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พัฒนาสังคมไทย

ดวยความรูเขาใจไตรภูมิฯ๑

ขอเจริญพร ทานอาจารยผูทรงคุณวุฒิทุกทาน

หัวขอท่ีจะบรรยายตอไปน้ี กําหนดใหพูดเร่ืองอิทธิพลของ
ไตรภูมิพระรวงตอศีลธรรมของสังคมไทย ไตรภูมิพระรวงเปนเร่ือง
ท่ีสําคัญมาก อาตมภาพเองก็มีความสนใจมานานแลว แตไมได
เอาใจใสเทาท่ีควร เหตุท่ีเปนอยางน้ีก็เพราะวา มีงานในทางพระ
ศาสนาดานอื่นๆ และมัวแตยุงกับงานเหลาน้ัน

จําไดวาเคยอานเร่ืองเกี่ยวกับไตรภูมิพระรวงเมื่อราว ๑๐ ป
เศษมาแลว จากหนังสือ เลาเร่ืองในไตรภูมิ ของทานเสฐียรโกเศศ 
แตไมไดใสใจอะไรนัก เพราะเห็นวาไมจําเปนสําหรับการเขาใจ
หลักการท่ีแทของพุทธศาสนา ตอเมื่อไดรับนิมนตมาบรรยายคร้ังน้ี 
จึงไดอาน ไตรภูมิพระรวง ตัวจริงเปนคร้ังแรก

ทีน้ีไดรับนิมนตใหมาพดูเร่ืองไตรภมูพิระรวง พอรับไปแลว รูสกึ
ตัววาไดพลาดไปอยางมากทีเดียว เพราะตัวเองน้ันไมพรอม โดย
เฉพาะตามหัวขอท่ีใหพูดเก่ียวกับอิทธิพลตอศีลธรรมของสังคม
                                                                 
๑ จากคาํบรรยาย “อทิธิพลไตรภูมพิระรวง ตอศีลธรรมของสงัคมไทย” ในการสัมมนาเรือ่ง 

“ไตรภูมิพระรวง” ณ หอวชิราวธุานุสรณ หอสมุดแหงชาติ วนัองัคารท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๒๖
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ไทยน้ัน เปนการพูดท่ีไมจํากัดเฉพาะในเน้ือหาของไตรภูมิเทาน้ัน
แตใหพูดเลยขอบเขตออกมาสูสังคมไทยท้ังหมด คือ การท่ีจะพูด
อยางน้ีได ตองอาศัยความรูเก่ียวกับประวัติศาสตร และประวัติ
ศาสตรน้ีก็อาจจะมีแฝงมาในดานอื่นๆ เชน ศิลปกรรม วรรณคดี
ตางๆ โดยเฉพาะวรรณกรรมตางๆ น้ัน นาจะเปนแหลงสําคัญท่ีทํา
ใหทราบถึงอิทธิพลอยางน้ี

เพราะฉะน้ัน การท่ีจะแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลเหลาน้ี ก็นาจะ
ตองเอาหลักฐานในหนังสือเหลาน้ันมาพูดใหเห็นกัน ซ่ึงเปนเร่ืองท่ี
จะตองใหความสนใจและเอาใจใสจําเพาะทีเดียว สําหรับอาตม-
ภาพก็ไมไดขวนขวายสั่งสมในดานน้ี เพราะฉะน้ัน การพูดในแงน้ี
จึงทําใหเกิดความรูสึกอึดอัดข้ึนมาบาง

อยางไรก็ตาม การท่ีจะพูดลงไปถึงอิทธิพลตอสังคมไทย เรา
ก็ตองพูดถึงเน้ือหาอยูน่ันเอง คือ ศีลธรรมในไตรภูมิพระรวงมีวา
อยางไร และศีลธรรมท่ีมีน้ัน เมื่อเราเขาใจดีแลว จึงจะมองเห็นวา
ไดมีอิทธิพลตอสังคมไทยอยางไร

กอนท่ีจะเขาใจเร่ืองอิทธิพลในทางศีลธรรมตอสังคมไทยน้ัน 
อยางท่ีกลาวไวแลววาจะตองทราบเน้ือหาในทางศีลธรรมของไตร
ภูมิพระรวง เองเสียกอน จึงไดทําแผนปลิวแจกแกท่ีประชุม ซ่ึงเปน
สรุปความในไตรภูมิใหเขาใจโดยยอ

เพราะฉะน้ัน ตอนตนน้ี อยากจะขอรบกวนเวลามาทําความ
เขาใจสรุปเน้ือหาของไตรภูมิเสียกอน
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โครงเรื่องและสรุปเนื้อหาของไตรภูมิ

ไตรภูมิ แปลวาภูมิ ๓ อยางท่ีทราบกันอยูแลว แตขอยํ้าให
ตระหนักไวกอนวา ท่ีจริงน้ัน มีภูมิ ๔ และในที่น้ี ทานตองการพูด
ถึงเฉพาะภูมิ ๓ ท่ีเปนโลกียภูมิ

ภูมิ ๓ น้ีเปนระดับใหญๆ สามารถแบงยอยออกไปอีกจนเปน 
๓๑ ภูมิ เพราะฉะน้ันก็จําเปนจะตองทราบวา ภูมิใหญ ๓ น้ันแบง
ยอยออกเปน ๓๑ ไดอยางไร

ใน ไตรภูมิพระรวง น้ี ทานนําเน้ือหาของไตรภูมิหรือภูมิ ๓ ท่ี
แบงออกเปน ๓๑ น้ันมาเรียบเรียงจัดเปนกัณฑๆ หรือเปนบทๆ มี
ท้ังหมด ๑๑ บทดวยกัน ขอจับเอามาสรุปใหเห็นลําดับในภูมิท้ัง ๓ 
ถาพูดใหยอท่ีสุด ไตรภูมิ หรือภูมิ ๓ น้ันก็มี

๑. กามภูมิ หรือจะเรียกใหเต็มวา กามาวจรภูมิ แตเรียก กาม
ภูมิ ก็งายดี

๒. รูปภูมิ หรือ รูปาวจรภูมิ
๓. อรูปภูมิ หรือ อรูปาวจรภูมิ
ถาพูดใหเต็มตามหลักวิชา ภูมิมี ๔ ภูมิท่ี ๔ ช่ือวา โลกุตรภูมิ

แต ๓ ภมูแิรกมลีกัษณะรวม เปนโลกยีภมิูเหมอืนกัน และเปนประเด็น
ปญหาซ่ึงทานสอนใหแกไข เพ่ือจะไดหลุดพนออกไปสูโลกุตรภูมิ
ทานจึงตัง้ช่ือ “ไตรภมิู” เปนหลกัไว และแยกโลกตุรภมิู ออกไปตางหาก
(และในท่ีสดุ ใน ไตรภูมิพระรวง ทานก็พูดถึงจนจบครบท้ัง ๔ ภมูน้ัิน)

ภูมิท่ี ๑ คือกามภูมิ หรือกามาวจรภูมิ แยกยอยออกเปน ๑๑ 
ภูมิ กามภูมิน้ีเปนตอนท่ีทานอธิบายไวยืดยาวท่ีสุด อยางท่ีทําไวใน
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แผนปลิวน้ัน กามภูมิ ๑๑ จัดประเภทเปนอบายภูมิ ๔ และกาม
สุคติภูมิ ๗ ดังน้ี

ก. อบายภมิู ๔ คือ ภูมิท่ีไมมีความเจริญ ฝายขางเสื่อม ไดแก
๑) นรกภูมิ
๒) ติรัจฉานภูมิ
๓) เปรตภูมิ
๔) อสุรกายภูมิ

ใน ไตรภูมิพระรวง อาจจะไมไดแบงหัวขอไวใหเห็นชัดอยางน้ี 
ถาไมจับจัดใหดี ก็อาจจะงงได ฉะน้ันก็ใหทราบวา ๔ ภูมิน้ี เปน
อบายภูมิ เปนฝายขางเสื่อม เปนฝายขางตกลงไป

นรกภูมิ ทานจัดเปนกัณฑท่ีหน่ึง เรียกวา ปฐมกัณฑ
ตรัิจฉานภมู ิวาดวยสตัวเดรัจฉาน เปนกัณฑท่ี ๒ คอืทุตยิกัณฑ
เปรตภูมิ เปนกัณฑท่ี ๓ เรียกวา ตติยกัณฑ และ
อสุรกายภูมิ เปนกัณฑท่ี ๔ เรียกวา จตุตถกัณฑ
ท้ังหมดน้ีเรียกวาเปน อบายภูมิ ๔
ข. กามสุคติภูมิ ซ่ึงอยูในกามภูมิเหมือนกัน เปนกามภูมิ แต

มีคําวา “สุคติ” แทรกเขาไป หมายความวาเปนกามภูมิ แตเปน
ฝายดี เปนฝายสุคติ อบายภูมิน้ันเปนพวกทุคติ เปนฝายไมดี

อันวากามสุคติภูมิน้ีมี ๗ คือ
มนุสสภูมิ ช้ันมนุษย เปนฝายสุคติกัณฑหน่ึง เปนกัณฑท่ี ๕ 

ซ่ึงเปนกัณฑท่ียาวมาก มีเน้ือความพิสดาร ตอจากน้ันก็ถึง
ฉกามาพจรภูมิ ซ่ึงหมายถึงสวรรคระดับกามาพจร (ระดับท่ี

ยังเก่ียวของกับกาม) เรียกเต็มวา ฉกามพจรสวรรค ๖ ช้ัน มีจาตุ-
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มหาราชิกา และดาวดึงส เปนตน ดาวดึงสน้ัน ทานบรรยายไวยาว
เปนพิเศษ แตสวรรคท้ัง ๖ ช้ัน ซ่ึงเรียกวาฉกามาพจรน้ี รวมอยูใน
กัณฑเดียว เปนกัณฑท่ี ๖ เรียกวา ฉัฏฐกัณฑ

ตั้งแตกัณฑท่ี ๑ ถึงกัณฑท่ี ๖ แสดงเร่ืองราวของกามภูมิ ๑๑
ภูมิใหญท่ี ๒ คือ รูปภูมิ หรือ รูปาวจรภูมิ ไดแก รูปพรหม ๑๖ 

ช้ัน ซ่ึงพูดถึงการท่ีจะตองบําเพ็ญสมาธิจนไดฌานสมาบัติแลวไป
เกิด และพูดถึงสุทธาวาสซ่ึงเปนรูปพรหมช้ันพิเศษท่ีเกิดของพระ
อนาคามีอีก ๕ ช้ัน รวมอยูใน ๑๖ ช้ันน้ีดวย เปนช้ันสูงสุดใน ๑๖ 
ช้ัน คือตั้งแตช้ัน ๑๒ เปนตนไป

รูปภูมิท้ังหมดน้ีรวมเขาเปนกัณฑหน่ึง เปนกัณฑท่ี ๗ เรียก
วาสัตตมกัณฑ กัณฑน้ีไมยาวเทาไร รูสึกวาคงจะไมนาสนใจนัก
สําหรับประชาชนท่ัวไป หรือวาเปนเร่ืองท่ียากอยู อาจเปนเพราะ 
เหตุน้ีก็ได จึงอธิบายไวแตพอสังเขป

ภมูใิหญท่ี ๓ คอื อรปูภมิู หรือ อรูปาวจรภมิู ไดแก อรูปพรหม
๔ ช้ัน

ในเร่ืองอรูปพรหม ๔ ช้ันน้ี มีขอยอยอันหน่ึง พูดถึงเร่ือง
ฉัพพรรณรังสี หรือรัศมี ๖ ประการของพระพุทธเจา เพราะเหตุวา
ในน้ันไดพูดถึงวา อรูปพรหมจะรูไดอยางไรวาพระพุทธเจามาอุบัติ 
แลวตอบวา  รูดวยเห็นฉัพพรรณรังสี  เพราะฉะน้ัน  เ ร่ือง
ฉัพพรรณรังสีก็จึงเปนเร่ืองท่ีตองอธิบายข้ึนมา

ถาผูอานแปลกใจวา ทําไมหัวขอบางอยางจึงแทรกมาในท่ี
น้ันๆ ก็พึงทราบวา เพราะมีเหตุอางทําใหตองพูด เหมือนอยางเร่ือง
ท่ีวามาน้ี
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อรูปภูมิจัดเปนกัณฑท่ี ๘ เรียกวา อัฏฐมกัณฑ เปนอันวาจบ
ภูมิ ๓

ท่ีจริง ไตรภมิู แทๆ ก็จบแคน้ี คือครบไตรภูมิแลว แตหนังสือ
ไตรภูมิพระรวง ยังพูดถึงเร่ืองอื่นตอไปอีก

บทตอไปเรียกวา กัณฑท่ี ๙ นวมกัณฑ ตั้งช่ือวา อวินิโภครูป
อวินิโภครูปเปนศัพทของพระอภิธรรม ในท่ีน้ีจะไมอธิบาย แตพูด
อยางงายๆ วาในกัณฑน้ี ตองการพูดถึงโลกแหงวัตถุหรือธรรมชาติ
แวดลอม เพราะในกัณฑท่ีผานๆ มาแลวไดพูดถึงภูมิท้ัง ๓ ซ่ึงเปน
ภูมิของสิ่งท่ีมีชีวิตหรือสัตวโลกในระดับตางๆ มีระดับจิตตางๆ กัน 
พูดงายๆ เปนพวกท่ีมีจิต มีชีวิต ทีน้ีตอจากน้ี จะพูดถึงโลกแหงวัตถุ
บาง คือพูดถึงประดาวัตถุท้ังหลายท่ีมีอยูในภูมิ ๓ เปนท่ีอยูท่ีอาศัย
ของหมูสัตวในภูมิ ๓ น้ันน่ันเอง

จุดมุงหมายท่ีพูดน้ัน ตองการยํ้าใหเห็นวา ไมเฉพาะแตสัตว
ท้ังหลายหรือชาวโลกในช้ันตางๆ เทาน้ัน แมแตโลกแหงวัตถุธรรม
ชาติแวดลอมน้ี ก็มีความไมเท่ียงแทเชนเดียวกัน ฉะน้ัน หัวขอท่ี
ทานต้ังตอนแรกจึงกลาวถึงอนิจจลักษณ แลวตอจากน้ันก็บรรยาย
สภาพแวดลอมวามีอะไรบาง ซ่ึงเปนท่ีตั้งท่ีอาศัยของพวกสัตวโลก
ตางๆ ท่ีไดกลาวมาแลว บรรยายเร่ืองภูเขา แมนํ้า พระอาทิตย พระ
จันทร ดาวนพเคราะห ดวงดาวตางๆ เร่ืองชมพูทวีป ปาหิมพานต 
อะไรตางๆ ซ่ึงเปนโลกแหงวัตถุ

เมื่อบรรยายหมดแลว ทานก็ข้ึนใหมอีกกัณฑหน่ึง เปนกัณฑ
ท่ี ๑๐ ซ่ึงเปนการบรรยายโลกแหงวัตถุตอ แตคราวน้ีพูดถึงการ
วินาศและการอุบัติของโลก กลาวคือสวนท่ีบรรยายไปแลวน้ันเปน
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สภาวะของโลกท่ีพูดใหเห็นวาเปนอยางไร ทีน้ีตอไปก็จะพูดวาโลก
น้ันมีการเกิดข้ึนหรือการดับไปอยางไร มีวิวัฒนาการและการสูญ
สลายเสื่อมไปอยางไร อันน้ีเรียกวาเปนเร่ืองกัลปวินาศและอุบัติ 
ยํ้าใหเห็นอนิจจลักษณะท่ีปรากฏดวยการเกิดข้ึนและดับสลายไป

จบเร่ืองน้ี ก็เปนอันวาหมดสิ้นเร่ืองโลกแหงวัตถุหรือธรรม
ชาติแวดลอม

ข้ึนกัณฑสุดทายเรียกเอกาทสมกัณฑ แปลวา กัณฑท่ี ๑๑ 
แสดงนิพพานกถา คือวาดวยเร่ืองนิพพาน ซ่ึงพนจากไตรภูมิ ไดวง
เล็บไวใหวาเปนโลกุตรภูมิ คือภูมิท่ี ๔

เพราะฉะน้ัน ถาจะดูใหถวนความแลว ไตรภูมิก็ไมใชแคไตร
ภูมิ แตเปนเร่ืองจตุภูมิ หรือภูมิ ๔ คือไมใชเร่ืองภูมิ ๓ เทาน้ัน แตพูด
ถึงการท่ีจะพนไปจากภูมิ ๓ ดวย และเมื่อพนไปจากภูมิ ๓ ก็ถึงภูมิ
ท่ี ๔ เปนโลกุตรภูมิ

ฉะน้ัน ในกัณฑท่ีวาดวยนิพพานน้ี ก็คือพูดถึงโลกุตรภูมิ พูด
ถึงวิธีปฏิบัติเพ่ือจะบรรลุนิพพาน พูดถึงการบรรลุมรรคผลข้ันตางๆ 
มีโสดาปตติมรรค โสดาปตติผล สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล 
อนาคามมิรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล น้ีก็คือครบ
สมบูรณในโลกุตรภูมิ

ขอกลาวเนนเปนขอสังเกตท่ีสําคัญดวยวา การท่ีทานพูดถึง
โลกุตรภูมิน้ี เปนการแสดงถึงเปาหมายของหนังสือไตรภูมิวา ทาน
ผูเรียบเรียงมจุีดมุงหมายอยูในพระทัยชัดเจน วาจะนําผูอานหรือคน
ท่ีรับฟงคําสัง่สอนไปไหน คอืพูดเร่ืองไตรภมู ิ ใหเห็นคุณและโทษของ
ไตรภมู ิ เพ่ือใหหลดุพนจากไตรภมู ิจะไดบรรลถึุงจตตุถภมู ิ (ภมูท่ีิ ๔) 



ไตรภูมิพระรวง๘

อนัไดแกโลกุตรภมู ิอนัน้ีเปนขอสงัเกตท่ีจะพูดช้ีแจงตอไป
อน่ึง พึงทราบดวยวา แทจริงน้ัน คําวา “ภูมิ” ในความหมาย

ท่ีเครงครัด ไดแก ระดับของจิตใจ แตเมื่อใชหลวมลงมาหนอย ก็
คลุมถึงช้ันหรือโลกของสัตวจําพวกท่ีมีจิตใจอยูในระดับน้ันๆ และ
ในท่ีน้ี ทานก็ใชคําวาภูมิในความหมายแบบหลวมหนอยน้ี

นอกจากน้ัน ถามองเรื่องท้ังหมดบนฐานของหลักอภิธรรม ท่ี
จําแนกประดาสิ่งท้ังหลายท่ีมีอยูจริง (ปรมัตถธรรม) เปน ๔ 
ประเภท คือ จิต เจตสิก (คุณสมบัติและอาการของจิต) รูป และ
นิพพาน ก็จะเห็นวา หนังสือไตรภูมิพระรวงน้ี ลําดับเน้ือความตาม
หลักอภิธรรมน้ัน คือ ไตรภูมิเปนเร่ืองของจิตและเจตสิก แลวมา
ถึงอวินิโภครูปก็คือรูป ในท่ีสุดก็จบท่ีขอสุดทายคือนิพพาน

เมื่อจบนิพพานกถา ก็เปนอวสานพจน (คําลงทาย หรือ
กลาวปดเร่ือง) ในอวสานพจนก็จะจบลงท่ีบอกถึงอานิสงสของการ
ฟงไตรภูมิ วาจะทําใหไดทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติ คือจุดมุง
หมายอยูท่ีการบรรลุนิพพาน หรือถายัง ในระหวางน้ันก็มีความ
หวังท่ีจะไดพบพระศรีอาริย

เขาใจวา ตอนท่ีวาดวยอานิสงสน้ี เปนสวนท่ีมีอิทธิพล
สําคัญในทางศีลธรรมของสังคมไทย เปนจุดท่ีนาสังเกต

ขอพูดถึงแนวหรือเคาโครงยอๆ แคน้ี
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ขอสังเกตท่ัวไปท่ีชวยใหเขาใจไตรภูมิ

ยกผลข้ึนมาต้ัง แลวสืบยอนไปบอกเหตุ
ในการศึกษาเร่ืองไตรภูมิ มีแงท่ีจะพูดในทางหลักธรรมอยาง

เชน ศึกษาโดยเทียบกับหลักธรรมหมวดอื่นของพระพุทธศาสนา 
ขอยกตัวอยาง เมื่อมองในแงปฏิจจสมุปบาทหรือปจจยาการ

ปฏิจจสมุปบาทน้ีพูดอยางยอๆ ทานจัดเปนไตรวัฏฏ หรือ
วัฏฏะ ๓ คือ กิเลส กรรม และวิบาก

กิเลส คือความช่ัวตางๆ ท่ีมีอยูในใจ สิ่งท่ีทําใหใจเศราหมอง 
มีความโลภ ความโกรธ ความหลง เปนตน

กรรม คอืการกระทํา ไดแกการกระทําท่ีเน่ืองมาจากกิเลส จิต
ใจท่ีประกอบดวยกิเลสน้ันมีเจตนาประกอบดวยความโลภ เปนตน
เมือ่ทําอะไรไปดวยความโลภ ก็อาจเกิดโทษทุจริต เชนไปลักของเขา 
หรือถาใจประกอบดวยโทสะ ความโกรธ ความคิดประทุษรายก็จะ
ไปทําลายผูอื่น ไปฆาฟนเขา หรือประกอบดวยโมหะ ก็จะมีความ
ลุมหลง อันน้ีเปนตนเหตุ แลวจะไดรับผล ซ่ึงเรียกวาวิบาก

วิบาก คือผลท่ีวา เมื่อทําช่ัว ก็ประสบผลใหชีวิตเสื่อมเสีย
คุณภาพ เปนความหยาบทราม ความทุกข ความเดือดรอน หรือถา
ทํากรรมดี ก็ไดประสบผลดี ใหชีวิตเจริญงอกงาม เพ่ิมพูนคุณภาพ 
เปนความสุข ถามองเปนรูปธรรมใหชัด ก็คือไปเกิดในภพภูมิตางๆ 
ท่ีดีและไมดี เพราะภพภูมิตางๆ น้ันเปนท่ีเกิด ท่ีประสบผล ท่ีไดรับ
วิบากของการกระทํา
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ถามองในแงของกเิลส กรรม วิบาก เราจะเห็นวาเร่ืองไตรภมูน้ีิ
เร่ิมตนดวยวิบาก คือในไตรวัฏฏน้ัน จับเอาวิบาก เอาผลเปนจุดเร่ิม
ตนกอน คือเร่ิมดวยสภาพท่ีเปนวิบากท่ีเราจะไดรับ เพราะการไป
เกิดในอบาย เชน เกิดในนรก ก็ดี ไปเกิดในสุคติมีมนุษย เปนตน 
ตลอดจนสวรรคตางๆ เปนเทพ เปนพรหม ไมวารูปพรหม อรูป
พรหม ก็ดี ท้ังหมดน้ีเปนเร่ืองของวิบาก

จากน้ันจึงสืบสาวตอไปวา การท่ีไดผลอยางน้ันๆ เกิดจากทํา
กรรมอะไร คลายๆ ทานยกเอาปรากฏการณข้ึนมาพูดกอน เมื่อพูด
ถึงปรากฏการณท่ีเปนผลคือวิบาก แลวจึงสืบสาวลงไปหากรรมท่ี
เปนเหตุคือการกระทํา

ตอจากน้ันก็จะพูดถึงกิเลสท่ีเปนตัวประกอบ ปรุงแตง ซ่ึง
เปนเหตุใหทํากรรมน้ันๆ ท้ังน้ีจุดเนนอยูท่ีกรรมท่ีเปนเหตุใหไดรับ
ผลน้ันๆ น่ีเปนตัวอยางการวินิจฉัยในแงหลักกิเลส กรรม วิบาก

ไตรภูมิพระรวง น้ี ก็เปนแนวการเขียนคําสอนในทางพุทธ
ศาสนาแบบหน่ึง คือเร่ิมดวยสวนท่ีเปนวิบาก ซ่ึงเปนแนวหนึ่งเทา
น้ันในการเขียน น่ีเปนขอสังเกตอันหน่ึง

เปรียบเทียบกับภูมิหลัง คือศาสนาพราหมณ

ตอไปท่ีควรจะต้ังขอสังเกตอีก ก็คือ การท่ีเราจะเขาใจหลัก
ธรรมในทางพุทธศาสนาไดชัดเจน แมแตในระดับศีลธรรม จะตอง
มีการเปรียบเทียบกับภูมิหลังดวย

ภูมิหลังท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนท่ีมาใหเกิดพุทธศาสนา คือ
ศาสนาพราหมณ พระพุทธเจาอุบัติทามกลางสังคมท่ีศาสนา
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พราหมณมีอิทธิพลครอบคลุมท่ัว แตไมทรงเห็นดวยกับหลักความ
เช่ือและการปฏิบัติมากมายหลายอยางของพราหมณ จึงทรงสอน
คัดคาน พูดไดในแงหน่ึงวา พระพุทธศาสนาเกิดมาเพ่ือขัดแยง 
ตอบโต หักลางคําสอนของพราหมณ ฉะน้ันหลักธรรมและคําศัพท
ตางๆ เก่ียวกับพระพุทธศาสนา จึงมีมากมายท่ีเหมือนกับใน
ศาสนาพราหมณ

เปนธรรมดาท่ีวา ในภูมหิลังและสภาพแวดลอมอยางน้ัน คํา
ศัพทท่ีประชาชนเขาพูดกันอยางไร พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนมาก็
ตองใชคําเหลาน้ัน ฉะน้ันโดยท่ัวไปเราจะพูดวา พุทธศาสนาไดรับ
อิทธิพลจากศาสนาพราหมณ แตการพูดเพียงวาไดรับอิทธิพลน้ีไม
พอ เราจะตองพูดตอไปดวยวา พระพุทธศาสนาน้ันเกิดข้ึนเพ่ือจะ
หักลางคําสอนของพราหมณเปนสวนสําคัญ และเมื่อจะหักลาง
หรือโตแยงคําสอนของพราหมณ จึงตองยกเอาถอยคําท่ีเปนคํา
สอนของพราหมณน้ันข้ึนมาวิเคราะหวิจารณ

ฉะน้ัน อะไรก็ตามท่ีพูดดวยคําศัพทเดียวกัน ก็จะมีความ
หมายตางกัน เชน เร่ืองกรรม เปนตน

กรรมในศาสนาพราหมณก็มี ศาสนาอื่นในอินเดียก็มีเร่ือง
กรรม ศาสนาเชนหรอืของนิครนถนาฏบุตรก็มีเร่ืองกรรม

แตกรรมในศาสนาพราหมณมีไวเพ่ือสนับสนุนเร่ืองวรรณสี่ 
สวนพุทธศาสนาสอนหลักกรรมเพื่อหักลางระบบวรรณะส่ี กรรมใน
ศาสนาเชนเปนลัทธิกรรมเกา สวนหลักกรรมในพุทธศาสนามุงให
กระทําการอันจะใหเกิดผลดีตรงตามเหตุปจจัย

อันน้ีจะตองเขาใจใหชัดเจน เมื่อมองหลักคําสอนในพุทธ
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ศาสนาจะตองเห็นลักษณะท่ัวไปอยางน้ี
ศาสนาพราหมณสอนหลักกรรมเพื่อใหเช่ือวา การท่ีมาเกิด

ในวรรณะส่ี เปนกษัตริย เปนพราหมณ เปนแพศย เปนศูทร ก็
เพราะวาทานไดทํากรรมท่ีจะใหมันเปนอยางน้ัน ดังน้ัน ถาทาน
เกิดมาในวรรณะไหน ทานก็ตองยอมรับสภาพท่ีทานเปนอยู และ
ทานมีหนาท่ีประจําวรรณะซ่ึงทานตองทําตามใหดีท่ีสุด

ตัวอยางเชน สิทธิของวรรณะศูทรมีจํากัดแคน้ี ทานก็ตองทํา
อยูในขอบเขตเทาน้ี และเมื่อทําอยางน้ันแลว ก็นับวาเปนกรรมดี
ของทาน เมื่อทําตามหนาท่ีของวรรณะศูทรดีแลว ทานก็มีทาง มี
ความหวังท่ีจะไปเกิดดีข้ึนตอไปในชาติเบ้ืองหนา อาจจะไปเกิดใน
วรรณะสูงข้ึน และมีทางท่ีจะเจริญกาวหนา บรรลุโมกษะ ไดหลุด
พน ไดเขาถึงพรหมได แตตราบใดท่ีทานยังเปนคนวรรณะศูทร 
ชาติน้ีท้ังชาติ ทานไมมีทางท่ีจะไดเจริญกาวหนาในทางจิตใจ ไมมี
ทางท่ีจะไดศึกษาพระเวท ไมมีทางท่ีจะบรรลุเขาถึงพรหม

แตพระพุทธศาสนาสอนหลักกรรมเพื่อหักลางวรรณะสี่น้ี 
พระพุทธศาสนาสอนวา คนเราจะสูงและตํ่าทรามประเสริฐไมได
อยูท่ีชาติกําเนิด ใครทํากรรมดี คนน้ันก็เปนคนดี ทํากรรมช่ัวก็เปน
คนช่ัว เมื่อทานประพฤติปฏิบัติดี ทานมีความเพียรพยายามใชสติ
ปญญา ทานก็สามารถบรรลุธรรมได เปนพระอรหันตได ไมวาจะ
อยูในวรรณะไหน

ฉะน้ัน คําสอนเร่ืองเดียวกัน คําศัพทเดียวกัน แตมีความ
หมายตางกัน

ขอยํ้าวา ความรูความเขาใจในหลักการท่ีกลาวมาน้ี มีความ
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สําคัญอยางย่ิง โดยเฉพาะสําหรับการศึกษาเชิงประวัติศาสตร เพ่ือ
จะไดรูจักสิ่งท่ีตนศึกษาอยางถองแทตลอดสายวา ความรูเขาใจ
และความคิดมีความเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางไร มีวิวัฒนาการ
คือความเจริญคลี่คลาย หรือสังวัฏฏนาการ คือความเสื่อมลด
หดหายไปในแนวทางใด

การศึกษาประวัติศาสตรแบบชํานาญพิเศษเฉพาะดาน มักมี
จุดออนหรือขอบกพรองอยางสําคัญตรงท่ีวา ทําใหรูจักแตเหตุ
การณหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน แตไมรูจักเน้ือตัวของสิ่งท่ี
เปลี่ยนแปลง เพราะไมศึกษาอยางสัมพันธกับความรูดานอื่น ทํา
ใหรูไมถองแท ไมตลอดสาย หรือถึงกับเขาใจผิด

อีกประการหน่ึง เหตุการณ สภาพ หรือภาพ ตลอดจนความ
คิดความเช่ือถือ ท่ีปรากฏอยู ณ จุดใดจุดหน่ึงในกระแสของประวัติ
ศาสตร ยอมเปนผลรวมของความเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยา 
พรอมท้ังอิทธิพลของเหตุปจจัยตางๆ ท่ีเขามากระทบและเก่ียวของ
ตลอดเวลายาวนาน การจับเอาภาพหรือผลรวมน้ันมากลาวถึงวา
เปนอันน้ันอันน้ี โดยไมโยงถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนและหลัก
ตนเดิมท่ีตางออกไป ยอมจัดไดวาเปนการศึกษาประวัติศาสตร
อยางหยุดน่ิง และจะกอใหเกิดความหลงผิดไดเปนอันมาก

ยกตัวอยาง เชน เมื่อศึกษาเก่ียวกับพุทธศาสนา บางทีก็ถึง
กับสรุปเอาความเช่ือถือเก่ียวกับพุทธศาสนาท่ีเปนไปอยูในสังคม
บางสวนของยุคสมัยน้ันๆ วาเปนตัวพุทธศาสนาจริงๆ ในเชิง
อภิปรัชญาไปก็มี ซ่ึงนับเปนความผิดพลาดอยางย่ิง

ย่ิงถาเปนผูศึกษาประวัติศาสตรอยางมีเปาหมายในเชิงสราง
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สรรคสังคมดวยแลว การรูเขาใจหลักความจริงท่ีเปนภูมิหลังของสิ่ง
ท่ีอยูในเหตุการณแหงความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร ก็ย่ิงมี
ความสําคัญมากย่ิงข้ึน เพราะถาไมรูหลักการตนเดิมท่ีเปนพ้ืนฐาน 
ก็จะมองไมเห็น ไมเขาใจความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางประวัติ
ศาสตรอยางชัดเจน

การรูความจริงท่ีเปนภูมิหลัง จะเปนเคร่ืองประกันไมให
กลายเปนผูมีทัศนะแบบหยุดน่ิง ซ่ึงงมงายอยูภายใตความครอบงํา
ของความคิด ท่ีปรากฏอยูท่ีจุดจําเพาะจุดใดจุดหน่ึงของประวัติ
ศาสตร จะไดมีความรูความเขาใจท่ีมองเห็นตลอดสาย และมี
เคร่ืองมือตรวจสอบท่ีทําใหมีความเปนอิสระ สามารถหันไปนําเอา
หลักการท่ีเปนตัวจริงมาใชใหบังเกิดประโยชนอยางรูเทาทันตอ
สภาพปจจุบันในขณะน้ันๆ ท่ีไดรับอิทธิพลจากความเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร ซ่ึงจะทําใหไดท้ังความเหมาะสม
พอดี และความถูกตองเปนจริง

ขอยํ้าจุดน้ี เพราะถาจะมองหรือศึกษาไตรภูมิพระรวง ก็มิได
สนใจในแงวิชาการเพียงวาไตรภูมิพระรวงคืออะไร แตมองในแงวา
จะไดคติอะไรจากไตรภูมิพระรวง ท่ีจะนํามาใชประโยชนในปจจุบัน  
และมิได เห็นวา   การจับไดตัวความคิดท่ีเปนผลรวมของ
วิวัฒนาการทางประวัติศาสตรเปนสิ่งท่ีเพียงพอ แตจะตองสืบสาว
ใหไดดวยวา ตนเดิมของความคิดน้ันเปนอยางไร และเปลี่ยนแปลง
มาอยางไร

ขอยํ้าอีกคร้ังหน่ึงวา พึงระวังการศึกษาประวัติศาสตร ท่ีไมรู
ความจริงท่ีเปนพ้ืนฐานของประวัติศาสตร จะตกอยูภายใตความ
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ครอบงําของประวัติศาสตร และจะทําใหมีทาทีแหงการมองประวัติ
ศาสตร อยางไรความคิดสรางสรรค

เร่ืองไตรภูมิก็เชนเดียวกัน พุทธศาสนามีเร่ืองเขาพระสุเมรุ
อะไรตางๆ ซ่ึงเราบอกวามีอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ แตวา
คติของพระพุทธศาสนาไมไดเหมือนกับของพราหมณ รายละเอียด
ก็ตางกัน เชน ในการจัดระบบ เมื่อบอกวาเขาพระสุเมรุเปนแกน
กลางของจักรวาลแลว ในการบรรยายเร่ืองจักรวาลวิทยาของพระ
อรรถกถาจารยก็จะพูดถึงวา บนยอดเขาพระสุเมรุน้ันมีสวรรคของ
พระอินทรตั้งอยู ตอจากน้ัน ขางบนเหนือข้ึนไปก็มีพรหมช้ันตางๆ 
สูงข้ึนถัดไปเร่ือยตามลําดับ ต่ําลงมาจากยอดน้ัน ขางเขาพระสุเมรุ
ก็มีสวรรคช้ันทาวมหาราชสี่หรือจาตุมหาราชิกา แลวตํ่าลงไปท่ีเชิง
เขาพระสุเมรุก็มีภพของพวกอมนุษย พวกอสูร ใตลงไปมีพวกนาค
พิภพ ใตดินลงไปมีนรกตางๆ

ในการบรรยายสิ่งเหลาน้ี มีขอแตกตางกับศาสนาพราหมณ
อยูแลว เชน ในศาสนาพราหมณถือวา เขาพระสุเมรุเปนแกนกลาง
ของจักรวาลเหมือนกัน แตเขาบอกวาสวรรคของพระอินทรไมได
อยูบนยอดเขาพระสุเมรุ สวรรคของพระอินทรน้ันไปอยูทางทิศ
เหนือ คือทางดานเหนือของเขาพระสุเมรุ สวนทางทิศใตก็มีสวรรค
ของเทพผูย่ิงใหญท่ีมาเจริญข้ึนภายหลัง อยางพระวิษณุ พระศิวะ 
เรียกวาไวกูณฐและไกรลาส ตลอดจนสวรรคอะไรอื่นๆ ซ่ึงมี
ลักษณะท่ีแตกตางกันไป แตอันน้ีเปนเร่ืองรายละเอียดท่ีไมตองถือ
เปนสําคัญนัก

ในสาระสําคัญ จักรวาลวิทยาของพราหมณกับพุทธมีความ
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แตกตางกันหลายประการ เชน อยางเร่ืองพระอินทร
พระอินทรในฝายของศาสนาพราหมณ เปนเทพพวกนักรบ 

ตอมาพระอินทรน้ี ก็เสื่อมลงกลายเปนเทพท่ีไดประพฤติช่ัวเสีย
หาย แลวตอมาก็มีเทพผูอื่นเปนใหญข้ึนแทน เปนพระวิษณุ พระ
ศิวะ ซ่ึงเปนผูย่ิงใหญข้ึนมาภายหลัง แตอยางไรก็ตาม เทพเหลาน้ีก็
เปนพวกอมร เปนพวกท่ีไมตาย ใครไดไปอยูกับพระนารายณ พระ
อิศวร ก็ไดมีชีวิตนิรันดร

ทีน้ี ในทางพุทธศาสนา คติเร่ืองน้ีแตกตางออกไป พระอินทร
กลายเปนเทพท่ีเปนผูพิทักษ ปกปองความดี คอยตามรักษาคนดี
และพระอินทรก็เปนตําแหนง ตองเกิด ตาย มีอายุ ไมไดเท่ียงแท
นิรันดร ใครทําดี ใครเปนนักสังคมสงเคราะห อยางมฆมาณพ ซ่ึง
เปนนักบําเพ็ญประโยชนชักชวนพวกเพ่ือนๆ จํานวน ๓๒ คนมาชวย
กันกวาดสถานท่ี มาชวยสรางท่ีพักคนเดินทาง ทํากิจการสาธารณ-
ประโยชน แลวก็ไดไปเกิดเปนพระอินทร เมื่อหมดบุญแลวก็ไปหมุน
เวียนเวียนวายตายเกิดอีก ผูอื่นท่ีทําความดี ก็ไปเกิดเปนพระอินทร
ตอไป แลวก็ไปทําหนาท่ีน้ัน เปนตําแหนง ไมเหมือนศาสนา
พราหมณ ท่ีวาอยูมาอยางไรก็อยูไปอยางน้ัน ตลอดนิรันดร

ขอสําคัญก็คือวา ในทางพุทธศาสนาถือวา สวรรคไมวาช้ัน
ไหน จนกระท่ังถึงพระพรหม ก็ลวนไมเท่ียง ไมไดอยูนิรันดร จะตอง
หมุนเวียนวายตายเกิดไดตลอดไป เกิดสูงเปนพระพรหม ตอไป
อาจจะตกลงมาเกิดเปนมนุษย มนุษยทําความช่ัวไปเกิดในนรก 
หรือไปเปนเปรตอีกก็ได หมุนเวียนเปลี่ยนไปเร่ือย เปนความเสมอ
ภาคกันอยางหน่ึง
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พระพุทธศาสนาสอนวา การท่ีจะประสบความดีสูงสุดไดน้ัน 
จะตองหลดุพนจากภพภมูเิหลาน้ีท้ังหมด ฉะน้ันจึงสอนอกีข้ันหน่ึง คอื
พนจากภพภมูขิองพวกสวรรค เทพ พรหม เหลาน้ี ไปถึงโลกตุรภมิู

พูดอกีอยางหน่ึงวา จุดสนใจของพทุธศาสนาไมใชอยูท่ีเขาพระ
สเุมรุ หรือยอดเขาพระสเุมรุ แตอยูเหนือเลยยอดเขาพระสุเมรุข้ึนไป

ฉะน้ัน คติเร่ืองเขาพระสุเมรุเปนท่ีประทับของพวกเทพ พวก
อินทร พวกพรหมอะไรตางๆ ในคติพุทธศาสนาไมถือเปนสิ้นสุด แต
พระพุทธศาสนามีจุดมุงหมายเพ่ือท่ีจะแสดงใหเห็นวา ภูมิเหลาน้ี
เปนเพียงข้ันตอนตางๆ ในสังสารวัฏ และจะตองสิ้นสุดลง เราจะ
ตองหาทางใหพนไปจากสวรรค พนเหนือพระพรหม ตลอดจนภพ
ภูมิท่ีเกิดท้ังปวงอีกทีหน่ึง และน่ีคือคติพุทธศาสนาท่ีตางออกไป ซ่ึง
คติน้ีก็แสดงออกมาในเรื่อง ไตรภูมิพระรวง ดวย

พูดอยางรวบรัดวา จุดหมายของศาสนาพราหมณ คือใหไป
เกิดมีชีวิตนิรันดรอยูกับพระพรหมหรือเทพสูงสุด ท่ีสถิตบนยอดสุด
ของจักรวาล แตจุดหมายของพุทธศาสนาตองการขามพนจักรวาล
ลอยเหนือเทพพรหมท้ังหมด

พูดอีกอยางหน่ึงวา จุดหมายสูงสุดของพราหมณ คือการข้ึน
ใหถึงจุดสูงสุดของไตรภูมิ สวนจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนา คือ
การพนออกไปไดจากไตรภูมิ

จึงวา การมองดูไตรภูมิ ไมควรจะมายุติอยูแคเร่ืองนรก 
สวรรค และไมพึงเขาใจวา ไตรภูมิใหคุณคาสูงสุดแกทรัพยสมบัติ 
ยศ สุข ไมวาของจอมกษัตริยในช้ันมนุษย หรือของเทพสูงสุดใน
สรวงสวรรค
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สาระท่ีมุงไปใหพนไตรภูมิ
วาท่ีจริง ขอความในบทพระนิพนธเร่ืองไตรภูมิน้ี ก็แสดงจุด

มุงหมาย หรือความรูสึกน้ีไวชัดเจนทีเดียว ขอใหดูวา ในเมื่อทาน
บรรยายเร่ืองความสุขของพระเจาจักรพรรดิ ก็ดี บรรยายความรุง
เร่ืองของสวรรค ความย่ิงใหญของพรหม ก็ดี แลวในท่ีสุด ถึงตอน
ทายทานจะบอกวา แมวาจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ แมวาจะเปน
เทพ อินทร พรหมตางๆ ย่ิงใหญมีความสุขปานน้ัน ก็ไมเท่ียงแท ใน
ท่ีสุดก็จะตองมลายสูญสิ้น จึงควรจะแสวงหาสิ่งท่ีดีย่ิงกวาน้ัน คือ
พระนิพพาน สาระท่ีวาน้ี เปนคติท่ีมีสอดแทรกอยูตลอดใน ไตรภูมิ
พระรวง เปนท่ีนาสังเกตมากทีเดียว

ท้ังน้ี จะขอยกตัวอยาง เชนเร่ืองเกี่ยวกับพระเจาจักรพรรดิใน
หนา ๗๒ ตอนตน จะลองอานใหฟงเปนการสรุปเร่ืองพระเจา
จักรพรรดิราช ทานบรรยายความย่ิงใหญ ความสุขตางๆ ของพระ
เจาจักรพรรดิ ท่ีเปนสุดยอดในมนุสสภูมิ แลวทายท่ีสุดทานก็ลง
ทายบอกวา

แมนเถิงวาพระญามหาจักรพรรดิราชองคผูมีบุญแลว 
สิปราบไดทั้งสี่แผนดินด่ังน้ีไส ยังวารูเถิงแกทิวงคตแลว
แลวายังมิตั้งอยูหม้ันคงได ยังรูหวายไปมาในสงสารนี้ไส 
ใจบมิพนจากความทุกขในสังสารวัฏน้ี เม่ือใดไดเถิงแก
นฤพานแลวไส จึงพนจากทุกขทั้งหลายในสังสารวัฏน้ี
แล พรรณนาเถิงพระญามหาจักรพรรดิราชแลวเทาน้ีแล

น่ีแสดงถึงจุดมุงหมายของทานผูประพันธ จึงลงทายอยางน้ี 
ไมเฉพาะแตเร่ืองพระเจาจักรพรรดิ
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ตอไปเร่ืองโชติกเศรษฐี หนา ๘๙ โชติกเศรษฐีน้ันเปนผูมี
ทรัพยสมบัติมาก มีสัตตพิธรัตนะ คือรัตนะท้ัง ๗ ประการ มีความ
รุงเรืองเหลือประมาณ แลวเปนอยางไร ในท่ีสุดก็บอกวา

เม่ือน้ัน จิงโชตกิเศรษฐโีกนเกลาเขาบวชในศาสนาพระ
พุทธเิจา แลวก็ลเุถงิอรหัตตผลอําพนดวยพระปฏสิมัภิทา-
ญาณ แลมีนามอันปรากฏ (วา) เจาโชตกิเถรแล

น่ีก็เปนคติท่ีบงชัดวาอะไรท่ีจะใหเปนจุดมุงหมาย เปนเปา
หมายสูงสุด ขอใหดูตอไปอีกในเร่ืองเกี่ยวกับเทวดา

สรุปเร่ืองเทวดา ในหนา ๑๑๔ เมื่อพูดถึงเร่ืองเทวดาในชั้น
กามาพจร กอนท่ีจะข้ึนรูปาวจร ทานก็บอกวา

อันวาคณะเทพยดาทัง้หลาย แลมีสขุสมบตัปิานด่ังน้ี
ไสก็ดีแล แลวายงัรูสิน้จากความสขุสมบตัไิส อยาวาแต
มนุษยเราทานทัง้หลาย แลจะหม้ันคงแกสมบตัแิลอายสุม
อยูไดเลย เหตด่ัุงนัน้แล จิงองคพระพุทธเิจาก็ดี แลพระ
ปตเยกโพธเิจาก็ดี พระอรหันตาขณีาสพเจาทัง้หลายก็ดี 
ทานจิงมิใครปรารถนาแกสขุสมบตัใินสงสารน้ีแล ทานจิง
เสด็จไปสูนิพพานสขุเพราะเพ่ือด่ังนีแ้ล

น่ีเปนขอสรุปในกามาพจรสวรรค
พึงสังเกตวา ทานพรรณนาความม่ังคั่งย่ิงใหญโออาแสนสุข

สําราญของอัครมหาเศรษฐีและพระเจาจักรพรรดิ ตลอดจนแดน
สวรรคช้ันสูง ใหเลิศหรูโอฬารท่ีสุดอยางย่ิงลนพนประมาณ  เสร็จ
แลวจึงหักความรูสึกอยางแรง โดยจบลงดวยความสิ้นสลายตาม
หลักอนิจจัง ถาวาตามหลักก็คือ เพ่ือใหเกิดสังเวคะ ท่ีอยางนอย
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เตือนใหเกิดความไมประมาท ไมลุมหลงมัวเมา เรงทํากรรมดี ถา
เหนือกวาน้ัน ก็จะไดสลัดขามพนข้ึนไปใหถึงโลกุตรภูมิ

แนววิธีท่ีวาน้ี อยางในเร่ืองโชติกเศรษฐี ทานผูประพันธคงได
แบบอยางจากพระไตรปฎกน่ันเอง  ดังเชน  ในมหาสุทัสสนสูตร   
(ที.ม.๑๐/๑๘๕-๖/๒๒๕-๘) ตลอดจนพุทธประวัติยอ (โคตมพุทธวงส, 
ขุ.พุทฺธ.๓๓/๒๖/๕๔๓)

ตอไป สวรรคท้ังหมดยังมีสรุปอีกทีในหนา ๑๒๔ ตอนท่ีจะ
ข้ึนอวินิโภครูป ในกัณฑท่ี ๙ ยอหนาสุดทายก็บอกวา

ฝงูสตัวทัง้หลายอันเกดิในไตรภพนี ้ แมนวามียศศกัด์ิ
สมบตัก็ิดี คอืด่ังวาพระญามหาจกัรพรรดิราชนัน้ก็ดี ด่ัง
พระอินทรเจาไตรตรึงษพิภพกดี็ ด่ังพระพรหมกดี็ ทัง้นีบ้
หอนยนือยูหม้ันคงในยศศกัด์ิสมบตัไิดเลยสกัคาบ เทยีร
ยอมรูฉบิหาย รูตายจาก รูพลดัพรากจากสมบตัน้ัินแล อัน
วาพระอินทรก็ดี พระพรหมกดี็ คร้ันวาเถงิเม่ือสิน้แกอายุ
แลว ก็เทยีรยอมทองเท่ียวเวยีนไปมาในไตรภพนีบ้รูแลว
เลยสักคาบ บางคาบเลาไปเกิดในจตรุาบายแลวาไดทน
ทกุขเวทนามากนกัหนาก็มี

คติท่ีสรุปเก่ียวกับเร่ืองความย่ิงใหญของทิพยสมบัติตางๆ 
เปนอยางน้ีทุกตอน จะอานขอความท่ีแสดงใหเห็นจุดเนนน้ีอยาง
ชัดเจน ในตอนสรุปอวินิโภครูป หนา ๑๒๖ ก็จะมีพูดอีกในยอหนาท่ี 
๒ บอกวา

อยาวาแตสัตวอันมีใจแลบมิรูหายเลย จะเร่ิมด่ังวา
แผนดินแลภูเขาแลนํ้าแลถ้ําเถื่อนทั้งหลายอันมีแตอวินิ-
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โภครูป แลหาจิตบมิไดด่ังน้ันก็ดีสิ ยังวารูฉิบหายแลบมิ
เที่ยงบมิแทสักอันเลย

หนา ๑๓๙ ก็จะชัดย่ิงข้ึนอีก ในยอหนาท่ี ๓ บอกวา

อันวาแผนดินก็ดี แมนํ้าก็ดี ฝูงไมไลอันมีพรรณใหญ
แลสูงงามด่ังกลาวมานี้แล อันวาหาจิตแลหาชีวิตบมิได
ด่ังน้ีก็ดี เทาทีว่ามีแตอวนิิโภครปู ๘ อัน ปฐว ีอาปะ เตชะ
วายะ วัณณะ คันธะ รสะ โอชา ก็ยังวาเถิงที่อันรูฉิบหาย 
บหอนตั้งอยูหม้ันคงตรงเที่ยงไดเลย อยาวาแกฝูงสัตว
อันมีจิตแลวาจะตั้งอยูหม้ันคงตรงเที่ยงไดเลย แลดูกร
สัปบุรุษทั้งหลาย เรงพิจารณาเห็นซึ่งอนิจจสังขารสุข
ภาพนี้แล ระลึกตรึงเอาใจใสเรงกระทําบุญใหทานรักษา
ศีลเมตตาภาวนา เอาอาตมไปสูอมตยมหานครนิพพาน
น้ัน อันปราศจากทุกข ปราศจากโศก ปราศจากโรคภัย 
บมีไข บมีเจ็บ แลบมิรูเถา มิรูแก บมิรูตาย บมิรูฉิบหาย 
ความสบายรอดได จอดที่นิพพานอันสนุกน์ิสุขศานตยืน
ยงหม้ันคงตรงเที่ยง แตสถานนิพพานนี้ดีหลีทุกเม่ือแล

หนา ๑๔๙ อยากใหเห็นจุดเนนน้ีอีก จะพูดถึงนิพพานโดย
ตรงทีเดียว นิพพานกถา บรรยายถึงความสุข ดังน้ี

อันวานิพพานสมบัติน้ีสนุกน์ิสุขเขษมนักหนา หาที่
จะปานบมิไดเลย สมบัติอินทรพรหมทั้งหลายก็ดี ถาจะ
เอามาเปรียบดวยสมบัตินิพพานนั้น ประดุจเอาห่ิงหอย
เปรียบพระจันทร ถามิด่ังน้ันดุจนํ้าอันติดอยูบนปลาย
ผม แลมาเปรียบดวยน้ํามหาสมุทรอันลึกได ๘๔,๐๐๐ 
โยชน ผิบมิดังน้ัน ดุจเอาดินธุลีน้ันมาเปรียบดวยเขา
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พระสุเมรุ จักรรัตนวรอันประเสริฐแหงนิพพานนั้นบมิ
ถวนไดเลย สมบัติในนิพพานนั้นสุขพนประมาณ แลวา
หาอันจะเปรียบบมิได บมิรูเปนอาพาธพยาธิสิ่งใด บมิรู
เถา บมิรูแก บมิรูตาย บมิรูฉิบหาย บมิรูพลัดพรากจาก
กันสักอัน สมบัติยิ่งมนุษยโลกแลเทวโลกพรหมโลก

เปนอันวา ไตรภูมิฯ พรรณนาเร่ืองดี-ราย ขอดี-ดอย ตั้งแตภูมิ
ต่ําสุด ถึงภูมิสูงสุด จนพนไปไดจากภูมิท้ังหมดในท่ีสุด

แนวการบรรยายอยางน้ี เทียบไดกับหลักอนุปุพพิกถาของ
พระพุทธเจา คือหลักการสอนอยางหน่ึงท่ีพระองคตรัสสอนไปตาม
ลําดับความลุมลึก ซ่ึงมี ๕ ข้ันตอน

เร่ิมดวย ทาน ชักชวนใหทานเผื่อแผแบงปน แลวกลาวถึงศีล
ใหประพฤติดี บําเพ็ญศีล ถึงสัคคะ ก็จะไดผลท่ีนาปรารถนา ไดเกิด
ในสวรรค มีความสุขอะไรตางๆ ท่ีเปนผลดี ขอสี่ กามาทีนวะ เมื่อ
ไดผลจากสวรรคมีความสุขจากกามแลว ตอจากน้ันก็บรรยายโทษ
ของกามบางวา กามน้ันมีโทษอยางไร วาไมเท่ียงแท ไมคงอยู 
ย่ังยืนอะไรทํานองน้ี

เสร็จแลวก็จะไปถึงขอสุดทาย เนกขัมมานิสังสะ กลาวถึง
อานิสงสของการปลีกหลีกออกจากอามิสท่ีไมเท่ียงแทถาวร ท่ีเปน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาน้ัน เสร็จแลวก็ตรัสอริยสัจ ๔

แนวของ ไตรภูมพิระรวง น้ี มองในแงหน่ึงก็จะเปนอยางน้ัน คอื
เปนแนวของอนุปุพพิกถา ซ่ึงเปนวิธีสอนของพระพุทธศาสนาอยาง
หน่ึง

ฉะน้ัน เมือ่มองตามน้ีแลว เห็นวาทานผูประพนัธมเีปาหมายใน
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ใจท่ีชัดเจนตามคตขิองพระพทุธศาสนา และอทิธพิลในเร่ืองน้ีก็มมีา
ในสงัคมไทย อยางคนในสมยัโบราณเขาถวายทาน เขาไมไดหวังแค
สวรรคเทาน้ัน คําถวายทานเกาๆ เขาจะลงทายวา นิพฺพานปจฺจโย 
โหตุ ขอใหเปนปจจัยแกพระนิพพาน ทีน้ีเราลืมกันไป กลายเปนวา
คนสมัยน้ีกลับแคบลงกวาสมัยกอน

เด๋ียวน้ีเราจะพูดกันแคสวรรค แตคนสมัยกอนพูดไปถึง
นิพพานดวย และอันน้ีขอต้ังไวเปนขอสังเกต

อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตเชิงลบอยางหน่ึงวา ไตรภูมิพระรวง
พรรณนาสุขแหงนิพพาน คลายกับวาจะตางกับโลกียสุขโดยขีด
ระดับ มิใชตางโดยประเภท ซ่ึงตามหลักแทควรพรรณนาแสดง
ความแตกตางโดยประเภท

อน่ึง ทานพูดถึงแตในดานความสุขอันเปนผลดีท่ีตัวผูลุผูถึง
ไดรับ ไมบอกใหรูดวยวา ผูถึงนิพพานมีสุขสูงสุดไรทุกขแลว จึงมี
ท้ังความรูเขาใจและความสามารถท่ีจะอุทิศชีวิตท้ังหมดใหแกการ
ท่ีจะชวยใหมวลเพ่ือนมนุษยและปวงสัตวโลกมีความสุขอยางไร

เทียบกับไตรภูมิโลกวินิจฉัย

ขอพิจารณาอีกอยางหน่ึง คือ เมื่อลองเทียบไตรภูมิพระรวง
กับไตรภูมิโลกวินิจฉัย จะเห็นวา แนวการประพันธไมเหมือนกัน 
สําหรับเร่ืองปลีกยอยก็กลับกันอยูแลว เชน ไตรภูมิโลกวินิจฉัย
ทานเร่ิมดวยโลกแหงวัตถุ หรือจําพวกธรรมชาติแวดลอมกอน คือ
บรรยายเร่ืองจักรวาล การเกิด การดับสลาย วิวัฒนาการของโลก 
แลวจึงไปพูดถึงเร่ืองภูมิตางๆ ท่ีเปนเร่ืองสัตวโลกท่ีมีชีวิตจิตใจทีละ
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ช้ัน เร่ิมตั้งแตนรกข้ึนมา ตั้งแตน้ันก็คลายๆ กับไตรภูมิพระรวง ในท่ี
สุดก็ลงทายดวยวิสุทธิกถา วิสุทธิกถาก็ตรงกับนิพพานกถาน่ันเอง

แตมีขอสังเกตสําคัญ คือ ในไตรภูมิโลกวินิจฉัยไมไดเนน
เร่ืองการขามพนภูมิท้ังหลายข้ึนไปใหถึงวิสุทธิน้ี รูสึกเหมอืนกับวา
หนังสือไตรภูมิโลกวินิจฉัย ทานไมไดทําดวยความคิดริเร่ิมของ
ทานเอง ไมมีแนวในใจของทาน ซ่ึงก็เปนความจริงวา ทานไดรับ
พระบรมราชโองการใหไปรวบรวม ดังน้ัน เมื่อนิพนธคัมภีรไตรภูมิ
ข้ึนมา ทานก็ทําแบบนักวิชาการแทๆ คือไปรวบรวมตามหลักวิชา
วาเร่ืองจักรวาลเปนอยางไร มีคัมภีรอะไรอธิบายไว ก็รวบรวมเอา
มาตามน้ัน เร่ืองนรก เร่ืองสวรรค เร่ืองพรหมโลก หลักการปฏิบัติ
ไปนิพพานเปนอยางไร ก็รวบรวมมาตามท่ีคัมภีรบอกไว และวาไป
ตามน้ัน เปนแบบเน้ือหาวิชาลวนๆ

แตในไตรภูมิพระรวง ทานเขียนอยางมีแนวในใจของทาน มี
ความคิดริเร่ิม มีเปาหมายชัดเจน ฉะน้ันจะมีการสรุปอยางท่ีกลาว
แลวในแตละตอน ยํ้าเนนจุดท่ีเปนเปาหมายวา สิ่งท่ีเกิดข้ึนมามัน
ไมเท่ียงแท แมจะไดทรัพยสมบัติถึงปานน้ี ก็อยูไมไดถาวร จึงไม
ควรติดเพลินอยูเพียงน้ัน ควรมุงหมายโลกุตรสุขท่ีพนเลยภพภูมิ
ออกไป

คติอยางน้ีไมมีในไตรภูมิโลกวินิจฉัย น้ีเปนขอสังเกตท่ีนา
พิจารณาขอหน่ึง (เปนไปไดไหมวา เวลาน้ันแนวคิดเปาหมายน้ีได
จางลงแลว)

ดังไดกลาวขางตนแลววา เร่ืองไตรภูมิน้ี อาตมายังไมไดเอา
ใจใส แมจะเห็นวาเปนเร่ืองสําคัญ แตก็ยังเห็นวาไมจําเปน อยาง
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นอยก็สําหรับงานท่ีตัวเองกําลังทําอยูในชวงเวลาน้ี
ดังน้ัน จึงขอทําความเขาใจอีกทีหน่ึงวา ไตรภูมิโลกวินิจฉัย

น้ัน ยังไมไดตรวจดูเน้ือหาโดยละเอียด
แตเทาท่ีเปดผานๆ ดูคราวๆ เห็นวา ไตรภูมิโลกวินิจฉัย นา

จะเปนเพียงผลงานของนักวิชาการ ท่ีไปรวบรวมเอาคําบรรยาย
และคําพรรณนาตางๆ ท่ีมีอยูแลวในคัมภีรท้ังหลาย ซ่ึงก็เปนคัมภรี
ท่ีมีอยูแลวกอนไตรภูมิพระรวง คือมีอยูกอนสมัยพญาลิไท หรือวา
ในยุคสมัยพญาลิไทก็มีอยูแลวน่ันแหละ คัดเอามาเฉพาะตอนท่ี
เก่ียวกับไตรภูมิ เอามาจัดประมวลไว และเปนการปฏิบัติตามพระ
บรมราชโองการ ไมมีแนวความคิดหรือเปาหมายของผูเรียบเรียง
เองโดยเฉพาะ นอกจากความคิดในการเลือกสรรเน้ือหา และการ
จัดประมวลเรียงลําดับ ความคิดสําคัญก็คือ ประมวลใหดีท่ีสุด ให
สมบูรณท่ีสุดตามพระบรมราชโองการ ไมแสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง หรือความเช่ือถือของคนในยุคของตนเองลงไว เปนอัน
ปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางดีท่ีสุด เสร็จแลวก็จบเร่ืองกัน (เขาใจวา
ไมมีขอเขียนของทานเอง แมแตคําสรุปในที่ตางๆ)

เน้ือหาก็เหมือนกับไตรภูมิกถา ของพญาลิไทน่ันเอง แต
พิสดารกวา เพราะนําเอารายละเอียดของเร่ืองปลีกยอยๆ ลงไปมา
รวมไวดวย

แตเพราะเน้ือหาเปนเพียงเร่ืองท่ีคัดลอกและแปลออกมา
ซ่ือๆ จากคัมภีรเกาๆ โดยตรง และไมมีเปาหมายพิเศษของผูเรียบ
เรียง จึงไมเปนวรรณคดีท่ีสะทอนภาพความคิดความเช่ือถือเฉพาะ
ของยุคตนรัตนโกสินทร ชนิดจําเพาะโดยตรงอยางท่ีเคลื่อนไหว
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เปลี่ยนแปลงมาตามกาลเวลาและปจจัยแวดลอมทางประวัติ
ศาสตร (จะสะทอนไดอยางไร ในเมื่อเน้ือหาท้ังหมดน้ันแปลจาก
คัมภีรท่ีเกากวาไตรภูมิพระรวง) หรือถาจะถือวาสะทอน ก็เปนการ
สะทอนความคิดความเชื่อถือเก่ียวกับไตรภูมิท่ีอยูในสภาพหยุดน่ิง 
(และแนบสนิทแนนแฟน) มาเปนเวลานาน โดยท่ีตัวความคิดเอง
หยุดน่ิง แตมีการลงลึกในการหาขอมูลรายละเอียดมากข้ึน พรอม
กับท่ีเจตนารมณซ่ึงพวงมากับความคิดแตเดิมไดเลือนรางลงไป

ท่ีวามาน้ี อาจถือวาเปนขอเสนอใหไปคนควากันดู ทานผูใด
สนใจก็ลองไปศึกษารายละเอียดของไตรภูมิโลกวินิจฉัย วาเปน
เพียงการคัดเลือกรวมแปลเอามาจากคัมภีรเกาๆ เทาน้ัน ไมมีเน้ือ
หาของผูแปลเลยแมแตการตีความ ใชหรือไม สวนอาตมภาพน้ี ถา
มีเวลาเหลือเฟอหรือมีเร่ืองเกี่ยวของตองทํา ก็อาจจะไปศึกษาดูอีก
ทีใหละเอียดสักหนอย

ความซ่ือตรงตอขอมูลเดิมในแหลงคัมภีร

ทีน้ี ในแงเน้ือหาท่ัวๆ ไป รูสึกวาทานผูประพันธไตรภูมิพระรวง
มีความซ่ือสัตยตอคัมภีรมากทีเดียว ทานไปรวบรวมเน้ือหาจาก
คัมภีรมา คัมภีรวาอยางไร ทานก็วาไปตามน้ัน เรียกวาไมไดบิด
และก็ไมไดปด คือไมไดบิดเบือนดวย แลวก็ไมปดบังคําสอนเดิม
คัมภีรน้ันๆ แสดงหลักพุทธศาสนาอยางไร ทานก็วาไปโดยซ่ือ โดย
มากเปนอยางน้ัน (เพียงแตวาคัมภีรท่ีทานใชรวบรวมซ่ึงอางไวเกิน
กวา ๓๐ คัมภีรน้ัน เปนช้ันอรรถกถาฎีกาแทบท้ังหมด ซ่ึงอันน้ีก็
เปนขอสังเกตสําคัญอยางหน่ึง)
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แตก็มีสวนท่ีวาทานเติมข้ึนมาคลายๆ วาจะใหไดผลในทาง
ศีลธรรมตรงตามยุคสมัย เชน ตอนท่ีพูดถึงเหตุท่ีจะไปเกิดเปน
เปรต ไดทําบาปอะไร ก็อาจจะเอาสภาพชีวิตและลักษณะการทํา
ช่ัวของคนสมัยของทานไปพูด ใหเห็นวา คนท่ีทําช่ัวอยางน้ันๆ จะ
ประสบผลรายไปเกิดเปนเปรต ไปเกิดในนรกอยางไร โดยจับเอา
สภาพปจจุบันของเวลาน้ันไปใสดวย ซ่ึงพระธรรมกถึกท้ังหลายก็
ทํากันอยางน้ันในเวลาเทศน เพ่ือจะใหเห็นภาพชัดเจนข้ึน เห็นจริง
เห็นจังข้ึน

ตอนท่ีแสดงถึงความซื่อสัตยของทาน ก็อยางเร่ืองโชติก-
เศรษฐี

โชตกิเศรษฐเีปนเศรษฐ ี ไมใชพระมหากษัตริย แตก็มบุีญมาก
จนกระท่ังพระเจาแผนดินของเมืองน้ันเอง คือพระเจาพิมพิสารตอง
แพ หมายความวามีทรัพยสมบัติมีบุญไมเทา เร่ืองน้ีทานบรรยาย
จนกระท่ังวา พระเจาพิมพิสารกลายเปนตัวตลก พระเจาอชาตศัตรู
ซ่ึงเปนโอรสของพระเจาพิมพิสาร ก็มีความอิจฉาริษยาในบุญใน
ทรัพยสมบัติของโชติกเศรษฐี ถึงกับคิดจะไปปลน ไปแยงชิง และก็
ไมสําเร็จ กลายเปนตัวตลกไปอีก

น้ีก็เปนแงมองอันหน่ึงวา ทานมีความซ่ือสัตยในการแสดงคํา
สอน แมวาเปนอุปราช จะเปนพระเจาแผนดิน ทานก็ไมไดนึกวา
การเขียนอยางน้ีเปนการทําเหมอืนกับวาลบหลูเกียรตขิองราชาลงไป
อยากใหดหูนา ๘๔ หรือ ๘๘ ท่ีบรรยายเร่ืองโชตกิเศรษฐี ซ่ึงแสดงให
เห็นวาบุญของโชติกเศรษฐ ีมากมายเหลอืลนกวาพระเจาพิมพิสารท่ี
เปนพระเจาแผนดินครองแควนมคธ เจาเมืองราชคฤหน้ัน
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เม่ือน้ัน พระญาพิมพิสารราชผูเสวยราชสมบัติใน
เมืองราชคฤหนครนั้น แลมีพระทัยใครเห็นสมบัติแหง
โชติกเศรษฐีน้ัน พระองคจึงเสด็จมาดวยบริวารทั้งหลาย
ถึงปากประตูกําแพงแกวชั้นนอกน้ันกอน แลขาหญิง
เศรษฐีน้ันแตงกวาดแผวหยากเยื่อเสียน้ัน แลมีรูปโฉม
เปนอันงามนัก แลทาสีผูน้ันก็ยื่นมือไป เพ่ือวาจะใหพระ
ญาน้ันหนวงขึ้นที่ปากประตูน้ัน แลพระญานั้นมิทัน
หนวงมิทันขึ้นเลย เพราะวาพระญาน้ันเห็นทาสีผูน้ัน
งาม แลพระองคใสใจวาเมียของโชติกเศรษฐี และพระ
ญาน้ันจะบมิไดตองถือมือแหงทาสีผูน้ัน เพราะพระองค
เห็นงามแลขามใจ แลอาย บมิยุดมือถือแขนทาสีน้ัน แต
หมูผูหญิงทั้งหลายอันอยูกวาดแผว แลเอาหยากเยื่อเสีย
ที่ปากประตูชั้นนอกน้ัน พระญาเห็นเขานั้นงามทุกคน 
พระญายอมใสใจวาเมียโชติกเศรษฐีสิ้นทั้งน้ัน พระญาบ
มิอาจจับมือถือแขนเขานั้นแตสักคนเลย เม่ือน้ันโชติก
เศรษฐีน้ันก็มาตอนรับพระญาพิมพิสารราชบพิตรนั้น
เถิงปากประตูชั้นนอกปราสาท แลเชิญพระญาไปกอน
เศรษฐีจึงคอยเดินตามหลังมา คร้ันวาพระญาแลยกเทา
ยางเขาไปในปราสาทนั้น เห็นแกวมณีรัตนะอันเปนพ้ืน
ปราสาทน้ันแสงใสรุงเรื่องตระหลอดลงไปเบื้องต่ําน้ัน 
ขุมดุจอันลึกได ๗ ชั่วบุรุษ พระญา ธ จิงคํานึงในพระ
ทัยวาเศรษฐีน้ีขุดหลุมไว แลหวังจะใหกูน้ีตกลงบมิอยา
แลพระญาจิงหยุดอยูถาเศรษฐี เศรษฐีแลเห็นพระญา
หยุดอยูด่ังน้ันเศรษฐีจิงทูลแดพระญาวา ขาแตพระองค
เจาขา อันน้ีมิใชหลุมคือวาแกวมณีรัตนะไส เศรษฐีจิงไป
กอนพระญา แลวาด่ังน้ี
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น่ีก็กลายเปนวาพระเจาพิมพิสารกลายเปนตัวตลกไปแลว 
สวนพระเจาอชาตศัตรูก็จะมาคิดชิงเอาสมบัติ โปรดดูหนา ๘๘

พระญาอชาตศัตรูจิงเอารี้พลไปสะพัดบานโชติกมหา
เศรษฐี วันนั้นพอเปนวันปณณรสี มหาเศรษฐีกินเขาแลว
แลไปจําศีล ๘ อันอยู แลฟงธรรมเทศนาแตสํานักน์ิพระ
พุทธเิจาในพระเวฬวุนั พระญาอชาตศตัรมิูรู (วา) เศรษฐี
ไปฟงธรรม พระญาใสใจวา เศรษฐีไปอยูในปราสาท

เมื่อไปถึงก็

เม่ือน้ันจิงยักษผูหน่ึงชื่อยมโกลียักษแล อยูเฝาประตู
กําแพงแกวชั้นนอกดวยบริวารพันหนึ่ง ยักษน้ันแล เห็น
พระญาอชาตศัตรูไปด่ังนั้น ยักษผูน้ัน จิงรองถามวา 
เหวย พระญาอชาตศัตรูทานจะมาเยียะใด ยมโกลียักษ
แลบริวารทั้งพันนั้น เขาก็ถือกระบองเหล็กแลวเขา
สําแดงด่ังจะตี แลวเขาก็รองตระหวาด เขาก็ไสพระญา
อชาตศัตรูแลบริวารทั้งหลายกระจัดกระจายแลนหนี
พลัดพรายกันไปสิ้น พระญาอชาตศัตรูตระหนกตกใจ 
นักหนา จิงแลนหนีเขาไปสูอารามพระพุทธิเจาดวยดวน
นักหนา

น่ีก็พระเจาแผนดินแพบุญของเศรษฐี เปนการแสดงความซ่ือ
สัตยของทานอยางหน่ึง คือวา ท่ีจริงน้ัน พระองคจะเปนพระเจา
แผนดิน ก็นาท่ีจะพยายามยกยองเกียรติของพระเจาแผนดินให
มากท่ีสุด น่ีกลับไปเอาเรื่องในคัมภีรท่ีเปนการมาขมบุญบารมีของ
พระเจาแผนดินลงไป
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แมแตในเรื่องของพระเจาอโศกท่ียกข้ึนมาเปนเร่ืองใหญเร่ือง
หน่ึง ซ่ึงบรรยายยาวถึง ๑๑ หนา สวนมากก็เปนการชมบุญของ
พระนางอสันธิมิตตา ไมใชบรรยายเร่ืองพระเจาอโศกโดยตรง คือ
ไปชมบุญของพระนางอสันธิมิตตายาวถึงประมาณ ๘ หนา ใหเห็น
วาพระนางอสันธิมิตตามีบุญของทานเอง ทานไดบุญของทานมา 
มิใชมาอาศัยบุญของพระเจาอโศก และยังมีคําสอนของพระนาง
อสันธิมิตตาตอนทายอีกดวย น่ีแสดงถึงความซ่ือสัตยอันหน่ึงใน
การแสดงคําสอน ท่ีกลาวมาน้ีเปนขอสังเกตบางประการ

ศีลธรรมในไตรภูมิพระรวง

ยกจักรพรรดิ ไมเอยจักรวรรดวัิตร แตไปเนนทศพิธราชธรรม

ทีน้ี ในดานหลักธรรมท่ีเก่ียวกับพระมหากษัตริย ทานได
กลาวถึงทศพิธราชธรรม ซ่ึงเปนหลักธรรมท่ีรูจักกันดีในประเทศ
ไทย คือเราคุนกับคติธรรมสําหรับพระมหากษัตริยผูปกครองแผน
ดิน วาจะตองตั้งอยูในทศพิธราชธรรม แตท่ีตั้งเปนขอสังเกตก็คือ
วา เมื่อกลาวถึงพระเจาจักรพรรดิน้ัน ทานพูดถึงพระเจาจักรพรรดิ
วาทรงทศพิธราชธรรม (โปรดดูหนา ๗๐ ยอหนาสุดทาย)

พระญาจักรพรรดิราชน้ัน ธ เปนเจาเปนนายแกคน
ทั้งหลายอันมีในแผนดินใหญ ๔ แผนดิน และแผนดิน
นอยทั้งหลาย ๒ พันอันมีในขอบจักรวาฬน้ีแล แลทาน
น้ันยอมอยูในทศพิธราชธรรมทุกเม่ือแล
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ท่ีตั้งเปนขอสังเกตก็เพราะวา หลักทศพิธราชธรรมน้ัน ท่ีจริง
ในคัมภีรแตเดิม ทานไมไดพูดถึงวาเปนธรรมะของพระเจา
จักรพรรดิ พระเจาจักรพรรดิทานมีจักรวรรดิวัตร

กลาวคือ ในจักกวัตติสูตร ท่ีวาดวยเร่ืองพระเจาจักรพรรดิ
โดยตรง เมื่อพูดถึงพระเจาจักรพรรดิแลว ก็พูดถึงจักรวรรดิวัตร 
(วัตรหรือหลักความประพฤติหรือหนาท่ีของพระจักรพรรดิ) ท่ีอรรถ-
กถามาแยกยอยออกเปน ๑๒ ประการ ดังท่ีเราเรียกวา จักรวรรดิ
วัตร ๑๒ แตในไตรภูมิน้ีไมไดพูดถึงจักรวรรดิวัตรเลย ท้ังๆ ท่ีพูดถึง
พระเจาจักรพรรดิ แตไปพูดถึงทศพิธราชธรรม

ทศพิธราชธรรมมาในชาดกเลมท่ี ๒๘ แตในไตรภูมิพระรวงน้ี
เอามาปนอยูในเร่ืองพระเจาจักรพรรดิ

ก็เปนขอสังเกตวา คติเร่ืองทศพิธราชธรรมคงจะเปนท่ีรูแพร
หลายกันในสมัยน้ันมาก เวลาเขียนบรรยายเร่ืองพระเจาจักรพรรดิ 
พระองคทานทรงขามตอนวาดวยเรื่องจักรวรรดิวัตรไปอยางไรก็ไม
ทราบ จักรวรรดิวัตรก็เลยไมปรากฏ

แมแตเมื่อพระเจาจักรพรรดิสั่งสอนพวกเจาตางๆ ในดินแดน
ท่ีพระองคไปพิชิตได ก็จะทรงสอนใหพวกกษัตริยเหลาน้ันตั้งอยู
ในทศพิธราชธรรม น่ีก็เปนขอสังเกต (ขอใหดูในหนา ๖๐)

ตอนท่ีพระเจาจักรพรรดิไปปราบท่ัวท้ัง ๔ ทวีป พระองคไม
ไดใชอาวุธ ไมไดใชกําลังในการปราบ พวกกษัตริยใน ๔ ทวีปเหลา
น้ันก็มาเคารพนบนอบเปนอันดี แลวก็มีความตอนทายวา

เม่ือคร้ังน้ันพระมหาจักรพรรดิราชเทศนาธรรมอันชื่อ
วาชัยวาทสาสน สั่งสอนทาวพระญาทั้งหลายอันมีฝาย
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ตะวันออก ในแผนดินอันชื่อบุพพวิเทหะน้ันแลวจิง ธ จิง
เลี้ยงลา

และในหนา ๕๖

อันหนึ่งเลา ทานบมิถอดถอยรอยความการงานทาว
พระญาทั้งหลาย ใหเขาพลัดที่นาคลาที่อยู ใหเขานอย
เน้ือนอยใจ ด่ังน้ันก็หามิไดเลย พระองคเจาไสเทียรยอม 
อนุเคราะหเขาชื่นเนื้อชื่นใจเขา ใหเขาไดสุขเกษมเปรม
ปรีด์ิยินดีมิใหเปนอันตรายแกเขาเลย สมเด็จมหา
จักรพรรดิราชน้ัน ธ รูบุญรูธรรม ธ รูสั่งสอนคนทั้งหลาย
ใหรูในธรรมเพียงด่ังพระพุทธิเจาเกิดมาแลสั่งสอนโลก
ทั้งหลายใหอยูในธรรมไส คร้ังน้ันพระญามหาจักรพรรดิ
ราชน้ัน ธ ก็สั่งสอนทาวพระญาทั้งหลายใหอยูในธรรม ธ 
จิงกลาวด่ังน้ีวา ทาวพระญาทั้งหลายจงตั้งอยูในทศพิธ-
ราชธรรมทั้งหลาย ๑๐ ประการอยาใหขาด จงรักลูกเจา
เหงาขุนทมุนทนายไพรฟา ขาไททั้งหลาย อยาไดเลือก
ที่รัก อยาไดมักที่ชัง และรักเขาจงเสมอกันแล

อนัน้ีเปนคติเก่ียวกับทศพิธราชธรรม เปนหลกัของการปกครอง
ธรรมสาํหรับนักปกครองยังมีกลาวไวในไตรภูมิพระรวงอีกมากกวาน้ี 
เชนวาดวยความยุติธรรมและการเกื้อกูลประชาราษฎร เปนตน ซ่ึง
แสดงไวมากในตอนวาดวยเทศนาธรรมของพระเจาจักรพรรดิราช 
ท่ีสั่งสอนทาวพระญาท้ังหลาย ซ่ึงเรียกวา “ชัยวาทสาสน” น้ัน ขอ
ยกมาดูกันเปนตัวอยาง ดังน้ี

คนทั้งหลายนี้ยากที่จะเกิดมาเปนคน คร้ันวาเกิดมา
ไดเปนทาวเปนพระญาด่ังชาวเจาทั้งหลายนี้ ยอมมีบุญ
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สมภารมากแลว จิงชาวเจาทั้งหลายรูบุญรูธรรม รูกลัวรู
อายแกบาปนั้น จงนักเทิดจะบังคับถอยความสิ่งอันใดก็
ดี ดวยใจอันซื่ออันชอบดวยทางธรรม อยางไดพนวัน 
พนคืน…

...สรรพสัตวทั้งหลายอันมีชีวิตจิตวิญญาณ รูไหวรูติง
ประดาวามดตัวหน่ึงก็ดี ปลวกตัวหน่ึงก็ดี มิควรขาให
ตายเลย มาตราวาคนผูใดกระทํารายดวยประการใดๆ 
ก็ดี บมิควรขาใหตายเลย ควรสั่งสอนโดยธรรมแล 
เพราะวาปลงชีวิตสัตวอันรูติงน้ันเปนบาปรายนักหนา

(ขอความน้ีแสดงวา พระเจาลิไทไมทรงสนับสนุนการลงโทษ
ประหารชีวิต)

อันหนึ่งคือวาทรัพยสิ่งสินทาน อันเจาของเขามิไดให
แกตน ชาวเจาอยาควรเอาอันหนึ่ง ตนมิไดเอา แลใชให
ผูอ่ืนเอาก็ดี มิควรใชใหผูอ่ืนเอาเลย...

อันหนึ่ง อันวาเหลาน้ันแล สูชาวเจาทั้งหลายอยาพึง
คบหากันกินเลย ถาแลวาผูใดคบหากันกินเหลาไส บาป
น้ันจะใหตกนรก...เม่ือพนจากนรกขึ้นมาได เปนผีเสื้อ 
๕๐๐ ชาต ิแลเปนสุนัขบา ๕๐๐ ชาติ แมเกิดเปนคนไส 
ก็เปนบา...

(ท่ีสอนใหกลัวนรกน้ัน มิใชวาเฉพาะแกไพรฟาขาไทเทาน้ัน 
แตมุงสอนผูปกครองเปนสําคัญทีเดียว)
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“เทพยดาทั้งหลาย เขาเกลียดเขาชังพระญาอาธรรมน้ันนัก”

...ประการหนึ่ง ดวยไพรฟาขาไทราษฎรทั้งหลายทํา
ไรไถนากินในแผนดินเรานี้ เม่ือใด เขาน้ันเปนรวงไส ให
ผู ดีเข็ญใจชื่อน้ัน ไปดูปนคาโดยอุดมเทียบนั้นแล 
กระทําเขาเปลือกน้ันเปน ๑๐ สวน แลเอาเปนหลวงนั้น
แตสวนหนึ่ง แล ๙ สวนนั้นใหแกเขาแล ผิแลเห็นวาเขา
มิไดเขาน้ันไส มิควรเอาแกเขาเลย

อันหนึ่ง ควรใหเขาสักสวนแกไพรแลทแกลวทหาร
ทั้งหลาย เดือนแลหกคาบจิงพอเขากิน อยาใหเขาอด
เขาอยาก ผิวาจะใชเขากระทําการอันใดๆ ไส ใหใชเขา
แตพอบังควร แลอยาใชเขานักหนาใหล้ําเหลือใจ ผิผูใด
เถาแกไส ผูน้ันบมิควรใชเขาเลย ปลอยเขาไปตามใจ
เขาแล

อันหนึ่ง ดวยเอาสินสวยแกราษฎรทั้งหลายไส ใหเอา
โดยโบราณทาวพระญาทั้งหลายแตกอน อันน้ันแลผูเถา
ผูแกทั้งหลายสรรเสริญวาชอบธรรมนั้น บมิควรเอายิ่ง
เอาเหลือไปเลย ผิวาเราเอาของเขาใหยิ่งใหเหลือไปไส 
แลทาวพระญาผูใดแลจะมาเสวยราชยภายหนาเราน้ัน 
จักไดเอาเปนอยางแลธรรมเนียมสืบๆ กันไป แลจะได
บาปแกเรานี้นักหนา เพราะวาเราทําความอันมิชอบ
ธรรมฝูงน้ีไวกับแผนดินแล

อันหนึ่ง ไพรฟาขาไททั้งหลายอันอยูแวนแควนแดน
ดินเมืองเรา ผิแลวาเขาจะไปคาขายกันก็ดี แลวาเขาหา
ทุนบมิได แลเขามาหา ขอเราผูเปนเจานายแลขอกูเงิน
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ทองไปเปนทุนคาขายกิน ด่ังน้ัน เราผูเปนทาวพระญานี้
ควรปลงเงินทองในทองพระคลังน้ันใหแกเขา แลวาเขา
เอาไปมากนอยเทาใดก็ดี ใหตราเปนบาญชีไวแตตนๆ 
ปไส เราผูเปนไทบมิควรเอาเปนดอกเปนปลายแกเขา
เลย ควรใหเรียกเอาแตเทาทุนเทาน้ันแลคืน แลภาษีแล
ดอกน้ัน อยาไดเอาของเขาเลย

...แมนจะบังคับถอยความแกไพรฟาขาไททั้งหลาย
ไสอยาวาโพนๆ พ้ีๆ ดาตีกัน บังคับถอยความใหถูก
ถวนโดยธรรม พิจารณารูปความนั้นแตตนจนปลายให
ตลอดรอดแลว จิงบังคับดวยใจอันซ่ืออันตรงนั้นแล

อันหนึ่ง ใหเลี้ยงดูรักษาสมณพราหมณแลนักปราชญ
ราชบัณฑิตผูรูธรรม สมณพราหมณ แลนักปราชญราช
บัณฑิตผูรูธรรมมานั้นใหน่ังอยูที่สูงแลว แลวจิงถามเถิง
ธรรมอันประเสริฐ น้ันแล

...ทาวพระญากระทําผิดบมิชอบธรรมนั้น แลเทพย
ดาทั้งหลาย เขาเกลียดเขาชังพระญาอาธรรมนั้นนัก เขา
บมิใครแลดูหนาคนนั้น แมนวาเขาแลดูก็ดี บหอนแลดู
ซ่ึงหนา ยอมแลดูแตหางตาเขาไส...

กรรมอันทุกคน ไมวาชนชั้นใด ทําแลวไดรับผลเสมอกัน
ศีลธรรมหรือหลักความประพฤติสําหรับราษฎรหรือไพรฟา

ขาไท ทานไมไดสอนไวเฉพาะเปนสวนหนึ่งตางหาก แตสอนรวม
อยูในเร่ืองเกี่ยวกับกรรมท่ีคนทุกคน ไมวาช้ันใด เมื่อทําแลวก็จะ
ตองไดรับผลเสมอเหมือนกัน คําสอนอยางน้ีกระจายอยูในท่ีตางๆ 
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ในรูปของกรรมท่ีจะทําใหไปเกิดในภูมิน้ันๆ เชน ในตอนวาดวยนรก
ใหญ กลาวถึงกรรมช่ัวท่ีเปนเหตุใหไปเกิดในภูมิน้ันวา (หนา ๑๒)

คนผูใดเกิดมาแลบรูจักบาปจักบุญ แลบมิรูจักคุณ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แลบมิไดใหทาน ตระหน่ี
ทรัพย แลเม่ือทานจะอวยทานไสมักหามปรามทาน อัน
หน่ึง มันบมิรูรักพ่ีรักนอง บมิรูเอ็นดูกรุณา เทยีรยอมเขา
สิงสัตวอันรูติง แลลักเอาสินทานอันทานเจาสินบมิใหแก
ตน มักทําชูดวยเมียทาน แลลอกลักรักเมียทานผูอ่ืน แล
เจรจาเหลาะแหละลุยลาย มักกลาวความรายสอเสียด
เบียดเบียนทาน กลาวความสระประมาททาน แลกลาว
ความหยาบชากลาแขง็ ใหทานบาดเน้ือผิดใจ ใหทานได
ความเจ็บอาย แลกลาวความมุสาวาทเหลาะแหละลุย
ลายอันบมิ เปนประโยชนเปนติรัจฉานกถา แลมักกิน
เหลาเมามาย แลบมิยําผูเถาผูแกสมณพราหมณาจารย 
อันวาคนผูกระทํารายฉันน้ีไส คร้ันวาตายไป ก็ไดไปเกิด
ในนรกอันใหญ ๘ อันน้ันแล อันวาความอันเขาเจ็บปวด
ทนทุกขเวทนาแหงเขานั้น จักกลาวบมิไดเลย

ในตอนวาดวยนรกบาว กลาวความแหงหน่ึงวา (หนา ๑๒)

คนผูอยูในแผนดินน้ีแล ม่ังคั่งเปนดี มีเขาของมาก 
ไพรฟาขาไทมากหลาย มักกระทํารายแกคนผูอ่ืน ชิง
เอาทรัพยเขาของของทานผูอ่ืน ดวยตนมีกําลังกวา 
คร้ันตายไดไปเกิดในนรกอันชื่อเวตรณีน้ัน

ในตอนวาดวยเปรตภูมิ มีตัวอยางผลกรรมวา (หนา ๓๑)

เปรตเหลาน้ีเม่ือกอนโพนมันไดเปนนายเมือง แล
แตงบังคับราษฎรทั้งหลายไส แลมันยอมมีกินสินจาง
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ของเขา ที่ผูชอบไสมันวาผิด ที่ผูผิดไสมันวาชอบ มันมิ
ไดกระทําโดยแพงธรรมหาบมิไดแล

กลาวถึงเปรตอีกบางจําพวกวา (หนา ๓๓)

เปรตฝูงน้ีเม่ือกอนโพน เขายอมขมเหงคนเข็ญใจ
ดวยอันหาความกรุณาปรานีบมิไดแล เห็นของทานจะ
ใครไดแกตน เห็นสินทานจะใครเกียดเอา ทานหาความ
ผิดบมิไดไสตนวาทานผิด

...เปรตฝูงน้ีไส เม่ือกอน เขาคลอกปาเผาปา แลสิง
สัตวอันใดที่หนีมิทันน้ัน ไฟก็ไหมลามตาย

...ยังมีฝูงเปรตจําพวกหน่ึงมีตนนั้นใหญเทาภูเขา แล
มีเสนขนอันรียาวเสียบแหลมนักหนา...เปรตฝูงนี้ เม่ือ
กอนเขาไดเปนนายเมือง แลแตงความเมืองมิชอบทาง
ธรรม ยอมเห็นแกสินจางสอด บมิเปนกลาง การยผูชอบ
ไสวาผิด การยผูผิดไสวาชอบ ดวยบาปกรรมแตความบ
มิชอบธรรม ด่ังน้ันไส...

ในฝายดี ทานกลาวถึงบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการมีทาน ศีล 
และ (หนา ๙๑)

ภาวนา เปนตนวาสวดมนต แลสวดพระพุทธคุณ แล
ระลึกเถิงคุณพอคุณแมเจาไททานผูมีคุณแกตน แล
ภาวนาอนิจจังสังขารแล

เปนตนวา

บุญทั้งหลายนี้ใชแตเมืองมนุษยภูมิกระทําแลไดบุญ
ในแผนดินน้ี ทั้งฝูงเทพยดาอันอยูในฉกามาพจรภูมิก็ดี 
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ก็ยอมกระทําบุญฝูงน้ีแล จึงไดเปนพระอินทรเทพดาใน
เมืองฟาไส...

อีกแหงหน่ึง กลาวถึงการทําบุญท่ีจะใหไปเกิดในสวรรควา 
(หนา ๑๑๐)

ถาแลวาผูใดทําบุญทําธรรมไส ธ จิงเขียนนามผูน้ัน
ลงในแผนทองเน้ือสุกน้ันวาด่ังน้ี ทานผูน้ี ชื่อน้ี อยูบานนี้ 
เรือนนี้ ไดทําบุญธรรมฉันนี้ๆ มีอาทิ คือไหวนบคํารพ
สมาบูชาและปฏิบัติแกพระศรีรัตนตรัย แลเลี้ยงดูพอแล
แม ยําแยงผูเถาผูแก รักพ่ีรักนอง แลรักทานผูอ่ืน แลชี
ตนอาจารยแลครูบาธยาย แลใหผากฐนิ แลกอพระเจดีย 
กระทําคูหา ปลูกกุฎีวิหาร แลปลูกพระศรีมหาโพธิ์ แล
สดับน์ิฟงพระธรรมเทศนา แลจําศีลเมตตาภาวนาสวด
มนตไหวพระ แลอํานวยทานยําเกรง สมณพราหมณผูมี
ศลีแลบชูาธรรมทัง้ปวงนี ้ ... ผูใดแลจะปรารถนาไปเกดิใน
เมืองสวรรคไส อยาไดประมาทลมืตน ควรเรงขวนขวาย
กระทําบุญกุศลบุญธรรม ใหทานรักษาศีลเมตตาภาวนา 
อุปฏฐากบิดามารดา ผูเถาผูแก อุปชฌายอาจารย แล
สมณพราหมณผูมีศีลไส ก็จะไดเกิดในสวรรคแล

ขอสังเกตเกี่ยวกับศีลธรรม ที่วาไวในไตรภูมิพระรวง

เก่ียวกับศีลธรรมหรือหลักความประพฤติท่ีแสดงตามแนว
ของกรรม และการไดรับผลดีผลช่ัว ในนรกสวรรค เปนตน ซ่ึง
บรรยายไวในไตรภูมิพระรวงน้ี มีขอสังเกตท่ีขอตั้งไวใหชวยกัน
พิจารณาบางประการ คือ
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๑. นอกจากผลรายของการทําผดิตอพอแม สมณพราหมณา-
จารยและพระสงฆผูทรงศีล ตลอดถึงผูเถาผูแก ท่ีกลาวถึงบอยคร้ัง
แลว ไตรภูมิพระรวง เนนยํ้าถึงกรรมช่ัวและผลรายแหงกรรมช่ัวของ
นักปกครอง หรือขาราชการท่ีขมเหงเบียดเบียนประชาชน หรือ
ปกครองโดยไมชอบธรรม (ไมพบกลาวถึงความผดิของผูใตปกครอง
ตอผูปกครอง)

๒. แนวการบรรยายทําใหเห็นวา ทานยังมุงใหคนคํานึงถึง
กรรมดีกรรมช่ัวท่ีตนจะทํา ซ่ึงจะทําใหตนประสบผลดีผลรายใน
กาลตอไปขางหนา มิใชมุงช้ีบุญกรรมบาปกรรมในอดีต (กรรมเกา) 
เพ่ือใหคนยอมรับสภาพปจจุบัน ไมวาของตนหรือของผูอื่น

๓. ในฝายกรรมดี แมจะกลาวถึงบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ แตการ
บรรยายเก่ียวกับกรรมดี ดูเหมือนจะใชถอยคําอยูในวงจํากัดมาก 
แสดงรายการของการกระทําท่ีจัดวาเปนบุญหรือความดี เพียงเล็ก
นอยตามหัวขอหลัก หรือใหความหมายในขอบเขตท่ีมองดูแคบ ไม
ไดแจกแจงรายละเอียด หรือขอยอย

ถาหากไดแสดงตัวอยางกรรมดีใหกวางออกไปพอเทียบคูกับ
ฝายช่ัว (เชนในฝายช่ัว เมื่อแสดงผลรายของการเบียดเบียนราษฎร 
และการตัดสินความไมยุติธรรมแลว ในฝายดี ถาแสดงชัดถึงผลดี
ของการเก้ือกูลราษฎรและการต้ังอยูในยุติธรรมไวดวย เปนตน) ก็
อาจจะเปนแนวนํา หรือเปนตนเคาท่ีชวยใหเกิดการคิดและการ
กระทําในทางสรางสรรคความดีงามขยายกวางย่ิงข้ึนไดในยุคตอๆ 
มา
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ขอบเขตอิทธิพลของไตรภูมิ

ไตรภูมิฯ คงแคมาเติมกระแส ไมใชเปนตนกระแส

ขอยอนไปกลาวอีกเร่ืองหนึ่ง คือเรามักจะพูดกันวา ไตรภูมิ

พระรวง มีอิทธิพลตอความเชื่อในทางพระศาสนา ตอศีลธรรมใน
สังคมไทยมาก คลายจะใหเขาใจทํานองวา ไตรภูมิพระรวงเปนตน
ทางหรือเปนตนกําเนิดของอิทธิพลน้ัน ก็เลยตั้งแงไวสําหรับเผื่อจะ
ไดศึกษากันตอไปวา บางทีอาจจะไมเปนอยางน้ันก็ไดกระมัง

แตบางทีจะเปนอยางน้ีก็ได คือ ความเชื่อก็ดี การพูดจาสั่ง
สอนก็ดี ในเร่ืองเกี่ยวกับนรกสวรรค เก่ียวกับไตรภูมิน้ัน อาจจะเปน
เร่ืองท่ีพูดกันมากมานานแลวในสมัยน้ัน คือในสมัยน้ันเขารูกัน เขา
ชอบ เขานิยมกลาวกัน ในเร่ืองน้ีอยูแลว

พระยาลิไทก็อาจจะทรงสนพระทัยไปตามกระแสนิยม หรือ
เพราะกระแสน้ัน แลวดวยความสนพระทัยน้ัน ก็ทรงคนควารวบ
รวมเรียบเรียงข้ึนเปนทางวิชาการ ทรงนํามาเขียนหรือเราอาจจะ
เรียกวาทําเปนวิทยานิพนธ คือทําใหเร่ืองมันชัด มีหลักฐานข้ึน 
และทรงมีแนวความคิดเก่ียวกับเร่ืองน้ันอยางไร เชนเร่ืองการปก
ครองท่ีชอบธรรม ก็ทรงแสดงไว

กลายเปนวา พระองคอาจจะเปนผูทําใหกระแสท่ีเปนมาอยู
แลวน้ันชัดเจนเขมคมข้ึน โดยท่ีความเชื่อเร่ืองเหลาน้ี อาจจะแพร
หลายในสมัยน้ันอยูกอนแลว คัมภีรของพระองคเปนเพียงสวนหน่ึง
ท่ีชวยใหความเชื่อเหลาน้ีมีความแนนหนามั่นคงย่ิงข้ึนก็ได พรอม
กันน้ัน ก็ทรงแสดงแนวพระดําริและจุดเนนของพระองคเองไวดวย
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เก่ียวกับคติโบราณเชนอยางเร่ืองการเทศนมหาชาติน้ัน ตาม
หลักฐานเทาท่ีมีผูรวบรวมไว เห็นไดวาในสมัยสุโขทัยน้ันนาจะมี
การเทศนมหาชาติแลว

อาจารยเกษม บุญศรี เคยเอาหลักฐานมาช้ีตอนหน่ึงบอกวา 
การเรียกมหาเวสสันดรชาดกวามหาชาติน้ัน พุทธศาสนิกชนชาว
ไทยคงจะไดเรียกเปนท่ีหมายรูกันมาตั้งแตสมัยสุโขทัย เพราะมี
ปรากฏในศิลาจารึกสุโขทัยหลักท่ี ๓ ซ่ึงเรียกวาจารึกนครชุม จารึก
เมื่อ พ.ศ. ๑๙๐๐ ในรัชกาลของพระยาลิไท (พระมหาธรรมราชาท่ี 
๑) มีกลาวไววา “ธรรมเทศนาอันเปนตนเหตุวาพระมหาชาติหา
คนเกิดแลไดไมเลย” ซ่ึงแสดงใหเห็นวา เรียกมหาเวสสันดรชาดก
กันวามหาชาติมาแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนอยางนอย

ท่ีวาน้ีหมายความวา การท่ีรูจักฟง รูจักเทศนมหาชาติ อาจ
จะเปนเร่ืองท่ีมีมากอน แมแตความเชื่อท่ีอยากไปเกิดพบพระศรี-
อาริยอะไรตางๆ ก็คงมีแพรหลายอยูแลว จึงปรากฏในคัมภีรอื่นๆ 
เปนกระแสตอเน่ืองมา

อยางในคัมภีรจักรวาฬทีปนี ซ่ึงเปนคัมภีรของพระสิริมังคลา-
จารย แตงในสมัยลานนาไทย เมื่อจบ พระสิริมังคลาจารยแตง
คาถาสรุปทายเปนนิคมคาถา ทานบอกไวชัดเจนเลยวา ตัวทานขอ
ไปพบพระศรีอาริย ขอใหไดไปฟงธรรมจากพระศรีอาริย

แมวาจักรวาฬทีปนีจะแตงหลังไตรภูมิพระรวงเกือบ ๒๐๐ ป 
แตยังไมเห็นเหตุผลวา พระภิกษุปราชญใหญผูแตงคัมภีรภาษา
บาลีเลมใหมน้ี จะรับเอาความคิดสําคัญขนาดน้ีมาจากการริเร่ิม
ของไตรภูมิพระรวง คติเร่ืองพระศรีอาริยคงมีแพรอยูแลวต้ังแตกอน



ไตรภูมิพระรวง๔๒

พระเจาลิไท ความเช่ือท่ีมีอิทธิพลมาในสายความคิดแบบน้ีอาจจะ
เปนไดวา ไตรภูมิพระรวงน้ีเปนสวนหน่ึงเทาน้ัน

อันน้ีก็เปนขอสังเกตซ่ึงอาจตองมีการศึกษากันตอไป และ
อิทธิพลเหลาน้ี ไดมีในสังคมไทยเร่ือยๆ มา แมแตในพระราชปุจฉา
สมัยรัตนโกสินทร ก็มีเร่ืองราวเหลาน้ีคลายๆ กับเน้ือเร่ืองในไตรภูมิ
พระรวง ซ่ึงอาจจะไมใชอิทธิพลโดยตรงจากไตรภูมิพระรวงก็ได แต
เปนความเช่ือท่ีแพรหลายอยูในสังคมไทย ซ่ึงมีไตรภูมิพระรวงน้ีเปน
สวนหน่ึงท่ีทําใหเกิดอิทธิพล หรือเสริมยํ้าอิทธิพลน้ัน ขอยกตัว
อยางคําถามแบบน้ี เชน ใน พระราชปุจฉารัชกาลท่ี ๑ มีวา

ขอ ๑. เหตุไรจึงนับอายุมนุษยตั้งแต ๑๐ ปขึ้นไป
จนถึงอสงไขย แตอสงไขยลงมาจน ๑๐ ปวาชื่ออันตรา-
กัลป ซ่ึงเปนกําหนดอายุสัตวในอเวจี

ขอ ๒. โทษอนนัตรยิกรรมทัง้ ๕ กับโทษญาตพิระยา
พิมพิสารกินของสงฆ เผาโรงทาน ขางไหนจะหนกัเบา
กวากัน

ขอ ๓. ถากัลปฉิบหายวันใด สัตวในอเวจีมหานรก
ที่พนทุกขไปวันนั้น จะพนทุกขไปทีเดียวหรือ หรือกรรม
จะใหผลสืบไปในกัลปอ่ืนอีก

จากน้ัน สมเด็จพระสังฆราชและพระราชาคณะก็ถวาย
วิสัชนากันตางๆ แลวก็มีพระราชปุจฉาตอไปอีก

มีพระบาลีกลาววาเม่ือแรกปฐมกัลป พระโพธิสัตวได
เปนกษัตริยชื่อวาพระเจามหาสมมติวงศ แตอีกแหงหน่ึง
วาพระโพธิสัตวไดเปนพระอินทรในตนภัทรกัปน้ี เน้ือ
ความทั้งสองนี้เถียงกันอยู พระโพธิสัตวเปนพระเจา
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มหาสมมติวงศหรือเปนอินทรแน

เร่ืองราวเหลาน้ี ถามองดูคราวๆ เราก็อาจจะบอกวาน่ีเปน
อิทธิพลของไตรภูมิฯ แตเมื่อตรวจสอบใหละเอียด จะเห็นวา เร่ืองท่ี
เช่ือและพูดกันมาเหลาน้ีหลายอยาง ไมมีกลาวถึงในไตรภูมิพระรวง
ดวยซํ้า

รวมความวา ความเช่ือเหลาน้ี ไมวาจะเปนจากไตรภูมิพระ
รวง หรืออะไรก็ตาม ลวนเปนความเช่ือท่ีแพรหลายในสังคมไทย 
อาจจะเร่ิมมาตั้งแตกอนแตงไตรภูมิฯ ก็ได และไตรภูมิพระรวงก็อยู
ในกระแสน้ี และไดชวยทําใหกระแสน้ีชัดเจนย่ิงข้ึน น่ีก็เปนขอ
สังเกต

ในแงของอิทธิพลน้ี ไดพูดถึงความคิดของพญาลิไท ท่ีกลาว
ถึงไตรภูมิ แลวยังเลยไปถึงจตุตถภูมิ (ภูมิท่ีสี่ = โลกุตรภูมิ) หรือการ
พนจากภูมิ ๓ ดวย

คติของการท่ีใหมองทรัพยสินสมบัติตางๆ หรือความรุงเรือง
ในไตรภูมิวาเปนสิ่งท่ีไมเท่ียงแทแนนอน และมุงหมายไปสูการ
บรรลุพระนิพพานน้ี คงจะมีอิทธิพลมาในสังคมไทยเปนอันมาก แต
อิทธิพลเหลาน้ีสําหรับคนรุนหลัง การสืบตอไมจําเปนจะตองคงรูป
หรือรักษาจุดเนนไวไดเหมือนกับท่ีพระองคไดทรงไวเสมอไป เชน 
ในบางสมัยเราอาจจะมีการเนนในระดับสวรรคนรกมากก็ได ถา
เปนอยางน้ีก็หมายความวา ไปไมถึงพระรวง
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สุโขทัยกาวมาถึงไตรภูมิฯ อยุธยาเติมตอไปยันท่ีพระมาลัย

นอกจากน้ัน อิทธิพลในดานของความเช่ือนรกสวรรคท่ีแพร
หลายน้ัน ยังมีวรรณคดียุคหลังมาเสริมอีก เชนเร่ืองท่ีทุกทานก็คงรู
จักดี คือพระมาลัย

เร่ืองพระมาลัย เทาท่ีทราบก็วาเกิดนิยมกันข้ึนในสมัย
อยุธยา พระมาลัยเนนอะไรบาง พระมาลัยเนนเร่ืองนรกสวรรคชัด
เจน เพราะพระมาลัยน้ี ตามเร่ืองวาทานทําแบบพระโมคคัลลาน 
ทานลงไปนรกกอน พบกับสัตวนรก สอบถามวาใครทําบาปอะไร
จึงไดไปเกิดอยางน้ัน แลวก็รับคําพวกสัตวนรกเอามาบอกกับญาติ
เพ่ือจะมาสั่งสอนวา ไมควรจะประพฤติอยางน้ันๆ เพราะประพฤติ
แลวตองไปเดือดรอนลําบากอยางท่ีตกนรกกันไปน้ัน ไมควรเอา
เย่ียงอยาง ใหทําบุญอุทิศสวนกุศลใหเขา หรือทานข้ึนไปบนสวรรค
ไปพบเห็นเทวดา ก็สอบถามวาเทวดาองคน้ันๆ มีทิพยสมบัติอยาง
น้ัน มีความรุงเรืองอยางน้ัน ไดทําบุญอะไรมา ไดคําตอบแลวก็นํา
มาสั่งสอนแกชาวมนุษย

แลวพระมาลัยก็ไปไหวพระจุฬามณีเจดีย ไดไปพบพระศรี-
อาริย ซ่ึงเปนพระโพธิสัตวอยูในสวรรคช้ันดุสิตลงมาไหวพระจุฬา-
มณีเจดีย ทานก็ถาม พระศรีอาริยก็ยังฝากคําสอนมายังชาวมนุษย
ดวยวา ถาอยากพบพระองคใหทําอยางน้ันๆ

ในบรรดาสิ่งท่ีพระศรีอาริยทรงแนะนําน้ัน ก็มีขอหน่ึงท่ีวาให
ฟงมหาชาติ คือเวสสันดรชาดกน้ี น่ีก็เปนคติท่ีเสริมซํ้าใหมีความ
เช่ือในเร่ืองฟงเทศนมหาชาติมากยิ่งข้ึน แตวาเทศนมหาชาติก็คง
ไมไดเกิดเพราะเร่ืองพระมาลัยมาทําใหเกิด แตคงจะมีมากอน แลว



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๕

เอาพระมาลัยมาอางเพื่อใหคนไปฟงมหาชาติมากข้ึนเปนการยํ้า
สนับสนุน

นอกจากน้ัน ในคติท่ีพระศรีอาริยทานสอนฝากมา ไมไดมี
เพียงแคเร่ืองการเทศนมหาชาติเทาน้ัน บุญอะไรตางๆ ท่ีสอนมา
เยอะแยะมากมาย เร่ืองการเทศนมหาชาติก็เปนเพียงสวนยอยอัน
หน่ึงในการท่ีจะทําใหไดไปพบพระศรีอาริย แตเราจะเห็นวาคติใน
เร่ืองพระมาลัยเนนในเร่ืองบาปบุญคุณโทษ เร่ืองสวรรคนรกมาก 
ตลอดถึงการไปพบพระศรีอาริย

อาจตั้งขอสังเกตไวพิจารณาดวยวา วิธีบรรยายแบบพระ
มาลัยและไตรภูมิฯ น้ี แมวาท่ีจริงมุงไปท่ีการเวนกรรมช่ัวและทํา
กรรมดี ซ่ึงจะเปนเหตุปจจัยใหพนผลรายและไดประสบผลดีตอไป 
แตเพราะการบรรยายเร่ิมจากมองผลท่ีประสบอยู แลวยอนไปบอก
เหตุท่ีไดทํามาในอดตี ถาไมตั้งหลักโยนิโสมนสิการใหดี แทนท่ีจะ
มุงตรงไปหาการทํากรรมซ่ึงเปนเหตุปจจัยสําหรับผลขางหนาโดย
ตรง ก็อาจจะเฉไปในทางของการยอมรับสภาพท่ีเปนอยูปจจุบัน
โดยอางกรรมเกาไปก็ได

ตามขอสังกตน้ี แนวการบรรยายของพระมาลัยมีทางทําให
เฉไดมากกวาไตรภูมิฯ เพราะเร่ิมเร่ืองจากสภาพท่ีเปนผล ยกเอา
เปนจุดปรารภโดยตรงชัดเจน

อันน้ีเปนแงคิดเก่ียวกับอิทธิพลสวนหน่ึง เปนเร่ืองของศีล
ธรรมท่ีมาเก่ียวของกับชาวบาน
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สุโขทัยใชหลักปกครองเมตตา อยุธยาเหไปหาหลักพราหมณ

ในแงการปกครอง ไตรภูมิพระรวงไดใหคติเก่ียวกับธรรมะ
ของนักปกครองดวย เมื่อกลาวถึงพระยาจักรพรรดิราช ทานก็พูด
ถึงการท่ีจะพิชิตดินแดนโดยไมตองใชศัสตราวุธ และการปกครอง
โดยใชธรรมะ แลวก็มีคติเก่ียวกับทศพิธราชธรรมมาดวย

พูดงายๆ คือ ในคติพุทธศาสนาน้ัน ตองการการปกครองโดย
ไมใชอาชญา หรือหลีกเลี่ยงการใชอาชญา ใหเหลือนอยท่ีสุด ให
เปนการปกครองดวยธรรม และเปนศีลธรรมโดยสมัครใจ

แตถาสอนศีลธรรมเปลาๆ แนะนําแตเร่ืองความดีอยางเดียว
เห็นไมชัด ก็เอาเร่ืองท่ีเปนรูปธรรมมาชวยเสริมใหชัดย่ิงข้ึน ในฝาย
โทษของความช่ัวใหเห็นวาจะไปตกนรก ไดรับผลรายอยางไร ซ่ึงไม
ใชโทษในขณะน้ัน แตเปนโทษท่ีเปนความเช่ืออยูในใจ หรือวาได
ทํากรรมดีแลวจะไดไปเกิดในสวรรค ไปเสวยสุขสมบัติอยางน้ัน ก็
ไปเนนความท่ีวาไดเกิดความหวังในความสุข

ถาเปนอยางน้ี ก็หมายความวา อาจจะเปนไปไดวา ใน
สุโขทัยมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมเหลาน้ี ตามคติพุทธ
ศาสนา และอาจจะไมมีการลงโทษอาญาชนิดแรง ดังขอความใน
ไตรภูมิพระรวง (หนา ๕๗) ตอนพระญาจักรพรรดิราชตรัสสอนทาว
พระญาท้ังหลาย ผูปกครองดินแดนในบุรพพิเทหะ ท่ีเคยยกมาอาง
แลวขางตนวา

มาตราวาคนผูใดกระทํารายดวยประการใดๆ ก็ดี บ
มิควรขาใหตาย ควรสั่งสอนโดยธรรมแล
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แตตอมาในสมัยอยุธยา คติน้ีคงจะเปลี่ยนไป เพราะไดรับ
คติพราหมณอันมีระบบการลงโทษท่ีรุนแรงมาก

ยกตัวอยาง เชน ในคัมภีรมนูธรรมศาสตร ซ่ึงเปนหลัก
กฎหมายของฮินดู มีการกําหนดโทษอะไรตางๆ ไว เชนในเร่ือง
วรรณะส่ี คนวรรณะศูทรไมมีสิทธิเรียนพระเวท เขากําหนดการลง
โทษไวดวยวา ถาคนในวรรณะศูทรไปฟงพระเวท ใหเอาตะก่ัว
หลอมหยอดหู ถาหากคนวรรณะศูทรน้ีไปสาธยายพระเวท ใหตัด
ลิ้นเสีย ถาหากวาคนวรรณะศูทรไปเรียนพระเวท ก็ใหผารางกาย
ออกเปน ๒ ซีก ดังน้ีเปนตน น่ีเปนเร่ืองของศาสนาพราหมณ ซ่ึงมี
หลักของการลงโทษอยางรุนแรง

เราจะเห็นวา ในสมัยหลังในเมืองไทย วงการปกครองก็มีการ
ลงโทษรุนแรงมากเหมือนกัน เปนไปไดไหมวาคติน้ีมาจากสายฮินดู  
โดยเฉพาะจะเร่ิมข้ึนในยุคอยุธยา

ตามคติในพุทธศาสนาน้ัน ถาเราอานชาดกจะเห็นวา คนท่ี
ประพฤตช่ัิวในโลกน้ีไมคอยไดรับการลงโทษรุนแรง มกีารใหอภยัมาก

ยกตัวอยางงายๆ โทษในรั้วในวัง เชนอยางพระราชธิดาหรือ 
พระสนมไปแอบมีคนรักขางนอก หรือมีชู มักจะไดรับการใหอภัย
ไมมีการลงโทษ ปลอยไป หรือมีคําสอนใหรูจักปลงวา มันเปนธรรม
ชาติของมนุษย ตองรูเทาทัน เพราะธรรมดาผูหญิงมากมาย ก็เปน
อยางน้ัน

ในชาดกหลายเร่ืองถึงกับตองยอมวาผูหญิงแรงๆ เสียๆ 
หายๆ มากมาย เพ่ือใหพระเจาแผนดินหรือฝายชายผอนคลาย
หายโกรธลง แตในสมัยหลัง ในเมืองไทยมีการลงโทษรุนแรง คือไม
สมกันเลยกับคําสอนทางพุทธศาสนา
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ในชาดกน้ัน แมแตคติเก่ียวกับการปกครองและการเปนพระ
มหากษัตริยในชาดกจะตางออกไปอีกแนวหน่ึง เชนคติของชาดก
เลาวา ถาหากพระเจาแผนดินปกครองแลวเกิดความเดือดรอนข้ึน
ในแผนดิน พวกประชาชนก็จะยกขบวนกันไปรองเรียนท่ีหนาพระ
ลาน พระเจาแผนดินก็จะตองสํารวจพระองคเอง วาพระองคมี
ความบกพรองอะไร พระองคไมไดรักษาธรรมะของนักปกครอง ไม
ไดรักษาทศพิธราชธรรมหรืออยางไร อะไรตางๆ ทํานองน้ัน

คติน้ีคลายๆ วาเปนตนความคิดของการเดินขบวนสมัย
ปจจุบัน อันน้ีมีมาตั้งแตสมัยชาดก และชาดกมีบอยเร่ืองการเดิน
ขบวนแบบน้ี น้ีเปนระบบปกครองแนวของพุทธ

จึงนาสังเกตและแยกแยะเรื่องอิทธิพลของพระพุทธศาสนา 
วาสวนไหนท่ีเขามาในสงัคมไทย และสวนไหนมคีตอิืน่เขามาแปลก
ปน ผสมผสานหรือครอบงํา อันน้ีเปนขอท่ีจะตองแยกใหชัดดวย

กระแสอิทธิพลทางความคิด ที่ไตรภูมิพระรวงมาเสริมแรง

ถึงตรงนี้ จะประมวลแนวความคิดความเช่ือสวนสําคัญท่ี
เกี่ยวเน่ืองกับอิทธิพลของไตรภูมิพระรวง วามีอะไรบาง

๑. หลักศีลธรรมของคนทั่วไป เร่ืองนรกสวรรค คนทําช่ัว
แลว จะไปเกิดเปนเปรตเปนสัตวนรก เพราะทํากรรมช่ัวอะไร และ
ทํากรรมดีแลว จะไดไปเกิดในสวรรคช้ันตางๆ และใหคติธรรมของ
นักปกครอง แสดงธรรมะของผูปกครอง วาผูปกครองควรประพฤติ
ตนอยางไร ควรทรงไวซ่ึงทศพิธราชธรรม ควรมีความเก้ือกูลตอ
ประชาราษฎรอยางไร มีธรรมะท่ีสั่งสอนคน จะเรียกวาทุกระดับก็
ได ตั้งแตไพรฟาขาแผนดินจนถึงพระมหากษัตริย
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๒. คติการรูเทาทันสภาวธรรมตามความเปนจริง ใหรูจักคติ
เก่ียวกับ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา โดยเฉพาะเนนเร่ืองอนิจจัง วาสิ่ง
ท้ังหลายไมเท่ียง แมแตความสุขในสวรรคช้ันฟา พระยามหา
จักรพรรดิ ก็ไมเท่ียงแทแนนอน แลวใหรูจักท่ีจะไถถอนตนใหรอด
พน และดําเนินใหเขาถึงพระนิพพาน น่ีก็เปนคติหน่ึงท่ีมีมาใน
สังคมไทย

จะเห็นวาอิทธิพลของหลักอนิจจังน้ีมีมากอยู คนไทยประสบ
เหตุพลดัพราก ประสบเหตสุญูเสยีอะไรตางๆ ก็มกัจะรูจักปลงกันได
วา อนิจจัง ไมเท่ียง สิง่ท้ังหลายเกิดข้ึนแลว ก็ตองดบัไป อยาไปทุกข
ไปรอนใหเกินเหตุ เสร็จแลวก็ทําใจใหสบาย ก็มคีวามสขุได

จะเห็นวา ในปจจุบัน เวลาคนตางชาติมาเมืองไทย โดย
เฉพาะในชนบท เขามักรูสึกชัดวาคนไทยปรับใจตัวเองได หรือวาง
ใจตอสิ่งตางๆ ไดดี ไมคอยมีความทุกข ไดพบคนฝร่ังตั้งขอสังเกต
อันน้ีบอย เขารูสึกวาคนไทยไมคอยมีความเครียด จิตใจสบายๆ 
สวนฝร่ังจิตใจมักกระวนกระวาย เครียด มีความกดดันอะไรตางๆ 
มากเหลือเกิน น่ีเปนขอสังเกตอันหน่ึง

คติการปลงอนิจจังน้ีก็มีอยูในเรื่องไตรภูมิฯ เดนชัดดวย ยํ้าไว
มาก แตมุงในดานการใหคุณคา คือพรรณนาสุขสมบัติในมนุษย
และสวรรคอยางสูงเย่ียม เสร็จแลวก็ตีกระหนาบลงใหต่ํา เพ่ือเชิดชู
คุณคาของโลกุตรธรรมใหเห็นวาเหนือกวาและสูงสุด ซ่ึงก็ไป
สัมพันธกับคติเร่ืองการปฏิบัติเพ่ือพระนิพพาน

๓. การที่จะไปเกิดพบพระศรีอาริย น่ีก็อีกอยางหน่ึง คือ ใน
กรณีท่ียังเวียนวายอยูในไตรภูมิ ไมวาจะเปนผูมีความมุงหมายท่ี
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จะไปสวรรคก็ดี ไปนิพพานก็ดี ก็มีจุดมุงหวังน้ีแทรกอยูดวยอีกขอ
หน่ึง  (เร่ืองน้ีควรสืบคติมหายานประกอบดวย)

คติท้ังหมดน้ี อาตมาถือวา ไตรภูมิพระรวงนาจะไมใชเปนตัว
ตนกําเนิด แตอาจจะเปนตัวเสริมความเชื่อท่ีแพรหลายอยูแลวใน
สังคมไทย

ขอคิดและทาทีท่ีถูกตองตอไตรภูมิ

เปนอันวา ไดสรุปอิทธิพลของไตรภูมิพระรวงท่ีเปนหลักใหญๆ 
๓ ประการ จากขอสรุปน้ัน ก็มีแงคิดอยางหนึ่งวา เราควรและ
สามารถใชประโยชนจากเร่ืองไตรภูมิน้ี เปนฐานในทางศีลธรรมท่ีดี 
เปนฐานสําหรับการพัฒนาประเทศชาติบานเมืองไดไหม

บางคนอาจจะมองในดานลบวา อิทธิพลของความเช่ือถือ
จากไตรภูมิฯ เปนเร่ืองท่ีขัดถวงการพัฒนาประเทศ เชนในระดับของ
ศีลธรรมท่ีเนนในเร่ืองของหลักกรรม

หลักกรรมน้ีก็ดี คติของการออกจากไตรภูมิไปสูนิพพาน คือ
หลักการรูเทาทันคติธรรมดาท่ีเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็ดี ใน
สังคมปจจุบัน นักสังคมวิทยา นักมานุษยวิทยาบางทาน มองไปใน
แงวาเปนหลักการท่ีทําใหคนยอมรับสภาพท่ีเปนอยู เมื่อทําใหยอม
รับสภาพท่ีเปนอยู ก็ทําใหไมรูจักปรับปรุงแกไขตัวเอง ก็ทําใหขัด
ขวางการพัฒนา น่ีเปนเร่ืองท่ีจะตองวิเคราะหกันใหดีโดยรอบคอบ 
เพราะหลักกรรมมีสวนสําคัญอยูในเรื่องไตรภูมิและความเช่ือของ
ชาวไทยท้ังหมด เร่ืองอนิจจังก็เชนเดียวกัน
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เปนอันวา ไมวาคติท่ีจะอยูในภพน้ี ในไตรภูมิน้ี คือหลักกรรม
ก็ดี หรือคติท่ีจะออกไปจากไตรภูมิ คือคติเร่ืองอนิจจังก็ดี ลวนแต
ไดถูกตีความในแงของการยอมรับสภาพท่ีเปนอยูท้ังหมด จึงมี
ปญหาวา เราจะเอาอยางไรกับเร่ืองน้ี ขอเสนอขอพิจารณาวา

หลกักรรม แยกใหไดกอน ถือพุทธ ถือพราหมณ หรอืคือนคิรนถ

ขอหน่ึง เร่ืองของเราเอง เรายังศึกษาไมชัดพอ โดยเฉพาะ
ความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองกรรม พุทธศาสนิกชนสวนมากยังแยกไม
ออกระหวางหลักกรรมของพุทธศาสนากับของฮินดู ระหวางหลัก
กรรมของพระพุทธศาสนากับของศาสนาเชนหรือนิครนถ เปนตน 
เด๋ียวน้ีเราไมไดมีการศึกษาเพียงพอ พุทธศาสนิกท่ัวๆ ไปแยกไม
ออกเลย

อยางท่ีพูดเมื่อก้ีวา กรรมในศาสนาฮินดู เขาตั้งข้ึนเพ่ือจะเอา
มารองรับยืนยันเร่ืองวรรณะสี่ สวนพุทธศาสนาสอนหลักกรรมเพื่อ
จะหักลางวรรณะส่ี ความแตกตางกันน้ีเปนอยางไร เปนเร่ืองท่ีจะ
ตองทําความเขาใจกันใหชัดเจน

เร่ืองความเชื่อกรรมท่ีมีความไมชัดเจนน้ี แมแตในสมัยกอน
ก็เคยเปนปญหามาแลว ดังปรากฏแมแตในพระราชปุจฉา

อาตมาจะอานพระราชปุจฉาใหฟงสักเร่ืองหนึ่ง มีพระราช
ปุจฉาท่ี ๓ ของสมเด็จพระนารายณมหาราช ความวา

บุคคลเชื่อกรรมเขาไปในปาพบชางพบเสือ ก็ถือเสีย
วาแลวแตกรรม เสือชางก็ทํารายสิ้นชีวิต ดังน้ีจะวามี
กรรมหรือหามิได
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สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยถวายวิสัชนาความท่ี ๑ วา

บุคคลน้ันหาวิจารณปญญามิได ชื่อวาปุพเพกตทิฐิ
วิปลาส เชื่อแตกรรมที่กระทําแตกอนสิ่งเดียว นัก
ปราชญมิควรสรรเสริญ

อีกสํานวนหน่ึง พระธรรมไตรโลกถวายวิสัชนาความท่ี ๒ วา

บุคคลอันถือกรรมและมิไดพิจารณาเหตุอันผิดและ
ชอบน้ัน ไดชื่อวาปุพพเหตุกทิฐิ เปนถือผิดประกอบ
กรรมอันผิดเพราะโมหะ มีกรรมหนหลัง ในที่ใดมีสัตว
ราย เสือราย พระพุทธเจายังทรงอนุญาตใหภิกษุขึ้นตน
ไมหนีได

น่ีเปนตัวอยางท่ีแสดงวา ความเชื่อเร่ืองกรรมไดมีปญหา
เร่ือยมา เพราะคนจํานวนมากเอาหลักกรรมไปปนกับลัทธิกรรม
เกา ซ่ึงเปนการปะปนกับลัทธินิครนถ

นิครนถน่ีเขาเปนลัทธิปุพเพกตวาท คือ ลัทธิกรรมเกา ถือวา
อะไรๆ ก็เปนเพราะกรรมท่ีทํามาในชาติกอนท้ังสิ้น พระพุทธ
ศาสนาสอนหักลางลัทธิน้ี ถือวาลัทธิน้ีเปนมิจฉาทิฐิอยางหน่ึง 
เพราะฉะน้ัน ถาเราแยกไมออก เราก็ไปเชื่อฝร่ังท่ีบอกวาพุทธ
ศาสนาทําใหคนยอมรับสภาพท่ีเปนอยู

พระพุทธศาสนาสอนหลักกรรมเพื่อหักลางเร่ืองวรรณะ เพ่ือ
ใหคนรูจักปรับปรุงตนเอง คือใหยอมรับรูเรียนรูสภาพท่ีเปนอยูวา
มาจากเหตุปจจัยอะไร แลวคิดพิจารณาวาจะแกไขใหดีงามถูกตอง
ไดอยางไร ไมใชใหยอมรับรักษาสภาพไมดีท่ีเปนอยูเอาไว คือ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๓

ปลอยเร่ือยเปอยไป อยางท่ีลัทธิมิจฉาทิฐิปุพเพกตวาท เปนตน ได
สอนไว

รูอนิจจังอยางแท ไมเรือ่ยเฉ่ือยอยางไทย ไมกระวนกระวายอยางฝรัง่

เร่ืองอนิจจังก็เหมือนกัน หลักอนิจจังสอนใหรูจักวาสิ่งท้ัง
หลายไมเท่ียง มันจึงเปนอยางน้ี คนไทยปลงได ใจสบาย มีความ
สุข แตเสร็จแลวกลายเปนยอมรับสภาพ ปลงใจตอไปอีกวา อะไรๆ 
มันก็ไมเท่ียง เกิดข้ึนแลวก็ดับไป ก็ตองปลอยมันไปตามท่ีมันจะ
ตองดับตองเกิด พอปลงอยางน้ี เราก็ไมตองแกไขอะไร ก็กลายเปน
การยอมรับสภาพท่ีเปนอยู

ในเร่ืองน้ี สาเหตุขอสําคัญของปญหาท่ีเปนมาก็คือ การแยก
ไมออกระหวาง การยอมรับความเปนจริง กับ การยอมรับสภาพที่
เปนอยู อันน้ีเปนเร่ืองสําคัญมาก

ฝร่ังน้ันตรงขาม ฝร่ังไมยอมรับความเปนจริงและสภาพท่ี
เปนอยู เขาจึงพยายามท่ีจะทําอะไรฝนเอาชนะธรรมชาติ และสราง
ความเจริญไดสําเร็จ แตก็มีทุกขมาก มีปญหาจิตใจมาก มีความ
คับแคนเดือดรอนกระวนกระวาย

เราจะพัฒนาท้ังที ควรจะไดรับบทเรียนท้ังสองดาน ควร
ศึกษาใหชัดวาหลักพระพุทธศาสนาท่ีจริงสอนอยางไร สวนดีท่ีมีอยู
แลวเราก็รักษาเอาไว สวนดีของฝร่ังท่ีเราเห็นวาทําใหเขาเจริญ เรา
ก็เอามาสรางความเจริญ

เมื่อรูวาเจริญแบบฝร่ังน่ีมีทุกข มีความเดือดรอนคับแคนใจ
มาก สวนท่ีทําใหมีความเดือดรอนใจ เราก็ไมเอามา แตจะทําอยาง
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ไรจึงจะสําเร็จ ตอบวาตองรูจักแยกและปฏิบัติใหถูกในเร่ืองหลัก
อนิจจัง และในเร่ืองกรรม เปนตน

หลักอนิจจังและกรรม สอนใหยอมรับความจริง แตไมได
สอนใหยอมรับสภาพที่เปนอยู

หลักอนิจจังสอนใหรูทันความเปนจริงวา สิ่งท้ังหลายไมเท่ียง 
มันเกิดข้ึนแลวมันก็ดับไป ท่ีมันเปนอยางน้ัน มันก็เปนไปตาม
ธรรมดาของมัน เมื่อคิดไดอยางน้ีแลว เราก็วางใจได มีความสุข ไม
เดือดรอน ไมมีความทุกขมาก

แตเราก็ตองคิดตอไปดวยวา การท่ีสิ่งท้ังหลายไมเท่ียง มัน
แตกดับไปน้ัน มันไมไดเปนไปอยางเร่ือยเปอยเลื่อนลอย มันเปนไป
ตามเหตุตามปจจัย การท่ีมันเจริญข้ึนก็เพราะมีเหตุปจจัยใหมัน
เจริญ การท่ีมันจะเสื่อมก็เพราะมีเหตุปจจัยใหมันเสื่อม เมื่อเราไม
ตองการความเสื่อม เราก็ตองหลีกเลี่ยงเหตุปจจัยท่ีทําใหเกิดความ
เสื่อม และกําจัดแกไขเหตุปจจัยเหลาน้ันเสีย เมื่อตองการความ
เจริญ เราก็ตองสรางเหตุปจจัยท่ีทําใหเกิดความเจริญ

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 ก็พึงพากเพียรมุงหนาทําไปที่น่ันดวยวิธกีารน้ันๆ
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หากรูชดัขึน้มาวาจุดหมายน้ัน ไมวาเราหรือคนอ่ืนใด
ไมมีใครจะใหสําเร็จได ก็ไมตองเศราเสียใจ พึงวางจิต
สนิทลงตัง้ใจเด็ดวา ทน้ีี เราจะทําอันไหนใหม่ันแนวตอไป

จะเห็นวา เมื่อคิดใหถูกข้ันตอน เราก็ทําใจของเราได มีความ
สุขดวย และสรางความเจริญไดดวย คือยอมรับความจริง แตไมจํา
เปนตองยอมรับสภาพท่ีเปนอยู

ถาแยกไมถูก ก็จะไดแบบไทยๆ ท่ีเขาใจผิด ไมใชเขาใจถูก 
ไทยชนิดท่ีเขาใจผิด ก็คือการยอมรับสภาพท่ีเปนอยู ซ่ึงทําใหใจ
สบายดี มีความสุขแตไมเจริญ แตถาไปตามฝร่ังผิดอีก ท้ิงของไทย
ท่ีดี ก็ไปสรางความเจริญโดยจิตใจมีความทุกข ไมไดเร่ืองท้ังสอง
ฝาย ดีไมดีจะซํ้าราย ของไทยท่ีดีก็ท้ิง ของฝร่ังท่ีดีก็ไมรับเอา เลยมี
แตเสียท้ังสองดาน คือ ท้ังทุกขและท้ังเสื่อมดวย

เมื่อเรารับของฝร่ัง เรานาจะไดเปรียบกวาฝร่ัง เมื่อศึกษา
และนับถือไตรภูมิพระรวง เราก็นาจะเอาคติเหลาน้ีมาสอนเปนฐาน
สําหรับสรางความเจริญ หรือพัฒนาประเทศไทยไดตอไปดวย 
แตวาตองดูตองจับใหถูก

กรรมก็ไมดี ไตรลักษณก็ไมดี มองไมเปน ก็ไดผลราย น่ันคือ
กรรมไมด ี อาตมาคิดวาเราตองวิเคราะหกันอีก เชนวาเร่ืองกรรม
ในไตรภูมิน้ีทานสอนในแนวพุทธศาสนาท่ีแทแคไหน มีคติอยางท่ี
เรียกวาเปนปุพเพกตวาทเขามาปนหรือเปลา

ถาเปนปุพเพกตวาท ก็หมายความวา เปนลัทธิท่ีถือวากรรม
เกาเปนตัวกําหนดทุกสิ่งทุกอยาง แลวอันน้ันจะเปนลัทธินิครนถ

แตถาเปนหลักกรรมในพุทธศาสนา จะตองถือวา มนุษยน้ี
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ปรับปรุงตัวเองไดดวยการกระทําของตน เราจะเปนคนดีคนช่ัว จะ
เสื่อมหรือเจริญกาวหนา ก็อยูท่ีการกระทําของเรา ขอใหคติไววา
เราควรจะไดประโยชนจากไตรภูมิในแงเหลาน้ี

ขอสรุปยอนความอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือจับสาระใหชัดเจนย่ิงข้ึน
อีกวา หนังสือไตรภูมิพระรวงน้ี ถาจะเรียกช่ือใหเต็มความจริงๆ ก็คง
ตองเรียกวา “ไตรภูมิ และการหลุดพนจากไตรภมิู (สูโลกุตรภูมิ)” 
และหนังสือน้ีมีคําสอนในพระพุทธศาสนาเปนเน้ือหาสาระท่ีสอด
คลองกัน คือ หลักกรรม และไตรลักษณ โดยเฉพาะอนิจจัง เปน
หลักธรรมแกนของไตรภูมิพระรวง

ทาที ความเขาใจ และแนวการสั่งสอนเก่ียวกับกรรมและ
อนิจจังในไตรภูมิพระรวงเปนไปในดานใด และกอใหเกิดผลดีหรือ
ผลเสียตอทัศนคติและคานิยมของสังคมไทยอยางไร จะไมพูดให
มาก ในท่ีน้ี ปลอยใหเปนเร่ืองของนักวิชาการ ทางวรรณคดี ประวัติ
ศาสตร มานุษยวิทยา และสังคมวิทยา เปนตน จะวิเคราะหวิจารณ
กันตอไป

แตสําหรับนักปฏิบัติท่ีมุงประโยชนสุขของมนุษย ยอมไมจํา
เปนท่ีจะคอยรอผลการวินิจฉัยของนักวิชาการวาท่ีจริงเปนอยางไร 
เพราะมีความจริงท่ีแนนอนอยูแลว และแนนอนกวา ซ่ึงเปนฐาน
ของความคิดในไตรภูมิฯ อีกช้ันหน่ึงดวยซํ้าไป และซ่ึงเราสามารถ
นําไปใชประโยชนไดทันที

ความจริงท่ีแนนอนอยางแรกก็คือ หลักกรรมและหลักไตร
ลักษณ โดยเฉพาะเร่ืองความไมเที่ยง เปนแกนความคิดท่ีซึมแทรก
อยูท่ัวตลอดในคําสอนท้ังหมดของหนังสือไตรภูมิพระรวง และเปน
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ความจริงท่ีแนนอนเชนเดียวกันวา หลักกรรมและหลักไตรลักษณ 
คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา น้ัน เปนหลักธรรมสําคัญระดับแกนท่ี
สอดประสานหลักคําสอนอื่นๆ แทบทุกอยางในพุทธศาสนา ซ่ึงจะ
พบไดเกือบท่ัวทุกแหงในคัมภีรท่ีแสดงหลักธรรม

หลักกรรมทานสอนเพ่ือมุงใหคนดําเนินชีวิตอยูอยางดีท่ีสุด
ในไตรภูมิ สวนหลักไตรลักษณทานสอนเพ่ือชวยใหคนหลุดพนไป
ไดจากไตรภูมิ หรือพูดใหถูกแทวา เพ่ือชวยใหพนจากกรรมแลวจะ
ไดพนจากไตรภูมิ

กรรมเปนเร่ืองระดับโลกียะ สวน(ความรูใน)ไตรลักษณ เปน
เคร่ืองนําสูโลกุตระ

กรรมเปนเร่ืองของการกระทํา ความประพฤติ หรือการ
ดําเนินชีวิต ไตรลักษณเปนเร่ืองของปญญา ความรูความเขาใจท่ี
จะชวยใหคนดําเนินพฤติกรรมท่ีดีงาม จนถึงข้ันท่ีกรรมไมเปนกรรม
อีกตอไป

หลักกรรม ก็ดี ไตรลักษณ ก็ดี ลวนมีทางใหมองได ๒ ดาน
สําหรับหลักกรรมเมื่อพลิกมองผิดดาน (ซ่ึงความจริงเปน

เพียงการมองแคบางแงบางมุมไมครบถวน) คือการมองท่ีเนนขาง
อดีตหรือมองแตอดีตดานเดียว ก็อาจกลายเปนเคร่ืองเสริมสราง
ทัศนคติแบบยอมจํานน หรือการหวังอนาคตดวยการรอคอยการ
ดลบันดาลของกรรมปางกอน

สวนไตรลักษณ เมื่อพลิกมองผิดดาน หรือมองแคถอยคํา 
มองไมถึงหลัก ก็อาจใหเกิดฐานความคิดท่ีเห็นมนุษยเปนสภาพ
เลื่อนลอย ขาดอํานาจริเร่ิมทําการ กลายเปนเสริมสรางทัศนคติ
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แบบยอมรับสภาพที่เปนอยู รอคอยโชคชะตา ปลอยชีวิตและกิจ
การลองลอยไปตามนํ้าตามลม (อะไรๆ ก็ไมเท่ียงแทแนนอน จะทํา
ยังไงได ก็ตองปลอยแลวแตมันจะเปนไป!)

เปนความจริงท่ีแนนอนวา ความเขาใจเก่ียวกับกรรมและ
ไตรลกัษณ อยางท่ีกลาวมาน้ี เปนการมองท่ีผดิพลาด ไมใชทัศนคติ
แบบพุทธ

การมองกรรมอยางถูกตอง หรือการมองอยางถึงหลัก ยอม
ใหเกิดทัศนคติท่ีเห็นวา ชีวิตและกิจการจะเปนอยางไร ก็อยูท่ีการ
กระทําของเรา ภายในเงื่อนไขของกระบวนการแหงเหตุปจจัย เมื่อ
ตองการผลดีอยางไร ก็ตองเพียรพยายามทําการซึ่งจะเปนเหตุให
ไดผลอยางน้ัน

สวนการมองไตรลักษณท่ีถูกตองถึงหลัก ยอมใหเกิดทาที
แหงความไมประมาท การสืบสวนวิเคราะห หาเหตุปจจัย ใหรูเทา
ทันความเปลี่ยนแปลง และเพ่ือใหสามารถเลือกสรรจัดทําเหตุ
ปจจัยซ่ึงจะนําไปสูผลดีท่ีตองการ

เมื่อมองถูกตอง หลักกรรมและหลักไตรลักษณยอมสัมพันธ
สอดคลองกัน และชวยเสริมกันเพ่ือการอยูดีของมนุษย คือการ
เปนอยูดวยปญญา และทําการใหตรงเหตุปจจัย

กรรมก็ดี ไตรลักษณก็ด ีมองถูกมองเปน ยิ่งเสริมกันใหไดผลที่ดี
ท่ีวาการมองกรรมแตขางอดีต เปนการมองท่ีผิดพลาดจาก

หลกัพุทธศาสนา ก็เพราะผิดความจริง เปนปพุเพกตวาท ลทัธหิน่ึงใน
๓ ลัทธิท่ีนําไปสูการไมกระทํา (อกิริยา-inaction) ดังพุทธพจนวา
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ภิกษุทั้งหลาย ลัทธิเดียรถีย ๓ ระบบเหลาน้ี ถูก
บัณฑิตไตถาม ซักไซไลเลียงเขา ยอมอางการถือสืบๆ
กันมา ยนืหยดัอยูในอกริิยา คอื สมณพราหมณพวกหน่ึง
มีวาทะ มีทิฐิ อยางน้ีวา สุขก็ดี ทุกขก็ดี มิใชสุขมิใชทุกข
ก็ดี อยางหนึ่งอยางใดก็ตาม ที่คนไดเสวย ทั้งหมดนั้น 
ลวนเปนเพราะกรรมที่ทําไวปางกอน (ปุพเพกตวาท)     
...เพราะการบันดาลของพระผูเปนเจา (อิศวรนิรมิตวาท)   
...หาเหตุปจจัยมิได (อเหตุวาท)...

ภิกษุทั้งหลาย เม่ือบุคคลมายึดเอากรรมที่ทําไวปาง
กอนเปนสาระ... ยดึเอาการบนัดาลของพระผูเปนเจาเปน
สาระ... ยดึเอาความไมมีเหตเุปนสาระ ฉนัทะก็ดี ความ
พยายามกดี็ วาสิง่นีค้วรทาํ สิง่นีไ้มควรทาํ ก็ยอมไมมี๑

พระพุทธศาสนาเปนกรรมวาท และกิริยวาท (ศาสนาแหงการ
กระทํา) เปนวิริยวาท๒ (ศาสนาแหงความเพียรพยายาม) จึงสอน
หลักกรรมในแงจริยธรรมวา

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมหม่ันประกอบความเพียรใน
การฝกอบรมจิต ถึงจะมีความปรารถนาวา ขอใหจิตของ
เราหลุดพนจากอาสวะเถิด ดังน้ี จิตของเธอจะหลุดพน
จากอาสวะได ก็หาไม...๓

พระพุทธศาสนาสอนหลักความไมเท่ียง มิใชเพ่ือใหยอม
ปลอยตัวปลอยสิ่งท้ังหลายลองลอยไปกับความไมแนนอนท่ีเราไม
                                                                 
๑ อง.ติก.๒๐/๕๐๑/๒๐๒
๒ เชน อง.ติก.๒๐/๕๗๗/๓๖๙
๓ สํ.ข.๑๗/๒๖๑/๑๘๖
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อาจจะทําอะไร แลวก็เร่ือยเฉื่อยทอดท้ิงชีวิตและกิจการใหเลื่อน
ลอยไป (negligence) แตทานสอนความจริงเร่ืองความไมเท่ียง ท่ี
อะไรๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย  เพ่ือใหเราตื่นตัวไม
ประมาท (เรงเพียรใชปญญาคนหาและจัดการกับเหตุปจจัย) ดัง
พุทธพจนท่ีเปนปจฉิมวาจาวา

วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ๑

(“สังขารท้ังหลายมีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา จงยัง
ความไมประมาทใหถึงพรอม” หรือแปลตามอรรถกถาวา “จง
บําเพ็ญกิจท้ังปวงใหสําเร็จ ดวยความไมประมาท”)

หลักกรรม สอนในข้ันท่ีหน่ึง วา ผลวิบากเกิดจากการกระทํา
ท่ีเปนเหตุ การกระทําจึงจะนําไปสูผลท่ีตองการ และสอนในข้ันท่ี
สอง วา เมื่อตองการผลดี ก็ตองเพียรพยายามทํากรรมดี แลวชวย
ช้ีแนะแจกแจงการกระทําความประพฤติท่ีจัดวาดีไว

สวนไตรลักษณ โดยเฉพาะหลักความไมเท่ียง สอนในข้ันท่ี
หน่ึง ใหรูจักทําใจและวางใจตอโลกและชีวิตอยางถูกตอง อยางท่ี
วา อยูอยางรูเทาทันความเปนจริงของโลกและชีวิต มีความสุขได
โดยจิตใจไมถูกบีบคั้นดวยการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนรอบตัว (รูจัก

วางใจที่จะไมยึดติด)

ในขั้นที่สอง สงผลออกมาเสริมประสานหลักกรรม ใหดําเนิน
ชีวิตอยางไมประมาท รูคุณคาของเวลาหรือเรงรัดทํากรรมดีแขงกับ
กาลเวลา โดยประกอบกิจกรรมท้ังหลายดวยปญญาท่ีรูเขาใจ

                                                                 
๑ ที.ม.๑๐/๑๔๓/๑๘๐
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ความจริง ทําการตางๆ อยางมีเหตุผลตามหลักเหตุปจจัย (ทําการ

ทั้งหลายไดโดยไมยึดติด)

จนถึงขั้นสุดทาย มองเห็นความจริงของโลกและชีวิตสวางชัด 
หมดความยึดติด มีจิตใจเปนอิสระ เลิกทะยานจองหาท่ีจะทําจะ
เอาเพ่ือตัวตน มองกวางท่ัวไปในโลกแหงความเปนไปของ
กรรมวิบาก เห็นการประสบสุขทุกขของสรรพสัตว แลวต้ังหนาแต
จะทําการเพ่ือธรรม เพ่ือความดีงาม เพ่ือประโยชนสุขของโลกท้ัง
หมด ทําการท่ีไมเปนกรรม เรียกวาสิ้นกรรม และพนจากไตรภูมิ
(พนเหนือความยึดติด เปนอิสระ และชวยปลดปลอยผูที่ยังติด)

ไดมีนักวิชาการชาวตะวันตกบางทาน ถึงกับแยกพุทธ
ศาสนาออกเปน ๒ แบบ หรือ ๒ ช้ัน วาเปน Kammic Buddhism 

กับ Nibbanic Buddhism แลวก็เลยตอไปจนเอาชีวิตชาวบานกับ
ชีวิตพระเปนตัวแบบในการแยก แตเปนการแยกขาดออกจากกัน น้ี
ก็เกิดจากความรูเขาใจบกพรอง หรือมองไมทะลุตลอด เพราะไม
สามารถโยงและเช่ือมตอเร่ืองในระดับศีลธรรมของหลักกรรม กับ
ระดับปญญาท่ีเขาถึงไตรลักษณใหถึงกัน (ปญญาเปนตัวช้ีท้ังของ
วิถีแหงกุศลกรรมและทางแหงนิพพาน)

เขาใหถึงไตรภูมิที่แท และเอามาสรางสรรคสังคมไทยใหไดจริง

หากวาจุดมุงหมายแหงการหลุดพนจากไตรภูมิ ไดเคยเปน
อุดมคติของสังคมไทยในอดีต และหลักการตางๆ เก่ียวกับกรรม
และไตรลักษณ ไดเคยเปนอุดมการณท่ีคนไทยยึดถือกันสืบมา บัด
น้ี แมวาสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปแลวอยางมากมาย แตคติแหงการ
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หลุดพนจากไตรภูมิ (การพนจากอํานาจครอบงําของการปรนเปรอ
ทางวัตถุ หรือพนจากการครอบงําของอามิสและความยึดติดทุกรูป
แบบ) พรอมท้ังหลักกรรมและไตรลักษณ ก็ยังเปนอุดมคติและอุดม
การณของสังคมไทยไดอยางเหมาะสม สามารถนํามาใชเปนแนว
นําทางในการพัฒนาสังคมโดยถูกทางและชอบธรรมได

แตท้ังน้ี อาจจะตองร้ือฟนข้ึนมาชําระสะสางสิ่งเคลือบคลุม
พอกบัง และดัดปรับขอเฉไฉผิดเพ้ียน ทําความเขาใจกันใหถูกตรง
และชัดเจน

หากวาหนังสือไตรภูมิฯ ฉบับเกา ท่ีเรียบเรียงจากอรรถกถา 
ฎีกา และคัมภีรรุนหลังๆ น้ี ไมเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน ดวยเหตุ
ผลประการใดประการหน่ึง ก็นาจะพิจารณาถึงความเปนไปได ท่ี
จะมีหนังสือเย่ียงไตรภูมิฉบับใหม ท่ีสามารถนําความคิดของคน
รวมสมัยในปจจุบัน

อาตมาไดพูดเสนอแนวความคิดเก่ียวกับอิทธิพลของไตรภูมิ
มาพอสมควรแกเวลา ก็ขอยุติเพียงเทาน้ี ถามีเวลาเหลืออยู ก็เอา
มาใชในการตอบคําถามกันตอไป

ถาม ขอกราบเรียนถามพระคุณเจาเรื่องวิปสสนา ที่วิปสสนาแลว
เห็นนรก หรือสวรรค เห็นอะไรตางๆ ไมทราบวาเห็นนั้นเปนการเห็นจริง 
หรือนรกสวรรคนั้นเปนนรกสวรรคที่มีอิทธิพล ทางความเชื่อทางพุทธ
ศาสนาที่มีมา รวมทั้งความเชื่อจากไตรภูมิกถาดวย

ตอบ เร่ืองเขาวิปสสนาแลวไปเห็นนรกสวรรค เขาใจวาจะไม
ไดรับอิทธิพลจากไตรภูมิพระรวง ไตรภูมิพระรวงน้ี อาตมภาพวาทาน
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ผูประพันธซ่ือสัตยตอตนเอง และตอหลักวิชาพอสมควร ทานพูด
ถึงเร่ืองวิธีปฏิบัติเพ่ือเขาถึงนิพพาน แสดงข้ันตอนของการบําเพ็ญ
วิปสสนาวา จะไดญาณอะไรบาง ซ่ึงเปนการเห็นตัวสภาวธรรมท่ี
เปนจริง เห็นวาขันธ ๕ หรือชีวิตของเราท้ังหมด หรือโลกท้ังหมด
เปนสิ่งท่ีเกิดจากปจจัยปรุงแตง ไมเท่ียงแทแนนอน เปนไปตาม
หลักไตรลักษณ แลวก็เกิดญาณรูความจริงเหลาน้ัน

ทีน้ี ในสมัยหลัง โดยเฉพาะใกลๆ ปจจุบันน้ีเอง ความหมาย
ของวิปสสนาเลือนมาในรูปท่ีวา พอทําวิปสสนา หลับตาแลวก็มอง
ไปเห็นนรกสวรรค อันน้ีเปนความหมายเคลื่อนคลาดของวิปสสนา 
ซ่ึงเกิดจากความเขาใจผิดของพวกเราเองมากกวา ถาหากวาจะ
เห็นนรกสวรรคแลว จะตองเปนเร่ืองของสมถะ สวนวิปสสนาเปน
เร่ืองของปญญา ท่ีจะรูเทาทันความเปนจริงของส่ิงท้ังหลาย

จะอยางไรก็ตาม เปนอันวาไดมีความเชื่ออยางน้ีเกิดข้ึนแลว 
ทีน้ี ถาไมใชคําวาวิปสสนา แตน่ังสมาธิ น่ังสมถะแลวก็ไปเห็น การ
เห็นนรกสวรรคในกรณีน้ี ก็มีขอพึงพิจารณาหลายแง

๑. แงท่ีหน่ึงคือ ภาพท่ีเราเห็นน้ันเรียกวา “นิมิต” นิมิตก็เปน
เร่ืองของภาพหรือมโนภาพ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจ
น้ันยอมเกิดจากการปรุงแตงของเราเองไดดวย

เมื่อเกิดจากการปรุงแตงของเรา ก็หมายความวา ในจิตของ
เรามีการสะสมเร่ืองราวเหลาน้ีไว เราอาจจะเรียนรูเก่ียวกับเร่ืองน้ี
ไว เร่ืองราวและภาพเหลาน้ีก็ฝงอยูในใจ เวลาจิตเขาถึงภาวะท่ีสงบ 
ไมมีอารมณอื่นกวน โอกาสมันให ภาพเหลาน้ีก็ปรากฏฉายออกมา 
ก็อาจเห็นเปนภาพเดี๋ยวน้ัน
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หรืออาจจะมีการจูงใจของผูท่ีนําในการเขาสมาธิบอกวา 
พวกเรามาน่ังเขาสมาธิกันนะ แลวจะไปเท่ียวนรกสวรรค ใจคนท่ี
น่ังก็ตั้งจุดไวแลววาจะไปดูสวรรคนรก ทีน้ีใจมุงไปแลว ภาพเกาท่ี
ตัวเตรียมไวมันก็จะมาเตรียมแสดง และผู ท่ีนําเขาก็อาจพูด
บรรยายตอไปอยางน้ันๆ ก็อาจกลายเปนจูงจิตใหเห็นเปนอยางน้ัน
จริงๆ ก็ได น่ีเปนแงท่ีหน่ึง

๒. อีกแงหน่ึง ก็เปนเร่ืองของความสามารถ หรือเปนพลัง
แหงสมาธิของทานผูน้ันเอง ซ่ึงในขั้นน้ีก็หมายความวา ทานผูน้ัน
ไดลึกซ้ึงขนาดถึงฌานแลวไดอภิญญา ก็อาจจะไดเห็นเร่ืองนรก
สวรรค ท่ีมันเปนสภาวะเขา อะไรอยางน้ี แตในข้ันน้ัน ภาพนรก
สวรรคก็ตองไมใชอยางท่ีคนท่ัวไปคิด และไมใชภาพท่ีใครอื่นจะ
บอกใหเห็นได ตองเปนวิสัยของตัวเอง น่ันก็เปนอีกตอนหนึ่ง ซ่ึงคิด
วาคงจะไมใชวิสัยของคนท่ัวๆ ไปแนๆ

เร่ืองน้ีก็มาเปนขอคิดเทียบเคียงใหแกเร่ืองไตรภูมิน้ีดวย คือ 
ในกรณีน้ี ถาเร่ืองวิปสสนาจะมีอิทธิพลตอคนไทยและตอสังคมไทย 
ก็กลายเปนวา มันไมใชอิทธิพลของวิปสสนาตอสังคมไทย แตมัน
เปนอิทธิพลของความเขาใจผิดเก่ียวกับวิปสสนาตอสังคมไทย

ในเร่ืองไตรภูมิน้ี มีขอพิจารณาซับซอนมากทีเดียว เราไมควร
จะมองแควา ไตรภูมิฯ มีอิทธิพลอยางไรตอสังคมไทย แตอาจจะ
มองแยกแยะออกไป เร่ิมตนต้ังแตวา อันน้ันอันน้ีหลายอยางอาจ
จะเปนอิทธิพลของความเช่ือเร่ืองไตรภูมิแตกอนกวาและในวง
กวาง ไมใชเพียงอิทธิพลของหนังสือท่ีชื่อวาไตรภูมิฯ   
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ย่ิงกวาน้ัน บางอยางอาจจะเปนอิทธิพลของความเขาใจผิด
เพ้ียนหรือความรูเขาใจไมเพียงพอในเร่ืองไตรภูมิ หรือตอเน้ือหา
ของหนังสือท่ีช่ือวาไตรภูมิฯ และถาเปนอยางน้ี หากคิดจะสราง
สรรคสังคม เราคงมีภารกิจเพ่ิมข้ึน เชน ในการท่ีจะใหการศึกษา
เพ่ือใหความรูท่ีชัดเจนและแกไขความเขาใจใหถูกตอง

ท้ังน้ี อาจจะรวมถึงการท่ีจะตองวิเคราะหเน้ือหาของหนังสือ
หรืองานนิพนธท้ังหลายท่ีมีช่ือไตรภูมิฯ วาถูกตอง ตรง และครบ
ตามหลักการท่ีแทของพระพุทธศาสนา หรือไม และแคไหนเพียงใด

ถาทําอยางน้ี จึงจะเปนวิชาการท่ีเพียงพอ และเปนทางแหง
การสรางสรรคท่ีแทจริง ไมใชมาอั้นมาตันกันอยูแคในวงจรท่ีปด 
หรืออาจจะเปนแคการลัดวงจร

เรานาจะคืบตอไปอีก ในการท่ีจะทําใหไตรภูมิกอเกิดอิทธิ
พลในการสรางสรรคสังคมไทยอยางแทจริง โดยไมปดตัวจบอยูแค
ไตรภูมิพระรวง และหนังสือท้ังหลายท่ีวาดวยไตรภูมิ แตใหไตรภูมิ
พระรวง และหนังสือท้ังหลายท่ีวาดวยไตรภูมิน้ัน เปนสื่อนําเรากาว
ตอไปใหถึงหลักไตรภูมิท่ีเปนตนทาง  อันโยงไปยังสาระและคุณคา
ท้ังมวลอันพึงไดจากพระพุทธศาสนา ท่ีจะนํามาซึ่งประโยชนและ
ความสุขแกมวลประชาชน เพ่ือเก้ือกูลแกชาวโลก คือใหถึงจุด
หมายของพระพุทธศาสนา ซ่ึงพูดไดอยางแนนอนมั่นใจโดย
สมบูรณวาเปนวัตถุประสงคท่ีแทจริงของคําสอนเร่ืองไตรภูมิน้ันแล


