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นิโรธแมป : วิถีคืน
ในฐานะที่ เ ป็ น พระฝรั่ ง ที่ เ ข้ า มาอยู ่ ที่ เ มื อ งไทยนานกว่ า ที่ บ ้ า นเกิ ด ของท่ า นเอง
ที่อังกฤษ ท่านพระอาจารย์ชยสาโรเคยปรารภให้ผู้เขียนฟังอยู่บ่อยๆ ว่า สมัยนี้ มองไป
ทางไหนก็มแี ต่ โรดแมป คือนอกจากมี GPS ไปไหนมาไหนได้สะดวก ไม่หลงทาง (ภายนอก)
กันแล้ว ยังมีแผนการสร้างโน่นสร้างนี่ อะไรต่างๆ นานา อย่างเป็นระบบระเบียบ เป็นขั้น
เป็นตอน เพื่อเข้าไปเป็นเจ้าข้าวเจ้าของในสิ่งต่างๆ ทั่วทั้งจักรวาล แต่ที่ยังไม่เห็นมีพูดถึงกัน
ก็คือ นิโรธแมป หรือ วิถีทางคืนความทุกข์กลับเข้าไปสู่ธรรมชาติของเขา และคืนความสุข
ที่แท้จริงกลับมาที่เรา ซึ่งดูเหมือนแผนที่วิถีชีวิตแบบนี้จะขาดช่วงลง ไม่ได้รับการสานต่อ
แบบแผนวัฒนธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากทุกข์ ที่เคยมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด และ
มีความส�ำคัญในอันดับต้นๆ ของชาวพุทธ ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้ในตู้คัมภีร์ ให้กลายเป็นเรื่อง
ล้าสมัยของคนโบราณไป คนยุคใหม่โดยเฉพาะคนไทย หันไปนิยมวิชาการรวมทั้งศัพท์
แสงของฝรั่ง เกิดความแปลกแยกออกจากธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมของตนเอง
โดยไม่ คิ ด ที่ จ ะเรี ย นรู ้ แ หล่ ง ที่ ม าแห่ ง อารยธรรมบรรพบุ รุ ษ ของตนเอง วิ ถี ม ฆะ หรื อ
วิ ถี ส วรรค์ นี้ จึ ง ค่ อ ยๆ เลือ นรางหายไปจากความทรงจ� ำ และความสนใจของชุ ม ชน
ชาวพุทธไทย
ต้นปัญหาอาจจะอยู่ที่วิธีการมองโลกในยุคปัจจุบัน ที่มีการแบ่งแยกขาดจากกัน
อย่างชัดเจน ระหว่างโลกของความจริงกับโลกในจินตนาการ ถ้าเราเดินเข้าร้านหนังสือ
ทุกวันนี้ จะพบว่ามีการแบ่งหนังสือในร้านออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ Non Fiction
(เรื่องจริง) และ Fiction (เรื่องแต่ง) หนังสือกลุ่ม Non Fiction ก็เช่น สารคดี ชีวประวัติ
บุคคลส�ำคัญ ข่าวต่างๆ เป็นต้น ส่วนกลุ่ม Fiction ก็มีเรื่องเกี่ยวกับ บันเทิงคดี วรรณกรรม
นิยาย นิทาน เรือ่ งสัน้ เป็นต้น แม้แต่สาขาทางวิชาการก็แยกออกเป็นสาขาทางวิทยาศาสตร์
กับสาขาทางสังคมและมนุษยศาสตร์ เชี่ยวชาญกันไปเฉพาะด้าน แต่เป็นไปได้ไหมว่า
เส้นแบ่งระหว่างโลกทั้งสอง อาจไม่ได้แยกขาดจากกันอย่างนั้น ความจริงที่เราเลือกน�ำมา
แสดง ก็มีการผูกแต่งให้เป็นเรื่องราวแฝงอยู่ในนั้น และในขณะเดียวกัน เรื่องแต่งต่างๆ
ก็เปิดเผยตีแผ่ความจริงออกมาได้ไม่น้อยเลย

(ก)

ถ้าเปรียบหนังสือประเภท Non Fiction เหมือนรูปถ่าย หนังสือประเภท Fiction
ก็คงเปรียบเหมือนรูปวาดของจิตรกรที่มีชื่อ ซึ่งแม้จะไม่ตรงกับ “ภาพที่เกิดขึ้นจริง”
ข้ า งนอกเสี ย ทีเ ดี ย ว แต่ อ าจจะสื่อ แสดงถึ ง “ภาพที่ถู ก รั บ รู ้ จ ริ ง ” ข้ า งในใจของเรา
ได้ ม ากกว่ า ซึ่ ง เรื่ อ งในใจเรานั้ น อาจจะไม่ ไ ด้ จ ริ ง น้ อ ยไปกว่ า เรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ข้ า งนอก
แต่อย่างใด เพียงแต่เป็นความจริงคนละด้าน ด้านนอกกับด้านใน
หันกลับมาดูในพระไตรปิฎกของเรา เรื่องราวต่างๆ ที่พระพุทธองค์ตรัสเล่าให้
พวกเราฟั ง ตามวาระโอกาสต่ า งๆ มั ก จะขึ้น ต้ น ด้ ว ยค� ำว่ า “เรื่อ งเคยมีม าแล้ ว ...”
เรื่องเล่าเหล่านี้ล่ะ ควรจะจัดอยู่ในประเภทไหน ? เช่น เรื่อง มฆมาณพ ที่ขยายความของ
พระคาถาที่พ ระพุ ท ธองค์ ต รั ส เรื่อ งความไม่ ป ระมาท ในคาถาธรรมบท สืบ ต่ อ มาถึง
เรื่องราวของท้าวมฆวาน (พระอินทร์) นั้น ควรจะจัดเป็นชีวประวัติ หรือควรจะจัดเป็น
วรรณกรรม ?
เรื่องราวที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา จะคาดหวังให้เป็นจริงแบบภาพถ่าย หรือจะให้
เป็นจริงแบบภาพวาด ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันได้ แต่ประเด็นที่ส�ำคัญกว่า
ก็คือ เรื่องราวเหล่านี้ก�ำลังบอกอะไรแก่เรา เราฟังแล้วเข้าใจหรือไม่ว่า ความไม่ประมาท
ที่พระพุทธเจ้าทรงให้ความส�ำคัญ สั่งสอนไว้ ตลอดพระชนมชีพของพระองค์ จนถึงกับ
ฝากไว้เป็นค�ำสั่งเสียหรือปัจฉิมโอวาทนั้น หมายถึงอะไรได้บ้าง เรื่องมฆมาณพนี้ จึงอาจ
ไม่ได้เป็นแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์ (Non Fiction)
ตามที่ บ างคนเข้ า ใจเท่ า นั้ น แต่ ยั ง เป็ น เรื่ อ งความจริ ง ของธรรมชาติ ค วามเป็ น มนุ ษ ย์
ที่ไม่ยึดโยงกับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ (Fiction) อีกด้วย
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ในหนังสือนรก สวรรค์
ในพระไตรปิฎกว่า สวรรค์มี ๓ แบบ แบบที่ ๑ คือ สวรรค์ไป (หลังตาย) แบบที่ ๒ สวรรค์เป็น
(อยู่ทุกวัน) และแบบที่ ๓ สวรรค์ปรุง (อยู่ทุกขณะจิต) แบบที่ ๑ สวรรค์ไป นั้น ส�ำหรับคน
ยังไม่ได้ตาย ยังไม่ได้ไปเห็นเอง ก็อาจเชื่อหรือไม่เชื่อกันไปตามศรัทธาของแต่ละคน
แบบที่ ๒ สวรรค์เป็น นั้น ก็ไม่ต้องไปหาไกล นรก สวรรค์ คือชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนั่นแหละ
บางคนมี ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ใ นวิ ม านหรู ห รา เหมื อ นเทพบนสวรรค์ ขณะที่ บ างคน
อยู ่ ใ นประเทศที่ สู ้ ร บกั น มี ส งครามกลางเมื อ ง ฆ่ า กั น ทุ ก วั น เหมื อ นตกนรกทั้ ง เป็ น
ส่วนแบบที่ ๓ สวรรค์ปรุง นั้น ต้องใช้ตาปัญญาที่สามารถมองเห็น การมีส่วนร่วมในการ
(ข)

ปรุงแต่งสวรรค์ขึ้นในจิตใจของตนเองทุกขณะ ตามที่มีค�ำกล่าวว่า “สวรรค์ (ปรุงอยู่)
ในอก นรก (ปรุงอยู่) ในใจ” และเราทุกคนต่างเวียนว่ายอยู่ในโลกที่เรามีส่วนปรุง
ขึ้นมาเอง
หนังสือเล่มนี้จะเน้นไปที่สวรรค์แบบที่ ๓ เป็นหลัก แต่กระนั้นก็ไม่ได้ทิ้งเรื่อง
ภายนอก เพราะเรื่องภายในกับเรื่องภายนอก หรือเรื่องของการท�ำจิตกับการท�ำกิจนั้น
จะต้ อ งควบคู ่ ไ ปด้ ว ยกั น เสมอ พู ด อีก อย่ า งหนึ่ง ก็ คือ ธรรมและวินั ย ที่พ ระพุ ท ธองค์
ทรงฝากไว้ให้เป็นศาสดาของชาวพุทธนัน้ ไม่อาจแยกขาดจากกันได้ ธรรม (ภายใน) น�ำไปสู่
การสร้างสรรค์วินัย (ภายนอก) และกรอบวินัยภายนอก ก็กลับมาเอื้อต่อการพัฒนา
คุณธรรมภายในใจได้ ทั้งนี้ใจที่ปรุงสวรรค์เท่านั้น จึงจะสรรสร้างสังคมและวัตถุให้เป็น
สวรรค์ ตามไปด้วยได้ และถ้าภพหน้ามีจริง ก็คงจะได้ไปสวรรค์ กันต่อเป็นแน่ ส่วนความเชือ่
เรื่องการไปสวรรค์ ก็จะส่งผลกลับมาให้คนปฏิบัติต่อกันเหมือนเป็นสวรรค์ และท�ำให้
แต่ละคนสามารถปรุงสวรรค์ ขึ้นมาในจิตใจของตน ได้อย่างละเอียดประณีตยิ่งๆ ขึ้น
และส�ำหรับชาวพุทธนัน้ ยังสามารถพัฒนาต่อไปได้ จนถึงขัน้ เปลือ้ งสวรรค์ คือปลดเปลือ้ ง
จิตใจให้เป็นอิสระ หลุดพ้นจากทุกข์ จากการเวียนว่ายตายเกิด จากวัฏสงสารทั้งหมด
ได้อย่างสมบูรณ์ในที่สุดอีกด้วย
กระแสความนิ ย มในยุ ค ปั จ จุ บั น การเล่ า เรื่ อ งในหนั ง นิ ย าย บทละครต่ า งๆ
ตัวละคร “คนดี” มักจะถูกสร้างให้ดูน่าเบื่อ ขณะที่ “คนชั่ว” ดูจะมีชีวิตชีวาน่าหลงใหล
และน่าสนใจมากกว่า เรื่องราวของผู้ร้ายถูกถ่ายทอดน�ำมาเล่า ให้กลายเป็น “ตัวเอก”
ขณะที่ “พระ” ไม่ใช่ “พระเอก” อีกต่อไป แต่ถูกลดระดับลงเป็นตัวประกอบ หรือไม่
ก็กลายเป็นตัวตลกไป
แต่จริงหรือที่ชีวิตของ “ผู้ร้าย” นั้น จะน่าสนใจกว่าชีวิตของ “พระเอก” ?
ถ้ า เราสั ง เกตดู ป ระสบการณ์ ใ นชี วิ ต จริ ง ความเป็ น ผู ้ ร ้ า ยนั้ น ไม่ ไ ด้ มี ชี วิ ต ชี ว า
อย่างในหนังหรือในหนังสือ ความเป็นตัวร้ายนั้น วนอยู่ในที่เก่าๆ ท�ำนายพฤติกรรมได้
ไม่ยาก ชีวิตเขาเหมือนเป็นหุ่นกระบอก ที่ถูกชักน�ำด้วยแรงจูงใจที่มีโลภ โกรธ หลง
เป็นพื้นฐาน การแสดงออกของเขาก็เป็นเพียงผลที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยความอยาก
หรือไม่ก็ถูกความโกรธ ผลักดันออกมาให้เป็นการแก้แค้น ตามล้างตามล่า หรือไม่ก็
วนเวี ย นอยู ่ กั บ ความหลง ไม่ เ ข้ า ใจเหตุ ป ั จ จั ย แห่ ง ความสุ ข ที่ แ ท้ จ ริ ง ชี วิ ต ของเขา
(ค)

แม้ภายนอกอาจจะดูมีสีสัน (ในกรณีของโลภะ) หรือวินาศสันตะโร (ในกรณีของโทสะ)
แต่ภายในนั้นน่าเบื่ออย่างยิ่ง เวียนวนอยู่ในที่เดิมๆ (ในกรณีของโมหะ)
แต่ถ้าสังเกตในใจเราให้ดีๆ เวลามีกุศล (หรือความเป็นพระ) เกิดขึ้น พระเอกนี่
ต่างหาก ที่ใสสด งดงาม แปลกใหม่ น่าสนใจ และสร้างสรรค์ เพราะพฤติกรรมของ
เขา เป็นการตอบสนองด้วยปัญญา ไม่ถูกครอบง�ำด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง
แบบเดิ ม ๆ เก่ า ๆ ที่ ว นเวี ย นเหมื อ นหุ ่ น เชิ ด หลายครั้ ง ท� ำ ให้ เ รามี น�้ ำ ตาซึ ม ได้ เพราะ
ประทับใจในศรัทธาแห่งพลังความดีที่พระเอกยืนหยัดรักษาไว้ มาช่วยกันคืน “พระเอก”
ในความหมายของ “ผู้ที่เดินทางสายเอก (คือสติปัฏฐาน)” ให้กลับมาเป็นต้นแบบ
ในสังคมพุทธของเราจะดีไหม
ในยุคที่ผู้คนหลงใหลในเทคโนโลยี เข้าใจว่าตัวเองเป็นวิทยาศาสตร์ คิดอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล ไม่หลงงมงาย มี โรดแมป เป็นขั้นๆ เพื่อความส�ำเร็จทางโลก โน่นนี่นั่น
ต่างๆ การผุดขึ้นของเรื่องราว Superhero มากมาย แสดงให้เห็นถึงจิตใต้ส�ำนึกที่โหยหา
วี ร บุ รุ ษ หรือ พระเอกตั ว จริ ง มาเป็ น ไอดอล เพื่อ เลีย นแบบ ทดแทนชีวิ ต ประจ� ำ วั น
ที่น่าเบื่อหน่ายซ�้ำซาก แต่ Superhero ในหนังเหล่านั้นเป็นพระเอกได้จริงหรือ ถ้าปราศจาก
ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นพื้นฐาน เขาหรือเธอเหล่านั้นพากันแสวงหาสวรรค์หรือ Utopia
(สั ง คมในอุ ด มคติ ) ในแบบเฉพาะของตั ว เอง ซึ่ ง ลึ ก ๆ แล้ ว ก็ คื อ แสวงหาสภาพที่ เ ป็ น
สุขนิรันดร์ โดยที่ไม่เข้าใจว่าสภาพที่ถูกปรุงแต่งทุกอย่างนั้น ไม่มีอะไรเลยที่จะอยู่เป็น
นิจนิรันดร์ได้ การหลุดออกจากวงจรซ�้ำซากจะไม่เกิดขึ้น จนกว่าจะมีปัญญาเข้าใจว่า
ความสุขที่แท้นั้น ไม่ได้เกิดจากการได้ประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมาครอบครอง
สะสมไว้ แต่เกิดจากความเข้าใจธรรมชาติของประสบการณ์ทงั้ หมด แล้วปล่อยวางต่างหาก
ในเมื่อประสบการณ์ทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลง ถูกทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา จึงไม่มี
อะไรที่จะเป็นทุกข์เกินไปกว่าการคิดแต่ “เรื่องของตน” “ความต้องการของตน” และ
“ภาพลักษณ์ของตน” ที่ท�ำให้ต้องคอยแสวงหาอ�ำนาจความยิ่งใหญ่มาคอยควบคุม
ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้าง ให้เป็นไปตามความต้องการของตน ซึ่งเดี๋ยวก็
ต้องการนี่ เดี๋ยวก็ต้องการนั่น เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จนท�ำลายสิ่งแวดล้อม
รอบตั ว จนถึง ขั้น วิก ฤติ ในทุ ก วั น นี้ แม้ ว ่ า ได้ ม าแล้ ว ก็ ไ ม่ อ าจรั ก ษาความยิ่ง ใหญ่ ไ ว้ ไ ด้
เนื่องจากการแข่งขันแย่งชิงกันมีสูงมาก ถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีคิด โลกก็คงจะต้องพินาศลง
ด้วยการแย่งวัตถุกามกันเป็นแน่
(ง)

ทางแห่งสติหรือทางสายกลาง เป็นเส้นทางของการศึกษาโดยความไม่ประมาท
จะท�ำให้ไม่หลงในมายาภาพของ “ตน” ที่ถูกสร้างขึ้นเพราะความไม่รู้โลกและชีวิตตาม
ความเป็นจริง ถ้าเรามาฝึกฝนตนให้เข้าใจโลกและชีวิตอย่างถูกต้อง ความเป็นตัวตน
ความเบียดเบียน และความทุกข์ ก็ควรจะลดลงไปเรื่อยๆ ด้วย หนังสือ “วิถีมฆะ ช�ำระ
ทางสวรรค์” นี้ ขอเป็นตัวอย่างแห่งการสร้างสรรค์สวรรค์ในวิถพี ทุ ธแบบหนึง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงแสดงไว้เป็นเบื้องต้น และอริยาจารย์สืบต่อๆ มา ได้แสดงไว้เป็นหัวข้อธรรมในคัมภีร์
ต่างๆ เป็นเสมือนการตามรอยมฆมาณพไปพบพระรัตนตรัย (ธรรมะ ๓๗) ในสวรรค์
(ธรรมะ ๓๓) นั่นเอง
สวรรค์ ภาษาบาฬีเรียกดาวดึงส์ ซึ่งแปลว่า ๓๓ ดังนั้น ธรรมะ ๓๓ ก็คืออีก
ชื่ อ หนึ่ ง ของธรรมะสวรรค์ นั่ น แหละ ถ้ า มี ใ ครถามว่ า สมั ย นี้ ยั ง มี ส วรรค์ อ ยู ่ อี ก หรื อ
ในฐานะชาวพุทธก็ต้องถามกลับไปว่า ก็แล้วสมัยนี้ยังมีคนสร้างเหตุให้ไปสวรรค์กันอยู่
อีกหรือเปล่า เพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาของเหตุและผล ตราบใดที่ยังมีการสร้างเหตุ
ตราบนั้นก็ยังมีผลอยู่ ก็เดี๋ยวนี้ยังมีการปฏิบัติธรรมะ ๓๓ ข้อนี้อยู่ไหมล่ะ ถ้ายังมีการปฏิบัติ
เหล่านี้อยู่ สวรรค์ก็ยังมีอยู่
วิถพ
ี ทุ ธ ก็คอื วิถที มี่ พี ระรัตนตรัยเป็นสรณะ ซึง่ ก็คอื มีธรรมะ ๓๗ (โพธิปกั ขิยธรรม)
เป็นที่พึ่งนั่นเอง ผู้ที่มีธรรมะ ๓๗ นี้ก็ชื่อว่าพุทธะ ตัวธรรมะ ๓๗ ก็ชื่อว่าธรรมะ ส่วนผู้
ที่ก�ำลังปฏิบัติเพื่อให้มีธรรมะทั้ง ๓๗ นี้ ก็ชื่อว่าสังฆะ วิถีพุทธจึงเป็นวิถีแห่งการเรียนรู้
ช�ำระจิตใจ พัฒนาปัญญา
(จ)

บทความในเล่มนี้ เป็นการรวบรวมบทความธรรมะ ๓๗ ทั้งสี่ตอน จากวารสาร
โพธิยาลัย ฉบับที่ ๒๔/๒๕/๒๖/๒๗ และบทความธรรมะ ๓๓ ทั้งสี่ตอน จากฉบับที่
๓๓/๓๕/๓๘/๔๕ มารวมกันในที่เดียว มีการปรับส�ำนวนเล็กน้อย และมีบทความเกี่ยว
เนื่องคือ สวรรค์แนวพุทธ, ฟันซี่ที่ ๓๓, รัตนฆระ ส่องรหัสเรือนแก้ว จากวารสารฉบับที่
๒๙ /๔๗ / ๒ ตามล�ำดับ มารวมไว้ในที่เดียวกันด้วย เพื่อสะดวกในการอ่านท�ำความเข้าใจ
โดยไม่ต้องไปไล่ตามอ่านในวารสารหลายๆ เล่ม
ขออนุ โ มทนา โยมคุ ณ หมออั จ ฉรา กลิ่ น สุ ว รรณ์ ที่ ส นใจศึ ก ษา เฝ้ า ติ ด ตาม
บทความในแต่ละเดือน ซึ่งบางครั้งผู้เขียนก็รู้สึกว่า ที่เขียนๆ ไป ไม่รู้มีใครเข้าใจหรือเปล่า
เพราะบางทีต้องใช้การวิเคราะห์ศัพท์บาฬียากๆ หรือต้องใช้พื้นความรู้อภิธรรมที่คนไทย
ยังไม่นิยมเรียนกันเท่าไร แต่ก็ท�ำให้มีก�ำลังใจเขียนจนครบ และเมื่อครบชุดทั้งหมดแล้ว
โยมหมอก็ปรารภอยากจะรวมเล่ม เพื่อให้ผู้อ่านท่านอื่นๆ ได้ทบทวน และได้รับประโยชน์
ไปพร้อมกัน ถือว่าเป็นความพยายามที่จะเข้าใจความหมายของสวรรค์ในมิติที่ลึกขึ้น
ผ่านการวิเคราะห์ทางภาษาและสภาวธรรม
หวั ง ว่ า ท่ า นผู ้ ที่ ไ ด้ อ ่ า นหนั ง สื อ เล่ ม นี้ แ ล้ ว จะได้ ช ่ ว ยกั น สานต่ อ ความพยายาม
ที่จะแสวงหา นิโรธแมป อันนั้น ผ่านการถอดรหัสตัวเลข ที่อมความหมายไว้มากมาย
ทางแห่งธรรมะ ๓๗ ของ ๓๓ สหาย นี้ ถ้าเข้าใจให้ถกู ต้อง แล้วด�ำเนินไปโดยความไม่ประมาท
(เอกายนมรรค) ก็จะเป็นอิสระจากความทุกข์ (อริยมรรค) ได้ในที่สุด
บุญกุศลใดๆ ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ ขออุทิศแด่ผู้ที่ท�ำความดีในวิถีมฆะทุกๆ ท่าน
ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต ที่ได้ช่วยกันสละก�ำลังเวลา ความคิด และสติปัญญา
ช�ำระหนทางอันประเสริฐนั้น ให้วิถีสวรรค์กลับคืนมามีความส�ำคัญในวัฒนธรรมของ
ชาวพุทธเราตลอดไป
พระมหากีรติ ธีรปัญโญ
วันขึ้น ๑๕ ค�่ำเดือน ๗
(วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมหาสมัยสูตร)
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
(ฉ)
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สวรรค์แนวพุทธ

สวรรค์แนวพุทธ

ปลายเดื อ นตุ ล าคมที่ ผ ่ า นมา หลายท่ า นคงจะได้ เ ห็ น การเนรมิ ต ทุ ่ ง พระเมรุ
บนท้ อ งสนามหลวงให้ เ ป็ น สรวงสวรรค์ มี ก ารจ� ำ ลองจั ก รวาล โดยมี เ ขาพระสุ เ มรุ
เป็นแกนกลาง เพื่อส่งเสด็จในหลวงในพระบรมโกศบนพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธี
ที่ได้จัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติกันไปแล้ว การเสด็จจากไปของในหลวง ผู้เป็นที่รักยิ่ง
ที่เป็นเสมือนพ่อของแผ่นดินนั้น นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ที่น�ำความเศร้าโศก
เสียใจมาสู่พวกเราชาวไทยทุกคน
สื่ อภาษา ในหลวง บนสรวงสวรรค์
แม้กาลเวลาจะกลืนกินสรรพสิ่งรวมทั้งตัวมันเองก็จริง แต่กาลเวลาก็มีคุณสมบัติ
เยียวยาให้กับใจของเราได้เหมือนกัน หากพวกเรารู้จักคิดให้ถูกวิธี จะว่าไปแล้ว พระองค์
ท่านก�ำลังแสดงกฎธรรมชาติของอนิจจังให้พวกเราได้เห็น และเมื่อพวกเราพอจะคลาย
ความเศร้าไปได้บ้างแล้ว ยังต้องการจะสื่อสารกับพระองค์ท่าน ขอชักชวนให้มาศึกษา
ภาษาบาฬีด้วยกันเถิด นอกจากได้บุญแล้ว ยังเป็นการสรรสร้างเวลาว่างให้เกิดประโยชน์
อีกด้วย เพราะการศึกษาเป็นกุศล แต่การวนอยู่กับความเศร้าเป็นอกุศล และการเรียน
ภาษาใหม่ๆ ยังท�ำให้ห่างไกลจากโรคสมองฝ่อหรืออัลไซเมอร์ได้อีกด้วย
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ท�ำไมต้องภาษาบาฬี
ภาษาเป็นรากฐานของ
อารยธรรม เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยว
ชุมชนไว้ด้วยกัน ว่าโดยเฉพาะ
แล้ ว ภาษาบาฬี ถื อ กั น มาว่ า
เป็ น รากฐานของอริ ย ธรรม
ชาวพุทธ และเป็นสิง่ ทีย่ ดึ เหนีย่ ว
อริยชนไว้ด้วยกันมาในทุกยุค
ทุ ก ส มั ย ต ร า บ ใ ด ที่ ยั ง มี
พระพุทธศาสนา
ภาษาบาฬีเป็นภาษาที่
ใช้กนั มาตัง้ แต่ต้นกัลป์ มีบนั ทึก
ไว้ว่า คนต้นกัลป์ใช้ภาษาบาฬี
สื่อสารกัน และเป็นภาษาที่ใช้
พู ด กั น บนสรวงสวรรค์ ด ้ ว ย
เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปเทศน์พระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาและทวยเทพที่สวรรค์
ชั้นดาวดึงส์ ก็ใช้ภาษาบาฬีนี้แหละ ดังมีหลักฐานที่บันทึกกันมาในพระอภิธรรมปิฎก
เนื่องด้วยตอนนี้ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของพวกเรา พระองค์ท่าน สวรรคต (แปลตามศัพท์
ว่าไปสู่สวรรค์) ก็หมายความว่า พระองค์ท่านคงจะได้สถิตอยู่ ณ สรวงสวรรค์ชั้นใด
ชั้นหนึ่งใน ๖ ชั้นแล้ว (ถ้าถือตามคติพระบรมโพธิสมภารที่พระเจ้าแผ่นดินในเมืองพุทธ
มักจะถือกันว่า พระเจ้าอยู่หัวทรงอุบัติมาเพื่อสร้างบารมี เพื่อจะได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้า
ในพระชาติสุดท้าย สวรรค์ที่ท่านจะเสด็จไปก็น่าจะเป็นชั้นดุสิต เพราะเป็นที่รวมของ
พระโพธิสัตว์ทุกๆ พระองค์) นั่นก็แปลว่า พระองค์ท่านได้ใช้ภาษาบาฬีแล้วนั่นเอง ดังนั้น
ถ้าอยากจะสนทนากับท่าน ก็ต้องเรียนรู้ภาษาของท่านจึงจะถูก เริ่มจากค�ำง่ายๆ ที่ใช้
กันอยู่เป็นปกติในภาษาไทย ซึ่งมีที่มาของค�ำต่างๆ จากภาษาบาฬีถึง ๕๐% - ๖๐%
โดยเฉพาะสิ่ ง ที่ เ ป็ น นามธรรม มาเรี ย นรู ้ ก ารแยกธาตุ แ ยกปั จ จั ย ใส่ อ งค์ ธ รรม และ
เพิ่มความเข้าใจไปทีละน้อยๆ เท่ากับได้เข้าเฝ้าในหลวงบนสรวงสวรรค์ ผู้เป็นหน่อเนื้อ
พระบรมโพธิสมภารพร้อมกันไปด้วย

ธีรปัญโญ

15

เบื้องต้น มารู้จักค�ำว่า สวรรคต กันก่อน ค�ำนี้มาจากค�ำว่า สวรรค์ และค�ำว่า คต
สวรรค์ เป็นสันสฤต แปลว่า เทวโลก ตรงกับบาฬีว่า สคฺค
ส่วน คต มาจาก คมุ ธาตุ คตฺยํ ในการไป - ถึง - บรรลุ ลง ต ปัจจัยให้เป็น
อดีต จึงแปลว่า ไปแล้ว ถึงแล้ว หรือบรรลุแล้ว รวมความว่า สวรรคต จึงแปลง่ายๆ
ได้ว่า ‘ไปแล้วสู่สวรรค์’
ทีนี้มาดูศัพท์ สคฺค หรือ สวรรค์กันต่อว่า จะแปลเป็นอะไรได้บ้าง ตามแบบ สคฺค :
มาจาก สุ + อคฺค
สุ มาจาก โสภโณ แปลว่า ‘งาม’ หรือมาจาก สุฏฺฐุ ซึ่งแปลว่า ‘ดี’ (ลบ อุ ที่ สุ เสีย
เหลือแค่ ส) +
อคฺค มาจาก อช ธาตุ คติยํ ในการไป แปลง ช เป็น ค ซ้อน ค ในที่น้ีต้องแปลว่า
‘ฐานะเป็นไปที่ยืนนาน’ ตามการวิเคราะห์ศัพท์ที่ว่า
อชียติ จิรํ ฐฺิยเต อสฺมินฺติ อคฺโค, ฐฺานํ เมื่อมาแปลรวมกัน จึงได้ความหมายว่า
‘ฐานะเป็นไปที่ยืนนานที่ดีงาม’
ดีงามอย่างไร ? เมื่อเติมค�ำขยาย ก็จะได้ความหมายเพิ่มว่า
รูปาทีหิ ปญฺจหิ กามคุเณหิ สุฏฺฐุ อคฺโคติ สคฺโค ‘เรียกสวรรค์เพราะดีเลิศหรือ
งามเลิศ ด้วยกามคุณห้า มีรูปเป็นต้น’ (กามคุณห้า คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส)
หรือ รูปาทีหิ วิสเยหิ สุฏฺฐุ อคฺโคติ สคฺโค ‘เรียกสวรรค์เพราะดีเลิศหรืองามเลิศ
ด้วยอารมณ์ทั้งหลาย มีรูปเป็นต้น’ (อารมณ์หก คือรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์)
ทีนี้เราจะไปถึงสวรรค์กันได้อย่างไร ? ถ้าใส่ค�ำขยายจะสามารถบอกเหตุของการไปสวรรค์
ได้ว่า
ปุญฺเญฺน สุฏฺฐุ อชียเตติ สคฺโค ‘เรียกสวรรค์เพราะไปถึงได้อย่างราบรื่นด้วยบุญ’
ความหมายสวรรค์ตามพจนานุกรม
ตามพจนานุกรมพุทธศาสตร์ (ป.อ. ปยุตฺโต) มีค�ำอธิบายไว้ว่า ฉกามาพจรสวรรค์
สวรรค์ที่ยังเกี่ยวข้องกาม มี ๖ ชั้น คือ
๑. จาตุมหาราชิกา มีมหาราช ๔ พระองค์เป็นประธาน ปกครองประจ�ำทิศทั้ง ๔,
ท้าวมหาราช ๔ นั้น อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของท้าวสักกะ (พระอินทร์) เช่น มีหน้าที่
รายงานสภาพความเป็ น ไปของสั ง คมมนุ ษ ย์ แ ก่ ห มู ่ เ ทพชั้ น ดาวดึ ง ส์ ในสุ ธ รรมสภา
เป็ น ประจ� ำ ถ้ า ทั พ อสู ร รุ ก ผ่ า นด่ า นเบื้อ งต้ น ใกล้ เ ข้ า มา ท้ า วมหาราชทั้ง สี่ก็ ท� ำ หน้ า ที่
ไปรายงานต่อพระอินทร์ เป็นต้น
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๒. ดาวดึงส์ (บาฬีเป็นตาวติงสา) มีจอมเทพผู้ปกครองชื่อท้าวสักกะ ซึ่งโดยทั่วไป
เรียกกันว่า พระอินทร์, อรรถกถาอธิบายความหมายของ “ดาวดึงส์” ว่าคือ “แดนที่คน
๓๓ คน ผู้ท�ำบุญร่วมกันได้อุบัติ” (จ�ำนวน ๓๓ บาฬีว่า เตตฺตึส, เขียนตามรูปสันสกฤต
เป็นตรัยตรึงศ์ หรือเพี้ยนเป็นไตรตรึงษ์ ซึ่งในภาษาไทยก็ใช้เป็นค�ำเรียกดาวดึงส์นี้ด้วย)
ดังมีต�ำนานว่า ครั้งหนึ่ง ที่อจลคาม ในมคธรัฐ มีนักบ�ำเพ็ญประโยชน์คณะหนึ่ง จ�ำนวน
๓๓ คน น�ำโดยมฆมาณพ ได้ร่วมกันท�ำบุญต่างๆ เช่น ท�ำถนน สร้างสะพาน ขุดบ่อน�้ำ
ปลูกสวนป่า สร้างศาลาที่พักคนเดินทางให้แก่ชุมชน และท�ำทาน ชักชวนชาวบ้านให้ตั้งอยู่
ในศีลและท�ำความดีทั้งหลาย เฉพาะอย่างยิ่ง ตัวมฆมาณพเอง ยังรักษาข้อปฏิบัติพิเศษที่
เรียกว่าวัตตบท ๗ อีกด้วย ครัน้ ตายไป ทัง้ ๓๓ คน ก็ได้เกิดในสวรรค์ ทีเ่ รียกชือ่ ว่าดาวดึงส์น้ี
โดยมฆมาณพได้เป็นท้าวสักกะ คือพระอินทร์ ดังที่พระอินทร์นั้น มีพระนามหนึ่งว่า
“มฆวา” (ในภาษาไทยเขียน มฆวัน มัฆวา หรือมัฆวาน)
๓. ยามะ หรือ ยามา มีท้าวสุยามเทพบุตรปกครอง
๔. ดุสิต (บาฬีเป็นตุสิตา) มีท้าวสันดุสิตเทวราชปกครอง สวรรค์ชั้นนี้เป็นที่สถิต
ของพระโพธิสัตว์ก่อนจุติลงมาสู่มนุษยโลก และตรัสรู้ในพระชาติสุดท้าย
๕. นิมมานรดี มีท้าวสุนิมมิตเทวราชปกครอง เทวดาชั้นนี้ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ก็นิรมิตเอาเองได้
๖. ปรนิมมิตวสวัตดี มีท้าวปรนิมมิตวสวัตดีปกครอง เทวดาชั้นนี้ปรารถนาสิ่งใด
สิ่งหนึ่งไม่ต้องนิรมิตเอง มีเทวดาอื่นนิรมิตให้อีกต่อหนึ่ง
ความหมายสวรรค์ตามรูปศัพท์
ทีนี้มาดูค�ำอธิบายตามรูปวิเคราะห์ศัพท์จาก
คัมภีร์สัททศาสตร์กันบ้าง
จาตุมหาราชิกา
จตูสุ มหาราเชสุ ภตฺติ ภชนํ เอเตสนฺติ จาตุ
มหาราชิกา
‘เทพทีภ่ กั ดีหรือคุน้ เคยกับมหาราชทัง้ สี่ เรียกว่า
‘จาตุมหาราชิกา’
จาตุมหาราชิกานํ นิวาสาติ จาตุมหาราชิกา
‘ภูมิคือนิวาสสถานแห่งเทพที่ภักดี หรือคุ้นเคย
กับมหาราชทั้งสี่ เรียกว่า จาตุมหาราชิกา’
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ตาวติงสา
เตตฺตึส ชนา นิพฺพตฺตนฺติ เอตฺถาติ เตตฺตึโส
‘ภพเป็นที่เกิดของบุคคล ๓๓ คน จึงเรียกว่า ตาวตึส’ (เตตฺตึส บทหน้า อ ปัจจัย,
แปลง เต เป็น ตาว, ลบ ต) หรือ ตาว ปฐฺมํ ตึสติ ปาตุภวตีติ ตาวตึสา, ปฐฺวี ‘พื้นแผ่นดิน
ใด เกิดปรากฏขึ้นในโลก เป็นครั้งแรกก่อน (พื้นแผ่นดินอื่นๆ) พื้นแผ่นดินนั้น ชื่อว่า
ดาวดึงส์’
ตามความเข้ า ใจเรื่ อ งการแตกดั บ ของโลกว่ า เมื่ อ โลกถู ก ท� ำ ลายจนหมดสิ้ น
แล้วมีการสร้างโลกใหม่ ฝนจะตกลงมาอย่างหนัก ตรงบริเวณที่โลกถูกท�ำลายไป น�้ำนั้น
ก็ค่อยๆ ขุ่นข้นขึ้น เป็นตะกอนทับถม จนเป็นดินมหึมา แล้วลดแห้งลงตามล�ำดับ จนเกิด
พื้นแผ่นดินปรากฏโผล่ขึ้นให้เห็นก่อน ก็คือเขาสิเนรุ ซึ่งเป็นที่อยู่ของเทวดาชั้นดาวดึงส์
นั่นเอง
พระอินทร์ครองสองสวรรค์ชั้นต้นนี้ ดังนั้น ถ้าจะนับเฉพาะชั้นดาวดึงส์ ก็แทนได้
ด้วยตัวเลข ๓๓ แต่ถ้านับรวมชั้นจาตุมหาราชิกาด้วย ก็จะได้ตัวเลข ๓๗
ยามา
ทุกฺขโต ยาตา อปคตาติ ยามา
‘เทพผู้ไปจากทุกข์’ (ยา ธาตุในความหมายว่าไป + ม ปัจจัย)
ตุสิตา
อตฺตโน สิริสมฺปตฺติยา ตุสํ ปีตึ อิตา คตาติ ตุสิตา
‘เทวดาเหล่าใด ถึงพร้อมซึ่งความยินดีแช่มชื่นในสิริสมบัติของตน เทวดาเหล่านั้น
ชื่อว่า ตุสิตา’
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นิมมานรตี
นิมฺมาเน รติ เอตสฺสาติ นิมฺมานรตี
‘เทพผู้มีความยินดีในสิ่งที่ตนเนรมิต’ (นิมฺมาน + รติ + อี)
ปรนิมมิตวสวตฺตี
ปรนิมฺมิเตสุ โภเคสุ อตฺตโน วสํ วตฺเตตีติ ปรนิมฺมิตวสวตฺตี
‘เทพผู้ยังอ�ำนาจของตนให้เป็นไปในโภคะอันเทพอื่นเนรมิตให้’ (ปร + นิมฺมิต + วส
บทหน้า วตฺตธาตุ ในความหมายว่าเป็นไป อี ปัจจัย)
สวรรค์แนวพุทธ ควรไปสุดที่อริยสั จ
สวรรค์สองชั้นแรกนี้มีเรื่องมาเกี่ยวพันกับมนุษย์ค่อนข้างมาก เป็นสวรรค์สองชั้น
ที่มีชื่อเป็นตัวเลขที่มีความหมายได้หลากหลายนัย ซึ่งจะได้ค่อยๆ อธิบายต่อไปในบทความ
เรือ่ ง ‘ธรรมะ๓๗’ โดยสรุปก็คอื เมือ่ เอา ๔ ของ จาตุมหาราชิกา มารวมกับ ๓๓ ของดาวดึงส์
ก็จะหมายถึง องค์ธรรมคือ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ (ธรรมที่เป็นฝักฝ่ายของการตรัสรู้)
อันเป็นรัตนะที่มีค่ายิ่งในพระพุทธศาสนานี้นี่เอง ในที่นี้ จะขอน�ำศัพท์ของชั้นสวรรค์มา
ตั้งวิเคราะห์ใหม่ ตามมติของผู้เขียนเอง เพื่อเพิ่มมุมมองดังนี้
ตาวติงสา
เตตฺ ตึส เจตสิก านิ สมฺ ป ยุ ตฺ ต านิ
เอเตนาติ เตตฺตึโส
‘ปฏิ ส นธิ จิ ต ตุ ป บาท อั น เป็ น ที่ ร วม
ของเจตสิก ๓๓ ชนิด จึงเรียกว่าตาวตึส’
(ก็คือติเหตุกปฏิสนธินั่นเอง)
เตตฺตสึ านํ สมูโห เอตฺถาติ เตตฺตสึ า
‘ภู มิ เ ป็ น ที่ ร วมแห่ ง ผู ้ มี ติ เ หตุ เรี ย ก
ปฏิสนธิว่า ดาวดึงส์’
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โดยมองมุมใหม่ว่าการได้ไปเกิดเป็นเทพ ๓๓ เป็นบุคลาธิษฐาน ส่วนธรรมาธิษฐาน
ในเรื่องนี้ก็คือ การได้ปฏิสนธิจิตในภพภูมิใหม่นั่นเอง การที่มฆมาณพและเพื่อนได้ท�ำกุศล
ไว้มาก เมื่อไปเกิดจึงไปเกิดด้วยมหากุศลญาณสัมปยุต อันประกอบด้วยโสมนัส (มหากุศล
วิบากดวงที่ ๑) จิตดวงนี้เป็น ติเหตุกปฏิสนธิ (ปฏิสนธิด้วยเหตุ ๓ คือ อโลภะเหตุ อโทสะ
เหตุ และอโมหะเหตุ) คือมีพื้นเพจิตที่ดีและประกอบด้วยปัญญา (อโมหะ) เป็นจิตที่สามารถ
บรรลุโลกุตตรธรรมได้ เป็นปัญญาทีส่ งั่ สมมาแต่อดีตชาตินนั่ เอง ซึง่ ปฏิสนธิจติ นี้ มีเจตสิก
ที่ประกอบร่วมด้วย ๓๓ ตัว และใน ๓๓ ตัวนี้ เจตสิกตัวที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ ปัญญินทรีย์
นั่นเอง (ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าปัญญาคืออินทรีย์) โดยนัยนี้ พระอินทร์ คือ ปัญญาเจตสิก
ส่วนเทพที่เหลือก็คือ เจตสิกที่เหลือ ที่ประกอบใน ติเหตุกปฏิสนธิ จิตนั้น
เพื่อท�ำความเข้าใจนัยนี้ให้ชัดขึ้น ขอยกตัวอย่างพระพุทธพจน์ที่ตรัสตอบพราหมณ์
ที่มาทูลถามว่า จะถางรกชัฏ คือสังสารวัฏนี้ได้อย่างไร พระพุทธองค์ได้ตรัสแก้ไว้ว่า
สีเล ปติฏฐฺาย นโร สปญฺโญฺ จิตฺตํ ปญฺญฺญฺจ ภาวยํ
อาตาปี นิปโก ภิกฺขุ
โส อิมํ วิชฏเย ชฏํ ฯ
นรชนมี ป ั ญ ญา ตั้ ง อยู ่ ใ นศี ล เจริ ญ จิ ต ตภาวนา ปั ญ ญาภาวนา มี ค วามเพี ย ร
เผากิเลส เป็นผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร จะสามารถสางรกชัฏแห่งสังสารวัฏนี้ได้ จะเห็นได้ว่า
ในคาถานี้มีปัญญาอยู่ ๓ ระดับด้วยกันคือ
๑) สปญฺโญฺได้แก่ นรชนผู้มีปัญญาอันเกิดจากกรรมเก่า เป็น สชาติปัญญา คือ
ปัญญาที่เป็นวิบาก เกิดพร้อม ติเหตุกปฏิสนธิจิต เป็นไปสืบต่อจากนั้น รักษาภพนั้นๆ
เป็นอุปนิสสัยปัจจัยแก่การเกิดขึ้นของภาวนาปัญญาด้วย
๒) ปญฺญฺญฺจ ได้แก่ วิปัสสนาปัญญา ที่เจริญให้มีขึ้น คู่กันกับจิตตภาวนา
๓) นิปโก หรือ ปาริหาริกปัญญา คือปัญญาที่ฉลาดในการบริหารจัดการกับ
ปัญหาเวลาเจริญกรรมฐาน
ผูท้ มี่ พี นื้ เพจิตทีด่ ี คือมีตเิ หตุกปฏิสนธิเท่านัน้ ทีจ่ ะมีโอกาสบรรลุธรรมได้ ซึง่ จะว่าไป
ก็เหมือนกับการได้มาอยูบ่ นดาวดึงส์ หรือบนเขาพระสุเมรุแล้วนัน่ เอง ถ้าได้เจริญไตรสิกขา
ต่อไป ไม่ประมาทต่อกิจในอริยสัจสี่ ก็สามารถบรรลุธรรมได้
แต่ถา้ ประมาท ก็เหมือนกลายเป็นพวกอสูร ต้องถูกเหวีย่ งตกลงจากเขาพระสุเมรุไป
(ค�ำว่า อสุร มาจาก อสุ ธาตุ เขปเน ในการเหวี่ยงไป)
เอาละ เมือ่ มี ‘ติเหตุกปฏิสนธิ’ กับได้เจริญ ‘โพธิปกั ขิยธรรม ๓๗’ แล้ว ต่อมาคนๆ นัน้
ก็ จ ะสามารถพั ฒ นาจิ ต จนเข้ า สู ่ ช ่ ว งต่ อ ระหว่ า งโลกี ย ธรรมกั บ โลกุ ต ตรธรรม หรื อ
อริยสัจสี่ได้ (ในอริยสัจสี่นั้น ทุกข์และทุกขสมุทัย จัดเป็นโลกียะ ส่วนนิโรธและนิโรธคามินี
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ปฏิปทา จัดเป็นโลกุตตระ) ที่สามารถแสดงได้โดยชั้นสวรรค์ที่ลอยอยู่เหนือเขาพระสุเมรุ
ขึ้นไป (คือสวรรค์สี่ชั้นบน) ดังจะตั้งวิเคราะห์ให้ดูดังต่อไปนี้
ยามา (ยม – ส�ำรวม หรือ ยา - รู้และไป + ม ปัจจัย)		
ทุกฺขโต ยมนา สํยมนา ยโม, ยโมเยว ยามา
‘การส�ำรวมระวังจากทุกข์ หรือแยกจากทุกข์ ชื่อว่า ยมา’ (ณ ปัจจัย อา อิตถีลิงค์)
สํยม มาจาก สํ + ยมุ ธาตุ อุปรเม แปลว่า ส�ำรวม ระวัง คือระวังทุกข์ที่ยังไม่เกิด
ไม่ให้เกิดขึ้น โดยการส�ำรวมอินทรีย์ เป็นหน้าที่ต่อทุกขสัจจะ คือต้องก�ำหนดรู้ (ส�ำรวม
ใจไม่ให้เข้าไปเป็นทุกข์ ให้แยกออกเป็น ‘ทุกข์’ และ ‘ผู้รู้ทุกข์’ เป็นคนละส่วนกัน) หรือ
อีกวิเคราะห์ได้ว่า ทุกฺขํ ญฺตฺวา ทุกฺขโต ยาติ นิยฺยาตีติ ยามา ‘รู้ทุกข์ (ที่เกิดขึ้นแล้ว)
ย่ อ มออกไปจากทุ ก ข์ จึ ง เรี ย ก ยามา’ ยา ธาตุ คติ ยํ ในอรรถว่ า รู ้ และอรรถว่ า ไป
ญฺาตพฺพํ ปริญฺญฺาตพฺพํ เอเตนาติ ยามา ‘พึงรู้ คือพึงปริญญา จึงเรียกว่ายามา’ สวรรค์
นรก นัยนี้จึงอาจไม่ใช่สถานที่ แต่เป็นมุมมองต่อสถานที่ที่เราอยู่ (สวรรค์ในอก นรกในใจ)
ส�ำหรับคนที่ซึ้งในทุกขอริยสัจนี้แล้ว แม้ชั้นสวรรค์ก็คงไม่ต่างจากขุมนรกเท่าไรนัก เพราะ
มันไม่เที่ยง (สุขเวทนาเมื่อดับไปก็กลับกลายเป็นทุกข์) พระยายมแม้เป็นเทพ ก็ยังต้อง
ทนอยู ่ ใ นนรกทุ ก วั น สวรรค์ โ ลกกลั บ กลายเป็ น ยมโลกที่ต ้ อ งรู ้ และต้ อ งส� ำ รวมระวั ง
ในเมื่อสุขก็ต้องแปรไป ถ้าเรายังยึดอยู่ มันก็คือทุกข์ดีๆ นี่เอง กลายเป็นเรือนจ�ำขังเราไว้
กับความทรงจ�ำที่ดีๆ ท�ำให้ไม่พ้นไปจากมันได้
ตุสิตา (อุ - แยก ตสิตา - ตัณหา)
อุ วิโยคา ตสิตาย ตุสิตา ‘แยกจากตัณหา ชื่อว่า ตุสิตา’
อุ (ในอรรถวิโยค = การแยกจากกัน) + ตสิตา (จากตัณหา) ได้รูปส�ำเร็จเป็น ตุสิตา
ส่วนตสิตา เป็นอีกชื่อหนึ่งของตัณหา มาจาก ตส ธาตุในอรรถ อุพเพเค สะดุ้ง ลง ต ปัจจัย
อิอาคม ‘ตัณหาผู้ท�ำความสะดุ้ง’
จะเห็นว่า ตุส กับ ตส เป็นสิ่งตรงกันข้ามกัน ตส ธาตุ ในอรรถ ปิปาเส หิวกระหาย
อยาก เป็นไวพจน์ของตัณหา ส่วน ตุส ธาตุ ในอรรถ ตุฏฐิฺยํ เอิบอิ่ม ยินดีก็คือ สันตุฏฐิฺ
หรือสันโดษนั่นเอง เป็นคู่ปรับกับตัณหา(ถ้าตัณหาเป็นมารดาของทุกข์ สันโดษก็ต้องเป็น
มารดาของมรรค จึงไม่แปลกที่มารดาของพระโพธิสัตว์ จะต้องมาสถิตอยู่ที่สวรรค์ชั้นนี้)
สันตุสิตา จึงเป็นชื่อของความสันโดษ และเป็นชื่อของหัวหน้าเทวดาในสวรรค์ชั้นนี้ไปพร้อม
กัน จะเห็นว่าหน้าที่ต่อสมุทัยสัจ หรือตัณหานั้น คือต้องละนั่นเอง
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นิมมานรตี (นิ - ออก มาน - มานะ รตี - ยินดี)
มานโต นิกฺขนฺตํ นิมฺมานํ นิพฺพานํ ‘เรียกนิพพาน เพราะออกจากมานะ’
นี ในความหมายว่า นีหรติ น�ำออก น�ำมานะซึ่งเป็นสังโยชน์ชุดสุดท้ายออก ก็คือ
นิโรธ หรือ นิพพาน นั่นเอง หรือ นิมฺมานสฺส รติ รมณา สจฺฉิกิริยา นิมฺมานรตี ‘ยินดี
(ท�ำให้แจ้ง) ซึ่งนิพพาน จึงเรียก นิมมานรตี’ นิมมานรตีในการตั้งวิเคราะห์แบบนี้ก็คือ ยินดี
ในพระนิพพาน หรือต้องท�ำนิโรธสัจให้แจ้งนั่นเอง
ปรนิมมิตวสวัตตี
(ปร – เลิศ, นิมมิต – ไม่มีประมาณ, วส - อ�ำนาจวตฺตี - ให้เป็นไป)
ปรสฺส อุตฺตมสฺส นิมฺมิตสฺส อมิตสฺส อปฺปมาณสฺส จิตฺตสฺส วสํ วตฺเตตีติ
ปรนิมฺมิตวสวตฺตี
‘ยังอ�ำนาจ (ความสามารถ) ของจิตทีเ่ ลิศทีส่ ดุ ทีไ่ ม่มปี ระมาณ (โลกุตตรจิต) ให้เป็นไป’
นั่นก็คือ ต้องเจริญมรรคสัจให้บริบูรณ์นั่นเอง
สรุปว่า ชื่อของสวรรค์สี่ชั้นบน ที่ลอยอยู่เหนือเขาพระสุเมรุนั้น เมื่อผ่านการ
วิเคราะห์รูปศัพท์ใหม่ ก็คือหน้าที่ต่ออริยสัจทั้งสี่นั่นเอง
๑) หน้ า ที่ต ่ อ ทุ ก ข์ คือ ปริญ ญาให้ ก� ำ หนดรู ้ แทนด้ ว ยภู มิ ยามา “รู ้ (ทุ ก ข์ )
แล้วไปจาก (ทุกข์)”
๒) หน้าที่ต่อสมุทัย คือ ปหานะ ให้ละ แทนด้วยภูมิ ตุสิตา “แยกจาก ตสะ
(ความสะดุ้งหรือตัณหา) - ด้วย ตุสะ คือความสันโดษ”
๓) หน้าที่ต่อนิโรธ คือ สัจฉิกิริยา ให้ท�ำให้แจ้ง แทนด้วยภูมิ นิมมานรตี “ยินดี
(ในนิพพาน) ที่น�ำออกจากมานะ”
๔) หน้าที่ต่อมรรค คือ ภาวนา แทนด้วยภูมิ ปรนิมมิตวสวัตตี “ยังอ�ำนาจของ
(จิต) ที่เลิศไม่มีประมาณ (คืออริยมรรคจิต) ให้เป็นไป (ยิ่งๆ ขึ้น)” คือ ให้เจริญโสดาปัตติมรรคจิต สกทาคามิมรรคจิต อนาคามิมรรคจิต และอรหัตตมรรคจิต เป็นล�ำดับขึ้นไป
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ดังนั้นสวรรค์ชาวพุทธจึงเป็นสวรรค์แห่งการท�ำ ไม่ใช่สวรรค์ที่คอยเสพเสวยผล
แต่มีหน้าที่ ที่ต้องท�ำต่อไปให้สุด ดังค�ำในพระบาฬีที่มีว่า สคฺคโมกฺขมคฺค คือทางไปสู่
สวรรค์และวิโมกข์ (ความหลุดพ้นหรือพระนิพพาน) นัน้ สามารถไปถึงด้วยทางคือสัมมามรรค
เหมือนกันนัน่ แหละ เพียงแต่จะหยุดอยูท่ สี่ วรรค์หรือจะต่อไปให้ถงึ นิพพาน ก็ขนึ้ อยูก่ บั บารมี
ของแต่ละคนแล้วว่า เมื่อไรจะเต็มรอบ คติของชาวพุทธในสมัยโบราณนั้น ฝ่ายคฤหัสถ์จะ
มุ่งหมายสวรรค์ ส่วนฝ่ายบรรพชิตก็จะมุ่งหมายพระนิพพานเป็นหลัก
เป็ นที่น่าสังเกตว่า ‘พระยามาร’ ก็เป็นเจ้าของสวรรค์ชั้นสูงที่สุดหรือชั้นที่ ๖
ด้วยเหมือนกัน และก็มีแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้น ที่จะสามารถมองเห็น
พระยามารได้ ใครที่อยู่บนสวรรค์แต่ไม่รู้จักอริยสัจสี่ ก็คงต้องเป็นลูกน้องพระยามาร
กันต่อไป ส่วนผู้ที่ศึกษาอริยสัจสี่ อาจจะพอเห็นเค้ามาร พอเป็นเงาๆ ได้บ้าง การโยงจาก
องค์เทพเข้าสู่องค์ธรรม จึงเป็นความพยายามก้าวแรกๆ ที่จะเข้าใจมาร มารนั้น โดย
ธรรมาธิษฐาน ก็คือ ความรู้สึกถือตัวถือตน ‘มานะ’ หรือภาษาไทยที่ว่า ‘อัตตา’ นี้เอง
ทีห่ ามีไม่ มีแต่ธรรมะล้วนๆ ทีเ่ ป็นไปตามเหตุปจั จัย สืบเนือ่ งเป็นไปตลอดมา และจะเป็นอย่าง
นี้ตลอดไป เข้าใจจึงหลุดพ้น หากไม่เข้าใจ ก็ติดสยบอยู่ที่สวรรค์นั่นแหละ			
ดังนั้นพวกเราได้ส่งเสด็จในหลวงไปสู่สวรรคาลัยแล้ว ก็ควรท�ำความเข้าใจสวรรค์
แนวพุทธไว้บา้ ง การร้องไห้เนือ่ งจากการสูญเสียพ่อ เป็นความรักในตัวบุคคล เป็นน�ำ้ ตาร้อน
เป็นน�้ำตาที่ยังมีมลทิน เกิดจากความเศร้าโศก เร่าร้อนด้วยไฟราคะ ไฟโทสะ และไฟโมหะ
แต่ถ้าร้องไห้เพราะความรักในธรรมะ เป็นน�้ำตาเย็น ปราศจากมลทิน มีปีติโสมนัส เพราะ
ได้สดับธรรม ได้หยั่งรู้ธรรม จัดเป็นยา ใช้ช�ำระ ราคะ โทสะ และโมหะได้
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เอาล่ะ ได้ทราบความหมายใหม่ของแต่ละชั้นสวรรค์แล้ว
ทีนี้ขอตั้งวิเคราะห์ค�ำว่า สคฺค ใหม่ ว่า
สุขญฺจ ตํ อคฺคญฺจาติ สคฺคํ, สคฺคํ เอตฺถ อตฺถีติ สคฺโค
สุ ‘ความสุข’ และ อคฺค ‘ความเลิศ’ มีอยู่ที่ใด ที่นั้นเรียกว่า สวรรค์
มาดูความหมายใหม่ของสวรรค์กนั อีกที โดยครัง้ นีจ้ ะขอน�ำความหมายจาก อัคคัปปสาทสูตร (สูตรว่าด้วยความเลื่อมใสอันเลิศ) มาช่วย ในพระสูตรนี้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้
เองว่า อคฺค หรือ ธรรมที่เลิศนี้ คืออะไร ?
ยาวตา, ภิกฺขเว, ธมฺมา สงฺขตา, อริโย อฏฺฐฺงฺคิโก มคฺโค เตสํ อคฺคมกฺขายติ
ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นสังขตะ คือสิ่งปรุงแต่ง มีประมาณเท่าใด
ปราชญ์กล่าว อริยมรรคมีองค์ ๘ ว่าเป็นอคฺค คือเป็นเลิศแห่งธรรมทั้งปวงนั้น
ยาวตา, ภิกฺขเว, ธมฺมา สงฺขตา วา อสงฺขตา วา, วิราโค เตสํ อคฺคมกฺขายติ
ธรรมทั้งหลาย ทั้งที่เป็นสังขตะ ทั้งที่เป็นอสังขตะ มีประมาณเท่าใด
ปราชญ์กล่าว วิราคธรรม ว่าเป็นอคฺค คือเป็นเลิศแห่งธรรมทั้งปวงนั้น
(วิราคะ คือ ธรรมเป็นที่ยังความเมาให้สร่าง เป็นที่ระงับเสียซึ่งความกระหาย เป็นที่
ถอนขึ้นหมดซึ่งอาลัย เป็นที่เข้าไปตัดเสียซึ่งวัฏฏะ เป็นที่ส้ินตัณหา เป็นที่ปราศจากก�ำหนัด
เป็นที่ดับทุกข์ คือ พระนิพพาน)
โดยสรุป สุ ก็คือ อริยสัจ ที่ ๑ และ ๒ และ อคฺค ก็คือ อริยสัจ ที่ ๓ และ ๔ นั่นเอง
ดังนั้น สคฺค หรือ สวรรค์แบบพุทธ ต้องมีทั้ง “ฐานที่ดี” และ “อริยสัจทั้งสี่ข้อ”
เพราะสุขโดยไม่รู้จักสัจจะ ก็คงสุขอยู่ได้ไม่นาน มีแต่สุขที่ประกอบด้วยสัจจะเท่านั้น
จึงจะเป็นสุขที่ยั่งยืน เป็นสุขที่พ้นจากความทุกข์ได้โดยสิ้นเชิง
พวกเราส่งเสด็จสู่สวรรค์แล้ว ก็ควรส่งใจกันให้ถึงอริยสัจด้วย จึงจะจบครบ
สมบูรณ์ ตามแบบฉบับสวรรค์ของชาวพุทธ
จตุสจฺจปฏิเวธปริยนฺตํ อชฺชตคฺเค ปาณุเปตํ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า ว่าเป็นสรณะ ที่พึ่ง
ที่ระลึก ตราบจนกว่าจะแทงตลอดด้วยอริยสัจสี่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตราบจนสิ้น
ลมปราณ

ท�ำถึงธรรม

ระลึกถึง

ท�ำถึงธรรม

ถ้าเราจะระลึกถึงใครสักคนที่ส�ำคัญส�ำหรับเรา แต่เขาจากโลกนี้ไปแล้ว เราอาจ
จะระลึกถึงเขาได้ ๓ วิธีด้วยกัน คือ
๑) เดินทางไปยังสถานที่ที่เขาเคยอยู่ ที่เรียกว่า ไปร่วมสัมผัสมิติของพื้นที่
๒) รอให้วันส�ำคัญ (เช่นวันเกิดหรือวันที่เขาจากไป) เดินทางครบรอบเวียนมาถึง
ที่เรียกว่า รอสัมผัสมิติแห่งกาลเวลา
๓) ท� ำ สิ่ ง ที่ เ ขาเคยท� ำ หรือ ด� ำ เนิ น ชี วิ ต ตามรอยเขา ที่ เ รี ย กว่ า ปฏิ บั ติ เ พื่อ แกะ
รอยสัมผัสมิติแห่งประสบการณ์
ยิ่งถ้าคนๆ นั้นเป็นบุคคลพิเศษ เช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราก็คงจะระลึกถึง
พระองค์ได้ด้วย ๓ วิธีนี้เหมือนกัน คือ
๑) ออกเดินทางจาริกไปในที่ที่พระองค์ตรัสรู้ ที่โพธิคยา ประเทศอินเดีย ที่นั้น
เรียกว่า อนุสรณ์สถาน
๒) รอวันเพ็ญเดือน ๖ หรือวันวิสาขบูชา วันที่พระพุทธองค์ ประสูติ - ตรัสรู้ ปรินิพพาน มาถึง วันนั้นเรียก อนุสรณ์สมัย
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๓) ด�ำเนินชีวิตตามค�ำสอนของท่าน ไม่ประมาทในการเจริญกุศล ปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ธรรม ประสบการณ์นั้น ขอเรียกว่า อนุสรณ์เสมอ (คือปฏิบัติตนให้ได้เสมอ
กับที่ท่านสอน)
รวมเรียกวิธีระลึกถึง ๓ แบบสั้นๆ ได้ว่า ร่วมอนุสรณ์สถาน ผ่านอนุสรณ์สมัย
ใจอนุสรณ์เสมอ
การระลึกสองแบบแรก เป็นเรื่องของกาล - เทศะ แต่แบบที่สาม สามารถปฏิบัติได้
และให้ผลได้ ไม่จ�ำกัดสถานที่และเวลา

ถึงที่พ่ ึง

ถึงธรรม ในความหมายแรก หมายถึง การถึงพระธรรมเป็นสรณะ เป็นที่พึ่งที่ระลึก
หมายเอาศรั ท ธา ที่เ กิด จากการได้ ฟ ั ง สฺ ว ากขาตธรรมของพระพุ ท ธองค์ แล้ ว ถือ เอา
พระธรรม (รวมทั้งพระพุทธผู้สอน และพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามด้วย) จึงเรียกว่าชาวพุทธ
เพราะถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ แม้การปฏิบัติของตัวเราอาจจะยังไม่ถึง แต่เรามีศรัทธา
ในผู้ที่ถึงแล้ว ศรัทธาในค�ำสอนของท่าน และศรัทธาในผู้ที่พยายามปฏิบัติตามค�ำสอนท่าน
ก็นับได้ว่าเป็นชาวพุทธขั้นพื้นฐาน

ถึงระดับ

ท�ำถึง หมายถึง ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทัง้ ปวง ตราบใดทีท่ ำ� ยังไม่ถงึ ก็ไม่หยุด
ในระหว่างทาง แต่มุ่งหน้าท�ำต่อไป หมายเอา วิริยะ สติ และสมาธิ ที่มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยรวม ท�ำถึง ก็คือ อัปปมาทธรรม หรือ ธรรมะ ๓๓
ซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดต่อไปในเล่มนี้

ถึงจุดหมาย

ถึงธรรม ในความหมายที่สองคือ การบรรลุธรรม พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ผู้ใดเห็น
ธรรม ผูน้ นั้ เห็นเรา” ธรรมในทีน่ คี้ อื โพธิปกั ขิยธรรม (ธรรมในฝักฝ่ายของการตรัสรู้ ๓๗ ข้อ)
เป็นต้น ซึ่งจะขยายความต่อไปในเรื่องธรรมะ ๓๗ ในเล่ม นั่นเอง ข้อนี้หมายเอาปัญญา
เป็นหลัก
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ดังนั้นชื่อ ท�ำถึงธรรม นี้ จึงสามารถอ่านได้สองแบบ คือ
๑) ท�ำถึง เพราะ ถึงธรรม : เพราะถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่ง จึงท�ำได้ถึงขั้นที่ตั้ง
ความปรารถนา หรือธรรมฉันทะเอาไว้
ท�ำ หมายถึง สิกขาสาม หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา ธรรม หมายถึง ไตรรัตน์
หรือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่มีค่ายิ่งกว่ารัตนะอื่นใดทั้งหมด
ถึง หมายถึง น้อมน�ำเอาไตรรัตน์ทยี่ งั เป็นคุณสมบัตภิ ายนอก ให้เข้ามาเป็นคุณสมบัติ
ภายในของตน หรือถือเอาเป็นไตรสรณคมน์นั่นเอง
ธรรมะในชั้นนี้ หมายเอาขั้นโลกียธรรม
โดยนัยแรกนี้ ท�ำ - ถึง - ธรรม ก็คอื ไตรสิกขา - ไตรสรณะ - ไตรรัตน์ ตามล�ำดับ
เพราะเกิด มีไ ตรรั ต น์ ขึ้น ในโลก จึง มีไ ตรสรณะ และเพราะมีไ ตรสรณะ จึง มี
ไตรสิกขาตามมา
๒) ท�ำถึง จึง ถึงธรรม : เพราะท�ำ (มรรค ๔) ถึง (ผล ๔) จึงได้ ถึง (บรรลุ) ธรรม
(นิพพาน) – ธรรมะในชั้นนี้ หมายเอาขั้นโลกุตตรธรรม
โดยนัยที่สองนี้ ท�ำ - ถึง - ธรรม จึงหมายถึง มรรค - ผล - นิพพาน ตามล�ำดับ
นั่นเอง
น่าสังเกตที่ทั้งสองแบบ ต่างก็มีธรรมะที่รวมกันได้ ๙ ทั้งคู่ คือ
							สิกขา ๓ - สรณะ ๓ - รัตนะ ๓
							มรรค ๔ - ผล ๔ - นิพพาน ๑
เมื่อมีสอง ๙ นี้ ก็พร้อมแล้วที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน บนทางแห่งเทพ (เทวบท)
อันประกอบด้วยความเลื่อมใส ไม่หวั่นไหว ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และ อริยกันตศีล
ท� ำ ถึ ง ธรรม จึ ง มี เ ฉพาะในยุ ค ที่ มี พ ระพุ ท ธศาสนาเท่ า นั้ น สวรรค์ ใ นวิ ถี พุ ท ธ
จึงแตกต่างจากสวรรค์ในลัทธิอื่น และการศึกษาเท่านั้นที่จะน�ำไปสู่สวรรค์วิถีพุทธนี้ได้
เอาละ ถึงเวลา ศีล - ท�ำ สมาธิ - ท�ำ ปัญญา - ท�ำ กันแล้ว มาก้าวเข้าเรื่อง
กันเลย

ถึงธรรม
ธรรมะ ๓๗
พระรั ต นตรั ย

ธรรมะ ๓๗

ธรรมะของพระพุทธองค์นนั้ ส่งต่อและสอดรับกันเป็นกระบวนธรรม อย่างเป็นระบบ
ระเบียบ ไม่ขาดไม่เกิน ใครที่ได้เข้ามาศึกษาแล้ว แม้ในเบื้องต้น ก็คงอดไม่ได้ที่จะประทับใจ
ในความลงตัวของธรรม ตัวเลขที่เป็นหัวข้อธรรม ก็เป็นส่วนหนึ่งในระบบที่น่าอัศจรรย์นี้
เช่ น กั น และความที่ เ ป็ น ตั ว เลขนั่ น แหละ จึ ง สามารถที่ จ ะยั ก เยื้ อ ง สื่ อ ถึ ง ธรรมได้
หลากหลายนัย ตามความแคบกว้างของเรื่องที่จะสื่อ และตามความเหมาะสมของผู้ฟัง
ส�ำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับธรรมะอยู่แล้ว เมื่อเอ่ยถึงชื่อธรรม ๓๗ ประการ ก็มักจะนึกถึง
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ เป็นอันดับแรก ค�ำนี้มา จาก โพธิ (ความรู้) + ปักขิย (ฝ่ายหรือปีก)
คือ หมวดธรรมะอันเป็นไปในฝักฝ่ายของการตรัสรู้ คือ เกือ้ กูลแก่การตรัสรู้ธรรมทีเ่ กือ้ หนุน
แก่อริยมรรคที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ยิ่งเอง (อภิญญา) และได้ทรงแสดงสอน (เทสิตธรรม) มาโดยตลอดพระชนมชีพของพระองค์ ทั้งได้ทรงเน้นย�้ำเป็นพิเศษในช่วง ๓ เดือน
สุดท้าย ก่อนจะเสด็จดับขันธปรินพิ พาน แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของธรรมทีพ่ ระพุทธองค์ทรงต้องการฝากไว้ให้แก่พวกเรา
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เห็นได้จากแม้เมื่อมีกรณีความแตกต่างทางความเห็นในเรื่องของพระวินัยเล็กน้อย
ในบางข้อ หรือธรรมะปลีกย่อยในบางประการ แต่พระพุทธองค์ก็ได้เคยตรัสเอาไว้ว่า
ส�ำหรับชาวพุทธด้วยกันแล้ว ไม่มีการเห็นต่างกันในเรื่องของโพธิปักขิยธรรมนี้เลย
ส่วนความเป็นมาของโพธิปักขิยธรรม สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ได้อธิบายไว้ว่า “ค�ำว่า โพธิปักขิยธรรมนี้ ตามที่มีทั่วไปในพระไตรปิฎก ตรัสไว้เพียงเป็น
ค�ำรวมๆ โดยไม่ได้ระบุชื่อองค์ธรรม นอกจากในสังยุตตนิกายแห่งพระสุตตันตปิฎก ที่มี
พุทธพจน์ตรัสระบุไว้ว่า ได้แก่ อินทรีย์ ๕ และ ในคัมภีร์วิภังค์แห่งพระอภิธรรมปิฎก
ซึ่งไขความว่า โพธิปักขิยธรรม ได้แก่ โพชฌงค์ ๗ ธรรมชุดนี้ เมื่อตรัสระบุชื่อทั้งชุด
ในพระสูตรทรงเรียกว่าเป็น อภิญญาเทสิตธรรม คือเป็นอภิญญาเทสิตธรรม ๓๗ และใน
พระอภิธรรมท่านแสดงไว้ว่า ธรรม ๓๗ ประการนี้ เป็น สัทธรรม นอกจากนี้ ธรรม ๓๗
ประการ ชุดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็น สันติบท คือ ธรรมที่เป็นไปเพื่อการบรรลุสันติ (รวมทั้ง เป็น
อมตบท นิพพานบท และเป็นเสรีธรรม หรือ ธรรมเสรี ธรรมไปสู่เสรีภาพที่แท้จริงด้วย) ใน
พระวินัยปิฎก ท่านแสดงธรรม ๓๗ ประการนี้ไว้ เป็นค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า มรรคภาวนา
ต่อมา ในคัมภีรช์ นั้ อรรถกถา รวมถึงวิสทุ ธิมคั ค์ จึงระบุ และแจกแจงไว้ชดั เจนว่า โพธิปกั ขิยธรรม ๓๗ ประการ ได้แก่ธรรม ๗ หมวดเหล่านี้ คือ สติปัฏฐาน ๔, สัมมัปปธาน ๔, อิทธิบาท ๔, อินทรีย์ ๕, พละ ๕, โพชฌงค์ ๗, มรรคมีองค์ ๘ (ยังมีไวพจน์ของโพธิปักขิยธรรม
เท่าที่หาพบในที่อื่นอีก เช่น ไตรสิกขา วิวัฏฏคามีกุศล และ ธรรมมาลา เป็นต้น)”
ในบทความนี้จึงอยากขอเสนอความหมายของธรรม ๓๗ นี้ ในแง่อื่นๆ อีก เพื่อจะ
เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการศึกษา และเพิ่มความกว้างขวางทางความคิดด้วย ว่าถึงความ
แตกฉานทางปัญญา ถ้าไม่นับพระพุทธเจ้าแล้ว ก็คงไม่มีใครเกินพระสารีบุตร ดังนั้น
ถ้าอยากเข้าใจอรรถะของธรรมะทีล่ กึ ซึง้ คงต้องมาพึง่ ท่าน โดยในเบือ้ งแรกนี้ จึงขอน�ำเสนอ
ข้อมูลจากปฏิสัมภิทามรรค และจากอรรถกถา (สัทธัมมปกาสินี) ซึ่งเป็นค�ำอรรถาธิบาย
ที่ท่านพระสารีบุตรเถระได้กล่าวไว้ อย่างละเอียดลึกซึ้งโดยพิสดาร นัยของธรรม ๓๗
เหล่านี้ พบอยู่ในค�ำอธิบายของค�ำว่า ตถาคต ซึ่งค�ำว่า “ตถาคต” นี้เป็นค�ำที่พระพุทธองค์
ทรงใช้เรียกแทนพระองค์เอง หลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วจนถึงปรินิพพาน ค�ำว่า “ตถาคต” นี้
มีที่มาอย่างไร ? และจะเกี่ยวข้องกับตัวเลข ๓๗ อย่างไร ? เราลองมาดูค�ำอธิบายของ
ท่านพระสารีบุตรกัน
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ธรรมะ ๓๗ : ตถาคตธรรม
พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพระนามว่า ตถาคต เพราะอรรถว่า อาคต - เสด็จมาแล้ว
+ ตถา - เหมือนอย่างนั้น เหมือนอย่างไหน ? เสด็จมาเหมือนอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทั้งหลายแต่ปางก่อน ผู้ถึงความขวนขวายเสด็จมาแล้ว เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกทั้งมวล
ท่านอธิบายไว้อย่างไร ? อธิบายไว้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อน
เสด็จมาแล้ว ด้วยอภินิหาร*ใด, แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลาย ก็เสด็จมาแล้ว
ด้วยอภินิหาร*นั้นเหมือนกัน (*อ�ำนาจแห่งบุญบารมีที่ได้สร้างสมไว้)
นัยแรก พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ก่อน ทรงบ�ำเพ็ญบารมี ๓๐ ถ้วน (คือ บารมี ๑๐
อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ ได้แก่ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ
อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา), ทรงบริจาคมหาบริจาค ๕ เหล่านี้ คือ บริจาคอวัยวะ ๑
นัยน์ตา ๑ ทรัพย์ ๑ ราชสมบัติ ๑ บุตรภรรยา ๑ ทรงบ�ำเพ็ญญาตัตถจริยา ด้วยการ
ทรงบอกธรรมอันควรประกอบในเบื้องต้น และควรประพฤติในเบื้องต้น ๑ แล้ว ถึงที่สุด
แห่งพุทธจริยา ๑ เสด็จมาแล้ว, แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายก็ทรงบ�ำเพ็ญ
มาแล้ว เหมือนอย่างนั้น แล้วจึงเสด็จมา (ให้สังเกตว่า ๓๐ + ๕ + ๑ + ๑ = ๓๗)
นัยที่สอง พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ก่อน ทรงเจริญ เพิ่มพูน สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน
๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ ฉันใด, แม้พระผู้
มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายก็เสด็จมาแล้ว ฉันนั้น เพราะเหตุนั้น จึงทรงพระนามว่า
ตถาคโต (ให้สังเกตว่า ๔ + ๔ + ๔ + ๕ + ๕ + ๗ + ๘ = ๓๗)
นัยที่สาม พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพระนามว่า ตถาคต เพราะอรรถว่า คต เสด็จ
ไปแล้ว + ตถา เหมือนอย่างนั้น เหมือนอย่างไหน ? เสด็จไปแล้ว เหมือนอย่างที่พระผู้มี
พระภาคเจ้าแต่ปางก่อนที่ประสูติแล้วเสด็จไป ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้น ชื่อว่าเสด็จ
ไปแล้วอย่างไร ? เพราะว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นประสูติแล้ว ประดิษฐานพระบาท
ทั้งสองเสมอกันบนแผ่นดิน หันพระพักตร์ไปทางทิศอุดร เสด็จด�ำเนินไปด้วยย่างพระบาท
๗ ก้าว สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า “ดูก่อนอานนท์ พระโพธิสัตว์ที่ประสูติ
ในบัดนี้ ประดิษฐานพระบาททั้งสองเสมอกันบนแผ่นดิน หันพระพักตร์ไปทางทิศอุดร เสด็จ
ไปด้วยย่างพระบาท ๗ ก้าว เมื่อเทพบุตรกั้นเศวตรฉัตรตามเสด็จ พระโพธิสัตว์จะเหลียว
ดูทิศทั้งปวง แล้วทรงเปล่งพระวาจาอย่างผู้องอาจ ว่า
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‘อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏฺโฐฺหมสฺมิ โลกสฺส เสฏฺโฐฺหมสฺมิ
โลกสฺส อยมนฺติมา ชาติ นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว’ติ
‘เราเป็นผู้เลิศในโลก เราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก เราเป็น
ผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาติน้ีเป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ภพใหม่จะ
ไม่มีอีก’
การด�ำเนินไปของพระโพธิสัตว์นั้น ได้ชื่อว่าเป็นความจริง
แท้แน่นอน โดยเป็นบุพนิมิตแห่งการตรัสรู้ธรรมวิเศษมิใช่น้อย ข้อ
ที่พระโพธิสัตว์นั้นประสูติในบัดนี้ ประดิษฐานพระบาทเสมอกันนี้
เป็นบุพนิมิตแห่งการได้อิทธิบาท ๔ ของพระโพธิสัตว์นั้น, การ
หันพระพักตร์ไปทางทิศอุดร เป็นบุพนิมิตแห่งความเป็นโลกุต
ตระทั้งหมด ๘ ของพระโพธิสัตว์, การย่างพระบาทเจ็ดก้าว เป็น
บุพนิมติ แห่งการได้โพชฌังครัตนะ ๗, ส่วนการยกแส้จามรขึน้ ดังกล่าวไว้ในบทว่า ‘สุวณฺณ
ทณฺฑา วีติปตนฺติ จามรา’ (จามรด้ามทองทั้งหลายค้อมลงมาพัดวีพระสรีระ) เป็น
บุพนิมิตแห่งการย�่ำยีเดียรถีย์ทั้งหมด (ลัทธิครูทั้ง ๖) การกั้นเศวตฉัตรเป็นบุพนิมิตแห่ง
การได้เศวตฉัตรอันประเสริฐ ปราศจากมลทิน ด้วยการหลุดพ้นโดยใช้ อรหัตตมรรค ๑
การเหลียวดูทิศทั้งหมด เป็นบุพนิมิตแห่งการได้ อนาวรณญาณ ๑๐ คือ ความเป็นพระ
สัพพัญญู*, การเปล่งอาสภิวาจาอันองอาจ เป็นบุพนิมิตแห่งการเป็นไปแห่งธรรมจักร ๑
อันประเสริฐ ที่ยังไม่เคยเป็นไป (ให้สังเกตว่า ๔ + ๘ + ๗ + ๖ + ๑ + ๑๐ + ๑ = ๓๗ )
ชื่อว่าสัพพัญญุตญาณ เพราะ
๑) รู้สภาวะที่รู้ยิ่งแห่งอภิญญา ตลอดทั้งหมด...
๒) รู้สภาวะที่ก�ำหนดรู้แห่งปริญญา ตลอดทั้งหมด...
๓) รู้สภาวะที่ละแห่งปหานะ ตลอดทั้งหมด...
๔) รู้สภาวะที่เจริญแห่งภาวนา ตลอดทั้งหมด...
๕) รู้สภาวะที่ท�ำให้แจ้งแห่งสัจฉิกิริยา ตลอดทั้งหมด...
๖) รู้สภาวะที่เป็นกองแห่งขันธ์ ตลอดทั้งหมด...
๗) รู้สภาวะที่ทรงไว้แห่งธาตุ ตลอดทั้งหมด...
๘) รู้สภาวะที่เป็นบ่อเกิดแห่งอายตนะ ตลอดทั้งหมด...
๙) รู้สภาวะที่ปัจจัยปรุงแต่งแห่งสังขตธรรม ตลอดทั้งหมด...
๑๐) รู้สภาวะที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งแห่งอสังขตธรรม ตลอดทั้งหมด
และชื่อว่าอนาวรณญาณ เพราะไม่มีเครื่องกั้นในญาณนั้น
*สัพพัญญุตญาณ ญาณ คือ ความเป็นพระสัพพัญญู, พระปรีชาญาณหยั่งรู้สิ่งทั้งปวง ทั้งที่เป็น อดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต (ได้ชื่อว่าอนาวรณญาณด้วย เพราะไม่มีเครื่องกั้นในญาณนั้น)
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การประสูติของพระโพธิสัตว์ สรุปเป็นคาถา ได้ว่า :
“มุหุตฺตชาโตว ควํปตี ยถา 		
สเมหิ ปาเทหิ ผุสี วสุนฺธรํ
โส วิกฺกมี สตฺต ปทานิ โคตโม 			
เสตญฺจ ฉตฺตํ อนุธารยุํ มรูฯ
“คนฺตฺวาน โส สตฺต ปทานิ โคตโม ทิสา วิโลเกสิ สมา สมนฺตโต
อฏฺฐฺงฺคุเปตํ คิรมพฺภุทีรยิ สีโห 			
ยถา ปพฺพตมุทฺธนิฏฺฐิฺโต”ติฯ
“พระโพธิสัตว์ประสูติได้ครู่เดียวเท่านั้น ทรงสัมผัสแผ่นดินด้วยพระบาทอันเสมอ
กัน เหมือนโคอุสภะที่รองรับรัตนะด้วยเท้าที่เสมอกัน
พระโพธิสัตว์เหล่ากอแห่งพระโคดมนั้น ทรงย่างพระบาท ๗ ก้าว และเหล่าทวย
เทพพากันกั้นเศวตฉัตร
พระโคดมนั้น เสด็จด�ำเนินไป ๗ ก้าว ทรงเหลียวแลดูทิศอย่างสม�่ำเสมอโดยรอบ,
ทรงเปล่งพระอาสภิวาจาประกอบด้วยองค์ ๘ ดุจสีหะยืนอยู่บนยอดเขาบันลือสีหนาท
ฉะนั้น”
และนัยสุดท้าย พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ปางก่อน ทรงละกิเลสเหล่าใด ด้วยธรรม
เหล่าใด แล้วเสด็จไปฉันใด, แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ ก็ทรงละกิเลสเหล่านั้นๆ
ด้วยธรรมเหล่านั้นๆ แล้วเสด็จไปฉันนั้นเหมือนกันคือ :
เสด็ จ ไปแล้ ว เพื่อ ละกามฉั น ทะด้ ว ยเนกขั ม มะ ...ละพยาบาทด้ ว ยอพยาบาท
...ละถีนมิทธะ ด้วยอาโลกสัญญา ...ละอุทธัจจะด้วยอวิกเขปะ ...ละวิจกิ จิ ฉาด้วยธัมมววัตถาน
...ละอวิชชา ด้วยญาณ ...ละอรติด้วยปามุชชะ ...ละนิวรณ์ด้วยปฐมฌาน ...ละวิตกวิจาร
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ด้วยทุติยฌาน ...ละปีติด้วยตติยฌาน ...ละสุขและทุกข์ด้วยจตุตถฌาน ...ละรูปสัญญา
ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญาด้วยอากาสานัญจายตนสมาบัติ ...ละอากาสานัญจายตนสมาบัติด้วยวิญญาณัญจายตนสัญญา ...ละวิญญาณัญจายตนสัญญาด้วยอากิญจัญญายตนสมาบัติ ...ละอากิญจัญญายตนสัญญาด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ
...ละนิจจสัญญาด้วยอนิจจานุปสั สนา ...ละสุขสัญญาด้วยทุกขานุปสั สนา ...ละอัตตสัญญา
ด้วยอนัตตานุปัสสนา ...ละนันทิด้วยนิพพิทานุปัสสนา ...ละราคะด้วยวิราคานุปัสสนา
...ละสมุทยั ด้วยนิโรธานุปสั สนา ...ละอาทานะด้วยปฏินสิ สัคคานุปสั สนา ...ละฆนสัญญา
ด้วยขยานุปัสสนา ...ละอายูหนะด้วยวยานุปัสสนา ...ละธุวสัญญาด้วยวิปริณามานุปั ส สนา ...ละนิ มิ ต ด้ ว ยอนิ มิ ต ตานุ ป ั ส สนา ...ละปณิ ธิ ด ้ ว ยอั ป ปณิ หิ ต านุ ป ั ส สนา
...ละอภิ นิ เ วสด้ ว ยสุ ญ ญตานุ ป ั ส สนา ...ละสาราทานาภิ เ วสด้ ว ยอธิ ป ั ญ ญาธั ม มวิ ป ั ส สนา ...ละสั ม โมหาภิ นิ เ วสด้ ว ยยถาภู ต ญาณทั ส สนะ ...ละอาลยาภิ นิ เ วสด้ ว ย
อาทีนวานุปัสสนา ...ละอัปปฏิสังขาด้วยปฏิสังขานุปัสสนา ...ละสัญโญคาภินิเวสด้วย
วิวัฏฏนานุปัสสนา ...ละกิเลสที่ตั้งอยู่รวมกันกับทิฏฐิด้วยโสดาปัตติมรรค ...ละกิเลส
อย่างหยาบด้วยสกทาคามิมรรค ...ละกิเลสอย่างละเอียดด้วยอนาคามิมรรค ...ละ
กิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรค (ถ้าลองนับดูจะได้ ละธรรม ๓๗ อย่าง ด้วยธรรมอีก
๓๗ อย่าง พอดี)
พระนามว่า ตถาคต เพราะ คต เสด็จไปแล้ว ตถา อย่างนั้น (อย่างที่พระพุทธเจ้า
พระองค์ก่อนๆ ทรงละธรรม ๓๗ อย่าง มีกามฉันทะ เป็นต้น จนถึงกิเลสทั้งปวง ด้วย
ธรรมะ ๓๗ ข้อ มีเนกขัมมะเป็นต้น ไปจนถึงอรหัตตมรรคเป็นที่สุดแล้ว) ด้วยประการฉะนี้
ตรงนี้ภาษาบาฬีใช้ศัพท์ว่า เนกฺขมฺมาทิ อรหตฺตมคฺคปริโยสาน สตฺตตึสธมฺมา
จะเห็นได้ว่าตัวเลข ๓๗ นี้ มีความสัมพันธ์กับความหมายของค�ำว่า ตถาคต อยู่หลายนัย
จึงสรุปความได้ว่า ธรรม ๓๗ นี้ อาจมีชื่อเรียก อีกอย่างได้ว่า ตถาคตธรรม - ธรรมที่
ท�ำให้เป็น พระตถาคต คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งที่เคยมีมา ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และที่จะ
มีในอนาคต ก็ต้องประกอบด้วยธรรม ๓๗ ประการเหล่านี้แหละ และพระพุทธเจ้า
ทุกพระองค์ จะเรียกชื่อแทนตัวพระองค์เองว่า ตถาคต เสมอ เพราะต่างก็มีสภาวะของ
นัยเหล่านี้ คือ
นัยที่ ๑ มีทานบารมีเป็นต้น จนถึงที่สุดแห่งพุทธจริยา
นัยที่ ๒ มีสติปัฏฐาน ๔ เป็นต้น จนถึงอริยมรรคมีองค์ ๘
นัยที่ ๓ มีกัตตุกัมมยตาฉันทาธิบาทเป็นต้น จนถึงการหมุนธรรมจักร
นัยที่ ๔ มีการละกามฉันทะด้วยเนกขัมมะเป็นต้น ไปจนถึงละกิเลสทั้งหมดด้วย
อรหัตตมรรค
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ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นจึงชื่อว่าเห็นตถาคต”
จริงๆ แล้ว ตัวเลข ๓๗ ยังมีความหมาย เกี่ยวพันกับพระอภิธรรมอยู่ด้วยค�ำว่า
อภิ (ญญาเทสิต) ธรรม นัน้ ถ้าจะเรียกสัน้ ๆ ก็เรียกได้วา่ อภิธรรม และหากจะเชือ่ มโยงทาง
ต�ำนานการจัดล�ำดับชั้นของภพภูมิ ในจ�ำนวนภพภูมิทั้งหมดซึ่งมีอยู่ ๓๑ ภพภูมินั้น มีชื่อ
ภพภูมิที่เป็นชื่อของตัวเลขแค่สองภพภูมิเท่านั้น คือ ชั้น จาตุมหาราชิกา (สี่) กับ ดาวดึงส์
(สามสิบสาม) รวมตัวเลขของทัง้ สองชัน้ เทพ จะได้สามสิบเจ็ด เลข ๓๗ นี้ ก็มาพ้องกับจ�ำนวน
ของโพธิปกั ขิยธรรมทัง้ ๓๗ พอดี ทีนี้ ธรรม ๓๗ หรือ โพธิปกั ขิยธรรม นอกจากจะหมายถึง
สติปฏั ฐาน ๔ จนถึงอริยมรรค ๘ ตามทีไ่ ด้อธิบายมาข้างต้นแล้ว ธรรม ๓๗ ยังอาจหมายถึง
โลกุตตรจิต ๑ + เจตสิก ๓๖ ที่ท�ำงานร่วมกับโลกุตตรจิต ได้ อีกด้วย เจตสิก ๓๖
เหล่านี้ ก็คือ ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย์ มนสิการ วิตก วิจาร
อธิโมกข์ วิริยะ ปีติ ฉันทะ, สัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ อโลภะ อโทสะ ตัตตรมัชฌัตตตา
กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา
จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ ปัญญินทรีย์ (เจตสิก ๑๓ อย่างแรก ตั้งแต่ ผัสสะ ถึง ฉันทะ
เรียกว่า อัญญสมานาเจตสิก ซึ่งสามารถไปประกอบท�ำงานร่วมกับธรรมฝ่ายอกุศลหรือ
กุศลก็ได้ ส่วนเจตสิก ๒๓ อย่างหลัง ตัง้ แต่ สัทธา ไปจนถึง ปัญญินทรีย์ เรียกว่า โสภณเจตสิก
ท�ำงานในฝ่ายกุศล เท่านั้น)
ซึ่งดูเหมือนว่า ปัญญินทรีย์ (ความเป็นใหญ่ คือปัญญา หรือจะแปลว่าพระอินทร์
คือปัญญา ก็คงได้) มิได้ท�ำงานผู้เดียว ต้องประกอบไปด้วยสหายแวดล้อมด้วย และ
เมื่อรวมทั้งหมด ๓๗ องค์ประกอบแล้ว จึงจะสามารถตัดท�ำลายกิเลสลงได้โดยสิ้นเชิง
เทวดาสองชั้นแรกคือชั้นจาตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึงส์ มีความเกี่ยวพันกับมนุษย์
มากที่สุด ซึ่งเทพสองชั้นนี้สถิตอาศัยอยู่ที่เขาสิเนรุ ไทยเรานิยมเรียกว่าเขาสุเมรุ (จาตุมฯ
อยู่ที่เชิงเขา ดาวดึงส์อยู่บนยอด) เทพชั้นสูงกว่าที่เหลือทั้งหมด ลอยอยู่เหนือเขาสิเนรุขึ้นไป
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ท�ำไมสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาและดาวดึงส์ ต้องอยู่บนยอดเขาสิเนรุ ?
เราเชื่อกันมานานตามคติพราหมณ์ว่า เขาพระสุเมรุ เป็นศูนย์กลางจักรวาล และ
เป็นที่อยู่ของทวยเทพ บ้างก็ว่าเป็นที่อยู่ของพระศิวะ พระมหากษัตริย์ถือกันว่าเป็นสมมติเทพ
จุติมาจากสวรรค์ เวลาสวรรคต จะถวายพระเพลิงพระบรมศพที่พระเมรุมาศ (เมรุทอง)
นี้เพื่อส่งเสด็จกลับคืนไปสู่สวรรค์ แต่โบราณกาลมา แม้ประชาชนชาวไทยทั่วไปก็รับคตินี้
มาใช้ด้วย จากการที่มีการเผาศพที่ “เมรุ” เช่นกัน (อ่านว่า เมน) แต่เราเป็นชาวพุทธ ไม่ใช่
พราหมณ์มานานแล้ว ชาวพุทธที่แท้นั้น อุดมคติของชีวิตหลังความตายคงมิใช่ไปรวมกับ
เทพเหมือนกับพวกพราหมณ์ แต่เป็นการเข้าถึงพระนิพพาน ในปัจจุบันชาติ คือนิพพาน
(ดับ) กิเลสได้ แม้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ และปรินิพพานวางขันธ์ดับสนิทได้เมื่อสิ้นชีวิตลง
มาดูการวิเคราะห์ค�ำว่าสิเนรุ ตามคติพุทธ กันบ้าง
สิเนรุ เขาสิเนรุ เป็นราชาแห่งภูเขา ตั้งวิเคราะห์ศัพท์ได้ว่า สินาติ สุจึ กโรติ
เทเวติ สิเนรุ ภูเขาที่ช�ำระพวกเทพให้สะอาด (สินา ธาตุ โสเจยฺเย ในความหมายว่าท�ำให้
สะอาด เอรุ ปัจจัย) ธาตุ สินา นี้ ในภาษาไทยเรามาใช้ในค�ำว่า สรงสนานร่างกาย แปลว่า
อาบน�้ำช�ำระร่างกาย
แต่จริงๆ แล้ว ความหมายในที่นี้ น่าจะหมายถึงการช�ำระจิตใจให้บริสุทธิ์ คือท�ำเทพ
ให้สะอาดหมดจดนั่นเอง เทพมี ๓ ประเภท คือ สมมติเทพ อุปปัตติเทพ และวิสุทธิเทพ
ดังนั้น การช�ำระสมมติเทพ คือการช�ำระพวกมนุษย์ที่มีความเป็นอยู่แบบเทพ เช่น พระราชา
หรือพวกมนุษย์ที่มีความรู้ในทางโลกต่างๆ ขั้นเทพ คือ พวกมนุสสเทโวทั้งหลาย และการ
ช�ำระอุปปัตติเทพ คือเทพทั้ง ๖ ชั้น ที่เป็นเทพโดยการอุบัติ ที่มาฟังพระสัทธรรม ให้เป็น
วิสทุ ธิเทพ (เป็นเทพเพราะความบริสทุ ธิจ์ ากกิเลสเครือ่ งเศร้าหมอง) ก็คอื ให้เป็นพระอรหันต์
นั่นเอง
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สรุปได้ว่า อรรถที่หมายเอาในบทความนี้ คือ สินาติ สุจึ กโรติ วิสุทธิเทเวติ สิเนรุ
โพธิปกฺขิยธมฺมสมูโห เรียกสิเนรุเพราะช�ำระ (ให้เป็น) วิสุทธิเทพ ก็คือการรวมกันของ
โพธิปักขิยธรรม นั่นเอง
ในมาติกาพระอภิธรรมมีหมวดธรรมอันหนึ่งซึ่งบ่งถึงเขาสุเมรุได้ดี หมวดธรรม
นั้นก็คือ อโนฆนิยา ธมฺมา (ธรรมที่โอฆะไม่ท่วมทับ) ซึ่งองค์ธรรมก็คือ โลกุตตรจิต
๑ + เจตสิก ๓๖ (รวมได้ ๓๗) และนิพพาน ขอให้นึกถึงภาพของเขาพระสุเมรุ ที่โผล่ขึ้น
พ้นจากมหาสมุทรแห่งห้วงทุกข์วัฏสงสาร ที่โอฆะ (กาโมฆะ ภโวฆะ ทิฏโฐฆะ อวิชโชฆะ)
ไม่สามารถท่วมทับได้ (โอฆะ คือ ธรรมที่ท่วมทับ ยังบุคคล ให้จมลงในวัฏฏะ)
ส่วน อโนฆนิยา ธัมมา คือ ธรรมทีไ่ ม่ถกู กิเลสท่วมทับ แบ่งเป็นภายใน คือ โลกุตตรจิต ๑ เจตสิก ๓๖ และภายนอก คือ พระนิพพาน ภายในเป็นภาเวตัพพธรรม (ธรรมที่
ต้องเจริญ ท�ำให้มีให้เป็นขึ้น) ส่วนภายนอกเป็นสัจฉิกาตัพพธรรม (ธรรมที่ต้องท�ำให้แจ้ง)
ส�ำหรับผู้มีพื้นฐานของอภิธรรม การอธิบาย องค์ธรรมตามนัยเหล่านี้ อาจท�ำให้
เข้าใจความหมายของตัวเลข ๓๗ อันเป็นธรรมาธิษฐาน กับเทวดาสองชั้นต้น อันเป็น
บุคคลาธิษฐานได้ดีขึ้น
นัยแรก) มัคคจิตตุปาท ๓๗ (คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ + โสภณเจตสิก ๒๓
และ มัคคจิต ๑) นัยนี้เอาเฉพาะขณะที่เกิดมัคคจิต ซึ่งจริงๆ แล้ว มิใช่มีแค่องค์มรรค ๘
เท่านั้นที่เกิดในมัคคจิต แต่ตามสภาวะแล้วมีการท�ำงานร่วมกันถึง ๓๗ สภาวะ (เหมือนเทพ
ทั้งหมด คือ เทพชั้นจาตุมหาราชิกา ๔ กับเทพชั้นดาวดึงส์ ๓๓ รวมเป็น ๓๗ มาท�ำงาน
ร่วมกัน เพือ่ ประหาณกิเลส โดยนัยนี้ พระอินทร์ น่าจะเป็นตัวมัคคจิตเอง) ซึง่ ตามหลักฐาน
ในพระสู ต ร พระอิน ทร์ เ อง สุ ด ท้ า ยก็ ไ ด้ เ ป็ น พระโสดาบั น หลั ง จากได้ ฟ ั ง ธรรมะจาก
พระพุทธองค์ และได้ต่ออายุตนเองด้วยพระอมตธรรมจากเดิมที่ก�ำลังจะหมดอายุลง
นัยที่ ๒) กุศลจิต ๓๗ คือ มหากุศลจิต ๘ + มหัคคตกุศลจิต ๙ + โลกุตตรมัคคกุศลจิต ๒๐ (นับแบบละเอียด) นัยนี้กินความมากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะขณะมรรค แต่รวมกุศล
ทั้งหมด ทั้งกามาวจร มหัคคตกุศล และโลกุตตรกุศลที่แจกอย่างละเอียด ในคาถาสรุป
พระอภิธมฺมตฺถสงฺคห แสดงไว้ว่า สตฺตตึสวิธํ ปุญฺญํฺ (บุญมี ๓๗ ประเภท) ถ้าปฏิบัติได้
พร้อมพรั่งทั้ง ๓๗ ดวง ก็ถือว่าได้ท�ำกุศลให้ถึงพร้อมแล้ว คือได้ สพฺพ - กุสลสมฺปทา ตาม
โอวาทปาติโมกข์นั่นเอง โดยนัยนี้พระอินทร์ก็คือ ดวงจิตกุศลที่สูงที่สุด หรือ ดวงปัญจมฌานอรหัตตมรรค นั่นเอง
จึงพอจะเห็นได้ว่าท�ำไมพระพุทธเจ้าต้องเสด็จขึ้นไปตรัสสอนพระอภิธรรมบน
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เหตุผลหนึ่งก็เพื่อที่จะสื่อถึงธรรม ๓๗ ข้อนี้นั่นเอง
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จริงๆ ยังมีนัยอื่นๆ อีกมาก ที่ผู้ที่เรียนอภิธรรมมาจะสนุกในการเชื่อมโยงองค์ธรรม
เข้ากับต�ำนานเทพ แต่ในบทความนี้ขอพักเท่านี้ไว้ก่อน พอให้ได้เห็นเป็นแนวทาง
“นี่แน่ะนายช่างปลูกเรือน เรารู้จักเจ้าเสียแล้ว เจ้าจักท�ำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไป
โครงเรือนของเจ้าเราหักเสียแล้ว ยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ว จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพ
ที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไป มันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหา”
							
พระพุทธพจน์
				

				
เรือนชีวิต
วันเวลา ผ่านไป ใจสว่าง 		
จะสร้างบ้าน ของชีวิต อย่าผิดหลัง
‘สามสิบเจ็ด บุญ’ รวม ร่วมพลัง 		
เห็น ‘ตัวสั่ง’ สร้างเขาเสร็จ ก็เข็ดพอ ฯ
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ธรรมะ ๓๗ : เนกขัมมธรรม
ตอนที่แล้วได้เสนอธรรมะ ๓๗ ที่บ่งบอกถึงโพธิปักขิยธรรม และ ตถาคตธรรม
ไปแล้ว ช่วงเวลานี้ก็ใกล้วันเข้าพรรษาเข้าไปทุกที หลายคนคงอยากจะออกจากนิสัยที่
ไม่ดีบางอย่าง เช่น ติดเหล้า ติดบุหรี่ ติดอินเทอร์เน็ต หรืออยากจะออกจากกิเลส ด้วย
การปฏิบัติธรรม เจริญกรรมฐานให้เข้มข้นขึ้น ก็จะได้มีโอกาสอธิษฐาน ปฏิบัติร่วมไปกับ
พระที่วัดด้วย จึงขอน�ำธรรมะ ๓๗ ที่ซ่อนอยู่ในเนกขัมมธรรม มาให้พิจารณากัน เผื่อจะ
เป็นก�ำลังใจให้ออกจากกามกันดูบ้าง
มาลองมองตัวเลข ๓๗ ที่ซ่อนไว้ตามนัยของชาดกกันก่อน โดยขอน�ำเรื่องของ
มฆเทพ ที่มาในอรรถกถา มฆเทวชาดก ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระตถาคตเจ้า มาเล่า
ให้ฟังดังนี้

มฆเทวชาดก

พระศาสดาเมื่ อ ประทั บ อยู ่ ใ นพระเชตวั น
วิหาร ก็ในกาลนั้น ภิกษุทั้งหลายนั่งพรรณนา
การเสด็จออกบรรพชาของพระทศพล ล�ำดับนั้น
พระศาสดาเสด็จมายังโรงธรรมสภา ประทับนั่ง
บนพุทธอาสน์ ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา ถามว่า
“ดู ก ่ อ นภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บั ด นี้ พวกเธอนั่ ง สนทนา
กันด้วยเรื่องอะไร ?” ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลายมิได้
นั่งสนทนากันด้วยเรื่องอย่างอื่น แต่นั่งพรรณนา
การเสด็จออกบรรพชาของพระองค์เท่านั้น” พระ
ศาสดาตรัสว่า “ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตออก
เนกขัมมะในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้ แม้ในกาลก่อน ก็ได้ออกเนกขัมมะแล้วเหมือนกัน” ภิกษุ
ทั้งหลายจึงอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อตรัสเรื่องนั้นให้แจ่มแจ้ง พระผู้มีพระภาคเจ้า
ได้ทรงกระท�ำเหตุอันระหว่างภพปกปิดไว้ให้ปรากฏ ดังต่อไปนี้
ในอดีตกาล ในกรุงมิถิลา วิเทหรัฐ ได้มีพระราชาพระนามว่า มฆเทวะ เป็นพระมหา
ธรรมราชาผู้ด�ำรงอยู่ในธรรม พระเจ้ามฆเทวะนั้น ทรงให้กาลเวลาอันยาวนานหมดสิ้นไป
วันหนึ่ง ตรัสเรียกช่างกัลบก (ช่างตัดผม) มาว่า “ดูก่อน ช่างกัลบกผู้สหาย ท่านเห็นผม
หงอกบนศีรษะของเราในกาลใด ท่านจงบอกแก่เราในกาลนั้นเถิด” ฝ่ายช่างกัลบกก็ได้
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ท�ำให้เวลาอันยาวนานหมดสิ้นไป วันหนึ่งเห็นพระเกศาหงอกเส้นหนึ่ง แทรกในระหว่าง
พระเกศาทั้งหลาย ที่มีสีดังดอกอัญชันของพระราชา จึงได้กราบทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทพ
พระเกศาหงอกเส้นหนึ่งปรากฏแก่พระองค์” พระราชาตรัสว่า “สหาย ถ้าอย่างนั้น ท่านจง
ถอนผมหงอกเส้นนั้นของเราเอามาวางในฝ่ามือ” เมื่อพระราชาตรัสอย่างนั้น ช่างกัลบก
จึงเอาแหนบทองถอนพระเกศาหงอก แล้วเอาวางลงในฝ่าพระหัตถ์ของพระราชา ในกาลนัน้
พระราชายังมีพระชนมายุเหลืออยู่ ๘๔,๐๐๐ ปี แม้เมื่อเป็นอย่างนั้น พระราชาได้ทรงเห็น
ผมหงอกแล้ว ก็ทรงส�ำคัญประหนึ่งว่า พระยามัจจุราชมายืนอยู่ใกล้ๆ และประหนึ่งว่า
ตนเองเข้ามาอยู่ในบรรณศาลาอันไฟติดโพลงอยู่ฉะนั้น ได้ทรงถึงความสังเวชแล้ว จึงด�ำริ
เตือนตนเองว่า “ดูก่อน มฆเทวะผู้โง่เขลา เจ้าไม่อาจละกิเลสเหล่านัน้ จนตราบเท่าผมหงอก
เกิดขึ้น” เมื่อพระเจ้ามฆเทวะนั้นทรงร�ำพึงถึงผมหงอกที่ปรากฏแล้ว ความเร่าร้อนภายใน
ก็บังเกิดขึ้น พระเสโท (เหงื่อ) ในพระสรีระไหลออก ผ้าสาฎกได้ถึงอาการที่จะต้องบิด
(เอาพระเสโท) ออก พระเจ้ามฆเทวะนั้นทรงพระด�ำริว่า “เราควรออกบวชในวันนี้แหละ”
จึงทรงประทานบ้านชั้นดี อันเป็นที่ตั้งขึ้นแห่งทรัพย์เจ็ดพันแก่ช่างกัลบก แล้วรับสั่งให้
เรียกพระโอรสพระองค์ใหญ่มา ตรัสว่า
“ลูกเอ๋ย มีผมหงอกปรากฏบนศีรษะของพ่อแล้ว พ่อเป็นคนแก่แล้ว ก็กามของมนุษย์
พ่อได้บริโภคแล้ว บัดนี้ พ่อจักแสวงหากามอันเป็นทิพย์ นี้เป็นกาลออกบวชของพ่อ เจ้าจง
ครอบครองราชย์สมบัตินี้ ส่วนพ่อบวชแล้ว จักอยู่กระท�ำสมณธรรมในอัมพวันอุทยานชื่อ
มฆเทวะ” อ�ำมาตย์ทั้งหลายเข้าไปเฝ้าพระราชานั้น ผู้มีพระประสงค์จะบวชอย่างนั้นแล้ว
ทูลถามว่า “ข้าแต่สมมติเทพ อะไรเป็นเหตุแห่งการทรงผนวชของพระองค์” พระราชาทรงถือ
ผมหงอก ตรัสพระคาถานี้แก่อ�ำมาตย์ทั้งหลายว่า
อุตฺตมงฺครุหา มยฺหํ			
อิเม ชาตา วโยหรา
ปาตุภูตา เทวทูตา			
ปพฺพชฺชาสมโย มมาติ
สุดจะข่มผมขาวคราวสมัย
ชาติวัยน�ำไปให้แสวง
เทวทูตปรากฏสดส�ำแดง
		
สมัยนี้เป็นสมัยแห่งบรรพชาฯ
มัจจุ ชื่อว่า เทวะ ที่ชื่อว่า เทวทูต เพราะ เป็นทูตแห่งเทวะนั้น จริงอยู่ เมื่อผมหงอก
ทั้งหลายปรากฏบนศีรษะ บุคคลย่อมเป็นเหมือนยืนอยู่ในส�ำนักของพญามัจจุราช เพราะ
ฉะนั้น ผมหงอกทั้งหลาย ท่านจึงเรียกว่า ทูตของเทวะ คือ มัจจุ ที่ชื่อว่า เทวทูต เพราะ
เป็นทูตเหมือนเทวะ ดังนี้ก็มี เหมือนอย่างว่า บุคคลย่อมเป็นเหมือนเทวดาผู้มีทั้งประดับ
และตกแต่งแล้ว ยืนในอากาศ กล่าวว่า “ท่านจักตายในวันชื่อโน้น” ฉันใด เมื่อผมหงอก
ทั้งหลายปรากฏแล้วบนศีรษะ ย่อมเป็นเช่นกับเทวดาพยากรณ์ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะ
ฉะนั้น ผมหงอกทั้งหลาย ท่านจึงกล่าวว่าเป็นทูตเหมือนเทพ ที่ชื่อว่าเทวทูต เพราะเป็นทูต

ธีรปัญโญ

41

ของวิสทุ ธิเทพทัง้ หลาย (พระอรหันต์) ดังนีก้ ม็ ี จริงอยู่ พระโพธิสตั ว์ทกุ พระองค์ทอดพระเนตร
เห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และบรรพชิต นัน่ แหละ ก็ถงึ ความสังเวช เสด็จออกบวช สมดัง
ที่ตรัสไว้ว่า
ชิณฺณญฺจ ทิสฺวา ทุขิตญฺจ พฺยาธิตํ		
มตญฺจ ทิสฺวา คตมายุสงฺขยํ
กาสายวตฺถํ ปพฺพชิตญฺจ ทิสฺวา		
ตสฺมา อหํ ปพฺพชิโตมฺหิ ราชาติ
“ดูก่อนมหาบพิตร เพราะอาตมภาพเห็นคนแก่ คนป่วยไข้ได้ความทุกข์ คนตาย
อันถึงความสิ้นอายุ และบรรพชิตผู้ครองผ้ากาสาวะ จึงได้ออกบวช ดังนี้”
โดยปริยายนี้ ผมหงอกทั้งหลาย ท่านจึงเรียกว่าเทวทูต เพราะเป็นทูตแห่งวิสุทธิเทพ
ทั้งหลาย
พระเจ้ามฆเทวะนั้น ครั้นตรัสอย่างนี้แล้ว จึงสละราชสมบัติออกผนวชเป็นฤๅษี
ในวันนัน้ เอง ประทับอยู่ในมฆอัมพวันนัน้ นัน่ แหละ เจริญพรหมวิหารสีอ่ ยู่ ๘๔,๐๐๐ ปี ด�ำรง
อยู่ในฌานอันไม่เสื่อม สวรรคตแล้วบังเกิดในพรหมโลก จุติจากพรหมโลกนั้น ได้เป็น
พระราชา พระนาม ว่า เนมิ ในกรุงมิถิลานั่นแหละอีก สืบต่อวงศ์ของพระองค์ที่เสื่อมลง
จึงทรงผนวชในอัมพวันนั้นนั่นแหละ เจริญพรหมวิหาร กลับไปเกิดในพรหมโลกตามเดิมอีก
แม้พระศาสดาก็ได้ตรัสว่า “ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย ตถาคตออกมหาภิเนษกรมณ์ในบัดนี้ เท่านัน้
ก็หามิได้ แม้ในกาลก่อนก็ได้ออกแล้วเหมือนกัน” ครั้นทรงน�ำพระธรรมเทศนานี้มาแสดง
แล้ว จึงทรงประกาศอริยสัจ ๔ ในเวลาจบอริยสัจ ภิกษุบางพวกได้เป็นพระโสดาบัน
บางพวกได้เป็นพระสกทาคามี บางพวกได้เป็นพระอนาคามี พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
เรื่องนี้ สืบต่ออนุสนธิกันด้วยประการดังนี้แล้ว ทรงประชุมชาดกว่า ช่างกัลบกในครั้งนั้น
ได้เป็นพระอานนท์ในบัดนี้ บุตรในครั้งนั้น ได้เป็นพระราหุลในบัดนี้ ส่วนพระเจ้ามฆเทวะ
ได้เป็นเรา ตถาคตแล

มฆเทพ กับ มัคคมาณพ

แล้วเรื่องชาดกนี้จะเกี่ยวกับตัวเลข ๓๗ ยังไง ? ก่อนอื่นให้สังเกตชื่อ มฆเทพ นี้ว่า
เป็นชื่อเดียวกันกับ มฆมาณพ อันเป็นชื่อเดิมของพระอินทร์ที่ครองสวรรค์ชั้นตาวติงสะ
(ดาวดึงส์) ในปัจจุบัน (พระอินทร์ จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า มฆวาน) จริงๆ ชื่อ มฆะ นั้น มีที่มาที่น่า
สนใจมาก ในที่นี้ขอสันนิษฐานในเบื้องต้นไว้ว่า มาจาก มัคคะ นั่นเอง (เห็นตัวอักษรอาจจะ
ดู ต ่ า งกั น แต่ ข อให้ ล องออกเสี ย งดั ง ๆ ให้ เ พื่ อ นข้ า งๆ ฟั ง ดู จ ะพบว่ า เสี ย ง “มะฆะ”
กับเสียง “มัคคะ” ใกล้เคียงกันมาก) ชื่อ มฆะ นี้จึงน่าจะเป็นชื่อ ที่สื่อแสดงถึงบุพพภาค
ของมรรค ให้สังเกตว่า มฆมาณพที่เป็นชื่อเดิมของพระอินทร์นั้น ได้ช�ำระที่ กวาดทาง
สร้างถนน บ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จนได้มาเกิดเป็นพระอินทร์ในที่สุด พูดอีกอย่างหนึ่ง
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ได้ว่า เขาคือ มัคคมาณพนั่นเอง
(มรรค แปลว่า ทาง บาฬีใช้ มัคคะ)
คือเขาได้ชักชวนเพื่อนๆ ให้ช่วยกัน
ท�ำทาง ที่เป็นรูปธรรม จนถึงทางที่
เป็นนามธรรม หรือท�ำทางโลกียมรรค มาเป็ น ล� ำ ดั บ จนถึ ง ทาง
โลกุ ต ตรมรรคได้ ใ นที่ สุ ด เรื่ อ งนี้
ต้องเขียนอธิบายอีกยาว แต่ส�ำหรับ
บทความนี้ขออธิบายสั้นๆ ไว้แค่น้ี
ก่อน รอโอกาสหน้าจะเขียนอธิบาย
โดยละเอียดต่อไป จะเห็นได้ว่าเริ่มจะมาสัมพันธ์กับตัวเลข ๓๓ (ตาวติงสะ) และเลข ๔
(จาตุมหาราชิกา) รวมกันเป็นเลข ๓๗ ซึ่งเกี่ยวพันกับพระอินทร์โดยตรง เพราะพระอินทร์
เป็นผู้ครองความเป็นใหญ่อยู่ในเทวโลกทั้งสองนี้
นอกจากนี้ ถ้าพิจารณาดูความส�ำคัญของตัวเลขจากช่วงปีอายุ ถ้ามฆเทพเป็น
มนุษย์ (ซึ่งพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้น) ตามธรรมเนียมใน
สมัยก่อน ผู้ชายที่อายุครบ ๑๖ ปีบริบูรณ์ ถือว่าเป็นหนุ่มเต็มที่ ศึกษาศิลปวิทยาจบแล้ว
ก็มักจะเลือกคู่ แต่งงาน แล้วมีลูก พออายุได้ ๑๗ ก็จะมีลูกชายคนแรกแล้ว และเมื่ออายุ
ครบ ๓๓ ลูกชายคนโต ก็จะมีอายุครบ ๑๖ ปี พอดี เป็นผู้ใหญ่พอที่จะรับภาระดูแลเรือน
ต่อไปได้ ซึ่งก็พออายุเข้าปีที่ ๓๓ นี่แหละ ที่มฆะจะได้พบผมหงอกของตนเป็นเส้นแรก
เป็นการเริม่ ท�ำความรูจ้ กั กับเทวทูตทัง้ ๔ (คือ ชรา พยาธิ มรณะ และ สมณะ) พอดี (ให้สงั เกตว่า
๓๓ + ๔ = ๓๗ ) ดังนั้น ตัวเลข ๓๗ นี้ จึงสามารถแทนการที่มีเหตุปัจจัยพร้อม (อายุ ๓๓
+ เทวทูต ๔) ที่ท�ำให้ตัดสินใจออกบวชหรือเนกขัมมะได้อีกด้วย

อัธยาศัยของพระโพธิสัตว์

ตามคติอาศรมเดิมของพวกพราหมณ์ ซึ่งแบ่งช่วงชีวิตไว้สี่ช่วงด้วยกัน ช่วงแรกคือ
พรหมจารี ศึกษาศิลปวิทยา ช่วงทีส่ อง กามโภคี ครองเรือนบริโภคกาม ช่วงทีส่ าม วนปรัส
ออกบวชไปอยูป่ า่ ช่วงสุดท้าย สันยาสี น�ำความรูก้ ลับมาสัง่ สอนประชาชน จะเห็นได้วา่ ชาดกนี้
แสดงให้เห็นอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ คือ ไม่ติดในสุข แต่ชอบออกจากกาม แสวงหา
วิเวก เพื่อโมกขธรรม ความหลุดพ้น
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อัธยาศัยของพระโพธิสัตว์มี ๖ อย่าง (ตามวิสุทธิมรรค) ดังต่อไปนี้ คือ
๑. อโลภะ พระโพธิสัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยประกอบด้วยความไม่โลภ เป็นผู้มีปกติ
เห็นโทษของความโลภ จึงยินดีพอใจในการให้ทาน และเสียสละ ๒. อโทสะ พระโพธิสัตว์
ทั้งหลาย มีอัธยาศัยประกอบด้วยความไม่โกรธ เป็นผู้มีปกติเห็นโทษของความโกรธ
๓. อโมหะ พระโพธิสตั ว์ทงั้ หลายมีอธั ยาศัยประกอบด้วยความไม่หลง เป็นผู้มปี กติเห็นโทษ
ของความหลง จึงมีปกติชอบแสวงหาความรู้ ๔. เนกขัมมะ พระโพธิสตั ว์ทงั้ หลายมีอธั ยาศัย
ในการถือบวช เป็นผู้มีปกติเห็นโทษในการอยู่ครองเรือน จึงชอบประพฤติพรหมจรรย์
๕. ปวิเวกะ พระโพธิสัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยในความสงบ เป็นผู้มีปกติเห็นโทษในการอยู่
คลุกคลีกับหมู่คณะ จึงมีปกติชอบความสงบ ไม่ชอบวุ่นวาย ๖. นิสสรณะ พระโพธิสัตว์
ทั้งหลายมีอัธยาศัยในการออกจากทุกข์ เป็นผู้มีปกติเห็นโทษในภพและคติทั้งปวง
ในโอวาทปาติโมกข์มีโอวาทสามข้อ ที่พระพุทธองค์ตรัสให้เป็นหลักไว้ ข้อแรกคือ
ไม่ท�ำบาปทั้งปวง ข้อสองพระบาฬีว่า กุสะลัสสะ อุปะสัมปะทา : การอุปสมบทกุศล
หรือ การท�ำกุศลให้ถึงพร้อม
น่าสังเกตที่ว่า ในพิธีอุปสมบท มีการท�ำสังฆกรรมการเข้าโบสถ์ เพื่อออกมาเป็น
พระสงฆ์นั้น ก็เหมือนส่งตรงเข้าไปเป็นสหายของเทวดาชั้นดาวดึงส์นั่นเอง
มาดูองค์ประกอบของการบวชในมัชฌิมประเทศกันว่ามีอะไรบ้าง
ต้องมีพระสงฆ์อย่างน้อย ๑๐ รูป ทสวรรค จึงจะครบองค์ของการให้อปุ สมบท.... ๑๐
บรรพชา : ตจปัญจกกรรมฐาน “เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ”...................................๕
		
ทสสิกขาบท ศีล ๑๐.............................................................................๑๐
อุปสมบท : ญัตติจตุตถกรรม กรรมมีญัตติเป็นที่สี่..................................................๔
		จัตตาโร นิสสยา (อนุศาสน์ ๔)..................................................................๔
		
จัตตาริ อกรณียานิ (อกรณียกิจ ๔)..........................................................๔
										 รวม ๓๗
ก่อนจะเสร็จพิธีบวช ค�ำกล่าวของพระอุปัชฌาย์จะจบลงที่ อัปปะมาเทนะ สัมปาเทตัพพัง จงยังกุศลทั้งปวงให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด
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พระสังฆเจ้า กับ ดาวดึงส์

การออกจากกามหรื อ เนกขั ม มะนั้ น คน
ส่ ว นใหญ่ จ ะคิ ด ว่ า ต้ อ งมาอยู ่ ใ นกรอบระเบี ย บที่
แห้งแล้ง ไร้ความเพลิดเพลินใดๆ เลย จริงๆ แล้ว
ไม่เป็นอย่างนั้น สวรรค์ชั้นดาวดึงส์กับวิถีชีวิตของ
พระภิกษุนั้นมีความละม้ายคล้ายกันอยู่ไม่น้อย คน
ที่มีความคุ้นเคยในเรื่องราวพระพุทธประวัติอยู่บ้าง
ก็ ค งจะสามารถพบความคล้ า ยกั น นี้ ไ ด้ อ ยู ่ เ สมอ
ดังเช่น ดาวดึงส์มีเจดีย์จุฬามณี ที่เก็บมวยผมของ
พระโพธิสัตว์ วัดก็มีเจดีย์ เก็บพระอัฐิธาตุของพระ
พุทธเจ้า, ดาวดึงส์มีสุธัมมศาลา วัดก็มีศาลาแสดง
ธรรม (ที่วัดจากแดงมีสุธัมมศาลาด้วย), ดาวดึงส์
มีส ระโบกขรณีนั น ทวั น มีส วนจิต รลดา วั ด วาอารามก็ เ ป็ น แหล่ ง รมณีย สถาน ร่ ม รื่น
ด้ ว ยธรรมชาติ เ ช่ น กั น , ดาวดึ ง ส์ มี พ ระอิ น ทร์ ที่ เ ป็ น พระโสดาบั น วั ด ก็ เ ป็ น ที่ ร วมของ
ปสาทนียบุคคล มีพระโสดาบัน เป็นต้นเช่นกัน
พระอินทร์มีปัณฑุกัมพล พระก็มีจีวร จริงๆ แล้วจีวรก็คือผ้าเหลืองนั่นแหละ
(ปณฺฑุ คือ เหลือง + กมฺพล คือ ผ้า = ปณฺฑุกมฺพล คือ ผ้าเหลือง), พระอินทร์มีพระแท่น
ศิลาอาสน์ (พระแท่นหินที่เวลานั่งจะยวบลงไปตามรูปทรงของอวัยวะ อ่อนนุ่ม ไม่แข็ง
กระด้าง) พระก็มีศิลาอาสน์ คือ มีศีลเป็นอาสนะ (ที่นั่ง) เหมือนกัน (เวลาพระพิจารณาศีล
ของตนที่ไม่เศร้าหมอง ก็เกิดปีติ ปราโมทย์ ไม่เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจ) ทั้งพระอินทร์
ทั้งพระ ส่วนใหญ่ ก็ยังต้องศึกษาด้วยกันทั้งคู่ ตราบใดที่ยังเป็นพระเสขบุคคลอยู่ ส่วน
การศึกษา หรือสิกขานั้น มีความหมายว่า สิกฺขิตพฺพาติ สิกฺขา ข้อปฏิบัติอันบุคคลพึง
ศึกษา เรียกว่า สิกขา หรือ มาจาก ส + อิกข ส มีได้หลายความหมาย คือ ตัว ตน กาย
ร่างกาย ทรัพย์ สมบัติ สวรรค์ อิกฺขา = การเห็น มาจาก อิกฺข ธาตุ หรือ สยํ อิกฺขณํ
สิกฺขา (สยํ เอง + อิกขณํ การเห็น) ดังนั้น ส + อิกฺข จึงแปลว่า การเห็น (ศึกษา) ตนเอง
(ซึ่งปฏิบัติตามมัคคะแห่งสวรรค์) ด้วยตนเองก็ได้
มีค�ำกล่าวว่า ‘ไม่มีสิ่งใดเสียเวลาเท่าไปเฝ้าดูผู้อื่น ’ ความแตกต่างระหว่าง
มฆมาณพ กับ โมฆบุรุษ จึงอาจจะอยู่ตรงที่ใช้เวลาดูตนเองหรือดูผู้อื่นนั่นเอง
มฆ คือ การด�ำเนินชีวิตบนวิถีแห่งมัคคะ พัฒนาตนเอง ส่วน โมฆ ก็คือผู้ที่ยัง
หลงทางอยู่ เพราะมัวแต่ดูคนอื่น (โมฆบุรุษ เป็นค�ำที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกคนที่ว่างเปล่า
ในธรรมวินัยนี้)
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มฆ มาจาก มห ธาตุ ในอรรถการบูชา ก็ได้ มาจาก มคฺคธาตุ ในการไป ก็ได้ หรือ
มา จาก มชฺช ธาตุ ในการช�ำระ ก็ได้ ส่วน โมฆ มา จาก มุห ธาตุ ในอรรถ เวจิตฺเต (จิต
กวัดแกว่ง) ซึ่งแปลว่า เปล่า ว่าง ปราศจากประโยชน์ หาประโยชน์มิได้ จะเห็นได้ว่าชีวิต
ที่มีสาระในทัศนะของพระพุทธศาสนานั้น ก็คือชีวิตที่อยู่บนมัคคะของการพัฒนาตนเอง
มุ่งหน้าไปสู่พระนิพพาน สู่ความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงนั่นเอง
ให้สงั เกตว่า พระอินทร์ซงึ่ เป็นหัวหน้าของเทพนัน้ อยูฝ่ า่ ยตรงข้ามกันกับท้าวเวปจิตติ
ที่เป็นหัวหน้าของพวกอสูร จริงๆ แล้วอสูรก็เป็นพวกเทพมาก่อน แต่ภายหลังกลับประมาท
ไปดื่มน�้ำเมาเข้า จึงต้องตกลงมาจากสวรรค์
ส่วนต้นไม้ประจ�ำภพดาวดึงส์นั้นคือ ต้น ปาริฉัตต (ในภาษาไทยนิยมเขียน ปาริฉัตร
หรือ ปริฉัตตก์) แปลกันมาว่า ต้นทองหลาง หรือ ต้นทองกวาว วิเคราะห์ที่มีในคัมภีร์
สัททศาสตร์ทั่วไปได้ว่า ปริ สมนฺตโต ฉตฺตํ วิย ติฏฺฐฺตีติ ปาริฉตฺโต ปาริจฺฉตฺตโก ตั้งอยู่
เหมือนฉัตร (ร่ม) โดยรอบ จึงเรียก ปาริฉัตต ขอวิเคราะห์ค�ำนี้ใหม่ ให้น่าสนใจขึ้นดังนี้
๑) ปาริฉัตต อาจจะเพี้ยนมาจาก ปาฬิ (พระพุทธพจน์) + ฉตฺต (ร่ม) =
ปาฬิฉตฺต ดังนั้นจึงแปลได้ว่า บาฬี (พระพุทธพจน์) นั่นแหละคือ ร่มเงาของสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์
๒) หรืออีกนัยหนึ่ง ปาริ มาจาก วิปลฺลาสํ ส่วน ฉตฺต มาจาก ฉาเทตีติ ฉตฺตํ
แปลว่า ผู้ป้องกัน ความวิปลาส (คลาดเคลื่อน = มิจฉาทิฏฐิ) จึงเรียกว่าปาริฉัตต
เพราะป้องกันความวิปัลลาส คลาดเคลื่อนของเดียรถีย์ผู้มีมิจฉาทิฏฐิ เป็นต้น
มาดูต้นไม้ประจ�ำภพอสูร หรือต้น จิตตปาตลิ กันบ้าง แปลกันมาว่า คือต้นแคฝอย
บางทีเขียนว่า จิตตปาฏลิ มาจาก จิตต แปลว่า อัศจรรย์ บวกกับ ปาฏลิ ซึ่งมาจาก ปต
ธาตุ ปตติ คจฺฉติ ปริปากนฺติ ถึงการสุก บวกกับ กลปัจจัย หมายถึงว่าเมื่อออกดอกแล้ว
จะแปลกใจ (เพราะอสูรเข้าใจว่าตนยังอยู่บนสวรรค์ ทั้งๆ ที่ได้เมา ตกลงมาแล้ว เมื่อต้น
จิตตปาตลิออกดอก จึงรู้ว่า ภพที่ตนอยู่มิใช่สวรรค์) แต่มาลองตั้งวิเคราะห์ หาความหมาย
ที่ซ่อนอยู่ว่าจะเป็นอะไรได้บ้าง
จิตฺตํ ปาเตตีติ จิตฺตปาตลิ อกุสลาเจตสิกา ยังจิตให้ตกไป จึงเรียกจิตตปาตลิ
ถ้าตัง้ วิเคราะห์อย่างนี้ จิตตปาตลิ ก็คอื อกุศลเจตสิกทัง้ หลาย หรือ จิตตฺ ํ จ ตํ ปาตญฺจาติ
จิตฺ ต ปาตํ อกุสลํ จิตฺตํ จิตที่ตกไป เรียกจิตตปาต จิตตปาตลิ ก็คืออกุศลจิต หรือ
จิตฺตปาตํ ลาติ คณฺหาติ จิตฺตปาตลิ มิจฺฉาทิฏฺฐิฺ ถือเอาซึ่งอกุศลจิต จึงเรียก จิตตปาตลิ
วิเคราะห์นี้ จิตตปาตลิ ก็คือ มิจฉาทิฏฐิ เลือกดูเอาเองว่าชอบแบบไหน
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เป็นที่น่าสังเกตว่า ถ้าดูตามรากศัพท์แล้ว จะพบว่าจิตตปาตลิ และ ปาจิตติย
(เป็นอาบัติประเภทหนึ่งของพระ) มีรากศัพท์ มาจาก จิตฺต และ ปาต เหมือนกัน เพียงแต่
เรียงสลับกันเท่านั้น
ปาจิตฺติย มาจาก จิตฺต + ปต + อิ + ณฺย จิตฺตปาติย สลับบท แล้วลบ ต หนึ่ง
ตัว แปลตามการวิเคราะห์ได้ว่า (กุสลํ) จิตฺตํ ปาเตตีติ ปาจิตฺติยํ การละเมิดที่ท�ำให้กุศลจิตตกไป ชื่อว่า ปาจิตฺติย
จึงเป็นไปได้ไหมว่า สงครามระหว่างเทพกับอสูร ที่แท้จริงนั้นอาจจะมิใช่อยู่บน
ฟ้า แต่อยูใ่ นใจของพวกเราเอง ในเวลาทีพ่ ระภิกษุ (หรือพวกเรา) ฝึกรักษาสิกขาบทอยูน่ นั้
ถ้าเกิดเผลอไปต้องอาบัติปาจิตตีย์ตัวใดตัวหนึ่งเข้า ก็เหมือนประมาท ต้องตกจากภพเทพ
มาสู่ภพอสูรชั่วคราว ถ้าปลงอาบัติ แล้วตั้งใจส�ำรวม ไม่ท�ำอีก ก็สามารถคืนกลับขึ้นไป
สู่สวรรค์ได้อีก
บางท่านอาจจะเห็นว่าน่าสนใจดี แต่สวรรค์กับวัดไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้ ผู้เขียน
ตีความทึกทักไปเองหรือเปล่า จึงขอน�ำหลักฐานในพระสูตรอังคุตตรนิกาย สัตตก - อัฏฐกนิบาต ทีเ่ ป็นพุทธพจน์มาดูกนั พระพุทธเจ้าเองได้เปรียบเทียบสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์กบั วิถชี วี ติ
ของพระภิกษุไว้ ดังนี้

ปาริฉัตตกสูตร

ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สมั ย ใด
ปาริ ฉั ต ตกพฤกษ์ แ ห่ ง เทวดาชั้ น
ดาวดึงส์มีใบเหลือง สมัยนั้น เทวดา
ชั้นดาวดึงส์พากันดีใจว่า เวลานี้ต้น
ปาริฉัตตกพฤกษ์ ใบเหลือง ไม่นาน
เท่าไรก็จักผลัดใบใหม่
สมัยใด ปาริฉัตตกพฤกษ์ของ
เทวดาชัน้ ดาวดึงส์ผลัดใบใหม่ สมัยนัน้
เทวดาชั้นดาวดึงส์พากันดีใจว่า เวลา
นี้ต้นปาริฉัตตกพฤกษ์ ก�ำลังผลัดใบ
ใหม่ ไม่นานเท่าไรก็จักผลิดอกออกใบ
สมัยใด ปาริฉัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้นดาวดึงส์ผลิดอกออกใบแล้ว สมัยนั้น เทวดา
ชั้นดาวดึงส์พากันดีใจว่า เวลานี้ปาริฉัตตกพฤกษ์ ผลิดอกออกใบแล้ว ไม่นานเท่าไรก็จัก
เป็นดอก เป็นใบ
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สมัยใด ปาริฉัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้นดาวดึงส์เป็นดอกเป็นใบแล้ว สมัยนั้นเทวดา
ชั้นดาวดึงส์พากันดีใจว่า เวลานี้ปาริฉัตตกพฤกษ์ เป็นดอกเป็นใบแล้ว ไม่นานเท่าไรก็จัก
เป็นดอกตูม
สมัยใด ปาริฉัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้นดาวดึงส์เป็นดอกตูมแล้ว สมัยนั้น เทวดาชั้น
ดาวดึงส์พากันดีใจว่า เวลานี้ปาริฉัตตกพฤกษ์ ดอกออกตูมแล้ว ไม่นานเท่าไรก็จักเริ่มแย้ม
สมัยใด ปาริฉตั ตกพฤกษ์เริม่ แย้มแล้ว สมัยนัน้ เทวดาชัน้ ดาวดึงส์พากันดีใจว่า เวลานี้
ปาริฉัตตกพฤกษ์เริ่มแย้มแล้ว ไม่นานเท่าไรก็จักบานเต็มที่
สมัยใด ปาริฉัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้นดาวดึงส์บานเต็มที่แล้ว สมัยนั้น เทวดาชั้น
ดาวดึงส์พากันดีใจ เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ ๕ บ�ำรุงบ�ำเรออยู่ตลอดระยะ ๕ เดือน
ทิพย์ ณ ควงแห่งไม้ปาริฉัตตกพฤกษ์ ก็เมื่อปาริฉัตตกพฤกษ์บานเต็มที่แล้ว แผ่รัศมีไปได้
๕๐ โยชน์ ในบริเวณรอบๆ จะส่งกลิ่นไปได้ ๑๐๐ โยชน์ตามลม อานุภาพของปาริฉัตตกพฤกษ์ มีดังนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล
สมัยใด อริยสาวกคิดจะออกบวชเป็นบรรพชิต สมัยนั้น อริยสาวกเปรียบเหมือน
ปาริฉัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้นดาวดึงส์ มีใบเหลือง
สมัยใด อริยสาวกปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกบวชเป็นบรรพชิต
สมัยนั้น อริยสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้นดาวดึงส์ ผลัดใบใหม่
สมัยใด อริยสาวกสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร
มีปีติและสุข เกิดแต่วิเวกอยู่ สมัยนั้น อริยสาวก เปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษ์ของเทวดา
ชั้นดาวดึงส์ ผลิดอกออกใบ
สมัยใด อริยสาวกบรรลุทตุ ยิ ฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึน้
ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ สมัยนั้น อริยสาวก
เปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้นดาวดึงส์ เป็นดอกเป็นใบ
สมัยใด อริยสาวกมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย เพราะปีติ
สิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่า “ผู้ได้ฌานนี้ เป็นผู้มีอุเบกขา
มีสติ อยู่เป็นสุข” สมัยนั้น อริยสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้นดาวดึงส์
เป็นดอกตูม
สมัยใด อริยสาวกบรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์ และดับ
โสมนัสโทมนัสก่อนๆ ได้ มีอเุ บกขา เป็นเหตุให้สติบริสทุ ธิอ์ ยู่ สมัยนัน้ อริยสาวกเปรียบเหมือน
ปาริฉัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้นดาวดึงส์ เริ่มแย้ม
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สมัยใด อริยสาวกท�ำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ สมัยนั้น อริยสาวก
เปรี ย บเหมื อ นปาริ ฉั ต ตกพฤกษ์ ข องเทวดาชั้ น ดาวดึ ง ส์ บ านเต็ ม ที่ สมั ย นั้ น ภุ ม มเทวดา
ย่อมประกาศให้ได้ยินว่า ท่านรูปนี้มีชื่ออย่างนี้ เป็นสัทธิวิหาริกของท่านชื่อนี้ ออกจากบ้าน
หรือนิคมชื่อโน้น บวชเป็นบรรพชิต กระท�ำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะ
มิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่
(จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบช่วงเวลาออกดอกของต้นปาริฉัตต
กับช่วงชีวิตของภิกษุได้อย่างงดงามมาก)
หรือมีอีกที่หนึ่งใน ขุททกนิกาย จูฬนิเทส ที่แม้จะอยู่ในช่วงระยะกาลที่ว่างเว้นจาก
พระพุทธศาสนา ก็มีการเปรียบปาริฉัตตเหมือนพระปัจเจกพุทธเจ้าดังนี้ :
พระปัจเจกสัมพุทธเจ้า เป็นผู้มีจักษุอันทอดลง เท้าไม่โลเล
คุ้มครองอินทรีย์ มีใจอันรักษาแล้ว ไม่ชุ่มด้วยกิเลส
ไฟกิเลสมิได้เผา พึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรด๑ ฉะนั้น.
พระปัจเจกสัมพุทธเจ้า น�ำเครื่องหมายของคฤหัสถ์ลงแล้ว
ครองผ้าย้อมน�้ำฝาดออกบวช เหมือนต้นปาริฉัตต มีใบทึบ*
ประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด (เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป)
หมายถึง ประพฤติตามจริยา ๘ อย่าง คือ
๑) ความประพฤติในอิริยาบถ ๔
๒) ความประพฤติในอายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖
๓) ความประพฤติในสติปัฏฐาน ๔
๔) ความประพฤติในสมาธิ คือ ฌาน ๔
๕) ความประพฤติในอริยสัจ ๔
๖) ความประพฤติในอริยมรรค ๔
๗) ความประพฤติในสามัญญผล ๔
๘) ความประพฤติเพื่อประโยชน์แก่โลก ๑
				
(๔ + ๖ + ๖ + ๔ + ๔ + ๔ + ๔ + ๔ +๑ รวม ๓๗)
และสามารถละตัณหาได้ ปราศจาก ราคะ โทสะ โมหะ ละกิเลสได้สิ้นเชิง
ด�ำเนินทางสายเอกคือ เอกายนมรรค (สติปัฏฐานสี่) แล้วตรัสรู้ เหมือนแรด
มีนอเดียว ไม่มีนอที่สอง
๑

*อรรถกถา อธิบายว่า พระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นทรงบาตรและจีวรครบ เหมือนต้นปาริฉัตตกะ คือ
ต้นทองหลาง มีใบหนา มีร่มเงาชิด เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า เหมือนต้นปาริฉัตตกะมีใบทึบ
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จะเห็นว่า ‘สวรรค์’ แบบพุทธนั้น คู่กัน มากับ ‘เนกขัมมะ’ หรือการออกจากเรือน
มาบ�ำเพ็ญพรหมจรรย์กัน ตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้ว เพราะเขาเห็นโทษของกาม แต่หลัง
พุทธกาล การศึกษาของชาวพุทธอ่อนแอลง พวกฮินดูก็สามารถดึงเอาสวรรค์กลับไปอยู่
กับกามได้อีก หมกมุ่นมัวเมา หมายเอากามสุขเป็นยอดปรารถนา แนวคิดเรื่องสวรรค์
แบบฮินดูนั้นก็ยังทรงอิทธิพลต่อวิธีคิดและความเข้าใจของชาวพุทธในเรื่องสวรรค์มาจนถึง
ทุกวันนี้ เมื่ออ่านพระสูตรเหล่านี้จบแล้ว หวังว่าจะได้เข้าใจสวรรค์แบบพุทธกันมากขึ้น
แต่ไหนแต่ไรมา กามสุขเป็นเหตุให้ท�ำซ�้ำ ถ้าเป็นเหตุให้ท�ำทุจริต ก็ติดเวียนในภพต�่ำ
คืออบาย ถ้าท�ำสุจริตก็ติดเวียนในภพสูง คือ กามสุคติภูมิ หมุนวนเวียน สลับไปมากัน
อยู่ในสังสารวัฏนี้มายาวนาน ผู้ที่เห็นทุกข์ (คือเริ่มเห็นทางออก) ก็จะเริ่มคิดออกจากกาม
ส�ำหรับเนกขัมมะนั้น.....
สุข เป็นเพียง ผลานิสงส์ (อานิสงส์ ผลพลอยได้ของผล มิใช่ตัวผลโดยตรง)
ผลโดยตรง คือการดับทุกข์ หรือออกจากวัฏฏะทั้งปวงได้นั่นเอง

ใต้รม
่ ปาริฉัตต
แม้สุขสันต์ เวียนวัน ก็ซ�้ำซาก 		
สุขมากๆ ไม่ซ�้ำ ท�ำได้ไหม ?
ถ้าสุขซ�้ำ สุขซาก สุขท�ำไม ? 			
พ้นทุกข์ไป สูญสังสาร์ น่าจะดี
พวก อสูร ย่อมพูน พอกสังสาร์
ปรารถนา จะเสพสุข ไม่ฉุกหนี
เมื่อต้นจิตตปาตลิ ออกดอกที 		
วิบากส่ง ก็ตรงรี่ ขยี้ใจ
มองหาสุข ทุกข์ก็อยู่ คู่ไปด้วย
ดั่งได้สวย ต้องได้แก่ แน่ไฉน
มุ่งความดับ กลับได้จบ พบเข้าใจ 		
ใต้ร่มใบ ปาริฉัตต เห็นชัดเอย ฯ
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ธรรมะ ๓๗ : สิ กขาธรรม
เดือนกรกฎาคมนี้ มีวันส�ำคัญสองวันคือ วันอาสาฬหบูชา ต่อด้วยวันเข้าพรรษา
สาระส�ำคัญของวันทั้งสองนี้ได้แก่ อริยมรรค คือทางสายกลาง (หลีกเลี่ยงทางผิดสองทาง
คือ การพัวพันด้วยกามและการท�ำตนให้ลำ� บาก) และการออกจากกามสุข มาเข้าสูเ่ นกขัมมสุข หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นกับเนกขัมมสุข แม้จะพอเห็นโทษของกามสุขอยู่บ้าง แต่ถ้าไม่
เคยสัมผัสเนกขัมมสุขเลย ก็คงออกจากความสุขทางกามไม่ได้ หรือออกได้ไม่นาน ก็ต้อง
หวนกลับไปหากามสุขอีก กามสุขนัน้ ได้โดยง่าย เป็นไปตามสัญชาตญาณ ไม่ตอ้ งฝึกฝนอะไร
รอการเสพ เสวยผล ยิง่ เสพยิง่ ติด ยิง่ ต้องพึง่ พาสิง่ ภายนอก คือวัตถุกามต่างๆ มากขึน้ เรือ่ ยๆ
แต่เนกขัมมสุขนั้นไม่ต้องพึ่งหาวัตถุภายนอก เกิดจากการกระท�ำของตนเอง เป็นความสุข
ภายในลึกๆ ซึง่ ต้องผ่านการศึกษา ฝึกฝน อบรม ให้ร้จู กั สร้างความสุขชนิดนีข้ นึ้ มาให้ได้ และ
สามารถพัฒนาให้ละเอียดลึกซึง้ ได้เป็นล�ำดับ ท�ำให้เป็นอิสระจากการพึง่ พาวัตถุเสพภายนอก
และวุ่นวายน้อยลงเรื่อยๆ
เรามาคุยกันเรื่องธรรมะ ๓๗ ต่อจากที่เคยอธิบายไว้แล้วกันดีกว่า เริ่มจากอรรถ
ของค�ำว่าเนกขัมมะก่อน ว่าหมายถึงอะไรได้บ้าง

ธีรปัญโญ

51

เนกขัมมะ (ออก) มีหลายความหมาย ขึ้นอยู่ว่า ออกจากอะไร
ในคัมภีร์อภิธานวรรณนา ซึ่งได้รวบรวมความหมายของเนกขัมมศัพท์ไว้ ๕ อย่าง
ดังนี้ คือ
เนกฺขมฺมํ ปฐฺมชฺฌาเน
ปพฺพชฺชายํ วิมุตฺติยํ
วิปสฺสนายํ นิสฺเสส กุสลมฺหิ จ ทิสฺสติ
เนกขัมมะ (ออก) มีอรรถดังนี้คือ
ปฐมัชฌานัง..…………………......ออกจากนิวรณ์ คือ ปฐมฌาน ๑
ปัพพัชชา..............................ออกจากเรือน คือ การบรรพชา ศีล ๑๐
วิมุตติ...................................ออกจากกิเลสทั้งปวง คือ อรหัตตผล ๑
				ออกจากขันธ์และอุปธิ คือ นิพพาน ๑
วิปัสสนา..............................ออกจากวิปัลลาส คือ อนิจจา, ทุกขา, อนัตตานุ			
		
ปัสสนา ๓
นิสเสสกุสลัง........................ออกจากอกุศล คือ กุศลจิตทั้งหมด ๒๑*
					*(กามาวจรกุศล ๘, รูปาวจร ๕, อรูปวจร ๔, มรรค ๔)
						
๑ + ๑๐ + ๑ + ๑ + ๓ + ๒๑ = ๓๗
น่าสนใจไหมว่า รวมตัวเลขทั้งหมดก็ได้เนกขัมมธรรม ที่มี ๓๗ ประการ พอดีอีก
อาจจะเป็นเพราะว่า พวกเราติดอยู่กับสิ่งต่างๆ มากมายในโลก การออกจึงต้องค่อยๆ
ถอดออกไปทีละอย่าง เริ่มจากนิวรณ์ตัวแรก คือกามฉันทะ ที่ท�ำให้เรายึดติดแน่นกับ
กามวัตถุ จึงก้าวออกจากมันได้ยากยิ่ง ในที่นี้จึงยกมาเป็นตัวเริ่ม และสิ่งที่เราต้องค่อยๆ
ถอนออกทั้งหมด ๓๗ อย่าง จนกว่าจะพ้นทุกข์ได้ในที่สุด ทีนี้มาดูประเด็นที่ทิ้งไว้จากเล่ม
ที่แล้วกันต่อ ได้เปรียบเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เหมือนพระภิกษุ และเปรียบต้นไม้
ประจ�ำภพดาวดึงส์คือต้นปาริฉัตรเหมือนภาษาบาฬี ค้างไว้ ทีนี้ลองมาดูการเปรียบเทียบ
ในพระสูตรกันต่อ

ผู้ลาสิ กขาเหมือนผู้ตกจากสวรรค์

ใน ปัญจปุพพนิมติ ตสูตร (ว่าด้วยบุพพนิมติ ๕ ประการ) ในอิตวิ ตุ ตกะ ขุททกนิกาย
มีการเปรียบภิกษุผู้ก�ำลังลาสิกขาว่า เหมือนท้าวสักกะหรือเทวดาที่ก�ำลังจุติ (เคลื่อน)
จากสวรรค์ ดังนี้ :
แท้จริงพระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้ พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว
ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
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“ภิกษุทงั้ หลาย ในเวลาทีเ่ ทพบุตรจะจุตจิ ากหมู่เทพ ย่อมปรากฏบุพพนิมติ ๕ ประการคือ
๑. ดอกไม้ที่ประดับเหี่ยวแห้ง
๒. พัสตราภรณ์ที่สวมใส่หมองจางลง
๓. เหงื่อไหลออกจากรักแร้
๔. ผิวพรรณเศร้าหมอง ปรากฏที่กาย
๕. เทพบุตรนั้นจะหมดความยินดีในทิพยสมบัติของตน
[คือมีบุพภาคนิมิต ๕ ประการ ๑) ทิพยมาลา คือศรัทธาของภิกษุนั้นเหี่ยวแห้ง
๒) ทิพยภูษาคือศีลเศร้าหมอง ๓) พระเสโท (เหงื่อ) คือ กิเลส ไหลออกมา ๔) ความมี
ผิวพรรณเศร้าหมองปรากฏในสรีระ ๕) ทิพยอาสน์ คือ ความรื่นรมย์ ในภิกขาจาร และ
ที่พ�ำนักอันวิเวกของภิกษุย่อมหมดไป ทั้งหมดนี้กินเวลาประมาณ ๗ วัน
เพื่อให้จ�ำง่าย ขอเรียบเรียงเป็นกลอนว่า :
		
เมื่อมาลา ภูษา ดูหม่นหมอง		
รักแร้นอง เสโท เหงื่อไคลไหล
		
อาสนะ เคยนั่ง ดูแข็งไป 		
กายก็ไร้ รัศมี เกิดมีเงา
		
ได้เวลา เทวดา ก่อนจุติ 		
เป็นนิมิต เริ่มจาก ดอกไม้เฉา
		
ถึงกายลับ ดับจาก วิมานเนา 		
นับถ้วนเท่า เบ็ดเสร็จ รวมเจ็ดวัน ฯ
และเมือ่ เทวดาจะจุติ (เคลือ่ น - แปลว่า ตาย) จากสวรรค์ บรรดาหมู่ญาติมติ รจะมา
ห้อมล้อมเทวดานัน้ และอวยพรให้ได้ไปเกิดในสุคติ (สุคติของเทวดาคือได้กลับมาเป็นมนุษย์
ได้มาท�ำบุญต่อ)]

มนุษย์คือสุคติภูมิของเทวดา
ว่า :

เนื้อความในพระสูตรยังมีต่อ ดังนี้

เทวดาทราบว่า เทพบุตรนี้จะจุติ ก็
พลอยยินดี อวยพรให้ ๓ ประการ คือ
๑. ท่านจากเทวโลกนี้ไปแล้ว ขอให้
ได้ไปเกิดในภูมิที่ดี
๒. ขอให้ได้ลาภอันดี
๓. ขอให้ด�ำรงตนอยู่ด้วยดี
เมื่ อ พระผู ้ มี พ ระภาคตรั ส อย่ า งนี้
แล้ว ภิกษุรูปหนึ่ง ได้ทูลถามพระผู้มีพระ
ภาคดังนี้ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ การ
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ไปเกิดในภูมิที่ดีของเทวดาเป็นอย่างไร ? การได้ลาภอันดีของเทวดาเป็นอย่างไร ? การ
ด�ำรงตนอยู่ด้วยดีของเทวดาเป็นอย่างไร ? พระพุทธเจ้าข้า”
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ภิกษุทั้งหลาย การเกิดเป็นมนุษย์ ชื่อว่าเป็นการไป
เกิดในภูมิที่ดีของเทวดา การที่เทพบุตรลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว ได้ความศรัทธาในธรรม
วินัยที่ตถาคตประกาศไว้ นี้ชื่อว่าเป็นการได้ลาภอันดีของเทวดา ก็ความศรัทธาของเทพ
บุตรนั้นแล ตั้งมั่น มีเหตุเกิด* หยั่งลง มั่นคง อันสมณพราหมณ์ เทวดา มาร พรหม
หรือใครๆ ในโลก ไม่สามารถท�ำให้คลอนแคลนไปได้ นี้ชื่อว่า เป็นการด�ำรงตนอยู่ด้วย
ดีของเทวดา” (*หมายถึง อโมหเหตุ คือเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญานั่นเอง)
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถา
ประพันธ์ ดังนี้
ยทา เทโว เทวกายา			
ตโย สทฺทา นิจฺฉรนฺติ 		

จวติ อายุสงฺขยา.
เทวานํ อนุโมทตํ.

“‘อิโต โภ สุคตึ คจฺฉ 		
มนุสฺสภูโต สทฺธมฺเม 			

มนุสฺสานํ สหพฺยตํ.
ลภ สทฺธํ อนุตฺตรํ.

“‘สา เต สทฺธา นิวิฏฺฐฺสฺส 		
ยาวชีวํ อสํหีรา 			

มูลชาตา ปติฏฺฐิฺตา.
สทฺธมฺเม สุปฺปเวทิเต.

“‘กายทุจฺจริตํ หิตฺวา 		
มโนทุจฺจริตํ หิตฺวา 			

วจีทุจฺจริตานิ จ.
ยญฺจญฺญํฺ โทสสญฺหิตํ.

“‘กาเยน กุสลํ กตฺวา 		 วาจาย กุสลํ พหุํ.
มนสา กุสลํ กตฺวา 			 อปฺปมาณํ นิรูปธึ.
“‘ตโต โอปธิกํ ปุญฺญํฺ 		 กตฺวา ทาเนน ตํ พหุํ.
อญฺเญฺปิ มจฺเจ สทฺธมฺเม 		 พฺรหฺมจริเย นิเวสย’.
“อิมาย อนุกมฺปาย 			
จวนฺตํ อนุโมเทนฺติ 			

เทวา เทวํ ยทา วิทู.
เอหิ เทว ปุนปฺปุนนฺติ.”
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เมื่อเทพบุตรจะจุติจากเทวโลก เพราะสิ้นอายุ เทวดาผู้พลอยยินดี ย่อมเปล่งเสียง
อวยพร ๓ ประการ คือ
“ท่านผูเ้ จริญ ท่านจากเทวโลกนีไ้ ปแล้ว ขอให้ไปเกิดในภูมทิ ดี่ ี คืออยูร่ ว่ มกับมนุษย์เถิด
ท่านเกิดเป็นมนุษย์แล้ว ขอให้ได้มีศรัทธาอย่างสูงยิ่งในพระสัทธรรมเถิด
ศรัทธาของท่านนั้น ขอให้ตั้งมั่น ประกอบด้วยปัญญา หยั่งลงมั่นคงในสัทธรรมที่
ตถาคตประกาศไว้ดีแล้ว ใครๆ ท�ำให้คลอนแคลนไม่ได้ตลอดชีวิตเถิด
ท่านจงละกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ได้ทั้งหมด รวมทั้งละกรรมชั่วที่ประกอบ
ด้วยโทษอื่นๆ
จงท�ำความดีทางกาย วาจาให้มาก และท�ำความดีทางใจที่ประมาณมิได้ ปราศจาก
อุปธิ
นอกจากนั้น ท่านจงท�ำบุญ ที่ให้เกิดสมบัตินั้นให้มาก ด้วยการให้ทาน ชักชวน
ผู้อื่นให้ด�ำรงอยู่ในสัทธรรม ในพุทธศาสนาเถิด”
เมื่อเทวดารู้แน่ว่า เทพบุตรก�ำลังจะจุติ ย่อมพลอยยินดี ด้วยการอนุเคราะห์กล่าว
ชวนดังนี้ว่า
“ท่านเทพบุตร ท่านจงหวนกลับมาเกิดในเทวโลกนี้บ่อยๆ เถิด”
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล
ตามที่ยกตัวอย่างมาให้เห็นนี้ คงจะพอเห็นความเชื่อมโยงกันของสวรรค์กับเนกขัมมะกัน มาพอสมควรแล้ว ในทางพุทธนัน้ เทวดาเสียอีกทีอ่ ยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ จะได้
มีโอกาสเจริญกุศลกันต่อ เพราะแม้เทวดาจะเลิศด้วยสิ่งที่เป็นทิพย์ต่างๆ (มีอาหารทิพย์
เป็นต้น) ก็ตาม แต่สิ่งที่มนุษย์มีดีกว่าเทวดาก็คือ ขันติ ความอดทน และ โอกาสในการ
บ�ำเพ็ญพรหมจรรย์ ซึง่ เทวดาไม่มี มนุษย์ภมู จิ งึ เป็นทีป่ รารถนาของเทวดาทีเ่ ป็นสัมมาทิฏฐิ
มาโดยตลอด โดยเฉพาะพระโพธิสัตว์ ท่านมักจะไม่รอเสพเสวยทิพยสุข บนสวรรค์นาน
จนหมดอายุ แต่จะท�ำกาลอธิมุตตกิริยา ลงมาเกิดบนมนุษย์โลก เพื่อเร่งบ�ำเพ็ญสะสม
บารมีต่อไป

ถึงเวลาคืนการศึกษาสู่สวรรค์

พวกเราเป็นชาวพุทธกันมาก็นานแล้ว แต่สวรรค์ของเราส่วนใหญ่ยังเป็นแบบ
พราหมณ์กันไปเสียนี่ ไม่พัฒนาเสียเลย หรือถ้าพัฒนา ก็พัฒนาไปในทางวัตถุนิยม ล่อให้
จ่ายเงินซื้อสวรรค์ สวรรค์ส�ำหรับหลายคนจึงกลายเป็นที่ที่คนไปบนบาน อ้อนวอน ขอลาภ
ขอความส�ำเร็จทางโลกๆ จนลืมหลักการของชาวพุทธไป ที่พระพุทธองค์ท่านทรงสอนย�้ำ
ให้เราหมั่นศึกษา และพัฒนาตนเอง จนสามารถเป็นที่พึ่งของตนเองได้

ตั้งแต่มีพระพุทธศาสนามาปรากฏ
ในโลก ท่าทีของชาวพุทธเราต่อเทวดา
จึงไม่ใช่การขอลาภ ขอกามวัตถุ อีกต่อไป
แต่เป็นการชักชวน เทวดามาฟังธรรม ให้
ท่านได้พัฒนาชีวิต จะได้ออกจากกามไป
พร้อมๆ กันกับเรา หรือเอาเทวดามาเป็น
อุ ป มาในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ที่ อ อกจากกาม
ออกจากความทุกข์ เพราะกิเลสกาม เป็น
สาเหตุต้นๆ ของความทุกข์ ส่วนบางท่านที่
ชอบคิดถึงเทพ เพราะคิดว่าพระพุทธเจ้า
ก็สอนเทวตานุสติไว้ด้วยมิใช่หรือ ตอบว่า
ใช่ แต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงให้ไประลึก
ถึงเทวดาในแง่อ้อนวอนขอ แต่ให้ระลึกถึง
คุณธรรม เช่น ทาน ศีล เป็นต้น ที่พวกเขาหรือพวกเธอเหล่านั้นได้ท�ำ ก่อนไปเกิดเป็นเทวดา
แล้วให้น้อมน�ำเข้ามาพิจารณาดูตัวเราเองว่า คุณธรรมเช่นนั้นมีอยู่ในตัวเราเองหรือไม่
ถ้าพบว่าเราก็มีเหมือนกัน ไม่น้อยหน้าเทวดา ก็จะเกิดความปีติอิ่มใจในคุณธรรมของตน
จึงจะเป็นเทวตานุสติที่ถูกต้อง
การนึกถึงเทวดาอย่างนีต้ า่ งหาก ทีจ่ ะถือว่า เป็นชาวพุทธทีแ่ ท้จริง ส่วน “การศึกษา”
ที่เรายืมค�ำเอามาจาก “สิกขา” ของพระพุทธเจ้านั้น เราเอามาจัดหลักสูตรแยกการศึกษา
ออกจากพระศาสนา เพือ่ พยายามจะตามอย่างตะวันตก (แต่กต็ ามเขาไม่ทนั ) แล้วเราก็พบว่า
การศึกษาทางโลกในปัจจุบัน เป็นการเตรียมความรู้และทักษะ เพื่อไปท�ำมาหากิน แสวงหา
กามวัตถุภายนอก มาเสพปรนเปรอบ�ำเรอตนเท่านั้น จึงเต็มไปด้วยปัญหามากมาย มิใช่
เป็นการศึกษาที่แท้จริงเพื่อพัฒนาจิตให้สามารถออกจากกาม ที่เป็นต้นเหตุของทุกข์ได้เลย
ถึงเวลาแล้วหรือยัง ทีพ
่ วกเราจะช่วยกันเอาการศึกษาคืนมาสูส่ วรรค์ และเอาสวรรค์
ของเราคืนมาสู่วิถีการสิกขา พัฒนาชีวิตแบบชาวพุทธกันอีกสักครั้งหนึ่ง เริ่มต้นที่
พรรษานี้ เรามาฝึกการออกจากกามกันบ้างดีไหม
ต่อไปนี้เป็นข้อสันนิษฐานของผู้เขียนเอง ไม่มีเขียนไว้ในต�ำราเล่มไหน ถือว่าเป็น
เกร็ดความรู้ของแถม ก่อนจบเรื่องสวรรค์กับเนกขัมมะนี้
ผู้เขียนในช่วงบวชใหม่ๆ ได้มโี อกาสออกเดินธุดงค์ในเวลากลางคืนกับครูบาอาจารย์
แล้วเกิดหลงทาง เดินวนเวียนติดอยู่ในป่า เกือบครึ่งคืน พระอาจารย์ที่วัดป่านานาชาติ ท่าน
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จึงแนะน�ำให้ศึกษาสังเกตดูดวงดาวจักรราศีต่างๆ บนท้องฟ้าไว้ด้วย นอกจากจะเพื่อนับ
วัน เดือนเป็นแล้ว ยังจะได้รู้ทิศรู้ทางและไม่เดินหลงป่าอีกด้วย กลับจากธุดงค์แล้ว จึงได้
เอาต�ำราดูดาวจักรราศีต่างๆ ของฝรั่งมาอ่าน ท�ำความเข้าใจ ก็พบว่าบนท้องฟ้าเต็มไปด้วย
จุดดวงดาวต่างๆ ระยิบระยับมากมาย ที่คนโบราณเขาน�ำมาโยงใยเป็นเรื่องเป็นราวได้
ชาวกรีกเขาจะเล่าเป็นนิทานเรื่องการเดินทางของวีรบุรุษไปในท้องฟ้าสัมพันธ์ไป
กับวิถีชีวิตของพวกเขา เป็นสื่อธรรมชาติอย่างดีที่คนสมัยก่อนคงจะใช้จินตนาการเล่าเรื่อง
ราวต�ำนานเหล่านี้หลังจากที่เสร็จภารกิจการงานในชีวิตประจ�ำวันแล้ว ก็มานั่งล้อมวง ฟัง
เรื่องราว โดยมีท้องฟ้าที่กว้างใหญ่เป็นฉาก มีดวงดาวเป็นตัวละคร ซึ่งนอกจากจะท�ำให้
จ�ำง่ายว่า ขณะที่เคลื่อนไปบนฟ้านั้น ดาวกลุ่มไหนชี้ไปทางทิศไหนแล้ว เรื่องราวเหล่านี้
ยังแฝงข้อคิด คติธรรม ประกอบด้วยมิใช่น้อย
ในพรรษาแรกของชีวิตพระภิกษุ ผู้เขียนได้จ�ำพรรษาอยู่บนภูจ้อมก้อม จ.อุบลราชธานี ติดแม่น�้ำโขง มีถ�้ำที่สัปปายะ สงบเงียบดีมาก กลางคืนจะชอบออกมาเดินจงกรม
และนัง่ สมาธิบนลานหิน ทีส่ ามารถมองได้รอบ ๓๖๐ องศา ในคืนทีไ่ ม่มเี มฆ จะสามารถเห็น
ดาวได้ชัดเจน โดยไม่มีแสงไฟจากเมืองมารบกวน
คืนหนึ่งขณะที่ก�ำลังทบทวนกลุ่มดาวที่ได้
อ่ า นมาในหนั ง สื อ ได้ สั ง เกตเห็ น กลุ ่ ม ดาวทาง
ขอบฟ้ า ทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ที่ ต� ำ แหน่ ง
ใจกลางของทางช้างเผือก ในต�ำแหน่งที่ปัจจุบัน
เรียกว่ากลุ่มดาวแมงป่องและกลุ่มดาวคนยิงธนู
มีลักษณะคล้ายช้างหมอบขาหน้าทั้งสองลง ใน
งวงชูดอกบัวอยู่ คล้ายกับเรื่องของพระโพธิสัตว์
ตอนลงจากดุสิตเทวโลกมาปฏิสนธิในครรภ์ของ
พระมารดา
ตอนนั้ น พระนางสิ ริ ม หามายาได้ ท รงมี
พระสุ บิ น นิ มิ ต ว่ า ‘มี ช ้ า งเผื อ กงวงชู ด อกบั ว
มาวนทั ก ษิ ณ าวั ต รรอบพระองค์ แล้ ว เข้ า ทาง
พระปรัศว์ (สีข้าง) เบื้องขวา’ หลังจากนั้นพระนาง
ก็ ตั้ ง ครรภ์ ดาวดวงที่ ส ว่ า งที่ สุ ด ที่ อ ยู ่ ใ นกลุ ่ ม นี้
มี สี แ ดง มี ชื่ อ ทางดาราศาสตร์ ว ่ า Antares อยู่
ใจกลางของกลุ่มดาวแมงป่อง (Scorpion) จัดเป็น
ดาวยักษ์ใหญ่แดง (supergiant Star) (พระอาทิตย์
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ของเรา จั ด อยู ่ ใ นกลุ ่ ม ดาวแคระแดง) ดาวนี้ ใ นภาษากรี ก มี ชื่ อ ว่ า Ant (ตรงข้ า ม)
+ Ares ( สงคราม - อริ) “ตรงข้ามกับสงคราม” ถ้าเป็นภาษาโรมัน Rival (ตรงข้าม) + Mars
(ความตาย - มาร) “ตรงข้ามกับมาร” ชือ่ สือ่ ถึงการถือก�ำเนิดของ ‘ช้างสันติภาพ’ (ตรงกันข้าม
กับความนิยมชมชอบ ‘ช้างศึก’ ของ กษัตริย์ ในสมัยนั้น) ซึ่งเป็นชื่อที่เหมาะส�ำหรับ
พระโพธิสัตว์ที่จะมาปฏิสนธิมาก
ส่ ว นแถบขาวยาวที่ พ าดอยู ่
บนท้ อ งฟ้ า จากทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้
ไปทิศ ตะวั น ออกเฉีย งเหนือ ที่ป ระกอบ
ด้ ว ยดาวหลายแสนล้ า นดวงที่ นั บ ไม่
ถ้ ว นนั้ น เคยสงสั ย เสมอมาว่ า ท� ำ ไมจึ ง
เรียกไม่ตรงกันฝรั่งเห็นเป็น “ทางน�้ำนม
(Milky way)” ส่วนคนอินเดียเห็นเป็น
“พระแม่คงคาสวรรค์” ท�ำไมแถบทาง
บ้านเราจึงเห็นเป็น “ทางช้างเผือก” ถามใครก็ไม่มีใครทราบว่าท�ำไมเรียกชื่อนี้ ได้แต่
สันนิษฐานกันไปต่างๆ นานา แต่เมื่อได้มาเห็นรูปกลุ่มดาวที่เป็นรูปช้างเผือกโพธิสัตว์
มีง วงชู ด อกบั ว ที่ต รงใจกลางแถบยาวนี้ใ นวั น เข้ า พรรษา ก็ เ ลยคิด ว่ า เป็ น ไปได้ ไ หมว่ า
ชาวพุทธเราแต่โบราณท่านได้ตั้งชื่อตามพระพุทธประวัติในตอนนี้ เพราะถ้านับถอยหลัง
๑๐ เดือนจากวันวิสาขะ (เดือน ๖) ที่เป็นวันประสูติก็จะมาตรงกับวันอาสาหะ (เดือน ๘)
นี้พอดี ฉะนั้นกลุ่มดาวที่ปรากฏในวันถือปฏิสนธิของพระโพธิสัตว์ เหมือนทางด�ำเนิน
ทักษิณาวัตรของช้างเผือกโพธิสัตว์ก่อนก้าวลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาในมนุษย์โลกก็
ต้องนับว่าเป็นการตั้งชื่อที่เหมาะเสียนี่กระไรสมกับที่กัปป์ของเราในปัจจุบันนี้เป็นภัทรกัปป์
ที่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ถึงห้าพระองค์ เส้นทางช้างเผือกนี้คงจะได้ใช้อยู่หลายครั้ง
ถ้ามองต่อไปในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ก็จะพบกลุ่มดาวที่มีลักษณะคล้ายเจดีย์
บนยอดมีดาวดวงหนึ่งสีแดง เปล่งประกายสว่างที่สุดบนฟากฟ้าทางตอนเหนือ ดาวนี้มีช่ือ
ทางดาราศาสตร์ว่า Arcturus อยู่ในกลุ่มดาว Bootes จัดเป็นดาวฤกษ์จ�ำพวกดาวยักษ์แดง
(red giant Star) จะปรากฏชัดบนฟ้าเหมือนยอดเจดีย์ ตามพระพุทธประวัติในตอนนี้ก็
คือ ในคืนที่พระโพธิสัตว์เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ (บรรพชา) แล้วมาหยุดพักที่ฝั่งแม่น�้ำ
อโนมา ที่นี่ พระองค์ทรงสละเพศคฤหัสถ์ ทรงตัดมวยผมของพระองค์เองด้วยพระขรรค์
แล้วโยนขึ้นไปในอากาศอธิษฐานจิตว่า ‘ถ้านี่เป็นการออกบวชครั้งสุดท้ายของเรา ที่จะไม่
ต้องหวนกลับมาเป็นคฤหัสถ์อีก ขอให้มวยผมนี้คงสถิตอยู่บนฟากฟ้า’
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พระอินทร์จึงมารับเอามวยผม (จุฬา) นี้ ไปเก็บไว้ท่ียอดเจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
เรียกว่า จุฬามณีเจดีย์ ซึ่งสัญลักษณ์ของจุฬา (มวยผม) นี้ เราได้น�ำมาใช้เป็นสัญลักษณ์
ของสถาบันการศึกษาหลายแห่งในเมืองไทย เรียกกันสัน้ ๆ ว่าพระเกีย้ ว ผูเ้ ขียนเองก็ได้อาศัย
สถาบันการศึกษาที่มีสัญลักษณ์พระเกี้ยวนี้ ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้มาโดยตลอด ตั้งแต่
พระเกี้ยวฟ้า (สาธิตจุฬา), พระเกี้ยวทอง (เตรียมอุดม), พระเกี้ยวชมพู (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) จนถึงพระเกี้ยวเหลือง (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ถ้ายังเรียนไม่จบ (ยัง
ไม่สิ้นทุกข์) ก็คงจะได้ไปเรียนต่อที่พระเกี้ยวแดง (จุฬามณี - ดาวดึงส์) บ้าง ในโอกาสต่อไป
คติของการศึกษาหรือการสิกขาที่แท้จริง เพื่อความพ้นทุกข์ของมวลมนุษยชาติ
นั้น จึงสัมพันธ์กับเนกขัมมธรรมมาโดยตลอด ก็ได้แต่หวังว่าบทความชิ้นนี้ จะได้น�ำท่าน
ผู้อ่านกลับคืนมาสู่การศึกษาที่แท้จริงกันเสียที เพราะไม่มีใครจบการศึกษา จนกว่าจะเป็น
พระอรหันต์ และถ้ากลุ่มดาวนี้ ส่องแสงถึงเจดีย์จุฬามณีบนเทพพิภพดาวดึงส์จริง พวกเรา
บนโลกก็ยังคงสามารถมองเห็นเป็นพยาน ในการออกมหาภิเนษกรมณ์ของมหาบุรุษได้
เรื่อยมา ตราบจนถึงทุกวันนี้
สมัยก่อน ลูกๆ หลานๆ จะวางดอกบัวไว้ในมือคุณตาคุณยายก่อนที่ท่านจะสิ้นใจ
เพื่อให้ท่านได้น�ำไปสักการะเจดีย์จุฬามณีที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ชาวพุทธรุ่นก่อนเหล่านั้น
อาจจะได้เคยประจักษ์เจดีย์นี้ด้วยตนเองจริงๆ มาแล้วก็ได้ จึงได้มีศรัทธา ความมั่นใจและ
ความอิ่มใจในบุญของตน จนไม่หวั่นไหวเมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึง เพราะตลอดชีวิต
ของพวกท่าน ก็ได้ฝงั พระอริยทรัพย์ไว้ในพระศาสนามากมาย รอการ
งอกเงยเป็นการศึกษาของกุลบุตรและกุลธิดา ในภายภาคหน้าสืบไป
ปัจจุบันความรู้ทางวิทยาศาสตร์บอกกับเราว่า ดาว Arcturus
(หรือ ดาวจุฬามณี นี้)เป็นดาวฤกษ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๕ เท่า
ของดวงอาทิตย์ สว่างกว่าดวงอาทิตย์ถึง ๑๗๐ เท่า พระอาทิตย์อยู่
ห่างจากเราไป ๘ นาทีแสง คือแสง ใช้เวลาเดินทาง ๘ นาทีจากดวง
อาทิตย์ จึงมาถึงโลก ส่วนดาว Arcturus หรือจุฬามณีนั้น ให้ทายซิว่า
อยู่ห่างออกไปจากโลกเราเท่าไร ?
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ค�ำตอบก็คือ ๓๗ ปีแสง – นั่นก็คือแสง (ซึ่งเดินทางได้เร็วมาก) กว่าจะเดินทาง
จากArcturus หรือดาวจุฬามณีนั้น มาปรากฏให้เราเห็นบนโลกได้ในวันนี้ ก็ต้องออกเดิน
ทางมาแล้วนานถึง.....๓๗ ปี !
ดังนั้น ถ้าท่านผู้ที่ก�ำลังอ่านบทความนี้อยู่ มีอายุเกิน ๓๗ ปี ก็หวังว่าแสงคงจะได้
เดินทางมาถึงท่านบ้างแล้วละ ไม่มากก็น้อย ถึงเวลาออกแสวงหาเนกขัมมธรรมกันบ้างแล้ว
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ หรือรัตนะในพระศาสนานี้ มิใช่เป็นมรดกธรรมที่จะรอรับเอาเฉยๆ ได้
แต่เป็น ‘มรดกท�ำ’ ที่ถ่ายทอดได้โดยผ่านความเข้าใจ การศึกษา และการท�ำให้เกิดมีขึ้นได้
ในตัวเรา ผู้เป็นชาวพุทธเองเท่านั้น ส่วนพ่อออกแม่ออกทั้งหลาย ที่มาปฏิบัติเนกขัมมธรรม
ที่วัด จะได้ทราบว่า ท่านไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อจะได้ไปอยู่บนสวรรค์หลังจากตายไปแล้ว
เท่านั้น แต่ท่านก�ำลังอยู่บนสวรรค์ที่วัดนี่แหละ บนปฏิปทาที่ท่านก�ำลังท�ำ เพราะสวรรค์
ในทัศนะของชาวพุทธ สามารถสัมผัสถึงได้ก่อนตาย บนโลกใบนี้นี่แหละ ไม่ต้องรอให้
ตายก่อนแล้วค่อยไปถึง

ตราบใดทีย่ งั มีคนสร้างทาง ตราบนัน้ ก็ยงั มีสวรรค์อยูเ่ สมอ มาช่วยกันสร้างสรรค์
สังคมและใจเราให้เป็นสวรรค์กันเถิด ในสังคมที่มีสัมมาทิฏฐินั้น ควรจะชักชวนกันออก
จากกาม มิใช่ชวนกันไปหมกมุ่นอยู่ในกาม ชักชวนกันมาสัมผัสนิรามิสสุข เนกขัมมสุข ที่
ให้ผลเป็นสุขที่แท้จริง มิใช่กามสุขที่มีเหยื่อล่อ ที่อาจได้สุขเพียงชั่วครั้งชั่วคราว แต่ให้ผล
ที่เป็นทุกข์กาลนาน เลิกวิ่งหาสวรรค์ข้างนอก แต่หันมาดูตัวอย่าง “มัคคมาณพ” มาสร้าง
สวรรค์ (มัคคะ) ภายในกันดีกว่า เพราะถึงที่สุดแล้ว ไม่ใช่ในสวรรค์หรอกนะ ที่มีความ
สุขแต่ในความสุขต่างหาก ที่มีสวรรค์
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สวรรค์เทพ สู่ สวรรค์ท�ำ

สวรรค์ของฉัน มีไว้เรียน ใช่เพื่อขอ
ถ้าขอได้ เราจะท�ำ ไปท�ำไม 		
ขอเสนอ สวรรค์ ของฉันบ้าง 		
ไม่ต้องรอ หลังตาย อีกหลายปี
สามสิบสาม เป็นเลขงาม ตามดิถี
ยี่สิบเจ็ด นักขัต - ตฤกษ์อัน 		
ยามราตรี แหงนมอง ขึ้นท้องฟ้า
นั่นแหละชั้น ดาวดึงส์ ดูให้ดี 		
อีกจุฬา - มณี ที่บนฟ้า 		
เหมือนเจดีย์ ที่ประทับ ประดับทรวง
สวรรค์จึง มีจริง ใช่สิ่งฝัน 		
มีหลายแง่ หลายมุม ฟังให้ดี 		
สามสิบสาม เป็นวัย ให้ครุ่นคิด
เตือนใจว่า ชราภัย มาถึงตัว 		
โบราณไกล วัยสิบหก นั้นผุดผ่อง
ครั้นส�ำเร็จ สิบเจ็ดปี ที่กร�ำงาน
เป็นปู่ย่า ตายาย เริ่มตายแน่ 		
ควรออกบวช เร่งประพฤติ พรหมจรรย์
ดาวดึงส์ สามกับสาม รวมเป็นหก
เป็นชื่อของ อายตนะ ทั้งหกไง		
สามสิบสาม ตามต�ำรา คือธรรมรู้
คือรวมชั้น จาตุมหา - ราชิกา
เป็นธรรมใหญ่ฝ่ายโพธิปักข์ 		
สี่ตัวล่าง เป็นฐาน สติน�ำ		
สามสิบสาม ตัวบน แต่ละข้อ 		
สัมมัปป - ธานสี่เป็น ประธานใจ
อินทรีย์ห้า พละห้า ไม่บกพร่อง

เบื่อจะรอ บนบาน จากศาลไหน
ฉันเข้าใจ สวรรค์งาม คือความดี
เผื่อเป็นทาง ส่องน�ำใจ ในวิถี
เริ่มที่นี่ ตรงนี้ ที่ฉันท�ำ ฯ
เป็นเลขดี ดาวดึงส์ ถึงสวรรค์
หนึ่งดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ห้า* พาพอดี
โกฏิดารา เกลื่อนกล่น บนวิถี
สวรรค์มี อยู่จริง ใช่สิ่งลวง
บนจุฬา มีดาวแดง แต่งยอดหลวง
นั่นแหละดวง ดาวจุฬา มหามณี
พาลเท่านั้น ไม่สดับ กลับละหนี
สวรรค์นี้ เรียนเอาไว้ อย่าให้มัว
ยามแรกพิศ เกศาหงอก งอกจากหัว
จะมามัว เมาอยู่ไย ไม่ได้การ
เป็นวัยครอง คฤหัสถ์ พัสถาน
ลูกได้หลาน ร้องกัน สนั่นพลัน
ถ้าจะแย่ หากอยู่ไป ไกลสวรรค์
เหมือนเทวัญ มาเตือนจิต นิมิตใน
รูป เสียง รส กลิ่น สัมผัส มนัสไข
ยามใดได้ ผัสสะเลิศ เกิดเทวา
มองตรองดู บวกสี่ไป ไขปัญหา
ได้เลขมา สามสิบเจ็ด เคล็ดองค์ธรรม
บนเขาหลัก พระสุเมรุ เห็นคมข�ำ
เปรียบเป็นดั่ง ธรรมราชา พาคุ้มภัย
เมื่อรวมต่อ เจ็ดพิสุทธิ์ หยุดสงสัย
สี่ต่อไป อิทธิบาท เป็นบาททาง
เปรียบประคอง อินทรีย์นก ปกปีกหาง

* ดาวนักษัตรมี ๒๗ + ดวงจันทร์ ๑ และ + ดาวเคราะห์ที่เราสามารถมองเห็นบนท้องฟ้าได้ด้วยตาเปล่า
(พฤหัส เสาร์ อังคาร ศุกร์ พุธ) อีก ๕ รวมได้ ๓๓ ดาวดึงส์พอดี

ธีรปัญโญ

โพชฌงค์เจ็ด มรรคองค์แปด จึงเปิดทาง
พรหมจรรย์ ดั่งได้ไต่ บันไดสวรรค์
เพราะตัวศีล คือศิลา - อาสน์นั่นไง
ต้องออกศึก รบทัพ จับอสูร 		
เปรียบดั่งพระ ออกศึกษา เร่งสังวร
ยามปาริฉัตร ผลิดอก และออกผล
พบมรรคผล นิพพาน พ้นชาติพลัน
คนส่วนใหญ่ พอได้เอ่ย เรื่องสวรรค์
สวรรค์จริง สิ่งไม่ตาย มีหลายนัย
สวรรค์จริง ฤๅใช่สิ่ง มีไว้เสพ 		
เราทุกคน ที่หล่นมา บนโลกา 		

รู้ไว้บ้าง เผื่อสร้างสรรค์ สวรรค์ใจ
องค์มฆวัน ก็คือพระ เธอรู้ไหม
เหลืองบัณฑุ - กัมพลไซร้ คือจีวร
ดุจวิธูร ออกสงคราม กลางสมร
เหล่าอมร หนุนปัจจัย ได้ช่วยกัน
เปรียบดังคน จบศึกษา จากสวรรค์
นี้คือทาง สวรรค์ ของฉันไง
บ้างหลงกัน ไปต่างๆ บ้างผลักไส
ควรใส่ใจ มาเรียน เพียรศรัทธา
แต่ภูมิเทพ เป็นสิ่ง ควรศึกษา
มีสิทธิ์คืน เป็นเทวดา ถ้ารู้ท�ำ ฯ
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ธรรมะ ๓๗ : สฺวากขาตธรรม
ตอนที่แล้วได้รวบรวมธรรมะ ๓๗ ที่ เป็นเนกขัมมธรรมมาโยงให้เห็นว่า การศึกษา
(สิกขา) นั้นสัมพันธ์กับเนกขัมมะ (การออกจากกามหรือการออกบวช) ได้อย่างไร ที่จริง
ค�ำว่า ‘บวชเรียน’ นั้น เป็นค�ำที่คนไทยเราคุ้นหูและใช้คู่กันมานานแล้ว การเรียนในความ
หมายเดิมของเรา จึงเชือ่ มโยงกับการออกจากกามอย่างแน่นแฟ้น ถ้าออกจากกามได้ ก็ออก
จากทุกข์กองใหญ่ไปได้พร้อมกัน คนสมัยก่อน พออายุครบ ไม่บวชเรียนก็แต่งงาน จะเห็นว่า
บวช ตรงข้ามกับ (ปรุง) แต่ง และเรียน ตรงข้ามกับงาน ถ้าบวชก็ได้เรียน ถ้าแต่งก็ต้องไป
ท�ำงาน
พอวารสารออกไปแล้วไม่นาน ก็มีโยมที่ชอบเข้าวัดเป็นประจ�ำสนใจ ไต่ถามมาว่า
เขียนเรือ่ งอะไร ก็เลยบอกโยมไป เป็นภาษาไทยง่ายๆ (เพราะเขาไม่คอ่ ยชอบศัพท์ บาฬียากๆ)
เนื่องจาก เนกขัมมะ แปลว่า ออก จึงสรุปแปลให้เขาฟังแบบง่ายที่สุดว่า “ธรรม ออก ๓๗”
บอกไปแล้วก็กลับมานึกขึ้นได้ว่า แย่ละ เดี๋ยวโยมจะนึกว่าเราให้หวย เพราะเคยมีทาง
อีสาน วันดีคืนดีก็มีญาติโยมมารอใส่บาตรมากมายผิดสังเกต ทั้งที่ไม่ใช่เป็นวันพระหรือวัน
ส�ำคัญอะไร จนเกือบจะหอบกลับวัดไม่ไหว มาทราบในภายหลังว่า ชาวบ้านเขาเอาตัวเลข
ที่เราสอนธรรมะไปตีเป็นหวย แล้วก็ถูกหวยกันเกือบทั้งหมู่บ้าน ภายหลังจึงต้องระมัดระวัง
ในเรื่องการบอกอะไรๆ ที่เป็นตัวเลขเป็นอย่างมาก เพราะคนไทยเราจ้องมองหาตัวเลขเด็ด
เพื่อน�ำไปตีเป็นหวยกันอยู่แล้ว (ผลสลากเลขท้ายสองตัวในเดือนนี้เกิดมาออกที่เลข ๓๗

พอดี ซึ่งบังเอิญมาตรงกันเฉยๆ ผู้เขียนไม่ได้ตั้งใจบอกใบ้อะไรทั้งสิ้น) จริงๆ แล้ว ตัวเลข
ชุดหนึ่งนั้นสามารถเก็บความหมายไว้ได้อย่างมากมาย โดยเฉพาะคนที่สนใจพระอภิธรรม
จะพบว่าตัวเลขเหล่านี้ เป็นไวยากรณ์การศึกษาของธรรมะเลยก็ว่าได้ ท่องกันเป็นโค้ต
ตัวเลขทั้งชุดเลย ใครอยากเรียนอภิธรรมเก่งๆ ต้องฝึกคิดเป็นตัวเลขให้คล่องๆ
ทวนกันอีกที เลข ๓๗ นี้ มาจากชั้นเทพที่มีชื่อเป็นตัวเลขคือ ๔ (จาตุมหาราชิกา)
+ ๓๓ (ตาวติงส) ซึ่งเป็นชั้นเทพที่ปกครองโดยพระอินทร์ เป็นเทพ ๒ ชั้นแรก (จากเทพ
ทั้งหมด ๖ ชั้น) ที่อยู่บนเขาพระสุเมรุ เป็นชื่อของโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ด้วย ตถาคตธรรม
๓๗ ด้วย และเนกขัมมธรรม ๓๗ ด้วย ฉบับนี้จะมาดูนัยอื่นๆ อีก ที่มีในธรรมะ ๓๗ เลข
มหัศจรรย์นี้
ทางวัดจากแดงเอง ท่านพระอาจารย์มหาประนอมได้พยายามจัดหลักสูตรส�ำหรับ
ญาติโยมที่มาฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดให้เป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน จะได้มีเครื่องวัดการ
ปฏิบัติของเราคร่าวๆ ว่ามีการพัฒนาขึ้นไหม หรือว่าได้พัฒนาครบรอบด้านไหม โดยพระ
อาจารย์ท่านได้แนะน�ำให้เริ่มจากการมีไตรสรณคมน์เป็นหลักให้ได้ก่อน ซึ่งต้องมีความ
เข้าใจความหมายของพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณได้อย่างถูกต้อง และมีความแช่มชื่น
เบิกบาน เมื่อได้ระลึกถึงคุณเหล่านั้น คือได้พุทธะ ธัมมะ และ สังฆานุสสติอย่างมั่นคง
ไม่หวั่นไหวนั่นเอง จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนของการปฏิบัติขั้นสูงขึ้น ซึ่งสามารถสรุปรวมเข้า
ในธรรมะ ๓๗ อย่างได้ โดยในหลักสูตรนี้ ขอตั้งชื่อว่า ปาริสุทธิธรรม หรือธรรมที่ช�ำระ
ศีล กรรม จิต และญาณของตน ให้หมดจดบริสุทธิ์ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
ปาริสุทธิธรรม ๓๗ : ศีลปาริสุทธิ กัมมปาริสุทธิ จิตตปาริสุทธิ ญาณปาริสุทธิ
จาตุปาริสุทธิศีล ๔
ปาติโมกขสังวรศีล อินทรียสังวรศีล อาชีวปาริสุทธิศีล ปัจจยสันนิสสิตศีล
กุศลกรรมบถ ๑๐
ละการฆ่า การเบียดเบียน มีเมตตากรุณา ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นหลักชีวิต /
ละอทินนาทาน เคารพกรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ ของผูอ้ นื่ มีความซือ่ สัตย์เป็นหลักชีวติ / ละการ
ประพฤติผิดในกาม ไม่ล่วงละเมิดประเวณี มีความถูกต้องพอดี เป็นหลักชีวิต / ละการ
พูดเท็จ ไม่ยอมกล่าวเท็จ เพราะเหตุตนเองหรือผู้อื่น หรือเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์
ใดๆ มีความรักความจริงเป็นหลักชีวิต / ละการพูดค�ำส่อเสียด ช่วยสมานคนที่แตกร้าว
กัน ส่งเสริมคนที่สมัครสมานกัน ชอบกล่าวถ้อยค�ำที่สร้างสามัคคี มีความสามัคคีเป็นหลัก
ชีวิต / ละค�ำหยาบ พูดแต่ค�ำสุภาพอ่อนหวาน มีความสุภาพอ่อนโยนเป็นหลักชีวิต / ละการ
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พูดเพ้อเจ้อ พูดแต่ค�ำจริง มีเหตุผล มีสาระประโยชน์ ถูกกาลเทศะ มีความมุ่งประโยชน์และ
สาระ เป็นหลักชีวติ / ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อนื่ มีความสันโดษพอเพียงเป็นหลักชีวติ / ไม่มี
จิตคิดร้าย คิดปรารถนาแต่ว่า ขอให้สัตว์ทั้งหลายไม่มีเวร ไม่เบียดเบียน ไม่มีทุกข์ ครองตน
อยู่เป็นสุขเถิด มีความอดทนขันติเป็นหลักชีวิต / มีความเห็นชอบ เช่นว่า ทานมีผล
การบูชามีผล ผลวิบากของกรรมดี กรรมชั่วมี เป็นต้น มีสัมมาทิฏฐิเป็นหลักชีวิต
สมถกรรมฐาน ๗
กสิณ อสุภะ อนุสสติ อัปปมัญญา อาหาเรปฏิกลู สัญญา จตุธาตุววัตถานะ อารุปปะ
วิปัสสนาญาณ ๑๖
นามรูปปริเฉทญาณ ปัจจยปริคคหญาณ สัมมสนญาณ อุทยัพพยญาณ ภังคญาณ
ภยตูปฏั ฐานญาณ อาทีนวญาณ นิพพิทาญาณ มุญจิตกุ มั ยตาญาณ ปฏิสงั ขานุปสั สนาญาณ
สังขารุเปกขาญาณ อนุโลมญาณ โคตรภูญาณ มัคคญาณ ผลญาณ ปัจจเวกขณญาณ
รวมได้หลักสูตรเป็น ๓๗ ธรรมนี้ที่ต้องท�ำ เพื่อช�ำระ ศีล - กรรม - จิต - ญาณ
ตามล�ำดับ
ในตอนจบของธรรมะ ๓๗ นี้ จึงขอน�ำเอาส่วนหนึ่งของมหาปรินิพพานสูตร
ซึ่งเป็นตอนที่บรรยายเหตุการณ์ในช่วงระยะเวลาหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตัดสินใจปลง
พระชนมายุสังขารแล้ว ก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระองค์ได้เสด็จจาริกสั่งสอน
ธรรม ๓๗ ประการนี้ เป็นส่วนมาก โพธิปักขิยธรรม ๓๗ นี้ก็คือ มัคคภาวนานุปุพพาปฏิปทา (ปฏิปทาค่อยเป็นค่อยไป ตั้งแต่ต้นจนจบโลกุตตรมรรค) นั่นเอง มีข้อความดังนี้ :...พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปยังอุปัฏฐานศาลา ประทับนั่งบนอาสนะที่จัดถวาย ตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายว่า
‘‘ตสฺมาติห, ภิกฺขเว, เย เต มยา ธมฺมา อภิญฺญฺา เทสิตา, เต โว สาธุกํ
อุคฺคเหตฺวา อาเสวิตพฺพา ภาเวตพฺพา พหุลีกาตพฺพา, ยถยิทํ พฺรหฺมจริยํ อทฺธนิยํ
อสฺส จิรฏฺฐิฺติกํ, ตทสฺส พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย
สุขาย เทวมนุสฺสานํ ฯ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหล่าใดที่เราแสดงแล้ว เพื่อความรู้ยิ่ง ธรรมเหล่านั้น
พวกเธอเรียนแล้ว พึงซ่องเสพ พึงเจริญ พึงกระท�ำให้มากด้วยดี โดยที่พรหมจรรย์นี้
พึงยั่งยืน พึงด�ำรงอยู่ได้นาน เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์
โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์
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“กตเม จ เต, ภิกฺขเว, ธมฺมา มยา อภิญฺญฺา เทสิตา, เย โว สาธุกํ ... เทวมนุสฺสานํฯ เสยฺยถิทํ – จตฺตาโร สติปฏฺฐฺานา จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา จตฺตาโร อิทฺธิปาทา
ปญฺจินฺทฺริยานิ ปญฺจ พลานิ สตฺต โพชฺฌงฺคา อริโย อฏฺฐฺงฺคิโก มคฺโคฯ อิเม โข เต,
ภิกฺขเว, ธมฺมา มยา อภิญฺญฺา เทสิตา, เย โว สาธุกํ อุคฺคเหตฺวา อาเสวิตพฺพา ภา
เวตพฺพา พหุลีกาตพฺพา, ยถยิทํ พฺรหฺมจริยํ อทฺธนิยํ อสฺส จิรฏฺฐิฺติกํ, ตทสฺส พหุชน
หิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน’’นฺติ ฯ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เราแสดงแล้ว เพื่อความรู้ยิ่ง ... เพื่อความสุขแก่เทวดา
และมนุษย์เป็นไฉน ? คือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕
โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหล่านี้ที่เราแสดงแล้วแก่
พวกเธอ เพื่อความรู้ยิ่ง ... เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์
ล�ำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายว่า
‘‘หนฺททานิ, ภิกขฺ เว, อามนฺตยามิ โว, วยธมฺมา สงฺขารา, อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ ฯ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลาย มีความ
เสื่อมไปเป็นธรรมดา ขอเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด
น จิ รํ ตถาคตสฺ ส ปริ นิ พฺ พ านํ ภวิ สฺ ส ติ ฯ อิ โ ต ติ ณฺ ณํ มาสานํ อจฺ จ เยน
ตถาคโต ปรินิพฺพายิสฺสตี’’ติฯ
ไม่ช้า ตถาคตจักปรินิพพาน จากนี้ล่วงไป ๓ เดือน ตถาคตจักปรินิพพาน
พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้สุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้แล้ว จึงได้ตรัสคาถา
ประพันธ์ ต่อไปว่า
“ทหราปิ จ เย วุทฺธา
เย พาลา เย จ ปณฺฑิตา
อฑฺฒา เจว ทลิทฺทา จ
สพฺเพ มจฺจุปรายนา
คนเหล่าใด ทั้งเด็กผู้ใหญ่ ทั้งพาล ทั้งบัณฑิต ทั้งมั่งมี ทั้งขัดสน ล้วนมีความตาย
เป็นเบื้องหน้า
“ยถาปิ กุมฺภการสฺส 		
กตํ มตฺติกภาชนํ
ขุทฺทกญฺจ มหนฺตญฺจ
ยญฺจ ปกฺกํ ยญฺจ อามกํ
สพฺพํ เภทปริยนฺตํ 		
เอวํ มจฺจาน ชีวิตํ
ภาชนะดินที่ช่างหม้อท�ำ ทั้งเล็ก ทั้งใหญ่ ทั้งสุก ทั้งดิบ ทุกชนิด มีความแตกเป็นที่สุด
ฉันใด ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ก็ฉันนั้น
‘‘ปริปกฺโก วโย มยฺหํ
ปริตฺตํ มม ชีวิตํ
ปหาย โว คมิสฺสามิ 		
กตํ เม สรณมตฺตโน
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วัยของเราแก่หง่อมแล้ว ชีวิตของเราเป็นของน้อย เราจักละพวกเธอไป เราท�ำที่
พึ่งแก่ตนแล้ว
‘‘อปฺปมตฺตา สตีมนฺโต
สุสีลา โหถ ภิกฺขโว
สุสมาหิตสงฺกปฺปา 		
สจิตฺตมนุรกฺขถ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงไม่ประมาท มีสติ มีศีล ด้วยดีเถิด จงเป็นผู้มีความ
ด�ำริตั้งมั่นด้วยดี จงตามรักษาจิตของตนเถิด
‘‘โย อิมสฺมิํ ธมฺมวินเย
อปฺปมตฺโต วิหสฺสติ
ปหาย ชาติสํสารํ 		
ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสตี’’ติ
ผู้ใดจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ ผู้นั้นจักละชาติสังสาร แล้วกระท�ำที่สุด
แห่งทุกข์ได้
พระสูตร ๓๗ ปกรณ์ : มรดกธรรมที่พระผู้มีพระภาคฝากไว้ให้กับเรา
เลข ๓๗ ยังแสดงจ�ำนวน
ปกรณ์ทั้งหมดในพระสุตตันตปิฎก
อีกด้วย
พระธรรมค�ำสอนของพระ
ศาสดาที่เรียกว่าพระสูตร รวมลง
ใน ๕ นิกาย ดังนี้
ทีฆนิกาย มี ๓ ปกรณ์ คือ
สีลขันธวรรค มหาวรรค ปาถิกวรรค
มัชฌิมนิกาย มี ๓ ปกรณ์
คือ มูลปัณณาสก์ มัชฌิมปัณณาสก์ อุปริปัณณาสก์
สังยุตตนิกาย มี ๕ ปกรณ์ คือ สคาถาวรรค นิทานวรรค ขันธวรรค สฬายตนวรรค มหาวรรค
อังคุตตรนิกาย มี ๑๑ ปกรณ์ คือ เอกกนิบาต ทุกนิบาต ติกกนิบาต จตุกกนิบาต
ปัญจกนิบาต ฉักกนิบาต สัตตกนิบาต อัฏฐกนิบาต นวกนิบาต ทสกนิบาต เอกาทสกนิบาต
ขุททกนิกาย มี ๑๕ ปกรณ์ คือ ขุททกปาฐะ ธรรมบท อุทาน อิติวุตตกะ สุตตนิบาต
วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรเถรีคาถา อปทาน พุทธวังสะ จริยาปิฎก ชาตก มหานิเทส
จูฬนิเทส ปฏิสัมภิทามรรค
รวมทั้งหมดได้ ๓๗ ปกรณ์
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ทีน้ ีมาดูนัยสุดท้ายกัน :
ตัวเลข ๓๗ ยังเป็นจ�ำนวนพยางค์ทั้งหมดในบทธรรมคุณด้วย พวกเราทุกคนคง
จะท่องบท สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม กันได้จนขึ้นใจแล้วทุกคน มาดูสิว่าเราเข้าใจความ
หมายกัน มากน้อยแค่ไหน
บทธรรมคุณ : คุณของพระธรรม ตามพจนานุกรมพุทธศาสตร์ อธิบายไว้ว่า
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว คือ ตรัสไว้
เป็นความจริงแท้ อีกทั้งงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด พร้อมทั้งอรรถะ
พร้อมทั้งพยัญชนะ ประกาศหลักการครองชีวิตอันประเสริฐ บริสุทธิ์ (คือไม่มีส่วนเกินที่
ต้องเอาออก) บริบูรณ์ (คือไม่มีส่วนขาดที่ต้องเพิ่มเข้ามา) โดยสิ้นเชิง
สนฺทิฏฺฐิฺโก อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง คือ ผู้ใดปฏิบัติ ผู้ใดบรรลุ ผู้นั้น
ย่อมเห็นประจักษ์ด้วยตนเอง ไม่ต้องเชื่อตามค�ำของผู้อื่น ผู้ใดไม่ปฏิบัติ ไม่บรรลุ ผู้อื่นจะ
บอกก็เห็นไม่ได้
อกาลิโก ไม่ประกอบด้วยกาล คือไม่ขึ้นกับกาลเวลา พร้อมเมื่อใด บรรลุได้ทันที
บรรลุเมือ่ ใด เห็นผลได้ทนั ที อีกอย่างว่า เป็นจริงอยูอ่ ย่างไร ก็เป็นอย่างนัน้ ไม่จำ� กัดด้วยกาล
เอหิปสฺสิโก ควรเรียกให้มาดู คือ เชิญชวน ให้มาชม และพิสูจน์ หรือท้าทายต่อ
การตรวจสอบ เพราะเป็นของจริงและดีจริง
โอปนยิโก ควรน้อมเข้ามา คือ ควรน้อมเข้ามาไว้ในใจ หรือน้อมใจเข้าไปให้ถึง
ด้วยการปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นในใจ หรือให้ใจบรรลุถึงอย่างนั้น หมายความว่า เชิญชวนให้
ทดลองปฏิบัติดู อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่น�ำผู้ปฏิบัติให้เข้าไปถึงที่หมายคือนิพพาน
ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน คือ เป็นวิสัยของวิญญูชน
จะพึงรู้ได้ เป็นของจ�ำเพาะตน ต้องท�ำจึงเสวยได้ เฉพาะตัว ท�ำให้กันไม่ได้ เอาจากกันไม่ได้
และรู้ได้ประจักษ์ที่ในใจของตนนี่เอง
โดยสรุปบท สฺวากขาโต จัดเป็นปริยัติธรรมและโลกุตตรธรรม ๙ (มรรค ๔ ผล ๔
นิพพาน ๑) ส่วนบทที่เหลือคือ สันทิฏฐิโก อกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปนยิโก ปัจจัตตัง
จัดเป็นโลกุตตรธรรม
ทีนี้มาลองนับจ�ำนวนพยางค์ของบทธรรมคุณดูสิว่าได้เท่าไร ? “สฺวากฺ ขา
โต ภ ค ว ตา ธมฺ โม สนฺ ทิฏฺ ฐิฺ โก อ กา ลิ โก เอ หิ ปสฺ สิ โก โอ ป น ยิ โก ปจฺ จตฺ ตํ เว
ทิ ตพฺ โพ วิญฺ ญู หิ” ติ (พยางค์ ติ สุดท้าย มาจาก อิติ เป็นเพียงศัพท์ที่บอกว่าที่กล่าว
มาทั้งหมดอยู่ในเครื่องหมายค�ำพูดเท่านั้น) ลองนับดูแล้วใช่ไหม ได้เท่าไร ? ๓๗ พอดี
ใช่ไหม ดังนั้น ตัวเลข ๓๗ นี้ จึงสามารถบ่งถึง สฺวากขาตธรรม หรือ ธรรมะที่พระพุทธเจ้า
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ได้ตรัสสอนไว้ดีแล้ว ทั้งหมดเลยก็ได้ ซึ่งก็จะรวมทั้งโลกุตตรธรรม ปริยัติธรรมทั้งหมดไป
ด้วย ตอนนี้เวลาเราสวดบทธรรมคุณ ก็สามารถระลึกนึกถึงนัยต่างๆ ของธรรมะ ๓๗ รวม
ไปด้วยได้ เห็นความอัศจรรย์ของเลข ๓๗ หรือยังว่าสามารถสื่อถึงอะไรได้บ้าง ? ลองไป
ทบทวนดูนะ ธรรมะ ๓๗ ทั้ง ๔ ตอนนี้ ส�ำหรับคนที่ชอบพิจารณา จัดเป็นธัมมานุสติ
อย่างหนึ่งได้ด้วย
พระพุทธองค์เองก็ได้ทรงดับขันธปรินิพพานไปนานแล้ว สืบทอดเหลือไว้ก็แต่
ธรรมะ เป็นมรดกธรรมทีต่ อ้ งท�ำให้เกิดขึน้ ในใจของชาวพุทธทุกคน จะว่าเป็นมรดกท�ำก็ได้
ตอนที่พระองค์ท่านออกแสวงหาโมกขธรรมนั้น ท่านได้ตรัสไว้เองดังนี้ว่า “อัคคิเวสสนะ
ในกาลต่อมา เรายังหนุ่มแน่น แข็งแรง มีเกศาด�ำสนิท อยู่ในปฐมวัย เมื่อพระราชมารดา
และพระราชบิดา ไม่ทรงปรารถนาจะให้ผนวช มีพระพักตร์นองด้วยน�ำ้ พระเนตร ทรงกันแสง
อยู่ จึงโกนผมและหนวด นุง่ ห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกจากวัง ผนวชเป็นบรรพชิต เมือ่ ผนวชแล้ว
ก็แสวงหาว่าอะไร เป็นกุศล แสวงหาอยูซ่ งึ่ สิง่ ทีป่ ระเสริฐทีบ่ คุ คลจะพึงถึง อันเป็นสันติ
อันสูงสุด” เหตุที่ท่านไม่หยุดอยู่ที่อาจารย์ฤๅษีทั้งสองท่าน แม้จะได้ความสุขในฌานขั้นสูง
ก็เพราะท่านได้ตั้งโจทย์ไว้สองข้อคือ อะไรเป็นกุศล เป็นเครื่องน�ำออกจากวัฏฏะ ซึ่งก็คือ
ธรรมฝ่ายมรรคฝ่ายโพธิ หรือ ธรรมะ ๓๗ นี้แหละ ส่วนสิ่งที่ประเสริฐ ที่บุคคลจะพึงถึง
อันเป็นสันติ อันสูงสุด ก็คือ อนุปาทิเสสนิพพาน (การดับสนิทไม่มีส่วนเหลือ) นั่นเอง
เมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบด้วยตนเองแล้ว ก็ได้เสด็จด�ำเนินด้วยพระบาทเปล่า สั่งสอน
เวไนยสัตว์ด้วยสฺวากขาตธรรม คือ ธรรมะ ๓๗ นี้เหมือนกัน ตลอดพระชนมชีพที่เหลืออยู่
ของพระองค์ พวกเราเมื่อได้มาระลึกถึงธรรม ๓๗ นี้แล้ว ก็เท่ากับได้เห็นพระตถาคต ตาม
พระพุทธด�ำรัสที่ว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นจึงจะได้ชื่อว่าเห็นเราตถาคต เมื่อเราได้ทราบ
ธรรมะอันเป็นรัตนะงามเหล่านี้ในพระศาสนาแล้ว ก็ควรจะน้อมน�ำเอาเข้ามาปฏิบัติให้
เกิดขึ้นในจิตในใจของพวกเราตามก�ำลังความสามารถด้วย จึงจะถือได้ว่าเป็นการช่วยกัน
ปฏิบัติบูชา สืบต่ออายุพระศาสนาไปด้วยกัน เพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา
ถึงแม้จะมีศาสนวัตถุมากมาย แต่ถ้าขาดปัญญา ก็ไม่อาจรักษาพระศาสนาเอาไว้ได้
ธรรมะ ๓๗ อันเป็นไปในฝ่ายปัญญาเหล่านี้ จึงเป็นสิ่งที่เราควรศึกษา ท�ำความเข้าใจให้
แจ่มชัด
สุดท้ายนีจ้ งึ หวังว่าธรรมะ ๓๗ เหล่านี้ จะเป็นเครือ่ งน�ำทางให้ได้ระลึกถึงพระปัญญาธิคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระตถาคตเจ้า มหาศาสดาเอกของโลก พวกเราเป็น พุทธชิโนรส ลูกของพระพุทธเจ้า ทีเ่ กิดมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ - สัทธัมมโช ดังนัน้ พระพุทธจึงเหมือน
พ่อ พระธรรมจึงเหมือนแม่ของพวกเรา เป็นพ่อ - แม่ ทีจ่ ะน�ำเราออกจากวัฏฏะ วัฏฏะทีพ่ วกเรา
ท่องเที่ยวมานาน หลายกลับ (มาเกิด) หลาย (มาเจอ) กัน แล้ว
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ดังนั้นเนื่องในโอกาสวันแม่ในปีนี้ เมื่อพวกเราได้ไปกราบแม่ในวัฏฏะแล้ว อย่าลืม
กราบแม่ที่จะน�ำเราออกจากวัฏฏะด้วย
‘‘อะหัง สุคะตะ เต มาตา
ตฺวัญจะ วีระ ปิตา มะมะ
สัทธัมมะสุขะทะ นาถะ 		
ตะยิ ชาตามฺหิ โคตะมะฯ
‘‘สังวัทธิโตยัง สุคะตะ 		
รูปะกาโย มะยา ตะวะ
อะนินทิโต ธัมมะกาโย 		
มะมะ สังวัทธิโต ตะยาฯ
‘‘มุหุตตัง ตัณหาสะมะณัง 		
ขีรัง ตฺวัง ปายิโต มะยา
ตะยาหัง สันตะมัจจันตัง 		
ธัมมะขีรัญหิ ปายิตาฯ
						พระนางปชาบดีโคตมีเถรีทูลลาปรินิพพาน
				

คืนค่าน้�ำนม

‘กายรูปเจ้า แม่เฝ้าเลี้ยง จนเคียงใหญ่
ได้มีเจ้า ขัดเกลา จนโตมา 				
น�้ำนมแม่ ผ่อนกระหาย ได้เพียงครู่
เจ้าดื่มนมแม่ หลับพลัน ฝันละเมอ 		

แต่กายธรรม ในใจ ของแม่หนา
พุทธองค์ เปรียบบิดา ข้าฯ ได้เจอ
น�้ำนมธรรม ยังอยู่ คู่เสมอ
แม่ดมื่ นมเธอ แล้วฟืน้ ตืน่ นิรนั ดร์ ฯ

ท�ำถึง
ธรรมะ ๓๓
อั ป ปมาทธรรม

ธรรมะ ๓๓

ตลอด ๓ ปีที่ผ่านมานี้ ปรากฏการณ์ที่ปรากฏขึ้นแล้วแผ่กระจายไปทั่วโลกก็คือ
วารสารต่างๆ ดูท่าจะค่อยๆ ทยอยกันล้มหายตายจาก ร�่ำลาวงการหนังสือสิ่งพิมพ์ไปที
ละเล่มสองเล่ม คนสมัยใหม่จ�ำนวนไม่น้อยเลิกอ่านวารสารในรูปแบบที่เป็นหนังสือกันแล้ว
แต่หนั ไปอ่านในโทรศัพท์ หรือในแท็ปเล็ตแทน ถึงอย่างนัน้ วารสารโพธิยาลัยก็ได้ทยอยออก
มาสู่สายตาของท่านผู้อ่าน (ซึ่งอาจจะช่วยถนอมสายตากว่า) เป็นประจ�ำทุกเดือน มาเป็น
เวลาเกือบสามปี ฉบับที่ท่านถืออยู่นี้ ก็ได้มาถึงฉบับที่ ๓๓ แล้ว ซึ่งถ้าเรียกเป็นภาษาบาฬี
ก็ต้อง เรียกว่า ฉบับ ‘ตาวติงสะ’ อันถือเป็นฉบับพิเศษ เพราะชื่อตาวติงสะ หรือดาวดึงส์
ในภาษาไทยนี้ เป็นชือ่ ของชัน้ สวรรค์ทมี่ บี ทบาทส�ำคัญอย่างมากในทางพระพุทธศาสนา แม้
เราจะไม่สามารถรู้ได้ว่า วารสารนี้จะคงความเป็น อักขระ (ไม่สิ้น) หรือเป็น อมระ (ไม่ตาย)
สมอย่างชื่อสวรรค์ไปได้อีกนานเท่าไรก็ตาม แต่ฉบับนี้ก็เห็นสมควรจะน�ำเรื่องของธรรมะ
๓๓ มาพูดคุยเล่าสู่กันฟังสักหน่อยหนึ่ง

72

วิถีมฆะ ชำ�ระทางสวรรค์

ธรรมะ ๓๓ : อัปปมาทธรรม

ท่านผู้อ่านคงจะเคยได้ยินเรื่องของสวรรค์ชั้นนี้ในทางพุทธศาสนากันมาบ้างแล้ว
ท่านเคย สงสัยเหมือนอย่างผู้เขียนบ้างไหมว่า :
ท�ำไมสวรรค์ชั้นนี้ จึงต้องมีชื่อเป็นตัวเลข ว่าดาวดึงส์ (ซึ่งแปลว่า ๓๓) ชื่อนั้นจะมี
ความหมายเป็นอะไรได้บ้าง ? (ในเมื่อตัวเลขอื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะ ท�ำไมต้องมาเลือกเอา
ชื่อ ๓๓ มาตั้งเป็นชื่อสวรรค์ด้วย)
ท�ำไมธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าต้องเสด็จขึน้ มาแสดงธรรมที่สวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์ ?
ชื่อของเทพทั้ง ๓๓ องค์ ที่อยู่บนชั้นดาวดึงส์นั้น มีชื่ออะไรกันบ้าง ?
ท�ำไมช้างทรงของพระอินทร์จึงมีชื่อว่า เอราวัณ ?
ท�ำไมมวยผมของพระโพธิสัตว์ จึงถูกเก็บไว้ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ?
มฆเทวะ มฆมาณพ มฆวาน คือใคร สัมพันธ์กันอย่างไร ?
ท�ำไมสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาและดาวดึงส์ ต้องอยู่บนเขาสิเนรุ ?
ท�ำไมต้องเป็นพระอภิธรรม ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่เทวดา บนยอดเขาสุเมรุ ?
ท�ำไมพระพุทธองค์จึงเสด็จไปในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในพรรษาที่ ๗ ?
ท�ำไมพระอินทร์ต้องมีพระชายาตั้งสี่องค์ ชื่อของชายาแต่ละองค์นั้น สื่อความหมาย
อะไร ?
มฆมาณพ มัคคภาวนา มาฆบูชา มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ?
ท�ำไมต้องเป็นพระทาฐธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) ข้างขวาบน ที่ถูกน�ำไปเก็บไว้ที่ชั้น
ดาวดึงส์ ?
บทความเรื่องธรรมะ ๓๓ ทั้งสี่ตอนต่อไปนี้ จะพาท่านผู้อ่านไปศึกษาคาถาที่มา
นิทานต้นเรื่อง นัยส�ำคัญของตัวเลข ความรู้ทางอภิธรรม และการวิเคราะห์ทางภาษาบาฬี
เพื่อน�ำเสนอแนวทางในการท�ำความเข้าใจ แล้วหวังว่า ท่านได้อ่านแล้วจะสามารถกลับมา
ตอบค�ำถามเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง
ก่อนอื่นต้องมาท�ำความเข้าใจกับเรื่องราวประวัติของชื่อตาวติงสะหรือ ๓๓ นี้ ที่มา
ในคาถาธรรมบทที่เป็นพระพุทธภาษิตกันก่อน โดยต้นเรื่องมาจากการที่พระพุทธองค์
ตรัสอานิสงส์ของความไม่ประมาท แล้วทรงเล่าเรื่องของมฆมาณพ ผู้มอี ัปปมาทปฏิปทา
จนได้ถึงความเป็นใหญ่ (พระอินทร์) เสวยราชย์ในเทวโลกทั้งสอง (คือชั้นจาตุมหาราชิกา
และชั้นดาวดึงส์ ซึ่งอยู่บนเขาสิเนรุเหมือนกัน) แม้การบรรลุคุณวิเศษซึ่งจะเป็นโลกิยะ
หรือโลกุตตระก็ตามที ทั้งหมดนั้นจะมีได้ก็ต้องอาศัยความไม่ประมาทนี้ทั้งสิ้น จากเรื่องนี้
เราจะมาสันนิษฐานกันดูซิว่า เลข ๓๓ นี้ จะสามารถแปลว่าอะไรได้บ้าง
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ธรรมะ ๓๓ : มฆมาณพ
ประวัตมิ ฆมาณพ (อดีตชาติของพระอินทร์)
อปฺปมาเทน มฆวา เ ท ว า นํ
เสฏฐฺตํ คโต
อปฺปมาทํ ปสํสนฺติ ป ม า โ ท
ครหิโต สทา’ ติ
ท้ า วมฆวาน ถึ ง ความเป็ น
ผู ้ ป ระเสริ ฐ กว่ า เทพดาทั้ ง หลาย ก็
เพราะความไม่ประมาท
เหล่ า บั ณ ฑิ ต ย่ อ มสรรเสริ ญ
ความไม่ประมาท ความประมาท อัน
ผู้รู้ทั้งหลายติเตียนทุกเมื่อ
พระพุ ท ธองค์ ต รั ส พระคาถานี้
แล้ว ก็นำ� นิทาน (ภาษาบาฬีแปลว่าเหตุ) นี้
มาตรัสขยายความว่า :
ในอดีตกาล มีมาณพชื่อว่า มฆะ เกิดในหมู่บ้านอจลคาม ในแคว้นมคธ มีนิสัย
ชอบให้ทาน รักษาศีลอยู่เป็นนิตย์ พอใจแผ้วถางภูมิประเทศ ท�ำทาง เกลี่ยพื้นที่ สร้าง
สาธารณประโยชน์ (ตรงกับจิตอาสานักพัฒนาท้องถิ่นในสมัยปัจจุบัน) เมื่อมีคนอื่นมา
แย่งที่เขาก็ไม่โกรธ เห็นคนอื่นมีสุข ตนก็สุขไปด้วย ชักชวนเพื่อนๆ ได้ รวมเป็นสหาย ๓๓ คน
ท�ำการพัฒนาท้องถิน่ ให้เป็นรมณียสถานทัว่ ๆ ไป และยังชักชวนให้ชาวบ้านรักษาศีล ๕ ด้วย
ส่วนนายบ้าน เห็นว่าตนจะเสียผลประโยชน์จากการขายสุราและอบายมุขต่างๆ จึงเรียก
มาตักเตือนให้เลิก มฆมาณพและสหายเห็นว่า นี่เป็นการท�ำทางไปสู่สวรรค์ของตน จึงไม่
ยอมเลิก นายบ้านโกรธ จึงไปฟ้องพระราชาว่าพวกนี้เป็นโจรกบฏ พระราชามิได้พิจารณา
ไต่สวน มีรับสั่งให้จับมาทั้ง ๓๓ คน แล้วรับสั่งให้ปล่อยช้างไปเหยียบให้ตายหมด มฆมาณพ
ได้ให้โอวาทแก่สหายทั้งหลายไม่ให้โกรธ แต่ให้แผ่เมตตาจิตไปยังพระราชา นายบ้าน ช้าง
และตนเอง ให้เสมอเท่ากันทั้งสี่ฝ่าย เมื่อมฆะและสหายได้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้น ช้างจึงไม่ท�ำ
อันตราย พระราชาทรงรับทราบแล้ว ทรงด�ำริว่าช้างคงจะเห็นคนมากจึงไม่ท�ำอันตราย
จึงรับสั่งให้ใช้เสื่อล�ำแพนปูปิดทับพวกเขาเสียก่อน แต่ช้างก็ยังไม่ยอมเหยียบ ถอยกลับแต่
ไกล สุดท้ายพระราชากลับทรงด�ำริขนึ้ มาได้ว่า น่าจะมีเหตุบางอย่าง จึงเรียกมฆมาณพและ
พวกเข้าไปสอบถาม พอพระราชาได้สดับรับทราบเรื่องจริงก็มีจิตโสมนัส ขอโทษมฆมาณพ
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และสหาย แล้ ว สั่ ง ปลดนายบ้ า นออกจาก
ต�ำแหน่ง ลงโทษให้เป็นทาสของมฆะและพวก
และได้ พ ระราชทานช้ า งนั้ น ให้ เ ป็ น พาหนะ
พร้อมทั้งทรงแต่งตั้งให้มฆมาณพขึ้นเป็นนาย
บ้านแทน
เมื่อมฆะและสหายรวม ๓๓ คน ได้
พ้นโทษออกมา ก็ยิ่งเห็นอานิสงส์ของบุญ
มีจิต ใจผ่ อ งใส จึง คิด จะท� ำ บุ ญ ให้ ม ากยิ่ง ๆ
ขึ้นไปอีก จึงพากันวางแผนสร้างศาลาที่พัก
มหาชนบนทางสี่แพร่ง โดยเรียกนายช่างมา
มอบหมายงาน แต่มีความเห็นตรงกันว่า ควร
ห้ามมาตุคาม (ผู้หญิง) เข้ามามีส่วนใน
การสร้างศาลานั้น
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มฆมาณพมีภรรยา ๔ คน คือ นาง
สุ นั น ทา สุ จิ ต ตา สุ ธั ม มา และสุ ช าดา
บรรดาหญิง ๔ คนนั้น นางสุธัมมาอยาก
มีส่วนในบุญด้วย จึงติดสินบนนายช่างไม้
ให้ ช ่ ว ยให้ ต นได้ เ ป็ น ใหญ่ ใ นศาลานี้ นาย
ช่ า งไม้ นั้ น รั บ ค� ำ แล้ ว ได้ ต ากไม้ ส� ำ หรั บ
ท� ำ ช่ อ ฟ้ า ให้ แ ห้ ง แล้ ว ถากให้ เ รี ย บ สลั ก
อักษรว่า “สุธัมมศาลา” ที่ไม้นั้น แล้วเอา
ผ้ า พั น เก็ บ ไว้ ครั้ น สร้ า งศาลาเสร็ จ แล้ ว
ในวันยกช่อฟ้า ช่างไม้จงึ กล่าวกับ ๓๓ คนนัน้
ว่า ลืมท�ำช่อฟ้าไว้ จะใช้ไม้ที่ตัดเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้
ต้องได้ไม้ช่อฟ้าแห้งที่เขาตัดถากเก็บไว้ก่อน
มฆมาณพและพวกจึงช่วยกันแสวงหา มา
เห็นในเรือนของนางสุธัมมา จึงขอซื้อด้วย
ทรั พ ย์พั นหนึ่ง นางก็ไ ม่ ย อมขาย แต่ ขอมี
ส่วนร่วมในการท�ำบุญสร้างศาลาด้วย ๓๓ สหายไม่ยอม ช่างไม้เกลี้ยกล่อมว่า “ยกเว้น
พรหมโลกแล้ว ไม่มีสถานที่ไหนที่เว้นจากมาตุคามได้” ขอให้รับเอาช่อฟ้า เพื่อให้งาน
สร้างศาลาส�ำเร็จเถิด พวกเขาจึงยอมรับเอาช่อฟ้าน�ำมาสร้างศาลาให้เสร็จ แล้วแบ่งเป็น
๓ ส่วน ส่วนหนึ่งสร้างเป็นที่ส�ำหรับอยู่ของพวกอิสรชน ส่วนหนึ่งส�ำหรับคนเข็ญใจ และอีก
ส่วนหนึ่งส�ำหรับคนไข้
สหาย ๓๓ คน ให้ปูไม้กระดาน ๓๓ แผ่นไว้ท่ีศาลา แล้วให้สัญญาแก่ช้างว่า
ถ้าผู้เป็นแขกอาคันตุกะมานั่งบนแผ่นกระดานของผู้ใด ก็ให้พาเขาไปพักที่เรือนของผู้นั้น
และให้ ผู ้ นั้ น เลี้ ย งดู ปู เ สื่อ รั บ รองอาคั น ตุ ก ะนั้ น ด้ ว ย นายมฆะเอง ปลู ก ต้ น ทองหลาง
ไว้ต้นหนึ่ง ไม่ห่างจากศาลา แล้วปูแผ่นศิลาไว้ที่โคนต้นทองหลางนั้นด้วย พวกที่เข้าไป
สู่ศาลา แลดูช่อฟ้าอ่านตัวอักษรแล้ว ย่อมพูดกันว่า ศาลาชื่อสุธัมมาชื่อของชน ๓๓ คน
ไม่ ป รากฏ นางสุ นั น ทาคิด ว่ า พวกนี้เ มื่อ ท� ำ ศาลา ไม่ ย อมให้ พ วกเรามีส ่ ว นบุ ญ ด้ ว ย
แต่นางสุธัมมาก็ใช้อุบายท�ำช่อฟ้าเข้าร่วมมีส่วนจนได้ เพราะความฉลาดของตน เราก็ควร
จะท�ำอะไรๆ บ้าง จึงคิดว่าควรให้ขุดสระโบกขรณี เพื่อพวกที่มาสู่ศาลาจะได้ดื่มได้อาบน�ำ้
ส่วนนางสุจิตตาคิดว่า นางสุธัมมาได้ให้ช่อฟ้า นางสุนันทาได้สร้างสระโบกขรณีเราก็
ควรสร้างอะไรๆ บ้าง จึงได้มีความคิดว่า ในเวลาที่พวกชนมาสู่ศาลา ดื่มน�้ำอาบน�้ำแล้ว

76

วิถีมฆะ ชำ�ระทางสวรรค์

ควรจะได้ประดับระเบียบดอกไม้แล้วจึงไป นางจึงได้ให้เขาสร้างสวนดอกไม้อันน่ารื่นรมย์
เป็นที่รวมของต้นไม้ ดอกไม้ และผลไม้ทุกชนิด ฝ่ายนางสุชาดาคิดว่า เราเป็นทั้งลูกลุงของ
นายมฆะและเป็นทั้งภริยา กรรมที่นายมฆะท�ำก็เป็นของเราเหมือนกัน กรรมที่เราท�ำก็เป็น
ของนายมฆะด้วย ดังนี้แล้ว ไม่ท�ำอะไรๆ มัวแต่แต่งหน้าแต่งตัวของตนเท่านั้น ปล่อยเวลา
ให้ผ่านพ้นไปด้วยความประมาท
ฝ่ายนายมฆะ บ�ำเพ็ญวัตตบท ๗ คือ บ�ำรุงมารดาบิดา ๑ ประพฤติอ่อนน้อมต่อ
ผู้ใหญ่ในตระกูล ๑ พูดค�ำสัตย์ ๑ ไม่พูดค�ำหยาบ ๑ ไม่พูดส่อเสียด ๑ ก�ำจัดความตระหนี่
๑ ไม่โกรธ ๑ ถึงความเป็นผู้ควรสรรเสริญ ตามพระบาฬีว่า :
		
มาตาเปติภรํ๑ ชนฺตุํ 		
กุเล เชฏฺฐฺาปจายินํ๒
		
สณฺหํ สขิลสมฺภาสํ๓ 		
เปสุเณยฺยปฺปหายินํ๔
		
มจฺเฉรวินเย ยุตฺตํ๕ 		
สจฺจํ๖ โกธาภิภุํ๗ นรํ
		
ตํ เว เทวา ตาวตึสา 		
อาหุ “สปฺปุริโส อิติ
๑
		
เลี้ยงดูมารดาบิดา 		
เคารพผู้ใหญ่กว่าในตระกูล๒
		
เอ่ยวาจา อ่อนหวาน เกื้อกูล๓ ไม่ปากปูน ส่อเสียด ใครๆ๔
		
ให้ทาน ไม่ตระหนี่๕ 		
กล่าวค�ำที่สัจจะ จริงใจ๖
		
ระงับโกรธ โทษภัย๗ 		
ดาวดึงส์ถึงได้ ด้วย ๗ วัตตบท พระอินทร์ ฯ
ในเวลาสิ้นชีวิต ได้ไปเกิดเป็นท้าวสักกเทวราช ในภพดาวดึงส์ ส่วนสหายของเขา
เหล่านั้นก็ไปเกิดในที่นั้นเหมือนกัน

เทวาสุรสงคราม

ในกาลนั้น พวกอสูรอยู่ใน
ภพดาวดึงส์บนเขาสิเนรุมาก่อน
(ซึ่ ง ตอนนั้ น คงจะยั ง ไม่ เ รี ย กว่ า
ดาวดึงส์ เพราะดาวดึงส์ แปลว่า
๓๓ น่าจะได้ชื่อตอนมฆมาณพ
และสหาย ๓๓ คน ไปเกิด) อสูร
เหล่ า นั้ น คิ ด ว่ า เทพบุ ต รใหม่ ๆ
มาเกิดแล้ว จึงเตรียมเลี้ยงน�้ำสุราทิพย์ ท้าวสักกะ (ความที่เคยชินกับการรักษาศีล ๕)
จึงได้ทรงนัดหมายแก่สหายของพระองค์ว่ามิให้ใครๆ ดื่ม พวกอสูรดื่มน�้ำทิพย์เมากันหมดแล้ว
ท้าวสักกะทรงให้ช่วยกันจับเท้าทั้ง ๒ ของพวกอสูรเหล่านั้น เหวี่ยงลงไปในมหาสมุทร
อสูรเหล่านั้น มีศีรษะปักดิ่งตกลงไปในมหาสมุทรแล้ว แต่ด้วยอานุภาพแห่งบุญเก่าของ
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พวกอสูรนัน้ อสูรวิมานจึงได้เกิดขึน้ ทีเ่ ชิงเขาสิเนรุ เมืองนีม้ ขี นาดเดียวกับดาวดึงส์ มีสงิ่ ต่างๆ
คล้ายคลึงกัน เช่นดาวดึงส์มีต้นปาริฉัตตก์ อสูรภพนี้ก็มีต้นไม้ชื่อจิตตปาตลิ (ไม้แคฝอย)
จนพวกอสูรเองก็เข้าใจว่าอสุรบุรีเป็นเมืองเก่าของตนคือดาวดึงส์ ต่อเมื่อต้นจิตตปาตลิ
ออกดอกนั่นแหละ จึงทราบว่าไม่ใช่ชั้นดาวดึงส์เสียแล้ว พากันยกทัพกลับขึ้นไป เกิด
สงครามระหว่างเทวดาและอสูร (เทวาสุรสงคราม) ต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีใครเอาชนะใคร
กันได้โดยเด็ดขาด เทพนครและอสุรนคร จึงได้ชื่อว่า อยุชฌบุรี (อยุธยา) “เมืองที่ไม่มี
ใครรบชนะ”
ครั้งหนึ่งเมื่อพวกอสูรปราชัยแล้ว พระอินทร์เมื่อเข้าสู่เทพนคร แวดล้อมแล้วด้วย
หมู ่เ ทพในเทวโลกชั้นจาตุมหาราชและชั้นดาวดึง ส์ (ถือได้ว่าครองสวรรค์ทั้ง สองชั้น)
ปราสาทนามว่า เวชยันต์ จึงเกิดขึ้นในที่สุดแห่งชัยชนะ ล้วนแล้วด้วยแก้ว ๗ ประการ
ต้นปาริฉตั ตก์ มีปริมณฑล (แผ่ไป) ๓๐๐ โยชน์โดยรอบ เกิดขึน้ ด้วยผลแห่งต้นทองหลาง
บัณฑุกมั พลศิลา มีสดี งั ดอกชัยพฤกษ์สคี รัง่ และสีบวั โรย ทีก่ งึ่ แห่งพระวรกายยุบลงในเวลา
ประทับนั่ง ฟูขึ้นเต็มที่อีกในเวลาเสด็จลุกขึ้น เกิดขึ้นแล้วที่โคนไม้ปาริฉัตตก์ ด้วยผลแห่ง
แผ่นศิลาที่เคยปูวางไว้บนโลกมนุษย์ ส่วนช้างไปเกิดเป็นเทพบุตรชื่อ เอราวัณ จริงๆ แล้ว
สัตว์ดิรัจฉานไม่มีในเทวโลก เพราะฉะนั้น เฉพาะในเวลาที่ท้าวสักกะและสหายเสด็จออก
เพื่อประพาสอุทยาน เทพบุตรนั้นจึงจะจ�ำแลงตัวเป็นช้าง นิรมิตกระพอง ๓๓ กระพอง
เพื่อชน ๓๓ คน นิรมิตกระพองชื่อ สุทัศนะ ในท่ามกลางกระพองทั้งหมด เพื่อท้าวสักกะ
โดยเฉพาะ
แม้นางสุธัมมาถึงแก่กรรมแล้ว ก็ได้ไปเกิดในภพดาวดึงส์นั้นเหมือนกัน เทวสภา
ชื่อสุธัมมา มีประมาณ ๕๐๐ โยชน์ ได้เกิดแล้วแก่นาง ชื่อว่าสถานที่อื่นที่น่าปลื้มใจกว่า
เทวสภานัน้ ย่อมไม่มี ในวันพระ มีการฟังธรรม ในทีน่ นั้ นัน่ เอง จนกระทัง่ ทุกวันนี้ ชนทัง้ หลาย
เมื่อเห็นสถานที่อันน่าปลื้มใจในที่แห่งใดแห่งหนึ่งเข้า ก็ยังกล่าวกันอยู่ว่า “ช่างเหมือนเทวสภา ชื่อสุธัมมาเสียนี่กระไร” ส่วนนางสุนันทาถึงแก่กรรมแล้ว ก็ได้ไปเกิดในภพดาวดึงส์นั้น
เหมือนกัน มีสระโบกขรณีชอื่ สุนนั ทา ประมาณ ๕๐๐ โยชน์ เกิดแล้วแก่นาง นางสุจติ ตา
ถึงแก่กรรมแล้ว ก็ได้ไปเกิดในภพดาวดึงส์นั้นเหมือนกัน มีสวนชื่อจิตรลดา ประมาณ
๕๐๐ โยชน์ ที่พวกเทวดาพาเหล่าเทพบุตรผู้มีบุรพนิมิตเกิดแล้ว ให้หลงเที่ยวไปอยู่ เกิด
แล้วแก่นาง
ส่วนนางสุชาดา ถึงแก่กรรมแล้ว เพราะความที่ไม่เคยได้ท�ำบุญอะไรๆ ไว้ วันๆ
เอาแต่แต่งหน้าแต่งตัว จึงไปเกิดเป็นนางนกยางในซอกเขาแห่งหนึ่ง ได้ดูเงาตัวเองในน�้ำ
ทั้งวัน ท้าวสักกะทรงเสด็จไปเตือนสติ และแนะน�ำให้รักษาศีล ๕ นางนกยางรู้สึกส�ำนึก
จึงตั้งใจรักษาศีล ๕ เที่ยวหากินแต่ปลาที่ตายเองเท่านั้น ท้าวสักกะเพื่อทรงประสงค์จะ
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ลองใจนาง จึงทรงจ�ำแลงเป็นปลาตาย นอนหงายอยู่หลังหาดทราย นางเห็นปลานั้นแล้ว
ได้คาบเอาด้วยส�ำคัญว่า ปลาตาย ในเวลาจะกลืน ปลากระดิกหาง ท�ำให้นางรู้ว่า ปลาเป็น
นางจึงปล่อยไปเสียในน�้ำ ท้าวสักกะทรงทดลองอย่างนี้ ครบ ๓ ครั้ง จึงทรงคืนร่างเดิม
แล้วตรัสชมเชยการรักษาศีลของนาง และเตือนไม่ให้ประมาท
แต่นนั้ นางได้ปลาทีต่ ายเองบ้าง ไม่ได้บา้ ง เมือ่ ไม่ได้อาหาร ล่วงไป ๒ - ๓ วัน ก็ซบู ผอม
ท�ำกาละแล้ว ไปเกิดเป็นธิดาของนายช่างหม้อ ในเมืองพาราณสี นางเป็นเด็กหญิงทีม่ ศี ลี ๕
มั่นคง ตายจากภพนั้น ได้มาเกิดเป็นธิดาของท้าววิปจิตตะ ชื่อว่า อสูรกัญญา ตอนนาง
มาเกิดในอสูรบุรีนั้น นางมีรูปร่างงดงาม เป็นที่หมายปองของอสูรมากมาย แต่ด้วย
บุพเพสันนิวาส นางกลับเลือกท้าวสักกะทีป่ ลอมมาเป็นอสูรแก่ (ชรสักกะ) ในงานพิธสี ยุมพร
(เลือกคู่) พวงมาลัยของนางจึงลอยไปตกสวมใส่คอของเฒ่าทมิฬพระอินทร์แปลง เมื่อ
พระอินทร์หรือท้าวสักกะทรงพานางอสูรกัญญาสุชาดาไปเทพนครแล้ว ก็ทรงสถาปนา
นางไว้ในต�ำแหน่งหัวหน้านางอัปสร นางทูลขอพรต่อท้าวสักกะว่า นางไม่มีมารดาบิดา
หรือพี่น้องในเทวโลกนี้ เมื่อพระองค์จะเสด็จไปในที่ใดๆ ก็ขอให้พานางไปในที่นั้นๆ ด้วย
นางจึงเป็นที่รักของท้าวสักกะมาก จนท้าวสักกะเองได้รับขนานนามว่า สุชัมบดี
พระศาสดาตรัสอัปปมาทปฏิปทาของมฆมาณพอย่างนี้ แล้วได้ตรัสอานิสงส์ คือ
การได้เป็นท้าวมฆวาน (พระอินทร์) ผู้ถึงความเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาทั้งหลาย ได้เป็น
ใหญ่ในเทวโลกทั้ง ๒ และการจะได้บรรลุคุณวิเศษ ซึ่งเป็นโลกิยะและโลกุตตระ แม้ทั้งหมด
ก็เพราะอาศัยความไม่ประมาทนี่เอง
ได้ฟังเรื่องนี้จบแล้ว รู้สึกอย่างไรบ้าง ผู้เขียนเองก็ชื่นชอบเรื่องนี้มาก สมัยเด็กๆ
ได้อ่านกลับไปกลับมาอยู่หลายรอบ คิดว่าเรื่องนี้ให้คติเตือนใจเราหลายๆ อย่าง และได้
มอบปฏิปทาส�ำหรับการไปเกิดบนสวรรค์ไว้ให้อย่างแยบยล เป็นเรื่องที่แม้แต่เด็กก็เข้าใจได้
ไม่ยาก แต่เมื่อได้มาบวชเรียน ได้เข้ามาศึกษาพระพุทธวจนะอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการ
ศึกษาบาฬีไวยากรณ์ใหญ่ ทีม่ กี ารแยกธาตุแยกปัจจัย ให้เข้าถึงความละเอียดของความหมาย
ทีแ่ ฝงไว้ในศัพท์ ดังทีม่ คี ำ� กล่าวว่า “พระบาฬีมอี รรถเป็นร้อย คนรูน้ อ้ ยก็ได้แค่อรรถเดียว”
และได้ศึกษาพระอภิธรรมควบคู่ไปด้วย ท�ำให้เข้าใจความหมายทางสภาวธรรมของเรื่องนี้
ที่ต้องการถ่ายทอดมาสู่คนรุ่นเราได้อย่างลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น
ที่จะกล่าวต่อไปนี้ จึงเป็นเพียงนัยหนึ่งที่จะขอน�ำร่องลองวิเคราะห์ให้ดูเป็นตัวอย่าง
ใครคิดว่าเป็นประโยชน์ จะน�ำวิธีการวิเคราะห์ศัพท์และองค์ธรรมไปใช้แยกแยะวิเคราะห์
ศัพท์และสภาวธรรมในเรือ่ งอืน่ ๆ ซึง่ คิดว่ายังมีสง่ิ ดีๆ อีกมากมายในพระไตรปิฎกทีร่ อคอยให้
พวกเราเข้าไปศึกษา แล้วน�ำนัยต่างๆ มาแบ่งปันกันให้ทกุ คนได้ทราบด้วย ก็จะเป็นประโยชน์
และท� ำ ให้การศึกษาธรรมะสนุก ยิ่งขึ้น ส่ ว นการวิเ คราะห์ แ ยกศั พ ท์ แ ละองค์ ธ รรม
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ทีจ่ ะกล่าวต่อไป ไม่มเี ขียนไว้ในต�ำราไหนๆ เป็นอัตโนมัตขิ องผูเ้ ขียนเอง ในการนี้ ต้องน�ำ
ศัพท์มาวิเคราะห์ใหม่ทั้งหมด ให้ประกอบกันได้กับเรื่องเล่า และให้ได้องค์ธรรมตามพระ
อภิธรรม คือให้เป็นไปในแนวเดียวกัน จึงจะสามารถเข้าใจแนวคิดของเรื่องราวได้อย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนผู้ใดต้องการแยกศัพท์เป็นค�ำๆ ที่เขาเขียนอธิบายไว้แล้วอย่างเป็นทางการ
ก็สามารถเปิดดูได้ในพจนานุกรมแยกศัพท์ทั่วไปได้

มาดูข้อสังเกตเหล่านี้กันก่อน

เรือ่ งแรก เรือ่ งชือ่ ของสวรรค์
สวรรค์ มีทั้งหมด ๖ ชั้นด้วยกัน
มีชื่อจากล่างขึ้นบนดังนี้
ชั้นที่ ๑) จาตุมหาราชิกา
ชั้นที่ ๒) ตาวติงสา (ไทยนิยม
เรียกว่า ดาวดึงส์ เป็น ที่มาของค�ำ
ว่า ดาว ในภาษาไทย ?)
ชั้นที่ ๓) ยามา
ชั้นที่ ๔) ตุสติ า (ไทยเรียก ดุสติ )
ชั้นที่ ๕) นิมมานรตี
ชั้นที่ ๖) ปรนิมมิตวสวัตตี
สวรรค์ที่มฆมาณพไปเกิดนั้น คือชั้นดาวดึงส์ ถามว่า ท�ำไมสวรรค์ชั้นนี้ต้องมีชื่อ
เป็นตัวเลขว่าดาวดึงส์ (ซึ่งมาจาก ตาวตึส ในภาษาบาฬีที่แปลว่า ๓๓) ?
ถ้าอ่านเรื่องข้างบนมา ก็จะตอบได้ทันทีว่า ก็เป็นเพราะ มฆมาณพและพวกรวม
๓๓ คน ไปเกิดที่นั่น จึงท�ำให้มีชื่ออย่างนั้น ถ้าวิเคราะห์ศัพท์ตามพจนานุกรมทั่วไป จะได้ว่า
เตตฺตึส ชนา นิพฺพตฺตนฺติ เอตฺถาติ เตตฺตึโส ภพเป็นที่เกิดของบุคคล ๓๓ คน ดังนั้นจึง
เรียกว่าตาวตึส (เตตฺตึส บทหน้า อ ปัจจัย, แปลง เต เป็น ตาว, ลบ ต)
แต่ถ้าถามต่อไปว่า แล้วท�ำไมพระพุทธเจ้าต้องมาแสดงธรรมที่ชั้นดาวดึงส์เสมอ
ด้วยเล่า ? แม้แต่พระพุทธมารดา ทีอ่ ยูบ่ นสวรรค์ชนั้ ดุสติ ยังต้องลงมาฟังธรรมทีช่ นั้ ดาวดึงส์
ค�ำตอบตามคัมภีร์ได้อธิบายไว้ว่า เพราะบนดาวดึงส์นั้นมีสุธัมมศาลา และ เทวดา
จะได้ไปฟังกันได้ทงั้ หมด เพราะเทวดาชัน้ ต�ำ่ จะขึน้ ไปชัน้ สูงกว่าตนไม่ได้ แต่เทวดาชัน้ สูง
จะลงมาฟังธรรมในชั้นต�่ำได้ ในที่นี้ต้องเข้าใจว่าเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกานั้น สามารถ
ขึ้นไปฟังธรรมในชั้นดาวดึงส์ได้ เพราะเทวดาทั้งสองชั้นนี้อยู่บนเขาพระสุเมรุด้วยกัน และมี
พระอินทร์เป็นใหญ่ในทั้งสองชั้นเหมือนกัน ตอบแบบนี้ก็ฟังดูเป็นเหตุเป็นผลกันดี
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แต่ถ้าเราจะลองวิเคราะห์ให้ลึกลงไปกว่านั้น ขอให้ลองฟังค�ำตอบที่ได้จากมุมมอง
ของการศึกษาไวยากรณ์บาฬีดูบ้าง ว่าจะเข้าทีไหม
ค�ำตอบนี้ ต้องอาศัยจินตนาการสักเล็กน้อย มารู้จักภาษาบาฬีกันก่อน ลองทายกัน
ดูซิว่าภาษาบาฬีนั้น มีพยัญชนะ (อักขระ) อยู่ทั้งหมดกี่ตัว ?
เฉลย พยัญชนะบาฬี มีท้ังหมด ๓๓ ตัว
คือ ก ข ค ฆ ง
เรียกว่า ก วรรค
		
จ ฉ ช ฌ ญฺ
เรียกว่า จ วรรค
		
ฏ ฐฺ ฑ ฒ ณ
เรียกว่า ฎ วรรค
		
ตถทธน
เรียกว่า ต วรรค
		
ปผพภม
เรียกว่า ป วรรค
		
ย ร ล ว ส ห ฬ ๐ เรียกว่า เศษวรรค
ดังนั้นจะตั้งวิเคราะห์ว่า
เตตฺตึส อกฺขรา นิพฺพตฺตนฺติ เอตฺถาติ เตตฺตึสา ภาษาเป็นที่เกิดของอักขระ
๓๓ ตัว จึงเรียก (ภาษานั้น) ว่า ตาวตึสา ก็คงจะได้ ซึ่งคงไม่เป็นการบังเอิญ ที่มฆมาณพ
และพวก มีจ�ำนวนเท่ากับอักขระในภาษาบาฬีพอดิบพอดี
จริงๆ แล้ว ไวพจน์ของเทพอย่างหนึ่งคือ อมร แปลว่าไม่ตาย ( อ-ไม่ + มร-ตาย)
ก็ไปพ้องกับ อักขร (ไทยใช้ อักษร) ซึ่งแปลว่าไม่สิ้นไปได้ เพราะ อกฺขร ( อ-ไม่ + ขร-สิ้น)
มาจาก น ขรติ น ขียตีติ อกฺขโร อกฺขรํ สิ่งที่ไม่สิ้นไป คือใช้ไม่มีวันหมด (น บทหน้า ขี ธาตุ
ในความหมายว่าสิ้นไป อร ปัจจัย, แปลง น เป็น อ, ซ้อน ก, ลบสระหน้า)
ถ้าจะมีค�ำถามต่อว่า ท�ำไมช้างทรงของพระอินทร์ จึงต้องชื่อเอราวัณ ?
ตรงนี้ตามคัมภีร์ ท่านก็ไม่ได้อธิบายให้หายสงสัย เพียงแต่บอกว่า เรียกเอราวัณ
เพราะเกิดในมหาสมุทรที่ชื่ออิราวัณเท่านั้น ซึ่งก็ไม่ได้ให้ความกระจ่างอะไรเพิ่มเติมนัก แต่
ถ้าเราได้เรียนภาษาบาฬีมาบ้าง ก็จะรู้ว่าในภาษาบาฬีมีสระ (ซึ่งภาษาบาฬีเรียกว่าวัณณะ)
อยู่ด้วยกัน ๘ ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
แล้วมันเกี่ยวอะไรกับชื่อช้างเอราวัณ ?
มันจะมาเกี่ยวตรงที่ สระ อะ อิ อุ ๓ ตัว นี้ เป็น เสียงสระพื้นฐาน ส่วนสระที่เหลือ
เป็นการประกอบรวมกันขึ้นของสระพื้นฐานนั้นอีกที คือ อะ + อะ = อา, อิ + อิ = อี, อุ +
อุ = อู, อะ + อิ = เอ และอะ + อุ = โอ
ถ้าเอาเสียงสระพืน้ ฐานทัง้ สามตัว คือ อ + อิ + อุ มารวมกัน ๒ ตัวแรก คือ อ + อิ รวมกัน
จะได้เป็น เอ ส่วน อุ นั้น ตามหลักเสียงทางภาษา สามารถแปลงให้เป็น อร ได้ (ตัวอย่างเช่น
สตฺถุ เป็น สตฺถารํ, ปิตุ เป็น ปิตโร เป็นต้น)
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เมื่อรวมทั้งสามตัว อ + อิ + อร ก็จะได้เป็น เอร หรือก็คือรัสสสระ อ - อิ - อุ
นั่นเอง ส่วน อา นั้นมาจากค�ำว่า อา + อา
อา ตัวแรก มาจากสระอา + อา ตัวที่สอง มาจาก อาทิ แปลว่าเป็นต้น ก็คือ
ทีฆสระทั้งหมดที่มีอาเป็นต้น ซึ่งก็คือ อา - อี - อู - เอ - โอ นั่นเอง
ส่วน วณฺณ นั้น แปลว่า สระ ชัดอยู่แล้ว รวมกันได้ค�ำว่า เอราวณฺณ แปลว่า สระ
ที่มี อะ - อุ - อิ และอา เป็นต้น (อา - อี - อู - เอ - โอ)
จึงขอเสนอการตั้งวิเคราะห์ขึ้นใหม่ว่า
อ จ อิ จ อุ จ ออิอุสงฺขาตา เอรา (รัสสสระ)
อา อาทิ เยสนฺติ อาอีอูเอโอสงฺขาตา อาทโย (ฑีฆสระ)
เอรา จ อาทโย จ เอราทโย,
วณฺณียนฺติ อเนนาติ วณฺโณ
เอราทีนํ วณฺโณ เอราวณฺโณ (ลบ ทิ)
(ตรงนีอ้ าจจะยากไป ส�ำหรับผู้ไม่ได้เรียนบาฬีไวยากรณ์ ก็ขอให้ข้ามไป แต่คนทีเ่ รียน
ถ้าได้เห็นวิเคราะห์ศัพท์แล้ว ก็จะเข้าใจได้ชัดเจนทันที)
สรุปว่า :
เอรา อาทิ วณฺณียนฺติ อเนนาติ เอราวณฺโณ
เรียก เอราวณฺณ เพราะ เป็นเครื่องประกาศ อ วัณณะ อิ วัณณะ และ อุ วัณณะ
เป็นต้น
อันนี้ก็คงไม่บังเอิญอีกเหมือนกัน ที่ชื่อช้างในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จะไปพ้องกันกับ
ชื่อของจ�ำนวนสระ ๘ ตัวในภาษาบาฬี พอดิบพอดีอีก
เอราวัณ คือสระ อะ อิ อุ		
แหล่งน�้ำพุ เล่าเรื่อง เมืองสวรรค์
อรรถลุ่มลึก มาศึกษา บาฬีกัน
ร่วมเทวัน สามสิบสาม ต�ำนานพระอินทร์ฯ
ทีนลี้ องกลับไปอ่านเรือ่ งมฆมาณพใหม่ ก็จะเข้าใจประโยคทีว่ า่ (ตอนอยูใ่ นโลกมนุษย์)
“ชน ๓๓ คน ให้ปูไม้กระดาน ๓๓ แผ่นไว้ที่ศาลา แล้วให้สัญญาแก่ช้างว่า ถ้าผู้เป็นแขก
อาคันตุกะมานั่งบนแผ่นกระดานของผู้ใด ก็ให้พาเขาไปพักที่เรือนของผู้นั้น และให้ผู้นั้น
เลี้ยงดูปูเสื่อ รับรองอาคันตุกะนั้นด้วย” (และตอนอยู่ในดาวดึงส์) “เทพบุตรนั้นจึงจะจ�ำแลง
ตัวเป็นช้างเอราวัณนิรมิตกระพอง ๓๓ กระพอง เพื่อชน ๓๓ คน นิรมิตกระพองชื่อสุทัศนะ
ในท่ามกลางกระพองทั้งหมด เพื่อท้าวสักกะโดยเฉพาะ” ได้ชัดมากขึ้น
ซึ่งตรงนี้ เป็นการแสดงถึงการผสมพยัญชนะกับสระในภาษาบาฬี ให้เกิดเป็น
ถ้อยค�ำธรรมะเพื่อต้อนรับปฏิสันถารแก่ผู้ที่มาเยือน ณ สุธัมมศาลาแห่งนี้ นั่นเอง
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อีกวิเคราะห์หนึ่ง ตามพจนานุกรมบาฬี ท่านวิเคราะห์ไว้ว่า
ตาว ปฐฺมํ ตึสติ ปาตุภวตีติ ตาวตึสา, ปฐฺวี พื้นแผ่นดินใด เกิดปรากฏขึ้นในโลก
เป็นครั้งแรกก่อน (พื้นแผ่นดินอื่นๆ) พื้นแผ่นดินนั้น ชื่อว่า ดาวดึงส์
ตามความเข้าใจเรื่องการแตกดับของโลกว่า เมื่อโลกถูกท�ำลายจนหมดสิ้น แล้วมี
การสร้างโลกใหม่ ฝนจะตกลงมาอย่างหนักตรงบริเวณที่โลกถูกท�ำลายไป น�้ำนั้นก็ค่อยๆ
ขุ่นข้นขึ้นเป็นตะกอน ทับถมจนเป็นดินมหึมา แล้วลดแห้งลงตามล�ำดับ จนเกิดพื้นแผ่นดิน
ปรากฏโผล่ขึ้นให้เห็นก่อน ก็คือเขาสิเนรุ ซึ่งเป็นที่อยู่ของเทวดาชั้นดาวดึงส์นั่นเอง
ถ้าจะขอตัง้ วิเคราะห์แบบเดียวกัน แต่เปลีย่ นจากปฐวีเป็นภาษา ซึง่ จะตรงกับต�ำนาน
ที่บอกว่าภาษาบาฬีเป็นภาษาดั้งเดิม ภาษาแรกของโลก ก็จะได้ว่า ตาว ปฐฺมํ ตึสติ
ปาตุภวตีติ ตาวตึสา, ภาสา ภาษาใด เกิดปรากฏขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกก่อน (ภาษาอื่นๆ)
ภาษานั้น ชื่อว่า ดาวดึงส์ (ตาว แปลว่า ก่อน + ตึส แปลว่า เกิดมีขึ้น)
ทีนี้เมื่อกลับไปอ่านเรื่อง สุธัมมศาลา ใหม่ในตอนที่ว่า “พวกที่เข้าไปสู่ศาลา แลดู
ช่อฟ้า อ่านตัวอักษรแล้ว ย่อมพูดกันว่า ศาลาชื่อสุธัมมา ชื่อของชน ๓๓ คนไม่ปรากฏ”
ก็จะเข้าใจได้ตามนัยใหม่นี้ว่า คนที่ไปฟังธรรมที่สุธัมมศาลาย่อมคิดถึงแต่ธรรมะ และไม่ได้
คิดถึงตัวอักษรเป็นตัวๆ ไป จัดเป็นธรรมาธิษฐาน ที่ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวบุคลาธิษฐานได้
ลึกซึง้ จริงๆ ดาวดึงส์โดยนัยนี้ จึงไม่ใช่ชอื่ ของภพภูมเิ ท่านัน้ แต่เป็นชือ่ ของระบบภาษา
และระบบธรรมะที่มากับภาษานั้นด้วย
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ทีนี้ก็ขอให้ย้อนกลับมาดูที่คาถาธรรมบทที่น�ำเรื่องอีกที
		
อปฺปมาเทน มฆวา เทวานํ เสฏฐฺตํ คโต
		
อปฺปมาทํ ปสํสนฺติ ปมาโท ครหิโต สทา’ ติ
ลองนับดูซิว่า พระคาถานี้มีทั้งหมดกี่พยางค์ ?
ปกติแล้วคาถาธรรมบทส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มปัฐยาวัตคาถา ซึ่งในคาถา ๑ บท
จะมีทั้งหมด ๔ บาทด้วยกัน และในแต่ละบาทจะมี ๘ อักขระ (พยางค์) รวม ๘ x ๔ จะได้
ทั้งหมด ๓๒ อักขระ เมื่อรวมกับ ติ (ที่มาจาก อิติ ซึ่งเป็นเครื่องหมายค�ำพูดปิดท้าย) อีกหนึ่ง
อักขระ ก็จะได้อักขระทั้งหมด ๓๓ ตัวพอดี
แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า คาถานี้บาทสุดท้ายแทนที่จะมี ๘ กลับมี ๙ อักขระ จึงท�ำให้
นับอักขระรวมได้ ๓๓ ตัวพอดี โดยไม่ต้องนับตัวอิติที่ปิดท้ายเลย ลองนับดูอีกทีซิว่าได้
๓๓ ไหม
สรุปได้ว่าพระพุทธเจ้าได้ให้นัยของตัวเลข ๓๓ นี้ไว้แล้ว ทั้งในคาถา ในเรื่องที่มา
และที่แฝงไว้ในชื่อตาวติงสะก็ดี หรือในชื่อช้างเอราวัณก็ดี ดาวดึงส์ในความหมายแบบนัย
ที่เสนอมาทั้งหมดนี้ จึงท�ำให้เข้าใจได้ว่า นอกจากจะเป็นชื่อชั้นหนึ่งของสวรรค์แล้ว
ยังหมายถึงระบบตัวอักขระของพระบาฬี ที่ร้อยเรียงขึ้นเป็นพระพุทธพจน์ รวมทั้ง
คาถาภาษิตทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าเทศน์สั่งสอน ก็รวมลงอยู่ในความไม่ประมาท
ทั้งหมดนั่นเอง (ให้ดูขั้วตรงข้ามของพระอินทร์และเพื่อนๆ ก็คือพวกอสูรที่ประมาทมัวเมา
กินเหล้า จนตกลงจากเขาพระสุเมรุไป)
ตลอดพระชนมชีพของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงเทศน์สั่งสอนให้เกิดมีพระอริยเจ้า
ตรัสรู้ตามขึ้นมามีประมาณไม่ถ้วน ก็ได้อาศัยอักขระทั้ง ๓๓ ตัว (มฆมาณพและเพื่อนๆ)
รวมทั้งสระ ๘ ตัว (ช้างเอราวัณ) นี้แหละ ในการผสมผสานออกมาเป็นถ้อยค�ำ หลายครั้ง
ก็ได้ตรัสภาษิต เป็นคาถาร้อยกรอง อันสละสลวย ไพเราะกินใจ ก็ได้ใช้จังหวะค�ำทั้ง ๓๓
อักขระ (พยางค์) นี้ ในการประกอบเป็นแต่ละคาถา ส่วนเนื้อความที่พระองค์สั่งสอนก็คือ
มรรค หนทางในการปฏิบัติ ซึ่งในตอนต่อไปจะค่อยๆ ขยายความ ให้เห็นว่าเลข ๓๓ นั้น
ยังมีความสัมพันธ์กับทางสายกลาง หรือมรรคมีองค์ ๘ อย่างไรบ้าง
การที่เราจะเข้าใจอารยธรรมใดอารยธรรมหนึ่งให้เข้าถึงนั้น เราจะต้องเข้าใจภาษา
ที่เขาใช้พูดกัน และวัฒนธรรมที่เขามีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ภาษาในสวรรค์นั้น เขาพูดสื่อสาร
กันด้วยภาษาบาฬี ส่วนวัฒนธรรมในสวรรค์นั้น ก็สื่อด้วยวัฒนธรรมของพระอภิธรรม
นั่นเอง ถ้าไม่ได้ศึกษาสองอย่างนี้ “สวรรค์” ก็กลายเป็นเพียงแค่นิทานสนุกๆ ส�ำหรับ
คนไม่เชื่อเท่านั้นเอง หรือส�ำหรับคนที่เชื่อแต่มิได้ศึกษาให้ดี ก็อาจกลายเป็นการส่งเสริม
สัสสตทิฏฐิไปแทนก็ได้
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ดังนั้น จึงขอเชิญชวนพวกเรามาศึกษาธรรมะในภาษาพ่อของเราคือภาษาบาฬี
(ถ้าให้ดีก็ศึกษาไวยากรณ์ใหญ่ แยกธาตุ แยกปัจจัย ใส่องค์ธรรมให้ได้ด้วย) เพื่อจะได้ท�ำ
ความเข้าใจในพระพุทธพจน์ให้ลึกซึ้ง และจะได้ซาบซึ้งกับอรรถรสของภาษา เหมือนได้
เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า หรือได้เข้าชมสวนธรรมะด้วยตาของตนเอง ฉะนั้น
ทีเ่ ขียนเล่ามาทัง้ หมดนี้ ถ้าท่านผู้อ่านพอจะเข้าใจสิง่ ทีน่ ำ� มาเสนอได้บ้าง ก็เสมือนว่า
ท่านได้เริม่ ก้าวแรกเข้าสูส่ วนอักษรนันทวันในชัน้ ดาวดึงส์แล้ว ยังมีอรรถรสอีกมากมาย ทีร่ อ
พวกเราเข้าไปเลือกสรรหา ขอเพียงมีเครื่องมือที่พร้อม และมีทัศนคติที่ถูกต้อง ขอต้อนรับ
ทุกๆ ท่านเข้าสู่สวนสวรรค์แห่งอักษรธรรม ณ บัดนี้
ตาวตึงส์ ซึ่งแปลว่า สามสิบสาม จ�ำนวนตาม พยัญชนะ อักขระภาษา
เท่าสหาย แห่งพระอินทร์ ปิ่นเทวา พร้อมกันมา แต่โบราณ ช่วยงานกัน
ใครเข้าใจ ในอักษร กลอนภาษา
อุปมา ดั่งได้ขึ้น เมืองสวรรค์
ได้ซ่องเสพ อรรถรส ละเอียดอัน นันทวัน เปิดแล้ว เชิญแก้วชมฯ

ธรรมะ ๓๓ : มัชฌิมาปฏิปทา
ตัวเลข ๓๓ หรือ ตาวติงสะ นั้น
ขอสรุปความจากตอนที่แล้วว่า เป็นชื่อ
ของมฆมาณพและเพื่อนๆ รวมทั้งหมด
๓๓ คน ก็ได้ เป็นชื่อของสวรรค์บนเขา
สุเมรุก็ได้ จะเป็นจ�ำนวนอักขระในภาษา
บาฬีก็ได้ หรือเป็นชื่อจ�ำนวนพยางค์ใน
ธรรมบทหนึ่งคาถาก็ยังได้ โดยรวมก็
หมายถึงความไม่ประมาท หรือบ่งบอก
ถึงการศึกษาอย่างต่อเนื่องนั่นเอง
ฉบับนี้มาดูความหมายของเลข
๓๓ กันต่อ ว่ามีความหมายอะไรได้อีก
บ้าง ที่อาจซ่อนอยู่ใน เลขสวรรค์ตัวนี้
ในสมั ย พุ ท ธกาล ช่ ว งอายุ กั ป
ของมนุษย์คือ ๑๐๐ ปี ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกได้เป็นสามช่วงวัย เท่าๆ กัน คือ
๓๓ ปีแรก เป็นช่วงเวลาแห่งปฐมวัย จัด
เป็นวัยที่ยังหนุ่มยังสาว มีก�ำลัง เป็นวัย
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แห่งการแสวงหา ถ้าตามเกณฑ์สมัยก่อน พอครบอายุ ๑๖ ปี ก็ถือว่าจบศิลปศาสตร์ต่างๆ
หาเลีย้ งชีพได้ ออกเรือน มีครอบครัว ปีถดั ไปก็มลี กู ชายคนแรก พอลูกชายมีอายุครบ ๑๖ ปี
พึ่งตนเองได้ สามารถออกเรือนไปสร้างครอบครัวเองได้แล้วในช่วงนี้ คุณพ่อก็มีอายุได้
๓๓ ปี พอดี มีผมหงอกขึ้นเป็นเส้นแรก เทวทูตเริ่มมาเตือนแล้ว จึงสามารถมอบภาระต่างๆ
ในบ้านให้ลูกชายคนโต ส่วนตนเองก็ออกแสวงหาโมกขธรรมต่อไปได้ ซึ่งได้เคยอธิบาย
ไว้แล้วในเรื่องเนกขัมมธรรม ประวัติของมฆเทวะ (ธรรมะ ๓๗ ตอน ๒)

มวยพระเกศา ๓๓

มาทบทวนดูชีวประวัติของเจ้าชาย
สิทธัตถะ อายุของพระองค์ตอนออกบวช
คือ ๒๙ ปี เมื่อน�ำมาบวกกับเทวทูตทั้ง ๔
(แก่ - เจ็บ - ตาย - สมณะ) ที่พระองค์
ทรงพบ อันเป็นเหตุให้ตัดสินใจออกบวช
ก็จะได้ตัวเลข ๓๓ พอดีอีก เลข ๓๓ นี้
จึงแทนสัญลักษณ์ของเนกขัมมะได้ด้วย
อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ พระเมาลี
(มวยผม) ของพระโพธิสัตว์ถูกเก็บไว้ที่
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หรือ ๓๓ นี้ ตอนเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช พระองค์ทรง
ตัดมวยพระเกศาที่ริมฝั่งแม่น�้ำอโนมา แล้วอธิษฐานจิตว่า ถ้าการผนวชครั้งนี้จะเป็นครั้ง
สุดท้าย ไม่หวนกลับคืนมาเป็นเพศฆราวาสอีกจนกว่าจะได้ตรัสรู้ ก็ขอให้มวยพระเกศานี้
ทรงอยูใ่ นอากาศ ไม่ตกลงมา ท้าวสักกะ (พระอินทร์) มารับเอามวยพระเกศาของพระโพธิสตั ว์
แล้วสร้างเจดีย์จุฬามณีครอบเก็บไว้ ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
มาดูนยั อืน่ กันต่อ เราคงจะพอคุน้ เคยกับอาการ ๓๒ กันมาบ้าง ในวัดป่าเราจะสวดกัน
ทุกเช้ามืด เวลาท�ำวัตรเช้าทีเ่ รียกว่า ทวตฺตสึ าการ หรืออาการสามสิบสอง มี ผม ขน เล็บ ฟัน
หนัง เป็นต้น ไล่เรียงมาจนถึงสมอง เป็นอันที่สามสิบสอง เคยคิดไหมว่า อวัยวะพิเศษที่
ลอยอยู่เหนืออาการทั้งสามสิบสองนี้คืออะไร สิ่งนั้นก็คือ มวยผมของเจ้าชายสิทธัตถะ
ทีส่ อื่ ถึงความเชือ่ มัน่ ในโลกุตตรธรรมนัน่ เอง หรือว่าศรัทธาทีม่ นั่ ใจว่า พระนิพพานต้องมีจริง
ความดับทุกข์ตอ้ งมีจริง จึงสละทุกอย่างได้ เพือ่ ออกบวช แสวงหาสิง่ ประเสริฐสูงสุดนี้ ดังนัน้
ศรัทธาหรือความเชื่อนี้ จะเรียกว่า มวยเกสาตาวติงสา อวัยวะที่สามสิบสามบนสวรรค์ก็คงได้
ดังปรากฏในพุทธวงศ์ จริยาปิฎก ย้อนหลังไปสี่อสงไขยแสนมหากัปในสมัยที่พระโพธิสัตว์
เกิดเป็นสุเมธดาบส บ�ำเพ็ญพรตอยู่ในป่า เพราะได้เกิดความด�ำริขึ้นมาอย่างนี้ว่า
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ทุกฺโข ปุนพฺภโว นาม
สรีรสฺส จ เภทนํฯ
		
ชาติธมฺโม ชราธมฺโม 		
พฺยาธิธมฺโม จหํ ตทา
		
อชรํ อมตํ เขมํ 		
ปริเยสิสฺสามิ นิพฺพุตึฯ
การเกิดบ่อยๆ เป็นทุกข์ ความที่สรีระแตกเป็นทุกข์ ความหลงตายก็เป็นทุกข์ ก็
ครั้งนั้น เรามีความเกิด ความแก่ ความป่วยไข้เป็นธรรมดา เราจักแสวงหาพระนิพพาน
ที่ไม่แก่ ไม่ตาย เป็นแดนเกษม
		
ยํนูนิมํ ปูติกายํ 		
นานากุณปปูริตํ
		
ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺเฉยฺยํ
อนเปกฺโข อนตฺถิโกฯ
เราพึงเป็นผู้ไม่มีความห่วงใย ไม่ต้องการ ละทิ้งกายอันเปื่อยเน่า เต็มด้วยซากศพ
นี้ไปเสียเถิด
		
อตฺถิ เหหิติ โส มคฺโค
น โส สกฺกา น เหตุเย
		
ปริเยสิสฺสามิ ตํ มคฺคํ
ภวโต ปริมุตฺติยาฯ
ทางที่ใครๆ ไม่อาจจะไปได้เพราะไม่มีเหตุ จักมีแน่นอน เราจักแสวงหาทางนั้น เพื่อ
หลุดพ้นไปจากภพ
		
ยถาปิ ทุกฺเข วิชฺชนฺเต
สุขํ นามปิ วิชฺชติ
		
เอวํ ภเว วิชฺชมาเน		
วิภโวปิ อิจฺฉิตพฺพโกฯ
เมื่อความทุกข์มี ชื่อว่าความสุขก็ต้องมี ฉันใด เมื่อภพมีอยู่ วิภพ (การปราศจาก
ภพ) ก็จ�ำต้องปรารถนา ฉันนั้น
		
ยถาปิ อุณฺเห วิชฺชนฺเต
อปรํ วิชฺชติ สีตลํ
		
เอวํ ติวิธคฺคิ วิชฺชนฺเต
นิพฺพานํ อิจฺฉิตพฺพกํฯ
เมื่อความร้อนมี ความเย็นอย่างอื่นก็ต้องมี ฉันใด เมื่อไฟ ๓ อย่างมีอยู่ นิพพาน
(ความดับ) ก็จ�ำต้องปรารถนา ฉันนั้น
		
ยถาปิ ปาเป วิชฺชนฺเต
กลฺยาณมฺปิ วิชฺชติ
		
เอวเมว ชาติ วิชฺชนฺเต
อชาติปิจฺฉิตพฺพกํฯ
เมื่อความชั่วมี แม้ความดีก็ต้องมี ฉันใด เมื่อความเกิดมีอยู่ ความไม่เกิดก็จ�ำต้อง
ปรารถนา ฉันนั้น
		
ยถา คูถคโต ปุริโส 		
ตฬากํ ทิสฺวาน ปูริตํ
		
น คเวสติ ตํ ตฬากํ 		
น โทโส ตฬากสฺส โสฯ
บุรุษผู้ตกไปในหลุมคูถ เห็นสระน�้ำเต็ม ไม่เข้าไปยังสระน�้ำนั้น นั่นไม่ใช่ความผิด
ของสระน�้ำ ฉันใด
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เอวํ กิเลสมลโธว 		
วิชฺชนฺเต อมตนฺตเฬ
		
น คเวสติ ตํ ตฬากํ 		
น โทโส อมตนฺตเฬฯ
เมื่อสระน�้ำอมฤตมีอยู่ บุคคลไม่แสวงหาสระน�้ำนั้น อันเป็นที่ช�ำระมลทินคือกิเลส
นั่นก็ไม่ใช่ความผิดของสระน�้ำอมฤต ฉันนั้น
				
สุเมธคาถา (พุทธวํส ปาฬิ ๓๐๗)

สรุปให้จ�ำง่าย สุเมธดาบสคงได้ร�ำพึงกับตนเองเป็นท�ำนองว่า :
ทุกข์จริงหนอ ต้องเกิดต่อ ในภพใหม่ อีกกายไหม้ แตกท�ำลาย หน่ายทุกข์หนี
ต้องหลงตาย งมงายต่อ พอกันที		
ทุกข์กายนี้ มันแทงทิ่ม ไม่อิ่มเอม
เกิดแก่เหน็บ เจ็บไข้ ไหวเป็นนิตย์ มุ่งหาทิศ นิพพาน ทางเกษม
ไม่ต้องแก่ ไม่ต้องตาย หมายปรีดิ์เปรม
แดนเกษม นิพพานนี้ ที่หมายปอง
ไฉนหนอ ไม่ต่อเอา กายเน่านี้		
อันเป็นที่ ฝังซากศพ จบสยอง
ทางหลุดพ้น จักมีแน่ แค่ต้องลอง 		
หลุดจากข้อง พ้นผองภพ จบทุกข์ภัย
เมื่อ “ทุกข์” มี “สุข” ย่อมมี นี้เป็นคู่ “ภพ” มีอยู่ “พ้น” จักรู้ อยู่ที่ไหน
มีน�้ำ “ร้อน” “เย็น” ย่อมอยู่ คู่กันไป 		
เหมือน “กองไฟ” บรรลัยยับ “ดับ” ย่อมมี
“ความชั่ว” มี “ความดี” ย่อมมีด้วย “ความเกิด” ช่วย ให้ “พ้นเกิด” ประเสริฐศรี
เปรียบบุรุษ ตกหลุมคูถ ไยรอรี 		
รีบวิ่งรี่ เข้าสระน�้ำ ล้างมลทิน
จะถือโทษ สระน�้ำ จะถูกไหม 		
เหตุอันใด ไม่เสาะหา น่าติฉิน
ทางรอดมี จากไหน เพียงได้ยิน		
สละสิ้น ทุกสิ่งยุ่ง มุ่งนิพพานฯ
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เห็นหรือยังว่า เลข ๓๓ นี้ มีความหมายลึกซึ้งเพียงใด
ตัวเลข ๓๓ นี้ ยังมาสัมพันธ์กับ อริยมรรคทางสายกลาง ได้อีกด้วย สัมพันธ์กัน
ยังไง ? ลองคิดดูนะว่า ถ้าเราก�ำลังหลงทาง ก�ำลังแสวงหาทางออกจากป่า แล้วมาเจอ
ทางสามแพร่ง เราจะเลือกทางไหน ? ถ้ามีทางผิดสองทาง มีทางถูกแค่ทางเดียว โอกาส
ที่จะเลือกเดินได้ถูก มีเท่าไร ลองค�ำนวณดูก็จะได้ ๓๓ % ใช่ไหม ทีนี้ ทุกๆ การตัดสินใจ
ของเรา เมื่อเดินมาเจอทางแยกสามแพร่ง ก็ต้องพยายามเลือกทางสายกลางให้ได้ตลอด
เวลา ถ้าอยากออกจากป่า โดยพยายามอย่าให้ตกไปในทางผิดสองทางที่จะท�ำให้เขวออก
ไป เพราะถ้าเลือกผิดแม้เพียงครั้งเดียว ก็คงจะไม่ถึงที่ๆ เราจะไป ต้องวนเวียนอยู่ในวัฏฏะ
ต่อไปนั่นเอง จึงไม่แปลก ที่ดาวดึงส์ (๓๓) จะเป็นชื่อของสวรรค์ด้วย ที่บ่งถึง มัคคะ หรือ
ทางสายกลางนั่นเอง เป็นบุคคลาธิษฐานที่แยบยลมาก มัคคมาณพ หรือ มฆมาณพ ท�ำ
ทางไปสวรรค์ ก็คือด�ำเนินบนทางสายกลางนี้นี่แหละ
ทางสายถูกสายหนึ่ง ที่อยู่ระหว่างทางสองสายนั้น อาจจะเป็น มัชเฌนธัมมเทศนา
ซึ่งอยู่ระหว่างคู่สัสสตทิฏฐิ (ตายแล้ว ตัวตนเที่ยง) กับ อุจเฉททิฏฐิ (ตายแล้ว ตัวตนขาด
สูญ) หรือมัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งอยู่ระหว่างคู่กามสุขัลลิกานุโยค (หมกมุ่นในกาม) กับ
อัตตกิลมถานุโยค (ทรมานตนให้ล�ำบาก) หรือทางฝ่ายกรรมไม่ด�ำไม่ขาว ที่ไม่ใช่ทั้งฝ่าย
กรรมด�ำ (กัณหะ) และฝ่ายกรรมขาว (สุกกะ) เป็นทางเพื่อการสิ้นกรรมทั้งด�ำทั้งขาว เป็น
ทางอิสระ เพื่อตัดวัฏฏะแห่งกิเลส กรรม และวิบาก ได้โดยเด็ดขาด
ทางสายไม่ด�ำไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมด�ำและขาว คือทางสายวิปัสสนา
นั่นเอง อารมณ์ของวิปัสสนาก็คือ อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ ที่เรายึดเอาไว้เพราะไม่รู้ มีทั้งหมด
๑๑ ปริจเฉท ซึ่งต้องก�ำหนดรู้ให้ชัดทั้ง ๓ ลักษณะ ตาม ปัญจวัคคิยสูตร (หรือที่รู้จักกัน
ในนาม อนัตตลักขณสูตร) ดังนี้คือ

วิปัสสนา ๓๓

ยังกิญจิ รูปัง อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง, อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา, โอฬาริกัง
วา สุขุมัง วา หีนัง วา ปะณีตัง วา, ยันทูเร สันติเก วา, สัพพัง รูปัง, “เนตัง มะมะ” “เนโสหะมัสฺมิ” “นะ เมโส อัตตา”ติ, เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง (เปลี่ยน
รูปัง เป็น เวทนา, สัญญา, สังขารา, วิญญาณัง)
รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต ๑ อนาคต ๒ หรือปัจจุบัน ๓ เป็นภายใน ๔
หรือภายนอก ๕ หยาบ ๖ หรือละเอียด ๗ ทราม ๘ หรือประณีต ๙ ทั้งที่อยู่ไกล ๑๐
หรือใกล้ ๑๑ รูป ทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริง
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อย่างนี้ว่า “นั่นไม่ใช่เรา (๑)” “เราไม่เป็นนั่น (๒)” “นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา (๓)” [เปลี่ยน
รูป เป็น เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ให้ครบทั้งห้าขันธ์]
การน�ำเอาอุปาทานขันธ์ห้า ทั้ง ๑๑ ปริจเฉท แต่ละปริจเฉท มาพิจารณาให้เห็นชัด
ทั้ง ๓ ลักษณะว่า (๑) “ไม่ใช่ของเรา” (คือให้เห็นทุกข์ เพื่อคลายตัณหา) (๒) “ไม่ใช่เรา”
(ให้เห็นอนิจจัง เพื่อคลายมานะ) และ (๓) “ไม่ใช่ตัวตนของเรา” (ให้เห็นอนัตตา เพื่อคลาย
ทิฏฐิ)
ให้สังเกตหน้าที่ต่อทุกข์ที่ว่า ทุกขํ ปริญฺเญฺยยํ “ทุกข์ท่านให้ปริญญา” นั้น ปริ
ข้างหน้า ญา ก็มาจาก ปริจเฉท ซึ่งแปลว่าก�ำหนดนี่เอง ทุกข์ ท่านให้ก�ำหนดรู้ ก�ำหนด
อย่างไร ? ก็ก�ำหนดขอบเขตอุปาทานขันธ์ทั้งห้า โดย อดีต..อนาคต...ปัจจุบัน...ภายใน...
ภายนอก...หยาบ...ละเอียด...ทราม...ประณีต...ไกล...ใกล้ ทัง้ ๑๑ ปริจเฉทนี้ แต่ละปริจเฉท
ให้เห็นว่า “ไม่ใช่ของเรา” “ไม่ใช่เรา” “ไม่ใช่ตัวตนของเรา” เพื่อให้จิตสามารถคลายตัณหา
- มานะ - ทิฏฐิ แล้วเป็นอิสระหลุดพ้นจากอุปาทานขันธ์เหล่านี้ได้นั่นเอง
รูป - นามนั้นเป็นของ ธรรมชาติ มีอาการเป็นไปตามธรรมดาของมัน รูปเป็น
ธรรมชาติที่ต้องเข้าไปก�ำหนดรู้เฉยๆ ส่วนนามนั้นเป็นธรรมชาติที่บางอย่างต้องละ (เช่น
ความโลภ โกรธ หลง) เป็นธรรมชาติที่บางอย่างต้องเจริญ (เช่น ศีล สมาธิ ปัญญา)
เมื่อเห็น เข้าใจธรรมชาตินั้น ตามความเป็นจริงแล้ว ก็จะเลิกยึดมาเป็นของเรา มาเป็นเรา
หรือมาเป็นอัตตาของเรา ชาติ ก็สิ้น (ธรรมชาติ) เหลือแต่ธรรมล้วนๆ ไม่มีอุปาทานในขันธ์
เหล่านี้เกิดขึ้นได้อีกต่อไป ใจก็จะเป็นอิสระ เข้าถึงพระนิพพาน สิ้นทุกข์ สุขสงบแท้ในธรรม
ผู้ที่ก�ำลังพิจารณาอยู่อย่างนี้ รวม ๑๑ x ๓ ได้ ๓๓ หรือ ตาวติงสะ ก็เท่ากับว่าเขา
หรือเธอก�ำลังเพลิดเพลินธรรมะขัน้ วิปสั สนา ๓๓ ถอดถอนตัณหา - มานะ - ทิฏฐิ ในขันธ์ ๕
ทั้ง ๑๑ กอง อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้นี่เอง
ทางสายกลางนีจ้ งึ ไม่ดำ� ไม่ขาว เพราะใสสว่างโปร่งโล่ง เป็นทางที่นำ� ไปสู่การไม่มตี วั
เราให้มาด�ำมาขาว มาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป เป็นทางที่มีอยู่ แม้ไม่มีผู้เดินบนทางนั้น
มีเรื่องตอนหนึ่งในพระพุทธประวัติบางฉบับที่กล่าวว่า พระอินทร์เสด็จมาดีดพิณ
สามสายให้พระโพธิสตั ว์ขณะทีก่ ำ� ลังท�ำความเพียรฟัง สายทีห่ ย่อนไปดีดได้ไม่ดงั สายทีต่ งึ ไป
ก็อาจจะขาดได้ ส่วนสายที่ปรับให้พอดี ไม่ตึงไปไม่หย่อนไป หรือทางสายกลางนั้น สามารถ
เล่นเพลงได้ไพเราะจับใจ แต่เรื่องนี้ถ้าตามคัมภีร์พระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาทแล้ว เป็นเรื่อง
อุปมาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่พระโสณะโกฬิวิสะ ที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดี มี
ฝ่าเท้าบาง มุ่งมั่นท�ำความเพียรตึงเกินไปจนฝ่าเท้าแตก คิดจะลาสิกขา ให้พระโสณะได้สติ
กลับมาด�ำเนินความเพียรอย่างพอดี ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป จนได้บรรลุอรหัตตผลในที่สุด
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มาดูอีกนัยหนึ่ง มฆมาณพ
เป็ น ชื่ อ เดิ ม ของพระอิ น ทร์ ที่ ค รอง
สวรรค์ ชั้ น ตาวติ ง สะ (ดาวดึ ง ส์ )
ในปั จ จุ บั น (พระอิ น ทร์ จึ ง มี อี ก ชื่ อ
หนึ่งว่า ท้าวมฆวาน) ชื่อ มฆะ นั้น
ขอสันนิษฐานในที่นี้ว่าเป็นค�ำเดียว
กั บ มั ค คะ นั่ น เอง (เห็ น ตั ว อั ก ษร
อาจจะดู ต ่ า งกั น แต่ ข อให้ ล อง
ออกเสียงดังๆ ให้เพื่อนข้างๆ ฟังดู
จะพบว่ า เสี ย ง “มะฆะ” กั บ เสี ย ง
“ มั ค ค ะ ” ใ ก ล ้ เ คี ย ง กั น ม า ก )
มฆมาณพ นั้ น ได้ ร วบรวมเพื่ อ น
รวมเป็ น ทั้ง หมด ๓๓ ตน ช� ำ ระที่
กวาดทาง สร้างถนน บ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จนได้มาเกิดเป็นพระอินทร์ในสวรรค์
ชั้ น ที่ ชื่ อ ว่ า ๓๓ ในที่ สุ ด พู ด อี ก อย่ า งหนึ่ ง ได้ ว ่ า เขาคื อ นั ก พั ฒ นาสร้ า งทาง หรื อ คื อ
มรรคมาณพ นั่นเอง (มรรค แปลว่า ทาง บาฬีใช้ มัคคะ; มาณพ แปลว่า ชายหนุ่ม) คือ
เขาได้ ชั ก ชวนเพื่อ นๆ ให้ ช ่ ว ยกั น ท� ำ ทางตั้ง แต่ ต อนที่ยั ง เป็ น รู ป ธรรม จนถึง ทางที่เ ป็ น
นามธรรม หรื อ ท� ำ ทางที่ เ ป็ น โลกี ย มรรค พั ฒ นาขึ้ น มาเป็ น ล� ำ ดั บ จนถึ ง ทางที่ เ ป็ น
โลกุ ต ตรมรรคได้ ใ นที่ สุ ด พวกเราคงจะเคยได้ ยิ น กั น แต่ อ ริ ย มรรคมี อ งค์ ๘ ใช่ ไ หม
แต่อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ ถ้าเราน�ำมาขยายรายละเอียดแบบพิสดาร ในแต่ละองค์มรรค
ให้กระจายออกโดยครบถ้วนสมบูรณ์ จะได้จ�ำนวนเท่าไร ลองทายสิ ? ... มานับกันดูเลย

มรรค ๓๓
สัมมาทิฏฐิ

ทุกเขญาณัง..................................................................................๑
สมุทเยญาณัง................................................................................๒
นิโรเธญาณัง.................................................................................๓
นิโรธคามินีปฏิปทาญาณัง..............................................................๔
สัมมาสังกัปโป เนกขัมมะสังกัปโป.........................................................................๕
อัพยาปาทสังกัปโป.........................................................................๖
อวิหิงสาสังกัปโป..........................................................................๗
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สัมมาวาจา

มุสาวาทา เวรมณี.........................................................................๘
ผรุสายวาจาย เวรมณี....................................................................๙
ปิสุณายวาจาย เวรมณี................................................................๑๐
สัมผัปปลาปา เวรมณี..................................................................๑๑
สัมมากัมมันโต ปาณาติปาตา เวรมณี.................................................................๑๒
อทินนาทานา เวรมณี..................................................................๑๓
กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี...........................................................๑๔
สัมมาอาชีโว มิจฉาอาชีวังปหายะ....๑๕ - ๒๑ (ก็คือสัมมาวาจา
และสัมมากัมมันโตที่เกี่ยวกับอาชีพ ๗)
สัมมาวายาโม สังวรปธาน.................................................................................๒๒
ปหานปธาน................................................................................๒๓
ภาวนาปธาน..............................................................................๒๔
อนุรักขนาปธาน..........................................................................๒๕
สัมมาสติ
กายานุปัสสนา............................................................................๒๖
เวทนานุปัสสนา..........................................................................๒๗
จิตตานุปัสสนา............................................................................๒๘
ธัมมานุปัสสนา...........................................................................๒๙
สัมมาสมาธิ ปฐมฌาน....................................................................................๓๐
ทุติยฌาน...................................................................................๓๑
ตติยฌาน...................................................................................๓๒
จตุตถฌาน.................................................................................๓๓
จะเห็นได้ว่าถ้านับมรรคแบบกระจายรายละเอียดทั้งหมด จะได้ ๓๓ พอดี ไม่ใช่
แต่เฉพาะอริยมรรคเท่านั้นที่สามารถนับได้ ๓๓ แม้แต่โพธิปักขิยธรรม ที่พวกเราคุ้นเคย
กันดีว่า มี ๓๗ หรือเรียกกันว่าโพธิปักขิยธรรม ๓๗ นั้น ถ้าเราลองนับธรรมชุดสุดท้าย
คือ มรรค ๘ แบบครอบคลุม โดยรวมเป็นอริยสัจทั้ง ๔ (แทนที่จะนับเฉพาะมรรค) ก็จะ
ได้เลข ๓๓ อีก ตามนี้
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โพธิปักขิยธรรม ๓๓

สติปัฏฐาน ๔ กายานุปัสสนา .............................................................................๑
เวทนานุปัสสนา.............................................................................๒
จิตตานุปัสสนา..............................................................................๓
ธัมมานุปัสสนา..............................................................................๔
สัมมัปปธาน ๔ สังวรปธาน...................................................................................๕
ปหานปธาน ..................................................................................๖
ภาวนาปธาน.................................................................................๗
อนุรักขนาปธาน ...........................................................................๘
อิทธิบาท ๔ ฉันทิทธิบาท..................................................................................๙
วิริยิทธิบาท.................................................................................๑๐
จิตติทธิบาท ...............................................................................๑๑
วิมังสิทธิบาท..............................................................................๑๒
อินทรีย์ ๕
สัทธินทรีย์..................................................................................๑๓
วิริยินทรีย์...................................................................................๑๔
สตินทรีย์... ................................................................................๑๕
สมาธินทรีย์.................................................................................๑๖
ปัญญินทรีย์...............................................................................๑๗
พละ ๕
สัทธาพละ .................................................................................๑๘
วิริยพละ ...................................................................................๑๙
สติพละ......................................................................................๒๐
สมาธิพละ..................................................................................๒๑
ปัญญาพละ................................................................................๒๒
โพชฌงค์ ๗ สติสัมโพชฌงค์...........................................................................๒๓
ธัมมวิจยะ...........................................................................๒๔
วิริยสัมโพชฌงค์.........................................................................๒๕
ปีติสัมโพชฌงค์...........................................................................๒๖
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์...................................................................๒๗
สมาธิสัมโพชฌงค์ .....................................................................๒๘
อุเบกขาสัมโพชฌงค์...................................................................๒๙
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ทุกขอริยสัจ................................................................................๓๐
สมุทัยอริยสัจ..............................................................................๓๑
นิโรธอริยสัจ...............................................................................๓๒
มรรคอริยสัจ..............................................................................๓๓

การนับแบบนี้ จะเห็นได้ว่าในอริยสัจ ๔ (ข้อสุดท้าย) มีมรรค ๘ ส่วน ในมรรค ๘
(ข้อแรกสัมมาทิฏฐิ) ก็มี อริยสัจ ๔ สัจจะ และ มรรค มีอยู่ในกันและกัน สัจจะ ต้องอาศัย
มรรค (ในการเข้าไปรู้) ส่วน มรรค ก็ต้องอาศัยสัจจะ (ในการมีจริงให้ถูกรับรู้ได้)
ได้อรรถะของเลข ๓๓ มามากพอสมควรแล้ว แต่เลข ๓๓ แสดงมรรคเท่านั้นก็ยัง
ไม่พอ เลข ๓๓ นี้ยังเป็นตัวเลขที่แสดงจ�ำนวนไวพจน์ (ชื่อเรียกต่างๆ) ของพระนิพพาน ที่มี
ทั้งหมด ๓๓ ชื่อได้อีกด้วย (นิพพานมีหนึ่งเดียวก็จริง แต่สามารถเรียกได้หลายชื่อ) ตาม
หลักฐานที่มาใน อสังขตสูตร สฬายตนวรรค สังยุตตนิกาย รวบรวมไว้เป็นคาถาได้ดังนี้

นิพพาน ๓๓

อสงฺขตํ๑ อนตํ๒ อนาสวํ๓
สจฺจญฺจ๔ ปารํ๕ นิปุณํ๖ สุทุทฺทสํ๗
อชชฺชรํ๘ ธุวํ๙ อปโลกิตํ๑๐ 		
อนิทสฺสนํ๑๑ นิปฺปปญฺจ๑๒ สนฺตํ๑๓ฯ
อมตํ๑๔ ปณีตญฺจ๑๕ สิวญฺจ๑๖ เขมํ๑๗ ตณฺหากฺขโย๑๘ อจฺฉริยญฺจ๑๙ อพฺภุตํ๒๐
อนีติกํ๒๑ อนีติกธฺมมํ๒๒ 		
นิพฺพานเมตํ๒๓ สุคเตน เทสิตํฯ
อพฺยาปชฺโฌ๒๔ วิราโค๒๕ จ
สุทฺธิ๒๖ มุตฺติ๒๗ อนาลโย๒๘
ทีโป๒๙ เลณญฺจ๓๐ ตาณญฺจ๓๑
สรณญฺจ๓๒ ปรายนนฺติ๓๓ฯ
ไวพจน์ ของพระนิพพาน ๓๓ ค�ำแต่ละค�ำสามารถแยกธาตุและปัจจัย ศึกษา
ความหมายได้ดังนี้
๑) อะสังขะตัง (น สํ กร กรเณ ต) ธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง
๒) อะนะตัง (น นมุ ต) ธรรมที่ไม่มีการน้อมไปด้วยตัณหา
๓) อะนาสะวัง (น อาสว) ธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ
๔) สัจจัง (สต สาตจฺเจ จ) ธรรมที่เป็นปรมัตถสัจจะคือสภาวธรรมอันจริงแท้ที่
สิ้นทุกข์
๕) ปารัง (ปาร สมตฺถิยํ อ) ธรรมที่อยู่อีกฝั่งจากวัฏฏะ ระงับความเร่าร้อนแห่ง
ทุกข์ในสังสาร
๖) นิปุณัง (นิ ปุ โสเธ ยุ) ธรรมที่ละเอียดอ่อนเกินกว่าวิสัยปุถุชนจะพึงรู้ได้
๗) สุทุททะสัง (สุ ทุ ทิส เปกฺขเณ ข) ธรรมที่เห็นได้ยากยิ่ง
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๘) อะชัชชะรัง (น ชร ชรายํ ชร) ธรรมที่ไม่ช�ำรุดด้วยความชรา
๙) ธุวัง (ธุ เถริเย ว) ธรรมอันเที่ยงแท้มั่นคง
๑๐) อะปะโลกิตัง (น ป ลุช นสฺสเน อิ ต) ธรรมที่ไม่เลือนหาย ไม่เสื่อม ปราศจาก
การแตกดับโดยสิ้นเชิง
๑๑) อะนิทัสสะนัง (น นิ ทิส เปกฺขเณ ยุ) ธรรมที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อ รู้ชัด
ประจักษ์แจ้งด้วยตาปัญญา
๑๒) นิปปะปัญจะ (นิ ป ปจิ วิตฺถาเร อ) ธรรมที่ออกจากกิเลส เครื่องยังสัตว์ให้
เนิ่นช้าทั้งหลาย
๑๓) สันตัง (สมุ อุปสเม ต) ธรรมที่สงบจากกิเลสทั้งปวง
๑๔) อะมะตัง (น มร ปาณจาเค ต) ธรรมที่ไม่มีความตายอีกต่อไป
๑๕) ปะณีตัง (ป นี ปาปุณเน ต) ธรรมที่น�ำไปสู่ความประเสริฐ
๑๖) สิวัง (สิ เสวายํ ว) ธรรมอันควรเสพ
๑๗) เขมัง (ขี ขเย ม) ธรรมที่เกษม ไม่มีภัยจากกิเลสและสังสารทุกข์
๑๘) ตัณหากขะโย (ตณฺหา ขี ขเย อ) ธรรมที่สิ้นตัณหาความทะยานอยากอัน
เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์
๑๙) อัจฉะริยัง (อา จร คติภกฺขเณ อ) ธรรมที่บุคคลควรประพฤติให้ยิ่ง ธรรมที่
น่าอัศจรรย์
๒๐) อัพภุตัง (น ภู สตฺตายํ ต) ธรรมที่ไม่เคยมีแล้ว
๒๑) อะนีติกัง (น อีติ ก) ธรรมที่ไม่มีความจัญไรคือขันธ์ ๕
๒๒) อะนีติกะธัมมัง (น อีติ ก ธมฺม) ธรรมเป็นเหตุให้ไม่มีจัญไร
๒๓) นิพพานัง (นิ วาน) ธรรมที่ออกจากวานะเครื่องร้อยรัดคือตัณหา
๒๔) อัพฺยาปัชโฌ (น พฺยาพชฺฌ) ธรรมที่ทุกข์เบียดเบียนไม่ได้
๒๕) วิราโค (วิ รํช ราเค อ) ธรรมอันส�ำรอกออกจากราคะ ความก�ำหนัด
๒๖) สุทธิ (สุธ โสเจยฺเย ติ) ธรรมเครื่องช�ำระมลทินมีราคะเป็นต้น
๒๗) มุตติ (มุจ โมจเน ติ) ธรรมอันหลุดพ้นจากภพสาม
๒๘) อะนาละโย (น อาลย) ธรรมที่ไม่มีอาลัย
๒๙) ทีโป (ทีป ทิตฺติยํ ณ) ธรรมเป็นที่เกาะที่พึ่งพิง
๓๐) เลณัง (ลี นิลียเน ยุ) ธรรมเป็นที่หลีกเร้นจากภัยในสังสาร
๓๑) ตาณัง (ตา รกฺขเณ ยุ) ธรรมเครื่องต้านทานรักษาไว้ ไม่ให้ตกไปในวัฏฏะ
๓๒) สะระณัง (สร หึสายํ ยุ) ธรรมเป็นที่พึ่งที่เบียดเบียนกิเลส เป็นเครื่องก�ำจัด
ทุกข์ภัย
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๓๓) ปะรายะนัง (ปร อิ เอ อาย คติมฺหิ ยุ) ธรรมที่เป็นไปในเบื้องหน้าของพระ
อริยเจ้าทั้งหลาย
แสดงว่า เลข ๓๓ หรือ ตาวติงสะนั้น อมความหมายไว้ได้มากมายทีเดียว ทวนอีกที
ตามคัมภีร์ท่านวิเคราะห์ศัพท์ได้ว่า
เตตฺตึส ชนา นิพฺพตฺตนฺติ เอตฺถาติ เตตฺตึโส ภพเป็นที่เกิดของบุคคล ๓๓ คน
จึงเรียกว่า ตาวตึส (เตตฺตึส บทหน้า อ ปัจจัย, แปลง เต เป็น ตาว, ลบ ต)
เราอาจจะตั้งวิเคราะห์ใหม่ให้ค�ำนี้หมายรวมเอาพระนิพพานด้วยก็จะได้ว่า
เตตฺตึส มคฺคงฺคา อุปฺปชฺชนฺติ อารพฺภ ยนฺติ เตตฺตึสํ, นิพฺพานํ
นิพพาน (เป็นอารมณ์) ที่อาศัยเกิดขององค์มรรค ๓๓ จึงเรียกว่า ตาวตึส
หรือ เตตฺตึส มคฺคงฺคา สมุปฺปชฺชนฺติ เอตสฺมาติ เตตฺตึสํ, นิพฺพานํ
องค์มรรค ๓๓ ย่อมเกิดพร้อม จากที่นั่น เพราะเหตุนั้น เตตฺตึส (นิพพาน) จึงชื่อว่า
เป็นแดนเกิดพร้อม (แห่งองค์มรรคทั้ง ๓๓)
ดังนั้น ที่เราเคยได้ยินว่า ‘ขอให้ถึงสวรรค์เมืองแก้ว อย่าให้แคล้วพระนิพพาน’
อรรถะของเลข ๓๓ ก็สามารถจะกินความครอบคลุมได้หมดถ้าเราเข้าใจ จึงหวังว่าคราว
ต่อไป ถ้าผู้อ่านได้พบกับค�ำว่า ดาวดึงส์ ๓๓ คงจะทราบความหลากหลายของนัยต่างๆ
ที่ตัวเลขมหัศจรรย์นี้หมายถึง ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

๓๓ กับการศึกษา

ทีนี้มาดูความส�ำคัญของสวรรค์ชั้น
นี้กันในอีกมุมหนึ่ง ตามปกติแล้ว บุคคล
ทัว่ ไปเมือ่ มาเกิดทีภ่ มู ใิ ด ก็จะต้องละสังขาร
ของตนลงที่ภูมินั้นๆ เช่น พวกเราๆ ท่านๆ
ก็คงจะทอดสังขารลงบนมนุษย์ภูมินี้นี่เอง
ที่ไหนก็ไม่รู้ได้ ส่วนพระอรหันต์ที่รู้เวลา
ที่ ท ่ า นจะปริ นิ พ พาน ก็ อ าจเลื อ กที่ ที่ จ ะ
ปรินพิ พานได้ เช่น พระอัญญาโกณฑัญญะ
ท่ า นเลื อ กปริ นิ พ พานที่ ส ระฉั ท ทั น ต์ ใน
ป่ า หิ ม พานต์ (ทิ้ ง ให้ ช ้ า งป่ า ที่ ค อยดู แ ล
อุปัฏฐาก ร้องไห้กันทั้งโขลง) พระสารีบุตร
ท่านเลือกที่จะปรินิพพานที่บ้านโยมแม่ของ
ท่าน ในห้องที่ท่านได้เกิด (เพื่อจะได้มอบ
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อมตธรรมแก่โยมแม่เป็นโอกาสสุดท้าย) หรือพระอานนท์เลือกปรินิพพานกลางอากาศ บน
แม่น�้ำโรหิณีโดยเหาะขึ้นไปกลางอากาศ นั่งสมาธิ เข้าอภิญญาเตโชกสิณ แล้วปรินิพพาน
เป็นการท�ำฌาปนกิจสรีระของท่านเองให้เสร็จภายในตัว (เพื่อให้อัฐิของท่านได้กลายเป็น
พระธาตุ ตกลงสองฟากฝั่งแม่น�้ำ ให้ญาติทั้งสองฝ่ายได้แบ่งไปบูชาเท่าๆ กัน) ในกรณีนี้
แม้พระอานนท์จะปรินิพพานในที่ที่ไม่เคยมีสัตว์ตายมาก่อน (คือในกลางอากาศ) แต่ก็ยัง
อยู่ในภูมิเดิมเหมือนกัน
จะมีพิเศษอยู่รูปเดียวเท่านั้น
เท่ า ที่ เ คยอ่ า นพบในพระไตรปิ ฎ ก
ก็คอื พระราหุล เหตุทที่ ่านแปลกกว่า
ใครเพื่อน ก็คือ ท่านเกิดที่ภูมิมนุษย์
แต่กลับเลือกทีจ่ ะขึน้ ไปปรินพ
ิ พาน
บนภูมิสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ บนพระ
แท่นบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ อันเป็นที่
ประทับของพระอินทร์ ท่านต้องการจะสื่อถึงอะไร ? มาลองวิเคราะห์กันดู พระราหุลนั้น
ท่านเป็นพระโอรสโดยสายโลหิตของพระพุทธเจ้า เมื่ออายุ ๗ ขวบ พระมารดา ยโสธรา
พิมพาส่งพระราหุลกุมารให้ไปทูลขอพระราชทานทรัพย์แห่งรัชทายาทกับพระพุทธเจ้า
พระพุทธองค์ทรงพิจารณาแล้วเห็นว่า ทรัพย์ที่ราหุลทูลขอนั้น เป็นโลกียทรัพย์ ยังเป็นไป
กับวัฏฏะ ประกอบไปด้วยความคับแค้น อริยทรัพย์ย่อมจะประเสริฐกว่า จึงทรงมุ่งหมาย
ที่จะมอบโลกุตตรทรัพย์ให้พระราหุลแทน
พระพุทธองค์ทรงมอบราหุลกุมารให้แก่พระสารีบุตร เพื่อบรรพชาให้เป็นสามเณร
(มีพระมหาโมคคัลลานะปลงพระเกศา และถวายผ้าย้อมน�้ำฝาด พระสารีบุตรถวายไตรสรณคมน์ พระมหากัสสปะเป็นพระอาจารย์ผใู้ ห้โอวาท) นับตัง้ แต่วนั ทีบ่ วช ทุกๆ เช้า สามเณร
ราหุลจะลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ กอบทรายขึ้นมาเต็มก�ำมือ แล้วตั้งปรารถนาว่า ‘ในวันนี้ ขอเรา
พึงได้โอวาทและพระอนุสาสนี มีประมาณเท่าทรายนี้ จากพระศาสดาและพระอุปัชฌาย์
อาจารย์’ ท่านมีความเคารพในการศึกษาและพระอุปัชฌาย์มาก จนพระพุทธองค์ได้ทรง
แต่งตั้งท่านไว้ในต�ำแหน่งเอตทัคคะทางผู้ใคร่ในการศึกษา
เรื่องที่น่าสังเกตคือ ราหุลกับรัฐปาล เป็นเพื่อนสนิทกันมาในอดีตชาติอันยาวนาน
ได้เคยเกิดเป็นคฤหบดี ที่ชอบให้ทานด้วยกันทั้งคู่ ได้ตั้งความปรารถนามาพร้อมๆ กัน
ในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ โดยในตอนนั้น ราหุลเกิดเป็นพญานาคราช
และรัฐปาลเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราช ราหุลเห็นพระโอรสของพระพุทธเจ้าปทุมุตตระแล้ว

ธีรปัญโญ

97

ประทับใจ ส่วนรัฐปาลเห็นภิกษุผบู้ วชด้วยศรัทธาแล้วประทับใจ ทัง้ สองสหายได้สง่ั สมบารมี
เรื่อยมา จนในชาติสุดท้าย ราหุลเกิดเป็นพระโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ และรัฐปาลเกิดใน
สกุลผู้สมานรัฐที่แตกแยก ภายหลังฟังธรรมออกบวช แล้วได้เป็นเอตทัคคะของผู้ออกบวช
ด้วยศรัทธา (ถึงขนาดว่าถ้าไม่ได้บวชก็ยอมตายเสียดีกว่า) ตัวอย่างของสองสหายนี้ นับว่า
น่าสนใจ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการศึกษาและศรัทธา ที่เป็นสหายอย่าง
แนบแน่นกันมาโดยตลอด แบบศรัทธาแต่ไม่ศึกษา หรือศึกษาแต่ไม่ศรัทธา คงหาไม่มี
ในสมัยก่อน จะมีก็แต่สมัยใหม่นี้แหละ ที่ศรัทธาหรือศึกษามาเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
อย่างเดียวได้ ขอย�้ำว่าศรัทธาและการศึกษา จะต้องมาคู่กันเสมอ การศึกษาจะช�ำระ
ไม่ให้ศรัทธางมงาย ในขณะเดียวกันศรัทธาจะช�ำระการศึกษาให้บริสุทธิ์ ไม่ใช่ศึกษาเพื่อ
หวังลาภสักการะ แต่ศึกษาเพื่อความสงบ เพื่อจุดจบ คือ พระนิพพาน
ขอเสนอว่า การที่ท่านพระราหุลเลือกปรินิพพานที่แท่นพระที่นั่งของพระอินทร์
ก็เพื่อที่จะฝากย�้ำอนุชนรุ่นหลัง ให้เห็นความส�ำคัญของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้เองว่า ให้เป็น
ภูมสิ ถานที่ ทีส่ อื่ ถึงการศึกษา (ไตรสิกขา - สิกขาสาม) ก็คอื อธิศลี สิกขา อธิจติ ตสิกขา และ
อธิปัญญาสิกขา หรือก็คือ มรรคมีองค์ ๘ หรือจะขยายเป็นมรรค ๓๓ ตามที่แสดงไว้แล้ว
นั่นเอง ดังนั้นพวกเราทุกคนก็อาจเป็นพุทธชิโนรสเหมือนพระราหุลได้ ถ้าก้าวเดินบนเส้น
ทางแห่งการสิกขา คือเป็นโอรสทางธรรมของพระพุทธองค์ สวรรค์ที่เป็นอุดมคติของชาว
พุทธนั้น จึงมิใช่สถานที่ที่เอาไว้ใช้เสพสุข ที่เป็นวิบากผลของกรรมดีเท่านั้น แต่เป็นสถาน
ที่ท่ีไว้ให้ศึกษา เพื่อปฏิบัติตนให้พ้นทุกข์ ตามแนวทางของอริยมรรคคือทางสายกลางด้วย
อันมีพระนิพพานเป็นที่หมายสูงสุดนั่นเอง
ข้อปฏิบัติ คือ ไตรสิกขา จะต้องท�ำให้เกิดขึ้นให้มีขึ้น ถ้าใครไม่สามารถท�ำไตรสิกขา
ให้มขี นึ้ ภายในตนได้ ก็ถอื ว่าพลาดจากพระศาสนานี้ ไตรสิกขาจึงเป็นอีกชือ่ ของพระศาสนา
เพราะค�ำสอนของพระผู้มีพระภาคตลอด ๔๕ พรรษา ก็ประชุมรวมลงในไตรสิกขานั่นเอง
ดั ง ที่ ก ่ อ นที่ พ ระพุ ท ธองค์ จ ะทรงปริ นิ พ พาน ก็ ไ ด้ ต รั ส พระวาจาสุ ด ท้ า ย เรื่ อ งความ
ไม่ประมาทไว้ ในการยังกุศล (คือสิกขาสาม) ทัง้ ปวงให้ถงึ พร้อม เพราะฉะนัน้ ถ้าเราไม่เจริญ
ไตรสิกขา ก็เท่ากับเราไม่ได้อะไรจากพระศาสนานีเ้ ลย ถ้าเราปล่อยชีวติ ไปตามยถากรรม
เวลาส่วนใหญ่ก็จะถูกอกุศลนิวรณ์ท่วมทับ การไม่ปฏิบัติ ก็เท่ากับปล่อยให้กุศลของเรา
ค่อยๆ เสื่อมหายไปนั่นเอง และเราก็จะถอยห่างจากพระศาสนาออกไปเรื่อยๆ
ค�ำสอน เป็นสมบัติของพระพุทธเจ้า แต่การปฏิบัติหรือการเจริญไตรสิกขา
เท่านั้น จึงจะจัดเป็นสมบัติของเราได้อย่างแท้จริง ส่วนการที่เราจะปฏิบัติได้มาก
หรือน้อยนั้น ไม่ส�ำคัญเท่ากับการที่เราได้เริ่มต้นเดินบนทางแห่งมัคคมาณพ ทางสายกลาง
แห่งการศึกษา ทางมรรคาสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ได้เริ่มขึ้นแล้ว

98

วิถีมฆะ ชำ�ระทางสวรรค์

ธรรมะ ๓๓ : มัคคภาวนา
ธรรมะเป็นเรื่องสนุก เพราะไม่มี
อะไรที่ไม่ใช่ธรรมะ การมองทุกสิ่งให้เป็น
ธรรมะ จึงเป็นเรื่องที่น่าท้าทาย อย่างน้อย
ก็ส�ำหรับผู้ที่รู้วิธีมอง เพราะธรรมะ แปลว่า
เหตุ ก็ได้ การมองให้เป็นธรรมะ คือ มอง
ไปที่เหตุ ซึ่งจะต่างจากการมองแบบตัณหา
ที่จะท�ำให้เป็นปัญหา เพราะมองหาแล้ว
จะตัน ไม่เหมือนมองแบบธรรมะ คือ มอง
แบบค้นหา (หาไปที่ต้นเหตุ) คือ สืบสาว
หาเหตุและปัจจัย ซึ่งเป็นวิธีคิดอย่างหนึ่ง
ของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้มาตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้า การมองแบบนี้ จะท�ำให้ความ
เป็นตัว เป็นตน เป็นเรา เป็นเขา ลดลง
เพราะเมื่อมีเหตุก็เกิดมีข้ึน หมดเหตุก็ไม่มี
อยากให้มีอะไร ก็ต้องสร้างเหตุอันนั้น สิ่งต่างๆ มันจึงมีนิยามของมันเอง มีสภาวะที่เป็น
ไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเอง ถ้าพบแล้วก็จะทะลุปรุโปร่ง โยงใยถึงกันหมด ท�ำให้ใจ
ว่าง โล่งโปร่ง เบาสบาย (ที่เรียกกันว่าบุญ) ตรงกันข้ามกับภาวะติดข้อง พร่ามัว วุ่น ขุ่น
หมองข้องใจ (ที่เรียกว่าบาป) เอาละ มาค้นหา เหตุปัจจัยของธรรมะ ๓๓ กันต่อดีกว่า

มัคคภาวนา

ค�ำถามที่ทิ้งค้างไว้ ในเรื่องธรรมะ ๓๓ ตอนแรกก็คือ
ท�ำไมสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาและดาวดึงส์ ต้องอยู่บนยอดเขาสิเนรุ ?
สุเมรุกับสิเนรุนั้น ใช้แทนกันได้ บาฬีใช้ สิเนรุ แต่ไทยนิยมเรียกเขาพระสุเมรุ
เป็นราชาแห่งภูเขา ตามคติพราหมณ์ว่ากันว่า เขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางจักรวาล และ
เป็นที่อยู่ของทวยเทพ ยุคหลังๆ มา ก็ว่าเป็นที่อยู่ของพระศิวะบ้าง ทางฝั่งกรีกเรียกว่า เขา
โอลิมปุส (Olympus) ทีอ่ ยู่ของเทพซุส (Zeus) ส่วนทางจีนว่าเป็นทีต่ งั้ ของเทียนกง พระราชวัง
สวรรค์ ซึ่งเป็นที่อยู่ของเง็กเซียนฮ่องเต้ ประมุขแห่งฟ้า คติพราหมณ์นั้น พระมหากษัตริย์
ถือกันว่าเป็นสมมติเทพจุติมาจากสวรรค์ เวลาสวรรคต จะถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ที่พระเมรุมาศ (เมรุทอง) นี้ เพื่อส่งเสด็จกลับคืนไปสู่สวรรค์ แต่โบราณกาลมา ชาวไทยก็
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รับคตินี้มาใช้ด้วย เห็นได้จากการที่มีการเผาศพที่ “เมรุ” (อ่านว่า เมน) แต่เราเป็นชาวพุทธ
ไม่ใช่พราหมณ์กันมานานแล้ว ชาวพุทธที่แท้นั้น อุดมคติของชีวิตจึงมิใช่เข้าไปรวมกับเทพ
หลังความตายเหมือนกับพวกพราหมณ์ แต่เป็นการเข้าถึงพระนิพพานในปัจจุบันชาติ คือ
นิพพาน (ดับ) กิเลสได้ แม้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน และปรินิพพานวางขันธ์ได้โดย
ดับสนิทเมื่อสิ้นชีวิต

มาวิเคราะห์ศัพท์ “สิ เนรุ” ตามคติพุทธกันดูดีกว่า
ตั้งวิเคราะห์ศัพท์ได้ว่า สินาติ สุจึ กโรติ เทเวติ สิเนรุ ภูเขาที่ช�ำระพวกเทพให้
สะอาด (สินา ธาตุ โสเจยฺเย ในความหมายว่าท�ำให้สะอาด เอรุ ปัจจัย) ธาตุ สินา นี้ใน
ภาษาไทยเรามาใช้ในค�ำว่า สรงสนานร่างกาย แปลว่า อาบน�้ำช�ำระร่างกาย
ความหมายในที่นี้ น่าจะหมายถึง การช�ำระจิตใจให้บริสุทธิ์ คือท�ำเทพให้สะอาด
หมดจดนั่นเอง เทพมี ๓ ประเภท คือ สมมติเทพ อุปปัตติเทพ และวิสุทธิเทพ มาดูทีละ
อัน การช�ำระสมมติเทพ คือการช�ำระพวกมนุษย์ที่มีความเป็นอยู่แบบเทพ เช่น พระราชา
หรือพวกมนุษย์ที่มีความรู้ในทางโลกต่างๆ ขั้นเทพ เช่น พวกมนุสสเทโว ทั้งหลาย หรือ
การช�ำระอุปปัตติเทพ คือเทพทั้ง ๖ ชั้น ที่เป็นเทพโดยการอุบัติ ที่มาฟังพระสัทธรรม ให้
เป็น วิสุทธิเทพ (เป็นเทพเพราะความบริสุทธิ์จากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง) ก็คือให้เป็นพระ
อรหันต์นั่นเอง
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สรุปได้ว่า อรรถที่หมายเอาในบทความนี้คือ
สินาติ สุจึ กโรติ วิสุทธิเทเวติ สิเนรุ,โพธิปกฺขิยธมฺมสมูโห
เรียก สิเนรุ เพราะช�ำระ (ให้เป็น) วิสทุ ธิเทพ ซึง่ ก็คอื การรวมกันของโพธิปกั ขิยธรรม
๓๗ นั่นเอง
สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา (๔) รวมกับชั้นดาวดึงส์ (๓๓) ได้ตัวเลข ๓๗ ประกอบ
ขึ้นเป็นเขาสุเมรุ จึงเท่ากับจ�ำนวนโพธิปักขิยธรรมพอดี
ตัวเลข ๗ นั้น จะโยงกับพระอภิธรรมและกับภูเขาพระสุเมรุอยู่บ่อยครั้ง มีสัตตบริภณ
ั ฑ์ ๗ (ภูเขาย่อยๆ ๗ ลูก ทีร่ ายล้อมเขาพระสุเมรุ) สือ่ โยงไปถึง พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
(สํ วิ ธา ปุ ก ย ป) พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ดาวดึงส์ ในพรรษาที่ ๗ และ โพธิปักขิยธรรม ก็มี
ธรรมทั้งหมด ๗ หมวดด้วยกัน แม้ วิสุทธิ ซึ่งเป็นความหมายของสิเนรุ ที่แปลว่าท�ำให้
บริสุทธิ์ก็มี ๗ ขั้น ตามคัมภีร์วิสุทธิมรรค มีดังนี้ สีลวิสุทธิ ความหมดจดแห่งศีล จิตตวิสทุ ธิ ความหมดจดแห่งจิต ทิฏฐิวสิ ทุ ธิ ความหมดจดแห่งทิฏฐิ กังขาวิตรณวิสทุ ธิ ความ
หมดจดแห่งญาณเป็นเหตุข้ามพ้นความสงสัย มัคคามัคคญาณทัสสนวิสทุ ธิ ความหมดจด
แห่งญาณที่รู้เห็นว่าเป็นทางหรือมิใช่ทาง ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่ง
ญาณอันรู้เห็นทางด�ำเนิน ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ คือ ความรู้
ในอริยมรรค ๔ หรือมรรคญาณ นั่นเอง
ท�ำไมต้องเป็น “พระอภิธรรม” ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่เทวดา บนยอด
เขาสุเมรุ ?
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ เป็นธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้ คือ เกื้อกูลแก่การ
ตรัสรู้, ธรรมที่เกื้อหนุนแก่อริยมรรค โพธิปักขิยธรรมนี้ ตามทั่วไปในพระไตรปิฎก ตรัสไว้
เพียงเป็นค�ำรวมๆ โดยไม่ได้ระบุชื่อองค์ธรรม นอกจากในสังยุตตนิกายแห่งพระสุตตันตปิฎก ที่มีพุทธพจน์ตรัสระบุไว้ว่า ได้แก่ อินทรีย์ ๕ และในคัมภีร์วิภังค์แห่งพระอภิธรรม
ปิฎก ซึ่งไขความว่า โพธิปักขิยธรรม ได้แก่ โพชฌงค์ ๗ ธรรมชุดนี้ เมื่อตรัสระบุชื่อทั้งชุด
ในพระสูตร ทรงเรียกว่า เป็นอภิญญาเทสิตธรรม คือเป็นอภิญญาเทสิตธรรม ๓๗ และใน
พระอภิธรรม ท่านแสดงไว้ว่าธรรม ๓๗ ประการนี้เป็น สัทธรรม นอกจากนี้ ธรรม ๓๗
ประการชุดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็น สันติบท คือ ธรรมที่เป็นไปเพื่อการบรรลุสันติ (รวมทั้งเป็น
อมตบท และนิพพานบท เป็นต้น และเป็นเสรีธรรม หรือธรรมเสรี) ในพระวินัยปิฎก ท่าน
แสดงธรรม ๓๗ ประการนี้ไว้ เป็นค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า มรรคภาวนา ต่อมาในคัมภีร์
ชั้นอรรถกถา รวมถึงวิสุทธิมัคค์ จึงระบุและแจกแจงไว้ชัดเจนว่า โพธิปักขิยธรรม ๓๗
ประการ ได้แก่ธรรม ๗ หมวดเหล่านี้ คือ สติปัฏฐาน ๔ , สัมมัปปธาน ๔ , อิทธิบาท ๔ ,
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อินทรีย์ ๕ , พละ ๕ , โพชฌงค์ ๗ , มรรคมีองค์ ๘ จะเห็นได้ว่า อภิ (ญญาเทสิต) ธรรม
ถ้าเอาในวงเล็บ (ญญาเทสิต) ออก ก็จะเรียกสั้นๆ ได้ว่า อภิธรรม ความรู้ที่พระพุทธองค์
ทรงรู้แจ้งเองแล้วทรงน�ำมาตรัสแสดง หมายเอาแบบเฉพาะก็คือธรรมที่ประกอบกับมรรค
ปัญญาในการตรัสรู้นนั่ เอง แต่ปญ
ั ญาก็มไิ ด้ทำ� งานคนเดียว ต้องมีสหายมาช่วย ถ้าเราเทียบ
มฆมาณพ (ซึง่ ต่อมาได้เป็นพระอินทร์) กับสติและปัญญา ในมรรคภาวนา ในช่วงทีเ่ พิง่ เริม่ ต้น
จะต้องใช้สติเป็นหลัก (พระพุทธองค์จงึ ตรัสเรือ่ งมฆมาณพไว้ในความไม่ประมาท) สตินทรีย์
นีก้ ม็ กี ารเจริญพัฒนามาเป็นล�ำดับ จนถึงทีส่ ดุ จะไปจบลงทีป่ ญ
ั ญินทรีย์ เพราะในการท�ำงาน
นั้น สติ จะเป็นตัวเด่นในชั้นโลกียะ (เพราะสติในมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นโลกียะ) ส่วน
ปัญญา จะเป็นตัวเด่นในชั้นโลกุตตระ (เพราะโลกุตตรมรรค มีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์แรก)
เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะเข้าใจตัวเรื่องทั้งหมดในบทความตอนที่ ๑ ได้ดีขึ้นว่า
ท�ำไมพระอินทร์จึงต้องมีพระชายาตั้ง ๔ องค์ ?
ก่ อ นอื่ น เรามาดู ชื่ อ ชายา แต่
ละองค์ของมฆมาณพ หรือพระอินทร์
กันก่อนว่า หมายถึงอะไร
สุชาดา : สุ + ชาต “ผูเ้ กิดดีแล้ว” :
เกิดที่เห็นได้ชัดก็คือร่างกายเกิด (นาง
สุ ช าดาวั น ๆ ก็ เ อาแต่ แ ต่ ง หน้ า แต่ ง ตั ว
ไม่ท�ำอย่างอื่น เมื่อตาย จึงไปเกิดเป็น
นกกระยาง ได้มองเงาหน้าตัวเองในน�้ำ
ทั้งวัน) ----> กาย
สุนันทา : สุ + นนฺท “ผู้เพลิดเพลินดีแล้ว” นางสุนันทาขุดสระโบกขรณี ซึ่งสื่อ
ถึงเวทนา พระพุทธเจ้าเปรียบเวทนาเหมือนฟองน�้ำ : ---> เวทนา
สุจิตตา : สุ + จิตฺต “ผู้มีจิตดีแล้ว” นางสุจิตตาปลูกสวนผลไม้ สื่อถึงจิตที่ออก
ผลเป็นวิบาก : -----> จิต
สุธัมมา : สุ + ธมฺม “ผู้มีธรรมดีแล้ว” นางสุธัมมาฉลาดหลักแหลม ออกอุบาย
ให้ศาลาที่ ๓๓ สหายช่วยกันสร้าง กลับได้ชื่อของนางว่าสุธัมมศาลา : ----> ธรรม
มาตรงพอดีกับอนุปัสสนา ๔ ซึ่งเป็นหมวดแรกใน ๗ หมวดของโพธิปักขิยธรรม
๓๗ คือ
สติปัฏฐาน ๔ อันประกอบไปด้วย กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา
และธัมมานุปัสสนา จะเห็นได้ว่า สตินทรีย์ (พระอินทร์คือสติ) ก็ต้องบ่มให้กล้าแกร่งด้วย
อนุปัสสนาทั้ง ๔ ด้านนี้
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โดยกายานุปัสสนาจะละสุภวิปลาส เวทนานุปัสสนาละสุขวิปลาส จิตตานุปัสสนา
ละนิจจวิปลาส และธัมมานุปัสสนาละอัตตวิปลาส
ที่นี้ก็คงตอบได้ว่า ท�ำไมมฆมาณพจึงใช้เวลามากที่สุดอยู่กับนางสุชาดา ที่เป็นทั้ง
ภรรยาสาวสวยและเป็นทั้งญาติของตน (ลูกของลุง) และเมื่อมาเป็นพระอินทร์ ก็อยู่กับ
นางสุชาดามากทีส่ ดุ จะไปไหนก็ต้องพาไปด้วยกัน เพราะ กายานุปสั สนา (เช่น อานาปานสติ
ซึ่งอยู่ในหมวดกายานุปัสสนาด้วย) นั้นส�ำคัญที่สุด โดยเฉพาะในระดับที่เริ่มท�ำกรรมฐาน
พระพุทธเจ้าเองก็มีปกติอยู่ในอานาปานสติวิหารธรรมอันนี้
ในชาดก ช่วงที่พระโพธิสัตว์บ�ำเพ็ญบารมีเพื่อมาเป็นพระพุทธเจ้า ที่มีหลักฐาน
ในพระไตรปิฎกทั้งสิ้น ๕๔๗ ชาตินั้น เคยเกิดเป็นพรหม - ท้าวสักกะ - และเทวดา ๖๙ ชาติ
เคยเกิดเป็นมนุษย์ ๓๕๓ ชาติ และ เคยเกิดเป็นสัตว์เดียรัจฉานต่างๆ ๑๒๕ ชาติ
ก็ในจ�ำนวนชาดกเหล่านี้ เคยเกิดเป็นพรหม ๔ ชาติ เคยเกิดเป็นท้าวสักกะ ๒๑ ชาติ
เคยเกิดเป็นเทวราชาเทพบุตร ๗ ชาติ เคยเกิดเป็นเทวดา ๓๗ ชาติ เคยเกิดเป็นพระราชา
๓๗ ชาติ (สังเกตตัวเลข ๗ และ ๓๗ ซึ่งปรากฏบ่อยมากเมื่อมาเกี่ยวกับเทพเทวดา เป็น
บุคลาธิษฐานของการสั่งสมบารมี ก่อนจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า) ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ในหนังสือประตูสู่ชาดก
ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปอ่านเรื่องมฆมาณพในธรรมะ ๓๓ ตอนแรกอีกครั้ง โดยค่อยๆ
วิเคราะห์ศัพท์ไปทีละตัว ก็จะพบข้อสังเกตดังต่อไปนี้
เริ่มแรกทีเดียว ให้สังเกตถิ่นที่อยู่ของมฆมาณพ อันมีความหมายทางธรรมแฝง
ไว้ด้วย คือ
บ้านอจลคาม อจล = น + จล ไม่ + เคลื่อน เป็น ชื่อของ อจลศรัทธา (ศรัทธาที่
ไม่หวั่นไหว) ซึ่งเป็นคุณธรรมมีอยู่ในพระโสดาบัน อันเป็นขั้นแรกของพระอริยเจ้า
ในเมืองมคธรัฐ มคธ = มคฺค + ธร “ทรงไว้ซึ่งมรรค” โดยขออนุญาตตั้งวิเคราะห์
เองในบริบทนี้ว่า มคฺคํ ธาเรตีติ มคโธ และเรื่องมฆมาณพนี้ เมื่อติดตามมาโดยตลอดแล้ว
จะพบว่า เขาคือ “ผูส้ ร้างทาง” มาตัง้ แต่ตน้ ถ้าเป็นภาษาบาฬีจะเรียกว่า “มัคคมาณพ” ก็ได้
(มัคค - หนทาง + มาณพ - ชายหนุ่ม) ต้องท�ำความเข้าใจกันก่อนว่า ไม่นานมานี่เอง ที่
การเรียนรู้ของเราเปลี่ยนจาก ‘วัฒนธรรม พูด - ฟัง’ มาเป็น ‘วัฒนธรรม เขียน - อ่าน’
ถ้าใช้ ‘ตา’ ดู มฆ กับ มัคค ดูจะต่างกัน แต่ถ้าใช้ ‘หู’ ฟัง จริงๆ แล้ว มฆ กับ มัคค ออกเสียง
ใกล้กันมาก สมัยพุทธกาลนั้น เราฟังธรรมกันมากกว่าอ่านธรรมอย่างทุกวันนี้ ประวัติ
ของมฆมาณพ เกี่ยวพันกับการสร้างทาง แผ้วถางทาง และช�ำระทาง มาโดยตลอด ตั้งแต่
เริ่มเอาเท้าเกลี่ยพื้นที่ให้สะอาด สร้างถนนหนทาง สร้างสะพาน ซึ่งเป็นรูปธรรม จนไปถึง
ทางที่เป็นนามธรรม เช่น ทางที่น�ำไปสู่สวรรค์ และมรรค (ทาง) ผล นิพพาน ในที่สุด
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พูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่า มฆมาณพ คือบุคลาธิษฐานของ โลกียมรรค ก็น่าจะกล่าวได้
คือปกติเวลาเราใช้ค�ำว่า “มรรค” นั้นจะหมายถึง “โลกุตตรมรรค” เป็นส�ำคัญ แต่ส�ำหรับ
ผู้ยังใหม่ในหนทาง จึงมีค�ำจ�ำกัดความของมฆมาณพ ให้เป็นตัวแทนของมรรคในส่วนของ
โลกียะมาประกอบด้วย ผู้เขียนเคยพาญาติโยมไปนมัสการสังเวชนียสถานที่อินเดีย ได้
สังเกตว่า คนอินเดียบางคน ชอบมากวาดถนนหนทางให้สะอาด ทั้งที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่กวาด
ก็อดคิดไม่ได้ว่า พวกเขาหรือพวกเธอเหล่านี้ก�ำลังสร้างทาง ก�ำลังช�ำระทางไปสวรรค์
หรือจะเรียกพวกเขาเหล่านี้ว่า มฆมาณพ บ้าง ก็คงไม่ผิด
และถ้าจะเรียก มฆสตรี บ้างจะได้ไหม ก็คงเป็นเรื่องปัญหาทางหลักเกณฑ์
ไวยากรณ์พอดี มคฺค เป็น ปุงลิงค์ ใช้ว่า มคฺโค จึงต้องเข้ากับ มาณโว แต่มรรคนั้น สามารถ
เจริญได้ ทั้งหญิงและชายไม่จ�ำกัดเพศ ขณะ
มรรคเกิดนั้น มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ เป็น
โลกุตตรธรรม พ้นจากสภาวะความเป็นหญิง
เป็นชาย ในการท�ำงานของพระเสขบุคคลนั้น
กล่าวได้ว่า มรรคจิตทั้ง ๔ นั่นแหละ เป็น
จิตของพระเสขบุคคล ผู้ยังมีการปฏิบัติใน
สิกขา ๓ ดังนั้น มฆมาณพ โดยที่สุดแล้ว ก็
น่าจะสื่อถึงการท�ำงานของพระเสขบุคคล
ผู ้ อ ยู ่ ใ นหนทางของการศึ ก ษานั่ น เอง ค� ำ
จ�ำกัดความนี้ ส�ำหรับบุคคลทั่วไปก็น่าจะพอ
ท�ำความเข้าใจได้ แต่ส�ำหรับผู้ที่มีพื้นความรู้
พระอภิธรรม จะสามารถวิเคราะห์องค์ธรรม
ของดาวดึงส์ตามนัยที่ได้จากการศึกษาพระ
อภิธรรมต่างๆ ให้ละเอียดมากขึ้นได้ ดังนี้
นั ย แรก ชื่อ เทพ ๓๓ ในชั้น ดาวดึง ส์ คือ เจตสิก ที่มีป ระกอบในกุ ศ ลจิต ทั้ ง
หลาย มีอัญญสมานเจตสิก ๑๓ และ โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ รวมเป็น ๓๒ และถ้า
เป็นกุศลจิตที่เป็นญาณสัมปยุตด้วยแล้ว ก็จะมี ปัญญินทรีย์ ซึ่งก็คือพระอินทร์นั่นเอง
เข้าประกอบด้วย (ส่วน วิรตี ๓ และ อัปปมัญญา ๒ เป็น อนิยตโยคีเจตสิก แปลว่า เข้า
ประกอบแบบไม่แน่นอน จึงไม่ได้นับเข้าในชื่อ เทพ ๓๓ นี้ และอีกประการหนึ่ง จิตที่เจริญ
วิปัสสนา วิรตี ๓ เกิดขึ้นไม่ได้ เพราะไม่มีสิ่งที่ต้องเว้นมาเป็นอารมณ์ ส่วนอัปปมัญญา ๒
ซึ่งมีสัตวบัญญัติเป็นอารมณ์นั้น ก็ไม่ได้เกิดในขณะที่ท�ำวิปัสสนาเช่นกัน) ตามนัยนี้ จะได้
ชื่อเพื่อนของมฆมาณพ ดังนี้คือ ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย์
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มนสิการ วิตก วิจาร อธิโมกข์ วิริยะ ปีติ ฉันทะ สัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ อโลภะ อโทสะ
ตัตรมัชฌัตตตา กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา
กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา
รวมกับมฆมาณพคนสุดท้าย ที่ได้กลายเป็นพระอินทร์คือ ปัญญินทรีย์ ๑ รวมได้เป็น
เทพ ๓๓ ตาวติงสะพอดี โดยนัยนี้ กุศลจิตก็คือ สุธัมมศาลา ที่สหายทั้ง ๓๓ ตน ช่วยกัน
สร้างนั่นเอง โดยมฆมาณพและเพื่อนๆ เป็นเจตสิกที่ประกอบกันอยู่ในนั้น
นัยที่ ๒ ชื่อเทพ ๓๓ ในชั้นดาวดึงส์ ทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ คือ เจตนากรรม ๓๓
คือ อกุศลจิต ๑๒ + กุศลจิต ๒๑
โดยนัยนี้จะเห็นความแยบยลของเทวา (สุร) และอสูร ซึ่งต่างฝ่ายต่างท�ำสงคราม
ขับเคี่ยวกันอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่มีใครแพ้ใครชนะกันโดยเด็ดขาด ต่างผลัดกันแพ้ผลัดกัน
ชนะเรื่อยมา ถ้ามีความรู้ทางพระอภิธรรมนิดหน่อย ก็จะพอรู้ว่าแค่มหากุศล ๘ คงจะสู้
ฝ่ายอกุศลที่มี ๑๒ ไม่ได้ (๘ ต่อ ๑๒) แต่ถ้าเมื่อใด ได้มหัคคตจิตอีก ๙ มาช่วย ก็จะท�ำให้
ได้เปรียบกว่าพวกอสูร (กลายเป็น ๑๗ ต่อ ๑๒) และถ้าได้โลกุตตรกุศล หรือมรรคทั้ง ๔ มา
ช่วยอีกแรง ก็จะสามารถท�ำลายอกุศลได้โดย โสดาปัตติมรรค ท�ำลายอกุศลจิตได้ ๕ ดวง
คือ โลภทิฏฐิคตสัมปยุตจิต ๔ กับ วิจิกิจฉาสัมปยุตจิต ๑ ถ้าอนาคามิมรรค จะท�ำลาย
โทสมูลจิตลงได้อีก ๒ ดวง ส่วนอกุศลที่เหลืออีก ๕ ดวงคือ โลภทิฏฐิคตวิปปยุตจิต ๔
และอุทธัจจสัมปยุตจิต ๑ ถูกท�ำลายด้วยอรหัตตมรรคซึ่งเป็นยอดของกุศล คือเป็นกุศล
ดวงสุดท้ายก็สามารถเอาชนะอสูรได้โดยเด็ดขาด เกิดเวชยันต์ ที่สุดของสงครามได้ในที่สุด
(เวชยันต์เป็นชื่อปราสาทของพระอินทร์ มาจาก วิชย - วิชัย + อนฺต - ที่สุด)
และโดยนัยท�ำนองนี้ ท�ำให้เข้าใจได้ว่า ท�ำไมสวรรค์ชั้นนี้จึงอาจจะมีชื่อดาวดึงส์
มาก่อนทีพ่ วกมฆมาณพจะขึน้ มาเกิดเสียอีก นัน่ ก็คงเป็นเพราะพวกอสูรก็เคยท�ำบุญมาแบบ
เดียวกับมฆมาณพนั่นแหละ แต่ภายหลังเกิดความประมาท (แสดงโดยรูปธรรมในต�ำนาน
ก็คือ ไปดื่มน�้ำสุราทิพย์เข้า) ก็เลยต้องตกลงมา ตั้งเป็นชั้นภูมิของตนขึ้นใหม่ชื่อชั้นอสูร
(หมายเหตุ : กรุงเทพฯ เองก็ควรระวังตัวกันไว้ถ้าเราประมาทกันต่อไป เราก็อาจ
จะกลายเป็น กรุงอสูรไปแล้วโดยไม่รู้ตัว ซึ่งอาจต้องรอดูเวลาต้นไม้ประจ�ำชั้นภูมิออกดอก
ผล ก็จะรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ชั้นไหน ถ้าเป็นชั้นดาวดึงส์ต้นไม้ประจ�ำชั้นภูมิคือ ต้นปาริฉัตร
หรือ ปาริชาติ เวลาออกดอกผลจะหอมหวาน เพราะวิบากของกุศลส่งผลให้เป็นสุข แต่ถ้า
พวกเราตกลงมาสู ่ ชั้น อสู ร แล้ ว ต้ น ไม้ ป ระจ� ำ ชั้น ภู มิคือ ต้ น จิต ตปาฏลิ ซึ่ง แม้ ล� ำ ต้ น จะ
คล้ายคลึงกับต้นปาริฉัตร แต่ดอกผลจะต่างกันมาก เพราะเมื่อวิบากของอกุศลให้ผล
จะเป็นทุกข์ ขมขื่นและเผ็ดร้อน)
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เรือ่ งการต่อสู้กนั ระหว่างกิเลสกับมรรคนี้
หลวงพ่อชา ท่านได้เคยสอนไว้ว่า
“มรรคกั บ กิ เ ลสนี่ มั น เป็ น ของฆ่ า กั น
กิเลสที่ไม่ได้ถูกฆ่า ก็จะเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆ
บัดนี้เราจะมาแยกทางกันกับความเห็นผิด กับ
กิเลส ออกมาเดินทางมรรค มรรคเป็นปฏิปักษ์
กับกิเลส มันจะฆ่ากิเลสนะ ใจเฮามันเป็นกิเลส
อยู ่ มั นบ่ฮู ้จั กอีหยัง แต่ อย่ า ไปถือว่ า เป็นของ
เฮานะ มันไม่มีของเฮา มาตั้งมรรคขึ้นโลด มันก็
ต้ อ งมารบกั น แล่ ว บ่ า นี่ ๒ อั น มั น เกิ ด ที่ จิ ต
ของเจ้าของ เห็นผิดเห็นชอบ ถกเถียงกันตลอด
เวลา ทุกวัน เดี๋ยวอย่างนั้น เดี๋ยวอย่างนี้ ความ
เห็นผิด ความเห็นถูก กิเลสกับมรรค นี่ มันเป็น
ปฏิปักษ์กันอย่างนี้” (“ว่าเรื่องการปฏิบัติ” หลวงพ่อชา - ภาษาอีสาน)
ข้อสังเกตเพิ่มเติม ในธัมมสังคณี ซึ่งเป็นคัมภีร์พระอภิธรรมเล่มแรก ขึ้นต้นด้วย
กตเม ธมฺมา กุสลา (กุศลธรรมเป็นไฉน ?) เวลาท่านจ�ำแนก โลกุตตรจิตดวงแรกนั้น จะได้
องค์ประกอบที่มีองค์ธรรมทั้งหมด ๓๓ อย่าง ถ้ารวมกับ เยวาปนกธรรม (ธรรมเหล่าอื่นใด)
อีก ๔ ก็จะรวมได้ ๓๗ (สังเกตตัวเลข ๓๓ กับ ๓๗ ที่มาปรากฏที่นี่อีก)
ส่วนการจ�ำแนกการตรัสรู้โสดาปัตติมรรคนั้น ท่านจ�ำแนกได้ถึง สหัสสนัย (มี
๑๐๐๐ นัย) ก็มาพ้องกับชื่อพระอินทร์ที่ชื่อสหัสสนัย (มีพันตา) อีก [สหัสสะ = ๑๐๐๐ ส่วน
นัย นั้น จะแปลว่าตาก็ได้ แปลว่า นัยทางธรรม ก็ได้] น่าทึ่งว่ารายละเอียดในต�ำนานนั้น
สามารถเชื่อมโยงกันได้กับองค์ธรรมอย่างลงตัวพอดี ส่วนสหัสสนัยนั้น จะมีอะไรบ้างนั้น
ต้องศึกษาในธัมมสังคณี ซึ่งเป็นคัมภีร์แรกของพระอภิธรรม เพื่อจะตอบค�ำถามที่ว่า อะไร
คือ (โลกุตตร) กุศล พระพุทธองค์ได้แจกนัยไว้ดังนี้
ปฏิปทา / สุญญตะ / สุญญตมูลกปฏิปทา / อัปปณิหิตะ / อัปปณิหิตมูลกปฏิปทา
๕ นัย นี้ แต่ละนัยมี จตุกกนัย และ ปัญจกนัย จึงรวมได้ ๑๐ นัย แจกตามมหานัย
๒๐ จึงได้ ๒๐๐ นัย น�ำ ๒๐๐ นัยนั้นมาแจกตามอธิบดี ๔ (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) ได้
๘๐๐ นัย รวมกับ ๒๐๐ นัยแรก เป็น ๑๐๐๐ นัย ( ๔ มรรค ก็ ๔๐๐๐ นัย) พระอินทร์เป็น
พระโสดาบัน จึงเอา ๑๐๐๐ นัยแรก = สหัสสนัย
พวกเราชาวพุทธก็นา่ จะเรียนรูว้ ธิ บี รรลุเป้าหมายขัน้ แรกไว้สกั นัยสองนัยไหม รูแ้ ผนที่
ไว้ก่อน จะได้ไม่หลงทาง
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นัยที่ ๓ เป็นที่รู้กันว่า เทพที่อยู่บนเขาสุเมรุทั้งหมดนั้น รวมชั้นจาตุมหาราชิกา ๔
เข้ากับ ตาวติงส์ ๓๓ ก็จะได้เทพทั้งหมดเป็นตัวเลข ๓๗ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข ๓๗
กับสวรรค์นั้น มีให้เห็นในธาตุกถา คัมภีร์ที่ ๓ ของพระอภิธรรม เมื่อมีการแทนตัวเลขด้วย
อักษรในคาถา ตัวเลข ๓๗ ท่านจะแทนด้วยค�ำสัคคา (ซึ่งแปลว่าสวรรค์) ส = ๗, ค = ๓
(ในภาษาบาฬี เอาหน่วยย่อยไว้ข้างหน้า ) ยุคต่อมา ในคัมภีร์พระอภิธัมมัตถสังคหะ
ซึ่งอธิบายสภาวธรรมโดยย่อ ก็จะพบว่า มีคาถาที่สรุปว่า สตฺตตึสวิธํ ปุญฺญํฺ : บุญหรือ
กุศลธรรม ๓๗ (โลกียกุศล ๑๗ โลกุตตรกุศล ๒๐) โดยนัยนี้ ตัวเลข ๓๗ คือกุศลจิต
ทัง้ หมดทีส่ ามารถเกิดมีขนึ้ ได้ทงั้ หมด นับโดยละเอียดนัน่ เอง (มหากุศลจิต ๘ รูปาวจรกุศลจิต ๕ อรูปาวจรกุศลจิต ๔ โสดาปัตติมรรคจิต ๕ สกทาคามิมรรคจิต ๕ อนาคามิมรรคจิต ๕ อรหัตตมรรคจิต ๕)
แต่ถ้าจะนับเฉพาะกามาวจรกุศลและรูปาวจรกุศล (เพราะคงจะน้อยคนจริงๆ
ที่ไปถึงอรูปาวจรกุศล โดยเฉพาะในยุคนี้) ก็จะได้กามาวจรกุศลจิต ๘ รูปาวจรกุศลจิต ๕
และ มรรคจิต ๒๐ (นับแบบพิสดาร คือแจกแจงโลกุตตรออกตามฌานทั้งห้า) รวมทั้งหมด
ได้ จิต ๓๓ ดวง พอดี ที่เอาไว้สู้กับอกุศลจิต จนถึงมรรคจิต ก็จะสามารถท�ำลายอกุศลจิต
ลงได้เป็นขั้นๆ ตามล�ำดับ จนหมดกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง ในขั้นอรหัตตมรรค ในที่สุด
นัยที่ ๔ ถ้าดูที่อรหัตตมรรคจิตดวงทีส่ งู ทีส่ ดุ (ปัญจมฌานอรหัตตมรรคจิต) คือ
พูดง่ายๆ ได้ว่าจิตที่เป็นสุดยอดของความดีหรือบุญทั้งปวง จิตดวงนี้จะมีเจตสิกที่ประกอบ
ได้ทั้งหมด ๓๓ อย่าง
นัยที่ ๕ ถ้าจะมีค�ำถามว่า การไปเกิดเป็นเทพ ๓๓ นั้น ไปเกิดด้วยจิตดวงไหน ? ก็มา
ดูกนั ทีป่ ฏิสนธิจติ ในปฏิสนธิกาล มฆมาณพและพวก ท�ำมหากุศลไว้มาก เมือ่ ไปเกิดในสวรรค์
จึงไปเกิดด้วยมหาวิบากญาณสัมปยุต ประกอบด้วยโสมนัส (มหาวิบากดวงที่ ๑) จิตดวงนี้
เป็น ติเหตุกปฏิสนธิ มีพ้ืนจิตดีประกอบด้วยปัญญา สามารถเจริญฌานหรือสามารถ
บรรลุโลกุตตรธรรมได้ เป็นปัญญาที่สะสมมาแต่อดีตชาตินั่นเอง ซึ่งมีเจตสิกที่ประกอบ
ร่วมด้วยได้ ๓๓ ตัว พอดี และใน ๓๓ ตัวนี้ตัวที่ส�ำคัญที่สุดคือ ปัญญินทรีย์ นั่นเอง โดย
นัยนี้ พระอินทร์ คือ ปัญญาเจตสิก ส่วนเทพที่เหลือ คือเจตสิกที่ประกอบในติเหตุกปฏิสนธิ นั่นเอง และเมื่อจะบรรลุมรรค ซึ่งก็คือ มรรคจิตตุปบาท ซึ่งประกอบด้วยมรรค
จิต และ เจตสิกเข้าร่วมอีก ๓๖ ตัว รวมเป็น ๓๗ เท่ากับ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ พอดีอีก
โดยนัยนี้ โพธิปักขิยธรรม ก็คือ มรรคจิตตุปบาท ๓๗ นั่นเอง
เพื่อการท�ำความเข้าใจนัยนี้ ขอยกตัวอย่างพระพุทธพจน์ ที่ตรัสตอบชฏาภารทวาช
พราหมณ์มาเป็นตัวอย่าง (คาถานี้ พระพุทธโฆษาจารย์ได้น�ำไปใช้เป็นบทตั้งของคัมภีร์
วิสุทธิมรรคด้วย)
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ชฏาภารทวาชพราหมณ์ทูลถามว่า :
“หมู่สัตว์ยุ่งทั้งภายใน ยุ่งทั้งภายนอก ถูกความยุ่งพาให้นุงนังแล้ว
ข้าแต่พระโคดม เพราะเหตุนั้น ข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ว่า ใครพึงแก้ความ
ยุ่งนี้ได้ ฯ”
พระพุทธองค์ตรัสแก้ว่า :
สีเล ปติฏฺฐฺาย นโร สปญฺโญฺ		
จิตฺตํ ปญฺญฺญฺจ ภาวยํ
อาตาปี นิปโก ภิกฺขุ 			
โส อิมํ วิชฏเย ชฏํ ฯ
“นรชนมีปัญญาตั้งอยู่ในศีล เจริญจิตภาวนา ปัญญาภาวนา
มีความเพียรเผากิเลส และมีนิปกปัญญา จะสามารถสางความยุ่งแห่งสังสารวัฏ
นี้ได้”
ในคาถานี้มีปัญญาอยู่ ๓ ระดับด้วยกันคือ
๑) สปญฺโญฺ ผู้มีปัญญาในติเหตุกปฏิสนธิอันเกิดจากกรรม สชาติปัญญา เป็น
ปัญญาที่เป็นวิบาก เกิดพร้อมปฏิสนธิจิต และเป็นไปสืบต่อจากนั้น รักษาภพนั้นๆ เอาไว้
และเป็นอุปนิสสัยปัจจัยแก่การเกิดขึ้นของภาวนาปัญญาด้วย
๒) ปญฺญฺญฺจ ได้แก่ วิปัสสนาปัญญา หรือปัญญาที่พิจารณาไตรลักษณ์เพื่อข้าม
ออกจากทุกข์
๓) นิปโก หรือ ปาริหาริกปัญญา คือ ปัญญาที่ใช้บริหารจัดการกับปัญหา
ส่วนในปวัตติกาลนั้น จิตที่มีเจตสิกที่ประกอบร่วมด้วยได้ ๓๓ ดวงนั้น ยังท�ำหน้าที่
เป็นภวังคจิตอีกด้วย ดังนั้น ทุกครั้งที่เรานอนหลับ ซึ่งเป็นช่วงที่เราคืนกลับเข้าสู่ภวังค์นั้น
ก็เหมือนการคืนเข้าสู่สวรรค์ อันเป็นถิ่นที่เราจากมานั่นเอง
นัยที่ ๖ ถ้าดูเฉพาะเจตสิก โสภณเจตสิก ๒๔ (เว้น ปัญญา) ท�ำงานร่วมกับ อัญญสมานเจตสิก ๑๓ รวมเป็น ๓๗ นี้ เรียกว่า โพธิปักขิยธรรม (ธรรมเป็นฝ่ายปัญญา)
โดยนัยนี้ ธรรมที่เป็นฝ่ายปัญญา ย่อมไม่รวมตัวปัญญาเอง เพราะจะเป็นการนับซ�้ำซ้อน
พอรวมกับปัญญา ก็จะครบชุดท�ำหน้าที่ตัดกิเลสได้โดยเด็ดขาด
นัยที่ ๗ จิตของปุถุชนในชั้นกามาวจร ที่ไม่ใช่อกุศล และที่ยังไม่ได้ฌานใดๆ
ที่เราๆ ท่านๆ ส่วนใหญ่ใช้ได้มี ๓๓ คือ มหากุศลจิต ๘ มหาวิบากจิต ๘ อเหตุกจิต ๑๗
(หัก หสิตุปปาทจิต ซึ่งเป็นจิตของพระอรหันต์ออกไป)
นัยที่ ๘ จิตของปุถุชนที่ยังไม่ได้ฌานใดๆ ถ้านับเฉพาะที่เกิดที่หทยวัตถุ จะมี
โอกาสเกิดจิตได้ ๓๕ ดวง (อกุศลจิต ๑๒ มหากุศลจิต ๘ มหาวิบากจิต ๘ ปัญจทวาราวัชชนะ ๑ มโนทวาราวัชชนะ ๑ สัมปฏิจฉนะ ๒ และ สันตีรณจิต ๓) จิตของพระอินทร์
ที่ยังไม่ได้ฌานใดๆ แต่ได้เป็นพระโสดาบันหลังจากฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว
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จะมีโอกาสใช้จิตทั้งหมดที่เกิด
ที่หทยวัตถุได้ ๓๒ ดวง (อกุศล
จิ ต ๗ มหากุ ศ ลจิ ต ๘ มหา
วิบากจิต ๘ ปัญจทวาราวัชชนะ ๑
มโนทวาราวัชชนะ ๑ สัมปฏิจฉนะ ๒
สันตีรณะจิต ๓ โสตาปัตติมคั คะ ๑
โสตาปัตติผละ ๑) แต่ถา้ เริม่ เจริญ
รูปฌาน ๑ - ๕ ได้ ก็จะสามารถ
ใช้มหัคคตจิตได้อกี รวมเป็น ๓๓
- ๓๗ ดวงตามล�ำดับ เพื่อการ
บรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นต่อไป
นัยที่ ๙ จิตที่ต้องอาศัย
หทยวัตถุเท่านั้นจึงจะเกิดขึ้นได้
คือ มโนธาตุ ๓ (ปัญจทวาราวัชชนะ ๑ สัมปฏิจฉันนะ ๒) และมโน
วิญญาณธาตุ ๓๐ (สันตีรณะ ๓
มหาวิปาก ๘ ปฏิฆะ ๒ โสตาปฏิ
ปัตติมัคคะ ๑ หสนะ ๑ รูปาวจร
๑๕) รวมเป็น ๓๓ พอดี
นัยที่ ๑๐ เตตฺตึสมจิตฺต จิตดวงที่ ๓๓ ตามคัมภีร์สังขารยมก ในพระอภิธรรม
ส�ำหรับปัจฉิมภวิกบุคคล (บุคคลที่เกิดเป็นชาติสุดท้ายหรือพระอรหันต์) ที่เป็นบุคคลพิเศษ
คือพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า หรือพระมหาสาวกนั้น ลมหายใจเข้าออก จะมีอยู่
เป็นครั้งสุดท้าย แล้วดับไปพร้อมกับจิตดวงที่ ๓๓ ก่อนจะถึงปรินิพพานจิตหรือ ปัจฉิมจิต
(จิตดวงสุดท้ายในสังสารวัฏ)
นับจากปรินิพพานจิตหรือปัจฉิมจิต (จิตดวงสุดท้ายในสังสารวัฏ) ย้อนมา ๓๓ ดวง
เรียกว่าเตตติงสมจิต จิตดวงนี้ มีพร้อมอัสสาสะ ปัสสาสะ อันเป็นอัสสาสะ ปัสสาสะ ที่มี
อยู่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะดับไป พร้อมกับภังคขณะของจิตดวงนี้ หลังจากนั้นเป็นต้นไป
กายสังขารก็จักไม่เกิดอีกตลอดกาล (ส่วนวจีสังขาร กับ มโนสังขารนั้น จะดับลงพร้อมกับ
ปรินิพพานจิต และจะไม่เกิดขึ้นอีกตลอดกาลเหมือนกัน) (หมายเหตุ ค�ำไวพจน์ของปรินิพพานจิตมีหลายค�ำคือ ปัจฉิมจิต จุติจิตของพระอรหันต์ จริมจิต วีตราคจิตที่วีตราคจิต
จะไม่เกิดอีก)
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พูดอีกอย่างได้ว่า จิต ๓๒ ดวงสุดท้ายในสังสารวัฏจะไม่มีลมหายใจเข้าออกอีก
และจะไม่ต้องมาเกิด (ไม่ต้องมาตายด้วย) อีกต่อไป เป็นการสิ้นทุกข์โดยประการทั้งปวง
ถึง อมตํ อนุปาทิเสสนิพพานํ นิพพานที่ไม่มีขันธ์เหลืออีกต่อไป โดยนัยนี้ พระอรหันต์
ที่เกิดในกามาวจรภูมิ (รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วย) ก็ปรินิพพานแบบนี้ โดยผ่านจิต ๓๒ ดวง
สุดท้ายที่ไม่มีลมหายใจ (สิ้นสุดกายสังขาร) ก่อนดับขันธปรินิพพาน (สิ้นสุดวจีสังขารและ
จิตตสังขาร)
เอาละ น�ำมาเทียบเคียงพอหอมปากหอมคอสัก ๑๐ นัยเท่านี้ก่อน นัยต่างๆ เหล่านี้
ผู้ที่ยังไม่ได้เรียนพระอภิธรรมมา ฟังแล้วอาจจะยังงงๆ แต่ขอให้ลองฟังไปก่อน ภายภาคหน้า
อาจจะท�ำให้การศึกษาพระอภิธรรมสนุกขึ้น เพราะสภาวธรรมของจริงนั้นมีเรื่องราวที่มี
ชีวิตจิตใจให้เทียบเคียง ไม่ใช่เป็นเพียงแค่องค์ธรรมทื่อๆ ที่แห้งแล้ง เพราะในการศึกษานั้น
พึงระลึกไว้เสมอว่า สิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกนั้น อาจจะเป็นเพียงนิทาน ต�ำนานที่ท�ำให้
เราไม่ง่วงเท่านั้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นข้างในต่างหาก ที่มันส�ำคัญ และจริงเสียยิ่งกว่าจริง
ขอให้ข้อสังเกตไว้ว่า พระไตรปิฎกนั้นสื่อความจริงในสามระดับด้วยกัน
พระวินัยนั้น เป็นเรื่องความจริงของกลุ่มชนหมู่ใหญ่ เป็นเรื่องของอายุพระศาสนา
โดยส่ ว นรวม พระสู ต รเป็ น เรื่ อ งความจริ ง ของแต่ ล ะบุ ค คลเป็ น คนๆ ไป ส่ ว น
พระอภิธรรม เป็นเรื่องขององค์ธรรม สภาวธรรมซึ่งเกิดขึ้นจริงในจิต ในแต่ละขณะ
สรุปว่า เมื่อเรามองแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัย มองเข้ามาข้างใน โดยใช้ความรู้ทาง
พระอภิธรรมเข้าช่วย ก็จะสืบสาวค้นพบกับนัยมากมาย ทีอ่ าจเป็นทีม่ าของชือ่ ๓๓ ตาวติงสะ
นี้ได้ แต่ทุกนัยก็บ่งชี้ถึงการน�ำเข้าสู่องค์ของอริยมรรคนั่นเอง เพียงแต่จะจ�ำแนกแบบไหน
ให้ละเอียดมากน้อยต่างกันเพียงใดเท่านั้น
การฝึกคิดให้เป็นระบบแบบนี้ ก็จะช่วยให้เราได้เข้าใจอรรถะของธรรมะ ๓๓
ที่ทยอยตามกันมา บนหนทางแห่งการศึกษา เพื่อน�ำไปสู่มรรคภาวนาได้อย่างน่า
อัศจรรย์
ในขัน้ แรกนี้ ถึงแม้ยงั ไม่ปฏิบตั ชิ อบ ก็ให้ชอบปฏิบตั เิ สียก่อน หรือถ้ายังไม่เกิด “มัคคภาวนา”ก็ให้ “มักภาวนา” ไว้ก่อน (มัก ภาษาอีสานแปลว่า ชอบ) ก็คงจะดีไม่น้อย

ธรรมะ ๓๓ : มาฆบูชา
ธรรมะ ๓๓ ได้น�ำท่านผู้อ่านมาถึงตอนสุดท้ายแล้ว ใช้เวลาหนึ่งปีพอดีตั้งแต่ที่เขียน
ตอนแรก ลงวารสารโพธิยาลัยในช่วงเวลามาฆบูชา ปีที่แล้ว มาทวนความจ�ำกันสักหน่อย
เพื่อความต่อเนื่องของเนื้อหา
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ตอนที่ ๑ มฆมาณพ วิเคราะห์
ทางเรื่องนิทานต�ำนาน
ตอนที่ ๒ มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทา
วิเคราะห์ผ่านทางระบบตัวเลข
ตอนที่ ๓ มัคคภาวนา วิเคราะห์
ผ่านทางพระอภิธรรม
มาสู่ตอนที่ ๔ นี้เรื่อง มาฆบูชา
เรามาวิเคราะห์ลงลึก ผ่านทางรากศัพท์บาฬีกันดูบ้าง
ค�ำว่า มฆ นี้ มาจากไหน ?
มฆ ศัพท์นี้มีที่มาที่น่าสนใจมาก ลองมาหากันดู
๑) มฆ มาจาก มค มห หรือ มช
มาดูค�ำว่า มฆ กันก่อน ค�ำนี้ถ้ามองว่าเป็นศัพท์ๆ เดียว แล้วไปเปิดพจนานุกรม
บาฬีดู ก็จะพบว่า มฆ ศัพท์ตรงๆ นี้ไม่มีความหมาย จึงต้องลองหาศัพท์ที่ใกล้เคียงกันมา
เพื่อสันนิษฐานหาความเป็นไปได้ ของความหมายของศัพท์นี้ มาดูกันทีละตัว
ม ก็คือ ม ตรงตัว
ส่วน ฆ = ค + ห ตัวอย่างที่เห็นใช้ในบาฬี เช่น ฆร กับ คห แปลว่าเรือนทั้งคู่
ในภาษาไทยใช้ว่า ฆราวาส คฤหัสถ์
ตรงนี้ถ้าใช้อักษรโรมัน จะเห็นได้ชัดเลยว่า ฆ (gh) = ค (g) + ห (h)
ดังนั้น มฆ ก็อาจจะมาจาก มค หรือ มห ซึ่งทั้งสองศัพท์นี้มีความหมายดังนี้
มค แปลว่า แสวงหา
มห แปลว่า เจริญ หรือ บูชา
หรือเป็นไปได้ว่า ฆ ซึ่งมาจาก ก วรรค อาจจะเป็นเสียงที่ข้ามมาจาก จ วรรคที่
อยู่ติดกัน คือ ช
กขคฆง
จ ฉ ช ฌ ญฺ
ดังนั้น ศัพท์ที่เป็นไปได้อีกตัวคือ มช หรือ มชฺช
มชฺช แปลว่า หมดจด ปัดกวาด
อรรถเหล่านี้ ตรงกับบุญกรรมของมฆมาณพ ที่ชอบช�ำระปัดกวาด ท�ำความสะอาด
ที่ทาง ครั้นพอมีคนอื่นมาถือครองก็ดีใจ ไปแสวงหาที่ทางอื่นที่จะช�ำระต่อไป จึงเป็น
ที่บูชาของสหายทั้ง ๓๓ คนที่มาท�ำงานสาธารณประโยชน์ร่วมกัน พอใครมาถามว่าท�ำ
อะไร พวกเขาก็ตอบว่า “ท�ำทางไปสวรรค์”
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๒) มฆ มาจาก ม กับ ฆ รวมกัน
หรืออาจมองได้ว่า มฆ มีสองศัพท์ คือ ม ศัพท์ มารวมกับ ฆ ศัพท์ แต่ละศัพท์จะมี
ความหมายอะไรได้บ้าง
ม
ม บริษัท ความเจริญ นิพพาน อบาย ความมืด
มา พระจันทร์ แม่ ความรัก สิริ
มาน พิจารณา
+ ฆ ฆร ความหวัง การหลั่งรด
+ ค คมุ ไป ถึง รู้
+ ห หน เบียดเบียน รวบรวม
เอาละ ได้ความหมายที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ มฆ แล้ว ทีนี้มาดูในรายละเอียดกัน
ตามแบบ มาฆ มาจาก มฆา (ซึ่งแปลว่าดาวฤกษ์กลุ่มที่ ๑๐ ใน ๒๗ กลุ่ม มีห้าดวง เรียกว่า
ดาวงูผู้) บวกกับ ณ ปัจจัย (ซึ่งแทนค�ำว่าประกอบ) มาฆ จึงแปลง่ายๆ ว่าเดือนที่ประกอบ
ด้วยกลุ่มดาวมฆที่มีพระจันทร์เต็มดวง
มฆา นั้นก็ มาจาก มห นั่นเอง (อิตถีลิงค์จึงลงท้ายด้วย อา) ตั้งวิเคราะห์ได้ว่า
มหิยเต การยตฺถิเกหีติ มฆา “เรียก มฆ เพราะผู้ปรารถนาเหตุ บูชา”
ในแง่นี้ มาฆบูชา จึงเป็นการซ้อนค�ำเพราะ มห ก็หมายถึงบูชาอยู่แล้ว เดือนนี้
ส�ำหรับอินเดียโบราณจึงน่าจะมีพิธีบูชาฉลองกันอยู่ก่อนแล้ว เพราะชื่อก็ได้บอกไว้เองว่า
เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองบูชา สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความ
เชื่อดั้งเดิมของผู้คนในภารตประเทศในปลายฤดูหนาว อากาศก็ก�ำลังดี ไม่ร้อน ไม่หนาว
และไม่เฉอะแฉะเพราะฝน ท้องฟ้าใสกระจ่าง พระจันทร์วันเพ็ญในเดือนนี้จึงนวลเด่น
สวยงามยิ่งนัก เหมาะแก่เทศกาลการบูชา (ประเทศจีนก็ยังฉลองตรุษจีนกันในช่วงเดือนนี)้
มฆ กับ สํฆ
ถ้าคิดว่า มฆ มาจากสองศัพท์ คือ ม กับ ฆ, ฆ มีอรรถ หน สํหเต ในการรวบรวม
ซึ่งถ้าใช้ในอรรถนี้ ก็จะไปพ้องกับค�ำส�ำคัญในพุทธศาสนาของเรา ก็คือค�ำว่า สังฆะ
ในวันส�ำคัญ ๓ วัน ของคนไทยพุทธเรา คือวันวิสาขะ วันอาสาฬหะ และวันมาฆะ
วันวิสาขะ มีการตรัสรู้จึงจัดเป็นวันพระพุทธ วันอาสาฬหะ ทรงแสดงพระธรรมจักร จึงจัด
เป็นวันพระธรรม ส่วนวันมาฆบูชา มีการประชุมใหญ่ของพระสงฆ์ จึงจัดเป็นวันพระสงฆ์
ให้สังเกตความเหมือนกันของ มฆ (ม + ฆ) กับ สํฆ (สํ + ฆ) ท้ายค�ำทั้งสองมี ฆ เหมือนกัน
ค�ำว่า สังฆะ นัน้ ภาษาไทยใช้วา่ สงฆ์ หรือหมายถึงพระภิกษุสงฆ์ แต่แท้จริงค�ำเดิมว่า
สังฆะ ในภาษาบาฬีนนั้ มีความหมายเพียงว่า หมวด หมู่ ประชุม กอง ตามการตัง้ วิเคราะห์วา่
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สํหญฺญฺนฺเต นิพฺพิเสเสน ญฺายนฺเต อวยวา ตสฺมินฺติ สงฺโฆ (สํ + หนฺ คติยํ ในการไป + อ
ปัจจัย แปลง หน เป็น ฆ) “ที่รวบรวมอวัยวะทั้งหลายโดยไม่พิเศษกัน”
เมื่อมีการเกิดอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ก็ทรงน�ำค�ำว่า สังฆะ
ค�ำเดียวกันนี้แหละ แต่เอามาใช้ในความหมายพิเศษ โดยทางธรรม จะใช้เป็นอริยสังฆะ
ส่วนทางวินัย ใช้เป็นภิกขุสังฆะ สามารถตั้งวิเคราะห์ได้ว่า
สํหนติ สมคฺคํ กมฺมํ สมุปคจฺฉตีติ สํโฆ (สํ ในอรรถ สงฺคต ร่วมกัน + หน คติยํ ใน
การไป + ร) “ย่อมเข้าถึงซึ่งกรรม อันพร้อมเพรียงกัน เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สํฆ” -- อรรถ
นี้ ใช้ได้ทั้งพระสมมติสงฆ์และพระอริยสงฆ์
สมฺมเทว กิเลสทรเถ หนตีติ สํโฆ (สํ ในอรรถ สมฺมา ด้วยดี + หน หึสายํ ในการ
เบียดเบียน + ร)“ย่อมฆ่า ซึ่งกิเลสอันเร่าร้อน ด้วยดี นั่นเทียว เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สํฆ”
-- อรรถนี้ใช้ส�ำหรับพระอริยสงฆ์
ในอรรถกถาพระวินัย ท่านได้ให้ค�ำจ�ำกัดความรวมไว้ว่า
ทิฏฺฐิฺสีลสงฺฆาเตน สํหโตติ สํโฆ หน ที่มี สํบทหน้า ใช้ในอรรถ รวบรวม ในที่นี้
ท่านให้ใช้เป็นกัมมสาธนะ จึงให้แปลว่า ‘ชื่อว่าสงฆ์ เพราะถูกรวบรวมมาร่วมกัน โดยมี
ทิฏฐิและศีลเสมอกัน’ อรรถนี้ ก็จะได้ทั้งอริยสงฆ์ และสมมติสงฆ์
พูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่า
นัยพระวินัย : ภิกษุ (ทั้งที่ได้และยังไม่ได้บรรลุโลกุตตรธรรม) รวมกันตั้งแต่
สี่รูปขึ้นไป
วิเคราะห์ว่า สํหนติ สมคฺเคน กมฺมํ สมุปคจฺฉตีติ (สํ + คมุ คติยํ ลง ร ปัจจัย
ลบที่สุดธาตุ แปลง ค เป็น ฆ) ‘ผู้เข้าถึงพร้อมซึ่ง (สังฆ) กรรม โดยมีจุดหมายร่วมกัน’
เรียกว่าสงฆ์ องค์ธรรมคือ มหากุศลจิต และ มหากิริยาจิต ที่มีอโทสเจตสิกเป็นประธาน
นัยพระสูตร : ท่านผูไ้ ด้บรรลุโลกุตตรธรรมแม้องค์เดียว (ก็จดั เป็นอริยสงฆ์ได้)
วิเคราะห์ว่า สํ สุฏฺฐุ กิเลเส หนฺติ เตน เตน มคฺคาสินา มาเรตีติ สํโฆ (สํ + หน
หึสายํ แปลง หน เป็น ฆ) ‘ผู้ฆ่ากิเลสด้วยดี คือยังกิเลสให้ตายด้วยดาบคือมรรคนั้นๆ’
เรียกว่าสงฆ์ องค์ธรรมคือ มัคคฐานบุคคล ๔ และผลฐานบุคคล ๔
ความต่างกันระหว่าง สังฆะ กับ สังคะ
สงฺโฆ : กลุ่มชนท�ำกิจกรรมพร้อมเพรียงกัน ขอให้เทียบกับ
สงฺโค : การข้อง การเกี่ยวพัน การติดอยู่ เช่น สังสัคคะ - ความคลุกคลี ความระคน
ความขัดข้อง
ดังนั้น การมารวมกลุ่มแบบสังฆะ เพื่อท�ำกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ย่อม
ประเสริฐกว่าการมารวมกลุ่มกันแบบสังคะ แบบคลุกคลี ระคน ขัดข้อง ซึ่งบ่อยครั้งอาจ
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หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีการขัดแย้งกันอยู่เสมอๆ พระสงฆ์ในยุคปัจจุบันก็ควรจะระวังตัวเอง
ไว้ด้วยว่า ได้รวมตัวกันแบบไหน ยังเป็นพระสงฆ์ รักษาพระธรรมวินัย สามัคคีพร้อมเพรียง
กัน ท�ำกิจของสงฆ์อยู่ หรือได้เสื่อมกลายเป็น พระสงค์ ผู้ชอบคลุกคลีกันไปเสียแล้ว
ตรงนี้มีข้อสังเกตทางภาษาว่า ตามหลักไวยากรณ์การเขียนและการออกเสียงที่
ถูกต้อง จะต่างกันหน่อยหนึ่ง สํโฆ แปลว่า กลุ่มพระสงฆ์ จะใช้นิคคหิตํ ซึ่งจะออกเสียง
ขึ้นจมูก และก้องกว่า สงฺโฆ ซึ่งแปลว่า กลุ่มชนทั่วไป
อรรถของ มาฆ ศัพท์
ถ้าค�ำว่า มาฆ นั้นมาจาก มาน + ฆ
มาน มาจาก วิมังสา แปลว่าไตร่ตรอง ในที่นี้ก็คือ ธัมมวิจัย หรือปัญญานั่นเอง,
ฆ มาจาก หน แปลว่ารวบรวม สามารถจะตั้งวิเคราะห์ได้ว่า
มาย วีมสํ าย สหํ นตีติ มโฆ (มาณโว สกฺโก) ‘ผูร้ วบรวมด้วยความไตร่ตรอง จึงเรียก
มฆะ’ อรรถนี้จะหมายถึงมฆมาณพก็ได้ เพราะรวบรวมเพื่อนๆ ได้ รวมเป็น ๓๓ คน มา
ช่วยกันท�ำความดี ช�ำระทางไปสู่สวรรค์ หรือ ท้าวสักกะที่มีอดีตชาติชื่อ มฆ (จึงมีฉายาว่า
มฆวา) ก็สามารถใช้อรรถนี้ได้ด้วย
น่าสนใจทีว่ า่ ทัง้ สํฆ และ มฆ ต่างก็ใช้ ฆ (ซึง่ มาจาก หน ทีแ่ ปลว่ารวบรวม) เหมือนกัน
สํฆ รวบรวมด้วยศีลและทิฏฐิ ส่วน มฆ รวบรวมด้วยปัญญา (วีมังสา)
ดังนั้น มาฆบูชา จึงแปลอีกแบบได้ว่า ‘การบูชา ซึ่งการมาประชุมพร้อมกันด้วย
ปัญญา’
ซึ่งถ้าแปลแบบนี้ก็จะได้เห็นภาพการมาประชุมกันของเหล่าปราชญ์ พระอริยสาวก
ที่เกิดขึ้นในสมัยของพระพุทธเจ้า เป็นการประชุมที่ประเสริฐที่สุด ที่สามารถเกิดขึ้นได้ใน
ประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ เพราะเป็นการเกิดขึ้น และส่งต่อๆ กัน ของแสงสว่าง
แห่งปัญญา กระจายไปทั่วดินแดนชมพูทวีป และได้แผ่ออกไปทั่วโลก ตราบจนถึงทุกวันนี้
หรือ มฆ อาจมาจาก ม + ฆ
มํ สมฺปยุตฺตธมฺมสงฺขาตํ ปริสํ สํหนตีติ มโฆ
ผู้รวบรวมบริษัท กล่าวคือ สัมปยุตตธรรม
องค์ธรรม คือปัญญา ที่รวบรวมสัมปยุตตธรรม (โพธิปักขิยธรรม) ที่ประกอบเข้า
ในปัญญา (ม คือ บริษัท) หมายเหตุ การแปล มศัพท์ ว่าหมายถึง บริษัท นี้ เหมือนกับ
ศัพท์ มสกฺกสาโร ที่มีวิเคราะห์ว่า โม จ สกฺโก จ มสกฺกา เต สรนฺติ คจฺฉนฺติ เอตฺถ กีฬาวเสนาติ มสกฺกสาโร “ที่เป็นที่เที่ยวเล่นไปของท้าวสักกะและบริษัท” เรียกว่า มสักกสาระ
(ก็คือ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั่นเอง)
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อรรถอื่นๆ ของ มาฆ ที่สามารถแปลได้
มฆาย ปุณฺณจนฺทยุตฺตาย ยุตฺโต มาโส มาโฆ
เดือนอันประกอบด้วยจันทร์เพ็ญฤกษ์มฆะ เรียก มาฆะ, (ลง ณ ปัจจัย จาก มฆ
ก็กลายเป็น มาฆ)
มหิยติ ปูชิยตีติ มาโฆ, เรียกมาฆะเพราะชนบูชา
มห ธาตุ ในอรรถบูชา ลง ณ ปัจจัย แปลง ห เป็น ฆ
มา มาตา วิย ปรชนานํ หิตสุขํ ฆรติ อาสึสตีติ มาโฆ
ผู้หวังประโยชน์สุขแก่ชนเหล่าอื่น เหมือนมารดา
(มา คือมารดา + ฆร อาสิสเน, กฺวิ. ฆร ธาตุ ในอรรถความหวัง)
มา มาตา วิย ปรชเนสุ เมตฺตาวสฺสํ ฆรติ ปคฺฆรตีติ มาโฆ
ผู้หลั่งฝนคือเมตตาในชนเหล่าอื่น เหมือนมารดา
(มา คือมารดา + ฆร เสเก, กฺวิ. ฆร ธาตุ ในอรรถหลั่งรด)
มาฆาย มคฺคปุพฺพภาคปฏิปทาย ปฏิปตฺติปูชาติ มาฆปูชา
การปฏิบัติบูชา ด้วยปฏิปทาที่เป็นบูรพภาคของมรรค เรียก มาฆบูชา
สรุป ถ้าจะรวบรวมค�ำแปลที่เป็นไปได้ของมาฆบูชาให้ครอบคลุมทั้งหมด ก็จะได้
ค�ำแปลประมาณว่า :
‘การมาประชุมกันของผู้มีปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง ในวันพระจันทร์เต็มดวง
ในฤดูหนาวเสวยฤกษ์มฆะ เพื่อระลึกถึงความรักทะนุถนอมของแม่ผู้บริสุทธิ์ ที่หวัง
ประโยชน์ สุข ต่ อพุทธบริษัทสี่ และหลั่งฝนคือเมตตาในพุทธบริษัทนั้น โดยการ
(ปฏิบตั )ิ บูชา ด้วยปฏิปทาอันเป็นบูรพภาคของมรรค เจริญรอยตามแบบของมฆมาณพ
(ก่อนทีจ่ ะได้มาเป็นท้าวมฆวาน) เพือ่ ท�ำจิตใจให้ผอ่ งใส สะอาดหมดจด เรียก มาฆบูชา’
ความส� ำคัญของมาฆบูชา
มาฆมาส ตรงกับดาวงอนไถ ปกติจะตกในวันเพ็ญเดือนกุมภาพันธ์ สื่อถึงอริยมรรค
(อย่างที่เคยตั้งข้อสันนิษฐานว่า มฆ กับ มคฺค ออกเสียงใกล้เคียงกัน) เป็นเดือนที่มีการบูชา
ชาวพุทธถือวันมาฆบูชาว่าเป็นวันพระสงฆ์ พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรบรรลุอรหัตตมรรค
และอรหัตตผลในวันนี้ หลังจากได้แม่ทัพธรรมแล้ว พระพุทธองค์ก็ทรงอาศัยการเกิดมี
จาตุรงคสันนิบาต มีพระอรหันตขีณาสพ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันที่พระเวฬุวัน
ประกาศต�ำราพิชยั (ธรรม) สงครามเสียเลย ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ประกาศอุดมการณ์
- หลักการ - วิธีการ ในการเอาชนะมารและเสนา
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และวันเพ็ญเดือนมาฆะเดียวกันนี้ ในอีก ๔๔ ปีต่อมา พญามารก็มาทูลอาราธนา
ให้พระพุทธองค์ปรินิพพาน พระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าพุทธบริษัททั้งสี่มีคุณสมบัติเพียง
พอที่จะด�ำรงศาสนพรหมจรรย์ให้ยืนยาวสืบไปได้เองแล้ว จึงทรงปลงพระชนมายุสังขาร
ถือเป็นการส่งต่อภาระพระศาสนาจากพระพุทธองค์ท่าน มาสู่พวกเราชาวพุทธทุกๆ คน
ในอีกหนึง่ ปีถดั มา ก็ยงั เป็นวันทีเ่ สร็จสิน้ การสังคายนาพระไตรปิฎกครัง้ ที่ ๑ และในอีก ๑๐๐ ปี
ต่อมา ก็เป็นวันที่เสร็จสิ้นการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๒ อีกด้วย นอกจากนั้น
ในวันนี้เองก็ได้สร้างเหตุปัจจัยเพื่อการสังคายนาครั้งที่ ๓ ที่ท�ำให้พระพุทธศาสนาได้เผย
ออกจากชมพูทวีป แผ่ไปทั่วโลกด้วย พระศาสดาได้ฝากพระศาสนา คือพระธรรมวินัยนี้
ไว้กับชาวพุทธทุกคนแล้ว จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะศึกษาให้เข้าใจ
ตัวศัพท์มาฆบูชาเอง จะแปลให้เป็นการระลึกถึงมฆมาณพ ผู้เป็นตัวอย่างของบุคคล
ผู้ไม่ประมาทในการเจริญกุศลก็ยังได้
ในวันมาฆบูชานี้ พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ มี ๓ คาถาครึ่ง
คาถาแรก บอกอุดมการณ์ของชาวพุทธ คือ นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา ผู้รู้
ทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นธรรมอันเยี่ยมที่สุด แต่ถ้ายังไม่ถึงนิพพานล่ะ ก็ให้มีขันติไป
ก่อน ขนฺติ ปรมํ ตโป ตีติกฺขา ขันติคือความอดกลั้น เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง
คาถาที่ ๒ บอกวิธีการของชาวพุทธ ๓ ข้อ คือ ไม่ท�ำบาป ท�ำกุศลให้ถึงพร้อม และ
ช�ำระจิตของตนให้ขาวรอบ
คาถาที่ ๓ บอกหลักการของชาวพุทธ ๖ ข้อ คือ การไม่กล่าวร้ายใคร การไม่ท�ำร้าย
ใคร การมีความส�ำรวมในปาติโมกข์ทั้งหลาย การเป็นผู้รู้ประมาณในอาหาร การรู้จักที่นั่ง
ที่นอนอันสงัด และการบ�ำเพ็ญเพียรในอธิจิต
จาตุรงคสั นนิบาต : การประชุมประกอบด้วยองค์ส่ ี
องค์ สี่ นี้ เ ป็ น อะไรได้ บ ้ า ง ตามคั ม ภี ร ์
ปปั ญ จสู ท นี (อรรถกถาของมั ช ฌิ ม นิ ก าย)
ระบุ ว่าการประชุมสาวกครั้งนั้นประกอบด้วย
“องค์ ป ระกอบอั ศ จรรย์ ๔ ประการ” คื อ
(๑) วั น ดั ง กล่ า วตรงกั บ วั น เพ็ ญ เดื อ น ๓
(๒) พระภิกษุทงั้ ๑,๒๕๐ องค์นนั้ ได้มาประชุมกัน
โดยมิได้นัดหมาย (๓) ต่างก็เป็นพระอรหันต์
ทรงอภิญญา ๖ (๔) พระพุทธเจ้าทรงประทาน
“เอหิภิกขุอุปสัมปทา” ด้วยพระองค์เองทั้งสิ้น
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ด้วยเหตุการณ์ประจวบกัน ๔ อย่าง จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า จาตุรงคสันนิบาต
(มาจากศัพท์บาฬี จาตุร + องฺค + สนฺนิปาต แปลว่า การประชุมอันประกอบด้วยองค์
ประกอบทั้งสี่ประการ)
เก้าเดือนที่ก้าวเดิน ด้วยองค์ ๔ หลายนัย
ที่จริงแล้ว เราสามารถหาองค์ประกอบสี่โดยนัยอื่นๆ ได้อีก ถ้าเราพิจารณาในช่วง
๙ เดือนแรกหลังการตรัสรู้ (ตั้งแต่เดือน ๖ วิสาขะ มาจนถึงเดือน ๓ มาฆะ) พระศาสนา
ก็ได้ก้าวเดินไปได้ไม่น้อยเลย นับเป็นครั้งแรกที่มีการรวมกันของวรรณะทั้งสี่ (เป็นครั้งแรก
ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่วรรณะทั้งสี่เท่าเทียมกัน ถ้าใครสามารถปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัยได้ก็บวชเข้ามา เป็นหนึ่งในสมาชิกของสังฆะได้เท่าเทียมกัน)
มีการรวมกันของจักรสี่ ธรรมที่น�ำชีวิตไปสู่ความรุ่งเรืองดุจล้อรถทั้งสี่ จัดเป็น
พหุการธรรมคือธรรมที่มีอุปการะมาก มี (๑) ปฏิรูปเทสวาสะ : อยู่ในถิ่นที่ดี (๒) สัปปุริสูปัสสยะ : สมาคมสัตบุรุษ (๓) อัตตสัมมาปณิธิ : ตั้งตนไว้ชอบ (๔) ปุพเพกตปุญญตา :
ได้สั่งสมคุณงามความดีไว้
มีการรวมตัวของผู้มีภาวิตสี่ คือ กายภาวิต - ศีลภาวิต - จิตภาวิต - ปัญญาภาวิต
แปลว่า มีกาย - ศีล - จิต - ปัญญา อันพัฒนาได้สมบูรณ์แล้ว
มีการรวมตัวของสิง่ ทีเ่ ป็นทีต่ งั้ แห่งความเลือ่ มใสอันเลิศ ๔ อย่างคือ (๑) พระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า (๒) อริยมรรคมีองค์ ๘ (๓) วิราคธรรมคือนิพพาน และ (๔)
สงฆ์สาวกของพระตถาคต
มีการรวมตัวของปัญญาวุฒิธรรมสี่ ธรรมเป็นเครื่องเจริญงอกงามของปัญญา
(๑) สัปปุริสสังเสวะ เสวนาสัตบุรุษ (๒) สัทธัมมสวนะ ฟังสัทธรรม (๓) โยนิโสมนสิการ
ท�ำในใจโดยแยบคาย (๔) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
ทีนี้มาดูค�ำว่า ธัมมานุธัมมปฏิปัตติกันบ้าง ค�ำนี้มีความหมายอย่างไร
ค�ำนี้มาจาก
ธัมมะ + อนุธัมมะ + ปฏิปันโน แปลให้ตรงตามศัพท์บาฬีได้ว่า “ปฏิบัติธรรมน้อย
คล้อยตามธรรมใหญ่”
ธรรมน้อยคืออะไร ? และธรรมใหญ่คืออะไร ?
นัยแรก
อนุธัมมะ - ธรรมน้อย คือ สติปัฏฐานที่เน้นวิปัสสนามี ๓๓ บรรพะ
ธัมมะ - ธรรมใหญ่ คือ โลกุตตรมรรค (๔)

ธีรปัญโญ

117

สติปัฏฐาน ๓๓ บรรพะ มีอะไรบ้าง
มหาสติปฏั ฐานสูตร มีทงั้ หมด ๔๔ บรรพะ ในจ�ำนวนบรรพะทัง้ หมดนัน้ มี ๑๑ บรรพะ
ที่เป็นสมถะถึงขั้นอัปปนาได้ คืออานาปานบรรพะ (สมถะเจือด้วยวิปัสสนา) ปฏิกูลมนสิการบรรพะ และนวสีวถิกาบรรพะ (แต่ตามมติพระมหาสิวะ จัดนวสีวถิกาเป็นอาทีนวนุปัสสนา) ส่วนบรรพะที่เน้นวิปัสสนา (คือถึงแค่อุปจาระ) ในหมวดกายานุปัสสนา ๓
คืออิริยาบถบรรพะ สัมปชัญญบรรพะ ธาตุมนสิการบรรพะ หมวดเวทนานุปัสสนา ๙
บรรพะ หมวดจิตตานุปัสสนา ๑๖ บรรพะ และหมวดธัมมานุปัสสนาอีก ๕ บรรพะ รวม
ทั้งหมดเป็น ๓๓ บรรพะ
ส่วนบรรพะที่เป็นอุปจารกรรมฐาน (เน้นวิปัสสนา) มี ๓๓ บรรพะ พูดอีกอย่างได้ว่า
กัมมัฏฐาน ๑๑ บรรพะ (คือ อานาปานะ ทวัตติงสา นวสีวถิกา) สามารถเจริญสมถะได้ถึง
ขั้นอัปปนา
ส่วนกัมมัฏฐาน ๓๓ บรรพะ (คือที่เหลือ) ถึงแค่อุปจาระ (ก็ไปต่อด้วยวิปัสสนาได้)
(เพราะอารมณ์ของกัมมัฏฐาน ๑๑ บรรพะนั้นเป็นบัญญัติ แต่อารมณ์ของกัมมัฏฐาน ๓๓
บรรพะนั้นเป็นปรมัตถ์)
นัยที่สอง
อนุธัมมะ - ธรรมน้อย คือ โลกียมรรค หรือ บุรพภาคของมรรค (๓๓)
ธัมมะ - ธรรมใหญ่ คือ โลกุตตรมรรค (๔)
โลกียมรรค ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง คือ
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ปุพพภาคปฏิปทา ๗ (เนกขัมมะ อัพยาปาทะ อาโลกะ อวิกเขปะ ธัมมววัตถานะ
ญาณ ปราโมทย์) (ที่มา : ปฏิสัมภิทามรรค)
รวมสมาบัติ ๘ (รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔) และ มหาวิปสั สนา ๑๘ * รวมทัง้ หมดได้ ๓๓
* เรียกได้อีกชื่อว่า อนุปัสสนา มีดังนี้ อนิจจานุปัสสนา/ ทุกขานุปัสสนา/ อนัตตานุปัสสนา/ นิพพิทานุปัสสนา/ วิราคานุปัสสนา/ นิโรธานุปัสสนา/ ปฏินิสสัคคานุปัสสนา/
ขยานุปัสสนา/ วยานุปัสสนา/ วิปริณามานุปัสสนา/ อนิมิตตานุปัสสนา/ อัปปณิหิตานุปัสสนา/ สุญญตานุปัสสนา/ อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา/ ยถาภูตญาณทัสสนะ/ อาทีนวานุปัสสนา/ ปฏิสังขานุปัสสนา/ วิวัฏฏานุปัสสนา
ส่วนโลกุตตรมรรค ก็คือ โสดาปัตติมรรค สกคาทามิมรรค อนาคามิมรรค และ
อรหัตตมรรค รวมเป็น ๔ เมื่อรวมเข้าด้วยกันทั้งหมด ธัมมานุธัมมปฏิปันโน จึงได้ตัวเลข
๓๗ ซึ่งเป็นตัวเลขของโพธิปักขิยธรรมนั่นเอง
ดังนั้น มาฆบูชา ก็คือ การบูชา มคฺคภาวนานุปุพพาปฏิปทา
ปฏิปทาค่อยเป็นค่อยไป ตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติไปจนจบเจริญมรรคได้ครบ หรือจาก
โลกียมรรคเป็นโลกุตตรมรรคสมังคีได้นั่นเอง
มาดูความหมายทางศัพท์ของ มัคคะ กันบ้าง
(ตามข้อสันนิษฐานที่ว่า มฆมาณพ ก็มาจาก มคฺคมาณพ นั่นเอง)
มชฺช สุทฺธิโสธเน ความสะอาดหมดจดการช�ำระ
ลง ณ ปัจจัย แปลง ชฺช เป็น คฺค
วิเคราะห์ว่า ปถิเกหิ มชฺชิยเต นิตฺติณํ กรียเตติ
มคฺโค ที่ที่พวกคนเดินทางช�ำระท�ำให้สะอาด (เช่น กระท�ำ
การถอนหญ้า)
มคฺค คมเน การไป
วิเคราะห์ว่า อิจฺฉิตฏฺฐฺานํ อุชุกํ มคฺคติ อุปคจฺฉติ
เอเตนาติ มคฺโค ทางเป็นเครื่องไปสู่ที่ต้องการได้โดยตรง
มํ สิวํ คจฺฉติ เอเตนาติ มคฺโค อุบายเครื่องด�ำเนิน
ไปสู่พระนิพพาน
มคฺค อเนฺวสเน การแสวงหา
วิเคราะห์ว่า
นิ พฺ พ านํ มคฺ เ คตี ติ มคฺ โ ค อุ บ ายแสวงหาพระ
นิพพาน
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นิพฺพานตฺถิเกหิ มคฺคียตีติ มคฺโค อุบายอันบุคคลผู้ต้องการนิพพานต้องแสวงหา
มรฺ ปาณจาเค การฆ่า และ คมุ คติยํ การไป
วิเคราะห์ว่า กิเลเส มาเรตีติ โม, คจฺฉตีติ โค, โม จ โส โค จาติ มคฺโค อุบาย
ที่ไปฆ่ากิเลส
สรุป กิเลเส มาเรนฺโต นิพฺพานํ คจฺฉตีติ มคฺโค ม มาจาก มร แปลว่า ฆ่า (กิเลส)
ส่วน ค มาจาก คมุ แปลว่า ไป (นิพพาน) รวมเป็น มัคค แปลว่า “ฆ่ากิเลสแล้วไป
นิพพาน”
คู่ตรงข้ามของ มฆ (มคฺค) ก็คือ มาร
ถ้าใครมีความรู้เรื่องต�ำนานเทพเจ้าสักหน่อย จะพบว่าเทพเจ้าเหล่านั้นมีพาหนะ
ประจ�ำตนด้วยซึ่งจะต่างกันออกไป ยิ่งในสมัยที่นิยมการปั้นรูปเทพเจ้านั้น ตัวองค์เทพเอง
ก็มักจะมีรูปร่างคล้ายกันไปหมด เหตุหนึ่งที่มีพาหนะก�ำกับ ก็เพื่อให้ง่ายต่อการระบุ
ว่าเทพเจ้านี้เป็นเทพองค์ไหน เช่น พระพรหมขี่หงส์ พระนารายณ์ขี่ครุฑ พระศิวะขี่วัว
พระพิฆเนศขี่หนู พระอาทิตย์ขี่ราชสีห์ พระจันทร์ขี่ม้า พระพฤหัสขี่กวาง พระพิรุณขี่นาค
เป็นต้น
ในบรรดาพาหนะทั้งหมดนั้นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ และมีความส�ำคัญมากที่สุด (แม้พระราชา
ก็จะทรงสัตว์นใี้ นการรบด้วย) ก็คอื ช้าง ถ้าใครช่างสังเกตจะพบว่า เทพเจ้าทีข่ ชี่ า้ งมีอยูเ่ พียง
สององค์ องค์แรกคือพระอินทร์หรือมฆวาน ขี่ช้างเอราวัณ กับองค์ที่สองคือพญามาร
ขี่ช้างคิริเมขละ ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือ ช้างเอราวัณนั้นมีสามเศียร แต่ช้างคิริเมขละ
นั้นมีเพียงเศียรเดียว ตรงนี้ผู้เขียนสันนิษฐานว่า การขี่ช้างสามเศียร สื่อถึงการอยู่บนทาง
สายกลาง ส่วนการขี่ช้างเศียรเดียว สื่อถึงการอยู่บนทางของตนเอง หรือประกอบด้วย
มานะ คือความส�ำคัญตน
วิเคราะห์ศัพท์ เอราวัณ เคยได้กล่าวไว้แล้วในธรรมะ ๓๓ ตอนแรก มาดูวิเคราะห์
คิริเมขละ บ้าง อันนี้ก็ไม่มีแสดงไว้ที่ไหน เป็นการสันนิษฐานของผู้เขียนเอง จากการอ่าน
พระสูตร ไว้มีเวลาจะน�ำมาแสดงโดยละเอียดทีหลัง
ส�ำหรับผู้เขียนแล้ว ชื่อแต่ละชื่อต้องมีความหมาย ไม่ใช่ชื่อเฉยๆ คิริเมขลา ในความ
เห็นของผู้เขียนเห็นว่า มาจาก คิริ + เม + ขลํ คิริ แปลว่าภูเขา (ภาษาไทยใช้ คีรี) เม แปลว่า
ของฉัน (ภาษาอังกฤษใช้ my) ขลํ แปลว่า ลานนวดข้าว (หมายเอาสิ่งที่อยู่บนลานนวดข้าว
ซึ่งก็คือยวกลาปี ฟ่อนข้าวเหนียว หรือขันธ์ห้าที่เป็นกองๆ - ให้ดูรายละเอียดใน ยวกลาปิสูตร) สรุปค�ำแปลว่า การเห็นกองขันธ์ห้าที่ใหญ่เท่าภูเขานี้ว่า “เป็นของเรา” นี้แหละคือ
สิ่งที่พญามารขี่อยู่อย่างแท้จริง คือแค่ขันธ์ห้า เท่าที่เกิดมาแล้วยึดเอาเป็นของตน ก็ยัง
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ไม่พอ ยังแสวงหาอ�ำนาจไปครอบครองขันธ์ห้าของคนอื่น รวมทั้งของโลกไปด้วย คือบท
สรุปของความเป็นมาร คือความเป็นใหญ่ที่คอยควบคุม พยายามครอบครองทุกๆ อย่าง
ในโลก อยากให้ทุกอย่างเป็นไปในอ�ำนาจของตน สมกับชื่ออีกชื่อของมารคือ ปรนิมฺมิตวสวัตตี “ยังสิ่งที่คนอื่นเนรมิตให้เป็นไปในอ�ำนาจของตน” พญามารจึงครองความเป็น
ใหญ่ในสวรรค์ชั้นสูงสุด
มารแสวงหา “อ�ำนาจ” สิ่งที่มารกลัวที่สุด คือกลัวคนอื่นจะมาแบ่งเอาอ�ำนาจไป
ส่วนมฆะแสวงหา “ญาณ” สิ่งที่มฆะดีใจที่สุด คือการคนอื่นจะมาแบ่งเอาญาณปัญญาไป
พูดอีกอย่างได้ว่า ถ้าแสวงหาความเป็นใหญ่ก็เป็นพวกมาร ถ้าแสวงหาความเป็นญาณก็
เป็นพวกมฆะ พวกมารนั้นถือตัวว่าเป็นเจ้าของ จึงพยายามบังคับควบคุมให้อยู่ในอ�ำนาจ
มีความตระหนี่สมบัติ ไม่อยากให้คนอื่นๆ มาใช้ร่วม แต่พวกมฆะนั้นมิได้ถือตัวเป็นเจ้าของ
จะท�ำดีช�ำระทางจนสะอาดแล้ว แม้ใครมายึดเอาก็ยินดีให้เขาไป ส่วนมฆะก็พาพวกไป
ช�ำระที่อื่นๆ ต่อไป จึงไม่สนใจอ�ำนาจควบคุม แต่สนใจความรู้ที่จะมาพัฒนาชีวิตและสังคม
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ไม่ตระหนี่ แต่ชอบแบ่งปันให้คนอื่นๆ เพื่อให้ได้ความรู้ไปพัฒนาชุมชน
ของตนเอง

มาดูศัพท์และความหมายกัน
มาร
กุสลธมฺเม มาเรตีติ มาโร ผู้ยังกุศลธรรมให้ตาย เรียกว่ามาร (มร ธาตุ
ในความหมายว่า ตาย ณ ปัจจัย, พฤทธิ์ อ เป็น อา)
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สงฺ กิ เ ลสนิ มิ ตฺ ตํ หุ ตฺ ว า คุ ณํ มาเรติ วิ พ าธตี ติ มาโร ผู ้ เ ป็ น เครื่ อ งหมาย
แห่งความเศร้าหมอง ยังคุณความดีให้ตาย เรียกว่า มาร
สรุปว่า กิเลสกามเป็นตัวมาร วัตถุกามเป็นบ่วงแห่งมาร
มาร ๕ คือ กิเลสมาร ขันธมาร อภิสังขารมาร มัจจุมาร เทวปุตตมาร
ไวพจน์ของมารก็มี ๕ คือ ปาปิมา (ผู้มีบาป), นมุจิ (ไม่ปล่อย), กณฺห (ด�ำ ฝ่ายเสื่อม),
อนฺตก (ผู้ท�ำที่สุด)และ ปมตฺตพนฺธุ (เผ่าพันธุ์ของผู้ประมาท) จับคู่ได้ดังนี้
กิเลสมาร = ปาปิมา (ผู้มีบาป) บาปก็คือกิเลส เครื่องเศร้าหมองนั่นเอง
ขันธมาร = นมุจิ (ไม่ปล่อย) ไม่ปล่อยอะไร ? ก็ไม่ยอมปล่อย อุปาทานขันธ์ทั้งห้า
นี่เอง ขันธ์ห้านี้ แท้จริงแล้วเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวทุกข์นั่นเอง ใครไม่รู้คน
นั้นก็ยึดไว้
อภิสังขารมาร = กณฺห (ด�ำ ฝ่ายเสื่อม) อภิสังขารแปลว่าปรุง คือปรุงไปในทางที่
เสื่อมลง
มัจจุมาร = อนฺตก (ผู้ท�ำที่สุด) ท�ำให้ตายก็หมดโอกาสท�ำความดีอีกต่อไป
เทวปุตตมาร = ปมตฺตพนฺธุ (เผ่าพันธุ์ของผู้ประมาท) เทพบุตรมาร คือบุคคล
ผู้สืบเผ่าพันธุ์แห่งความประมาท - ซึ่งจะตรงข้ามกับชาวพุทธที่ท�ำตามปัจฉิมวาจาของ
พระพุทธเจ้าที่ว่า จงยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท อปฺปมาเทน
สมฺ ป าเทถ ถ้ า เราท� ำ ตามได้ ก็ จ ะเป็ น บุ ค คลผู ้ สื บ เผ่ า พั น ธุ ์ แ ห่ ง ความไม่ ป ระมาท
(อปฺปมตฺตพนฺธุ) หรือเป็นศากฺยบุตร เป็นเผ่าพันธุ์ของพระพุทธเจ้านั่นเอง ซึ่งมฆมาณพ
ก็เป็นต้นแบบหนึ่งของผู้แสดงความไม่ประมาทให้เห็น โดยการบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์
อย่างไม่ท้อถอย ตรงนี้จะเห็นได้ชัด ตามที่หลวงปู่ชาเคยสอนไว้ว่า การปล่อยวางนั้น
เป็นการปล่อยวางในการกระท�ำ ไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างหน้าที่ แต่ในขณะที่ท�ำหน้าที่
นั่นแหละ ให้ปล่อยวางขันธ์ห้า ที่หลงยึดไว้ว่าเป็นของตน
ถ้าเติมความรู้พื้นฐานทางบาฬีสักหน่อย ศัพท์ท่ีมี การิตปัจจัย อยู่ภายใน แปลว่า
ยัง.....ให้
มร (มร ธาตุ ในความตาย) มาร ยัง….ให้ตาย
มฆ (มชฺช ธาตุ ในความสะอาด) มาฆ ยัง...ให้สะอาดหมดจด
ช� ำ ระจิต ของตนให้ ส ะอาดหมดจด พระพุ ท ธพจน์ บ าฬี ว่ า สจิตฺ ต ปริโ ยทปนํ
อรรถกถาแก้ว่า ปญฺจหิ นีวรเณหิ อตฺตโน จิตฺตสฺส โวทาปนํ (ส มาจาก สก แปลว่า
ของตน จิตฺต คือ จิต ปริ คือ รอบ โยทปนํ มาจาก โวทาปนํ) ฎีกาแก้ค�ำโวทาปนํ ว่าคือ
ปภสฺสรภาวกรณํ กระท�ำความเป็นปภัสสร และ สพฺพโส ปริโสธนํ ช�ำระให้บริสุทธิ์
โดยประการทั้งปวง
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สีลสํวเรน สพฺพปาปํ ปหาย โลกียโลกุตตราหิ สมถวิปสฺสนาหิ กุสลํ สมฺปาเทตฺวา อรหตฺตผเลน จิตฺตํ ปริโยทเปตพฺพํ ละบาปทั้งหมดด้วยศีลสังวร ยังกุศลให้
ถึงพร้อมด้วยสมถวิปัสสนาที่เป็นโลกียะและโลกุตตระ ช�ำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส
ด้วยอรหัตตผล
ดังนั้น คาถาโอวาทปาติโมกข์ ที่เราได้ยินบ่อยๆ จึงมีองค์ธรรมดังนี้
๑) ไม่ท�ำบาป = ศีลสังวร คือ การไม่ท�ำอกุศลจิต ๑๒ ดวง ให้เกิดขึ้น หรือ คือ
วิรตีเจตสิกในจิต ๑๒ ดวง (มหากุศลจิต ๘ มรรคจิต ๔)
๒) ท�ำกุศลให้ถึงพร้อม = สมถวิปัสสนาที่เป็นโลกียะและโลกุตตระ คือ กุศลทั้งหมด
๒๑ ดวง
๓) ท�ำจิตของตนให้ผ่องใส = อรหัตตผล
รวม ๑) กับ ๒) จะได้โลกียะและโลกุตตรมรรค อันมีองค์ธรรมทั้งหมด ๓๓ เพื่อน�ำ
ไปสู่ผลวิบาก ๓) คือ อรหัตตผล ซึ่งเป็นจิตอันสูงสุดที่ท�ำให้ออกจากวัฏฏสงสารได้นั่นเอง
สรุปว่า

มารบูชา บูชาความเศร้าหมอง
มาฆบูชา บูชาความสะอาดผ่องใส
มารก็คือ กามเทพ (เทพแห่งกามสูงสุดที่อยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุด)
มารบูชา ก็คือบูชากามตัณหา (มาพ้องกับวันวาเลนไทน์ วันแห่งความรัก ที่ผู้คน
บูชากันในปัจจุบัน ?) ถ้าเป็นความรักแบบชายหญิง ก็ยังประกอบไปด้วยความเศร้าหมอง
กลายเป็นค่านิยมวิปริต ที่หนุ่มสาวมาเสียตัวในวันวาเลนไทน์ อันถือกันว่าเป็น “วันแห่ง
ความรัก” นี้
มาฆบูชา คือบูชาความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ถ้าจะเป็นความรัก ก็คือความรักที่
บริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูก หรือของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อสัตว์โลก
เมื่อเราบูชาสิ่งใด ใจเราจะน้อมไปทางนั้น ฉะนั้น พึงเลือกสิ่งที่เราบูชาให้ดี
มฆมาณพ มัคคภาวนา และมาฆบูชา
มฆ : มาณพ คือ บุคคล ในที่นี้คือ พระ (อนุ) พุทธ
มคฺค : ภาวนา คือ การเจริญ ในที่นี้ คือ พระธรรม
มาฆ : บูชา คือ การบูชาทั้งส่วนของ อามิสบูชา เน้นที่ทานของญาติโยม และ
ปฏิบัติบูชา เน้นที่ศีลของพระสงฆ์ ก็ครบพระพุทธ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ รวมได้
ครบองค์ พ ระรั ต นตรั ย เป็ น พระรั ต นตรั ย หลั ง จากที่ พ ระบรมศาสดาของพวกเรา

ธีรปัญโญ

123

ปรินิพพาน ละสังขารไป ท่านได้ฝากไว้เป็นบทเรียน เป็นเรื่องราวที่สืบต่อๆ กันมาของ
มฆมาณพ เป็นแผนที่ที่ส�ำคัญส�ำหรับแนวการปฏิบัติทั้งหมด ฟังเอาสนุกก็ได้ ฟังเอาเพื่อ
ท�ำบุญแล้วหวังได้ผลของบุญโดยไปเกิดในนั้นก็ได้ หรือฟังเพื่อภาวนาปฏิบัติก็ยิ่งดีเยี่ยม
บทสรุปของ มฆะ นี้ จึง เชือ่ ม สคฺค กับ มคฺค ได้พอดี ตามปกตินนั้ คนเราจะต้องการ
สคฺค สวรรค์ เพื่อเสพสุข แต่ มฆะ เปลี่ยนจากการหวังผลในการเสพสุขในสวรรค์ในอนาคต
มาเป็นการสร้างเหตุในปัจจุบัน คือสร้างมคฺค ทาง และผลคือการพ้นทุกข์ (นิพพาน) โดย
นัยนี้ สุขจึงเป็นเพียงผลพลอยได้ของการพ้นทุกข์ ไม่ใช่เป้าหมาย หลายคนอาจจะคิดว่า
สวรรค์น่าเบื่อ นรกน่าตื่นเต้น คนส่วนใหญ่จึงมักสมัครใจไปแออัดกันอยู่ในนรก มากกว่า
ที่จะฝึกฝืนความเคยชินของกิเลสตัณหา ให้มามีโอกาสสัมผัสความสุขสงบ บนที่ว่างโล่ง
ในสวรรค์กันเสียบ้าง
ความเข้าใจเรื่องความหมายของธรรมะ ๓๓ หรือตัวเลขแห่งสวรรค์ ในแง่มุมต่างๆ
ที่เป็นมาในอดีตนั้น จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้เราจินตนาการไปถึงสวรรค์ในอนาคตได้
เพราะถึงที่สุดแล้ว ไม่ใช่ต้องรอในสวรรค์หรอก ที่จะมีความสุข แต่ในความสุข
ต่างหาก ที่มีสวรรค์
ก็ถือว่าผู้เขียนจบหน้าที่ที่ได้พาท่านผู้อ่าน ผ่านจาก สวรรค์เทพ มาสู่ สวรรค์ท�ำ
/ธรรม แล้วและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เรื่องของมฆมาณพ และการวิเคราะห์โดยละเอียด
เหล่านี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่าน ท�ำสวรรค์ ให้เกิดขึ้นที่นี่ เดี๋ยวนี้ได้ โดยไม่ต้องรอ
ให้ถึงเวลาเข้าเมรุเผา แต่ให้ถึง เขาสุเมรุที่กลางใจของพวกเราทุกคน ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ถ้าเข้าใจมัชฌิมาปฏิปทา ท�ำการเจริญมัคคภาวนา ด้วยวิถีแห่งมฆะ เพื่อให้วันมาฆบูชา
ได้เป็นวันแห่งความรักได้อย่างแท้จริง
และก็ไม่มีอะไร ที่จะสื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่พระศาสดาได้ฝากไว้ให้เรา ได้ดี
ไปกว่าสิ่งที่เป็นพระธรรมวินัย อันเป็นค�ำสั่งสอนที่สมบูรณ์แบบที่สุด และสถาบันสงฆ์ที่ได้
สืบต่อลมหายใจของธรรมวินัยนั้น ไว้ให้กับพวกเราทุกคนจวบจนถึงทุกวันนี้ สมดังที่ได้มี
พระพุทธพจน์ว่า “ข้อนี้เป็นอย่างนั้น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใด ได้มีแล้วใน
อดีตกาล แม้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นก็ทรงให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งได้เพียง
เท่านี้ เหมือนเราให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบในบัดนี้ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใด
จักมีในอนาคตกาล แม้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นก็จักทรงให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบเป็น
อย่างยิ่งได้เพียงเท่านี้ เหมือนเราให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบในบัดนี้” เนื่องในวันมาฆบูชาหรือ
วันพระสงฆ์นี้ เราจึงได้มาร่วมกันน้อมระลึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์กัน
พระสงฆ์เป็นตัวแทนของพระศาสดา ที่สืบทอดพระด�ำรัสของพระพุทธองค์ให้
กึกก้องกังวาลอยู่ในใจของชาวพุทธเรื่อยมา ใช้เป็นหลักยึดถือในการด�ำรงชีวิต ท�ำชีวิต
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ให้ประเสริฐด้วยการเข้าถึงอริยสัจอันประเสริฐ เป็นพยานความรักของพระพุทธองค์ ที่ได้
เพียรสร้างบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัป ให้พวกเราได้เห็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์อัน
เป็นอมตธรรมนิรนั ดร์ ถึงเวลาแล้วหรือยัง ทีพ่ วกเราจะเข้าสู่หนทางแห่งความไม่ประมาทนี้
ตามพระด�ำรัสสุดท้ายของพระพุทธองค์ ที่ทรงฝากเอาไว้แก่พวกเราทุกคนว่า
“อามนฺตยามิ โว ภิกฺขเว ปฏิเวทยามิ โว ภิกฺขเว
ขยวยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ”
“ภิกษุ เราขอเตือนเธอทั้งหลาย สังขารทั้งหลาย มีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดา
พวกเธอจงยังประโยชน์ให้ส�ำเร็จ ด้วยความไม่ประมาทเถิด”
ต่อจากนี้แล้ว ก็มิได้มีพระด�ำรัสอะไรอีกเลย จนเสด็จดับขันธปรินิพพาน

ที่น่าอัศจรรย์ก็คือ ลองนับพยางค์ในพระคาถาสุดท้ายดูซิว่า ได้เท่าไหร่.... พระ
คาถานี้มี ๓๗ พยางค์พอดีใช่ไหม เอาละตอนนี้ลองมานับพยางค์ในค�ำแปลภาษาไทยดูบ้าง
..... ได้เท่าไร ก็ได้ ๓๗ พยางค์พอดีอีกเหมือนกันใช่ไหม หมายความว่าอะไร หมายความ
ว่าพระพุทธองค์ ทรงฝากพระธรรมรัตนะ คือธรรมะ ๓๗ (มีโพธิปักขิยธรรม ๓๗ เป็นต้น)
ไว้เป็นมรดกแก่พวกเราทุกคน ด้วยพระคาถาสุดท้ายนี้
ดังนั้น ธรรมะ ๓๓ ทั้ง ๔ ตอน ที่เริ่มด้วยคาถา ๓๓ ค�ำที่พระพุทธองค์ทรงตรัสที่มา
ของ พระอินทร์เรื่องความไม่ประมาท ก็มาบรรจบลงที่ธรรมะ ๓๗ ปัจฉิมคาถา ๓๗ ค�ำที่
พระพุทธองค์ทรงฝากพวกเราชาวพุทธไว้ ก่อนดับขันธปรินิพพาน ทั้งสองคาถา ต่างก็
รวมลงในความไม่ประมาทเหมือนกันทั้งหมด จบลงตรงพระรัตนตรัย ที่หลอมรวมเข้าเป็น
หนึ่งเดียวกับใจของผู้ไม่ประมาทนั้น ด้วยประการฉะนี้แล
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				ทางเดิ น ทางเดี ยว

ไม่ประมาท มาร่วมสร้าง ทางสายเอก
สร้างสวรรค์ ขึ้นบนดิน บนถิ่นไท 		

มาฆะเลข สามสิบสาม งามผ่องใส
สามสิบเจ็ด รัตนตรัย ใจถึงธรรม ฯ

มฆสตรี ไม่มีบ้างหรือ

มฆสตรี ไม่มีบ้างหรือ

ผู้หญิงหลายคนรู้สึกน้อยใจที่ท�ำไมมีแต่เรื่องราวของมฆมาณพ ไม่เห็นมีตัวอย่าง
เรื่องราวของมฆสตรีบ้าง ผู้เขียนเลยพยายามไปค้นในพระไตรปิฎกและอรรถกถา ดูสิว่ามี
สตรีกลุ่มไหนที่มีจ�ำนวน ๓๓ คนที่ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์บ้างไหม ก็ไปพบเรื่องที่อาจ
จะพอน�ำมาเป็นตัวอย่างได้ นั่นคือเรื่องนางมัลลิกา ภรรยาพันธุลเสนาบดี นางมีลูกชาย
ถึง ๓๒ คน มีลูกสะใภ้อีก ๓๒ คน สามีและลูกๆ ของนางได้สิ้นชีวิตไปก่อน จึงเหลือแต่เพียง
นางกับลูกสะใภ้ รวมเป็น ๓๓ คน นางเป็นตัวอย่างของผูท้ ไี่ ม่ประมาทชัน้ เยีย่ ม จึงได้ไปเกิด
ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มาศึกษาประวัติของนางดู
ในคาถาธรรมบท คาถาที่ ๓ ปุปผวรรค พระพุทธเจ้าได้ตรัสพระคาถาว่า
ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺตํ	
พฺยาสตฺตมนสํ นรํ
		
สุตฺตํ คามํ มโหโฆว		
มจฺจุ อาทาย คจฺฉตีติฯ
มัจจุ ย่อมน�ำพานรชน ผู้มีใจข้องในอารมณ์ต่างๆ ผู้เลือกเก็บดอกไม้อยู่
เที่ยวไป เหมือนห้วงน�้ำใหญ่พัดพาชาวบ้าน อันหลับแล้วไปฉะนั้น
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ในอรรถกถาท่านได้อธิบายว่า ดอกไม้ในที่นี้หมายถึงกามคุณทั้งห้า ส่วนการเลือก
เก็บดอกไม้อยู่ ก็คือยังประมาทอยู่ แล้วขยายความ โดยยกเรื่องพระวิฑูฑภะมาแสดงไว้
เป็นตัวอย่าง โดยมีเรื่องของนางมัลลิกาพ่วงติดมาด้วยดังนี้
นางมัลลิกา เป็นพระธิดาของกษัตริย์องค์หนึ่งในแคว้นมัลละ ซึ่งภายหลังได้สมรส
กับพันธุลเสนาบดี (นางมัลลิกาคนนี้ เป็นคนละคนกันกับพระนางมัลลิกาที่เป็นมเหสีของ
พระเจ้าปเสนทิโกศล)
พันธุลเสนาบดี เป็นโอรสของเจ้ามัลละแห่งเมืองกุสินารา เป็นศิษย์ศึกษาศิลปวิทยา
ร่วมส�ำนักกับปเสนทิกุมารแห่งแคว้นโกศล และเมื่อศึกษาจบได้กลับไปยังกุสินารานคร
และได้แสดงศิลปวิทยาที่ได้ศึกษามาให้เหล่ามัลลกษัตริย์ชม แต่ถูกเจ้ามัลละบางพวก
แกล้ง ด้วยความน้อยใจพันธุละจึงหนีไปพึ่งปเสนทิกุมาร ซึ่งต่อมาเมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศล
ได้ ค รองราชย์ ก็ ไ ด้ ท รงสถาปนาพั น ธุ ล ะไว้ ใ นต� ำ แหน่ ง เสนาบดี พั น ธุ ล ะรั บ ราชการ
สนองงานในรัชกาลของพระเจ้าปเสนทิโกศลด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อมาได้สมรส
กับนางมัลลิกา แต่หลังจากแต่งงานเป็นเวลานานก็ยังไม่มีบุตร เขาคิดว่านางเป็นหมัน
(ตามความเชื่อสมัยนั้น ถือว่าสตรีที่ไม่สามารถมีบุตรได้จะท�ำให้สามีเป็นคนอาภัพ จ�ำต้อง
ถูกส่งตัวกลับตระกูลเดิม แล้วหาสตรีใหม่) จึงเตรียมตัวจะส่งนางกลับตระกูลของตน
แต่ ก ่ อ นที่ น างมั ล ลิ ก าจะกลั บ ได้ เ ดิ น ทางไปถวายบั ง คมลาพระพุ ท ธเจ้ า ที่ พ ระเชตวั น
พระพุทธองค์จึงตรัสถามว่า เธอจะไปไหน พระนางจึงกราบทูลว่า จะกลับไปยังเมือง
มาตุภูมิ เพราะไม่สามารถให้ก�ำเนิดบุตรแก่สามีได้ พระพุทธองค์ตรัสว่า อย่าด่วนกลับเลย
นางมัลลิกาคิดว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้ เห็นทีเราคงจะมีบุตรแน่ๆ พระองค์จึงตรัสถาม
อย่างนี้ พระนางดีใจเป็นล้นพ้น และรีบเดินทางกลับบ้านทันที
อยู่มาไม่นาน พระนางก็แพ้ท้อง อยากลงอาบและดื่มน�้ำในสระโบกขรณี อันเป็น
สระน�้ำมงคลที่หวงแหนของพระเจ้าลิจฉวี เมืองไพศาลี สระนี้ได้รับการอารักขาเป็นอย่าง
ดี พันธุละจึงอุ้มภริยาขึ้นรถถือธนูคู่ชีพ มุ่งหน้าไปยังเมืองไพศาลี เมื่อถึงแล้ว ก็มุ่งตรง
ไปยังสระโบกขรณี และใช้แส้หวายหวดไล่เหล่าทหารที่อารักขาสระน�้ำจนแตกกระจาย
ให้ภริยาลงอาบน�้ำ ดื่มน�้ำ แล้วขึ้นรถห้อตะบึงกลับ
พวกเจ้าลิจฉวีเมือ่ ทราบว่ามีผบู้ กุ รุกก็ออกติดตาม มหาลิลจิ ฉวีสหายร่วมส�ำนักของ
พันธุละ ซึ่งบัดนี้ตาบอดทั้งสองข้าง และเป็นอาจารย์ของลิจฉวีราชกุมารทั้งหลาย ได้ยิน
เสียงฝีเท้าม้าและล้อรถวิ่งผ่านไป รู้ทันทีว่าเป็นพันธุลเสนาบดีผู้เกรียงไกร จึงร้องห้ามพวก
ลิจฉวีไม่ให้ตามไป เพราะจะเป็นอันตรายแก่ชีวิต แต่พวกเจ้าลิจฉวีไม่เชื่อฟัง พันธุละบอก
ภริยาว่า ถ้ารถม้าที่ตามมาปรากฏเป็นแนวเดียวกันเมื่อไรให้บอก และเมื่อนางมัลลิกาเห็น
ว่ารถได้เรียงแถวเป็นแนวเดียวกันแล้วจึงบอกสามี พันธุละจึงโก่งคันศร ปล่อยธนูไปด้วย
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ความแรง ลูกธนูออกจากแล่งด้วยความเร็ว เจาะเกราะทะลุหัวใจของมัลลกษัตริย์ ๕๐๐
คน พร้อมกันล้มลงสิ้นชีวิตหมดสิ้น
ต่อมานางมัลลิกาก็คลอดบุตรชายแฝด ๑๖ ครัง้ ครัง้ ละ ๒ คน บุตรทัง้ หมดเจริญเติบโต
เต็มวัยแล้วได้เรียนศิลปวิทยาส�ำเร็จกันจนหมด แต่ละคนก็มีบุรุษบริวารนับพันคน อยู่มา
วันหนึ่ง พันธุลเสนาบดี ได้ทราบว่าพวกอ�ำมาตย์ผู้วินิจฉัยคดี วินิจฉัยคดีด้วยความไม่
ยุติธรรมแก่เจ้าทุกข์ จึงวินิจฉัยเสียเอง ท�ำให้ประชาชนได้รับความยุติธรรม เรื่องรู้ไปถึง
พระกรรณของพระเจ้าปเสนทิโกศล พระองค์จึงทรงมอบหน้าที่วินิจฉัยคดีแก่พันธุละอีก
ต�ำแหน่งหนึ่ง
พวกอ�ำมาตย์ที่ถูกปลดยศ ไม่พอใจ จึงยุยงต่อพระเจ้าปเสนทิโกศลว่าพันธุละ
คิดก่อกบฏ แล้วแนะให้พระเจ้าปเสนทิโกศลออกอุบาย ส่งพันธุละไปปราบโจรที่ชายแดน
และส่งทหารไปดักฆ่าพันธุละพร้อมกับบุตรชาย ๓๒ คน จนสิ้นชีวิตหมดสิ้น
วันที่พันธุละและบุตรทั้งหมดถูกฆ่า นางมัลลิกานิมนต์พระอัครสาวกทั้งสองคือ
พระสารีบตุ รและพระมหาโมคคัลลานะ พร้อมภิกษุ ๕๐๐ รูปไปฉันภัตตาหารทีบ่ า้ น เช้าวันนัน้
มีคนน�ำจดหมายมาแจ้งว่า สามีและบุตรของพระนางถูกโจรฆ่าตายหมดสิน้ นางมัลลิกาก็ยงั
คงอังคาสพระอัครสาวกโดยสงบ พอดีหญิงรับใช้นางหนึง่ ท�ำถาดเนยใสพลัดตก พระสารีบุตรจึงกล่าวเตือนสติ มิให้นางเสียใจว่า “เภทนธมฺมํ ภินฺนํ น จินฺเตตพฺพํ สิ่งของที่
แตกสลายได้เป็นเรื่องธรรมดา ได้แตกไปแล้ว เธออย่าคิดเสียใจเลย”
นางจึ ง น� ำ จดหมายออกจากชายพกและ
เรี ย นต่ อ พระเถระว่ า “เมื่ อ เช้ า นี้ ดิ ฉั น ได้ ข ่ า วว่ า
สามี แ ละบุ ต รชายทั้ ง ๓๒ คนได้ ต ายเสี ย แล้ ว
ยังไม่คิดอะไรเลย เพียงแค่ถาดเนยใส่แตกจะคิด
อะไรเล่า พระคุณเจ้า” เมื่อพระสารีบุตรพร้อมด้วย
พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว ได้กล่าวอนุโมทนา
แก่พระนางมัลลิกาว่า
อนิมิตฺตมนญฺญฺาตํ	 มจฺจาน อิธ ชีวิตํ
กสิรญฺจ ปริตฺตญฺจ ตญฺจ ทุกเฺ ขน สํยตุ ตฺ นฺตฯิ
“ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีเครื่องหมายบอกให้รู้ว่า อนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
ไม่มีใครรู้ได้ ชีวิตทั้งล�ำบาก ทั้งอายุสั้น เต็มไปด้วย
ความทุกข์”
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นางมัลลิกาเรียกสะใภ้ทั้ง ๓๒ คน มาให้โอวาทว่า “สามีของพวกเธอไม่มีความผิด
แค่ได้รับผลกรรมที่ท�ำไว้แต่ปางก่อน พวกเธออย่าได้เศร้าโศกไปเลย” บุรุษที่พระเจ้า
ปเสนทิโกศลส่งคนมาสอดแนม ได้น�ำข้อความที่นางมัลลิกาสอนแก่สะใภ้ ไปกราบทูลให้
พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงทราบ พระองค์ทรงสลดพระทัยที่หลงเชื่อคนผิด ท�ำให้พันธุละ
เพื่อนผู้ซื่อสัตย์พร้อมบุตรต้องเสียชีวิต จึงได้ลงโทษประหารพวกอ�ำมาตย์ที่ทูลความเท็จ
และเสด็จไปขอโทษกับนางมัลลิกาพร้อมลูกสะใภ้ด้วยพระองค์เอง นางไม่ได้ถือโทษโกรธ
อะไร แต่ได้ขอพระราชานุญาตกลับไปยังเมืองมาตุภูมิพร้อมกับลูกสะใภ้ทั้งหมด พระองค์
ก็ทรงอนุญาต และขอแก้ตัวด้วยการรับทีฆการายนะ ผู้เป็นหลานชายของพันธุละเป็น
อ�ำมาตย์ หลังจากที่นางมัลลิกาพร้อมกับสะใภ้ทั้ง ๓๒ คน ได้กลับไปยังเมืองมาตุภูมิแล้ว
พวกนางก็ไม่ได้ปรากฏตัวอีกเลย
จากเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่า นางมัลลิกาเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของความไม่ประมาท
นางเป็นภรรยาที่ดี เป็นสาวิกาที่ดี จะท�ำอะไร ก็นึกถึงพระก่อน เข้าใจโลกและชีวิตดี
นางเป็นผู้มีความอดทน และมีใจกว้าง ไม่คิดเคียดแค้น ให้อภัย มั่นใจในเรื่องกฎแห่งกรรม
ทั้งยังสั่งสอนผู้อื่นให้เป็นเช่นเดียวกันอีกด้วย
หลังจากพระพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินพิ พานทีเ่ มืองกุสนิ ารา แคว้นมัลละ พวกมัลลกษัตริย์แห่งเมืองกุสินารา ได้อัญเชิญพระพุทธสรีระไปถวายพระเพลิง ณ มกุฏพันธนเจดีย์
โดยน�ำขบวนเคลื่อนที่จากทิศเหนือ ไปยังทิศตะวันออกของเมืองกุสินารา ระหว่างทาง
ที่ขบวนเคลื่อนที่ นางมัลลิกาได้ขอให้ขบวนหยุด แล้วน�ำมหาลดาปสาธน์ อันเป็นเครื่อง
ประดับของนาง มาถวายแก่พระพุทธสรีระ จนพระพุทธสรีระเปล่งแสงประกายอย่างน่า
อัศจรรย์
ในบั้นปลายชีวิต นางด�ำรงขันธ์อยู่พอสมควรแก่กาล ก็ท�ำกาละไป ในอรรถกถาปาริฉัตตกวรรค มัลลิกาวิมาน กล่าวไว้ว่า หลังจากนางมัลลิกาตายแล้ว ได้ไปบังเกิดเป็น
เทพธิดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีวิมานประดับไปด้วยสีเหลืองทองอร่ามงดงาม
ดังนั้นถ้าเรื่องของมฆมาณพและพวกรวม ๓๓ คน จะเป็นตัวอย่าง ในความไม่
ประมาท ในวัตตบท ๗ ประการเป็นต้น เพื่อไปเกิดในสวรรค์ เรื่องของนางมัลลิกาและ
ลูกสะใภ้รวม ๓๓ คนนี้ ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดี ส�ำหรับมฆสตรีที่ความไม่ประมาท ย่อม
ส่งให้ไปเกิดในดาวดึงส์ (๓๓) สวรรค์ได้เช่นกัน
มฆสตรีในทีน่ ี้ เมือ่ ย้อนกลับไปดูตน้ คาถาทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสแต่แรก ก็อาจจะ
ตั้งวิเคราะห์ตามศัพท์ได้ว่า “สตรีผู้ไม่หลับไหล ไม่ปล่อยให้มหาโอฆะท่วมทับ” เมื่อเอา
ม จาก ไม่ และ ฆ จาก โอฆ มารวมกันด้วยวิธีการทางภาษา ก็จะได้ค�ำว่า มฆะ หรือผู้ที่
ต้องการเห็นวิธีการวิเคราะห์ศัพท์ทางวิชาการก็จะได้ว่า
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มา มโหโฆ ตํ โอตฺถรตีติ มฆํ, วจนํ
ค�ำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า “อย่าให้ห้วงน�้ำใหญ่ท่วมทับเธอเลย” เรียกว่า มฆะ
มฆํ มนสิ กโรตีติ มฆา, สตฺตี
สตรีที่ท�ำค�ำนั้นไว้ในใจ เรียกว่า มฆสตรี
ค�ำว่า มฆสตรี นี้จึงมาจาก มฆ บท อ ปัจจัย มนสิ กโรติ ตัทธิต
สรุปว่า สตรีใดที่ไม่ประมาท ระลึก
ถึงพระพุทธด�ำรัสอยู่เสมอ ไม่ยอมให้ห้วง
น�้ำใหญ่คือ กาโมฆะ ภโวฆะ และ อวิชโชฆะ
ท่วมทับได้ ก็สามารถเรียกว่า มฆสตรี ได้
เช่นกัน
พูดถึงเรื่องวิเคราะห์ค�ำศัพท์ ทาง
พม่ า มี คู ่ มื อ การศึ ก ษาเหล่ า นี้ ม ากมาย
มี อ ยู ่ ใ น application ที่ เ รี ย กมาดู ไ ด้ ง ่ า ย
พระสามารถดึ ง เอามาสอนได้ อ ย่ า ง
ออกรส มี อ ยู ่ app หนึ่ ง ชื่ อ มฆเทวะ
ซึ่งเป็นผลงานรวบรวม เรื่องมฆ ในพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกาทั้งหมด ยังไม่มี
การแปลมาเป็นภาษาไทย แต่ได้ขอให้พระ
อาจารย์ ซอ อภิวังสะ แปลการวิเคราะห์
ศัพท์มาบางส่วน จึงขอน�ำความรู้มาแบ่งปันกัน ดังนี้
มฆํ ธนํ อสฺส อตฺถีติ มโฆ
ทรัพย์คือมฆ ของผู้ใดมีอยู่ ผู้นั้นชื่อว่า มฆะ
มโฆ จ โส เทโว จาติ มฆเทโว
มฆะด้วย เป็นเทวดาด้วย ชื่อว่า มฆเทพ
สทฺธาธนํ (สํ ฏีกา)
ทรัพย์ในที่นี้ ท่านให้หมายเอา ทรัพย์คือศรัทธา
มฆวา มโฆติ นามํ อสฺส อตฺถีติ ชื่อมฆะเป็นของใคร คนนั้นชื่อ มฆวา
มฆ - นาเมน วาติ คจฺฉติ ปวตฺตตีติ มฆวา ผู้เป็นไปด้วยนาม มฆ ชื่อว่า มฆวา
มฆ บท วา ธาตุ อ ปัจจัย (สํ ฏีกา)
มหิตพฺโพ ปูเชตพฺโพติ มฆวา ผู้ควรแก่การบูชา ชื่อว่า มฆวา
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มหา ปูชายํ หสฺส ฆว มหา ในอรรถบูชา เอา ห เป็น ฆว จึงได้เป็น มฆวา (อภิธานฏีกา)
อฆนฺติ ทุกฺขํ ปาปญฺจ วุจฺจติ, ทุกข์ และ บาป เรียกว่า อฆ
น อฆํ มฆํ, สุขํ ปุญฺญฺญฺจ, เป็นปฏิปักข์กับ อฆ ชื่อว่า มฆ (คือสุข หรือ บุญ นั่นเอง)
มโฆ อิติ ปุรานํ นามํ อสฺส อตฺถีติ มฆวาติ อตฺโถ ปาฬิยํ ทิสฺสติ
อรรถในพระบาฬีมีแสดงไว้ว่า นามโบราณว่า มฆ ของใครมีอยู่ ผู้นั้นชื่อว่า มฆวา
(สํ ๑ หน้า ๒๓๒ นิรุตฺติทีปนี หน้า ๙๗)
ตามหลักฐานที่ได้มาใหม่นี้ มฆ จึงเป็นชื่อของ ทรัพย์คือศรัทธา หรือ เป็นชื่อของ
ความสุขหรือบุญก็ได้ เป็นชื่อสืบกันมาแต่โบราณส�ำหรับคนที่เป็นหัวหน้าในการริเริ่ม
ท�ำความดีแล้วยังชักชวนผู้อื่นให้ร่วมด้วย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
เสนอให้ใช้ชื่อว่า บุญกร เพราะฉะนั้น วิถีมฆะ นี้จึงเป็นวิถีแห่งการช�ำระทางไปสวรรค์ แต่
โบราณกาลมาโดยแท้
จึงหวังว่าการท�ำบุญแบบมฆมาณพ และมฆสตรี เหล่านี้จะเป็นตัวอย่างวิถีชีวิต
ที่ดีงาม เป็นการสร้างทางไปสวรรค์ บนหนทางแห่งการศึกษาและพัฒนาตนให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
เป็นการปรุงสวรรค์ เป็นสวรรค์ และถ้ายังอยากไปต่อ ก็ไปสวรรค์ได้ หรือถ้าเห็นโทษของ
สวรรค์ (สคฺค แปลว่า ยังข้องอยู่) แล้ว จะเปลื้องสวรรค์ให้จิตเป็นอิสระ พ้นจากกองทุกข์
ทั้งปวง ก็สามารถท�ำได้ในที่สุด
อริยสาวกผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นอย่างไร อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม ในพระสงฆ์
ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจ ไม่ขาด ไม่พร้อย ไม่ด่าง ไม่ทะลุ ไม่ถูกตัณหาทิฐิ
ครอบง�ำ เป็นไปเพื่อสมาธิ อริยสาวกไม่พอใจด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวและ
ศีลนั้น พยายามให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อความสงัดในกลางวัน เพื่อหลีกเร้นในกลางคืน เมื่อ
อริย สาวกเป็ น ผู ้ ไ ม่ ป ระมาทอยู ่ อ ย่ า งนี้ ปราโมทย์ ย ่ อ มเกิด เมื่อ ปราโมทย์ เ กิด แล้ ว
ปีติย่อมเกิด เมื่อใจมีปีติ กายย่อมระงับ ผู้มีกายระงับย่อมเสวยสุข จิตของผู้มีสุข
ย่อมตั้งมั่น เมื่อจิตตั้งมั่น ธรรมทั้งหลายก็ปรากฏ เพราะธรรมทั้งหลายปรากฏ จึงนับ
ว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยแท้ อริยสาวกผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท เป็น
อย่างนี้แล
นันทิยสักกสูตร ปุญญาภิสันทวรรค มหาวารวรรค สังยุตตนิกาย
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ใครทีพ่ อจะมีความรูเ้ รือ่ งฟันอยูบ่ า้ ง อ่านแล้วอาจจะงงๆ ว่า มีดว้ ยหรือ ฟันซีท่ ี่ ๓๓ ?
เพราะปกติในตอนเด็กๆ มนุษย์เราทุกคนจะมีฟนั น�้ำนมเพียง ๒๐ ซี่ เมือ่ โตขึน้ เป็นผู้ใหญ่แล้ว
พอฟันน�ำ้ นมหลุดไป ก็จะมีฟนั แท้งอกขึน้ มาใหม่แทนที่ จนครบทัง้ หมด ๓๒ ซี่ แต่ชา้ ก่อน ยังมี
บุคคลพิเศษบางคนในโลกนี้ ที่ไม่หยุดการพัฒนาการแต่เพียงแค่นั้น พระโพธิสัตว์ เมื่อ
ท่านบ�ำเพ็ญบารมีมานาน ตลอดสี่อสงไขยแสนมหากัป สรีระของท่านจึงไม่ธรรมดา แต่
จะมีลักษณะที่พิเศษเหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปคือ มีฟันซี่ที่ ๓๓ ด้วย ตามหลักฐานที่
มีมาในลักษณะของมหาบุรุษ ที่จริง ก็ไม่ใช่แค่ ๓๓ ซี่หรอก มีอยู่ถึง ๔๐ ซี่ แต่ซี่ที่ ๓๓ นี้
มีความส�ำคัญพิเศษอย่างไร เราจะมาศึกษาดูกันในบทความนี้

136

วิถีมฆะ ชำ�ระทางสวรรค์

ก่อนอืน่ มาดูเรือ่ งศัพท์กนั ก่อน ภาษาไทยเราใช้คำ� ว่า ฟัน แต่ภาษาบาฬี ศัพท์ทหี่ มาย
ถึงฟันมีอยู่หลายค�ำ ทันตะ แปลว่าฟัน, ทาฐะ แปลว่า ฟันเขี้ยว, อัฏฐิ แปลว่า กระดูก (ฟัน
ก็เป็นกระดูกชนิดหนึ่ง) ส่วน ธาตุ จะแปลว่า กระดูก ซึ่งเป็นธาตุดินที่เหลือจากการเผาก็ได้
ถ้าเป็นของพระพุทธเจ้า จะเรียกว่า พระบรมสารีรกิ ธาตุ หรือสัน้ ๆ ว่า พระธาตุ ส่วนพระทาฐธาตุนั้น แปลเป็นไทยได้อย่างสละสลวยว่า พระเขี้ยวแก้ว ภาษาชาวบ้านก็คือ ฟันเขี้ยว
ของพระพุทธเจ้านั่นเอง ซึ่งแม้จะผ่านการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้ว ก็ยังคงรูปทรง
เดิมอยู่ ไม่เปลี่ยนแปลง

ฟันของมหาบุรุษ

ทีนมี้ าดูลกั ษณะพระทนต์ (ฟัน) ของพระพุทธเจ้ากัน ตามหลักฐานในสารัตถทีปนี ฎีกา
พระวินัย พระนางยโสธราพิมพาได้บรรยายลักษณะมหาบุรุษของพระพุทธบิดาให้ราหุล
พระโอรสฟัง ในนรสีหคาถา ซึ่งบรรยายลักษณะอาการ ๓๒ ของมหาบุรุษ มีคาถาหนึ่ง
กล่าวว่า
“สินิฏฐะ - สุคัมภีระ - มัญชุสะ - โฆโส
หิงคุละพันธุกะ - รัตตะ - สุชิวโห
วีสะติ วีสะติ เสตะ - สุทันโต
เอสะ หิ ตุยหะ ปิตา นะระสีโห ฯ”
“ทรงมีพระสุรเสียง นุ่ม ทุ้ม กังวาน ลึก น่าฟัง
มีพระชิวหา (ลิ้น) แดงเหมือนสีแดงชาดและดอกชบา
มีพระทนต์ (ฟัน) เรียงระเบียบดีสีขาวบริสุทธิ์บน ล่าง อย่างละยี่สิบ
นั่นแหละคือพระบิดาของเจ้า พญาราชสีห์ในหมู่ชน ฯ”
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มาดูเหตุของการที่มหาบุรุษมีลักษณะพิเศษอย่างนั้นกัน
ตามที่บันทึกไว้ใน ลักขณสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ได้บอกเหตุผลไว้ดังนี้
เพราะเหตุที่พระตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนภพก่อน เป็นผู้ละเว้นจากค�ำ
ส่อเสียด คือ ฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้น เพื่อท�ำลายฝ่ายนี้ หรือฟังความ
จากฝ่ายโน้นแล้ว ไม่มาบอกฝ่ายนี้ เพื่อท�ำลายฝ่ายโน้น สมานคนที่แตกกัน ส่งเสริมคนที่
ปรองดองกัน ชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกัน พูดแต่ค�ำที่สร้างสรรค์ความสามัคคี
จึงท�ำให้ในพระชาติสุดท้าย ทรงมีพระทนต์สี่สิบองค์ (จตฺตาฬีสทนฺโต) และพระทนต์เรียบ
สนิท มิได้ห่างกันเลย (อวิรฬทนฺโต)
เพราะเหตุที่พระตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนภพก่อน เป็นผู้ละมิจฉาอาชีวะ
ด�ำรงชีวิตอยู่ด้วยสัมมาอาชีวะ คือ เว้นขาดจากการโกงด้วยตาชั่ง การโกงด้วยของปลอม
การโกงด้วยเครื่องตวงวัด การรับสินบน การล่อลวง การตลบตะแลง การตัดอวัยวะ
การฆ่า การจองจ�ำ การตีชิงวิ่งราว การปล้น และการขู่กรรโชก จึงท�ำให้ในพระชาติ
สุดท้าย ทรงมีพระทนต์เรียบเสมอกัน (สมทนฺโต) กล่าวคือ พระทนต์เสมอ ไม่ลักลั่นยาว
สั้นดังสามัญมนุษย์ และพระทาฐะขาวงาม (สุสุกฺกทาโฐฺ) กล่าวคือ พระทาฐะ คือพระเขี้ยว
อันขาวงาม
เอาละได้ปูพื้นมาพอสมควรแล้ว ถ้าใครได้กลับไปอ่าน “ธรรมะ ๓๓” ทั้งสี่ตอน
อย่างต่อเนื่องกันแล้ว จะพบว่ายังมีค�ำถามบางข้อที่เหลือค้างเอาไว้ ยังไม่ได้ตอบ จึงขอ
น�ำมารวมตอบไว้พร้อมกันเลยในที่นี้

ท�ำไมต้องเป็นพระทาฐธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) ที่ถูกน�ำไปเก็บที่
ชั้นดาวดึงส์ ?

หลังจากพุทธปรินิพพาน และถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้ว เกิดการวิวาท
เรื่องส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ โทณพราหมณ์ซ่ึงเคยเป็นอาจารย์ของเหล่ากษัตริย์ได้
เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย โดยตกลงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น ๘ ส่วน มอบแก่กษัตริย์ที่
เสด็จน�ำทัพมาขอ เพื่อน�ำไปสร้างสถูปเจดีย์บูชาในทิศทั้งหลาย ตอนแบ่งพระอัฏฐิธาตุของ
พระพุทธเจ้า โทณพราหมณ์ถือเอาจังหวะที่กษัตริย์ทั้งหลายเผลอ ฉวยเอาพระเขี้ยวแก้ว
เบื้องขวาเก็บซ่อนไว้ในมวยผม ท้าวสักกะจึงมาอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วนั้นจากมวยผมของ
โทณพราหมณ์ น�ำไปเก็บไว้ในผอบทองค�ำ รักษาไว้ที่เจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
คู่กับมวยผมของเจ้าชายสิทธัตถะ ตอนออกบวช ที่พระองค์ตัดแล้วอธิษฐานโยนขึ้นไป
ในอากาศที่ถูกเก็บไว้ที่นี่ก่อนแล้ว
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เจดี ย ์ จุ ฬ ามณี จึ ง มี ทั้ ง สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง การออกบวชและสั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง การ
ปรินิพพานไปพร้อมกัน คือมีพระเกศาของพระโพธิสัตว์ (จุฬา) กับพระทาฐะแก้วของ
พระพุทธเจ้า (มณี) ขอสันนิษฐานว่า พระทาฐะหรือพระเขี้ยวแก้วนี้ยังเป็นสัญลักษณ์สื่อถึง
การแสดงธรรมด้วย เพราะการมีพระเขี้ยวแก้วอยู่ ก็เหมือนยังมีพระสุรเสียงของพระพุทธองค์สถิตอยู่ เพราะพระองค์เอง ก็เคยเสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้อยู่ถึงสามเดือน ธรรมาธิษฐานตรงนี้ จึงน่าจะสื่อว่าทุกครั้ง
ทีไ่ ด้ฟงั พระบาฬี (ซึง่ มีพยัญชนะอักขระ ๓๓ ตัว) แสดง ก็ให้เสมือนพระพุทธเจ้ายังทรงเทศน์
ตรัสสั่งสอนด้วยพระองค์เอง อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ (ดาวดึงส์ มาจากบาฬีว่า ตาวติงสะ
ซึ่งแปลว่า ๓๓) นั่นเอง

ก็แล้วท�ำไมต้องเฉพาะเจาะจงเป็นพระเขี้ยวแก้วข้างขวาบนด้วยล่ะ?

ฟันของคนทั่วๆ ไปจะมี ๓๒ ซี่ (เสี้ยวละ ๘) แต่ส�ำหรับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นมหาบุรุษ
จะมีทั้งหมด ๔๐ ซี่ (เสี้ยวละ ๑๐) ตามแผนภาพด้านล่างนี้ ซึ่งเป็นแผนภาพฟันของคนปกติ
(ดูรูปประกอบ ๑) ส�ำหรับพระพุทธเจ้าแล้ว จึงต้องเติมฟันกรามลงไปในแต่ละเสีย้ วอีกเสีย้ ว
ละ ๒ ซี่ จึงจะครบสี่สิบ (ดูรูปประกอบ ๒) เติมเสร็จแล้วก็มานับตัวเลขกัน ไล่เรียงไปตั้งแต่
เสี้ยวขวาล่าง เสี้ยวซ้ายล่าง เสี้ยวขวาบน เสีย้ วซ้ายบน เอาละ ลองนับดูซิ นับเสร็จหรือยัง
ดูซิว่า ต�ำแหน่งพระเขี้ยวทั้งสี่นั้น อยู่ที่ต�ำแหน่งที่เท่าไรบ้าง ข้างขวาล่าง ที่ต�ำแหน่งที่ ๘,
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ซ้ายล่าง ต�ำแหน่งที่ ๑๓, ซ้ายบน ต�ำแหน่งที่ ๒๘, แล้วก็อศั จรรย์ไหมที่ พระเขีย้ วแก้วข้าง
ขวาบนจะอยู่ท่ีต�ำแหน่ง ๓๓ พอดี ทีนี้รู้หรือยังว่า ท�ำไมพระเขี้ยวแก้วเฉพาะเจาะจงองค์
ขวาบนนี้เท่านั้น ที่จะต้องถูกพระอินทร์น�ำขึ้นไปเก็บรักษาไว้บนสวรรค์ชั้นตาวติงสะ ที่ชื่อ
ก็แปลว่า ๓๓ เหมือนกัน (ตรงนีใ้ นบทความธรรมะ ๓๓ ก็เคยเสนอไว้วา่ มวยผมทีพ่ ระโพธิสตั ว์
ทรงตัดแล้วอธิษฐานโยนขึ้นไปค้างบนฟ้า ก็นับเป็นอวัยวะพิเศษที่ ๓๓ ได้เหมือนกัน ถ้าถือ
กันว่าคนปกติทั่วไปมีแค่อวัยวะ ๓๒)

พระอัฏฐิธาตุส่วนอื่นๆ

พระเขี้ยวแก้วหรือพระทาฐธาตุ นี้ จั ด เป็ น พระอั ฏ ฐิ ธ าตุ พิ เ ศษ
ที่ไ ม่ แ ยกกระจั ด กระจาย ลั ก ษณะ
แข็ ง แกร่ ง รวมกั น แน่ น จึ ง เป็ น ที่
รวมใจและเป็ น ที่ สั ก การะเคารพ
ของชาวพุทธทั่วไปเป็นอันมาก ตาม
คัมภีร์ว่ามีเพียงพระอัฏฐิ ๗ องค์นี้ คือ พระอุณหิส (กระดูกหน้าผาก) ๑ องค์ พระเขี้ยว
แก้ว ๔ องค์ และพระรากขวัญ (กระดูกไหปลาร้า) อีก ๒ องค์ ที่ไม่แตกกระจัดกระจาย
ส่วนพระบรมสารีรกิ ธาตุทเี่ หลือ จะแตกย่อยเป็น ๓ สัณฐาน มีสตี า่ งกันคือ คือ ขนาด
เท่าเมล็ดพันธ์ผุ กั กาด มีสเี หมือนดอกมะลิตมู บ้าง ขนาดเท่าเมล็ดข้าวสารหักครึง่ มีสเี หมือน
แก้วมุกดาทีเ่ จียรนัยแล้วบ้าง หรือขนาดเท่าเมล็ดถัว่ เขียวผ่ากลาง มีสเี สมือนจุณทองค�ำบ้าง
กระจายไปทัว่ ทุกสารทิศ เป็นจ�ำนวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เท่ากับจ�ำนวนพระธรรมขันธ์
ที่ได้ทรงแสดงไว้ น่าสังเกตที่ว่าพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าผู้มีอายุยืนทั้งหลาย
ย่อมคงรูปเดิม ไม่กระจัดกระจาย (เช่น พระพุทธเจ้ากัสสปะ พระบรมสารีรกิ ธาตุของพระองค์
รวมอยู่ในพระเจดีย์ทองทีเ่ ดียว) ส่วนพระพุทธเจ้าโคตมะ ผู้เป็นพระผู้มพี ระภาคของพวกเรา
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พระองค์นี้ ด้วยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่ออนุชนรุ่นหลัง จึงทรงอธิษฐานพระธาตุให้
กระจัดกระจาย เพราะทรงด�ำริว่า พระองค์อยู่ได้ไม่นานก็จะปรินิพพาน พระศาสนายังไม่
แพร่หลายไปในที่ทั้งปวง เมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้ว มหาชนจะได้ถือเอาพระธาตุน้อย
เหล่านั้นสร้างเจดีย์ไว้บูชา อย่างน้อยก็จะได้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า

แล้วพระเขี้ยวแก้วอีกสามอันที่เหลือล่ะ
ไปอยู่ท่ ีไหนกันบ้าง ?

หลังจากที่พระพุทธเจ้าศากยมุนีได้ปรินิพพานแล้ว
พระทาฐธาตุทั้งหมดสี่องค์ของพระพุทธองค์ จึงได้กระจาย
ไปอยู่ใน ๓ ภูมิดังนี้
ขวาบน - ดาวดึงส์
ซ้ายบน - แคว้นคันธาระ (ต่อมาถูกอัญเชิญไป
อยู่ที่เมืองฉางอัน ประเทศจีน โดยภิกษุฟาเหียน เมื่อคราว
จาริกไปสืบพระศาสนาที่ประเทศอินเดีย ปัจจุบันอยู่ที่พระ
มหาเจดีย์ วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง)
ขวาล่าง - แคว้นกลิงคะ (ต่อมาหนีภยั สงครามมาอยู่ทวี่ ดั พระเขีย้ วแก้ว เมืองแคนดี้
ประเทศศรีลังกา)
ซ้ายล่าง - นาคพิภพ
ดังนั้นบนภูมิโลกมนุษย์เรานี้ จึงมีพระเขี้ยวแก้วของพระศาสดาประดิษฐานอยู่แค่
๒ องค์
อีกสององค์มิได้อยู่บนโลกมนุษย์ องค์หนึ่งไปประดิษฐานอยู่บนภูมิสวรรค์ อีกองค์
หนึ่งอยู่ที่ภูมินาคพิภพ หรืออยู่ใต้บาดาล จึงถือได้ว่า พระทาฐะธาตุของพระพุทธองค์
ได้ครอบคลุมไปในโลกภูมิทั้งสาม

มาดูความหมายเชิงสัญลักษณ์ของพระเขี้ยวแก้วทั้งสี่ น้ ีกัน

ก่อนอื่น ขอตั้งข้อสันนิษฐานว่า พระเขี้ยวแก้วทั้งสี่นี้ มีนัยที่บ่งได้ถึงพระด�ำรัสของ
พระพุทธองค์ที่ยังคงด�ำรงอยู่ แม้พระสรีระของพระองค์จะล่วงลับดับขันธปรินิพพานไป
แล้วก็ตาม เอาล่ะ ทีนี้มาดูว่ามีเหตุผลอะไร ท�ำไมถึงคิดอย่างนั้น
ทางขวา = ทักษิณ ซึง่ ไม่ได้แปลว่า ‘ขวา’ อย่างเดียว แปลว่า ‘ใต้’ ก็ได้ ใช้คำ� เดียวกันใน
ภาษาบาฬี (ตอนเช้าเมื่อเราหันหน้าไปทางพระอาทิตย์ขึ้น ข้างขวามือของเราจะเป็นทิศใต้)
เป็นฝ่ายขวาหรือฝ่ายอนุรักษ์นิยม เทียบเท่ากับฝ่ายพุทธเถรวาท ที่ไม่ปรับเปลี่ยนธรรมวินัย
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ตามมติของพระอรหันต์เถระ ๕๐๐ รูปมีพระมหากัสสปะเป็นประธานในคราวสังคายนา
ครั้งแรกที่ให้คงทุกอย่าง ที่พระพุทธเจ้าได้แสดงและบัญญัติไว้ตามเดิมทุกประการ (แม้
จะมีพระพุทธานุญาตให้ลดหย่อนพระวินัยบางข้อได้ ถ้าสงฆ์ทั้งปวงเห็นสมควร) นี้จึงเป็น
หลักการของพุทธเถรวาทมาจนถึงทุกวันนี้
เถรวาทนั้นสามารถเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า ทักษิณนิกาย สายนี้จะสัมพันธ์กับสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์ เพราะเป็นแหล่งก�ำเนิดพระอภิธรรม พระพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นไปแสดงพระ
อภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา ที่สวรรค์ชั้นนี้ในพรรษาที่ ๗ ต่อมาพระอภิธรรมนี้ จะใช้
เป็นหลักในการตัดสินพระธรรม ที่ผิดเพี้ยนออกไปจากหลักวิภัชวาทของเถรวาท ในคราว
สังคายนาครัง้ ที่ ๓ สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช นอกจากนีย้ งั โยงกับพระสารีบตุ ร (อัครสาวก
ฝ่ายขวา) ซึ่งเป็นผู้น�ำนัยพระอภิธรรมที่ได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้ามาสู่โลกมนุษย์ จึงเหมาะ
ส�ำหรับพวกธัมมานุสารี และพวกพุทธิจริต ซึ่งชอบหลักปรัชญา และธัมมวิจัย เรื่องที่
ละเอียดลึกซึ้ง เหมาะแก่การท�ำงานของปัญญา
ในสมัยที่พระพุทธศาสนาเสื่อมลงไปจากอินเดีย มาเจริญรุ่งเรืองที่ศรีลังกา วัด
มหาวิหารที่พระพุทธโฆษาจารย์ไปแปลอรรถกถากลับมาเป็นภาษาบาฬี ก็ช่วยเสริมหลัก
ของเถรวาทซึ่งรุ่งเรืองอยู่ทางใต้สืบมาก่อนจะเผยแผ่ต่อมาทางพม่า ไทย ลาว เขมร จนถึง
ทุกวันนี้ พุทธเถรวาทจะเน้นวิถีชีวิตพระภิกษุ - ภิกษุณีสงฆ์เป็นแกนหลัก (ต่อมาภิกษุณี
สงฆ์หมดวงศ์ลงไป) เป็นแกนน�ำของชุมชนแห่งไตรสิกขา ศีล - สมาธิ - ปัญญา ท�ำหน้าที่
เป็นตัวอย่าง และให้ธรรมะแก่สังคม โดยมีฆราวาสญาติโยมหนุนช่วยเรื่องปัจจัยสี่ และ
พัฒนาตน ตามแนวทาง ทาน - ศีล - ภาวนา วัดเป็นแกนกลางของชุมชน มีปัญญา เป็น
คุณธรรมส�ำคัญ มีพระอรหันต์เป็นอุดมคติ มุ่งหลุดพ้นเฉพาะตนให้ได้ก่อนที่จะมาสั่งสอน
ผู้อื่น มีภาษาบาฬีเป็นภาษาหลักในการเผยแผ่
ทางซ้าย = อุตตร ซึ่งแปลได้ว่า ‘ซ้าย’
ก็ ไ ด้ ‘เหนื อ ’ ก็ ไ ด้ (ตอนเช้ า เมื่ อ เราหั น หน้ า
ไปทางพระอาทิ ต ย์ ขึ้ น ข้ า งซ้ า ยมื อ ของเราจะ
เป็ น ทิ ศ เหนื อ ) เป็ น ฝ่ า ยซ้ า ยหรื อ ฝ่ า ยเสรี นิ ย ม
เที ย บเท่ า กั บ ฝ่ า ยพุ ท ธอาจริ ย วาท มี ก ารปรั บ
เปลี่ยนธรรมวินัยให้เหมาะกับสถานที่และบุคคล
ที่ พุ ท ธศาสนาแผ่ เ ข้ า ไป ตามแต่ อ าจารย์ เ ห็ น
สมควร เมื่ อ พระพุ ท ธศาสนาแผ่ ไ ปทางเหนื อ
ตามเส้นทางสายไหม มุ่งไปยังจีน ธิเบตเป็นต้น
ก็ ต ้ อ งปรั บ ให้ เ ข้ า กั บ ภู มิ ป ระเทศ ภู มิ อ ากาศ
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และพื้ น เพนิ สั ย ของคนในถิ่ น นั่ น ธรรมวิ นั ย ก็ ค ่ อ ยๆ เพี้ ย นแปรไป เกิ ด เป็ น มหายาน
วัชรยานขึ้น เรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า อุตตรนิกาย ในที่หลายแห่ง พระภิกษุต้องพึ่งพาตนเอง
เพราะประเพณีบิณฑบาตยังไม่เป็นที่รู้จัก หรือไม่เป็นที่ยอมรับกัน ท�ำให้ต้องผ่อนปรนวินัย
บางข้อลงไป (เช่น การที่พระต้องท�ำนาเองจึงต้องฉันมังสวิรัติ และฉันหลังเวลาเที่ยงหรือ
บางวัดเช่นวัดเส้าหลิน ต้องมีกองก�ำลังป้องกันตนเองเป็นต้น) เน้นที่การเข้าถึงของคนส่วน
ใหญ่คือพวกฆราวาสครองเรือน มุ่งงานสังคมสงเคราะห์ เสียสละช่วยผู้อื่นก่อนช่วยตนเอง
ถือเอาความกรุณาเป็นคุณธรรมส�ำคัญ มีพระโพธิสัตว์เป็นอุดมคติ
ส่วนนาคภิภพนั้นมีสัมพันธ์กับพระอุปคุต ที่เชื่อกันว่าเป็นพระอรหันต์ที่ประจ�ำอยู่ที่
สะดือทะเล คอยปกปักษ์รักษาพระพุทธศาสนา โดยใช้ฤทธิ์เดช เชื่อมโยงกับพระมหาโมคคัลลานะ (อัครสาวกฝ่ายซ้าย) ที่ใช้ฤทธิ์ปราบนาค เหมาะส�ำหรับพวกสัทธานุสารี
หรือพวกสัทธาจริต ซึ่งนิกายนี้ไปรุ่งเรืองอยู่ทางตอนเหนือของชมพูทวีป แล้วก็แพร่หลาย
ต่อไปยัง ทิเบต จีน เกาหลี ญี่ปุ่น มีภาษาสันสกฤตเป็นหลักในการเผยแผ่ธรรมและวินัย
จึงแตกออกเป็นหลายร้อยนิกาย ตามความเห็นของอาจารย์ในแต่ละพืน้ ที่ บางแห่งทีเ่ พีย้ นไป
มาก เช่นในญี่ปุ่น ถึงขนาดที่พระมีภรรยาและลูก เพื่อมาช่วยกันดูแลวัด ซึ่งกลายไปเป็น
สมบัติสืบทอดประจ�ำตระกูลไป หรือได้ข่าวว่าบางวัดได้มีการลองน�ำหุ่นยนต์ AI (Artificial
Intellegence) เข้ามาท�ำหน้าที่สอนธรรมะแทนพระกันแล้ว ผลจะเป็นยังไงคงต้องติดตาม
ดูกันต่อไป
ความทีค่ ำ� สอนและวินยั ของพุทธแบบอาจริยวาทมีความยืดหยุ่นกว่า ท�ำให้สามารถ
ปรับเข้ากับคนหลากหลายได้ง่ายกว่า เป็นเหตุให้ได้รับความนิยมมากกว่า จึงเรียกได้อีก
ชื่อว่า พุทธมหายาน มหา แปลว่า ใหญ่ ยานใหญ่ เพราะสามารถน�ำคนไปได้ทีละมากๆ
ทั้งนี้ก็มิได้แบ่งกันเด็ดขาดตายตัว มีการหยิบยืมคติของกันและกันอยู่เสมอเช่น
พระภิกษุในเถรวาทหลายรูป ก็ถือคติแบบโพธิสัตว์ เน้นงานสังคมสงเคราะห์ช่วยชาวโลก
หรือ หลวงปู่โลกอุดร ในต�ำนาน ทีค่ นไทยหลายคนเชือ่ ว่าเป็นพระอรหันต์ทยี่ งั ไม่เข้านิพพาน
คอยปกปักษ์รักษาชาวพุทธในเมืองไทย มีคนเห็นท่านในที่ลี้ลับอยู่บางครั้ง น่าสังเกตที่
ค�ำว่า อุดร ก็มาจาก อุตตร หรือฝ่ายเหนือ/ฝ่ายซ้าย ซึ่งอาจจะเหมาะส�ำหรับคนที่ชอบ
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เรื่องลึกลับ และการมีเสรีนิยมในการตีความธรรมวินัยได้เองนั่นเอง
ส่วนฝ่ายมหายานเองบางสาย ก็มีการเรียนอภิธรรมกันอย่างลึกซึ้ง มีการเรียน
โต้วาทะกันจริงจัง โดยใช้หลักวิภัชวาท หรือหลายแห่งก็มีการรื้อฟื้นวินัยกลับมา ให้
เคร่งครัดอีก
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ทั้งนี้ความเข้าใจของฆราวาสที่ช่วยอุดหนุนพระทางปัจจัยสี่ จะมีผลช่วยให้พระได้
รักษาพระธรรมวินัยได้สะดวกขึ้น ฆราวาสจึงต้องมีการศึกษาพัฒนาตนควบคู่ไปด้วยไม่
น้อยกว่าพระเลย อย่าลืมว่า พระพุทธเจ้าฝากพระศาสนาไว้กับพุทธบริษัททั้งสี่ มิใช่ฝาก
ไว้เฉพาะกับนักบวชเท่านั้น
ส่ ว นพระเขี้ ย วแก้ ว ที่ อ ยู ่ เ มือ งมนุ ษ ย์ ส ององค์ นั้น หลั ง พุ ท ธปรินิพ พานช่ ว งแรก
ก็อยู่ในอินเดีย พระเขี้ยวแก้วซ้ายบน อยู่แคว้นคันธาระทางตอนเหนือ ซึ่งถือเป็นตัวแทน
ของอุตตรนิกาย (มหายาน) ส่วนพระ
เขี้ ย วแก้ ว ขวาล่ า งอยู ่ แ คว้ น กาลิ ง คะ
ทางตอนใต้ ซึ่ ง ถื อ เป็ น ตั ว แทนของ
ทั ก ษิ ณ นิ ก าย (เถรวาท) แต่ เ มื่ อ
พระพุทธศาสนาสูญสิ้นไปจากอินเดีย
พระเขี้ ย วแก้ ว ซ้ า ยบน ก็ ย ้ า ยไปเก็ บ
รักษาอยู่ที่ประเทศจีน ส่วนพระเขี้ยว
แก้วขวาล่าง ก็ย้ายไปอยู่ที่ประเทศศรี
ลังกา อันนับเป็นศูนย์กลางพระพุทธ
ศาสนาสองนิกายหลัก ที่ยังคงสืบสาย
ต่อมาจนถึงทุกวันนี้
เมื่อเราไปกราบไหว้พระธาตุ เราก็จะได้ระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเมื่อ
ยังทรงพระชนม์อยู่ ทรงประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ อนุพยัญชนะ ๘๐ มีพระสรีระที่
สมบูรณ์แบบ มีพระสุรเสียงประกอบด้วยองค์ ๘ (ดุจเสียงพรหมคือ แจ่มใส นุ่มนวล น่าฟัง
กลมกล่อม ไม่พร่า ลึก มีกงั วาน) มีกมั มชรูป (รูปทีเ่ กิดจากกรรม) ทีง่ ดงามวิจติ ร ดุจนายช่าง
ชั้นเลิศมาปั้นแต่งไว้ อย่างไม่มีที่ติ เพราะมีบุญสมภารบารมีที่ทรงบ�ำเพ็ญมา ๔ อสงไขยแสนมหากัป ตกแต่งเป็นอย่างดี มีจิตตชรูป (รูปที่เกิดจากจิต) หรือพุทธลีลาที่แสดงออก
มาด้วยพระปัญญาคุณ พระมหากรุณาธิคุณในมหากิริยาจิตเป็นสมุฏฐาน อันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความเลื่อมใสของปวงเทพเทวาและมนุษย์ บัดนี้ก็เหลือแต่เพียงพระสรีรธาตุเพียงเท่านี้ แต่
ถ้าเรารู้จักเพียงแค่พระสรีรคุณ ศรัทธาของเราก็ยังไม่ตั้งมั่น จนกว่าเราจะรู้พระพุทธคุณ
มีพระอรหันตคุณเป็นต้น ศรัทธาของเราจึงจะเป็นศรัทธาที่ตั้งมั่น เป็นพุทธานุสติอย่าง
แท้จริง
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ธาตุอันตรธาน

ธาตุอันตรธาน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “พระบรมธาตุนิพพาน” ค�ำว่านิพพานนั้น
มี ๓ ประการ คือ
๑. กิเลสนิพพาน คือการตรัสรู้ที่โคนต้นศรีมหาโพธิ์
๒. ขันธนิพพาน คือการดับเบญจขันธ์ ที่สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา
๓. ธาตุนิพพาน คือพระบรมสารีริกธาตุสูญสิ้นไปจากโลก ซึ่งจักเกิดขึ้นในอนาคต
(ตามคติของเถรวาทก็ว่า เมื่อพระศาสนามีอายุครบห้าพันปี)
การนิพพานแห่งพระบรมสารีริกธาตุแห่งพระบรมศาสดา ที่ประดิษฐานอยู่ในที่
ต่างๆ เมื่อไม่มีผู้สักการะบูชา พระบรมธาตุก็จะเสด็จไปยังถิ่นประเทศที่มีคนเคารพสักการะ
บูชา จวบจนวาระสุดท้ายมาถึง ทั่วทุกถิ่นประเทศหาผู้สักการบูชาไม่ได้เลย พระบรมธาตุ
ทั้งหลายทั้งหมดจากโลกมนุษย์ เทวโลก และนาคพิภพ ก็จะเสด็จมาสู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์
สถานที่ตรัสรู้ แล้วรวมกันเป็นรูปของพระพุทธองค์ ประดิษฐานอยู่ ณ โคนต้นศรีมหาโพธิ์
นั้น ประหนึ่งแท่งทองค�ำ แล้วเปล่งฉัพพรรณรังสี (รัศมีมีสี ๖ ประการ) แผ่ไปทั่วหมื่นโลก
ธาตุ (บางอาจารย์ว่าจะมียมกปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในที่นั้นด้วย)

ธีรปัญโญ

145

แต่ ใ นครั้ ง นี้ มนุ ษ ย์ แ ละสั ต ว์ โ ลกทั้ ง หลาย จะมิ มี ผู ้ ใ ดได้ เ ห็ น พระองค์ เ ลย
ฝ่ายเทพยดาทั้งหลายในหมื่นจัก รวาล จะพากันมาประชุม ณ ที่นั้น ต่างก็กรรแสง
โศกาอาดูร ยิ่งกว่าครั้งที่พระพุทธองค์ปรินิพพานที่เมืองกุสินาราเสียอีก เพราะในครั้ง
ปรินิพพานนั้น ยังเหลือพระอานนท์ พระอุบาลี และพระมหากัสสปะ ที่เป็นหลักในการ
สังคายนา รักษาพระธรรมวินัยไว้ เป็นตัวแทนของพระศาสดา แต่ในครั้งนี้ จะไม่มีอะไร
หลงเหลืออยู่เลย
ล�ำดับนั้น เตโชธาตุก็เกิดขึ้นที่พระสรีรธาตุเผาผลาญพระบรมธาตุจนหมดสิ้น
หาเศษมิได้ เข้าถึงซึ่งความสูญหายไปจากโลก ได้ชื่อว่า “พระบรมธาตุนิพพาน” และ
อายุกาลแห่งพระพุทธศาสนาก็จะสิ้นสุดลง ในบัดนั้น
เมื่ อ พระบรมธาตุ นิ พ พาน เหล่ า เทพยดาจะพากั น ท� ำ สั ก การะบู ช า แล้ ว ท� ำ
ประทักษิณ ๓ รอบ เสร็จสิ้นแล้ว ต่างก็พากันกลับสู่วิมานของตนๆ ในเทวโลก
ฟันซี่ที่ ๓๓ พร้อมทั้งพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมด ก็จะหมดหน้าที่ แล้วอันตรธาน
เสื่อมสูญไปจากโลกมนุษย์ พร้อมทั้งพระปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ และ สมณเพศ ที่ได้ทยอย
กันอันตรธานไปก่อนหน้านี้แล้ว เรื่องราวของพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีผู้ใดรู้จักอีก และ
โลกก็จะเข้าสู่ยุคของอวิชชา ความมืดบอดทางปัญญาโดยสมบูรณ์... ตราบนานเท่านาน...
จนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่บ�ำเพ็ญบารมีมาเต็มรอบอีกครั้งหนึ่ง แล้วเราจึงจะ
ได้ยินเรื่องของฟันซี่ที่ ๓๓ นี้กันอีกครั้งหนึ่ง
คิ ด ว่ า .... พวกเราบางคนหรื อ หลายคนที่ ก� ำ ลั ง อ่ า นกั น อยู ่ ที่ นี่ ก็ ค งยั ง อยู ่ . ...
จนกว่าจะถึงวันนั้น

รัตนฆระ - ธรรม ๓๗
ส่องรหัสเรือนแก้ว

รัตนฆระ ส่ องรหัสเรือนแก้ว

พิธีสมโภชและประดับพระอุณาโลมแด่พระประธาน ณ สุธัมมศาลา วัดจากแดง
ในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาก็ได้ส�ำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดี มีพระภิกษุและญาติโยมทั้งชาวไทย
ชาวพม่าได้มาร่วมงานมากมาย ทุกๆ คนเมือ่ ได้ทอดทัสสนาองค์ พระศรีสมันตพุทธชินราช
พร้อมทั้งเรือน รัตนฆระ อันเปล่งปลั่งด้วยทองค�ำแล้ว ก็คงอดชื่นชมความงามมิได้ แต่จะมี
สักกี่คน ที่จะเข้าใจความหมายแห่งรหัสธรรม ที่ผู้สร้างได้บรรจงฝากเอาไว้ในศิลปะชิ้นนี้
บทความนี้เป็นความพยายามของผู้เขียนที่จะเรียบเรียง และปะติดปะต่อคติธรรมต่างๆ ที่มี
อยู่ในรายละเอียดอันรายล้อมอยู่ในเรือนแก้ว หวังว่าจะได้จุดประกายความสนใจในการ
ศึกษาต่อๆ ไป และช่วยเพิ่มศรัทธาปสาทะ ที่ได้จากการทัสสนาองค์พระพุทธศรีสมันตพุทธชินราชและเรือนแก้ว ให้เป็นทัสสนานุตตริยะ อันประกอบไปด้วยปัญญาญาณสัมปยุต
เพื่อส่งเสริมปัญญินทรีย์บารมี ให้เข้าถึงธรรมะชั้นสูงต่อไป
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ความเป็นมาของพระพุทธชินราช

พระพุทธชินราช ได้รบั การยกย่องให้เป็นพระพุทธรูปทีง่ ามทีส่ ดุ ในเมืองไทย สร้างขึน้
ในราว พ.ศ. ๑๙๐๐ ในสมัยพญาลิไท รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุโขทัย เป็นสมัย
ทีพ่ ทุ ธศาสนาเจริญรุง่ เรืองถึงขีดสุด ได้มกี ารปฏิรปู พระศาสนาขนานใหญ่ ทัง้ ทางด้านปริยตั ิ
และปฏิบัติ ส่งพระภิกษุไปศึกษาข้อวัตรปฏิบัติอันน่าเลื่อมใสจากประเทศศรีลังกา ทรง
อาราธนาพระสามิสังฆราชจากลังกา เข้ามาเป็นสังฆราชในกรุงสุโขทัย ทั้งพญาลิไท
เองก็ได้ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก แบ่งหน้าที่พระสงฆ์ออกเป็น ๒ ฝ่าย คือฝ่าย
“คามวาสี” และฝ่าย “อรัญญวาสี” โดยให้ฝ่ายคามวาสี เน้นหนักการสั่งสอนราษฎร
ในเมือง และเน้นการศึกษาพระไตรปิฎก ส่วนฝ่ายอรัญญวาสี เน้นด้านการวิปัสสนาและ
ประจ�ำอยู่ตามป่าหรือชนบท ทรงปราดเปรื่องในพระพุทธศาสนา มีความรู้แตกฉานใน
พระไตรปิฎก นอกจากทรงนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วง เรื่องราวประเพณีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โลกมนุษย์ สวรรค์ และนรก ที่นับเป็นงานพระราชนิพนธ์ที่เก่าแก่ที่สุดเรื่องหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์ไทยแล้ว พระองค์ยังได้ทรงเป็นกษัตริย์องค์แรกที่ได้ออกผนวชเอง อันนับ
เป็นการริเริ่มพระราชประเพณีการออกผนวชของพระมหากษัตริย์ไทย ท�ำให้พสกนิกร
ทั้งหลายก็ได้คล้อยตามพระยุคลบาท พระราชปฏิปทา หันมาเลื่อมใสตามแบบอย่าง
พระองค์เป็นผลให้มีวัฒนธรรม การบวชเรียนของชายไทยในเวลาต่อมาด้วย ทั้งหมดนี้
ท�ำให้ พุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ ได้ตั้งมั่นประดิษฐานในเมืองไทย ตราบจนถึง
ทุกวันนี้ ราษฎรจึงพร้อมใจกันถวายพระนามพระองค์ท่านว่า “พระมหาธรรมราชา”
ถัดมาประมาณ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้ทรงเป็นพระมหากษั ต ริ ย ์ ขึ้ น ครองเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก ทรงเลื่ อ มใสพุ ท ธศาสนาเช่ น เดี ย วกั น กั บ พระมหาธรรมราชา ทรงด�ำเนินรอยตามด้วยการผนวช ศึกษาพระพุทธศาสนา และทรงสรรสร้าง
ศิลปะต่างๆ อันประกอบลายไทยอันอ่อนช้อย ให้วัดวาอารามตลอดรัชสมัย มีเอกสาร
ที่กล่าวว่า ซุ้มเรือนแก้วสร้างในสมัยของพระองค์ ตลอดประวัติศาสตร์ไทยที่ผ่านมา
กษั ต ริ ย ์ ใ นทุ ก ๆ สมั ย ของไทย ให้ ค วามเคารพและศรั ท ธาต่ อ องค์ พ ระพุ ท ธชิ น ราช
มาอย่างต่อเนื่อง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้หล่อ
พระพุทธชินราชจ�ำลองขึ้น เพื่อประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตร พระนคร
กรุงเทพฯ
ล่วงกึ่งพุทธกาลมาในปี ๒๕๕๘ นี้ ทางวัดจากแดงก็ได้มีการจ�ำลองพระพุทธชิ น ราช มาประดิ ษ ฐานไว้ ณ สุ ธั ม มศาลา ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ร วมจิ ต ใจของพุ ท ธบริ ษั ท ใน
เขตพระประแดงนี้ โดยได้ขนานนามว่า พระศรีสมันตพุทธชินราช เพื่อให้เหมาะกับการ
เป็นศูนย์การเรียนการสอนบาฬีไวยกรณ์ใหญ่และพระอภิธรรม
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เหตุท่ ีมาของพระพุทธรูปปางเรือนแก้ว

ตามพระพุทธประวัติกล่าวไว้ว่า หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ได้ใช้เวลา ๗ สัปดาห์ประทับอยูร่ อบๆ ควงต้นโพธิพ์ ฤกษ์ ในสัปดาห์ที่
๔ ขณะทีท่ รงประทับเสวยวิมตุ ติสขุ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต้นโพธิ์ ได้ทรงพิจารณา
พระอภิธรรมตลอด ๗ วัน เทพยดาได้เนรมิตซุ้มเรือนแก้วมาครอบ เสริมความเลื่อมใสให้
กับพระพุทธองค์ ด้วยความศรัทธาและความชื่นชมโสมนัสปิติยินดียิ่ง เรียกกันสืบต่อมา
ว่า “รัตนฆรเจดีย์”

รัตนฆระ สื่ อความหมายอะไร ?

ซุ้มเรือนแก้วองค์พระพุทธชินราชเป็นงานศิลปะสมัยอยุธยา ซึ่งผสมผสานฝีมือ
ช่างชั้นครูทางเหนือ ที่เรียกว่า งานจ�ำหลักไม้ปิดทองตัวเรือนท�ำจากไม้สัก อาจจะมีข้อ
ถกเถียงกันว่า ตัวที่ถูกจ�ำหลักขึ้นท�ำเป็นเรือนซุ้มนั้น เป็นตัวอะไรกันแน่ หากสังเกต ให้ดี
จะเห็นว่า ยอดบน เป็นปลายหาง ตัว “มกร” ประกบกันคล้ายหางหงส์ ก่อนจะทอดยาว
เป็นลายอ่อนช้อยครบองค์ประกอบของเครื่องสูง ในส่วนที่ตวัดขึ้นเป็นพวงอุบะทั้งสองฟาก
พระอังสานัน้ ท�ำเป็นรูปสัตว์ ทีเ่ ราเรียกว่า มกร (มะ - กะ - ระ) หรือ เหรา (เห - รา) ไม่ว่า
จะเป็นการขยับล�ำตัว ในลักษณะงวงไอยรา การจ�ำหลักครีบตั้งขึ้นมาเป็นใบระกา ก่อน
จะกระดกหัว แสดงให้เห็นฟันที่อ้าเผยอออก คายพวงอุบะโค้งขึ้นด้านบน ส่วนด้านล่าง
คล้ายสัตว์หิมพานต์ประเภทหนึ่ง ที่ทางช่างเรียกว่า ตัว เบญจลักษณ์ (สัตว์มีลักษณะ
ผสม ๕ อย่าง) มีล�ำตัวด้านหลังยาวคล้าย นาค ล�ำตัวด้านหน้า มีส่วนหัวและขนแผงคอ
คล้ายราชสีห์ มีงวงคล้าย ช้าง มีเคราคล้าย แพะ มีส่วนท่อนขาและเท้าคล้าย นกอินทรีย์
มกร เป็นสัตว์ผสมในจินตนาการระหว่างจระเข้และปลา ตามความเชื่อของพม่า
ล้านนา สยาม และเขมร เรียกอีกอย่างว่า ตัวส�ำรอก เนื่องจากในงานศิลปะ มกร
มักจะคายหรือส�ำรอกเอาวัตถุใดๆ ออกมาทุกครั้ง เช่น มกรคายนาค (พญานาค) ที่
เห็ น ได้ ทั่ ว ไปตามสองข้ า งของบั น ไดโบสถ์ บ้ า งก็ ว ่ า มกร เป็ น ชื่ อ เรี ย กที่ นิ ย มกั น ทาง
พม่ า ส่ ว นพญานาคเป็ น สั ต ว์ ที่ ช าวล้ า นนาให้ ค วามเคารพ นั ย ทางการเมือ งที่ แ ฝงไว้
อาจจะเป็นการประกาศความเป็นอิสระทางการเมืองของล้านนา จากพม่า ในช่วงที่
สร้างเรือนแก้วนั้น หรืออีกนัยหนึ่งทางคติธรรม “มกร” เป็นตัวแทนของอวิชชา ที่คาย
“นาค” ออกมาเพื่อจะก้าวสู่วิชชา แต่ผู้เขียนเห็นว่า น่าจะเป็นการสื่อถึง เนกขัมมะ
บารมีมากกว่า ดังจะได้อธิบายต่อไป
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ตัวมกร เป็นสัญลักษณ์ของอะไร ?
ตัวมกร ( ม มาจาก มุขํ ส่วน กร มาจาก กิร ธาตุใน
การเรีย่ ราย ซัดส่าย) วิเคราะห์วา่ มุขํ กิรตีติ มกโร แปลว่า
ตัวที่ส่ายหน้า (เล่นหูเล่นตา) ส่วน เหรา (เห - รา) น่าจะ
เพี้ยนมาจากภาษาบาฬี เหฬา หรือเหลา แปลว่า ลีลา
ท่าทางน่าเสน่หาของหญิง (มาจาก หิล ธาตุในความ
หมายว่าท�ำการเยื้องกราย) วิเคราะห์ว่า หิลนฺติ เอตฺ
ถาติ เหลา ท�ำการเยื้องกรายมีอยู่ในที่ใด ที่นั้นเรียกว่า
เหลา (ที่ท�ำการเยื้องกราย)
ใครที่ เ คยอ่ า นนวโกวาทมาแล้ ว ก็ จ ะรู ้ ไ ด้ ว ่ า
ภัยของพรหมจรรย์ มี ๔ ประการ คือ
อูมิภัย ภัยคลื่น อดทนค�ำสั่งสอนไม่ได้
กุมภีลภัย ภัยจากจระเข้ คือเห็นแก่ปากท้อง
อาวฏภัย ภัยนํา้ วน คือห่วงพะวงในกามคุณ และ
สุสุกาภัย ภัยจากปลาร้าย ก็คือความปรารถนาทางเพศ รักผู้หญิง
ซึ่งจะเห็นลักษณะของภัย ๔ อย่างนี้ รอบๆ ตัวมกร หรือตัวเหรานี้ บนเรือนแก้ว
ดังนั้นคติตรงนี้ จึงน่าจะสื่อถึงเครื่องผูก คือการครองเรือนที่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์
ต้องคายหรือส�ำรอกออกมาด้วยเนกขัมมะนั่นเอง ดังค�ำปรารภของพระโพธิสัตว์ที่ได้
บ�ำเพ็ญบารมีมาหลายอสงไขย เอนกกัลป์ชาติ และได้เห็นโทษของฆราวาสวิสัยมาโดย
ตลอดว่า
“สัมพาโธ ฆะราวาโส ระโชปะโถ 		
“ฆราวาสคับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี
อัพโภกาโส ปัพพัชชา 			
การบรรพชาเป็นโอกาสว่าง
นะ ยิทัง สุกะรัง อะคารัง อัชฌาวะสะตา ไม่ง่ายเลยที่จะประพฤติตนอยู่ครองเรือน
เอกันตะปะริปุณณัง เอกันตะปะริสุทธัง ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียว
สังขะลิขิตัง พ๎รัห๎มะจะริยัง จะริตุง 		
ดุจสังข์ที่ขัดให้ขาวได้
ยันนูนาหัง เกสะมัสสุง โอหาเรต๎วา
อย่ากระนั้นเลย เราพึงปลงหนวดผม
กาสายานิ วัตถานิ อัจฉาเทต๎วา 		
นุ่งห่มผ้ากาสายะ ออกจากเรือน
อะคารัส๎มา อะนะคาริยัง ปัพพะเชยยังฯ” บวชเป็นอนาคาริยะเถิด”
ค�ำว่า ฆระ มาจากภาษาบาฬี ฆร ธาตุ เสจเน ในความหลั่งไหล มีวิเคราะห์ว่า ฆรติ
กิเลสวสฺสํ เอตฺถาติ ฆรํ เป็นที่หลั่งไหลแห่งฝนคือกิเลส (คือเป็นสถานที่ที่มนุษย์เสพสังวาส
กัน) ในความหมายทีใ่ ช้กนั ทัว่ ไปก็คอื รช - ฆระ (เรือนธุล)ี ซึง่ คับแคบเป็นทางมาของธุลี คือ
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กิเลส ในทีน่ ที้ า่ นน�ำมาเข้าคูก่ บั รตน ซึง่ แปลว่า แก้ว กลายเป็น รตน - ฆระ (เรือนธรรมทีเ่ ป็น
แก้วบริสุทธิ์) เพื่อแสดงคติธรรมว่า ตราบใดที่ยังติดอยู่กับเครื่องผูกคือเรือนซึ่งเป็นทาง
มาแห่งธุลี ย่อมยากที่จะช�ำระขันธสันดานให้บริสุทธิ์ได้ คือ การก้าวออกจากเรือนธุลีมา
เข้าเรือนธรรมแทน คติตรงนี้ จึงน่าจะหมายถึงเนกขัมมะ ซึ่งเป็นองค์ธรรมส�ำคัญต่อการ
เจริญศีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธิ เพื่อเป็นบาทฐานของทิฏฐิวิสุทธิและวิสุทธิขั้นอื่นที่สูงขึ้นไป
จนครบองค์ประกอบของ “เรือนรัตนะ” อันบริสุทธิ์หมดจดได้ในที่สุด
เนกขัมมะ = บรรพชา ปฐมฌาน พระนิพพาน วิปัสสนา และกุศลธรรมทั้งหมด

ตัวทักทอ (ทัก - กะ - ทอ) คืออะไร ?

ตัวทักทอนี้ไม่มีใครเข้าใจความหมาย นอกจากจัดเป็นสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการ
ที่หาดูไม่ได้ง่ายนัก คล้ายกับตัวคชสีห์ อันเป็นสัตว์ผสมระหว่างช้างกับราชสีห์ แต่มี
ขนาดเล็กกว่า และตัวทักทอจะมีขนบนหัวกระดกตั้งขึ้น รวมทั้งมีเครา และมีขาคล้ายนก
ความหมายของชื่อนั้น หาที่มาในภาษาบาฬีก็ไม่พบ ค�ำสันนิษฐานของผู้เขียน น่าจะมาจาก
ภาษาไทยเอง เพราะไม่
ปรากฏชื่ อ ในประเทศอื่ น
น่าจะแฝงปริศนาไว้ดังนี้
ลองคิดดูซิว่าอะไร
เอ่ย ? ต้อง ถัก กะ ต้อง ทอ
(จึงจะได้มา) ให้เวลาคิด
๓ วินาที เฉลยก็ ผ้า นัน่ เอง
และผ้าเปรียบเหมือนอะไร ?
ก็เปรียบเหมือนศีลนั่นเอง
ท�ำไม จึงเปรียบผ้าเหมือน
ศีล ? คนโบราณเวลาท่าน
จะอุปมา มักจะหาค�ำอุปมา
ที่ได้ภาพพจน์เป็นรูปธรรม
ชัดเจน เคยได้ยินไหม มี
ส�ำนวนว่า รักษาศีลไม่ให้ดา่ ง
ไม่ให้พร้อย ไม่ให้ขาด ไม่ให้
ทะลุ เพราะฉะนั้น ศีลจึง
เหมือนผ้า มีศลี เหมือนมีผา้
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เช่นพุทธภาษิตว่า สีลํ อาภรณํ เสฏฐํฺ ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ และเปรียบคนที่ไม่มี
ศีล เหมือนคนเปลือย คนที่ไม่นุ่งผ้า น่าอับอาย
สีลํ ปติฏฺฐฺปนลกฺขณํ ศีลมีการเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งปวง เป็นลักษณะ
แล้วท�ำไมต้องอุปมาตัวทักทอนี้ ให้มีลักษณะของสัตว์ ๔ จ�ำพวกรวมกันด้วยเล่า ?
จะเข้าใจชัดขึน้ เมือ่ รู้จกั ศีล ๔ เคยได้ยนิ กันบ้างไหม ศีล ๔ ? ศีล ๔ ทีม่ มี ากกว่าศีลห้า
หรือไม่ต้องแค่ศีลห้า แม้ศีลแปด ศีลสิบ ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ด ก็ยังน้อยกว่าศีล ๔ ท�ำไมพูด
อย่างนั้น ? ก็เพราะศีล ๔ นี้ก็คือ จตุปาริสุทธิศีล แต่ศีลที่สมาทานกันเป็นข้อๆ ตั้งแต่ศีลห้า
ของคฤหัสถ์ ตามล�ำดับขึน้ มาเป็นศีลแปดพรหมจรรย์ ศีลสิบบรรพชิต และศีล ๒๒๗ ข้อของ
พระนั้น ก็รวมลงอยู่ในแค่ปาติโมกขสังวรศีล ซึ่งเป็นศีลข้อแรกของจตุปาริสุทธิศีลเท่านั้น
ศีลคือความส�ำรวมในพระปาติโมกข์ เว้นจากข้อห้าม ท�ำตามข้ออนุญาต ประพฤติเคร่งครัด
ในสิ ก ขาบททั้ ง หลาย เหมื อ นอาณาปาติ โ มกข์ ที่ ผู ้ มีศ รั ท ธา ต่ อ พระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า
จะล่วงละเมิดมิได้เลย จึงใช้สัญลักษณ์ ราชสีห์เป็นตัวแทนศีล อันเป็นเหมือนประมุข
และเป็นพุทธอาณานี้ ดั่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า พระภิกษุจะไม่ล่วงสิกขาบทที่
พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วแม้ด้วยชีวิต
ข้อที่ ๒ ของจตุปาริสุทธิศีล คือ อินทรียสังวรศีล ศีลคือความส�ำรวมอินทรีย์ ระวัง
ไม่ให้บาปอกุศลธรรมครอบง�ำ เมื่อรับรู้อารมณ์ด้วยอินทรีย์ทั้งหก ข้อนี้ใช้สัญลักษณ์เป็น
พญาช้าง ท�ำไมถึงใช้ช้าง ? เพราะช้างเป็นสัตว์ใหญ่ แม้จะน�้ำหนักมาก แต่ก็สามารถเดินได้
อย่างเงียบเชียบและส�ำรวม แม้จะมีก�ำลังมาก แต่ก็สามารถน�ำมาฝึกเป็นช้างอาชาไนย ใช้
เป็นราชพาหนะในการท�ำสงครามได้ อีกประการหนึง่ อินทรียสังวรศีลนัน้ จะรักษาได้ดว้ ยสติ
มีพุทธพจน์ที่เปรียบความไม่ประมาทว่า เปรียบเหมือนรอยเท้าช้าง ที่เป็นที่รวมของรอย
เท้าสัตว์บก ที่เดินด้วยเท้าทุกชนิดฉันใด ความไม่ประมาท ก็เป็นที่รวมลงแห่งกุศลทั้งปวง
ฉันนั้น ความไม่ประมาท มีองค์ธรรมคือสตินั่นเอง จึงเป็นความฉลาดของคนโบราณ ที่น�ำ
ช้างมาเป็นตัวแทนสติได้อย่างแยบยล
ข้อที่ ๓ อาชีวปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะ เลี้ยงชีวิตโดยทางที่
ชอบ ไม่ประกอบอเนสนา มีการหลอกลวงเขาเลี้ยงชีพเป็นต้น อันนี้จะบริสุทธิ์ได้ด้วยวิริยะ
และใช้ความบริสุทธิ์ ขาวสะอาด ไม่มีมลทินของขนแพะเป็นตัวเทียบ ให้เราตระหนักถึง
การมีอาชีพที่ปราศจากโทษดุจเดียวกัน
ข้อที่ ๔ ปัจจัยสันนิสิตศีล ศีลที่เกี่ยวกับปัจจัยสี่ ได้แก่ ปัจจัยปัจจเวกขณ์ คือ
พิจารณาใช้สอยปัจจัยสี่ ให้เป็นไปตามความหมายและประโยชน์ของสิ่งนั้น ไม่บริโภคด้วย
ตัณหา อันนีจ้ ะบริสทุ ธิไ์ ด้ดว้ ยปัญญา และจะมีอปุ มาอะไรดีไปกว่านกอินทรียเ์ ล่า ในบรรดา
สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีสัตว์ใดมีสายตาเฉียบคมเท่ากับนกอินทรีย์ มันสามารถมองเห็น
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วัตถุได้แต่ไกล ท่านจึงเปรียบบุคคลที่จะเจริญปัจจัยสันนิสิตศีลให้บริบูรณ์ ต้องมีปัญญา
มองการณ์ไกล เหมือนตาของนกอินทรีย์
ทั้งหมดนี้ ก็จะเห็นได้ชัดเป็นรูปธรรมเลยว่า เรือนแก้วนั้น จะตั้งอยู่ได้ก็ต้องอาศัย
จตุปาริสุทธิศีลนี้เท่านั้นเป็นฐาน ถ้าศีล ๔ ข้อนี้ยังท�ำไม่ได้ ก็ไม่ต้องไปพูดถึงคุณธรรมวิเศษ
อะไรอืน่ และขาของมันสีข่ า ก็คอื ขาของปัญญาทีต่ ้องมีเสมอ ในการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่
เราเข้าไปอาศัย โดยเฉพาะปัจจัยสี่ จึงไม่แปลกใจเลยว่า พระพุทธองค์ถงึ กับเคยปรารภไว้ใน
ปุตตมังสสูตรว่า ดูก่อน ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าเราจะบัญญัตปิ าราชิกข้อทีห่ ้า เราก็จะบัญญัตกิ าร
บริโภคอาหารโดยไม่พิจารณานี้แหละ แต่เพราะอาศัยพระมหากรุณาธิคุณที่ว่า ถ้าบัญญัติ
เช่นนั้น คงไม่เหลือภิกษุอยู่เท่าใดนัก จึงไม่ได้ทรงบัญญัติไว้อย่างนั้น ดังนั้นพวกเราพึงเห็น
ความส�ำคัญที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้กับปัจจัยสันนิสิตศีลไว้ให้มากๆ อย่าพึงบริโภค
โดยความเป็นหนี้กันเลย

ยักษ์ สองตนที่เฝ้าอยู่ท่ ีข้างพระพุทธรูปเป็นใคร ?

มาถึงตรงนี้ ก็หวังว่าท่านผู้อ่านคงพอจะเริ่มมองเห็นคติธรรมอันแยบยลที่แฝงไว้
ในศิลปะเรือนแก้วนี้บ้าง ถ้าจะปะติดปะต่อสัญลักษณ์ให้เป็นเรื่องเดียวกัน ตัวที่มีลักษณะ
คล้ายยักษ์อยู่ ๒ ข้าง ซ้ายและขวาขององค์พระ และเยือ้ งลงมาด้านล่างของตัวทักทอตนทาง
ขวาขององค์พระ (ทิศใต้) น่าจะเป็น นางกุมภัณฑี (เทวดากุมภัณฑ์หญิง) ซึง่ เป็นลูกน้องของ
ท้าววิรฬุ หก ซึง่ เป็นเทวดาประจ�ำทิศใต้ ส่วนตนทางซ้ายขององค์พระ (ทิศเหนือ) คือ ท้าวกุเวร
เป็นยักษ์เทวดาประจ�ำทิศเหนือ นางกุมภัณฑีมีท่าทางก�ำลังเดินทูนภาชนะน�้ำอยู่บนศีรษะ
ส่วนท้าวกุเวรยืนถือคธาหรือกระบอง เป็นอาวุธประจ�ำตัว เฝ้าอยู่อย่างขึงขัง ท่านต้องการ
จะสื่อถึงอะไร ?
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ก่อนอื่นเราจะต้องทราบก่อนว่า ธรรมะอะไรเป็นเหตุใกล้ของศีล ให้เวลาคิด ๓
วินาที เฉลย เทวธรรม หรือธรรมะที่คุ้มครองโลก (โลกบาลธรรม) นั่นเอง ก็คือ หิริ และ
โอตตัปปะ ดังพระคาถาในเทวธัมมชาดกที่ว่า
หิริโอตตัปปะสัมปันนา
สุกกะธัมมะสะมาหิตา
สันโต สัปปุริสา โลเก
เทวะธัมมาติ วุจจะเร
“เรากล่าวสัปบุรุษ ผู้มีหิริโอตตัปปะ มีธรรมสะอาด
อันสมาทานแล้ว ผู้สงบ ว่าเป็น เทวธรรม”
โลกบาลธรรม คือธรรมะที่รักษามนุษย์โลกนี้ไว้ ให้คงความเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจ
สูง ประเสริฐกว่าสัตว์เดียรัจฉาน
หิริ เป็นความละอายต่อการท�ำบาป เหมือนหญิงสาวกุลสตรีทเี่ คารพในตน รังเกียจ
บาป เหมือนรังเกียจสิ่งสกปรก ย่อมไม่ท�ำบาปแม้ในที่ลับฉันนั้น ส่วนโอตตัปปะ เป็นความ
เกรงกลัวต่อบาป เมือ่ ปรารภเหตุภายนอก มีกลัวการถูกลงโทษเป็นต้น แล้วงดเว้นไม่ทำ� บาป
ท่านจึงแทนหิริ ด้วยน�้ำในภาชนะของ นางกุมภัณฑี และแทนโอตตัปปะ ด้วยคธาวุธในมือ
ของ ท้าวกุเวร น�้ำในภาชนะไว้ส่องดูเงาหน้าของตัวเอง ใช้ความละอายในความเศร้าหมอง
ของใจตนเองในการไม่ล่วงละเมิดศีล ส่วนกระบองในมือยักษ์นั้น เห็นแล้วก็การกลัวการ
ลงโทษจากผู้อื่น จึงไม่กล้าผิดศีล เพราะความละอายและเกรงกลัวต่อบาปนี้เอง จึงจะเป็น
ปทัฏฐาน (เหตุใกล้) ให้กับการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ต่อไป
สีลํ หิริโอตฺตปฺปปทฏฺฐฺานํ ศีล มีหิริโอตตัปปะ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

วิสุทธิ ๗ : ความบริสุทธิแ
์ ห่งเรือนแก้ว

กลับมาที่ตัวทักทอกันต่อ เราได้ข้อสรุปกันว่า หมายถึง
(๑) ศีลวิสุทธิ คือ จตุปาริสุทธิศีล ซึ่งสื่อด้วยลักษณะของสัตว์ ๔ ชนิด ในล�ำตัว
ท่อนหน้า ก็มารวมเป็น (๒) จิตตวิสุทธิ คือ ลักษณะของพญานาคในล�ำตัวท่อนหลัง ซึ่งทั้ง
พญานาคและตัวทักทอก็ถกู ส�ำรอกออกมาจากปากของตัวมกรอีกที จะเห็นได้วา่ แม้ ตัวมกร
จะคาย ศีล/ จิต (กาย วาจา/ ใจ) ออกมาให้ได้ปฏิบัติจนบริสุทธิ์ แต่ก็ยังไม่ปลอดภัย เพราะ
มันอาจจะกลืนกลับเข้าไปเมื่อไรก็ได้ ฉะนั้น จึงต้องใช้ญาณปัญญา (ทิฏฐิที่บริสุทธิ์) มองให้
ผ่านทะลุเหนือมันขึ้นไป จึงจะพ้นมันได้อย่างถาวร วิสุทธิในขั้นสูงขึ้นต่อๆ ไป จึงเป็นส่วน
ของญาณปัญญาที่จะต้องก้าวพ้นตัวมกร ซึ่งเป็นอวิชชา ดังนั้น จึงท�ำเป็นรัศมีที่อยู่เหนือ
ตัวมกรขึ้นไป
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ถ้ า สั ง เกตให้ ดี ๆ
จะเห็นว่า ที่เคยคิดกันว่า
เป็ น เกล็ ด มั ง กรสู ง ขึ้ น ไป
จนบรรจบกั น ที่ ย อดสุ ด
นั้น น่ า จะไม่ ใ ช่ ส ่ ว นของ
ตัวมกร เหตุที่คิดเช่นนั้น
เพราะลวดลายของตั ว
มกรสิ้ น สุ ด ลง หลั ง จาก
ส่ ว นขาท่ อ นหน้ า ของตั ว
มกรเท่ า นั้ น ลวดลายที่
เหลือ ที่เ ห็ น เป็ น ชั้ น ๆ ขึ้ น
ไปจนไปบรรจบกันที่ยอด
นั้น มีลักษณะเป็นอีกลวด
ลายหนึง่ จึงน่าจะเป็นรัศมี
ข อ ง ญาณปั ญ ญาตาม
ล� ำ ดั บ มากกว่ า ซึ่ ง ถ้ า
นั บ ดู ดี ๆ ก็ จ ะได้ จ� ำ นวน
๑๖ เท่ากับ โสฬสญาณ
(ญาณ ๑๖ คือ นามรูป
ปริจเฉทญาณ ปัจจัยปริคคหญาณ สัมมสนญาณ อุทยัพพยญาณ ภังคญาณ ภยญาณ
อาทีนวญาณ นิพพิทาญาณ มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขาญาณ สังขารุเปกขาญาณ
อนุโลมญาณ โคตรภูญาณ มรรคญาณ ผลญาณ ปัจจเวกขณญาณ) ซึ่งถ้าจัดในระบบ
ของวิสุทธิ ๗ ก็จะได้ (๓) ทิฏฐิวิสุทธิ (๔) กังขาวิตรณวิสุทธิ (๕) มัคคามัคคญาณทัส
สนวิสุทธิ (๖) ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (๗) ญาณทัสสนวิสุทธิ เป็นปัจจัยส่งต่อกัน
ขึ้นไป ดุจรถ ๗ ผลัดส่งต่อกัน ให้บุคคลถึงที่หมาย คือ พระนิพพานอันเป็นยอดสูงสุดของ
เรือนรัตนะอันวิสุทธิ์นี้
ข้อสังเกตเพิม่ เติม ทีฐ่ านขององค์พระ เป็นรูปดอกบัวหงายและควํา่ ลดหลัน่ กันลงมา
ถ้านับเฉพาะชั้นของดอกบัวหงายจะได้ทั้งหมด ๗ ชั้น ซึ่งเป็นไปได้ไหมที่จะหมายถึง
พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ (สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ) (ธัมมสังคณี วิภังค์ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ
กถาวัตถุ ยมก และคัมภีร์สุดท้ายที่ละเอียดพิสดารมากที่สุดคือ ปัฏฐาน) เมื่อพระองค์ใช้
สั พ พั ญ ญุ ต ญาณพิ จ ารณาคั ม ภี ร ์ นี้ ก็ ป รากฏเกิ ด ฉั พ พรรณรั ง สี แ ผ่ ซ ่ า นออกจากพระ
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วรกาย ไปจนจรดขอบวิสัยเขตอนันตจักรวาฬ ถ้านับ
กลีบบัวของชัน้ บนสุดทีพ่ ระพุทธองค์ประทับจะได้ ๔๗
ซึ่ ง เป็ น จ� ำ นวนของปั จ จั ย อย่ า งพิ ส ดารพอดี (ที่ เ รา
สวดพระอภิธรรมกัน มี เหตุปัจจะโย เป็นต้นนั้น
มี ๒๔ ปัจจัย แต่ถ้าแจกโดยพิสดารแล้ว จะมี ๔๗
ปัจจัย)
สรุ ป ว่ า รั ต นฆระนี้ ผู ้ เ ขี ย นมี ค วามเห็ น ว่ า
สื่อแสดงถึง วิสุทธิ ๗ อันเป็นความหมดจด ความ
บริสุท ธิ์ที่สู งขึ้นไปเป็นขั้นๆ เป็นธรรมะที่ช�ำระสัตว์
ให้บริสุทธิ์ ยังไตรสิกขาให้บริบูรณ์เป็นขั้นๆ ไปโดย
ล�ำดับ จนบรรลุจุดหมาย คือ พระนิพพานในที่สุด
หลังจากเขียนบทความนี้จบแล้ว ก็ได้มีโอกาส
ตรวจดู ภ าพถ่ า ยของพระพุ ท ธชิ น ราชองค์ จ ริ ง
พบว่ า แฉกรั ศ มี ร อบพระเศี ย รนั้ น มี ทั้ ง หมด
๓๗ อั น จึ ง ขอเพิ่ ม เติ ม ข้ อ สั น นิ ษ ฐานไว้
อี ก นั ย หนึ่ ง ว่ า เป็ น ไปได้ ไ หมว่ า ที่ ท รง
พิจารณา “พระอภิธรรม” ที่เรือนแก้วนั้น
อภิบทหน้าอาจจะเป็นบทย่อของ อภิญญาเทสิต หมายถึง อภิญญาเทสิตธรรม
คื อ ธรรมที่ ท รงแสดงด้ ว ยความรู ้ ยิ่ ง
อั น หมายถึ ง โพธิ ป ั ก ขิ ย ธรรม ๓๗
ธรรมอั น เป็ น ฝั ก ฝ่ า ยแห่ ง ความตรั ส รู ้
คื อ เกื้ อ กู ล แก่ ก ารตรั ส รู ้ อั น ประกอบ
ไปด้ ว ย สติ ป ั ฏ ฐาน ๔ สั ม มั ป ปธาน ๔
อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ มรรคมีองค์ ๘ โดยนัยนี้แล้ว ยอดสุดของ
เรือนรัตนะ ก็คือ สัมมาสมาธิ ซึ่งเป็นองค์สุดท้ายของอริยมรรคนั่นเอง ถึงจุดนี้ก็มาบรรจบ
กับ รัตนสูตร ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เป็นคาถาสรรเสริญ อานันตริกสมาธิ (สมาธิที่
ไม่มีระหว่างในการให้ผล คือ สมาธิในอริยมรรค) ว่าเป็นเลิศแห่งสังขตธรรมทั้งปวง สมควร
ที่จะประดับยอดของเรือนรัตนะอันบริสุทธิ์นี้
ยมฺพุทฺธเสฏฺโฐฺ ปริวณฺณยี สุจึ
สมาธิมานนฺตริกญฺญฺมาหุ
								
...รัตนสูตร
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“พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ทรงสรรเสริญแล้ว ซึ่งสมาธิใดว่า เป็นธรรมอันสะอาด
บัณฑิตทั้งหลายกล่าวสมาธิใดให้ผลในล�ำดับ สมาธิอื่นเสมอด้วยสมาธินั้น ย่อมไม่มี”
เราก็จะสามารถถอดรหัสธรรมทัง้ หมด ทีซ่ อ่ นอยูใ่ นเรือนแก้ว ดังได้วเิ คราะห์มาตาม
ล�ำดับอย่างนี้ ขอฝากไว้ให้ผู้รู้ได้ช่วยกันพิจารณา เพื่อช่วยกันต่อยอดความรู้ความเข้าใจ
คติธรรมในเรือนแก้วนี้ด้วยเถิด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเกิดประโยชน์กับพวกเราชาว
วัดจากแดง เวลาพวกเราน้อมกราบไหว้บูชาสักการะ ก็ให้ได้เข้าถึงอรรถรส (รสของ
ความหมาย) ด้วย เพื่อเพิ่มความซาบซึ้งในความงดงามของพระพุทธรูป และในปัญญา
ญาณของเหล่าโบราณาจารย์ ที่ท่านช่วยกันสืบสาน และรักษาศิลปะแห่งพุทธะอันหาค่า
มิได้นี้ไว้ ให้เป็นทัสสนานุตริยะกับพวกเรา และขอให้พวกเรารักษาสมบัตินี้ไว้ ด้วยความ
เข้าใจ เพื่อส่งต่อไปให้รุ่นลูกรุ่นหลาน ให้พวกเขาได้สืบสานศาสนาต่อไปข้างหน้า ตลอด
กาลนานด้วยเทอญ ฯ

วิสุทธิ ๗

๑. สีลวิสุทธิ ความหมดจดแห่งศีล คือ
รักษาศีลตามภูมิขั้นของตนให้บริสุทธิ์และให้
เป็นไปเพื่อสมาธิ วิสุทธิมัคค์ว่า ได้แก่ ปาริสุทธิศีล ๔
๒. จิตตวิสทุ ธิ ความหมดจดแห่งจิต คือ
ฝึกอบรมจิตจนบังเกิดสมาธิพอเป็นบาทฐาน
แห่งวิปัสสนา วิสุทธิมัคค์ว่า ได้แก่ สมาบัติ ๘
พร้อมทั้งอุปจาระ
๓. ทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแห่งทิฏฐิ
คือ ความรู้เข้าใจมองเห็นนามรูปตามสภาวะ
ที่เป็นจริง เป็นเหตุข่มความเข้าใจผิดว่าเป็น
สัตว์บุคคลเสียได้ เริ่มด�ำรงในภูมิแห่งความ
ไม่หลงผิด จัดเป็นขั้นก�ำหนดทุกขสัจ
๔. กังขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเหตุข้ามพ้นความสงสัยความ
บริสุทธิ์ ขั้นที่ท�ำให้ก�ำจัดความสงสัยได้ คือ ก�ำหนดรู้ปัจจัยแห่งนามรูปได้แล้ว จึงสิ้นสงสัย
ในกาลทั้ง ๓ ข้อนี้ตรงกับ ธรรมฐิติญาณ หรือ ยถาภูตญาณ หรือ สัมมาทัสสนะ จัดเป็น
ขั้นก�ำหนดสมุทัยสัจ
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๕. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณที่รู้เห็นว่าเป็นทางหรือ
มิใช่ทาง คือ เริ่มเจริญวิปัสสนาต่อไปด้วยพิจารณากลาป จนมองเห็นความเกิดขึ้นและ
ความเสื่อมไปแห่งสังขารทั้งหลาย อันเรียกว่า อุทยัพพยานุปัสสนา เป็นตรุณวิปัสสนา
คือวิปัสสนาญาณอ่อนๆ แล้วมีวิปัสสนูปกิเลส เกิดขึ้นก�ำหนดได้ว่า อุปกิเลสทั้ง ๑๐ แห่ง
วิปัสสนานั้นมิใช่ทาง ส่วนวิปัสสนาที่เริ่มด�ำเนินเข้าสู่วิถีนั่นแล เป็นทางถูกต้อง เตรียมที่
จะประคองจิตไว้ในวิถี คือวิปัสสนาญาณ นั้นต่อไป ข้อนี้จัดเป็นขั้นก�ำหนดมัคคสัจ
๖. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณอันรู้เห็นทางด�ำเนิน คือ
ประกอบความเพียรในวิปัสสนาญาณทั้งหลาย เริ่มแต่อุทยัพพยานุปัสสนาญาณที่พ้นจาก
อุปกิเลส ด�ำเนินเข้าสู่วิถีทางแล้วนั้นเป็นต้นไป จนถึงสัจจานุโลมิก หรืออนุโลมญาณ อัน
เป็นที่สุดแห่งวิปัสสนา ต่อแต่นี้ก็จะเกิดโคตรภูญาณ คั่นระหว่างวิสุทธิข้อนี้กับข้อสุดท้าย
เป็นหัวต่อแห่งความเป็นปุถุชนกับความเป็นอริยบุคคล โดยสรุป วิสุทธิข้อนี้ก็คือ วิปัสสนา
ญาณ ๙
๗. ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ คือ ความรู้ในอริยมรรค ๔
หรือมรรคญาณ อันเกิดถัดจากโคตรภูญาณเป็นต้นไป เมือ่ มรรคเกิดแล้ว ผลจิตแต่ละอย่าง
ย่อมเกิดขึ้นในล�ำดับถัดไป จากมรรคญาณนัน้ ๆ ความเป็นอริยบุคคล ย่อมเกิดขึ้นโดยวิสุทธิ
ข้อนี้ เป็นอันบรรลุผลที่หมายสูงสุดแห่งวิสุทธิ หรือไตรสิกขา หรือการปฏิบัติธรรมในพระ
พุทธศาสนาทั้งสิ้น ก็คือ บรรลุถึงพระนิพพานนั่นเอง
				
ปัจจัย ๒๔
		
เมื่อแบ่งโดยพิสดารแล้วได้จ�ำนวน ๔๗ ปัจจัย ดังนี้
๑. เหตุปัจจัย มี ๑ ปัจจัย 			
๒. อารัมมณปัจจัย มี ๑ ปัจจัย
๓. อธิปติปัจจัย มี ๒ ปัจจัย คือ
๑) สหชาตาธิปติปัจจัย
๒) อารัมมณาธิปติปัจจัย			
๔. อนันตรปัจจัย มี ๑ ปัจจัย 			
๕. สมนันตรปัจจัย มี ๑ ปัจจัย		
๖. สหชาตปัจจัย มี ๑ ปัจจัย		
๗. อัญญมัญญปัจจัย มี ๑ ปัจจัย		

๘. นิสสยปัจจัย มี ๓ ปัจจัย คือ
๑) สหชาตนิสสยปัจจัย
๒) วัตถุปุเรชาตนิสสยปัจจัย
๓) วัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปัจจัย
๙. อุปนิสสยปัจจัย มี ๓ ปัจจัย คือ
๑) อารัมมณูปนิสสยปัจจัย
๒) อนันตรูปนิสสยปัจจัย
๓) ปกตูปนิสสยปัจจัย
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๑๐. ปุเรชาตปัจจัย มี ๒ ปัจจัย คือ
๑) วัตถุปุเรชาตปัจจัย
๒) อารัมมณปุเรชาตปัจจัย
๑๑. ปัจฉาชาตปัจจัย มี ๑ ปัจจัย
๑๒. อาเสวนปัจจัย มี ๑ ปัจจัย
๑๓. กัมมปัจจัย มี ๒ ปัจจัย คือ
๑) สหชาตกัมมปัจจัย
๒) นานักขณิกกัมมปัจจัย
๑๔. วิปากปัจจัย มี ๑ ปัจจัย
๑๕. อาหารปัจจัย มี ๒ ปัจจัย คือ
๑) รูปอาหารปัจจัย
๒) นามอาหารปัจจัย
๑๖. อินทริยปัจจัย มี ๓ ปัจจัย คือ
๑) สหชาตินทริยปัจจัย
๒) ปุเรชาตินทริยปัจจัย
๓) รูปชีวิตินทริยปัจจัย
๑๗. ฌานปัจจัย มี ๑ ปัจจัย
๑๘. มัคคปัจจัย มี ๑ ปัจจัย
๑๙. สัมปยุตตปัจจัย มี ๑ ปัจจัย
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๒๐. วิปปยุตตปัจจัย มี ๔ ปัจจัย คือ
๑) สหชาตวิปปยุตตปัจจัย
๒) วัตถุปุเรชาตวิปปยุตตปัจจัย
๓) วัตถารัมมณปุเรชาตวิปปยุตตปัจจัย
๔) ปัจฉาชาตวิปปยุตตปัจจัย
๒๑. อัตถิปัจจัย มี ๖ ปัจจัย คือ
๑) สหชาตัตถิปัจจัย
๒) วัตถุปุเรชาตัตถิปัจจัย
๓) อารัมมณปุเรชาตัตถิปัจจัย
๔) ปัจฉาชาตัตถิปัจจัย
๕) อาหารัตถิปัจจัย
๖) อินทริยัตถิปัจจัย
๒๒. นัตถิปัจจัย มี ๑ ปัจจัย
๒๓. วิคตปัจจัย มี ๑ ปัจจัย
๒๔. อวิคตปัจจัย มี ๖ ปัจจัย คือ
๑) สหชาตอวิคตปัจจัย
๒) วัตถุปุเรชาตอวิคตปัจจัย
๓) อารัมมณปุเรชาตอวิคตปัจจัย
๔) ปัจฉาชาตอวิคตปัจจัย
๕) อาหารอวิคตปัจจัย
๖) อินทริยอวิคตปัจจัย

รวมปัจจัยพิสดารมี ๔๗ ปัจจัย

(วิสุทธิ ๗ คัดจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม (ป.อ. ปยุตตฺโต) ปัจจัย ๒๔
คัดจาก คู่มือการศึกษาคัมภีร์มหาปัฏฐาน อาจารย์ณัฐศักย์ ตันตยานุพนธ์ ส�ำหรับผู้ที่
สนใจรายละเอียดเชิงวิชาการ)

มองสวรรค์
ผ่านตาทิพย์

มองสวรรค์ผ่านตาทิพย์

คัมภีรแ
์ ม่ คือ กุญแจไข

มีคัมภีร์สองเล่มที่เป็นเหมือนแม่บท ที่ควรศึกษาก่อน เพื่อเป็นกุญแจน�ำไปสู่ความ
เข้าใจในพระไตรปิฎก คือ
๑) คัมภีร์กัจจายนสูตร สืบสายมาจากพระมหากัจจายนะ เพื่อเข้าใจไวยากรณ์
ทางภาษา
๒) คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ สืบสายมาจากพระอนุรุทธ ผู้เลิศด้านมีตาทิพย์
และมีความคุ้นเคยกับสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นอย่างดี เพราะเคยเกิดเป็นท้าวสักกะมา
นับชาติไม่ถ้วน ท่านเป็นหัวหน้าอังคุตตรภาณกะ คือกลุ่มพระสงฆ์ที่ช่วยกันสาธยาย
ธ�ำรงรักษาธรรมะ โดยจัดเป็นหัวข้อธรรมะหมวดต่างๆ มีความช�ำนาญในการจ�ำแนก
หัวข้อธรรมะเป็นระบบตัวเลข การเข้าใจระบบความคิดของท่าน ก็เท่ากับเข้าใจไวยากรณ์
ทางสภาวธรรม ไปด้วย
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ไวยากรณ์ทั้งสองแบบในคัมภีร์สองเล่มนี้ ถ้าเรียนให้เข้าใจดี ก็สามารถน�ำไปใช้
ถอดรหัสเรื่องราวนิทานต�ำนานต่างๆ ให้เป็นสภาวธรรม เพื่อน�ำไปสู่ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องได้ ท�ำให้การปฏิบัติไม่น่าเบื่อ แต่กลับจะเพลิดเพลินไปด้วยเรื่องราวแบบ
ธรรมาธิษฐานแฝงธรรมะที่น�ำไปปฏิบัติได้จริง ผู้เขียนก็ได้อาศัยสองคัมภีร์นี้เป็นหลัก ใน
การท�ำความเข้าใจกับเรื่องราวต่างๆ ในพระไตรปิฎกนี้
อภิธัมมัตถสังคหะแบ่งเป็น ๙ ปริจเฉท จะสรุปเรื่องราวของจิต เจตสิก ไว้ใน ๒
ปริจเฉทแรก แล้วต่อด้วยปริจเฉทที่สามที่เป็นการสงเคราะห์เจตสิกลงในจิตโดยนัยต่างๆ
ในตอนจบของปริจเฉทที่ ๓ ได้มีการบอกหลักการจ�ำแนกจิตและเจตสิกออกเป็น
หมวดหมู่ ด้วยพระคาถาว่า
อิติ วิตฺถารโต วุตฺโต เตตฺตึสวิธสงฺคโห
“ข้าพเจ้า (พระอนุรทุ ธาจารย์) กล่าวสังคหนัยไว้ ๓๓ อย่างโดยพิสดาร ด้วยประการ
ฉะนี้”
สังคหนัย ๓๓ ( การนับจ�ำนวนเจตสิกที่ประกอบในจิต)
		
จิต				
สังคหนัย
โลกุตตรจิต ๔๐				
๕
มหัคคตจิต ๒๗				
๕
กามาวจรโสภณจิต ๒๔			
๑๒
อกุสลจิต ๑๒					
๗
อเหตุกจิต ๑๘					
๔
_________________________________________________
รวมจิต ๑๒๑					
๓๓
ดังนัน้ ใครเข้าใจสังคหนัยทัง้ ๓๓ เหล่านี้ ก็เสมือนได้เดินอยูบ่ นสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์แล้ว
เพราะความสุขที่แท้นั้น ไม่ได้เกิดจากการได้ประสบการณ์ทางจิตอย่างใดอย่างหนึ่ง
มาครอบครองสะสมไว้ แต่ เ กิ ด จากความเข้ า ใจธรรมชาติ ค วามสั ม พั น ธ์ ข อง
ประสบการณ์ทั้งหมด แล้วสามารถปล่อยวางได้ต่างหาก
ค�ำว่า อภิธัมมัตถสังคหะ มาจาก อภิธัมม+อัตถ+สังคห
อภิ ธั ม ม ก็ ม าจาก อภิ ญ ญาเทสิ ต ธั ม มะ = ธรรมที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ทรงรู ้ ยิ่ ง เอง
แล้วแสดง
อัตถ ก็คือ อรรถะหรือเนื้อความ
สังคห คือ การรวบรวม การย่อ การสงเคราะห์เกื้อกูล
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อภิธัมมัตถสังคหะ จึงแปลได้ว่า การย่ออรรถะของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้
ยิ่งเองแล้วแสดง เรียกกันอีกชื่อว่า อภิธรรมนิ้วก้อย เป็นนิ้วที่หันเข้าหาพระพุทธเจ้า เวลา
ประนมมือ จึงเป็นประตูเปิดไปสู่ พระอภิธรรม ในพระไตรปิฎก ซึ่งมีอรรถลุ่มลึกอย่าง
มาก ถ้าไม่ได้เรียนอภิธรรมฉบับย่อนิ้วก้อยนี้ก่อน ก็ยากที่จะเข้าใจความลุ่มลึกของสภาวธรรมต่างๆ ได้
โดยสรุป อภิธัมมัตถ คือ ธรรมะ ๓๗
สังคห คือ ธรรมะ ๓๓
ธรรมะ ๓๗ : ตถาคตธรรม, โพธิปักขิยธรรม, สฺวากขาตธรรม
ธรรมะ ๓๓ : จ�ำนวนอักษรบาฬี, จ�ำนวนพยางค์ใน ๑ บทพระคาถา, จ�ำนวนสังคหนัย,
จ�ำนวนกุสลจิต (๒๑) ที่ก�ำลังต่อสู้กับอกุสลจิต(๑๒)
จึงขอเชิญชวนให้มาศึกษาบาฬีและอภิธรรมกันให้มากขึ้น เพื่อให้เข้าใจ วิถีมฆะ
หรือวิถีสวรรค์นี้อย่างละเอียด เพื่อที่จะน�ำไปพัฒนาเป็นมรรควิถี เพื่อน�ำทางไปสู่สวรรค์
และพระนิพพานได้ในที่สุด
พระพุทธองค์ตรัสว่า สรุปโดยย่อขันธ์ห้าที่แบกเอาไว้”อุปาทานขันธ์”เป็นทุกข์
ดั ง นั้ น แม้ ว ่ า สวรรค์ จ ะดี เ ลิ ศ อย่ า งไรก็ ยั ง เป็ น ทุ ก ข์ การจะเปลื้ อ งภาระลงได้ ก็ ต ้ อ ง
อาศัย”ธรรมขันธ์” ที่ได้ท�ำให้แจ้ง ธรรม ๕ อย่างที่ควรท�ำให้แจ้งเป็นไฉน คือธรรมขันธ์
๕ ได้แก่ สีลขันธ์ ๑ สมาธิขันธ์ ๑ ปัญญาขันธ์ ๑ วิมุตติขันธ์ ๑ วิมุตติญาณทัสสนขันธ์ ๑
ธรรม ๕ อย่างเหล่านี้ ควรท�ำให้แจ้ง ฯ
ธรรม ๓๗							
ธรรมขันธ์ ๕
กุศลกรรมบถ ๑๐................................................................ศีลขันธ์
ฌานที่เป็นบาทของวิปัสสนา ๘ (รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ ).....สมาธิขันธ์
อนุปัสสนา ๗ (อนิจจา/ทุกขา/อนัตตา/นิพพิทา/วิราคา/
นิโรธา/ปฏินิสสัคคานุปัสสนา) และมรรค ๔...........................ปัญญาขันธ์
ผล ๔..................................................................................วิมุตติขันธ์
ปัจจเวกขณะ ๔...........................................................วิมุตติญาณทัสสนะขันธ์
ที่เริ่มจาก สวรรค์ปรุง สวรรค์เป็น สวรรค์ไป ก็มาจบลงตรงที่ สวรรค์เปลื้อง ดังนี้
แล ระหว่างทางที่เราพัฒนาสวรรค์ขั้นต่างๆ ขึ้นมานั้น เราควรจะพัฒนาคุณธรรมใดเป็น
หลักดีล่ะ
เวลาเรานึกถึงพระอริยสาวกของพระพุทธเจ้า เรามักจะระลึกได้ถึงคุณธรรมเด่น
ที่ปรากฏในพระสาวกนั้น เช่น ถ้าระลึกถึงพระราหุล ก็จะระลึกถึง สิกขา ตามมาทันที
ถ้าระลึกถึงพระมหากัสสปะ ก็ธดุ งค์ พระโมคคัลลานะก็อทิ ธิบาท พระสารีบตุ รก็ปฏิสมั ภิทา
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และส�ำหรับพระอนุรุทธก็คือ สติปัฏฐาน ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อนุรุทธสังยุตรโหคตวรรค พระอนุรุทธตอบค�ำถามให้กับผู้ที่สงสัยเข้ามาถาม โดยสรุปใจความได้ว่า
สติปัฏฐานเป็นธรรมที่เมื่อเจริญแล้วจะไม่เบื่ออริยมรรค เป็นธรรมที่พระเสขะควรเข้า
ถึงอยู่ เป็นธรรมที่แม้พระอเสขะก็ควรเข้าถึงอยู่ เป็นธรรมที่ท�ำให้บรรลุมหาอภิญญา
เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อท�ำให้สิ้นตัณหา ท�ำผิวหน้าให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว อินทรีย์ผ่องใส
ท�ำใจน้อมไปในวิเวก ไม่คิดลาสิกขา ยามเจ็บป่วยทุกขเวทนาไม่อาจครอบง�ำได้
สรุ ป ง่ า ยๆ ว่ า ผู ้ ที่ เ จริ ญ สติ ป ั ฏ ฐานอยู ่ จ ะ “ไม่ เ บื่อ มรรคา-เสขาเสขะ-ลดละ
ตัณหา-มหาอภิญญา-วิหารธรรม-ก�ำจัดวิปัลลาส-อินทรีย์สะอาดผ่องใส-ไม่ลาสิกขาทุกขเวทนาไม่ครอบง�ำ” วิถีทางของมฆมาณพที่ไม่ประมาทนั้น พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือการ
ด�ำรงอยู่ในทางแห่งสติปัฏฐานนี้นี่เอง
แม้สวรรค์ยังต่�ำไป : อนุรุทธสูตร
ผู้ที่จุติจากเทวดา แล้วจะได้กลับไปเกิดเป็นเทวดาอีกมีจ�ำนวนน้อยนัก ส่วนใหญ่
จุติจากเทวดาแล้ว จะไปลงอบายกันเสียมากกว่า
ดังนั้นการได้ไปเกิดในสวรรค์แล้วจึงไม่ควรประมาท ควรเร่งสร้างกุศล แสวงหา
ปัญญาเพื่อความหลุดพ้นจากวัฏฏทุกข์ทั้งหมดจะดีกว่า ในบรรดาผู้ที่ได้เคยเกิดเป็น
ท้าวสักกะหรือพระอินทร์นั้น ถ้าไม่นับ
พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว พระอนุรุทธ
น่ า จะได้ เ คยเกิ ด เป็ น พระอิ น ทร์ ม า
มากที่ สุ ด เช่ น ในอดี ต ชาติ ที่ พ ระโพธิ สั ต ว์ เ สวยพระชาติ เ ป็ น พระเวสสั น ดร พระอนุ รุ ท ธก็ เ กิ ด เป็ น
ท้าวสักกะในชาตินั้น เป็นต้น ข้ามมาดู
ในชาติสุ ด ท้ า ยเลย เมื่อ พระอนุ รุ ท ธ
ได้ฟังธรรมจากพระศาสดา จนบรรลุ
ธรรมเป็นพระอรหันต์ ท่านก็ได้เป็น
เลิ ศ ในบรรดาพระอริ ย สาวกทั้ ง ปวง
ในทางได้ตาทิพย์ แม้วันที่พระศาสดา
ปรินิพพาน พระเถระผู้ใหญ่ที่คอยเฝ้า
ใกล้ ชิ ด ก็ คื อ พระอานนท์ แ ละพระอนุรุทธ ถ้าพระอานนท์เป็นผู้จดจ�ำ
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และถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวความเป็ น มาและพระธรรมที่ เ ห็ น และได้ ยิ น จากพระศาสดา
พระอนุรุทธก็เป็นผู้ใช้ตาทิพย์ของท่านสื่อสารกับเทวดา เพื่อบันทึกเรื่องราวในอีกมิติหนึ่ง
ที่ตาและหูมนุษย์ธรรมดาไม่อาจรับรู้ได้ พระอนุรุทธนี้แหละ ที่เป็นผู้เข้าอภิญญาฌาน
ตามดูวิถีจิตของพระพุทธเจ้าในเวลาปรินิพพาน และสามารถเข้าถึงความปรารถนาต่างๆ
ของเทวดาได้ จึงมีส่วนส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การจัดงานถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเป็นไปอย่าง
ถูกต้องด้วย ดังนั้นถ้าขาดความเข้าใจในงานของสายพระอนุรุทธาจารย์แล้วล่ะก็ ความ
เข้าใจในพระไตรปิฎกก็คงขาดความสมบูรณ์ไปด้วยเช่นกัน

ขอจบวิถีมฆะวิถีสวรรค์กันด้วยอนุรุทธสูตร มาดูกันซิว่า ท่านผู้ที่รู้จักสวรรค์ดีที่สุด
จะมีท่าทีต่อสวรรค์ในภพสุดท้ายอย่างไร พระสูตรนี้ เล่าเรื่องเมื่อพระชายาเก่าของท่าน
มาชวนท่านกลับไปร่วมอภิรมย์กันในสวรรค์อีก ท่านจะตอบเธอว่าอย่างไร
สมัยหนึ่ง ท่านพระอนุรุทธอยู่ ณ ราวป่าแห่งหนึ่ง แคว้นโกศล ครั้งนั้น เทพธิดา
ชั้นดาวดึงส์องค์หนึ่งชื่อชาลินี เคยเป็นพระชายาของท่านพระอนุรุทธในภพก่อน บนสรวง
สวรรค์ ได้เข้าไปหาท่านพระอนุรุทธ ถึงที่อยู่ แล้วกล่าวกับท่านพระอนุรุทธว่า
ท่านพี่จงตั้งจิตของท่านไว้ในหมู่เทพชั้นดาวดึงส์
ซึ่งพรั่งพร้อมด้วยอารมณ์อันน่าใคร่ทั้งปวง
ที่ซึ่งท่านพี่เคยประทับอยู่มาในกาลก่อน
ท่านพี่มีหมู่เทพกัญญาติดตามแวดล้อมเป็นบริวารแล้วจะสง่างาม
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ท่านพระอนุรุทธ:
เหล่านางเทพกัญญาผู้มีคติอันทราม (ต้องคอยวุ่นกับบริหารกามสมบัติ/ จุติจาก
เทพแล้วยังไปเกิดในอบายได้)
ด�ำรงมั่นอยู่ในสักกายะ (หมกมุ่นในอุปาทานขันธ์ด้วยราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ
อนุสัย วิจิกิจฉา อุทธัจจะ)
แม้ทวยเทพผู้มีคติอันทรามเหล่านั้น ก็ยังเป็นที่ปรารถนาของนางเทพกัญญา
เทพธิดาชาลินี:
ชนเหล่าใดยังไม่เคยเห็นสวนนันทวัน
อันเป็นที่เพลิดเพลินของเหล่าเทพบุตรชั้นไตรทศ ผู้มียศ
ชนเหล่านั้นก็ยังไม่ชื่อว่ารู้จักความสุข
ท่านพระอนุรุทธ:
เทพธิดาผู้โง่เขลา เธอไม่รู้แจ้งถ้อยค�ำ ของพระอรหันต์ทั้งหลายหรือว่า
อนิจฺจา สพฺพสงฺขารา 		
อุปฺปาทวยธมฺมิโน.
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ
เตสํ วูปสโม สุโข.
นตฺถิ ทานิ ปุนาวาโส 		
เทวกายสฺมิ ชาลินิ.
วิกฺขีโณ ชาติสํสาโร 		
นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว”ติ.
สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดา
เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ความเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเสียได้ จึงจะเป็นความ
สุขแท้
น้องชาลินีเอ๋ย บัดนี้ การกลับไปอยู่ในหมู่เทพของเรา จะไม่มีอีก
การเวียนว่ายตายเกิดในที่ไหนๆ หมดสิ้นไปแล้ว บัดนี้ ภพใหม่ (ส�ำหรับเรา) ไม่มี
อีกต่อไป

ขอ วิถีคืน กลับคืนมา
สิ่งทั้งปวง ล้วนแต่ ไม่เที่ยงหนอ
สงบมัน เสียเถิด อย่าเกิดมา
การกลับไป เป็นอยู่ ในหมู่สวรรค์
ถึงนิพพาน หยุดเวียนว่าย ตายทุกข์ทน

เกิดแล้วก็ ดับไป ไม่ปรารถนา
วิถีเอา สุขเข้ามา พาทุกข์วน
กิเลสปั่น ห่างนัก จากมรรคผล
ภพใหม่พ้น ชาลินี วิถีคืน ฯ

นิโรธแมป : วิถีมาฆะ มรรคาสวรรค์
จากเทพสู่ธรรม จบเพียงเท่านี้
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ประวัติย่อพระมหากีรติ ธีรปัญโญ
พระมหากีรติ ฉายา ธีรปัญโญ ชื่อเดิม นพ.กีรติ ศรีวัฒนา
เกิด พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่ รพ.ชลบุรี โตมากับคุณปู่คุณย่า ที่ อ.พนัสนิคม
กับต�ำนานเมืองพระรถเมรี เข้าเรียนชั้นประถมศึกษา ที่ รร.สาธิตจุฬา
รุ่น ๒๐ เรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น ๔๖, แพทย์จุฬาฯ รหัส ๒๗ รุ่น ๔๐,
จบแพทยศาสตร์ บั ณ ฑิ ต (เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ ๑) จากจุ ฬ าลงกรณมหาวิทยาลัย ปี ๒๕๓๓, ได้ American Board of Pediatrics จาก Children
Hospital of Michigan ปี 2537 โดยได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นเรื่อง
การตรวจคัดกรองเด็กที่ได้รับพิษสารตะกั่วโดยวิธีเจาะตรวจปลายนิ้ว,
จบ Pediatric Endocrinology จาก Children Hospital Medical Center Cincinnati Ohio ปี 2540
โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ gene ในคนไข้ diabetes insipidus ที่มีผลต่อการผลิตฮอร์โมน
Vasopressin, นับเป็นแพทย์ไทยคนแรกที่จบ Pediatric Endocrinology Sub Board จากประเทศอเมริกา
ช่วงที่เรียนที่อเมริกา ปี ๒๕๓๗ ได้พบพระอาจารย์ชยสาโร เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ
(พระชาวอังกฤษ ลูกศิษย์หลวงปู่ชา) และได้เข้าร่วม backpack retreat (กรรมฐานแบกเป้ท่องป่า)
ร่วมกับคณะนักเรียนไทยเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ในช่วงเวลาที่ได้ใกล้ชิดกับพระป่าสายกรรมฐานนี้
ได้เกิดความสงบและความเข้าใจหลายๆ อย่าง กลับมาเมืองไทยปี ๒๕๔๑ จึงได้เดินทางไปขอฝึก
ปฏิบัติบวชเป็นผ้าขาวและสามเณรที่วัดป่านานาชาติ จ. อุบลราชธานี และได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ
ที่วัดหนองป่าพง ในวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมีพระราชภาวนาวิกรม (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิฺตธมฺโม)
เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระอาจารย์ชยสาโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์ ฝึกอบรมที่วัดป่านานาชาติอยู่
๕ ปี แล้วออกมาช่วยเป็นรองเจ้าอาวาสที่วัดป่าสว่างบุญ (บุญล้อม) อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
ระหว่างนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมทูตที่ประเทศอเมริกา และนิวซีแลนด์ อยู่ ๓ ปี ทุกๆ ปี ตั้งแต่ ๙ ปี
ที่ผ่านมา จะเดินทางไปประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เพื่อท�ำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษา
อังกฤษส�ำหรับครูบาอาจารย์พระมหาเถระสายวัดหนองป่าพงที่ไปเทศน์หรือสอนกรรมฐานที่นั่น
สอบได้เปรียญธรรม ๗ ประโยค ปัจจุบันก�ำลังเรียนบาลีไวยากรณ์แบบดั้งเดิมหลักสูตรพระไตรปิฎก
อยู่ที่วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ รวมเวลาอยู่ในสมณเพศถึงปัจจุบันได้ ๒๑ พรรษา
ผลงานหนังสื อ
๑. วิถีวิเวก หนังสือธรรมะคัดสรรสั้นๆ สองภาษาประกอบภาพวิถีชีวิตพระป่า โดยมูลนิธิธัมมคีรี
๒. ท�ำวัตรสวดมนต์ วัดป่าบุญล้อม
๓. บทสวดมหาสติปัฏฐานสูตรและค�ำแปล ฉบับสองภาษา
๔. วันพระ เนกขัมมะ และมรณภัย โดย ชมรมกัลยาณธรรม
๕. สูตร หายใจ รวมพระสูตรส�ำหรับผู้รักการสวด
๖. กรณียเมตตสูตร โดยชมรมกัลยาณธรรม
๗. เขียนบทความธรรมะประจ�ำลงในวารสารรายเดือนชื่อโพธิยาลัย ของวัดจากแดง
ฯลฯ

