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 ⌫⌫  
ผศ. พิเศษ ชาลี ชืน่ รัมย
อาจารยพเิ ศษ วิทยาเขตสุรนิ ทร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กำเนิดสิง่ มีชวี ติ ตามแนวพระพุทธศาสนาทีอ่ งคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไววา
ดวยระเบียบอันแนนอนทีเ่ รียกวา “นิยาม” หรือ อีกประการหนึง่ เรียกวา พีชนิยาม คือ กฎธรรม
ชาติทเี่ กีย่ วกับการสืบพันธ มีพนั ธุกรรม เปนตน คลายกับกฎของวิทยาศาสตรสายชีววิทยาที่
เรียกวา Physical organic order หรือ Biological Laws และในธาตุเวปกกัมมสูตรทีก่ ลาว
ถึง การสรางภพและการสรางชาติทเี่ กีย่ วกับพัฒนาการกำเนิดสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ รียกวา นิยาม ๓ หรือ
๕ ประการโดยอรรถาธิบายตามแผนผังดังตอไปนี้ คือ
๑. อุตนุ ยิ าม กฎทีเ่ กีย่ วของกับอุณหภูมิ คือ ปรากฏการณธรรมชาติตา งๆ ทีเ่ กีย่ ว
ดวยลมฟาอากาศและฤดูกาล อันเปนสิง่ แวดลอมของสิง่ มีชวี ติ
๒. พีชนิยาม กฎธรรมชาติทเี่ กีย่ วดวยการสืบพันธุ มีพนั ธุกรรม เปนตน
๓. จิตนิยาม กฎธรรมชาติทเี่ กีย่ วดวยการทำงานของจิต
๔. กรรมนิยาม กฎธรรมชาติทเี่ กีย่ วดวยพฤติกรรมของสิง่ มีชวี ติ คือ กระบวน
การใหผลของการกระทำ
๕. ธรรมนิยาม กฎธรรมชาติทเี่ กีย่ วดวยความสัมพันธและอาการทีเ่ ปนเหตุเปน
ผลแกกนั ของสิง่ ทัง้ หลาย
ธรรมชาติทงั้ ๕ ประการนีท้ เี่ รียกวา นิยามหรือกำหนดอันแนนอนกลาวคือประชุม
ปจจัยทั้ง ๕ ประการนี้เปนเหตุใหเกิดสิ่งมีชีวิตบนพื้นพิภพโลกนี้โดยจำแนกเปนไปตาม
แผนภูมกิ ำเนิดสิง่ มีชวี ติ ๔ ประการไวดงั นี้
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แผนภูมทิ ี่ ๑ แสดงโครงสรางกำเนิดสิง่ มีชวี ติ ตามแนวพุทธศาสตร ๑
โครงสรางกำเนิดสิง่ มีชวี ติ ตามแนวพุทธศาสตร
โอปปาติกโยนิ
สังเสทชโยนิ
ชลาพุชโยนิ
อัณฑโยนิ

 ⌫⌫  ⌫ ⌫ 
ปจจัยทัง้ ๕ ประการเปนเหตุเปนปจจัยใหเกิดสิง่ มีชวี ติ สมดังทีอ่ งคสมเด็จพระตถาคตตรัส
ไวในคัมภีรท ฆี นิกาย ปาฏิกวรรค สังคีตสิ ตู ร๒ วา
๑. อัณฑชโยนิ สิง่ มีชวี ติ ทีเ่ กิดในไข คือ ออกเปนฟองไขกอ นแลวจึงฟกเปนตัว เชน
นก เปด เปนตน
๒. ชลาพุชโยนิ สิง่ มีชวี ติ ทีเ่ กิดในครรภ คือ ออกมาเปนตัว เชน คน ลิง แมว
สุนขั เปนตน
๓. สังเสทชโยนิ สิง่ มีชวี ติ ทีเ่ กิด ในเถาไคล คือ เกิดในทีช่ นื้ แฉะหมักหมม เนาเปอ ย
ขยายพันธแุ พรไปเอง เชน หนอนบางชนิด เชือ้ โรค สัตวเชลลเดียว ไดแก อะมีบา พารามีเซียม
เปนตน

๑
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๓/๒๙๓-๒๙๔.
๒
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๓.
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๔. โอปปาติกโยนิ สิง่ มีชวี ติ ทีเ่ กิดอุบตั ิ ไดแก เทวดา สัตวนรก เปนตน ดวยเทวดา
ก็ดสี ตั วนรกก็ตาม เกิดผุดขึน้ ในทันทีทนั ใดโตใหญเปนวิญูชนทีเดียวหาไดเปนทารกมากอนไม
เมือ่ ตายก็หายวับไปมิไดทงิ้ รางหรือซากไว

 ⌫⌫  ⌫    
แมวา สิง่ มีชวี ติ เปนเหตุเปนปจจัยกอใหเกิดสิง่ มีชวี ติ ตามกระบวนการกำเนิดสิง่ มีชวี ติ
ดังกลาวมาแลวนัน้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสเพือ่ แกปญ
 หาอินทกยักขไวในคัมภีรส งั
๓
ยุตตนิกาย สคาถวรรค ยักขสังยุต อินทกสูตร วา
“สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูบนภูเขาอินทกูฏ ซึ่งมีอินทกยักษครอบ
ครองอยูใกลกรุงราชคฤห ครั้งนั้นอินทกยักษเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับและได
กราบทูลสรุปใจความวา
ทานผรู ทู งั้ หลายไดกลาวรูปวา ไมใชเปนชีวะ สัตวนจี้ ะมีรา งกายนีไ้ ดอยางไรหนอ กระดูก
และกอนเนือ้ จะมาจากไหน สัตวนจี้ ะติดอยใู นครรภไดอยางไร
พระผมู พี ระภาคตรัสแกอนิ ทกยักขนนั้ วา……รูปนีเ้ ปนกลละ กอนจากกลละเกิดเปน
อัพพุทะ จากอัพพุทะเกิดเปนเปสิ จากเปสิเกิดเปนฆนะ จากฆนะเกิดเปน ๕ ปมุ (ปญจสาขา)
ตอจากนัน้ มี ผม ขน เล็บ เปนตน เกิดขึน้ และมารดาของสัตวในครรภ บริโภคขาว น้ำ โภชนาหาร
อยางใด สัตวผอู ยใู นครรภมารดานัน้ ก็ยงั อัตภาพใหเปนไปดวยอาหารนัน้ ในครรภของมารดา

 ⌫⌫  ⌫  
หลังจากนัน้ พระองคยงั ตรัสกำเนิดและพัฒนาการสิง่ มีชวี ติ ในมัชฌิมนิกาย แหงมหา
๔
ตัณหาสังขยสูตร ซึง่ ยืนยันวา จุดกำเนิดสิง่ มีชวี ติ นัน้ ตองประกอบดวยองคประกอบ ๓ ประการ
คือ
๓
สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๓๕/๓๓๗.
๔
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๐๗/๔๔๓-๔๔๔.
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๑. มารดา บิดาอยรู ว มกัน
๒. มารดามีไขสกุ พรอมทีจ่ ะผสม (มารดามีระดู)
๓. คันธัพพะปรากฏ
นอกจากนีค้ นั ธัพพะ ยังมีปจ จัยประกอบอีก ๓ ประการ คือ
๑. กรรมทีส่ ตั วทำไว เปรียบเสมือนทีน่ า
๒. วิญญาณ เปรียบเสมือนเมล็ดพืช
๓. ตัณหา เปรียบเสมือนยางเหนียวในพืช (ในมหาตัณหาสังขยสูตรวาดวยการ
สิน้ ไปแหงตัณหา)
๕
วิวฒ
ั นาการ ๕ ขัน้ กำเนิดสิง่ มีชวี ติ ตามทีก่ ลาวมาแลวจึงจำแนกเปนแผนภูมไิ ดดงั นี้
แผนภูมทิ ี่ ๒ แสดงโครงสรางกระบวนการวิวฒ
ั นาการกำเนิดมนุษย
โครงสรางกระบวนการวิวฒ
ั นาการกำเนิดมนุษย
ปญจสาขา
ฆนะ
เปสิ
อัพพุทะ
กลละ

๕

สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๓๕/๓๓๗.
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อรรถาธิบายกระบวนการวิวฒ
ั นาการมนุษยโดยสังเขป
กำเนิดของมนุษย เริม่ แรกทีเดียวนัน้ หลังจากมารดา บิดาอยรู ว มกัน การกำเนิดของ
มนุษยทวั่ ไปก็มวี วิ ฒ
ั นาการทีค่ ลายกันดังทีป่ รากฏในพระไตรปฎกทีอ่ นิ ทกสูตร นัน้
คำวา กลละ มีประมาณเทาหยดน้ำมันงา ซึง่ ตัง้ อยทู ปี่ ลายดายทีท่ ำดวยเสนขนสัตว
๓ เสน แลวสลัด ๓ ครั้ง กลละมีลักษณะเหมือนหยาดน้ำมันงา หรือเนยใสใสไมขุนฉันใด
เขาเรียกกันวา กลละ กลละนี้ เมือ่ ลวงไปได ๗ วัน ก็มสี เี หมือนน้ำลางเนือ้ จึงชือ่ วา อัพพุทะ
อัพพุทะนัน้ ลวงไปได ๗ วัน ก็เกิดเปน เปสิ คลายดีบกุ เหลวขนาดเทาน้ำตาล เม็ดพริกไทย
เปสิ ครัน้ แกขนึ้ มีขนาดชิน้ เนือ้ หลังจากเปน เปสิอยู ๗ วัน ก็เปลีย่ นภาวะเปนฆนะ ฆนะ มีลกั ษณะ
เปนกอนเนือ้ ขนาดไขไก มีลกั ษณะกลม เปนฆนะอยู ๗ วัน ก็เกิดมีปมุ ๕ ปมุ (ปญจสาขา)
หลังจาก มีปมุ ๕ ปมุ (ปญจสาขา) เกิดงอกขึน้ เพือ่ เปนมือทัง้ ๒ และศีรษะอีก ๑ ในสัปดาห
ที่ ๕ ดังทีส่ มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสแกภกิ ษุทงั้ หลาย วา “ ปฺจเม ภิกขฺ ว สตฺตาเห ปฺจ
ปลกา สณฺฐนฺติ กมฺมโต “ แปลวา ภิกษุทงั้ หลายในสัปดาหที่ ๕ ยอมมีปมุ ๕ ปมุ เกิดขึน้ ดวย
กรรมดังนี้ ฯ สัปดาหที่ ๖ (๔๒ วัน) ก็เกิดมี ผม ขน เล็บ เกิดขึน้ หลังจากนัน้ การพัฒนาชีวติ ของ
สัตวในครรภนนั้ ก็มชี วี ติ อยไู ดดว ยขาวน้ำ คือ มีหลอดตัง้ ขึน้ จากสะดือแหงสัตวทอี่ ยใู นทองมารดา
นัน้ ติดเนือ่ งเปนอันเดียวกันกับพืน้ ทองของมารดา หลอดนัน้ เปนรูเหมือนกับกานบัวรสอาหารเขา
ไปตามรูหลอดนัน้ ไปเลีย้ งรูปกายของสัตวผอู ยใู นครรภนนั้ จนกระทัง่ สัตวผอู ยใู นทองนัน้ ไดคลอด
ออกมา เปนอันวาพระผมู พี ระภาคไดทรงแสดงใหเห็นวา สัตวผทู อี่ ยใู นครรภมารดาไมใชเปนตัว
ทีเดียว ยอมมีกระบวนการพัฒนาการเปนลำดับมาเริม่ แตเปนน้ำใส ๆ เปนตน
ในอินทกสูตร ทีก่ ลาวถึงเรือ่ งการกำเนิดของสัตวผอู ยใู นครรภหรือเรือ่ งความเกิดแหง
สรีระทีอ่ นิ ทกยักษไดทลู ถามพระผมู พี ระภาคตามทีพ่ ระอรรถกถาจารยไดอา งวา อินทกยักษนี้
ทูลถามวา ถาพระพุทธเจาไมตรัสวารูปเปนสัตว เปนบุคคลและสรีระเปนมาอยางไร กระดูก
๓๐๐ ทอนและกอนเนือ้ ๙๐๐ กอนนีม้ าจากไหน สัตวเกิดในทองมารดาไดอยางไรฯ
ยักษตนนีเ้ ปนบุคคลวาที คือ เปนผถู อื ลัทธิวา เปนสัตวบคุ คล เขาถือวาสัตวเกิดในทอง
มารดานัน้ มารดายอมกินปลากินเนือ้ เนือ้ และปลายอมยอยละเอียดไปเพียงคืนเดียวเทานัน้
ถาสัตวทอี่ ยใู นทองนัน้ ยังไมเปนตัวเปนตนก็จะตองยอยไปเหมือนปลาเนือ้ ยักษตนนีถ้ อื อยางนีจ้ งึ
ไดทลู ถามพระผมู พี ระภาคอยางนัน้ พระพุทธองคจงึ ตรัสแสดงใหเห็นวา สัตวทเี่ กิดในทองมารดา
ไมใชเปนตัวขึน้ ทีเดียวคอยเจริญขึน้ เปนลำดับดังทีไ่ ดกลาวไวในพระสูตรทีก่ ลาวมาแลวนัน้
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สารัตถะในมหาตัณหาสังขยสูตร สังคีตสิ ตู รและอินทกสูตร ดังกลาวแลวนัน้ แสดงถึง
การวิวัฒนาการหรือการพัฒนาการของมนุษย การเกิดของมนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
พัฒนาการ
อนึง่ คำวา มารดามีครรภ หมายถึง มารดามีรงั ไข ผลิตไขและตกไข บิดามารดาอยู
รวมกัน คือ มีความสัมพันธกนั ทางเพศ บิดามีสเปอรมผสมกับไข ทัง้ ไขและสเปอรมผสมกัน
เปนสวนรูป เปนกรรมพันธทุ ถี่ า ยทอดจากบิดา
คำวา ทารกมาเกิด คือ จุตจิ ติ หรือจิตวิญญาณเคลือ่ นมาปฏิสนธิจงึ เกิดปฏิสนธิวญ
ิ ญาณ
ขึน้ และปฏิสนธิวญ
ิ ญาณนีเ้ อง เปนจิตดวงแรกทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ใหม จัดเปนสวนนามทีส่ บื พันธตุ ดิ ตอ
มาหรืออีกนัยหนึง่ นามบวกนามผสมกันก็พฒ
ั นาใหเกิดเปนรูปเปนชาติ ชรา มรณะ โดยมีบญ
ุ
บาปกิเลสกรรมกำกับติดตามอยูดวย
ในการกอกำเนิดของมนุษยและพัฒนาการทารกในครรภมารดาและมีการพัฒนานัน้
๖
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวในสังยุตนิกาย สคาถวรรค ยักขสังยุต วา
รูปนี้เปนกลละกอน จากกลละก็พัฒนาไปเปนอัพพุทะ จากอัพพุทะก็พัฒนาไปเปน
เปสิ จากเปสิ ก็พฒ
ั นาไปเปนฆนะ จากฆนะ ก็พฒ
ั นาไปเปน ปมุ ๕ ปมุ ตอจากนัน้ มีผม ขน เล็บ
เปนตนจึงเกิดขึน้ มารดาของสัตวในครรภ บริโภคน้ำโภชนาหารอยางใด สัตวผอู ยใู นครรภมารดา
นัน้ ก็ยงั อัตภาพใหเปนไปในครรภดว ยขาวน้ำโภชนาอาหารอยางนัน้

 ⌫⌫  ⌫ 
คำวา กลละ (The embryo in the first week ofter coception) นีก้ ค็ อื หนวยที่
เล็กทีส่ ดุ ของรางกายทีก่ อ กำเนิดมา เพือ่ เปนกรรมพันธทุ ถี่ า ยทอดมาจากบรรพบุรษุ โดยเฉพาะ
บิดามารดา แมแตในอรรถกถาวินยั สมันตปาสาทิกา ภาค ๑ กลาวยืนยันการพัฒนาลักษณะ
ของกลละ ไววา

๖

สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๓๕/๓๓๗.
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คำวา กลละ คือ รูปของหญิงชายมีขนาดเทาหยาดน้ำมันงาที่ยกมาดวยขนทราย
ขางหนึง่ ใสแจว เพราะฉะนัน้ คำวา กลละ นีก้ อ เชือ้ พันธุ (Cierm Cell) ตามหลักชีววิทยา

 ⌫⌫  ⌫  ⌫
ไดอรรถาธิบายถึงวิวฒ
ั นาการของทารกในครรภมารดา วา
ในสัปดาหแรก ในการปฏิสนธิ เกิดเปนกลละรูป คือ เปนหยาดน้ำใสๆ เหมือน
น้ำมันงา
ในสัปดาหทสี่ อง เกิดเปนอัพทุพะรูปขึน้ ซึง่ มีลกั ษณะเปนฟองสีเหมือนน้ำลางเนือ้
ในสัปดาหทสี่ าม เกิดเปนเปสิรปู ซึง่ มีลกั ษณะเหมือนชิน้ เนือ้ ทีเ่ หลวๆ สีแดง
ในสัปดาหทสี่ ี่ เกิดฆนะรูปขึน้ ซึง่ มีลกั ษณะเปนกอน มีสณ
ั ฐานเหมือนไขไก
ในสัปดาหทหี่ า เกิดปญจสาขาขึน้ คือ รูปงอกออกเปนปมุ ๕ ปมุ ประกอบดวยศีรษะ
๑ มือ ๒ เทา ๒ จากนัน้ สัปดาหทสี่ บิ สองถึงสัปดาหทสี่ สี่ บิ สองเกิดผม ขน เล็บ รางกาย ปรากฏ
ขึน้
ในคัมภีรอ นาคตวงศ กลาวถึง การเกิดของมนุษยหรือพัฒนาการของมนุษยโดยแบง
ออกเปน ๑๐ ชวงๆ ละ ๑๐ ป รวมเปน ๑๐๐ ป วาถาคนเราพากันรักษาศีลเปนนิตย เขายอม
เจริญจากอายุ ๑๐ ขวบ ก็พฒ
ั นาไปเปน ๒๐ ขวบ ๓๐ ขวบ ๔๐ ขวบ ๕๐ ขวบ ๖๐ และแลว
ก็พฒ
ั นาไปเรือ่ ยๆจนถึงอายุ ๑๐๐,๐๐๐ และถึง ๑ อสงไขยหรือเรียกกันวานับไมถว น
ฉะนั้น กระบวนการวิวัฒนาของมนุษยตามแนวพุทธศาสนาดังที่สมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจาไดตรัสไวคมั ภีรต า งๆ ทีเ่ กีย่ วกับการเกิดของมนุษยหรือวิวฒ
ั นาการของมนุษยและ
สัตวโลกเปนไปตามทีก่ ลาวมาและเปนไปในแนวเดียวกันทัง้ สิน้
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