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อันตรธานกถา 

จ ำเดิมแต่พระผู้มีพระภำค ผู้ทรงรู้แจ้งโลก มีสำยพระเนตรยำวไกล ได้ตรัสรู้พระอนุตร
สัมมำสัมโพธิญำณแล้ว จึงประกำศพระสัทธรรมค ำสอนของพระองค์ให้แผ่ไพศำลไปทั่วพื้นที่
ชมพูทวีป มีอริยสำวกทั้งที่เป็นมนุษย์และเทวดำเกิดขึ้นมำกมำย พระสัทธรรมที่พระองค์
ประกำศไว้เป็นดุจดังประทีบที่จุดเพื่อบอกทำงในยำมค่ ำคืน พระศำสนำรุ่งเรืองอย่ำงโดดเด่น.  
แต่ทว่ำ ท่ำมกลำงควำมเจริญรุ่งเรืองแห่งพระศำสนำนั้น พระองค์ผู้เป็นเจ้ำของแห่งธรรม 
กลับตรัสว่ำ ใช่ว่ำศำสนำของพระองค์จะตั้งอยู่ตลอดไปก็หำมิได้ โดยที่แท้ ก็มีสักวันหนึ่งที่
จะต้องถึงกำลที่ล่มสลำยไปในที่สุด นอกจำกจะมีกำลเวลำเป็นเง่ือนไขแล้ว ยังมีเหตุปัจจัย
อื่นๆ อีกที่ท ำให้เกิดควำมล่มสลำยสำบสูญแห่งพระสัทธรรม. 

พระผู้มีพระภำคได้ตรัสถึงเหตุปัจจัยภำยในศำสนำ ดังนี้๑ 
๑) เพรำะมีมำตุคำมหรือสตรีเข้ำมำบวชในพระศำสนำ ดังปรำกฏอยู่ในพระบำฬีโคตมี

สูตร อัฏฐกนิบำต อังคุตตรนิกำย ควำมว่ำ  
‘‘สเจ, อานนฺท, นาลภิสฺส มาตุคาโม ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย อคารสฺมา อนคาริยํ 

ปพฺพชฺชํ, จิรฏฺฐิติก,ํ อานนฺท, พฺรหฺมจริยํ อภวิสฺส, วสฺสสหสฺสเมว สทฺธมฺโม ติฏฺเฐยฺยฯ ยโต จ 
โข, อานนฺท, มาตุคาโม ตถาคตปฺปเวทเิต ธมฺมวนิเย อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชิโต, น ทานิ, 
อานนฺท, พฺรหฺมจริยํ จิรฏฺฐิติกํ ภวิสฺสติฯ ปญเฺจว ทานิ, อานนฺท, วสฺสสตานิ สทฺธมฺโม ฐสสฺติฯ 

‘‘เสยฺยถาป,ิ อานนฺท, ยานิ กานิจิ กุลานิ พหุตฺถิกานิ, อปฺปปุริสกานิ, ตานิ สุปฺปธํสิยาน ิ
โหนฺติ โจเรหิ กุมฺภตฺเถนเกหิ; เอวเมวํ โข, อานนฺท, ยสฺมึ ธมฺมวินเย ลภติ มาตุคาโม อคารสฺมา 
อนคาริยํ ปพฺพชฺชํ, น ตํ พฺรหฺมจริยํ จิรฏฺฐิติกํ โหตฯิ  

‘‘(องฺ. อฏฺฐก. โคตมีสุตฺต) 
อำนนท์ ! ถ้ำมำตุคำมจักไม่ได้ซึ่งกำรออกจำกเรือนเข้ำมำบรรพชำในธรรมวินัยอัน

ตถำคตประกำศแล้วไซร้, พรหมจรรย์ (ศำสนำค ำสอน) จักเป็นอันตั้งอยู่สิ้นกำลยำวนำน, 
สัทธรรม พึงด ำรงอยู่ชั่วพันปีทีเดียว. แต่เพรำะเหตุที่มำตุคำมออกจำกกำรครองเรือนเข้ำมำ
บรรพชำในธรรมวินัยที่ตถำคตประกำศไว้แล้ว, บัดนี้ พรหมจรรย์จักมิได้เป็นอันด ำรงอยู่
ยำวนำนแล้ว. บัดนี้ สัทธรรมจักด ำรงอยู่ชั่วห้ำร้อยปีเท่ำนั้น นะอำนนท์ !. 

เปรียบเหมือนกับบ้ำนเรอืนที่มีบุรุษน้อย มำกด้วยสตรี ก็จะถูกโจรปล้นทรัพย์ เข้ำ
ปล้นได้ ฉันใด, ถ้ำมีมำตุคำมออกเรือนเข้ำมำบรรพชำในธรรมวินัยใด ในธรรมวินัยนั้นจัก
ตั้งอยู่ได้ไม่นำนเลยทีเดียว ฯลฯ 

                                                           
๑ ในท่ีนีอ้าศยันยัที่พระฏีกาจารย์น าเสนอในฏีกาโคตมีสตูร ท่ีกลา่วถึงค าอธิบายล าดบัการอนัตรธานของพระสทัธรรม. 
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๒) เพรำะภิกษุแสดงอธรรมว่ำเป็นธรรม อวินัยว่ำเป็นวินัย เป็นต้นดังปรำกฏอยู่ใน
พระบำฬีอังคุตรนิกำย เอกนิบำต ทุติยปมำทำทิวรรค ควำมว่ำ  

‘‘เย เต, ภิกฺขเว, ภิกฺขู อธมฺม  ธมฺโมติ ทีเปนฺติ เต, ภิกฺขเว, ภิกฺขู พหุชนอหิตำย ปฏิปนฺ
นำ พหุชนอสุขำย, พหุโน ชนสฺส อนตฺถำย อหิตำย ทุกฺขำย เทวมนุสฺสำน ฯ พหุญฺจ เต, ภิกฺขเว
, ภิกฺขู อปุญฺญ  ปสวนฺต,ิ เต จิม  สทฺธมฺม  อนฺตรธำเปนฺต’ี’ติฯ (ทุติยปมำทำทิวคฺค. เตตฺตสึติม. 
องฺ.เอก ข้อ ๑๓๐ สูตรที่ ๓๓ ทุติยปมำทิวคฺค) 

ภิกษุทั้งหลำย ภิกษุเหล่ำใด แสดงอธรรมว่ำเป็นธรรม, ภิกษุเหล่ำนั้น ย่อมเป็นผู้
ปฏิบัติเพื่อควำมเปล่ำประโยชน์แก่ชนเป็นอันมำก, เพื่อควำมไม่ใช่สุขแก่ชนเป็นอันมำก, ย่อม
ปฏิบัติเพื่อควำมเสื่อมเสยี ควำมเปล่ำประโยชน์ และควำมทุกข์แก่ชนเปน็อันมำก แก่เทวดำ
และมนุษย์ทั้งหลำย. ภิกษุทั้งหลำย ! ภิกษุเหล่ำนั้น ก็ย่อมประสบบำปกรรมเป็นอันมำก อีก
ทั้งจะกระท ำให้พระสัทธรรมนี้เสื่อมสูญอีกด้วย 

๓) เพรำะมีสัทธรรมปฏิรปู โมฆบุรุษเกิดในพระศำสนำ  และพุทธบริษัทไม่เคำรพใน
พระศำสดำ พระธรรม พระสงฆ์ ดังปรำกฏอยู่ในพระบำฬีสัทธัมมัปปติรปูกสูตร กัสสปสังยตุ 
นิทำนวรรค สังยตุนิกำย ควำมว่ำ  

‘‘เอวญฺเจต , กสฺสป, โหต ิสตฺเตสุ หำยมำเนสุ สทฺธมฺเม อนฺตรธำยมำเน, พหุตรำนิ เจว 
สิกฺขำปทำนิ โหนฺติ อปฺปตรำ จ ภิกฺขู อญฺญำย สณฺฐหนฺติฯ น ตำว, กสฺสป, สทฺธมฺมสฺส 
อนฺตรธำน  โหติ ยำว น สทฺธมฺมปฺปติรูปก  โลเก อุปฺปชฺชติฯ ยโต จ โข, กสฺสป, สทฺธมฺมปฺปติ
รูปก  โลเก อุปฺปชฺชติ, อถ สทฺธมฺมสสฺ อนฺตรธำน  โหติ’’ฯ … เปฯ .. 

‘‘น โข, กสฺสป, ปถวีธำตุ สทฺธมฺม  อนฺตรธำเปติ, น อำโปธำตุ สทฺธมฺม  อนฺตรธำเปติ, น 
เตโชธำตุ สทฺธมมฺ  อนตฺรธำเปติ, น วำโยธำต ุ สทฺธมฺม  อนฺตรธำเปต;ิ อถ โข อิเธว เต 
อุปฺปชฺชนฺติ โมฆปุริสำ เย อิม  สทฺธมฺม  อนฺตรธำเปนฺติฯ เสยฺยถำปิ, กสฺสป, นำวำ อำทิเกเนว 
โอปิลวติ; น โข, กสฺสป, เอว  สทฺธมฺมสสฺ อนฺตรธำน  โหติฯ 

‘‘ปญฺจ โขเม, กสฺสป, โอกฺกมนิยำ ธมฺมำ สทฺธมฺมสสฺ สมฺโมสำย อนฺตรธำนำย ส วตฺตนฺติ
ฯ กตเม ปญฺจ? อิธ, กสฺสป, ภิกฺขู ภิกฺขุนิโย อุปำสกำ อุปำสิกำโย สตฺถริ อคำรวำ วิหรนฺติ อปฺ
ปติสฺสำ, ธมฺเม อคำรวำ วหิรนฺติ อปฺปติสสฺำ, สงฺเฆ อคำรวำ วิหรนฺติ อปฺปติสสฺำ, สิกฺขำย อคำร
วำ วิหรนฺต ิอปฺปติสฺสำ, สมำธิสฺมึ อคำรวำ วิหรนตฺ ิอปฺปติสฺสำ – อิเม โข, กสฺสป, ปญฺจ โอกฺกม
นิยำ ธมฺมำ สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสำย อนฺตรธำนำย ส วตฺตนฺติฯ 

กัสสปะ !  ข้อนั้นเป็นฉะนี้แล, กล่ำวคือ เมื่อสัตว์ทั้งหลำยเสื่อมถอย, เมื่อสัทธรรมใกล้
อันตรธำน, สิกขำบทย่อมมีมำก,  และภิกษุทั้งหลำยที่ด ำรงอยู่ในพระอรหัตต์ ก็มีจ ำนวนน้อย. 
กัสสปะ ! สัทธรรมปฏิรูป (ธรรมที่คล้ำยจะเป็นสัทธรรม) ยังไม่เกิดขึ้นในโลกเพียงใด, 
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สัทธรรมแท้ก็จะไม่เป็นอนัอันตรธำนไปตรำบเพียงนั้น. กัสสปะ ในกำลที่เกิดสัทธรรมปฏิรูป
แล้ว กำลนั้นนั่นแลสัทธรรมแท้ๆจะอันตรธำนไป. ฯลฯ 

กัสสปะ ปถวีธำตุ อำโปธำตุ เตโชธำตุ วำโยธำตุ หำได้ท ำให้สัทธรรมอันตรธำนไปไม่ 
แต่ทว่ำ โมฆบุรุษ ที่เกิดขึ้นในศำสนำนี้นั่นแหละที่จะให้ท ำให้สัทธรรมอันตรธำน. จงดูเรือที่อัป
ปำง ก็ย่อมอัปปำงไปเพรำะนำยต้นหนเรือเป็นอุทำหรณ์เถิด กัสสปะ. 

อีกประกำรหนึ่งนะกัสสปะ, ธรรมเป็นเหตุตกไปสูท่ี่ต่ ำ ๕ ประกำร ย่อมเปน็ไปเพื่อท ำ
ให้สัทธรรมเลอะเลือน ถึงกับอันตรธำนได้ คือ ข้อที่ภิกษุ ภิกษุนี อุบำสก อุบำสิกำ เป็นผู้ไม่
เคำรพย ำเกรงในพระศำสดำอยู่, ... ไม่เคำรพย ำเกรงในพระธรรมอยู่ ..., ในพระสงฆ์, ... ใน
สิกขำ ... , ในสมำธิอยู่.  กัสสปะ ธรรมเป็นเหตตุกไปสู่ที่ต่ ำ ๕ ประกำรนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อ
ควำมเลือนหำย ถึงกับให้พระสัทธรรมอันตรธำนได้ เหล่ำนี้แล. 

ถึงแม้พระองค์จะได้แนะน ำวิธีประพฤติปฏิบัติเพือ่ป้องกำรล่มสลำยก็ตำม โดยนัยว่ำ 
"เมื่อตถำคตได้บัญญัติครธุรรม ๘ ประกำรส ำหรบัภิกษุนีต้องประพฤติไปจนชั่วชีวิต, ภิกษุ
ควรแสดงธรรมว่ำเป็นธรรม, ภิกษุไม่พึงเป็นผู้ติดอยู่ในสัทธรรมปฏิรูป ไม่เป็นบุรุษว่ำงเปล่ำ 
ไม่ปรำรถนำกระท ำคุณวเิศษอันเป็นที่พึ่งให้บังเกดิแก่ตนเอง, และละเว้นธรรมฝ่ำยฉุดลงต่ ำ
กล่ำวคือกำรมีควำมเคำรพในพระศำสดำเป็นต้นเหล่ำนั้น" ดังนี้เป็นต้น ตำมนัยที่พระผู้มีพระ
ภำคตรัสไว้โดยตรง และที่พระอรรถกถำจำรย์ขยำยควำมไว้.๒ 

แต่เมื่อกำลล่วงไป ปัญญำญำณของชำวโลกก็ย่อมเสื่อมถอย ควำมสำมำรถในกำรท ำ
คุณวิเศษใหบ้ังเกิดก็ลดน้อยลง แม้แต่กำรที่ปัจฉิมชนจะทรงพระธรรมไว้ก็เป็นไปได้ยำก. กำร
เสื่อมสลำยแห่งพระสัทธรมจงยกไว้ แม้แต่พระศำสนำโดยรวมทั้งสิ้น ก็จะถึงวันที่แตกดับไป
โดยไม่มีอะไรเหลือโดยแน่แท้  ซึ่งล้วนเป็นธรรมดำของสรรพสิ่งของโลกที่จะต้องแตกดับไป.    

เกี่ยวกับเรื่องนี้ คัมภีร์อรรถกถำ ได้เรียบเรียงล ำดับกำรเสื่อมสูญของพระศำสนำไว้
อย่ำงละเอียดชัดเจน ไว้ในหลำยแห่ง. ก็โดยเหตุที่ในอรรถกถำแต่ละแห่งได้แสดงไว้ต่ำงๆ กัน 

กล่ำวคือ บำงแห่งแสดงเฉพำะสำสนำอันตรธำน (กำรอันตรธำนของพระศำสนำทั้งสิ้น) บำง
แห่งเฉพำะติปิฎกอันตรธำน (กำรอันตรธำนแห่งพระสัทธรรมเท่ำนั้น) บำงแห่งมีครบทั้งสอง 
ดังนั้น จะใคร่น ำข้อควำมที่ท่ำนกล่ำวไว้ในที่นั้น มำน ำเสนอไว้ โดยยกจำกคัมภีร์ที่กล่ำวไว้
อย่ำงละเอียดที่สุดเป็นหลัก โดยเทียบกับคัมภีร์อื่นไว้เพื่อให้ได้รับสำระครบถ้วน.   

 
 
 
 

                                                           
๒

 ความโดยละเอียดเหลา่นี ้ควรศกึษาเพ่ิมเติมในพระบาฬีท่ีมาพร้อมทัง้อรรถกถาเหลา่นัน้. 



สาสนอนัตรธานสาระ ๔ 
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การอันตรธานของพระศาสนา 

คัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถำอังคุตตรนิกำย เอกนิบำต กล่ำวถึงอันตรธำนไว้ ๕ คือ 
๑) อธิคมอนัตรธาน มรรค ผล ปฏิสัมภิทำ อภิญญำ และวิชชำ อันตรธำน  

๒) ปฏิบัติอันตรธาน สกิขำ ๓อันตรธำน 

๓) ปริยัติอันตรธาน พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถำอันตรธำน 

๔) ลิงคอันตรธาน ภิกษุภำวะอันตรธำน 

 ๕) ธาตุอันตรธาน พระบรมสำรีริกธำตุอันตรธำน   
อันตรธำน ๕ ประกำรนั้น ท่ำนแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ 

๑) ติปิฎกอันตรธาน๓ กำรอันตรธำนไปแห่งพระสัทธรรม ๓ กล่ำวคือ ปรยิัติสัทธรรม 
ปฏิเวธสัทธรรม ปฏิบตัิสทัธรรม พร้อมทั้งภิกษุภำวะ๔ (ลิงคอันตรธำน) ไปตำมล ำดับ. กำร
อันตรธำนของพระสัทธรรมนี้ ถือว่ำ พระศำสนำยังไม่อันตรธำนโดยสิ้นเชิง เพรำะไม่สำมำรถ
มีพระสัมมำสมัพุทธเจ้ำพระองค์ใหม่อุบัติขึ้น  

๒) สาสนอันตรธาน๕ กล่ำวคือ กำรอันตรธำนแห่งพระธำตุ ได้แก่ กำรที่พระบรม
สำรีริกธำตุของพระพุทธองค์ที่ประดิษฐำนอยู่ในภพภูมิต่ำงๆ เสด็จมำรวมกัน ณ โพธิบัลลังก์
แสดงปำฏิหำรย์โดยประกำรต่ำงๆ.๖ เมื่อพระธำตุเหล่ำนั้น แสดงปำฏิหำรย์อย่ำงนี้แล้ว ได้
อันตรธำนไป พระศำสนำจึงชื่อว่ำ อันตรธำนโดยสิ้นเชิง. นับแต่นี้ พระสัมมำสมัพุทธเจ้ำ
พระองค์ใหม่จะเสด็จอุบัตเิกิดขึ้น. 
                                                           
๓ เหตุที่ปรยิัติเป็นประมำณของกำรตั้งอยู่หรือเส่ือมไปของศำสนำ ดังนั้นในที่นี้จงึยกพระปริยัตศิำสนำ กล่ำวคือ พระ
พุทธวจนะอันเป็นพระไตรปิฏกมำเป็นประธำน ตำมอรรถกถำทีฆนิกำย ปำฏิกวรรค สัมปสำทนียสูตร.  
๔ ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถำอังคุตรนิกำย แยกออกเป็นอนัตรธำนอีกประเภทหนึ่งเรียกว่ำ ลิงคอันตรธำน ส่วน
อรรถกถำทีฆนิกำย เมื่อจะกล่ำวถึงกำรอันตรธำนแห่งลิงค์นี้ กก็ล่ำวไว้ว่ำ ปำตโิมกข์อันตรธำน กล่ำวคือ เมื่อยังมี
ปำติโมกข์ ศำสนำยังตั้งอยู่. ส่วนลิงค์ เป็นไปช้ำนำน. หมำยควำมว่ำ หลังจำกพันปีที่สี ่ ก็เข้ำสู่ยุคที่ตัง้อยู่เฉพำะ
ปำติโมกข์ จนถึงยุคพันปีที่ ๕ หมดไป แม้ปำติโมกข์ก็ไมม่ีใครถือ จึงเรียกว่ำ ยคุที่เพศภิกษุเส่ือมสิ้นไป เหลือแต่พวกที่
ถือผ้ำขำวนุ่งหม่ ไม่หม่ผ้ำกำสำยะแล้ว จัดเป็นลิงคอันตรธำนดงัที่ท่ำนกล่ำวไว้ในอรรถกถำมโนรถปูรณีนั้น. ท่ำนเรียก
บุคคลผู้ปฏิญำณตนว่ำเป็นสมณะแต่หม่ผ้ำขำวนี้ว่ำ  เสตวตฺถสมณะ โดยเทยีบกับศำสนำของพระกัสสปพุทธเจ้ำว่ำ ยัง
ไม่สำมำรถรักษำวงศ์ของพระกัสสปพุทธเจ้ำได้เลย. แมใ้นฏีกำทฆีนิกำยนี้รวมเข้ำไวใ้นปฏิปตัติสัทธรรม เพรำะถือว่ำ ศีล
เป็นส่วนหนึ่งของสิกขำ ๓ อันเปน็ปฏิบัติศำสนำนั่นเอง. 
๕ เหตทุี่พระธำตุอันตรธำน เปน็ประมำณแหง่กำรอันตรธำนโดยสิ้นเชิงของพระศำสนำ ท่ำนจงึตั้งหัวข้อว่ำ สำสนำ
อันตรธำน โดยอำศัยกำรอันตรธำนแห่งพระธำตุเป็นเคร่ืองก ำหนด โดยนัยเดียวกัยติปฎิกอันตรธำน. 
๖ ตำมที่กล่ำวไว้ในอรรถกถำนี้ว่ำ เปล่งพระฉัพพัณณรังษี ส่องแสงสว่ำงไปทั่วหมื่นโลกธำตุ. ต่อแต่นั้น พระธำตทุี่มำ
รวมตวักันนั้นจะเกิดเตโชธำตุ (ไฟ) ลุกโพลงขึ้นไปจนถึงพรหมโลก. พระธำตุทีม่ีขนำดเล็กเท่ำเมล็ดผักกำด จะไมห่ล่น
ไปแม้สักชิ้น และแต่ละองคจ์ะมีเปลวไฟเกิดขึ้น, เมื่อพระธำตุท ำปำฏิหำรย์เสร็จแล้ว กจ็ะแตกจำกกัน. ในฏีกำอธิบำยวำ่ 
เป็นไปตำมกำรอธิษฐำนของพระพุทธองคท์ั้งส้ิน.แตใ่นอังคตุรอัฏฐกถำ กล่ำวไว้โดยพิสดำรกว่ำนี้มำก.  



สาสนอนัตรธานสาระ ๕ 
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ล าดับการอันตรธานแห่งพระศาสนา 

๑) อธิคมอนัตรธาน 

กำรอันตรธำนแห่งอธิคม. 
คัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถำอังคุตตรนิกำย เอกนิบำต กล่ำวว่ำ 

ค ำว่ำ อธิคม ในที่นี้ ได้แก่ มรรค ๔ ผล ๔ ปฏิสัมภิทำ ๔ วิชชำ ๓ และอภิญญำ ๖๗. 
เมื่ออธิคมจะเสื่อม ย่อมเสื่อมจับแต่ปฏิสัมภิทำเปน็ต้นไป.  

ชั่วพันปีจับแต่กำลเสด็จปรินิพพำนแห่งพระพุทธเจ้ำทั้งหลำยเท่ำนั้น เหล่ำภิกษุ 
สำมำรถท ำให้ปฏิสัมภิทำเกิดขึ้นได้. 

ต่อจำกพันปีนั้น เหล่ำภิกษุย่อมสำมำรถท ำอภิญญำ ๖ ให้เกิดขึ้น,๘  
ภำยหลังจำกกำลที่ท ำอภิญญำให้เกิดนั้น๙ เหล่ำภิกษุเมื่อไม่สำมำรถท ำให้อภิญญำ

เหล่ำนั้นเกิดขึ้น   ย่อมท ำวิชชำ ๓ ให้เกิดขึ้น. 
ครั้นกำลผ่ำนไปๆ เมื่อไม่สำมำรถท ำให้วิชชำ ๓ แม้เหล่ำนั้นเกิดขึ้น จึงเป็นพระ

อรหันต์สุกขวิปัสสก.๑๐  
โดยท ำนองนี้แหละ คือ (เมื่อไม่สำมำรถท ำให้อรหตัตมรรคเกิด) ย่อมเป็นพระอนำคำมี 

(เมื่อไม่สำมำรถท ำอนำคำมิมรรคให้เกิด) จึงเป็นพระสกทำคำมี และเมื่อไม่สำมำรถท ำ
สกทำคำมิมรรคใหเ้กิด) จึงเป็นพระโสดำบัน ด้วยประกำรฉะนี้.   

เมื่อคุณวิเศษเหล่ำนั้นยังธ ำรงอยู่, อธิคม จะได้ชื่อว่ำ อันตรธำน ก็หำมิได้. แต่ต่อเมื่อ
พระโสดำบันรูปสุดท้ำยถงึควำมสิ้นไปแห่งชีวิต จึงจะได้ชื่อว่ำ อันตรธำน.๑๑ 

                                                           
๗ วิชชำ ๓ คือ บพุเพนิวำสนำนุสติญำณ, ทิพพจักขญุำณ, อำสวักขยญำณ.      ส่วนอภญิญำ ๖ ได้แก่ อิทธิวธิญำณ, 
ทิพโสตญำณ, เจโตปรยิญำณ, ปุพเพนิวำสำนุสติญำณ, ทิพพจกัขุญำณ, อำสวักขยญำณ. ในฏีกำของสูตรนี้กล่ำวเพียง
มรรคและผล ได้แก ่ อธิคม โดยเว้นพระนิพพำน เพรำะนิพพำนไม่มีกำรอันตรธำน.  และไม่ไดก้ล่ำวถึงปฏิสัมภทิำเป็น
ต้นไว้เหมือนในอรรถกถำ. อน่ึง แม้วชิชำ ข้อที่ ๓ และ อภิญญำ ข้อที่ ๖ คือ อำสวักขยญำณ ทำ่นระบุไว้ด้วยมรรคแลว้ 
แต่ท่ำนกล่ำวถึงควำมข้อน้ีไว้อีก โดยเป็นวิชชำและอภญิญำสำมัญซึงไม่ไดจ้ ำแนกออกเป็นโลกยีะและโลกุตตระ. เมื่อ
เป็นเช่นนี้ อำจสื่อควำมหมำยได้ว่ำ ปฏิสัมภิทำเป็นต้นนี้สงเครำะห์อยู่ในมรรคและผล ด้วยเหตนุี้ ในฏีกำจะกล่ำวเพยีง
มรรคและผลเท่ำนั้นว่ำเป็นอธคิม. 
๘ ฏีกำอธิบำย หลังจำกพันปีน้ัน สำมำรถท ำอภญิญำ ๖ ให้เกิดได้, ไม่สำมำรถท ำปฏิสัมภทิำให้เกิดได้.  
๙ เพิ่มตามนัยของฏีกา ตโตติ อภญิฺญากาลโต ปจฉฺาฯ ตาติ อภิญญฺาโยฯ 
๑๐ ฏีกำอธิบำยว่ำ พระอริยบคุคล ผู้บรรลุผลอันเลิศ โดยด ำรงอยูใ่นวิปัสสนำ (กัมมัฏฐำน) อย่ำงเดยีว โดยไม่มีควำมเยื่อ

ใยในฌำน ในตอนแรกเจริญภำวนำ ชื่อว่ำ สุกขวิปัสสกะ. แตใ่นขณะบรรลุมรรค ไม่อำจกล่ำวไดว้่ำ “ไม่มีควำมเยื่อใยใน
ฌำน” ทั้งนี้ เพรำะมีพระบำฬีว่ำ “สมถวิปสฺสน  ยุคนทฺธ  ภำเวติ ย่อมเจรญิธรรมที่ประกอบคู่กัน คือ สมถะและวิปัสสนำ” 
(อ .จตุ.๑๗๐)  



สาสนอนัตรธานสาระ ๖ 
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คัมภีร์สุมังคลวิลาสิน ี อรรถกถาทฆีนิกาย กล่ำวถึงอันตรธำนไว้ ๓ ประกำร
เท่ำนั้น๑๒  โดยเรียกอธิคมอันตรธำนว่ำ ปฏิเวธอันตรธำน โดยให้ค ำจ ำกัดควำมค ำว่ำ ปฏิเวธ 
ว่ำได้แก่ กำรแทงตลอดสัจจะ และอธิบำยควำมว่ำ  

อันตรธำน มี ๓ คือ ปริยัติอันตรธำน ปฏิเวธอันตรธำน ปฏิปัตติอันตรธำน. ปริยัตติ 
ได้แก่ ปิฎกทั้งสำม, ปฏิเวธ ได้แก่ กำรแทงตลอดสัจจะ, ปฏิปัตติ ได้แก ่ ข้อปฏิบัติเป็นเหตุ
บรรลุสัจจะ  

พระศำสนำ ด ำรงอยู่สิ้นพันปี โดยมีพระอรหันต์ผู้บรรลุปฏิสัมภิทำ 

ด ำรงอยู่สิ้นพันปี (ต่อไป) โดยมีพระอรหันต์ผู้บรรลุอภิญญำ ๖ 

ด ำรงอยู่สิ้นพันปี (ต่อไป) โดยมีพระอรหันต์ผู้บรรลุวิชชำ ๓ 

ด ำรงอยู่สิ้นพันปี (ต่อไป) โดยมีพระอรหันต์ ผู้เป็นสุกขวิปัสสก 

ด ำรงอยู่สิ้นพันปี โดยมีพระปำติโมกข ์

กำรที่พระศำสนำ จะชื่อว่ำ ล่มสลำย ก็นับแต่กำรแทงตลอดสัจจะแห่งพระอริยบุคคล
รูปสุดท้ำย และจับแต่กำรแตกท ำลำยแห่งศีลของภิกษุรูปสุดท้ำย.๑๓ 

                                                                                                                                                                                     
๑๑ ฏีกาอธิบายว่า  ค ำว่ำ รูปสุดท้ำย ได้แก่ พระโสดำบันรูปสุดท้ำยของพระอริยบุคคลทั้งปวง. ค ำนี้ หมำยควำมว่ำ ถึง

อริยธรรม จะมีอันไม่เส่ือมเป็นธรรมดำ ก็ตำม, แต่กระนั้น ภำยหลังแต่กำรส้ินชีวิตแหง่พระโสดำบัน ธรรมที่จะบรรลุ ชื่อ
ว่ำ ย่อมไม่เกิดขึ้น,  เมื่อปจัจัยแห่งกำรบรรลุไม่พร้อม ในช่วงกำลที่เหล่ำภิกษุไม่สำมำรถท ำคุณวิเศษเบื้องสูงให้เกิดขึน้ 
จึงชื่อว่ำ ไม่มีอธิคมเกิดขึ้นน่ันเอง. ค ำน้ี พึงทรำบว่ำ ท่ำนกล่ำวไว้ด้วยควำมมีในมนุษยโ์ลกแห่งอธิคมนั้น. 
๑๒ ที.ปำ.อ.๓/๑๔๑. อรรถกถำนี้ อธบิำยเรื่องอันตรธำนน้ีไว้ เพื่อสนับสนุนเหตุผลที่พระสำรีบุตรได้กล่ำวสรรเสริญพระผู้มี
พระภำคว่ำ เป็นไปไม่ได้ทีใ่นโลกธำตุเดียวกันจะมีพระผูม้ีพระภำค อรหันตสัมมำสัมพุทธเจ้ำบังเกิดขึ้นพร้อมกัน ไม่ก่อน 
ไม่หลัง ถงึสองพระองค์.  โดยยกประเด็นว่ำ แมว้่ำศำสนำ ๓ ประเภทคือ ปฏิเวธ ปฏบิัติ ปริยตั ิศำสนำ จนกระทั่งโคตร
ภูสงฆ์ผู้ด ำรงอยู่เพียงแต่เพศบรรพชิตรูปสุดท้ำยท ำลำยศีลของตนไป สูญสิ้น ถ้ำตรำบใดทีพ่ระธำตุยงัไม่อันตรธำน  
ในช่วงเวลำที่พระธำตขุองพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำพระองค์นี้ยังด ำรงอยู่ พระพุทธเจ้ำอีกพระองคห์นึ่ง ก็ยังไม่เสด็จอุบตัิ
ขึ้น. ดูรำยละเอียดเรื่องนี้ในธำตอุันตรธำน. 
๑๓

 อรรถกถำนี้ กล่ำวข้อควำมนี้สรปุควำมหลังจำกกล่ำวปริยัติกล่ำวคือพระไตรปิฎกอันตรธำนจบแล้ว. ข้อที่น่ำสังเกตอีก

ประกำรหนึ่ง ในอรรถกถำน้ีเพิ่มปำตโิมกข์เข้ำไว้ในกำรก ำหนดอำยุพระศำสนำ โดยเรียงไว้ในล ำดับต่อจำกกำร
อันตรธำนแห่งพระขีณำสพ จงึท ำใหท้รำบได้ว่ำ พันปีที่ส่ีเป็นต้นไป อำจมีอริยบุคคลต่ ำกว่ำพระอรหันต์ไปจนถึงภิกษุ
ผู้รับเอำเพียงพระปำติโมกขม์ำปฏิบัติ เกิดได้เท่ำนั้น.   
 ส่วนข้อควำมว่ำ การที่พระศาสนา จะชื่อว่า ล่มสลาย ก็นับแต่การแทงตลอดสัจจะแห่งพระอริยบุคคล
รูปสุดท้าย และจบัแต่การแตกท าลายแห่งศีลของภิกษุรูปสดุท้าย นีใ้นฏีกำอธิบำยว่ำ  “ทำ่นจับเอำปฏิเวธและศีล
(กล่ำวคือปฏิบัติ)มำกล่ำวพร้อมกันว่ำ หลังจำกน้ันศำสนำ ชื่อว่ำ เส่ือมสูญไปหมดส้ิน นั่นก็คือ ปฏิเวธศำสนำจะส้ินสุดไป 
หลังจำกกำรแทงตลอดสัจจะแหง่พระอริยะรูปสุดท้ำย, ปฏบิัติศำสนำส้ินสุดไปเมื่อศีลแตกท ำลำยไปของภิกษุรูปสุดท้ำย” 
 พึงทรำบว่ำ ปำตโิมกข์นี้ คำบเกี่ยวระหว่ำงปริยตัิศำสนำและปฏบิัติศำสนำ ในข้อน้ีถือเอำควำมเพิ่มขึ้นอีกไดว้่ำ 
ครั้นปฏิเวธศำสนำหมดไปตั้งแตพ่ันปีที่ ๔ ตรำบใดทีย่ังถือปำตโิมกข์ปฏิบัติอยู่ แมป้ริยัติศำสนำที่จับเอำพระปำติโมกข์
เป็นล ำดับสุดท้ำยและปฏิบัติศำสนำ ซึ่งถือปำติโมกข์เป็นศีลสิกขำ อันเป็นข้อปฏิบตัิ ยังเป็นไป ศำสนำยังไมถ่ึงกับเป็น
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คัมภีร์สารัตถัปปกาสิน ี อรรถกถาสังยุตตนิกาย๑๔ แสดงอันตรธำนไว้เฉพำะที่เป็น
พระสัทธรรม ๓ เนื่องจำกเป็นพระสูตรที่กล่ำวถึงควำมเสื่อมสลำยแหง่พระสัทธรรมเป็น
ประเด็นส ำคัญ โดยอธิบำยว่ำ 

พระสัทธรรมแม้ทั้งสำม คือ อธิคมสัทธรรม ปฏิปตัติสัทธรรม และปริยัติสทัธรรม ย่อม
อันตรธำนไป ดังนี้ 

ในครำวปฐมโพธิกำล พวกภิกษุจะเป็นพระอรหันต์ผู้บรรลุปฏิสัมภิทำ,  
ต่อมำจะไม่สำมำรถบรรลปุฏิสัมภิทำ ก็จะเป็นเพียงพระอรหันต์ผู้บรรลุอภิญญำ ๖,  
ต่อมำ ไม่สำมำรถบรรลุอภิญญำ ก็จะบรรลุเพียงวิชชำ ๓,  
ต่อมำจนถึงกำลบัดนี้ จะบรรลุเพียงควำมสิ้นไปแห่งอำสวะเท่ำนั้น,  
หลังจำกนั้น ไม่สำมำรถบรรลุควำมสิ้นไปแห่งอำสวะ จะบรรลุเพียงพระอนำคำมิผล 

สกทำคำมิผล และพระโสดำปัตติผล ไปตำมล ำดับ สุดท้ำยก็จะไม่อำจบรรลุโสดำปัตติผลได้. 
ล ำดับนั้น ในกำลใด วิปัสสนำของภิกษุเหล่ำนี้ ถูกอุปกิเลสเหล่ำนี้ท ำให้หมน่หมองแล้ว 

(ครอบง ำหรือส ำคัญว่ำเปน็มรรคผล) จักด ำรงอยู่เพียงได้เริ่มปฏิบัติเท่ำนัน้, ทีนั้น อธิคม
สัทธรรม ช่ือว่ำ จักเป็นอันอันตรธำนไป.  

พระบาฬีโคตมีสูตร อัฏฐกนิบาต อังคุตรนิกายว่ำ  
อานนท์ ! ถ้ามาตุคามจักไม่ได้ออกจากการครองเรือนเข้ามาบรรพชาในธรรมวินัยอัน

ตถาคตประกาศแล้วไซร้, พรหมจรรย์ (ศาสนาคําสอน) จักเป็นอันตั้งอยู่สิ้นกาลยาวนาน, 
                                                                                                                                                                                     

อันตรธำน แต่เมื่อศีลของภิกษุรปูสุดท้ำยแตกท ำลำยสิ้น ถือว่ำ สัทธรรม ๓ อันตรธำนภำยในพนัปีที่ ๕. ก็เมื่อกำลใกล้จะ
ครบพันปีที่ ๕ นี้  คงเหลือแต่ลิงค์หรือเพศภิกษทุี่แทบจะไม่เหลือควำมเป็นภิกษุ ดังที่เรียกว่ำ โคตรภูสงฆ์บ้ำง  เท่ำนั้นที่
เป็นไปตลอดกำลนำน ซึ่งท่ำนได้สำธกเสตวัตถสมณะ สมณะผูนุ้่งผ้ำขำว ผู้เป็นไปตั้งแต่พระกสัสปพุทธเจ้ำ ทีไ่ม่อำจ
ธ ำรงศำสนำไว้ได้.  ก็ลิงคห์รือเพศภิกษุที่เรยีกว่ำ เสตวตัถสมณะนี้ จะเป็นไปจนกระทัง่ศำสนำอันตรธำน ดังจะกล่ำวใน
เรื่องอันตรธำนที่เหลือมีปฏิบัติอนัตรธำนสืบต่อไป. 
๑๔

 อรรถกถาสัทธัมมัปปติรูปกสูตร นิทานวรรค ๑๕๖. เน่ืองจากในพระบาฬีนี ้พระผู้มพีระภาคตรัสสัทธรรมปฏิรูป (ส่ิงที่
เหมือนหรือแทนพระสัทธรรม) ว่า เป็นเหตุให้พระสัทธรรมเลือนหาย เหมือนทองเหลืองเป็นเหตุใหท้องคําแท้อันตรธาน
ไป เพราะบุคคลไมใ่ช้สอยทองคําแท้ แต่หันมาใช้ทองเหลืองซึ่งมีส่วนคล้ายทองคําแท้แทน.  ในอรรถกถาท่านจึง
แสดงสัทธัมมปฏิรูปไว้ ๒ ประการ  คือ 

 อธิคมสทัธรรมปฏิรูป (บำฬีเป็นปติรูป ในที่นี้เขียนอนุโลมตำมภำษำไทย) ได้แก่ วปิัสสนูปกิเลส ๑๐ 
ประกำรมีโอภำส แสงสว่ำงเป็นต้น.  วิปัสสนุปปกิเลสนี้ คือธรรมที่ท ำใหว้ิปัสสนำญำณหม่นหมอง น ำควำมเป็นผูม้ี
ส ำคัญว่ำเป็นผู้บรรลุในอธคิมคือมรรคผลที่ตนมิได้บรรลุว่ำเป็นอธิคม. อน่ึง เพรำะเหตุที่อปุกิเลสแห่งวปิัสสนำเป็นอธิคม
สัทธรรมปฏิรูป จึงสื่อให้รู้ว่ำ อุปกิเลสดังกล่ำวเป็นปฏิปัตติสัทธรรมปฏิรูป.   
 ปริยัตติสัทธรรมปฏิรูป ไดแ้ก ่ กำรกล่ำวค ำพูดอันผิดไปจำกพระพุทธวจนะ ในอพทุธวจนะนั้น ค ำพูดอัน
ขัดแยง้กันเองย่อมปรำกฏ, และมิได้แสดงกำรน ำกิเลสออกเลย โดยที่แท้เป็นปจัจัยแห่งกำรเกิดกเิลสโดยแท้. 
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สัทธรรม พึงดํารงอยู่ชั่วพันปีทีเดียว. แต่เพราะเหตุที่มาตุคามออกจากการครองเรือนเข้ามา
บรรพชาในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้ว, บัดนี้ พรหมจรรย์จักมิได้เป็นอันดํารงอยู่
ยาวนานแล้ว. บัดนี้ สัทธรรมจักดํารงอยู่ชั่วห้าร้อยปีเท่านั้น นะอานนท์ !.ฯลฯ 

อานนท์ !  บุรุษ พึงกั้นคันบ่อน้ําป้องกันไว้เพื่อไม่ให้น้ําไหลล้นออกมา ฉันใด, ตถาคต
ก็จะบัญญัติครุธรรม ๘ ประการนี้ ป้องกันไว้มิให้ภิกษุนีล่วงละเมิดไปจนชั่วชีวิต ฉันนั้น
เหมือนกันแล. 

คัมภีรม์โนรถปรูณี อรรถกถาโคตมีสูตรนั้น อธิบำยพระบำฬีไว้ดังนี้ 
เปรียบเหมือนว่ำ เมื่อบ่อน้ ำบ่อใหญ ่มิได้ท ำคันกั้นไว้ น้ ำนิดหน่อยเท่ำนั้น ขังอยู่, แต่

ครั้นได้กั้นไว้ก่อนนั่นเทียว ก็จะกักน้ ำ แม้ที่จะอำจกักไว้ไม่ได้เพรำะเหตทุี่ยังไม่ได้กั้นคันไว้ 
ฉันใด เมื่อยังไม่เกิดเรื่องขึ้น ครุธรรมเหล่ำใด ที่ตถำคตได้บัญญัติ ป้องกันไว้ก่อนทีเดียวเพื่อมิ
ให้เกิดกำรล่วงละเมิด, เมื่อตถำคตมิได้บัญญัติครุธรรมเหล่ำนั้นไว้ พระสัทธรรมพึงด ำรงอยู่ได้ 
๕๐๐ ปี เพรำะมีมำตุคำมเข้ำมำบวช. แต่เพรำะตถำคตได้บัญญัติครุธรรมเหล่ำนั้นป้องกันไว้
แล้วนั่นเทียว พระสัทธรรมจักด ำรงอยู่ช่ัว ๕๐๐ ปีอื่นอกี เพรำะเหตุนั้น พระสัทธรรมจักด ำรง
อยู่ช่ัวพันปีดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก่อนนั่นเทียว. 

อนึ่ง ค ำว่ำ ชั่วพันปี นี้ พระองค์ตรัสไว้โดยมีพระขีณำสพผู้บรรลุควำมแตกฉำนใน
ปฏิสัมภิทำ๑๕เท่ำนั้น, ก ็ พระปฏิเวธสัทธรรม จักด ำรงอยู่ชั่วห้ำพันปีอย่ำงนี้คือ ปฏิเวธ
สัทธรรม จักด ำรงอยู่ชั่วพันปีต่อจำกนั้นอีก (คือจำกพันปีที่ตรัสไว้โดยควำมมีพระขีณำสพผู้
บรรลุควำมแตกฉำนในปฏิสัมภิทำนั้น) ก็โดยมพีระขีณำสพผู้เป็นสุกขวปิัสสก. ชั่วพันปี 
(จำกนั้น) โดยมีพระอนำคำมี, ชั่วพันปี (จำกนั้น) โดยมีพระสกทำคำมี , ชั่วพันปี (จำกนั้น) 
โดยมีพระโสดำบัน. ถึงพระปริยัติ ก็ด ำรงอยูช่ั่วห้ำพันปีเช่นกัน. จริงอยู่ เมื่อปริยัติไม่มี ปฏิเวธ 
จะชื่อว่ำ มีอยู่ หำมิได้, เมื่อปริยัติไม่มี ปฏิเวธ จะมีไม่ได้. ส่วนลิงค์ ถึงปริยัติจะอันตรธำนไปก็
ตำม ก็จักเป็นไปสิ้นกำลช้ำนำน.๑๖ 

                                                           
๑๕

 ค ำนี้ ในฎีกำกล่ำวว่ำ ท่ำนได้รวมไปถึงภิกษุผู้ได้ฌำนด้วย เพรำะเหตุที่สมบัติทัง้ปวงย่อมเกิดแก ่ผู้ได้ฌำนเท่ำนั้น. 
๑๖

 จำกบำฬีและอรรถกถำดังกล่ำวมำนี้พอสรุปได้ใจควำมส้ันๆว่ำ "เพรำะมีมำตุคำมเข้ำมำบวชเป็นภิกษุนี จึงเป็นเหตุให้
พระสัทธรรมด ำรงอยู่ไม่นำน หมำยถงึ พระสัทธรรมด ำรงอยู่ได้เพียง ๕๐๐ ปี แต่ถ้ำได้บัญญัติครุธรรมส ำหรับภิกษุนี
จะต้องประพฤตไิปจนตลอดชีวิต พระสัทธรรมจึงด ำรงอยู่ต่อไปอกี ๕๐๐ ปี โดยท ำนองนี้พระผูม้ีพระภำคตรัสอำยุของ 
พระสัทธรรมว่ำมีอยูไ่ด้เพียง ๑๐๐๐ ปีเท่ำนั้น โดยพระองค์เอง. ที่ว่ำ ชั่วพันปีน้ัน หมำยถึง ชว่งกำลที่พระสัทธรรม
เป็นไปโดยมีพระขีณำสพประเภทปฏิสัมภิทำปัตตะ. ควำมจริง ศำสนำจักด ำรงอยู่ได้ ๕๐๐๐ ปโีดยแบ่งออกเป็นชว่งๆ 
คือ พันปีที่ ๑ มีพระขีณำสพปฏิสัมภิทำปตัตะ, ที ่ ๒ มพีระขณีำสพสุกขวิปัสสก. ปีที่ ๓ มีพระอนำคำมี ปีที ่ ๔ มีพระ
สกทำคำมี ปทีี่ ๕ มีพระโสดำบนั. นี้เป็นกำลที่พระศำสนำด ำรงอยู่ด้วยปฏิเวธสัทธรรมในอำยุพระศำสนำ ๕๐๐๐ ปี. ส่วน
พระปริยัติสัทธรรม ท่ำนกล่ำววำ่ มีอำย ุ ๕๐๐๐ ปีเหมือนกัน ดังจะกล่ำวต่อไปข้ำงหน้ำ. ที่น่ำสังเกต คือ ในอรรถกำน้ี
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แม้ในคัมภีร์สมันตปสำทกิำ อรรถกถำวินยปิฎก ก็กล่ำวไว้เช่นนี้เหมือนกนั.   
อนึ่ง ในฏีกำของสูตรนี้ เสนอแนะว่ำ "ก็เพรำะ ค ำอธิบำยในอรรถกถำทั้งปวงดังกล่ำว

มำนี้ ต่ำงก็แตกต่ำงจำกกันและกัน, ดังนั้น ขอให้เรำพึงถือเอำว่ำ "ค ำอธิบำยที่พระอรรถกถำ
จำรย์แสดงไว้ ในอรรถกถำนั้นๆ เป็นมติของพระภำณกำจำรย์ของนิกำยนั้นๆ เท่ำนั้น. ด้วย
ว่ำ หำกจะคิดไปโดยประกำรอื่น  ก็จะกลำยเป็นกำรเข้ำถึงควำมขัดแย้งของตอนต้นกับปลำย
ไปเสีย ฉะนี้แล". 

เกี่ยวกับอธิคมหรือปฏิเวธอันตรธำน จะเห็นได้ว่ำมีควำมแตกตำ่งกันบ้ำงใน
รำยละเอียด คือในช่วงระยะเวลำและตัวบุคคลผู้ทรงอธิคม จึงสรุปได้ดังตำรำงต่อไปนี้ 

 

ความปรากฏแห่งพระอริยบุคคลตามที่แสดงในอรรถกถาตา่งๆ 

 

พระอริยะ๑ วิ.อ.จู., อัง.อ. อัฏฐ.๒ ที.ปา.อ.๓ อัง.อ. เอก.๔ สัง.นิ.อ.๕ 
ปฏิสัมภิทำปัตตะ พันปีที่ ๑ พันปีที่ ๑ พันปีที่ ๑ ปฐมโพธิกำล 

ฉฬภิญญำ - พันปีที่ ๒ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ

เตวิชชำ - พันปีที่ ๓ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ

สุกขวิปัสสก พันปีที่ ๒  พันปีที่ ๔ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ

อนำคำม ี พันปีที่ ๓ - ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ

สกทำคำม ี พันปีที่ ๔ - ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ

โสดำบัน พันปีที่ ๕ - ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ

ปำติโมกข์ - พันปีที่ ๕ - - 
 

  
๑ พระอริยะบุคคลที่ยกมำแสดงไว้นี้ น ำมำทั้งหมดตำมอรรถกถำทุกแห่งระบุ และได้

จัดเรียงไว้ตำมมติของอรรถกถำทีฆนิกำยเป็นต้นที่กล่ำวพระอรหันตบุคคลไว้ครบ ส่วนพระ
อริยบุคคลเบื้องต่ ำสำม เรียงตำมอรรถกถำวินัยปิฎก   

๒ อรรถกถำภิกขุนีขันธกะ จูฬวรรค วินัยปิฎก และอรรถกถำโคตมสีูตร อัฏฐกนิบำต 
อังคุตตรนิกำย สองอรรถกถำนี้มีข้อควำมเดียวกนั. ท่ำนระบุว่ำ พระสัทธรรม จักตั้งอยู่ครบ 
๕๐๐๐ ปี. ถ้ำได้บัญญัติครุธรรม ๘ ประกำรนี้ แต่ถ้ำไม่บัญญัติไว้ เพรำะมีสตรีเข้ำมำบวช จึง
ตั้งอยู่ได้เพียง ๕๐๐ ปีเท่ำนั้นไม่เกินกว่ำนี้. โดยนัยนี้ จึงเท่ำกับว่ำ ในพระบำฬี บอกไว้แค่
                                                                                                                                                                                     

ท่ำนไม่ได้กล่ำวถงึปฏิปตัติสัทธรรมอันตรธำน ซึง่ในฏีกำสำรัตถทีปนี ได้พูดถงึโดยท ำนองว่ำ เมื่อกล่ำวถึงปริยตัิ แม้
ปฏิบัติ เป็นอันกล่ำวถึง ซึง่จะขอยกไปกล่ำวในปฏิปัตติสัทธรรมอนัตรธำนข้ำงหน้ำเช่นกัน. 
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เพียง ๑๐๐๐ ปี. แต่เมื่อขยำยควำมออกไปโดยอำศัยค ำว่ำ พันปี เป็นเหตุ จึงสำมำรถระบุกำล
ของพระศำสนำได้ครบ ๕๐๐๐ ปีโดยอำศัยพระอริยบุคคลผู้เป็นไปในแต่ละพันปีดังกล่ำว.  

ค ำว่ำ ศำสนำอยู่ครบพันปี ท่ำนอธิบำยว่ำ ศำสนำจักด ำรงอยู่ตลอดพันปี โดยควำมมี
อยู่ของพระอรหันต์ผู้บรรลุควำมแตกฉำนในปฏิสมัภิทำเท่ำนั้น. ด้วยค ำว่ำ เท่ำนั้น แสดงว่ำ 
ก ำหนดกำลแห่งพระศำสนำในพันปีแรก ก็ด้วยพระอรหันต์ประเภทปฏิสมัภิทำ. เพรำะในพัน
ปีถัดไป ท่ำนก ำหนดกำลแห่งพระศำสนำด้วยพระอรหันต์ประเภทสุกขวิปสัสกะทเีดียว โดย
เว้นพระอรหันต์ผู้ทรงคุณวิเศษอีกสองประเภทไป. โดยนัยนี้ ก็เป็นอันแสดงว่ำ ในพันปีแรกมี
อรหันต์อยู่สำมประเภท คือ ปฏิสัมภิทำปัตตะ ฉฬภิญญำและเตวิชชำ  แต่ท่ำนแสดงไว้โดย
ยกปฏิสัมภทิำปัตตะ ขึ้นเป็นประธำน. อย่ำงไรก็ตำม เมื่อผ่ำนพันปีที่ ๑ ไปเข้ำสู่พันปีที่สอง 
พระอรหันต์ประเภทปฏิสมัภิทำปัตตะ หำได้มีไม่. พระศำสนำ จักด ำรงอยู่ตลอดพันปีที่สอง 
โดยควำมมีอยู่แห่งพระอรหันต์สุกขวิปสัสกะ. ที่เหลือ ก็มีนัยนี้. 

๓ อรรถกถำสัมปสำทนียสูตร ปำฏิกวรรค ทีฆนิกำยนี้ กล่ำวโดยเอำพระอริยบุคคลมำ
ก ำหนดช่วงเวลำของพระศำสนำ กล่ำวคือ นับแต่ที่พระศำสนำเป็นไปตั้งแต่พระพุทธองค์ยัง
ทรงด ำรงอยู่ไปจนครบถึงพันปี มีพระอรหันต์ครบถ้วนทุกประเภทโดยเริ่มแต่ผู้เป็น
ปฏิสัมภิทำปัตตะ.   พระศำสนำด ำรงอยู่ไปโดยมีพระอรหันต์ผู้ทรงคุณวิเศษตำมล ำดับ. จน
ล่วงถึงพันปีที่ ๔ จะมีพระอรหันต์สุกขวิปสัสกเปน็อย่ำงสูงสุด. ภำยใน ๔ พันปี นี้ พระอริยะ
ทั้งหลำยยังมีอยู่ ปฏิปทำอันน ำควำมเป็นพระอริยะทั้งหลำยยังเป็นไป. ครั้นครบพันปีที่ ๔ 
ต่อเมื่อพระอริยะรูปสุดท้ำยปรำกฏขึ้น ก็แสดงว่ำ ปฏิเวธถึงกำลที่ต้องล่มสลำย, ครั้นครบพัน
ปีที่ ๕ ต่อเมื่อศีลของภิกษุรูปสุดท้ำยแตกท ำลำย ปฏิบัติศำสนำก็เป็นอันลม่สลำย 

ควำมจริง ปำติโมกข์นี้ ไม่ใช่พระอริยบุคคลผู้ทรงปฏิเวธคุณก็จริง แต่ในอรรถกถำทีฆ
นิกำยได้น ำมำแสดงไว้ โดยเนื่องกับกำรแสดงควำมสิ้นสุดแห่งปฏิเวธศำสนำ คือ เมื่อสี่พันปี
ครบถ้วน ปฏิเวธศำสนำ ก็สิ้นสุด และเมื่อครบพันปีที่ ๕ ปำติโมกข์อันเป็นปฏิบัติศำสนำ ก็
เป็นอันสิ้นสุด.  

แม้คัมภีร์สัมโมหวิโนทนี อรรถกถำญำณวิภังค์ ก็แสดงไว้เช่นเดียวกันนี้. 
๔. ท่ำนอธิบำยในลักษณะที่แสดงควำมต่อเนือ่งกันว่ำ ช่วงพันปีแรกจำกพุทธ

ปรินิพพำนมีพระขีณำสพผู้ท ำปฏิสัมภิทำให้เกิดได้, ต่อจำกพันปีนั้นก็ไม่สำมำรถท ำ
ปฏิสัมภิทำให้เกิดได้ จะท ำได้ก็เพียงอภิญญำ ๖ เป็นอย่ำงสูงให้เกิดได้.   

ที่ว่ำ ไม่ระบุ หมำยถึง มิได้ระบุว่ำเป็นพันปีถัดไปหรือไม่ คงกล่ำวเพียงว่ำ หลังจำก
กำลที่ไม่สำมำรถท ำอภิญญำให้เกิดได้ หลังจำกกำลที่ไม่สำมำรถท ำวิชชำ ๓ ให้เกิดได้เป็น
ต้น.  และในคุณธรรมล ำดับถัดไป ท่ำนใช้ค ำซ้ ำกันว่ำ "คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺเต กำเล เมื่อกำลผ่ำน
ไปเป็นล ำดับ"  เมื่อเป็นเช่นนี้ อำจหมำยถึงพันปีล ำดับถัดไป โดยเทียบกับข้อควำมใน
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ประโยคต้นและกับอรรถกถำอื่น. ส่วนคุณที่ยกขึ้นมำกล่ำวพึงทรำบว่ำ เป็นกำรกล่ำวโดยยก
ธรรมที่สูงสุดมำกล่ำว เพรำะแม้คุณที่ต่ ำกว่ำนั้นยอ่มมีได้โดยธรรมดำ. 

๕ ในอรรถกถำนี้ กล่ำวว่ำมีพระอรหันต์ประเภทปฏิสัมภิทำปัตตะเฉพำะกำลที่
พระพุทธเจ้ำยังทรงพระชนม์อยู่ ข้อนี้สันนิษฐำนตำมฎีกำของสูตรนี้ว่ำ ภิกษุผู้ด ำรงอยู่ในปฐม
โพธิกำลนั้น จึงสำมำรถบ ำเพ็ญข้อปฏิบัติที่สมควรแก่ปฏิสัมภิทำนั้น. แม้ในคุณธรรมขั้นต่อไป
ก็มีนัยนี้. 

แต่ที่น่ำสังเกตอีกประกำรหนึ่ง คือ ท่ำนไม่ได้ระบุว่ำ หลังจำกพระศำสนำล่วงไปได้
เท่ำไร บอกไว้โดยกว้ำงๆว่ำ กาเล คจฺฉนฺเต เมื่อกาลผา่นไป. และมำถึงในวำระที่ท่ำนจะ
กล่ำวถึงกำรไม่สำมำรถบรรลุวิชชำสำมแต่สำมำรถบรรลุเพียงควำมสิ้นไปแห่งอำสวะ ก็ใช้ค ำ
ว่ำ "อิทานิ กาเล คจฺฉนเฺต เมื่อกาลผ่านไป ณ บัดนี้" แสดงว่ำ ยุคที่ท่ำนรจนำอรรถกถำอยู่
ในรำว พ.ศ. ๙๐๐ ดังนั้น เมื่อถือเอำเช่นนี้ แสดงว่ำ หลังจำกพุทธปรินิพพำนได้ไม่เกิน ๑๐๐๐ 
ปี ก็ไม่มีพระอรหันต์ที่ทรงคุณวิเศษมำกกว่ำสุกขวิปัสสกเลย. ข้อนี้จึงสอดคล้องกับอรรถกถำ
วินยและโคตมสีูตรว่ำ หลงัจำกพันปีที่ ๑ จะมีพระอรหันต์ประเภทสุกขวิปสัสกะเป็นอย่ำงสูง. 

 

ข้อสรุป 

พระฏีกำจำรย์กล่ำวคือฏีกำโคตมีสูตร อัฏฐกนบิำต อังคุตตรนิกำย ชี้ให้เห็นว่ำ              
อรรถกถำแต่ละแห่งกล่ำวขัดแย้งกันเอง และเสนอแนะว่ำ กำรที่ท่ำนกล่ำวขัดแย้งกันนี้ ควร
ทรำบว่ำ จะเป็นเพรำะท่ำนพระพุทธโฆษำจำรย์ ผู้รจนำคัมภีร์อรรถกถำใหม่ที่ปรำกฏใน
ปัจจุบัน จะแสดงเบื้องตน้และเบื้องปลำยไม่เหมือนกัน แต่เป็นเพรำะท่ำนแสดงไปตำมมติของ
ภำณกำจำรย์ (อำจำรย์ผู้สวดหรือกล่ำวสอน) แห่งนิกำยนั้น.  

อย่ำงไรก็ตำม พระอรหันต์ผู้ทรงปฏิสัมภิทำ เป็นผู้ทรงคุณสูงสุด เป็นผู้อยู่ร่วมสมัยกับ
พระองค์มำกที่สุด จับแต่ครั้งพระองค์ยังทรงด ำรงอยู่ทีเดียว จะเห็นได้ว่ำ ไม่ว่ำจะเป็น              
อรรถกถำนิกำยใดๆ ก็ตำมต่ำงก็กล่ำวไว้ตรงกันว่ำ อยู่ในยุคเดียวกับพระองค์ทั้งสิ้น และ
โดยเฉพำะอรรถกถำสังยุตตนิกำยถึงกับระบุว่ำ ปฏิปทำที่เป็นไปเพื่อบรรลุปฏิสัมภิทำ เหมำะ
ส ำหรับภิกษุผู้ด ำรงอยู่ในครั้งพุทธกำล. 

ตำมหลักฐำนที่กล่ำวมำนี้ แม้ว่ำ พระอรหันต์ผู้ทรงคุณพิเศษ  กล่ำวคือ ปฏิสัมภิทำ 
และอภิญญำ ๖ ในปัจจุบันนี้ (พ.ศ. ๒๕๕๔) จะไม่ปรำกฏแล้ว แต่กระนั้น พระอรหันต์
ประเภทวิชชำ ๓ และสุกขวิปัสสก ก็ยังด ำรงอยู่ แม้พระอริยบุคคลเบื้องต่ ำกว่ำนั้น ก็ยัง
ปรำกฏอยู่ จะป่วยกล่ำวไปใยถึงปฏิบัติศำสนำ กล่ำวคือ สิกขำทั้ง ๓ อันเป็นปฏิปทำเพื่อ
บรรลุปฏิเวธศำสนำ ย่อมปรำกฏอยู่แท้ทีเดียว. ควรที่เรำพุทธศำสนิก จะได้บำกบั่นบ ำเพ็ญ
สิกขำ ๓ อันเป็นปัจจัยใกล้ชิดเพื่อปฏิเวธนั้น ไม่ควรท้อแท้ว่ำ ในศำสนำพระโคตมพุทธเจ้ำนี ้
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ปฏิเวธเสื่อมสิ้นแล้ว. อนึ่ง แม้ทำยก ผู้ใคร่เข้ำไปใกล้พระอริยเจ้ำ ควรจะท ำควำมร่ำเริง 
บันเทิง ถึงควำมขวนขวำยในอันที่บ ำเพ็ญทักขิณำทำนในพระศำสนำนี้สบืไป เพรำะเป็นที่
ประจักษ์ตำมหลักฐำนว่ำ แม้ในปัจจุบันพระอริยเจำ้ ก็ยังมีอยู่นั่นเทียว. 

 
กถาว่าด้วยอธิคมอันตรธาน จบ 
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๒) ปฏิบัติอันตรธาน  

กำรอันตรธำนแห่งปฏิบัตสิัทธรรม 

 ค ำว่ำ ปฏิปัตติ มีควำมหมำยว่ำ  
 ปฏิปชฺชน  ปฏิปตฺติ, สิกฺขตฺตยสมำโยโคฯ ปฏิปชฺชิตพฺพโต วำ ปฏิปตฺติฯ  
 กำรปฏิบัติ ชื่อว่ำ ปฏิปัตติ กล่ำวคือ กำรประพฤติไตรสิกขำให้ร่วมกัน, อีกนัยหนึ่ง 
พระสัทธรรมนี้เรียกว่ำ ปฏิปัตติ เพรำะเป็นสิ่งที่ศำสนิกพึงประพฤติปฏิบัติ. เอกก.อัง. ฏี. 
 ปฏิปทาต ิ ปฏิเวธำวหำ ปุพฺพภำคปฏิปทำฯ ปฏิบัติ ได้แก่ ปฏิปทำ (เหตุให้บรรลุ
ปฏิเวธ) อันเป็นเบื้องต้น อันน ำปฏิเวธมำให้ ที.ปำ.ฏ.ี  
 คัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถำเอกกนิบำตกล่ำวถึงปฏิปัตติอันตรธำน ว่ำ 

 เมื่อภิกษุไม่สำมำรถท ำฌำน วิปัสสนำ มรรคและผล ให้เกิดขึ้น จะรักษำได้ก็แต่เพียง
จตุปำริสุทธิศีล. ครั้นกำลล่วงไปๆ เหล่ำภิกษุพำกันคิดว่ำ พวกเรำจะรักษำศีลให้บริบูรณ์, จะ
ประกอบควำมเพียร, (แต่) พวกเรำไม่สำมำรถบรรลุมรรคผลได้, กำรบรรลุอริยธรรมหำได้มี 
ในกำลบัดนี้แล้ว” ดังนี้ ก็ถึงควำมท้อแท้ล้ำลง มำกด้วยควำมเกียจคร้ำน มิได้ตักเตือนกันและ
กันให้ระลึกได ้หำได้มีควำมเดือดร้อน (เพรำะกำรต้องอำบัติ) ไม่๑๗, แต่นั้นมำ จึงได้เหยียบย่ ำ
ข้อวัตรปฏิบัติอันเป็นอภิสมำจำร๑๘. ครั้นกำลล่วงไปอีก ก็ต้องอำบัติปำจิตตีย์และถุลลัจจัย, 
แต่นั้น จึงต้องอำบัติหนัก. ปำรำชิกเท่ำนั้น ที่ด ำรงอยู่. เมื่อภิกษุผู้รักษำอำบัติปำรำชิก ๑๐๐ 
หรือ ๑๐๐รูป ยังธ ำรงอยู่ ปฏิบัติศำสนำ จะชื่อว่ำ ได้อันตรธำนไม่๑๙. แต่เมื่อภิกษุรูปสุดท้ำยมี
ศีลท ำลำยหรือสิ้นชีวิตไป จึงเป็นอันว่ำ อันตรธำน. ปฏิปัตติอันตรธำน เป็นเช่นดังว่ำมำนี้.   
 คัมภีร์สุมังคลวิลำสินี กล่ำวถึงปฏิบัติอันตรธำน ดังนี้ว่ำ 

                                                           
๑๗  ฏีกำว่ำ ถึงจะรู้ว่ำ มโีทษในพวกภิกษุด้วยกัน ก็หำไดต้ักเตือนให้ระลึกได้ไม่, มิได้ท ำให้ควำมเดือดร้อนใจเกิดขึ้นไม่. 
แต่บำงแหง่มีปำฐะว่ำ อสกฺกจฺจจำริโน โหนตฺิ ควำมก็ว่ำ มไิด้เป็นผู้เคำรพ ในสิกขำบทบัญญตัิ เพรำะตนเป็นผู้หละหลวม
(ในสิกขำบทบญัญัติ) 
๑๘ บำลีว่ำ ขุททำนขุุททก ซึ่งในทีน่ี้หมำยถึง วัตรและข้อธรรมเนยีมปฏิบัต ิที่เรียกวำ่ อภิสมำจำรกิวัตร. โทษในกำรล่วง
ละเมิดมีเพียงทุกกฏและทพุภำสติ. มไิด้หมำยถงึ สิกขำบทเล็กน้อย มีสังฆำทิเสสเป็นต้น เพรำะในวรรคต่อไปท่ำน
กล่ำวถึงกำรล่วงละเมิดอำบตัิปำจิตตยี์ซึ่งจัดว่ำมโีทษน้อยที่สุดในบรรดำสิกขำบทที่เป็นส่วนของอำทิพรหมจริยกศีล 
กล่ำวคือสิกขำบทบญัญัตทิี่มำในพระปำติโมกข์อันเป็นส่วนเบื้องต้นของพรหมจรรย์. อย่ำงไรก็ตำม   ในอำคตสถำนอืน่ 
ค ำว่ำ ขุททำนุขทุทก หมำยถึง อำบัติทั้งปวงที่นอกจำกปำรำชิก ๔.  
๑๙

 ค ำนี้ท่ำนกล่ำวไว้โดยภิกษจุ ำนวนมำกเข้ำไว้. ควำมจริง ภิกษมุำตรว่ำจะมีจ ำนวนเพียงไม่กี่รูปก็ดี หรือจะมีเพยีงรูป
เดียวเท่ำนั้นก็ดี ที่ยงัไมต่้องอำบตัิที่สุด ปฏิบัติศำสนำ ก็จะไดช้ื่อว่ำ อันตรธำนไป กห็ำไม่.  
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อนึ่ง ถึงสองปิฎกคือพระอภิธรรมและพระสุตตันตปิฏก อันตรธำนไปก็ตำม แต่เมื่อ
พระวินัยปิฎกยังด ำรงอยู่ พระศำสนำชื่อว่ำ ยังด ำรงอยู่. เมื่อคัมภีร์ปริวำรและขันธกะ ๒๐ 
อันตรธำนไป แต่เมื่อวิภังค์ทั้งสอง ๒๑ยังคงด ำรงอยู่ พระศำสนำ ก็ยังคงด ำรงอยู่. เมื่อวิภังค์ทั้ง
สองอันตรธำน แต่มำติกำยังด ำรงอยู่ ก็ยังชื่อว่ำ ด ำรงอยู่นั่นเทียว. เมื่อมำติกำ อันตรธำน แต่
ปำติโมกข์ บรรพชำและอุปสมบท ยังด ำรงอยู่ พระศำสนำย่อมด ำรงอยู่.๒๒ ส่วนลิงค์ (เพศ) 
ย่อมเป็นไปสิ้นกำลช้ำนำน. ก็ ผู้สืบเชื้อสำยแห่งสมณะผ้ำขำว (เสตวัตถสมณวงศ์) มิอำจจะ
ธ ำรงศำสนำไว้ได้ นับแต่ครั้งกำลแห่งพระกัสสปพุทธเจ้ำแล้ว. พระศำสนำ ด ำรงอยู่สิ้นพันปี 
โดยมีพระอรหันต์ผู้บรรลุปฏิสัมภิทำ, ด ำรงอยู่สิ้นพันปี (ต่อไป) โดยมพีระอรหันต์ผู้บรรลุ
อภิญญำ ๖, ด ำรงอยู่สิ้นพันปี (ต่อไป) โดยมีพระอรหันต์ผู้บรรลุวิชชำ ๓, ด ำรงอยู่สิ้นพันปี 
(ต่อไป) โดยมีพระอรหันต์ ผู้เป็นสุกขวิปัสสก, ด ำรงอยู่สิ้นพันปี โดยมีพระปาติโมกข์.๒๓ 
นับตั้งแต่พระอริยะรูปสุดท้ำยได้แทงตลอดสัจจะ, นับตั้งแต่ภิกษุรูปสุดท้ำยได้ท ำลำยศีล 

                                                           
๒๐ ปัจจุบัน เรียกว่ำ มหำวรรคและจูฬวรรค ซึ่งแสดงวัตรต่ำงๆและสิกขำบทย่อยๆ ซึ่งท่ำนแบง่ออกเป็นกลุ่มๆ เรียกวำ่ 
ขันธกะ เช่น กฐินขันธกะ เป็นตน้. 
๒๑ ปัจจุบัน เรยีกว่ำ มหำวิภังค์ ที่แสดงสิกขำบททีม่ำในพระปำติโมกข์ซึ่งประกอบด้วยภิกขวุิภังคแ์ละภิกขุนีวิภังค์. 
๒๒ฏีกำของสูตรนี้อธิบำยว่ำ "เมื่อมำติกำคือสิกขำบทพระบำฬีซึง่เปน็ไปโดยนัยว่ำ โย ปน ภิกขฺู เมถุน  ธมมฺ  ปฏิเสเวยยฺ  
เป็นต้น (หมำยควำมว่ำ มำติกำ ได้แก่ ตัวสิกขำบทนั่นเอง ท่ำนเรียกว่ำ มำติกำ เพรำะเป็นใจควำมส ำคัญของสิกขำบท
พระบัญญตัิ ดุจเดียวกับ มำติกำพระอภิธรรมมีกุสลำ ธมมฺำ เปน็ต้น. มำติกำในพระวินัย แยกเป็น ๒ คือ ภิกษุมำติกำ
และภิกษุนีมำติกำ ) เมื่อปำตโิมกข์ กล่ำวคือ นทิำนุทเทส , บรรพชำและอุปสมบทยงัด ำรงอยู่ ศำสนำก็ชี่อว่ำยังด ำรงอยู่. 
(ควำมจรงิ ถึงมำติกำ หมำยถึง ปำติโมกข์นั่นเอง ก็ตำม แต่กระนั้น ค ำว่ำ ปำติโมกข์ในที้นี้ คือ นิทำนุทเทสเท่ำนั้น 
ควำมจริง พระปำตโิมกข์ประกอบไปด้วยอุทเทส ๕ คือ ๑) นิทานุทเทส ซึ่งเป็นส่ิงทีแ่สดงขึ้นเป็นปุพพกจิก่อนสวด    
อุทเทสอื่น ๒) ปาราชิกกุทเทส ๓) สังฆาทิเสสุทเทส ๔) อนิยตุทเทส ๕) วิตถารุทเทส คอื รำยละเอียดนั่นแหละ
เรียกว่ำอุทเทสที่ยกขึ้นมำแสดง แต่ในที่นี้ เมื่อมำติกำกล่ำวคือทุเทสทั้ง ๔ อันตรธำน แต่ถ้ำยงัเหลือนิทำนนุทเทส ก็ชื่อ
ว่ำ ศำสนำยังไม่อันตรธำน.)  อีกนัยหนึ่ง เมื่อปำตโิมกข์ยังธ ำรงอยู่ นั่นเทียว บรรพชำและอุปสมบท ย่อมธ ำรงอยู่ ฉันใด
,เมื่อบรรพชำและอุปสมบททั้งสองธ ำรงอยู่ ปำติโมกข์ ย่อมธ ำรงอยู่ฉันนั้น เพรำะเมื่อทัง้สองนี้ ไม่มี ปำติโมกข์ก็ไมม่ี. 
เพรำะเหตุนั้น ทั้งสำมประกำรนี ้ชื่อว่ำ เป็นเหตใุห้พระศำสนำด ำรงอยู่. เพรำะฉะนั้น ท่ำนจึงว่ำ เมื่อปำตโิมกข์, บรรพชำ
และอุปสมบทด ำรงอยู่ ศำสนำชือ่ว่ำ ด ำรงอยู่. อีกนัยหนึ่ง ปำตโิมกขม์ีอุปสัมปทำเป็นที่อำศัย เพรำะผู้ที่ไม่ได้อุปสมบทก็
หำได้ต้องกำรไม่, ส่วนอุปสมบท ก็มีบรรพชำเป็นที่อำศยั เพรำะเหตุนั้น เมื่อปำตโิมกขม์ีอยู ่ ก็ดี เมื่อบรรพชำและ
อุปสมบทมขีึ้น เพรำะกำรมีปำตโิมกข์นั้น  ก็ดี ศำสนำชื่อว่ำ ด ำรงอยู่. 
๒๓

 จริงอยู่ ค ำว่ำ ปำติโมกข์ มี ๒ คือ โอวำทปำตโิมกข์ ได้แก่ คำถำทั้งหลำยเริม่ด้วย ค ำวำ ขนฺตี ปรม  ตโต ตีติกขฺำ และ
อำณำปำติโมกข์ ไดแ้ก่ พระบำฬีที่เป็นสิกขำบทบัญญัติทีท่รงตัง้เป็นพุทธอำณำ. ในที่นี้ ได้แก่ อำณำปำติโมกข์. 
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ศำสนำ ชื่อว่ำ ย่อมเป็นอันจบสิ้นลง.๒๔ จับแต่นั้น กำรอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้ำพระองค์อื่น ก็
มิได้ถูกธรรมชำติใดๆ ขัดขวำง.๒๕ 
 โดยนัยของอรรถกถำนี้ ปฏิปัตติอันตรธำน ก็คือกำรอันตรธำนของปำติโมกข์ 
บรรพชำและอุปสมบท อนัจะมีในล ำดับแห่งปริยัตอิันตรธำน ซึ่งต่ำงจำกอรรถกถำเอกกนิบำต
ดังกล่ำวข้ำงต้นเล็กน้อย. 
 สังยุตตอรรถกถำกล่ำวถึงเรื่องนี้ไว้ว่ำ  

 จริงอยู่ ในปฐมโพธิกำล (หลังกำรตรัสรู้ได้ไม่นำน) ภิกษุทั้งหลำยบ ำเพ็ญข้อปฏิบัติอัน
เหมำะสมแก่ปฏสิัมภิทำทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์ได้. ๒๖ 

 เมื่อกำลผ่ำนไป เมื่อไม่สำมำรถบ ำเพ็ญข้อปฏิบัติอันควรแก่ปฏิสัมภิทำ ๔ ให้บริบูรณ์ 
จักบ ำเพ็ญข้อปฏิบัติอันเหมำะสมแก่อภิญญำ ๖ ให้บริบูรณ์,  

 เมื่อไม่สำมำรถบ ำเพ็ญขอ้ปฏิบัติอันควรแก่อภิญญำ ๖ ให้บริบูรณ์ จักบ ำเพ็ญข้อ
ปฏิบัติอันเหมำะสมแกว่ิชชำ ๓.  

 เมื่อไม่สำมำรถบ ำเพ็ญขอ้ปฏิบัติอันควรแก่วิชชำ ๓ ให้บริบูรณ์ จักบ ำเพ็ญข้อปฏิบัติ
อันเหมำะสมแก่พระอรหตัตผลเท่ำนั้น. 

 เมื่อกำลผ่ำนไป เมื่อไม่สำมำรถบ ำเพ็ญข้อปฏิบัติอันควรแก่พระอรหัตผลให้บริบูรณ์ ก็
จักบ ำเพ็ญข้อปฏิบัติอันควรแก่พระอนำคำมิผลให้บริบูรณ์. 

 เมื่อไม่สำมำรถบ ำเพ็ญขอ้ปฏิบัติอันควรแก่อนำคำมิผล ให้บริบูรณ์ จักบ ำเพ็ญข้อ
ปฏิบัติอันเหมำะสมแก่พระสกทำคำมิผลให้บริบูรณ์. 

                                                           
๒๔

 ค ำว่ำ จบสิ้นลง หมำยควำมวำ่ หลังจำกพระปำตโิมกข์ส้ินสุดลง ศำสนำชื่อว่ำ พินำศไป โดยกล่ำวถึงควำมท ำลำย
สองประกำรคือแห่งกำรแทงตลอดและศีลของภิกษุรูปสุดท้ำยพรอ้มกัน กล่ำวคือ ปฏิเวธศำสนำ พินำศ หลังจำกกำรแทง
ตลอดแห่งภิกษุรูปสุดท้ำย, ปฏบิตัิศำสนำเป็นอันพินำศไป หลังจำกกำรท ำลำยแห่งศีลของภิกษุรปูสุดท้ำย.   
๒๕

 หมำยถึง หลังจำกน้ีไป สำมำรถมีพระสัมมำสัมพทุธเจ้ำพระองค์ใหม่เกิดขึ้นได้. โดยนัยนี้ ปฏิบัติอันตรธำน เป็น
ปรำกฏกำรณ์ที่ก ำหนดควำมส้ินสุดของค ำสอนของพระพุทธเจ้ำพระองค์หนึ่งทีเดียว ตำมทีฏ่ีกำของสูตรนี้กล่ำวไว้ ดังนี้
ว่ำ "เพรำะศำสนำส้ินสุดลง โดยกำรอันตรธำนแห่งปฏบิัติ ควำมเกิดขึ้น กำรได้กำรหยั่งลง ย่อมมแีก่พระพุทธเจ้ำ
พระองค์อื่น.  ถึงท่ำนจะกล่ำววำ่ ปริยัติจะเป็นข้อก ำหนดแห่งกำรตั้งอยู่ของศำสนำก็ตำม แต่อย่ำงไรก็ตำม ปริยัติ มี
ปฏิบัติเป็นเหตุ (เหมือนกัน) ดังนั้น เมื่อปฏิบตัิไมม่ี ปรยิัต ิจะไมเ่ป็นอันตั้งอยู่ เหมือนอย่ำงปฏิเวธ เช่นกัน เพรำะฉะนั้น 
ปฏิบัติอันตรธำน ก็เป็นเหตุกำรณ์พิเศษส ำหรับกำรล่มสลำยของพระศำสนำ". 
๒๖

 ในฏีกำอธิบำยว่ำ ปฏิปทำของภิกษุผู้เป็นไปอยูใ่นชว่งปฐมโพธกิำลนั่นเอง เป็นอันเหมำะสมต่อปฏิสัมภิทำ ที่จะเป็น

เหตุน ำมำซึง่ควำมเป็นผู้บรรลุปฏิสัมภิทำได ้ เพรำะเว้นจำกกำรตั้งตนไวถู้กต้องและมีบญุอันท ำไว้แล้วนั้น คุณเช่นนั้น
ย่อมไม่มี. (หมำยควำมว่ำ บญุเก่ำอันเป็นมูล ส่งผลมำให้เป็นบคุคลผู้เป็นไปอยู่ในช่วงปฐมโพธกิำล และกำรปฏิบัติตน
อย่ำงเหมำะสม ย่อมมผีลโดยตรงต่อกำรบรรลุปฏิสัมภทิำ-สมภพ) 
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  เมื่อไม่สำมำรถบ ำเพ็ญข้อปฏิบัติอันควรแก่พระสกทำคำมิผล ให้บริบูรณ์ จักบ ำเพ็ญ
ข้อปฏิบัติอันเหมำะสมแก่พระโสดำปัตติผลให้บรบิูรณ์. 

 ก็ในกำลใด เมื่อเหล่ำภิกษุไม่สำมำรถบ ำเพ็ญปฏิปทำอันควรแม้แก่พระโสดำบัตติผล
ให้บริบูรณ์ จักด ำรงอยู่ในคุณเพียงแค่ควำมหมดจดแห่งศีลเท่ำนั้น, ในกำลนั้น ปฏิบัติ
สัทธรรมจักมีชื่อว่ำ อันตรธำน.”๒๗ 
 ในอรรถกถำอัฏฐกนิบำต อังคุตรนิกำยและอรรถกถำขันธกะ วินัยปิฎก ไม่ได้กล่ำวถึง
ปฏิบัติสัทธรรมอันตรธำนไว้ แต่ในคัมภีร์สำรัตถทีปนี ฏีกำพระวินัย ได้กล่ำวถึงควำมเป็นไป
ของลิงค์หรือเพศภิกษุเท่ำนั้นที่เป็นไปสืบต่อจำกที่ปริยัติอันตรธำน โดยนัยนี้ถือว่ำ ปฏิบัติ
สัทธรรมได้อันตรธำนไปก่อนหน้ำที่ปริยัติสัทธรรมจะอันตรธำน รำยละเอียดในเรื่องนี้จะยกไป
กล่ำวในเรื่องของลิงคอันตรธำน.  
 จำกอรรถกถำทั้งสำมแหง่ที่ยกมำแสดงนี้ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  
คัมภีร์ คุณธรรมสุดท้ายก่อนอันตรธาน๒๘ จุดที่อันตรธาน๒๙ เหลือ 
วิ.อ.จู.,อัง.อัฏฐ.อ.  ไม่ได้แสดงไว้ ไม่ได้แสดงไว้  

ที.ปา.อ. ปำติโมกข์,บรรพชำและอุปสมบท ศีลของภิกษุรูปสุดท้ำยแตก
ท ำลำย 

เพศ 

อัง. เอก.อ. ไม่สำมำรถท ำฌำน มรรค ผล วิปัสสนำ 

เกิดขึ้น รักษำได้เฉพำะปำรำชิก ๔ 

ศีลของภิกษุรูปสุดท้ำยแตก
ท ำลำย 

เพศ 

สัง.นิ.อ. เพียงรักษำศีลให้บริสุทธิ์ ไม่อำจท ำปฏิปทำที่ให้เกิด
โสดำปัตติมรรคคือวิปัสสนำ 

ศีล 

 
 

กถาว่าด้วยปฏิบัติอันตรธาน จบ 

 
 
 
 
 

                                                           
๒๗

 ด้วยค ำนี้ เป็นอันแสดงว่ำ ปฏบิัติสัทธรรมเท่ำนั้นเป็นปฏิปทำเบื้องต้นอันใกล้ชิดกบัอริยมรรค. โดยนัยนี้ ถือเอำวำ่ 
เพียงแคศ่ีลอันหมดจดไม่สำมำรถด ำรงปฏิปัตติศำสนำให้อยู่ได ้ ครั้นปฏิปทำที่มำกกว่ำศีลกล่ำวคือกำรเจริญวิปัสสนำ
กรรมฐำนหมดไป ปฏิบัติสัทธรรมชื่อว่ำ อันตรธำน. 
๒๘ หมำยถงึ คุณธรรมอย่ำงมำกทีภ่ิกษุพึงได้รับก่อนหน้ำทีจ่ะเกิดเหตุกำรณ์ปฏิบตัิอันตรธำน. 
๒๙ หมำยถงึ จุดที่เป็นปฏิบัติอันตรธำน เช่น ศีลแตกท ำลำย หรือ วปิัสสนำไม่เกิด ก็เรียกว่ำปฏิบตัิอันตรธำน. 
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๓) ปริยัติอันตรธาน  
กำรอันตรธำนแห่งปริยัติ 

 อรรถกถำเอกกนิบำต อังคุตรนิกำย ให้ค ำจ ำกัดควำมของปริยัติและกล่ำวถึงปริยัติ
อันตรธำนไว้ดังต่อไปนี ้
 ค ำว่ำ ปริยัติ หมำยถึง พระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎก หรือพระบำฬีและอรรถกถำ. 
พระบำฬีและอรรถกถำนั้น ด ำรงอยู่เพียงใด, ปริยัติ ชื่อว่ำ ยังบริบูรณ์อยู่เพียงนั้น, เมื่อกำล
ผ่ำนไป ๆ พระรำชำและพระยุพรำช มิได้ตั้งอยู่ในธรรม, เมื่อพระรำชำและพระยุพรำชไม่
ตั้งอยู่ในธรรม อ ำมำตย์แห่งพระรำชำเป็นต้น กย็่อมเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม. ต่อมำชำวแว่น
แคว้นชำวชนบทก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเช่นกัน. เพรำะมนุษย์เหล่ำนั้นไมต่ั้งอยู่ในธรรม ฝน 
ก็มิได้ตกโดยชอบ (มิได้ตกต้องตำมฤดูกำล). แต่นั้น กำรเพำะปลูกก็มิได้ประสบผลส ำเร็จ. 
เมื่อกำรเพำะปลูกไม่ส ำเรจ็ ทำยกผู้ถวำยปัจจัย ก็มิอำจจะถวำยปัจจัยแก่ภิกษุสงฆ์. ภิกษุ
ทั้งหลำย เมื่อล ำบำกด้วยปัจจัยทั้งหลำย ก็มิอำจจะสงเครำะห์อันเตวำสิก. เมื่อกำลผ่ำนไปๆ 
ปริยัติ ย่อมเสื่อม, ไม่มีใครทรงจ ำไว้โดยเกี่ยวกับอรรถ (คืออรรถกถำ). ทรงจ ำได้เพียงพระ
บำฬีเท่ำนั้น. เมื่อกำลผ่ำนไปตำมล ำดับ ถึงพระบำฬี ก็ไม่อำจทรงไว้ได้. พระอภิธรรมปิฎก 
จะเสื่อมไปเป็นล ำดับแรก. พระอภิธรรมปิฎกนั้น เมื่อเสื่อม ย่อมเสื่อมตั้งแต่ปกรณ์สุดท้ำย.๓๐ 
จริงอยู่ ปกรณ์มหำปัฏฐำน ย่อมเสื่อมเป็นล ำดับแรกทีเดียว. เมื่อปัฏฐำนมหำปกรณ์นั้นเสื่อม
ไปแล้ว ยมก, กถำวัตถุ, ปุคคลบัญญัติ ธำตุกถำ วิภังค์ ธรรมสังคหะ (ธัมมสังคณี) ย่อมเสื่อม 
(เป็นล ำดับไป). 
 เมื่อพระอภิธรรมปิฎกเสือ่มไปแล้ว พระสุตตันตปิฎก  ย่อมเสื่อมจ ำเดมิแต่ยอดสุด. 
จริงอยู่ อังคุตตรนิกำย ย่อมเสื่อมก่อน.  ในอังคุตรนิกำยแม้นั้น เอกำทสกนิบำตเสื่อมก่อน, 
แต่นั้น ทสกนิบำต จึงเสื่อม, แต่นั้น นวกนิบำต ฯลฯ เอกกนิบำต ย่อมเสื่อมเป็นล ำดับไป. เมื่อ
อังคุตตรนิกำยเสื่อมแล้ว สังยุตตนิกำยย่อมเสื่อม จ ำเดิมแต่ยอดสุด.   จริงอยู่  มหำวรรค 
ย่อมเสื่อมเป็นล ำดับแรก ต่อจำกนั้น สฬำยตนวรรค ขันธวรรค นิทำนวรรค และสคำถวรรค 
ย่อมเสื่อมเป็นล ำดับไป. เมื่อสังยุตตนิกำยเสื่อมไปแล้ว มัชฌิมนิกำยย่อมเสื่อมแตสุ่ดท้ำย. 
จริงอยู่ อุปริปัณณำสก์ ย่อมเสื่อมก่อน, แต่นั้น มัชฌิมปัณณำสก์และมูลปัณณำสก์ย่อมเสื่อม
ไปตำมล ำดับ. เมื่อมัชฌิมนิกำยเสื่อมแล้ว แต่นั้น ทีฆนิกำย ย่อมเสื่อม จับแต่สุดท้ำยขึ้นมำ. 
จริงอยู่ ปำถิกวรรคย่อมเสื่อมเป็นล ำดับแรก ต่อมำ มหำวรรค และ สีลขันธวรรคย่อมเสื่อมไป

                                                           
๓๐

 ในฏีกำอธิบำยว่ำ อุปริโต ปฏฺฅำย คือ นับจำกสูงสุด โดยนัยนี ้ พึงทรำบเป็นกำรกล่ำวโดยรุกขำรูฬหนัย นัยเหมือน
กำรขึ้นต้นไม ้คัมภีร์ปัฏฐำน ถือว่ำ อยู่ข้ำงบนสุด เพรำะยังขึ้นไปไม่ถึง เหมือนกับยอดไม้ที่ยงัปนีขึ้นไม่ถงึ แม้ที่เหลือก็มี
นัยนี้. 
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เป็นล ำดับ อย่ำงนี้แหละ. เมื่อทีฆนิกำยเสื่อมไป พระสุตตันตปิฎก ชื่อวำ่เป็นอันเสื่อมแล้ว. 
ส่วนชำตกและพระวินัยปฎิกเท่ำนั้น ยังธ ำรงอยู่. ภิกษุผู้มีควำมละอำยเท่ำนั้น ย่อมทรงพระ
วินัยปิฎกไว้. ส่วนภิกษุผู้ปรำรถนำแต่ลำภ คิดว่ำ "เมื่อเรำกล่ำวพระสูตรอยู่ ชนผู้ก ำหนดได้
ย่อมไม่มี (ไม่มีใครฟังรู้เรื่อง)" ดังนี้ ย่อมทรงเฉพำะชำตกไว้นั่นเทียว. เมื่อกำลผ่ำนไป ถึง
ชำดก ภิกษุเหล่ำนั้น ก็ไม่อำจทรงไว้ได้. เมื่อเป็นเช่นนี้ ในบรรดำชำดกเหล่ำนั้น เวสสันตร
ชำดก ย่อมเสื่อมเป็นล ำดับแรก. ต่อจำกนั้น ปุณณกชำดก (วิธุรชำดก ?) และมหำนำรทชำดก 
ย่อมเสื่อมโดยปฏิโลม (ทวนล ำดับจำกท้ำยมำหำต้น) เพรำะฉะนั้น อปัณณกชำดก ย่อมเสื่อม
เป็นล ำดับสุดท้ำย. เมื่อชำดกเสื่อมไป พระวินัยปิฎกนั่นเทียว ที่ยังธ ำรงอยู่ ด้วยประกำรฉะนี้.  
 เมื่อกำลผ่ำนไป แม้วินัยปิฎก ย่อมเสื่อมนับจำกสุดท้ำย. จริงอยู่ ปริวำรย่อมเสื่อมเป็น
ล ำดับแรก, แต่นั้น คัมภีร์ขันธกะ ภิกขุนีวิภังค์ มหำวิภังค์ย่อมเสื่อมเป็นล ำดับไป เพรำะเหตุ
นั้น ภิกษุย่อมทรงไว้แต่เพียงแต่อุโปสถขันธะเท่ำนั้นนั่นเอง๓๑. แม้ในกำลนั้น ปริยัติ ก็ยังไม่ได้
ชื่อว่ำ เสื่อมไป. อนึ่ง แม้เพียงคำถำที่ประกอบด้วยสี่บำท ยังเป็นไปในมนุษย์ทั้งหลำย๓๒

เพียงใด, ปริยัติยังมิได้เสื่อมไปเพียงนั้นนั่นเทียว. ในกำลใด พระรำชำ มีพระรำชศรัทธำ 
เลื่อมใส ทรงรับสั่งให้น ำถุงบรรจุกหำปณะมูลค่ำ ๑๐๐๐ ตั้งในผอบทองค ำ บนกระพองช้ำง 
แล้วเที่ยวป่ำวประกำศไปในพระนครว่ำ “ผู้ที่รู้จักคำถำมี ๔ บำทซึ่งพระพุทธเจ้ำตรัสไว้นั้น จง
รับเอำกหำปนะมูลค่ำ ๑๐๐๐ นี้เถิด” ถึงกระนี้ ก็ยังไม่มีผู้รับเอำไว้ ทรงด ำริว่ำ “เมื่อประกำศ
เพียงครั้งเดียว อำจมีผู้ได้ยินบ้ำง ไม่มีผู้ได้ยินบ้ำง ดังนี้ จึงทรงให้ป่ำวประกำศต่อไปจนถึง ๓ 
ครั้ง ก็ยังไม่มีผู้รับเอำ พวกรำชบุรุษ จึงน ำถุงบรรจุกหำปนะ ๑๐๐๐ นั้นกลับเข้ำไปยังรำชสกุล
อีก, ในกำลนั้น ปริยัติ ย่อมเป็นอันว่ำ อันตรธำน. นี้ช่ือว่ำ ปริยัติอันตรธำน. 
 ส่วนในอรรถกถำทีฆนิกำย กล่ำวถึงเรื่องนี้ดังนี้ว่ำ 

 พระปริยัต ิ ได้แก่ พระไตรปิฎก. บรรดำปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธเหล่ำนั้น ปฏิเวธ 
และ ปฏิบัติ มีบ้ำง ไม่มีบ้ำง. จริงอยู่ ในกำลสมัยหนึ่ง ภิกษุผู้แทงตลอด (บรรลุ) มีอยู่จ ำนวน
มำก, เป็นผู้ที่จะถูกชี้นิ้วแสดงว่ำ ภิกษุผู้นี้เป็นปุถุชน (หำยำกจนแทบนับได้).  ในกำลครั้งหนึ่ง 
ชื่อว่ำ ภิกษุปุถุชน ไม่ได้มีเลย ในเกำะลังกำนี้. ถึงภิกษุผู้ท ำปฏิบัติศำสนำให้บริบูรณ์ บำง
ครำวก็มีมำก บำงครำวก็มีน้อย. ปฏิเวธและปฏิบัติ จึงมีบ้ำง ไม่มีบ้ำง ด้วยประกำรฉะนี้. ส่วน

                                                           
๓๑ ในฏีกำระบวุ่ำ ได้แก่ วินยมำติกำหรือพระบำฬีปำตโิมกข์อุทเทส ที่กล่ำวไว้ในตอนปฏิปัตติอนัตรธำนนั่นเอง (ข้อ 
๒๑) 
๓๒ ในฏีกำระบุว่ำ เฉพำะที่เป็นไปในมนุษย์เท่ำนั้น จงึจัดเป็นปรยิัตอิันตรธำน ส่วน ที่เป็นไปในเทวดำไม่จัดเป็นส ำคัญใน
ที่นี้. ที่ว่ำ ปริยัตใินเทวดำทั้งหลำย ได้แก ่พระสูตรเช่น อำฬวกปัญหำเป็นต้น. เกี่ยวกับอำฬวกปัญหำนี้ เป็นพระสูตรที่
พระผู้มีพระภำคเสด็จไปในวิมำนของอำฬวกยักษ์ ตรัสตอบปญัหำที่อำฬวกยักษ์ทูลถำม ดังนั้นจึงเป็น พระปริยตัิที่
เป็นไปในเทวโลก. 
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ปริยัติเป็นหลักต่อกำรตั้งอยู่แห่งพระศำสนำ. เพรำะบัณฑิตได้เล่ำเรียนพระไตรปิฎกแล้ว ย่อม
ท ำศำสนำทั้งสองให้บริบูรณ์. 

เปรียบเหมือนว่ำ พระโพธิสัตว์ของพวกเรำ ท ำอภิญญำ ๕ และสมำบัติ ๗ ให้เกิดขึ้น
แล้วในส ำนักของอำฬำรดำบส จึงได้ถำมวิธีบริกรรม (กำรจัดแจงตระเตรยีมเพื่อ) เนวสัญญำ
นำสัญญำยตนสมำบัติ. อำฬำรดำบสทูลว่ำ “ข้ำพระองค์ไม่รู้” ดังนี้. ต่อจำกนั้น พระองค์จึง
เสด็จไปยังส ำนักของอุทกดำบส เทียงเคียงคุณวิเศษที่ทรงบรรลุแล้ว ถำมวิธีบริกรรมเนว
สัญญำนำสัญญำยตนสมำบัติ, อุทกดำบสได้ทูลบอกแล้ว. พระมหำสัตว์ท ำเนวสัญญำนำ
สัญญำยตนฌำนนั้นให้ถึงพร้อมแล้ว ในขณะที่อุทกดำบสทูลจบทีเดียว ฉันใด, ภิกษุผู้มี
ปัญญำ ก็ฉันนั้น ครั้นได้เล่ำเรียนพระปริยัติแล้ว ย่อมท ำให้ปฏิบัติและปฏิเวธทั้งสองให้
บริบูรณ์ได้. เพรำะฉะนั้น ศำสนำจะเป็นด ำรงอยู่ได้ ก็เพรำะปริยัติตั้งอยู่. ก็ในกำลใด ปริยัติ
นั้นจะอันตรธำน, ในกำลนั้น อภิธรรมปิฎก จะเสื่อมสูญก่อน. ในอภิธรรมปิฎกนั้น                
คัมภีร์ปัฏฐำน จะอันตรธำนก่อนคัมภีร์อื่นทั้งปวง. ธรรมสังคณี จะเสื่อมสูญเป็นในที่สุด ไป
ตำมล ำดับ, ครั้นอภิธรรมปิฎกนั้น อันตรธำนแล้ว ปิฎกทั้งสองยังธ ำรงอยู่ ศำสนำ ยังเป็น
ตั้งอยู่นั่นเทียว. 
 ในปิฎกอีกสองนั้น เมื่อพระสุตตันตปิฎกจะอันตรธำน อังคุตรนิกำย ย่อมเสื่อมจ ำเดิม
แต่เอกำทสกนิบำตไปจนถึงเอกกนิบำต. ในล ำดับแห่งอังคุตรนิกำยนั้น สังยุตตนิกำย ย่อม
อันตรธำน จ ำเดิมแต่จกักเปยยำล ไปจนถึงโอฆตรณสูตร. ในล ำดับแห่งสังยุตตนิกำยนั้น 
มัชฌิมนิกำย ย่อมเสื่อมจ ำเดิมแต่อินทริยภำวนสูตรไปจนถึงมูลปริยำยสูตร. ในล ำดับแห่ง
มัชฌิมนิกำยนั้น ทีฆนิกำย ย่อมอันตรธำน จ ำเดิมแต่ทสุตตรสตูรไปจนถึงพรหมชำลสูตร. 
ค ำถำมซึ่งปัญหำหนึ่งบ้ำง สองปัญหำบ้ำง ย่อมเป็นไปเนิ่นนำน, ค ำถำมนั้นย่อมไม่อำจทรง
พระศำสนำไว้ได้ เหมือนอย่ำงสภิยปุจฉำและอำฬวกปุจฉำ. ได้ยินว่ำ ปัญหำสองนั้น อันอยู่ใน
ระหว่ำง  ซึ่งเป็นไปในกำลแห่งพระกัสสปพุทธเจ้ำ ไม่สำมำรถทรงพระศำสนำไว้ได้. 
 อนึ่ง ถึงเมื่อปิฎกทั้งสอง อันตรธำนแล้ว ถ้ำวินัยปิฎก ยังด ำรงอยู่ศำสนำ ย่อมด ำรงอยู่. 
เมื่อปริวำรและขันธกะ อันตรธำนไปแล้ว ถ้ำวิภังค์ทั้งสอง ด ำรงอยู่ ศำสนำชื่อว่ำ ด ำรงอยู่. 
เมื่อวิภังค์ทั้งสองอันตรธำนไปแล้ว แต่ถ้ำมำติกำ ด ำรงอยู่ ศำสนำก็ชื่อว่ำ ด ำรงอยู่นั่นเทียว. 
เมื่อมำติกำ อันตรธำนแล้ว แต่ถ้ำปำติโมกข์บรรพชำและอุปสมบทยังด ำรงอยู่ ศำสนำชื่อว่ำ 
ยังด ำรงอยู่. ลิงค์ (เพศภิกษุ) ย่อมเป็นไปสิ้นกำลช้ำนำน. ก็ วงศ์สมณะผู้นุ่งผ้ำขำว ไม่
สำมำรถทรงพระศำสนำ จ ำเดิมแต่กำลแห่งพระกัสสปพุทธเจ้ำแล้ว. พระศำสนำ ด ำรงอยู่สิ้น
พันปี โดยมีพระอรหันต์ผู้บรรลุปฏิสัมภิทำ, ด ำรงอยู่สิ้นพันปี (ต่อไป) โดยมีพระอรหันต์ผู้
บรรลุอภิญญำ ๖, ด ำรงอยู่สิ้นพันปี (ต่อไป) โดยมีพระอรหันต์ผู้บรรลุวิชชำ ๓, ด ำรงอยู่สิ้นพัน
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ปี (ต่อไป) โดยมีพระอรหันต์ ผู้เป็นสุกขวปิัสสก, ด ำรงอยู่สิ้นพันปี โดยมีพระปาติโมกข์
นับตั้งแต่พระอริยะรูปสุดท้ำยได้แทงตลอดสัจจะ, นับตั้งแต่ภิกษุรูปสุดท้ำยได้ท ำลำยศีล 
ศำสนำ ชื่อว่ำ ย่อมเป็นอันจบสิ้นลง. จับแต่นั้น กำรอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้ำพระองค์อื่น ก็
มิได้ถูกธรรมชำติใดๆ ขัดขวำง.๓๓ 

  ส่วนในอรรถกถาสังยุตนิกาย ระบุว่ำ  
 อนึ่ง ตรำบเท่ำที่พระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกยังเป็นไป ก็ไม่ควรจะกล่ำวว่ำ ศำสนำ
ได้อันตรธำนแล้ว. ปิฎกทั้งสำมจงตั้งอยู ่ก็ตำม, เมื่ออภิธรรมปิฎกอันตรธำน แม้ถ้ำที่เหลืออีก
สองยังตั้งอยู่ ก็ไม่ควรกล่ำวว่ำ ศำสนำ ย่อมอันตรธำน ดังนี้นั่นเทียว. เมื่ออภิธรรมปิฎกและ
สุตตันตปิฎกอันตรธำนแล้ว ถึงจะมีวินัยปิฎกเท่ำนั้นที่ตั้งอยู่ก็ตำม, แม้ในวินัยปิฎกนั้น ถึง
คัมภีร์ขันธกะและปริวำรอันตรธำนแล้ว ถ้ำเหลือเพียงอุภโตวิภังค์ ศำสนำ ก็ยังไม่ได้ชื่อว่ำ 
อันตรธำน. ถึงมหำวินัยอันตรธำน เหลือเพียงปำติโมกข์ทั้งสองเท่ำนั้นที่เป็นไป ศำสนำ ก็ยัง
ไม่อันตรธำนไปนั่นเทียว.๓๔ แต่เมื่อใดที่ปำติโมกข์ทั้งสองจักอันตรธำนไป, ทีนั้น ปริยัติ
สัทธรรมจักเป็นอันตรธำน. เมื่อปริยัติสัทธรรมอันตรธำนเสียแล้ว พระศำสนำจึงได้ชื่อว่ำ 
อันตรธำน. เพรำะเมื่อปริยัติอันตรธำน ปฏิบัติชื่อว่ำ ย่อมอันตรธำน, เมื่อปฏิบัติอันตรธำน 
อธิคม ย่อมอันตรธำน. เพรำะเหตุไร ?๓๕ เพรำะปริยัติเป็นปัจจัยแก่ปฏิบัติ, ปฏิบัติ เป็นปัจจัย
แก่อธิคม. ปริยัติเท่ำนั้น เป็นหลักส ำคัญแม้กว่ำปฏิบัติ (ในแง่ของกำรด ำรงอยู่ของพระ
ศำสนำ)๓๖ 

                                                           
๓๓

 ในฏีกำเห็นว่ำ ดว้ยค ำว่ำ นับแต่ศีลภิกษุรูปสุดท้ำยแตกท ำลำย ศำสนำจึงส้ินสุดลงนี้ ท่ำนอรรถกถำจำรย์ถึงจะกล่ำว
ว่ำ “ปริยัติเป็นหลักส ำคัญที่จะชีค้วำมด ำรงอยู่แห่งศำสนำ” ก็ตำม, แต่กระนั้น ปริยัต ิ ก็มีปฏบิัตเิป็นเหตุ เพรำะเหตุนั้น 
เมื่อปฏิบัติไมม่ี ปริยัตินั้นก็ไม่มทีี่รองรับได้ เหมือนอย่ำงปฏิเวธ เหมือนกัน, เพรำะเหตุนั้น กำรที่ปฏิบัติอันตรธำนไป จึง
เป็นเหตุของกำรส้ินสุดของพระศำสนำ ดังนี้แล้ว จงึแสดงว่ำ ศำสนำอันตรธำนน้ี ได้แก่ กำรส้ินสุดของธำตปุรินิพพำน. 
๓๔ ฏีกำอธิบำยว่ำ อนนฺตรหิตเมว อธิสีลสิกฺขำย  ฅิตสฺส อิตรสิกฺขำทฺวยสมฏฺุฅำปิตโตฯ พระศำสนำย่อมไม่อันตรธำนน่ัน
เทียว เพรำะปริยัติสัทธรรมซึ่งด ำรงอยู่ในอธศิีลสิกขำเป็นพื้นฐำนของสิกขำที่เหลือทั้งสองนอกน้ี. 
๓๕

 ฏีกำอธิบำยว่ำ กึ การณาติ เกน การเณน, อญฺญสฺมึ ธมฺเม อนฺตรหิเต อญญฺตรสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรธานํ วจุจฺตีต ิ      
อธิปฺปาโยฯ "กำรที่กล่ำววำ่ ธรรมอย่ำงหนึ่งไม่อันตรธำน ในเมื่อธรรมอีกอย่ำงหนึ่งอันตรธำน ขอ้น้ันเป็นเพรำะเหตุไร ? 
(หมำยควำมว่ำ ขณะที่ปฏิบัตแิละปฏิเวธ อันตรธำน แต่ปรยิัติกลับยังไม่อันตรธำน ข้อน้ันเป็นเพรำะเหตุไร ? ท่ำนจึงได้
วิสัชชนำว่ำ เพรำะปรยิัติเป็นปจัจัยต่อกำรปฏบิัต ิ เป็นต้นไว้. อย่ำงไรก็ตำม นีแ้ปลตำมปำฐะทีป่รำกฏในคัมภีร์. บทว่ำ 
อนนฺตรธำน  ถ้ำเป็น อนฺตรธำน  ก็จะได้ควำมไปอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ เมื่อธรรมอย่ำงหนึง่อันตรธำน เหตุไร ท่ำนจึงกล่ำวกำร
อันตรธำนของธรรมอีกอย่ำงหนึง่ - สมภพ) 
๓๖ คือว่ำ ปริยัติเป็นปจัจยัแก่ปฏบิัติ เพรำะได้แสดงล ำดับแห่งกำรปฏิบัติ โดยหมดส้ินไม่เหลือ. ปฏิบัติเป็นปัจจัยแก่
อธิคม เพรำะ (ปฏบิัติ) เป็นกำรแทงตลอด (บรรลุ) วิเสสลักขณะ. 
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 ถำม : ในกำลแห่งพระกัสสปะสัมมำสัมพุทธเจ้ำ มีภิกษุผู้ไม่ยินดีแม้แต่ศีล เป็นผู้ทุศีล 
นำมว่ำ กปิละ นั่งบนอำสนะจับพัดด้วยคิดว่ำ "จะแสดงปำติโมกข์" ดังนี้ ถำมข้ึนว่ำ "ผู้
ประพฤติในปำติโมกข์นี้ มีอยู่หรือไม่",๓๗ ครั้งนั้น ปำติโมกข์เป็นไปแก่ภิกษเุหล่ำใด, เพรำะ
กลัวต่อพระกปิละนั้น ภิกษุเหล่ำนั้นจึงไม่กล่ำววำ่ "เรำประพฤติ" ดังนี้แล้วกลับกล่ำวเสียว่ำ 
"มิได้ประพฤติ". ฝ่ำยพระกปิละนั้น วำงพัดแล้วจึงลุกจำกอำสนะหลีกไป, ในกำลนั้น พระ
ศำสนำของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ สิ้นสุดแล้ว มิใชห่รือ ?๓๘ 

 ตอบ : ถึงจะสิ้นสุดแล้ว ก็จริง, แต่กระนั้น พระปริยัติ ย่อมเป็นหลักส ำคัญโดยส่วน
เดียวนั่นเทียว. เหมือนอย่ำงว่ำ เมื่อคันของบ่อน้ ำใหญ่ยังแข็งแรงดี ไม่ควรกล่ำวว่ำ "น้ ำจักไม่
ขังอยู่" เมื่อมีน้ ำนั้น ดอกปทุมเป็นต้น ก็ไม่ควรกลำ่วว่ำ "จักไม่ผลิดอก" ฉันใด, เมื่อยังมีพระ
พุทธวจนะคือพระไตรปิฎก อันเป็นเช่นเดียวกับคันอันแข็งแรงแห่งบ่อน้ ำใหญ่ กุลบุตรผู้
บ ำเพ็ญข้อปฏิบัติให้บริบูรณ์ ผู้เป็นเช่นเดียวกับน้ ำในบ่อนั้น ก็ไม่ควรจะกล่ำวว่ำ "ไม่มี", เมื่อ
กุลบุตรเหล่ำนั้นมีอยู่ พระอริยบุคคลมีพระโสดำบันเป็นต้น ผู้เป็นรำวกบัว่ำดอกปทุมเป็นต้น
ในบ่อน้ ำใหญ่ ก็ไม่ควรจะกล่ำวว่ำ "ไม่มี" ฉันนั้น เพรำะฉะนั้น ปริยัตินั่นเทียว ย่อมเป็นหลัก
ส ำคัญโดยส่วนเดียวนั่นเทียว ด้วยประกำรฉะนี้.  
 อนึ่ง อรรถกถาอังคุตรนิกาย อัฏฐกนิบาตและอรรถกถาจูฬวรรค กล่ำวปริยัติ
อันตรธำนไว้เล็กน้อยว่ำ  
 แม้ปริยัติธรรม ก็เหมือนกัน คือ มีอำยุ ๕๐๐๐ ปี. เมื่อปริยัติไม่มี ปฏิเวธ ก็ไม่มี, เมื่อ
เมื่อปริยัติ ไม่ปรำกฏ ปฏิเวธก็ไม่ปรำกฏ. ส่วนลงิค์ เมื่อปริยัติอันตรธำน จักเป็นไปเนิ่นนำน.
ข้อควำมที่เหลือก็เหมือนกับอรรถกถำและฏีกำของสูตรอื่นทั้งสิ้น 
 เกี่ยวกับกำรเป็นหลักส ำคัญของกำรตั้งอยู่แห่งพระศำสนำของปริยัติและปฏิบัตินี้ มี
ข้อควำมที่อรรถกถาและฏีกาเอกกนิบาต อังคุตรนิกายได้กล่ำวไว้ว่ำ 

 “กำรอันตรธำนแห่งปริยตัินั่นเทียว เป็นมูลเหตุของอันตรธำน ๕ ประกำร. จริงอยู่ เมื่อ
ปริยัติอันตรธำน ปฏิบัติย่อมอันตรธำน, เมื่อปริยัติตั้งอยู่ ปฏิบัติ ย่อมตั้งอยู่. เพรำะเหตุนั้นนั้น
เทียว ในครำวมีภัยใหญ่ตั้งแต่ครั้งพระเจ้ำจัณฑำลติสสะ ในลังกำทวีปนี้ ท้ำวสักกเทวรำช 
ทรงเนรมิตแพใหญ่ แล้วให้ไปแจ้งแก่เหล่ำภิกษุวำ่ “ภัยใหญ่ก ำลังจะเกิดขึ้น, ฝนจะไม่ตกต้อง
ตำมฤดูกำล, พวกภิกษุเมื่อล ำบำกด้วยปัจจัยทั้งหลำย จักไม่สำมำรถทรงพระปริยัติไว้ได้, 
พระคุณเจ้ำทั้งหลำยควรที่จะไปฝั่งโน้นแล้วจึงรักษำชีวิตไว้ได้. ขอนิมนต์ขึ้นแพใหญ่นี้ เจ้ำข้ำ. 

                                                           
๓๗

 ค ำนี้ พระกปิละนัน้ถำมถงึภิกษผุู้ด ำรงอยู่ โดยไมท่ ำให้ศีลก ำเริบ มีหรือไม ่
๓๘ ฏีกำ อธิบำยไว้มคีวำมว่ำ ท่ำนตั้งปัญหำนี้ขึ้นเมื่อด้วยประสงค์ว่ำ ถึงปริยตัิจะเป็นไปอยู่ กล่ำวคือ มีปำตโิมกข์อยู่ก็
ตำม แต่เหตุกำรณ์นี้ถือว่ำ ศำสนำ เป็นอันส้ินสุดลงแล้วมิใชห่รือ 
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ส ำหรับพระคุณเจ้ำที่ไม่มทีี่นั่งบนแพนี้ ก็ขอให้เกำะท่อนไม้แล้วพยุงตัวไปเถิด, พระคุณเจ้ำ
ทั้งหมดจักปลอดภัย. ต่อมำ ครั้นถึงชำยฝั่งมหำสมุทรแล้ว  ภิกษุ ๖๐ รูป ได้ท ำกติกำกัน ดังนี้ 
“กิจด้วยกำรไปในที่นี้ของพวกเรำ ย่อมไม่มี, พวกเรำ อยู่ในที่นี้แล้วจักรักษำพระไตรปิฎกกัน
เถิด” จึงกลับจำกชำยฝั่งนั้นแล้ว ไปยังทักขิณมลัยชนบทแล้วเลี้ยงชีพอยู่ด้วยหัวมันและใบไม.้ 
พวกภิกษุ เมื่อกำยยังเป็นไปได้ ได้นั่งสำธยำยกันแล้ว. เมื่อกำยไปไม่ไหว ก็พำกันเกลี่ยทรำย
ล้อมแล้วกระท ำศีรษะในที่เดียวกันแล้วพิจำรณำปริยัติ (ก่อทรำยกั้นบริเวณแล้วรวมตัวกัน
พิจำรณำปริยัติ) โดยท ำนองนี้ พวกภิกษุท ำพระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถำให้บริบูรณ์
จนกระทั่ง ๑๒ ปี. 

เมื่อภัยสงบลง ภิกษุ ๗๐๐ รูป ไม่ท ำให้แม้อักขระหนึ่ง แม้บทหนึ่ง ในพระไตรปิฎกและ
อรรถกถำให้เสียหำย ในที่มำของพระบำฬีและอรรถกถำนั้นๆ มำถึงเกำะนี้เหมือนกัน ได้เข้ำ
ไปยังมัณฑลำรำมวิหำร ในชนบทกัลลคำม (วัดมัณฑลำรำม จังหวัดกัลลคำม). ภิกษุ ๖๐ รูป
ที่ยับยั้งอยู่ท่ีเกำะนี้ ครั้นทรำบว่ำ พระเถระมำ กไ็ปด้วยคิดว่ำ “ไปเยี่ยมพระเถระ” ดังนี้แล้ว 
จึงช ำระพระไตรปิฎกกับพระเถระทั้งหลำย มิได้พบอักขระแม้ตัวหนึ่ง แม้พยัญชนะตัวหนึ่งที่
จะไม่เสมอกันเลย. ณ ที่นั้น พระเถระทั้งหลำยได้ตั้งหัวข้อสนทนำว่ำ “ปรยิัติหรือว่ำปฏิบัติจะ
เป็นมูลเหตุของพระศำสนำ. พระเถระผู้ทรงธุดงค์คือห่มผ้ำบังสุกุลเป็นวัตร กล่ำวว่ำ “ปฏิบัติ
เป็นมูลเหต”ุ. ฝ่ำยพระธรรมกถึก ก็ว่ำ “ปริยัติสิเปน็มูลเหตุ” ที่นั้น พระเถระผู้เป็นสักขีพยำน 
จึงกล่ำวกะพระผู้ทรงธุดงค์และพระธรรมกถึกว่ำ “พวกเรำ มิได้กระท ำ (เชื่อถือ) เพียงเพรำะ
ค ำของพวกท่ำนทั้งสองฝ่ำย ท่ำนจงยกพระสูตรที่พระชินเจ้ำตรัสไว้มำเถดิ” ฝ่ำยพระเถระผู้
ทรงธุดงค์กล่ำวว่ำ “กำรยกพระสูตรมำมิได้เป็นภำระเลย ดังนี้ แล้วยกพระสูตรนี้ว่ำ “อิเม จ 
สุภทฺท ภิกฺขู เป็นต้น ควำมว่ำ สุภัททะ! อนึ่ง  ถ้ำพวกภิกษุ จะพึงอยู่โดยชอบในธรรมวินัยนี้ 
โลก จักมิได้ว่ำงเปล่ำจำกพระอรหันตทั้งหลำยเลย” ดังนี้ และว่ำ “ปฏิปตฺติ มูลก  มหำรำช เป็น
ต้น ควำมว่ำ มหำบพิตร ! สัตถุศำสน์ มีปฏิบัติเปน็มูล มีปฏิบัติเป็นสำระ. เมื่อปฏิบัติธ ำรงอยู่ 
สัตถุศำสน์ ชื่อว่ำ ย่อมตัง้อยู่ (มิ.ป. ๔/๑/๗)”.  ฝ่ำยพระธรรมกถึก ครั้นได้สดับพระสูตรนีแ้ล้ว 
จึงน ำพระสูตรนี้มำเพื่อรับรองวำทะฝ่ำยตนว่ำ  

พระสูตร ย่อมตั้งอยู่, พระวินัย รุ่งเรืองอยู่
เพียงใด ภิกษุทั้งหลำย ย่อมเห็นแสงสว่ำง เหมือน
พระอำทิตย์อุทัยฉะนั้น.  

แต่เมื่อไม่มีพระสูตร และวินัยก็ถูกหลงลืมสิ้น 
ควำมมืดจักมีในโลก ดุจพระอำทิตย์อัสดงค์ ฉะนั้น.  
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เมื่อภิกษุรักษำพระสุตตนัตปิฎก ปฏิบัติ ชื่อว่ำ 
เป็นอันรักษำไว้,๓๙ นักปรำชญ์ด ำรงอยู่ในปฏิบัติ 
ย่อมไม่เสื่อมสูญจำกธรรมอันเกษมจำกโยคะ. 

 ครั้นภิกษุฝ่ำยธรรมกถึกน ำพระสูตรนี้มำ พระเถระผู้ทรงธุดงค์ ได้แต่นิ่งเสีย. ถ้อยค ำ
ของพระเถระฝ่ำยธรรมกถึก จึงอยู่เหนือนั่นเทียว (ชนะ,หรือเชื่อถือได้). เปรียบเหมือนว่ำ ใน
ภำยในแห่งฝูงโคร้อยตัวพันตัว เมื่อไม่มีแมโ่ค ผูส้ืบประเพณี วงศ์ประเพณีนั้น ย่อมไม่มีกำร
สืบทอด ฉันใด, นี้ก็ฉันนั้น ถึงภิกษุผู้ปรำรภวิปัสสนำจะมีอยู่ถึงร้อยรูปพันรูปก็ตำม แต่ถ้ำ
ปริยัติไม่มี กำรบรรลุอริยมรรค ก็ชื่อว่ำจะมี หำไดไ้ม่. อนึ่ง เมื่อมีผู้ประดิษฐำนอักขระบนแผ่น
หินเพื่อให้รู้ที่ฝังขุมทรัพย์ (เขียนลำยแทงขุมทรัพย์), ตรำบเท่ำที่อักขระยังธ ำรงอยู่ ขุมทรัพย์
จะได้ชื่อว่ำ เสื่อมไป หำมิได้ ฉันใด, นี้ก็ฉันนั้น เมื่อปริยัติยังทรงไว้ได้ ศำสนำ ก็จะได้ชื่อว่ำ 
อันตรธำน ก็หำมิได้ ฉะนี้แล. 
 ส่วนข้อที่ในฏีกำสัมปสำทนียสูตรเห็นว่ำ “ดว้ยค ำว่ำ นับแต่ศีลภิกษุรปูสุดท้ำยแตก
ท ำลำย ศำสนำจึงสิ้นสุดลง” นี้ ท่ำนอรรถกถำจำรย์ถึงจะกล่ำวว่ำ “ปริยัติเป็นหลักส ำคัญที่จะชี้
ควำมด ำรงอยู่แห่งศำสนำ” ก็ตำม, แต่กระนั้น ปริยัติ ก็มีปฏิบัติเป็นเหตุ เพรำะเหตุนั้น เมื่อ
ปฏิบัติไม่มี ปริยัตินั้นก็ไม่มีที่รองรับได้ เหมือนอย่ำงปฏิเวธ เหมือนกัน, เพรำะเหตุนั้น กำรที่
ปฏิบัติอันตรธำนไป จึงเป็นเหตุของกำรสิ้นสุดของพระศำสนำ ดังนี้แล้ว จึงแสดงว่ำ ศำสนำ
อันตรธำนนี้ ได้แก่ กำรสิ้นสุดของธำตุปรินิพพำน. ๔๐ 
 ประเด็นเกี่ยวกับปริยัติอนัตรธำนนี้ กล่ำวไว้ไม่ต่ำงกันโดยส่วนใหญ่ คงต่ำงกันบ้ำงใน
รำยละเอียด แต่ที่น่ำสังเกตคือ ทุกคัมภีร์มิได้ระบุถึงขุททกนิกำย ที่จะกล่ำวถึงก็เพียงชำดก
เท่ำนั้น ข้อนี้เป็นเพรำะเหตุไร น่ำสนใจใคร่ใตร่ตรองหำเหตุผลสืบต่อไป. สรุปได้ดังนี้ 

ที่เหมือนกันทุกแห่งคือ  
๑) ปริยัติคือพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถำ 

๒) ปริยัติเป็นเกณฑ์ช้ีกำรตั้งอยู่แห่งพระศำสนำโดยเป็นปัจจัยต่อปฏิบัติและปฏิเวธ 
๓) วินัยปิฎกเสื่อมเป็นล ำดับสุดท้ำย 

  

                                                           
๓๙ฏีกำอธิบำยว่ำ ค ำนี้ ถือว่ำ เป็นข้อควำมที่ท ำใหพ้ระเถระผู้ทรงธดุงค์ต้องจนด้วยปฏภิำณ. 
๔๐ ในข้อนี้ พึงเห็นว่ำ ท่ำนกล่ำวควำมที่ปฏิบตัิเป็นปัจจัยของปริยัติ โดยกำรน ำผลของกำรปฏิบัติมำเรียบเรียงเป็น
แนวทำงให้ผู้ฟังภำยหลังได้รับเป็นข้อปฏิบัติ จะเห็นได้ว่ำ ท่ำนกล่ำวว่ำ ปริยัติ ก็เป็นพื้นฐำนของปฏิบัต ิ เพรำะเป็นที่
แสดงล ำดับกำรปฏิบัตินั่นเอง.  พึงทรำบว่ำ ท่ำนกล่ำวโดยควำมเป็นที่พึ่งรองรับซึ่งกันและกัน. อีกประกำรหนึ่ง อรรถ
กถำสัมปสำทนียสูตรนั้น กล่ำวอนัตรธำนในแง่ของกำรปฏิบัต ิแต่มิได้ปฏิเสธว่ำ ปริยตัิมิได้เป็นเหตุ แต่ปฏิบตัิก็เป็นเหตุ
พิเศษอีกส่วนหนึ่งเช่นกัน. (สมภพ) 
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คัมภีร์ ข้อแตกต่างกันและสรุปเนื้อความ จุดที่อันตรธาน 
วิ.อ.จู.,อัง.อัฏฐ.อ.  กล่ำวเพียงสั้นๆ โดยฏีกำเป็นผู้กล่ำวอธิบำยโดย

ซ้ ำกับมติของอรรถกถำอื่นๆ 
เป็นไป ๕๐๐๐ ปี 

ที.ปา.อ. ปริยัติเป็นเกณฑ์ชี้กำรตั้งอยู่แห่งศำสนำโดยแสดง
กำรเป็นไปเป็นบำงครำวของปฏิเวธและปฏิบัติ 
และเม่ือศึกษำปริยัติแล้วจึงสำมำรถบ ำเพ็ญปฏิบัติ
และแทงตลอดปฏิเวธได้ ส่วนมติฏีกำถือว่ำ แม้
ปฏิบัติอันตรธำนเป็นเหตุพิเศษอีกส่วนหน่ึงของ
ศำสนำอันตรธำน จึงสรุปได้ว่ำ ทั้งปริยัติและ
ปฏิบัติ ก็เป็นเหตุร่วมกันอย่ำงแยกไม่ออก. 

มำติกำ กล่ำวคือสิกขำบท
พระบำฬีอันเป็นส่วนหนึ่ง
ของปำติโมกข์.  

อัง. เอก.อ. มติฏีกำว่ำ ปริยัติที่เป็นไปมนุษย์เท่ำนั้น ชื่อว่ำ 
อันตรธำน ส่วนท่ีตั้งขึ้นและเป็นไปในเทวโลก
ยังคงอยู่ เช่น อำฬวกปัญหำสูตร. ในตอนท้ำย
กล่ำวย้ ำควำมส ำคัญของปริยัติเหนือกำรปฏิบัติ
โดยอุปมำด้วยลำยแทงขุมทรัพย์ 

ไม่มีผู้รู้จักพุทธวจนะแม้เพียง
๑ คำถำ 

สัง.นิ.อ. ย้ ำควำมส ำคัญของปริยัติโดยช้ีว่ำ เป็นปัจจัยแก่
ปฏิบัติและปฏิเวธโดยล ำดับ ยกคันกั้นน้ ำเป็น
อุปมำ. 

ปำติโมกข์ทั้งสองไม่มีผู้ศึกษำ
และปฏิบัติ 

 
 
 

กถาว่าด้วยปริยัติอันตรธาน จบ 
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๔) ลิงคอันตรธาน  
กำรอันตรธำนแห่งเพศภิกษุ 

 ครั้นภำยหลังจำกปริยัติสัทธรรมเลือนหำยไปจนกระทั่งมิได้มีใครรู้จักแม้เพยีงคำถำ
หนึ่งของพระผู้มีพระภำคแล้ว ตรำบใดที่พระปำฏิโมกข์เป็นไป ตรำบนั้นชื่อว่ำ ศำสนำยังไม่
ถึงกำลที่ล่มลง. แม้ปำฏิโมกข์ยังเป็นไปก็ตำม แต่เมื่อใกล้จะถึงกำลอวสำนของศำสนำนั้น จะ
มีอุบัติกำรณ์เสมือนหนึ่งเป็นนิมิตหมำยให้คำดได้วำ่ แต่นี้ศำสนำของพระสัมมำสมัพุทธเจ้ำ
ใกล้จะถึงเวลำสิ้นสุดลงแล้ว ในอรรถกถำอังคุตรนิกำย เอกกนิบำต๔๑ ได้พรรณนำว่ำ  
 ครั้นจ ำเนียรกำล๔๒ไป กริยำอำกำรที่ถือบำตรจีวร คู้เค้ำเหยียดออก เหลยีวซ้ำยแล
ขวำ ของภิกษุ หำได้เป็นที่น่ำดูเลื่อมใสไม่. เหล่ำภิกษุวำงบำตรที่ปลำยแขน๔๓เหมือนพวก
สมณะนิครณ์ใสห่ม้อน้ ำเต้ำที่ปลำยมือ เที่ยวถือเอำไป. แม้ด้วยเหตุกำรณ์เพียงนี้ ยังไม่ถือว่ำ
ศำสนำสิ้นไปทีเดียว.  
 แต่ทว่ำ ครั้นจ ำเนียรกำลต่อไป เหล่ำภิกษุปล่อยบำตรจำกปลำยแขนแล้วหิ้วไปด้วย
มือหรือด้วยสำแหรก. ไมย่้อมจีวรให้เหมำะสมแกส่ำรูป แต่ย้อมสีงำ๔๔.  
 ครั้นกำลผ่ำนไปอีก แม้กำรย้อมจีวร แม้กำรฉีกผ้ำเย็บท ำเป็นขันฑ์ แม้กำรเจำะรังดุมก็
ไม่มี ท ำเพียงพินทแุล้วใช้สอย.  ต่อมำกลับเลิกเจำะรังดุม   ไม่ท ำพินทเุสียอีก.   ต่อมำ   ไม่
ท ำทั้ง  ๒  อย่ำง    เพียงแต่ตัดชำยผ้ำเที่ยวไปเหมือนพวกปริพำชก    
 ครั้นกำลต่อไปอีก เหล่ำภิกษุก็คิดว่ำ  กำรกระท ำเช่นนี้ จะมีประโยชน์อะไรแก่พวกเรำ 
ดังนี้แล้ว จึงผูกผ้ำกำสำยะชิ้นเล็กๆ เข้ำที่มือหรือที่คอ หรือขอดไว้ที่ผม๔๕ เลี้ยงดูภรรยำ   
เที่ยวหว่ำนไถ เลี้ยงชีพ.    
 ในกำลนั้น    ชนเมื่อให้ทักขิณำ ย่อมให้แก่ชนเหลำ่นั้นอุทิศสงฆ์.  พระผู้มีพระภำคเจ้ำ     
ทรงหมำยเอำข้อนี้  จึงตรัสว่ำ    

                                                           
๔๑ เพรำะคัมภีร์อื่นที่กล่ำวถงึลิงคอันตรธำน ก็กล่ำวเพียงเล็กน้อย และซ้ ำกับในที่นี้ เช่น คัมภีร์อรรถกถำทีฆนิกำย 
คัมภีร์ฏีกำวินยัสำรัตถทปีนี ส่วนคัมภีร์อ่ืนๆ คือ อรรถกถำสังยุตนิกำย มิได้กล่ำวไว้เลย ดงันั้น ในที่นี้จะยกมำแตใ่น
อรรถกถำอังคุตรนิกำย เอกกนิบำตเพียงแห่งเดยีว เพรำะให้รำยละเอียดครอบคลุมคัมภีร์อื่น. 
๔๒ จ ำเนียรกำล กำลผ่ำนไปเน่ินนำน 
๔๓

 อย่ำงไรกัน? ในสำรัตถสังคหะแปลว่ำ วำงบำตรไว้เหนือต้นแขน. พิจำรณำดูแล้ว เหมือนจะเป็นกำรใช้ข้อพับหนบี
บำตรเที่ยวไปกระมงั 
๔๔

 บำลีใช้ศัพท์ว่ำ โอฏฅฺฏฺฅิวณฺณ  ในฏีกำตัดบทเป็น โอฏฅฺำน  อฏฺฅิวณฺณ   แปลตำมศัพท์ว่ำ สีแห่งกระดูกในปำก 
กล่ำวคือ งำ, กล่ำวกันว่ำ พวกภิกษุเหล่ำนั้นย้อมเพียง ๑ หรือ สองครั้ง ใหม้ีสีเหมือนงำจงึนุ่งห่ม. หมำยถงึ ไม่ใคร่จะ
เต็มใจย้อมจวีรนัก ครั้นจะย้อมกเ็พียงครั้งสองครั้งเท่ำนั้นจึงมีสีซีดๆ ตุ่นๆ. 
๔๕

 หมำยถึง ใชท้่อนผ้ำกำสำวะนั้นผูกใหต้ิดที่ผม. 
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 "อำนนท์ ! ในอนำคตกำล จักมีโคตรภูบุคคล๔๖ ผู้มีผ้ำกำสำยพันคอ เป็นผู้ทุศีล มีธรรม
อันลำมก   ชนทั้งหลำยให้ทำน  ในคนผู้ทุศีล  มีธรรมอันลำมกเหล่ำนั้น  อุทิศสงฆ์  อำนนท์ ! 
ในกำลนั้น   เรำกล่ำวว่ำ  ทักษิณำไปแล้วในสงฆ์๔๗  มีผลนับไม่ได้ประมำณไม่ได้.    
 แต่นั้น  เมื่อกาลล่วงไป ๆ  ชนเหล่านั้นคิดว่า  นี้เป็นสิ่งที่ท าให้พวกเราเนิ่นช้า. 
ประโยชน์อะไรของพวกเรา ด้วยสิ่งที่เป็นเครื่องเนิ่นช้านี้" ดังนี ้ จึงทิ้งท่อนผ้าโยนไป
เสียในป่า.  ในกาลนั้น  เพศชื่อว่าหายไป. ได้ยินว่ำ     กำรห่มผ้ำขำวเที่ยวไปเป็นจำรีต
ของคนเหล่ำนั้น    มำแต่ครั้งพระกัสสปทศพล ดังว่ำนี้  ชื่อว่ำ  การอันตรธานไปแห่งเพศ." 

 

ล าดับ สรุปเนื้อความ 

๑ ครั้นปริยัติอันตรธำนเหลือเพียงปำติโมกข์ ภิกษุมีอำกัปปกิริยำที่ไม่น่ำเลื่อมใส 
๒ วำงบำตรที่เหนือต้นแขน เหมือนพวกสมณนิครณ์ 
๓ หิ้วบำตรไปบ้ำง, ใช้เชือกหรือสำแหรกร้อยแล้วหิ้วไปบ้ำง 
๔ ย้อมจีวรสซีีดๆคล้ำยกับงำ ซึ่งไม่ตรงกับสำรุปป์ คือ ภำวะท่ีเหมำะแก่ควำมเป็นภิกษุ 
๕ จีวรก็ไม่ย้อม เหลือแต่กำรฉีกผ้ำ กำรเย็บจีวรก็ท ำผิดพุทธบัญญัติ คือ ไม่มีรังดุม ท ำเพียง

เครื่องหมำยพอบอกให้รู้นี่จีวร 
๖ เลิกเย็บจีวรและท ำกัปปะพินทุ เพียงแต่ตัดชำยผ้ำเที่ยวไป 
๗ ทิ้งผ้ำ ท ำจีวรเป็นผ้ำเพียงผืนเล็กๆ ผูกที่มือบ้ำง คล้องคอบ้ำง ม้วนไว้ที่ผม บ้ำง  
๘ มีภรรยำ ประกอบอำชีพดุจฆรำวำส จุดนี้ พระพุทธองค์ตรัสเรียกว่ำ โคตรภูสงฆ์ เพรำะมี

เพียงชื่อเท่ำนั้น หรือ เพรำะได้ท ำลำยโคตรแห่งสมณะเสียหมดสิ้น 
๙ ทิ้งผ้ำท่ีเคยคล้องคอไว้เป็นต้น เพรำะไม่เห็นประโยชน์อีกต่อไปนี้เป็นเพศอันตรธาน  

 

กถาว่าด้วยลิงค์อันตรธาน จบ 

                                                           
๔๖"โคตรภูบคุคล" ค ำนี้เป็นชื่อเรียก ภิกษุสงฆ์ผู้เป็นสมณะเพยีงชือ่เท่ำนั้น หำได้มคีวำมเป็นภิกษหุลงเหลืออยู่ไม่. ในฏี

กำให้ค ำอธิบำยว่ำ ภิกฺขโุคตตฺสฺส อภิภวนโต วินำสนโต โคตฺรภุโนฯ ภิกษุที่ครอบง ำคือท ำลำยโคตรแห่งภิกษุ เรียกวำ่ 
โคตรภู โคตฺร + ภู = อภิภวน วนิำสน.  
 อีกนัยหนึ่ง โคตฺต  วจุจฺติ สำธำรณ  นำม , มตตฺสทฺโท ลุตฺตนิทฺทฏิฺโฐ, ตสฺมำ ‘‘สมณำ’’ติ โคตฺตมตฺต  อนุภวนฺต ิ
ธำเรนฺตีต ิโคตฺรภุโน, นำมมตฺตสมณำติ อตฺโถฯ 

 ภิกษุทีม่ีเพียงชื่อเท่ำนั้น เพรำะทรงไวแ้ต่เพียงโคตรเท่ำนั้น. ในค ำว่ำ โคตรภูนี้ มำจำก โคตร + มตฺต เพียง + 
ภู = ธำเรนฺต ิทรงไว้. ในบรรดำบทเหล่ำนั้น  ชื่อที่เป็นสำธำรณะเรียกว่ำ โคตร (หมำยควำมว่ำ เป็นค ำทีม่ิได้ใช้เฉพำะ
บุคคลคนเดียว แต่ใช้เรียกรวมๆกัน เช่น กัสสปโคตร กจัจำยนโคตร เป็นต้น ตรงกับค ำว่ำ นำมสกุล ในปัจจบุัน) ส่วนค ำ
ว่ำ เป็นเพียง หรือ มตตฺ ท่ำนไม่แสดงไว้ หรือแสดงไว้โดยกำรลบไป. เพรำะเหตุนั้น จึงชื่อวำ่ โคตรภู เพรำะทรงไว้
เพียงแต่โคตรอันเป็นชื่อที่ทัว่ไปว่ำ "สมณะ". (หมำยถึงเป็นสมณะก็เพียงชื่อ ไมม่ีส่ิงอื่นที่แสดงควำมเป็นภิกษุเลย.)  
๔๗

 ค ำว่ำ เป็นไปในสงฆ์ หมำยควำมว่ำ เป็นทักษิณำที่เขำถวำยเจำะจงถึงสงฆ์. 
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๕) ธาตุอันตรธาน.  
กำรอันตรธำนแห่งพระสรีรธำตุ 

ครั้นลิงค์อันตรธำน เหลือเพียงสมณผ้ำขำว ซึ่งเป็นไปอยู่ตลอดกำลช้ำนำน ดังที่
พรรณนำมำนั้น ครั้นสมณผ้ำขำวเหล่ำนั้น แม้เปน็ไปอยู่จ ำเนียรกำลเนิ่นนำน ถึงแม้ไม่อำจ
รักษำวงศ์ของพระกัสสปสัมมำสัมพุทธเจ้ำได้ พระธรรมค ำสอนอันเคยมีมำจับแต่อธิคมหรือ
ปฏิเวธ ปฏิบัติ ปริยัติ จนกระทั่งปำติโมกข์ และแม้ลิงค์คือควำมเป็นภิกษุคือกำรทรงผ้ำกำ
สวะและบำตรเป็นเครื่องก ำหนดหมำย ได้สูญสิ้นไปหมดแล้ว ก็ตำม.  แต่กระนั้น ศำสนำก็ยัง
ด ำรงอยู่ เพรำะยังไม่มีพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำองค์ใหม่อุบัติขึ้น เนื่องจำกยังมีสิ่งหนึ่งที่ยังคง
เป็นประดุจว่ำพระสมัมำสัมพุทธเจ้ำยังทรงด ำรงอยู่ นั่นคือ พระบรมสำรีริกธำตุที่ประดิษฐำน
อยู่ตำมที่ต่ำงๆ ครั้นพระธำตุเหล่ำนี้อันตรธำนแล้ว ศำสนำชื่อว่ำอันตรธำนอย่ำงสิ้นเชิง สูญ
สิ้นไปอย่ำงแน่แท้  เป็นกำรเปิดโอกำสให้พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำพระองค์ใหม่ได้อุบัติขึ้นในโลก 
เพื่อน ำสัตว์ให้ข้ำมพ้นจำกทุกข์น่ำสะพึงกลัวในสังสำรวัฏฏ์สืบไป 

จะขอน ำข้อควำมในคัมภีร์อรรถกถำสุมังคลวิลำสินี ที่พรรณนำเรื่องนี้ไว้ โดยเชื่อมโยง
กับกำรที่พระพุทธเจ้ำไมอุ่บัติพร้อมกันถึงสองพระองค์ในเวลำเดียวกัน ไม่ก่อนไม่หลัง โดย
ต้องรอให้เกิดอุบัติกำรณ์สำสนอันตรธำนในจุดสุดท้ำยกล่ำวคือ ธำตุอันตรธำนเสียก่อน. และ
ข้อควำมในอรรถกถำอังคุตรนิกำย เอกกนิบำต ที่พรรณนำเหตุกำรณ์ตอนที่ธำตุจะอันตรธำน
อย่ำงละเอียด  

ก็สำสนำอันตรธำน ได้แก่ ธำตุปรินิพพำนนั่นเอง. จริงอย่ำงนั้น กำรปรินิพพำนมี ๓ 
คือ กิเลสปรินิพพำน ขันธปรินิพพำนและธำตุปรินิพพำน บรรดำปรินิพพำน ๓ นั้น กำร
ปรินิพพำนของธำตุจัดเป็นจุดส ำคัญที่นับเป็นวำระสุดท้ำยในพุทธุปำทกำลของพระสัมมำ-
สัมพุทธเจ้ำพระองค์หนึ่งๆ. 

คัมภีร์อรรถกถำสัมปสำทนียสูตร ทีฆนิกำย ปำฏิกวรรค พรรณนำไว้ ควำมว่ำ  
ปรินิพพำนมี ๓ อย่ำงคือ กิเลสปรินิพพำน๑ ขันธปรินิพพำน ๑ ธำตุปรินิพพำน  ๑.  

ในปรินิพพำนทั้ง  ๓  อย่ำงนั้น  กำรดับรอบแห่งกิเลสได้มีแล้วที่โพธิบัลลังก์   กำรดับรอบ
แห่งขันธ์ได้มีที่เมืองกุสินำรำ   กำรดับแห่งธำตุจักมีในอนำคต.  ได้ยินว่ำ  ในเวลำที่ศำสนำ
เสื่อมสูญลง  พระธำตุทั้งหลำยก็จักไปรวมกันอยู่ในมหำเจดีย์ ในเกำะตำมพปัณณิทวีปนี้   
ต่อจำกมหำเจดีย ์ ก็จักไปรวมกันอยู่ที่รำชำยตนเจดีย์ในนำคทวีป.  ต่อแต่นั้น  ก็จักไปสู่มหำ
โพธิบัลลังก์.   พระธำตุทั้งหลำยจำกภพแห่งนำคก็ดี  จำกพรหมโลกก็ดี  จักไปสู่มหำ
โพธิบัลลังก์ทีเดียว.  พระธำตุแม้มีประมำณเท่ำเมล็ดพันธุ์ผักกำด  ก็จักไม่อันตรธำนไปเลย.   
พระธำตุทั้งหมดก็จะรวมกันเป็นกองอยู่ในมหำโพธิบัลลังก์ รวมกันอยู่แน่น ดุจดังกองทองค ำ 
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เปล่งฉัพพัณณรังสีออกมำ. พระธำตุเหล่ำนั้นจักแผ่ไปตลอดหมื่นโลกธำตุ. ต่อแต่นั้น   เทวดำ
ในหมื่นจักรวำลก็ประชุมพร้อมกันแล้ว  กล่ำวกันว่ำ พระศำสดำย่อมปรินิพพำนไปในวันนี้ 
ศำสนำก็ย่อมทรุดโทรมไปในวันนี้ นี้เป็นกำรได้เห็นครั้งสุดท้ำยของเรำทั้งหลำย ในบัดนี้  
ดังนี้แล้ว จักพำกันท ำควำมหวั่นไหวสังเวช๔๘ยิ่งกว่ำวันที่พระทศพลปรินิพพำน. เว้นพระ
อนำคำมีและพระขีณำสพเสีย ภิกษุที่เหลือ ก็จักไม่สำมำรถด ำรงอยู่ได้โดยภำวะของตน.            
ในบรรดำธำตุทั้งหลำย  เตโชธำตุ ก็จักลุกพุ่งขึ้นไปจนถึงพรหมโลก  ถึงพระธำตุแม้เท่ำเมล็ด
พันธุ์ผักกำดจะมีอยู ่ ก็จักลุกเป็นเปลวอยู่นั่นเอง. เมื่อธำตุทั้งหลำยถึงควำมหมดแล้ว  
เตโชธำตุก็จักดับหำยไป.๔๙ เมื่อพระธำตุทั้งหลำยได้แสดงอำนุภำพอันใหญ่หลวงอย่ำงนี้แล้ว
หำยไป ศำสนำก็เป็นอันชื่อว่ำอันตรธำนไป. ศำสนำยังไม่อันตรธำนอย่ำงนี้ตรำบใด  ศำสนำ
จัดว่ำยังไม่สุดท้ำยตรำบนั้น. ข้อที่พระศำสดำพึงเกิดขึ้นไม่ก่อนไม่หลังอย่ำงนี้ย่อมเป็นฐำนะที่
จะมีไม่ได้. 
         ถำม : เพรำะเหตุไร พระพุทธเจ้ำทั้งหลำยย่อมไม่ทรงอุบัติขึ้น  ไม่ก่อนไม่หลัง?  
 ตอบ   :  เพรำะควำมเป็นสิ่งที่ไม่น่ำอัศจรรย์.   
 ควำมจริง พระพุทธเจ้ำทั้งหลำยเป็นมนุษย์ผู้อัศจรรย์.เหมือนอย่ำงที่พระองค์ตรัสไว้วำ่  
ภิกษุทั้งหลำย บุคคลผู้เป็นเอก  เมื่อจะอุบัติขึ้นในโลกย่อมอุบัติขึ้นเป็นมนุษย์อัศจรรย ์  
บุคคลเป็นเอกอย่ำงไร  คือ  พระตถำคตอรหันตสัมมำสมัพุทธเจ้ำ.   ก็ถ้ำพระพุทธเจ้ำ
ทั้งหลำยพึงเสด็จอุบัติขึ้นครำวเดียวกัน  ๒  พระองค์บ้ำง  ๔  พระองค์บ้ำง  ๘  พระองค์บ้ำง  
๑๖  พระองค์บ้ำงไซร้  พระพุทธเจ้ำทั้งหลำยก็พึงเป็นผู้ที่ไม่น่ำอัศจรรย์.  แม้พระเจดีย์สอง
แห่งในวัดเดียวกัน  ลำภสักกำระก็ไม่มำก  ทั้งภิกษุทั้งหลำยก็ไม่น่ำอัศจรรย์  เพรำะข้อที่มีอยู่
มำก  ฉันใด  แม้พระพุทธเจ้ำทั้งหลำย  ก็พึงเป็นเช่นนั้น  เพรำะฉะนั้น  พระพุทธเจ้ำทั้งหลำย  
จึงไม่ทรงเสด็จอุบัติขึ้นอย่ำงนี้. อนึ่ง  พระพุทธเจ้ำทั้งหลำยไม่ทรงอุบัติขึ้นพร้อมกัน  ก็เพรำะ

                                                           
๔๘ ในฏีกำ อธิบำยค ำนี้ว่ำ ปริเทวนกำรุฃฺฃ หมำยถึง กำรท ำควำมหวั่นไหวคือคร่ ำครวญเศร้ำโศก. อน่ึง ค ำว่ำ กรุณำ 
มำจำก กร ในกำรท ำ วิเครำะหต์ำมที่ปรำกฏในคมัภีร์ทัว่ไปว่ำ ปรทุกฺเข สต ิ สำธูน  หทยกมฺปน  กโรตตีิ กรุณำ. ชื่อว่ำ 
กรุณำ เพรำะเมื่อควำมทุกข์ของผู้อื่นมีอยู่ ย่อมท ำควำมหวั่นไหวในหวัใจแก่คนดีท้งหลำย.  ส่วนค ำว่ำ กำรุฃฃฺ มำจำก 
กรุณำ + ณฺย ปัจจัย ภำวตทัธติ โดยทัว่ไปจึงแปลว่ำ ควำมกรณุำ ซึ่งได้แก่ ควำมสงสำร.  ในที่นี้ คิดว่ำ ไม่น่ำใช่ควำม
สงสำร น่ำจะมีควำมหมำยว่ำ ท ำควำมหวั่นไหวในหวัใจ หมำยถึง เกิดจิตทีห่วั่นไหว. ควำมข้อน้ี พ้องกับในฏีกำที่
อธิบำยว่ำ ปริเทวนกำรุฃฃฺ ควำมหวั่นไหวคือปริเทวนำกำร คร่ ำครวญ. ในที่นี้แปลตำมนัยของฎกีำ 
๔๙

 ฏีกำ อธิบำยว่ำ เหตุกำรณ์ทีป่รำกฏในชว่งนี้ทั้งส้ินกล่ำวคือ กำรที่พระธำตุซึง่กระจัดกระจำยประดิษฐำนอยู่ในชมพู
ทวีป บ้ำง  ในทวีปอื่น (อุตตรกรุุทวีปเป็นต้น) ในเทวโลก นำคพิภพ พรหมโลก บ้ำง เสด็จมำประชุมกันเป็นอันเดียวกัน 
ณ สถำนที่คือมหำโพธิบัลลังก์ กด็ี, กำรเปล่งพระรัศมี, กำรที่เตโชธำตุลุกโพลงขึ้นที่พระธำตุนั้น, และกำรที่มีเปลวไฟติด
เป็นอันเดียวกัน น้ี ล้วนแต่เป็นไปด้วยอ ำนำจกำรอธิฏฐำนของพระศำสดำทั้งส้ินทีเดียว.  
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ควำมที่เทศนำไมแ่ตกต่ำงกัน.  จริงอยู่  พระพุทธเจ้ำองค์หนึ่งทรงแสดงธรรมแตกต่ำงกันมี 
สติปัฏฐำนเป็นต้นอันใด  พระธรรมนั้นนั่นแหละพระพุทธเจ้ำพระองค์อื่นซึ่งทรงอุบัติขึ้นแล้วก็
พึงแสดง  ฉะนั้น  พระพุทธเจ้ำก็จะเป็นผู้ไม่น่ำอัศจรรย์.แต่เมื่อพระพุทธเจ้ำองค์เดียวแสดง
ธรรม  แม้พระเทศนำก็เป็นของที่น่ำอัศจรรย์.  อนึ่ง  พระพุทธเจ้ำทั้งหลำยไม่ทรงอุบัติขึ้น
พร้อมกัน  เพรำะไม่มีกำรวิวำทกัน.  ควำมจริง  เมื่อพระพุทธเจ้ำเป็นอันมำกเสด็จอุบัติขึ้น  
ภิกษุทั้งหลำยพึงวิวำทกันว่ำ  พระพุทธเจ้ำของเรำทั้งหลำยน่ำเลื่อมใส  พระพุทธเจ้ำของพวก
เรำมีพระสุรเสียงไพเรำะ  มีลำภ  และมีบุญ ดังนี้  เหมือนอันเตวำสิกของอำจำรย์มำกองค์.  
เพรำะฉะนั้น  พระพุทธเจ้ำทั้งหลำยจึงไม่ทรงอุบัติขึ้นอย่ำงนี้.๕๐ 

สรุปว่ำ คัมภีร์นี้อธิบำยเรื่องศำสนำอันตรธำนไว้ โดยอำศัยกำรปรินิพพำนหรือกำร
อันตรธำนของพระพุทธเจ้ำพระองค์เดิม เป็นเหตุให้กำรปรำกฏขึ้นของพระพุทธเจ้ำพระองค์
ใหม่ได้เสด็จอุบัติขึ้น. 

อนึ่ง แม้ในอรรถกถำเอกกนิบำตก็กล่ำวว่ำ  
ชื่อว่ำ  อันตรธำนไปแห่งธำตุ พึงทรำบอย่ำงนี้ :- ปรินิพพำนม ี๓  คือกิเลสปรินิพพำน 

กำรปรินิพพำนแห่งกิเลส, ขันธปรินิพพำนกำรปรินิพพำนแห่งขันธ์, ธำตุปรินิพพำน กำร
ปรินิพพำนแห่งธำตุ. บรรดำปรินิพพำน  ๓  อย่ำงนั้น  กิเลสปรินิพพำน  ได้มีที่โพธิบัลลังก์.
ขันธปรินิพพำน  ได้มีที่กรุงกุสินำรำ.   ธำตุปรินิพพำน  จักมีในอนำคต.  จักมีอย่ำงไร?    คือ
ครั้งนั้น   ธำตุทั้งหลำยที่ไม่ได้รับสักกำระและสมัมำนะในที่นั้นๆ   ก็ไปสู่ที่ๆ มีสักกำระ และ
สัมมำนะ ด้วยก ำลังอธิษฐำนของพระพุทธเจ้ำทั้งหลำย. เมื่อกำลล่วงไป สักกำระและสัมมำนะ
ก็ไม่มีในที่ทั้งปวง. เวลำพระศำสนำเสื่อมลง พระธำตุทั้งหลำยในตำมพปัณณิทวีปนี้                  
จักประชุมกันแล้วไปสูม่หำเจดีย์จำกมหำเจดีย์   ไปสู่นำคเจดีย์   แตน่ั้นจักไปสู่โพธิบัลลังก์.    
พระธำตุทั้งหลำยจำกนำคพิภพบ้ำง จำกเทวโลกบ้ำง จำกพรหมโลกบ้ำง จักไปสู่โพธิบัลลังก์
แห่งเดียว. พระธำตุแม้ประมำณเท่ำเมล็ดพันธุผ์ักกำดจักไม่หำยไปในระหว่ำง. พระธำตุ
ทั้งหมดจักประชุมกันที่ มหำโพธิมัณฑสถำนแล้วรวมเป็นพระพุทธรูป แสดงพุทธสรีระประทับ
นั่งขัดสมำธิ ณ โพธิมัณฑสถำน.   มหำปุริสลักษณะ ๓๒ อนุพยัญชนะ ๘๐ พระรัศมีประมำณ
วำหนึ่ง ทั้งหมดครบบริบูรณ์ทีเดียว.  แต่นั้นจักกำรท ำปำฏิหำริย์แสดงเหมอืนในวันแสดงยมก
ปำฏิหำริย์.   ในกำลนั้น  ชื่อว่ำ  สัตว์ผู้เป็นมนุษย์ ไม่มีไปในที่นั้น. ก็เทวดำในหมื่นจักรวำฬ 
ประชุมกันทั้งหมด พำกันครวญคร่ ำร ำพันว่ำ  วนันี้พระทสพลจะปรินิพพำน จ ำเดิมแต่บัดนี้ไป 
จักมีแต่ควำมมืด. ล ำดับนั้น เตโชธำตุลุกโพลงขึ้นจำกพระสรีรธำตุท ำใหพ้ระสรีระนั้นถึงควำม

                                                           
๕๐เกี่ยวกับเรื่องเหตุผลที่พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำไม่ทรงอุบตัิเกิดขึ้นพร้อมกัน. คัมภีร์มิลินทปญัหำได้แสดงไว้โดยพิสดำร
แล้ว พึงตรวจดู ในที่นั้นได้ที ่๕. อนุมำนปญฺโห ๑. พทฺุธวคโฺค ๑. ทฺวินฺน  พุทธฺำน  อนุปฺปชชฺมำนปญฺโห. 
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หำบัญญัติมิได้. เปลวไฟที่โพลงขึ้นจำกพระสรีรธำตุ พลุ่งขึ้นจนถึงพรหมโลก.  ถ้ำพระธำตุแม้
สักเท่ำเมล็ดพรรณผักกำดยังมีอยู่  ก็จักมีเปลวเพลิงอันหนึ่งติดอยู่ทีเดียว.  เมื่อพระธำตุหมด
สิ้นไป เปลวเพลิงก็จกัขำดหำยไป. พระธำตุทั้งหลำยแสดงอำนุภำพใหญ่อย่ำงนี้แล้ว            
ก็อันตรธำนไป. ในกำลนั้น หมู่เทพกระท ำสักกำระด้วยของหอมดอกไม้และดนตรีทิพย์เป็น
ต้น เหมือนในวันที่พระพทุธเจ้ำทั้งหลำยปรินิพพำน กระท ำปทักษิณ ๓ ครัง้  ถวำยบังคมแล้ว 
กรำบทูลว่ำ ข้ำแต่พระผู้มีพระภำคเจ้ำ พวกข้ำพระองค์ จักได้เห็นพระพุทธเจ้ำผู้เสด็จอุบัติขึ้น
ในอนำคต ดังนี้แล้วก็กลับไปที่อยู่ของตนๆ นี้  ช่ือว่ำ อันตรธานแห่งพระธาตุ.  

 

จำกอรรถกถำสองแห่งนี้ สรุปเหตุกำรณต์อนธำตุปรินิพพำนได้ดังนี้ 
 

ล าดับ สรุปเนื้อความ คัมภีร์ 
๑ ครั้นเพศภิกษุอันตรธำนแล้ว อำกัปปกิริยำของเหล่ำภิกษุไม่น่ำเลื่อมใส  ที.อ. 
๒ พระธำตุจะไม่ได้รับสักกำระและสัมมำนะในท่ีทั้งปวง. 

อัง.อ. 

๓ พระธำตุประชุมกันแล้วไปสู่มหำเจดีย์เป็นต้นแล้วจักไปสู่โพธิบัลลังก์รวมตัวกันเป็น
พระพุทธรูปแสดงพุทธสรีระประกอบด้วยมหำปุริสลักษณะเป็นต้นประทับนั่งขัดสมำธิ 

๔ แต่นั้นจักกำรท ำปำฏิหำริย์แสดงเหมือนในวันแสดงยมกปำฏิหำริย์.    
๕ เตโชธำตุลุกโพลงขึ้นจำกพระสรีรธำตุ เผำผลำญพระสรีรธำตุจนหมดสิ้น.  
๖ พระธำตุทั้งหลำยแสดงอำนุภำพใหญ่อย่ำงนี้แล้ว ก็อันตรธำนไป. 
๗ หมู่เทพกระท ำสักกำระด้วยของหอมดอกไม้และดนตรีทิพย์เป็นต้น เหมือนในวันที่

พระพุทธเจ้ำทั้งหลำยปรินิพพำน กระท ำปทักษิณ ๓ ครั้ง  ถวำยบังคมแล้ว กรำบทูล
ว่ำ ข้ำแต่พระผู้มีพระภำคเจ้ำ พวกข้ำพระองค์ จักได้เห็นพระพุทธเจ้ำผู้เสด็จอุบัติขึ้น
ในอนำคต ดังนี้แล้วก็กลับไปที่อยู่ของตนๆ นี้  ชื่อว่ำ อันตรธานแห่งพระธาตุ. 

 
เมื่อพระสรีรธำตุอันตรธำนแล้ว เป็นอันว่ำ ศำสนำย่อมเสื่อมสูญหมด ต่อแต่นั้น  โลกก็

จะว่ำงจำกศำสนำไปอีกนำน 
 

กถาว่าด้วยธาตุอันตรธาน จบ 
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จำกหลักฐำนที่ยกมำแสดงเรื่องอันตรธำน ๕ นั้น จะพบว่ำ บำงแห่งแสดงเพียง ๓ บำง
แห่งแสดงครบทั้ง ๕ แมใ้นที่บำงแห่งที่แสดงครบ ก็มีรำยละเอียดมำกน้อยต่ำงกัน ทั้งนี้ พึง
ทรำบว่ำ เป็นเพรำะมติของพระอรรถกถำจำรย์ในอรรถกถำแห่งนั้นๆ 

 
คัมภีร์ อันตรธาน ข้อแตกต่างกันและสรุปเนื้อความ 

อัง. เอก.อ. อันตรธำน ๕ มีกำรแสดงอธรรมว่ำเป็นธรรม, อวินัยว่ำเป็นวินัย เป็น
เหตุให้พระสัทธรรมเสื่อมหำยอันตรธำน ดังนั้น กำรที่
พระพุทธศำสนำจะอันตรธำนไปโดยสิ้นเชิง ก็เพรำะมี
ปริยัติอันตรธำนเป็นมูลเหตุ  

ที.ปำ.อ. 
อภิ.วิ. อ.  
 

อันตรธำน ๕  
ต่ำงจำก อัง.เอก.อ. คือ  
ลิงคอันตรธำน ถูกแสดงไว้
โดยยกปำติโมกข์เป็น
ประธำน 

ปรำรภเหตุผลที่พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำไม่เกิดพร้อมกัน
สองพระองค์ในสมัยเดียวกัน เมื่อพระองค์ใหม่จะอุบัติ ก็
ต้องรอให้พระศำสนำของพระองค์เก่ำเสื่อมอันตรธำน
หมดสิ้นโดยสิ้นเชิงเสียก่อน ดังนั้น จึงแสดงอันตรธำนไว้ 
๒ ระดับ  คือ ระดับสัทธรรมศำสนำและพระพุทธศำสนำ
โดยสัญญลักษณ์คือเพศภิกษุ และพระสรีรธำตุ.  

วิ.อ.จู.,อัง.
อัฏฐ.อ.  

อันตรธำน ๓ แต่ยกอธิคม
อันตรธำนเป็นประธำน 
ส่วนปฏิบัติอันตรธำนและ
ปริยัติอันตรธำนสงเครำะห์
อยู่ในปำติโมกข์ที่
อันตรธำน 

ปรำรภกำรท่ีพระศำสนำมีสตรีมำบวช จะท ำให้ศำสนำ
ตั้งอยู่เพียง ๕๐๐ ปีเป็นอย่ำงมำก แต่ทรงบัญญัติครุธรรม
ไว้เพื่อให้ภิกษุนีปฏิบัติ พระศำสนำจึงด ำรงอยู่ตลอด 
๑๐๐๐ ปี. และอรรถกถำถือเอำว่ำ ที่ตรัสไว้พันปีก็ก ำหนด
โดยช่วงเวลำแห่งพระอริยบุคคลระดับต่ำงๆ. ในฏีกำ
แสดงว่ำข้อที่ต่ำงกันเป็นมติของนิกำยภำณกำจำรย์นั้นๆ. 

สัง.นิ.อ. อันตรธำน ๓ ข้ำงต้น ปรำรภข้อปริวิตกแห่งพระมหำกัสสปะว่ำ เหตุใดในสมัยนี้
สิกขำบทมีมำกแต่พระอรหันต์มีน้อย จึงแสดงสัทธรรม
อันตรธำนโดยโยงเข้ำกับสำเหตุ ๓ ประกำรใหญ่ๆ คือ มี
สัทธรรมปฏิรูป, มีโมฆบุรุษ ไม่บ ำเพ็ญกิจในพระศำสนำ, 
และบริษัทขำดควำมเคำรพย ำเกรงในพระศำสดำเป็นต้น 

ม.อ.ุอ. อันตรธำน ๕   แสดงอฐำนะ ธรรมไม่ใช่เหตุ ไว้หลำยประกำร ซึ่งกำรที่
พระพุทธเจ้ำสองพระองค์เกิดขึ้นพร้อมกัน ก็จัดเป็น อฐำ
นะประกำรหนึ่ง. โดยอธิบำยเหมือนในที. ปำ อ. 
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