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พัฒนาสังคมไทย
ดวยความรูเขาใจไตรภูมิฯ๑
ขอเจริญพร ทานอาจารยผูทรงคุณวุฒิทุกทาน
หัวขอที่จะบรรยายตอไปนี้ กําหนดใหพูดเรื่องอิทธิพลของ
ไตรภูมิพระรวงตอศีลธรรมของสังคมไทย ไตรภูมิพระรวงเปนเรื่อง
ที่สําคัญมาก อาตมภาพเองก็มีความสนใจมานานแลว แตไมได
เอาใจใสเทาที่ควร เหตุที่เปนอยางนี้ก็เพราะวา มีงานในทางพระ
ศาสนาดานอื่นๆ และมัวแตยุงกับงานเหลานั้น
จําไดวาเคยอานเรื่องเกี่ยวกับไตรภูมิพระรวงเมื่อราว ๑๐ ป
เศษมาแลว จากหนังสือ เลาเรื่องในไตรภูมิ ของทานเสฐียรโกเศศ
แตไมไดใสใจอะไรนัก เพราะเห็นวาไมจําเปนสําหรับการเขาใจ
หลักการที่แทของพุทธศาสนา ตอเมื่อไดรับนิมนตมาบรรยายครั้งนี้
จึงไดอาน ไตรภูมิพระรวง ตัวจริงเปนครั้งแรก
ทีนไี้ ดรบั นิมนตใหมาพูดเรือ่ งไตรภูมพิ ระรวง พอรับไปแลว รูส กึ
ตัววาไดพลาดไปอยางมากทีเดียว เพราะตัวเองนั้นไมพรอม โดย
เฉพาะตามหัวขอที่ใหพูดเกี่ยวกับอิทธิพลตอศีลธรรมของสังคม
๑

จากคําบรรยาย “อิทธิพลไตรภูมพิ ระรวง ตอศีลธรรมของสังคมไทย” ในการสัมมนาเรือ่ ง
“ไตรภูมพิ ระรวง” ณ หอวชิราวุธานุสรณ หอสมุดแหงชาติ วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๖

๒

ไตรภูมิพระรวง

ไทยนั้น เปนการพูดที่ไมจํากัดเฉพาะในเนื้อหาของไตรภูมิเทานัน้
แตใหพูดเลยขอบเขตออกมาสูสังคมไทยทั้งหมด คือ การที่จะพูด
อยางนี้ได ตองอาศัยความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร และประวัติ
ศาสตรนี้ก็อาจจะมีแฝงมาในดานอื่นๆ เชน ศิลปกรรม วรรณคดี
ตางๆ โดยเฉพาะวรรณกรรมตางๆ นั้น นาจะเปนแหลงสําคัญที่ทํา
ใหทราบถึงอิทธิพลอยางนี้
เพราะฉะนั้น การที่จะแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลเหลานี้ ก็นาจะ
ตองเอาหลักฐานในหนังสือเหลานั้นมาพูดใหเห็นกัน ซึ่งเปนเรื่องที่
จะตองใหความสนใจและเอาใจใสจําเพาะทีเดียว สําหรับอาตมภาพก็ไมไดขวนขวายสั่งสมในดานนี้ เพราะฉะนั้น การพูดในแงนี้
จึงทําใหเกิดความรูสึกอึดอัดขึ้นมาบาง
อยางไรก็ตาม การที่จะพูดลงไปถึงอิทธิพลตอสังคมไทย เรา
ก็ตองพูดถึงเนื้อหาอยูนั่นเอง คือ ศีลธรรมในไตรภูมิพระรวงมีวา
อยางไร และศีลธรรมที่มีน้นั เมื่อเราเขาใจดีแลว จึงจะมองเห็นวา
ไดมีอิทธิพลตอสังคมไทยอยางไร
กอนที่จะเขาใจเรื่องอิทธิพลในทางศีลธรรมตอสังคมไทยนั้น
อยางที่กลาวไวแลววาจะตองทราบเนื้อหาในทางศีลธรรมของไตร
ภูมิพระรวง เองเสียกอน จึงไดทําแผนปลิวแจกแกที่ประชุม ซึ่งเปน
สรุปความในไตรภูมิใหเขาใจโดยยอ
เพราะฉะนั้น ตอนตนนี้ อยากจะขอรบกวนเวลามาทําความ
เขาใจสรุปเนื้อหาของไตรภูมิเสียกอน
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โครงเรื่องและสรุปเนื้อหาของไตรภูมิ
ไตรภูมิ แปลวาภูมิ ๓ อยางที่ทราบกันอยูแลว แตขอย้ําให
ตระหนักไวกอนวา ที่จริงนั้น มีภูมิ ๔ และในที่นี้ ทานตองการพูด
ถึงเฉพาะภูมิ ๓ ที่เปนโลกียภูมิ
ภูมิ ๓ นี้เปนระดับใหญๆ สามารถแบงยอยออกไปอีกจนเปน
๓๑ ภูมิ เพราะฉะนั้นก็จําเปนจะตองทราบวา ภูมิใหญ ๓ นั้นแบง
ยอยออกเปน ๓๑ ไดอยางไร
ใน ไตรภูมิพระรวง นี้ ทานนําเนื้อหาของไตรภูมิหรือภูมิ ๓ ที่
แบงออกเปน ๓๑ นั้นมาเรียบเรียงจัดเปนกัณฑๆ หรือเปนบทๆ มี
ทั้งหมด ๑๑ บทดวยกัน ขอจับเอามาสรุปใหเห็นลําดับในภูมิทั้ง ๓
ถาพูดใหยอที่สุด ไตรภูมิ หรือภูมิ ๓ นั้นก็มี
๑. กามภูมิ หรือจะเรียกใหเต็มวา กามาวจรภูมิ แตเรียก กาม
ภูมิ ก็งายดี
๒. รูปภูมิ หรือ รูปาวจรภูมิ
๓. อรูปภูมิ หรือ อรูปาวจรภูมิ
ถาพูดใหเต็มตามหลักวิชา ภูมิมี ๔ ภูมิที่ ๔ ชื่อวา โลกุตรภูมิ
แต ๓ ภูมแิ รกมีลกั ษณะรวม เปนโลกียภูมเิ หมือนกัน และเปนประเด็น
ปญหาซึ่งทานสอนใหแกไข เพื่อจะไดหลุดพนออกไปสูโลกุตรภูมิ
ทานจึงตัง้ ชือ่ “ไตรภูม”ิ เปนหลักไว และแยกโลกุตรภูมิ ออกไปตางหาก
(และในทีส่ ดุ ใน ไตรภูมิพระรวง ทานก็พดู ถึงจนจบครบทัง้ ๔ ภูมนิ นั้ )
ภูมิที่ ๑ คือกามภูมิ หรือกามาวจรภูมิ แยกยอยออกเปน ๑๑
ภูมิ กามภูมินี้เปนตอนที่ทานอธิบายไวยืดยาวที่สุด อยางที่ทําไวใน

๔

ไตรภูมิพระรวง

แผนปลิวนั้น กามภูมิ ๑๑ จัดประเภทเปนอบายภูมิ ๔ และกาม
สุคติภูมิ ๗ ดังนี้
ก. อบายภูมิ ๔ คือ ภูมิที่ไมมีความเจริญ ฝายขางเสื่อม ไดแก
๑) นรกภูมิ
๒) ติรัจฉานภูมิ
๓) เปรตภูมิ
๔) อสุรกายภูมิ
ใน ไตรภูมิพระรวง อาจจะไมไดแบงหัวขอไวใหเห็นชัดอยางนี้
ถาไมจับจัดใหดี ก็อาจจะงงได ฉะนั้นก็ใหทราบวา ๔ ภูมินี้ เปน
อบายภูมิ เปนฝายขางเสื่อม เปนฝายขางตกลงไป
นรกภูมิ ทานจัดเปนกัณฑที่หนึ่ง เรียกวา ปฐมกัณฑ
ติรจั ฉานภูมิ วาดวยสัตวเดรัจฉาน เปนกัณฑที่ ๒ คือทุตยิ กัณฑ
เปรตภูมิ เปนกัณฑที่ ๓ เรียกวา ตติยกัณฑ และ
อสุรกายภูมิ เปนกัณฑที่ ๔ เรียกวา จตุตถกัณฑ
ทั้งหมดนี้เรียกวาเปน อบายภูมิ ๔
ข. กามสุคติภูมิ ซึ่งอยูในกามภูมิเหมือนกัน เปนกามภูมิ แต
มีคําวา “สุคติ” แทรกเขาไป หมายความวาเปนกามภูมิ แตเปน
ฝายดี เปนฝายสุคติ อบายภูมินั้นเปนพวกทุคติ เปนฝายไมดี
อันวากามสุคติภูมินี้มี ๗ คือ
มนุสสภูมิ ชั้นมนุษย เปนฝายสุคติกัณฑหนึ่ง เปนกัณฑที่ ๕
ซึ่งเปนกัณฑที่ยาวมาก มีเนื้อความพิสดาร ตอจากนั้นก็ถึง
ฉกามาพจรภูมิ ซึ่งหมายถึงสวรรคระดับกามาพจร (ระดับที่
ยังเกี่ยวของกับกาม) เรียกเต็มวา ฉกามพจรสวรรค ๖ ชั้น มีจาตุ-
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๕

มหาราชิกา และดาวดึงส เปนตน ดาวดึงสนั้น ทานบรรยายไวยาว
เปนพิเศษ แตสวรรคทั้ง ๖ ชั้น ซึ่งเรียกวาฉกามาพจรนี้ รวมอยูใน
กัณฑเดียว เปนกัณฑที่ ๖ เรียกวา ฉัฏฐกัณฑ
ตั้งแตกัณฑที่ ๑ ถึงกัณฑที่ ๖ แสดงเรื่องราวของกามภูมิ ๑๑
ภูมิใหญที่ ๒ คือ รูปภูมิ หรือ รูปาวจรภูมิ ไดแก รูปพรหม ๑๖
ชั้น ซึ่งพูดถึงการที่จะตองบําเพ็ญสมาธิจนไดฌานสมาบัติแลวไป
เกิด และพูดถึงสุทธาวาสซึ่งเปนรูปพรหมชั้นพิเศษที่เกิดของพระ
อนาคามีอีก ๕ ชั้น รวมอยูใน ๑๖ ชั้นนี้ดวย เปนชั้นสูงสุดใน ๑๖
ชั้น คือตั้งแตชั้น ๑๒ เปนตนไป
รูปภูมิทั้งหมดนี้รวมเขาเปนกัณฑหนึ่ง เปนกัณฑที่ ๗ เรียก
วาสัตตมกัณฑ กัณฑนี้ไมยาวเทาไร รูสึกวาคงจะไมนาสนใจนัก
สําหรับประชาชนทั่วไป หรือวาเปนเรื่องที่ยากอยู อาจเปนเพราะ
เหตุนี้ก็ได จึงอธิบายไวแตพอสังเขป
ภูมใิ หญที่ ๓ คือ อรูปภูมิ หรือ อรูปาวจรภูมิ ไดแก อรูปพรหม
๔ ชั้น
ในเรื่องอรูปพรหม ๔ ชั้นนี้ มีขอยอยอันหนึ่ง พูดถึงเรื่อง
ฉัพพรรณรังสี หรือรัศมี ๖ ประการของพระพุทธเจา เพราะเหตุวา
ในนั้นไดพูดถึงวา อรูปพรหมจะรูไดอยางไรวาพระพุทธเจามาอุบัติ
แล ว ตอบว า รู ด ว ยเห็ น ฉั พ พรรณรั ง สี เพราะฉะนั้ น เรื่ อ ง
ฉัพพรรณรังสีก็จึงเปนเรื่องที่ตองอธิบายขึ้นมา
ถาผูอานแปลกใจวา ทําไมหัวขอบางอยางจึงแทรกมาในที่
นั้นๆ ก็พึงทราบวา เพราะมีเหตุอางทําใหตองพูด เหมือนอยางเรื่อง
ที่วามานี้
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อรูปภูมิจัดเปนกัณฑที่ ๘ เรียกวา อัฏฐมกัณฑ เปนอันวาจบ
ภูมิ ๓
ที่จริง ไตรภูมิ แทๆ ก็จบแคนี้ คือครบไตรภูมิแลว แตหนังสือ
ไตรภูมิพระรวง ยังพูดถึงเรื่องอื่นตอไปอีก
บทตอไปเรียกวา กัณฑที่ ๙ นวมกัณฑ ตั้งชื่อวา อวินิโภครูป
อวินิโภครูปเปนศัพทของพระอภิธรรม ในที่นี้จะไมอธิบาย แตพูด
อยางงายๆ วาในกัณฑนี้ ตองการพูดถึงโลกแหงวัตถุหรือธรรมชาติ
แวดลอม เพราะในกัณฑที่ผานๆ มาแลวไดพูดถึงภูมิทั้ง ๓ ซึ่งเปน
ภูมิของสิ่งที่มีชีวิตหรือสัตวโลกในระดับตางๆ มีระดับจิตตางๆ กัน
พูดงายๆ เปนพวกที่มีจิต มีชีวิต ทีนี้ตอจากนี้ จะพูดถึงโลกแหงวัตถุ
บาง คือพูดถึงประดาวัตถุทั้งหลายที่มีอยูในภูมิ ๓ เปนที่อยูที่อาศัย
ของหมูสัตวในภูมิ ๓ นั้นนั่นเอง
จุดมุงหมายที่พูดนั้น ตองการย้ําใหเห็นวา ไมเฉพาะแตสัตว
ทั้งหลายหรือชาวโลกในชั้นตางๆ เทานั้น แมแตโลกแหงวัตถุธรรม
ชาติแวดลอมนี้ ก็มีความไมเที่ยงแทเชนเดียวกัน ฉะนั้น หัวขอที่
ทานตั้งตอนแรกจึงกลาวถึงอนิจจลักษณ แลวตอจากนั้นก็บรรยาย
สภาพแวดลอมวามีอะไรบาง ซึ่งเปนที่ตั้งที่อาศัยของพวกสัตวโลก
ตางๆ ที่ไดกลาวมาแลว บรรยายเรื่องภูเขา แมน้ํา พระอาทิตย พระ
จันทร ดาวนพเคราะห ดวงดาวตางๆ เรื่องชมพูทวีป ปาหิมพานต
อะไรตางๆ ซึ่งเปนโลกแหงวัตถุ
เมื่อบรรยายหมดแลว ทานก็ขึ้นใหมอีกกัณฑหนึ่ง เปนกัณฑ
ที่ ๑๐ ซึ่งเปนการบรรยายโลกแหงวัตถุตอ แตคราวนี้พูดถึงการ
วินาศและการอุบัติของโลก กลาวคือสวนที่บรรยายไปแลวนั้นเปน
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สภาวะของโลกที่พูดใหเห็นวาเปนอยางไร ทีนี้ตอไปก็จะพูดวาโลก
นั้นมีการเกิดขึ้นหรือการดับไปอยางไร มีวิวัฒนาการและการสูญ
สลายเสื่อมไปอยางไร อันนี้เรียกวาเปนเรื่องกัลปวินาศและอุบัติ
ย้ําใหเห็นอนิจจลักษณะที่ปรากฏดวยการเกิดขึ้นและดับสลายไป
จบเรื่องนี้ ก็เปนอันวาหมดสิ้นเรื่องโลกแหงวัตถุหรือธรรม
ชาติแวดลอม
ขึ้นกัณฑสุดทายเรียกเอกาทสมกัณฑ แปลวา กัณฑที่ ๑๑
แสดงนิพพานกถา คือวาดวยเรื่องนิพพาน ซึ่งพนจากไตรภูมิ ไดวง
เล็บไวใหวาเปนโลกุตรภูมิ คือภูมิที่ ๔
เพราะฉะนั้น ถาจะดูใหถวนความแลว ไตรภูมิก็ไมใชแคไตร
ภูมิ แตเปนเรื่องจตุภูมิ หรือภูมิ ๔ คือไมใชเรื่องภูมิ ๓ เทานั้น แตพูด
ถึงการที่จะพนไปจากภูมิ ๓ ดวย และเมื่อพนไปจากภูมิ ๓ ก็ถึงภูมิ
ที่ ๔ เปนโลกุตรภูมิ
ฉะนั้น ในกัณฑที่วาดวยนิพพานนี้ ก็คือพูดถึงโลกุตรภูมิ พูด
ถึงวิธีปฏิบัติเพื่อจะบรรลุนิพพาน พูดถึงการบรรลุมรรคผลขั้นตางๆ
มีโสดาปตติมรรค โสดาปตติผล สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล
อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล นี้ก็คือครบ
สมบูรณในโลกุตรภูมิ
ขอกลาวเนนเปนขอสังเกตที่สําคัญดวยวา การที่ทานพูดถึง
โลกุตรภูมินี้ เปนการแสดงถึงเปาหมายของหนังสือไตรภูมิวา ทาน
ผูเ รียบเรียงมีจดุ มุง หมายอยูใ นพระทัยชัดเจน วาจะนําผูอ า นหรือคน
ทีร่ บั ฟงคําสัง่ สอนไปไหน คือพูดเรือ่ งไตรภูมิ ใหเห็นคุณและโทษของ
ไตรภูมิ เพือ่ ใหหลุดพนจากไตรภูมิ จะไดบรรลุถงึ จตุตถภูมิ (ภูมทิ ี่ ๔)
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อันไดแกโลกุตรภูมิ อันนีเ้ ปนขอสังเกตทีจ่ ะพูดชีแ้ จงตอไป
อนึ่ง พึงทราบดวยวา แทจริงนั้น คําวา “ภูมิ” ในความหมาย
ที่เครงครัด ไดแก ระดับของจิตใจ แตเมื่อใชหลวมลงมาหนอย ก็
คลุมถึงชั้นหรือโลกของสัตวจําพวกที่มีจิตใจอยูในระดับนั้นๆ และ
ในที่น้ี ทานก็ใชคําวาภูมิในความหมายแบบหลวมหนอยนี้
นอกจากนั้น ถามองเรื่องทั้งหมดบนฐานของหลักอภิธรรม ที่
จําแนกประดาสิ่งทั้งหลายที่มีอ ยูจริง (ปรมัตถธรรม) เปน ๔
ประเภท คือ จิต เจตสิก (คุณสมบัติและอาการของจิต) รูป และ
นิพพาน ก็จะเห็นวา หนังสือไตรภูมิพระรวงนี้ ลําดับเนื้อความตาม
หลักอภิธรรมนั้น คือ ไตรภูมิเปนเรื่องของจิตและเจตสิก แลวมา
ถึงอวินิโภครูปก็คือรูป ในที่สุดก็จบที่ขอสุดทายคือนิพพาน
เมื่อจบนิพพานกถา ก็เปนอวสานพจน (คําลงทาย หรือ
กลาวปดเรื่อง) ในอวสานพจนก็จะจบลงที่บอกถึงอานิสงสของการ
ฟงไตรภูมิ วาจะทําใหไดทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติ คือจุดมุง
หมายอยูที่การบรรลุนิพพาน หรือถายัง ในระหวางนั้นก็มีความ
หวังที่จะไดพบพระศรีอาริย
เขาใจวา ตอนที่วาดวยอานิสงสนี้ เปนสวนที่มีอิทธิพล
สําคัญในทางศีลธรรมของสังคมไทย เปนจุดที่นาสังเกต
ขอพูดถึงแนวหรือเคาโครงยอๆ แคนี้
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ขอสังเกตทั่วไปที่ชวยใหเขาใจไตรภูมิ
ยกผลขึ้นมาตั้ง แลวสืบยอนไปบอกเหตุ
ในการศึกษาเรื่องไตรภูมิ มีแงที่จะพูดในทางหลักธรรมอยาง
เชน ศึกษาโดยเทียบกับหลักธรรมหมวดอื่นของพระพุทธศาสนา
ขอยกตัวอยาง เมื่อมองในแงปฏิจจสมุปบาทหรือปจจยาการ
ปฏิจจสมุปบาทนี้พูดอยางยอๆ ทานจัดเปนไตรวัฏฏ หรือ
วัฏฏะ ๓ คือ กิเลส กรรม และวิบาก
กิเลส คือความชั่วตางๆ ที่มีอยูในใจ สิ่งที่ทําใหใจเศราหมอง
มีความโลภ ความโกรธ ความหลง เปนตน
กรรม คือการกระทํา ไดแกการกระทําทีเ่ นือ่ งมาจากกิเลส จิต
ใจที่ประกอบดวยกิเลสนั้นมีเจตนาประกอบดวยความโลภ เปนตน
เมือ่ ทําอะไรไปดวยความโลภ ก็อาจเกิดโทษทุจริต เชนไปลักของเขา
หรือถาใจประกอบดวยโทสะ ความโกรธ ความคิดประทุษรายก็จะ
ไปทําลายผูอื่น ไปฆาฟนเขา หรือประกอบดวยโมหะ ก็จะมีความ
ลุมหลง อันนี้เปนตนเหตุ แลวจะไดรับผล ซึ่งเรียกวาวิบาก
วิบาก คือผลที่วา เมื่อทําชั่ว ก็ประสบผลใหชีวิตเสื่อมเสีย
คุณภาพ เปนความหยาบทราม ความทุกข ความเดือดรอน หรือถา
ทํากรรมดี ก็ไดประสบผลดี ใหชีวิตเจริญงอกงาม เพิ่มพูนคุณภาพ
เปนความสุข ถามองเปนรูปธรรมใหชัด ก็คือไปเกิดในภพภูมิตางๆ
ที่ดีและไมดี เพราะภพภูมิตางๆ นั้นเปนที่เกิด ที่ประสบผล ที่ไดรับ
วิบากของการกระทํา

๑๐
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ถามองในแงของกิเลส กรรม วิบาก เราจะเห็นวาเรือ่ งไตรภูมนิ ี้
เริ่มตนดวยวิบาก คือในไตรวัฏฏนั้น จับเอาวิบาก เอาผลเปนจุดเริ่ม
ตนกอน คือเริ่มดวยสภาพที่เปนวิบากที่เราจะไดรับ เพราะการไป
เกิดในอบาย เชน เกิดในนรก ก็ดี ไปเกิดในสุคติมีมนุษย เปนตน
ตลอดจนสวรรคตางๆ เปนเทพ เปนพรหม ไมวารูปพรหม อรูป
พรหม ก็ดี ทั้งหมดนี้เปนเรื่องของวิบาก
จากนั้นจึงสืบสาวตอไปวา การที่ไดผลอยางนั้นๆ เกิดจากทํา
กรรมอะไร คลายๆ ทานยกเอาปรากฏการณขึ้นมาพูดกอน เมื่อพูด
ถึงปรากฏการณที่เปนผลคือวิบาก แลวจึงสืบสาวลงไปหากรรมที่
เปนเหตุคือการกระทํา
ตอจากนั้นก็จะพูดถึงกิเลสที่เปนตัวประกอบ ปรุงแตง ซึ่ง
เปนเหตุใหทํากรรมนั้นๆ ทั้งนี้จุดเนนอยูที่กรรมที่เปนเหตุใหไดรับ
ผลนั้นๆ นี่เปนตัวอยางการวินิจฉัยในแงหลักกิเลส กรรม วิบาก
ไตรภูมิพระรวง นี้ ก็เปนแนวการเขียนคําสอนในทางพุทธ
ศาสนาแบบหนึ่ง คือเริ่มดวยสวนที่เปนวิบาก ซึ่งเปนแนวหนึ่งเทา
นั้นในการเขียน นี่เปนขอสังเกตอันหนึ่ง

เปรียบเทียบกับภูมิหลัง คือศาสนาพราหมณ
ตอไปที่ควรจะตั้งขอสังเกตอีก ก็คือ การที่เราจะเขาใจหลัก
ธรรมในทางพุทธศาสนาไดชัดเจน แมแตในระดับศีลธรรม จะตอง
มีการเปรียบเทียบกับภูมิหลังดวย
ภู มิ ห ลั ง ที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง เป น ที่ ม าให เ กิ ด พุ ท ธศาสนา คื อ
ศาสนาพราหมณ พระพุ ท ธเจ า อุ บั ติ ท า มกลางสั ง คมที่ ศ าสนา
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พราหมณมีอิทธิพลครอบคลุมทั่ว แตไมทรงเห็นดวยกับหลักความ
เชื่อและการปฏิบัติมากมายหลายอยางของพราหมณ จึงทรงสอน
คัดคาน พูดไดในแงหนึ่งวา พระพุทธศาสนาเกิดมาเพื่อขัดแยง
ตอบโต หักลางคําสอนของพราหมณ ฉะนั้นหลักธรรมและคําศัพท
ตางๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จึงมีมากมายที่เหมือ นกับใน
ศาสนาพราหมณ
เปนธรรมดาที่วา ในภูมหิ ลังและสภาพแวดลอมอยางนั้น คํา
ศัพทที่ประชาชนเขาพูดกันอยางไร พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาก็
ตองใชคําเหลานั้น ฉะนั้นโดยทั่วไปเราจะพูดวา พุทธศาสนาไดรับ
อิทธิพลจากศาสนาพราหมณ แตการพูดเพียงวาไดรับอิทธิพลนี้ไม
พอ เราจะตองพูดตอไปดวยวา พระพุทธศาสนานั้นเกิดขึ้นเพื่อจะ
หักลางคําสอนของพราหมณเปนสวนสําคัญ และเมื่อจะหักลาง
หรือโตแยงคําสอนของพราหมณ จึงตองยกเอาถอยคําที่เปนคํา
สอนของพราหมณนั้นขึ้นมาวิเคราะหวิจารณ
ฉะนั้น อะไรก็ตามที่พูดดวยคําศัพทเดียวกัน ก็จะมีความ
หมายตางกัน เชน เรื่องกรรม เปนตน
กรรมในศาสนาพราหมณก็มี ศาสนาอื่นในอินเดียก็มีเรื่อง
กรรม ศาสนาเชนหรือของนิครนถนาฏบุตรก็มีเรื่องกรรม
แตกรรมในศาสนาพราหมณมีไวเพื่อสนับสนุนเรื่องวรรณสี่
สวนพุทธศาสนาสอนหลักกรรมเพื่อหักลางระบบวรรณะสี่ กรรมใน
ศาสนาเชนเปนลัทธิกรรมเกา สวนหลักกรรมในพุทธศาสนามุงให
กระทําการอันจะใหเกิดผลดีตรงตามเหตุปจจัย
อันนี้จะตองเขาใจใหชัดเจน เมื่อมองหลักคําสอนในพุทธ
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ศาสนาจะตองเห็นลักษณะทั่วไปอยางนี้
ศาสนาพราหมณสอนหลักกรรมเพื่อใหเชื่อวา การที่มาเกิด
ในวรรณะสี่ เปนกษัตริย เปนพราหมณ เปนแพศย เปนศูทร ก็
เพราะวาทานไดทํากรรมที่จะใหมันเปนอยางนั้น ดังนั้น ถาทาน
เกิดมาในวรรณะไหน ทานก็ตองยอมรับสภาพที่ทานเปนอยู และ
ทานมีหนาที่ประจําวรรณะซึ่งทานตองทําตามใหดีที่สุด
ตัวอยางเชน สิทธิของวรรณะศูทรมีจํากัดแคนี้ ทานก็ตองทํา
อยูในขอบเขตเทานี้ และเมื่อทําอยางนั้นแลว ก็นับวาเปนกรรมดี
ของทาน เมื่อทําตามหนาที่ของวรรณะศูทรดีแลว ทานก็มีทาง มี
ความหวังที่จะไปเกิดดีขึ้นตอไปในชาติเบื้องหนา อาจจะไปเกิดใน
วรรณะสูงขึ้น และมีทางที่จะเจริญกาวหนา บรรลุโมกษะ ไดหลุด
พน ไดเขาถึงพรหมได แตตราบใดที่ทานยังเปนคนวรรณะศูทร
ชาตินี้ทั้งชาติ ทานไมมีทางที่จะไดเจริญกาวหนาในทางจิตใจ ไมมี
ทางที่จะไดศึกษาพระเวท ไมมีทางที่จะบรรลุเขาถึงพรหม
แต พ ระพุ ท ธศาสนาสอนหลั ก กรรมเพื่อ หักลางวรรณะสี่นี้
พระพุทธศาสนาสอนวา คนเราจะสูงและต่ําทรามประเสริฐไมได
อยูที่ชาติกําเนิด ใครทํากรรมดี คนนั้นก็เปนคนดี ทํากรรมชั่วก็เปน
คนชั่ว เมื่อทานประพฤติปฏิบัติดี ทานมีความเพียรพยายามใชสติ
ปญญา ทานก็สามารถบรรลุธรรมได เปนพระอรหันตได ไมวาจะ
อยูในวรรณะไหน
ฉะนั้น คําสอนเรื่องเดียวกัน คําศัพทเดียวกัน แตมีความ
หมายตางกัน
ขอย้ําวา ความรูความเขาใจในหลักการที่กลาวมานี้ มีความ
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สําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะสําหรับการศึกษาเชิงประวัติศาสตร เพื่อ
จะไดรูจักสิ่งที่ตนศึกษาอยางถองแทตลอดสายวา ความรูเขาใจ
และความคิดมีความเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางไร มีวิวัฒ นาการ
คือความเจริญคลี่คลาย หรือสังวัฏฏนาการ คือความเสื่อมลด
หดหายไปในแนวทางใด
การศึกษาประวัติศาสตรแบบชํานาญพิเศษเฉพาะดาน มักมี
จุดออนหรือขอบกพรองอยางสําคัญตรงที่วา ทําใหรูจักแตเหตุ
การณหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แตไมรูจักเนื้อตัวของสิ่งที่
เปลี่ยนแปลง เพราะไมศึกษาอยางสัมพันธกับความรูดานอื่น ทํา
ใหรูไมถองแท ไมตลอดสาย หรือถึงกับเขาใจผิด
อีกประการหนึ่ง เหตุการณ สภาพ หรือภาพ ตลอดจนความ
คิดความเชื่อถือ ที่ปรากฏอยู ณ จุดใดจุดหนึ่งในกระแสของประวัติ
ศาสตร ย อ มเป น ผลรวมของความเปลี่ ย นแปลงและปฏิ กิ ริ ย า
พรอมทั้งอิทธิพลของเหตุปจจัยตางๆ ที่เขามากระทบและเกี่ยวของ
ตลอดเวลายาวนาน การจับเอาภาพหรือผลรวมนั้นมากลาวถึงวา
เปนอันนั้นอันนี้ โดยไมโยงถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและหลัก
ตนเดิมที่ตางออกไป ยอมจัดไดวาเปนการศึกษาประวัติศาสตร
อยางหยุดนิ่ง และจะกอใหเกิดความหลงผิดไดเปนอันมาก
ยกตัวอยาง เชน เมื่อศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนา บางทีก็ถึง
กับสรุปเอาความเชื่อถือเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่เปนไปอยูในสังคม
บางสวนของยุคสมัย นั้นๆ วาเปนตัวพุทธศาสนาจริงๆ ในเชิง
อภิปรัชญาไปก็มี ซึ่งนับเปนความผิดพลาดอยางยิ่ง
ยิ่งถาเปนผูศึกษาประวัติศาสตรอยางมีเปาหมายในเชิงสราง
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สรรคสังคมดวยแลว การรูเขาใจหลักความจริงที่เปนภูมิหลังของสิ่ง
ที่อยูในเหตุการณแหงความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร ก็ยิ่งมี
ความสําคัญมากยิ่งขึ้น เพราะถาไมรูหลักการตนเดิมที่เปนพื้นฐาน
ก็จะมองไมเห็น ไมเขาใจความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางประวัติ
ศาสตรอยางชัดเจน
การรู ค วามจริง ที่เปนภูมิห ลัง จะเปนเครื่องประกันไมให
กลายเปนผูมีทัศนะแบบหยุดนิ่ง ซึ่งงมงายอยูภายใตความครอบงํา
ของความคิด ที่ปรากฏอยูที่จุดจําเพาะจุดใดจุดหนึ่งของประวัติ
ศาสตร จะไดมีความรูความเขาใจที่มองเห็นตลอดสาย และมี
เครื่องมือตรวจสอบที่ทําใหมีความเปนอิสระ สามารถหันไปนําเอา
หลักการที่เปนตัวจริงมาใชใหบังเกิดประโยชนอยางรูเทาทันตอ
สภาพปจจุบันในขณะนั้นๆ ที่ไดรับอิทธิพลจากความเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร ซึ่งจะทําใหไดทั้งความเหมาะสม
พอดี และความถูกตองเปนจริง
ขอย้ําจุดนี้ เพราะถาจะมองหรือศึกษาไตรภูมิพระรวง ก็มิได
สนใจในแงวิชาการเพียงวาไตรภูมิพระรวงคืออะไร แตมองในแงวา
จะไดคติอะไรจากไตรภูมิพระรวง ที่จะนํามาใชประโยชนในปจจุบัน
และมิ ไ ด เ ห็ น ว า การจั บ ได ตั ว ความคิ ด ที่ เ ป น ผลรวมของ
วิวัฒนาการทางประวัติศาสตรเปนสิ่งที่เพียงพอ แตจะตองสืบสาว
ใหไดดวยวา ตนเดิมของความคิดนั้นเปนอยางไร และเปลี่ยนแปลง
มาอยางไร
ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งวา พึงระวังการศึกษาประวัติศาสตร ที่ไมรู
ความจริงที่เปนพื้นฐานของประวัติศาสตร จะตกอยูภายใตความ
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ครอบงําของประวัติศาสตร และจะทําใหมีทาทีแหงการมองประวัติ
ศาสตร อยางไรความคิดสรางสรรค
เรื่องไตรภูมิก็เชนเดียวกัน พุทธศาสนามีเรื่องเขาพระสุเมรุ
อะไรตางๆ ซึ่งเราบอกวามีอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ แตวา
คติของพระพุทธศาสนาไมไดเหมือนกับของพราหมณ รายละเอียด
ก็ตางกัน เชน ในการจัดระบบ เมื่อบอกวาเขาพระสุเมรุเปนแกน
กลางของจักรวาลแลว ในการบรรยายเรื่องจักรวาลวิทยาของพระ
อรรถกถาจารยก็จะพูดถึงวา บนยอดเขาพระสุเมรุนั้นมีสวรรคของ
พระอินทรตั้งอยู ตอจากนั้น ขางบนเหนือขึ้นไปก็มีพรหมชั้นตางๆ
สูงขึ้นถัดไปเรื่อยตามลําดับ ต่ําลงมาจากยอดนั้น ขางเขาพระสุเมรุ
ก็มีสวรรคชั้นทาวมหาราชสี่หรือจาตุมหาราชิกา แลวต่ําลงไปที่เชิง
เขาพระสุเมรุก็มีภพของพวกอมนุษย พวกอสูร ใตลงไปมีพวกนาค
พิภพ ใตดินลงไปมีนรกตางๆ
ในการบรรยายสิ่งเหลานี้ มีขอแตกตางกับศาสนาพราหมณ
อยูแลว เชน ในศาสนาพราหมณถอื วา เขาพระสุเมรุเปนแกนกลาง
ของจักรวาลเหมือนกัน แตเขาบอกวาสวรรคของพระอินทรไมได
อยูบนยอดเขาพระสุเมรุ สวรรคของพระอินทรนั้นไปอยูทางทิศ
เหนือ คือทางดานเหนือของเขาพระสุเมรุ สวนทางทิศใตก็มีสวรรค
ของเทพผูยิ่งใหญที่มาเจริญขึ้นภายหลัง อยางพระวิษณุ พระศิวะ
เรี ย กว า ไวกู ณ ฐ แ ละไกรลาส ตลอดจนสวรรค อ ะไรอื่ น ๆ ซึ่ ง มี
ลักษณะที่แตกตางกันไป แตอันนี้เปนเรื่องรายละเอียดที่ไมตองถือ
เปนสําคัญนัก
ในสาระสําคัญ จักรวาลวิทยาของพราหมณกับพุทธมีความ
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แตกตางกันหลายประการ เชน อยางเรื่องพระอินทร
พระอินทรในฝายของศาสนาพราหมณ เปนเทพพวกนักรบ
ตอมาพระอินทรนี้ ก็เสื่อมลงกลายเปนเทพที่ไดประพฤติชั่วเสีย
หาย แลวตอมาก็มีเทพผูอื่นเปนใหญขึ้นแทน เปนพระวิษณุ พระ
ศิวะ ซึ่งเปนผูยิ่งใหญขึ้นมาภายหลัง แตอยางไรก็ตาม เทพเหลานี้ก็
เปนพวกอมร เปนพวกที่ไมตาย ใครไดไปอยูกับพระนารายณ พระ
อิศวร ก็ไดมีชีวิตนิรันดร
ทีนี้ ในทางพุทธศาสนา คติเรื่องนี้แตกตางออกไป พระอินทร
กลายเปนเทพที่เปนผูพิทักษ ปกปองความดี คอยตามรักษาคนดี
และพระอินทรก็เปนตําแหนง ตองเกิด ตาย มีอายุ ไมไดเที่ยงแท
นิรันดร ใครทําดี ใครเปนนักสังคมสงเคราะห อยางมฆมาณพ ซึ่ง
เปนนักบําเพ็ญประโยชนชกั ชวนพวกเพือ่ นๆ จํานวน ๓๒ คนมาชวย
กันกวาดสถานที่ มาชวยสรางทีพ่ กั คนเดินทาง ทํากิจการสาธารณประโยชน แลวก็ไดไปเกิดเปนพระอินทร เมื่อหมดบุญแลวก็ไปหมุน
เวียนเวียนวายตายเกิดอีก ผูอื่นที่ทําความดี ก็ไปเกิดเปนพระอินทร
ตอไป แลวก็ไปทําหนาที่นั้น เปนตําแหนง ไมเหมือนศาสนา
พราหมณ ที่วาอยูมาอยางไรก็อยูไปอยางนั้น ตลอดนิรันดร
ขอสําคัญก็คือวา ในทางพุทธศาสนาถือวา สวรรคไมวาชั้น
ไหน จนกระทั่งถึงพระพรหม ก็ลวนไมเที่ยง ไมไดอยูนิรันดร จะตอง
หมุนเวียนวายตายเกิดไดตลอดไป เกิดสูงเปนพระพรหม ตอไป
อาจจะตกลงมาเกิดเปนมนุษย มนุษยทําความชั่วไปเกิดในนรก
หรือไปเปนเปรตอีกก็ได หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อย เปนความเสมอ
ภาคกันอยางหนึ่ง

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗

พระพุทธศาสนาสอนวา การที่จะประสบความดีสูงสุดไดนั้น
จะตองหลุดพนจากภพภูมเิ หลานีท้ งั้ หมด ฉะนัน้ จึงสอนอีกขัน้ หนึง่ คือ
พนจากภพภูมขิ องพวกสวรรค เทพ พรหม เหลานี้ ไปถึงโลกุตรภูมิ
พูดอีกอยางหนึง่ วา จุดสนใจของพุทธศาสนาไมใชอยูท เี่ ขาพระ
สุเมรุ หรือยอดเขาพระสุเมรุ แตอยูเ หนือเลยยอดเขาพระสุเมรุขึ้นไป
ฉะนั้น คติเรื่องเขาพระสุเมรุเปนที่ประทับของพวกเทพ พวก
อินทร พวกพรหมอะไรตางๆ ในคติพุทธศาสนาไมถือเปนสิ้นสุด แต
พระพุทธศาสนามีจุดมุงหมายเพื่อที่จะแสดงใหเห็นวา ภูมิเหลานี้
เปนเพียงขั้นตอนตางๆ ในสังสารวัฏ และจะตองสิ้นสุดลง เราจะ
ตองหาทางใหพนไปจากสวรรค พนเหนือพระพรหม ตลอดจนภพ
ภูมิที่เกิดทั้งปวงอีกทีหนึ่ง และนี่คือคติพุทธศาสนาที่ตางออกไป ซึ่ง
คตินี้ก็แสดงออกมาในเรื่อง ไตรภูมิพระรวง ดวย
พูดอยางรวบรัดวา จุดหมายของศาสนาพราหมณ คือใหไป
เกิดมีชีวิตนิรันดรอยูกับพระพรหมหรือเทพสูงสุด ที่สถิตบนยอดสุด
ของจักรวาล แตจุดหมายของพุทธศาสนาตองการขามพนจักรวาล
ลอยเหนือเทพพรหมทั้งหมด
พูดอีกอยางหนึ่งวา จุดหมายสูงสุดของพราหมณ คือการขึ้น
ใหถึงจุดสูงสุดของไตรภูมิ สวนจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนา คือ
การพนออกไปไดจากไตรภูมิ
จึงวา การมองดูไตรภูมิ ไมควรจะมายุติอยูแคเรื่องนรก
สวรรค และไมพึงเขาใจวา ไตรภูมิใหคุณคาสูงสุดแกทรัพยสมบัติ
ยศ สุข ไมวาของจอมกษัตริยในชั้นมนุษย หรือของเทพสูงสุดใน
สรวงสวรรค

ไตรภูมิพระรวง

๑๘

สาระที่มุงไปใหพนไตรภูมิ
วาที่จริง ขอความในบทพระนิพนธเรื่องไตรภูมินี้ ก็แสดงจุด
มุงหมาย หรือความรูสึกนี้ไวชัดเจนทีเดียว ขอใหดูวา ในเมื่อทาน
บรรยายเรื่องความสุขของพระเจาจักรพรรดิ ก็ดี บรรยายความรุง
เรื่องของสวรรค ความยิ่งใหญของพรหม ก็ดี แลวในที่สุด ถึงตอน
ทายทานจะบอกวา แมวาจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ แมวาจะเปน
เทพ อินทร พรหมตางๆ ยิ่งใหญมีความสุขปานนั้น ก็ไมเที่ยงแท ใน
ที่สุดก็จะตองมลายสูญสิ้น จึงควรจะแสวงหาสิ่งที่ดียิ่งกวานั้น คือ
พระนิพพาน สาระที่วานี้ เปนคติที่มีสอดแทรกอยูตลอดใน ไตรภูมิ
พระรวง เปนที่นาสังเกตมากทีเดียว
ทั้งนี้ จะขอยกตัวอยาง เชนเรื่องเกี่ยวกับพระเจาจักรพรรดิใน
หนา ๗๒ ตอนตน จะลองอานใหฟงเปนการสรุปเรื่องพระเจา
จักรพรรดิราช ทานบรรยายความยิ่งใหญ ความสุขตางๆ ของพระ
เจาจักรพรรดิ ที่เปนสุดยอดในมนุสสภูมิ แลวทายที่สุดทานก็ลง
ทายบอกวา
แมนเถิงวาพระญามหาจักรพรรดิราชองคผูมีบุญแลว
สิปราบไดทั้งสี่แผนดินดั่งนี้ไส ยังวารูเถิงแกทิวงคตแลว
แลวายังมิตั้งอยูหมั้นคงได ยังรูหวายไปมาในสงสารนี้ไส
ใจบมิพนจากความทุกขในสังสารวัฏนี้ เมื่อใดไดเถิงแก
นฤพานแลวไส จึงพนจากทุกขทั้งหลายในสังสารวัฏนี้
แล พรรณนาเถิงพระญามหาจักรพรรดิราชแลวเทานี้แล

นี่แสดงถึงจุดมุงหมายของทานผูประพันธ จึงลงทายอยางนี้
ไมเฉพาะแตเรื่องพระเจาจักรพรรดิ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๙

ตอไปเรื่องโชติกเศรษฐี หนา ๘๙ โชติกเศรษฐีนั้นเปนผูมี
ทรัพยสมบัติมาก มีสัตตพิธรัตนะ คือรัตนะทั้ง ๗ ประการ มีความ
รุงเรืองเหลือประมาณ แลวเปนอยางไร ในที่สุดก็บอกวา
เมือ่ นัน้ จิงโชติกเศรษฐีโกนเกลาเขาบวชในศาสนาพระ
พุทธิเจา แลวก็ลเุ ถิงอรหัตตผลอําพนดวยพระปฏิสมั ภิทาญาณ แลมีนามอันปรากฏ (วา) เจาโชติกเถรแล

นี่ก็เปนคติที่บงชัดวาอะไรที่จะใหเปนจุดมุงหมาย เปนเปา
หมายสูงสุด ขอใหดูตอไปอีกในเรื่องเกี่ยวกับเทวดา
สรุปเรื่องเทวดา ในหนา ๑๑๔ เมื่อพูดถึงเรื่องเทวดาในชั้น
กามาพจร กอนที่จะขึ้นรูปาวจร ทานก็บอกวา
อันวาคณะเทพยดาทัง้ หลาย แลมีสขุ สมบัตปิ านดัง่ นี้
ไสกด็ แี ล แลวายังรูส นิ้ จากความสุขสมบัตไิ ส อยาวาแต
มนุษยเราทานทัง้ หลาย แลจะหมัน้ คงแกสมบัตแิ ลอายุสม
อยูไ ดเลย เหตุดงั่ นัน้ แล จิงองคพระพุทธิเจาก็ดี แลพระ
ปตเยกโพธิเจาก็ดี พระอรหันตาขีณาสพเจาทัง้ หลายก็ดี
ทานจิงมิใครปรารถนาแกสขุ สมบัตใิ นสงสารนีแ้ ล ทานจิง
เสด็จไปสูน พิ พานสุขเพราะเพือ่ ดัง่ นีแ้ ล

นี่เปนขอสรุปในกามาพจรสวรรค
พึงสังเกตวา ทานพรรณนาความมั่งคั่งยิ่งใหญโออาแสนสุข
สําราญของอัครมหาเศรษฐีและพระเจาจักรพรรดิ ตลอดจนแดน
สวรรคชั้นสูง ใหเลิศหรูโอฬารที่สุดอยางยิ่งลนพนประมาณ เสร็จ
แลวจึงหักความรูสึกอยางแรง โดยจบลงดวยความสิ้นสลายตาม
หลักอนิจจัง ถาวาตามหลักก็คือ เพื่อใหเกิดสังเวคะ ที่อยางนอย

๒๐

ไตรภูมิพระรวง

เตือนใหเกิดความไมประมาท ไมลุมหลงมัวเมา เรงทํากรรมดี ถา
เหนือกวานั้น ก็จะไดสลัดขามพนขึ้นไปใหถึงโลกุตรภูมิ
แนววิธีที่วานี้ อยางในเรื่องโชติกเศรษฐี ทานผูประพันธคงได
แบบอยางจากพระไตรปฎกนั่นเอง ดังเชน ในมหาสุทัสสนสูตร
(ที.ม.๑๐/๑๘๕-๖/๒๒๕-๘) ตลอดจนพุทธประวัติยอ (โคตมพุทธวงส,
ขุ.พุทฺธ.๓๓/๒๖/๕๔๓)
ตอไป สวรรคทั้งหมดยังมีสรุปอีกทีในหนา ๑๒๔ ตอนที่จะ
ขึ้นอวินิโภครูป ในกัณฑที่ ๙ ยอหนาสุดทายก็บอกวา
ฝูงสัตวทงั้ หลายอันเกิดในไตรภพนี้ แมนวามียศศักดิ์
สมบัตกิ ด็ ี คือดัง่ วาพระญามหาจักรพรรดิราชนัน้ ก็ดี ดัง่
พระอินทรเจาไตรตรึงษพภิ พก็ดี ดัง่ พระพรหมก็ดี ทัง้ นีบ้ 
หอนยืนอยูห มัน้ คงในยศศักดิส์ มบัตไิ ดเลยสักคาบ เทียร
ยอมรูฉ บิ หาย รูต ายจาก รูพ ลัดพรากจากสมบัตนิ นั้ แล อัน
วาพระอินทรกด็ ี พระพรหมก็ดี ครัน้ วาเถิงเมือ่ สิน้ แกอายุ
แลว ก็เทียรยอมทองเทีย่ วเวียนไปมาในไตรภพนีบ้ ร แู ลว
เลยสักคาบ บางคาบเลาไปเกิดในจตุราบายแลวาไดทน
ทุกขเวทนามากนักหนาก็มี

คติที่สรุปเกี่ยวกับเรื่องความยิ่งใหญของทิพยสมบัติตางๆ
เปนอยางนี้ทุกตอน จะอานขอความที่แสดงใหเห็นจุดเนนนี้อยาง
ชัดเจน ในตอนสรุปอวินิโภครูป หนา ๑๒๖ ก็จะมีพูดอีกในยอหนาที่
๒ บอกวา
อยาวาแตสัตวอันมีใจแลบมิรูหายเลย จะเริ่มดั่งวา
แผนดินแลภูเขาแลน้ําแลถ้ําเถื่อนทั้งหลายอันมีแตอวินิ-

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๑

โภครูป แลหาจิตบมิไดดั่งนั้นก็ดีสิ ยังวารูฉิบหายแลบมิ
เที่ยงบมิแทสักอันเลย

หนา ๑๓๙ ก็จะชัดยิ่งขึ้นอีก ในยอหนาที่ ๓ บอกวา
อันวาแผนดินก็ดี แมน้ําก็ดี ฝูงไมไลอันมีพรรณใหญ
แลสูงงามดั่งกลาวมานี้แล อันวาหาจิตแลหาชีวิตบมิได
ดัง่ นีก้ ด็ ี เทาทีว่ า มีแตอวินโิ ภครูป ๘ อัน ปฐวี อาปะ เตชะ
วายะ วัณณะ คันธะ รสะ โอชา ก็ยังวาเถิงที่อันรูฉิบหาย
บหอนตั้งอยูหมั้นคงตรงเที่ยงไดเลย อยาวาแกฝูงสัตว
อันมีจิตแลวาจะตั้งอยูหมั้นคงตรงเที่ยงไดเลย แลดูกร
สัปบุรุษทั้งหลาย เรงพิจารณาเห็นซึ่งอนิจจสังขารสุข
ภาพนี้แล ระลึกตรึงเอาใจใสเรงกระทําบุญใหทานรักษา
ศีลเมตตาภาวนา เอาอาตมไปสูอมตยมหานครนิพพาน
นั้น อันปราศจากทุกข ปราศจากโศก ปราศจากโรคภัย
บมีไข บมีเจ็บ แลบมิรูเถา มิรูแก บมิรูตาย บมิรูฉิบหาย
ความสบายรอดได จอดที่นิพพานอันสนุกนิ์สุขศานตยืน
ยงหมั้นคงตรงเที่ยง แตสถานนิพพานนี้ดีหลีทุกเมื่อแล

หนา ๑๔๙ อยากใหเห็นจุดเนนนี้อีก จะพูดถึงนิพพานโดย
ตรงทีเดียว นิพพานกถา บรรยายถึงความสุข ดังนี้
อันวานิพพานสมบัตินี้สนุกนิ์สุขเขษมนักหนา หาที่
จะปานบมิไดเลย สมบัติอินทรพรหมทั้งหลายก็ดี ถาจะ
เอามาเปรียบดวยสมบัตินิพพานนั้น ประดุจเอาหิ่งหอย
เปรียบพระจันทร ถามิดั่งนั้นดุจน้ําอันติดอยูบนปลาย
ผม แลมาเปรียบดวยน้ํามหาสมุทรอันลึกได ๘๔,๐๐๐
โยชน ผิบมิดังนั้น ดุจเอาดินธุลีนั้นมาเปรียบดวยเขา

๒๒

ไตรภูมิพระรวง
พระสุเมรุ จักรรัตนวรอันประเสริฐแหงนิพพานนั้นบมิ
ถวนไดเลย สมบัติในนิพพานนั้นสุขพนประมาณ แลวา
หาอันจะเปรียบบมิได บมิรูเปนอาพาธพยาธิสิ่งใด บมิรู
เถา บมิรูแก บมิรูตาย บมิรูฉิบหาย บมิรูพลัดพรากจาก
กันสักอัน สมบัติยิ่งมนุษยโลกแลเทวโลกพรหมโลก

เปนอันวา ไตรภูมิฯ พรรณนาเรื่องดี-ราย ขอดี-ดอย ตั้งแตภูมิ
ต่ําสุด ถึงภูมิสูงสุด จนพนไปไดจากภูมิทั้งหมดในที่สุด
แนวการบรรยายอยางนี้ เทียบไดกับหลักอนุปุพพิกถาของ
พระพุทธเจา คือหลักการสอนอยางหนึ่งที่พระองคตรัสสอนไปตาม
ลําดับความลุมลึก ซึ่งมี ๕ ขั้นตอน
เริ่มดวย ทาน ชักชวนใหทานเผื่อแผแบงปน แลวกลาวถึงศีล
ใหประพฤติดี บําเพ็ญศีล ถึงสัคคะ ก็จะไดผลที่นาปรารถนา ไดเกิด
ในสวรรค มีความสุขอะไรตางๆ ที่เปนผลดี ขอสี่ กามาทีนวะ เมื่อ
ไดผลจากสวรรคมีความสุขจากกามแลว ตอจากนั้นก็บรรยายโทษ
ของกามบางวา กามนั้นมีโทษอยางไร วาไมเที่ยงแท ไมคงอยู
ยั่งยืนอะไรทํานองนี้
เสร็จแลวก็จะไปถึงขอสุดทาย เนกขัมมานิสังสะ กลาวถึง
อานิสงสของการปลีกหลีกออกจากอามิสที่ไมเที่ยงแทถาวร ที่เปน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้น เสร็จแลวก็ตรัสอริยสัจ ๔
แนวของ ไตรภูมพิ ระรวง นี้ มองในแงหนึง่ ก็จะเปนอยางนัน้ คือ
เปนแนวของอนุปุพพิกถา ซึ่งเปนวิธีสอนของพระพุทธศาสนาอยาง
หนึ่ง
ฉะนัน้ เมือ่ มองตามนีแ้ ลว เห็นวาทานผูป ระพันธมเี ปาหมายใน
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ใจทีช่ ดั เจนตามคติของพระพุทธศาสนา และอิทธิพลในเรือ่ งนีก้ ม็ มี า
ในสังคมไทย อยางคนในสมัยโบราณเขาถวายทาน เขาไมไดหวังแค
สวรรคเทานั้น คําถวายทานเกาๆ เขาจะลงทายวา นิพฺพานปจฺจโย
โหตุ ขอใหเปนปจจัยแกพระนิพพาน ทีนี้เราลืมกันไป กลายเปนวา
คนสมัยนี้กลับแคบลงกวาสมัยกอน
เดี๋ ย วนี้ เ ราจะพู ด กั น แค ส วรรค แต ค นสมั ย ก อ นพู ด ไปถึ ง
นิพพานดวย และอันนี้ขอตั้งไวเปนขอสังเกต
อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตเชิงลบอยางหนึ่งวา ไตรภูมิพระรวง
พรรณนาสุขแหงนิพพาน คลายกับวาจะตางกับโลกียสุขโดยขีด
ระดับ มิใชตางโดยประเภท ซึ่งตามหลักแทควรพรรณนาแสดง
ความแตกตางโดยประเภท
อนึ่ง ทานพูดถึงแตในดานความสุขอันเปนผลดีที่ตัวผูลุผูถึง
ไดรับ ไมบอกใหรูดวยวา ผูถึงนิพพานมีสุขสูงสุดไรทุกขแลว จึงมี
ทั้งความรูเขาใจและความสามารถที่จะอุทิศชีวิตทั้งหมดใหแกการ
ที่จะชวยใหมวลเพื่อนมนุษยและปวงสัตวโลกมีความสุขอยางไร

เทียบกับไตรภูมิโลกวินิจฉัย
ขอพิจารณาอีกอยางหนึ่ง คือ เมื่อลองเทียบไตรภูมิพระรวง
กับไตรภูมิโลกวินิจฉัย จะเห็นวา แนวการประพันธไมเหมือนกัน
สําหรับเรื่องปลีกยอยก็กลับกันอยูแลว เชน ไตรภูมิโลกวินิจฉัย
ทานเริ่มดวยโลกแหงวัตถุ หรือจําพวกธรรมชาติแวดลอมกอน คือ
บรรยายเรื่องจักรวาล การเกิด การดับสลาย วิวัฒนาการของโลก
แลวจึงไปพูดถึงเรื่องภูมิตางๆ ที่เปนเรื่องสัตวโลกที่มีชีวิตจิตใจทีละ
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ชั้น เริ่มตั้งแตนรกขึ้นมา ตั้งแตนั้นก็คลายๆ กับไตรภูมิพระรวง ในที่
สุดก็ลงทายดวยวิสุทธิกถา วิสุทธิกถาก็ตรงกับนิพพานกถานั่นเอง
แตมีขอสังเกตสําคัญ คือ ในไตรภูมิโลกวินิจฉัยไมไดเนน
เรื่องการขามพนภูมิทั้งหลายขึ้นไปใหถึงวิสุทธินี้ รูสึกเหมือนกับวา
หนังสือไตรภูมิโลกวินิจฉัย ทานไมไดทําดวยความคิดริเริ่มของ
ทานเอง ไมมีแนวในใจของทาน ซึ่งก็เปนความจริงวา ทานไดรับ
พระบรมราชโองการใหไปรวบรวม ดังนั้น เมื่อนิพนธคัมภีรไตรภูมิ
ขึ้นมา ทานก็ทําแบบนักวิชาการแทๆ คือไปรวบรวมตามหลักวิชา
วาเรื่องจักรวาลเปนอยางไร มีคัมภีรอะไรอธิบายไว ก็รวบรวมเอา
มาตามนั้น เรื่องนรก เรื่องสวรรค เรื่องพรหมโลก หลักการปฏิบัติ
ไปนิพพานเปนอยางไร ก็รวบรวมมาตามที่คัมภีรบอกไว และวาไป
ตามนั้น เปนแบบเนื้อหาวิชาลวนๆ
แตในไตรภูมิพระรวง ทานเขียนอยางมีแนวในใจของทาน มี
ความคิดริเริ่ม มีเปาหมายชัดเจน ฉะนั้นจะมีการสรุปอยางที่กลาว
แลวในแตละตอน ย้ําเนนจุดที่เปนเปาหมายวา สิ่งที่เกิดขึ้นมามัน
ไมเที่ยงแท แมจะไดทรัพยสมบัติถึงปานนี้ ก็อยูไมไดถาวร จึงไม
ควรติดเพลินอยูเพียงนั้น ควรมุงหมายโลกุตรสุขที่พนเลยภพภูมิ
ออกไป
คติอยางนี้ไมมีในไตรภูมิโลกวินิจฉัย นี้เปนขอสังเกตที่นา
พิจารณาขอหนึ่ง (เปนไปไดไหมวา เวลานั้นแนวคิดเปาหมายนี้ได
จางลงแลว)
ดังไดกลาวขางตนแลววา เรื่องไตรภูมินี้ อาตมายังไมไดเอา
ใจใส แมจะเห็นวาเปนเรื่องสําคัญ แตก็ยังเห็นวาไมจําเปน อยาง
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นอยก็สําหรับงานที่ตัวเองกําลังทําอยูในชวงเวลานี้
ดังนั้น จึงขอทําความเขาใจอีกทีหนึ่งวา ไตรภูมิโลกวินิจฉัย
นั้น ยังไมไดตรวจดูเนื้อหาโดยละเอียด
แตเทาที่เปดผานๆ ดูคราวๆ เห็นวา ไตรภูมิโลกวินิจฉัย นา
จะเปนเพียงผลงานของนักวิชาการ ที่ไปรวบรวมเอาคําบรรยาย
และคําพรรณนาตางๆ ที่มีอยูแลวในคัมภีรทั้งหลาย ซึ่งก็เปนคัมภีร
ที่มีอยูแลวกอนไตรภูมิพระรวง คือมีอยูกอนสมัยพญาลิไท หรือวา
ในยุคสมัยพญาลิไทก็มีอยูแลวนั่นแหละ คัดเอามาเฉพาะตอนที่
เกี่ยวกับไตรภูมิ เอามาจัดประมวลไว และเปนการปฏิบัติตามพระ
บรมราชโองการ ไมมีแนวความคิดหรือเปาหมายของผูเรียบเรียง
เองโดยเฉพาะ นอกจากความคิดในการเลือกสรรเนื้อหา และการ
จัดประมวลเรียงลําดับ ความคิดสําคัญก็คือ ประมวลใหดีที่สุด ให
สมบูรณที่สุดตามพระบรมราชโองการ ไมแสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง หรือความเชื่อถือของคนในยุคของตนเองลงไว เปนอัน
ปฏิบัติหนาที่ของตนอยางดีที่สุด เสร็จแลวก็จบเรื่องกัน (เขาใจวา
ไมมีขอเขียนของทานเอง แมแตคําสรุปในที่ตางๆ)
เนื้อหาก็เหมือนกับไตรภูมิกถา ของพญาลิไทนั่นเอง แต
พิสดารกวา เพราะนําเอารายละเอียดของเรื่องปลีกยอยๆ ลงไปมา
รวมไวดวย
แต เพราะเนื้อหาเปนเพียงเรื่องที่คัดลอกและแปลออกมา
ซื่อๆ จากคัมภีรเกาๆ โดยตรง และไมมีเปาหมายพิเศษของผูเรียบ
เรียง จึงไมเปนวรรณคดีที่สะทอนภาพความคิดความเชื่อถือเฉพาะ
ของยุคตนรัตนโกสินทร ชนิดจําเพาะโดยตรงอยางที่เคลื่อนไหว
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เปลี่ ย นแปลงมาตามกาลเวลาและป จ จั ย แวดล อ มทางประวั ติ
ศาสตร (จะสะทอนไดอยางไร ในเมื่อเนื้อหาทั้งหมดนั้นแปลจาก
คัมภีรที่เกากวาไตรภูมิพระรวง) หรือถาจะถือวาสะทอน ก็เปนการ
สะทอนความคิดความเชื่อถือเกี่ยวกับไตรภูมิที่อยูในสภาพหยุดนิ่ง
(และแนบสนิทแนนแฟน) มาเปนเวลานาน โดยที่ตัวความคิดเอง
หยุดนิ่ง แตมีการลงลึกในการหาขอมูลรายละเอียดมากขึ้น พรอม
กับที่เจตนารมณซึ่งพวงมากับความคิดแตเดิมไดเลือนรางลงไป
ที่วามานี้ อาจถือวาเปนขอเสนอใหไปคนควากันดู ทานผูใด
สนใจก็ลองไปศึกษารายละเอียดของไตรภูมิโลกวินิจฉัย วาเปน
เพียงการคัดเลือกรวมแปลเอามาจากคัมภีรเกาๆ เทานั้น ไมมีเนื้อ
หาของผูแปลเลยแมแตการตีความ ใชหรือไม สวนอาตมภาพนี้ ถา
มีเวลาเหลือเฟอหรือมีเรื่องเกี่ยวของตองทํา ก็อาจจะไปศึกษาดูอีก
ทีใหละเอียดสักหนอย

ความซื่อตรงตอขอมูลเดิมในแหลงคัมภีร
ทีนี้ ในแงเนื้อหาทั่วๆ ไป รูสึกวาทานผูประพันธไตรภูมิพระรวง
มีความซื่อสัตยตอคัมภีรมากทีเดียว ทานไปรวบรวมเนื้อหาจาก
คัมภีรมา คัมภีรวาอยางไร ทานก็วาไปตามนั้น เรียกวาไมไดบิด
และก็ไมไดปด คือไมไดบิดเบือนดวย แลวก็ไมปดบังคําสอนเดิม
คัมภีรนั้นๆ แสดงหลักพุทธศาสนาอยางไร ทานก็วาไปโดยซื่อ โดย
มากเปนอยางนั้น (เพียงแตวาคัมภีรที่ทานใชรวบรวมซึ่งอางไวเกิน
กวา ๓๐ คัมภีรนั้น เปนชั้นอรรถกถาฎีกาแทบทั้งหมด ซึ่งอันนี้ก็
เปนขอสังเกตสําคัญอยางหนึ่ง)
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แตก็มีสวนที่วาทานเติมขึ้นมาคลายๆ วาจะใหไดผลในทาง
ศีลธรรมตรงตามยุคสมัย เชน ตอนที่พูดถึงเหตุที่จะไปเกิดเปน
เปรต ไดทําบาปอะไร ก็อาจจะเอาสภาพชีวิตและลักษณะการทํา
ชั่วของคนสมัยของทานไปพูด ใหเห็นวา คนที่ทําชั่วอยางนั้นๆ จะ
ประสบผลรายไปเกิดเปนเปรต ไปเกิดในนรกอยางไร โดยจับเอา
สภาพปจจุบันของเวลานั้นไปใสดวย ซึ่งพระธรรมกถึกทั้งหลายก็
ทํากันอยางนั้นในเวลาเทศน เพื่อจะใหเห็นภาพชัดเจนขึ้น เห็นจริง
เห็นจังขึ้น
ตอนที่แสดงถึงความซื่อสัตยของทาน ก็อยางเรื่องโชติกเศรษฐี
โชติกเศรษฐีเปนเศรษฐี ไมใชพระมหากษัตริย แตกม็ บี ญ
ุ มาก
จนกระทั่งพระเจาแผนดินของเมืองนั้นเอง คือพระเจาพิมพิสารตอง
แพ หมายความวามีทรัพยสมบัติมีบุญไมเทา เรื่องนี้ทานบรรยาย
จนกระทั่งวา พระเจาพิมพิสารกลายเปนตัวตลก พระเจาอชาตศัตรู
ซึ่งเปนโอรสของพระเจาพิมพิสาร ก็มีความอิจฉาริษยาในบุญใน
ทรัพยสมบัติของโชติกเศรษฐี ถึงกับคิดจะไปปลน ไปแยงชิง และก็
ไมสําเร็จ กลายเปนตัวตลกไปอีก
นี้ก็เปนแงมองอันหนึ่งวา ทานมีความซื่อสัตยในการแสดงคํา
สอน แมวาเปนอุปราช จะเปนพระเจาแผนดิน ทานก็ไมไดนึกวา
การเขียนอยางนีเ้ ปนการทําเหมือนกับวาลบหลูเ กียรติของราชาลงไป
อยากใหดหู นา ๘๔ หรือ ๘๘ ทีบ่ รรยายเรือ่ งโชติกเศรษฐี ซึง่ แสดงให
เห็นวาบุญของโชติกเศรษฐี มากมายเหลือลนกวาพระเจาพิมพิสารที่
เปนพระเจาแผนดินครองแควนมคธ เจาเมืองราชคฤหนั้น

๒๘
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เมื่อนั้น พระญาพิมพิสารราชผูเสวยราชสมบัติใน
เมืองราชคฤหนครนั้น แลมีพระทัยใครเห็นสมบัติแหง
โชติกเศรษฐีนั้น พระองคจึงเสด็จมาดวยบริวารทั้งหลาย
ถึงปากประตูกําแพงแกวชั้นนอกนั้นกอน แลขาหญิง
เศรษฐีนั้นแตงกวาดแผวหยากเยื่อเสียนั้น แลมีรูปโฉม
เปนอันงามนัก แลทาสีผูนั้นก็ยื่นมือไป เพื่อวาจะใหพระ
ญานั้ น หน ว งขึ้ น ที่ ป ากประตู นั้ น แลพระญานั้นมิ ทั น
หนวงมิทันขึ้นเลย เพราะวาพระญานั้นเห็นทาสีผูนั้น
งาม แลพระองคใสใจวาเมียของโชติกเศรษฐี และพระ
ญานั้นจะบมิไดตองถือมือแหงทาสีผูนั้น เพราะพระองค
เห็นงามแลขามใจ แลอาย บมิยุดมือถือแขนทาสีนั้น แต
หมูผูหญิงทั้งหลายอันอยูกวาดแผว แลเอาหยากเยื่อเสีย
ที่ปากประตูชั้นนอกนั้น พระญาเห็นเขานั้นงามทุกคน
พระญายอมใสใจวาเมียโชติกเศรษฐีสิ้นทั้งนั้น พระญาบ
มิอาจจับมือถือแขนเขานั้นแตสักคนเลย เมื่อนั้นโชติก
เศรษฐี นั้นก็มาตอนรับพระญาพิมพิสารราชบพิตรนั้น
เถิงปากประตูชั้นนอกปราสาท แลเชิญพระญาไปกอน
เศรษฐีจึงคอยเดินตามหลังมา ครั้นวาพระญาแลยกเทา
ยางเขาไปในปราสาทนั้น เห็นแกวมณีรัตนะอันเปนพื้น
ปราสาทนั้นแสงใสรุงเรื่องตระหลอดลงไปเบื้องต่ํานั้น
ขุมดุจอันลึกได ๗ ชั่วบุรุษ พระญา ธ จิงคํานึงในพระ
ทัยวาเศรษฐีนี้ขุดหลุมไว แลหวังจะใหกูนี้ตกลงบมิอยา
แลพระญาจิงหยุดอยูถาเศรษฐี เศรษฐีแลเห็นพระญา
หยุดอยูดั่งนั้นเศรษฐีจิงทูลแดพระญาวา ขาแตพระองค
เจาขา อันนี้มิใชหลุมคือวาแกวมณีรัตนะไส เศรษฐีจิงไป
กอนพระญา แลวาดั่งนี้
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นี่ก็กลายเปนวาพระเจาพิมพิสารกลายเปนตัวตลกไปแลว
สวนพระเจาอชาตศัตรูก็จะมาคิดชิงเอาสมบัติ โปรดดูหนา ๘๘
พระญาอชาตศัตรูจิงเอารี้พลไปสะพัดบานโชติกมหา
เศรษฐี วันนั้นพอเปนวันปณณรสี มหาเศรษฐีกินเขาแลว
แลไปจําศีล ๘ อันอยู แลฟงธรรมเทศนาแตสํานักนิ์พระ
พุทธิเจาในพระเวฬุวนั พระญาอชาตศัตรูมริ ู (วา) เศรษฐี
ไปฟงธรรม พระญาใสใจวา เศรษฐีไปอยูในปราสาท
เมื่อไปถึงก็
เมื่อนั้นจิงยักษผูหนึ่งชื่อยมโกลียักษแล อยูเฝาประตู
กําแพงแกวชั้นนอกดวยบริวารพันหนึ่ง ยักษนั้นแล เห็น
พระญาอชาตศัตรูไปดั่งนั้น ยักษผูนั้น จิงรองถามวา
เหวย พระญาอชาตศัตรูทานจะมาเยียะใด ยมโกลียักษ
แลบริ ว ารทั้ ง พั น นั้ น เขาก็ ถื อ กระบองเหล็ ก แล ว เขา
สําแดงดั่งจะตี แลวเขาก็รองตระหวาด เขาก็ไสพระญา
อชาตศั ต รู แ ลบริ ว ารทั้ ง หลายกระจั ด กระจายแล น หนี
พลัดพรายกันไปสิ้น พระญาอชาตศัตรูตระหนกตกใจ
นักหนา จิงแลนหนีเขาไปสูอารามพระพุทธิเจาดวยดวน
นักหนา

นี่ก็พระเจาแผนดินแพบุญของเศรษฐี เปนการแสดงความซื่อ
สัตยของทานอยางหนึ่ง คือวา ที่จริงนั้น พระองคจะเปนพระเจา
แผนดิน ก็นาที่จะพยายามยกยองเกียรติของพระเจาแผนดินให
มากที่สุด นี่กลับไปเอาเรื่องในคัมภีรที่เปนการมาขมบุญบารมีของ
พระเจาแผนดินลงไป
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แมแตในเรื่องของพระเจาอโศกที่ยกขึ้นมาเปนเรื่องใหญเรื่อง
หนึ่ง ซึ่งบรรยายยาวถึง ๑๑ หนา สวนมากก็เปนการชมบุญของ
พระนางอสันธิมิตตา ไมใชบรรยายเรื่องพระเจาอโศกโดยตรง คือ
ไปชมบุญของพระนางอสันธิมิตตายาวถึงประมาณ ๘ หนา ใหเห็น
วาพระนางอสันธิมิตตามีบุญของทานเอง ทานไดบุญของทานมา
มิใชมาอาศัยบุญของพระเจาอโศก และยังมีคําสอนของพระนาง
อสันธิมิตตาตอนทายอีกดวย นี่แสดงถึงความซื่อสัตยอันหนึ่งใน
การแสดงคําสอน ที่กลาวมานี้เปนขอสังเกตบางประการ

ศีลธรรมในไตรภูมิพระรวง
ยกจักรพรรดิ ไมเอยจักรวรรดิวตั ร แตไปเนนทศพิธราชธรรม
ทีนี้ ในดานหลักธรรมที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย ทานได
กลาวถึงทศพิธราชธรรม ซึ่งเปนหลักธรรมที่รูจักกันดีในประเทศ
ไทย คือเราคุนกับคติธรรมสําหรับพระมหากษัตริยผูปกครองแผน
ดิน วาจะตองตั้งอยูในทศพิธราชธรรม แตที่ตั้งเปนขอสังเกตก็คือ
วา เมื่อกลาวถึงพระเจาจักรพรรดินั้น ทานพูดถึงพระเจาจักรพรรดิ
วาทรงทศพิธราชธรรม (โปรดดูหนา ๗๐ ยอหนาสุดทาย)
พระญาจักรพรรดิราชนั้น ธ เปนเจาเปนนายแกคน
ทั้งหลายอันมีในแผนดินใหญ ๔ แผนดิน และแผนดิน
นอยทั้งหลาย ๒ พันอันมีในขอบจักรวาฬนี้แล แลทาน
นั้นยอมอยูในทศพิธราชธรรมทุกเมื่อแล
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ที่ตั้งเปนขอสังเกตก็เพราะวา หลักทศพิธราชธรรมนั้น ที่จริง
ในคั ม ภี ร แ ต เ ดิ ม ท า นไม ไ ด พู ด ถึ ง ว า เป น ธรรมะของพระเจ า
จักรพรรดิ พระเจาจักรพรรดิทานมีจักรวรรดิวัตร
กลาวคือ ในจักกวัตติสูตร ที่วาดวยเรื่องพระเจาจักรพรรดิ
โดยตรง เมื่อพูดถึงพระเจาจักรพรรดิแลว ก็พูดถึงจักรวรรดิวัตร
(วัตรหรือหลักความประพฤติหรือหนาที่ของพระจักรพรรดิ) ทีอ่ รรถกถามาแยกยอยออกเปน ๑๒ ประการ ดังที่เราเรียกวา จักรวรรดิ
วัตร ๑๒ แตในไตรภูมินี้ไมไดพูดถึงจักรวรรดิวัตรเลย ทั้งๆ ที่พูดถึง
พระเจาจักรพรรดิ แตไปพูดถึงทศพิธราชธรรม
ทศพิธราชธรรมมาในชาดกเลมที่ ๒๘ แตในไตรภูมิพระรวงนี้
เอามาปนอยูในเรื่องพระเจาจักรพรรดิ
ก็เปนขอสังเกตวา คติเรื่องทศพิธราชธรรมคงจะเปนที่รูแพร
หลายกันในสมัยนั้นมาก เวลาเขียนบรรยายเรื่องพระเจาจักรพรรดิ
พระองคทานทรงขามตอนวาดวยเรื่องจักรวรรดิวัตรไปอยางไรก็ไม
ทราบ จักรวรรดิวัตรก็เลยไมปรากฏ
แมแตเมื่อพระเจาจักรพรรดิสั่งสอนพวกเจาตางๆ ในดินแดน
ที่พระองคไปพิชิตได ก็จะทรงสอนใหพวกกษัตริยเหลานั้นตั้งอยู
ในทศพิธราชธรรม นี่ก็เปนขอสังเกต (ขอใหดูในหนา ๖๐)
ตอนที่พระเจาจักรพรรดิไปปราบทั่วทั้ง ๔ ทวีป พระองคไม
ไดใชอาวุธ ไมไดใชกําลังในการปราบ พวกกษัตริยใน ๔ ทวีปเหลา
นั้นก็มาเคารพนบนอบเปนอันดี แลวก็มีความตอนทายวา
เมื่อครั้งนั้นพระมหาจักรพรรดิราชเทศนาธรรมอันชื่อ
วาชัยวาทสาสน สั่งสอนทาวพระญาทั้งหลายอันมีฝาย

๓๒
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ตะวันออก ในแผนดินอันชื่อบุพพวิเทหะนั้นแลวจิง ธ จิง
เลี้ยงลา
และในหนา ๕๖
อันหนึ่งเลา ทานบมิถอดถอยรอยความการงานทาว
พระญาทั้งหลาย ใหเขาพลัดที่นาคลาที่อยู ใหเขานอย
เนื้อนอยใจ ดั่งนั้นก็หามิไดเลย พระองคเจาไสเทียรยอม
อนุเคราะหเขาชื่นเนื้อชื่นใจเขา ใหเขาไดสุขเกษมเปรม
ปรี ดิ์ ยิ น ดี มิ ใ ห เ ป น อั น ตรายแก เ ขาเลย สมเด็ จ มหา
จักรพรรดิราชนั้น ธ รูบุญรูธรรม ธ รูสั่งสอนคนทั้งหลาย
ใหรูในธรรมเพียงดั่งพระพุทธิเจาเกิดมาแลสั่งสอนโลก
ทั้งหลายใหอยูในธรรมไส ครั้งนั้นพระญามหาจักรพรรดิ
ราชนั้น ธ ก็สั่งสอนทาวพระญาทั้งหลายใหอยูในธรรม ธ
จิงกลาวดั่งนี้วา ทาวพระญาทั้งหลายจงตั้งอยูในทศพิธราชธรรมทั้งหลาย ๑๐ ประการอยาใหขาด จงรักลูกเจา
เหงาขุนทมุนทนายไพรฟา ขาไททั้งหลาย อยาไดเลือก
ที่รัก อยาไดมักที่ชัง และรักเขาจงเสมอกันแล

อันนีเ้ ปนคติเกีย่ วกับทศพิธราชธรรม เปนหลักของการปกครอง
ธรรมสําหรับนักปกครองยังมีกลาวไวในไตรภูมิพระรวงอีกมากกวานี้
เชนวาดวยความยุติธรรมและการเกื้อกูลประชาราษฎร เปนตน ซึ่ง
แสดงไวมากในตอนวาดวยเทศนาธรรมของพระเจาจักรพรรดิราช
ที่สั่งสอนทาวพระญาทั้งหลาย ซึ่งเรียกวา “ชัยวาทสาสน” นั้น ขอ
ยกมาดูกันเปนตัวอยาง ดังนี้
คนทั้งหลายนี้ยากที่จะเกิดมาเปนคน ครั้นวาเกิดมา
ไดเปนทาวเปนพระญาดั่งชาวเจาทั้งหลายนี้ ยอมมีบุญ
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สมภารมากแลว จิงชาวเจาทั้งหลายรูบุญรูธรรม รูกลัวรู
อายแกบาปนั้น จงนักเทิดจะบังคับถอยความสิ่งอันใดก็
ดี ดวยใจอันซื่ออันชอบดวยทางธรรม อยางไดพนวัน
พนคืน…
...สรรพสัตวทั้งหลายอันมีชีวิตจิตวิญญาณ รูไหวรูติง
ประดาวามดตัวหนึ่งก็ดี ปลวกตัวหนึ่งก็ดี มิควรขาให
ตายเลย มาตราวาคนผูใดกระทํารายดวยประการใดๆ
ก็ดี บมิควรขาใหตายเลย ควรสั่งสอนโดยธรรมแล
เพราะวาปลงชีวิตสัตวอันรูติงนั้นเปนบาปรายนักหนา

(ขอความนี้แสดงวา พระเจาลิไทไมทรงสนับสนุนการลงโทษ
ประหารชีวิต)
อันหนึ่งคือวาทรัพยสิ่งสินทาน อันเจาของเขามิไดให
แกตน ชาวเจาอยาควรเอาอันหนึ่ง ตนมิไดเอา แลใชให
ผูอื่นเอาก็ดี มิควรใชใหผูอื่นเอาเลย...
อันหนึ่ง อันวาเหลานั้นแล สูชาวเจาทั้งหลายอยาพึง
คบหากันกินเลย ถาแลวาผูใดคบหากันกินเหลาไส บาป
นั้นจะใหตกนรก...เมื่อพนจากนรกขึ้นมาได เปนผีเสื้อ
๕๐๐ ชาติ แลเปนสุนัขบา ๕๐๐ ชาติ แมเกิดเปนคนไส
ก็เปนบา...

(ที่สอนใหกลัวนรกนั้น มิใชวาเฉพาะแกไพรฟาขาไทเทานั้น
แตมุงสอนผูปกครองเปนสําคัญทีเดียว)

๓๔
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“เทพยดาทั้งหลาย เขาเกลียดเขาชังพระญาอาธรรมนั้นนัก”
...ประการหนึ่ง ดวยไพรฟาขาไทราษฎรทั้งหลายทํา
ไรไถนากินในแผนดินเรานี้ เมื่อใด เขานั้นเปนรวงไส ให
ผู ดี เ ข็ ญ ใจชื่ อ นั้ น ไปดู ป น ค า โดยอุ ด มเที ย บนั้ น แล
กระทําเขาเปลือกนั้นเปน ๑๐ สวน แลเอาเปนหลวงนั้น
แตสวนหนึ่ง แล ๙ สวนนั้นใหแกเขาแล ผิแลเห็นวาเขา
มิไดเขานั้นไส มิควรเอาแกเขาเลย
อันหนึ่ง ควรใหเขาสักสวนแกไพรแลทแกลวทหาร
ทั้งหลาย เดือนแลหกคาบจิงพอเขากิน อยาใหเขาอด
เขาอยาก ผิวาจะใชเขากระทําการอันใดๆ ไส ใหใชเขา
แตพอบังควร แลอยาใชเขานักหนาใหล้ําเหลือใจ ผิผูใด
เถาแกไส ผูนั้นบมิควรใชเขาเลย ปลอยเขาไปตามใจ
เขาแล
อันหนึ่ง ดวยเอาสินสวยแกราษฎรทั้งหลายไส ใหเอา
โดยโบราณทาวพระญาทั้งหลายแตกอน อันนั้นแลผูเถา
ผูแกทั้งหลายสรรเสริญวาชอบธรรมนั้น บมิควรเอายิ่ง
เอาเหลือไปเลย ผิวาเราเอาของเขาใหยิ่งใหเหลือไปไส
แลทาวพระญาผูใดแลจะมาเสวยราชยภายหนาเรานั้น
จักไดเอาเปนอยางแลธรรมเนียมสืบๆ กันไป แลจะได
บาปแกเรานี้นักหนา เพราะวาเราทําความอันมิชอบ
ธรรมฝูงนี้ไวกับแผนดินแล
อันหนึ่ง ไพรฟาขาไททั้งหลายอันอยูแวนแควนแดน
ดินเมืองเรา ผิแลวาเขาจะไปคาขายกันก็ดี แลวาเขาหา
ทุนบมิได แลเขามาหา ขอเราผูเปนเจานายแลขอกูเงิน
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ทองไปเปนทุนคาขายกิน ดั่งนั้น เราผูเปนทาวพระญานี้
ควรปลงเงินทองในทองพระคลังนั้นใหแกเขา แลวาเขา
เอาไปมากนอยเทาใดก็ดี ใหตราเปนบาญชีไวแตตนๆ
ปไส เราผูเปนไทบมิควรเอาเปนดอกเปนปลายแกเขา
เลย ควรใหเรียกเอาแตเทาทุนเทานั้นแลคืน แลภาษีแล
ดอกนั้น อยาไดเอาของเขาเลย
...แมนจะบังคับถอยความแกไพรฟาขาไททั้งหลาย
ไสอยาวาโพนๆ พี้ๆ ดาตีกัน บังคับถอยความใหถูก
ถวนโดยธรรม พิจารณารูปความนั้นแตตนจนปลายให
ตลอดรอดแลว จิงบังคับดวยใจอันซื่ออันตรงนั้นแล
อันหนึ่ง ใหเลี้ยงดูรักษาสมณพราหมณแลนักปราชญ
ราชบัณฑิตผูรูธรรม สมณพราหมณ แลนักปราชญราช
บัณฑิตผูรูธรรมมานั้นใหนั่งอยูที่สูงแลว แลวจิงถามเถิง
ธรรมอันประเสริฐ นั้นแล
...ทาวพระญากระทําผิดบมิชอบธรรมนั้น แลเทพย
ดาทั้งหลาย เขาเกลียดเขาชังพระญาอาธรรมนั้นนัก เขา
บมิใครแลดูหนาคนนั้น แมนวาเขาแลดูก็ดี บหอนแลดู
ซึ่งหนา ยอมแลดูแตหางตาเขาไส...

กรรมอันทุกคน ไมวาชนชั้นใด ทําแลวไดรับผลเสมอกัน
ศีลธรรมหรือหลักความประพฤติสําหรับราษฎรหรือไพรฟา
ขาไท ทานไมไดสอนไวเฉพาะเปนสวนหนึ่งตางหาก แตสอนรวม
อยูในเรื่องเกี่ยวกับกรรมที่คนทุกคน ไมวาชั้นใด เมื่อทําแลวก็จะ
ตองไดรับผลเสมอเหมือนกัน คําสอนอยางนี้กระจายอยูในที่ตางๆ

๓๖
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ในรูปของกรรมที่จะทําใหไปเกิดในภูมินั้นๆ เชน ในตอนวาดวยนรก
ใหญ กลาวถึงกรรมชั่วที่เปนเหตุใหไปเกิดในภูมินั้นวา (หนา ๑๒)
คนผูใดเกิดมาแลบรูจักบาปจักบุญ แลบมิรูจักคุณ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แลบมิไดใหทาน ตระหนี่
ทรัพย แลเมื่อทานจะอวยทานไสมักหามปรามทาน อัน
หนึง่ มันบมริ รู กั พีร่ กั นอง บมริ เู อ็นดูกรุณา เทียรยอมเขา
สิงสัตวอันรูติง แลลักเอาสินทานอันทานเจาสินบมิใหแก
ตน มักทําชูดวยเมียทาน แลลอกลักรักเมียทานผูอื่น แล
เจรจาเหลาะแหละลุยลาย มักกลาวความรายสอเสียด
เบียดเบียนทาน กลาวความสระประมาททาน แลกลาว
ความหยาบชากลาแข็ง ใหทา นบาดเนือ้ ผิดใจ ใหทา นได
ความเจ็บอาย แลกลาวความมุสาวาทเหลาะแหละลุย
ลายอันบมิ เปนประโยชนเปนติรัจฉานกถา แลมักกิน
เหลาเมามาย แลบมิยําผูเถาผูแกสมณพราหมณาจารย
อันวาคนผูกระทํารายฉันนี้ไส ครั้นวาตายไป ก็ไดไปเกิด
ในนรกอันใหญ ๘ อันนั้นแล อันวาความอันเขาเจ็บปวด
ทนทุกขเวทนาแหงเขานั้น จักกลาวบมิไดเลย

ในตอนวาดวยนรกบาว กลาวความแหงหนึ่งวา (หนา ๑๒)
คนผูอยูในแผนดินนี้แล มั่งคั่งเปนดี มีเขาของมาก
ไพรฟาขาไทมากหลาย มักกระทํารายแกคนผูอื่น ชิง
เอาทรั พย เ ขาของของทานผูอื่น ดวยตนมีกําลังกวา
ครั้นตายไดไปเกิดในนรกอันชื่อเวตรณีนั้น

ในตอนวาดวยเปรตภูมิ มีตัวอยางผลกรรมวา (หนา ๓๑)
เปรตเหลานี้เมื่อกอนโพนมันไดเปนนายเมือง แล
แตงบังคับราษฎรทั้งหลายไส แลมันยอมมีกินสินจาง
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ของเขา ที่ผูชอบไสมันวาผิด ที่ผูผิดไสมันวาชอบ มันมิ
ไดกระทําโดยแพงธรรมหาบมิไดแล

กลาวถึงเปรตอีกบางจําพวกวา (หนา ๓๓)
เปรตฝูงนี้เมื่อกอนโพน เขายอมขมเหงคนเข็ญใจ
ดวยอันหาความกรุณาปรานีบมิไดแล เห็นของทานจะ
ใครไดแกตน เห็นสินทานจะใครเกียดเอา ทานหาความ
ผิดบมิไดไสตนวาทานผิด
...เปรตฝูงนี้ไส เมื่อกอน เขาคลอกปาเผาปา แลสิง
สัตวอันใดที่หนีมิทันนั้น ไฟก็ไหมลามตาย
...ยังมีฝูงเปรตจําพวกหนึ่งมีตนนั้นใหญเทาภูเขา แล
มีเสนขนอันรียาวเสียบแหลมนักหนา...เปรตฝูงนี้ เมื่อ
กอนเขาไดเปนนายเมือง แลแตงความเมืองมิชอบทาง
ธรรม ยอมเห็นแกสินจางสอด บมิเปนกลาง การยผูชอบ
ไสวาผิด การยผูผิดไสวาชอบ ดวยบาปกรรมแตความบ
มิชอบธรรม ดั่งนั้นไส...

ในฝายดี ทานกลาวถึงบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการมีทาน ศีล
และ (หนา ๙๑)
ภาวนา เปนตนวาสวดมนต แลสวดพระพุทธคุณ แล
ระลึ ก เถิ งคุณพ อคุณแม เ จาไททานผูมีคุณแกตน แล
ภาวนาอนิจจังสังขารแล
เปนตนวา
บุญทั้งหลายนี้ใชแตเมืองมนุษยภูมิกระทําแลไดบุญ
ในแผนดินนี้ ทั้งฝูงเทพยดาอันอยูในฉกามาพจรภูมิก็ดี

๓๘

ไตรภูมิพระรวง
ก็ยอมกระทําบุญฝูงนี้แล จึงไดเปนพระอินทรเทพดาใน
เมืองฟาไส...

อีกแหงหนึ่ง กลาวถึงการทําบุญที่จะใหไปเกิดในสวรรควา
(หนา ๑๑๐)
ถาแลวาผูใดทําบุญทําธรรมไส ธ จิงเขียนนามผูนั้น
ลงในแผนทองเนื้อสุกนั้นวาดั่งนี้ ทานผูนี้ ชื่อนี้ อยูบานนี้
เรือนนี้ ไดทําบุญธรรมฉันนี้ๆ มีอาทิ คือไหวนบคํารพ
สมาบูชาและปฏิบัติแกพระศรีรัตนตรัย แลเลี้ยงดูพอแล
แม ยําแยงผูเถาผูแก รักพี่รักนอง แลรักทานผูอื่น แลชี
ตนอาจารยแลครูบาธยาย แลใหผากฐิน แลกอพระเจดีย
กระทําคูหา ปลูกกุฎีวิหาร แลปลูกพระศรีมหาโพธิ์ แล
สดับนิ์ฟงพระธรรมเทศนา แลจําศีลเมตตาภาวนาสวด
มนตไหวพระ แลอํานวยทานยําเกรง สมณพราหมณผูมี
ศีลแลบูชาธรรมทัง้ ปวงนี้ ... ผูใ ดแลจะปรารถนาไปเกิดใน
เมืองสวรรคไส อยาไดประมาทลืมตน ควรเรงขวนขวาย
กระทําบุญกุศลบุญธรรม ใหทานรักษาศีลเมตตาภาวนา
อุปฏฐากบิดามารดา ผูเถาผูแก อุปชฌายอาจารย แล
สมณพราหมณผูมีศีลไส ก็จะไดเกิดในสวรรคแล

ขอสังเกตเกี่ยวกับศีลธรรม ที่วาไวในไตรภูมิพระรวง
เกี่ยวกับศีลธรรมหรือหลักความประพฤติที่แสดงตามแนว
ของกรรม และการไดรับผลดีผลชั่ว ในนรกสวรรค เปนตน ซึ่ง
บรรยายไว ใ นไตรภู มิ พระรวงนี้ มีขอ สังเกตที่ขอตั้งไวใหชวยกัน
พิจารณาบางประการ คือ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๙

๑. นอกจากผลรายของการทําผิดตอพอแม สมณพราหมณาจารยและพระสงฆผทู รงศีล ตลอดถึงผูเ ถาผูแ ก ทีก่ ลาวถึงบอยครั้ง
แลว ไตรภูมิพระรวง เนนย้ําถึงกรรมชั่วและผลรายแหงกรรมชั่วของ
นักปกครอง หรือขาราชการที่ขม เหงเบียดเบียนประชาชน หรือ
ปกครองโดยไมชอบธรรม (ไมพบกลาวถึงความผิดของผูใ ตปกครอง
ตอผูป กครอง)
๒. แนวการบรรยายทําใหเห็นวา ทานยังมุงใหคนคํานึงถึง
กรรมดีกรรมชั่วที่ตนจะทํา ซึ่งจะทําใหตนประสบผลดีผลรายใน
กาลตอไปขางหนา มิใชมุงชี้บุญกรรมบาปกรรมในอดีต (กรรมเกา)
เพื่อใหคนยอมรับสภาพปจจุบัน ไมวาของตนหรือของผูอื่น
๓. ในฝายกรรมดี แมจะกลาวถึงบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ แตการ
บรรยายเกี่ยวกับกรรมดี ดูเหมือนจะใชถอยคําอยูในวงจํากัดมาก
แสดงรายการของการกระทําที่จัดวาเปนบุญหรือความดี เพียงเล็ก
นอยตามหัวขอหลัก หรือใหความหมายในขอบเขตที่มองดูแคบ ไม
ไดแจกแจงรายละเอียด หรือขอยอย
ถาหากไดแสดงตัวอยางกรรมดีใหกวางออกไปพอเทียบคูกับ
ฝายชั่ว (เชนในฝายชั่ว เมื่อแสดงผลรายของการเบียดเบียนราษฎร
และการตัดสินความไมยุติธรรมแลว ในฝายดี ถาแสดงชัดถึงผลดี
ของการเกื้อกูลราษฎรและการตั้งอยูในยุติธรรมไวดวย เปนตน) ก็
อาจจะเปนแนวนํา หรือเปนตนเคาที่ชวยใหเกิดการคิดและการ
กระทําในทางสรางสรรคความดีงามขยายกวางยิ่งขึ้นไดในยุคตอๆ
มา

ไตรภูมิพระรวง

๔๐

ขอบเขตอิทธิพลของไตรภูมิ
ไตรภูมิฯ คงแคมาเติมกระแส ไมใชเปนตนกระแส
ขอยอนไปกลาวอีกเรื่องหนึ่ง คือเรามักจะพูดกันวา ไตรภูมิ
พระรวง มีอิทธิพลตอความเชื่อในทางพระศาสนา ตอศีลธรรมใน
สังคมไทยมาก คลายจะใหเขาใจทํานองวา ไตรภูมิพระรวงเปนตน
ทางหรือเปนตนกําเนิดของอิทธิพลนั้น ก็เลยตั้งแงไวสําหรับเผื่อจะ
ไดศึกษากันตอไปวา บางทีอาจจะไมเปนอยางนั้นก็ไดกระมัง
แตบางทีจะเปนอยางนี้ก็ได คือ ความเชื่อก็ดี การพูดจาสั่ง
สอนก็ดี ในเรื่องเกี่ยวกับนรกสวรรค เกี่ยวกับไตรภูมินั้น อาจจะเปน
เรื่องที่พูดกันมากมานานแลวในสมัยนั้น คือในสมัยนั้นเขารูกัน เขา
ชอบ เขานิยมกลาวกัน ในเรื่องนี้อยูแลว
พระยาลิไทก็อาจจะทรงสนพระทัยไปตามกระแสนิยม หรือ
เพราะกระแสนั้น แลวดวยความสนพระทัยนั้น ก็ทรงคนควารวบ
รวมเรียบเรียงขึ้นเปนทางวิชาการ ทรงนํามาเขียนหรือเราอาจจะ
เรียกวาทําเปนวิทยานิพนธ คือทําใหเรื่องมันชัด มีหลักฐานขึ้น
และทรงมีแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยางไร เชนเรื่องการปก
ครองที่ชอบธรรม ก็ทรงแสดงไว
กลายเปนวา พระองคอาจจะเปนผูทําใหกระแสที่เปนมาอยู
แลวนั้นชัดเจนเขมคมขึ้น โดยที่ความเชื่อเรื่องเหลานี้ อาจจะแพร
หลายในสมัยนั้นอยูกอนแลว คัมภีรของพระองคเปนเพียงสวนหนึ่ง
ที่ชวยใหความเชื่อเหลานี้มีความแนนหนามั่นคงยิ่งขึ้นก็ได พรอม
กันนั้น ก็ทรงแสดงแนวพระดําริและจุดเนนของพระองคเองไวดวย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๑

เกี่ยวกับคติโบราณเชนอยางเรื่องการเทศนมหาชาตินั้น ตาม
หลักฐานเทาที่มีผูรวบรวมไว เห็นไดวาในสมัยสุโขทัยนั้นนาจะมี
การเทศนมหาชาติแลว
อาจารยเกษม บุญศรี เคยเอาหลักฐานมาชี้ตอนหนึ่งบอกวา
การเรียกมหาเวสสันดรชาดกวามหาชาตินั้น พุทธศาสนิกชนชาว
ไทยคงจะไดเรียกเปนที่หมายรูกันมาตั้งแตสมัยสุโขทัย เพราะมี
ปรากฏในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ ๓ ซึ่งเรียกวาจารึกนครชุม จารึก
เมื่อ พ.ศ. ๑๙๐๐ ในรัชกาลของพระยาลิไท (พระมหาธรรมราชาที่
๑) มีกลาวไววา “ธรรมเทศนาอันเปนตนเหตุวาพระมหาชาติหา
คนเกิดแลไดไมเลย” ซึ่งแสดงใหเห็นวา เรียกมหาเวสสันดรชาดก
กันวามหาชาติมาแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนอยางนอย
ที่วานี้หมายความวา การที่รูจักฟง รูจักเทศนมหาชาติ อาจ
จะเปนเรื่องที่มีมากอน แมแตความเชื่อที่อยากไปเกิดพบพระศรีอาริยอะไรตางๆ ก็คงมีแพรหลายอยูแลว จึงปรากฏในคัมภีรอื่นๆ
เปนกระแสตอเนื่องมา
อยางในคัมภีรจักรวาฬทีปนี ซึ่งเปนคัมภีรของพระสิริมังคลาจารย แตงในสมัยลานนาไทย เมื่อจบ พระสิริมังคลาจารยแตง
คาถาสรุปทายเปนนิคมคาถา ทานบอกไวชัดเจนเลยวา ตัวทานขอ
ไปพบพระศรีอาริย ขอใหไดไปฟงธรรมจากพระศรีอาริย
แมวาจักรวาฬทีปนีจะแตงหลังไตรภูมิพระรวงเกือบ ๒๐๐ ป
แตยังไมเห็นเหตุผลวา พระภิกษุปราชญใหญผูแตงคัมภีรภาษา
บาลีเลมใหมนี้ จะรับเอาความคิดสําคัญขนาดนี้มาจากการริเริ่ม
ของไตรภูมิพระรวง คติเรื่องพระศรีอาริยคงมีแพรอยูแลวตั้งแตกอน

๔๒

ไตรภูมิพระรวง

พระเจาลิไท ความเชื่อที่มีอิทธิพลมาในสายความคิดแบบนี้อาจจะ
เปนไดวา ไตรภูมิพระรวงนี้เปนสวนหนึ่งเทานั้น
อันนี้ก็เปนขอสังเกตซึ่งอาจตองมีการศึกษากันตอไป และ
อิทธิพลเหลานี้ ไดมีในสังคมไทยเรื่อยๆ มา แมแตในพระราชปุจฉา
สมัยรัตนโกสินทร ก็มีเรื่องราวเหลานี้คลายๆ กับเนื้อเรื่องในไตรภูมิ
พระรวง ซึ่งอาจจะไมใชอิทธิพลโดยตรงจากไตรภูมิพระรวงก็ได แต
เปนความเชื่อที่แพรหลายอยูในสังคมไทย ซึ่งมีไตรภูมิพระรวงนี้เปน
สวนหนึ่งที่ทําใหเกิดอิทธิพล หรือเสริมย้ําอิทธิพลนั้น ขอยกตัว
อยางคําถามแบบนี้ เชน ใน พระราชปุจฉารัชกาลที่ ๑ มีวา
ขอ ๑. เหตุไรจึงนับอายุมนุษยตั้งแต ๑๐ ปขึ้นไป
จนถึงอสงไขย แตอสงไขยลงมาจน ๑๐ ปวาชื่ออันตรากัลป ซึ่งเปนกําหนดอายุสัตวในอเวจี
ขอ ๒. โทษอนันตริยกรรมทัง้ ๕ กับโทษญาติพระยา
พิมพิสารกินของสงฆ เผาโรงทาน ขางไหนจะหนักเบา
กวากัน
ขอ ๓. ถากัลปฉิบหายวันใด สัตวในอเวจีมหานรก
ที่พนทุกขไปวันนั้น จะพนทุกขไปทีเดียวหรือ หรือกรรม
จะใหผลสืบไปในกัลปอื่นอีก

จากนั้ น สมเด็ จ พระสั ง ฆราชและพระราชาคณะก็ ถ วาย
วิสัชนากันตางๆ แลวก็มีพระราชปุจฉาตอไปอีก
มีพระบาลีกลาววาเมื่อแรกปฐมกัลป พระโพธิสัตวได
เปนกษัตริยชื่อวาพระเจามหาสมมติวงศ แตอีกแหงหนึ่ง
วาพระโพธิสัตวไดเปนพระอินทรในตนภัทรกัปนี้ เนื้อ
ความทั้งสองนี้เถียงกันอยู พระโพธิสัตวเปนพระเจา

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๓

มหาสมมติวงศหรือเปนอินทรแน

เรื่องราวเหลานี้ ถามองดูคราวๆ เราก็อาจจะบอกวานี่เปน
อิทธิพลของไตรภูมิฯ แตเมื่อตรวจสอบใหละเอียด จะเห็นวา เรื่องที่
เชื่อและพูดกันมาเหลานี้หลายอยาง ไมมีกลาวถึงในไตรภูมิพระรวง
ดวยซ้ํา
รวมความวา ความเชื่อเหลานี้ ไมวาจะเปนจากไตรภูมิพระ
รวง หรืออะไรก็ตาม ลวนเปนความเชื่อที่แพรหลายในสังคมไทย
อาจจะเริ่มมาตั้งแตกอนแตงไตรภูมิฯ ก็ได และไตรภูมิพระรวงก็อยู
ในกระแสนี้ และไดชวยทําใหกระแสนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น นี่ก็เปนขอ
สังเกต
ในแงของอิทธิพลนี้ ไดพูดถึงความคิดของพญาลิไท ที่กลาว
ถึงไตรภูมิ แลวยังเลยไปถึงจตุตถภูมิ (ภูมิที่สี่ = โลกุตรภูมิ) หรือการ
พนจากภูมิ ๓ ดวย
คติของการที่ใหมองทรัพยสินสมบัติตางๆ หรือความรุงเรือง
ในไตรภูมิวาเปนสิ่งที่ไมเที่ยงแทแนนอน และมุงหมายไปสูการ
บรรลุพระนิพพานนี้ คงจะมีอิทธิพลมาในสังคมไทยเปนอันมาก แต
อิทธิพลเหลานี้สําหรับคนรุนหลัง การสืบตอไมจําเปนจะตองคงรูป
หรือรักษาจุดเนนไวไดเหมือนกับที่พระองคไดทรงไวเสมอไป เชน
ในบางสมัยเราอาจจะมีการเนนในระดับสวรรคนรกมากก็ได ถา
เปนอยางนี้ก็หมายความวา ไปไมถึงพระรวง

๔๔

ไตรภูมิพระรวง

สุโขทัยกาวมาถึงไตรภูมิฯ อยุธยาเติมตอไปยันที่พระมาลัย
นอกจากนั้น อิทธิพลในดานของความเชื่อนรกสวรรคที่แพร
หลายนั้น ยังมีวรรณคดียุคหลังมาเสริมอีก เชนเรื่องที่ทุกทานก็คงรู
จักดี คือพระมาลัย
เรื่ อ งพระมาลั ย เท า ที่ ท ราบก็ ว า เกิ ด นิ ย มกั น ขึ้ น ในสมั ย
อยุธยา พระมาลัยเนนอะไรบาง พระมาลัยเนนเรื่องนรกสวรรคชัด
เจน เพราะพระมาลัยนี้ ตามเรื่องวาทานทําแบบพระโมคคัลลาน
ทานลงไปนรกกอน พบกับสัตวนรก สอบถามวาใครทําบาปอะไร
จึงไดไปเกิดอยางนั้น แลวก็รับคําพวกสัตวนรกเอามาบอกกับญาติ
เพื่อจะมาสั่งสอนวา ไมควรจะประพฤติอยางนั้นๆ เพราะประพฤติ
แลวตองไปเดือดรอนลําบากอยางที่ตกนรกกันไปนั้น ไมควรเอา
เยี่ยงอยาง ใหทําบุญอุทิศสวนกุศลใหเขา หรือทานขึ้นไปบนสวรรค
ไปพบเห็นเทวดา ก็สอบถามวาเทวดาองคนั้นๆ มีทิพยสมบัติอยาง
นั้น มีความรุงเรืองอยางนั้น ไดทําบุญอะไรมา ไดคําตอบแลวก็นํา
มาสั่งสอนแกชาวมนุษย
แลวพระมาลัยก็ไปไหวพระจุฬามณีเจดีย ไดไปพบพระศรีอาริย ซึ่งเปนพระโพธิสัตวอยูในสวรรคชั้นดุสิตลงมาไหวพระจุฬามณีเจดีย ทานก็ถาม พระศรีอาริยก็ยังฝากคําสอนมายังชาวมนุษย
ดวยวา ถาอยากพบพระองคใหทําอยางนั้นๆ
ในบรรดาสิ่งที่พระศรีอาริยทรงแนะนํานั้น ก็มีขอหนึ่งที่วาให
ฟงมหาชาติ คือเวสสันดรชาดกนี้ นี่ก็เปนคติที่เสริมซ้ําใหมีความ
เชื่อในเรื่องฟงเทศนมหาชาติมากยิ่งขึ้น แตวาเทศนมหาชาติก็คง
ไมไดเกิดเพราะเรื่องพระมาลัยมาทําใหเกิด แตคงจะมีมากอน แลว

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๕

เอาพระมาลัยมาอางเพื่อใหคนไปฟงมหาชาติมากขึ้นเปนการย้ํา
สนับสนุน
นอกจากนั้น ในคติที่พระศรีอาริยทานสอนฝากมา ไมไดมี
เพียงแคเรื่องการเทศนมหาชาติเทานั้น บุญอะไรตางๆ ที่สอนมา
เยอะแยะมากมาย เรื่องการเทศนมหาชาติก็เปนเพียงสวนยอยอัน
หนึ่งในการที่จะทําใหไดไปพบพระศรีอาริย แตเราจะเห็นวาคติใน
เรื่องพระมาลัยเนนในเรื่องบาปบุญคุณโทษ เรื่องสวรรคนรกมาก
ตลอดถึงการไปพบพระศรีอาริย
อาจตั้งขอสังเกตไวพิจารณาดวยวา วิธีบรรยายแบบพระ
มาลัยและไตรภูมิฯ นี้ แมวาที่จริงมุงไปที่การเวนกรรมชั่วและทํา
กรรมดี ซึ่งจะเปนเหตุปจจัยใหพนผลรายและไดประสบผลดีตอไป
แตเพราะการบรรยายเริ่มจากมองผลที่ประสบอยู แลวยอนไปบอก
เหตุที่ไดทํามาในอดีต ถาไมตั้งหลักโยนิโสมนสิการใหดี แทนที่จะ
มุงตรงไปหาการทํากรรมซึ่งเปนเหตุปจจัยสําหรับผลขางหนาโดย
ตรง ก็อาจจะเฉไปในทางของการยอมรับสภาพที่เปนอยูปจจุบัน
โดยอางกรรมเกาไปก็ได
ตามขอสังกตนี้ แนวการบรรยายของพระมาลัยมีทางทําให
เฉไดมากกวาไตรภูมิฯ เพราะเริ่มเรื่องจากสภาพที่เปนผล ยกเอา
เปนจุดปรารภโดยตรงชัดเจน
อันนี้เปนแงคิดเกี่ยวกับอิทธิพลสวนหนึ่ง เปนเรื่องของศีล
ธรรมที่มาเกี่ยวของกับชาวบาน

๔๖

ไตรภูมิพระรวง

สุโขทัยใชหลักปกครองเมตตา อยุธยาเหไปหาหลักพราหมณ
ในแงการปกครอง ไตรภูมิพระรวงไดใหคติเกี่ยวกับธรรมะ
ของนักปกครองดวย เมื่อกลาวถึงพระยาจักรพรรดิราช ทานก็พูด
ถึงการที่จะพิชิตดินแดนโดยไมตองใชศัสตราวุธ และการปกครอง
โดยใชธรรมะ แลวก็มีคติเกี่ยวกับทศพิธราชธรรมมาดวย
พูดงายๆ คือ ในคติพุทธศาสนานั้น ตองการการปกครองโดย
ไมใชอาชญา หรือหลีกเลี่ยงการใชอาชญา ใหเหลือนอยที่สุด ให
เปนการปกครองดวยธรรม และเปนศีลธรรมโดยสมัครใจ
แตถาสอนศีลธรรมเปลาๆ แนะนําแตเรื่องความดีอยางเดียว
เห็นไมชัด ก็เอาเรื่องที่เปนรูปธรรมมาชวยเสริมใหชัดยิ่งขึ้น ในฝาย
โทษของความชั่วใหเห็นวาจะไปตกนรก ไดรับผลรายอยางไร ซึ่งไม
ใชโทษในขณะนั้น แตเปนโทษที่เปนความเชื่ออยูในใจ หรือวาได
ทํากรรมดีแลวจะไดไปเกิดในสวรรค ไปเสวยสุขสมบัติอยางนั้น ก็
ไปเนนความที่วาไดเกิดความหวังในความสุข
ถาเปนอยางนี้ ก็หมายความวา อาจจะเปนไปไดวา ใน
สุโขทัยมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมเหลานี้ ตามคติพุทธ
ศาสนา และอาจจะไมมีการลงโทษอาญาชนิดแรง ดังขอความใน
ไตรภูมิพระรวง (หนา ๕๗) ตอนพระญาจักรพรรดิราชตรัสสอนทาว
พระญาทั้งหลาย ผูปกครองดินแดนในบุรพพิเทหะ ที่เคยยกมาอาง
แลวขางตนวา
มาตราวาคนผูใดกระทํารายดวยประการใดๆ ก็ดี บ
มิควรขาใหตาย ควรสั่งสอนโดยธรรมแล

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๗

แตตอมาในสมัยอยุธยา คตินี้คงจะเปลี่ยนไป เพราะไดรับ
คติพราหมณอันมีระบบการลงโทษที่รุนแรงมาก
ยกตัวอยาง เชน ในคัมภีรมนูธรรมศาสตร ซึ่งเปนหลัก
กฎหมายของฮินดู มีการกําหนดโทษอะไรตางๆ ไว เชนในเรื่อง
วรรณะสี่ คนวรรณะศูทรไมมีสิทธิเรียนพระเวท เขากําหนดการลง
โทษไวดวยวา ถาคนในวรรณะศูทรไปฟงพระเวท ใหเอาตะกั่ว
หลอมหยอดหู ถาหากคนวรรณะศูทรนี้ไปสาธยายพระเวท ใหตัด
ลิ้นเสีย ถาหากวาคนวรรณะศูทรไปเรียนพระเวท ก็ใหผารางกาย
ออกเปน ๒ ซีก ดังนี้เปนตน นี่เปนเรื่องของศาสนาพราหมณ ซึ่งมี
หลักของการลงโทษอยางรุนแรง
เราจะเห็นวา ในสมัยหลังในเมืองไทย วงการปกครองก็มีการ
ลงโทษรุนแรงมากเหมือนกัน เปนไปไดไหมวาคตินี้มาจากสายฮินดู
โดยเฉพาะจะเริ่มขึ้นในยุคอยุธยา
ตามคติในพุทธศาสนานั้น ถาเราอานชาดกจะเห็นวา คนที่
ประพฤติชวั่ ในโลกนีไ้ มคอ ยไดรบั การลงโทษรุนแรง มีการใหอภัยมาก
ยกตัวอยางงายๆ โทษในรั้วในวัง เชนอยางพระราชธิดาหรือ
พระสนมไปแอบมีคนรักขางนอก หรือมีชู มักจะไดรับการใหอภัย
ไมมีการลงโทษ ปลอยไป หรือมีคําสอนใหรูจักปลงวา มันเปนธรรม
ชาติของมนุษย ตองรูเทาทัน เพราะธรรมดาผูหญิงมากมาย ก็เปน
อยางนั้น
ในชาดกหลายเรื่ อ งถึ ง กั บ ต อ งยอมว า ผูหญิงแรงๆ เสียๆ
หายๆ มากมาย เพื่อใหพระเจาแผนดินหรือฝายชายผอนคลาย
หายโกรธลง แตในสมัยหลัง ในเมืองไทยมีการลงโทษรุนแรง คือไม
สมกันเลยกับคําสอนทางพุทธศาสนา
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ในชาดกนั้น แมแตคติเกี่ยวกับการปกครองและการเปนพระ
มหากษัตริยในชาดกจะตางออกไปอีกแนวหนึ่ง เชนคติของชาดก
เลาวา ถาหากพระเจาแผนดินปกครองแลวเกิดความเดือดรอนขึ้น
ในแผนดิน พวกประชาชนก็จะยกขบวนกันไปรองเรียนที่หนาพระ
ลาน พระเจาแผนดินก็จะตองสํารวจพระองคเอง วาพระองคมี
ความบกพรองอะไร พระองคไมไดรักษาธรรมะของนักปกครอง ไม
ไดรกั ษาทศพิธราชธรรมหรืออยางไร อะไรตางๆ ทํานองนั้น
คติ นี้ ค ล า ยๆ ว า เป น ต น ความคิดของการเดินขบวนสมัย
ปจจุบัน อันนี้มีมาตั้งแตสมัยชาดก และชาดกมีบอยเรื่องการเดิน
ขบวนแบบนี้ นี้เปนระบบปกครองแนวของพุทธ
จึงนาสังเกตและแยกแยะเรื่องอิทธิพลของพระพุทธศาสนา
วาสวนไหนที่เขามาในสังคมไทย และสวนไหนมีคติอนื่ เขามาแปลก
ปน ผสมผสานหรือครอบงํา อันนี้เปนขอที่จะตองแยกใหชัดดวย

กระแสอิทธิพลทางความคิด ที่ไตรภูมิพระรวงมาเสริมแรง
ถึงตรงนี้ จะประมวลแนวความคิดความเชื่อสวนสําคัญที่
เกี่ยวเนื่องกับอิทธิพลของไตรภูมิพระรวง วามีอะไรบาง
๑. หลักศีลธรรมของคนทั่วไป เรื่องนรกสวรรค คนทําชั่ว
แลว จะไปเกิดเปนเปรตเปนสัตวนรก เพราะทํากรรมชั่วอะไร และ
ทํากรรมดีแลว จะไดไปเกิดในสวรรคชั้นตางๆ และใหคติธรรมของ
นักปกครอง แสดงธรรมะของผูปกครอง วาผูปกครองควรประพฤติ
ตนอยางไร ควรทรงไวซึ่งทศพิธราชธรรม ควรมีความเกื้อกูลตอ
ประชาราษฎรอยางไร มีธรรมะที่สั่งสอนคน จะเรียกวาทุกระดับก็
ได ตั้งแตไพรฟาขาแผนดินจนถึงพระมหากษัตริย
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๒. คติการรูเทาทันสภาวธรรมตามความเปนจริง ใหรูจักคติ
เกี่ยวกับ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา โดยเฉพาะเนนเรื่องอนิจจัง วาสิ่ง
ทั้งหลายไมเที่ยง แมแตความสุขในสวรรคชั้นฟา พระยามหา
จักรพรรดิ ก็ไมเที่ยงแทแนนอน แลวใหรูจักที่จะไถถอนตนใหรอด
พน และดําเนินใหเขาถึงพระนิพพาน นี่ก็เปนคติหนึ่งที่มีมาใน
สังคมไทย
จะเห็นวาอิทธิพลของหลักอนิจจังนี้มีมากอยู คนไทยประสบ
เหตุพลัดพราก ประสบเหตุสญ
ู เสียอะไรตางๆ ก็มกั จะรูจ กั ปลงกันได
วา อนิจจัง ไมเทีย่ ง สิง่ ทัง้ หลายเกิดขึน้ แลว ก็ตอ งดับไป อยาไปทุกข
ไปรอนใหเกินเหตุ เสร็จแลวก็ทาํ ใจใหสบาย ก็มคี วามสุขได
จะเห็นวา ในปจจุบัน เวลาคนตางชาติมาเมืองไทย โดย
เฉพาะในชนบท เขามักรูสึกชัดวาคนไทยปรับใจตัวเองได หรือวาง
ใจตอสิ่งตางๆ ไดดี ไมคอยมีความทุกข ไดพบคนฝรั่งตั้งขอสังเกต
อันนี้บอย เขารูสึกวาคนไทยไมคอยมีความเครียด จิตใจสบายๆ
สวนฝรั่งจิตใจมักกระวนกระวาย เครียด มีความกดดันอะไรตางๆ
มากเหลือเกิน นี่เปนขอสังเกตอันหนึ่ง
คติการปลงอนิจจังนี้ก็มีอยูในเรื่องไตรภูมิฯ เดนชัดดวย ย้ําไว
มาก แตมุงในดานการใหคุณคา คือพรรณนาสุขสมบัติในมนุษย
และสวรรคอยางสูงเยี่ยม เสร็จแลวก็ตีกระหนาบลงใหต่ํา เพื่อเชิดชู
คุ ณ ค า ของโลกุ ต รธรรมให เ ห็ น ว า เหนื อ กว า และสู ง สุ ด ซึ่ง ก็ ไ ป
สัมพันธกับคติเรื่องการปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน
๓. การที่จะไปเกิดพบพระศรีอาริย นี่ก็อีกอยางหนึ่ง คือ ใน
กรณีที่ยังเวียนวายอยูในไตรภูมิ ไมวาจะเปนผูมีความมุงหมายที่
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จะไปสวรรคก็ดี ไปนิพพานก็ดี ก็มีจุดมุงหวังนี้แทรกอยูดวยอีกขอ
หนึ่ง (เรื่องนี้ควรสืบคติมหายานประกอบดวย)
คติทั้งหมดนี้ อาตมาถือวา ไตรภูมิพระรวงนาจะไมใชเปนตัว
ตนกําเนิด แตอาจจะเปนตัวเสริมความเชื่อที่แพรหลายอยูแลวใน
สังคมไทย

ขอคิดและทาทีที่ถูกตองตอไตรภูมิ
เปนอันวา ไดสรุปอิทธิพลของไตรภูมิพระรวงที่เปนหลักใหญๆ
๓ ประการ จากขอสรุปนั้น ก็มีแงคิดอยางหนึ่งวา เราควรและ
สามารถใชประโยชนจากเรื่องไตรภูมินี้ เปนฐานในทางศีลธรรมที่ดี
เปนฐานสําหรับการพัฒนาประเทศชาติบานเมืองไดไหม
บางคนอาจจะมองในดานลบวา อิทธิพลของความเชื่อถือ
จากไตรภูมิฯ เปนเรื่องที่ขัดถวงการพัฒนาประเทศ เชนในระดับของ
ศีลธรรมที่เนนในเรื่องของหลักกรรม
หลักกรรมนี้ก็ดี คติของการออกจากไตรภูมิไปสูนิพพาน คือ
หลักการรูเทาทันคติธรรมดาที่เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็ดี ใน
สังคมปจจุบัน นักสังคมวิทยา นักมานุษยวิทยาบางทาน มองไปใน
แงวาเปนหลักการที่ทําใหคนยอมรับสภาพที่เปนอยู เมื่อทําใหยอม
รับสภาพที่เปนอยู ก็ทําใหไมรูจักปรับปรุงแกไขตัวเอง ก็ทําใหขัด
ขวางการพัฒนา นี่เปนเรื่องที่จะตองวิเคราะหกันใหดีโดยรอบคอบ
เพราะหลักกรรมมีสวนสําคัญอยูในเรื่องไตรภูมิและความเชื่อของ
ชาวไทยทั้งหมด เรื่องอนิจจังก็เชนเดียวกัน
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เปนอันวา ไมวาคติที่จะอยูในภพนี้ ในไตรภูมินี้ คือหลักกรรม
ก็ดี หรือคติที่จะออกไปจากไตรภูมิ คือคติเรื่องอนิจจังก็ดี ลวนแต
ไดถูกตีความในแงของการยอมรับสภาพที่เปนอยูทั้งหมด จึงมี
ปญหาวา เราจะเอาอยางไรกับเรื่องนี้ ขอเสนอขอพิจารณาวา

หลักกรรม แยกใหไดกอ น ถือพุทธ ถือพราหมณ หรือคือนิครนถ
ขอหนึ่ง เรื่องของเราเอง เรายังศึกษาไมชัดพอ โดยเฉพาะ
ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องกรรม พุทธศาสนิกชนสวนมากยังแยกไม
ออกระหวางหลักกรรมของพุทธศาสนากับของฮินดู ระหวางหลัก
กรรมของพระพุทธศาสนากับของศาสนาเชนหรือนิครนถ เปนตน
เดี๋ยวนี้เราไมไดมีการศึกษาเพียงพอ พุทธศาสนิกทั่วๆ ไปแยกไม
ออกเลย
อยางที่พูดเมื่อกี้วา กรรมในศาสนาฮินดู เขาตั้งขึ้นเพื่อจะเอา
มารองรับยืนยันเรื่องวรรณะสี่ สวนพุทธศาสนาสอนหลักกรรมเพื่อ
จะหักลางวรรณะสี่ ความแตกตางกันนี้เปนอยางไร เปนเรื่องที่จะ
ตองทําความเขาใจกันใหชัดเจน
เรื่องความเชื่อกรรมที่มีความไมชัดเจนนี้ แมแตในสมัยกอน
ก็เคยเปนปญหามาแลว ดังปรากฏแมแตในพระราชปุจฉา
อาตมาจะอานพระราชปุจฉาใหฟงสักเรื่องหนึ่ง มีพระราช
ปุจฉาที่ ๓ ของสมเด็จพระนารายณมหาราช ความวา
บุคคลเชื่อกรรมเขาไปในปาพบชางพบเสือ ก็ถือเสีย
วาแลวแตกรรม เสือชางก็ทํารายสิ้นชีวิต ดังนี้จะวามี
กรรมหรือหามิได
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สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยถวายวิสัชนาความที่ ๑ วา
บุคคลนั้นหาวิจารณปญญามิได ชื่อวาปุพเพกตทิฐิ
วิ ป ลาส เชื่ อ แต ก รรมที่ ก ระทําแตกอนสิ่งเดียว นัก
ปราชญมิควรสรรเสริญ

อีกสํานวนหนึ่ง พระธรรมไตรโลกถวายวิสัชนาความที่ ๒ วา
บุคคลอันถือกรรมและมิไดพิจารณาเหตุอันผิดและ
ชอบนั้น ไดชื่อวาปุพพเหตุกทิฐิ เปนถือผิดประกอบ
กรรมอันผิดเพราะโมหะ มีกรรมหนหลัง ในที่ใดมีสัตว
ราย เสือราย พระพุทธเจายังทรงอนุญาตใหภิกษุขึ้นตน
ไมหนีได

นี่เปนตัวอยางที่แสดงวา ความเชื่อเรื่องกรรมไดมีปญหา
เรื่อยมา เพราะคนจํานวนมากเอาหลักกรรมไปปนกับลัทธิกรรม
เกา ซึ่งเปนการปะปนกับลัทธินิครนถ
นิครนถนี่เขาเปนลัทธิปุพเพกตวาท คือ ลัทธิกรรมเกา ถือวา
อะไรๆ ก็เปนเพราะกรรมที่ทํามาในชาติกอ นทั้งสิ้น พระพุทธ
ศาสนาสอนหัก ลางลัทธินี้ ถือ วาลัทธินี้เปนมิจฉาทิฐิอยางหนึ่ง
เพราะฉะนั้น ถาเราแยกไมออก เราก็ไปเชื่อฝรั่งที่บอกวาพุทธ
ศาสนาทําใหคนยอมรับสภาพที่เปนอยู
พระพุทธศาสนาสอนหลักกรรมเพื่อหักลางเรื่องวรรณะ เพื่อ
ใหคนรูจักปรับปรุงตนเอง คือใหยอมรับรูเรียนรูสภาพที่เปนอยูวา
มาจากเหตุปจจัยอะไร แลวคิดพิจารณาวาจะแกไขใหดีงามถูกตอง
ไดอยางไร ไมใชใหยอมรับรักษาสภาพไมดีที่เปนอยูเอาไว คือ
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ปลอยเรื่อยเปอยไป อยางที่ลัทธิมิจฉาทิฐิปุพเพกตวาท เปนตน ได
สอนไว
รูอ นิจจังอยางแท ไมเรือ่ ยเฉือ่ ยอยางไทย ไมกระวนกระวายอยางฝรัง่
เรื่องอนิจจังก็เหมือนกัน หลักอนิจจังสอนใหรูจักวาสิ่งทั้ง
หลายไมเที่ยง มันจึงเปนอยางนี้ คนไทยปลงได ใจสบาย มีความ
สุข แตเสร็จแลวกลายเปนยอมรับสภาพ ปลงใจตอไปอีกวา อะไรๆ
มันก็ไมเที่ยง เกิดขึ้นแลวก็ดับไป ก็ตองปลอยมันไปตามที่มันจะ
ตองดับตองเกิด พอปลงอยางนี้ เราก็ไมตองแกไขอะไร ก็กลายเปน
การยอมรับสภาพที่เปนอยู
ในเรื่องนี้ สาเหตุขอสําคัญของปญหาที่เปนมาก็คือ การแยก
ไมออกระหวาง การยอมรับความเปนจริง กับ การยอมรับสภาพที่
เปนอยู อันนี้เปนเรื่องสําคัญมาก
ฝรั่งนั้นตรงขาม ฝรั่งไมยอมรับความเปนจริงและสภาพที่
เปนอยู เขาจึงพยายามที่จะทําอะไรฝนเอาชนะธรรมชาติ และสราง
ความเจริญไดสําเร็จ แตก็มีทุกขมาก มีปญหาจิตใจมาก มีความ
คับแคนเดือดรอนกระวนกระวาย
เราจะพัฒนาทั้งที ควรจะไดรับบทเรียนทั้งสองดาน ควร
ศึกษาใหชัดวาหลักพระพุทธศาสนาที่จริงสอนอยางไร สวนดีที่มีอยู
แลวเราก็รักษาเอาไว สวนดีของฝรั่งที่เราเห็นวาทําใหเขาเจริญ เรา
ก็เอามาสรางความเจริญ
เมื่อรูวาเจริญแบบฝรั่งนี่มีทุกข มีความเดือดรอนคับแคนใจ
มาก สวนที่ทําใหมีความเดือดรอนใจ เราก็ไมเอามา แตจะทําอยาง
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๕๔

ไรจึงจะสําเร็จ ตอบวาตองรูจักแยกและปฏิบัติใหถูกในเรื่องหลัก
อนิจจัง และในเรื่องกรรม เปนตน
หลักอนิจจังและกรรม สอนใหยอมรับความจริง แตไมได
สอนใหยอมรับสภาพที่เปนอยู
หลักอนิจจังสอนใหรูทันความเปนจริงวา สิ่งทั้งหลายไมเที่ยง
มันเกิดขึ้นแลวมันก็ดับไป ที่มันเปนอยางนั้น มันก็เปนไปตาม
ธรรมดาของมัน เมื่อคิดไดอยางนี้แลว เราก็วางใจได มีความสุข ไม
เดือดรอน ไมมีความทุกขมาก
แตเราก็ตองคิดตอไปดวยวา การที่สิ่งทั้งหลายไมเที่ยง มัน
แตกดับไปนั้น มันไมไดเปนไปอยางเรื่อยเปอยเลื่อนลอย มันเปนไป
ตามเหตุตามปจจัย การที่มันเจริญขึ้นก็เพราะมีเหตุปจจัยใหมัน
เจริญ การที่มันจะเสื่อมก็เพราะมีเหตุปจจัยใหมันเสื่อม เมื่อเราไม
ตองการความเสื่อม เราก็ตองหลีกเลี่ยงเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดความ
เสื่อม และกําจัดแกไขเหตุปจจัยเหลานั้นเสีย เมื่อตองการความ
เจริญ เราก็ตองสรางเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดความเจริญ
มีคาถาภาษิตในพระไตรปฎก สอนใหรูจักเผชิญหนาและ
ปฏิบัติตออนิจจังใหถูกตอง ขอยกมาใหดูเปนตัวอยาง (อง.ปฺจก.
๒๒/๕๐/๗๐)
สําหรับอริยสาวกผูไดเรียนสดับ อะไรที่ตองเจ็บ ก็
เจ็บ อะไรที่จะตองตาย ก็ตาย อะไรที่จะตองสิ้นสลาย ก็
สิ้นสลาย อะไรที่จะตองมลาย ก็มลายไป ...
บัณฑิตไมหวั่นไหวในภยันตรายทั้งหลาย … เขาจะ
ลุจุดหมายสัมฤทธิ์ประโยชนไดที่ไหน ดวยวิธีการอยาง
ไร ก็พึงพากเพียรมุงหนาทําไปที่นั่นดวยวิธกี ารนั้นๆ
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๕๕

หากรูช ดั ขึน้ มาวาจุดหมายนัน้ ไมวา เราหรือคนอืน่ ใด
ไมมีใครจะใหสําเร็จได ก็ไมตองเศราเสียใจ พึงวางจิต
สนิทลงตัง้ ใจเด็ดวา ทีนี้ เราจะทําอันไหนใหมนั่ แนวตอไป

จะเห็นวา เมื่อคิดใหถูกขั้นตอน เราก็ทําใจของเราได มีความ
สุขดวย และสรางความเจริญไดดวย คือยอมรับความจริง แตไมจํา
เปนตองยอมรับสภาพที่เปนอยู
ถาแยกไมถูก ก็จะไดแบบไทยๆ ที่เขาใจผิด ไมใชเขาใจถูก
ไทยชนิดที่เขาใจผิด ก็คือการยอมรับสภาพที่เปนอยู ซึ่งทําใหใจ
สบายดี มีความสุขแตไมเจริญ แตถาไปตามฝรั่งผิดอีก ทิ้งของไทย
ที่ดี ก็ไปสรางความเจริญโดยจิตใจมีความทุกข ไมไดเรื่องทั้งสอง
ฝาย ดีไมดีจะซ้ําราย ของไทยที่ดีก็ทิ้ง ของฝรั่งที่ดีก็ไมรับเอา เลยมี
แตเสียทั้งสองดาน คือ ทั้งทุกขและทั้งเสื่อมดวย
เมื่อเรารับของฝรั่ง เรานาจะไดเปรียบกวาฝรั่ง เมื่อศึกษา
และนับถือไตรภูมิพระรวง เราก็นาจะเอาคติเหลานี้มาสอนเปนฐาน
สําหรับสรางความเจริญ หรือพัฒนาประเทศไทยไดตอไปดวย
แตวาตองดูตองจับใหถูก
กรรมก็ไมดี ไตรลักษณก็ไมดี มองไมเปน ก็ไดผลราย นั่นคือ
กรรมไมดี อาตมาคิดวาเราตองวิเคราะหกันอีก เชนวาเรื่องกรรม
ในไตรภูมินี้ทานสอนในแนวพุทธศาสนาที่แทแคไหน มีคติอยางที่
เรียกวาเปนปุพเพกตวาทเขามาปนหรือเปลา
ถาเปนปุพเพกตวาท ก็หมายความวา เปนลัทธิที่ถือวากรรม
เกาเปนตัวกําหนดทุกสิ่งทุกอยาง แลวอันนั้นจะเปนลัทธินิครนถ
แตถาเปนหลักกรรมในพุทธศาสนา จะตองถือวา มนุษยนี้
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ปรับปรุงตัวเองไดดวยการกระทําของตน เราจะเปนคนดีคนชั่ว จะ
เสื่อมหรือเจริญกาวหนา ก็อยูที่การกระทําของเรา ขอใหคติไววา
เราควรจะไดประโยชนจากไตรภูมิในแงเหลานี้
ขอสรุปยอนความอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจับสาระใหชัดเจนยิ่งขึ้น
อีกวา หนังสือไตรภูมิพระรวงนี้ ถาจะเรียกชื่อใหเต็มความจริงๆ ก็คง
ตองเรียกวา “ไตรภูมิ และการหลุดพนจากไตรภูมิ (สูโลกุตรภูมิ)”
และหนังสือนี้มีคําสอนในพระพุทธศาสนาเปนเนื้อหาสาระที่สอด
คลองกัน คือ หลักกรรม และไตรลักษณ โดยเฉพาะอนิจจัง เปน
หลักธรรมแกนของไตรภูมิพระรวง
ทาที ความเขาใจ และแนวการสั่งสอนเกี่ยวกับกรรมและ
อนิจจังในไตรภูมิพระรวงเปนไปในดานใด และกอใหเกิดผลดีหรือ
ผลเสียตอทัศนคติและคานิยมของสังคมไทยอยางไร จะไมพูดให
มาก ในที่นี้ ปลอยใหเปนเรื่องของนักวิชาการ ทางวรรณคดี ประวัติ
ศาสตร มานุษยวิทยา และสังคมวิทยา เปนตน จะวิเคราะหวิจารณ
กันตอไป
แตสําหรับนักปฏิบัติที่มุงประโยชนสุขของมนุษย ยอมไมจํา
เปนที่จะคอยรอผลการวินิจฉัยของนักวิชาการวาที่จริงเปนอยางไร
เพราะมีความจริงที่แนนอนอยูแลว และแนนอนกวา ซึ่งเปนฐาน
ของความคิดในไตรภูมิฯ อีกชั้นหนึ่งดวยซ้ําไป และซึ่งเราสามารถ
นําไปใชประโยชนไดทันที
ความจริงที่แนนอนอยางแรกก็คือ หลักกรรมและหลักไตร
ลักษณ โดยเฉพาะเรื่องความไมเที่ยง เปนแกนความคิดที่ซึมแทรก
อยูทั่วตลอดในคําสอนทั้งหมดของหนังสือไตรภูมิพระรวง และเปน
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๕๗

ความจริงที่แนนอนเชนเดียวกันวา หลักกรรมและหลักไตรลักษณ
คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั้น เปนหลักธรรมสําคัญระดับแกนที่
สอดประสานหลักคําสอนอื่นๆ แทบทุกอยางในพุทธศาสนา ซึ่งจะ
พบไดเกือบทั่วทุกแหงในคัมภีรที่แสดงหลักธรรม
หลักกรรมทานสอนเพื่อมุงใหคนดําเนินชีวิตอยูอยางดีที่สุด
ในไตรภูมิ สวนหลักไตรลักษณทานสอนเพื่อชวยใหคนหลุดพนไป
ไดจากไตรภูมิ หรือพูดใหถูกแทวา เพื่อชวยใหพนจากกรรมแลวจะ
ไดพนจากไตรภูมิ
กรรมเปนเรื่องระดับโลกียะ สวน(ความรูใน)ไตรลักษณ เปน
เครื่องนําสูโลกุตระ
กรรมเปนเรื่องของการกระทํา ความประพฤติ หรือการ
ดําเนินชีวิต ไตรลักษณเปนเรื่องของปญญา ความรูความเขาใจที่
จะชวยใหคนดําเนินพฤติกรรมที่ดีงาม จนถึงขั้นที่กรรมไมเปนกรรม
อีกตอไป
หลักกรรม ก็ดี ไตรลักษณ ก็ดี ลวนมีทางใหมองได ๒ ดาน
สําหรับหลักกรรมเมื่อพลิกมองผิดดาน (ซึ่งความจริงเปน
เพียงการมองแคบางแงบางมุมไมครบถวน) คือการมองที่เนนขาง
อดีตหรือมองแตอดีตดานเดียว ก็อาจกลายเปนเครื่องเสริมสราง
ทัศนคติแบบยอมจํานน หรือการหวังอนาคตดวยการรอคอยการ
ดลบันดาลของกรรมปางกอน
สวนไตรลักษณ เมื่อพลิกมองผิดดาน หรือมองแคถอยคํา
มองไมถึงหลัก ก็อาจใหเกิดฐานความคิดที่เห็นมนุษยเปนสภาพ
เลื่อนลอย ขาดอํานาจริเริ่มทําการ กลายเปนเสริมสรางทัศนคติ
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แบบยอมรับสภาพที่เปนอยู รอคอยโชคชะตา ปลอยชีวิตและกิจ
การลองลอยไปตามน้ําตามลม (อะไรๆ ก็ไมเที่ยงแทแนนอน จะทํา
ยังไงได ก็ตองปลอยแลวแตมันจะเปนไป!)
เปนความจริงที่แนนอนวา ความเขาใจเกี่ยวกับกรรมและ
ไตรลักษณ อยางทีก่ ลาวมานี้ เปนการมองทีผ่ ดิ พลาด ไมใชทศั นคติ
แบบพุทธ
การมองกรรมอยางถูกตอง หรือการมองอยางถึงหลัก ยอม
ใหเกิดทัศนคติที่เห็นวา ชีวิตและกิจการจะเปนอยางไร ก็อยูที่การ
กระทําของเรา ภายในเงื่อนไขของกระบวนการแหงเหตุปจจัย เมื่อ
ตองการผลดีอยางไร ก็ตองเพียรพยายามทําการซึ่งจะเปนเหตุให
ไดผลอยางนั้น
สวนการมองไตรลักษณที่ถูกตองถึงหลัก ยอมใหเกิดทาที
แหงความไมประมาท การสืบสวนวิเคราะห หาเหตุปจจัย ใหรูเทา
ทันความเปลี่ยนแปลง และเพื่อใหสามารถเลือกสรรจัดทําเหตุ
ปจจัยซึ่งจะนําไปสูผลดีที่ตองการ
เมื่อมองถูกตอง หลักกรรมและหลักไตรลักษณยอมสัมพันธ
สอดคลองกัน และชวยเสริมกันเพื่อการอยูดีของมนุษย คือการ
เปนอยูดวยปญญา และทําการใหตรงเหตุปจจัย

กรรมก็ดี ไตรลักษณก็ดี มองถูกมองเปน ยิ่งเสริมกันใหไดผลที่ดี
ที่วาการมองกรรมแตขางอดีต เปนการมองที่ผิดพลาดจาก
หลักพุทธศาสนา ก็เพราะผิดความจริง เปนปุพเพกตวาท ลัทธิหนึง่ ใน
๓ ลัทธิที่นําไปสูการไมกระทํา (อกิริยา-inaction) ดังพุทธพจนวา

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕๙

ภิกษุทั้งหลาย ลัทธิเดียรถีย ๓ ระบบเหลานี้ ถูก
บัณฑิตไตถาม ซักไซไลเลียงเขา ยอมอางการถือสืบๆ
กันมา ยืนหยัดอยูใ นอกิรยิ า คือ สมณพราหมณพวกหนึง่
มีวาทะ มีทิฐิ อยางนี้วา สุขก็ดี ทุกขก็ดี มิใชสุขมิใชทุกข
ก็ดี อยางหนึ่งอยางใดก็ตาม ที่คนไดเสวย ทั้งหมดนั้น
ล ว นเป นเพราะกรรมที่ทําไว ปางก อน (ปุ พเพกตวาท)
...เพราะการบันดาลของพระผูเปนเจา (อิศวรนิรมิตวาท)
...หาเหตุปจจัยมิได (อเหตุวาท)...
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลมายึดเอากรรมที่ทําไวปาง
กอนเปนสาระ... ยึดเอาการบันดาลของพระผูเ ปนเจาเปน
สาระ... ยึดเอาความไมมเี หตุเปนสาระ ฉันทะก็ดี ความ
พยายามก็ดี วาสิง่ นีค้ วรทํา สิง่ นีไ้ มควรทํา ก็ยอ มไมม๑ี

พระพุทธศาสนาเปนกรรมวาท และกิริยวาท (ศาสนาแหงการ
กระทํา) เปนวิริยวาท๒ (ศาสนาแหงความเพียรพยายาม) จึงสอน
หลักกรรมในแงจริยธรรมวา
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมหมั่นประกอบความเพียรใน
การฝกอบรมจิต ถึงจะมีความปรารถนาวา ขอใหจิตของ
เราหลุดพนจากอาสวะเถิด ดังนี้ จิตของเธอจะหลุดพน
จากอาสวะได ก็หาไม...๓

พระพุทธศาสนาสอนหลักความไมเที่ยง มิใชเพื่อใหยอม
ปลอยตัวปลอยสิ่งทั้งหลายลองลอยไปกับความไมแนนอนที่เราไม
๑

อง.ติก.๒๐/๕๐๑/๒๐๒
เชน อง.ติก.๒๐/๕๗๗/๓๖๙
๓
สํ.ข.๑๗/๒๖๑/๑๘๖
๒
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๖๐

อาจจะทําอะไร แลวก็เรื่อยเฉื่อยทอดทิ้งชีวิตและกิจการใหเลื่อน
ลอยไป (negligence) แตทานสอนความจริงเรื่องความไมเที่ยง ที่
อะไรๆ ก็ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามเหตุ ป จ จั ย เพื่ อ ให เ ราตื่ น ตั ว ไม
ประมาท (เรงเพียรใชปญญาคนหาและจัดการกับเหตุปจจัย) ดัง
พุทธพจนที่เปนปจฉิมวาจาวา
วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ๑
(“สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา จงยัง
ความไมประมาทใหถึงพรอม” หรือแปลตามอรรถกถาวา “จง
บําเพ็ญกิจทั้งปวงใหสําเร็จ ดวยความไมประมาท”)

หลักกรรม สอนในขั้นที่หนึ่ง วา ผลวิบากเกิดจากการกระทํา
ที่เปนเหตุ การกระทําจึงจะนําไปสูผลที่ตองการ และสอนในขั้นที่
สอง วา เมื่อตองการผลดี ก็ตองเพียรพยายามทํากรรมดี แลวชวย
ชี้แนะแจกแจงการกระทําความประพฤติที่จัดวาดีไว
สวนไตรลักษณ โดยเฉพาะหลักความไมเที่ยง สอนในขั้นที่
หนึ่ง ใหรูจักทําใจและวางใจตอโลกและชีวิตอยางถูกตอง อยางที่
วา อยูอยางรูเทาทันความเปนจริงของโลกและชีวิต มีความสุขได
โดยจิตใจไมถูกบีบคั้นดวยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัว (รูจัก
วางใจที่จะไมยึดติด)
ในขั้นที่สอง สงผลออกมาเสริมประสานหลักกรรม ใหดําเนิน
ชีวิตอยางไมประมาท รูคุณคาของเวลาหรือเรงรัดทํากรรมดีแขงกับ
กาลเวลา โดยประกอบกิจกรรมทั้งหลายดวยปญญาที่รูเขาใจ
๑

ที.ม.๑๐/๑๔๓/๑๘๐
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ความจริง ทําการตางๆ อยางมีเหตุผลตามหลักเหตุปจจัย (ทําการ
ทั้งหลายไดโดยไมยึดติด)
จนถึงขั้นสุดทาย มองเห็นความจริงของโลกและชีวิตสวางชัด
หมดความยึดติด มีจิตใจเปนอิสระ เลิกทะยานจองหาที่จะทําจะ
เอาเพื่ อ ตั ว ตน มองกว า งทั่ ว ไปในโลกแห ง ความเป น ไปของ
กรรมวิบาก เห็นการประสบสุขทุกขของสรรพสัตว แลวตั้งหนาแต
จะทําการเพื่อธรรม เพื่อความดีงาม เพื่อประโยชนสุขของโลกทั้ง
หมด ทําการที่ไมเปนกรรม เรียกวาสิ้นกรรม และพนจากไตรภูมิ
(พนเหนือความยึดติด เปนอิสระ และชวยปลดปลอยผูที่ยังติด)
ได มี นั ก วิ ช าการชาวตะวั น ตกบางท า น ถึ ง กั บ แยกพุ ท ธ
ศาสนาออกเปน ๒ แบบ หรือ ๒ ชั้น วาเปน Kammic Buddhism
กับ Nibbanic Buddhism แลวก็เลยตอไปจนเอาชีวิตชาวบานกับ
ชีวิตพระเปนตัวแบบในการแยก แตเปนการแยกขาดออกจากกัน นี้
ก็เกิดจากความรูเขาใจบกพรอง หรือมองไมทะลุตลอด เพราะไม
สามารถโยงและเชื่อมตอเรื่องในระดับศีลธรรมของหลักกรรม กับ
ระดับปญญาที่เขาถึงไตรลักษณใหถึงกัน (ปญญาเปนตัวชี้ทั้งของ
วิถีแหงกุศลกรรมและทางแหงนิพพาน)

เขาใหถึงไตรภูมิที่แท และเอามาสรางสรรคสังคมไทยใหไดจริง
หากวาจุดมุงหมายแหงการหลุดพนจากไตรภูมิ ไดเคยเปน
อุดมคติของสังคมไทยในอดีต และหลักการตางๆ เกี่ยวกับกรรม
และไตรลักษณ ไดเคยเปนอุดมการณที่คนไทยยึดถือกันสืบมา บัด
นี้ แมวาสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปแลวอยางมากมาย แตคติแหงการ

๖๒
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หลุดพนจากไตรภูมิ (การพนจากอํานาจครอบงําของการปรนเปรอ
ทางวัตถุ หรือพนจากการครอบงําของอามิสและความยึดติดทุกรูป
แบบ) พรอมทั้งหลักกรรมและไตรลักษณ ก็ยังเปนอุดมคติและอุดม
การณของสังคมไทยไดอยางเหมาะสม สามารถนํามาใชเปนแนว
นําทางในการพัฒนาสังคมโดยถูกทางและชอบธรรมได
แตทั้งนี้ อาจจะตองรื้อฟนขึ้นมาชําระสะสางสิ่งเคลือบคลุม
พอกบัง และดัดปรับขอเฉไฉผิดเพี้ยน ทําความเขาใจกันใหถูกตรง
และชัดเจน
หากวาหนังสือไตรภูมิฯ ฉบับเกา ที่เรียบเรียงจากอรรถกถา
ฎีกา และคัมภีรรุนหลังๆ นี้ ไมเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน ดวยเหตุ
ผลประการใดประการหนึ่ง ก็นาจะพิจารณาถึงความเปนไปได ที่
จะมีหนังสือเยี่ยงไตรภูมิฉบับใหม ที่สามารถนําความคิดของคน
รวมสมัยในปจจุบัน
อาตมาไดพูดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับอิทธิพลของไตรภูมิ
มาพอสมควรแกเวลา ก็ขอยุติเพียงเทานี้ ถามีเวลาเหลืออยู ก็เอา
มาใชในการตอบคําถามกันตอไป
ถาม ขอกราบเรียนถามพระคุณเจาเรื่องวิปสสนา ที่วิปสสนาแลว
เห็นนรก หรือสวรรค เห็นอะไรตางๆ ไมทราบวาเห็นนั้นเปนการเห็นจริง
หรือนรกสวรรคนั้นเปนนรกสวรรคที่มีอิทธิพล ทางความเชื่อทางพุทธ
ศาสนาที่มีมา รวมทั้งความเชื่อจากไตรภูมิกถาดวย
ตอบ เรื่องเขาวิปสสนาแลวไปเห็นนรกสวรรค เขาใจวาจะไม
ไดรับอิทธิพลจากไตรภูมิพระรวง ไตรภูมิพระรวงนี้ อาตมภาพวาทาน
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ผูประพันธซื่อสัตยตอตนเอง และตอหลักวิชาพอสมควร ทานพูด
ถึงเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อเขาถึงนิพพาน แสดงขั้นตอนของการบําเพ็ญ
วิปสสนาวา จะไดญาณอะไรบาง ซึ่งเปนการเห็นตัวสภาวธรรมที่
เปนจริง เห็นวาขันธ ๕ หรือชีวิตของเราทั้งหมด หรือโลกทั้งหมด
เปนสิ่งที่เกิดจากปจจัยปรุงแตง ไมเที่ยงแทแนนอน เปนไปตาม
หลักไตรลักษณ แลวก็เกิดญาณรูความจริงเหลานั้น
ทีนี้ ในสมัยหลัง โดยเฉพาะใกลๆ ปจจุบันนี้เอง ความหมาย
ของวิปสสนาเลือนมาในรูปที่วา พอทําวิปสสนา หลับตาแลวก็มอง
ไปเห็นนรกสวรรค อันนี้เปนความหมายเคลื่อนคลาดของวิปสสนา
ซึ่งเกิดจากความเขาใจผิดของพวกเราเองมากกวา ถาหากวาจะ
เห็นนรกสวรรคแลว จะตองเปนเรื่องของสมถะ สวนวิปสสนาเปน
เรื่องของปญญา ที่จะรูเทาทันความเปนจริงของสิ่งทั้งหลาย
จะอยางไรก็ตาม เปนอันวาไดมีความเชื่ออยางนี้เกิดขึ้นแลว
ทีนี้ ถาไมใชคําวาวิปสสนา แตนั่งสมาธิ นั่งสมถะแลวก็ไปเห็น การ
เห็นนรกสวรรคในกรณีนี้ ก็มีขอพึงพิจารณาหลายแง
๑. แงที่หนึ่งคือ ภาพที่เราเห็นนั้นเรียกวา “นิมิต” นิมิตก็เปน
เรื่องของภาพหรือมโนภาพ ภาพที่เกิดขึ้นในใจ ภาพที่เกิดขึ้นในใจ
นั้นยอมเกิดจากการปรุงแตงของเราเองไดดว ย
เมื่อเกิดจากการปรุงแตงของเรา ก็หมายความวา ในจิตของ
เรามีการสะสมเรื่องราวเหลานี้ไว เราอาจจะเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องนี้
ไว เรื่องราวและภาพเหลานี้ก็ฝงอยูในใจ เวลาจิตเขาถึงภาวะที่สงบ
ไมมีอารมณอื่นกวน โอกาสมันให ภาพเหลานี้ก็ปรากฏฉายออกมา
ก็อาจเห็นเปนภาพเดี๋ยวนั้น

๖๔
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หรื อ อาจจะมี ก ารจู ง ใจของผู ที่ นําในการเขาสมาธิบอกวา
พวกเรามานั่งเขาสมาธิกันนะ แลวจะไปเที่ยวนรกสวรรค ใจคนที่
นั่งก็ตั้งจุดไวแลววาจะไปดูสวรรคนรก ทีนี้ใจมุงไปแลว ภาพเกาที่
ตั ว เตรี ย มไว มั น ก็ จ ะมาเตรี ย มแสดง และผู ที่ นําเขาก็ อ าจพู ด
บรรยายตอไปอยางนั้นๆ ก็อาจกลายเปนจูงจิตใหเห็นเปนอยางนั้น
จริงๆ ก็ได นี่เปนแงที่หนึ่ง
๒. อีกแงหนึ่ง ก็เปนเรื่องของความสามารถ หรือเปนพลัง
แหงสมาธิของทานผูนั้นเอง ซึ่งในขั้นนี้ก็หมายความวา ทานผูนั้น
ไดลึกซึ้งขนาดถึงฌานแลวไดอภิญญา ก็อาจจะไดเห็นเรื่องนรก
สวรรค ที่มันเปนสภาวะเขา อะไรอยางนี้ แตในขั้นนั้น ภาพนรก
สวรรคก็ตองไมใชอยางที่คนทั่วไปคิด และไมใชภาพที่ใครอื่นจะ
บอกใหเห็นได ตองเปนวิสัยของตัวเอง นั่นก็เปนอีกตอนหนึ่ง ซึ่งคิด
วาคงจะไมใชวิสัยของคนทั่วๆ ไปแนๆ
เรื่องนี้ก็มาเปนขอคิดเทียบเคียงใหแกเรื่องไตรภูมินี้ดวย คือ
ในกรณีนี้ ถาเรื่องวิปสสนาจะมีอิทธิพลตอคนไทยและตอสังคมไทย
ก็กลายเปนวา มันไมใชอิทธิพลของวิปสสนาตอสังคมไทย แตมัน
เปนอิทธิพลของความเขาใจผิดเกี่ยวกับวิปสสนาตอสังคมไทย
ในเรื่องไตรภูมินี้ มีขอพิจารณาซับซอนมากทีเดียว เราไมควร
จะมองแควา ไตรภูมิฯ มีอิทธิพลอยางไรตอสังคมไทย แตอาจจะ
มองแยกแยะออกไป เริ่มตนตั้งแตวา อันนั้นอันนี้หลายอยางอาจ
จะเป น อิ ท ธิ พ ลของความเชื่ อ เรื่ อ งไตรภู มิ แ ต ก อ นกว า และในวง
กวาง ไมใชเพียงอิทธิพลของหนังสือที่ชื่อวาไตรภูมิฯ
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ยิ่งกวานั้น บางอยางอาจจะเปนอิทธิพลของความเขาใจผิด
เพี้ยนหรือความรูเขาใจไมเพียงพอในเรื่องไตรภูมิ หรือตอเนื้อหา
ของหนังสือที่ชื่อวาไตรภูมิฯ และถาเปนอยางนี้ หากคิดจะสราง
สรรคสังคม เราคงมีภารกิจเพิ่มขึ้น เชน ในการที่จะใหการศึกษา
เพื่อใหความรูที่ชัดเจนและแกไขความเขาใจใหถูกตอง
ทั้งนี้ อาจจะรวมถึงการที่จะตองวิเคราะหเนื้อหาของหนังสือ
หรืองานนิพนธทั้งหลายที่มีชื่อไตรภูมิฯ วาถูกตอง ตรง และครบ
ตามหลักการที่แทของพระพุทธศาสนา หรือไม และแคไหนเพียงใด
ถาทําอยางนี้ จึงจะเปนวิชาการที่เพียงพอ และเปนทางแหง
การสรางสรรคที่แทจริง ไมใชมาอั้นมาตันกันอยูแคในวงจรที่ปด
หรืออาจจะเปนแคการลัดวงจร
เรานาจะคืบตอไปอีก ในการที่จะทําใหไตรภูมิกอเกิดอิทธิ
พลในการสรางสรรคสังคมไทยอยางแทจริง โดยไมปดตัวจบอยูแค
ไตรภูมิพระรวง และหนังสือทั้งหลายที่วาดวยไตรภูมิ แตใหไตรภูมิ
พระรวง และหนังสือทั้งหลายที่วาดวยไตรภูมินั้น เปนสื่อนําเรากาว
ตอไปใหถึงหลักไตรภูมิที่เปนตนทาง อันโยงไปยังสาระและคุณคา
ทั้งมวลอันพึงไดจากพระพุทธศาสนา ที่จะนํามาซึ่งประโยชนและ
ความสุขแกมวลประชาชน เพื่อเกื้อกูลแกชาวโลก คือใหถึงจุด
หมายของพระพุ ท ธศาสนา ซึ่ ง พู ด ได อ ย า งแน น อนมั่ น ใจโดย
สมบูรณวาเปนวัตถุประสงคที่แทจริงของคําสอนเรื่องไตรภูมินั้นแล

