
บัว ๔ เหล่า หรือ บัว ๓ เหล่า
อาจารย์ช�านาญ เกิดช่อ

อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทน�า

 บัว ๔ เหล่า เราท่านได้ยินมานานแล้ว เนื่องจากเป็นเนื้อหาตอนหนึ่งของพุทธประวัติ พระเถร

เณรชีอุบาสกอุบาสิกาก็สอนกันบอกกันต่อๆ กันมา เปรียบเทียบบุคคล ๔ จ�าพวกบรรดามีในโลกนี้ว่า

ล้วนเป็นไปในจ�าพวกบัว ๔ เหล่า ไม่ประเภทใดก็ประเภทหนึ่ง บางท่านอาจอ้างว่าเป็นพระด�ารัสของ

พระพุทธเจ้า แต่ที่มาที่ไปของเรื่องเป็นอย่างไร หลายท่านอาจไม่ทราบ หลายท่านอาจให้ค�าตอบได้ว่า

เนื้อหาอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนั้นเล่มนี้ แต่แท้จริงแล้วเนื้อหาเป็นอย่างไรกันแน่ ผู้เขียนขออาสาน�าพา

ท่านผู้อ่านท่องเที่ยวค้นหาข้อเท็จจริงไปตามเนื้อหาที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกา 

(ฝ่ายเถรวาท) ดังจะกล่าวต่อไปนี้

บัว ๔ เหล่า หรือ ๓ เหล่า

 ต้นเรื่องเกี่ยวกับบัว ๔ เหล่า หรือ ๓ เหล่า มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎก 

มหาวรรค มหาขันธกะ ตอนว่าด้วยค�าทูลอาราธนาของท้าวมหาพรหม(พรหมยาจนกถา) เนื้อความว่า 

พระผู้มีพระภาคทรงรับค�าทูลอาราธนาของพรหมแล้วทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ ทรงเห็นสัตว์ 

ทัง้หลายว่ามกีเิลสหนาบางต่างกนั บางพวกสอนง่าย บางพวกสอนยาก โดยทรงเหน็เป็นอปุมาอปุไมยว่า

 “เหมือนในกออุบล กอปทุม หรือกอบุณฑริก (๑) ดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก บางดอกที่

เกิดในน�้า เจริญในน�้า ยังไม่พ้นน�้า จมอยู่ในน�้า (๒) ดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก บางดอกที่เกิด 

ในน�้า เจริญในน�้า อยู่เสมอน�้า (๓) ดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก บางดอกที่เกิดในน�้า เจริญในน�้า  

ขึ้นพ้นน�้า ไม่แตะน�้า”
1
 

 1
 บาลีว่า เสยฺยถาปิ นาม อุปฺปลินิย� วา ปทุมินิย� วา ปุณฺฑรีกินิย� วา (๑) อปฺเปกจฺจานิ อุปฺปลานิ วา ปทุมานิ 

วา ปุณฺฑรีกานิ วา อุทเก ชาตานิ อุทเก ส�วฑฺฒานิ อุทกานุคฺคตานิ อนฺโต นิมุคฺคโปสีนิ, (๒) อปฺเปกจฺจานิ อุปฺปลานิ วา 
ปทุมานิ วา ปุณฺฑรีกานิ วา อุทเก ชาตานิ อุทเก ส�วฑฺฒานิ สโมทก� ติานิ, (๓) อปฺเปกจฺจานิ อุปฺปลานิ ปทุมานิ 
วา ปุณฺฑรีกานิ วา อุทเก ชาตานิ อุทเก ส�วฑฺฒานิ อุทก� อจฺจุคฺคมฺม ติานิ อนุปลิตฺตานิ อุทเกน..., ดูใน วิ.ม.(บาลี) 
๔/๙/๗.
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328 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๕๙

 ความเช่นเดียวกันน้ีมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกอีก ๖ เล่ม คือ เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก  

ทีฆนิกาย มหาวรรค
2
, เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

3
, เล่มที่ ๑๓  

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
4
, เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย  

สคาถวรรค
5
, เล่มท่ี ๒๙ พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส

6
, เล่มที่ ๓๐ พระสุตตันตปิฎก  

ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส
7
 ในแต่ละเล่มกล่าวถึงตัวละครต่างกัน ส่วนเนื้อหาหลักเหมือนกันทุกอย่าง

 ในพระไตรปิฎกทั้งหมดนี้ ดอกบัวมีเพียง ๓ เหล่า คือ (๑) จมอยู่ในน�้า (๒) เสมอน�้า (๓) พ้นน�้า 

แล้วบัว ๔ เหล่ามาจากไหน บุคคล ๔ จ�าพวก คือ (๑) อุคฆฏิตัญญู (๒) วิปจิตัญญู (๓) เนยยะ  

(๔) ปทปรมะ มาจากไหน

 เปิดอรรถกถาแก้พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔ (ต้นเรื่อง) มี ๓ เหล่า ไม่มีเหล่าที่ ๔ และบุคคลทั้ง ๔ 

จ�าพวก

 เปิดอรรถกถาแก้พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๑๐ พบว่า ท่านกล่าวดอกบัวเหล่าท่ี ๔ และบุคคลท้ัง ๔ 

จ�าพวกเปรียบเทียบไว้ ดังเนื้อความว่า

 “บรรดาบวั ๔ เหล่า (๑) บวัเหล่าทีพ้่นน�า้ รอสัมผัสแสงอาทิตย์แล้วจะบานในวนันี ้(๒) บวัเหล่าท่ี

อยู่เสมอน�้า จะบานในวันพรุ่งนี้ (๓) บัวเหล่าที่จมอยู่ในน�้า จะบานในวันที่ ๓ (๔) บัวเหล่าที่มีโรคเป็นต้น 

ที่ยังจมน�้า จะไม่บาน ทั้งเป็นอาหารของปลาและเต่า (ข้อสุดท้ายนี้) ท่านไม่ได้กล่าวไว้ในพระบาลี  

(แต่) ควรน�ามากล่าวไว้ด้วย แล้วควรเปรียบบัว ๔ เหล่านั้นกับบุคคล ๔ จ�าพวกคือ (๑) อุคฆฏิตัญญู  

(๒) วิปจิตัญญู (๓) เนยยะ (๔) ปทปรมะ”
8
 

 อรรถกถาแก้พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒
9
 และ ๑๕

10
 กล่าวไว้เหมือนเล่มที่ ๑๐

 2
 ดูใน ที.ม.(บาลี) ๑๐/๖๙/๒๑.

 3
 ดูใน ม.มู.(บาลี) ๑๒/๒๘๓/๑๔๒.

 4
 ดูใน ม.ม.(บาลี) ๑๓/๓๓๙/๑๘๕.

 5
 ดูใน ส�.ส.(บาลี) ๑๕/๑๗๒/๑๐๒.

 6
 ดูใน ขุ.ม.(บาลี) ๒๙/๑๕๖/๑๘๒.

 7
 ดูใน ขุ.จู.(บาลี) ๓๐/๘๕/๑๑๗.

 8
 บาลีว่า ตตฺถ ยานิ อจฺจุคฺคมฺม ติานิ, ตานิ สูริยรสฺมิสมฺผสฺส� อาคมยมานานิ ติานิ อชฺช ปุปฺผนกานิ ฯ ยานิ 

สโมทก� ติานิ, ตานิ เสฺว ปุปฺผนกานิ ฯ ยานิ อุทกานุคฺคตานิ อนฺโตอุทกโปสีนิ, ตานิ ตติยทิวเส ปุปฺผนกานิ ฯ  
อุทกา ปน อนุคฺคตานิ อญฺญานิปิ สโรคอุปฺปลาทีนิ นาม อตฺถิ, ยานิ เนว ปุปฺผิสฺสนฺติ, มจฺฉกจฺฉปภกฺขาเนว ภวิสฺสนฺติ, 
ตานิ ปาฬึ นารูฬฺหานิ ฯ อาหริตฺวา ปน ทีเปตพฺพานีติ ทีปิตานิ, ยเถว หิ ตานิ จตุพฺพิธานิ ปุปฺผานิ, เอวเมว อุคฺฆฏิตญฺญู, 
วิปจิตญฺญู, เนยฺโย, ปทปรโมติ จตฺตาโร ปุคฺคลา, ดูใน ที.ม.อ.(บาลี) ๒/๖๙/๓๘.

 9
 ดูใน ม.มู.อ.(บาลี) ๒/๒๘๓/๕๔.

 10
 ดูใน ส�.ส.อ.(บาลี) ๑/๑๗๒/๑๑๗.
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329บัว ๔ เหล่า หรือ บัว ๓ เหล่า

 อรรถกถาแก้พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓, ๒๙ และ ๓๐ ไม่ได้กล่าวไว้

 เม่ือค้นคว้าในฎีกาดู ก็มีกล่าวไว้ในสารัตถทีปนีฎีกาเล่มท่ี ๓
11

 และวชิรพุทธิฎีกา
12

 ซ่ึงแก ้

อรรถกถาท่ีแก้พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๔ พระวินัยปิฎก มหาวรรคอีกที เนื้อหาเหมือนในอรรถกถาที่แก ้

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐, ๑๒ และ ๑๕ ที่กล่าวแล้ว

 ดอกบัว ๓ เหล่าจึงมีปรากฏเฉพาะในพระไตรปิฎก ดอกบัว ๔ เหล่ามีปรากฏเฉพาะในอรรถกถา

และฎีกา

 ต่อไปมาดูความหมายของบุคคล ๔ จ�าพวกกันต่อ 

 บุคคล ๔ จ�าพวกที่กล่าวมาแล้วนั้น นอกจากมีปรากฏในอรรถกถาและฎีกาดังกล่าวแล้ว  

มีกล่าวไว้ต่างหาก ในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ความว่า

 “ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จ�าพวกนี้ มีปรากฏอยู ่ในโลก บุคคล ๔ จ�าพวกไหนบ้าง คือ  

๑) อุคฆฏิตัญญู (ผู้เข้าใจได้ฉับพลัน) ๒) วิปจิตัญญู (ผู้เข้าใจต่อเมื่อขยายความ) ๓) เนยยะ (ผู้ที่พอจะ

แนะน�าได้) ๔) ปทปรมะ (ผู้ที่สอนให้รู้ได้เพียงตัวบทคือพยัญชนะ) ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จ�าพวกนี้แล

มีปรากฏอยู่ในโลก”
13

 

 และในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ พระอภิธรรมปิฎก ปุคคลบัญญัติ มีกล่าวอธิบายไว้ด้วยว่า

 “(๑) บุคคลผู้เป็นอุคฆฏิตัญญู คือ บุคคลที่บรรลุธรรมพร้อมกับเวลาที่ท่านยกหัวข้อขึ้นแสดง  

(๒) บคุคลผูเ้ป็นวปิจติญัญ ูคอื บคุคลทีเ่มือ่เขาอธิบายเนือ้ความแห่งภาษติโดยย่อให้พิสดารจึงบรรลุธรรม 

(๓) บุคคลผู้เป็นเนยยะ คือ บุคคลที่บรรลุธรรมโดยล�าดับอย่างนี้ คือ โดยการแสดง ถาม มนสิการ 

โดยแยบคาย การเสพ คบ เข้าไปนั่งใกล้กัลยาณมิตร (๔) บุคคลผู้เป็นปทปรมะ คือ บุคคลที่ฟังก็มาก 

กล่าวก็มาก ทรงจ�าก็มาก บอกสอนก็มาก แต่ไม่ได้บรรลุธรรมในชาตินั้น”
14

 

 11
 ดูใน สารตฺถ.ฎีกา (บาลี) ๓/๙/๙๗.

 12
 ดูใน วชิร.ฏีกา (บาลี) -/๙/๒๕๐.

 13
 บาลีว่า จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต ส�วิชฺชมานา โลกสฺมึ. กตเม จตฺตาโร อุคฺฆฏิตญฺญู วิปญฺจิตญฺญู  

เนยฺโย ปทปรโม อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต ส�วิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ, ดูใน องฺ.จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๑๓๓/๙๕.

 14
 บาลีว่า กตโม จ ปุคฺคโล อุคฺฆฏิตญฺญู ? ยสฺส ปุคฺคลสฺส สห อุทาหฏเวลาย ธมฺมาภิสมโย โหติ อย� วุจฺจติ  

ปุคฺคโล “อุคฺฆฏิตญฺญู”. กตโม จ ปุคฺคโล วิปญฺจิตญฺญู ? ยสฺส ปุคฺคลสฺส ส�ขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺเถ  
วิภชิยมาเน ธมฺมาภิสมโย โหติ อย� วุจฺจติ ปุคฺคโล “วิปญฺจิตญฺญู”. กตโม จ ปุคฺคโล เนยฺโย ? ยสฺส ปุคฺคลสฺส  
อุทฺเทสโต ปริปุจฺฉโต โยนิโส มนสิกโรโต กลฺยาณมิตฺเต เสวโต ภชโต ปยิรุปาสโต เอว� อนุปุพฺเพน ธมฺมาภิสมโย โหติ อย� 
วุจฺจติ ปุคฺคโล “เนยฺโย”. กตโม จ ปุคฺคโล ปทปรโม ? ยสฺส ปุคฺคลสฺส พหุมฺปิ สุณโต พหุมฺปิ ภณโต พหุมฺปิ  
ธารยโต พหุมฺปิ วาจยโต น ตาย ชาติยา ธมฺมาภิสมโย โหติ อย� วุจฺจติ ปุคฺคโล “ปทปรโม, ดูใน อภิ.ปุ.(บาลี) ๓๖/๑๔๘-
๑๕๑/๙๒.
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330 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๕๙

 ในอรรถกถาแก้พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ และอรรถกถาเล่มอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องก็กล่าวไว้ในท�านอง

เดียวกันนี้

 ที่ต้องยกมากล่าว เพราะปัจจุบันเกิดความเข้าใจผิดไปว่า บุคคลจ�าพวกที่ ๔ คือ ปทปรมะ  

หมายถึงบุคคลที่โง่ เขลา

 ที่จริงไม่ใช่ !

 บุคคลท้ัง ๔ จ�าพวกนี้ หมายถึงบุคคลระดับสูงในสังคมมนุษย์ เป็นผู้ที่มีปัญญามากตามล�าดับ 

ต่างหาก คือ 

 อุคฆฏิตัญญู เป็นจ�าพวกที่มีปัญญามากที่สุด สามารถบรรลุธรรมได้ทันทีที่ได้ฟังเพียงหัวข้อธรรม

 วปิจติญัญ ูเป็นจ�าพวกทีม่ปัีญญามากรองลงมา สามารถบรรลุธรรมได้เมือ่ได้รับฟังค�าขยายความ

 เนยยะ เป็นจ�าพวกทีม่ปัีญญารองกว่า ๒ จ�าพวกต้น สามารถบรรลธุรรมได้เมือ่ได้รบัฟังค�าอธิบาย

 ปทปรมะ เป็นจ�าพวกท่ีมปัีญญารองกว่า ๓ จ�าพวกทีก่ล่าวแล้ว แต่มปัีญญามากกว่าปถุุชนธรรมดา

อย่างเราๆ ท่านๆ สามารถบรรลุธรรมได้ในชาติต่อไป

 หากแต่เมื่อยกบุคคลชั้นสูงทั้ง ๔ จ�าพวกไว้ แล้วน�าเรื่องบุคคล ๔ จ�าพวกมากล่าวในระดับสามัญ

ที่จับต้องได้ดังเช่นยุคสมัยปัจจุบัน ก็อาจปรับเกณฑ์ลงเป็นว่า

 อุคฆฏิตัญญู คือ มนุษย์จ�าพวกที่มีปัญญามากที่สุด สามารถเรียนรู้ได้เร็ว เข้าใจเรื่องได้ทันทีที่ได้

ฟังเพียงหัวข้อ

 วิปจิตัญญู คือ มนุษย์จ�าพวกที่มีปัญญามากรองลงมา เรียนรู้ปานกลาง เข้าใจเรื่องได้เมื่อได้รับฟัง

ค�าขยายความ

 เนยยะ คือ มนุษย์จ�าพวกที่มีปัญญารองกว่า ๒ จ�าพวกต้น เรียนรู้ช้า เข้าใจเรื่องได้ต่อเมื่อได้รับ

ฟังค�าอธิบาย

 ปทปรมะ คือ มนุษย์จ�าพวกที่มีปัญญาน้อย อธิบายให้เข้าใจได้ยาก

 ก็อาจจะพอใช้ได้ แต่ต้องไม่ลืมความหมายเดิมแท้
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331บัว ๔ เหล่า หรือ บัว ๓ เหล่า

บทสรุป

 ดอกบัว ๓ เหล่ามีปรากฏในพระไตรปิฎก ๗ เล่ม คือ เล่มที่ ๔, ๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๕, ๒๙ และ ๓๐ 

ดอกบัว ๔ เหล่ามีปรากฏในอรรถกถาและฎีกาหลายเล่ม บุคคล ๔ จ�าพวกมีปรากฏในพระไตรปิฎก 

เล่มที่ ๒๑ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต และพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ พระอภิธรรมปิฎก ปุคคลบัญญัติ 

และมีปรากฏในอรรถกถา ๓ เล่ม คือ อรรถกถาทีฆนกิาย มหาวรรค อรรถกถามชัฌมินกิาย มลูปัณณาสก์ 

อรรถกถาสงัยตุตนกิาย สคาถวรรค ปรากฏในฎกีา ๒ เล่ม คอื สารตัถทปีนฎีกีา และวชริพทุธฎิกีา ในแง่ 

ความหมายของบุคคล ๔ จ�าพวกนั้น หมายถึงบุคคลระดับสูงในสังคมมนุษย์ เป็นผู้ที่มีปัญญามาก 

ตามล�าดับ กล่าวคือ ๑) อุคฆฏิตัญญู พวกที่มีปัญญามากที่สุด ๒) วิปจิตัญญู พวกที่มีปัญญามากรอง 

ลงมา ๓) เนยยะ พวกที่มีปัญญารองกว่า ๒ จ�าพวกต้น และ ๔) ปทปรมะ พวกที่มีปัญญารองกว่า ๓ 

จ�าพวกที่กล่าวแล้ว แต่มีปัญญามากกว่าปุถุชนธรรมดาอย่างเราๆ ท่านๆ สามารถบรรลุธรรมได้ในชาติ

ต่อไป แต่หากกล่าวในบริบทสามัญชน อาจปรับเกณฑ์ลงเป็นอย่างที่เราเข้าใจกันว่า ๑) อุคฆฏิตัญญู 

มนุษย์จ�าพวกที่มีปัญญามาก เรียนรู้ได้เร็ว ๒) วิปจิตัญญู มนุษย์จ�าพวกท่ีมีปัญญารองลงมา เรียนรู ้

ปานกลาง ๓) เนยยะ มนุษย์จ�าพวกที่มีปัญญารองกว่า ๒ จ�าพวกต้น เรียนรู้ช้า และ ๔) ปทปรมะ มนุษย์

จ�าพวกที่มีปัญญาน้อย ไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ ก็น่าจะพอใช้ได้ แต่ต้องไม่ลืมความหมายเดิมแท้
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