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52202205 : สาขาวิชาภาษาไทย
คําสําคัญ : อรรถกถาธรรมบท/วรรณกรรมคําสอน
เกศนี นุชทองม่วง : อรรถกถาธรรมบท : การศึกษาในฐานะวรรณกรรมคําสอน. อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์ : อ.ดร.สุ มาลี ลิ ้ มประเสริ ฐ. 238 หน้า.
วิทยานิ พนธ์น้ ี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอรรถกถาธรรมบทจํานวน 302 เรื่ อง โดยใช้แนวคิดโครงเรื่ องของบันเทิ ง
คดี และโครงสร้างนิ ทานของพรอพพ์มาประยุกต์ใช้ศึกษาด้านระเบียบการเล่าเรื่ องและใช้พทุ ธธรรมมาศึ กษาคําสอนในเรื่ อง
ในฐานะที่เป็ นวรรณกรรมคําสอน
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ระเบี ย บการเล่ า เรื่ องแบ่ ง ออกเป็ น 4 กลุ่ ม เรื่ อง ได้ แ ก่ 1. เรื่ องเล่ า ของนั ก บวชใน
พระพุท ธศาสนา คือพระอรหัน ต์แ ละภิกษุ-ภิกษุณี ทวั ่ ไป 2. เรื่ อ งเล่าของอุบ าสก-อุบ าสิ กา 3. เรื่ อ งเล่า ของบุคคลนอก
พระพุทธศาสนา และ 4. เรื่ องเล่าของพระพุทธเจ้า ทั้ง 4 กลุ่มเรื่ องมีพฤติกรรมหลัก 10 พฤติ กรรม ได้แก่ 1. ความเป็ นมา 2.
การเลื่อมใส 3. การบวช 4. การเกิดปั ญหา 5. การแก้ปัญหา 6. การรับผลของการกระทํา 7. การฟั งธรรม 8. การบรรลุธรรม
9. การเกิดข้อสงสัย และ 10. การแสดงธรรม ทุกกลุ่มเรื่ องจะเริ ่ มด้วยพฤติกรรมความเป็ นมาและปิ ดท้ายเรื่ องด้วยพฤติ กรรม
ที่ 7 การฟั ง ธรรม หรื อ พฤติ กรรมที่ 10 การแสดงธรรมเสมอ ทั้ง นี้ ธรรมที่ ปรากฏในพฤติ กรรมทั้ง สองเป็ นธรรมที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงเท่ านั้น การเกิ ดพฤติ กรรมเช่ นนี้ แสดงให้เห็ นว่าอรรถกถาธรรมบทมี ระเบี ยบการเล่ าเรื่ องที่ ใ ห้
ความสําคัญกับพฤติกรรมที่นาํ ไปสู่ การแสดงธรรม เพื่อแสดงให้เห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาได้
ในด้านกลวิธีการเล่าเรื่ องนั้นพบว่าอรรถกถาธรรมบทใช้ผูเ้ ล่าเรื่ องแบบผสมผสาน 3 แบบ คือ 1. ผูเ้ ล่าเรื่ องที่
ไม่ใช่ตวั ละครในเรื่ องแบบผูร้ ู ้ เป็ นผูเ้ ล่าที่อยูน่ อกเรื่ อง โดยเล่าในส่ วนเปิ ดเรื่ อง 2. ผูเ้ ล่าเรื่ องที่ เป็ นตัวละครในเรื่ องโดยเป็ น
พยาน เล่าเรื่ องในส่ วนดําเนิ นเรื่ องซึ่ งมักขึ้นต้นว่า “ดังได้สดับมา” 3. ผูเ้ ล่าเรื่ องที่เป็ นตัวละครในเรื่ องคือ พระพุทธเจ้า โดย
ทรงเล่าสิ ่ งทีพ่ ระองค์ประสบมารวมทั้งส่ วนที่เป็ นพระธรรมเทศนาด้วย การเล่าเรื่ องในอรรถกถาธรรมบทแบ่งออกเป็ น 1.
การเล่าเรื่ องที่สัมพันธ์กบั ลําดับเวลาในเรื่ องมี 3 แบบ ได้แก่ การเล่าเรื่ องในปั จจุบนั การเล่าเรื่ องสลับระหว่างปั จจุบนั กับ
อดี ต และการเล่าเรื่ องจากอดี ตถึ งปั จจุบนั โดยพบการเล่าเรื่ องในปั จจุบนั มากที่ สุด 2. การเล่าเรื่ องที่ สัมพันธ์กบั เวลาของ
ผูอ้ ่านมี 3 แบบ ได้แก่ การเล่าย่อ การเล่าข้าม และการเล่าละเอียด ซึ่ งการใช้กลวิธีการเล่าเรื่ องเช่ นนี้ เป็ นลักษณะเฉพาะของ
เรื่ องเล่าในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอรรถกถาที่มีการเล่าเลียนแบบพระสู ตร
ส่ ว นด้านคํา สอนพบว่าอรรถกถาธรรมบทมี คาํ สอนสอดคล้อ งกับ หัว ใจของพระพุท ธศาสนาคื อ การละเว้น
ความชั ่ ว การทํา ความดี และการทําจิ ต ใจให้ผ่อ งใส โดยพบคําสอนการทําจิ ต ใจให้ผ่อ งใสมากที่ สุ ด เพราะใจเป็ น
ตัวกําหนดเจตนาซึ่ งควบคุมการกระทําของมนุษย์
เมื่อได้พิจารณาอรรถกถาธรรมบทในฐานะวรรณกรรมคําสอนพบว่าอรรถกถาธรรมบทมี บทบาทสําคัญในการ
เป็ นวรรณกรรมคําสอนมาช้านาน นับตั้งแต่การถ่ายทอดแบบมุขปาฐะในสมัยหลังพุทธกาล จนกระทัง่ ได้รับการบันทึ กเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรและมีการเผยแผ่ไปอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดย อรรถกถาธรรมบทมีบทบาทสําคัญในฐานะวรรณกรรมคํา
สอนที่ ป รากฏเป็ นหลักฐานครั้ง แรกในไทย คื อเป็ นแหล่ ง อ้างอิ ง ของไตรภูมิ กถา และที่ มี บ ทบาทสําคัญต่ อ เนื่ อ งและ
ยาวนานคือเป็ นแบบเรี ยนหลักสู ตรเปรี ยญธรรมของคณะสงฆ์ต้ งั แต่สมัยรัชกาลที่ 2 จนถึงปั จจุบนั นอกจากนี้ คาถาธรรมบท
บางบทยังเป็ นคําสอนที่เป็ นที่แพร่ หลายและเป็ นคติในการดําเนิ นชี วิตของคนทัว่ ไปในปั จจุบนั
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This research aims to study 302 stories in Atthakathadhammapada by the approaches of
plot analysis and Vladimir Propp’ structural theory to analyze the regulation narrative of
Atthakatha Dhammapada and Buddhist morals are used as the method to analyze doctrine in the
stories as the didactic
The analysis reveals that stories can be categorized into 4 groups in terms of people
related: 1)Stories about priests including Arahants, and general monks and nuns, 2)Stories about
advocates including both men and women, 3)Stories about non-Buddhists and 4)Stories about Lord
Buddha. All of them can be divided into 10 behaviors chronologically: 1)Background 2)Faith
3)Ordination 4)Problems occurring 5)Problems solving 6)Retribution 7)Dhamma listening
8)Dhamma achievement 9)Doubtfulness 10)Dhamma description. All narratives begin with the first
function and always close with the seventh or tenth function, based only on sermons preached by the
Buddha. These behaviors indicate that exegeses involve storytelling that attaches importance to
functions that lead to preaching of sermons.
In terms of narrative techniques which consist of the narrator and narrative, it was found
that exegeses employ a combination of three different narrators, i.e. non-character being as a knower
giving a narrative opening, and character being as a witness giving a narrative of the story plot. The
character narrator is the Buddha who recounts what he has experienced, including Buddhist
sermons; this style of narrator use is unique in Buddhist narratives imitating Tripitaka Sutrapitaka.
Narrative is divided into 1) Narration related to time-space in the story, comprised of three modes narrative at the present time, which is found the most in narratives by Buddhism non-believers as
they just got to learn about Buddhism; alternate narrative between the present and past, which is
found the most in narratives by male and female devotees to show that past actions cause present
effects; and narrative of stories from past to present, which is found the most in narratives by
Buddhist priests to show their persistent attempt to attain enlightenment. All narrative styles employ
narrative at the present time for the most to demonstrate the importance of using Dharma to solve
present problems for preventing those that would give rise to future effects; and 2) Narrative related
to time-space of the reader, comprised of 3 modes, i.e. abridged narrative due to the inability to
narrate all actually occurring chronological events; jumping narrative due to pre-mentioning in other
stories; and thorough narrative for short, present events.
In terms of teachings, the exegeses were found to contain key Buddhist teachings, i.e. to
abstain from doing evil, to do good, and to purify the mind. Teaching that was found the most is “to
purify the mind”, because a purified mind would lead to abstinence from doing evil and to doing
good easily, as mind is the determination of intention which controls human actions.
It was found in the study of exegeses as literary teachings that the exegeses have played
an important role as literary teachings for a very long period of time, from oral tradition after the
Buddha’s lifetime to written recordings propagated over a wide area. One of their important roles
that appeared as evidence for the first time in Thailand is their use as a reference source for Trai
Bhumikatha (Sermon on the Three Worlds). What has long been a continually important role of
them is their use as Buddhist theology learning courses for monks. Some chapters of the exegeses
also serve extensively as teachings and moral precepts for general human beings in their present
living of life. Considering the exegeses in the aspects of storytelling sequence, narrative techniques
and teachings, it was found that they all are aimed at presenting the crucial exegesis idea Dharma
given by the Buddha as problem solving guidelines for people in any status.
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กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พ นธ์ฉ บับ นี้ สํา เร็ จ ลุ ล่ ว งได้ด ้ว ยดี ด้ว ยความกรุ ณาอย่า งยิ่ ง ของอาจารย์ ดร.
สุมาลี ลิ ้ มประเสริ ฐ อาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิ พนธ์ที่ได้ให้คาํ ปรึ กษา แนะนําแนวทางและสิ่ งที่เป็ น
ประโยชน์อย่างอเนกประการ ตลอดจนตรวจแก้ไขเนื้ อหาและสํานวนภาษาอย่างละเอียดถี่ถว้ น
ผูเ้ ขียนวิทยานิพนธ์รู้สึกซาบซึ้งและขอกราบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุ ณ คณะกรรมการตรวจวิ ท ยานิ พ นธ์ ได้แ ก่ รองศาสตราจารย์
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และอาจารย์ ดร. สุมาลี ลิส
้ มประเสริ ฐ ที่กรุ ณาให้ความรู้และคําแนะนําอันมีค่าในการแก้ไขปรับปรุ ง
บาหยัน อิ่มสําราญ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อุบล เทศทอง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรจบ บรรณรุ จิ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น

ขอกราบขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์จุไรรั ต น์ ลัก ษณะศิริ ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.
อุบล เทศทอง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชุมสาย สุ วรรณชมพู และคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้ความรู้ดา้ นภาษาและวรรณคดีอนั เป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง
และกรุ ณาไต่ถามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ดว้ ยความห่วงใย
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์วิรัช ศิริวฒั นนาวิน ที่กรุ ณาตรวจแก้ไขบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
ให้ถกู ต้องและสละสลวยยิง่ ขึ้น
ขอกราบขอบพระคุ ณมารดา บิด า และขอบคุ ณสมาชิก ทุก คนในครอบครัว ที่สนับสนุ น
การศึกษามาโดยตลอด อีกทั้งยังให้ความรัก ความห่วงใย และกําลังใจที่มีค่ายิง่ ในการทําวิทยานิพนธ์
ตลอดมา
ขอขอบคุณคุณวิรัลพัชร จรัสเพชร คุณพราวพร อ่วมเจริ ญ และคุณกษมา สุ รเดชา กัลยาน
มิต รที่ เป็ นแรงสนับสนุ น คอยช่ ว ยเหลือและเป็ นกําลังใจแก่ ผเู้ ขี ย นวิทยานิ พนธ์ตลอดมา และ
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคนที่คอยเป็ นกําลังใจจนวิทยานิพนธ์น้ ีเสร็ จสมบูรณ์
ประโยชน์และคุณค่าอันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผูเ้ ขียนวิทยานิพนธ์ขอน้อมบูชาแด่พระ
ศรี รัตนตรัย พระคุณของมารดาบิดา และครู บาอาจารย์ทุกท่าน
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พระธรรมบท เป็ นส่ ว นหนึ่ งของคําสอนที่ รวบรวมอยู่ในพระไตรปิ ฎกส่ ว นที่ เรี ยกว่ า
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พระสุ ตตัน ตปิ ฎก คัมภีร์ ที่ว่าด้ว ยพระธรรมเทศนาทั ่ ว ไป มีประวัติและท้องเรื่ องประกอบ แบ่ ง
ออกเป็ น ๕ หมวดใหญ่ คือ ทีฆนิ กาย มัชฌิมนิ กาย สังยุตตนิ กาย อังคุตตรนิ กาย และขุททกนิ กาย
โดยพระธรรมบทปรากฏอยู่ในหมวดที่ ๒ ของขุททกนิ ก ายซึ่ งมีอยู่ ๑๕ หมวด ๑ เพราะเหตุ ที่
พระธรรมบทเป็ นส่ วนหนึ่ งของพระไตรปิ ฎก จึงถือได้ว่าพระธรรมบทนี้ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล
นัน่ เอง
ธรรมบท แปลว่า บทแห่งธรรม คือ ธรรมภาษิตสั้นๆ ประมาณ ๓๐๐ หัวข้อ๒ เป็ นคัมภีร์ที่
รวมพุทธภาษิตทั้งหลายซึ่งคัดมาจากคัมภีร์ต่ างๆแล้วนํามาแยกจัดเป็ นหมวดหมู่ตามเนื้ อหาของ
ภาษิ ตนั้นๆ ได้รับการยกย่องว่าเป็ นวรรณคดี เอกของโลกและเป็ นวรรณคดีพระพุทธศาสนาที่ มี
ชื่อเสียงมายาวนาน มีการแปลออกเป็ นภาษาต่างๆหลายภาษา ๓ประเทศลังกาใช้พระธรรมบทเป็ น
แบบเรี ย นสําหรั บสามเณรก่ อนจะได้อุปสมบท ดังนั้น จึ งไม่มีพระสงฆ์รู ปใดในลังกาที่ ท่องจํา
พระธรรมบทตั้งแต่ตน้ จบจบไม่ได้๔ ในประเทศไทยก็ได้รับความนิยมอย่างสูงเช่นกันจะเห็นได้จาก

๑

ขุททกนิ กาย แปลว่า หมวดเล็กน้อย รวบรวมข้อธรรมที่ไม่จดั เข้าใน ๔ หมวดข้างต้นมารวมไว้ในหมวดนี้ ท้ งั หมด

เมื่อจะแบ่งโดยหัวข้อใหญ่กม็ ี ๑๕ เรื่ อง ได้แก่ ขุททกปาฐะ ธรรมบท อุทาน อิติวตุ ตกะ สุตตนิ บาต วิมานวัตถุ เปตวัตถุ
เถรคาถา เถรี คาถา ชาดก นิ ทเทส ปฏิสมั ภิทามัคค์ อปทาน พุทธวังส จริ ยาปิ ฎก
๒

สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปิ ฎก ฉบับสํ าหรับประชาชน, พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย,

๒๕๓๙), ๒๒.
๓

ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, วรรณคดีพุทธศาสนาพากย์ไทย, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓),

๔

Winternitz, Maurice, A history of Indian literature, (New Delhi : Oriental Books Reprint Corp.,

๒๖.

1972), 81.

๑

๒

มีฉบับแปลหลายฉบับ ทั้งการแปลเฉพาะคาถา การแปลคาถาประกอบอรรถกถา และการแปล
รู ปแบบอื่นๆ๕
พระธรรมบทเป็ นคัมภีร์ที่มีเพียงคาถาสั้นๆ เมื่อเวลาผ่านไปทําให้ตีความและเข้าใจได้ยาก
จึงมีการแต่งอรรถกถาเพื่ออธิบายความในคาถานั้นเรี ยกว่า อรรถกถาธรรมบท หรื อ ธัมมปทัฏฐกถา
พระธรรมบทจึงมีความสําคัญในฐานะที่เป็ นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาคัมภีร์หนึ่ งซึ่งเชื่อกันว่าเป็ น
พระพุทธพจน์ที่พระเถราจารย์น ํามารวบรวม เรี ยบเรี ยงและแต่ งอรรถกถาอธิ บายเพิ่ มเติ มจาก
มุขปาฐะ และจดบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรสืบทอดแก่พุทธศาสนิกชนจนถึงปัจจุบนั
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ในหมวดต่างๆ โดยเรื่ องราวที
ส ่อธิบายคาถาพระธรรมบทดังากล่งาวมีท้งั เรื่ องที่เป็ นพระชาติปัจจุบนั

อรรถกถาธรรมบท คือ หนังสือที่แต่งขึ้นเป็ นเรื่ องราวเพื่ออธิบายพระธรรมบทที่เป็ นคาถา

ของพระพุทธเจ้า เรื่ องที่ เป็ นอดี ตชาติ ข องพระพุทธเจ้าหรื อ ชาดกและเรื่ องของพระสาวก เรื่ อง

ทั้งหมดนี้แบ่งออกเป็ น ๒๖ วรรค แต่ละวรรคจะมีจาํ นวนอรรถกถาเพื่ออธิบายและขยายความคาถา
พระธรรมบทไม่เท่ากัน วรรคละประมาณ ๘ –๑๔ เรื่ อง มีเพียงวรรคเดียวที่มีจาํ นวนอรรถกถามาก
ต่างกับวรรคอื่นๆ คือ ๓๙ เรื่ อง รวมมีอรรถกถาทั้งสิ ้ น ๓๐๒ เรื่ อง ดังนี้
๑. ยมกวรรค (๑๔ เรื่ อง)

๒. อัปปมาทวรรค (๙ เรื่ อง)

๓.. จิตตวรรค (๙ เรื่ อง)

๔. ปุปผวรรค (๑๒ เรื่ อง)

๕. พาลวรรค (๑๕ เรื่ อง)

๖. บัณฑิตวรรค (๑๑ เรื่ อง)

๗. อรหันตวรรค (๑๐ เรื่ อง)

๘. สหัสสวรรค (๑๔ เรื่ อง)

๙. ปาปวรรค (๑๒ เรื่ อง)

๑๐. ทัณฑวรรค (๑๑ เรื่ อง)

๑๑. ชราวรรค (๙ เรื่ อง)

๑๒. อัตตวรรค (๑๐ เรื่ อง)

๑๓. โลกวรรค (๑๑ เรื่ อง)

๑๔. พุทธวรรค (๙ เรื่ อง)

๑๕. สุขวรรค (๘ เรื่ อง)

๑๖. ปิ ยวรรค (๙ เรื่ อง)

๑๗. โกธวรรค (๘ เรื่ อง)

๑๘. มลวรรค (๑๒ เรื่ อง)

๑๙. ธัมมัฏฐวรรค (๑๐ เรื่ อง)

๒๐. มัคควรรค (๑๐ เรื่ อง)

๒๑. ปกิณกวรรค (๙ เรื่ อง)

๒๒. นิรยวรรค (๙ เรื่ อง)

๒๓. นาควรรค (๘ เรื่ อง)

๒๔. ตัณหาวรรค (๑๒ เรื่ อง)

๒๕. ภิกขุวรรค (๑๒ เรื่ อง)

๒๖. พราหมณวรรค (๓๙ เรื่ อง)

๕

ฌานิ ศ วงศ์สุวรรณ, “การศึกษาเรื่ องพุทธวจนะในธรรมบทของ เสถียรพงษ์ วรรณปก” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญา

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖), ๑๖๓.

๓

อรรกถาธรรมบทมีท้ ังคาถาและเรื่ องราวที่ แต่ งเป็ นร้อยแก้ว ขยายความที่ เป็ นเรื่ องของ
พระพุทธเจ้าและพระสาวกนั้น เมื่อนํามาพิจารณาประกอบกับวัตถุประสงค์ของเรื่ องที่มุ่งสอนคนให้
ประพฤติดีแล้วจึงสามารถจัดให้อรรถกถาธรรมบทเป็ น “วรรณกรรมคําสอน” ได้ เพราะโดยเนื้ อหา
แล้วอรรถกถาธรรมบทมีลกั ษณะตรงตามที่พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมกล่าวไว้ว่า
วรรณกรรมคําสอน (Didactic Literature) ได้แก่งานวรรณกรรมที่มุ่งอธิ บาย
ความรู ้ ส าขาต่า งๆที่ เป็ นด้า นทฤษฎี ศี ลธรรม และด้านปฏิ บตั ิ มิฉะนั้น ก็นาํ เอา
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หัวข้อในเรื่ องศีลธรรม ศาสนา หรื อปรั ชญา หรื อลัทธิ มากล่าวในรู ปแบบที่จะให้
ความประทับใจและชักจูงใจ หรื อในประเภทบันเทิงคดี วรรณกรรมประเภทนี้ ต่าง
กับวรรณกรรมที่เกิดจากจินตนาการจริ งๆ ซึ่ งนําเนื้อหามาจัดระเบียบกันเข้าเพื่อให้
ความสนใจและความเพลิดเพลินทางสุ นทรี ยภาพ
วรรณกรรมประเภทนี้ส่วนใหญ่อธิบายวิทยาการหรื อศิลปะสาขาใดสาขาหนึ่ ง
มิฉะนั้นก็ให้เหตุผลเกี่ยวกับลัทธิ โดยยกข้อพิสูจน์หรื ออุทาหรณ์ มาอ้าง อย่างไรก็
ตาม วรรณกรรมคําสอนอาจนําหลักเกณฑ์และวิธีการของวรรณกรรมจิ นตนาการ
มาใช้โดยใช้รูปแบบการเล่าเรื่ องหรื อรู ปแบบบทละครเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน
ทางสุ นทรี ยภาพและเพื่อเพิ ่ มความสนใจ๖

อรรถกถาธรรมบทเป็ นคัมภีร์ที่แสดงหลักธรรมคําสัง่ สอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งไม่ได้มี
เพีย งคาถาหรื อหลักธรรมคําสั ่ งสอนเท่ านั้น แต่ย งั ปรากฏเรื่ องเล่าที่ มีการยกอุทาหรณ์ มาอ้าง ใช้
รู ปแบบการเล่าเรื่ องเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน คือมีการใช้เรื่ องราวทํานองนิทานที่มีเหตุการณ์และ
พฤติก รรมของบุ คคลเพื่อแสดงเป็ นตัวอย่างให้เห็ นจริ ง ขณะเดี ยวกัน ก็ให้ความเพลิดเพลินใจที่
สอดคล้องกับลักษณะของวรรณกรรมคําสอน
การที่พระเถราจารย์รวบรวมพระธรรมบทซึ่งเป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้ ต่อมาได้นาํ มา
เป็ นแบบเรี ยนของสามเณรในลังกา แสดงให้เห็ น ว่ าคําสอนในพระธรรมบทมี ค วามสํา คัญ ที่
พระสงฆ์จะต้องเรี ยนรู้และท่องจํา นํามาสอนในหมู่พระสงฆ์ดว้ ยกันเองและถ่ายทอดแก่ประชาชน
ซึ่งรวมถึงคณะสงฆ์ไทยที่ได้นาํ อรรถกถาธรรมบทมาใช้เป็ นหลักสูตรการสอนภาษาบาลีสาํ หรั บ
๖

อาบรามส์ เอ็ม เอช, อธิบายศัพท์ วรรณคดี, (กรุ งเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิ การ, ๒๕๒๙), ๗๘ – ๘๐.

๔

ภิ ก ษุ ส ามเณรตั้ง แต่ ช้ นั ประโยค ป.ธ. ๑ – ๒ ถึง ป.ธ. ๖ ๗ ดัง เนื้ อ ความในคํานํา ของหนัง สื อ
พระธั ม มปทั ฏ ฐกถาแปลของคณะกรรมการแผนกตํ า รา มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์กล่าวไว้ว่า “เฉพาะหนังสือธัมมปทัฏฐกถา ก็นบั ว่าเป็ นหนังสื อสําคัญเรื่ องหนึ่ ง
เพราะใช้เป็ นหลักสู ตรเปรี ยญธรรมประโยค ๓ ผูศ้ ึกษาบาลีเมื่อเรี ยนบาลีไวยากรณ์จบแล้ว ก็เริ่ ม
เรี ยนหนัง สื อ นี้ เป็ นลํา ดับ ต่ อ ไป” ๘ จึ ง แสดงให้เ ห็ น บทบาทของอรรถกถาธรรมบทในฐานะ
วรรณกรรมคําสอนได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
หลัก คําสอนที่ ปรากฏในอรรถกถาธรรมบทจึ งเป็ นคําสอนสํา คัญในพระพุท ธศาสนา
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คาถาสั้นๆ ให้มีความเป็ ส
นรู ปธรรม ซึ่งมีส่ว นทําให้เข้าใจคําสอนนั้นมากยิ่ งขึ้น และคําสอนก็ย งั

อรรถกถาธรรมบทที่ประกอบด้วยเรื่ องเล่านั้นก็เป็ นการขยายความคําสอนในพระธรรมบทซึ่งเป็ น
สามารถนํามาปรับใช้ได้ในปัจจุบนั

จากความสํา คัญ ของอรรถกถาธรรมบทที่ ก ล่ า วมานี้ แสดงให้เ ห็ น ว่ าพระธรรมบทมี
ความสําคัญในฐานะเป็ นคัมภี ร์ ทางพระพุทธศาสนาที่ สืบทอดมาถึง ปั จ จุ บัน เป็ นคําสอนของ
พระพุทธเจ้าที่พระเถราจารย์รวบรวมขึ้นและแต่งอรรถกถาเพิ่มเติมเพื่อให้มีเรื่ องราวอันเป็ นตัวอย่าง
ที่ชดั เจนตามคาถาที่เชื่อว่าเป็ นพุทธพจน์ และกลายมาเป็ นวรรณกรรมคําสอนที่สาํ คัญของไทยโดย
ใช้เป็ นแบบเรี ย นตามหลัก สู ต รเปรี ย ญธรรมของคณะสงฆ์ไทย ซึ่ งน่ าเชื่ อว่าพระสงฆ์จ ะได้รั บ
อิ ท ธิ พ ลของคํา สอนต่ า งๆในอรรถกถาธรรมบท ทํา ให้ ผู้เ ขี ย นวิ ท ยานิ พนธ์ ส นใจศึ ก ษา
อรรถกถาธรรมบทในฐานะวรรณกรรมคําสอนในด้านระเบียบของการเล่าเรื่ องและแนวคําสอนว่ามี
การเน้นคําสอนในด้านใดและมีความสัมพัน ธ์กบั ระเบียบของการเล่าเรื่ องและกลวิธีการเล่าเรื่ อง
อย่างไร โดยศึกษาจากหนังสือ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑ - ๘ ของคณะกรรมการแผนกตํารา
มหามกุฎราชวิทยาลัย

๗

พระมหาสําเนี ยง เลื่อมใส, “ไขความอรรถกถาธรรมบท” ใน ดํารงวิชาการ รวมบทความทางวิชาการ คณะ

โบราณคดี ๒๕๔๕, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕), ๓๓๖.
๘

๒๕๕๓), ก.

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๒๑, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๕

เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็ น ๒ กลุ่ม คือ
๑. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาพระธรรมบทและอรรถกถาธรรมบท
๒. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาวรรณกรรมคําสอน
๑. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาพระธรรมบทและอรรถกถาธรรมบท
พระมหาสําเนี ยง เลื่อมใส (๒๕๓๔) เขี ย นวิท ยานิ พ นธ์เ รื่ อ ง “การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ
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การประพัน ธ์ พ ระธรรมบทและภควั
ท คี ต า อี ก ทั้ง เพื่ อ ศึ ก ษาให้ท ราบรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
ธรรมบทและภควัท คี ต า” โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึก ษาให้ทราบถึ ง จุ ด มุ่ งหมายและลัก ษณะ

แนวความคิดอภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริ ย ศาสตร์ ในธรรมบทและภควัทคีตา นอกจากนี้ ยงั มี
ความมุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บให้ เ ห็ น ลัก ษณะที่ แ ตกต่ า งกัน และคล้า ยคลึ ง กัน ของ

พระธรรมบทและภควัทคีตาเกี่ยวกับแนวคิดทางปรัชญา ผลการศึกษาสรุ ปได้ว่า ปรัชญาทั้งสอง
ระบบมีแนวความคิดทางอภิปรัชญาต่างกัน จึงทําให้ทรรศนะทางญาณวิทยา และจริ ยศาสตร์ต่างกัน
ด้วย ปรัชญาภควัทคีตายอมรับอัตตาสูงสุดว่าเป็ นสิ่ งที่ควบคุมธรรมชาติท้ งั หมด ขณะที่พุทธปรัชญา
ปฏิเสธเรื่ องนี้ ส่วนทรรศนะทางญาณวิทยานั้นปรัชญาทั้งสองระบบมีส่วนคล้ายคลึงกันบ้างว่าความ
ไม่รู้ (อวิชชา) เป็ นสาเหตุให้เกิดกรรม และมนุษย์ควรกําจัดความไม่รู้น้ นั เสี ย ซึ่งวิธีการกําจัดความ
ไม่รู้น้ นั พุทธปรัชญาสอนให้มนุษย์ใช้ปัญญาที่เกิดขึ้นในตัวเอง แต่ภควัทคีตาจะสอนให้มนุ ษย์ยึด
พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นศูนย์กลาง ส่วนแนวความคิดทางจริ ยศาสตร์ ปรัชญาทั้งสองระบบสอนตรงกันว่า
กรรมเกิดจากเจตนาและผูท้ าํ กรรมใดย่อมได้รับผลของกรรมนั้น ต่างกันแต่ว่าภควัทคีตาสอนให้
มนุษย์มีเจตนามุ่งต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าจึงจะเป็ นกรรมดี แต่พุทธปรัชญาสอนว่าเจตนาที่มาจากการละ
กิเลสเป็ นเหตุให้เกิดกรรมดี อย่างไรก็ตามปรัชญาทั้งสองระบบต่างมีความเห็นร่ วมกันว่าธรรมชาติ
แห่งความจริ งสูงสุดนั้นมีลกั ษณะเป็ นความสงบสูงสุด เป็ นบรมสุข และเป็ นสภาวะที่ไม่ตอ้ งกลับมา
เกิดอีก๙

๙

พระมหาสําเนี ยง เลื่อมใส, “การศึกษาเปรี ยบเทียบธรรมบทและภควัทคีตา” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๔).

๖

พระมหาภรรฑการ วิสุทฺโธ (มาษพิมล) (๒๕๔๕) เขียนวิทยานิ พนธ์เรื่ อง “พุทธวิธีในการ
สอนแบบอุปมาโวหารในอรรถกถาธรรมบท” มีจุ ด มุ่ง หมายเพื่อศึก ษาพุทธวิ ธีก ารสอนและ
ประโยชน์ของอุปมาโวหารในอรรถกถาธรรมบท ผลการศึกษาพบว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้อุปมา
โวหารในลักษณะต่างๆ ได้แก่ ใช้อุปมาตามข้อเท็จ จริ งที่เคยรู้เคยเห็ นมา เช่ น ช้างเป็ นสัตว์ที่มี
ความอดทน เหมือนบุคคลที่มีความอดทนเช่นกัน เป็ นต้น ใช้ลกั ษณะคล้ายคลึงกันของคําอุปมามา
เปรี ยบ เช่น เปรี ยบม้าที่อบรมมาดีแล้วเหมือนคนที่ถกู อบรมดีแล้ว เป็ นต้น และใช้อุปมาเด่นชัด เช่น
อุปมาว่าบุคคลพึงเว้นบาปเหมือนพ่อค้าเว้นทางที่มีภยั เหมือนคนมีชีวิตอยู่เว้นยาพิษ เป็ นต้น ส่ วน
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ด้านการนําอุปมาไว้ใช้กาํ ส
หนดเป้ าหมายการดําเนินชีวิต

ประโยชน์ของอุปมาโวหาร แบ่งออกเป็ น ๓ ด้าน คือ ด้านการแสดงธรรม ด้านการดํารงชีวิต และ
๑๐

ฌานิ ศ วงศ์สุ ว รรณ (๒๕๔๖) เขี ย นวิ ทยานิ พ นธ์เรื่ อง “การศึก ษาเรื่ อ งพุทธวจนะใน
ธรรมบท ของ เสฐียรพงษ์ วรรณปก” เพื่อศึกษาเนื้อหาคําสอนที่ปรากฏในเรื่ องและวิธีการนําเสนอ
เนื้อหาพระธรรมบท ใน “พุทธวจนะในธรรมบท” การศึกษาพบว่าเนื้อหาคําสอนของพระธรรมบท
ทั้ง ๒๖ หมวด แบ่งได้เป็ น ๒ กลุ่ม คือคําสอนสําหรับพระสงฆ์และคําสอนสําหรับฆราวาส คําสอน
ที่เหมาะสําหรับพระสงฆ์มี ๓ เรื่ อง คําสอนเรื่ องความประพฤติที่เหมาะสม คําสอนเกี่ยวกับการละ
สังโยชน์ และคําสอนเกี่ยวกับความไม่ประมาท คําสอนที่เหมาะกับฆราวาสมี ๔ เรื่ อง คือ คําสอน
เรื่ องกฎแห่ งกรรม คําสอนที่ สอดคล้องกับหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ การทําความดี ละเว้น
ความชัว่ และทําจิตใจให้บริ สุทธิ์ คําสอนเกี่ยวกับความประพฤติส่วนบุคคล และคําสอนเกี่ยวกับ
การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น วิธีการนําเสนอเนื้อหาในพระธรรมบทได้แก่ การใช้ภาพพจน์อุปมา อุป
ลักษณ์ การใช้ภาวะขัดแย้ง การกล่าวซํ้ า การใช้สญ
ั ลักษณ์ ละการใช้สมั ผัส การนําเสนอเนื้อหา
ด้วยวิธีด ังนี้ ทาํ ให้ “พุทธวจนะในธรรมบท” ของเสฐียรพงษ์ วรรณปกมีสํานวนภาษาสละสลวย
ติดใจผูอ้ ่าน๑๑
๑๐

พระมหาภรรฑการ วิ สุ ทฺ โ ธ (มาษพิ ม ล), “พุทธวิธี ใ นการสอนแบบอุปมาโวหารในอรรถกถาธรรมบท”

(วิทยานิ พนธ์ ปริ ญ ญาศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิ ต วิทยาลัย มหาวิ ทยาลัย มหามกุฏ ราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๕).
๑๑

ฌานิ ศ วงศ์สุวรรณ, “การศึกษาเรื่ องพุทธวจนะในธรรมบทของ เสถียรพงษ์ วรรณปก” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญา

อักษรศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖).

๗

พระประยูร จี น า (๒๕๔๖) เขี ย นวิทยานิ พนธ์เรื่ อง “การแนะแนวของพระพุทธเจ้าใน
อรรถกถาธรรมบท” มีว ตั ถุประสงค์เพื่อสํารวจและวิเคราะห์การแนะแนวของพระพุทธเจ้าใน
อรรถกถาธรรมบท โดยศึกษาจากอรรถกถาธรรมบทจํานวน ๘ ภาค ๓๐๒ เรื่ อง วิเคราะห์ในด้าน
ปรัชญาการแนะแนว จุดมุ่งหมายในการแนะแนว หลักการแนะแนว ทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
ประเภทการแนะแนว วิธีการแนะแนว และกระบวนการแนะแนว๑๒
พระวีรพรรณ วุฑฺฒิธมฺ โม (เชียรประโคน) (๒๕๕๒) เขียนวิทยานิ พนธ์เรื่ อง “อิทธิพล
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ความเชื่อในอรรถกถาธรรมบทที
ส ่มีต่อประเพณีไทย โดยศึกษาจากอรรถกถาธรรมบทภาคภาษาไทย

ของความเชื่อในอรรถกถาธรรมบทที่มีต่อประเพณี ไทย” มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาอิทธิพล
๔ ตอน ผลการศึกษาพบว่าอิทธิพลความเชื่อในอรรถกถาธรรมบทที่มีต่อประเพณี ไทยมีท้ งั ความ

เชื่อของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู และความเชื่อของศาสนาพุทธ ความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ –
ฮินดูในอรรถกถาธรรมบทที่ มีอิทธิพลต่อประเพณี ไทยคือ ความเชื่อเรื่ องอมตภาพ มีอิทธิพลต่ อ
ประเพณี บุญพิธีและประเพณี ทานพิธี ความเชื่อเรื่ องกรรมและการเกิดใหม่มีอิทธิพลต่อประเพณี
บุญพิธี และความเชื่อเรื่ องการบูชายัญมีอทิ ธิพลต่อประเพณี ทานพิธี ส่วนความเชื่อของศาสนาพุทธ
ในอรรถกถาธรรมบทที่มีอิทธิพลต่อประเพณี ไทยคือ ความเชื่อเรื่ องการตรัสรู้ข องพระพุทธเจ้ามี
อิทธิพลต่อประเพณี บุญพิธีและประเพณี ทานพิธี ความเชื่อเรื่ องการให้ผลของกรรมมีอิทธิพลต่ อ
ประเพณี ทานพิธี และความเชื่อเรื่ องปาฏิหาริ ยม์ ีอิทธิพลต่อประเพณี ทานพิธี๑๓
๒. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาวรรณกรรมคําสอน
สายวรุ ณ น้อยนิ มิตร (๒๕๔๒) เขียนวิทยานิ พนธ์เรื่ อง “อรรถกถาชาดก : การศึกษาใน
ฐานะวรรณคดีคาํ สอนของไทยและความสัมพันธ์กบั วรรณคดีคาํ สอนเรื่ องอื่น” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาคุณค่าและความสําคัญของอรรถกถาชาดกในฐานะเป็ นวรรณคดีคาํ สอนของไทย และศึกษา
๑๒

พระประยูร จีนา, “การแนะแนวของพระพุทธเจ้าในอรรถกถาธรรมบท” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖).
๑๓

พระวีรพรรณ วุฑฺฒิธมฺ โม (เชียรประโคน), “อิทธิ พลของความเชื่อในอรรถกถาธรรมบทที่มีต่อประเพณี ไทย”

(วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๒).

๘

ความสัมพันธ์กบั วรรณคดีคาํ สอนเรื่ องอื่น ผลการศึกษาสรุ ปได้ว่าอรรถกถาชาดกมีสาระคําสอนที่
ไม่ได้มุ่งเน้นเป็ นคําสอนแก่บรรพชิต แต่มุ่งสอนคนทัว่ ไปทุกระดับตั้งแต่ชนชั้นปกครองจนถึงทาส
และมีเนื้อหาคําสอนครอบคลุมถึงการปฏิบตั ิตนและการปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่น ซึ่งประกอบด้วยคําสอนที่
เป็ นหลักในการดําเนินชีวิตและคําสอนปลีกย่อย คําสอนที่เป็ นหลักสําคัญได้แก่ หลักในการดําเนิน
ชีวิต การปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่นการครองเรื อน การปกครองและการรับราชการ สาระคําสอนเหล่านี้
ตรงกับสาระในวรรณคดีคาํ สอนของไทย อรรถกถาชาดกยังมีลกั ษณะเด่นในด้านการสร้างเรื่ องเพื่อ
สอน โดยเฉพาะการแสดงหลักธรรมที่เป็ นเรื่ องเปรี ยบเทียบหรื อเป็ นอุทาหรณ์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการ
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ไทย และจัดเป็ นวรรณคดีสคาํ สอนของไทยเรื่ องหนึ่ ง อรรถกถาชาดกมีคุณค่าและความสําคัญต่อ

เป็ นนิทานสาธกในวรรณคดีคาํ สอนเรื่ องอื่นอรรถกถาชาดกจึงมีความสําคัญต่อวรรณคดีคาํ สอนของ

วรรณคดีไทยหลายด้าน ได้แก่ ด้านที่เป็ นวรรณคดีคาํ สอนซึ่งทําหน้าที่อบรมกล่อมเกลาจริ ยธรรม
แก่บุคคลในสังคมไทยด้วยกลวิธีการสอนแบบนิทาน ด้านที่เป็ นต้นแบบของวรรณคดีชาดกที่แต่ง
ในประเทศไทยรวมทั้งชาดกพื้นบ้านในท้องถิ่ น ต่างๆ และด้านที่มีอิทธิพลต่ อองค์ประกอบของ
วรรณคดีโดยเฉพาะเนื้ อเรื่ อง อนุ ภาคต่างๆ และตัวละคร ซึ่งเป็ นองค์ประกอบของการสร้างสรรค์
วรรณคดีไทยอีกด้วย๑๔
อัญชลี ถิรเนตร (๒๕๔๓) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่ อง “กลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
ในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจที่
ปรากฏในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิ ฎก ภายใต้ทฤษฎีกระบวนทัศน์การเล่าเรื่ อง
และ ทฤษฎีสญ
ั ญะวิทยา โดยเลือกศึกษาหลักคําสอนในพระไตรปิ ฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่ม ๑๒
(พระสุตตันตปิ ฏกเล่ม ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณากส์) ซึ่งเป็ นคัมภีร์ที่ว่าด้วยพระธรรมเทศนาทัว่ ๆไป
มีประวัติและท้องเรื่ องประกอบ ในส่วนที่ใช้ทฤษฎีกระบวนทัศน์การเล่าเรื่ อง ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า
การเล่าเรื่ อง คือ การสอนหรื อการ แสดงธรรมของพระพุทธเจ้านั้นประกอบด้วย ๓ ส่ วน คือ การ
เปิ ดเรื่ อง การดําเนิ น เรื่ อง และการปิ ดเรื่ อง ในส่ ว นของการเปิ ดเรื่ อง พระพุทธเจ้าทรงมีวิธีใน
๑๔

สายวรุ ณ น้อยนิ มิตร, “อรรถกถาชาดก : การศึกษาในฐานะวรรณคดีคาํ สอนของไทยและความสัมพันธ์กบั

วรรณคดีคาํ สอนเรื่ องอื่น” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒).

๙

การชักจูงความสนใจโดยการสรุ ปประเด็นสําคัญของเนื้อหาที่จะทรงสอนไว้ตอนต้นเรื่ อง ใช้การเล่า
เรื่ องสั้นๆและเรื่ องที่มีลกั ษณะของนิทาน รวมทั้งการใช้เรื่ องเล่าเปรี ยบเทียบกับหลักธรรมที่จะทรง
สอน การดํา เนิ น เรื่ อ ง โดยสิ่ งที่ พ ระพุ ทธเจ้า ทรงใช้เ พื่อ ประกอบคําสอน คื อ การอธิ บ ายให้
รายละเอีย ด การพรรณนาความขยายประเด็น ที่ สรุ ปไว้ในตอนต้น เรื่ อ ง การยกตัว อย่า งสั้น ๆ
ประกอบเนื้อหา การเปรี ยบเทียบอุปมาอุปไมย และการบอกเล่าเรื่ องซึ่งเป็ นประสบการณ์ตรงของ
พระองค์เองมาอ้างอิงในคําสอน ส่ วนการปิ ดเรื่ องนั้น มีก ารสรุ ปสาระหรื อประเด็น สําคัญของ
เนื้อหา บางส่วนจบเนื้อหาการสอนเมื่อได้ดาํ เนินเรื่ องหรื อประเด็นของเนื้อหาที่จะสอนจนครบ การ
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ส่วนของการเปิ ดเรื่ อง จึงส
ไม่ได้สรุ ปในตอนปิ ดเรื่ องอีกครั้ง

ปิ ดเรื่ องลักษณะหลังนี้ เป็ นการปิ ดเรื่ องที่ พบในพระสูตรที่มีการสรุ ปสาระหรื อประเด็นไว้แล้วใน
๑๕

พระมหาอํานวย ที ปธมฺ โม (มีร าคา) (๒๕๔๘) เขี ย นวิทยานิ พนธ์เรื่ อง “การศึก ษาเชิ ง
วิเคราะห์หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาที่ ปรากฏในมโหสถชาดก” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
วิเ คราะห์ ห ลัก คํา สอนของพระพุ ท ธศาสนาที่ ป รากฏในมโหสถชาดก เพื่อ ศึ ก ษาความหมาย
ความสําคัญของชาดกเกี่ยวกับคําสอนในพระพุทธศาสนาฝ่ ายเถรวาท คือ การบําเพ็ญปั ญญาบารมี
ของมโหสถ ผลการศึกษาพบว่า การบําเพ็ญบารมีของมโหสถ ไม่ใช่เฉพาะด้านปั ญญาบารมีเท่านั้น
แต่ยงั บําเพ็ญบารมีดา้ นอื่นๆด้วย ซึ่งเป็ นคุณธรรม ๑๐ ประการที่จะนําไปสู่ความเป็ นพระพุทธเจ้า
หลัก คํา สอนของพระพุ ท ธศาสนาที่ ปรากฏในมโหสถชาดกที่ เ ห็ น ได้ชัด คื อ หลัก ปั ญ ญาและ
เบญจศีล๑๖
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะพบว่า ยังไม่มีผใู้ ดศึกษาอรรถกถา
ธรรมบทในฐานะที่เป็ นวรรณกรรมคําสอน ด้วยเหตุน้ ี ผวู้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์อรรถกถา
ธรรมบทในด้านระเบียบการเล่าเรื่ องและศึกษาแนวคําสอนที่ปรากฏในอรรถกถาธรรมบท
๑๕

อัญชลี ถิรเนตร, “กลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อการโน้มน้าวใจในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญา

นิ เทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์พฒั นาการ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิ เทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓).
๑๖

พระมหาอํานวย ทีปธมฺ โม (มีราคา), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏ

ในมโหสถชาดก” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘).

๑๐

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑. เพื่อศึกษาระเบียบการเล่าเรื่ องและกลวิธีของการเล่าเรื่ องในอรรถกถาธรรมบท
๒. เพื่อศึกษาแนวคําสอนที่ปรากฏในอรรถกถาธรรมบท
สมมติฐานของการศึกษา
อรรถกถาธรรมบทเป็ นวรรณกรรมคํา สอนที่ มี ร ะเบี ย บการเล่ า เรื่ องที่ มุ่ ง ขยายความ
พระธรรมบทให้มีรูปธรรมรองรับและเป็ นตัวอย่างของการนําไปใช้เป็ นคติสอนใจ
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ขอบเขตของการศึกษา ส

ศึกษาอรรถกถาธรรมบท จาก “ธัมมปทัฏฐกถาแปล” ภาค ๑ -๘ ของคณะกรรมการแผนก

ตํารา มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็ นฉบับที่แพร่ หลายและใช้เป็ นหลักสูต ร
เปรี ยญธรรมของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบนั ดังนี้
ภาค ๑

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒๑ พ.ศ. ๒๕๕๓

ภาค ๒

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๕๑

ภาค ๓

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๕๑

ภาค ๔

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๕๒

ภาค ๕

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๕๒

ภาค ๖

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๕๑

ภาค ๗

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๕๑

ภาค ๘

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๑

ขั้นตอนการศึกษา
การศึกษาครั้ งนี้ เป็ นการวิจ ัยเอกสาร (Documentary Research) และเสนอผลการวิจ ัยใน
รู ปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
๑. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธรรมบทและอรรถกถาธรรมบท
๒. ศึกษาหนังสือ เอกสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่จะศึกษาเพื่อนํามา
เป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษา
๓. วิเคราะห์โครงสร้างของการเล่าเรื่ องในอรรถกถาธรรมบท
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๕. สรุ ปผลและอภิ
สปรายผล

๔. วิเคราะห์แนวคําสอนที่อยูใ่ นเรื่ องเล่าของอรรถกถาธรรมบท

๖. นําเสนอผลการศึกษาในรู ปแบบการพรรณนาวิเคราะห์
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
๑. ทําให้เห็นโครงสร้างของเรื่ องเล่าที่ปรากฏในอรรถกถาธรรมบท
๒. ทําให้เข้าใจหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในอรรถกถาธรรมบท
๓. ทําให้ได้เผยแพร่ อรรถกถาธรรมบทในฐานะวรรณกรรมคําสอนให้กว้างขวางต่อไป
๔. ทําให้สามารถนําความรู้ ความเข้าใจที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ หลัก
ปฏิบตั ิในชีวิตประจําวันให้เกิดประโยชน์แก่การดําเนินชีวิตได้

บทที่ ๒
ประวัตคิ วามเป็ นมาของพระธรรมบทและอรรถกถาธรรมบท
พระธรรมบทเป็ นคัมภีร์ที่สาํ คัญทางพระพุทธศาสนาคัมภีร์หนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็ นพระพุทธพจน์
จึงถือว่าเป็ นคัมภีร์ ที่มีมาตั้งแต่ สมัยพุทธกาล เนื้ อหาของคัมภี ร์ ประกอบด้ว ยหลัก คําสอนต่ างๆ
เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปในดินแดนต่างๆ พระธรรมบทก็ได้รับการเผยแพร่ ดว้ ย ต่อมามีการ
แต่ งอรรถกถาเพื่ออธิ บายความในพระคาถา เรี ยกว่า อรรถกถาธรรมบท ทั้งพระธรรมบทและ
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ส ทธเจ้าและใช้เป็ นแบบเรียนด้วย
สําคัญที่รวบรวมคําสอนของพระพุ

อรรถกถาธรรมบทได้รับการเผยแพร่ ไปยังดินแดนต่างๆที่พระพุทธศาสนาไปถึง ทั้งในฐานะคัมภีร์
ในบทนี้จะกล่าวถึงประวัติความเป็ นมาของพระธรรมบทและอรรถกถาธรรมบท การแปล

และเรี ยบเรี ยงพระธรรมบทและอรรถกถาธรรมบททั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย รวมทั้ง
ความเป็ นมาของอรรถกถาธรรมบทในฐานะแบบเรี ยนของคณะสงฆ์ไทยเพื่อแสดงให้เห็นถึงการ
สืบทอดที่มีมายาวนานจนถึงปัจจุบนั และแสดงให้เห็นถึงบทบาทในฐานะวรรณกรรมคําสอน
๑. ประวัตคิ วามเป็ นมาของพระธรรมบท
ธรรมบท แปลว่า บทแห่ ง ธรรม, บทธรรม, ข้อธรรม๑ เมื่ อกล่ า วโดยแยกศัพท์ ธรรม
หมายถึง สภาพที่ ทรงไว้, ธรรมดา, ธรรมชาติ , คุ ณ ธรรม, ความดี , ความถูก ต้อง บท หมายถึง
ทางเดิน หนทาง อุบาย ธรรมบทจึงรวมความหมายได้ว่า ทางแห่ งความดี ๒ คําว่า บท ยังหมายถึง
รากฐาน ซึ่งทําให้แปลความหมายธรรมบทได้ว่า การวางรากฐานของศาสนา ในภาษาจีน ธรรมบท
หมายถึง ข้อความในพระคัมภีร์ (scriptural texts) เนื่องจากนําข้อความหรื อเนื้อหามาจากหนังสือ

๑

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, (ธนธัชการพิมพ์
: กรุ งเทพฯ, ๒๕๕๓), ๑๔๖.
๒

พระมหาสําเนี ยง เลื่อมใส, “การศึกษาเปรี ยบเทียบธรรมบทและภควัทคีตา” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๔), ๗.

๑๒

๑๓

บัญญัติคาํ สอนต่างๆ๓ พระธรรมบทเป็ นบทประพันธ์ของความจงรักภักดีและการปฏิบตั ิฝึกฝนทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งเกิดจากการรวมใช้ขอ้ ธรรมที่ เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายหรื อรวบรวมจากแหล่งที่
แตกต่ างกัน แม้อาจจะไม่ ใช่ พ ระพุท ธพจน์จ าํ นวนมาก แต่ ก็ร วมหัว ใจการเรี ยนการสอนของ
พระพุทธเจ้า การกระตุน้ ให้มนุษย์พยายามฝึ กฝนทางด้านจิตใจและคุณธรรมอย่างเคร่ งครัด๔
คัมภีร์ที่รวบรวมคําสอนของพระพุทธศาสนาเรี ยกว่า พระไตรปิ ฎก ประกอบด้วยพระธรรม
วินยั ๓ หมวด คือ พระวินยั ปิ ฎก พระสุตตันตปิ ฎก และพระอภิธรรมปิ ฎก
พระสุ ต ตัน ตปิ ฎก เป็ นประมวลพระพุทธพจน์หมวดพระสู ตร คือ พระธรรมเทศนา คํา
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และเรื่ องราวทั้งหลายทีส
่ เ ป็ นชั้น เดิ ม ในพระพุ ท ธศาสนา แบ่ ง ออกเป็ น ๕ นิ ก าย คื อ ที ฆนิ ก าย

บรรยายธรรมต่างๆ ที่ตรัสยักเยื้องให้เหมาะกับบุคคลและโอกาสตลอดจนบทประพันธ์ เรื่ องเล่า

มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกายและขุททกนิกาย

ขุททกนิ กายเป็ นนิ กายสุ ดท้ายในพระสุ ตตันตปิ ฎก เป็ นคัมภีร์ที่รวบรวมขึ้นหลังจากพระ
วินัยปิ ฎกและพระสุ ตตันตปิ ฎก ๔ นิ กายแรกเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว และไม่สามารถต่ อเติ มได้อีกจึ ง
จําเป็ นต้องรวบรวมขึ้นใหม่๕ ประกอบด้วยคัมภีร์ต่างๆที่มีเนื้ อหาต่างกัน ๑๕ คัมภีร์ คัมภีร์เหล่านี้
รจนาขึ้ น ในช่ ว งเวลาที่ ต่ างกัน กล่าวคื อ สุ ต ตนิ บาตและธรรมบทเก่ าที่ สุด ในขุททกนิ ก าย โดย
พิจารณาจากภาษาที่ใช้๖
พระธรรมบทเป็ นคัมภีร์ที่ ๒ ของขุททกนิ กาย๗ มี ๔๒๓ คาถา แบ่งออกเป็ น ๒๖ วรรค
ดังนี้๘
๓

Radhakrishnan, The Dhammapada, (London : Oxford University Press, 1950), 1.

๔

Ibid.

๕

ประพจน์ อัศววิรุฬหการ, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่ องพระโพธิ สตั ว์ในคัมภีร์เถรวาทและคัมภีร์มหายาน”,
(วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๓),
๒๒.
๖

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท, กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔, ๔.
๗

ขุททกนิ กาย แปลว่า หมวดเล็กน้อย รวบรวมข้อธรรมที่ไม่จดั เข้าใน ๔ หมวดข้างต้นของพระสุตตันตปิ ฎกมารวม
ไว้ในหมวดนี้ ท้ งั หมด เมื่อจะแบ่งโดยหัวข้อใหญ่กม็ ี ๑๕ เรื่ อง ได้แก่ ขุททกปาฐะ ธรรมบท อุทาน อิติวตุ ตกะ สุตตนิ บาต
วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรี คาถา ชาดก นิ ทเทส ปฏิสมั ภิทามัคค์ อปทาน พุทธวังส จริ ยาปิ ฎก

๑๔

๑. ยมกวรรค

ว่าด้วยธรรมเป็ นคู่กนั คือความดีกบั ความชัว่

มี ๒๐ คาถา

๒. อัปปมาทวรรค

ว่าด้วยความไม่ประมาท

มี ๑๒ คาถา

๓.. จิตตวรรค

ว่าด้วยการฝึ กจิต

มี ๑๑ คาถา

๔. ปุปผวรรค

ว่าด้วยคนฉลาดกับดอกไม้

มี ๑๖ คาถา

๕. พาลวรรค

ว่าด้วยคนพาลสันดานหยาบ

มี ๑๖ คาถา

๖. ปัณฑิตวรรค

ว่าด้วยบัณฑิตเป็ นบุคคลที่ควรคบ

มี ๑๔ คาถา

๗. อรหันตวรรค

ว่าด้วยเรื่ องพระอรหันต์

มี ๑๖ คาถา
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๙. ปาปวรรค สำ ว่าด้วยคนกับความชัว่

๘. สหัสสวรรค

มี ๑๖ คาถา
มี ๑๓ คาถา

๑๐. ทัณฑวรรค

ว่าด้วยผลสะท้อนของอาชญา

มี ๑๗ คาถา

๑๑. ชราวรรค

ว่าด้วยสิ่ งที่ครํ่าคร่า ทรุ ดโทรม

มี ๑๑ คาถา

๑๒. อัตตวรรค

ว่าด้วยเรื่ องตัวเรา ปัญหาตัวเรา

มี ๑๐ คาถา

๑๓. โลกวรรค

ว่าด้วยธรรมปฏิบตั ิเกี่ยวกับโลก

มี ๑๒ คาถา

๑๔. พุทธวรรค

ว่าด้วยการเป็ นพระพุทธเจ้า

มี ๑๘ คาถา

๑๕. สุขวรรค

ว่าด้วยความสุขที่แท้จริ ง

มี ๑๒ คาถา

๑๖. ปิ ยวรรค

ว่าด้วยความรักทําให้เกิดทุกข์

มี ๑๒ คาถา

๑๗. โกธวรรค

ว่าด้วยความโกรธทําให้ความเสียหายมาก

มี ๑๔ คาถา

๑๘. มลวรรค

ว่าด้วยมลทินทางใจ

มี ๒๑ คาถา

๑๙. ธัมมัฏฐวรรค

ว่าด้วยความเที่ยงธรรม

มี ๑๗ คาถา

๒๐. มัคควรรค

ว่าด้วยแนวทางปฏิบตั ิ

มี ๑๗ คาถา

๒๑. ปกิณกวรรค

ว่าด้วยหมวดเบ็ดเตล็ด

มี ๑๖ คาถา

๒๒. นิรยวรรค

ว่าด้วยคนทํากรรมชัว่ ตกนรก

มี ๑๔ คาถา

๒๓. นาควรรค

ว่าด้วยการอดทนดุจช้างตัวประเสริ ฐ

มี ๑๔ คาถา

๒๔. ตัณหาวรรค

ว่าด้วยเครื่ องผูกคือตัณหา

มี ๒๖ คาถา

๘

พระมหาสําเนี ยง เลื่อมใส, “การศึกษาเปรี ยบเทียบธรรมบทและภควัทคีตา” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๔), ๗.

๑๕

๒๕. ภิกขุวรรค

ว่าด้วยทางดําเนินของภิกษุ

มี ๒๓ คาถา

๒๖. พราหมณวรรค

ว่าด้วยผูม้ ีคุณธรรมควรเป็ นพราหมณ์

มี ๔๑ คาถา

ระยะเวลาที่เกิดพระธรรมบทยังไม่สามารถกําหนดลงไปได้อย่างชัดเจนแน่ นอน แต่เพราะ
เหตุที่พระธรรมบทเป็ นส่ วนหนึ่ งของพระไตรปิ ฎก การกําหนดระยะเวลาจึงต้องยึดเอาหลักฐาน
ทางพระไตรปิ ฎกเป็ นข้อสันนิษฐานด้วย และหากยึดตามข้อกําหนดที่ว่าพระธรรมบทเป็ นพระพุทธ
พจน์ที่ทรงตรัสแสดงไว้ พระธรรมบทก็ยอ่ มถือได้ว่ามีมาแต่ครั้งพุทธกาล
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“พุทธพจน์” ซึ่งมีการรวบรวมและรั
ส กษาสืบทอดกันมา สมัยาทีง่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่น้ นั

พระไตรปิ ฎกมีกาํ เนิ ดและพัฒนาการมาจากหลัก ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เรี ยกว่า

พระองค์ทรงเทศนาโปรดเวไนยสัตว์และทรงบัญญัติสิกขาบทต่างๆ ตามเวลาและสถานที่ที่ต่างกัน
คําสอนเหล่านั้นในช่วงต้นพุทธกาลเรี ยกว่า “พรหมจรรย์” ในช่วงกลางพุทธกาลเรี ยกคําสอนของ
พระพุทธเจ้าว่า “ธรรมและวินยั ” ต่อมาสมัยหลังพุทธกาล ได้มีการรวบรวมและรักษาคําสอนต่างๆ
ของพระพุทธเจ้าด้วยการสังคายนาและจัดเป็ นหมวดหมู่เรี ยกว่า “พระไตรปิ ฎก”๙
การสังคายนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหลายครั้งและจํานวนการนับการ

สังคายนาก็แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศที่นบั ถือพระพุทธศาสนา การสังคายนาที่ทุกฝ่ ายยอมรับ
ตรงกันได้แก่การสังคายนา ๓ ครั้งแรกในประเทศอินเดีย ได้แก่
ครั้งที่ ๑ เกิดขึ้น หลังพระพุทธเจ้าปริ นิพพาน ๓ เดือน ณ กรุ งราชคฤห์
ครั้งที่ ๒ เกิดขึ้นเมื่อพ.ศ. ๑๐๐ ณ เมืองไพศาลี แคว้นวัชชี
ครั้งที่ ๓ เกิดขึ้นเมื่อพ.ศ. ๒๓๔ ณ อโศการาม เมืองปาฏลีบุตร๑๐
การสังคายนาครั้งที่ ๑ – ๒ มีบนั ทึกอยูใ่ นพระไตรปิ ฎก ไม่ได้พูดถึง “พระไตรปิ ฎก” หาก
ใช้ค าํ ว่า “ธมฺ มวิน ยสงฺ คี ติ ” แปลว่า การสังคายนาพระธรรมและวินัย ต่ อมาในช่ว งระหว่างการ
สังคายนาครั้งที่ ๒ กับครั้งที่ ๓ มีผสู้ นั นิษฐานว่าพระธรรมและวินยั แบ่งออกเป็ น ๓ หมวด เรี ยกว่า

๙

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วรรณคดีบาลี, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒).
๑๐

เรื่องเดียวกัน.

๑๖

“ติ ปิฎก หรื อ เตปิ ฎก” ๑๑ ได้แก่ พระวินัยปิ ฎก พระสุ ตตันตปิ ฎก และพระอภิธรรมปิ ฎก ซึ่ งก็คื อ
พระไตรปิ ฎก นัน่ เอง
การสังคายนาครั้งอื่นๆที่สาํ คัญ คือการสังคายนาที่ประเทศศรี ลงั กา ได้แก่
พ.ศ. ๒๓๖ ประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้มนั ่ คงในศรี ลงั กา
พ.ศ. ๔๓๓ มีการจารึ กพระธรรมวินยั ลงในใบลานเป็ นครั้งแรก
พ.ศ. ๙๕๖ มีการแปลคัมภีร์จากภาษาสิงหลเป็ นภาษามคธ
พ.ศ. ๑๕๘๗ ทําให้รจนาคัมภีร์ฎีกาหรื อคัมภีร์อธิบายอรรถกถาได้สาํ เร็ จ เกิดคัมภีร์ฎีกา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
น
ำ
การพยายามรวบรวมและจั
ส ดระเบียบพระธรรมคําสัา่งงสอนของพระพุทธศาสนามีมานาน

และคัมภีร์อรรถกถาเพื่อใช้เป็ นแหล่งค้นคว้าและอ้างอิงหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา๑๒

นับตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบนั คําสอนที่เชื่อว่าเป็ นพระพุทธพจน์อย่าง “พระธรรมบท” ย่อม
มีกาํ เนิดมายาวนานเช่นกัน นับตั้งแต่มีการรวบรวมและจัดระเบียบพระธรรมวินัยโดยถ่ายทอดและ

เก็บรักษาด้วยวิธีการท่องจําสื บต่อกันมา จนกระทัง่ มีการจดบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งทําให้
พระธรรมบทได้รับการเผยแพร่ ในฐานะหลักธรรมคําสอนที่สาํ คัญของพระพุทธศาสนา
ประวัติการสังคายนาครั้งต่างๆทําให้เห็นถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและรักษาพระธรรม
คําสอนซึ่งถือว่าเป็ นพระพุทธพจน์ไว้อย่างมัน่ คง อย่างไรก็ตามไม่มีคมั ภีร์พระพุทธศาสนาฉบับใดที่
เชื่อได้ว่าเขียนขึ้นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในครั้งพุทธกาล แต่ขอ้ ความในคัมภีร์ที่ตกมาถึงเราก็ถือว่า
เป็ นพระพุทธวจนะซึ่งบรรดาพระสาวกรุ่ นแรกๆหลายองค์ที่มีความสามารถนําพระพุ ทธวจนะมา
จําแนกหมวดหมู่ และประพันธ์เป็ นคาถาเพื่อให้ง่ายในการทรงจํา๑๓ เมื่อพระพุทธศาสนาแตกแยก
เป็ นนิกายต่างๆ คําสอนบางส่วนก็อาจเปลี่ยนแปลงไปตามนิกายนั้นๆ

๑๑

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วรรณคดีบาลี, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒).
๑๒
๑๓

เรื่องเดียวกัน.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท, กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔, ๓.

๑๗

ประพจน์ อัศววิรุฬหการ แบ่งพระพุทธศาสนาตั้งแต่แรกเริ่ มจนถึงพระพุทธศาสนาแบบ
มหายานออกเป็ น ๓ ช่วง คือ๑๔
๑. พระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม ตั้งแต่พุทธปริ นิพพาน ถึง ๓๕๐ ปี ก่อนคริ สตกาล ได้แก่
พระวิ นั ย ปิ ฎก พระสุ ต ตัน ตปิ ฎก ๔ นิ ก ายแรก รวมไปถึ ง พระธรรมบทและสุ ต ตนิ บ าตใน
ขุททกนิกาย
๒. พระพุทธศาสนาช่วงการแตกเป็ นสํานักต่างๆ ตั้งแต่ ๓๕๐ ปี ก่อนคริ สตกาล ถึง ๑๐๐ ปี
ก่อนคริ สตกาล

ได้แก่ พระอภิธรรมปิ ฎก พระพุทธศาสนาแตกออกเป็ นเถรวาทบาลี เถรวาท
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๓. พระพุทธศาสนามหายาน
ส เริ่มเมื่อ ๑๐๐ ปี ก่อนคริาสงตกาลเป็ นต้นมา

สันสกฤต และมหาสังฆิกะ

พระธรรมบทรวบรวมแล้วเสร็ จประมาณศตวรรษที่ ๔ – ๕ ก่อนคริ สตกาล ดังนั้นจึงจัดเป็ น
คัมภีร์ในช่วงพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม มีลกั ษณะเป็ นการรวมคาถาให้เป็ นหมวดหมู่ ภาษาที่ใช้
เป็ นภาษาบาลี รุ่ นแรก คัมภีร์ในช่วงพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมนี้เป็ นหลักฐานที่เก่าที่สุดในเรื่ องคํา
สอน ความคิ ด ต่ า งๆในพระพุ ท ธศาสนาช่ ว งต่ อ ๆไปย่ อ มพัฒ นาความคิ ด มาจากคั ม ภี ร์
พระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมนี้๑๕
พระธรรมบทได้รับการตีพิมพ์ค รั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๘๘๕ (พ.ศ. ๒๔๒๘) ด้วยตัวอักษร
โรมันและมีการแปลเป็ นภาษาละตินโดย Fausböll การตีพิมพ์ครั้งที่ ๒ มีข้ ึนในปี ค.ศ. ๑๙๐๐ (พ.ศ.
๒๔๔๓) โดย Suriya Sumangla Thera ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ นี้เป็ นฉบับที่ใช้เป็ นต้นฉบับในการพิมพ์
ครั้งต่อ ๆ มา และมีผนู้ าํ มาศึกษาอย่างกว้างขวาง๑๖ จนทําให้พระธรรมบทเป็ นที่รู้จกั กันแพร่ หลายใน
ประเทศทางยุโรป และมีการแปลเป็ นภาษาต่าง ๆ หลายฉบับ ได้แก่
๑. ฉบับแปลภาษาเยอรมัน โดย Weber (Z.D.M.G.,14, 1860, and Indische
Studien, Vol. I, 1860)
๑๔

ประพจน์ อัศววิรุฬหการ, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่ องพระโพธิ สตั ว์ในคัมภีร์เถรวาทและคัมภีร์มหายาน”,
(วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๓),
๑๑.
๑๕

เรื่องเดียวกัน, ๑๓ – ๑๘.

๑๖

Bimala Churn Law, A history of Pali literature, (London : Kegan Paul, Trench, Trubner, 1933), 224.

๑๘

๒. ฉบับแปลภาษาเยอรมัน โดย L.V. Schroder (Worte der Wahrheit, Leipzing,
1892)
๓. ฉบับแปลภาษาเยอรมัน โดย K.E. Neumann (Der Wahrheitspfad, Leipzing,
1893)
๔. ฉบับแปลภาษาเยอรมัน (Der Pfad der Lehre, Neu-Buddhistischen, Verlag,
Zehlen dorf west bei Berlin, 1919)
๕. ฉบับแปลภาษาอังกฤษ โดย Max Müller, S.B.E., Vol. X
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TheosophicalPub. House,สMadras, 1929)

๖. ฉบับแปลภาษาอังกฤษ โดย F.L. Woodward (The Buddha’s Path of Virtue,

๗. ฉบับแปลภาษาอังกฤษ โดย A.J. Edmunds

๘. ฉบับแปลภาษาอังกฤษ โดย Wagiswara and Saunders๑๗
๙. ฉบับแปลภาษาอังกฤษ โดย Narada Thera (Colombo : Apothecaries Co. Ltd.,
1972)
๑๐. ฉบับแปลภาษาอังกฤษ โดย Piyadassi Thera (Kandy : Buddhist Publication
Society, 1974)๑๘
๑๑. ฉบับแปลภาษาฝรั ่ งเศส โดย Fernand Hu (Paris, 1878), known as Le
Dhammapada, avec introduction et notes
๑๒. ฉบับแปลภาษาอิตาเลียน โดย P.E. Pavolini (Mailand, 1908)
พระธรรมบทมีฉบับที่แปลเป็ นภาษาสิงหล ภาษาพม่า ภาษาไทย และภาษาละติน ซึ่งได้รับ
ต้นแบบมาจากการพิมพ์ครั้งที่ ๒ นอกจากนี้ ยงั มีฉบับแปลเป็ นภาษาปรากฤต สันสกฤตผสม ฉบับ
แปลเป็ นภาษาสันสกฤตอย่างเดียว ฉบับแปลภาษาจีน และฉบับแปลภาษาธิเบต แสดงให้เห็นว่าพระ
ธรรมบทได้แพร่ หลายทั้งในตะวันตกและตะวันออก

๑๗
๑๘

Ibid.

สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖), ๘๐.

๑๙

๒. ประวัตคิ วามเป็ นมาของอรรถกถาธรรมบท
อรรถกถา หมายถึง เครื่ องบอกความหมาย, ถ้อยคําบอกแจ้งชี้แจงอรรถ, คําอธิบายอัตถะ คือ
ความหมายของพระบาลี อันได้แก่พุทธพจน์ รวมทั้งข้อความและเรื่ องราวเกี่ยวข้องแวดล้อมที่รักษา
สืบทอดมาในพระไตรปิ ฎก, คัมภีร์อธิบายความในพระไตรปิ ฎก๑๙ ในภาษาบาลีใช้คาํ ว่า “อฏฺ ฐกถา”
ซึ่งสร้างศัพท์มาจาก อัฏฺ ฐ และ กถา อฏฺ ฐ ตามรู ปศัพท์แปลว่า แปด เข้าใจว่าในที่น้ ี ใช้ในความหมาย
เดียวกับคําว่า อตฺ ถ ที่แปลว่า เนื้ อความ ความหมาย ประโยชน์ จึงมีความหมายอย่างเดียวกับคําว่า
อตฺ ก ถา แปลว่า การอธิ บายความหมาย (exposition of the sense, explanation, commentary)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
น
ำ
ของคาถาในคัมภีร์ ของพระพุ
ส ทธศาสนา เพื่อให้เกิดความเข้าาใจคํง าสอนของพระพุทธเจ้าที่ชดั เจน

ภาษาไทยนิยมเขียนว่า อรรถกถา๒๐ อรรถกถาจึงมีความสําคัญในฐานะที่ช่วยอธิบายความหมาย

ถูกต้องและง่ายยิง่ ขึ้น

๒.๑ ความสัมพันธ์ ของอรรถกถากับพระไตรปิ ฎก
อรรถกถาเป็ นคัมภีร์อธิบายความในพระไตรปิ ฎก มีท้ งั อรรถกถาพระวินัยปิ ฎก อรรถกถา
พระสุ ต ตัน ตปิ ฎกและอรรถกถาพระอภิ ธ รรมปิ ฎก อาจารย์ผูแ้ ต่ ง อรรถกถาเหล่ า นั้น เรี ยกว่ า
“อรรถกถาจารย์”๒๑ อรรถกถานี้ เชื่อว่ามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยกําเนิ ดทั้งจากที่พระพุทธเจ้า
ทรงอธิบายไว้เองและเหล่าสาวกอธิบายไว้ ได้รับสื บต่อคู่กนั มากับพระไตรปิ ฎก ตามคติของฝ่ าย
เถรวาทเชื่ อ ว่ า อรรถกถาบาลี แ ต่ ง และรวบรวมเสร็ จ สมบู ร ณ์ ต้ ัง แต่ ใ นการสัง คายนาครั้ งที่ ๑
ต่อจากนั้นได้มีผรู้ ัก ษาให้ค งอยู่ในรู ปเดิมด้วยการสวดท่องจํา ๒๒ ต่ อมาในการสังคายนาครั้งที่ ๓
พระมหินทเถระพระโอรสในพระเจ้าอโศกมหาราชแห่ งชมพูทวีป (อินเดีย)ได้นาํ พระพุทธศาสนา
๑๙

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, (ธนธัชการ
พิมพ์ : กรุ งเทพฯ, ๒๕๕๓), ๕๐๕.
๒๐

สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, (กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖),

๒๗๑.
๒๑

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วรรณคดีบาลี, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๒), ๔๘.
๒๒

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วรรณคดีบาลี, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), ๔๘.

๒๐

ไปประดิษฐานในลังกาทวีป (ประเทศศรี ลงั กา) เมื่อพ.ศ. ๒๓๕ โดยได้นาํ อรรถกถาเหล่านั้นซึ่งยัง
เป็ นภาษาบาลีเข้ามาพร้อมกับพระไตรปิ ฎกด้วย แล้วแปลเรี ยบเรี ยงเป็ นภาษาสิ งหล โดยพระเถระ
ชาวสิ งหลผูแ้ ตกฉานในพระไตรปิ ฎก ๒๓ ต่ อ มาในสมัย พระเจ้า วัฏฏคามินี (๒๙ – ๑๗ ปี ก่ อ น
คริ สตกาล) พระพุ ทธศาสนาในลังกาแตกแยกเป็ น ๒ ฝ่ าย คื อ ฝ่ ายคณะสงฆ์เดิ มเรี ยกว่า ฝ่ าย
มหาวิหาร และฝ่ ายคณะสงฆ์ที่พระเจ้าวัฏฏคามินีนิมนต์มาจากป่ าเนื่ องจากเคยช่วยเหลือในคราว
หลบหนี ส งครามกับ พวกทมิ ฬ เรี ยกว่ า ฝ่ ายอภัย คี รี วิ ห าร พระองค์ โ ปรดให้มี ก ารสั ง คายนา
พระไตรปิ ฎกขึ้นเพื่อรักษาพระวจนะของพระพุทธเจ้าให้ถกู ต้องบริ บูรณ์ การสังคายนาครั้งนี้ สาํ คัญ
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เพียงแต่พระไตรปิ ฎกเท่าส
นั้นที่ได้รับการจารลงในใบลาน แม้แต่อรรถกถาภาษาสิ งหลก็ได้รับการ

มาก เพราะเป็ นครั้งแรกที่มีการบันทึกพระวจนะของพระพุทธเจ้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ถือกันว่าไม่
จารลงในครั้ งนี้ ด้ว ย โดยเก็ บ รั ก ษาไว้ก ับ ฝ่ ายมหาวิ ห ารซึ่ ง เป็ นผูส้ ร้ า งผลงาน ๒๔ จนกระทั ่ ง
พระพุทธโฆสาจารย์ ชาวชมพูทวีปได้เดินทางจากชมพูทวีปมาแปลเรี ยบเรี ยงอรรถกถาภาษาสิ งหล
กลับเป็ นภาษาบาลีมคธ ณ เกาะสิงหล แล้วรักษาสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบนั ๒๕
ในการเขียนอรรถกถา อรรถกถาจารย์ไม่ได้ใช้คมั ภีร์อรรถกาถาภาษาสิ งหลของฝ่ ายมหา
วิหารเป็ นต้น แบบเท่านั้น แต่ได้พยายามรวบรวมคัมภี ร์อรรถกถาฉบับต่ างๆที่ มีอยู่ในเวลานั้นมา
ศึกษาเปรี ยบเทียบด้วย คัมภีร์อรรถกถาทั้งที่เป็ นภาษาสิ งหลและภาษาอินเดียตอนใต้ซ่ึงมีการกล่าว
อ้างถึงนั้นมีท้ งั หมด ๑๙ คัมภีร์ คือ๒๖
๑. มหาอัฏฐกถา บางครั้งก็เรี ยกว่า มูลอัฏฐกถา หรื อ อัฏฐกถา เท่านั้น
๒. อุตตรวิหารอัฏฐกถา
๓. มหาปัญจริ ยอัฏฐกถา
๒๓

เรื่องเดียวกัน.

๒๔

สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, (กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
๒๕๒๖), ๒๖๙.
๒๕

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วรรณคดีบาลี, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), ๔๘.
๒๖

๒๗๒-๒๗๓.

สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, (กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖),

๒๑

๔. กรุ นทีอฏั ฐกถา
๕. อันธอัฏฐกถา
๖. สังเขปัฏฐกถา
๗. อาคมัฏฐกถา
๘. โบราณัฏฐกถา
๙. ปุพโพปเทสัฏฐกถา หรื อ ปุพพัฏฐกถา
๑๐. วินยัฏฐกถา
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๑๒. อภิธมั มัฏฐกถา
ส

๑๑. สัตตันตัฏฐกถา

๑๓. สิงหลมาติกฏั ฐกถา
๑๔. ฑีฆฏั ฐกถา
๑๕. มัชฌิมฏั ฐกถา
๑๖. สังยุตตัฏฐกถา
๑๗. อังคุตตรัฏฐกถา
๑๘. ชาตกัฏฐกถา

๑๙. วิภงั คัปปกรณัสสะ สีหลัฏฐกถา
อรรถกถาที่ อธิ บายความในพระไตรปิ ฎกมีท้ งั อรรถกถาพระวินัยปิ ฎก อรรถกถาพระ
สุ ตตันตปิ ฎก และอรรถกถาพระอภิธรรมปิ ฎก ซึ่ งจัดเป็ นอรรถกถาใหม่ คือ อรรถกถาที่แต่งและ
แปลเรี ยบเรี ยงจากมูลอรรถกถาหรื อมหาอรรถกถาภาษาสิงหล อรรถกถาในพระไตรปิ ฎกมีดงั นี้๒๗
อรรถกถาพระวินัยปิ ฎก ได้แก่ สมันตปาสาทิกา อธิบายความพระวินยั ปิ ฎกใน ๕ คัมภีร์ คือ
มหาวิภงั ค์ ภิกขุณีวิภงั ค์ มหาวรรค จูฬวรรค และปริ วาร

๒๗

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วรรณคดีบาลี, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), ๕๑-๖๑.

๒๒

อรรถกถาพระสุตตันตปิ ฎก เท่าที่มีหลักฐานปรากฏได้แก่
๑. สุมงั คลวิลาสินี

อธิบายความในทีฆนิกาย

๒. ปปัญจสูทนี

อธิบายความในมัชฌิมนิกาย

๓. สารัตถปกาสินี

อธิบายความในสังยุตตนิกาย

๔. มโนรถปูรณี

อธิบายความในอังคุตตรนิกาย

๕. ปรมัตถโชติกา

อธิบายความขุททกปาฐะ ธรรมบท และสุ ตตนิ บาตใน

ขุททกนิกาย
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๖. ธัมมปทัฏฐกถา หรื อในชื่อเดิ มว่า ปรมัตถโชติ กา อธิบายความธรรมบทใน
ขุททกนิกาย

๗. ปรมัตถทีปนี

อธิบายความความอุทาน อิติวุตตกะ วิมานวัตถุ เปตวัตถุ

เถรคาถา และเถรี คาถาในขุททกนิกาย
๘. ชาตกัฏฐกถา

หรื ออรรถกถาชาดก อธิบายความชาดกในขุททกนิกาย

๙. สัทธัมมปัชโชติกา อธิ บายความในขุททกนิ กาย แบ่ งออกเป็ น ๒ ภาค คื อ
ภาคที่ ๑ อธิบายความในมหานิทเทส และภาคที่ ๒ อธิบายความในจูฬนิทเทส
๑๐. สัทธัมมปกาสินี

อธิ บ ายความในขุ ท ทกนิ ก าย แบ่ ง ออกเป็ น ๒ ภาค

อธิบายความในปฏิสมั ภิทามรรคทั้งหมด
๑๑. วิสุทธชนวิลาสินี

อธิบายความอปทาน ในขุททกนิกาย

๑๒. มธุรัตถวิลาสินี

อธิบายความพุทธวงศ์ ในขุททกนิกาย

อรรถกถาพระอภิธรรมปิ ฎก ได้แก่
๑. อัฏฐสาลินี

อธิบายความในธัมมสังคณี

๒. สัมโมหวิโนทนี

อธิบายความในคัมภีร์วิภงั ค์

๓. ปัญจัปปกรณัฏฐกถา อธิ บายความในกถาวัต ถุ ปุค คลบัญญัติ ธาตุ ก ถา ยมก
และปัฏฐาน

๒๓

๒.๒ ความเป็ นมาของอรรถกถาธรรมบท
อรรถกถาธรรมบท หรื อธัม มปทัฏ ฐกถา ซึ่ ง เป็ นหนังสื อที่ ใช้ใ นการศึก ษาครั้ งนี้ เป็ น
อรรถกถาอธิบายความพระธรรมบทในขุททกนิ กาย แห่ งพระสุ ต ตันตปิ ฎก มีท้ งั หมด ๒๖ วรรค
แต่ละวรรคก็จะมีอรรถกถาเพื่ออธิบายและขยายความคาถาพระธรรมบท แบ่งเป็ น ๘ ภาค๒๘ ดังนี้
ภาค ๑ อธิบายความในยมกวรรค
ภาค ๒ อธิบายความในอัปปมาทวรรค และจิตตวรรค
ภาค ๓ อธิบายความในปุปผวรรค และพาลวรรค
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ภาค ๕ อธิบายความในปาปวรรค
ทัณฑวรรค และชราวรรค
ส

ภาค ๔ อธิบายความในปัณฑิตวรรค อรหันตวรรค และสหัสสวรรค
ภาค ๖ อธิบายความในอัตตวรรค โลกวรรค พุทธวรรค สุขวรรค ปิ ยวรรค และโกธวรรค
ภาค ๗ อธิบายความในมลวรรค ธัมมัฏฐวรรค มัคควรรค ปกิณณกวรรค นิ รยวรรค และ
นาควรรค
ภาค ๘ อธิบายความในตัณหาวรรค ภิกขุวรรค และพราหมณวรรค
อรรกถาธรรมบทนี้เชื่อว่าเป็ นผลงานของพระพุทธโฆสะ ซึ่งเป็ นอรรถกถาจารย์ที่มีชื่อเสี ยง
และผลงานทางด้านอรรถกถามากที่สุด
ประวัติของพระพุทธโฆสะมีกล่าวถึงในคัมภีร์ต่ างๆ คือ คัมภี ร์มหาวงส์ คัมภี ร์คนั ธวงส์
คัมภีร์สาสนวงส์ และคัมภีร์สทั ธัมมสังคหะ รวมถึงในหนังสือที่กล่าวถึงพระพุทธโฆสะโดยเฉพาะ
คือ พุทธโฆสุปัตติ คัมภีร์และหนังสือเหล่านี้เล่าว่า พระพุทธโฆสะเกิดในตระกูลพราหมณ์ อยู่ใกล้
กับ เมืองพุทธคยาในแคว้นมัธยมประเทศ เล่าเรี ยนวิชาและศิลปะตามธรรมเนียมของพราหมณ์ เป็ น
ผูท้ ี่เชี่ ยวชาญในคัมภีร์ พระเวทมาก ท่ านได้เดิน ทางไปยังเมืองต่างๆในอินเดี ยเพื่อโต้วิวาทะเรื่ อง
ปรัชญากับนักปราชญ์ จนได้พบกับพระเรวตะ ไต่ถามปั ญหาธรรมะจนเกิดเลื่อมใสและขอบวชใน
พระพุทธศาสนา ได้สมญานามว่า “พุทธโฆสะ” หมายถึงมีเสียงคล้ายพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้า
พระพุทธโฆสะได้เขียนอัตถสาลินี ซึ่งเป็ นหนังสื อเล่มแรกของพระอภิธรรมปิ ฎก เมื่อจะ
เขียนอรรถกถาปริ ตร ไม่มีคมั ภีร์อรรถกถาสําหรับค้นคว้า พระเรวตะจึงแนะนําให้ท่านเดินทางไป
๒๘

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วรรณคดีบาลี, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), ๕๘.

๒๔

ประเทศลัง กาเพื่อ ศึ ก ษาภาษาสิ งหลและคัม ภี ร์ อ รรถกถาที่ นั ่ น เพราะในอิ น เดี ยเวลานั้น มี แ ต่
พระไตรปิ ฎก ในขณะที่ประเทศลังกานั้นมีคมั ภีร์อรรถกถาและหนังสื อที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ฝ่ ายเถรวาทจํานวนมาก๒๙
ในระหว่างที่พระพุทธโฆสะมาลังกานั้น ตรงกับสมัย ของพระมหานามะ ประมาณพ.ศ.
๙๕๓ – ๙๗๕ (ค.ศ. ๔๑๐ – ๔๓๒)๓๐ ท่านได้ฝากตัวเป็ นศิษย์ในสํานักของคณะสงฆ์ฝ่ายมหาวิหาร
ซึ่งเก็บรวบรวมคัมภีร์พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาไว้เมื่อคราวสังคายนาในสมัยพระเจ้าวัฏฏคามินี
และขออนุ ญ าตแปล อรรถกถาภาษาสิ ง หลเป็ นภาษาบาลี คณะสงฆ์ฝ่ ายมหาวิ ห ารพิ สู จ น์
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อย่างละเอียด มีเนื้อหาครอบคลุ
ส มคําสอนทั้งหมดของพระพุทาธเจ้งา ผลงานนี้คือ คัมภีร์วิสุทธิมรรค จึง
ความสามารถด้วยการให้เขียนอธิบายขยายความคาถา ๒ บท และพระพุทธโฆสะสามารถอธิบาย

เป็ นที่ สรรเสริ ญ ของคณะสงฆ์ฝ่ายมหาวิหารและได้มอบอรรถกถาสิ งหลให้ พระพุทธโฆสะได้
ทํางานแปลอรรถกถาดังกล่าวเป็ นภาษาบาลีเป็ นจํานวนมาก เมื่อเสร็ จแล้วก็เดินทางกลับประเทศ
อินเดีย๓๑
นัก วิชาการบางท่ า นมีค วามเห็ นเกี่ ยวกับประวัติข องพระพุทธโฆสะว่า ข้อมูลในคัมภี ร์
มหาวงส์ซ่ึงกล่าวว่าพระพุทธโฆสะเป็ นชาวอิน เดียตอนเหนื อ อยู่ใกล้กบั พุทธคยานั้นอาจจะไม่
ถูก ต้อง โดยอาศัยเหตุ ผลทางประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนาในอิน เดี ยและข้อมูลทางภาษาซึ่ งมี
ลักษณะเป็ นคติของทางฝ่ ายเถรวาทของอินเดียใต้ พระพุทธโฆสะจึงน่ าจะเป็ นชาวอินเดียตอนใต้
มากกว่า นอกจากนี้ในคัมภีร์อตั ถสาลินีซ่ึงกล่าวว่าแต่งในขณะที่อยูใ่ นอินเดียก่อนมาลังกา ก็ปรากฏ
การอ้างถึงคัมภีร์วิสุทธิมรรคซึ่งแต่งเมือ่ อยูท่ ี่ลงั กาหลายตอน๓๒

ผลงานที่ พระพุ ทธโฆสะยืน ยัน ด้ว ยตัว ท่ านเองว่ าเป็ นผลงานของท่ า น มี ๖ คัม ภี ร์ คื อ
วิสุทธิมรรค สมันตปาสาทิกา สุ มงั คลวิลาสิ นี ปปั ญจสูทนี สารัตถปกาสิ นี และมโนรัตถปูรนี ใน
๒๙

สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, (กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖),

๒๘๐.
๓๐

พระมหาสําเนี ยง เลื่อมใส, “การศึกษาเปรี ยบเทียบธรรมบทและภควัทคีตา” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๔), ๑๐.
๓๑

สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, (กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖),

๓๒

สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, (กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๘๑ –

๒๘๐.
๒๘๗.

๒๕

คัมภี ร์ ค ัน ธวงส์ได้ก ล่ าวเพิ่ มเติ มว่ าพระพุท ธโฆสะยัง ได้ร จนาคัมภี ร์ ก ังขาวิ ต รณี ปรมัต ถกถา
อรรถกถาชาดก อรรถกถาธรรมบท อรรถกถาขุ ท ทกปาฐะ อรรถกถาสุ ต ตนิ บาต และ
อรรถกถาอปทาน
อรรถกถาธรรมบท หรื อธัมมปทัฏฐกถาที่เชื่อว่าเป็ นผลงานของพระพุทธโฆสะด้ว ยนั้น
แต่งตามคําอาราธนาของพระกุมารกัสสปะ เมื่อใกล้จ ะถึงพ.ศ. ๑๐๐๐ โดยอาศัยอรรถกถาภาษา
สิงหลชื่อมหาอรรถกถา๓๓ ในตอนท้ายของคัมภีร์กล่าวว่าได้เขียนขึ้นที่วดั ซึ่งสร้างโดยความอุปถัมภ์
ของพระเจ้าสิริกุฑฑะ เข้าใจว่าเป็ นพระฉายานามของพระมหานามะ๓๔ ลักษณะการแต่งอรรถกถา
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สุ ตตันตปิ ฎกในฑี ฆนิ กายสมัชฌิ มนิ กาย สังยุตตนิ ก าย อังคุ ตตรนิ ก าย อุทาน วิมานวัตถุ เปตวัต ถุ
ธรรมบทได้รับอิทธิพลทางเนื้ อหาของพระพุทธศาสนาซึ่งส่ วนใหญ่ได้จากพระวินัยปิ ฎกและพระ

สุ ต ตนิ บาต และชาดก บุ ค คลที่เล่าประกอบเรื่ องส่ ว นใหญ่ เป็ นเรื่ องพระสาวกของพระพุทธเจ้า
ทั้งหมด และเรื่ องทุกเรื่ องในอรรถกถาธรรมบท ประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ๓๕
๑. ปัจจุบนั วัตถุ เรื่ องปัจจุบนั เริ่ มเรื่ องด้วยพวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรม (ธรรมสภา) ถึง
บุคคลและกรรมของเขา พระพุทธเจ้าทรงทราบ จึงเสด็จมาตรัสแสดงพระธรรมเทศนา
๒. อดีตวัตถุ เรื่ องในอดีตของบุคคลและกรรมของเขา และพระพุทธเจ้าตรัสบุพกรรมของ
เขาในชาติก่อนๆให้ภิกษุท้ งั หลายฟัง
๓. คาถา เรื่ องที่แต่งเป็ นร้อยกรองซึ่งนํามาจากธรรมบท
๔. เวยยากรณะ แปลอธิบายความในลักษณะอธิบายคํา
จากองค์ประกอบดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีลกั ษณะคล้ายอรรถกกถาชาดกซึ่ งประกอบด้ว ย
องค์ประกอบทั้ง ๔ ข้างต้น และมีส่วนสโมทานเพิ่ มขึ้นซึ่งเป็ นส่ วนท้ายของเรื่ องเล่าที่กล่าวถึงการ
กลับชาติมาเกิดของบุคคลต่างๆในชาดก อย่างไรก็ตามอรรถกถาธรรมบทบางเรื่ องก็มีลกั ษณะของ
ส่วนสโมทานด้วยเช่นกัน แต่อรรถกถาชาดกจะปรากฏสโมทานทุกเรื่ องเนื่ องจากเป็ นการเล่าเรื่ อง
๓๓

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วรรณคดีบาลี, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๒), ๕๘.
๓๔

สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, (กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖),

๒๙๔.
๓๕

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วรรณคดีบาลี, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๒), ๕๘-๕๙.

๒๖

ในอดี ตชาติของพระพุทธเจ้า ในขณะที่อรรถกถาธรรมบทส่ ว นใหญ่เน้นเรื่ องที่เป็ นปั จจุบันวัต ถุ
เป็ นหลัก
นักวิชาการหลายท่านไม่เชื่อว่าอรรถกถาธรรมบทเป็ นผลงานของพระพุทธโฆสะ เหตุผล
สําคัญก็คือความแตกต่างทางด้านภาษาและลัก ษณะการประพันธ์ร ะหว่างอรรถกถาธรรมบทกับ
อรรถกถาเล่มอื่นที่มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็ นผลงานของพระพุทธโฆสะอย่างแน่นอน๓๖
Winternitz ไม่เชื่อว่าอรรถกถาชาดกและอรรถกถาธรรมบทเป็ นผลงานของท่ านเพราะ
สํานวนภาษาและวิธีการแต่งไม่เหมือนกับผลงานเล่มอื่นของท่าน ในคํานําของธัมมปทัฏฐกถาฉบับ
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อักษรโรมัน Norman ผูช้ าํ ระ ได้แสดงเหตุผลที่ว่าคัมภีร์น้ ี ไม่ควรเป็ นผลงานของพระพุทธโฆสะ๓๗
ดังนี้

๑. มีการระบุในคัมภีร์น้ ีว่า ทุกถ้อยคําในอรรถกถาเป็ นพระวาจาของพระพุทธเจ้า ลักษณะ
เช่นนี้ไม่ปรากฏในงานอื่นของพระพุทธโฆสะ ในคาถากล่าวนําของงานอรรถกถาเกือบทุกเล่ม ท่าน
มักจะบอกชัดเจนว่า อรรถกถาฉบับเดิมนั้นเป็ นงานของโบราณจารย์ ซึ่งรักษาสื บต่อกันมาตั้งแต่ใน
อินเดียมาจนถึงลังกา และเก็บรักษาไว้ในมหาวิหารโดยมีการแปลออกเป็ นภาษาสิงหล
๒. เรื่ องของโฆสกะที่เล่าในธัมมปทัฏฐกถา ต่างจากเรื่ องเดียวกันที่เล่าในอังคุตตรนิ กาย
แสดงว่างานทั้งสองนี้ไม่ควรเป็ นงานของคนเดียวกัน
๓. ในธัมมปทัฏฐกถา จูลสุ ก ะชาดก จัดอยู่ในทสนิ บาต แต่ ในอรรถกถาชาดกจัด อยู่ใน
นวนิบาต
Wilhelm Geiger ก็ไม่เห็นด้วยว่าอรรถกถาธรรมบทเป็ นผลงานของพระพุทธโฆสะ โดย
เห็นว่าอาจเป็ นงานที่เขียนขึ้นหลังได้รับอิทธิพลจากต้นฉบับที่เก่ากว่า เป็ นการอธิบายคาถาในพระ
ธรรมบท ซึ่งเป็ น พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า เรื่ องราวที่ใช้อธิบายเป็ นเรื่ องเฉพาะในศาสนา
มากกว่าชาดก ตัวละครจะเป็ นพระสาวกและบุคคลทัว่ ไป และบางส่ วนก็จะมีเรื่ องที่เป็ นอดีตชาติ
ของตัวละครในเรื่ องซึ่งหลายเรื่ องสามารถตรวจสอบได้ว่าตรงกับเรื่ องที่อยูใ่ นอรรถกถาชาดก๓๘
๓๖

96.

G.P. Malalasekera, The Pali Literature of Ceylon, (Colombo : M.D. Gunasena & Co., 1928),

๓๗

สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, (กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
๒๕๒๖), ๒๙๔.
๓๘

Geiger Wilhelm, Pãli Literature and Language, (New Delhi : Oriental Books, 1943), 32.

๒๗

E.W. Adikaram และพระญาณโมลีเห็นตรงกันว่าทั้งอรรถกถาธรรมบทและอรรถกถาชาดก
เป็ นผลงานของพระพุทธโฆสะ โดยเห็นว่าข้อขัดแย้งที่ Norman ว่ามานั้นอาจเกิดขึ้นได้เนื่ องจาก
เนื้อหาของเรื่ องเปลี่ยนแปลง พระพุทธโฆสะก็จาํ เป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการเขียนเพื่อให้สอดคล้อง
กับเนื้ อ หา เนื้ อความใน ๔ นิ ก ายแรกเป็ นพระสู ต ร การเขี ย นอรรถกถาจึ ง มุ่ง ไปที่ ก ารอธิ บาย
ความหมายของคําและความ ส่ วนเนื้ อหาในพระธรรมบทและชาดกเป็ นคาถาร้อยกรองสั้นๆซึ่งมี
ความสมบูรณ์ในตัว อย่างในพระธรรมบทนอกจากจะอธิบายความหมายทางธรรมะของเนื้ อหาแล้ว
ยังมีความจําเป็ นที่จะเล่าที่มาที่ทาํ ให้เกิดการกล่าวคาถาสั้นๆนั้นด้วย นอกจากนี้ งานที่เชื่อกันว่าเป็ น
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ของพระพุทธโฆสะมีเป็ นจํานวนมาก ท่านคงจะไม่ได้เขียนคนเดียวโดยทั้งหมด แต่คงจะมีภิกษุอื่น
จํานวนหนึ่งเป็ นผูช้ ่วย๓๙

ข้อคิดเห็นทั้งจากคัมภีร์ และการวิเคราะห์ของนักวิชาการต่างๆ อาจจะยังไม่สามารถสรุ ปได้
ชัดเจนว่าอรรถกถาธรรมบทเป็ นผลงานของใคร แต่สิ่ งที่ตกทอดมาสู่พุทธศาสนิกชนรุ่ นหลังคือพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีการอธิบายความให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น จากคาถาพระธรรมบทสั้นๆ
เมื่อเวลาผ่านไปอาจทําให้ไม่เข้าใจหรื อตีความคําสอนคลาดเคลื่อนได้ พระอรรถกถาจารย์จึงได้
อธิบายความหมายและยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจคําสอนนั้นอย่างถูกต้องชัดเจน
๓. ความเป็ นมาของพระธรรมบทและอรรถกถาธรรมบทในประเทศไทย
พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในดินแดนสุ วรรณภูมิซ่ึงมีหลักฐานว่าดินแดนสุ วรรณภูมิอยู่
ในเขตประเทศไทยปั จจุบนั พระธรรมบทจึงได้เข้ามาเผยแผ่ดว้ ยและเป็ นคัมภีร์ที่รวบรวมคําสอน
ของพระพุทธศาสนาไว้อย่างครบถ้วน
พระธรรมบทเป็ นคัมภีร์ที่ได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลายมาเป็ นเวลาช้านานซึ่งจะเห็นได้
จากการที่พญาลิไททรงนํามาเป็ นข้อมูลในการทรงพระราชนิ พนธ์ไตรภูมิกถา คัมภีร์โลกนี ติซ่ึงมีผู้
แต่ ง ไว้แ ต่ โ บราณได้น ํา คํา สอนจากคัม ภี ร์ ต่ า งๆ เช่ น ธรรมนี ติ หิ โ ตปเทศ จาณั ก ยศตกะ
พระไตรปิ ฎก ชาดก และธรรมบท เข้ามาแทรกไว้ในคัมภีร์โลกนี ติ ในสมัยต่อมาจึงมีผแู้ ปลคัมภีร์
โลกนีติเป็ นภาษาไทยทั้งร้อยกรองและร้อยแก้ว ฉบับที่เก่าที่สุดคือโคลงโลกนิติสาํ นวนเก่า ซึ่งน่าจะ
๓๙

๒๙๕.

สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, (กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖),

๒๘

แต่งขึ้นก่อนสมัยกรุ งรัตนโกสินทร์หรื อก่อนรัชกาลที่ ๓ เป็ นอย่างน้อย๔๐ รวมทั้งยังใช้เป็ นแบบเรี ยน
พระปริ ย ตั ิธรรมของคณะสงฆ์จ นถึงปั จ จุบัน ซึ่ งผูเ้ ขี ยนวิทยานิ พนธ์จ ะเสนอการศึก ษาในฐานะ
วรรณกรรมคําสอนไว้ในบทที่ ๔ ต่อไป
นอกจากนี้ในสมัยรัตนโกสินทร์มีการแปลและการเรี ยบเรี ยงพระธรรมบทอีกหลายสํานวน
ดังนี้ ๔๑
การแปลเฉพาะคาถา เช่น พระธรรมบท ฉบับถิ่น รัติกนก (วัดตโปทาราม) พระคาถาธรรม
บทแปล ฉบับพระอริ ยมุนี วัดมกุฎกษัตริ ยารามเป็ นผูแ้ ปล
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พระธัมมปทัฎฐกถาแปล ส
มหามกุฎราชวิทยาลัยเป็ นผูแ้ ปลทางแห่งความดี (ธรรมบท) วศิน อินทสระ

การแปลคาถาประกอบอรรถกถา เช่น พระธัมมปทัฎฐกถา ฉบับส. ธรรมภักดี จัดพิมพ์

เป็ นผูแ้ ปล

การแปลคาถาธรรมบทเป็ นหลายภาษา เช่น พระธรรมบท ๔ ภาษา จําลอง สารพัดนึ ก
เป็ นผู้แ ปลเป็ นภาษาบาลี สั น สกฤต ไทย และอัง กฤษ พระธรรมบทจตุ ร ภาค ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน (บาลี ไทย อังกฤษ) พุทธวจนะในธรรมบท ฉบับเสถียรพงษ์ วรรณปก (บาลี
ไทย อังกฤษ)
การแต่ ง ใหม่ เ พื่ อ อธิ บายคาถาในธรรมบทและการแปลเพื่ อ ประกอบการศึ ก ษา เช่ น
ธรรมบทวิจารณ์ ไม่ปรากฏนามผูแ้ ต่ง ธรรมบทแปลยกศัพท์ ไม่ปรากฏนามผูแ้ ต่ง เป็ นต้น
การแปลธรรมบทในลักษณะอื่ น ๆ เช่น นิ ทานธรรมบท ฉบับทิน กร ทองเสวต นิ ทาน
ธรรมบทในพระไตรปิ ฎก ฉบับ ส.รัตนรัตติ เป็ นต้น
อรรถกถาธรรมบทแต่ละวรรคจะมีจาํ นวนอรรถกถาเพื่ออธิบายและขยายความคาถาพระ
ธรรมบทไม่เท่ากัน วรรคละประมาณ ๘ –๑๔ เรื่ อง มีเพียงวรรคเดียวที่มีจาํ นวนอรรถกถามากต่าง
กับวรรคอื่นๆ คือ ๓๙ เรื่ อง รวมมีอรรถกถาทั้งสิ ้ น ๓๐๒ เรื่ อง

๔๐

โคลงโลกนิ ติ พระนิ พนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร อ้างถึงใน ฌานิ ศ วงศ์สุวรรณ,
“การศึกษาเรื่ องพุทธวจนะในธรรมบทของ เสถียรพงษ์ วรรณปก” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาอักษรศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖), ๑๖๒.
๔๑

ฌานิ ศ วงศ์สุวรรณ, “การศึกษาเรื่ องพุทธวจนะในธรรมบทของ เสถียรพงษ์ วรรณปก” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญา
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖), ๑๖๓-๑๖๔.

๒๙

อรรถกถาธรรมบทที่ผเู้ ขียนวิทยานิพนธ์ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค
๑ -๘ ของคณะกรรมการแผนกตํารา มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่ วนคํานําซึ่ง
เป็ นคํานําในการจัดพิมพ์เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๐และพ.ศ. ๒๔๘๑ กล่าวว่า
เฉพาะหนังสื อธัมมปทัฏฐกถา ก็นบั ว่าเป็ นหนังสื อสําคัญเรื่ องหนึ่ง เพราะ
ใช้เป็ นหลักสู ตรเปรี ยญธรรมประโยค ๓ ผูศ้ ึกษาบาลีเมื่อเรี ยนบาลีไวยากรณ์ จ บ
แล้ว ก็เริ ่ มเรี ยนหนังสื อนี้ เป็ นลําดับไป เห็นควรแปลเป็ นภาษาไทยให้ตลอดเรื่ อง
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และได้มอบให้พระมหาอู นิสฺสโภ ป. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็ นผูร้ ั บไปดําเนิ นการ
ท่านได้คน้ คว้ารวบรวมจากหนังสื อต่างๆ ซึ่ งพระเถรานุ เถระได้แปลไว้บา้ ง ขอให้
ท่ า นที่ เ ป็ นกรรมการกองตํา ราช่ ว ยแปลบ้า ง ขอให้ท่ า นที่ เ ป็ นเปรี ยญในสํา นั ก
เดียวกันและต่างสํานักช่วยแปลบ้าง๔๒

ดังนั้นในอรรถกถาแต่ ละเรื่ องจะพบว่ามีก ารบอกชื่ อผูแ้ ปลไว้ในเชิงอรรถทุก เรื่ อง จาก
การศึกษารวบรวมพบว่ามีชื่อผูแ้ ปลที่ระบุในแต่ละเรื่ องทั้งหมด ๕๗ ชื่อ ดังนี้
๑. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงแปลคํานมัสการ และเรื่ อง
พระจักขุปาลเถระ เรื่ องภิกษุชาวโกสัมพี ในยมกวรรค เรื่ องพระเพฬัฏฐสี สเถระ ในอรหันตวรรค
เรื่ องกระเสือกกระสนเพื่อจะทําลายสงฆ์ และเรื่ องพระกาลเถระ ในอัตตวรรค
๒. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดเทพศิรินทราวาส แปลเรื่ องมัฏฐกุณฑลี ในยมกวรรค
๓. พระมหาพุฒ เปรี ยญเอก วัดเทพศิรินทราวาส แปลเรื่ องพระติสสเถระ ความเกิดขึ้น
ของนางกาลียกั ษิณี ในยมกวรรค
๔. พระมหาอู นิสฺสโภ ป. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร (ผูด้ าํ เนินการ) แปลเรื่ องต่างๆ ดังนี้
เรื่ องจุลกาลและมหากาล และเรื่ องพระเทวทัต ในยมกวรรค
เรื่ องพระนันทเถระอุกกัณฐิตภิกษุ เรื่ องพระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ ในจิตตวรรค

๔๒

๒๕๕๓), ก.

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๒๑, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๓๐

เรื่ องภิ ก ษุ ๕๐๐ รู ปผู้ข วนขวายในปฐวี ก ถา และเรื่ องพระเถระผู้เ จริ ญ มรี จิกมั มัฏฐานในปุปผวรรค
เรื่ องกุมภโฆสก ในอัปปมาทวรรค
เรื่ องหมอชีวก เรื่ องมหากัสสปเถระ เรื่ องพระขทิรวนิ ยเรวตเถระ และเรื่ องหญิง
คนใดคนหนึ่ง ในอรหันตวรรค
เรื่ องเด็กหลายคน เรื่ องพระโกณฑธานเถระ เรื่ องอุโบสถกรรม เรื่ องอชครเปรต
เรื่ องพระมหาโมคคัลลานเถระ และเรื่ องพระปิ โลติกเถระ ในทัณฑวรรค
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จุลกาล และเรื่ องพระอัตตทั
สตถเถระ ในอัตตวรรค าง

เรื่ องโพธิ ราชกุมาร เรื่ องอุบาสกชื่อมหากาล เรื่ องพระเทวทัต เรื่ องอุบาสกชื่ อ
เรื่ องปุโรหิตชื่ออัคคิทตั ต์ ในพุทธวรรค

เรื่ องกุลบุตรคนใดคนหนึ่ง และเรื่ องภิกษุชื่อจูฬสารี ในมลวรรค
เรื่ องภิกษุ ๕๐๐ รู ป เรื่ องภิกษุ ๕๐๐ รู ปอื่นอีก และเรื่ องพระปธานกัมมิกติสสเถระ
ในมัคควรรค
เรื่ อ งจิ ต ตคฤหบดี เรื่ อ งนางจูฬ สุ ภ ัททา และเรื่ อ งพระเถระชื่ อ เอกวิ หารี ใน
ปกิณณกวรรค
เรื่ องหญิงขี้หึง และเรื่ องนิครนถ์ ในนิรยวรรค
เรื่ องจูฬธนุคคหบัณฑิต ในตัณหาวรรค
๕. พระมหาผิว ป. ๗ ปั จจุบนั เป็ นที่พระราชเมธาภรณ์ วัดบวรมงคล แปลเรื่ องสญชัย
เรื่ องพระนันทเถระ เรื่ องนายจุนทสูกริ ก เรื่ องธัมมิกอุบาสก เรื่ องพระเทวทัต และเรื่ องภิกษุ ๒ สหาย
ในยมกวรรค เรื่ องเจ้าหญิงโรหิณี เรื่ องภิกษุรูปใดรู ปหนึ่ง และเรื่ องอุตตราอุบาสิกา ในโกธวรรค
๖. พระมหาเพียร ป.ธ. ๙ วัดกันมาตุยาราม แปลเรื่ องพระนางสามาวดี ในอัปปมาทวรรค
เรื่ องพระมหากัปปิ นเถระ ในบัณฑิตวรรค เรื่ องปัญหาของพระโมคคัลลานเถระ ในโกธวรรค และ
เรื่ องพระนางเขมา ในตัณหาวรรค
๗. พระมหาทองดํา ป. ๗ (ปั จ จุ บนั เป็ นพระธรรมดิลก) วัด บรมนิ วาส แปลเรื่ อง
พระจู ฬ ปั น ถกเถระ ในอัป ปมทวรรค เรื่ องหญิ ง สหายของนางวิ ส าขา เรื่ องนางสิ ริ มา
เรื่ องพระอุตตราเถรี เรื่ องพระอธิมานิกภิกษุ และเรื่ องพระนางรู ปนันทาเถรี ในชราวรรค

๓๑

๘. พระมหาบุญมี ป. ๗ วัดบรมนิ วาส แปลเรื่ องพาลนักษัตร เรื่ องพระมหากัสสปเถระ
เรื่ องภิกษุ ๒ สหาย และเรื่ องท้าวสักกะ ในอัปปมาทวรรค
๙. สามเณรจํารัส ป. ๖ วัดบรมนิ วาส แปลเรื่ องภิกษุรูปใดรู ปหนึ่ ง และเรื่ องพระติสส
เถระผูม้ ีปกติอยูใ่ นนิคม
๑๐. พระมหาสํารวย ป. ๗ วัดบวรนิ เวศวิหาร แปลเรื่ องพระเมฆิยเถระ และเรื่ องภิกษุ
รู ปใดรู ปหนึ่ง ในจิตตวรรค
๑๑. พระมหาเจริ ญ ป. ๗ วัดบวรนิ เวศวิหาร แปลเรื่ องพระจิตตหัตถเถระ เรื่ องภิกษุ
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๑๒. พระมหาเปรื
ส่ อง ป. ๖ วัดบวรนิเวศวิหาร างแปลเรื่ องนันทโคปาลกะ และเรื่ อง

ผูป้ รารภวิปัสสนา และเรื่ องพระปูติคตั ตติสสเถระ ในจิตตวรรค
พระโสไรยเถระ ในจิตตวรรค

๑๓. พระมหาฮั้ว ป.ธ. ๕ วัดบวรนิ เวศวิหาร แปลเรื่ องพระเจ้าวิฑูฑภะ และเรื่ องนาง
ปติปูชิกา ในปุปผวรรค
๑๔. พระมหาเทียน ป.ธ. ๖ วัดบวรนิ เวศวิหาร แปลเรื่ องโกสิ ยเศรษฐีผมู้ ีความตระหนี่
เรื่ องปาฏิกาชีวก และเรื่ องฉัตตปาณิ อุบาสก ในปุปผวรรค
๑๕. พระมหาอุ่น ป.ธ. ๖ วัดพิชยั ญาติการาม แปลเรื่ องนางวิสาขา ในปุปผวรรค เรื่ อง
มหาธนวาณิ ช เรื่ องพรานกุกกุฏมิตต์ ในปาปวรรค และเรื่ องพระอุปนันทศากยบุตร ในอัตตวรรค
๑๖. พระมหานาค ป. ธ. ๙ วัดบรมนิ วาส แปลเรื่ องปั ญหาของพระอานนทเถระ ใน
ปุปผวรรค เรื่ องพ่อค้ามีทรั พย์มาก ในมัคควรรค เรื่ องภิกษุ ว่ายาก ในนิ รยวรรค เรื่ องมาร เรื่ อง
อุปกาชีวก และเรื่ องท้าวสักกเทวราช ในตัณหาวรรค
๑๗. พระมหาทอง/ทองสา

ป.ธ. ๖ วัดปทุมวนาราม แปลเรื่ องถวายบิณฑบาตแก่

พระมหากัสสปเถระ ในปุปผวรรค เรื่ องมารดาของนางกาณา เรื่ องภิกษุ ๕๐๐ รู ป เรื่ องพระเถระ
ผูต้ ้ งั อยูใ่ นธรรม และเรื่ องการฟังธรรม ในบัณฑิตวรรค
๑๘. พระมหาหนูหล้า ป.ธ. ๖ วัดปทุมวนาราม แปลเรื่ องปริ นิพพานของพระโคธิกเถระ
และเรื่ องครหทินน์ ในปุปผวรรค เรื่ องสูกรเปรต เรื่ องพระโปฐิลเถระ เรื่ องพระเถระแก่ และเรื่ อง
สัทธิวิหาริ กของพระสารี บุตร ในมัคควรรค

๓๒

๑๙. พระมหาเฉย ป.ธ. ๗ วัดสัมพันธวงศ์ (ต่อมาเป็ นพระเทพปัญญามุนี) แปลเรื่ องบุรุษ
คนใดคนหนึ่ง เรื่ องสัทธิวิหาริ กของพระมหากัสสปเถระ เรื่ องอานนทเศรษฐี เรื่ องโจรผูท้ าํ ลายปม
เรื่ องพระอุ ท ายีเ ถระ เรื่ องภิ ก ษุ ชาวเมื องปาฐา เรื่ องสุ ป ปพุท ธกุ ฏ ฐิ เรื่ องชาวนา และเรื่ อง
นายสุมนมาลาการ ในพาลวรรค เรื่ องพระมหากัปปิ นเถระ ในบัณฑิตวรรค เรื่ องบุพพกรรมของ
พระองค์ และเรื่ องกุมาริ กากิน ไข่ไก่ ในปกิณณกวรรค
๒๐. พระมหาวิน ป.ธ. ๘ วัดราชาธิวาส (ปัจจุบนั เป็ นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์) แปลเรื่ อง
พระอุบลวรรณาเถรี เรื่ องชัมพุกาชีวก เรื่ องอหิเปรต และเรื่ องพระสุ ธรรมเถระ ในพาลวรรค และ
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๒๑. พระครู ธรรมธร
ส (จันโท พื้น ป.ธ. ๕) วัดราชาธิ

เรื่ องภิกษุชาวนครภัททิยะ ในปกิณณกวรรค
พาลวรรค

๒๒. พระมหาบุญสงค์

ป.ธ. ๖(ปั จจุ บนั เป็ นพระราชญาณเทวี ป.ธ. ๗ วัดท่ าโพธิ์

นครศรี ธรรมราช) แปลเรื่ องพระวนวาสีติสสเถระ ในพาลวรรค
๒๓. พระมหาเปลี่ยน ป.ธ. ๗ วัดสัมพันธวงศ์ (ปัจจุบนั เป็ นพระราชวรญาณมุนี ป.ธ.๙
วัดบูรณศิริมาตยาราม) แปลเรื่ องพระราธเถระ ในบัณฑิตวรรค
๒๔. พระมหาจับ ป.ธ. ๗ (พระธรรมปัญญาจารย์ ป.ธ. ๙) วัดโสมนัสวิหาร แปลเรื่ อง
บัณฑิตสามเณร และเรื่ องลกุณฏกภัททิยเถระในบัณฑิตวรรค เรื่ องเจดียท์ องของพระกัสสปทศพล
ในพุทธวรรค เรื่ องอตุลอุบาสก และเรื่ องภิกษุฉพั พัคคีย ์ ในโกธวรรค
๒๕. พระมหาเยื้อน ป.ธ. ๖ วัดบวรนิ เวศวิหาร แปลเรื่ องพระอนุ รุทธเถระ เรื่ องพระ
มหากัจจายนเถระ และเรื่ องพระสารี บุตรเถระ ในอรหันตวรรค
๒๖. พระมหาโปร่ ง ป.ธ. ๙ วัดบวรนิเวศวิหาร แปลทุกเรื่ องในสหัสสวรรค
๒๗. พระมหากําหยัด

ป.ธ. ๙ วัดบวรนิ เวศวิหาร แปลเรื่ องพราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก

เรื่ องพระเสยยสกัต เถระ เรื่ องนางลาชเทวธิ ด า เรื่ องนายพรานสุ นั ข ชื่ อ โกกะ และเรื่ อง
พระติสสเถระผูเ้ ข้าถึงสกุลนายช่างแก้ว ในปาปวรรค
๒๘. พระมหาสนธิ์ ป.ธ. ๕ (ปั จจุบนั เป็ นพระธรรมโสภณ) วัดบวรนิ เวศวิหาร แปล
เรื่ องภิกษุไม่ถนอมบริ ขาร และเรื่ องเศรษฐีชื่อพิฬาลปทกะ ในปาปวรรค เรื่ องมารธิดา เรื่ องยมก
ปาฏิหาริ ย ์ เรื่ องนาคราชชื่อเอรกปัตต์ และเรื่ องภิกษุผไู่ ม่ยนิ ดี ในพุทธวรรค

๓๓

๒๙. พระมหาสอน ป.ธ. ๕ วัดบวรนิเวศวิหาร แปลเรื่ องชน ๓ คน ในปาปวรรค เรื่ อง
พระปธานิกติสสเถระ และเรื่ องมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ ในอัตตวรรค
๓๐. พระมหาใหญ่ ป.ธ. ๔ วัดบรมนิวาส แปลเรื่ องสุปปพุทธศากยะ ในปาปวรรค
๓๑. พระมหาบุญเลิศ ป.ธ. ๔ วัดบรมนิวาส ตรวจแก้เรื่ องภิกษุฉพั พัคคีย ์ ในทัณฑวรรค
๓๒. พระมหาญาณ ป.ธ. ๕ (บัดนี้เป็ นพระธรรมบัณฑิต) วัดบรมนิวาส แปลเรื่ องภิกษุ
ฉัพพัคคีย ์ (เรื่ องที่ ๒) ในทัณฑวรรค
๓๓. พระมหาเฉลียว ป.ธ. ๕ วัดกันมาตุยาราม แปลเรื่ องภิกษุผมู้ ีภณ
ั ฑะมาก ในทัณฑ
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๓๔. พระมหาเอีส
่ยม ป.ธ. ๕ วัดบวรนิเวศวิหาร แปลเรื่ องสันตติมหาอํามาตย์ ในทัณฑ

วรรค และทุกเรื่ องในปิ ยวรรค
วรรค

๓๕. พระมหาอุทยั ป.ธ. ๖ วัดบวรนิเวศวิหาร แปลเรื่ องสุขสามเณร ในทัณฑวรรค
๓๖. พระมหาศิลป์ ป.ธ. ๕ วัดวิเศษการ แปลเรื่ องพระนางมัลลิกาเทวี เรื่ องพระโลฬุทา
ยี-เถระ เรื่ องปฐมโพธิกาล และเรื่ องบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มาก ในชราวรรค
๓๗. พระมหาชุ่ม ป.ธ. ๖ วัดราชประดิษฐ์ แปลทุกเรื่ องในโลกวรรค
๓๘. พระมหาเคล้า ป.ธ. ๕ วัดบูรณศิริมาตยาราม แปลเรื่ องปั ญหาของพระอานนท
เถระ (เรื่ องที่ ๗) และเรื่ องสัมพหุลภิกขุ ในพุทธวรรค
๓๙. พระมหาเนื่อง ป.ธ. ๖ วัดราชประดิษฐ์ แปลทุกเรื่ องในสุขวรรค
๔๐. พระมหาเกตุ ป.ธ. ๕ (ปัจจุบนั เป็ นพระเขมาภิมุขธรรม) วัดเขมาภิรตาราม แปล
เรื่ องภิกษุทูลถามปัญหา และเรื่ องปุณณทาสี ในโกธวรรค
๔๑. พระมหาฟื้ น ป.ธ. ๙ (ต่อมาเป็ นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์) วัดสามพระยา แปล
เรื่ องบุตรของนายโคฆาตก์ เรื่ องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง เรื่ องพระติสสเถระ และเรื่ องพระโลฬุทายีเถระ ในมลวรรค
๔๒. พระมหาภุชงค์ ป.ธ. ๗ วัดราชประดิษฐ์ แปลเรื่ องอุบาสก ๕ คน เรื่ องภิกษุหนุ่มชื่อ
ติสสะ และเรื่ องอุบาสก ๕ คน (เรื่ องที่ ๙) ในมลวรรค
๔๓. พระมหาหวล ป.ธ. ๕ วัดท่าตําหนัก นครชัยศรี แปลเรื่ องเมณฑกเศรษฐี เรื่ อง
พระ อุชฌานสัญญีเถระ และเรื่ องสุภทั ทปริ พพาชก ในมลวรรค

๓๔

๔๔. พระมหาเกษม ป.ธ. ๗ วัดมหาธาตุ แปลทุกเรื่ องในธัมมัฏฐวรรค
๔๕. พระมหาลัภ

ป.ธ. ๘ (ต่ อมาเป็ นพระปิ ยทัสสี ) วัด บรมนิ ว าส แปลเรื่ อ ง

นางกีสาโคตมี และเรื่ องนางปฏาจารา ในมัคควรรค เรื่ องบุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน ในตัณหาวรรค
๔๖. พระมหารพ

ป.ธ. ๕ วัดราชาธิ ว าส แปลเรื่ องพระลกุณ ฏกภัททิยเถระ ใน

ปกิณณกวรรค
๔๗. พระมหาเอื้อ น

ป.ธ. ๕ วัด ราชาธิ ว าส แปลเรื่ อ งนายทารุ สากฏิก ะ ใน

ปกิณณกวรรค
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๔๙. พระมหามานิ
สต ป.ธ. ๖ วัดบวรนิเวศวิหาร แปลเรื
๔๘. พระมหาจันทร์ ป.ธ. ๕ วัดราชาธิวาส แปลเรื่ องภิกษุวชั ชีบุตร ในปกิณณกวรรค

สัตว์ผถู้ กู ทุกข์เบียดเบียน เรื่ องภิกษุผอู้ ยูท่ ี่ฝั่ งแม่นาํ้ ชื่อวัคคุมุทา และเรื่ องบุตรเศรษฐีชื่อเขมกะ ใน
นิรยวรรค

๕๐. พระราชกวี (อาบ ป.ธ. ๖) วัดบวรนิเวศวิหาร แปลเรื่ องอาคันตุกภิกษุ ในนิรยวรรค
๕๑. พระครู ธรรมาธิการ (ฟื้ น ป.ธ. ๗ ต่อมาเป็ นพระธรรมโสภณ) วัดราชบพิธ แปล
ทุกเรื่ องในนาควรรค
๕๒. พระมหาใจ

ป.ธ.๖ (ปั จจุบนั เป็ นที่ พระญาณรัก ขิต) วัดบรมนิ ว าส แปลเรื่ อง

ปลาชื่อกปิ ละ เรื่ องนางลูกสุกร เรื่ องวิพภันตกภิกษุ และเรื่ องเรื อนจํา ในตัณหาวรรค
๕๓. พระมหาบุญรอด ป.ธ. ๗ (ต่อมาเป็ นพระศรี วิสุทธิญาณ ป.ธ. ๙) วัดกันมาตุยาราม
แปลเรื่ องเศรษฐีผไู้ ม่มีบุตร และเรื่ องอังกุรเทพบุตร ในตัณหวรรค
๕๔. พระมหาอินทร์ ป.ธ. ๕ วัดบรมนิวาส (ปัจจุบนั เป็ นพระพิศาลสารคุณ วัดศรี จนั ทร์
จ. ขอนแก่น) แปลทุกเรื่ องในภิกขุวรรค (ยกเว้นเรื่ องพระวักกลิเถระ)
๕๕. พระอมรโมลี

(อาบ อุปคุตฺ โ ต ป.ธ. ๖) วัดบวรนิ เวศวิหาร แปลเรื่ องพระ-

วักกลิเถระ ในภิกขุวรรค
๕๖. พระมหาชาลี ป.ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปลเรื่ องที่ ๑ – ๓๐ ในพราหมณวรรค
๕๗. พระมหาสนัน่ ป.ธ. ๗ (ปัจจุบนั เป็ นพระธรรมวราภรณ์ ป.ธ. ๙) วัดนรนารถฯ แปล
เรื่ องที่ ๓๑ – ๓๙ ในพราหมณวรรค

๓๕

๕๘. พระมหาฉาย ป.ธ. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปลเรื่ องปัญหาของพระอานนทเถระ ใน
พุทธวรรค
การระบุ ปีที่ แปลมี เฉพาะในการทรงแปลของสมเด็จ พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวิชิรญาณวโรรส การแปลของสมเด็จ พระพุทธโฆษาจารย์ และพระมหาพุฒ วัดเทพศิรินทราวาส
เท่านั้น นอกจากนี้ ยังนําฉบับของสนามหลวงซึ่ งใช้ในการสอบพระปริ ยตั ิธรรมของคณะสงฆ์มา
รวบรวมอยูด่ ว้ ย ๓ เรื่ อง คือ เรื่ องภิกษุอสั สชิและปุนพั พสุ กะ เรื่ องพระฉันนะเถระ ในบัณฑิตวรรค
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สาวกเดียรถีย ์ ใน นิรยวรรค
ส ระบุว่า เป็ นของสนามหลวงในปีาพ.ศ.ง ๒๔๗๙ โดยเรื่ องเหล่านี้เกิดจาก

ระบุว่าเป็ นเรื่ องที่แปลเพื่อใช้สอบเปรี ยญ ๖ ประโยค ของสนามหลวงในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ และเรื่ อง

การรวบรวมของพระมหาอู นิสฺสโภ ป.ธ. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดาํ เนินการใน
ครั้งนี้คือเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๔๘๑ รวมทั้งยังทําหน้าที่แปลเองและขอให้พระที่เป็ นคณะกรรมการ
กองตํารา เป็ นเปรี ยญในสํานักเดียวกันและต่างสํานักช่วยแปลดังปรากฏรายชื่อในข้างต้น
จากการศึกษาประวัติความเป็ นมาของพระธรรมบทและอรรถกถาธรรมบทพบว่าพระธรรม
บทเป็ นคัมภีร์ที่รวบรวมคําสอนที่เชื่อว่าเป็ นพระพุทธพจน์ พระธรรมบทถึงถือว่ามีมาตั้งแต่สมัย
พุทธกาล มีการสืบทอดนับแต่สมัยนั้นโดยพระเถราจารย์ดว้ ยวิธีการท่องจํา พร้อมทั้งการแต่งและ
เรี ยบเรี ยงอรรถกถาเพื่ออธิ บายความในคาถาของพระธรรมบทให้มีค วามเข้าใจยิ่ งขึ้ น เมื่อมีการ
สังคายนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า พระธรรมบทนี้ ก็ได้รับการชําระสื บทอดต่อมาและ
เผยแพร่ ไปพร้อมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดิ นแดนต่างๆ มีก ารจดบันทึ กเป็ นลายลักษณ์
อักษรและแปลเป็ นภาษาต่างๆทั้งภาษาตะวันตกและตะวันออก
เมื่อพระธรรมบทและอรรถกถาธรรมบทเข้ามายังประเทศไทยก็ได้รับความนิ ยมแพร่ หลาย
ซึ่งเห็ นได้จ ากมีฉ บับแปลหลายฉบับ และที่สาํ คัญคื อการใช้อรรถกถาธรรมบทเป็ นแบบเรี ยนใน
หลักสูตรเปรี ยญธรรมของคณะสงฆ์ไทยจนถึงปัจจุบนั ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป

๓๖

๔. อรรถกถาธรรมบทในฐานะแบบเรียนของพระสงฆ์ ไทย
พระพุทธเจ้าทรงมีวิธีการสอนด้วยการสนทนา โดยการถามและการตอบเฉพาะ หลักคํา
สอนของพระองค์ได้รับการสื บทอดต่อกันมาเป็ นเวลานาน คําสอนของพระองค์เป็ นมุขปาฐะซึ่ง
สาวกของพระองค์ได้เรี ยนโดยการท่องจําและถ่ายทอดกันมาโดยการบอกเล่า ต่อมามีการรวบรวม
และจัดหมวดหมู่ดว้ ยการสังคายนา สืบทอดด้วยการทรงจําและบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในเวลา
ต่อมา
ในประเทศลังกาสามเณรทุกรู ปจะต้องเรี ยนพระธรรมบทก่อนอุปสมบทเป็ นภิกษุ ด้วยเหตุ
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มักจะยกบทกลอนจากพระธรรมบทเป็ นหัวข้อในการแสดงพระธรรมเทศนา

นี้จึงไม่มีพระสงฆ์รูปใดในลังกาที่ไม่สามารถท่องจําพระธรรมบทตั้งแต่ตน้ จนจบได้ พระนักเทศน์ก็
๔๓

นับตั้งแต่การสังคายนาครั้งที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๔ ได้มีการส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่ศาสนา
ในส่ วนต่างๆของทวีปเอเชียรวม ๙ สาย หนึ่ งในนั้นคือสายของพระโสณะและพระอุตตระได้ไป
เผยแผ่พ ระพุ ทธศาสนาที่ ดิ น แดนสุ ว รรณภู มิ ซึ่ ง นัก โบราณคดี ปั จ จุ บัน ส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ว ยกับ
ข้อสันนิ ษฐานว่าดินแดนสุ วรรณภูมิอยู่ในประเทศไทย ๔๔ โดยค้นพบหลักฐานที่จงั หวัดนครปฐม
เมื่อพระธรรมทูตเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้น ําหลัก ธรรมคําสอนต่ างๆเข้ามาเผยแพร่ ซึ่ ง
เป็ นไปได้ว่าพระธรรมบทคงจะเข้ามาพร้อมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในครั้งนี้ และกลายเป็ น
คัมภีร์ที่ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบนั
สมัยสุ โขทัย
สมัย สุ โ ขทัย (พ.ศ. ๑๗๘๑ – ๑๘๙๓) สัน นิ ษ ฐานว่า ได้น ํา พระไตรปิ ฎกมาจากมอญ
สมัยทวารวดีซ่ึงอาจไม่สมบูรณ์ ๔๕ หลังการสังคายนาพระไตรปิ ฎกในลังกา พระพุทธศาสนาใน
ลังกาเป็ นปึ กแผ่น มากขึ้ น ในช่วงเวลานั้นพระสงฆ์จากประเทศต่างๆรวมทั้งจากประเทศไทยได้
เดินทางไปลังกาเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนา อุปสมบทตามประเพณี ของลังกาและกลับมาเป็ นภิกษุ
๔๓

Winternitz, Maurice, A history of Indian literature, (New Delhi : Oriental Books Reprint Corp.,

1972), 81.
๔๔

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วรรณคดีบาลี, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๒), ๓๘
๔๕

สิ ริวฒั น์ คําวันสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๓๔), ๓๒.

๓๗

สายลัง กาวงศ์ ประมาณ

พุ ท ธศตวรรษที่ ๑๙ ภิ ก ษุ ด ัง กล่ า วก็ ไ ด้อ ยู่ร วมกัน ตั้ง มั ่ น ใน

นครศรี ธรรมราช
ในสมัยพ่ อ ขุน รามคํา แหงทรงนิ มนต์พ ระอุ ปัช ฌาย์จ ากนครศรี ธ รรมราชให้มาทํา พิ ธี
อุปสมบทกุลบุตรที่สุโขทัยและสถาปนาพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ข้ ึนที่สุโขทัย๔๖ เมื่อถึงสมัยนี้
พระไตรปิ ฎกคงจะสมบูรณ์ เพราะได้เพิ่ มมาจากลังกา ดังนั้นการศึกษาของพระสงฆ์จึงเป็ นแบบ
ลังกา คัมภี ร์ต่ างๆคงจะเป็ นอัก ษรสิ งหลและคงจะถ่ายทอด (ปริ ว รรต) เป็ นอัก ษรขอมเรื่ อยมา
จนกระทัง่ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) จึงโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์
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ส ่ ๑ (พญาลิไท) พระองค์ทารงอุงทิศพระราชมณเฑียรเป็ นโรงเรี ยน

พระไตรปิ ฎกเป็ นอักษรไทย๔๗

สอนพระปริ ยัติ ธ รรมแก่ ภิ ก ษุ ส ามเณร อาราธนาพระเถระชาวลัง กาเข้า มาช่ ว ยส่ ง เสริ ม

พระพุทธศาสนาในเมืองสุโขทัย ในรัชสมัยของพระองค์น้ ีมีคมั ภีร์ทางศาสนาจากลังกาเป็ นจํานวน
มากเข้าสู่กรุ งสุโขทัย๔๘ พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ ไตรภูมิกถา โดยทรงรวบรวมสาระจากคัมภีร์
ต่างๆกว่า ๓๐ คัมภีร์ ซึ่งรวมถึงพระธรรมบทด้วย ดังในส่วนนําที่กล่าวไว้ว่า
พระไตรภู มิก ถานี้ ธ เอาออกมาจากแต่ พ ระคัมภี ร์ ใ ดบ้างสิ ้ น เอามาแต่ ใ นพระอรรถกถา
จตุราคมก็มีบา้ ง ในอรรถกถาฎีกาพระอภิธรรมาวดารก็มีบา้ ง ในพระอภิธรรมสังคหก็มีบา้ ง ใน
พระสุ มงั คลวิลาสิ นี ก็มีบ ้าง ในพระปปั ญจสู ทนี ก็มีบา้ ง ในพระสารั ตถปกาสิ นีก็มีบา้ ง ในพระอรรถกถาฎีกาพระวิ นัยก็มีบา้ ง ในพระธรรมบทก็มีบา้ ง ในพระมหาวัคค์ก็มีบา้ ง ในพระธรรมมหากถาก็มีบา้ ง ในพระมธุรัตถวิลาสิ นีกม็ ีบา้ ง ในพระธรรมชาตกก็มีบา้ ง ใน พระชินาลังการก็มี
บ้า ง ในพระสารั ต ถที ป นี ก็ มี บ ้า ง ในพระพุ ท ธวงศ์ ก็ มี บ ้า ง ในพระสารสั ง คหะก็ มี บ ้า ง ใน
พระมิลินทปัญหาก็มีบา้ ง ในพระปาเลยยะก็มีบา้ ง ในพระมหานิทานก็มีบา้ ง ในพระอนาคตวงศ์ก็มี
บ้าง ในพระจริ ยาปิ ฎกก็มีบา้ ง ในพระโลกบัญญัติกม็ ีบา้ ง ในพระมหากัลป์ ก็มีบา้ ง ในพระอรุ ณวตีก็
มีบา้ ง ใน พระสมันตปาสาทิกาก็มีบา้ ง ในพระวิสุทธิ มคั ค์กม้ ีบา้ ง ในพระลักษณาภิธรรมก็มีบา้ ง

๔๖

ภัทรพร สิ ริกาญจน, พระพุทธศาสนาในประเทศไทย : เอกภาพในความหลากหลาย, (กรุ งเทพฯ : คณะศิลปะ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓),๒๘.
๔๗

สิ ริวฒั น์ คําวันสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๓๔), ๓๒ – ๓๓.
๔๘

เรื่องเดียวกัน, ๓๗ – ๓๘.

๓๘

ในพระอนุ ฎีก าหิ งธรรมก็มีบ ้า ง ในพระสารี ริ ก พิ นิ จ ฉั ย ก็มีบ ้า ง ในพระโลกุ ป ปั ต ติ ก็มีบ ้า ง แล
พระธรรมทั้งหลายนี้เอาออกแลแห่งแลน้อยแลเอามาผสมกัน จึงสมมติชื่อว่าไตรภูมิกถาแล๔๙

พระราชนิพนธ์ดงั กล่าวแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเจริ ญรุ่ งเรื องในอาณาจักรสุ โขทัย
คัมภีร์สาํ คัญทางศาสนามีอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก รวมทั้งพระธรรมบทซึ่งน่าจะแพร่ หลายอยู่ในบรรดาผู้
ศึกษาพระพุทธศาสนา พญาลิไทจึงทรงนํามาเป็ นข้อมูลในการทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิกถานี้ดว้ ย
การเรี ยนการสอนพระปริ ยตั ิธรรมในสมัยสุโขทัยนี้ ไม่ปรากฏหลักสูตรแน่ ชดั แต่คงได้แก่
ภาษาบาลี พระไตรปิ ฎก และศิลปะต่างๆ สถานที่เรี ยนได้แก่พระราชมณเทียรเป็ นหลัก ส่ วนตามวัด
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ผูส้ อน การวัดผลการเรี ยนยั

ต่างๆก็คงมีสอนกันเป็ นแหล่งย่อยๆ โดยอาจเป็ นพระมหากษัตริ ยบ์ า้ ง พระเถระผูค้ งแก่เรี ยนบ้างเป็ น
๕๐

ในอาณาจักรล้านนาซึ่งมีความเจริ ญรุ่ งเรื องอยูส่ มัยเดียวกันกับสุโขทัยปรากฏว่าได้มีการส่ ง
พระสาวกไปศึกษาภาษาบาลีในประเทศลังกา ในยุคนี้ถือเป็ นยุคทองของวรรณคดีบาลีของประเทศ
ไทย เพราะเป็ นยุค ที่ พ ระเถระชาวล้า นนาซึ่ งมี ค วามชํานาญด้า นภาษาบาลี ได้แ ต่ งคั ม ภี ร์ ท าง
พระพุท ธศาสนาเป็ นจํา นวนมาก บางเรื่ องยัง ใช้เป็ นหลัก สู ต รการศึก ษาพระปริ ย ตั ิ ธรรมของ
พระสงฆ์ในปัจจุบนั ด้วย และบางเรื่ องก็สูญหายไปเหลือแต่ชื่อคัมภีร์ พระคัมภีร์ต่างๆที่แต่งในสมัย
นี้มีไม่นอ้ ยกว่า ๓๒ คัมภีร์ ทั้งประวัติ อรรถกถา และชาดก เป็ นต้น๕๑ นอกจากนี้ยงั มีการสังคายนา
พระไตรปิ ฎกในรัชสมัยพระเจ้าติโลกราช เมื่อพ.ศ. ๒๐๒๐ และบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรลงบน
ใบลาน ส่งผลให้พระพุทธศาสนาในล้านนามีความเจริ ญรุ่ งเรื องและเข้มแข็งมากขึ้น๕๒ ถือเป็ นการ
สังคายนาพระไตรปิ ฎกครั้งแรกในดินแดนประเทศไทย ทําให้มีคมั ภีร์ที่บนั ทึกลงบนใบลานเพื่อใช้
ในการเผยแผ่และศึกษาพระพุทธศาสนา

๔๙

พญาลิไทย, ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่ วง, พิมพ์ครั้งที่ ๑๓, (กรุ งเทพฯ : องค์การค้าของ สกสค., ๒๕๕๑), ๒.

๕๐

กรมการศาสนา, ประวัติพระพุทธศาสนาแห่ งกรุงรัตนโกสิ นทร์ ๒๐๐ ปี ภาค ๒, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา,
๒๕๒๖), ๔๕๒.
๕๑

สิ ริวฒั น์ คําวันสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,

๒๕๓๔), ๕๑
๕๒

พิพฒั น์ คงประเสริ ฐ, วรรณคดีบาลี, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุ งเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), ๑๒๙.

๓๙

สมัยอยุธยา
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมสมัยที่ทรงพระผนวชได้รับตําแหน่งพระพิมลธรรม ทรงเป็ นผูร้ อบ
รู้พระไตรปิ ฎก มักเสด็จลงพระที่นั ่ งจอมทองบอกบาลีแก่ภิกษุสามเณรทุกวัน มีภิกษุสามเณรจาก
อารามต่างๆไปเรี ยนเป็ นจํานวนมาก๕๓
ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระหว่างพ.ศ. ๒๑๙๙ – ๒๒๓๑ ได้ทรงโปรดให้
คณะสงฆ์ด าํ เนิ นการจัด การศึก ษาพระปริ ยตั ิ ธรรมของคณะสงฆ์อย่า งจริ งจัง โดยมีก ารกําหนด
หลักสู ต ร เวลาเรี ยน การประเมิน ผลและการกําหนดฐานะของผูส้ อบไล่ได้ไว้อย่างชัดเจน ใช้
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พระสุตตันตปิ ฎก ๒๑,๐๐๐
สพระธรรมขันธ์ และพระอภิธรรมปิางฎก ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์

พระไตรปิ ฎกภาษาบาลีจาํ นวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์คือ พระวินยั ปิ ฎก ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
๕๔

ซึ่ง

การวัดผลทางการศึกษาของคณะสงฆ์น้ นั แบ่งออกเป็ น ๓ ชั้น คือ

๑. บาเรี ยนตรี สําหรับผูท้ ี่สามารถแปลพระไตรปิ ฎกในส่วนพระสุตตันตปิ ฎกจบ
๒. บาเรี ยนโท สําหรับผูท้ ี่สามารถแปลพระไตรปิ ฎกในส่ วนพระสุ ตตันตปิ ฎก
และพระอภิธรรมปิ ฎกจบ
๓. บาเรี ยนเอก สําหรับผูท้ ี่สามารถแปลพระไตรปิ ฎกทั้งหมดได้จบ
ในสมัยนี้ ก าํ หนดใช้พระไตรปิ ฎกที่จารึ กลงในใบลานเป็ นหลักสูต รหนังสื อแบบเรี ยน ๕๕
เมื่อเห็นว่ามีความรู้ความสามารถในการแปลพระไตรปิ ฎกได้ดีแล้วก็แจ้งครู บาอาจารย์ให้ทราบ และ
ให้เจ้าสํานักเรี ยนกราบทูลพระเจ้าอยูห่ วั เพื่อประกาศการสอบขึ้นเรี ยกว่า “สอบสนามหลวง”๕๖ จะ
เห็ นได้ว่าสมัยอยุธยาได้มีก ารวางแนวทางการศึก ษาพระปริ ยตั ิ ธรรมของคณะสงฆ์ไทยไว้อย่าง
ชัดเจน การดําเนินการเรี ยนการสอนและการสอบนี้ดาํ เนินมาจนสิ ้ นสมัยอยุธยา

๕๓

สิ ริวฒั น์ คําวันสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๓๔), ๕๘.
๕๔

กรมการศาสนา, ประวัติพระพุทธศาสนาแห่ งกรุงรัตนโกสิ นทร์ ๒๐๐ ปี ภาค ๒, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา,
๒๕๒๖), ๔๕๘.
๕๕
๕๖

เรื่องเดียวกัน.

กรมการศาสนา, ประวัติพระพุทธศาสนาแห่ งกรุงรัตนโกสิ นทร์ ๒๐๐ ปี ภาค ๒, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา,
๒๕๒๖), ๔๕๘.

๔๐

สมัยธนบุรี
ในสมัยธนบุรี (พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕) แม้จะอยู่ในช่วงการกอบกูเ้ อกราชและรวบรวม
บ้า นเมื อ งให้ เ ป็ นปึ กแผ่น แต่ พ ระมหากษัต ริ ย์ก็ ท รงใส่ พ ระทัย ในการฟื้ นฟูแ ละทะนุ บ ํา รุ ง
พระพุทธศาสนา โดยได้ทรงจัดสังฆมณฑลให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ทรงบูรณะพระอารามต่างๆ
บํารุ งการเล่าเรี ยนพระไตรปิ ฎก และที่สาํ คัญคือทรงโปรดให้มีการรวบรวมพระไตรปิ ฎกซึ่งกระจัด
กระจายตามหัวเมืองต่างๆมาชําระ แม้พระองค์จะสวรรคตเสี ยก่อนแต่ก็ถือเป็ นพระราชกรณี ยกิจที่
สําคัญต่อการดํารงอยูข่ องพระพุทธศาสนาและคัมภีร์ที่รวบรวมคําสอนต่างๆ ส่วนการเรี ยนการสอน
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และการสอบวัดผลพระปริ ยตั ิธรรมยังคงรู ปแบบตามสมัยอยุธยา๕๗
สมัยรัตนโกสินทร์

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก (รัชกาลที่ ๑) แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ทรง
เห็ น ว่ าพระไตรปิ ฎกที่ มี อยู่น้ ัน ยัง มีค วามบางส่ ว นที่ ค ลาดเคลื่ อน จึ งโปรดให้มีก ารสังคายนา
พระไตรปิ ฎกขึ้นในปี พ.ศ. ๒๓๓๒ ถือว่าเป็ นการปรับปรุ งตําราทางด้านพระพุทธศาสนาของไทย
ให้ถูกต้องครบถ้วน๕๘ การเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมยังคงดําเนิ นการตามสมัยอยุธยา คัมภีร์ต่างๆใน
สมัยนี้ยงั คงเป็ นอักษรขอมทั้งหมด๕๙
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒) มีการปรับปรุ งการเรี ยนการ
สอนของคณะสงฆ์ ซึ่งแต่เดิมมาการเรี ยนการสอนกําหนดไว้เพียง ๓ ชั้นคือ
บาเรี ยนตรี เรี ยนพระสูตร
บาเรี ยนโท เรี ยนพระสูตร และพระวินยั
บาเรี ยนเอก เรี ยนพระสูตร พระวินยั และพระอภิธรรม
๕๗

กรมการศาสนา, ประวัติพระพุทธศาสนาแห่ งกรุงรัตนโกสิ นทร์ ๒๐๐ ปี ภาค ๒, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา,
๒๕๒๖), ๔๕๘.
๕๘

พระมหาอุดม นุพนั ธ์, “การศึกษาภาวะเครี ยดจากการเรี ยนของพระภิกษุสามเณรสํานักเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกบาลีในส่วนกลาง”, (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะ
แนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐), ๒๑.
๕๙

สิ ริวฒั น์ คําวันสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๓๔), ๗๖.

๔๑

การเรี ยนคงจะไม่ได้เรี ยนทั้งหมด อาจคัดเลือกบางเรื่ องจากบางคัมภีร์ในแต่ละปิ ฎกมาเรี ยน
ความรู้ อาจจะไม่เพียงพอที่จ ะเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นภาลัย
(รั ชกาลที่ ๒) จึ ง ได้ทรงให้เปลี่ยนแปลงเสี ยใหม่ เป็ น ๙ ประโยค กําหนดหลัก สู ต รให้ยากขึ้ น
ตามลําดับ๖๐ โดยเฉพาะการใช้แบบเรี ยนพบว่ามีการกําหนดให้ใช้อรรถกถาธรรมบทเป็ นหนังสื อ
เรี ยนในระดับประโยค ๑ – ๒ – ๓ และพระสงฆ์ที่เรี ยนจะต้องสอบแปลคัมภีร์อรรถกถาธรรมบทให้
ได้คราวเดียวทั้ง ๓ ประโยค จึงนับว่าเป็ นบาเรี ยนชั้น จัตวาหรื อบาเรี ยนสามัญ๖๑ เมื่อสอบได้ ๔
ประโยค เรี ยกว่าเปรี ยญ ๔ ประโยค ต่อไปจนจบสอบได้ประโยค ๙ เรี ยกว่าเปรี ยญ ๙ ประโยค๖๒
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พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุ
ส ชิตชิโนรสให้ทรงรับพระภาระในสอบไล่
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั ่ งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) โปรดเกล้าฯอาราธนาสมเด็จ

สูตร คือ ธรรมบท มงคลทีปนี และสารัตถสังคหะ โดยก่อนจะขึ้นแปลธรรมบท จะต้องเรี ยนสนธิ
และนามมาก่อน เรี ยกกันว่า เรี ยนมูลกัจจายนะ๖๓

ในรัชสมัยนี้มีการชําระตรวจสอบพระไตรปิ ฎกอย่างจริ งจัง พ.ศ. ๒๓๘๕ และพ.ศ. ๒๓๘๗
โปรดเกล้าฯให้ส่งพระสมณทูตไปลังกาเพื่อสื บหาพระไตรปิ ฎกฉบับลังกาเข้ามาในประเทศไทย
และคัมภีร์ใดที่ลงั กาไม่มี พระองค์ก็พระราชทานไปแลกเปลี่ยนและคัดลอก นอกจากนี้ ยงั ทรงให้
พระมอญไปสื บหาพระไตรปิ ฎกจากทางรามัญประเทศเข้ามาถวายอีก ทางหนึ่ ง จึงทําให้มีคมั ภี ร์
พระไตรปิ ฎกจากต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น อีกทั้งยังทรงดําริ จะให้แปลพระไตรปิ ฎกเป็ น
ภาษาไทย จึงทรงวางฎีกาพระสงฆ์ที่จะทําหน้าที่เทศน์ ให้เทศน์เรื่ องในพระไตรปิ ฎก และจะต้อง

๖๐

สิ ริวฒั น์ คําวันสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๓๔), ๘๓.
๖๑

พระมหาอุดม นุพนั ธ์, “การศึกษาภาวะเครี ยดจากการเรี ยนของพระภิกษุสามเณรสํานักเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนก
บาลีในส่วนกลาง”, (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐), ๒๒.
๖๒

สิ ริวฒั น์ คําวันสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๓๔), ๘๓.
๖๓

กรมการศาสนา, ประวัติพระพุทธศาสนาแห่ งกรุงรัตนโกสิ นทร์ ๒๐๐ ปี ภาค ๒, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา,
๒๕๒๖), ๔๖๔.

๔๒

แต่งแปลเป็ นภาษาไทยสําหรับถวายเทศน์แด่พระองค์ จึงทําให้มีคมั ภีร์พระไตรปิ ฎกเป็ นอักษรไทย
จํานวนมาก๖๔
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ (รัชกาลที่ ๔) โปรดเกล้าฯให้มีก ารตรวจสอบ
จํานวนพระไตรปิ ฎกและสร้างฉบับที่ขาดหายไปจนครบ และยังโปรดเกล้าฯให้สร้างพระไตรปิ ฎก
ฉบับใหม่ข้ ึนอีกด้วย๖๕
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) เป็ นช่วงการพัฒนาประเทศ
ให้เจริ ญทัดเทียมอารยประเทศโดยเฉพาะด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๔๒๘ โปรดเกล้าฯให้อารามเป็ น
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ให้เล่าเรี ยนหนังสื อไทย ลายมือ วิชาหนังสื อและเลขโหร เลขตลาด ฯลฯ

โรงเรี ยนสอนหนังสือแก่พระเณรและศิษย์วดั โดยแต่งตั้งให้พระสงฆ์เป็ นครู ถ้าไม่มีพระสงฆ์จะใช้
โดยมีพระราชประสงค์เพื่อเป็ นการรักษาวิชาไว้และเผยแพร่ แก่กุลบุตรและพระเณร อีกทั้งวิชาการ
เหล่านี้ก็เป็ นประโยชน์ที่จะเรี ยนพระไตรปิ ฎกเป็ นการเกื้อกูลแก่พระศาสนา๖๖ ต่อมาพ.ศ. ๒๔๓๒
ทรงสถาปนามหาธาตุวิทยาลัย ตามพระราชดําริ ที่จะยกฐานะการศึกษาของประเทศให้สูงถึงขึ้ น
มหาวิทยาลัยต่ อไป พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้พระราชทานนามใหม่ว่า “มหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย ”
เพื่อให้เป็ นที่ศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมและวิชาขั้นสูง และในพ.ศ. ๒๔๓๖ ก็โปรดเกล้าฯให้เปิ ดขึ้นอีก
แห่ งหนึ่ งที่วดั บวรนิ เวศวิหาร พระราชทานนามว่า “มหามกุฏราชวิทยาลัย” เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แด่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ ๔)๖๗
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาในอดีตของไทยแต่เดิมจารึ กด้วยอักษรขอม ดังนั้นพระสงฆ์จึง
ต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้อกั ษรขอมเป็ นอย่างดีดว้ ย ต่อมาพ.ศ. ๒๔๓๔ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ ๕) ได้ทรงโปรดให้มีการพิมพ์พระไตรปิ ฎกฉบับภาษาไทยขึ้น

๖๔

สิ ริวฒั น์ คําวันสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๓๔), ๘๘ – ๘๙.
๖๕

เรื่องเดียวกัน, ๑๐๐.

๖๖

เรื่องเดียวกัน, ๑๐๗.

๖๗

เรื่องเดียวกัน.

๔๓

เป็ นครั้ งแรกและส่ ง เสริ มให้ พ ระมหาเถระในสมัย นั้น รจนาหนัง สื อ ด้ว ย ๖๘ ทํา ให้ก ารศึ ก ษา
พระไตรปิ ฎกและคัมภีร์ต่างๆทางพระพุทธศาสนาแพร่ หลายมากยิง่ ขึ้น
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ ๖) เริ่ มการศึกษาแบบนักธรรม
ขึ้น คู่ก ับฝ่ ายเปรี ยญ ยังคงเป็ นการศึก ษาของพระสงฆ์ฝ่ายเดี ยว ต่ อมาในสมัยพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) มีการเปิ ดโอกาสให้ฆราวาสชายหญิงเรี ยนได้ด ้ว ย ในพ.ศ.
๒๔๗๒ แยกเป็ นแผนกธรรมสําหรับภิกษุสามเณรและแผนกธรรมสําหรับฆราวาส แบ่งเป็ น ๓ ชั้น
คือชั้นตรี โท และเอก มีการสอบเปรี ยญด้วยข้อเขียนถึงเปรี ยญธรรม ๙
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ฐานะเป็ นแบบเรี ยนหลักสูสตรพระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทยมาแต่อดีต ซึ่งคงจะเข้ามา
ในส่วนอรรถกถาธรรมบทซึ่งเป็ นคัมภีร์อธิบายความคาถาในพระธรรมบทมีความสําคัญใน

พร้อมกับพระไตรปิ ฎกเมื่อครั้งที่พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ ในประเทศไทย ยังไม่พบหลักฐาน
ชัดเจนว่ามีการแปลเป็ นภาษาไทยครั้งแรกเมื่อใดและใครเป็ นผูแ้ ปล โดยสันนิ ษฐานว่าคงจะเป็ น
คณะพระเถระองค์สาํ คัญและมีการแปลหลายสํานวนเนื่ องจากใช้ในการเรี ยนของคณะสงฆ์ โดย

อาจมีการแปลเป็ นภาษาไทยบ้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั ่ งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีการวางฎีกาให้
พระแต่งแปลเรื่ องที่ จะเทศน์ซ่ึงเป็ นเรื่ องในพระไตรปิ ฎกนั้นเป็ นภาษาไทยสําหรับถวายเทศน์แด่
พระองค์ และแปลเป็ นภาษาไทยอย่างเป็ นทางการในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
ที่ทรงโปรดเกล้าฯให้พิมพ์พระไตรปิ ฎกด้วยอักษรไทยขึ้นเป็ นครั้งแรก
แม้จ ะปรากฏชื่ อ อรรถกถาธรรมบทชัด เจนในการใช้เ ป็ นหนั ง สื อเรี ยนหลั ก สู ต ร
พระปริ ยตั ิธรรมของคณะสงฆ์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๒ แต่ก็ไม่ปรากฏชื่อผูแ้ ปล จนกระทัง่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์
ทรงจัดการการศึกษาของภิกษุสามเณรและกําหนดการใช้แบบเรี ยนอย่างเหมาะสม โดยได้ทรงชําระ
อรรถกถาธรรมบท หรื อธัมมปทัฏฐกถาเพื่อใช้เป็ นแบบเรี ยนบาลีของคณะสงฆ์ไทยเรื่ อยมา
สมเด็ จ พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิ ร ญาณวโรรส ๖๙ทรงเป็ นพระเจ้าลูก ยาเธอใน
พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้า เจ้า อยู่หัว (รั ช กาลที่ ๔) และเจ้า จอมมารดาแพ ประสู ติ เ มื่ อ

๖๘

พระมหาอุดม นุพนั ธ์, “การศึกษาภาวะเครี ยดจากการเรี ยนของพระภิกษุสามเณรสํานักเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนก
บาลีในส่วนกลาง”, (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐), ๒๕.

๔๔

วัน ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๐๓ ทรงศึก ษาภาษาบาลีและอัก ษรขอม รวมทั้งภาษาอังกฤษและ
วิชาการสมัยต่างๆ ตั้งแต่ยงั ทรงพระเยาว์ เมื่อ

พระชนม์มายุ ๒๐ พรรษาทรงพระผนวช ศึกษา

พระปริ ยตั ิธรรมจนแตกฉาน ในปี พ.ศ. ๒๔๕๓ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงรั บสถาปนาขึ้ นเป็ นองค์สกลมหาสังฆปริ ณ ายกหรื อสมเด็จ พระสังฆราช ต่ อมาพ.ศ. ๒๔๖๔
ได้รับสถาปนาเปลี่ยนคํานําหน้าพระนามเป็ นสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ทรงเป็ นพระอุ ปั ธ ยาจารย์ข องพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้ า อยู่หั ว (รั ช กาลที่ ๖)
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ ๗) สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้าลูกยาเธอ
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ที่ เ ป็ นประโยชน์ แ ก่ พ ส
ระพุ ท ธศาสนาและประเทศชาติ ห ลายประการ สิ ้ นพระชนม์ เ มื่ อ
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั อีกหลายพระองค์ พระองค์ได้ทรงบําเพ็ญพระกรณี ยกิจ

วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ รวมพระชนมายุได้ ๖๒ พรรษา

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยให้
เข้ารู ปตามระบบการศึก ษาแผนปั จ จุ บัน ทั้งฝ่ ายธรรมและบาลี มีก ารกําหนดใช้แบบเรี ย นอย่าง
เหมาะสมซึ่งมีท้ งั แบบเรี ยนที่ทรงพระนิพนธ์ รวบรวม เรี ยบเรี ยงและชําระขึ้นเป็ นจํานวนมาก อรรถ
กถาธรรมบทนี้เป็ นแบบเรี ยนที่ทรงชําระขึ้นและใช้เป็ นแบบเรี ยนบาลีเรื่ อยมาจนถึงปัจจุบนั ดังนี้๗๐
แบบเรี ยนบาลี หลักสูตรประโยค ๑ – ๒ – ๓ ใช้ ภาค ๑ - ๘ (แปลบาลีเป็ นไทย)
แบบเรี ยนบาลี หลักสูตรประโยค ๔

ใช้ ภาค ๑ - ๘ (บอกสัมพันธ์)

แบบเรี ยนบาลี หลักสูตรประโยค ๕

ใช้ ภาค ๑ – ๔ (แปลไทยเป็ นบาลี)

แบบเรี ยนบาลี หลักสูตรประโยค ๖

ใช้ ภาค ๑ – ๘ (แปลไทยเป็ นบาลี)

การศึกษาพระปริยตั ธิ รรมในปัจจุบัน
การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมตามหลักสูตรสนามหลวงสมัยปัจจุบนั แบ่งออกเป็ น ๒ แผนก คือ
แผนกธรรม แบ่งออกเป็ น ๒ สาขาสําหรับภิกษุสามเณรและสําหรับคฤหัสถ์ การศึกษา
แผนกธรรมของภิ ก ษุ ส ามเณรเรี ยกว่ า “นั ก ธรรม (น.ธ.)” ส่ วนของคฤหั ส ถ์ เ รี ยกว่ า
๖๙

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระประวัติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระยาวิชิรญาณวโรรส, พระนคร : มงคลการ
พิมพ์, ๒๕๑๔), [๑]-[๒].
๗๐

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระประวัติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระยาวิชิรญาณวโรรส, พระนคร : มงคลการ
พิมพ์, ๒๕๑๔), ๒๑๙.

๔๕

“ธรรมศึกษา (ธ.ศ.)” การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกธรรมมี ๓ ชั้น คือ ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก
ศึกษาวิชาแต่งกระทูธ้ รรม วิชาธรรม วิชาประวัติ และวิชาวินยั ๗๑
แผนกบาลี เรี ยกว่า เปรี ยญธรรม (ป.ธ.) มี ๙ ชั้น เรี ยกว่า ๙ ประโยค
ผูท้ ี่จะศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมต้องบวชเป็ นสามเณรหรื อพระ เรี ยนบาลีไวยากรณ์ ธรรมบท
และนักธรรมชั้นตรี ควบคู่กนั ไป ผูส้ อบเปรี ยญธรรม ๓ จะต้องสอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี ก่อน ผูท้ ี่
จะสอบเปรี ยญธรรม ๔ ต้องสอบได้นกั ธรรมโทก่อน และผูท้ ี่จะสอบเปรี ยญธรรม ๗ ก็ตอ้ งสอบได้
นักธรรมเอกก่อน เปรี ยญธรรมแบ่งออกเป็ นชั้นตรี โท และเอก ดังนี้
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เปรี ยญ ๓

เป็ น

เปรี ยญธรรมตรี

เปรี ยญ ๔, ๕, ๖

เป็ น

เปรี ยญธรรมโท

เปรี ยญ ๗, ๘, ๙

เป็ น

เปรี ยญธรรมเอก

การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมที่ใช้พระธรรมบทเป็ นแบบเรี ยนคือการศึกษาในแผนกบาลีซ่ึงมี
แนวการศึกษาดังนี้
ประโยคเปรี ยญธรรม ๑ – ๒
๑. วิชาบาลีไวยากรณ์ แบ่งออกเป็ น อักขรวิธี วจีวภิ าค วากยสัมพันธ์ และฉันทลักษณ์
๑.๑ อักขรวิธี ใช้ตาํ ราสมัญญาภิธานและสนธิ
๑.๒ วจีวภิ าค ใช้ตาํ รานามศัพท์ อาขยาตและกิตต์ สมาสและตัทธิต
(๑.๑ – ๑.๒ เป็ นวิชาหนึ่ ง ใช้เวลาศึกษาราว ๑ ปี เมื่อมีความรู้ไวยากรณ์ บา้ งแล้วก็มกั จะ
เรี ยนการใช้คาํ บาลีไปด้วย คือการแปลธมฺมปทฏฺ ฐกถา หรื อเรี ยกสั้นๆว่าแปลธรรมบทไปด้วย)๗๒
๒. วิชาแปลมคธเป็ นไทย คือแปลธรรมบทภาค ๑ -๔ แปลทั้งโดยพยัญชนะ คือ ตาม
ไวยากรณ์ที่เรี ยนมา มีท้ งั อายตนิบาต วจนะ และกริ ยาก็แปลออกกาลทุกตัว และแปลโดยอรรถ คือ
ละทิ ้ งอายตนิบาตหรื อกาลเสียบ้าง
๗๑

หยด ขจรยศ, บาลีปริทัศน์ , พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรื องธรรม, ม.ป.ป)., ๑-๓.

๗๒

หยด ขจรยศ, บาลีปริทัศน์ , พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรื องธรรม, ม.ป.ป)., ๖.

๔๖

เมื่อสอบ ๒ วิชานี้ได้ เป็ นเปรี ยญธรรม ๒๗๓
ประโยคเปรี ยญธรรม ๓
๑. วิชาแปลมคธเป็ นไทย ใช้ธรรมบทภาค ๕ – ๘ แปลทั้งโดยพยัญชนะและโดยอรรถ
๒. วิชาสัมพันธ์ ว่าด้วยความเกี่ยวข้องของศัพท์นามศัพท์คุณ และกริ ยานั้นๆ โดยสัมพันธ์
ในธรรมบทภาคที่ ๕ – ๘ ภาคใดภาคหนึ่ง มีตาํ ราคือ วากยสัมพันธ์ เฉพาะที่สมั พันธ์เป็ นภาษาไทย
เรี ยนควบคู่กนั ไปในระหว่างการเรี ยนแปลธรรมบท
๓. วิชาบาลีไวยากรณ์ ดังที่เรี ยนมาในชั้นเปรี ยญธรรม ๑ – ๒ นั้น
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๔. วิชาบุรพภาค คือเรี ยนถึงเรื่ องหนังสือถูก คือ อ่านถูก เขียนถูกและใช้ถกู และแบบแผน
ของหนังสือต่างๆ

เมื่อสอบได้นกั ธรรมตรี แล้วสอบไล่ได้ท้ งั ๔ วิชานี้อีก จึงเป็ นเปรี ยญธรรม ๓ การศึกษาชั้น
นี้ใช้เวลาเรี ยน ๑ – ๒ ปี
ประโยคเปรี ยญธรรม ๔
๑. วิชาแปลไทยเป็ นมคธ ใช้ธรรมบทภาค ๑ ให้แปลความภาษาไทยซึ่งแปลมาจากธรรม
บทภาค ๑ นั้น ให้เป็ นภาษามคธ คือเป็ นเหมือนธรรมบทนั้นอีก
๒. วิชาแปลมคธเป็ นไทย เรี ยนมังคลัตถทีปนี อธิบายมงคลสู ตรที่พระสวดมนต์ในเจ็ด
ตํานาน ว่าด้วยมงคล ๓๘ ประการ พร้อมทั้งมูลเหตุเรื่ องราวเป็ นมาของสูตรนี้ อธิบายธรรมะสูงขั้น
กว่าธรรมบท มังคลัตถทีปนี มี ๒ ภาค เรี ยนเฉพาะภาค ๑ เวลาเรี ยนแปลทั้งโดยพยัญชนะและ
โดยอรรถ
ตั้งแต่เปรี ยญธรรม ๔ – ๙ วิชาแปลมคธเป็ นไทย เวลาสอบแปลโดยอรรถอย่างเดียวไม่มี
สอบแปลโดยพยัญชนะ
ประโยคเปรี ยญธรรม ๕
๑. วิชาแปลไทยเป็ นมคธ เรี ยนธรรมบทภาค ๒ – ๔ ซึ่งแปลเป็ นภาษาไทยแล้วให้เป็ น
ภาษามคธตามเดิม
๗๓

เรื่องเดียวกัน.

๔๗

๒. วิชาแปลมคธเป็ นไทย เรี ยนมังคลัตถทีปนี ภาค ๒
ประโยคเปรี ยญธรรม ๖
๑. วิชาแปลไทยเป็ นมคธ เรี ยนธรรมบทภาค ๕ – ๘
๒. วิชาแปลมคธเป็ นไทย เรี ยนตติย จตุตถ ปัญจมสมันตปาสาทิกา อธิบายพระวินยั
ประโยคเปรี ยญธรรม ๗
๑. วิชาแปลไทยเป็ นมคธ เรี ยนมังคลัตถทีปนี ภาค ๑
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เมื่อสอบนักธรรมเอกได้
ส แล้ว สอบทั้ง ๒ วิชานี้ได้เป็านเปรีง ยญธรรม ๗

๒. วิชาแปลมคธเป็ นไทย เรี ยนปฐม ทุติยสมันตปาสาทิกา

ประโยคเปรี ยญธรรม ๘
๑. วิชาแต่งฉันท์มคธ จํานวน ๓ ฉันท์ใน ๖ ฉันท์
๒. วิชาแปลไทยเป็ นมคธ เรี ยนปฐมสมันตปาสาทิกา
๓. วิชาแปลมคธเป็ นไทย เรี ยน ปกรณ์วิเสส วิสุมธิมรรค ๓ ภาค
ประโยคเปรี ยญธรรม ๙
๑. วิชาแต่งไทยเป็ นมคธ คือแต่งความไทยๆเป็ นภาษามคธ
๒. วิชาแปลไทยเป็ นมคธ ใช้ความภาษาไทยจากวิสุทธิมรรค ๓ ภาค
๓. วิชาแปลมคธเป็ นไทย เรี ยนหนังสือ อภิธมั มัตถวิภาวินี
การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมของคณะสงฆ์นบั แต่พระพุทธศาสนาเจริ ญมัน่ คงในประเทศลังกา
เผยแผ่เข้ามาสู่ประเทศไทย คัมภี ร์พระธรรมบทและอรรถกถาธรรมบทมีความสําคัญอย่างยิ่งใน
ฐานะแบบเรี ยนของสงฆ์ พระธรรมคําสอนจากพระธรรมบทก็เป็ นคําสอนที่พระสงฆ์นิ ยมนํามา
เทศนาสัง่ สอนพุทธศาสนิกชน การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมขั้นต้นของพระสงฆ์ไทยต้องผ่านการเรี ยน
และสามารถแปลคัมภี ร์ท้ งั จากภาษาบาลีเป็ นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็ นภาษาบาลีได้อย่าง
แม่นยํา ทั้งนี้เพื่อให้พระสงฆ์นาํ คําสอนในพระธรรมบทมาเผยแพร่ แก่ประชาชน

บทที่ ๓
ตัวบทของเรื่องเล่าในอรรถกถาธรรมบท
อรรถกถาธรรมบทมีลกั ษณะเป็ นวรรณกรรมคําสอนดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ ๑ เนื่ องจากมี
ลักษณะการกล่าวถึงคําสอนทางพระพุทธศาสนาในรู ปแบบบันเทิงคดีหรื อลักษณะการเล่าเรื่ องแบบ
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บันเทิงคดี เพื่อดึงดูดความสนใจและเกิดความเพลิดเพลิน ทางสุ นทรี ยภาพจนค่ อยๆโน้มนําเข้าสู่
ธรรมะได้ง่าย

พระธรรมบทเป็ นคัมภีร์ที่รวบรวมคําสอนทางพระพุทธศาสนาซึ่งแต่เดิมมีเพียงคาถาสั้นๆ
ซึ่งเวลาผ่านนานไปอาจทําให้ผฟู้ ังไม่เข้าใจหรื ออาจตีค วามคลาดเคลื่อนได้ อรรถกถาจารย์จึงได้
รวบรวมและเรี ยบเรี ยงคําอธิบายคาถานั้นๆหรื อที่เรี ยกว่า “อรรถกถา” ขึ้นเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
โดยแทรกเรื่ องเล่าทํานองนิทานเพื่อเป็ นอุทาหรณ์หรื อตัวอย่างความประพฤติตามหัวข้อธรรมต่างๆ
ที่ตอ้ งการชี้แนะ
พระธรรมคําสัง่ สอนในพระพุทธศาสนามีหลายระดับ มีความยากง่ายต่างกัน ตลอดจนผูท้ ี่
รับฟังคําสัง่ สอนนั้นก็มีความหลากหลาย แตกต่างกันทั้ง เพศ วัย ฐานะ และความรู้ ความตอนหนึ่ ง
ในบทประณามพจน์ข องอรรถกถาชาดกกล่าวว่า “พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าองค์น้ ัน
เทวดาและมนุษย์บูชาแล้วโดยความเต็มใจ อันประณี ตสุขุมละเอียดยิง่ นัก ลึกซึ้งยากที่สรรพสัตว์ผมู้ ี
กิ เลสหนาจะรู้ จ ริ งเห็ น จริ ง ได้” ๑ ด้ว ยเหตุ ที่ พระธรรมเป็ นของยากและลึก ซึ้ ง รวมทั้ง ผูฟ้ ั งก็ มี
ความหลากหลาย พระพุทธเจ้าจึงต้องทรงหากลวิธีการสอนเพื่อช่วยให้เวไนยสัตว์เข้าใจพระธรรม
ได้ง่ายขึ้น หนึ่งในกลวิธีที่พระพุทธองค์ทรงใช้คือการใช้นิทานอุทาหรณ์ การยกอุทาหรณ์และการ
เล่านิทานประกอบการสอนช่วยให้เข้าใจความได้ง่ายและชัดเจนขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้จาํ แม่นยํา เห็น
จริ งตามคําสอนและทําให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินทําให้การเรี ยนการสอนธรรมะมีรสยิ่งขึ้น
พระพุทธเจ้าทรงใช้อุทาหรณ์ และนิ ทานประกอบการสอนเป็ นจํานวนมาก เห็น ได้จากการที่ใน

๑

ส.อ.ส. พระคัมภีร์ชาดกแปล เล่ม ๑ หน้า ๑๙ อ้างถึงใน เฉลิม มากนวล, การวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบนิ ทานชาดก

กับนิ ทานอีสป, (กรุ งเทพฯ : หน่วยศึกษานิ เทศก์ กรมการฝึ กหัดครู , ๒๕๑๘).

๔๘

๔๙

คัมภีร์ต่างๆมีอุทาหรณ์และนิ ทานปรากฏอยู่ทวั ่ ไป เฉพาะคัมภีร์ชาดกอย่างเดียวก็มีนิทานชาดกถึง
๕๔๗ เรื่ อง๒
การใช้นิทานเพื่อเป็ นตัวอย่างพฤติกรรมสอดคล้องกับคําสอนของพระพุทธศาสนา โดยมี
ความสนุกสนานเพลิดเพลินช่วยชักจูงให้สนใจฟังเป็ นกลวิธีที่จงใจที่จะผสมผสานเรื่ องธรรมะกับ
ความเพลิด เพลิน เข้าด้วยกัน จึงมีการจัดวางเรื่ องเล่าอย่างเป็ นระบบ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ น่า สนใจศึกษา
ระเบี ย บการเล่าเรื่ องนั้น ว่ามีล ัก ษณะอย่างไร ในบทนี้ จึ งเป็ นการศึก ษาตัว บทของเรื่ องเล่า ใน
อรรถกถาธรรมบท เพื่อให้เห็นลักษณะทางวรรณกรรมและระเบียบการเล่าเรื่ องได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
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๑. ระเบียบการเล่าเรื่องในอรรถกถาธรรมบท
ส

นัก ปราชญ์และพุทธศาสนิ ก ชนทั้งหลายนิ ยมเรี ยกพระพุท ธเจ้าว่าพระบรมศาสดา ซึ่ ง
แปลว่ า พระศาสดาผูย้ อดเยี่ย ม หรื อ ผูเ้ ป็ นยอดของครู ๓ แสดงถึง การเคารพบูช าและยกย่อ ง
พระพุทธองค์ในฐานะทรงเป็ นนักการสอนที่มีพระปรี ชาสามารถในการอบรมสั ่ งสอนและทรง
ประสบความสําเร็ จในงานสอนนี้เป็ นอย่างดี
พุทธวิธีในการสอนที่ทาํ ให้ผเู้ รี ยนประสบความสําเร็ จในการเรี ยนคือบรรลุธรรมนั้นมีหลาย
วิ ธี หนึ่ งในวิ ธี เ หล่ า นั้ นคื อ การยกอุ ท าหรณ์ แ ละการเล่ า นิ ท านประกอบ ในอัง คุ ต ตรนิ ก าย
พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระองค์ทรงสอนธรรมะด้วยมีนิทานเป็ นพื้นฐาน หมายความว่าพระองค์ทรง
สอนธรรมให้แก่บุคคลหรื อกลุ่มชนต่างๆเพราะมีเหตุหรื อที่มา พระเถรานุ เถระได้เห็นความสําคัญ
ของนิทานว่าเป็ นส่วนสําคัญที่ผศู้ ึกษาพระธรรมเทศนาควรรู้เพราะจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
ดังนั้นเมื่อมีการสังคายนาพระไตรปิ ฎก นอกจากจะบันทึกพระพุทธวจนะแล้วก็ยงั มีการบันทึกส่ วน
ที่เป็ นนิทานหรื อที่มาของเรื่ องที่สอนเข้าไปด้วย๔ อรรถกถาจารย์จึงได้รับความคิดเรื่ อง “นิ ทาน” มา
ตั้งแต่สมัยพุทธกาล
๒

พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต), เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้ า, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุ งเทพฯ : มูลนิ ธิพทุ ธธรรม,

๒๕๓๒), ๔๘.

๓๑๘.

๓

เรื่องเดียวกัน, ๑.

๔

สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ประวัติวรรณคดีในอินเดียและลังกา, (กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖),

๕๐

อรรถกถาธรรมบทเป็ นคัมภีร์อธิบายคาถาในพระธรรมบทก็ปรากฏเรื่ องเล่าทํานองนิ ทาน
ซึ่งเป็ นที่มาของคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าด้วย เนื้ อหาในอรรถกถาธรรมบทแบ่งออกเป็ น ๒๖
วรรค แต่ละวรรคจะประกอบด้วยเรื่ องที่อธิบายคาถาวรรคละประมาณ ๘ – ๑๔ เรื่ อง รวมทั้งสิ ้ น
๓๐๒ เรื่ อง ซึ่งถือว่าเป็ นจํานวนไม่น้อย นอกจากนี้ ยงั ปรากฏลักษณะองค์ประกอบของวรรณคดี
พระพุทธศาสนากล่าวคือ นิทานทุกเรื่ องในอรรถกถาธรรมบทอาจประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้๕
๑. อารัมภบท ได้แก่ ข้อความตอนต้นของนิทานทุกเรื่ องว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่ องนั้นขณะ
ประทับ อยู่ที่ ใ ด ทรงปรารภใครจึ ง ตรั ส คาถาบทนั้น ๆ เช่ น “พระศาสดาเมื่ อ ประทับ อยู่ใ น
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วัต ถุก ถา ส
ได้แก่ ก ารเล่าเรื่ องราวของบุ ค คลต่ างๆ ก่ อนที่ จ ะนําไปสู่ ก ารตรั สคาถา

พระเชตวัน ทรงปรารภพระปฏาจาราเถรี ตรัสพระคาถานี้ว่า โย จ วสฺ สสตํ ชีเว เป็ นต้น”
๒.

ธรรมบท โดยวัตถุกถาในอรรถกถาธรรมบทอาจแบ่งย่อยได้อีก ๒ ส่วน คือ

๒.๑ ปัจจุบนั วัตถุ กล่าวถึงเรื่ องที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ขณะนั้น บางครั้งเป็ นเรื่ องที่
พวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมกล่าวถึงบุคคลและกรรมของเขา เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบจึง
เสด็จมาแสดงพระธรรมเทศนา
๒.๒ อดี ต วัต ถุ กล่าวถึงเรื่ องในอดี ต โดยมากเป็ นเรื่ องที่ พระพุทธเจ้าตรั สถึง
บุพกรรมของบุคคลในชาติก่อนๆ ให้ภิกษุท้ งั หลายฟัง
๓. คาถา ได้แก่ คาถาพุทธพจน์ที่เรี ยกว่า ธรรมบท ซึ่งนิทานทุกเรื่ องจะต้องปรากฏเสมอ
นอกจากนี้ ในบางเรื่ องผูแ้ ต่ งอรรถกถาก็ได้ยกคาถานอกพระธรรมบทมาประกอบเรื่ องก็มีและ
บางครั้งก็แต่งเรื่ องดังกล่าวสรุ ปเป็ นคาถาแทรกไว้ในเรื่ องก็มี คาถาในลักษณะหลังนี้ จะไม่จดั เป็ น
พุทธพจน์เพราะเป็ นคําพูดของอรรถกถาจารย์เอง
๔. เวยยากรณะ ได้แก่ ข้อความที่กล่าวอธิบายคําและความหมายของคาถาธรรมบทให้
ชัดเจนมากยิง่ ขึ้น เป็ นการอธิบายคาถาในลักษณะคําต่อคํา และให้คาํ จํากัดความต่างๆไว้อย่างรัดกุม
๕. สโมธาน ได้แก่ส่วนสรุ ปจบของเรื่ องแต่ละเรื่ อง บางเรื่ องถ้ามีการเล่าถึงบุพกรรมก็
มักจะสรุ ปว่าใครเป็ นใครในอดีตและเกิดมาเป็ นใครในปั จจุบนั คล้ายกับในชาดก แต่สิ่ งที่มีปรากฏ
ในตอนท้ายของทุ ก เรื่ องก็คื อข้อความที่ แ สดงว่าเมื่อจบพระธรรมเทศนาเรื่ องนั้น แล้ว ผูฟ้ ั งได้
บรรลุธรรมขั้นใด
๕

พระมหาสําเนี ยง เลื่อมใส, ไขความอรรถกถาธรรมบท ใน ดํารงวิชาการ, ม.ป.ป., ๓๓๖.

๕๑

องค์ประกอบต่างๆในอรรถกถาธรรมบทข้างต้นมีลกั ษณะคล้ายองค์ประกอบของนิ ทาน
ชาดกในคัมภีร์อรรถกถาชาดกซึ่งมีกฎของการเล่าเรื่ องชัดเจนและเป็ นขั้นตอน ซึ่งทําให้เห็นลักษณะ
ของเรื่ องเล่าในพระพุทธศาสนาว่าประกอบด้วยส่ วนใดบ้าง ดังนั้นเพื่อให้เห็นระเบียบการเล่าเรื่ อง
ของอรรถกถาธรรมบทผูเ้ ขียนวิทยานิ พนธ์จึงนําแนวคิดโครงเรื่ องของบัน เทิงคดี และโครงสร้าง
นิทานของพรอพพ์มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
อรรถกถาธรรมบทมีลกั ษณะของเนื้อเรื่ องที่มีการเล่าเรื่ องแบบบันเทิงคดีที่มีส่วนประกอบ
ของเนื้ อเรื่ องเช่น เดียวกัน ซึ่ งตามศาสตร์ แห่ งการเล่าเรื่ องเชื่ อว่าเรื่ องเล่าประเภทเดียวกันย่อมมี
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องค์ประกอบต่างๆอันเป็ นสลักษณะร่ วมของเรื่ องเล่า ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ แก่นเรื่ องหรื อแนวคิด

ลัก ษณะร่ ว มกัน ที่ อ าจถือ ได้ว่ าเป็ น “กฎ” ของงานเขี ย นประเภทนั้น ๆ ๖ โดยการวิเ คราะห์ต าม

โครงเรื่ อง ตัวละคร ฉาก บทสนทนา และบรรยากาศ๗

๑. แก่นเรื่ องหรื อแนวคิด (theme) หมายถึง ความคิดหลักของเรื่ องหรื อสารที่แสดงนัยไว้
ในงานประพันธ์ ผูป้ ระพันธ์มกั จะไม่แสดงแก่นเรื่ องไว้ตรงๆ แก่นเรื่ องจะเป็ นความคิดเชิงนามธรรม
ที่แสดงผ่านภาพลักษณ์ พฤติกรรม ตัวละคร และสัญลักษณ์ โดยผูอ้ ่านหรื อผูช้ มต้องตีความ วิจารณ์
สังเกต หรื อหยัง่ รู้ในเนื้อหา
๒. โครงเรื่ อง (plot) หมายถึง เค้าโครงเหตุก ารณ์ ที่เป็ นการประมวลสถานการณ์และ
ตัวละครในลักษณะที่ทาํ ให้ผอู้ ่านหรื อผูช้ มเกิ ดความกระหายใคร่ รู่ และความระทึกใจ เกิดการตั้ง
คําถามขึ้นในใจว่าเหตุการณ์ที่ผา่ นมาแล้วเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด สิ่ งที่กาํ ลังเป็ นอยู่ในขณะนี้ เกิดขึ้น
ได้อย่างไร จะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปและทําไม ในด้านเวลา โครงเรื่ องจะครอบคลุมสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาถึง ๓ ระยะ คือ อดีต ปัจจุบนั และอนาคต
โครงเรื่ องมีความแตกต่างกับเรื่ อง (story) ดังที่ อี. เอ็ม. ฟอร์สเตอร์ได้อธิบายคําว่าโครงเรื่ อง
และเรื่ องไว้ใน Aspects of Novel (ค.ศ. ๑๙๒๗) ว่า เรื่ อง เป็ นการเล่าเหตุการณ์ตามลําดับเวลา ส่ วน
โครงเรื่ องเป็ นการเล่าเหตุการณ์โดยเน้นที่สาเหตุของเรื่ องราว เช่ น “พระราชาสิ ้ นพระชนม์ และ
หลังจากนั้นพระราชินีก็สิ้ นพระชนม์” เป็ นเรื่ อง แต่ “พระราชาสิ ้ นพระชนม์และหลังจากนั้นพระ
๖

อิราวดี ไตลังคะ, ศาสตร์ และศิลป์ แห่ งการเล่ าเรื่อง, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖), คํานํา.
๗

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณกรรม ไทย, (กรุ งเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๒)

๕๒

ราชินีก็สิ้ นพระชนม์เพราะความโศกเศร้า” เป็ นโครงเรื่ อง ลําดับเวลายังคงมีอยูแ่ ต่ที่เด่นชัดคือ ความ
เป็ นเหตุเป็ นผลกัน ฉะนั้น โครงเรื่ องจึงให้ความสําคัญเรื่ องความเป็ นเหตุเป็ นผลของเหตุการณ์ โดย
ให้ความสําคัญเรื่ องลําดับเวลาน้อย หรื ออาจไม่เรี ยงตามลําดับเวลา เช่ น การเริ่ มด้ว ยเหตุ การณ์
ปัจจุบนั แล้วย้อนกลับไปสู่เหตุการณ์ในอดีต หรื ออาจไม่กล่าวถึงเรื่ องเวลาเลย
๓. ตัวละคร (characters) หมายถึง บุคคลที่ผเู้ ขียนสมมุติข้ ึนมาเพื่อให้กระทําพฤติกรรมใน
เรื่ อง คื อ ผูม้ ีบทบาทในเนื้ อเรื่ อง หรื อผูท้ ี่ ทาํ ให้เรื่ องเคลื่อนไหวดําเนิ นไปสู่ จุ ดหมายปลายทาง
ตัวละครในเรื่ องเป็ นได้ท้ งั มนุษย์ สัตว์ พืช หรื อสิ่ งของ หากสัตว์ พืช และสิ่ งของนั้นมีความคิดและ
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๔. บทสนทนาส(dialogue) หมายถึง ตอนของบทประพัน ธ์ที่มีก ารสนทนาของบุ ค คล

การกระทําอย่างมนุษย์

๒ คนขึ้ น ไป บทสนทนามีค วามสําคัญในด้านช่ ว ยการดําเนิ น เรื่ อง แสดงลัก ษณะนิ สัย สัญชาติ

ภาษาถิ่น อาชีพ ระดับทางสังคมของผูพ้ ูด สะท้อนความคิดเห็นและบุคลิกภาพของผูพ้ ูด แสดงให้
เห็นถึงจังหวะ วิธีใช้คาํ ประโยคตามฐานะของผูร้ ่ วมสนทนา บางครั้งผูเ้ ขียนอาจจะใช้บทสนทนา
เพื่อไม่ให้ผอู้ ่านเคร่ งเครี ยดจากการอ่านข้อความอธิบายหรื อพรรณนามากเกินไป
๕. ฉาก (setting) หมายถึง ภูมิหลังทางกายภาพหรื อทางจิตใจที่ปรากฏในเหตุการณ์ของ
เรื่ อง โดยมีส่วนประกอบกันขึ้นเป็ นฉาก ดังนี้
- สถานที่จริ งทางภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศของท้องถิ่ นนั้นๆ ทัศนี ยภาพและลักษณะ
ของสถานที่ เช่น ตําแหน่งของหน้าต่าง และประตูในห้อง
- อาชีพและการดําเนินชีวิตของตัวละคร
- เวลาหรื อสมัยที่เหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น สมัยประวัติศาสตร์หรื อฤดูกาลของปี
- ภาวะแวดล้อม เช่น ศีลธรรม สังคม ตลอดจนภาวะจิตใจ และอารมณ์ของตัวละคร
๖. บรรยากาศ (atmosphere) หมายถึงอารมณ์และความรู้สึกประทับใจที่ผเู้ ขียนสร้างขึ้นใน
งานประพันธ์ บางเรื่ องอาจทําให้ผอู้ ่านหรื อผูช้ มรู้สึกเครี ยดและหวาดกลัว บางเรื่ องอาจทําให้เกิด
ความหวาดเสียวสยองขวัญ บางเรื่ องอาจทําให้รู้สึกสนุกชื่นบานและจบลงด้วยความสุ ข โดยทัว่ ไป
การสร้างบรรยากาศในเรื่ องจะสัมพันธ์กบั สถานที่ เวลา ฤดูกาล และสภาพแวดล้อมต่างๆ สิ่ งเหล่านี้
จะช่วยกําหนดลักษณะบรรยากาศแบบใดแบบหนึ่ง

๕๓

ในบรรดาองค์ประกอบของบันเทิงคดี โครงเรื่ องเป็ นองค์ประกอบที่ดึงดูดความสนใจของ
ผูอ้ ่านมากที่ สุด เพราะโครงเรื่ องเป็ นสิ่ งที่กระตุ ้นความใคร่ รู้ ความระทึ กใจ ความตื่ นเต้น ฯลฯ๘
เรื่ องเล่าประกอบคําสอนในอรรถกถาธรรมบทก็มีความน่ าสนใจ เพราะมีการยกตัวอย่างเหตุการณ์
ขึ้น เป็ นอุทาหรณ์ ทาํ ให้ผฟู้ ังธรรมตระหนัก และเห็น จริ ง นําไปสู่ ก ารรู้ แจ้งแห่ งธรรม และสร้ าง
แรงจูงใจในการทําความดีตามหลักพระพุทธศาสนา เหตุการณ์ที่ยกตัวอย่างประกอบในแต่ละเรื่ อง
รวมทั้ง สิ ้ น ๓๐๒ เรื่ องนั้น พบข้อสังเกตว่ ามี เหตุ ก ารณ์ ที่เ กิ ด ขึ้ น ซํ้ าๆกัน หลายเหตุ ก ารณ์ เช่ น
เหตุการณ์ที่ภิกษุท้ งั หลายสนทนากันในโรงธรรมเพราะเกิดข้อสงสัย พระพุทธเจ้าเสด็จมา ทรงทราบ
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การเล่าเรื่ องโดยทีส่แต่ละเรื่ องมักมีพฤติกรรมของตัวละครหรื อเหตุการณ์คล้ายกัน แสดงให้

เรื่ องที่สนทนาแล้วจึงแสดงธรรมเทศนา เป็ นต้น

เห็นว่าพฤติกรรมหรื อเหตุการณ์น้ นั ซึ่งเป็ นส่วนสําคัญของโครงเรื่ องมีความสําคัญกว่าองค์ประกอบ
อื่นๆ กล่าวคือแม้ว่าจะเปลี่ยนเรื่ อง เปลี่ยนตัวละครหลักหรื อเปลี่ยนฉาก แต่หากพิจารณาเหตุการณ์
หรื อพฤติกรรมของตัวละครจะพบว่ามีลกั ษณะคล้ายกันเกือบทุกเรื่ อง
ลักษณะของเรื่ องเล่าประเภทนิทานที่ต่างเรื่ องกันแต่มีเหตุการณ์ที่คล้ายกันนี้ ได้มีนักคติชน
วิทยาแนวโครงสร้างนิ ยม (Structuralism) ได้เสนอแนวคิด เรื่ องนิ ทานของวัฒ นธรรมหนึ่ งมัก มี

โครงสร้างเหมือนกัน คือ วลาดิมีร์ พรอพพ์ (Vladimir Propp) ค.ศ. ๑๘๙๕ – ๑๙๗๐ (พ.ศ. ๒๔๓๘
– ๒๕๑๓) เป็ นนักภาษาศาสตร์ชาวรัสเซียเชื้อสายเยอรมัน สําเร็ จการศึกษาทางด้านภาษาศาสตร์และ
มีความเชี่ยวชาญทางด้านนิ รุกติศาสตร์ ภาษารัสเซียและเยอรมัน พรอพพ์มีความสนใจส่ วนตัวใน
การอ่า นและศึก ษานิ ทานพื้นบ้านรั สเซี ย เขาได้ศึกษานิ ทานพื้น บ้า นรัสเซียจํานวน ๑๐๐ เรื่ องที่
อฟานาสเซฟ (Afanasev) ได้รวบรวมไว้และได้วิเคราะห์โครงสร้างนิ ทานรัสเซียและเขียนหนังสื อ
ชื่อว่า Morphology of the folktale ในปี ค.ศ. ๑๙๕๘ พรอพพ์สังเกตว่านิ ทานเหล่านั้นมีโครงเรื่ อง
คล้ายๆกัน ตัวละครในนิทานเหล่านั้นมักกระทําพฤติกรรมซํ้ าๆ กันโดยวางอยูบ่ นโครงสร้างเดียวกัน
เช่น

๘

อิราวดี ไตลังคะ, ศาสตร์ และศิลป์ แห่ งการเล่ าเรื่อง, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖), ๓.

๕๔

นิทานเรื่ องที่ ๑ ซาร์ ให้ เหยีย่ วพระเอก เหยีย่ ว พา พระเอกไปอีกเมืองหนึ่ง
นิทานเรื่ องที่ ๒ ชายชรา ให้ ม้าซูเซนโก ม้า พา ซูเซนโกไปอีกเมืองหนึ่ง
นิทานเรื่ องที่ ๓ คนทรง ให้ เรื ออีวาน เรื อ พา อีวานไปอีกเมืองหนึ่ง
นิทานเรื่ องที่ ๔ เจ้าหญิง ให้ แหวนอีวาน มีหนุ่ มน้อยออกมาจากแหวนแล้ว พา อีวาน
ไปอีกเมืองหนึ่ง
จากตัวอย่างนิทานที่พรอพพ์ยกมานี้จะเห็นได้ว่าตัวละครซึ่งเปลี่ยนไปในแต่ละเรื่ องได้แก่
ซาร์ ชายชรา คนทรง และเจ้าหญิง กระทําพฤติกรรมที่ซาํ้ กันคือเป็ นผูใ้ ห้ ส่ วนตัวละคร เหยี่ยว ม้า
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ส ่ยนไป แต่พฤติกรรมที่ตวั ละครเหล่านั้นกระทําจะซํ้ ากัน นิทาน
ต่างๆของรัสเซีย แม้ตวั ละครจะเปลี

เรื อและหนุ่ มน้อยกระทําพฤติกรรมเป็ นผูพ้ า ซึ่ งพรอพพ์ต้ งั ข้อสังเกตว่าในนิ ทานมหัศจรรย์เรื่ อง

เรื่ องหนึ่งๆ จึงประกอบด้วยพฤติกรรม (function) ต่างๆมาเรี ยงร้อยต่อเนื่ องกันไป โดยนิ ยามคําว่า

พฤติ ก รรม (function) หมายถึ ง การกระทํา ของตัว ละครซึ่ ง มี ค วามสัม พัน ธ์เ กี่ ย วเนื่ อ งให้เ กิ ด
พฤติกรรมอื่นๆในเรื่ อง พฤติกรรมในทฤษฎีของพรอพพ์ จะใช้เป็ นคํานามที่แสดงการกระทํา เช่น
การห้าม การช่วยเหลือ การต่อสู้ การทดสอบความสามารถ การแต่งงาน เป็ นต้น ไม่ใช่พฤติกรรม
ทัว่ ๆไป เช่น การกิน การเดิน การวิ่ง เป็ นต้น แต่ตอ้ งเป็ นการกระทําที่มีผลสืบเนื่องให้เกิดการกระทํา
อื่น มีหน้าที่หรื อมีผลให้เกิดการดําเนิ นเรื่ องในนิ ทาน พฤติกรรมในความหมายของพรอพพ์จึงไม่
ขึ้นอยูก่ บั ว่าตัวละครใดเป็ นผูก้ ระทํา
พรอพพ์สรุ ปผลการศึกษาตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ว่านิทานมหัศจรรย์ของรัสเซียมีโครงสร้าง
เดียวกัน มีการเรี ยงลําดับพฤติ กรรมในนิ ทานเรื่ องต่ างๆเหมือนกัน ซึ่งจํานวนของพฤติ กรรมใน
นิทานมหัศจรรย์ของรัสเซียมีท้ งั สิ ้ น ๓๑ พฤติกรรม และพฤติกรรมของตัวละครในนิทานเรื่ องต่างๆ
จะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้จะไม่ข้ ึนอยูก่ บั ว่าใครเป็ นผูก้ ระทําและกระทําอย่างไรดังนี้
๑. การออกไปจากที่อยูข่ องสมาชิกในบ้าน
๒. การห้าม
๓. การฝ่ าฝื นข้อห้าม
๔. การสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับเหยือ่
๕. การที่ตวั โกงได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับเหยือ่
๖. การหลอกลวงเหยือ่

๕๕

๗. การที่เหยือ่ ยอมถูกหลอก
๘. พฤติกรรมตัวโกงในรู ปแบบต่างๆ
๘a. การขาด, ความโชคร้ายเกิดขึ้น, การที่สมาชิกในครอบครัวปรารถนาบางอย่าง
๙. การที่ตวั เอกถูกขอร้องให้ออกไปช่วยเหยือ่ หรื อการที่ตวั เอกต้องตกเป็ นเหยือ่
๑๐. การเริ่ มต้นของการค้นหา
๑๑. การออกจากบ้านของตัวเอก
๑๒. การที่ตวั เอกถูกทดสอบและเปิ ดทางให้ผชู้ ่วยเหลือเข้ามาช่วย
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๑๔. การได้รับของวิ
ส เศษ
๑๓. ปฏิกิริยาของตัวเอกต่อผูช้ ่วยเหลือ
๑๕. การเดินทางไปต่างเมือง

๑๖. การต่อสูร้ ะหว่างตัวโกงกับตัวเอก
๑๗. การที่ตวั เอกได้รับบาดเจ็บ
๑๘. การที่ตวั เอกได้รับชัยชนะ
๑๙. การขาดหรื อความโชคร้ายหมดไป
๒๐. การกลับเมือง
๒๑. การถูกตามล่า
๒๒. ตัวเอกได้รับการช่วยเหลือจากการถูกตามล่า
๒๓. ตัวเอกที่ไม่ได้รับการยอมรับ (หรื อไม่เป็ นที่รู้จกั ) กลับถึงเมืองหรื อไปถึงอีกเมืองหนึ่ง
๒๔. ตัวปลอมปลอมเป็ นตัวเอกในการอ้างสิทธิบางอย่าง
๒๕. ตัวเอกถูกทดสอบให้ทาํ งานยาก
๒๖. ตัวเอกทํางานยากสําเร็ จ
๒๗. ตัวเอกได้รับการยอมรับ
๒๘. ตัวปลอมหรื อตัวโกงถูกขับไล่
๒๙. ตัวเอกในโฉมหน้าใหม่
๓๐. ตัวโกงถูกลงโทษ
๓๑. การแต่งงานและการขึ้นครองบัลลังก์

๕๖

การกํา หนดพฤติ ก รรมของพรอพพ์ด ัง กล่ าวอาจคล้า ยกับอนุ ภ าค (motif) แต่ พ รอพพ์
ชี้ให้เห็นว่าอนุภาคที่เป็ นพฤติกรรมมีลกั ษณะ “ไม่มีที่สิ้ นสุด” เช่น
มังกร ลักพา ธิดาพระเจ้าซาร์
ปี ศาจ ลักพา ลูกสาวพระ
เหยีย่ ว ลักพา เมียชาวนา
ประโยคทั้ง ๓ นับได้ว่าเป็ น ๓ อนุ ภาค สามารถแทนที่ตวั ละครได้ “ไม่มีที่สิ้ นสุ ด” ดังนั้น
อนุภาคที่เกี่ยวกับการลักพาจึงมีได้นบั ไม่ถว้ นและไม่มีที่สิ้ นสุด ในขณะที่พฤติกรรมในความหมาย
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านของพรอพพ์มี ค วามแตกต่ า งกับ โครงเรื่ อง กล่ า วคื อ พรอพพ์ใ ห้
โครงสร้ า งนิ ทส

ของพรอพพ์ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ว่าตัวละครใดเป็ นผูก้ ระทํา

ความสําคัญกับพฤติกรรมที่มีจาํ นวนจํากัด โดยแต่ละพฤติกรรมส่งผลถึงกันตามลําดับ อาจข้ามบาง

พฤติกรรมได้แต่สลับที่กนั ไม่ได้ ส่วนโครงเรื่ องให้ความสําคัญที่ความเป็ นเหตุเป็ นผลของเหตุการณ์
โดยไม่สนใจเรื่ องลําดับเวลาหรื อจํานวนเหตุการณ์ อย่างไรก็ตามความแตกต่างนี้ก็มีลกั ษณะร่ วมกัน
คือทั้งโครงสร้ างนิ ทานของพรอพพ์และโครงเรื่ องต่ างก็ให้ค วามสํา คัญเรื่ องความเป็ นเหตุ เป็ น
ผลของการเกิดพฤติกรรมและเหตุการณ์ ซึ่งผูว้ ิจยั เห็นว่าทั้งสองแนวคิดนี้ มีประโยชน์และสามารถ
นํามาปรับใช้ในการศึกษาโครงสร้างของเรื่ องในอรรถกถาธรรมบทได้
การลําดับขั้น ตอนของโครงเรื่ องมีนักคิ ดเสนอไว้หลายท่าน เช่ นอริ สโตเติ ลชี้ ให้เห็ นว่ า
โครงเรื่ องที่มีเอกภาพมีตอนเริ่ มต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ติดต่อกันไปเป็ นลําดับ ตอนเริ่ มต้นจะ
เริ่ มบทบาทสําคัญด้วยวิธีที่จะทําให้เราอยากรู้อยากเห็นสิ่ งอื่นมากขึ้นไปอีก ตอนกลางบอกให้เรา
เข้า ใจว่ า บางสิ่ ง บางอย่างได้ผ่า นพ้น ไปแล้ว และยังมี บ างสิ่ ง ที่ จ ะตามมา และตอนปลายเป็ น
ผลติดตามสิ่ งที่เกิด ขึ้นก่อนแล้ว และไม่จาํ เป็ นต้องมีสิ่ งใดเกิด ขึ้นตามมาอีก๙ กุสตาฟ ไฟรทาก
(Gus Freytag) นักวิจารณ์ชาวเยอรมันกล่าวว่า โครงเรื่ องที่เป็ นแบบฉบับของบทละครมีรูปเหมือน
ปิ ระมิด ประกอบด้วยตอนปัญหาเริ่ มปรากฏ (rising action) ตอนสุดขั้น (climax) และตอนคลี่คลาย
เข้าสู่จุดจบ (falling action) จากความเห็นของนักคิดทั้งสองแสดงให้เห็นส่ วนสําคัญของโครงเรื่ อง
๓ ส่ ว นได้แก่ ส่ ว นที่ เป็ นการเริ่ มต้น หรื อเปิ ดเรื่ อง ส่ ว นดําเนิ น เรื่ องซึ่ งต่ อเนื่ องจากส่ ว นต้นเป็ น
ส่วนสําคัญที่แสดงให้เห็นความขัดแย้งของเรื่ อง นําไปสู่ส่วนสุดท้ายซึ่งเป็ นส่วนจบของเรื่ อง
๙

ทองสุก เกตุโรจน์ (แปล), อธิบายศัพท์ วรรณคดี, (กรุ งเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๓๘), ๒๕๖.

๕๗

ผูเ้ ขียนวิทยานิพนธ์เห็นว่าการลําดับขั้นของโครงเรื่ องในบันเทิงคดีทวั ่ ไปสามารถแบ่งได้
เป็ น ๓ ส่ วน คือ ส่ วนเปิ ดเรื่ อง ส่ วนดําเนิ นเรื่ อง และส่ วนปิ ดเรื่ อง โดยแต่ละส่ วนมีโครงสร้างที่
ชัดเจนและสัมพันธ์กนั การศึกษาครั้งนี้เน้นศึกษาโครงเรื่ องซึ่งมีส่วนสําคัญ ๓ ส่ วน ดังกล่าว โดย
พบข้อสังเกตว่าเรื่ องแต่ละเรื่ องในอรรถกถาธรรมบทมีเหตุการณ์คล้ายกันหลายเรื่ อง ซึ่งมีเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นคล้ายคลึงกันแตกต่างกันที่ตวั บุคคลและรายละเอียดปลีกย่อย ส่ วนพฤติกรรมที่แสดงออก
จะเหมือนกัน ซึ่งตรงกับลักษณะโครงสร้ างนิ ทานของพรอพพ์ ผูเ้ ขียนวิทยานิ พนธ์จึงนําแนวคิ ด
ทั้งสองมาปรับใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยการศึกษาลักษณะการเล่าเรื่ องดังกล่าวจะใช้คาํ ว่า “ระเบียบ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
าง
น
ำ
การศึกษาระเบียส
บการเล่าเรื่ องในอรรถกถาธรรมบทโดยประยุกต์จากแนวคิดโครงเรื่ องของ

การเล่าเรื่ อง” เพื่อให้เห็นลักษณะทางวรรณกรรมของอรรถกถาธรรมได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น

บันเทิงคดีและโครงสร้างนิ ทานของพรอพพ์พบว่าอรรถกถาธรรมบทประกอบด้วยส่ วนสําคัญ ๓
ส่วน คือ ส่วนเปิ ดเรื่ อง ส่วนดําเนินเรื่ อง และส่วนปิ ดเรื่ อง
๑.๑. ส่ วนเปิ ดเรื่อง
ส่ วนเปิ ดเรื่ อง ตรงกับส่ ว นที่ เป็ นปั จจุ บนั วัตถุ คือ การกล่าวถึงเรื่ องที่เกิดขึ้ นในปั จ จุบัน
ส่วนเปิ ดเรื่ องในอรรถกถาธรรมบทเป็ นส่วนแรกของเรื่ อง มีการนําเข้าสู่เนื้อเรื่ อง ประกอบด้วยส่ วน
สําคัญ ๓ ส่วน คือ
๑. สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับขณะที่จะทรงแสดงพระธรรมเทศนา
๒. การนําเข้าสู่เรื่ อง คือเรื่ องที่พระพุทธเจ้าทรงปรารภ เพื่อนําเข้าสู่เรื่ องที่จะเล่า
๓. พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดง
ดังตัวอย่าง
พระศาสดา เมื่ออาศัยกรุ งโกสัมพี ประทับอยูท่ ี่โฆสิ ตาราม(๑) ทรงปรารภ
ความวอดวายคือมรณะของหญิง ๕๐๐ มีพระนางสามาวดีเป็ นประธาน และของ
ญาติ ๕๐๐ ของพระนางมาคันทิยานั้นซึ่ งมีนางมาคันทิยาเป็ นประธาน(๒) จึ งตรั ส

๕๘

พระธรรมเทศนานี้ว่า “อปฺปมาโท อมตํปทํ” เป็ นต้น (๓)ในเรื่ องนั้นมีอนุ ปุพพีกถา
ดังต่อไปนี้…

จากตัว อย่าง (๑) คื อสถานที่ ที่พระพุทธเจ้าประทับขณะทรงแสดงพระธรรมเทศนาคื อ
ประทับที่โฆสิตาราม ในกรุ งโกสัมพี อรรถกถาธรรมบทมีท้ งั หมด ๓๐๒ เรื่ อง เกือบทุกเรื่ องจะต้อง
กล่าวถึงสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับ ยกเว้น ๒ เรื่ อง ได้แก่ เรื่ องเจดียท์ องของพระกัสสปทสพล
ในพุทธวรรค ไม่ปรากฏสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับ แต่ทรงแสดงธรรมขึ้นในขณะที่เสด็จจาริ ก
ไป๑๐และเรื่ องอุปกาชีวก ในตัณหาวรรค ไม่ปรากฏสถานที่ที่ประทับ โดยทรงปรารภเรื่ องนี้ ข้ ึนใน
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ในระยะเวลา ๔๕สปีำแห่ งการบําเพ็ญพุทธกิจ พระพุา

ระหว่างทาง๑๑

สถานที่ต่างๆ ดังนี้๑๒

พรรษาที่ ๑ ป่ าอิสิปตนะ มฤคทายวัน ใกล้กรุ งพาราณสี (โปรดปัญจวัคคีย)์
พรรษาที่ ๒, ๓ และ ๔ พระเวฬุวนั กรุ งราชคฤห์ (ระยะเวลาประดิษฐานพระพุทธศาสนา
เริ่ มแต่ ก ารโปรดพระเจ้า พิม พิ ส าร การได้พ ระอัค รสาวก การเสด็ จ นครกบิ ล พัส ดุ์ค รั้ งแรก
อนาถบิ ณ ฑิ ก เศรษฐี ถ วายพระเชตวัน ถ้าถื อ ตามพระวิ นัย ปิ ฎก พรรษาที่ ๓ น่ า จะประทับ ที่
พระเชตวัน นครสาวัตถี)
พรรษาที่ ๕ กูฏาคาร ในป่ ามหาวัน นครเวสาลี (โปรดพระพุทธบิด าซึ่งปริ นิ พพานที่
กรุ งกบิลพัสดุ์ และโปรดพระญาติที่ทะเลาะกันเรื่ องแม่นาํ้ โรหิณี พระมหาปชาบดีโคตมีผนวช)
พรรษาที่ ๖ มกุลบรรพต ภายหลังทรงแสดงยมกปาฏิหาริ ยท์ ี่นครสาวัตถี
พรรษาที่ ๗ ดาวดึงสเทวโลก แสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดา
พรรษาที่ ๘ เภสกลาวัน ใกล้เมืองสุงสุมารคีรี แค้วนภัคคะ (พบนกุลบิดาและนกุลมารดา)
พรรษาที่ ๙ โฆสิตาราม เมืองโกสัมพี
๑๐

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๑), ๑๗๘.
๑๑

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๒), ๕๑.
๑๒

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุ งเทพฯ :
ผลิธมั ม์, ๒๕๕๒), ๑๐.

๕๙

พรรษาที่ ๑๐ ป่ าในตําบลปาริ เลยยกะ ใกล้เมืองโกสัมพี (ในคราวที่ภิกษุชาวกรุ งโกสัมพี
ทะเลาะกัน)
พรรษาที่ ๑๑ เอกนาลา หมู่บา้ นพราหมณ์
พรรษาที่ ๑๒ เมืองเวรัญชา
พรรษาที่ ๑๓ จาลิยบรรพต
พรรษาที่ ๑๔ พระเชตะวัน (พระราหุลบรรพชา)
พรรษาที่ ๑๕ นิโครธาราม นครกบิลพัสดุ์
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พรรษาที่ ๑๗ พระเวฬุ
ส วนั นครราชคฤห์ าง

พรรษาที่ ๑๖ เมืองอาฬวี

พรรษาที่ ๑๘ – ๑๙ จาลิยบรรพต

พรรษาที่ ๒๐ พระเวฬุวนั นครราชคฤห์ (โปรดองคุลิมาล)
พรรษาที่ ๒๑ – ๔๕ ประทับสลับไปมาระหว่างพระเชตวันกับบุพพาราม นครสาวัตถี
พรรษาที่ ๔๕ เวฬุวคาม ใกล้นครเวสาลี
สถานที่ ที่ พระพุท ธเจ้าประทับที่ พบมากที่ สุด ๓ อัน ดับ แรกในอรรถกถาธรรมบทคื อ
พระเชตวัน ๑๙๐ เรื่ อง พระเวฬุว นั ๔๕ เรื่ อง และกรุ งสาวัต ถี ๑๘ เรื่ อง ส่ วนประกอบเกี่ยวกับ
สถานที่ที่ประพุทธเจ้าประทับขณะทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้แสดงให้เห็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้า
ทรงจําพรรษาตลอดช่วงการประกาศศาสนาและเรื่ องที่พระองค์ทรงแสดงในสถานที่น้ นั ๆ
ส่วนที่(๒) คือ การนําเข้าสู่เรื่ อง ได้แก่ เรื่ องที่พระพุทธเจ้าทรงปรารภซึ่งเป็ นหัวข้อในการ
แสดงพระธรรมเทศนาเรื่ องนั้นๆ และเป็ นหัวข้อเรื่ องที่เป็ นอุทาหรณ์หรื อเป็ นที่มาของนิ ทานที่เล่า
แทรกในการสอนหัวข้อธรรมนั้นๆ จากตัวอย่างเรื่ องที่พระพุทธเจ้าทรงปรารภคือเรื่ องของพระนาง
สามาวดี โดยสรุ ปเรื่ องไว้ว่าเกี่ ยวกับความหายนะของพระนางสามาวดี กบั บริ ว ารและพระนาง
มาคันทิยากับญาติเรื่ องที่พระพุทธเจ้าทรงปรารภจะตรงกับชื่อเรื่ องในอรรถกถาธรรมบทแต่ละเรื่ อง
ซึ่งเป็ นไปได้ว่าในขึ้นตอนการรวบรวมและเรี ยบเรี ยงอรรถกถาธรรมบทได้มีการจัดระเบียบเรื่ อง

๖๐

และตั้งชื่อเรื่ องตามเรื่ องที่พระพุทธเจ้าทรงปรารภในการแสดงธรรมนั้นซึ่งมีท้ งั ที่เป็ นชื่อของบุคคล
กลุ่มบุคคล และเหตุการณ์
เรื่ องที่พระพุทธเจ้าทรงปรารภแสดงให้เห็นว่าการที่พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมเทศนาหรื อ
เล่านิทานเพื่อสอนธรรมนั้นจะต้องมีสาเหตุหรื อที่มาของการแสดงธรรม ในทางพระพุทธศาสนา
เรี ยกว่า “อุบตั ิเหตุ” อุบตั ิเหตุที่เป็ นจุดเริ่ มต้นให้เกิดการเล่านิ ทานชาดกหรื อการแสดงธรรมเทศนา
ของพระพุทธเจ้ามีอยู่ ๔ ลักษณะ๑๓ คือ
๑. อัต ตัชฌาสยะ คื อ เกิ ด ขึ้ น แต่ อธั ยาศัย ของพระพุทธเจ้าเอง หมายความว่าพระองค์
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ทั้งหลาย เราจะแสดงธรรมแก่
ส เธอทั้งหลาย

ปรารถนาที่จะแสดงธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแก่พุทธบริ ษทั พระสูตรเหล่านี้ จะขึ้นต้นว่า “ดูกรภิกษุ
๒. ปรัชญาสยะ ทรงแสดงธรรมเพราะอาศัยอัธยาศัยของผูฟ้ ังที่ปรารถนาจะทราบเรื่ องจึง

อาราธนาให้พระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมนั้นหรื อเพื่ออภิปรายข้อธรรมนั้นให้เข้าใจชัดขึ้น
๓. อัตถุปัตติกะ คือ ถือเอาประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็ นเหตุหรื อมีเรื่ องอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้น
เช่น พระถูกงูกดั มรณภาพ พระองค์ก็ทรงแสดงอหิราชสูตร เป็ นต้น
๔. ปุจฉาวสิกา เกิดจากคําถาม คือมีปัญหาเกิดขึ้น ผูถ้ ามใคร่ จะทราบจึงถามขึ้นเพื่อ
ต้องการให้แก้ปัญหาหรื อปลดเปลื้องความสงสัย
มูลเหตุที่พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมอาจไม่เกิดจากเหตุใดเหตุหนึ่งเพียงเหตุเดียว เช่นอาจ
เกิดจากอัตถุปัตติกะกับปุจฉาวสิกา คือเมื่อมีเรื่ องเกิดขึ้น พระพุทธเจ้าก็จะทรงแสดงธรรมแล้วตรัส
ว่าเรื่ องนี้เคยมีมาแล้วในอดีต ภิกษุหรื อผูฟ้ ังก็จะถามหรื ออาราธนาให้พระองค์ให้ทรงเล่า พระองค์ก็
จะแสดงชาดกตามควรแก่เหตุที่เกิดแล้วสอดแทรกคติธรรมคําสอน๑๔
ส่วนที่(๓) คือ พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดง มักเป็ นคาถาสั้นๆที่แสดงหัวข้อ
ธรรมนั้นๆ จากตัวอย่างพระธรรมเทศนาที่จ ะทรงแสดงคือเรื่ อง “ความไม่ประมาทเป็ นเครื่ องถึง
อมตะ” บางเรื่ องก็ เ ป็ นพระธรรมเทศนาที่ แ ปลจากคาถาแล้ว เช่ น เรื่ องพระจัก ขุ ป าลเถระ
๑๓

เฉลิม มากนวล, การวิเคราะห์ และเปรียบเทียบนิทานชาดกกับนิทานอีสป, (กรุ งเทพฯ : หน่วยศึกษานิ ทเศก์
กรมการฝึ กหัดครู , ๒๕๑๘), ๑๙.
๑๔

เรื่องเดียวกัน, ๒๐.

๖๑

ในยมกวรรค พระธรรมเทศนาที่จะทรงแสดงคือ “ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็ นหัวหน้า มีใจเป็ นใหญ่
สําเร็ จแล้วด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้ว พูดอยูก่ ็ดี ทําอยูก่ ็ดี ทุกข์ยอ่ มไปตามเขา เพราะเหตุน้ นั ดุจล้อ
อันหมุนไปตามรอยเท้าโคผูน้ าํ แอกไปอยูฉ่ ะนั้น” เป็ นต้น
เมื่อพิจารณาส่ วนประกอบของส่ ว นเปิ ดเรื่ องพบว่า โครงสร้างหลักของส่ วนเปิ ดเรื่ องใน
อรรถกถาธรรมบทส่ ว นใหญ่จ ะต้องประกอบด้ว ยส่ ว นสําคัญทั้งสามส่ ว นนี้ แต่บางเรื่ องอาจไม่
เป็ นไปตามลําดับหรื อมีส่วนประกอบไม่ครบ จากการศึกษาโครงสร้างของส่ วนเปิ ดเรื่ องในอรรถ
กถาธรรมบทพบว่ามีท้ งั สิ ้ น ๒ แบบ ดังนี้
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๑.๑.๑ ส่ส
วนเปิ ดเรื่องประกอบด้ วยส่ วนสําคัญครบทั้งสามส่ วน

โครงสร้ างส่ วนเปิ ดเรื่ องแบบที่ ๑ นี้ จะต้องประกอบด้ว ยส่ ว นสําคัญทั้ง ๓ ส่ ว น ได้แก่
สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับขณะทรงแสดงพระธรรมเทศนา การนําเข้าสู่เรื่ อง และพระธรรม
เทศนาที่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดง โดยพบว่าโครงสร้างนี้ แบ่งออกเป็ นโครงสร้างย่อย ๒ แบบ คือ
ส่วนสําคัญทั้งสามส่วนเป็ นไปตามลําดับ และ ส่วนสําคัญทั้งสามส่วนไม่เป็ นไปตามลําดับ
๑.๑.๑.๑ ส่ ว นสําคัญ ทั้ง สามส่ ว นเป็ นไปตามลําดับ คื อ ประกอบด้ว ย
สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับ การนําเข้าสู่เรื่ อง และพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดง
ตามลําดับโครงสร้างนี้เป็ นโครงสร้างพบเป็ นส่วนใหญ่ของส่ วนเปิ ดเรื่ องในอรรถกถาธรรมบท ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ ๑
“พระศาสดา เมื่อประทับอยูใ่ นพระเชตวัน (๑) ทรงปรารภบุตรของนายโคฆาตก์
คนหนึ่ง (๒) ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “ปณฺ ฑุปลาโสวทานิสิ” เป็ นต้น (๓)”
เรื่ องบุตรของนายโคฆาตก์ ใน มลวรรค๑๕
ตัวอย่างที่ ๒
“พระศาสดาเมื่อประทับอยูใ่ นสวนมะม่วงของหมอชีวก (๑) ทรงปรารภปั ญหาอัน
หมอชีวกทูลถามแล้ว (๒) ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “คตทฺธิโน” เป็ นต้น (๓)”
๑๕

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๑), ๑.

๖๒

เรื่ องหมอชีวก ในอรหันตวรรค๑๖
ตัวอย่างที่ ๓
“พระศาสดา เมื่ อ ประทับ อยู่ใ นพระเวฬุ ว ัน (๑) ทรงทํา ภัต กิ จ ในเรื อนของ
นางอุตตราแล้ว ทรงปรารภอุบาสิกาชื่ออุตตรา (๒) ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “อกฺ โกเธนชิเนโกธํ”
เป็ นต้น (๓)”
เรื่ องอุตตราอุบาสิกา ในโกธวรรค๑๗
จากตัวอย่างส่วนเปิ ดเรื่ องทั้ง ๓ ตัวอย่าง จะเห็นว่าส่วนสําคัญทั้งสามเป็ นไปตามลําดับ เริ่ ม
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ส ่จะทรงแสดง โดยบางส่วานอาจเพิ

ด้วยสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับ การนําเข้าสู่เรื่ อง คือการกล่าวถึงบุคคลหรื อเรื่ องที่พระองค์ทรง
รายละเอียดขยายความเพิ่มเติม

๑.๑.๑.๒ ส่วนสําคัญทั้ง ๓ ส่วนไม่เป็ นไปตามลําดับ พบ ๒ แบบย่อย คือ
๑. ประกอบด้วย พระธรรมเทศนา สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับ
และการนําเข้าสู่เรื่ อง ได้แก่ เรื่ องพระจักขุปาลเถระ ในยมกวรรค ดังตัวอย่าง
มีปุจฉาว่า พระธรรมเทศนานี้ว่า “ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็ นหัวหน้า มีใจเป็ นใหญ่ สําเร็ จแล้ว
ด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้ว พูดอยูก่ ด็ ี ทําอยูก่ ด็ ี ทุกข์ยอ่ มเป็ นไปตามเขา เพราะเหตุน้ นั ดุจล้ออัน
หมุนไปตามรอยเท้าโคผูน้ าํ อกไปอยูฉ่ ะนั้น” (๓) ดังนี้ พระศาสดาตรั สแล้ว ณ ที่ไหน วิสัชนาว่า
พระองค์ตรัสแล้ว ณ กรุ งสาวัตถี (๑) มีปุจฉาว่า พระองค์ทรงปรารภใคร มีวิสัชนาว่า พระองค์ทรง
ปรารภพระจักขุปาลเถระ (๒)

๒. ประกอบด้ว ย พระธรรมเทศนา เรื่ องที่ พ ระพุท ธเจ้า ทรง
ปรารภ และสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับ ได้แก่ เรื่ องมัฏฐกุณฑลี ในยมกวรรค ดังตัวอย่าง
๑๖

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๔, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๒), ๘๑.
๑๗

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๑), ๒๕๘.

๖๓

“ฝ่ ายพระคาถาที่ ๒ ว่ า มโนปุ พฺ พ งฺ ค มา เป็ นต้น (๓) พระผูม้ ี พ ระภาคทรงปรารภ
มัฏฐกุณฑลีมาณพ (๒) ภาษิตแล้ว ในกรุ งสาวัตถีนนั ่ แล (๑)”
๑.๑.๒ ส่ วนเปิ ดเรื่องประกอบด้ วยส่ วนสําคัญไม่ครบทั้งสามส่ วน
โครงสร้างแบบที่ ๒ นี้จะมีส่วนสําคัญของส่ วนเปิ ดเรื่ องไม่ครบทั้งสามส่ วน โดย
มักจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งเพียงส่วนเดียว พบ ๒ แบบย่อย ดังนี้
๑.๑.๒.๑ โครงสร้ า งที่ ไม่ ปรากฏสถานที่ ได้แก่ เรื่ อ งเจดี ย ท์ องของ
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พระศาสดา ทรงปรารภอาชี
ส วกชื่ออุปกะ ในระหว่างทาง

พระกัสสปทสพล ในพุทธวรรค และเรื่ องอุปกาชีวก ในตัณหาวรรค ดังตัวอย่าง
สพฺพาภิภู เป็ นต้น (๓)

เรื่ องอุปกาชีวก ใน ตัณหาวรรค
๑.๑.๒.๒ โครงสร้างที่ไม่ปรากฏการนําเข้าสู่เรื่ อง ได้แก่ เรื่ องพระโสไรย
เถระ ในจิตตวรรคดังตัวอย่าง
พระศาสดายังพระธรรมเทศนานี้ ว่า “น ตํ มาตา ปิ ตา กยิร า” เป็ นต้น (๓) ซึ่ งตั้งขึ้ น ใน
โสไรยนคร ให้จบลงในพระนครสาวัตถี (๑)
จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าส่ วนเปิ ดเรื่ องในอรรถกถาธรรมบทเป็ นส่ วนที่มีโครงสร้าง
ชัด เจนและมี ร ะบบ ทําให้ผอู้ ่ า นทราบว่า ในอรรถกถาเรื่ องนั้น ๆเป็ นเรื่ องเกี่ ย วกับ บุ ค คลหรื อ
เหตุก ารณ์ใด พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่ องอะไรและแสดงขึ้ นที่ ไหน ทําให้เห็ น
ความสัมพันธ์ของเรื่ องและคําสอนกับเหตุการณ์ในพระพุทธศาสนา แสดงให้เห็นว่าเรื่ องลักษณะ
เดียวกันบางครั้งมีส่วนเริ่ มต้นต่างกัน เนื่องจากอรรถกถาจารย์พยายามเลียนแบบพระสูตรที่เชื่อว่า
เป็ นพุ ทธวจนะแท้ ซึ่ งพระพุทธเจ้าจะเทศนาต่ อเมื่ อมีเหตุ มาสนับสนุ น การปรากฏสถานที่ ที่
พระพุ ท ธเจ้า ประทับ ก็ ต รงกับ สถานที่ ที่ พ ระองค์เ คยจํา พรรษาอยู่จ ริ งในช่ ว งการประกาศ
พระพุทธศาสนา ซึ่งการใส่ส่วนสําคัญทั้งสามส่วนนี้ทาํ ให้มีความสมจริ งว่าอรรถกถาธรรมบทเป็ น
คําสอนที่มาจากพุทธวจนะโดยแท้จริ ง

๖๔

๑.๒ ส่ วนดําเนินเรื่อง
ส่วนดําเนินเรื่ อง เมื่อเทียบกับชาดกแล้วคือส่วนที่เป็ นอดีตวัตถุ ซึ่งเป็ นการเล่าเรื่ องในอดีต
โดยส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าจะทรงเล่าอดีตชาติของพระองค์ให้ภิกษุ หรื อบุคคลทั้งหลายที่มาเข้าเฝ้ า
พระองค์ฟัง แต่อรรถกถาธรรมบทบางเรื่ องไม่มีการเล่าเรื่ องในอดีต โดยปรากฏเรื่ องในปั จจุบัน
เท่านั้น ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ สืบเนื่ องมาจากส่ วนเปิ ดเรื่ องหรื อปั จจุ บนั วัตถุ อรรถกถาธรรมบททั้งหมด
๓๐๒ เรื่ อง พบว่ามีเรื่ องที่เล่าเรื่ องในอดีตทั้งสิ ้ น ๗๑ เรื่ อง จะเห็นได้ว่าอรรถกถาธรรมบทส่วนใหญ่
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ส่วนดําเนินเรื่ องในอรรถกถาธรรมบทเป็
นเหตุการณ์หรื อเรื่ องราวที่สืบต่อจากส่วนเปิ ดเรื่ อง

มีส่วนดําเนินเรื่ องที่สืบเนื่องจากส่วนเปิ ดเรื่ องซึ่งเป็ นปัจจุบนั วัตถุ

เป็ นการเล่าเรื่ องที่พระพุทธเจ้าทรงปรารภ และอธิบายคาถาพระธรรมคําสอนที่กล่าวไว้ในส่ วนเปิ ด
เรื่ อง ซึ่งถือเป็ นส่วนสําคัญเพราะมีเรื่ องเล่าแบบบันเทิงคดีที่มีโครงเรื่ อง มีพฤติกรรมหรื อเหตุการณ์
ที่ น่ า สนใจ เรื่ อ งเล่า ในส่ ว นดํา เนิ น เรื่ อ งจึ งประกอบด้ว ยพฤติ ก รรมต่ างๆของบุ ค คลในเรื่ องที่

เหมือนกันตามแนวคิดของพรอพพ์ โดยพฤติกรรมต่างๆเหล่านั้นไม่จาํ เป็ นต้องเกิดขึ้นต่อเนื่ องกัน
และสามารถเกิดสลับที่กนั ได้ดว้ ยเงื่อนไขของความเป็ นเหตุเป็ นผลของพฤติกรรมนั้นๆตามแนวคิด
ของโครงเรื่ องในบันเทิงคดี จากการศึกษาโครงสร้างเรื่ องในอรรถกถาธรรมบททั้งสิ ้ น ๓๐๒ เรื่ อง
นั้นพบว่าอรรถกถาธรรมบทมีพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซํ้ ากันในแต่ละเรื่ อง จํานวน ๑๐ พฤติกรรม ดังนี้
๑. ความเป็ นมา
๒. การเลื่อมใส
๓. การบวช
๔. การเกิดปัญหา
๕. การแก้ปัญหา
๖. การรับผลของการกระทํา
๗. การฟังธรรม
๘. การบรรลุธรรม
๙. การเกิดข้อสงสัย
๑๐. การแสดงธรรม

๖๕

๑. ความเป็ นมา จากทฤษฎี โ ครงสร้ างนิ ทานของพรอพพ์ ไม่ถื อว่า ความเป็ นมาของ
ตัวละครเป็ นพฤติ กรรม แต่ ในการศึก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั จัด ให้ ความเป็ นมา เป็ นพฤติกรรมหนึ่ งใน
โครงสร้างเรื่ องของอรรถกถาธรรมบท ความเป็ นมาในที่น้ ี หมายถึง ที่มาของบุคคลหรื อเหตุการณ์
ในเรื่ องซึ่งมีความสําคัญต่อพฤติกรรมที่จะเกิดตามมาภายหลัง กล่าวคือเป็ นเหตุที่ทาํ ให้เกิดปั ญหา
การแก้ปัญหา การฟังธรรม การบรรลุธรรม การเกิดข้อสงสัย หรื อการแสดงธรรมได้
๒. การเลื่อมใส คือ การมีความเชื่อถือ การมีจิตยิน ดี การเห็นชอบด้ว ย การเลื่อมใสของ
บุ ค คลในอรรถกถาธรรมบทแต่ ละเรื่ องอาจเกิ ด จากการเห็ น สิ่ งที่ น่ าเลื่อมใส เช่ น พระพุทธเจ้า
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๓. การบวช คือสการถือเพศเป็ นภิกษุ สามเณร หรื อนักพรตอื่นๆ ในวิทยานิพนธ์น้ ีหมายถึง

พระเถระ เหตุการณ์อศั จรรย์ เป็ นต้น

การบวชในพระพุทธศาสนาเท่านั้นได้แก่ การบรรพชาเป็ นสามเณร และอุปสมบทเป็ นภิกษุ ภิกษุณี
พฤติกรรมการบวชอาจเกิดขึ้นหลังการเกิดความเลื่อมใส เมือ่ เกิดปัญหา การแก้ปัญหา หลังจากการ
ฟังธรรม การบรรลุธรรมก็ได้
๔. การเกิ ด ปั ญ หาคื อ ภาวะของบุ ค คลหรื อเหตุ ก ารณ์ ที่ไม่ป กติ เป็ นปั ญหา ทําให้เกิ ด
ความทุ กข์ ความเดือดร้ อนทั้งต่อตนเองและผูอ้ ื่น หรื อพฤติก รรมการเกิด ปั ญหานี้ อาจก่อให้เกิ ด
ข้อสงสัยหรื อข้อถกเถียง ซึ่งนําไปสู่การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อขจัดความสงสัยนั้น หรื อ
อาจเป็ นประเด็นสําคัญที่นาํ ไปสู่การแสดงธรรมในฐานะกรณี ตวั อย่าง
๕. การแก้ไขปัญหาคือ การหาทางออกสําหรับปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ปัญหาคลี่คลายหรื อ
ได้รั บ การแก้ไ ข บุ ค คลในเรื่ อ งอาจแก้ปั ญหาด้ว ยตนเอง โดยปั ญ หาอาจยุติ หรื อไม่ก็ ได้ หรื อ
พระพุทธเจ้าหรื อพระสาวกมาช่วยแก้ปัญหา ทําให้ปัญหายุติ
๖. การรั บ ผลของการกระทําคื อ การที่ บุค คลได้รั บ ผลจากการกระทําของตน หรื อรั บ
ผลกรรมที่เกิดจาก กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดี
๗. การฟั งธรรม คือการฟั งคําสอน เพื่อเข้าถึงความรู้ ความจริ ง แนวทางการแก้ปัญหา
ต่างๆ ในวิทยานิ พนธ์น้ ี หมายถึงการฟั งธรรมทั้งจากพระพุทธเจ้าและพระสาวก เพราะถือว่าเป็ น
พระธรรมคําสัง่ สอนในพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกัน พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างหรื อหลังจากการฟัง
ธรรม อาจทําให้เกิดพฤติกรรมอื่นๆตามมาทั้งการเลื่อมใส การบรรลุธรรม การเกิดข้อสงสัย หรื อไม่
เกิดผลใดๆคือ ไม่เลื่อมใส ไม่บรรลุธรรม ไม่เข้าถึงคําสอนและไม่เกิดข้อสงสัย

๖๖

๘. การบรรลุธรรมคื อ การสํา เร็ จ การเข้าถึงคํา สอนของพระธรรม ในวิ ทยานิ พนธ์น้ ี
หมายถึงการเข้าใจธรรม ความรู้แจ้งแห่งธรรม อันนําไปสู่การเปลี่ยนความคิด การเปลี่ยนพฤติกรรม
หรื อการได้บรรลุธรรมวิเศษ ทําให้เป็ นอริ ยบุคคล อันหมายถึงบุคคลผูเ้ ป็ นอริ ยะ ผูบ้ รรลุธรรมวิเศษ
ซึ่งมี ๔ ระดับ๑๘ คือ
๑. พระโสดาบัน หมายถึง ผูถ้ ึ งกระแสที่ จ ะนําไปสู่ พ ระนิ พ พาน จากการละ
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลพั พตปรามาส
๒. พระสกทาคามี หมายถึง ผูบ้ รรลุญาณคือความรู้เป็ นเหตุละสังโยชน์ได้ ๓ คือ
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๓. พระอนาคามี
ส คือ พระอริ ยะบุคคลผูไ้ ด้าบงรรลุอนาคามิผล ที่ได้รับจากการละ

สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพั พตปรามาส และทํา ราคะ โทสะ โมหะให้เบาบางลง

สังโยชน์ คือ กามราคะ และปฏิฆะด้วยความรู้เป็ นเหตุละโอรั มภาคิยสังโยชน์ได้ท้ งั ๕ (คือละได้
เด็ดขาดอีก ๒ อย่าง ได้แก่ กามราคะ และปฏิฆะ เพิ่มจาก ๓ อย่างที่พระโสดาบันได้แล้ว)
๔. พระอรหันต์ คือ ผูส้ าํ เร็ จธรรมวิเศษสูงสุ ดในพระพุทธศาสนา ละสังโยชน์ได้
ทั้งหมด หลุดพ้นขั้นละกิเลสได้อย่างสิ ้ นเชิงและเด็ดขาด
การบรรลุธรรมเป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึ้น หลังจากบุคคลได้รั บการแก้ปัญหา ได้รับการฟั ง
ธรรม หรื อบรรลุธรรมได้ดว้ ยวิธีของตนเองโดยอาศัยแนวทางหรื อการสนับสนุ นพระพุทธเจ้าหรื อ
พระสาวก
๙. การเกิดข้อสงสัยคือ การเกิดความสงสัย ความแปลกใจ ความอัศจรรย์ใจ ความไม่เข้าใจ
ความตกใจ หรื อการถกเถียงเกี่ยวกับความเป็ นมา การเกิดปัญหา การแก้ปัญหา หรื อการบรรลุธรรม
ของบุคคลหรื อเหตุการณ์ มักเกิดขึ้ นกับบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนิ นเรื่ อง เช่น ภิก ษุ
สนทนากันในโรงธรรม พระเถระบางรู ปไปพบเหตุการณ์หรื อเรื่ องราวของบุคคลแล้วเกิดข้อสงสัย
นําไปสู่การเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า หรื อการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าเพื่อทรงขจัดข้อสงสัยนั้น
๑๐. การแสดงธรรม คื อ การแสดงพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเพื่ออธิบายหรื อไข
ความสงสัยให้เข้าใจและรู้ธรรม มักเกิดขึ้นเมื่อมีพฤติกรรมการเกิดข้อสงสัย หรื อเมื่อจบเรื่ องราว
ของบุคคลหรื อเหตุการณ์ ต่างๆ โดยการแสดงธรรมนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางชนจํานวนมากที่เข้ามาฟั ง
๑๘

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔ (กรุ งเทพฯ : ธน

ธัชการพิมพ์, ๒๕๕๓), ๕๑๖.

๖๗

พระธรรมเทศนาของพระพุ ท ธเจ้า หรื อในหมู่ภิ ก ษุ ที่ ม ัก สนทนาถกเถี ยงกัน ที่ โ รงธรรมหรื อ
ธรรมสภา
พฤติ กรรมทั้ง ๑๐ พฤติก รรมที่พบในอรรถกถาธรรมบทนี้ จากการศึก ษาและหาความถี่
การเกิดพฤติกรรมต่างๆในอรรถกถาธรรมบท จํานวน ๓๐๒ เรื่ อง พบความถี่ดงั นี้
๑. ความเป็ นมา พบทั้ง ๓๐๒ เรื่ อง คิดเป็ น ๑๐๐%
๒. การเลื่อมใส พบ ๒๒ เรื่ อง คิดเป็ น ๗.๓%

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
าง
น
ำ
๔. การเกิดปัญหาสพบ ๒๕๑ เรื่ อง คิดเป็ น ๘๓.๑%

๓. การบวช พบ ๕๔ เรื่ อง คิดเป็ น ๑๗.๙%

๕. การแก้ปัญหา พบ ๑๙๐ เรื่ อง คิดเป็ น ๖๒.๙%

๖. การรับผลของการกระทํา พบ ๒๙ เรื่ อง คิดเป็ น ๙.๖%
๗. การฟังธรรม พบ ๑๗๑ เรื่ อง คิดเป็ น ๕๖.๖%
๘. การบรรลุธรรม พบ ๑๘๖ เรื่ อง คิดเป็ น ๖๑.๖%
๙. การเกิดข้อสงสัย พบ ๑๙๐ เรื่ อง คิดเป็ น ๖๒.๙%
๑๐. การแสดงธรรม พบ ๒๑๕ เรื่ อง คิดเป็ น ๗๑.๒%
จากการศึกษาเรื่ องในอรรถกถาธรรมบทพบว่าไม่มีเรื่ องใดที่ปรากฏพฤติกรรมครบทั้ง ๑๐
พฤติกรรม โดยมีเรื่ องที่ปรากฏพฤติกรรมมากที่สุด ๙ พฤติกรรม จํานวน ๗ เรื่ อง ดังนี้
เรื่ องพระจักขุปาลเถระ ในยมกวรรค
เรื่ องมัฏฐกุณฑลี ในยมกวรรค
เรื่ องจุลกาลและมหากาล ในยมกวรรค
เรื่ องพระอุบลวรรณาเถรี ในพาลวรรค
เรื่ องชัมพุกาชีวก ในพาลวรรค
เรื่ องปุโรหิตชื่ออัคคิทตั ต์ ในพุทธวรรค
เรื่ องบุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน ในตัณหาวรรค

๖๘

ทั้ง ๗ เรื่ องนี้มีพฤติกรรมมากที่สุด ๙ พฤติกรรม โดยจะแสดงให้เห็นเป็ นตัวอย่างดังต่อไปนี้

การฟังธรรม

การบรรลุธรรม

การเกิดข้อสงสัย

การแสดงธรรม

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ชัมพุกาชีวก

√

√

√

√

ปุโรหิตชื่ออัคคิทตั ต์

√

√

√

√

บุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน

√

√

√

√

การเลื่อมใส

√

ความเป็ นมา

การแก้ไขปัญหา

√

การเกิดปัญหา

√

การบวช

√

√

พระจักขุปาลเถระ

√

√

มัฏฐกุณฑลี

√

√

จุลกาลและมหากาล

√

√

พระอุบลวรรณาเถรี

เรื่ อง / พฤติกรรม

การรับผลการกระทํ า

ตารางที่ ๑ ตารางแสดงโครงเรื่ องที่ปรากฏพฤติกรรมมากที่สุด

√

จากตารางแสดงโครงสร้ างพฤติ ก รรม ๙ พฤติ ก รรมของทั้ง ๗ เรื่ อง จะเห็ น ได้ว่าเรื่ อง
พระจัก ขุปาลเถระ เรื่ องจุลกาลและมหากาล เรื่ องปุโรหิ ตชื่ออัคคิทตั ต์ และเรื่ องบุตรเศรษฐีชื่อ
อุ ค คเสน ประกอบด้ว ยพฤติ ก รรมที่ ต รงกัน ได้แ ก่ ความเป็ นมา การเลื่ อ มใส การบวช
การเกิ ด ปั ญ หา การแก้ไ ขปั ญหา การฟั ง ธรรม การบรรลุ ธ รรม การเกิ ด ข้อ สงสั ย และ
การแสดงธรรม โดยไม่ปรากฏพฤติก รรมการรั บผลการกระทํา เรื่ องพระอุบลวรรณาเถรี และ
เรื่ องชัมพุกาชีวกมีพฤติกรรมที่ตรงกัน คือ ความเป็ นมา การบวช การเกิดปั ญหา การแก้ไขปั ญหา
การรับผลการกระทํา การฟังธรรม การบรรลุธรรม การเกิดข้อสงสัย และการแสดงธรรม โดยไม่
ปรากฏพฤติ ก รรมการเลื่ อ มใส ส่ ว นเรื่ องมัฏ ฐกุ ณ ฑลี ป ระกอบด้ว ยพฤติ ก รรมความเป็ นมา

๖๙

การเลื่อมใส การเกิดปัญหา การแก้ไขปัญหา การรับผลการกระทํา การฟังธรรม การบรรลุธรรม
การเกิดข้อสงสัย และการแสดงธรรม ไม่ปรากฏพฤติกรรมการบวช
ทั้ง ๗ เรื่ องดังกล่าวมีโครงสร้างเรื่ องเดียวกัน กล่าวคือมีพฤติกรรมตรงกันตามที่ปรากฏใน
ตาราง สิ่ งที่ทาํ ให้เรื่ องที่มีโครงสร้างเดียวกันเป็ นคนละเรื่ องกันนั้นคือรายละเอียดของพฤติกรรม
หรื อตัวละครที่แตกต่างกัน โดยเมื่อพิจารณาบุคคลที่ทาํ พฤติกรรมต่างๆ สามารถแบ่งประเภทบุคคล
ได้ ๔ กลุ่ม ได้แก่
๑. กลุ่มเรื่ องของนักบวชในพระพุทธศาสนา
๒. กลุ่มเรื่ องของอุบาสก – อุบาสิกา
๓. กลุ่มเรื่ องของบุคคลนอกพระพุทธศาสนา
๔. กลุ่มเรื่ องของพระพุทธเจ้า
๑. กลุ่มเรื่ องของนักบวชในพระพุทธศาสนา คือเรื่ องที่มีบุคคลสําคัญในการดําเนิ นเรื่ อง
เป็ นภิกษุ – ภิกษุณี และสามเณร พบทั้งสิ ้ น ๑๗๑ เรื่ องจากอรรถกถาทั้งหมด ๓๐๒ เรื่ อง คิดเป็ นร้อย
ละ ๕๖.๓ โดยแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อย ๒ กลุ่มคือ กลุ่มเรื่ องของพระอรหัน ต์ พบ ๑๑๙ เรื่ อง และ
กลุ่มเรื่ องของภิกษุ ภิกษุณีทวั ่ ไป พบ ๕๒ เรื่ อง
๑.๑ กลุ่มเรื่ องของพระอรหันต์ คือกลุ่มเรื่ องที่มีบุคคลสําคัญในการดําเนิ นเรื่ อง
เป็ นพระอรหันต์ พระอรหันต์ คือ ผูส้ าํ เร็ จธรรมวิเศษสูงสุดในพระพุทธศาสนา เป็ นพระอริ ยบุคคล
ชั้นสูงสุ ด พระอรรถกถาจารย์แสดงความหมายของ “อรหันต์” ไว้ ๕ นัย คือ เป็ นผูไ้ กลจากกิเลส
เป็ นผูก้ าํ จัดข้าศึก คือกิเลสหมดสิ ้ นแล้ว เป็ นผูห้ กั คือรื้ อทําลายกําแพงแห่งสงสารจักรเสร็ จแล้ว เป็ น
ผูค้ วรแก่การบูชาพิเศษของเทพและมนุษย์ท้ งั หลาย และเป็ นผูไ้ ม่มีที่ลบั ในการทําบาปคือไม่มีความ
ชัว่ ความเสียหายที่จะต้องปิ ดบัง๑๙ ในวิทยานิ พนธ์น้ ี บุคคลที่จดั อยู่ในกลุ่มพระอรหันต์พิจารณาจาก
เกณฑ์ต่างๆประกอบกัน ดังต่อไปนี้

๑๙

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมาลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, (กรุ งเทพฯ : ธน
ธัชการพิมพ์, ๒๕๕๓), ๕๑๓.

๗๐

๑. พิจ ารณาจากกลุ่มพระอสี ติมหาสาวก คือ พระสาวกผูใ้ หญ่ ๘๐ องค์
เช่น พระสารี บุตร พระอานนท์ พระมหาโมคคัลลานะ พระจูฬปัณถก พระมหากัสสปะ เป็ นต้น
๒. พิจารณาจากกลุ่มพระเอตทัคคะซึ่งเป็ นพระสาวกที่พระพุทธเจ้าตรัส
ว่าเป็ นเลิศในทางใดทางหนึ่งในบรรดาพุทธบริ ษทั ๔ โดยพิจารณาเฉพาะกลุ่มภิกษุและกลุ่มภิกษุณี
เช่น พระลกุณฏกภัททิยะ พระปิ ณโฑลภารัทวาชะ พระเขมา พระกีสาโคตมี เป็ นต้น
๓. พิจารณาจากชื่อของภิกษุภิ ก ษุณีในเรื่ องที่มกั ลงท้ายว่า “เถระ” และ
“เถรี ” เช่น พระจักขุปาลเถระ พระปูติคตั ตติสสเถระ พระกุณฑลเกสีเถรี พระพหุปุตติกาเถรี เป็ นต้น
๔. พิ จ ารณาจากเนื้ อ เรื่ อง โดยเป็ นเรื่ องที่ ก ล่ า วถึ ง ภิ ก ษุ ภิ ก ษุ ณี และ
สามเณรที่บาํ เพ็ญสมณธรรมจนบรรลุธรรมขั้นอรหัตตผล เช่น เรื่ องภิกษุ ๒ สหาย ในยมกวรรค
เรื่ องภิกษุรูปใดรู ปหนึ่ง ในจิตตวรรค เรื่ องสังกิจจสามเณร ในสหัสสวรรค เป็ นต้น
กลุ่มเรื่ องของพระอรหันต์มีโครงสร้างพฤติกรรมดังนี้

๗๑

ความเป็ นมา

การเลื่อมใส

การบวช

การเกิดปัญหา

การแก้ ปัญหา

การฟังธรรม

การบรรลุธรรม

การเกิดข้ อสงสั ย

การแสดงธรรม

การรับผลของการกระทํา

ตารางที่ ๒ โครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเรื่ องของพระอรหันต์

๑

๑.๑ พระจักขุปาลเถระ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๒

๑.๒ จุลกาลและมหากาล

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๓

๑.๙ พระนันทเถระ

√

√

√

√

√

√

√

√

๔

๑.๑๔ ภิกษุ ๒ สหาย

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ที่

วรรค / เรื่อง

๑. ยมกวรรค

√

๒. อัปปมาทวรรค
๕

๒.๓ พระจูฬปัณถกเถระ

√

๖

๒.๕ พระมหากัสสปเถระ

√

๗

๒.๖ ภิกษุ ๒ สหาย

√

√

√

√

√

๘

๒.๘ ภิกษุรูปใดรู ปหนึ่ง

√

√

√

√

√

๙

๒.๙ พระติสสเถระผูม้ ีปกติอยูใ่ นนิคม

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๓. จิตตวรรค
๑๐

๓.๑ พระเมฆิยเถระ

√

√

√

√

√

๑๑

๓.๒ ภิกษุรูปใดรู ปหนึ่ง

√

√

√

√

√

๑๒

๓.๕ พระจิตตหัตเถระ

√

√

√

๑๓

๓.๖ ภิกษุผปู ้ รารภวิปัสสนา

√

√

√

√

√
√

๗๒

√

√

การรับผลของการกระทํา

√

การแสดงธรรม

√

การเกิดข้ อสงสั ย

๓.๙ พระโสไรยเถระ

√

การบรรลุธรรม

๑๕

√

การฟังธรรม

√

การแก้ ปัญหา

๓.๗ พระปูติคตั ตติสสเถระ

การเกิดปัญหา

๑๔

การบวช

วรรค / เรื่อง

การเลื่อมใส

ที่

ความเป็ นมา

ตารางที่ ๒ โครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเรื่ องของพระอรหันต์ (ต่อ)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๔. ปุปผวรรค
๑๖

๔.๑ ภิกษุ ๕๐๐ รู ปผูข้ วนขวาย
ในปฐวีกถา

√

๑๗

๔.๒ พระเถระผูเ้ จริ ญมรี จิกมั มัฏฐาน

√

๑๘

๔.๙ ปัญหาของพระอานนทเถระ

√

๑๙
๒๐

๔.๑๐ ถวายบิณฑบาตแก่
พระมหากัสสปเถระ
๔.๑๑ ปริ นิพพานของพระโกธิกเถระ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๕. พาลวรรค
๒๑

๕.๖ ภิกษุชาวเมืองปาฐา

√

๒๒

๕.๑๐ พระอุบลวรรณาเถรี

√

๒๓

๕.๑๔ พระสุ ธรรมเถระ

√

๒๔

๕.๑๕ พระวนวาสี ติสสเถระ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๖. บัณฑิตวรรค
๒๕

๖.๑ พระราธเถระ

√

๒๖

๖.๓ พระฉันนเถระ

√

๒๗

๖.๔ พระมหากัปปิ นเถระ

√

√

๗๓

√

√

√

๓๐

๖.๙ พระเถระผูต้ ้ งั อยูใ่ นธรรม

√

√

√

√

√

การแสดงธรรม

๖.๖ ลกุณฏกภัททิยเถระ

การเกิดข้ อสงสั ย

๒๙

การบรรลุธรรม

√

การฟังธรรม

√

การรับผลของการกระทํา

การแก้ ปัญหา

√

การบวช

๖.๕ บัณฑิตสามเณร

วรรค / เรื่อง

การเลื่อมใส

๒๘

ที่

ความเป็ นมา

การเกิดปัญหา

ตารางที่ ๒ โครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเรื่ องของพระอรหันต์ (ต่อ)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๗. อรหันตวรรค
๓๑

๗.๒ พระมหากัสสปเถระ

√

√

๓๒

๗.๔ พระอนุรุทธเถระ

√

√

√

√

๓๓

๗.๕ พระมหากัจจายนเถระ

√

√

√

√

๓๔

๗.๖ พระสารี บุตรเถระ

√

√

√

√

√

๓๕

๗.๗ พระติสสเถระชาวกรุ งโกสัมพี

√

√

√

๓๖

๗.๘ พระสารี บุตรเถระ

√

√

√

√

√

√

๓๗

๗.๙ พระขทิรวนิยเรวตเถระ

√

√

√

√

√

√

๓๘

๗.๑๐ หญิงคนใดคนหนึ่ง

√

√

√

√
√

√

√

√

๘. สหัสวรรค
๓๙

๘.๒ ทารุ จีริยเถระ

√

√

√

√

√

√

√

√

๔๐

๘.๓ พระกุณฑลเกสี เถรี

√

√

√

√

√

√

√

√

๔๑

๘.๙ สังกิจจสามเณร

√

√

√

√

√

√

√

๔๒

๘.๑๐ พระขานุโกณฑัญญะเถระ

√

√

√

√

√

๗๔

√

√

√

√

√

๔๕

๘.๑๓ นางกิสาโคตมี

๔๖

๘.๑๔ พระพหุปุตติกาเถรี

การแสดงธรรม

√

√

การเกิดข้ อสงสั ย

√

๘.๑๒ นางปฏาจารา

การบรรลุธรรม

√

๔๔

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

การฟังธรรม

√

√

การรับผลของการกระทํา

การแก้ ปัญหา

√

๘.๑๑ พระสัปปทาสเถระ

การบวช

√

๔๓

ที่

การเลื่อมใส

√

วรรค / เรื่อง

ความเป็ นมา

การเกิดปัญหา

ตารางที่ ๒ โครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเรื่ องของพระอรหันต์ (ต่อ)

๙. ปาปวรรค
๔๗

๙.๑๐ พระติสสเถระผูเ้ ข้าถึงสกุล
นายช่างแก้ว

√

√

√

√

๑๐. ทัณฑวรรค
๔๘

๑๐.๔ พระโกณฑธานเถระ

√

√

√

๔๙

๑๐.๗ พระมหาโมคคัลลานเถระ

√

√

√

๕๐

๑๐.๑๐ พระปิ โลติกเถระ

√

√

√

√

๕๑

๑๐.๑๑ สุ ขสามเณร

√

√

√

√

√

√

√

๑๑. ชราวรรค
๕๒

๑๑.๔ พระอธิมานิกภิกษุ

√

√

√

√

√

๕๓

๑๑.๕ พระนางรู ปนันทาเถรี

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๑๒. อัตตวรรค
๕๔

๑๒.๔ มารดาของพระกุมารกัสสปเถระ

√

๕๕

๑๒.๑๐ พระอัตตทัตถเถระ

√

√

√
√

√

√

๗๕

การแก้ ปัญหา

การฟังธรรม

การบรรลุธรรม

การเกิดข้ อสงสั ย

การแสดงธรรม

√

√

√

√

√

๕๗

๑๓.๕ พระสัมมัชชนเถระ

√

√

√

√

√

√

√

๕๘

๑๓.๖ พระอังคุลิมาลเถระ

√

√

√

√

๕๙

๑๓.๘ ภิกษุ ๓๐ รู ป

√

√

√

√

การบวช

๑๓.๓ ภิกษุผเู ้ จริ ญวิปัสสนา

วรรค / เรื่อง

การเลื่อมใส

๕๖

ที่

ความเป็ นมา

การเกิดปัญหา

การรับผลของการกระทํา

ตารางที่ ๒ โครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเรื่ องของพระอรหันต์ (ต่อ)

๑๓. โลกวรรค

√
√

๑๔. พุทธวรรค
๖๐

๑๔.๔ ปัญหาของพระอานนทเถระ

√

√

√

๖๑

๑๔.๗ ปัญหาของพระอานนทเถระ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๖๒

๑๔.๘ สัมพหุลภิกขุ

√

๑๕. สุ ขวรรค
๖๓

๑๕.๗ พระติสสเถระ

√

√

√

√

√

√

√

√

๑๗. โกธวรรค
๖๔

๑๗.๔ ปัญหาของพระโมคคัลลานเถระ
๑๙. ธัมมัฏฐวรรค

๖๕

๑๙.๓ พระเอกุทานเถระ

√

๖๖

๑๙.๔ พระลกุณฏกภัททิยเถระ

√

๒๐. มัคควรรค

√

√

√

๗๖

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๖๘

๒๐.๒ ภิกษุ ๕๐๐ รู ปอื่นอีก

√

√

๖๙

๒๐.๕ พระโปฐิลเถระ

√

๒๐.๗ สัทธิวิหาริ กของพระสารี บุตร

√

√

การแสดงธรรม

การบรรลุธรรม

√

√

การเกิดข้ อสงสั ย

การฟังธรรม

√

๒๐.๑ ภิกษุ ๕๐๐ รู ป

๗๐

การรับผลของการกระทํา

√

๖๗

การแก้ ปัญหา

√

การเกิดปัญหา

การบวช

วรรค / เรื่อง

การเลื่อมใส

ที่

ความเป็ นมา

ตารางที่ ๒ โครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเรื่ องของพระอรหันต์ (ต่อ)

√
√

√

๗๑

๒๐.๙ นางกิสาโคตมี

√

√

√

√

๗๒

๒๐.๑๐ นางปฏาจารา

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๒๑. ปกิณกวรรค
๗๓

๒๑.๓ ภิกษุชาวนครภัททิยะ

√

๗๔

๒๑.๔ พระลกุณฏกภัททิยเถระ

√

๗๕

๒๑.๖ ภิกษุวชั ชีบุตร

√

๗๖

๒๑.๙ พระเถระชื่อเอกวิหารี

√

√

√

√

√

√

๒๒. นิรยวรรค
๗๗

๒๒.๕ ภิกษุว่ายาก

√

√

√

√

√

๗๘

๒๒.๗ อาคันตุกภิกษุ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๒๓. นาควรรค
๗๙

๒๓.๕ สานุสามเณร

√

๘๐

๒๓.๗ สัมพหุลภิกขุ

√

√

√

√

√

√

๗๗

การบรรลุธรรม

การเกิดข้ อสงสั ย

การแสดงธรรม

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๘๒

๒๔.๓ วิพภัณตกภิกษุ

√

√

√

√

๘๓

๒๔.๕ พระนางเขมา

√

√

√

๘๔

๒๔.๖ บุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน

√

√

การเลื่อมใส

√

ความเป็ นมา

๒๔.๒ นางลูกสุ กร

วรรค / เรื่อง

การฟังธรรม

√

การแก้ ปัญหา

√

การเกิดปัญหา

√

การบวช

√

๘๑

ที่

การรับผลของการกระทํา

ตารางที่ ๒ โครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเรื่ องของพระอรหันต์ (ต่อ)

๒๔. ตัณหาวรรค

√

๒๕. ภิกขุวรรค
๘๕

๒๕.๔ พระธรรมารามเถระ

√

๘๖

๒๕.๗ สัมพหุลภิกษุ

√

๘๗

๒๕.๘ ภิกษุ ๕๐๐ รู ป

√

√

√

๘๘

๒๕.๙ พระสันตกายเถระ

√

√

√

√

√

๘๙

๒๕.๑๐ พระนังคลกูฏเถระ

√

√

√

√

√

√

√

๙๐

๒๕.๑๑ พระวักกลิเถระ

√

√

√

√

√

√

๙๑

๒๕.๑๒ สุ มนสามเณร

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

๒๖. พราหมณวรรค
๙๒

๒๖.๒ ภิกษุมากรู ป

√

๙๓

๒๖.๕ พระอานนทเถระ

√

๙๔

๒๖.๗ พระสารี บุตรเถระ

√

√

√

๗๘

การเกิดข้ อสงสั ย

การแสดงธรรม

√

√

√

√

√

๙๖

๒๖.๙ พระสารี บุตรเถระ

√

√

√

√

√

๙๗

๒๖.๑๒ กิสาโคตมี

√

√

√

๙๘

๒๖.๑๔ อุคคเสน

√

√

√

√

๙๙

๒๖.๑๗ พระสารี บุตรเถระ

√

√

√

√

๑๐๐

๒๖.๑๘ นางอุบลวรรณาเถรี

√

√

√

๑๐๑

๒๖.๒๐ พระเขมาภิกษุณี

√

√

√

√

√

๑๐๒

๒๖.๒๑ พระติสสเถระผูอ้ ยูใ่ นเงื้อม
เขา

การบรรลุธรรม

การแก้ ปัญหา

๒๖.๘ พระนางมหาปชาบดีโคตมี

การฟังธรรม

การเกิดปัญหา

๙๕

การบวช

วรรค / เรื่อง

การเลื่อมใส

ที่

ความเป็ นมา

การรับผลของการกระทํา

ตารางที่ ๒ โครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเรื่ องของพระอรหันต์ (ต่อ)
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๑๑๒

ที่

ความเป็ นมา

การบวช

ตารางที่ ๒ โครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเรื่ องของพระอรหันต์ (ต่อ)

จากตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเรื่ องของพระอรหันต์จาํ นวน ๑๑๙ เรื่ อง ซึ่ง
ถือเป็ นกลุ่มบุคคลส่วนใหญ่ในอรรถกถาธรรมบทและในกลุ่มเรื่ องนักบวชในพระพุทธศาสนา การ
เกิดพฤติกรรมต่างๆมีรายละเอียดดังนี้
พฤติ กรรมที่ ๑ ความเป็ นมา พบความถี่การเกิด ร้อยละ ๑๐๐ เป็ นการกล่าวถึงที่มาของ
บุ ค คลหรื อเหตุ ก ารณ์ ใ นเรื่ อง ทําให้ผฟู้ ั งทราบความเป็ นมาของบุ ค คลหรื อเหตุ ก ารณ์ อ ัน เป็ น

๘๐

จุดเริ่ มต้นของการเกิดพฤติกรรมอื่นๆ บางเรื่ องกล่าวถึงความเป็ นมาของบุคคลตั้งแต่ในอดีตชาติ
บางเรื่ องอาจกล่าวถึงความเป็ นมาว่าเรื่ องของบุคคลหรื อเหตุการณ์น้ นั เคยกล่าวถึงมาก่อนแล้ว
พฤติก รรมที่ ๒ การเลื่อมใส พบ ๖ เรื่ อง การเลื่อมใสเป็ นพฤติ กรรมที่ พบการเกิ ดน้อย
เนื่ องจากกลุ่มเรื่ องนี้ มีภิ กษุ ที่บรรลุอรหันต์เป็ นบุค คลสําคัญในการดําเนิ นเรื่ องดังนั้น จึ งมีความ
เลื่อมใสอยูแ่ ล้ว กล่าวคือมีความศรัทธาในพระรัตนตรัยหรื อยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาแล้วจึง
ได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ส่ วนเรื่ องที่ปรากฏพฤติกรรมการเลื่อมใสนั้นเป็ นเรื่ องที่มีการ
ดําเนินเรื่ องตั้งแต่กาํ เนิดบุคคลนั้น
พฤติ ก รรมที่ ๓ การบวช พบความถี่ก ารเกิด ร้ อยละ ๔๓ เป็ นพฤติ ก รรมที่ มีก ารปรากฏ
ความสัมพันธ์กบั การดําเนิ นเรื่ อง กล่าวคือ ถ้าเรื่ องนั้นดําเนิ นเรื่ องตั้งแต่การกําเนิ ดบุคคลนั้นก็จ ะ
ปรากฏพฤติกรรมการบวชด้วย เช่น เรื่ องพระจักขุปาลเถระ ในยมกวรรค กล่าวถึงชีวิตของพระเถระ
ตั้งแต่ถือกําเนิดในตระกูลกฎุ มพีตระกูลหนึ่ง ได้มีโอกาสไปฟังธรรมจึงเกิดความเลื่อมใส และออก
บวชเป็ นภิกษุ ตั้งใจบําเพ็ญวิปัสสนาเพื่อให้บรรลุธรรมสูงสุด ระหว่างนั้นเกิดปั ญหาสุ ขภาพคือป่ วย
ด้วยโรคตา แก้ปัญหาด้ว ยการส่ งหมอมารัก ษา แต่ พระเถระเดินจงกรมตลอดเวลาจึ งไม่สามารถ
หยอดยาเพื่อรักษาอาการเจ็บป่ วยได้ ทําให้ตาบอดทั้งสองข้างและพร้อมกับที่พระเถระบรรลุเป็ น
พระอรหัน ต์ ในขณะเดียวกัน ถ้าเป็ นเรื่ องที่กล่าวถึงพระเถระที่เป็ นพระอรหันต์อยู่แล้วก็จะไม่
ปรากฏพฤติกรรมการบวช เช่น เรื่ องถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระ ในปุปผวรรค เรื่ อง
พระสารี บุตรเถระ ในพราหมณวรรค เป็ นต้น
สาเหตุหรื อมูลเหตุที่ทาํ ให้บุคคลนั้นได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาพบว่าเกิดจากปั จจัย
ต่างๆ ดังนี้
๑. เมื่อตอนที่ยงั เป็ นคฤหัสถ์ได้มีโอกาสฟังธรรม แล้วเกิดความเลื่อมใสจึงขอบวช
ในพระพุทธศาสนา เช่น เรื่ องบุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน ในตัณหาวรรค อุคคเสนมีภรรยาเป็ นนางรํา
ในคณะนัก ฟ้ อน จึ ง ฝึ กการฟ้ อนรําและปรารถนาให้พ ระพุท ธเจ้าเสด็ จ มาทอดพระเนตร เมื่ อ
พระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้ว อุคคเสนแสดงการฟ้ อนรํา หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่
อุคคเสน เขาเกิดความเลื่อมใสได้บรรลุอรหัตผล แล้วทูลขอบวชในพระพุทธศาสนา เป็ นต้น

๘๑

๒. บุคคลนั้นประสบเหตุการณ์ที่ทาํ ให้เกิดความสังเวช หรื อพบว่าวิถีปฏิบตั ิใน
ปัจจุบนั ไม่ใช่วิถีที่ถกู ต้องจึงเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา เช่น เรื่ องสังกิจจสามเณร ในสหัสวรรค
ทารกผูห้ นึ่ง มารดาเสียชีวิตในขณะตั้งครรภ์ เมื่อเผาศพแล้วปรากฏว่าส่ วนที่เป็ นครรภ์ไม่ไหม้ เมื่อ
ผ่าท้องจึงพบว่าทารกยังมีชีวิตอยู่ เมื่อทารกนั้นโตขึ้นได้ฟังเรื่ องราวของตนจึงเกิดความสังเวช ขอ
บวชเป็ นสามเณรในสํานักพระสารี บุตร เป็ นต้น
๓. บุคคลนั้นมีความปรารถนาในการบวชตั้งแต่แรก บางเรื่ องบุคคลนั้นตั้งความ
ปรารถนาไว้ต้ งั แต่ในอดีตชาติ เช่น เรื่ องพระขทิรวนิยเรวตเถระ ในอรหันตวรรค กล่าวถึงน้องชาย
ของพระสารี บุตรชื่อเรวตะ ซึ่งเป็ นบุตรเพียงคนเดียวในครอบครัวที่ยงั ไม่ได้บวช มารดาจึงจัดการให้
แต่งงานตั้งแต่อายุ ๗ ปี แต่เ รวตะปรารถนาการบวชจึ งวางอุบายหนี มารดาไปบวชเป็ นสามเณร
แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ มุ่งมัน่ ในการบวชของบุคคล เป็ นต้น
๔. การบวชเพื่อหวังผลประโยชน์จากการบวช เช่น เพื่อได้บริ โภคอาหารดีโดยไม่
ต้องทํางาน เพื่อให้มีเครื่ องนุ่งห่ ม เพื่อจะได้เห็นพระพุทธเจ้าตลอดเวลา เป็ นต้น ดังตัวอย่างเรื่ อง
พระวัก กลิ เ ถระ มี ค วามสุ ข ที่ ไ ด้เ ห็ น พระพุ ท ธเจ้า จึ ง บวชในพระพุ ท ธศาสนาเพื่ อ จะได้เ ห็ น
พระพุทธเจ้าตลอดเวลา แต่ในภายหลังพระพุทธเจ้าทรงใช้กุศโลบายทําให้พระวักกลิบรรลุอรหัตผล
ได้ เป็ นต้น
๕. การบวชเพื่อแก้ปัญหาชีวิต เช่น บวชเพื่อหลีกเลียงการแต่งงาน เป็ นต้น ดัง
ตัวอย่างเรื่ องพระอุบลวรรณาเถรี ในพาลวรรค เมื่อนางอุบลวรรณาถึงวัยจะต้องแต่งงาน บิดาเกรงว่า
จะเกิดปั ญหาเนื่ องจากมีชายที่จะมาสู่ขอหลายคน เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงปั ญหาดังกล่าวจึงให้นาง
อุบลวรรณาบวชเป็ นภิกษุณี เป็ นต้น
๖. การบวชตามวัย ตามขนบประเพณี ของคนอินเดียเมื่อถึงวัยหนึ่ งจะต้องใช้ชีวิต
ศึกษาธรรมะเป็ นนักบวชเพื่อหาทางหลุดพ้น เช่น เรื่ องภิกษุวชั ชีบุตร ในปกิณกวรรค กล่าวถึงพระ
ราชโอรสของเจ้าเมืองวัชชี เมื่อครองราชสมบัติมาระยะหนึ่ ง ก็สละราชสมบัติตามวาระอันสมควร
แล้วบวชในสํานักพระพุทธศาสนา ตั้งใจบําเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุธรรมขั้นอรหัตผล เป็ นต้น
๗. การบวชโดยมีผจู้ ดั การให้บวช ได้แก่ บิดามารดาที่เป็ นอุบาสกอุบาสิ กาให้บุตร
บวช ภิก ษุหรื อพระเถระจัดการให้บวช เช่น เรื่ องพระปิ โลติกเถระ ในทัณ ฑวรรค กล่าวถึงเด็ก
ขอทานคนหนึ่งนุ่งผ้าเก่าซึ่งใช้ทาํ ประโยชน์ใดๆไม่ได้ บวชโดยพระอานนท์เป็ นผูจ้ ดั การ เมื่อบวช

๘๒

แล้วเกิดความกระสันอยากสึกกลับไปขอทานตามเดิม จึงกลับมาที่ผา้ เก่าซึ่งพาดไว้กบั กิ่ งไม้ เห็นผ้า
แล้วก็ให้โอวาทตนเองอยูห่ ลายครั้งจนสามารถบรรลุอรหัตผลได้ เป็ นต้น
พฤติกรรมที่ ๔ การเกิดปั ญหา พบความถี่การเกิดร้อยละ ๗๖.๓ ลักษณะการเกิดปั ญหา
แบ่งออกเป็ น ๒ ลักษณะ คือ การเกิดปัญหาก่อนการบรรลุอรหันตผล และการเกิดปั ญหาหลังจาก
การบรรลุอรหัตผลแล้ว
การเกิดปั ญหาก่อนการบรรลุอรหันตผล มักเป็ นปั ญหาที่บุคคลสําคัญในเรื่ องไม่สามารถ
บรรลุธรรมขั้นสูงสูดตามความมุ่งหมายของการบวชในพระพุทธศาสนาได้ เนื่องจากความสงสัยใน
ธรรม วิธีก ารฝึ กที่ไม่เหมาะกับตนเอง หรื ออาจเกิดจากอุปสรรคอื่นๆ เช่น ปั ญหาความเจ็บป่ วย
การถูก รบกวนจากสิ่ งอื่ น เป็ นต้น ดังตัว อย่า งในเรื่ องพระจู ฬปั ณ ถกเถระ ในอัป ปมาทวรรค
พระจูฬปั ณ ถกะ เป็ นน้องชายของพระมหาปั ณ ถกะซึ่ งบรรลุอรหัน ต์หลังจากบวชไม่น าน แต่
พระจูฬปัณถกะยังไม่สามารถบรรลุธรรมสูงสุ ดได้ เพียรพยายามฝึ กฝนกับพี่ชายก็ไม่บรรลุจึงถูก
ตําหนิ ว่าโง่ ทําให้รู้สึกน้อยใจและท้อใจ พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรด้วยทิ พญาณ เสด็จมาโปรด
พระจูฬปัณถกะ ด้วยการทรงแนะวิธีการฝึ กที่เหมาะแก่พระเถระคือให้พิจารณาผ้าผืนหนึ่ งตั้งแต่ยงั
เป็ นผ้าสะอาดจนกระทัง่ ผ้านั้นหมองไป ทําให้พระจุฬปัณถกะบรรลุอรหันต์ได้สาํ เร็ จ และยังได้รับ
การยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็ นเอตทัคคะในทางผูช้ าํ นาญในมโนมยิทธิ
การเกิดปัญหาหลังการบรรลุอรหันต์ เช่นเรื่ องภิกษุรูปใดรู ปหนึ่ ง ในจิตตวรรค ภิกษุน้ นั
เดินทางไปหมู่บา้ นที่มีอุบาสิ กาคนหนึ่ งคอยอุปัฏฐากภิ กษุที่ไปบําเพ็ญสมณธรรม หลังจากได้ยิน
ชื่ อเสี ยงจากคําสรรเสริ ญ ของภิ ก ษุ ที่เคยไปที่ นั ่ น อุบาสิ ก านั้น คอยอุปัฏฐากภิ ก ษุ รู ปนั้น อย่างดี
จนกระทัง่ ภิกษุน้ นั บรรลุอรหันต์ หลังจากบรรลุอรหันต์แล้วก็กาํ หนดวันปลงสังขาร ขณะนั้นได้
ระลึกถึงอดีตชาติทาํ ให้รู้ว่าอุบาสิกานั้นในอดีตชาติเป็ นภรรยาของตนแต่ทาํ กรรมหนักฆ่าสามี โดย
เป็ นกรรมที่เกิด ขึ้น ถึง ๙๙ ชาติ ด้ว ยความสังเวชและไม่ต ้องการให้เกิด กรรมซํ้ าในชาติอื่นอีกจึ ง
แสดงธรรมแก่อุบาสิกานั้นเพื่อให้เห็นหลักธรรมสูงสุดของพระพุทธศาสนา
การเกิดปั ญหาทั้งก่ อนและหลังการบรรลุอรหัตผล แสดงให้เห็นลัก ษณะการแก้ปัญหาที่
ต่างกัน ปัญหาที่บุคคลไม่สามารถบรรลุอรหัตผลได้ตอ้ งแก้ไขด้วยความเพียรพยายามและอดทน ซึ่ง
เกิดขึ้นหลังจากได้เรี ยนกัมมัฏฐานจากสํานักพระพุทธเจ้าแล้วมาปฏิบตั ิจนบรรลุ บางครั้งความเพียร
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พยายามด้วยตนเองก็ยงั ไม่สาํ เร็ จ พระพุทธเจ้าก็จะเสด็จมาทรงชี้แนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่
บุ ค คลนั้น ทําให้บรรลุได้ ในขณะที่ ปัญ หาที่ เกิ ด ขึ้ นหลังการบรรลุอ รหัต ผลนั้น แสดงให้เห็ น
คุณลักษณะพิเศษของกลุ่มบุคคลที่เป็ นพระอรหันต์ซ่ึงสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างง่ายดาย และ
เป็ นปัญหาที่เป็ นการพิสูจน์ความเป็ นพระอรหันต์ของบุคคลนั้นด้วย
กลุ่ม เรื่ องพระอรหัน ต์ที่ไม่ ปรากฏพฤติ ก รรมการเกิ ด ปั ญ หาพบทั้งสิ ้ น ๒๓ เรื่ อ ง เมื่ อ
พิจารณาแล้วสามารถแบ่งออกได้ ๓ กลุ่ม คือ ๑. กลุ่มที่เป็ นพระอรหันต์อยูแ่ ล้ว ๒. กลุ่มที่มุ่งบําเพ็ญ
เพื่อบรรลุอรหันต์โดยไม่เกิดปัญหาหรื อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจนบรรลุอรหันต์ และ๓. กลุ่ม
เรื่ องที่อรรถกถาจารย์เคยกล่าวไว้แล้ว
๑. กลุ่มเรื่ องที่กล่าวถึงบุคคลที่เป็ นพระอรหันต์อยูแ่ ล้วที่ไม่ปรากฏพฤติกรรมการเกิดปัญหา
แสดงให้เห็นว่าพระอรหันต์เป็ นผูท้ ี่หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงไม่เกิดปั ญหาอีก โดยพบว่ามี
๑๕ เรื่ อง โดยปรากฏลักษณะพฤติกรรมเป็ น ๒ แบบ คือ แบบที่ ๑ เรื่ องของบุคคลนั้นเป็ นที่สงสัย
ของภิกษุอื่นๆ หรื อเป็ นเรื่ องที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเพื่อนําไปสู่การแสดงธรรม และแบบที่ ๒ การ
ข้ามพฤติกรรมจากการเกิดปัญหาเป็ นการเกิดข้อสงสัยแทน
แบบที่ ๑ เรื่ องของบุ ค คลนั้ นเป็ นที่ ส งสั ย ของภิ ก ษุ อื่ น ๆ หรื อเป็ นเรื่ องที่
พระพุทธเจ้าตรัสถึงเพื่อนําไปสู่การแสดงธรรม พบ ๑๐ เรื่ อง โดยเรื่ องของบุคคลนั้นเป็ นที่สงสัย
ของมีภิกษุอื่นๆ หรื อพระพุทธเจ้าจะตรัสถึงพระอรหันต์เหล่านี้ เพื่อให้ภิกษุท้ งั หลายดูเป็ นตัวอย่าง
ทั้งนี้ เพื่ อนําไปสู่ ก ารแสดงธรรมเทศนาของพระพุท ธเจ้า เช่ น เรื่ อ งพระลกุณ ฏกภททิ ยเถระ
ในปกิ ณ ณกวรรค กล่ า วถึ งว่ า ในขณะที่ มี ภิ ก ษุ ก ลุ่ ม หนึ่ งมาเข้า เฝ้ าพระพุ ทธเจ้า เพื่อ ฟั ง ธรรม
พระลกุณฏกภัททิยะเดินผ่านออกไป พระพุทธเจ้าจึงตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าได้เห็นภิกษุที่ฆ่าบิดา
มารดาแล้วเป็ นผูไ้ ม่ทุกข์หรื อไม่ ภิกษุเหล่านั้นเกิดความสงสัย ทูลถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึง
ทรงแสดงธรรม ทําให้ภิกษุเหล่านั้นบรรลุอรหันต์ท้ งั หมด
แบบที่ ๒ การข้ามพฤติกรรมจากการเกิดปั ญหา (พฤติกรรมที่ ๔) เป็ นการเกิดข้อ
สงสัย (พฤติกรรมที่ ๙) แทน พบ ๕ เรื่ อง บุคคลสําคัญในเรื่ องไม่ได้ประสบปั ญหา แต่เกิดข้อสงสัย
ในธรรมหรื อเหตุการณ์หนึ่ งจึงนําความสงสัยนั้นกราบทูลต่อพระพุทธเจ้า เพื่อให้ทรงแสดงธรรม
โดยการทูลถามข้อสงสัยของบุคคลนั้นเกิดขึ้นท่ ามกลางพุทธบริ ษทั โดยเฉพาะภิกษุ ท้ งั หลายเป็ น
จํานวนมาก จากนั้นพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมเพื่อไขข้อสงสัยดังกล่าว การข้ามพฤติกรรมจาก
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การเกิดปัญหามาที่การเกิดข้อสงสัยจึงเกิดขึ้นเพื่อเอื้อให้เกิดการแสดงธรรมจากพระพุทธเจ้า เช่น
เรื่ องปัญหาของพระอานนทเถระ ใน ปุปผวรรค พระอานนท์ทูลถามปั ญหาต่อพระพุทธเจ้าว่ากลิ่ น
ของคันธชาติที่ฟุ้งทวนลมได้มีอยูห่ รื อไม่ พระพุทธเจ้าจึงตรัสตอบว่ากลิ่นของคันธชาติที่ฟุ้งทวนลม
ได้คื อกลิ่ น ของคนดี จากนั้นทรงแสดงธรรมเทศนา การยกข้อสงสัย ของพระอานนท์เป็ นเหตุ
นําไปสู่การแสดงธรรม พุทธบริ ษทั ทั้งหลายที่มาเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าในขณะนั้นก็จะได้ฟังพระธรรม
เทศนาเรื่ องที่เกี่ยวกับปัญหานี้ดว้ ย
๒. กลุ่ม ภิ ก ษุ ที่ มุ่ง บํา เพ็ญเพื่อ บรรลุ อรหัน ต์โ ดยไม่ ประสบปั ญหาใดๆและไม่ป รากฏ
พฤติ กรรมการเกิด ข้อสงสัยด้วย พบ ๓ เรื่ องโดยบุค คลเหล่านั้น ได้ฟังพระพระธรรมเทศนาจาก
พระพุทธเจ้าจนบรรลุอรหันตผล เช่น เรื่ องภิก ษุ ๕๐๐ รู ป ในมัคควรรค กล่าวถึงภิก ษุกลุ่มหนึ่ ง
ประมาณ ๕๐๐ รู ปมาเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า ระหว่างนั้น สนทนาเรื่ องหนทางที่ ตนเดิน ผ่านมาจาก
ชนบทเข้าสู่เมืองสาวัตถี พระพุทธเจ้าเสด็จมา ทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่ องที่ภิกษุเหล่านั้นสนทนา
กันอยู่ โดยทรงชี้ให้เห็นว่าอริ ยมรรคเป็ นทางให้พน้ ทุ กข์ เมื่อจบเทศนา ภิ กษุ เหล่านั้นบรรลุเป็ น
พระอรหันต์ เรื่ องกลุ่มนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อบุคคลนั้นเป็ นภิกษุแล้วมีหน้าที่และจุดมุ่งหมายเพื่อการ
บรรลุธรรมสูงสุด ภิกษุท้ งั หลายจะได้เรี ยนกัมมัฏฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วตั้งใจฝึ กจนบรรลุ บางรู ป
ได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าก็เข้าใจลึกซึ้งและบรรลุอรหันต์ได้ จึงไม่ปรากฏพฤติกรรม
การเกิดปัญหาเพราะปฏิบตั ิตาม เห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะไว้
๓. กลุ่มเรื่ องที่อรรถกถาจารย์เคยกล่าวไว้แล้ว โดยเรื่ องโดยละเอียดที่ปรากฏพฤติกรรมการ
เกิดปัญหาอรรถกถาจารย์กล่าวไว้แล้วในอรรถกถาธรรมบทวรรคอื่น เมื่อกล่าวซํ้ าเรื่ องเดิมอีกจึงไม่
ปรากฏพฤติกรรมการเกิดปัญหาอีก โดยเป็ นการกล่าวซํ้ าเพื่อยํ้ าคําสอนที่ปรากฏในเรื่ อง พบ ๕ เรื่ อง
ได้ แ ก่ เรื่ องนางกี ส าโคตมี เรื่ องนางปฏาจารา ในมั ค ควรรค

เรื่ องกิ ส าโคตมี

เรื่ องนางอุ บ ลวรรณาเถรี และเรื่ องพระเรวตเถระในพราหมณวรรค โดยเรื่ องเหล่ า นี้ มี
การดํา เนิ น เรื่ องอย่ า งละเอี ย ดไว้แ ล้ว เมื่ อ กล่ า วซํ้ าถึ ง เรื่ องนั้ นอี ก จึ ง ไม่ ป รากฏพฤติ ก รรม
การเกิดปัญหา แต่กล่าวซํ้ าเพื่อต้องการเน้นคําสอนที่เป็ นคาถาในเรื่ องนั้นอีกครั้ง
พฤติกรรมที่ ๕ การแก้ปัญหา พบความถี่การเกิดร้อยละ ๖๘.๖ ปั ญหาที่เกิดกับบุคคลใน
กลุ่มเรื่ องพระอรหันต์ส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขปัญหาจากพระพุทธเจ้า รองลงมาคือการแก้ปัญหา
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ด้ว ยตนเอง ปั ญหาที่ ได้รั บการแก้ไ ขจากพระพุ ทธเจ้ามัก เป็ นปั ญหาเกี่ ย วกับ อุป สรรคในการ
บรรลุธรรม เช่น เรื่ องพระปูติคตั ตติสสเถระ ในจิตตวรรค ป่ วยเป็ นโรคผิวหนัง ภิกษุสามเณรอื่นๆ
รังเกียจจึงพากันหลีกเลี่ยงที่จะพยาบาล พระพุทธเจ้าทรงช่วยดูแลรักษาด้วยพระองค์เองโดยไม่ทรง
รังเกียจโรคผิวหนังนั้น ตลอดการทรงรักษานั้นพระปูติคตั ตติสสเถระก็ได้บรรลุอรหันต์หลังจาก
อาการดี ข้ ึ น เรื่ องพระเถระผูเ้ จริ ญมรี จิ ก ัม มัฏ ฐาน ในปุ ป ผวรรค หลัง เรี ยนกัม มัฏ ฐานจาก
พระพุทธเจ้าแล้ว ก็เดิน ทางไปฝึ กสมณธรรมแต่ไม่สามารถบรรลุอรหันต์ได้จึงแก้ปัญหาด้ว ยการ
กลับ มาเพื่ อ จะเข้า เฝ้ าพระพุ ท ธเจ้า ระหว่ า งทางเห็ น พยับ แดดจึ ง พิ จ ารณาอยู่ พระพุ ท ธเจ้า
ทอดพระเนตรด้วยทิพยจักษุจึงทรงแผ่พระรัศมีมายังพระเถระรู ปนั้นแล้วทรงแสดงธรรม จึงทําให้
พระเถระรู ปนั้นบรรลุเป็ นพระอรหันต์ได้ เป็ นต้น นอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังทรงช่วยแก้ปัญหาของ
พระอรหัน ต์ที่เกี่ ยวกับการเข้าใจผิด ของภิ กษุ รูปอื่น เช่น เรื่ องพระติ สสเถระผูม้ ีปกติ อยู่ในนิ ค ม
ในอัปปมาทวรรค พระติสสะผูน้ ้ นั เมื่อบวชแล้วก็บิณฑบาตแต่ในบริ เวณบ้านของญาติ เพราะจะได้
มีเวลาในการฝึ กธรรมและการบิณฑบาตนั้นเพียงเพื่อหาอาหารประทังชีวิตเท่านั้น ภิกษุท้ งั หลาย
เห็นว่าพระติสสะเที่ยวบิณฑบาตแต่ในบ้านญาติก็เข้าใจว่ายังยึดติดกับญาติจึงพากันต่อว่าและนํา
เรื่ องไปทูลพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงทรงช่วยแก้ความเข้าใจผิดนั้น
การแก้ปัญหาด้วยตนเองนั้นพบในกรณี ที่ปัญหานั้นเกิดขึ้นหลังการบรรลุเป็ นพระอรหันต์
แล้ว เช่น เรื่ องจุลกาลและมหากาล หลังจากบวชและบําเพ็ญจนบรรลุอรหันต์แล้ว เกิดปั ญหาคือ
ภรรยามาตามให้สึกกลับไปใช้ชีวิตฆราวาสตามเดิม พระเถระจึงแก้ปัญหาด้วยการแสดงอิทธิฤทธิ์
เหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วหายไป แสดงให้เห็นว่าพระอรหันต์ตดั แล้วซึ่งทางโลก
นอกจากนี้ยงั พบว่าอาจมีผอู้ ื่นช่วยแก้ปัญหาได้อีก เช่น สหาย พระสาวกที่เป็ นพระอรหันต์
องค์อื่นๆ เช่น เรื่ องพระโสไรยเถระ ในจิตตวรรค กล่าวถึงกฎุ มพีคนหนึ่ งในโสไรยนคร เห็นพระ
มหากัจจายนะแล้วคิดว่าพระเถระนี้มีรูปงามน่าจะได้มาเป็ นภรรยาของตน ความคิดไม่ดีทาํ ให้กลับ
ร่ างเป็ นหญิง ได้รับความทุกข์ในระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั้งพบสหาย สหายช่วยแก้ปัญหาด้วยการ
แนะนําให้ไปขอขมาพระมหากัจจายนะ เมื่อกฎุ มพีน้ นั ขอขมาพระเถระแล้วจึงกลับร่ างมาเป็ นชาย
เหมือนเดิม ฟังธรรมแล้วเลื่อมใสจึงขอพระเถระบวชในพระพุทธศาสนา จากนั้นก็บรรลุอรหันตผล

๘๖

การแก้ปัญหาที่ส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าทรงช่วยแก้น้ ันแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุ ณาธิคุณ
ของพระพุทธเจ้า และความเป็ นพระสัพพัญญูของพระองค์ ทรงรู้ความเป็ นไปทั้งอดีต ปัจจุบนั และ
อนาคตของบุคคลนั้น จึงทรงแก้ไขปัญหาและชี้แนวทางที่ถกู ต้องและเหมาะสมแก่บุคคลนั้นได้
เรื่ องที่ปรากฏพฤติกรรมการเกิดปั ญหามีท้ งั สิ ้ น ๙๖ เรื่ อง ปรากฏพฤติกรรมการแก้ปัญหา
๘๖ เรื่ อง ดังนั้นจะมีเรื่ องที่ปรากฏการเกิดปัญหาแต่ไม่มีการแก้ปัญหาทั้งสิ ้ น ๑๐ เรื่ อง เมื่อพิจารณา
ปั ญหาที่ เกิ ด พบว่า มีท้ งั ปั ญหาก่ อนการบรรลุอรหัตผลและปั ญหาหลังการบรรลุอรหัตผล โดย
ปั ญ หาก่ อ นการบรรลุ จ ะยุติ ไ ปเองเมื่ อ บุ ค คลนั้น บวช ฟั ง ธรรมหรื อบรรลุ ธ รรม เช่ น เรื่ อง
พระพหุปุตติกาเถรี ในสหัสสวรรค เกิดปัญหาเมื่อยังเป็ นคฤหัสถ์คือบุตรและสะใภ้ไม่ดูแลตนอย่าง
จริ งใจ ทําดีกบั ตนเพือ่ หวังให้ยกสมบัติที่เหลือให้ เกิดความสังเวชใจ จึงออกบวชเป็ นภิกษุณี การ
บวช การฟังธรรม และการบรรลุธรรมจึงเป็ นพฤติกรรมที่แก้ปัญหาของบุคคลนั้นไปโดยปริ ยาย
ในขณะที่ปัญหาหลังการบรรลุอรหัตผลส่วนใหญ่มกั เป็ นปัญหาที่บุคคลนั้นถูกเข้าใจผิดจากภิกษุรูป
อื่น ปัญหานี้บุคคลนั้นไม่ได้รับรู้เพราะเป็ นพระอรหันต์แล้วไม่มีขอ้ สงสัยอีก แต่ความไม่เข้าใจนั้น
จะถูกยุติได้จากพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า การแสดงธรรมจึงเป็ นพฤติกรรมการแก้ปัญหา
ของกลุ่มเรื่ องดังกล่าว
พฤติกรรมที่ ๖ การรับผลการกระทํา พบความถี่การเกิดร้อยละ ๓.๔ เป็ นพฤติกรรมที่พบ
การเกิดน้อยมาก กล่าวคือพบเพียง ๔ เรื่ อง ได้แก่
๑. เรื่ องพระอุบลวรรณาเถรี ในพาลวรรค
๒. เรื่ องพระติสสเถระผูเ้ ข้าถึงสกุลนายช่างแก้ว ในปาปวรรค
๓. เรื่ องสุขสามเณร ในทัณฑวรรค
๔. เรื่ องสามเณร

ในพราหมณวรรค

การที่พฤติกรรมการรับผลการกระทําปรากฏไม่มาก เนื่ องจากกลุ่มเรื่ องของพระอรหันต์
เป็ นเรื่ องของบุคคลที่หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง หรื อเป็ นกลุ่มของบุคคลที่มุ่งมัน่ บําเพ็ญเพื่อให้บรรลุ
ธรรมสูงสุด การกระทําที่จะทําให้เกิดผลในชาติปัจจุบนั จึงไม่ปรากฏอีกเพราะมุ่งที่จะนิ พพานเพียง
อย่างเดียว การกระทําอันก่อให้เกิดผลต่างๆเป็ นเรื่ องทางโลกซึ่งบุคคลในกลุ่มเรื่ องพระอรหันต์ไม่ยงุ่
เกี่ ย วอีก แล้ว ในชาติ น้ ี โดยการรั บผลการกระทําที่ ป รากฏใน ๔ เรื่ อ งดัง กล่ าวนั้น เรื่ องพระ

๘๗

อุบลวรรณาเถรี เรื่ องพระติสสเถระผูเ้ ข้าถึงสกุลนายช่ างแก้ว และเรื่ องสามเณร ผูไ้ ด้รับผลการ
กระทําเป็ นบุคคลที่ทาํ ร้ายพระเถระ ส่ วนเรื่ องสุ ขสามเณร การรับผลการกระทําเป็ นพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นในอดีตชาติและเป็ นกรรมดี ดังตัวอย่างจากเรื่ องพระอุบลวรรณาเถรี ผูท้ ี่ได้รับผลการกระทํา
คือนันทมาณพซึ่งหลงรักพระเถรี ต้ งั แต่ยงั เป็ นคฤหัสถ์ ลักลอบเข้าไปในกระท่อมที่พระเถรี อยู่และ
ข่มขืนพระเถรี ระหว่างหลบหนีถกู ธรณี สูบลงมหานรกอเวจี
พฤติกรรมที่ ๗ การฟังธรรม พบ ๖๒ เรื่ อง การฟังธรรมนี้ หมายถึงบุคคลนั้นได้ฟังธรรม
จากพระพุทธเจ้าหรื อพระสาวก ธรรมที่ฟังเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้น เช่น เรื่ องพระ
จันทภเถระ ในพราหมณวรรค ก่อนบวชในพระพุทธศาสนาเป็ นผูม้ ีรัศมีดงั ่ ดวงจันทร์ พวกเดียรถีร์
จึงพามาแสดงต่อประชาชนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ต่อมาได้ยินเรื่ องที่พระพุทธเจ้าก็มีพระรัศมี
เช่ น เดี ย วกับ ตนจึ ง ไปเข้า เฝ้ าเพื่ อ พิ สู จ น์ ว่ า ผูใ้ ดมี รั ศ มี ที่ ส ว่ า งกว่ า กัน เมื่ อ พบว่ า พระรั ศ มี ข อง
พระพุทธเจ้าสว่างกว่ารัศมีท้ งั ปวงก็รู้สึกผิดหวัง อยากรู้มนต์ที่ทาํ ให้รัศมีของตนอับเฉา พระพุทธเจ้า
จึ งให้บ วชก่ อ นแล้ว จึ งบอกมนต์ เมื่ อบวชแล้ว พระจัน ทภะจึ ง ได้ฟัง มนต์ นั้น ก็คื อธรรมะของ
พระพุทธเจ้า การฟังธรรมนี้จึงเป็ นธรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรื อบุคคลนั้นโดยตรงซึ่งแตกต่างจาก
ธรรมที่พระพุทธเจ้าจะแสดงในครั้งที่สองที่ทาํ ให้เกิดพฤติกรรมการแสดงธรรมซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป
พฤติกรรมที่ ๘ การบรรลุธรรม พบ ๘๗ เรื่ อง ซึ่งธรรมที่บุคคลในกลุ่มเรื่ องนี้ บรรลุคื อ
อรหัตตผล เป็ นธรรมขั้นสูงสุดของพระพุทธศาสนา การบรรลุธรรมมักเกิดขึ้นหลังจากบุคคลนั้นได้
ฟังธรรม เช่น เรื่ องพระนางรู ปนันทาเถรี ในชราวรรค แต่เดิมพระนางบวชในพระพุทธศาสนา
เพราะเป็ นพระญาติและบวชตามพระญาติองค์อื่นๆ ไม่ปรารถนาการเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าเพราะเกรง
พระพุ ท ธเจ้า จะทรงตํา หนิ ค วามงาม พระนางยัง ยึด ติ ด ในความสวยงามภายนอก วัน หนึ่ ง
พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรม พระนางรู ปนันทาแฝงองค์ไปเพื่อไม่ให้พระพุทธเจ้าทอดพระเนตร
เห็น แต่พระพุทธเจ้าทรงรู้ จึงทรงแสดงปริ ศนาธรรมให้พระนางรู ปนัน ทาเห็นความเกิดขึ้ นและ
ความเสื่ อมไปของสังขาร จนพระนางเกิดความสังเวช จากนั้นทรงแสดงธรรมเรื่ องความไม่เที่ยง
เมื่อพระนางได้ฟังธรรมแล้วมีดวงตาเห็นธรรมจึงบรรลุโสดาปั ตติผล พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม
ต่อเนื่องไปอีก พระนางรู ปนันทาเถรี จึงบรรลุอรหันตผล เป็ นต้น

๘๘

นอกจากนี้การบรรลุธรรมอาจไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากการฟังธรรม แต่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้น
ฝึ กปฏิบตั ิเพื่อมุ่งให้บรรลุธรรม แต่การฝึ กปฏิบตั ิน้ นั มีแนวทางมาจากพระพุทธเจ้า เนื่ องจากหลัง
การบวชแล้วภิกษุจะต้องเรี ยนกัมมัฏฐานคือหน้าที่หรื องานของภิกษุ แล้วนําแนวทางจาการเรี ยนนั้น
มาฝึ กปฏิบตั ิจนบรรลุอรหันต์ เช่น เรื่ องภิกษุ ๒ สหาย ในยมกวรรค กล่าวถึงภิกษุสองรู ปเป็ นสหาย
กัน เมื่อฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใสจึงขอบวชในพระพุทธศาสนา เมื่อเรี ยนกัมมัฏฐานแล้ว
ทราบว่าธุ ร ะในพระพุ ทธศาสนามี ๒ อย่า งคื อ คัน ถธุ ร ะ คื อการศึก ษาจากพระไตรปิ ฎก และ
วิปัสสนาธุระคือการศึกษาโดยฝึ กสมาธิ ภิกษุที่เลือกวิปัสสนาธุระตั้งใจฝึ กจนบรรลุอรหันต์ ในขณะ
ที่สหายท่องจําบทธรรมได้ท้ งั หมดแต่ไม่นาํ มาปฏิบตั ิจึงไม่บรรลุอรหันต์ แสดงให้เห็นว่าการบรรลุ
ธรรมนั้นต้องเกิดจากความเข้าใจและการฝึ กปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
พฤติกรรมที่ ๙ การเกิดข้อสงสัย พบ ๘๑ เรื่ อง การเกิดข้อสงสัยเป็ นพฤติกรรมที่เกิดกับ
กลุ่มภิกษุท้ งั หลายที่รวมกลุ่มสนทนากันในลักษณะธรรมสภาเพื่อถกเถียงหรื อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่ง ในกลุ่มเรื่ องพระอรหันต์น้ ี ภิกษุท้ งั หลายมักมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับบุคคลในเรื่ อง เช่น เรื่ อง
พระมหาปั ณ ถกเถระ ในพราหมณวรรค กล่ า วถึ ง หลัง จากเหตุ ก ารณ์ ที่ พ ระเถระบริ ภาษ
พระจูฬปัณถกเถระผูเ้ ป็ นน้องชายว่าโง่ ทั้งนี้ พระมหาปั ณถกเถระ บวชในพระพุทธศาสนาแล้วฝึ ก
ปฏิ บัติ จ นบรรลุ อ รหั น ต์ ต่ อ มาชัก ชวนน้ อ งชายคื อ พระจู ฬ ปั ณ ถกเถระเข้า มาบวชด้ว ย แต่
พระจูฬปัณถกะไม่อาจเรี ยนรู้บทธรรมแม้เพียงบทเดียวได้จึงบริ ภาษน้องชายว่าโง่ พระพุทธเจ้าให้
พระจูฬปั ณ ถกะเข้าเฝ้ าและทรงแนะแนวทางที่ เหมาะแก่ พระเถระจึ งบรรลุอรหัน ต์ได้ ภิ ก ษุ
ทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมเรื่ องพระเถระองค์น้ ีว่าอาจจะโกรธน้องชายจึงบริ ภาษเช่นนั้น และ
ถ้าโกรธก็แสดงว่าบรรลุอรหัน ต์ไม่จริ ง เป็ นต้น การเกิ ดข้อสงสัยของเหล่าภิ กษุน้ ี แสดงให้เห็ น
ความสําคัญของการศึกษาพระพุทธศาสนา บุคคลที่เชื่อว่าบรรลุอรหันต์แล้วอาจถูกสงสัยว่าไม่บรรลุ
จริ งเนื่ องจากมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยและเกิดการตั้งคําถามในหมู่ภิ กษุท้ งั หลาย การสงสัยและตั้ง
คําถามจึงนําไปสู่การพิสูจน์ความจริ งและผูท้ ี่พิสูจน์และยืนยันความจริ งก็คือพระพุทธเจ้า
พฤติ ก รรมที่ ๑๐ การแสดงธรรม พบความถี่ ก ารเกิ ด ร้ อ ยละ ๗๖.๓ ผูแ้ สดงธรรมใน
พฤติ กรรมนี้ คื อพระพุทธเจ้าเท่ านั้น การแสดงธรรมนี้ เป็ นพฤติก รรมลําดับสุ ด ท้ายของทุ กเรื่ อง

๘๙

พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมเทศนาเพื่อแก้ขอ้ สงสัยของภิกษุท้ งั หลายที่เกิ ดขึ้น เช่น เรื่ องพระ
มหาปั ณ ถกเถระ ในพราหมณวรรค หลังจากภิก ษุท้ งั หลายสงสัยว่าพระเถระอาจโกรธน้องชาย
พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมเพื่อพิสูจน์ความเป็ นพระอรหันต์ของพระมหาปั ณถกเถระว่าพระ
อรหันต์เป็ นผูไ้ ม่โกรธ เป็ นต้น นอกจากนี้การแสดงธรรมยังเกิดขึ้นจากการที่พระสาวกนําข้อสงสัย
มากราบทูลพระพุทธเจ้า ในที่ ประชุ ม พระพุทธเจ้าก็จะทรงแสดงธรรมเพื่อแก้ข ้อสงสัยนั้น ให้
กระจ่าง หรื อเมื่อเหตุการณ์ที่เป็ นปัญหาของบุคคลนั้นยุติลงและเป็ นที่รับรู้ของเหล่าภิกษุหรื อพุทธ
บริ ษทั ทั้งหลาย พระพุทธเจ้าก็จะทรงแสดงธรรมเทศนาแก่เหล่าภิกษุที่มาเข้าเฝ้ าในขณะนั้น การ
แสดงธรรมนี้ จึงเป็ นการแสดงธรรมที่ มุ่งสอนภิกษุท้ งั หลายซึ่งต่างกับการแสดงธรรมที่ปรากฏใน
พฤติกรรมการฟังธรรมที่มุ่งสอนเฉพาะบุคคลที่เป็ นปัญหาในเรื่ องเท่านั้น
จากโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเรื่ องพระอรหันต์ซ่ึงพบ ๑๑๙ เรื่ อง สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
พฤติกรรมความเป็ นมาปรากฏทุกเรื่ อง เพื่อบอกที่มาของบุคคลอันนําไปสู่การเกิดพฤติกรรมสําคัญ
อื่นๆ ซึ่งความเป็ นมาจะสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลื่อมใสและพฤติกรรมการบวช กล่าวคือหากเรื่ อง
ใดดําเนินเรื่ องหรื อกล่าวถึงความเป็ นมาของบุคคลตั้งแต่กาํ เนิ ดก็จะปรากฏพฤติกรรมการเลื่อมใส
และ/หรื อการบวชด้วย โดยเรื่ องที่ปรากฏการเลื่อมใสพบ ๖ เรื่ อง การบวชพบ ๔๓ เรื่ อง โดยแสดง
ให้เห็นถึงสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลทําให้บุคคลนั้นเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจนบรรลุอรหัตผล
ซึ่งเป็ นเป้ าหมายสูงสุดของนักบวชในพระพุทธศาสนา พฤติกรรมการเกิดปั ญหาแบ่งเป็ นการเกิด
ปัญหาก่อนการบรรลุอรหัตผลและการเกิดปัญหาหลังการบรรลุอรหัตผล ปั ญหาก่อนการบรรลุคือ
เกิดอุปสรรคทําให้ไม่สามารถบรรลุอรหัตผลได้ พระพุทธเจ้าจะทรงเข้ามาช่วยแก้ปัญหา ปั ญหา
หลังการบรรลุคือมักถูกเข้าใจผิดเป็ นปัญหาที่เกิดจากผูอ้ ื่น ความเป็ นพระอรหันต์จะทําให้ปัญหานั้น
ยุติ และพระพุทธเจ้าจะทรงแก้ความเข้าใจผิดนั้นด้วยการแสดงธรรม การรับผลการกระทําส่ ว น
ใหญ่เป็ นการรับผลการกระทําของผูอ้ ื่นที่ทาํ ไม่ดีต่อบุคคลนั้นซึ่งเป็ นพระอรหันต์ การฟังธรรมพบ
การเกิดน้อยกว่าการบรรลุธรรม เนื่องจากบางเรื่ องบุคคลนั้นสามารถบรรลุธรรมได้เองโดยไม่ตอ้ ง
ฟังธรรม ทั้งนี้การบรรลุธรรมได้น้ นั เกิดจากการปฏิบตั ิตามแนวทางที่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าตั้งแต่
แรกที่ บ วชในพระพุ ท ธศาสนา การเกิ ด ข้อ สงสัย พบว่ า มี ๒ ลัก ษณะ คื อลัก ษณะการแทนที่
พฤติกรรมการเกิดปัญหา โดยบุคคลนั้นไม่ได้ประสบปั ญหาแต่เกิดความสงสัยในหัวข้อธรรมหรื อ

๙๐

เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง อีกลักษณะคือการเกิดข้อสงสัยของภิก ษุท้ งั หลายซึ่ งมักเกิด ในธรรมสภา โดย
การเกิดข้อสงสัยเป็ นพฤติกรรมที่นาํ ไปสู่การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็ นพฤติกรรมสุดท้าย
๑.๒ กลุ่ ม เรื่ องของภิ ก ษุ ภิ ก ษุ ณี ทั ่ ว ไป คื อ ชายหญิ ง ที่ ไ ด้อุ ป สมบทแล้ว ใน
พระพุทธศาสนา พิจ ารณาจากชื่อเรื่ อง และเนื้ อเรื่ องเป็ นหลัก โดยกลุ่มภิก ษุ ภิ กษุณีน้ ี อาจบรรลุ
ธรรมหรื อไม่บรรลุธรรมก็ได้ แต่จ ะไม่บรรลุธรรมขั้น อรหัต ตผล เช่ น เรื่ องภิก ษุ ๕๐๐ รู ป ใน
บัณฑิตวรรค เรื่ องภิกษุหนุ่มชื่อติสสะ ในมลวรรค เรื่ องชน ๓ คน ในปาปวรรค เป็ นต้น
กลุ่มเรื่ องของภิกษุ – ภิกษุณีทวั ่ ไป มีโครงสร้างพฤติกรรมดังนี้

การเกิดปัญหา

การแก้ ปัญหา

การฟังธรรม

การบรรลุธรรม

การเกิดข้ อสงสั ย

การแสดงธรรม

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๑.๗ เทวทัต

√

√

√

√

√

๑.๑๒ พระเทวทัต

√

√

√

√

√

√

วรรค / เรื่อง

การเลื่อมใส

√

ที่

ความเป็ นมา

การบวช

การรับผลของการกระทํา

ตารางที่ ๓ ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเรื่ องของภิกษุ – ภิกษุณีทวั ่ ไป

๑. ยมกวรรค
๑

๑.๓ พระติสสเถระ

√

๒

๑.๕ ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี

๓
๔

√

๓. จิตตวรรค
๕

๓.๓ อุกกัณฐิตภิกษุ

√

√

√

√

√

√

๖

๓.๔ พระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ

√

√

√

√

√

√

๕. พาลวรรค

๙๑

√

√

√

๑๐

๖.๘ ภิกษุ ๕๐๐ รู ป

√

√

√

๑๑

๖.๑๑ ภิกษุอาคันตุกะ

√

การแสดงธรรม

๖.๒ ภิกษุอสั สชิและปุนพั พสุ กะ

การเกิดข้ อสงสั ย

√

๕.๕ พระอุทายีเถระ

การบรรลุธรรม

√

๘

การฟังธรรม

√

การรับผลของการกระทํา

การแก้ ปัญหา

√

๗

การบวช

๕.๒ สัทธิ วิหาริ กของพระมหากัสสปเถระ

ที่

การเลื่อมใส

วรรค / เรื่อง

ความเป็ นมา

การเกิดปัญหา

ตารางที่ ๓ ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเรื่ องของภิกษุ – ภิกษุณีทวั ่ ไป (ต่อ)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๖. บัณฑิตวรรค
๙

√
√
√

√
√

๗. อรหันตวรรค
๑๒

๗.๓ พระเพฬัฏฐสี สเถระ

√

√

√

√

√

๙. ปาปวรรค
๑๓

๙.๒ พระเสยยสกัตเถระ

√

√

√

√

√

๑๔

๙.๕ ภิกษุไม่ถนอมบริ ขาร

√

√

√

√

√

๑๕

๙.๑๑ ชน ๓ คน

√

√

√

√

√

๑๐. ทัณฑวรรค
๑๖

๑๐.๑ ภิกษุฉัพพัคคีย ์

√

√

√

√

๑๗

๑๐.๒ ภิกษุฉัพพัคคีย ์

√

√

√

√

๑๘

๑๐.๘ ภิกษุผมู ้ ีภณั ฑะมาก

√

√

√

๑๑. ชราวรรค

√

√

๙๒

√

√

√

√

การแสดงธรรม

๑๑.๗ พระโลฬุทายีเถระ

√

การเกิดข้ อสงสั ย

๒๐

การบรรลุธรรม

√

การฟังธรรม

√

การรับผลของการกระทํา

การแก้ ปัญหา

√

การบวช

๑๑.๓ พระอุตตราเถรี

วรรค / เรื่อง

การเลื่อมใส

๑๙

ที่

ความเป็ นมา

การเกิดปัญหา

ตารางที่ ๓ ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเรื่ องของภิกษุ – ภิกษุณีทวั ่ ไป (ต่อ)

√

√

๑๒. อัตตวรรค
๒๑

๑๒.๒ พระอุปนันทศากยบุตร

√

√

√

√

√

√

√

๒๒

๑๒.๓ พระปธานิกติสสเถระ

√

√

√

√

√

√

√

๒๓

๑๒.๖ พระเทวทัต

√

√

√

√

√

√

√

๒๔
๒๕

๑๒.๗ กระเสื อกกระสนเพื่อจะทําลายสงฆ์

๑๒.๘ พระกาลเถระ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๑๓. โลกวรรค
๒๖

๑๓.๑ ภิกษุหนุ่ม
๑๔. พุทธวรรค

๒๗

๑๔.๕ ภิกษุผไู ้ ม่ยนิ ดี

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๑๖. ปิ ยวรรค
๒๘

๑๖.๑ บรรพชิต ๓ รู ป

√

๒๙

๑๖.๘ พระอนาคามิเถระ

√

√

√

√

√

√

√

√

๑๗. โกธวรรค
๓๐

๑๗.๒ ภิกษุรูปใดรู ปหนึ่ง

√

๙๓

√

√

√

√

การแสดงธรรม

๑๗.๘ ภิกษุฉัพพัคคีย ์

การเกิดข้ อสงสั ย

๓๒

การบรรลุธรรม

√

การฟังธรรม

√

การรับผลของการกระทํา

การแก้ ปัญหา

๑๗.๕ ภิกษุทูลถามปัญหา

การบวช

๓๑

ที่

การเลื่อมใส

วรรค / เรื่อง

ความเป็ นมา

การเกิดปัญหา

ตารางที่ ๓ ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเรื่ องของภิกษุ – ภิกษุณีทวั ่ ไป (ต่อ)

√

√

√

√
√

๑๘. มลวรรค
๓๓

๑๘.๓ พระติสสเถระ

√

√

๓๔

๑๘.๔ พระโลฬุทายีเถระ

√

√

๓๕

๑๘.๖ ภิกษุชื่อจูฬสารี

√

๓๖

๑๘.๘ ภิกษุหนุ่มชื่อติสสะ

๓๗

๑๘.๑๑ พระอุชฌานสัญญีเถระ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๑๙. ธัมมัฏฐวรรค
๓๘

๑๙.๒ ภิกษุฉัพพัคคีย ์

√

√

๓๙

๑๙.๕ ภิกษุมากรู ป

√

√

√

๔๐

๑๙.๖ ภิกษุชื่อหัตถกะ

√

√

√

๔๑

๑๙.๑๐ ภิกษุมากรู ป

√

√

√

√

√
√

√

๒๐. มัคควรรค
๔๒

๒๐.๓ พระปธานกัมมิกติสสเถระ

√

√

๔๓

๒๐.๔ สู กรเปรต

√

√

๔๔

๒๐.๖ พระเถระแก่

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๙๔

การแสดงธรรม

การเกิดข้ อสงสั ย

การบรรลุธรรม

√

การฟังธรรม

การแก้ ปัญหา

√

การรับผลของการกระทํา

การเกิดปัญหา

การบวช

วรรค / เรื่อง

การเลื่อมใส

ที่

ความเป็ นมา

ตารางที่ ๓ ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเรื่ องของภิกษุ – ภิกษุณีทวั ่ ไป (ต่อ)

๒๒. นิรยวรรค
๔๕

๒๒.๓ ภิกษุผอู ้ ยูท่ ี่ฝั่ งแม่นาํ้ ชื่อวัคคุมุทา

√

√

๒๔. ตัณหาวรรค
๔๗

๒๔.๑ ปลาชื่อกปิ ละ

√

๔๘

๒๔.๗ จูฬธนุคคหบัณฑิต

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๒๕. ภิกขุวรรค
๔๙

๒๕.๑ ภิกษุ ๕ รู ป

√

√

√

๕๐

๒๕.๒ ภิกษุฆ่าหงส์

√

√

√

๕๑

๒๕.๓ ภิกษุชื่อโกกาลิกะ

√

√

√

√

๒๕.๕ ภิกษุคบภิกษุผูเ้ ป็ นฝักฝ่ ายผิด

√

สรุป

๕๒
๐
๘
๕๐
๓๖
๓
๒๓
๒๐
๓๓
๔๑

รู ปใดรู ปหนึ่ง

คิดเป็ นร้ อยละ

๑๐๐
๐
๑๕.๔
๙๖.๒
๖๙.๒
๕.๘
๔๔.๒
๓๘.๕
๖๓.๕
๗๘.๘

๕๒

จากตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเรื่ องของภิกษุ – ภิกษุณีทวั ่ ไปจํานวน ๕๒
เรื่ อง การเกิดพฤติกรรมต่างๆมีรายละเอียดดังนี้

๙๕

พฤติกรรมที่ ๑ ความเป็ นมา พฤติกรรมนี้ ก ล่าวถึงความเป็ นมาของบุคคลสําคัญในเรื่ อง
โดยเริ่ มความเป็ นมาของบุคคลตั้งแต่หลังการบวชเป็ นภิกษุ – ภิกษุณีในพระพุทธศาสนา โดยมีเรื่ อง
ที่กล่าวถึงความเป็ นมาก่อนการบวชเป็ นภิกษุ – ภิกษุณีจาํ นวน ๘ เรื่ อง
พฤติกรรมที่ ๒ การเลื่อมใส ความถี่ในการเกิดพฤติกรรมความเลื่อมใสเป็ น ๐ เนื่องจากเป็ น
เรื่ องที่กล่าวถึงบุคคลสําคัญคือภิกษุ – ภิกษุณี ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจึงมีความเลื่อมใสอยู่
แล้ว ดังนี้จึงไม่ปรากฏพฤติกรรมการเลื่อมใสอีก
พฤติกรรมที่ ๓ การบวช เรื่ องที่ปรากฏพฤติกรรมนี้ มีท้ งั สิ ้ น ๘ เรื่ อง เนื่ องจากมีการดําเนิ น
เรื่ องของบุคคลนั้นตั้งแต่ยงั เป็ นคฤหัสถ์ จึงปรากฏพฤติกรรมการบวชด้วย โดยบุคคลนั้นบวชตาม
ความต้องการที่จะบวชในพระพุทธศาสนาตั้งแต่แรก และไม่ปรากฏว่าเป็ นนักบวชในลัทธิอื่นมา
ก่อน
พฤติกรรมที่ ๔ การเกิดปั ญหา พบความถี่ในการเกิดพฤติกรรมถึง ๕๐ เรื่ อง จากทั้งหมด
๕๒ เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ ๙๖.๒ ซึ่งเป็ นความถี่ที่สูงมาก โดยปัญหาที่พบมีดงั นี้
๑. ปัญหาการทําผิดวินยั หรื อศีล ทั้งการกระทําผิดทัว่ ไปเช่น การทะเลาะวิวาทกัน
การทํา ร้ ายผูอ้ ื่ น การหลงในลาภสัก การะ เป็ นต้น

และการกระทําที่ เ ป็ นกรรมหนัก หรื อ

อนันตริ ยกรรม๒๐ เช่น เรื่ องพระเทวทัต ในยมกวรรค กล่าวถึงพระเทวทัตบวชแล้วทํากรรมไม่ดี คบ
คิดกับพระเจ้าอชาตศัตรู จะลอบปลงพระชนม์พระพุทธเจ้า และทําให้ภิกษุสงฆ์แตกแยก ภายหลัง
สํานึกได้จะขอเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า แต่กรรมที่ทาํ นั้นเป็ นกรรมหนัก จึงถูกธรณี สูบลงมหาอเวจีนรก
เสียก่อน เรื่ องภิกษุไม่ถนอมบริ ขาร ในปาปวรรค กล่าวถึงภิกษุรูปหนึ่ งใช้ของแล้วไม่เก็บรักษา
ให้ดี เมื่อภิกษุรูปอื่นเตือนก็บอกว่าเป็ นความผิดเล็กน้อยและยังประพฤติเช่นเดิม ภิกษุรูปอื่นจึงนํา
เรื่ องไปกราบทูลพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสสั ่ งสอนและให้ภิกษุเก็บของให้เรี ยบร้อย ถ้าไม่เก็บ
จะเป็ นอาบัติ

๒๐

อนันตริ ยกรรม คือ กรรมหนัก กรรมที่เป็ นบาปหนักที่สุด ตัดทางสวรรค์ ตัดทางนิ พพาน กรรมที่ให้ผลคือความ
เดือดร้อนไม่เว้นระยะเลย มี ๕ อย่าง คือ ๑. มาตุฆาต (ฆ่ามารดา) ๒. ปิ ตุฆาต (ฆ่าบิดา) ๓. อรหันตฆาต (ฆ่าพระอรหันต์) ๔.
โลหิ ตุปบาท (ทําร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิ ตให้ห้อขึ้นไป) ๕. สังฆเภท (ทําสงฆ์ให้แตกกัน)

๙๖

๒. ปั ญหาการหลงผิดในธรรมที่ตนรู้ เช่น การคิดว่าธรรมที่ตนรู้น้ นั ถูกต้องที่สุด
การโอ้อวดว่าสามารถแสดงธรรมได้ทุกข้อ เป็ นต้น ดังตัวอย่างเรื่ องพระอุทายีเถระ ในพาลวรรค
กล่าวถึงพระอุทายีข้ ึนนั ่ งบนธรรมมาสน์เพื่อจะได้เป็ นเหมือนผูม้ ีความสามารถในการแสดงธรรม
แต่เมื่อภิกษุรูปอื่นผ่านมาเห็นและถามปั ญหาธรรมแต่พระอุทายีตอบไม่ได้ ภิกษุเหล่านั้นจึงตําหนิ
พระอุทายีและนําเรื่ องไปทูลพระพุทธเจ้า
การเกิดปั ญหาที่พบในกลุ่มภิกษุ – ภิกษุณีมากที่สุดคือปั ญหาการทําผิดวินัยหรื อศีล บาง
เรื่ องเป็ นความผิดที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว บางเรื่ องเป็ นความผิดที่ยงั ไม่ทรงเคย
บัญญัติ มาก่ อน เมื่อเกิด ปั ญหาขึ้นพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติ ไว้เป็ นข้อปฏิบตั ิ ข องภิ กษุ - ภิก ษุ ณี
ทั้งหลาย เช่น เรื่ องภิกษุฉพั พัคคีย ์ (เรื่ องที่ ๑) ในทัณฑวรรค กล่าวถึงภิกษุกลุ่มหนึ่งอ้างว่าพวกตนมี
อายุมากกว่าให้ภิกษุอีกกลุ่มมอบเสนาสนะที่ซ่อมเสร็ จแล้วแก่พวกตน แต่ภิกษุกลุ่มนั้นไม่ยอมให้
และจะทําร้ายร่ างกาย ภิกษุเหล่านั้นส่งเสียงร้อง พระพุทธเจ้าทรงตรัสถาม เมื่อทรงทราบเรื่ องจึงทรง
บัญญัติปหารทานสิกขาบท เป็ นต้น
เรื่ องที่ไม่ปรากฏพฤติกรรมการเกิดปัญหาพบเพียง ๒ เรื่ อง ได้แก่ เรื่ องภิกษุอาคันตุกะ ใน
บัณฑิตวรรค และเรื่ องพระเทวทัต ในอัตตวรรค โดยเรื่ องภิกษุอาคันตุกะ กล่าวถึงภิกษุกลุ่มหนึ่ ง
ออกพรรษาแล้วเดินทางกลับมาเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้น
หลังจากพฤติกรรมความเป็ นมาแล้ว ข้ามพฤติกรรมไปที่การฟังธรรมและการแสดงธรรม ส่วนเรื่ อง
พระเทวทัต กล่าวถึงภิกษุท้ งั หลายสนทนากันเรื่ องพระเทวทัต พระพุทธเจ้าเสด็จมาจึงทรงแสดง
ธรรม พฤติกรรมข้ามไปที่การเกิดข้อสงสัยเป็ นพฤติกรรมที่ ๒ และการแสดงธรรมเป็ นพฤติกรรม
สุดท้าย เนื่องจากเรื่ องของพระเทวทัตมีกล่าวไว้แล้วในวรรคอื่นๆ อรรถกถาจารย์จึงไม่กล่าวซํ้ าอีก
การเกิดพฤติกรรมจึงข้ามไปและพฤติกรรมการเกิดข้อสงสัยและการแสดงธรรมเลื่อนขึ้นมาแทน
พฤติกรรมที่ ๕ การแก้ปัญหา ปรากฏพฤติกรรมการแก้ปัญหา ๓๖ เรื่ อง จากการเกิดปั ญหา
ทั้งสิ ้ น ๕๐ เรื่ อง ผูท้ ี่แก้ปัญหาของภิกษุ – ภิกษุณีท้ งั หมดก็คือพระพุทธเจ้า โดยเมื่อเกิดปั ญหาขึ้นก็
จะพากันไปเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าเพื่อให้ทรงวินิ จฉัยและตัด สิ น เช่ น เรื่ องชน ๓ คน ในปาปวรรค
กล่าวถึงภิกษุ ๓ รู ป เดินทางไปพบเหตุการณ์ผดิ ปกติที่เกิดขึ้นกับผูอ้ ื่น และเกิดกับพวกตนคือถูกขัง
ไว้ในถํ้ าสิ ้ น ๗ วัน เมื่อออกจากถํ้ าได้จึงพากันไปเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลถามเหตุน้ นั พระพุทธเจ้า

๙๗

จึงทรงแสดงธรรมด้วยการตรัสเล่าบุพกรรมของบุคคลทั้งหมดและตรัสภาษิตคาถา เป็ นต้น บาง
เรื่ องเกิดปัญหากับภิกษุ – ภิกษุณีรูปหนึ่งแล้วมีภิกษุรูปอื่นมาพบก็จะพาไปเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าเพือ่ ให้
ทรงช่วยแก้ปัญหา เช่น เรื่ องภิกษุผไู้ ม่ยินดี ในพุทธวรรค กล่าวถึงภิกษุรูปหนึ่ งที่เกิดความกระสัน
อยากสึกเพราะเห็นทรัพย์ที่บิดานํามาให้เป็ นจํานวนมาก ภิกษุสามเณรรู ปอื่นๆผ่านมาเห็นจึงพาภิกษุ
นั้นไปเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ภิกษุรูปนั้นจึงคลายจากความกระสันและ
บรรลุโสดาปัตติผล เป็ นต้น บางเรื่ องมีภิกษุ – ภิกษุณีรูปใดรู ปหนึ่งหรื อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งเกิดปั ญหา
ขึ้นเป็ นที่วิพากษ์วิจารณ์หรื อทําให้เกิดความเดือดร้อนต่อบุคคลอื่นหรื อต่อองค์กรส่ วนรวม ภิกษุที่
รั บทราบปั ญ หานั้น ก็จ ะนําเรื่ องไปกราบทูลพระพุทธเจ้า เช่ น เรื่ องภิ ก ษุ ฆ่าหงส์ ในภิ ก ขุ ว รรค
กล่าวถึงภิกษุรูปหนึ่งไปสรงนํ้ าในแม่นาํ้ ใช้กอ้ นหินขว้างใส่หงส์ที่กาํ ลังบินมาตาย ภิกษุรูปอื่นๆผ่าน
มาเห็ นเหตุ การณ์ จึงนําเรื่ องไปกราบทูลพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึ งทรงให้โอวาทแก่ภิ ก ษุ น้ ัน
นอกจากนี้บางเรื่ องพระพุทธเจ้าทรงพบเหตุการณ์ที่เป็ นปั ญหาของภิกษุ – ภิกษุ ณีน้ ันด้วยพระองค์
เองก็จะทรงแก้ไขปั ญหาทันที เช่น เรื่ องพระอุตตราเถรี ในชราวรรค กล่าวถึงภิกษุณีชรารู ปหนึ่ ง
เห็นภิกษุยงั ไม่ได้อาหารจึงถวายส่วนของตนทั้งหมดแด่ภิกษุรูปนั้น หลายครั้ง เมื่อไม่ได้ฉันอาหาร
ทําให้ไม่มีเรี่ ยวแรง ระหว่างนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมา เห็นภิกษุณีน้ นั กําลังถวายบังคมแต่ในขณะถอย
หลังเหยียบชายจีวรเซล้มลง พระพุทธเจ้าจึงตรัสแสดงธรรมเรื่ องสังขารที่เสื่ อมไป ภิกษุณีน้ ันบรรลุ
โสดาปัตติผล เป็ นต้น
เรื่ องที่ไม่ปรากฏพฤติกรรมการแก้ปัญหา พบ ๑๔ เรื่ อง แบ่งเป็ น ๓ แบบ ได้แก่
แบบที่ ๑ บุคคลนั้นไม่ได้เข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้รับการแก้ปัญหา เช่น เรื่ องภิกษุหนุ่ ม
ชื่อติสสะ ในมลวรรค กล่าวถึงภิก ษุหนุ่ มรู ปหนึ่ งชื่อติสสะ มักติ เตี ยนทานของผูอ้ ื่นว่าน้อย และ
อวดอ้างว่าตนมาจากตระกูลเศรษฐี แต่เมื่อภิกษุรูปอื่นไปสืบดูพบว่าเป็ นเพียงบุตรของนายประตูคน
หนึ่ งเท่านั้น จึ งนําเรื่ องไปกราบทูลพระพุทธเจ้า โดยที่พระติสสะรู ปนั้น ไม่ได้เข้าเฝ้ าด้ว ย จึงไม่
ปรากฏพฤติกรรมการแก้ปัญหา โดยเกิดการข้ามพฤติกรรมไปที่การเกิดข้อสงสัย (พฤติกรรมที่ ๙)
แบบที่ ๒ บุ คคลนั้นได้รั บผลของการกระทําแทนพฤติ กรรมการแก้ปัญหา ได้แก่ เรื่ อง
สัทธิวิหาริ กของพระมหากัสสปเถระ ในพาลวรรค กล่าวถึงสัทธิวิหาริ กของพระมหากัสสปเถระรู ป
หนึ่งมักแอบอ้างงานที่ผอู้ ื่นทําว่าตนทําเสมอ เมื่อพระมหากัสสปะจับได้ก็เรี ยกมาให้โอวาท ภิกษุน้ นั
โกรธพระเถระและไม่ตามไปบิ ณฑบาตด้วย แต่ไปโกหกบ้านที่ เป็ นอุปัฏฐากว่าพระมหากัสสปะ

๙๘

อาพาธมาบิณฑบาตไม่ได้จึงขอรับอาหารเพื่อนําไปถวายพระเถระ แต่ก็ฉันอาหารนั้นเองจนหมด
พระมหากัสสปะทราบเรื่ องก็เรี ยกภิกษุน้ นั มาเตือนและให้โอวาท ภิกษุน้ นั โกรธมากจุดไฟเผากุฏิ
พระเถระแล้วหนีไป ปัญหาที่เกิดกับภิกษุรูปนั้นจึงไม่ยตุ ิ แต่ผลกรรมจากการกระทําดังกล่าวทําให้
ระหว่างหลบหนีได้ไม่นานก็มรณภาพแล้วเกิดในมหาอเวจีนรก เรื่ องปลาชื่อกปิ ละ ในตัณหาวรรค
กล่าวถึงในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะ ภิกษุสองรู ปเป็ นพี่นอ้ งกัน รู ปหนึ่ งตั้งใจบําเพ็ญเพียรจนบรรลุ
อรหัตผล อีกรู ปท่องจําคําสอนได้ท้ งั หมดแต่ไม่นาํ ไปปฏิบตั ิ หลงในลาภสักการะ เมื่อพี่ชายไปเตือน
ก็ไม่เชื่อฟังและกล่าวบริ ภาษ หลังจากนั้นก็ประพฤติไม่ดี บิดเบื อนคําสอนทําให้ศาสนาเสื่ อมเสี ย
พฤติกรรมที่เป็ นปัญหาของภิกษุรูปดังกล่าวไม่เกิดการแก้ปัญหา ในที่สุดจึงได้รับผลของการกระทํา
ไม่ดีน้ นั คือต่อมาไม่นานก็มรณภาพและเกิดในมหาอเวจีนรก การเกิดพฤติกรรมการรับผลของการ
กระทํา (พฤติกรรมที่ ๖) จึงเป็ นพฤติกรรมที่ขา้ มมาแทนพฤติกรรมการแก้ปัญหา
แบบที่ ๓ ปัญหาของบุคคลนั้นยุติดว้ ยการแสดงธรรมจากพระพุทธเจ้า ได้แก่ เรื่ องภิกษุทูล
ถามปั ญ หา ในโกธวรรค กล่า วถึง มาคัน ทิ ยาพรามหณ์ ต ้องการให้บุ ต รสาวแต่ งงานกับชายที่
เหมาะสมแต่ ก็ย งั ไม่มีชายใดที่ เหมาะสม จนได้พบรอยเท้าพระพุทธเจ้า จึ งคิด ว่าจะให้บุตรสาว
แต่งงานกับเจ้าของรอยเท้านี้ แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงยินดีในกามแล้ว ตรัสแสดงธรรมเทศนา ทําให้
พราหมณ์น้ นั บรรลุธรรม ปัญหาของพราหมณ์จึงยุติดว้ ยการแสดงธรรมจากพระพุทธเจ้า
พฤติกรรมที่ ๖ การรับผลของการกระทํา พบ ๓ เรื่ อง ได้แก่ เรื่ องพระเทวทัต ในยมกวรรค
เรื่ องสัทธิวิหาริ กของพระมหากัสสปเถระ ในพาลวรรค และเรื่ องปลาชื่อกปิ ละ ในตัณหาวรรค โดย
บุคคลสําคัญของทั้ง ๓ เรื่ องได้รับผลการกระทําชัว่ จากการทําอนันตริ ยกรรม กล่าวคือ พระเทวทัต
ทําให้พระสงฆ์แตกแยกเป็ นฝักฝ่ าย คบคิดกับพระเจ้าอชาตศัตรู ทาํ ร้ายพระพุทธเจ้า แม้ในภายหลัง
จะสํานึกผิดขอเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าแต่กรรมที่ทาํ เป็ นกรรมหนักจึงไม่ได้เข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า และถูก
แผ่นดินสูบลงไปในมหาอเวจีนรก ในขณะที่สทั ธิวิหาริ กของพระมหากัสสปเถระ โกรธที่ถูกพระ
เถระตําหนิและสัง่ สอนจึงเผากุฏิของพระเถระ ผลกรรมทําให้ถกู แผ่นดินสูบลงมหานรกอเวจีเช่นกัน
และปลาชื่อกปิ ละ ในอดีตชาติเป็ นภิกษุที่หลงลาภสักการะ พี่ชายที่เป็ นพระอรหันต์มาเตือนก็ไม่เชื่อ
และโกรธพี่ชาย ภายหลังตายจึ งตกมหาอเวจี น รก จะเห็ น ได้ว่าการรั บ ผลของการกระทําเป็ น
พฤติกรรมที่ปรากฏในเรื่ องที่บุคคลนั้นทํากรรมหนัก และผลกรรมที่ได้รับคือการตกนรกอเวจี

๙๙

พฤติกรรมที่ ๗ การฟังธรรม พบทั้งสิ ้ น ๒๓ เรื่ อง เรื่ องที่ไม่ปรากฏพฤติกรรมการฟังธรรม
เนื่ องจากบุ คคลสําคัญ ในเรื่ องที่ เกิ ดปั ญหานั้น ไม่ได้เข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า หรื อไม่ได้รั บการอบรม
ตักเตือนหรื อสัง่ สอนจากอาจารย์ที่เป็ นพระเถระ เรื่ องของบุคคลนั้นเป็ นหัวข้อสนทนาของภิกษุรูป
อื่นๆ โดยที่ บุคคลนั้นไม่ได้รับรู้ จึงอาจไม่ได้เข้ามามีส่วนร่ ว มในการสนทนาอัน อาจนําไปสู่ การ
แก้ปัญหาจากพระพุทธเจ้า ในกลุ่มภิ ก ษุ – ภิก ษุ ณีที่ปรากฏพฤติก รรมการฟั งธรรม โดยภิก ษุ –
ภิกษุณีเป็ นกลุ่มคนที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อศึกษาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
การฟังธรรมจึงเป็ นวิธีการเรี ยนรู้หลักธรรมวิธีหนึ่ ง และพฤติกรรมการฟังธรรมของกลุ่มบุคคลนี้ ก็
เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อภิกษุ – ภิกษุณีน้ ันเกิดปั ญหา ก็จะพากันมาเข้าเฝ้ า
พระพุทธเจ้า หรื อพระพุทธเจ้าตรั สเรี ยกมาทรงตําหนิ ตักเตื อน จากนั้นก็จะทรงแสดงธรรมเพื่ อ
ชี้ให้เห็ นแนวทางที่ ถูก ต้อง ภิกษุ – ภิกษุ ณีที่ได้ฟังธรรมก็จ ะได้รับการแก้ปัญหา ได้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในทางที่ถกู ต้อง และอาจได้บรรลุธรรมขั้นที่สูงขึ้นได้
พฤติกรรมที่ ๘ การบรรลุธรรม พบ ๒๐ เรื่ อง เป็ นพฤติกรรมที่สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ฟั งธรรม กล่าวคื อ กลุ่ ม ภิ ก ษุ – ภิ ก ษุ ณี น้ ี จะบรรลุธรรมขั้น ที่ สูง ขึ้ น ได้ก็ ต่ อเมื่อ ได้ฟั ง ธรรมจาก
พระพุทธเจ้า ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มเรื่ องพระอรหันต์ที่สามารถบรรลุธรรมได้ดว้ ยตนเองโดยการฝึ ก
ปฏิบตั ิหลังจากเรี ยนกัมมัฏฐานจากพระพุทธเจ้าแล้ว กลุ่มภิกษุ – ภิกษุณีน้ ี ก็ได้เรี ยนกัมมัฏฐานจาก
พระพุทธเจ้าด้วยเช่นกัน แต่เป็ นบุคคลที่มีระดับปั ญญาตํ่ากว่ากลุ่มพระอรหันต์จึงไม่ปรากฏการ
บรรลุธรรมจากการฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง โดยกลุ่มเรื่ องภิกษุ – ภิกษุณีทวั ่ ไปปรากฏพฤติกรรมการ
ฟังธรรมทั้งสิ ้ น ๒๓ เรื่ อง ปรากฏพฤติกรรมการบรรลุธรรม ๒๐ เรื่ อง แสดงให้เห็นว่าส่ วนใหญ่
ภิกษุ – ภิกษุณีที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็จะมีดวงตาเห็นธรรม บรรลุธรรมขั้นที่สูงขึ้นได้ โดย
เรื่ องที่ปรากฏพฤติก รรมการฟั งธรรม แต่ ไม่ปรากฏพฤติก รรมการบรรลุธรรมได้แก่ เรื่ องภิ ก ษุ
อาคันตุกะ ในบัณฑิตวรรค เรื่ องบรรพชิต ๓ รู ปในปิ ยวรรค และเรื่ องพระโลฬุทายีเถระ ในมลวรรค
ดังตัวอย่างในเรื่ องบรรพชิต ๓ รู ป ในปิ ยวรรค ซึ่งกล่าวถึงครอบครัวหนึ่ งมี บิดา มารดา ออกบวช
เป็ นภิกษุตามบุตรชาย แต่เมื่อบวชแล้วทั้งสามยังคงใช้ชีวิตร่ วมกันเป็ นครอบครัวเหมือนตอนที่ยงั
เป็ นฆราวาส พระพุทธเจ้าจึงตรัสเรี ยกมาเตือน แล้วทรงแสดงธรรม บุคคลทั้ง ๓ แม้ได้ฟังธรรมจาก
พระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่บรรลุธรรมขั้นใดๆ หลังจากนั้นก็สึกออกไปใช้ชีวิตฆราวาสตามเดิม

๑๐๐

พฤติกรรมที่ ๙ การเกิดข้อสงสัย พบ ๓๔ เรื่ อง การเกิดข้อสงสัยนี้เกิดขึ้นกับภิกษุ – ภิกษุณี
กลุ่มอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลสําคัญในเรื่ อง โดยข้อสงสัยที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เป็ น
ปัญหาของบุคคลสําคัญในเรื่ อง แม้บุคคลในเรื่ องนั้นบางเรื่ องจะได้รับการแก้ไขปัญหาไปแล้วก็ตาม
แต่ก็ยงั มีการหยิบยกมาสนทนาถกเถียง เนื่องจากยังมีขอ้ สงสัยบางประการ แสดงให้เห็นว่าภิกษุ –
ภิกษุ ณีอยู่ร่วมในองค์ก รเดียวกัน เมื่ออยู่ร่ วมกันเป็ นหมู่มากย่อมเกิ ดปั ญหาและข้อสงสัย ภิก ษุ –
ภิกษุณีเหล่านั้นจะสนทนากันคล้ายกับการประชุมเพื่อโต้แย้งข้อสงสัยเรี ยกว่า ธรรมสภา
พฤติกรรมที่ ๑๐ การแสดงธรรม พบ ๔๑ เรื่ อง เป็ นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งส่ วน
ใหญ่ต่ อเนื่ องจากพฤติก รรมการเกิด ข้อสงสัย พระพุทธเจ้าจะเสด็จมายังสถานที่ ที่ภิ กษุ ท้ งั หลาย
สนทนากันอยู่ โดยอาจมีพุทธบริ ษทั อื่นๆร่ วมอยูด่ ว้ ย โดยพระพุทธเจ้าก็จะทรงแก้ขอ้ สงสัยนั้นด้วย
การแสดงธรรม ผูท้ ี่ฟังธรรมในขณะนั้นจะเป็ นกลุ่มภิกษุ – ภิกษุณี และกลุ่มคนทั้งหลายที่เข้ามาฟัง
ธรรม โดยสังเกตจากหลังการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าจะบอกผลของการแสดงธรรมนั้นว่ามี
ใครได้บรรลุธรรมบ้าง
จากโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเรื่ องของภิกษุ – ภิกษุณีทวั ่ ไป ซึ่งพบ ๕๒ เรื่ อง สามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้ พฤติ กรรมความเป็ นมาปรากฏทุกเรื่ องเช่นเดียวกับโครงสร้างเรื่ องของพระอรหัน ต์
โดยหากดําเนินเรื่ องก่อนบุคคลนั้นบวชในพระพุทธศาสนาก็จะปรากฏพฤติกรรมการบวชด้วย แต่
ไม่ปรากฏพฤติกรรมการเลื่อมใส เนื่องจากเป็ นเรื่ องของภิกษุ – ภิกษุณีซ่ึงเป็ นผูท้ ี่มีความเลื่อมใสอยู่
แล้วจึงไม่ปรากฏพฤติกรรมการเลื่อมใสอีก พบพฤติกรรมการบวช ๘ เรื่ อง บุคคลนั้นบวชเพราะมี
ความต้องการบวชในพระพุทธศาสนาอยูแ่ ล้ว การเกิดปัญหา พบ ๕๐ เรื่ อง จาก ๕๒ เรื่ อง ส่วนใหญ่
เป็ นปัญหาการกระทําผิดวินยั หรื อศีลซึ่งแตกต่างจากปั ญหาของกลุ่มพระอรหันต์อย่างชัดเจน ส่ วน
เรื่ องที่ไม่ปรากฏพฤติกรรมการเกิดปัญหามีเพียง ๒ เรื่ อง โดยจะเกิดการข้ามพฤติกรรมไปที่การเกิด
ข้อสงสัยและการแสดงธรรมแทน การแก้ปัญหาพบ ๓๖ เรื่ อง ผูท้ ี่แก้ปัญหาทุกเรื่ องคือพระพุทธเจ้า
วิธีก ารแก้ปัญหาคือการไปกราบทูลหรื อเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าเพื่อให้ทรงวินิ จฉัยตัดสิ น และแนะ
แนวทางที่เหมาะสม เรื่ องที่ไม่ปรากฏพฤติกรรมการแก้ปัญหาได้แก่ เรื่ องที่บุคคลนั้นไม่ได้เข้าเฝ้ า
พระพุทธเจ้า เรื่ องที่ บุค คลนั้นได้รับผลของการกระทําแทนการแก้ปัญหา และเรื่ องที่ปัญหาของ

๑๐๑

บุคคลนั้นยุติได้ดว้ ยการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า การรับผลของการกระทํา พบ ๓ เรื่ อง เป็ นผล
จากการกระทําความชัว่ ทั้งหมด การฟังธรรมพบ ๒๓ เรื่ อง การบรรลุธรรมพบ ๒๐ เรื่ อง แสดงให้
เห็นถึงความสัมพัน ธ์ระหว่างพฤติกรรมทั้งสอง ภิ กษุ – ภิกษุณี ที่ได้ฟังธรรมส่ วนใหญ่จะมีความ
เข้าใจและสามารถบรรลุธรรมขั้นที่สูงขึ้ นได้แต่ ไม่ถึงขั้น อรหัตผล มีเพียง ๓ เรื่ องที่ บุค คลได้ฟัง
ธรรมแล้วไม่บรรลุ และ ๑ ใน ๓ เรื่ องนั้นบุคคลในเรื่ องสึกออกไปใช้ชีวิตฆราวาสตามเดิม แสดงให้
เห็นว่าแม้ภิกษุ – ภิกษุณีที่บวชในพระพุทธศาสนาและได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็อาจไม่ประสบ
ผลสําเร็ จในการบวชได้ พฤติกรรมการเกิดข้อสงสัยเป็ นพฤติกรรมที่เกิดกับบุคคลอื่นโดยเฉพาะ
ภิกษุท้ งั หลายในธรรมสภา ซึ่งมีผลทําให้เกิดพฤติกรรมการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า
๒. กลุ่มเรื่ อ งของอุบาสก – อุบาสิ ก า คื อเรื่ อ งที่ มีบุ ค คลสํา คัญ ในการดํา เนิ น เรื่ องเป็ น
คฤหัสถ์ชายหญิงที่แสดงตนเป็ นคนนับถือพระพุทธศาสนา พบทั้งสิ ้ น ๖๐ เรื่ อง โดยพิจารณาจาก
บุค คลที่ เป็ นอุบาสกอุบาสิ ก าในสมัยพุทธกาล และการกระทําที่แสดงให้เห็ น ว่าเป็ นการนับถือ
พระพุทธศาสนาอยูแ่ ล้ว เช่น การกราบไหว้พระพุทธเจ้าและพระสาวก การเป็ นสัมมาทิฏฐิ การเข้า
เฝ้ าพระพุทธเจ้า การนิมนต์หรื อทูลเชิญพระพุทธเจ้าและพระสาวกในพิธีสาํ คัญ เป็ นต้น
กลุ่มเรื่ องของอุบาสก – อุบาสิกามีโครงสร้างพฤติกรรมดังนี้

๑๐๒

√

√

การแสดงธรรม

๑.๑๓ สุ มนาเทวี

การเกิดข้ อสงสั ย

๒

การบรรลุธรรม

√

การฟังธรรม

√

การรับผลของการกระทํา

การแก้ ปัญหา

√

การบวช

๑.๑๑ ธัมมิกอุบาสก

วรรค / เรื่อง

การเลื่อมใส

๑

ที่

ความเป็ นมา

การเกิดปัญหา

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเรื่ องของอุบาสก –อุบาสิกา

√

√

๑. ยมกวรรค

√

√

√

√

√

√

๒. อัปปมาทวรรค
๓

๒.๑ พระนางสามาวดี

√

√

√

√

√

๔

๒.๒ กุมภโฆสก

√

√

√

√

√

๕

๒.๗ ท้าวสักกะ

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

๔. ปุปผวรรค
๖

๔.๓ พระเจ้าวิฑูฑภะ

√

√

√

๗

๔.๔ นางปติปูชิกา

√

√

√

√

√

๘

๔.๗ ฉัตตปาณิ อุบาสก

√

√

√

√

√

๙

๔.๘ นางวิสาขา

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๕. พาลวรรค
๑๐

๕.๗ สุ ปปพุทธกุฏฐิ

√

√

√

√

√

๑๑

๕.๘ ชาวนา

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๖. บัณฑิตวรรค
๑๒

๖.๗ มารดาของนางกาณา

๑๐๓

การบรรลุธรรม

การฟังธรรม

การรับผลของการกระทํา

การแก้ ปัญหา

การเกิดปัญหา

การบวช

√

การแสดงธรรม

๖.๑๐ การฟังธรรม

การเกิดข้ อสงสั ย

๑๓

วรรค / เรื่อง

การเลื่อมใส

ที่

ความเป็ นมา

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเรื่ องของอุบาสก –อุบาสิกา (ต่อ)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๗. อรหันตวรรค
๑๔

๗.๑ หมอชีวก

√

√

√

๙. ปาปวรรค
๑๕

๙.๓ นางลาชเทวธิดา

√

√

√

√

√

√

๑๖

๙.๔ อนาถบิณฑิกเศรษฐี

√

√

√

√

√

√

๑๗

๙.๖ เศรษฐีชื่อพิฬาลปทกะ

√

√

√

√

√

๑๐. ทัณฑวรรค
๑๘

๑๐.๕ อุโบสถกรรม

√

๑๙

๑๐.๙ สันตติมหาอํามาตย์

√

√

√

√

√

√

๑๑. ชราวรรค
๒๐

๑๑.๑ หญิงสหายของนางวิสาขา

√

√

√

√

√

๒๑

๑๑.๒ นางสิ ริมา

√

√

√

√

√

๒๒

๑๑.๖ พระนางมัลลิกาเทวี

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๑๒. อัตตวรรค
๒๓
๒๔

๑๒.๑ โพธิราชกุมาร
๑๒.๕ อุบาสกชื่อมหากาล

๒๕ ๑๒.๙ อุบาสกชื่อจุลกาล

√

√

√

√

√

√

๑๐๔

การบรรลุธรรม

√

√

√

๒๘

๑๓.๗ ธิดาของนายช่างหูก

√

√

√

√

√

๒๙

๑๓.๑๐ อสทิสทาน

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

การแสดงธรรม

การฟังธรรม

√

การเกิดข้ อสงสั ย

การแก้ ปัญหา

√

การบวช

๑๓.๔ อภัยราชกุมาร

วรรค / เรื่อง

การเลื่อมใส

๒๗

ที่

ความเป็ นมา

การเกิดปัญหา

การรับผลของการกระทํา

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเรื่ องของอุบาสก –อุบาสิกา (ต่อ)

√

√

๑๓. โลกวรรค

๓๐

๑๓.๑๑ นายกาละบุตรของอนาถบิณ
ฑิกเศรษฐี

√
√

√

√

√

๑๔. พุทธวรรค
๓๑

๑๔.๓ นาคราชชื่อเอรกปัตต์

√

√

√

√

๓๒

๑๔.๙ เจดียท์ องของพระกัสสปทสพล

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

๑๕. สุ ขวรรค
๓๓
๓๔

๑๕.๑ ระงับความทะเลาะแห่งหมู่
พระญาติ
๑๕.๔ เด็กหญิงแห่งตระกูลคนใด
คนหนึ่ง

๓๕

๑๕.๕ อุบาสกคนใดคนหนึ่ง

√

√

√

√

๓๖

๑๕.๖ พระเจ้าปเสนทิโกศล

√

√

√

√

๓๗

๑๕.๘ ท้าวสักกะ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๑๖. ปิ ยวรรค
๓๘

๑๖.๓ นางวิสาขาอุบาสิ กา

๑๐๕

การฟังธรรม

การบรรลุธรรม

การเกิดข้ อสงสั ย

การแสดงธรรม

การรับผลของการกระทํา

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

การแก้ ปัญหา

√

การเกิดปัญหา

การบวช

วรรค / เรื่อง

การเลื่อมใส

ที่

ความเป็ นมา

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเรื่ องของอุบาสก –อุบาสิกา (ต่อ)

√

√

๓๙

๑๖.๗ เด็ก ๕๐๐ คน

√

๔๐

๑๖.๙ นายนันทิยะ

√

๔๑

๑๗.๑ เจ้าหญิงโรหิณี

√

√

√

๔๒

๑๗.๓ อุตตราอุบาสิ กา

√

√

√

๔๓

๑๗.๖ ปุณณทาสี

√

√

๔๔

๑๗.๗ อตุลอุบาสก

√

√

๑๘. มลวรรค
๔๕

๑๘.๒ พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง

√

√

√

√

๔๖

๑๘.๕ กุลบุตรคนใดคนหนึ่ง

√

√

√

√

๔๗

๑๘.๗ อุบาสก ๕ คน

√

√

√

√

√

๔๘

๑๘.๙ อุบาสก ๕ คน

√

√

√

√

√

√

๔๙

๑๘.๑๐ เมณฑกเศรษฐี

√

√

√

√

√

√

√

๕๐

๑๘.๑๒ สุ ภทั ทปริ พาชก

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

๒๑. ปกิณณกวรรค
๕๑

๒๑.๕ นายทารุ สากฏิกะ

√

๕๒

๒๑.๗ จิตตคฤหบดี

√

๕๓

๒๑.๘ นางจูฬสุ ภทั ทา

√

๒๒. นิรยวรรค

√

√

√

√

๑๐๖

√

√

√

√

√

√

√

√

การแสดงธรรม

การบรรลุธรรม

√

การเกิดข้ อสงสั ย

การฟังธรรม

√

การบวช

√

การเลื่อมใส

การแก้ ปัญหา

๒๒.๖ หญิงขี้หึง

การเกิดปัญหา

๕๔

วรรค / เรื่อง

ความเป็ นมา

ที่

การรับผลของการกระทํา

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเรื่ องของอุบาสก –อุบาสิกา (ต่อ)

๒๓. นาควรรค
๕๕

๒๓.๔ พระเจ้าปเสนทิโกศล
๒๔. ตัณหาวรรค

๕๖

๒๔.๑๐ ท้าวสักกเทวราช

√

๕๗

๒๔.๑๒ อังกุรเทพบุตร

√

√
√

√

√

๒๕. ภิกขุวรรค
๕๘

๒๕.๖ ปัญจัคคทายกพราหมณ์

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๒๖. พราหมณวรรค
√

๖๐

๒๖.๓๙ เทวหิตพราหมณ์

√

√

√

√

√

√

√

สรุป

๖๐
๑
๐
๕๕
๕๒
๗
๔๘
๔๑
๓๓
๓๘

๒๖.๑ พราหมณ์ผมู ้ ีความเลื่อมใสมาก

คิดเป็ นร้ อยละ

๑๐๐
๑.๗
๐
๙๑.๗
๘๖.๗
๑๑.๗
๐๘
๖๘.๓
๕๕
๖๓.๓

๕๙

กลุ่มเรื่ องอุบาสก – อุบาสิกาพบทั้งสิ ้ น ๖๐ เรื่ อง มีรายละเอียดการเกิดพฤติกรรมดังนี้
พฤติกรรมที่ ๑ ความเป็ นมา กล่าวถึงที่มาของบุคคลซึ่งเป็ นอุบาสก – อุบาสิกา ทําให้เห็นว่า
ส่วนใหญ่เข้ามานับถือพระพุทธศาสนาด้วยตนเองเพราะมีความเลื่อมใสพระพุทธเจ้าอยู่แล้ว และมี

๑๐๗

การนับถือเลื่อมใสสืบทอดไปสู่รุ่นลูกด้วย จึงมีอุบาสก – อุบาสิ กาบางคนที่นับถือพระพุทธศาสนา
ตามบิดาหรื อมารดา
พฤติกรรมที่ ๒ การเลื่อมใส เป็ นพฤติกรรมที่พบการเกิดน้อยที่สุด เนื่องจากเนื้อเรื่ องเกือบ
ทั้งหมดกล่าวถึงบุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนาอยู่แล้วจึงปรากฏพฤติกรรมการเลื่อมใสน้อยมาก
โดยพฤติ ก รรมการเลื่ อ มใสปรากฏเพี ย งเรื่ องเดี ย วคื อ เรื่ องพราหมณ์ ผูม้ ี ค วามเลื่ อ มใสมาก
ในพราหมณวรรค โดยพฤติกรรมการเลื่อมใสเป็ นการเกิดพฤติกรรมซํ้ า กล่าวคือ พราหมณ์น้ นั มี
ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยูแ่ ล้ว เห็นได้จากการนิมนต์ภิกษุไปฉันภัตตาหารที่เรื อนของตน
อย่างสมํ่าเสมอ เมื่อภิกษุรับนิมนต์และเดินทางมาถึงเรื อนของพราหมณ์ พราหมณ์น้ ันเห็นภิกษุซ่ึง
เป็ นสาวกของพระพุทธเจ้าก็มีความเลื่อมใส เรี ยกภิกษุเหล่านั้นว่าพระอรหันต์ ทําให้ภิกษุที่ไปซึ่ง
ไม่ได้บรรลุอรหันต์ไม่พอใจกล่าวว่าพราหมณ์น้ นั กล่าวคําหยาบดูถกู พวกตนจึงนําเรื่ องไปกราบทูล
พระพุท ธเจ้า พระพุทธเจ้าจึ ง ทรงแสดงธรรมเพื่ อชี้ ให้เห็ น ว่ าพราหมณ์ น้ ัน มีค วามเลื่อ มใสใน
พระพุทธศาสนามาก การเกิดพฤติกรรมการเลื่อมใสนี้จึงเป็ นพฤติกรรมซํ้ า
พฤติกรรมที่ ๓ การบวช กลุ่มเรื่ องของอุบาสก – อุบาสิกา จะไม่ปรากฏพฤติกรรมการบวช
เนื่องจากเป็ นคฤหัสถ์ที่ใช้ชีวิตทางโลก ทําหน้าที่ทะนุ บาํ รุ งพระพุทธศาสนาโดยการถวายสักการะ
ต่ างๆแด่ พระพุทธเจ้าและพระสาวก เมื่อมีเวลาว่างก็เข้าฟั งธรรม นําหลัก ธรรมคําสอนมาเป็ น
แนวทางในการดําเนินชีวิต
พฤติ กรรมที่ ๔ การเกิด ปั ญหา พบ ๕๕ เรื่ อง คิด เป็ นร้ อยละ ๙๑.๗ ปั ญหาที่เกิด ในกลุ่ ม
อุบ าสก – อุ บ าสิ ก า แบ่ ง ออกเป็ นปั ญหาในชี วิ ต ประจําวัน และปั ญ หาอุป สรรคในการนับ ถื อ
พระพุทธศาสนา ปั ญหาในชีวิตประจําวัน ได้แก่ ปั ญหาครอบครัว ปั ญหาทางเศรษฐกิจ ปั ญหา
ความเจ็บป่ วย เช่นเรื่ องอุตตราอุบาสิ กา ในโกธวรรค กล่าวถึงนางอุตตราเป็ นอุบาสิ กาที่มีความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาและตั้งมัน่ อยู่ในศีลธรรม เมื่อแต่ งงานแล้วไม่มีเวลาไปฟังธรรมหรื อ
ถวายทานแด่พระสงฆ์เพราะต้องคอยดูแลสามีและครอบครัวของสามีเป็ นมิจฉาทิฏฐิ ครอบครัวของ
นางอุตตราจึ งส่ ง นางสิ ริมามาปฏิบัติ หน้าที่ ภรรยาแทน นางอุตตราจึ งมีเวลาไปฟังธรรมและจัด
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อาหารถวายพระพุทธเจ้าและภิกษุท้ งั หลาย ต่อมานางสิ ริมาเกิดความหึ งหวง จึงเข้าทําร้ายร่ างกาย
นางอุตตรา ปัญหาของอุบาสิกาชื่ออุตตราจึงเป็ นปัญหาครอบครัวซึ่งส่ งผลกระทบต่อการดํารงชีวิต
ทําให้เกิดความเดือดร้อน แม้ว่าด้วยผลแห่ งกรรมดีจะทําให้นางอุตตราไม่ได้รับอันตรายใดๆ แต่
ปัญหาที่เกิดสะท้อนให้เห็นชีวิตทางโลกของมนุษย์ซ่ึงย่อมต้องประสบปัญหาอยูเ่ สมอ
ปั ญ หาอุ ป สรรคในการนับ ถื อ พระพุ ท ธศาสนา เช่ น เรื่ องนางวิ ส าขา ในปุ ป ผวรรค
นางวิสาขาแต่งงานกับครอบครัวที่ไม่ได้นบั ถือพระพุทธศาสนา โดยมีความเชื่อความศรัทธาในลัทธิ
ชีเปลือย ครอบครัวของสามีโดยเฉพาะพ่อสามีพยายามทําให้นางวิสาขาเปลี่ยนความเชื่อหันมานับ
ถือชีเปลือย เมื่อนางวิสาขายังไม่หนั มานับถือก็พยายามใช้อาํ นาจความเป็ นพ่อสามีบงั คับให้นางไหว้
ชีเปลือย นางวิสาขาเองซึ่งมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าจึงไม่ยอมทําตามข้อบังคับ
ของพ่อสามี ทําให้เกิดความขัดแย้งซึ่งเป็ นผลมาจากความเชื่อความศรัทธาในลัทธิที่ต่างกัน อย่างไร
ก็ ต ามนางวิ ส าขาได้พ ยายามเอาชนะอุ ป สรรคจนทํา ให้ ค รอบครั ว ของสามี หั น มานั บ ถื อ
พระพุทธศาสนาได้
การเกิดปัญหาของกลุ่มอุบาสกอุบาสิกาส่วนใหญ่เป็ นปัญหาในชีวิตประจําวัน สะท้อนให้
เห็ น ว่าบุ คคลที่ ย งั ข้องเกี่ ยวในทางโลกย่อมต้องประสบปั ญหาชี วิตตามวัฏสงสาร ต่ างจากกลุ่ม
นักบวชในพระพุทธศาสนาที่ มุ่งศึก ษาทางธรรมละเว้นทางโลกเพื่อความหลุดพ้นจากความเกิ ด
ความแก่ ความเจ็บ และความตาย ลักษณะการเกิดปัญหาจึงต่างกันด้วย
กลุ่มเรื่ องของอุบาสก – อุบาสิ กาที่ไม่ปรากฏพฤติกรรมการเกิดปั ญหาพบ ๕ เรื่ อง ได้แก่
เรื่ องการฟังธรรม ในบัณฑิตวรรค เรื่ องอุโบสถกรรม ในทัณฑวรรค เรื่ องนายนันทิยะ ในปิ ยวรรค
เรื่ องจิตตคฤหบดี ในปกิณณกวรรค และเรื่ องอังกุรเทพบุตร ในตัณหาวรรค โดย ๓ เรื่ องแรกแสดง
ให้เห็นลักษณะและวิถีปฏิบตั ิของอุบาสกอุบาสิกาเท่านั้นไม่ปรากฏการเกิดปั ญหาใดๆ แต่เรื่ องของ
บุคคลเหล่านั้นทําให้เกิดข้อสงสัย ผูส้ งสัยได้แก่ ภิกษุท้ งั หลาย พระสาวก หรื ออุบาสกอุบาสิ กาคน
อื่นๆ พฤติกรรมการเกิดปัญหาจึงข้ามไปที่การเกิดข้อสงสัย (พฤติกรรมที่ ๙) ซึ่งทําให้เกิดการแสดง
ธรรมของพระพุทธเจ้า ส่วน ๒ เรื่ องสุดท้ายนั้นเป็ นเรื่ องที่อรรถกถาจารย์กล่าวว่าเคยกล่าวไว้แล้ว
โดยเรื่ องจิตตคฤหบดีกล่าวไว้แล้วในพาลวรรค และเรื่ องอังกุรเทพบุตรกล่าวไว้ในคาถาอื่นที่ไม่ใช่
ในพระธรรมบท แต่ ไ ม่ไ ด้ร ะบุ ว่ าคาถาใด เมื่ อ เล่า เรื่ องดัง กล่ า วอี ก ครั้ งจึ ง เล่ า ข้ามส่ ว นที่ เ ป็ น
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รายละเอียดของเรื่ อง ซึ่งข้ามการเกิดปั ญหา โดยข้ามไปที่พฤติกรรมการฟังธรรม และการบรรลุ ธรรม โดยการฟังธรรมนี้เป็ นการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า
พฤติก รรมที่ ๕ การแก้ปัญหา พบ ๕๒ เรื่ อง การแก้ปัญ หาของกลุ่มอุบาสก – อุบาสิ ก า
แบ่งเป็ นการแก้ปัญหาด้วยตนเอง การเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าเพื่อให้ทรงชี้แนวทางการแก้ปัญหา และ
พระพุทธเจ้าทรงเข้ามาแก้ปัญหาให้
การแก้ปัญหาด้วยตนเอง เช่น เรื่ องนางวิสาขา ในปุปผวรรค นางวิสาขาเกิดปัญหาคือถูกพ่อ
สามีบงั คับให้ไหว้ชีเปลือย แต่ไม่ยอมไหว้จึงถูกตําหนิ และถูกโกรธ นางวิสาขาจึงชี้แจงเหตุผลและ
นิมนต์ภิกษุมาที่บา้ น เพื่อให้พ่อสามีเห็นลักษณะนักบวชที่พึงเคารพ และได้ฟังธรรม จนพ่อสามีหนั
มาเลื่อมใสพระพุทธศาสนา วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองของนางวิสาขาจึงทําให้ปัญหาคลี่คลายกลับ
ร้ า ยเป็ นดี อย่ า งไรก็ ต ามการแก้ปั ญหาด้ว ยตนเองนั้ นก็ คื อ การตั้ งมั ่ น ในหลัก ธรรมของ
พระพุทธศาสนานัน่ เอง
การแก้ปัญหาด้วยการเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าเพื่อให้ทรงชี้แนวทางการแก้ปัญหา เช่น เรื่ องพระ
เจ้าปเสนทิโกศล ในสุขวรรค กล่าวถึงพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงเกิดปัญหาเรื่ องการเสวยมากเกินไป
ทําให้ทรงรู้ สึกง่ วงตลอดเวลา ไม่สามารถทรงงานได้ จึงเสด็จไปเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าเพื่ อทูลถาม
วิธีแก้ไข พระพุทธเจ้าทรงแนะนําอุบายแก้ก ารเสวยมากเกิ นไป พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงนําไป
ปฏิบตั ิตามทําให้ลดพระกระยาหาร ปัญหาการทรงง่วงจึงหายไป เป็ นต้น
การแก้ปัญหาโดยพระพุทธเจ้าทรงเข้ามาแก้ไขให้ เช่น เรื่ องชาวนา ในพาลวรรค กล่าวถึง
ชาวนาคนหนึ่งกําลังไถนาอยูใ่ นที่ไม่ไกลจากกรุ งสาวัตถี พวกโจรที่เข้าปล้นทรัพย์ชาวเมืองหนี ออก
มาแล้วทําถุงที่ใส่ทรัพย์ที่ขโมยมาตกในที่นาของชาวนา พระพุทธเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นชาวนา
อยูใ่ นข่ายพระญาณ ทรงรู้ว่าชาวนาจะได้รับความเดือดร้อนจากถุงทรัพย์น้ นั จึงเสด็จไปพร้อมกับ
พระอานนท์แล้วทรงตรัสคําปริ ศนาว่า “อสรพิษ” จากนั้นก็เสด็จไป ต่อมาพวกคนทั้งหลายตามรอย
โจรแล้ว พบถุ ง ทรั พ ย์ใ นที่ น าจึ ง จับ ตัว ชาวนาและตัด สิ น ให้ป ระหารชี วิ ต ชาวนานึ ก ถึ ง คํา ที่
พระพุทธเจ้าตรัสจึงอ้างพระพุทธเจ้าเป็ นพยาน พระพุทธเจ้าเสด็จมาทรงเป็ นพยานชาวนา ชาวนา
คนนั้นจึงพ้นผิด เป็ นต้น
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เรื่ องของอุบาสก-อุบาสิกาที่เกิดปัญหาแล้วไม่ปรากฏพฤติกรรมการแก้ปัญหา พบ ๓ เรื่ อง
ได้แก่ เรื่ องสุมนาเทวี ในยมกวรรค เรื่ องอุบาสกชื่อมหากาล ในอัตตวรรค และเรื่ องอุบาสก ๕ คน
ในมลวรรค โดยทั้ง ๓ เรื่ องที่ไม่ปรากฏพฤติกรรมการแก้ปัญหา (พฤติกรรมที่ ๕)นี้ จะปรากฏการ
ข้ามพฤติกรรมไปที่การเกิดข้อสงสัย (พฤติกรรมที่ ๙) เรื่ องของบุคคลดังกล่าวที่เกิดปั ญหา เป็ นที่
สงสัยของบรรดาภิกษุท้ งั หลาย หรื อพระสาวก ซึ่งนําไปสู่การแสดงธรรม (พฤติกรรมที่ ๑๐) ของ
พระพุทธเจ้าเพื่อแก้ขอ้ สงสัยนั้น
พฤติกรรมที่ ๖ การรับผลของการกระทํา พบ ๗ เรื่ อง ดังนี้
๑. เรื่ องพระเจ้าวิฑูฑภะ ในปุปผวรรค รับผลกรรมไม่ดี เกิดจากการฆ่ากษัตริ ย ์
ศากยะทั้งหมด ตนเองและเหล่าทหารได้รับกรรมคือถูกนํ้ าพัดท่วมจมตายทั้งหมด
๒. เรื่ องนางลาชเทวธิดา ในปาปวรรค รับผลกรรมดีจากการถวายข้าวตอกแด่พะ
มหากัสสปเถระ เมื่อตายไปแล้วได้เสวยทิพยสมบัติในดาวดึงส์
๓. เรื่ องอนาถบิณฑิกเศรษฐี ในปาปวรรค รับผลกรรมดีจากการตั้งมัน่ ถวายทาน
ในพระพุทธศาสนา เมื่อทรัพย์หมดลง เทวดาคือท้าวสักกะก็ช่วยทําให้กลับมามีทรัพย์มากดังเดิม
ส่วนเทวดาที่พดู ยุยงให้เศรษฐีเลิกถวายทานก็ได้รับผลกรรมไม่ดีคือ ถูกไล่ออกและไม่มีที่สิงสถิต
๔. เรื่ องสันตติมหาอํามาตย์ ในทัณฑวรรค รับผลกรรมดีจากการประกาศเชิญ
ชวนให้คนทําความดีในชาติก่อน จึงทําให้ได้บรรลุธรรมสูงสุดคืออรหัตตผล
๕. เรื่ องพระนางมัลลิกาเทวี ในชราวรรค รับผลกรรมไม่ดี จากการเคยกระทํา
สันถวะกับสุนขั ทําให้เกิดในอเวจีมหานรก ๗ วัน จากนั้นจึงรับผลกรรมดีจากการร่ วมถวายอสทิ
สทาน ไปเกิดในดุสิตสวรรค์
๖. เรื่ องอุตตราอุบาสิ กา ในโกธวรรค ได้รับผลกรรมดี จากการหมัน่ ทําบุญ เมื่อ
ถูกนํ้ าเดือดราดจึงไม่ได้รับอันตรายใดๆ
๗. เรื่ องเมณฑกเศรษฐี ในมลวรรค ได้รับผลกรรมดีจากการถวายข้าวแด่
พระปัจเจกพุทธะ ทั้งๆที่ตนเองและครอบครัวต้องอดอาหารมื้อนั้น เมื่อตายไปจึงได้เกิดเป็ นเศรษฐี
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จะเห็นได้ว่าอุบาสก – อุบาสิกาที่ต้ งั มัน่ ทําความดีท้ งั ในอดีตชาติและปัจจุบนั ชาติย่อมได้รับ
ผลกรรมที่ดี ทําให้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆได้ ส่วนที่เคยทํากรรมไม่ดีก็ตอ้ งได้รับผลกรรมนั้น
เช่นกันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
พฤติกรรมที่ ๗ การฟังธรรม พบ ๔๘ เรื่ อง อุบาสก – อุบาสิ กานั้นได้เข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า
และฟังธรรมเทศนาจากพระองค์ เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิตและเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย
นอกจากนี้ ยงั แสดงให้เห็นว่าการฟังธรรมเป็ นกิจวัต รหนึ่ งที่ อุบาสกอุบาสิ ก าจะต้องทํา กล่าวคื อ
จะต้องหาเวลาว่างไปฟังธรรมหลังจากเสร็ จภารกิจหรื อหน้าที่การงานของตน บางครั้งก็จะนิ มนต์
ภิก ษุ อนั มีพระพุทธเจ้าทรงเป็ นประธานมาที่เรื อนของตนเพื่อจัดอาหารและของสัก การะถวาย
พระพุทธเจ้าก็จะทรงแสดงธรรมแก่อุบาสก – อุบาสิกาที่เรื อนนั้น
พฤติกรรมที่ ๘ การบรรลุธรรม พบ ๔๑ เรื่ อง อุบาสก – อุบาสิ ก าที่ได้ฟังธรรมแล้วจะมี
ดวงตาเห็นธรรม สามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ ตั้งแต่ธรรมเบื้องต้นที่ทาํ ให้เกิดความเข้าใจและ
สามารถแก้ปัญหาชี วิต ของตนได้ และธรรมขั้นสู งที่ ทาํ ให้เป็ นอริ ยบุ ค คล ได้แก่ โสดาปั ต ติ ผล
สกทาคามิผล อนาคามิผล และอรหัตตผล เรื่ องที่ไม่ปรากฏการบรรลุธรรมพบ ๗ เรื่ อง โดยพบว่า
บางเรื่ องไม่ปรากฏผลจากการฟังธรรมของบุคคลนั้น เช่น เรื่ องระงับความทะเลาะแห่ งหมู่พระญาติ
ในสุ ขวรรค กล่าวถึงชาวเมืองศากยะและเมืองโกลิยะขัด แย้งกันเพราะแย่งนํ้ าเพื่อการเพาะปลูก
พระพุทธเจ้าเสด็จมาทรงห้ามจึงยุติสงครามได้ แล้วทรงแสดงธรรม แต่ผลการแสดงธรรมไม่ปรากฏ
ว่าพระญาติ เหล่านั้นของพระองค์ได้บรรลุธรรม เรื่ องพระเจ้าปเสนทิโกศล ในสุ ขวรรคและใน
นาควรรค หลังจากได้รับการแก้ปัญหาเรื่ องการเสวยมากเกินไปแล้ว กลับมาเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าอีก
ครั้ ง แล้ ว ทู ล เรื่ องที่ ปั ญหาของพระองค์ ค ลี่ ค ลาย พระพุ ท ธเจ้ า จึ ง ทรงแสดงธรรมแก่
พระเจ้าปเสนทิโกศลอีกครั้ง การฟังธรรมครั้งนี้ไม่ปรากฏการบรรลุธรรมของพระเจ้าปเสนทิโกศล
แต่เป็ นการฟังธรรมร่ วมกับพุทธบริ ษทั อื่นๆด้วย เป็ นต้น และบางเรื่ องเกิดจากตัวบุคคลที่ทาํ ให้ไม่
สามารถบรรลุธรรมได้ ได้แก่ เรื่ องพระเจ้าวิฑูฑภะ ในปุ ปผวรรค กล่าวถึงพระเจ้าวิฑูฑ ภะขึ้ น
ครองราชย์แล้วคิดแก้แค้นพวกศากยะที่ทาํ ให้ตนมีกาํ เนิดจากนางทาสีจนเป็ นที่ครหา แม้ได้ฟังธรรม
จากพระพุทธเจ้าหลายครั้งแต่ไม่เข้าใจ ไม่นาํ ไปปฏิบตั ิ ยังคงกระทําผิดแก้แค้นทําให้ผอู้ นื่ ถึงแก่ความ
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ตายเป็ นจํา นวนมาก สุ ด ท้ายพระเจ้าวิฑูฑ ภะและทหารได้รั บผลการกระทํา คื อถูก นํ้ าท่ ว มตาย
พฤติกรรมการบรรลุธรรมจึงถูกข้ามและแทนที่ดว้ ยพฤติกรรมการรับผลการกระทํา เรื่ องนาคราช
ชื่อเอรกปัตต์ ในพุทธวรรค กล่าวถึงพระยานาคตัวหนึ่งซึ่งในอดีตชาติเป็ นภิกษุที่บาํ เพ็ญสมณธรรม
มาถึงสองหมื่นปี แต่ไม่ได้แสดงอาบัติเมื่อมรณภาพแล้วจึงเกิดเป็ นพระยานาค ได้รับความเดือดร้อน
ต่อมาได้เข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าและกราบทูลปัญหาของตน พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พระยานาค
นั้น แต่ดว้ ยความที่เกิดเป็ นเดรัจฉานจึงบรรลุธรรมไม่ได้ เพียงแต่ได้หลุดพ้นจากภาวะทั้งหลาย ๕
ประการของความเป็ นนาค
พฤติกรรมที่ ๙ การเกิดข้อสงสัย พบ ๓๓ เรื่ อง การเกิดข้อสงสัยนี้ เป็ นข้อสงสัยของเหล่า
ภิกษุท้ งั หลายที่มารวมกลุ่มกันในธรรมสภาเพื่อสนทนาเกี่ยวกับเรื่ องของบุคคลนั้น พระพุทธเจ้าจะ
เสด็จมาและทรงแสดงธรรมเพื่อให้ความกระจ่างในหัวข้อสนทนานั้น นอกจากนี้ การเกิดข้อสงสัย
ยังเป็ นพฤติกรรมที่ขา้ มมาแทนพฤติกรรมการเกิดปัญหา เพื่อนําไปสู่การแสดงธรรม
พฤติกรรมที่ ๑๐ การแสดงธรรม พบ ๓๘ เรื่ อง เป็ นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อ
ทรงแก้ขอ้ สงสัยหรื อทรงชี้แจงเหตุการณ์ที่เหล่าภิกษุท้ งั หลายกําลังสนทนากันอยู่ การแสดงธรรมนี้
เป็ นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าแก่ภิกษุท้ งั หลายหรื อพุทธบริ ษทั อื่นๆที่มาเข้าเฝ้ าเพื่อฟังธรรม
โดยไม่ เ กี่ ย วกับ บุ ค คลสํา คัญ ในเรื่ องอี ก แต่ ธ รรมที่ ท รงแสดงเป็ นการยํ้ า คํา สอนหรื อแสดง
รายละเอียดของคําสอนที่ทรงแสดงแก่ บุค คลสําคัญ ในเรื่ องมาแล้วให้ละเอียดลึกซึ้ งยิ่ งขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากผูฟ้ ังธรรมส่วนใหญ่เป็ นภิกษุ – ภิกษุณี นอกจากนี้บางเรื่ องการแสดงธรรมเป็ นพฤติกรรม
ที่ ข ้า มมาแทนพฤติ ก รรมการแก้ปั ญ หา แสดงให้เ ห็ น ว่ า ปั ญ หาของบุ ค คลนั้ นยุติ ไ ด้ด ้ว ยการ
แสดงธรรมของพระพุทธเจ้า
จากโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเรื่ องอุบาสก – อุบาสิกา พบทั้งสิ ้ น ๖๐ เรื่ อง สามารถสรุ ป
ได้ดงั นี้ พฤติกรรมความเป็ นมาพบทุกเรื่ องเช่นเดียวกับในโครงสร้างอื่นที่กล่าวมาแล้ว การดําเนิ น
เรื่ องตั้งแต่บุคคลนั้นเป็ นผูน้ บั ถือพระพุทธศาสนาแล้วทําให้เกือบทั้งหมดไม่ปรากฏพฤติกรรมการ
เลื่อมใส โดยพบพฤติกรรมการเลื่อมใสเพียงเรื่ องเดียว แต่เป็ นพฤติกรรมที่เกิดซํ้ า พฤติกรรมการ
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บวชจะไม่ป รากฏในโครงสร้ า งเรื่ องของกลุ่ม อุ บาสก – อุบ าสิ ก า ซึ่ ง เป็ นเรื่ องของผูท้ ี่ นับ ถื อ
พระพุทธศาสนาที่ เป็ นคฤหัสถ์ พฤติก รรมการเกิด ปั ญหาพบ ๕๕ เรื่ อง แบ่งออกเป็ นปั ญหาใน
ชีวิตประจําวัน และปัญหาอุปสรรคในการนับถือพระพุทธศาสนา ส่วนเรื่ องที่ไม่ปรากฏพฤติกรรม
การเกิดปัญหาจะเกิดการข้ามพฤติกรรมไปที่การเกิดข้อสงสัยหรื อการฟังธรรมแทน พฤติกรรมการ
แก้ปัญหา พบ ๕๒ เรื่ อง แบ่งเป็ นการแก้ปัญหาด้วยตนเอง การแก้ปัญหาโดยการเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า
เพื่อให้ทรงชี้แนะแนวทางแก้ไข และการแก้ปัญหาโดยพระพุทธเจ้าเสด็จมาแก้ไขให้ แสดงให้เห็น
ว่าผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิตามหลักธรรม ธรรมนั้นจะคุม้ ครองบุคคลให้สามารถผ่านปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆได้ เรื่ องที่ไม่ปรากฏพฤติกรรมการแก้ปัญหา ซึ่งมี ๓ เรื่ องนั้นจะเกิดการข้ามพฤติกรรมไปที่
การเกิดข้อสงสัยแทน การรับผลของการกระทําพบ ๗ เรื่ อง มีท้ งั การรับผลกรรมดีและไม่ดี แสดง
ให้เห็นว่าบุคคลที่ต้ งั มัน่ ในความดียอ่ มได้รับผลที่ดี แต่หากทํากรรมไม่ดีก็ตอ้ งได้รับผลการกระทํา
นั้นเช่นกันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ พฤติกรรมการฟังธรรมพบ ๔๘ เรื่ อง ส่ วนการบรรลุธรรมพบ
๔๑ เรื่ อง แสดงให้เห็นว่าอุบาสกอุบาสิกาส่วนใหญ่ที่ได้ฟังธรรมก็จะเข้าใจและบรรลุธรรมได้ โดย
เรื่ องที่ไม่ปรากฏการบรรลุธรรมคือเรื่ องที่ไม่ปรากฏผลของการฟังธรรมของบุคคลนั้นอย่างชัดเจน
โดยบุคคลนั้นฟังธรรมร่ วมกับพุทธบริ ษทั อื่นๆเป็ นจํานวนมาก และเรื่ องที่ตวั บุคคลเองเป็ นเหตุทาํ
ให้ไม่สามารถบรรลุธรรม ได้แก่ มีทิฏฐิสูง และเป็ นเดรัจฉาน พฤติกรรมการเกิดข้อสงสัยพบ ๓๓
เรื่ อง ผูส้ งสัยส่วนใหญ่เป็ นภิกษุท้ งั หลายซึ่งสงสัยเกี่ยวกับเรื่ องของบุคคลนั้น พระพุทธเจ้าจะเสด็จ
มาแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อแก้ขอ้ สงสัยนั้น เป็ นพฤติกรรมก่อนสุ ดท้าย บางเรื่ องเป็ นพฤติกรรมที่
ข้ามมาแทนพฤติกรรมการเกิดปัญหาและการแก้ปัญหา ส่ วนพฤติกรรมสุ ดท้ายคือการแสดงธรรม
พบ ๓๘ เรื่ อง เป็ นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า โดยส่วนใหญ่เพื่อแก้ขอ้ สงสัยซึ่งเป็ นพฤติกรรม
ที่ เกิ ด ขึ้ นต่ อเนื่ อ งกับการเกิ ด ข้อสงสัย และบางเรื่ องการแสดงธรรมเป็ นพฤติ ก รรมแทนการ
แก้ปัญหา
๓. กลุ่มเรื่ องของบุคคลนอกพระพุทธศาสนา คือเรื่ องที่มีบุคคลสําคัญในการดําเนิ นเรื่ อง
เป็ นบุ ค คลทัว่ ไปที่ ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา ได้แก่ค ฤหัสถ์ทั ่ วไป นัก บวชนอกศาสนา เช่ น
ดาบส ชฎิ ล สาวกของเจ้า ลัท ธิ ท้ ัง ๖ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในสมัย พุ ท ธกาล กลุ่ ม เรื่ องบุ ค คลนอก
พระพุทธศาสนานี้พบ ๖๗ เรื่ อง มีโครงสร้างพฤติกรรมดังนี้
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๘. สหัสสวรรค
๑๗

๘.๑ บุรุษผูฆ้ ่าโจรมีเคราแดง

√

√

√

√

๑๘

๘.๔ อนัตถปุจฉกพราหมณ์

√

√

√

√

√

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

๘.๕ พราหมณ์ผเู ้ ป็ นลุงของ
พระสารี บุตรเถระ
๘.๖ พราหมณ์ผเู ้ ป็ นหลานของ
พระสารี บุตรเถระ
๘.๗ พราหมณ์ผเู ้ ป็ นสหายของ
พระสารี บุตรเถระ
๘.๘ อายุวฒั นกุมาร

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๙. ปาปวรรค
๒๓

๙.๑ พราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก

√

√

√

√

๒๔

๙.๗ มหาธนวาณิ ช

√

√

√

√

√

√

√

√

๒๕

๙.๘ พรานกุกกุฏมิตต์

√

√

√

√

√

√

√

√

๒๖

๙.๙ นายพรานสุ นขั ชื่อโกกะ

√

√

√

√

√

๒๗

๙.๑๒ สุ ปปพุทธศากยะ

√

√

√

√

√

๑๐. ทัณฑวรรค

√

√

๑๑๖

การแสดงธรรม

√

การเกิดข้ อสงสั ย

๑๐.๖ อชครเปรต

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

การบรรลุธรรม

๒๙

√

การฟังธรรม

√

การรับผลของการกระทํา

√

การแก้ ปัญหา

๑๐.๓ เด็กหลายคน

วรรค / เรื่อง

การเกิดปัญหา

การเลื่อมใส

๒๘

ที่

การบวช

ความเป็ นมา

ตารางที่ ๕ ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเรื่ องของบุคคลนอกพระพุทธศาสนา (ต่อ)

√

√

๑๑. ชราวรรค
๓๐

๑๑.๙ บุตรเศรษฐีมีทรัพย์มาก

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๑๓. โลกวรรค
๓๑

๑๓.๙ นางจิญจมาณวิภา
๑๔. พุทธวรรค

๓๒

๑๔.๑ มารธิดา

√

√

๓๓

๑๔.๖ ปุโรหิตชื่ออัคคิทตั ต์

√

√

√

√

๑๕. สุ ขวรรค
๓๔

๑๕.๒ มาร

√

๓๕

๑๕.๓ ปราชัยของพระเจ้าโกศล

√

√

๑๖. ปิ ยวรรค
๓๖

๑๖.๒ กฎุ มพีคนใดคนหนึ่ง

√

๓๗

๑๖.๔ เจ้าลิจฉวี

√

๓๘

๑๖.๕ อนิตถิคนั ธกุมาร

√

√

√

√

√

√

๓๙

๑๖.๖ พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง

√

√

√

√

√

√

๑๘. มลวรรค

√

√

√

√

√

√

√

๑๑๗

การบรรลุธรรม

การเกิดข้ อสงสั ย

การแสดงธรรม

√

การฟังธรรม

√

การรับผลของการกระทํา

√

การบวช

√

การแก้ ปัญหา

๑๘.๑ บุตรของนายโคฆาตก์

การเกิดปัญหา

๔๐

วรรค / เรื่อง

การเลื่อมใส

ที่

ความเป็ นมา

ตารางที่ ๕ ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเรื่ องของบุคคลนอกพระพุทธศาสนา (ต่อ)

√

√

√

√

๑๙. ธัมมัฏฐวรรค
๔๑

๑๙.๑ มหาอํามาตย์ผวู ้ ินิจฉัย

√

√

๔๒

๑๙.๗ พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง

√

√

√

๔๓

๑๙.๘ เดียรถีร์

√

√

√

๔๔

๑๙.๙ พรานเบ็ดชื่ออริ ยะ

√

√

√

√

√

√

๔๕

๒๐.๘ พ่อค้ามีทรัพย์มาก

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๒๑. ปกิณณกวรรค
๔๖

๒๑.๒ กุมาริ กากินไข่ไก่
๒๒. นิรยวรรค

๔๗

๒๒.๑ นางปริ พาชิกาชื่อสุ นทรี

√

√

√

๔๘

๒๒.๒ สัตว์ผถู ้ ูกทุกข์เบียดเบียน

√

√

√

๔๙

๒๒.๔ บุตรเศรษฐีชื่อเขมกะ

√

√

√

√

√

√

√

√

๕๐

๒๒.๘ นิครนถ์

√

√

√

√

√

√

√

√

๕๑

๒๒.๙ สาวกเดียรถีร์

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๒๓. นาควรรค
๕๒

๒๓.๓ บุตรของพราหมณ์เฒ่า

√

๕๓

๒๓.๖ ช้างชื่อปาเวรกะ

√

๑๑๘

การเกิดข้ อสงสั ย

การแสดงธรรม

การบรรลุธรรม

การฟังธรรม

การรับผลของการกระทํา

การแก้ ปัญหา

การเกิดปัญหา

การบวช

วรรค / เรื่อง

การเลื่อมใส

ที่

ความเป็ นมา

ตารางที่ ๕ ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเรื่ องของบุคคลนอกพระพุทธศาสนา (ต่อ)

√

√

๒๔. ตัณหาวรรค
๕๔

๒๔.๔ เรื อนจํา

√

√

๕๕

๒๔.๘ มาร

√

√

๕๖

๒๔.๙ อุปกาชีวก

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๕๗

๒๔.๑๑ เศรษฐีผไู ้ ม่มีบุตร

√
√

√

๒๖. พราหมณวรรค
๕๘

๒๖.๓ มาร

√

๕๙

๒๖.๔ พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง

√

√

√

√

√

√

๖๐

๒๖.๖ บรรพชิตรู ปใดรู ปหนึ่ง

√

√

√

√

√

√

๖๑

๒๖.๑๐ ชฎิลพราหมณ์

√

√

√

√

๖๒

๒๖.๑๑ กุหกพราหมณ์

√

√

√

๖๓

๒๖.๑๓ พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง

√

√

√

๖๔

๒๖.๑๕ พราหมณ์ ๒ คน

√

๖๕

๒๖.๑๖ อักโกสกภารทราชพราหมณ์

√

√

๖๖

๒๖.๑๙ พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

สรุป

๖๖
๓๖
๔
๖๐
๔๗
๑๐
๔๑
๓๘
๔๑
๔๓

√

√

คิดเป็ นร้ อยละ

๑๐๐
๕๔.๕
๖.๑
๙๐.๙
๗๑.๒
๑๕.๒
๖๒.๑
๕๗.๖
๖๒.๑
๖๕.๒

√

๑๑๙

จากตารางโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเรื่ องของบุคคลนอกพระพุทธศาสนา ซึ่งพบ ๖๗
เรื่ อง มีรายละเอียดการเกิดพฤติกรรมดังนี้
พฤติกรรมที่ ๑ ความเป็ นมา กล่าวถึงที่มาของบุคคลสําคัญในเรื่ องซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นสาวก
ของลัทธิอื่น แสดงให้เห็นว่าในสมัยพุทธกาลมีสาํ นักหรื อลัทธิความเชื่อหลายสํานัก แต่ละสํานักก็มี
สาวกของตน โดยสํานักครู ที่มีชื่อเสี ยงที่เกิ ดร่ ว มในสมัยพุทธกาลมี ๖ สํานัก เรี ยกว่า “ติต ถกร”
หมายถึงคณาจารย์ ๖ คน คือ ปูรณกัสสป มักขลิโคสาล อชิตเกสกัมพล ปกุทธกัจจายนะ สัญชัยเว
ลัฏฐบุตร และนิครนถนาฏบุตร แต่ละสํานักของครู เหล่านี้ มีความเชื่อและหลักปฏิบตั ิที่แตกต่างกัน
เรื่ องของบุคคลนอกพระพุทธศาสนาส่ วนใหญ่เป็ นนักบวชนอกพระพุทธศาสนา เรี ยกว่า เดียรถีร์
ได้แก่ ดาบส ชฎิ ล ชีเปลือย นิ ค รนถ์ พราหมณ์ อาชี วก และปริ พาชก เป็ นต้น ซึ่งนัก บวชแต่ ละ
ประเภทมีลกั ษณะดังนี้
ชฎิ ล หมายถึ ง นัก บวชประเภทหนึ่ ง เกล้า ผมมุ่น เป็ นมวยสู งขึ้ น มัก ถือ ลัท ธิ บู ชาไฟ
บางครั้งจัดเข้าในพวกฤษี บางครั้งก็เรี ยกว่า ดาบส หมายถึง ผูบ้ าํ เพ็ญตบะ ผูเ้ ผากิเลส
ชีเปลือย หมายถึง นักบวชจําพวกหนึ่ง ถือเพศเปลือยกาย
นิครนถ์ หมายถึง นักบวชนอกพระพุทธศาสนาที่เป็ นสาวกของนิ ครนถนาฏบุตร, นักบวช
ในศาสนาเชน
พราหมณ์ เป็ นวรรณะหนึ่งที่สาํ คัญในสังคมอินเดีย ถือว่าตนเป็ นวรรณะที่ประเสริ ฐสุด
อาชีวก หมายถึง นักบวชชีเปลือยพวกหนึ่งในครั้งพุทธกาล เป็ นสาวกของมักขลิโคสาล
ปริ พาชก หมายถึง นักบวชนอกพระพุทธศาสนาพวกหนึ่ ง ชอบสัญจรไปในที่ต่างๆเพื่อ
สําแดงทรรศนะทางศาสนาปรัชญาที่ตนนับถือ
การกล่าวถึงความเป็ นมาของบุคคลนอกพระพุทธศาสนาที่มีความเชื่อและการปฏิบตั ิตนที่
แตกต่างจากหลักพระพุทธศาสนาทําให้นาํ ไปสู่พฤติกรรมสําคัญอื่นๆตามมา
พฤติกรรมที่ ๒ การเลื่อมใส พบ ๓๖ เรื่ อง จากการศึกษาพบว่า บุคคลนอกพระพุทธศาสนา
ที่ปรากฏพฤติกรรมการเลื่อมใสคือบุคคลที่ได้เข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าแล้วอาจได้รั บการแก้ไขปั ญหา
หรื อได้ฟังธรรมแล้วทําให้มีจิตเลื่อมใส หันมานับถือพระพุทธศาสนา โดยเหตุ ที่ทาํ ให้บุคคลนอก
พระพุทธศาสนาได้เข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าได้แก่ ๑. บุค คลนั้นเกิด ปั ญหาชีวิต แล้วเข้ามาขอความ

๑๒๐

ช่วยเหลือในสํานักพระพุทธเจ้า ๒. บุคคลนั้นปรากฏในข่ายพระญาณของพระพุทธเจ้า ในขณะที่
ทรงตรวจดู สัต ว์โ ลก จึ ง เสด็ จ มาทรงโปรดบุ ค คลนั้น และ ๓. บุ ค คลที่ ไ ด้ยิ น ชื่ อ เสี ย งของ
พระพุทธเจ้าแล้วมีความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งจึงมาเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า
๑. บุคคลนั้นเกิดปัญหาชีวิต แล้วเข้ามาขอความช่วยเหลือในสํานักพระพุทธเจ้า เมื่อปั ญหา
ของตนได้รั บการแก้ไ ข ก็ เกิ ด ความศรั ท ธาเลื่อ มใสหัน มานับถื อพระพุ ทธศาสนา เช่ น เรื่ อ ง
อายุวฒั นกุมาร ในสหัสสวรรค กล่าวถึงพราหมณ์คนหนึ่งออกจากการบําเพ็ญตบะแล้วมีครอบครัว
มีบุตร ๑ คน พราหมณ์ผเู้ ป็ นสหายไม่อวยพรและบอกว่าเด็กคนนี้จะมีอายุไม่เกิน ๗ วัน โดยแนะวิธี
แก้ปัญหาโดยให้ไปเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงช่วยแก้ไขโดยให้สร้างมณฑป และจัด
อาสนะสําหรับพระองค์กบั ภิ กษุ สวดพระปริ ตร เด็กนั้นจึ งมีชีวิต รอดและมีอายุยืน หลังจากนั้น
ครอบครัวของพราหมณ์จึงหันมานับถือพระพุทธศาสนา
๒. บุคคลนั้นปรากฏในข่ายพระญาณของพระพุทธเจ้า ในขณะที่ทรงตรวจดูสัตว์โลก จึง
เสด็จมาทรงโปรดบุคคลนั้น โดยพระองค์อาจส่งพระสาวกไปก่อนจากนั้นพระองค์จะเสด็จตามไป
ทําให้ปัญหาของบุค คลนั้น ยุติโดยสิ ้ นเชิ ง เช่น เรื่ องโกสิ ยเศรษฐีผมู้ ีความตระหนี่ ในปุปผวรรค
กล่าวถึงเศรษฐีชื่อโกสิยะ เป็ นผูม้ ีความตระหนี่มาก อยากกินขนมเบื้องแต่ไม่บอกภรรยาเพราะกลัว
สิ ้ นเปลือง เมื่อภรรยารู้ก็อาสาทําขนมให้โดยเศรษฐีให้ทาํ ขนมเบือ้ งที่พอสําหรับตนบริ โภเพียงคน
เดียวเท่านั้น พระพุทธเจ้าทรงทอดพระเนตรด้วยทิ พยญาณจึงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะมา
ทรมานเศรษฐี เพื่อให้หมดมานะ จากนั้นพระองค์เสด็จตามมาแล้วแสดงธรรมแก่เศรษฐี เศรษฐีเกิด
ความเลื่อมใส ถวายทานด้วยขนมเบื้องแด่พระพุทธเจ้าและภิกษุท้ งั หลาย หลังจากนั้นก็หมัน่ ทําทาน
ตั้งมัน่ ในความดีตามหลักพระพุทธศาสนา เรื่ องชัมพุกาชีวก ในพาลวรรค กล่าวถึงชัมพุกาชีวกซึ่ง
ได้รั บ ทุ ก ขเวทนาในการดํา รงชี วิ ต จนต้อ งอ้า งตนเป็ นผูว้ ิ เ ศษเพื่ อ ปกปิ ดเรื่ องละอายของตน
พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นในข่ายพระญาณจึงเสด็จมาโปรด ชัมพุกาเกิดความเลื่อมใส มีดวงตา
เห็นธรรม ได้บรรลุอรหัตผล แล้วขอบวชในพระพุทธศาสนา
๓. บุคคลที่ได้ยนิ ชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าแล้วมีความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ งจึงมาเข้า
เฝ้ าพระพุทธเจ้า เพื่อทูลถามปัญหาหรื อทูลขอความต้องการของตน เมื่อได้รับคําตอบที่มาพร้อมการ
แสดงธรรม บุคคลนั้นก็เกิดความเลื่อมใสและยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน หรื ออาจ
บรรลุธรรมด้วย เช่น เรื่ องบรรพชิตรู ปใดรู ปหนึ่ง ในพราหมณวรรค กล่าวถึงพราหมณ์คนหนึ่ งบวช
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ในลัทธิอื่น เห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรี ยกพระสาวกของพระองค์ว่าบรรพชิต ก็คิดว่าพระพุทธองค์
ควรตรัสเรี ยกตนเช่นนั้นบ้างจึงไปเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า ทูลเรื่ องที่ตนคิด พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดง
ธรรมเรื่ องเหตุที่จะเรี ยกบุคคลว่าบรรพชิตได้ บุคคลนั้นต้องมีความประพฤติเช่นไร หลังจบพระ
ธรรมเทศนาพราหมณ์ผนู้ ้ นั มีดวงตาเห็นธรรม บรรลุเป็ นโสดาบัน จะเห็นได้ว่าแม้บุคคลนั้นบวชใน
ลัทธิอื่นอยูแ่ ล้ว แต่ก็รู้จกั แสวงหาธรรม เมื่อพบคําตอบหรื อแนวทางที่ถกู ต้องกว่าก็สามารถเปลี่ยน
ความเชื่อได้
กลุ่มเรื่ องบุคคลนอกพระพุทธศาสนาที่ไม่ปรากฏพฤติกรรมการเลื่อมใส สามารถแบ่งได้
เป็ น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑. บุคคลที่ไม่เคยเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า และ ๒. บุคคลที่ได้เข้าเฝ้ าแล้วได้ฟังธรรม
แต่ไม่เกิดความเลื่อมใส โดยกลุ่มบุคคลนอกพระพุทธศาสนาที่ไม่ปรากฏพฤติกรรมการเลื่อมใส
พบว่าส่วนใหญ่เป็ นบุคคลที่ไม่ได้เข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า
๑. บุคคลที่ไม่เคยเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า ก็จะไม่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าด้วย โดยเป็ น
บุ ค คลที่ เ กิ ด ปั ญ หา หรื อเหตุ ก ารณ์ ที่เ ป็ นปั ญ หาแล้ว มี ภิ ก ษุ ไ ปรั บ รู้ จึ ง กลับ มาทูล พระพุ ทธเจ้า
พระพุทธเจ้าก็จะทรงอธิบายเรื่ องราวของบุคคลนั้น บางเรื่ องพระพุทธเจ้าและพระสาวกไปรับรู้ดว้ ย
จึงทรงยกเรื่ องของบุคคลนั้นมาเป็ นอุทาหรณ์ในการแสดงธรรม เช่น เรื่ องเรื อนจํา ในตัณหาวรรค
กล่าวถึงกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งที่ถกู พวกราชบุรุษจับกุมตัวได้แล้วพันธนาการด้วยเครื่ องจองจํารอรับการ
ลงอาญาต่อไป ภิกษุกลุ่มหนึ่งผ่านไปเห็นจึงนําเรื่ องดังกล่าวมากราบทูลพระพุทธเจ้า และทูลถาม
เรื่ องเครื่ องจองจํา พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมเทศนาเรื่ องเครื่ องผูท้ ้ งั หลาย จากเรื่ องเรื อนจํานี้จะ
เห็ น ได้ว่ า กลุ่ ม โจรหรื อราชบุ รุ ษเหล่ า นั้ นไม่ เ กี่ ย วข้อ งกับ พระพุ ท ธศาสนา ไม่ ไ ด้ม าเข้า เฝ้ า
พระพุทธเจ้าเพื่อแก้ปัญหาของตน บุคคลเหล่านั้นเกิดปัญหาและเผชิญปัญหานั้นโดยไม่มีบุคคลจาก
พระพุท ธศาสนาเข้า ไปช่ ว ย เรื่ องราวของกลุ่ ม บุ ค คลเหล่ า นี้ จึ ง เป็ นอุ ท าหรณ์ สําหรั บ การยก
ประกอบการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าแก่พุทธบริ ษทั ทั้งหลายเท่านั้น
๒. บุคคลที่ได้เข้าเฝ้ าแล้วได้ฟังธรรมแต่ไม่เกิดความเลื่อมใส โดยบุคคลนั้นได้ยินชื่อเสี ยง
ของพระพุทธเจ้า จึ งอยากเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า บ้าง อาจมีค วามอยากรู้ หรื อต้อ งการการยอมรั บ
บางอย่า งโดยที่ ไ ม่ รู้ ห รื อเข้า ใจลัก ษณะความเป็ นพระพุ ท ธศาสนาที่ แ ท้จ ริ ง เนื่ อ งจากสํา นัก
พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เป็ นสํานักครู ที่มีอิทธิพลแพร่ หลายอยู่ในขณะนั้น หากได้เข้าเฝ้ า
และได้รับการยอมรับบางอย่างก็ถือว่าเป็ นเรื่ องดี แต่หลังจากเข้าเฝ้ าแล้ว หรื อแม้แต่มีโอกาสได้ฟัง
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ธรรมจากพระพุ ท ธเจ้า โดยตรงก็ ไ ม่ เ กิ ด ความเข้ า ใจ หรื อเลื่ อ มใสใดๆ โดยบุ ค คลนอก
พระพุทธศาสนาที่ได้เข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าแล้วไม่ปรากฏพฤติกรรมการเลื่อมใสพบ ๓ เรื่ อง ได้แก่
เรื่ องพราหมณ์ ค นใดคนหนึ่ ง ในธัมมัฏฐวรรค เรื่ องอุปกาชี ว ก ในตัณ หาวรรค และเรื่ องชฎิ ล
พราหมณ์ ในพราหมณวรรค เรื่ องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ ง กล่าวถึงพราหมณ์คนหนึ่ งบวชในลัทธิ
อื่น ได้ยนิ ว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรี ยกพระสาวกของพระองค์ว่าภิกษุ คิดว่าพระองค์ควรเรี ยกตนว่าภิกษุ
เช่นกัน จึงเดินทางไปเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าแล้วทูลเรื่ องที่ตนคิด พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมเรื่ อง
ลักษณะของภิ กษุ และผูไ้ ม่ใช่ ภิก ษุ หลังจบพระธรรมเทศนาไม่ปรากฏว่าพราหมณ์ผนู้ ้ นั มีค วาม
เลื่อมใสหรื อบรรลุธรรมใดๆ เรื่ องอุปกาชีวก กล่าวถึงอาชีวกชื่ออุปกะ ได้เห็นพระพุทธเจ้าระหว่าง
ที่พระองค์เสด็จไปเมืองพาราณสี เห็นพระอินทรี ย ์ พระฉวีบริ สุทธิ์ผอ่ งใส จึงถามพระพุทธเจ้าว่าทรง
บวชกับใครและใครเป็ นศาสดาของพระองค์ พระพุทธเจ้าตรัสตอบอุปาชีวกแล้วทรงแสดงธรรม
หลังจบพระธรรมเทศนาอุปกาชีวกไม่เกิดความเลื่อมใสในธรรมนั้น โดยไม่ยินดี ไม่คดั ค้านพระ
ดํารั สของพระพุทธเจ้า แต่ สั ่ น ศีร ษะ แลบลิ ้ น แล้ว เดิ นจากไปตามทางคนเดี ยว ส่ ว นเรื่ องชฎิ ล
พราหมณ์ กล่าวถึงชฎิลพราหมณ์คนหนึ่ งคิดว่าตนเกิดในตระกูลพราหมณ์ พระพุทธเจ้าตรัสเรี ยก
พระสาวกของพระองค์ว่าพราหมณ์ พระองค์ก็ควรตรัสเรี ยกตนว่าพราหมณ์ดว้ ยเช่นกัน จึงไปเข้าเฝ้ า
พระพุทธเจ้าแล้วทูลเรื่ องตามที่ตนคิด พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมเรื่ องลักษณะแห่ งพราหมณ์
หลังจบพระธรรมเทศนา ไม่ปรากฏว่าชฎิลพราหมณ์น้ นั เกิดความเลื่อมใสในธรรม
การที่บุคคลได้มีโอกาสเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระองค์แล้วไม่
เกิดความเลื่อมใส หรื อยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาในเรื่ องเหล่านี้ ช้ ีให้เห็นว่าบุคคลเหล่านี้ ยงั มี
มิจฉาทิฏฐิจึงยังไม่อาจมีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าได้ และในขณะเดียวกันพระธรรมของ
พระพุทธเจ้าก็เป็ นของมีค่าแต่หาใช่ของวิเศษที่ จะบันดาลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่บุคคลที่ยงั มี
ดวงใจยังไม่เปิ ดกว้างพอจะรับธรรมะของพระองค์ได้
พฤติกรรมที่ ๓ การบวช กลุ่มเรื่ องบุคคลนอกพระพุทธศาสนาพบ ๔ เรื่ อง ได้แก่
๑. เรื่ องชัมพุก าชีว ก ในพาลวรรค กล่าวถึงชัมพุกะซึ่งอ้างตนเป็ นผูว้ ิเศษ เพื่อ
ปกปิ ดความน่าละอายในการดําเนินชีวิต เช่น เปลือยกาย กินอุจจาระต่างข้าว เป็ นต้น โดยบอกว่า
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วิธีที่ตนปฏิบตั ิ คือทางหลุด พ้น แต่เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดก็มีดวงตาเห็ นธรรม ขอบวชใน
พระพุทธศาสนา
๒. เรื่ องปุโ รหิ ตชื่ ออัค คิทัตต์ ในพุทธวรรค กล่าวถึงปุ โ รหิ ตชื่ ออัค คิทัตต์ไม่
ต้องการรับราชการต่อจึงทูลขอพระราชานุญาตเพื่อออกบวชในลัทธิอื่น พระพุทธเจ้าทอดพระเนตร
ในข่ายพระญาณจึงเสด็จมาโปรด อัค คิทัต ต์เกิ ดความเลื่อมใส มีดวงตาเห็น ธรรมจึ งขอบวชใน
พระพุทธศาสนา
๓. เรื่ องนิครนถ์ ในนิรยวรรค กล่าวถึงนักบวชในสํานักของพวกนิครนถ์ที่ยงั มีสิ่ ง
ปกปิ ดร่ างกายต่างจากพวกชีเปลือย ภิกษุเข้าใจว่ายังมีความละอายอยู่ แต่พวกนิ ครนถ์บอกว่าภิกษุ
เหล่านั้นเข้าใจผิด ได้โต้เถียงกัน แล้วพากันไปเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม
พวกนิครนถ์เหล่านั้นเกิดความเลื่อมใส มีดวงตาเห็นธรรมจึงขอบวชในพระพุทธศาสนา
๔. เรื่ องอัก โกสกภารทราชพราหมณ์ ในพราหมณวรรค กล่ าวถึงพราหมณ์
ครอบครัวหนึ่ ง โกรธพระพุทธเจ้าเพราะทําให้คนในครอบครัวออกบวชไปทีละคน แต่เมื่อได้ฟัง
ธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เกิดความเลื่อมใส และขอบวชในพระพุทธศาสนา
บุค คลจากเรื่ องทั้ง ๔ เรื่ องนี้ มีเป้ าหมายในการแสวงหาทางหลุด พ้น แต่ ยงั เป็ นทางที่ ไม่
ถูกต้อง เมื่อได้รับการโปรดจากพระพุทธเจ้าจึงมีความเลื่อมใส บรรลุธรรม และเนื่ องจากเป้ าหมาย
ในชี วิต เพื่อหาทางหลุด พ้น บุ ค คลเหล่านี้ จึ งขอบวชในพระพุทธศาสนามุ่งบําเพ็ญเพื่อนิ พพาน
นอกจากนี้จากจํานวนเรื่ องของบุคคลนอกพระพุทธศาสนา ๖๖ เรื่ อง ปรากฏพฤติกรรมการเลื่อมใส
๓๖ เรื่ อง ในจํานวนนี้มีเพียง ๔ เรื่ องที่ปรากฏพฤติกรรมการบวช ซึ่งเป็ นจํานวนที่นอ้ ย แสดงให้เห็น
ว่าการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ได้มุ่งหวังให้คนหันมาบวชเป็ นสาวกจํานวนมากๆ แต่
ต้องการชี้ให้เห็นว่าคําสอนของพระพุทธศาสนาสามารถนําไปปรับใช้และแก้ปัญหาของบุคคลต่างๆ
ได้ แม้บุคคลนั้นจะมีความเชื่อหรื อศรัทธาในลัทธิอื่นๆ แต่คาํ สอนหรื อธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็ น
คําสอนที่เหมาะสมกับบุ คคลเพื่อใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องหันมาบวชเป็ นสาวก
พระพุทธเจ้า
พฤติ กรรมที่ ๔ การเกิด ปั ญหา พบ ๖๐ เรื่ อง คิด เป็ นร้ อยละ ๙๐.๙ ปั ญหาที่ บุค คลนอก
พระพุทธศาสนาประสบได้แก่ ๑. ปัญหาชีวิตของบุคคลนั้น และ ๒. ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
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พระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้า
๑. ปั ญหาชี วิต ของบุ ค คลนั้น คื อ บุ ค คลสําคัญ ในเรื่ องประสบปั ญ หาและได้รั บความ
เดือดร้อนจากปั ญหาชีวิตที่เกิดขึ้น เช่น ปั ญหาครอบครัว ปั ญหาสุ ขภาพ ปั ญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคม เป็ นต้น ดังตัว อย่างต่ อไปนี้ เรื่ องมัฏฐกุณฑลี ในยมกวรรค กล่าวถึงมัฏฐกุณฑลีเป็ นบุต ร
พราหมณ์คนหนึ่งที่มีความตระหนี่มาก ไม่เคยให้อะไรแก่ใคร เมื่อมัฎฐกุณฑลีอายุ ๑๖ ปี ได้ลม้ ป่ วย
ลง บิดาไม่ตอ้ งการเสี ยค่ารักษาให้หมอจึงให้หมอบอกยารักษาแล้วไปหายามาปรุ งให้บุตรกินเอง
มัฏฐกุณฑลีไม่หายจากโรค เมื่อมีคนมาเยี่ยม บิดาก็จะนํามัฏฐกุณฑลีออกมานอนนอกบ้านเพราะ
กลัวว่าถ้าเข้าไปเยีย่ มในบ้าน คนเหล่านั้นจะเห็นทรัพย์สินของตน ในที่สุดจึงมีอาการทรุ ดลงเรื่ อยๆ
และเมื่อใกล้สิ้ นใจ พระพุทธเจ้าทรงแผ่พระรัศมีให้มฏั ฐกุณฑลีเห็น เขาเกิดความเลื่อมใสมาก เมื่อ
ตายไปเกิดเป็ นเทพบุตร จากนั้นกลับมาหาบิดาซึ่งกําลังมีความเศร้าโศก พระพุทธเจ้าเสด็จมา ทรง
แสดงธรรม ทําให้มฏั ฐกุณฑลีบรรลุธรรม และพราหมณ์ผเู้ ป็ นบิดานั้นหันมานับถือพระพุทธศาสนา
เรื่ องอนิ ต ถิค ัน ธกุ มาร ในปิ ยวรรค กล่า วถึง อนิ ต ถิ ค ัน ธกุม ารเกิ ด ในตระกูล ผูม้ ีท รั พ ย์มาก ไม่
ปรารถนาการเข้าใกล้หญิงใดๆ เมื่อบิดามารดาหาหญิงมาให้แต่งงานก็ปฏิเสธ โดยสั ่ งให้ช่างทํารู ป
หล่อผูห้ ญิงขึ้นและบอกกับบิดามารดาว่าถ้ามีหญิงที่ งามเหมือนรู ปหล่อนี้ จะยอมแต่งงาน ต่อมา
ทราบว่าบิด ามารหาหาหญิ งที่มีความงามมากกว่ารู ปหล่อนั้น ได้ ก็ดีใจมาก แต่ หญิงนั้น ป่ วยและ
เสี ยชี วิต ในระหว่ างทาง อนิ ต ถิ ค ัน ธกุ มารจึ งเสี ย ใจมาก ไม่ กิ น ไม่ น อนจนล้มป่ วยลง วัน หนึ่ ง
พระพุทธเจ้าเสด็จมาบิณฑบาตผ่านมา พระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนา อนิ ตถิคนั ธกุมารจึงได้สติ
และบรรลุโสดาปัตติผล เป็ นต้น
๒. ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้า แสดงให้เห็นถึงอุปสรรค
และปั ญหาในช่วงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าท่ามกลางความแตกต่างและความ
หลากหลายของลัทธิความเชื่อในสังคมอินเดีย ปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่ อศาสนาของพระพุทธเจ้า
เช่น การใส่ ร้ายพระพุทธเจ้าและพระสาวก การปฏิเสธพระพุทธศาสนา การทําร้ายพระพุทธเจ้า
และพระสาวก การขัดแย้งทางความคิด เป็ นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ เรื่ องเดียรถีร์ ในธัมมัฏฐวรรค
กล่าวถึงพวกเดียรถีร์ทาํ อนุโมทนาบุญด้วยการกล่าวคําที่เป็ นมงคลทั้งหลายแก่คนที่มาถวายทานแด่
พวกตน แต่ภิ กษุ ไม่ทาํ คนทั้งหลายจึ งกล่าวโทษภิก ษุ พระพุทธเจ้าจึ งทรงบัญญัติ ให้ภิก ษุก ล่าว
อนุโมทนาบุญได้ ทําให้คนจํานวนมากหันมาถวายทานแด่ภิกษุ พวกเดียรถีร์เสี ยผลประโยชน์เกิด
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ความไม่พอใจจึงกล่าวโทษภิกษุของพระพุทธเจ้าว่าเป็ นผูเ้ ที่ยวกล่าวกถามากส่ วนพวกตนไม่กล่าว
เพราะเป็ นผูน้ ิ่ งเฉย พระพุทธเจ้าทรงได้ยิน เรื่ องนี้ จึ งตรัสแสดงธรรมแก่ภิกษุท้ งั หลายว่าผูเ้ ป็ นมุนี
ไม่ใช่ผนู้ ิ่ งเฉยแต่เป็ นผูย้ งั บาปให้สงบ เรื่ องมาร ในสุขวรรค กล่าวถึงมารเข้าสิ งชาวบ้านในหมู่บา้ น
แห่งหนึ่งไม่ให้ถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าและภิกษุท้ งั หลาย ขณะนั้นมีเด็กหญิง ๕๐๐ คนมาเข้า
เฝ้ าพระพุทธเจ้าถวายบังคมอยูแ่ ต่ไม่ถวายภัตตาหาร มารจึงกล่าวเยาะเย้ยพระพุทธเจ้า ถามถึงความ
หิวของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่ องผูไ้ ม่กงั วลเสวยปิ ติแทนอาหาร เด็กหญิง ๕๐๐
คนนั้นบรรลุโสดาปัตติผลแล้วถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าและภิกษุท้ งั หลาย ส่วนมารนั้นหายไป
การเกิดปั ญหาทั้ง ๒ ลักษณะของกลุ่มบุคคลนอกพระพุทธศาสนาแสดงให้เห็นว่าบุคคล
นอกพระพุทธศาสนาก็พบปัญหาเช่นเดียวกับพุทธบริ ษทั ในพระพุทธศาสนา ได้รับความเดือดร้อน
จากปั ญ หานั้น แต่ ปั ญหาที่ แ ตกต่ างไปจากกลุ่ม พุ ทธบริ ษ ัท คื อ เป็ นปั ญ หาที่ ส่ งผลกระทบต่ อ
พระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้า เพื่อทําให้เกิดความเสื่อมเสีย ซึ่งตลอดระยะเวลาของการประกาศ
พระศาสนาพระพุทธเจ้าและพระสาวกต้องประสบกับปัญหาเหล่านี้อยูเ่ สมอ
กลุ่มเรื่ องบุคคลนอกพระพุทธศาสนาที่ไม่ปรากฏพฤติกรรมการเกิดปัญหา มีท้ งั สิ ้ น ๖ เรื่ อง
ได้แก่

เรื่ องอหิเปรต ในพาลวรรค
เรื่ องสัฏฐิกฏู เปรต ในพาลวรรค
เรื่ องพราหมณ์ผเู้ ป็ นลุงของพระสารี บุตรเถระ ในสหัสวรรค
เรื่ องพราหมณ์ผเู้ ป็ นหลานของพระสารี บุตรเถระ ในสหัสวรรค
เรื่ องพราหมณ์ผเู้ ป็ นสหายของพระสารี บุตรเถระ ในสหัสวรรค
เรื่ องอชครเปรต ในทัณฑวรรค
เรื่ องที่ไม่ปรากฏพฤติกรรมการเกิดปัญหาทั้ง ๖ เรื่ อง แบ่งออกเป็ น ๒ กลุ่ม คือ
๑. เรื่ องของบุคคลนั้นเป็ นข้อสงสัยที่พระสาวกนําไปทูลพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดการแสดง

ธรรม ได้แก่ เรื่ องอหิเปรต เรื่ องสัฏฐิกฏู เปรต และเรื่ องอชครเปรต โดยการเกิดพฤติกรรมจะข้าม
ไปเป็ นการเกิดข้อสงสัย (พฤติกรรมที่ ๙) และการแสดงธรรม (พฤติกรรมที่ ๑๐)
๒. บุคคลนั้นถูกนําไปเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าเพื่อให้ได้ฟังธรรม ได้แก่ เรื่ องพราหมณ์ผเู้ ป็ นลุง
ของพระสารี บุตรเถระ เรื่ องพราหมณ์ผเู้ ป็ นหลานของพระสารี บุตรเถระ และเรื่ องพราหมณ์ผเู้ ป็ น
สหายของพระสารี บุตรเถระ การเกิดพฤติกรรมจะข้ามไปที่พฤติกรรมการฟังธรรม (พฤติกรรมที่ ๗)
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และพฤติกรรมการบรรลุธรรม (พฤติกรรมที่ ๘)
พฤติ ก รรมที่ ๕ การแก้ปั ญหา พบ ๔๗ เรื่ อง โดยวิ ธีก ารแก้ปัญ หา ได้แก่ บุ ค คลนั้น
แก้ปัญหาด้วยตนเอง การแก้ปัญหาด้วยการไปเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลขอความช่วยเหลือ และ
การแก้ปัญหาที่พระพุทธเจ้าหรื อพระสาวกเข้ามาช่วยเหลือบุคคลนั้นเอง
การแก้ปัญหาด้ว ยตนเอง เช่ น เรื่ องช้างชื่ อปาเวรกะ ในนาควรรค กล่าวถึงช้างศึก ของ
พระเจ้าโกศลตกลงไปในสระ ไม่สามารถขึ้นจากสระได้เพราะอายุมากแล้ว ทําให้ได้รับทุกขเวทนา
และอาจตายได้ พระเจ้าโกศลจึงแก้ปัญหาด้วยการให้ทหารตีก ลองศึก ช้างได้ยิน เสี ยงกลองศึก ก็
ฮึกเหิมมีกาํ ลังเสมือนพร้อมออกรบสามารถขึ้นมาจากสระได้ ภิกษุท้ งั หลายเห็นเรื่ องช้างชื่อปาเวรกะ
นี้จึงนําเรื่ องไปทูลพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้น เรื่ องสุปปพุทธศากยะ
ในปาปวรรค กล่าวถึงพระเจ้าสุ ปปพุทธะผูกอาฆาตพระพุทธเจ้าด้วยเหตุ ๒ ประการคื อทําให้
พระนางพิมพาซึ่งเป็ นพระธิ ดาบวช และทําให้พระเทวทัตซึ่งเป็ นพระโอรสบวชแล้วทําตนเป็ นผู้
ผูกเวรต่อพระเทวทัต เมื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปยังที่ทรงรับนิ มนต์ไว้ก็ส่งคนให้ไปปิ ดทางเสด็จ
พระพุทธเจ้าทรงทํานายว่าพระเจ้าสุ ปปพุทธะจะถูก ธรณี สูบภายใน ๗ วัน เมื่อได้รับพุทธทํานาย
เช่นนี้ทาํ ให้พระเจ้าสุปปพุทธะได้รับความเดือดร้อน ไม่ตอ้ งการถูกธรณี สูบจึงแก้ปัญหาด้วยการขึ้น
ไปอยูบ่ นปราสาทชั้น ๗ ปิ ดทางเข้าออกทุกทาง ไม่ให้สมั ผัสหรื ออยูใ่ กล้ผืนดิน อย่างไรก็ตามกรรม
ชัว่ ที่พระเจ้าสุปปพุทธทําต่อพระพุทธเจ้าทําให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลแห่งกรรมได้ ในวันที่เจ็ดจึง
ถูกธรณี สูบลงมหานรกอเวจี เป็ นต้น จะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาด้วยตนเองของบุคคลสอดคล้องกับ
ปั ญหาที่เกิ ดถ้าเป็ นปั ญหาที่ เกิ ด จากกรรมไม่ดีซ่ึ งมีเจตนาในการทํากรรมนั้น การแก้ปัญหาด้ว ย
ตนเองก็จะไม่สมั ฤทธิ์ผล แต่หากเป็ นปัญหาทัว่ ไปและการแก้ปัญหาด้วยตนเองทําด้วยปัญญา ปัญหา
นั้นก็จะยุติลงด้วยดี
การแก้ปัญหาด้วยการไปเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลขอความช่วยเหลือ เนื่ องจากบุคคลนั้น
อาจได้ยนิ ชื่อเสียงของพระพุทธเจ้า เมื่อเกิดปั ญหาขึ้นก็เข้าไปในสํานักพระพุทธศาสนาและทูลขอ
ความช่วยเหลือ ทําให้ปัญหาได้รับการแก้ไขในที่สุด เช่น เรื่ องความเกิดขึ้นของนางกาลียกั ษิณี ใน
ยมกวรรค กล่าวถึงหญิงผูเ้ ป็ นหมันคนหนึ่งหาผูห้ ญิงอีกคนมาให้รับใช้สามีเพื่อจะได้มีบุตร แต่กลัว
ว่าเมื่อหญิงนั้นมีบุตรแล้วตนจะต้องถูกใช้ให้ทาํ งานหนักและจะไม่ได้สมบัติจึงวางแผนทําให้หญิง
คนนั้นแท้งถึง ๓ ครั้ง และเสียชีวิตในครั้งที่ ๓ ก่อนสิ ้ นใจหญิงแท้งนั้นผูกพยาบาทหญิงหมัน ในชาติ
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ต่อมาหญิงแท้งเกิดเป็ นแมว ส่วนหญิงหมันเกิดมาเป็ นแม่ไก่ แมวกินไข่ของแม่ไก่และฆ่าแม่ไก่ตาย
ชาติต่อมาแม่ไก่เกิดเป็ นเสื อ แมวเกิดเป็ นเนื้ อ เสื อกินลูกเนื้ อและแม่เนื้ อ ชาติปัจจุบนั แม่เนื้ อซึ่งคือ
หญิงที่แท้งเกิดเป็ นยักษิณี ส่ วนเสื อซึ่งคือหญิงหมันนั้นเกิดเป็ นกุลธิดาในเมืองสาวัตถี นางยักษิณี
ตามมากิน ทารกของกุลธิ ด านั้น สองคนแล้ว และกําลังจะมากิ นคนที่สาม กุลธิดานั้นจึงเข้าไปใน
สํานักพระพุทธเจ้าเพื่อทูลขอความช่วยเหลือ และถวายทารกนั้นแด่พระพุทธเจ้า นางยักษิณีตามมา
เพื่อจะกินเด็ก พระพุทธเจ้าตรัสแสดงธรรม นางยักษิณีเกิดความเลื่อมใส เลิกจองเวรต่อกัน เป็ นต้น
การแก้ปัญหาที่พระพุทธเจ้าหรื อพระสาวกเข้ามาช่วยเหลือบุคคลนั้นเอง ในขณะที่บุคคล
นั้นเกิด ปั ญหาและได้รั บความทุก ข์ ความเดื อดร้อนหรื อกําลังกระทําสิ่ งที่ ทาํ ให้เกิ ดปั ญหาความ
เดือดร้ อนแก่ ผอู้ ื่น พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านไปพบหรื อทอดพระเนตรจากทิ พยญาณ ก็จ ะเสด็จไป
โปรดบุคคลนั้น ทําให้ปัญหาได้รับการแก้ไข เช่น เรื่ องพ่อค้ามีทรัพย์มาก ในมัคควรรค กล่าวถึง
พ่อค้าคนหนึ่งบรรทุกผ้ามาเต็มเกวียนจากกรุ งพาราณสีเข้าสู่กรุ งสาวัตถี หยุดพักริ มแม่นาแล้
ํ้ วตั้งใน
จะอยูข่ ายผ้าให้หมด พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรพ่อค้าด้วยทิพยจักษุ ตรัสว่าพ่อค้านี้ จะมีชีวิตได้อีก
๗ วัน จากนั้นจึงเสด็จไปโปรด พ่อค้าถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าและภิกษุท้ งั หลาย แล้วฟังธรรม
ได้บรรลุโสดาปั ตตผล ในวันที่ ๗ พ่อค้านั้นเสี ยชีวิตแล้วไปเกิดในสวรรค์ช้ นั ดุ สิต เรื่ องอานนท
เศรษฐี ในพาลวรรค กล่าวถึงอานนทเศรษฐีเป็ นผูท้ ี่มีความตระหนี่ มากและสอนให้บุตรชื่อมูลสิ ริมี
ความตระหนี่ดว้ ย ก่อนตายก็ไม่ยอมบอกที่ซ่อนสมบัติแก่บุตร เมื่อตายไปเกิดเป็ นบุตรหญิงจัณฑาล
ถูกทิ ้ งให้เป็ นขอทาน เมื่อเดินผ่านไปที่บา้ นของตนก็ระลึกชาติได้ อ้างว่าตนคืออานนทเศรษฐี จะเข้า
ไปในบ้านแต่มลู สิริไม่เชื่อและไล่ทุบตีออกมา พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านไปทรงพบเหตุการณ์ ดงั กล่าว
จึงทรงเชิญมูลสิริออกมาและทรงแสดงให้เห็นว่าเด็กขอทานนั้นเป็ นอานททเศรษฐีกลับชาติมาเกิด
จริ ง ด้วยการให้เด็กขอทานนั้นบอกที่ซ่อนสมบัติ มูลสิ ริจึงเชื่อว่าเด็กนั้นเป็ นบิดาของตนที่ตายไป
แล้วจริ งๆ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม มูลสิริเกิดความเลื่อมใสและบรรลุ
เรื่ องของบุคคลนอกพระพุทธศาสนาที่ไม่ปรากฏพฤติกรรมการแก้ปัญหา พบ ๑๓ เรื่ อง
โดยแบ่งออกเป็ น ๒ กลุ่ม ได้แก่
๑. กลุ่มเรื่ องที่ปัญหาของบุคคลนั้นยุติได้ดว้ ยการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า พบ ๓ เรื่ อง
ได้แก่ เรื่ องมาร ในตัณหาวรรค กล่าวถึงมารแปลงเป็ นช้างเอางวงรัดกระหม่อมพระราหุ ล เพื่อให้
พระพุท ธเจ้า ทรงโกรธ พระพุทธเจ้าจึ งทรงแสดงธรรม หลัง จากนั้น มารจึ ง หายไป เรื่ องมาร
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ในพราหมณวรรค กล่าวถึงมารแปลงเป็ นคนเข้าไปเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงรู้จึงทรง
แสดงธรรม หลังจากนั้นมารจึ งหายไป และเรื่ องพราหมณ์ ค นใดคนหนึ่ ง ใน พราหมณวรรค
กล่าวถึงพราหมณ์คนหนึ่งมาตามหาทาสซึ่งหนีมาบวชกับพระพุทธเจ้า เมื่อพบว่าทาสของตนอยู่กบั
พระพุทธเจ้าก็กล่าวบริ ภาษพระองค์และให้พระองค์ส่งทาสคืนมา พระพุทธเจ้าจึงตรัสแสดงธรรม
เมื่อ พราหมณ์ น้ ัน ได้ฟั งธรรมก็ เกิ ด ความเลื่ อมใสและบรรลุ ธรรม กลุ่ม เรื่ องนี้ จะเกิ ด การข้า ม
พฤติ ก รรมไปที่ ก ารแสดงธรรม (พฤติ ก รรมที่ ๙) หรื อ การฟั ง ธรรม (พฤติ ก รรมที่ ๗) และ
การบรรลุธรรม (พฤติกรรมที่ ๘)
๒. กลุ่มเรื่ องที่ถกู ยกมาทูลต่อพระพุทธเจ้าเพื่อให้ทรงแสดงธรรม โดยบุคคลนั้นจะไม่ได้
เข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า แต่ พระพุทธเจ้า ภิ กษุ หรื อพระสาวกได้เห็น เรื่ องของบุ คคลนั้น นํามาเป็ น
อุทาหรณ์ในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า เรื่ องของบุคคลกลุ่มนี้จะปรากฏการข้ามพฤติกรรมไป
ที่พฤติกรรมการเกิดข้อสงสัย (พฤติกรรมที่ ๙) และการแสดงธรรม (พฤติกรรมที่ ๑๐)
พฤติกรรมที่ ๖ การรับผลของการกระทํา พบ ๑๐ เรื่ อง ส่วนใหญ่เป็ นการรับผลการกระทํา
ไม่ดี ได้แก่ ทําไม่ดีต่อบุคคลอื่น มุ่งประทุษร้ายต่อพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนา เช่น เรื่ องนาย
จุนทสูกริ ก ในยมกวรรค กล่าวถึงนายจุนทะมีอาชีพเลี้ยงสุกรและฆ่าสุกรขายเนื้อ โดยไม่เคยทําบุญ
ผลกรรมชัว่ นั้นทําให้เจ็บป่ วยได้รับความทรมานส่งเสียงร้องเหมือนสุกรที่ถูกฆ่า เสี ยงร้องนั้นทําให้
ภิกษุเข้าใจว่าเป็ นเสี ยงสุ กร ทูลบอกต่อพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงทรงชี้แจงว่าเสี ยงร้องนั้นเป็ น
เสียงของนายจุนทะ ซึ่งเป็ นผลมาจากการทําบาปมาตลอดชีวิต ส่ วนเรื่ องที่ได้รับผลการกระทํา ดี
เนื่ องจากบุคคลนั้นประพฤติปฏิบตั ิดีต่ อพระพุทธศาสนา เช่น เรื่ องสุ มนมาลากาล ในพาลวรรค
กล่าวถึงนายสุมน มีหน้าที่นาํ ดอกไม้ถวายเข้าวัง วันหนึ่งเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเลื่อมใสจึง
ถวายดอกไม้ท้ งั หมดแด่พระพุทธเจ้าโดยไม่กลัวราชอาญา ด้วยผลแห่ งกรรมดีน้ ี จึงเกิดเหตุอศั จรรย์
คือดอกไม้ที่นายสุ มนถวายลอยอยู่รอบพระพุทธเจ้าได้รับการกล่าวสาธุการ พระราชาก็มีศรัทธา
ร่ วมกับนายสุมนด้วยจึงไม่ลงโทษนายสุมน
พฤติ ก รรมที่ ๗ การฟั ง ธรรม พบ ๔๑ เรื่ อง การฟั ง ธรรมในกลุ่ ม เรื่ องบุ ค คลนอก
พระพุทธศาสนาเป็ นการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า แม้บางเรื่ องพระพุทธเจ้าจะทรงส่ งพระสาวก
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ล่วงหน้าไปก่อนแต่บุคคลนั้นเพียงแค่ลดความถือทิฏฐิลง ต่อเมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจึงเกิด
ความเลื่อมใส และมีดวงตาเห็นธรรม ส่วนเรื่ องที่ไม่ปรากฏพฤติกรรมการฟังธรรมคือเรื่ องที่บุคคล
สําคัญในเรื่ องนั้นไม่ได้เข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า
พฤติกรรมที่ ๘ การบรรลุธรรม พบ ๓๘ เรื่ อง จากกลุ่มเรื่ องที่ปรากฏพฤติกรรมการฟัง
ธรรม ๔๑ เรื่ อง โดย ๓ เรื่ องที่ ไม่ปรากฏการบรรลุธ รรม ได้แก่ เรื่ อ งพราหมณ์ ค นใดคนหนึ่ ง
ในธัมมัฏฐวรรค เรื่ องอุปกาชีวก ในตัณหาวรรค และเรื่ องชฎิลพราหมณ์ ในพราหมณวรรค ซึ่งทั้ง
สามเรื่ องนี้ ก็จะไม่ปรากฏพฤติกรรมการเลื่อมใสด้วยเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าการแสดงธรรมของ
พระพุทธเจ้าไม่เป็ นผลต่อบางบุคคล โดยรายละเอียดของเรื่ องผูเ้ ขียนวิทยานิ พนธ์กล่าวไว้แล้วใน
การอธิบายพฤติกรรมการเลื่อมใส
พฤติกรรมที่ ๙ การเกิดข้อสงสัย พบ ๔๑ เรื่ อง แสดงให้เห็นถึงบุคคลหรื อเหตุการณ์ที่เป็ น
ปัญหา โดยปัญหานั้นอาจยุติไปแล้วหรื อยังเกิดขึ้นแต่ไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ภิกษุท้ งั หลาย
จึงเกิ ด ข้อสงสัยและโต้เถียงกัน ในธรรมสภา การเกิ ด ข้อสงสัย จะนําไปสู่ ก ารแสดงธรรมของ
พระพุทธเจ้า ส่วนเรื่ องที่ไม่ปรากฏพฤติกรรมการเกิดข้อสงสัย เนื่ องจากเรื่ องของบุคคลนั้นยุติไป
หลังการฟังธรรม(พฤติกรรมที่ ๗) และการบรรลุธรรม (พฤติกรรมที่ ๘) กล่าวคือพระพุทธเจ้าทรง
แสดงธรรมแก่บุคคลนั้นและ / หรื อปัญหาของบุคคลนั้นได้ยตุ ิลงแล้ว โดยภิกษุท้ งั หลายหรื อบุคคล
อื่นไม่เกิดข้อสงสัยหรื อนํามากราบทูลต่อพระพุทธเจ้าอีก
พฤติกรรมที่ ๑๐ การแสดงธรรม พบ ๔๓ เรื่ อง เป็ นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อ
แก้ขอ้ สงสัยของภิกษุท้ งั หลายเกี่ยวกับบุคคลหรื อเหตุการณ์น้ นั ๆ โดยเรื่ องที่ไม่ปรากฏพฤติกรรม
การแสดงธรรมเนื่ องจาก การแสดงธรรมนั้นปรากฏในพฤติกรรมการฟังธรรม (พฤติกรรมที่ ๗)
แล้ว แต่การแสดงธรรม (พฤติ กรรมที่ ๑๐) นี้ เป็ นการแสดงต่ อภิกษุท้ งั หลายและพุทธบริ ษทั อื่น ๆ
ที่มาเข้าเฝ้ าเพื่อฟังธรรมจากพระองค์เป็ นจํานวนมาก
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จากโครงสร้างเรื่ องของกลุ่มบุคคลนอกพระพุทธศาสนาซึ่งพบ ๖๖ เรื่ อง สามารถสรุ ปได้
ดังนี้ พฤติก รรมความเป็ นมาซึ่ งปรากฏทุ กเรื่ อง แสดงให้เห็น ที่มาของบุ คคลที่ มีความเชื่ อความ
ศรั ทธาในลัทธิ ที่ แตกต่ างกัน ออกไป ซึ่ งล้ว นแต่ เ ป็ นลัท ธิ ค วามเชื่ อที่ มีชื่ อเสี ย งร่ ว มกัน ในสมัย
พุทธกาล
พฤติกรรมการเกิดปัญหา พบ ๖๐ เรื่ อง โดยปัญหาที่พบมี ๒ ลักษณะ ได้แก่ ปัญหาชีวิตของ
บุ ค คลนั้ นซึ่ งไม่ แ ตกต่ า งกับ ปั ญหาของกลุ่ ม บุ ค คลอื่ น ๆ และ ปั ญหาที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
พระพุ ท ธศาสนาและพระพุ ท ธเจ้า ซึ่ งแสดงให้เ ห็ น ถึ งอุ ป สรรคและปั ญหาในช่ ว งการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา กลุ่มเรื่ องที่ไม่ปรากฏพฤติกรรมการเกิดปั ญหา ๖ เรื่ องนั้นพบว่าจะเกิดการข้าม
พฤติกรรมไปที่การเกิดข้อสงสัย (พฤติกรรมที่ ๙) และการแสดงธรรม (พฤติกรรมที่ ๑๐) หรื อข้าม
ไปที่พฤติกรรมการฟังธรรม (พฤติก รรมที่ ๗) และการบรรลุธรรม (พฤติกรรมที่ ๘) โดยไม่เกิ ด
พฤติกรรมอื่นอีก
พฤติกรรมการแก้ปัญหา พบ ๔๗ เรื่ อง วิธีการแก้ปัญหาได้แก่ การแก้ปัญหาด้วยตนเอง การ
แก้ปัญหาด้วยการไปเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลขอความช่ วยเหลือ และการแก้ปัญหาด้วยการที่
พระพุทธเจ้าหรื อพระสาวกเข้ามาช่ว ยเหลือบุคคลนั้น เรื่ องที่ไม่ปรากฏพฤติกรรมการแก้ปัญหา
ได้แก่ เรื่ องที่ปัญหาของบุคคลนั้นยุติได้ดว้ ยการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า โดยข้ามพฤติกรรมไป
ที่การฟังธรรม(พฤติกรรมที่ ๗) และการบรรลุธรรม (พฤติกรรมที่ ๘) หรื อข้ามไปที่พฤติกรรมการ
แสดงธรรม และเรื่ องที่ ถูก ยกขึ้ น มาทู ลพระพุ ทธเจ้าเพื่ อ ให้ท รงแสดงธรรม จะเกิ ด การข้า ม
พฤติกรรมไปที่การเกิดข้อสงสัย (พฤติกรรมที่ ๙) และการแสดงธรรม (พฤติกรรมที่ ๑๐)
พฤติกรรมการรับผลการกระทําพบ ๑๐ เรื่ อง ส่วนใหญ่เป็ นการรับผลการกระทําไม่ดี ส่ วน
เรื่ องที่ได้รับผลของการกระทําดีจะเป็ นเรื่ องที่บุคคลนั้นทําดีต่อพระพุทธศาสนา พฤติกรรมการฟัง
ธรรม และพฤติกรรมการบรรลุธรรม เป็ นพฤติกรรมที่สมั พันธ์กนั การฟังธรรมจะเกิดขึ้นกับบุคคล
ที่ได้เข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าพบ ๔๑ เรื่ อง
พฤติ ก รรมการบรรลุ ธ รรมพบ ๓๘ เรื่ อง โดยมี ๓ เรื่ องที่ บุ ค คลนั้น ได้ฟั ง ธรรมจาก
พระพุทธเจ้าแล้วไม่เกิดผลใดๆ
พฤติก รรมการเลื่อมใส พบ ๓๖ เรื่ อง เป็ นพฤติก รรมที่เกิด ขึ้น หลังบุค คลนั้นได้รั บการ
แก้ปัญหา หรื อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า ดังนั้นพฤติกรรมจึงเกิดการสลับที่ โดยย้ายมาเกิดหลัง

๑๓๑

พฤติกรรมการฟั งธรรม (พฤติก รรมที่ ๗) ในขณะที่เรื่ องของกลุ่มบุคคลอื่นส่ วนใหญ่ปรากฏเป็ น
พฤติกรรมที่ ๒
พฤติกรรมการบวชเป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลังบุคคลนั้นได้ฟังธรรมแล้วเกิดความเลื่อมใส
และบรรลุธรรม พฤติ ก รรมจึ งเกิ ด สลับมาอยู่หลังพฤติ ก รรมการบรรลุธรรม (พฤติ ก รรมที่ ๘)
พฤติกรรมการเกิดข้อสงสัย และพฤติกรรมการแสดงธรรม เป็ นพฤติกรรมคงที่ที่มกั เกิดใน
สองลําดับสุ ดท้าย โดยการเกิ ด ข้อสงสัยเป็ นพฤติก รรมที่ เกิ ดกับภิก ษุท้ งั หลายหรื อพระสาวกใน
ลักษณะธรรมสภา เพื่อให้เกิดการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า เรื่ องที่ไม่ปรากฏพฤติกรรมการเกิด
ข้อสงสัยหรื อการแสดงธรรม จะสิ ้ นสุ ดพฤติกรรมที่การฟังธรรม (พฤติกรรมที่ ๗) และการบรรลุ
ธรรม (พฤติกรรมที่ ๘) เนื่องจากการเกิดข้อสงสัยเป็ นพฤติกรรมที่เอื้อให้เกิดการแสดงธรรมของ
พระพุทธเจ้า เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมไปแล้วในพฤติกรรมการฟังธรรม และไม่มีผใู้ ดสงสัย
เกี่ยวกับเรื่ องของบุคคลนั้นอีกจึงไม่ปรากฏพฤติกรรมการเกิดข้อสงสัยและการแสดงธรรมอีก
๔. กลุ่มเรื่ องของพระพุทธเจ้า คือ เรื่ องที่มีพระพุทธเจ้าทรงเป็ นผูด้ าํ เนิ นเรื่ อง เป็ นเรื่ องที่
เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยตรง พบทั้งสิ ้ น ๕ เรื่ อง ได้แก่ เรื่ องปฐมโพธิกาล ในยมกวรรค เรื่ องยมก
ปาฏิหาริ ย ์ ในพุทธวรรค เรื่ องบุพพกรรมของพระองค์ ในปกิณณกวรรค เรื่ องเรื่ องของพระองค์
และเรื่ องมาร ในนาควรรค โดยมีโครงสร้างพฤติกรรมดังนี้

๑๓๒

๑๑. ชราวรรค
๑

๑๑.๘ ปฐมโพธิกาล

การแสดงธรรม

การเกิดข้ อสงสั ย

การบรรลุธรรม

การฟังธรรม

การรับผลของการกระทํา

การแก้ ปัญหา

การเกิดปัญหา

การบวช

วรรค / เรื่อง

การเลื่อมใส

ที่

ความเป็ นมา

ตารางที่ ๖ ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเรื่ องของพระพุทธเจ้า

√
√

๑๔. พุทธวรรค
๒

๑๔.๒ ยมกปาฏิหาริ ย ์

√

√

√

√

√

√

√

√

๒๑. ปกิณณกวรรค
๓

๒๑.๑ บุพพกรรมของพระองค์

√

√

√

√

๒๓. นาควรรค
√

√

๕

๒๓.๘ มาร

√

√

√

√

√

สรุป

๕
๐
๐
๓
๓
๐
๑
๑
๒
๕

๒๓.๑ เรื่ องของพระองค์

คิดเป็ นร้ อยละ

๑๐๐
๐
๐
๖๐
๖๐
๐
๒๐
๒๐
๔๐
๑๐๐

๔

โครงสร้างเรื่ องของพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ เรื่ อง ปรากฏการเกิดพฤติกรรมแตกต่างไปจากกลุ่ม
เรื่ องอื่นๆ กล่าวคือ เป็ นกลุ่มเรื่ องที่ปรากฏพฤติกรรมความเป็ นมาและการแสดงธรรมทั้ง ๕ เรื่ อง คิด
เป็ นร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าเองหรื อเป็ นเรื่ องที่พระองค์ทรงยกขึ้น
เพื่อเป็ นหัวข้อในการแสดงพระธรรมเทศนาแก่ภิ ก ษุและบุ คคลต่ างๆที่มาฟังธรรม ส่ ว นเรื่ องที่
ปรากฏพฤติกรรมการฟังธรรมและบรรลุธรรมนั้นเป็ นเรื่ องที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปในเมืองหนึ่ งแล้ว

๑๓๓

เกิดปัญหาขึ้นคือมีกลุ่มคนที่ได้รับการว่าจ้างให้เดินกล่าวคําบริ ภาษพระองค์ พระพุทธเจ้าทรงอด
กลั้นต่อคําเหล่านั้น ทรงแสดงธรรม ทําให้กลุ่มคนเหล่านั้นบรรลุธรรมด้วย พฤติกรรมที่จะไม่
ปรากฏในกลุ่มเรื่ องนี้ จึ งได้แก่ การเลื่อมใส การบวช และการรับผลของการกระทํา เนื่ องจาก
พระพุทธเจ้าทรงเป็ นผูด้ าํ เนินเรื่ องและเรื่ องที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับพระองค์โดยตรง
จากโครงสร้างเรื่ องของพระพุทธเจ้าจะเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่สร้างขึ้นเพื่อมีวตั ถุประสงค์พิเศษ
ต่างจากเรื่ องของกลุ่มบุคคลอื่นๆ พฤติกรรมที่ตอ้ งปรากฏทุกเรื่ องได้แก่ความเป็ นมาและการแสดง
ธรรม ชี้ ให้เห็ น ว่าเป็ นเรื่ องที่ พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้ นมาเพื่อทรงแสดงธรรม โดยผูฟ้ ังธรรมของ
พระองค์ไม่ได้ระบุว่าเป็ นคนใดคนหนึ่ง แต่เป็ นผูใ้ ดก็ได้ซ่ึงมีจาํ นวนมากที่เข้ามาฟังธรรมเทศนาจาก
พระพุทธเจ้า เรื่ องของพระองค์จึงมีลกั ษณะพิเศษตรงที่แสดงให้เห็นว่าสามารถเป็ นประโยชน์แก่
ทุกคนได้ บางเรื่ องก็ปรากฏพฤติกรรมการแสดงธรรมเพียงพฤติกรรมเดียว บางเรื่ องปรากฏปั ญหา
และการแก้ปัญหาด้วย แต่ทา้ ยที่สุดในทุกเรื่ องล้วนเกิดจากเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการที่จะแสดง
ธรรมแก่พุทธบริ ษทั ทั้งหลาย
การศึกษาโครงสร้างเรื่ องในอรรถกถาธรรมบทส่ วนดําเนิ นเรื่ องซึ่งพบการเกิดพฤติกรรม
ทั้งสิ ้ น ๑๐ พฤติ ก รรม แบ่ งตามประเภทบุ ค คล ได้แก่ ๑. กลุ่มนัก บวชในพระพุทธศาสนา แบ่ ง
ออกเป็ นกลุ่มพระอรหันต์และกลุ่มภิกษุ –ภิกษุณีทวั ่ ไป ๒. กลุ่มอุบาสกอุบาสิ กา ๓. กลุ่มบุคคล
นอกพระพุทธศาสนา และ ๔. กลุ่มเรื่ องของพระพุทธเจ้า แสดงให้เห็นว่าการเกิดพฤติกรรมของ
แต่ละกลุ่มบุคคลมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งจะนําเสนอในรู ปแบบตารางดังนี้

๑๓๔

ตารางที่ ๗ ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบการเกิดพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มบุคคล
พฤติกรรม / บุคคล

พระอรหันต์

ภิกษุ – ภิกษุณที ั่วไป

อุบาสก – อุบาสิกา

บุคคลนอกพระพุทธศาสนา

พระพุทธเจ้า

๑

๑.๑ ชีวิตก่อนบวช

๑.๑ ชีวิตก่อนบวช

ชีวิตหลังการนับถือ

ชีวิตปกติขณะยังนับถือลัทธิ เรื่ องที่ทรงยกมา

ความเป็ นมา

๑.๒ ชีวิตหลังบวช

๑.๒ ชีวิตหลังบวช

พระพุทธศาสนา

อื่น

๒.๑ ไม่ปรากฏ

๒.๑ ไม่ปรากฏ

๒.๑ ไม่ปรากฏ

๒.๑ เกิดหลัง ๕

๒.๒ ในกรณีกล่าวเรื่ อง ๒.๒ ในกรณีกล่าวเรื่ องย้อน

๒.๒ เกิดความ

๒.๒ เกิดหลัง ๗

ย้อน

เลื่อมใสซํ้ า

๒
การเลื่อมใส
๓
การบวช

๒.๑ ไม่ปรากฏ

๒.๑ ไม่ปรากฏ

ไม่ปรากฏ

ไม่ปรากฏ

หลังการบรรลุธรรม

ไม่ปรากฏ

ปัญหาของผูอ้ ื่น

๒.๒ ในกรณีกล่าวเรื่ อง ๒.๒ ในกรณีกล่าวเรื่ องย้อน
ย้อน

๔

๓.๑ ก่อนการบรรลุ

๓.๑ ปัญหาศีล – วินยั

๔.๑ ปัญหาชีวิต

๔.๑ ปัญหาชีวิต

การเกิดปัญหา

๓.๒ หลังการบรรลุ

๓.๒ ไม่ปรากฏ

๔.๒ ปัญหาอุปสรรค

๔.๒ ปัญหากระทบ

๔.๓ ไม่ปรากฏ

พระพุทธศาสนา

๓.๓ ไม่ปรากฏ
(๑) ข้ามไป ๗
(๒) ข้ามไป ๙

(๑) ข้ามไป ๗
(๒) ข้ามไป ๙

(๑) ข้ามไป ๗
(๒) ข้ามไป ๙

๔.๓ ไม่ปรากฏ
(๑) ข้ามไป ๗
(๒) ข้ามไป ๙

๑๓๕

ตารางที่ ๘ ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบการเกิดพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มบุคคล (ต่อ)
พฤติกรรม / บุคคล
๕
การแก้ปัญหา

พระอรหันต์

ภิกษุ – ภิกษุณที ั่วไป

อุบาสก – อุบาสิกา

๕.๑ แก้ดว้ ยตนเอง

๕.๑ พระพุทธเจ้าแก้

๕.๒ แก้ดว้ ยตนเอง

๕.๒ แก้ดว้ ยตนเอง

๕.๒ พระพุทธเจ้าแก้

๕.๒ ไม่ปรากฏ

๕.๒ พระพุทธเจ้าแก้

๕.๒ พระพุทธเจ้าแก้

(๑) ข้ามไป ๖

๔.๓ ไม่ปรากฏ

๔.๓ ไม่ปรากฏ

(๑) ย้อนไป ๓

(๒) ข้ามไป ๙

ข้ามไป ๙

(๒) ข้ามไป ๗

(๓) ข้ามไป ๑๐

๕.๓ ไม่ปรากฏ

การรับผลของ
การกระทํา

๖.๑ ผูอ้ ื่นที่ทาํ ไม่ดีกบั

พระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าทรงแก้

(๑) ข้ามไป ๗
(๒) ข้ามไป ๙

(๓) ข้ามไป ๙
๖

บุคคลนอกพระพุทธศาสนา

(๓) ข้ามไป ๑๐
รับผลกรรมไม่ดี

บุคคล

๖.๑ รับผลกรรมดี

๖.๑ รับผลกรรมไม่ดี

๖.๒ รับผลกรรมไม่ดี

๖.๒ รับผลกรรมดี

ไม่ปรากฏ

๖.๒ บุคคลได้รับผลดี
ในอดีตชาติ

๗
การฟังธรรม

๗.๑ บุคคลฟังธรรม

บุคคลฟังธรรม

บุคคลฟังธรรม

บุคคลฟังธรรม

ผูอ้ ื่นฟังธรรม

๗.๒ ไม่ปรากฏ

๗.๒ ไม่ปรากฏ

๗.๒ ไม่ปรากฏ

๗.๒ ไม่ปรากฏ

๗.๒ ไม่ปรากฏ

(๑) ข้ามไป ๘

(๑) ข้ามไป ๙

(๑) ข้ามไป ๙

(๑) ข้ามไป ๙

(๑) ข้ามไป ๙

(๒) ข้ามไป ๑๐

(๒) ข้ามไป ๑๐

(๒) ข้ามไป ๑๐

(๒) ข้ามไป ๑๐

(๒) ข้ามไป ๙
(๓) ข้ามไป ๑๐

๑๓๖

ตารางที่ ๘ ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบการเกิดพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มบุคคล (ต่อ)
พฤติกรรม / บุคคล
๘

พระอรหันต์
บุคคลบรรลุอรหัตผล

การเกิดข้อสงสัย

๑๐
การแสดงธรรม

อุบาสก – อุบาสิกา

บุคคลนอกพระพุทธศาสนา

พระพุทธเจ้า

๘.๑ บุคคลบรรลุ

๘.๑ บุคคลบรรลุ

๘.๑บุคคลบรรลุ

ผูอ้ ื่นบรรลุ

๘.๒ ไม่ปรากฏ

๘.๒ ไม่ปรากฏ

๘.๒ ไม่ปรากฏ

๘.๒ ไม่ปรากฏ

(๑) ไม่มี ๗

(๑) ไม่มี ๗

(๑) ไม่มี ๗

(๒) ไม่บรรลุ

(๒) ไม่บรรลุ

(๒) ไม่บรรลุ

๙.๑ บุคคลอื่นสงสัย

๙.๑ บุคคลอื่นสงสัย

๙.๑ บุคคลอื่นสงสัย

๙.๑ บุคคลอื่นสงสัย

๙.๒ ไม่ปรากฏ

๙.๒ ไม่ปรากฏ

๙.๒ ไม่ปรากฏ

๙.๒ ไม่ปรากฏ

การบรรลุธรรม

๙

ภิกษุ – ภิกษุณที ั่วไป

(๑) ข้ามไป ๑๐

(๑) ข้ามไป ๑๐

(๑) ข้ามไป ๑๐

(๑) ข้ามไป ๑๐

(๒) สิ ้ นสุดที่ ๘

(๒) สิ ้ นสุดที่ ๘

(๒) สิ ้ นสุดที่ ๘

(๒) สิ ้ นสุดที่ ๘

๑๐.๑ หลัง ๙

๑๐.๑ หลัง ๙

๑๐.๑ หลัง ๙

๑๐.๒ หลังอื่นๆ ได้แก่

๑๐.๒ หลังอื่นๆ ได้แก่ ๔

๑๐.๒ หลังอื่นๆ ได้แก่ ๑๐.๒ หลังอื่นๆ ได้แก่ ๔

๔ หรื อ ๕

หรื อ ๕

๔ หรื อ ๕

หรื อ ๕

๑๐.๓ ไม่ปรากฏ แต่ไป ๑๐.๓ ไม่ปรากฏ แต่ไป

๑๐.๓ ไม่ปรากฏ แต่

๑๐.๓ ไม่ปรากฏ แต่ไป

ปรากฏใน ๗

ไปปรากฏใน ๗

ปรากฏใน ๗

ปรากฏใน ๗

๑๐.๑ หลัง ๙

ไม่มี ๗
ภิกษุสงสัย

ปรากฏทุกเรื่ อง

๑๓๗

ตารางเปรี ยบเทียบการเกิดพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มบุคคลทั้ง ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักบวช
ในพระพุทธศาสนา กลุ่มอุบาสก – อุบาสิกา และกลุ่มบุคคลนอกพระพุทธศาสนา มีลกั ษณะการเกิด
พฤติกรรมที่มีลกั ษณะเด่นแตกต่างกัน โดยผูเ้ ขียนวิทยานิพนธ์จะแยกเรื่ องของพระพุทธเจ้าไว้
พฤติก รรมที่ ๑ ความเป็ นมา เป็ นพฤติ กรรมที่ ปรากฏทุ ก เรื่ องในอรรถกถาธรรมบทแต่
ลักษณะการเกิดพฤติกรรมมีความแตกต่างต่างกล่าวคือ กลุ่มนักบวชในพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระ
อรหันต์ และภิกษุ – ภิกษุณีทวั ่ ไป จะปรากฏพฤติกรรมความเป็ นมาทั้งก่อนและหลังการบวช แสดง
ให้เห็นว่าพฤติกรรมความเป็ นมาทั้งก่อนและหลังการบวชมีความสําคัญต่อการเกิดพฤติกรรมอื่นๆ
และพฤติกรรมอื่นที่เกิดก่อนและหลังการบวชก็ไม่เหมือนกัน เช่น กลุ่มพระอรหันต์ เรื่ องที่ปรากฏ
พฤติกรรมก่อนการบวช มักปรากฏพฤติกรรมการเกิดปั ญหาในช่วงก่อนการบวชได้แก่ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน ในขณะที่เรื่ องที่ความเป็ นมากล่าวถึงหลังการบวชมักเกิดพฤติกรรมการเกิดปั ญหาที่
เกี่ยวกับการบรรลุธรรม เป็ นต้น พฤติกรรมความเป็ นมาจึงถือเป็ นพฤติกรรมที่มีความสําคัญและ
เป็ นพฤติกรรมคงที่ คือจะปรากฏในลําดับที่ ๑ เสมอ
พฤติกรรมที่ ๒ การเลื่อมใส และ พฤติกรรมที่ ๓ การบวช ส่ วนใหญ่จะไม่ปรากฏในกลุ่ม
นักบวชในพระพุทธศาสนาและอุบาสกอุบาสิ กา เนื่ องจากเป็ นบุคคลในกลุ่มพุทธบริ ษทั ซึ่งมีความ
เลื่อมใสอยูแ่ ล้ว และเป็ นภิกษุ – ภิกษุณีอยูแ่ ล้ว แต่เรื่ องที่ปรากฏพฤติกรรมการเลื่อมใสและการบวช
จะเกิดเฉพาะในกรณี ที่มีการเล่าเรื่ องที่เกิดขึ้นในอดีตของบุคคลนั้น และเป็ นพฤติกรรมซํ้ าคือมีความ
เลื่อมใสอยูแ่ ล้ว เมื่อได้เห็นสิ่ งที่น่าเลื่อมใสก็มีความเลื่อมใสอีก ดังนั้นพฤติกรรมการเลื่อมใสและ
การบวชนี้จึงเป็ นพฤติกรรมลําดับที่ ๒ และ ๓ ต่อจากความเป็ นมา แต่กลุ่มที่ปรากฏพฤติกรรมการ
เลื่อมใสและการบวชแตกต่างไปจากกลุ่มดังกล่าว คือกลุ่มบุคคลนอกพระพุทธศาสนา โดยจะเกิด
พฤติกรรมทั้งสองนี้หลังพฤติกรรมการแก้ปัญหา (พฤติกรรมที่ ๕) หลังการฟังธรรม (พฤติกรรมที่
๖) หรื อหลังการบรรลุธรรม (พฤติกรรมที่ ๘) เนื่องจากบุคคลนอกพระพุทธศาสนาเป็ นกลุ่มคนที่มี
ความเชื่ อความศรั ทธาในลัทธิ อื่นๆอยู่ก่อนแล้ว บางคนก็เป็ นนัก บวชในลัทธิ อื่ น จึงต้องปรากฏ
พฤติกรรมอื่นๆที่จะมีอิทธิพลทําให้บุคคลนั้นเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ นั ่ นคือ การ
ได้รับการแก้ปัญหาจากพระพุทธศาสนาและการได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า จนบรรลุธรรมได้
ดังนั้น พฤติก รรมการเลื่อมใสและการบวชจึงเกิ ด การสลับที่ จากพฤติ กรรมที่ ๒ และ ๓ มาเป็ น
พฤติกรรมที่เกิดหลังพฤติกรรมที่ ๕, ๖ หรื อ ๘

๑๓๘

พฤติกรรมที่ ๔ การเกิดปัญหา มีลกั ษณะปัญหาที่แตกต่างกันกล่าวคือ กลุ่มพระอรหันต์มกั
ประสบปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการบรรลุธรรมคือไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นอรหัตผลได้ ภิกษุภิกษุณี
ทัว่ ไปมักประสบปัญหาการทําผิดวินยั อุบาสกอุบาสิกาและบุคคลนอกพระพุทธศาสนามักประสบ
ปัญหาในชีวิตประจําวันทัว่ ไป แต่กลุ่มบุคคลนอกพระพุทธศาสนาปรากฏปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
พระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าด้วย ลัก ษณะปั ญหาที่เกิดสอดคล้องกับสถานะของบุ คคลด้ว ย
ในขณะที่เรื่ องที่ไม่ปรากฏพฤติกรรม

การแก้ปัญหา (พฤติกรรมที่ ๕) จะเกิดการข้ามพฤติกรรม

ไปที่การฟังธรรม (พฤติกรรมที่ ๗) หรื อการเกิดข้อสงสัย (พฤติกรรมที่ ๙)
พฤติกรรมที่ ๕ การแก้ปัญหา ส่ วนใหญ่ทุกกลุ่มเรื่ องจะมีพระพุทธเจ้าเป็ นผูแ้ ก้ปัญหา มัก
เกิดหลังพฤติกรรมการเกิดปั ญหา (พฤติกรรมที่ ๔) ส่ วนเรื่ องที่ไม่ปรากฏการแก้ปัญหาจะเกิดการ
ข้ามพฤติกรรม ซึ่งสามารถแบ่งได้ ๒ ลักษณะ คือ ปั ญหาของบุคคลนั้นยุติได้ดว้ ยการบวช การฟัง
ธรรม และการบรรลุธรรม ดังนั้นจึงปรากฏการข้ามพฤติกรรมการแก้ปัญหาไป แสดงให้เห็นว่า
“ธรรมะ” สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยเฉพาะปัญหาทางโลก ซึ่งอาจนําไปสู่หนทางการพ้นทุกข์ได้
และอีกลักษณะคือปัญหาของบุคคลนั้นไม่ได้ยตุ ิลง แต่ปัญหาหรื อเรื่ องราวของบุคคลนั้นทําให้เกิด
ข้อสงสัย จึงปรากฏการข้ามพฤติกรรมไปที่พฤติกรรมที่ ๙ คือการเกิดข้อสงสัยเพื่อให้เกิดการแสดง
ธรรม
พฤติกรรมที่ ๖ การรับผลของการกระทํา เป็ นพฤติ กรรมที่พบในทุกกลุ่มเรื่ องยกเว้นกลุ่ม
เรื่ องของพระพุทธเจ้า กลุ่มเรื่ องของพระอรหันต์ปรากฏพฤติกรรมการรับผลการกระทําที่แตกต่าง
จากกลุ่มบุคคลอื่นกล่าวคื อผูท้ ี่ ได้รับผลการกระทําเป็ นบุค คลที่ ทาํ ร้ายพระอรหันต์ซ่ึงเป็ นบุ คคล
สําคัญในเรื่ อง การรับผลการกระทําจึงเป็ นผลของการทําชัว่ ในขณะที่กลุ่มบุคคลอื่นปรากฏทั้งการ
รับผลการกระทําดีและการรับผลการกระทําชัว่ แสดงให้เห็นว่าพระอรหันต์ซ่ึงรวมถึงพระพุทธเจ้า
เป็ นผูท้ ี่ละกิเลส มุ่งบําเพ็ญทางธรรมเพื่อหวังผลนิพพานจึงไม่เกิดการกระทําที่ก่อให้เกิดผลในชาติน้ ี
อีก ในขณะที่กลุ่มบุคคลอื่นยังมีกิเลสและข้องเกี่ยวในโลกนี้ จึงยังปรากฏการกระทําที่ก่อให้เกิดผล
ทั้งดีและไม่ดี
พฤติ ก รรมที่ ๗ การฟั งธรรม และพฤติ ก รรมที่ ๘ การบรรลุธรรม เป็ นพฤติ ก รรมที่ มี
ความสัมพันธ์กนั กล่าวคือ ถ้าไม่ปรากฏการฟังธรรมก็จะไม่มีการบรรลุธรรมด้วย การบรรลุธรรม
ของกลุ่มพระอรหันต์มีความแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างเห็นได้ชดั เนื่ องจากเป็ นการบรรลุธรรมขั้น

๑๓๙

อรหัตผลเท่านั้น และปรากฏความถี่ในการบรรลุธรรมสูงกว่าการฟังธรรม ในขณะที่กลุ่มเรื่ องอื่น
ปรากฏความถี่ในการฟั งธรรมสู งกว่าการบรรลุธรรม กล่าวคื อ ในกลุ่มพระอรหัน ต์ มีบางคนที่
สามารถบรรลุธรรมได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าอีก เพราะกลุ่มพระอรหันต์น้ ี
เป็ นผูท้ ี่รู้หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาอย่างดีคือมีความเชี่ยวชาญในทางทฤษฎีแล้ว เหลือ
เพียงการฝึ กปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดเท่านั้น ซึ่งต่างจากกลุ่มภิกษุ – ภิกษุณีทวั ่ ไปที่ยงั อยู่
ในขั้นการเรี ยนรู้พระธรรมวินัย จึ งยังปรากฏการกระทําผิดวินัยหรื อศีลและไม่ปรากฏการบรรลุ
ธรรมขั้นอรหัตผล ส่ วนอุบาสกอุบาสิ กาเป็ นคฤหัสถ์จึ งไม่มีเป้ าหมายในการบรรลุธรรมเหมือน
นักบวช และกลุ่มบุคคลนอกพระพุทธศาสนาที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า เพียงแค่มีความเลื่อมใส
และบรรลุธรรมในเบื้องต้น อาจมีบางเรื่ องที่บรรลุถึงอรหัต ผลแต่ก็เป็ นเพราะบุคคลนั้นมุ่งมัน่ ใช้
ชีวิตแบบนัก บวชมาตั้งแต่แรกแล้ว โดยบางเรื่ องของกลุ่มคนที่ ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ไม่
สามารถบรรลุธรรมใดๆได้ การบรรลุธรรมที่กลุ่มพระอรหันต์มีความแตกต่างจากกลุ่มอื่นมากที่สุด
นอกจากเกิดจากการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันแล้วยังเกิดจากระดับสติปัญญาที่แตกต่างกันด้วย โดยการที่
บุคคลที่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วได้รับผลต่างกัน คือบรรลุธรรมระดับต่างๆ และไม่บรรลุ
ธรรมใดๆ เนื่องมาจากบุคคลมีหลายประเภท แบ่งออกเป็ น ๔ จําพวก๒๑ คือ
๑. อุคฆฏิตญั ญู คือผูร้ ู้ได้ฉบั พลันเมื่อท่านยกหัวข้อขึ้นแสดง
๒. วิปจิตญั ญู ผูร้ ู้เข้าใจต่อเมื่อท่านขยายความ
๓. เนยยะ คือผูท้ ี่พอจะแนะนําต่อไปได้
๔. ปทปรมะ คือ ผูไ้ ด้แค่ตวั บทคือถ้อยคําเป็ นอย่างยิง่ ไม่อาจเข้าใจความหมาย
พระอรรถกถาจารย์เปรี ยบบุคคล ๔ จําพวกนี้กบั บัว ๔ เหล่าตามลําดับคือ
๑. ดอกบัวที่ต้ งั ขึ้นพ้นนํ้ า รอสัมผัสแสงอาทิตย์ก็จะบานในวันนี้
๒. ดอกบัวที่ต้ งั อยูเ่ สมอนํ้ า จักบานในวันพรุ่ งนี้
๓. ดอกบัวที่ยงั อยูใ่ นนํ้ า ยังไม่โผล่พน้ นํ้ า จักบานในวันต่อๆไป
๔. ดอกบัวจมอยูใ่ นนํ้ าที่กลายเป็ นภักษาแห่งปลาและเต่า

๒๑

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔ (กรุ งเทพฯ : ธน
ธัชการพิมพ์, ๒๕๕๓), ๑๘๒.

๑๔๐

ในพระบาลี พระพุทธเจ้าตรัสถึงแต่บุคคลและบัว ๓ จําพวกแรกเท่านั้น๒๒ ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าใน
สมัยพุทธกาลบุคคลที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า ไม่มีผใู้ ดที่จะไม่บรรลุธรรม เพราะพระพุทธองค์
เป็ นพระบรมศาสดาหรื อครู ผยู้ ิ่งใหญ่ มีพุทธวิธีสอนที่แยบยลเหมาะแก่ผเู้ รี ยนทุก ประเภท ทําให้
ทุกคนที่ฟังธรรมจากพระองค์เข้าใจและรู้แจ้งแห่ งธรรมได้ ต่อมาสมัยหลังพุทธกาลบุคคลมีความ
หลากหลายมากการเข้าใจธรรมจึงอาจทําได้ยาก ทําให้ปรากฏเรื่ องที่บุคคลได้ฟังธรรมแล้วไม่บรรลุ
ธรรมดังกล่าว โดยกลุ่มพระอรหันต์เป็ นกลุ่มที่มีสติปัญญามากกว่ากลุ่มคนอื่นๆ ซึ่งอาจจัดอยู่ใน
กลุ่มบุคคล ๒ จําพวกแรก
พฤติกรรมที่ ๙ การเกิดข้อสงสัย และ พฤติกรรมที่ ๑๐ การแสดงธรรม เป็ นพฤติกรรมที่มกั
เกิดคู่กนั ตามลําดับ กล่าวคือเมื่อเกิดพฤติกรรมการเกิดข้อสงสัยแล้วจะต้องเกิดพฤติกรรมการแสดง
ธรรมด้วยเสมอ พฤติกรรมการเกิดข้อสงสัยเกิ ดจากภิกษุท้ งั หลายที่สนทนากันในโรงธรรม หรื อ
บางครั้งเป็ นข้อสงสัยของพระสาวกที่ยกขึ้นทูลถามพระพุทธเจ้าเพื่อให้ทรงแสดงธรรม แต่บางเรื่ อง
สามารถเกิ ดพฤติ กรรมการแสดงธรรมได้โ ดยไม่ปรากฏพฤติ ก รรมการเกิ ด ข้อสงสัย กล่าวคื อ
พฤติกรรมการเกิดการแสดงธรรมนั้นเป็ นพฤติกรรมที่เกิดข้ามไปแทนพฤติกรรมการแก้ปัญหา
จากการศึกษาโครงสร้ างพฤติ กรรมทั้ง ๑๐ พฤติ กรรม โดยส่ วนใหญ่ เรี ยงลําดับการเกิ ด
ตามลําดับ ๑ – ๑๐ ไม่มีเรื่ องใดที่ ปรากฏพฤติ ก รรมครบทั้ง ๑๐ พฤติ ก รรม โดยปรากฏเรื่ องที่ มี
พฤติกรรมมากที่สุด ๙ พฤติกรรม แต่การเกิดพฤติกรรมที่เรี ยงตามลําดับนี้อาจข้ามบางพฤติกรรมได้
นอกจากนี้ยงั สามารถเกิดการสลับที่ของพฤติกรรมได้โดยการสลับที่น้ นั จะเกิดขึ้นเป็ นเหตุเป็ นผล
กัน คื อในกลุ่มเรื่ องบุ คคลนอกพระพุทธศาสนา พฤติก รรมการเลื่อมใส (พฤติ ก รรมที่ ๒) และ
พฤติกรรมการบวช (พฤติกรรมที่ ๓) สามารถเกิดขึ้นหลังพฤติกรรมการแก้ปัญหา (พฤติกรรมที่ ๕)
ได้ เกิดหลังพฤติกรรมการฟังธรรม (พฤติกรรมที่ ๗) ได้ หรื อเกิดหลังพฤติกรรมการบรรลุธรรม
(พฤติกรรมที่ ๘) ได้ แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่จะเปลี่ยนมาเลื่อมใสศรัทธาในลัทธิที่ต่างจากเดิมนั้น
ต้องได้รับสิ่ งที่ดี ตอบสนองความต้องการทางจิตใจ เป็ นสิ่ งที่บุคคลนั้นได้พิสูจน์โดยประจักษ์แล้ว
จึ งปรากฏการสลับ ที่ ข องพฤติ ก รรมในกลุ่ม บุ ค คลนอกพระพุทธศาสนา การเกิ ด พฤติ ก รรมที่
๒๒

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔ (กรุ งเทพฯ :
ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๕๓), ๑๘๒.

๑๔๑

เรี ยงลําดับและอาจข้ามบางพฤติกรรมได้น้ นั สอดคล้องกับแนวคิ ดโครงสร้ างนิ ทานของวลาดิมีร์
พรอพพ์ ส่ วนการเกิดการสลับที่โดยยึดความเป็ นเหตุ เป็ นผลของพฤติกรรมกันนั้นสอดคล้องกับ
แนวคิดโครงเรื่ องของบันเทิงคดีซ่ึงผูเ้ ขียนวิทยานิพนธ์นาํ มาประยุกต์ในการศึกษาครั้งนี้
อย่างไรก็ตามจะเห็ นได้ว่าพฤติกรรมที่จ ะต้องปรากฏเสมอนอกจากความเป็ นมาแล้วคื อ
พฤติก รรมการแสดงธรรม (พฤติกรรมที่ ๑๐) ซึ่งเป็ นหัวใจสําคัญของอรรถกถาธรรมบทซึ่ งเป็ น
วรรณกรรมคําสอน โดยจะต้องเป็ นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้น หากอรรถกถาธรรมบท
เรื่ องใดไม่ปรากฏพฤติกรรมที่ ๑๐ คือการแสดงธรรม การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าจะไปปรากฏ
ในพฤติกรรมที่ ๗ คือ การฟังธรรม ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ช้ ีให้เห็นว่าการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเป็ นสิ่ ง
สําคัญที่จะต้องปรากฏอยูเ่ สมอ เพราะการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็ นโอกาสที่จะได้แสดง
คาถาพระธรรมบทอัน เป็ นหัวใจของเรื่ อง ทําให้แสดงความเป็ นพุทธวจนะของพระธรรมบทได้
ชัดเจนยิง่ ขึ้น
๑.๓ ส่ วนปิ ดเรื่อง
ส่ ว นปิ ดเรื่ องในอรรถกถาธรรมบท คือส่ ว นท้ายของแต่ ละเรื่ องต่ อจากส่ วนดําเนิ น เรื่ อง
ส่วนปิ ดเรื่ องมี ๓ ลักษณะ คือ ส่ วนปิ ดเรื่ องที่แสดงผลของการแสดงธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า
ส่วนปิ ดเรื่ องที่สรุ ปเหตุการณ์หรื อความเป็ นไปของตัวละคร และส่ วนปิ ดเรื่ องที่แสดงการอธิบาย
ธรรมเทศนาหรื อคาถาในชาดกที่ยกมาแสดงธรรมในครั้งนั้น
๑.๓.๑ ส่ วนปิ ดเรื่ องที่ แสดงผลของการแสดงธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า มัก
ประกอบด้วย ส่วนต่างๆ ๔ ส่วน ดังตัวอย่าง
“ในกาลจบเทศนา (๑) พระนางเถรี (๒) ได้บรรลุอรหัตผล (๓) พระธรรมเทศนา ได้เป็ น
กถามีประโยชน์แก่มหาชนแล้ว ดังนี้แล (๔)”
เรื่ องพระนางรู ปนันทาเถรี ในชราวรรค

๑๔๒

“ในกาลจบคาถา (๑) ภิกษุสามพันรู ป (๒) ได้บรรลุอรหัต พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย
(๓) เทศนาได้เป็ นกถามีประโยชน์มีผลแม้แก่บริ ษทั ผูป้ ระชุมกันแล้ว ดังนี้แล (๔)”
เรื่ องพระจักขุปาลเถระ ในยมกวรรค
“ในกาลจบเทศนา (๑) ภิกษุแสนหนึ่ง (๒) ได้บรรลุอริ ยผลทั้งหลายมีโสดาปั ตติผลเป็ นต้น
(๓) พระธรรมเทศนาได้เป็ นกถามีประโยชน์แก่มหาชนแล้ว (๔) พระติสสเถระ ถึงเป็ นคนว่ายากก็
กลายเป็ นคนว่าง่ายแล้วดังนี้แล (๓)”
เรื่ องพระติสสเถระ ในยมกวรรค
จากตัวอย่าง (๑) คือประโยคขึ้นต้นเพื่อแสดงว่าพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาจบ
แล้ว เช่น “ในกาลจบคาถา” “ในกาลเทศนา” เป็ นต้น (๒) คือบุคคลที่ได้ฟังธรรม ได้แก่ บุคคล
สําคัญในเรื่ อง และบุคคลทัว่ ไป ส่ วนใหญ่จะบอกปริ มาณของจํานวนผูม้ าฟังธรรม เช่น บอกว่า
จํานวนมาก บอกจํานวนเป็ นตัวเลข ๕๐๐, ๓,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ เป็ นต้น (๓) คือขั้นของธรรมที่บรรลุ
คือ การบรรลุเป็ นพระอริ ยบุคคล ตั้งแต่โสดาบันถึงอรหันต์ หรื อการปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลในเรื่ อง การหันมาเลื่อมใสพระพุทธศาสนา การถึงพระรัตนตรัยเป็ นสรณะ
เป็ นต้น ซึ่งแสดงให้เห็น ว่าพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงความคิด และ
พฤติกรรมของบุคคลต่างๆไปในทางที่ดีข้ ึนได้ และส่วนสุดท้ายคือ (๔) คือประโยคที่แสดงว่าการ
แสดงธรรมนั้นมีประโยชน์แก่คนจํานวนมาก เป็ นการยํ้ าคุณค่าและประโยชน์ของพระธรรมเทศนา
ของพระพุทธเจ้า
๑.๓.๒ ส่วนปิ ดเรื่ องที่สรุ ปเหตุการณ์หรื อความเป็ นไปของตัวละคร มี ๒ ลักษณะ
ได้แก่ การสรุ ปด้วยชีวิต ของบุ คคลหลังการฟั งธรรมหรื อหลังจากปั ญหาคลี่ค ลาย และการสรุ ป
แบบสโมทาน
๑.๓.๒.๑ การสรุ ปด้ว ยชี วิต ของบุ ค คลหลังการฟั งธรรมหรื อหลัง จาก
ปัญหาคลี่คลาย ลักษณะการปิ ดเรื่ องคือ หลังจากพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาจบ มีผบู้ รรลุ
ธรรมขั้นต่างๆจํานวนมากแล้ว ยังกล่าวสรุ ปเรื่ องของบุคคลหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่ อง เป็ นการ
ปิ ดเรื่ องโดยสมบูรณ์ เช่น เรื่ องความเกิดขึ้นของนางกาลียกั ษิณี ในยมกวรรค หลังจากพระพุทธเจ้า

๑๔๓

ทรงแสดงธรรมเรื่ องเวรระงับด้วยการไม่ผกู เวรแก่นางยักษิณี และนางกุลธิดาซึ่งผลัดกันสังหารใน
แต่ละชาติจนมาถึงชาติปัจจุบนั แล้ว นางยักษิณีบรรลุธรรมเลิกจองเวรต่อกัน จากนั้นจึงปิ ดเรื่ องด้วย
การสรุ ปเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่า
ครั้งนั้น พวกชนชาวเมืองทั้งสิ ้ น พากันทําสักการะแก่นางยักษิณี
นั้นแล้ว จําเดิมแต่น้ นั มา นางยักษิณีแม้น้ นั แลดูการงานทั้งหลายของชนทั้ง
ปวงอยู่ ได้เป็ นผูถ้ ึงลาภอันเลิศ [และ] มีบริ วารมากแล้ว
ในกาลต่อมา นางยักษิณีน้ นั เริ ่ มตั้งสลากภัต ๘ ที่แล้ว สลากภัต
นั้น ชนทั้งหลายยังถวายอยูจ่ นกาลทุกวันนี้แล๒๓

๑.๓.๒.๒ การสรุ ปแบบสโมทาน คือ การสรุ ปว่าใครเป็ นใครในอดีตและ
เกิดมาเป็ นใครในปัจจุบนั ซึ่งปรากฏในเรื่ องที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาด้วยการยก
ชาดกประกอบ เช่น เรื่ องพระสุนทรสมุทรเถระ ในพราหมณวรรค หลังจากภิกษุท้ งั หลายสนทนา
กันเรื่ องพระสุ นทรสมุทรว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็ นที่พ่ึงให้ พระพุทธเจ้า เสด็จมาจึงทรงแสดงธรรม
เพื่อแสดงให้เห็นว่าแม้ในกาลก่อนพระองค์ก็ทรงเป็ นที่พ่ึงของพระสุ นทรสมุทรเถระ โดยทรงตรัส
ยกเรื่ องวาตมิคชาดกมาแสดง เมื่อทรงแสดงจบก็ทรงสรุ ปเรื่ องว่าในกาลก่อนนั้นบุคคลในเรื่ องเกิด
เป็ นใคร ดังเนื้อความว่า “ดังนี้แล้ว ทรงประมวลชาดกว่า ในกาลนั้นสุ นทรสมุทรได้เป็ นเนื้ อสมัน
ส่วนมหาอํามาตย์ของพระราชาผูก้ ล่าวคาถานี้แล้ว ให้ปล่อยเนื้อนั้นไป ได้เป็ นเรานี่เอง”๒๔
จากตัวอย่างส่วนปิ ดเรื่ องดังกล่าวเป็ นการสรุ ปความเป็ นไปและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนาง
ยักษิณีภายหลังได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้ว ซึ่งเป็ นผลในด้านบวก กล่าวคือ นางยักษิณีได้รับ
การสักการะบูชาจากคนทั้งหลาย และการริ เริ่ มตั้งสลากภัตขึ้นครั้งแรกในพระพุทธศาสนา

๒๓

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑,พิมพ์ครั้งที่ ๒๑, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย

,๒๕๕๓), ๗๓.
๒๔

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘,พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย
,๒๕๕๒), ๒๔๕.

๑๔๔

๑.๓.๓ ส่ ว นปิ ดเรื่ องที่แสดงการอธิบายธรรมเทศนาหรื อคาถาในชาดกที่ยกมา
แสดงธรรมในครั้งนั้น กล่าวคือปิ ดเรื่ องด้วยคาถาที่เป็ นคําสอนซึ่งมักเกิดขึ้นหลังจากภิกษุท้ งั หลาย
เกิ ด ข้อ สงสั ย หรื อถกเถี ย งกัน ในธรรมสภา หลัง จากเหตุ ก ารณ์ ท้ ัง หลายจบแล้ว โดยสิ ้ น เชิ ง
พระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อแก้ขอ้ สงสัยนั้น เช่น เรื่ องครหทินน์ ในปุปผวรรค ปิ ด
เรื่ องด้วยคาถาดังนี้
“...ดังนี้แล้ว จึงทรงนําอดีตนิทานมา ตรัสขทิรังคารชาดก นี้ ให้พิสดารว่า “เรามีเท้าขึ้นเบื้อง
บน มีศีรษะลงเบื้องตํ่า จะตกสู่เหวโดยแท้ เราจักไม่ทาํ กรรมอันมิใช่ของพระอริ ยะ เชิญท่ารับก้อน
ข้าวเถิด” ดังนี้แล”
จากตัวอย่างจะเห็นว่าเรื่ องครหทินน์น้ ีไม่มีการปิ ดเรื่ องด้วยผลของการแสดงธรรม และการ
สรุ ปเหตุการณ์ของเรื่ อง แต่ปิดเรื่ องด้วยคาถาที่เป็ นคําสอนจากชาดกเรื่ องขทิรังคารชาดก โดยภิกษุ
ทั้งหลายสนทนากันเรื่ องเหตุอศั จรรย์ที่เกิดขึ้นที่เรื อนของครหทินน์ กล่าวคือมีดอกบัวผุดขึ้นเป็ น
อาสนะ ทําให้พระพุทธเจ้าและภิกษุที่รับนิมนต์นายครหทินน์ซ่ึงเป็ นสาวกของพวกนิครนถ์ไม่ตกลง
ในบ่อถ่านเพลิงที่นายครหทินน์เตรี ยมไว้ ภิกษุท้ งั หลายเกิดความสังสัยและอัศจรรย์ใจ พระพุทธเจ้า
จึ ง ตรั ส ว่ าในชาติ ก่ อนๆก็ มีเ หตุ ก ารณ์ อ ย่างนี้ เกิ ด ขึ้ นเช่ น กัน ภิ ก ษุ ท้ งั หลายจึ งทู ล อาราธนาให้
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม พระพุทธเจ้าจึงตรัสคาถาดังกล่าว
การปิ ดเรื่ องในอรรถกถาธรรมบทในลักษณะต่างๆ ทั้งการปิ ดด้ว ยการแสดงผลของการ
แสดงธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า ปิ ดเรื่ องด้วยการสรุ ปเหตุการณ์หรื อความเป็ นไปของตัวละคร
และปิ ดเรื่ องด้วยการแสดงหรื อการอธิบายธรรมเทศนาหรื อคาถาในชาดกที่ยกมาแสดงธรรมในครั้ง
นั้น แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงประสบความสําเร็ จในการทรงประกาศพระพุทธศาสนา ตลอด
ช่วงระยะเวลา ๔๕ พรรษาแห่ งพุทธกิ จนี้ มีผเู้ ลื่อมใสเข้ามาเป็ นพุทธบริ ษทั จํานวนมาก ผูท้ ี่ได้ฟัง
ธรรมของพระพุทธเจ้าจะได้แนวทางการแก้ไขปัญหาชีวิต มีดวงตาเห็นธรรมนําไปสู่การบรรลุธรรม
ขั้น ต่างๆ บุ คคลต่ างๆที่ ได้ฟังธรรมและประกาศตนเป็ นสาวกของพระพุทธเจ้ามีพ ฤติก รรมและ
สภาพชีวิตที่ดีข้ ึนอย่างเห็นได้ชดั แสดงให้เห็นพระปรี ชาสามารถในด้านการสอนของพระพุทธเจ้า
ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลประเภทใดก็สามารถเข้าถึงธรรมะของพระองค์ได้ แม้แต่บุคคลที่เป็ นสาวกของ
ลัทธิความเชื่ออื่นๆที่มีอิทธิพลในอินเดียสมัยนั้นก็หนั มาเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนาเป็ นจํานวน

๑๔๕

มาก พระธรรมคําสอนของพระองค์เป็ นสิ่ งที่น่าฟัง น่าสนใจ เมื่อใดที่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรม
ก็มกั มีพระสาวก ภิกษุภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา และชนทั้งหลายเข้าฟังธรรมด้วยความปิ ติยนิ ดี
จากการศึกษาตัวบทของเรื่ องเล่าในอรรถกถาธรรมบทแสดงให้เห็นการจัดระเบียบเรื่ องเล่า
ที่ใช้ประกอบการสอนอย่างมีเหตุและผล เรื่ องเล่าที่มีพฤติกรรมซํ้ ากันและเป็ นพฤติกรรมที่สามารถ
เกิ ด ขึ้ นได้ทั ่ ว ไป ผูฟ้ ั งธรรมจึงสามารถเข้าใจเรื่ องและคําสอนได้ง่ายจากสิ่ งที่ คุ ้น เคยนี้ แม้จ ะมี
พฤติกรรมที่ซาํ้ กันแต่ รายละเอียดอื่น เช่น ตัวละคร หรื อฉาก บทสนทนาก็แตกต่างกันทําให้เกิ ด
ความสนุ กสนานเพลิดเพลินระหว่างฟังธรรม เป็ นการใช้กลวิธีการสอนที่เลือกเรื่ องให้เหมาะแก่
บุคคลประเภทต่างๆ แสดงว่าผูส้ อนให้ความสําคัญแก่ผเู้ รี ยนจึงเลือกใช้เรื่ องที่มีรายละเอียดต่างกัน
สอนธรรมในเรื่ องเดียวกัน อีกทั้งยังเป็ นการเน้นยํ้ าคําสอนซึ่งเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาชีวิตอีก
ด้วย

บทที่ ๔
ความสัมพันธ์ ระหว่างประเภทของเรื่องเล่ากับกลวิธกี ารเล่าเรื่อง
การศึกษาตัวบทของเรื่ องเล่า ในอรรถกถาธรรมบท ทําให้เห็นว่าอรรถกถาธรรมบทเป็ น
วรรณกรรมคําสอนที่มีก ารเรี ยบเรี ยงเรื่ องอย่างเป็ นระบบ ดังจะเห็นได้จากการปรากฏเรื่ องเล่าที่
ประกอบด้ว ยพฤติ กรรมทั้ง ๑๐ พฤติก รรม การจัดระเบียบดังกล่าวเป็ นกลวิธีที่ผเู้ ล่าใช้ถ่ายทอด
คําสอนทางพระพุทธศาสนาที่มีการยกเรื่ องเล่าทํานองนิ ทานเป็ นอุทาหรณ์ซ่ึงหลายเรื่ องมี ระเบียบ
การเล่าเรื่ องคล้ายๆกัน แตกต่างกันในรายละเอียด เช่น ตัวละคร ฉาก เป็ นต้น
หากพิจารณาอรรถกถาธรรมบทในฐานะวรรณกรรมคําสอนที่พฒั นามาจากนิทานมุขปาฐะ
ซึ่งมีท้ งั นิทานชาวบ้าน และเรื่ องที่เกิดขึ้นจริ งในสมัยพุทธกาล เนื่องจากปรากฏชื่อบุคคลที่มีชีวิตอยู่
จริ งในพุทธประวัติ ทําให้เห็นลักษณะความเป็ นนิทานของอรรถกถาธรรมบทได้ในเบื้องต้น เพราะ
จะเห็ นว่าผูเ้ รี ยบเรี ย งอรรถกถาธรรมบทใช้วิธีก ารเล่าเรื่ องที่เริ่ มจากการกล่าวเกริ่ นนําว่าเรื่ องนั้น
กล่าวขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าประทับที่ใดและทรงปรารภเรื่ องใด จากนั้นจึงเข้าสู่การดําเนิ นเรื่ องซึ่งบาง
เรื่ องมีก ารย้อนเรื่ องกลับ ไปในอดี ต (flashback) และเมื่ อเล่าถึงเหตุ ก ารณ์ ในอดี ต ก็จ ะกล่าวว่ า
“พระพุทธเจ้าทรงเล่าว่า...” ทําให้น่าสนใจว่ากลวิธีการเล่าเรื่ องนั้นใครเป็ นผูเ้ ล่าเรื่ อง (narrator) และ
เล่าอย่างไร
เรื่ องเล่า (narrative) หมายถึงเหตุ ก ารณ์ ที่ร้ อยเรี ยงเป็ นเรื่ องราว ซึ่ งอาจสื่ อออกมาเป็ น
ตัว อัก ษร เสี ยง หรื อภาพ ที่ อาจครอบคลุมอยู่ในรู ป แบบนิ ทานมุ ข ปาฐะ กวี นิ พนธ์ บัน เทิ งคดี
ภาพเขียน ภาพยนตร์ หรื อการ์ตูน๑ โดยอาจเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งหรื อเป็ นเรื่ องที่แต่งขึ้นหรื อ
เป็ นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์น้ นั ๒ อรรถกถาธรรมบทที่พฒั นาจากนิทานมุขปาฐะและเหตุการณ์ที่

๑

Onega and Landa, Narratology, อ้างถึงใน อิราวดี ไตรลังคะ, ศาสตร์ และศิลป์ แห่ งการเล่ าเรื่อง, พิมพ์ครั้งที่

๒, (กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖), คํานํา.
๒

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณกรรมอังกฤษ – ไทย, (กรุ งเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๕).

๑๔๖

๑๔๗

เกิด ขึ้น จริ ง ในสมัยพุทธกาลมาเป็ นวรรณกรรมคําสอนที่เป็ นลายลัก ษณ์อกั ษรจึ งจัด เป็ นเรื่ องเล่า
เช่นกัน
เรื่ องเล่าทุกเรื่ องย่อมมีผเู้ ล่าเรื่ อง (narrator) เช่ น นิ ทานเล่าโดยนักเล่านิ ทาน เมื่อเรื่ องเล่า
มุขปาฐะได้รับการบันทึกเป็ นลายลักษณ์ ผูเ้ ล่าเรื่ องก็ยงั คงมีอยู่ เพียงแต่มีลกั ษณะเป็ นเสมือน “เสี ยง”
ผูเ้ ล่าเรื่ องจึงไม่ใช่ผเู้ ขียน แต่การเลือก “ผูเ้ ล่าเรื่ อง” เป็ นวิธีการนําเสนออย่างหนึ่ งของผูเ้ ขียนว่าใคร
เป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องซึ่งเป็ นวิธีที่ผเู้ ขียนจะควบคุมความรับรู้ของผูอ้ ่าน
๑. ผู้เล่าเรื่อง (narrator)
ในการศึกษากลวิธีการเล่าเรื่ องนั้น จะแยกผูแ้ ต่งหรื อผูเ้ รี ยบเรี ยงกับผูเ้ ล่าเรื่ องออกจากกัน
เพราะผูแ้ ต่งเป็ นบุคคลที่มีชีวิตอยูห่ รื อเคยมีชีวิตอยู่จริ ง ส่ วนผูเ้ ล่าเรื่ องเป็ นผูท้ ี่ผแู้ ต่งเลือกขึ้ นมาเพื่อ
ทําหน้าที่เล่าเรื่ องแทนตน๓ ผูแ้ ต่งหรื อผูเ้ รี ยบเรี ยงเป็ นผูท้ ี่อยูน่ อกเรื่ องเล่า แต่เป็ นผูค้ ดั เลือกเหตุการณ์
ตัวละคร และวิธีการเล่าเรื่ อง ขณะที่ผเู้ ล่าเรื่ องนั้นอาจเป็ นตัวละครในเรื่ อง หรื อเป็ นแค่ “เสี ยง” ที่ไม่
สามารถระบุได้ว่าเป็ นคําพูดของตัวละครใด๔ ดังนั้นจึงสามารถแบ่งผูเ้ ล่าเรื่ องได้เป็ น ๒ ประเภท คือ
ผูเ้ ล่าเรื่ องที่เป็ นตัวละครในเรื่ อง (internal narrator) และผูเ้ ล่าเรื่ องที่ไม่ใช่ตวั ละครในเรื่ อง (external
narrator)๕
๒.๑.๑ ผูเ้ ล่าเรื่ องที่เป็ นตัวละครในเรื่ อง แบ่งเป็ น ๒ ประเภท คือ
๒.๑.๑.๑ ผูเ้ ล่าเรื่ องที่เล่าสิ่ งที่ตนเองประสบมา เรี ยกว่า ผูเ้ ล่าเรื่ องที่เป็ น
ตัวละครหลัก (character narrator) การเล่าเรื่ องโดยใช้ผเู้ ล่าเรื่ องเช่นนี้ ทาํ ให้ผอู้ ่านต้องตัดสิ นว่าจะ
เข้าใจหรื อเห็นใจฝ่ ายใด ใครเป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องที่เชื่อถือได้

๓

ยุวพาส์ ชัยศิลป์ วัฒนา, ความรู้เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับวรรณคดี, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุ วเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

๒๕๔๔).
๔

โกลเด้นชไตน์, ฌ็อง – ปิ แยร์, การอ่านนวนิ ยาย แปลโดย วัลยา วิวฒั น์ศร อ้างถึงใน สุมาลี ลิ ้ มประเสริ ฐ, “การศึกษา
เรื่ องอวทาน – กัลปลตาของเกษเมนทระ : ความสัมพันธ์ของเรื่ องสุธน – กินรี กบั วรรณคดีไทย” วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตร
ดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาสันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐, ๖๘.
๕

อิราวดี ไตลังคะ, ศาสตร์ และศิลป์ แห่ งการเล่ าเรื่อง, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖), ๓๑ – ๓๙.

๑๔๘

๒.๑.๑.๒ ผูเ้ ล่าเรื่ องที่เป็ นพยาน (witness narrator) เป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องที่
ไม่ได้เป็ นตัวละครหลักแต่เป็ นตัวละครรองในเรื่ องที่เป็ นพยานรับรู้สิ่ งที่เกิดขึ้นกับตัวละครหลัก
และนําเรื่ องนั้นๆมาเล่า ลักษณะของผูเ้ ล่าเรื่ องประเภทนี้คือเป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องที่มีความรับรู้จาํ กัด เพราะ
ไม่สามารถรับรู้ความคิดหรื อเรื่ องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับตัวละครหลักได้

เหมาะกับเรื่ องแนว

ระทึกใจ
๒.๑.๒ ผูเ้ ล่าเรื่ องที่ไม่ใช่ตวั ละครในเรื่ อง แบ่งออกเป็ น ๓ ประเภท คือ
๒.๑.๒.๑ ผูเ้ ล่าเรื่ องแบบผูป้ ระพันธ์ (authorial narrator) เป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องที่
ไม่ใช่ตวั ละครแต่เรี ยกตัวเองว่า “ข้าพเจ้าผูเ้ ขียน” หรื อ “ผูเ้ ขียน” ผูเ้ ล่าเรื่ องแบบนี้มกั แสดงความเห็น
วิพากษ์วิจารณ์ตวั ละคร รู้อดีต ปัจจุบนั และอนาคตของตัวละครทุกตัว
๒.๑.๒.๒ ผูเ้ ล่าเรื่ องแบบเสมือ นมีต ัว ตน (personal

narrator) แบ่ ง

ออกเป็ น ๒ แบบ คือ
๑. ผูเ้ ล่าเรื่ องแบบผูร้ ู้ (omniscient) เป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องที่คล้ายกับ

ผู้

เล่าเรื่ องแบบผูป้ ระพัน ธ์ คื อ แสดงทัศนะ ความเห็ น ตี ค วาม วิจ ารณ์ ได้ สามารถถ่ายทอดอดี ต
ปั จ จุบัน และอนาคตของตัว ละครได้ รู้ ความคิ ด ของตัว ละคร ฯลฯ ส่ ว นที่ ต่ างกัน คื อ ผูเ้ ล่าเรื่ อง
ประเภทนี้จะไม่เรี ยกตัวเองว่า “ข้าพเจ้า” หรื อ “ผูเ้ ขียน” ผูเ้ ล่าเรื่ องประเภทนี้จะเป็ นเพียง “เสี ยง” แต่
ผูอ้ ่า นจะรู้ สึก เสมือ นว่ามีต ัว ตนเพราะ “เสี ยง” ที่ วิจ ารณ์ หรื อตัด สิ น ตัว ละคร และความรู้ สึก ว่ า
ผูเ้ ล่าเรื่ องมีทศั นะหรื อบรรทัดฐานในการตัดสินสิ่ งต่างๆ
๒. ผูเ้ ล่ า เรื่ องแบบรั บ รู้ จ ํา กัด (limited) เป็ นผูเ้ ล่ า เรื่ องที่ เ ล่ า
ความคิด ความรู้สึกหรื อความเป็ นไปของตัวละครตัวเดียว ผูเ้ ล่าเรื่ องแบบนี้ ไม่แตกต่างกับผูเ้ ล่าเรื่ อง
แบบตัวละครหลัก เพราะผูอ้ ่านรับรู้ความคิดตัวละครได้ตวั เดียว สิ่ งเดียวที่ต่างกันคือสรรพนามที่
เรี ยกตัวละครเท่านั้น
๒.๑.๒.๓ ผูเ้ ล่าเรื่ องแบบไม่แสดงทัศนะของตน (impersonal narrator)
หรื อแบบวัตถุวิสยั (objective) หรื อแบบตาของกล้อง (camera eye) เรื่ องที่มีผเู้ ล่าแบบนี้ ดูคล้ายกับ
ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเองโดยไม่มีผเู้ ล่า คล้ายกําลังดูภาพยนตร์ เพราะผูเ้ ล่าเรื่ องบรรยายเฉพาะลักษณะ
ภายนอก หรื อเหตุการณ์ หรื อบทสนทนา โดยไม่เข้าไปในความคิดของตัวละคร ทําให้ผอู้ ่านต้อง
ตีความเอาเองจากการกระทําของตัวละคร จึงเป็ นเรื่ องที่เข้าใจยาก

๑๔๙

ผูเ้ ล่าเรื่ องที่ ก ล่าวมาข้างต้น ซึ่ งแบ่ งเป็ นสองประเภทใหญ่ และแต่ ละประเภทก็แยกย่อย
ออกไปอี ก จึ งเป็ นสิ่ งที่ ต ้อ งพิ จ ารณาว่ า อรรถกถาธรรมบทใช้ผเู้ ล่า เรื่ องแบบใดและทําให้เ ห็ น
ลักษณะเฉพาะของอรรถกถาธรรมบทอย่างไร
ผู้เล่าเรื่องในอรรถกถาธรรมบท อรรถกถาธรรมบทแต่เดิมถ่ายทอดด้วยมุขปาฐะ เรื่ องราว
ที่เล่าประกอบคําสอนก็ได้รับการถ่ายทอดมาด้วย เมื่อมีการเรี ยบเรี ยงเป็ นลายลักษณ์โดยเชื่อว่าพระ
พุทธโฆษาจารย์เป็ นผูเ้ รี ยบเรี ยงขึ้ น ผูเ้ รี ยบเรี ย งพยายามรวบรวมอรรถกถาแห่ งพระธรรมบทที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ แปลจากภาษาสิงหลของชาวลังกากลับมาเป็ นภาษามคธและอธิบายใน
ส่ วนที่ยงั ไม่อธิบายให้ชัดเจน ดังปรากฏในคํานมัสการซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา วชิรญาณวโรรส ทรงแปลไว้ ดังนี้
ข้า พเจ้า ๖ อัน พระกุ มารกัส สปเถระ ผู ้ฝึ กตนเรี ย บร้ อ ยแล้ว ...ใคร่ ค วามดํา รงมั ่ น แห่ งพระ
สัทธรรม หวังอยู่ ว่า “พระอรรถกถาอันพรรณนาอรรถแห่ งพระธรรมบทอันงาม ที่พระศาสดา...
ทรงอาศัยเหตุน้ นั ๆแสดงแล้วเป็ นเครื่ องเจริ ญปี ติปราโมทย์ของเทวดาและมนุ ษย์ท้ งั หลาย เป็ นคําที่
สุ ขมุ ละเอียด นําสื บๆ กันมา ตั้งอยูแ่ ล้วในตามพปั ณณิ ทวีป โดยภาษาของชาวเกาะ ยังไม่ทาํ ความ
ถึงพร้อมแห่งประโยชน์ให้สาํ เร็ จแก่สัตว์ท้ งั หลายที่เหลือได้ ไฉนพระอรรถกถาแห่ งพระธรรมบท
นั้นจะทําประโยชน์ให้สาํ เร็ จแก่โลกทั้งปวงได้” ดังนี้ อาราธนาโดยเคารพแล้ว จึ งขอนมัสการพระ
บาทแห่งพระสัมพุทธเจ้าผูท้ รงสิ ริ...และทําอัญชลีแด่พระสงฆ์แห่งพระสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ นั แล้ว
จักกล่าวอรรถกถา อันพรรณนาอรรถแห่งพระธรรมบทนั้น ด้วยภาษาอื่น โดยอรรถไม่ให้เหลือเลย
ละภาษานั้นและลําดับคําอันถึงพิสดารเกินเสี ย ยกขึ้นสู่ ภาษาอันเป็ นแบบที่ไพเราะ อธิ บายบท
พยัญชนะแห่งคาถาทั้งหลายที่ทา่ นยังมิได้อธิบายไว้แล้วในอรรถกถานั้นให้สิ้ นเชิง๗...

จากโครงสร้ า งเรื่ องในอรรถกถาธรรมบทซึ่ งประกอบด้ว ยส่ ว นสํา คัญ ๓ ส่ ว น คื อ
ส่วนเปิ ดเรื่ อง ส่วนดําเนินเรื่ อง และส่วนปิ ดเรื่ องนั้น มีลกั ษณะคล้ายอรรถกถาชาดกซึ่งประกอบด้วย
องค์ประกอบ ๕ ส่ วน คือ ปั จจุ บนั วัตถุ อดีต วัตถุ คาถา ไวยากรณ์ และสโมธาน แต่จะเห็น ได้ว่า
๖
๗

พระพุทธโฆษาจารย์

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๒๑, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,
๒๕๓๓), ๑ -๒.

๑๕๐

องค์ประกอบทั้ง ๕ ส่ ว นนี้ ในส่ ว นของคาถาและไวยากรณ์เป็ นส่ ว นประกอบเนื้ อเรื่ องที่ อยู่ใน
อดีตวัตถุ โดยไวยากรณ์เป็ นสิ่ งที่อรรถกถาจารย์แทรกขึ้นมาเพื่ออธิบายศัพท์ท้ งั ในด้านไวยากรณ์
และด้านความหมายของคาถา ฉะนั้นหากพิจารณาในแง่ของเนื้ อเรื่ องแล้วก็ก ล่าวได้ว่าชาดกแบ่ ง
เนื้อเรื่ องออกเป็ น ๓ ส่วน คือ ปัจจุบนั วัตถุ อดีตวัตถุ และสโมธาน ที่สามารถแบ่งตามระยะเวลาของ
การเกิด เหตุ การณ์ในเรื่ องเป็ นอดีตกับปั จ จุบนั การเล่าเรื่ องในชาดกไม่ได้เป็ นไปตามลําดับเวลา
หากจะเริ่ มเล่าเรื่ องจากปั จจุบนั แล้วย้อนกลับไปสู่อดีตที่ต่างชาติภพกับปั จจุบนั แล้วจึงกลับมาใน
ปัจจุบนั อีกครั้งในตอนท้ายเรื่ อง การเล่าเรื่ องที่มีช่วงเวลาที่ห่างไกลกันมากเช่นนี้ จึงใช้ผเู้ ล่าเรื่ องที่
แตกต่างกัน๘
อรรถกถาธรรมบทก็มีลกั ษณะการเล่าเรื่ องที่คล้ายกับชาดกดังกล่าว กล่าวคือ ส่ วนเปิ ดเรื่ อง
เป็ นปั จจุบนั วัตถุ ซึ่งเล่าถึงว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่ องนั้นขณะประทับอยู่ ณ
สถานที่ใด และทรงปรารภเรื่ องอะไร ในส่วนดําเนินเรื่ องเป็ นการเล่าเรื่ องที่ทรงปรารภไว้ในปัจจุบนั
วัตถุ โดยกล่าวถึงความเป็ นมาของบุคคลหรื อเหตุการณ์แล้วดําเนิ นไปสู่การเกิดปั ญหาและนําไปสู่
การแสดงธรรมเทศนา จากนั้นพระพุทธเจ้าจะทรงยกอดีตนิทานเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรื่ องลักษณะนี้มี
มาแล้วในอดีต ส่วนดําเนินเรื่ องนี้จึงเทียบได้กบั อดีตวัตถุของชาดก เมื่อทรงเล่าเรื่ องนั้นจบก็จะมีการ
สรุ ปว่าบุคคลในอดีตชาติน้ นั คือใครในปัจจุบนั ซึ่งตรงกับสโมธาน จากนั้นจึงกลับมาที่เหตุการณ์ใน
ปัจจุบนั อีกครั้งเมื่อมีภิกษุท้ งั หลายสนทนากันเนื่ องจากเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับบุคคลหรื อเหตุการณ์
ดังกล่าว แล้วจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงเสด็จมาทรงแสดงธรรม อย่างไรก็ตามลักษณะการเล่าเรื่ องเช่นนี้
ไม่ใช่ลกั ษณะทั้งหมดของเรื่ องในอรรถกถาธรรมบท โดยพบว่าบางเรื่ องในอรรถกถาธรรมบทเป็ น
เรื่ องในปัจจุบนั วัตถุเพียงอย่างเดียวเพราะเป็ นการแสดงให้เห็นการปฏิบตั ิธรรมของพระสาวกเพื่อ
บรรลุมรรคผล ไม่มีเหตุเชื่อมโยงกับอดีตชาติแต่อย่างใด
ผูเ้ ล่าเรื่ องที่ปรากฏในอรรถกถาธรรมบทแบ่งเป็ น ๓ แบบ คือ
๑. ผูเ้ ล่าเรื่ องที่ไม่ใช่ตวั ละครในเรื่ องแบบผูร้ ู้ เป็ นผูเ้ ล่าที่อยูน่ อกเรื่ อง โดยจะเล่าใน
ส่ ว นต้นของอรรถกถาแต่ละเรื่ อง ได้แก่ การกล่าวว่า ขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ใด ทรง
๘

สุมาลี ลิ ้ มประเสริ ฐ, “การศึกษาเรื่ องอวทาน – กัลปลตาของเกษเมนทระ : ความสัมพันธ์ของเรื่ องสุธน – กินรี กบั

วรรณคดีไทย” วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาสันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐, ๗๑.

๑๕๑

ปรารภใคร และจะทรงแสดงธรรมเทศนาเรื่ องอะไร ผูเ้ ล่าเรื่ องลัก ษณะนี้ มีท้ งั ที่ปรากฏและไม่
ปรากฏตัวผูเ้ ล่า ผูเ้ ล่าในกลุ่มนี้คือ อรรถกถาจารย์หรื อผูร้ วบรวมและเรี ยบเรี ยงอรรถกถาธรรมบท
๒. ผูเ้ ล่าเรื่ องที่เป็ นตัวละครในเรื่ องโดยเป็ นพยาน รับรู้สิ่ งที่เกิดขึ้ นกับตัวละคร
หลัก และนํา เรื่ องนั้น ๆมาเล่ า ซึ่ งเป็ นลัก ษณะการเลี ย นแบบพระสู ต รที่ เ รื่ องเล่ า ต่ า งๆใน
พระพุทธศาสนามักถูกเล่าโดยพระอานนท์ซ่ึงเป็ นพหูสูต โดยจะเริ่ มเล่าเรื่ องในส่ วนดําเนิ นเรื่ องซึ่ง
มักขึ้นต้นว่า “ดังได้สดับมา” เนื้อหาที่เล่าจึงเริ่ มที่ความเป็ นมาของบุคคลหรื อเหตุการณ์จนนําเข้าสู่
เหตูการณ์สาํ คัญที่มีการปรากฏตัวของพระพุทธเจ้า จากนั้นก็จะเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่าเรื่ อง
๓. ผูเ้ ล่าเรื่ องที่เป็ นตัวละครในเรื่ องโดยเล่าสิ่ งที่ตนเองประสบมา ผูเ้ ล่าในส่ วนนี้ คือ
พระพุทธเจ้า แต่เป็ นการเล่าแบบผูร้ ู้ เนื่องจากพระพุทธเจ้าทรงเป็ นพระสัพพัญญู จึงทรงรู้เรื่ องหรื อ
เหตุการณ์น้ นั ด้วยพระญาณของพระองค์ เนื้อเรื่ องส่วนที่พระพุทธเจ้าทรงเป็ นผูเ้ ล่า ได้แก่ ส่วนที่เป็ น
พระธรรมเทศนา คือ คาถาคําสอน และการเล่าอดีตชาติของบุคคล
เมื่อพิจารณาผูเ้ ล่าเรื่ องในอรรถกถาธรรมบทจะพบว่าในแต่ละเรื่ องจะปรากฏผูเ้ ล่าเรื่ องทั้ง ๓
ลักษณะภายในเรื่ องเดียวกันซึ่งมีโครงสร้างดังนี้
ตารางที่ ๘ ตารางแสดงผูเ้ ล่าเรื่ องในอรรถกถาธรรมบท
ผูเ้ ล่าที่ ๑ อรรถกถาจารย์
ส่วนต้นเรื่ อง
ผูเ้ ล่าที่ ๒ พระอานนท์
ส่วนนําเรื่ อง
ผูเ้ ล่าที่ ๓ พระพุทธเจ้า
ส่วนพระธรรมเทศนา

๑๕๒

อรรถกถาธรรมบทมีลกั ษณะการเล่าเรื่ องแบบในอรรถกถาชาดกซึ่งเป็ นชาดกที่เลียนแบบ
พระสู ตร ในพระสูตรเมื่อมีการเริ่ มเรื่ องจะมีค าํ ขึ้น ต้นว่า “ข้าพเจ้าได้ฟัง (สดับ) มาแล้วอย่างนี้ ”
ดังในเทวทหสูตร ของมัชฌิมนิกาย อุปริ ปัณณาสก์ ที่มีความตอนต้นว่า
ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
สมัยหนึ่ง พระผูม้ ีพระภาคประทับอยู่ที่สักยนิ คม อันมีนามว่า เทวทหะ ในสักกชนบท สมัย
นั้นแล พระผูม้ ีพระภาคตรัสเรี ยกภิกษุท้ งั หลายว่า ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรั บพระดํารั ส
แล้วฯ๙

ส่วนอรรถกถาชาดกจะใช้คาํ ว่า “(ข้าพเจ้า) ได้ยนิ ว่า” หรื อ “ดังที่ (ข้าพเจ้า) ได้สดับมา” ดังใน
อรรถภัลลาติกชาดก วีสตินิบาต
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู่ ณ พระเชตะวันมหาวิหาร ทรงพระปรารภพระนางมัลลิกาเทวี
ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคาํ เริ ่ มต้นว่า ภลฺ ลาติโก นาม อโหสิ ราชา ดังนี้
ได้ยนิ ว่า วันหนึ่งอาศัยเหตุที่พระนางมัลลิกาเทวี บรรทมร่ วมกับพระเจ้าโกศลราช จึงเกิด
วิวาท พระราชาทรงกริ ้ ว ถึงกับไม่ทอดพระเนตรเหลียวแลพระนางมัลลิกาอัครมเหสี ...๑๐

ในอรรถกถาธรรมบทก็ปรากฏลักษณะเช่นเดียวกับอรรถกถาชาดก ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง ๑ เรื่ องนายจุนทสูกริ ก ในยมกวรรค
พระศาสดา เมื่อประทับอยูใ่ นพระเวฬุวนั ทรงปรารภบุรุษชื่อจุนทสู กริ ก ตรัสพระธรรม
เทศนานี้วา่ “อิธ โสจติ เปจฺ จ โสจติ” เป็ นต้น
[นายจุนทะเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงสุ กรขาย]

๙

สุมาลี ลิ ้ มประเสริ ฐ, “การศึกษาเรื่ องอวทาน – กัลปลตาของเกษเมนทระ : ความสัมพันธ์ของเรื่ องสุธน – กินรี กบั

วรรณคดีไทย” วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาสันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐, ๗๒.
๑๐

เรื่ องเดียวกัน.

๑๕๓

ได้ ยนิ ว่ า นายจุ นทสู กริ กนั้น ฆ่าสุ กรทั้งหลายกินบ้าง ขายบ้าง เลี้ยงชีวิตอยู่สิ้ น ๕๕ ปี ใน
เวลาข้า วแพง เขาเอาเกวี ย นบรรทุ ก ข้า วเปลือ กไปสู่ ชนบท แลกลู ก สุ ก รบ้า น ด้ว ยข้า วเปลื อ ก
ประมาณ ๑ ทะนาน หรื อ ๒ ทะนาน บรรทุกเต็มเกวียนแล้วกลับมา...๑๑

ตัวอย่าง ๒ เรื่ องโพธิราชกุมาร ในอัตตวรรค
พระศาสดา เมื่อประทับอยูใ่ นเภสกฬาวัน ทรงปรารภโพธิราชกุมาร ตรัสพระธรรมเทศนานี้
ว่า “อตฺ ตานญฺ เจ” เป็ นต้น
[โพธิราชกุมารสร้างปราสาทแล้วคิดฆ่านายช่าง]
ดังได้ สดับมา โพธิ ราชกุมารนั้น รั บสั ่ งให้ส ร้ างปราสาท ชื่อโกกนท มีรูปทรงไม่เหมือ น
ปราสาทอื่ นๆ บนพื้น แผ่ นดิน ปานดัง่ ลอยอยู่ในอากาศแล้ว ตรั ส ถามนายช่ างว่า “ปราสาทที่ มี
รู ปทรงอย่างนี้ เธอเคยสร้างในที่อื่นบ้างแล้วหรื อ หรื อว่านี้เป็ นศิลปะครั้งแรกของเธอทีเดียว”...๑๒

จากตัว อย่า งในอรรถกถาธรรมบทจะเห็ น ว่ ามีล ัก ษณะเหมื อนกับ อรรถกถาชาดก คื อ
ประกอบด้วยปัจจุบนั วัตถุซ่ึงกล่าวถึงเรื่ องในปัจจุบนั สมัยของพระพุทธเจ้า ประทับอยู่ที่ใด ปรารภ
เรื่ องใดเพื่อจะแสดงพระธรรมเทศนาเรื่ องที่ทรงปรารภ จากนั้นผูเ้ ล่าเรื่ องจะกล่าวว่า “ได้ยินมาว่า”
หรื อ “ได้สดับมา” เพื่อเริ่ มเล่าเรื่ องดังกล่าว
ชาดกเป็ นส่วนหนึ่งของพระสูตรคืออยู่ในขุททกนิ กาย ของพระสุ ตตันตปิ ฎก จึงมีการเล่า
เรื่ องเลีย นแบบพระสูต ร โดยเชื่อกันว่าพระสูตรทั้งหลายนี้ เป็ นส่ วนที่พระอานนท์ท่องจํามาและ
ได้รั บ หน้า ที่ ต อบคํา ถามเกี่ ย วกับ พระธรรมเพื่อ จัด ระเบี ยบคํา สอนให้เ ป็ นหมวดหมู่เ มื่ อ ครั้ ง
ปฐมสังคายนา๑๓ “ข้าพเจ้า” ที่ปรากฏอยูใ่ นพระสูตรทั้งหลายจึงเชื่อกันว่าคือ พระอานนท์๑๔

๑๑

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๒๑, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๓๓), ๑๖๘.
๑๒

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๑), ๑.
๑๓

สุชีพ ปุญญานุภาพ อ้างถึงใน สุมาลี ลิ ้ มประเสริ ฐ, “การศึกษาเรื่ องอวทาน – กัลปลตาของเกษเมนทระ :
ความสัมพันธ์ของเรื่ องสุธน – กินรี กบั วรรณคดีไทย” วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาสันสกฤต ภาควิชา
ภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐, ๗๓.

๑๕๔

ในพระสู ต รใช้ค าํ ว่ า “ข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้ ” คื อ “เอวัมเม สุ ต ัง ” คําว่า “สุ ต ” ในแง่
ความหมายมีนาํ้ หนักน่าเชื่อถือมากกว่า มีนยั หมายถึงผูฟ้ ังนั้นได้เรี ยนรู้ความที่ได้ฟังมาแล้วนั้นอย่าง
ดี เป็ นลัก ษณะการฟั งที่ ได้ข ้อมูลแบบปฐมภูมิ พระสู ต รทั้งหลายจึ ง เชื่ อว่ า พระอานนท์ซ่ึ งเป็ น
พระสาวกที่ ใ กล้ชิด พระพุท ธเจ้าที่ สุด และได้รั บ การยกย่องให้เป็ นพหู สูต เป็ นผูเ้ ล่า ในขณะที่
อรรถกถาชาดกใช้คาํ ว่า “ได้ยนิ ว่า” คือคําว่า “กิร” หมายความว่า เขาเล่าว่า หรื อ ข้าพเจ้าได้ยินมาว่า
เมื่อนํามาใช้ในการเล่าเรื่ องจึงมีนาํ้ หนักความน่าเชื่อถือน้อยกว่า ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะอรรถกถาจารย์
ไม่ตอ้ งการทําเทียมพระเถระที่มีคุณูปการยิง่ ต่อพระพุทธศาสนาจึงใช้ “กิร” แทนคําว่า “สุ ต” ซึ่งเป็ น
คําที่เหมาะสมยิง่ ที่พระอานนท์จะใช้ในการสาธยายธรรมที่ได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้า
จากตัวอย่างอรรถกถาธรรมบทที่ยกไปแล้วข้างต้นจะเห็นว่ามีการใช้ “ดังได้สดับมา” และ
“ได้ ยิ น ว่ า ” เช่ น เดี ย วกั บ อรรถกถาชาดก ซึ่ งในคาถาใช้ค ํา ว่ า “กิ ร ” แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
อรรถกถาธรรมบทรวบรวมขึ้นในภายหลัง และพระอรรถกถาจารย์นาํ มาเรี ยบเรี ยงไว้ โดยพบการ
เริ่ มต้นเรื่ องในลักษณะเดียวกับ “ได้ยนิ ว่า” แต่ใช้คาํ ต่างกัน ๓ ลักษณะ ดังนี้
๑. ได้ยนิ ว่า พบ ๑๐๗ เรื่ อง
๒. ดังได้สดับมา พบ ๗๔ เรื่ อง
๓. ดังได้ทราบมาว่า พบ ๓ เรื่ อง
การเริ่ มต้นเรื่ องของอรรถกถาธรรมบทลักษณะเดียวกับ “ได้ยินว่า” ในอรรถกถาชาดกนี้
แสดงให้เห็นว่าทั้งสองคัมภีร์มีลกั ษณะร่ วมกันกล่าวคือ การเลี่ยงไม่กล่าวว่าพระอานนท์เป็ นผูเ้ ล่า
แบบในพระสูตรที่ใช้คาํ ว่า “สุต” เพื่อไม่ให้เป็ นการทําเทียมพระเถระ แต่สร้างความน่ าเชื่อถือโดย
สมมติว่าผูเ้ ล่าเรื่ องนั้นเป็ นผูท้ ี่ท่องจําสื บทอดต่อมาจากพระอานนท์ โดยใช้ “กิร” มีความหมายว่า
“ข้าพเจ้าได้ยนิ มาว่า” โดยไม่ได้ระบุเวลาที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ผูอ้ ่านจะสามารถอนุ มานได้ว่าเรื่ อง
เหล่ า นี้ น่ า จะเป็ นพระเถระที่ ไ ด้ฟั ง เรื่ องและท่ อ งจํา สื บ ทอดต่ อ จากพระอานนท์ ซ่ึ งได้ฟั ง
พระพุทธพจน์มาโดยตรง

๑๔

สุชีพ ปุญญานุภาพ อ้างถึงใน สุมาลี ลิ ้ มประเสริ ฐ, “การศึกษาเรื่ องอวทาน – กัลปลตาของเกษเมนทระ :
ความสัมพันธ์ของเรื่ องสุธน – กินรี กบั วรรณคดีไทย” วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาสันสกฤต ภาควิชา
ภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐, ๗๓.

๑๕๕

ชาดกนอกจากจะเลียนแบบการเล่าเรื่ องแบบพระสู ตรแล้ว ยังมีชาดกที่ ไม่ได้เลียนแบบ
พระสูตรอีกด้วย๑๕ กล่าวคือ เป็ นชาดกที่ไม่ได้ข้ ึนต้นด้วย “กิร” หรื อ “(ข้าพเจ้า) ได้ยินว่า” แต่ใช้
ผูเ้ ล่าเรื่ องเสมือนมีตวั ตนคือผูเ้ ล่าแบบผูร้ ู้ที่ไม่แสดงทรรศนะกล่าวคือ ผูเ้ ล่าเรื่ องจะบรรยายเฉพาะ
ลักษณะภายนอก หรื อเหตุการณ์ หรื อบทสนทนา โดยไม่เข้าไปในความคิดของตัวละคร โดยชาดก
ลักษณะนี้จะขึ้นเรื่ องในปัจจุบนั วัตถุว่า “ความพิสดารว่า” ซึ่งเป็ นข้อความที่ผแู้ ปลเพิ่มเข้ามาเพื่อเป็ น
การเกริ่ นให้ทราบว่าเรื่ องนั้นมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลําดับเวลาหลายเหตุการณ์
อรรถกถาธรรมบทก็ปรากฏการขึ้นเรื่ องดังกล่าวเช่นกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เรื่ องครหทินน์ ในปุปผวรรค
พระศาสดา เมื่อประทับอยูใ่ นพระเชตวัน ทรงปรารภสาวกของนิ ครนถ์ ชื่อครหทินน์ ตรั ส
พระธรรมเทศนานี้ว่า “ยถา สงฺการธานสฺ มึ” เป็ นต้น
[เป็ นสหายกันแต่เลื่อมใสวัตถุไม่ตรงกัน]
ความพิสดารว่ า ในกรุ งสาวัตถี ได้มีชนผูเ้ ป็ นสหายกัน ๒ คน คือ สิ ริคุตต์ ๑ ครหทินน์ ๑ ใน
๒ คนนั้น สิ ริ คุ ต ต์เ ป็ นอุ บ าสก ครหทิ น น์ เ ป็ นสาวกของนิ ค รนถ์ พวกนิ ค รนถ์ย่อ มกล่ า วกะ
ครหทิ น น์น้ ัน เนื อ งๆ อย่างนี้ ว่า “การที่ ท่า นพูด กะสิ ริคุ ต ต์ ผู ้สหายของท่ านว่ า ท่า นเข้า ไปหา
พระสมณโคดมทําไม ท่านจักได้อะไรในสํานักของพระสมณโคดมนั้น ดังนี้แล้ว กล่าวสอนโดย
อาการที่สิริคุตต์เข้ามาหาพวกเราแล้ว จักให้ไทยธรรมแก่พวกเรา จะไม่ควรหรื อ ” ครหทินน์ฟังคํา
ของนิ ค รนถ์เ หล่า นั้น แล้ว ก็ห มัน่ ไปพู ดกะสิ ริ คุต ต์ใ นที่ๆ เขายืน และนั ่ งแล้ว เป็ นต้น อย่า งนี้ ว่ า
“สหาย ประโยชน์อะไรของท่านด้วยพระสมณโคดมเล่า ท่าเข้าไปหาพระสมณโคดมนั้นจักได้
อะไร การที่ท่านเข้าไปหาพระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราแล้ว ถวานทานแก่พระผูเ้ ป็ นเจ้าเหล่านั้น จะไม่ควร
หรื อ ” สิ ริ คุ ต ต์แ ม้ฟังคําของครหทิน น์ น้ นั ก็นิ่ งเฉยเสี ยหลายวัน รํ า คาญแล้ว วัน หนึ่ งจึ งพูด ว่ า
“เพื่อน ท่านหมัน่ มาพูดกะเราในที่ๆยืนแล้วเป็ นต้น อย่างนี้ ว่า ท่านไปหาพระสมณโคดมแล้ว จัก
ได้อะไร ท่านจงเข้าไปหาพระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ถวายทานแก่พระผูเ้ ป็ นเจ้าเหล่านั้น ท่านจงบอกแก่
เราก่อน พระผูเ้ ป็ นเจ้าทั้งหลายของท่าน ย่อมรู ้อะไร...๑๖
๑๕

สุมาลี ลิ ้ มประเสริ ฐ, “การศึกษาเรื่ องอวทาน – กัลปลตาของเกษเมนทระ : ความสัมพันธ์ของเรื่ องสุธน – กินรี กบั
วรรณคดีไทย” วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาสันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐, ๙๑.
๑๖

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓, พิมพ์ครั้งที่ ๑๙, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย
,๒๕๕๑), ๑๓๖.

๑๕๖

การขึ้นเรื่ องว่า “ความพิสดารว่า” ดังตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่าผูเ้ ล่าเรื่ องไม่ใช่บุคคลในเรื่ อง
โดยไม่แ สดงทรรศนะของตน บรรยายให้เห็ น ลัก ษณะภายนอกของตัว ละครตามลําดับเวลาที่
เหตุ ก ารณ์ น้ ัน ๆเกิด ขึ้ น ดังเรื่ องครหทิ น น์ ในปุ ปผวรรคนั้น ผูเ้ ล่าเรื่ องเป็ นผูร้ ู้เหตุ ก ารณ์ และบท
สนทนาที่เกิดขึ้นตามลําดับเวลา โดยล่วงรู้ความคิดของตัวละครคือครหทินท์และสิ ริคุตต์ แต่ไม่
วิพากษ์วิจารณ์การกระทําหรื อตัดสินการกระทําของตัวละครนั้น โดยตัวละครแต่ละตัวตัดสิ นและ
วิพากษ์การกระทําของอีกฝ่ ายเอง เช่น เมื่อสิริคุตต์ได้ฟังคํากล่าวชักชวนของครหทินท์ให้ถวายทาน
แก่พวกนิครนถ์ ก็เฉยเสียหลายวัน แสดงให้เห็นว่าสิริคุตต์ไม่ได้มีความยินดีที่จะไปตามที่ครหทินน์
เชิญชวน จึงไม่ปรากฏทรรศนะของผูเ้ ล่าเรื่ องในเรื่ องที่มีการเริ่ มเรื่ อง “ความพิสดารว่า”
นอกจากนี้ ยัง มี บ างเรื่ องที่ ไ ม่ ป รากฏการใช้ค ํา เริ่ มเรื่ อง กล่ า วคื อ เมื่ อ พูด ถึ งสถานที่ ที่
พระพุทธเจ้าประทับ เรื่ องที่ทรงปรารภและพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแล้วก็เริ่ มเล่าเรื่ องโดยไม่ได้
กล่าวว่า ได้ยนิ มา หรื อได้สดับมาแต่อย่างไร เช่นเรื่ องพระเจ้าวิฑูฑภะ ในปุปผวรรค ปรากฏการเริ่ ม
เรื่ องดังนี้
พระศาสดา เมื่ อ ประทับ อยู่ ใ นพระนครสาวัต ถี ทรงปรารภ
พระเจ้า วิฑูฑภะ พร้ อมทั้งบริ ษ ัท ซึ่ งถูก ห้ว งนํ้ า ท่ว มทับ ให้ส วรรคตแล้ว
ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺ ต”ํ เป็ นต้น
อนุปุพพีกถาในเรื่ องนั้น ดังต่อไปนี้
[สามพระกุมารไปศึกษาศิลปะในกรุ งตักกสิ ลา]
พร ะ กุ ม า ร ๓ พ ร ะ องค์ เ ห ล่ านี้ คื อ พ ร ะร า ชโ อ รส ข อ ง
พระเจ้ามหาโกศล ในพระนครสาวัตถี พระนามว่าปเสนทิกุมาร พระกุมาร
ของเจ้าลิจฉวี ในพระนครเวสาลี พระนามว่ามหาลิ โอรสของเจ้ามัลละ
ในพระนครกุสินารา พระนามว่าพันธุ ละ เสด็จไปพระนครตักกสิ ลาเพื่อ
เรี ย นศิ ล ปะในสํ า นัก อาจารย์

ทิ ศ าปาโมกข์ มาพบกัน ที่ ศ าลานอก

พระนคร ต่างก็ถามถึงเหตุที่มา ตระกูล และพระนามของกันและกันแล้ว
เป็ นพระสหายกัน ร่ วมกันเข้าไปหาอาจารย์ ต่อกาลไม่นานนัก (ก็) เรี ยน
ศิลปะสําเร็ จ (จึง) กราบลาอาจารย์ พร้อมกันเสด็จออก (จากกรุ งตักกสิ ลา)
ได้ไปสู่ ที่อยูข่ องตนๆ

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าผูเ้ ล่าเรื่ องไม่ได้กล่าวคําเริ่ มต้น “ได้ยนิ ว่า” “ดังได้สดับมา” หรื อ

๑๕๗

“ความพิสดารว่า ” ตามที่ปรากฏในเรื่ องอื่น ๆดังที่ก ล่าวมาแล้ว ข้างต้น หลังจากกล่าวถึงส่ ว นที่
เกี่ยวกับการเริ่ มเรื่ องแล้วก็เล่าเรื่ องตามลําดับเหตุการณ์ทนั ที ในอรรถกถาธรรมบทการเริ่ มเรื่ องโดย
เล่าเรื่ องทันทีน้ ีพบไม่มาก
นอกจากนี้บางเรื่ องจะไม่ปรากฏผูเ้ ล่าแบบที่ ๒ คือส่วนที่เชื่อว่าพระอานนท์เป็ นผูเ้ ล่า ได้แก่
เรื่ องที่ปรากฏตัวผูเ้ ล่าแบบที่ ๑ คืออรรถกถาจารย์อย่างชัดเจน ซึ่งจะไม่มีการกล่าวเริ่ มเรื่ องว่า “ดังได้
สดับมา” แต่จะบอกว่าเรื่ องนั้น “ข้าพเจ้า” ได้กล่าวถึงแล้วหรื ออธิบายอย่างละเอียดแล้วในที่อื่นซึ่งมี
ทั้งในวรรคอื่นของอรรถกถาธรรมบทหรื อในคัมภีร์อื่นๆ ผูเ้ ล่าส่วนนี้จึงได้แก่อรรถกถาจารย์ผเู้ รี ยบ
เรี ยงอรรถกถาธรรมบทในชั้นหลัง ซึ่งมีการจดบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จึงไม่จาํ เป็ นต้องกล่าว
เนื้อเรื่ องซํ้ าอีก เพราะสามารถไปสืบค้นเรื่ องตามที่ได้ระบุไว้ ซึ่งต่างจากการเล่าเรื่ องของผูเ้ ล่าแบบที่
๒ และแบบที่ ๓ ซึ่งเป็ นผูเ้ ล่าในสมัยก่อนที่ยงั ถ่ายทอดความรู้ คําสอนต่างๆด้วยมุขปาฐะ
ตัวอย่างเรื่ องที่ปรากฏตัวผูเ้ ล่าเรื่ องแบบที่ ๑ เช่น เรื่ องนางปฏาจารา ในมัคควรรค
พระศาสดา เมื่อประทับอยูใ่ นพระเชตวัน ทรงปรารภนางปฏาจารา ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “น สนฺ ติ ปุตฺตา” เป็ นต้น
เรื่องข้ าพเจ้ ากล่ าวพิสดารไว้ แล้ ว ในการพรรณนาพระคาถาในสหัสวรรคว่า
“ก็ผใู ้ ดไม่เห็นความเกิดและความเสื่ อม พึงเป็ นอยู่สิ้ นร้ อยปี , ความเป็ นอยู่วนั เดียวของผูเ้ ห็น
ความเกิดและความเสื่ อม ยังประเสริ ฐกว่าความเป็ นอยูข่ องผูน้ ้ นั ”
ก็ในกาลนั้น พระศาสดาทรงทราบนางปฏาจาราว่ามีความโศกเบาบางแล้ว จึ งตรั ส
ว่า “ปฏาจารา ชื่อว่าปิ ยชนทั้งหลายมีบุตรเป็ นต้น ย่อมไม่สามารถเป็ นผูต้ า้ นทานหรื อป้ องกัน
ั ฑิต
ของบุคคลผูไ้ ปสู่ ปรโลกได้ เพราฉะนั้น ชนเหล่านั้น แม้มีอยู่ ก็ชื่อว่าไม่มีแท้ อันการที่บณ
ชําระศีลให้หมดจดแล้ว ชําระหนทางเป็ นที่ไปพระนิ พพานเพื่อตนนั ่ นแล ย่อมควร” ดังนี้ แล้ว
เมื่อจะทรงแสดงธรรมได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่า...

จากตัวอย่างเรื่ องนางปฏาจารา ในมัควรรค จะเห็นได้ว่าเป็ นเรื่ องที่อรรถกถาจารย์เคยกล่าว
ไว้ละเอียดในสหัสวรรค (วรรคที่ ๘) แล้ว เมื่อเล่าเรื่ องนี้อีกครั้งจึงละส่วนที่เป็ นรายละเอียดของเรื่ อง
ไป โดยส่วนที่เป็ นรายละเอียดของเรื่ องคือ นางปฏาจาราเป็ นธิดาของเศรษฐีในกรุ งสาวัตถี หนี ตาม
คนรับใช้ออกจากเรื อนไปอยูด่ ว้ ยกันที่บา้ นแห่งหนึ่ง ต่อมาตั้งครรภ์ใกล้คลอดจึงคิดจะกลับไปบ้าน

๑๕๘

บิดามารดา แต่คลอดลูกในระหว่างทาง จึงกลับมาบ้านสามีตามเดิม เมื่อตั้งครรภ์ลูกคนที่สองก็จะ
กลับไปคลอดที่บา้ นของตน ระหว่างทางเจ็บครรภ์ สามีหาที่สาํ หรับให้นางคลอดลูกถูกงูกดั ตาย
นางปฏาจาราคลอดลูกและเมื่อรู้ว่าสามีตาย จึงพาลูกทั้งสองเดินทางกลับไปถึงแม่นาอจิ
ํ้ รวดี ให้ลูก
คนโตรอที่ฝั่ ง ส่วนนางอุม้ ลูกคนเล็กข้ามไปวางไว้อีกฝั ่ ง ขณะกําลังกลับไปรับลูกอีกคน เหยี่ยวตน
หนึ่งบินโฉบมาเอาลูกคนเล็กไป นางโบกมือไล่นก ลูกอีกคนคิดว่าแม่เรี ยกก็เดิน ลงมาจึงถูกนํ้ าพัด
หายไป นางปฏาจาราร้องไห้ครํ่าครวญ เดินทางกลับบ้านก็ได้ทราบว่าบิดามารดาและพี่ชายของตน
ตาย จึ ง สิ ้ น สติ ร าวกับ คนบ้าเดิ นไปอย่างไร้ จุ ด หมาย ในอดี ตชาติ ส มัย พระพุ ทธเจ้าปทุ มุต ตระ
นางปฏาจาราพบพระเถระที่เป็ นเอตทัคคะ จึงบําเพ็ญความดี ตั้งความปรารถนาให้เป็ นพระเถรี ที่เลิศ
กว่าพระเถรี ผทู้ รงวินยั ทั้งหลาย พระพุทธเจ้าทรงเห็นถึงความปรารถนา จึงทรงทําให้นางคืนสติ ตรัส
แสดงธรรม นํ้ าในมหาสมุทรทั้ง ๔ น้อยกว่านํ้ าตาของคนทุกข์ นางจึงขอบวชเป็ นภิกษุณี ต่อมาได้
พิจารณานํ้ าที่ตกั แล้วเทจากหม้อนํ้ า พระพุทธเจ้าทรงแผ่รัศมีไป ตรัสแสดงธรรมความเกิดและความ
เสื่อมของปัญจขันธ์ จากนั้นได้บรรลุอรหันตผล เมื่อในสหัสวรรคเล่าเรื่ องของนางปฏาจาราโดย
ละเอียดแล้ว ในมัควรรคนี้อรรถกถาจารย์จึงไม่เล่าอีก เพราะสามารถไปค้นอ่านได้ จึงปรากฏตัวผู้
เล่าเรื่ องในส่ วนนี้ ว่าเป็ นแบบที่ ๑ คือผูเ้ ล่าแบบผูร้ ู้ที่ไม่ใช่ตวั ละครในเรื่ อง โดยใช้คาํ ว่า “ข้าพเจ้า”
อย่างชัดเจน
๒. การเล่าเรื่อง
เจราด์ เจอเน็ตต์ นักทฤษฎีเรื่ องเล่าศึกษาเวลาในเรื่ องเล่าเกี่ยวกับกลวิธีในการเล่าเรื่ องที่
เกี่ยวกับการจัดลําดับเวลาที่ผเู้ ขียนอาจใช้ได้ไว้ ๓ ประเภท คือ ลําดับ ระยะเวลา และความถี่๑๗ การ
เล่าเรื่ องในอรรถกถาธรรมบทแบ่งเป็ น ๒ ประเภทได้แก่ การเล่าเรื่ องที่ สัมพันธ์กบั ลําดับเวลาใน
เรื่ อง และการเล่าเรื่ องที่สมั พันธ์กบั เวลาของผูอ้ ่าน
๒.๑ การเล่าเรื่ องที่สมั พันธ์กบั ลําดับเวลาในเรื่ อง เป็ นกลวิธีในการเล่าเรื่ องโดยใช้
ลําดับเหตุการณ์ตามเวลาปฏิทิน บันเทิงคดีบางเรื่ องอาจมีลาํ ดับเหตุการณ์ของเรื่ องและโครงเรื่ อง
๑๗

อิราวดี ไตรลังคะ, ศาสตร์ และศิลป์ แห่งการเล่ าเรื่อง, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖), ๙.

๑๕๙

เหมือนกัน แต่ บางเรื่ องอาจมีล าํ ดับเหตุ ก ารณ์ ข องเรื่ อ งและโครงเรื่ องไม่เหมือนกัน การลําดับ
เหตุการณ์ในอรรถกถาธรรมบทตามเวลาในเรื่ องมีช่วงเวลาทั้งในปัจจุบนั และอดีต ช่วงเวลาปัจจุบนั
คือ การกล่าวถึงเหตุการณ์ในชาติปัจจุบนั ของบุคคลซึ่งเป็ นปั จจุบนั วัตถุ และช่วงเวลาในอดีต คือ
การกล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตชาติของบุคคลซึ่งเป็ นอดีตวัตถุ การเล่าเรื่ องที่สัมพันธ์กบั ลําดับเวลา
ในเรื่ องของอรรถกถาธรรมบทแบ่งเป็ น ๓ แบบ ได้แก่ การเล่าเรื่ องในปั จจุบนั การเล่าเรื่ องสลับ
ระหว่างปัจจุบนั กับอดีต และการเล่าเรื่ องจากอดีตถึงปัจจุบนั
๒.๑.๑ การเล่าเรื่ องในปัจจุบนั คือเรื่ องเล่าที่กล่าวถึงเหตุการณ์ปัจจุบนั ใน
ช่วงเวลาหนึ่ง พบ ๒๓๑ เรื่ อง การเล่าเรื่ องในปั จจุบนั จะปรากฏเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชาติปัจจุบนั
ของบุ ค คลในเรื่ อง โดยดํา เนิ น เรื่ องตามลําดับ เวลาตั้งแต่ ต ้น จนจบ ดังตัว อย่างเรื่ องหญิ งขี้ หึ ง
ในนิ รยวรรค เล่าเรื่ องโดยกล่าวถึงหญิงคนหนึ่ งหึ งหญิงรับใช้เพราะไม่พอใจที่มาใกล้ชิดกับสามี
ของตน จึงจับหญิ งรับใช้ขงั ไว้และทําร้ายร่ างกาย แล้วไปฟังธรรมกับสามี ญาติเข้ามาเห็นจึงช่ว ย
หญิงรับใช้น้ นั และพาเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรม เป็ นต้น เรื่ องหญิงขี้หึง
ดังกล่าวปรากฏการเล่าเรื่ องดังนี้
ได้ยนิ ว่า สามีของหญิงนั้น ได้ทาํ ความเชยชิดกับหญิงรับใช้ในเรื อนคนหนึ่ง หญิงขี้หึงนั้นมัด
มือมัดเท้าหญิงรับใช้คนนั้นไว้แล้วตัดหูและจมูกของเขา ขังไว้ในห้องว่างห้องหนึ่ ง ...ขณะนั้นพวก
ญาติผเู ้ ป็ นแขกของนางมายังเรื อน...แก้หญิงรับใช้ออก หญิงรับใช้น้ นั ไปวัด...
พระศาสดาทรงสดับ คํา ของหญิ งรั บใช้น้ ัน แล้ว ตรั ส ว่า “ขึ้น ชื่ อว่ าทุ จริ ต แม้เ พีย งเล็กน้อ ย
บุคคลไม่ควรทํา ด้วยความสําคัญว่า ‘ชนพวกอื่นย่อมไม่รู้กรรมนี้ของเรา’...
ในกาลจบเทศนา อุบาสกและหญิงนั้น ตั้งอยู่ในโสดาปั ตติผลแล้ว ก็และชนทั้งหลายทําหญิง
รับใช้น้ นั ให้เป็ นไทย ในที่น้ นั นัน่ แล แล้วทําให้เป็ นหญิงมีปกติประพฤติธรรม ดังนี้แล๑๘

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่ องอยู่ในช่วงเวลาชาติปัจจุบนั ของบุคคล
การเล่าเรื่ องจึงดําเนินตั้งแต่การเกิดเหตุการณ์จนจบเรื่ อง

๑๘

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย

,๒๕๕๑), ๒๐๐.

๑๖๐

๒.๑.๒ การเล่า เรื่ องสลับ ระหว่ างปั จ จุ บัน กับอดี ต คื อ การเล่ าเรื่ อ งที่
กล่าวถึงในปัจจุบนั แล้วสลับไปเล่าเหตุการณ์ในอดีต โดยเริ่ มจากการกล่าวถึงเหตุการณ์ในปั จจุบนั
ของบุ ค คลในเรื่ อง จากนั้นจึ งเล่าเรื่ องในอดี ตเพื่อแสดงให้เห็ น ว่าเหตุ ก ารณ์ ในปั จ จุบัน เป็ นผล
สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต พบ ๕๕ เรื่ อง เช่น เรื่ องพระโกณฑธานเถระ ในทัณฑวรรค เล่า
เรื่ องโดยเริ่ มจากเหตุการณ์ในปั จจุบนั ซึ่งกล่าวถึงพระโกณฑธานะมีรูปผูห้ ญิงติดตามดุจเงา โดยที่
ตนเองไม่เห็นแต่ผอู้ ื่นเห็น จึงถูกชาวบ้านและภิกษุท้ งั หลายตําหนิ บุพกรรมของพระโกณฑธานะคือ
ในอดีตชาติเป็ นเทวดาเคยพูดยุยงให้ภิกษุสองรู ปแตกแยกกัน ผลกรรมทําให้มีรูปผูห้ ญิงติดตามใน
ชาติน้ ี เป็ นต้น การเล่าเรื่ องสลับระหว่างปัจจุบนั กับอดีต ผูฟ้ ังจะสามารถรู้ได้ว่าเหตุการณ์ที่กาํ ลังเล่า
นั้นอยูใ่ นช่วงเวลาใดจากการเกริ่ นบอกว่าพระพุทธเจ้าจะทรงเล่าบุพกรรมของบุคคล ทรงเล่าอดีต
นิทาน หรื อทรงเล่าชาดก นอกจากนี้ยงั ใช้วิธีปุจฉา – วิสชั นา เพื่อนําเข้าสู่การเล่าเรื่ องในอดีต
การเล่าเรื่ องสลับระหว่างปัจจุบนั กับอดีตมีลกั ษณะการเล่า ดังนี้
ดังได้สดับมา จําเดิมแต่วนั ที่พระเถระนั้นบวชแล้ว รู ปสตรี รูปหนึ่ ง เที่ยวไปกับ

ปัจจุบัน

พระเถระ (แต่) พระเถระไม่เห็นรู ปสตรี น้ นั ส่ วนมหาชนเห็น...
ถามว่า “บุพกรรมของท่านเป็ นอย่างไร”
ตอบว่า “ได้ยนิ ว่า ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะ ภิกษุ ๒ รู ปเป็ น

อดีต

สหายกัน ได้เป็ นผูก้ ลมเกลียวกันอย่างยิง่ ...
เทวดาผูเ้ กิดในชั้นดาวดึงส์ผหู ้ นึ่ง เห็นท่านทั้ง ๒ แล้ว คิดว่า “ภิกษุเหล่านี้ช่างกลม

อดีต

เกลียวกันเหลือเกิน เราอาจทําลายภิกษุเหล่านี้ได้หรื อหนอ”...
บุพกรรมของเทวดามีประมาณเท่านี้ ก็ในเวลาสิ ้ นอายุ...ฝ่ ายเทวดาบังเกิดในอเวจี
แล้ว...ในพุทธุ ป บาทกาลนี้ ได้บงั เกิดในกรุ งสาวัตถี ...ได้บ รรพชาอุปสมบทในพระ
ศาสนา...รู ปสตรี น้ นั ก็ได้ปรากฏอย่างนั้นนัน่ แล...
ภิกษุท้ งั หลายเห็นท่านเที่ยวไปอยู่อย่างนั้น จึ งบอกอนาถบิณฑิกเศรษฐี ว่า “ท่าน

ปัจจุบัน

เศรษฐี ท่านจงขับไล่ภิกษุผทู ้ ุศีลรู ปนี้ออกจากวิหารของท่านเสี ย...
พระศาสดา รับสั ่ งให้เรี ยกพระโกณฑธานะนั้นมาแล้ว ตรั สถามว่า “ภิกษุ ข่าวว่า
เธอกล่าวอย่างนั้นจริ งหรื อ”...๑๙
๑๙

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๕, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย

,๒๕๕๒), ๗๔.

๑๖๑

จากตัวอย่างจะเห็นว่ามีการเล่าเรื่ องสลับไปมาระหว่างปั จจุบนั กับอดีต โดยเริ่ มเล่าเรื่ องใน
ปั จจุบนั จากนั้น สลับไปเล่าเรื่ องในอดีตเพื่อแสดงให้เห็นว่าเหตุก ารณ์ในปั จจุบัน เกิดขึ้น จากการ
กระทําในอดีต จากนั้นก็สลับมาเล่าเรื่ องในปัจจุบนั เพื่อแสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหา
๒.๑.๓ การเล่ า เรื่ องจากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บัน คื อ การเล่ า เรื่ องที่ ก ล่ า วถึ ง
เหตุการณ์ต้ งั แต่ในอดีตชาติของบุคคลจนถึงเหตุการณ์ปัจจุบนั เป็ นการเล่าตามลําดับเหตุการณ์จาก
อดีตจนถึงปัจจุบนั ไม่มกี ารสลับลําดับ พบ ๑๖ เรื่ อง เช่น เรื่ องความเกิดขึ้นของนางกาลียกั ษิณี ใน
ยมกวรรค เล่าเรื่ องในอดีตชาติของนางยักษิณีต้ งั แต่ในชาติที่เป็ นหญิงคนหนึ่งซึ่งถูกหญิงที่เป็ นหมัน
ทําร้ายให้แท้งบุตรจนตาย จึงผูกพยาบาทจองเวรกันหลายภพหลายชาติ จนถึงชาติปัจจุบนั ซึ่งเกิดเป็ น
นางยักษิณี ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจึงเลิกพยาบาทและหันมาปฏิบตั ิธรรม การเล่าเรื่ องจากอดีต
ถึงปัจจุบนั มีตวั อย่างดังนี้
ดังได้สดับมา บุตรของกฎุ มพีคนหนึ่ง เมื่อบิดาทํากาละแล้ว ทําการงานทั้งปวง...
ปฏิ บ ัติมารดาอยู่ ต่ อ มามารดาได้บ อกแก่ เ ขาว่ า “พ่ อ แม่ จัก นํา นางกุ มาริ ก ามาให้
เจ้า”......มารดาได้ไปในตระกูลนั้น หมั้นนางกุมาริ กาไว้แล้ว กําหนดวัน (แต่งงาน) นํา
นางกุมาริ กาคนนั้นมา ได้ทาํ ไว้ในเรื อนบุตร นางกุมาริ กานั้น ได้เป็ นหญิงหมัน ทีน้ นั
มารดาจึงพูดกะบุตรว่า “...แม่จกั นํานางกุมาริ กาคนอื่นมา (ให้เจ้า)”...หญิงหมันได้ยิน
คํานั้น จึงคิดว่า “ธรรมดาบุตรย่อมไม่อาจฝื นคํามารดาบิดาไปได้ บัดนี้ แม่ผวั คิดจะนํา

อดีต

หญิงอื่น ผูไ้ ม่เป็ นหมันมาแล้วก็จกั ใช้เราอย่างทาสี ถ้าอย่างไรเราพึงนํานางกุมาริ กาคน
หนึ่งมาเสี ยเอง”...
...เมื่อตั้งครรภ์แล้ว...ภายหลัง นางได้ให้ยาสําหรั บทําครรภ์ให้ตก...นางตั้งความ
ปรารถนาว่า “...บัดนี้เราจุติจากอัตภาพนี้ พึงเกิดเป็ นนางยักษิณี อาจเคี้ยวกินทารกของ
มันเถิด”...[ผลัดกันสังหารคนละชาติดว้ ยอํานาจผูกเวร] ...ดังนี้ แล้วได้ตายไปเกิดเป็ น
นางยักษิณี...
ในสมัยนั้น พระศาสดา ทรงแสดงธรรมอยู่ในท่ามกลางบริ ษทั ...ในกาลจบพระ

ปัจจุบัน

๒๐

คาถา นางยักษิณีน้ นั ตั้งอยูใ่ นพระโสดาปัตติผล...๒๐

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๒๑, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย

,๒๕๕๓), ๖๔.

๑๖๒

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าเรื่ องความเกิดขึ้นของนางกาลียกั ษิณี มีการเล่าเรื่ องตามลําดับเวลา
จากอดีตจนถึงปัจจุบนั โดยไม่สลับลําดับเวลา ทําให้เห็นความต่อเนื่องของเหตุการณ์ในเรื่ อง
การเล่าเรื่ องที่สมั พันธ์กบั เวลาในเรื่ องแสดงให้เห็นช่วงเวลาที่สาํ คัญของบุคคลในเรื่ อง เมื่อ
พิจารณาประเภทของเรื่ องเล่าแต่ละกลุ่ม พบการเล่าเรื่ องที่สมั พันธ์กบั เวลาในเรื่ องทั้ง ๓ แบบ ในแต่
ละกลุ่มดังนี้
ตารางที่ ๙ ตารางแสดงการเล่าเรื่ องที่สมั พันธ์กบั ลําดับเวลาในเรื่ อง
ประเภทของเรื่องเล่ า
นักบวชในพระพุทธศาสนา
อุบาสก – อุบาสิ กา
บุคคลนอกพระพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้า
รวม

การเล่ าเรื่องใน
ปัจจุบัน

การเล่ าเรื่องสลับ
ระหว่ างปัจจุบันกับอดีต

การเล่ าเรื่องจากอดีต
ถึงปัจจุบัน

รวม

๑๒๘
๔๕
๕๔
๔
๒๓๑

๓๔
๑๓
๙
๑
๕๗

๙
๒
๓
๑๔

๑๗๑
๖๐
๖๖
๕
๓๐๒

จากตารางแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของเรื่ องเล่ากับกลวิธีการเล่าเรื่ อง
ที่สมั พันธ์กบั ลําดับเวลาในเรื่ องทั้ง ๓ แบบ ได้แก่ การเล่าเรื่ องในปั จจุบนั การเล่าเรื่ องสลับระหว่าง
ปัจจุบนั กับอดีต และการเล่าเรื่ องจากอดีตถึงปัจจุบนั
การเล่าเรื่ องในปัจจุบนั พบทั้งสิ ้ น ๒๓๑ เรื่ อง จากอรรถกถาธรรมบททั้งหมด ๓๐๒ เรื่ อง
คิดเป็ น ร้อยละ ๗๖.๔๙ พบในเรื่ องเล่าต่างๆดังนี้
เรื่ องเล่ า ของนัก บวชในพระพุ ท ธศาสนา พบ ๑๒๘ เรื่ อง จาก ๑๗๑ เรื่ อง
คิดเป็ นร้อยละ ๗๔.๘๕
เรื่ องเล่าของอุบาสก – อุบาสิกา พบ ๔๕ เรื่ อง จาก ๖๐ เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ ๗๕
เรื่ องเล่าของบุคคลนอกพระพุทธศาสนา พบ ๕๔ เรื่ อง จาก ๖๖ เรื่ อง คิดเป็ นร้อย
ละ ๘๑.๘๑
เรื่ องเล่าของพระพุทธเจ้า พบ ๔ เรื่ อง จาก ๕ เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ ๘๐

๑๖๓

จะเห็นว่าเรื่ องเล่าของบุคคลนอกพระพุทธศาสนาพบการเล่าเรื่ องในปัจจุบนั มากที่สุด ทั้งนี้
เนื่องมาจาก บุคคลนอกพระพุทธศาสนาเป็ นผูท้ ี่ไม่เคยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
มาก่ อน จึ งไม่มี พ้ืนฐานทางธรรม เมื่อ ได้พบพระพุทธศาสนาจึ งถือเป็ นการเริ่ มต้น เข้าสู่ ธรรม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่ องจึงเป็ นเหตุการณ์ในปัจจุบนั ซึ่งต่างจากเรื่ องเล่าประเภทอื่นซึ่งเป็ นพุทธ
บริ ษั ท ที่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกับ ธรรมของพระพุ ท ธเจ้ า และมี ค วามเกี่ ย วข้อ งกั บ
พระพุทธศาสนามาตั้งแต่ในอดีตชาติ จึงปรากฏการเล่าเรื่ องในปัจจุบนั ในสัดส่วนที่นอ้ ยกว่าเรื่ องเล่า
ของบุคคลนอกพระพุทธศาสนา
การเล่าเรื่ องสลับระหว่างปัจจุบนั กับอดีต พบทั้งสิ ้ น ๕๗ เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ ๑๘.๘๗ พบ
ในเรื่ องเล่าต่างๆดังนี้
เรื่ องเล่ า ของนั ก บวชในพระพุ ท ธศาสนา พบ ๓๔ เรื่ อง จาก ๑๗๑ เรื่ อง
คิดเป็ นร้อยละ ๑๙.๘๘
เรื่ องเล่าของอุบาสก – อุบาสิกา พบ ๑๓ เรื่ อง จาก ๖๐ เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ ๒๑.๖๗
เรื่ องเล่ าของบุ ค คลนอกพระพุ ท ธศาสนา พบ ๙ เรื่ อง จาก ๖๖ เรื่ อง คิ ด เป็ น
ร้อยละ ๑๓.๖๓
เรื่ องเล่าของพระพุทธเจ้า พบ ๑ เรื่ อง จาก ๕ เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ ๒๐
การเล่าเรื่ องสลับระหว่างปัจจุบนั กับอดีตพบในเรื่ องเล่าของอุบาสก – อุบาสิกามากที่สุด ซึ่ง
เป็ นกลุ่มบุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนาที่เป็ นคฤหัสถ์ มีหน้าที่บาํ รุ งพระศาสนา บุคคลในเรื่ องมี
ความเลื่อมใสในธรรมะของพระพุทธเจ้า บางเรื่ องบุคคลนั้นมีความเลื่อมใสมาตั้งแต่อดีตชาติ จึ ง
ปรากฏการเล่าเหตุการณ์ในอดีตด้วยเพื่อแสดงให้เห็นสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ในปัจจุบนั
การเล่าเรื่ องจากอดีตถึงปั จจุบัน พบ ๑๔ เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ ๔.๖๔ โดยพบในเรื่ องเล่า
ต่อไปนี้
เรื่ องเล่าของนักบวชในพระพุทธศาสนา พบ ๙ เรื่ อง จาก ๑๗๑ เรื่ องคิดเป็ นร้อยละ
๕.๒๖ โดยพบในกลุ่มเรื่ องเล่าของพระอรหันต์มากที่สุด
เรื่ องเล่าของอุบาสก – อุบาสิกา พบ ๒ เรื่ อง จาก ๖๐ เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ ๓.๓๓

๑๖๔

เรื่ องเล่าของบุคคลนอกพระพุทธศาสนา พบ ๓ เรื่ อง จาก ๖๖ เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ
๔.๕๔
การเล่าเรื่ องจากอดี ตถึงปั จจุบันพบในเรื่ องเล่าของนัก บวชในพระพุทธศาสนามากที่สุด
และพบในกลุ่มพระอรหันต์มากที่สุด แสดงให้เห็นว่านักบวชในพระพุทธศาสนาเป็ นบุคคลที่ต้ งั มัน่
ในการปฏิบัติ เพื่อหลุด พ้น การเล่าเรื่ องตั้งแต่ อดี ต ถึงปั จ จุบัน ทําให้เห็ น เหตุ การณ์ อย่างต่ อเนื่ อง
จนกระทั ่ งได้บรรลุอรหัต ผลซึ่ งเป็ นธรรมขั้น สูงสุ ด ที่น ําไปสู่ การนิ พพาน ปั จจุ บันเป็ นช่ ว งเวลา
สุดท้ายของชีวิต จึงใช้การเล่าตามลําดับจากอดีตถึงปัจจุบนั ในสัดส่ วนที่ มากกว่าเรื่ องเล่าของบุคคล
อื่นๆ
การเล่าเรื่ องที่ มีลาํ ดับเหตุ ก ารณ์สัมพัน ธ์กบั เวลาในอรรถกถาธรรมบท แสดงให้เห็น ว่า
อรรถกถาธรรมบทเน้นเหตุการณ์ในปัจจุบนั จะเห็นได้จากการพบการเล่าเรื่ องในปั จจุบนั มากที่สุด
จํานวน ๒๓๑ เรื่ อง และเรื่ องเล่าทุกประเภทปรากฏการเล่าเรื่ องในปั จจุบนั มากที่สุด เมื่อบุคคลเกิด
ปั ญหาแล้ว ก็สามารถแก้ไขปั ญหาได้โดยใช้ “ธรรม” ของพระพุทธเจ้า ซึ่ งเมื่อบุค คลนั้น น้อมนํา
ธรรมะของพระพุทธเจ้าไปปฏิบตั ิ นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั แล้วยังป้ องกันไม่ให้
เกิดปัญหาในอนาคตได้อีกด้วย ในขณะที่บางเรื่ องที่มีการเล่าเรื่ องในอดีตแสดงให้เห็นว่า เรื่ องราว
หรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั เป็ นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่สามารถย้อนกลับ
ไปแก้ไขสิ่ งที่เกิดขึ้นในอดีตได้ เหตุการณ์ในอดี ตจึงเป็ นอุทาหรณ์ที่ยกมาประกอบคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ธรรมะของพระองค์แก้ไขปั จจุบนั ได้ เพื่อเริ่ มต้นทําสิ่ งที่ดีในปั จจุบนั ซึ่งจะเป็ นอดีต
ของอนาคตต่อไป เมื่อปัจจุบนั ดีอนาคตก็ดีตามไปด้วย
การเล่าเรื่ องที่สมั พันธ์กบั เวลานี้เป็ นลักษณะสําคัญของเรื่ องเล่าทางพระพุทธศาสนาที่แสดง
ให้เห็นผลสืบเนื่องของการกระทําตั้งแต่ในอดีตจนถึงปั จจุบนั หากพิจารณาเปรี ยบเทียบอรรถกถา
ธรรมบทกับอรรถกถาชาดกก็จะพบว่ามีลกั ษณะการเล่าเรื่ องคล้ายกัน แต่อรรถกถาชาดกเน้นการเล่า
เรื่ องที่สมั พันธ์กบั เวลาในอดีตมากกว่า เนื้อเรื่ องที่เป็ นอดีตชาติของพระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นถึงการ
บําเพ็ญบารมีพระพระองค์ต้ งั แต่ในอดีตชาติ และแสดงให้เห็นถึงวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต
เพื่อเป็ นตัวอย่างของการปฏิบตั ิในปั จจุบนั ในขณะที่อรรถกถาธรรมบทเน้นเล่าเรื่ องที่สัมพัน ธ์กบั
เวลาในปัจจุบนั บุคคลในเรื่ องเกิดปัญหาหรื อข้อสงสัยซึ่งนําไปสู่การแก้ปัญหาและการแสดงธรรม

๑๖๕

ของพระพุทธเจ้า บางเรื่ องที่ มีการเล่าเหตุ การณ์ในอดีตเพื่อแสดงให้เห็ นว่าเหตุ การณ์ ในปั จจุบัน
เกิดขึ้นเพราะเป็ นผลสืบเนื่องในอดีต ดังนั้นจึงต้องแก้ปัญหาในปัจจุบนั เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะ
นําไปสู่ปัญหาในอนาคตได้ และสิ่ งที่ใช้แก้ปัญหาก็คือ "ธรรม” ของพระพุทธเจ้า กลวิธีการเล่าเรื่ อง
จึงสัมพันธ์กบั ระเบียบการเล่าเรื่ องดังที่กล่าวไว้ในบทที่ ๓ ซึ่งมีการเกิดพฤติกรรมที่ให้ความสําคัญ
กับพฤติกรรมที่นาํ ไปสู่การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า
๒.๒ การเล่าเรื่ องที่ สัมพัน ธ์ก ับเวลาของผูอ้ ่าน เป็ นกลวิธีก ารเล่าเรื่ องโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ผอู้ ่านใช้อ่านบันเทิงคดีกบั เวลาที่เล่าในเรื่ องมี ๕ แบบ ได้แก่
๑) การเล่าย่อ (summary) คื อการที่ผเู้ ขี ยนอาจย่อเรื่ องที่ เกิดขึ้ นกับตัวละคร เช่ น
อาจเล่าเรื่ องที่เกิดขึ้นกับตัวละครในระยะเวลานับสิบปี ภายในย่อหน้าเดียวเพื่อให้เรื่ องเดินไปเร็ วขึ้น
คือเวลาที่เกิดขึ้นในเรื่ องอาจใช้เวลาหลายสิบปี แต่ผอู้ ่านใช้เวลาอ่านเพียงไม่กี่นาที
๒) การเล่าข้าม (ellipsis) คือ ผูเ้ ขียนตัดเหตุการณ์บางตอนแล้วไปเล่าเหตุการณ์ที่
เกิดหลังจากนั้นแทน อาจเพราะเป็ นเหตุการณ์ที่ไม่สาํ คัญ หรื อเป็ นการเล่าข้ามเพื่อสร้างปมเรื่ องและ
คลี่คลายต่อไป ซึ่งหากเปรี ยบเทียบกับภาพยนตร์ก็คือการตัดภาพนัน่ เอง (cut)
๓) การเล่าละเอียดแบบดูละคร (scene) คือการใช้การนําเสนอแบบละครมาผสม
กับเรื่ องเล่า เป็ นการบรรยายอย่างละเอียด เวลาที่ใช้อ่านกับเวลาที่เล่าในเรื่ องใกล้เคียงกัน
๔) การยืดเวลา (stretch) เกิดขึ้นเมื่อเวลาที่เล่าช้ากว่าเวลาในเรื่ อง ในภาพยนตร์
คือการถ่ายภาพช้า (slow motion) สําหรับบันเทิงคดีอาจเป็ นการถ่ายทอดความคิดของตัวละคร ทั้งนี้
เพราะการถ่ายทอดความคิ ดออกมาเป็ นตัว หนังสื อย่อมช้ากว่าความคิ ด จริ งๆ หรื ออาจเป็ นการ
บรรยายรายละเอียดของวัตถุหรื อลักษณะตัวละคร ซึ่งอาจใช้พ้นื ที่ในการบรรยายมาก ทั้งที่ในความ
เป็ นจริ งสามารถมองเห็นได้ทนั ที
๕) การหยุด (pause) เกิ ดขึ้ น เมื่อเหตุ การณ์ หนึ่ งดําเนิ น อยู่แต่ ผเู้ ล่าเรื่ องไม่เล่า
เหตุการณ์น้ นั ต่อ กลับไปเล่าประเด็นอื่น แล้วอาจย้อนกลับไปเล่าเรื่ องต่อได้
จากการศึก ษาการเล่าเรื่ องในอรรถกถาธรรมบทพบการเล่าเรื่ อง ๓ แบบ คือ การเล่าย่อ
การเล่าข้าม และการเล่าละเอียด ดังนี้

๑๖๖

๑. การเล่าย่อ พบได้โดยทัว่ ไปในอรรถกถาธรรมบท เนื่องจากเรื่ องจํานวนมากเป็ นเรื่ องที่
เกิดในปัจจุบนั วัตถุ เหตุการณ์ที่เล่านั้นอาจเกิดขึ้นเป็ นช่วงเวลานาน ผูเ้ ล่าไม่สามารถเล่าเหตุการณ์
ทุกอย่างได้ตามเวลาที่เกิดขึ้นจริ งจึงใช้วิธีการเล่าย่อ ดังตัวอย่างเรื่ องกุมภโฆสก ในอัปปมาทวรรค๒๑
พระศาสดา เมื่ อ ประทับ อยู่ใ นพระเวฬุ ว ัน ทรงปรารภเศรษฐี ชื่ อ
กุมภโฆสก ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “อุฏฐานวโต” เป็ นต้น
ความพิสดารว่า ในนครราชคฤห์ อหิวาตกโรคเกิดขึ้นในเรื อนของรา
ชคหเศรษฐี เมื่ อ อหิ วาตกโรคนั้นเกิ ดขึ้นแล้ว สัต ว์ดิ รั จฉาน ตั้งต้น แต่
แมลงวันจนถึงโคย่อมตายก่อน ถัดนั้นมาก็ทาสแลกรรมกร ภายหลังเขา
ทั้ง หมดก็คื อเจ้า ของเรื อ น เพราะฉะนั้น โรคนั้นจึ งจับเศรษฐี แ ละภริ ย า
ภายหลังเขาทั้งหมด สองสามีภริ ยานั้นโรคถูกต้องแล้ว แลดูบุตรซึ่ งยืนอยู่
ณ ที่ใกล้ มีนัยน์ตาทั้ง ๒ ด้วยนํ้ าตา พูดกะบุตรว่า “พ่อเอ๋ ย เขาว่า เมื่อ
โรคชนิดนี้เกิดขึ้น ชนทั้งหลาย พังฝาเรื อนหนี ไปย่อมได้ชีวิต ตัวเจ้าไม่
ต้องห่วงใยเราทั้งสองพึงหนีไป (เสี ยโดยด่วน) มีชีวิตอยู่จึงกลับมาอีก พึง
ขุดเอาทรัพย์ ๔๐ โกฏิที่เราทั้งสองฝังเก็บไว้ในที่โน้นขึ้นเลี้ยงชีวิต”
เขาฟังคําของมารดาและบิดานั้นแล้วร้องไห้ ไหว้มารดาบิดา กลัวต่อ
ภัยคือความตาย ทําลายฝาเรื อนหนี ไปสู่ ชฏั แห่ งภูเขา อยู่ในที่น้ นั สิ ้ น ๑๒
ปี แล้ว จึงกลับมายังที่อยูข่ องมารดาบิดา
ครั้ งนั้น ใครๆ จําเขาไม่ได้ เพราะความที่เขาไปในกาลยังเป็ นเด็ก
กลับมาในกาลมีผมและหนวดขึ้นรุ งรัง...

จากระยะเวลาที่บุตรของเศรษฐีรับปากต่อบิดามารดาให้หนีโรคระบาดไปอยู่ที่อื่น เมื่อโรค
สงบแล้วจึงกลับมากินระยะเวลานานถึง ๑๒ ปี ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่นานเห็นได้จากเมื่อกลับมายัง
หมู่บา้ นอีกครั้งก็ไม่มีใครจําเขาได้ ผูเ้ ล่าเรื่ องได้เล่าย่อเรื่ องอย่างรวดเร็ วโดยใช้การบอกเวลาว่าผ่าน
ไป “สิ ้ น ๑๒ ปี ” จากนั้นจึ งเล่าเหตุ การณ์ที่เกิ ด ขึ้น หลังจากนั้น อันนําไปสู่ก ารได้รั บแต่ งตั้งจาก
พระราชาให้เป็ นเศรษฐีตามเรื่ องที่พระพุทธเจ้าทรงปรารภไว้ในตอนต้น
๒๑

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑๘, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย
,๒๕๕๑), ๙๗.

๑๖๗

๒. การเล่าข้าม อรรถกถาธรรมบทประกอบด้วยเรื่ องเล่าจํานวนมาก และพบว่ามีการยก
เรื่ องที่เป็ นอุทาหรณ์ซาํ้ เรื่ องกัน ดังนั้นเมื่อมีการเล่าซํ้ าเป็ นครั้งที่สองหรื อสามผูเ้ ล่าเรื่ องจึงไม่เล่าซํ้ า
เหตุการณ์เดิม โดยตัดเหตุการณ์บางตอนแล้วไปเล่าเหตุการณ์ที่เกิดหลังจากนั้นแทน แต่จะบอกว่า
เรื่ องดังกล่าวได้เล่ามาแล้วในตอนใด เช่นเรื่ องนางกิสาโคตมี ในมัคควรรค๒๒
พระศาสดา เมื่อประทับอยูใ่ นพระเชตวัน ทรงปรารภนางกิสาโคตมี ตรัสพระธรรมเทศนานี้
ว่า “ตํ ปุตฺตปสุ สมฺ มตฺ ต”ํ เป็ นต้น
เรื่ องข้าพเจ้ากล่าวให้พิสดารไว้แล้ว ในการพรรณนาพระคาถาในสหัสสวรรคว่า “ก็ผูใ้ ดไม่
เห็นบทอันไม่ตาย พึงเป็ นอยูส่ ิ ้ น ๑๐๐ ปี ความเป็ นอยูว่ นั เดียว ของผูเ้ ห็นอมตบทยังประเสริ ฐกว่า
ความเป็ นอยูข่ องผูน้ ้ นั ”
ก็ในคราวนั้น พระศาสดาตรัสว่า “กิสาโคตมี เมล็ดพันธ์ผกั กาดประมาณหยิบมือหนึ่ ง ท่าน
ได้แล้วหรื อ” กิสาโคตมี. ไม่ได้ พระเจ้าข้า (เพราะ) ในบ้านทั้งสิ ้ น คนตายแหละมีมากกว่าคน
เป็ นอยู”่
ลําดับนั้นพระศาสดาตรัสกะนางว่า “ท่านเข้าใจว่า บุตรของเราเท่านั้น ตายแล้ว ความตายนั้น
เป็ นธรรมเที่ยงแท้ของสรรพสัตว์ เพราะมัจจุราชคร่ าสรรพสัตว์ ผูม้ ีอธั ยาศัยยังไม่เต็มเปี่ ยมเท่านั้น
ซัดลงไปในสมุทรคืออบาย ดุจห้วงนํ้ าใหญ่ ฉะนั้น” ดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรม จึ งตรั สพระ
คาถานี้ว่า...

ผูเ้ ล่าเรื่ องเล่าข้ามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนางกิสาโคตมีซ่ึงได้เล่าไว้แล้วในสหัสสวรรค คือ
เหตุการณ์ที่นางกิสาโคตมีสูญเสียบุตรซึ่งยังเป็ นเด็ก ไม่เคยเห็นความตายมาก่อน จึงมาทูลขอความ
ช่วยเหลือจากพระพุทธเจ้าเพื่อทรงประทานยารักษาความตายของบุตร พระพุทธเจ้าจึงมีรับสั ่ งเป็ น
กุศโลบายให้นางกิสาโคตมีไปหาเมล็ดผักกาดจากเรื อนที่ไม่มีคนตาย ผลปรากฏว่าไม่มีเรื อนใดที่ไม่
เคยมีคนตาย จึงกลับมาเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า ผูเ้ ล่าเรื่ องตัดข้ามมาเล่าเหตุการณ์ น้ ี เพราะเหตุการณ์
ตอนน้นเรื่ องได้กล่าวไว้แล้วในวรรคอื่น การเล่าข้ามเพื่อตัดมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เป็ นการเทศนา
ธรรมจึงเป็ นการแสดงว่าผูเ้ ล่าเรื่ องต้องการยํ้ าคําสอนเรื่ องดังกล่าวอีกครั้งให้ผฟู้ ังเข้าใจยิง่ ขึ้น

๒๒

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย
,๒๕๕๑), ๑๓๐.

๑๖๘

๓. การเล่าละเอียด เรื่ องในอรรถกถาธรรมบทจํานวนมากเป็ นเรื่ องที่ไม่ปรากฏการเล่า
ชาดกหรื ออดีตนิทานประกอบ กล่าวคือเป็ นเรื่ องในปัจจุบนั สมัยทั้งเรื่ อง ดังนั้นอาจไม่มีความจําเป็ น
ที่ตอ้ งเล่าย่อหรื อ เล่าข้ามเพื่อให้ผฟู้ ังทราบเรื่ องอย่างละเอียดตามลําดับ จนนําไปสู่การแสดงธรรม
ของพระพุทธเจ้า ดังตัวอย่างในเรื่ องการฟังธรรม ในบัณฑิตวรรค๒๓
พระศาสดาเมื่อประทับอยูใ่ นพระเชตวัน ทรงปรารภการฟังธรรม ตรัสพระธรรมเทศนานี้ ว่า
“อปฺปกา เต มนุสฺเสสุ ” เป็ นต้น
ดังได้สดับมา พวกมนุษย์ผูอ้ ยูถ่ นนสายเดียวกัน ในกรุ งสาวัตถี เป็ นผูพ้ ร้อมเพรี ยงกัน ถวาย
ทานโดยรวมเป็ นคณะแล้ว ก็ให้ทาํ การฟังธรรมตลอดคืนยันรุ่ ง แต่ไม่อาจฟั งธรรมตลอดคืนยันรุ่ ง
ได้ บางพวกเป็ นผูอ้ าศัยความยินดีในกามก็กลับไปเรื อนเสี ยก่อน บางพวกเป็ นผูอ้ าศัยโทสะไป
แล้ว แต่บางพวกง่วงงุนเต็มที นั ่ งสัปปะหงกอยู่ในที่น้ นั เอง ไม่อาจจะฟั งได้ ในวันรุ่ งขึ้น พวก
ภิกษุยงั ถ้อยคําให้ต้ งั ขึ้นในโรงธรรมเจาะจงถึงเรื่ องนั้น พระศาสดาเสด็จมา ตรั สถามว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนัง่ สนทนากันด้วยเรื่ องอะไรหนอ” เมื่อภิกษุท้ งั หลายกราบทูลว่า “ด้วย
เรื่ องชื้อนี้” จึงตรัสว่า “ภิกษุท้ งั หลาย ธรรมดาสัตว์เหล่านี้ อาศัยภพแล้วเลยข้องอยู่ในภพนั ่ นเอง
โดยดาดดื่น ชนิ ดผู ้ถึงฝั ่ งมีจาํ นวนน้อย” เมื่อจะทรงสื บ อนุ สนธิ แสดงธรรม ได้ต รั สพระคาถา
เหล่านี้ว่า...

เรื่ องการฟังธรรมดังกล่าวเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดในช่วงระยะเวลาสั้นๆ กล่าวคือช่วงระยะหนึ่ง
วันที่ผคู้ นในเรื่ องทําบุญแล้วตั้งใจจะฟังธรรมให้ถึงรุ่ งเช้า แต่ละคนมีพฤติกรรมต่างกันซึ่งผูเ้ ล่าเรื่ องก็
บอกอย่างละเอียดว่ามีพฤติกรรมใดบ้าง เพื่อนําไปสู่ขอ้ สนทนาของภิกษุท้ งั หลาย เมื่อพระพุทธเจ้า
เสด็จมาจึ งตรั สแสดงธรรม การเล่าเหตุก ารณ์ที่เกิ ดในช่ว งสั้นๆ ไม่มีช่ว งห่ างเวลาของอดี ต กับ
ปัจจุบนั จึงไม่จาํ เป็ นต้องเล่าย่อหรื อข้ามเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งไป ผูเ้ ล่าจะเล่าเรื่ องตามลําดับ
อย่างละเอียดตามลําดับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
นอกจากนี้ ยัง พบว่า การเล่ าเรื่ อ งที่ สัมพัน ธ์ก ับ เวลาของผูอ้ ่ า นในอรรถกถาธรรมบทมี
ความสัมพันธ์กบั โครงเรื่ องและการเกิดพฤติกรรมด้วย กล่าวคือการเล่าเรื่ องทําให้สามารถจําแนก
เรื่ องในอรรถกถาธรรมบทได้เป็ น ๓ กลุ่ม คือ
๒๓

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๔, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย
,๒๕๕๒), ๗๖.

๑๖๙

๑. กลุ่มเรื่ องทัว่ ไป เป็ นเรื่ องที่เล่าใหม่ ไม่ปรากฏในอรรถกถาธรรมบทวรรคอื่น หรื อการ
อ้างจากคัมภีร์อื่น เรื่ องในกลุ่มนี้จะมีการเล่าเรื่ องแบบเล่าย่อ และการเล่าละเอียด
๒. กลุ่มเรื่ องเดิ มหรื อเรื่ องซํ้ า คือมีการเล่าเรื่ องดังกล่าวแล้วในวรรคอื่นๆ หรื อในคัมภี ร์
อืน่ ๆ เรื่ องกลุ่มนี้เล่าเรื่ องแบบเล่าข้าม โดยบอกว่าเรื่ องดังกล่าวกล่าวไว้แล้วในวรรคอื่นๆ หรื อใน
คัมภีร์อื่น เช่น เรื่ องนางกิสาโคตมี เรื่ องนางปฏาจารา ในสหัสสวรรคซึ่งมีการเล่าเหตุการณ์ต่างๆ
โดยละเอียด และเล่าย่อในส่ วนที่กล่าวถึงการผ่านไปของเหตุการณ์ในระยะเวลานานๆ แต่เมื่อเล่า
เรื่ องทั้งสองซํ้ าในมัคควรรค ก็จะเล่าข้ามรายละเอียดของเหตุการณ์น้ นั ไป โดยข้ามไปเล่าถึงหัวข้อ
ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในครั้งนั้น ต่อมาเมื่อเล่าเรื่ องกิสาโคตมีซาํ้ อีกในพราหมณวรรค ก็ขา้ ม
รายละเอียดทั้งหมด เป็ นต้น
๓. กลุ่มเรื่ องที่มีโครงเรื่ องและรายละเอียดเหตุการณ์แบบเดียวกัน ต่างกันเพียงชื่อตัวละคร
และสถานที่ เช่น เรื่ องความเกิดขึ้นของนางกาลียกั ษิณี ในยมกวรรค กับเรื่ องกุมาริ กากินไข่ไก่ ใน
ปกิณณกวรรค เรื่ องสันตติมหาอํามาตย์ ในทัณฑวรรค กับเรื่ องอภัยราชกุมาร ในโลกวรรค เป็ นต้น
โดยเรื่ องทั้ง ๓ กลุ่มเรื่ องนี้พบกลุ่มเรื่ องลักษณะที่ ๑ มากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มที่ ๒ และ ๓
ตามลําดับ ทําให้เห็นว่าการซํ้ าของการเกิดพฤติกรรมหลัก แต่รายละเอียดของพฤติกรรมและบุคคล
แตกต่ างกัน ทําให้เรื่ อ งมีค วามหลากหลายดังปรากฏลัก ษณะเรื่ องในกลุ่ม ที่ ๑ มากที่ สุด การที่
อรรถกถาธรรมบทมีแกนหลักของพฤติกรรมคงที่ แต่รายละเอียดของเรื่ องต่างกัน เป็ นการเอื้อต่อ
การสร้างตัวอย่างเรื่ องที่ยกมาประกอบการแสดงธรรมที่มีคาถาจํานวนมาก
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของเรื่ องเล่ากับกลวิธีการเล่าเรื่ องซึ่งแบ่งเป็ น
การศึกษาผูเ้ ล่าเรื่ องและการเล่าเรื่ อง การศึกษาผูเ้ ล่าเรื่ องพบว่าอรรถกถาธรรมบทใช้ผเู้ ล่าเรื่ องแบบ
ผสมผสาน ๓ แบบ คือ ๑. ผูเ้ ล่าเรื่ องที่ไม่ใช่ตวั ละครในเรื่ องแบบผูร้ ู้ เป็ นผูเ้ ล่าที่อยู่นอกเรื่ อง โดย
เล่าในส่วนเปิ ดเรื่ อง ผูเ้ ล่าในส่วนนี้คือ อรรถกถาจารย์ ๒. ผูเ้ ล่าเรื่ องที่เป็ นตัวละครในเรื่ องโดยเป็ น
พยาน เล่าเรื่ องในส่ วนดําเนิ นเรื่ องซึ่งมักขึ้นต้นว่า “ดังได้สดับมา” ผูเ้ ล่าในส่ วนนี้ คือ พระอานนท์
๓. ผูเ้ ล่าเรื่ องที่เป็ นตัวละครในเรื่ องคือ พระพุทธเจ้า โดยทรงเล่าสิ่ งที่พระองค์ประสบมารวมทั้งส่ วน
ที่เป็ นพระธรรมเทศนาด้วย การใช้ผเู้ ล่าเรื่ องทั้ง ๓ แบบ ดังกล่าวเป็ นลักษณะเฉพาะของเรื่ องเล่าทาง
พระพุทธศาสนา ทําให้เรื่ องเล่านั้นน่าเชื่อถือว่าเป็ นเรื่ องที่ฟังมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดย

๑๗๐

มีผทู้ ่องจําและสืบทอดผ่านทางมุขปาฐะจนกระทัง่ บันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การศึกษาการเล่าเรื่ องในอรรถกถาธรรมบท พิจารณาเกี่ยวกับการจัดลําดับเวลาในเรื่ องเล่า
พบว่าอรรถกถาธรรมบทใช้การเล่าเรื่ อง ๒ ประเภท คือ ๑. การเล่าเรื่ องที่สัมพันธ์กบั เวลาในเรื่ อง
ได้แก่ การเล่าเรื่ องในปัจจุบนั การเล่าเรื่ องสลับระหว่างปั จจุบนั กับอดีต และการเล่าเรื่ องจากอดีต
ถึงปัจจุบนั ๒. การเล่าเรื่ องที่สมั พันธ์กบั เวลาของผูอ้ ่าน ได้แก่ การเล่าย่อ การเล่าข้าม และการเล่า
ละเอียด
การเล่าเรื่ องที่สาํ คัญและสัมพันธ์กบั ประเภทของเรื่ องเล่าในอรรถกถาธรรมบทคือการเล่า
เรื่ องที่ สัมพัน ธ์ก ับเวลาในเรื่ อง เพราะเวลาในเรื่ องสัมพัน ธ์ก ับบุ ค คลในแต่ ล ะเรื่ องกล่าวคื อถ้า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั ของบุคคลในเรื่ องมีผลสื บเนื่ องมาจากการกระทําในอดีตก็จะใช้การ
เล่าเรื่ องสลับระหว่างปั จจุบนั กับอดีต หรื อการเล่าเรื่ องจากอดีตถึงปั จจุบนั หากเหตุการณ์ปัจจุบนั
นําไปสู่การแก้ไขปัญหาหรื อการเปลี่ยนแปลงของบุคคลในอนาคตก็จะใช้การเล่าเรื่ องในปัจจุบนั
เมื่อพิจารณาจากอัต ราร้อยละของเรื่ องเล่าของบุ คคลแต่ละประเภทพบว่า การเล่าเรื่ องใน
ปั จ จุ บันพบในเรื่ องเล่าของบุ ค คลนอกพระพุทธศาสนามากที่ สุ ด เนื่ องจากเป็ นบุ ค คลที่ ไม่เคย
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามาก่อนจึงยังไม่มีความรู้ความเข้าใจหลัก ธรรมของพระพุทธศาสนา
การเล่าเรื่ องจึงเน้นที่ปัจจุบนั ซึ่งแสดงให้เห็นการเริ่ มต้นชีวิตที่สัมพันธ์กบั พระพุทธศาสนา การเล่า
เรื่ องสลับระหว่างปัจจุบนั กับอดีตพบในเรื่ องเล่าของอุบาสก – อุบาสิ กา มากที่สุด แสดงให้เห็นว่า
บุ ค คลในเรื่ อ งมีค วามเลื่อ มใสศรั ท ธาและสะสมความดี ต ามหลัก พระพุ ทธศาสนามาตั้งแต่ ใ น
อดีตชาติ ส่งผลให้บุคคลนั้นมีความตั้งมัน่ ในพระพุทธศาสนาในชาติปัจจุบนั และการเล่าเรื่ องจาก
อดีตถึงปัจจุบนั พบในเรื่ องเล่าของนักบวชในพระพุทธศาสนามากที่สุด แสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นมี
ความตั้งมัน่ ในการปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้น มาอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ อดีตจนถึงปั จจุบนั ผลแห่ ง
ความเพียรพยายามทําให้บรรลุมรรคผลขั้นต่างๆ
อย่างไรก็ตามทุกประเภทของเรื่ องเล่านั้นจะพบการเล่าเรื่ องในปั จจุบนั มากที่สุด แสดงให้
เห็นว่าเรื่ องเล่าอรรถกถาธรรมบทเน้นเหตุการณ์ในปั จจุบนั ของบุคคลซึ่งมีผลต่อการเกิดเหตุการณ์
ในอนาคต สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระธรรมบทซึ่งเป็ นทางแห่ งธรรม เมื่อบุคคลเกิดปั ญหา
ในปัจจุบนั ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตหรื อไม่ก็ได้ “ธรรม” เป็ นเครื่ องมือที่ใช้แก้ปัญหา
นั้นได้และเป็ นเครื่ องป้ องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

บทที่ ๕
อรรกถาธรรมบทในฐานะวรรณกรรมคําสอน
พระธรรมบทเป็ นคัมภีร์ที่รวบรวมคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งตรัสแสดงแก่บุคคลต่างๆ ทั้ง
พุทธบริ ษ ัท ๔ ได้แก่ ภิ ก ษุ ภิก ษุ ณี อุบาสก และอุบาสิ ก า รวมถึงการแสดงธรรมแก่บุค คลนอก
พระพุทธศาสนา คําสอนในพระธรรมบทจึงมีหลายระดับตั้งแต่ระดับต้น คือ ระดับโลกิยะ จนถึง
ระดับสูงคือระดับโลกุตตระ พระธรรมบทจึงเป็ นเครื่ องมือนําทางแก่ผทู้ ี่ตอ้ งการปลดเปลื้องทุกข์
และช่วยคุม้ ครองให้ดาํ เนิ นชีวิตอย่างมีความสุ ข

คําสอนในคัมภีร์พระธรรมบทจึงมีคุณค่าและ

เหมาะสมกับบุคคลโดยไม่จาํ กัดเพศ วัย เชื้อชาติ หรื อศาสนา
อรรถกถาธรรมเป็ นเป็ นคัมภีร์ช้ นั อรรกถาที่อรรถกถาจารย์นาํ เรื่ องราวเกี่ยวกับตัวบุคคลที่
ปรากฏในพระวินัยและพระสูตรมาประพันธ์เพื่ออธิบายคาถาพระธรรมบท เรื่ องราวที่ ยกมาเป็ น
อุทาหรณ์ในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละเรื่ อง ทําให้เกิดความเพลิดเพลินสามารถเข้าใจ
คําสอนนั้นได้อย่างชัดเจน ทําให้อรรถกถาธรรมบทมีลกั ษณะเป็ นวรรณกรรมคําสอนที่แทรกเรื่ อง
เล่าทํานองนิทานอธิบายคําสอนซึ่งเป็ นคาถาในพระธรรมบท ดังนั้นเรื่ องราวเหล่านั้นจึงเป็ นส่ วนที่
เพิ่มขึ้นมาแต่พระคาถาที่เป็ นหัวใจของพระธรรมบทยังคงเดิม
ในบทนี้ จะกล่าวถึงอรรถกถาธรรมบทในฐานะวรรณกรรมคําสอนเพื่อแสดงให้เห็นถึงแนว
คําสอนว่ามีคาํ สอนเรื่ องใดบ้าง คําสอนนั้นมุ่งสอนบุคคลกลุ่มใด และการใช้อรรถกถาธรรมบทเป็ น
แบบเรี ยนของคณะสงฆ์ไทยซึ่งทําให้เห็นความสําคัญในฐานะวรรณกรรมคําสอนได้ชดั เจนยิ่งขึ้น
โดยในการศึกษาจะแบ่งเป็ นคําสอนในอรรถกถาธรรมบท และพระธรรมบทในฐานะแบบเรี ยนของ
พระสงฆ์

๑๗๑

๑๗๒

๑. คําสอนในอรรถกถาธรรมบท
หลัก คําสอนสําคัญของพระพุทธศาสนา หรื อคําสอนอัน เป็ นหัว ใจของพระพุทธศาสนา
ได้แก่ พระพุทธพจน์ ๓ คาถากึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รู ปที่ไปประชุมกันโดย
มิได้นัดหมาย ณ พระเวฬุวนาราม ในวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๓ หรื อวันมาฆบูชา พระพุทธพจน์น้ ัน
เรี ยกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ มีใจความดังนี้๑
การไม่ทาํ ชัว่ ทั้งปวง ๑ การบําเพ็ญแต่ความดี ๑ การทําจิตของตนให้ผ่องใส ๑ นี้ เป็ นคําสอน
ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ขันติ คือ ความอดกลั้น เป็ นตบะอย่างยิง่ พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิ พพานเป็ นบรมธรรม
ผูท้ าํ ร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็ นบรรพชิต ผูเ้ บียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็ นสมณะ
การไม่กล่าวร้าย ๑ การไม่ทาํ ร้าย ๑ การสํารวมในปาฏิโมกข์ ๑ ความเป็ นผูร้ ู ้ จักประมาณใน
อาหาร ๑ ที่นงั ่ นอนอันสงัด ๑ ความเพียรในอธิจิต ๑ นี้เป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

พระพุทธพจน์ดงั กล่าวที่เข้าใจกันโดยทัว่ ไปและเป็ นที่จดจํากันได้มากคือความในคาถาแรก
ที่ว่า ไม่ทาํ ชัว่ ทําแต่ความดี และทําจิตใจให้ผอ่ งใส๒ อย่างไรก็ดี ความในคาถาหลังทั้งสองคาถา ก็
ยังสามารถจัดเข้ากลุ่มเดียวกับความในคาถาแรกได้เช่นกัน กล่าวคือ ผูท้ าํ ร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็ น
บรรพชิต ผูเ้ บียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็ นสมณะ เป็ นคําสอนในส่วนการไม่ทาํ ชัว่ การไม่กล่าวร้าย
การไม่ทาํ ร้าย การสํารวมในปาฏิโมกข์ ความเป็ นผูร้ ู้จกั ประมาณในอาหาร ที่นงั ่ นอนอันสงัด เป็ น
คําสอนในส่วนการทําดี และขันติ คือ ความอดกลั้น ความเพียรในอธิจิต เป็ นคําสอนในส่วนการทํา
จิตใจให้ผอ่ งใส
อรรถกถาธรรมบทเป็ นคัมภีร์ที่อธิบายคาถาในพระธรรมบทซึ่งเป็ นคัมภีร์ที่รวบรวมคําสอน
ของพระพุทธศาสนาจึงอาจกล่าวได้ว่าอรรถกถาธรรมบทนั้นบรรจุคาํ สอนสําคัญอันเป็ นหัวใจของ
พระพุทธศาสนาซึ่งสอดคล้องกับโอวาทปาฏิโมกข์ดงั กล่าว คือ การละเว้นความชัว่ การทําความดี
และการทําจิตใจให้บริ สุทธิ์
๑

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, (กรุ งเทพฯ : ธน
ธัชการพิมพ์, ๒๕๕๓), ๕๘๐.
๒

เรื่องเดียวกัน.

๑๗๓

๑.๑. การละเว้นความชั่ว
พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาที่เชื่อในกรรม กรรมคือ การกระทํา ซึ่งประกอบด้วยเจตนาคือ
ความจงใจ ทั้งทําด้วยกาย เรี ยกว่า กายกรรม ทําด้วยวาจาคือพูด เรี ยกว่า วจีกรรม และทําด้วยใจคือ
คิด เรี ยกว่ามโนกรรม พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “เรากล่าวเจตนา (ความจงใจ) ว่าเป็ นกรรม เพราะคน
จงใจ คือมีใจมุ่งแล้วจึงทําทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง”๓ ดังนั้นกรรมจึงเป็ นกิจที่บุคคลจง
ใจทํา ถ้าทําโดยไม่มีเจตนาไม่จดั ว่าเป็ นกรรม อย่างไรก็ตามเมื่อจัดอย่างละเอียด สิ่ งที่ทาํ โดยไม่มี
เจตนาก็สามารถจัดเป็ นกรรมได้ชนิ ดหนึ่ งเรี ยกว่า กตัตตากรรม หรื อ กตัตตาวาปนกรรม๔ แปลว่า
กรรมสักว่าทํา เพราะอาจให้โทษได้เหมือนกัน ดังที่กฎหมายถือว่าเป็ นความผิดในฐานะประมาท๕
กรรมที่ทาํ ให้เกิด ผลเป็ นโทษเบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น ให้เดือดร้ อน คื อ กรรมชัว่ หรื อ
เรี ยกว่า อกุศลกรรม รากเหง้าหรื อต้นเหตุของอกุศลกรรมเรี ยกว่าอกุศลมูล คือต้นเหตุของความชัว่ มี
๓ อย่าง ได้แก่ โลภะ คือ ความอยากได้ โทสะ คือ ความคิดประทุษร้าย และโมหะ คือ ความไม่รู้ตาม
เป็ นจริ ง โลภะ โทสะและโมหะ เป็ นกิเลสอย่างหยาบ เรี ยกว่า วีติกกมกิเลส คือ กิเลสที่เป็ นเหตุให้
ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวาร สําเร็ จเป็ นกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม๖
ในการพิจารณาเรื่ องการละเว้นความชัว่ จะพิจารณา ๒ ประเด็น คือ ความชัว่ ที่ยกมาเป็ นเหตุ
เพื่อสอนให้ละเว้น และวิธีการละเว้นความชัว่ ที่สรุ ปเป็ นคาถา
๑.๑.๑ ความชัว่
อรรถกถาธรรมบทปรากฏการกระทําที่จดั เป็ นกรรมชัว่ ๑๔ แบบ ได้แก่

๓

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก, ธรรมาภิธาน : พจนานุกรมคําสอน

พระพุทธศาสนา, คณะรัฐบาสจัดพิพม์ถวายในงานฉลองพระชันษา ๙๖ ปี วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒, ๒.
๔

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, (กรุ งเทพฯ :

ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๕๓), ๔.
๕

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก, ธรรมาภิธาน : พจนานุกรมคําสอน

พระพุทธศาสนา, คณะรัฐบาสจัดพิพม์ถวายในงานฉลองพระชันษา ๙๖ ปี วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒, ๓.
๖

เรื่องเดียวกัน, ๓๐.

๑๗๔

๑. การเบียดเบียนผูอ้ ื่น
๒. การกล่าวเท็จ
๓. การพูดหยาบ
๔. การโลภ
๕. การทําให้ผอู้ ื่นแตกแยก
๖. การคิดร้ายต่อผูอ้ ื่น
๗. การขัดขวางการทําความดีของผูอ้ ื่น
๘. การประพฤติผดิ ในกาม
๙. ความตระหนี่
๑๐. การหลงมัวเมาในกิเลสและตัณหา
๑๑. การเห็นผิดครรลองธรรม
๑๒. การละทิ ้ งบิดา
๑๓. การประพฤติอบายมุขต่างๆ
๑๔. ความชัว่ ที่ไม่ระบุพฤติกรรม
ความชัว่ ทั้ง ๑๔ แบบนี้พบในบุคคลทุกกลุ่มเรื่ องยกเว้นกลุ่มเรื่ องของพระพุทธเจ้า การทํา
ความชัว่ ที่ปรากฏในกลุ่มเรื่ องอื่นๆเรี ยงตามลําดับการปรากฏที่พบมากที่สุดไปหาความชัว่ ที่พบน้อย
ที่สุด ดังนี้
๑. การเบียดเบียนผูอ้ ื่น คือ การทําร้าย การทําลาย การประทุษร้ายต่อชีวิตผูอ้ ื่น ให้
ได้รับความทุกข์ ความเดือดร้อนทั้งกายและใจ เป็ นกรรมชัว่ ที่พบในแต่ละกลุ่มเรื่ องดังนี้๗
กลุ่มเรื่ องพระอรหันต์ พบ ๓ เรื่ อง๘ โดยกล่าวถึงพระอรหันต์ถูกทําร้าย ๒ เรื่ อง คือเรื่ อง
พระอุบลวรรณาเถรี ถกู นันทมาณพข่มขืน เรื่ องพระติสสเถระผูเ้ ข้าถึงสกุลนายช่างแก้วถูกนายช่างทํา
ร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่ วนเรื่ องพระมหาโมคคัลลานเถระ ในอดีตชาติเคยฆ่ามารดาบิดาเพราะ
เชื่อคํายุยงของภรรยา ในชาติน้ ีจึงถูกโจรลอบทําร้ายจนนิพพาน
๗

พิจารณาเรื่ องตามลําดับในตารางบทที่ ๓

๘

ตารางที่ ๒ เรื่ องที่ ๒๒, ๔๗ และ ๔๙.

๑๗๕

กลุ่มเรื่ องภิกษุ – ภิกษุณีทวั ่ ไป พบ ๗ เรื่ อง๙ เช่น เรื่องพระเทวทัต กล่าวถึงพระเทวทัตคบ
คิดกับพระเจ้าอชาติศตั รู พยายามฆ่าพระพุทธเจ้า ทําให้พระพุทธเจ้าห้อพระโลหิต เรื่องภิกษุ ฉัพพัค
คีย์ กล่าวถึงภิกษุทะเลาะวิวาทและทําร้ายกัน และเรื่องชน ๓ คน กล่าวถึงบุคคลในเรื่ องเคยฆ่าสัตว์
หรื อผูอ้ ื่น ในชาติน้ ีจึงถูกฆ่าตาย บางคนในอดีตชาติเคยขังสัตว์ไว้ให้ได้รับความทรมานในชาติน้ ี จึง
ถูกขังไว้ในถํ้ าไม่ได้กินนํ้ ากินอาหารเช่นกัน
กลุ่มเรื่ องอุบาสก – อุบาสิกา พบ ๖ เรื่ อง๑๐ เช่น เรื่องพระนางสามาวดี กล่าวถึงพระนางสา
มาวดีถกู พระนางมาคันทิยาจุดไฟเผาพระตําหนัก ทําให้พระนางและบริ วารถึงแก่ชีวิตทั้งหมด ส่ วน
พระนางสามาวดีน้ นั ในอดีตชาติเคยจุดไฟเผาพระปั จเจกพุทธะเพื่อทําลายหลักฐานปกปิ ดความผิด
ของตนเอง เรื่องหญิงขีห้ ึง กล่าวถึงหญิงคนหนึ่ งทําร้ายหญิงรับใช้ดว้ ยการจับมัดตัว ตัดหูตดั จมูก
แล้วขังไว้ในเรื อนเพราะหึงที่สามีเข้าไปใกล้ชิดสนิทสนม เป็ นต้น
กลุ่มเรื่ องบุคคลนอกพระพุทธศาสนา พบ ๑๔ เรื่ อง๑๑ เช่น เรื่องสัฏฐิกูฏเปรต กล่าวถึงเปรต
ตนหนึ่ งซึ่ง ในอดีตชาติ เป็ นชายคนหนึ่ งต้องการลองวิชาดี ด กรวดที่ เรี ยนมาจึ งดี ด ก้อนกรวดใส่
พระปัจเจกพุทธะองค์หนึ่งได้รับบาดเจ็บจนนิพพาน เรื่องเด็กหลายคน กล่าวถึงเด็กกลุ่มหนึ่งกําลังตี
งูเพราะกลัวว่างูตวั นั้นจะมากัด เรื่องครหทินน์ กล่าวถึงครหทินน์ซ่ึงนับถือพวกนิ ครนถ์ตอ้ งการ
แก้แค้นสิ ริคุต ต์ผเู้ ป็ นสหายที่เคยทําร้ายนัก บวชนิ ค รนถ์ จึงเตรี ยมบ่ อคูถและบ่อถ่านเพลิงเพื่อให้
พระพุทธเจ้าและภิกษุตกลงไป เป็ นต้น
๒. การกล่าวเท็จ คือ การกล่าวสิ่ งที่ไม่เป็ นจริ งให้เห็นว่าเป็ นจริ ง มีเจตนาเพื่อให้
ผูอ้ ื่นเข้าใจผิด การกล่าวเท็จทําให้ผอู้ ื่นได้รับความเดือดร้อนจากการกล่าวเท็จนั้น บางครั้งก็เป็ นการ
เอื้อประโยชน์บางอย่างแก่ตนเอง พบในกลุ่มเรื่ องภิกษุ – ภิกษุณีทวั ่ ไป กลุ่มเรื่ องอุบาสก- อุบาสิกา
และกลุ่มเรื่ องบุคคลนอกพระพุทธศาสนา ดังนี้

๙

ตารางที่ ๓ เรื่ องที่ ๑, ๔, ๗, ๑๕, ๑๖, ๑๗ และ ๕๐ .

๑๐

ตารางที่ ๔ เรื่ องที่ ๓, ๖, ๒๑, ๓๓, ๔๑ และ ๕๔.

๑๑

ตารางที่ ๕ เรื่ องที่ ๒, ๔, ๖, ๙, ๑๕, ๑๖, ๒๖, ๒๘, ๒๙, ๓๑, ๔๔, ๔๖, ๔๗ และ ๕๗.

๑๗๖

กลุ่มเรื่ องภิกษุ – ภิกษุณีทวั ่ ไป พบ ๔ เรื่ อง๑๒ เช่น เรื่องพระอุปนันทศากยบุ ตร กล่าวถึง
ภิกษุชื่อพระอุปนันทะตัดสินความให้คู่กรณี ที่มาขอความช่วยเหลือด้วยความเท็จ โดยเอื้อประโยชน์
ให้ตน เรื่องภิกษุ หนุ่มชื่อติสสะ กล่าวถึงภิ กษุหนุ่ มรู ปหนึ่ งชื่อติสสะโกหกว่าญาติของตนเป็ นผูม้ ี
ทรัพย์มาก มีโรงเลี้ยงสําหรับภิกษุที่มาจากทิศทั้งสี่ แต่ความจริ งแล้วพระติสสะเป็ นเพียงบุตรของ
นายประตูเท่านั้น เรื่องพระอุชฌานสัญญีเถระ กล่าวถึงพระอุชฌาณสัญญีที่ทาํ ผิดแล้วมักกล่าวโทษ
ว่าเป็ นความผิดของผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอ เป็ นต้น
กลุ่มเรื่ องอุบาสก – อุบาสิกา พบ ๒ เรื่ อง๑๓ ได้แก่ เรื่องพระนางมัลลิกาเทวี กล่าวคําเท็จต่อ
พระเจ้าปเสนทิโกศลว่าไม่ได้กระทําสันถวะกับสุนขั แล้วยังกล่าวหาว่าพระเจ้าปเสนทิโกศลกล่าวคํา
ไม่จริ งเพื่อใส่ร้ายตนเอง เรื่องอุบาสกชื่อมหากาล กล่าวถึงมหากาลซึ่งในอดีตชาติใส่ ร้ายชายผูห้ นึ่ ง
ว่าขโมยแก้วมณี เพราะหวังจะครอบครองภรรยาของชายผูน้ ้ นั แล้วสัง่ ให้คนทุบตีชายนั้นจนตาย ใน
ชาติน้ ีจึงถูกใส่ร้ายว่าเป็ นโจรและถูกชาวบ้านทุบตีจนตาย
กลุ่มเรื่ องบุคคลนอกพระพุทธศาสนา พบ ๕ เรื่ อง๑๔ เช่น เรื่องนางจิญจมาณวิภา กล่าวถึง
หญิ งคนหนึ่ งชื่ อจิ ญ จมาณวิภ าได้รั บการว่าจ้างจากเดี ยรถีร์ ให้ทาํ อุบายใส่ ร้ ายพระพุทธเจ้า โดย
กล่าวหาว่าพระพุทธเจ้าทําให้ตนตั้งครรภ์ เรื่องกุหกพราหมณ์ กล่าวถึงพราหมณ์ผหู้ นึ่ งหลอกลวง
ชาวบ้านว่าเป็ นผูว้ ิเศษให้นาํ ของมาถวาย ไม่เช่นนั้นจะทําให้บา้ นเมืองเดือดร้อน เป็ นต้น
๓. การพูดหยาบ คือ การพูดที่มีเจตนามุ่งทําลายผูอ้ ื่น เผาผลาญจิตใจผูอ้ ื่น ทําลาย
ไมตรี ของผูอ้ ื่น พบในกลุ่มเรื่ องพระอรหันต์ กลุ่มเรื่ องภิกษุ – ภิกษุณีทวั ่ ไป และกลุ่มเรื่ องอุบาสก –
อุบาสิกา ดังนี้
กลุ่มเรื่ องพระอรหันต์ พบ ๓ เรื่ อง๑๕ ได้แก่ เรื่องพระสุ ธรรมเถระ กล่าวถึงพระสุ ธรรมะ
โกรธจิตตคฤหบดีที่นิมนต์ตนเองหลังนิมนต์พระอัครสาวกแล้ว จึงกล่าวบริ ภาษจิตตคฤหบดีดว้ ยคํา
หยาบคายแล้ว ไปทูลฟ้ องพระพุทธเจ้า เรื่ อ งพระฉั น นเถระ กล่าวถึงพระฉัน นะถือว่าตนเป็ น
๑๒

ตารางที่ ๓ เรื่ องที่ ๒๑, ๓๖, ๓๗ และ ๔๐ หน้า ๘๑ – ๘๕.

๑๓

ตารางที่ ๔ เรื่ องที่ ๒๒ และ ๒๔ หน้า ๙๓ -๙๗.

๑๔

ตารางที่ ๕ เรื่ องที่ ๕, ๓๑, ๔๑, ๔๗ และ ๖๒ หน้า ๑๐๕ -๑๐๙.

๑๕

ตารางที่ ๒ เรื่ องที่ ๒๓, ๒๖ และ ๔๘ หน้า ๖๓ -๗๐.

๑๗๗

พระญาติของพระพุทธเจ้าจึงไม่เกรงใจพระเถระทั้งหลาย กล่าวบริ ภาษพระอัครสาวกอยูเ่ สมอ เรื่อง
พระโกณฑธานเถระ กล่าวถึงพระโกณฑธานะรับนิมนต์ฉนั อาหารในที่ที่พระราชาจัดให้ จึงถูกภิกษุ
รู ปอื่นตําหนิ เมื่อถูกตําหนิก็โกรธแล้วกล่าวบริ ภาษตอบโต้ภิกษุเหล่านั้น
กลุ่มเรื่ องภิกษุ – ภิกษุณีทวั ่ ไป พบ ๑ เรื่ อง๑๖ คือ เรื่องภิกษุชื่อโกกาลิกะ กล่าวถึงภิกษุรูป
หนึ่งชื่อพระโกกาลิกะ เมื่อยังมีชีวติ มักกล่าวบริ ภาษพระอัครสาวก เมื่อตายไปจึงเกิดในปทุมนรก
กลุ่มเรื่ องอุบาสก – อุบาสิ กา พบ ๑ เรื่ อง๑๗ คือ เรื่องอตุลอุบาสก กล่าวถึงอุบาสกชื่ออตุล
เข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าแล้วกล่าวนิ นทาต่อว่าพระเรวตะ พระสารี บุตรและพระอานนท์ที่แสดงธรรม
ไม่ถกู ใจตนเอง
๔. การโลภ คือ การอยากได้อยากมี การหวังในลาภสักการะ พบในกลุ่มเรื่ องภิกษุ
– ภิกษุณีทวั ่ ไป โดยพบทั้งสิ ้ น ๒ เรื่ อง๑๘ ได้แก่ เรื่องภิกษุมากรู ป กล่าวถึงภิกษุกลุ่มหนึ่งเข้ามามาทูล
ขอให้พ ระพุ ท ธเจ้า โปรดให้ ภิ ก ษุ เ ข้า รั บ การทดสอบจากพวกตนเพื่ อ หวัง ลาภสัก การะ แต่
พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาต เรื่องภิกษุคบภิกษุผ้เู ป็ นฝักฝ่ ายผิดรู ปใดรู ปหนึ่ง กล่าวถึงภิกษุรูปหนึ่ ง
เห็นว่าสํานักพระเทวทัตมีผมู้ าถวายสักการะมาก จึงเกิดความโลภอยากได้รับลาภสักการะนั้นบ้างจึง
เข้าไปอยูก่ บั สหายที่เป็ นภิกษุของพระเทวทัต
๕. การทําให้ผอู้ ื่นแตกแยก โดยการพูดยุแยง หรื อกระทําให้ผอู้ ื่นแตกความสามัคคี
พบในกลุ่มเรื่ องภิกษุ – ภิกษุณี โดยพบ ๒ เรื่ อง๑๙ ได้แก่ เรื่องกระเสื อกกระสนเพื่อจะทําลายสงฆ์
กล่าวถึงพระเทวทัตต้องการเป็ นใหญ่ในหมู่สงฆ์แทนพระพุทธเจ้าจึงยุแยงให้สงฆ์แตกแยกมาเป็ น
พวกตน เรื่ องสู กรเปรต กล่าวถึงเปรตตนหนึ่ ง ในอดีตชาติ เป็ นพระยุยงให้พระเถระที่เป็ นสหาย
ทะเลาะกัน เพื่อให้พระเถระทั้งสองออกไปจากวิหารที่ตนอยู่ แล้วตนจะได้รับการอุปัฏฐากแต่เพียง
ผูเ้ ดียว
๑๖

ตารางที่ ๓ เรื่ องที่ ๕๑.

๑๗

ตารางที่ ๔ เรื่ องที่ ๔๔.

๑๘

ตารางที่ ๓ เรื่ องที่ ๓๙ และ ๕๒.

๑๙

ตารางที่ ๓ เรื่ องที่ ๒๔ และ ๔๓.

๑๗๘

๖. การคิดร้ายต่อผูอ้ ื่น คือ การคิดมุ่งร้ายต่อผูอ้ ื่น เพราะเกิดจากโทสะ คือความ
โกรธ จึงคิดอาฆาต พยาบาท อยากให้ผอู้ ื่นเป็ นทุกข์ โดยพบในกลุ่มเรื่ องต่างๆ ดังนี้
กลุ่มเรื่ องภิกษุ – ภิกษุณีทวั ่ ไป พบ ๒ เรื่ อง๒๐ ได้แก่ เรื่องภิกษุ หนุ่ม กล่าวถึงภิกษุหนุ่ มรู ป
หนึ่งถูกอุบาสิกากล่าวบริ ภาษจึงรู้สึกโกรธ เรื่องภิกษุรูปใดรู ปหนึ่ง กล่าวถึงภิกษุรูปหนึ่งกําลังหาที่
สําหรับนัง่ บําเพ็ญเพียรจึงตัดต้นไม้ที่เทวดาสิงสถิตอยู่ เทวดานั้นโกรธมากก็คิดจะฆ่าภิกษุน้ นั
กลุ่มเรื่ องอุบาสก – อุบาสิกา พบ ๑ เรื่ อง๒๑ คือ เรื่องโพธิราชกุมาร กล่าวถึงพระโพธิราชคิด
ฆ่านายช่างและครอบครัว เพราะไม่ตอ้ งการให้นายช่างมีโอกาสไปสร้างปราสาทที่สวยกว่าปราสาท
ของตน
กลุ่มเรื่ องบุคคลนอกพระพุทธศาสนา พบ ๑ เรื่ อง๒๒ คือ เรื่องพรานกุกกุฏมิตร กล่าวถึง
นายพรานคนหนึ่งโกรธพระพุทธเจ้าที่ทาํ ให้ตนล่าสัตว์ไม่ได้จึงคิดทําร้ายพระองค์
๗. การขัดขวางการทําความดีของผูอ้ ื่น เช่น ขัดขวางไม่ให้ทาํ บุญ ทําทาน

ฟัง

ธรรม ปฏิบตั ิหน้าที่ เป็ นต้น เนื่องจากเกรงว่าตนจะเสียผลประโยชน์หรื อเสื่อมจากลาภสักการะที่ตน
มีอยู่ การขัดขวางการทําความดีของผูอ้ ื่นไม่พบในกลุ่มเรื่ องพระอรหันต์ พบในกลุ่มเรื่ องอื่นดังนี้
กลุ่มเรื่ องภิกษุ – ภิกษุณีทวั ่ ไป พบ ๑ เรื่ อง๒๓ คือ เรื่องพระกาลเถระ กล่าวถึงพระกาละกลัว
ว่าถ้าหญิงคนหนึ่งซึ่งคอยอุปัฏฐากตนได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจะเอาใจออกห่ างตนจึงขัดขวาง
ไม่ให้หญิงนั้นได้ไปฟังธรรม
กลุ่มเรื่ องอุบาสก – อุบาสิ ก า พบ ๓ เรื่ อง ๒๔ ได้แก่ เรื่ องอนาถบิณฑิก เศรษฐี กล่าวถึง
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ถูกเทวดาขัดขวางไม่ให้ทาํ บุญเพราะทําให้สิ้ นเปลืองทรัพย์ เรื่องเศรษฐี ชื่อพิพาฬปทกะโกรธที่บณ
ั ฑิตคนหนึ่งมาชวนให้ทาํ บุญ กล่าวถ้อยคําดูถกู บัณฑิตนั้นว่าทําบุญโดยไม่
ดูกาํ ลังของตน แล้วบริ จาคอาหารและนํ้ าเพียงเล็กน้อย จากนั้นส่งคนให้ไปติดตามบัณฑิตถ้าบัณฑิต
๒๐

ตารางที่ ๓ เรื่ องที่ ๒๖ และ ๓๐.

๒๑

ตารางที่ ๔ เรื่ องที่ ๒๓.

๒๒

ตารางที่ ๕ เรื่ องที่ ๒๕.

๒๓

ตารางที่ ๓ เรื่ องที่ ๒๕.

๒๔

ตารางที่ ๔ เรื่ องที่ ๑๖, ๑๗ และ ๒๙.

๑๗๙

กล่าวโทษเรื่ องทานของตนก็ให้ฆ่าเสีย เรื่องอสทิสทาน กล่าวถึงอํามาตย์ผหู้ นึ่ งไม่เห็นด้วยกับการ
ถวายทานครั้งใหญ่ของพระเจ้าปเสนทิโกศลและพระมเหสีเพราะเห็นว่าเป็ นการสิ ้ นเปลือง และไม่มี
ประโยชน์ พระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงอนุโมทนาบุญนั้น
กลุ่มเรื่ องบุคคลนอกพระพุทธศาสนา พบ ๓ เรื่ อง๒๕ ได้แก่ เรื่องปาฏิกาชีวก กล่าวถึงชีวก
คนหนึ่งห้ามหญิงแม่เรื อนที่คอยดูแลตนไม่ให้ไปฟังธรรม เมื่อหญิงนั้นเข้าไปฟังธรรมก็ตามไปกล่าว
บริ ภาษทําให้หญิงคนนั้นไม่มีสมาธิในการฟังธรรม
๘. การประพฤติผดิ ในกาม คือ การประพฤติล่วงละเมิดภรรยาของผูอ้ ื่น พบในกลุ่ม
เรื่ องอุบาสก – อุบาสิกา และกลุ่มเรื่ องบุคคลนอกพระพุทธศาสนา ดังนี้
กลุ่มเรื่ องอุบาสก – อุบาสิกา พบ ๑ เรื่ อง๒๖ คือ เรื่องพระนางมัลลิกาเทวี กล่าวถึงพระนาง
มัลลิกาเทวีประพฤติผดิ ในกามคือการกระทําสันถวะกับสุ นัขที่เลี้ยงไว้เพราะพอใจในสัมผัส ก่อน
สิ ้ นพระทัยก็นึกถึงกรรมนี้จึงเกิดในนรกก่อนแล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์
กลุ่มเรื่ องบุ ค คลนอกพระพุทธศาสนา พบ ๒ เรื่ อง ๒๗ ได้แก่ เรื่ อ งบุ รุษ คนใดคนหนึ่ง
กล่าวถึงพระเจ้าปเสนทิโกศลอยากได้ภรรยาของชายคนหนึ่ง จึงทรงวางอุบายเรี ยกชายนั้นมารับใช้
เพื่อหาความผิดและลงโทษ เรื่องบุ ตรเศรษฐี ชื่อเขมกะ กล่าวถึงเขมกะซึ่งเป็ นชายหนุ่ มรู ปงามมัก
ประพฤติตนเป็ นชูก้ บั ภรรยาของผูอ้ ื่น ถูกทางการจับได้หลายครั้ง ในที่สุดอนาถบิณฑิกเศรษฐีซ่ึง
เป็ นญาตินาํ ตัวไปเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า
๙. ความตระหนี่ คือ ความหวง ไม่อยากให้ บุคคลที่มีความตระหนี่ จะไม่ทาํ บุญ
ทําทานใดๆ พบในกลุ่มเรื่ องบุคคลนอกพระพุทธศาสนา ๒ เรื่ อง๒๘ ได้แก่ เรื่องโกสิยเศรษฐีผ้มู คี วาม
ตระหนี่ กล่า วถึงเศรษฐี ชื่ อโกสิ ยะเป็ นผูม้ ีค วามตระหนี่ มาก วัน หนึ่ ง อยากกิ น ขนมเบื้ องแต่ ไ ม่
ต้อ งการแบ่ ง ให้ใ ครกิ น จึ ง สั ่ ง ให้ภ รรยาทํา ขนมที่ พ อสําหรั บ ตนคนเดี ย วแล้ว นํา ขึ้ นไปให้ต น
๒๕

ตารางที่ ๕ เรื่ องที่ ๘, ๒๗, และ ๓๔.

๒๖

ตารางที่ ๔ เรื่ องที่ ๒๒.

๒๗

ตารางที่ ๕ เรื่ องที่ ๑๐ และ ๔๙.

๒๘

ตารางที่ ๕ เรื่ องที่ ๗ และ ๑๑.

๑๘๐

บนปราสาทชั้น ๗ เพื่อไม่ให้ใครเห็น เมื่อพระมหาโมคคัลลานเถระมาบิ ณฑบาตก็ไม่ยอมถวาย
เรื่ อ งอานนทเศรษฐี กล่าวถึ งเศรษฐี ชื่ ออานนทะเป็ นคนตระหนี่ และสอนให้บุต รของตนเป็ น
คนตระหนี่ดว้ ย ก่อนตายไม่ยอมบอกที่ซ่อนสมบัติ เมื่อตายไปแล้วมาเกิดเป็ นขอทาน
๑๐. การหลงมัวเมาในกิเลสและตัณหา พบในกลุ่มเรื่ องบุคคลนอกพระพุทธศาสนา
๑ เรื่ อง๒๙ คือ เรื่องเจ้ าลิจฉวี กล่าวถึงกษัตริ ยล์ ิจฉวีซ่ึงเป็ นพี่น้องกัน ต่างลุ่มหลงในความงามของ
หญิ งแพศยาคนหนึ่ ง ติด อยู่ในกามตัณหา จึงทําสงครามแย่งชิ งหญิ งคนนั้นและตายในสงคราม
ทั้งหมด
๑๑. การเห็นผิดครรลองธรรม คือ ความเห็นที่ผดิ จากคลองธรรม เช่น เห็นว่ากรรม
ไม่มีผล การเห็นว่าไม่มีความชัว่ ความดี คุณของบิดามารดาไม่มี เป็ นต้น และความเห็นที่ไม่นาํ ไปสู่
การพ้นทุกข์ พบในกลุ่มเรื่ องบุคคลนอกพระพุทธศาสนาจํานวน ๖ เรื่ อง๓๐ เช่น เรื่องเดียรถีร์ กล่าว
พวกเดียรถีร์ต่อว่าพระพุทธเจ้าและภิกษุท้ งั หลายว่าเที่ยวกล่าวกถาด้วยถ้อยคํามาก เป็ นผูไ้ ม่นิ่ ง ส่ วน
ตนไม่กล่าวเพราะเป็ นผูน้ ิ่ งเฉย เรื่องสาวกเดียรถีร์ กล่าวถึงมารดาบิดาที่เป็ นเดียรถีร์สั ่ งห้ามลูกๆ
ไม่ให้ไหว้พระสมณะและไม่ให้เข้าไปในสํานักพระพุทธศาสนา เมื่อเด็กเหล่านั้นได้ฟังธรรมแล้ว
เลื่อมใสก็เสียใจที่ลกู เห็นผิดจากลัทธิของตน เป็ นต้น
๑๒. การละทิ ้ งบิดา คือ การไม่ดูแลเลี้ยงดูผมู้ ีพระคุณ ผูใ้ ห้กาํ เนิ ด เมื่อถึงวัยชราได้
สมบัติจากมารดาบิดาแล้วก็ละทิ ้ งไม่ดูแลปรนนิบตั ิ พบในกลุ่มเรื่ องบุคคลนอกพระพุทธศาสนา ๑
เรื่ อง๓๑ คือ เรื่ องบุตรของพราหมณ์เฒ่า บุตรทั้งหลายของพราหมณ์ให้พราหมณ์ยกสมบัติของหมด
แก่พวกตน แล้วละทิ ้ งไม่มีใครดูแลบิดา พราหมณ์จึงไปทูลขอความช่วยเหลือจากพระพุทธเจ้า

๒๙

ตารางที่ ๕ เรื่ องที่ ๓๗.

๓๐

ตารางที่ ๕ เรื่ องที่ ๓, ๑๔, ๓๓, ๔๓, ๕๐ และ ๕๑.

๓๑

ตารางที่ ๕เรื่ องที่ ๕๒.

๑๘๑

๑๓. การประพฤติอบายมุขต่างๆ อบายมุขคือ ช่องทางของความเสื่ อม มี ๔ อย่าง
ได้แก่ เป็ นนักเลงหญิง เป็ นนักเลงสุรา เป็ นนักเลงการพนัน และคบคนชัว่ เป็ นมิตร๓๒ พบในกลุ่มเรื่ อ
อุบาสก – อุบาสิกา และกลุ่มเรื่ องบุคคลนอกพระพุทธศาสนา ดังนี้
กลุ่มเรื่ องอุบาสก – อุบาสิกา พบ ๑ เรื่ อง๓๓ คือ เรื่องหญิงสหายของนางวิสาขา กล่าวถึงสามี
กลุ่มหนึ่งส่งภรยาของตนให้มาอยูก่ บั นางวิสาขาเพื่อจะได้ฟังธรรม แต่หญิงเหล่านั้นลอบพากันดื่ม
สุราจนมีอาการเมา เมื่อเข้ามานัง่ ฟังธรรมจึงแสดงกิริยาไม่เหมาะสม
กลุ่มเรื่ องบุ ค คลนอกพระพุทธศาสนา พบ ๑ เรื่ อง ๓๔ คื อ เรื่ อ งบุ ต รเศรษฐี มีทรั พย์ มาก
กล่าวถึงบุตรเศรษฐีคนหนึ่งเมื่อบิดามารดาตายไปก็ไม่ทาํ งาน คบคนไม่ดี ชอบดื่มสุ ราและเล่นการ
พนัน จนทรัพย์หมดต้องไปเป็ นขอทาน
๑๔. ความชัว่ ทีไ่ ม่ระบุพฤติกรรม โดยกล่าวเพียงว่าบุคคลในเรื่ องทํากรรมชัว่ หรื อ
เป็ นคนชัว่ พบในกลุ่มเรื่ องภิกษุ – ภิกษุณีทวั ่ ไป และกลุ่มเรื่ องบุคคลนอกพระพุทธศาสนา ดังนี้
กลุ่มเรื่ องภิกษุ – ภิ กษุณีทั ่ วไป พบ ๓ เรื่ อง๓๕ ได้แก่ เรื่ องเทวทัต กล่าวถึงภิก ษุท้ งั หลาย
สนทนากันว่าพระเทวทัตเป็ นคนชัว่ จึงไม่สมควรได้นุ่งห่ มผ้าที่ดี เรื่องพระเทวทัต กล่าวถึงภิก ษุ
สนทนากันว่าพระเทวทัตเป็ นคนชัว่ ประพฤติไม่ดีหลายอย่าง พระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าถึงความชัว่ ร้าย
ของพระเทวทัตในชาติต่างๆ เรื่องปลาชื่อกปิ ละ กล่าวถึงปลาตัวหนึ่ งในอดีตชาติเป็ นพระชื่อกปิ ละ
บวชแล้วไม่ต้ งั อยูใ่ นธรรม ประพฤติตนทําให้ศาสนาของพระพุทธเจ้าวิปัสสีเสื่อมเสีย
นอกจากการกระทําที่ เป็ นความชั ่ ว ทั้ง ๑๔ แบบแล้ว ยังพบว่ามีก ารกระทําที่ ไม่ดี ที่ไ ม่
สามารถจัดเข้าพวกกับความชัว่ ทั้ง ๑๔ แบบได้ โดยพบ ๒ ลักษณะ คือ การกระทําที่ผทู้ าํ ไม่มีเจตนา
อกุศล และการกระทําที่ผดิ แบบแผนของกลุ่ม
๓๒

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, (กรุ งเทพฯ :

ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๕๓), ๔๙๖.
๓๓

ตารางที่ ๔ เรื่ องที่ ๒๐.

๓๔

ตารางที่ ๕ เรื่ องที่ ๓๐.

๓๕

ตารางที่ ๓ เรื่ องที่ ๓, ๒๓ และ ๔๗.

๑๘๒

การกระทําบางอย่างที่ไม่เหมาะสมแต่ไม่ถึงขั้นที่เป็ นกรรมชัว่ กล่าวคือ เป็ นกรรมที่ผทู้ าํ ไม่
มีเจตนาอกุศล แต่การกระทําดังกล่าวก่อให้เกิดผลเดือดร้อนตามมา พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าเป็ น
การกระทําที่ควรละเว้น พบ ๑๓ เรื่ อง๓๖ โดยทั้ง ๑๓ เรื่ องเป็ นการกระทําที่ทาํ ให้เกิดความเดือดร้อน
ทั้งแต่ตนเองและผูอ้ ื่นไม่มาก มีผลไม่ร้ายแรง ซึ่งผูก้ ระทําไม่มีเจตนาอกุศลในการกระทํา ส่ วนใหญ่
เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ โดยมีเพียงเรื่ องเดียวที่เกิดจากความเคยชิน เรื่ องที่บุคคลกระทําเพราะความ
ไม่รู้ เช่น เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ กล่าวถึงภิกษุสวมเขียงเท้าเดินไปมาทําให้มีเสี ยงดัง และเป็ นการไม่
สํารวม เรื่ อ งชาวนา กล่าวถึง โจรนําห่ อผ้าที่ มีทรัพย์สิน ซึ่ งขโมยมาจากชาวบ้า นทิ ้ งไว้ในที่ น า
ชาวนาเห็นแล้วก็กลัวความผิดจึงนําไปซ่อน โดยไม่นาํ ส่งทางการ แม้ชาวนาจะไม่มีเจตนาประสงค์
ต่อทรัพย์น้ นั แต่ก ารกระทําดังกล่าวทําให้ช าวบ้านเข้าใจผิด ว่าชาวนาเป็ นโจร การกระทําที่ เกิ ด
เพราะความเคยชินคือ เรื่องพระปิ ลินทวัจฉเถระ กล่าวถึงพระเถระรู ปหนึ่ งเป็ นผูพ้ ูดคําหยาบเสมอ
มักเรี ยกผูอ้ ื่นว่าคนถ่อย แต่พระเถระไม่มีเจตนาร้ายตามถ้อยคําที่พูด แต่เป็ นเพราะความเคยชิน การ
พูดหยาบของพระเถระรู ปนั้นจึงไม่จดั เป็ นความชัว่
การกระทําบางอย่างเป็ นความผิดตามกฎที่เป็ นข้อตกลงของกลุ่ม สามารถอนุ โลมให้เป็ น
การกระทําที่เป็ นความชัว่ ได้ แต่เป็ นความชัว่ ในลักษณะที่เกิดกับเฉพาะกลุ่มบุคคล กล่าวคือการ
กระทําดังกล่าวกลุ่มบุคคลหนึ่งทําแล้วเป็ นความชัว่ แต่หากกลุ่มบุคคลอื่นทําก็ไม่เป็ นความชัว่ ได้แก่
การทําผิดวินยั ของภิกษุ ภิกษุ – ภิกษุณีที่ละเมิดสิกขาบทจะต้องทําอาบัติ อาบัติของภิกษุมี ๗ อย่าง
เรี ยงตามลําดับความหนักไปจนถึงเบาดังนี้๓๗
๑. ปาราชิก เป็ นอาบัติหนักที่ภิกษุตอ้ งเข้าแล้วขาดจากความเป็ นภิกษุ
๒. สังฆาทิเสส เป็ นอาบัติหนักที่ยงั แก้ไขหรื อเยียวยาได้โดยภิกษุตอ้ งอยู่ปริ วาสกรรมเพื่อ
สํานึกผิดจึงจะพ้นได้
๓. ถุลลัจจัย เป็ นอาบัติที่หนักรองจากสังฆาทิเสส
๔. ปาจิตตีย ์ เป็ นอาบัติที่ล่วงละเมิดสิกขาบท ๑๒๒ ข้อ พ้นได้ดว้ ยการแสดง

๓๖

ตารางที่ ๒ เรื่ องที่ ๑๐๖ และ ๑๐๗ ตารางที่ ๒ เรื่ องที่ ๘, ๑๒, ๒๐, ๓๒, ๓๔ และ ๔๒ ตารางที่ ๓ เรื่ องที่ ๑๑ และ

๓๗

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, (กรุ งเทพฯ :

๒๖
ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๕๓), ๕๔๔.

๑๘๓

๕. ปาฏิเทสนียะ เป็ นอาบัติที่จะพึงแสดงคืน
๖. ทุกกฏ เป็ นอาบัติเบารองจากปาฏิเทสนียะ
๗. ทุพภาษิต เป็ นอาบัติที่เบาที่สุดที่เกี่ยวกับการพูด
ทั้งนี้การกระทําที่มีลกั ษณะเข้ากับความชัว่ ทั้ง ๑๔ แบบก็เป็ นวินัยของภิกษุเช่นกัน แต่ยงั มี
ความผิดที่เป็ นการละเมิดวินยั ของภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มความชัว่
ทั้ง ๑๔ แบบ โดยพบทั้งสิ ้ น ๗ เรื่ อง๓๘ เช่น เรื่องภิกษุไม่ถนอมบริขาร กล่าวถึงภิกษุรูปหนึ่ งใช้ของ
แล้ว ไม่เก็บให้เรี ยบร้ อย พระพุทธเจ้าจึ งตรั สเรี ยกมาเตื อนแล้ว ให้โ อวาท เรื่ อ งภิก ษุ ชื่อ จู ฬสารี
กล่าวถึงภิกษุรูปหนึ่งทําเวชกรรมเลี้ยงชีพ พระพุทธเจ้าจึงตรัสเรี ยกมาเตือนว่าเป็ นความผิดตามวินัย
ของสงฆ์ที่ทรงบัญญัติไว้ เป็ นต้น
ความชัว่ การกระทําที่ไม่เหมาะสม และการกระทําที่อาจอนุ โลมเข้ากับความชัว่ ส่ วนใหญ่
เป็ นการยกตัวอย่างจากพฤติกรรมของบุคคลในเรื่ องของอรรถกถาธรรมบท อย่างไรก็ตามยังปรากฏ
คําสอนเรื่ องความชัว่ ที่ ไม่มีตวั อย่างพฤติกรรมของบุ คคลในเรื่ อง ซึ่งเป็ นการทูลถามข้อสงสัยต่ อ
พระพุทธเจ้า หรื อบางเรื่ องก็มุ่งสอนโดยตรงเพื่อเป็ นการยํ้ าให้เห็นลักษณะของการทําชัว่ ต่างๆ ความ
ชัว่ ดังกล่าวเป็ นสิ่ งที่ควรละเว้น โดยจะกล่าวถึงคําสอนเหล่านี้ในหัวข้อคําสอนที่ให้ละเว้นความชัว่
ความชัว่ ที่ปรากฏในอรรถกถาธรรมบทที่พบมากที่สุดคือ การเบียดเบียนผูอ้ ื่น ได้แก่ การทํา
ร้ายผูอ้ ื่นให้ได้รับความทุกข์ ความเดือดร้อน หรื อถึงแก่ชีวิต ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากโทสะ คือ
ความโกรธ และโมหะ คือความหลง ทําให้บุคคลนั้นกระทําชัว่ ทางกายด้วยการทําร้ายหรื อฆ่าผูอ้ ื่น
กรรมชัว่ ที่พบรองลงมาคือ การกล่าวเท็จ โดยผูก้ ระทํากรรมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายในการ
ทําลายชื่อเสี ยงของผูอ้ ื่นและเพื่อเอื้อผลประโยชน์ต่อตนเอง และกรรมชัว่ ในลักษณะอื่นๆพบใน
จํานวนที่ใกล้เคียงกัน
การที่อรรถกถาธรรมบทปรากฏการทําชัว่ เรื่ องการเบียดเบียนผูอ้ ื่นมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า
พระพุทธเจ้าทรงให้ความสําคัญการกระทํานี้ มากที่สุด เพราะเป็ นกรรมที่มีผลมาก กล่าวคือทําให้
ผูอ้ ื่นได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด ทําให้เกิดทุกข์ทางกายคือได้รับบาดเจ็บ หรื อถึงแก่ความตาย
และได้รับความทุกข์ทางใจ คือเมื่อถูกทําร้ายก็เกิดความโกรธคิดอยากแก้แค้น หรื อบุคคลใกล้ชิดผูท้ ี่
๓๘

ตารางที่ ๓ เรื่ องที่ ๙, ๑๓, ๑๔, ๑๘, ๓๕, ๓๘ และ ๔๕.

๑๘๔

ถูกทําร้ายเกิดความเศร้าโศกเสียใจที่คนที่รักบาดเจ็บหรื อตายไป การทํากรรมชัว่ ด้วยการเบียดเบียน
ผูอ้ ื่น จึงอาจส่ งผลทําให้เกิ ดกรรมชั ่ ว แบบเดี ย วกัน เพิ่ มขึ้ นจากความพยาบาทของผูถ้ ูกทําร้ าย ดัง
ตัวอย่างในเรื่ องความเกิดขึ้นของนางกาลียกั ษิณี และเรื่ องกุมาริ กากินไข่ไก่
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนเรื่ องการเบียดเบียนมากที่สุดโดยทรงแสดงให้เห็นว่าเมื่อทํากรรมนี้
แล้วจะทําให้เกิดผลเสียหายมาก และผูก้ ระทํากรรมนั้นจะไม่มีโอกาสแก้ไขความผิดที่เกิดขึ้นได้ เช่น
เรื่ องพระเทวทัต ซึ่ งพยายามฆ่าพระพุทธเจ้า จนทําให้พระพุทธเจ้าเกิดห้อพระโลหิ ต แม้ภายหลัง
พระเทวทัต จะสํานึ ก ได้ ขอเข้า เฝ้ าพระพุทธเจ้า แต่ ก รรมที่ ทาํ เป็ นกรรมหนัก จึ งไม่ได้เข้า เฝ้ า
พระพุทธเจ้าและถูกธรณี สูบลงนรกอวเจี หรื อตัวอย่างในเรื่ องพระมหาโมคคัลลานเถระ แม้ในชาติ
ปั จ จุ บัน จะเป็ นพระอรหัน ต์ แต่ ในอดี ตชาติ เคยทํา กรรมหนัก คื อฆ่ าบิ ด าและมารดาของตนเอง
ผลกรรมที่ เ หลื อ ทํา ให้ ใ นชาติ น้ ี ถูก โจรทุ บ ตี จ นนิ พ พาน เป็ นต้น ดัง นั้น พุ ท ธเจ้า จึ ง ทรงให้
ความสําคัญกับการสอนเรื่ องการเบียดเบียนผูอ้ ื่นมากที่สุด
กรรมชัว่ ลักษณะอื่นๆ เช่น การกล่าวเท็จ การพูดคําหยาบ การดื่มสุ รา เป็ นต้น เป็ นกรรมที่
ให้ผลไม่มาก หรื อมีผเู้ ดือดร้อนไม่มาก ผูถ้ ูกกระทําได้รับความทุกข์แต่ไม่ถึงแก่ชีวิต ผูก้ ระทําจึงมี
โอกาสในการแก้ไข ปรับปรุ งตนเองให้พฒั นาไปในทางที่ ดีข้ ึนได้ รวมทั้งกรรมที่กลุ่มบุคคลหนึ่ ง
กระทําแล้วจัดเป็ นกรรมชัว่ เพราะข้อจํากัดในเรื่ องหน้าที่ ได้แก่การทําผิดวินยั สงฆ์ของภิกษุ ก็จดั เป็ น
กรรมชั ่ วได้เช่ นกัน หากบุค คลนั้นละเมิดข้อปฏิบัติก็จะทําให้เกิ ดผลเสี ยหายต่อตนเอง และยังส่ ง
ผลเสียต่อองค์กรคือพระพุทธศาสนาได้เช่นกัน
เมื่อพิจารณากรรมชัว่ ทั้ง ๑๔ แบบ แล้วพบว่าสามารถจัดกลุ่มการกระทําชัว่ ได้ ๓ กลุ่มคือ
๑. กรรมชัว่ ที่เกี่ยวกับการกระทํา ได้แก่ การเบียดเบียนผูอ้ ื่น การขัดขวางการทํา
ความดีของผูอ้ ื่น การประพฤติผดิ ในกาม การดื่มสุรา การละทิ ้ งบิดา การประพฤติอบายมุข และการ
ทําชัว่ ๆต่างๆ
๒. กรรมชัว่ ทีเ่ กี่ยวกับการพูด ได้แก่ การกล่าวเท็จ การทําให้ผอู้ ื่นแตกแยก และการ
พูดคําหยาบ
๓. กรรมชัว่ ทีเ่ กี่ยวกับความคิด ได้แก่ การโลภ การคิดร้ายต่อผูอ้ ื่น ความตระหนี่
การหลงมัวเมาในกิเลสและตัณหา และการเห็นผิดจากครรลองธรรม

๑๘๕

การกระทําชัว่ ทั้ง ๑๔ แบบซึ่งแบ่งเป็ น ๓ กลุ่มดังกล่าวเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าสอดคล้องกับ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงจัดไว้เป็ นหมวดหมู่ เป็ นหลักธรรมที่ ว่าด้วยการ
กระทําที่เป็ นอกุศล เรี ยกว่า อกุศลกรรมบถ ซึ่งเป็ นทางนําไปสู่ทุคติ มี ๑๐ประการ๓๙ ประกอบด้วย
กรรมต่อไปนี้
ก. กายกรรม ได้แก่
๑) ปาณาติบาต การทําลายชีวิต
๒) อทินนาทาน การถือเอาของที่ผอู้ ื่นมิได้ให้
๓) กาเมสุมิจฉาจาร การประพฤติผดิ ในกาม
ข. วจีกรรม ได้แก่
๔) มุสาวาท การพูดเท็จ
๕) ปิ สุณาวาจา การพูดส่อเสียด
๖) ผรุ สวาจา การพูดหยาบ
๗) สัมผัปปลาปะ การพูดเพ้อเจ้อ
ค. มโนกรรม ได้แก่
๘) อภิชฌา การละโมบอยากได้ของผูอ้ ื่น
๙) พยาบาท การคิดร้ายต่อผูอ้ ื่น
๑๐) มิจฉาทิฏฐิ การเห็นผิดจากคลองธรรม
เมื่อพิจารณาความชัว่ ทั้ง ๑๔ แบบ จะเห็นถึงความสัมพัน ธ์ระหว่างความชั ่ วที่ปรากฏใน
อรรถกถาธรรมบทกับอกุศลกรรมบถ ดังนี้
ความชัว่ ที่เกี่ยวกับการกระทําเป็ นอกุศลกรรมทางกายกรรม พบว่า การเบียดเบียนผูอ้ ื่นตรง
กับปาณาติบาต การประพฤติผดิ ในกาม ตรงกับ กาเมสุมิฉาจาร
ความชั ่ ว ที่ เกี่ ยวกับการพูด เป็ นอกุศลกรรมทางวจี ก รรม พบว่า การกล่ าวเท็จ ตรงกับ
มุสาวาท การพูดหยาบ ตรงกับ ผรุ สวาท การทําให้ผอู้ ื่นแตกแยก ตรงกับ ปิ สุณาวาจา

๓๙

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, (กรุ งเทพฯ : ธน
ธัชการพิมพ์, ๒๕๕๓), ๔๗๑.

๑๘๖

ความชัว่ ที่เกี่ยวกับความคิดเป็ นอกุศลกรรมทางมโนกรรม พบว่า การโลภ ตรงกับ อภิชฌา
การคิดร้าย ตรงกับ พยาบาท และการเห็นผิดครรลองธรรม ตรงกับมิจฉาทิฏฐิ
กรรมชัว่ ทั้ง ๑๐ ประการ เป็ นกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงให้ละเว้น เพื่อป้ องกันไม่ให้บุคคล
ไปสู่ความเสื่อม ความทุกข์ท้ งั ปวง สอดคล้องกับหัวใจของพระพุทธศาสนาประการหนึ่ งคือ การละ
เว้นความชัว่ ทั้งปวง ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป
๑.๑.๒ คําสอนที่ให้ละเว้นความชัว่
การยกตัว อย่า งบุ ค คลที่ ท ํากรรมชั ่ ว ในลัก ษณะต่ างๆทั้ง ๑๔ แบบ ซึ่ ง
แบ่งเป็ นกรรมชัว่ ทางกาย วาจา และใจ เป็ นกรรมที่ให้ผลเดือดร้อนต่อตนเองและผูอ้ ื่น พระพุทธเจ้า
ทรงยกขึ้นมาเป็ นอุทาหรณ์เพื่อจะทรงสอนว่าบุคคลไม่ควรทํากรรมชัว่ เหล่านั้น รวมถึงการกระทําที่
ไม่เหมาะสมที่อาจไม่ถึงกับเป็ นความชัว่ และการกระทําที่ถือเป็ นกรรมชัว่ เฉพาะกลุ่มบุคคล ทั้งที่มี
ตัวอย่างพฤติกรรมของบุคคลในเรื่ องและคําสอนที่ไม่มีตวั อย่างพฤติกรรม โดยคําสอนที่ให้ละเว้น
ความชัว่ นี้เป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในคาถา ซึ่งเป็ นหัวใจสําคัญของพระธรรมบท
บางคําสอนยกคาถาทั้งหมดแล้วอธิบายความหมาย บางคําสอนยกเฉพาะคาถาส่วนต้นมาเท่านั้น แต่
ใจความคาถายังคงเป็ นหัวใจคําสอนที่แปลจากคาถาพระธรรมบท คําสอนที่กล่าวถึงการละเว้น
ความชัว่ ที่ปรากฏในอรรถกถาธรรมบทมีดงั ต่อไปนี้
๑.๑.๒.๑ การละเว้นความชัว่ ทางกายกรรม คือการไม่ทาํ ความชัว่ ทาง
กาย ได้แก่ การเว้นจากการเบียดเบียนผูอ้ ื่น การเว้นจากการลักทรัพย์ และการเว้นจากการประพฤติ
ผิดในกาม ดังนี้
๑. การเว้นจากการเบียดเบียนผูอ้ ื่น เนื้ อความของคาถาที่ กล่าว
สอนมี ๓ ลักษณะ คือ สอนให้รักชีวิตของผูอ้ ื่นเหมือนรักตัวเอง สอนให้เห็นผลของการกระทํา และ
สอนไม่ให้เบียดเบียนผูอ้ ื่น
ก. การสอนให้รั ก ชี วิ ต ของผูอ้ ื่น เหมื อ นรั ก ชี วิ ต ของ
ตนเอง เพราะสัตว์ท้ งั หลายย่อมรักชีวิตของตนเองและกลัวความตาย ถ้าไม่ตอ้ งการถูกทําร้ายก็ไม่
ควรทําร้ายผูอ้ ื่น พบ ๓ เรื่ อง ดังเช่นเรื่ องภิกษุฉพั พัคคีย ์ ในทัณฑวรรค กล่าวถึงภิกษุกลุ่มหนึ่งเข้าไป

๑๘๗

แย่งอาสนะของภิกษุ สันตรสจนเกิ ดเป็ นเรื่ องทําเลาะวิวาททําร้ายร่ างกายกัน พระพุทธเจ้าจึงทรง
บัญญัติสิกขาบทแล้วตรัสพระธรรมเทศนา ปรากฏเนื้อความในคาถาดังนี้
สพฺเพ ตสนฺ ติ ทณฺ ฑสฺ ส

สพฺเพ ภายนฺ ติ มจฺ จุโน

อตฺ ตานํ อุปมํ กตฺ วา

น หเนยฺย น ฆาตเย

ความว่า บุคคลพึงเอาตัวเองมาเทียบกับสัตว์ท้ งั หลายว่า สัตว์ท้ งั หลายย่อมสะดุง้ แก่อาญาคือการ
เบียดเบียน สัตว์ท้ งั หลายย่อมกลัวต่อความตาย ดังนี้แล้วจึงอย่าพึงเฆี่ยนและฆ่าสัตว์ท้ งั ปวง๔๐

ข. การสอนให้เห็น ผลของการกระทํา เพื่อชี้ให้เห็นว่า
การเบียดเบียนผูอ้ ื่นย่อมให้ผลเดือดร้อนตามมา พบ ๔ เรื่ อง ดังเช่นเรื่ องพระมหาโมคคัลลานเถระ
ในทัณ ฑวรรค กล่าวถึง พระโมคคัล ลานะถูก โจรทุ บตี ทาํ ร้ า ยจนนิ พพาน พระพุทธเจ้าตรั สว่ า
พระโมคคัลลานะถึงมรณะสมควรแก่กรรมในอดีตชาติซ่ึงเคยฆ่าบิดามารดาของตน แล้วทรงแสดง
ธรรมเทศนาว่า ปรากฏเนื้อความในคาถาดังนี้
โย ทณฺ เฑน อทณฺ ฑสุ

อปฺปทุฏฺ เฐสุ ทุสฺสติ

ทสนฺ นมญฺ ญตรํ ฐานํ

ขิปิปเมว นิคจฺ ฉติ

เวทนํ ผรสํ ชานึ

สรี รสฺ ส ปเภทนํ

ครุ ก ํ วาปิ อาพาธํ

จิตฺตกฺเขปํ ว ปาปุเณ

ราชโต วา อุปสคฺ ค ํ

อพฺภกฺขานญฺ จ ทารุ ณํ

ปริ กฺขยํ ว ญาตีน ํ

โภคานํ ว ปภงฺคุณํ

อถ วาสฺ ส อคารานิ

อคฺ คิ ฑหติ ปาวโก

กายสฺ ส เภทา ทุปฺปยฺโญ

นิรยํ โส อุปปชฺ ชติ

ความว่า ผูใ้ ดประทุษร้ายในท่านผูไ้ ม่ประทุษร้ายทั้งหลาย ผูไ้ ม่มีอาชญา ด้วยอาขญา ย่อมถึงฐานะ
๑๐ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งพลันทีเดียว คือ ถึงเวทนากล้า ๑ ความเสื่ อมทรัพย์ ๑ ความสลายแห่ ง
สรี ระ ๑ อาพาธหนัก ๑ ความฟุ้ งซ่ านแห่งจิต ๑ ความขัดข้องแต่พระราชา ๑ การถูกกล่าวตู่อย่าง

๔๐

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๕, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๒), ๖๘.

๑๘๘

ร้ายแรง ๑ ความย่อยยับแห่งเครื อญาติ ๑ ความเสี ยหายแห่งโภคะทั้งหลาย ๑ อีกอย่างหนึ่ ง ไฟป่ า
ย่อมไหม้เรื อนของเขา ผูน้ ้ นั มีปัญญาทราม เพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงนรก๔๑

ค. การสอนไม่ให้เบียดเบียนผูอ้ ื่น คือสอนว่าผูท้ ี่จะได้
ชื่อว่าเป็ นคนดีน้ นั จะต้องไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น พบ ๖ เรื่ อง ดังเช่นเรื่ องภิกษุรูปใดรู ปหนึ่ง ในพราหมณ
วรรค กล่าวถึงพระเถระรู ปหนึ่งบรรลุอรหันต์แล้วจะกลับไปเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า ระหว่างนั้นมีหญิง
คนหนึ่งซึ่งทะเลาะกับสามีเดินตามพระเถระไป สามีของหญิงนั้นตามมาจึงเข้าใจผิดเข้าทําร้ายพระ
เถระ แต่พระเถระไม่โกรธ เมื่อได้เข้าเฝ้ าแล้วก็กราบทูลเรื่ องราวต่อพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึ ง
ตรัสคาถาว่า “นิธาย ตเสสุ ถาวเรสุ จ โย น หนฺ ติ ผูใ้ ดวางอาชญาในสัตว์ท้ งั หลาย ผูส้ ะดุง้ และ
ผูม้ นั ่ คง ไม่ฆ่าเอง ไม่ใช้ให้ผอู้ ื่นฆ่า เราเรี ยกผูน้ ้ นั ว่า พราหมณ์”๔๒
๒. การเว้นจากการลักทรัพย์ เนื้ อความของคาถาชี้ให้เห็นว่าผูเ้ ป็ นคนดี
ย่อมไม่ลกั ทรัพย์ ไม่ถือของที่เขาไม่ให้ พบชัด เจนเพียงคาถาเดียว คือเรื่ องภิ กษุรูปใดรู ปหนึ่ ง ใน
พราหมณวรรค ดังนี้ “โยธ ทีฆ ํ ผูใ้ ด ไม่ถือเอาของยาวหรื อสั้น น้อยหรื อใหญ่ งามหรื อไม่งาม
อันเขาไม่ให้แล้ว ในโลกนี้ เราเรี ยกผูน้ ้ นั ว่า พราหมณ์”
๓. การไม่ประพฤติผดิ ในกาม เนื้อความของคาถาชี้ให้เห็นโทษของการ
ประพฤติผดิ ในกาม พบชัดเจนเพียงคาถาเดียว คือ เรื่ องบุตรเศรษฐีชื่อเขมกะ ในนิ รยวรรค กล่าวถึง
นายเขมกะที่มกั ประพฤติต นเป็ นชูก้ ับภรรยาของผูอ้ ื่น ถูก ทางการจับได้หลายครั้ง อนาถบิ ณฑิ ก
เศรษฐี ซ่ึ งเป็ นญาติ ผใู้ หญ่ จึ งพามาเข้าเฝ้ าพระพุ ทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึ งทรงแสดงโทษของการ
ประพฤติผดิ ในกาม ดังนี้

๔๑

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๕, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๒), ๑๐๐.
๔๒

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๒), ๒๐๙.

๑๘๙

จตฺ ตาริ ฐานานิ ปมตฺ โต อาปชฺ ชติ ปรทารู ปเสวี อปุญฺญลาภํ น นิ กามเสยฺ ย ํ อปุญฺญลาโภ จ
รตี จ โถกิกา ครุ ก ํ ตสฺ มา
นระผูป้ ระมาทชอบเสพภรรยาของคนอื่น ย่อมถึงฐานะ ๔ อย่าง คือ การได้สิ่ งที่มิใช่บุญเป็ นที่ ๑
การนอนไม่ได้ตามความปรารถนาเป็ นที่ ๒ การนินทาเป็ นที่ ๓ นรกเป็ นที่ ๔ ได้สิ่ งมิใช่บุญอย่าง
๑ คติลามกอย่าง ๑ ความยินดีของบุรุษผูก้ ลัว มีประมาณน้อยอย่าง ๑ พระราชาย่อมลงอาชญาอัน
หนักอย่าง ๑ เพราะฉะนั้น นระไม่ควรเสพภรรยาของคนอื่น๔๓

๑.๑.๒.๒ การละเว้นความชัว่ ทางวจีกรรม
๑. การไม่กล่าวคําหยาบ ชี้ให้เห็ นว่าไม่ควรกล่าวคําหยาบตอบโต้ผอู้ ื่น
เพราะจะทําให้เกิดทุกข์ พบในเรื่ องพระโกณฑธานเถระ ในทัณฑวรรค กล่าวถึงพระโกณฑธาน
เถระรับนิมนต์จากพระราชาให้ไปบริ โภคในพระราชวัง จึงถูกพวกภิกษุติเตียน พระโกณฑธานะไม่
พอใจจึงกล่าวบริ ภาษตอบโต้ภิกษุเหล่านั้นแล้วไปเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าทูลเรื่ องทั้งหมด พระพุทธเจ้า
จึงตรัสเล่าบุพกรรมและแสดงธรรม ดังนี้
มาโวจ ผรุ สํ กญฺ จิ วุตฺตา สารมฺ ภกถา ปฏิทณั ฺ ฑา สเจ เนเรสิ กํโส อุปหโต ยถา
เอส ปตฺ โตสิ สารมฺ โภ เต น วิชฺชติ
เธออย่าได้กล่าวคําหยาบกะใครๆ ชนเหล่าอื่นถูกเธอว่าแล้ว จะพึงว่าตอบเธอ เพราะการกล่าว
แข่งขันกันให้เกิดทุกข์ อาชญาตอบพึงถูกต้องเธอ ผิเธออาจยังตนไม่ให้หวัน่ ไหวได้ ดังกังสดาลที่
ถูกกําจัดแล้วไซร้ เธอนัน่ ย่อมเป็ นผูบ้ รรลุพระนิพพาน การกล่าวแข่งขันกัน ย่อมไม่มีแก่เธอ๔๔

๒. การไม่ ก ล่ า วนิ น ทาผูอ้ ื่ น เนื้ อ ความคาถาชี้ ให้เ ห็ น ว่ า การนิ น ทา
สรรเสริ ญย่อมเกิดขึ้นแก่คนทัว่ ไป พบในเรื่ องอตุลอุบาสก ในโกธวรรค กล่าวถึงอุบาสกคนหนึ่ ง
ชื่ออตุลกล่าวนินทาถึงพระเรวตะ พระสารี บุตร และพระอานนท์ต่อพระพุทธเจ้าว่าแสดงธรรมไม่ดี
พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรม ดังนี้
๔๓

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๑), ๑๙๕.
๔๔

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๕, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๒), ๘๒.

๑๙๐

โปราณเมตํ เนตํ อชฺ ชตนามิว น จาหุ ยญฺ เจ วิญฺญู เทวาปิ พฺรหฺ มุนาปิ
การนินทาหรื อการสรรเสริ ญนัน่ เป็ นของเก่า นัน่ ไม่ใช่เป็ นเหมือนมีในวันนี้ ชนทั้งหลาย ย่อม
นินทาผูน้ งั ่ นิ ่ งบ้าง ย่อมนินทาผูพ้ ูดมากบ้าง ย่อมนิ นทาผูพ้ ูดพอประมาณบ้าง ผูไ้ ม่ถูกนิ นทาไม่มี
ในโลก คนผูถ้ ูกนินทาโดยส่ วนเดียว ไม่ได้มีแล้ว จักไม่มี และไม่มีอยู่ในบัดนี้ หากว่า วิญญูชน
ใคร่ ครวญแล้วทุกๆวัน สรรเสริ ญผูใ้ ด ซึ่ งมีความประพฤติไม่ขาดสาย มีปัญญา ผูต้ ้ งั มัน่ ด้วยปั ญญา
และศี ล ใครเล่ า ย่อ มควรเพื่ อ ติ เ ตี ย นผู ้น้ ั น ผู ้เ ป็ นดั ่ งแท่ ง ทองชมพู นุ ท แม้เ ทพดาทั้งหลาย ก็
สรรเสริ ญเขา ถึงพรหม ก็สรรเสริ ญแล้ว๔๕

๓. การไม่พดู เท็จ เนื้อความของคาถา ชี้ให้เห็นว่าคนพูดเท็จย่อมได้รับผล
ของการพูดเท็จ ดังตัวอย่างเรื่ องนางจิญจมาณวิภา ในโลกวรรค กล่าวถึงนางจิญจมาณวิภาถูกพวก
เดียรถีร์จา้ งให้มาทําลายพระพุทธเจ้า นางจิญจมาณวิภาวางอุบายใส่ ร้ายว่าตั้งครรภ์กบั พระพุทธเจ้า
แต่ไม่สาํ เร็ จ ถูกชาวบ้านลงโทษ ขณะหนี ออกไปจากวิหารก็ถูกธรณี สูบ พระพุ ทธเจ้าทรงแสดง
ธรรมเกี่ยวกับเรื่ องของนางจิญจมาณวิภา ดังนี้
เอกธมฺ มมตีตสฺ ส มุสาวาทิสฺส วิติณฺณปรโลกสฺ ส นตฺ ถิ ปาปํ
บรรดาคําพูด ๑๐ คํา คําสัตย์แม้คาํ เดียว ย่อมไม่มีในผูม้ กั พูดเท็จ บุคคลเช่นนี้ยอ่ มไม่พบสมบัติ ๓
อย่างเหล่านี้คือ มนุษยสมบัติ เทพสมบัติ นิพพานสมบัติในอวสาน ความสงสัยว่าบาปนี้ ไม่พึงทํา
ย่อมไม่มี๔๖

๔. การไม่พดู เพ้อเจ้อ เนื้ อความของคาถาชี้ให้เห็นว่าไม่ควรพูดมาก ให้
พูดแต่สิ่ งที่มีประโยชน์ พูดด้วยปัญญา ไม่ฟุ้งซ่าน เช่นเรื่ องภิกษุ ๕๐๐ รู ป ในบัณฑิตวรรค กล่าวถึง
ภิกษุ ๕๐๐ รู ปไปจําพรรษาแล้วได้รับความลําบาก แต่เห็นพวกกินเดนยังกระทําอาการต่างๆโดยไม่
ทุกข์ร้อนกับทุพภิกขภัย พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรม ดังนี้
๔๕

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๑), ๒๙๑.
๔๖

เรื่องเดียวกัน, ๘๐.

๑๙๑

“สพฺพตฺ ถ เว สปฺปุริสา วชนฺ ติ กามกามา ลปยนฺ ติ สนฺ โต ในธรรมทั้งหมดต่างโดยธรรมมีขนั ธ์
๕ เป็ นต้น บุรุษดี ชื่อว่าสัตบุรุษเมื่อคร่ าฉันทะออกด้วยอรหัตตมรรคญาณ ชื่อว่าย่อมเว้นฉันทราคา
ได้แก่ ผูใ้ คร่ กาม หรื อ เพราะเหตุแห่งกาม คือเพราะกามเป็ นเหตุ สัตบุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็ น
ต้น ย่อมไม่บ่นเพ้อด้วยตนเองเลย ทั้งไม่ยงั ผูอ้ ื่นให้บ่นเพ้อ เพราะเหตุแห่งกาม”๔๗

๑.๑.๒.๓ การละเว้นความชัว่ ที่เป็ นมโนกรรม
๑. การไม่โลภ เนื้อความของคาถาชี้ให้เห็นว่าไม่ควรเห็นแก่ลาภสักการะ
ดังเช่นเรื่ องพระวนวาสีติสสเถระ ในพาลวรรค กล่าวถึงภิกษุท้ งั หลายสรรเสริ ญพระวนวาสีติสสะทํา
กรรมที่บุคคลทําได้ยากคือการละทิ ้ งลาภและสักการะทั้งหลายแล้วเข้าไปอยู่ในป่ า พระพุทธเจ้าจึง
ตรัสแสดงธรรม ดังนี้
อญฺ ญา หิ ลาภูปนิสา

อญฺ ญา นิพฺพานคามินี

เอวเมตํ อภิญฺญาย

ภิกฺขุ พุทฺธสฺ ส สาวโก

สกฺการํ นาภินฺนเทยฺย

วิเวกมนุพฺรูหเย

ข้อปฏิบตั ิอนั เข้าไปอาศัยลาภเป็ นอย่างอื่น ข้อปฏิบตั ิอนั ยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพานเป็ นอย่างอื่น
ภิก ษุ ผู ้เป็ นสาวกของพระพุ ท ธเจ้า ทราบเนื้ อความนั้น อย่างนี้ แล้ว ไม่ พึงเพลิ ดเพลิ น สัก การะ
พึงเจริ ญตามวิเวก๔๘

๒. การไม่พยาบาท ไม่คิดร้าย ไม่โกรธแค้น ผูอ้ ื่น เนื้ อความของคาถา
ชี้ให้เห็นว่าไม่ควรโกรธหรื อคิดพยาบาทผูอ้ ื่น เช่นเรื่ องความเกิดขึ้นของนางกาลียกั ษิณี ในยมกวรรค
กล่าวถึงนางยักษิณีตามมาเพื่อจะจับลูกของกุลธิดากิน ซึ่งเป็ นการจองเวรกันตั้งแต่ชาติก่อนๆ นาง
กุลธิดาจึงถวายทารกแดพระพุทธเจ้า นางยักษิณีตามมา พระพุทธเจ้าตรัสแสดงธรรม เพื่อให้เลิกจอง
เวรต่อกัน ดังนี้ “น หิ เวเรน อเวเรน จ สมฺมนฺ ติ เอส ธมฺโม สนนฺ ตโน ในกาลไหนๆ เวรทั้ง
๔๗

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๔, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๒), ๗๐.
๔๘

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓, พิมพ์ครั้งที่ ๑๙, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๑), ๒๘๔.

๑๙๒

หลายในโลกนี้ ย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลย ก็แต่ยอ่ มระงับได้ดว้ ยความไม่มีเวร ธรรมนี้เป็ นของเก่า”๔๙
นอกจากนี้ ยังปรากฏเนื้ อความว่ าผูท้ ี่ ไ ด้ชื่อ ว่าเป็ นคนดี ย่อมไม่พยาบาทผูอ้ ื่น เช่ น เรื่ อ ง
สามเณร ในพราหมณวรรค กล่าวถึงสามเณรที่เป็ นพระอรหันต์ ๔ รู ป ได้แก่ สังกิจจสามเณร บัณฑิต
สามเณร โสปากสามเณร และเรวตสามเณร ไปที่เรื อนของพราหมณี คนหนึ่ ง นางพราหมณี น้ ัน ไม่
พอใจที่ได้สามเณรมาฉันภัตตาหารที่เรื อนของตนจึงไม่ถวายอาหารใดๆ สามเณรจึงไม่ได้ฉันอาหาร
ในวันนั้น แต่ก็ไม่โกรธนางพราหมณี ภิกษุท้ งั หลายสนทนากันด้วยเรื่ องดังกล่าว พระพุทธเจ้าจึงทรง
แสดงธรรม ว่า “อวิรุทฺธ ํ เราย่อมเรี ยกบุคคลผูไ้ ม่เคี ยดแค้น ในบุคคลผูเ้ คียดแค้น ผูด้ บั เสี ยได้ใน
บุคคลผูม้ ีอาชญาในตน ผูไ้ ม่ถือมัน่ ในบุคคลผูถ้ ือมัน่ นั้น ว่าเป็ น พราหมณ์”๕๐
๓. การไม่เ ห็ น ผิด เนื้ อ ความของคาถาแสดงให้เ ห็ น ลัก ษณะของผูม้ ี
ความเห็นผิดเห็นชอบและผลของการเห็นผิด ดังตัวอย่างในเรื่ องสญชัย ในยมกวรรค กล่าวถึงสญชัย
ซึ่งเป็ นอาจารย์ของพระสารี บุตรและพระโมคคัลลานะปฏิเสธที่จะเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าตามคําเชิญ
ของลูกศิษย์ พระพุทธเจ้าจึงตรัสแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่ องของสัญชัย ดังนี้
อสาเร สารมติโน ความว่า ชนเหล่าใด มีปกติรู้ในสิ ่ งที่ไม่เป็ นสาระว่าเป็ นสาระ และเห็น
ในสิ ่ งอันเป็ นสาระว่า ไม่เป็ นสาระ ชนเหล่านั้น มีความดําริ ผิดเป็ นโจร ย่อมไม่ประสบสิ ่ งอันเป็ น
สาระ ชนเหล่าใดรู ้สิ่ งเป็ นสาระโดยความเป็ นสาระ และสิ ่ งไม่เป็ นสาระโดยความไม่เป็ นสาระ ชน
เหล่านั้น มีความดําริ ชอบเป็ นโคจร ย่อมประสบสิ ่ งเป็ นสาระ๕๑

จากตัวอย่างคําสอนที่เป็ นคาถาในพระธรรมบทเรื่ องให้ละเว้นการทําความชัว่ ลักษณะต่างๆ
มีค วามสัมพันธ์สอดคล้องกับคําสอนตามหลัก อกกุศลกรรมบถและกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ
๔๙

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๒๑, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๓), ๖๙.
๕๐

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๒), ๒๑๔.
๕๑

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๒๑, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๓), ๑๕๑.

๑๙๓

อย่างไรก็ตามอรรถกถาธรรมบทยังปรากฏคําสอนให้ละเว้นความชัว่ ทั้งปวงโดยไม่ได้ระบุลกั ษณะ
ของความชัว่ ว่าเป็ นแบบใด ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป
๑.๑.๒.๔ การละเว้นความชัว่ ทั้งปวง
นอกจากคําสอนให้ละเว้นความชัว่ ที่สามารถแบ่งตามลักษณะการกระทําทางกาย วาจา และ
ใจแล้ว ยังปรากฏคําสอนที่ให้ละเว้นความชัว่ ทั้งหลาย โดยไม่ระบุว่าเป็ นความชัว่ แบบใด เนื้อความ
ของคาถาแบ่งได้ ๒ ลักษณะ คือ การสอนให้ละเว้นจากความชัว่ ทั้งปวง และการสอนให้เห็นผล
ของการทําชัว่ ดังนี้
ก. การสอนให้ละเว้นความชัว่ ทั้งปวง คือบุคคลทั้งหลายควรละเว้นการ
ทําความชั ่ ว ทั้งหลาย กรรมใดที่ เป็ นความชั ่ ว ไม่พึงทํา พบ ๙ เรื่ อง เช่ น เรื่ องมหาธนวาณิ ช ใน
ปาปวรรค กล่าวถึงพ่อค้าคนหนึ่ งขนสิ นค้าไปขาย และนิ มนต์ภิกษุไปด้วยเพื่อถวายภัตตาหาร ใน
ระหว่างนั้น ได้ข่าวว่าโจรคอยซุ่ มเพื่อดักปล้นจึงหลีกเลี่ยงทางที่ โจรซุ่มอยู่ ภิกษุท้ งั หลายนั้นกลับ
มาแล้วทูลเรื่ องพ่อค้านั้นต่อพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมว่า “วาณิ โชว ภยํ มคฺ ค ํ
ความว่าบุคคลพึงเว้นกรรมชัว่ ทั้งหลายเสีย เหมือนพ่อค้ามีทรัพย์มาก มีพวกน้อย เว้นทางอันพึงกลัว
(และ) เหมือนผูต้ อ้ งการจะเป็ นอยู่ เว้นยาพิษเสียฉะนั้น”๕๒
ข. การสอนให้เห็นผลของการทําชัว่ กล่าวคือ ผูท้ ี่ทาํ กรรมชัว่ ย่อมได้รับ
ผลของการกระทํา นั้น ไม่ สามารถหลีก เลี่ย งได้ พบ ๑๙ เรื่ อง เช่ น เรื่ อ งสุ ปปพุ ทธศากยะ ใน
ปาปวรรค กล่าวถึงพระเจ้าสุปปพุทธะผูกอาฆาตพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ทาํ ให้พระนางพิมพาซึ่ง
เป็ น

พระธิดาออกบวช และทําให้พระเทวทัตบวชแล้วตั้งตนเป็ นผูม้ ีเวรต่อพระพุทธเจ้าจนถูก

ธรณี สูบ เมื่อทราบว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปทรงรับนิมนต์ที่ใดก็ส่งคนไปปิ ดทางเสด็จ พระพุทธเจ้า
จึงตรัสว่าสุ ปปพุทธะจะถูก ธรณี สูบในอีก ๗ วันข้างหน้า สุ ปปพุทธะจึ งป้ องกันตัวเองทุก วิถีทาง
พระพุทธเจ้าตรัสแสดงธรรมแก่ภิกษุท้ งั หลายเกี่ยวกับเรื่ องนี้ว่า

๕๒

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๕, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๒), ๓๓.

๑๙๔

น อนฺ ตลิกฺเข น มุทฺทมชฺ เฌ ความว่า คนที่ทาํ กรรมชัว่ ไว้ หนี ไปแล้วในอากาศ ก็ไม่พึงพ้น
จากความชัว่ ได้ หนีไปในท่ามกลางมหาสมุทร ก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชัว่ ได้ หนี เข้าไปสู่ ซอกแห่ ง
ภูเขา ก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชัว่ ได้ (เพราะ) เขาอยู่แล้วในประเทศแห่ งแผ่นดิน โอกาสพึงพ้นจาก
กรรมชัว่ หามีอยูไ่ ม่๕๓

คําสอนเรื่ องการละเว้นจากการทําความชัว่ ที่พบมากที่สุดคือ การสอนให้ละเว้นจากความ
ชัว่ ทั้งหลายโดยไม่ระบุว่าเป็ นความชัว่ ลักษณะใด โดยเห็นได้จากคาถาที่เป็ นคําสอนเรื่ องความชัว่
ไม่มีส่วนที่ระบุพฤติกรรมในเรื่ อง แต่เน้นสอนให้เห็นว่าคนที่ทาํ กรรมชัว่ ย่อมได้รับผลเดือดร้อน
ตามมา แสดงให้เห็นว่าคาถามีเนื้ อหาเป็ นกลางใช้กบั พฤติกรรมความชัว่ แบบใดก็ได้ เมื่อขึ้นชื่อว่า
ความชัว่ แล้วย่อมเป็ นสิ่ งที่ทุกคนควรหลีกเลี่ยง เพราะคนที่ทาํ กรรมชัว่ จะต้องได้รับผลกรรมอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะที่การละเว้นความชัว่ ที่เป็ นการกระทําทั้งทางกาย วาจา และใจ พบคําสอน
การละเว้นความชัว่ ทางกายมากที่สุด สอดคล้องกับความชัว่ ที่ยกมาเป็ นตัวอย่างพฤติกรรมซึ่งพบ
ความชัว่ ที่เป็ นกายกรรมมากที่สุด เพราะการกระทําที่ผา่ นออกมาทางกายเป็ นสิ่ งที่สร้างผลกระทบ
มาก และเป็ นสิ่ งที่แก้ไขไม่ได้ ในขณะที่ความชัว่ ทางวาจาและใจ เมื่อทําแล้วส่ งผลกระทบต่อผูอ้ ื่น
น้อย และผูก้ ระทํายังมีโอกาสแก้ไขการกระทํานั้นได้
การที่ ในที่ สุดพบคําสอนให้ละเว้น ความชั ่ ว ทั้งปวงมากที่ สุด เพราะไม่อาจยกตัว อย่า ง
พฤติกรรมที่เป็ นความชัว่ ได้ท้ งั หมด ทั้งนี้บุคคลต้องพิจารณาจากเจตนาและผลของการกระทํา หาก
การกระทําที่เกิดจากเจตนาอกุศลย่อมถือเป็ นกรรมชั ่ ว บุคคลพึงละเว้น การพบลักษณะการสอน
ดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นถึงการป้ องกันการกระทําที่เป็ นกรรมชัว่ ไม่ให้เกิดขึ้น โดยดูจากตัวอย่างที่
ยกมาเพื่อให้เห็นแนวทางแก้ไขหากกรรมนั้นเกิ ดขึ้นแล้ว และคําสอนให้ละเว้นความชัว่ ทั้งปวง
เพื่อให้พิจารณาว่าหากกรรมใดจะเกิดขึ้นจากเจตนาอกุศลหรื อให้ผลร้ายก็ให้ป้องกันด้วยการละเว้น
การกระทํานั้นทันที

๕๓

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๕, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๒), ๖๔.

๑๙๕

๑.๒ การทําความดี
การทําความดี คื อ การกระทําที่ ส่ งผลดี ต่ อ ตนเองและผูอ้ ื่น เป็ นการกระทําที่ เป็ นกุศ ล
เรี ยกว่า กุศลกรรม ต้นเหตุ ของความดี มี ๓ ประการ คือ อโลภะ คื อ ไม่โลภ อโทสะ คือ ไม่คิ ด
ประทุษร้าย และอโมหะ คือไม่หลง (ปั ญญา) การทําความดีจึงทําให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ผูอ้ ื่น คําสอนเรื่ องการทําความดีประกอบด้วยการทําความดีลกั ษณะต่างๆ และคาถาคําสอนที่ให้ทาํ
ความดี
๑.๒.๑ การทําความดี ลกั ษณะต่างๆ ในอรรถกถาธรรมบทปรากฏการทําความดี
เรี ยงลําดับจากมากไปน้อย ๕ แบบ ได้แก่ การปฏิบตั ิธรรม การทําทาน การไม่โกรธ การบูชาสิ่ งที่
ควรบูชา และการสันโดษ ดังนี้
๑. การปฏิบตั ิธรรม คือ การทําความดีตามหลักธรรม บําเพ็ญสมณธรรม
ฝึ กฝนอบรมตนเองให้ถึงพร้อมด้วยศีลและปัญญา เป็ นการปฏิบตั ิเพื่อมุ่งบรรลุธรรมตั้งแต่ข้ นั โสดา
ปัตติผล จนถึงอรหัตผล พบในกลุ่มเรื่ องต่างๆดังนี้
กลุ่มเรื่ องพระอรหันต์ พบ ๓๓ เรื่ อง๕๔ เช่น เรื่องสุ ขสามเณร กล่าวถึงสุ ขกุมารบรรพชา
เป็ นสามเณร แล้วตั้งใจฝึ กสมณธรรมจนบรรลุอรหัตผล เรื่องพระวังคีสเถระ กล่าวถึงวังคีสะเป็ น
นักทํานาย แต่ไม่รู้สถานที่เกิดของกะโหลกศีรษะผูน้ ิพพาน จึงขอบวชในพระพุทธศาสนา แล้วตั้งใจ
บําเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุอรหัตผล เป็ นต้น
กลุ่มเรื่ องภิกษุ – ภิกษุณีทวั ่ ไป พบ ๑ เรื่ อง๕๕ คือ เรื่องภิกษุทูลถามปัญหา กล่าวถึงพราหมณ์
สองคนซึ่งในอดีตชาติเป็ นพุทธบิดาและพุทธมารดา นิมนต์พระพุทธเจ้าและภิกษุท้ งั หลายเพื่อถวาย
ภัตตาหารตลอดสามเดือน ฟังธรรมและประพฤติอยูใ่ นธรรม ได้บรรลุอนาคามิผล
กลุม่ เรื่ องอุบาสก – อุบาสิกา พบ ๑๐ เรื่ อง๕๖ เช่น เรื่องจิตตคฤหบดี กล่าวถึงจิตตคฤหบดี
เป็ นผูต้ ้ งั มัน่ ในการปฏิบตั ิธรรม รักษาศีลและฟังธรรมสมํ่าเสมอ เป็ นต้น

๕๔

ตารางที่ ๒ เรื่ องที่ ๗, ๒๑, ๒๘, ๓๐, ๓๑, ๓๒, ๓๖, ๓๘, ๔๑, ๔๒, ๕๑, ๕๔, ๕๕, ๕๗, ๕๘, ๕๙, ๖๓, ๖๔, ๖๕,

๘๒, ๘๕, ๘๖, ๙๑, ๙๕, ๙๘, ๑๐๒, ๑๑๒, ๑๑๓, ๑๑๔, ๑๑๕, ๑๑๖, ๑๑๗ และ ๑๑๘.
๕๕

ตารางที่ ๓ เรื่ องที่ ๓๑.

๕๖

ตารางที่ ๔ เรื่ องที่ ๑, ๗, ๙, ๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๖, ๒๕, ๓๐ และ ๕๒.

๑๙๖

กลุ่มเรื่ องบุคคลนอกพระพุทธศาสนา พบ ๑ เรื่ อง๕๗ ได้แก่ เรื่องบุ รุษผู้ฆ่าโจรมีเคราแดง
กล่าวถึงเพชฌฆาตคนหนึ่งลาออกจากงาน แล้วได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า ปฏิบตั ิตามหลักธรรม
ได้บรรลุโสดาปัตติผล
การบําเพ็ญสมณธรรม คือ การปฏิบตั ิต ามธรรมของผูส้ งบ เป็ นการปฏิบตั ิเพื่อระงับบาป
เพื่อเป็ นพระอริ ยบุคคล คือ ผูบ้ รรลุธรรมวิเศษ มี ๔ ระดับ ได้แก่ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระ
อนาคามี และพระอรหันต์ จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าพบความดีเรื่ องการปฏิบตั ิธรรมในกลุ่ม
พระอรหันต์มากที่สุด โดยไม่จาํ เป็ นว่าพระอรหันต์เหล่านั้นจะต้องบวชเป็ นภิกษุมาก่อน เพราะบาง
องค์ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ก่อนแล้วจึงขอบวชในพระพุทธศาสนา แสดงให้เห็นถึงเป้ าหมายใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเพื่อให้บุคคลทุกประเภททั้งนักบวชและบุคคลธรรมดา
สามารถเข้าถึงคําสอนและบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้
การปฏิบตั ิธรรมเป็ นสิ่ งที่บุคคลพึงกระทําเพื่อให้เกิดผลดีท้ งั ต่อตนเองและผูอ้ ื่น ผูท้ ี่ต้ งั มัน่
ในการปฏิบตั ิธรรมจะได้ชื่อว่าเป็ นผูไ้ ม่ประมาท ดังนั้นความดีเรื่ องการปฏิบตั ิธรรม การรักษาศีลจึง
หมายรวมถึงคําสอนเรื่ องความไม่ประมาทด้วย โดยจะกล่าวในหัวข้อคําสอนการทําความดี
๒. การทําทาน คื อ การให้ การมอบของแก่ ผอู้ ื่น การสละสิ่ งของหรื อ
ทรัพย์ของตนเพื่อประโยชน์แก่ผอู้ ื่น ประเภทของทานแบ่งออกเป็ น อามิสทาน คื อ การให้สิ่ งของ
และธรรมทาน คือ การให้ธรรม ทานที่ไม่ถือว่าเป็ นทานและเป็ นบาป ได้แก่ มัชชทาน คือ การให้
นํ้ าเมา สมัชชทาน คือ การให้มหรสพ อิตถีทาน คือ การให้สตรี อุสภทาน คือ การปล่อยโคอุสภะ
เข้าไปในฝูงโค และจิตรกรรมทาน คือ การให้ภาพยัว่ ยุกิเลส เช่น ภาพสตรี และบุรุษเสพเมถุน๕๘
สมบัติของทานต้องประกอบด้วย วัตถุบริ สุทธิ์ คือ ของที่ให้เป็ นของตนซึ่งได้มาโดยสุ จริ ต บุคคล

๕๗

ตารางที่ ๕ เรื่ องที่ ๑๗.

๕๘

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, (กรุ งเทพฯ : ธน

ธัชการพิมพ์, ๒๕๕๓), ๑๒๘.

๑๙๗

บริ สุทธิ์ คือ การให้แก่บุคคลที่ควรให้ซ่ึงเป็ นคนดี ไม่ประพฤติชวั ่ และเจตนาบริ สุทธิ์ คือ มีเจตนา
บริ สุทธิ์ท้ งั ในเวลาก่อนให้ ขณะที่ให้ และหลังให้ไปแล้ว๕๙ พบใน ๔ กลุ่มเรื่ องดังนี้
กลุ่มเรื่ องพระอรหันต์ พบ ๒ เรื่ อง๖๐ ได้แก่ เรื่องถวายบิณฑบาตแก่ พระมหากัสสปเถระ
กล่าวถึงท้าวสักกะปลอมเป็ นคนเข็ญใจถวายภัตตาหารแด่พระมหากัสสปเถระด้วยความเลื่อมใส
เรื่องพระวนวาสีตสิ สเถระ กล่าวถึงพระวนวาสี ติสสะซึ่งในอดีตชาติเคยถวายข้าวและผ้าสาฎกแด่
พระสารี บุตรเถระ เมื่อตายแล้วเกิดในตระกูลอุปัฏฐากของพระสารี บุตร ระหว่างมารดาตั้งครรภ์ก็
ถวายทานแด่พระสงฆ์จาํ นวนมาก เมื่อเกิดมาอายุ ๗ ขวบ บวชเป็ นสามเณรแล้วถวายผ้าหนึ่ งพันผืน
กับถวายภัตตาการแด่ ภิ ก ษุ เมื่อถึง ฤดูหนาวบิ ณ ฑบาตได้ผา้ กัมพลจํานวนมากก็ ถวายแด่ ภิ ก ษุ
ทั้งหลาย
กลุ่มเรื่ องภิกษุ – ภิกษุณีทวั ่ ไป พบ ๑ เรื่ อง๖๑ คือ เรื่องพระอุตตราเถรี กล่าวถึงภิกษุณีชื่อ
อุตตรา เห็นภิกษุรูปหนึ่งยังไม่ได้อาหารจึงถวายอาหารที่ตนบิณฑบาตได้มาแด่ภิกษุรูปนั้น
กลุ่มเรื่ องอุบาสก – อุบาสิกา พบ ๙ เรื่ อง๖๒ เช่น เรื่องอสทิสทาน กล่าวถึงพระเจ้าปเสนทิ
โกศลและพระนางมัลลิกาเทวีจดั ถวายทานครั้ งยิ่งใหญ่แด่ พระพุทธเจ้าและภิ ก ษุท้ งั หลาย เรื่ อ ง
ปั ญจัคคทายกพราหมณ์ กล่าวถึงพราหมณ์ผหู้ นึ่ งถวายทานอันเลิศทั้ง ๕ ได้แก่ ทานอันเลิศในนา
ทานอันเลิศในลาน ทานอันเลิศในคราวนวด ทานอันเลิศในคราวเทข้าวสารลงหม้อ และทานอันเลิศ
ในคราวคดข้าวสุกใส่ภาชนะ จึงได้ชื่อว่า ปัญจัคคทายก
กลุ่มเรื่ องบุคคลนอกพระพุทธศาสนา พบ ๔ เรื่ อง๖๓ เช่น เรื่ องสุมนมาลากาล กล่าวถึงนาย
สุ ม นซึ่ ง มี ห น้า ที่ ส่ ง ดอกไม้เ ข้า วัง เห็ น พระพุ ท ธเจ้า แล้ว เลื่ อ มใสจึ ง ถวายดอกไม้ท้ ัง หมดแด่
พระพุทธเจ้า เรื่องพราหมณ์ ชื่อจูเฬกสาฎก กล่าวถึงพราหมณ์สองสามีภ รรยาถวายผ้าสาฎกที่ มี
เพียงผืนเดียวแด่พระพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใส เป็ นต้น
๕๙

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ, มงคลชีวิต ฉบับ ทางก้ าวหน้ า, (กรุ งเทพฯ : ชมรมพุทธศาสน์สากล ในอุปถัมภ์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, ๒๕๔๘), ๑๓๒.
๖๐

ตารางที่ ๒ เรื่ องที่ ๑๙ และ ๒๔.

๖๑

ตารางที่ ๓ เรื่ องที่ ๑๙.

๖๒

ตารางที่ ๔ เรื่ องที่ ๕, ๒๙, ๔๐, ๔๕, ๔๙, ๕๗, ๕๘, ๕๙ และ.

๖๓

ตารางที่ ๕ เรื่ องที่ ๑๓, ๒๓, ๒๔ และ ๔๐.

๑๙๘

การทําทานส่วนใหญ่เป็ นการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและภิกษุท้ งั หลาย จึงพบมากในกลุม่
เรื่ องของอุบาสก – อุบาสิ กา เนื่ องจากเป็ นกลุ่มคนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา มี
กําลังกายและกําลังทรัพย์ในการทําทาน อีกทั้งยังเป็ นสมบัติของอุบาสกข้อหนึ่งจาก ๕ ข้อ๖๔ คือ การ
ขวนขวายในการอุปถัมภ์บาํ รุ งพระพุทธศาสนา
๓. การไม่โกรธ ได้แก่ การเว้นจากโกธะ คือ ความโกรธ ความขุ่นเคือง
และการเว้นจากโทสะ คือ ความคิดประทุษร้าย แม้ว่าจะมีผอู้ ื่นมาทําให้ตนเองเดือดร้อนก็ไม่โกรธ
หรื อจองเวรกลับไป พบใน กลุ่มเรื่ องพระอรหันต์และกลุ่มเรื่ องอุบาสก-อุบาสิกา ดังนี้
กลุ่มเรื่ องพระอรหันต์ พบ ๗ เรื่ อง๖๕ เช่น เรื่องพระสารีบุตรเถระ กล่าวถึงพราหมณ์คน
หนึ่งตีพระสารี บุตรเถระเพื่อทดสอบว่าพระเถระจะโกรธหรื อไม่ พระสารี บุตรไม่โกรธพราหมณ์
เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ กล่าวถึงพระลกุณฏกภัททิยเถระมักถูกสามเณรล้อเลียนเรื่ องรู ปร่ างเล็ก
แต่พระเถระไม่โกรธและไม่ประทุษร้ายต่อสามเณรเหล่านั้น เป็ นต้น
กลุ่มเรื่ องอุบาสก – อุบาสิกา พบ ๒ เรื่ อง๖๖ ได้แก่ เรื่องพระนางสามาวดี กล่าวถึงพระนาง
สามาวดีถกู พระนางมาคันทิยาปองร้ายจนถึงแก่ชีวติ แต่ก่อนตายก็ไม่ได้โกรธและไม่พยาบาทต่ออีก
ฝ่ าย เรื่องอุตตราอุบาสิ กา กล่าวถึงนางอุตตราถูกนางสิ ริมาทําร้ายด้วยการเทนํ้ าร้อนใส่ แต่ก็ไม่
โกรธและให้อภัยนางสิริมา
๔. การบูชาสิ่ งที่ควรบูชา การบูชา คือ การนําสิ่ งของ เช่น ดอกไม้ ของ
หอม อาหาร ทรัพย์ มามอบให้เพื่อแสดงความซาบซึ้งพระคุณ รวมถึงการมองเห็นความดีงาม การ
เคารพนับถือ และการชื่นชมเชิด ชู การบูชามี ๒ ลักษณะ ได้แก่ อามิสบูชา คือ การบูชาด้วยวัต ถุ
สิ่ งของ รวมถึงการนอบน้อมใจ การแสดงความเคารพโดยอาจไม่ได้มีสิ่ งของ และธรรมบูชา คือ
การบูชาด้วยการปฏิบตั ิให้บรรลุจุดหมายที่ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมไว้ ในอรรถกถาแห่ ง
๖๔

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, (กรุ งเทพฯ :

ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๕๓), ๓๙๙.
๖๕

ตารางที่ ๒ เรื่ องที่ ๒๙, ๓๔, ๓๕, ๙๔, ๙๙, ๑๐๓ และ ๑๐๔.

๖๖

ตารางที่ ๔ เรื่ องที่ ๓ และ ๔๒.

๑๙๙

มงคลสูตร กล่าวถึงการบูชา ไว้ ๒ อย่าง คือ อามิสบูชา และปฏิบตั ิบูชา โดยปฏิบตั ิบูชา คือ การบูชา
ด้วยการปฏิบตั ิ ได้แก่ การบูชาพระพุทธเจ้าด้วยสรณคมณ์ การรับสิกขาบทมารักษาเพื่อให้เป็ นผูม้ ีศีล
การถืออุโบสถและคุณความดีต่างๆ ตลอดจนการเคารพดูแลบิดามารดาและปูชนียบุคคลทั้งหลาย๖๗
จะเห็ น ได้ว่าทั้งธรรมบูชาและปฏิบัติ บูชาต่ างก็มีค วามหมายเหมือนกัน คื อ เน้น การปฏิบัติ ตาม
หลักธรรม ความดีที่จดั อยูใ่ นกลุ่มการบูชาสิ่ งที่ควรบูชาที่ปรากฏในอรรถกถาธรรมบทส่ วนใหญ่
เป็ นอามิส บู ชา ปรากฏเนื้ อ ความคาถา ๓ ลัก ษณะ ได้แ ก่ การบู ช าบุ ค คลที่ ค วรบูช า การถื อ
พระรัตนตรัยเป็ นที่พ่งึ และการเป็ นผูว้ ่าง่าย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ก. การบูชา การนอบน้อมบุคคลที่ควรบูชา พบในกลุ่มเรื่ องพระ
อรหันต์ และกลุ่มเรื่ องอุบาสก – อุบาสิกา ดังนี้
กลุ่มเรื่ องพระอรหันต์ พบ ๑ เรื่ อง๖๘ คือ เรื่องพระสารีบุตรเถระ กล่าวถึงพระสารี บุตรเถระ
แสดงความเคารพพระอัสสชิซ่ึงเป็ นอาจารย์ เมื่อพระอัศสชิอยูท่ างทิศใด พระสารี บุตรก็ไหว้ทิศนั้น
กลุ่มเรื่ องอุบาสก – อุบาสิกา พบ ๓ เรื่ อง๖๙ ได้แก่ เรื่องสุ มนาเทวี กล่าวถึงนางสุ มนาบรรลุ
สกทาคามิผล ก่อนตายเรี ยกบิดาว่าน้องเพราะบิดาบรรลุธรรมโสดาปัตตผล พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็ น
สิ่ งที่ถกู ต้องแล้ว เรื่องฉัตตปาณิอุบาสก กล่าวถึงฉัตตปาณิ เข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าอยู่และไม่ถวายบังคม
พระราชาที่เสด็จมา เพราะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็ นผูท้ ี่ใหญ่กว่า เรื่องท้ าวสั กกะ กล่าวถึงท้าวสักกะ
คอยอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า นําภาชนะพระบังคลหนัก ขึ้นทูนเหนื อเศียรโดยไม่รั งเกียจว่าเป็ นของ
สกปรก เพราะท้าวสักกะเลื่อมใสพระพุทธเจ้า
ข. การถื อ พระรั ต นตรั ย เป็ นที่ พ่ึ ง

มี ศ รั ท ธาตั้ งมั ่ น ใน

พระพุทธศาสนา พบในกลุ่มเรื่ องพระอรหันต์และกลุ่มเรื่ องอุบาสก – อุบาสิกา ดังนี้

๖๗

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, (กรุ งเทพฯ :

ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๕๓), ๑๘๖.
๖๘

ตารางที่ ๒ เรื่ องที่ ๙๖.

๖๙

ตารางที่ ๔ เรื่ องที่ ๒, ๘ และ ๓๗.

๒๐๐

กลุ่มเรื่ องพระอรหันต์ พบ ๑ เรื่ อง๗๐ คือ เรื่องพระมหากัปปิ นเถระ กล่าวถึงพระราชาชื่อ
พระเจ้ามหากัปปิ นะ ให้คนคอยสื บเรื่ องการเกิด ของพระรัต นตรั ย เมื่อได้ข่าวการเกิดแล้วก็สละ
ราชสมบัติออกบวช
กลุ่มเรื่ องอุบาสก – อุบาสิกา พบ ๔ เรื่ อง๗๑ เช่น เรื่ องสุปปพุทธกุฏฐิ กล่าวถึง

สุปป

พุทธกุฏฐิปฏิเสธข้อเสนอของท้าวสักกะที่จะมอบอริ ยทรัพย์ ๗ อย่างเพื่อแลกกับการละทิ ้ ง พระ
รัตนตรัย เรื่องนายทารุ สากฏิกะ กล่าวถึงเด็กคนหนึ่งเจริ ญพุทธานุสติทาํ ให้รอดพ้นจากอันตรายใน
ป่ าได้ เป็ นต้น
ค. การเป็ นผูว้ ่าง่าย พบในกลุ่มเรื่ องพระอรหันต์ ๑ เรื่ อง๗๒ คื อ
เรื่องพระราธเถระ กล่าวถึงพราหมณ์ชื่อราธะบวชกับพระสารี บุตร เป็ นผูว้ ่าง่ายปฏิบตั ิตามคําสอน
ของพระเถระ ต่อมาได้บรรลุอรหัตผล
๕. การสันโดษ หมายถึงไม่โลภ เป็ นผูส้ งบ พบในกลุ่มเรื่ องพระอรหันต์
โดยพบ ๓ เรื่ อง๗๓ ได้แก่ เรื่องพระติสสเถระผู้มปี กติอยู่ในนิคม กล่าวถึงพระติสสเถระเป็ นผูม้ กั น้อย
สัน โดษ บิณ ฑบาตเฉพาะในละแวกบ้า นญาติ เท่ านั้น โดยอาศัยอาหารเพื่อดํารงชี พ ไม่ต ้องการ
อาหารอันประณี ต เรื่องพระเถระชื่อเอกวิหารี กล่าวถึงพระเถระรู ปหนึ่ งเป็ นผูอ้ ยู่รูปเดียวไม่ขอ้ ง
เกี่ยวกับใคร เรื่องพระสันตกายเถระ กล่าวถึงพระสันตกายเถระเป็ นผูม้ ีอตั ภาพสงบ มีกาํ เนิ ดมาจาก
ราชสีห์
เมื่อพิจารณาเรื่ องการทําความดีที่ปรากฏตัวอย่างให้เห็นเป็ นพฤติกรรมในอรรถกถาธรรม
บทพบว่า ความดีที่พบมากในอรรถกถาธรรมบทคือการปฏิบตั ิธรรม และพบมากที่สุดในกลุ่มเรื่ อง
พระอรหันต์ แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เมื่อเกิดมาแล้วควรทําความดีให้มาก และความดีที่พึงมีทุกคนคือ
การปฏิบตั ิธรรม เพื่อฝึ กฝนตนเอง อบรมตนเองให้ถึงพร้อมด้วยศีลและปั ญญา โดยกลุ่มบุคลที่เป็ น
๗๐

ตารางที่ ๒ เรื่ องที่ ๒๗.

๗๑

ตารางที่ ๔ เรื่ องที่ ๑๐, ๓๑, ๕๑ และ ๕๓.

๗๒

ตารางที่ ๒ เรื่ องที่ ๒๕.

๗๓

ตารางที่ ๒ เรื่ องที่ ๙, ๗๖ และ ๘๘.

๒๐๑

พระอรหันต์เป็ นผูท้ ี่ปฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบ ฝึ กฝนตนเองอยู่เสมอ ทําให้สามารถบรรลุธรรมสูงสุ ดคือ
อรหัตผลได้
การทําความดี เป็ นกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทาํ โดยนอกจากปรากฏเป็ นพฤติกรรม
ของบุ ค คลอย่า งชัด เจนตามที่ เ สนอมาในข้างต้น แล้ว ยัง มี อี ก หลายเรื่ องที่ ไ ม่ ป รากฏตัว อย่า ง
พฤติกรรมของบุคคล โดยเป็ นเรื่ องที่มุ่งสอนให้ทาํ ความดีซ่ึงปรากฏอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก โดยจะกล่าว
ในหัวข้อต่อไป
๑.๒.๒ คําสอนเรื่ องการทําความดี
คําสอนเรื่ องการทําความดีที่ปรากฏในคาถาพระธรรมบทมีท้ งั ความดีที่มีตวั อย่างการกระทํา
ของบุคคล และคําสอนที่มีผทู้ ูลถามพระพุทธเจ้า แสดงให้เห็นถึงลักษณะความดีที่พระพุทธเจ้าทรง
ให้ทาํ และลักษณะของคนที่ได้ชื่อว่าเป็ นคนดีในทรรศนะของพระพุทธศาสนา โดยคําสอนเรื่ องการ
ทําความดีที่พบในอรรถกถาธรรมบท แบ่งเป็ น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ระบุลกั ษณะความดี และกลุ่มที่ไม่
ระบุลกั ษณะความดี
๑.๒.๒.๑ คําสอนที่ระบุลกั ษณะความดี เนื้ อความของคาถามุ่งสอนให้
คนทําความดีในลักษณะต่างๆ แบ่งเป็ นการทําความดีทางกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ดังนี้
ก. การทําความดีทางกายกรรม ได้แก่
๑. การฝึ กตน คือ การฝึ กฝน อบรมทั้งกายและใจให้อยู่
ในกรอบระเบียบ ฝึ กตนเองให้มีความดี ท้ งั ทางกาย วาจา และใจ พบ ๑๔ เรื่ อง เช่น เรื่ องบัณฑิ ต
สามเณร ในบัณฑิตวรรค กล่าวถึงบัณฑิตสามเณรบําเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุอรหันต์ แล้วนั ่ งฉัน
ภัตตาหาร แต่เวลาล่วงเข้าถึงบ่าย เพราะเทพยดาทั้งหลายช่วยกันอารักขาบัณฑิตสามเณรให้บรรลุ
อรหัตผล เมื่อสามเณรบรรลุแล้ว จึ งปล่อยเวลาให้เดิ นตามปกติ ภิก ษุ ท้ งั หลายไม่เข้า ใจจึ งพากัน
ถกเถียงว่าเหตุใดบัณฑิตสามเณรจึงฉันเสร็ จในเวลาบ่าย พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรม ดังนี้

๒๐๒

“อุทกํ หิ นยนฺ ติ เตชนํ ความว่า อันคนไขนํ้ าทั้งหลายย่อมไขนํ้ า ช่างศรทั้งหลายย่อมดัด
ศร ช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้ บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึ กตน”๗๔
เรื่ องมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ ในอัตตวรรค กล่าวถึงภิกษุณีซ่ึงเป็ นมารดาของกุมารกัสสปะ
เศร้าโศกเพราะอาลัยบุตรที่ตอ้ งแยกกัน แต่พระกุมารกัสสปะบรรลุอรหัตผลแล้วจึงกล่าวถ้อยคําให้
ภิกษุณีหมดความอาลัย จากนั้นก็บรรลุอรหัตผล ภิกษุท้ งั หลายจึงสนทนากันว่าธรรมของพระองค์ทาํ
ให้ภิกษุณีน้ นั และพระกุมารกัสสปได้บรรลุอรหัตผล พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าในกาลก่อนพระองค์ก็
เป็ นที่พ่งึ ของคนทั้งสอง แล้วทรงแสดงธรรมดังนี้
“อตฺ ตา หิ อตฺ ตโน นาโถ ความว่า ตนแลเป็ นที่พ่งึ ของตน บุคคลอื่นใครเล่า พึงเป็ นที่พ่ึง
ได้ เพราะบุคคล มีตนฝึ กฝนดีแล้ว ย่อมได้ที่พ่งึ ที่บุคคลได้โดยยาก”๗๕
๒. การไม่ประมาท คือ ความเป็ นอยู่อย่างไม่ขาดสติ
ความระมัด ระวังที่จ ะไม่ทาํ เหตุ แห่ งความผิดพลาดเสี ยหายและไม่ละเลยโอกาสที่จะทําเหตุ แห่ ง
ความดีงามและความเจริ ญ พบ ๑๐ เรื่ อง ตัวอย่างคําสอน เช่น เรื่ องพระนางสามาวดี ในอัปปมาท
วรรค กล่าวถึงพระนางสามาวดีและบริ วารถูกพระนางมาคันทิยาจุดไฟเผาพระตําหนักถึงแก่ชีวิต
ทั้งหมด จากนั้นพระนางมาคันทิยาและบริ วารถูกลงโทษประหารชีวิต ภิกษุท้ งั หลายจึงสนทนากัน
ว่าเหตุการณ์เหล่านี้ใครเป็ นผูช้ ื่อว่าตายแล้ว พระพุทธเจ้าจึงตรัสแสดงธรรมดังนี้

๗๔

อปฺปมาโท อมตํ ปทํ

ปมาโท มจฺ จุโน ปทํ

อปฺปมตฺ ตา น มียนฺ ติ

เย ปมตฺ ตา ยถา มตา

เอตํ วิเสสโต ญตฺ วา

อปฺปมาทมฺ หิ ปณฺ ฑิตา

อปฺปมาเท ปโมทนฺ ติ

อริ ยานํ โคจเร รตา

เต ฌายิโน สาตติกา

นิจฺจ ํ ทฬฺหปรกฺกมา

ผุสนฺ ติ ธีรา นิพฺพานํ

โยคกฺเขมํ อนุตฺตรํ

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๔, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๒), ๕๗.
๗๕

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๑), ๒๒.

๒๐๓

ความว่า ความไม่ประมาทเป็ นเครื่ องถึงอมตะ ความประมาทเป็ นทางแห่ งมัจจุ ผูไ้ ม่ประมาทแล้ว
ชื่อว่าย่อมไม่ตาย ผูใ้ ดประมาทแล้ว ผูน้ ้ นั ย่อมเป็ นเหมือนคนตายแล้ว บัณฑิตรู ้ความนั ่ นโดยแปลก
กันแล้ว ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท บันเทิงอยู่ในความไม่ประมาท ยินดีในธรรมเป็ นที่โคจรของ
พระอริ ยะทั้งหลาย บัณฑิตผูไ้ ม่ประมาทเหล่านั้น มีความเพ่ง มีความเพียรเป็ นไปติดต่อ บากบัน่
มัน่ เป็ นนิตย์ เป็ นนักปราชญ์ ย่อมถูกต้องพระนิพพาน อันเป็ นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ ม๗๖

๓. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา พบ ๘ เรื่ อง ตัวอย่างคํา
สอน เช่น เรื่ องพราหมณ์ผเู้ ป็ นลุงของพระสารี บุตรเถระ ในอรหันตวรรค กล่าวถึงพระพุทธเจ้าแสดง
ธรรมแก่พราหมณ์ผเู้ ป็ นลุงของพระสารี บุตรที่ทูลขอให้พระองค์ตรัสบอกทางแห่งพรหมโลก ดังนี้
มาเส มาเส สหสฺ เสน โย ยเชถ สตํ สมํ เอกญฺ จ ภาวิตตฺ ตานํ ความว่า ผูใ้ ด พึงบูชาด้วย
ทรัพย์พนั หนึ่งทุกๆเดือนสิ ้ น ๑๐๐ ปี ส่ วนการบูชานั้นนั ่ นแลของผูท้ ี่พึงบูชาท่านผูม้ ีตนอบรมแล้ว
คนเดียว แม้ครู่ หนึ่ง ประเสริ ฐกว่าการบูชาของผูน้ ้ นั การบูชาสิ ้ น ๑๐๐ ปี จะประเสริ ฐอะไรเล่า๗๗

๔. การทําทาน พบ ๓ เรื่ อง ตัวอย่างคําสอน เช่น เรื่ อง
อังกุรเทพบุตร ในตัณหาวรรค กล่าวถึงบุญที่อินทกเทพบุตรถวายภิกษาทัพพีหนึ่ งแด่พระอนุ รุทธ
เถระ มีผลมากกว่าการสร้างเตาถวายสิ ้ น หมื่น ปี ของอังกุรเทพบุ ตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม
เกี่ยวกับเหตุดงั กล่าว ดังนี้
ติณโทสานิ เขตฺ ตานิ ความว่า นาทั้งหลายมี หญ้า เป็ นโทษ หมู่ สัตว์น้ ี ก็มีโทสะเป็ นโทษ
ฉะนั้นแล ทานที่ให้ในท่านผูป้ ราศจากราคะ จึ งเป็ นของมีผลมาก นาทั้งหลายมีหญ้าเป็ นโทษ หมู่
สัตว์น้ ี ก็มีโทสะเป็ นโทษ ฉะนั้นแล ทานที่ ให้ในท่านผู ้ปราศจากโทสะ จึ งเป็ นของมีผลมาก นา
ทั้งหลายมีหญ้าเป็ นโทษ หมู่สัตว์น้ ีกม็ ีโมหะเป็ นโทษ ฉะนั้นแล ทานที่ให้ในท่านผูป้ ราศจากโมหะ

๗๖

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑๘, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๑), ๙๑.
๗๗

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๔, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๒), ๑๖๙.

๒๐๔

จึงเป็ นของมีผลมาก นาทั้งหลายมีหญ้าเป็ นโทษ หมู่สัตว์น้ ีกม็ ีความอยากเป็ นโทษ ฉะนั้นแล ทานที่
ให้ในท่านผูป้ ราศจากความอยาก จึงเป็ นของมีผลมาก๗๘

๕. การคบคนดี ไม่คบคนพาล พบ ๖ เรื่ อง ตัวอย่างคํา
สอน เช่ น เรื่ องพระฉันนเถระ ในบัณฑิ ตวรรค กล่าวถึงพระฉัน นเถระมักกล่าวบริ ภาษพระอัค ร
สาวกทั้งสอง พระพุทธเจ้าตรัสเรี ยกมาประทานโอวาทถึง ๓ ครั้ง จากนั้นทรงเตือนให้พระฉันนะ
เห็นว่าพระอัครสาวกทั้งสองเป็ นกัลยานมิต รควรคบ ทรงแสดงธรรมว่า “น ภเช ปาปเก มิตฺเต
ความว่า บุคคลไม่ควรคบบาปมิตร ไม่ควรคบบุรุษตํ่าช้า ควรคบกัลยาฯมิตร ควรคบบุรุษสูงสุด”๗๙
๖. การมีความเพียร คือ ความบากบัน่ ความพยายามใน
การทํากิจต่างๆอย่างไม่ทอ้ ถอย พบ ๕ เรื่ อง ตัวอย่างคําสอน เช่นเรื่ องพระสัปปทาสเถระ ในสหัส
สวรรค กล่าวถึงภิกษุรูปหนึ่ งต้องการฆ่าตัวตาย แต่ในระหว่างนั้นใคร่ ครวญศีลของตน แล้วเจริ ญ
วิปัสสนาได้บรรลุอรหัตผล กําลังจะไปเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า ภิกษุท้ งั หลายไม่เชื่อว่าภิกษุน้ ันบรรลุ
อรหันต์ พระพุทธเจ้าเสด็จมาจึงทรงแสดงบุพกรรมของภิกษุน้ นั แล้วตรัสคาถาว่า “โย จ วสฺ สสตํ
ชีเว กุสีโต หี น วีริโย วิริย ํ อารภโต ทฬฺหํ ความว่า ก็ผใู้ ดเกียจคร้านมีความเพียรอัน ทราม พึง
เป็ นอยู่ ๑๐๐ ปี ความเป็ นอยูว่ นั เดียวของท่านผูป้ รารภความเพียรมัน่ ประเสริ ฐกว่าชีวิตของผูน้ ้ นั ”๘๐
๗. การสันโดษ คือ ความยินดี ความพอใจในของของ
ตน การมีความสุขด้วยเครื่ องเลี้ยงชีพที่หามาได้ดว้ ยความเพียรพยายามอันชอบธรรมของตน พบใน
เรื่ องพระเถระชื่อเอกวิหารี ในปกิณณกวรรค กล่าวถึงพระเถระรู ปหนึ่ งเป็ นผูอ้ ยู่คนเดียว เรื่ องของ
พระเถระเป็ นที่ทราบโดยทัว่ ไป ภิกษุท้ งั หลายทูลเรื่ องของพระเถระต่อพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึง
ทรงแสดงธรรม ดังนี้

๗๘

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๒), ๖๗.
๗๙

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๔, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๒), ๑๑.
๘๐

เรื่องเดียวกัน, ๒๐๔.

๒๐๕

“เอกาสนํ เอกเสยฺย ํ อตนฺ ทิโต เอฏด ทมยมตฺ ตานํ วนนฺ เต รมิโต สิ ยา ความว่า ภิกษุพึง
เสพที่นงั ่ คนเดียว ที่นอนคนเดียว พึงเป็ นผูเ้ ดียวไม่เกียจคร้านเที่ยวไป เป็ นผูเ้ ดียว ทรมานตน เป็ นผู้
ยินดียงิ่ ในราวป่ า”๘๑
๘. การรู้ประมาณในโภชนะ คือ การกําหนดรู้ในการ
บริ โภคที่เหมาะสมกับตนเอง พบ ๒ เรื่ อง ซึ่งเป็ นเรื่ องพระเจ้าปเสนทิโกศลทั้ง ๒ เรื่ อง กล่าวถึงพระ
เจ้าปเสนทิโกศลเสวยพระกระยาหารมาก ทําให้มีพระวรกายอ้วนพี เมื่อทรงง่วงก็ไม่สามารบรรทม
ได้ จึงเสด็จมาเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมเพื่อให้เห็นโทษของการกินจุ ดังนี้
มิทฺธี ยทา มหคฺ ฆโส นิวาปปุฏฺ โฐ ความว่า ในกาลใด บุคคลเป็ นผูก้ ินมาก มักง่วง และมัก
นอนหลับกระสับกระส่ ายประหนึ่งสุ กรใหญ่ที่ถูกปรนปรื อด้วยอาหารฉะนั้น ในกาลนั้นเขาเป็ นคน
มึนซึ ม ย่อเข้าไปถึงห้องรํ่าไป คนผูม้ ีสติทุกเมื่อ รู ้จกั ประมาณในโภชนะที่ได้แล้วนั้น ย่อมมีโรคภัย
ไข้เจ็บน้อย แก่ชา้ อายุยนื ๘๒

๙. การสํารวม คือ การระวังรักษาให้สงบเรี ยบร้อย เช่น
สํารวมกาย สํารวมใจ พบ ๒ เรื่ อง เช่น เรื่ องภิกษุ ๕ รู ป ในภิกขุวรรค กล่าวถึงภิกษุกลุ่มหนึ่ งนั ่ ง
สนทนากันเรื่ องการรักษาทวารเช่น จักษุทวาร เป็ นต้น ต่างเถียงว่าตนรักษาทวารที่รักษาได้ยาก เมื่อ
ไม่ได้ขอ้ สรุ ปจึงไปเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลถาม พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรม ดังนี้
จกฺขนุ า สํวโร สาธุ กาเยน สํวโร สาธุ วาจาย มนสา สํวโร สาธุ สพฺพตฺ ถ สพฺพตฺ ถ สํวุโต
ภิกฺขุ สพฺ พทุ กฺขา ปมุจฺจ ติ ความว่ า ความสํา รวมทางตา เป็ นคุณ ยังประโยชน์ ให้สําเร็ จ ความ
สํารวมทางหู เป็ นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็ จ ความสํารวมทางจมูก เป็ นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็ จ
ความสํารวมทางลิ ้ น เป็ นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็ จ ความสํารวมทางกาย เป็ นคุณยังประโยชน์ให้
สํา เร็ จ ความสํา รวมทางวาจา เป็ นคุ ณ ยังประโยชน์ ใ ห้สํ า เร็ จ ความสํา รวมทางใจ เป็ นคุ ณ ยัง

๘๑

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๑), ๑๘๒.
๘๒

เรื่องเดียวกัน, ๒๒๙.

๒๐๖

ประโยชน์ให้สาํ เร็ จ ความสํารวมในทวารทั้งปวง เป็ นคุณยังประโยชน์ให้สาํ เร็ จ ภิกษุผูส้ ํารวมแล้ว
ในทวารทั้งปวง ย่อมพ้นจากทุกข์ท้ งั ปวงได้๘๓

ข. การทําความดีทางวจีกรรม ได้แก่
๑. การพูดแต่สิ่ งที่มีประโยชน์ เนื้ อความของคาถาคํา
สอนชี้ให้เห็นว่าบุคคลไม่ควรพูดมาก คือคนที่พูดมากแต่เป็ นคําพูดที่ไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่เกิดผล
ใดๆ หรื อพูด แล้วแต่ไม่ปฏิบตั ิก็ไม่เกิด ประโยชน์เช่นกัน พบ ๕ เรื่ อง ดังตัวอย่างในเรื่ องภิกษุ ๒
สหาย ในยมกวรรค กล่าวถึงภิกษุ ๒ รู ป เป็ นสหายกัน ออกไปบําเพ็ญสมณธรรม รู ปหนึ่ งบําเพ็ญ
วิปัสสนาได้บรรลุอรหัตผล อีกรู ปหนึ่งเรี ยนพระพุทธพจน์ กล่าวธรรมต่างๆได้ท้ งั หมด เมื่อได้เข้า
เฝ้ าพระพุทธเจ้าภิก ษุที่ท่องพระพุทธพจน์ได้ท้ งั หมดตั้งใจจะทูลถามปั ญหาในข้อธรรมทั้งหลาย
เพราะคิดว่าภิกษุที่เป็ นสหายจะตอบไม่ได้เพราะไม่ได้เรี ยนคาถาทั้งหมด พระพุทธทรงทราบวารจิต
จึงตรัสถามปัญหาแก่ภิกษุท้ งั สองก่อน ภิกษุที่บรรลุอรหัตผลตอบได้ท้ งั หมด จึงทรงกล่าวสาธุการ
แก่ภิกษุน้ นั แล้วตรัสสอนว่า
พหุมฺปิ เจ สหิต ํ ภาสมาโน อปฺปมฺ ปิ เจ ธมฺ มสฺ ส โหติ อนุธมฺ มจารี ความว่า หากว่านรชน
กล่าวพระพุทธพจน์อนั มีประโยชน์เกื้อกูลแม้มาก แต่เป็ นผูป้ ระมาทแล้วไม่ทาํ ตามพระพุทธพจน์
นั้นไซร้ เขาย่อมไม่มีส่วนแห่ งสามัญผล เหมือนคนเลี้ยงโค นับโคทั้งหลายของชนเหล่าอื่น ย่อม
เป็ นผูไ้ ม่มีส่วนแห่งปัญจโครสฉะนั้น หากว่า นรชนกล่าวพระพุทธพจน์อนั มีประโยชน์เกื้อกูล แม้
น้อย แต่เป็ นผูม้ ีปกติประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมไซร้ เขาละราคะ โทสะ และโมหะแล้ว รู ้ ชอบ
มีจิตหลุดพ้นดีแล้ว หมดความยึดถือในโลกนี้หรื อในโลกหน้า เขาย่อมเป็ นผูม้ ีส่วนแห่งสามัญผล๘๔

๒. การพูดคําสัตย์ คื อ การกล่าวคําจริ ง พบ ๔ เรื่ อง
ตัวอย่างคําสอน เช่นเรื่ องปัญหาของพระโมคคัลลานเถระ ในโกธวรรค กล่าวถึงพระโมคคัลลานะ
๘๓

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๒), ๗๑.
๘๔

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๒๑, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๓), ๒๑๒.

๒๐๗

ไปเทวโลก พบเทพธิดาจึงถามเหตุที่ได้ทิพยสมบัติ พบว่าแม้ทาํ กรรมดีเพียงเล็กน้อยก็ได้ไปสวรรค์
พระพุทธเจ้าจึงตรัสแสดงธรรมว่า “สจฺ จ ํ ภเณ น กุชฺเฌยฺย ยาจิโต เอเตหิ ตีหิ ความว่า บุคคล
ควรกล่าวคําสัตย์ ไม่ควรโกรธ ถึงถูกเขาขอน้อยก็พึงให้ บุคคลพึงไปในสํานักของเทพดาทั้งหลายได้
ด้วยฐานะ ๓ นัน่ ”๘๕
๓. การไม่พูด หยาบ คือการกล่าวถ้อยคําที่ไม่ร ะคาย
เคืองต่อกัน พบ ๑ เรื่ อง คือเรื่ องพระปิ ลินทวัจฉเถระ ในพราหมณวรรค กล่างถึงพระปิ ลินทวัจฉะมัก
เรี ยกผูอ้ ื่นว่าคนถ่อย ภิกษุท้ งั หลายนําเรื่ องไปกราบทูลพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงให้เห็น
ว่าพระปิ ลินทวัจฉะกล่าวเพราะความเคยชิน ไม่มีเจตนาร้าย อย่าถือโทษ จากนั้นทรงแสดงธรรมว่า
“อกกฺกสํ วิญฺญาปนึ สจฺจ ํ นาภิสเช ความว่า ผูใ้ ดพึงกล่าวถ้อยคําอันไม่ระคายหู อันให้รู้กนั ได้ เป็ น
คําจริ ง อันเป็ นเหตุไม่ยงั ใครๆให้ขดั ใจ เราเรี ยกผูน้ ้ นั ว่าเป็ นพราหมณ์”๘๖
ค. การทํา ความดี ท างมโนกรรม พบในเรื่ องภิ ก ษุ ม ากรู ป
ในธัมมัฏฐวรรค กล่าวถึงภิ กษุ กลุ่มหนึ่ งทูลขอให้พระพุทธเจ้าจัดให้มีก ารสอบธรรมกับพวกตน
เพราะหวังลาภสักการะ พระพุทธเจ้าจึงตรัสแสดงธรรม ดังนี้
น วากฺกรณมตฺ เตน วณฺ ณโปกฺขรตาย วา นโร ยสฺ ส เจตํ ความว่า นระผูม้ ีความริ ษยา มี
ความตระหนี่ โอ้อวด จะชื่อว่าคนดีเพราะเหตุสักว่าทําการพูดจัดจ้านหรื อเพราะมีผิวกายงามก็หา
ไม่ ส่ วนผูใ้ ด ตัดโทสชาติ มีความริ ษยาเป็ นต้นนี่ได้ขาด ถอนขึ้นให้รากขาด ผูน้ ้ นั มีโทสะอันคาย
แล้ว มีปัญญา เราเรี ยกว่า คนดี๘๗

๑.๒.๒.๒ คําสอนที่ ไ ม่ ร ะบุ ล ัก ษณะความดี เนื้ อความในคาถามี ๒
ลักษณะ คือ สอนให้ทาํ ความดี และสอนให้เห็นผลของการทําความดี
๘๕

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๑), ๒๗๔.
๘๖

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๒), ๒๑๙.
๘๗

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๑), ๗๗.

๒๐๘

ก. สอนให้ทาํ ความดี กล่าวคื อ บุ ค คลเมื่อเกิ ดมาแล้ว ควรทํา
ความดี ขวนขวายในการทําความดี เช่นเรื่ องนางวิสาขา ในปุปผวรรค กล่าวถึงนางวิสาขาจัดทําบุญ
ฉลองวิหารที่ สร้ างถวายพระพุทธเจ้า เมื่อเสร็ จ แล้ว เปล่งอุทานว่าความปรารถนาที่ ต้ งั ไว้ในกาล
ก่อนๆสําเร็ จแล้ว ภิกษุได้ยนิ ดังนั้นจึงไปทูลถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงเล่าบุพกรรมของนาง
วิสาขาแล้วตรัสแสดงธรรมว่า “ยถาปิ ปุปฺผราสิ มฺหา กยิรา มาลาคุเณ พหู ความว่า นายมาลา
การ พึงทําพวงดอกไม้ให้มากจากกองดอกไม้ แม็ฉนั ใด มัจจสัตว์ผมู้ ีอนั จะพึงตายเป็ นสภาพ ควรทํา
กุศลไว้ให้มากฉันนั้น”๘๘
ข. สอนให้เห็ นผลของการทําความดี บุ ค คลที่ ทาํ กรรมดี ย่อม
ได้รับผลดี ดังตัวอย่างในเรื่ องธัมมิก อุบาสก ในยมกวรรค กล่าวถึงธัมมิกอุบาสกป่ วยหนัก ก่อน
สิ ้ นใจได้ฟังธรรมตามความปรารถนา ภิกษุทูลถามเรื่ องที่เกิดของธัมมิกอุบาสก พระพุทธเจ้าจึงสตัส
แสดงธรรมดังนี้ “อิธ โมทติ เปจฺจ โมทติ กตปุญฺโญ กมฺมวิสุทธึ ความว่า ผูท้ าํ บุญไว้แล้ว ย่อม
บันเทิงในโลกนี้ ละไปแล้ว ก็ย่อมบัน เทิง ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสอง เขาเห็ นความหมดจดแห่ ง
กรรมของตน ย่อมบันเทิง เขาย่อมรื่ นเริ ง”๘๙
จาการศึกษาคําสอนให้ทาํ ความดีพบว่า คําสอนให้ทาํ ความดีทางกายกรรมเป็ นคําสอนที่พบ
มากที่สุด เพราะการกระทําทางกายมีผลมากและเป็ นผลที่เห็นได้ชดั เจน แตกต่างจากการทําความดี
ทางวจีกรรมและมโนกรรมที่ให้ผลน้อยและไม่สามารถเห็นได้ชดั เจนจากภายนอก ซึ่งสอดคล้อง
กับคําสอนเรื่ องการทําความชัว่ ที่พบคําสอนให้เว้นความชัว่ ทางกายกรรมมากกว่าการเว้นความชัว่
ทางวจีกรรมและมโนกรรม การทํากรรมดีเกิดขึ้นจากเจตนาที่ดี แสดงให้เห็นลักษณะคําสอนของ
พระพุทธเจ้าที่ทรงมุ่งเน้นเจตนาของการกระทําซึ่งส่งผลให้เกิดการกระทําทั้งดีและไม่ดี กล่าวคือ ถ้า
บุคคลมีเจตนาที่เป็ นกุศลก็จะทําแต่ ความดี ส่งผลดีต่อผูป้ ฏิบตั ิและบุคคลอื่นๆด้วย

๘๘

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓, พิมพ์ครั้งที่ ๑๙, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๑), ๑๑๓.
๘๙

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๒๑, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๓), ๑๗๗.

๒๐๙

๑.๓ การทําจิตใจให้ ผ่องใส
การทําจิตใจให้ผอ่ งใส คือ การชําระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว การทําให้จิตปราศจาก
กิเลสซึ่ งเป็ นเครื่ องเศร้าหมองแห่ งจิต เมื่อกําจัดกิเลสทั้งปวงได้ก็จะทําให้จิตสะอาดผ่องใส โดย
กิเลส คือ สิ่ งที่ทาํ ให้ใจเศร้าหมอง เป็ นความชัว่ ที่แฝงอยู่ในความรู้สึกนึ กคิด ทําให้จิตใจขุ่นมัวไม่
บริ สุทธิ์ และเป็ นเครื่ องปรุ งแต่งความคิดให้ทาํ กรรมที่จะนําไปสู่ปัญหา ทําให้เกิดความเดือดร้อน
และความทุกข์๙๐ จิตจึงเป็ นส่วนสําคัญในการควบคุมและกําหนดการกระทําของมนุ ษย์ หากมีจิตใจ
ผ่องใสก็จะทําให้มนุษย์ประกอบแต่กรรมดี เป็ นผลดีต่อชีวิต
ในทางพระพุทธศาสนา จิต หมายถึง ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ สภาพที่นึกคิด ความคิด หรื อใจ
สิ่งที่มาประกอบกับจิต อาการ หรื อคุณสมบัติต่างๆของจิต เช่น ความโกรธ ความโลภ ความหลง
เป็ นต้น เรี ยกว่า เจตสิก ซึ่งประกอบกับจิตทั้งฝ่ ายกุศลและอกุศล เจตสิกแบ่งออกเป็ น ๓ กลุ่ม ได้แก่
อกุศลเจตสิก อัญญสมานาเจตสิก และโสภณเจตสิก๙๑
๑. อกุศลเจตสิก คือ เจตสิกที่เป็ นอกุศล ได้แก่ ความชัว่ ที่เกิดขึ้นภายในใจ ซึ่งปรุ ง
แต่งจิตให้เป็ นบาป แบ่งออกเป็ น
ก. สัพพากุศลสาธารณเจตสิก เป็ นเจตสิกที่เกิดทัว่ ไปกับอกุศลจิตทุกดวง
ได้แก่
- โมหะ คือ ความหลง ความไม่รู้ตามเป็ นจริ ง
- อหิริกะ คือ ความไม่ละอายต่อบาป
- อโนตตัปปะ คือ ความไม่เกรงกลัวต่อบาป
- อุทธัจจะ คือ ความฟุ้ งซ่าน จิตวอกแวก
ข. ปกิ ณ ณกอกุศ ลเจตสิ ก เป็ นอกุศ ลเจตสิ ก ที่ เกิ ด กับ จิ ต ที่ เป็ นอกุศ ล
เรี่ ยรายไป ได้แก่
- โลภะ คือ ความอยากได้
- ทิฏฐิ คือ ความยึดถือตามความเห็น
๙๐

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, (กรุ งเทพฯ :

ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๕๓), ๒๒.
๙๑

เรื่องเดียวกัน, ๗๓.

๒๑๐

- มานะ คือ ความถือตัว ความสําคัญตนว่าเป็ นนัน่ เป็ นนี่
- โทสะ คือ ความคิดประทุษร้าย
- อิสสา (ริ ษยา) คือ ความรู้สึกไม่พอใจเมื่อเห็นผูอ้ ื่นได้กี
- มัจฉริ ยะ คือ ความตระหนี่ ความไม่อยากให้
- กุกกุจจะ คือ ความเดือดร้อนใจ
- ถีนะ คือ ความหดหู่
- มิทธะ คือ ความซึมเซา
- วิจิกิจฉา คือ ความสงสัย ความเคลือบแคลงในกุศลธรรม
๒. อัญญสมานาเจตสิก หมายถึง เจตสิ กที่มีเสมอกันแก่จิตพวกอื่น คือ ประกอบ
เข้าได้กบั จิตทุกฝ่ ายทั้งฝ่ ายกุศลและอกุศล แบ่งเป็ น
ก. สัพพจิตตสาธารณเจตสิ ก คือ เจตสิ กที่เกิดทัว่ ไปกับจิตทุกดวง ได้แก่
- ผัสสะ คือ ความกระทบอารมณ์
- เวทนา คือ ความเสวยอารมณ์ ความรู้สึกสุขทุกข์
- สัญญา คือ การกําหนดหมาย การหมายรู้ในอารมณ์
- เจตนา คือ ความตั้งใจ ความจงใจ
- เอกัคคตา คือ ความมีจิตแน่วแน่อยูใ่ นอารมณ์อนั เดียว
- ชีวิตินทรี ย ์ คือ สิ่ งที่จดั การในการรักษาจิตและเจตสิกทั้งหลาย
- มนสิการ คือ ความกระทําอารมณ์ไว้ในใจ
ข. ปกิณณกเจตสิ ก คือ เจตสิ กที่เรี่ ยรายซึ่งสามารถเกิด กับจิ ตได้ท้ งั ฝ่ าย
กุศลและอกุศลแต่ไม่แน่นอนเสมอไปทุกดวง ได้แก่
- วิตก คือ ความตรึ กอารมณ์
- วิจาร คือ ความตรองอารมณ์ การพิจารณาอารมณ์
- อธิโมกข์ คือ ความปักใจในอารมณ์
- วิริยะ คือ ความเพียร ความบากบัน่
- ปิ ติ คือ ความอิ่มใจ
- ฉันทะ คือ ความพอใจในอารมณ์

๒๑๑

๓. โสภณเจตสิก คือ เจตสิกฝ่ ายดีงาม ได้แก่
ก. โสภณสาธารณเจตสิก คือ เจตสิกที่เกิดทัว่ ไปกับจิตดีงามทุกดวง ได้แก่
- ศรัทธา คือ ความเชื่อในสิ่ งที่ควรเชื่อ
- สติ คือ ความระลึกได้
- หิริ คือ ความละอายต่อบาป
- โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวต่อบาป
- อโลภะ คือ ความไม่โลภ
- อโทสะ คือ ความไม่คิดประทุษร้าย
- ตัตรมัชฌัตตตา คือ ความเป็ นกลางในอารมณ์น้ นั คือ อุเบกขา
- กายปัสสัทธิ คือ เจตสิกที่ทาํ ให้สงบเย็น
- จิตตปัสสัทธิ คือ ธรรมชาติที่ทาํ ให้จิตสงบ
- กายลหุตา คือ เจตสิกที่ทาํ ให้เบาพร้อมที่จะเคลื่อนไหวทําหน้าที่
- จิตตลหุตา คือ ธรรมชาติที่ทาํ ให้จิตเบา
- กายมุทุตา คือ เจตสิกที่ทาํ ให้อ่อนโยนนุ่มนวล
- จิตตมุทุตา คือ ธรรมชาติที่ทาํ จิตให้นุ่มนวลอ่อนโยน
- กายกัมมัญญตา คือ เจตสิกที่ทาํ ให้กายอยูใ่ นภาวะที่จะทํางานได้
- จิตตกัมมัญญตา คือ ธรรมชาติที่ทาํ จิตให้เหมาะแก่การใช้งาน
- กายปาคุญญตา คือ เจตสิกที่ทาํ ให้คล่องแคล่วว่องไว
- จิตตปาคุญญตา คือ ธรรมชาติที่ทาํ จิตให้คล่องแคล่วว่องไว
- กายุชุกตา คือ เจตสิกที่ทาํ ให้ซื่อตรง
- จิตตุชุกตา คือ ธรรมชาติที่ทาํ ให้จิตซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน
ข. วีรตีเจตสิก คือ เจตสิกที่เป็ นตัวงดเว้น ได้แก่
- สัมมาวาจา คือ การเจรจาชอบ
- สัมมากัมมันตะ คือ การกระทําชอบ
- สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ

๒๑๒

ค. อัปปมัญญาเจตสิก ได้แก่
- กรุ ณา คือ ความปรารถนาให้ผอู้ ื่นพ้นทุกข์
- มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผูอ้ ื่นได้ดี
- อโทสะ คือ ความไม่คิดประทุษร้าย
- ตัตรมัชฌัชตตา ตรงกับ อุเบกขา คือ การวางเฉย๙๒
ง. ปัญญินทรี ยเจตสิก ได้แก่ ปัญญินทรี ย ์ หรื อ อโมหะ คือ ความไม่หลง
การทําจิตใจให้ผอ่ งใส หมายถึง การทําจิตให้ประกอบด้วยเจตสิ กฝ่ ายกุศล ละเว้นเจตสิ ก
ฝ่ ายอกุศล ได้แก่ การขจัดกิเลสทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นในใจ เพราะมูลฐานของสิ่ งทั้งหลายเกิดจากใจ
เพื่อละความชัว่ และทําความดีแล้ว ก็ตอ้ งทําจิตให้ผอ่ งใสด้วย เพราะจิตที่ผอ่ งใสจะช่วยป้ องกันไม่ให้
ทําชัว่ และบังคบให้ทาํ ความดีตลอดเวลาที่ยงั ควบคุมจิตของตนได้
ในอรรถกถาธรรมบท พระพุทธเจ้าสอนเรื่ องการทําจิตใจให้ผ่องใสโดยการยกตัวอย่าง
พฤติกรรมของบุคคลที่มีจิตใจไม่ผอ่ งใส ซึ่งประกอบด้วยเจตสิกฝ่ ายอกุศล เพื่อให้เห็นลักษณะจิตที่
ขุ่นมัว เป็ นอุปสรรคต่อการเข้าใจธรรมะ จากนั้นก็จะทรงสอนให้ปฏิบตั ิเพื่อทําจิตใจให้ผอ่ งใส โดย
ลักษณะของจิตที่ไม่ผอ่ งใสที่พบในอรรถกถาธรรมบทมี ๔ ลักษณะ ได้แก่ การมีจิตเศร้าหมอง การ
มีจิตติดอยู่ในตัณหา การมีจิตวิตก และการมีจิตที่ประกอบด้วยเจตสิ กฝ่ ายอกุศลทําให้มีจิตใจไม่
ผ่องใสในลักษณะอื่นๆ ดังนี้
๑.๓.๑ การชี้ให้เห็นถึงจิตใจที่ไม่ผอ่ งใส
จิ ต ใจที่ ไม่ ผ่องใสจะนําไปสู่ ก ารกระทําที่ เป็ นอกุ ศลได้ จิ ต ใจที่ ไม่ ผ่องใสที่ ปรากฏใน
อรรถกถาธรรมบท ได้แก่

๙๒

ในคัมภีร์แต่เดิมกล่าวถึงเพียงกรุ ณา และมุทิตา ส่วนอโทสะ และตัตรมัชฌัชตตาเป็ นส่วนที่แยกไว้ต่างหาก
สันนิ ษฐานว่าเกิดจากการตีความของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ซึ่งจัดให้อโทสะ คือ เมตตา และตัตรมัชฌัชตตาคือ
อุเบกขา เมื่อรวมกันแล้วก็คือพรหมวิหาร ๔ ได้แก่ เมตตา กรุ ณา มุทิตา และอุเบกขา นัน่ เอง

๒๑๓

๑. การมีจิตเศร้าหมอง ตรงกับ มิทธะ และถีนะในอกุศลเจตสิ ก บุคคลที่มี
จิตเศร้าหมองหดหู่เกิดขึ้นเนื่องจากเสียของอันเป็ นที่รัก เช่น การสูญเสี ยบุคคลในครอบครัว ทําให้
บุคคลนั้นมีจิตใจที่เศร้าโศก พบใน ๓ กลุ่มเรื่ องดังนี้
กลุ่มเรื่ องภิกษุ – ภิกษุณีทวั ่ ไป พบ ๑ เรื่ อง๙๓ คือ เรื่องนางปฏาจารา กล่าวถึงนางปฏาจารา
เศร้าโศกที่สามี บุตร และบิดามารดาเสียชีวิต จนกลายเป็ นคนเสียสติ
กลุ่มเรื่ องอุบาสก – อุบาสิกา พบ ๓ เรื่ อง๙๔ ได้แก่ เรื่องสันตติมหาอํามาตย์ กล่าวถึงสันตติ
เศร้าโศกเพราะภรรยาตาย จึงไปเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า เรื่องอภัยราชกุมาร กล่าวถึงอภัยราชกุมารเศร้า
โศกเพราะภรรยาตาย จึงไปเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า เรื่องนางวิสาขาอุบาสิ กา กล่าวถึงนางวิสาขาเศร้า
โศกที่บุตรี ตาย จึงไปเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า
กลุ่มเรื่ องบุ ค คลนอกพระพุทธศาสนา พบ ๓ เรื่ อง๙๕ ได้แก่ เรื่ อ งกฎุ มพีคนใดคนหนึ่ง
กล่าวถึงกฎุ มพีคนหนึ่งเศร้าโศกเพราะบุตรตาย เรื่องอนิตถิคันธกุมาร กล่าวถึงบุตรเศรษฐีคนหนึ่ ง
เศร้าโศกเพราะหญิ งที่ เป็ นที่ รัก ซึ่งกําลังจะได้แต่ งงานกันป่ วยตายในระหว่างการเดิ นทาง เรื่ อ ง
พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง กล่าวถึงพราหมณ์มีอาชีพทํานา วันหนึ่งข้าวที่ปลูกไว้เสี ยหายทั้งหมด จึงมี
ความเสียใจมาก
๒. การมีจิตติดอยูใ่ นตัณหา ตรงกับอกุศลเจตสิ กคือโมหะ และสัพพจิตต
สาธารณจิตในอัญญสมานาเจตสิก บุคคลที่มีจิตติดในตัณหามักเห็นว่าตัวเป็ นของตน หลงมัวเมาใน
ตัวตน พบในกลุ่มเรื่ องต่างๆ ดังนี้
กลุ่มเรื่ องพระอรหัน ต์ พบ ๖ เรื่ อง๙๖ เช่น เรื่องพระนางรู ปนัน ทาเถรี กล่าวถึงพระนาง
รู ปนันทาบวชเป็ นภิกษุณีแล้วยังยึดติดในรู ปงามของตน จึงหลีกเลี่ยงการเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าเพราะ
กลัวถูกติเรื่ องความงาม เรื่องพระวักกลิเถระ กล่าวถึงภิกษุรูปหนึ่ งปรารถนาการเห็นพระพุทธเจ้า
จึงบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้เห็นพระพุทธเจ้าตลอดเวลา เป็ นต้น
๙๓

ตารางที่ ๓ เรื่ องที่ ๔๔.

๙๔

ตารางที่ ๔ เรื่ องที่ ๑๙, ๒๗ และ ๓๘.

๙๕

ตารางที่ ๕ เรื่ องที๓
่ ๖, ๓๘ และ ๓๙.

๙๖

ตารางที่ ๒ เรื่ องที่ ๑๕, ๔๔, ๔๕, ๕๓, ๘๔ และ ๙๐.

๒๑๔

กลุ่มเรื่ องภิกษุ – ภิกษุณีทวั ่ ไป พบ ๔ เรื่ อง๙๗ เช่น เรื่องพระติสสเถระ กล่าวถึงพระติสสะ
เถระได้รับการถวายผ้าสาฎก ก่อนมรณภาพยึดติดว่าผ้านั้นเป็ นของตน เมื่อมรณภาพแล้วไปเกิดเป็ น
เล็นติดในผ้า ไม่ตอ้ งการให้ภิกษุนาํ ผ้าไปแบ่งใช้ เรื่องภิกษุ ผ้ ูไม่ ยินดี กล่าวถึงภิกษุหนุ่ มรู ปหนึ่ ง
เห็นทรัพย์จาํ นวนมากที่บิดาส่งมาแล้วอยากได้ทรัพย์น้ นั เกิดความกระสันอยากสึกจนซูบผอม
กลุ่มเรื่ องอุบาสก –อุบาสิ กา พบ ๑ เรื่ อง๙๘ คือ เรื่ องเด็ก หญิง แห่ ง ตระกูล คนใดคนหนึ่ง
กล่าวถึงกุลบุตรคู่หนึ่งเข้าพิธีแต่งงาน ระหว่างทําพิธีไม่มีใจจดจ่อกับกิจที่ทาํ เพราะหลงในความงาม
ของกันและกัน
กลุ่มเรื่ องบุคคลนอกพระพุทธศาสนา พบ ๑ เรื่ อง๙๙ คือ เรื่องมารธิดา กล่าวถึงมารส่ งธิดา
ผูห้ ลงในราคะตัณหามาเพื่อทําลายตบะของพระพุทธเจ้า
๓. การมีจิตวิตก คือ ความตรึ กคิด การยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ หรื อปั กจิตลงสู่
อารมณ์ ตรงกับวิต กในปกิณ ณกเจตสิ ก ในอัญ ญสมานาเจตสิ ก พบในกลุ่มเรื่ องพระอรหันต์ ๒
เรื่ อง๑๐๐ ได้แก่ เรื่องพระเมฆิยเถระ กล่าวถึงพระเมฆิยะไม่สามารถประกอบความเพียรให้บรรลุ
อรหัตผลได้เพราะถูกครอบงําด้วยวิตก ๓ คือ กามวิตก พยาบาทวิตก และวิหิงสาวิตก เรื่องภิกษุรูป
ใดรู ปหนึ่ง กล่าวถึงภิกษุรูปหนึ่งเกิดความวิตกว่าอุบาสิกาซึ่งบรรลุอรหันต์แล้วนั้นจะรู้ความคิดที่ไม่
งามของตน
๔. การมี จิ ต ที่ ประกอบด้ว ยเจตสิ ก ฝ่ ายอกุศ ลทํา ให้มีจิ ต ใจไม่ ผ่อ งใส
ลักษณะอื่นๆดังนี้
ก. การละอายต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ทําให้บุคคลนั้นไม่กล้าเผชิญหน้า
กับผูอ้ ื่นเพราะมีสิ่ งที่น่าละอาย เนื่องจากจิตนั้นประกอบด้วยอกุศลเจตสิก พบใน ๒ กลุ่มเรื่ อง ดังนี้

๙๗

ตารางที่ ๓ เรื่ องที่ ๖, ๒๗, ๓๓ และ๔๘.

๙๘

ตารางที่ ๔ เรื่ องที่ ๓๔.

๙๙

ตารางที่ ๕ เรื่ องที่ ๓๒.

๑๐๐

ตารางที่ ๒ เรื่ องที่ ๑๐ และ ๑๑.

๒๑๕

กลุ่มเรื่ องภิกษุ – ภิกษุณีทวั ่ ไป พบ ๑ เรื่ อง๑๐๑ คือ เรื่องพระอนาคามิเถระ กล่าวถึงภิกษุรูป
หนึ่งบรรลุอนาคามิผลแต่ละอายต่อลูกศิษย์เพราะไม่บรรลุอรหัตผล ก่อนมรณภาพจึงไม่บอกธรรมที่
ตนบรรลุ
กลุ่มเรื่ องอุบาสก – อุบาสิกา พบ ๑ เรื่ อง๑๐๒ คือ เรื่องกุลบุตรคนใดคนหนึ่ง กล่าวถึงอุบาสก
คนหนึ่ง รู้สึกละอายที่ภรรยาของตนเป็ นชูก้ บั ชายอื่น จึงไม่มาเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าและฟังธรรม
ข. การมีจิตไม่สงบ ทําให้ไม่มีสมาธิ ทําให้ไม่สามารถบรรลุธรรม
ได้ พบในกลุ่มเรื่ องพระอรหันต์ พบ ๗ เรื่ อง๑๐๓ เช่น เรื่องภิกษุ ผ้ ูปรารภวิปัสสนา กล่าวถุงภิกษุ
กลุ่มหนึ่งไปบําเพ็ญสมณธรรมในป่ า ถูกเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในตนไม้รบกวน จึงไม่มีสมาธิในการ
ปฏิบตั ิสมณธรรม ทําให้ไม่บรรลุอรหัตผล เรื่องสัทธิวหิ าริกของพระสารีบุตร กล่าวถึงสัทธิวิหาริ ก
ของ

พระสารี บุต รรู ปหนึ่ งฝึ กสมณธรรม มีจิ ต ไม่แน่ ว แน่ จึ งไม่สามารถบรรลุอรหัต ผลได้

เนื่องจากวิธีฝึกไม่เหมาะสมกับตน เป็ นต้น
ค. การมีจิตไม่ยนิ ดีหรื อเบื่อหน่าย ทําให้ไม่ประสบความสําเร็ จใน
การปฏิบตั ิธรรม ส่วนใหญ่เป็ นความเบื่อหน่ายในสมณเพศ ทําให้อยากสึ ก โดยพบในกลุ่มนักบวช
ในพระพุทธศาสนา ดังนี้
กลุ่มเรื่ องพระอรหัน ต์ พบ ๑๐ เรื่ อง ๑๐๔ เช่ น เรื่ อ งพระจู ฬปั ณ ถกเถระ กล่าวถึ งพระ
จูฬปัณถกะบวชแล้วบําเพ็ญสมณธรรม แต่ไม่สามารถเข้าใจบทธรรมใดๆได้ ถูกพี่ชายบริ ภาษว่าโง่
จึงเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเป็ นภิกษุอีกต่อไป เรื่องพระนังคลกูฏเถระ กล่าวถึงชายเข็ญใจคน
หนึ่งบวชแล้ววางสัมภาระทิ ้ งไว้ที่กิ่ งไม้ ต่อมาเกิดความกระสันไม่ยนิ ดีในการเป็ นภิกษุจึงกลับไปที่
วางสัมภาระเพื่อจะสึกไปใช้ชีวิตตามเดิม เป็ นต้น
กลุ่มเรื่ องภิกษุ – ภิกษุณีทวั ่ ไป พบ ๑ เรื่ อง๑๐๕ คือ เรื่องอุกกัณฐิ ตภิกษุ กล่าวถึงภิกษุรูป
หนึ่งบวชแล้วยังไม่บรรลุอรหัตผล จึงหมดความยินดีในการถือเพศพรหมจรรย์แล้วคิดจะสึก
๑๐๑

ตารางที่ ๓ เรื่ องที่ ๒๙.

๑๐๒

ตารางที่ ๔ เรื่ องที่ ๔๖.

๑๐๓

ตารางที่ ๒ เรื่ องที่ ๘, ๑๓, ๑๔, ๑๗, ๕๖, ๗๐ และ ๘๑.

๑๐๔

ตารางที่ ๒ เรื่ องที่ ๓, ๕, ๑๒, ๒๐, ๔๓, ๔๖, ๕๐, ๗๕, ๗๙ และ ๘๙.

๑๐๕

ตารางที่ ๓เรื่ องที่ ๕.

๒๑๖

ตัว อย่า งที่ แสดงให้เ ห็ น ถึ งจิ ต ใจไม่ผ่องใส ถ้า พิ จ ารณาเปรี ยบเที ย บในแง่ ต ัว อย่า งเชิ ง
พฤติกรรมจะเห็นได้ว่ามีตวั อย่างพฤติกรรมน้อยกว่าตัวอย่างพฤติกรรมที่สอนให้ละเว้นความชัว่ และ
คําสอนที่ให้ทาํ ความดี เพราะพฤติกรรมที่เกี่ยวกับจิตใจเป็ นสิ่ งที่แสดงอยูภ่ ายใน จึงเป็ นการยากที่จะ
ยกตัวอย่างพฤติกรรมของบุคคลที่เห็นได้ชดั ว่ามีจิตใจขุ่นมัว
การที่บุคคลมีจิตใจไม่ผอ่ งใส เพราะมีเจตสิกที่เป็ นอกุศลเป็ นตัวกําหนด จากตัวอย่างข้างต้น
บุคคลในเรื่ องมีเจตสิ กที่เป็ นอกุศลมากระทบ ทําให้มีจิตใจขุ่นมัว ไม่ผ่องใส เมื่อบุคคลมีจิตใจไม่
ผ่องใสก็จะไม่สามารถปฏิบตั ิธรรมหรื อเข้าใจพระธรรมคําสอนได้ เป็ นผลให้ปัญหาของบุคคลนั้น
ไม่ได้รับการแก้ไข พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้บุคคลนั้นมีจิตใจที่ผอ่ งใส เพื่อขจัดเครื่ องเศร้าหมอง
คือกิเลสทั้งหลาย ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป
๑.๓.๒ คําสอนให้ทาํ จิตใจให้ผอ่ งใส
การทําจิตให้ผอ่ งใส คือ การขจัดกิเลสทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นในใจ เพราะ
มูลฐานของสิ่ งทั้งหลายเกิดจากใจ เพื่อละความชัว่ และทําความดีแล้ว ก็ตอ้ งทําจิ ตให้ผ่องใสด้ว ย
เพราะจิตที่ผอ่ งใสจะช่วยป้ องกันไม่ให้ทาํ ชัว่ และบังคับให้ทาํ ความดีตลอดเวลาที่ยงั ควบคุมจิตของ
ตนได้ การทําจิตให้ผอ่ งใสสามารถแบ่งเป็ น ๒ ระดับ คือ
๑. การทําจิ ตให้ผ่องใสในระดับต้น คื อ การขจัด ทุก ข์ออกจากใจทําให้
เข้าถึงความสุ ข เช่น การไม่ยึดติดในความรัก การละความโกรธ การละความหลง การเพิ่ มพูน
ปัญญา เป็ นต้น
๒. การทํา จิ ต ให้ผ่อ งใสระดับ สู ง คื อ การขจัด กิ เ ลสเพื่ อเข้าสู่ ก ระแส
นิพพาน ผูท้ ี่เข้าสู่กระแสนิพพานคืออริ ยบุคคลตั้งแต่ช้ นั โสดาบันเป็ นต้นไป ซึ่งสามารถละสังโยชน์
ได้ สังโยชน์ คือ กิเลสที่ผมู้ ดั ใจสัตว์ ธรรมที่มดั สัตว์ไว้กบั ทุกข์ มี ๑๐ ประการ๑๐๖ ได้แก่
ก. โอรัมภาคิยสังโยชน์ คือ สังโยชน์เบื้องตํ่า ได้แก่
๑. สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่าตัวเป็ นของตน
๒. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย
๑๐๖

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, (กรุ งเทพฯ :
ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๕๓), ๔๑๘.

๒๑๗

๓. สีลพั พตปรามาส ความถือมัน่ ศีลพรต
๔. กามราคะ ความติดใจในกามคุณ
๕. ปฏิฆะ ความกระทบกระทัง่ ในใจ
ข. อุทธัมภาคิยสังโยชน์ คือ สังโยชน์เบื้องสูง ได้แก่
๖. รู ปราคะ ความติดใจในรู ปธรรมอันประณี ต
๗. อรู ปราคะ ความติดใจในอรู ปธรรม
๘. มานะ ความถือว่าตัวเป็ นนัน่ เป็ นนี่
๙. อุทธัจจะ ความฟุ้ งซ่าน
๑๐. อวิชชา ความรู้ไม่จริ ง
การทําจิ ต ใจให้ผ่อ งใสระดับสู ง จะทํา ให้สามารถเข้า ถึ งกระแสนิ พ พาน คื อ เป็ นพระ
อริ ยบุคคลได้ ตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์ โดยพระโสดาบัน ละสังโยชน์ ๓ ข้อต้นได้
พระสกิ ทาคามี ละสังโยชน์ ๓ ข้อต้นได้ และทําสังโยชน์ขอ้ ๔ และ ๕ ให้เบาบางลงด้วย พระ
อนาคามี ละสังโยชน์ ๕ ข้อต้นได้ และพระอรหันต์ ละสังโยชน์ได้ท้ งั ๑๐ ข้อ
คําสอนให้ทาํ จิต ใจให้ผ่องใสมีต ัวอย่างพฤติกรรมปรากฏในอรรถกถาธรรมบทน้อยกว่า
ตัวอย่างพฤติกรรมที่สอนให้ละเว้นความชัว่ และคําสอนให้ทาํ ความดี แต่ปรากฏคําสอนมากกว่าคํา
สอนทั้ง ๒ อย่างเบื้องต้น แสดงให้เห็นว่าคําสอนไม่ได้สมั พันธ์กบั ตัวอย่างพฤติกรรม โดยมีคาํ สอน
มากกว่าตัวอย่าง ในขณะเดียวกันคําสอนให้ทาํ จิตใจให้ผ่องใสก็ปรากฏมากกว่าคําสอนให้ละเว้น
ความชัว่ และคําสอนให้ทาํ ความดี โดยคําสอนให้ทาํ จิตใจให้ผอ่ งใสที่ปรากฏในอรรถกถาธรรมบท
พบทั้งสิ ้ น ๖ แบบ ได้แก่ คําสอนให้ละกิเลสทั้งปวง คําสอนให้ฝึกอบรมจิตใจ คําสอนให้มีจิต ที่
มัน่ คงไม่หวัน่ ไหว คําสอนให้มีจิตยินดีในธรรม คําสอนที่ช้ ีให้เห็นความสําคัญของใจ และคําสอน
ให้สาํ รวมจิตใจ ดังนี้
๑. คําสอนให้ละกิเลสทั้งปวง
กิเลสเป็ นเครื่ องเศร้ าหมองแห่ งจิต ทําให้จิต ไม่ผ่องใส พระพุทธเจ้าจึ ง
สอนให้ชาํ ระจิตให้ผอ่ งใสด้วยการละกิเลสทั้งปวงเพื่อนําไปสู่การหลุดพ้น พบทั้งสิ ้ น ๗๘ เรื่ อง โดย
พบในทุกกลุ่มบุคคล กลุ่มพระอรหันต์พบมากที่สุด ๓๙ เรื่ อง กลุ่มภิกษุ – ภิกษุณีทวั ่ ไป พบ ๗ เรื่ อง

๒๑๘

กลุ่มอุบาสกอุบาสิ กาพบ ๑๒ เรื่ อง กลุ่มบุคคลนอกพระพุทธศาสนาพบ ๑๘ เรื่ อง และกลุ่มเรื่ อง
ของพระพุทธเจ้าพบ ๓ เรื่ อง เนื้อความในคาถาพระธรรมบทสอนให้ละเว้นจากกิเลสทั้งปวง ผูท้ ี่ละ
กิเลสทั้งปวงก็จะเป็ นผูพ้ น้ ทุกข์ และเข้าถึงนิพพาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เรื่ องภิกษุมากรู ป ในพราหมณวรรค กล่าวถึงภิกษุ ๓๐ รู ปมาเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า พระสารี
บุตรจึงทูลถามเรื่ องธรรม ๒ ประการต่อพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสแสดงธรรม ดังนี้ ยทา ทฺ
วเยสุ ธมฺเมสุ ความว่า ในกาลใด พราหมณ์เป็ นผูถ้ ึงฝั ่ งในธรรม ๒ กาลนั้น กิเลสเครื่ องประกอบทั้ง
ปวงของพราหมณ์ ผูร้ ู้อยู่ ย่อมถึงความตั้งอยูไ่ ม่ได้๑๐๗
เรื่ องหมอชีวก ในอรหันตวรรค กล่าวถึงหมอชีวกกลับมาแก้แผลพระพุทธเจ้าไม่ทนั จึงกลัว
ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงร้อน พระพุทธเจ้าจึงตรัสแสดงธรรม ว่า
คตทฺธิโน วิโสกสฺ ส วิปฺปมุตฺตสฺ ส สพฺพธิ สพฺพคนฺ ถปฺปหีนสฺ ส ปริ ฬาโห น วิชฺชติ ความว่า
ความเร่ าร้อน ย่อมไม่มีแก่ท่านผูม้ ีทางไกลอันถึงแล้ว หาความเศร้าโศกมิได้ หลุดพ้นแล้วในธรรม
ทั้งปวง ผูล้ ะกิเลสเครื่ องร้อยรัดทั้งปวงได้แล้ว๑๐๘

๒. คําสอนให้ฝึกอบรมจิตใจ
การฝึ กอบรมจิตใจเป็ นแนวทางการทําจิตใจให้ผอ่ งใสได้ พบในกลุ่มเรื่ อง
พระอรหันต์ ๗ เรื่ อง กลุ่มเรื่ องภิกษุ – ภิกษุณี ๓ เรื่ อง กลุ่มเรื่ องอุบาสก – อุบาสิ กาและกลุ่มเรื่ อง
บุคคลนอกพระพุทธศาสนากลุ่มละ ๑ เรื่ อง เนื้อความในคาถาสอนให้บุคคลฝึ กจิตและอบรมจิต ดัง
ตัวอย่างในเรื่ องพระเมฆยเถระ ในจิตตวรรค กล่าวถึงพระเมฆิยะไม่สามารถบําเพ็ญเพียรได้เพราะ
ถูกวิตกครอบงํา พระพุทธเจ้าจึงตรัสแสดงธรรม ดังนี้
ผนฺ ทนํ จปลํ จิ ตฺต ํ ทุรกฺ ข ํ ทุนฺนิวารยํ อุสุกาโรว เตชนํ วาริ โชว ถเล ขิตฺโต โอกโมกต
อุพฺภโต ปริ ผนฺ ทติท ํ จิตฺต ํ ความว่า ชนผูม้ ีปัญญาย่อมทําจิตที่ดิ ้ นรน กลับกลอก อันบุคคลรั กษาได้
๑๐๗

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๒), ๑๕๒
๑๐๘

๒๕๕๒), ๘๓.

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๔, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๑๙

ยาก ห้ามได้ยาก ให้ตรง ดุจช่างดัดศรดัดลูกศรให้ตรงฉะนั้น จิ ตนี้ อนั พระโยคาจรยกขึ้นจากอาลัย
คือ กามคุณ ๕ แล้วซัดไปในวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อละบ่วงมาร ย่อมดิ ้ นรน ดุจปลาอันพรานเบ็ด
ยกขึ้นจากที่อยูค่ ือนํ้ า แล้วโยนไปบนบก ดิ ้ นรนอยูฉ่ ะนั้น๑๐๙

๓. คําสอนให้มีจิตที่มนั ่ คงไม่หวัน่ ไหว
จิตที่ม นั ่ คงไม่หวัน่ ไหวเมื่อมีกิเลสหรื ออารมณ์มากระทบ ก็ไม่ทาํ ให้จิ ต
ขุ่นมัว หากบุคคลใดมีจิตไม่มนั ่ คงก็จะไม่เกิดปัญญา พบในกลุ่มเรื่ องพระอรหันต์ ๕ เรื่ อง กลุ่มเรื่ อง
อุบาสก – อุบาสิกา ๒ เรื่ อง และกลุ่มเรื่ องบุคคลนอกพระพุทธศาสนา ๑ เรื่ อง ดังตัวอย่างเรื่ องพระ
จิตตหัตถเถระ ในจิตวรรค กล่าวถึงภิกษุรูปหนึ่งบวชแล้วสึ กถึง ๖ ครั้ง ในครั้งต่อมาพิจารณาธรรม
แล้วบรรลุอรหัตผล ภิกษุรูปอื่นไม่เชื่อว่าบรรลุเป็ นพระอรหันต์แล้วจึงนําเรื่ องไปทูลพระพุท ธเจ้า
พระพุทธเจ้าตรัสแสดงธรรม ดังนี้
อนวฏฺ ฐิตจิตฺตสฺ ส ความว่า บุคคลใดไม่ดาํ รงอยูใ่ นภาวะไหนๆเหมือนฟักเขียวที่ต้ งั บนหลังม้า
เหมื อนกับ หลัก ที่ปั กไว้ในกองแกลบ เหมื อนกับดอกกระทุ่มบนศีรษะล้าน บางคราวเป็ นเสวก
บางครั้งเป็ นนิครนถ์ บางเวลาเป็ นดาบส บุคคลเห็นปานนี้ ชื่อว่าจิ ตไม่มนั ่ คง ปั ญญาทั้งหลายย่อม
ไม่บริ บูรณ์แก่คนนั้น๑๑๐

๔. คําสอนให้มีจิตยินดีในธรรม
การมีจิ ตยิน ดีในธรรมคื อยิน ดี ในความดีท้ งั หลาย พบในกลุ่มเรื่ องพระ
อรหันต์ ๓ เรื่ อง และกลุ่มเรื่ องภิกษุ – ภิกษุณี ๒ เรื่ อง ดังตัวอย่างเรื่ องพระธรรมารามเถระ ในภิกขุ
วรรค กล่าวถึงพระธรรมารามรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงปลงสังขารแล้ว จึงตั้งใจบําเพ็ญให้บรรลุอรหัตผล
ก่ อนพุ ทธปริ นิ พพาน ภิ ก ษุ อื่น เข้า ใจว่า พระธรรมารามหมดเยื่อใยในพระพุท ธเจ้า จึ งกราบทู ล
พระพุ ท ธเจ้า เมื่ อทรงทราบเรื่ องทั้งหมดจึ ง ทรงอนุ โ มทนาแก่ พ ระธรรมารามเถระแล้ว ตรั ส

๑๐๙

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑๘, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๑), ๑๗๖.
๑๑๐

เรื่องเดียวกัน, ๒๐๙.

๒๒๐

แสดงธรรมดังนี้ “ธมฺ มาราโม ธมฺ มรโต อนุ สฺสรํ สทฺ ธมฺ มา ความว่า ภิกษุมีธรรมเป็ นที่มายินดี
ยินดีแล้วในธรรม ใคร่ ครวญอยูซ่ ่ึงธรรม ระลึกถึงธรรมอยู่ ย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรรม”๑๑๑
๕. คําสอนที่ช้ ีให้เห็นความสําคัญของใจ
คําสอนดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าใจมีความสําคัญ เพราะใจกําหนดการกระทํา
อื่นๆของมนุษย์ ถ้าบุคคลคิดร้ายก็ส่งผลให้ทาํ ชัว่ แต่ถา้ คิดดีก็ส่งผลให้ทาํ ความดี พบในกลุ่มเรื่ อง
พระอรหันต์ ๑ เรื่ อง และกลุ่มเรื่ องบุคคลนอกพระพุทธศาสนา ๒ เรื่ อง ดังตัวอย่างเรื่ องมัฏฐกุณฑลี
ในยมกวรรค กล่าวถึงมัฏฐกุณฑลีมีใจเลื่อมใสพระพุทธเจ้า เมื่อตายไปแล้วได้เป็ นเทพบุตร ภิก ษุ
ทั้งหลายจึงสงสัยว่าเหตุใดมัฏฐกุณฑลีจึงได้ทิพยสมบัติมากทั้งที่ไม่เคยทําบุญใดๆ พระพุทธเจ้าจึง
ทรงแสดงธรรมเทศนา ดังนี้
มโนปุพฺพงฺคมา ปสนฺ เนน ภาสติ วา กโรติ วา ตโต นํ สุ ขมนฺ วติ ความว่า ธรรมทั้งหลาย
มีใจเป็ นหัวหน้า มีใจเป็ นใหญ่ สําเร็ จแล้วด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้ว พูดอยู่ก็ดี ทําอยู่ก็ดี
ความสุ ขย่อมไปตามเขา เพราะเหตุน้ นั เหมือนเงาไปตามตัว๑๑๒

๖. คําสอนให้สาํ รวมจิตใจ
คําสอนให้สาํ รวมจิตใจพบในกลุ่มนักบวชในพระพุทธศาสนา ได้แก่ กลุ่ม
เรื่ องพระอรหันต์ ๑ เรื่ อง และกลุ่มเรื่ องภิกษุ –ภิกษุณีทวั ่ ไป ๑ เรื่ อง ดังตัวอย่างเรื่ องพระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ ในจิตวรรค กล่าวถึงพระภาคิไนยสังฆรักขิตะคิดฟุ้ งซ่านเกี่ยวกับชีวิตคฤหัสถ์แล้ว
เผลอตี พระอาจารย์ข องตน กลัว ความผิด จึ งคิ ดที่ จ ะหนี ภิ กษุ ท้ งั หลายช่ว ยกันพาพระภาคิ ไ นยสังฆรักขิตะมาเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงตรัสแสดงธรรมดังนี้

๑๑๑

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๒), ๘๘.
๑๑๒

๒๕๕๓), ๔๙.

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๒๑, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๒๑

“ทูรงฺคมํ เอกจรํ อสรี รํ คุหาสยํ เย จิตฺต ํ โมกฺขนฺ ติ มารพนฺ ธนา ความว่า ชนเหล่าใดจัก
สํารวมจิตอันไปในที่ไกล เที่ยวไปดวงเดียว ไม่มีสรี ระ มีถาํ้ เป็ นที่อาศัย ชนเหล่านั้นจะพ้นจากเครื่ อง
ผูแ้ ห่งมาร”๑๑๓
จากการศึก ษาพบว่า คําสอนเรื่ องการทําจิ ต ใจให้ผ่องใสปรากฏตัวอย่างพฤติก รรมน้อย
เนื่องจากจิตใจเป็ นสิ่ งที่อยูภ่ ายในจึงเป็ นเรื่ องยากที่สามารถเห็นได้ชดั เจนจากภายนอก ต่อเมื่อจิตใจ
นั้นแปรเป็ นคําพูด หรื อการกระทําจึ งจะสามารถรู้ได้ว่าบุ คคลนั้นเป็ นผูม้ ีจิต ใจผ่องใสหรื อไม่ จึ ง
ปรากฏตัวอย่างพฤติกรรมน้อยกว่าพฤติกรรมการทําความชัว่ และความดี ซึ่งเป็ นการกระทําที่เห็น
ได้อย่างชัด เจน การที่ มีต ัว อย่างพฤติ ก รรมให้เห็น ได้น้อย แต่ ไม่สัมพัน ธ์ก ับจํา นวนคําสอนซึ่ ง
ปรากฏคาถาที่เป็ นคําสอนเรื่ องการทําจิตใจให้ผอ่ งใสเป็ นจํานวนมาก โดยยํ้ าให้เห็นความสําคัญของ
จิตใจ เพื่อให้ทุกคนทําจิตใจให้บริ สุทธิ์ผอ่ งใส
ในคําสอนทั้งหมด ๓ เรื่ อง คื อ การละเว้น ความชัว่ การทําความดี และการทําจิต ใจให้
ผ่องใส พบว่า อรรถกถาธรรมบทปรากฏคําสอนให้ทาํ จิต ใจให้ผ่องใสมากที่ สุด แสดงให้เห็นว่า
พระพุทธเจ้าทรงให้ความสําคัญกับจิตใจ เพราะจิตเป็ นสิ่ งที่ควบคุมการกระทําของมนุ ษย์ กล่าวคือ
ถ้ามีจิตใจผ่องใสก็จะช่วยเตือนตนไม่ให้ทาํ ชัว่ และมุ่งทําแต่ความดี เมื่อมีจิตใจผ่องใสในระดับสูงก็
จะทําให้บุคคลนั้นเข้าถึงกระแสนิพพานคือเป็ นอริ ยบุคคลตั้งแต่ข้ นั โสดาบันจนถึงอรหันต์ จิตใจจึง
เป็ นพื้นฐานของการกระทําทั้งปวง บุคคลจะทํากรรมได้เพราะมีความตั้งใจ มีความจงใจ มีความมุ่ง
ใจหมายจะทํา เรี ยกว่า “เจตนา” กล่าวคือ บุคคลทําความชัว่ เพราะมีเจตนาที่เป็ นอกุศล บุคคลทํา
ความดีเพราะมีเจตนาที่เป็ นกุศล พระพุทธเจ้าจึงทรงมุ่งสอนให้บุคคลมีจิตใจที่บริ สุทธิ์ผ่องใสเพื่อ
เป็ นตัวควบคุมการกระทําไม่ให้ทาํ ชัว่ และมุ่งทําแต่ความดี โดยเมื่อพิจารณาตามกลุ่มเรื่ องแล้วพบว่า
กลุ่มเรื่ องพระอรหันต์เป็ นกลุ่มเรื่ องที่ปรากฏคําสอนการทําจิตใจให้ผอ่ งใสมากที่สุด ลักษณะการทํา
จิตใจให้ผอ่ งใสคือการละกิเลสทั้งหลาย เพื่อยํ้ าให้เห็นว่าพระอรหันต์คือบุคคลที่ปราศจากความชัว่
ทั้งปวงและถึงพร้อมด้วยความดี เพราะเป็ นผูม้ ีจิตใจบริ สุทธิ์ผอ่ งใส
๑๑๓

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑๘ (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,

๒๕๕๑), ๒๐๓.

๒๒๒

การที่เน้นคําสอนให้ทาํ จิตใจให้ผอ่ งใสแสดงให้เห็นว่ากายและวาจาเป็ นสิ่ งที่ควบคุมได้ง่าย
กว่าใจ เพราะใจเป็ นจุดเริ่ มต้นของกรรมทั้งปวงทั้งดีและชัว่ กายและวาจาถูกกําหนดด้วยใจ ดังคาถา
ในพระธรรมบทที่ว่า “มโน ปุพฺพงฺ คมา ธมฺ มา” แปลว่า ธรรมทั้งหลายมีใจเป็ นหัวหน้า มีใจเป็ น
ใหญ่ สําเร็ จแล้วด้วยใจ การทําจิตให้ผอ่ งใสจึงเป็ นสิ่ งที่ทาํ ได้ยาก บุคคลที่ละกิเลสทั้งปวงแล้วจึงจะ
ทําได้ จึงปรากฏคําสอนการทําจิตใจให้ผอ่ งใสในกลุ่มเรื่ องของพระอรหันต์มากที่สุด
พระสงฆ์และนักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนานําคําสอนจากอรรถกถาธรรมบทมาใช้
เผยแพร่ แก่ประชาชนอย่างหลากหลาย และคําสอนในพระธรรมบทก็เป็ นที่คุน้ เคย ดังจะเห็นได้จาก
พุทธศาสนสุภาษิตที่แพร่ หลายซึ่งนํามาจากคาถาพระธรรมบท เช่น “ความประมาทเป็ นหนทางแห่ ง
ความตาย” จากเรื่ องพระนางสามาวดี ในอัปปมาทวรรค “เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร” จาก
เรื่ องความเกิดขึ้นของนางกาลียกั ษิณี ในยมกวรรค “ตนเป็ นที่พ่งึ แห่งตน” จากเรื่ องมารดาของพระ
กุมารกัสสปเถระในอัตตวรรค เป็ นต้น ซึ่งเป็ นสอนที่ยงั ใช้ในปัจจุบนั แต่คนส่วนใหญ่มกั กล่าวถึง
คําสอนเหล่านี้โดยที่ไม่รู้ว่าคําสอนดังกล่าวมีที่มาจากแหล่งใดและเป็ นการกล่าวด้วยความคุน้ เคย
นอกจากนี้ยงั มีการรวบรวมพุทธศาสนสุ ภาษิตไว้ดว้ ยกัน โดยแหล่งข้อมูลที่สาํ คัญแหล่งหนึ่ งก็คือ
คาถาที่มาจากพระธรรมบท เช่น แบบเรี ยนหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี ๑๑๔ พระนิ พนธ์
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิ รญาณ -วโรรส ทรงรวบรวมคาถาที่เป็ นคําสอนจาก
คัมภีร์ต่างๆ รวมทั้งพระธรรมบทด้วย เพื่อใช้เป็ นแบบเรี ยน พระนิพนธ์เรื่ อง “พุทธศาสนสุ ภาษิต
คําโคลง”๑๑๕ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี คาถาบทแรกที่ทรงยกมาเป็ น
คาถาในพระธรรมบทว่า อตฺ ตา หเว ชิต ํ เสยฺโย แปลว่า ชนะตนนัน่ แลดี และหนังสือ “พระไตรปิ ฎก
ฉบับพุทธศาสนสุภาษิต”๑๑๖ จัดทําขึ้นในวาระการฉลองพุทธยันตี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยธรรมสภา มี
พุทธศาสนสุภาษิตที่มาจากพระธรรมบทด้วยเช่นกัน เป็ นต้น แสดงให้เห็นว่าคาถาซึ่งเป็ นหัวใจคํา
สอนของพระธรรมบทมีความเป็ นอมตะ เป็ นคําสอนที่ใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัย

๑๑๔

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พุทธศาสนสุ ภาษิต เล่ ม ๑ – ๓ (หลักสู ตรนักธรรมและ
ธรรมศึกษาชั้นตรี), (กรุ งเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๐๙ – ๑๔).
๑๑๕

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , พุทธศาสนสุภาษิตคําโคลง, (กรุ งเทพฯ : [ม.ป.พ.], ๒๕๑๗).

๑๑๖

ธรรมสภา, พระไตรปิ ฎก ฉบับพุทธศาสนสุ ภาษิต, (กรุ งเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๕๕).

๒๒๓

อย่างไรก็ตามในส่วนของอรรถกถาธรรมบท ซึ่งอธิบายคาถาในพระธรรมบทและยกเรื่ อง
ประกอบ ก็ถือว่าเป็ นแหล่งอ้างอิงข้อมูลประวัติบุคคลสําคัญในสมัยพุทธกาลที่สาํ คัญ และมีผนู้ าํ มา
แปลและถอดความใหม่โดยใช้สาํ นวนที่ง่าย ได้ใจความเพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาและประชาชน
ทัว่ ไป คือ หนังสือเรื่ อง “ทางแห่งความดี (ธรรมบท)๑๑๗” โดยวศิน อินทสระ จะไม่คุน้ เคย แต่คาถา
ที่เป็ นหัวใจสําคัญของพระธรรมบทยังคงสืบทอดต่อกันมา แสดงให้เห็นว่าพระธรรมบทเป็ นแหล่ง
รวบรวมคําสอนที่ เป็ นหัว ใจของพระพุทธศาสนา และเป็ นคําสอนที่ สามารถประยุกต์ใช้ได้ใน
ปัจจุบนั ไม่ลา้ สมัย
อรรถกถาธรรมบทเป็ นวรรณกรรมคําสอนที่สาํ คัญของพระพุทธศาสนา เป็ นเครื่ องมือการ
สอนธรรมแก่บุคคล ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบนั ทําให้เห็นว่าคําสอนในอรรถกถาธรรมบทซึ่ง
อยูใ่ นส่วนคาถาเป็ นคําสอนสําคัญของพระพุทธเจ้าที่อรรถกถาจารย์รวบรวมไว้
การศึกษาคําสอนพบว่าคําสอนในอรรถกถาธรรมบทสอดคล้องกับหัวใจพระพุทธศาสนา
คือ การละเว้น ความชั ่ ว การทําความดี และการทําจิ ตใจให้ผ่องใส โดยจะยกพฤติ กรรมด้านลบ
เพื่อให้เห็นลักษณะความชัว่ ความดี และจิตใจที่ไม่ผ่องใสก่อนแล้วจึงยกคําสอนเพื่อให้ละเว้น
ความชัว่ คําสอนให้ทาํ ความดี และคําสอนให้ทาํ จิตใจให้ผ่องใส ตัวอย่างพฤติกรรมความชัว่ และ
ความดีมีความสัมพันธ์กบั การกระทําทางกาย วาจา และใจ โดยปรากฏพฤติกรรมความชัว่ และความ
ดีที่เป็ นกายกรรมมากที่สุด ส่วนพฤติกรรมที่ช้ ีให้เห็นจิตใจที่ไม่ผอ่ งใสพบน้อยที่สุด
เมื่อพิจารณาคําสอนในอรรถกถาธรรมบททั้ง ๓ ประการ คือ การละเว้นความชัว่ การทํา
ความดี และการทําจิ ต ใจให้ผ่องใส พบว่า คาถาที่ ไม่มี นิ ทานประกอบมากกว่าคาถาที่ มี นิ ทาน
ประกอบ โดยคาถาที่มีนิทานประกอบทําให้เห็นลักษณะพฤติกรรมที่ชดั เจน คําสอนให้ละเว้นความ
ชัว่ มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงจัดหมวดหมู่ไว้คือ อกุศลกรรมบถ ๑๐
ได้แก่ การละเว้นความชัว่ ทางกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม โดยคําสอนที่พบมากที่สุดคือคํา
สอนให้ละเว้นความชัว่ ทั้งปวง คําสอนให้ทาํ ความดีแบ่งเป็ นความดีทางกายกรรม วจีกรรม และ
มโนกรรม แบ่งเป็ นคําสอนที่ระบุลกั ษณะความดี และคําสอนที่ไม่ระบุลกั ษณะความดี โดยพบคํา
สอนที่ไม่ระบุลกั ษณะความดีมากที่สุด คําสอนให้ทาํ จิตใจให้ผ่องใสแบ่งเป็ นคําสอนให้ทาํ จิตให้

๑๑๗

วศิน อินทสระ, ทางแห่ งความดี (ธรรมบท), (กรุ งเทพฯ : บรรณาคาร, ๒๕๒๓).

๒๒๔

ผ่องใสในลัก ษณะต่ างๆ โดยพบคําสอนให้ละกิ เลสทั้งปวงมากที่ สุด และพบในกลุ่มเรื่ องของ
พระอรหันต์มากที่สุด
จากการศึกษาคําสอนที่เป็ นหัวใจพระพุทธศาสนาทั้ง ๓ ประการ คําสอนในอรรถกถาธรรมบทที่สมั พันธ์กบั หัวใจพระพุทธศาสนาที่พบมากที่สุดคือ คําสอนให้ทาํ จิตใจให้ผ่องใส แสดง
ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงให้ความสําคัญเกี่ยวกับจิตใจมากที่สุด เพราะใจเป็ นเครื่ องกําหนดการ
กระทําทั้งหลายของมนุษย์ หากมนุษย์มีจิตใจที่ผอ่ งใส ปราศจากกิเลสทั้งปวงก็จะเป็ นการควบคุมให้
มุ่งทําแต่ ความดี ป้ องกัน ไม่ให้ทาํ ความชั ่ ว คําสอนเรื่ องการทําจิ ตใจให้ผ่องใสจึ งเป็ นคําสอนที่
พระพุทธเจ้าทรงเน้นยํ้ ามากที่สุด
ส่วนการพิจารณาในฐานะที่อรรถกถาธรรมบทเป็ นวรรณกรรมคําสอนนั้น แสดงให้เห็นถึง
ความเป็ นมาของพระธรรมบทและอรรถกถา ในสมัยพุทธกาลเป็ นคําสอนที่พระพุทธเจ้า ใช้สอน
บุคคลทุกกลุ่มทั้งพุทธบริ ษทั และบุคคลนอกพระพุทธศาสนาดังปรากฏกลุ่มเรื่ องตามประเภทบุคคล
ซึ่งแบ่งไว้ในบทที่ ๓ แสดงให้เห็นแนวทางของพระธรรมบทที่มุ่งเป็ นคําสอนสําหรับทุกคน ตาม
ความหมายของธรรมบทว่า เป็ นทางแห่ งความดี ทางแห่ งธรรม จะเห็ น ได้จ ากกลุ่มบุ ค คลและ
คํา สอนที่ ป รากฏในอรรถกถาธรรมบทนั้ นมี ค วามหลากหลาย แต่ ค รอบคลุ ม หั ว ใจของ
พระพุทธศาสนาซึ่งเป็ นแก่นแท้ของคําสอนของพระพุทธเจ้า อรรถกถาธรรมบทในระยะแรกนี้ ยงั
เป็ นการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะ นับแต่พระพุทธเจ้า พระอานนท์ อรรถกถาจารย์ รวมถึงสามเณรใน
ลังกาต้องท่องคาถาพระธรรมบทให้ได้ก่ อนบวชเป็ นภิ กษุ ต่อมาจึงมีการบันทึ กเป็ นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งสามารถใช้เป็ นแหล่งอ้างอิงคําสอนในพระพุทธศาสนาได้
หากพิจารณาย้อนกลับไป เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปยังดินแดนต่างๆ รวมทั้งดินแดน
สุ ว รรณภู มิ พระธรรมบทและอรรถกถาธรรมบทจึ ง ได้รั บ การเผยแผ่ด ้ว ย โดยปรากฏเป็ น
วรรณกรรมคําสอนของไทยในสมัยสุโขทัย ปรากฏหลักฐานชัดเจนในการใช้เป็ นเอกสารอ้างอิงใน
การรวบรวมเป็ นวรรณกรรมคําสอนที่สาํ คัญของไทยสมัยสุ โขทัย เรื่ อง “ไตรภูมิพระร่ วง” ซึ่งเป็ น
พระราชนิพนธ์ในพญาลิไท
ส่ วนอรรถกถาธรรมบทที่ใช้เป็ นวรรณกรรมคําสอนในประเทศไทยที่เห็นได้ชดั ที่สุดคื อ
การใช้เป็ นแบบเรี ยนของสงฆ์ซ่ึงปรากฏชื่อคัมภีร์ที่ใช้ในหลักสูตรเปรี ยญธรรมอย่างชัดเจนในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ และปรับปรุ งหลักสูตรการเรี ยนการสอนของ
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พระสงฆ์ โดยในปัจจุบนั ใช้เป็ นแบบเรี ยนของสงฆ์ต้ งั แต่เปรี ยญธรรม ๑ ถึงเปรี ยญธรรม ๖ แสดง
ให้เห็นว่าคําสอนในอรรถกถาธรรมบทเป็ นพื้นฐานคําสอนในพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ในฐานะ
ผูน้ าํ แนวทางที่ถูกต้องจะต้องศึกษาตั้งแต่เริ่ มต้น และต้องศึก ษาจนเชี่ ยวชาญ เพราะสุ ดท้ายแล้ว
พระสงฆ์จะต้องนําคําสอนเหล่านั้นมาเผยแพร่ แก่ ประชาชน แสดงให้เห็ นถึงความสําคัญ ของ
อรรถกถาธรรมบทที่พระต้องศึกษาเล่าเรี ยนและนําคําสอนที่เรี ยนมาใช้เผยแผ่แก่คนทัว่ ไป ดังนั้น
คํา สอนที่ เ ป็ นหัว ใจของพระธรรมบทจึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ย ัง คงดํา รงมาจนถึ ง ปั จ จุ บัน นั ก บวชใน
พระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของคําสอนในพระธรรมบท เพื่อสามารถนํามาสอน
บุคคลทัว่ ไปให้เข้าใจโดยมีตวั อย่างเรื่ องที่ยกมาประกอบคาถาคําสอน ซึ่งเป็ นคู่มือการสอนที่มีท้ งั
ตัวอย่างและคําอธิบายที่พระสงฆ์จะใช้สอนได้
อรรถกถาธรรมบทเป็ นวรรณกรรมคําสอนตั้งแต่ในลักษณะวรรณกรรมมุขปาฐะ ต่อมาเมื่อ
เป็ นวรรณกรรมลายลัก ษณ์ ก็ใช้เป็ นวรรณกรรมคําสอนเช่ น กัน คํา สอนในอรรถกถาธรรมบท
สามารถใช้ได้กบั ทุกคน เพราะมุ่งสอนให้คนปฏิบตั ิไปในทางที่ถูกต้องดีงาม ทําให้เมื่อเวลาผ่านไป
คํา สอนในอรรถกถาธรรมบทก็ ย งั สามารถใช้ไ ด้ โดยคํา สอนนั้น มีล ัก ษณะเป็ นสากลไม่ ใ ช่
หลัก ธรรมของพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดี ยว คนทุ ก กลุ่มจึ งสามารถนําคําสอนมาปรั บใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ และยังปรากฏคําสอนต่างๆในอรรถกถาธรรมบทได้ทวั ่ ไปในปัจจุบนั

บทที่ ๖
สรุ ปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

สรุ ปผลการศึกษา
อรรถกถาธรรมบทซึ่งประกอบด้วยเรื่ อง ๓๐๒ เรื่ อง ผูเ้ ขียนวิทยานิ พนธ์ได้ศึกษาระเบียบ
การเล่าเรื่ อง กลวิธีของการเล่าเรื่ อง และแนวคําสอนที่ปรากฏในอรรถกถาธรรมบทในฐานะที่เป็ น
วรรณกรรมคําสอน ผลการศึกษามีดงั นี้
การศึกษาระเบียบการเล่าเรื่ องนั้น ผลการศึกษาพบว่า อรรถกถาธรรมบทมีระเบียบการเล่า
เรื่ องที่ประกอบไปด้วยส่วนสําคัญ ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนเปิ ดเรื่ อง ส่วนดําเนินเรื่ อง และส่วนปิ ดเรื่ อง
ส่ ว นเปิ ดเรื่ องประกอบด้วยส่ วนประกอบสําคัญ ๓ ส่ ว น ได้แก่ สถานที่ ที่พระพุทธเจ้า
ประทับ การนําเข้าสู่เรื่ อง และพระธรรมเทศนาที่จะทรงแสดง โดยระเบียบการเล่าเรื่ องของส่ วน
เปิ ดเรื่ องมี ๒ แบบ คือ ส่วนเปิ ดเรื่ องที่ประกอบด้วยส่วนสําคัญครบทั้ง ๓ ส่ วน และส่ วนเปิ ดเรื่ องที่
ประกอบด้วยส่ วนสําคัญไม่ครบทั้ง ๓ ส่ วน ระเบี ยบการเล่าเรื่ องของส่ วนเปิ ดเรื่ องเป็ นส่ ว นที่ มี
ระบบชัดเจนทําให้มีความสมจริ งว่าอรรถกถาธรรมบทเป็ นคําสอนที่มาจากพุทธวจนะโดยแท้จริ ง
ส่ ว นดํา เนิ น เรื่ องซึ่ ง ถื อเป็ นส่ ว นสํา คัญที่ สุ ด ในอรรถกถาธรรมบท เพราะเป็ นส่ ว นที่
ประกอบด้วยเรื่ องเล่าแบบบันเทิงคดีและคําสอนซึ่งเป็ นหัวใจของพระธรรมบท พบว่าระเบียบการ
เล่าเรื่ องของส่วนดําเนินเรื่ องประกอบด้วยพฤติกรรม ๑๐ พฤติกรรม ได้แก่ ๑. ความเป็ นมา ๒. การ
เลื่อมใส ๓. การบวช ๔. การเกิดปัญหา ๕. การแก้ปัญหา ๖. การรับผลของการกระทํา ๗. การฟัง
ธรรม ๘. การบรรลุธรรม ๙. การเกิดข้อสงสัย และ ๑๐. การแสดงธรรม
ทั้ง นี้ ได้พิ จ ารณาระเบี ย บการเล่ า เรื่ องตามประเภทบุ ค คลซึ่ ง แบ่ ง เป็ น ๔ กลุ่ ม ได้แ ก่
๑. เรื่ องเล่าของนักบวชในพระพุทธศาสนา คือพระอรหันต์ และภิกษุ – ภิกษุณีทวั ่ ไป ๒. เรื่ องเล่า
ของอุ บ าสก – อุ บ าสิ ก า ๓. เรื่ องเล่ า ของบุ ค คลนอกพระพุ ท ธศาสนา และ ๔ เรื่ องเล่ า ของ
พระพุทธเจ้า
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ทั้ง ๔ กลุ่มนี้ไม่มีเรื่ องใดที่ปรากฏพฤติกรรมครบทั้ง ๑๐ พฤติกรรม โดยลักษณะการเกิดพฤติกรรมมี
๒ ลักษณะ ได้แก่ ๑. การเริ่ มด้วยพฤติกรรมที่ ๑ ความเป็ นมา และจบด้วยพฤติกรรมที่ ๗ การฟัง
ธรรม และ ๒. การเริ่ มด้วยพฤติกรรมที่ ๑ ความเป็ นมา และจบด้วยพฤติกรรมที่ ๑๐ การแสดงธรรม
โดยลักษณะการเกิดพฤติกรรมแบบแรกซึ่งจบด้วยพฤติกรรรมการฟังธรรมนั้นบางเรื่ องอาจต่อด้วย
พฤติกรรมที่ ๘ การบรรลุธรรมหรื อไม่ก็ได้ แต่การฟังธรรมนั้นเป็ นการฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรง
แสดงเท่านั้น ในขณะที่ลกั ษณะการเกิดพฤติกรรมแบบที่ ๒ ซึ่งจบด้วยพฤติกรรมการแสดงธรรม
อาจมีพฤติกรรมที่ ๗ การฟังธรรม และ/หรื อพฤติกรรมที่ ๘ การบรรลุธรรมมาก่อนหรื อไม่ก็ได้ โดย
ถ้ามีพฤติ ก รรมการฟั ง ธรรมมาก่ อน การฟั ง ธรรมนั้น อาจเป็ นการฟั งธรรมที่ พระพุทธเจ้าหรื อ
พระสาวกแสดงก็ได้ จากนั้นจบด้วยพฤติกรรมที่ ๑๐ การแสดงธรรมซึ่งเป็ นการแสดงธรรมของ
พระพุ ท ธเจ้ า ลัก ษณะการเกิ ด พฤติ ก รรมเช่ น นี้ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ระเบี ย บการเล่ า เรื่ องใน
อรรถกถาธรรมบทให้ความสําคัญกับ “ธรรม” ซึ่งพระพุทธเจ้าจะทรงเป็ นผูส้ รุ ปและชี้แนะแนวทาง
แห่งธรรมให้กระจ่างชัดเจน
ในการเรี ยงลําดับพฤติกรรมนั้นในเรื่ องเล่าของนักบวชในพระพุทธศาสนา เรื่ องเล่าของ
อุบาสก-อุบาสิกาและเรื่ องเล่าของบุคคลนอกพระพุทธศาสนาพบบางเรื่ องที่มีการข้ามพฤติกรรมที่
๔ การเกิดปั ญหา ไปเป็ นพฤติกรรมที่ ๗ การฟังธรรม หรื อข้ามไปเป็ นพฤติกรรมที่ ๙ การเกิด
ข้อสงสัย
เรื่ องเล่าของบุคคลนอกพระพุทธศาสนาพบการสลับพฤติกรรมที่ ๒ การเลื่อมใส และ
พฤติกรรมที่ ๓ การบวช ไปอยูห่ ลังพฤติกรรมที่ ๕ การแก้ปัญหา หรื อหลังพฤติกรรมที่ ๗ การฟัง
ธรรม หรื อหลังพฤติ ก รรมที่ ๘ การบรรลุธรรม เพราะเป็ นเรื่ องของบุ คคลที่ ไม่ได้เลื่อมใส
พระพุทธศาสนามาก่อน บางเรื่ องบุคคลได้รับการแก้ปัญหา หรื อได้ฟังธรรมทําให้เกิดความเลื่อมใส
และนําไปสู่การบวชได้
การข้ามพฤติกรรมหรื อการสลับพฤติกรรมแต่เรื่ องราวยังต่อเนื่องและเข้าใจได้อย่างชัดเจน
เป็ นเพราะอรรถกถาธรรมบทคํา นึ ง ถึง ความเป็ นเหตุ เป็ นผลของพฤติ ก รรมโดยบางเรื่ องไม่
จําเป็ นต้องเรี ยงลําดับพฤติกรรมตามเวลา
จากผลการศึก ษาระเบี ยบการเล่า เรื่ องในอรรถกถาธรรมบท พบว่า เรื่ องเล่าทุ ก กลุ่มให้
ความสํา คัญ กับ “ธรรมะ” ของพระพุท ธเจ้า โดยทุ ก เรื่ อ งจะต้องจบด้ว ยการแสดงธรรมของ
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พระพุทธเจ้าเพราะสิ่ งสําคัญของเรื่ องในอรรถกถาธรรมบทคือไม่ว่าจะเกิดปั ญหาหรื อข้อสงสัยใดๆ
สิ่ งสําคัญ ตามแนวทางของพระธรรมบทคื อการใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็ นแนวทางในการ
แก้ปัญหา โดยที่ทุกเรื่ องจะต้องจบด้วยการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า สอดคล้องกับเรื่ องเล่าของ
พระพุท ธเจ้าที่ พบพฤติ ก รรมการแสดงธรรมทุ ก เรื่ อ ง เพราะพระพุทธเจ้าทรงเป็ นผูแ้ ก้ปัญหา
พระธรรมเทศนาที่พระองค์ทรงแสดงใช้แก้ปัญหาต่างๆของบุคคล
ส่ วนปิ ดเรื่ องในอรรถกถาธรรมบทมี ๓ แบบ ได้แก่ ๑. ส่ วนปิ ดเรื่ องที่แสดงผลของการ
แสดงธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า ซึ่งมักประกอบด้วยประโยคขึ้นต้นเพื่อแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรง
แสดงพระธรรมเทศนาจบแล้ว บุคคลที่ได้ฟังธรรม ขั้นของธรรมที่บรรลุ และประโยคที่แสดงว่า
การแสดงธรรมนั้นมีประโยชน์แก่คนจํานวนมาก ๒. ส่ วนปิ ดเรื่ องที่สรุ ปเหตุการณ์หรื อความเป็ น
เป็ นไปของตัวละคร ๓. ส่วนปิ ดเรื่ องที่แสดงการอธิบายพระธรรมเทศนาหรื อคาถาในชาดกที่ยกมา
แสดงธรรมในครั้งนั้น ส่ วนปิ ดเรื่ องแสดงให้เห็ นถึงความสําเร็ จในการประกาศพระพุทธศาสนา
ตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า
ส่ ว นการศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ างประเภทของเรื่ องเล่ า กับ กลวิ ธีก ารเล่ า เรื่ องซึ่ ง
ประกอบด้วยการศึกษาผูเ้ ล่าเรื่ องและการเล่าเรื่ อง การศึกษาผูเ้ ล่าเรื่ องพบว่าอรรถกถาธรรมบทใช้ผู้
เล่าเรื่ องแบบผสมผสาน ๓ แบบ ได้แก่ ๑. ผูเ้ ล่าเรื่ องที่ไม่ใช่ ตวั ละครในเรื่ อง เป็ นการเล่าแบบผูร้ ู้
ได้แก่ อรรถกถาจารย์ที่รวบรวมและเรี ยบเรี ยงอรรถกถาธรรมบท โดยเล่าในส่ วนเปิ ดเรื่ อง ๒. ผูเ้ ล่า
เรื่ องที่เป็ นตัวละครในเรื่ องเล่าสิ่ งที่ตนเองประสบมา มักขึ้นต้นการเล่าว่า “ดังได้สดับมา” ซึ่งเป็ น
ลักษณะการเล่าเลียนแบบพระสูตรที่พระอานนท์ผเู้ ป็ นพหูสูตเป็ นผูเ้ ล่า ๓. ผูเ้ ล่าเรื่ องที่เป็ นตัวละคร
ในเรื่ องเล่าสิ่ งที่ตนเองประสบมา คือ พระพุทธเจ้า โดยทรงเล่าในส่ วนที่เป็ นพระธรรมเทศนาและ
การเล่าบุ พกรรมของบุ ค คลในเรื่ อง กลวิธีก ารเล่าเรื่ องเช่ นนี้ เป็ นลัก ษณะเฉพาะของเรื่ องเล่าใน
พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่ องที่เป็ นอรรถกถาเลียนแบบพระสูตร แสดงการเน้นว่า คําสอนนั้น
ฟังมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรง ทําให้มีความน่าเชื่อถือ น่าศรัทธา เพราะเป็ นคําสอนที่
พระพุทธเจ้าตรั สแสดงจริ ง แล้ว พระอานนท์ซ่ึ งเป็ นพหู สูต นํามาเล่าต่ ออย่างครบถ้ว นคําต่ อคํา
จากนั้นอรรถกถาจารย์นาํ มารวบรวมและสืบทอดต่อกันมา อรรถกถาธรรมบทซึ่งบรรจุคาํ สอนของ
พระพุทธเจ้าจึงได้รับการเผยแผ่จนถึงปัจจุบนั
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การเล่าเรื่ องในอรรถกถาธรรมบทแบ่งเป็ น ๑. การเล่าเรื่ องที่สัมพันธ์กบั เวลาในเรื่ อง ได้แก่
การเล่าเรื่ องในปั จ จุบัน การเล่าเรื่ องสลับระหว่างปั จ จุบัน กับอดีต และการเล่าเรื่ องจากอดีต ถึง
ปั จ จุบัน โดยพบการเล่าเรื่ องในปั จจุ บนั มากที่ สุด ๒. การเล่าเรื่ องที่ สัมพัน ธ์ก ับเวลาของผูอ้ ่าน
ได้แก่ การเล่าย่อ การเล่าข้าม และการเล่าละเอียด โดยการเล่าข้ามพบในเรื่ องที่มีการเล่าเรื่ องซํ้ าซึ่ง
เป็ นเรื่ องที่เคยเล่าแล้วในวรรคอื่นของอรรถกถาธรรมบทหรื อกล่าวไว้แล้วในคัมภีร์อื่น
การเล่าเรื่ องที่สมั พันธ์กบั เวลาในเรื่ องพบว่าสัมพันธ์กบั เรื่ องเล่าแต่ละประเภทกล่าวคือเมื่อ
คิ ด เที ย บเป็ นอัต ราส่ ว นร้ อ ยละแล้ว การเล่ า เรื่ องในปั จ จุ บัน พบในเรื่ องเล่ า ของบุ ค คลนอก
พระพุ ท ธศาสนามากที่ สุ ด เนื่ อ งจากเป็ นกลุ่ ม บุ ค คลที่ ไ ม่ เ คยรู้ จ ัก หรื อเข้า ใจหลัก ธรรมของ
พระพุทธศาสนามาก่ อนเรื่ อ งในปั จ จุ บัน จึ งเป็ นการเริ่ ม ต้น เข้าสู่ แ นวทางของพระพุ ทธศาสนา
การเล่าเรื่ องสลับระหว่างอดีตกับปัจจุบนั พบในเรื่ องเล่าของอุบาสก – อุบาสิ กามากที่สุด เพราะเป็ น
บุคคลที่มีความเลื่อมใสศรัทธาและตั้งมัน่ ในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีตชาติ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบนั เป็ นผลจากเหตุการณ์ในอดีตของบุคคลนั้น และการเล่าเรื่ องจากอดีตถึงปั จจุบนั พบใน
เรื่ องเล่าของนักบวชในพระพุทธศาสนามากที่สุด แสดงให้เห็นความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่ องของ
บุคคลตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั เพื่อมุ่งสู่นิพพาน อัตราส่ วนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ของประเภทของเรื่ องเล่ากับการเล่าเรื่ องที่สมั พันธ์กบั เวลาในเรื่ องที่แตกต่างกัน แม้ว่าแต่ละประเภท
เรื่ องเล่าจะมีการเล่าเรื่ องในอัตราส่ วนที่แตกต่างกันแต่ทุกประเภทเรื่ องเล่าที่จาํ แนกตามบุคคลนั้น
พบการเล่าเรื่ องในปัจจุบนั มากที่สุด การเน้นเวลาปัจจุบนั แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของ “ธรรมะ”
ของพระธรรมบทที่มุ่งแก้ปัญหาของบุคคลในปั จจุบนั โดยบางปั ญหาอาจเป็ นผลสื บเนื่ องจากอดีต
เมื่อบุคคลปฏิบตั ิตามหลักธรรม ปั ญหาก็ได้รับการแก้ไข นําไปสู่การหลุดพ้น ซึ่งเป็ นการป้ องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาได้อีกในอนาคต นอกจากนี้การเล่าเรื่ องยังสัมพันธ์กบั ระเบียบการเล่าเรื่ อง กล่าวคือ
ระเบียบการเล่าเรื่ องในอรรถกถาธรรมบทก็ให้ความสําคัญกับ “ธรรมะ” ของพระพุทธเจ้าเห็นได้
จากระเบี ย บการเล่ า เรื่ องของอรรถกถาธรรมบททุ ก เรื่ องเน้ น การเกิ ด พฤติ ก รรมที่ น ํา ไปสู่
การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า
ในการศึกษาคํา สอนในอรรถกถาธรรมบทพบว่าเป็ นคําสอนที่สอดคล้องกับหัว ใจของ
พระพุทธศาสนา คือ การละเว้นความชัว่ การทําความดี และการทําจิตใจให้ผอ่ งใส โดยจะมีการ
ยกตัวอย่างพฤติกรรมเพื่อให้เห็นลักษณะความชัว่ ความดี และจิตใจที่ ไม่ผ่องใสก่ อนแล้วจึงยก
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คําสอนเพื่อให้ละเว้นความชัว่ คําสอนให้ทาํ ความดี และคําสอนเพื่อทําจิตใจให้ผ่องใส ตัวอย่าง
พฤติก รรมความชั ่ วและความดีมีความสัมพัน ธ์ก ับการกระทําทางกาย วาจา และใจ โดยปรากฏ
พฤติกรรมความชัว่ และความดีที่เป็ นกายกรรมมากที่สุด ส่วนพฤติกรรมที่ช้ ีให้เห็นจิตใจที่ไม่ผอ่ งใส
พบน้อยที่สุด
คําสอนในอรรถกถาธรรมบทที่สมั พันธ์กบั หัวใจพระพุทธศาสนาที่พบมากที่สุดคือ คําสอน
ให้ทาํ จิตใจให้ผอ่ งใส แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงให้ความสําคัญเกี่ยวกับจิตใจมากที่สุด เพราะ
ใจตัวกําหนดเจตนาซึ่งควบคุมการกระทําของมนุษย์ หากมนุษย์มีจิตใจที่ผอ่ งใส ปราศจากกิเลสทั้ง
ปวงก็จะเป็ นการควบคุมให้มุ่งทําแต่ความดี ป้ องกันไม่ให้ทาํ ความชัว่
การศึกษาอรรถกถาธรรมบทในฐานะที่เป็ นวรรณกรรมคําสอนพบว่าอรรถกถาธรรมบทมี
บทบาทสําคัญในการเป็ นวรรณกรรมคําสอนมาเป็ นเวลาช้านาน ดังจะเห็นได้จากการปรากฏเรื่ อง
ของผู้ฟั ง ในแต่ ล ะเรื่ องที่ ย กมาเป็ นตัว อย่า งประกอบคํา สอน กล่ า วคื อ พระพุ ท ธเจ้า ทรงใช้
พระธรรมบทสั ่ งสอนบุคคลทุกกลุ่มในสมัยพุทธกาล คําสอนของพระพุทธเจ้าได้รับการถ่ายทอด
แบบมุขปาฐะโดยอรรถกถาจารย์ เมื่อได้รับการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอรรถกถาธรรมบทจึง
เผยแพร่ ไปมากขึ้น มีการคัดลอกสื บต่อกันมา ในส่ วนที่เป็ นวรรณกรรมคําสอนของไทยที่ปรากฏ
หลักฐานครั้งแรกในบานแพนกว่าเป็ นแหล่งอ้างอิงสําคัญในการเรี ยบเรี ยงไตรภูมิกถา จนถึงในสมัย
รัชกาลที่ ๒ใช้เป็ นแบบเรี ย นหลัก สูต รเปรี ยญธรรมของคณะสงฆ์ไ ทยตั้งแต่ เปรี ย ญธรรม ๑ ถึง
เปรี ยญธรรม ๖ ในการที่เป็ นแบบเรี ยนของสงฆ์ทาํ ให้พระสงฆ์เข้าใจ จดจําได้ และนํามาเทศนาสั ่ ง
สอนแก่ประชาชนทัว่ ไปคาถาในอรรถกถาธรรมบทก็ยงั แพร่ หลายและเป็ นคติประจําใจของผูค้ นใน
ปัจจุบนั
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ข้ อเสนอแนะ
ผูเ้ ขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์มี ข ้อ เสนอแนะในการศึ ก ษาอรรถถกถาธรรมบทและการศึ ก ษา
วรรณกรรมคําสอนดังนี้
๑. อรรถกถาธรรมบทปรากฏเรื่ องเล่าเกี่ยวกับประวัติบุคคลในสมัยพุทธกาลจํานวนมากทั้ง
ภิ ก ษุ – ภิ ก ษุ ณี อุ บ าสก – อุ บ าสิ ก า และบุ ค คลนอกพระพุ ท ธศาสนาที่ ภ ายหลัง หัน มานับ ถื อ
พระพุทธศาสนา อาจศึกษาเฉพาะกลุ่มบุคคลเพื่อให้เห็นลักษณะเฉพาะที่ชดั เจนมากขึ้น โดยอาจ
ศึกษาตามแนวทางการศึกษาบันเทิงคดี
๒. การศึกษาระเบียบการเล่าเรื่ องโดยประยุกต์จ ากแนวคิดโครงเรื่ องของบันเทิงคดีและ
โครงสร้างนิทานของวลาดิมีร์ พรอพพ์ทาํ ให้เห็นระเบียบการเล่าเรื่ องที่เป็ นระบบ อาจนําแนวคิดนี้
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