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อาจารย์ประจ�าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ความน�า
 คัมภีร์จัดเป็นองค์ประกอบส�าคัญของศาสนา คัมภีร์ถือว่าเป็น (หนังสือ, เอกสาร) ส่ิงศักด์ิสิทธิ ์

ที่เขียนในยุคต่าง ๆ กัน ในทางพระพุทธศาสนา พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์รุ่นแรก และถือกันว่าเป็นคัมภีร์

เก่าแก่ที่สุด อรรถกถาเป็นระดับรองจากพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกและอรรถกถามีความสัมพันธ์กัน 

อ่านพระไตรปิฎกไม่เข้าใจต้องดูค�าอธิบายในอรรถกถา เพราะอรรถกถาไขความพระไตรปิฎก 

 สมันตปาสาทกิา เป็นอรรถกถาของพระวนิยัปิฎก อธบิายความพระวนิยั ทีเ่สมอืนว่าเป็นอายขุอง

พระพุทธศาสนา

๑. ความหมาย 

 สมันตปาสาทิกา แปลว่า ท�าความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นรอบด้าน ผู้ที่ศึกษาย่อมเกิดความศรัทธา 

ในหลกัปฏบิตัทิีท่่านกล่าวในอรรถกถานี ้สมนัตปาสาทิกะท่ีเป็นลักษณะของคน หมายถึงผู้มกีริิยาท่าทาง

งามรอบด้าน คนมีบุคลิกภาพให้เกิดความศรัทธา เขียนว่าสมันตปาสาทิกะ (สมันตปาสาทิโก) ใช้เป็น 

ค�าบรรยายกิริยาอาการของพระพุทธเจ้า (ค�าอื่นๆ เช่น สมันตทรรศี สมันตวิโลกิตะ สมันตจักษุ  

สมันตประภะ สมันตมุขะ สมันตประภากร สมันตจันทระ ฯลฯ ) หรือบรรยายลักษณะพระอานนท์ว่า 

“มกีริิยาท่าทางงามโดยรอบ รปูงาม น่าช่ืนชม เป็นพหสูตู เป็นพระธรรมกระถกึ ผูท้�าหมูใ่ห้งาม” กล่าวถึง

บุคลิกของภิกษุผู้สร้างศรัทธาแก่ผู้พบเห็นว่าเป็นผู้สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นรอบด้าน (สมนฺตปาสาทิโกติ 

สมนฺตโต ปสาทชนโก) 

 ค�าอธิบายสมันตปาสาสทิกาย่อมน�ามาซึ่งความศรัทธา ถึงแม้จะไม่ใช่ชาวพุทธหากรู้ค�าอธิบายยัง

เกิดความศรัทธา 

๒. ความส�าคัญ
 สมนัตปาสาทิกา (สมนัตฯ) ชือ่หนงัสอือธบิายพระวินยัปิฎก หรอื อรรถกถาพระวนิยัปิฎก มข้ีอมลู

ด้านสังคมศาสตร์ นอกจากเนื้อหาเกี่ยวกับมารยาทของพระสงฆ์ ข้อมูลวรรณกรรมพระพุทธศาสนา 

ในลังกา เช่น พัฒนาการพระไตรปิฎกในอรรถกถา ค�าสอน ๙ หมวด ภาษิตในพระไตรปิฎก ธรรม ๒ 

ความหมาย (ทวิปิฎก) นิกาย ๔ คัมภีร์ภาษาสิงหลทีแต่งมีก่อนสมันตฯ คัมภีร์ที่แต่งหลังสมันตฯ เช่น  

สมัุงคลวิลาสินี ฯลฯ ชาวพทุธนกิายเถรวาทอาศยัสมนัตปาสาทกิาเป็นคูม่อืศกึษาพระวนิยั คณะสงฆ์ไทย
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ใช้ (สมันตฯ สามนต์ฯ) เป็นหนังสือเรียนบาลีส�าหรับนักเรียนชั้นประโยค ๖, ๗, ๘ แยกเป็น ๓ เล่ม  

รวม ๑,๘๓๕ หน้า 

๓. สถานที่แต่ง
 สมันตฯ แต่งที่เกาะลังกา (ประเทศศรีลังกา) ส�านักมหาวิหาร 

 พ.ศ. ๑๙๖-๔๒๖ ก่อนพระพทุธโฆษาจารย์ไปอยูล่งักาทวปี ลงักาทวปีมสี�านกัพระพทุธศาสนาอยู่ 

๓ แห่ง ได้แก่ มหาวิหาร ศูนย์กลางนิกายเถรวาท นับถือพระมหินท์ ตั้งอยู่ที่อนุราธปุระเมืองหลวงเก่า

ของประเทศศรลีงักา อภยัครีี ตัง้อยูท่ศิเหนอือนรุาธปรุะ นบัถอืพระธรรมรจุ ิและ จติตลบรรพต (เชตวนั) 

สถานปฏิบัติธรรม นับถือพระสาลคิยะ ตั้งอยู่ที่โรหนะ ด้านตะวันตกของศรีลังกา ก่อนจะเป็นมหาวิหาร 

ที่นี้คืออุทยานมหาเมฆวัน พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะทรงถวายแก่พระมหินท์เมื่อท่านไปถึงเกาะลังกา 

(ศูนย์กลางของมหาวิหารในเกาะลังกาอยู่ที่อนุราธปุระ และโรหนะ) 

๔. เค้าโครง
 สมันตฯแต่งข้ึนท่ีมหาวิหาร อาศัยข้อมูลในเอกสาร (คัมภีร์) เก่าที่มีอยู่ ได้แก่ อรรถกถาสิงหล  

มหาอรรถกถา อรรถกถามหาปัจจรี อรรถกถากุรุนที อรรถกถาอันธกะ และ อรรถกถาสังเขปะ 

 ราวพุทธศตวรรษที่ ๓ พระสงฆ์อินเดียใต้กับพระสงฆ์ลังกามีความสัมพันธ์ด้านศาสนาเวลานั้น

ศูนย์กลางของเถรวาทอยู่ที่เมืองปาตลีบุตรและเมืองโอริสสาจนถึงบริเวณนาคารชุณิโกณฑะ (Nagar-

junikonda) เมือ่ความไม่สงบเกดิขึน้ในลงักาพระสงฆ์ลังกาหนไีปอยูอ่นิเดียใต้ จากความสัมพันธ์ดังกล่าว

ท�าให้คนลังการู้จักพระพุทธศาสนาก่อนพระมหินท์จะไปลังกา วรรณกรรมพระพุทธศาสนาแต่งขึ้น 

ในลังกามีก่อนสังคายนาที่อาลุวิหาร (อาโลกวิหาร) ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ปี 

 พระสงฆ์ ๒๙ รูป
1
 สืบศาสนาจากพระมหินท์ ชื่อของพระจูฬนาคะ พระอุปติสสะ พระปุสสเทวะ 

พระสุมนะ พระมหาปทุม พระมหาสิวะ พระอุบาลี พระอภัย พระติสสะ พระ (จูฬะ) สุมนะ พบใน 

สมันตฯ ค�าวินิจฉัยเรื่องเกี่ยวกับวินัยของพระมหาปทุมกับพระมหาสิวะ อ้างมากกว่าใครอื่น ทั้งสองรูป

เป็นศิษย์ของพระอุปติสสะ ค�าวินิจฉัยของพระอุปติสสะ (เป็นอาจารย์ของพระมหาปทุมกับพระมหา 

สุม(น)ะ อุปัชฌาย์ของพระมหาสุม(น)ะคือพระอนุรุทธเถระ) กับพระปุสสะ อ้างถัดมา ทั้ง ๒๙ รูปไม่มี

ชือ่ของพระกรวกิตสิสะ แต่ท่านรูปน้ีตอบค�าถามของพระมหาสวิะ (ทีอ่าลวุหิาร) เข้าใจว่าพระกรวิกตสิสะ

อยู่สมัยเดียวกับพระมหาสิวะ เอ. เค. วาร์เดอร์ กล่าวว่า พ. ศ. ๔๐๐ - ๖๐๐ สงฆ์ลังกามีหลายรูป  

ได้แก่ พระธัมมทินนะ พระมลยเทวะ พระพุทธรักขิตะ พระอุปติสสะ พระมหาปัทมะ พระมหาสุมนะ 

 1
 วิสุทธิมรรคและอรรถกถา ระบุว่าพระเถระหลายรูปเหล่านี้อยู่ในลังกาทวีป*
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พระปสุสเทวะ พระจฬูสวิะ พระมหาสวิะ พระจฬูนาคะ พระมหาธมัมรักขติะ พระจูฬาภยะ พระมหาภยะ 

ท่านเหล่านี้เป็นบุรพาจารย์ ดุจธงชัยของมหาวิหาร 

 กระนั้น ไม่ระบุว่าใครบ้างเกี่ยวข้องกับการจารึกพระไตรปิฎกที่อาลุวิหาร คาถาประพันธ์สุดท้าย

ในมหาปรินิพพานสูตร ระบุว่าเป็นกวีภาษิตของพระเถระชาวลังกา
2
 ฉะนั้น เมื่อพบว่าในลังกาทวีป 

มีคัมภีร์ภาษาสิงหล แต่ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง สันนิษฐานได้ว่าเป็นพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งในจ�านวนนั้น  

เพราะตามประวัติศาสตร์ลังกา พระสงฆ์เชี่ยวชาญคัมภีร์มีหลายรูป

 บทน�าสมันตฯ ผู้แต่งกล่าวว่า “พระอรรถกถาจารย์ชาวสีหล มิได้ละทิ้งมติของเหล่าพุทธบุตร  

ผูรู้ธ้รรมวนิยัทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัไว้ ได้แต่งอรรถกถาไว้ก่อน ฉะนัน้ ค�าทีท่่านกล่าวในอรรถกถาทัง้หลาย” 

ค�าว่า “ได้แต่งอรรถกถาไว้ก่อน” และ “อรรถกถาทั้งหลาย” คือเอกสาร (อรรถกถา) ท่ีแต่งขึ้นก่อน 

สมันตฯ มีหลายคัมภีร์ คือ
3
 

 ๑. อรรถกถาสิงหล 

  ในบทน�า ท่านอ้างอรรถกถาสิงหล ภาษาถิ่นที่รู้เฉพาะคนสิงหล เป็นคัมภีร์เก่าสุดของมหาวิหาร 

เป็นอรรถกถาโบราณท่ียกข้ึนสังคายนา ๓ ครั้ง (ในอินเดีย)
4
 บทน�าสุมังคลวิลาสินี บอกความเป็นมา 

ของอรรถกถาสิงหลว่า พระอรหันต์ ๕๐๐ รูปสังคายนาไว้ก่อนแล้ว พระมหามหินท์น�ามาที่เกาะสิงหล

(ลังกาทวีป) เขียนเป็นภาษาสิงหล เพื่อประโยชน์แก่คนสิงหล 

 ผู้รู้ความประสงค์ของพระพุทธเจ้า คือพระอรรถกถาจารย์ (อตฺถกถาจริยา หิ พุทฺธสฺส อธิปฺปาย� 

ชานนฺติ) เช่นพระอุบาลี สมันตฯ อ้างมติของทีฆภาณกะ สังยุตตภาณกะ มัชฌิมภาณกะ อ้างความ  

ในอรรถกถาทั้งปวง (สพฺพอฏฺกถาส)ุ กล่าวไว้ในอรรถกถาทั้งหลาย (อฏฺกถาสุ วุตฺต�) อ้างในอรรถกถา

วินัย (วินยฏฺกถาย� วุตฺต�) อ้างในอรรถกถาสุตตันตะ (สุตฺตนฺตฏฺกถาสุ) 

  “สพฺพอฏฺกถาสุ” และ “อฏฺกถาย�” หมายถึง อรรถกถาเก่า ได้แก่ 

  ๑) อุตรวิหารอัฏฐกถา ของส�านักอุตรวิหาร เมืองอนุราธปุระ 

  ๒) อาคมัฏฐกถา อรรถกถา ๔ นิกาย (ไม่มีอรรถกถาขุททกนิกาย) 

  ๓) โปราณัฏฐกถา อรรถกถาโบราณ 

  ๔) ปุพโพปเทสสัฏฐกถา อรรถกถาอุปเทศโบราณ 

  ๕) วินยัฏฐกถา อรรถกถาวินัยปิฎก 

  ๖) สุตตันตัฏฐกถา อรรถกถาสุตตันตปิฎก 

 2
 ที.ม.อ.(บาลี) ๒/๒๔๐/๒๒๔ (ตามฺพปณฺณิทีปเถเรหิ วุตฺตา)

 3
 ค�าส่งท้ายในสมันตฯ “ท่าน” สดับมหาอรรถกถา มหาปัจจรี กุรุนที สีหลอรรถกถา (๔ คัมภีร์)

 4
 อฏฺกถานิสฺสิโตติ สงฺคีติตฺตยารุฬฺห� โปราณฏฺกถ� สนฺธาย วทติ (วิมติ.ฏีกา (บาลี) ๒/๔๕/๕.
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  ๗) อภิธัมมัฏฐกถา อรรถกถาอภิธรรมปิฎก 

  ๘) สีหลมาติกากัฏฐกถา อรรถกถามาติกาสิงหล 

  ๙) ทีฆัฏฐกถา อรรถกถาทีฆนิกาย 

  ๑๐) มัชฌิมัฏฐกถา อรรถกถามัชฌิมนิกาย 

  ๑๑) สังยุตตัฏฐกถา อรรถกถาสังยุตตนิกาย 

  ๑๒) อังคุตตรัฏฐกถา อรรถกถาอังคุตตรนิกาย 

  ๑๓) ชาตกัฏฐกถา อรรถกถาชาดก 

  ๑๔) วิภังคัปปกตนัสสะ สีหลัฏฐกถา อรรถกถาสิงหลของวิภังค์

 ๒. มหาอรรถกถา หรือ มูลอรรถกถา เป็นอรรถกถาเก่าของมหาวิหาร ผู้แต่งสมันตฯอ้าง 

มหาอรรถกถาหลายครั้ง อ้างมติของพระอุปติสสะกับพระปุสสเทวะ ส�าหรับพระมหาปทุมเกี่ยวข้องกับ

มหาอรรถกถา ดังที่กล่าวว่า “ส่วนในมหาอรรถกถาพระมหาปทุมเถระกล่าวไว้แล้ว (มหาอฏฺกถาย�  

ปน..มหาปทุมตฺเถเรน วุตฺต�) วินยาลังการฎีกา ขยายว่า “มหาอรรถกถาเป็นค�าอธิบายพุทธพจน์คือ

ไตรปิฎก ที่ยกสู่สังคายนา ๓ ครั้ง
5
 วาทะของพระมหาปทุมเขียนไว้ในมหาอรรถกถา (มหาอฏฺกถาย� 

ลิขิตมหาปทุมเถรวาเท) 

  ๓. มหาปัจจรี คืออรรถกถาแพใหญ่ แต่งบนแพ ในเกาะลังกา ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง อ้างว่า กล่าวไว้

ในมหาปัจจร ี: มหาปจฺจริย�...วุตฺต� 

  ๔. กุรุนที แต่งท่ีเกาะลังกา กุรุนทีเวฬุวิหาร ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง อ้างว่า ส่วนในอรรถกถากุรุนที 

ท่านกล่าวไว้แล้ว : กุรุนฺทฏฺกถาย� ปน..วุตฺต� 

 ๕. อันธกะ เป็นภาษาอันธกะ ในอินเดียใต้ เมืองกัญจิปุระ ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง อ้างว่า ส่วนใน 

อรรถกถาอันธกะ ท่านกล่าวไว้แล้ว : อนฺธกฏฺกถาย� ปน …วุตฺต� 

 ๖. สังเขปะ อรรถกถาย่อความ ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง อ้างว่า ส่วนในอรรถกถาสังเขปะ และใน 

มหาปัจจรี ท่านกล่าวอาบัติทุกกฏ : สงฺเขปฏฺกถาย� ปน มหาปจฺจริยญฺจ ...ทุกฺกฏ� วุตฺต�
6

  อ้างความในอรรถกถาทั้งหลาย (อฏฺกถาส)ุ อ้างความในอรรถกถาเดียว (อฏฺฐกถาย�) อ้างความ

ทั้งมหาปัจจรี มหาอรรถกถา และกุรุนที บางครั้ง อ้างค�าวินิจฉัยของพระมหาสุมะในอรรถกถาอันธกะ 

 5
 “มหาอฏฺกถา นาม สงฺคีติตฺตยมารุฬฺหา เตปิฏกสฺส พุทฺธวจนสฺส อฏฺกถา” วินย.ฏีกา (บาลี) ๕/๗.

 6
 บารัว (Barua) มองว่า  กุรุนทีเก่ียวข้องกับเชตวันวิหาร มหาปัจจรีเกี่ยวข้องกับอภัยคีรีวิหาร, ในสมันตฯ  

อ้างกรุุนท ี๗๐ คร้ัง อ้างมหาอรรถกถา ๕๐ ครัง้ อ้างมหาปัจจร ี๕๐ ครัง้ อ้างอนัธกะ ๓๕ ครัง้ อ้างสังเขปะ ๑๐ ครัง้ ดใูน 
Oskar Von Hinuber, A Handbook of Pali Litterature, (New Delhi : Munshiram Manoharal Publishers,)  
p.104.
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ว่าเชื่อถือได้ นอกจากนี้อ้างมิลินทปัญหา ปปัญจสูทนี อัตถสาลินี สัมโมหวิโนทนี ปรมัตถโชติกา และ 

วิสุทธิมรรค 

๕. ที่มาของสมันตปาสาทิกา 
 ค�าส�าคัญเกี่ยวกับสมันตปาสาทิกา ในที่นี้ คือ วินัย อภิวินัย และ อริยวินัย 

 วนิยั คอืบัญญตัขิองมนษุย์ จดัตัง้ตามสมมต ิได้แก่การจดัระเบยีบความเป็นอยูแ่ละการจดัระเบยีบ

สังคม อภิวินัย คือวินัยอันยิ่ง หมายถึงการแจกแจงอธิบายความแห่งพระบัญญัติ อริยวินัย คือวินัยของ

อริยชน อาจาระที่ประเสริฐ วินัยของอริยสงฆ์ 

  ๑. อริยวินัย กับ อริยวงศ์

 อรยิวนัิย คอืวนิยัของอรยิชน ผูใ้ดท�าผดิ ยอมรบัว่าผดิและพอใจแก้ไข นีค้อืความเจรญิในอรยิวนิยั 

อริยะคือผู้ (ยอมรับว่าผิด จึง)ไม่มีความผิด (อริยาติ นิทฺโทสา) ผู้ด�าเนินชีวิตในอริยวินัย คือพระอริยสงฆ์ 

 อริยะเป็นภาษาบาลี (อริยะ หรือ อารยะ ใช้เป็นชื่อคน หมายถึงครอบครัวท่ีดี คนดี หรือ 

สุภาพชน ธรรมชาติที่ดี ความยุติธรรม) แปลว่า ประเสริฐ (noble) ถ้าหมายถึงกลุ่มชนนิยมใช้ว่าอารยัน 

หรอือรยิกะ ซึง่เป็นเผ่าชนเร่ร่อนอพยพไปอยูอ่นิเดยีเมือ่หลายพนัปีก่อน ศาสนาพราหมณ์ เชน และพุทธ 

ให้ความหมายค�าว่าอารยะลกัษณะเดยีวกนั คอืความหมายทีด่ ีแต่หลกัปฏบิตัเิพือ่เป็นอารยะไม่เหมอืนกนั 

อารยะคือผู้ด�ารงชีวิตด้านเกษตร อารยันในอินเดียคือ อินโด-อารยัน “อารย” เกิดจากรากศัพท์ หรือ

ธาตุที่แปลว่า “ไถ” พวกอารยันที่ในสมัยนั้นเป็นกสิกรและถือกันว่าเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่ประเสริฐ
7
 

อารยันยุคพระเวทอพยพจากที่อ่ืนเข้ามาอยู่ในอินเดีย พวกอารยันไม่ใช่คนอินเดียด้ังเดิม คนวรรณะ

พราหมณ์ วรรณะกษัตริย์ และวรรณะแพศย์ ถือว่าเป็นอารยัน พวกอื่นๆเช่นศูทรไม่ใช่อารยัน การแบ่ง

ชนชั้นเดิมทีเพื่อแยกพวกอารยันออกจากพวกที่ไม่ใช่อารยัน แต่ต่อมาก่อให้เกิดปฏิกิริยาแก่พวก 

อารยนัเอง ยคุต่อ ๆ  มาเมือ่มกีารแบ่งอาชพีหน้าทีม่ากข้ึน ค�าว่าอารยนัท่ีเคยใช้หมายถึงผู้มคีวามก้าวหน้า

ทางเกษตรกรรมก็มีความหมายเพี้ยนผิดจากเดิมมีความหมายแฝงเร้น(loaded)  

 ชนกลุ่มแรกในอินเดียที่เรียกตนเองเป็นอารยัน คือพราหมณ์ ยกย่องพรหมให้เป็นบรรพบุรุษ  

แบ่งมนุษย์เป็นทวิชาติ (ผู้เกิด ๒ ครั้ง) และ เอกชาติ (ผู้เกิดครั้งเดียว) ทวิชาติคือ พราหมณ์ กษัตริย์ และ

แพศย์ เอกชาติคือ ศูทร เมื่ออ้างพรหมเป็นผู้สร้าง ทั้งอ้างตนว่าก�าเนิดมาจากพรหม จึงเป็นเหตุให้มี

สถานะสูงกว่าวรรณะอื่นๆ เวลานั้นเมื่อเอ่ยถึงอารยัน รู้กันว่าหมายถึงพราหมณ์ กษัตริย์และแพศย์  

พ้นจากสามวรรณะนี้ไม่ใช่อารยันแต่เป็นอนารยัน อนารยันถูกรังเกียจจากผู้ถือตนเป็นอารยัน ค�าว่า

 7
 กรุณา กศุลาศยั แปลจาก Discovery of India : พบถิน่อนิเดยี, พมิพ์ครัง้ที ่๓ , (กรงุเทพมหานคร :  ส�านกัพมิพ์

ศยาม บริษัทเคล็ดไทยจ�ากัด, ๒๕๓๗), หน้า ๑๔๓.
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อารยันจึงมีความหมายทางแบ่งแยก คนในสังคมคาดหวังอยากเป็นอารยัน ต้องการให้ผู้อื่นเรียกตนว่า

อารยัน อารยันของพราหมณ์ ของเชน และอารยันของพระพุทธเจ้า ความหมายไม่เหมือนกัน

 ผู้ตั้งอริยวงศ์ : พระตถาคต พระพุทธเจ้า 

  ผู้ตั้งอริยวงศ์มีประวัติไม่ต่างกับคนส�าคัญอื่นๆในอดีต ที่หาความชัดเจนได้ยาก เล่าว่าพราหมณ์

คนหนึ่ง ถือว่าตนเป็นอารยัน ก�าลังน�าเครื่องเซ่นเหลือเข้าไปถวายพระพุทธองค์ เห็นพระองค์ศีรษะโล้น 

นึกรังเกียจ แต่ก็เข้าไปถามชาติก�าเนิด ทรงตอบว่า พระองค์ไม่ใช่พราหมณ์ ไม่ใช่ราชโอรส ไม่ใช่แพศย์ 

หรือคนวรรณะใดวรรณะหนึ่ง พระองค์รู้โคตรของปุถุชน ไม่มีความกังวล ประพฤติตนอยู่ในโลกด้วย

ปัญญา..อย่าถามถงึชาตติระกลูเลย จงถามเฉพาะธรรมทีป่ระพฤตเิถิด”
8
 ค�าตอบนี ้หากไม่ใช่พระพทุธเจ้า

ไม่มีใครกล้าตอบ ผู้ตอบให้ความส�าคัญความประพฤติยิ่งกว่าชาติตระกูล ชาติตระกูลส�าคัญแต่ความ

ประพฤติคือธรรมส�าคัญกว่า 

 ชาติตระกูลของพระองค์เล่าไว้ใน ปัพพัชชาสูตร และ นาลกสูตร ว่า พระองค์มาจากชนบท 

แห่งหนึง่ ตัง้อยูใ่นรฐัโกศล ตรงด้านข้างหมิวนัตประเทศ มนีามตามโคตรว่าอาทติย์ มีนามตามชาติก�าเนดิ

ว่าศากยะ ประสูติที่ลุมพินีคามชนบทของเจ้าศากยะ คัมภีร์ฝ่ายวินัยเช่นสมันตฯ ระบุสีผิวของพระองค์

ว่ามีสีดุจเงิน (ชาตรูปํ..ตถาคตสฺส วณฺณสทิส�) 

 ผู้ศึกษาพุทธประวัติกล่าวถึงศากยะไว้น่าสนใจ ศากยวงศ์กับกลุ่มลิจฉวีไม่ใช่นักรบ (ขัตติยะ : 

กษัตริย์)ตามที่พราหมณ์ให้นิยาม ขัตติยะเป็นนักรบโบราณ ชาติพันธุ์ Proto-Mongoloid Palio-

Mongoloid ไม่ใช่พวกอารยันเร่ร่อน(Aryan Nordic) ที่อพยพเข้ามาอยู่ในอินเดีย (S. K. Biswas) 

  มงโกลตะวนัออกม ี๓ กลุ่ม คอื กลุม่ใหญ่ได้แก่ศากยวงศ์ กลุม่ศากยะของลจิฉว ีและ กลุม่ศากยะ

ชาวเขา ทางด้านภูมิศาสตร์แถบเชิงเขาหิมาลัยสมัยนั้นมีกลุ่มมิลักขะอาศัยอยู่จ�านวนมาก ส่วนใหญ่ 

เป็นพวกทิเบต-มองโกลอยด์ (Tibeto-Momgoloid peple) มีภาษาและวัฒนธรรมต่างกัน (Sanang 

Setsun, Romila Thapar) โคตมพุทธ์เป็นมงโกล (V. A. Smith) 

 สุทโธทนะเป็นนักรบมงโกล มายาเทวีเป็นเจ้าหญิงลิจฉวี (Benjamin Walker) 

 ค�าว่า “กิราตะ” คือพวกมิลักขะ มีจ�านวนมากกว่ากลุ่มอารยันที่เข้าไปในอินเดีย เวลานั้น 

แคว้นมคธและแคว้นอังคะเป็นท่ีอยู่ของพวกมิลักขะ ที่ยังไม่รับอิทธิพลของพวกอารยัน ซึ่งกระจายอยู่

ทางอินเดียเหนือในเขตกุรุ-ปัญจาละ อินเดียตะวันออกพ้นเขตของพวกอารยัน อินเดียตะวันออกเป็นที่

เกิดสังคมใหม่ เกิดวงศ์ใหม่ คืออริยวงศ์ ผู้ก่อตั้งสังคมใหม่ ไม่เห็นกับค่านิยมที่ว่าคนจะต้องเป็นอารยัน

ด้วยการท�าร้ายเบียดเบียนกัน จึงตั้งสังคมใหม่ห้ามเบียดเบียนกัน เน้นความสามัคคี รูปแบบสังคมใหม่

 8
 ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๔๕๘-๔๖๗/๖๐๔-๖๐๖.
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มีเอกลักษณ์ต่างจากสังคมอื่นๆ และตรงกันข้ามพวกอารยันที่ก�าลังขยายอ�านาจ พร้อมสร้างค่านิยม 

ให้คนถือความเป็นอารยันเป็นวิถีชีวิต (a mode of living) 

 การเกิดสังคมใหม่เป็นแบบอย่างของผู้สันโดษ ปฏิเสธความเป็นอารยันท่ีพราหมณ์ก�าหนดขึ้น  

ในสังคมใหม่ รับคนจากจตุรทิศให้มาครองชีวิตโดยธรรม เป็นชุมชนต่างกับชุมชนอื่นๆ ในเวลานั้น  

ชุมชนนี้ไม่ขึ้นต่อระบบต่างๆ ที่ก�าหนดกันขึ้นมา 

  ผูต้ัง้อรยิวงศ์ประกาศรปูแบบปกครองเพือ่ปลดเปล้ืองความไม่เป็นธรรม ด้วยค�าสอนทีเ่ป็นธรรม 

โดยห้ามเบยีดเบยีนชวีติ ไม่ใช้รถศกึบกุท�าร้าย ต่างกบัการปกครองของผูท้ีใ่ช้รถศกึ ผูต้ัง้อรยิวงศ์ไม่เหมอืน

จักรพรรดิอื่นที่หมุนล้อรถขยายอ�านาจ เพราะผู้ตั้งอริยวงศ์หมุนล้อธรรม หรือ ธรรมจักร ด้วยมีหลักว่า 

รถที่ไม่มีเสียงดัง มีล้อเป็นธรรม หิริเป็นฝาประทุน สติเป็นเกราะกั้น สัมมาทิฏฐิเป็นนายสารถี ผู้ใดมีรถ

ดงักล่าวนี ้เขาย่อมอยูใ่กล้นพิพาน นพิพานอนัเป็นโลกตุระไม่หมนุเวยีน (นพิพฺตตฺติโลกตุตฺรนพิพฺาน�) 
 ดังที่เสลพราหมณ์ทูลถามว่า เมื่อพระองค์ทรงปฏิญญาว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระ 

ธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยม ทั้งยังตรัสยืนยันว่ายังธรรมจักรให้หมุนไปได้ ใครหนอเป็นแม่ทัพ ผู้ช่วยประกาศ

ธรรมจักรให้หมุนไปได้ ทรงตอบว่า พระสารีบุตรเป็นแม่ทัพทางธรรม (ธรรมเสนาบดี)
9
 พระอานนท ์

เป็นผู้รักษาคลังสิ่งของคือธรรม (ธรรมภัณฑาคาริก) 

 ผู้ตั้งอริยวงศ์ใช้ชื่อสงฆ์เรียกคนในสังคมใหม่ สงฆ์หรือคณะ ความหมายเดียวกัน หมายถึง ผู้อยู ่

รวมกันเพื่อกิจอย่างหนึ่ง สงฆ์ของพระพุทธเจ้าคือผู้คิดเห็นและมีความประพฤติตรงกัน (ทิฏฺิสีล- 

สงฺฆาเตน ส�หโต) ผู้มีความสามัคคี (สมคฺโค หิ สงฺโฆ .. ผาสุวิหรติ) 

 อริยวงศ์ 

 ผู้ด�าเนินชีวิตในอริยวินัยก็คืออริยสงฆ์ อริยวงศ์ (วงศ์ของอริยชน) อริยตันติ (แบบแผนของ 

อริยชน) อริยประเพณี (จารีตของอริยชน) ความหมายเดียวกัน อริยวงศ์เป็นสังคมใหม่ ในวงศ์ล�าดับที่ 

๘ นับจากวงศ์อื่นๆที่มีอยู่ก่อน ดังนี้ 

   ๑.  พราหมณวงศ์ วงศ์ของพราหมณ์ กลุ่มชนที่อพยพเข้ามาอยู่ในอินเดีย 

  ๒.  กษัตริยวงศ์ วงศ์ของกษัตริย์ (นักรบ) พวกที่เข้ามาอยู่ในอินเดีย คัมภีร์เช่นอรรถกถา  

กล่าวถงึอาทจิจวงศ์ และโสมวงศ์ (สริุยวงศ์ จนัทวงศ์)
10

 กษัตรย์ิถอืว่าเป็นต้นวงศ์นกัรบ แต่นกัรบ (กษตัรย์ิ) 

ของพราหมณ์ เป็นนักปกครอง บูชายัญ นักรบของศากยวงศ์ เป็นนักปกครอง ท�านา แต่ไม่บูชายัญ 

   ๓.  แพศยวงศ์ วงศ์ของพ่อค้า พวกที่เข้ามาอยู่ในอินเดีย ได้แก่นายช่าง และพ่อค้า

  ๔.  ศูทรวงศ์ วงศ์ของศูทร ไม่ใช่พวกอารยัน คือชนพื้นเมืองถูกเรียกว่าศูทร 

 9
 ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๙๙/๔๙๖, ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๕๑๖/๖๓๖.

 10
 ขุ.เถร.อ.๒/๑๑๖.
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  ๕. สมณวงศ์ วงศ์ของสมณะ สมณะมีมาตั้งแต่สมัยพระเวท จูฬอัสสปุรสูตร ว่า สมณะไม่ใช่ 

ผู้นุ่งห่มผ้าซ้อน ไม่ใช่คนเปลือย ไม่ใช่คนมีร่างกายหมักหมมด้วยธุลี ไม่ใช่คนอาบน�้าช�าระบาป ไม่ใช่ 

คนอยู่โคนไม้ ไม่ใช่คนอยู่กลางแจ้ง ไม่ใช่คนยืนแหงนหน้า ไม่ใช่คนกินอาหารตามที่ตนเองก�าหนด ไม่ใช่

คนท่องมนต์ ไม่ใช่คนขมวดผม
11

 จุนทสูตร ว่า สมณะมีอยู่ ๔ ประเภท ได้แก่ สมณะผู้ชนะกิเลส 

ด้วยมรรค สมณะผู้แสดงมรรค สมณะผู้ด�ารงอยู่ในมรรค และ สมณะผู้ประทุษร้ายมรรค
12

 

  ๖.  สกุลวงศ์ คือวงศ์ของผู้สืบทอดจากสายเลือดเดียวกัน 

  ๗.  ราชวงศ์ คือวงศ์ของราชัน วงศ์ของผู้ท�าประชาชนให้พอใจ
13

  ๘.  อรยิวงศ์ คอืวงศ์ของอรยิชน เป็นวงศ์ล�าดับที ่๘
14

 อริยวงศ์มลัีกษณะเฉพาะไม่เหมอืนวงศ์

อื่นๆ ผู้ตั้งอริยวงศ์ประกาศค�าสอนและสอนตามกระแสสังคมเวลาน้ัน แต่มีหลักการเรียกว่าอริยมรรค 

(ไม่ใช่พรหมโลก) ค�าสอนในอรยิวงศ์ สอนไม่พ้นเรือ่งไตรลกัษณ์ เรือ่งอรยิสจั เรือ่งการพฒันาจติ (กรรมฐาน) 

ผู้ต้ังอริยวงศ์สอนไม่ให้ยึดตัวผู้สอน เพราะผู้สอนไม่ใช่ศาสดาผู้ร้อยรัด ไม่ใช่ศาสดาผู้ผูกมัดสาวก  

ผูเ้หน็ธรรมย่อมเห็นพระองค์ ใครพยาบาลคนอนาถาไร้ท่ีพึง่ เท่ากบัพยาบาลพระองค์ อรยิวงศ์เป็นชมุชน

ที่ไม่ขึ้นต่อระบบต่างๆ ไม่วุ่นวายกับสถาบันอื่นใด ที่มีอยู่หรือที่ก�าหนดกันขึ้นในเวลานั้น

 ในอริวงศ์มีคน ๒ จ�าพวก
15

 คือ พวกท่ียังอยู่ในวิสัยโลกีย์ พัฒนาตนยังไม่ส�าเร็จ เรียกว่า  

โลกิยชาติ ส�าหรับผู้พัฒนาตนได้ มีชาติใหม่ เหมือนดังเกิดใหม่ เป็นพระอรหันต์ เรียกว่า อริยชาติ ดูจาก

ชีวิตของอหิงสกะ(พระองคุลิมาล)เป็นตัวอย่าง ตอนอยู่ในโลกิยชาติ อหิงสกะเบียดเบียนท�าร้ายชีวิต  

แต่เม่ืออยู่ในสังคมใหม่ ได้เกิดใหม่ในอริยชาติ ท่านไม่เบียดเบียนท�าร้ายใคร มีชีวิตใหม่ เหมือนกับ 

เกิดใหม่ (อริยาย ชาติยา ชาโต) 

 ๒. อริยวังสสูตร เรียบ ง่าย สบาย เพราะรู้เท่าทัน

 ในอริยวังสสูตร
16

 กล่าวถึงผู้สันโดษด้วยผ้านุ่งผ้าห่มคือไตรจีวร สันโดษด้วยอาหารบริโภคเพียง

ชั่วกาล ไม่หวังมื้อต่อไป สันโดษด้วยที่อยู่อาศัย หากสร้างเองต้องได้รับอนุญาตจากหมู่คณะเสียก่อน  

ถ้ามีคนสร้างให้ ก�าหนดบริเวณความกว้าง ต้องพอใจการท�าให้เกิดให้มี (ภาวนากุศลธรรม) และรู้จักวิธี

ยับยั้งใจ (ละอกุศลธรรม) ถึงแม้มีชีวิตสันโดษก็ไม่เที่ยวคุยอวดตัว 

 11
 ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๓๗/๔๖๔  นักบวชหลายประเภทยังมีให้เห็นในประเทศอินเดีย

 12
 ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๘๖-๘๙/ ๕๒๑-๕๒๒.

 13
 องฺ.จตุกฺก.อ.(ไทย) ๒/๒๘/๔๒๒.

 14
 ยถา หิ ขตฺติยว�โส พฺราหฺมณว�โส เวสฺสว�โส สุทฺทว�โส สมณว�โส กุลว�โส ราชว�โส,  เอว� อยมฺปิ อฏฺโม อริยว�โส  

อริยตนฺติ อริยปเวณิ นาม โหติ, องฺ จตุกฺก.(บาลี) ๒/๒๘/๓๑๑, ขุ.จู (บาลี)  ๑/๑๒๔.
 15

 ขุ.อปา.อ.(บาลี) ๒/๕๕/ ๓๒๖.
 16

 องฺ.จตุกก.(ไทย) ๒๑/๒๘/๔๓-๔๔.
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 อริยชนชาวพุทธ ๔ ด้าน คือ 

  ๑.  ผูท้ีเ่ป็นอรยิะเนือ่งด้วยมารยาท มมีารยาทเป็นอรยิะ จะเป็นมนษุย์หรอืสตัว์ดริจัฉานกต็าม 

แม้อยู่ในมารยาทอันประเสริฐ ชื่อว่า อาจารอริยะ 

  ๒.  ผูท้ีเ่ป็นอรยิะเนือ่งด้วยลกัษณะ มีท่าทีเป็นอริยะ คอื ผู้มรูีปร่างและอริิยาบถน่าดู น่าเล่ือมใส 

ชวนมอง น่าศรัทธา ชื่อว่า ทัสสนอริยะ

  ๓.  ผู้ท่ีเป็นอริยะเน่ืองด้วยเพศ มีเพศเป็นอริยะ แม้คนทุศีล ประพฤติตนเหมือนสมณะ  

โดยการถือเพศเครื่องนุ่งห่ม ชื่อว่า ลิงคอริยะ 

  ๔.  ผู้ที่เป็นอริยะเนื่องด้วยรู้ รู้แจ้งแทงตลอดเป็นอริยะ ได้แก่ท่านผู้แทงตลอดธรรมทั้งหลาย 

มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ชื่อว่า ปฏิเวธอริยะ
17

 ความเป็นอารยัน มองไม่เห็นด้วยมังสจักษุ แต่เห็นได้ด้วยปัญญาจักษุ

 ในอริยวงศ์ สันโดษด้วยปัจจัยพอคุ้มร่างกาย บิณฑบาตพออิ่มท้อง จะไป ณ ที่ใดๆ ก็ไปได้ทันที 

นกบินไป ณ ที่ใดๆ ก็มีแต่ปีกเป็นภาระ แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้ม

ร่างกาย และบิณฑบาตพออิ่มท้อง จะไป ณ ที่ใด ๆ ก็ไปได้ทันที ภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยสีลขันธ ์

อย่างนีแ้ล้ว ย่อมเสวยสขุอนัปราศจากโทษในภายใน
18

 พระรฐับาลผูเ้ป็นอรหันต์ คอือรยิสงฆ์ชัน้อกุฤษฏ์ 

เป็นอัครอริยวงศ์ (อคฺคอริยว�โส) หลักคิดของท่านคือ โลกถูกชราน�าไป ไม่ยั่งยืน โลกไม่มีผู้ต้านทาน  

โลกไม่มีอะไรเป็นของตน จ�าต้องละสิ่งทั้งปวงไป โลกพร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม เป็นทาสแห่งตัณหา

 อริยวงศ์เกิดขึ้นมาเพื่อฝึกคน หลักการในอริยวงศ์ปฏิบัติตามด้วยอริยวินัย คนในอริยวินัยเป็นผู้ 

ที่งดเว้นความชั่วทุกอย่างจึงชื่อว่าบรรพชิต หมายถึงมีจิตบริสุทธิ์เพราะบรรพชา (ปพฺพชฺชา นาม จิตฺต- 

วิสุทฺธตฺตา) ผู้บรรพชาคือผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติเพื่อมิใช่หวังลวงคน มิใช่เพื่ออวดอ้าง มิใช่หวัง

ให้คนอื่นรู้จัก ที่จริง พรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อส�ารวมระวัง เพื่อละและดับทุกข์ ตรงข้าม

กับสิ่งที่ถือว่าเป็นดุจเปือกตมของพรหมจรรย์ 

 ชีวิตในอริยวงศ์เป็นอยู่ฝืนกระแสโลก เป็นชีวิตของผู้สละเรือน (อคารสฺมา อนคาริย�) ประพฤติตาม

กฎด้วยศรัทธา มีความพร้อมทางกายภาพ การครองชีพในอริยวงศ์แปลกจากสังคมอ่ืนอีก ๗ วงศ์นั้น 

เช่นว่า ในอริยวงศ์ จะต้องโกนผมโกนหนวด นุ่งห่มผ้าย้อมน�้าฝาด นอนบนเตียงไม้หรือแคร่ เที่ยวขอ

อาหารยังชีพ (อุจฺฉาจริยาย ชีวโต ปพฺพชิตสฺส) บริโภคอาหารวันละมื้อเลี้ยงร่างกายให้อยู่ประพฤติธรรม 

อาศัยชาวบ้านเกือ้กลูอาหาร ไม่อนญุาตให้เพาะปลกู ผูต้้องการของร้อนจะได้ของเยน็ ผูต้้องการของเยน็

จะได้ของร้อน ในอริยวงศ์ มีกฏระเบียบจนไม่มีที่พอให้เหยียดมือ ทว่าวิถีชีวิตอย่างนั้นเป็นชีวิตของ 

 17
 ขุ.ชา.ติก.อ. (ไทย) ๔/๒๕๒/๑๑-๑๒.

 18
 ม.ม.  (ไทย) ๑๓/๑๑/๑๔.
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ผู้ขัดเกลาตน เป็นชีวิตที่ฝืนกระแสสังคม อนุญาตให้มีสิ่งยังชีพที่จ�าเป็นเพียงผ้าห่ม ผ้านุ่ง ผ้าซ้อนนอก 

บาตร มีด เข็ม ประคดเอว และที่กรองน�้าดื่ม

 ภิกษุเป็นมุนี เพ่งพินิจอยู่ในป่า คฤหัสถ์จะท�าตามอย่างท่านไม่ได้ เหมือนนกยูงมีสร้อยคอสีเขียว 

ถึงจะบินไปในอากาศได้ ก็ยังสู้ความเร็วของหงส์ไม่ได้ตลอดกาล ฉะนั้น
19

 

๖. เนื้อหาสมันตปาสาทิกา
 เล่ม ๑ เนื้อหาส่วนแรกมาจากทีปวงศ์และมหาวงศ์ ความเป็นมาของสังคายนา ค�าสอนมีองค์ ๙ 

(นวังคสัตถุศาสน์) นิกาย ๕ ต�านานพระเจ้าอโศก พระพุทธเจ้าเสด็จลังกา ๓ ครั้ง อัญเชิญพระบรม

สารีริกธาตุและกิ่งมหาโพธิ์ ผู้สืบทอดพระวินัยในลังกาทวีป อานิสงส์การเรียนพระวินัย ค�าบรรยาย

พระพทุธคณุ ธรรมคณุ องค์ฌาน วชิชา ๓ ทพุภกิขภยัในเมอืงเวรัญชา พระสารีบตุรขอให้บญัญติัสิกขาบท 

ก่อนอธิบายอาบัติปาราชิก ท่านแจ้งว่าจะไม่กล่าวค�าท่ีเคยกล่าว จะกล่าวค�าที่ยังไม่ได้กล่าว ถ้าหาก

พรรณนาซ�้าไปซ�้ามา คงไม่มีวันจบ เรื่องที่เคยประกาศในบทภาชนีย์ก็จะไม่กล่าวซ�้า

 สมัยแรกๆ พระพุทธเจ้าทรงด�าเนินชีวิตเป็นแบบอย่าง จึงไม่มีใครประพฤติเสียหายร้ายแรง 

นอกจากล่วงละเมิดกิริยามารยาทเล็กๆน้อยๆ จึงตั้งกฎเพื่อรักษามารยาท ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ 

มคีวามผดิเรยีกว่าอาบัต ิบัญญติัอาบัตเิบาก่อนอาบติัหนกั ไม่มอีาบติัทางมโนทวาร เพยีงคดิไม่เป็นอาบติั

  ปฐมปาราชิก (ห้ามเสพเมถุน) ภายหลังตรัสรู้ ๒๐ ปี เกิดเรื่องขึ้นที่เมืองเวสาลี เขตปกครองของ

ลิจฉวี กลุ่มคณะราชา (คณราชาน�) นายสุทินกลันทบุตร ละเมิดเป็นคนแรก เป็นต้นบัญญัติ นิยามค�าว่า

ภิกษุหลายนัย ผู้ที่พระพุทธเจ้าบวชให้ (เอหิภิกขุ) มี ๑,๓๔๑ รูป ได้แก่ ปัญจวัคคีย์ ยสกุลบุตรและสหาย 

ภัททวัคคีย์ ปุราณชฎิล อัครสาวกพร้อมบริวาร องคุลิมาล อีกนัยหนึ่ง ได้แก่ เสลพราหมณ์ พร้อมบริวาร 

๓๐๐ มหากัปปินะพร้อมบริวาร ๑,๐๐๐ กลุบุตรชาวกรุงกบลิพสัด์ุ ๑๐,๐๐๐ ปารายนกิพราหมณ์จ�านวน 

๑๖,๐๐๐ คน อุบายหลบเลี่ยงของผู้ฝ่าฝืนข้อบัญญัติ

 ทุติยปาราชิก (ห้ามลักทรัพย์) เหตุเกิดท่ีเมืองราชคฤห์ เขตปกครองของพระเจ้าพิมพิสาร  

นายธนิยะบุตรนายช่างทอง นักออกแบบสร้างบ้าน บวชแล้วสร้างที่พักอาศัยแสนวิจิตรงามดุจสรวง

สวรรค์ น�าไม้ของหลวงมาสร้างกฎุ ีถกูน�าตวัไปสอบสวน พระเจ้าพิมพิสารทรงเหน็แก่ผ้ากาสาวะไม่ลงโทษ

ประหารชีวิต (พระธนิยะเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในเวลาต่อมา) ค�าว่า ฉก ชิง วิ่ง ราว ตู่ ตระบัด ยักยอก 

ฯลฯ อุบายหลบเลี่ยง ข้ออ้างต่างๆ เล่าไว้ละเอียด ไม่มีสิกขาบทไหนล่อแหลมเหมือนข้อห้ามลักทรัพย์ 

การลักทรัพย์เป็นปัญหาซับซ้อน

 19
 ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๒๓/๕๕๒.
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 ตติยปาราชิก (ห้ามฆ่ามนุษย์) เหตุเกิดที่เมืองเวสาลี ภิกษุ ๕๐๐ รูป สดับมรณานุสติ เกิดความ

รังเกียจร่างกายของตน ฆ่ากันเองบ้าง จ้างคนอื่นให้ฆ่าบ้าง บรรยายอานาปานสติกรรมฐานโดยพิสดาร 

(รายละเอียดเหมือนในวิสุทธิมรรค) ชีวิตของมนุษย์นับจากขณะจิตแรกเกิดจนถึงมรณะ 

 จตุตถปาราชิก (ห้ามอวดตนว่ามีธรรมเหนือกว่ามนุษย์) ) เหตุเกิดท่ีเมืองราชคฤห์ พวกภิกษ ุ

ชาวฝั่งแม่น�้าวัคคุมุทาอยู่จ�าพรรษา โกหกชาวบ้านยกยอกันเองว่ามีผู้ใดบรรลุธรรมชั้นไหนบ้าง วิธ ี

ตรวจสอบผู้ที่อ้างว่าตนได้บรรลุธรรม (หากกล้าตรวจสอบ) ตั้งค�าถามว่า ได้บรรลุธรรมอะไร บรรลุด้วย

วธิอีะไร บรรลเุมือ่ไร บรรลทุีไ่หน ละกเิลสเหล่าไหน ได้ธรรมเหล่าไหน วธิสีดุท้ายสบืพฤตกิรรมย้อนหลงั

ว่าผู้ที่อ้างนั้นมีภูมิหลังเป็นมาอย่างไร 

๗. ตัวอย่างสารัตถะในสมันตปาสาทิกา
 ๑. ธรรม ๒ ความหมาย 

 ค�าว่า “ธรรม” มีหลายความหมาย ในสมันตฯแจกแจงธรรมไว้ ๒ นัย หรือ ๒ ความหมาย  

นัยหนึ่งได้แก่ ธรรมในสุตตันตปิฎก อีกนัยหนึ่งได้แก่ธรรมในอภิธรรมปิฎก จากค�าอธิบายบทว่า  

“ย่อมไม่รู้ธรรม” หมายถึง เว้นวินัยปิฎก ย่อมไม่รู้ ๒ ปิฎกที่เหลือ (ธมฺมํ น ชานาตตีิ เปตฺวา วินยปิฏก� 

อวเสส� ปิฏกทวฺย� น ชานาต)ิ แยกธรรมไว้ ๒ ส่วน คือส่วนหนึง่ในพระสูตร กบั อกีส่วนหนึง่ในพระอภธิรรม 

กล่าวได้ว่านีเ้ป็นหลกัฐานแห่งหน่ึงในช้ันอรรถกถา ทีร่ะบวุ่า พระวนิยัได้แก่พระวนิยัปิฎก ส่วนธรรมได้แก่

สองปิฎกที่เหลือ 

 ๒. พระวินัย ๔ อย่าง

  ๑)  สูตร ได้แก่ พระบาลีในพระวินัยปิฎกทั้งหมด 

  ๒)  สุตตานุโลม ได้แก่ แหล่งอ้างอิงพระพุทธพจน์(มหาปเทส ๔) 

  ๓)  อาจริยวาท ได้แก่ งานของสังคีติกาจารย์ที่ยกขึ้นสังคายนา ๓ ครั้ง ในอินเดีย 

  ๔)  อัตโนมติ ได้แก่ ความเห็นส่วนบุคคล

 ๓. ภาษิตในพระไตรปิฎก (พุทธภาษิต สาวกภาษิต ฤาษีภาษิต เทวดาภาษิต)

 พุทธภาษิต ได้แก่ พระวินัยปิฎกทั้งสิ้น พระอภิธรรมปิฎก ธรรมบท จริยาปิฎก อุทาน อิติวุตตกะ 

ชาดก สุตตนิบาต วิมานวัตถุ เปตวัตถุ และพระสูตรเช่นพรหมชาลสูตร สาวกภาษิต ได้แก่ ถ้อยค�าของ

พระสาวก เช่น อนงัคณสตูร สมัมาทฏิฐสิตูร อนมุานสตูร จูฬเวทลัลสูตร และมหาเวทลัลสูตร ฤาษภีาษติ 

ได้แก่ ถ้อยค�าของนักบวชที่ไม่ใช่พุทธ ได้แก่ ปริพพาชกวรรค ค�าถามของศิษย์พราหมณ์พาวรี เป็นต้น 

เทวดาภาษิต ได้แก่ ถ้อยค�าของเทวดา เช่น เทวตาสังยุต เทวปุตตสังยุต มารสังยุต พรหมสังยุต และ 

สักกสังยุต (ไม่มี ราชาภาษิต กับ กวีภาษิต) 
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  ๔.  พระสทัธรรม ๓ ได้แก่ ปรยิตั ิปฏิบัต ิและอธคิม พระพทุธพจน์คอืปิฎก ๓ ชือ่ว่า ปรยิตัสัิทธรรม 

ธรรมคือ ธุดงคคุณ ขันธกวัตร มหาวัตร ชื่อว่า ปฏิบัติสัทธรรม มรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า อธิคมสัทธรรม  

บางมติถือว่าศาสนามีปริยัติเป็นหลัก บางมติถือว่า ศาสนามีสัมมาปฏิบัติเป็นหลัก 

 ๕.  ระบุ ๔ นิกายเท่านั้น ไม่มีขุททกนิกาย “ผู้กล่าวทีฆนิกายพึงเรียนมหาวรรค ผู้กล่าว 

สังยุตตนิกายพึงเรียน ๓ วรรคข้างต้นหรือมหาวรรค ผู้กล่าวอังคุตตรนิกาย พึงเรียนคร่ึงนิกายข้างต้น

หรือข้างปลาย..เมื่อไม่อาจ พึงท�าอรรถกถานิกายหนึ่งใน ๔ นิกายให้เชี่ยวชาญ” ในสุมังคลวิลาสินีระบุ

ช่ือของผู้สืบทอด ๔ นิกาย ได้แก่ พระอานนท์สืบทอดทีฆนิกาย ศิษย์ของพระสารีบุตรสืบทอด 

มัชฌิมนิกาย พระมหากัสสปะสืบทอดสังยุตตนิกาย พระอนุทธะสืบทอดอังคุตตรนิกาย ในอนาคต 

เมื่อพระไตรปิฎกอันตรธาน ก็ระบุ ๔ นิกาย เท่านั้น ในสมันตฯ วินัยปิฎกกับอภิธรรมปิฎกจัดอยู่ใน 

ขุททกนิกาย ชาดกคือชาดกนิกาย 

 ๖.  สถานที่บัญญัติสิกขาบท คือ กรุงเวสาลี กรุงราชคฤห์ กรุงสาวัตถี เมืองอาฬวี กรุงโกสัมพี 

แคว้นสักกะ และ ภัคคชนบท 

 ๗.  ผู้ละเมิดสิกขาบทเป็นคนแรก มี ๒๓ คน/กลุ่ม คือ 

  ๑) พระสุทิน  ๒) พระธนิยะ ๓) พระเพลัฏฐสีสะ  

  ๔) พระอานนท์  ๕) พระเสยยสกะ  ๖) พระอุทายี 

  ๗) พระสาคตะ  ๘) พระฉันนะ  ๙) พระเมตติยะ   

  ๑๐) พระเทวทัต  ๑๑) พระอัสสชิ  ๑๒) พระปุนัพพสุกะ 

  ๑๓) พระอริฏฐะ  ๑๔) พระอุปนันทศากยบุตร  ๑๕) พระนันทะ   

  ๑๖) พระหัตถกะ  ๑๗) พระอนุรุทธะ  ๑๘) พระจูฬปันถกะ 

  ๑๙) พวกสัมพหุลาภิกษุ ๒๐) พวกวัคคุมุทาภิกษุ  ๒๑) พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี  

  ๒๒) พวกภิกษุฉัพพัคคีย์  ๒๓) ภิกษุไม่ปรากฎชื่อ 

 ภิกษุณีที่ละเมิดเป็นคนแรก มี ๗ รูป/กลุ่ม คือ 

  ๑) ภิกษุณีสุนทรี  ๒) ภิกษุณีถูลนันทา  ๓) ภิกษุณีจัณฑกาลี 

  ๔) กลุ่มอัญญตราภิกษุณี  ๕) กลุ่มภิกษุณีฉัพพัคคีย์  ๖) กลุ่มสัมพหุลาภิกษุณี 

  ๗) ภิกษุณี ๒ รูป 

 ๘. พระพุทธเจ้าตรัสภาษามาคธี 

 - พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวส�านวนของชาวมคธ ได้แก่มาคธีภาษา (สมฺมาสมฺพุทฺเธน  

วุตฺตปฺปกาโร มาคธิกโวหาโร) มาคธีภาษาไม่ใช่ภาษาเดิมของพระองค์ พระองค์ประสูติในศากยวงศ์  

เป็นคามชนบทอยู่ข้างป่าหิมพานต์ ในรัฐโกศล เผ่าศากยะมีภาษาพูดของตนคือ ภูเทวดาภาษา
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 - มหานามศากยะอายุมากว่าพระพุทธองค์ ๑ เดือน

 - พระนันทะ (พระอนุชา) โอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ ต�่ากว่าพระพุทธองค์ ๓ องคุลี

 -  กล่าวถึง วลัญชนกุฎี (ห้องสุขา) ส่วนพระองค์ เพราะทรงเป็นมนุษย์ 

 ๙. สิ่งต้องห้าม ๓ อย่าง

  สิง่ต้องห้าม ๓ อย่างในอรยิวนิยั ได้แก่ ความมกัมาก ความไม่สันโดษปัจจัย ๔ และการไม่พัฒนาตน 

(ไม่ห้าม ๑. ความมักน้อย ๒. ความสันโดษ ๓. การพัฒนาตน)

 ๑๐. พระสูตรที่ไม่ได้สังคายนาในอินเดียมี กุลุมพสูตร ราโชวาทสูตร ติกขินทริยสูตร  

จตุปปริวัตตสูตร และนันโทปนันทสูตร ปิฎกที่มิใช่พุทธพจน์ (พระสูตรของมหายาน) ได้แก่ วัณณปิฎก

ของนกิายเหมวนัตะ องัคลุมิาลปิฎกของนกิายราชคิริ รัฏฐปาลครรชติของนกิายปรูวไศลิ อาลวกครรชติ

ของนกิายอปรไศล ิคฬุหเวสสนัดรของนิกายสทิธารถกะ คฬุหวนิยัของนกิายวชัรบรรพต และไวทลัลปิฎก

ของนิกายไวตุลยะ เป็นต้น 

 ๑๑. แม่น�้าตโปทา เขตกรุงราชคฤห์ น�้าในแม่น�้าที่เป็นน�้าร้อนเพราะไหลผ่านนรก ที่เชื่อว่าอยู่ใต้

พื้นดิน ปัจจุบันที่นี้เป็นแหล่งน�้าพุร้อน (Hot Springs) ในอุตรประเทศ อินเดีย 

 ๑๒. ค�าว่า มกร (ไม่ใช่มังกร) สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก รูปร่างแปลกประหลาด คล้ายฉลาม  

หรือว่า จระเข้ หัว ขา หน้าคล้ายกวาง ล�าตัวและหางคล้ายปลา เป็นพาหนะของวรุณ เทพแห่งทะเล 

 ๑๓. ระบุพระพุทธศาสนาด�ารงอยู่ ๕,๐๐๐ ปี 

๘. ผู้แต่งสมันตปาสาทิกา 
 ๑.  บทน�า (ค�าปรารภ) ท่านใช้กิริยาศัพท์เอกพจน์ คือ นมามิ, วณฺณยิสฺส�, อคมิสฺส� ชี้ว่าแต่ง 

คนเดียว ยกย่องบูรพาจารย์ของมหาวิหาร เป็นดุจธงชัยของส�านักมหาวิหาร

 ๒.  ผู้เขียนบทน�าเป็นพระสงฆ์ลังกา ท่านอ้างข้อความที่ท่านเขียนว่า “แท้จริง ค�านี้พวกเรา 

(แย้งกับข้อ ๑ เป็นเอกพจน์) ได้กล่าวไว้แล้ว (อโวจุมฺหา) ว่า ‘พระอรรถกถาจารย์ชาวสีหล มิได้ละทิ้งมติ

ของเหล่าพุทธบุตรผู้รู้พระธรรมวินัย ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ได้แต่งอรรถกถาไว้ก่อน” (สมันตฯ เล่ม ๒) 

 ๓.  การบรรยายเนื้อหา ผู้แต่งใช้กิริยาศัพท์พหูพจน์ ชี้ว่าไม่ใช่คนเดียว เช่น (มย� : พวกเรา)  

ได้กล่าวแล้ว (อโวจุมฺหา), จะกระท�า (กโรม), จะกล่าว (วทาม), จักพรรณนา (วณฺณยิสฺสาม), จักแถลง 

(กถยิสฺสาม), จักถึง (คมิสฺสาม), จักกล่าว (ภณิสฺสาม) , (มติ) ของพวกเรา (อมฺหาก�, โน), จักกระท�า  

(กริสฺสาม), ได้กระท�าแล้ว (อกริมฺหา) จักพรรณนา (วณฺณยิสฺสาม), จักถึง (คมิสฺสาม), จักประกาศ 

(ปกาสยิสฺสาม) ได้กล่าวแล้ว (อโวจุมฺหา) จักกล่าว (วกฺขาม), จะไม่เห็น (น ปสฺสาม), จักกล่าว  

(กถยิสฺสาม), จะตรึก(ตกฺกยาม), พรรณนาไว้แล้ว (วณฺณยิมฺหา), ย่อมชอบใจ (โรจยาม), จักกล่าว  
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(วทิสฺสาม), จะกล่าว (วทาม) พึงกล่าว (วเทยฺยาม), จักพรรณนา (วณฺณยิสฺสาม), ไม่ให้พิสดาร  

(น วิตฺถารยิมฺหา), จักกล่าว (กถยิสฺสาม), จักแสดง (ทสฺสยิสฺสาม)

 ที่ใช้เอกพจน์ ได้แก่ (อห� : เรา) จักกระท�า (กริสฺสาม)ิ, จักประกาศ (ปกาสยิสฺสาม)ิ, จักกล่าว  

(ปวกฺขาม)ิ ส่วนกิริยาศัพท์ไม่มีประธาน เป็นกัมมวาจก เพิ่มประธาน ได้แก่ วุจฺจเต และ วุตฺต� 

 ๔.  ค�าส่งท้าย “(ข้าพเจ้า : พระพุทธโฆษาจารย์) รับค�าเชิญพระพุทธสิริ สดับ (สุตฺวา) อรรถกถา

สงิหล มหาอรรถกถา มหาปัจจร ีกรุนุที ในส�านกัของพระพุทธมติ” สดับ ๔ อรรถกถาขณะพักทีป่ราสาท

ของนัมพอุบาสก ในรัชสมัยของพระเจ้าสิรินิวาส ผู้ครองราชย์ปีที่ ๒๑ แต่งสมันตฯเสร็จใน ๑ ปี

 พระพุทธโฆษาจารย์มีชีวิตในสมัยคุปตะ ตรงกับ กุมารคุปตะ และ สขันธคุปตะ ท่านไปอยู่ลังกา

ไม่นาน (shot stay) วรรณกรรม (เช่นสมนัต) บทน�า การบรรยาย และบทส่งท้าย เชือ่ว่าท่านเป็นประธาน

ตรวจช�าระคัมภีร์ พร้อมทั้งผู้ช่วย

 อนึง่ ค�าว่า “พวกเราจกักล่าวโดยพสิดารในขนัธกะ” “พวกเราจกักล่าวเหตุการทะเลาะ ๑๘ อย่าง 

ในสังฆเภทขันธกะ” “พวกเราจักกล่าวในปาริวาสิกขันธกะ” “พวกเราจักพรรณนาวุฏฐานวิธีเหล่านั้น

ในสมุจจยขันธกะนั่นแล” ตรงกับในสมุจจยขันธกะที่ระบุว่า “..นี้ เป็นค�าของพวกอาจารย์ในมหาวิหาร 

ผู้จ�าแนกบท ผู้ยังชาวเกาะตัมพปัณณิให้เลื่อมใสแต่งไว้ เพื่อความมั่นคงแห่งพระสัทธรรม”
20

 

 หรือ “แต่พวกเราจะพรรณนาค�านั้นในปริวารนั้นแล” “ข้าพเจ้าจักพรรณนาวัตถุแห่งความ

ประพฤติชอบ ๑๘ อย่าง ในปาริวาสิกขันธกะ” “จีวรที่ควรแจกข้าพเจ้ากล่าวแล้วในจีวรขันธกะ  

ส่วนเสนาสนะทีค่วรแจกและบิณฑบาตท่ีควรแจก ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วในเสนาสนขนัธกะ” “และข้าพเจ้า

จักประกาศข้อความแตกต่างกันแห่งพระด�ารัสนั้นในปริวารนั้นแล” “แต่ข้าพเจ้าจักกล่าวความพิสดาร

ในกัมมวิภังค์” “ข้าพเจ้าจักพรรณนาเภทกรวัตถุ ๑๘ มีค�าว่า ซึ่งอธรรมว่าเป็นธรรมเป็นอาทิในสังฆเภท

ขันธกะ” “ข้าพเจ้าจักพรรณนาอรรถแห่งค�าพิสดารนั้นในขันธกะและปริวารนั่นแล” 

 การอ้างอิงนี้ จึงสันนิษฐานว่า ผู้แต่งสมันตฯ กับ ผู้แต่งสมุจจยขันธกะและปริวาร เป็นคณะ 

พระสงฆ์ลังกา 

๙. สรุป
 อริยวงศ์อาศัยอริยวินัยเป็นหลักน�าไปสู่หลักการที่พึงประสงค์ อริยวินัยเป็นแบบแผนในอริยวงศ์ 

อริยวินัยช่วยอริยชนให้ด�ารงอยู่ได้ด้วยดี ผู้ด�าเนินชีวิตตามหลักสามารถปฏิบัติกิจด�าเนินการไปให้ถึง 

จุดหมายที่พึงประสงค์ได้ นั่นคือนิพพานอันเป็นโลกุตระไม่หมุนเวียน หลักการในอริยวินัย เหมือนรั้ว 

ใช้ฝึก คอยประคับประคองพยงุผูป้ฏิบัตไิปสูจ่ดุหมาย ใครขนืจับยดึแต่ไม่ยอมเดิน ย่อมกลายเป็นว่ายดึถอื

 20
 วิ.จู.(ไทย) ๖/๑๘๔/๒๙๔.
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แต่ไม่ยอมก้าว ถือว่าใช้หลักผิดเจตนารมณ์ของหลัก ในปัจจุบันค�าสอนที่สามารถรู้สึกและรับรู้ได้ได้แปร

เปลี่ยนไปตามวิถีวัฒนธรรม เป็นเหตุให้พระพุทธศาสนามีหลายชั้น ค�าสอนมีหลายระดับ สิ่งที่เคยเป็น

ค่านิยมมาแต่เดมิบดันีอ้าจกลายเป็นว่าไม่ใช่ของเดมิแต่อยูใ่นรปูเดมิ ถกูบดบงัด้วยสิง่แวดล้อมต่างๆ เช่น 

ภาษา พิธีกรรม วัด รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ตั้งอริยวงศ์ 

 ความจริงของใครก็เป็นความจริงของคนนั้น ยากที่จะยอมเชื่อกันด้วยใจจริง เมื่อยังหลงผิดอยู่

ด้วยความยึดถือ ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรมก็ยังตั้งสูงตระหง่านขวางหน้าอยู่เพียงนั้น 
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