาที่กลาววาเปนลูกสิงโตก็เปนเทพนิยาย และพระเจาวิชัยปฐม
ราชาธิราชขึ้นเสวยราชยในป พ.ศ.๑ ซึ่งเปนการบังเอิญตรงกันจนเห็น
ชัดวาเจตนาเขียนขึ้น
๒. เถรวงศที่สืบเนื่องมาแตพระมหากัสสปะไมปรากฏวาฝายบาลี
อางถึง แตฝายสสกฤตนับถือเถรวงศสายพระมหากัสสปะนัก ทั้งนี้เพราะ
พระอุปคุปตเถรซึ่งเปนพระสังฆปาโมกขชั้น ๔ มีชีวติ ในแผนดินพระเจา
อโศก และเปนผูนําพระเจาอโศกเที่ยวสักการะพุทธสังเวชนียสถาน พระ
อุปคุปตเปนศิษยของพระสัมภูตสาณวาสี พระสัมภูตสาณวาสีเปนศิษย
ของพระอานนท พระอานนทรับชวงตําแหนงสังฆปาโมกขตอจากพระ
มหากัสสปะดังนี้
พระมหากัสสปะ
พระอานนท
พระสัมภูตสาณวาสี
พระอุปคุปต
พระมหากัสสปะและพระอานนท อยูมาถึงในแผนดินพระเจา
อชาตศัตรูหลังพุทธปรินิพพาน พระสัมภูตสาณวาสีปรากฏเปนพระเถระ
ชรามากในครัง้ ทุติยสังคายนา ดวยอางกันทั้ง ๒ ฝายบาลีและสสกฤตวา

ประวัติพุทธ(๓) - หนาที่ 103
พระสัมภูตสาณวาสีทันเห็นสมเด็จพระบรมศาสดาอายุของทานก็ขนาด
เรือนรอยขึ้นไป พระอุปคุปตก็จะตองมีอายุอยางนอยที่สดุ ก็เขามัชฌิมวัยแลว จึงเปนการสุดวิสัยทีพ่ ระอุปคุมปตจะมีชีวติ ยืนอยูไ ดถึงพุทธศตวรรษที่ ๒
๓. รายชื่อสมณฑูตที่พระเจาอโศกสงไปเผยแผพระศาสนา
ปรากฏมีพระโสณกะ พระอุตตระ ทานทั้งสองมีชีวิตในครั้งทุติยสังคายนา เฉพาะชื่อพระอุตตระมีปรากฏในมหาวังศะวาเปนศิษย
อุปฏฐากใกลชดิ ของพระเรรวตะผูเปนสังฆเถระสําคัญองคหนึ่งครั้งทุติยสังคายนา นอกจากนีย้ ังชื่อพระมหาเทวะ พระมัชฌัตติกะ พระ
กัศปโคตะ ลวนเปนคณาจารยมูลแหงนิกายสําคัญบางนิกายในจํานวน
๑๘ นิกาย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ ๑ พระเจาอโศกจึงมีพระชนม
ในพุทธศตวรรษที่ ๒ ไมได
๔. วงศสุสูนาคอันเปนวงศของพระเจากาฬาโศกนั้นเปนเรื่องที่
ฝายบาลีแตงขึ้นเอง เนื้อแทจริงคําวาสุสูนาคเอามาจากคําวาสีสุนาคหรือ
ไศศุนาคในภาษาสสกฤต เปนชื่อราชวงศของพระเจาพิมพิสาร ฝายบาลี
แตงซอนขึ้นอีก ๑ วงศ และถาเปนเรื่องจริงก็เปนเรื่องสําคัญมาก ไฉน
ในอโศกอวทานจึงไมกลาวถึงเลย
๕. พระเจานาคทาสกะซึ่งฝายบาลีจัดเปนกษัตริยองคสุดทาย
ของราชวงศสีสุนาคนั้น ในคัมภีรปุราณะของพราหมณกลาววา เปนพระ
โอรสของพระเจาอชาตศัตรูองคหนึ่งมีพระนามวา ทารสกะ และเมื่อเปน
เชนนั้นรัชสมัยพระเจาอโศกจึงตองเลื่อนไปจากพุทธศตวรรษที่ ๒
๖. พระเจากาฬาโศกของฝายบาลีความจริงเปนองคเดียวกับ
พระเจากากวรรณีที่กลาวไวในคัมภีรปุราณะ คําวา "กากะ" มีความหมาย
วาดํา พระเจาอโศกเมื่อยังไมเลื่อมใสพระพุทธศาสนา ประพฤติการดุรา ย
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คนทั้งหลายจึงเรียกวา จัณฑาโศกบาง กาฬาโศกบาง ครั้งเลื่อมใสศรัทธา
ในพระศาสนาแลว คนทั้งหลายก็เรียกวาธรรมาโศก ฝายบาลีนําเอา
พระเจากากวรรณีมาปรุงแตงขึ้นเปนพระเจากาฬาโศกอีกพระองคหนึ่ง
๗. ฝายบาลีวาเมื่อพระเจากาฬาโศกอีกพระองคหนึ่ง
องคไดเสวยราชยเปนเวลา ๒๒ ป ตอมากษัตริยนันทะไดเปนใหญ
เจานันทะก็มีอยู ๑๐ องคไดเสวยราชยอยูเปนเวลา ๒๒ ปเหมือนกัน
ไฉนจึงมาบังเอิญตรงกันทั้งจํานวนพระราชบุตรจํานวนเจานันทะและ
จํานวนปเสวยราชยเชนนี้ อนึ่งในคัมภีรปุราณะยังกลาววา พระเจาอชาตพินทุสาร วงศเมารยะเสวยราชยเพียง ๑๕ ป ไมใช ๒๘ ป ที่สุดแม
รัชกาลกษัตริยล ังกาก็มีที่นาระแวง เชนกลาววาพระเจาบัณฑุกาภัยเสวย
ราชยอยูถึง ๗๐ ป กอนขึ้นครองบัลลังกตองทําสงครามชิงเศวตฉัตรอยู
๑๗ ป ในสมัยที่เจาบัณฑุกาภัยทําสงครามอยูนั้นจะตองเปนคนหนุมมี
อายุไมต่ํากวา ๒๐ ป เมื่อรวมกันทั้งอายุรัชกาลเขาแลว ๑๐๐ ปเศษ แต
ไมเพียงเทานัน้ พระโอรสคือพระเจามุตตสิวะก็วาครองราชยอยูถึง ๖๐ ป
เมื่อเปนดังนัน้ ก็ตองคะเนวาพระเจาบัณฑุกาภัยมีพระราชบุตรตกในราว
พระชนมไมเกิน ๖๐ พระเจามุตตสิวะตองขึ้นเสวยราชยเมื่อพระชนม
๕๐ เศษ บวกกับอีก ๖๐ เปน ๑๐๐ เศษ ซึง่ เปนการเหลือวิสัย กษัตริย
ลังกา ๕ รัชกาลเปนเวลาถึง ๒๓๖ ป ดูไมนาเปนไปได
ทัศนะวิจารณของผูเขียน
เมื่อเราฟงเหตุผลแถลงของมติทั้ง ๒ ฝาย จะรูสึกวาทุกฝายก็มี
หลักฐานนาฟง แตสําหรับมติของขาพเจาไดพิเคราะหแลวไดความดังนี้
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คือ เหตุผลที่ฝายสสกฤตกลาวหาฝายบาลีวา เจตนาเขียนลําดับปรัชกาล
กษัตริยมคธและลังกาใหตรงกันนั้น ขาพเจายังไมปลงใจเชื่อนัก และรัก
อยูขางจะเห็นวาฝายบาลีมีสวนใกลความจริงมากกวาฝายสสกฤต ถา
จะวาฝายสสกฤตไมกลาวถึงพระเจาอโศกในครั้งพุทธศตวรรษที่ ๒ เลย
แตบวกพระเจาอโศกองคนี้ใหเปนองคเดียวกับพระเจากาฬาโศกครั้งพุทธศตวรรษที่ ๑ ก็เพื่อใหพระเจาอโศกมีความสัมพันธกับเรื่องราวของฝาย
ตน เพราะถาเปนพระเจาอโศกองคหลังแลว ปรากฏวาทรงอุปถัมภภกิ ษุ
ฝายเถรวาทิน จนถึงกับชวยเหลือในการทําตติยสังคายนาฝายสสกฤต
มิไดมีสวนรูเห็นดวยในสังคายนาครั้งนั้น ไมปรารถนาจะใหความสําคัญ
ของฝายตนเองดอยลง จึงเขียนลงไปวาเปนองคเดียวกัน เพราะพระเจา
กาฬาโศกอยางนอยก็เคยนับถือฝายตนอยู อนึ่งยังมีที่นาสังเกตวา
คัมภีรอโศกอวทานนัน้ เปนนิพนธของคันถรจนาจารย ฝายขางอินเดีย
เหนือที่นับถือภาษาสสกฤต
ยังมีกรณีสาํ คัญอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องทุติยสังคายนา ซึ่งเปนเรื่องที่
มิไดกลาวเฉพาะแตในปกรณฝายบาลี แมในปกรณฝายสสกฤตเชน
วินัยปฎกของฝายนิกายธรรมคุปตะ สรวาสติวาทิน และในตํานานทาง
มหายานก็กลาวถึง ทั้งไดบอกระยะกาลที่ทาํ สังคายนาใกลเคียงกันที่สุด
ดังนี้
๑. มหาวังศะ (บาลี) ๑๑๐ ป
๒. มหิศาสกวินยั ๑๐๐ ป
๓. ธรรมคุปตวินยั ๑๐๐ ป
๔. สรวาสติวาทวินัย ๑๐๑ ป
ไฉนในครัง้ ทุติยสังคายนานั้น จึงมิไดบง ถึงพระมหาเถรสําคัญคือ
พระอุปคุปตะหรือพระโมคคลีบุตรติสสะบางเลย ไฉนในอโศกอวทาน
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จึงมิไดกลาวถึงการทําทุติยสังคายนาบางเลย สวนเรื่องเถรวงศนั้น
ขาพเจาสันนิษฐานวาพระเถระที่เปนคณะปาโมกขเปนขึ้นไดดว ยการ
ยกยองนับถือในคุณวุฒิ วัยวุฒิ ในพระเถระรูปนั้นของคณะสัทธิวหิ าริกอันเตวาสิกของพระมหาสาวก มีพระอานนท พระอุบาลี เปนตน คง
มิไดเปนแบบมอบมรดกตําแหนงใหแกกนั ดุจที่พรรณนาในตํานานฝาย
สสกฤตหรือบาลี พระเถระคณะปาโมกขเหลานั้นไมจําเปนตองเปนผูสืบ
สายมาโดยตรง ดวยวิธีรับทอดกันเลย อาจจะขึ้นระยะเวลาหางกันก็ได
และพระเถระนั้นแมมิไดรับทอดตําแหนงแบบผูสืบราชสมบัติ แตเนื่อง
ดวยเคยเปนสัทธิวิหาริกอันเตวาสิกของศิษยานุศิษยองคใดองคหนึ่งของ
พระอรหันตเจาทั้ง ๓ จึงอาจอางไดวาเปนผูสืบสายพระอรหันตเจาทั้ง ๓
ดังนี้ ความขอนี้จะยกตัวอยางเชน เถรวงศสายพระมหากัสสปะถึงพระ
อุปคุปตที่วามีเพียง ๔ องคไมนาจะกินเวลาถึง ๒๐๐ ป ก็นาจะเปนวา
หลังพระสัมภูตสาณวาสีจะมีพระเถราจารยองคอื่นคั่นอยูกวาจะสืบมาถึง
พระอุปคุปต หรือมิเชนนั้นก็ตองเชื่อตามคติของฝายบาลีที่วา พระ
สัมภูตสาณวาสีทานอายุยืนกวารอยป พระอุปคุปตก็มีอายุยืนเหยียบ
เรือนรอย อีกประการหนึ่งขออางฝายสสกฤตที่วา พระภิกษุในคณะ
ธรรมทูตของพระเจาอโศกเกี่ยวพันกับบอเกิดของบางนิกาย ดังพระ
มหาเทวะผูเปนตนเหตุใหเกิดนิกายมหาสังฆิกะนัน้ ขาพเจามิไดเห็นชอบ
ดวยเลย ขาพเจาเขาใจวาชื่อบุคคลในอินเดียโบราณนั้น มักจะซ้ํากันจน
คนชั้นหลังพิจารณาไมดแี ลวมักจะหลงผิดวาเปนคนเดียวกัน เชนชื่อ
กัสสปะอันเปนชื่อเรียกตามโคตร ครั้งพุทธกาลก็มีภิกษุมีพราหมณที่
เรียกกัสสปะหลายคน มีพระมหากัสสปะ พระกุมารกัสสปะเปนอาทิ
อนึ่งขอสงสัยที่วากษัตริยล ังกาไมนาจะมีพระชนมถึง ๑๐๐ ปเศษ
นั้น ขาพเจาไมเห็นจะเปนปญหาอะไร คนที่มีอายุยืนขนาดรอยหรือรอย
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เศษไมใชเรื่องมหัศจรรย ยังหาไดในประเทศไทยเดีย๋ วนี้ ในประเทศ
ญี่ปุนและรัสเซีย เขาวาคนอายุกวารอยมีปริมาณมากกวาทุกประเทศของ
โลก คนในยุคโบราณที่มีอายุยืน ๆ จึงเปนสิ่งที่เปนไปได และเรื่อง
พระเจากากวรรณีที่ฝายสสกฤตอางนั้น ถาเปนจริงก็เกิดปญหาที่จะตอง
อธิบาย เพราะราชวงศไศศุนาคะของพระเจาพิมพิสารนั้น พระเจา
กากวรรณีเปนกษัตริยองคที่ ๒ เสวยราชยกอ นพระเจาพิมพิสารถึง ๒
ชั่วกษัตริย พระเจาพิมพิสารเปนกษัตริยองคที่ ๕ ของวงศไศศุนาค
เชนนี้ ขาพเจาจึงรักจะเชื่อตามหลักฐานของฝายบาลี ในขอสงสัยของ
ฝายสสกฤตที่วา พระโอรสทั้ง ๑๐ ของพระเจากาฬาโศกครองราชย ๒๒
ป และพวกเจานันทะทั้ง ๑๐ ครงอราชย ๒๒ ปตรงกัน ซึง่ เปนเรื่อง
ไมนาเปนไปไดนั้น ในหนังสือของลามะตารนาถอางถึงพระเจาสุรเสนผูซึ่ง
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และวาพระสัมภูตสาณวาสีและพระยศมีชวี ติ
ในรัชสมัยของพระองค และวาโอรสของพระเจาสุรเสนทรงนามวานันทะ
ไดครองราชยตอมา ขาพเจาสันนิษฐานวาพระเจาสุรเสนนั้นแทจริงคือ
พระเจาภัทรเสนซึ่งถูกกลาวไวในมหาวังศะวา เปนพระราชบุตรของ
พระเจากาฬาโศก มันจะเปนไปไดหรือไมเลา ที่พระองคจะมีพระนาม
กวา ๑ พระนามขึ้นไป และพระเจานันทะนัน้ ก็ชางเขากันไดอยาง
เหมาะเจาะกับพระเจานันทิกะหรือนันทิวัฑฒนะในมหาวังศะเสียนีก่ ระไร
ขาพเจาจึงสันนิษฐานวา พระเจาภัทรเสนหรือพระเจาสุรเสน พระเจา
นันทิกะ มีพระองคจริงและไดสืบราชสันตติวงศตอจากพระเจากาฬาโศก
เปนเวลา ๒๒ ป และแมจะเขาใจวาพระราชบุตรอีก ๘ พระองคใน
มหาวังศะจะไมมีองคจริง ก็ยังไมขัดกับเหตุผลที่จะแสดงวา พระเจา
กาฬาโศกและพระเจาอโศกเปนกษัตริย ๒ พระองคอยูนนั่ เอง สวน
ราชวงศนันทะนั้น ในอโศกอวทานจัดลําดับกษัตริยว งศนนั ทะไว ๓ วงศ
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คือ พระเจามหาปทมะ พระเจาประเสนะ และพระเจานันทะ สวนใน
หนังสือของลามะตารนาถจัดไววา พระเจาวีรเสนะ พระเจานันทะ และ
ที่ ๓ เปนพระเจามหาปทมะ ในมหาวังศะวาเจานันทะทั้ง ๙ องค
ปกครองมคธและองคสุดทายมีพระนามวาพระเจาธนนันทะ รวมเวลา
เสวยราชย ๒๒ ป ขาพเจาสันนิษฐาน ๒ ทาง ทางหนึ่งอาจเปนไปได
วานวนันทะทัง้ ๙ องค ไดครองมคธแบบคณะราชเชนเดียวกับพวก
เจาลิจฉวีแหงวัชชี และไดยกเจานันทะองคหนึ่งขึ้นเปนประธานคณะ
เจานันทะองคนั้นคือพระเจาธนนันทะหรือพระเจามหาปทมะนันทะ อีก
ทางหนึ่งคือเรือ่ งนวนันทะไมเปนจริง แตกษัตริยว งศนนั ทะมีอยู ๒
พระองคเทานัน้ ที่มีชีวิตอยูจริง คือพระเจามหาปทมะนันทะและพระ
ราชบุตรของพระองค คือพระเจาประเสนะ สวนพระเจานันทะนั้น บางที
เปนไปไดวา พระเจานันทะเปนองคเดียวกับพระเจามหาปทมะนั่นเอง
แตฝายสสกฤตไมเขาใจไปแยกเปน ๒ องค และยังอาจเปนไดอีกกวา
กษัตริยน ันทะ ๓ องคในตํานานสสกฤตนั้นแทจริงก็คือองคเดียวกัน
คือพระเจามหาปทมะนันทะ ผูซึ่งไดรับยกยองอีกพระนามหนึ่งวาวีรเสนะ
หรือประเสนะเมื่อปราบวงศสุสูนาคลงได ในประการเดียวกันพระเจา
ธนนันทะก็มีทางที่เปนพระนามอีกพระนามหนึ่งของพระเจามหาปทมะ
หรือไมก็เปนโอรสของพระองค นักประวัติศาสตรชาวธิเบตกลาววา
ปาณินิและวรรุจิ นักไวยากรณผูมีชื่อเสียง มีชีวิตในแผนดินวงศนันทะ
นี้ ฉะนั้นจึงสรุปความไดวา พระเจากาฬาโศกและพระเจาอโศกเปน
กษัตริย ๒ พระองค ไมใชองคเดียวกัน

ประวัติพุทธ(๓) - หนาที่ 109
บทที่ ๑๒
ปญหาเรื่องพุทธศักราช
นักศึกษาประวัติศษสตรพระพุทธศาสนา จะตองผจญกับปญหา
ใหญอีกปญหาหนึ่งคือปญหาเรื่องพระพุทธศักราช ซึ่งเปนตนเหตุสะทอน
ไปถึงเรื่องกาฬาโศกและอโศกดวย ปญหาพุทธศักราชเปนปญหายุงยาก
ยิ่งกวาปญหาใด ๆ ในประวัตศิ าสตรพระพุทธศาสนา ในวงการศึกษา
พระพุทะศาสนาทั้งในยุโรปและอาเซียไดเกิดการปะทะดวยคมปากกาถึง
เรื่องพุทธศักราชวาลวงมาบัดนี้กี่ป และสมเด็จพระบรมศาสดาดับขันธปรินิพพานกอน ค.ศ. กี่ป ตางชักแมน้ําทั้ง ๕ มาอางอิงถกเถียงกัน
เกิดเปนมติถึง ๖๐-๗๐ มติ บางมติก็แตกตางกันเพียง ๒-๓ ป บางมติ
ตางกันถึงพันป ณ บัดนี้ขาพเจาจะรวบรวมมติสําคัญ ๆ มาแสดงตอไป
จดหมายเหตุฟาเหียน
นักธรรมจาริกฟาเหียนไดกลาวไวในบันทึกจดหมายเหตุของทาน
ตอนกลาวถึงพิธีแหงพระทันตธาตุในลังกาวา กอนวันแหงแหน ๑๐ วัน
จะมีราชบุรุษออกประกาศโพนทะนาแกปวงชน พรรณนาถึงพระพุทธคุณ
ปาวรองใหประชาชนประดับประดาตกแตงบานเรือนถนนหนทางคอย
ตอนรับบูชา ในคําประกาศมีความอยูตอนหนึ่งวา ...พระโพธิสัตวทรง
บําเพ็ญทุกขจริยาดวยประการดังนี้ เมื่อทรงบรรลุพระบรมโพธิญาณแลว
เสด็จประทับอยูในโลก ๔๕ พรรษา ทรงดับขันธปรินิพพานลวงแลวถึง
บัดนี้ ๑๔๙๗ ป ดวงจักษุแหงโลกอันตรธานไปเสียแลว สรรพสัตว
ทั้งหลายจมอยูใ นความทุกขโศกมานาน.... ธรรมาจารยฟาเหียนออกเดิน
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ทางจากนครเชียงอานไปอินเดียในป ค.ศ.๓๙๙ ทองเที่ยวมัสการ
พุทธสังเวชนียสถานและศึกษาธรรมวินัยอยู ๑๕ ป ใน ค.ศ.๔๑๔ จึง
กลับถึงประเทศจีน ฟาเหียนไดประสบพิธแี หแหนพระทันตธาตุในป
ค.ศ.๔๑๒ เอา ๑๔๙๗ - ๔๑๒ = ๑๐๘๕ พระพุทธปรินิพพานกอน
ค.ศ.๑๐๘๕ ป
มติธรรมาจารยฮวบหลิน
ธรรมาจารยฮวบหลินเปนพระคณาจารยองคหนึ่งในสมัยราชวงศถัง
ราวคริสตศกที่ ๕ กลาวไวในหนังสือเรื่อง "สัมมากถาภิปราย"
(เปยงเจียหลุง) วา พระพุทธองคประสูติในแผนดินพระเจาจิวเจียวอองป
ที่ ๒๑ ซึ่งคํานวณแลวตรงกับ ๑,๐๒๗ ป กอนคริสตศก พระบรมศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพานในแผนดินพระเจาจิวเมกอองปที่ ๕๒
เดือนยี่ ขึน้ ๑๕ ค่ํา ซึ่งกําหนดดังกลาว เมือ่ คํานวณแลวปรากฏวา
เปน ๙๔๙ ปกอ นคริสตศก อิทธิพลของมติรายนี้มีมาก พุทธมามกะจีน
ญี่ปุนนับถือกันมาตั้งพันปเศษ เมื่อ ๔๑ ปมาแลว (พ.ศ.๒๔๕๖)
พุทธบริษัทในประเทศจีนไดประกอบพิธีฉลองประสูติวารของพระศาสดา
ที่ ๒๙๔๐ ป ณ นครปกกิ่ง
มติลังกา
มตินี้ถือวาพระพุทธปรินพิ พานกอน ค.ศ.๕๔๓ ป เพราะถือตาม
เรื่องราวในมหาวังศะและทีปวังศะวา พระเจาอโศกเสวยราชยเมื่อ พ.ศ.
๒๑๘ พระเจาจันทรคุปตเสวยราชยอยู ๒๔ ป พระเจาพินทุสารเสวย
ราชยอยู ๒๘ ป ๒๔+๒๘=๕๒ ป บวกกับอีก ๔ ป ที่พระเจาอโศก
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ตองทําสงครามชิงราชยเปน ๕๖ ป ฉะนั้นปแรกพระเจาจันทรคุปตก็ตอ ง
เปน ค.ศ.๓๘๑ หรือ พ.ศ.๑๖๒
มติฝายจีน (ตอซั้มปอกี่)
"บันทึกเรื่องประวัติพระรัตนตรัย" (และตอซัมปอกี่) กลาวถึงพระ
อุบาลีไดทําเครื่องหมายจุดไว ณ วินยั ปฎก เมื่อทําปฐมสังคายนาเสร็จ
และไดกระทําเรื่องหมายจุดเชนนี้ทุก ๆ ป ๆ ละหนึ่งจุด พระเถราจารยองคตอ ๆ มาก็อนุวัตตาม จนถึงสมัยพระสังฆภัทร พระสังฆภัทร
มาแปลคัมภีรวินัย ณ ประเทศจีน เมื่อแปลคัมภีรและไดจดุ ไวในปนนั้
นับแตเครื่องหมายจุดแรกจนถึงจุดที่พระสังฆภัทรทําในประเทศจีนได
๙๗๕ จุด หรือ ๙๗๕ ป
พระสังฆภัทรไดทําเครื่องหมายจุดไวในป ค.ศ.๔๙๐ เอา ๙๗๕๔๙๐ = ๔๘๕ ผลลัพธพระพุทธปรินิพพานเมื่อ ๔๘๕ ปกอ น ค.ศ.
มติศาสตราจารย อูอิฮะกูยุ
ศาสตราจารยชาวญี่ปุนผูน ี้เปนนักคนควาวรรณคดีพระพุทธศาสนา
ที่มีชื่อโดงดังที่สุด ไดเขียนผลการคนควาเรื่องปพระพุทธปรินิพพานเปน
วลีหลายหมืน่ คํา (ตีพิมพป ค.ศ.๑๙๒๔) คัดคานมติของฝายนับถือ
หลักฐานปกรณบาลี โดยที่ศาสตราจารยอูอิฮะกูยุสนับสนุนมติฝาย
สสกฤต จึงพยายามหาหลักฐานพิสูจนวา พระเจาอโศกเปนองคเดียวกับ
พระเจากาฬาโศก ไดขึ้นเสวยราชยเมื่อกอน ค.ศ.๒๗๑ ตรงกับ
พระพุทธปรินพิ พาน ๑๑๖ ป ๒๗๑ + ๑๑๖ - ๑ = ๓๘๖ ป กอน ค.ศ.
พระบรมศาสดาดับขันธปรินิพพาน
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มติศาสตราจารย ตากากุสุ
ทานผูนี้เปนนักคนควาวรรณคดีพระพุทธศาสนาชั้นปรมาจารย
ของญี่ปุนอีกผูหนึ่ง ตกากุสุสนับสนุนใหอนุโลมตามมติลงเครื่องหมาย
จุดตามเรื่องในมติที่ ๓ และผลของการคนควาพระพุทธประวัติของ
ตากากุสุสรุปความดังนี้ พระพุทธองคประสูติเมื่อ ๕๖๖ ป กอน ค.ศ.
เสด็จออกผนวชเมื่อพระชนม ๑๙ พรรษา เมือ่ ๕๖๖ ป กอน ค.ศ.
บรรลุสัมโพธิญาณพระชนม ๓๐ พรรษา เมื่อ ๕๓๗ ป กอน ค.ศ.
ดับขันธปรินิพพานพระชนมได ๘๑ พรรษา เมื่อ ๔๘๖ ป กอน ค.ศ.
(ตางจากมติที่ ๓ เพียงปเดียว) พรอมกันนัน้ ตากากุสุไดโฆษณาใหถือวัน
ประสูติของพระบรมศาสดาเปนกาลนับพุทธศักราชแทนที่จะนับจากวัน
มหาปรินิพพานอยางเดิม มติของตากากุสุกอ ความโกลาหลแหวงการ
พระพุทธศาสนาญี่ปุน ไดมกี ารตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง
ของมตินี้ มีการประชุมเพื่อทีจ่ ะตกลงกันหลายครั้งก็ไมสําเร็จ ยุงกันอยู
ราว ๑๐ ป จนถึง ป ค.ศ.๑๙๓๔ คือเมื่อ ๒๐ ป มานี้เอง มติของ
ตากากุสุจึงไดรับการรับรองในที่ประชุมใหญของสมัชชาพุทธศาสนา
สัมพันธแหงญี่ปุน และประกาศใหถือพุทธศักราชนับจากวันประสูติ
เปนตนมาพรอมกัน ในปนนั้ เองไดมีพิธีสมโภชพระพุทธประสูติกาลครบ
๒,๕๐๐ ป มีการชุมนุมบัณฑิตผูเชี่ยวชาญวรรณคดีพระพุทธศาสนา
๑๒๕ ทาน ชวนกันเรียบเรียงวิทยานิพนธชอื่ "ปกรณศักดิส์ ิทธิ์ของ
พระพุทธศาสนาแหงชขาติ" ขึ้น และที่ประชุมสมโภชพุทธประสูติกาลครบ
อันโดงดังใหแกศาสตราจารย ริส เดวิด เปนตน (ในปนนั้ เองศาสตราจารย มอจีซึกซิ ินเค ไดเขียนบทความโจมตีมติของตากากุสุและแสดง
ความเห็นของตนวาพระพุทธประสูติกาลนั้นกอน ค.ศ.๕๖๕ ป)
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มติศาสตราจารย แมกซมิลเลอร
ศาสตราจารยชาวเยอรมันผูนี้กลาววา ปเสวยราชยปแ รกของพระเจา
จันทรคุปตกอน ค.ศ.๓๑๕ ป ๓๑๕ - ๕๖ = ๒๕๙ ป เปนปพระเจา
อโศกเสวยราชย ๒๕๙ + ๒๑๘ = ๔๗๗ ป กอน ค.ศ. พระบรมศาสดาปรินิพพาน
มตินายเอฟ. ดับบลิว. โทมัส
นายเอฟ. ดับบลิว. โทมัส (F.W. Thomas) กลาวไวในประวัติ
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 เปนปรัชกาลพระเจาจันทรคุปตและพระเจาพินทุสาร
รวมกัน) ผลลัพธ ๒๖๘ ป กอน ค.ศ. พระเจาอโศกเสวยราชย หลัง
จากนั้นอีก ๔ ป จึงทําราชาภิเศก ๒๑๘ ป พระเจาอโศกทําราชาภิเศก ปราชาภิเศกตองคิดเปนป ๒๑๙ เอา ๒๖๔ + ๒๑๙ = ๔๘๓ ป กอน ค.ศ.
พระพุทธปรินพิ พาน
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มติพันเอกคันนิงแฮม
นายพันเอกคันนิงแฮม (A. Cunningham) คํานวณหลักฐานจาก
จดหมายเหตุของกรีกวา ปเสวยราชยของจันทรคุปตตองเปน 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 พระพุทธปรินิพพานเมื่อ ๓๙๐ ป กอน ค.ศ. มตินคี้ งถือวา
พระเจากาฬาโศกและอโศกเปนองคเดียวกันเชนกับมติของศาสตราจารย
อูอิฮะกูยุ แตมากกวากันเพียง ๔ ป
มติ ดร.หยวนซิง
ดร. หยวนซิงคนควาอางหลักฐานจากเรื่องราวของธิเบตวา ในพุทธ
ศาสนาตันตระ มีลัทธิกาลจักรอนุตระโยคะ ลัทธินี้ถูกเทศนาโดยพระ
พุทธองคเมื่อภายหลังตรัสรูแลวในปตอมา และแพรเขาสูป ระเทศธิเบต
ในป ค.ศ.๑๐๒๗ ดร. หยวนซิงคํานวณตามอายุกาลลัทธิกาลจักรได
ผลลัพธวา พระบรมศาสดาประสูติเมื่อ ๕๖๙ ป กอน ค.ศ.เสด็จออก
ผนวชเมื่อ ๕๔๑ ป กอน ค.ศ.บรรลุสัมโพธิญาณเมื่อ ๕๓๕ ป กอน ค.ศ.
ทรงเทศนาลัทธิกาลจักรเมื่อ ๕๓๔ ป กอน ค.ศ. และทรงดับขันธ
ปรินิพพานเมือ่ ๔๘๙ ป กอน ค.ศ. นอกนีย้ ังมีมติอีกมากนัก
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สรุปมติตาง ๆ
๑. ในบันทึกของฟาเหียน 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 พุทธปรินิพพาน กอน ค.ศ.๔๘๐ ป
๗. มติของศาตราจารยแมกซมิลเลอร พุทธปรินิพพาน กอน ค.ศ.๔๗๗ ป
๘. มติของนายบูเลอร พุทธปรินิพพาน 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 พุทธปรินิพพาน กอน ค.ศ. ๕๐๕ ป
๑๙. มติของ ดร.หยวนซิง พุทธปรินิพพาน กอน ค.ศ. ๔๘๙ ป
๒๐. มติของธรรมาจารยฮวบจิว พุทธปรินิพพาน กอน ค.ศ.๔๘๓ ป
ทัศนะวิจารณของผูเขียน
เราพิจารณาดูมติทั้ง ๒๐ มตินี้ จะเห็นไดวาพอแบงออกเปน ๓
มติใหญเทานัน้ คือ มติที่ถือวา ๕๐๐ ปกอน ค.ศ. ขึ้นไปพวก ๑ มติที่
ถือวา ๔๐๐ ปกอน ค.ศ. ขึ้นไปพวก ๑ และมติที่ถือวา ๓๐๐ ป กอน
ค.ศ. ขึ้นไปอีกพวก ๑ มติที่ถือวา ๔๐๐ ป กอน ค.ศ. ขึ้นไปเปนฝาย
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ที่มีผูเห็ฯพองดวยมากกวาทุกมติ สวนมติที่ถือตั้ง ๑,๐๐๐ ป หรือตั้ง
๙๐๐ ป ขึ้นไปนั้น เราจะไมเสียเวลาคํานึงถึง เพราะอยางไรเสียความ
เปนจริงยอมมีไมไดเลย น้ําหนักจึงเอนเอียงไปขางฝาย ๔๐๐ ป กอน ค.ศ.
ขึ้นไป ทั้งนี้เพราะมติฝายนี้ไดเทียบเคียงศักราชใน จ.ม. เหตุของกรีก
ซึ่งมีหลักฐานที่ใกลความจริง เพราะจันทรคุปตอัยกาธิราชของพระเจา
อโศกมีชีวิตรวมยุคกับพระเจาอเล็กซานเดอร ดังถอยเฉลยของฝายถือ
มติ ๔๘๓ ปกอ น ค.ศ. วา ราว ๓๒๗ - ๓๒๕ ป กอน ค.ศ. พระเจา
อเล็กซานเดอรยกพยุหโยธามาตีอินเดีย ในป ๓๒๕ ป กอน ค.ศ. พระเจา
คุปตหนุมรอนเรหาสมัครพรรคพวกเพื่อลมวงศนันทะ ไดพบกับอเล็กซานเดอรในป ๓๒๑ กอน ค.ศ. หลังจากทัพกรีดเลิกกลับไปแลว ๔ ป
จันทรคุปตก็ปลงวงศนันทะสําเร็จ ปราบดาภิเศกขึ้นเปนกษัตริยใ นป
๒๙๗ กอน ค.ศ. พินทุสารราชบุตรขึ้นเสวยราชย (เราเอา ๓๒๑ - ๒๙๗
= ๒๔ เปนรัชกาลจันทรคุปตตรงกับที่กลาวในมหาวังศะ มติในมหาวังศะจึงเชื่อถือได) พินทุสารเสวยราชอยู ๒๘ ป ตกในป ๒๖๕ กอน ค.ศ.
เสด็จทิวงคตเกิดการแกงแยงราชสมบัติ ๔ ป ในป ๒๖๕ กอน ค.ศ.
พระเจาอโศกขึ้นเสวยราชย นับตั้งแตรัชกาลจันทรคุปตถึงอโศกได ๕๖ ป
ตามนัยของมหาวังศะ ๒๔ + ๒๘+ ๔ = ๕๖) มหาวังศะกลาววาพุทธปรินิพพานแลว ๒๑๘ ป พระเจาอโศกทําราชาภิเศก นับถอยหลังไป
๕๖ ป พระเจาจันทรคุปตก็ตอ งเสวยราชยในป พ.ศ.๑๖๒ พระเจา
อโศกทําราชาภิเศกเมื่อ พ.ศ. ๒๑๘ เอา ๒๑๘ + ๒๕๖ = ๔๘๓ เปน
ผลลัพธแสดงวาพระพุทธองคดับขันธปรินิพพานกอน ค.ศ. ๔๘๓ ป
ผิดกันกับที่เราถือกันอยูในปจจุบันนี้ถึง 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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เครื่องหมายของจีนเปนสําคัญ ประกอบกับหลักฐานพระราชากรีกมี
พระเจาอเล็กซานเดอรมาตีอนิ เดียชัน้ หนึ่ง ซึ่งนักประวัตศิ าสตรไดรับแลว
วาอเล็กซานเดอรตีอินเดียกอนคริสตกาล ๓๐๐ ปเศษไมเกิน ๓๒๗ ป
และหลักฐานอีกชั้นหนึ่งคือรัชสมัยพระราชา ๕ องค ดังปรากฏในจารีต
ของพระเจาอโศกวารวมยุคกับพระเจาอโศก กษัตริย ๕ องค คือ
พระเจากรุงซีเรีย พระเจากรุงมาซิโดเนีย พระเจากรุงอียิปต พระเจา
กรุงมาคัส และพระเจากรุงเอปรุส ทั้ง ๕ พระองคเสวยราชยอยูกอน
ค.ศ. ๒๐๐ ปเศษทั้งนั้น ไมมถี ึง ๓๐๐ ป กอน ค.ศ.เลยจึงเปนอันแน
วาพระพุทธศักราช ตองตกราว ๔๐๐ ปเศษ กอน ค.ศ.ถูกตองมากกวา
สวนที่มติฝายนี้มีแตกตางกันบาง ๕-๖ ป ก็เปนวิธีคํานวณละเอียด
ปลีกยอยของแตละบุคคล ซึ่งแมจะตางกันบางก็เพียงเล็กนอย
ขาพเจารูสึกวาเหตุผลฝาย ๔๐๐ ปเศษกอน ค.ศ. นั้นดูมีหลักฐาน
นาเชื่อถือมากกวาทุก ๆ ฝาย และถาถือเอา ๔๘๓ ปกอน ค.ศ. เปน
เกณฑไซร ปนพี้ ุทธศักราชก็เปน ๒,๔๓๗ ป ไมใช ๒,๔๙๗ ป หางกัน
๖๐ ป ขอที่นาอัศจรรยก็คือวาฝาย ๔๐๐ ปเศษกอน ค.ศ. ก็ถือ
หลักฐานในมหาวังศะ ทีปวังศะ แตเหตุไฉนฝายลังกาซึ่งเปนเจาของ
ตํานานทั้ง ๒ นี้ กอน ค.ศ. ถาทานผูรูจะเขียนออกมาเลาสูกันฟง จักเปน
คุณแกวงการศึกษามาก แตขา พเจามีความเห็นวามติลังกาที่ถือ ๕๔๓ ป
กอน ค.ศ. ไดแพรหลายมากกวาทุกมติ เปนที่ยอมรับโดยทางการ
รัฐบาลของไทย พมา ลังกา เขมร ลาว แมจะมีตางกันก็เพียงปเดียว
เพราะมีวิธีคิดรายเดือนตางกัน ประชากรพุทธบริษัทก็ชินตอศักราชนี้มา
นานป ฉะนัน้ จึงควรปลอยเลยตามเลย สวนศักราชที่ใชในหนังสือเลมนี้
ตอไป ก็จะใชศักราชที่เขาใจกันแพรหลายในหมูนกั ศึกษาไทยทั่วไป เปน
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ศักราชอันเดียวกับศักราชทีป่ รากฏในตําราเรียน วิทยานิพนธทั้งของ
องคการรัฐบาลและเอกชน ทั้งนี้เพื่อตัดความยุงยากแกผอู าน อนึ่งจาก
ปญหาเรื่องพุทธศักราชและหลักฐานพระเจาแผนดิน ๕ องครวมยุคกับ
พระเจาอโศก นี้แหละไดกลับเปนพยานอีกขอหนึ่งที่บงชัดใหเราเห็นวา
กาฬาโศกกับอโศกนั้นเปนพระราชา ๒ พระองค พระเจาอโศกทําอยางไร
เสียจะมีพระชนมในพระพุทธศตวรรษที่ ๑ มิไดเลย
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บทที่ ๑๓
พระพุทธศาสนาศตวรรษที่ ๑-๒
มูลเหตุแหงทุติยสังคายนา
ในตําแหนงฝายบาลีกลาววา มูลเหตุแหงทุติยสังคายนาเพราะ
สืบเนื่องมาแตวัตถุ ๑๐ ประการของเหลาพวกวัชชีบุตรแหงเวสาลี แมใน
ตํานานฝายนิกายอื่น เชนในมหาสังฆิกวินยั มหิศาสกวินยั สรวาสติวาทวินัย และธรรมคุปตวินัย ลวนกลาวเปนทํานองเดียวกันวา เมื่อพุทธศตวรรษที่ ๑ ไดมีการทําทุติยสังคายนากันขึน้ ทุติยสังคายนาจึงเปน
เหตุการณที่สําคัญที่เกิดขึ้นจริง แตในคัมภีรสสกฤตชื่อ เภทธรรมมติจักรศาสตร แตงโดยพระวสุมิตร ในราวพุทธศตวรรษที่ ๔ กลาววา
สังฆมณฑลครั้งพุทธศตวรรษที่ ๑ เกิดแตกสามัคคีเพราะมติ ๕ ขอของ
ภิกษุมหาเทวะ ขอกลาวทั้ง ๒ ฝายลวนเปนเหตุการณจริงและเชื่อถือไดวา
สังฆมณฑลในยุคพระเจากาฬาโศกเกิดวิบัติในทิฏฐิสามัญญตา และวิบัติ
ในสีลสามัญญตาขึ้น ในหนังสือของภาวยะวา เมื่อพุทธศก ๑๓๗ ป ใน
แผนดินพระเจานันทะและพระเจามหาปทมะ (ความจริงเปนองคเดียวกัน)
พญามารสําแดงรางเปนภิกษุชื่อ ภัทร เสนอทิฐิ ๕ ขอขึ้นในคณะสงฆ
และมีพระเถระ ๒ รูป ชื่อนาคะ ๑ ชื่อสถิรมติ ๑ เปนผูประกาศทิฐิ
ทั้ง ๕ ใหแพรหลายเปนเหตุใหเกิดการแตกแยกนิกายออกเปน ๒ พวก
พวกเถรวาทินพวก ๑ พวกมหาสังฆิกวาทินพวก ๑ แกงแยงยุงเหยิงกัน
อยูตลอด ๖๓ ป จนมีภกิ ษุเหลาวัชชีบุตรมาระงับเรื่องราว แตความเห็น
ของขาพเจายังไมเห็นพองดวยกับคํากลาวของภาวยะ ขาพเจาสันนิษฐาน
วา ความแตกราวในสังฆมณฑลเริ่มมีมาแตครั้งปฐมสังคายนาแลว ภิกษุ
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เหลาที่มีมติตองการลดหยอนสิกขาบทตามพุทธานุญาตคงมีมากดวยกัน
โดยเฉพาะคณะสงฆฝายพระปุราณะ พวกภิกษุวัชชีบตุ ร บางทีจะเปน
พวกสืบเนื่องมาจากคณะสงฆฝายพระปุราณะ หรืออาจเปนอีกพวกหนึ่ง
ตางหากที่ไมเห็นพองกับมติที่ประชุมของสงฆฝายพระมหากัสสป เห็นจะ
มีราวฉานกันมากขึ้นทุกที และมาปรากฏแตกหักขึน้ ในแผนดินพระเจา
กาฬาโศก สวนความวิบตั ิแหงทิฏฐิสามัญญตา ก็กรุนอยูใ นความรูสึกนึก
คิดของคณาจารยเจาหมูเ จาคณะบางองค ทีม่ ีทิฏฐิทางธรรมไมคอยลงกัน
ตั้งแตครั้งปฐมสังคายนาแลวเหมือนกัน และมาปรากฏแตกหักขึ้นในครัง้
ทุติยสังคายนานี้ดวยกัน
ความวิบัติแหงสีลสามัญญตา (วัตถุ ๑๐ ประการ)
มหาวังศะเลาวา เมื่อพุทธศกลวงแลว ๑๑๐ พรรษา มีคณะภิกษุ
แหงภาคตะวันออก คือวัชชีคาม ไดสําแดงวัตถุใหผิดวินัยบัญญัติ ๑๐
ประการ ดังสํานวนมหาวังศะฉบับหลวง แปลรอยแกววา
๑. สิงฺคิโลณ คือพระวินยั บัญญัติหามวา ภิกษุจะเอาเกลือใสใน
กลักขาวเปนตน และจะสั่งสมไวเอาไปปนฉันกับของฉันเพล เปนตน
วาขาวปลาอาหารดังนี้เปนอาบัติ เจากูเหลาอลัชชีภิกษุถือวา เอาไปบน
ฉันไดอยู หามีอาบัติไม
๒. ทฺวงฺคุล พระวินัยบัญญัติไววา ตะวันบายแลว ๒ องคุลี ภิกษุ
ฉันของทั้งปวงอันกําหนดฉันไดแตในเพล และฉันขาวในเพลาบายแลว
๒ องคุลีเปนอาบัติ เจากูเหลาอลัชชีถือวาฉันไดอยู หาเปนอาบัติไม
๓. คามนฺตรกปฺป พระวินยั บัญญัติไววา ภิกษุฉนั โภชนาหารอิ่ม
สําเร็จในวัดแลว และไปบานเขาถวายโภชนาหารใหฉัน ภิกษุมิไดกระทํา
วินัยกรรมกอนแลวและฉันเปนอาบัติ เจากูเหลาอลัชชีถือวา ถึงไมทํา
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วินัยกรรมกอนฉันก็หาอาบัติมิได
๔. อาวาสกปฺปฺจ พระวินัยบัญญัติวา อาวาสใหญกําหนดเสมา
แดนอันเดียวกัน และจะกระทําอุโบสถตาง ๆ กันนั้นมิตร เปนอาบัติ
เจากูเหลาอลัชชีสําแดงวา อาวาสใหญเสมาเดียวกัน ทําอุโบสถตางๆ ได
หาเปนอาบัติไม
๕. อนุมติกปฺปฺจ พระวินัยบัญญัติไววา เมื่อจะลงอุโบสถกรรม
ถาแลภิกษุอนั ควรจะนําฉันทะยังหานําฉันทะมาไม แมจะทําอุโบสถเสีย
กอน ตามความปรารถนาแหงภิกษุอนั มาภายหลังนั้นมิควร เปนอาบัติ
เจากูเหลาอลัชชีถือสําแดงวาควรอยู หาเปนอาบัติไม
๖. อาจิณณ
ฺ กปฺปฺจ พระวินัยบัญญัตวิ า กิจวินัยปฏิบัตอิ ันใด
อันอุปชฌายอาจารยทั้งหลายกระทําที่ผิดนั้นวาชอบ ที่ชอบนั้นวาผิด
ศิษยจะปฏิบัตติ ามไดแตที่ควร ที่มิควรพระวินัยบัญญัตแิ ละจะปฏิบัติ
ตามหาควรไม เจากูเหลาอลัชชีสําแดงถือวาทานอุปชฌายอาจารยทานทํา
สืบมา ผิดชอบประการใด ก็ประพฤติทําตามทานได ควรอยู
๗. อมถิตกปฺปฺจ พระวินัยบัญญัติไววา น้ํานมสมอันแปรจาก
นมสดแตยังมิเปนทธิกอน เจาภิกษุฉนั จังหันหามขาวแลวมิไดกระทําวินยั
กรรมกอน และจะดื่มกินซึ่งนมสมอันยังมิเปนทธินั้นมิควร เปนอาบัติ
เจากูเหลาอลัชชีสําแดงถือวา ดื่มกินได หาเปนอาบัติไม
๘. ชโลคึ พระวินยั บัญญัตหิ ามวา สุราอันใดแรกเขาทําสีน้ําแดง
ดังเทานกพิราบ แตยังหาเปนสุราน้ําเมาไม ภิกษุมิควรจะดื่มกินซึ่งเหลา
ดิบนั้น เจากูเหลาอลัชชีสําแดงวา เหลาดิบดังนั้นควรดื่มกินไดอยู
๙. อทสก พระวินัยบัญญัติหามวา สันถัดอันมิไดมีชายมิควร
ภิกษุจะบริโภค เจากูเหลาอลัชชีสําแดงวา บริโภคได ควรอยู
๑๐. ชาตรูปรชต พระวินยั บัญญัติหามเงินและทอง ภิกษุมิควร
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จะรับมิควรจะยินดี ถารับแลยินดีเปนอาบัติ เจากูเหลาอลัชชีสําแดงวา
รับและยินดีซึ่งเงินและทองหาไดเปนอาบัติไม
พระเจากาฬาโศกกลับพระทัย
ครั้งนั้นปรากฏวา มีพระเถระรูปหนึ่งชือ่ พระยศ เปนบุตรกากัณฑกพราหมณชาวเมืองโกสัมพี จาริกมาถึงนครเวสาลี รูเห็นพฤติกรรม
ของภิกษุเหลาวัชชีบุตร จึงคัดคานหามปราม พวกภิกษุวัชชีบุตรนําถาด
ทองสําริดใสน้ําเต็มเปยม นําไปตั้งไวในโรงอุโบสถ แลวบอกบุญพวก
พุทธบริษัทใหวางเงินทองลงไปในถาดเพื่อถวายภิกษุ เมื่อไดเทาไรแลวก็
นํามาแบงกันตามพรรษาแกออน และแบงสวนหนึ่งถวายพระยศ พระยศ
ไมยอมรับ กลับกลาวติเตียนความประพฤติเชนนั้นทั้งฝายผูรับและฝาย
ผูให ภิกษุเหลาวัชชีบุตรจึงลงโทษพระยศใหไปขอขมาทายกเสีย กลับ
ปรากฏวาพระยศไปชี้แจงปรับความเขาใจพวกทายกทายิกาใหเห็นวา
ฝายภิกษุวัชชีบุตรผิด พรอมทั้งยกพระพุทธภาษิตขึ้นแสดงเปนหลักฐาน
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันวาพระจันทรพระอาทิตยจะมิไดรอนและ
รุงเรืองดวยรัศมีนั้น ดวยโทษมลทินทั้ง ๔ ประการคือ หมอก ๑, ควัน
๑, ธุลี ๑, อสุรินทราหูเขาบัง ๑ และมีอุปมาฉันใด ภิกษุศากยบุตรบวช
ในพระธรรมวินัยนี้ จะมิไดมตี บะ มิไดรุงเรืองไปดวยศีลนั้น ดวยโทษ
มลทิน ๔ ประการ ปดบังอยู คือเสพสุรายาเมา ๑ ซองเสพเมถุนธรรม ๑
แลภิกษุใดยินดีรับเงินแลทองเหมือนภิกษุนั้นบริโภคซึ่งเบญจกามคุณทัง้ ปวง
๑ คือเลี้ยงชีวิตผิดธรรมดวยชังฆเปศนะ เวชกรรม กุลทูสก อเนสน
วิญญัติ กลาวอวดอุตริมนุสสธรรมโกหกนัน้ ๑.... พวกทายกทายิกาก็
เลื่อมใสพระยศกันมาก เมื่อภิกษุคณะวัชชีบุตรรูเรื่อง ก็พากันลงอุกเขป-ฃ
นียกรรมแกพระยศถึงใหลอมกุฏีไว แตพระยศรูตวั กอนจึงหลบไปสู
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เมืองโกสัมพีราชธานีแควนวังสะ แลวเทีย่ วสงสมณฑูตออกชักชวนภิกษุ
ชาวเมืองปาวา ภิกษุชาวเมืองอวันตี สวนพระยศเองเดินทาไปหา
พระสัมภูตสาณวาสี แหงมถุรานครเหนือแควนวังสะ ไปพบทาน ณ
ภูเขา อโธตังคะ เรียนพฤติการณใหทานฟง และเอาภูเขาอโธตังคะเปนที่
ประชุม ครั้งนั้นภิกษุชาวเมืองปาวา ๖๐ รูป ชาวเมืองอวันตี ๘๐ รูป
เมื่อทราบขาวจากสมณฑูตของพระยศแลว ก็พากันจาริกมาพบ ณ ที่
อโธตังคบรรพต ครั้นแลวที่ประชุมไดมีมติวา ตองอาราธนาพระเรวตะ
สังฆเถระ ศิษยของพระอานนท ณ นครโสเรยยะ ซึ่งเปนที่เคารพนับถือ
ของคณะสงฆทั่วไปวา เปนผูทรงไวซึ่งพระธรรมวินัยและเปนพหูสูตรดุจ
พระอาจารย จึงชวนกันเดินทางมาที่เมืองโสเรยยะ แตไมพบ ทราบวา
ทานเดินทางไปอยู ณ เมืองสหชาตินครในแควนเจตี พระเถระเหลานัน้
ก็ชวนกันติดตามไป คราวนีข้ าวแพรหลายทราบไปถึงพวกสงฆวัชชีบตุ ร
ซึ่งทราบวาคณะสงฆเมืองปาวา และคณะสงฆสวนใหญทางภาคตะวันตก
กําลังจะชุมนุมตัดสินเรื่องของพวกตนอยู และกําลังพากันไปหาพระ
เรวตะ จึงรีบสงทูตของตนเรงไปเมืองสหชาตินครเขาหาพระเรวตะ พระ
เรวตะก็หาเขาพวกดวยไม กลับขับไลพระอุตตระศิษยของทานซึ่ง
พยายามทําตนเปนนายหนาเขามาออนวอนแทนพวกวัชชีบุตร ใหทานเขา
กับพวกนั้น ทัง้ นี้พระเรวตะรับรองมติของสงฆฝายพระยศ ซึ่งทําใหสงฆ
ฝายวัชชีบุตรเดือดรอนมาก เทากับเสียกําลังเสียงหนุนทีส่ ําคัญที่สุดของ
สงฆไป จึงพากันเขาหากําลังฝายบานเมือง ไดพระเจากาฬาโศกมาเปน
องคอุปถัมภกสําเร็จ พวกวัชชีบุตรก็เขายึดเอามหาวันวิหารกรุงเวสาลี
นครหลวงแควนวัชชีเปนปราการ และทูลขอพระราชอํานาจใหคุมครอง
อยาใหสงฆฝายตรงกันขามเขามาอยู (อยาลืมวาแควนวัชชีขึ้นอยูกับมคธ
ในเวลานั้น) คราวนี้คณะสงฆฝายวินยั วาที ซึ่งยังอยูในเมืองสหชาตินคร
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หนแรก ตั้งใจกันวาจักพิจารณาบทบัญญัติของพวกวัชชีบุตร และระงับ
เสีย ณ เมืองนัน้ แตพระเรวตะเสนอความเห็นวาไมควร เพราะเรื่องเกิด
ที่เวสาลี ควรจะไปพิจารณาไตสวนระงับกันที่นั่น เกิดที่ไหนก็ตองใหดบั
ที่นั่น ที่ประชุมเห็นพองดวย จึงพากันจาริกมาเมืองเวสาลี แตถูกขัดขวาง
จากทางบานเมือง มิใหเขาไปอยูในมหาวันวิหาร
มาถึงตอนนี้ คัมภีรมหาวังสะเลาตอไปวา ราตรีหนึ่งพระเจากาฬาโศกบรรทมเกิดสุบินนิมิตวา นายนิรยิ บาลจับเอาพระองคลงไปทอดใน
หมอเหล็กน้ําทองแดง จนสะดุงตื่น มีความหวาดกลัวภัยเปนกําลัง ใน
วันนัน้ บังเอิญพระเจานองยางเธอองคหนึ่งซึ่งบวชเปนภิกษุณแี ละได
บรรลุอรหันต ชื่อนันทาเถรี ทราบขาวความแตกราวของสงฆจึงเสด็จเขา
มาหามปรามพระเชฏฐามิใหหลงเชื่อพวกวัชชีบุตร พระเจากาฬาโศกจึง
กลับพระหฤทัย รับสั่งใหมีการประชุมสงฆทั้ง ๒ ฝาย ณ มหาวันวิหาร
ใหสงฆทั้ง ๒ ฝาย แถลงเหตุผลสงฆฝายวินัยวาที จึงรับอุปถัมภในการทํา
ทุติยสังคายนา เพื่อชําระมลทินในพระศาสนา สถานที่ทําทุติยสังคายนา
เลือกเอาที่วาลุการามวิหาร ณ เมืองเวสาลีนั่นเอง
ทุติยสังคายนา
สังคายนาครั้งนี้ ประชุมทํากันภายในคณะภิกษุฝายพระยศโดย
เฉพาะ อันกอปรดวยสงฆชาวปาวาและคณะสงฆภาคปราจีน และคง
จะมีคณะสงฆในมคธ วัชชีจาํ นวนนอยรวมอยูดวย คณะสงฆตาง ๆ
ดังกลาวนี้ ไดแกคณะสงฆทถี่ ือคติแบบแผนตามมติของพระอรหันตเจา
ครั้งปฐมสังคายนา ซึ่งมีพระมหากัสสปเปนประมุข และพยายามทีจ่ ะ
รักษาจารีตเกาตามที่ไดตกลงกันไวแตครั้งสังคายนาโนน โดยไมยอมให
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มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เลย ทติยสังคายนาจึงเปนการซักซอมความ
เขาใจกันใหหนักแนนในการธํารงรักษาพระธรรมวินัย โดยปราศจากขอ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหมูสงฆหมูหนึ่ง ปรากฏวามีพระอรหันตจํานวน
๗๐๐ รูป ไดคัดเลือเขาประชุมสังคายนา ที่ประชุมไดยกพระสัทพกามีมหาเถระ ศิษยของพระอานนทเถรเจา ซึ่งมีพรรษายุกาล ๑๒๐ ป
สูงกวาภิกษุทกุ รูป ณ ที่นนั้ ขึ้นเปนประธาน และมีพระมหาเถระชั้น
ผูใหญที่สําคัญคือ พระเรวตะ พระสาฬหะ พระสาณสัมภูตะ พระยศะ
พระอุชชโสภิตะ ทั้ง ๕ รูปนีก้ ็เปนศิษยของพระอานนทเถรเจาเชนกัน
พระวาสภคามี พระสุมนะ เปนศิษยของพระอนุรุทธเถรเจา ประชุม
ทํากันอยู ๘ เดือนจงสําเร็จ
ในตํานานฝายสสกฤตกลาววา พระสัมภูตสาณวาษีพระ
สาณสัมภูต มีความสําคัญมาก เพราะเปนผูท ี่พระอานนทฺมอบหมายให
เปนผูดูแลพระศาสนาตอจากทานโดยตรง ในตํานานฝายจีนกลาววา
ทานเปนผูนําในการตัดสินชีข้ ามดปญหาตาง ๆ ในสังคายนา ความทั้งนี้ก็
นาพิจารณาอยู สวนพวกภิกษุวัชชีบุตร ไดเที่ยวชักชวนคณะภิกษุอื่น ๆ
ดัดแปลงแกไขพระธรรมเขาเปนพวกดวยจํานวนหมื่น แลวพากัน
ประชุมทําสังคายนากันตางหาก เรียกวา "มหาสังคีติ" แปลวาสังคายนา
ของพวกมาก และเรียกพวกของตนวา "มหาสังฆิก" แปลวาสงฆหมูใหญ
ที่เคารพนับถือมติของพระเถระครั้งปฐมสังคายนาพวกหนึ่ง เรียกวา
"เถรวาท" และฝายสงฆที่ถือตามมติของเกจิอาจารยของตนอีกพวกหนึง่
เรียกวา "อาจริยวาท" และจาก ๒ นิกายใหญนี้ยังไดแตกแขนงเปน
นิกายยอยออกไปอีกรวมา ๑๘ นิกาย
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คาถาจากคัมภีรทีปวังสะ
คัมภีรทัปวังสะซึ่งเปนปกรณสําคัญเลมหนึ่ง อันนักศึกษาจักมอง
ขามไมได ในคัมภีรนี้ไดใหความละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณแยกนิกาย
ของสังฆมณฑลยุคพุทธศตวรรษที่ ๒ อยางพิสดารดึมาก ไดกลาวไว
ดังนี้
๑. นิกฺกฑฺฒิตา ปาปภิกฺขู
เถเรหิ วชฺชิปุตฺตกา
อฺญ ปกฺข ลภิตฺวาน
อธมฺมวาที พหู ชนา
ภิกษุลามกเหลาวัชชีบุตร ถูกพระเถระ (ที่ทําทุติยสังคายนา) ขับ
ออกจากหมูแลว ไดพวกอื่นอีก รวมกันเปนฝายอธรรมวาที มีจํานวน
มากมาย
๒. ทสสหสฺส สมาคนฺตฺวา อกสุ ธมฺมสงฺคห
ตสฺมาย ธมฺมสงฺคีติ
มหาสงฺคีตีติ วุจฺจติ
ภิกษุเหลานั้นประมาณหมื่นรูป ไดประชุมกันทําสังคายนาพระ
ธรรม (วินัย) เรียกการทําสังคายนาครั้งนี้วา "มหาสังคีติ"
๓. มหาสงฺคีติกา ภิกฺขู
วิโลม อกสุ สาสเน
ภินฺทิตวฺ า มูลสงฺคห
อฺญ อกสุ สงฺคห
ภิกษุเหลามหาสังคีติกะ ไดทําความขัดแยงไวในพระศาสนานี้ ได
ทําลายสังคายนาเดิมเสีย (หมายถึงปฐมสังคายนา) แลวจัดทําสังคายนา
อื่น
๔. อฺญตฺร สงฺคหิต สุตฺต อฺญตฺร อกรึสุ เต
อตฺถ ธมฺมฺจ ภินฺทึสุ
วินเย นิกาเยสุ จ ปฺจสุ
ภิกษุเหลานั้นไดแตงพระสูตรอื่นจากที่ทาน (พระเถระครั้งปฐมสังคายนา) ไวอีกเลา ไดตัดทอดอรรถธรรมใหพระวินยั และพระสูตร
ทั้ง ๕ นิกาย
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๕. ปริยายเทสิตฺจาป
อโถ นิปฺปริยายเทสิต
นีตตฺถฺเจว เนยฺยตฺถ
อชานิตฺวาน ภิกฺขโว
ภิกษุเหลานั้นมิไดรูธรรมอัน (พระศาสดา) ทรงแสดงไวเปนปริยาย
ทั้งธรรมอัน (พระศาสดา) ทรงแสดงไวเปนนิปปริยาย มิไดรูทั้งอรรถที่
ทานแนะไวชดั เจน ทั้งอรรถที่ควรอนุมานเอา
๖. อฺญ สนฺธาย ภณิต
อฺญ อตฺถ ฐปยึสุ เต
พฺยฺชนจฺฉายาย เต ภิกขฺ ู พหุ อตฺถ วินาสยุ
แลวไดกําหนดอรรถอยางอื่น ซึ่งทานกลาวหมายเอาอีกอยางหนึ่ง
(ไมตองกัน) ภิกษุเหลานั้นไดยังอรรถใหเสียไปดวยฉายาพยัญชนะมาก
หลาย
๗. ฉฑฺเฑตฺวาน เอกเทส
สุตฺต วินยคมฺภีร
ปฏิรูป สุตฺต วินย
ตฺจ อฺญ กรึสุ เต
ภิกษุเหลานั้นทอดทิ้งพระสูตรบางเอกเทศ และพระวินัยอันลึกซึ้ง
เสีย ไดแตงพระสูตรเทียม พระวินยั เทียม และพระสูตรอื่น พระวินัย
อื่นไว
๘. ปริวาร อตฺถุทฺธาร
อภิธมฺม ฉปฺปกรณ
ปฏิสมฺภิทฺจ นิทฺเทส
เอกเทสฺจ ชาตก
คัมภีรปริวารที่สังเขปความก็ดี พระอภิธรรมทั้ง ๖ ปกรณก็ดี
ปฏิสัมภิทามรรคก็ดี นิทเทสก็ดี ชาดกบางสวนก็ดี
๙. เอตฺตก วิภชิตวฺ าน
อฺญานิ อกรึสุ เต
นาม ลิงฺค ปริกฺขาร
อากปฺปกรณิยานิ จ
เหลานี้ ถูกภิกษุเหลานั้นจําแนกไวตี่างๆ แลวแตงเปนอยางอื่น
ทั้งนาม เพศ บริขาร และอากัปปะที่สมควร
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๑๐. ปกติภาว วิชหิตฺวา
ตฺจ อฺญ อกสุ เต
ปุพฺพงฺคมา ภินฺนวาทา มหาสงฺคีติ-การกา
(คัมภีร) นัน้ ๆ อันเปนดัง้ เดิม ก็ถูกภิกษุเหลานั้นละทิ้งเสียแลวได
กระทําสิ่งที่เปนอยางอื่น ภิกษุเหลามหาสังคีติกะไดมีวาทะแตกตางเปน
ตัวอยางกอน
๑๑. เตสฺจ อนุกาเรน
ภินฺนวาทาพหู อหุ
ตโต อปรกาลมฺหิ
ตสฺมึ เภโท อชายถ
และโดยการทําตามภิกษุเหลานั้น ไดมภี กิ ษุที่มีวาทะแตกกันเปน
จํานวนมาก ภายหลังแตนั้นมา ไดเกิดการแตกแยกขึน้ ในวาทะ (มหา
สังฆิกะ) นัน้ คือ
๑๒. โคกุลกิ า เอกโพฺยหารี ทฺวิธา ภิชชฺ ิตฺถ ภิกฺขโว
โคกุลิกาน เทฺว เภทา อปรกาลมฺหิ ชายถ
ภิกษุทั้งหลายแตกออกเปน ๒ ฝาย เปนโคกุลิกวาทและเอกัพโยหาริกวาท ตอมาฝายโคกุลิกแตกกันเปน ๒ พวก คือ
๑๓. พหุสสฺ ุติกา จ ปฺญตฺติ ทฺวิธา ภิชฺชิตฺถ ภิกฺขโว
เจติยา จ ปุน วาที
มหาสงฺคีติเภทกา
ภิกษุทั้งหลายแตกกันเปนพหุสสุติกวาท และปญญัตติวาท กับ
ทั้งเจตยวาทอีกพวกหนึ่ง ไดแตกมาแตมหาสังคีติวาท
(ฯลฯ - ฯลฯ ขอ ๑๔, ๑๕ ใจความคลายกับขอ ๙, ๑๐)
๑๖. วิสุทฺธตฺเถรวาทมฺหิ
ปุน เภโท อชายถ
มหิสาสกา วชฺชิปุตฺตกา ทฺวิธา ภิชฺชิตฺถ ภิกฺขโว
ในระหวางเถรวาทอันบริสุทธิ์แท ไดเกิดการแตกแยกกันอีกคือ
ภิกษุทั้งหลายไดแตกเปน ๒ ฝาย เปนมหิสาสกวาทและวัชชีปตตกวาท
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๑๗. วชฺชิปตุ ฺตกวาทมฺหิ
จตุเภโท อชายถ
ธมฺมุตฺตริกา ภทฺรยานิกา ฉนฺนาคาริกา จ สมิติ
ในวัชชีปุตตกวาทไดเกิดการแตกกันอีกเปน ๔ พวกคือ ธรรม
มุตตริกวาท ภัทรยานิกวาท ฉันนาคาริกวาท และสมิตียวาท
๑๘. มหิสาสกาน เทฺว เภทา อปรกาลมฺหิ ชายถ
สพฺพตฺถิวาทา ธมฺมคุตฺตา ทฺวิธา ภิชฺชิตฺถ ภิกฺขโว
ในกาลตอมาฝายมหิสาสกะแตกกันอีก ๒ พวกคือ ภิกษุทั้งหลาย
(ในฝายมหิสาสกะ) แตกออกเปน ๒ คือ สัพพัตถิกวาท กับธรรม
คุตตวาท
๑๙. สพฺพตฺถิกวาท กสฺสปกา สงฺกนฺติ กสฺสปเกน จ
สงฺกนฺติกาน สุตฺตวาที
อนุปุพฺเพน ภิชฺชถ
พวกสัพพัตถิกวาทยังแตกเปนกัสสปกวาทอีกเลา และจากกัสสปกวาทไดเกิดสังกันติกวาทขึ้น จากสังกันติกวาทยังแตกออกเปนสุตตวาทอีกโดยลําดับ
๒๐. อิเม เอกาทส วาทา
สมฺภินนฺ า เถรวาทโต
อตฺถ ธมฺมฺจ ภินฺทสึ ุ
เอกเทสฺจ สงฺคห
วาทะ (หรือนิกาย) ทั้ง ๑๑ นี้ แตกไปจากเถรวาท ภิกษุเหลานั้น
ไดทําลายอรรถและธรรมกับทั้งสังคหะ (ขอที่สังคายนาครั้งปฐม) บาง
สวน ไดทอดทิ้งคัมภีรบางเอกเทศเสียดวย แลวแตงอยางอื่นไว
(ฯลฯ คาถาขอ ๒๑ คลายขอ ๑๐)
๒๒. สตฺตรส ภินฺนวาทา
เอกวาโท อภินฺนโก
สพฺเพวฏฐารส โหนฺติ
ภินนฺ วาเทน เต สห
วาทะทีแ่ ตก ๑๗ วาทะทีไ่ มแตก ๑ รวมวาทะที่ไดแตกแยกกันนั้น
ทั้งหมดเปน ๑๘
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๒๓. นิโคฺรโธว มหารุกฺโข
เถรวาทานมุตฺตโม
อนูน อนธิกฺจ
เกวล ชินสาสน
พระศาสนาแหงพระชินพุทธเจา ที่ลวน ๆ ไมหยอนและไมยิ่งของ
ฝายเถรวาทเปนสูงสุด ดุจตนไทรใหญฉะนัน้ (ขอนี้ยอมเปนความจริง
อยางยิ่ง)
๒๔. สนฺตกา วิย รุกฺขมฺหิ
นิพฺพตฺตา วาทเสสกา
ปฐมเม วสฺสสเต นตฺถิ ทุติเย วสฺสสตนฺตเร
ภินฺนา สตฺตรส วาทา
อุปฺปนฺนา ชินสาสเนติ ฯ
วาทะทั้งหลายที่เหลือ เปนประดุจจากฝากซึ่งเกิดที่ตนไทร ใน
ศตวรรษแรกมิไดมีการแตกแยกกัน ในระหวางศตวรรษที่ ๒ วาทะที่
แตก ๑๗ ไดเกิดขึ้นในศาสนาแหงพระชินเจาแล
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พระพุทธศาสนาดัง้ เดิม

ภาพแสดงการแตกนิกาย ในพุทธศตวรรษที่ ๒ รวม ๑๘ นิกาย ตามปกรณบาลี
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บทที่ ๑๔
ความวิบัตอันเนื่องดวยทิฏฐิสามัญญตา
ในคัมภีรสสกฤตชื่อเภทธรรมมติจักรศาสตร ของพระสุมิตร และ
อรรถกถาแหงคัมภีรนั้น ซึ่งแตงโดยคันถรจนาจารย "กุยกี" ยุค
ราชวงศถัง เลาวามูลเหตุแหงนิกาย ๑๘ เกิดดวยทิฐิ ๕ ขอของภิกษุ
มหาเทวะ ในแผนดินพระเจาอโศกมหาราช (ความจริงคือพระเจากาฬาโศก) เมื่อพุทธปรินิพพานแลว ๑๐๐ ป ภิกษุมหาเทวะมีเรื่องราวอยูขาง
พิสดารดังนี้
ประวัติพระมหาเทวะ
พระมหาเทวะเปนบุตรนายพาณิชแหงแควนมถุรา ปรากฏวาเปน
ผูมีรูปลักษณะงดงามเปนที่ตดิ เนื้อตองใจของเพศตรงขาม ตอมาบิดา
เดินทางไปคาขายตางแดน อยูทางนี้มหาเทวะไดลอบกระทําชูกับมารดา
ของตน ตอมาบิดาเดินทางกลับ ทําใหมหาเทวะรอนใจ จึงสมคบรวมคิด
กับมารดาลอบฆาบิดาเสีย และเกรงความลับรั่วไหลจึงลอบพามารดาหนี
ไปอยู ณ นครปาฏลีบุตร บังเอิญวันหนึ่งมหาเทวะพบพระอรหันตชาว
มถุรารูปหนึ่ง ซึ่งตนเคยทําบุญแตครั้งอยูมถุรา ก็เกิดระแวงจึงลอย
ประหารพระอรหันตรูปนั้น จําเนียรกาลลวงมามารดาซึ่งเปนภริยาเกิด
นอกใจลอบคบชูสูชายใหม มหาเทวะจับไดก็ฆาเสียอีก เปนอันวามหา
เทวะทําอนันตริยกรรมถึง ๓ ครั้ง คือ ปตุมาต อรหัตฆาต แลวก็
มาตุฆาต เทานัน้ ยังไมพอ จําเดิมแตทําครุกรรมมา มหาเทวะเกิด
วิปฏิสารใจยิ่งนัก จึงไปกุกกุฏารามขอบรรพชาอุปสมบทกับสงฆ โดย
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ปกปดกรรมของตน ไดฉายาวามหาเทวะตามชื่อ พระมหาเทวะเปนคน
ฉลาด เมื่อบวชแลวก็ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยจนมีความรูแตกฉาน
เทศนาไพเราะ เปนที่เลื่องลือทั่วไปกรุงปาฏลีบุตร จนพระเจากาฬาโศกรับ
เปนโยมอุปฐาก แตพระมหาเทวะก็ยังไมทงิ้ อุปนิสัยเดิม คิดหวังจะให
คนมายกยองนับถือยิ่งกวานัน้ ขึ้นไปอีก จึงกลาวอวดอางวาตนบรรลุ
อรหัตผลแกเพือ่ นสหธรรมมิกและสานุศษิ ย มาคืนหนึ่งพระมหาเทวะ
เกิดกามวิตก หลับไปฝนวาไดเสพเมถุนธรรมจนอสุจิเคลื่อนเปอนผาสบง
ตื่นขึ้นใชใหศษิ ยนําไปชัก ฝายศิษยผูซักเมือ่ เห็นรอยเปอนก็สงสังถาม
วา พระอรหันตเปนผูไมมีอาสวะแลว ไฉนอาจารยจึงยังมีสิ่ง ๆ นี้อีก
เลา พระมหาเทวะแกวา พระอรหันตอาจถูกมารรบกวนยั่วยวนในความฝน
จนอสุจิเคลื่อน ตอมาพระมหาเทวะปรารถนาจักเอาอกเอาใจบริวาร จึง
แกลงทําอุบายพยากรณมรรค ๔ ผล ๔ ใหลูกศิษยวา ผูนนั้ ๆ สําเร็จ
โสดาบัน ผูนั้นสําเร็จอรหันต ศิษยบางคนที่ถูกพยากรณวาเปนอรหันต
เกิดความสงสัยถามขึ้นวา อาจารย ! พระอรหันตทานยอมมีความรอบรู
ในตนเองวาเปนอรหันตมิใชฤา ไฉนขาพเจาจึงไมมีญาณรูเ ฉพาะตนเอง
เลา พระมหาเทวะแกวา พระอรหันตอาจมีอัญญาณได พวกศิษยก็
ถามวา ธรรมดาพระอรหันตทานยอมไมมคี วามกังขาในธรรมมิใชฤา ก็
เหตุไรขาพเจาทั้งหลายจึงยังรูสึกไมแจมแจงในธรรมเนียมอริยสัจ ๔ เปนตน
เลา พระมหาเทวะแกวา พระอรหันตอาจมีกังขาได ศิษยก็ยังสงสัย
ตนเองถามวา ธรรมดาผูบรรลุอรหันตยอมทราบชัดดวยใจตนเองวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยเราไดอยูจบแลว กิจที่ควรทําเราไดทําเสร็จแลว
กิจอื่นอีกเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังปรากฏในพระสูตรตาง ๆ เปนตน
ไฉนพวกขาพเจาจึงจําตองอาศัยอาจารยพยากรณจึงรูเลา พระมหาเทวะ
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แกวา อยาวาแตพวกเธอไมรูเลย แมพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะก็ยัง
ตองอาศัยพุทธพยากรณจึงรูวา ตคนบรรลุอรหัตผล ฉะนั้น ผูจะรูวาตน
บรรลุอรหัตผลก็โดยการแนะนําพยากรณของผูอื่น เมื่อพระมหาเทวะ
สรางกรรมชั่วมาก ๆ เขา ก็เกิดกลัวบาปวาจักชักนําตนไปเกิดในนิรยาบาย จึงราตรีมชั ฌิมยามหนึ่ง เธอนอนครุนคิดในอกุศลกรรมนั้น เกิด
ความทุกขในอุทานวาจาออกมาวา ทุกขหนอ ๆ บังเอิญพวกศิษยที่อยู
ใกลเคียงไดยนิ เขา รุงเชาพากันไปถามวา อาจารยเกิดความไมสบายอัน
ใดฤา พระมหาเทวะพูดกลับเกลื่อนวา เราสุขสบายดี ศิษยถามวา ก็เมื่อ
คืนอาจารยทําไมจึงรองวาทุกขหนอ ๆ เลา พระมหาเทวะแกวา มรรคผล
จะปรากฏตอเมื่อบุคคลผูบําเพ็ญเปลงคําวา ทุกขหนอ รวมทิฐิ ๕
ประการของพระมหาเทวะซึง่ เธอสั่งสนอในหมูบริวาร
ผลแหงทิฐิ ๕ ขอ
พระมหาเทวะตั้งทิฐิของตนแลว ก็ผูกคาถาขึ้นรอคอยโอกาสจะ
ประกาศแกสงฆในกุกกุฏาราม ครั้นถึงวันอุโบสถคืนหนึ่ง เมื่อสงฆ
ประชุมพรอมแลว วันนั้นเปนเวรของพระมหาเทวะจะเปนแสดงปาฏิโมกข พระมหาเทวะรีบฉวยโอกาศประกาศในที่ชุมนุมทันที และยังกลาว
แถมทายอีกวา เมื่อพระศาสดายังทรงพระชนมอยู ภาษิตของพุทธบริษัท ๔ และของเทพยดาพระองคยังทรงรับรอง และรับสั่งใหคน
ทั้งหลายรับปฏิบัติได ตลอดจนถือวาภาษิตเหลานั้นเปนสูตรได แมบัดนี้
พระศาสดาจักปรินิพพานไป มหาบัณฑิตผูม ีปญญาจะแตงพระสูตรก็ได
ตามสมัครใจ ปรากฏชุมนุมสงฆเกิดโกลาหลขึ้นทันที ภิกษุฝายธรรมวาที
พากันคัดคานมติของพระมหาเทวะ ประกาศวาคําพูดของทานเปน
มิจฉาทิฐิ มิจฉาวาจา แตฝายธรรมวาทีมีจํานวนนอย ฝายเขาขาง
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พระมหาเทวะมีจํานวนมาก ตางโตแยงกันจนตลอดคือยันรุง ขาววาสงฆ
ในกุกกุฏารามแตกสามัคคีกนั แพรหลายทัว่ เมืองปาฏลีบุตร จนพระเจา
กาฬาโศกตองเสด็จมาหามดวยพระองคืเอง แตก็ไมรูจะทรงทําอยางไร
ตรัสถามพระมหาเทวะ พระมหาเทวะถวายความเห็นใหตัดสินดวยวิธี
โหวตเสียง คือ เยภุยยสิกาอธิกรณสมถะวิธี ปรากฏวาชัยชนะตกเปน
ของฝายพระมหาเทวะ พระเจากาฬาโศกจึงมีจํานวนนอยและสวนมาก
เปนพระเถระที่เฒาชรา คิดวาจะอยูใ นนครปาฏลีบุตรไมเปนสุข ก็เตรียม
จาริกไปสูแวนแควนอืน่ พระเจากาฬาโศกทราบก็ทรงกริ้วดวยสําคัญ
พระทัยผิด จึงประสงคจะทดลองพระเถรเจาเหลานั้น รับสั่งใหปลอยลง
ในเรือแตกกลางแมน้ําคงคา พระเถรเจาทั้งหลายก็บันดาลอิทธาภิสังขาร
เหาะขึ้นไปบนอากาศสูแควนกาศมีระ ทางนี้พระเจากาฬาโศกรูสึก
ทั้งหลายกลับคืนนครปาฏลีบุตรก็ไมสําเร็จ จึงทรงสรางอารามถวาย ณ
แควนกาศมีระนั้น จําเดิมแตนั้น สังฆมณฑลจึงแยกเปน นิกาย คือ
เถรวาทหรือสถวีรวาท และนิกายมหาสังฆิกวาท ซึ่งเปนฝายพระมหาเทวะ และจากสองนิกายนี้ จึงไดแตกแยกแขนงนิกายออกมาอีกรวม
๑๘ นิกายในจําเนียรกาลตอไป
ปจฉิมวาระพระมหาเทวะ
ในตํานานพรรณนาตอไปวา วันหนึ่งพระมหาเทวะเดินเตร็ดเตรใน
นครปาฏลีบุตร มีหมอดูคนหนึ่งเขามาทักทายและพยากรณวาอีก ๗ วัน
ทานจักมรณะ พวกลูกศิษยบริวารพากันรอนใจ แตพระมหาเทวะพูดวา
เรื่องนี้ตนรูมากอน แลวใหศษิ ยไปทูลพระราชาพรอมกับประกาศให
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ประชาชนในกรุงฟงวา อีก ๗ วัน พระมหาเทวะอรหันตเจาจักดับขันธปรินิพพาน พอถึงวันกําหนดพระมหาเทวะก็ตายจริง ๆ เมื่อเวลาจะ
ฌาปนกิจศพ ประชาชนพากันแหมาบูชาดวยเครื่องหอมน้ํามันหอม แต
เมื่อถึงวาระประชุมเพลิง ปรากฏวาไฟจุดศพมิติด โหรหลวงทูลพระราชา
วา ตองนําเอามูตรคูถอาจมของสันัขมาราดศพไปจึงจุดติด เมื่อเผาเหลือ
แตเถาถานกระดูกบางชิน้ ก็ยังบังเกิดมีพายุพัดหอบกระจัดกระจายไป
สิ้น ไมเหลือเศษเลย
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พระพุทธศาสนาดัง้ เดิม

ภาพแสดงการแตกนิกาย ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๒ เปนตนไป รวม ๒๐ นิกาย
ถานับเถรวาทอันเปนของดั้งเดิมเปน ๒๐ ตามปกรณสสกฤต
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ทัศนะวิจารณของผูเขียน
ตามปกรณบาลีและสสกฤตทั้ง ๒ ยอมเปนขอยืนยันแนนอนวา
สังฆมณฑลมีการแตกแยกทิฐิและปฏิปทากัน ปรากฏโดยเปดเผยใน
พุทธศตวรรษที่ ๒ แมฝายสสกฤตจะอางวาเกิดในแผนดินพระเจา
อโศกมหาราชก็ดี ขอเท็จจริงในปญหานี้ขาพเจาก็ไดวนิ ิจฉัยแลวในตอน
ตนเรื่องอโศก-กาฬาโศก อยางไรก็ตามเปนอันแนใจวาในพุทธศตวรรษ
ที่ ๒ ไดมีเหตุการณ ๒ อยางอุบัติขึ้น คือเรื่องทุติยสังคายนาอันสืบ
เนื่องมาแตวัตถุ ๑๐ ประการของเหลาสงฆภาคตะวันออก ซึ่งสงฆภาค
ตะวันตกไมยอมเห็นพองดวย สําหรับวัตถุ ๑๐ ประการนัน้ ถาพิจารณา
ดูโดยเทีย่ งธรรมก็จักเห็นไดวา มิใชเปนขอครุกาบัติ เปนดวยภิกษุชาววัชชี
ทรงมีไวสมัยจวนใกลปรินิพพานนั่นเอง และทานเหลานีท้ ี่จะเปนพวก
สืบเชื้อสายจากคณะสงฆฝายพระปุราณะ ซึ่งมิไดรับรองมติของพระเถระ
ครั้งปฐมสังคายนา ในคัมภีรม หาวังสะประณามวาเปนพวกหอลัชชี ก็ดู
เกินสมควรไป พวกภิกษุวัชชีบุตรคงจะไดประชุมกันปรึกษา อางพระ
พุทธานุญาตแลวเลยลงมติเห็นวาสิกขาบท ๑๐ ประการนัน้ ควรจัดเปน
สิกขาบทเล็กนอยเพิกถอนได ฝายสงฆภาคตะวันตกก็ปรากฏวา เปน
สัทธิวิหาริกอันเตวาสิกของพระมหาเถระครั้งปฐมสังคายนา ยอมตอง
เคารพมติของพระอรหันตเจาผูเปนครูบาอาจารย ไมยอมใหเพิกถอนได
จึงไดเกิดแตกแยกกันขึ้น และปรากกวาภิกษุที่เบขาดวยกับฝายภาค
ตะวันออกมีมากกยา ขาพเจาเลื่อมใสในเถรพจนของทานเจาคุณอุบาลี
คุณูปมาจารย (สิริจนฺโท) อดีตเจาอาวาสวัดบรมนิวาส ซึ่งทานแสดงไว
ในสังฆคุณเทศนา ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๙ มีขอ ความ
ตอนหนึ่งวิจารณถึงพฤติกรรมของภิกษุเหลาวัชชีบุตรวา "...เชนบัญญัติ
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วัตถุ ๑๐ ประการเปนตัวอยาง จะลงโทษวาเจากูประพฤติเสียหาย
หมายจะย่ํายีพระพุทธศาสนาทีเดียวก็ไมชอบ เจากูคงอางวาอนุมัติตตาม
บรมพุทะานุญาต เพราะใกลจะเสด็จเขาสูพระนิพพาน พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแกพระอานนทวา เมื่อพระสงฆประชุมทําสังคายนา
สิกขาบทอันใดที่เราตถาคตแตงตั้งไวแลว เปนสิกขาบทเล็กนอยและ
นอยโดยลําดับ เมื่อพระสงฆเห็นสมควรจะยกเลิกสิกขาบทนั้น จง
ยกเลิกเถิดดังนี้ ขอนี้พระอานนทไดยกขึ้นเสนอตอที่ประชุม พระมหา
กัสสปเถรเจาเปนสังฆปริณายก ทานจะยอมยกเลิกใหความเสียหายมา
ตกอยูแกทานดวยเหตุไร ก็ตอ งคงไวตามเดิมทุกประการ ขอนี้เปนเหตุ
ใหภกิ ษุวัชชีบตุ รอางถึงพุทธประสงคได เพราะสวนครุกาบัติเธอก็ยังคง
รักษาแนนหนามาตราบเทาทุกวันนี้ การเสือ่ มพุทธบัญญัติเล็กนอยก็คง
ไมเสื่อมถึงทางมรรคทางผล เพราะพระอัฏฐังคิกมรรคเปนหลัก ฝาย
พระเถรเจาทั้งหลายผูเปนธรรมวาทีที่ทานคิดปราบปรามนั้นก็เปนการควร
เพราะสมัยของทานยังมีเดชานุภาพพอจะแกไขใหดไี ด แตจะใหเจากู
กลับทิฐิดวยกันทั้งสิ้นนั้นคงจะไมได..."
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บทที่ ๑๕
พุทธศาสนาในศตวรรษที่ ๒
กรีกรุกรานอินเดีย
ในหนังสือมหาวังศะเลาวา วงศสุสูนาคไดครองแควนมคธอยูเปน
เวลาเพียง ๒๒ ป ก็ถูกมหาโจรผูหนึ่งชือนันทะปลนเอาราชบัลลังก
มหาดจรนันทะจึงตั้งราชวงศนันทะขึ้น ณ เมืองปาฏลีบุตร ปรากฏวา
กษัตริยว งศนนั ทะไดอุปถัมภบํารุงพระพุทธศาสนาในแควนมคธเปนอันดี
ในสมัยเดียวกับวงศนันทะนีเ้ อง ประเทศอินเดียไดถูกย่ํายีจากขาศึกฝรั่ง
ตางดาว คือพวกกรีก จนเสียแผนดินทางแถบลุมแมน้ําสินธุไปกองทัพ
พวกกรีกมีนายทัพเปนกษัตริยทรงนามวา อเล็กซานเดอรมหาราช
กษัตริยแ หงอาณาจักรมาซิโดเนีย ประเทศกรีกตั้งอยูในคาบสมุทร
บอลขาน เปนประเทศโบราณคูกับโรมัน ครั้งนั้นกรีกแบงออกเปนแวน
แควนใหญนอยรวม ๒๐ แควน แตที่สําคัญมีอยู ๓ แควนดวยกัน คือ
๑. แควนสปารตา เปนแควนตั้งอยูในหุบเขา นิยมการสงคราม
พลเมืองทุกคนไดรับอบรมใหเปนทหารมาแตเล็กแตนอย
๒. แควนเอเธนส เปนแควนตั้งอยูใ นที่ราบริมทะเล นิยม
อักษรศาสตรและศิปกรรมตาง ๆ
ทั้ง ๒ แควนนี้รบงพุงชิงความเปนใหญเสมอ จนตางฝายเพลีย
เปดโอกาสใหแกแควนที่ ๓ ไดเปนใหญ คือ
๓. แควนมาซิโดเนีย แควนนี้ตั้งอยูเหนือเอเธนสและสปารตาขึ้น
ไป ราชาผูครองแควนชื่อฟลิป ไดบํารุงบานเมืองใหเจริญดวยวิธีเอาอยาง
เอเธนสกับสปารตา คือบํารุงทั้งการศึกษาศิลปกรรม และบํารุงทั้งการ
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ทหารคูกันไป จนกลายเปนแควนมหาอํานาจ พระเจาฟลิปไดพยายาม
รวบรวมชาติกรีกใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยูถึง ๒๐ ปจึงสําเร็จ และ
เริ่มขยายอํานาจออกปราบปรามประเทศอื่น พอดีสิ้นพระชนมเสียกอน
พระโอรสชื่ออเล็กซานเดอรจึงขึ้นเสวยราชยแทนเมื่อพระชนมายุได ๒๐
เลากันวาเมื่ออเล็กซษนเดอรยังเล็ก ๆ วันหนึ่งมีคนนํามามาถวายพระเจา
ฟลิป แตเปนมาพยศเหลือทนไมมีใครขี่ได พระเจาฟลิปก็บอกคืนแก
เจาของ แตอเล็กซานเดอรหามไวทูลอาสาขี่เอง และก็ปรากฏวาสามารถ
ปราบพยศของมาตัวนั้นสําเร็จ พระเจาฟลิปจึงตรัสวา "ประเทศมาซิโดเนียนีเ้ ล็กเกินไปสําหรับเจาเสียแลว เจาจะตองหาประเทศที่ใหญกวานี้
เมื่อเจาเติบโตขึ้น" อเล็กซานเดอรไดศึกษาทั้งวิชารบและอักษรศาสตร
ปรัชญา ครูที่มีชื่อของพระองคคือ เลออนินดาสและอริสโตเติล เมื่อขึ้น
เสวยราชยแลวสิ่งแรกที่อเล็กซานเดอรทําก็คือกรีฑาทัพใหญบุกทวีปอาเซีย
ในป พ.ศ.๒๑๖ ตีไดเฟนิเซียน อิหราน สวนในอาฟริกาประเทศอียิปต
ยอมสวามิภกั ดิ์ เมื่อตีอิหรานไดแลวก็เดินทัพพุงเขาสูอินเดีย
ศึกกรีกกับอินเดีย
อันที่จริงในยุคพุทธกาล ดินแดนตอนเหนือของลุมแมน้ําสินธุได
เคยถูกรบกวนจากพวกอิหรานมาแลว เมื่อพนพุทธกาลอิหรานไดกลาย
เปนมหาอํานาจทางอาเซียตะวันตก จนถึงสมัยถูกรีกปราบ ทัพฝรั่งชาติ
กรีกหลั่งไหลเขามาทางภาคเหนือของอินเดีย เขาสูบริเวณลุมแมน้ําสินธุ
ตีกรุงตักศิลาในแควนคันธาระแตก แลวบุกตะลุยลงมาสูแ ควนปญจาป
ณ ที่นั้นอเล็กซานเดอรไดพบกับกําลังตานทานของพระเจาเปารวะ หรือ
ที่ฝรั่งเรียกวาพอรุส ซึ่งมีฉายาวา "สิงหแหงปญจาป" พรอมดวยกําลัง
พลทหารราบ ๔๐,๐๐๐ ทหารมา ๔,๐๐๐ รถศึกอีก ๕๐๐ และชางอีก
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จํานวนมหึมาเตรียมรับอยู ทัพกรีกกับทัพอินเดียไดปะทะกันที่ฝงแมน้ํา
วิตัสตะอันเปนสาขาของแมน้ําสินธุ กําลังพลของกรีกมี ๑๗,๐๐๐ ขาม
แมน้ําสําเร็จโดยอาศัยธรรมชาติชวย ประกอบทั้งชางศึกของพระเจาเปารวะเกิดแตกตืน่ อลหมานขึ้น ทัพปญจาปก็แตกพินาศ พระเจาเปารวะถูก
อาวุธบาดเจ็บสาหัสและถูกกรีกจับเปนเชลย เมื่อพระเจาเปารวะถูกจับมา
เผชิญหนากับพระเจาอเล็กซานเดอร พระเจาอเล็กซานเดอรตรัสถามวา
พระองคตองการจะใหเราปฏิบัติอยางไร สิงหแหงปญจาปตรัสตอบอยาง
องอาจวา "ตองการใหปฏิบัตติ อเราอยางกษัตริย" แทนทีจ่ ะพิโรธ อเล็กซานเดอรถามตอไปวา "ทรงประสงคจะขออะไรอีก" เปารวะตอบวา "คําวา
กษัตริย" ก็ครอบงําไปถึงสิ่งทั้งหมดที่เราตองการขอแลว" ดวยความ
กลาหาญรักษาขัตติยะเกียรติของเปารวะ ทําใหพระเจาอเล็กซานเดอรซึ่ง
มีพระทัยโปรดคนกลาหาญ ไดคืนบานเมืองใหและแตงตัง้ เปารวะใหเปน
ราชาตามเดิม แตดํารงในฐานะประเทศราช เลากันวาเมือ่ อเล็กซานเดอร
รบชนะทุกแหงแลว คราวหนึ่งอเล็กซานเดอรกรรแสง ที่กรรแสงก็เพราะ
รูสึกวาไมมีแผนดินที่จะใหตอี ีกแลว เมื่อแลไปทางตะวันตกถัดอียิปต
ออกไปก็เห็นแตทะเลทราย ยกทัพบุกเขามาถึงทวีปอาเซียตอนกลาง ก็
เห็นแตขุนเขาสลับซับซอนกันเปนทิวแถว หันไปทางเหนือก็เห็นแต
ดินแดนไซบีเรียซึ่งหนาวเย็นดวยหิมะ หันมาทางใตสูอินเดียก็เห็นแต
มหาสมุทร หมดแผนดินที่จะใหตีอกี จึงกรรแสงดวยความเสียพระทัย
อันที่จริงยังมีแผนดินอีกมากที่ยังเหลือใหตี เพราะทางตะวันออกถัด
กลุมเทือกเขาไปก็มีประเทศจีน และความจริงในประเทศอินเดียเองก็ยัง
เหลืออาณาจักรอีกมากมายทีอ่ เล็กซานเดอรยังไมไดตี ทีไ่ มไดตีไมใช
เพราะอเล็กซานเดอรไมรูวามีแวนแควนเอกราชอีกหลายแควน ถัดลุม
แมน้ําสินธุลงมาอเล็กซานเดอรสดับความมั่งคั่งสมบูรณของแควนมคธ
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ไดตระเตรียมยาตราทัพมาตีแลว แตพวกแมทัพนายกองเกิดแข็งขอไม
ยอมเดินทัพ ทุกคนอางวาอิดโรยคิดถึงลูกเมีย และเห็นวาถาตีมคธไดก็
คงตีแวนแควนอื่นตอไปอีกไมมีกําหนดสิน้ สุด ทุกคนรองวาอยากกลับ
บาน อเล็กซานเดอรจึงจําพระทัยเลิกทัพกลับ บานเมืองทางลุมแมน้ํา
คงคาจึงรอดปากเหยี่ยวปากกาไปได ขากลับอเล็กซานเดอรแบงทัพออก
เปน ๒ ฝาย ฝายหนึ่งใหกลับโดยทางเรือ อีกฝายหนึ่งใหกลับทางบก
รวมเวลาที่อเล็กซานเดอรรบอินเดียอยู ๑ ปกับ ๘ เดือน ตีไดบานเมือง
ในลุมแมน้ําสินธุทั้งตอนบนตอนลางไดหมด และเมื่อเสด็จกลับจาก
อินเดียแลว ก็ไปสิ้นพระชนมที่กรุงบาบิโลนแหงลุมแมนา้ํ ไตกริสกับ
ยูเฟรตีส เมื่อ พ.ศ.๒๒๐ มีพระชนมายุเพียง ๓๓ เทานั้นนับวาสั้นมาก
จันทรคุปตกชู าติ
เมื่ออเล็กซานเดอรตีไดบา นเมืองใด ถาไมทรงตั้งใหชาวพื้นเมือง
หรือเจาของเดิมซึ่งสวามิภักดิ์ดูแลตอไป ก็จักตั้งนายทัพนายกองชาวกรีก
เปนหัวหนาปกครองพรอมกับทิ้งกองทหารกรีกไวใหพอสมควรสําหรับ
เปนกําลัง จึงปรากฏวาบานเมืองบางแหงในอินเดียแลในอาเซียกลาง มีผู
ปกครองเปนฝรั่งชาติกรีก ครั้นพระเจาอเล็กซานเดอรสวรรคต บรรดา
แมทัพนายกองเหลานี้ก็พากันประกาศอิสรภาพไมขึ้นตออาณาจักรกรีก
ในยุโรปอีกตอไป ทุกคนตองการเปนตัวแทนอเล็กซานเดอรกันทั้งนั้น จึง
ทําสงครามรบพุงกันอยางยุงเหยิง ครั้งนั้นขาหลวงกีกผูหนึ่งซึ่งอยูดูแล
กํากับพระเจาเปารวะ เปนกบฏจับพระเจาเปารวะปลงพระชนม ทําใหชาว
อินเดียโกรธแคนเลยลุกขึ้นจับอาวุธขับไลพวกกรีก บรรดาชาวอินเดียวผูกู
ชาติเหลานี้ ไดมีคนสําคัญคนหนึ่งชื่อจันทรคุปต เปนคนหนุมที่ใฝสูงและ
กลาหาญ เลากันวาจันทรคุปตมีเชื้อสายเมารยะวงศ ซึ่งสืบมาแตวงศ
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ศากยะของพระพุทธองค ในมหาวังศะเลาวา เมื่อวิฑูฑภะโอรสของพระ
เจาปเสนทิโกศลลางวงศศากยะ ครั้งปลายพุทธกาลนั้น มีเจาศากยะหมู
หนึ่งอพยพหนีขึ้นไปทางแถบภูเขาหิมาลัย ไดพบสถานทีน่ ารื่นรมยกกึ
กองดวยเสียงนกยูง จึงไดสรางสนครใหมใหชื่อวา เมารยะนคร หรือ
โมลิยะนคร สืบกษัตริยลงมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ ๒ นครเมารยะเสีย
แกอาณาจักรอืน่ ราชาผูครองเมืองถูกประหารชีวิต แตมเหสีซึ่งมีครรภ
ประสูติจันทรคุปตที่นั่น แตหลักฐานของปราชญหมูหนึง่ กลาววา จันทรคุปตมีเชื้อชาติเปนเจาในวงศนันทะนั่นเอง แตมีมารดาสกุลต่ําคือมารดา
เปนธิดาเจาพนักงานเลีย้ งนกยูง (มยูรโปษกะ) จึงไดชื่อตามสกุลของมารดาวา
เมารยะวงศ จันทรคุปตเคยซองสุมผูคนจะเปนกบฏชิงราชสมบัติของ
กษัตริยน ันทะ แตความลับรั่วไหลเสียกอน จันทรคุปตจึงตองหลบหนีไป
อยูที่ตักศิลา และเขารับอาสาอเล็กซานเดอรนําทัพกรีกเขาตีแควนมคธ
แตเมื่อกรีกเลิกทัพกลับไปเสียกอน จันทรคุปตก็เที่ยวปวนเปยนรวบรวม
สมัครพรรคพวกอยูแ ถวปญจาปและชายอาณาเขตมคธ บังเอิญจันทรคุปตไดอาจารยเสนาธิการคนสําคัญคนหนึ่งเปนพราหมณชื่อจาณักยะ
ซึ่งในมหาวังศะเรียกวาปาณกพราหมณเปนคนมีไหวพริบฉลาดแกมโกง
ไดเปนผูคิดกะการโจมตีแวนแควนตาง ๆ ใหแกจันทรคุปต เมื่อรวบ
รวมไดสมัครพรรคพวกพอควรแลว จันทรคุปตก็เริ่มขับไลอิทธิพลของ
กรีกในปญจาป แลวยกเขาปลนเมืองใหญ ๆ ของแควนคมธ ซึ่งในเวลา
นั้นกษัตริยผูครองแควนทรงนามวา พระเจาธนนันทะเปนอนุชาองค
ที่ ๙ ของพระเจานันทะปฐมราชแหงวงศนนั ทะ ขณะแรกทัพจันทรคุปต
ถูกตีแตกยับเยิน จนตองหลบหนีเขาปา แตบังเอิญไปไดความคิดจาก
คําดาลูกของหญิงชาวบานผูห นึ่ง ซึ่งทําขนมเบื้องสุกแลวใหลูกิน ขาง
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ฝายเด็กอารามตะกละก็กัดเอาตอนกลางของขนมซึ่งยังรอนระอุอยูรอน
ปากก็คายทิ้ง แลวรองไหขอขนมกินใหม หญิงมารดาโกรธรองดาวา อาย
ลูกพาลชาติโงหาปญญามิได มึงจะคอยกัดแตริมเขาไป ก็เปนไรจึงโลภ
เขากระโจมกัดเอากลางขนมอันรอน แลวทิ้งเสียใหเสียขนมไป มึงนี้อาย
ลูกมหาโจรจันทรคุปตทีเดียว จะตีเมืองไมคอ ยตีแตขอปริมเขาไป โลภ
ตะกละโจมตีเอาชนบทเมืองใหญ เหลือกําลังตัวก็แตกพายแพไป เหมือน
มึงโลภกินขนาเบื้องนี้ จันทรคุปตไดสติจากคําดาลูกของหญิงชาวบาน
คนนั้น จึงรวบรวมพลพรรคใหมอีกครั้งหนึง่ แลวเขาตีบานเล็กเมืองนอย
ตามชายเขตมคธเขาไปทีละเมือง ๒ เมืองเปนลําดับ จนที่สุดก็สามารถ
ตะลุยเขาไปถึงนครปาฏลีบุตร พระเจาธนนันทะตอสูจนกระทั่งสิ้น
พระชนมกลางสนามยุทธ จันทรคุปตจึงทําพิธีปราบดาภิเศกเปนกษัตริย
ตั้งราชวงศเมารยะขึ้น ณ นครปาฏลีบุตร เมื่อพ.ศ. ๒๒๒ ตลอดระยะ
เวลา ๒๔ ป ทีจ่ ันทรคุปตนั่งบัลลังกอยู ตองใชเวลาสวนใหญไปในการ
รบพุงปราบปรามแวนแควนตาง ๆ ในลุมแมน้ําสินธุและคงคา ตลอดจน
การขับไลอิทธิพลของกรีกใหพนไปจากอินเดีย ปรากฏวาทางกรุงบาบิโลนนายทัพของพระเจาอเล็กซษนเดอรคนหนึ่งชื่อเซลิอูโคสนิกาเตอร ได
ครองตําแหนงราชาบาบิโลนแทนพระเจาอเล็กซานเดอร คิดจะแสวงหา
อานุภาพอยางพระเจาอเล็กซานเดอร จึงยกกองทัพเขาตีไดอาณาจักร
บากเตรียมใน พ.ศ.๒๓๗ รุงขึ้นปใหมก็ยาตราทัพเขาสูอินเดีย ขามแมน้ํา
สินธุไดพุงเขาปญจาปใน พ.ศ.๒๓๘ ทัพกรีกกับทัพมคธไดประจัญกัน
ที่สมรภูมิแหงนครปาฏลีบุตร เมกาสเทเนสนายทัพคนสําคัญของพระเจา
เซลิอูโคส ไดบันทึกกําลังแสนยานุภาพของมคธวา เฉพาะตัวเมืองปาฏลีบุตรมีพลเมืองถึง ๔๐๐,๐๐๐ คน มีทหารชางอีก ๔,๐๐๐ ดวยกําลัง
แสนยานุภาพอันเกรียงไกรนี้ จึงสามารถตรึงทัพกรีกอยู ทั้ง ๒ ฝาย
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เมื่อไมอาจเอาแพเอาชนะกันได ผลสุดทายก็ยอมรับไมตรีซึ่งกันและกัน
พระเจาเซลิอูโคสยอมถวายแวนแควน ๔ แควนทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของอินเดีย ซึ่งกินขึ้นไปถึงดินแดนอาฟกานิสถานในปจจุบันใหแกมคธ
ทางฝายพระเจาจันทรคุปตกถ็ วายชางศึก ๕๐๐ เชือกเปนเครื่องแลกเปลี่ยน
เลากันวาพระเจาเซลิอูโคสทรงยกพระธิดาถวายเปนมเหสีพระเจาจันทรคุปตดวยองคหนึ่ง เปนอันวาในรัชสมัยพระเจาจันทรคุปต อิทธิพลของ
มคธแผตลอดอินเดียภาคเหนือขึ้นไปจดภูเขาฮินดูกูฏ และเลยเขาไปใน
รัศมีไปจากอินเดียนับแตกาลบัดนั้น ในประวัติไมปรากฏวาพระเจา
จันทรคุปต ทรงเลื่อมใสในศาสนาพราหมณ แมจะทรงแวดลอมดวย
เหลามนตรีที่เปนพราหมณกต็ าม กลาวกันวาในบัน้ ปลายของชีวิต
พระองคนิยมการครองชีพแบบศาสนาเชน ทรงสละราชสมบัติใหแกโอรส
ชื่อสิงหเสน แลวก็เสด็จออกบําเพ็ญพรต ณ สถานที่เปลี่ยววังเวงแหง
หนึ่ง อยางไรก็ดีสิงหเสนมิไดเสวยราชยตามบัญชาของพระบิดา กลับ
ปรากฏวากษัตริยองคใหมเปนพินทุสารโอรสอีกองคหนึ่ง ซึ่งเปนราชบุตร
ที่ฝกใฝเครงครัดในลัทธิพราหมณ ซึ่งพวกมนตรีพราหมณพากันยกยอง
เชิดชูขึ้น
พระเจาพินทุสาร
พระเจาพินทุสารเสวยราชยอยู ๒๘ ป ในแผนดินนี้อทิ ธิพลของ
มคะขยายลงมาทางอินเดียใตภาคทักษิณาชนบท ทรงทําพระราชไมตรี
ติดตอักบราชากรีกแหงบาลิโลน ซึ่ง ณ บัดนั้นคือพระเจาแอนติโอโชสโซเตอร ราชโอรสของพระเจาเซลิอูโคส และพระเจาปโตเลมีฟลาเดลฟุส
ราชาผูครองประเทศไอยคุปตในอาฟริกา ปรากฏวาพระเจาพินทุสารขอ
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ซื้อนักปราชญหรีกคนหนึ่งจากพระเจาแอนติโอโซสโซเตอร แตพระเจา
กรุงบาบิโลนมิอาจขายใหได เพราะกฏหมายกรีกหามไมใหขายนักปราชญ
วาดวยสวนพระราชศรัทธาในศาสนาของพระเจาพินทุสารก็ทรงเลื่อมใส
ในศาสนาพราหมณ ในมหาวังศะเลาวาทรงเลี้ยงอาหารพราหมณวันละ
๖ หมื่นคนทุกวัน อยางไรก็ดี แมกษัตริย ๒ พระองคในวงศเมารยะนี้
องคหนึ่งเปนศาสนิกในลัทธิเชน อีกองคหนึ่งเปนศาสนิกในลัทธิ
พราหมณก็จริง พระพุทธศาสนาก็มิไดเสื่อมโทรมลงไปเลย ศูนยกลาง
ของพระพุทธศาสนายังคงอยูในแควนมคธ ปรากฏวาในสมัยพระเจา
พินทุสาร นิกายเถรวาทินไดเลื่อนไปตั้งหลักแหลงอยูในแควนอวันตี
นิกายมหาสังฆิกะไปรุงโรจนที่แควนมถุรา นิกายมหิศาสกะไปเบงรัศมีที่
แควนมหิสมณฑล (ไมเซอรในปจจุบนั ) แตวาทุก ๆ นิกายก็มีบริษัทของ
ตนอาศัยอยูใ นพระอารามทั่วแควนมคธ พระเจาพินทุสารมีพระมเหสี
หลายพระองค และมีพระโอรสจํานวนมาก นมหาวังศะวามีถึง ๑๐๐ องค
เลากันวาพระโอรสองคใหญของพระเจาพินทุสารคือ สุสิมะ เปนผูที่
พระเจาพินทุสารมอบราชสมบัติใหครอบครอง แตภายหลังถูกเจาอโศก
ซึ่งเปนพระอนุชาตางพระมารดา ยกทัพมาชิงเอาราชสมบัติไป แลวจับ
พระเจาสุสิมะผุเปนเชษฐาสําเร็จโทษ ปราบดาภิเษกขึ้นเปนจักรพรรดิราช
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บทที่ ๑๖
อโศกมหาราชัน
พระเจาอโศกเปนจักรพรรดิราชพระองคเดียว ซึ่งประกอบดวย
พระเดชและพระคุณตรึงตราอยูในความทรงจําของประชากรนับจํานวน
หลายรอยลานคน นับตั้งแตเบื้องปุริมกาลตราบเทาปจจุบัน และจะตอง
เปนดังนี้ตอไปอีกในอนาคต บรรดาพุทธศาสนิกชนเปนหนี้บุญคุณตอ
จักรพรรดิราชพระองคนี้ อยางไมรูจะชดเชยไดหมด พระพุทธศาสนาได
แผขยายออกไปในนานาประเทศ ก็ดวยอานุภาพอุปการะของพระองค ๆ
เปนผูเริ่มงานธรรมทูตในดินแดนนอกประเทศอินเดีย ตํานานวาดวย
ประวัติของพระเจาอโศก ไดปรากฏในคัมภีรสสกฤตชื่อ "อโศกอวทาน"
ตํานานเลมนี้ไดเรียบเรียงขึน้ ราวตนพุทธศตวรรษที่ ๕ และไดแปลออก
สูพากยจนี ๓ ครั้ง ครั้งแรกแปลโดยอังหวบคิม ราวปลายพุทธศตวรรษ
ที่ ๗ ในรัชสมัยพระเจาจิ้นฮุย เต ครั้งที่สองแปลโดยคุณภัทรราวตน
พุทธศตวรรษที่ ๙ ครั้งที่สามแปลโดยสังฆปาละราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐
สวนในพากษบาลีเราหารายละเอียดเกี่ยวกับพระเจาอโศกไดในคัมภีร
มหาวังศะและสมันตปาสาทิกา นอกจากนีจ้ ริยาวัตรของพระองค เรายัง
อาจทราบไดจากศิลาจารึกซึ่งถูกคนพบเรื่อย ๆ ศิลาจาริกเหลานี้มี
กระจัดกระจายทั่วไปในอินเดียจมดินจมทรายอยู เมื่อศิลาจารึกเหลานี้
ไดถูกขุดคนขึน้ มา เรื่องราวของพระเจาอโศกก็ยิ่งปรากฏเดนชัดยิ่งขึ้น
และบรรดานักปราชญทั้งฝรั่งและแขกตางคนควาอานศิลาจารึกเหลานัน้
เปนการใหญ ตางผลิตตําราวาดวยเรื่องพระเจาอโศกออกมาแขงขันกัน
นักเขียนคนหนึ่งชื่อ เอช. จี. เวลส เขียนสรรเสริญพระเจาอโศกวา ใน
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บรรดามหาราชาธิราชนับจํานวนพัน ๆ องคที่ปรากฏพระนามในประวัติศาสตร มีแตพระนามของพระเจาอโศกเทานั้น ที่เปนดารารุง ณ เบื้อง
นภากาศ ซึ่งสองสาดรัศมีนับแตลุมแมน้ําดวลกาจนจดประเทศญี่ปุน
ฉะนั้นการศึกษาเรื่องราวของพระเจาอโศกจึงเปนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่ง ซึ่ง
เราจะขามพนไปเสียมิไดเลย
ประวัติพระเจาอโศกในปกรณสันสกฤต
ในอโศกอวทานเลาวา อโศกเปนเพียงโอรสของพระเจาพินทุสารอัน
เกิดจากนางพราหมณีพระสนมเอกเทานัน้ และไดมีอนุชารวมครรภอยู
คนหนึ่งชื่อ วีตโศก พระเจาพินทุสารเองก็ปรากฏวามีโอรสธิดาเปน
จํานวนมาก และที่ทรงโปรดปรานที่สุดก็คือเจาชายสุสิมะ โอรสอัน
ประสูติดวยอัครมเหสี ตั้งพระทัยจะมอบราชสมบัติใหแกพระเจาสุสิมะ
ซึ่งอยูในฐานะเปนเชษฐาของอโศก อโศกไดแสดงความสามารถในการ
รณรงคยุทธกับนครตักศิลาซึ่งตั้งแข็งเมืองไดชัยชนะ พระเจาพินทุสารจึง
แตงตั้งใหไปเปนอุปราชครองนครอุชเชนีแหงแควนอวันตี ซึ่งเปนการ
เลือกไสใหไกลออกไปจากราชธานี ปองกันไมใหมาแยงราชสมบัติกับ
สุสิมะ แตแมพระเจาพินทุสารตั้งพระทัยมอบเศวตฉัตรใหแกสุสิมะ
พวกเสนาบดีสวนใหญไมมใี ครพอใจ มีอคั รอํามาตยผูหนึ่งชื่อรัฐคุปตได
รวมคิดที่จะปลงสุสิมะเสียจากราชสมบัติแลวยกอโศกขึน้ แทน ตอมานคร
ตักศิลาเกิดกบฏอีก พระเจาพินทุสารจึงสงสุสิมะไปปราบ แตยังไมสําเร็จ
พระเจาพินทุสารเกิดประชวรหนักมีความหวงใยสุสิมะ จึงดําริสงอโศก
ขึ้นไปรบแทน พวกเสนาบดีก็ชวยอโศกแตอุบายทําเปนปวยหนักถึงกับ
อาเจียนเปนโลหิต ไมสามารถนําทัพไปได ตอมาเมื่อเห็นอาการของ
พระเจาพินทุสารเพียงหนักลง พวกเสนาบดีก็นําอโศกเขาไปเฝา ณ ที่
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บรรทม กราบทูลขอใหทรงตั้งอโศกเปนกษัตริยสืบตอไป พระเจาพินทุสารพิโรธจนเสด็จสวรรคต พวกเสนาบดีกพ็ ากันถวายราชสมบัติแกอโศก
เมื่อกระแสขาวทราบไปถึงเจาสุสิมะ เจาสุสิมะจึงกรีฑาพลลงมานคร
ปาฏลีบุตรแยงเศวตฉัตรกับอโศก อโศกไดแตงอุบายลอลวงทําลาย
พระชนมของสุสิมะสําเร็จ แมทัพคนหนึ่งของสุสิมะชื่อวีรเสน เมื่อเห็น
เจานายตนเสียทีแลว ก็เลยเลิกทัพนําไพรพลออกบวชเปนภิกษุในพระ
พุทธศาสนา คราวนี้อโศกก็ไดเปนกษัตริยโดยสมบูรณจริง ๆ แต
กระดางกระเดือ่ เสีย ๕๐๐ คนดวยมือของตนเอง ใครไมปฏิบัติตาม
คําสั่งก็ใหฆาเสีย เชนคราวหนึ่งอโศกมีคําสั่งใหบํารุงรักษาตนอโศก
เพราะเปนตนไมที่มีชือเหมือนพระองค พวกสาวสนมกํานับไปหักราน
กิ่งไมดอกไมตน อโศกเลน พระเจาอโศกลงโทษจับสาวสนมกํานับ
เหลานั้นเผาไฟทั้งเปน ตอมาจึงไดสรางสถานที่ลงโทษผูกระทําผิดขึ้น
สถานที่แหงนีม้ ีลักษณะเปนขุมนรกในมนุษยโลก มีวิธกี ารลงทัณฑกรรม
แบบตาง ๆ เชนเอาลงตมในกระทะทองแดง และจับใสครกเหล็กโขรก
ใหละเอียดเปนตน ตอมามีพระอรหันตรปู หนึ่งชื่อพระสมุทระไดสําแดง
ปาฏิหาริยเทศนา โนมนาวพระทัยใหพระเจาอโศกมาเลื่อมใสในพระ
พุทธศาสนาสําเร็จ พระเจาอโศกจึงรับสั่งใหเลิกสถานทัณฑกรรม เปลีย่ น
พระอุปนิสัยเปนเมตตากรุณาบํารุงพระศาสนาสรางพระสถูปเจดีย สิน้
พระราชทรัพย ๙๖ โกฏิ ทรงอุทิศชมพูทวีปไวในพระศาสนาถึง ๓ วาระ
เสด็จเที่ยวพระราชดําเนินบูชาพระพุทธานุสรณสถานตาง ๆ ภายใตการ
นําของคณาจารยรูปหนึ่งชื่อพระอุปคุปต พระเจาอโศกมีพระโอรสหนึ่ง
ทรงนามวา กุณาละ มีพระรูปโฉมศิริโสภายิ่งนัก จนเปนที่ตองพระทัย
ของพระมเหสีรองของพระเจาอโศก คือพระนางติษยรักษิต แตเจาชาย
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กุณาละไมทรงใยดีตอบ พระนางติษยรักษิตจึงทําอุบายประทุษราย
กุณาละ ดวยวิธีควักพระเนตรกุณาละออกทั้ง ๒ ขาง เมื่อพระเจา
อโศกชราภาพลง ปรากกวาพระราชอํานาจถูกริดรอนลงสิ้น แม
จนกระทั่งเมื่อปรารถนาจะบริจาคทาน ก็ไมมีทรัพยใหบริจาค ทั้งนี้โดย
คําสั่งของพระราชนัดดาเจาชายสัมปทิผูซึ่งเปนโอรสของเจาชายกุณาละ
เมื่อเสด็จสวรรคตแลวราชสมบัติก็ตกแกพระเจาสัมปทิ
ประวัติอโศกในปกรณบาลี
ในคัมภีรมหาวังศะและคัมภีรสมันตปาสาทิกาเลาวา พระราช
มารดาของพระเจาอโศกทรงนามวาศิริธรรมา เปนอัครเหสีของพระเจา
พินทุสาร เมื่อพระนางทรงครรภอโศกนั้น มีอันเปนใหพระนางนึก
ปรารถนาจักเหยียบดวงอาทิตยและดวงจันทร ปรารถนาอยากจะเสวย
ดวงดาวและเมฆกับรากดินภายใตพนื้ ปฐพี อโศกมีอนุชารวมครรภพระ
มารดาองคหนึง่ ชื่อติศ อยูมาวันหนึ่งพระเจาพินทุสารทรงอุมอโศกใหนงั่
เลนอยูบนพระเพลา ทรงหยิบมหาสังขทักษิณาวัตรใหอโศกเลน อโศก
ไดถายมูลลงใสมหาสังขนั้น พระบิดาจึงยกสังขขึ้นรดลงยังเศรียรเกลา
ของโอรส พระนางศิริธรรมาจึงใหบอกความแกอาชีวกคนหนึ่งที่ทรง
นับถือ อาชีวกนั้นพยากรณวา โอรสนั้นตอไปจักไดเปนจักรพรรดิแหง
ชมพูทวีปดวยนิมิตนั้น กระแสความทราบไปถึงพระเจาพินทุสาร
พระเจาพินทุสารทรงหวงใยพระราชบุตรองคอื่นๆ อีกมีจาํ นวนถึง ๙๙
องค อันเกิดแตมเหสีองคอื่น ๆ ทรงเกรงการทําสงครามชิงราชสมบัติ
จึงแตงตั้งอโศกใหไปเปนอุปราชครองแควนอวันตี อโศกเดินทางมาถึง
เมืองเวทิส ไดเห็นธิดาเวทมานกเศรษฐีก็พอพระทัย จึงขอมาอุปภิเศก
เปนมเหสี แลนางนั้นไดใหกําเนิดโอรสธิดากับอโศก ณ นครอุชเชนีขึ้น ๒
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องค เปนชายหนึ่งหญิงหนึ่ง ฝายชายทรงนามวาพระมหินทร ฝายหญิง
ทรงนามวาสังฆมิตตา จําเนียรกาลลวงมา พระเจาพินทุสารประชวรใกล
สวรรคต ไดมีรับสั่งใหเรียกอโศกเขาเฝาและมอบราชสมบัติให ครั้งนัน้
ยังมีพระโอรสองคใหญอีกพระองคหนึ่ง เปนพระโอรสหัวปของพระเจา
พินทุสาร ทรงนามวาเจาชายสุมนะ เจาชายสุมนะไมพอพระทัย ได
ปรึกษาดวยพระอนุชาอีก ๙๘ องค รวมกันยกกองทัพมารบแยง
ราชสมบัติกับอโศก อโศกเปนฝายชนะ จึงจับพระเชษฐาพระอนุชาทั้ง
๙๙ องคสําเร็จโทษเสีย แลวจึงปราบดาภิเษกขึ้นเปนกษัตริย ตั้งเจาติศอนุชารวมพระมารดาเปนอุปราช เดิมพระเจาอโศกเลื่อมใสในลัทธิ
พราหมณตามรอยพระบิดา ครั้นอยูตอมาไดศึกษาเห็นความวิปริตของ
พวกพราหมณ จึงหมดความเลื่อมใส วันหนึ่งทรงทอดพระเนตรเห็น
สามเณรในพระพุทธศาสนารูปหนึ่งชื่อนิโครธ สามเณรก็มีกิริยาเยือกเย็น
เครงครัดนาเลื่อมใส มีพระราชศรัทธาจึงนิมนตเขาไปในพระราชมณเฑียร
นิโครธสามเณรไดแสดงธรรมโปรดพระเจาอโศกใหตั้งอยูในพระพุทธศาสนา
ละเลิกพระอุปนิสัยอันดุรายสิ้น นัยวานิโครธสามเณนี้เปนโอรสของ
เจาชายสุมนะ พระเจาอโศกมหาราชเมื่อเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแลว
ก็โปรดใหสรางพระเจดีย ๘๔,๐๐๐ และสรางพุทธวิหารทั่วไปในชมพูทวีป
เฉพาะในแควนมคธไดโปรดใหสรางมหาวิหารใหญ มีชอื่ เสียงที่สุดคือ
"อโศการาม" คณาจารยองคสําคัญ ๆ ที่ปรากฏชื่อในมหาวังศะยุค
พระเจาอโศก มีพระวรุณเถระ พระโมคคัลลีบุตรติศเถระ พระสุมิตรเถระ พระอินทคุตตเถระเปนตน พระโมคคัลลีบุตรติศเถระมีบทบาท
สําคัญกวาเพื่อน ทานมีสํานักอยู ณ อุโธตังคบรรพตทางตอนตนของ
แมน้ําคงคา ไดเปนประธานในการสังคายนาครั้งที่ ๓ ดังมีเรื่องดําเนินวา
เมื่อพระเจาอโศกมหาราชเสวยราชยแลวได ๘ ป พวกเพียรถียนักบวช
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นอกพระศาสนาไดปลอมบวชเขาเปนภิกษุเพื่อปรารถนาลาภสักการะ
เปนเหตุใหสงฆฝายธรรมวาทีทั้งหลายรังเกียจ มิอาจทําอุโบสนถสังฆกรรม
กันเปนเวลานานถึง ๗ ป พระเจาอโศกมหาราชดํารัสใหอํามาตยคนหนึ่ง
ไประงับอธิกรณเรื่องนี้ ณ อโศการาม และขอใหสงฆทําสังฆกรรมกัน
อํามาตยนั้นไดเขาไปแสดงพระราชประสงคนั้นแกสงฆฟง พระภิกษุรูปใด
ขัดขืนก็ถูกอํามาตยประหารชีวิตเสีย ๒-๓ องค ลวนเปนสงฆฝายธรรม
วาทีทั้งสิ้น เมือ่ พระเจาอโศกทราบการกระทําอันเกินคําสั่งเชนนี้ ก็รอน
พระองคเสด็จมาถามภิกษุทั้งหลายวา บาปที่ประหารพระจะตกแกผูใช
หรือผูเฒา ปรากฏวาสงฆทั้งหลายมิอาจวิสัชนาใหเปนที่แจมกระจางได
และสงฆทั้งหลายนั้นก็ทูลแนะนําใหไปอัญเชิญพระโมคคัลลีบุตรติศเถระ
มาวิสัชนา พระเจาอโศกจึงไดสงทูตไปนิมนตพระโมคคัลลีบุตรติศเถระ
มาวิสัชนาแกขอกังขานั้น และขอใหทานเปนประธานชําระความยุงเหยิง
ในพระศาสนา ผลของการชําระปรากฏวามีภิกษุเหลาเดียรถียถูกบังคับ
ใหสึกถึง ๖ หมื่นรูป แลวพระโมคคัลลีบุตรติศเถระไดชมุ นุมสงฆ
บริสุทธิ์ ๑,๐๐๐ รูป ทําตติยสังคายนา ณ อโศการาม ๙ เดือนจึงสําเร็จ
อายุของพระโมคคัลลีบุตรติศเถระได ๗๒ พรรษา นับเปนปเสวยราชย
ที่ ๑๗ ของพระเจาอโศก ครัน้ แลวพระโมคคัลลีบุตรติสเถระจึงสง
สมณทูตออกจาริกเผยแพพระพุทธศาสนายังประเทศตางๆ ภายใต
ราชูปถัมภของพระเจาอโศก มีประเทศลังกาและแหลมสุวรรณภูมเิ ปน
อาทิ
พระเจาอโศกในประวัติศาสตร
พระเจาอโศกมหาราช ไดขึ้นเสวยราชเปนกษัตริยองคที่ ๒ แหง
เมารยะวงศในราวป พ.ศ.๒๔๗ เกิดสงครามแยงราชสมบัติอยู ๔ ป
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มาทําพิธีปราบดาภิเศก เมื่อป พ.ศ.๒๗๘ สําหรับเรื่องแยงราชสมบัติถึง
ฆาฟนพี่นองญาติมิตรนั้น มีนักปราชญบางทานไมเชื่อถือ ดวยไดอานพบ
ขอความในศิลาจารึกวาพีน่ องญาติมิตรของพระเจาอโศกยังมีชีวิตอยูมากมาย
จึงพากันเชื่อวาเรื่องภราดาฆาตจะเปนเรื่องแตงขึ้น หามีความจริงอยูมไิ ด
แตขาพเจาสันนิษฐานวาเรื่องนี้ตองมีความจริงแนนอน สวนการประหาร
ภราดาจํานวนเทาไรนั้นคงไมปรากฏ และจะตองไมเปน ๙๙ องคอยาง
ในบาลีวา อาจประหารเพียรพระเชษฐาองคสําคัญ ๆ เทานั้น เรื่องแยง
ราชสมบัตินี้เปนเหตุใหการราชาภิเศกตองลาชาถึง ๔ ป
มูลเหตุทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ในปกรณขางฝายบาลีและสสกฤตกลาวตรงกันหมดวา บรรพชน
ของพระเจาอโศกลวนเปนผูเลื่อมใสในศาสนาพราหมณและศาสนาเชน
พระเจาอโศกแตนอยเดิมก็เลื่อมใสศาสนาพราหมณ เพิ่งหันมาศรัทธา
ปสาทะในพระพุทธศาสนาเมื่อเสวยราชยและโดยการชักจูงของพระสมุทระ
หรือนิโครธสามเณร แตในศิลาจารึกหลักที่ ๑๓ ของพระองคเอง กลาว
วาเมื่อ พ.ศ.๒๘๖ เสด็จนําพยุหโยธาลงไปตีอาณาจักรกลิงคะ ซึ่งตั้งอยู
ทางลุมแมน้ํามหานทีตอนใตอาณาจักรมคธลงมา ไดทรงพิฆาตชีวิต
มนุษยเสียเปนอันมาก จนสลดพระทัยหันมาฝกใฝทางศาสนาแทน ดัง
ขอความในจารึกนั้นวา
"เมื่อสมเด็จพระเจาอยูหวั เปนทีรักแหงทวยเทพ(คือพระเจาอโศก)
ราชาภิเศกแลวได ๘ ป มีชัยชนะแกอาณาจักรกลิงคะ ทรงไดเชลย
ศึกจากแวนแควนนัน้ ๑๕๐,๐๐๐ คน พิฆาตเขนฆาเสีย ณ ที่นั้น
๑๐๐,๐๐๐ คน และคนจํานวนมากหลายไดสิ้นชีพลง นับตั้งแตปราบ
แควนกลิงคะไดจนถึง ณ บัดนี้ พระเจาอยูหวั ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ
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จึงไดเริ่มอภิบาลรักษาธรรม ทรงปรารถนาพอพระทัยในธรรม และทรง
รักการสั่งสอนธรรม โดยเรื่องการชิงชัยนั้นเองบันดาลใหพระเจาอยูหวั
ซึ่งเปนที่รักแหงทวยเทพ กําสรวลสลดสังเวชพระทัยนักในการเสด็จไป
ตีแควนกลิงคะ ทั้งนี้เนื่องดวยการรบพุงตีชิงประเทศยอมจะตองมีการ
ประทุษราย การพิฆาตผูคน หรือการจับคราคนมาเปนเชลย ซึ่งเปน
เหตุการณที่พระเจาอยูห ัวทรงโทมนัสพระทัยเหลือเกินนักแลว"
พระเจาอโศกก็เชนเดียวกับนักลาสัตวบางคนซึ่งฆาสัตวเสียจนนับ
ไมถวน แตแลววันหนึ่งเกิดทิง้ อาวุธทําลายปนปฏิญาณเลิกฆา ดวย
อารมณสะเทือนอยางรุนแรง เกิดความสลดในประทุษกรรมของตนเอง
จึงเปลี่ยนวิถีชีวิตใหมเปนคนละคน นักประวัติศาสตรบางคนสันนิษฐาน
วา พระเจาอโศกไดเกิดความปสาทะในพระพุทธศาสนา ตั้งแตครั้งยัง
เปนมหาอุปราชครองอุชเชนีอยู และยอมเปนสิ่งธรรมดาอยูเองที่หลัก
พระธรรมอันล้ําเลิศของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะตองเขาไปซึมซาบ
พระทัยของพระองค ยิ่งเสียกวาพราหมณธรรมหรือเชนธรรมซึ่งเปน
ศาสนาแหงบรรพชน สําหรับกรณีเรื่องพระสมุทระในปกรณสสกฤตและ
เรื่องนิโครธสามเณรในปกรณบาลี ถาจะมีจริงก็จะตองเปนเหตุการณที่
เกิดขึ้นภายหลังมหายุทธสงครามกลิงคะ และนับวาเปนเหตุเราใหพระ
จักรพรรดิราชพระองคนั้นนอมแนวใครธรรมยิ่งขึ้น
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บทที่ ๑๗
ระบบการปกครองโดยธรรมาธิปไตย
เมื่อพระเจาอโศกกลับพระทัยมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแลว
ก็ไดพยายามนําหลักธรรมวินัยของพระพุทธองคมาเปนนโยบายการปกครอง
รัฐ ทรงตระหนักวาชัยชนะที่แทจริงไมใชชัยชนะอันเกิดจากเดชานุภาพ
ทั้งนี้เพราะชัยชนะดังกลาวจะมีอิทธิพลดํารงอยูก็เพียงชัว่ กาลอายุของบุคคล
และมีอยูเสมอที่อานุภาพนั้นยืนยงไมถึงชั่วชีวิตเสียดวยซ้ํา แตในประการ
ตรงกันขามท ชัยชนะอันเกิดจากคุณานุภาพโดยธรรมจักเปนชัยชนะอัน
ยืนยงคงทนตลอดชั่วกัลปาวสานทีเดียว พระองคไดรับความดลบันดาล
พระทัยจากเรือ่ งราวธรรมจักรพรรดิราชในพระสูตรของพระพุทธศาสนา
จึงปฏิบัติพระองคืเปนพระธรรมจักรพรรดิราช และทรงประกาศความ
รูสึกไวในศิลาจารึกดังนี้
"สมเด็จพระเจาอยูหวั ปยทัสสี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ทรง
ปรารถนาความไมประทุษรายในสรรพสัตว ความสังวรตน ความ
ประพฤติสม่ําเสมอ และความสุภาพ และโดยประการนั้นพระเจาอยูหวั
ทรงไดพิจารณาประจักษแลววาธรรมวิชัยคือชัยชนะโดยธรรม นับเปน
ชัยชนะอันสูงสุด พระเจาอยูห ัวไดทรงรับผลสําเร็จในชัยชนะดังกลาว
สืบตอกันมิรูสิ้น (ทั้งในอาณาจักรของพระองค) และแผตลอดไปใน
บรรดาเผาพันธุมนุษยอื่น ๆ ที่อาศัยอยูรอบพระราชอาณาเขต แมใน
แวนแควนซึ่งไกลออกไปตั้ง ๖๐๐ โยชน อันมีกษัตริยชาวโยนกทรง
พระนามวา อันติโยคะ
๑

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

ก็เหมือนกัน ภาคใต (ของอาณาจักรมคธ) ลงไป
ถึงดินแดนของพวกโจฬะ พวกปาณฑยะและกระทั่งถึงตามพปณณี
ในประการเดียวกัน ณ แวนแควนทั้งหลายของพระราชาธิบดีแหงพวก
ยวนะและกัมโพชะ พวกนาภกะและนาภปนติ พวกเจาโภชะผูครอง
โดยสืบสันตติ พวกอันธระและพวกการินทะ เหลานี้ ทุกหนทุกแหง
ปฏิบัติตามธรรมานุสาสนของสมเด็จพระเจาอยูหวั แมชนชาวประเทศ
อื่นซึ่งคณะทูตของพระองคมิไดไปถึง ครั้นไดทราบถึงการปฏิบัตธรรม
ของสมเด็จพระเจาอยูหวั และธรรมโฆษณาของพระองคแลว ชนชาว
ประเทศทั้งหลายเหลานัน้ ก็ลงมือปฏิบัติตาม และชักชวนกันใหปฏิบัติ
ตาม
และชัยชนะเห็นปานเชนนี้ ไดนํามาซึ่งความปติและความรักใคร
ความรักใครโดยประการนี้จงึ จักดํารงคงมัน่ อยูได เพราะมันเผล็ดผล
จากธรรมวินยั ถึงกระนั้นความปติพึงใจดังกลาวก็ยังนับวาเปนผล
เล็กนอย (ขอนีเ้ พราะเหตุไร) เพราะวาสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรง
มุงหมายผลอันโอฬารยิ่งกวา คือผลที่จะรับในโลกหนา พระราชพระราชนัดดา และพระราชปนัดดาทั้งผองของขา ทราบชัดถึงชัยชนะ
แบบใหมของขา จักไดไมไปเที่ยวเสาะแสวงหาชัยชนะแบบอื่น ขอให
เขาเหลานั้นพึงเขาใจเถอะวา ชัยชนะทีจ่ ริงแทมีแตชยั ชนะโดย
ธรรมานุภาพเทานั้น"
๑ พระเจาตุรมายะคือพระเจาปโตเลมี ราชาประเทศอียิปต พระเจาอันติเกนะ
คือพระเจาอันติโกนราชาประเทศมาซิโดเนียในยุโรป พระเจาอลิกสุนทระคือ
พระเจาอเล็กซานเดอรราชาเมืองเอปรุส และพระเจามฆะคือพระเจามาคัสเจา
ครองนครเล็ก ๆ นครหนึ่งอยูถ ัดอียีปตไปทางบูรพา
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พระเจาอโศกจึงนับไดวาเปนราชันผูพิชติ พระองคเดียวในโลก ซึ่ง
ดําเนินนโยบายปกครองโดยธรรมาธิปไตย ทั้ง ๆ ที่แสนยานุภาพของ
พระองคก็ยังพรั่งพรอมสมบูรณรอเวลารุกรานประเทศแวนแคนอื่นอยู
ทุกเมื่อ พระองคไมเคยรูจักคําวาพายแพนบั ตั้งแตทรงแผพระกฤษฎาวิชัยเพื่อสันติแทน นับวาเปนบทอัศจรรยบทหนึ่งในหนาประวัติศาสตร
แหงโลกมนุษย ใชวาพระองคจะผิดหวังเพราะเสียเชิงศึกหรือจะเปนดวย
กองทัพ ไรศักดาจึงทรงเปลี่ยนแสวงหาเกียรติคุณทางศาสนาก็หามิได
ราชันผูพิชิตหลาย ๆ พระองคที่โลกเคยมี สวนมากมักประพฤติองคเปน
ทรราช หรือมิฉะนั้นก็เปนจอมฆาตกรซึ่งมีความทะเยอทะยานปรารถนา
เปนเจาโลกาดวยวิธีทําสงครามอยางไมรูอมิ่ จนที่สุดตองพายแพสลายไป
จําเนียรกาลตอมาก็ปรากฏมีกษัตริยพุทธมามกะหลายพระองคในนานา
ประเทศ ที่นับถือพระพุทธศาสนา ไดพยายามดําเนินตามรอยพระบาท
ของพระเจาอโศกมหาราช อนึ่ง จากจารึกอันนี้ทําใหเราทราบวา ธรรมวิชัยของพระเจาอโศกมิไดทรงคาดหมายแตจะใหประชาราษฎรประสบสุข
ในปจจุบนั เทานั้น หากพระองคยังทรงคํานึงถึงปรภพ ซึ่งแสดงวา
พระองคมีศรัทธามั่นในเรื่องกฎแหงกรรมและวัฏสังสาระจึงทรงเพิ่มพูน
พระบารมีใหยงิ่ ๆ ขึ้น เพื่อความเสวยสุขทั้งในเมื่อนี้เมื่อหนาอีกดวย
พระบารมีซึ่งพระองคบําเพ็ญและประกาศชักชวนใหประชาชนบําเพ็ญ มี
ปรากฏในจารึกตอไป
ทรงอุทิศพระองคเปนธรรมทาส
"สมเด็จพระเจาอยูหวั ปยทัสสีผูเปนที่รักของทวยเทพ มิไดทรงถือ
ชื่อเสียงในภพปจจุบันนีเ้ ทียบเทากับผลอันโอฬาร ซึ่งพระองคจักพึง
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ไดรับในอนาคตกาล ทรงจํานงหมายชื่อเสียงเพียงประการเดียวคือ ขอ
ใหทวยประชานิกร ไดทราบกิจซึ่งพระองครับใชพระธรรมทั้งในภพนี้
และภพหนาตอไป ฯลฯ ... ขอนั้นเพราะเหตุดังฤา ก็เพื่อ
ประสงคใหบรรดานิกรชนไดรอดจากผลของมิจฉาอาชีวะซึ่งไมเปนกุศล
นั่นเอง"
ถาหัวหนานักปกครองประเทศตาง ๆ สละตนเองเปนธรรมทาสได
อยางพระเจาอโศก ไมเปนทาสของเงินตราหรือพรรคพวก ประเทศจะ
ตองรุงเรืองแนนอนมิตองกังขา การสงครามก็จะไมมี
สมเด็จประพาสเพื่อธรรม
ในพระราชกําหนดที่ ๘ มีจารึกวา
"ในอดีตกาลพระเจาเทวานัมปยะทั้งหลาย (คําวาเทวานนปริย ใน
จารึกใชเปนราชอิสริยยศของกษัตริย เชนเดียวกับคําวามหาธรรมราชาของไทย) ไดเคยเสด็จประพาสเพื่อความสําราญ ในการประพาส
นั้นกิจที่ทรงกระทํากันคือการลาสัตว และความรื่นเริงสนุกอยางอืน่ ๆ
อีก
สมเด็จพระเจาอยูหวั ปยทัสสี ผูเปนที่รักของทวยเทพ พระองค
ปจจุบันภายหลังรับราชาภิเศกได ๑๐ ป พระองคเสด็จไปยังโพธิคยา
(สถานที่ตรัสรู) และจาริกเพือ่ ความรูยิ่ง ตั้งแตนั้นเปนตนมาไดเกิดการ
ประพาสชนิดเพื่อธรรมขึ้น การประพาสชนิดเพื่อธรรมนี้ มีการ
เยี่ยมเยียนสมณะชีพราหมณตาง ๆ และถวายขาวของเงินทอง ตลอด
จนการเยี่ยมเยียนพระเถระ (ของพระพุทธศาสนา) และถวายจตุปจ จัย
การเยี่ยมเยียนราษฎรตามทองถิ่นชนบทและสั่งสอนพระธรรมแกเขา
มีการเปดธรรมสากัจฉาขึ้นดวย"
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เมื่อเปนดังนี้ประชาชนจึงพากันตั้งมั่นอยูในศีลธรรมอันดี เพราะ
หัวหนาทําตนเปนตัวอยาง การเสด็จประพาสของพระมหากษัตริยยุค
สมบูรณาญาสิทธิราชยังเปนกันเองกับประชาชนเห็นปานฉะนั้น นับวาหา
ไดยากในโลก การประพาสแบบธรรมยาตราไมทําใหมนุษยหรือสัตว
เดือดรอน ไมตองเปลืองคาจับจายตอนรับเลี้ยงดูอันใด นักปกครองนา
จะลองธรรมยาตราดูบาง จะไดลิ้มรสของความสุขกายสบายใจ
ทรงปฏิวตั ิสังคมโดยธรรม
สังคมพราหมณในยุคนัน้ เต็มไปดวยความเหลวไหลมีการฆาสัตว
บูชายัญ โดยทีโ่ ยนบาปใหแก แพะ แกะ โค กระบือ อยางปราศจาก
เมตตา ชีวิตหลายหมื่นหลายแสนของสัตว ผูไรความผิตดองถูกประหาร
ประกอบยัญกรรมอยูทุกเมื่อเชื่อวัน และมีการเลี้ยงดูปูเสื่อแสดงความ
ยินดีดวยเหลายาปลาปง ตลอดจนมีการถือโชคลางมงคลตื่นขาว แต
พระเจาอโศกกลับประกาศใหยกเลิกหมด ดังศิลาจารึกวา
"[ในพระราชอาณาจักรของขา] ที่นี่หามฆาสัตวบูชายัญ หามการ
รื่นเริง เลี้ยงเหลา หรือชนสัตว ทั้งนี้เพราะสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรง
เล็งเห็นโทษมากในการเลี้ยงดูราเริงแบบนัน้ ยังมีการราเริงเลี้ยงดูบาง
ประเภทซึ่งสมเด็จพระเจาอยูห ัวเห็นวาเปนการทํากุศล [ไมจําเปนตอง
ไปบูชายัญหรือเลี้ยงเหลาหยําเปกัน] ในอดีตโภชนาคารหรือโรงครัว
ของพระองค มีสัตวหลายพันตัวตองถูกฆาเพื่อปรุงอาหารทุกวัน ณ
บัดนี้ เมื่อกําลังจารึกพระราชโองการนี้ วันหนึ่งมีสัตว ๓ ตัวเทานัน้
ที่ยังถูกฆาอยูคอื นกยูง ๒ ตัว และกวางตัวหนึ่ง สําหรับกวางนั้นไมได
ฆาเสมอไปหรอก ในเวลาตอไป สัตวทั้ง ๓ นี้ก็จักไมถูกฆาเลย"
ปรากฏในปที่ ๑๓ หลังจากราชาภิเศก พระเจาอโศกก็เริ่มเปน
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นักกินผักหรือเรียกกันในภาษาจีนวา "กินเจ" คือเสวยแตอาหารชนิดที่
ไมมีมังสะเลย ชาวอินเดียเชื่อกั นวาวัฒนธรรมมังสะวิรัติของชาวฮินดูสบื
เนื่องมาจากพระเจาอโศกนีเ่ อง เมื่อทรงหามทําบาปแลว ก็โปรดใหสราง
บุญกุศลแผเมตตาใหชนทุกชาติชั้นวรรณะตลอดลงไปจนถึงสัตวเดรัจฉาน
ดวยวิธีบํารุงความสุขแกประชาชนและสัตว ดังศิลาจารึกเลาวา
"ทุกหนทุกแหงในราชอาณาจักรของสมเด็จพระปยทัสสีผูเปนที่รัก
แหงทวยเทพและทั้งอาณาจักร ซึ่งติดตอใกลเคียงกับอาณาจักรของ
พระองคเปนตน วาโจฬะ ปาณฑยะ สัตติยะปุระ ไกลออกไปจนถึง
ตามพปณณิ (คือเกาะลังกา) ราชอาณาจักรโยนกของพระเจาอันติโยคะ
(คือพระเจาแอนติโอโคสที่ ๒ แหงประเทศซีเรีย) หรือแมวาพระราชา
อื่นซึ่งอยูใกลเคียงกับพระเจาอันติโยคะนัน้ สมเด็จพระเจาอยูหวั โปรด
ใหมีการรักษาโรค ๒ ประการ คือการรักษาโรคมนุษยประการ ๑
การรักษาโรคสัตวอีกประการ ๑ (โรงพยาบาลทั้ง ๒ อยาง) มีทั่วไปใน
พระราชอาณาจักรเหลานี้ทกุ หนแหง
ถาโอสถสําหรับมนุษยและสัตวในที่นั้น ๆ ไมมี พระองคก็โปรด
เกลา ฯ ใหเก็บหาไว แลวจัดปลูกขึ้นไวใหพรอมทั่วทุกดาวแน ราก
เหงา (ที่เปนยา) ดวย และผลไม ณ ที่ใดขาดแคลน ก็โปรดเกลาให
นําไปปลูกขึ้นไว ทรงโปรดใหปลูกตนไมไวตามถนนหนทาง แลใหขุด
สระน้ําไวสําหรับมนุษยและฝูงสัตวจะไดอาศัยบริโภค"
แปลวาพระเจาอโศกไดสรางโรงพยาบาลสาธารณะขึ้น ทั้งยังมี
โรงพยาบาลสัตว ซึ่งนับไดวา โรงพยาบาลสัตวของพระองคเปนเกาทีส่ ุด
กอนชาวยุโรปสรางเสียดวยซ้ํา นอกจากนีย้ ังทรงเปนนักปลูกปา รักษาปา
และแกเศรษฐกิจไปในตัวอีกดวย
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เลิกพิธีตองและใหปฏิบัติธรรมแทน
"สมเด็จพระเจาปยทัสสีผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ประกาศแก
ราษฎรวา ที่ราษฎรทั้งหลายประกอบกิจมงคลตาง ๆ ในยามปวย หรือ
ยามสมรส ยามคลอดบุตร ยามเดินทางไกล ในยามหรือโอกาส
คลายคลึงกันอยางนั้น ประชาราษฎรไดพากันประกอบพิธีมงคลตาง ๆ
มิใชแตเพียงเทานั้นพวกหญิงแมเจาเรือนประกอบพิธีมงคลมากมาย
หลายอยาง ซึ่งลวนแตไมมีสาระและไมมีคา ...การมงคลอีกประการ
หนึ่ง นัน่ คือมงคลอันกอปรดวยธรรม ยอมมีผลมากกวา ก็การมงคล
อันกอปรดวยธรรมนั้นไดแก การปฏิบัติตนอยางดีตอทาสและคนรับใช
การยกยองเชิดชูแดครูบาอาจารย การมีใจรักในปาณชาติสงมีชีพ การ
ถวายทานแดสมณพราหมณ การกระทําเลานี้และการกระทําอื่นอีกที่
ละมายกัน เรียกวาการมงคลอันประกอบดวยธรรม
ดังนั้น บิดา บุตร พี่หรือนอง คนที่เปนนายเขาตลอดจนมิตร
สหายสมควรแลวที่จกั ชวยกันประกาศวา มงคลอันปอปรดวยธรรมนี้ดี
เยี่ยมโดยแท จงปฏิบัติกันใหสําเร็จกระทั่งบรรลุถึงผลที่จํานงหมาย
เถอะ"
แปลวาพระเจาอโศกใหเลิกการถือมงคลโชคลางตื่นขาว แตโปรด
นําหลักธรรมานุธรรมปฏิบัติในมงคลสูตรของพระพุทธองคมาใชแทน
เพราะมงคลมิไดอยูที่พิธีรีตอง แตขอสําคัญอยูที่ตัวของบุคคลผู
ปรารถนามงคลวาไดปฏิบัตติ นใหเปนบุญเปนกุศลหรือหาไมตางหาก
อบรมใหรูคุณคาธรรมทาน
"สมเด็จพระเจาปยทัสสีผูเปนที่รักแหงทวยเทพตรัสดังนี้ ไมมี
ทานใดที่มีผลเทียมเทาการใหธรรมะเปนทาน และความเปนญาติมิตร
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กันโดยธรรม จากการกระทําเชนนี้ยอมมีการกระทําอื่นทีช่ อบอีกตามมา
คือการปฏิบัติดีตอทาสและคนใช การเชื่อฟงบิดามารดา การเอื้อเฟอ
เผื่อแผเจือจานแกเพื่อนผูงญาติมิตรและสมณพราหมณ กับการ
ละเวนฆาสัตวมีชีวิตบูชายัญ การกระทํานีเ้ ปนสิ่งดียิ่ง เปนกิจที่ควรทํา
ควรจะประกาศโดยบิดา บุตร หรือนอง คนที่เปนนายเขา และแมมิตร
สหายก็ควรจะประกาศดวย การใหธรรมทานนี้ผูใหยอมบรรลุผลดีทั้ง
ในภพนี้และภพหนาไมมีสิ้นเลย"
ทรงตั้งขาหลวงสงเสริมปฏิบตั ิธรรมแทนพระองค
"...ขาไดจัดตั้งหลักศิลาจารึกพระธรรมวินัยขึ้นไวหลายหลัก
และไดแตงตั้งธรรมมหาอํามาตยไวหลายคนดวยกัน เพื่อจักไดปาว
ประกาศพระธรรมวินัย .... ฯลฯ .... ธรรมมหาอํามาตยเหลานั้น มี
หนาที่สงเสริมการประดิษฐานอันถาวรของพระธรรม ความไพโรจนของ
พระธรรมในประดาทวยราษฏร และมีหนาที่สงเสริมใหบังเกิดความ
อุดมสมบูรณดว ยทรัพยกับความสุขแกผูปรารถนาธรรมทั้งมวล อนึ่ง
ธรรมมหาอํามาตยเหลานีย้ ังมีหนาที่คอยสงเสริมความสุขสบายของเหลา
ขาทาสของขา ของสมณะชีพราหมณ ของผูมั่งคั้ง ของคนยากจน ของ
คนเฒาชรา...และมีหนาที่กําจัดความอยุติธรรมเกี่ยวกับการจําคุกลงอาญา
มีหนาที่กําจัดอุปสรรคและใหความชวยเหลือใหพนอุปสรรคนั้น แกคน
ที่มีบุตรหลานมาก หรือคนทีอ่ ับจนลําบาก หรือคนสูงอายุ"
แปลวาธรรมมหาอํามาตยเหลานี้ เปนนักสังคมสงเคราะหไปดวย
ในตัว นับวาสังคมยุตพระเจาอโศกเปนสังคมที่สบายที่สุด มีสถาน
สงเคราะหคนลูกมาก สถานสงเคราะหคนชรา สถานจัดหาอาชีพแกคน
วางงาน ปจจุบนั ในบางประเทศก็ยังมิไดมคี วามเจริญดานสังคม
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สงเคราะหอยางอินเดียยุค ๒,๐๐๐ ปเศษนี้เลย
พระราชโองการกําชับขาหลวงปกครองหัวเมือง
พระเจาอโศกทรงปกครองราษฎรแบบพอปกครองลูก และทรงมี
พระราชนิยมโองการใหบรรดาขาหลวงเจาเมืองตามหัวเมืองทั้ง เอก โท
ตรี ใหปฏิบัติตนตอราษฎรอยางพอกับลูกเชนเดียวกัน ใหถือความสุข
ของราษฎรเปนนโยบายของการปกครองโดยตรง ดังพระองคตรัสไวใน
จารึกวา
"ทวยราษฎรเปนลูกขา และขามีความประสงคตอลูกของขาใหมี
ความมั่งคั่งสมบูรณพูนสุขทุกอยาง ความสุขทั้งในภพนี้ภพหนาเปน
ฉันใด ขาก็จ๋ ํานงหมายอยางเดียวกันนี้ในทวยราษฎรดวยฉันนั้น
...ความริษยา ความคลายวิรยิ ะ ความปราศจากปรานี ความไรขันติ
และความไมขยัน ความเกียจครานและเฉื่อยชา (ตอหนาที่ราชการ)
เจาตองกีดกันมิใหอกุศลธรรมเหลานี้เกิดขึน้ ในตัว (คําสั่งของขา) หาก
เจาปฏิบัติไดสาํ เร็จก็จักเผล็ดมหาผล หากปฏิบัติไมสําเร็จก็จักเผล็ด
ความเสียหายมากมาย ผูซึ่งทําไมสําเร็จ เขาจักมิไดไปสูสวรรค หรือ
ราชูปถัมภกเลย....ทั้งจักมิไดรับความเมตตาจากขาดวย แตหากรณีที่
เจากิจตามโองการของขาไดสําเร็จ เจาก็จกั ไดเสวยสวรรคและชื่อวา
เจาไดชําระหนี้ของเจาแกขา (ผูซึ่งชุบเลี้ยงแตงตั้งใหเปนคนใหญ
โต)...ขาไดมอบอํานาจใหเจาบานผานเมือง ปกครองราษฎรจํานวน
หลายแสนมีอาํ นาจในการใหรางวัล ตอบแทนความดีและลงทัณฑแกผู
ทําความชั่วไดตามปรารถนา เพื่อเจาเมืองเหลานั้นจักไดทําหนาที่ของ
เขาอยางมั่นใจ ปราศจากความเกรงกลัว (อิทธิพล) ทั้งนี้กเ็ พื่อความสุข
ความเจริญของราษฎร เปรียบเหมือนหนึ่งคนที่มอบบุตรของตนแก
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พี่เลี้ยงนางนมที่สามารถ ก็ยอมโปรงใจและนึกวาพี่เลีย้ งนางนมที่
สามารถนี้สนใจดูแลบุตรของขาใหมีความสุขความสําราญ"
แผธรรมานุภาพแกหัวเมืองและประเทศชายแดน
แวนแควนอื่น ๆ อันอยูโดยรอบพระราชอาณาเขตที่ยงั ไมถูก
กองทัพพระเจาอโศกบีฑา เมือ่ ประจักษอานุภาพของพระเจาอโศกก็พา
กันหวาดหวัน่ วาในวันใดวันหนึ่ง แสนยากรของมคธคงจะรุกรานมาถึง
อาณาจักรของตนเปนแน ดูตา งระยอเดชของพระเจาอโศกทั้งนั้น เพราะ
ฉะนั้นเมื่อพระเจาอโศกมีพระราชกําหนดนิยมอยางไร แมประเทศมิได
เปนเมืองขึ้นก็ยินยอมปฏิบัตติ าม ยิ่งมาประจักษวาพระราชกําหนดนิยม
ในชั้นหลังแตสงครามกลิงคะเปนตนมา ลวนแตเปนพระราชกําหนดนิยม
สันติภาพเปนประโยชนสุขแกโลกไดจริง พวกประเทศบานเมืองดังกลาว
ก็เกิดปติอนุโมทนาและพากันปฏิบัติตามยิง่ ขึ้น สําหรับพระเจาอโศกดู
เหมือนจะทรงเขาพระทัยในความรูสึกของชาวแวนแควนเหลานั้น ฉะนัน้
จึงทรงประกาศแกบรรดาขาหลวงผูปกครองชาวชนเผาตาง ๆ ชายแดน
อาณาเขต ใหทราบพระราชนิยมวาจะตองปกครองชาวชนเผาชายแดน
อยางใด เมื่อเปนดังนั้นกิติศัพทก็จักแพรเขาไปถึงโดยเร็วในแวนแควน
อื่น ๆ ที่อยูติดเนื่องกันทราบพระราชประสงคไดโดยถองแท ไมตอง
หวาดหวั่นอีกตอไป ดังศิลาจารึกวา
"ถา (สูเจาเหลาขาหลวงจักถามวา) สมเด็จพระเจาอยูห ัวมี
พระราชโองการอยางไรแกเราเกี่ยวกับชนชาวปลายแดนที่ปราบปรามยัง
ไมราบคาบ ขาก็จักตอบวาสมเด็จพระเจาอยูหวั มีพระราชประสงควา
เขาเหลานั้นไมพึงหวาดหวัน่ ขา เขาเหลานั้นควรปลงใจเชื่อมั่นในขา
และรับความสุขสบายจากขา มิใชรับความทุกขโศก...ขาปรารถนาวา
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ชนเหลานั้นควรจะปฏิบัติธรรม และรับผลจากการปฏิบัติธรรมนั้นทั้งใน
ภพนีแ้ ละภพหนาโนน เมื่อสูเจา (เหลาขาหลวง) เขาใจในความ
ประสงคของขาแลว ก็จง (กลับไป) ปฏิบัติหนาที่ของสูเจา จงปฏิบัติ
ตอปวงชนเหลานั้นโดยความซื่อตรง และจงทําใหเขาเหลานั้นเชื่อขา
และเขาถึงความจริงไดวา สมเด็จพระเจาอยูหวั เปรียบเสมือนหนึ่งพอ
ของเรา พระองคมีความรักใครพวกเราดุจเดียวกับพระองครักพระองค
เอง เราทั้งผองนี้เปนลูกหลานของพระองค...สูเจา (เหลาขาหลวง)
จงพยายามปฏิบัติตามโองการของขาใหบรรลุผลตามจํานงหมายเถอะ"
ผลการปกครองในระบอบธรรมาธิปไตย
คือสวรรคในมนุษยโลก
"มา ณ ยุคปจจุบันนี้ โดยเหตุที่สมเด็จพระเจาอยูห ัวผูเปนที่รัก
แหงทวยเทพไดทรงปฏิบัติธรรมแลว (ประชาราษฎร) แทนที่จะไดยนิ
เสียงยุทธเภรี ก็เปลี่ยนเปนไดยินเสียงธรรมเภรีแทน...ฯลฯ... ใน
อดีตกาลกอนนิกรชนแหงชมพูทวีปมิไดเคยอยูรวมกับทวยเทพ ครั้นมา
ณ บัดนี้ นิกรชนทั้งมวลไดอยูรวมกับทวยเทพแลว อยางนี้คือผลแหง
การปฏิบัติธรรมโดยเครงครัดกวดขันของขาไมตองสงสัย"
เมื่อทุกคนปฏิบัติเครงครัดในธรรมเชนปฏิบัติเครงในเรื่องหิริโอตตัปปะ
ความเกรงกลัวละอายตอบาป ซึ่งพระพุทธองคตรัสวาเปนเทวธรรม
คนใดมีเทวธรรมคนนั้นก็ยอมเปนเทวดาทันตาเห็นในชาตินี้ ผูใดปฏิบตั ิ
เครงในขอเมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขา ขอใดขอหนึ่งซึง่ พระพุทธองค
ตรัสวาเปน "พรหมวิหาร" ทีอ่ ยูของพระพรหมหรือปกติภาพของพระ
พรหม ผูนั้นเปนพระพรหมกันในปจจุบันโดยคุณธรรมดังกลาว ฉะนัน้
คนในประเทศอินเดีย ยุคพระเจาอโศกพากันปฏิบัติธรรมกันมาก ทุกคน
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ก็เปนเทวดาจึงชื่อวาไดอยูรวมกับทวยเทพ แปลวาพระเจาอโศกทรงสราง
อาณาจักรสวรรคขึ้นในโลกมนุษย ดวยระบอบการปกครองตามแนวของ
พระพุทธศาสนาโดยแท
อักษรศาสตรยคุ พระเจาอโศก
อักษรศาสตรยุคนั้นเจริญมาก ดังปรากฏการจารึกเรื่องราวในศิลา
จะยกอักขระบาลีภาษาวิธีในศิลาจารึกที่ผาขัลสินาตะวันออก ซึ่งจารึก
ดวยภาษาบาลีมาแสดงไวเปนตัวอยาง
อิย ธมลิป เทวาน ปเยนา ปยทสินา (ลญา) เลขป (ตา) (พึงสังเกตวิธีใช "ล"
แทนตัว "ร")
ธรรมลิปประกาศขอธรรมนี้พระราชา ปยทัสสีที่รักแหงทวยเทพ โปรดเกลา
ใหจารึกไวแลว
ฯลฯ
สวต วิชติ าสุ เทวาน ปยสา ปยทสิสา ลาชิเน เย จ อตา มถ โจฑา ปฑิยา สาติยปุโต
เกฐลปุโต ตําพปนิ อติโยเคนาม โยนลาชเน จ อลเน ตส อติโยคส สามตา ลาชเน
สวตเทวาน ปยสา ปยทสิสา ลาชิเน ทุเวติกิสาจ กฏา มนุสติกิสา จ ปสุติกิสา จ
ทุกหนทุกแหงในราชอาณาจักรของสมเด็จพระเจาปยทัสสีผูเปนที่รักแหงทวยเทพ
และทั้งอาณาจักรซึ่งติดตอใกลเคียงของพระองคเปนตนวา โจฬะ ปาณฑยะ สัตติยปุระ
ไกลออกไป ออกไปจนถึงตามพปณณิ ราชอาณาจักรโยนกของพระเจาอันติโยคะ หรือ
แมวาพระราชาอื่น ซึ่งอยูใกลเคียงกับพระเจาอันติโยคะนัน้ สมเด็จพระเจาอยูหวั
โปรดใหมีการรักษาโรค ๒ ประการ คือการรักษาโรคมนุษยประการ ๑ การรักษาโรค
สัตวอีกประการ ๑ มีทั่วไปในพระราชาอาณาจักรเหลานีท้ ุกหนทุกแหง
โอสธานิ มนุโสปคา นิจ ปโสปคา นิจ อาตตา นาถิ สวต หาโลปตา จ โลปาปตา จ
สวเมวา มูลานิ จ ผลานิ จ กยัตร (?) นาถิ สวต หาโลปตา จ โลปาปตา จ มเตสุ ลุขา จ
มาหิกานิ อุทปานานิ ขานาปตานิ ปฏิโภคาย ปสุมนุสาน

ถาโอสถสําหรับมนุษยและสัตวในที่นั้น ๆ ไมมี พระองคก็โปรดเกลา ฯ ใหเก็บหาไว
และจัดปลูกขัน้ ใหพรอมทัว่ ทุกดาวแดน รากเหงา (ทีเ่ ปนยา) ดวย และ ผลไม ณ ที่ใด
ขาดแคลน ก็โปรดเกลา ฯ ใหนําไปปลูกตนไมไวตามถนนหนทาง แลใหขุดสระน้ํา
ไวสําหรับมนุษย และฝูงสัตวจะไดอาศัยบริโภค
ใหความคุมครองแกทุกศาสนา
เนื่องดวยพระพุทธศาสนาไมหึงหวงเดียดฉันทศาสนาลัทธิอื่น ๆ
เปนศาสนาถือเสรีภาพเปนใหญ จึงพลอยทําใหพุทธมามกะไมใจแคบ มี
แตความเอื้อเฟอ เผื่อแผตอทุกศาสนา พระเจาอโศกทรงเจริญรอยตาม
วิถีธรรมอันนี้ จึงปรากฏวาไดพระราชทานอุปถัมภกแกศาสนาพราหมณ
ศาสนาเชน ดาบส อาชีวก ปริพพาชกพราหมณาจารยเสมอทุกถวนหนา
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กัน ฉะนั้นเกียรติคุณของพระองคจีงไปปรากฏในคัมภีรข องศาสนานั้น ๆ
และศาสนาเหลานั้นก็ถือวาพระองคเปนผูเ ลื่อมใสในลัทธิของตน แต
ตามหลักฐานขอเท็จจริงเชนโบราณสถานและปูชนียวัตถุซึ่งพระเจาอโศก
สรางก็ดี ขอความในจารึกก็ดี และปฏิปทาของพระองคกด็ ี ลวนสอ
สําแดงวา พระมหาราชทรงปสาทะศรัทธาในพระพุทธธรรม ดังจารึก
เสาศิลาซึ่งอยูในเขตประเทศเนปาลมีขอความวา
"พระเจาปยทัสสี หลังจากทรงเปนกษัตริยผูเรืองอานุภาพ (ราชาภิเศก) แลว ๑๔ ป ทรงสถาปนาพระสถูปของพระโกนาคมพุทธเจา
เพิ่มเติมใหมเปน ๒ สถูก และเมื่อปที่ ๒๔ ปแหงรัชสมัย ไดเสด็จมา
สักการะบูชาดวยพระองคเอง"
เสาศิลาจารึกอีกตนหนึ่งในแถบถิ่นเดียวกัน เปนเสาศิลาซึ่งพระเจา
อโศกโปรดใหสรางขึ้นไวในลุมพินีวันสถานประสูติของพระพุทธองค มี
ขอความวา
"สมเด็จพระเจาอยูหวั ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ราชาภิเศกแลว
๒๐ ป เสด็จมานมัสการดวยพระองคเอง ณ สถานที่นี้ ทัง้ นี้ดวย
เหตุวาพระศากยมุนพี ุทธะไดประสูติแลวที่นี้ สมเด็จพระเจาอยูหวั จึง
โปรดเกลา ฯ ใหสรางศิลารูปมา (?) และโปรดเกลา ฯ ใหสถาปนา
เสาศิลานี้ขึ้น เพื่อแสดงวาสมเด็จพระภควัตผูควรบูชาพระองคนั้นได
ประสูติแลว ณ ที่นี้ พระองคโปรดบันดาลใหหมูบานลุมพินีพนจาก
การถูกเก็บสวน (อยางเมื่อกอน) และเก็บอยูเพียง ๑ ใน ๘ ของผลที่
ไดเทานัน้ "
นอกจากนีจ้ ารึกอื่นยังมีวา
สมเด็จพระเจาอยูหวั ขอถวายความนอบนอมแดคณะสงฆแหง
มคธ และถวายอวยพรใหสงฆเจริญรุงเรืองมีอนามัยดี
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ขาแตพระคุณเจาทั้งหลาย เจากูยอมรูดแี ลววาตัวของขาพเจาได
มีความเคารพนอบนอมและเชื่อมั่นในพระพุทธเจา พระธรรมเจา
พระสังฆเจามากมายเพียงไร ฯลฯ
นอกจากทรงประกาศพระองคเปนผูเลือ่ มใสในพระพุทธศาสนาแลว
ยังปรากกวามีอยูคราวหนึ่ง เกิดพระราชศรัทธาแกกลาวถึงกับสละราชสมบัติออกผนวชเปนภิกษุอยูช ั่วกาลหนึ่ง แลวจึงปริวัตเพศออกมาเสวย
ราชยใหม พระราชปฏิปทาอันนี้นันวากลายเปนแบบแผนนิติประเพณีของ
พระมหากษัตริยที่นับถือพระพุทธศาสนาเจริญรอยตามศิลาจารึกกลาววา
"ขาไดเปนอุบาสกอยูกวา ๒ ปครึ่ง โดยมิไดพยายามปฏิบัติธรรม
ใหดยี ิ่ง ครั้งนับแตขาไดไปอยูรวมกับพระสงฆ (คือเสด็จออกผนวช)
ระยะกวาป ขาไดรับผลรุดหนาโดยธรรมอยางดี"
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บทที่ ๑๘
พุทธศิปลยคุ พระเจาอโศก
การสรางพระสถูป ๘๔,๐๐๐ องค
ในตํานานฝายบาลีและฝายสสกฤตกลาวตรงกันวา พระเจาอโศก
โปรดใหสรางพระสถูปเจดีย ๘๔,๐๐๐ องค ทั่งพระราชอาณาเขต
คัมภีรมหาวังศะเลาวา พระเจาอโศกตรัสถามพระโมคคลีบุตรติสเถระวา
พระสัทธรรมมีอยูสักเทาใด พระเถรเจาวิสชั นาวา พระสัทธรรมของ
พระบรมศาสดามีองค ๙ ประการแบงเปนขันธคือหมวดกอง ๘๔,๐๐๐
พระธรรมขันธ พระเจาอโศกจึงกิดพระราชศรัทธาใครจะสรางพระสถูป
เทาจํานวนพระธรรมขันธ จึงสละพระราชทรัพยจํานวน ๙๖ โกฏิ ใหคน
ไปเที่ยวสรางสถูปตามสถานที่พระพุทธองคเคยเสด็จประทับ และตาม
หัวบานหัวเมืองตาง ๆ พรอมกับใหแบงพระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญไป
บรรลุไวในพระสถูปดวยเทาจํานวน ๘๔,๐๐๐ เฉพาะในพระนครปาฏลีบุตรซึ่งเปนราชธานี โปรดใหสรางพระวิหารใหญชื่อ "อโศการาม" มี
ความวิจติ รงดงามภายใตความควบคุมดูแลของพระเถระหนึ่งชื่อพระอินทคุต
เมื่อสรางสําเร็จแลวก็มงี านฉลองสมโภชอยางครึกครื้น ๗ วันทัว่ พระราช
อาณาจักร
สวนในคัมภีรอโศกอวทานเลาวา พระเจาอโศกโปรดใหเปดกรุ
พระบรมธาตุ ซึ่งพระเจาอชาตศัตรูบรรจุไวในพระสถูปใหญดานทิศ
ตะวันออกของเวฬุวันวิหาร แลวโปรดใหแบงสวนพระธาตุเที่ยวบรรจุไว
ในพระสถูปทีพ่ ระองคสรางใหมทั่วชมพูทวีป จํานวน ๘๔,๐๐๐ องค
เรื่องสรางพระสถูปวิหารนี้ควรเชื่อถือไดเปนความจริงโดยแท พระสถูป

ประวัติพุทธ(๓) - หนาที่ 173
โบราณที่ปรากฏในประเทศอินเดียจนะกระทั่งบัดนี้ สรางครั้งพระเจาอโศก
เสียแหละมาก ในจดหมายเหตุธรรมจาริกของสมณะจีนทีเ่ ดินทางไป
อินเดีย ครั้งปุรมิ กาลมีจดหมายเหตุของสมณะฟาเหียน สมณะเฮีย่ งจัง
และสมณะอี้จงิ ทั้ง ๓ ทาน ลวนกลาวถึงพระสถูปวิหารของพระเจาอโศก
ในบันทึกเรื่องประวัติของสมณะเฮีย่ งจัง ซึง่ เปนนักธรรมจาริกเดินทาง
เขาไปอินเดียเมื่อพุทธศตวรรษที่ ๑๑ เลาไววา พระสถูปเจดียของพระเจา
อโศกมีปรากฏตั้งแตเมืองตักศิลา ทิศเหนือของอินเดีย ลงไปจนกระทั่ง
ถึงแควนมลกูฏสุดใตของอินเดีย ลักษณะสถูปมักสรางเปนอิฐและศิลา
ทําเปนรูปทรงบาตรคว่ําตั้งอยูบนฐานสี่เหลี่ยม โดยรอบฐานมีที่เดินทํา
ประทักษิณได สวนบนองคสถูปก็สรางเปนฐานสี่เหลี่ยมคลายกับจะให
เปนบัลลังก แลวสรางเปนฉัตรปกไวบนบัลลังกนั้นอีกตอหนึ่ง รอบพระ
สถูปมีบริเวณก็ใหทําเปนรั้วเขตลอมรอบ และสลักศิลาเปนรูปเรื่องพระ
พุทธประวัติหรือเรื่องราวในชาดก ภาพจําหลักนั้นงดงามนักหนา ทําให
เราทราบศิลปะกระบวนชางในยุคพระเจาอโศกวา เจริญรุงโรจนเพียงไร
แตมีที่ควรสังเกตอยูขอใหญวา ภาพพระพุทธศาสนานั้น มิไดปรากฏ
ภาพพระพุทธรูปเลย ทั้งนี้นกั โบราณคดีเขาสันนิษฐานวา เปนดวยชาว
อารยันในสมัยโบราณไมนิยมการสรางรูปเคารพ ชาวอารยันเพิ่งจะมาคิด
สรางรูปเคารพขึ้น ก็ตอนติดตอถายเทอารยธรรมกับพวกกรีกภายหลัง
แมสมัยพระเจาอโศกจะมีการติดตอสัมพันธกับพวกกรีกแลวก็จริง
ฉะนั้นภาพพระพุทธประวัตจิ ึงปราศจากภาพพระพุทธรูป แตชางในยุค
นั้นก็มวี ิธีแสดงภาพใหเราเห็นไดเชน
๑. ภาพประสูติ จําหลักเปนภาพพระนางสิริมหามายาประทับยืน
พระกรเหนี่ยวกิ่งตนสาละ ไมมีรูปพระกุมาร
๒. ภาพออกมหาภิเนษกรมณ จําหลักเปนภาพมากัณฐกอัศวราช
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ผูกเครื่องอานเปลา
๓. ภาพตรัสรู จําหลักเปนภาพตนพระศรีมหาโพธิพฤกษภายใต
มีวชิรบัลลังกอาสนตั้งอยูเปลา ๆ มีรูปพญามารมาผจญและนางธรณี
ปรากฏอยู บางทีก็ไมมี
๔. ภาพสแสดงปฐมเทศนา จําหลักเปนภาพวงลอพระธรรมจักร
มีรูปกวางหมอบอยูขาง ๆ (รูปพระธรรมจักรและกวางหมอบนี้ วัดใน
ประเทศธิเบตมักนิยมนําไปสรางเปนเครื่องประดับบนหลังคาพระวิหาร
ทํานองเดียวกับวัดในประเทศจีนมักนิยมสรางเปนมังกรชิงแกว)
๕. ภาพเสด็จดับขันธปรินิพพานจําหลักเปนภาพอาสนะเปลา
ระหวางตนสาละ มีรูปพระสาวกประกอบ หรือบางทีทําเปนรูปพระแทน
นอกจากนีศ้ ิปละยุคพระเจาอโศก เรายังอาจเห็นไดจากหัวเสาศิลา
จารึกของพระองค เชนหัวเสาศิลาจารึกที่สารนาถจําหลักเปนรูปพญาสงห
๔ ตัว ยืนหันหลังใหแกกัน บายหนาไปยังทิศทั้ง ๔ (อันหมายถึงธรรม
สิงหนาท แผกอ งทั่วจตุทิศ) ใตฐานทําเปนรูปธรรมจักรมีซี่ ระหวางจักร
มีรูปสัตวอีก ๔ ตัวคือ สิงโต มา ชาง และโค แลวมีบัวรับตอเชื่อมกับ
เสาหินอีกทีหนึ่ง ลักษณะของภาพจําหลักดังกลาวนี้ วิจติ รตระการมาก
ราวกับมีชีวติ หินก็ขัดเกลี้ยงจนเกิดแววและเคลือบดวยน้าํ ยาชนิดหนึ่ง
ซึ่งจนบัดนี้กย็ งั คนควากันไมออกวาเปนน้ํายาอะไร ความสงางามใน
ศิลปะวิจิตรชิน้ นี้ ดลบันดาลใจใหรัฐบาลอินเดียตองนําใชมาเปนตรา
แผนดิน สําหรับจารึกของพระเจาอโศกนั้น ในตําบลที่เปนเขา พระองค
โปรดใหจารึกไวกับหนาผาก็มี แตเฉพาะทีค่ นพบแลว ทั้งจารึกหนาผา
และเสาศิลารวม ๓๐ กวาแหง และยังมีการขุดคนพบกันอยูเรื่อย ๆ ยัง
มีที่หักพังกระจัดกระจายอีกหลายแหง
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มหาเถระรวมสมัย
ในคัมภีรมหาวังศะใหความสําคัญแกพระโมคคลีบุตรติสสเถระมาก
ในฐานะเปนประธานสงฆทําตติยสังคายนา โดยพระราชูปถัมภกของ
พระเจาอโศก แตในคัมภีรอโศกอวทานยกความสําคัญใหแกพระอุปคุปต
ในฐานะเปนผูช ักนําพระเจาอโศกเที่ยวเสด็จบูชาพุทธานุสสรณียสถาน
สวนในหนังสือปฐมสมโพธิกถาฉับไทยพระนิพนธของสมเด็จกรมพระ
ปรมานุชิตชิโนรส ซึ่งดูจะเปนหนังสือนําเอาเรื่องราวทางฝายสสกฤตและ
บาลีมาแทรกเจือกัน ก็แสดงถึงความสําคัญของพระเถรเจาทั้ง ๒ องค
ในอโศกอวทานมิไดปรากฏมีพระโมคคลีติสสะเถระเลย แมเรื่องพระ
มหินทระและเจาหญิงสังฆมิตา ซึ่งเปนพระโอรสพระธิดาของพระเจา
อโศกภายหลังออกผนวชเปนภิกษุ ภิกษุณี ก็มิไดปรากฏในปกรณฝาย
สสกฤต เชนเดียวกับความสําคัญของพระอุปคุปตมิไดปรากฏอยูใน
ปกรณฝายบาลี
ในมหาวังศะกลาววา จําเดิมแตสงฆทําทุติยสังคายนาแลว พระ
สิคควะและพระจันทรวชชีมามิทันประชุมทําสังคายนา ตองรับทัณฑกรรม
ใหรอคอยสั่งสอนอบรมคนสําคัญคนหนึ่งซึ่งจะมาฟนฟูพระศาสนาใน
อนาคตกาล ทานผูนั้นคือพระโมคคลีบุตรติสสะเถระ
ประวัติพระโมคคลีบุตรติสสเถระ
พระโมคคลีบุตรติสสะเถระเกิดในสกุลพราหมณแขวงเมืองปาฏลีบุตร
เมื่อนอยไดอบรมเลาเรียนไตรเพทจนแตกฉาน แตเมื่ออายุได ๑๖ ป
คราวหนึ่งพระสิคควะมาเยีย่ มเยียนบิดาของโมคคลีบุตรติสสะกุมาร ณ
เรือนที่อาศัย บังเอิญวันนัน้ โมคคลีบุตรติสสะกุมารเรียนสําเร็จไตรเพท
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เดินทางจากสํานักอาจารยกลับบาน จึงไดพบปะสนทานากับพระสิคควะ
ไดไตถามอภิปรายกันถึงเรือ่ งปญหาลึกซึ้งในพระเวท พระสิคควะก็
สามารถตอบอรรถาธิบายไดทุกขอทุกกระทงไป ครั้นถึงคราวโมคคลีบุตร
ติสสะกุมารจะเปนฝายตอบ พระสิคควะก็ยกเอาขอปรมัตถธรรมใน
พุทธศาสนาขึ้นถาม คือยกเอาธรรมในคัมภีรยมก โมคคลีบุตรติสสะ
กุมารอับจน ดวยตนหาเคยไดศึกษาพระพุทธศาสนาไม ความอยากรูจ งึ
ขอเลาเรียนดวย พระสิคควะจึงจัดการใหบรรพชาเปนสามเณร อยูศกึ ษา
กัมมัฏฐานดวยกับพระสิคควะ จนไดบรรลุโสดาปตติผล แลวพระ
สิคควะสงไปใหอยูศึกษากับพระจันทวัชชี จําเนียรกาลลวงมา เมื่อ
พรรษาอายุของสามเณโมคคลีบุตรติสสะถึงวัยควรอุปสมบท พระ
จันทวัชชีจึงจัดการใหอุปสมบท ไดเปนภิกษุในพระพุทธศาสนา แลวทาน
เพียรเจริญวิปส สนาญาณก็ไดบรรลุอรหัตผลในที่สุด ตอมาทานเปน
พระมหาเถระรูปหนึ่งซึ่งพระเจาอโศกเคารพนับถือมาก ไดเปนพระ
อุปชฌายอุปสมบทพระมหินทระและเจาหญิงสังฆมิตา และประธานสงฆ
ทําตติยะสังคายนาดังจักปรากฏพิสดารตอไป
ประวัติพระอุปคุปตเถระ
พระอุปคุปตเกิดในสกุลวาณิช เปนบุตรของพอคาเครื่องหอม
เมืองมถุรา ซึ่งเปนนครตั้งอยูบ นฝงแมน้ํายมุนา มีพี่นองรวมครรภ ๓ คน
คือพี่ชาย ๒ กับทั้งตัวทานเอง เดิมทีบิดาของทานไดใหสัญญากับพระ
สาณวาสี (สาณสัมภูต) วาถาตนมีบุตรเปนชายก็จะไดใหบรรพชาอุปสมบท
ครั้นภริยาคลอดบุตรชายคนแรกก็หายอมถวายไม อางวาจะตองเอาไว
ชวยดูแลทรัพยสินในเหยาเรือน จักถวายบุตรชายคนที่สองแทน แตเมือ่
ภริยาคลอดบุตรชายคนรอง บิดาก็คงบิดเบือนอีกวาตองเอาไวสําหรับ
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วิ่งเตนเก็บหนีส้ ินเขาตามหัวเมือง ไวมีบุตรชายคนที่ ๓ เถอะเปน
ตองถวายใหไปบรรพชาอุปสมบทเด็ดขาด ครั้นอยูมาภริยาก็คลอดบุตร
ชายมีรลักษณะงดงามยิ่งนัก บิดาจึงตั้งชื่อวาอุปคุปต แตบิดาทําไมรู
ไมชี้กับสัญญา ขางฝายพระสาณวาสีพจิ ารณาแลวเห็นวาไมถึงเวลา
สมควรก็นิ่งเสีย หาไปทวงสัญญากับนายพาณิชไม จนกระทั่งอุปคุปต
เจริญวัยเปนหนุม บิดาใหเปนคนดูแลขายเครื่องหอมที่รานในตลาด
ปรากฏวาตั้งแตอุปคุปตมาอยูรานคาขาย เครื่องหอมขายดีเปนเทน้ําเททา
วันหนึ่งพระสาณวาสีไดแวะเขาไปในรานและกลาวธรรมีกถาแกอุปคุปต
ชายหนุมเกิดความสลดสังเวช มีดวงตาเห็นธรรม คราวนี้พระสาณวาสี
จึงไดไปทวงสัญญากับนายพาณิช นายพาณิชอับจนจึงตัดใจอนุญาตให
อุปคุปตออกอุปสมบทได จําเดิมแตอุปสมบทพระอุปคุปตไดเจริญ
วิปสสนาญาณโดยลําดับ ก็ไดบรรลุแกพระอรหัตผล และไดเปน
คณาจารยสั่งสอนทางสมถะกัมมัฏฐาน วิปส สนากัมมัฏฐานที่มีชื่อเสียง
โดงดังที่สุด ในอโศกอวทานวา มีพระอรหันตซึ่งเปนศิษยอยูถึง ๑๘,๐๐๐
องค มีสํานักอยู ณ วัดนตภัตกิ าราม ภูเขาอุรุมนท พระเจาอโศกสดับ
กิตติคุณ จึงเสด็จไปอาราธนามากรุงปาฏลีบุตร หากพระอุปคุปตทราบ
ลวงหนาจึงไดเดินทางมาเสียกอนโดยทางชลมรรค พระเจาอโศกจึงโปรด
ใหตั้งพิธีตอนรับพระเถระและเสด็จออกรับเองหากรุงปาฏลีบุตร ๒
โยชน ตอมาพระเถระไดเปนผูนําเสด็จธรรมยาตรานมัสการพุทธปูชนียสถาน พรอมกับถวายขออธิบายเกีย่ วกับประวัติของสถานแตละแหงดวย
ในหนังสือปฐมโพธิกถาเลาวา พระอุปคุปตเปนพระบรมโพธิสัตว
ปรารถนาพุทธภูมิ มีสถานอาศัยเปฯปราสาทแกวอยูในทามกลางทะเล
ลึก และไดรับนิมนตใหออกมาชวยปราบพญามารที่จะมาทําลายพิธีฉลอง
พระบรมธาตุเจดียของพระเจาอโศก เรื่องทรมานพญามารก็มีปรากฏใน
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อโศกอวทาน สันนิษฐานวาทานจะไดปราบปรามพวกมิจฉาทิฐิในยุคนั้น
สําเร็จเทานั้น
ประวัติพระวีตโศกหรือพระตสสเถระ
นอกจากพระโมคคลีบุตรติสสะเถระและพระอุปคุปตเถระแลว ก็
ปรากฏวายังมีพระเถระองคสําคัญรองลงมาอีก เชนพระวีตโศกราชอนุชา
ของพระเจาอโศก ซึ่งในบาลีเรียกวา เจาติสสอุปราช ฝายสสกฤตเลามูล
เหตุเจาชายวีตโศกออกผนวชวา เปนเพราะเจาชายวีตโศกเกิดความกังขา
คลางแคลงวา การที่ภิกษุในพระพุทธศาสนาไดรับการบํารุงอุปถัมภอยาง
ดีจากพระเชษฐาธิราช จะสามารถละกิเลสไดอยางไร ความทราบไปถึง
พระเจาโศก พระองคจึงวางอุบายทรมานพระอนุชา โดยโปรดใหเวน
ราชสมบัติใหแกเจาชายวีตโศกขึ้นครองแทน มีกําหนด ๗ วัน พน
กําหนดแลวจักนําเจาชายไปสําเร็จโทษ เจาชายวีตโศกจําพระทัยขึ้นเสวย
ราชย ไดรับการบํารุงดุจเดียวกับพระเจาจักรพรรดิราชทุกประการจน
ครบ ๗ วัน พระเจาอโศกก็โปรดใหนําเจาชายออกเสียจากเศวตฉัตร
แลวตรัสถามความสุขใน ๗ วันนัน้ วาเปนประการใด เจาชายีตโศกทูล
วาไมเคยรูสึกสุขสบายเลยแมจนนิดเดียว ทั้งนี้เพราะหวาดเกรงมรณภัย
ที่จะมาถึง พระมหาราชเลยตรัสชี้แจงใหฟงวา แมเหลาภิกษุสมณะใน
พระศาสนานีก้ ็ดุจเดียวกัน มาตรวาจะไดรับการบํารุงดวยจตุปจจัย ๔
สมบูรณ แตจะหาความรูสึกหลงใหลสบายเพราะเหตุเพียงเทานั้นมิได
ดวยความหวาดเกรงในชาติทุกข ชราทุกข พยาธิทุกข และมรณทุกข
ยอมคุกคามอยูเ ปนนิรันดร ทําใหเจากุทั้งปวงตองเรงปฏิบัติธรรมเพื่อ
รอดพน เจาชายวีตโศกจึงเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ในที่สุด
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ก็ไดออกผนวชกับพระยศัส (คือพระยศ
๑

) เถระ แลวหลีกไปบพเพ็ญ
เพียรที่แควนวิเทหะ ในที่สุดก็บรรลุพระอรหัตผล สวนในปกรณฝาย
บาลีก็กลาวประวัติไปในทํานองแมนกัน แตบอกวาเจาชายติสสะอุปราช
อุปสมบทกับพระมหาธรรมรักขิตเถระ ณ อโศการาม เมื่อพระเจาอโศก
เสวยราชยได ๔ พรรษา
ประวัติพระมหินทระ
ในมหาวังศะกลาวถึงพระโอรสและพระธิดาของพระเจาอโศกออก
ผนวชวา คราวหนึ่งพระเจาอโศกถามพระโมคคลีบุตรติสสะเถระวา
การที่พระองคกอสรางบุญกุศลตาง ๆ ในพระศาสนาเห็นปานนี้ จักได
ชื่อวาญาติกับพระศาสนาหรือไม พระโมคคลีบุตรตอบวามิได ไดเกียรติ
แตเพียงเปฯมหาทายกอันวิเศษเทานั้น แตถาผูใดใหบุตรธิดาของตน
อุปสมบทในพระพุทธศาสนา ผูนั้นจึงชื่อวาไดเปนญาติกบั พระศาสนา
พระมหาราชบังเกิดความเลื่อมใส จึงดํารัสใหพระมหินทระและเจาหญิง
สังฆมิตรสองพี่นองรวมครรภพระมารดาออกอุปสมบท มีพระโมคคลีบุตรเปนพระอุปชฌาย พระมหาเทวะเปนผูใ หบรรพชา พระมัชฌัตติกเถระเปนพระกรรมวาจา อุปสมบทพระมหินทระ ฝายธรรมปาลีเถรี ก็
เปนพระอุปชฌาย พระอายุปาลีเถรีเปนพระกรรมวาจา อุปสมบทพระ
สังฆมิตร
๑ โปรดเขาใจดวยวาฝายปกรณสสกฤต เอารัชสมัยพระเจาอโศกไปปนกับ
รัชสมัยพระเจากาฬาโศกยุงกันไปหมด ควรพลิกกับไปอานตอนตน ๆ จะเขาใจดี

ประวัติพุทธ(๓) - หนาที่ 180
วาเมื่อพระมหินทระพระสังฆมิตรบวชนั้นเปนปที่ ๖ นับแตพระเจา
อโศกเสวยราชยเมื่อพระโมคคลีบุตรติสสะเถระ เปนประธานจัดสง
สมณฑูตไปเผยแพพระศาสนายังนานาประเทศ ปรากฏวาพระมหินทระ
ไดเปนสมณฑูตนําพระพุทธศาสนาไปประดิษฐาน ณ ประเทศลังกา ซึ่ง
จะปรากฏพิสดารตอไปเบื้องหนา
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บทที่ ๑๙
ตติยสังคายนา
เรื่องพระเจาอโศกทําตติยสังคายนา เปนเรื่องปรากฏแตในปกรณ
บาลีไมมีในฝายสสกฤตเลย และนักปราชญฝายตะวันตกมีศาสราจารย
ทอมัสกลาววา สังคายนาครั้งนี่ทําขึ้นโดยคณะสงฆฝายวิภัชวาทของลังกา
นายวี. เอ. สมิทวา ถาตติยสังคายนามีจริงก็เปนเรื่องสําคัญมาก นาจะ
มีกลาวไวในศิลาจารึก แตศิลาจารึกก็มิไดกลาวถึงเสียเลย จึงเชื่อวาเปน
เรื่องราวของชาวลังกาแตงขึน้ ภายหลัง ศาสตราจารยเคินก็มีความสงสัย
ในเรื่องนี้เหมือนกัน ศาสตราจารยโอลเดลเบิรก ก็มิไดรบั รองเรื่องพระ
มหินทระไปแผพระศาสนาในลังกาวาเปนเรื่องปรากฏขึ้นจริง อยางไรก็ดี
มหาวังศะไดใหความละเอียดเกี่ยวกับมูลเหตุของตติยสังคายนาวา
ในปที่ ๘ จําเดิมแตพระเจาอโศกเสวยราชยมา หมูเดียรถีย
ปราศจากลาภสักการะ พากันนุงหมดุจภิกษุ บวชปลอมเขามาอยูกับ
คณะสงฆมีจํานวนมากกวามาก และมาแสดงลัทธิกรรมใหผิดคลองพระ
พุทธบัญญัติ กระทําใหสังฆมณฑลยุงเหยิงแตกสามัคคีดว ยสัทธรรม
ปฏิรูปนั้น ถึงกับสงฆมิไดลงประกอบอุโบสถสังฆกรรมอยูถึง ๗ ป ใน
ระหวางนั้นพระโมคคลีบุตรติสสะหลีกเรนไปจําเริญวิเวก ณ อุโธตังคะบรรพตเบื้องบนแมน้ําคงคา ทั้งนี้เพราะไดพิจารณาแลววายังไมถึงกาล
อันสมควรจะกําจัดศัตรูพระศาสนา แลมอบภารกิจบริหารหมูคณะแก
พระมหินทระใหวากลาวดูแลแทน ครั้นในพรรษาที่ ๗ พระเจาอโศก
จึงโปรดใหอํามาตยผูหนึ่ง ใหถือรับสั่งไประงับอธิกรณยังคณะสงฆ
อํามาตยผูนั้นทําเกินรับสั่ง คือ เมื่อไปวากลาวใหสงฆทําอุโบสถสังฆ-
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กรรมไมไดผล เพราะภิกษุฝายสัมมาทิฐิอางวา ไมอาจปลงใจจะทําสังฆกรรมรวมกับเหลาเดียรถีย อํามาตยนั้นก็ฆาฟนภิกษุที่ขัดขืนเสีย ๒-๓
องค จนพระติสสอรหันตผูเปนพระอนุชาของพระเจาอโศกตองลุกขึ้น
จากอาสนของทานมานั่งขวางอํามาตยผูนั้น อํามาตยนั้นจึงกลัวเกรงกลับ
มาทูลเรื่องราวกับพระเจาอโศก พระเจาอโศกเลยเกิดไมสบายพระทัย
กลัวบาปกรรมที่อํามาตยฆาฟนภิกษุ จะพลอยไดแกพระองคไปดวย จน
ถึงกับตองไปอาราธนาอัญเชิญพระโมคคลีบุตรติสสเถระมาตัดสินและทํา
พิธีตอนรับพระโมคคลีบุตรติสสเถระทํานองคลายคลึงกับพิธีตองรับพระ
อุปคุปตในอโศกอวทาน พระโมคคลีบุตรทานก็เดินทางมาโดยชลมารค
ดุจกัน พระเถระไดทําลายขอกังขาและความวิปฏิสารของพระเจาอโศกวา
การฆาฟนภิกษุเปนบาปเฉพาะของอํามาตยเทานั้น เพราะทําเกินรับสั่ง
พระเจาอโศกก็เลื่อมใสอาราธนาใหทานเปนประธานสงฆชําระพระศาสนา
ใหบริสุทธิ์ พระโมคคลีบุตรจึงพํานักอยู ณ อโศการามวิหาร แลว
พระเจาอโศกก็โปรดใหประกาศชุมนุมสงฆจากจาตุทิศมารวมกัน เชน
ถามวาพระพุทธวจนะตรัสสั่งสอนอยางไร ภิกษุทเี่ ปนเดียรถียปลอมบวช
ก็ตอบเปนทํานองสัสสตทิฏฐิบางเปนอุจเฉททิฏฐิบาง พระเจาอโศกก็ใช
พระราชอํานาจบังคับใหสึกออกไป วาครั้งนั้นสึกภิกษุเพศออกเสีย
๖๐,๐๐๐ คน ฝายภิกษุที่เปนธรรมวาทีก็ตอบวาพระพุทธวาทะตรัสสอน
เปน วิภัชวาที
ครั้นชําระกําจัดภิกษัลักเพศแลว พระเจาอโศกจึงอาราธนาใหสงฆ
ทําอุโบสถสังฆกรรม และพระโมคคลีบุตรสสเถรเจาจึงถือโอกาส ทํา
ตติยสังคายนาโดยราชูปถัมภของพระเจาจักรพรรดิ จํานวนพระอรหันต
ที่ถูกเลือกเขาชุมนุมทําตติยสังคายนาถวน ๑,๐๐๐ องค ณ อโศการาม

ประวัติพุทธ(๓) - หนาที่ 183
นครปาฏลีบุตรอยู ๙ เดือนจึงสําเร็๗ เวลาที่ทําตติยสังคายนานัน้ พระ
โมคคลีบุตรอายุได ๗๒ พรรษาเปนปที่ ๑๗ แตพระเจาอโศกเสวยราชย
มา สวนศักราชที่มหาวังศะใหไวในเรื่องตติยสังคายนาตอนวาพระเจา
อโศกเสวยราชยแลว ๘ ป เกิดเกียรถียปลอมบวชนั้นขัดกับขอเท็จจริง
ในจารึกมาก ทั้งนี้เวลานัน้ พระองคยังมิไดประกาศพระองคเปนพุทธมามกะเลย
งานธรรมทูต
เมื่อทําตติยสังคายนาสําเร็จแลว พระโมคคลีบุตรทราบโดยอนาคตตังสญาณวา ภายภาคหนาพระพุทธศาสนาจะหารุงเรืองอยูในชมพูทวีปไม
แตจักไปตั้งมัน่ รุงโรจนอยู ณ ประเทศแวนแควนอื่น ๆ จึงขอพระบรม
ราชานุภาพของพระเจาอโศกอุปถัมภจัดสงคณะสมณทูต ใหนําพระพุทธศาสนาไปสั่งสอนยังนานาประเทศและแวนแควนอืน่ ๆ รายนามสมณทูต
ที่ปรากฏในปกรณบาลีมีดังนี้
๑. คณะพระมัชฌัตติกะไปเผยแพรพระศาสนา ณ แควนกาศมีระและคันธาระ ปจจุบันไดแกดนิ แดนแถบตะวันตกเฉียงเหนือของ
อินเดีย กินเขาไปจนถึงบางสวนของอาฟกานิสถาน
๒. คณะพระมหาเทวะไปเผยแผพระศาสนา ณ แวนแควน
มหิสมณฑล ปจจุบันไดแกแควนไมเซอร และดินแดนแถบลุมแมน้ํา
โคธาวารี อยูทางภาคใตของอินเดีย
๓. คณะพระรักขิตะ ไปเผยแผพระศาสนา ณ วนวาสีประเทศ
ไดแกแวนแควนกนราเหนือทางภาคตะวันตกเฉียงใตของอินเดีย ในมหา
วังศะวา ครั้งนัน้ มีวัดทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ณ ดินแดนนั้นถึง
๕๐๐ อาราม
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๔. คณะพระธรรมรักขิต ทานผูนี้เปนฝรั่งชาติกรีก และดูเหมือน
จะเปนฝรั่งคนแรกที่บวชในพระพุทธศาสนา ไดไปเผยแพรพระศาสนา ณ
อปรันตกชนบท มีผูสันนิษฐานวาจะเปนแถวชายทะเลเหนือเมืองบอน
เบยในปจจุบนั
๕. คณะพระมหาธรรมรักขิต ไปเผยแผพระศาสนา ณ แควน
มหาราษฎร ปจจุบันเปนดินแดนแถบตะวันออกเฉียงเหนือหางจากเมือง
บอมเบย
๖. คณะพระมหารักขิต ไปเผยแผพระศาสนา ณ โยนกประเทศ
ไดแกแวนแควนของพวกฝรั่งชาติกรีกในทวีปอาเซียตอนกลาง เหนือ
ประเทศอิหรานตอขึ้นไปจนถึงเตอรกีสถาน
๗. คณะพระมัชฌิมะและพระมหาเถระอีก ๔ รูปคือ พระ
กัสสปะโคตตะ ๑ พระมูลกะเทวะ ๑ พระทุนนภิสสระ ๑ และพระเทวะ ๑
รวม ๕ รูป ไปเผยแพรพระศาสนา ณ แควนดินแดนแถบภูเขาหิมาลัย
๘. คณะพระโสณะและพระอุตตระ ไปเผยแผพระศาสนา ณ
ดินแดนสุวรรณภูมิ สําหรับสุวรรณภูมินนี้ กั โบราณคดีแตกมติเปน ๔
พวก คือ พวกหนึ่งวาไดแกแวนแควนเล็ก ๆ ในประเทศอินเดียฝาย
ตะวันออกเฉียงใต พวกหนึ่งวาไดแกหมูเกาะชวาสุมาตรา พวกหนึ่งวา
ไดแกตอนใตของประเทศพมา และพวกหนึ่งวาไดแกดินแดนลุมแมน้ํา
เจาพระยาตอนใตของประเทศไทย มติของสองพวกหลังนี้มีมากกวา
เพื่อน แตปจ จุบันดูเหมือนน้าํ หนักจะเอนมาทางสุวรรณภูมิ คือตอนลุม
แมน้ําเจาพระยาภาคใตมาก
๙. คณะพระมหินทระ ไปเผยแพรพระศาสนา ณ เกาะลังกาใน
รัชสมัยพระเจาเทวานัมปยติสสะเจาแผนดินลังกาเสวยราชย และพระ
มหินทระชักนําใหพระเจาเทวานัมปยติสสะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาสําเร็จ
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ปกหลักของพระศาสนาไดมนั่ คง ณ ประเทศนั้น สืบมาจนทุกวันนี้
ทัศนะวิจารณของผูเขียน
สําหรับปญหาเรื่องพระเถระยุคพรีะเจาอโศกนั้น ขาพเจาสันนิษฐาน
วา พระเจาอโศกมิไดนับถือเคารพพระเถระรูปใดรูปหนึง่ เปนพิเศษ โดย
เฉพาะเชนในมหาวังศะหรืออโศกอวทานเขียนไวเลย พระโมคคลีบุตรติสสะก็ดี พระอุปคุปตก็ดี ลวนเปนบุคคลที่มีชีวิตจริง และเปนผูซึ่ง
พระเจาอโศกยกยองนับถือ แตไหฉนมหาวังศะจึงไมใหเกียรติหรือกลาวถึง
พระอุปคุปตเลา ขาพเจาขอตอบวาพระอุปคุปตจะตองเปนคณาจารย
องคสําคัญรูปหนึ่งของนิกายสรวาสติวาทิน เพราะอโศกอวทานเปน
ปกรณที่เขียนกันโดยคันถรจนาจารยของนิกายนี้ ฉะนัน้ ธุระอะไรที่
มหาวังศะอันเปฯรจนาฝายเถรวาทินจะไปยกยองคณาจารยนิกายอื่นซึ่ง
เปนคูแขงของตน ในทํานองเดียวกันที่อโศกอวทานก็ไมยอมแยมพราย
ถึงเรื่องราวของพระโมคคลีบุตรติสสะเลย โดยเหตุผลดุจเดียววาเพราะ
พระโมคคลีบุตรทานเปนคณาจารยฝายนิกายเถรวาทิน อยางไรก็ตามใน
มหาวังศะดูเหมือนจะแยม ๆ อะไรไวหนอยหนึ่ง คือ เรื่องพระอินทคุต
เปนแมงานคอยคุมสรางอโศการาม พระอนทคุตรูปนี้ ขาพเจาปรารถนา
จะกลาววาแทจริงก็คือพระอุปคุปตนั่นเอง ในสมัยพระเจาอโศก นิกาย
ของพระพุทธศาสนาทุก ๆ นิกายจะตองไดรับพระบรมราชูปถัมภเทา
เทียมกัน เพราะแมแตพาหิรลัทธิ เชนพราหมณ และเชน พระองคยังให
ความคุมครอง แตแนนอนละการโตเถียงอภิปรายปญหาทางหลักธรรม
อันตางนิกายตางทัศนะ ยอมจะตองเกิดขึ้นโดยมิตองกังขา และ
นั่นแหละเปนผลใหคัมภีรประเภทที่เรียกวา "ศาสตร" ไดอุบัติขึ้น และก็
ปรากฏวาพระโมคคลีบุตรไดรจนาคัมภีรป ระเภทนี้ขึ้นเลมหนึ่ง "กถาวัตถุ"
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เพื่อโตแยงกับนิกายพระพุทธศาสนาอื่น ๆ และเพอรักษาพระพุทธมติอนั
บริสุทธไว
ทั้งมหาวังศะและอโศกอวทานตางพยายามจะแสดงวาพระเจาอโศก
เปนฝกฝายเลือ่ มใสในนิกายของตน จนบางครั้งถึงกับตัดทอนขอเท็จจริง
บางอยางออกเสีย เคราะหดีทเี่ ราไดหลักฐานจากศิลาจารึก มิฉะนัน้ คง
จะยุงพิลึกในการวินิจฉัยปญหาเหลานี้ สวนเรื่องพระอนุชาของพระเจา
อโศกซึ่งบาลีเรียกวาติสสะ และฝายสสกฤตเรียกวา วีตโศกนั้น ตองเปน
เรื่องจริงที่เชื่อถือได เพราะกลาวพองตองกันทั้ง ๒ ฝาย สําหรับเรื่อง
พระมหินทระและพระสังฆมิตรเถรีนั้น มีผูไมยอมรับรองวาเปนเครื่องจริง
ในจดหมายเหตุของสมณะเฮีย่ งจังกลาวถึงพระมหินทระวาเปนพระอนุชา
องคหนึ่งของพระเจาอโศก เปนผูนําพระพุทธศาสนาไปสูลังกา ซึ่งเปน
หลักฐานขอหนึ่งวา อยางไรเสียพระมหินทระจะตองมีชวี ติ จริงอยู เปน
เรื่องที่รูกกันโดยทั่วไปในหมูพุทธศาสนิกชนแตโบราณจนสมณะเฮี่ยงจัง
จดไวเปนหลักฐาน สวนทีว่ าเปนพระอนุชาหรือพระโอรสนั้น ขาพเจาเห็น
วาไมสําคัญ และการที่ไมปรากฏชื่อพระมหินทระในอโศกอวทาน ก็เปน
เรื่องธุระไมใชของฝายสรวาสติวาทินอีกเชนกัน ที่จะไปบันทึกประวัตทิ าน
ผูเปนกําลังสําคัญของการแผขยายตัวแหงนิกายเถรวาทินสูประเทศลังกา
จึงเหลือปญหาใหญขอสําคัญอีก ๒ ขอ คือเรื่องทําตติยสังคายนาและ
เรื่องธรรมทูตกรรมที่เราจะตองวินิจฉัยใหเด็ดขาด
ปญหาเรื่องตติยสังคายนา
สําหรับเรื่องตติยสังคายนาตามที่มหาวังศะวาเกิดขึ้นหลังการชําระ
สะสางพวกเดียรถีรปลอมบวชนั้น ขาพเจาเขาใจวาพวกเดียรถียตาม
วาทะของทานพวกลังกา แทจริงคือบรรดาคณะสงฆนิกายอื่น ๆ มีนิกาย
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มหาสังฆิกะเปนตน และนักประวัติศาสตรสวนมากทางตะวันตกเขาก็
เขาใจอยางนั้น มันไมนาจะเปนเหตุผลไดเลยในขอที่พระพุทธศาสนา
กําลังรุงโรจนภายใตพระบรมราชูปถัมภ มีพระเถรานุเถระเปนผูนําปฏิบัติ
ธรรม และมีธรรมมหาอํามาตยคอยสอดสองใหความพิทักษแลวปลอย
ใหเกิดมีคนปลอมบวชตั้ง ๖๐,๐๐๐ คน โดยที่ทางบานเมืองหรือทาง
คณะสงฆไมสามารถจะหาทางปองกันหรือกําจัดถึง ๗ ป ดูเปนธรรมดา
ของนักแตงปกรณของลังกาเสียจริง ๆ ที่ชอบเขียนคณะสงฆฝายตรงกัน
ขามวา เปฯอธรรมวาทีบาง เปนเดียรถียบาง เปนอลัชชีบางส หลักฐาน
ขอสําคัญขอหนึ่งคือเหตุผลที่มหาวังศะใหไววา เพราะลาภสักการะเกิด
ในหมูสงฆมาก ทําใหพวกพาหิรลัทธิอดอยากขาดแคลน ถึงตองลักเพศ
ปลอมบวชเปนภิกษุ ก็ชางขัดกับขอความในศิลาจารึกของพระเจาอโศก
ซึ่งแสดงวามีพวกพราหมณพาหิรลัทธิไดรับความคุมครองอุปากระและ
เคารพจากพระองคเชนกัน ตลอดจนศิลาจารึกบอกถึงความอุดม
สมบูรณและสันติสุขตาง ๆ ซึ่งพระเจาอโศกอํานวยใหแกนิกรชนจน
กระทั่งสัตวเดรัจฉาน เดียรถียจํานวน ๑๖,๐๐๐ รูปในปกรณบาลี จึง
เปนคณะสงฆฝายตรงกันขามไมตองสงสัย มีความจริงอยูใ นเรื่อง
คณะสงฆในรัชสมัยของพระองคไมปรองดองกัน ทั้งนีเ้ พราะตางนิกาย
ตางทัศนะดังไดกลาวมาแลว และพระองคทรงขอรองใหสามัคคีปรอง
ดองกันทุกฝาย ตลอดจนมีพระราชกกหนดลงโทษแกผูทที่ ําใหสงฆแตก
กัน ดังจารึกทีส่ ารนาถกลาววา
"เทวานมฺปเ ย ปยทสิ ลาชา เอล-ปาฏลิ ปูเต เย เกนป สงฺเฆ
เภตเว เอจุ โข ภิกฺขุ วา ภิกฺขุนี วา สงฺเฆ พากาติ เส โอทาตานิ ทุสานิ
สงฺฆ ปาเยยิอนาวสาเส อวาสิยิย เหว อิย สาสเน ภิกฺขุสงฺฆสฺส ภิกฺขุณี
สงฺฆสิกวิมนปยิตวิเย ฯลฯ
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แปลวา "สมเด็๗พระเจาอยูหวั ปยทัสสีผูเปนที่รักแหงเทพมี
รับสั่งวา ใคร ๆ ก็ตามไมพึงทําสงฆใหแยกแตกกัน ถามีภิกษุใดก็ดี
ภิกษุณีใดก็ดี ยังสังฆเภทใหเกิดขึ้น จงสึกเสียจากสมณเพศ นุงหมสีขาว
(คือใหเปนอุบาสกอุบาสิกา) และไปอยูย ังสถานที่อื่น ซึ่งมิใชอาวาสของ
สงฆ พระราชดํารัสนี้ไดประกาศแกคณะภิกษุและภิกษุณที ั้งปวง..."
นอกจากนีจ้ ารึกในลักษณะคลายคลึงกันเกี่ยวกับกําหนดโทษของ
การทําสังฆเภท ยังมีที่โกสัมพี และสัญจิอกี จึงพอเปนหลักฐานแสดงวา
สังฆมณฑลสมัยนั้นไมปกติ มีการแตกสามัคคีกัน และขาพเจาเขาใจวา
พระเจาอโศกหามปรามกําจัดเฉพาะผูที่กอเรื่องสังฆเภทเทานั้น มิได
ขัดขวางหามปรามไปถึงสวนรวมแตละนิกาย จะเปนภิกษุหรือภิกษุณี
นิกายใดก็ตาม ถาทําเรื่องใหสงฆทั้งฝายนิกายของตนหรือนิกายอืน่ แตก
กัน เปนตองถูกพระราชกําหนดใหสึกจากสมณเพศ ในมหาวังศะไป
ขยายวาสึกภิกษุลักเพศตั้ง ๖๐,๐๐๐ รูป อนึ่ง ตติยสังคายนาเปนเรื่อง
มีจริง แตเปฯการกระทําเฉพาะของคณะสงฆฝายเถรวาทิน ซึ่ง ณ
บัดนั้นเกิดมีชอื่ ใหมเรียกวา "วิภัชวาทิน" พระเจาอโศกทรงอุปถัมภ และ
ขาพเจาเขาใจวาพระองคก็พรอมที่จะอุปถัมภการสังคายนาของนิกายอื่น
หากปรากฏวานิกายนั้น ๆ จักทําสังคายนาขึ้นบาง ตติยสังคายนาจึง
เปนการซักซอมตกลง และชําระตรวจสอบหลักพระธรรมวินัยของ
คณะสงฆฝายเถรวาทินใหแนชัดลงไปอีกเทานั้น
ปญหาเรื่องงานธรรมทูต
แมในศิลาจารึกมิไดกลาวถึงสมณะทูต แตก็เชื่อไดแนนอนวา งาน
ธรรมทูตไดขยับขยายไปโดยกวางขวางในรัชสมัยของพระเจาอโศก และ
อาจจะเปนไดวาจารึกศิลาเรือ่ งสมณฑูตถูกทําลายไป จึงไมปรากฏ
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หลักฐานถึงบัดนี้ เพราะหลักจารึกของพระเจาอโศกมีมากกวาเทาที่
ปรากฏอยูหลายเทานัก หลักเหลานี้บางหลักก็พังทลายไปเพราะธรรมชาติ
แตบางหลักถูกโคนทําลายดวยฝมือของมนุษย โชคดีทนี่ ายคันนิงแฮม
นักโบราณคดี ไดไปคนพบหลักฐานที่สถูปเมืองภิลสาใกลสัญจิมีผอบ
บรรจุอัฐิธาตุจารึกวา
"สปุริส (ส) กาศปโคตส เหมวตาจริยเส" แปลวา "พระเถรเจา
กาศยปโคตรผูเปนครูแหงชาวหิมวัต" ยังพบจารึกอีกวา "สปุริส (ส)
มชฺฌิมส" เหลานี้ตรงกันกับขอความในมหาวังศะซึ่งกลาวคณะสมณทูต ที่ไปเผยแผพระรศาสนา ณ ประเทศหิมพานต มีพระมัชฌิมะเปน
หัวหนาพรอมดวยพระเถระอีก ๔ รูป มีพระกัสสปะโคตตะหรือพระ
กาศยปโคตรหนึ่งในจํานวน ๔ รูปดวย นับวาพระพุทธศาสนาไดแพร
หลายไปสูนานาประเทศดวยอานุภาพของพระเจาอโศกและความเลิศเดน
แหงพระพุทธธรรม นอกจากแควนในประเทศอินเดียและทางแหลม
อินโดจีนแลว ครั้งนั้นพระพุทธศาสนาแพรหลายเขาไปจนถึงประเทศ
อียิปตและดินแดนของอาฟริกาเหนือ แลวขามทะเลไปแพรหลายใน
ประเทศกรีกในทวีปยุโรปอีกดวย ประเทศเหลานี้คืออาณาจักรซีเรีย มี
เจาผูครองนคกคือพระเจาแอนติโอโคสที่ ๒ เรียกในภาษาบาลีวาอันติโยคะ ๑ ประเทศอียิปตในอาฟริกามีเจาผูครองคือพระเจาปโตโลมี
เรียกในภาษาบาลีวาตุรมายะ ๑ แควนมาซิโดเนียตอนเหนือของประเทศ
กรีก มีเจาผูครองคือพระเจาอันติโกน เรียกในภาษาบาลีวาอันติเกนะ ๑
ประเทศเอปรสุ คือประเทศกรีกทุกวันนี้ มีเจาผูครองคือพระเจาอเล็กซานเดอร (ไมใชองคที่มาตีอินเดีย) เรียกในภาษาบาลีวา อลิกสุนทระ ๑
และแควนไกรีนหรือตริโปลิอยูทางตะวันตกตอประเทศอียิปต เจาผูครอง
คือพระเจามาคัส เรียกในภาษาบาลีวา มฆะ ๑ ประเทศดังกลาวนี้ไดรับ
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พระพุทธศาสนาในครั้งนั้นดวยกัน และดวยอิทธิพลของพระพุทธศาสนา
ไดกอกําเนิดลัทธิปรัชญาแบบใหมชนิดหนึง่ ใหแกชาวกรีกคือลัทธิ
"สโตอิสม" (Stoism) ใน พ.ศ.๓๓๐ ผูตั้งลัทธิเปนชาวเอเธนส ชื่อเซโน
เขานําเอาหลักธรรมจากพุทธศาสนามาสั่งสอนในรูปลัทธิใหมวา สุขทุกข
ของมนุษยเราอยูที่การปรับปรุงจิตใจ และการงานของมนุษยแตละคน
มิไดอยูที่พระเจา ถาหากเราปรับปรุงใจใหเขมแข็งไมหวัน่ ไหวตอโลก
ธรรม และสามารถปลงตกในความเปนอนิจจังของสังขารธรรม โดยเห็น
วาเปนของธรรมดาแลว ก็จะมีความสุข ลัทธิสโตอิสมแพรหลายขยาย
ออกไปถึงประเทศโรมัน และอีก ๓๐๐ ปตอ มา โรมันก็จกั รพรรดิ
พระองคนั้นคือ "มาคุสออเรลิยุส" นาเสียดายวาพระพุทธศาสนาที่แพร
หลายเขาไปในทวีปยุโรปและอาฟริกามิไดตั้งสังฆมณฑลไวเปนหลักแหลง
มั่นคง เมื่อปราศจากคณะสงฆสืบสายธํารงไว ลําพังความคิดทางพระ
พุทธศาสนาซึ่งแพรหลายอยู จึงถูกพวกนักปราชญกรีกและโรมันเอาไป
ดัดแปลงเปนปรัชญาของเขาเอง พระพุทธศาสนาจึงไมปรากฏในโลก
ตะวันตก ถาหากมี่สังฆมณฑลธํารงสืบสายไวไซร ปานฉะนี้ โลกทั้งโลก
คงนับถือพระพุทธศาสนาหมด และดังขาพเจาจึงไมอัศจรรยเลยวา
เหตุไรศาสตราจารยริสเดวิดจึงสันนิษฐานตามรูปแหงนิรุกติศาสตรวา
คําวา "กอด" (god) ซึ่งเปนคําเรียกพระเจาในคริสตศาสนา เลือนมาจาก
ศัพทวา "เคาตมะ" หรือโคตมะซึ่งเปนพระนามของพระพุทธองคที่พวก
พรามหมณรองเรียก และคําวา "อาหลา" หรืออัลเลาะห ซึ่งเปนคําเรียก
พระเจาในศาสนาอิสลาม เลือนมาจากศัพทวา "อรหันต" นั่นเอง
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ปจฉิมวาระของพระเจาอโศก
ในอโศกอวทานเลาวา ในบั้นสุดทายแหงพระชนมชพี ของพระองค
ผูจอมจักรพรรดิ ทรงหมดพระราชอํานาจสิน้ พระเกียรติศกั ดิ์ ทรงถูก
กักขังโดยพระราชนัดดาพระนามวาสัมปทิ จนชั้นจะทําบุญบริจาคทานก็
ถูกขัดขวาง และในที่สุดก็เสด็จสวรรคต ความขอนี้ขาพเจาไมเชื่อถือวา
เปนดังนัน้ พระเจาอโศกมีพระโอรสธิดามากมายหลายพระองค เทาที่
ปรากฏในตํานานและในศิลาจารึกพอรวบรวมมาไดดังนี้
๑. เจาชายตีวาระ โอรสประสูติแตพระนางการุวากี ไดเปน
อุปราชปกครองตักษศิลา อุชเชนี สุวรรณคีรี และโตสาลี (ชื่อเจาชาย
พระองคนี้ปรากฏในจารึก)
๒. เจาชายกุณาละหรืออีกนามหนึ่งวา ธรฺมวิวฺรธน โอรสประสูติ
แตพระนางปทมวดี ไดเปนรองอุปราช ณ กรุงตักษศิลา ภายหลังถูก
ปองรายโดยพระนางติษยรักษตพระมารดาเลี้ยง จนพระเนตรบอด และ
ตอมาไดบรรลุโสดาปตติผล และพระเนตรหายบอดคืนดีดังเดิม (จาก
อโศกอวทาน)
๓. เจาชายมหินทระและเจาหญิงสังฆมิตร โอรสและธิดาประสูติ
แตพระนางเวทิศา ภายหลังออกบวชทั้ง ๒ พระองค (จากมหาวังศะ)
๔. เจาหญิงจารุมติ ไมทราบนามพระมารดา ภายหลังได
อุปภิเศกกับเจาชายเทวปาละแหงประเทศหิมพานต คือเนปาลบัดนี้ (ดู
เนปาลชาติภูมขิ องพระพุทธเจา)
๕. เจาชายกุสฺตน ไมทราบนามพระมารดา เปนผูอพยพผูคน
ขามภูเขาการาโกรุมไปตั้งอาณาจักรโชตานขึ้นในเตอรกีสตานจีน (ซินเกียง)
บัดนี้ (ดูจดหมายเหตุของสมณะเฮีย่ งจัง)
๖. เจาชายวิสมโลมะกุมาร ไมทราบนามพระมารดา เปนอุปราช

ประวัติพุทธ(๓) - หนาที่ 192

ประวัติพุทธ(๓) - หนาที่ 193
บทที่ ๒๐
ราชวงศ "ศุงคะ"
พระเจาปุษยมิตรเดิมเปนพราหมณในนิกายสามเวท คือเปนนิกาย
พราหมณที่ทําหนาที่สวดเหกลอมพระผูเปนเจาอยางดุษฏีสังเวย บางแหง
เก็บความมาจากในคัมภีรฤคเวท คําวา "สามะ" มาจากคําวา "สามัน"
แปลวา "เห" นับเปนพระเวทที่ ๓ ในไตรเวทของพราหมณ พราหมณาจารยที่ทําหนาที่เหกลอมนี้เรียกวา "อุทคาคฤ" พระเจาปุษยมิตรเปน
มหาอํามาตยของพระเจาพฤหัสถรถ ตอมาคิดซองสุมรี้พลเปนกบฏ
ตนเองก็เปนคนมีศิลปาวุธสามารถอยู ไดยงิ ธนูพิฆาตพระเจาพฤหัถรถ
สวรรคต แลวจึงปราบดาภิเษกขึ้นเปนกษัตริยตั้งวงศ "ศุงคะ" ขึ้น
เนื่องดวยพระเจาอโศกมหาราชไดอุปถัมภบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญ
รุงเรือง และมีพระราชกําหนดหลายอยางเปนที่กีดขวางการกระทําพิธี
ยัญกรรมของพราหมณ มีการหามฆาสัตวตัดชีวิตและใหเลิกเชื่อถือ
โชคลางมงคลตื่นขาวเปนตน การทั้งนี้เปนที่ไมพอใจของพวกพราหมณ
ยิ่งนัก หากพราหมณาจารยเหลานั้นกลัวเกรงพระราชานุภาพ จึงหากลา
แสดงปฏิกิริยาปรากฏอยางไรไม
ภัยแหงพระพุทธศาสนาในแควนมคธ
ครั้นเมื่อราชวงศเมารยะดับสูญ และคนในวรรณะพราหมณมี
โอกาสไดเปนใหญขึ้นเชนนี้ จึงเปนเหตุใหพวกพราหมณฟนฟูลัทธิศาสนา
เปนการใหญ พระเจาปุษยมิตรแสดงพระองคเปนปฏิปกษตอพระพุทธศาสนาเต็มที่ มีการขับไลภกิ ษุสงฆที่กุกกุฏารามและอโศการาม ทําราย
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คณะสงฆและทําลายวัดวาอารามของพระพุทธศาสนา ถึงกับตั้งรางวัลให
ผูตัดศีรษะภิกษุตั้งแต ๑ ศีรษะขึ้นไป จนภิกษุสงฆตองหนีจากแควน
มคธไปอยูทางภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงเหนือ และภาคใตของ
อินเดียมากขึ้น ในขณะเดียวกับที่พุทธศาสนาในแควนมคธกําลังผจญ
มรสุมอยางหนัก ทางภาคเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย
พระพุทธศาสนานิกายสรวาสติวาทินกําลังรุงโรจน และพระพุทธศาสนา
นิกายมหาสังฆิกะกําลังแจมจรัสที่อินเดียได วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเชนนี้ "ลลิตรวิสตระ" และ "มหาวัสดุ" ก็ปรากฏวาไดรจนาขึ้นใน
สมัยนี้ นอกจากนี้ยังมีวรรณกรรมฝายอภิธรรมและชาดกกับอวทาน
ตาง ๆ ก็มีการรจนาขึ้นไมนอ ยเหมือนกัน
ฟนฟูพิธีอัศวเมธ
อยางไรก็ดพี ระเจาปุษยมิตรไดพยายามฟนพิธียัญกรรมบําบวง
ทางลัทธิพราหมณขึ้นเปนอันมาก ประสงคจะชักจูงใจประชาชนใหหนั มา
เลื่อมใส และเพื่อประกาศศักดานุภาพของพระองคเอง จึงโปรดใหมีพธิ ี
"อัศวเมธ" ขึ้น พิธีอัศวเมธนี้คอื การฆามาบูชายัญ ทําขึ้นเพือ่ ขอพรจาก
พระผูเปนเจาและประกาศความเปนจักรพรรดิของผูทํา ในครั้งโบราณ
ภายหลัง พระเจาปุษยมิตรมีพระประสงคในประการหลัง ดวยประสงค
จะหยั่งเสียงพวกเจาบานผานเมืองของแควนมคธวา จะออนนอมตอ
พระองคหรือไม เปนนโยบายการเมืองปนศาสนา เริ่มพิธีดวยการกอกอง
กูณฑบูชาไฟและสมโภชมาตัวสําคัญซึ่งมีมงคลลักษณะ แลวปลอยมาให
เดินไปพรอมกับมีพยุหโยธาติดตามไปดวย ถามาเขาไปในถิ่นฐานบาน
เมืองตาง ๆ หากเจาบานผานเมืองนั้นไมตอนรับ ก็หมายถึงสงคราม
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คือตองตอสูกับกองทัพที่มามาเขาไป แตถา รอนรั้บก็หมายวาเจาบาน
เมืองนั้นยอมรับอํานาจของพระเจาแผนดินเจาของมาแลว เมื่อเสร็จพิธี
แลว พระราชาเจาของแผนดินเจาของมา ตองลงมือประหารมาสําคัญนั้น
บูชายัญดวยตนเอง อานิสงสจากพิธีอัศวเมธคืออาจลางบาปกรรมตาง ๆ
ที่ทํามาแลวได และถาพระราชองคใดทําพิธอี ัศวเมธครบ ๑๐๐ ครั้งไซร
ก็จักเปนพระอินทรทันตาเห็นโดยทันที
นาอนาถที่ระบบธรรมาธิปไตยอันแสนสงบสุขของพระเจาอโศกมหาราช
ตองมาภินทนาการยอยยับลงดวยพระเจาแผนดินองคหลัง ๆ ในเมารยะ
ราชวงศ และทีส่ ําคัญที่สุดคือ มาดับสูญดวยพระเจาปุษยมิตรแหงวงศ
ศุงคะ ประชาชนที่เคยปฏิบตั ิธรรมเครงครัด หันมาฝกใฝกับพิธียัญกรรม ลัทธิพราหมณรุงเรืองขึ้น ราชวงศศุงคะครองแควนมคธอยูได
๑๐๒ ป ถึงรัชสมัยพระเจา "เทวภูมิ" อันเปนพระราชาองคที่ ๑๐ ของ
วงศศุงคะ มีอํามาตยในวรรณะพราหมณผูหนึ่งชื่อ "วสุเทวะ" เปนกบฏ
แยงราชสมบัตไิ ดสําเร็จแลวปราบดาภิเศกขึ้นเปนกษัตริย ตั้งราชวงศ
"กานวะ" ขึ้น แตราชวงศนกี้ ไ็ มยั่งยืน มีอายุเพียง ๔๕ ปเทานั้น ถึง
แผนดินพระเจาศุภปาละซึ่งเปนกษัตริยองคที่ ๔ ของวงศกานวะ
ปรากฏวามีกองทัพของพวกอันธระยกขึ้นมาจากอินเดียใต ภายใตการ
นําของพระเจา "ศรีมุขะ" มาตีกรุงปาฏลีบุตรแตก แควนมคธจึงตกอยู
ภายใตอํานาจของพวกอันธระเมื่อ พ.ศ.๕๑๖
ราชวงศอันธระ
แควนอันธระตั้งอยูทางใตถัดแควนกลิงคะลงมา อยูบริเวณลุม
แมน้ําโคธาวารีและแมน้ํากฤษณา เมื่อครั้งพระเจาอโศกมหาราช แควนนี้
ยอมรับศักดานุภาพของพระองค แตเมื่อสิน้ บุญของพระเจาอโศกแลว
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อันธระก็เริ่มกลาแข็งขึ้นและถึงกับยกกองทัพมาบุกแควนมคธไดสําเร็จใน
สมัยราชวงศกานวะ ปรากฏวาพระพุทธศาสนาไดแพรหลายมาถึงแควน
นี้นับแตยุคพระเจาอโศกแลว และนับวันพระพุทธศาสนาก็แตกหนออก
ชอเจริญงอกงามขึ้นเปนลําดับ โดยเฉพาะนิกายมหาสังฆิกะ ไดมาตั้ง
ปอมปราการอันเหนียวแนนในดินแดนแถบนี้ ราชธานีของอันธระคือ
เมือง "อมราวดี" อุดมสมบูรณวดั วาอารามและสถูปวิหาร จนกระทั่ง
ตอมาไดกอกําเนิดพุทธศิลปแบบอมราวดีขึ้น ถัดจากแควนอันธระลงไป
ยังมีแควนปลลวะ โจฬะ ปาณฑยะ และเกรละ แควนดังกลาวนี้มี
พระพุทธศาสนาแพรหลายอยู
อาณาจักรกรีกในอาเซีย
เมื่อพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชเลิกทัพกลับจากอินเดีย แวน
แควนทีพ่ ระองคตีไดมักโปรดตั้งใหนายทัพนายกองของพระองคดูแล
ปกครอง และทิ้งกองทหารกรีกไวใหเปนกําลังสวนหนึ่ง ฝรั่งกรีกเหลานี้
จึงไดผสมพันธุกับคนพื้นเมืองและตั้งเปนอาณาจักรอิสระแกกัน เมื่อ
พระเจาอเล็กซานเดอรสวรรคตแลว อาณาจักรที่พวกกรีกตีไดในทวีป
อาเซียที่มีกําลังคืออาณาจักร "ซีเรีย" และอาณาจักร "บากเตรีย"
อาณาจักรซีเรียตั้งอยูใ นตอนเหนือของประเทศอาหรับปจจุบันนี้ ในราว
พุทธศตวรรษที่ ๓ เปนอาณาจักามหาอํานาจ ตีไดดนิ แดนอาเซียไมเนอร
อิหราน และอาฟกานิสถาน และขามมาตีอนิ เดีย อาณาจักรซีเรียนี้เปน
เสมือนสื่อเชื่อมอารยธรรมของกรีกและอินเดียอยูเปนเวลานาน ตอมา
ซีเรียตองทําสงครามขับเคี่ยวกับอิหราน อียิปตและโรมัน ผลสุดทายถูก
โรมันตีแตก พวกกรีกปกครองซีเรียอยูได ๒๔๗ ป สวนอาณาจักร
บางเตรียตั้งอยูเ หนือประเทศอินเดียและเหนือประเทศอิหราน คือตั้งอยู
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บริเวณ ๒ ฝงของแมน้ําอมูดาเรียในทวีปเอาเซียกลาง ดินแดนดังกลาวนี้
แตเดิมเคยเปนที่ชุมนุมของพวกอารยันที่อพยพเขามาสูอนิ เดียและอิหราน
เปนอูขาวอูน้ําและศูนยกลางสัมพันธระหวางชนชาติตาง ๆ ของอาเซีย
กลาง เมื่อพวกกรีกมาปกครองก็ปรากกวาขึน้ อยูกับอณาจักรซีเรีย จน
กระทั่งตกรัชสมัยพระเจาแอนติโอโคสที่ ๒ ราชาแหงซีเรียเกิดทํายุทธนา
การประเทศอียิปต จึงมีขาหลวงกรีกผูครองบากเตรียเวลานั้นชื่อ
"ดิโอโดตัส" เห็นเปนโอกาสประกาศปลอดแอกจากซีเรีย สถาปนาเปน
อิสระรัฐบากเตรียขึ้น เมื่อ พ.ศ.๒๘๗ ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระเจาอโศก
มหาราช พระเจาอิโอโดตัสยกกองทัพเขาตีอาณาจักรปาเธีย ซึ่งเปน
อาณาจักรอยูในตอนเหนือของดินแดนอิหราน แตไมทันตีสําเร็จเสด็จ
สวรรคตเสียกอน กษัตริยองคตอมาคือพระเจาดิโอโดตัสที่ ๒ ถูก
ขาหลวงกรีกชือ่ ยุไธเดมัส ผูครองแควนซอกเดียนปลงเสียจากราชสมบัติ
แลวยูไธเดมัสตั้งตนขึ้นเปนกษัตริย พยายามแผอิทธิพลเขาในอินเดีย ใน
ป พ.ศ.๓๓๗ ยูไธเดมัสใหโอรสยกพยุหโยธาบุกเขาดินแดนปญจาป
แตยังเปนโชคดีของอินเดียอยู เพราะปรากฏวาทางอาณาจักรซีเรียซึ่ง ณ
บัดนั้นพระเจาแอนติโอโคสที่ ๓ เปนพระราชา ไดยกกองทัพรุกรานเขา
มาถึงบากเตรีย พระเจายูไธเดมัสรูไมไหวตองยอมแพ แตเมื่อสิ้นบุญ
ของพระเจายูไธเดมัสแลว บากเตรียกลับเขมแข็งขึ้นอีกโดยพระโอรสของ
ยูไธเดมัสขึ้นเสวยราชย มีพระนาม ดิมิตริอุส กษัตริยองคใหมน้ําทัพ
เขารุกรานปญจาป และบุกลงมาถึงตอนใตของลุมแมน้ําสินธุ ในขณะที่
พระเจาดิมิตริอุสกําลังขยายจักรวรรดิอยูในอินเดีย ทางบากเตรียมีนาย
ทัพผูสามารถคนหนึ่งชื่อ ยูเครติเดส เปนกบฏประกาศตนเปนกษัตริย
แหงบากเตรีย แลวพระเจายูเครติเดส ก็เที่ยวยกทัพแผจกั รวรรดิทั่วไป
ในอาเซียกลาง และแผเขามาในอินเดียตีไดคันธาระ กปศะ และปญจาป
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ตอมาพระเจายูเครติเดสถูกพระโอรสของพระองคชื่อ เฮลิโอเครส ปลง
พระชนม เมื่อ พ.ศ.๓๘๘ แตกษัตริยเฮลิโอเครสหยอนอานุภาพ จึง
ตองเสียอาณาจักรบากเตรียแกพวกอินโดไซรัสไป สําหรับในอินเดียเมื่อ
สิ้นบุญพระเจายูเครติเดสแลว อาณาจักรตาง ๆ ที่พระองคตีไดกแ็ ตก
แยกตางเปนอิสระ มีราชากรีกปกครองแยกกัน แตยังมีเชือ้ สายของ
พระองคปกครองอยู จนกระทั่งถึงป พ.ศ.๓๙๒ ราชากรีกองคหนึ่งมี
พระนามวา เมนันเดอร ลางวงศของยูเครติเดสลง แลวยกกองทัพตีแวน
แควนใหญเล็กในปญจาป คันธาระ ตกอยูใ นอํานาจ สถาปนานคร
"สาคละ" ขึ้นเปนราชธานี พระเจาเมนันเดอรพระองคนภี้ าษาบาลี
เรียกวา มิลินทะ
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บทที่ ๒๑
พระเจามิลินทะกับพระพุทธศาสนา
พระเจามิลินทะกับพระนาคเสน
พระเจามิลนิ ทะหรือเมนันเดอร ไดขยายอิทธิพลลงมาถึงตอนเหนือ
ของลุมแมน้ําคงคา ปรากฏในตํานานฝายบาลีและฝายจีนวา พระองค
มิไดเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ไดขัดขวางพระพุทธศาสนาดวยพระราโชบายตาง ๆ อนึ่งเนื่องจากพระองคเปนผูแ ตกฉานในวิชาไตรเพทและ
ศาสนาปรัชญาตาง ๆ รวมทั้งพระพุทธศาสนาดวย จึงไดเที่ยวประกาศ
โตวาทีกับเหลาสมณะพราหมณ ก็ปรากฏวาสามารถเอาชนะสมณะ
พราหมณเหลานั้นรวมทั้งพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ขนาดภิกษุสงฆ
พากันอพยพหนีออกจากนครสาคละจนหมดสิ้น เมืองสาคละวางภิกษุ
สงฆอยูถึง ๑๒ ป จนกระทั่งคณะสงฆตองเลือกสรรสงพระภิกษุหนุม
ผูเจนจบในพระไตรปฎกและพาหิรลัทธิรูปหนึ่งชื่อ "พระนาคเสน" เขาไป
ในนครสาคละฟนฟูพระศาสนา กิตติศัพทความเกงกาจของพระนาคเสน
ทราบไปถึงพระเจามิลินทะ จึงทรงโปรดใหเปดการอภิปรายปุจฉาวิสัชนา
กับพระนาคเสนขึ้น ขอความที่อภิปรายปุจฉาวิสัชนากันนั้นตอมามีผูรวบ
รวมขึ้นเรียกวา "มิลินทปญหา" คัมภีรมิลินทปญหามีทั้งในฉบับสสกฤต
และบาลี ในฉบับสสกฤตใหชื่อวา "นาคเสนภิกษุสูตร" ไดมีผูแปลถาย
ออกสูภาษาจีนประมาณพันปเศษมาแลว สวนภาษาบาลีนั้นพระพุทธ
โฆษะคันถรจนาจารยชาวมคธเปนผูแตงคํานิทาน และคํานิคมประกอบ
เขาไวในมิลินทปญหาเมื่อพุทธศตวรรษที่ ๙ สวนเนื้อธรรมอันเปนตัว
ปญหามิไดกลาวไววาผูใดแตง อยางไรก็ดใี นฉบับสสกฤตไดบอกชาติ-
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ภมิของพระนาคเสนวาเปนแควนกาศมีระ ในฉบับบาลีวา ทานเกิดใน
วรรณะพราหมณ บิดาชื่อโสณุตตระอาศัยอยู ณ กชังคลคาม ขางภูเขา
หิมาลัย เปนขอความตรงกัน (ภูเขาหิมาลัยตั้งตนจากแควนกาศมีระ) ก็
แควนกาศมีระในสมัยนัน้ พระพุทธศาสนานิกายสรวาสติวาทินเจริญ
รุงโรจนอยู พระนาคเสนอาจจะเปนภิกษุในนิกายนี้ นอกจากนีย้ ัง
ปรากฏในปกรณฝา ยจีนวา พระนาคเสนไดรจนาคัมภีร "ตรีกายศาสตร"
ฉะนั้น ขาพเจาปรารถนาจะสันนิษฐานวา หนังสือมิลินทปญหาจะเปน
รจนาของคันถรจนาจารยในสมัยเดียวกับทานแนนอน แตฉบับที่เกาทีส่ ุด
เห็นจะไดแกฉบับสสกฤต ฉบับภาษาบาลีเขาใจวาจะเปนของใหมกวา แต
อยางไรก็ดี สารัตถะเนื้อธรรมและวิธีดําเนินเรื่องทั้ง ๒ ฉบับไมสูจะ
แตกตางกันเทาไรนัก ฉบับบาลีดูมีเรื่องราวปญหาวิจิตรพิสดารกวาฉบับ
สสกฤต เขาใจวาจะเปนของเพิ่มมาตอภายหลัง
ในคัมภีรมลิ ินทปญหากลาววา ผลแหงการอภิปรายปญหาธรรม
ครั้งนั้น พระนาคเสนมีชัย และพระเจามิลนิ ทะยอมจํานน เกิดพระราช
ศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนาดวยทรงแจมแจงในพระพุทธธรรมโดย
ตลอด ตัดขอวิมติกังขาใหพระทัยสิ้น จึงทรงรับเปนอุปถัมภพ บูรณะ
ปฏิสังขรณพระสถูปวิหารและคณะสงฆ พระพุทธศาสนาก็รุงเรืองขึ้นอีก
ยอเรื่องมิลินทปญหา
คัมภีรมิลินทปญหาแบงเปน ๖ สวนคือ บุพโยคะ วาดวยบุพกรรมและประวัติของพระนาคเสนและพระเจามิลินทะ ๑, มิลินทะปญหา
วาดวยปญหาเงื่อนเดียว ๑, เมณฑกปญหาวาดวยปญหา ๒ เงื่อน ๑,
อนุมานวาดวยเรื่องที่รูโดยอนุมาน ๑, ลักขณปญหาวาดวยลักษณะแหง
ธรรมตาง ๆ ๑, อุปมากถาปญหาวาดวยเรื่องจักพึงทราบโดยอุปมา ๑,
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แตละปญหามีปญหาปลีกยอยอีกมาก เปนหนังสืออธิบายธรรมะอยาง
วิจิตรพิสดาร พรอมทั้งอางหลักฐานในพระไตรปฎก นับวาเปนของมีคา
ดุจรัตนะอันวิเศษ ซึ่งนักศึกษาทางพระพุทธศาสนาควรจะตองศึกษา จะ
ไดขอคิดแยบยลในธรรมะอีกทวีตรีคูณ ในที่นี้ไดยอความในมิลินทปญหาอันมีอยู ๗ วรรคมาเลาสูกันฟงพอเปนนิทัศนะดังนี้
วรรคที่ ๑
๑. นามปญหา พระเจามิลินทะถามชื่อพระนาคเสน ๆ แกวาชื่อ
นั้นเปนสักวาสมมติเรียกกัน ความจริงในสังขารนี้ไมมีอะไรสักอยางทีช่ ื่อ
วานาคเสน เพราะประกอบขึน้ ดวยสิ่งตาง ๆ มาคุมกันเขาไว เหมือน
อาศัยกงกุมดุมลอมาคุมกันเขาจึงเกิดสมมติเรียกวารถขึ้น
๒. วัสสปญหา พระเจามิลินทะถามถึงเรื่องพรรษาวา พรรษานั้น
เปนตัวของพระนาคเสนเองหรือวาเปนเพียงการนับเทานั้น พระนาคเสน
แกวาเหมือนเงากับเจาของเงาตองอาศัยแกกนั และกัน
๓. เถรติกขปฏิภาณปญหา พระเจามิลินทะถามวาจะเจรจากัน
อยางไร พระนาคเสนวาใหเจรจากันอยางบัณฑิต อยาเจรจากันอยางว
กษัตริย แลวพระเจามิลินทะก็เลนคารมวา ไดตั้งปญหาถามพระนาคเสน
แลว พระนาคเสนวาทานก็แกใหแลว พระราชาถามวาแกอยางไร
พระเถระตอบวาก็ถามมาอยางไรละ
๔. อนันตกายปญหา ขุนนางคนหนึ่งของพระเจามิลินทะถามวา
ลมหายใจเขาออกนั่นแหละเปนชีวิตที่เปนตัวนาคเสน พระนาคเสนแกวา
ไมใช นั่นเปนเพียงกายสังขารเทานั้น เหมือนคนเปาขลุย ลมออกถาย
เดียวก็ยังอยูไดไมตาย
๗. ปพพัชชาปญหา พระเจามิลินทะถามถึงประโยชนของการ
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บวช และพระนาคเสนแกวาเพื่อทําใหทกุ ขหมดไป
๖. ปฏิสนธิคหณปญหา พระเจามิลินทะถามวาคนที่ตายแลวไม
กลับมาเกิดอีกมีไหม พระนาคเสนแกวาคนมีกิเลสก็ตองมาเกิด คนสิ้น
กิเลสไมตองมาเกิดอีก
๗. มนสิการปญหา พระเจามิลินทะถามคนไมเกิดอีกนัน้ ถาเขา
จะมีความนึกที่ชอบอยางเดียวกระมัง พระนาคเสนวาก็ตองอาศัยปญญา
และกุศลธรรมอื่น ถามวาปญญากับมนสิการตางกันไหม แกวาตางกัน
เพราะมนสิการ (ความนึก) มีทั่วไปแมในเดรัจฉาน แตปญ
 ญาใน
เดรัจฉานหามีไม
๘. มนสิการลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามถึงลักษณะของ
ปญญากับมนสิการ พระนาคเสนเปรียบใหฟงวาเหมือนชาวนาจับกําขาวส
แลวเอาเคียวตัด มนสิการเหมือนกับการจับกําขาว ปญญาคือการตัดกิเลส
ดุจเคียว
๙. สีลปติฏฐานลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามถึงกุศลธรรม
เหลาอื่นที่เกื้อกูลคนไมตองเกิดอีก พระนาคเสนวาตองมีศีล ศรัทธา
วิริยะ สติ สมาธิ
๑๐. สัทธาลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามถึงลักษณะของศรัทธา
พระนาคเสนอธิบายวาศรัทธามีลักษณะใหใจผองใส เพราะขมนิวรณได
๑๑. วิริยลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามวิริยะมีลักษณะอยางไร
พระนาคเสนแกวาวิริยะมีลักษณะค้ําจุนไวซึ่งกุศลธรรม เหมือนเรือนจะ
พังมีคนเอาไมมาค้ําไว
๑๒. สติลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามสติมีลักษณะอยางไร
พระนาคเสนตอบวา สติมีลักษณะนึกไดและถือเอาไวซึ่งความรูในสิ่งทีม่ ี
ประโยชน ไมมีประโยชน
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๑๓. สมาธิลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามสมาธิมีลักษณะอยางไร
พระนาคเสนตอบวา สมาธิมีลักษณะเปนประธานกุศลธรรม เหมือน
ยอดของเรือนฉะนั้น
๑๔. ปญญาลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามปญญามีลักษณะ
อยางไร พระนาคเสนแกวาปญญามีลักษณะตัดกิเลสใหขาด และสอง
กําจัดความมืดคืออวิชชา
๑๕. นานาเอกกิจกรณปญหา พระเจามิลินทะถามวา ธรรม
ทั้งหมดนี้ ศีล วิริยะ สติ สมาธิ และปญญาตาง ๆ กัน แตใหสําเร็จ
ประโยชนอันเดียวใชไหม พระนาคเสนรับวาใช คือกําจัดกิเลสใหสิ้นไป
เหมือนกองทัพประกอบดวยชาง มา รถศึก พลรบ แตยอ มมีประโยชน
คือชัยชนะเปนที่หวัง
วรรคที่ ๒
๑. ธัมมสันตติปญหา พระเจามิลินทะถามวา ผูที่เกิดขึน้ มาจะ
เปนคนเดียวกันหรือคนละคนกับคนเดี๋ยวนี้ พระนาคเสนแกวาจะเปน
คนเดียวกันก็ไมใช จะเปนคนละคนก็ไมใช อุปมาพระเจามิลินทะเมื่อยัง
เปนราชกุมารกับเปนพระมหากษัตริยในปจจุบันนีย้ อมเปนคนละคน แต
ก็มีสภาวธรรมเนื่องกัน เหมือนแสงไฟในยามตนยอมไมใชแสงไฟในยาม
กลาง แสงไฟในยามกลางไมใชแสงไฟในยามสุด แตก็ติดเนื่องกันตลอด
๓ ยาม
๒. นัปปฏิสันธิคหณปญหา พระเจามิลินทะถามวาคนที่จะไม
ตองเกิดอีก เขารูตัวเองหรือไม พระนาคเสนตอบวารูได
๓. ปญญานิรุชฌนปญหา พระเจามิลินทะถาม ญาณเกิดมีแก
ผูใด บัญญาก็ตอ งเกิดกับเขาหรือ พระนาคเสนวาถูกแลว แตผูมีปญญา

ประวัติพุทธ(๓) - หนาที่ 204
และญาณอาจยังไมรูในศิลปศาสตรที่ตนยังไมเคยศึกษา หรือถนนหน
ทางที่ยังไมเคยไปได
๔. ปรินพพานปญหา พระเจามิลินทะถามคนที่จะไมเกิดอีกใน
ชีวิตตอไป ยังจะตองเสวยทุกขเวทนาหรือไม พระนาคเสนแกวา ยังจะ
ตองเสวยทุกขเวทนาทางกายโดยธรรมชาติบาง แตไมเสวยทุกขเวทนา
ทางใจเลย พระเจามิลินทะถามวาก็พระอรหันตทานยังมีทุกขกาย ไฉนจึง
ไมรีบปรินิพพาน พระนาคเสนตอบวา พระอรหันตทานไมเรงกาลสุด
แตอายุขัย
๕. สุขเวทนาปญหา พระเจามิลินทะถาม สุขเวทนาเปนกุศล
อกุศลหรืออัพยากฤต พระนาคเสนตอบวาเปนไดทั้ง ๓ อยาง
๖. นามรูปปฏิสนธิคหณปญหา พระเจามิลินทะถาม อะไรที่เปน
ตัวไปปฏิสนธิ พระนาคเสนแกวานามรูปไปปฏิสนธิ พระเจามิลินทะ
ถามวานามรูปอันนี้ใชไหมทีไ่ ปปฏิสนธิ พระนาคเสนแกวา ไมใช แตผูใด
ทํากรรมดี ชั่วไว กรรมนัน้ จักปรุงแตงนามรูปอีกอันหนึ่งไปปฏิสนธิ
ถามวาถาอยางนั้นมันก็ไมควรจะรับผลของกรรม เพราะคนละนามรูปนี่
แกวาอุปมามีคนปลูกตนมะมวงไวตนหนึ่งตอมาเกิดดอกผลขึ้น แลวมี
คนไปลักผลมะมวงเขามา เมือ่ คนลักถูกจับไดจะแกตวั วาเขาลักผล
มะมวง ไมไดลักตนมะมวงซึ่งเจาของปลูกไว ขอแกตวั นี้ยอมฟงไมได
ผูลักจะตองรับโทษทัณฑอยูด ี ฉะนั้นใครทํากรรมดวยนามรูปนี้ กรรมจึง
ปรุงแตงใหมนี ามรูปอื่นไปปฏิสนธิ เขาจึงไมพนที่ตองเสวยผลของกรรม
๗. ปุนปฏิสนธิคหณปญหา พระเจามิลินทะถามพระนาคเสนวา
พระนาคเสนจะตองปฏิสนธิอีกหรือไม พระนาคเสนตอบวา ถายังมี
อุปาทานอยูกต็ องปฏิสนธิ ถาไมมีก็ไมตอง
๘. นามรูปปญหา พระเจามิลินทะถามถึงลักษณะของนามรูป
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พระนาคเสนตอบวา รูปคือสิ่งที่หยาบ จิตและอารมณนั้นเปนนาม ทั้ง
๒ นี้อาศัยกัน
๙. ทีฆมัทธานปญหา พระเจามิลินทะถามถึงลักษณะของกาละ
อันยืดยาว พระนาคเสนตอบวาแบงเปน ๓ กาล คือ อดีตกาล ปจจุบัน
กาล และอนาคตกาล ผูใดดับขันธปรินิพพาน ก็เปนอันวาพนกาล
ทั้งหลายไป
วรรคที่ ๓
๑. อัทธานปญหา พระเจามิลินทะถามวาอะไรเปนมูลของกาล
ทั้ง ๓ พระนาคเสนตอบวา อวิชชาเปนมูลใหเกิดสังขาร ฯลฯ
ตามนัยแหงปจยาการ
๒. ปุริมโกฏิปญหา พระเจามิลินทะถามวา เบื้องตนแหงวัฏฏะ
ไมปรากฏนั้นมีอธิบายวาอยางไร พระนาคเสนตอบวาเหมือนฟองไขมา
จากแมไก และแมไกมาจากฟองไข หมุนเวียนกันอยางนีแ้ หละ เบื้องตน
จึงวาไมปรากฏดุจกิเลสเปนเหตุใหทํากรรม ๆ เปนเหตุใหเกิดวิบาก
หมุนเวียนกันเชนวงจักร
๓. โกฏิยาปุริมปญหา พระเจามิลินทะถามวา เบื้องตนไมปรากฏ
นั้น เบื้องตนนัน้ คืออะไร พระนาคเสนตอบวาเบื้องตนของดีตกาล
อันนานไกล
๔. สังขารชายนปญหา พระเจามิลินทะถามวา สังขารทั้งหลาย
บางอยางที่เกิดอยูมีหรือ พระนาคเสนตอบวามี เชนตาเห็นรูปยอมเกิด
จักขุวิญญาณ ใจกระทบธรรมยอมเกิดมโนวิญญาณ เมื่อยังมีเวทนา
เวทนามีตณ
ั หาก็มี ตัณหามีอปุ าทานมี ภพชาติ ฯลฯ ก็มีโดยลําดับ
๕. ภวันตสังขารชายนปญหา พระเจามิลินทะถามวา สังขาร
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ทั้งหลายบางอยางที่ไมเคยเกิดยอมเกิดขึ้นมีหรือไม พระนาคเสนตอบวา
ไมมี เหมือนมีแกวมณี มีแสงอาทิตย มีโคมัย ไฟก็ยอมเกิดขึ้น
แตถาไมมีสิ่งเหลานี้ ไฟก็ยอมไมเกิดขึ้น สังขารบางอยางที่ไมเคยเกิด
ยอมเกิดขึน้ ไมได ที่เคยเกิดจึงเกิดขึ้นไดฉันนั้น
๖. เวทคูปญ
 หา พระเจามิลินทะถามวา เจตภูตมีอยูไหม
พระนาคเสนตอบวาไมมี เพราะอาศัยตากับรูป จักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้น
อาศัยหูกับเสียงโสตวิญญาณจึงเกิด ฯลฯ อาศัยใจกับธรรมเกดขึ้นเพราะ
ปจจัย ไมมีเจตภูต
๗. จักขุวิญญาณมโนวิญญาณปญหา พระเจามิลินทะถามวา
วิญญาณทั้ง ๕ คือจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายวิญญาณเกิดขึ้นในที่ใด
มโนวิญญาณยอมเกิดขึ้นในที่นั้นหรือ พระนาคเสนรับวาใช วิญญาณทัง้
๕ เกิดขึ้นกอน มโนวิญญาณเกิดขึ้นภายหลัง มโนวิญญาณเปนดุจ
ที่ลุมเมื่อฝนตก น้ํายอมไหลไปสูที่ลุมนั้นทุกครั้งไปตามธรรมชาติ
๘. ผัสสลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามวา มโนวิญญาณเกิด
ขึ้น ณ ที่ใด เวทนาเกิดขึน้ ในที่นั้นหรือ พระนาคเสนตอบวา ถูกแลว
นอกจากเวทนายังมี สัญญา เจตนา วิตก วิจาร ยอมเกิดขึ้นในที่นั้น
พระเจามิลินทะถามวาผัสสะเปนอยางไร พระนาคเสนตอบวาผัสสะมี
ลักษณะถูกตอง เหมือนแกะ ๒ ตัวชนกัน การที่เขาแกะกระทบกัน
นั่นแหละเปนผัสสะ
๙. เวทนาลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามวา เวทนามี
ลักษณะอยางไร พระนาคเสนตอบวาเวทนามีลักษณะรูสึกและเสวย
อารมณสุขทุกขและอุเบกขา
๑๐. สัญญาลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามวาสัญญามีลักษณะ
อยางไร พระนาคเสนตอบวา มีลักษณะจําไดหมายรู เชนจําไดหมายรู
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ในสีสันวรรณะ
๑๑. เจตนาลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามวา เจตนามี
ลักษณะอยางไร พระนาคเสนตอบวามีลักษณะดําริและแตง
๑๒. วิญญาณลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามวา วิญญาณมี
ลักษณะอยางไร พระนาเสนตอบวา มีลักษณะรูแจง เหมือนคนรักษา
เมืองนั่งอยูที่ถนน ๔ แยกทามกลางนครยอมรูเห็นคนที่มาจากจตุทิศได
วิญญาณยอมรูแ จงใน รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และธรรมารมณ
ทางทวารทั้ง ๖
๑๓. วิตักกลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามวา วิตกมีลักษณะ
อยางไร พระนาคเสนตอบวามีลักษณะแนบกับจิต เหมือนนายชางไม
เขาปากไมที่บริกรรมดีแลวใหสนิท
๑๔. วิจารลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามวาวิจารมีลักษณะอยางไร
พระนาคเสนตอบวามีลักษณะตามเคลา วิตกเหมือนการเคาะกังสดาล
วิจารเหมือนเสียงครวญครางของกังสดาล
วรรคที่ ๔
๑. มนสิการลักษณปญหา พระเจามิลินทะถามวา มนสิการที่
ลักษณะอยางไร พระนาคเสนตอบวามีลักษณะนึก
๒. เอกภาวคตปญหา พระเจามิลินทะถามวา ธรรมทั้งหลายที่
ถึงความเปนอันเดียวกัน อาจแยกออกชี้ใหชัดวา นี่ผัสสะ นี่เวทนา นี่
สัญญา ฯลฯ ไดหรือไม พระนาคเสนวาไมได เหมือนแกงซึ่งประกอบ
ดวยเกลือ ขิง พริก ผักชี ยีห่ รา เครื่องปรุงอื่น ๆ เมื่อแกงเสร็จแลว
จะแยกเอารสวานั่นเปนขิงนัน่ เปนผักชีออกมาใหเห็นไปอยาง ๆ ไมได
ฉันใดก็ฉนั นั้น
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๓. ปญจายตนกัมมนิพพัตตปญหา พระเจามิลินทะถามวา
อายตนะ ๕ เกิดแตกรรมตางกันหรือแตกรรมเดียวกัน พระนาคเสน
วาเกิดแตกรรมตางกันเหมือนคนเอาพืช ๕ อยางหวานลงในไรเดียวกัน
ผลของพืชก็ตางกัน
๔. กัมมนานากรณปญหา พระเจามิลินทะถามวา ทําไมคนเรา
เกิดมาจึงไมเหมือนกัน บางคนอายุยนื บางคนอายุสั้น บางคนมีสมบัติ
บางคนไมมี พระนาคเสนตอบวา เปนเพราะกรรมของแตละคนสรางมา
ผิดกัน กรรมยอมจําแนกสัตวใหดีเลว
๕. ปฏิกัจเจววายามกรณปญหา พระเจามิลินทะถามวา การบวช
เพื่อประสงควา ทําอยางไรทุกขจึงดับ เราจะไมตั้งความพยายามไวกอนได
ไหม คอยเอาวาเมื่อถึงกาลเขาจึงคอยพยายาม พระนาคเสนแกวาไมได
เปรียบเหมือนเมื่อกระหายน้ําขึ้นมา แลวจึงคอยชุดบอหาน้ํากิน หรือ
พระพุทธภาษิตมีวา บุคคลรูวาสิ่งใดเปนประโยชน ควรรีบขวนขวายทํา
สิ่งนั้นไวกอน
๖. ปกติคัคคินิรยัคคิอุณหาการปญหา พระเจามิลินทะถามวา
ไฟนรกเปนของรอนยิ่งนัก แมกอนศิลาทิง้ ลงไปก็ไหมเปนจุลชั่วพริบ
ตาเดียว แตทําไมสัตวนรกจึงไมเปนอันตรายเปนจุณไป ทัง้ ๆ ที่ไหมกัน
อยูตั้งหลายพันป พระนาคเสนตอบวาเพราะอาศัยกรรมเปนธรรมชาติ
ของเขา เหมือน เตา หรือจระเข นกยางเปนตน มันกลืนกินกอนหิน
กอนกรวดเขาไปเปนอาหารก็ไมมีอันตราย
๗. ปฐวีสันธารกปญหา พระเจามิลินทะถามวา ดินตั้งอยูบนน้ํา
น้ําตั้งอยูบนลม ลมตั้งอยูบนอากาศอยางนีพ้ ระองคไมเชือ่ พระนาค
เสนตอบวาน้ํามีลมอุมไว
๘. นิโรธนิพพานปญหา พระเจามิลินทะถามวา นิพพานกับ
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นิโรธอันเดียวกันหรือ พระนาคเสนรับวาถูกแลว
๙. นิพพานลภนปญหา พระเจามิลินทะถามวา ทุกคนได
นิพพานกันหมดไหม พระนาคเสนตอบวาไมได เวนแตผูใดปฏิบัติตาม
ธรรมอันชอบจึงได
๑๐. นิพพานสุขภาวชานนปญหา พระเจามิลินทะถามวา คนที่
ไมไดบรรลุนพิ พาน จะรูไดหรือไมวานิพพานนั้นเปนสุขอยางยิ่ง พระ
นาคเสนรับวารูได อุปมาเหมือนคนที่มีมือเทาสมบูรณ ยอมอาจรูไดวา
คนไมมีมือเทาเปนทุกข เพราะอาศัยเห็นคนมือขาดเทาขาดครวญคราง
ดวยทุกขเวทนาฉันใด คนที่ไมไดนิพพานก็พอจะรูไดวานิพพานเปนสุข
จากคนที่ไดบรรลุแลวบอกเลาฉันนั้น
วรรคที่ ๕
๑. พุทธอัตถินัตถิปญหา พระเจามิลินทะถามวา พระนาคเสน
ไมเคยเห็นพระพุทธองคเลย ไฉนจึงรูวามีพทุ ธองค พระนาคเสน
ถามวาแมน้ําสายหนึ่งในปาหิมพานตชื่ออูหานที พระเจามิลินทะหรือ
พระราชบิดาของพระองคเคยเห็นหรือไม พระราชาตอบวาไมเคยเห็น แต
ก็รูวาแมน้ําสายนั้นมีอยูจริง พระนาคเสนวาก็เหมือนกัน พระพุทธองค
แมทานจะไมเคยเห็นก็รูไดวา มีอยูจริง ๆ
๒. พุทธานุตตรภาวปญหา พระเจามิลินทะถามวา พระพุทธเจา
ไมมีใครยิ่งกวาหรือ พระนาคเสนรับวาใช
๓. พุทธอนุตตรภาวชานนปญหา พระเจามิลินทะถามวา คน
อื่น ๆ จะรูไหมวา พระพุทธองคไมมีผูอื่นยิ่งกวา พระนาคเสนตอบวา
รูได จากธรรมะที่พระองคแสดงไวนนั่ แหละเปนเครื่องบก
๔. ธัมมทิฏฐปญหา พระเจามิลินทะถามวา พระนาคเสนไดเห็น
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ธรรมแลวดังนัน้ หรือ พระนาคเสนตอบวาสาวกของพระพุทธองคจะตอง
ประพฤติตามแบบแผนบัญญัติของพระศาสดาอยูแลว
๕. นจสังกมติปฏิสนธิหนปญหา พระเจามิลินทะถามวา
วิญญาณไมเลือ่ นไป แตทําไมจึงไปปฏิสนธิไดเลา พระนาคเสนตอบวา
เหมือนพระราชาไปเรียนอักษรศาสตร มีวิชาแตงโคลงเปนตน จากครูบา
อาจารย ก็อักษรศาสตรความรูดังกลาวนัน้ เลื่อนจากตัวอาจารยมาเขา
องคพระราชาหรือเปลา วิญญาณก็เหมือนกันไมมีการเลือ่ นไป แตก็
ปฏิสนธิไดดวยอํานาจสันตติ
๖. เวทคูปญ
 หา พระเจามิลินทะถามวา เจตภูตมีอยูหรือ พระ
นาคเสนแกวา เจตภูตไมมีโดยปรมัตถนัย (แตโดยโลกสมมติก็มีอยู)
๗. อิมัมหากายอัญญกายสังกมนปญหา พระเจามิลินทะถามถึง
เรื่องสภาพอันหนึ่ง ซึ่งเคลื่อนออกจากกายนี้ไปสูกายอืน่ พระนาคเสนแก
มีความคลายกับนามรูปปฏิสนธิคหนปญหาในวรรคที่ ๒
๘. กัมมผลอัตถิภาวปญหา พระเจามิลินทะถามวากรรมดีกรรม
ชั่วที่นามรูปนีส้ รางมา กรรมเหลานี้ไปอยูเ สียที่ใด พระนาคเสนตอบวา
กรรมเปนเหมือนเงาติดตัวไป และตนไมเหลาใดที่ยังไมออกผล จะชี้วา
ผลของตนไมที่โนนที่นี่ไดหรือ กรรมก็เหมือนกัน เมื่อยังไมสําแดงวิบาก
ก็ไมสามารถชี้วาอยูที่นนั่ ที่นไี่ ด
๙. อุปชชนชานนปญหา พระเจามิลินทะถามวา สัตวใดจะเกิด
เขาจะรูตัวหรือไมวาจะเกิด พระนาคเสนตอบวารูตัวได เหมือนชาวนา
หวานพืชลงในดินเมื่อฝนตกดี ยอมกําหนดไดวาธัญชาติเหลานี้จักออก
รวง
๑๐. พุทธนิทัสสนปญหา พระเจามิลินทะถามวา เราจะสามารถ
ชี้ไดหรือไมวาพระพุทธองคเสด็จอยู ณ แหงหนใด พระนาคเสนตอบวา
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ไมได ทั้งนี้เพราะพระองคดบั ขันธปรินิพพานหมดสิ้นเชื้อแลว เหมือน
กองไฟอันใหญหมดเชื้อแลวก็ดับไป จึงไมสามารถจะชี้วาเปลวไฟนั้นดับ
แลวไปอยูที่ไหน แตพอบอกไดวาธรรมะเปนดุจพระกายของพระองคยัง
ดํารงอยู
วรรคที่ ๖
๑. กายอัปปยปญหา พระเจามิลินทะถามวารางกายเปนที่รัก
ของบรรพชิตทุกรูปใชไหม พระนาคเสนปฏิเสธ พระราชาตรัสวา ถา
อยางนั้นทําไม พวกบรรพชิตยังตองทะนุถนอมรางกายอยูเลา พระนาคเสนแกวา เหมือนแผลที่ตองอาวุธของขาศึกอันเกิดแกพระกายาของ
พระเจามิลินทะ ๆ ก็มิไดทรงรักษาแผล แตก็ทรงรักษาแผลเพื่อใหพระ
มังสะงอกสมบูรณ บรรพชิตมิไดรักรางกายแตถนอมรางกายเพื่อจะได
อนุเคราะหแกพรหมจรรย
๒. สัมปตตกาลปญหา พระเจามิลินทะถามวา พระพุทธองคชื่อ
วาเปนพระสัพพัญูรูเห็นหมดทุกสิ่ง ไฉนทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก
ทั้งหลายโดยลําดับ พระนาคเสนตอบวา อุปมาเหมือนนายแพทยยอมรู
กาลที่ควรใหยาแกคนไข แตเมื่อยังไมถึงกาลก็มิใหยา ดุจเดียวกับพระ
พุทธองคทรงรูกาลอันสมควรบัญญัติสิกขาบท
๓. ทวัตติงสมหาปุริสลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามวา
ธรรมดาบุตรยอมมีลักษณะละมายกับบิดามารดาผูใหกําเนิด ก็พระ
พุทธองคประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ และอนุพยัญชนะ ๘๐
แตไฉนพระบิดาพระมารดาจึงไมมีพระลักษณะดังกลาวเลา พระนาคเสน
ตอบวา เหมือนบัวที่เกิดในเปลือกตม ไฉนบัวนัน้ จึงไมมีสีและกลิ่นดุจ
เปลือกตมเลา
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๔. พรหมจารีปญหา พระเจามิลินทะถามวา พระพุทธองคทรง
ประพฤติอยางพรหม ก็เปนอันหมายวาพระองคเปนศิษยของพรหม
กระมัง พระนาคเสนตอบวาไมใช อุปมาชางซึ่งบางคราวรองโกญจนาท
ดุจเสียงนกกะเรียน จะวาชางเปนศิษยนกกะเรียนอยางนั้นหรือ ก็ยอมวา
มิไดอยูดแี หละ
๕. อุปสัมปนนปญหา พระเจามิลินทะถามวา พระพุทธองคมี
อุปสัมปทาหรือไม พระนาคเสนรับวามี พระองคอุปสัมปทาที่โคนไม
พระศรีมหาโพธิ์ พรอมกับเวลาที่พระองคตรัสรู
๖. อัสสุปญหา พระเจามิลินทะถามวา คนที่รองไหเพราะมารดา
ตายและคนที่รองไหเพราะความรักในธรรม น้ําตาของคนทั้ง ๒ ของใคร
เปนเภสัช พระนาคเสนตอบวา น้ําตาของคนรักในธรรมเปนเภสัช
เพราะเย็นดวยปติโสมนัสอินทรีย
๗. รสปฏิสังเวทีปญหา พระเจามิลินทะถามวา คนมีราคะและ
คนปราศจากราคะตางกันตรงไหน พระนาคเสนตอบวา คนมีราคะยังมี
ความตองการติดในรสหมกมุนอยูกับกิเลส สวนคนปราศจากราคะ
ตรงกันขาม
๘. ปญญายปติฏฐานปญหา พระเจามิลินทะถามวา ปญญาอยู
ที่ไหน พระนาคเสนตอบวา มิไดอยูที่ไหน เหมือนลม
๙. สังสารปญหา พระเจามิลินทะถามวา อะไรคือสังสาระ
พระนาคเสนตอบวา ความเวียนวายตายเกิดนั่นคือสังสาระ
๑๐. จิรกตสรณปญหา พระเจามิลินทะถามวา คนเราระลึกสิ่งที่
ทําไวนานไกลไดดว ยอะไร พระนาคเสนตอบวาระลึกไดดวยสติ เพราะ
ราชาแยงวาควรระลึกไดดว ยจิต พระนาคเสนแกวามิได เมือ่ พระองค
ลืมราชกิจบางอยาง เวลานัน้ พระองคไมมีจติ หรือ พระเจามิลินทะยอม
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จํานน
๑๑. สติอภิชานนปญหา พระเจามิลินทะถามวาความระลึกทั้งปวง
เกิดขึ้นแตความรูเอง หรือตองอาศัยผูอื่นเตือนจึงจะเกิด พระนาคเสน
ตอบวา สติความระลึกตองมีความรูขึ้นเองก็มี ตอผูอื่นเตือนจึงเกิดก็มี
วรรคที่ ๗
๑. สติอาการปญหา พระเจามิลินทะถามวา สติเกิดขึน้ โดย
อาการอยางไร พระนาคเสนตอบวา เกิดโดยอาการ ๑๖ อยาง เชนเกิด
แกผูระลึกชาติไดเปนตน
๒. วัสสสตปญหา พระเจามิลินทะถามวา คนที่บาปหนักในเวลา
ใกลตายระลึกถึงพระพุทธคุณก็อาจสูสุคติ คนทําปาณาติบาตหนเดียวก็
อาจสูนรกจะเปนไดหรือ พระนาคเสนตอบวาอุปมากอนหิน แมกอน
เดียวทิ้งลงในน้ําก็ตองจมไป แตกอนหินแมกองเกวียนเอาใสในเรือก็ยัง
ลอยน้ําอยูได กุศลกรรมที่ระลึกถึงพระพุทธคุณควรเห็นเหมือนเรือ
๓. อนาคตปญหา พระเจามิลินทะถามวา พระนาคเสนพยายาม
ปฏิบัติธรรมเพื่อจะละอดีตทุกข ปจจุบันทุกข และอนาคตทุกขกระนัน้
หรือ พระนาคเสนตอบปฏิเสธหมด แลวอธิบายวาปฏิบัติธรรมเพื่อ
ประโยชนวา ทําอยางไรทุกขนี้จักพึงดับไป ทุกขอื่นไมพึงเกิดขึ้น
๔. ทูรพรหมโลกปญหา พระเจามิลินทะถามวา พรหมโลกไกล
จากสถานที่กําลังอภิปรายอยูน ี้เทาไร พระนาคเสนตอบวาไกลนัก
สมมติกอนหินตกจากพรหมโลกตองกินเวลาถึง ๔ เดือนจึงถึงแผนดิน
โลกของเรา พระเจามิลินทะสงสัยถามวา ก็ภิกษุทไี่ ดฤทธิ์ไปพรหมโลก
ชั่วเหยียดแขนที่คูไว นาจะเปนไปไมได พระนาคเสนแกวา พระเจา
มิลินทะลองระลึกไปถึงสถานที่เกิดของพระองค ซึ่งหางไกลจากสาคละ
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ถึง ๒๐๐ โยชน ก็ทําไมจึงระลึกไปไดถึงโดยเร็วดุจกัน ทัง้ นี้เพราะ
วาระจิตเปนของเร็วนักหนา
๕. พรหมโลกกัสมีรปญหา พระเจามิลินทะถามวา คนตาย ณ
ที่นี้ ๒ คน คนหนึ่งไปเกิดพรหมโลก คนหนึ่งไปเกิดแควนกาศมีระ
ใครจะเกิดชาเร็วกวากัน พระนาคเสนตอบวาเทากันเหมือนนก ๒ ตัวบิน
ไปในอากาศ ตัวหนึง่ เกาะทีไ่ มสูง ตัวหนึ่งเกาะที่ไมต่ํา นก ๒ ตัวจับ
พรอมกัน เงาของมันก็ตองทอดปรากฏ ณ ที่พนในเวลาเทากัน
๖. พรหมโลกคตนีลปตาทิวัณณคตปญหา พระเจามิลินทะถาม
วาสัตวที่จะไปเกิดในปรโลก ไปดวยสัญลักษณสีแดงหรือสีเขียว เหลือง
ขาว หรือสีอะไร พระนาคเสนตอบวา ความขอนี้พระพุทธองคไมตรัสไว
แลวอุปมาใหฟงวา เหมือนกับวาจาของพระนาคเสนพูดใหพระเจา
มิลินทะสดับ เมื่อวาจาออกจากปากเขาไปสูพระกรรณนัน้ ทรงเห็นเปน
สีสันอยางไรหรือไม แทจริงก็ไมอาจเห็นได
๗. มาตุกุจฉิปฏิสนธิปญหา พระเจามิลินทะถามวาสัตวที่ไป
ปฏิสนธิ สูครรภมารดาเขาทางไหน พระนาคเสนอุปมาใหฟงวา หีบแกว
ของพระชามีอยู เมื่อเวลาพระราชาคิดถึงสมบัติในหีบนัน้ ความคิด
ของพระราชาเขาไปในหีบโดยทวารไหน
๘. สัตตโพชฌังคปญหา พระเจามิลินทะถามวา โพชฌงคมีอยู
๗ ประการ ไฉนพระพุทธองคจึงตรัสรูดวยธรรมวิจยสัมโพชฌงคอยาง
เดียว พระนาคเสนตอบวาเพราะธรรมวิจยสัมโพชฌงคสําคัญมาก เวน
ขอนี้แลวก็ไมอาจตรัสรูโพชฌงคอีก ๖ ขอได
๙. ปาปปุญญพหุตรปญหา พระเจามิลินทะถามวา บุญและบาป
อยางไหนมีมากกวากัน พระนาคเสนตอบวาบุญมีมากกวา เพราะคนทํา
บาปยอมไดรบั ความเดือดรอนใจ บาปจึงไมเจริญ สวนคนทําบุญมีแต
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ความสุขใจ ซึ่งเปนธรรมเกื้อกูลใหบรรลุธรรมมีสมาธิและยถาภูตญาณทัสสนะโดยลําดับได บุญจึงมีมากกวาบาป
๑๐. ชานอชานปญหา พระเจามิลินทะถามวา คนที่รูทําบาปกับ
คนที่ไมรูทําบาป ใครจะบาปมากกวากัน พระนาคเสนตอบวา คนไมรทู ํา
บาปไดบาปมากกวา อุปมาการจับกอนเหล็กเผาไฟ คนรูจับยอมถูกลวก
นอยกวาคนไมรูจับ
๑๑. อุตตรกุรุปญหา พระเจามิลินทะถามวา คนที่มีธาตุ ๔
อันนี้อยู อาจไปสูอุตตรกุรุทวีป พรหมโลกไดไหม พระนาคเสนตอบ
วาได คือภิกษุผูมีฤทธิ์อาจยกกายขึ้นรวมไวในจิตก็เหาะขึน้ ไปได
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 เพราะเหตุมีรสเค็มเปนเครื่องหมาย
๑๕. สุขุมเฉทปญหา พระเจามิลินทะถามวาบุคคลอาจตัดสิ่งสุขุม
ไดหรือ พระนาคเสนตอบวา ตัดไดดว ยปญญา
๑๖. ปญญาวิเสสปญหา พระเจามิลินทะถามวาปญญาอยูที่ไหน
พระนาคเสนตอบวา ไมไดอยูที่ไหน เหมือนลม
๑๗. วิญญาณาทินานัตถภาวปญหา พระเจามิลินทะถามวา
วิญญาณ ปญญา เจตภูต มีอรรถตางกัน มีพยัญชนะตางกัน หรือมี
อรรถอันเดียวกันตางแตพยัญชนะ พระนาคเสนตอบวา วิญญาณมี
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ลักษณะรูแจง ปญญามีลักษณะรูทวั่ เจตภูมิโดยปรมัตถไมมี
๑๘. อรูปววัตถภาวทุกกรปญหา พระเจามิลินทะถามวาการยาก
อะไรซึ่งพระพุทธองคทรงกระทําแลว พระนาคเสนตอบวาการยากซึ่ง
พระบรมศาสดาทรงกระทํานั้นคือตรัสจําแนกอรูปธรรมวา นี่คือจิต นี่คือ
เจตสิก นี่ผัสสะ นี่เวทนา ฯลฯ อุปมาดังบุรุษผูหนึ่งกอบเอาน้ําใน
สมุทรมาชิม แลวสามารถแยกรสออกวานีค่ ือน้ําแหงแมคงคา นี้คือน้ํา
แหงยมนา อจิรวดี
๑๙. ทุกกรปญหา พระเจามิลินทะแสดงความเลื่อมใสในพระ
นาคเสน ทรงปวารณาพระองคเปนทายก การสนทนาในวันนัน้ เปนอันยุติ
ตอวันรุงขึ้นทัง้ ๒ ไดพบปะเพื่ออภิปรายปญหากันใหม ตางแสดงความ
เลื่อมใสในการผูกปญหาถามอยางมีเหตุผล และเลื่อมใสในการวิสัชนา
ปญหาอยางมีเหตุผลซึ่งกันและกัน
ตอไปก็เปนเรื่องเมณฑกปญหา ซึ่งวาดวยปญหาอันเปน ๒ เงื่อน
และอนุมานปญหาซึ่งมีความพิสดารดังปรากฏในบาลีมิลินทปญหา ทาน
ผูอานใครทราบความวิจติ รพึงหาอานเอาเองเถอะ ในที่สดุ แหงอภิปราย
ในทายมิลินทปญหาปกรณพรรณนาวา
พระเจามิลินทะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
"มิลินฺโท ราชา อติวิย ปมุทิตหทโย สุมถิตมานหทโย พุทฺธสาสเน
สารมติโน รตนตฺตเย สุนกิ ฺกงฺโข 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
พระเจามิลนิ ทะมีพระหฤทัยบันเทิงเกินเปรียบ มีความถือพระองค
ในพระหฤทัยทําลายเสียแลว ทรงทราบสิ่งที่เปนแกนสารในพระพุทธ
ศาสนา ปราศจากความสงสัยในพระรัตนตรัยเปนอันดี เปนผูไมมีความ
ขุนพระทัย ไมมีพระทัยกระดาง ทรงเลื่อมใสในคุณทั้งหลายและ
บรรพชาปฏิปทาอิริยาบถทั้งหลายของพระเถระเกินเปรียบ เปนผูมีพระ
หฤทัยสละสลวย ไมทรงอาลัย มีความถือพระองคและเยอหยิ่งอันกําจัด
แลว ดุจตพญานาคมีเขี้ยวอันถอนเสียแลวไดรับสั่งอยางนีว้ า พระผูเปน
เจานาคเสน สาธุ ฯ : ปญหาอันเปนพุทธวิสัยอันเจากูวิสชั นาแลว ใน
พระพุทธศาสนานี้ยกพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระเสีย ผูอื่นเชนกับ
เจากูมิไดมี ในการที่จักวิสัชนาปญหาได ขาแตพระนาคเสน ขอเจากูจง
งดโทษลวงเกินของโยม และจงทรงไวซึ่งโยมวาเปนอุบาสกผูถึงไตรสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนีเ้ ปนตนไป"
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บทที่ ๒๒
กําเนิดพระพุทธรูป
ปรากฏวาเมื่อชนชาติกรีกมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา คติของ
พวกกรีกไมรังเกียจเรื่องสรางรูปเคารพ และกอนทีจ่ ะเปลีย่ นมาเปน
พุทธมามกะ ก็ไดบูชาเทวรูปของตนอยูมากมายหลายองคดวยกัน เชน
เทพเจายูปเตอรหรือซิวส ฮิรา เฮอรมีส อิริส อาโปลโล อารเตมิส เอเธนา
โปซีดอน อาโฟรดิตี ฯลฯ เทพเจาเหลานี้สวนใหญเปนพระเจาประจํา
ธรรมชาติ และพวกกรีกสรางเปนเทวรูปดุจมนุษยมีสวนสัดงดงาม จน
จัดเปนสัญลักษณอันหนึ่งแหงศิลปกรรมของชาติกรีกโบราณ ครั้นเมือ่
เปลี่ยนใจมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นิสัยความเคยชินที่ไดกราบไว
บูชาเทวรูป ทําใหพวกกรีกเกิดมโนภาพคิดสรางพระพุทธรูปขึ้นบาง เพื่อ
ใหเปนทัศนานุตตริยะยามรําลึกถึงพระบรมศาสดา ไมเกิดความวาเหว
เปลี่ยวเปลาใจ ฉะนั้นจึงไดกดิ สติสรางพระพุทธรูปขึ้นในหมูชาวกรีก
ตามคติของพวกกรีกขึ้น แตไดดัดแปลงใหเปนแบบอยางศิลปกรรมแหง
ชนชาติตน แมพวกพราหมณพลอยเกิดสรางเทวรูปพระอิศวร พระ
นารายณ ขึน้ กราบไหวบูชากัน คติรังเกียจสรางรูปเคารพจึงเปนอัน
จืดจางไปจากชาวอินเดียโดยพฤตินัย ในสมัยพระเจามิลินทะจึงนับวา
เปนยุคแรกแหงการสรางพระพุทธรูป ลักษณะแหงพระพุทธปฏิมากรรม
ของชางกรีก ก็สรางใหเหมือนมนุษยลักษณะที่เห็นวางดงาม ดวงพระ
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พักตรคลายคลึงกับเทวรูป จนบางครั้งทําเปนพระมัสสุบนพระโอษฐกม็ ี*
เบื้องบนพระเศียรทําเปนพระเกตุมาลาเพื่อใหเห็นแตกตางกับรูปพระสาวก
เสนพระเกษาก็ทําเปนลักษณะมุนเกลาเชนพระเกษาของพระมหากษัตริย
ผากาสาวพัสตรทําเปนรอยกลีบยนเห็นชัดเจนดุจผาจริง ๆ และมักจะมี
ประภามณฑลรอบพระเศียรพระพุทธปฏิมาดังกลาวนี้ ชางกรีกคิดสราง
เปนปางตาง ๆ โดยอาศัยพระพุทธจริยาที่ทรงบําเพ็ญเปนปทัฏฐาน เชน
ปางตรัสรูก็ทําเปนรูปขัดสมาธิวางพระหัตถซอนกันภายใตรมไมโพธิพฤกษ
ปางแสดงพระธรรมจักรทําเปนรูปประทับบนบัลลังก และจีบพระดรรชนี
เปนวงกลมดุจวงจักรดังนี้เปนตน อยางไรก็ดีพุทธศิลปดงั กลาวนี้มาแพร
หลายรุงเรืองอยางกวางขวางก็ในสมัยตอมา คือสมัยพวกอินโดไซรัสหรือ
พวกงวยสีมีอํานาจในอินเดียภาคเหนือ เรียกวา "พุทธศิลปะแบบคันธาระ"
ทั้งนี้เพราะเกิดขึ้นแถวแวนแควนคันธารรัฐนั่นเอง
อิทธิพลเผางวยสี
กอนที่จะบรรยายถึงพวก งวยสี หรือพวก อินโดไซรัส จําตอง
อธิบายถึงดินแดนที่เรียกกันวา อาเซียกลาง กอน อันดินแดนที่นัก
ประวัติศาสตรเรียกวาอาเซียกลางนั้น ไดแกบริเวณพื้นทีแ่ ถบลุมน้ํา
อามูดาเรียถึงลุมแมน้ําตาริม และตั้งแตเทือกภูเขาเอลบูรซ เทือกภูเขา
ฮินดูกูฏจนถึงที่ราบสูงปามีร ตอภูเขาการาโกรุมตลอดขึ้นไปทางเหนือจด
ไซบีเรีย กลาวคือไดแกเนื้อทีใ่ นมณฑลซินเกียงหรือเตอรกีสถาน จีนและ
เตอรกีสถานของโซเวียต (บางทีเรียกวาเตอรกีสถานตะวันออกและ
* พระพุทธรูปของญี่ปุนยังทําพระมัสสุบนพระโอษฐมีอยูจนทุกวันนี้
เชนพระพุทธไดบุตสุอันเปนพระโตกลางแจงเมืองนาราเปนตน
อิทธิพลเผางวยสี
กอนที่จะบรรยายถึงพวก
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เตอรกีสถานตะวันตก) กับดินแดนอาฟกานิสถานนั่นเอง บางที่ยังรวม
เอาบริเวณสวนเหนือของลุม แมน้ําสินธุและบริเวณตอนตนของเทือก
ขุนเขาหิมาลัยเขาดวย ภายในอาณาเขตอันกวางใหญไพศาลขอภูมิภาค
นี้ บางแหงเปนทะเลทรายแหงแลง บางแหงก็เปนที่ราบอุดมดวยแมนา้ํ
ลําธาร และบางแหงก็เต็มไปดวยเทือกเขาหิมะอันหนาวเย็น มนุษยชาติที่อาศัยในภูมิภาคดังกลาวมีอยูกระจัดกระจายหลายเผาหลายพวก
ดวยกัน ตางตั้งเปนรัฐเล็กรัฐนอยรบพุงชิงชัยกัน แตพอจํากัดลงไดวามี
มนุษยพันธุตระกูลมองโกเลีย ตระกูลอารยัน อาเซียกลางเปนแหลงชุม
ทางถายเทอารยธรรมระหวางยุโรปกับทวีปอาเซีย และเปนเสนทาง
พาณิชยหรือถนนทองระหวางพอคาที่จะไปคาขายในโรม คอนสแดนติโนเปล อาหรับหรือไปคาขายกับอินเดีย จีน อาณาจักรที่ทรงอิทธิพลใน
อาเซียกลางในยุคพุทธศตวรรษที่ ๓-๕ คืออาณาจักรบากเตรียดังกลาว
มาแลว
ในราวตนพุทธศตวรรษที่ ๔ มีมนุษยเผาหนึ่งซึ่งจีนเรียกวาพวก
งวยสี และกีกเรียกวาอินโดไซรัส เปนเชื้อชาติเตอรกผสมมองโกเลีย
เดิมมีภูมิลําเนาอยูทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ปจจุบนั
ไดแกแถบมณฑลกานสู ไดถกู พวก สงหนู หรือพวกเตอรกอีกเผาหนึ่ง
ยกทัพเขามารุกรานแยงชิงทีด่ ิน พวกงวยสีสูไมไดตองอพยพหนีภัยมา
ทางลุมแมน้ําอิลิ เขาแยงชิงทีด่ ินของพวกเผาสกะ อยูมามินานงวยสีแพ
สงครามกับพวกอูซุน จึงอพยพเคลื่อนยายหาที่หากินใหม คราวนี้ไดเดิน
มาถึงลุมแมน้ําอมูดาเรียในเตอรกีสถาน เขายึดอาณาจักรบากเตรีย จาก
พวกกรีกในพุทธศตวรรษที่ ๔ ซึ่งเปนเวลาที่พวกกรีกกําลังบายหนาลง
มารุกรานอินเดีย และตางแยงชิงอํานาจกันจนออนแอไมมีกําลังสูพวก
งวยสีได เมื่องวยสีครอบครองบากเตรียแลว เลยรับเอาอารยธรรม
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ของกรีกผสมกับอารยธรรมอินเดียเขาไวเต็มที่ มีการนับถือพระพุทธศานาเปนตน ในจดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศฮั่นไดพรรณนาถึง
อาณาจักรของงวยสีในบากเตรียไวดังนี้ "พระราชาแหงงวยสีปกครอง
เมืองนั่มสี ระยะทางไกลจากกรุงลกเอี๋ยง ๑๖,๗๗๐ ลี้ มีบาน ๑๐๐,๐๐๐
หลังคาเรือน พลเมือง ๔๐๐,๐๐๐ ทหารอีก ๑๐๐,๐๐๐ คน เศษ ฯลฯ"
แตเมื่อพวกงวยสีไดครองบางเตรียแลว ไดจัดการแบงดินแดนออกเปน
๕ แควน ตอมาแควนทั้ง ๕ นี้ ตางตั้งตัวเปนอิสระแกกัน จนกระทั่ง
ถึงยุคปลายพุทธศตวรรษที่ ๔ สวนในอินเดียนั้นเมื่อสิ้นบุญพระเจา
มิลินทะแลว อํานาจของพวกกรีกก็ตกอับ กษัตริยองคสุดทายที่สืบ
เชื้อสายตอมาทรงพระนามวา พระเจาเฮอรเมโอสก็ไมเขมแข็ง มาหมด
อํานาจลงเมื่อ พ.ศ.๕๑๓ ดวยพวกงวยสีรุกรานเขามา
ราชวงศกุษาณ
ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๔ รัฐงวยสีรัฐหนึ่งชื่อรัฐกุษาน เกิดมี
วีระบุรุษขึ้นมาผดุงอํานาจคือ พระเจากนิษกะที่ ๑ เปนปฐมราชวงศ
กุษาน กษัตริยง วยสีที่ทรงพระนามวากนิษกะนัน้ นักปราชญเขาถกเถียง
กันมานานวามีอยู ๒ องค ในที่สุดก็รับวามีอยู ๒ องค ดวยหลักฐาน
ยืนยันมาก พระเจากนิษกะที่ ๑ ขึ้นเสวยราชยยาว พ.ศ.๔๘๕ พระองค
ไดแผพระราชอํานาจปราบแควนอีก ๔ แควนลง และยกทัพตีเขามาใน
แควนคันธาระและแควนกาศมีระเรื่อยลงมาถึงดินแดนปญจาป ยึดได
นครมถุรา อิทธิพลของกรีกในอินเดียเปนอันดับสูญแตกาลบัดนั้น
พระเจานิษกะที่ ๑ ในชั้นตนทรงเลื่อมใสในศาสนาเทวนิยมของกรีก แต
ในปลายรัฐสมัยกลับพระทัยมานับถือพระพุทธศาสนา ดังปรากฏ
พระพุทธรูปในเหรียญตราแหงรัชสมัยของพระองคเปนหลักฐาน เมื่อ
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พวกงวยสีหันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ก็เอาเปนธุระเผยแผ
พระพุทธธรรมใหแพรหลายเขาไปในดินแดนอาเซียกลางและอาเซียตะวันตก
ทําใหเกิดมีพุทธอาณาจักรขึ้นอีกหลายอาณาจักรในภูมภิ าคดังกลาว ซึ่ง
จักพรรณนาตอไปในเบื้องหนา
พระเจากนิษกะที่ ๑ อยูใ นราชสมบัติ ๒๘ พรรษาก็สวรรคต
พระโอรสขึ้นเสวยราชยตอมามีพระนามวา หุวิสกะ ทรงเปนกษัตริยที่
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ไดสรางพระวิหารและสถูปเจดียใ นแควน
กาศมีระ พระองคทรงสรางพระอารามที่สงางามชื่อหุวิสการะวิหารและ
สรางนครใหมแหงหนึ่ง ณ แควนนัน้ ดวยชือ่ "หุษปาปุระ" ในป พ.ศ.
๕๔๑ พระเจาหุวิสกะสงธรรมทูตเขาไปแสดงพระพุทธณรมในประเทศ
จีน ตรงกับแผนดินพระเจาฮัน่ อายเตของจีน กษัตริยพระองคนี้มีรัชสมัย
ยืดยาวพูด คือเสวยราชยอยู ๔๐ พรรษาจึงสวรรคต
พระราชาองคที่ ๓ มีพระนามวา วาสาเทวะ (พ.ศ. ๕๕๓) อยูใน
ราชสมบัติ ๓๐ พรรษา ปรากฏวาพระเจาวาสุเทวะศรัทธาในศาสนา
พราหมณ และพระราชอํานาจก็ตกอับ ตองสละดินแดนตาง ๆ ใน
อินเดียมีแควนกาษมีระเปนตน คงครอบครองอาณาเขตแถวเหนือ
คันธาระเทานัน้ แมรัฐงวยสี ๔ รัฐซึ่งเคยขึน้ ก็แข็งเมือง
พระราชาองคที่ ๔ มีพระนามวา กุชุละกัทฟเสส ขึ้นเสวยราชย
ในป พ.ศ. ๕๘๓ มีรัชสมัย ๓๕ พรรษา พระเจากุชุละกัทฟเสสทรง
ฟนฟูพระราชอํานาจปราบรัฐงวยสี ๔ รัฐสําเร็จ แลวทรงยกพยุหโยธาตี
ดินแดนซึ่งเสียไปกลับคืน ตีไดอาณาจักรปารเธียรในอิหราน คันธาระ
และปญจาปในอินเดีย แลวตั้งราชธานีที่นครปุรุษปุระ พระเจากุชุละกัทฟเสสมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา เหรียญตราในรัชสมัยของ
พระองคมีภาพพระพุทธรูป และมีคําจารึกวา "พระราชาผูพิทักษ
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พระธรรม" อนึ่งปรากฏวาราชทูตของราชสํานักพระเจาฮั่นเมงเตแหง
กรุงจีน ไดเดินทางมาสืบพระพุทธศาสนาถึงอาณาจักรของพระองค
พระเจากุชุละกัทฟเสสทรงสถาปนาพระสถูปวิหารในนครปุรุษปุระ ทรง
สรางพระวิหารประดิษฐานบาตรของพระบรมศาสดาไวสักการะบูชา ณ
เบื้องตะวันออกเฉียงเหนือของราชธานีดวย
กษัตริยองคที่ ๕ มีพระนามวา วีมะกัทฟเสส เสวยราชยป พ.ศ.
๖๑๘ อยูในราชสมบัติ ๒๐ พรรษา พระองคเลื่อมใสในศาสนาพราหมณ
เคารพพระศิวะ พระพุทธศาสนามิไดรับการบํารุงอยางไร แตอํานาจของ
งวยสีไดแผลงมาถึงลุมแมน้ําคงคา และไดใหความรวมมือกับกองทัพจีน
เขาตีอาณาจักรซอกเดียน
กษัตริยองคที่ ๖ มีพระนามวา วสิษกะ เสวยราชยในป พ.ศ.
๖๓๘ อยูในราชสมบัติ ๑๕ พรรษา เราไมมีหลักฐานวาพระองคเลื่อมใส
ในพระพุทธศาสนาหรือไม แตในรัชสมัยนี้พวกงวยสีไดทําสงครามกับจีน
แตมิไดรบพุงกับจีนในประเทศจีน หากเปนจีนซึ่งมาปกครองหัวเมือง
ออกในอาเซียกลาง ผลของสงครามปรากฏวา พระวสิษกะแพถึงกับตอง
ยอมจิ้มกองคือถวายราชบรรณาการแกฮองเตของจีน
กนิษกะมหาราชัน
อโศกองคที่ ๒
เมื่อพระเจาวสิษกะสวรรคตแลว กษัตริยองคที่ ๗ แหงพระ
ราชวงศกุษานทรงพระนามวา กนิษกะ ที่ ๒ ในทีน่ ้จี ะเรียกวาพระเจา
นิษกะมหาราช พระองคผูมีพระนามอันเปนอมตะและผูอุปถัมภพระ
พุทธศาสนาอันยิ่งใหญดุจพระเจาอโศกมหาราช พระเจากนิษกะมหาราช
เสวยราชยในป พ.ศ.๖๕๓ ไดทรงแผพระราชอาณาเขตถึงอิหราน
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วินัยใหผองแผว พระปารศวะถวายอนุโมทนา ฉะนั้นพิธีสังคายนาจึง
บังเกิดขึ้น แตเปนการสังคายนาในพระธรรมวินัยของนิกายสรวาสติวาท
การสังคายนาของนิกายสรวาสติวาทิน
ในบันทึกของสมณะเฮีย่ งจังกลาววา สังคายนาครั้งนั้นทํากันใน
แควนกาศมีระ มีจํานวนสงฆ ๕๐๐ รูป และมีพระปารศวะเปนประธาน
มีพระวสุมิตรเถระเปนผูแถลงมติ แตในปกรณฝายธิเบตกลาววา มี
จํานวนพระอรหันต ๕๐๐ องค พระโพธิสัตว ๕๐๐ องคและบัณฑิตอีก
๕๐๐ คน มารวมชุมนุมสังคายนาดวย สวนสถานที่นั้นคือ "กุณฑลวัน
วิหาร" ในกาศมีระดุจกัน ในวสดุพันธุนกิ านเลาวา เมื่อพุทธปรินิพพาน
แลว ๕๐๐ ป มีพระอรหันตชอื่ กาตยายนีบตุ ร ไดชุมนุมพระอรหันต
๕๐๐ องคและพระโพธิสัตวอีก ๕๐๐ องค รอยกรองอภิธรรมปฎกของ
นิกายสราวาสติวาท และไดแตงคัมภีรชฺญาณปรัสถาน มีผูสันนิษฐานวา
พระปารศวะจะเปนองคเดียวกับพระกาตยายนีบุตร
แตตามประวัติของพระกาตยายนีบุตรเลาวา ทานแตงคัมภีรญาณ
ปรัสถานที่ตมัสวัน ณ แควนจีนภูตหิ าใชกาศมีระไม จึงเปนอันแสดงวา
ทานทั้ง ๒ เปนคนละคน พระกาตยายนีบตุ รมีชีวิตอยูกอ นพระเจา
กนิษกะมหาราชแนนอ นักประวัติศาสตรมักจะนําเรื่องราวของพระเจา
กนิษกะที่ ๑ และที่ ๒ มาปนกันทําใหยากแกการวินิจฉัย
อยางไรก็ตามผลแหงการทําสังคายนาครั้งนั้นมีดังนี้
๑. ไดใชภาษาสสกฤตขึ้นสูสังคายนา
๒. มีการรอยกรองอรรถาธิบายพระไตรปฎกขึ้น ๓ คัมภีรใหญ
คือรอยกรองอรรถกถาพระวินัยปฎก ชื่อวินัยวิภาษา จํานวนแสนโศลก
รอยกรองอรรถกถาพระสุตตันตปฎกชื่ออุปเทศศาสตรจํานวนแสนโศลก
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รอยกรองพระอภิธรรมวิภาษาศาสตรอีก ๑ แสนโศก
๓. มีการจดจารปกรณเหลานี้ขึ้นเปนหลักฐาน
๔. นิกายสรวาสติวาทินเปนนิกายซึ่งทางราชการรับรอง
๕. พระเจานิษกะมหาราชโปรดใหสงสมณทูตแผพระศาสนาทั่ว
ไปในภูมิภาคอาเซียกลาง
ในบันทึกของสมณะเฮีย่ งจังกลาววา พระเจากนิษกะประสงคจะไม
ใหขอธรรมที่ชําระรวบรวมแลวตองวิบัตแิ ปรผันไดรับอันตราย จึงโปรด
ใหจารึกไวในแผนทองแดงแลวบรรจุใสไวในหีบศิลาชัน้ หนึ่ง แลวสราง
สถูปใหมบรรจุไวภายในใหมั่นคงแข็งแกรงอีกชั้นหนึ่ง กับทั้งโปรดให
พวกยักาและนาคเฝาดูแลรักษาอีกดวย ซึ่งเอาใจความไดวา โปรดใหตั้ง
กองทหารเฝารักษาเขมแข็ง
ขอเท็จจริงเรื่องพระเจากนิษกะมหาราชอุปถัมภนิกายสรวาสติวาทนั้น
นักโบราณคดีไดพบผอบจารึกในรัชสมัยของกษัตริยองคนี้มีขอความวา
"ขอตอนรับคณะสงฆฝายสรวาสติวาท" จึงเปนหลักฐานยืนยันประกอบ
เรื่องราวที่ทําสังคายนาวาพระองคเปนผูเลือ่ มใสนิกายสรวาสติวาท การที่
ยังมีนักศึกษาจํานวนมากยังเขาใจวาพระเจากนิษกะอุปถัมภลัทธิมหายาน
จึงเปนความเขาใจที่ไมถูกตอง
อนึ่ง ยังมีคณาจารยองคสาํ คัญหลายองคเชน พระปารศวะ พระ
วสุมิตร พระธรรมตาระ พระศรีโฆษะ พระพุทธเทวะ ซึ่งมีบทบาทใน
สังคายนา ตลอดจนเรื่องพระอัศวโฆษ ซึ่งมีชีวิตรวมยุคกับพระเจา
กนิษกะมหาราช จะไดแถลงเลาในบทวาดวยนิกายสรวาสติวาทโดย
เฉพาะอันปรากฏในตอนตอ ๆ ไป เมื่อพระเจากนิษกะมหาราชสวรรคต
แลว ราชวงศกษุ านก็เสื่อมโทรม แตอิทธิพลของพวกงวยสียังคงธํารงอยู
จนถึงพุทธศตวรรษที่ ๗ อํานาจของงวยสีลุกโพลงขึ้นอีกวาระหนึ่ง แต
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เปนการลุกโพลงแบบไฟตะเกียงซึ่งจวนหมดน้ํามันและจวดหมดไส
เปนการลุกโพลงครั้งสุดทายคือในรัชสมัยพระเจาวสุเทวะ (ชื่อซ้ํากันเปน
ธรรมดา) เสวยราชยตั้งแต พ.ศ.๗๒๘-๗๖๓ อํานาจของงวยสี ยังคงมี
อยูแถบบากเตรีย คันธาระ กาศมีระ อาฟกานิสถาน จนกระทั่งถึงพุทธศตวรรษที่ ๙ งวยสีจึงหมดศักดานุภาพ ดวยตองผจญภัยถึง ๒ ดาน
คือทางภาคเหนือตองรบพุงกับทัพเตอรก และทางอินเดียเลา กษัตริย
ราชวงศคุปตะกําลังขยายจักรวรรดิบีบคั้นเขามา ผลสุดทายงวยสีเหลือ
เพียงอาณาจักรเล็ก ๆ อยูในตอนเหนือของเทือกเขาฮินดูกูฏเทานั้น
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บทที่ ๒๓
หลักธรรมของนานานิกาย
เราอาจจะแบงระยะกาลแหงความเจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนา
ในประเทศอินเดียออกไดเปน ๓ ระยะกาลใหญอยางหยาบ ๆ ตาม
สถานะและประวัติ คือ
๑. ใน ๕ ศตวรรษแรกนับแตพระพุทธปรินิพพาน หรือตั้งแต
พ.ศ. ๑ ถึง พ.ศ. ๕๐๐ พระพุทธศาสนานานานิกายฝายสาวกยานรุงเรือง
๒. ตั้งแต พ.ศ.๕๐๐ ถึง พ.ศ. ๑๐๐๐ พระพุทธศาสนาฝาย
ลัทธิมหายานรุง เรือง
๓. ตั้งแต พ.ศ. ๑๐๐๐ ถึง พ.ศ. ๑๕๐๐ พระพุทธศาสนาฝาย
ลัทธิตันตรยานรุงเรือง
เราจักไดศกึ ษาความเปนไปแหงพระพุทธศาสนาในตรียุคนี้โดยละเอียด
สําหรับยุคแรกไดกลาวมาแลวแตเบื้องตนวา พระพุทธศาสนาเกิดแตก
เปน ๑๘ นิกาย ครั้งแผนดินพระเจากาฬาโศก ก็ทั้ง ๑๘ นิกายนั้นยัง
แตกออกไปอีกหลายนิกาย ปกรณหลักฐานตาง ๆ แตละนิกายมิไดมี
เหลือโดยสมบูรณสืบมาจนถึงปจจุบันนีเ้ ลย มีนิกายเถรวาทซึ่งเปนนิกาย
ดั้งเดิมเทานัน้ ที่มีปกรณคัมภีรบริสุทธิ์บริบูรณ นอกนัน้ ยังมีนิกาย
สรวาสติวาทิน ซึ่งโชคดีที่ปกรณสําคัญ ๆ สวนใหญไดแปลออกสูภาษา
จีนและธิเบตแตโบราณ มิฉะนั้นจะไมมีโอกาสไดทราบถึงความสําคัญ
ของนิกายนีเ้ ลย นิกายมหาสังฆิกะ ซึ่งเปนนิกายใหญดจุ กัน ปรากฏวามี
ปกรณจํานวนเล็กนอยของนิกายนีแ้ ปลออกสูภาษาจีนและธิเบต นิกาย
อื่น ๆ นอกนั้นเราไมสามารถจะหาปกรณเกินกวา ๒-๓ คัมภีรไดเลย
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และมีหลายนิกายทีเดียวที่เราปราศจากหนทางใด ๆ ที่จะศึกษาคัมภีร
ของนิกายเหลานั้นไดแมสักวาคัมภีรหนึ่ง ทั้งนี้เพราะกาลเวลาไดทําให
นิกายบางนิกายเสื่อมสูญไป การศึกษาหลักธรรมของบรรดานิกายฝาย
สาวกยานดังกลาวมา เราจึงตองอาศัยปกรณ ๒ เลมเปนปทัฏฐานคือ
"เภทธรรมมติจักรศาสตร" ในฝายสสกฤตซึ่งไดกลาวมาบางแลวในตอน
กอน ๆ และ "กถาวัตถุ" ในฝายบาลี ลักษณะแหงกถาวัตถุจัดแบงเปน
๕ ปณณาสก คือ มหาปณณาสก นิยามปณณาสก อนุสยปณณาสก
นิคคหปณณาสก และขุททกปณณาสก รวม ๓๕ ภาณวาร ตั้งเปนรูป
ปรวาทาจารย ซึ่งแสดงทฤษฎีตามคติของนิกายแตละนิกาย และรูป
สกวาทาจารยขัดแยงซักไซทฤษฏีนั้น ๆ รวม ๒๑๙ ขอ เปนหนังสือหนา
๖๖๒ หนากระดาษเลมสมุดพระไตรปฎก ฉบับสยามรัฐ พ.ศ. ๒๔๖๙
นอกจากปกรณทั้ง ๒ แลว เรายังไดพบขอความวิพากษวจิ ารณลัทธิ
นิกายเหลานี้ จากคัมภีรฝายลัทธิตรงกันขามรวมทั้งลัทธิพุทธศาสนาฝาย
มหายานดวย ซึ่งขาพเจาจักไดเก็บเอามาเลาไวดว ยตามสมควร อนึ่ง
สําหรับหลักธรรมฝายเถรวาทนั้นก็จะไดนาํ มาแสดงและเทียบเคียงในบท
แตละนิกาย ใหทานผูอานเปรียบเทียบพอเปนนิทัศนะ อยางไรก็ดีตาม
บันทึกของสมณะอี้จิงกลาววา แมพระพุทธศาสนาฝายสาวกยานจะมีมาก
นิกาย แตที่สําคัญก็มีอยู ๔ นิกายคือ นิกายอารยะสถวีรวาท (คือ
เถรวาท) ๑ นิกายอารยะมหาสังฆิกะวาท ๑ นิกายอารยะมูลสรวาสติวาท
๑ และนิกายอารยะสัมมิติยะวาท ๑
นิกายมหาสังฆิกะวาท
ในบทที่กลาวดวยเรื่องทุตยิ สังคายนา ไดพรรณนาถึงประวัตขิ อง
นิกายมหาสังฆิกะแลววามีกาํ เนิดมาอยางไร แตมีปญหาที่ควรแถลงอยู
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ขอหนึ่งคือ ปญหาเรื่องพระมหาเทวะผูเปนตนกําเนิดแหงนิกายนั้น ซึง่
ตามปกรณฝายสสกฤตอรรถกถาของนิกายสรวาสติวาทกลาวถึงความชั่ว
รายของทานผูนี้นานาประการ ซึ่งถาจะวิเคราะหโดยยุติธรรมแลว เขาใจ
วาเปนการกลาวเกินความจริงมากกวา เพราะตางเปนนิกายตรงกันขาม
พระมหาเทวะถาจักชั่วรายจริงไฉนจังยังคงตั้งเปนนิกายอยูได และมี
อิทธิพลแผไพศาลลงมาถึงอินเดียขางฝายใต อนึ่งคติธรรม ๕ ขอที่ตั้ง
ขึ้นนั้นเลา บางขอก็เปนการไมขัดตอหลักความจริงเลยและลงกันไดกบั
ในพระบาลีกม็ ี ขาพเจาไมขอเชื่อเรื่องราวที่พระมหาเทวะทําอนันตริยกรรมและความชั่วรายอื่น ๆ ดังฝายสรวาสติวาทินกลาวหาเลย และแม
เรื่องนี้วาไมเปนความจริง ในคัมภีรคุณวิภงั คะนิทเทศศาสตรกลาวยก
ยองพระมหาเทวะวา "มีแตทานมหาเทวะเทานั้นที่เปนมหาบุรุษ สวนคน
นอกนั้นเปนแตคนเล็ก ๆ นอย ๆ" เราสรุปบุคลิกภาพของพระมหาเทวะ
ไดวาเปนนักคิดที่เฉียงแหลมคนหนึ่ง และไดพยายามจะเพิ่มเติมสราง
หลักธรรมใหม ๆ ตามความเห็นของตนออกมาเชนเดียวกับบรรดา
คณาจารยของนิกายอืน่ และดูเหมือนวาจะเปนคนแรกทีก่ ลากระทําอยาง
นั้น คือถึงกับลงมือแกไขตัดทอนขอความในพระสูตรและพระวินัยให
บิดเบือนตามทัศนะของตน ในปฎกของมหาสังฆิกะจึงไมมีคัมภีรปริวาร
ปฏิสัมภิทา นิทเทศ และชาตกะ และอภิธรรมแบบของเถรวาท
นิกายนี้ไดใชภาษาปรากฤตจารึกพระธรรมวินัยและนับถือพระมหา
กัสสปะวาเปนตนนิกาย ซึ่งเปนทํานองลากความเขาหาเพื่อใหเห็นวามีเชื้อ
สายสืบเนื่องมาแตพระมหาสาวก สมณะอี้จิงกลาววา พระไตรปฎกของ
มหาสังหิกะมีจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ โศลก แตสมณะเฮีย่ งจังกลาววามหา
สังฆิกะรับรองพระธรรมวินัยซึ่งพระอรหันตเจาทําไวครั้งปฐมสังคายนา
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แตไดนาํ เอาคติหลักธรรมอื่นแทรกเขาไวดวย แลวแบงเปนปญจปฎกคือ
สูตรปฎก วินัยปฎก อภิธรรมปฎก สังยุกตปฎก กับวิทยาธรปฎก
ขอความบงถึงคัมภีรฝายมหาสังฆิกะ ปรากฏพบอยูในจารึกที่ขุดคนไดที่
อมราวดีสถูป และนาคารชุนนิกอนดะ ที่ระเบียงดานนอกของอมราวดี
สถูป มีจารึกชื่อของภิกษุณีชอ่ื วินยธระ และภิกษุชื่อ มหาวินยธระ ชื่อ
บงชัดถึงภิกษุ ภิกษุณี แหงนิกายนี้ทรงไวซงึ่ พระวินัยปฎก ในจารึกแหง
หนึ่งมีขอความบงถึงภิกษุแหงมหาวนศาลาชื่อ สังยุกตภาณกะ และที่
นาคาชุนนิกอนดะมีจารึกวา "ทีฆมชฺฌิม ปฺจมาตุก โอสถ วาจกาน
ทีฆมชฺฌิม นิกายธเรน ทีฆมชฺฌิม ปฑมาตุกเทสก วาจกาน
ทีฆมนิโคยธเรน" ขอความเหลานี้แสดงวาสุตตันตปฎกของฝายมหาสังฆิกะมีอยูแ ลวอยางนอย ๓ นิกายคือ ทีฆนิกายและสังยุกตนิกาย
และยังมีอภิธรรมอีกดวยคือคําวา ปฺจมาตุกะหรือปฺจมาติกะ อันชี้ถงึ
พระอภิธรรมนั่นเอง แนนอนละอภิธรรมเหลานี้ตองตางฉบับกับฝาย
เถรวาท
ในพุทธศตวรรษที่ ๙ นักธรรมจาริกจีนคือสมณะฟาเหียนไดนํา
คัมภีรมหาสังฆิกะวินัยจากนครปาฏลีบุตรมาสูประเทศจีน และไดแปล
เปนภาษาจีนใหชื่อวามอฮอเจ็งตีลุก นอกจานกี้ในบัญชีปกรณศักดิ์สิทธิ์
ของจีน ยังมีคมั ภีรมหาสังฆิกภิกษุณวี ินยั อีกปกรณหนึ่งดวย นอกจากนี้
ยังมีคัมภีรมหาวัสตุของนิกายโลโกตตรวาทกิ่งของนิกายมหาสังฆิกะ ก็
ยังมีฉบับอยูมาจนทุกวันนี้ สําหรับถิ่นฐานของมหาสังฆิกะนัน้ เดิมคงมี
หลักแหลงอยูใ นแควนมคธีนครปาฏลีบุตรเปนตน แลวตอมาไดคอย ๆ
แผขยายไปเรื่องสูภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียมีปญ
 จาปและคันธาระ
สวนทางใตนกิ ายนีไ้ ดไปตั้งมั่นที่ดินแดนแถบลุมแมน้ํากฤษณาและโคธาวารี
มีนครอมราวดีเปนตน นิกายยอย ๆ ของมหาสังฆิกะ โดยมากเจริญอยู
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ในแวนแควนอันธระ ซึ่งทางลังกาเรียกรวมนิกายเล็ก ๆ เหลานี้วา พวก
"อันธกะ" ดังปรากฏในบาลีอรรถกถา กถาวัตถุดังนี้
"อนฺธกา นาม ปุพฺพเสลิยา อปรเสลิยา ราชคิริยา สิทฺธตฺถิกโต
อิเม ปจฺฉา อุปฺปนฺนนิกายา" แปลความวา "ชื่อวาพวกอันธกะนั้น ไดแก
นิกายปุพพเสลิยะ ๑ อปรเสลิยะ ๑ ราชคิรยิ ะ ๑ และสิทธัตถิกะ ๑
ทั้งหมดนี้เปนนิกายอุบัตใิ นภายหลัง" นอกจากนีก้ ิ่งนิกายอื่นอีกเชน
โคกุลิกะ เอกวยหาริกะ ไจติยะ โลโกตตระ บัญญัติวาท พหุสสุติกะ
เวตุลลกะ อุตตรปถะ อุตตรเสลิยะ
หลักธรรมสําคัญ ๔๑ ขอ
มหาสังฆิกะถือคติ ๕ ขอของมหาเทวะ ซึ่งพอเทียบเคียงกับบาลีได
ดังตอไปนี้
๑. พระอรหันตอาจถูกมารยั่วยวนในทางความฝนจนน้ําอสุจิ
เคลื่อนได ปรากฏในกถาวัตถุฝายสกวาทาจารยคือฝายเถรวาทตั้งกระทู
ถามฝายปรวาทีวา
มารยิกา เทวตา อรหโต อสุจิสุกฺกวิสฏฐตี ิ อุปสหรนฺตีติ แปลวา
เทวดาผูนับเนือ่ งในหมูมาร เขาไปปลอยน้ําสุกกะคืออสุจแิ กพระอรหันต
ไดหรือ ฝายมหาสังฆิกะรับวา อามนฺตา คือไดซิ ฝายเถรวาทถามวา
"อตฺถิ ราโค กามราโค กามราคปริยุฏฐาน กามราคสฺโญชน กาโมโฆ
กามโยโค กามจฺฉนฺทนีวรณนฺติ" พระอรหันตยังมีราคะ กามราคะ
ความกลุมรุมแหงราคะ ความผูกพันในกามราคะ หวงแหงราคะ กามราคะ
ความกลุมรุมแหงราคะ ความผูกพันในกามราคะ หวงแหงราคะ ความ
ประกอบในราคะและกามฉันทนิวรณอีกหรือ ฝายมหาสังฆิกะไมรับบอก
วาพระอรหันตทานหมดจากสิ่งเหลานี้แลว และอธิบายวาพวกเทวบุตรมารตองการใหพระอรหันตทานเกิดความสงสัยจึงบันดาลใหเกิดน้ําอสุจิ
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เคลื่อนในรางของทาน อนึ่งพระอรหันตทา นก็ยังตองรับประทานขบฉัน
อาหารเชนสามัญชน การขับไลน้ําอสุจิตามระบบของรางกายจึงยังมีอยู
ทั้งนี้ไมไดเกี่ยวกับเจตนาของทานเลย มหาสังฆิกะกลาวตอไปวาพระ
อรหันตประเภท สธมฺมกุศล คือฉลาดในธรรมของตนไดแกพระอรหันต
ปญญาวิมุตติซึ่งตรัสรูธรรมอยางเดียวมิไดมฤี ทธิ์เดชอื่นใดเทานั้น ที่มี
อสุจิเคลื่อน สวนพระอรหันตประเภท ปรธมฺมกุสล คือฉลาดในธรรม
ของผูอื่นไดแกพระอรหันต อุภโตภาควิมุตติ ซึ่งตรัสรูธรรมดวย และ
ประกอบดวยอภิญญาอีก ๕ มิไดมีอสุจิเคลื่อน (พระอรหันตประเภท
สธมฺมกุสล คือพระอรหันตฝายสุขวิปสสกหรือฝายปญญาวิมุตติทํา
อาสวะใหสิ้นไดแตอยางเดียว มิไดมีอภิญญา ๕ สวนพระอรหันต
ประเภทปรธมฺมกุสลซึ่งเปนฝายอุภโตภาควิมุตติ สามารถทําอาสวะใหสิ้น
ทั้งประกอบดวยอภิญญา ๕ อีกดวย) ฝายเถรวาทคานวา ราคะ โทสะ
โมหะ ของพระอรหันตทั้ง ๒ พวก ยอมหมดสิ้นดวยกัน ฉะนั้น จึงไม
นาจะมีการเคลื่อนอสุจิอีก แลวฝายเถรวาทก็ยกพระพุทธภาษิตขึ้นอาง
ลบลางมติของฝายมหาสังฆิกะวา
"เย เต ภิกฺขเว ภิกฺขู 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 มุจฺเจยฺยาติ"
"ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลาใดเปนปุถุชนถึงพรอมดวยศีล มี
สติสัมปชัญญะกาวลงสูความหลับ อสุจิของภิกษุเหลานัน้ ยอมไมเคลื่อน
แมพวกฤษีภายนอกพระศาสนาเหลาใดเปนผูปราศจากราคะในกามแลว
อสุจิของพวกฤาษีเหลานั้น ก็หาเคลื่อนไม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่วา
อสุจิของพระอรหันตจักพึงเคลื่อนได มิใชฐานะจักเปนไปได"
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๒. ถือวาพระอรหันตยังมีอัญญาณไดบาลีวา อตฺถิ อรหโต
อฺญาณนฺติ ในกถาวัตถุวาฝายมหาสังฆิกะถือวาพระอรหันตประเภท
ปญญาวิมุตติ ยังอาจมีความไมรูในชื่อเสียงเรียงนามของตนไม ของหน
ทางเดิน ของบุรุษหรือสตรี ซึ่งทานไมเคยรูจ ักมากอน ตองอาศัยการไต
ถามเขาวา ตนไมนั้นชื่ออะไรหรือ หนทางเดินไปเมืองสาเกตไปทางไหน
บุรุษนั้นมีนามวากระไร ฯลฯ เหลานี้เปนตน แตสําหรับอัญญาณเกี่ยว
กับพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆหามีไม มติขอนี้กต็ รงกันกับฝาย
เถรวาท อนึ่งพระอรหันตประเภทอุภโตภาควิมุตติ หามีอญ
ั ญาณเกี่ยว
กับเรื่องเหลานี้ไม เพราะทานอาจใชอภิญญาฤทธิ์กําหนดรูไดเอง แตใน
ปกรณสสกฤตกลาวความตรงกันขามดังไดเลาไวในตอนประวัติพระมหา
เทวะ
๓. ถือวาพระอรหันตยังมีกังขาได บาลีวา อตฺถิ อรหโต กงฺขาติ
มีอรรถาธิบายเชนเดียวกับอัญญาณคือ พระอรหันตประเภทปญญา
วิมุตติยังอาจมีความสงสัยในเรื่องชื่อเสียงเรียงนามของบุรษุ สตรี ตนไม
ฯลฯ ฝายเถรวาทเห็นพองดวยและกลาวอรรถาธิบายวา วิจิกิจฉาหรือ
กังขามี ๒ ประเภทคือ ก. วิจกิ ิจฉานิวรณ ไดแกความสงสัยใน
พระรัตนตรัยและในอดีต ปจจุบัน อนาคต ตลอดจนในปฏิจจสมุปบาทธรรม วิจิกิจฉานิวรณนพี้ ระอริยบุคคลยอมละได
ข. ปฏิรูปวิจิกิจฉาคือสงสัยในเรื่องชื่อตนไม ชื่อบุคคลนับเปน
ความสงสัยธรรมดาไมจัดเปนโมหะ อยางนี้พระอรหันตก็ยังหามีได แตใน
ปกรณสสกฤตกลาวความไปอีกอยางหนึ่ง
๔. ถือวาพระอรหันตจกั รูตัววาไดบรรลุอรหัตตผลดวยการ
แนะนําจากผูอนื่ บาลีวา อตฺถิ อรหโต ปรวิตารณาติ ตามเภทมติธรรม
จักรศาสตรอรรถกถาอธิบายวา พระอรหันตนอาจตองอาศัยพระศาสดา

ประวัติพุทธ(๓) - หนาที่ 235
พยากรณอรหัตตผลใหจึบทราบวาตนไดสาํ เร็จ ถาเปนดังนั้นฝายเถรวาท
ยอมไมอาจรับรองหรือเห็นดวยได
ฝายเถรวาทอางพระพุทธภาษิตคัดคานในกรณีนวี้ า "ชานตฺวาห
ภิกฺขเว ปสฺสโต อาสวาน ขย วทามิ โน อชานโต โน อปสฺสโต" แปลวา
"ดูกอนภิกษุทงั้ หลาย เรากลาวความสิ้นอาสวะ สําหรับผูท ี่อยู เห็นอยู
ไมไดกลาวสําหรับผูที่ไมรูอยู ไมเห็นอยู" อนึ่ง ในกถาวัตถุมิไดพูดใน
ทํานองที่เภทธรรมมติจักรศาสตรอรรถกถาวาได แตกลาววาพระอรหันต
ประเภทปญญาวิมุตติ ยังตองแนะนําเรื่องชือ่ เสียงเรียงนามของบุคคล
ตนไม หนทางซึ่งทานไมรูจัก จากผูอื่นเทานัน้ ถาเปนอยางนี้ฝายเถรวาท
ยอมรับ
๕. มรรคผลบังเกิดขึ้นดวยเปลงคําวาทุกขหนอ กถาวัตถุวา
ทุกฺขหาโร มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺนนฺติ ฝายสสกฤตวาผูที่เบื่อหนาย
ในสังสาระแกกลาแลวเปลงคําวาทุกขหนอ ๆ มรรคผลยอมบังเกิดแกเขา
ได ในกถาวัตถุอภิปรายถึงเรื่องนี้ไวสั้นมาก และพูดทํานองเดียวกันกับ
ฝายสสกฤต มตินี้ฝายเถรวาทไมเห็นดวย
นอกจากนีย้ ังมีหลักธรรมขออื่นอีก ในเภทธรรมมติจักรศาสตร
กลาววา นิกายมหาสังฆิกะ และนิกายเอกวยหาริกะ (บาลี=เอกโพฺยหาริกะ) นิกายโลโกตตรวาท นิกายโคกุลิกะมีทัศนะเกีย่ วกับบุคคลิกภาพของ
พระสัมมาสัมพุทธเจารวมกันดังนี้คือ
๖. พระพุทธเจาทั้งหลายลวนมีโลกุตตรสภาวะ อธิบายวาพระ
พุทธองคเปนผูหลัดพนจากโลกแลว จึงมีสภาวะทั้งรูปกายและนามกาย
เปนโลกุตตรภาวะ ในคัมภีรม หาวัสตุพรรณนาวา พระพุทธองคแมจะ
ประทับ เสด็จพระราชดําเนิน และทรงกระทําอิริยาบถตาง ๆ ดุจมนุษย
ในโลก แตก็ไมทรงเหน็ดเหนื่อยหรือลําบากพระกายเลย แมพระองคจะ
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ทรงแสดงภาพชําระพระบาทและชําระสรงน้ําพระกาย แตความจริงก็ไมมี
ธุลีเหงื่อไคลอะไรที่จะตองลางเลย พระองคทําความสะอาดพระทนตกส็ ัก
แตวาเปนกิริยาอนุวัตตามโลกอยางนัน้ แหละ ความจริงแลวพระโอษฐ
ของพระองคมีกลิ่นหอมดุจดอกบัว ทรงขบฉันพระกระยาหารทั้ง ๆ ที่ไม
ทรงมีความหิว ในกถาวัตถุกลาววาเปนวาทะนิกายเวตุลลกะ ซึ่งเปน
นิกายกิ่งเล็ก ๆ ของมหาสังฆิกะ อีกนัยหนึ่งเอาขอความวา "ภควา
โลเก ชาโต โลเก สวฑฺโฒ โลก อภิภุยยฺ วิหรติ อนุปลิตฺโต โลเกนาติ"
แปลวา "พระผูมีพระภาคทรงกําเนิดในโลก ทรงเจริญในโลก แตทรง
ครอบงําในโลก เสด็จอยูโดยมิทรงแปดเปอนดวยโลก" จึงบงชัดวา
พระองคมีโลกุตรสภาวะทั้งรูปธรรมนามธรรม มติฝายเถรวาทถือวา
พระพุทธองคยังมีรูปขันธเปนกรรมวิบาก ตองเปนไปตามอดีตกรรม ยัง
เปนโลกิยธรรม สวนนามขันธนั้นถาทรงคิดเรื่องของโลกก็ตองมีอารมณ
เปนโลก ผิดกันแตที่ทรงไมมีตัณหาอุปาทานยึดถือโลกเอาไวเทานัน้ คํา
วาไมทรงแปดเปอนโลกหมายเอาวา ปราศจากตัณหาอุปาทานเครื่อง
เหนีย่ วตางหาก
๗. พระพุทธเจาทั้งหลายลวนปราศจากอาสวะธรรม เมื่อทั้งนาม
ขันธและรูปขันธของพระพุทธองคเปนโลกุตตระสภาวะแลว ก็ยอมปราศ
จากอาสวะธรรมเครื่องหมักดองเศราหมองดวยวา มติฝายเถรวาทถือวา
ทรงหมดอาสวะจากพระฤทัย แตฝายรูปขันธยังจัดเปนสาสวธรรมอยู
เพราะยังตองทรุดโทรมเฒาชรา
๘. พระพุทธวจนะทั้งปวงลวนเปนธรรมจักร อธิบายวาพระ
พุทธวจนะทุกคําที่เปลงออกมาลวนเปนหิตานุหิตประโยชนตอเวไนยสัตว
จัดเปนพระธรรมจักรไดทั้งสิน้ ในกถาวัตถุกลาววาพวกอันธกะถือวา
พระดํารัสของพระพุทธเจาเปนโลกุตตระ พุทฺธสฺส ภควโต โวหาโร
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โลกุตฺตโรติ คือตัวโวหารเปนโลกุตตระ
มติฝายเถรวาทคานวา ถาโวหารของพระองคเปนโลกุตตระหมด
ไซร คนพาลบางเหลาฟงพระพุทธดํารัสนัน้ มิกลายเปนวาโลกุตตรธรรม
เปนที่ตั้งแหงความขัดเคือง เปนที่ตั้งของโทสะหรือ อนึ่ง ปุถุชนที่สดับ
พระดํารัสของพระองคก็ตองอาศัยโสตะซึ่งเปนโลกิยะฟง และรับรูดวย
วิญญาณที่เปนโลกิยะ มิกลายเปนวาโลกุตตระมากระทบกับโลกิยะหรือ
อนึ่ง พระดํารัสของพระพุทธองคถาจะเปนโสดาปตติมรรค โสดาปตติผล
สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล หรือ
อรหัตตมรรค อรหัตตผล เปนพระนิพพานกระมัง เมื่อฝายเถรวาทคาน
อยางนี้ ฝายพวกมหาสังฆิกะและอันธกะแกวา กองขาวก็ดี (เปรียบ
เหมือนโลกิยธรรม) กองทองก็ดี (เปรียบโลกุตตรธรรม) ใชไมเทาทองคํา
(เปรียบโลกุตตรโวหาร) ชี้บอกวานัน่ เปนขาว นั่นเปนทองแกเขาใหทราบ
ได ฉันใด ธรรมที่เปนโลกิยะก็ดี ที่เปนโลกุตตระก็ดี พระบรมศาสดาก็
ตรัสบอกดวยพระดํารัสที่เปนโลกุตตระ ฝายเถรวาทยอนวากองขาวก็ดี
กองทองก็ดี ใชไมละหุงชี้บอกก็ได ไมเห็นจําเปนตองใชไมทองคํา ฉันใด
ธรรมที่เปนโลกิยะก็ดี ธรรมที่เปนโลกุตตระก็ดี พระบรมศาสดายอม
ตรัสดวยพระดํารัสที่เปนโลกิยะ สรุปความแลวฝายเถรวาทถือวา พระ
พุทธวจนะทั้งหมดไมใชเปนพระธรรมจักร เพราะตรัสเรื่องอื่น ๆ ก็มี
มิไดตรัสแตเรือ่ งอริยสัจ ๔ อยางเดียว และโวหารของพระองคก็ตรัส
ทั้งนัยที่เปนโลกิยะและโลกุตตระ แตมิไดหมายวาตัวโวหารเปนโลกุตตระ
๙. ถือวาพระพุทธองคสามารถเทศนาประมวลคําสอนลงไดใน
คํา ๆ เดียว มติฝายเถรวาทไมเห็นดวย
๑๐. ถือวาพุทธวจนะทุกคําลวนเปนหิตประโยชน สําหรับขอนี้
เห็นจะเอาหลักฐานจากคําสรรเสริญพระบรมศาสดาวา พระพุทธเจามี
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ปกติตรัสคําจริงคือสัจจวาที ตรัสสมกาลคือกาลวาที ตรัสเรื่องที่เปนจริง
คือภูตวาที ตรัสถูกตองถาวาที ตรัสไมผิดคืออวิตถวาที ตรัสไม
คลาดเคลื่อนคืออนัญญถวาที และปรากฏในอภัยราชกุมารสูตรแหง
มัชฌิมนิกายวา พระพุทธองคยอมตรัสแตวาจาที่จริงมีประโยชน แมจกั
เปนที่ไมพอใจของผูอื่น ทั้งนี้ทรงเปนผูจักกาลสมควรที่จะตรัส
มติฝายเถรวาทรับวาจริง ทรงเปนสัจจวาที ภูตวาที ยถาวาที
อวิตถวาที อนัญญถวาที แตมิใชวาทุกคํา พุทธวจนะจะเปนหิตประโยชนไปเสียหมด ที่เปนหิตประโยชนคือธรรมอันพระองคแสดงแก
สัตวโลก แตในบางสมัยพระองคก็ตรัสเรื่องราวที่มิไดเกี่ยวกับธรรมะเลย
เชนตรัสถามพระอานนท วา "ดูกอนอานนท ! ฝนกําลังตกอยูหรือหนอ"
และเชนตรัสแกโพธิราชกุมารวา... "เรา...บรรลุถึงตําบลอุรุเวลาเสนานิคม
พักแรมอยู ณ ตําบลนั้น" อะไรเหลานี้เปนตน คําเหลานี้เปนเรื่องเลาถึง
การเดินทาง และบางทีก็เปนเรื่องเรียกภิกษุอุปฐากใหหยิบเครื่องอุปโภค
มาใชสอย มิไดเกี่ยวกับธรรมะเพื่อใหผูฟงนําไปประพฤติปฏิบัติใด ๆ
ฉะนั้นจะกลาววาพุทธวจนะทุกคําลวนเปนอรรถ เปนสัจธรรมยังหิต
ประโยชนเกิดขึ้นยอมไมได
๑๑. ถือวาพระพุทธเจาทัง้ หลายมีพระรูปกายและพระชนมายุ
ไพศาลอนันตกาล ปราศจากขอบเขต
ฝายมหาสังฆิกะพยายามสรางบุคลิกภาพของพระพุทธองคใหใหญ
โตมโหฬารเมือ่ พระองคมีโลกุตตรภาวะแลว จึงมีพระรูปกายอันเปนทิพย
อมตภาวะรุงเรืองไพศาล มีพระชนมายุปราศจากขอบเขต ที่เราเห็นสภาพ
ของพระองคแกเฒาทรุดโทรมชราที่สุดจนดับขันธปรินิพพานนั้น ความ
จริงเปนเพียงมายาศักดิ์ซึ่งพระองคนิรมิตรใหเห็นพระองคทรงประกอบ
ดวยพระมหากรุณาอันไมมีขอบเขต จักโปรดสัตวในสกลจักรวาฬใหพน
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ทุกข สัตวทั้งหลายมีปริมาณนับมิได จึงพระชนมายุของพระพุทธองค
ไมมีสิ้นสุด ธํารงอยูเพื่อโปรดสัตวเหลานัน้
มติฝายเถรวาท มีอาคตสถานบางแหงในสุตตันตปฎกแสดงวา
พระวรกายของพระบรมศาสดาแมอยูใ นปจฉิมวัย ทรงชราภาพมากแลว
แตความเหี่ยวยนของพระสรีระจะไมปรากฏแกผูอื่นชัดเจนนัก จัก
ปรากฏแตภิกษุผูอุปฐากใกลชิดอยูทุกวัน เชนพระอานนทเทานั้น และ
ในมหาปรินพิ พานสูตรก็ทรงมีพระดํารัสวา "ดูกอนอานนท ผูใดผูหนึ่ง
เจริญอิทธิบาททั้ง ๔ ทําใหมากใหเปนยานเปนที่ตั้ง แคลวคลองแลว
สั่งสมแลว ปรารภดวยดีแลว ผูนั้นเมื่อหวังพึงอยูไปไดตลอดกัลปหนึ่ง
หรือยิ่งกวากัลปก็ได อานนทตถาคต เจริญอิทธิบาททั้ง ๔ แลว ฯลฯ
หวังอยูพึงไดตลอดกัลปหนึ่งหรือยิ่งกวากัลปก็ได" แตคําวากัลปในทีน่ ี้
ฝายเถรวาทมิไดถือวาเปนกัลปแหงอายุขยั ของโลก หากหมายถึงจํานวน
๑๐๐ ปหรือ รอยเศษเทานั้น ฉะนั้นจึงไมเห็นพองดวยกับมติฝายมหาสังฆิกะ
๑๒. ถือวาพระพุทธเจาทัง้ หลาย มิไดมพี ระหฤทัยเหนื่อยหนาย
ตอการโปรดสัตว ฝายมหาสังฆิกะถือวา พระพุทธองคมีพระมหากรุณา
ธํารงพระชนมายุอนันตกาลเพื่อโปรดสัตวในสกลโลกธาตุทั้งหลายจาก
โลกหนึ่งสูอีกโลกหนึ่ง มติฝา ยเถรวาทเห็นวาพระพุทธองคศากยมุนี เมือ่
โปรดสัตวจนถึงพระชนมายุได ๘๐ พรรษา แลวก็ดับขันธปรินิพพาน
เปนอนุปาทิเสสนิพพานธาตุไมมีอะไรเหลือ
๑๓. พระพุทธเจาทั้งหลายไมมีความหลับและพระสุบิน ฝายมหา
สังฆิกะถือวา ความหลับของพระพุทธองคไมมี มีแตสมาธิจิต ซึ่ง
เปนการพักผอนของพระองคเทานั้น เมื่อไมมีความหลับก็ไมมีพระสุบิน
มติฝายเถรวาทไมเห็นพองกับขอตน เพราะความจริงพระบรม
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ศาสดาก็มีความหลับเหมือนกัน หากเปนความหลับที่ประกอบดวยญาณ
และสติสัมปชัญญะไมหลง ดังปรากฏในบาลีมหาสัจจกสูตรแหงมัชฌิม
นิกาย ตรัสแกความเขาใจผิดของสัจจกนิครนถ ซึ่งเขาใจวาพระองคหลับ
เพราะความหลงวา "ดูกอนอัคคิเวสนะ เรายังจําไดอยู ในเดือนสุดทาย
ของฤดูรอน เรากลับจากบิณฑบาตในเวลาหลังอาหารแลว ใหปูสังฆาฏิ
เปน ๔ ชั้น เรามีสติสัมปชัญญะหยั่งลงสูความหลับ โดยตะแคงขวา
ฯลฯ อัคคิเวสนะ คนเราจะชือ่ วาเปนคนหลงหรือไมหลง เพราะเหตุ
จงกําหนดใจใหดีเราจักแสดงใหฟง อัคคิเวสนะ อาสวะเหลาใดที่ทําผูน ั้น
เศราหมองพรอม เปนไปเพือ่ ความเกิดอีก ประกอบดวยความทุรนทุราย
มีทุกขเปนผล ทําใหมีชาติชรามรณะอีกสืบไป เมื่อผูใดละมันไมได
เรากลาววาผูนนั้ เปนคนหลง เมื่อผูใดละไดขาด เรากลาววาผูนั้นเปนคน
ไมหลง" สวนขอไมมีความฝนฝายเถรวาทเห็นพองดวย
๑๔. ถือวาพระพุทธเจาทัง้ หลายตอบปญหาโดยไมตอ งตรึกนึก
ทั้งนี้เนื่องดวยพระบรมศาสดาเปนสัพพัญู รูแจงเห็นจริงหมดทุกอยาง
มิพักตองมาคํานึงตรึกนึก
มติฝายเถรวาทรับรองในขอนี้ คือทรงใหคําพยากรณไดโดยไมตอง
คิดไวกอน ดังปรากฏในอภัยราชกุมารสูตร เจาอภัยราชกุมารทูลถามวา
พระพุทธองคตองทรงคิดไวกอนไหมในการตอบปญหาตาง ๆ ของเหลา
กษัตริย พราหมณ คฤหบดีและบัณฑิตอื่น ๆ พระบรมศาสดาอุปมาให
ฟงวา เจาชายอภัย ฯ เปนผูเชีย่ วชาญในเรื่องรถ ถามีผูมาถามถึงเรื่องรถ
และสวนประกอบของรถ เจาชายจะตองเตรียมคิดไวลว งหนาเพื่อตอบ
บางไหม เจาชายอภัยทูลสนองวาไมตองเลย คําตอบนั้นจักแจมแจงแก
พระองคทันที พระบรมศาสดาจึงตรัสวา "ราชกุมาร ฉันใดก็ฉันนัน้ ที่
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กษัตริยบณ
ั ฑิตบาง พราหมณบัณฑิตบาง คฤหบดีบัณฑิตบาง สมณบัณฑิตบาง ผูกปญหาขึ้นแลวมาถามเรา คําตอบยอมปรากฏแจมแจงแก
เราในขณะที่ถูกถามนั่นเอง ทั้งนี้เพราะเหตุไฉน โอ ราชกุมาร เพราะ
เหตุวา ธรรมธาตุนั้นเปนสิ่งที่คถาคตแทงตลอดเฉพาะดวยดีแลว เพราะ
ความเปนผูแทงตลอดเฉพาะดวยดีตอธรรมธาตุนั่นเอง คําตอบจึงปรากฏ
แจมแจงแกตถาคตในขณะนัน้ "
๑๕. ถือวาพระพุทธเจาทัง้ หลายในขณะจิตเดียวอาจรูช ัดธรรมทั้งปวง
ฝายมหาสังฆิกะอธิบายวา ใจขณะจิตเดียวของพระพุทธองค สามารถ
เขาใจในคุณลักษณะของธรรมแตละอยางได พระปจเจกโพธิ และ
พระอรหันตเพียงแตสามารถทราบชัดในสรรพธรรมเปนทุกขเปนอนัตตา
ในขณะจิตเดียว แตไมอาจทราบชัดในภาวะคุณแตละอยางของธรรม
ทั้งปวงได
มติฝายเถรวาทไมรับรองเรื่องนี้ ในกถาวัตถุมีขอธรรมคลายคลึง
กัน บอกวาเปนมติของนิกาย ปุพพเสลิยะและอปรเสลิยะถือวา
เอกจิตฺตกฺขณิกา สพฺเพ ธมฺมาติ แปลวาธรรมทั้งปวงเปนไปในขณะ
จิตหนึ่ง ฝายเถรวาทคานวา ถาอยางนั้นมหาปฐพี มหาสมุทร ขุนเขา
พระสุเมรุ น้ํา ไฟ ลม หญา ไม ฯลฯ ถาจะตัง้ มั่นลงในจิตกระมัง
และจักขฺวายตนะเกิดพรอมกับจักขุวิญญาณกระมัง ฝายปรวาทาจารยรับ
วาถูกแลว จักขฺวายตนะเกิดพรอมกับจักขุวิญญาณ ฝายเถรวาทจึงยก
ภาษิตของทานสารีบุตรอางวา "อาวุโส จักขุอันเปนธรรมภายใน ยังมิได
แตกไป แตรูปธรรมอันเปนธรรมภายนอกยังมิไดมาสูคลอง และการ
ประมวลที่สมกันยังไมมี ความปรากฏแหงความเปนวิญญาณที่สมกันยัง
ไมมีกอน จักษุอันเปนธรรมภายใน ยังมิไดแตกไปดวย รูปอันเปนธรรม
ภายนอกมาสูคลองดวย การประมวลที่สมกันยังไมมี ความปรารถนา
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แหงความเปนวิญญาณที่สมกันก็ยังไมมีกอ น ฯลฯ ก็ในกาลใดแล
จักษุอันเปนธรรมภายในยังมิไดแตกไปดวย รูปอันเปนธรรมภายนอก ก็
มาสูคลองดวย การประมวลที่สมกันก็มีดว ยอยางนีแ้ ล ความปรากฏแหง
ความเปนวิญญาณที่สมกันจึงมี" (มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก) ฝาย
ปรวาทาจารยแกวา เพราะธรรมทั้งปวงไมเที่ยง จึงกลาววาเปนไปในขณะ
จิตหนึ่งเทานั้น
๑๖. ถือวาพระโพธิสัตวทั้งหลายเมื่อสูค รรภไมตองผานความเปน
กลละ อัมพุทะ เปสิ ฆนะ อธิบายความวา ตามธรรมดาของส่ําสัตวที่
เปนคัพภเสยยกะ คือตองนอนในครรภมารดานั้น เมื่อแรกหยั่งเขาสู
ครรภ มีรูปปฏิสนธิเรียกวากลละกอน กลละเปนกอนกลมมีสีเหมือน
หยาดน้ํามันงาอันใส ติดอยูทปี่ ลายขนจามรี อันบุคคลสลัดเสีย ๗ ครั้ง
สวนที่เหลือติดอยูเทากันกับปฐมรูปปฏิสนธิของสัตวนั้น ครั้นลวงมา ๗
วัน กลละจักแปรสภาพขนเขา และขยายใหญขึ้นหนอย มีสีเหมือน
น้ําลางเนื้อเรียกวา อัมพุทะ ลวงมาอีก ๗ วัน ก็แปรสภาพเปนชิ้นสีดุจ
ขนเปนแทงเหมือนเยื่อไข เรียกวา ฆนะ แลวตอไปจึงคอย ๆ เกิด
ปญจสาขา มีมือ ๒, เทา ๒, ศีรษะ ๑ เกิดตามมา อวัยวะอืน่ ๆ ก็เกิด
ตามโดยลําดับ แตฝายมหาสังฆิกะถือวา ในปจฉิมชาติสุดทายแหง
พระโพธิสัตว เนื่องดวยทรงบําเพ็ญสมติงสบารมีนับดวยอสงไขยกัลป
เปนดุจอลังการประดับพระองคแกกลานักหนา ซึ่งเมื่อถือปฏิสนธิในพระ
ครรภของพระมารดา ยอมไมตองผานระยะรูปปฏิสนธิดังกลาวมา หาก
ทรงบริบูรณบริสุทธิ์ดวยอินทรียทั้งปวงโดยทันทีที่ปฏิสนธิ
มติฝายเถวาทดูเหมือนจะยอมรับในขอนี้ ดังปรากฏในบาลี
อัจฉริยภูตธรรมสูตรแหงมัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสกวา "ดูกอนอานนท
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ในกาลใด พระโพธิสัตวกาวลงสูครรภมารดา ในกาลนั้นมารดาแหงพระ
โพธิสัตว ยอมไมมีอาพาธใด ๆ มีความสุข ไมออนเพลีย อนึ่ง มารดา
แหงพระโพธิสัตว ยอมแลเห็นพระโพธิสัตว ผูอยูในครรภมีอวัยวะนอย
ใหญสมบูรณ มีอินทรียไมทราม" ในหนังสือปฐมสมโพธิกถาพรรณนา
ความตอนนีว้ า "อนึ่ง กาลเมื่อพระมหาสัตวอยูในพระครรภมารดา มิได
เปนที่สัมพาธฐานคับแคบเหมือนดังสัตวทงั้ ปวง อันเสวยทุกขลําบากอยู
ในครรภ ทรงสถิตอยูเปนสุขเหมือนดุจนั่งอยูบนเตียงทองอันกวางได ๑๒
ศอก มิฉะนั้นดุจมหาพรหมอันสถิตอยูในวิมานแกว แลวพระกายก็มิได
แปดเปอนระคนดวยอสุจิ กอปรดวยสติสัมปชัญญะทราบพระองค ทรง
พระดําริแตทจี่ ะกระทําอนุเคราะหสัตว มิไดขาดจากพระกรุณา คอยทา
พุทธโพธิสมัยอยูในครรภทั้ง ๑๐ เดือนเปนนิตย พระมารดาก็มิได
บังเกิดเหน็ดเหนื่อยหนักพระอุทร พระกายเบาเหมือนปกติเปนสุขอยู
แลวก็เล็งแลเห็นพระโพธิสัตวอยูในครรภ เหมือนดุจดายเหลืองอันรอย
เขาในแกวมณีอันผองใส เมื่อปรารถนาจะทอดพระเนตรในขณะใดก็เห็น
พระโอรสนั่งบนบัลลังกสมาธิผันพระพักตรมาขางพื้นพระอุทรแหงพระมารดา
ดุจสุวรรณปฏิมาอันสถิตอยูบนฝกออนในหองแหงกลีบปทุมชาติ"
๑๗. ถือวาพระโพธิสัตวทั้งหลายเมื่อจะถือปฏิสนธิในครรภแหง
พระมารดา ยอมปรากฏในรูปแหงชางเผือก ฝายมหาสังฆิกะถือวาชาง
ยอมเปนสัญลักษณแหงกําลังอันยิ่งใหญและเปนราคาของสัตว พระโพธิสัตวซึ่งไดบําเพ็ญบารมีมาบริบูรณ เมื่อจะหยั่งลงสูพระครรภของพระ
มารดาในปจฉิมชาติ จึงสําแดงนิมิตในรูปพญาชางเผือกใหพระมารดา
เห็นทางพระสุบิน ดังคําทูลของพระนางมหามายาพุทธมารดาแดพระเจา
สุทโธทนะวา
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หิม รชตนิกาศศฺจนฺทร สูรฺยาติเรก สุจรณ สุวภกฺตษฑฺวิษาโณ
มหาตฺมา ฯ
คชวรุ ทฺฤฒสธิ วชฺรกลฺปสฺสุรูป อุทริ มม ปฺรวิษฺฏสฺตสฺยเหต
ศฺฤณุษฺว ฯ
แปลวา "ชางตัวประเสริฐสีเหมือนหิมะและเงิน เกินพระจันทรและ
พระอาทิตย มีเทางาม มีอวัยวะเดนชัด มีงา ๖ งาเปนมหาตมะ มีที่ตอ
แข็งแรงดุจวัชระ มีรูปงามเขาไปในทองหมอมฉัน พระองคจงฟงเหตุแหง
ชางนั้น" (จากลลิตวิสตระสสกฤต) มติขอนี้ฝายเถรวาทก็ยอมรับ
๑๘. ถือวาพระโพธิสัตวทั้งหลายเมื่อประสูติลวนออกมาทางพระ
ปรัศวเบื้องขวาของพระมารดา ฝายมหาสังฆิกะถือวาคัมภเสยยกะสัตว
ตามปกติยอมตองเกิดทางโยนิมรรคของมารดา แตพระโพธิสัตวใน
ปจฉิมชาติซึ่งประกอบดวยบารมีเต็มเปยมยอมไมเปนการสมควรจะถือ
ประสูติโดยทวารดังกลาว จึงถือประสูติทางพระปรัศว (สีขาง) เบื้องขวา
ของพระมารดา ดังโศลกสสกฤตวา
"เอว รูเปณ ขลุ ปุนรฺฤทฺธิปฺราติหารฺเยน สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว
มาตุ กุกฺษิคโต สถาตฺ ฯ ส ปริปูรฺณานํา ทศานํา มาสานามตฺยเยน
มาตุรฺ ทกฺษิณปารฺศฺวานฺนษิ กฺรมติสฺม ฯ"
แปลวา "พระโพธิสัตวสถิตอยูในครรภมารดาบริบูรณดว ยฤทธิ
ปาฏิหาริยเห็นปานฉะนี้ ครั้ง ๑๐ เดือนเต็มลวงไปแลว ก็ประสูติจาก
ครรภพระมารดาโดยปรัศวเบื้องขวา"
มติฝายเถรวาทไมกลาวอะไรไวสําหรับเรื่องนี้ ปรากฏในอัจฉริย
ภูตธรรมสูตรเพียงวา "ดูกอนอานนท หญิงอื่น ๆ ยอมนัง่ คลอดบาง
นอนคลอดบาง สวนมารดาแหงพระโพธิสัตว หาเปนอยางนั้นไม มารดา
พระโพธิสัตว ยอมยืนคลอดพระโพธิสัตว"
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๑๙. ถือวาพระโพธิสัตวทั้งหลายไมมีกามวิตก พยาบาทวิตก
และวิหิงสาวิตก ฝายมหาสังฆิกะกลาววา พระโพธิสัตวสรางบารมีก็เพื่อ
โปรดสัตว ยอมมีจิตเปยมดวยความเมตตากรุณา โดยเฉพาะพระโพธิ
สัตวที่เปนปจฉิมภวิกะชาติสุดทาย วิตกทัง้ ๓ จึงไมมี
มติฝายเถรวาทไมเห็นพองดวย เพราะถือวาพระโพธิสตั วไมใชพระ
อริยบุคคล ยังคงมีภาวะเปนปุถุชนอยู ในบาลีเทฺวธาวิตักกสูตรแหง
มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก มีพระพุทธพจนเลาวา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เรากอนแตตรัสรู คือยังเปนพระโพธิสัตวอยู ไดเกิดความรูสึกขึ้นวา ถา
ไฉน-เราจักพึงทําวิตกทั้งหลายใหเปน ๒ สวนเถอะ ก็กามวิตกใด
พยาบาทวิตกใด วิหิงสาวิตกใด เราไดทําวิตกทั้ง ๓ นี้ใหเปนสวนหนึ่ง
และ (ในประการตรงกันขาม) เนกขัมมวิตก (ความคิดสละกาม) ใด
อัพยาบาทวิตก อวิหิงสาวิตกใด เราไดทําวิตกทั้ง ๓ นี้ ใหเปนอีก
สวนหนึ่ง โอ ! ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรานั้นเปนผูไมมีความประมาท
มีความเพียรใหกิเลสเรารอนสงตนไปแลวอยูอยางนี้ กามวิตกเกิดขึ้น
ฯลฯ พยาบาทวิตกเกิดขึ้น ฯลฯ วิหิงสาวิตกเกิดขึน้ เราก็ทราบชัดวา
กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิกต เกิดขึน้ แกเราแลว ก็แลกามวิตกนัน้
พยาบาทวิตกนั้น วิหิงสมาวิตกนั้น ยอมเปนไปเพื่อความเบียดเบียนตน
บาง เปนไปเพือ่ ความเบียดเบียนผูอื่นบาง เปนไปเพื่อความเบียดเบียน
ทั้ง ๒ ฝายบาง มีอันกั้นทางปญญาเสียเปนปกติ เปนไปในฝกฝายแหง
ความคับแคนใจ หาเปนไปเพื่อความดับไฟกิเลสแลไฟทุกขไม เมื่อเรามา
เล็งเห็นพรอมเฉพาะอยูอยางนี้ ฯลฯ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก ยอมถึงความตั้งอยูอกี ไมได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรานั้นไดละและ
บรรเทากามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตกที่บังเกิดขึน้ แลว และไดอุบตั ิ
ขึ้นแลว ทําใหถึงความสิ้นสุดลงได" อาคตสถานอื่นอีกเชนในบาลีตติย-
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สูตรแหงโลกกามคุณวรรค สังยุตตนิกาย มีพุทธพจนวา "ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ครั้งกอนแตเรายังมิไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู ไดเกิด
ความปริวิตกขึน้ วากามคุณ ๕ ซึ่งเปนอดีต อันเราเคยสัมผัสมาแลวแต
อดีต แมจะดับไปเพราะความปรวนแปรก็จริง แตสวนใหญเมื่อจิตของ
เราจะวิง่ ไป มันจะวิ่งไปสูกามคุณอดีตนัน้ มีนอยนักที่จะวิ่งเขาหา
กามคุณในปจจุบันหรือกามคุณในอนาคต ภิกษุทั้งหลายเอย เราไดเกิด
ตกลงใจตอไปวา ความไมประมาทและสติความรูตัวเปนสิ่งอันเราผูหวัง
ประโยชนตนพึงทําใหเปนสิ่งปองกันจิต (เพื่อมิใหวิ่งไปหากามคุณอีก)"
๒๐. ถือวาพระโพธิสัตวทั้งหลายอาจไปเกิดในทุคติไดตาม
ปรารถนาเพื่อโปรดสัตว ฝายมหาสังฆิกะอธิบายวา พระโพธิสัตวมีกรุณา
ไมมีขอบขีด จึงอาจไปเกิดในทุคติเพื่อโปรดสัตวในอบายภูมใิ ด อนึ่งเพื่อ
สงเสริมใหขันติบารมีบริบูรณยิ่งขึ้น พระโพธิสัตวจึงไปเกิดในทุคคติทน
ทุกขทรมานดวยการใชขันติธรรมอดกลั้น พูดงาย ๆ วา ในอบายทุคติ
ยอมมีโอกาสใหพระโพธิสัตวใชขันติธรรมงายกวาในภูมอิ ื่น ๆ มติฝาย
เถรวาทถือวา พระโพธิสัตวใชขันติธรรมงายกวาในภูมิอนื่ ๆ มติฝาย
มาสัมพุทธเจาองคใดองคหนึ่งชื่อวาเปนอนิยตโพธิสัตว อาจไปสูทุคคติภูมิตาง ๆ ได แตพระโพธิสตั วที่ไดรับลัทธายาเทสพยากรณจาก
พระพุทธเจาวา ตอไปจักสําเร็จแกพระบรมโพธิญาณแลว ชื่อวาเปน
นิยตโพธิสัตวเที่ยงตอการตรัสรู ในบาลีคัมภีรสารัตถสังคหะพรรณนาวา
พระนิยตโพธิสัตวนี้บริบูรณดวยอัฏฐธรรมสโมธาน และปราศจาก
อภัพพฐาน ๑๘ ประการ ในอภัพพฐาน ๑๘ ประการนั้น มีบงไววา
พระโพธิสัตวยอมไมไปถือกําเนิดในอเวจีนรก โลกันตนรก และไมไปถือ
กําเนิดในเปรตจําพวกขุปปปาสกเปรต คือเปรตที่ถูกเบียดเบียนดวย
ความหิวกระหายขาวน้ํา ไมไปถือกําเนิดในเปรตจําพวกนิชฌามตัณหิก-
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เปรตที่ถูกไฟเผาใหเรารอนเสมอ และไมถือในกําเนิดกาฬกัญชิกาสูรซึ่ง
เปนชื่อแหงอสูรเหลาที่เปนเปรต ถาพระโพธิสัตวไปถือกําเนิดในคติ
เดรัจฉานก็มีชา งเปนใหญทสี่ ุด และนกกระจาบเปนเล็กที่สุด ไมกําเนิด
ในสัตวทใี่ หญกวาชางหรือเล็กกวานกกระจาบเลย มีขอความพรรณนาถึงความ
เด็ดเดีย่ วแหงน้ําพระทัยของพระโพธิสัตววา "อีกอยางหนึ่งไดยนิ เขากลาววา
ถาผูใดจะใครตรัสเปนพระพุทธเจาแลว จงไปตกนรกอยูใหไดสิ้นแสน
กัลปกลับขึ้นมาก็จะไดตรัสเปนพระพุทธเจา ถาพระโพธิสัตวบุคคล
จําพวกใดเขารับอาสาวา เราจะรับไปลุยถานเพลิงและอาวุธอันเต็มไปใน
หองแหงจักรวาล และจะลงไปทนทุกขเวทนาในนรกใหสิ้นแสนกัลป
เราจะขอเปนพระพุทธเจา ถาพระโพธิสัตวบุคคลผูใดใจกลาปรารถนาแรง
ฉะนี้ จึงอาจปรารถนาพระพุทธภูมิได แลความปรารถนาจึงจะสําเร็จ"
สรุปวาฝายเถรวาทเห็นพองดวยกับฝายมหาสังฆิกะ แตทวามีขอแม
ดังกลาวมา
๒๑. ถือวาในขณะจิตเดียวแทงตลอดอริยสัจ ๔ ได ฝายมหาสังฆิกะอธิบายวา ในขณะแหงธรรมาภิสมัย ยอมแทงทะลุอริยสัจ ๔ ได
คือกําหนดรูทกุ ข ละสมุทัย เจริญมรรค และทุกขนิโรธ แทงทะลุใน
ความจริงของสังขารทั้งปวงวาไมเทีย่ ง สังขารทั้งปวงเปนทุกข และธรรม
ทั้งปวงเปนอนัตตาในขณะจิตเดียว ฝายเถรวาทเห็นพองดวยในขอนี้
๒๒. ถือวาในรูปภพอรูปภพลวนมีฉวิญญาณ ๖ ฝายมหาสังฆิกะ
อธิบายวาแมในอรูปพรหมภพก็ยังมีอายตนะ ๖ คือ จักขวายตนะ
โสตายตนะ ชิวหายตนตะ กายายตนะ และมนายตนะ ขอควรสังเกตคือ
แมในอรูปภพก็ยังมีรูปธาตุอยู แตเปนรูปที่ละเอียดสุขมุ ยิง่ นัก จึงเรียกวา
อรูปภพเลยทีเดียว เมื่อมีอายตนะภายใน ๖ ก็ยอมมีอายตนะภายนอก ๖
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แลวก็วิญญาณอีก ๖ เปนอันวาแมในอสัญญีภพซึ่งเปนพรหมพวกหนึ่ง
สงเคราะหลงในรูปพรหม แตปราศจากสัญญา ก็ยังมีฉวิญญาณทั้ง ๖
ฝายเถรวาทไมรับรองมตินี้ ในกถาวัตถุวาเปนมติฝายอันธกะ และ
ตั้งกะทูถามวา อตฺถิ สฬายตนิโก อตฺตภาโว รูปธาตุยาติ ฯ อัตภาพ
อันมีอายตนะ ๖ มีอยูในรูปธาตุหรือ ฝายปรวาทาจารยรับวามี ตาม
หลักอภิธรรมของฝายเถรวาทถือวา รูปพรหม ๑๕ ชั้น ยกอสัญญีพรหม
เสีย มีปสาทรูป ๒ เทานั้นคือ มีจักขุปสาทรูป ๑ และโสตปสาทรูป ๑
สวน ฆานะ ชิวหา กายะ ถึงมีอยูก็ไมทําหนาที่ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ และกายวิญญาณจึงไมมี คงมีแตจักขุวิญญาณ และโสตวิญญาณ และมโนวิญญาณธาตุเทานั้น แมกระทั่งลมอัสสาสะ ปสสาสะ
และอาหารรัชกลาปก็หามีไม อิ่มอยูดวยปติสุข ฉะนั้น ฝายเถรวาทจึง
คานเปนทํานองวา อตฺถิ ตตฺถ ฆานายตน อตฺถิ คนฺธายตนต เตน
ฆาเนน ต คนฺธ ฆายตีติ ในรูปภพนัน้ มีฆานายตนะ มีคันธายตนะ
และบุคคลสูดคันธะนั้นไดดว ยฆานะหรือ ฝยปรวาทาจารยรับวาถูกแลว
สกวาทาจารย คือฝายเถรวาท จึงถามตอไปวา อตฺถิ ตตฺถ มูลคนฺโธ
สารคนฺโธ ตจคนฺโธ ปตฺตคนฺโธ ปุปฺผคนฺโธ ผลคนฺโธ อามคนฺโธ
วิสคนฺโธ สุคนฺโธ ทุคฺคนฺโธติ ถาอยางนั้นในรูปภพ ก็มกี ลิ่นเกิดแต
รากไม กลิ่นเกิดแตแกน เกิดแตเปลือก เกิดแตใบ เกิดแตดอก
เกิดแตผล กลิน่ ดิบ กลิ่นเปนพิษ กลิ่นหอมหวน และกลิ่นเหม็นโฉหรือ
อตฺถิ อตฺถ ชิวฺหายตน อตฺถิ รสายตน ตาย ชิวฺหาย ต รส สายตีติ ฯ
ในรูปภพมีชวิ หฺ ายตนะ และมีบุคคลลิ้มรสนั้นดวยชิวหาหรือ ฝาย
ปรวาทาจารยรบั วาถูกแลว 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 เกิดแตดอก
เกิดแตผล มีรสเปรี้ยว หวาน ขม เผ็ด รอน เค็ม ปรา เฝอน ฝาด ดี
ไมดีกระมัง อตฺถิ ตตฺถ กายายตน อตฺถิ โผฏฐพฺพายตน เตน กาเยน ต
โผฏฐพฺพ ผุสตีติ ฯ ในรูปภพนั้นมีกายายตนะ และบุคคลถูกตอง
โผฏฐัพพะนั้นดวยกายหรือ อตฺถิ ตตฺถ กกฺขล มุทุก สณฺห ผรุส
สุขสมฺผสฺส ทุกฺขสมฺผสฺส ครุก ลหุกนฺติ ฯ ในรูปภพนัน้ ถาจะมีสัมผัส
แข็ง ออน ละเอียด หยาบ สุขสัมผัส ทุกขสัมผัส หนักเบากระมัง
ฝายปรวาทีคงยืนกรานวาในรูปภพ มีฆานนิมิตร ชิวหานิมิตร กายนิมิตร
สวนอสัญญีสัตวนั้น มติฝายเถรวาทกลาววาไมมีจิตประหวัดเลย
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 มีแตนามขันธทงั้ ๔ จึงเรียกวา "จตุโวการภพ"
ในกถาวัตถุตั้งกระทูถามวา อตฺถิ รูป อรูเปสูติ ฯ รูปมีอยูในอรูป สัตว
ทั้งหลายหรือ ปรวาทาจารยรบั วาถูกแลว ฝายเถรวาทคานวา รูปภโว
รูปคติ รูปสตฺตาวาโส รูปสสาโร รูปโยนิ รูปตฺตภาว ปฏิลาโภติ ถา
อยางนั้นก็เปนรูปภพ รูปคติ รูปสัตตาวาส รูปสังสาระ เปนกําเนิดของ
รูปสัตว เปนทีไ่ ดอัตภาพของรูปสัตวกระมัง ฝายปรวาทาจารยไมรับ
ฝายเถรวาทคานตอไปวา รูปาน นิสฺสรณ อรูป วุตฺต ภควตา อตฺถิ รูป
อรูเปสูติ พระผูมีพระภาคตรัสการไปปราศแหงรูปทั้งปวง จึงเรียกวา
อรูป ถึงอยางนั้นทานยังยืนกรานวารูปก็ยงั มีในอรูปหรือ ปรวาทาจารย
รับวาใช ยังขอยืนกรานวามีรปู อยู ฝายเถรวาทจึงแยงวา กามาน
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นิสฺสรณ เนกฺขมฺม วุตฺต ภควตา อตฺถิ เนกฺขมฺเมสุ กามา อตฺถิ
อนาสเวสุ อาสวา อตฺถิ อปริยาปนฺเนสุ ปริยาปนฺนาติ ฯ พระผูมี
พระภาคตรัสวาการสละการไปปราศแหงกามทั้งปวง ชื่อวาเนกขัมมะ ถา
เปนอยางมติของทาน กามทัง้ ปวงก็ยังคงมีอยูในเนกขัมมะกระมัง อนึ่ง
อาสวะทั้งหลายก็คงชื่อวายังมีอยูในหมูผูไมมีอาสวะซิ อนึ่ง โลกิยธรรม
ก็ยังมีเหลืออยูใ นโลกุตตรธรรมซิ ฝายปรวาทีไมรับ
๒๓. ถือวาในสมาบัติมีวจีเภทได สมาปนฺนสฺส อตฺถิ วจีเภโทติ
คือผูเขาฌานยังอาจพูดจาไดแมขณะอยูในฌาน ในกถาวัตถุกลาววา
เปนมติของนิกายปุพพเสลิยะ (ซึ่งรวมอยูใ นนิกายมหาสังฆิกะดวย โปรด
ดูตอนประวัตนิ ิกายมหาสังฆิกะ) ทั้งนี้โดยเหตุผลวา วจีเภทยอมมีแก
บุคคลผูเขาปฐมฌานเทานั้น เพราะปฐมฌานยังมีวติ กคือความตรึก
วิจารคือความตรองอยู ทั้ง ๒ ชนิดนี้รวมเรียกวา วจีสังขารปรุงคําพูด
จึงเชื่อวาในสมาบัติชั้นปฐมฌานมีวจีเภทแนนอน แตไมมีกายเภท ฝาย
เถรวาทคานโดยยกขอความในสังยุตตนิกายซึ่งวา ปฐม ฌาน
สมาปนฺนสฺส วาจา นิรุทฺธา โหตีติ ในปฐมฌานสมาบัติวาจายอมถึง
ความดับไป
๒๔. ถือวาทุกขเปนอาหารชนิดหนึ่ง ฝายมหาสังฆิกะอธิบายวา
สัตวในนิรยภูมิยอมมีความทุกขทรมานเปนอาหาร มิไดมีอาหารอื่น มติ
ฝายเถรวาทปรากฏในคัมภีรส ารัตถสังคหบาลี มีขอความตอนหนึ่งวา ย
ปน เต เนรยิกา เนว อุฏฐานผลูปชีวี น ปุญ
ฺ ผลูปชีวีติ วุตตฺ า เตส
โก อาหาโรติ สัตวทั้งหลายซึ่งอุบัติในนรกนั้น มิไดเลี้ยงชีวิตดวยผล
อันบังเกิดแตทใี่ ดที่หนึ่ง และจะไดอาศัยผลแหงบุญเลี้ยงชีพก็มิได สัตว
นรกทั้งหลายนั้นมีสิ่งใดเปนอาหาร เตส กมฺมเมว อาหาโรติ กรรมสิ่ง
เดียวเปนอาหารแหงสัตวนรก แลวอธิบายวาสัตวนรกอยูไ ดดว ยกรรม
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เปนปจจัย หรือบางคราวน้ําลายในปากของสัตวนรกนัน้ ก็จัดไดวาเปน
อาหาร สัตวนรกกินน้ําลายตนเองเปนภักษาไดเหมือนกัน ฝายเถรวาท
ถือวาถาจะสงเคราะหลงในอาหาร ๔ ประเภทคือกวฬิงการาหาร ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร และวิญญาณาหารแลว น้ําลายของสัตวนรก
สงเคราะหเขาอยูในประเภทกวฬิงการาหาร
๒๕. ถือวาพระโสดาบันอาจเสื่อมจากโสดาปตติผลได แตพระ
อรหันตไมมีการเสื่อม ฝายมหาสังฆิกะอธิบายวา ญาณพละของพระ
โสดาบันหรือแมของพระสกทาคามี พระอนาคามี ยังชือ่ วาไมเต็มรอบ
ฉะนั้นเมื่อประสบกับอุปสรรครุนแรงบางอยางแลวก็ยังเสือ่ มได สวน
พระอรหันตไมมีเสื่อม มตินี้ปรากฏในปกรณสสกฤต แตในกถาวัตถุบาลี
กลับตาลปตรกัน คือปกรณบาลีบอกวา ฝายมหาสังฆิกะและฝาย
สรวาสติวาทิน สัมมิติยะ ฯ ถือวาพระโสดาบันไมเสื่อม แตพระอรหันต
ยังอาจเสื่อมได ดังจะปรากฏพิสดารในบทที่กลาวถึงหลักธรรมนิกาย
สรวาสติวาทิน สวนมติฝายเถรวาทหายอมรับรองความคิดนี้ไม
๒๖. ถือวาไมมีโลกิยสัมมาทิฐิและโลกิยสัทธินทรีย ฝายมหา
สังฆิกะอธิบายวาสัมมาทิฐิคอื ความเห็นชอบเปนโลกุตตรมรรค ฉะนั้น
จึงไมเปนโลกิยะ และโลกิยทิฐิของปุถุชนเปนอวิชชาสัมปยุตต ประกอบ
ดวยความหลง เมื่อสัมมาทิฐิฝายโลกิยะไมมี โลกิยสัทธินทรียจึงพลอย
ไมมีไปดวย ทัง้ นี้เนื่องดวยศรัทธา กลาวคือความเชื่อของปุถุชนเปน
ศรัทธาชนิดไมมั่นคง อาจโยกเยกไหวคลอนได จึงไมจดั วาเปน
สัทธินทรีย อันเปนความเชือ่ ชนิดไมหวั่นไหว มีมูลรากกลาแข็ง
มติฝายเถรวาทไมเห็นพองกับฝายมหาสังฆิกะในปปญจสูทนีปกรณ
มีขอความวา "สัมมาทิฐิมี ๒ ชนิด คือกัมมัสสกตญาณ (ญาณกําหนดรู
วาสัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของตน) และสัจจานุโลมิกญาณ (ญาณปรีชา
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เปนไปโดยสมควรแกกําหนดรูอริยสัจ ๔ บังเกิดขึ้นในขณะที่อริยมรรค
จะเกิด) ทั้ง ๒ ญาณนี้เรียกวา โลกิยสัมมาทิฐิ สวนวิปสสนาปญญาอัน
สัมปยุตตดวยอริยมรรค อริยผล เรียกวาโลกุตตรสัมมาทิฐิ" ในบาลี
กถาวัตถุกลาววาพวกเหตุวาทและพวกมหิสาสกะมีทิฐิวา ปญจินทรีย
คือ สัทธินทรีย ๑ วิริยนิ ทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย
๑ ที่เปนโลกิยะไมมี ดังบาลีวา นตฺถิ โลกิย สทฺธินฺทฺริยนฺติ ฯ ลัทธินทรียที่เปนโลกิยะ ไมมีอยูหรือ นตฺถิ โลกิยานิ ปฺจินทฺริยานีติ ฯ
อินทรีย ๕ ที่เปนโลกิยะก็ไมมีหรือ ฝายปรวาทาจารยรับวาถูกแลว
ปญจินทรียฝายโลกิยะไมมีเลย ฝายเถรวาทจึงยกพระพุทธพจนขึ้นอาง
วา "อทฺทส โข อห ภิกฺขเว พุทฺธจกฺขุนา โลก โวโลเกนฺโต สตฺเต
อปฺปรชกฺเข มหารชกฺเข ติกฺขนิ ฺทริเย มุทินฺทรฺ ิเย สฺวากาเร ทฺวากาเร
สุวิฺญาปเย ทูวิฺญาปเย อปฺเปกจฺเจ ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน
วิหรนฺเตติ ฯ" "ดูกอนภิกษุทงั้ หลาย เราเมื่อตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ
ไดเห็นแลวแลซึ่งสัตวทั้งหลาย บางพวกเปนผูมีธุลีในดวงตานอย บาง
พวกเปนพวกมีธุลีในดวงตามาก บางพวกเปนผูมีอินทรียแ กกลา บาง
พวกเปนผูมีอนิ ทรียออน บางพวกเปนผูมีอาการดี บางพวกเปนผูมี
อาการทราม บางพวกเปนผูจะตรัสรูไดงาย บางพวกเปนผูจ ะตรัสรูได
ยาก บางพวกเปนผูเห็นโทษภัยในปรโลกอยู" เพราะฉะนั้นจากพระ
พุทธพจนทวี่ า ติกฺขินฺทฺริเย มุทินฺทฺริเย บงอยูโตง ๆ วาโลกิยอินทรีย ๕
ตองมี
ในหนังสืออภิธรรมรุนหลัง ๆ ของฝายเถรวาทมีขอความตอนหนึ่ง
ในโพธิปกขิยธรรมนิทเทสปกรณ แตงโดยคณาจารยวิลาสะ กลาว
อธิบายเรื่องสัทธินทรียวา "ใน ๕ ประการนี้ (ปญจินทรีย) คําวา สทฺธา
นั้น อธิบายวา สทฺธาเจตสิก ในโสภนสาธารณเจตสิก ๑๙ ดวงนัน้ เอง
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เรียกวา สทฺธินฺทฺรีย เพราะเปนธรรมชาติที่มีการปกครองชนิดหนึง่
ศรัทธามี ๒ อยาง คือ
ปกติสทฺธา และ ภาวนาสทฺธา ดังนี้
ปกติศรัทธาไดแกทานศีลภาวนาสามัญของมนุษยทั้งหลายโดยปกติ
แตวาการบริจาคทานชนิดนี้ แมมีการปกครองบางสวนก็ดี หาใชเปนการ
ปกครองแทไม เพราะจิตเมือ่ ปราศจากศรัทธาแลวยอมไมสามารถที่จะ
ทํากุศลได มีแตอกุศลทั้งนั้น เพราะฉะนั้นการบริจาคทานชนิดนี้ ตอง
เรียกวาปกติหรือปกติกุศล แตวากุศลหรือศรัทธาที่กลาวมาแลวหานับ
เปนสัทธินทรียไม
สวนภาวนาศรัทธานั้นไดแกสมถวิปสสนาทั้ง ๒ ที่เนือ่ งมาจาก
กัมมัฏฐานตาง ๆ คืออานาปานเปนตน ภาวนาชนิดนีเ้ รียก สทฺธินฺทฺรีย
ได เพราะภาวนานั้นเองมีความสามารถที่จะทําลายจิตใจที่ประกอบดวย
เครื่องเศราหมอง และปลุกใจบุคคลเพื่อใหทําลายสักกายทิฐิได" (แม
อินทรียอีก ๔ พึงเห็นนัยเดียวกัน)
๒๗. ถือวาไมมีอัพยากตธรรม ฝายมหาสังฆิกะมีทัศนะในธรรม
ทั้งหลายวา มีเพียงกุศลอกุศลธรรมเทานั้น ไมมีธรรมซึ่งพยากรณไมได
วาเปนกุศลหรืออกุศล กลาวคือ อัพยากตธรรม มติฝายเถรวาทไมยอม
รับรองดวย เพราะถือวาธรรมทั้งปวงที่เปนกุศลธรรมก็มี อกุศลธรรมก็มี
อัพยากตธรรมก็มี ดังปรากฏในบาลีอภิธรรมวา กุสลาธมฺมา อกุสลาธมฺมา อพฺยากตาธมฺมา เปนตน กุศลธรรมนั้นเมื่อกําหนดโดยมูลราก
ที่ตั้งเปนสามคือ อโลภะความไมโลภ อโทสะความไมประทุษราย อโมหะ
ความไมหลง ชื่อวาอกุศลธรรมคือธรรมที่เปนขาศึก ตรงขามกับกุศล
มีมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ สวนอัพยากตธรรม คือธรรมที่พระ
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บรมศาสดา มิไดตรัสวาเปนกุศลหรืออกุศล เปนธรรมที่ไมมีผลใหเกิด
สุขหรือทุกขทั้งสองประการ ยกตัวอยางในขันธ ๕ อันมีรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ รูปขันธนับเปนอัพยากตะ สวนอีก ๔ มีทั้ง
ที่เปนกุศลอกุศล และอัพยากตะดังบาลีวา ปฺจนฺน ขนฺธาน กติกุสลา
กติอกุสลา กติอพฺยากตา ฯ ในขันธ ๕ เหลานั้น อะไรเปนกุศล อะไร
เปนอกุศล อะไรเปนอัพยากตะ รูปกฺขนฺโธ อพฺยากโต จตฺตาโร ขนฺธา
สิยา กุสลา สิยา อกุสลา สิยา อพฺยากตา ฯ รูปขันธชื่อวาเปนอัพยากตะ
สวนขันธทั้งหลายอีก ๔ บางก็เปนกุศล บางก็เปนอกุศล บางก็เปน
อัพยากตะ อธิบายวารูปขันธอันประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ มี ดิน น้ํา
ไฟ ลม และอุปาทายรูป ๒๔ บางก็เปนกุศล บางก็เปนอกุศล บางก็เปน
ไฟ ลม และอุปาทายรูป ๒๔ โดยธรรมชาติสภาวะจะกําหนดลงไปวา
เปนกุศลหรืออกุศลหาไดไม แตถาจิตที่เกิดขึ้นเปนกุศล รูปขันธก็พลอย
เปนกุศล ถาจิตที่เกิดนัน้ เปนบาป รูปก็พลอยเปนอกุศล สวนนามขันธ
อีก ๔ มีทั้งกุศล อกุศล อัพยากตะ ซึ่งความพิสดารแหงอรรถาธิบาย
จักไมนํามาแสดงไว ณ ที่นี้ มิฉะนั้น หนังสือเลมนี้จะกลายเปนหนังสือ
อธิบายพระอภิธรรมไป ทานผูอานปรารถนาความละเอียดพึงศึกษาใน
คัมภีรอ ภิธรรมมัตถสังคหะเถอะ อนึ่ง พระนิพพานก็สงเคราะหลงใน
อัพยากตธรรมดวย ดังบาลีวภิ ังคปกรณวา สมุทยสจฺจ อกุสล มคฺคสจฺจ
กุสล นิโรธสจฺจ อพฺยากต ทุกฺขสจฺจ สิยา กุสล สิยา อกุสล สิยา
อพฺยากต สมุทัยสัจเปนอกุศล สวนมรรคสัจเปนกุศล นิโรธสัจเปน
อัพยากตะ สวนทุกขสัจบางก็เปนกุศล บางก็เปนอกุศล บางก็เปน
อัพยากตะ
๒๘. ถือวาพระโสดาบันยังทําบาปทั้งปวงได ยกเวนอนันตริยกรรม ฝายมหาสังฆิกะวาพระโสดาบันอาจทําอกุศลทุกอยางได ยกเวน
อนันตริยกรรม ฝายเถรวาทถือวาทําบาปทั้งปวงไมได แตอาจทําเปน
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บางสิ่ง ดังบาลีพุทธภาษิตในรัตนะสูตร ขุททกนิกายวา "ฯลฯ
จตูหปาเยหิ จ วิปฺปมุตฺโต ฉ จาภิฐานานิ อภพฺโพ กาตุ ฯลฯ
กิฺจาป โส กมฺม กโรติ ปาปก กาเยน วาจายุทเจตสา วา อภพฺโพ
โสตสฺส ปฏิจฺฉทาย อภพฺพตา ทิฏฐปทสฺส วุตฺตา อนึ่งพระโสดาบัน
เปนผูพนจากอบาย ๔ ไมอาจเพื่อจะกระทําอภิฐานะทั้ง ๖ (คืออนันตริยกรรม ๕ มีฆาบิดา ฆามารดา ฆาพระอรหันต ทําพระพุทธบาทให
หอโลหิต และทําสังฆเภท กับเขารีดถือศาสนาอื่น) พระโสดาบัน ยัง
กระทําบาปกรรมดวยกายหรือวาจาหรือใจไดบาง (เพราะความพลั้งพลาด)
ถึงกระนั้นทานไมควรเพื่อจะปกปดบาปกรรมนั้น อันพระผูมีพระภาค
ตรัสแลว" ในปรมัตถโชติกาปกรณ อรรถกถาแหงขุททกนิกาย แกความ
ตอนนี้มีตัวอยางนาฟงวา พระโสดาบันที่เปนภิกษุ แมจะทําผิดวินยั ก็เวน
อาบัติที่เปนโลกวัชชะ กลาวคืออาบัติที่มีโทษทางโลก แมคนที่ไมใชภกิ ษุ
ทําเขาก็มีผิด เชนโจรกรรมและฆามนุษยเปนตน ถาทานจะลวงก็ลว งแต
เฉพาะปณณัตติวัชชะ มีโทษทางพระบัญญัติถายเดียว คือเสียหายเฉพาะ
พระทําเทานัน้ ฆราวาสทําไมเสียหาย แลวยกตัวอยางวา เชน ทําลวง
สหเสยยสิกขาบท ภิกษุนอนในที่มุงที่บังอันเดียวกันกับอนุปสัมบันเกิน
๓ คืนขึ้นไป ตองปาจิตตีย หรือลวง ปทโสธมฺม คือภิกษุสอนธรรมแก
อนุปสัมบัน ถาวาพรอมกันตองปาจิตตีย หรือพูดคําเพอเจอ คําหยาบ
เปนตน แตทานไมปกปดอาบัติหรือความผิดไว เมื่อรูตวั แลวก็รีบปลง
อาบัติกับเพื่อนสหธรรมิก แลวสํารวมระวังตอไป
๒๙. ถือวาจิตมีสภาวะเดิมบริสุทธิ์ผองแผว ฝายมหาสังฆิกะ
อธิบายวา กิเลสตาง ๆ เปนเพียงสิ่งภายนอกที่มาหุมหอจิตอันบริสุทธิ์ไว
เหมือนเมฆมาบังดวงอาทิตย กิเลสก็ไมใชจติ ธรรมชาติจิตนี้สะอาด
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หมดจด แตที่เห็นขุนหมอง เพราะกิเลสมาเคลือบ เหมือนน้ําบริสุทธิ์กับสี
เมื่อเอาสีแดงเจือลงไปน้ําก็มสี ีแดง เอาสีเขียวเจือลงไป น้าํ ก็มีสีเขียว
สภาวะเดิมของจิตบริสุทธิ์ปลอดโปรงจากปวงกิเลส มติฝายเถรวาทไม
รับทัศนะนี้ เพราะไมถือวาจิตมีธรรมชาติบริสุทธิ์ แตถือวาจิตนี้มี
อังคุตตรนิกายเอกนิบาตวา "ปภสฺสรมิท ภิกฺขเว จตฺต ตฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลิฏฐ ตฺจโข อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกเิ ลเสหิ
วิปฺปมุตฺต" ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ประภัสสร แตจิตนี้แลเศราหมอง
เพราะอุปกิเลสที่จรมา และจิตนั่นแลพนไดแลวจากอุปกิเลสที่จรมา"
อุปกิเลสในทีน่ ี้คืออภิชฌาวิสมโลภะ ความละโมภเพงเล็ง ๑ พยาปาทะ
ความคิดปองราย ๑ โกธะ ความโกรธ ๑ อุปานาหะ ความผูกโกรธไว
ในใจ ๑ มักขะ ลบหลูคุณทาน ๑ ปลาสะ ความตีเสมอ ทรนง ๑
อิสสา ความริษยา ๑ มัจฉริยะ ความตระหนี่ ๑ มายา ความเจาเลห
แสนกล ๑ สาเถยยะ ความโออวด ๑ ถัมภะ ความหัวดื้อ ๑ สารัมภะ
ความแขงดี ๑ มานะ ความถือตัว ๑ อติมานะ ความดูหมิน่ ทาน ๑
มทะ ความมัวเมา ๑ ปมาทะ ความเลินเลอ ๑ รวม ๑๖ อยาง อุปมา
ดุจอาคันตุกะจรมาเยี่ยมจิตผูเปนเจาบานคราวใด เจาบานตัววุน วายไป
ดวยคราวนั้น เมื่ออาคันตุกะกลับแลว จิตใชวาจะไดพกั ผอน สบายก็
เปลา ยังตองวุน กับงานบานอีกมากมาย งานบานนี้มีมาพรอมกับตัวบาน
ซึ่งสรางสําเร็จดวยอวิชชาเปนมูล และมีขนึ้ พรอมกับเจาบานมาอาศัย
งานบานที่กลาวคือ อาสวะกิเลส กิเลสเครื่องหมักดองอยูในขันธสันดาน
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา อนุสัยกิเลส กิเลสตามนอนเนือ่ งในสันดาน
มีมาพรอมกับจิตนับแตกาลเบื้องตนไมปรากฏ เปนกิเลสประเภท
ละเอียดออนนัก ไมปรากฏงาย ๆ บางคราวตองมีอารมณมา รบกวน
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มาก ๆ จึงปรากฏขึ้น มีอยู ๗ อยางคือ กามราคานุสัย ความกําหนัด
ในกาม ปฏิหานุสัย ความหงุดหงิด ทิฏฐานุสัย ความเห็นผิด วิจิกจิ ฉานุสัย ความสงสัยลังเล มานานุสัย ความถือตัว ภวราคานุสัย ความ
กําหนัดติดในภพ อวิชชานุสัย ความไมรอบรูความจริง ทั้ง ๗ นี้พอจะ
ยอลงเปน ๓ คือ ราคานุสัย ปฏิฆานุสัย อวิชชานุสัย หรือเรียกวา
โลภะมูล โทสะมูล โมหะมูลก็ได จะหมดสิ้นจากขันธสันดานโดยสิ้นเชิง
ก็ตอเมื่อสําเร็จอรหัตผล ฉะนั้นฝายเถรวาทจึงกลาวจิตวางจากอาคันตุกะ
ขั้นอุปกิเลส ชื่อวา ประภัสสร คือผุดผองมีแสงในตัว เชน จิตของผู
สําเร็จฌานสมาบัติชั้นสูง แตไมใชจิตบริสทุ ธิ์ดุจมติฝายมหาสังหิกะ
ทั้งนี้เพราะยังมีอนุสัยกิเลสอยู อนึ่ง หาเปนจิตมีธรรมชาติบริสุทธิ์แลวก็
ไมควรตองถูกกิเลสหุมหออีก
๓๐. ถือวาอนุสัยไมใชจติ และไมใชเจตสิกและไมมอี ารมณ
อนุสัยกิเลสคือกิเลสซึ่งนอนเนื่องอยูในขันธสันดานของสัตว เปนสภาพ
ละเอียด มี กามราคะนุสัย ๑ ปฏิฆานุสัย ๑ ทิฏฐานุสัย ๑ อีกนัยหนึ่งอนุสัยก็
๑ มานานุสัย ๑ ภวราคานุสัย ๑ และอวิชชานุสัย ๑ อีกนัยหนึ่งอนุสัยก็
คืออาสวะกิเลสนั่นเอง ไดแก กามาสวะ ๑ ภวาสวะ ๑ อวิชชาสวะ ๑
มติของขาพเจาวาอนุสัยเปนจิตตวิปยุตต เพราะเหตุวาเปนธรรมที่ไม
ปรากฏขึ้น นอนเนื่องอยูใ นจิตตสันดาน เหมือนพืชที่ยังอยูในเมล็ด ยัง
ไมปรากฏเปนตนเถาใบดอกอะไรออกมา ตอเมื่อไรไดเหตุไดปจ จัย
กลาวคืออารมณ ๖ มากระทบกอกวน พืชนั้นจึงแตกหนอออกชอออก
มาใหเห็น กลาวคืออนุสัยนัน่ แลฟุงขึ้นมาสูวิถี ตอนนี้ไมเรียกวาอนุสัย
แลว ทานเรียกวา สังโยชนหรือนิวรณ อุปมาหนึ่ง ทานเปรียบเหมือนน้ํา
ที่ใสแตมีตะกอนนอนกน ตราบใดที่ไมมีอะไรไปกอกวน น้ําคงใสนากิน
นาอาบ ตะกอนคงสบายอยูท ี่พื้นภายใตนา้ํ อันติดกับภาชนะที่ใส เชนโอง
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เทานั้น เมื่อไรเราไปกวนน้ําตะกอนก็จะฟุงลอยขึ้นมาเหนือพื้นน้ํา ทําให
น้ําแปรสภาพเปนน้ําขุนอาบกินไมได ฉะนัน้ จิตดวงใดที่อนุสัยยังไม
แสดงอาการฟุง ขึ้นมา จัดเปนภวังคจิต ยังไมขึ้นสูวิถีเปนจิต อัพยากตะ
อนุสัยก็ไมใชจิต จัดเปนจิตตวิปยุตต แตสงเคราะหเปนเจตสิกได และ
เปนธรรมไมมีอารมณเพราะยังยึดหนวงอารมณไมได เชนปุถุชนที่ทําบุญ
อยางสมบูรณ ถึงกระนั้นอนุสัยกิเลสของเขาก็ยังมีอยู แตมิไดเปน
อารมณเลย อารมณของผูทําบุญคนนั้นเปนอารมณกุศลแท ๆ มติฝาย
บาลีอภิธรรมถือวา อนุสัยเปนจิตตสัมปยุตตและเปนธรรมมีอารมณ
๓๑. ถือวาอนุสัยตางกับสังโยชน สังโยชนสัมปยุตตกับจิต ใน
บาลีวา อฺโญ กามราคานุสโย อฺญ กามราคปริยุฏฐานนฺติ ฯ กามราคานุสัยเปนอยางหนึ่ง กามราคปริยุฏฐานะเปนอีกอยางหนึ่งหรือ
กิเลสมีหลายชั้น เปนกิเลสอยางละเอียด กิเลสอยางกลาง และ
กิเลสอยางหยาบ รวม ๓ ชั้นดวยกันคือ
๑. อนุสัยกิเลส คือกิเลสนอนกนเปนอยางละเอียดชัน้ หนึ่ง
๒. ปริยุฏฐานะกิเลส คือกิเลสที่กลุมรุมจิตรอบดานไดแก
อนุสัยนั่นแหละ แตเมื่อฟุงขึ้นมาสําแดงอาการก็เปนปริยฏุ ฐานะเปน
อยางกลางชั้นหนึ่ง
๓. วีติกกมะกิเลส คือกิเลสที่ลนออกมาทางกายทวาร วจีทวาร
มีการฆาสัตวตดั ชีวิต พูดสอเสียดยุยงและคําหยาบเปนตนต กิเลสอยางนี้
เกิดขึ้นแลวใหศีลขาดเปนอยางหยาบอีกชัน้ หนึ่ง
สังโยชนคือกิเลสเครื่องผูกรัดใจสัตวมี ๑๐ อยาง
๑. สักกายทิฐิ ความเห็นผิดวามีตัวตน
๒. วิจกิ ิจฉา ความลังเลไมแนใจในปฏิปทา
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๓. สีลัพพตปรามาส ความถือศีลพรตนอกธรรม
๔. กามราคะ ความติดในกิเลสกาม
๕. ปฏิฆะ ความหงุดหงิด
๖. รูปราคะ ความติดใจในรูปธรรม
๗. อรูปราคะ ความติดใจในอรูปธรรม
๘. มานะ ความสําคัญตนเปนนั่นเปนนี่
๙. อุทธัจจะ ความคิดพลาน
๑๐. อวิชชา ความไมรูจริง
สังโยชนท้งั ๑๐ นี้ ฝายมหาสังหิกะ กลาววาตางกับอนุสัยและจัด
เปนจิตตสัมปยุตต มติฝายเถรวาทเห็นวาอนุสัยกับสังโยชนทํากิจตางกัน
แตมีองคธรรมเหมือนกัน อนุสัยทําหนาที่ตงั้ แตปฏิสนธิวญ
ิ ญาณ เชน
เด็กที่อยูใ นครรภมารดายังไมมีสังโยชนหรือนิวรณ แตมอี นุสัยกิเลส
นอนเนื่องในจิตสันดานบริบรู ณ เมื่อเด็กคลอดออกมาและเจริญวัย
เติบโตขึ้น ไปเสาะแสวงหาอารมณอันเปนกิเลส จึงกลายเปนสังโยชนขนึ้
พูดงาย ๆ วา กิเลสที่ยังไมสําแดงรูปรางพฤติขึ้นสูวิถีเปนอนุสัย กิเลส
ที่ขึ้นสูวิถีแลวสําแดงพฤตติ จัดเปนสังโยชน
๓๒. ถือวาปญจวิญญาณ ๕ มีทั้งสราคะและวิราคะ ฝายมหา
สังฆิกะกลาววา จักขุวิญญาณ ฯลฯ กายวิยญาณมีทั้งที่เปนสราคะ
และวิราคะ มติฝายเถรวาทถือวาปญจวิญญาณกลาววาเปนสราคะก็ไม
ถูก เปนวิราคะก็ไมถูกเหมือนกัน เพราะโดยสภาวะเปนอัพยากตะ
สราคะหรือวิราคะ สําคัญที่ขณะแหงชวนจิต มิใชอยูที่ปญ
 จวิญญาณ
ซึ่งสักแตวาทําหนาที่รับอารมณ เห็น ไดยนิ ดมกลิ่น ลิ้มรส และถูกตอง
สัมผัสเทานั้น เรื่องนี้จกั ปรากฏพิสดารในตอนวาดวยปญจวิญญาณเปน
กุศลหรืออกุศลขางหนาตอไป
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๓๓. ถือวาพระธรรมเทศนาของพระพุทธองคลวนเปนนิปปริยาย
ฝายมหาสังฆิกะอธิบายวา พระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาลวนมี
อรรถอันสมบูรณ ถึงเปนนิปปริยายทั้งหมด แตมติฝายเถรวาท และ
นิกายพระพุทธศาสนาอื่น แมฝายลัทธิมหายานถือวา พระบรมศาสดา
แสดงพระธรรมมีทั้งที่เปนนิปปริยายและปริยาย สุดแตกาละเทศะและ
อัธยาศัยของสัตวผูรับพระสัทธรรมเทศนา
๓๔. ถือวาอสังขตธรรมมี ๙ ชนิด ฝายมหาสังฆิกะแสดงวา
อสังขตธรรม ธรรมที่ปราศจากเหตุปจ จัยปรุงแตงมีอยู ๙ ชนิดคือ
๑. ปฏิสังขยนิโรธ คือความดับดวยอาศัยโลกุตตรปญญาเปน
เครื่องพิจารณา
๒. อัปปฏิสังขยนิโรธ คือความดับที่มไิ ดอาศัยโลกุตตรปญญา
เปนเครื่องพิจารณา
๓. อากาศ
๔. อากาสานัญจายตนะ
๕. วิญญาณัญจายตนะ
๖. อากิญจัญญายตนะ
๗. เนวสัญญานาสัญญายตนะ
๘. ปฏิจจสมุปบาท
๙. มรรคมีองค ๘
อสังขตะทั้ง ๙ ชนิดนี้ ฝายเถรวาทยอมรับแตเพียงปฏิสังขนิโรธ
และอัปปฏิสังขยนิโรธ กับอากาศเทานั้น นอกนั้นหายอมรับไม อากาศที่
เปนอสังขตะนั้นไดแกอชฏากาศเปนตน
ขอที่วาอรูปทั้ง ๔ เปนอังขตะนั้น ฝายมหาสังฆิกะเขาใจตีความ
ในพระพุทธดํารัสวา อรูปทั้ง ๔ มีสภาพไมหวั่นไหว คือเปน "อเนญชา"
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จึงจัดเปนอสังขตธรรม นนุ จตฺตาโร อรุปฺปา อเนฺชา วุตฺตา ภควตาติ
ฝายเถรวาทคานวา อรูปทั้ง ๔ เปนภพเปนคติ เปนสัตตาวาส เปน
สังสาระ ฯลฯ มีการเกิด แก ตายและจุติ อรูป ๔ มีเวทนา สัญญา
สังขารและวิญญาณ อสังขตะก็มีสภาพดังกลาวมาดวยหรือ ขาพเจา
เขาใจวา ฝายมหาสังฆิกะตีคําวา อเนญชาผิด แทจริงอเนญชาที่ชื่อวา
ไมหวัน่ ไหวในที่นี้ ทานหมายถึงความไมหวั่นไหวยินดียินรายในอารมณ
ไดแกคณ
ุ ลักษณะของอรูปฌานทั้ง ๔ ซึ่งมีความสุขุมละเอียดตั้งอยูไ ด
มั่นคงกวาฝายรูปฌาน ฯ ยังมีความยินดี เชนยังมีปติหรือสุขโสมนัส
ในอรูปฌานปราศจากอารมณเหลานีจ้ ึงชื่อวา อเนญชา
ขอที่วาปฏิจจสมุปบาทเปนอสังขตะ ฝายมหาสังฆิกะตีความใน
สภาวธรรม อันเปนธรรมฐิติ ธรรมนิยามวา ความที่จะตองเปนไปอยาง
นั้นหรือจะตองเปนไปอยางนี้ ของสภาวะธรรมอยางแทจริงนั่นแหละคือ
อสังขตะ ดังที่ฝายมหาสังฆิกะยกพระพุทธพจนขึ้นสนับสนุนทิฐิของ
ตนวา "ชาติปจฺจยา ภิกฺขเว ชรามรณ อุปฺปาทา วา ตถาคตาน
อนุปฺปาทา วา ตถาคตาน ฐิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฐิตา ธมฺมนิยามตา
อิทปฺปจฺจยตา ต ตถาคโต อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา
ภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ เทเสติ ปฺญเปติ ปฏฐเปติ วิวรติ วิภชติ อุตฺตา
นีกโรติ ปสฺสถาติ จาห ชาติปจฺจยา ภิกฺขเว ชรามรณ ภวปจฺจยา
ภิกฺขเว ชาติ ฯ เป ฯ อวิชฺชาปจฺจยา ภิกฺขเว สงฺขารา อุปฺปาทา ฯลฯ
อิติโข ภิกฺขเว ยา ตตฺร ตถตา อวิตฺถตา อนฺญถตา อิทปฺปจฺจยตา
อย วุจจฺ ติ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปปฺ าโทติ (สังยุตตนิกาย)"
"ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชรามรณะมีชาติเปนปจจัย พระตถาคต
ทั้งปวงจะเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นก็ดี ธาตุอันนั้นไดตั้งอยูแลวเปนธรรมฐิติ
ธรรมนิยาม นัน่ คือปจจัยธรรมอันตถาคตไดตรัสรูดวยปญญาอันยิ่ง ได
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คนพบดวยปญญาอันยิ่งซึ่งปจจัยธรรมนัน้ เมื่อตรัสรูดวยปญญาอันยิง่
แลว และเมื่อคนพบดวยปญญาอันยิ่งแลว จึงไดบอกจึงไดแสดง จึงได
ประกาศ จึงไดเปดเผย จึงขยายธรรมใหกระจางและชีแ้ จงวาชรามรณะมี
ชาติเปนปจจัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชาติมีภพเปนปจจัย ฯลฯ สังขาร
มีอวิชชาเปนปจจัย ฯลฯ ดวยเหตุนแี้ ล ภิกษุทั้งหลาย ความไมแปรผัน
ยักยายโดยประการอื่นแหงปจจัยอันใด ในอาการเหลานั้นอันใด นี้เรา
เรียกวาปฏิจจสมุปบาท"
มติฝายเถรวาทไมยอมรับรอง ทั้งนี้เพราะพระพุทธพจนนี้มิได
หมายความวา ปฏิจจสมุปบาทเปนของไมมปี จจัยปรุงแตงเลย พระพุทธองคทรงแสดงวาเปนของจริงที่มีอยูโดยธรรมนิยาม มิไดมผี ูใดไป
บัญญัติมันขึ้น เมื่อยังมีอวิชชาอยูก็มีสังขารเปนลําดับจนถึงชาติ ชรา
พยาธิ มรณะหมุนเวียนกันดังนี้ สัจจะหรือความจริงมี ๒ ประการ คือ
จริงอยางเที่ยงก็มี จริงอยางไมเที่ยงก็มี จริงอยางเที่ยงไดแกพระนิพพาน
จริงอยางไมเทีย่ งไดแกปฏิจจสมุปบาทเพราะอาศัยปจจัยเกิดขึ้น ไรปจจัย
ก็ดับไป หรือจะเรียกวาจริงอยางโลกียะก็ได ในธรรมนิยามสูตร
พระบรมศาสดาแสดงวา พระพุทธเจาจักอุบัติขึ้นหรือไมอุบัติขึ้นก็ตาม
สภาพแหงธรรมที่วา สังขารทั้งปวงไมเทีย่ ง สังขารทั้งปวงเปนทุกข และ
ธรรมทั้งปวงปราศจากตัวตน เปนของมีอยูเปนอยูโดยธรรมดา ก็หมาย
ถึงนัยดังกลาวมา
แมในขอทีว่ ามรรคมีองค ๘ เปนอสังขตะก็เชนกัน ในบาลีกถาวัตถุกลาวถึงทิฐินิกายปุพพเสลิยะ กิ่งนิกายมหาสังฆิกะมีวาทะวา อริยสัจทั้ง ๔ เปนอสังขตะ ทุกข (เฉย ๆ) สมุทยั (เฉย ๆ) มรรค (เฉย ๆ)
เปนสังขตะ ตอเมื่อเปนทุกขอริยสัจ สมุทัยอริยสัจ และมรรคอริยสัจจึง
เปนอสังขตะ ถอดใจความวาสภาวะแหงความแทที่จะตองเปนทุกข
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แทที่จะตองเปนสมุทัย และแทที่จะเปนมรรคนั้นแหละคืออสังขตะ พูด
งาย ๆ คือสภาพที่ธํารงคุณลักษณะของมันไว มรรคไมใชสมุทัย หรือ
ทุกขก็ไมใชมรรค สภาวะใดที่ธํารงคุณลักษณะของตนเอาไวไมแปรผัน
ยักยายเปนอื่น นิกายปุพพเสลิยถือวานั่นคืออสังขตะ สวนนิโรธสัจหรือ
นิโรธเฉย ๆ เปนอสังขตะตลอด ฝายมหาสังฆิกะมิไดถือหมดทั้ง ๔สัจ
คงถือเอานิโรธสัจ มรรคสัจ นั่นและเปนอสังขตะ นิโรธสัจสงเคราะหเขา
ในปฏิสังขยนิโรธไปแลว จึงคงเหลือมรรคสัจ นั่นแลเปนอสังขตะ
ขาพเจาเขาใจวามติฝายเถรวาทไมยอมรับเลย วาสัจ ๓ ยกเวนนิโรธสัจ
เปนอสังขตะ ในบาลีวภิ ังคปกรณ มีขอความวา "สมุทยสจฺจ อกุสล
มคฺคสจฺจ กุสล นิโรธสจฺจ อพฺยากต ทุกฺขสจฺจ สิยา กุสล สิยา อกุสล
สิยา อพฺยากต" แปลวา "สมุทัยสัจเปนอกุศล มรรคสัจเปนกุศล
นิโรธสัจเปนอัพยากตะ และทุกขสัจบางก็เปนกุศล บางก็เปนอกุศล บาง
ก็เปนอัพยากตะ" "ตีณิ สจฺจานิ สปฺปจฺจยานิ นิโรธสจฺจ อปฺปจฺจย ตีณิ
สจฺจานิ สงฺขตานิ นิโรธสจฺจ อสขต" แปลวา "สัจจะ ๓ เปนธรรมมี
ปจจัยปรุงแตง สวนนิโรธสัจปราศจากปจจัยปรุงแตง สัจจะ ๓ เปน
สังขตะ สวนนิโรธสัจเปนอสังขตะ" เราจักพิจารณาพบวาทั้ง ๒ ฝาย
ตางตีความในเรื่องจริงเที่ยงและจริงไมเที่ยงผิดกันมาก ฝายมหาสังฆิกะ
ถือวาลงเปนของจริงแลวมันก็ตอ งเที่ยงดวย ฝายเถรวาทถือวาของจริงที่
ไมเที่ยงก็มี กลาวงาย ๆ ก็วาของจริงที่อาศัยปจจัยเปนไปอยูก็มี เมื่อ
สิ้นปจจัยแลวก็ดับ ของจริงที่ไมตองอาศัยปจจัยดํารงอยูไ มเกิดไมดับไป
ฉะนั้นในบาลีอภิธรรมจึงมีขอความวา "สจฺจาน กติ ลกฺขณานิ ฯ
สจฺจาน เทฺว ลกฺขณานิ สขตลกฺขณฺจ อสขตลกฺขณฺจ" แปลวา
"สัจจะทั้งหลายมีลักษณะเทาไร ตอบวาสัจจะทั้งหลายมี ๒ ลักษณะ
คือ สังขตลักษณะ ๑ อสังขตลักษณะ ๑"
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ฝายเถรวาทกลาววา สภาพธรรมนิยามแหงอริยสัจ ไมควรถือวา
เปนความเทีย่ งคือเปนอสังขตะเลย แตถือวาเปนความจริงได คือจริงที่
จะตองเปนทุกข จริงที่เปนสมุทัยและจริงที่เปนมรรค
ความเห็นทัง้ ๓๔ ขอนี้ในปกรณสสกฤตวาเปนของนิกายมหาสังฆิกะ นิกายเอกวยหาริกะ นิกายโลโกตรวาทิน โคกุลิกวาทิน ๔
นิกายเห็นตรงกัน
๓๕. ถือวาศีลไมเปนเจตสิกและไมแปรไปตามจิต สีล อเจตสิกนฺติ สีล น จิตฺตานุปริวตฺตีติ ฯ ฝายมหาสังฆิกะอธิบายวา สัมมาวาจา
วาจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ และสัมมาอาชีวะ การเลี้ยง
ชีพชอบ ทั้ง ๓ นี้เปนกายกรรมจึงไมเปนเจตสิกและไมแปรไปตามจิต
แตฝายเถรวาทถือวาธรรมทั้ง ๓ จัดเปนเจตสิกเรียกวา "วรัติเจตสิก"
ทั้งนี้เพราะศีลชื่อวาเปนเจตนาละเวนทุจริตมีความตั้งใจเปนใหญ จึงชือ่
วาศีล สัมมาวาจาเปนเจตสิกเวนจากวจีทุจริต ๔ คือ มุสาวาทเปนปสุณ
วาจา ผรุสสวาจา สัมผัปปลาปวาจา สัมมากัมมันตะ เปนเจตสิก เวน
กายทุจริต ๓ คือ ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร
สัมมาอาชีวะ เปนเจตสิก เวนจากกายทุจริต ๓ และวจีทุจริต ๔
ในการประกอบอาชีพ ในคัมภีรปฏิสัมภิทาซึ่งถือวาเปนภาษิตของพระ
สารีบุตรกลาวแกวา ศีลคืออะไร แกวาเจตนาเจตสิกก็ชื่อวาศีล สังวร
ก็ชื่อวาศีล การไมละเมิดก็ชื่อวาศีล ฯ
๓๖. ถือวาวิมัญญัติก็เปนสีล วิฺญตฺติ สีลนฺติ วัญญัติคืออาการ
เคลื่อนไหวของกาย ๑ อาการเคลื่อนไหวของวาจา ๑ เรียกวากาย
วิญญัติรูป และวจีวิญญัติรูป ฝายมหาสังฆิกะบอกวาสงเคราะหลงในศีล
ได คือผูมีศิลยอมมีกายวิญญัติและวจีวิญญัติเปนศีลไปดวย แตฝาย
เถรวาทไมเห็นพอง-เพราะทั้ง ๒ สักแตวา เปนรูปธรรมแสดงกิริยาอาการ
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เทานั้นเอง มิไดมีเจตนาเครื่องงดเวนจากบาป ฝายมหาสังฆิกะเพงเล็ง
ไปจนถึงกิริยากราบไหว การปูที่หลับที่นอน การตักน้ําลางเทาใหครูบา
อาจารย การนวดเฟน การทําสามีจิกรรม อัญชลีกรรม วาลวนเปนศีล
ทั้งนั้น
๓๗. ถือวาสังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัยเทานั้น ไมพึงถือวา
อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย อวิชชฺ าเปจฺจยา สงฺขารา น
วตฺตพฺพ สงฺขารปจฺจยาป อวิชฺชาติ มติฝายเถรวาทไมยอมรับ เพราะ
ถือวาอวิชชากับสังขารตางกันเปนอัญญมัญญปจจัยแกกนั ได
๓๘. ถือวารูปของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยมรรคก็นบั วาเปนมรรค
มคฺคสมงฺคิสฺส รูป มคฺโคติ ฯ ฝายมหาสังฆิกะอธิบายวา เพราะสัมมา
วาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เกี่ยวเนือ่ งดวยรูปธรรม ๆ จึงจัด
เปนมรรคไดดว ย แตฝายเถรวาทคานวารูปเปนอนารัมมณะ และเปน
อัพยากตะตางหาก
๓๙. ถือวาปญจวิญญาณเปนกุศลก็มีเปนอกุศลก็มี และ
ปญจวิญญาณมีความผูกใจ ปฺจวิฺญาณา กุสลาป อกุสลาปติ ฯ
ปฺจวิฺญาณา สาโภคาติ ฯ มติฝายเถรวาทคานวาไมได ไมถูก ทั้งนี้
เพราะปญจวิญญาณกลาวคือ จักขุวิญญาณ ฯลฯ กายวิญญาณ ตาม
มติฝายเถรวาทถือวาเปนอัพยากตะไมเปนกุศลหรืออกุศลหรือเปนความ
ผูกใจ ตายนัยแหงบาลีอภิธรรมมัตถสังคหะ ทานแสดงกิจขณะของจิต
ไวดังนี้
ก. ภวังคกิจ จิตอยูในภวังค
ข. อาวัชชนกิจ จิตใหสําเร็จกิจตัดกระแสภวังคขาด
ค. ทัสสนกิจ จักขุวิญญาณจิตสําเร็จกิจดูซึ่งรูปารมณ
ง. สวนกิจ โสตวิญญาณจิตสําเร็จกิจฟงซึ่งสัททารมณ
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จ. ฆายนกิจ ฆานวิญญาณจิตสําเร็จกิจสูดดมซึ่งคันธารมณ
ฉ. ฉายนกิจ ชิวหาวิญญาณจิตสําเร็จกิจลิ้มรส
ช. ผุสสนกิจ กายวิญญาณจิตสําเร็จกิจซึง่ โผฏฐัพพารมณ
ทั้ง ๕ กิจนีเ้ รียกอีกอยางหนึ่ง ปญจวิญญาณจิต
ต. สัมปฏิจฉันนกิจ จิตรับรองอารมณในทวารทั้ง ๕
ถ. สันตีรณกิจ จิตพิจารณาซึ่งอารมณทั้ง ๕
ท. โวฏฐัพนกิจ จิตกําหนดซึ่งอารมณทั้ง ๕ มีรูปารมณเปนตน
น. ชวนกิจ จิตใหสําเร็จกิจเสพอารมณทั้ง ๕ มีรูปเปนตน และ
เกิดเปนกุศล อกุศล อพัยากตะ วิราคะ สังวร อสังวรในตอนนี้เอง
ฎ. ตทาลัมพนกิจ จิตยึดหนวงเอาซึ่งอารมณตามชวนจิต
แลวจึงตกภวังคหรือเปนจุติจิตหมุนเวียนอยูอยางนี้ จนกวาจะ
สิ้นภพสิ้นชาติ เพราะฉะนั้นตามมติฝายเถรวาทจึงกลาววา ปญจวิญญาณ
มิไดเปนสราคะ วิราคะหรือเปนกุศล อกุศลเลย ความเปนกุศล อกุศล
สราคะหรือวิราคะ ผูกใจ หรือไมผูกใจขอสําคัญอยูที่ชวนจิตนี่เอง แมใน
ความสํารวมหรือความขาดสํารวมในอินทรียสังวรก็อยูที่ชวนจิต มิไดอยู
ที่ปญจวิญญาณ
๔๐. ถือวาอนุสัยเปนอัพยากตะ อนุสยา อพฺยากตาติ ฯ กถา
วัตถุวาเปนทิฏฐิหนึ่งของนิกาย คณะอันธกะกลาววา อนุสัยเปนอัพยากตะ
แตปริยุฏฐานกิเลสเปนอกุศล มติฝายเถรวาทถือวา อนุสัยก็เปนอกุศล
แตอยูในจิตที่เปนอัพยากตะได คืออยูในภวังคจิตได
๔๑. ถือวาเสียงเปนวิบาก สทฺโท วิปาโกติ ฯ ฝายมหาสังฆิกะ
อธิบายวาคนทําบุญแลวก็มีเสียงดี เชนพระพุทธพจนวา "โส ตสฺส
กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา อุสฺสนฺนตฺตา วิปุลตฺตา พฺรหมฺสโร โหติ
กรวิกภาณีติฯ " "ตถาคตนั้นเปนผูมีเสียงอันไพเราะดุจเสียงนกการะเวก
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ทั้งนี้ก็เพราะกรรมที่ไดประกอบสรางไวแลว ไดสะสมไวและไดเพิ่มพูนไว
เปนกรรมอันกวางขวาง"
มติของเถรวาทกลาววา เสียงเปนอัพยากตะและไมใชวิบาก แต
เปนเครื่องหมายแหงวิบาก
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บทที่ ๒๔
นิกาย "อันธกะ"
กิ่งของนิกาย
ไดกลาวมาแลวในคณะนิกายอันธกะอันเปนกิ่งนิกายมหาสังฆิกะนัน้
ประกอบดวยนิกายปุพพเสลิยะ นิกายอปรเสลิยะ นิกายราชคิริยะ
นิกายสิทธัตถิกะ ฯ ซึ่งในปกรณฝายบาลีไดกลาวถึงทิฐิของพวกอันธกะที่
สําคัญ ๆ มีดังนี้
ทิฏฐิสําคัญของนิกาย ๒๒ ขอ
๑. ถือวาธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐาน สพฺเพ ธฺมเพ ธฺมมา สติปฏฐานาติ ทั้งนี้ใหอธิบายวา เพราะสติปรารภธรรมทั้งปวงตั้งมัน่ ฉะนั้นจึง
กลาววาธรรมทั้งปวงสงเคราะหลงเปนสติปฏฐาน ฝายเถรวาทคานวา ถา
ทานถืออยางนัน้ ธรรมทั้งปวงมิกลายเปนสตินทรีย สติพละ สัมมาสติ
สติสัมโพชฌงค ฯลฯ กระมัง อนึ่ง ผัสสะ ปรารภธรรมทั้งปวง
มิตองกลาววาธรรมทั้งปวงเปนผัสสะปฏฐานหรือ พระผูม ีพระภาคตรัส
ถึงสติปฏฐาน ๔ มี กายานุปส สนา ๑ เวทนานุปสสนา ๑ จิตตานุปสสนา ๑ และธรรมานุปสสนา ๑ วา เอกายโน อย ภิกฺขเว มคฺโค
สตฺตาน วิสุทฺธิยา โสกปริเทวาน สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมฺมนสฺสาน
อฏฐงฺคมาย ญายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย ยทิท จตฺตาโร
สติปฏฐานา "ดูกอนภิกษุทั้งหลายทางนี้เปนทางไปอันเอก เพื่อความ
หมดจดวิเศษแหงปวงสัตว เพื่อกาวลวงซึ่งความโศก และความร่ําไร
เพื่ออัสดงคดับไปแหงทุกขโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อกระทํา
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พระนิพพานใหแจง ทางนี้คอื สติปฏฐาน ๔ อยางฯ" เมื่อเปนดังนัน้ วา
ตามมติของพวกทานอันธกะทั้งหลาย ธรรมทั้งหมดก็ชอื่ วาเอกายนมรรค
กระมัง ฝายปรวาทาจารยนิ่งเงียบไมตอบโต
๒. ถือวาจิตดวงเดียวอาจตั้งอยูไดตลอดทั้งวัน เอก จิตฺต
ทิวส ติฏฐตีติ ฝายอันธกะแสดงวา เทพชัน้ อากาสานัญจายตนภาพ
มีจิตดวงเดียวตั้งอยูตลอดอายุขัย ๒๐๐๐ กัลป สวนมนุษยและเทพ
ชั้นอื่น ๆ หาไดตั้งอยูไดอยางนั้นไม ฝายเถรวาทคานวา เทพอุบัติใน
อากาสานัญจายตนภาพ อุบัตดิ วยจิตดวงใดก็จุติดว ยจิตดวงนั้นกระมัง
แลวยกพระพุทธพจนในอังคุตตรนิกายขึน้ ยืนยันวา "นาห ภิกฺขเว อฺญ
เอก ธมฺมมฺป สมนุปสฺสามิ ย เอว ลหุปริวตฺต ยถยิท ภิกฺขเว จิตฺต
ยาวฺจทิ  ภิกฺขเว อุปมาป น สุกรา ยาว ลหุปริวตฺต จิตฺตนฺติ"
"ดูกอนภิกษุทงั้ หลาย เราไมพิจารณาเห็นธรรมอื่นแมสักอยางหนึ่ง ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงไปแลวเร็วดุจจิตนี้เลย แมการที่จะเปรียบอุปมาวาจิตนี้
เปลี่ยนแปลงเร็วเพียงไหน ก็ยังทํามิไดโดยงายเลย"
๓. ถือวาการตรัสรูธรรมยอมเปนไปโดยลําดับ อนุปุพพฺ าภิสมโยติ ฝายอันธกะยกพระพุทธพจนขึ้นเปนหลักอางวา เสยฺยถาป ภิกฺขเว
มหาสมุทฺโท อนุปุพฺพนินฺโน อนุปุพฺพโปโณ อนุปุพฺพปพฺภาโร น
อายตเกเนว ปปาโต เอวเมว โข ภิกฺขเว อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อนุปุพฺพสิกฺขา อนุปุพพฺ กิริยา อนุปพุ พฺ ปฏิปทา น อายตเกเนว อฺญาปฏิเวโธติ
"ดูกอนภิกษุทงั้ หลาย มหาสมุทรลาดไปโดยลําดับ ลึกลงไปลําดับ ไมใช
ลึกเปนบอเหวแตตอนตนทีเดียว ฉันใดก็ฉนั นั้น ในพระธรรมวินัยนี้ มี
การศึกษาโดยลําดับ มีการบําเพ็ญโดยลําดับ มีการปฏิบัติโดยลําดับ
ไมใชมีการแทงตลอดรูทั่วแตเบื้องตนทีเดียว" (อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต)
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มติฝายเถรวาทถือวาการสําเร็๗มรรคผลยอมเปนไปโดยลําดับ คือ
ตองทํากิจโสดาปตติมรรค แลวไดโสดาปตติผล แลวจึงทํากิจใน
สกทาคามิมรรคแลวสําเร็จสกทาคามิผล ฯลฯ ทํากิจในอรหัตมรรคแลว
สําเร็จอรหัตผลโดยลําดับ สวนการแทงทะลุอริยสัจ ตองแทงตลอดดวย
ญาณอันเดียว คือพระโสดาบันทานตรัสรูอริยสัจ ๔ ตามฐานะแหง
ญาณขั้นโสดา ฯ ก็ดว ยญาณอันเดียว พระสกทาคามี พระอนาคามี
ออนเด็ดขาดทีส่ ุดตามชั้นภูมิเทานั้น ฝายเถรวาท ยกพระพุทธพจน
ขึ้นมาอางวา "โย ภิกฺขเว ทุกขฺ  ปสฺสติ ทุกฺขสมุทยมฺป โส ปสฺสติ
ทุกฺขนิโรธมฺป ปสฺสติ ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทมฺป ปสฺสติ ฯ เป ฯลฯ"
แปลวา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดเห็นทุกขผูนั้นยอมเห็นเหตุเกิดของ
ทุกข และเห็นธรรมอันเปนที่ดับทุกข หนทางไปสูความดับทุกขนั้น...
ฯลฯ" (สังยุตตนิกาย) กลาวคือเห็นแจงในอริยสัจ ขอใจขอหนึ่งก็ยอม
พาใหแทงตลอดขออื่น ๆ อีก ๓ ขอ ในคัมภีรวิสุทธิมรรคปกณญาณ
ทัสสนะวิสุทธินิทเทศอธิบายวา พระโยคาวจรสามารถทําสัจจะที่เหลืออีก
๓ ใหสําเร็จ อุปมาดังประทีปทํากิจ ๔ อยางในขณะเดียวไมกอนหลัง
คือ
๑. ไหมไส เปรียบดุจกําหนดรูทุกข
๒. กําจัดมืด เปรียบดุจกําหนดละสมุทยั
๓. อํานวยแสงสวาง เปรียบดุจกําหนดเจริญมรรค
๔. ยังน้ํามันใหสิ้นไป เปรียบดุจกําหนดบรรลุนิโรธ
๔. ถือวาพระโสดาบันก็ไมมีปญจินทรีย อฏฐมกสฺส ปุคฺคลสฺส
นตฺถิ สทฺธินฺทิยนฺติ ฯลฯ เป ฯลฯ ฝายอันธกะแสดงวา แมบุคคล
ที่ ๘ คือพระโสดาบันก็ไมมสี ัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย
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ปญญินทรีย มีเพียงศรัทธาวิรยิ ะ สติ สมาธิ ปญญาเทานั้น ไมนับถึงขึ้น
อินทรีย ฝายเถรวาทยกพระพุทธพจนวา "อเมส โข ภิกฺขเว ปฺจนฺน
อินฺทฺริยาน สมตฺตา ปริปูรตฺตา อรหา โหติ ตโต มุทุตเรหิ
ตโต มุทุตเรหิ อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน โหติ ตโต
มุทุตเรหิ สกทาคามี โหติ ตโต มุทุตเรหิ สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย
ปฏิปนฺโน โหติ ตโต มุทุตเรหิ โสตาปนฺโน โหติ ตโต มุทุตเรหิ
โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน โหติ ฯ" "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เพราะความทําใหเต็มสมบูรณแหงอินทรียท ั้ง ๕ นี้ จึงไดบรรลุพระ
อรหันต หยอนลงมาก็เปนผูป ฏิบัติเพื่อทําใหแจงอรหัตผล หยอนลงมา
เปนพระอนาคามี หยอนลงมาเปนผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจง
พระสกทาคามิผล หยอนลงมาอีกเปนพระโสดาบัน หยอนลงมาเปนผู
ปฏิบัติเพื่อใหแจงโสดาปตติผล ฯ" (สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค)
๕. ถือวายถากัมมูปคตญาณเปนทิพยจักษุ ยถากมฺมูปคตญาณ
ทิพฺพจกฺขนุ ฺติ ฝายอันธกะแสดงวา ยถากัมมูปคตญาณคือญาณเปน
เครื่องกําหนดรูความที่สัตวทั้งหลายเปนไปตามกรรมก็สงเคราะหเขาใน
ทิพยจักษุ ฝายเถรวาทคานวาผูไมมีทิพจักษุเลยก็ยังอาจมีญาณอันนี้ได
๖. ถือวาอสัญญีสัตวก็ยังมีปญญา อสฺญสตฺเตสุ สฺญา
อตฺถีติ ฝายอันธกะกลาววาอสัญญีสัตว ซึ่งเปนสัตวเอกโวการภพก็ยังมี
สัญญาได แตมีในคราวอุบัตหิ นึ่ง ในคราวจุติหนึ่ง แทจริงอสัญญีสัตวนี้
ไดแกโยคาวจรผูไดสําเร็จจตุตถฌานเกิดความเบื่อหนายในจิต จุตแิ ลว
จากมนุษยในอิริยาบถใด ก็ไปถือปฏิสนธิในรูปาวจร ภูมชิ ั้นอสัญญีพรหมในอิรยิ าบถนั้น มีลักษณะดุจตุกตาปราศจากนามขันธ ๔ มีแต
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รูปขันธเทานั้น ในบาลีอภิธรรมมัตถสังคหะจึงแสดงวา อสฺญีสตฺตานมฺปน รูปเมว ปฏิสนฺธิ โหติ อสัญญีสัตวนั้นมีรูปเปนตัวปฏิสนธิ และใน
บาลีธรรมหทัยวิภังคะแสดงวา อสฺญสตฺตาน เทวาน อุปปตฺติกฺขเณ
เอโก ขนฺโธ ปาตุภวติ รูปกฺขนฺโธ ฯลฯ อสฺญสตฺตา เทวา อเหตุกา
อนาหารา ผวสฺสกา อเวทนา อสฺญกา อเจตนา อจิตฺตกา ปาตุภวนฺติ
"ในขณะแหงความอุบัติขึ้นของเทวดา อสัญญีสัตวนั้น ขันธ ๆ หนึ่งจัก
ปรากฏขึ้นมา กลาวคือรูปขันธ ฯลฯ เทพอสัญญีสัตวทั้งหลายนั้นยอม
ปรากฏเปนอเหตุกะ ปราศจากเวทนา ปราศจากสัญญา ปราศจากเจตนา
และปราศจากจิต" อสัญญีสัตวมีอายุตั้งอยู ๕๐๐ กัลปแลวก็จุติ ใน
เวลาจุติ กรรมที่ทําไวในภพอื่น ๆ เปนเหตุแหงปฏิสนธิ
๗. ถือวาแผนดินเปนกรรมวิบาก ปฐวี กมฺมวิปาโกติ ฝาย
อันธกะกลาววา กรรมที่ยังสัตวใหเปนใหญในแผนดิน เปนพระเจา
จักรพรรดิ์ครอบครองแผนดินมีอยู ฉะนั้นแผนดินจึงเปนกรรมวิบาก
ฝายเถรวาทคานวา แผนดินตัง้ อยูกอน ฉะนัน้ แผนดินจึงเปนกรรมวิบาก
เปนวาวิบากเกิดขึ้นกอน ภายหลังสัตวทั้งหลายจึงทํากรรมเพื่อไดวิบาก
อนึ่ง ถาวาแผนดินเปนวิบากของผูเปนพระเจาจักรพรรดิไ์ ซร สัตว
ทั้งหลายซึ่งใชสอยแผนดินเปนประโยชน มิกลายเปนวาใชสอยเสวย
วิบากแหงกรรมของพระเจาจักรพรรดิ์หรือ
๘. ถือวามีคติ ๖ ฉคติโยติ ฝายอันธะแสดงวาคติมีอยู ๖
คือ นรก ดิรจั ฉาน อสูร เปรต มนุษยและเทวดา ฝายเถรวาทคาน
วามีเพียง ๕ เทานั้น ไมมีอสูรคติ ทั้งนี้เพราะพวกกาลัญชิกาสูรมีรูปราง
อาหาร อายุคลายกับเปรต สวนพวกอสูรบริษัทของทาวเวปจิตติเลาก็มี
รูปราง อาหาร อายุ อยางเดียวกับเทวดา ทําอาวาหะ วิวาหะกับพวก
เทวดา จึงสงเคราะหอสูรเปน ๒ พวก พวกหนึ่งสงเคราะหเขาในเปรต

ประวัติพุทธ(๓) - หนาที่ 273
วิสัย อีกพวกหนึ่งสงเคราะหเขาในเทพวิสัย คติจึงมี ๕ เทานั้น
๙. ถือวาทิฐคิ วามเห็นเปนอัพยากตธรรม ทิฐิคต อพฺยากตนฺติ
ฝายอันธกะยกพระพุทธพจนสนับสนุนในวาทะของตนดังนี้ สสฺสโต
โลโกติ โข วจฺฉ อพฺยากตเมต อสสฺสโต โลโกติ โข วจฺฉ อพฺยากตเมต อนฺตวา โลโกติ โข วจฺฉ ฯ เป ฯ อนนฺตวา โลโกติ โข วจฺฉ ต
ชีว ต สรีรนฺติ ดข วจฺฉ ฯลฯ "ดูกอนวัจจะ คําวาโลกเที่ยง นี้เรมมิได
พยากรณ คําวาโลกขาดสูญนี้ เราก็มิไดพยากรณ คําวาโลกมีที่สุด
นี้เราก็ไมไดพยากรณ คําวาชีวะดวงนัน้ สรีระกดวงนั้นเรามิไดพยากรณ
ฯลฯ" ฉะนั้นทิฐิจึงเปนอัพยากตะ ขาพเจาเห็นวาฝายอันธกะตีความ
พระพุทธพจนตอนนี้ผิดไปเอง ตอนนี้ที่พระองคไมพยากรณ เพราะ
ประสงคหลีกความหลงยึดถือในธรรมทั้งปวงตางหาก เพราะวาโดย
ปรมัตถแลวธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ปราศจากตัวตน ถาพยากรณเที่ยง
แนลงไปวาเปนอยางนัน้ เปนอยางนี้ ก็ไปสนับสนุนทิฐิทงั้ ๒ คือสัสสตทิฐิ ค วามเห็นวาเที่ยงหนึ่ง อุจเฉททิฐิความเห็นวาสูญขาดหนึ่ง แตฝาย
อันธกะไปยึดเอาคําวาไมพยากรณ แลวถือวานั่นเปนอัพยากตะ ฉะนั้น
ฝายเถรวาทจึงคานวาทิฐิมีผลมีวิบากจึงไมใชอัพยากตะ ดังพระพุทธพจนในมัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสกวา มิจฺฉาทิฏฐิ โข วจฺฉ อกุสลา
สมฺมาทิฏฐิ กุสลาติ ฯ "ดูกอนวัจฉะ มิจฉาทิฏฐิเปนอกุศล สัมมาทิฐิเปน
กุศล"
๑๐. ถือวาอากาศอาจเห็นไดดวยจักษุ อากาโส สนิทสฺสโนติ ฝาย
อันธกะกลาววา เนื่องจากเราสามารถเห็นชองในระหวางตนไมทั้งสอง
ชองในระหวางเสา ชองหนาตาง ดวยเหตุนนั้ อากาศจึงเปฯสนิทัสสนะอาจ
เห็นไดดว ยจักษุ ฝายเถรวาทคานวาอากาศถาจะเปนรูปายตนะกระมัง
ถาจะมีสีเขียว สีแดง สีเหลืองกระมัง อนึ่ง มีพุทธวจนะตรัส ณ ที่ใด
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บางวา อาศัยจักขุกับอากาศเกิดจักขุวิญญาณขึ้น
๑๑. ถือวาพระอรันตยังมีสะสมบุญสมภารได อตฺถิ อรหโต
ปฺุโญปจโยติ เนื่องดวยพระอรหันตทานยังใหทาน มีการถวาย
สบงจีวรคิลานเภสัชแกภิกษุสหธรรมิก หรือมีการกราบไหวประทักษิณ
พระเจดียซึ่งลวนเปนกุศลธรรม ฉะนั้นพระอรหันตยังชื่อวาสะสมบุญ
แตฝายเถรวาทคานวาพระอรหันตทานละตัณหาอุปาทานไดแลว เปนผู
ลอยบุญและลอยบาปเสียแลว การสั่งสมบุญของทานจึงไมมีผล เปน
สักวากิริยาเทานั้น
๑๒. ถือวาอุจจาระปสสาวะของพระพุทธองคเปนของหอม
พุทฺธสฺส ภควโต อุจฺจารปสฺสาโว อติวิย อฺเญ คนฺธชาเต
อธิคฺคณฺหาตีติ ทัศนะอันนี้เนือ่ งมาจากคติทถี่ ือวาพระพุทธองคมีรูปขันธ
เปนโลกุตตรภาวะ ฉะนั้นอุจจาระปสสาวะของพระองค จึงหอมหวนเกิน
คันธชาติอื่น ๆ ฝายเถรวาทไมเห็นดวย เพราะพระบรมศาสดาเสวย
ขาวสุก ขนมกุมมาสเชนกับชนสามัญเหมือนกัน มิใชเสวยของหอมและ
ไดคานอยางขํา ๆ ไววา มีคนนําอุจจาระ ปสสาวะของพระองคบรรจุ
ใสขวดไปจําหนายในตลอดเหมือนจําหนายน้ําอบบางไหม และมีคนอาบ
ทา เจิมดวยอุจจาระปสสาวะของพระองคบางไหม สําหรับความเห็นของ
ฝายอัธกะขอนีข้ าพเจาเห็นดวยเพียงครึ่งหนึง่ คืออุจจาระปสสาวะของ
พระพุทธองคไมมีกลิ่นแนนอน แตไมถึงกับหอมหวน ทัง้ นี้แมแตโยคี
ผูไดฌานสมาบัติฝายโลกิยะชั้นสูงรางกายจะปลอดโปรงสบาย ขับไล
กลิ่นเหม็นอันเกิดจากเหงื่อไคลได ผิดผุดผองนวลผิดสามัญชน อาหาร
ทีรับประทานก็จําเพาะความตองการของรางกายเล็กนอยเทานั้น และ
ยองละเอียดไมบูดเนาตกคาง ฉะนั้นอุจจาระปสสาวะจึงนาจะไมมีกลิน่
๑๓. ถือวานิพพานธาตุสงเคราะหเปนกุศล นิพฺพานธาตุ กุสลาติ
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ฝายอันธกะไขความวา ทั้งนีเ้ พราะนิพพานธาตุเปฯธรรมไมมีโทษจึง
สงเคราะหเปนกุศลได ฝายเถรวาทคานวานิพพานธาตุเปนธรรมไมมี
อารมณ ความนึกและความตั้งใจของนิพพานธาตุก็ไมมี จะสงเคราะห
เปนกุศลไมได หรือจะวาเปนอกุศลก็ยิ่งไมได
๑๔. ถือวานายนิรยบาลไมมีในนรก นตฺถิ นิรเยสุ นิรยปาลาติ
ฝายอันธกะไขความวากรรมกรณ คือการลงโทษสัตวผมู ีบาปในนรกภูมิ
นั้น ยอมมีเองเปนเองโดยอํานาจแหงกรรมของสัตวนั้นปรุงแตง นาย
นิรยบาลผูทําการลงโทษไมมี ทั้งนี้มีพระพุทธวจนะตรัสวา
"น เวสฺสภู โนป จ เปตฺติราชา
โสโม ยโม เวสฺสวโณ จ ราชา
สกานิ กมฺมานิ หนนฺติ ตตฺถ
อิโต ปณุณณ
ฺ  ปรโลกปตฺตนฺติ"
"ทาวเวสสภูก็มิไดเปนผูป ระหาร ทาวโสมะ ทาวยมะ แลทาว
เวสสัณก็มิไดเปนผูประหาร กรรมของตน (ของสัตวนรก) ตางหาก
ประหารบุคคลผูสิ้นบุญจากโลกนี้ แลวเขาถึงปรโลก ในนรกนั้น ๆ"
ฝายอันธกะตีความพระพุทธพจนผิดอีก ในที่นี้ขาพเจาเห็นวา
พระบรมศาสดา ทรงหมายถึงผูที่ทําบาปอกุศลหนัก ยอมมีความฉิบหาย
เปนโทษในนรกดวยกรรมของตนไมมีใครไปฆาเขา เขาฆาของเขาเอง
เพราะเขาทําผิดเองก็ตองกมหนารับกรรมวิบากดวยการตกนรก ใหพวก
นิรยบาลจับไปทรมานตามฐานะของกรรมหนักเบา เหมือนักบผูรายปลน
เขาก็ตองถูกจับใสคุก ผูจับคือตํารวจก็มีตวั ตน และผูพิพากษาโทษก็มี
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ตัวตน แตทั้งนีไ้ มใชผูพิพากษาหรือตํารวจเปนเหตุใหเขาติดคุก หากเปน
เพราะกรรมทีป่ ลนเขาตางหากเปนเหตุ ฉะนั้นฝายเถรวาทจึงถือวา นาย
นิรยบาลผูทําหนาที่ลงโทษสัตวนรกมี และยกพระพุทธวจนะอางเปน
หลักฐานวา "ตเมน ภิกฺขเว นิรยปาลา สเวสิตฺวา กุธารีหิ ตจฺฉนฺติ ฯ เป
ฯ ตเมน ภิกฺขเว นิรยปาลา อุทฺธปาท อโธสิร ฐเปตฺวา วาสีหิ ตจฺฉนฺติ ฯ
เป ฯ"
"ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาล ไดจัดการกับสัตวนรกให
นอนแผลง แลวถากสัตวนรกนั้นดวยผึ่ง ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เหลานายนิรยบาลตั้งสัตวนรกเอาเทาชี้ขึ้นเบื้องบน ศีรษะหอยลงมา
เบื้องต่ํา แลวถากดวยพรา ฯลฯ"
๑๕. ถือวาสัตวเดรัจฉานมีอยูในหมูเทวดา อตฺถิ เทเวสุ ติรจฺฉานคตาติ ฝายอันธกะยกตัวอยางวา พาหนะของทาวสักกะชือ่ ชางเอราวัณ
มีอยู เทพยานชื่อเวชยันตเทียมดวยมา ๑,๐๐๐ ตัวก็มีอยู ฉะนั้นใน
เทวโลกจึงมีดริ ัจฉานคติ ฝายเถรวาทคานวาชางเอราวัณและมา ๑,๐๐๐
ตัวนั้น ไมใชสตั วดิรัจฉาน หากเปนเทพยดาบริวารของทาวสักกะนิรมิต
ตนเองเปนชางเปนมาตางหาก ดิรัจฉานจึงไมมีในเทวโลก
๑๖. ถือวาพระอรหันตยงั ละสังโยชนบางอยางไมไดแลว
ปรินิพพานมีอยู อตฺถิ กิฺจิ สฺโญชน อปฺปหาย ปรินิพพฺ านนฺติ ฝาย
อันธกะไขความวา พระอรหันตทานไมรูพทุ ธวิสัยทั้งปวง นั่นแหละแสดง
วายังมีเครื่องกีดขวางผูกพัน ฝายเถรวาทกลาววา ความไมรูทั่วใน
พระพุทธวิสัยไมใชเปนสังโยชน
๑๗. ถือวาสามัญญผล ๔ ทําใหแจงไดดว ยอริยมรรคอันเดียว
เอเกน อริยมคฺเคน จตฺตาริ สามฺญผลานิ สจฺฉิกโรตีติ ฝายอันธกะ
ถือวา ดวยอริยมรรคอันเดียวทําใหแจงอริยผล ๔ ได แตฝา ยเถรวาทไม
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เห็นพอง ทั้งนีม้ รรค ๔ ผล ๔ คือ โสดาปตติมรรค สกทาคามิมรรค
อนาคามิมรรค อรหัตมรรค ตองเจริญทีละมรรค ไมใชวาเจริญมรรค
เดียวมรรคใดมรรคหนึ่ง แลวสามารถสําเร็จอีก ๓ มรรค แมพระ
สัมมาสัมพุทธเจาก็ทรงเจริญมรรคทีละมรรคอยางนี้จนถึงอรหัตมรรค
แตวาสําเร็จกิจทั้ง ๔ ในอาสนะเดียว คือ ณ วชิรบัลลังกภายใต
โพธิพฤกษเทานั้น แมอริยบุคคลอื่น ๆ ก็เหมือนกันตองเจริญมรรคที
ละขั้นโดยลําดับ แตที่มีปรากฏเสมอ ๆ ในพระสูตรวา ผูสดับพระธรรม
เทศนาของพระบรมศาสดาไดบรรลุอรหัตผลทันทีที่ฟงจบนั้น เขาผูนั้น
ไดเจริญมรรคโดยลําดับ แตทวารวดเร็วมาก บางทีภายใน ๒-๓ นาที
ก็เจริญครบหมดทั้ง ๔ มรรค ค วามรวดเร็วดังกลาวมานี้ บางครั้งจึง
ทําใหนกึ วา การบรรลุสามัญผล ๔ เปนไปดวยมรรคอันเดียว
๑๘. ถือวาบุคคลผูไมมีความคิดอยางไรก็มีวาจาได ณ ยถาจิตฺตสฺส วาจาติ ในอรรถกถากถาวัตถุบอกวาเปนวาทะของนิกายปุพพเสลิยะ แสดงวาวาจาบางทีกไ็ มจําเปนตองอาศัยจิตเปนสมุฏฐาน เชน
คนบางคนคิดจะพูดอยางหนึ่งแตไพลไปพูดอีกอยางหนึ่ง มิไดตรงกับที่
คิดไววาจะพูด มติฝายเถรวาทถือวาวาจายอมจะตองมีจิตเปนสมุฏฐาน
เกิดรวมกับจิต การที่คิดจะพูดอยางหนึ่งแลวไพลไปพูดอีกอยางหนึ่งนัน้
เพราะสติควบคุมไมพอ หรือขาดสติเจตสิกตางหาก
๑๙. ถือวาธรรมตัณหาเปนอัพยากตะ ธมฺมตณฺหา อพฺยากตาติ
ในอรรถกถากถาวัตถุบอกวา เปนวาทะของนิกายปุพพเสลิยะ มติฝาย
เถรวาทวไมยอมรับ ทั้งนี้เพราะธรรมตัณหา คือตัณหาที่เปนไปในธรรมารมณ รูปฌาน อรูปฌานก็เปนธรรมตัณหา จัดเปนโลภะมูล มีพระ
พุทธพจนตรัสวา "ยาย ตณฺหา โปโนพฺภวิกา นนฺทิราคสหคตา
ตตฺรตตฺราภินนฺทินี เสยฺยถีท กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา"
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"ความทะยานอยากนี้ทําใหภพอีกเปนไปกับความกําหนัดดวยอํานาจ
ความเพลิดเพลินในอารมณนั้น ๆ กลาวคือกามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา"
๒๐. ถือวานิโรธสมาบัติก็เปนอสังขตะ นิโรธสมาปตฺติ อสงฺขตาติ
มติฝายเถรวาทไมยอมรับวานิโรธสมาบัติเปนอสังขตะ นิโรธสมาบัตินี่
มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา สัญญาเวทยิตนิโรธ คือเปนสมาบัติซึ่งดับ
สัญญา และเวทนาอยางเด็ดขาด สูงกวาเนวสัญญานาสัยญายตนสมาบัติ
ซึ่งดับสัญญาและเวทนาไมสนิท กอนหนานี้หามีฌานลาภีบุคคลรูไม
นิโรธสมาบัติจึงเปนสมาบัตพิ ิเศษ มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเทานั้น
ผูที่ะเขาสมาบัตินี้ไดจะตองเปนพระอนาคามีและพระอรหันตประเภท
เจตโตวิมุตติ พรั่งพรอมดวยอภิญญา ๖ จึงเขาได พระอรหันตหรือพระ
อนาคามี ประเภทสุขวิปสสกหาอาจเขาไดไม ทั้งนี้เพราะการเขานิโรธสมาบัติตองเขารูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ ตามลําดับ พรอมกับมีวิปสสนาญาณพิจารณากํากับทุกฌานไป เมื่อออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนฌานแลว ก็เขานิโรธสมาบัติ จิตถึงธรรมชาติความดับสนิท เจตสิก
มีเวทนา สัญญาเปนตนก็ดับ คงเหลือแตอายุรูปชีวิตนทรียและไออนุ
เทานั้นที่เปนเครื่องหมายตางจากคนตาย นอกนั้นเปนดุจคนตายทุก
ประการ ฝายเถรวาทถือวา เนื่องจากดวยนิโรธสมาบัตินี้ดับดวยอํานาจ
สนิทไมมีการสืบสันตติ จึงบัญญัติไมไดเหมือนกันวาเปนสังขตะ
๒๑. ถือวาปฐวีธาตุเปนของเห็นได ปฐวีธาตุ สนิทสฺสนาติ ฝาย
อันธกะกลาววาปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ เปนสนิทัสสนะ เพราะเรา
เห็นภูเขาเห็นแผนดิน เห็นน้ํา เห็นกองไฟ ตลอดจนวาโยธาตุก็เปน
สนิทัสสนะสามารถเห็นได เชนเราเห็นการไหวโยกเยกของตนไมเปนตน
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มติฝายเถรวาทคัดคานและใหเหตุผลวาธาตุทั้ง ๔ ลวนเปน
อนิทัสสนะ การที่เราเห็นนัน่ เปนรูปารมณจัดเปนเงาของธาตุทั้ง ๔ เทานั้น
ไมใชตัวธาตุทแี่ ท
๒๒. ถือวาไมมีเจตสิกธรรม นตฺถิ เจตสิโก ธมฺโมติ ในอรรถกถา
กถาวัตถุบอกวาเปนวาทะของนิกายราชคิรยิ า และนิกายสิทธัตถิกะ ฝาย
เถรวาทคานวาธรรมบางเหลา ที่สหรคตเกิดรวม สัมปยุตตเกิดดับพรอม
กับจิตมีอยูเ ชน ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา สัทธา ปญญา ฯลฯ
เหลานี้ลวนเปนเจตสิก ฝายปรวาทาจารยไมรับ เถียงวาเพราะทํา
วิเคราะหวาเกิดรวมกับจิต จึงชื่อวาเจตสิก ถาอยางนั้นเพราะทําวิเคราะห
วาเกิดรวมกับผัสสะ ก็ชื่อวาผัสสิกะกระมัง ฝายเถรวาทจึง ยกพระ
พุทธวจนะขึ้นยันวา "อิธ เกวฏฏ ภิกฺขู ปรสตฺตาน ปรปุคฺคลาน
จิตฺตมฺป อาทิสติ เจตสิกมฺป อาทิสติ วิตกฺกมฺป อาทิสติ วิจาริตมฺป
อาทิสติ เอวมฺป เต มโน อิตฺถมฺป เต มโน อิติป เต จิตฺตนฺติ" "ดูกอน
เกวัฏฏะ ภิกษุยอมทายไดแมซึ่งจิต แมซึ่งเจตสิก แมซึ่งวิตก แมซึ่ง
วิจารณของเหลาสัตวทั้งหลายอื่น ของบุคคลอื่น วาใจของทานเปนอยาง
นี้บาง ใจของทานเปนโดยประการนี้บาง จิตของทานเปนฉะนี้บาง"
(ทีฆนิกาย สุตตันตปฎก) จากพระดํารัสนี้ จึงยืนยันไดวามีเจตสิกธรรม
แนนอน ในบาลีอภิธรรมมัตถสังคหะมีคาถาบอกลักษณะของเจตสิกวา
"เอกุปฺปาทนิโรธา จ
เจโตยุตฺตา ทฺวิปฺญาส

เอกาลมฺพนวตฺถุกา
ธมฺมา เจตสิกา มตา"

"ธรรม ๕๒ ประการ มีเกิดและดับรวมกับจิต มีอารมณและวัตถุ
อยางเดียวและประกอบกับจิต ทานเรียกวาเจตสิก"
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นอกจากทิฐิดังกลาวของนิกายคณะอันธกะ ซึ่งขาพเจาไดยกเอา
เฉพาะที่สําคัญมากลาวบางแลว ทัศนะอื่น ๆ สวนใหญกเ็ หมือนนิกาย
มหาสังฆิกะ อนึ่งในปกรณฝา ยสสกฤตยังมีนิกายกิ่งของมหาสังฆิกะอีก
๖ นิกาย คือนิกายเอกวยหาริกะ นิกายโลโกตตรวาทิน นิกายโคกุลิกะ
นิกายพหุศรุตยิ ะ นิกายปรัชญาปติวาทิน นิกายไจติยครี และในบาลียังมี
นิกายอุตตรปถะ นิกายวตุลลกะ ฯลน ซึ่งจะเลาพอสังเขป

ประวัติพุทธ(๓) - หนาที่ 281
บทที่ ๒๕
นิกายปลีกยอยบางนิกาย
นิกายเอกวยหาริกะ
นิกายนี้บาลีเรียกวา เอกโพฺยหารี อรรถกถาแหงเภทธรรมมติ
จักรศาสตรของกุยกีกลาววา เนื่องจากนิกายนี้ ถือวา โลกิยธรรมและ
โลกุตตรธรรมไมมีสภาวธรรมอยูโดยแทจริงเลย มีสักแตวา เปนบัญญัติ
โวหารเทานัน้ ทั้งนี้ยอมขัดแยงกับฝายมหาสังฆิกะ จึงแยกตัวไปเปน
นิกายหนึ่ง มติสวนใหญคงเหมือนกับฝายมหาสังฆิกะ
นิกายโลโกตตรวาทิน
ไมปรากฏชื่อในปกรณฝายบาลี มีคติวาโลกยธรรมเทานั้นที่ไรแกน
สารปราศจากสภาวธรรมอยูจ ริง แตโลกุตตรธรรมเปนของมีจริงเปนจริง
หรือสาสวธรรมทั้งปวงลวนไมมีภาวะปรมัตถเลย มีอยูสักแตวาบัญญัติ
เทานั้น สวนในอนาสวธรรมมีภาวะปรมัตถ มตินอกนัน้ คงเหมือนกับ
ฝายมหาสังฆิกะ
นิกายโคกุลิกะ
นิกายนี้นับถืออภิธรรมปฎกมากเปนพิเศษ โดยถือวาเปนพระพุทธพจนที่ลึกซึ้งอยางแทจริง สวนวินยั ปฎกและสุตตันตปฎกนั้นเปนเพียง
อุบายธรรมซึ่งพระพุทธองคสอนสัตวโดยลําดับเพื่อใหเขาถึงอภิธรรม
เพราะฉะนั้นเลยเกิดความหยอนยานในเรื่องวินัยปฏิบัติ ถึงกับเกิดวาทะ
วา ภิกษุจะมีไตรจีวรนุงหมก็ได พระพุทธองคทรงอนุญาต ภิกษุจะไมมี
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ไตรจีวรนุงหมก็ได พระพุทธองคก็ทรงอนุญาต สุดแลวแตจะพอใจ
สะดวกเอาอยางไรก็ได ภิกษุจะอยูใ นวัดก็ได จะไปอยูที่อนื่ ไมใชวัดก็ได
จะขบฉันจังหันในกาลก็ได หรือขบฉันจังหันวิกาลก็ได ขอสําคัญอยูที่ทํา
อยางไรจะสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาโดยเร็วที่สุด จึงไมตองไปยึดถือ
ติดตังในเรื่องวินัยสิกขาบทอะไรใหมนั รุงรังนัก ตามประวัติเลาวา
คณาจารยผูตนนิกายอยูในวรรณะพราหมณ มีทิฐิเปนอันเดียวกับนิกาย
แม แตทแี่ ยกออกมาเปนนิกายหนึ่งตางหาก เพราะตองการเผยแผเฉพาะ
อธิธรรมปฎกเทานั้น
นิกายพหุศฺรุตยิ ะ
นิกายนี้บาลีเรียกวาพหุสสุติกวาท ในเภทธรรมมติจักรศาสตรแตก
ออกมาจากนิกายมหาสังฆิกะโดยตรง แตในมัญชุศรีปุจฉาสูตรวาแตก
มาจากนิกายโคกุลิกะ มติหลังนี้ตรงกับในอรรถกถาวัตถุวา แตกแยกมา
จากนิกายโคกุลิกะ ตามประวัติของนิกายนีเ้ ลาวา ในครั้งพุทธกาลมี
พระอรหันตรปู หนึ่งเขาฌานสมาบัติอยู ณ ภูเขาหิมาลัยเปนเวลาชานาน
จนพระพุทธปรินิพพานไปแลว ๒๐๐ ป จึงออกจากสมาบัติ จาริกมาสู
แควนอังคุตตระ พิจารณาเห็นวาหลักธรรมฝายมหาสังฆิกะซึ่งกําลังเผย
แผในแควนนัน้ ยังบกพรองไมสมบูรณ พระอรหันตรูปนัน้ จึงแสดงขอ
ธรรมอันลึกซึ้งสมบูรณตามที่ไดสดับจากพระบรมศาสดาเพิ่มเติมลงไป
ภายหลังคณะศิษยจึงแยกออกไปตั้งเปนอีกนิกายหนึ่งตางหากจากนิกาย
มหาสังฆิกะ กลาวกันวาหลักธรรมที่เพิ่มเติมใหมนนั้ มีคติของลัทธิมหายานเจือแทรกอยู นอกจากนีย้ ังมีอาคตสถานอื่นเลาวา แทจริงนิกาย
พหุสสุติกะเปนนิกายสืบมาแตพระอานนทเถรเจาผูไดรับยกยองจากพระ
พุทธองควาเปนเอตทัคคะทางสดับฟงมาก และเปนกิ่งนิกายสรวาสติวา-
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ทินก็มี นิกายนีม้ ีหลักธรรมวา พระดํารัส ๕ ประการของพระพุทธองค
คือ อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตา ศูนยฺ ตา นิพพฺ าน จัดเปนโลกุตตระ ขอนี้
แตกตางกับนิกายมหาสังฆิกะ นิกายโลโกตตรวาทิน นิกายโคกุลิกะ
ซึ่งถือวา พระพุทธวจนะลวนเปนโลกุตตระ สวนหลักธรรมอื่น ๆ คง
คลายกับนิกายมหาสังฆิกะ ในหนังสือ "ซาหลุงเฮี่ยงหงี" ของคณาจารย
เกียเซีย้ ง บันทึกวา "คัมภีรสัตยสิทธิศาสตร" ของพระหริวรมันเปน
ปกรณแหงนิกายพหุสสุติกะ แตขอกลาวนีย้ งั มีปญหาซึ่งจะตองพิจารณา
หากเปนจริงก็หมายวานิกายพหุสสุติกะเปนนิกายที่มีหลักธรรมสมบูรณ
กวางขวางนิกายหนึ่ง
นิกายปฺรชฺญาปฺติวาทิน
นิกายนี้บาลีเรียกวาบัญญัติวาท มีประวัติวาสืบสายมาแตพระมหา
กัจจานะมีหลักธรรมวา ทุกขไมใชขันธ สฬายตนะ ๑๒ เปนมายา ไมมี
อกาลมรณะ กรรมเปนเหตุเปนอธิปติปจจัย อนันตรปจจัยแกวิบาก
บุญกุศลเปนเหตุปจจัยใหไดบรรลุอริยมรรค นอกนั้นคงเหมือนนิกาย
มหาสังฆิกะ
นิกายไจติยคีริ นิกายอปรเสลิยะ นิกายอุตตรเสลิยะ
ทั้ง ๓ นิกายมีหลักธรรมวา พระโพธิสตั วทั้งหลายยังไมละทุคติ
การบูชาพระสถูปเจดียไมไดผลานิสงสโอฬาร ทั้งนี้เพราะพระสถูปเจดีย
ซึ่งบรรจุพระบรมธาตุหรือพระสาวกธาตุเปนวัตถุไรวิญญาณ ไมอาจทํา
หนาที่เปนทักขิเณยบุคคลได แตก็เปนบุญเหมือนกัน ถาผูบูชามีใจ
ผองแผวเคารพจริง ๆ
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นิกายอุตตระปถะ (และหลักธรรม ๑๒ ขอ)
นิกายนี้ดูเหมือนจะแพรหลายอยูทางเหนือของมคธ และเปนนิกาย
ซึ่งผสมความคิดระหวางฝายเถรวาทกับฝายมหาสังฆิกะเขาไวดว ยกัน
หลักธรรมของนิกายนี้สวนใหญเราทราบจากกถาวัตถุมีขอ สําคัญ ๆ ดังนี้
๑. พระพุทธองคไมมีพระกรุณา นตฺถิ พุทฺธสฺส ภควโต
กรุณาติ ฝายอุตตรปถะ ปรารถนาจะใหพระพุทธองคมีดลกุตตระภาวะ
เชนเดียวกับฝายมหาสังฆิกะ แตวาไดคิดไกลเกินไปสักหนอยคือ เมื่อ
พระองคดํารงอยูในโลกุตตรภาวะแลว ก็ไมเปนการสมควรจะทรงมีพระ
กรุณาอันจําตองมีสัตวเปนอารมณ ซึ่งกลายเปนวาพระองคมีโลกเปน
อารมณไป อนึง่ หากทรงมีพระกรุณา ก็ยังชือ่ วามีราคานุสัยอยู มติฝาย
เถรวาทคัดคานอยางยิ่ง ทั้งนี้เพราะพระพุทธองคทรงบําเพ็ญพระบารมี
ในอดีตนับดวยอสงไขยกัลปก็ดวยพระกรุณาในอันที่จะโปรดสัตว แมใน
ชาติสุดทาย เมือ่ ตรัสรูแลวก็ยงั บริบูรณดวยพระมหากรุณาแกสัตวโลก
ดังคําตรัสของพระองคแกโพธิราชกุมารวา
"ราชกุมาร ครั้งนั้นเรารูแจงคําเชื้อเชิญของสหัมบดีพรหมแลว และ
เพราะอาศัยความกรุณาในสรรพสัตว เราตรวจโลกดวยพระพุทธจักษุ
แลว เมื่อเราตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุอยู ก็ไดเห็นสัตวทั้งหลาย ผูมีธุลี
ในดวงตาเล็กนอยบาง มีมากบาง ฯลฯ" แทจริงพระพุทธองคหรือ
พระอรหันต ทานมีจิตเปนโลกุตตระ มีนิพพานเปนอารมณก็ชวั่ แตขณะ
มรรคจิต ผลจิต และในผลสมาบัติเทานั้น นอกนั้นทานก็ตองมีโลก
เปนอารมณ มิฉะนั้นไหนเลยจะสามารถเทศนา ก็การเทศนาตองปรุง
เรื่องราวขึ้นในจิตกอน ตองมีสัตวเปนอารมณ วาจะสั่งสอนใครที่ไหน
สอนเรื่องอะไร ถาจะเกณฑใหพระพุทธองคและพระอรหันต ทานมี
โลกุตตรธรรมเปนอารมณตลอดไป ก็จักไมสามารถบําเพ็ญพุทธกิจใด ๆ
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ได เมื่อสําเร็จมรรคผลแลวก็ตองดับขันธปรินิพพานเลยทีเดียวละ ก็
พระมหากรุณาของพระบรมศาสดา จัดเปฯกุศลเจตสิกประกอบดวย
จิตอันเปนกุศล แตทวากุศลจิตของพระองคหรือของพระอรหันต
ทานไมมีผลจะสะทอนเปนวิบากแกทาน ดวยปราศจากตัณหาราคะหรือ
อุปาทานเปนเหงาดุจปุถุชนจึงมีชื่อเรียกวากิริยาจิตเทานัน้ เพราะไมมี
วิบาก มติดังกลาวของนิกายอุตตรปถะจึงไมไดรับการรับรองจากพระ
พุทธศาสนาทุก ๆ นิกาย ทั้งหมายานและสาวกยานเลย นอกจากทาน
พวกอุตตระปถะเอง
๒. ถือวาบุคคลละกิเลสที่เปนอดีตได ละกิเลสที่เปนอนาคตก็ได
ละกิเลสที่เปนปจจุบันก็ได อตีเต กิเลเส ชหตีติ ฯ อนาคเต กิเลเส
ชหตีติ ฯ ปจฺจปุ นฺเน กิเลเส ชหตีติ ฯ มติฝา ยเถรวาทไมรบั รองเพราะ
กิเลสที่เปนอดีตก็ดับไปแลว วายวอดไปแลว จักยังสิ่งซึ่งวายวอดไปแลว
ใหวายวอดอีกไมได สวนกิเลสอนาคตเลายังไมเกิด จักยังสิ่งที่ยังไมเกิด
ใหดับไปไดอยางไร สําหรับในปจจุบนั เลา กิเลสถาจะไดในปจจุบนั มิ
กลายเปนวาคนมีโลภะ โทสะ โมหะอยูขณะจิตนี้ ก็ชื่อวาละโลภะ
โทสะ โมหะไดแลวกระมัง ฉะนั้นในคัมภีรสัมโมหวิโนทนี สัมมัปปธานนิทเทศ จึงไขความโดยขออุปมาวา เสยฺยถาป ตรุโณ รุกฺโข ฯ เป ฯ
อปาตุภูตาเนว น ปาตุภวนฺติ
"ก็แตวาความอุปมา บัณฑิตพึงแสดงตนไมอันเกิดผลแลว ฯ จริง
อยู ตนมะมวงหนุมที่ประกอบไปดวยผล มนุษยทั้งหลายพึงบริโภคผล
ทั้งหลายของมะมวงตนนั้น มนุษยทั้งหลายพึงยังผลอันเศษใหตกลง
บรรจุกระเชา ภายหลังบุรุษอื่นจักพึงตัดตนมะมวงนั้นเสียดวยขวาน ผล
ทั้งหลายอันเปนอดีตของตนมะมวงนั้น จักเปนอันบุรุษนัน้ ใหเสียหายไป
เพราะการตัดนั้นก็หามิได ทั้งผลอันเปนอนาคตและปจจุบันของตนมะมวง
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นั้น จักเปนอันบุรุษนั้นใหฉิบหายไปดวยการตัดนั้นก็หาไม ทั้งนี้เพราะวา
ผลอันเปนอดีตทั้งหลาย มนุษยทั้งหลายบริโภคกินเขาไปเสียแลว ผลอัน
เปนอนาคตทั้งหลายก็ยังไมเกิดแลว ใครเลาหนอจักพึงสามารถยังผลอัน
เปนอดีตและอนาคตใหฉิบหายได ก็ตนมะมวงนั้นถูกบุรษุ ตัดแลวใน
สมัยใด ก็ในสมัยนั้นผลทั้งหลายก็ไมมีเสียเลย เพราะฉะนัน้ ถึงผล
ทั้งหลายอันเปนปจจุบัน จะชือ่ วาอันบุรุษนัน้ ใหเสียหายก็ไมไดอีก ฯ"
อธิบายวาตัง้ แตมรรคจิตปรากฏขึ้น กิเลสที่จะปรากฏอีกยอม
ปราศจากโอกาส เหมือนการตัดรากเหงาของตนมะมวง การตัดนั้นไมได
ชื่อวาทําลาย ผลมะมวงอันเปนอดีตซึ่งมีผูคนมาเก็บไปกินกันแลว หรือ
ทําลายผลในอนาคตเพราะมะมวงก็ยังไมเปนผล หรือจะกลาววาทําลาย
ผลในปจจุบันเลา ผลก็ยังไมมีในขณะนั้น จึงพูดไดแตเพียงวารากเหงาที่
จะกอใหเกิดผลมะมวงอื่น ๆ ใดอีกถูกทําลายพินาศไปแลว ผลมะมวง
ไมมีอีกแลว ในอรรถกถา กถาวัตถุจึงสรุปวา "นิพพฺ านารมฺมเณ ปน
อริยมคฺเค ปวตฺติเต กิเลสา อนุปฺปนฺนาเยว นุปฺปชฺชนฺตีติ ปหีนา
นาม โหนฺตีติ" ครั้นเมื่ออริยมรรคซึ่งมีนิพพานเปนอารมณบังเกิดขึ้น
กิเลสที่ยังไมเกิดขึ้นก็ยอมไมเกิด ฯ
๓. ถือวาคฤหัสถก็เปนพระอรหันตได คิหิสฺส อรหาติ ฝาย
อุตตรปถะอางยศกุลบุตร อุตติยคฤหบดี เสตุมาณพ ซึ่งลวนได
บรรลุอรหัตผลแตยังทรงเพศเปนคฤหัสถ มติฝายเถรวาทรับรองในขอนี้
แตมีขอแมวาคฤหัสถผูไดบรรลุอรหัตตผลนั้น จะตองบวชเปนภิกษุ
ภายในวันนัน้ โดยทันที ถามิเชนนั้นก็จักตองดับขันธปรินิพพานในวัน
เดียวนั้น โดยใหเหตุผลวา เพราะเพศคฤหัสถก็เปนเพศทุรพล ไมอาจ
รองรับสภาวะแหงอรหัตผลได อุปมาดังกระเพาะอาหารที่ไฟธาตุยอ
หยอนเมื่อรับประทานโภชนอาหารลงไป แลวยอยมิไดก็เปนอันตราย
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ทั้งนี้มิใชเปนความผิดของโภชนะ แตเปนความผิดของกระเพาะซึ่งขาด
ไฟธาตุจะยอยตางหาก
๔. ถือวาบรรลุอรหัตผลพรอมทั้งการผุดเกิดได สห อุปปตฺติยา
อรหาติ ฝายอุตตรปถะอธิบายวา เทวดาอาจเขาถึงอรหัตผลไดตั้งแต
ขณะแรกแหงปฏิสนธิทีเดียว มติฝายเถรวาทไมยอมรับโดยโตแยงวา
ธรรมดาลงเปนปฏิสนธิจิตแลว ก็ยังเปนโลกิยะและเปนอาสวะประกอบ
ดวยสังกิเลส อนึ่งการละราคะ โทสะ โมหะ จะละดวยดวงปฏิสนธิจิต
ก็ไมได หรือจะวาขณะจุติจิตเปนมรรค และขณะปฏิสนธิจิตเปนผลจิต
ก็ไมได ฉะนั้นจะเปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดยอมไมมี
๕. ถือวาธรรมทั้งปวงของพระอรหันตเปนธรรมปราศจากอาสวะ
อรหโต สพฺเพ ธมฺมา อนาสวาติ มติฝายเถรวาทคัดคาน ทัง้ นี้เพราะวา
อินทรียคือจักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะของพระอรหันตยังนับวาเปน
อาสวะ เหตุดวยธรรมดังกลาวมานี้มิไดเปนมรรค มิไดเปนผล และมิได
เปนนิพาน ยังตองบุบสลายยอยยับไปเปนธรรมดา
๖. ถือวาพระอรหันตยังประกอบดวยผล ๔ อรหา จตูหิ ผเลหิ
สมนฺนาคโตติ ฝายอุตตรปถะกลาววา พระอรหันตยังพรั่งพรอมสมบูรณ
ดวยโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผลและอรหัตผล มติฝา ย
เถรวาทแยงวา พระอรหันตทา นไดลวงเลยโสดาปตติผล ฯลฯ อนาคามิผลมาแลว ถายังถือวาผลทั้ง ๓ ขางตนยังคงมีบริบูรณอยูมิกลาย
เปนวาพระอรหันตประกอบดวยมรรค ๔ หรือ แทจริงพระอรหันตทาน
มีผลเดียวคืออรหัตผลเทานั้น คือไดเปลี่ยนภูมิจิตจากโสดาปตติผลจิต
ฯลฯ อนาคามิผลจิต ขึ้นมาเปนอรหัตผลจิต
๗. ถือวาบุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะเปนผูเที่ยงตอความเกิด ๗
ครั้ง สตฺตกฺขตฺตุ ปรโม ปุคฺคโล สตฺตกฺขตฺตุ ปรมตานิยโตติ พระ
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โสดาบันบุคคลแบงโดยประเภทเปน ๓ คือ
ก. เอกพีชแี ปลวามีพืชคือภพอันเดียว ไดแกพระโสดาบันซึ่งจะ
เกิดในเทวโลกอีกเพียงคราวเดียว แลวสําเร็จพระอรหัตผลในภพนั้น
ข. โกลังโกละ แปลวา จากกุละสูกุละ คําวากุละในที่นหี้ มายเอา
ภพ ไดแกพระโสดาบัน ผูจะตองทองเที่ยวเกิดอีก ๒-๓ ชาติ แลวจึง
บรรลุพระอรหันต
ค. สัตตักขัตตุปรมะแปลวา มี ๗ หนเปนอยางยิ่ง ไดแกพระ
โสดาบันผูทองเที่ยว เกิดอีกอยางชาที่สุดก็เพียง ๗ ชาติ เปนตองสําเร็จ
พระอรหันตแลวเขานิพพานในชาติสุดทาย
ฝายอุตตรปถะยืนยันวา พระโสดาบันประเภทหลังนี้แหละจะตอง
เกิดอีก ๗ ชาติ โดยเที่ยงแทไมแปรปรวน ไมนอยกวาหรือมากกวานั้น
แนนอน มติฝายเถรวาทไมยอมรับโดยอางเหตุผลวา พระโสดาบัน
สัตตักขัตตุปรมะ อาจเขาถึงอรหัตผลในเมือ่ ยังไมถึงชาติที่ ๗ ก็ได
ถาในระหวางนั้นไดบําเพ็ญบารมีใหแกกลาขึ้นอีกจนเพียงพอแกการ
บรรลุอรหัตผล
๘. ถือวาบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ (คือพระโสดาบัน) ละทุคติได
ทิฏฐสมฺปนฺนสฺส ปุคฺคลสฺส ปหีนา ทุคฺคตีติ มติฝายเถรวาทก็เห็น
ชอบดวย เพราะพระโสดาบันยอมพนแลวจากอบายภูมิทคุ ติทั้งปวง แต
ฝายเถรวาทยังติงไวหนอยหนึ่งวา แมพระโสดาบันจะพนจากทุคติก็
เฉพาะที่เปนอบาย สวนตัณหาเกีย่ วกับสัตวผูเกิดในทุคติ ทานก็ยังละ
ไมได เชนพระโสดาบันยังอาจยินดีใน รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสของ
สัตวผูเกิดในอบายมี หญิงมนุษย นางนาค หรือพอใจในการเลี้ยงนก
เลี้ยงสุนัข เลี้ยงแมวไวชมสีสันวรรณะของมันเลนดวยความเพลินใจ
๙. ถือวาความยินดีในสิ่งที่ชอบมีอยู อตฺถิ อสาตราโคติ
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ฝายอุตตรปถะยกพระพุทธพจนอางวา "โส เอว อนุโรธวิโรธ สมาปนฺโน ย กิฺจิ เวทน เวทยติ สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา โส ต เวทน
อภินนฺทติ อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏฐตีติ" บุคคลนั้นประสบความยินดี
ก็ตามหรือประสบความยินรายอยางนี้ เสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง
สุขก็ดี ทุกขกด็ ี มิใชทุกขมิใชสุขก็ดี เขาเพลิดเพลินบนถึงหมกมุนอยูใน
เวทนานั้นดํารงอยูเทียง" (มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก) มติฝายเถรวาท
กลาววา ทานพวกนิกายอุตตรปถะตีความพระพุทธพจนนี้ผิด เพราะ
ความจริงสัตวทั้งหลายยอมปรารถนาในสุขรังเกียจในทุกข เชนตัวอยาง
การที่เรายินดีนั้น ยินดีตอกามคุณ ๕ ตางหาก มิไดยินดีความทุกขโดย
ตรง แตเพราะเรายินดีตอกามคุณ ๕ เราจึงตองไดรับทุกขซึ่งเปนผล
พลอยไดดว ย เมื่อกามคุณ ๕ ตองวิบัติแปรปรวนไป
๑๐. ถือวาทานบริสุทธิ์ไดโดยทางฝายทายกขางเดียว ไมบริสุทธิ์
ไดโดยปฏิคคาหก ทายกโตว ทาน วิสุชฺฌติ โน ปฏิคฺคาหกโตติ ฝาย
เถรวาทคัดคานโดยยกพระพุทธพจนขึ้นยันวา "จตสฺโส โข อิมา อานนฺท
ทกฺขิณา วิสุทฺธิโย ฯ กตมา จตสฺโส ฯ อตฺถานนฺท ทกฺขณ
ิ า ทายกโต
วิสุชฺฌติ โน ปฏิคฺคาหกโต ฯ อตฺถานนฺท ทกฺขิณา ปฏิคฺคาหกโต
วิสุชฺฌติ โน ทายกโต ฯ อตฺถานนฺท ทกฺขณ
ิ า เนวทายกโต วิสุชฺฌติ
โน ปฏิคฺคาหกโต ฯ อตฺถานนฺท ทกฺขิณา ทายกโต เจว วิสุชฺฌติ
ปฏิคฺคาหกโต ฯลฯ" "ดูกอนอานนท ! ทักษิณาวิสุทธิมี ๔ อยาง ฯ
ก็ ๔ อยางนั้นเปนไฉน ทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝายทายก แตไมบริสุทธิ์ฝาย
ปฏิคคาหก ๑ ทักษิณาวิสุทธิฝายปฏิคคาหกไมบริสุทธิ์ฝายทายก ๑
ทักษิณาไมวิสทุ ธิทั้งฝายทายกและฝายปฏิคคาหก ๑ และทักษิณาวิสุทธิ
ทั้งฝายทายกและฝายปฏิคคาหก ๑" ทักษิณาวิสุทธิ์ฝายทายกแตไม
บริสุทธิ์ฝายปาฏิคคาหก ไดแกทายกเปนกัลยาณชนมีศีลธรรมดีงาม ไม
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บริสุทธิ์ฝายปฏิคคาหก ไดแกปฏิคคาหกคือผูรับทานเปนผูทุศีล ไม
ประพฤติธรรม แมความพิสดารในขออื่นอีก ๓ ขอ ทานผูอื่านก็พึงแยก
แยะโดยนัยนี้ พระพุทธวจนะเรื่องนี้มาในทักขิณาวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปณ
 ณาสก
๑๑. ถือวาบุคคลฆามารดาโดยมิไดเจตนาก็เปนอนันตริยกรรม
อสฺจิจฺ มาตร ชีวิตา โวโรเปตฺวา อนนฺตริโก โหตีติ ฯ ฝาย
อุตตรปถะแสดงวาบุคคลผูไมมีเจตนาฆามารดาหรือบิดาตายก็เปนอนันตริยกรรม ฝายเถรวาทรับรองมติขอนี้ ในสมันตปาสาทิกาอรรถกถาแหง
วินัยปฎกหรือในอรรถกถาแหงอังคุตตรนิกาย อรรถกถาแหงวิภังคะ
กลาวเปนใจความวา อนันตริยกรรม ๕ คือฆามารดา ฆาบิดา ฆา
พระอรหันต ทําโลหิตใหหอ ขึ้น ณ พระพุทธบาท และสังฆเภท สําหรับ
ขอฆามารดา ฆาบิดา ฆาพระอรหันตนั้น จะเปนการฆาโดยเจตนาหรือ
ไมก็ดี เวลาฆาจะรูหรือไมรวู า คน ๆ นั้น เปนมารดาหรือเปนพระอรหันต
ก็ดี หากมีความกําหนดรูวาเรากําลังฆาคนอยูดังนี้ และชีวิตของผูถูกฆา
มลายสูญลง ก็ชื่อวาสําเร็จเปนอนันตริยกรรมทันที ทานเปรียบวาเหมือน
บุคคลเห็นหอกเห็นดาบแปดเปอนไปดวยโลหิต และคิดวาอาตมะจะเช็ด
โลหิตที่ติดหอกติดดาบนี้ออกเสีย คิดแลวก็จับเอาอาวุธนัน้ แทงเขาที่
ลอมฟางหรือพุมไม ถาบังเอิญภายในลอมฟางหรือพุมไมนั้น มีบิดา
มารดาของตนหรือพระอรหันตทานอยูภ ายใน ถูกหอดดาบนั้นถึงแก
มรณะ บุคคลผูแทงหาถูกอนันตริยกรรมไม เหตุหาวธกะเจตนามิได
จิตของเขาหมายมุงแตจะเช็คโลหิตที่ติดอาวุธอยางเดียว และเขาก็ยังมิได
สําคัญรูวาแทงถูกตัวคนเลย แตถาในขณะที่เขาแทงลงไป ณ ลอมฟาง
พุมไม แลวรูตวั วาอาวุธของเขาแทงถูกตัวคน จิตประหวัดที่เปนบาปเกิด
ขึ้นในขณะใดวา อาตมะแทงถูกสัตวแลวก็ใหตายวายชีวิตเถิด เมื่อ
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วธกะเจตนาบังเกิดขึ้นฉะนี้ จึงจัดเปนอนันตริยกรรม อนันตริยกรรม
แปลวากรรมทีใ่ หผลโดยไมมรี ะหวาง หมายความวาเปนครุกรรมฝาย
อกุศลจักใหผลโดยทันที ตอจากชาติปจจุบนั เปนเทีย่ งแท ไมเลื่อนไปให
ผลในชาติที่ ๒ ชาติที่ ๓ เลย เที่ยงที่จะตองไปสูทุคตินรกในชาติหนา
๑๒. ถือวาการตรัสรูก็มีแกสัตวผูอยูในครรภ อตฺถิ คพฺภเสยฺยธมฺมาภิสมโยติ ฝายอุตตรปถะใหเหตุผลวา หากสัตวนั้นมีบารมีธรรมที่
อบรมมาในชาติกอนแกกลาพอเพียงก็อาจตรัสรูไดตั้งแตอยูในครรภของ
มารดา มติฝายเถรวาทคานวาในครรภถาจะมีการแสดงธรรม การฟง
ธรรม การไตถามสนทนาธรรม มีการสมาทานศีล การรักษาอินทรีย-
สังวร หรือชาคริยานุโยค ฯลฯ กระมัง
ทิฐินอกนัน้ ถือวา อากาศเปนสังขตะ นิโรธสมาบัติเปนอสังขตะ
มีคติอยู ๖ ทิฐกิ ็เปนอัพยากตะสามัญผล ๔ ทําใหแจงไดดว ยมรรค
อันเดียว อุจจาระปสสาวะของพระพุทธองคหอมเกินคันธชาติอื่น ๆ
ฯลฯ
นิกายเวตุลลกะ (และหลักธรรม ๗ ขอ)
นิกายนี้ยังมีประวัติที่คลุมเครือ ดูเหมือนจะเปนกิ่งนิกายมหา
สังฆิกะรุนหลัง แตศาสตราจารยนลินักษทัตตกลาววา นิกายนีแ้ พรหลาย
ลงไปถึงลังกา และมีสํานักอยู ณ อภัยคีรวี หิ ารชั่วระยะหนึ่ง และวา
นิกายดังกลาวนี้บางทีจะมีสว นพัวพันอะไรอยูบางลัทธิมหายาน
อยางไรก็ตามทัศนะของนิกายเวตุลลกะ เราไดทราบจากกถาวัตถุแต
เพียงเล็กนอย คือ
๑. ถือวาไมพึงกลาววาพระสงฆรับประทาน ดื่ม เคี้ยว ลิ้ม
อาหารได น วตฺตพฺพ สงฺโฆ ภฺุชตีติ มติฝายเถรวาทคานวา การ
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เคี้ยว ดื่ม ฉันโภชนะของสงฆทําไมจะมีไมได ในเมื่อมีพระพุทธวจนะ
เรื่อง คณะโภชน ปรัมปรโภชน อติริตโภชน อนติริตโภชน ตลอดจน
สังฆทาน สังฆภัต ฝายเวตุลลกะแกวา พระสงฆในที่นี้หมายเอามรรค ๔
ผล ๔ ตางหาก มรรคผลนะมีการรับประทานดื่มเคี้ยวอะไร ฝาย
เถรวาทวาถาหมายเอาอยางนัน้ ก็ยอมรับ
๒. ถือวาไมพึงกลาววาทานที่ถวายแกสงฆมีผลมาก ณ วตฺตพฺพ
สงฺฆสฺส ทินฺน มหปฺผลนฺติ ฯ มติฝายเถรวาทไมยอมรับ ทั้งนี้เพราะ
พระสงฆ (หมายเอาพระอริยสงฆ) ทานเปนอาหุเนยฺโย ผูค วรแกการ
สักการะ ปาหุเนยฺโย ผูควรแกของตอนรับ ทกฺขิเณยฺโย ผูค วรแก
ทักษิณาทาน อฺชลีกรณีโย ผูควรแกอัญชลี อนุตฺตร ปฺุญกฺเขตฺต
โลกสฺสาติ ทานเปนนาบุญของโลก ไมมีนาอื่นยิ่งกวา นอกจากนีพ้ ระ
พุทธองคยังตรสแกพระนางปชาบดีโคตมีวา "สงฺเฆ โคตมี เทหิ สงฺเฆ เต
ทินฺเน อหฺเจว ปูชิโต ภวิสฺสามิ สงฺโฆ จาติ" "ดูกอนโคตมี ! ทาน
จงใหในสงฆ เมื่อทานใหในสงฆแลว จักไดชื่อวาบูชาเราดวย บูชาสงฆ
ดวย" (มัชฌิมนิกาย อุปริปณ
 ณาสก) และทาวสักกะจอมเทพผูมาทูล
ถามวา มนุษยผูแสวงบุญและแสวงบุญมีการบูชาในที่ไหนจึงจะมีผลมาก
พระบรมศาสดาตรัสตอบวา
"จตฺตาโร จ ปฏิปนฺนา
จตฺตาโร จ ผเล ฐิตา
เอส สงฺโฆ อุชุภูโต
ปฺญาสีลสมาหิโต
ยชมานาน มนุสฺสาน
ปฺุญเปกฺขาน ปาณิน
กโรต โอปธิก ปฺุญ
สงฺเฆ ทินฺน มหปฺผลนฺติ"
"บุคคล ๔ จําพวก (โสดาบันบุคคล สกทาคามีบุคคล อนาคามีบุคคล อรหันตบุคคล) และผูตั้งอยูในผล ๔ (โสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผล) นี้แลชื่อวาสงฆ เปนผูมีปฏิบัติอันตรง
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ตั้งมั่นอยูในศีล สมาธิ ปญญา มนุษยทั้งหลายผูแสวงการบูชา เปนผู
แสวงบุญ เมื่อปรารถนาจะประกอบบุญอันยังเปนสวนมีเศษเหลือ กลาว
คือกุศลฝายวัฏฏะ ก็พึงใหทานในสงฆนี้ จึงจะมีผลอันยิ่งใหญ"
(สังยุตตนิกาย สคาถวรรค)
๓. ถือวาไมพึงกลาววาทานที่ถวายแกพระพุทธองคมีผลมาก น
วตฺตพฺพ พุทฺธสฺส ทินฺน มหปฺผลนฺติ ฯ มติฝายเถรวาทคัดคาน ทั้งนี้
เพราะพระพุทธองคเปนยอดแหงบุคคล เปนผูถึงแลวซึ่งสันติวรบท เปน
ผูเยี่ยมยอดกวาผูใด ทั้งในมนุษย เทวดา มาร พรหม ทานทีถ่ วายใน
พระองคจึงมีผลมาก
๔. ถือวาไมพึงกลาววาพระสงฆรับของทําบุญได น วตฺตพฺพ
สงฺโฆ ทกฺขิณ ปฏิคฺคณฺหาตีติ ฯ
๕. ถือวาไมพึงกลาววาพระสงฆยังของทําบุญใหบริสุทธิ์ได น
วตฺตพฺพ สงฺโฆ ทกฺขิณ วิโสเธตีติ ฯ ทั้ง ๒ ขอนี้ฝายเวตุลลกะแก
หมายเอาพระสงฆซึ่งกําลังอยูในขณะแหงมรรค ๔ ผล ๔ หรือหมายเอา
ตัวมรรคตัวผล ซึ่งถาเปนเชนนั้นก็มีเหตุผลที่จะถือทัศนะอยางนั้น แต
หากหมายเอาพระอริยบุคคลที่ทานทํากิจในเรื่องมรรคผลเสร็จแลว
ดําเนินอยูเปนปกติไซร ทัศนะดังกลาวก็ไมถูก
๖. ถือวาไมพึงกลาววาพระพุทธองคดํารงอยูในมนุษยโลก น
วตฺตพฺพ พุทฺโธ ภควา มนุสสฺ โลเก อฏฐาสีติ ฯ ฝายเวตุลลกะก็มีความ
เห็นเชนเดียวกับฝายมหาสังฆิกะวา พระบรมศาสดามีโลกุตตรภาวะทั้ง
รูปธรรมนามธรรม มติฝายเถรวาทไมเห็นดวย
๗. ถือวาไมพึงกลาววาพระธรรมนี้อันพระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดง แตควรจะวาเปนพระพุทธนิรมิตแสดง น วตฺตพฺพ พุทฺเธน
ภควตา ธมฺโม เทสิโตติ ฯ เกน เทสิโตติ ฯ อภินิมฺมิเตน เทสิโตติ ฯ

ประวัติพุทธ(๓) - หนาที่ 294
วาทะของฝายเวตุลลกะขอนี้เอง ที่แสดงความใกลเคียงกับลัทธิมหายาน
จนแจมชัดทีเดียว เมื่อฝายเวตุลลกะถือวาพระพุทธองคมิไดเสด็จประทับ
อยูในโลก และพระองคมีสภาวะเปนโลกุตตระเชนนี้ ก็จักเกิดเปน
ปญหาวา ทานผูใดเลาที่แสดงพระธรรมและบัญญัติพระวินัยเพื่ออบรม
สั่งสอนสัตวในมนุษยโลก เทวโลก และพรหมโลก ฝายเวตุลลกะตอบวา
พระพุทธองคทรงนิรมิตพระกายอีกพระกายหนึ่งอยูในโลกสั่งสอนพระธรรม
ขาพเจาไมมีขอ สงสัยเลยวาพระพุทธนิรมิตนี้ ภายหลังตอมาไดไปปรากฏ
ในลัทธิตรีกายของมหายานในนามวา พระนิรมาณกาย ขอนี้แหละที่ฝาย
เวตุลลกะไดรบั การเพงเล็งวามีเคาเปนมหายาน
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บทที่ ๒๖
นิกายสรวาสติวาทิน
ในปกรณฝายสสกฤตเรียกชื่อนิกายนี้ "สรวาสติวาทิน" สวนใน
ปกรณฝายบาลีเรียกวา "สพฺพมตฺถีติกวาท" ในหนังสือนีข้ าพเจาจะเรียก
ตามชื่อฝายสสกฤต เรื่องราวของนิกายนี้ปรากฏในปกรณสสกฤตมาก
และเราไดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักธรรมของนิกายนี้มากกวาทุก ๆ
นิกาย ยกเวนนิกายเถรวาทเทานั้น ในกรณีที่เราไดเรื่องราวละเอียดเกีย่ ว
กับนิกายนี้มากเปนพิเศษ เราจะตองขอบคุณบรรดานักแปลคัมภีรชาวจีน
และชาวอินเดียกับชาวอาเซียกลาง ที่ไดถายทอดรักษาปกรณเหลานี้ไวใน
ภาษาจีนและธิเบต ในปกรณฝายบาลีกลาววา นิกายนี้เปนกิ่งของนิกาย
มหิศาสกะ แตในปกรณสสกฤตวาเปนกิ่งนิกายเถรวาท ศาสตราจารย
นลินักษทัตตกส็ นับสนุนมติฝายบาลี และกลาววา นิกายมูลสรวาสติวาทินยังตางจากนิกายสรวาสติวาทิน ซึ่งไดขยายปรัชญาของนิกาย
มูลสรวาสติวาทินใหพิสดารออกไป ศาสตราจารยไซรุสกิกลาววา ภิกษุ
บริษัทครั้งทุติยสังคายนา ปรากฏวาฝายเถรวาทกับฝายสรวาสติวาทินได
รวมกันคัดคานฝายมหาสังฆิกะ
อิทธิพลของนิกายสรวาสติวาทินไดครอบงําทั่วไปในอินเดียภาคกลาง
และภาคเหนือ มีแควนมถุรา แควนกาศมีระ แควนคันธาระเปนศูนย
รวม และไดแผขยายออกไปจากอินเดียสูดนิ แดนอาเซียกลางและจีน
ในยุคตติยสังคายนา นิกายนี้ไดรุงเรืองมากแถบอาณาบริเวณมถุรา
สังฆเถระองคหนึ่งของนิกายนี้คือพระอุปคุปต ไดรับความเคารพจาก
พระเจาอโศกมหาราชเปนพิเศษ (ดูตอนพระเจาอโศกประกอบ) ความ
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จริงของนิกายนี้ ไดรุดหนาไปอยางไมหยุดยั้ง ยังผลใหนกิ ายอื่นอับรัศมี
ลง ที่สารนาถปรากฏหลักฐานที่เชื่อถือไดวา นิกายสรวาสติวาทินไดชัย
ชนะเหนือนิกายเถรวาท ทําใหนิกายเถรวาทตองอพยพออกจากที่นนั้ ไป
แตตอมาไมชาก็ปรากฏวา นิกายสรวาสติวาทินกลับถูกอิทธิพลนิกาย
สัมมิติยะ กําจัดออกไปบาง ความกาวหนาของนิกายนี้ ในอินเดียตอน
กลางตองมาสะดุดชะงักลงในรัชสมัยพระเจาปุษยมิตร แตกลับไปเบง
รัศมีทางอินเดียภาคเหนือ และปรากฏวารุง โรจนที่สุดในสมัยที่พวกกรีก
และพวกงวยสีปกครองอินเดียเหนือ ในยุคตอมาคือในพุทธศตวรรษที่ ๙
สวนในพุทธศตวรรษที่ ๑๑ นักธรรมจาริกเฮี่ยงจังนั้นเล็กนอยก็มนี ักธรรม
จาริกอี้จิง ทานผูนี้ไดเลาวาพบนิกายนี้ทางอินเดียตอนใตและตอนตะวันออก รวมทั้งประเทศหมูเกาะทางคาบสมุทรมลายู มีสุมาตรา ชวา และ
สรวาสติวาทิน วาคือทาน "ราหุลภัทร" ผูอยูในวรรณะกษัตริย เพราะ
ฉะนั้นนิกายนีจ้ ึงเลือกใชเฉพาะภาษาสสกฤตซึ่งเปนภาษาของคนวรรณะ
สูงมาเปนภาษาทางการจดจารึกพระธรรมวินัยในรัชสมัยพระเจากนิษกะ
มหาราชซึ่งทรงเลื่อมใสนิกายนี้ ไดมีสังคายนาและจารึกพระธรรมวินัยได
เปนหลักฐานดีแลว ดังความพิสดารซึ่งกลาวมาแลวตอนกอน ๆ และ
เนื่องจากครั้งนั้น บรรดาคณาจารยที่มาประชุมไดรว มกันเรียบเรียง
คัมภีรมหาวิภาษา ฉะนัน้ นิกายนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา "นิกาย
ไวภาษิกะ"
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คณาจารยสําคัญของนิกาย
คณาจารยองคสําคัญของนิกายนี้ ในรัชสมัยพระเจากนิษกะมหาราช คือ
๑. พระปารศวะเถระ เดิมเปนพราหมณชาวแควนคันธาระ มา
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในวัน ๘๐ ป แลวจึงออกอุปสมบท มีผูเยย
หยันทานวาแกชราปานนี้ ปวยการบวช ทานจึงปฏิญญาวา หากไมได
บรรลุอรหัตผลพรอมทั้งอภิญญา ๖ วิโมกข ๘ ไซรก็ไมขอเอาสีขาง
กระทบที่นอนเลย กลาวคือไมขอลงนอนนั่นเอง ทานพยายามตั้งหนา
บําเพ็ญสมณธรรมอยูถึง ๓ ป ก็บรรลุอรหัตผล ฝายอุภโตภาควิมุตติ
สมเจตนจํานง ฉะนั้นจึงไดรบั ฉายวา "ปารศวะเถร" ทานเปนผูถวาย
คําแนะนําใหพระเจากนิษกะมหาราชชุมนุมสงฆทําสังคายนา ตัวทานได
เปนกรรมการผูหนึ่ง แตงคัมภีรพระสุตตันตอุปเทศศาสตร แตนา
เสียดายที่ตน ฉบับศูนยแลว
๒. พระวสุมิตร สําหรับคณาจารยรูปนีเ้ ปนปญหายุงยากซักซอน
เหลือเกิน เพราะปรากฏวาคณาจารยที่ชื่อวสุมิตรมีอยูหลายรูป อยาง
นอยก็มีอยู ๒ รูป คือพระวสุมิตรที่มีชีวิตราวพุทธศตวรรษที่ ๔ องคหนึง่
พระวสุมิตรในพุทธศตวรรษที่ ๖ อีกองคหนึ่ง ในที่นี้หมายเอาพระ
สุวมิตรองคหลัง ทานเปนชาวคันธาระ มีประณิธานมุงพระพุทธภูมิ
ไดรับเลือกเขาประชุมในสังคายนาและเปนประธานกรรมการรูปหนึ่ง ที่
เรียบเรียงคัมภีรมหาวิภาษา ไดรับยกยองจากพระเจากนิษกะมหาราชมาก
๓. พระธรรมตาระ หมดหนทางที่จะสืบประวัติ ทราบวาทาน
เปนผูแตงคัมภีรอรรถกถาพระธรรมบทและคัมภีรสังยุกตอภิธรรมหฤทัย
ศาสตร คัมภีรปญจวัสตุวภิ าษาศาสตร
๔. พระศีรโฆษะ หมดหนทางที่จะสืบประวัติ ทราบแตวาเปน
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ผูแตงคัมภีรอภิธรรมอมฤตรสศาสตรเทานั้น
๕. พระพุทธเทวะ หมดทางที่จะสืบประวัติเหมือนกัน พระ
วสุมิตร พระธรรมตาระ พระศีรโฆษะ พระพุทธเทวะ ทั้ง ๔ รูปเปน
คณาจารยไดรว มแตงคัมภีรมหาวิภาษา ถึงอยางนั้นตางก็ยังมีธรรม
ทัศนะแตกตางกันบางแงบางมุม และตางไดแสดงทัศนะของตนหักลาง
กัน ดังปรากฏในคัมภีรมหาวิภาษาโดยพิสดาร
ยังคณาจารยสําคัญอีกองคหนึ่ง ซึ่งมีชีวติ รวมยุคกับพระเจา
กนิษกะมหาราชเหมือนกัน ทานผูนั้นคือ พระอัศวโฆษ
ปญหาเรื่องพระอัศวโฆษ
ตามความเชื่อถือของพุทธบริษัทฝายมหายานตั้งแตดงั้ เดิมมาวา
พระอัษวโฆษเปนปฐมาจารยที่ประกาศลัทธิมหายานดวยการแตงคัมภีร
มหายานศรทฺโธตฺปาทศาสฺตร แตจากการคนควาของนักปราชญในยุค
ตอมา ปรากฏวาพระอัศวโฆษมิใชมีองคเดียวเสียแลว ในคัมภีรมหายาน
ภาสยะกลาววา คณาจารยทชี่ ื่ออัศวโฆษมี ๖ รูป ดังนี้
๑. พระอัศวโฆษรวมพุทธสมัยปรากฏในพระสูตรสสกฤตชื่อ
วิเศษอุณหิสราชาสูตร (ชื่อสูตรเหลานี้ขาพเจาแปลตามภาษาจีน)
๒. พระอัศวโฆษรวมพุทธสมัยแตเปนคนละองคกับองคตน
ปรากฏในพระสูตรสสกฤตชื่อมหายานมูลธรรมสูตร
๓. พระอัศวโฆษผูมีชีวิตอยูในพุทธศตวรรษที่ ๑ ปรากฏในสูตร
สสกฤตชื่อมณีวิสุทธิสูตร
๔. พระศัศวโฆษผูมีชีวิตอยูในพุทธศตวรรษที่ ๔ ปรากฏในสูตร
สสกฤตชื่ออภินิหารคุณสูตร
๕. พระอัศวโฆษผูมีชีวิตอยูในพุทธศตวรรษที่ ๖ ปรากฏในสูตร
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สสฤกตชื่อมหามายาสูตร
๖. พระอัศวโฆษผูมีชีวิตอยูในพุทธศตวรรษที่ ๘ ปรากฏในสูตร
สสกฤตชื่อนิตยคุณสมาธิสูตร
พระอัศวโฆษองคที่ ๕ นัน่ แหละเปนผูแ ตง มหายานศรัทโธตปาทศาสตร นี่เปนความเชื่อของนักศึกษากลุมหนึ่ง แมศาสตราจารยสุซุกิ
ก็มีความเห็นเชนนั้นเหมือนกัน แตศาสตราจารยโมราคามิและศาสตราจารยมอรีซีกิซินเคกลาววา ปญหาเรื่องคัมภีรมหายานศรัทโธปาทศาสตร
เปนนิพนธของทานอัศวโฆษ ยังจะเปนความจริงโดยเด็ดขาดไมได จาก
เหตุผลทางประวัติศาสตรบางอยางทําใหเชือ่ วา คัมภีรเลมนี้เปนฝมือของ
ชาวจีนแลวใสชื่อทานอัศวโฆษมากกวา ศาสตราจารยเหลียวฉีเชาแหงจีน
ก็สนับสนุนความคิดของนักปราชญญี่ปุน ๒ ทาน นอกจากนี้เรื่องของ
พระอัศวโฆษยังไปปรากฏมีอยูในประวัตพิ ุทธศาสนาของตารนาถ
ปรากฏในนิทานกถาอื่น ๆ อีกหลายแหงลวนกลาวไมใครครงกันในเรื่อง
ป พ.ศ. และเหตุการณ เห็นจะเปนเพราะความยุงยากและที่มาที่ไปใน
เรื่องประวัติพระอัศวโฆษมากมายสลับซับซอน ไมเปนอันยุติถูกตองได
นี่เอง มิสเตอรเคินจึงลงมติตัดสินอยางรําคาญวา พระอัศวโฆษเปน
บุคคลในเทพนิยายเทานั้น มิไดมีอยูจริงเลย และความจริงนั้นพระ
อัศวโฆษคือภาคหนึ่งแหงพระอิศวร ซึ่งปรากฏในเทพนิยายปกรณัม
นั่นเอง
แตขาพเจาเชื่อวาพระอัศวโฆษมีจริง และเปนพระเถระสําคัญรวม
รัชสมัยพระเจากนิษกะมหาราช ในปกรณคัมภีรสิทธิ์ของธิเบตปรากฏวามี
หนังสืออยูเลมหนึ่งกลาวถึงสมณะลิขิต ซึ่งทานอัศวโฆษะมีถวายพระเจา
กนิษกะมหาราช เมื่อประมาณสัก ๓๐ กวาปมาแลว นักคนควาชาว
ญี่ปุนคนหนึ่งไดแปลถายออกจากภาษาธิเบตเปนภาษาญี่ปุน นอกจากนี้
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ในหนังสือ ประวัติพระอัศวโฆษ ซึ่งพระกุมารชีพไดแปลออกจาก
สสกฤตสูภาษาจีนเมื่อพุทธศตวรรษที่ ๙ ก็มีรายละเอียดที่เชือถือได
เราจึงสรุปวาพระอัศวโฆษเปนคณาจารยฝายสาวกยาน หาใชฝายมหายานดังที่เขาใจไม หลักฐานอืน่ อีกคืองานนิพนธของทาน ยกเวนคัมภีร
มหายานศรัทโธตปาทศาสตร ซึ่งนักปราชญสวนใหญไดพสิ ูจนแลววาไม
ใชงานของทานแนนอน งานนิพนธของทานอื่น ๆ ลวนแสดงออกถึงคติ
ธรรมฝายสาวกยาน และมันควรจะเปนไปไดวา ทานก็เปนภิกษุในนิกาย
สรวาสติวาทิน คราวนี้เกิดมีปญ
 หาขึ้นวา ก็ในพระสูตรสสกฤตดังกลาว
มาขางตนหลายสูตรซึ่งอางถึงชื่อทานเลา จะควรเชื่อถือตามไดเพียงไร
ขาพเจาขอตอบวา สําหรับพระสูตรสสกฤตฝายมหายานดังกลาวมา
ขางตน เปนของเกิดในชั้นหลังพุทธศตวรรษที่ ๕ แลว สวนเหตุผลเรื่อง
พระสูตรฝายมหายานเกิดหลังพุทธศตวรรษที่ ๕ มีอยางไร จะไดกลาว
ตอไปในบทวาดวยวรรณคดีฝายลัทธิมหายานในภาค ๒ ของหนังสือ
เลมนี้
ประวัติพระอัศวโฆษ
ทานอัศวโฆษเปนชาวเมืองสาเกตในแควนอโยธยา มีความรอบรูใน
พระเวทและเปนนักจินตกวีมีชื่อ กับทั้งยังเปนนักโตวาทีฝปากเยี่ยมผูห นึ่ง
ชื่อเดิมของทานมิใชชื่ออัศวโฆษ ตามประวัติเลาวา เนื่องดวยทานเปน
นักโตวาทีในทางปรัชญา จึงจาริกทองเที่ยวไปในแควนมคธและอินเดีย
ตอนกลาง เที่ยวแสดงความรูทาทายใหภิกษุสงฆมาปุจฉาวิสัชนาขอธรรม
ในลัทธิพราหมณกับพระพุทธศาสนาวาใครจะวิเศษลึกซึ้งกวา ก็ปรากฏวา
ไมมีภิกษุรูปใดอาจโตอภิปรายดวยได จนวันหนึ่งพระปราศวะเถระจาริก
มาจากอินเดียเหนือ ลงมาสูแควนมคธทราบเรื่องราวเขา ก็ขอประกาศโต
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อภิปรายกับอัศวโฆษทานกลางชุมนุมแหงพระราชบดีสมณะชีพราหมณ
ประชาราษฎร อัศวโฆษทระนงในความรูของตนยิ่งนักและกลาวดูหมิน่
พระปารศวะ ถึงกับทาวา หากตนแพจะตัดลิ้นออก แตเมื่อเปดอภิปราย
แลวผลก็คืออัศวโฆษแพ พระปารศวะไมประสงคใหตัดแตขอใหอัศวโฆษบวชเปนภิกษุเปนการตอบแทน เมื่อบวชแลวอัศวโฆษไดร่ําเรียน
ศึกษาพระธรรมวินัยลึกซึ้ง ก็เกิดความดื่มด่าํ ในพระพุทธศาสนายิ่งนัก
เลยออกประกาศพระธรรมดวยความรูความสามารถของตน ปรากฏ
ชื่อเสียงวาเทศนาไพเราะจับอกจับใจผูฟงทั่วทั้งอินเดีย คราวหนึ่งมคธ
เปนศึกกับพวกงวยสี พระเจากนิษกะมหาราชยกทัพลงมาลอมกรุง
ปาฏลีบุตร ทางนครปาฏลีบุตรเห็นวาจะสูท ัพพวงงวยสีไมไหว จึงขอ
เจรจาสงบศึก พระเจากนิษกะมหาราชบอกวาตองเสียคาชดเชยเปน
จํานวนทอง ๓ โกฏิ ทางนครปาฏลีบุตรไมมีทองเลยแมแตโกฏิเดียวจะ
ใหได พระเจากนิษกะมหาราชตรัสวา เมื่อไมมีทองจะให ก็ขอเอาของ
มีคาในประเทศ ตีราคาใหก็ได ของมีคานั้นคือบาตรของพระพุทธองค ๑
แลวตัวพระอัศวโฆษอีก ๑ พระราชากรุงปาฏลีบุตรจึงจําพระทัยมอบให
ไป พระเจากนิษกะจึงอัญเชิญพระพุทธบาตรและทานอัศวโฆษมาสูราชธานี
พวกเสนาบดีมขุ อํามาตยพากันซุบซิบกันวา พระพุทธบาตรนะสมควร
แลวทุกประการ แตทําไมภิกษุรูปเดียวถึงตีราคาคาตัวสูงอยางนั้น ใน
ประเทศอินเดียก็มภี ิกษุมากมายทําไมจึงทรงยกยองภิกษุรูปนี้นัก ความ
ทราบไปถึงพระเจากนิษกะ จึงทรงปรารถนาจะใหบรรดาขาราชการ
ประจักษคุณวิเศษของทานอัศวโฆษ โปรดใหเอามา ๗ ตัวไปอดอาหาร
อยู ๖ วัน แลวโปรดใหชุมนุมสงฆตลอดจนขุนนางอํามาตยใหญนอย
และทวยราษฎรมาอยูกันโดยพรั่งพรอม ทรงอาราธนาพระอัศวโฆษให
แสดงธรรม ที่ประชุมไดฟงพระธรรมเทศนาอันไพเราะจับใจตางพากัน
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ซาบซึ้ง แมแตมา ๗ ตัวซึ่ง ถูกพาตัวมา ณ ที่ประชุมดวย พระ
ราชาธิบดีดํารัสใหมหาดเล็กนําหญาไปใหกิน มาทั้ง ๗ ก็หาสนใจไม
กลับยืนสงบฟงธรรมจนน้ําตาไหล กิตติศัพทของทานอัศวโฆษจึงโดงดัง
ไปทั่วอินเดียเหนือวา แสดงธรรมจนชั้นสัตวเดรัจฉานมีมาเปนตนก็
ซาบซึ้ง ฉะนั้นจึงไดฉายาวาอัศวโฆษ
งานนิพนธอันมีชื่อเสียงของทานคือ มหากาพย "พุทธจริต" ซึ่ง
แตงเปนบทกวีอันไพเราะมีลลี าแหงชีวิตอันบรรเจิด พรรณนาพุทธประวัติ
ตั้งแตประสูติ ตรัสรูแสดงธรรมโปรดสัตว จนถึงดับขันธปรินิพพาน มี
จํานวนโศลก ๒๑๑๐ โศลก แตในปจจุบันนี้ฉบับสสกฤตขาดตกหลนไป
มากเปนที่นาเสียดาย คงเหลือเพียง ๑๐๑๑ โศลกเทานั้น (พุทธจริตได
แปลเปนภาษาจีนโดยพระธรรมรักษในพุทธศตวรรตที่ ๙ แตก็ยังเปน
ฉบับไมสมบูรณ ฉบับธิเบตก็มีแปล) กวีนิพนธพุทธจิตนี้ปรากฏวาได
รับความนิยมยกยองของประชากรพุทธบริษัททั้งฝายสาวก และ
มหายานสมัยหนึ่ง ถึงกับนํามาเปนบทสดุดีพระรัตนตรัยในอารามตาง ๆ
ทั้งในประเทศอินเดียและนอกอินเดีย นิพนธชิ้นนี้ไดสรางเกียรติคณ
ุ อัน
สูงยิ่งแกทานอัศวโฆษ ถึงกับนักปราชญทางวรรณคดีสสกฤตยกยองทาน
วาเปนรัตนกวีชั้นเยีย่ มคนหนึ่ง เสมอทานฤษีวาลมีกิ ผูนพิ นธมหากาพย
รามยณะ และเสมอทานอัศวโฆษยังรจนา "เมฆฑูต" และ "รฆุวงศ" นั่น
เทียว นอกจากนี้ทานอัศวโฆษยังรจนา "สูตราลังกา" ซึ่งตนฉบับ
สสกฤตไดสูญเสียแลว คงเหลือแตฉบับแปลเปนภาษาจีนโดยทานกุมารชีพราวพุทธศตวรรษที่ ๙ "รัฐปาลสูตร" ซึ่งทานอัศวโฆษนําเอามาจาก
พระสูตรในมัชฌิมนิกาย และไดแตงฉันทบรรยายประกอบ "ทศอกุศล
ธรรมปฏิปทาสูตร" และ "ฉคติสังสาระสูตร" นอกจากนีย้ ังมี "นิครนถปุจฉา อนาตมาสูตร" นอกนัน้ มี "คัณฑีสโตตฺรคาถา" "เสานฺทรนันท"
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"ศาริปุตฺรปฺรกรณมฺ" นอกจากคุณวิเศษในทางจินตกวีและความเปน
ธรรมกถึกของทานแลว ยังปรากฏวาทานอัศวโฆษเปนนักดนตรีที่เกงกาจ
อีกดวย ในตํานานของจีนเลาวาทานไดลาสมณเพศมาเปนอุบาสกอยู
ระยะหนึ่ง เพื่อแตงจังหวะดนตรีประสานขับกับเนื้อฉันท ในบทละครรอง
เรื่อง "รัฐปาละ" ของทาน อันจัดไดวาทานเปนผูประกาศพระศาสนาดวย
วิธีใชธรรมสังคีตะ ปรากฏผลวาวิธีแผพระธรรมดวยธรรมสังคีตะของ
ทานนี้ไดผลอยางไมคาดฝน เพราะประชาชนผูมาชมการแสดงละคร
ประกอบธรรมและสดับดนตรี พากันซาบซึ้งตรึงตราในรสพระสัทธรรม
ทั่วหนากัน ขาพเจาอยากสันนิษฐานวา ดนตรีในลัทธิพิธีทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะดนตรีในศาสนาพิธีฝายลัทธิมหายานคงจะไดเคามา
จากทานอัศวโฆษบาง
นอกจากคณาจารยดังกลาวแลวยังมีคณาจารยอีกมากรูป ทั้งที่มี
ชีวิตกอนรัชสมัยพระเจากนิษกะ และมีชวี ติ หลังพระเจากนิษกะแลวนาน
ไกลอีกเปนจํานวนมาก ทั้งนีย้ อมเปนหลักฐานแสดงวา นิกายสรวาสติวาทินเคยรุงโรจนอยูใ นอินเดียรวมพันปทีเดียว
วินัยปฎก
ไมตองกังขาอะไรอีกเลยที่วา นิกายนีไ้ ดมีพระไตรปฎกพรอมทั้ง
อรรถกถาโดยสมบูรณของตนเอง หลักพระธรรมวินัยก็ใกลเคียงกับคติ
ฝายเถรวาททีส่ ุด ยกเวนหลักธรรมในรุนอภิธรรมบางขอเทานั้น วินัย
ปฎกของนิกายนี้ไดถกู แปลถายทอดรักษาไวในภาษาจีนที่สําคัญ คือ
๑. ทศภาณวารวินัย เปนคัมภีรวินัยที่สําคัญมาก มีความยืดยาว
ถึง ๖๑ ผูก แปลสําเร็จดวยความรวมมือของนักธรรมทูต ๔ ทานคือ
พระปุณยาตระ พระธรรมรุจิ พระวิมลรักษ และทานกุมารสุชีพ ใน
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พุทธศตวรรษที่ ๙ เรียกชื่อในภาษาจีนวา "จับสงลุก"
๒. สรวาสติวาทวินัยมาตก สังฆวรมันเปนผูแปลเปนหนังสือ ๑๐
ผูก เรียกชื่อในภาษาจีนวา "พีนิ้มอติกเล็กแค"
๓. สรวาสติวาทวินัยภาษา ไมปรากฏชื่อผูแปลเปนหนังสือ ๙ ผูก
เรียกชื่อในภาษาจีนวา "สักพอตอพี พอซาหลุง"
๔. มูลสรวาสติวาทวินยั สมณะอี้จิงแปลเปนหนังสือ ๕๐ ผูก
๕. สรวาสติวาทวินัยสังยุกตวัตถุ สมณะอี้จิงแปลเปนหนังสือ
๔๐ ผูก
๖. สรวาสติวาทวินัยสังฆเภทวัตถุ สมณะอี้จิงแปลเปนหนังสือ
๒๐ ผูก
๗. สรวาสติวาทวินัยนิทานมาตรกา สมณะอี้จิงแปล
๘. สรวาสติวาทวินัย ๑๐๑ กรรม สมณะอี้จิงแปลเปนหนังสือ
๑๐ ผูก
๙. สรวาสติวาทวินัยสังคหะ สมณะอี้จิงแปลเปนหนังสือ
๑๔ ผูก
๑๐. สรวาสติวาทภิกษุณีวนิ ัย สมณะอี้จิงแปลเปนหนังสือ
๒๐ ผูก ฯลฯ
สมณะอี้จิงเปนนักปฏิบัตพิ ระวินัยที่เครงครัด ทานไดจาริกไปศึกษา
พระธรรมวินัยที่อินเดียในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ จนสําเร็จวิชาตาม
ประสงคจึงเดินทางกลับประเทศจีน และไดแปลคัมภีรที่เชิญมาดวย
รวมงานแปลของทานคือแปลคัมภีร ๕๖ ปกรณเปนหนังสือ ๒๓๐ ผูก
ในจํานวน ๒๓๐ ผูกนั้นวาเปนพระวินัยเสีย ๑๖๗ ผูก
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พระสุตตันตปฎก
พระสุตตันตปฎกของนิกายนี้เชนเดียวกับวินัยปฎกที่เราตองอาศัย
ฉบับแปลของจีนมาเปนปทัฏฐานในพากยจีน ปรากฏวาพระสูตรแหง
นิกายทั้ง ๔ ซึ่งเรียกวา "อาคม" คือ
๑. ทีรฆาคม ตรงกับบาลีทีฆนิกาย แปลโดยพระพุทธยศใน
พุทธศตวรรษที่ ๙
๒. มัธยมาคม ตรงกับบาลีมัชฌมินิกาย แปลโดยพระสังฆเทวะ
และสังฆรักษะในพุทธศตวรรษที่ ๘
๓. เอโกตตราคม ตรงกับบาลีอังคุตตรนิกาย แปลโดยพระ
ในพุทธศตวรรษที่ ๙
๔. สังยุกตาคม ตรงกับบาลีสังยุตตนิกาย แปลโดยพระคุณภัทร
ในพุทธศตวรรษที่ ๙
แตอาคมทั้ง ๔ ดังกลาวนี้ ปรากฏในบันทึกของคณาจารยชื่ออึงวา
เปนของนิกายมหาสังฆิกะ แตบันทึกของคณาจารยฮวบฉวนกลาวแยงวา
เอโกตตราคมเปนของมหาสังฆิกะ สวนมัธยมาคมและสังยุกตาคมเปน
ของนิกายสรวาสติวาทิน ทีรฆาคมเปนของนิกายมหิศาสกะ ที่บังเกิดเปน
ปญหาขึ้นเชนนี้ก็เพราะผูแปลอาคมทั้ง ๔ มิไดบอกชื่อนิกายเจาของ
คัมภีรไวใหดว ย ไมเหมือนกับฝายวินยั ปฎก ซึ่งผูแปลไดบันทึกกํากับไว
วาเปนของนิกายใด ศาสตราจารยเหลียงฉีเชาวิจารณวา สังยุกตาคมเดิม
นาจะเปนของฝายสรวาสติวาทิน แลวผูแปลไดนําฉบับฝายมหาสังฆิกะ
แปลเพิ่มเติมเขาไว ทั้งนี้เพราะพระธรรมนันทิผูแปลถายทอด ทานเปน
ชาวตุขารา ซึ่งเปนอาณาจักรที่นิกายสรวาสติวาทินแพรหลายอยู นัก
โบราณคดีไดขุดพบคัมภีรสรวาสติวาทวินยั ภิกษุณีปาฏิโมกขจารึกดวย
อักษรงวยสี ณ ดินแดนตุขารานี้ มัธยมาคมก็นาจะเปนของสรวาสติ-
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วาทิน เพราะนักแปลทั้ง ๒ ทานคือพระสังฆเทวะ และสังฆรักษะเปน
ชาวกาศมีระ อันเปนแหลงของสรวาสติวาทิน นอกจากนีผ้ ลงานอื่น ๆ
ของทานทั้ง ๒ รูปก็เจนไปทางแปลปกรณของนิกายนีเ้ ปนหลักฐานยืนยัน
สวนอีก ๒ อาคม ศาสตราจารยเหลียงฉีเชาเชื่อวา ทีรฆาคมนาจะเปน
ของนิกายธรรมคุปตะ และสังยุกตาคมนาจะเปนของนิกายมหิศาสกะ
อนึ่งในอภิธรรมโกศศาสตรไดมีคําอางถึง "กษุทราคม" คือขุททกนิกาย
ในบาลีอีกคัมภีรหนึ่งดวย แตในฉบับภาษาจีนหามีแปลไวโดยสมบูรณ
หรือเปนพิเศษโดยเฉพาะปกรณหนึ่งไม คงมีแตสูตรสั้น ๆ ในนิกายนี้
แปลโดยเอกเทศตางหากเล็กนอยเทานั้น ศาสตราจารยอกานุมาได
เปรียบเทียบอาคมของจีนกับนิกายทั้ง ๔ ของฝายบาลีไววา ทีรฆาคม
มีอยู ๓๐ สูตร สวนทีฆนิกายมี ๓๔ สูตร มัธยมาคมไมมีพระสูตร
๑๙ สูตร ซึ่งในมัชฌิมนิกายมีสูตร ในอังคุตตรนิกายกวางขวางกวา
เอโกตตราคม และทําใหดูคลายกับวาคัมภีรท ั้ง ๒ เรื่อง ตางฝายตางมี
ที่มาไมเหมือนกัน ขอความในสังยุกตาคมมีนอยกวาสังยุตตนิกายมาก
กับทั้งมีสูตรที่ไมมีในสังยุตตนิกายอีกดวยหลายสูตร บางสูตรปรากฏใน
อังคุตตรนิกาย แตกลับมีในสังยุกตาคม นี่เปนลักษณะยอ ๆ ของ
อาคมทั้ง ๔ มันเปนการแนนอนเหลือเกินที่การเรียบลําดับสูตรเหลานีม้ ี
สวนแตกตางกันกับฝายบาลี แตหลักธรรมสวนใหญก็ตรงกันกับฝาย
บาลี อาคมทั้ง ๔ จึงเปนทีรับรองทุก ๆ นิกายรวมทั้งลัทธิมหายาน
ดวย วาเปนพระพุทธวจนะทีแ่ ทจริงทีเดียว แมจะมีอะไรปลีกยอยที่
ตางกัน ก็เปนเพราะการขาดตกบกพรองจากวิธีจําทรงโดยทางมุขปาฐะ
เทานั้น
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พระอภิธรรมปฎก
นิกายสรวาสติวาทินมีอภิธรรมมากพอดู ฝายบาลี และนิกายนี้
นิยมบูชาอภิธรรมมากไมแพนิกายโคกุลิกะ การเผยแผก็ถอื หลักปรัชญา
ในอภิธรรมเปนสําคัญ และเนื่องดวยนิกายโคกุลิกะไมเจริญแพรหลาย
เทียบเทาฝายสรวาสติวาทิน ฉายาวา "นิกายอภิธรรม" จึงตกมาเปนของ
สรวาสติวาทินแทน อภิธรรมฝายบาลีมี ๗ ปกรณฉันใด ฝยสรวาทสติวาทินก็มีอภิธรรม ๗ เลมฉันนั้น เรียกวา "สัตตัปปกรณะ" แตที่
นับถือกันวาเกาที่สุด ไดแกอภิธรรม ๖ ปกรณเรียกวา "ษัฑปาทาภิธรรม" หรืออภิธรรมอันเปนบาทฐานทั้ง ๖ คือ
๑. อภิธรรมสังคีติบรรยายปาทศาสตร ในฉบับแปลของภาษาจีน
กลาววาเปนนิพนธของพระอรหันตสารีบุตรมหาเถระ แตหนังสืออธิบาย
อภิธรรมโกศของยโศมิตรกลาววา เปนของพระมหาโกฏฐิตะ แปลสูภาษา
จีนโดยสมณะเฮี่ยงจัง ในพุทธศตวรรษที่ ๑๑ เปนหนังสือ ๒๐ ผูก
คัมภีรเลมนี้แตงเปนทํานองอรรถกถาแหงสังคีติสูตรในทีรฆาคม (สังคีติสูตรในทีฆนิกายบาลีก็มี เปนภาษิตของทานสารีบุตร) ขอความในคัมภีร
มีสวนละมายกับคัมภีรธรรมสังคณีฝายบาลี เราไดแนวคิดของสรวาสติวาทินในปกรณนี้คือเรื่องอสังขตธรรม จิต เจตสิก และอื่น ๆ แบงเปน
๑๒ วรรค
๒. อภิธรรมสกันธปาทศาสตร ในฉบับแปลของจีนกลาววาเปน
นิพนธของพระอรหันตโมคคัลลานะมหาเถระ แตยโศมิตรวาเปนของ
พระสารีบุตร ทานสมณะเฮีย่ งจังเปนผูแปลเปนหนังสือ ๒๐ ผูก แบงเปน
๒๑ วรรค หรือ ๒๑ ขันธ ฝายสรวาสติวาทินนับถือวาเปนปกรณที่
สําคัญมาก และมีอายุเกาแกที่สุด มีผูเทียบเคียงวาคลายกับคัมภีร
วิภังคะฝายบาลี
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๓. อภิธรรมปฺรชฺญาปฺติปาทศาสตร (หรือบัญญัติปาท) ฝายจีนวา
เปนของพระอรหันตมหากัจจานะ ยโศมิตรวาเปนของพระโมคคัลลานะ
แปลเปนจีนโดยพระธรรมปาละในพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เปนหนังสือ ๗ ผูก
รูสึกวาจะไมเปนฉบับแปลที่สมบูรณ
๔. อภิธรรมวิชญาณกายปาทศาสตร พระเทวศรมันแหงอินเดีย
ภาคกลางครั้งพุทธศตวรรษที่ ๓ เปนผูแตง เปนคัมภีรสาํ คัญอีกปกรณ
หนึ่งซึ่งประกาศทฤษฏีฝายสรวาสติวาทินไวเต็มที่ สมณะเฮี่ยงจังเปนผู
แปลเปนจีน เปนหนังสือ ๑๖ ผูก แบงเปน ๖ ขันธะ ขันธะแรกชื่อ
โมคคลีปุตตขันธะ ผูแตงไดวิพากษลบลางความคิดของพระโมคคลีบุตร
ติสสเถระผูเปนประธานแหงตติยสังคายนาฝายเถรวาท ซึ่งถือคติวาธรรม
ในอดีตและอนาคตไมมี ขันธะที่ ๒ ชื่อปุคคลขันธะไดวจิ ารณโตแยงกับ
คติธรรมฝายนิกายวัชชีบุตรซึ่งถือวามีอัตตาปรมัตถอยู อานแลวทําใหนกึ
ถึงกถาวัตถุฝายบาลี
๕. อภิธรรมปกรณะปาทศาสตร พระวสุมิตรเถระแตงใน
พุทธศตวรรษที่ ๔ แปลเปนจีนโดยสมณะเฮี่ยงจัง เปนหนังสือ ๑๖ ผูก
แตยังมีฉบับแปลอีกฉบับหนึ่งซึ่งแปลโดยคุณภัทรและโพธิยศ เมื่อพุทธศตวรรษที่ ๙
๖. อภิธรรมธาตุกายปาทศาสตร ของพระวสุมิตรแปลเปนจีน
โดยสมณะเฮี่ยงจัง แตแปลอยางรวบรัดใจความเปนหนังสือเพียง ๓ ผูก
เทานั้น บันทึกของทานกุยกีกลาววา ตนฉบับเดิมมีโศลกอยู ๖๐๐๐ โศลก
ที่แปลเปนจีนเพียง ๘๓๐ โศลกเทานั้น ยโศมิตรกลาววาคัมภีรเลมนี้
เปนของปุราณะหาใชของวสุมิตรไม อนึ่งปกรณนี้พอเทียบเคียงไดกับ
คัมภีรธาตุกถาฝายบาลี
นอกจากษัฑปาทาภิธรรมทั้ง ๖ นี้แลว ยังมีคัมภีร "ชฺญาณปร-
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สฺถานศาสตร" ซึ่งเปรียบเทียบเหมือนรางกายของอภิธรรมทั้ง ๖
ษัฑปาทาภิธรรมเปรียบเหมือนบาทหรือเปรียบดุจปกของรางกายรางนี้
คัมภีรเลมนี้มีความสําคัญมากทํานองแตงขึน้ อธิบายควาใมนษัฑปาทาภิธรรม
กลาวกันวาพระกาตยายนีบตุ รเปนผูรจนาในแควนจีนภูกติ ณ อาราม
ตามสวัน เกีย่ วกับศักราชซึ่งทานผูนี้มีชีวิตอยูยังเปนปญหา ในบันทึกของ
สมณะเฮีย่ งจังวา ทานผูนี้มีชวี ิตอยูใ นพุทธศตวรรษที่ ๓ แตตามความ
เห็นของขาพเจาเห็นวาคัมภีรชฺญาณปรสฺถานศาสตรเปนของแตงภายหลัง
ษัฑปาทาภิธรรม ฉะนั้นพระกาตยายนีบุตรจึงควรจะมีชีวติ ราวพุทธศตวรรษที่ ๕ อยางไรก็ดีคณาจารยรูปนี้ไดเปนผูประกาศทฤษฎีฝาย
สรวาสติวาทินใหแพรหลายยิง่ ขึ้น จากขอความในคัมภีรท ี่รจนาเราจะเห็น
ขอคิดที่แหลม ๆ หลายขอเกีย่ วกับหลักปรัชญาฝายนิกายนี้ สําหรับใน
พากยจีนนัน้ ปรากฏวาในพุทธศตวรรษที่ ๙ โคตมะและสังฆเทวะแหง
กาศมีระกับจูโฟเนียนรวมกันแปลฉบับหนึ่ง อีกฉบับหนึ่งสมณะ
เฮี่ยงจังแปลในพุทธศตวรรษที่ ๑๑ คัมภีรน ี้แบงออก ๘ ขันธะ คือ
๑. สังยุกตขันธ วาดวยเรือ่ งหลักธรรมทั่วไปและภูมแิ หงพระ
อริยะ เรื่องปุคคละ เรื่องหิริโอตตัปปะ เรื่องรูปธรรม ฯลฯ
๒. สังโยชนขันธ วาดวยเรื่องสังโยชน อนุสัย อาสวะ ทิฐิ ฯลฯ
๓. ญาณขันธ วาดวยเรื่องวิมุตติญาณ อันดับของญาณ ฯลฯ
๔. กรรมขันธ วาดวยเรื่องกรรมตาง ๆ ของสัตว
๕. มหาภูตขันธ วาดวยมหาภูตรูปทั้ง ๔ มี ดิน น้ํา ไฟ ลม
และเรื่องปจจัย ฯลฯ
๖. อินทรียข ันธ วาดวยเรือ่ งอินทรีย ๒๒ ฯลฯ
๗. สมาธิขันธ วาดวยเรื่องสมาบัติตาง ๆ ฯลฯ
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๘. ทัศนะขันธ ประมวลเรือ่ งหลักธรรมสําคัญ ๆ ที่ควรทราบ
ควรรู
มหาวิภาษาศาสตร
นอกจากคัมภีรอภิธรรมทั้ง ๖ รวมทั้งคัมภีรชฺญาณปรสฺถานศาสตร
เรียกวา "สัตตัปปกรณะ" คืออภิธรรม ๗ คัมภีรแลว ฝายสรวาสติวาทินยังมีคัมภีรอภิธรรมที่ยิ่งใหญอกี ปกรณหนึ่งคือคัมภีร "มหาวิภาษาศาสตร" เปนปกรณพิเศษหึมายืดยาว อรรถาธิบายความในอภิธรรมทั้ง
๗ ปกรณ โดยเฉพาะก็คืออธิบายแกความลีล้ ับยนยอในคัมภีรชฺญาณปรสฺถานศาสตรแลว ยังไดรวบรวมมติของคณาจารยฝายพระพุทธศาสนานิกายอืน่ ๆ ตลอดจนหลักปรัชญาฮินดูในยุคนัน้ พรอมทั้งใหขอ
คิดวิพากวิจารณไวโดยสมบูรณอีกดวย สมณะเฮีย่ งจังกลาววาเปนผล
งานรวมกันรจนาของบรรดาพระมหาเถรานุเถระ ๕๐๐ องคที่มาประชุม
ชําระสังคายนาพระไตรปฎก ณ กุณฑลวันวิหาร แควนกาศมีระ ใน
รัชสมัยพระเจากนิษกะมหาราช (ดูบทวาดวยสังคายนาของนิกายสรวาสติวาทินประกอบ) ในวสุพนั ธุนิทานเลาวา ในที่ประชุมรอยกรอง
รจนาคัมภีรอปุ เทศอรรถาธิบายพระไตรปฎกนี้ โดยเฉพาะการรจนา
คัมภีรอภิธรรมหาวิภาษาศาสตร ทานอัศวโฆษไดเปนผูต กแตงทาง
อักษรศาสตร สิ้นเวลา ๑๒ ป เปนโศลกถึง ๑ แสนโศก ฉบับที่แปล
เปนจีนมี ๒ ฉบับ พระพุทธภัทรแปลฉบับหนึ่งแตเปนฉบับไมสมบูรณ
สมณะเฮีย่ งจังแปลอีกฉบับหนึ่งนับวาเปนฉบับที่สมบูรณ มีความยืดยาว
ถึง ๒๐๐ ผูกหนังสือ แมในคลังปริยัติธรรมในประเทศธิเบต ซึ่งไดชื่อวา
มีคัมภีรสสกฤตมาก ก็ยังขาดปกรณณชุดนี้ จนกระทั่งตองอาศัยแปลจาก
ภาษาจีนไปศึกษาเลาเรียน การจัดระเบียบของมหาวิภาษาศาตรก็เปน
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อยางเดียวกับคัมภีรชฺญาณปรสฺถานสุขุมประณีต จนนักศึกษาเห็นคัมภีร
นี้เขาก็ทอใจเปนสวนมาก วาเปนปกรณทยี่ ากและลึกซึ้งเสียจริง ๆ
อนึ่งนอกจากอภิธรรมปกรณดังกลาวมาแลว ในยุตตอมาทีม
คณาจารยฝายสรวาสติวาทิน แตงปกรณวิเศษกันอีกมากมายที่สําคัญ
เชน สังยุกตาภิธรรมหฤทัยของพระธรรมตาระ นยายนุสารศาสตรของ
พระสังฆภัทร อภิธรรมโกศาสตรของพระวสุพันธุ อภิธรรมอมฤตรสศาสตรของพระศีรโฆษะ ฯลฯ
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บทที่ ๒๗
หลักธรรมนิกายสรวาสติวาทิน
นิกายสรวาสติวาทินไดจดั ระเบียบแหงธรรมทั้งปวงเปน ๗๕
ประการ คือ รูปธรรม ๑๑ จิตตธรรม ๑ จิตตสัมปยุตตธรรม ๔๖
จิตตวิปปยุตตธรรม ๑๔ อสังขตะ ๓ รวม ๗๕ มีรายละเอียดดังนี้
รูปธรรม ๑๑
ไดแกจักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย
เรียกวาอินทรีย ๕ รูปวิสัย สัททวิสัย คันธวิสัย รสวิสัย ผัสสะวิสัย
เรียกวาวิสัย ๕ กับอวิญญัติรูปอีก ๑ รวมเปน ๑๑
จิตตธรรม ๑
ไดแกธรรมชาติที่รูคิดเปนที่เก็บสั่งสมแหงกุศลากุศล มีพฤตติเปน
ไปในอายตนะทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เกิดจักขุวิญญาณ
โสตะวิญญาณ ฆานะวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ ทําหนาที่
รูอารมณ
จิตตสัมปยุตตธรรม ๔๖
ก. มหาภูมกิ ธรรม ๑๐ ไดแกเวทนา สัญญา เจตนา สัมผัส
มติ สติ มนสิการ อธิโมกข สมาธิ เจตสิกทั้ง ๑๐ นี้ เปนไดทั้งกุศล
อกุศล อัพยากตะเปนประพฤติรวมกับจิตเมื่อจิตขึ้นสูวิถรี ับอารมณทุก
ครั้งไป เชนจิตสําแดงพฤติรับอารมณใด เจตสิกที่เสวยอารมณก็เปน
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เวทนา เจตสิกจําอารมณก็เปนสัญญา เจตสิกแสวงหาอารมณตามความ
ประสงคก็เปนเจตนา เจตสิกที่เนื่องมาจากกระทบอารมณก็เปนสัมผัส
เจตสิกที่ตองการอารมณหรือพอใจในอารมณเปนฉันทะ เจตสิกที่เลือก
คัดอารมณก็เปนมติ เจตสิกทีพ่ ิจารณาอารมณเปนมนสิการ เจตสิกที่
ตัดสินอารมณก็เปนอธิโมกข เจตสิกที่ทําหนาที่พุงตรงผูกพันกับอารมณ
อันสูวิถีรับอารมณเดียวก็เปนสมาธิ เนื่องจากเจตสิกเหลานี่ทําหนาที่
ประกอบกับจิตทุก ๆ ครั้งที่จิตขึ้นสูวิถี จึงชื่อวามหาภูมกิ ธรรมคือธรรม
ที่เปนไปในภูมิอยางใหญโตกวางขวาง
ข. มหากุศลภูมิกธรรม ๑๐ ไดแก ศรัทธา อัปปมาทะ ปสสัทธิ
อุเบกขา หิริ โอตตัปปะ อโลภะ อโทสะ อหิงสา วิริยะ เจตสิกเหลานี้มี
ธรรมชาติเปนกุศลแท ๆ เกิดกับจิตที่เปนกุศล
ค. มหากิเลสภูมิกธรรม ๖ ไดแกโมหะ ปมาทะ โกสัชชะ
อศรัทธา ถีนะ อุทธัจจะ เจตสิกเหลานี้มีธรรมชาติเปนอาวรณฝาย
อัพยากตะ เกิดขึ้นแกจติ ที่ยังมีอาสวะ
ง. มหาอกุศลภูมิกธรรม ๒ ไดแก อหิริ อโนตตัปปะ เปน
ธรรมชาติฝา ยอกุศลเกิดกับจิตที่เปนอกุศล
จ. อุปกิเลสภูมิกธรรม ๑๐ ไดแกโกธะ มักขะ มัจฉริยะ อิจฉา
ปโทสะ วิหิงสา อุปนาหะ มายา สาเถยยะ มทะ เปนธรรมชาติฝาย
อกุศลเกิดกับจิตอกุศล
ฉ. อนิยตะภูมิกธรรม ๘ ไดแกวิตก วิจาร มิทธะ กุกกุจจะ
ราคะ ปฏิฆะ มานะ วิจิกจิ ฉา 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
สรวาสติวาทินไดประดิษฐสภาพซึ่งเปนสังขารแตก็ไมใชจิตสัมปยุตต
ทั้งไมใชรูปธรรมขึ้น เรียกวาจิตตวิปยุตตสังขาร เชนสภาวะที่ไดเรียกวา
ปตติ ในบาลีหรือเรียกวา ปฺราปฺติ ในสสกฤต คือ สภาพที่เราไดปญญา
ไดกุศล ไดอกุศล ฯลฯ สภาพที่ไดจึงตองมีอยูโดยเอกเทศอันหนึ่ง
สวนสภาพใดที่ตรงกันขามกับสภาพได สภาพนัน้ เรียกวา อปตติ หรือ
อปฺราปฺติ สภาพดังกลาวนี้ฝายสรวาทติวาทินบอกวามีสภาวะเอกเทศ
ตางหากจากจิตใจและวัตถุ
สัมปโยคนัย
ฝายสรวาสติวาทินกลาววา จิตกับเจตสิกยอมเกิดขึน้ ดวยกันเสมอ
เชนสัตวในปญจโวการฝายกามวจร เมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นยอมเกิดพรอม
ดวยเจตสิก ๒๒ ดวง คือ มหาภูมิกธรรมเจตสิก ๑๐ หมากุศลภูมิกธรรมเจตสิก ๑๐ และอนิยตะภูมิกธรรมเจตสิกอีก ๒ (คือวิตก วิจาร)
เมื่ออกุศลจิตบังเกิดขึ้นยอมเกิดพรอมดวยเจตสิก ๒๐ ดวง คือ
มหาภูมกิ ธรรมเจตสิก ๑๐ มหากิเลสภูมิกธรรม ๖ มหาอกุศลภูมิกธรรม
๒ และอนิยตะภูมิกธรรม ๒ (คือวิตก วิจาร)
เมื่ออาวรณฝายอัพยากตจิตบังเกิดขึ้น ยอมเกิดพรอมดวยเจตสิก
๑๘ ดวง คือ มหาภูมิกธรรมเจตสิก ๑๐ มหากิเลสภูมิกธรรม ๖
อนิยตะภูมิกธรรม ๒ (คือวิตก วิจาร)
เมื่ออนาวรณฝายอัพยากตจิตบังเกิดขึน้ ยอมเกิดพรอมดวย
เจตสิก ๑๒ ดวง คือมหาภูมิกธรรมเจตสิก ๑๐ อนิยตะภูมิกธรรม ๒
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(คือวิตก วิจาร) ในรูปาวจรภพอรูปาวจรภพก็มีพิสดารออกไปตามชั้นภูมิ
ของตน ในที่นขี้ องดเวนกลาวถึง ทานผูปรารถนาทราบความพิสดารพึง
ศึกษาในคัมภีรมหาวิภาษาศาสตร และคัมภีรอภิธรรมโกศศาสตรเถอะ
ปฏฐานนัย
ไดแกเหตุ ๖ ปจจัย ๔ ผล ๕
ก. การณะเหตุ ไดแกเหตุแหงสังขตธรรมทั้งหลายนับวาเปน
เหตุใหญครอบงําเหตุอื่น ๆ ไดเหมือนกัน แตในทีน่ ี้จัดเปนเอกเทศหนึ่ง
ตางหาก ก็ประสงคจะชี้ใหเห็นความเปนเหตุแตละเหตุในธรรมทั้งหลาย
ชัดเจนเทานั้น เหมือนอายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖
ยกเวนมนายตนะและธรรมายตนะเสีย อายตนะนอกนั้นคือ จักขุ โสตะ
ฆานะ ชิวหา กายะ และ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส รวม ๑๐ อายตนะ
ชื่อวาสงเคราะหลงในรูปธรรม แตถึงกระนัน้ ก็ยังจัดอารมณแหงจักขุวิญญาณวา รูปายตนะเปนพิเศษดังนี้
ข. สรฺวภูเหตุ ไดแกธรรมที่อาศัยเปนเหตุเปนผลแกกนั และกัน
โดยเปนไปในขณะเดียวกัน เหมือนมหาภูตรูป ๔ ตางอาศัยกันสําเร็จ
เปนอุปาทายรูป ดุจไมหยั่ง ๓ อัน อาศัยกันตั้งอยู มหาภูตรูปใดมหาภูตรูปหนึ่งเปนเหตุ มหาภูตรูปที่เหลืออีก ๓ เปนผลหรือมหาภูตรูปอีก
๓ เปนเหตุ มหาภูตรูปที่เหลือหนึ่งก็เปนผล
ค. สภาคเหตุ ไดแกธรรมที่อยูในสภาพเดียวกันเปนเหตุแก
ธรรมที่อยูในสภาพเดียวกัน เชนขณะจิตทีเ่ ปนกุศลในปจจุบัน ยอมเปน
เหตุใหเกิดขณะจิตที่เปนกุศลในอนาคต สภาคเหตุนี้ตางจากสรฺวภูเหตุที่
มิไดเปนเหตุเกิดพรอมรวมกันในขณะเดียว แตเปนเหตุใหเกิดขึน้ ในขณะ
ตอ ๆ ไป
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ง. สัมปยุตตเหตุ ไดแกธรรมมีจิตและเจตสิกเปนตนเกิดรวม
กัน ความจริงก็คลายกับสรฺวภูเหตุนั้นแล แตแยกออกมาอีกประเภทหนึ่ง
ตางหาก เจาะจงเฉพาะจิต เจตสิกเทานั้น
จ. สรฺวตรคเหตุ ไดแกเหตุอันใหเกิดกิเลสธรรมมี อวิชชา
มิจฉาทิฐิ สีลัพพตปรามาส วิจิกิจฉาเปนตน
ฉ. วิปากเหตุ ไดแกผลวิบากแหงกุศล อกุศล อันเปนอัพยากตะ
ปจจัย ๔
ก. เหตุปจ จัย ไดแกเหตุทั้ง ๕ ดังกลาวเบือ้ งตน ยกเวนการณเหตุเสีย ที่เหลือเปนเหตุปจ จัย
ข. อนันตรปจจัย ไดแกปจ จัยเนื่องติดกันของจิตขณะตนกับ
จิตขณะหลัง
ค. อารัมมณปจจัย ไดแกธรรมผูอุปการะดวยความเปนอารมณ
ดวยสามารถแหงอารมณทั้ง ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ มีอุปมาดังบุรุษผูมีกําลังทุรพลตองเหนี่ยวไมบาง เชือกบาง
ภายหลังจึงลุกเดินได ฉันใด ธรรมทั้งหลายคือ จิตและเจตสิกยอม
ปรารภอารมณมีรูปเปนตนจึงเกิดขึ้นและตั้งอยูได ธรรมทั้งหลายซึ่งเปน
อารมณแหงจิต เจตสิกจึงชื่อวา อารัมมณปจจัย
ง. อธิปติปจจัย ไดแกธรรมที่เปนใหญมอี ุปการะมากแกจิตและ
เจตสิก หรือรูปธรรม เหมือนการณเหตุฉะนั้น
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ผล ๕
ก. วิปากผล ธรรมอันเกิดดวยวิบากเหตุ ชื่อวิบากผล
ข. นิษฺยนฺทผล ธรรมอันเปฯผลเกิดจากสภาคเหตุและสรฺวตฺรคเหตุ
ค. ปุรุษการผล ธรรมอันเปนผลเกิดจากสรฺวภูเหตุ และสัมปยุตตะเหตุ
ง. อธิปติผล เกิดจากการณะเหตุ
จ. วิสโยคผล ธรรมอันเปนผลเกิดจากมรรคภาวนา ซึ่งสามารถ
ทําลายกิเลสอาสวะแลวไดรับความหลุดพน
๑. ถือวาสภาวะแหงธรรมทั้งปวงดํารงอยูตลอดกาลทั้ง ๓
สพฺพมตฺถีติ ทฤษฎีขอนี้เปนหลักสําคัญที่สุดของนิกายนี้ จนกระทั่งได
กลายเปนชื่อของนิกายไป คือ สรวาสติวาทิน แปลวาวาทะที่กลาววาสิง่
ทั้งปวงมีอยูดํารงอยู นิกายนีม้ ีคําขวัญประจําวา "สรวมฺอสฺติ" แปลวาสิ่ง
ทั้งปวงมีอยู ดํารงอยู อธิบายวาธรรมทั้งหลายไมวาจะเปนสังขตธรรมก็ดี
หรือเปนอสังขตะก็ดี ยอมมีภาวะดํารงอยูตลอดกาลทั้ง ๓ กลาวคือมีอยู
ตลอดอดีตกาล ปจจุบันกาล และอนาคตกาล สําหรับอสังขตธรรม
ยอมไมมีปญหาอะไรที่จักกลาวดังนัน้ ทั้งนี้เพราะเปนธรรมที่ปราศจาก
ปจจัยปรุงแตง แตมามีปญหาขึ้นที่สังขตธรรม ทั้งนี้เพราะตามความ
เขาใจของคนทั่ว ๆ ไป ยอมทราบวาสังขตะเปนเรื่องของสิ่งที่มีเหตุปจจัย
ปรุงแตง ยอมมีลักษณะเกิดขึ้น ตั้งอยู แลวก็ดับไป ไฉนฝายสรวาสติวาทินจึงมากลาววา สังขตธรรมก็มีสภาวะอยูไดตลอดกาลทั้ง ๓ เลา
ฝายสรวาสติวาทินอธิบายวา สังขตธรรมเชนนามรูปหรือเบ็ญจขันธทั้ง ๕
มี รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ธาตุ ๑๘ นี้ แทจริงขันธแตละ
ขันธ ธาตุแตละธาตุดํารงรักษาสภาวะของมันตลอดกาลทั้ง ๓ ที่
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พระพุทธองคตรัสวา สังขตธรรมเกิดดับหักศูนยนั้น ความเกิดดับเปน
แตอาการของธรรมนั้น ๆ เทานั้นเอง ธรรม ๆ หนึ่ง หากยังมิได
ปรากฏอาการออกมา เรียกวายังมิไดเปนสิ่งมาถึงคือเปนอนาคตกาล ใน
ขณะใด สมัยใด ที่การิยคุณของธรรมนั้น ๆ สําแดงพฤติของมันออก
มาเรียกวาปจจุบัน เมื่อการิยะคุณของธรรมนั้น ๆ สําแดงพฤตติของมันออก
มาเรียกวาปจจุบัน เมื่อการิยะคุณอันปรากฏอาการออกมาแลว อาการ
พฤตตินั้นดับไป ก็เรียกวาอดีตกาล อดีต ปจจุบัน อนาคต จึงเปนเรื่อง
ของความยักยายเปลี่ยนแปลงแหงการิยะของธรรมเหลานั้น ตัวสภาวธรรม มิไดพลอยเปลี่ยนแปลงอยางนั้นดวยไม ธรรมทั้งปวงยอมรักษา
สภาวะของมัน แตละอยางมีอยูดวยตัวมันเองตลอดกาลทั้ง ๓
อนึ่ง ถาจักมีกระทูถามวา อาการหรือการิยะจักเปนอันหนึ่งกับตัว
สภาวะหรือแตกตางแยกกันเด็ดขาดกับตัวสภาวะเลา ฝายสรวาสติวาทินวิสัชนาวา ไมพึงพยากรณวาเปนอันเดียวหรือเปนคนละอันกัน เชนใน
สมัยใดที่สภาวธรรมไมปรากฏอาการของมันออกมา ในสมัยนั้น
สงเคราะหเรียกวาอดีตก็ได เรียกวาอนาคตก็ได ฉะนั้นจึงพยากรณลงไป
ไมไดวา การิยคุณเปนอันเดียวกับสภาวะ แตในสมัยใดทีอ่ าการพฤติ
ของสภาวะสําแดงขึ้นมา ก็กลาวมิไดอีกวาเปนคนละอันกับสภาวะ ใน
คัมภีรนยายนุสารศาสตรมีปริอรรถาธิบายดังนี้
"นิกายของเรา (สรวาสติวาทิน) ยอมรับวาอาการการิยคุณมีตาง
ประเภทไมเหมือนกัน แตไมควรกลาววาตางจากตัวสภาวธรรม...ตัว
สภาวธรรม แมจะมีอยูโดยตัวของมันเองอยูจริง แตเมื่อใดจะประสบกับ
เหตุปจจัยหรือกําลังแหงธรรมนิยาม ในตัวสภาวธรรมนัน่ แหละจัก
ปรากฏพฤตติที่แตกตางขึ้นมา คือเกิดมีขนึ้ แลวก็สลายดับไป วายวอด
ดับไปแลวกลับมีขึ้นอีกเลา แตตัวสภาวธรรมก็คงรักษาคุณลักษณะของ
มันตลอดดํารงอยูนั่นแหละ ฉะนั้นสังขตธรรมจึงดํารงสภาวะของมันอยู
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ตลอด แตพฤตติภาพหรือการิยคุณของมันตางหากที่มีเกิดดับ ฯลฯ
พฤตติอาการจะวาเปนเอกเทศแยกจากตัวสภาวธรรมก็มิได เหตุวา
พฤตติยอมตองอาศัยตัวสภาวธรรมเปนปทัฏฐาน ฤาจักกลาววาเปนอัน
เดียวกับตัวสภาวธรรมก็มิได เหตุวาในบางสมัยสภาวธรรมก็ไมปรากฏ
พฤตติอาการเสียก็มีดังนี้"
อีกนัยหนึ่ง ตัวสภาวธรรมจักเรียกวา การณะ ก็ได เรียกอาการ
ของการณะวา การิยะ ก็ได ทานผูอานพึงทํามนสิการไวดว ย เพราะ
บางทีในหนังสือนี้อาจจะใชศัพทปะปนกัน อยางไรก็ดีฝายสรวาสติวาทิน
ไดวิเคราะหรปู ธรรมลงไปอยางละเอียดจนถึงจุดปรมาณู วิเคราะหนาม
ธรรมลงไปอยางละเอียดจนถึงขณะจิต แลวกลาววาปรมาณู ฝาย
รูปธรรมก็ลวนมีอยูอยางแทจริง อาศัยสภาวธรรมหนึ่ง ๆ หลายสภาวะ
มารวมกัน สภาพรวมอันนัน้ เปนสภาพสมมติบัญญัติ ปราศจากแกนสาร
เชนอาศัยสภาวธรรมแหงขันธทั้ง ๕ มารวมกันเขา จึงสมมติเรียกวา สัตว
บุคคล อาตมันขึ้น สัตว บุคคล อาตมันนี้เปนสภาพมายาไมมีจริง ทั้งนี้
เพราะมีขึ้นจากการรวมประชุมของขันธทั้ง ๕ แตสภาวะธรรมแหงขันธนั้น
มีอยูจริงแท จะวาไรแกนสารดวยมิได ในขันธทั้ง ๕ นั้น ตัวอยางเชน
รูปขันธ ฝายสรวาสติวาทินกลาววา สภาวะสุดทายอันเปนของจริงแท
ก็คือ ปรมาณูทงั้ หลายมารวมกันเขาเปนอารมณแหงจักขุวญ
ิ ญาณได
ฝายสรวาสติวาทินกลาววา สิ่งที่เปนมายาจะตองอาศัยบนปทัฏฐานแหง
ความมีอยูเสมอไป เชนเงาคนตองอาศัยตัวคน การิยะที่ไมเที่ยงเกิดดับ
ก็ตองอาศัยการณะที่ยนื โรงอยูดวยตัวมันเองเปนปทัฏฐาน สัตวบุคคล
ไมมี แตขันธทงั้ หลายจะตองมีอยูตลอด
ฝายสรวาสติวาทินไดใหขอคิดไววา วิญญาณความรูท างอายตนะ ๖
จักปรากฏมีขนึ้ ไดก็ตองอาศัยวิสัยภายนอก ๖ มาเปนอารมณ เชน
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จักขุวิญญาณจะเกิดขึน้ ก็ตองมีรูปารมณมาเปนปจจัย มโนวิญญาณจะมี
ขึ้นก็ตองอาศัยธรรมารมณเปนปจจัย ก็ธรรมารมณนั้น ยอมสามารถเปน
ไปในอดีต ปจจุบัน อนาคต ดังเราจะคิดเรื่องที่แลวไปนานไกลหลายป
ก็ได คิดเรื่องเฉพาะหนาก็ได หรือคิดเรื่องอนาคตขางหนาก็ได ถา
ปราศจากสภาวธรรม ที่ดํารงอยูตลอดกาลทั้ง ๓ ไซร มโนวิญญาณจักมี
ขึ้นรับธรรมารมณที่เปนฝายอดีต อนาคตไดอยางไร การที่มโนวิญญาณ
รับธรรมารมณไดในกาล ๓ จึงบงอยูโตง ๆ วา อดีตก็มสี ภาวธรรมอยู
ไมแปรดับ อนาคตก็มีอยูแตยงั ไมสําแดงพฤตติดังนี้ พูดงาย ๆ ก็คือวา
ฝายสรวาสติวาทินไดประกาศ "สิ่งที่มีอยูดว ยตัวมันเอง" ของธรรม
ทั้งหลายเขาแลว ซึ่งปญหาเรื่องสิ่งที่มีอยูโดยตัวเองนี้จกั กลายเปนปญหา
ทางปรัชญาโตแยงกันในหมูค ณาจารยของพระพุทธศาสตรชานานมา จน
ตราบเทาทุกวันนี้
มติใหญ ๔ มติ
มติอรรถาธิบายในเรื่องสิ่งทั้งปวงมีอยูตลอดกาล ๓ คณาจารยฝาย
สรวาสติวาทินก็มีสัศนะตางกัน แบงไดเปน ๔ มติใหญดงั นี้
๑. มติของพระสถวีระธรรมตาระ (คําวาสถวีระเปนคํายกยอง
คลายมหาเถระ) สภาวธรรมทั้งหลายตางกันโดยลักษณะ เชนทอง
รูปพรรณ ซึ่งทําเปนสรอย ตุมหู กําไล แหวน เข็มขัด เปรียบดวย
การยุบกําไลทองแลวทําเปนตุมหู ไมวาเราจักยุบทําลายแลวเปลี่ยนแปลง
ใหเปนรูปพรรณอื่น ๆ สักกี่รอ ยกี่พันครั้ง ธาตุทองก็คงรักษาความเปน
ทองของมันไมเปลี่ยนแปลงไปตามดวย เหมือนกับสภาวะธรรมจะตอง
ดํารงอยูตลอดแมพฤตติของมันจะเปลีย่ นแปลง
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๒. มติของพระสถวีระศีรโฆษะ แสดงวาสภาวธรรมทั้งหลายมี
อยูตลอด ๓ กาล อุปมาดังบุรุษผูหนึ่งมีบุตรหลายคน ในขณะที่เขาได
เห็นบุตรคนใดคนหนึ่ง ความรักในบุตรคนนั้นยอมปรากฏชัด แตใน
สมัยเดียวกันนัน้ ความรักในบุตรคนอื่น ๆ ของเขามีอยูในจิตใตสํานึก
แตมิไดปรากฏการิยคุณออกมาใหชดั เทานั้น สภาวธรรมในอดีต ปจจุบัน
อนาคตก็มีอุปมัยฉันนั้น ธรรมใดปรากฏการิยคุณของมันออกมา ธรรม
อื่นก็สงบอยูไมสําแดงพฤตติ ในขณะนัน้ จะกลาวธรรมที่สงบอยูวาเปนสิ่ง
ไมมียอมหาถูกไม ธรรมทั้งหลายก็คงดํารงสภาวะแตละสภาวะของมันใน
๓ กาล นั้นแหละ
๓. มติของพระสถวีระวสุมิตร แสดงวาอาศัยเทศะทีไ่ มเหมือน
กัน จึงมีอดีต ปจจุบัน อนาคต เชนเราเอาสลากติ้วไปวางไวในหนวย
เลข ๑๐ ก็เรียกสลากติ้วนั้นนัน้ วาสลากติ้วที่ ๑๐ เราเอาสลากติ้ว
อันเดียวกันนัน้ แหละไปวางไวในหนวยเลข ๑๐๐ ก็เรียกวาสลากติ้วนัน้ วา
สลากที่ ๑๐๐ หรือเรานําสลากติ้วไปไวในหนวยเลข ๑๐๐๐ ก็เรียกวา
สลากติ้วที่ ๑๐๐๐ เทศะตางหากที่ทําใหเห็นวาแตกตางกัน แตตัวสลาก
ติ้วหาไดพลอยเปลี่ยนไปดวยไม
๔. มติของพระสถวีระพุทธเทวะ แสดงวาอาศัยการเปรียบเทียบ
จึงทําใหเห็นวา มีอดีต ปจจุบัน อนาคต เชนหญิงผูหนึ่งเมื่อกลาวโดย
หนาที่ตอสามี หญิงนั้นอยูใ นฐานะภริยา เมือ่ กลาวโดยหนาที่ตอบิดา
มารดา หญิงนัน้ อยูในฐานะธิดา เมื่อกลาวโดยหนาที่ตอบุตร หญิงนั้นอยู
ในฐานะของมารดา เมื่อเทียบโดยหนาที่ ทําใหหญิงนั้นเปลี่ยนไปไดหลาย ๆ
อยาง ฉันใด โดยพฤตติแหงสภาวะเปนยอมเปลี่ยนไดทั้งอดีต ปจจุบัน
อนาคต แตตัวสภาวธรรมก็คงยืนโรงมีอยูไดตลอดทั้ง ๓ กาลฉันนั้น
ในบาลีกถาวัตถุ ฝายสรวาสติวาทินยกอุปมาวา เหมือนผาขาว
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ผืนหนึ่งถูกนไปยอมเปนสีดํา ผาขาวยอมละสถานะจากความขาวไปสู
ความดํา แตหาไดพลอยละสภาวะความเปนผาไมฉันใด ขันธทั้งปวง
ยอมเปนไดทั้งอดีต ปจจุบัน อนาคตได แตก็ไมละความเปนขันธใน ๓
กาลนั้นเลยแมฉันนั้น อีกประการหนึ่งถาจะแยกการิยคุณของผาออก
จากผืนผา คือจะแยกความขาว ความดําออกจากผาก็ไมไดอีก ดุจจะ
แยกขันธในอดีต ขันธในปจจุบัน ขันธในอนาคตออกจากกัน
นอกจากนีก้ ็ยังมีพระพุทธวจนะเปนหลักฐานยืนยันวาสภาวธรรม
แหงอดีต ปจจุบัน 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 วิญ
ฺ าณ
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน ฯ ล ฯ อย วุจฺจติ วิฺญาณกฺขนฺโธติ" "ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย รูปสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเปนอดีต ปจจุบัน อนาคต เปน
ภายในก็ดี ภายนอกก็ดี ฯลฯ เรียกวารูปขันธ เวทนา ฯลฯ เรียกวา
เวทนาขันธ สัญญาขันธ ฯลฯ สังขารขันธ ฯลฯ วิญญาณ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเปนอดีต ปจจุบัน อนาคต ฯลฯ ดังนี้" พระพุทธดํารัสที่วาขันธทั้ง ๕
ซึ่งเปนอดีต ปจจุบัน อนาคตนี่แหละ บงอยูโ ตง ๆ วาขันธทั้งปวงยอม
มีอยูในกาลทั้งปวงทีเดียว ในอภิธรรมโกศศาสตร ฝายสรวาสติวาทินได
พูดวา สภาวะแหงธรรมที่ยนื โรงมีอยูในกาลทั้ง ๓ นี้ ไมควรจะพยากรณ
วาเปน นิจฺจ คือเที่ยง ซึ่งเมื่อเราพิจารณาดูแลว รูสึกวาฝายสรวาสติวาทินไดกลาวถอยคําที่ขัดคอตนเองเสียจริง ๆ
มติฝายเถรวาทคัดคานทัศนะของฝายสรวาสติวาทิน เพราะฝาย
เถรวาทถือวา สังขตธรรมที่เปนอดีตยอมดับไปแลว วายวอดไปแลว
ฉิบหายไปแลว สังขตธรรมที่ยังไมมาถึงคือเปนอนาคตเลา ก็ยังไม
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ปรากฏขึ้น ยังไมสําแดงออกมา ทั้งสองจักพยากรณวามีอยูหาไดไม แม
สังขตธรรมในปจจุบันเลาก็กาํ ลังจักแปรไป ถาจะวามีอยูกค็ วรถือเอา
เพียงเฉพาะปจจุบันชั่วขณะจิตเทานั้น อนึ่งถาถือตามทฤษฎีของทาน
พวกสรวาสติวาทิน ขันธ ๕ มิกลายเปนสภาพเที่ยงถาวรหรือ เพราะ
พวกทานมีวาทะขันธทั้งหลายไมละความเปนขันธตลอดกาลทั้ง ๓ ถา
อยางนั้นขันธก็เปนเหมือนพระนิพพานนะซิ อนึ่งขันธทั้งหลายเมื่อเปน
ไปในกาลทั้ง ๓ อยู ขันธ ๕ ก็จําตองเพิ่มคํานวนขึน้ เปน 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 ซึ่งไมเคยมีพระพุทธพจนตรัสไวในที่หนึ่งที่ใดเลย อนึ่ง กิเลส
ก็จําตองมีสภาวะอยูตลอดกาล ๓ ดวย คราวนี้กเิ ลสของพระอรหันตใน
อดีตก็ชื่อวายังมีอยู ยังชื่อวาพระอรหันตประกอบกิเลสทีเ่ ปนอดีตอยูน ะซิ
พระพุทธเจาและพระเจาจักรพรรดิก็จักชื่อวามีอยู ๖ พระองคพรั่งพรอม
กัน ในโลกเดียวกันกระมัง ขอใหทานพวกสรวาติวาทินคิดดูใหดี ๆ
เถอะ ธรรมดาสังขตธรรมยอมมีความเกิดขึน้ ในเบื้องตน แปรปรวนใน
ทามกลางและดับไปในที่สุด หมุนวนเวียนเกิดขึ้น ตั้งอยู (อยางชนิดแปร
ปรวน) ตัวอยางนี้สืบสันตติกนั ทั้งการิยะและสภาวะของตัวมันเอง
หลักธรรมสําคัญ ๓๔ ขอ
๑. ในการทีท่ านฝายสรวาสติวาทินอางพระพุทธพจนวามีรูปขันธ
ฯลฯ วิญญาณขันธในอดีต อนาคตนั้น เปนการตีความพระพุทธพจนผิด พระผูมีพระภาคตรัสในที่นี้มิไดทรงหมายวามีอดีตขันธ หรือ
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อนาคตขันธยนื โรงอยู แตหมายวาอดีตขันธซึ่งดับไปแลว และอนาคต
ขันธซึ่งจักเกิดขึ้นตางหาก มิไดมีตอนหนึ่งตอนใดเลยที่แสดงบงชัดวามี
ขันธสภาวะยืนโรงทั่วอยูตลอด ๓ กาลเลย ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค พระบรมศาสดามีรับสั่งอยางแจมชัดในเหตุผลเรื่องนี้วา
"ตโยเม ภิกขฺ เว นิรุตฺติปถา อธิวจนปถา ปฺญตฺติปถา
อสงฺกิณฺณา อสงฺกิณฺณปุพฺพา น สงฺกิยนฺติ น สงฺกิยิสฺสนฺติ
อปฺปฏิกฺกุฏฐา สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ 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 ภิกฺขเว 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 สงฺกิยิสฺสนฺติ
อปฺปฏิกฺกุฏฐา สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิฺูหิ เยปเต ภิกฺขเว อเหสุ
อุกฺกลา วสฺสภฺญา อเหตุกวาทา อกิริยวาทา นตฺถิกวาทา เตปเม
ตโย นิรุตฺติปเถ อธิวจนปเถ ปฺญตฺติปเถ ครหิตพฺพ น ปฏิกฺโกสิตพฺพ อมฺญึสุ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ นินฺทาพฺยาโรสนาอุปารมฺภภยาติ"
"ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นิรกุ ติบถ อธิวจนะบถ บัญญัติบถ อันเปน
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ทางใหรูความหมายกัน ๓ อยาง ซึ่งสมณพราหมณผูรูทั้งปวงไมละเลย
ไมเคยละเลย และไมรังเกียจ จักไมรังเกียจ และไมกลาวคําคัดคานเลย
ก็ ๓ อยางนัน้ คืออยางไร
ขอที่หนึ่งคือ รูปเหลาใดลวงไปแลว ดับไปแลว วายวอดไปแลว
แปรไปแลว รูปเหลานั้นเขากลาวกันวาไดมีแลว เขาบัญญัติวาไดมแี ลว
แตรูปเหลานั้น เขาไมพึงกลาวกันวามีอยู หรือเขาไมกลาวกันวาจักมี
แมเวทนา ฯ สัญญา ฯ สังขาร ฯ วิญญาณ ฯลฯ ก็เชนกัน
ขอที่สองคือ รูปเหลาใดยังไมเกิด ยังไมปรากฏ รูปเหลานั้น เขา
เรียกกันวาจักมี เขาบัญญัติวา จักมี แตรูปนัน้ เขาไมกลาวกันวามีอยู
เขาไมกลาวกันวาไดมีแลว แมเวทนา ฯ สัญญา ฯ สังขาร ฯ วิญญาณ
ฯลฯ ก็เชนกัน
ขอที่สามคือ รูปเหลาใดเกิดขึ้น ปรากฏขึ้น รูปเหลานัน้ เขากลาวกัน
วามีอยู แตเขาไมกลาวกันวาไดมีแลว เขาไมกลาวกันวาจักมี แม
เวทนา ฯ สัญญา ฯ สังขาร ฯ วิญญาณ ฯลฯ ก็เชนกัน
ภิกษุทั้งหลายเลย นิรกุ ติบถ อธิวจนะบถ บัญญัติบถ อันเปนทาง
ใหรูความหมาย ๓ อยางนีแ้ ล ซึ่งสมณพราหมณผูรูทั้งหลาย ไม
ละเลย ไมเคยละเลย ไมรังเกียจ และไมกลาวคําคัดคาน แมจนชั้นชาว
พวกอุกกละ ชาวพวกวัสสภัญญะที่ถือลัทธิอเหตุกวาท อกิริยวาท
นัตถิกวาท ก็ยงั ไดสําคัญในนิรุกติบถ บัญญัติบถอันเปนทางใหรูความ
หมาย ๓ อยางนี้วา อันตนไมพึงติเตียนเลย อันตนไมพึงคัดคานเลย ฯ
นั่นเพราะเหตุไฉน เพราะพวกเหลานี้ กลัวการนินทา กลัวการเสียดสี
กลัวการโตแยงดังนี้" เมื่อฝายเถรวาทอางหลักฐานอยางนี้ ทานพวก
สรวาสติวาทินเลยนิ่งเงียบ แตก็ยังไมยอมเห็นดวย คงถือตามทัศนะ
ของตน
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๒. ถือวาพระอรหันตอาจเสื่อมจากอรหัตผลได ปริหายติ
อรหา อรหตฺตาติ ฯ ฝายสรวาสติวาทินอธิบายวาพระอรหันตมีประเภท
ใหญอยู ๒ ประเภท คือ พวกสมยวิมุตติอรหันต ๑ พวกอสมยวิมุตติอรหันต ๑
พระอรหันตประเภทสมยวิมุตติ คือผูที่บรรลุอรหัตผลไดตองอาศัย
ปจจัยตาง ๆ ชวยคือ
ก. ตองอาศัย สมัยที่ไดอาหารโภชนะสบาย
ข. ตองอาศัย สมัยที่ไดนุงหมสบาย
ค. ตองอาศัย สมัยที่ไดทหี่ ลับนอนสบาย
ง. ตองอาศัย สมัยที่อยูใ นสถานที่สบาย
จ. ตองอาศัย สมัยที่ไดสดับพระธรรมเทศนาที่เหมาะสมกับจริต
ช. ตองอาศัย สมัยที่ไดสดับพระธรรมมิกที่ตองอัธยาศัย
เมื่อไดปจจัยพรั่งพรอมสนับสนุนอยางนี้ จึงสามารถบรรลุอรหัตผลได เรียกวาสมยวิมุตติ เนือ่ งจากพระอรหันตประเภทนี้มีญาณออนจึง
อาจเสื่อมจากผลได ถาถูกรบกวน เชนเสือ่ มเพราะมัวเพลิดเพลินเกินไป
ในกิจการงาน หรือเพราะเหน็ดเหนื่อยมากเกินไปในทางเดินทางไกล
หรือเพราะรางกายเกิดมีอาพาธเบียดเบียน แตเมื่อเสื่อมแลวก็ลดลงมา
อยูขั้นพระอนาคามี หรือพระสกทาคามี หรือพระโสดาบัน สวนพระ
อรหันตประเภทอสมยวิมุตติไมมีวันเสื่อมไดเลย เพราะเปนบุคคล
ประเภทมีญาณแกกลาไมตอ งอาศัยกาลเวลาและสิ่งแวดลอมใด ๆ เชน
พวก สมยวิมุตติ ก็สามารถสําเร็จแกพระอรหันตผลได
ในบาลีอรรถกถาแหงปุคคลบัญญัติอธิบายพระอรหันตทั้ง ๒ พวก
ตางกันกับฝายสรวาสติวาทอยางขาวกับดําเลยทีเดียว ฝายบาลีกลาวดังนี้
สมยวิมุตตบุคคลไดแกพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามีที่ได
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สมาบัติ ๘ คือไดรูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ ในบาลีเด็ดขาดเลยวา
"สมยวิมุตฺโตติ ปน ติณณ
ฺ  โสตาปนฺนสกทาคามีอนาคามีน เยเวต
นามนฺติ เวทิตพฺพ" แปลวา "คําวา สมยวิมตุ ตินี้ พึงทราบวาเปนชื่อของ
พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี ๓ จําพวกนั้น" "อสมยวิมุตฺโตติ ปเนตฺถ สุกฺขวิปสฺสกขีณาสวสฺเสต นามฯ" "ในคําวาอสมยสรวาสติวาทินไดเสนอเหตุผลวา พระอรหันตฝายสมยวิมุตติเวลาเสื่อม
นั้น ราคะกอตัวขึ้นกอน เกิดขึ้นเพราะอาศัยอนุสัยกลุมรุมเอา และยก
พระพุทธภาษิตขึ้นอางสนับสนุนมติของตนวา
"ปฺจิเม ภิกฺขเว ธมฺมา สมยวิมุตฺตสฺส ภิกฺขุโน ปริหานาย
สวตฺตนฺติ กตเม ปฺจ กมฺมารามตา ภสฺสารามตา นิทฺทารามตา
สงฺคณิการามตา ยถาวิมุตฺต จิตฺต น ปจฺจเวกฺขติ อิเม โข ภิกขฺ เว ปฺจ
ธมฺมา สมยวิมตุ ฺตสฺส ภิกฺขุโน ปริหานายจ สวตฺตนฺตีติ"
"ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการเหลานี้ ยอมเปนไปพรอม
เพื่อความเสื่อมรอบแกภกิ ษุผูสมยวิมุตติ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน
เลา คือความเพลิดเพลินในการงาน ๑ ความเพลิดเพลินในการสนทนา ๑
ความเพลิดเพลินในการหลับ ๑ ความเพลิดเพลินในการคลุกคลี ๑
ความไมพิจารณาจิตทีห่ ลุดพนแลวอยางไร ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๕ เหลานี้แลยอมเปนไปพรอมเพื่อความเสื่อมแกภกิ ษุ ผูสมยวิมุตติ" (อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต)
ฝายสรวาสติวาทินเปรียบเทียบใหฟงวา พระอรหันตฝา ยสมยวิมุตติ
แมจะเสื่อมจากอรหัตผลเพราะเหตุความเพลิดเพลิน ๕ ประการก็จริง
แตก็ยังไมชื่อวาเสื่อมจากอริยผลทั้งปวงมีอนาคามิผลบาง สกทาคามิผล
บาง โสดาปตติผลบาง อุปมาเศรษฐีดํารงตําแหนงเศรษฐีอยูดวยทรัพย
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๔ แสน แมสญ
ู ทรัพยไปสักแสน ๑ ก็ชื่อวาเสื่อมจากฐานะเศรษฐี แตไม
ชื่อวาเสื่อมจากสมบัติทั้งปวง
มติฝายเถรวาทยอมรับแตเพียงวา พระอริยบุคคลสมยวิมุตติเสื่อม
ไดแตเฉพาะฌานสมาบัติเหตุดวย วัตตเภท ความวิบัติทําลายแหงวัตร
แตอริยมรรคอริยผลหาเสื่อมไดไม ในอรรถกถาแหงปุคคลบัญญัติ
ตอนแกกุปปธรรมคือธรรมที่ยังกําเริบได และอกุปปธรรมคือธรรมที่ไม
กําเริบ มีขอความตอนหนึ่งอธิบายดังนี้ "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 นาปตฺติวตี กิ ฺกเมว ฯ" "แปลวา บุคคล ๓ จําพวกนี้
แหละทานเรียกวาผูมีธรรมอันกําเริบ ก็คําวาผูมีธรรมกําเริบนี้ เปนชื่อ
แหงบุคคล ๓ จําพวก คือ ปุถุชน ๑ โสดาบัน ๑ สกทาคามี ๑ ซึ่งเปน
ผูไดสมาบัติ ๘ (คือรูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔) เพราะวาธรรมที่เปนขาศึก
แกสมาธิ และขาศึกแกวิปสสนา อันทานเหลานี้ยังขมไมไดสนิทดี
เพราะเหตุนั้นแหละสมาบัตขิ องทานเหลานั้นจึงฉิบหายไปและเสื่อมไปได
ก็แลสมาบัตินนั้ ไมใชฉิบหายไปเพราะศีลขาด และไมเปนการกาวลวง
อาบัติ ฯ" สําหรับปุถุชนนั้นเราไมตองคํานึงถึง แตพระโสดาบันและ
พระสกทาคามีทานถึงพรอมบริบูรณในศีล แตยังไมมีสมาธิหรือปญญา
ขนาดหนักเพียงพอที่จะกําจัดธรรมอันเปนขาศึกแกสมาธิวิปสสนาได
สมาธิและปญญาของพระอริยบุคคลดังกลาวมีเพียงประมาณตามฐานะ
เทานั้น เพราะฉะนั้นจึงอาจเสื่อมจากสมาบัติได แตมใิ ชเสื่อมดวยเหตุ
อกุศล พระอรรถกถาจารยทานพรรณนาวา เปรียบเหมือนพระอริย-
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บุคคลชั้นใดชัน้ หนึ่งใน ๒ ประเภทนั้น เมื่อจะออกไปบิณฑบาต ได
เห็นเด็กเลนกองทรายทําเกลือ่ นกลาดในลานวัด ตั้งใจวาเมื่อกลับจาก
บิณฑบาตแลวจักกวาดลานวัดใหสะอาด แตเมื่อกลับมาแลวทานลืมเสีย
เลยไมไดกวาดวัด แลวไปนัง่ เขาสมาบัติ ก็ไมอาจเขาไดตามประสงค
สมาบัติซึ่งตนเคยไดกก็ ลับไมได เพราะเหตุแหงวัตรซึ่งตนพึงทําแลวมิได
ทําเปนเหตุ อันนี้เรียกวา วัตตเภท เมื่อทานไปจัดการกับวัตรดังกลาวให
เรียบรอย ก็กลับเขาสูสมาบัติไดอีกสมประสงค ฉะนั้นอริยมรรคอริยผล
จึงไมมีวนั เสื่อมได ที่เสื่อมไดเฉพาะสมาบัติเทานั้น พระอรรถกถาจารย
จึงยืนยันแข็งแรงกําชับไววา "อฏฐนฺนฺหิ สมาปตฺตีน กุปฺปน นสฺสน
ภเวยฺย โลกุตฺตรธมฺมสฺส ปน สกึ ปฏิวทฺธสฺส กุปฺปน นสฺสน นาม
นตฺถิ" "สมาบัติ ๘ มีความกําเริบ มีฉิบหายเสื่อมไปได สวนโลกุตตรธรรมที่แทงตลอดแมครั้งเดียวก็ไมมีความเสื่อมและความฉิบหายเลย"
สวนอกุปปธรรมบุคคล หรือบุคคลผูมีธรรมอันไมกําเริบอีกไดแก
พระขีณาสพและพระอนาคามีที่ไดอัฏฐสมาบัติ ซึ่งทานเหลานี้แมจะ
คลุกคลีดวยหมูหรือมีวัตตเภทอยางใดอยางหนึ่ง สมาบัติกไ็ มเสื่อมเลย
ทั้งทานไดสมาธิและปญญาเขมขนสูงกวาพระอริยบุคคลขางตนทั้ง ๒
พวก สรูปแลวไดความวามติฝายสรวาสติวาทินเขาใจความหมายแหง
สมยวิมุตติ อสมยวิมุตติ ตางกันกับฝายเถรวาท ฝายสรวาสติวาทิน
หมายเอาเปนพระอรหันตบคุ คลอาจเสื่อมจากโลกุตตรธรรมได แตฝาย
เถรวาทหมายวา สมยวิมตุ ตบุคคลไดแกพระอริยเจา ๓ จําพวกขางตน
และใน ๓ จําพวกนั้นก็ยังยกเวนพระอนาคามีบุคคลเสีย คงเหลือ
พระสกทาคามี และพระโสดาบันเทานั้นทีอ่ าจเสื่อมจากสมาบัติที่ตนได
ในบางคราว เพราะเหตุความเพลิดเพลินหรือเพราะวัตตเภท แต
โลกุตตรธรรมที่ไดสําเร็จแลวไมมีวนั เสื่อมไดเลย
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๓. ถือวาพระโสดาบันยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผล ฝาย
สรวาสติวาทิน ถือวานอกจากพระอรหันตสมยวิมุตติเสื่อมไดแลว แม
พระอนาคามี พระสกทาคามีก็เสื่อมจากผลได แตพระโสดาบันไมเสื่อม
พระอริยบุคคลที่เสื่อมอยางมากก็ตกลงมาอยูชั้นพระโสดาบันไมเสื่อม
ฝายเถรวาทเห็นพองดวยวาพระโสดาบันไมเสื่อม แตมติฝายมหาสังฆิกะ
วาพระโสดาบันเสื่อมได
๔. ถือวาปุถุชนก็ละกามราคะและพยาบาทได ชหติ ปุถุชฺชโน
กามราคพฺยาปาทนฺติ ในอรรถกถาวัตถุวาเปนมติของนิกายสมิติยะ
แตในปกรณสสกฤตวาเปนมติของนิกายสรวาสติวาทินดวย เนื่องดวย
ปุถุชนที่บําเพ็ญอสุภกัมมัฏฐานก็อาจละราคะได และถาบําเพ็ญเมตตา
กัมมัฏฐานก็ละพยาบาทได ดังปรากฏในบาลีมหาราหุโลวาทสูตร
มัชฌิมนิกายใจความวา
พยาบาท ละดวย เมตตา
วิหิงสา ละดวย กรุณา
อรติ ละดวย อุเบกขา
ปฏิฆะ ละดวย มุทิตา
ราคะ ละดวย อสุภะ
อัสมิมานะ ละดวย อนิจจา
นอกจากนีฝ้ ายปรวาทยาจารยยังยกพระพุทธพจนอนื่ วา
"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"
"ในเบื้องอดีตสมัย มีศาสดาอยู ๖ ทาน ลวนเปนผูมียศปราศจาก
ความโกรธ แจมใสเพราะกรุณา ทานทั้ง ๖ พนจากความเกี่ยวของในกาม
คลายกามราคะแลวเขาถึงพรหมโลก แมสาวกของศาสดาเหลานั้น ซึ่งมี
จํานวนหลายรอยคนดวยกันก็ปราศจากความโกรธ แจมใสเพราะกรุณา
พนจากการเกีย่ วของในกาม คลายกามราคะแลวเขาถึงพรหมโลก"
(อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต)
มติฝายเถรวาทถือวาการที่ศาสดาทั้ง ๖ ซึ่งเปนปุถุชนละกามราคะ
และความโกรธไดก็ดว ยอํานาจแหงฌานสมาบัติ ซึ่งเขาไปกดทับกิเลส
ดังกลาวเขาไว เปรียบดวยหินทับหญาหรือขี้เถากลบถานเพลิง จัดเปน
วิกขัมภนประหารคือการฆาดวยวิธีขมเขาไวเทานัน้ เมื่อหมดอํานาจกําลัง
ฌาน ก็กลับฟุงขึ้นมาไดอีก มิไดเปนสมุจเฉทประหารอันเปนการฆาอยาง
เด็ดขาด ซึ่งวิธกี ารหลังนี้เปนกิจของทานผูป ฏิบัติตามอริยมรรคจักพึงทํา
ไดเทานัน้ ปุถุชนจึงชื่อวายังหาอาจละกามราคะหรือพยาบาทไดเด็ดขาด
ดุจพระอริยเจาไม นอกจากนีใ้ นคัมภีรมหาวิภาษาศาสตรของนิกาย
สรวาสติวาทิน ยังกลาวเปนทํานองวาสักกายทิฐิที่เปนไปในกามาวจร
รูปาวจร อรูปาวจร ยกเวนเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิ ปุถุชนก็อาจ
ละสักกายทิฐนิ ั้นไดดวยโลกิยมรรค คงเหลือแตสักกายทิฐิในเนวสัญญา
นาสัญญายตนะภูมิเทานั้นทีต่ องละดวยโลกุตตรมรรค ซึ่งฝายเถรวาท
ไมยอมรับรอง
๕. พาหิรศาสดาก็อาจสําเร็จอภิญญา ๕ ได ปกรณฝายสสกฤต
วา ทั้งนี้เพราะนิกายเหมวันตะ นิกายมหิศาสกะ ไมรับรองวาพาหิรมุนี
นอกพระศาสนาจะสําเร็จอภิญญา ๕ ได ฝายสรวาสติวาทินบอกวาสําเร็จ
ได และเปนของมีมากอนพระพุทธกาลนานไกลเสียดวยซ้ําไป อภิญญา ๕
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ประกอบดวย
ก. อิทธิวิธิ แสดงฤทธิ์เชนเหาะได
ข. ทิพพโสต หูทิพย
ค. เจโตปริยญาณ รูวาระคิดอานของคนอื่น
ง. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณระลึกชาติแตกอนได
จ. ทิพพจักขุ ตาทิพย
มติฝายเถรวาทก็รับรองเห็นดวยกับฝายสรวาสติวาทินในขอนี้ และ
วาพระพุทธศาสนามีอาสวักขยญาณรูจักทําอาสวะกิเลสใหสิ้นเติมลงไป
เปนอภิญญา ๖ สําหรับขอหลังนี้ มุนีนอกศาสนาทําไมได
๖. มีการประพฤติพรหมจรรยในเทวโลก ขอนี้ปรากฏทั้งใน
ปกรณฝายสสกฤตและฝายบาลี ในกถาวัตถุกระทูวา นตฺถิ เทเวสุ
พฺรหฺมจริยาวาโสติ ไมมีการประพฤติพรหมจรรยในเทวโลกหรือ อรรถกถาบอกวาเปนมตินิกายสมิติยะ ซึ่งไมรับวาในเทวโลกมีการประพฤติ
พรหมจรรย ฝายเถรวาทรับวามีจึงตรงกับมติฝายสรวาสติวาทิน ความ
ละเอียดจักปรากฏในตอนวาดวยหลักธรรมของนิกายสมิติยะ
๗. ถือวาในอุตตรกุรุทวีปไมมีผูพนราคะ ปรากฏในปกรณฝาย
สสกฤตวา เนือ่ งดวยทวีปนีม้ ีธรรมชาติอันสุขสบายเหลือเกิน ผูคนทีจ่ ะ
เกิดในทวีปนี้ไมมีทุกขเพราะความแกงแยงเบียดเบียนกัน มีความเปนอยู
อยางอุดมสมบูรณ อยากปรารถนาสิ่งใดก็ไดสิ่งนั้นดังใจปอง ฉะนั้นจึง
ยากที่จะเห็นทุกขของชาติชรามรณะได เมื่อไมมีใครเบื่อหนายในสภาพ
ดังกลาวก็ยากที่จะมีผูปฏิบัติธรรมเพื่อละชาติชรามรณะ จึงกลาววาไมมี
ผูพนราคะในทวีปนั้น
มติฝายเถรวาทดูเหมือนจะรับรอง ในปกรณฝายบาลีชนั้ อรรถกถา
ทานแสดงทวีปใหญทั้ง ๔ ในมนุษยภูมวิ า มีภูเขาพระสุเมรุตั้งอยูกลาง

ประวัติพุทธ(๓) - หนาที่ 333
ลอมรอบดวยทวีปทั้ง ๔ ถัดทวีปทั้ง ๔ ออกไปมีทวีปนอยอีก ๒,๐๐๐
พื้นแผนดินทั้ง ๔ ทิศอันเปนทวีปใหญนั้นมีชื่อดังนี้
๑. ปุพพวิเทหะทวีป วาคนอยูในทวีปนัน้ มีอายุยนื ๗๐๐ ป
๒. อปรโคยานะทวีป วาคนอยูในทวีปนั้นอายุยืน ๕๐๐ ป
๓. อุตตรกุรุทวีป วาคนอยูในทวีปนัน้ อายุยืน ๑,๐๐๐ ป
๔. ชมพูทวีป วาคนอยูใ นทวีปนั้นอายุไมแนนอน ทวีปนี้คือทวีป
ที่เราทั้งหลายอยู
ทั้ง ๔ ทวีปนี้ ปรากฏวาคนในอุตตรกุรทุ วีปมีคุณธรรมพิเศษ
ประจํา คือไมหวงแหนสิ่งของเงินทองหรือบุตรภริยาวาเปนของตน อุดม
ดวยเบญจศีล มีอายุยืน ๑,๐๐๐ ปเสมอทุกคน และเมื่อทํากาลกิริยา
แลวเปนตองมีเทวโลกเปนทีไ่ ป แตในบาลีอังคุตตรนิกาย มีพระพุทธ
วจนะวา "ตีหิ ภิกฺขเว ฐาเนหิ ชมฺพูทีปกา มนุสฺสา อุตฺตรากุรุเก จ
มนุสฺเส อธิคฺคณฺหนฺติ เทเว จ ตาวตึเส ฯ กตเมหิ ตีหิ ฯ สูรา สติมนฺโต
จ อิธพฺรหฺมจริยวาโส จาติ" "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มนุษยชาวชมพูทวีป
เปนผูสูงและประเสริฐยิ่งกวามนุษยชาวอุตตรกุรุทวีปและทั้งเทพยดาชัน้
ดาวดึงส ดวยฐานะ ๓ ประการ ก็ฐานะ ๓ ประการเปน"แน คือ เปน
ผูมีความอาจหาญ ๑ เปนผูมีสติตั้งมั่น ๑ เปนผูประพฤติพรหมจรรย
ได ๑" ในที่นี้คาํ วาเปนผูมีความอาจหาญ หมายเอาวาคนในชมพูทวีป
อาจหาญในการสรางกุศลธรรมก็ไดถึงชั้นมหากุศล เชนสามารถสรางบุญ
ที่เปนฝายกามาพจร รูปาพจร อรูปาพจรไดดี ขอวาสตินนั้ มั่นไดแกความ
เลื่อมใส ศรัทธาตั้งมั่นไดในคุณพระรันตตรัยดี และขอวาประพฤติ
พรหมจรรยไดหมายเอาถึงการอุปสมบทเปนภิกษุ พูดงาย ๆ ก็คือวาใน
เทวโลกหรืออุตตรกุรุทวีปนัน้ บริบูรณดว ยเบญจพิธกามคุณทุกอยาง
ยากแกการที่ผูเสวยสุข ณ ที่นนั้ จะเห็นทุกขโทษของกามคุณได ไม
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เหมือนกับมนุษยในชมพูทวีปซึ่งมีทั้งชั่วดีมีจน ความสมหวังและความ
ผิดหวัง และทนทุกขเวทนาตาง ๆ จากภัยอันเกิดดวยความเบียดเบียน
ของมนุษยและของธรรมชาติ มนุษยในชมพูทวีปจึงเห็นทุกขโทษของ
วัฏฏะไดงายกวาในทีใ่ ด ๆ ใครจะสรางบารมีก็ตองมาสรางในทวีปนี้
เพราะสถานทีส่ ิ่งแวดลอมความเปนอยูอํานวยใหมีโอกาสบําเพ็ญบารมีได
ยิ่ง ๆ ขึ้น ฉะนัน้ พระโพธิสัตวที่ยังมีบารมีออ นอยู เมื่อปรากฏวาไปอุบัติ
ในเทวโลกที่มีอายุยืนนาน ซึง่ เปนการถายการโปรดสัตวของพระองคให
ลาชา พระโพธิสัตวจึงตองอธิษฐานจิตใหสิ้นอายุ จุติลงมาเกิดเปนมนุษย
ในชมพูทวีป การอธิษฐานใหสิ้นอายุนเี้ รียกวา "อธิมุตติกาละกิริยา" อนึ่ง
พระโพธิสัตวทุก ๆ พระองคก็ตองมาตรัสรูในชมพูทวีปนี้เทานั้น เปนอัน
พระโพธิสัตวทุก ๆ พระองคก็ตองมาตรัสรูในชมพูทวีปนี้เทานั้น เปนอัน
สรุปวามติของฝายสรวาสติวาทินขอนี้ ฝายเถรวาทก็รับรอง
๘. ถือวาพระอริยบุคคลยอมไมไปอุบัตใิ นอสัญญีภพและอุตตรกุรุทวีป มติฝายเถรวาทไมขดั แยง
๙. ถือวาสามัญผล ๔ ไมจําตองบรรลุทีละมรรคไดทีละผล
เสมอไป ฝายสรวาสติวาทินกลาววาผูบําเพ็ญมรรคภาวนา บางคนที่มี
อินทรียแกกลา ไมจําตองผานมรรคผลโดยลําดับชั้นเลย อาจกาวลวง
จากภูมิปุถุชนสูภูมิพระอรหันตไดโดยฉับพลัน ขอนี้มติฝายเถรวาทไม
เห็นดวย
๑๐. ถือวาพระอรหันตยงั สั่งสมบุญสมภารได ฝายสรวาสติวาทินอธิบายวา พระอรหันตประสงคจะธํารงรักษาพระพุทธศาสนาและ
เพื่อโปรดสัตวไดนาน ๆ ก็อาจจะประกอบบุญกิริยา มีการถวายทาน
ในสงฆแลวอธิษฐานวา ดวยอํานาจแหงกุศลผลบุญนี้จงเปนปจจัยให
ขาพเจามีอายุยงั่ ยืนเถิด มติฝายเถรวาทไมยอมรับรูในขอนี้ เพราะถือวา
พระอรหันตทา นหมดตัณหาในภพแลว ทานจึงไมมีการสรางบุญดวย
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เจตนาใหเกิดวิบากแกตวั ทานเองได อนึ่ง ที่ทานยังมีการทํากุศลอยูสัก
วาเปนกิริยาเทานั้น มิไดมวี ิบากอันใดตามสนองทานได
๑๑. ถือวาพระอรหันตยงั ตองเสวยวิบากแหงกรรมเกา ขอนี้ฝาย
เถรวาทรับรอง ทั้งนี้เพราะกรรมเกาของทาน ที่ทําเอาไวแตในภพกอน ๆ
ยอมจะตองใหผลเสมอ ตราบเทาที่ชีวิตของทานยังดํารงอยู เชนพระ
โมคคัลลานะเปนตน เพราะเหตุแหงอกุศลกรรมในชาติอดีตกอน ๆ เคย
ทํารายมารดาผลวิบากก็ยังติดตามทุกภพ จนกระทั่งถึงชาติสุดทายซึ่ง
ทานบรรลุพระอรหันตผลแลว ก็ยังไมวายตองถูกโจรทํารายทุบตีรางกาย
จนเหลวแหลก ณ ตําบลกาฬศิลา แควนมคธ
๑๒. ถือวาวิมุตติของพระพุทธองคและพระปจเจกโพธิกับพระ
อรหันต ไมมีอะไรแตกตางกันเลย มตินี้ฝายเถรวาทรับรอง
๑๓. ถือวาพระกรุณาของพระพุทธองคไมมีสัตวเปนอารมณ
เนื่องดวยพวกนิกายวัชชีบุตร มีทิฐิวามีบุคคลหรือสัตวโดยปรมัตถ
พวกนิกายพระบรมศาสดามีพระกรุณาแตไมมีสัตวเปนอารมณ มีแต
ขันธบัญจกเปนอารมณเทานัน้ ความจริงก็ควรจะเปนอยางนั้น แมฝาย
เถรวาทก็มีมติเชนกัน แตที่วามีสัตวเปนอารมณนั้น ตามทีข่ าพเจาพูดเอา
ไวในบทวาดวยหลักธรรมของนิกายอุตตรปถะ ก็เปนการเรียกรองตาม
สมมติบัญญัติ ฝายนิกายสรวาสติวาทินก็รูอยูเหมือนกัน ในที่อื่น ๆ
เขาก็เรียกวาสัตว บุคคลตามสมมติ มีเฉพาะในทีน่ ี้เทานัน้ ตองพูดโดย
ปรมัตถวาขันธปญจก เพราะเกรงพวกวัชชีบุตรจะตีคลุมเอาวามีทิฐิ
เหมือนกับตน นิกายวัชชีบุตรจักปรากฏในบทขางหนา
๑๔. ถือวาสัตว บุคคลเปนเพียงสมมติบัญญัติ มีแตสภาวะของ
ขันธบัญจกซึ่งสืบสันตติกันเรื่อยเทานั้น ตรงกันกับนิกายในพระพุทธ-
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ศาสนาสวนใหญ มีนิกายเถรวาท นิกายมหาสังฆิกะ ฯลฯ ยกเวน
พวกวัชชีบุตรและนิกายที่มที ัศนะวา มีอัตตาโดยปรมัตถ
๑๕. ถือวาพระพุทธองคไมสามารถประมวลคําสอนลงในคํา ๆ เดียว
๑๖. ถือวามรรคมีองค ๘ คือพระธรรมจักรที่แทจริง ฝายเถรวาท
ไมวิจารณ
๑๗. ถือวาพระพุทธองคก็ตรัสเรื่องไมเปนอรรถเหมือนกัน เชน
ตรัสวา "อานนท เธอจงมา ฯลฯ" เถรวาทรับรอง ฝายมหาสังฆิกะไมรับ
๑๘. ถือวาพระพุทธวจนะมีทั้งปริยายและนิปปริยาย เถรวาท
รับรอง ฝายมหาสังฆิกะไมรับ (ขอ ๑๕-๑๘ นี้โปรดดูเทียบเคียงในเรื่อง
หลักธรรมของนิกายมหาสังฆิกะ)
๑๙. ถือวาพระโพธิสัตวก็ยังจัดเปนปุถชุ น ฝายเถรวาทรับรองแต
ฝายมหาสังฆิกะไมรับ
๒๐. ถือวาขณะอยูใ นสมาบัติยอมไมมคี วามตาย ฝายเถรวาท
รับรอง
๒๑. ถือวาเมื่อเวลามรณะวิญญาณดับสถานะตางกันตามคติ ใน
อภิธรรมหาวิภาษาศาสตรกลาววา ผูที่มรณะแลวมีทุคติเปนที่ไป
วิญญาณ ยอมดับลงตรงเทา ถามีสุคติโลกมนุษยเปนที่ไปวิญญาณ
ดับลงตรงสะดือ ถาเปนสุคติโลกสวรรค วิญญาณดับลง ณ เบื้องศีรษะ
สําหรับพระอรหันตผูอนุปาทิเสสนิพพาน วิญญาณดับ ณ เบื้องหฤทัย
มติฝายเถรวาทไมเห็นดวย
๒๒. ถือวาเทวดาจะจุตเิ พราะมีนิมิต ๕ ประการ นิมิต ๕ ประการคือ
ก. ทิพยอาภรณทั้งปวงเศราหมอง
ข. ทิพยมาลาเหี่ยวแหง
ค. เกิดเสโทเหงื่อไคล
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ง. ทิพยกายมีกลิ่นเหม็น
จ. ไมมีความผาสุกในทิพยอาสน
มติฝายเถรวาทเห็นพอง ดังปรากฏในสารัตถสังคหะวา เมื่อเทวดา
ยังอีก ๗ วัน จะจุติ บุพนิมิต ๕ ประการพึงบังเกิดขึ้นอีก มาลา
มิลายนฺติ คือดอกไมเครื่องประดับองคแตในวันแรกถือเอาปฏิสนธินั้น
เหี่ยวแหงเศราหมอง อธิบายดอกไมทิพยนนั้ สดชื่นเบิกบานงามกําหนด
กาลเทานั้นกับอายุ และถาเทวดานัน้ มีอายุตงั้ อยูสิ้นกาลเทาใด ดอกไมก็
สดชื่นบานอยูส ิ้นกาลนานเทานั้น เมื่อถึงกําหนดจะใกลจตุ ิแลว ดอกไม
นั้นก็เหี่ยวแหงเศราหมอง เปนบุพนิมิต ประการ ๑ วตฺถานิ กิลิสฺสนฺติ
ผาทิพยทั้งหลายอันเปนเครื่องประดับองคเหมือนอยางดอกไมทิพยนั้น
ก็เศราหมองเปนบุพนิมิตประการ ๑ กจฺเฉหิ เสทา มฺุจนฺติ เหงื่อ
ในสรีระประเทศแหงรักแรไหลออกมาก็เปนบุพนิมิตประการ ๑ กาเย
ทุพฺพณฺณิย โอกฺกมติ อนึ่ง สีสันวรรณะเศราหมอง ปรากฏมีในสรีระ
เทวดาเปนบุพนิมิตประการ ๑ เทวาสเน น สณฺฐาติ ที่สถิตของเทวดาที่
เคยประทับนัน้ ก็ไมอาจจะประทับนั่งเปนปกติได ยอมใหกระวนกระวาย
มีประการตาง ๆ จัดเปนบุพนิมิตประการ ๑ รวม ๕ ประการ
๒๓. ถือวาอสัญญีเมื่อจุติตองถือปฏิสนธิในกามาวจรภพเสมอ ใน
อภิธรรมโกศศาสตรอธิบายวา ทั้งนี้เพราะความเสื่อมสูญแหงอํานาจฌาน
สมาบัตินั่นเอง เนื่องดวยในขณะที่อสัญญีสัตวอยูใ นอสัญญีภพยอมไม
มีจิต เมื่อไมมจี ิตจึงไมสามารถบําเพ็ญฌานสมาบัติใหเจริญแข็งแรงขึ้น
ไปได อุปมาดังบุรุษแผลงศรขึ้นไปในอากาศ เมื่อหมดกระแสกําลังแลว
ลูกศรยอมตองตกมายังพืน้ ดิน และเมื่อมาปฏิสนธิในกามาวจรภพแลวก็
อาจไปสูเทวคติ อสุรคติ ดิรัจฉานคติ หรือ นรกคติก็ไดไมเที่ยงแท
แนนอน สุดแลวแตกรรมในปางกอนที่ทําไวชักพาไป มติฝายเถรวาท
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กลาวไวในบาลีอภิธรรมวา ผูจุติจากรูปภพนั้นยอมมาเกิดในกามภพ
มาเกิดเปนไตรเหตุบาง ทุเหตุบาง ไมเกิดเปนอเหตุกสัตว ไมเกิดในอบาย
เพราะกําลังฌานในอดีตแรงกวายังสงผลโดยเฉพาะอสัญญีสัตว เมื่อจุติ
ยอมเกิดในกามสุคติภูมิทั้ง ๗ คือ ในฉกามาวจรสวรรค ๖ และมนุษยภูมิ ๑ มติฝายเถรวาทขอนี้ตางกับฝายสรวาสติวาทินในตอนคติกําเนิด
๒๔. ถือวาในนิโรธสมาบัติ และอสัญญีสมาบัติปราศจากจิต ฝาย
สรวาสติวาทินแถลงเหตุผลเชนเดียวกับฝายเถรวาทวา สมาบัติทั้งสองไม
มีจิตเปนที่ดับแหงเวทนา และสัญญา ตางแตฝายอสัญญีสมาบัติเปนของ
ฝายปุถุชน นิโรธสมาบัติเปนของพระอริยเจา ฝายอสัญญีสมาบัติยังเปน
สาสวธรรมเปนธรรมเนื่องดวยภพ สวนนิโรธสมาบัติตรงกันขาม
๒๕. ถือวาปญจวิญญาณควรนับวาเปนสราคะ เพราะปญจวิญญาณทําหนาที่แตเพียงรับรูสิ่งทั้งหลาย มิไดมีความคิดโดยอิสระของ
ตนเอง มติฝายเถรวาทถือวาปญจวิญญาณไมสามารถเปนวิราคะได
เพราะเหตุวามันทําหนาที่รับรูสิ่งทั้งหลายไมมีความคิดโดยอิสระของตน
เองไซร มันก็ไมนาจะเปนสราคะดวย ในบาลีอรรถกถาทานเปรียบ
จักขุปสาท โสตปสาท ฆานปสาท ชิวหาปสาท กายปสาท เหมือนบาน
๕ หลังคาเรือนในหมูบานเดียว จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ เปรียบเหมือนขาราชการ ๕ คน
ชวนจิตเหมือนพระราชา กิจมีการเห็นรูป ไดยินเสียง ฯลฯ กาย
ถูกตองเปนตน พึงเห็นดุจขาราชการ ๕ คน ไดคาจางเล็กนอยจาก
พระราชา โดยใหมาเก็บคาสวนสาอากรจากหมูบาน ๕ หลังคาเรือนนั้น
คาสวยสาอากรก็เปนของเล็กนอยเพราะเก็บไดคนละบาน ความยินดีจงึ
ไมเกิดขึ้น หรือแมพระราชาจะยกเลิกเสียมิใหเปนไปเก็บสวย ขาราชการ ๕
คนนั้นก็ไมยินราย เพราะคาสวยที่เก็บไดนดิ เดียว เก็บไดก็เหมือนไมได
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แตสําหรับพระราชายอมไดราชพลีสวนใหญจากหมูบานทุกคามเขตใน
ประเทศที่พระองคครอบครอง พระราชาก็ยอ มทรงยินดี หากมีเหตุให
พลีเหลานี้ที่ทรงไดตองวิบัตไิ ป พระราชายอมทรงยินรายเปนธรรมดา
ความยินดียนิ รายเปนตนแหงชวนจิตในปญจทวารเหลานัน้ พึงเห็น
เหมือนการถือเอาพลีหรือการเสื่อมจากพลีสวนใหญของพระราชา อุปมา
นี้ฉันใด ปญจวิญญาณยอมไมอาจกลาวโดยตรงไดวาเปนสราคะหรือ
วิราคะ ชวนจิตเหลานั้นที่จกั พึงกลาววาเปนสราคะหรือ วิราคะ สังวร
หรืออสังวร กุศลหรืออกุศล โสมนัสหรือ โทมนัสหรืออุเบกขา ขอทาน
ผูอานพึงพลิกไปดูเทียบเคียงในตอนหลักธรรมฝายมหาสังฆิกะเถิด
๒๖. ในกามภพและรูปภพมีอันตรภาวะ ทัศนะขอนี้เปนขอสําคัญ
ขอหนึ่งของนิกายสรวาสติวาทิน ซึ่งถือวาในกามภพและรูปภพ เมื่อ
บุคคลจุติจากปจจุบันแลว กอนที่จะไปถือปฏิสนธิในภูมอิ ื่น จะตองมี
ภาวะตั้งอยูใ นระหวางภพตอภพ ภาวะระหวางนี้ เรียกวา "อันตรภาวะ"
ในคัมภีรสสกฤตอภิธรรมโกศศาสตรของวสุพันธุอธิบายวา อันตรภาวะนี้
จักเห็นไดเฉพาะสัตวที่อยูใ นจําพวกเดียวกัน และเห็นไดดวยทิพยจักษุ
อันตรภาวะมีรปู อันละเอียดอยางยิ่ง และเฉพาะอันตรภาวะในกามภพก็มี
กวฬิงการาหารอยางละเอียดเปนภักษาเหมือนกัน นอกจากนี้ยังมีกลิ่น
หอมเปนภักษาอีกดวย และเพราะเหตุที่อาศัยกลิ่นหอมเปนอาหารนี่เอง
จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา "คันธัพพะ" แตกลิ่นหอมจะเปนอาหารนี่เอง
จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา "คันธัพพะ" แตกลิ่นหอมจะเปนอาหารแก
อันตรภาวสัตวก็เฉพาะผูมีบญ
ุ เทานั้น สําหรับอันตรภาวะที่ไมมีบุญยอมมี
กลิ่นเหม็นเปนอาหาร นอกจากนี้อันตรภาวะในกามภพยังปรากฏเพศ
เปนชายและหญิงตามอัตภาพ และมีอินทรียบริบูรณประกอบดวย
รูปลักษณะดุจเด็กอายุ ๕-๖ ขวบ อนึ่งอันตรภาวะจักไปถือปฏิสนธิใน
คติใดก็ยอมปรากฏรูปรางของสัตวในคตินั้น ประมาณแหงอายุของ
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อันตรภาวะ บางก็อยูไดถึง ๗ วัน บางก็อยูไดถึง ๗๗ วัน แตสวนมาก
มักจะเทีย่ วหาปฏิสนธิโดยเร็ว อันตระภาวะที่ลองลอยหาสมภพนั้นยอมมี
จักษุเห็นไดไกลมาก ถากรรมของเขาเหมาะสมแลวเหตุปจ จัยมาถึงพรอม
แลว คืออันตรภาวะเห็นชายหญิงสมพาสกันอยู แลวอันตรภาวะบังเกิด
ความกําหนดรัญจวน จึงเขาไปสมภพในครรภของหญิงนัน้ นี่วาดวย
สัตวที่ถือสมภพในชลาพุชะกําเนิดและอัณฑชะกําเนิด สวนอันตระภาวะ
ที่ถือในสังเสทชะกําเนิดนัน้ เพราะอาศัยความรัญจวนปรารถนาในกลิ่น
นําไป สวนอันตรภาวะที่ถือสมภพในโอปปาติกะกําเนิดเลา ก็ดวยอาศัย
ความปรารถนถรัญจวนในสถานที่นําไปสุดแลวแตสกุล อกุศลกรรม
จําแนกแบงใหประณีตดีเลวกวากัน
หากมีปุจฉาวา อันตรภาวะก็เกิดปรารถนารัญจวนในนรกดวย
หรือ พึงวิสัชนาวาอาศัยความหลงโดยกรรมปรุงแตงบันดาลใหเห็น
กงจักรเปนดอกบัว กลาวคืออันตรภาวะทีม่ ีกรรมสมควรจักถือกําเนิด
ในนรก เขาจักบังเกิดความรูส ึกหนาวเย็นเหลือที่จะทนไดแกตวั เขาเอง
แลวเห็นไฟนรกวาอบอุน จึงเกิดปรารถนารัญจวนไปสูนรกเพลิงนั้น
หรืออันตระภาวะบังเกิดความรอนรุมในตัว เห็นนรกอันหนาวเย็นวาเปน
ที่สบายจักบรรเทาความรุมรอนของอาตมะ เกิดปรารถนารัญจวนก็ไปสู
นรกเย็นนั้น หลักฐานพระพุทธพจนที่ฝายสรวาสติวาทินอางวา มีอันตรภาวะคือในมหาตัณหักขยสูตรแหงมัชฌิมนิกาย มูลปณณาสกวา "ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล มารดาบิดาทั้ง ๒ ประชุมพรอมกันดวย
มารดามีฤดูดวย คัพธัพพะ (คือสัตวผูเกิด) เขาไปตั้งอยูเฉพาะดวย
อยางนี้ จึงเปนอันกาวลงของสัตวผูเกิดในครรภ" ความหมายของ
พระพุทธพจนนี้แสดงวา คนเราจะเกิดในครรภมารดาไดตอ งอาศัยปจจัย
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๑. มารดาบิดาสมพาสกันอยู
๒. มารดาอยูในวัยมีฤดู
๓. คันธัพพะคือวิญญาณปรากฏ
ปรากฏในพระสูตรนี้มีคําวา "คันธัพพะ" จึงเปนหลักฐาน
สนับสนุนขอหนึ่ง นอกจากนี้ในกรณยเมตตสูตรมีขอความวา "เย จ ทูเร
วสนฺติ อวิทูเร ภูตา วา สมฺภเวสี วา สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา"
สัตวเหลาใดอยูในทีไ่ กลหรือที่ใกล ที่เกิดแลวหรือกําลังแสวงหาภพก็ดี
ขอสัตวทั้งปวงเหลานั้น จงเปนผูมีตนถึงความสุขเถอะ คําวาสมฺภเวสี
ผูแสวงหาสมภพคือพวกอันตรภาวะนั่นเอง ฝายสรวาสติวาทินกลาว
ตอไปวา อันตรภาวะก็เปนขันธบัญจกเหมือนกันที่เกิดดับสืบสันตติ มิได
เปนตัวอัตตาหรืออาตมัน ทั้งนี้เพื่อเลี่ยงมิใหตกอยูใ นคายฝายพาหิรลัทธิ
และคายทานพวกอัตตวาทิน
มติฝายเถรวาทไมเห็นดวยประการทั้งปวงกับฝายสรวาสตินวาทินใน
เรื่องอันตรภาวะนี้ ดวยมีมติถือวา ธรรมดาปุถุชนผูยังของดวยกิเลส
เมื่อจุติจิตเคลือ่ นจากภพปจจุบันแลว ขณะจิตที่ ๒ คือปฏิสนธิจิต
จักตองบังเกิดขึ้นในภพใหมทันที เปรียบดุจบุรุษผูมีกําลังจับเถาวัลยโหน
จากปากเหวขางหนึ่งไปสูอกี ขางหนึ่ง ฉะนั้นอันตรภาวะเที่ยวเรรอนหา
สมภพจึงมีไมไดเลย อนึ่งคําวา คันธัพพะ ในพระบาลีมหาตัณหักขยสูตร
ทานหมายถึงปฏิสนธิจิตนี่แหละ แมคํา สมฺภเวสี ในพระบาลีกรณียเมตตสูตรก็มิไดหมายวาเปนอันตรภาวะ ในปรมัตถโชติกอรรถกถาแหง
ขุททกนิกายแกวา "สัตวเหลาใดแสวงหาซึง่ สมภพ เหตุนนั้ สัตวเหลานัน้
จึงชื่อวา สมฺภเวสี คํานี้เปนชือ่ ของพวกปุถชุ นผูยังเปนเสกขะ แสวงหาอยู
ซึ่งสมภพตอไปอีกเพราะยังละความเกีย่ วของในภพมิได อนึ่งในกําเนิด
พวกสัตวที่เปนอัณฑชะกําเนิดแลชลาพุชะกําเนิด ๔ ชื่อวา สัมภเวสี
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ตราบเทาที่ยังไมทําลายกระเปาะไข และฝกมดลูก ฯ ครัน้ ทํากระเปาะไข
และมดลูกออกมาภายนอกแลว ชื่อวาพวกภูต คือเกิดแลวฯ สังเสทชะ
กําเนิดแลอุปปตติชื่อวาเปนสัมภเวสี เฉพาะในขณะจิตแรก ในขณะ
จิต ที่ ๒ ไป ชือ่ วาภูต ฯ หรือสัตวพวกนั้นยอมเกิดดวยอิรยิ าบถใด
ยังไมถึงอิรยิ าบถอื่นแตอยูอริ ิยาบถนั้นตราบใด ยังชื่อวาสัมภเวสีตราบ
นั้น เบื้องหนาแตนั้นเปนภูต" พูดงาย ๆ ก็คอื สัมภเวสีในความเขาใจ
ของฝายเถรวาทคือผูที่ยังมีภวราคะอยู นับตั้งแตพระอนาคามีลงมาจนถึง
สัตวนรกชื่อวาสัมภเวสีหมด เหตุยังละภวราคะมิไดขาดจากขันธสันดาน
จากเหตุการณหลาย ๆ อยางเดียวกับผูระลึกชาติไดเลากันมา มักจะรูสึก
ตัวเองวาเปนมนุษยอยู มีเครือ่ งแตงกายชุดที่ตนนุงชิ้นสุดทายกอนมรณะ
แลวเที่ยวเสาะแสวงหาที่เกิดจนกระทั่งไปเขาครรภมารดา หรือบางทีตน
เห็นมีเด็กอยูใ นครรภกอนแลว ก็เลยเขาอาศัยรางนั้นเลยก็มี (ในกรณีนี้
วิญญาณเจาของเด็กคงจะไดดับไปเสียกอนคือตายในครรภ ประจวบกับ
วิญญาณดวงใหมมาถึงก็เลยชิงสวมรางทันที) เหตุการณดงั กลาวทําให
มติเรื่องอันตรภาวะของฝายสรวาสติวาทินมีน้ําหนักนาเชือ่ มาก หรือจะ
เปนวาวิญญาณผูแสวงหาสมภพนัน้ แทจริงไดมีสมภพแลว กลาวคือไป
เกิดเปนอสูรหรือเปรตหรือพวกภุมมเทพก็ได เชนผีคนตายมาหลอกคน
เปนอยางนี้ ก็พอจะอธิบายไดวา วิญญาณของผูตายไดเขาเปนอสูรหรือ
เปรตนั่นเองมา มิใชวาจะมีภพในระหวางความตายกับความเปน ขอฝาก
นักธรรมพิจารณาดวย
๒๗. ถือวาอวิญญัติก็เปนรูป ฝายสรวาสติวาทินอธิบายวา เนื่อง
ดวยเราทํากายกรรมวจีกรรมแลวก็ยอมมีผลมีวิบาก คราวนี้กายกรรม
ที่ทําขึ้นขณะหนึ่งแลวก็ดับไป วจีกรรมที่ทาํ ขึ้นขณะหนึ่งแลวก็ดบั ไปเชน
กัน แตยังมีรูปอีกชนิดหนึ่งคอยรักษาตัวของมันไวสืบสันตติติดเนื่องกัน
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สําหรับเปนเหตุเปนปจจัยใหเกิดวิบากในอนาคต รูปชนิดนี้เรียกวา
"อวิญญัติรูป" มีกายอวิญญัติรูปและวจีอวิญญัติรูป ฝายสรวาสติวาทิน
ไดยกเหตุผลยืนยันวาตองมีอวิญญัติรูปดังนี้
ก. ในสังยุกตาคม แสดงคุณลักษณะของรูปธรรมไว ๓ ประเภท
คือ รูปธรรมที่เปนสนิทัศนะสัปปฏิฆะเห็นไดกระทบได ๑ รูปธรรมที่เปน
อนิทัศนะสัปปฏิฆะเห็นไมไดแตกระทบได ๑ รูปธรรมที่เปนอนิทัศนะ
อัปปฏิฆะเห็นไมไดกระทบไมได ๑ ประเภทแรกไดแกรปู วิสัย เขียว
ขาว แดง เหลือง ประเภททีส่ องไดแก สัททะ คันธะ รส และโผฏฐัพพะ ประเภทที่สามไดแก อวิญญัติรูปนี้
ข. บุคคลที่ประสงคจะฆาเขาโดยการใชจางใหผูอื่นไปจัดการแทน
บุคคลนั้นยอมชื่อวาจะตองรับเสวยวิบากกรรมในการฆาสัตวตัดชีวิต
เหมือนกัน แตบุคคลนั้นก็มิไดลงมือฆาเองคือปราศจากกายวิญัติเลย
แตถึงกระนัน้ ก็ตองรับวิบากอันนั้นจึงแสดงยืนยันใหเห็นวาตองมีกาย
อวิญญัติรูป ซึ่งเทากับจัดการฆาเขาโดยปริยายในบุคคลนั้นแนนอน
ค. พระโยคาวจรเจริญมรรคภาวนาในขณะที่อยูในสมาธิ มรรค
ทั้ง ๘ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมกัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ถึงภาวะมรรคสมังคี
ในกาลใด ในกาลนั้นพระโยคาวจรใชวาจะมีการไหววาจา คือวจีวิญญัติ
ก็มิได จะมีกายวิญญัติก็มไิ ด เมื่อกายวิญญัติไมมีการประกอบกรรมที่
ชอบ การประกอบอาชีวะทีช่ อบก็ไมมี ถาเราไมยอมรับวามีอวิญญัติ
รูปไซร มรรคสมังคีก็มีสภาพไมถึงพรอมสมบูรณไดเลย ตองขาด
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะไป แทจริงในขณะแหง
มรรคสมังคีคือการประชุมพรอมแหงมรรคนั้น สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ ลวนเปนอวิญญัติรูปทั้งนั้น
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มติฝายเถรวาทไมเห็นพองดวย ฝายบาลีถือวามีวิญญัตริ ูปเทานั้น
หามีอวิญญัติรปู ไม
๒๘. ถือวาอนุสัยเปนเจตสิก เปนจิตตสัมปยุตต และมีอารมณ
มตินี้ตรงกับมติฝายบาลีอภิธรรมของเถรวาท แตตางกับฝายมหาสังฆิกะ
๒๙. ถือวาอนุสัยทั้งปวงสงเคราะหลงไดในสังโยชน แตสังโยชน
ทั้งปวงสงเคราะหลงในอนุสัยไมได มติฝายเถรวาทรับรอง ทั้งนี้เพราะ
อนุสัยกับสังโยชนก็เปนกิเลสดวยกัน อนุสัยเปนกิเลสนอนกน สังโยชน
เปนกิเลสที่ฟุงขึ้นมา อนุสัยนัน่ แหละฟุงขึ้นมาเปนสังโยชนไป แต
สังโยชนมีองคธรรมมากกวาอนุสัย เชนสีลพตปรามาส ไมปรากฏมีใน
ประเภทอนุสยั สังโยชนจึงมีความหมายกวางกวาอนุสยั
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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บทที่ ๒๘
นิกายเสาตฺรนฺติกวาทิน
ประวัตินิกาย
ในปกรณบาลีเรียกชื่อนิกายนี้วา สุตตวาที วาแตกออกมาจากนิกาย
สังกันติวาท และนิกายสังกันติวาทแยกตัวออกมาจากนิกายกัสสปกวาท
ซึ่งนิกายกัสสปกวาทนี้ แยกมาจากนิกายสรวาสติวาทินอีกตอหนึ่ง แตใน
ปกรณสสกฤตกลาววานิกายเสาตฺรนฺติกวาทินแยกออกจากนิกายสรวาสติวาทินโดยตรง ขาพเจาสันนิษฐานวาความจริงนิกายสังกันติกวาทก็เปน
อันเดียวกันกับนิกายเสาตฺรนฺติกวาทินนั่นเอง แตนิกายสังกันติกวาทคง
จะเกิดขึ้นในครั้งพุทธศตวรรษที่ ๒ แลวตอมาคอย ๆ ขยับขยายหลัก
ธรรมขึ้นทุกที จนถึงในพุทธศตวรรษที่ ๔ จึงเกิดเปนเสาตฺรนฺติกวาทิน
อยางโจงแจงขึน้ มติฝายบาลีถือวาทั้ง ๒ นิกายเกิดขึ้นในพุทธศตวรรษ
ที่ ๒ ซึ่งยังเปนปญหาที่จะตองวินิจฉัย ในปกรณฝายจีนกลาววาเสาตฺรนฺติกวาทินมีทั้ง "ปุราณเสาสตฺรนฺติก" และ "นวเสาตฺรนฺติก" และ
อธิบายวาพวกปุราณเสาตฺรนฺติกมีความคิดผสมระหวางสรวาสติวาทิน
และนิกายวัชชีบุตร คือถือวามีบุคคลปรมัตถหรือปรมัตถอัตตา แตพวก
นวเสาตฺรนฺตกิ ปฏิเสธ จากการพิจารณาวิวัฒนาการทางปรัชญาของนิกาย
เสาตฺรนฺติกวาทินนี้ ขาพเจามีความเชื่อโดยปราศจากขอกังขาเลยวา
นิกายนี้ไดแยกออกมาจากสรวาสติวาทินโดยตรง มิใชแยกมาจาก
กัสสปกวาทเชนฝายบาลีกลาว
แตดั้งเดิมทีพวกเสาตฺรนฺตกิ ก็คงเปนคณาจารยอยูใ นนิกายสรวาสติวาทิน ตอมาปรากฏวาเมื่อพระกาตยายนีบตุ รรจนาคัมภีรช ฺญาณ-
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ปรสฺถานศาสตรแลว ทานคณาจารยฝายสรวาสติวาทินโนมเอียงมานิยม
นับถือคัมภีรอภิธรรมกันมากเปนพิเศษ ถึงกับถือเปนคัมภีรสําคัญที่สุด
ปรากฏวามีคณาจารยในนิกายนั้นเองบางรูปไมพอใจที่เกิดนิยมอภิธรรม
กันขึ้นอยางนัน้ ทั้งนี้เพราะคณาจารยเหลานี้ ถือวาอภิธรรมเปนเพียง
ภาษิตของพระสาวกอรรถาธิบายพระพุทธพจนเทานั้นเอง หลักพระพุทธวจนะที่แทจริงอยูที่พระสุตตันตปฎกตางหาก อาจารยพวกนี้จึงแยกตัว
ออกมาจากฝายนิยมพระอภิธรรม และเผยแผพระสุตตันตปฎกเปน
สําคัญจึงไดชื่อวา "สุตตวาที" ในภาษาบาลี หรือ "เสาตฺรนฺติกวาทิน"
ในภาษาสสกฤต คณาจารยองคสําคัญของฝายเสาตฺรนฺติกวาทินคือ
"พระกุมารลัพธะ" ทานผูนี้เปนชาวเมืองตักษศิลา ดูเหมือนจะมีชวี ิตอยู
ในปลายพุทธศตวรรษที่ ๓ หรืออาจจะรวมสมัยกับพระกาตยายนีบุตร
ก็ได คณาจารยรูปนี้เปนตนกําเนิดฝายนวเสาตฺรนฺติกะ วาเปนผูมีสติ
ปญญาเฉียบแหลม วันหนึ่ง ๆ สามารถรจนาวลีอักษรไดถึง ๓๒,๐๐๐ คํา
ไดนิพนธปกรณวิเศษประกาศคติธรรมฝายเสาตฺรนฺติกวาทินไวหลายสิบ
ปกรณ อิทธิพลความคิดเห็นของพระกุมารลัพธะมีมากกวาอิทธิพลความ
คิดเห็นของพระกาตยายนีบตุ รมาก ดังเราจะเห็นไดวาคณาจารยองค
สําคัญของฝายสรวาสติวาทินเชนพระธรรมตาระ และพระพุทธเทวะมี
ทัศนะโนมเอียงมาทางฝายเสาตฺรนฺติกะ เชนมติของพระพุทธเทวะที่ถอื วา
รูปธรรมคือมหาภูตเทานั้น และเจตสิกก็คอื จิตเปนตน
ในคัมภีรว ภิ าษาศาสตรกลาวโจมตีคัดคานทัศนะของเสาตฺรนฺติวาทิน
มาก และนัน่ ก็เปนเหตุใหเสาตฺรนฺติกวาทินโตแยงปรัชญาฝายสรวาสติวาทินจนถึงพริกถึงขิงอยางเผ็ดรอนเปนปฏิกิริยา สรวาสติวาทินกับ
เสาตฺรนฺติกาวาทินจึงเปนดุจพังพอนและงูเหาตอสูกันเรื่อยมาในดานปรัชญา
ในบันทึกของกุยกีกลาววา ฝายเสาตฺรนฺติกยังแบงออกเปน ๒ มติใหญ
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คือ มติฝายพระกุมารลัพธะ ๑ มติฝายพระศิริลัพธะ ๑ ทานรูปหลังนี้
เปนผูแตงคัมภีรวิภาษาฝายเสาตฺรนฺติก นิกายนี้แพรหลายในทางแถบ
เหนือของอินเดียและเปนทีน่ าเสียใจวาเราไมมีคัมภีรของนิกายนี้เหลือตก
คางอยูในปจจุบัน เราจึงตองศึกษาความคิดของเสาตฺรนฺติกวาทิน จาก
ปกรณฝายสรวาสติวาทิน ซึง่ กลาวโจมตีทศั นะของนิกายนี้เทานั้น
หลักธรรมสําคัญ ๑๔ ขอ
๑. ถือวามีขันธมาตรเคลื่อนยายจากอัตภาพหนึ่งสูอีกอัตภาพหนึ่ง
นี่เปนทัศนะของพวกปุราณเสาตฺรนฺติก ขันธมาตรนี้ บางทีเรียกวาสุขุมขันธหรือเทียบไดกับปรมัตถอัตตา ซึ่งเปนตัวรักษาสภาวะของมันระหวาง
ภพตอภพ มตินี้ภายหลังถูกพวกนวเสาตฺรนฺติกปฏิเสธ และมติฝาย
เถรวาทก็ไมยอมรับเชนกัน
๒. ถือวาอดีต อนาคต ไมมีสภาวะอยูจริง จะมีกแ็ ตปจจุบัน
เทานั้น ฝายเสาตฺรนฺติกวาทินคานมติฝายสรวาสติวาทินทีว่ า กาลทั้ง ๓ มี
สภาวะอยูตลอดยืนโรงอยู วาเปนมิจฉาทิฐิ โดยอธิบายเหตุผลวา การที่
ฝายสรวาสติวาทินถือดังนั้น ก็จะไมมีทางแบงแยกใหประจักษไดวาอันใด
เปนอดีต อันใดเปนปจจุบัน อันใดเปนอนาคต ถึงแมฝายสรวาสติวาทิน
จะอางเอาการณะและการิยะขึ้นมาอธิบาย (ดูหลักธรรมของสรวาสติวาทินประกอบ) ก็ขอกระทูถ ามหนอยเถอะวา การณะกับการิยะเปนอัน
เดียวกันหรือแยกเด็ดขาดจากกัน ฝายสรวาสติวาทินถือวาการิยะแหง
สภาวธรรมยอมไมเปนเอกเทศตางหากจากการณะ ถากระนั้นไซร
การิยะของการณธรรมในอดีตก็ตองปรากฏมีอยูแลว และก็จะตองมีอยู
เรื่อยตลอดถึงอนาคต นั่นก็คอื สภาวะธรรมทั้งปวงในกาลทั้ง ๓ ตอง
ปรากฏการิยะของมันอยูยนื โรงตามการณะเหมือนกัน และดวยประการ
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ดังกลาวนี้ เราจึงไมสามารถจะแบงแยกไดวา ธรรมไหนเปนอดีต ธรรม
ไหนเปนปจจุบัน ธรรมไหนเปนอนาคต ฉะนั้นฝายเสาตฺรนฺติกวาทินจึง
สรุปผลวาอดีตดับไปแลว สวนอนาคตก็ยังเปนธรรมที่ยังไมบังเกิดขึ้น
ดุจเดียวกับมติฝายเถรวาทมหาสังฆิกวาท
ในอภิธรรมโกศศาสตรมีขอความโตแยงระหวางสรวาสติวาทินกับ
เสาตฺรนฺติกวาทินเกี่ยวกับปญหาเรื่องกาลทั้ง ๓ ดังขาพเจาจะยกแปล
ออกมายนยอพอไดความดังนี้
"ผูที่ถือวาตนเปนฝกฝายสรวาสติวาทินไซร ก็พึงรับรองวามี
สภาวะธรรมยืนโรงอยูตลอดกาลทั้ง ๓ ผูนั้นแลจึงชื่อวาเปนฝายสรวาสสติวาทิน ฯลฯ อาจารยฝายเสาตฺรนฺติกวาทินปุจฉาวา ดังทานถือวา
สภาวะธรรมมีอยูตลอดกาลทั้ง ๓ ก็พึงเปนวาในกาละทัง้ หลายนั้น
สภาวะธรรมตองสําแดงพฤตติกลาวคือการิยคุณออกมา หรือวามีกําลัง
กีดขวางอันใดบันดาลใหการณธรรมบางสมัยมีการิยะ บางสมัยไมมี
การิยะเลา ถาทานกลาววาทีเ่ ปนดังนัน้ เพราะการณธรรมไดปจจัย
บางสมัยยังไมไดปจจัยสมบูรณดังนี้ไซร คําแกตวั ของทานยังไมถูกตอง
ขอนั้นเพราะเหตุใด เพราะเหตุวาทานถือวาสภาวธรรม มีเหตุปจจัย
เปนตนก็มีอยูยนื โรงตลอดกาลนั่นเอง อนึ่ง การิยคุณนั้นจักกลาววา
เปนอดีต ปจจุบัน อนาคตอยางไร ฯลฯ ทานฝายสรวาสติวาทิน
วิสัชนาวา การิยะมิไดเปนเอกเทศตางหากจากการณะ คงอาศัยเนื่องกับ
การณะนั่นเอง อาจารยฝายเสาตฺรนฺติกปุจฉาวา ถาทานถือวาการิยะก็
เปนของเนื่องดวยการณะไซร การณะเปนสภาพยืนโรงอยู การิยะก็
ควรมีลักษณะอยางนั้น ไฉนจึงเรียกไดวามีอดีต ปจจุบัน อนาคตเลา
ฝายสรวาสติวาทินวิสัชนาวา เพราะสังขตธรรมเหลาใดยังไมปรากฏ
ยังไมสําแดงซึง่ พฤตติของมันออกมาเรียกวาอนาคต ถากําลังปรากฏ
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กําลังสําแดงพฤตติอยูเรียกวาปจจุบัน ถาสําแดงปรากฏพฤตติดับไป
เรียกวาอดีต อาจารยฝายเสาตฺรนฺติกไมยอมรับ"
๓. ถือวาธาตุเทานั้นที่มีสภาวะอยูจ ริง สวนขันธ อายตนะ ไมมี
จริง เปนสมมติบัญญัติ ฝายสรวาสติวาทินถือวาขันธหมายถึงสภาวะธรรมที่มีจริงแตละสภาวะมาชุมนุมรวมกันเขา จึงเปนสภาพเปนจริง มี
จริง แตเสาตฺรนรฺติกวาทินกลาววา ลงเมื่อตองอาศัยการรวมชุมนุมเขา
แลวจึงมีอยางนี้ จะเปนของมีจริงไมได อายตนะ ๑๒ มีนยั ดุจกัน
ฝายเสาตฺรนฺติกใหขอเปรียบเทียบวาเหมือนคนตาบอดหลาย ๆ คนมา
รวมกัน การเห็นรูปก็เกิดขึ้นไมได แมแตจะไมรวมกัน ตางคนตางอยู
การเห็นรูปก็กดิ ไมไดเชนกัน ฉันใดก็ฉนั นัน้ ประเด็จแตกตางกับฝาย
สรวาสติวาทินอยูตรงมองกันคนละมุมในเรือ่ งการิยะ หรือพฤตติของ
ขันธ อายตนะ ฝายสรวาสติวาทินถือวาอายตนะภายในสัมพันธกับ
อายตนะภายนอกเกิดวิญญาณความรู ในความสัมพันธดงั กลาวมา จัก
ตองมีสภาวธรรมโดยตัวมันเองของอายตนะภายในและอายตนะภายนอก
สําแดงพฤตติของมันแตละอายตนะแนนอน เชนการเห็นรูปสีเขียว แม
จะตองอาศัยปจจัยอื่น ๆ อุปการะ มีอาโลกะคือแสงสวาง และชองวาง
ก็จริง แตลักษณะการเห็นนัน้ ตองเปนพฤตติของจักขุนทรีย และการเห็น
รูปเขียวแตกตางไปจากสีอื่น ๆ ก็ตองเปนพฤตติหรือการิยะของรูปวิสัย
อันนั้นโดยตัวของมันอยูแน
๔. ถือวาวิสัยภายนอกเปนสภาพมายาไมมีสภาวะอยูจริง มติ
ของเสาตฺรนฺติกวาทิน ขอนี้กแ็ ยงกับฝายสรวาสติวาทินอยางรุนแรง ฝาย
เสาตฺรนฺติกวาทินกลาววา สภาวะของจิตใจเทานั้นทีพ่ ึงกลาวไดวามีอยู
แมในปรมัตถ แตวิสัยภายนอกซึ่งจักมาเปนอารมณของใจ ลวนเปน
มายาปราศจากสภาวะโดยตัวของมันเอง ในคัมภีรมหาวิภาษาศาสตรได

ประวัติพุทธ(๓) - หนาที่ 350
อรรถาธิบายทัศนะดังกลาวของเสาตฺรนฺติกวาทินวา
"อุปมาดังสตรีผูหนึ่งประดับกายดวยอาภรณอันงดงามเขามาสู
ชุมนุมชน บุรษุ บางคนไดยลเขาบังเกิดความเคารพนับถือ บุรุษบางคนได
ยลเขาบังเกิดราคะกําหนัดบุรุษบางคนไดยลเขาบังเกิดความขึ้งเคียดไมพอใจ
บุรุษบางคนไดยลเขาบังเกิดความริษยา บุรษุ บางคนไดยลเขาบังเกิด
ความเบื่อหนาย บุรุษบางคนไดยลเขาบังเกิดความกรุณา บุรุษบางคนได
ยลเขาบังเกิดความอุเบกขา ในบุรุษชนทั้งหลายเหลานี้ พึงกําหนดรูวา
ผูที่เปนบุตรยอมเกิดความเคารพนับถือ ผูที่กําหนดยอมเกิดราคะ ผูที่
เปนศัตรูยอมเกิดความขึ้งเคียด ผูที่เปนภริยานอยของสามีแหงสตรีผูนนั้
ยอมเกิดความริษยา ผูบําเพ็ญอบรมในอสุภกัมมัฏฐานยอมบังเกิดความ
เบื่อหนาย ผูที่พนราคะยอมเกิดความกรุณา สวนพระอรหันตทานไดยล
เขายอมเกิดอุเบกขา โดยอาศัยเหตุผลดังกลาวมานี้ จึงแสดงใหประจักษษ
วา วิสัยตาง ๆ ภายนอกของจิตมิใชเปนของมีสภาวะโดยตัวของมันเอง
เลย จึงไมมีอยูจ ริง สักแตวาเปนสภาพมายา"
ในนยายนุสารศาสตรกลาวถึงทิฐิเรื่องนี้ของเสาตฺรนฺติกวาทินวา
"อาจารยฝายเสาตฺรนฺติกวาทินมีทัศนะถือวาอาศัยอํานาจความรูสึกที่แบง
แยกแตกตางของบุคคลจึงเกิดความสุขแลความทุกขขึ้น นี้เปนเครื่องบง
ใหเห็นชัดวาวิสัยและอารมณทั้งปวงเปนสภาพไมมีจริง สมดั่งพระผูมี
พระภาคตรัสไวในมาคัณทียสูตรวา เปรียบเหมือนบุรุษเปฯโรคเรื้อนอยาง
ตัวบนหลุมถานเพลิง ทั้งที่ไฟนั้นมีสัมผัสรอน แตบุรุษที่เปนโรคเรื้อน
กลับรูสึกสบาย แตในสมัยทีบ่ ุรุษนั้นหายจากโรคแลวใหไปยางตัวบน
หลุมถานเพลิงเขากลับรูสึกไมสบาย ฯลฯ อนึ่งความบริสุทธิ์หรือไม
บริสุทธิ์แหงวิสัยภายนอกก็เปนสภาวะไมจริงไมมีอยูดว ยตัวของมันเอง
หากอาศัยกรรมแหงสัตวในนานาคติทําใหเห็นวาความบริสุทธิ์และความ
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ไมบริสุทธิ์พลอยจําแนกแตกตางกัน" ตัวอยางในขอกลาวนี้เชน ในแมนา้ํ
สายเดียวกัน ถาตามทัศนะของมนุษยก็เปนน้ําสะอาดบริสุทธิ์ ในทัศนะ
ของปลา ปู หอย เตา ก็เห็นเปนสถานที่อยูอ าศัยของมัน แตในทัศนะ
ของพวกเปรตกลับเห็นเปนน้ําเลือดน้ําหนอง นี่แหละจึงเปนเครื่องพิสูจน
วาวิสัยภายนอก รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ
โผฏฐัพพายตนะ ปราศจากภาวะมีอยูด วยตัวของมันเองแนนอน สิ่งทีม่ ี
สภาวะอยูคือธาตุ ๑๘ เทานั้น มตินี้ตอมาไดเปนปจจัยสวนหนึ่งให
กําเนิดแกลัทธิพุทธศาสนามหายานฝายนิกายโยคาจาร หรือวิชญาณวาทิน
๕. ถือวาอสังขตธรรมไมมีสภาวะอยูแมโดยปรมัตถ ฝาย
เสาตฺรนฺติกวาทินไดวิเคราะหพุทธปรัชญาไปไกลจนกระทั่งเกิดมีทัศนะวา
แมอสังขตธรรมคือพระนิพพานหรือปฏิสังขยนิโรธ อัปปฏิสังขยนิโรธ
อากาศ แตละลวนไมมีสภาวะมีอยูดว ยตัวของมันเอง ทั้งหมดสักแตวา
เปนบัญญัติสมมติเทานั้น ทั้งนี้เนื่องดวยอสังขตธรรมเปนการปฏิเสธ
สังขตธรรม นั่นคืออสังขตธรรม ธรรมอันเปนที่สาบสูญแหงสังขตะ
ถึงแมจะบัญญัติเรียกวาธรรมเหมือนกัน แตอันที่จริงคือความไมมีอะไร
นั่นเอง ฉะนั้นสภาวะมีอยูดว ยตัวของมันเองแหงอสังขตะจึงหามีไม แม
จนกระทั่งจะเรียกวามีอยูดว ยตัวของมันเองแหงอสังขตะจึงหามีไม แม
จนกระทั่งจะเรียกวามีอยูอยางสมมติก็ไมควร ในอภิธรรมโกศศาสตรมี
ขอความตอนหนึ่งกลาวถึงการอภิปรายปญหาเรื่องอสังขตะระหวาง
สรวาสติวาทินกับเสาตฺรนฺติกวาทิน ดังสรุปความสําคัญแปลมาดังนี้
"ถาสังขตะปราศจากสภาวะมีอยูดว ยตัวของมันเอง ดังที่ทาน
(ฝายเสาตฺรนฺตกิ วาท) ถืออยู ไฉนในพระสูตรจึงกลาววาในบรรดาธรรม
ทั้งหลาย จะเปนสังขตธรรมก็ดี อสังขตธรรมก็ดี วิราคธรรมเปนยอด
ก็เมื่อสิ่งที่ไมมี ไฉนจึงจัดวาเปนสิ่งที่เยี่ยมยอดในความไมมีไดเลา
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(วิราคธรรมหมายเอาพระนิพพาน) อาจารยฝายเสาตฺรนฺติกวาทินวิสัชนาวา
เราก็มิไดกลาววาสภาวะแหงอสังขตะวางเปลาดุจเขากระตายเลย
(กระตายไมมีเขาการจะใหเกิดเขางอกขึ้นไดยอมไมเปนภาวะจะเปนไปไดเลย)
สภาวะแหงพระนิพพานซึ่งปราศจากความมีอยูดวยตัวของมันเองมีอยู
ฉะนั้นจึงกลาวไดวาเปนยอดกวาธรรมทั้งปวง เพื่อยังสัตวทั้งหลายใหเกิด
ฉันทะยินดีในพระนิพพานนัน้ อาจารยฝายสรวาสติวาทินปุจฉาวา หาก
อสังขตธรรมเปนสภาพไมมกี ็ไมควรจักเรียกวา นิโรธอริยสัจนะซิ
อาจารยฝายเสาตฺรนฺติกปฏิปุจฉาวา ที่วาอริยสัจนะมีอรรถวากระไร ฝาย
สรวาสติวาทินตอบวา ไดแกความจริงแทอนั ไมกลับกลาย ฝายเสาตฺรนฺติกก็แกวา พระอริยเจาทานยอมเห็นในความจริงวาเปนความจริง
เห็นในความไมจริงวาไมจริง ไมกลับตาลปตรกัน เชนเห็นทุกข สมุทยั
มรรค วามีอยู เห็นนิโรธวาไมมีอยู (คือไมมีปวงกิเลส ไมมีทุกข สมุทัย
และมรรค) หรือเห็นทุกขก็ยอ มรูวานั่นเปนทุกข เห็นทุกขดับไป ก็เห็นวา
นั่นทุกขดับไป (คือไมใชวาทุกขดับไปแลว มีพระนิพพานอันเปนสภาวะมี
อยูดวยตัวของตัวเองตางหาก เชนทัศนะของฝายสรวาสติวาทิน) ฯลฯ
อาจารยฝายสรวาสติวาทินปุจฉาวา ในพระสูตรมีพระพุทธวจนะปรากฏ
เนือง ๆ วาภิกษุรูปนี้ไดบรรลุพระนิพพานในทิฐธรรมเทียว สิ่งที่ไมมี
พระองคจักตรัสวาบรรลุถึงไดอยางไร อาจารยฝายเสาตฺรนฺติกวาทิน
วิสัชนาวา ทิฐธรรมนิพพานอันภิกษุนั้นบรรลุ คือ สามารถแหงบรรดา
กิเลสดับสูญไมปรากฏอีก อธิบายวาความที่ปราศจากกิเลสใด ๆ นั่นแล
คือพระนิพพาน ไมใชวาจะตองมีสภาวะนิพพานซึ่งมีอยูดวยตัวของ
ตัวเองอีกสภาวะหนึ่ง สมดังพระพุทธวจนะในพระสูตรวา ธรรมชาตินั่น
เปนที่วายวอดไปแหงปวงทุกข เปนธรรมที่ระงับแหงสังขารทั้งหลาย
ธรรมเปนที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งหลาย เปนธรรมที่ประณีต เปนที่สรางแหง
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ความเมา กําจัดความกระหาย ถอนความอาลัย เขาไปตัดซึ่งวัฏฏะ เปน
ที่สิ้นแหงตัณหา เปนที่คลายราคะ ดับสนิทนั่นแลคือพระนิพพาน ฯลฯ
อนึ่งในพระสูตรยังมีแสดงวา พระนิพพานเปรียบดุจประทีปดับ มิได
แสดงวามีสภาวะดับอีกอันหนึ่งเปนเอกเทศตางหาก"
สรุปความวาฝายสรวาสติวาทินถือวามีพระนิพพานชนิดเปน
สภาวะอยูดว ยตัวของมันเองเปนเอกเทศ เปนอารมณแหงมรรคจิต
ผลจิต แตฝายเสาตฺรนฺติกวาทิน ถือวาพระนิพพานคือความดับแหง
ปวงทุกขปวงกิเลส ดับแลวก็แลวกันไมมสี ภาวะนิพพานอยูโดย
เอกเทศดวยตัวของมันเอง หรือพูดงาย ๆ วา ความไมมีแหงสัขตะคือ
อสังขตะ นั่นก็คือวาอสังขตะไมมีสภาวะนิพพานอยูด วยตัวของมันเอง
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 "ภิกษุทั้งหลาย สิ่งภสพอันนั้นมีอยูที่
ไมมีดิน ไมมนี ้ํา ไมมีไฟ ไมมีลม ฯลฯ" และ "อตฺถิ ภิกฺขเว อชาต
อภูต อกต อสงฺขต" "ภิกษุทั้งหลายสิ่งหรือสภาพที่ไมมีการเกิด มิได
เปน อันปจจัยมิไดทํา มิไดแตงมีอยู"
ทัศนะเรื่องอสังขตะไมมีสภาวะดวยตัวของตัวเองนี้ ภายหลังได
เปนสมุฏฐานสําคัญอันหนึ่งที่ใหกําเนิดแกปรัชญาศูนยตวาทินของลัทธิ
ลึกซึ้ง จะรูวาฝายใดถูกฝายใดผิด ขอสําคัญอยูที่การปฏิบัติ เพราะ
พระนิพพานเปน "ปจฺจตฺต" รูเห็นเฉพาะตัว
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๖. ถือวาจิตกับเจตสิกไมจาํ เปนตองเกิดดับพรอมรวมกัน เพราะ
เจตสิกก็คือจิต ทั้งนี้เพราะฝายเสาตฺรนฺติกถือวา เจตสิกก็คอื จิต ใน
ขณะตนเปนเหตุใหเกิดจิตในขณะหลัง จิตในขณะหลังนั้นเราเรียกวา
เจตสิก อุปมาดังบุคคลหลายคนผูเดินไปในหนทางอันคับแคบ ตองเดิน
ไปทีละคน ไมสามารถจเดินคูกันไปได อนึง่ พระบรมศาสดาสตรัสวา
"จิตดวงเดียวเที่ยวไป" ก็เปนการบงชัดอยู แตจําเนียรกาลตอมา
คณาจารยในเสาตฺรนฺติกวาทิน ก็เริ่มจะมีความคิดเห็นวาเจตสิกมีอยูตาง
หากจากจิต บางก็เห็นวาเจตสิกมีอยู ๓ ดวง บางก็ซามีอยู ๔ ดวง
บางก็วามีอยู ๑๐ ดวง บางก็ซา มีอยู ๑๔ ดวง แตในมติของเสาตฺรนฺติกไมเปนที่ตกลงกันเด็ดขาดได ก็ยิ่งเปนสิ่งพิสูจนใหประจักษวา อื่นจาก
จิตแลวเปนไมมีเจตสิกใด ๆ อีก มีแตวิญญาณธาตุหรือจิตซึ่งอนุวัตไหล
เทไปตามสถานะตาง ๆ จึงกลาวบัญญัติขึ้นวา มีเจตสิกทั้งหลายโดย
ประการตาง ๆ มติของเราทั้งหลาย (ฝายเสาตฺรนฺติกวาทิน) จึงเห็นวามี
แตจิตเทานั้นซึง่ เกิดดับสืบเนือ่ งเปนสันตติ แมแตคณาจารยฝายสรวาสติวาทิน เชนอาจารยธรรมตาระและอาจารยพุทธเทวะยังมีความเห็นโนม
มาทางเสาตฺรนฺติก พระธรรมตาระถือวาเจตสิกนั้นที่แทคอื เจตนาตาง ๆ
กันเทานัน้ สวนพระพุทธเทวะถือวาเจตสิกก็คือจิต (ดูมหาวิภาษาศาสตร) มติฝายเถรวาทกับฝายสรวาสติวาทินถือตรงกันวาจิตกับเจตสิก
เกิดดับรวมกัน เจตสิกเปนธรรมเกิดสัมปยุตตกับจิต ฉะนัน้ จึงไมรับรอง
มติของฝายเสาตฺรนฺติกวาทิน
๗. ถือวาธรรมชาติของจิตเปนไปทั้งกุศล อกุศล อัพยากตะ
เนื่องดวยฝายเสาตฺรนฺติกถือวา จิตกับเจตสิกเปนธรรมอันเดียวกัน
เจตสิกก็คืออาการของจิตเปนไปไดทั้งกุศล อกุศล อัพยากตะ สวน
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มติฝายเถรวาทและสรวาสติวาทิน ถือวาจิตเปนธรรมชาติรูคิดอารมณ
เพียงแตความรูความคิดในอารมณเทานั้น จะพยากรณวาเปนกุศล
อกุศลไมได แตเนื่องดวยจิตเกิดขึ้นประกอบเจตสิกที่ดีมศี รัทธา หิริ
โอตตัปปะเปนตน จึงเรียกไดวาเปนกุศลจิต ถาจิตเกิดพรอมกับเจตสิก
ที่ไมดี ไมโลภะ โทสะเปนตน จึงเรียกไดวา เปนอกุศลจิต แตถาในสมัยใด
จิตไมประกอบกับเจตสิกกุศล อกุศลดังกลาว มีแตเจตสิกอื่นเชนเวทนา
สัญญาเทานั้น ธรรมชาติของจิตจึงเปนอัพยากตะ
๘. ถือวาในนิโรธสมาบัติและอสัญญีสมาบัติก็มีจิตอยู ทั้งนี้
เพราะเหตุผลวา ไมมีสมาบัติใดที่ปราศจากจิตแลวเรียกสมาบัติ เชน
เดียวกันกับไมมีสัตวในภพภูมิใดที่ปราศจากรูป แลวเรียกวาสัตว
อนึ่ง ถาถือตามมติของฝายเถรวาทและฝายสรวาสติวาทินที่วา
สมาบัติที่ ๒ ปราศจากจิตเลยไซร เวลาออกจากสมาบัติ จิตปรากฏขึ้น
จิตดวงนี้มีรากฐานมาจากไหน หรือวาจู ๆ ก็โผลขึ้นมาเฉย ๆ อยางไมมี
ปมีขลุย และในระหวางที่อยูใ นสมาบัติ ผลกรรมวิบากตาง ๆ ที่ทํา ๆ
ไวแตปางกอน ๆ ไปอยูเสีย ณ ที่ใด โดยเหตุผลดังกลาวมา จึงตองถือ
วาในสมาบัตทิ ั้ง ๒ จิตหาดับไม หากแตไมสําแดงพฤตติเทานั้น สิ่งทีด่ ับ
ไปก็เพียงเวทนา สัญญา สังขารเทานั้นเอง อนึ่งถาปราศจากจิตเสีย
ชีวิตินทรียก ็พงึ ถึงกาลสลายไปดวย กลายเปนมรณะไป จักชื่อวาอยูใน
สมาบัติไมได คณาจารยเสาตฺรนฺติกวาทินรุนตอมาเชน พระศิริลัพธะ
ถือวาในนิโรธสมาบัติยังมีพฤตติเปนไปอยู ในคัมภีรมหายานกรรมสิทธิ์
ศาสตรของฝายมหายานปรากฏขอความตอนหนึ่งวา จิตที่ยังมีพฤตติใน
นิโรธสมาบัติคือ มโนวิญญาณนั่นเอง คณาจารยฝายเสาตฺรนฺติกอีก
รูปหนึ่งชื่อ พระสถวีระราระ ผูเปนสานุศิษยของพระศิริลัพธะอรรถาธิบายวา ในนิโรธสมาบัตินั้น มนายตนะไมวิบัติทําลาย ฉะนั้นจึงยังมี
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มโนวิยญาณได แตเนื่องดวยขาดปจจัยจึงไมมีผัสสะ มติฝายเถรวาท
และสรวาสติวาทินคัดคานขอนี้ เพราะทั้ง ๒ นิกายถือวาในนิโรธสมาบัติ
และอสัญญีสมาบัติ กายสังขารดวย วจีสังขารดับ จิตตสังขารดับ ฉะนัน้
จิตจึงตองดับไปดวยชัว่ กาลแหงสมาบัติ และวาจิตดวงสุดทายกอนเขา
สมาบัติยอมเปนอนันตรปจจัยแกจิตดวงแรกที่ออกจากสมาบัตินั้นได
๙. ถือวาไมมีอวิญญัติรูป ฝายเสาตฺรนฺติกวาทินคัดคานมติฝาย
สรวาสติกวาทินที่ถือวามีอวิญญัติรูป (ใหพลิกไปดูเรื่องอวิญญัติรูปในบาท
หลักธรรมสรวาสติวาทินเปรียบเทียบดวย) ดังนี้
ก. ฝายสรวาสติวาทินอางวา รูปที่เห็นไมไดกระทบไมไดวาเปน
อวิญญัติรูป บัดนี้ขอแยงวารูปดังกลาว คือรูปกสิณนิมิตปรากฏในใจ
ดวยอํานาจของสมาธินั่นเอง รูปกสิณนิมิตนี้มิไดเปนวิสยั แหงจักขุวิญญาณ
จึงชื่อวาอนิทัศนะ และไมขัดของเทศะจึงชือ่ วาอัปปฏิฆะ
ข. ฝายสรวาสติวาทินอางวาบุคคลใชใหเขาไปฆาศัตรู แตผูใชก็
ตองรับกรรมวิบากดวย จึงตองมีอวิญญัติรูป บัดนี้ขอแยงวา การที่
บุคคลนั้นตองรับวิบากกรรมเพราะลําพังการใชใหคนอืน่ ไปฆาศัตรู ใน
ขณะนัน้ เขาไดเกิดเจตนาขึ้นแลว เจตนานี้เปนดุจพืชหรือพีชะเก็บอยูใน
ขันธสันดาน เมื่อถึงคราวก็จกั เติบกลาผลิตผลเปนวิบากออกมาไมจําตอง
มีอวิญญัติรูปเลย
ค. ฝายสรวาสติวาทินอางวา สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะเปนอวิญญัติรูปในขณะแหงมรรคภาวนา บัดนี้ขอแยงวา
ไมใชอวิญญัตริ ูปเลย ที่จริงเปนกายสัญเจตนา กลาวคือในขณะแหง
มรรคภาวนา เจตนาที่ละเวนมิจฉาวาจา เจตนาที่ละเวนมิจฉากัมมันตะ
เจตนาที่ละเวนมิจฉาอาชีวะตางหาก
๑๐. ถือวาดวงจิตอันเกิดดับสืบสันตติเก็บไวซึ่งสรรพพีชะ ฝาย
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เสาตฺรนฺติกวาทิน แสดงวาการกระทําตาง ๆ ของเราไมสูญหาย ยอมสง
เปน พีชะ หรือ พืช ไปเก็บไวในภวังคจิต พีชะเหลานี้มีทั้งกุศล อกุศล
อบรมจิตตสันดานใหเปนไปเมื่อประสบกับเหตุและปจจัยอันสมควรแกกัน
พีชะก็เติบโตกลาแข็งสําแดงพฤตติออกมา บันดาลใหเกิดเปนกุศลวิบาก
อกุศลวิบากแกสัตวนั้น ๆ ความคิดอันนี้เปนสมุฏฐานสําคัญอีกขอหนึ่ง
ซึ่งกอเกิดปรัชญาโยคาจารหรือวิชญาณวาทินของฝายพระพุทธศาสนา
มหายานในภายหลัง มติฝายเถรวาทก็รับรอง
๑๑. ถือวาในอรูปก็ยังมีรปู แตเปนรูปสุขุมมาก มติฝายเถรวาท
และฝายสรวาสติวาทินคัดคานไมเห็นดวย
๑๒. ถือวาจิตตวิปยุตตธรรมไมใชเปนสภาวะมีอยูจ ริง ขอนี้แยง
กับมติฝายสรวาสติวาทิน
๑๓. ถือวาพระโสดาบันและพระอรหันตไมมีความเสื่อมจากโสดาปตติผลและอรหัตผล แตพระสกทาคามีและพระอนาคามีอาจเสื่อมจาก
สกทาคามิผลและอนาคามิผลได ขอนี้เปรียบเทียบไดกับมติฝายมหาสังฆิกะซึ่งถือวาพระโสดาบันอาจเสื่อมได แตพระอริยบุคคลอีก ๓ พวก
ไมเสื่อม หรือมติฝายสรวาสติวาทินซึ่งถือวา พระอริยบุคคล ๓ จําพวก
แรกไมเสื่อม จะเสื่อมไดแตพระอรหันตประเภทสมยวิมุติ สวนมติฝาย
เถรวาทคัดคานทั้งหมด
๑๔. ถือวาอื่นจากเจตนาแลวไมมวี ิบากเหตุ อื่นจากเวทนาแลว
ไมมีวิบากผล ซึ่งขัดแยงกับมติฝายสรวาสติวาทินและเถรวาท
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บทที่ ๒๙
นิกายวัชชีบตุ ร
ประวัตินิกาย
ในปกรณฝายบาลีกลาววานิกายนี้แตกออกจากเถรวาทในครั้งพุทธศตวรรษที่ ๑ มูลเหตุเพราะความเห็นขัดแยงในการปฏิบัติพระวินัย ๑๐
ประการ ดังปรากฏพิสดารในเรื่องทุติยสังคายนาแลว แตปกรณฝาย
สสกฤตของวสุมิตรกลาววา นิกายนี้แยกมาจากนิกายสรวาสติวาทินครั้ง
พุทธศตวรรษที่ ๓ สวนคัมภีรมัญชุศีรปุจฉาสูตรกลาววาแตกมาจาก
นิกายเหมวันตวาทิน สําหรับความเห็นของขาพเจาสมัครจะเชื่อมติฝาย
บาลี ในยุคแรกพวกวัชชีบุตรมีแหลงรวมอยูที่กรุงเวสาลี และเคารพ
นับถือพระสารีบุตรมหาสาวกกับพระราหุลผูพุทธชิโนรสวาเปนพระบูรพาจารย ปกรณตา ง ๆ ของนิกายนี้เราไมมีโอกาสจะไดศึกษาเลย เพราะ
สาบสูญไปหมด แตปรากฏวาพวกวัชชีบุตรยกยองคัมภีร "สารีปุตตาภิธรรม" ซึ่งถือวาเปนนิพนธของพระสารีบุตรอรหันต คัมภีรเลมนี้มี
ลักษณะทวงทีคลายคัมภีรวภิ งั คปกรณ ขาพเจาเพิ่มความแนใจวา
อภิธรรมปฎกเปนอาจริยภาษิตขยายความพระพุทธพจน และเริ่มมีแลว
แตครั้งพุทธกาลเปนบางสวนมิใชทั้งหมด บุคคลสําคัญผูใหกําเนิดแก
คัมภีรแบบอภิธรรมก็คือทานพระสารีบุตรและทานพระมหากัจจานะ
ปกรณของทานมหาสาวกทัง้ ๒ ไดถูกทายทอดสืบกันมาจนถึงยุคแตก
นิกาย แตละนิกายก็ไดพยายามอรรถาธิบายความหรือขยายความแตง
เติมเสริมสงใหเขากันไดกับหลักธรรมของตน ฉะนัน้ ไมเพียงแตนิกาย
วัชชีบุตรมีคัมภีรสารีปุตตาภิธรรมเทานั้น แมนิกายอื่น ๆ เชนนิกาย
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วิภัชวาทิน นิกายมหิศาสกะ นิกายธรรมคุปตะก็นับถือปกรณนี้ดุจกัน
อนึ่งสารีปุตตาภิธรรมในพากยจีนก็ปรากฏมีหลักธรรมหลายอยางแยงกัน
มติฝายวัชชีบตุ ร ฉะนั้นจึงเปนอันยุตไิ ดวา คัมภีรเลมนี้ของฝายวัชชีบุตร
คงมีอยูตางหาก
อิทธิพลของนิกายวัชชีบุตรเจิดจาอยูในอินเดียเปนเวลาหลายศตวรรษ
จากมคธไดแผขยายไปสูอินเดียภาคตะวันตกและภาคใต แตเนื่องดวยวา
นิกายนี้มีหลักธรรมยอมรับวามีอาตมันหรืออัตตา จึงถูกโจมตีมาจาก
นิกายอืน่ ๆ เชนนิกายมหาสังฆิกะ นิกายเถรวาท นิกายสรวาสติวาทิน
และนิกายเสาตฺรนฺติกวาท
หลักธรรมสําคัญ ๔ ขอ
๑. ถือวามีบุคคลหรืออัตตาปรมัตถ ปุคฺคโล อุปลพฺภติ
สจฺฉิกฏฐปรมฏเฐนาติ มติฝายวัชชีบุตรถือวามีบุคคลความจริงแทแน
นอนในปรมัตถ ไมใชสมมติบัญญัติ บุคคลในที่นี้ไมใชขนั ธ ๕ ทั้งนี้
เพราะฝายวัชชีบุตรปรารถนาจะอธิบายความหนุนเวียนแหงวัฏสงสารวา
จะตองมีสภาวะยืนโรง สิ่งหนึ่งเปนผูทองเที่ยวเวียนวายตายเกิดรับ
เสวยวิบากกุศลอกุศล ถาจะถือตามมติฝายเถรวาทมหาสังฆิกวาท
สรวาสติวาทิน เสาตฺรนฺติกวาทิน ฯลฯ ซึ่งถือวาจิตที่เกิดดับสืบสันตติ
เปนสภาวะนัน้ ฝายวัชชีบุตรก็ไมพอใจอางวาเหตุผลฟงไมขึ้น ทั้งนี้เนือ่ ง
ดวยจิตเกิดดับเปนขณะ ๆ ไมใชมีอยูดวงเดียวยืนโรงอยางนี้กรรมที่ทํา
เมื่อจิตขณะตนก็ดับไปแลว จิตขณะหลับไมตองมารับวิบากซึ่งจิตขณะ
ตนทําไวเลย พุทธปรัชญาฝายขณิกวาท (มีเถรวาทสรวาสติวาทินเปน
สําคัญ) ยอมถือวารับกันไดเพราะแมมใิ ชดวงเดียวกัน แตก็สืบทอดกัน
แตฝายวัชชีบตุ รก็ยังไมพอใจบอกวาตองมี "ปุคคละ" หรือ "อาตมัน"
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หรือ "อัตตา" โดยปรมัตถสําหรับยืนโรงอยู ในบาลีกถาวัตถุไดอภิปราย
ถึงปญหานี้อยางเผ็ดรอนและยืนยาวที่สุด ซึ่งขาพเจาขอนําเอาสาระสําคัญ
มายอสูกันฟงดังนี้
ฝายวัชชีบตุ รกลาววา มีบุคคลโดยปรมัตถ ทั้งนี้เพราะปรากฏ
พระพุทธภาษิตมากมายแสดงถึงเรื่องบุคคล เชน อตฺถิ ปุคฺคโล
อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกือ้ กูลตนมีอยู และใน
ขุททกนิกายอิติวุตตกะมีวา
ส สตฺตกฺขตฺตุปรม
สนฺธาวิตฺวาน ปุคฺคโล
ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ สพฺพสฺโญชนกฺขยาติ
"บุคคลผูทองเที่ยวไป ๗ หนเปนอยางยิง่ แลว จะเปนผูท ําถึงที่สุด
แหงทุกขได (หมายพระโสดาบัน) เพราะเหตุสัญโญชนทั้งหลายสิ้นไปแล"
ณ สังยุตตนิกายแสดงวา "อนมตคฺโคย ภิกฺขเว สสาโร ปุพฺพาโกฏิ น ปฺญายติ อวิชฺชา นีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาสฺโญชนาน
สนฺธาวต สสรตนฺติ" "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การทองเที่ยวไปของสัตว
ทั้งหลาย ผูมีอวิชชาเปนเครื่องกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูกพันทองเที่ยวไป
อยูนี้ มีเบื้องตนและเบื้องปลายอันจักตามรูไมได เบื้องตนนั้นไมปรากฏ"
และในอังคุตตรนิกาย พระบรมศาสดาตรัสวา "เอกปุคฺคโล ภิกฺขเว โลเก
อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย
อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานนฺติ" "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคล
คนเดียวเมื่อบังเกิดขึ้นในโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข
แกเทวดาและมนุษยทั้งหลายดังนี้" นอกจากนี้ยังมีพระสูตร พระวินยั
พระอภิธรรมหลายรอยหลายพันแหง แสดงวามี "ปุคคล" หรือ
"อาตมัน" หรือ "อัตตา" ฉะนั้นพวกเราเหลาวัชชีบุตรจึงเชื่อวาแมโดย
ปรมัตถก็มีอัตตาอยู
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ฝายเถรวาท-คานวา ถาทานถืออยางนั้น "บุคคล" ที่เกิดเปน
มนุษยแลวชาติหนึ่ง อีกชาติหนึ่งไปเกิดเปนกระบือ อีกชาติหนึ่งกลับไป
เกิดเปนมนุษยอีก อยากทราบหนอยวา บุคคลนั้นในชาติเปนมนุษยจะ
เปนอันเดียวกับในชาติที่เกิดเปนกระบือหรือไม ถาทานถือวา บุคคลผู
เกิดในชาติมนุษยเปนอยางหนึ่ง เกิดในชาติเปนกระบือเปนอยางหนึ่งไซร
คําของทานที่วา "บุคคล" ทองเที่ยวไปในภพนอยภพใหญก็ผิดและที่
ทานถือวา "บุคคล" คนเดียวทองเที่ยวเวียนวนสูภพชาติตา ง ๆ ก็จัก
กลายเปนวาความตายไมมี แตตามความจริงผลแหงกุศลกรรมมีอยูปรุง
แตงใหสัตวเสวยคติแตกตางกันไป จะวาบุคคลยืนโรงเที่ยงอยูได
อยางไร
ฝายวัชชีบตุ ร-ตอบวา ก็ทีผูที่ไดบรรลุโสดาบัน เคลื่อนจากมนุษย
โลกเขาถึงเทวโลก ก็คงเปนพระโสดาบันแมในเทวภูมินนั้ มิใชฤา นี่ก็
แสดงใหชดั อยูโตง ๆ วา "บุคคล" นั้นทองเที่ยวจากโลกนี้สูโลกอื่นได
ฝายเถรวาท-คานวา ถาอยางนั้นโสดาบันบุคคลเคลื่อนจากโลก
มนุษยแลว เขาถึงเทวโลกก็เห็นจะยังคงสภาพมนุษยอยูก ระมัง มิไดเปน
เทวดากระมัง
ฝายวัชชีบตุ ร-ตอบวา ทัศนะของพวกเราถือวา "บุคคล" อาจจะ
ไปถือกําเนิดอืน่ ๆ แตกตางกันไปได แตสภาวะแหงบุคคลนั้นเที่ยง
ไมแปรผัน ฉะนั้นจึงเปลี่ยนรูปโฉมจากมนุษยเปนเทวดาได อนึ่ง ถาทาน
ผูคานไมเชื่อเรื่อง "บุคคล" ไซร ทานก็กําลังคัดคานพระพุทธภาษิต ซึ่ง
พวกเรายกขึ้นมาอางแสดงไวแลว ธรรมดาพระพุทธเจาทัง้ หลายยอมตรัส
แตคําจริง ตรัสสมกาล ตรังเรื่องที่เปนจริง ตรัสถูกตอง ตรัสไมผิด
ตรัสมิคลาดเคลื่อนมิใชฤา
ฝายเถรวาท-คานวา พวกทานกําลังตีความพระพุทธพจนผิดอยาง
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นาอเนจอนาถใจ ทั้งนี้เพราะขาดโยนิโสมนสิการ แทจริงพระพุทธพจน
ดังกลาว พระองคแสดงโดยโลกิยโวหาร ตรัสตามสมมติปญญัติของ
ชาวโลกเทานัน้ ถาตรัสตามในปรมัตถโวหารก็ไมมีสัตว บุคคล อัตตา
ชีวะ ฯลฯ วากันตามหลักความจริงแลว การที่ถือวาบุคคลแตกดับไป
พรอมกับขันธทั้งหลายแตกดับ วาทะอยางนี้จัดเปนอุจเฉททิฐิ หากวา
บุคคลไมแตกดับ เมื่อขันธทั้งหลายแตกดับ วาทะอยางนี้จดั เปนสัสสตทิฐิ
บุคคลที่ไมแตกดับก็เทีย่ งดุจพระนิพพาน ทั้ง ๒ ทิฐิพระผูมีพระภาค
ทรงเวนขาดแลวเหมือนตาลยอดดวนยอมไมงอกอีกตอไป อนึ่งเพราะ
อาศัยตนไมจึงบัญญัติเงาไมไดฉันใด ฉันนัน้ แหละเพราะอาศัยรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงบัญญัติบุคคลขึ้น แตตนไมก็ไมเที่ยง เงาไม
จึงพลอยไมเทีย่ ง ขันธทั้ง ๕ ไมเที่ยง บุคคลจึงพลอยไมเที่ยง
ฝายวัชชีบตุ ร-ตอบวา ตามทัศนะของพวกเรา "บุคคล" ปรมัตถนี้
ไมใชเปนสังขตะ และก็ไมใชเปนอสังขตะ จึงไมเปนทั้งขันธและไมเปน
พระนิพพาน ไมตกอยูในขายอุจเฉททิฐิหรือสัตติทิฐิดังพวกทานคานมา
เมื่อผูใดดับขันธปรินิพพานแลว "บุคคล" ก็ไปอยูในนิพพาน
ฝายเถรวาท-คานวา ธรรมทั้งปวงก็มีอยู ๒ ประเภทเทานั้น คือ
สังขตะธรรม ๑ อสังตะธรรม ๑ ไมมีประเภทที่ ๓ สมดังพระพุทธวจนะวา "เทฺว มา ภิกฺขเว ธาตุโย กตมา เทฺว สงฺขตา จ ธาตุ อสงฺขตา จ
ธาตุ อิมาโข ภิกฺขเว เทฺว ธาตุโยติ" ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธาตุนี้แลมี
๒ ประเภทนั้นเปนไฉน ธาตุที่อาศัยปจจัยปรุงแตง ๑ ธาตุที่ไมมีปจจัย
ปรุงแตง ๑ อยางนี้แลภิกษุทงั้ หลายธาตุ ๒ ประเภท ในขุททกนิกาย
ตรัสวา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ธรรมทั้งหลายทั้งสังขตะ อสังขตะ
ลวนเปนของปราศจากตัวตน และครั้งหนึง่ พระอานนทเถรเจาทูลถาม
พระองควา "สฺุโญ โลโก สฺุโญ โลโกติ ภนฺเต วุจจฺ ติ กิตฺตาวตา นุโข
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ภนฺเต สฺุโญ โลโกติ วุจฺจติ" แปลวา ที่กลาวกันวาโลกศูนย ๆ ดังนี้
ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอจึงกลาวกันวาโลกศูนย
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา "กิฺจานนฺท สฺุญ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน
วา จกฺขุ อานนฺท สฺุญ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา รูปา สฺุญา ฯ
เป ฯ จกฺขวุ ิญ
ฺ าณ สฺุญ ฯ เป ฯ จกฺขุสมฺผสฺโส สฺุโญ ฯ เป ฯ
ยมฺปท จกฺขุสมผสฺสปจฺจยา อุปปชฺชติ เวทยิต 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 ดวยเหตุที่ศูนยโดยตรง หรือศูนย
โดยของที่เนื่องกับตน กลาวคือจักษุแล ศูนยโดยตน ศูนยโดยของที่
เนื่องกับตน รูปศูนย ฯลฯ จักษุวิญญาณศูนย ฯลฯ จักษุสัมผัสศูนย
ฯลฯ จักขุสัมผัสเปน ปจจัยใหเกิดเวทนาสุขก็ดี ทุกขกด็ ี หรือไมสุข
ไมทุกขก็ดี อันใด แมอนั นั้นก็ศูนยโดยตน หรือศูนยโดยของที่เนื่อง
กับตน โสตะ ฯลฯ สัททะ ฯลฯ ฆานะ ฯลฯ คันธะ ฯลฯ ชิวหา
ฯลฯ รสา ฯลฯ กายะ ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ มโน ฯลฯ ธมฺมา
ฯลฯ มโนสัมผัสเปนปจจัยใหเกิดเวทนาสุขก็ดี ทุกขกด็ ี หรือไมสุข
ไมทุกขก็ดีอนั ใด แมอนั นั้นก็ศูนยโดยตนหรือศูนยโดยของที่เนื่องกับตน
ดูกอนอานนท เพราะเหตุที่ศนู ยโดยตนหรือศูนยโดยของที่เนื่องกับตน
ฉะนั้นแลจึงกลาวไดวาโลกศูนยดังนี้"
นอกจากนีพ้ ระเถรีชื่อวชิรา ผูอรหันตยงั ไดภาษิตไวอกี
"กึ นุ สตฺโตติ ปจฺเจสิ
มาร ทิฏฐิคต นุ เต
สุทฺธสงฺขารรปฺุโชย
น ยิธ สตฺตูปลพฺภติ
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 ! เจาเชื่อวาเปน "สัตว" ฤาหนอ นั่นเปนทัศนะของ
เจาฤาหนอ แทที่จริงนี้เปนกลุม สังขารลวน ๆ ในกลุมสังขารนี้ เจาจะ
หาสัตว (ที่เปนตัวตนยืนโรงอยู) ไมไดหรอก เพราะคุมสวนทั้งหลายเขา
เสียงวา "รถ" จึงเกิดมีขนึ้ ฉันใด เมื่อขันธทงั้ หลายยังมีอยู จึงสมมติ
เรียกวา "สัตว" ก็ยอมเกิดมีขนึ้ ไดฉันนั้น ความจริงแลว มีแตทุกข
เทานั้นที่เกิดขึน้ ทุกขเทานัน้ ที่ตั้งอยู ทุกขเทานั้นที่ดับ อืน่ จากทุกขไมมี
อะไรเกิด อื่นจากทุกขไมมีอะไรดับดังนี้" (สังยุตตนิกาย)
ในมัชฌิมนิกายมูลปณณาสกพระบรมศาสดาตรัสวา ศาสดาในโลก
นี้มีอยู ๓ จําพวก คือ
ก. ศาสดาบางคนบัญญัติวา มีอัตตาโดยเปนของจริงแทเที่ยงทั้ง
ในปจจุบนั และสัมปรายภพ ไดแกพวก สัสสตวาท
ข. ศาสดาบางคนบัญญัติวา มีอัตตาแตในปจจุบันเทานัน้ ไม
บัญญัติในสัมปรายภพ ไดแกพวก อุจเฉทวาท
ค. ศาสดาบางคนไมบัญญัติวามีอัตตาโดยเปนของจริงแทเที่ยง
ทั้งในปจจุบนั และสัมปรายภพ นี้ไดแกพระสัมมาสัมพุทธ ฉะนั้นโดย
เหตุผลทั้งปริยายและนิปปริยาย จึงสรุปยืนยันวา ในพุทธศาสนาไมสอน
เรื่อง "บุคคล" "อัตตา" "สัตว" วามีอยูโดยปรมัตถ และทิฐิของฝาย
วัชชีบุตรจึงเปนฝกใฝพวกสัสสตทิฐิ
เราไดความชัดเจนจากวาทะของพวกวัชชีบุตรวา "บุคคล" ในที่นี้
ไมใชสังขตะ ในปกรณสสกฤตอภิธรรมโกศศาสตรจึงวา "นิกายวัชชีบุตร"
ถือวามีบุคคล ซึ่งมีสภาวะไมใชขันธหรืออื่นไปจากขันธ อุปมาดังทอน
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ฟนกับไฟ จะกลาววาฟนเปนไฟไมได หรือทิ้งฟน ซึ่งเปนเชื้อเพลิงเสีย
ไฟก็หาไมได ฟนอันเปนเชื้อไมใชไฟ และไฟก็ไมใชฟน แตตองมีฟน
จึงมีไฟขึ้น "บุคคล" ไมใชขันธและก็ไมอนื่ ไปจากขันธดังนี้ "บุคคล"
ของฝายวัชชีบตุ รจึงพยากรรไมไดวา เที่ยงหรือไมเที่ยง ฝายสสกฤต
อธิบายลักษณะ "บุคคล" ไปไกลกวาในบาลี และเพราะเหตุที่ "บุคคล"
ไมใชขันธ ฝายวัชชีบุตร จึงถือมติของตนไมตกเปนพวกอุจเฉททิฐิ
และเพราะเหตุที่ "บุคคล" ไมใชอื่นจากขันธมีอยูตางหาก ฝายวัชชีบุตร
จึงถือวา มติของตนไมตกไปเปนพวกสัสสตทิฐิ
๒. สังขารทั้งหลายบางเหลาตั้งอยูไดชวั่ คราว บางเหลาเกิดดับ
ทุกขณะไมเวนวาง นีก่ ็เปนการแสดงมติไมเห็นดวยกับพุทธปรัชญา
ฝาย "ขณิกวาท" ซึ่งถือวาสรรพสังขารธรรมลวนเกิดดับเปนขณะ ๆ ไม
มีความคงที่ ฝายวัชชีบุตรกลาววานามธรรมเกิดดับเปนขณะเรื่อยจริง
แตทวารูปธรรมบางเหลาก็สามารถธํารงอยูไดชั่วระยะคราวหนึ่ง เชน
มหาปฐพีมณฑลในโลกของเรานี้ สามารถธํารงสภาพของมันยืนโรงอยู
ตลอดอายุของกัลป ๆ หนึ่ง ภายหลังเมื่อสิ้นกัลปมหาปฐพีจึงวิบัติไป
ตามดวย อนึ่ง ในชีวิตของมนุษยเรามีกําหนดตามกระแสกรรมของ
บุคคลวาคนนัน้ อายุยนื คนนัน้ อายุสั้น สภาวธรรมที่ธํารงกําหนดอายุนนั้
เรียกวาชีวิตนิ ทรีย ๆ นี้ ยืนโรงอยูชั่วกาลแหงอายุขัย สั้นบาง ยาวบาง
บางคน ๒๐-๓๐ ป บางคน ๕๐-๖๐ ป บางคน ๗๐-๘๐ ป ฉะนั้น
จึงเปนสิ่งบงชัดวา สังขารบางอยางก็ตั้งอยูไ ดระยะคราวหนึ่ง มติฝาย
เถรวาทคัดคานไมเห็นดวย เพราะถือวาลงเปนสังขารแลวจะตั้งอยูน าน ๆ
อยางนั้นไมมี สิ่งที่อาศัยปจจัยปรุงแตงยอมเกิดดับทุกขณะ แมเหตุผล
เรื่องแผนดินวาตั้งอยูชั่วกัลปของฝายวัชชีบตุ รก็ฟงไมขึ้น ปจจุบัน
วิทยาศาสตรฝายธรณีวิทยาไดพิสูจนใหเราทราบวา แผนดินก็เปลีย่ นแปลง

ประวัติพุทธ(๓) - หนาที่ 366
อยูทุกขณะ เซลลในรางกายของมนุษยและสัตวกเ็ ปลี่ยนอยูทุกขณะ
ปราศจากสิ่งใดคงที่แมชั่วกาลหนึ่งเลย อนึง่ แมมีพระพุทธภาษิตปรากฏ
วาลักษณะแหงสัขตธรรม มีการเกิดปรากฏ การตั้งอยูปรากฏ และ
การดับไปปรากฏ (อุปปาทะ ฐิติ ภังคะ) "ฐิติ" อาการตั้งอยูในทีน่ ี้ก็
เปนการตั้งอยูช ั่วขณะเดียว มิไดหมายความอยางวาทะฝายวัชชีบุตร ถึง
ขนาดตั้งอยูเปนกัลป ๆ อยางนั้นเลย
๓. ถือวาปญจวิญญาณเปนวิราคะและก็ไมอื่นจากสราคะ ฝาย
วัชชีบุตรกลาววาปญจวิญญาณ ฯลฯ กายวิญญาณมีธรรมชาติเปน
อนาวรณ ฝายอัพยากตะ ไมสามารถเกิดความจําแนกดีชวั่ ขึ้นได จึง
สงเคราะหลงฝายวิราคะ แตเนื่องดวยปญจวิญญาณ ไมสามารถปรุงแตง
จําแนกรูดีชั่ว จึงพลอยไมสามารถทําลายกิเลสได (ไมเหมือนชวนจิต)
ฉะนั้นจึงกลาววา ก็ไมอนื่ ไปจากสราคะดวย มติฝายเถรวาทก็พอจะเห็น
ดวยกับการกลาวอยางนี้ของฝายวัชชีบุตร เพราะมีเหตุผลเหมือนกัน
๔. ถือวาพาหิรศาสดาก็อาจบรรลุอภิญญา ๕ ได มติฝาย
เถรวาทเห็นพองดวย
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บทที่ ๓๐
นิกายสมิติยะ
ประวัตินิกาย
ในนิกายวัชชีบุตรมีกิ่งนิกายแยกออกมา ๔ สาขา คือนิกายธัมมุตตริกวาทในบาลี หรือธรรมโมตฺตริยวาทในสสกฤต ๑ นิกายภัทรยานิกวาท
ในบาลี หรือภทฺรยานิยวาทในสสกฤต ๑ นิกายฉันนาคาริกวาทในบาลี
หรือศนฺนาคาริกวาทในสสกฤต ๑ นิกาย สมิตฺยวาทในบาลี หรือ
สามฺมมีติยวาทินในสสกฤต ๑ รวม ๔ นิกาย ทั้ง ๔ นิกายมีทัศนะ
คลายคลึงกับนิกายแม จะแตกตางกันบางก็ในสวนปลีกยอย แตนกิ าย
สมิติยวาทเปนนิกายที่มีอิทธิพลมาก จนภายหลังกลับรุงเรืองเกินหนา
นิกายแมเสียดวยซ้ํา และยังไดกลมกลืนนิกายแมเขาไวเปนอันเดียวกัน
อีกดวย ฉะนั้นในบางแหงจึงเรียกนิกายสมิตยิ ะวา "สมิติยะวัชชีบุตร"
เลยทีเดียว ในจดหมายเหตุของนักธรรมจาริกจีนเลาวา นิกายสมิติยะมี
อิทธิพลมากในอินเดียจนถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ทานสมณะเฮีย่ งจังกลาววา
ในแควนมาลวะแหงเดียวมีภกิ ษุของนิกายนี้ถึง ๒๐,๐๐๐ รูป นอกจากนี้
ยังมีกระจายอยูทั่วไปในอินเดียภาคตะวันออกอีกดวย พระกนิษฐาองค
หนึ่งของพระเจาศีลาทิตย หรือหรรษวรรธนะทรงเลื่อมใสในนิกายนีแ้ ละ
มีความเจนจบในหลักธรรมแหงสมิติยะมาก
หลักธรรมสําคัญ ๑๐ ขอ
นิกายสมิตยิ ะมีปรัชญาทํานองเดียวกับฝายวัชชีบุตรทีส่ ําคัญที่สุดคือ
การรับรองวามี "บุคคล" หรือ "อาตมัน" โดยปรมัตถ เราไมใครทราบ
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รายละเอียดเกีย่ วกับทิฐิของนิกายนี้มากนัก ในบาลีกถาวัตถุกลาววา
๑. ถือวามีบุคคลโดยความจริงแทในปรมัตถ เหตุผลก็เปน
ทํานองเดียวกับที่ไดกลาวมาแลวในตอนหลักธรรมของฝายวัชชีบุตร
๒. ถือวามีอันตรภาวะ ฝายสมิติยะอธิบายวา เพราะเหตุบุคคล
ผูอันตราปรินิพพายีมีอยู จึงบงวาตองมีอันตรภาวะ อันตรปรินิพพายีเปน
ชื่อของพระนาคามีประเภท ๑ ในจํานวน ๕ ประเภทคือ
ก. อันตราปรินิพพายี พระอนาคามีผูจะปรินิพพานตอเมื่ออายุ
อายุยังไมทนั ถึงกึ่ง
ข. อุปหัจจปรินิพพายี พระอนาคามีผูจะปรินิพพานตอเมื่ออายุ
พนกึ่งแลวจนถึงที่สุด
ค. สสังขารปรินิพพายี พระอนาคามีผูจะปรินิพพานดวย ตองใช
ความเพียรมาก
ง. อสังขารปรินิพพายี พระอนาคามีผูจะปรินิพพานโดยไมตอง
ใชความเพียรมากนัก
จ. อุทธังโสโตอกนิฏฐาคามี พระอนาคามีผูมีกระแสในเบื้องบน
สูอกนิฏฐภพ
ฝายเถรวาทแยงวา ถาฝายสมิติยะถือวาเพราะบุคคลผูอันตราปรินิพพายีมีอยู ฉะนัน้ จึงบัญญัติวามีอันตรภาวะไซร ถากระนั้นเพราะ
บุคคลผูอุปหัจจปรินิพพายีมอี ยู บุคคลผูสสังขารปรินิพพายีมีอยู บุคคล
ผูอสังขารปรินิพพายีก็มีอยู มิตองมีอุปหัจจภพ อสังขารภพ สสังขารภพ
ดวยฤา อันทีจ่ ริงอันตราปรินิพพายีบุคคลนัน้ อุปมาดังบุคคลผูเปนพระ
อวิหาภูมิ อัตัปปาภูมิ สุทัสสาภูมิ สุทัสสีภูมิ อกนิฏฐาภูมิ พรหมในชั้น
อวิหามีกําหนดอายุ ๑,๐๐๐ กัลป ในอภิธรรมสังคหฏีกากลาววา พรหม
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ชั้นนี้ตองอยูครบตามกําหนดอายุกัลป สวนอีก ๔ ชัน้ คือ อตัปปามีอายุ
๒,๐๐๐ กัลป สุทัสสามีอายุ ๔,๐๐๐ กัลป สุทัสสีมีอายุ ๘,๐๐๐ กัลป
อกนิฏฐามีอายุ ๑๖,๐๐๐ กัลป ทั้ง ๔ ชั้น ไมตองอยูครบตามกําหนด
อายุกัลปก็ได ฉะนั้นพระอนาคามีที่อุบัติในพรหม ๔ ชัน้ นี้ชั้นใดชั้นหนึ่ง
ถาเจริญมรรคผลแกกลาขึ้นก็อาจดับขันธปรินิพพานลงในระหวางอายุยัง
ไมถึงกําหนดกัลป จึงเรียกวาอันตราปรินิพพายี
๒. ถือวาไมมีรูปชีวิตินทรีย นตฺถิ รูปชีวติ นฺทริยนฺติ ฝาย
สมิติยะกลาววารูปชีวิตินทรียไ มมี มีแตความธํารงอยูแหงรูปธรรม
แตความธํารงอยูแหงรูปธรรม ไมควรเรียกวาเปนรูปชีวิตนิ ทรีย มติฝาย
เถรวาทกลาววา ชีวิตินทรียมี ๒ ชนิด คือนามชีวิตนทรีย ๑ และ
รูปชีวิตินทรีย ๑ อายุความตั้งอยู ความเจริญ การบํารุงการเคลื่อนไหว
การเปนไป และการรักษามีแกรูปธรรมทั้งหลาย ฉะนัน้ จึงตองมีรูปชีวิตินทรีย อนึง่ ผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ นามธาตุยอมดับไป
นามชีวิตินทรียก็ไมมี แตรูปกายก็หาไดแตกกระจายทรุดโทรมไปไม
ทั้งนี้เพราะมีรปู ชีวิตนทรียรกั ษาคุมหลอเลีย้ งอยู อสัญญีพรหมไมมีจิตก็
มีรูปชีวิตินทรียหลออยู ในอภิธรรมฎีกาทานแสดงอรรถไววา ชีวิตรูป
คือรูปธรรมที่รักษาสหชาตของรูปในรางกายใหทรงอยู
ฝายสมีติยะแยงวา ถาชีวิตนิ ทรียมี ๒ คือฝายนามและฝายรูปดังนี้
ไซร บุคคลก็ตองตายดวยมรณะ ๒ อยางซิ ฝายเถรวาทรับโดยปริยาย
แตที่จริงเมื่อบุคคลปลงรูปแตกนามดับ แตในบันทึกของจีนกลาววา ฝาย
สมิติยะก็ถือวามีรูปชีวิตินทรียเหมือนกัน ธํารงอยูชั่วระยะแหงอายุ
๓. ถือวาวิญญัติก็เปนสีล วิฺญตฺติ สีลนฺติ ฝายเถรวาทไมเห็น
ดวย ทัง้ นี้เพราะถือวาวิญญัติเปนเพียงอาการทางรางกายเทานั้น เจตนา
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งดเวนจากบาปตางหากที่เปนตัวศีล
๔. ถือวาอนุสัยเปนอัพยากตะ อนุสยา อพฺยากตาติ ฝาย
สมิติยะกลาววา อนุสัยกิเลสเปนอเหตุกะและเปนจิตตวิปยุตตสังขารธรรม คือ ไมประกอบกับจิตแตก็สงเคราะหลงในสังขารขันธ มติฝาย
เถรวาทไมเห็นดวย เพราะถือวาอนุสัยกิเลสเปนอกุศลแตอยูในจิตที่เปน
อัพยากตะได
ฝายเถรวาทแยงฝายสมิตยิ ะวา อนุสยั ที่ทา นวาเปนอัพยากตะ ถา
จะเปนวิบากอัพยากตะ กิรยิ าอัพยากตะ หรือเปนรูปธรรม เปน
พระนิพพานกระมัง
๕. ถือวามีฌานในระหวาง อตฺถิ ฌานนฺตริกาติ ฝายสมิติยะ
กลาววา มีฌานคั่นอยูระหวางปฐมฌานและทุติยฌานตอกันเรียกวา
"ฌานันตริยะ" ไดแกฌานซึ่งไมมีวิตกมีแตวิจาร ฌานันตริยกะนี้บังเกิด
ขึ้นเมื่อปฐมฌานดับไปแลว และทุติยฌานยังไมบังเกิด มติฝายเถรวาท
ไมเห็นดวย ทีจ่ ะเรียกภาวะระหวางปฐมฌานกับทุติยฌานวาเปนฌานันตริกะ ฉะนั้นในบาลีอภิธรรมจึงบัญญัติรูปฌานโดยจตุกกนัยและปญจกนัย
ถานับลําดับองคธรรมของฌานตามจตุกกนัยดังนี้
๑. ปฐมฌาน มีวิตกความตรึก วิจารความตรอง ปติความอิ่มใจ
สุขความสบาย และเอกัคคตา ความมีอารมณเดียวเปนหนึง่
๒. ทุติยฌาน ไมมีวิตก ไมมีวิจารณ คงมีแตปติ สุข เอกัคคตา
๓. ตติยฌาน ไมมีวิตก ไมมีวิจารณ ไมมีปติ มีแตสุขและ
เอกัคคตา
๔. จตุตถฌาน ไมมีวิตก วิจารณ ปติ ทั้ง ๓ เลย สุขไดกลาย
เปนอุเบกขา สวนเอกัคคตาคงมีอยู
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ถานับลําดับองคธรรมของฌานตามปญจกนัยดังนี้
๑. ปฐมฌาน มีวิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
๒. ทุติยฌาน ไมมีวิตก มีแตวิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
๓. ตติยฌาน ไมมีวิตก วิจาร มีแตปติ สุข เอกัคคตา
๔. จตุตถฌาน ไมมีวิตก วิจาร ปติ มีแตสุขและเอกัคคตา
๕. ปญจมฌาน ไมมีวิตก วิจาร ปติ สุข มีแตอุเบกขาและ
เอกัคคตา
เพราะฉะนัน้ ฌานที่ไมมวี ิตกมีแตวจิ ารตามนัยเถรวาท คือทุติยฌานในปญจกนัยนัน่ เอง
๖. ถือวาการประพฤติพรหมจรรยไมมใี นเทวโลก นตฺถิ เทเวสุ
พฺรหฺมจริยวาโสติ ฝายสมิติยะอางพระพุทธภาษิตในอังคุตตรนิกายวา
"ตีหิ ภกฺขเว ฐาเนหิ ชมฺพุทีปกา มนุสฺสา อุตรกุรุเก จ มนุสฺเส
อธิคณฺหนฺติ เทเว จ จาวตึเส กตเมหิ ตีหิ ฐาเนหิ สูรา ส ติมนฺโต อิธ
พฺรหฺมจริยวาโสติ" "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มนุษยชาวชมพูทวีป เปนผูสูง
และประเสริฐยิ่งกวามนุษยชาวอุตตรกุรุทวีปและเทพยดาชั้นดาวดึงส
ดวยฐานะ ๓ ประการ ก็ฐานะ ๓ ประการเปนไฉน คือเปนผูมี
ความอาจหาญ ๑ เปนผูมีสติตั้งมั่น ๑ เปนผูป ระพฤติพรหมจรรย 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 ภควนฺต
ปยิรุปาสนฺติ น พุทฺธ ภควนฺต ปฺห ปุจฺฉนฺติ น พุทฺเธน ภควตา
ปฺเห วิสชฺชิเต อตฺตมนา สพฺเพ เทวา กมฺมาวรเณน สมนฺนาคตา
กิเลสาวรเณน สมนฺนาคตา วิปากวรเณน สมนฺนาคตา อสฺสทฺธา
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อจฺฉนฺทิกา ทุปปฺ ฺญา อภพฺพา นิยาม โอกฺกมิตุ กุสเลสุ ธมฺเมสุ
สมฺมตฺต ฯลฯ"
"ออ ในเทวโลกที่ทานวาไมมีการประพฤติพรหมจรรยนั้น ทวยเทพ
ทั้งหมดถาจะเปนผูเงอะงะหรือเปนใบพูดไมได เปนผูที่ไมรูเดียงสาตอง
ใชวิธีชี้โบชี้เบ คือใชภาษาใบ ไมมีความสามารถที่จะรูความแหงถอยคํา
วากลาวดีหรือกลาวชั่ว หรือวาทวยเทพทั้งหลายไมเลื่อมใสในพระพุทธเจา
ไมเลื่อมใสในพระธรรมเจา ไมเลื่อมใสในพระสังฆเจา เปนผูไมเขาไปนั่ง
ใกลเฝาพระผูม ีพระภาคและไมทูลถามปญหากับพระองค ไมชื่นชมตอ
ปญหาซึ่งพระผูมีพระภาคทรงวิสัชนาในฟงแลว หรือวาเทพเจาทั้งหลาย
เปนผูประกอบดวยกรรมาวรณ มีกรรมเปนเครื่องกีดขวาง ประกอบ
ดวยกิเลสาวรณ มีกิเลสเปนเครื่องกีดขวาง ประกอบดวยวิปากวรณ
มีวิบากเปนเครื่องกีดขวาง ปราศจากศรัทธา ปราศจากฉันทะ เปนผูมี
ปญญาอันทราม เปนผูไมควรเพื่อกาวลวงลงสูความกําหนดแนนอน
อันเปนทางแหงกุศลธรรมทั้งหลายหรือวาไร ทานจึงวาไมมีการประพฤติ
พรหมจรรยในเทวโลก"
ฝายสมิติยะยอนวา "อตฺถิ ตตฺถ ปพฺพชฺชา มุณฺฑิย กาสาวธารณา
ปตฺตธารณา เทเวสุ สมฺมาสมฺพุทฺธา อุปชฺชนฺติ ปจฺเจกสมฺพุทฺธา
อุปฺปชฺชนฺติ สาวกยุค อุปชฺชตีติ"
"ในเทวโลกถาจะมีการบรรพชา การปลงผม ครองผากาสาวพัสตร
ทรงบาตรกระมัง หรือวาพระพุทธเจาทรงอุบัติ ณ ที่นั้น พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายทรงอุบัติ ณ ที่นั้น คูแหงพระสาวกก็ทรงอุบัติ ณ ที่นั้น
ใชไหม"
ฝายเถรวาทโตวา "ถูกแลวในเทวโลกไมมีสิ่งซึ่งทานวานั้นจริง ก็
แตในทีใ่ ดมีการบรรพชา ในที่นั้นจึงมีการประพฤติพรหมจรรยหรือ ในที่
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ใดไมมีการบรรพชา ในที่นนั้ ก็ไมมีการประพฤติพรหมจรรยหรือ ถาทาน
จะใชโยนิโสมนสิการพิจารณาใหดีถอยแทแลว จะเห็นไดวาเทพพวก
อสัญญีสัตวเทานั้นที่ไมมีการปะพฤติพรหมจรรย เพราะไมมีสัญญาจํา
หมายรับรูใด ๆ สวนเทพพวกมีสัญญาบางเหลาที่เปนสัมมาทิฐิมาฟง
ธรรมจากพระบรมศาสดา หรือพระสาวก แลวก็ประพฤติตนตั้งมั่นในศีล
สมาธิ ปญญา นี่ก็เปนการประพฤติพรหมจรรย โดยไมตองบรรพชาเลย
ก็ได อนึ่งพระอนาคามีทานละสังโยชนสวนเบื้องต่ําไดขาดแลว แตก็ละ
สังโยชนที่เปนสวนเบื้องบนยังไมได ตองไปเกิดในหมูพรหมเทพ ทานไป
ปลงภาระที่นนั่ ไปตัดสังโยชนใหหมดที่นนั่ ดวยการประพฤติพรหมจรรย
ใหประณีตลึกซึ้งขึ้นไป จนทีส่ ุดไดบรรลุพระอรหันตผลในพรหมโลกนั่นเอง
การประพฤติพรหมจรรยจึงมีไดในเทวโลก"
ฝายสมิติยะคานวา พระอนาคามีทานทําใหแจงซึ่งผลนั้นดวยมรรค
ที่ทานเจริญไวแกงอมแลวแตในมนุษยโลกนี้ตางหาก แลวจึงไปงอกเงย
ขึ้นในเทวโลก
ฝายเถรวาทโตวา ถาอยางนั้นก็แสดงวาอรหัตมรรคยังเปนไปเพื่อ
ภพ เปนไปเพือ่ ชาตินะซิ พระอนาคามีลงทําอรหัตมรรคเกิดในมนุษยโลก
ทานก็ตองสําเร็จอรหัตผลในขณะตอไปในทันเหมือนกัน พระอรหันต
ยังมีภพอยูซิ
ฝายสมิติยะแกวา เนื้อที่เขายิงดวยลูกศรถูกที่สําคัญ แมมันจะยัง
วิ่งหนีไปไดจากที่นี้ไปสูที่อนื่ อันไกลแสนไกล แตในที่สุดก็ยอมสิ้นชีวติ
ฉันใด พระอนาคามีก็จะทําใหแจงซึ่งอรหัตผลในเทวโลก ดวยมรรค
อันทานทําใหเกิดแลวแตในโลกนี้ฉันนั้น
สรุปความวา ฝายสมิติยะมีวาทาะวาไมมีการประพฤติพรหมจรรย
ในเทวโลก ฝายเถรวาทมีวาทะวา พรหมจรรยที่หมายเอาการบรรพชา
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อุปสมบทในเทวโลกไมมี แตพรหมจรรยที่หมายเอาการปฏิบัติอบรมศีล
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 ทั้งนี้
มีพระพุทธภาษิตวา
"อนุปุพฺเพน เมธาวี โถก โถก ขเณ ขเณ
กมฺมโร รชตสฺเสว นิทฺธเม มลมตฺตโนติ"
"ผูมีปญญาพึ่งกําจัดมลทินโทษของตนทีละนอย ๆ ทุกขณะโดย
ลําดับ เหมือนชางทองกําจัดมลทินแหงเงินทองฉะนั้น" (ขุททกนิกาย)
มติฝายเถรวาทคานวาพระพุทธภาษิตนี้ หมายถึงการปฏิบัติธรรมโดย
ลําดับจากตื้นไปหาลึก โดยไมตองทอถอยใหอุตสาหะพยายามปฏิบัติ
ชําระมลทินโทษ โทษก็จะลดนอยลงตามลําดับ มิไดหมายถึงตัวผลแหง
ปฏิบัติธรรมถึงขั้นใดก็สามารถละกิเลสในขั้นนั้นโดยสิ้นเชิง เชนพระ
โสดาบันบุคคล ทานยอมละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพตปรามาสได
พรอมกันในขณะที่โสดาปตติมรรคบังเกิด ไมใชละทีละอยาง สมดัง
พระพุทธพจนในรัตนสูตรแหงขุททกนิกายวา
"สหาวสฺส ทสฺสนสมฺปทาย
ตยสฺสุ ะมฺมา ชหิตา ภวนฺติ
สกฺกายทิฏฐิ วิจกิ ิจฺฉิตฺจ
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สีลพฺพต วาป ยทตฺถิ กิฺจิ
จตูหปาเยหิ จ วิปฺปมุตฺโต
ฉจาภิฐานานิ อภพฺโพ กาตุนฺติ"
"สักกายทิฏฐิ วิจกิ ิจฉา สีลัพพตปรามาสอันใดอันหนึ่งยังมีอยู
ธรรมเหลานั้น อันพระโสดาบันทานละไดขาดแลว พรอมดวยทัศนสมบัติ
กลาวคือ โสดาปตติมรรคทีเดียว อนึ่ง ทานเปนผูพนแลวจากอบายทั้ง ๔
ไมอาจเพื่อกระทําอภิฐานทั้ง ๖"
นอกจากนีย้ ังมีพระพุทธวจนะ "ยสฺมึ ภิกฺขเว สมเย อริยสาวกสฺส
วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาติ ย กิฺจิ สมุทฺยธมฺม สพฺพนฺต
นิโรธธมฺมนฺติ สห ทสฺสนุปฺปาทา ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส ตีณิ
สฺโญชนานิ ปหียนฺติ สกฺกายทิฏฐิวิจกิ ิจฺฉา สีลพฺพตปรามาโสติ"
"ดูกอนภิกษุทงั้ หลาย ในกาลใดดวงตาแหงธรรมที่ปราศจากธุลี ปราศ
จากมลทินบังเกิดขึ้นแลวแกพระอริยสาวกวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งบังเกิดขึน้ เปน
ธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดยอมมีความดับไปเปนธรรมดา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย พรอมกับการบังเกิดขึ้นแหงธรรมจักษุนนั้ พระอริยสาวกยอม
ละสังโยชน ๓ อยางคือ สักกายทิฏฐิ วิจกิ ิจฉา และสีลัพพตปรามาส"
๙. ถือวาการที่ความดับของสังขารก็ตองอาศัยเหตุปจ จัยเหมือนกัน
ในบันทึกของจีนวา ธรรมสังขารธรรมทั้งปวงตองอาศัยเหตุปจจัยเปน
แดนเกิด เมื่อหมดเหตุหมดปจจัยแลวก็ยอมดับไป แตฝายสมิติยะ
กลาววา ความดับของสังขารเหลานั้นก็ตองอาศัยเหตุปจ จัยมาทําใหดับ
ดวย เชนสังขารธรรม ยอมมีอุปปาทะความเกิดขึ้น ฐิติความตั้งอยู
ภังคะความแปรดับไป ภังคะจักเกิดขึ้นไดกต็ องอาศัยความไมมีแหงฐิติ
เปนเหตุบนั ดาล ถายังมีฐิติอยูต ราบใด ตราบนั้นกังคะก็มีไมได มติฝาย
เถรวาทไมวจิ ารณ
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๑๐. ถือวาอสังขตธรรมไมมีสภาวะอยูดว ยตัวของมันเอง ใน
บันทึกของจีนวา เปนมติของฝายสมิติยะรุนหลังซึ่งพองกันกับมติของ
ฝายเสาตฺรนฺติกวาทิน
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บทที่ ๓๑
นิกายมหิศาสกะ
ประวัตินิกาย
ในปกรณฝายบาลีกลาววา นิกายนี้แยกมาจากเถรวาทโดยตรง แต
ในปกรณฝายสสกฤตกลาววาแยกมาจากนิกายสรวาสติวาทิน ในบันทึก
ของภิกษุปรมัตถเลาวา ผูเปนตนบูรพาจารยของนิกายเปนพราหมณ
มีความแตกฉานเจนจบในพระเวท จนไดรับยกยองขึน้ เปนปุโรหิต
ภายหลังเสื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงออกอุปสมบท และไดนําหลัก
ธรรมในพระเวทปรุงแตงผสมกับพระพุทธวจนะ ตั้งเปนนิกายขึน้ ชื่อวา
"นิกายมหิศาสกะ" แตบันทึกของกุยกีเลาวา คณาจารยผูใหกําเนิดนิกาย
เปนพระราชาภายหลังเสด็จออกผนวชตั้งเปนนิกายใหม จากการสอบ
สวนทางประวัติศาสตรปรากฏวา นิกายนี้มหี ลักแหลงที่ลมุ แมน้ํามหี
ทางภาคตะวันตกและภาคใตของอินเดีย โดยเฉพาะอยางยิง่ มีอิทธิพล
อยูใน อวนตี วนวาสี มหสมณฑล และแควนแกรละ แลวขามฝงทะเล
ไปแพรหลายอยูในเกาะลังกา ในพุทธศตรรษที่ ๙ สมณะฟาเหียนไดมา
พบคัมภีรวนิ ัยปฎกและคัมภีรสังยุกตาคมของนิกายนี้ที่ลังกา และได
อัญเชิญกลับสูประเทศจีนดวย แตเปนที่นาเสียใจวาทานมิไดแปลดวย
ตนเอง เพราะมัจจุราชไดคราชีวิตไปเสียกอน การแปลวินัยปฎกจึงตก
เปนหนาที่ของพระพุทธชีวะชาวแควนกาศมีระเดินทางมาสูประเทศจีน
ไดลงมือแปลสูจีนพากย ณ วัดเลงกวงยี่ สําเร็จเปนหนังสือ ๓๐ ผูกให
ชื่อวา "โหงวฮุงลุก" "ปญจอัธยายมหิศาสกวินัย"
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หลักธรรมสําคัญ ๑๘ ขอ
๑. ถือวาอดีต อนาคต ไมมีสภาวะอยูจริง แตปจจุบนั มีอยู
มตินี้ตรงกับฝายเถรวาท มหาสังฆิกะวาท เสาตฺรนฺติกวาท แตขัดแยงกับ
ฝายสรวาสติวาทิน
๒. ถือวาการแทงทะลุอริยสัจ ๔ เปนไปในขณะเดียว มตินี้
ตรงกันกับฝายสรวาสติวาทิน
๓. ถือวาปุถุชนไมสามารถละราคะ โทสะได มตินี้ตรงกับฝาย
เถรวาทไมเห็นดวย
๔. ถือวาพาหิรศาสดาไมสามารถบรรลุอภิญญา ๕ ได มติฝาย
เถรวาทไมเห็นดวย
๕. ถือวาไมีมีพรหมจริยวาสในเทวโลก มติฝายเถรวาทไมเห็น
ดวย
๖. ถือวาไมมีอันตรภาวะ มติฝายเถรวาทเห็นพอง
๗. ถือวาพระอรหันตไมสรางสมบุญสมภาร มติฝายเถรวาท
เห็นพอง
๘. ถือวาปญจวิญญาณมีทั้งวิราคะและสราคะ มติฝายเถรวาท
ถือวา วิราคะ สราคะอยูที่ชวนจิต
๙. ถือวามีโลกิยสัมมาทิฐิ มติฝายเถรวาท สรวาสติวาทินรับรอง
แตขัดกับฝายมหาสังฆิกะ
๑๐. ถือวาไมมีโลกิยศรัทธินทรีย มติฝายเถรวาท สรวาสติวาทิน
ไมเห็นพอง แตฝยมหาสังฆิกะรับรอง
๑๑. ถือวาอนุสัยไมใชจิต ไมใชเจตสิก ไมมีอารมณ ตางกับ
สังโยชน อนุสัยเปนจิตตวิปยุตต แตสังโยชนเปนจิตตสัมปยุตต มติ
นี้เขากับมติฝายมหาสังฆิกะ
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๑๒. ถือวาปุญญาภิสังขารไมเปนเหตุแหงภพโดยตรง ฝาย
ใหิศาสกะกลาวเหตุแหงภพ ๓ คือ อปุญญาภิสังขารกลาวคืออกุศล
กรรมตางหาก สวนกุศลกรรม คือปุญญาภิสังขารนั้นเปนไปเพื่อความ
สิ้นภพโดยลําดับ แตก็สงเคราะหวาปุญญาภิสังขารเปนปริยายโดยออม
ใหเกิดผลวิบากแกสัตวผูยังไมละอกุศลกรรมขาดได มติฝา ยเถรวาท
ไมเห็นดวย
๑๓. ถือวาพระโสดาบันอาจเสื่อมได แตพระอรหันตไมเสื่อม
มตินี้ตรงกับฝายมหาสังฆิกะ
๑๔. ถือวามรรค และวิมตุ ติของพระพุทธเจาและพระสาวกเสมอ
เหมือนกัน มติฝยเถรวาทเห็นพอง เพราะพระพุทธเจาทรงสําเร็จเปน
พระพุทธเจาก็ทรงตองอาศัยอริยมรรค ๘ พระสาวกที่สําเร็จเปนพระ
อรหันตก็ตองอาศัยอริยมรรค ๘ ฉะนั้น ความหลุดพนจากบวงทุกขจึง
เสมอเหมือนกัน
๑๕. ถือวาพระพุทธเจาสงเคราะหอยูใ นสงฆ การถวายทานแก
สงฆจึงมีผลานิสงสใหญ มติฝายเถรวาทเห็นพอง
๑๖. ถือวาโดยปรมัตถไมมี "บุคคล" หรือ "อัตตา" เปนผุ
เวียนวายตอชาติตอภพ มติฝายเถรวาท มหาสังฆิกะวาท สรวาสติวาทิน
เสาตฺรนฺติกวาทเห็นพอง แตขัดกับมติฝายวัชชีบุตรและสมิติยะวาท
๑๗. ถือวาไมมีโลกุตตรฌาน เพราะฌานเปนฝายโลกียคือรูปฌาน
โลกุตตระจึงไมมีฌานมีแตสมาธิจิตเทานั้น มติฝายเถรวาทไมเห็นพอง
๑๘. ถือวาสังขารทั้งหลายเกิดดับทุกขณะ มติฝายเถรวาทเห็นพอง
จําเนียรกาลลวงมา นิกายมหิศาสกะไดเปลี่ยนความคิดหลายอยาง
เชนถืออดีตภาวะและอนาคตภาวะเปนของมีจริง มีอันตรภาวะ กรรมคือ
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เจตนา ไมมกี ายกรรม และวจีกรรม มหาปฐพีมณฑลตั้งดํารงอยูไดจน
สิ้นกัลปไมเปลี่ยนแปลง ตอเมื่อกําหนดสิ้นกัลปเมื่อใด เมื่อนั้นจึง
เปลี่ยนแปลงไป การบูชาพระสถูปเจดียผลบุญเล็กนอยเทานั้น อนุสัย
ปรากฏอยูแมในปจจุบันธรรม ฯลฯ
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บทที่ ๓๒
นิกายธรรมคุปตะ
ประวัตินิกาย
ในปกรณบาลีกลาววา นิกายนี้แยกมาจากนิกายมหิศาสกะพรอม
กับนิกายสรวาสติวาทินในพุทธศตวรรษที่ ๒ และเรียกเปนบาลีวา
"ธัมมคุตตะ" วสมิตรก็กลาวตรงกันวาเปนสาขาของนิกายมหิศาสกะ
แตวาเกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๓ ในบันทึกของจีนเลาวาคณาจารยตน
นิกายชื่อ พระธรรมคุปตะ เปนผูเลื่อมใสในพระโมคคัลลานะมาก และ
เปนผูนําเอาลัทธิพราหมณเขามาเจือในนิกาย จัดแบงพระธรรมวินัยออก
เปน ๕ หมวดคลายกับฝายมหาสังฆิกะคือ สูตรปฎก ๑ วินัยปฎก ๑
อภิธรรมปฎก ๑ ธรณณีปฎก ๑ และโพธิสัตวปฎก วินยั ปฎกของ
พ.ศ. ๙๕๓ เปนหนังสือ ๖๐ ผูก ชื่อวา "สี่ฮุงลุก" หรือ "จตุรอัธยายธรรมคุปตะวินัย" ปรากฏวาวินัยปฎกฉบับนี้สังฆมณฑลจีนนิยมนับถือ
มาก ในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ คณาจารยจีนรูปหนึ่งชื่อ "เตาซวง" ได
อาศัยธรรมคุปตะวินัยนีจ้ ัดตัง้ เปนนิกายขึ้นเรียกวา "นิกายวินัย" อนึ่ง
ศาสตราจารยไซรุสกิสันนิษฐานวาพระธรรมคุปตะรูปนี้นา จะเปนรูปเดียว
กับพระโยนกธรรมรักขิตผูเปนหัวหนาคณะธรรมทูตในครั้งรัชสมัยพระเจา
อโศกมหาราช และวาอิทธิพลของนิกายนีค้ รอบงําอยูทางแถบเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ตลอดจนบางทองถิน่ ในเอเชียกลาง
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หลักธรรมสําคัญ ๕ ขอ
นิกายธรรมคุปตะมีหลักธรรมเอียงไปขางฝายมหาสังฆิกะมากกวา
เอียงไปขางนิกายมหิศาสกะซึ่งตนแยกออกมา
๑. ถือวาทานที่ถวายแกพระพุทธองคมีผลานิสงสมากกวาถวาย
ในสงฆ มตินฝี้ ายเถรวาทไมเห็นดวย เพราะมีพระพุทธภาษิตบาลีตรัสวา
บุคคลพึงถวายทานแดสงฆ (หมายถึงพระอริยสงฆ) ยอมไดชื่อวาบูชา
พระองคดวย และพระสงฆดวย ทานที่ไมเจาะจงบุคคล โนมไปเพื่อสงฆ
ยอมมีผลานิสงสมาก แตมิไดหมายความวาทานที่ถวายแดพระพุทธองค
มีอานิสงสนอย ทานที่ถวายอุทิศแดพระพุทธองคยอมมีมหาผลอันเลิศ
(ดูเรื่องในหลักธรรมฝายมหาสังฆิกะและเครือนิกายอื่น ๆ)
๒. ถือวาการบูชาพระสถูปเจดียบุญสมภารโอฬารนักหนา
ฝายธรรมคุปตะอธิบายวาพระสถูปเจดีย ซึ่งบรรจุพระบรมธาตุ ถาเรา
บูชาดวยจิตเลือ่ มใสก็มีผลเทากับไดบูชาองคพระบรมศาสดาดุจกัน มติ
ฝายเถรวาทเห็นพอง เพราะมีพุทธดํารัสในบาลีมหาปรินิพพานสูตรวา
"ดูกอนอานนท ถูปารหบุคคล คือบุคคลผูสมควรสรางสถูปใหมี ๔
จําพวกเหลานี้ คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ พระปจเจก
พุทธเจา ๑ สาวกของพระตถาคต ๑ พระเจาจักรพรรดิ ๑ อานนท !
เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร ตถาคตผูเปนอรหันตตสัมมาสัมพุทธเจา... ฯลฯ จึงชื่อวาเปนถูปารหบุคคล ดูกอนอานนท ชนทั้งหลาย
เปนอันมาก ทําจิตใหเลื่อมใสในสถูปนั้นแลว เบื้องหนาแตมรณะเพราะ
ความสลายแหงกาย ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค... ฯลฯ"
๓. ถือวาวิมุตติของพระพุทธเจาและพระอรหันตสาวกแมจะ
เสมอกัน แตมรรคที่ใหสําเร็จผิดกัน ฝายธรรมคุปตะอธิบายวาเหมือน
ชางวายขามแมน้ําคงคา ชางนั้นยอมมีเทากระทบพื้นน้ําได เปรียบดวย
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พระพุทธองคยอมมีมรรคญาณอันลึกซึ้งกวางขวางกวา สวนกระตายขาม
แมน้ําคงคา เทาของกระตายหาอาจหยั่งถูกพื้นไม คงวายอยูเพียงแค
ผิวน้ําเปรียบดวยพระสาวกอรหันต ฉะนัน้ มรรคจึงมีตื้นลึกกวากัน
มติฝายเถรวาทไมถือวาวิธีขามมีตื้นลึกเชนมติฝายธรรมคุปตะ แตกลาว
วาพระพุทธญาณนั้นยอมลึกซึ้งกวางขวางกวาพระอรหันตญาณ พระ
อรหันตไมสามารถกําหนดตามพระสัพพัญุตญาณได
๔. ถือวาพาหิรศาสดาไมมีผูบรรลุอภิญญา ๕ ฝายเถรวาทไม
รับรอง
๕. ถือวารูปกายของพระอรหันตก็เปนอนาสวะ ฝายเถรวาทไม
เห็นพอง
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บทที่ ๓๓
นิกายเหมวันตะและกาศยปยะ
นิกายเหมวันตะปรากฏในปกรณสสกฤตวาแตกมาจากนิกายเถรวาท
ในพุทธศตวรรษที่ ๓ เนื่องจากสํานักนี้ตั้งอยูทางแถบภูเขาหิมาลัย จึง
สวนนิกายกาศยปยะนั้นในบาลีเรียกวากัสสปกวาท เกิดขึ้นในศตวรรษ
ที่ ๒ วาเปนสาขาของนิกายสรวาสติวาทิน ในปกรณสสกฤตวานิกายนี้
เกิดขึ้นครั้งปลายพุทธศตวรรษที่ ๓ บูรพาจารยของนิกายกาศยปยะเลา
กันวาสําเร็จเปนพระอรหันตตั้งแตอายุ ๗ ขวบ มีชื่อวากาศยปยะหรือ
กัสสปะ ศาสตราจารยไซรุสกิสันนิษฐานวา ทานผูนี้เปนคนเดียวกับ
พระกัสสปะโคตตะซึ่งเปนธรรมทูตนําพระศาสนาไปแพรหลายในหิมวันตประเทศ ในแผนดินพระเจาอโศกมหาราชนั่นเอง นิกายกาศยปยะมี
หลักธรรมสวนใหญเหมือนกับนิกายธรรมคุปตะ
นิกายวิภชั วาทิน
นิกายนี้ไมปรากฏในคัมภีรเภทธรรมมติจักรศาสตรของพระวสุมิตร
แตปรากฏในคัมภีรมหาวิภาษาศาสตรหลายสิบแหง ทั้งนีใ้ นฐานะที่ถูก
วิพากษอยางหัน่ แหลกจากฝายสรวาสติวาทิน ในตํานานฝายบาลีวิภัชวาทินคือนิกายเถรวาทซึ่งปรากฏชื่อนี้ขึ้นในครั้งตติยสังคายนา ใน
พระสูตรบาลีกลาววา ความจริงคํานี้เปนพระพุทธวจนะวา
เอกสวจน เอก
วิภชฺชวจนาปร
ตติย ปฏิปุจฺเฉยฺย จตุตฺถ ปน ฐาปเย"
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"ปญหาพยากรณอยาง ๑ พึงแกตรง อีกอยาง ๑ พึงแกจําแนก
อยางที่ ๓ พึงยอนถาม สวนที่ ๔ พึงยกเลิก" (อังคุตตรนิกาย) อนึ่ง
ในบาลีมัชฌิมนิกาย พระบรมศาสดาตรัสวาพระองคเปนวิภัชวาทีเสแงด
ธรรมโดยแยกแยะแจกแจง พระสาวกในนิกายเถรวาทเห็นเปนมงคล
นามพองกับจุดประสงคแหงนิกายตนจึงรับเอา "วิภัชวาทิน" มาเปนชือ่
นิกาย แตขอเท็จจริงบอกแกเราวา วิภัชวาทินมิใชจะเปนชือ่ อีกชื่อหนึ่ง
ของฝายเถรวาทเทานั้น ในบันทึกของจีนกลาววา นิกายบัญญัติวาท
นิกายมหิศาสกะ นิกายสมิตยิ ะ บางครั้งก็เรียกพวกของตนวาเปนวิภัชวาทินเหมือนกัน ศาสตราจารยคิมูระไทเกนใหขอสันนิษฐานวาบางที
นิกายนี้จะเปนอีกนิกายหนึ่งซึ่งสมานรวมความคิดของฝายเถรวาทและ
มหาสังฆิกะ ในตํานานของธิเบตกลับกลาววา วิภัชวาทินเปนนิกายแยก
จากเถรวาท และจากวิภัชวาทินนี้จึงเกิดนิกายมหิศาสกะ กาศยปยะ
ธรรมคุปตะอีกดวย ความเห็นของขาพเจาเมื่อพิเคราะหแลว ปรารถนา
สันนิษฐานวา วิภัชวาทิน เปนชื่อซึ่งพวกนิกายในกลุมที่แยกจากเถรวาท
นิยมใชเรียกนิกายของตนรวมทั้งนิกายเถรวาทเดิม และนิกายมหิศาสกะ
นิกายกาศยปยะ นิกายเสาตฺรนฺติก และนิกายธรรมคุปตะดวย ในปกรณ
ฝายสรวาสติวาทินซึ่งเปนนิกายใหญ แมจะเปนสาขาของเถรวาท แตกไ็ ม
ยอมรับเอาคําวิภัชวาทินมาใช มิหนํายังตั้งตนเปนคูปรับกับพวกวิภัชวาทิน ฉะนั้นวิภัชวาทินในทัศนะของฝยสรวาสติวาทินหมายมุงไปถึง
นิกายมหิศาสกะ นิกายธรรมคุปตะ นิกายกาศยปยะเปนพิเศษ และมี
หลายแหงทั้งในคัมภีรสสกฤตอื่นรุนตอ ๆ มา เมื่อกลาวถึงวิภัชวาทินก็
หมายถึงนิกายเถรวาทและนิกายเสาตฺรนฺตกิ วาทินอีกดวย
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บทที่ ๓๔
นิกายเถรวาท
ประวัตินิกาย
นิกายเถรวาทหรือสสกฤตเรียกวา "สถวีรวาท" นี้ นับวาเปนนิกาย
ที่สามารถรักษาพระธรรมวินยั ของพระสัมมาสัมพุทธเจาไดบริสุทธิ์บริบูรณ
กวานิกายอืน่ ๆ และเปนนิกายซึ่งเคารพตอมติของพระอรหันตเจา
ทั้งหลายในครัง้ ปฐมสังคายนา จึงเปนนิกายซึ่งสืบเนื่องมาแตบรรดา
พระเถรานุเถระครั้งกระนัน้ โดยตรง ฉะนั้นจึงเรียกวา "เถรวาท" นิกายนี้
ไดรุงโรจนอยูใ นภาคกลางของอินเดีย ภายใตพระบรมราชูปถัมภของ
พระเจาอชาตศัตรู และจนถึงรัชสมัยพระเจาอโศกมหาราช นับเปนเวลา
กวา ๓๐๐ ป ถึงแมวาในพุทธศตวรรษที่ ๑ จะเกิดการแตกนิกายขึน้
และนิกายเถรวาทจะเปนฝายเสียเปรียบในเบื้องแรก แตในที่สุดก็กลับ
เปนฝายชนะเรียกเอาความเลื่อมใสศรัทธาจากพระเจากาฬาโศกแหง
สุสูนาควงศ ซึ่งครองมคธในยุคนั้นกลับคืนได เมื่อถึงสมัยพุทธศตวรรษ
ที่ ๓ ภายใตพระบรมราชูปถัมภแหงพระจักรพรรดิอโศกและความ
สามารถของพระโมคคลีบุตรติสสเถระ นิกายนีจ้ ึงไดแพรหลายออกไป
โดยกวางขวางทั่วชมพูทวีปและนานาประเทศนอกอาณาเขตมัธยมประเทศ
ขอความละเอียดไดปรากฏแลวในตอนตน ๆ ของหนังสือเลมนี้ แตเปน
ทีนาประหลาด นับตั้งแตพน พุทธศตวรรษที่ ๓ แลว นิกายเถรวาท
แมจะยังมีอยูประปรายในอินเดีย เราก็ไมอาจทราบความเปนไปไดโดย
ละเอียด ตรงกันขามกับเกาะสิงหลหรือประเทศศรีลังกาในปจจุบันนี้
กลับเปนอูแหงความเจริญพัฒนาของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทตลอด

ประวัติพุทธ(๓) - หนาที่ 387
ชระยะกาล ๒,๐๐๐ ปเศษ ตามตํานานเลาวาพระโสณะและพระอุตตระ
พรอมกับบริวารพานิกายเถรวาทไปเผยแพรในสุวรรณภูมิ ปจจุบันไดแก
บริเวณแถวพมาใตจนถึงภาคกลางของประเทศไทย มีศนู ยกลางที่ลุม
แมน้ําเจาพระยา โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือแถบจังหวัดนครปฐมเดียวนี้
สุวรรณภูมิเปนภูมิประเทศ ซึ่งชาวอินเดียแตครั้งกอนพุทธกาลรูจักดี
ปรากฏวามีการคาขายติดตอกัน และมีชาวอินเดียทั้งทีเ่ ปนชาติอารยัน
เพราะฉะนั้นพระโสณะและพระอุตตระจึงสะดวกในการสั่งสอนพระพุทธศาสนาวาไดเทศนาพรหมชาลสูตรโปรดพวกชาวสุวรรณภูมิ มีคนบรรลุ
มรรคผลถึง ๖๐,๐๐๐ คน แตรายละเอียดตอไปจะมีอยางไรในตํานาน
หากลาวถึงไม สวนทางประเทศลังกาปรากฏวา ในป พ.ศ.๒๓๖ เปนป
ที่กษัตริยลังกาผูครองเมืองอนุราธปุระองคใหม ทรงพระนามวาเทวานัมปยติสสะขึน้ เสวยราชย พระมหินทรนําคณะธรรมทูตไปเผยแผพระ
ศาสนาในลังกา พระเจาเทวานัมปยติสละทรงศรัทธาประกาศพระองค
เปนพุทธศาสนูปถัมภ โปรดใหอุปสมบทบุคคลและกอสรางวิหารเจดียม ี
วัด มหาวิหาร เจติยคีรีวหิ าร ถูปาราม เปนตน และโปรดใหราชทูตไป
ทูลพระเจาอโศกขอคณะภิกษุณี เพื่อมาอุปสมบทแกหญิงชาวลังกา
ตลอดจนทูลขอกิ่งมหาโพธิ์เพื่อสักการะบูชาดวย พระเจาอโศกทรงสนับสนุน
สงพระธิดาซึ่งเปนภิกษุณี ทรงนามวาสังฆมิตตาเถรี พรอมดวยบริวาร
และใหอัญเชิญกิ่งพระศรีมหาโพธิ์มาประทาน ปรากฏวานองสะใภของ
พระเจาเทวานัมปยติสสะทรงนามวา พระอนุฬาเทวี ออกอุปสมบทเปน
ภิกษุณีพรอมดวยบริวารอีก ๑,๐๐๐ คน เปนครั้งปฐมในลังกา สวนกิ่ง
มหาโพธิ์โปรดใหปลูกขึน้ ในมหาเมฆวันอุทยานวายังมีเชื้อสายปรากฏอยู
จนถึงกาลปจจุบันนี้ ตอมาเมือ่ การศึกษาพระธรรมวินัยแพรหลายในหมู
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สงฆชาวลังกาแลว พระมหินทรก็ทูลขอใหพระเจาเทวนัมปยติสละทรง
เปนราชูปถัมภ ชุมนุมสงฆในลังกาจัดทําสังคายนาขึ้น ณ ถูปาราม
เมืองอนุราธปุระวามีพระอรหันตรวมประชุมถึง ๖๘,๐๐๐ องค ทําอยู
๑๐ เดือนจึงสําเร็จ นับตั้งแตนั้นมาพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทเจริญ
รุงเรืองขึ้นโดยลําดับ มีคันถรจนาจารยแตงคัมภีรอรรกถา ฏีกา อธิบาย
พระไตรปฎกเปนภาษาลังกา เพื่อศึกษาแพรหลาย เปนหลักฐานยิ่งกวา
ในประเทศอินเดียซึ่งนับวันนิกายเถรวาทจะหมดรัศมีลงไปเรื่อย ๆ
เถรวาทสูลังกา
ครั้นตก พ.ศ. ๔๒๙ ในแผนดินพระเจาวัฏฏคามินี เกิดอริราช
ศัตรูตางดาว คือพวกทมิฬยกมาจากภาคใตของอินเดียขามทะเลมาตี
นครอนุราธปุระแตก พระเจาวัฏฏคามินีหลบหนีขาศึกไปซองสุมรี้พลใน
ชนบท ระหวางนั้นไดรับอุปการะเสบียงกรังจากพระมหาเถระรูปหนึ่งชือ่
ติสสะ ภายหลังทรงรบชนะพวกทมิฬ กลับไดครองเมืองอนุราธปุระ
แลว ทรงรําลึงถึงพระคุณของพระติสสมหาเถระ จึงโปรดใหสรางวัดชือ่
"อภัยคีรีวหิ าร" ใหพระติสสมหาเถระและบริวารอาศัย ตอมาคณะสงฆ
ฝาย "มหาวิหาร" ไมพอใจในปฏิปทาของฝทายอภัยคีรีวิหาร โดยกลาววา
เปนพวกประจบคฤหัสถ จึงแยกออกเปน ๒ ฝาย ถึงกับไมไปมาหาสูกัน
แตไมถึงแยกเปนนิกายออกโดยโจงแจง เพราะฉะนัน้ เมือ่ พระเจาวัฏฏคามินีและคณะสงฆสวนใหญ ปรารภความแตกราวอันนี้ จึงชุมนุม
สงฆทั้ง ๒ ฝาย ทําสังคายนาพระธรรมวินัยขึ้น ณ มหาวิหาร มี
พระพุทธทัตตะ (เห็นจะเปนพระมหาเถระฝายมหาวิหาร) เปนประธาน
พระติสสมหาเถระคณาจารยใหญอภัยคีรีวหิ ารเปนผูวิสัชนาพระธรรมวินัย
มีจํานวนพระเถระที่เขาประชุม ๑๐๐๐ รูป ทํา ๑ ปจึงสําเร็จ เมื่อป พ.ศ.
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๔๓๓ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงวิจารณสังคายนาครั้งนั้น
วา "ตั้งแต พ.ศ.๔๔๐ จน พ.ศ.๔๕๔ นี้ เปนเวลาที่พระเจาวัฏฏคามินี
ยังกําลังหลบหนีพวกทมิฬอยูใ นมาลยประเทศ ในหนังสือสยามูปสัมปทาวัตวา พระสงฆทําสังคายนาครั้งนี้ ทําที่อลุวิหารในเมืองมาตุละ แลวา
ผูที่อุดหนุนนัน้ จะเปนนายบานหรือพอเมืองอะไรคนหนึง่ ซึ่งไดมีอํานาจ
ปกครองอยูแขวงเมืองมาตุละนั้น มิใชพระเจาวัฏฏคามินี อีกประการ
หนึ่งอภัยคีรีวหิ ารในเวลานัน้ ยังไมไดสราง จึงเห็นวาความที่กลาวใน
ตํานานสังคายนาจะผิดตามความสันนิษฐานของขาพเจา ในเรื่องสังคายนาครั้งที่ ๒ ในลังกาทวีปนี้ ที่ปรากฏวาทําในหัวเมืองในเวลาบานเมือง
ยุคเข็ญเห็นจะเปนความจริง ดวยสมกับเหตุที่ปรารภ สวนพระสงฆที่ทาํ
สังคายนานั้น อาจจะมีคณาจารยที่เปนใหญในอนุราธบุรีมาสมบทดวย
บาง แตโดยมากคงจะเปนพระหัวเมือง" (ดูหนังสือเรื่องประดิษฐาน
พระสงฆสยามวงศในลังกาทวีป)
พระพุทธโฆษาจารยมาลังกา
อยางไรก็ดสี ังคายนาครั้งนั้นมีผลกอใหเกิดการจารึกพระธรรม
วินัยลงเปนลายลักษณอักษรครั้งแรก เพื่อปองกันความวิปลาสคลาด
เคลื่อน จึงนับวาเปนพระไตรปฎกฉบับเขียวฉบับแรกของฝายเถรวาท
ครั้นตกราวพุทธศตวรรษที่ ๙ ในแผนดินพระเจามหานาม มีพระ
คณาจารยผูแตกฉานพระไตรปฎกรูปหนึ่งชือ่ "พระพุทธโฆษะ" มีชาว
แควนมคธ จาริกขามทะเลลงมาประเทศลังกา ประสงคจะแปลพระไตรปฎกและบรรดาอรรถกถาซึ่งเปนภาษาสิงหลกลับสูมคธพากย สันนิษฐาน
วาพระไตรปฎกคงจะเขียนดวยตัวอักขระสิงหล แตเปนภาษาบาลี สวน
อรรถกถา ฎีกาคงจะแตงในภาษาสิงหลลวน พระพุทธโฆษะมุงจะแปล
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จะถายทอดอรรถกถาเปนสําคัญ ทั้งนี้เพราะปรากฏวาในประเทศอินเดีย
มีแควนมคธเปนตน แมลัทธิพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทจะตกอับ สู
นิกายมหาสังฆิกะ นิกายสรวาสติวาทิน และนิกายเสาตรนฺติกวาทิน
ตลอดจนนิกายวัชชีบุตรมิได ถึงกระนั้นพระไตรปฎกของฝายเถรวาทก็
ยังจะตองมีอยูใ หกุลบุตรศึกษาเลาเรียน มิฉะนั้นพระพุทธโฆษะทานจะ
ไปเที่ยวร่ําเรียนพระธรรมวินัยจนกระทั่งปรากฏเกียรตินามวาเปนผูทรง
พระไตรปฎกในแควนคมธไดอยางไร อนึ่ง ณ เมืองกาญจปุระซึ่งตั้งอยู
ทางอินเดียภาคใต ปรากฏวาเปนเมืองที่นิกายเถรวาทยังรุง เรืองอยู มีการ
ศึกษาพระปริยตั ิธรรมของนิกายนี้โดยกวางขวาง แตหลักพระไตรปฎก
คงตองอาศัยฉบับของลังกาเปนหลักฐาน พระพุทธโฆษะเมื่อเดินทางมา
ถึงลังกาแลว จึงไดรวมมือกับพระเถระชาวลังกาชําระพระไตรปฎกและ
อรรถกถาใหมอีกวาระหนึ่ง สงเคราะหเรียกวาสังคายนาเหมือนกัน
สังคายนาครั้งปกรณวเิ ศษตาง ๆ ขึ้นเปนจํานวนมาก และแปลอรรถกาถ
ภาษาสิงหลสูภ าษาบาลี และไดเผาคัมภีรที่พิจารณาแลวเห็นวาไมตรงกับ
หลักธรรมในคติของฝายเถรวาทเสียเปนจํานวนมาก เขาใจวาคงจะเปน
คัมภีรของนิกายอื่น ๆ พระไตรปฎกอรรถกถาที่สังคายนาครั้งนั้น จึงถือ
เปนยุติรับรองกันวาเปนหลักในพระพุทธศสาสนาฝายเถรวาท ตอมาจึง
แพรหลายทัว่ ไปในนานาประเทศที่นับถือนิกายเถรวาทตรงกันหมด จะมี
ผิดเพี้ยนบางก็เปนความเล็กนอยเทานัน้ เพราะตางประเทศตางสืบทอด
กันมาชานาน ยอมตองมีแปลกกันไปบางเล็กนอยตามวิสัย อยางไรก็ดี
สังคายนาครั้งพระพุทธโฆษะดูเหมือนจะทํากันเปนการเฉพาะในคณะ
สงฆฝายมหาวิหาร และพระพุทธโฆษะเองก็นับถือคติของฝายมหาวิหาร
เปนสําคัญ แมจนกระทั่งในปกรณตาง ๆ ที่พวกคณาจารยแตง ก็มกั จะ
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มีประกศไวใหผูศึกษาทราบวาแตงตามมติของฝายมหาวิหาร ัดงจะยก
คําแปลในปณามคาถาและคําปรารภของพระพุทธโฆษะในคัมภีรสมันตปาสาทิกาเปนนิทัศนะดังนี้... ที่จริงพระวินยั นี้อันทานบุพพาจารยผู
ประเสริฐทั้งหลายผูมีมลทินและอาสวะอันชําระลางแลวดวยน้ําคือญาณ
ผูมีวิชชาและปฏิสัมภิทาอันบริสุทธิ์ ผูฉลาดในการสังวรรณนาพระ
สัทธรรม ไมมีที่เปรียบอันพึงไดดว ยงายในความเปนผูขัดเกลา ผูเปรียบ
ดวยธงแหงมหาวิหาร สังวรรณนาแลวดวยนัยทั้งหลายอันวิจิตร อันเปน
ไปตามนัยแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยแทจริง และในวิสุทธิมรรคปกรณตอนปกรณาวานคาถามีวา "ขาพเจาจักแสดงซึ่งวิสทุ ธิมรรคอัน
อาศัยนัยเทศนาของบรรดาพระมหาเถระสํานักมหาวิหารเปนที่วนิ ิจฉัยซึ่ง
หมดจดดวยดี"
สวนรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทใน
ประเทศไทย พมา เขมร ลาว และลังกายังมีพิสดารมาก จักพรรณนาใน
หนังสือนี้ภาคที่ ๓ ซึ่งกลาวดวยประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในนานา
ประเทศอื่นจากอินเดีย เฉพาะตอนนี้ขอยุติเพียงเทานี้
วรรณคดีเถรวาท
นิกายเถรวาทอุดมสมบูรณสะพรั่งพรอมดวยพระไตรปฎกคัมภีร
และปกรณวิเศษมากมาย ยกเวนพระไตรปฎกและอรรถกถาเสีย คันถรจนาจารยชาวลังกา ไทย พมา ลาว ไดแตงปกรณตาง ๆ ไวในภาษา
บาลีเปนจํานวนไมนอย คัมภีรที่แตงแกอธิบายพระไตรปฎกเรียกวา
"อรรถกถา" คันถรจนาจารยเรียกวาพระอรรถกถาจารย ยังมีคัมภีรแตง
แกอธิบายอรรถกถาอีกพวกหนึ่งเรียก "ฎีกา" อาจารยผูแตงเรียกวา
พระฎีกาจารย และมีคัมภีรแตงขยายความฎีกาใหพิสดารไปอีกเรียกวา
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"อนุฏีกา" เรียกชื่อผูแตงวาพระอนุฎีกาจารย ยังอีกประเภทหนึ่งเปน
คัมภีรแตงขยายความลี้ลับในเรื่องไวยากรณหรืออรรถรสในคัมภีรพวก
อรรถกถาเรียกวา "โยชนา" อาจารยผูรจนาเรียกวาพระโยชนาจารย
และยังมีพวกปกรณวเิ ศษอืน่ ๆ มากมายซึง่ ไมสามารถจักนํามาพรรณนา
ในที่นหี้ มดได และถาขืนเขียนเอาไวก็จกั กลายเปนสารบาญชื่อหนังสือไป
พระไตรปฎก
จัดเปนธรรมขันธได ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ แบงเปนพระวินยั ปฎก
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. มหาวิภังคะ วาดวยตนบัยญัติสิกขาบทใหญนอยซึ่งพระ
พุทธองคบัญญัติแกคณะภิกษุสงฆ มีสิกขาบทวาดวยเรื่องปาราชิกเปนตน
๒. ภิกขุนีวภิ ังคะ วาดวยตนบัญญัติสิกขาบทแกนางภิกษุณี
๓. มหาวัคคะ วาดวยกิจและหนาที่ของสงฆเชนเรื่องอุโบสถ
เรื่องการจําพรรษา เรื่องกฐิน ฯลฯ เปนตน
๔. จุลลวัคคะ วาดวยกิจของสงฆที่เปนสวนเบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ
๕. ปริวาระ วาดวยชุมนุมขอความสําหรับสอบสวนพระวินยั เพื่อ
ใหชัดเจน
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ข. พระสุตตันตปฎก
มี ๕ นิกายคือ
๑. ทีฆนิกาย รวบรวมพระสูตรซึ่งมีขอความยืดยาว ๓๔ สูตร
แบงเปน ๓ วรร คือ สีลักขันธวรรค มหาวรรค ปาฏิกวรรค
๒. มัชฌิมนิกาย รวบรวมพระสูตรซึ่งมีขอความปานกลางไวยาว
จนเกินไปนัก จํานวน ๑๕๒ สูตร แบงเปน ๓ ปณณาสกคอื
มูลปณณาสก มัชฌิมปณณาสก อุปริปณณาสก
๓. สังยุตตนิกาย รวบรวมพระสูตรและขอธรรมที่สําคัญ เปน
หมวดหมู มีเนือ้ ความสั้น ๆ จํานวน ๗,๗๖๒ สูตร แบงเปน ๕ วรรค
คือสคาถวรรค นิทานวรรค ขันธวารวรรค สฬายตนวรรค มหาวารวรรค
๔. อังคุตตรนิกาย รวบรวมขอธรรมที่เปนจํานวนตั้งแต ๑ ถึง
๑๑ หมวด คือ เอกนิบาต ทุกนิบาต ติกนิบาต จตุกกนิบาต ปญจกนิบาต ฉักกนิบาต สัตตกนิบาต อัฏฐกนิบาต นวกนิบาต ทสกนิบาต
เอกาทสกนิบาต มีพระสูตรถึง ๙,๕๕๗ สูตร
๕. ขุททกนิกาย รวบรวมพระสูตรเล็ก ๆ นอย ๆ ยาวบางสั้น
บาง และกลาวดวยเรื่องราวตาง ๆ ของพระพุทธเจา พระสาวก ฯลฯ
นาอานนาศึกษา มีอรรถรสไพเราะ และบางแหงก็มีธรรมะลึกซึ้ง 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 วาดวยเรื่องกุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรมและจิตในภูมิตาง ๆ โดยพิสดาร
๒. วิภังคปกรณะ วาดวยเรื่องขันธ ธาตุ อายตนะ อริยสัจ
อินทรีย ปฏิจจสมุปปาท สติปฏฐาน สัมมปปธาน ฯลฯ ธรรมหทัย
รวม ๑๘ วิภังค
๓. ธาตุกถา วาดวยธรรมที่สงเคราะหกันไดและสงเคราะหกนั
ไมได ธรรมที่สัมปโยคและธรรมที่วิปปโยค ฯลฯ
๔. ปุคคลบัญญัติ วาดวยบัญญัติประเภทแหงธรรมมีขันธบัญญัติ อายตนบัญญัติเปนตน และวาดวยบัญญัติประเภทแหงบุคคล
เชนสมยวิมุตติบุคคล อสมยวิมุตติบุคคล ฯลฯ สมสีสีบุคคล
ฐิตกัปปบุคคลเปนตน
๕. ยมก วาดวยธรรมที่เปนคู มี ๑๐ ยมก คือ มูลยมก ขันธยมก
อายตนตยมก ธาตุยมก สัจจยมก สังขารยมก อนุสัยยมก จิตตยมก
ธรรมยมก อินทรียมก แตงเปนรูปปุจฉาวิสชั นา เชนในมูลยมกถามวา
"เยเกจิ กุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต กุสลมูลา" บรรดาธรรมทั้งหลาย
เหลาใดเหลาหนึ่งที่เปนกุศล ธรรมทั้งหลายเหลานั้นทั้งปวงเปนมูลราก
แหงกุศลสิ้นทุกสิ่งฤา วิสัชนาวา ตีเณว กุสลมูลานิ มูลรากแหงกุศล ๓
อยางคือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ เทานั้นเปนกุศลมูล อวเสลา กุสลา
ธมฺมา ธรรมทั้งหลายที่เหลือมีผัสสะเปนตน เปนแตกุศลธรรมเพราะเกิด
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กับกุศลจิตธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนตนนัน้ เปนแตกุศลธรรมไมเปนมูล
แหงกุศล ฯ ปุจฉาวา เย วา ปน กุสลมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลา
อนึ่ง ธรรมทั้งหลายเหลาใดที่เปนกุศลมูล ธรรมทั้งหลายเหลานั้นเปน
กุศลสิ้นฤา วิสัชนาวา อามนฺตา ถูกแลวธรรมเหลาใดที่เปนกุศลมูล
ธรรมเหลานั้นเปนกุศลทั้งสิ้น ขาพเจาปรารถนากลาววายมกปกรณนี้เปน
ตรรกวิทยาโดยตรงทีเดียวละ
๗. ปฏฐาน วาดวยปจจัย ๒๔ ประการ คือ เหตุปจจัย
อารัมมณปจจัย อธิปติปจจัย อนันตรปจจัย สมันตรปจจัย สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย อุปนิสสยปจจัย ปุเรชาตปจจัย
ปจฉาชาตปจจัย อาเสวนปจจัย กัมมปจจัย วิปากปจจัย อาหารปจจัย
อัตถิปจจัย นัตถิปจจัย วิคตปจจัย อวิคตปจจัย ทั้งยมกและปฏฐาน ๒
ปกรณนี้ มีอรรถอันลี้ลับลึกซึ้งยากที่จะเขาใจ ยากที่จะศึกษา กุลบุตรผู
ศึกษาตองใชวริ ิยะอุตสาหะมาก จึงจะเขาถึงอรรถรสอันวิจิตรพิสดารของ
ปกรณทั้ง ๒ ได
คัมภีรอรรถกถา
คัมภีรอรรถกถารุนโบราณชื่อ มหาอรรถกถา กุรุนทีอรรถกถา
และมหาปจจรีอรรถกถา โดยเฉพาะมหาอรรถกถาเปนฉบับที่อายุเกา
กวาอีก ๒ ฉบับ กุรุนทีอรรถกถาแกพระวินยั ปฎก มหาอรรถกถาแก
พระสุตตันตปฎก มหาปจจรีอรรถกถาแกพระอภิธรรมปฎก ภายหลัง
พระพุทธโฆษะและคันถรจนาจารย ชาวอินเดียและลังกาไดเก็บสารัตถะ
ในอรรถกถาโบราณทั้ง ๓ นีอ้ อกมารอยกรองแตงใหม จึงเกิดมีอรรถกถารุนใหม มีขอนาสังเกตวาอรรถกถารุนใหมอางวาพระพุทธโฆษะแตง
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เปนสวนมาก ความจริงทานมิไดแตงคนเดียว แตมีคณาจารยอื่นหลาย
รูปชวยกันเรียบเรียง และอาศัยชื่อทานออกหนา
อรรถกถาพระวินัยปฎก
๑. สมันตปาสาทิกา แกตั้งแตคัมภีรอาทิกรรมจนถึงคัมภีร
ปริวาร แบงเปน ๕ ภาค พระพุทธโฆษะรจนา
๒. กังขาวิตรณี 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 แกชาดกในขุททกนิกายตั้งแตเอกนิบาตชาดก
จนถึงมหานิบาตชาดก พระพุทธโฆษะรจนา
๗. ธัมมปทัฏฐกถา แกธรรมบทในขุททกนิกาย วาพุทธโฆษะ
รจนา
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๘. ปรมัตถทีปนี แกอุทาน อิติวุตตกะ วิมานวัตถุ เปตวัตถุ
เถรคาถา เถรีคาถา จริยาปฎก พระธรรมปาละรจนา
๙. มธุรัตถวิลาสินี แกพุทธวงศในขุททกนิกาย พระพุทธทัตตะ
รจนา
๑๐. สัทธัมมัปปกาสินี แกปฏิสัมภิทามรรคในขุททนิกาย พระ
อุปเสนรจนา
๑๑. สัทธัมมัปปชโชติกา แกมหานิทเทสและจุลนิทเทสในขุททก
นิกาย พระอุปเสนรจนา
๑๒. วิสุทธชนวิลาสินี แกอปทานในขุททกนิกาย
อรรถกถาพระอภิธรรมปฎก
๑. อัฏฐสาลินี แกธรรมสังคณี พระพุทธโฆษะรจนา
๒. สัมโมหวิโนทนี แกวิภงั คะ พระพุทธโฆษะรจนา
๓. ปรมัตถทีปนี แกธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก
และปฏฐานพระพุทธโฆษะรจนา
ปกรณวิเศษ
๑. วิสุทธิมรรค แตงแกศลี สมาธิ ปญญา โดยพิสดารแบงเปน
๓ ภาค เปนปกรณที่สําคัญที่สุดและมีคามากที่สุด ในการศึกษาปรัชญา
ฝายเถรวาท พระพุทธโฆษะรจนา
๒. อภิธรรมาวตาร นําหลักสําคัญในอภิธรรม ๗ คัมภีรมารวบ
รวมเอาไว พระพุทธทัตตะรจนา
๓. อภิธรรมมัตถสังคหะ ยอสารัตถะในอภิธรรม ๗ คัมภีรมา
รอยกรองอยางมีระเบียบ เปนหนังสือที่สําคัญมากในการศึกษาปรัชญา
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ฝายเถรวาท พระอนุรุทธะรจนา
๔. ปรมัตถวินิจฉัย เก็บเนือ้ ความในปรมัตถธรรมมาวินิจฉัย
เปนหนังสือสัน้ ๆ พรอนุรุทธะรจนา
๕. เนตติปกรณ พระมหากัจจานะรจนา
๖. มิลินทปญหาวิตถาร เรื่องพระเจามิลนิ ทะถามปญหากับ
พระนาคเสน พระมหาติปฎกจุฬาภัยรวบรวม
นอกจากนีค้ ัมภีร ฎีกา อนุฎีกา โยชนา ปกรณวเิ ศษซึ่งแตงโดย
คันถรจนาจารย ทั้งชาวลังกา และตางประเทศมีไทย พะมาเปนตน
อีกมา และยังมีคัมภีรประเภทไวยากรณอกี มาก เชนมูลกัจจายนะ
เปนตน ถานํามาเขียนไวหมด จะกลายเปนสารบาญคัมภีรบาลีไป
จึงของดเสีย
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บทที่ ๓๕
ปรัชญาอภิธรรมฝายบาลี
หลักธรรมฝายเถรวาท ขาพเจาไดแสดงไวแลวในตอนเปรียบเทียบ
กับหลักธรรมของนานานิกาย จึงไมตองนํามากลาวซ้ําอีก แตจะนําเอา
ปรัชญาในอภิธรรมฝายบาลีซึ่งเต็มไปดวยศัพทเทคนิคและทฤษฎีวิเคราะห
สภาวธรรมทั้งฝายจิตและฝายวัตถุมาแสดง พอใหทานผูอา นทราบเปน
นิทัศนะสังเขป ในคัมภีรอภิธรรมมัตถสังคหะสรุปใจความสําคัญของ
อภิธรรมวา
"ตตฺถ วุตฺตาภิธมฺมตฺถา
จตุธา ปรมตฺถโต
จิตฺต เจตสิก รูป
นิพฺพานมีติ สพฺพถา"
"เนื้อความแหงอภิธรรมที่กลาวไวโดยสิ้นเชิงในอภิธรรมปฎกนั้น
โดยปรมัตถแลว ก็มี ๔ อยางคือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน"
เรื่องจิต ๘๙
ในฏีกาใหอรรถแหงจิตไว ๖ ประการวา
"วิจิตฺตกรณา จิตฺต
อตฺตโน จิตฺตตาย วา
จิตฺต กมฺมกิเลเสหิ
จิตฺต ตายติ วา ตถา
วิโนติ อตฺตสนฺตาน
วิจิตฺตารมฺมณนฺติ วา"
"ชื่อวาจิต เพราะทําใหวิจติ ร ๑ เพราะความที่ตนเองมีธรรมชาติ
วิจิตรอยูใ นตัว ๑ อันกรรมกิเลสทั้งหลายสั่งสม ๑ แลวรักษาไวซึ่งวิบาก
อันกรรมกิเลสทั้งหลายสั่งสม ๑ สั่งสมซึ่งสันดานแหงตน ๑ มีอารมณ
อันวิจิตร ๑ ดังนี้"
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จิตเปนธรรมชาติมีอยูดวงเดียว แตอาการของจิตมีมากตามชั้นภูมิ
ซึ่งจิตเขาไปอาศัยโดยยอมี ๘๙ ดวง โดยพิสดารมี ๑๒๑ ดวง จัดโดย
ลักษณะก็เปนกุศลจิต อกุศลจิต วิบากจิต กิริยาจิต จัดโดยภูมิก็เปน
กามาวจรจิต รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต โลกุตตรจิต
๑. กามาวจรจิต มี ๕๔ ดวง คือ อกุศลจิต ๑๒ กุศลจิต ๘
อัพยากตจิต ๓๔ ตัวอยางเชนอกุศลจิต ๑๒ คือโลภมูลจิต ๘ โทสมูลจิต ๒ โมหมูลจิต ๒
โลภมูลจิต ๘ คือ
ก. จิตประกอบดวยโสมนัสเวทนาพรอมดวยอุจเฉททิฐิบาง
พรอมดวยสัสตทิฐิบาง มิตองอาศัยสิ่งอื่นมาเรงเราชักจูง หากเกิดขึ้น
เปนไปเองในสันดาน โสมนสฺสสหคต ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺต อสขาริก
ข. จิตประกอบดวยโสมนัสเวทนา พรอมดวยอุจเฉททิฐิบาง
พรอมดวยสัสสตทิฐิบาง ตองอาศัยสิ่งอื่นมาเรงเราชักจูงจึงเกิดขึ้น
โสมนสฺสสหคต ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺต สสขาริก
ค. จิตประกอบดวยโสมนัสเวทนา ปราศจากทิฐิทั้ง ๒ ไมตอง
อาศัยสิ่งอื่นมาเรงเราชักจูงจึงเกิดขึ้น โสมนสฺสหคต ทิฏฐิคตวิปฺปยุตฺต
อสงฺขาริก
ฆ. จิตประกอบดวยดสมนัสเวทนา ปราศจากทิฐิทั้ง ๒ ตอง
อาศัยสิ่งอื่นเรงเราชักจูงใหเกิด โสมนสฺสสหคต ทิฏฐิคตวิปฺปยุตฺต
สสงฺขาริก
ง. จิตประกอบดวยอุเบกขา เกิดพรอมดวยทิฐิทั้ง ๒ กลาโดย
ลําพังตนเอง มิตองอาศัยสิ่งอื่นเรงเราชักจูง อุเปกฺขาสหคต ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺต อสงฺขาริก
จ. จิตประกอบดวยอุเบกขา เกิดพรอมดวยทิฐิทั้ง ๒ กลาโดย
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ลําพังตน ตองอาศัยสิ่งอื่นเรงเราชักจูง อุเปกฺขาสหคต ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺต
สสงฺขาริก
ฉ. จิตประกอบดวยอุเบกขา ปราศจากทิฐิทั้ง ๒ เกิดโดยมิตอง
อาศัยสิ่งอื่นเรงเราชักจูง อุเปกฺขาสหคต ทิฏฐิคตวิปฺปยุตฺต สสงฺขาริก
ช. จิตประกอบดวยอุเบกขา ปราศจากทิฐิทั้ง ๒ เกิดโดยอาศัย
สิ่งอื่นเรงเราชักจูง อุเปกฺขาสหคต ทิฏฐิวิปปฺ ยุตฺต อสงฺขาริก
โทสะมูลจิต ๒ คือ
ก. จิตประกอบดวยโทมนัสพรอมดวยปฏิฆะ กลาโดยตนเองไม
ตองอาศัยสิ่งอื่นชักจูง โทมนสฺสสหคต ปฏิฆสมฺปยุตฺต อสงฺขาริก
ข. จิตประกอบดวยโทมนัสพรอมดวยปฏิฆะ ตองอาศัยสิ่งอื่น
ชักจูง โทมนสฺสสหคต ปฏิฆสมฺปยุตฺต สสงฺขาริก
โมหมูลจิต ๒ คือ
ก. จิตประกอบดวยอุเบกขาพรอมดวยวิจิกิจฉา อุเปกฺขาสหคต
วิจิกจิ ฺฉาสมฺปยุตฺต
ข. จิตประกอบดวยอุเบกขาพรอมดวยอุทธัจจะ อุเปกฺขาสหคต
อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺต
ฯลฯ..................ฯลฯ....................ฯลฯ
๒. รูปาวจรจิต ๑๕ คือรูปาวจรกุศล ๕ ไดแกจิต ซึ่งเปนไป
ในรูปฌานทั้ง ๕ ตามปญจกนัย (ดูเรื่องฌานันตริกะในปรัชญานิกาย
สมิติยะ) รูปาวจรวิบาก ๕ รูปาวจรกิรยิ า ๕ รวม ๑๕
๓. อรูปาวจรจิต ๑๒ คืออรูปาวจรกุศล ๔ ไดแกจิตซึง่ เปนไป
ในอรูปฌาน ๔ มีอากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ อรูปาวจรวิบาก ๔ อรูปาวจรกิริยา ๔ รวม ๑๒
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๔. โลกุตตรจิต ๘ คือโสดาปตติมรรคจิต ๑ สกทาคามิมรรคจิต ๑ อนาคามิมรรคจิต ๑ อรหัตตมรรคจิต ๑ และโสดาปตติผลจิต
ฯลฯ อรหัตตผลจิตรวม ๘
ฉะนั้นจัดตามภูมิทั้ง ๔ คือกามาวจรภูมจิ ิต ๕๔ รูปาวจรภูมิจิต ๑๕
อรูปาวจรภูมิจติ ๑๒ โลกุตรภูมิจิต ๘ รวม ๘๙ โดยสังเขปนัยดังนี้
เจตสิก ๕๒
"เอกุปฺปาทนิโรธา จ
เอกาลมฺพนวตฺถุกา
เจโตยุตฺตา ทฺวิปฺญาส
ธมฺมา เจตสิกา มตา"
"ธรรม ๕๒ ประการ เกิดขึ้นและดับไปพรอมกับจิต มีอารมณและ
วัตถุอยางเดียวกับจิต และประกอบกับจิตเรียกวาเจตสิก" เจตสิก ๕๒
แบงเปนสัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ปกิณณกเจตสิก ๖ รวม ๑๓
เรียกอัญญสมานาเจตสิก นอกจากนี้มีอกุศลเจตสิก ๑๔ โสภณเจตสิก
๒๕
๑. สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ คือ ผัสสะ เวทนา สัญญา
เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย มนสิการ
๒. ปกิณณกเจตสิก ๖ คือ วิตก วิจาร อธิโมกข วิริยะ ปติ
ฉันทะ
๓. อกุศลเจตสิก ๑๒ คือ โมหะ อหิรกิ ะ อโนตตัปปะ อุทธัจจะ
โลภะ ทิฏฐิ มานะ โทสะ อิสสา มัจฉริยะ กุกกุจจะ ถีนะ มิทธะ
วิจิกจิ ฉา
๔. โสภณเจตสิก ๒๕ จําแนกเปนโสภณสาธารณเจตสิก ๑๙
วิรัติเจตสิก ๓ อัปปมัญญา ๒ ปญญินทรีย ๑ โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙
ไดแก ศรัทธา สติ หิริโอตตัปปะ อโลภะ อโทสะ ตัตรมัชฌัตตตา
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(ความเพิกเฉยไดในสังขาร) กายปสสัทธิ (ความสงบระงับแหงเจตสิกมี
เวทนา สัญญา สังขาร) จิตตปสสัทธิ (ความสงบระงับจิต) กายลหุตา
(ความเบาแหงเจตสิก) จิตตลหุตา (ความเบาแหงจิต) กายมุทุตา (ความ
ออนแหงเจตสิก) จิตตมุทุตา (ความออนแหงจิต) กายกัมมัญญตา
(ความควรแกงานแหงเจตสิก) จิตตกัมมัญญตา (ความควรแกการงาน
แหงจิตร) กายปาคุญญตา (ความคลองแคลวแหงเจตสิก) จิตตปาคุญญตา
(ความคลองแคลวแหงจิต) กายุชุกตา (ความตรงแหงเจตสิก) จิตตุชุกตา
(ความตรงแหงจิต)
วิรัติเจตสิก ๓ ไดแกสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ
อัปปมัญญา ๒ ไดแกกรุณาและมุทิตา
ปญญินทรีย ๑ ไดแกปญญาที่เปนใหญเปนประธาน คําวา "กาย"
ในเจตสิกธรรมนี้มิไดหมายถึงรูปกายซึ่งเปนวัตถุ แตหมายถึงเวทนา
สัญญา สังขารธรรม ขาพเจารูสึกวาการจัดโสภณสาธารณเจตสิกของ
ฝายเถรวาทนีค้ อนขางจะยืดยาวไป สูก ารจัดระเบียบเจตสิกของฝาย
สรวาสติวาทินไมได ทานผูอา นโปรดพิจารณาเทียบเคียงระเบียบเจตสิก
ของสองนิกายดูเองเถอะ
รูป ๑๘
๑. มหาภูตรูป ๔ คือ ปฐวีธาตุ 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 น้ําเลี้ยงหัวใจ ประมาณซองมือหนึ่งอยูใน
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ชองพอจุเมล็ดบุนนาคในกอนเนื้อหัวใจ
๖. ชีวิตรูป ๑ คือ รูปชีวิตนิ ทรีย
๗. อาหารรูป ๑ คือ กวฬิงการาหาร
๘. ปริจเฉทรูป ๑ คือ ชองวางระหวาง อันมีอยูในกาย เชนตอง
จมูก ชองหูเปนตน
๙. วิญญัติรูป ๒ คือ กายวิญญัติ ๑ วจีวิญญัติ ๑
๑๐. วิการรูป ๓ คือ รูปสสลหุตา ความเบาแหงรูป ๑ รูปสสมุทุตา
ความออนนุมแหงรูป ๑ รูปส สกัมมัญญตา ความควรแกการงานแหง
รูป ๑
๑๑. ลักขณรูป ๔ คือ รูปสสอุจโย ความสั่งสมเกิดขึ้นแหงรูป ๑
รูปสสสันตติ ความสืบตอแหงรูป ๑ รูปสสชรตา ความแกคร่ําคราแหง
รูป ๑
นิพพาน ๒-๓
สอุปาทิเสสนิพพาน ไดแกกิเลสดับแตยังมีเบญจขันธเหลือ กลาว
คือมีชีวิตอยู ๑ อนุปาทิเสสนิพพานไดแก กิเลสดับดวยเบญจขันธแตก
ทําลายแลวดวย ๑ สุญญตนิพพานอันเปนอารมณแหงอริยมรรคบังเกิด
ในลําดับแหงวุฏฐาคามินี วิปส สนาของพระโยคาวจรผูเจริญอนัตตลักขณะ ๑ อนิมิตตนิพพานไดแกนิพพานอันเปนอารมณแหงอริยมรรคบังกิดในลําดับแหงวุฏฐาคามินีวิปสสนาของพระโยคาวจรผูเจริญ
อนิจจลักขณะ ๑ อัปปนิหิตนิพพารนเปนอารมณแหงอริยมรรคบังเกิดใน
ลําดับแหงวุฏฐาคามินีวิปสสนาของพระโยคาวจรผูเจริญทุกขลักขณะ ๑
ลักษณะนิพพานทั้ง ๒ ประเภทและ ๓ ประเภทนี้ นิกายอื่น ๆ ก็รับรอง
ตรงกัน
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ปรัชญาอภิธรรมฝายบาลีเปนปรัชญาฝาย "ขณิกวาท" ถือวาสรรพสังขารธรรมเกิดดับทุกขณะ องคแหงภพทัง้ ๓ คือตัว "ภวังคจิต"
ซึ่งแปลวาจิตอันเปนองคของภพ เปนจิตที่ยงั นิ่งสงบอยูยังมิไดขึ้นวิถีรับ
อารมณ เมื่อสูวิถีรับอารมณภายนอกปรุงแตงผสมกับอารมณนั้น ๆ ก็
เปนกุศลบาง อกุศลบาง อัพยากตะบาง สุดแลวแตชนั้ ภูมภิ วังคจิตเกิด
ดับสืบสันตติเรื่อยไป ดุจดังสายน้ําในแมนา้ํ ซึ่งไหลไมขาดสาย จนกวาจะ
ถึงภาวะอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ภวังคจิตจึงดับสนิทไมมสี ภาวะอีก
ภวังคจิตจึงเปน "ธาตุชีวิต" โดยตรง ขณะจิตประกอบดวยขณะเล็ก
๓ ขณะ คือ อุปปาทขณะ เกิดขึ้นขณะ ๑ ฐีติขณะ ตั้งอยูขณะ ๑
ภังคะขณะ แปรไปขณะ ๑ ขณะจิตเล็ก ๓ ขณะนี้ จึงเปนขณะจิต
ใหญขณะ ๑ ขณะจิตใหญเกิดดับ ๑๗ ขณะ รูปธรรมจึงดับหน ๑
รูปารมณมากระทบจักษุประสาทแลว ยังไมเปนอารมณแหงวิถีจิต ตอง
ลวงภวังคขณะไป ๑ ขณะแลวจึงเปน
๑. ภวังคจลนจิต จิตเริ่มไหวตัว
๒. ภวังคุปจ เฉทจิต จิตขาดจากกระแสรภวังค
๓. ปญจทวาราวัชชนจิต จิตขึ้นสูปญจทวารมีจักษุทวารเปนตน
๔. ปญจวิญญาณจิต จิตรับรูอารมณในปญจทวาร มีการเห็นรูปรูแจง
รูปารมณเปนตน
๕. สัมปฏิจฉันนจิต จิตรับเอารูปารมณเปนตน
๖. สันตีรณจิต จิตพิจารณาเปรียบเทียบอารมณ
๗. โวฏฐัพพนจิต จิตกําหนดอารมณ
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๘. ชวนจิต
๙. ชวนจิต
จิตเสวยอารมณมีรูปารมณเปนตน
๑๐. ชวนจิต
วาดีหรือชัว่ หยาบละเอียด เกิด
๑๑. ชวนจิต
ดับอยูอยางนี้ถึง ๗ ขณะ ความ
๑๒. ชวนจิต
สังวรหรือไมสังวรอยูตอนนี้ จะ
๑๓. ชวนจิต
เปนกุศล อกุศลอยูตอนนี้
๑๔. ชวนจิต
๑๕. ตทาลัมพนะจิต
จิตยึดหนวงเอาอารมณตามชวนะ
๑๖. ตทาลัมพนจิต
จิตเกิดขึน้ ๒ ขณะ
๑๗. ภวังคจิต แลวจิตก็ตกภวังคตามเดิม หรือจะนับเอาขณะที่จิต
อยูในอดีตภวังคเปน ๑ แลวภวังคจลนจิตเปน ๒ โดยลําดับจนถึง
ตทาลัมพนจิตเปน ๑๗ ขณะก็ได จิตเกิดดับ ๑๗ ขณะรูปธรรมจึงดับ
ลงหนหนึ่ง วิถจี ิตแบบนี้เรียกวา "อติมหันตารมณ" ยังมีวถิ ีจิตแบบ
มหันตารมณอกี ซึ่งผูปรารถนาความละเอียดโปรดเชิญศึกษาเอาจาก
คัมภีรธรรมัตถสังคหะเทอญ
ความพิสดารของปรัชญาอภิธรรมบาลียังมีอีกมากมายวิจิตรสุขุม
ล้ําลึก จนไมสามารถจะนํามาพรรณนาในหนังสือเลมนีไ้ ด แลวถาขืน
เขียนไวหนังสือนี้จะกลายเปนอธิบายพระอภิธรรมไป ขาพเจาจึงขอยุตแิ ต
เพียงเทานี้

ประวัติพุทธ(๓) - หนาที่ 407
ปณิธานกถา
ปกรณชื่อวา "ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาภาค ๑" อันขาพเจา
ไดอาศัยนัยแหงคัมภีรเปนจํานวนมาก แลวบรรจงเลือกเอาสารัตถะรจนา
ไวเพื่อประโยชนแกมวลสาธุชนผูปรารถนาศึกษา ไดสําเร็จจบลงแลวดวย
ดี บุญใดอันพึงเผล็ดผลจากกรรมแมนี้ ดวยอานุภาพแหงบุญนั้น จงเปน
พลวปจจัยอวยหิตสุขแกสรรพสัตวในโลกทั้งสิ้นใหยิ่ง ๆ เถอะ ขอให
ขาพเจาพึงเปนผูสมบูรณมั่งคั่งดวยโภคทรัพย มีตนอันเกษมแลปราศ
จากโรคาพยาธิภัยพิบัตใิ นทิฏฐธรรมเทียว อนึ่งอกุศลธรรมพึงขาดจาก
ขันธสันดานของขาพเจา ขาพเจาพึงประกอบดวยศรัทธาอันยิ่งในพระ
พุทธศาสนา ขวนขวายสั่งสมแตกุศลถึงความเปนทานบดี แลพึงเปนผู
ประดับดวยคุณอเนก วิจติ รพรอมดวยศีล สมาธิ ปญญาอันรุงเรือง
จงทุก ๆ ภพเถอะ ก็ในกาลใดและพระบรมโพธิสัตวซึ่งมีพระนามธัย
ปรากฏแลววา เมตเตยยะ ไดบรรลุพระอภิสัมโพธิญาณเปนพระสัมพุทธเจาขึ้นในโลก ในกาลนัน้ ขอใหขาพเจาไดโอกาสเปนอุปฐากพระผูมีพระภาคพระองคนนั้ พึงไดสดับพระสัทธรรมเฉพาะเบื้องพระพักตร ผลอัน
อุดมเลิศใดอันบัณฑิตปรารถนา กลาวคืออรหัตผล ขอใหขาพเจาบรรลุ
ซึ่งผลนั้นโดยพลัน ขอฝนจงตกตองตามฤดูกาล นําเมทนีดลไปสูความ
ฉ่ําชื่น ยังพืชพันธุธัญญาหารใหชะอุมงอกงาม อํานวยความบันเทิงแก
สัตวทั้งหลาย ขอพระสัทธรรมแหงพระโลกนาถอันเปรียบดุจดวงมหา
ประทีปจงชัชวาลย สองมรรคาแหงสันติแกโลกทั้งปวง พึงธํารงอยู
ตลอดชั่วกัลปเทอญ
จิร ติฏฐตุ สทฺธมฺโม สุภมตฺถุ จ ปาณิน
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ปจฉิมพจน
หนังสือชุดนี้ขาพเจาไดพยายามคนควารวบรวมหลักฐานตาง ๆ
เกี่ยวกับประวัติพัฒนาการแหงพระพุทธศาสนา จากคัมภีรและตํารา
ทั้งไทยและตางประเทศเปนจํานวนมาก กินเวลาชานานกวาป และเขียน
ขึ้นเปนคําบรรยายสอนนักศึกษาในสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย นับตั้งแตป พ.ศ.๒๔๙๕
เปนตนมา ในนามวิชา "ความรูประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาสากล"
ซึ่งมีหลักสูตร ๓ ป คือชั้นนักศึกษาเตรียมปที่ ๑ เรียนประวัติศาสตร
พระพุทธศาสนาในอินเดียยุคปฐมกาล หรือเหตุกาณพระพุทธศาสนา
ในระยะ ๕๐๐ ปหลังจากพระพุทธปรินิพพาน ชั้นนักศึกษาเตรียมปที่ ๒
เรียนประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในอินเดียยุคมัชฌิมกาลถึงปจฉิมกาล
หรือเหตุการณพระพุทธศาสนาในอินเดียในระยะ ๕๐๐-๑๖๐๐ ป หลัง
จากพุทธปรินพิ พาน ชั้นนักศึกษาปที่ ๓ เรียกประวัติเหตุการณพระ
พุทธศาสนาในตางประเทศทั่วโลก บรรดานักศึกษาที่ไดฟงคําบรรยาย
ของขาพเจาพากันพอใจที่ไดรับความรูเปนอันมากทั้งดานประวัติศาสตร
และปรัชญาของพระพุทธศาสนาโดยกวางขวาง ทั้งฝายสาวกยานและ
ฝายมหายานหลายสิบนิกาย ทั้งนักศึกษาไดแจงเจตจํานงน ปรารถนาจะ
ใหคําบรรยายสําเร็จเปนเลมเพื่อจะไดเขาชุดเก็บไวเปนตํารา แตงานนี้เปน
งานใหญมากตองคอยทําคอยไป ชั้นแรกทางโรงพิมพมหามกุฏ ฯ ได
จัดพิมพเปนตอน ๆ เมื่อจบสมบูรณแลวจึงจัดการเย็บเลมรวมเปนเลม
ใหญ เนื่องดวยขาพเจา ไมใครจะมีเวลาเขียนใหจบไดเลยทีเดียว จึงจํา
ตองจัดออกเปน ๓ ภาคตามหลักสูตร ๓ ชั้นของนักศึกษา
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เฉพาะภาค ๑ นี้ ไดเลาถึงประวัติศาสตรและพัฒนาการทางดาน
ปรัชญา ของพระพุทธศาสนาฝายสาวกยานในอินเดียตลอดระยะกาล
๕๐๐ ปโดยพิสดาร ทานผูอทานคงจะประหลาดใจวา ไฉนขาพเจาจึงไม
กลาวถึงประวัติกําเนิดพระพุทธศาสนาเสียเลย พอขึ้นตนก็จับเอาเรื่อง
ราวในพระพุทธศาสนาศตวรรษที่ ๑ มากลาว ความทั้งนี้ขา พเจาขอชี้แจง
วา หนังสือนีเ้ ปนตําราบรรยายแกพระภิกษุสามเณรนักศึกษาซึ่งลวนเปน
มหาเปรียญทั้งสิ้น ทานยอมผานภูมิรูขั้นพระพุทธประวัตอิ ยางช่ําชองมา
แตหลักสูตรนักธรรม ดวยเหตุนั้นขาพเจาจึงไมจําเปนตองนํามะพราวมา
ขายสวนใหเปนการยืดยาวอีก อนึ่ง ในหนังสือนี้เนื่องดวยเปนการพิมพ
ครั้งแรก คงจะมีขอความตกหลนหรือผิดพลาดไมมากก็นอ ย มาตรวาจะ
มีขอบกพรองใด ๆ แลว ขอทานผูรูโปรดใหอภัยแลทักทวงดวย เพื่อจะ
ไดจัดการแกไขในคราวพิมพตอไป ซึ่งจะเปนพระคุณอันยิ่ง
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หนังสือใชประกอบการเรียบเรียง
ก. ภาษาบาลี
๑. พระไตรปฎกบาลีฉบับสยามรัฐ
๒. สมันตปาสาทิกา
๓. สุมังคลวิลาสินี
๔. ปปญจสูทนี
๕. มโนรถปูรณี
๖. สัมโมหวิโนทนี
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. วินยั มุข ของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณ
วโรรส
๗. ธรรมปริเฉท ๒ ของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยา
วชิรญาณวโรรส
๘. ตํานานพุทธเจดียใ นประเทศสยาม ของสมเด็จกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ
๙. เรื่องประดิษฐานพระสงฆสยามวงศในลังกาทวีป ของสมเด็จ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
๑๐. ตํานานพระพิมพ ของศาสตราจารย ยอรช เซเดส
๑๑. ตํานานอักษรไทย ของศาสตราจารย ยอรช เซเดส
๑๒. พระพุทธศาสนาในอาเซียกลาง ของเสถียร โพธินันทะ
๑๓. ประวัติศาสตรสากล ของหลวงวิจติ รวาทการ
๑๔. พระพุทธศาสนารายตรีมาส ป พ.ศ.๒๔๙๐ และ ๒๔๙๖
ค. ปกรณสสกฤต (พากยจีน)
๑. อโศกอวทาน (อายกอวงตึ่ง)
๒. เภทธรรมมติจักรศาสตร (อิ้โปวจง ลุงหลุง)
๓. จตุราคม (สิ้อาฮั้มเก็ง)
๔. อภิธรรมมหาวิภาษาศาสตร (อาพีตับมอพีพอซาหลุง)
๕. อภิธรรมชฺญาณปรสฺถานศาสตร (อาพีตับมอฮวกฉูห ลุง)
๖. อภิธรรมโกศศาสตร (อาพีตับมอกูเสีย่ หลุง)
๗. อภิธรรมนยายนุสารศาสตร (อาพีตับมอซุนเจียลีหลุง)
๘. สัตยสิทธิศาสตร (เซงซิกหลุง)
๙. มหายานกรรมสิทธิศาสตร (ไตเส็งเซงเงี๊ยบหลุง)
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๑๐. อัศวโฆษโพธิสัตวนิทาน (เบเมงพูส ักตึ่ง)
ง. ภาษาจีน
๑. อี้โปวจงลุงหลุงซุกกี่ (อรรถกถาแหงเภทธรรมมติจกั รศาสตร)
ของสมณะกุยกี
๒. อี้โปวจงลุงหลุงงือทีเซ็ก (ฎีกาแหงเภทธรรมมติจักรศาสตร)
ของสมณะอินปวย
๓. ไตถังไซฮกกี่ (จดหมายเหตุเรื่องประเทศภาคตะวันตก) ของ
สมณะเฮีย่ งจัง
๔. ฮวบเฮีย้ งฮวบซือตึ่ง (ประวัตแิ หงสมณะฟาเหียน)
๕. นําไฮเกิย้ กุยไลฮวบติ่ง (ประวัตกิ ารจาริกจากภาคทะเลใต)
ของสมณะอิ้จงิ
๖. ซาหลุงเฮี่ยงหงี (ขยายอรรถลี้ลับแหงไตรปกรณ) ของ
สมณะเกียเซี้ยง
๗. อาพีตับมอกูเสี่ยหลุงกี่ (อรรถกถาแกอภิธรรมโกศศาสตร)
ของสมณะโพวกวง
๘. ฮุดฮวบไคหลุง (พุทธธรรมสังเขปกถา) ของสมณะอินสุน
๙. อินตูฮุดกาสื้อเลียบทั้ม (สังเขปกถาเรื่องพุทธศาสนาใน
อินเดีย) พิมพโดยสํานักพิมพเซียงบู เมืองเชียงไฮกอนสงครามโลก
ครั้งที่ ๒
๑๐. ชุมนุมวรรณกรรมเกีย่ วกับการคนควาทางพุทธศาสนา ของ
ศาสตราจารยเหลียวฉีเชา แหงมหาวิทยาลัยชิงหวา กรุงปกกิ่งกอน
สงครามโลกครั้งที่ ๒ หลายสิบเรื่อง
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๑๑. นิตยสารพุทธศาสนาชื่อ "กักอูเซง" (โพธิสัตว) ป พ.ศ.
๒๔๙๕
๑๒. นิตยสารพุทธศานาชื่อ "ไฮเตียอิม" (เสียงคลื่นทะเล) 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

