
 

 

บทที� 4 

ความเป็นมา รูปแบบการบริการ และศรัทธา ของการแพทย์วถิีพทุธ 

 

การวิจัยเรื� อง “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ”นี เป็นการศึกษาโดยใช้
กระบวนการวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหวา่งการวิจยัเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา
(Ethnography Research) และการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) ซึ� งมีวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
คือ 1) ศึกษาประวตัิศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธจากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหว่าง พ.ศ. 
2538-2558 ของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ สถาบนับุญนิยม 2) ศึกษารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ
นานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ และ 3) วิเคราะห์องคป์ระกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ และ
สร้างยทุธศาสตร์การขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ 
 

ประวตัิการกาํเนิดของโลกและชีวติ 
พระพุทธเจา้ตรัสถึงการกาํเนิดของโลกและชีวิต รวมถึงเหตุแห่งความเสื�อม ความทุกข์

หรือความเจริญความผาสุก ใน ที.ปา.11/56-71 ดงันี  
[56] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมยับางครั งบางคราว โดยล่วงระยะกาลยืดยาว 

ชา้นานที�โลกนี จะพินาศ เมื�อโลกกาํลงัพินาศอยู ่ โดยมากเหล่า สัตวย์อ่มเกิดในชั นอาภสัสรพรหม 
สัตวเ์หล่านั นไดส้ําเร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดใ้นอากาศ 
อยูใ่นวมิานอนังาม สถิตอยูใ่นภพนั นสิ นกาลยดืยาวชา้นาน  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมยับางครั ง บางคราว โดยระยะกาลยืดยาวชา้นาน ที�โลก
นี จะกลบัเจริญ เมื�อโลกกาํลงัเจริญ อยูโ่ดยมาก เหล่าสัตวพ์ากนัจุติจากชั นอาภสัสรพรหมลงมาเป็น
อยา่งนี  และสัตวน์ั น ไดส้าํเร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดใ้น
อากาศอยูใ่นวิมานอนังาม สถิตอยูใ่นภพนั นสิ นกาลยืดยาวชา้นาน ก็แหละ สมยันั นจกัรวาลทั งสิ น 
นี แลเป็นนํ าทั งนั น มืดมนแลไม่เห็นอะไร ดวงจนัทร์และดวงอาทิตยก์็ยงัไม่ปรากฎ ดวงดาวนกัษตัร
ทั งหลายก็ยงัไม่ปรากฎ กลางวนักลางคืนก็ยงัไม่ปรากฎ เดือนหนึ� งและกึ� งเดือนก็ยงัไม่ปรากฎ  
ฤดูและปีก็ยงัไม่ปรากฎ เพศชายและเพศหญิงก็ยงัไม่ปรากฎ สัตวท์ั งหลาย ถึงซึ� งอนันบัเพียงวา่สัตว์
เท่านั น  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั นต่อมา โดยล่วงระยะกาลยืดยาวชา้นาน เกิดงว้นดินลอย
อยูบ่นนํ าทั�วไป ไดป้รากฎแก่สัตวเ์หล่านั นเหมือนนมสดที�บุคคลเคี�ยวให้งวด แลว้ตั งไวใ้ห้เยน็จบั
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เป็นฝาอยู่ขา้งบน ฉะนั นงว้นดินนั นถึงพร้อมดว้ยสี กลิ�น รส มีสีคลา้ยเนยใสหรือเนยขน้อย่างดี 
ฉะนั น มีรสอร่อยดุจรวงผึ งเล็กอนัหาโทษมิได ้ฉะนั นฯ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อมามีสัตวผ์ูห้นึ� งเป็นคนโลนพูดวา่ ท่านผูเ้จริญทั งหลายนี�
จกัเป็นอะไร แลว้เอานิ วชอ้นงว้นดินขึ นลองลิ มดู เมื�อเขาเอานิ วชอ้นงว้นดินขึ นลองลิ มดูอยู ่งว้นดิน
ไดซ้าบซ่านไปแลว้ เขาจึงเกิดความอยากขึ น  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมส้ัตวพ์วกอื�นก็พากนักระทาํตามอยา่งสัตวน์ั น เอานิ ว
ช้อนงว้นดินขึ นลองลิ มดู เมื�อสัตวเ์หล่านั นพากนัเอานิ วช้อนงว้นดินขึ นลองลิ มดูอยู่ ง้วนดินได้
ซาบซ่านไปแลว้ สัตวเ์หล่านั นจึงเกิดความอยากขึ น ต่อมาสัตว ์ เหล่านั นพยายามเพื�อจะปั นงว้นดิน
ใหเ้ป็นคาํ ๆ ดว้ยมือแลว้บริโภค  

ดูกรเสฏฐะและภารทวาชะ ในคราวที�พวกสัตว ์พยายามเพื�อจะปั นงว้นดินให้เป็นคาํ ๆ 
ดว้ยมือแลว้บริโภคอยูน่ั น เมื�อรัศมีกายของสัตวเ์หล่านั นก็หายไปแลว้ ดวงจนัทร์และดวงอาทิตยก์็
ปรากฏ เมื�อดวงจนัทร์และดวงอาทิตยป์รากฏแลว้ ดวงดาวนกัษตัรทั งหลายก็ปรากฏ เมื�อดวงดาว
นกัษตัรปรากฏแลว้ กลางคืนและกลางวนัก็ปรากฏ เมื�อกลางคืนและกลางวนัปรากฏแลว้ เดือนหนึ�ง
และกึ�งเดือนก็ปรากฏ เมื�อเดือนหนึ�งและกึ�งเดือนปรากฏอยู ่ฤดูและปีก็ปรากฏ  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดว้ยเหตุเพียงเท่านี แล โลกนี จึงกลบัเจริญขึ นมาอีกฯ  
[57] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั นต่อมาสัตวเ์หล่านั นพากนับริโภคง้วนดิน 

รับประทานงว้นดิน มีงว้นดินเป็นอาหาร ดาํรงอยูไ่ดสิ้ นกาลชา้นาน ดว้ยเหตุที�สัตวเ์หล่านั นมวัเพลิน
บริโภคงว้นดินอยู ่รับประทานงว้นดิน มีงว้นดินเป็นอาหาร ดาํรงอยูไ่ดสิ้ นกาลชา้นาน สัตวเ์หล่านั น
จึงมีร่างกายแข็งกลา้ขึ นทุกที ทั งผิวพรรณก็ปรากฏวา่แตกต่างกนัไป สัตวบ์างพวกมีผิวพรรณงาม 
สัตวบ์างพวกมีผิวพรรณไม่งาม ในสัตวท์ั งสองพวกนั น สัตวพ์วกที�มีผิวพรรณงามนั นพากนัดูหมิ�น
สัตวพ์วกที�มีผิวพรรณไม่งามว่า พวกเรามีผิวพรรณดีกว่าพวกท่าน พวกท่านมีผิวพรรณเลวกว่า 
พวกเรา ดงันี  เมื�อสัตวท์ั งสองพวกนั นเกิดมีการไวต้วัดูหมิ�นกนัขึ น เพราะทะนงตวัปรารภผิวพรรณ
เป็นปัจจยั งว้นดินก็หายไป เมื�องว้นดินหายไปแลว้ สัตวเ์หล่านั นจึงพากนัจบักลุ่ม ครั นแลว้ ต่างก็
บ่นถึงกนัวา่ รสดีจริง รสดีจริง ดงันี  ถึงทุกวนันี ก็เหมือนกนั คนเป็นอนัมากไดข้องที�มีรสดีอยา่งใด
อยา่งหนึ�ง มกัพูดกนัอยา่งนี วา่ รสอร่อยแท ้ๆ รสอร่อยแท ้ๆ ดงันี  พวกพราหมณ์ระลึกไดถึ้งอกัขระ 
ที�รู้กนัวา่เป็นของดี เป็นของโบราณนั นเท่านั น แต่ไม่รู้ชดัถึงเนื อความแห่งอกัขระนั นเลยฯ 

[58] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั นต่อมา เมื�องว้นดินของสัตว ์ เหล่านั นหายไปแลว้  
ก็เกิดมีกระบิดินขึ น กระบิดินนั นปรากฏลกัษณะคลา้ยเห็ด กระบิดินนั นถึงพร้อมดว้ยสี กลิ�น รส มีสี
เหมือนเนยใส หรือเนยขน้อยา่งดีฉะนั น ไดมี้รสอร่อยดุจรวงผึ งเล็กอนัหาโทษมิไดฉ้ะนั น 
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ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั งนั น สัตวเ์หล่านั นพยายามจะบริโภคกระบิดิน สัตว์
เหล่านั นบริโภคกระบิดินอยู ่รับประทานกระบิดิน มีกระบิดินเป็นอาหาร ดาํรงอยูไ่ดสิ้ นกาลนาน 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะโดยประการที�สัตวเ์หล่านั นบริโภคกระบิดินอยู ่รับประทาน 
กระบิดิน มีกระบิดินเป็นอาหาร ดาํรงอยูไ่ดสิ้ นกาลชา้นาน สัตวเ์หล่านั นจึงมีร่างกายแข็งกลา้ขึ น 
ทุกที ทั งผิวพรรณก็ปรากฏวา่แตกต่างกนัไป สัตวบ์างพวกมีผิวพรรณงาม สัตวบ์างพวกมีผิวพรรณ
ไม่งาม ในสัตวท์ั งสองจาํพวกนั น สัตวพ์วกที�มีผิวพรรณงาม พากนัดูหมิ�นสัตวพ์วกที�มีผิวพรรณ 
ไม่งามวา่ พวกเรามีผิวพรรณดีกวา่พวกท่าน พวกท่านมีผิวพรรณเลวกวา่พวกเรา ดงันี  เมื�อสัตวท์ั ง
สองพวกนั น เกิดมีการไวต้วัดูหมิ�นกนัขึ น เพราะทะนงตวัปรารภผิวพรรณเป็นปัจจยั กระบิดินก็
หายไป เมื�อกระบิดินหายไปแลว้ ก็เกิดมีเครือดินขึ น เครือดินนั นปรากฏคลา้ยผลมะพร้าวทีเดียว 
เครือดินนั น ถึงพร้อมดว้ยสี รส กลิ�น มีสีคลา้ยเนยใส หรือเนยขน้อยา่งดี ฉะนั น ไดมี้รสอร่อยดุจ
รวงผึ งเล็กอนัหาโทษมิไดฉ้ะนั นฯ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั งนั น สัตวเ์หล่านั นพยายามจะบริโภคเครือดิน สัตว์
เหล่านั นบริโภคเครือดินอยู่ รับประทานเครือดิน มีเครือดินเป็นอาหาร ดาํรงมาได้สิ นกาล 
ชา้นาน โดยประการที�สัตวเ์หล่านั นบริโภคเครือดินอยู่ รับประทานเครือดิน มีเครือดินนั นเป็น
อาหาร ดาํรงมาไดสิ้ นกาลชา้นาน สัตวเ์หล่านั นจึงมีร่างกายแขง็กลา้ขึ นทุกที ทั งผิวพรรณก็ปรากฏวา่
แตกต่างกนัไป สัตวบ์างพวกมีผวิพรรณงาม สัตวบ์างพวกมีผิวพรรณไม่งาม ในสัตวท์ั งสองพวกนั น 
สัตว์พวกที�มีผิวพรรณงาม พากันดูหมิ�นพวกที�มีผิวพรรณไม่งามว่า พวกเรามีผิวพรรณดีกว่า 
พวกท่าน พวกท่านมีผิวพรรณเลวกวา่พวกเรา ดงันี  เมื�อสัตวท์ั งสองพวกนั น เกิดมีการไวต้วัดูหมิ�น
กนั เพราะทะนงตวัปรารภผิวพรรณเป็นปัจจยั เครือดินก็หายไป เมื�อเครือดินหายไปแลว้ สัตว์
เหล่านั นก็พากนัจบักลุ่ม ครั นแลว้ต่างก็บ่นถึงกนัวา่ เครือดินไดเ้คยมีแก่พวกเราหนอ  เดีbยวนี เครือดิน 
ของพวกเราไดสู้ญหายเสียแลว้หนอ ดงันี  ถึงทุกวนันี ก็เหมือนกนั คนเป็นอนัมากพอถูกความระทม
ทุกข์อย่างใดอยา่งหนึ� งมากระทบ ก็มกับ่นกนัอยา่งนี วา่ สิ�งของของเราทั งหลายไดเ้คยมีแลว้หนอ  
แต่เดีbยวนี  สิ�งของของเราทั งหลายไดม้าสูญหายเสียแลว้หนอ ดงันี  พวกพราหมณ์ระลึกไดถึ้งอกัขระ
ที�รู้กนัวา่เป็นของดีเป็นของโบราณนั นเท่านั น แต่ไม่รู้ชดัถึงเนื อความแห่งอกัขระนั นเลยฯ 

[59] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั นต่อมา เมื�อเครือดินของสัตวเ์หล่านั นหายไปแลว้  
ก็เกิดมีขา้วสาลีขึ นเองในที�ที�ไม่ตอ้งไถ เป็นขา้วไม่มีรํา ไม่มีแกลบ ขาวสะอาด กลิ�นหอม มีเมล็ดเป็น
ขา้วสาร ตอนเยน็สัตวเ์หล่านั นนาํเอาขา้วสาลีชนิดใดมาเพื�อบริโภคในเวลาเย็น ตอนเช้าขา้วสาลี
ชนิดนั นที�มีเมล็ดสุกก็งอกขึ นแทนที� ตอนเชา้เขาพากนัไปนาํเอาขา้วสาลีใดมาเพื�อบริโภคในเวลาเชา้ 
ตอนเยน็ขา้วสาลีชนิดนั นที�มีเมล็ดสุกแลว้ก็งอกขึ นแทนที� ไม่ปรากฏวา่บกพร่องไปเลย   
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ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั งนั น พวกสัตวบ์ริโภคขา้วสาลีที�เกิดขึ นเอง ในที�ที�ไม่ตอ้ง
ไถ พากนัรับประทานขา้วสาลีนั น มีขา้วสาลีนั นเป็นอาหารดาํรงมาไดสิ้ นกาลชา้นาน ก็โดยประการ
ที�สัตวเ์หล่านั นบริโภคขา้วสาลีอนัเกิดขึ นเองอยู่ รับประทานขา้วสาลีนั น มีขา้วสาลีนั นเป็นอาหาร 
ดาํรงมาได้สิ นการช้านาน สัตว์เหล่านั นจึงมีร่างกายแข็งกล้าขึ นทุกที ทั งผิวพรรณก็ปรากฏว่า
แตกต่างกนัออกไป สตรีก็มีเพศหญิงปรากฏ และบุรุษก็มีเพศชายปรากฏนยัวา่ สตรีก็เพ่งดูบุรุษอยู่
เสมอ และบุรุษก็เพง่ดูสตรีอยูเ่สมอ เมื�อคนทั งสองเพศ ต่างก็เพ่งดูกนัอยูเ่สมอ ก็เกิดความกาํหนดัขึ น  
เกิดความเร่าร้อนขึ นในกาย เพราะความเร่าร้อนเป็นปัจจยัเขาทั งสองจึงเสพเมถุนธรรมกนัฯ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็โดยสมยันั นแล สัตวพ์วกใดเห็นพวกอื�นเสพเมถุนธรรม
กนัอยู ่ยอ่มโปรยฝุ่ นใส่บา้ง โปรยเถา้ใส่บา้ง โยนมูลโคใส่บา้ง พร้อมกบัพูดวา่คนชาติชั�ว จงฉิบหาย 
คนชาติชั�ว จงฉิบหาย ดงันี  แลว้พูดต่อไปวา่ ก็ทาํไมขึ นชื�อวา่สัตว ์จึงทาํแก่สัตวเ์ช่นนี เล่า ขอ้ที�วา่มา
นั น จึงไดเ้ป็นธรรมเนียมมาจนถึงทุกวนันี  ในชนบทบางแห่ง คนทั งหลาย โปรยฝุ่ นใส่บา้ง โปรยเถา้ 
ใส่บา้ง โยนมูลโคใส่บา้ง ในเมื�อเขาจะนาํสัตวที์�ประพฤติชั�วร้ายไปสู่ตะแลงแกง พวกพราหมณ์มา
ระลึกถึงอกัขระที�รู้กนัว่าเป็นของดี อนัเป็นของโบราณนั นเท่านั น แต่พวกเขาไม่รู้ชดัถึงเนื อความ
แห่งอกัขระนั นเลยฯ 

[60] ดูกรวาเสฏฐะและภารวาชะ ก็สมยันั นการโปรยฝุ่ นใส่กนัเป็นตน้ นั นแล สมมติกนัวา่
ไม่เป็นธรรม มาในบดันี  สมมติกนัว่าเป็นธรรมขึ น ก็สมยันั น สัตวพ์วกใด เสพเมถุนกนั สัตวพ์วก
นั นเขา้บา้นหรือนิคมไม่ได ้สิ นสองเดือนบา้ง สามเดือนบา้ง  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เมื�อใดแล สัตวท์ั งหลายพากนัเสพอสัทธรรมนั�นอยู่เสมอ 
เมื�อนั น จึงพยายามสร้างเรือนกนัขึ น เพื�อเป็นที�กาํบงัอสัทธรรมนั น ครั งนั น สัตวผ์ูห้นึ� ง เกิดความ
เกียจคร้านขึ น จึงไดมี้ความเห็นอยา่งนี วา่ ดูกรท่านผูเ้จริญ เราช่างลาํบากเสียนี�กระไร ที�ตอ้งไปเก็บ
ข้าวสาลีมา ทั งในเวลาเย็นสําหรับอาหารเย็น ทั งในเวลาเช้าสําหรับอาหารเช้า อย่ากระนั นเลย  
เราควรไปเก็บเอาขา้วสาลีมาไวเ้พื�อบริโภคทั งเยน็ทั งเชา้เสียคราวเดียวเถิด 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อแต่นั นมาสัตวผ์ูน้ั นก็ไปเก็บเอาขา้วสาลีมาไว ้เพื�อบริโภค
ทั งเยน็ทั งเชา้เสียคราวเดียวกนั ฉะนี แล ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั งนั น สัตวผ์ูห้นึ� งเขา้ไปหา
สัตวผ์ูน้ั นแลว้ชวนวา่ ดูกรสัตวผ์ูเ้จริญ มาเถิดเราจกัไปเก็บขา้วสาลีกนั สัตวผ์ูน้ั นตอบวา่ ดูกรสัตว ์
ผูเ้จริญ ฉนัไปเก็บเอาขา้วสาลีมาไวเ้พื�อบริโภคพอทั งเยน็ทั งเชา้เสียคราวเดียว แลว้ต่อมาสัตวผ์ูน้ั นถือ
ตามแบบอยา่งของสัตวผ์ูน้ั น จึงไปเก็บเอาขา้วสาลีมาไวค้ราวเดียวเพื�อสองวนั แลว้พูดวา่ ไดย้ินวา่ 
แมอ้ยา่งนี ก็ดีเหมือนกนัท่านผูเ้จริญ  
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ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อมาสัตวอี์กผูห้นึ� ง เขา้ไปหาสัตวผ์ูน้ั น แลว้ชวนวา่ ดูกร
สัตวผ์ูเ้จริญ มาเถิด เราจกัไปเก็บขา้วสาลีกนั สัตวผ์ูน้ั นตอบวา่ ดูกรสัตวผ์ูเ้จริญ ฉนัไปเก็บเอาขา้ว
สาลีมาไวเ้พื�อบริโภคพอทั งเยน็ทั งเชา้เสียคราวเดียวแลว้ฯ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั งนั นแล สัตวผ์ูน้ั นถือตามแบบอยา่งของ สัตวน์ั นจึงไป
เก็บเอาขา้วสาลีมาไวค้ราวเดียว เพื�อสี�วนั แลว้พดูวา่ แมอ้ยา่งนี ก็ดีเหมือนกนั ท่านผูเ้จริญ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อมาสัตวอี์กผูห้นึ� งเขา้ไปหาสัตวผ์ูน้ั น แลว้ชวนว่า ดูกร
สัตวผ์ูเ้จริญ มาเถิด เราจกัไปเก็บขา้วสาลีกนั สัตวผ์ูน้ั นตอบวา่ ดูกรสัตวผ์ูเ้จริญ ขา้พเจา้ไดไ้ปเก็บขา้ว
สาลีมาไวค้ราวเดียว เพื�อสี�วนัแลว้ ครั งนั นแล สัตวผ์ูน้ั น ถือตามแบบอยา่งของสัตวน์ั น จึงไปเก็บขา้ว
สาลีมาไวค้ราวเดียว เพื�อแปดวนั แลว้พดูวา่ แมอ้ยา่งนี ก็ดีเหมือนกนัท่านผูเ้จริญ เมื�อใดสัตวท์ั งหลาย
เหล่านั นพยายามเก็บขา้วสาลีสะสมไวเ้พื�อบริโภคกนัขึ น เมื�อนั นแล ขา้วสาลีนั นจึงกลายเป็นขา้วมีรํา
ห่อเมล็ดบา้ง มีแกลบหุ้มเมล็ดบา้ง ตน้ที�ถูกเกี�ยวแลว้ก็ไม่กลบังอกแทน ปรากฏวา่ขาดเป็นตอน ๆ 
(ตั งแต่นั นมา) จึงไดมี้ขา้วสาลีเป็นกลุ่ม ๆ ฯ 

[61] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ในครั งนั น สัตวเ์หล่านั นพากนัมาจบักลุ่ม ครั นแลว้ 
ต่างก็มาปรับทุกขก์นัวา่ ดูกรท่านผูเ้จริญ เดีbยวนี  เกิดมีธรรมทั งหลายอนัเลวทรามปรากฏขึ นในสัตว์
ทั งหลายแลว้ ดว้ยวา่เมื�อก่อนพวกเราไดเ้ป็นผูส้ําเร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกาย
ตนเอง สัญจรไปไดใ้นอากาศ อยูใ่นวมิานอนังาม สถิตอยูใ่นวมิานนั นสิ นกาลยืดยาวชา้นาน บางครั ง
บางคราวโดยระยะยืดยาวชา้นาน เกิดงว้นดินลอยขึ นบนนํ าทั�วไปแก่เราทุกคน งว้นดินนั นถึงพร้อม
ดว้ยสี กลิ�น รส พวกเราทุกคนพยายามปั นงว้นดินกระทาํให้เป็นคาํ ๆ ดว้ยมือทั งสองเพื�อจะบริโภค 
เมื�อพวกเราทุกคน พยายามปั นงว้นดินกระทาํให้เป็นคาํ ๆ ดว้ยมือทั งสองเพื�อจะบริโภคอยู ่รัศมีกาย
ก็หายไป เมื�อรัศมีกายหายไปแลว้ ดวงจนัทร์ดวงอาทิตยก์็ปรากฏขึ น เมื�อดวงจนัทร์ดวงอาทิตย์
ปรากฏขึ นแล้ว ดาวนกัษตัรทั งหลายก็ปรากฏขึ น เมื�อดวงดาวนกัษตัรทั งหลายปรากฏขึ นแล้ว 
กลางคืนและกลางวนัก็ปรากฏขึ น เมื�อกลางคืนและกลางวนัปรากฎขึ นแลว้ เดือนหนึ�งและกึ�งเดือนก็
ปรากฏขึ น เมื�อเดือนหนึ�งและกึ�งเดือนปรากฏขึ นแลว้ ฤดูและปีก็ปรากฏ พวกเราทุกคนบริโภคงว้น
ดินอยู ่รับประทานงว้นดิน มีงว้นดินเป็นอาหารดาํรงชีพอยูไ่ดสิ้ นกาลชา้นาน  

เพราะมีธรรมทั งหลายที�เป็นอกุศลชั�วชา้ปรากฏขึ นแก่พวกเรา งว้นดินจึงหายไป เมื�องว้น
ดินหายไปแลว้ จึงมีกระบิดินปรากฏขึ น ระบิดินนั นถึงพร้อมดว้ยสี กลิ�น รส พวกเราทุกคนบริโภค 
ระบิดิน เมื�อพวกเราทุกคนบริโภคระบิดินนั นอยู ่รับประทานระบิดิน มีระบิดินเป็นอาหาร ดาํรงอยู่
ไดสิ้ นกาลชา้นาน  

เพราะมีธรรมทั งหลายที�เป็นอกุศลชั�วช้าปรากฏขึ นแก่พวกเรา กระบิดินจึงหายไป  
เมื�อกระบิดินหายไปแลว้ จึงมีเครือดินปรากฏขึ น เครือดินนั น ถึงพร้อมดว้ยสี กลิ�น รส พวกเรา 
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ทุกคนพยายามบริโภคเครือดิน เมื�อพวกเราทุกคนบริโภคเครือดินนั นอยู่  รับประทานเครือดิน  
มีเครือดินเป็นอาหาร ดาํรงอยูไ่ดสิ้ นกาลชา้นาน  

เพราะมีธรรมทั งหลายที�เป็นอกุศลชั�วชา้ปรากฏขึ นแก่พวกเรา เครือดินจึงหายไป เมื�อเครือ
ดินหายไปแลว้ จึงมีขา้วสาลีปรากฏขึ นเองในที�ไม่ตอ้งไถ เป็นขา้วที�ไม่มีรํา ไม่มีแกลบ ขาวสะอาด  
กลิ�นหอม มีเมล็ดเป็นขา้วสาร ตอนเยน็พวกเราทุกคนไปนาํเอาขา้วสาลีชนิดใดมาเพื�อบริโภคใน 
เวลาเยน็ ตอนเชา้ขา้วสาลีชนิดนั นที�มีเมล็ดสุกก็งอกขึ นแทนที� ตอนเชา้พวกเราทุกคนไปนาํเอาขา้ว
สาลีชนิดใดมาเพื�อบริโภคในเวลาเช้า ตอนเย็นข้าวสาลีชนิดนั นที�มีเมล็ดสุกก็งอกขึ นแทนที�  
ไม่ปรากฏว่าบกพร่องไปเลย เมื�อพวกเราทุกคนบริโภคขา้วสาลี ซึ� งเกิดขึ นเองในที�ไม่ตอ้งไถอยู ่
รับประทานขา้วสาลีนั น มีขา้วสาลีนั นเป็นอาหาร ดาํรงอยูไ่ดสิ้ นกาลชา้นาน  

เพราะมีธรรมทั งหลายที�เป็นอกุศลชั�วช้าปรากฏขึ นแก่พวกเรา ขา้วสาลีนั นจึงกลายเป็น
ขา้วมีรําหุ้มเมล็ดบา้ง มีแกลบห่อเมล็ดไวบ้า้ง แมต้น้ที�เกี�ยวแลว้ก็ไม่งอกขึ นแทนที� ปรากฏว่า 
ขาดเป็นตอน ๆ จึงไดมี้ขา้วสาลี เป็นกลุ่ม ๆ อยา่กระนั นเลย พวกเราควรมาแบ่งขา้วสาลีและปักปัน
เขตแดนกนัเสียเถิด 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั นแลว้ สัตวท์ั งหลาย จึงแบ่งขา้วสาลี ปักปันเขตแดนกนัฯ 
[62] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั งนั นแล สัตวผ์ูห้นึ� งเป็นคนโลภ สงวนส่วนของตน

ไว ้ ไปเก็บเอาส่วนอื�นที�เขาไม่ได้ให้มาบริโภค สัตวท์ั งหลายจึงช่วยกนัจบัสัตวผ์ูน้ั น ครั นแล้ว  
ไดต้กัเตือนอยา่งนี วา่ แน่ะสัตวผ์ูเ้จริญ ก็ท่านกระทาํกรรมชั�วชา้นกั ที�สงวนส่วนของตนไว ้ ไปเก็บ
เอาส่วนอื�นที�เขาไม่ไดใ้หม้าบริโภค ท่านอยา่ไดก้ระทาํกรรมชั�วชา้เห็นปานนี อีกเลย  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตวผ์ูน้ั นแล รับคาํของสัตวเ์หล่านั นแลว้ แมค้รั งที� 2 ... แม้
ครั งที� 3 สัตวน์ั นสงวนส่วนของตนไว ้ไปเก็บเอาส่วนอื�นที�เขาไม่ไดใ้ห้มาบริโภค สัตวเ์หล่านั นจึง
ช่วยกนัจบัสัตวผ์ูน้ั น ครั นแลว้ ได้ตกัเตือนว่า แน่ะ สัตวผ์ูเ้จริญ ท่านทาํกรรมอนัชั�วช้านกั ที�สงวน
ส่วนของตนไว ้ไปเอาส่วนที�เขาไม่ได้ให้มาบริโภค ท่านอย่าไดก้ระทาํกรรมอนัชั�วช้าเห็นปานนี  
อีกเลย สัตวพ์วกหนึ�งประหารดว้ยฝ่ามือ พวกหนึ� งประหารดว้ยกอ้นดินบา้ง พวกหนึ�งประหารดว้ย 
ท่อนไม ้ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็นัยเพราะมีเหตุเช่นนั นเป็นตน้มา การถือเอาสิ� งของที�
เจา้ของไม่ไดใ้ห้จึงปรากฏ การติเตียนจึงปรากฏ การกล่าวเท็จ จึงปรากฏ การถือท่อนไมจึ้งปรากฏ 
ครั งนั นแล พวกสัตวที์�เป็นผูใ้หญ่จึงประชุมกนั ครั นแลว้ ต่างก็ปรับทุกข์กนัวา่ พ่อเอ๋ย ก็การถือเอา
สิ�งของที�เจา้ของไม่ไดใ้ห้จกัปรากฏ การติเตียนจกัปรากฏ การพูดเท็จจกัปรากฏ การถือท่อนไมจ้กั 
ปรากฏ ในเพราะบาปธรรมเหล่าใด บาปธรรมเหล่านั นเกิดปรากฏแลว้ในสัตวท์ั งหลาย อยา่กระนั น
เลย พวกเราจกัสมมติสัตวผ์ูห้นึ�งใหเ้ป็นผูว้า่กล่าวผูที้�ควรวา่กล่าวไดโ้ดยชอบ ให้เป็นผูติ้เตียนผูที้�ควร
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ติเตียนไดโ้ดยชอบ ใหเ้ป็นผูข้บัไล่ผูที้�ควรขบัไล่ไดโ้ดยชอบ ส่วนพวกเราจกัแบ่งส่วนขา้วสาลีให้แก่ 
ผูน้ั น ดงันี   

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั นแลว้ สัตวเ์หล่านั น พากนัเขา้ไปหาสัตวที์�สวยงามกว่า 
น่าดูน่าชมกวา่ น่าเลื�อมใสกวา่ และน่าเกรงขามมากกวา่สัตวทุ์กคนแลว้ จึงแจง้เรื�องนี วา่ ขา้แต่สัตว ์
ผูเ้จริญ มาเถิดพ่อ ขอพ่อจงวา่กล่าวผูที้�ควรวา่กล่าวไดโ้ดยชอบ จงติเตียนผูที้�ควรติเตียนไดโ้ดยชอบ 
จงขบัไล่ผูที้�ควรขบัไล่ไดโ้ดยชอบเถิด ส่วนพวกขา้พเจา้จกัแบ่งส่วนขา้วสาลีใหแ้ก่พอ่  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตวผ์ูน้ั นแลรับคาํของสัตวเ์หล่านั นแลว้ จึงวา่กล่าวผูที้�ควร
ว่ากล่าวได้โดยชอบ ติเตียนผูที้�ควรติเตียนไดโ้ดยชอบ ขบัไล่ผูที้�ควรขบัไล่ได้โดยชอบ ส่วนสัตว์
เหล่านั นก็แบ่งส่วนขา้วสาลีใหแ้ก่สัตวที์�เป็นหวัหนา้นั นฯ 

[63] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุผูที้�เป็นหัวหน้าอนัมหาชนสมมติ ดงันี แล
อกัขระว่า มหาชนสมมติ จึงอุบติัขึ นเป็นอนัดบัแรก เพราะเหตุผูที้�เป็นหวัหน้า เป็นใหญ่ยิ�งแห่งเขต
ทั งหลาย ดงันี แล อกัขระวา่กษตัริย ์กษตัริย ์จึงอุบติัขึ นเป็นอนัดบัที�สอง เพราะเหตุที�ผูเ้ป็นหวัหนา้ยงั
ชนเหล่าอื�นใหสุ้ขใจไดโ้ดยธรรม ดงันี แล อกัขระวา่ ราชา ราชา จึงอุบติัขึ นเป็นอนัดบัที�สาม  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดว้ยประการดงันี แล การบงัเกิดขึ น แห่งพวกกษตัริยน์ั น  
มีขึ นได้ เพราะอักขระที� รู้กันว่าเป็นของดี เป็นของโบราณ อย่างนี แล เรื� องของสัตว์เหล่านั น  
จะต่างกนัหรือเหมือนกนั จะไม่ต่างกนัหรือไม่เหมือนกนั ก็ดว้ยธรรมเท่านั น ไม่ใช่นอกไปจากธรรม  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริง ธรรมเท่านั น เป็นของประเสริฐสุดในประชุมชน
ทั งในเวลาที�เห็นอยู ่ทั งในเวลาภายหนา้ฯ 

[64] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั งนั นแล สัตวบ์างจาํพวกไดมี้ความคิดขึ นอยา่งนี วา่ 
พอ่เอ๋ย การถือเอาสิ�งของที�เจา้ของไม่ไดใ้ห้จกัปรากฏ การติเตียนจกัปรากฏ การกล่าวเท็จจกัปรากฏ 
การถือท่อนไมจ้กัปรากฏ การขบัไล่ จกัปรากฏ ในเพราะบาปธรรมเหล่าใด บาปธรรมเหล่านั นเกิด
ปรากฏแล้วในสัตว์ทั งหลาย อย่ากระนั นเลย พวกเราควรไปลอยอกุศลธรรมที�ชั�วช้ากนัเถิด  
สัตวเ์หล่านั นพากนัลอยอกุศลธรรมที�ชั�วชา้แลว้  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุที�สัตวเ์หล่านั นพากนัลอยอกุศลธรรมที�ชั�วชา้อยู ่
ดงันี แล อกัขระว่า พวกพราหมณ์ ๆ จึงอุบติัขึ นเป็นอนัดบัแรก พราหมณ์เหล่านั นพากนัสร้าง
กระท่อมซึ� งมุงและบงัด้วยใบไมใ้นราวป่า เพ่งอยู่ในกระท่อมซึ� งมุงและบงัด้วยใบไม ้ พวกเขา 
ไม่มีการหุงตม้ และไม่มีการตาํขา้วเวลาเยน็ เวลาเชา้ ก็พากนัเที�ยวแสวงหา อาหารตามคามนิคมและ
ราชธานี เพื�อบริโภคในเวลาเยน็เวลาเชา้ เขาเหล่านั น ครั นไดอ้าหารแลว้ จึงพากนักลบัไปเพ่งอยูใ่น
กระท่อมซึ�งมุงและบงัดว้ยใบไมใ้นราวป่าอีก คนทั งหลายเห็นพฤติการณ์ของพวกพราหมณ์นั นแลว้
พากนัพูดอยา่งนี วา่พ่อเอ๋ย สัตวพ์วกนี แลพากนัมาสร้างกระท่อมซึ� งมุงและบงัดว้ยใบไมใ้นราวป่า 
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แลว้เพง่อยูใ่นกระท่อมซึ�งมุงและบงัดว้ยใบไม ้ไม่มีการหุงตม้ ไม่มีการตาํขา้ว เวลาเยน็เวลาเชา้ ก็พา
กนัเที�ยวแสวงหาอาหารตามคามนิคมและราชธานี เพื�อบริโภคในเวลาเยน็เวลาเช้า เขาเหล่านั น 
ครั นไดอ้าหารแลว้จึงพากนักลบัไปเพง่อยูใ่นกระท่อมซึ�งมุงและบงัดว้ยใบไมใ้นราวป่าอีกฯ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุนั นแล อกัขระวา่ พวกเจริญฌาน ดงันี  จึงอุบติัขึ น
เป็นอนัดบัที�สอง บรรดาสัตวเ์หล่านั นแล สัตวบ์างพวกเมื�อไม่อาจสําเร็จฌานได ้ ที�กระท่อมซึ� งมุง
และบงัด้วยใบไมใ้นราวป่า จึงเที�ยวไปยงัคามและนิคมที�ใกล้เคียงแล้วก็จดัทาํพระคมัภีร์มาอยู ่ 
คนทั งหลายเห็นพฤติการณ์ของพวกพราหมณ์นี นั นแลว้ จึงพูดอยา่งนี วา่ พ่อเอ๋ย ก็สัตวเ์หล่านี ไม่อาจ
สําเร็จฌานได้ที�กระท่อมซึ� งมุงและบงัด้วยใบไม้ในทวาชะราวป่า เที�ยวไปยงับ้านและนิคมที�
ใกลเ้คียง จดัทาํพระคมัภีร์ไปอยู ่ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ บดันี พวกชนเหล่านี ไม่เพ่งอยู ่ บดันี  พวกชนเหล่านี ไม่เพ่ง
อยู ่ดงันี แล อกัขระวา่อชฺฌายกิา อชฺฌายกิา จึงอุบติัขึ นเป็นอนัดบัที�สาม  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็สมยันั นการทรงจาํ การสอน การบอกมนต ์ ถูกสมมติวา่
เลว มาในบดันี  สมมติวา่ประเสริฐ ดว้ยประการดงักล่าวมานี แล การอุบติัขึ นแห่งพวกพราหมณ์ นั น
มีขึ นได ้เพราะอกัขระที�รู้กนัวา่เป็นของดีเป็นของโบราณอยา่งนี แล เรื�องของสัตวเ์หล่านั นจะต่างกนั
หรือเหมือนกนัจะไม่ต่างกนัหรือไม่เหมือนกนั ก็ดว้ยธรรมเท่านั น ไม่ใช่นอกไปจากธรรม  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริงธรรมเท่านั นเป็นของประเสริฐสุดในประชุมชน 
ทั งในเวลาที�เห็นอยู ่ทั งในเวลาภายหนา้ฯ 

[65] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ บรรดาสัตวเ์หล่านั นแล สัตวบ์างจาํพวกยึดมั�น 
เมถุนธรรม แล้วประกอบการงานเป็นแผนก ๆ เพราะเหตุที�สัตวเ์หล่านั นยึดมั�นเมถุนธรรม  
แลว้ประกอบการงานเป็นแผนก ๆ นั นแล อกัขระวา่ เวสฺสา เวสฺสา ดงันี  จึงอุบติัขึ น 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดว้ยประการดงัที�กล่าวมานี  การอุบติัขึ นแห่งพวกแพศยน์ั น 
มีขึ นไดเ้พราะอกัขระที�รู้กนัวา่เป็นของดี เป็นของโบราณอยา่งนี แล เรื�องของสัตวเ์หล่านั นจะต่างกนั
หรือเหมือนกนั จะไม่ต่างกนัหรือไม่เหมือนกนั ก็ดว้ยธรรมเท่านั น ไม่ใช่นอกไปจากธรรม ฯลฯ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดว้ยประการดงัที�กล่าวมานี แล การอุบติัขึ นแห่งพวกศูทร
นั นมีขึ นได ้ เพราะอกัขระที�รู้กนัวา่เป็นของดี เป็นของโบราณอยา่งนี แล เรื�องของสัตวเ์หล่านั นจะ
ต่างกนัหรือเหมือนกนั จะไม่ต่างกนัหรือไม่เหมือนกนั ก็ดว้ยธรรมเท่านั น ไม่ใช่นอกไปจากธรรม 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริงธรรมเท่านั นเป็นของประเสริฐสุดในประชุมชน
ทั งในเวลาที�เห็นอยู ่ทั งในเวลาภายหนา้ฯ 

[66] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมยัอยู ่ที�กษตัริยบ์า้ง พราหมณ์บา้ง แพศยบ์า้ง ศูทร
บา้ง ตาํหนิธรรมของตน จึงไดอ้อกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ดว้ยประสงคว์า่ เราจกัเป็นสมณะ  
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ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พวกสมณะจะเกิดมีขึ นได ้จากวรรณะทั งสี�  นี แล เรื�องของ
สัตว์เหล่านั นจะต่างกนัหรือเหมือนกนั จะไม่ต่างกันหรือไม่เหมือนกนั ก็ด้วยธรรมเท่านั น  
ไม่ใช่นอกไปจากธรรม ความจริงธรรมเท่านั นเป็นของประเสริฐที�สุดในประชุมชน ทั งในเวลาที�
เห็นอยูท่ ั งในเวลาภายหนา้ฯ 

[67] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษตัริยก์็ดี ... พราหมณ์ก็ดี ... แพศยก์็ดี ... ศูทรก็ดี ... 
สมณะก็ดี ... ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เป็นมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทาํดว้ยอาํนาจ
มิจฉาทิฐิ เพราะยึดถือการกระทาํดว้ยอาํนาจมิจฉาทิฐิ เป็นเหตุ เบื องหนา้แต่ตายเพราะกายแตกยอ่ม
เขา้ถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก ทั งสิ นฯ 

[68] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษตัริยก์็ดี ... พราหมณ์ก็ดี ... แพศยก์็ดี ... ศูทรก็ดี ... 
สมณะก็ดี ... ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เป็นสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทาํด้วยอาํนาจ
สัมมาทิฐิ เพราะยึดถือการกระทาํด้วยอาํนาจสัมมาทิฐิ เป็นเหตุ เบื องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก  
ยอ่มเขา้ถึงสุคติโลกสวรรคฯ์ 

[69] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษตัริยก์็ดี ... พราหมณ์ก็ดี ... แพศยก์็ดี ... ศูทรก็ดี ... 
สมณะก็ดี ... มีปรกติกระทาํกรรมทั งสอง [คือสุจริตและทุจริต] ดว้ยกาย มีปรกติกระทาํกรรมทั งสอง
ด้วยวาจา มีปรกติกระทาํกรรมทั งสองด้วยใจ มีความเห็นปนกัน ยึดถือการกระทาํด้วยอาํนาจ
ความเห็นปนกนั เพราะยดึถือการกระทาํดว้ยอาํนาจความเห็นปนกนัเป็นเหตุ เบื องหนา้แต่ตายเพราะ
กายแตก ยอ่มเสวยสุขบา้ง ทุกขบ์า้งฯ 

[70] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษตัริยก์็ดี ... พราหมณ์ก็ดี ... แพศยก์็ดี ... ศูทรก็ดี ... 
สํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ อาศยัการเจริญโพธิปักขิยธรรมทั ง 37 แลว้ ย่อมปรินิพพานใน
ปัจจุบนันี ทีเดียวฯ 

[71] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็บรรดาวรรณะทั งสี� นี  วรรณะใด เป็นภิกษุ สิ นอาสวะ
แลว้ มีพรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ มีกิจที�ควรทาํ ทาํเสร็จแลว้วางภาระเสียไดแ้ลว้ ลุถึงประโยชน์ของตน
แลว้ หมดเครื�องเกาะเกี�ยวในภพแลว้ หลุดพน้แลว้ เพราะรู้โดยชอบ วรรณะนั นปรากฏวา่ เป็นผูเ้ลิศ
กวา่คนทั งหลาย โดยธรรมแทจ้ริง มิใช่นอกไปจากธรรมเลย  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริงธรรมเท่านั นเป็นของประเสริฐที�สุดในประชุมชน 
ทั งในเวลาเห็นอยู ่ทั งในเวลาภายหนา้ฯ 

พระพุทธเจา้ได้ตรัสถึงการผิดศีลธรรมจะทาํให้เกิดทุกข์ภยั มีโรคมากและอายุสั น  
การปฏิบติัศีลธรรมจะทาํใหเ้กิดความผาสุก แขง็แรงและอายุยืน ใน “จกักวตัติสูตร” ดงันี  “ดูกรภิกษุ
ทั งหลาย ... เมื�อความขดัสนถึงความแพร่หลาย อทินนาทานก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�ออทินนาทาน
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ถึงความแพร่หลาย ศสัตราก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�อศสัตราถึงความแพร่หลาย ปาณาติบาตก็ไดถึ้ง
ความแพร่หลาย เมื�อปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย มุสาวาทก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�อมุสาวาทถึง
ความแพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั นก็เสื�อมถอย แมว้รรณะก็เสื�อมถอย เมื�อพวกเขาเสื�อมถอย
จากอายุบา้ง เสื�อมถอยจากวรรณบา้ง บุตรของมนุษยที์�มีอายุ 80,000 ปี ก็มีอายุถอยลง เหลือ 40,000 ปี
ดูกรภิกษุทั งหลายในเมื�อมนุษย์มีอายุ 40,000 ปีบุรุษคนหนึ� งขโมยเอาทรัพย์ของคนอื�นไป  
เขาช่วยกนัจบับุรุษนั นไดแ้ลว้ จึงแสดงแก่พระราชาผูก้ษตัริย ์ซึ� งไดมู้รธาภิเษกพร้อมดว้ยกราบทูลวา่ 
พระพุทธเจา้ขา้ บุรุษผูนี้ ขโมยเอาทรัพยข์องคนอื�นไป ดูกรภิกษุทั งหลาย เมื�อเขาพากนักราบทูล 
อยา่งนี แลว้ ทา้วเธอจึงตรัสคาํนี กะบุรุษนั นวา่ พอ่บุรุษ ไดย้นิวา่ เธอขโมยเอาทรัพยข์องคนอื�นไปจริงหรือ 
บุรุษนั นไดก้ราบทูลคาํเทจ็ทั งรู้อยูว่า่ ไม่จริงเลยพระพุทธเจา้ขา้ฯ” (ที.ปา.11/42) 

“ดูกรภิกษุทั งหลาย ดว้ยประการดงัพรรณนามานี  ... ความขดัสนก็ไดถึ้งความแพร่หลาย 
เมื�อความขดัสนถึงความแพร่หลาย อทินนาทานก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�ออทินนาทานถึงความ
แพร่หลาย ศสัตราก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�อศสัตราถึงความแพร่หลาย ปาณาติบาตก็ไดถึ้งความ
แพร่หลาย เมื�อปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย มุสาวาทก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�อมุสาวาทถึงความ
แพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั นก็เสื�อมถอย แมว้รรณะก็เสื�อมถอย เมื�อพวกเขาเสื�อมถอยจาก 
อายุบา้ง เสื�อมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์�มีอายุ 40,000 ปี ก็มีอายุ 20,000 ปีฯ ดูกรภิกษุ
ทั งหลาย ในเมื�อมนุษยมี์อาย ุ20,000 ปี บุรุษคนหนึ�งขโมยเอาทรัพยข์องคนอื�นไป บุรุษอีกคนหนึ�งจึง
กราบทูลแก่พระราชาผูก้ษตัริย ์ซึ� งไดมู้รธาภิเษก เป็นการส่อเสียดวา่ พระพุทธเจา้ขา้บุรุษชื�อนี ขโมย
เอาทรัพยข์องคนอื�นไปฯ ” (ที.ปา.11/43) 

“ดูกรภิกษุทั งหลาย ดว้ยประการดงัพรรณนามานี  ... ความขดัสนก็ไดถึ้งความแพร่หลาย 
เมื�อความขดัสนถึงความแพร่หลาย ปิสุณาวาจาก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื�อปิสุณาวาจาถึงความ
แพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั นก็เสื�อมถอย แมว้รรณก็เสื�อมถอย เมื�อพวกเขาเสื�อมถอยจาก  
อายบุา้ง เสื�อมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์�มีอาย ุ20,000 ปี ก็มีอายุถอยลงเหลือ 10,000 ปีฯ 
ดูกรภิกษุทั งหลาย ในเมื�อมนุษยมี์อายุ 10,000 ปี สัตวบ์างพวกมีวรรณะดีสัตวบ์างพวกมีวรรณะไม่ดี
ในสัตวท์ั งสองพวกนั น สัตวพ์วกที�มีวรรณะไม่ดีก็เพ่งเล็งสัตวพ์วกที�มีวรรณะดี ถึงความประพฤติ
ล่วงในภรรยาของคนอื�นฯ ” (ที.ปา.11/44) 

“ดูกรภิกษุทั งหลาย ... ความขดัสนก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื�อความขดัสนถึงความ
แพร่หลาย อทินนาทานก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�ออทินนาทานถึงความแพร่หลาย กาเมสุมิจฉาจาร
ก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�อกาเมสุมิจฉาจารถึงความแพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั นก็เสื�อมถอย 
แมว้รรณะก็เสื�อมถอย เมื�อพวกเขาเสื�อมถอยจากอายบุา้ง เสื�อมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์�
มีอายุ 10,000 ปี ก็มีอายุถอยลงเหลือ 5,000 ปีฯ ดูกรภิกษุทั งหลาย ในเมื�อมนุษย์มีอายุ 5,000 ปี  
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ธรรม 2 ประการคือผรุสวาจาและสัมผปัปลาปะก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�อธรรม 2 ประการถึงความ
แพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั นก็เสื�อมถอย แมว้รรณะก็เสื�อมถอย เมื�อพวกเขาเสื�อมถอยจาก 
อายบุา้ง เสื�อมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์�มีอายุ 5,000 ปี บางพวกมีอายุ 2,500 ปี บางพวก
มีอายุ 2,000 ปีฯ ดูกรภิกษุทั งหลาย ในเมื�อมนุษยมี์อายุ 2,500 ปี อภิชฌาและพยาบาท ก็ไดถึ้งความ
แพร่หลาย เมื�ออภิชฌาและพยาบาทถึงความแพร่หลาย แม้อายุของสัตว์เหล่านั นก็เสื� อมถอย  
แมว้รรณะก็เสื�อมถอย เมื�อพวกเขาเสื�อมถอยจากอายบุา้ง เสื�อมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์�
มีอายุ 2,500 ปี ก็มีอายุถอยลงเหลือ 1,000 ปีฯ ดูกรภิกษุทั งหลายในเมื�อมนุษย์มีอายุ 1,000 ปี 
มิจฉาทิฐิก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื�อมิจฉาทิฐิถึงความแพร่หลาย แม้อายุของสัตว์เหล่านั นก็ 
เสื� อมถอย แม้วรรณะก็เสื� อมถอย เมื�อพวกเขาเสื�อมถอยจากอายุบ้าง เสื� อมถอยจากวรรณะบ้าง  
บุตรของมนุษยที์�มีอายุ 1,000 ปี ก็มีอายุถอยลงเหลือ 500 ปีฯ ดูกรภิกษุทั งหลาย ในเมื�อมนุษยมี์อาย ุ
500 ปี ธรรม 3 ประการคือ อธรรมราคะ วิสมโลภ มิจฉาธรรม ก็ไดถึ้งแก่ความแพร่หลาย เมื�อธรรม 
3 ประการถึงความแพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั นก็เสื�อมถอย แมว้รรณะก็เสื�อมถอย เมื�อพวก
เขาเสื�อมถอยจากอายุบา้ง เสื�อมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์�มีอายุ 500 ปี บางพวกมีอาย ุ
250 ปี บางพวกมีอาย ุ200 ปีฯ ดูกรภิกษุทั งหลาย ในเมื�อมนุษยมี์อาย ุ250 ปี ธรรมเหล่านี คือ ความไม่
ปฏิบติัชอบในมารดา ความไม่ปฏิบติัชอบในบิดา ความไม่ปฏิบติัชอบในสมณะ ความไม่ปฏิบติั
ชอบในพราหมณ์ ความไม่อ่อนนอ้มต่อท่านผูใ้หญ่ในตระกูล ก็ไดถึ้งความแพร่หลายฯ ... ความขดั
สนก็ได้ถึงแก่ความแพร่หลาย เมื�อความขัดสนถึงความแพร่หลาย อทินนาทานก็ได้ถึงความ
แพร่หลาย เมื�ออทินนาทานถึงความแพร่หลาย ศสัตราก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�อศสัตราถึงความ
แพร่หลาย ปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย เมื�อปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย มุสาวาทก็ไดถึ้งความ
แพร่หลาย เมื�อมุสาวาทถึงความแพร่หลาย ปิสุณาวาจาก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�อปิสุณาวาจาถึง
ความแพร่หลาย กาเมสุมิจฉาจารก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื�อกาเมสุมิจฉาจารถึงความแพร่หลาย 
ธรรม 2 ประการคือ ผรุสวาจา และ สัมผปัปลาปะก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�อธรรม 2 ประการถึง
ความแพร่หลาย อภิชฌาและพยาบาทก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื�ออภิชฌาและพยาบาทถึงความ
แพร่หลาย มิจฉาทิฐิก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื�อมิจฉาทิฐิถึงความแพร่หลาย ธรรม 3 ประการคือ 
อธรรมราคะ วิสมโลภ มิจฉาธรรม ก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�อธรรม 3 ประการถึงความแพร่หลาย 
ธรรมเหล่านี คือ ความไม่ปฏิบติัชอบในมารดา ความไม่ปฏิบติัชอบในบิดา ความไม่ปฏิบติัชอบใน
สมณะ ความไม่ปฏิบัติชอบในพราหมณ์ ความไม่อ่อนน้อมต่อผูใ้หญ่ในตระกูล ก็ได้ถึงความ
แพร่หลาย เมื�อธรรมเหล่านี ถึงความแพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั นก็เสื�อมถอย แมว้รรณะก็
เสื�อมถอย เมื�อสัตวเ์หล่านั นเสื�อมถอยจากอายุบา้ง เสื�อมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์�มีอาย ุ
250 ปี ก็มีอายถุอยลงเหลือ 100 ปีฯ” (ที.ปา.11/45) 
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“ดูกรภิกษุทั งหลาย จกัมีสมยัที�มนุษยเ์หล่านี มีบุตรอายุ 10 ปี ในเมื�อมนุษยมี์อายุ 10 ปี 
เด็กหญิงมีอายุ 5 ปี จกัสมควรมีสามีได ้ดูกรภิกษุทั งหลาย ในเมื�อมนุษยมี์อายุ 10 ปี รสเหล่านี คือ  
เนยใส เนยขน้ นํ ามนั นํ าผึ งนํ าออ้ย และเกลือ จกัอนัตรธานไปสิ น ดูกรภิกษุทั งหลายในเมื�อมนุษย ์ 
มีอายุ 10 ปี หญา้กบัแกจ้กัเป็นอาหารอย่างดี ... ดูกรภิกษุทั งหลาย ในเมื�อมนุษยมี์อายุ 10 ปี กุศล
กรรมบถ 10 จกัอนัตรธานไปหมดสิ น อกุศลกรรมบถ 10 จกัรุ่งเรืองเหลือเกิน ดูกรภิกษุทั งหลาย  
ในเมื�อมนุษยมี์อาย ุ10 ปี แมแ้ต่ชื�อวา่กุศลก็จกัไม่มี และคนทาํกุศลจกัมีแต่ไหน ... ดูกรภิกษุทั งหลาย 
ในเมื�อมนุษยมี์อายุ 10 ปี เขาจกัไม่มีจิตคิดเคารพยาํเกรงว่านี�แม่ นี�น้า นี�พ่อ นี�อา นี�ป้า นี�ภรรยาของ
อาจารย์ หรือว่านี�ภรรยาของท่านที� เคารพทั งหลาย สัตว์โลกจักถึงความสมสู่ปะปนกันหมด  
เปรียบเหมือน แพะ ไก่ สุนขับา้น สุนขัจิ งจอก ฉะนั น ดูกรภิกษุทั งหลาย ในเมื�อมนุษยมี์อายุ 10 ปี 
สัตวเ์หล่านั นต่างก็จกัเกิดความอาฆาต ความพยาบาทความคิดร้ายความคิดจะฆ่าอยา่งแรงกลา้ในกนั
และกนั มารดากบับุตรก็ดี บุตรกบัมารดาก็ดี บิดากบับุตรก็ดี บุตรกบับิดาก็ดี พี�ชายกบันอ้งหญิงก็ดี 
นอ้งหญิงกบัพี�ชายก็ดี จกัเกิดความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดร้าย ความคิดจะฆ่ากนัอยา่งแรงกลา้ 
นายพรานเนื อเห็นเนื อเขา้เกิดความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดร้าย ความคิดจะฆ่า อยา่งแรงกลา้
ฉนัใด ฉนันั นเหมือนกนัฯ” (ที.ปา.11/46) 

“ดูกรภิกษุทั งหลาย ในเมื�อมนุษยมี์อาย ุ10 ปี จกัมีสัตถนัตรกปัสิ น 7 วนั มนุษยเ์หล่านั นจกั
กลบัไดค้วามสาํคญักนัเองวา่เป็นเนื อ ศสัตราทั งหลายอนัคมจกัปรากฏมีในมือของพวกเขา พวกเขา
จะฆ่ากนัเองด้วยศสัตราอนัคมนั นโดยสําคญัว่า นี เนื อ ดูกรภิกษุทั งหลาย ครั งนั น สัตว์เหล่านั น  
บางพวกมีความคิดอยา่งนี ว่า พวกเราอยา่ฆ่าใคร ๆ และใคร ๆ ก็อยา่ฆ่าเรา อยา่กระนั นเลย เราควร
เขา้ไปตามป่าหญา้สุมทุมป่าไม ้ระหวา่งเกาะ หรือซอกเขา มีรากไมแ้ละผลไมใ้นป่าเป็นอาหารเลี ยง
ชีวิตอยู่ เขาพากนัเขา้ไปตามป่าหญา้สุมทุมป่าไม้ ระหว่างเกาะหรือซอกเขา มีรากไม้และผลไม ้ 
ในป่าเป็นอาหารเลี ยงชีวิตอยูต่ลอด 7 วนั เมื�อล่วง 7 วนัไป เขาพากนัออกจากป่าหญา้สุมทุมป่าไม ้
ระหว่างเกาะ ซอกเขา แล้วต่างสวมกอดกนัและกนั จกัขบัร้องดีใจอย่างเหลือเกินในที�ประชุมว่า 
สัตวผ์ูเ้จริญ เราพบเห็นกนัแลว้ ท่านยงัมีชีวิตอยูห่รือ ๆฯ ดูกรภิกษุทั งหลาย ลาํดบันั น สัตวเ์หล่านั น 
จกัมีความคิดอย่างนี ว่า เราถึงความสิ นญาติอย่างใหญ่เห็นปานนี  เหตุเพราะสมาทานธรรมที�เป็น
อกุศล อยา่กระนั นเลยเราควรทาํกุศล ควรทาํกุศลอะไร เราควรงดเวน้ปาณาติบาต ควรสมาทานกุศล
ธรรมนี แลว้ประพฤติ เขาจกังดเวน้จากปาณาติบาตจกัสมาทานกุศลธรรมนี  แลว้ประพฤติเพราะเหตุ
ที�สมาทานกุศลธรรม เขาจกัเจริญด้วยอายุบา้ง จกัเจริญดว้ยวรรณะบา้ง เมื�อเขาเจริญด้วยอายุบา้ง 
เจริญดว้ยวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยท์ั งหลายที�มีอายุ 10 ปี จกัมีอายุเจริญขึ นถึง 20 ปีฯ ดูกรภิกษุ
ทั งหลาย ลาํดบันั นสัตวเ์หล่านั นจกัมีความคิดอยา่งนี ว่า เราเจริญดว้ยอายุบา้ง เจริญดว้ยวรรณะบา้ง 
เพราะเหตุที�สมาทานกุศลธรรม อยา่กระนั นเลย เราควรทาํกุศลยิ�ง ๆ ขึ นไป ควรทาํกุศลอะไร เราควร
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งดเวน้จากอทินนาทาน ควรงดเวน้จากกาเมสุมิจฉาจาร ควรงดเวน้จากปิสุณาวาจา ควรงดเวน้จาก 
ผรุสวาจา ควรงดเวน้จากสัมผปัปลาปะ ควรละอภิชฌา ควรละพยาบาท ควรละมิจฉาทิฐิ ควรละ
ธรรม 3 ประการ คือ อธรรมราคะ วิสมโลภ มิจฉาธรรม อย่ากระนั นเลย เราควรปฏิบติัชอบใน
มารดา ควรปฏิบติัชอบในบิดา ควรปฏิบติัชอบในสมณะ ควรปฏิบติัชอบในพราหมณ์ ควรประพฤติ
อ่อนน้อมต่อท่านผูใ้หญ่ในตระกูล ควรสมาทานกุศลธรรมนี แล้วประพฤติ เขาเหล่านั นจกัปฏิบติั
ชอบในมารดา ปฏิบัติชอบในบิดา ปฏิบัติชอบในสมณะ ปฏิบัติชอบในพราหมณ์ ประพฤติ 
อ่อนนอ้มต่อท่านผูใ้หญ่ในตระกูล จกัสมาทานกุศลธรรมนี แลว้ประพฤติ เพราะเหตุที�สมาทานกุศล
ธรรมเหล่านั นเขาเหล่านั นจกัเจริญดว้ยอายุบา้ง จกัเจริญดว้ยวรรณะบา้ง เมื�อเขาเหล่านั นเจริญดว้ย
อายุบา้ง เจริญดว้ยวรรณะบา้ง บุตรของคนผูมี้อายุ 20 ปี จกัมีอายุเจริญขึ นถึง 40 ปี บุตรของคนผูมี้
อายุ 40 ปี จกัมีอายุเจริญขึ นถึง 80 ปี บุตรของคนผูมี้อายุ 80 ปี จกัมีอายุเจริญขึ นถึง 160 ปี บุตรของ
คนผูมี้อาย ุ160 ปี จกัมีอายุเจริญขึ นถึง 320 ปี บุตรของคนผูมี้อายุ 320 ปี จกัมีอายุเจริญขึ นถึง 640 ปี 
บุตรของคนผูมี้อายุ 640 ปี จกัมีอายุเจริญขึ นถึง 2,000 ปี บุตรของคนผูมี้อายุ 2,000 ปี จกัมีอายุเจริญ
ขึ นถึง 4,000 ปี บุตรของคนผูมี้อาย ุ4,000 ปี จกัมีอายเุจริญขึ นถึง 8,000 ปี บุตรของคนมีอายุ 8,000 ปี 
จกัมีอายเุจริญขึ นถึง 20,000 ปี บุตรของคนผูมี้อาย ุ20,000 ปี จกัมีอายเุจริญขึ นถึง 40,000 ปี บุตรของ
คนผูมี้อาย ุ40,000 ปี จกัมีอายเุจริญขึ นถึง 80,000 ปีฯ” (ที.ปา.11/47) 

“ดูกรภิกษุทั งหลาย ในเมื�อมนุษยมี์อายุ 80,000 ปี เด็กหญิงมีอายุ 500 ปี จึงจกัสมควรมี
สามีได ้ดูกรภิกษุทั งหลาย ในเมื�อมนุษยมี์อาย ุ80,000 ปี จกัเกิดมีอาพาธ 3 อยา่ง คือ ความอยากกิน 1 
ความไม่อยากกิน 1 ความแก่ 1 ...” (ที.ปา.11/48) 
 

ประวตัศิาสตร์การแพทย์และสุขภาพของประเทศไทย 
หมอชีวกโกมารภัจจ์ สุดยอดหมออจัฉริยะ 

จากคาํกล่าวของหมอชีวกโกมารภจัจ ์ที�ทาํให้ท่านสําเร็จศิลปการแพทยภ์ายในเวลา 7 ปี 
คือ ไม่เห็นสิ�งใดเลยที�ไม่เป็นยา ซึ� งทาํให้อาจารยข์องท่านไดก้ล่าวแสดงความยินดีว่า “ดีมากชีวก 
บดันี เจา้ศึกษาสาํร็จแลว้ มีความรู้มากพอที�จะเป็นหมอรักษาคนป่วยได”้ (ธรรมทศัน์สมาคม. 2558 : 
10-11) ซึ� งตรงกบัหลกัของการแพทยว์ิถีพุทธ ที�สามารถนาํทุกอย่างมาใช้ในการบาํบดัรักษาอาการ
เจ็บป่วยดว้ย ทั งวตัถุดิบธรรมชาติที�มีสารพิษสารเคมีตกคา้งนอ้ยที�สุดเพื�อดูแลสุขภาพทางกาย และ
พุทธรรมเพื�อลา้งกิเลสในจิตวิญญาณที�เป็นสาเหตุที�แทจ้ริงของการเจ็บป่วย โดยจะใชสิ้�งที�ประหยดั 
เรียบง่าย ใกลต้วั ใช้ทรัพยากรในทอ้งถิ�นเป็นหลกั ไดผ้ลเร็ว มีประสิทธิภาพสูง พึ�งตนเองได ้และ
ประยกุตเ์ขา้กบัวถีิชีวติไดอ้ยา่งมั�นคง (ใจเพชร กลา้จน. 2556 : 14-15) 
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หมอชีวกเป็นหมอที�มีชื�อเสียงรํ� าลือว่ามีฝีมือการรักษายอดเยี�ยมอยา่งมาก ซึ� งท่านยงัเป็น
หมอหลวงประจาํพระเจา้พิมพิสารรวมถึงฝ่ายในและพระพุทธเจา้รวมถึงพระภิกษุสงฆ์ โดยครั งหนึ� ง
ท่านไดถ้วายการรักษาพระพุทธเจา้ดว้ยวธีิระบายออกเนื�องจากทรงมีพระวรกายหมกัหมมดว้ยสิ�งอนั
เป็นโทษจึงทรงตอ้งการจะเสวยพระโอสถประจุ (ยาถ่าย) หมอชีวกจึงถวายก้านอุบล (บวัสาย)  
3 กา้น ที�อบดว้ยยาต่าง ๆ โดยให้พระองคท์รงสูดดมซึ� ง 1 กา้น จะทาํให้พระองคท์รงถ่ายถึง 10 ครั ง 
รวมเป็น 30 ครั ง แต่เพราะพระวรกายของพระผูมี้พระภาคเจา้หมกัหมมดว้ยสิ�งที�เป็นโทษจะทาํให้
พระองค์ทรงถ่ายเพียง 29 ครั ง จึงควรให้พระองค์สรงสนาน (อาบนํ าชาํระร่างกาย) ก็จะถ่ายอีก  
1 ครั ง จึงจะครบ 30 ครั ง พอดี (ธรรมทศัน์สมาคม. 2558 : 37-39) ซึ� งตรงกบัหลกัการถอนพิษที�
สะสมจนทาํให้เกิดอาการเจ็บป่วยไม่สบายต่าง ๆ ออกจากร่างกายของแพทยว์ิถีพุทธ คือ การสวน
ล้างลาํไส้ใหญ่ด้วยนํ าสมุนไพรที�ถูกกัน เนื�องจากเป็นการกระตุน้ให้มีการขบัถ่ายมากกว่าปกติ  
เพื�อนาํของเสียที�เป็นกากอาการ ของเหลวและก๊าซที�อยู่ในลาํไส้ใหญ่ ออกมาทางทวารหนัก
เช่นกัน (ใจเพชร กล้าจน. 2556 : 104-105) 

ในกาลต่อมา มีหมอชีวกไดข้อพระพุทธเจา้ ทรงอนุญาตให้ภิกษุบริหารกายกบัอบสมุนไพร 
เนื�องจากมีพวกทายก (ผูใ้ห้ที�เป็นชาย) กบัทายิกา (ผูใ้ห้ที�เป็นหญิง) ในกรุงเวสาลีนครหลวงของ
แควน้วชัชี มกัถวายภตัตาหารแก่ภิกษุสงฆด์ว้ยอาหารอนัประณีต (รสเลิศจดัปรุงอยา่งสุดฝีมือ) ภิกษุ
ทั งหลายฉนัอาหารอนัประณีตเหล่านั นบ่อย ๆ ทาํให้มีร่างกายสั�งสมดว้ยโทษภยัอาพาธ (เจ็บป่วย) มาก 
ซึ� งหมอชีวกเดินทางไปกระทาํกิจที�กรุงเวสาลีเห็นภิกษุทั งหลายมีร่างกายสั�งสมไปดว้ยโทษและ
อาพาธกนัจาํนวนมากจึงคิดช่วยเหลือเพราะเลื�อมใสในภิกษุทั งหลายท่านจึงขอให้ทรงอนุญาต
ที�จงกรม (สถานที�เดินไปมาโดยมีสติกาํกบัไม่ให้เกิดกิเลสครอบงาํได้) และเรือนไฟ (เรือนอบ
สมุนไพรรักษาโรค) แก่ภิกษุทั งหลายดว้ยเถิด ซึ� งพระพุทธเจา้ตรัสกบัภิกษุวา่ “ดูก่อนภิกษุทั งหลาย 
เราอนุญาตที�จงกรมและเรือนไฟ” (ธรรมทศัน์สมาคม. 2558 : 43-44) ซึ� งตรงกบัหลกัการถอนพิษที�
สะสมจนทาํใหเ้กิดอาการเจบ็ป่วยไม่สบายต่าง ๆ ออกจากร่างกายของแพทยว์ิถีพุทธ คือ การอบดว้ย
สมุนไพรที�ถูกกนัและการออกกาํลงักาย กดจุดลมปราณ โยคะ และกายบริหารที�ถูกตอ้ง นอกจาก
เป็นการถอนพิษออกจากร่างการแล้วยงัได้ฝึกสมถะเพื�อเพิ�มความนิ�งในการมีสติล้างกิเลสด้วย 
(ใจเพชร กลา้จน. 2557 : 96-108) 

จากเหตุการณ์ที�พระผูมี้พระภาคเจา้ประทบัอยู ่ณ ชีวกมัพวนันั นเอง หมอชีวกไดมี้โอกาส
เขา้เฝ้าทูลถามขอ้สงสัยของตนเรื�องการฆ่าสัตวแ์ล ้วอา้งว่าเพื �อนํามาถวายพระสมณโคดม 
ดงันั นพระองคจึ์งตรัสวา่ “ดูก่อนชีวก เรากล่าวเนื อสัตวไ์ม่ควรเป็นของบริโภค ดว้ยเหตุ 3 ประการ คือ  

1. เนื อที�ตนเห็นวา่เขาเจาะจงฆ่าสัตว ์(ทิฏฐงั)  
2. เนื อที�ตนไดย้นิวา่เขาเจาะจงฆ่าสัตว ์(สุตงั)  
3. เนื อที�ตนสงสัยรังเกียจวา่เขาเจาะจงฆ่าสัตว ์(ปริสังกิตงั) 
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และเรากล่าววา่ เนื อสัตวเ์ป็นของควรบริโภค ดว้ยเหตุ 3 ประการ คือ  

1. เนื อที�ตนไม่ไดเ้ห็นวา่เขาเจาะจงฆ่าสัตว ์(อทิฏฐงั) 
2. เนื อที�ตนไม่ไดย้นิวา่เขาเจาะจงฆ่าสัตว ์(อสุตงั) 
3. เนื อที�ตนไม่ไดส้งสัยรังเกียจวา่เขาเจาะจงฆ่าสัตว ์(อปริสังกิตงั)” 

ซึ� งพระองคท์รงตรัสต่อวา่ “ดูก่อนชีวก ภิกษุในธรรมวินยันี อาศยับา้นหรือหมู่บา้นแห่งใด
แห่งหนึ�งอยู ่ภิกษุจะมีใจประกอบดว้ยเมตตา (คิดที�จะช่วยเขา) กรุณา (ลงมือช่วยเขา) มุทิตา (ยินดีที�
ช่วยเขาให้ได้ดี) อุเบกขา (วางใจเป็นกลางเที�ยงธรรม) แผ่ไปตลอดทั ง 4 ทิศ แผ่ไปตลอดโลก  
ทั�วสัตวทุ์กเหล่าในที�มุกสถานด้วยใจอนัประกอบดว้ยเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เต็มเปี� ยมหา
ประมาณมิได ้ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอยู”่ แต่เมื�อคหบดี (ผูมี้ฐานะ) หรือบุตรคหบดีจะองัคาส 
(ถวายอาหาร) ภิกษุบิณฑบาตอนัประณีต ภิกษุย่อมไม่มีความคิดว่า “ดีหนอองัคาสเราดว้ยอาหาร
ประณีตเช่นนี ต่อ ๆ ไปอีก” เนื�องจากภิกษุนั นจะไม่กาํหนดั (ใคร่อยากในรูปเสียงกลิ�นรสสัมผสั)  
ไม่ยอมสยบ ไม่รีบฉนับิณฑบาต จะมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื�องถอนกิเลสตนบริโภคอยู ่ 

พระองคจึ์งตรัสถามวา่ “ดูก่อนชีวก ท่านเขา้ใจวา่อยา่งไร ภิกษุนั นยอ่มคิดเพื�อเบียดเบียนตน 
เพื�อเบียดเบียนผูอื้�น หรือเพื�อเบียดเบียนทั ง 2 ฝ่าย บา้งหรือไม่” และทรงตรัสวา่ “ท่านจงรู้เถิดวา่ผูใ้ด
ฆ่าสัตวเ์จาะจงตถาคต (เป็นพระนามหนึ�งของพระพุทธเจา้) หรือสาวกของตถาคต ผูน้ั นยอ่มประสบ 
(การเกิดผล)บาปเป็นอนัมากมิใช่บุญ (การชาํระกิเลส) เลย ดว้ยเหตุ 5 ประการนี  คือ  

1. ผูน้ั นกล่าวอยา่งนี วา่ ท่านทั งหลายจงไปนาํสัตวชื์�อนั นมา นี ยอ่มเกิดผลบาป มิใช่บุญเลย 
2. สัตวน์ั นเมื�อถูกเขาผกูคอนาํมาไดรั้บทุกขโ์ศกเสียใจ นี ยอ่มเกิดผลบาปมาก มิใช่บุญเลย 
3. ผูน้ั นกล่าวอยา่งนี วา่ ท่านทั งหลายจงฆ่าสัตวต์วันี  นี�ยอ่มเกิดผลบาปมาก มิใช่บุญเลย 
4. สัตวน์ั นเมื�อกาํลังโดนเขาฆ่าอยู่ ย่อมได้รับทุกข์โศกเสียใจ นี ย่อมเกิดผลบาปมาก  

มิใช่บุญเลย 
5.ผูน้ั นย ่อมกระทาํให้ตถาคตและสาวกของตถาคตยินดีด ้วยเนื อสัตวที์�ไม่สมควร 

(อกปัปิยะ) นี ย่อมเกิดผลบาปมาก มิใช่บุญเลย” (ธรรมทศัน์สมาคม. 2558 : 53-57)  
ซึ� งตรงกบัหลกัการถอนพิษที�สะสมจนทาํให้เกิดอาการเจ็บป่วยไม่สบายต่าง ๆ ออกจาก

ร่างกายของแพทยว์ิถีพุทธ คือ การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย โดยแนะนาํให้เพิ�มการ
รับประทานผกัและผลไมที้�ไม่หวานจดัรวมถึงโปรตีนจากถั�วเป็นหลกั แต่ในท่านที�ไม่สามารถงด
เนื อสัตวไ์ดจ้ริง ๆ ก็อนุโลมให้รับประทานปลากบัไข่ได ้เพื�อหลีกเลี�ยงสารพิษสารเคมีที�อยูใ่นเนื อสัตว์
และวิบากบาปในการเบียดเบียนสัตว ์ที�เป็นสาเหตุสําคญัในการเจ็บป่วยและอาการไม่สบายต่าง ๆ 
(ใจเพชร กลา้จน. 2557 : 162-186) 
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เส้นทางประวตัิศาสตร์สุขภาพประเทศไทย 

สมยักรุงสุโขทยั พ.ศ. 1792-1981 การแพทยแ์ผนโบราณของไทยไดมี้การผสมผสานกบั
อายุรเวทของอินเดีย เนื�องจากอาณาจักรกัมพูชาที� รุ่งเรืองก่อนหน้าอาราจ ักรสุโขทัยได้รับ
อิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู รวมไปถึงคติความเชื�อในพุทธศาสนานิกายมหายาน  
ด ังปรากฏพระไภษชัยคุรุไวฑูรยประภาเป็นประธานในอโรคยาศาล ทาํให้สันนิฐานว ่า
อาณาจกัรสุโขทยัคงรับเอาความรู้ในเรื�องการแพทยต์ามคติพราหมณ์ฮินดู เขา้มาผสมผสานกับ
ความรู้เดิมในทอ้งถิ�น อีกทั งไม่ปรากฏหลกัฐานที�ชัดว่าในสุโขทยัมีรูปแบบหรือวิธีการรักษา
โรคโดยเฉพาะแต่อย่างใด จึงอนุมานว่าลกัษณะการแพทยก์ารรักษาเป็นการใช้สมุนไพรรวม
ไปถึงเวทมนต์คาถาสิ� งศกัสิทธิo อนัเป็นความเชื�อดั �งเดิม (นภนาท อนุพงศ์พฒัน์ และคณะ. 
2556 : 36) 

ต่อมาสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ. 2199-พ.ศ. 2231 คน้พบเอกสารรวบรวม
ตาํรายาต่าง ๆ ที�หมอหลวงได้ประกอบถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คือ ตาํราพระโอสถ 
พระนารายณ์ ซึ� งมีความสาํคญัในฐานะที�เป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์การแพทยข์องไทย ในสมยั
อยธุยาตอนกลางซึ� งมีผูน้าํมาวิเคราะห์ศึกษาต่ออีกมากมายหลายท่าน ทาํให้ไดท้ราบถึงแนวคิดและ
วธีิวทิยาของการแพทยแ์ผนไทยแต่เดิม ไม่วา่จะเป็นแนวคิดในเรื�องร่างกายประกอบดว้ยธาตุ 4 เรื�อง
ที�มาของโรคแล้วใช้ยาเพื�อปรับธาตุ และเรื� องสมมุติฐานของโรคที�เกิดจากสมุฏฐาน 4 ประการ 
ขาดความสมดุล 

ซึ� งสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงมีพระราชดาํริวา่ ตาํราแพทยต่์าง ๆ 
ที�มีใช้กนัมานั นได้สูญหายไปบา้ง คลาดเคลื�อนไปบา้งจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ชาํระสอบสวนตรวจทานคมัภีร์ต่าง ๆ รวบรวมและจดัทาํขึ น เรียกวา่ ตาํราเวชศาสตร์ฉบบัหลวง 
ประกอบดว้ยคมัภีร์แพทย ์10 คมัภีร์ ซึ� งนบัเป็นตาํราการแพทยแ์ผนไทยฉบบัมาตรฐานฉบบัแรกสุด
โดยมีเนื อหาครอบคลุมเรื�องโรค การรักษาโรค ยาที�ใช้ แนวคิดเรื�องการเจ็บป่วยของไทย (นภนาท 
อนุพงศพ์ฒัน์ และคณะ. 2556 : 114) 

ทาํใหมี้การเปิดโรงเรียนราชแพทยาลยัหลงัจากไดรั้บอิทธิพลของการแพทยแ์ผนตะวนัตก 
ซึ� งเรียนร่วมกบัการแพทยแ์ผนไทยใน พ.ศ. 2450 แต่ไดยุ้ติการเรียนการสอนวิชาการพทยแ์ผนโบราณ
ของไทยใน พ.ศ. 2458 โดยมีการให้เหตุผลว่า “การเรียนวิชาแพทยแ์ผนโบราณกบัแผนตะวนัตก 
ไม่สอดคลองกนั ทาํให้นกัเรียนสับสนและยาไทยที�นาํมาใชก้็เป็นยาส่วนตวัของแพทยผ์ูใ้ช ้โดยมกั
ปิดบังหวงวิชา เครื� องยาสมุนไพรมีหลายชนิดอีกทั งร้านขายยาไทยก็น้อยลงทุกทีจนหายาก”  
(นภนาท อนุพงศพ์ฒัน์ และคณะ. 2556 : 208) 


