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บทคัดย่อ 

วัฏฏสงสารกับไวรัสโควดิ 19 ให้บทเรียนอะไรแก่ชีวติมนุษย์ เป็นอนุสติ เรื่องโรคระบาดในสมัย

โบราณก็คงเหมือนกับโรคระบาดในสมัยปัจจุบัน แต่ในสมัยปัจจุบันน่ากลัวกวา่ เพราะการสื่อสารถึงกัน

มีมากขึ้นด้วยเป็นยุคขา่วสาร มี “การเมือง” ทั้งในแต่ละประเทศและระหวา่งประเทศผสมโรง ท าให้โรค

ระบาดมีความน่ากลัวอีกเท่าตัว อย่างที่มีข่าวว่าโรคโคโรนาไวรัส (Covid-19) เป็นอาวุธชีวภาพ  โรค

ระบาดในสมัยปัจจุบัน จึงน่ากลัวไม่แพ้สงครามโลกที่ท าร้ายกันด้วยอาวุธ สงครามโลกที่ท าร้ายกันด้วย

อาวุธ (ปรมาณู) ครั้งที่ 2 คดิวา่น่ากลัว แต่สงครามโรคโควดิ-19 เป็นที่น่าสะพรึงกลัว และน่ารังเกียกวา่ 

แม้แต่ส าหรับคนที่เคยรักใคร่ใกล้ชิดกัน การแสดงความห่วงใยต่อกันอย่างปกติท าไม่ได้ เม่ือได้เห็นโลง

ศพเพื่อนร่วมโลกที่ตายเพราะโรคระบาด ซ่ึงขนย้ายไปเผาเป็นทิวแถว  ก็นึกถึงศพที่ทิง้เกลื่อนกลาดรอบ

เมืองเวสาลีในสมัยพุทธกาล คดิว่าคงมสีภาพเหมอืนกัน เพยีงแต่ว่า ขา้งศพเหยื่อโควิด-19 ไม่มีผู้คนอยู่

ใกล้เลย เพราะกลัวเช้ือโรคจากศพ ส่วนที่กองศพของชาวเมืองเวสาลีนั้นเช่ือกันว่า มี “อมนุษย์” (หรือ

วญิญาณของผู้ตาย) รายล้อมเต็มไปหมด 

ค าส าคัญ: วัฏฏสงสาร; ไวรัสโควิด 19; ชีวิตมนุษย์ 
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Abstract 

Cycle of life and Virus -19 Effect for Worthy of Human. It was minor-consciousness for an 

ancient disease as the same with present disease, but the present time is more horrible. Because 

communication information of technology id “Political” both in domestic and foreign. It was more 

horrible like example Covid 19 was biological weapon. The present disease so horrible was not 

least than attach with weapon. World War 2 with weapon (atoms) so terrible. But Covid 19 world 

war was more terrible and more disgusting event for close and lovely people when using by 

common life was not using too. Therefore, we saw long many Caravan bodies cause of disease 

then we think of remains bodies’ ay Vesary city on Buddha Era was similarly but on ly Covid 19 

had not person beside them because of they fear virus disease, but those remains bodies at 

Vesary city was believed that “In Humans” (or spirit of die) surround all. 

 

Keywords:  Round of Rebirth; Covid 19; Human Life 

 

บทน า 

ในอดีตกาลมีต านานเล่าขานว่า เม่ือครั้งพุทธกาล กรุงเวสาลีเกิดทุพภิกขภัย ฝนแล้งข้าวกล้า

ตายเกลื่อนกลาด ชาวเมืองมากมายล้มตายเพราะความอดอยากและโรคห่า (อหิวาตกโรค) ระบาด 

ต้องน าศพมากมายไปทิง้นอกเมือง ครั้นพวกอมนุษยไ์ด้กลิน่คนตายก็พากันเขา้พระนคร รบกวนมนุษย์ที่

ยังมชีีวิตอยู ่บรรดาเจ้าลิจฉวจีึงตกลงให้เชิญเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโปรด 

เม่ือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จถึงเขตแดนนครเวสาลี ฝนโบกขรพรรษก็โปรยเม็ดลงมา 

ซากศพทั้งปวงถูกน้ าลงสู่แม่น้ าคงคาจนหมดสิ้น และเม่ือพระองค์เสด็จถึงกรุงเวสาลี ท้าวสักกะจอม

ทวยเทพและหมูเ่ทพก็เสด็จมา ยังผลให้อมนุษย ์(ภูตผี) ทั้งหลายต้องหลบลีห้นีไปจากเมืองเวสาลี 

จากนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสเรียกพระอานนท์สั่งว่า ดูก่อนอานนท์ เธอจงเรียนรัตนสูตรนี้ ถือ

เครื่องประกอบพลีกรรม เที่ยวเดินไประหว่างปราการ 3 ช้ันแห่งกรุงเวสาลีกับพวกเจ้าลิจฉวรีาชกุมาร 

ท าพระปริตร แล้วได้ตรัสรัตนสูตร พอพระเถระกล่าวว่า ยงฺกิญฺจิ เท่านั้นพวกอมนุษย์ทั้งหลายก็

หลบหนีไปจนหมดสิน้ โรคภัยทัง้หลายก็หมดสิน้ไป 

เนือ้หาของบทสวดรัตนสตูรนี ้โดยหลักเป็นการกลา่วถึงคุณแห่งพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระ

ธรรม และพระสงฆ ์โดยส่วนแรกเป็นการประกาศให้เหล่าภูตคุ้มครองรักษาพวกมนุษย์ที่น าเครื่องพลี

กรรมมาบวงสรวงทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ซ่ึงพลีกรรมนี้หมายถึงการท าบุญตามหลักพุทธ

ศาสนา ส่วนที่ 2 เป็นการบรรยายคุณพระรัตนตรัยว่าเป็นรัตนะอันประเสริฐสุด และส่วนที่ 3 เป็นการ
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ประกาศให้ภูตทั้งหลายจงนมัสการพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ และอ านวยพรให้ สรรพสัตว์

เหล่านีมี้ความสวัสดี (ดูรายละเอียดใน, ขุทฺทก. อฏฺ. (ไทย) 141-144.)  

ส าหรับการสวดมนต์เพื่อไล่โรคโควิด-19 นี้ ไม่เพียงเฉพาะเมืองไทยหรือเมืองพุทธเท่านั้น 

ทางด้านกรุงวาติกันซ่ึงเปน็ศูนยก์ลางแห่งศาสนาคริสต์ น าโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสก็ได้สวด

ภาวนาให้กรุงโรมพ้นจากโรคระบาด ไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐ ได้ร่วมสวดมนต์กับสมาชิกที่

ท าเนียบขาวเพ่ือเป็นก าลังใจสู้ไวรัสโคโรนา ด้านองคด์าไลลามะก็ได้ชวนสวดมนต์ปอ้งกันไวรัสเช่นกัน 

 

ความหมายและขอบข่ายของวฏัฏสงสารวงเวียนแห่งชวีิต 

วัฏฏสงสาร พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลวา่การเวียนว่ายตายเกิด ผู้เขียนเขา้ใจว่า

เป็นการแปลแบบอรรถาธิบาย คือแปลเอาใจความเป็นใหญ่ ซ่ึงหมายถึงการที่จิตหรือใจหรือธาตุรู้หรือ

มโนวญิญาณดวงหนึ่งๆ เวียนวา่ยไปจุติ (เกิด) หรือปฏิสนธิในภพใดภพหนึ่งหรือภูมิใดภูมิหนึ่ง ไม่ว่าจะ

เป็นภพน้อยหรือภพใหญห่รือภพเดิมภูมิเดิมรอบใหม่ไม่มีที่สิน้สดุไม่หยุดไม่หยอ่น ออกจากภพหนึ่งก็ไปสู่

อีกภพหนึ่งเรื่อย ๆ ไปไม่มีที่สิ้นสุด ตามอ านาจของ วัฏฏะ 3 คือ กิเลสวัฏฏะ กรรมวัฏฏะ วบิากวัฏฏะ 

พาให้เป็นไป มนุษย์ทุกคนสัตว์เดรัจฉานและอสุรกายทุกตัว ที่เกิดมาในกามภพนี้ ต่างก็เป็นอย่าง

เดียวกัน คอื เกิด แก่ เจ็บ ตาย หรือ อุบัติข้ึน ตั้งอยู ่แล้วก็ดับไป (พระราชวรมุนี (ป. อ. ปยุตฺโต) , 2528)  

สังสาร หรือ สงสาร แปลว่า ความท่องเที่ยวไป ในทางศาสนาพุทธหมายถึง การเวียนวา่ยตาย

เกิด มิใช่หมายถึงความรู้สึกหวั่นไหวด้วยความกรุณาเม่ือเห็นผู้อ่ืนได้รับความทุกข ์

สังสารวัฏ แปลวา่ ความท่องเที่ยวไปในอาการที่เป็นวัฏฏะ การหมุนวนอยู่ในการเวยีนวา่ยตาย

เกิด เรียกอีกอยา่งหนึ่งว่า วัฏสงสาร 

สงสารวัฏ  หมายถึง การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ในภพภูมิต่างๆ ของสัตว์โลกด้วยอ านาจ

กิเลส กรรม วบิาก หมุนวนอยู่เช่นนั้นตราบเท่าที่ยังตัดกิเลส กรรม วบิากไม่ได้ 

วัฏฏสงสาร คือ วัฏฏะ แปลว่าหมุนรอบหรือหมุนวน กับ สงสาร คือ ความสลดหดหู่ใจ มัก

เรียกวา่ความน่าสงสาร เป็นอาการของจิตหรือใจหรือมโนวิญญาณ ที่มองเห็นโทษเห็นภัยในสิ่งใดสิ่ง

หนึ่ง ที่มีอยูเ่ป็นอยูห่รือจะมีจะเป็นในโอกาสต่อไป เป็นสิ่งที่ไม่เจริญตาไม่เจริญใจ ไม่น่ารื่นรมย ์เป็นสิ่งที่

มีแต่ความทุกขท์รมานแฝงอยู ่น่าเบื่อหน่าย น่าสงสารผู้ไม่รู้ตัวติดงมจมอยูก่ับสิ่งเหล่านั้น 

เราคงจะไม่เป็นเช่นนั้น ทั้งนีเ้พราะกิเลสทิฐิมานะอวิชชาปิดบังเอาไว้ ท าให้ตกอยูใ่นอาการของ

คนประมาทปุถุชนคนธรรมดา จะมองเห็นแต่ความน่าสงสารของคนอื่น มักมองไม่เห็นความน่าสงสาร

ของตัวเอง เนื่องจากขาดโอปะนะยโิกคอืการนอ้มเขา้มาหาตน คดิวา่คงเป็นแต่เขา มัวเมาท าให้ติดจมอยู่

ในอาการของความน่าสงสารนั้น วนไปเวียนมาไม่มีที่สิ้นสุด ท่านอุปมาอุปมัยเหมือนมดแดง ไต่ขอบ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81
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ภาชนะที่เป็นวงกลม ไต่ไปหน้านานเท่าใดก็ไม่เห็นที่สิ้นสุด ไม่ทราบวา่เม่ือใดจะรู้ตัว และรู้จักวัฏฏสงสาร

มองเห็นโทษภัย ในการติดอยูจ่มอยูก่ับวัฏฏสงสาร และหาทางหลีกเลี่ยงไปเสียจากวัฏฏสงสารนั้น 

ความน่าสงสารเป็นเรื่องใหญ่ เกี่ยวข้องกับมนุษยท์ุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนาเป็นอยา่งไรการ

ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ท่านวา่เป็นลาภอันประเสริฐ เนื่องจากภพภูมิมนุษย์เป็นภพภูมิที่มีความพร้อมที่จะ

รองรับคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมากกว่าภพภูมิอ่ืน ๆ มนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน อสุรกาย บางประเภท 

แม้จะมีร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกับมนุษย ์แต่ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีในกรอบของคุณธรรมศีลธรรม 

มนุษย์มีมากว่าสัตว์เดรัจฉาน ถ้ามนุษย์ที่เกิดมาไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม มนุษย์ก็ไม่ต่างอะไร

จากสัตวเ์ดรัจฉาน และอาจจะโหดร้ายยิ่งกวา่สัตวเ์ดรัจฉานเสียอีก มนุษยท์ี่เกิดมาแล้ว มิได้ใส่ใจท าบุญ

ท ากุศล สะสมบุญบารมีให้แก่ตัวเอง ก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์เดรัจฉาน คือเกิดมาใช้กรรม เกิดมาใช้เวร 

หมดอายุขัยแล้วก็ตายไป (ราชบัณฑิตยสถาน, 2548) 

 

ความไมม่โีรคเป็นลาภอันประเสริฐในวฏัฏสงสารของมนุษย์ 

มนุษยแ์ม้จะมีหลายเผ่าพันธุ ์หลายชาติ หลายภาษา หลายความเช่ือ หลายศาสนา ต่างก็มี

ร่างกายและจิตใจ เปน็องคป์ระกอบส าคัญเหมอืนกนัถิน่ที่อยูข่องมนุษยแ์ม้จะอยูค่นละแหง่ แต่ก็อยูโ่ลก

อันเดียวกัน สมัยก่อนห่างกันไกลกันมาก ไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้ แต่ปัจจุบันยานพาหนะ

เจริญก้าวหน้าขึ้น สามารถไปมาหาสู่กนัได้ทกุที่ ความส าคัญของเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา น่าจะลดน้อย

ถอยลง ความเมตตาสงสารซ่ึงกันและกนัในหมูม่นุษยน์่าจะมีมากขึ้น 

มนุษยท์ุกชาติทกุภาษาทุกศาสนา มีความต้องการพื้นฐานเหมอืนกัน คอืต้องการอยูด่ ีกนิดี มี

ความสุข ร่างกายต้องการอาหาร เครื่องนุง่ห่ม ที่อยูอ่าศยั ยารักษาโรค ยานพาหนะ เครื่องมือส าหรับ

ท างานจิตใจต้องการความรื่นรมย ์ความสะดวกสบาย ความสุขสงบเยน็ การศกึษาเล่นเรียนจากคนรุ่น

ก่อน ท าให้มนุษยส์ามารถด ารงฐานะอยูไ่ด้ และเจริญก้าวหน้าเรื่อยมา การศกึษากับการปกครองเป็น

เรื่องส าคัญ ทีจ่ะท าให้มนุษยอ์ยูก่ันเป็นหมูเ่หล่าได้อยา่งมีความสุข 

มนุษยท์ุกคนเกดิมาพร้อมกับความทกุขย์ากล าบาก เนื่องจากเกิดมามีร่างกาย ร่างกายต้องการ

อาหาร น้ า เครื่องนุ่งห่มเกดิมาใหม่ๆ ผู้ท าให้เกดิต้องรับผิดชอบบ ารุงเลีย้งดู ถ้าเขามีความรับผิดชอบดี 

ก็จะสบายและเจริญเติบโตจนรู้จกัรับผิดชอบ ท ามาหากนิเลีย้งดูตนเองได้ถ้าเขาไม่รับผิดชอบก็จะ

ล าบาก อาจจะถูกปล่อยใหต้ายเสียตั้งแต่ยังเล็ก เม่ือเจริญวัยข้ึนพอที่จะท ามาหากินเลีย้งตนเองและ

ผู้เกี่ยวข้องที่มีบุญคุณต่อกนัสืบต่อกนัไป มนษุยท์ุกหมูเ่หล่าต้องดิน้รนขวนขวายท ามาหากินเพื่อให้ได้มา

ซ่ึงสิ่งที่ตนปรารถนา หาไม่หยุดหย่อน ไม่หากก็ลัวจะไม่มีอยูไ่ม่มีกิน ไม่มีใช้การกนิการหา เป็นความ

ทุกขย์ากล าบาก เปน็ความน่าสงสารของมนษุยป์ระการที่หนึ่ง การท ามาหากนิของมนุษย ์นอกจากจะ

เกิดความยุง่ยากล าบากแล้วยังเป็นบ่อเกิดแห่งการต่อสูแ้ยง่ชิง เนื่องจากต่างคนต่างก็แสวงหา ต่างคน

ต่างก็จะเอาใหไ้ด้ การต่อสู้แยง่ชิงกนัก็เกิดขึน้ กลายเปน็การลกัขโมย ตีชิงวิ่งราว หลอกลวง คดโกงกนั
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ขึ้น นอกจากต่อสู้แยง่ชิงระหว่างมนุษยด์้วยกนัเองแล้ว บางครั้งมนุษยก์็แยง่ชิงกับสัตวเ์ดรจัฉาน 

เบียดเบียนขม่เหงสตัวเ์ดรัจฉานผู้มีก าลงัอ่อนด้อยกวา่ กลายเป็นกรรมวัฏฏะ วบิากวัฏฏะ เกิดขึน้ตดั

รอนความสงบสุขของมนุษย ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

เนื่องจากกรรมบางอยา่งแม้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไปแลว้ ก็ยังตามให้ผลอยู ่เม่ือมนุษยห์าสิง่ที่

ต้องการมาได้สมปรารถนาแล้ว มนุษยจ์ะมีความรู้สกึหวงแหนสิ่งเหล่านัน้ จะพยายามรกัษาสิ่งของ

เหล่านั้นเอาไว ้เพื่อประโยชนต์นและผู้เกี่ยวข้อง หามาไดแ้ล้วก็มายุง่ยากเรื่องการเก็บรักษาอีก ความ

หวนแหนกลายมาเป็นความห่วงใย จะหนีไกลกไ็ม่ได้ต้องคอยเฝ้าคอยดูแล นอกจากยุง่ยากล าบาก

เพราะการหาแล้ว ก็มายุง่ยากล าบากเพราะการห่วง การหวงอีก ความน่าสงสารของมนุษยก์ย็ิ่งเพิ่ม

มากขึ้น 

การต่อสู้แยง่ชิงของมนุษย์ เกิดขึ้นทุกหมู่เหล่าเผ่าพันธุ์ แม้เผ่าพันธุ์เดียวกันก็แยง่ชิงกัน ยิ่งต่าง

เผ่าพันธุ์ความโหดร้ายยิ่งเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นสงครามประหัตประหารกันซ่ึงหน้าเปิดเผย ชนิดใครดี

ใครอยู ่ประวัติอันยาวนานของมนุษยชาติ ช้ีให้เห็นความน่าสงสารของเหล่ามนุษยมี์มากมาย เม่ือใดหนอ

หมูม่นุษยจ์ึงจะอยูก่ันอยา่งสันติสุข 

ความต้องการของมนุษยมี์หลายสิ่งหลายประการ นอกจากหามาเพื่อกินเพื่อใช้ เพื่ออาศัย เพื่อ

รักษาโรคแล้ว ยังหามาเพื่อกามฉันทะ หามาเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงอีก ยิ่งหลายอยา่งหลายประเภทขึ้น 

ความยุง่ยากล าบากของมนุษยย์ิ่งทวีขึ้นเป็นเงาตามตัว ไฟกิเลสโลภ โหมกระหน่ า เผาผลาญจิตใจของ

มนุษย์ตลอดเวลาน่าสงสารมนุษย์เหล่าผู้ไม่รู้จักธรรมะเครื่องแก้กิเลส ไม่รู้จักบรรเทาไฟกิเลสมิให้

ลุกลามเกินความพอดีไฟกิเลสโลภ ไฟกิเลสโกรธ ไฟกิเลสหลง ก็จะกระหน่ าความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

และสุดท้ายโลกทั้งโลกก็จะลุกเป็นไฟ โหมไหม้เหล่ามนุษยโ์ดยไม่เลือกหน้า โอย มันช่างน่าสงสารเหล่า

มนุษยผู้์ไม่รู้จักศีล ไม่รู้จักธรรมแท้หนอนอกจากทุกขท์ี่เกิดจากเหตุภายนอก จะรุมเร้ามนุษยต์ลอดเวลา

แล้ว มนุษยย์ังมทีุกขท์ี่เกิดจากเหตุภายในรุมเร้าเพิ่มเขา้ไปอกี 

นั่นคอืความเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของมนุษยเ์อง มันเกิดขึ้นมีข้ึนตลอดเวลา ไม่ยกเว้นให้

ใครกล่าวคือ ร่างกายของมนุษย์ทุกคนที่ เกิดมาจะเปลี่ยนแปลงไปตามกฎอนิจจัง คือไม่เที่ยง 

จะขลุกอยูก่ับความทุกข์นานาประการเรียกว่าทุกขัง และสุดท้ายจะพบกับความเสื่อมสลาย ว่างเปล่า 

เรียกวา่อนัตตา คอื ไม่มีตัวตนแน่นอน หมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดเวลา 

ร่างกายมนุษยไ์ม่ว่าชาติใดภาษาใดเผ่าพันธุ์ใด สูงต่ าด าขาว ขีเ้หร่หรือสวยงามเพยีงใดก็ตาม จะ

มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรื่อยๆ จะมีโรคภัยไขเ้จ็บคอยรบกวนเบียดเบียน ตามอ านาจของกรรมวัฏฏะ 

วบิากวัฏฏะ บันดาลผลให้เป็นไป บางทีเกิดมาร่างกายพิกลพกิารไม่สมประกอบบางคนเกิดมาวิกลจริต 

หาความสุขความเจริญไม่ได้ บางคนเป็นมาแต่ก าเนิด บางคนก็มาเกิดเป็นในภายหลัง เนื่องจากมีกรรม

บีบคัน้ทรมานปรุงแต่งให้เป็นไปการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของมนุษย์เกิดขึ้นมีขึ้นตลอดเวลาตาม

กฎอนิจจังคอืความไม่เที่ยง นานๆไปกลายเป็นแก่ชรา ก าลังวังชาจะลดน้อยถอยลง 



Journal of Arts Management Vol. 4 No. 2 May – August 2020 

 

|424 

 

 วารสารศลิปการจัดการ ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สงิหาคม 2563 

ขณะเดียวกันก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บคอยรบกวนเบียดเบียนโรคหนึ่งหายไปโรคใหม่เกิดขึ้นแทน 

รักษาเยยีวยากันไม่หยุดไม่หย่อน ยิ่งแก่ชรายิ่งหนักหนาขึ้นไปอกีป่วยง่ายหายยาก และสุดท้ายทุกคนไม่

วา่ชาติใดภาษาใด ล้วนแต่จะต้องตายจากกันไป เกิดเท่าใดตายเท่านั้น หลายคนคิดวา่ตายแล้วสูญ คือ

ไม่มีอะไร ทุกอยา่งจบสิน้ไป คนคิดเช่นนีเ้ป็นคนเห็นตนครึ่งเดียว คอื เห็นวา่ตนเองหรือร่างกายเทา่นั้น 

จิตหรือใจหรือผู้รู้หรือมโนวิญญาณนั่นเป็นใคร ใช่เราหรือเปล่า ร่างกายเสื่อมสลายผุพังแล้ว 

เขาไปไหน ไปอย่างไร เป็นอยา่งไรปกติวันที่ 3 หลังการตายเกิดขึ้น เขาจึงจะรู้ตัวว่าตายแล้วสูญหรือไม่

สูญ จบสิ้นหรือไม่จบสิ้นซ่ึงเม่ือถึงวันนั้น แก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว หมดหวังหมดโอกาสที่จะใช้ร่างกายท า

ประโยชน์ให้ตนเองแล้วน่าเสียดายมาก คนไม่ได้ศึกษาเรื่องศีล สมาธิ ปัญญา ไม่เข้าวัดเข้าวาศึกษา

ปฏิบัติธรรมหมดโอกาสที่จะรู้จิตเห็นใจตนเองอย่างแจ้งชัด ท าให้เห็นผิด คิดผิด ท าผิด จากท านอง

คลองธรรมหลายอยา่งหลายประการมรรคผลนิพพาน ไม่ได้อยูใ่นความหวังของเขาเลยคนส่วนใหญ่เห็น

ผิดกันอยูเ่ช่นนี้ (ดูรายละเอียดในขุทฺทก. อฏฺ. (ไทย) 17-173)   

เพื่อเป็นการบ ารุงขวัญและก าลังใจ หรือสร้างภูมิคุ้มกันให้บรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วไป ซ่ึงมผีล

สืบเนื่องต่อการด ารงวถิชีีวิตมาอยา่งต่อเนือ่ง ที่มีพิธกีารปฏิบัติปลีกยอ่ยตามศรัทธาความเช่ือที่แตกต่าง

กันออกไปตามภูมิภาคนั้น ๆ เช่น พธิีการสวดสะเดาะเคราะห์ การสวดสืบชะตา การบายศรีสู่ขวัญ การ

สวดบูชานพเคราะห์ การปล่อยนกปล่อยปลา การปฏิบัติศีลภาวนา บรรพบา อุปสมบท การบวชเนกขัม

มะศีลจาริณี เพื่อบรรเทาความทุกข์จากภายนอกและสร้างพลังภายในให้เขม้แข็งเฉกเช่นกับการสวด

บทรตนสูตรในครั้งอดีตกาล 

ต านานการสวดบทรัตนปริตร  

 ต านานการสวดบทรัตนปริตร ที่พระพุทธเจ้าทรงให้พระอานนท์น าสวดเม่ือครั้งเกิด โรคระบาด 

ในเมืองไวสาลี คือการเผยที่มาของต านานบทสวด "รัตนสูตร" ไล่โรคภัยตั้งแต่สมัยพุทธกาล คือ รัตน

สูตรปราบภัย 3 ประการ ณ เมืองไพศาลี อาณาจักรวัชช ในสมัยพุทธกาล เมืองไพศาลี หรือเวสาลี 

นครหลวงแห่งอาณาจักรวัชชี มีการปกครองระบอบสามัคคีธรรม (คล้ายกับลักษณะสาธารณรัฐใน

ปัจจุบัน) เป็นเมืองที่ม่ังคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชาชนอยูห่นาแน่นมีก าแพง 3 ช้ัน ซ่ึงเรียกวา่ "ตรีบูร" แต่ละ

ช้ันห่างกันประมาณ 4 กิโลเมตร มีปราสาทอุทยาน สระโบกขรณีเป็นจ านวนมาก ทางตอนเหนือของ

เมืองไพศาลีมีป่าใหญ่เป็นพืดขึ้นไปทางเหนือจนจดทิวเขาหิมาลัย เรียกวา่ป่ามหาวันมีผู้สร้างกุฏาคาร

ศาลา (เรือนยอด) ถวายไวเ้ป็นที่ประทับพระพุทธเจ้า  

          ต่อมาเมืองไพศาลีเกิดขา้วยากหมากแพงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ขา้วกล้าแห่งเหี่ยวตาย เกิด

ทุพภิกขภัยใหญ่และมีโรคระบาดพวกคนยากคนจนอดอยากล้มตายลงเป็นจ านวนมาก ซากศพถูกน าไป
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ทิ้งไว้นอกเมืองก็ส่งกลิ่นเหม็นตลบไปทพวกอมนุษย์ก็พากันเข้าเมืองคนยิ่งล้มตายกันมากขึ้น เกิด

อหิวาตกโรคตามมา 

          เม่ือเกิดภัย  ประการคอื ทุพภิกขภัย (ขา้วยากหมากแพง)อมนุษยภัย (ภัยจากพวกอมนุษย)์ และ

พยาธิภัย (ภัยที่เกิดจากโรคระบาด)ขึ้นในเมืองไพศาลีอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน กษัตริย์ลิจฉวีซ่ึงมี

จ านวนถึง 7,707 องค์ จึงให้ประชาชนประชุมพร้อมกันในสัณฐาคาร (ห้องประชุมใหญ่) เพื่อร่วมกัน

พจิารณาสอดส่องความประพฤติของบรรดากษัตริยท์ั้งหลายวา่ ได้ท าความผิดอันใดไวจ้ึงท าให้เกิดภัย

ต่าง ๆ ดังกล่าว 

          เม่ือไม่เห็นวา่กษัตริย์ทั้งหลายท าความผิดมีโทษอันใดจึงหาทางระงับภัย 3 ประการนั้น โดยเห็น

ร่วมกันว่าควรกราบทูลนิมนต์พระพุทธเจ้า ซ่ึงขณะนั้นประทับอยู่ที่พระนครราชคฤห์ นครหลวงของ

อาณาจักรมคธ จึงได้ส่งเจ้าลิจฉวี 2 องค ์เป็นฑูตน าเครื่องราชบรรณาการไปถวายพระเจ้าพมิพศิาร ณ 

พระนครราชคฤห์ กราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบ และกราบทูลของอนุญาตินิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จ

นครไพศาลี พระเจ้าพมิพสิารได้ตรัสให้เจ้าลิฉวไีปกราบทูลนิมนต์ด้วยพระองคเ์อง 

          เจ้าลิจฉวทีั้งสองจึงได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วจึงทูลขอเวลาตกแต่งหนทางตั้งแต่

เม่ือง    ราชคฤห์ ไปจนถึงฝ่ังแม่น้ าคงคาเป็นระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร และโปรดให้สร้างวหิารไว้

ส าหรับพักตามระยะทางอีก 5 หลัง พระเจ้าพมิพสิารโปรดให้กั้นเศวตฉัตร (ร่มขาว) ถวายพระพุทธเจ้า 

2 คันและกั้นถวายภิกษุสงฆท์ี่ติดตามอีก 500 รูป รูปละ 1 คัน พระองคไ์ด้ตามเสด็จไปพร้อมด้วยข้าราช

บริพาร ทรงถวายเครื่องสักการบูชา ของหอมและทรงบ าเพ็ญกุศลถวายทานตลอดทางไปจนถึงฝ่ังขวา

ของแม่น้ าคงคาง และทรงส่งข่าวสารไปยังเมืองไพศาลีให้ทราบว่า บัดนี้พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาถึงฝ่ัง

แม่น้ าคงคาแล้ว 

          พระเจ้าพมิพสิารโปรดให้จัดเรือ 2 ล า ตรึงขนานเขา้ด้วยกันให้สร้างมณฑปขึน้บนเรือขนาน แล้ว

กราบทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นประทับพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ 500 รูป พระเจ้าพิมพิสารทรงพระ

ด าเนินลงไปในน้ าลึกจนถึงพระศอ (คอ) แล้วทรงกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพรองค์จะรอคอยอยู่ที่ฝ่ัง

แม่น้ าคงคานีจ้นกวา่พระบลรมศาสดาจะเสด็จกลับ 

          ทางเมืองไพศาลี ซ่ึงตั้งอยู่ห่างฝ่ังซ้ายของแม่น้ าคงคาขึ้นไปทางเหนือประมาณ 40 กิโลเมตร 

เม่ือทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์แลว้ ก็เตรียมปราบทางให้ราบเรียบตัง้แตฝ่ั่งซ้ายของแม่น้ าคง

คาไปจนถึงเมืองไพศาลี และสร้างวหิารประจ าไวจ้ านวน 3 หลัง เตรียมท าการบูชาเป็น 2 เท่าของพระ

เจ้าพิมพิสารที่ทรงท ามาแล้ว เรือขนานน าพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ 500 รูป มาในแม่น้ าคงคาเป็น

ระยะทาง 16 กิโลเมตร ก็ถึงเขตเมอืงไพศาลี บรรดากษัตริย์ลิจฉวกี็พากันลุยน าลงรับเสด็จพระพุทธเจ้า

ในแม่น้ าคงคาถึกถึงพระศอเช่นกัน 

          ครั้นเรือขนาบเทียบถึงฝ่ัง พอพระพุทธเจ้าทรงยกพระบาทแรกยา่งเหยียบฝ่ังแม่น้ าคงคา กลุ่ม

เมฆมหึมาซ่ึงแผ่กระจายตั้งเค้ามืดมดิก็บันดาลให้ฝนตกลงมาห่าใหญ่ น้ าฝนไหลนองท่วมพื้นดินระดับน้ า
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สูงถึงเข่าบ้างถึงสะเอวบ้าง ถึงคอบ้าง พัดพาเอาซากศพลอยลงแม่น้ าคงคาไปหมด ท าให้ภาคพื้นดิน

บริสุทธิ์สะอาดโดยทั่วไป  

          บรรดากษัตริย์ลจิฉวีทั้งหลายก็น าเสด็จพระบรมศาสดาและภิกษุสงฆ ์500 รูปเข้าพัก ณ วหิาร

ที่สร้างไว้ แล้วถวายทานมากมายเป็น 2 เท่าของพระเจ้าพิมพิสาร ให้กางเศวตฉัตรกั้นถวาย

พระพุทธเจ้า 4 คันกั้นถวายพระภิกษุสงฆร์ูปละ 2 คัน น้ าเสด็จพระพุทธด าเนินเป็นเวลา 3 วัน ก็ถึงพระ

นครไพศาลี ขณะนั้นพระอินทร์ได้เสด็จพร้อมด้วยเหล่าทวยเทพมาชุมนุมอยูด่้วย ท าให้พวกอมนุษย ์กรง

กลัวอ านาจพากันหลบหนีไป 

          พระพุทธเจ้าเสด็จถึงประตูเมืองไพศาลีในเวลาเย็น ได้ตรัสให้พระอานนท์เรียน "รัตนสูตร" เพื่อ

เดินจาริกท าพระปริตไปในระหว่างก าแพง 3 ช้ัน (ตรีบูร) ในเมืองไพศาลีกับบรรดากุมารลิจฉวีแล้วตรัส 

"รัตนสูตร" ขึ้นในกาลครั้งนั้น ที่เรียกพระสูตรนี่ว่า "รัตนะ" เพราะหมายถึง พระรัตนตรัย คอื พุทธรัตนะ 

ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ 

          เม่ือพระอานนท์เรียนรัตนสูตรจากพระพุทธเจ้าแล้ว ก็เอาบาตรของพระพุทธเจ้าใส่น้ าถือไปยืน

ที่ประตูเมือง พลางร าลึกถึงพระพุทธคุณตั่งแต่ทรงตั้งความปรารถนาที่จะได้บรรลุพระโพธญิาณ จนถึง

ทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตนสูตรและโลกุตรธรรม 9 (คือมรรค 4 ผล 4 และนิพพาน 1) แล้วเขา้ไป

ภายในพระนคร เดินท าพระปริตไปในระหว่างก าแพงเมือง 3 ช้ัน ท าให้พวกอมนุษยท์ี่ยังหลวงเหลืออยู่

บ้างพากันหนีออกจากเมืองไปหมด พวกชาวเมืองจึงออกจากบ้านของตนถือดอกไม้และของหอม พากัน

ตามบูชาพระอานนท์แห่ล้อมท่านมา พระอานนท์เดินท าพระปริตไปทั้งคนื 

          ประชาชนชาวเมืองไพศาลีได้พร้อมใจกันตกแตง่สัณฐาคาร กลางพระนคร ด้วยของหอมและผูก

เพดานประดับด้วยรัตนชาติ จัดตั้งอาสนะส าหรับพระพุทธเจ้า แล้วเชิญเสด็จพระบรมศาสดามาประทับ

ในสัณฐาคาร พระภิกษุสงฆแ์ละกษัตริย์ลิจฉว ีตลอดจนประชาชนชาวเมืองไพศาลี ได้พากันมานั่งล้อม

พระพุทธเจ้า พระอินทร์พร้อมเทพบริวารก็มาเฝ้าด้วย ครั้งพระอานนท์ท าพระปริตอารักขาทั่วพระนคร

แล้วก็กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้า พระบรมศาสดาจึงตรัสรัตนสูตรอีกครั้ง หนึ่งรวม 14 คาถา แล้วพระ

อินทร์ได้ผูกคาถา (ฉันท์) ต่ออีก 3 คาถา 

          พระพุทธเจ้าได้ประทับอยูท่ี่เมืองไพศาลี และตรัสเทศนารัตนสูตรทุกวันรวม 7 วัน เม่ือทรงเห็น

วา่ภัยทุกอย่างสงบเรียบร้อยแล้วจึงตรัสลากษัตริย์ลิจฉวีและชาววัชชีทัง้หลายเสด็จกลับราชคฤห์ครั้งนี ้

มีประชาชนมาบูชาสักการะถวายแก่พระองค์เป็นการยิ่งใหญ่ เรียกว่า "คังโคโรหณสมาคม" คือการ

ชุมนุมใหญ่ในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงแม่น้ าคงคา 
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บทสรุป  

วัฏฏสงสารกับไวรัสโควิด 19 ให้บทเรียนอะไรแก่ชีวิตมนุษย์ กับการเปิดต านาน 'รัตนปริตร' ที่องค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงให้พระอานนท์ น าสวดเม่ือครั้งเกิดโรคระบาดในเมืองไวสาลี เพื่อให้

เมืองไวสาลีรอดพ้นจากโรคระบาด "รัตนปริตร" คอื ปริตรที่กล่าวถึงคุณของพระรัตนตรัย แล้วอ้างคุณ

นั้นมาพิทักษ์คุ้มครองให้มีความสวัสดี มีประวัติเล่าวา่ ในสมัยหนึ่ง เมืองเวสาลีเกิดฝนแล้ง ขาดแคลน

อาหาร มีคนอดอยากล้มตายมากมาย ซากศพถูกโยนทิ้งนอกเมือง พวกอมนุษยไ์ด้กลิ่นศพก็พากันเข้า

มาในเมือง ท าอันตรายคนให้ตายมากขึ้น และยังเกิดอหิวาตกโรคระบาดอีกด้วย ท าให้เมืองเวสาลี

ประสพภัย 3 อยา่ง ได้แก่ ทุพภิกขภัย คือ ข้าวยากหมากแพง, อมนุสสภัย คอื อมนุษย์และโรคภัย คือ 

โรคระบาด 

ในขณะนั้นชาวเมืองคดิวา่ เมืองนี้ไม่เคยเกิดภัยพิบัติเช่นนีถ้ึง 7 รัชสมัย จึงกราบทูลเจ้าผู้ครองนคร

ว่า ภัยนี้อาจเกิดจากการที่พระองค์ไม่ทรงธรรม เจ้าผู้ครองนครจึงมีรับสั่งให้ชาวเมืองประชุมกัน

พจิารณาหาโทษของพระองค ์แต่ชาวเมืองไม่สามารถพิจารณาหาโทษได้ ทั้งหมดจึงปรึกษากันว่าควร

จะนิมนต์ศาสดาองคห์นึ่งมาดับทุกขภั์ยนี้ บางคนกล่าวว่าควรนิมนต์เดียรถีย์ บางคนกล่าวว่าควรนิมนต์

พระพุทธเจ้า ในที่สุดทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันวา่ ควรนิมนต์พระพุทธเจ้าให้เสด็จมาโปรด ดังนั้น จึงได้

ส่งเจ้าลิจฉวสีองพระองคม์าทูลนิมนต์เพ่ือระงับภัยพิบัตินั้น 

เม่ือพระพุทธองค์เสด็จถึงเมืองเวสาลี พระอินทร์พร้อมด้วยเทพบริวารเป็นอันมากได้มาเฝ้าใน

สถานที่นั้น ท าให้พวกอมนุษยต์้องหลบหนีออกจากเมือง จากนั้นพระพุทธองค์ทรงสอนพระปริตรนีแ้ก่

พระอานนท์ และรับสั่งให้ท่านสาธยายรอบเมืองที่มีก าแพงสามช้ันตลอดสามยาม พวกอมนุษย์ที่ยัง

เหลืออยูไ่ด้หลบหนีไปหมด เพราะกลัวอานุภาพพระปริตร ครั้นอมนุษยห์นีไปและโรคระบาดสงบลงแล้ว 

ชาวเมืองได้มาประชุมกันที่ศาลากลางเมือง และได้นิมนต์พระพุทธองค์เสด็จมายังเมืองนี้ ในเวลานั้น

พระพุทธองคไ์ด้ตรัสรัตนปริตรนีแ้ก่พุทธบริษัทที่มาประชุมกันในที่นั้น  

อนึ่ง สามคาถาสุดท้าย คือคาถา 16, 17, 18 เป็นคาถาที่พระอินทร์ตรัสขึ้นเองโดยด าริว่า 

พระพุทธเจ้าทรงกระท าให้ชาวเมืองประสบสุข โดยอ้างสัจวาจาที่กล่าวถึงคุณของพระรัตนตรัย เราก็

ควรจะกระท าให้ชาวเมืองประสบสุข โดยอ้างคุณของพระรัตนตรัยเช่นกัน ฉะนั้น พระอินทร์จึงได้ตรัส

สามคาถาเหล่านั้น  
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