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บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหนังสื อสมุดไทยเรื่ องนันโทปนันทสู ตรคาหลวงใน
๒ ประเด็น ได้แก่ คุณสมบัติทางธรรมของพระโมคคัลลานะที่ทาให้ท่านเป็ นผูเ้ หมาะสมที่สุดในการ
ปราบพญานันโทปนันทะ และหลักธรรมสาคัญที่ช่วยให้ท่านสามารถทรมานพญานันโทปนันทะได้
ส าเร็ จ ผลการศึ ก ษาพบว่า คุ ณ สมบัติ ท างธรรมส าคัญ ของพระโมคคัล ลานะที่ ท าให้ ท่ า นเป็ นผู ้
เหมาะสมที่สุดในการปราบพญานันโทปนันทะคือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ส่ วน
หลัก ธรรมส าคัญ ที่ ช่ ว ยให้ ท่ า นสามารถทรมานพญานัน โทปนัน ทะได้ส าเร็ จ คื อ อิ ท ธิ บ าท ๔
คุณสมบัติทางธรรมทั้ง ๓ ประการสะท้อนให้เห็ นว่า พระโมคคัลลานะเป็ นผูเ้ หมาะสมที่สุดในการ
ปราบพญานันโทปนันทะผูม้ ีฤทธิ์ อันร้ายกาจ อันเป็ นเหตุผลสาคัญที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องให้ท่าน
เป็ นเอตทัคคะด้านมีฤทธิ์ มาก และด้วยการเจริ ญอิทธิ บาท ๔ อย่างสม่ าเสมอจึงช่ วยให้พระโมคคัลลานะ
สามารถละพยศของพญานันโทปนันทะให้มีสัมมาทิฐิได้ในที่สุด
คาสาคัญ : นันโทปนันทสู ตรคาหลวง, พระโมคคัลลานะ, คุณสมบัติทางธรรม, หลักธรรม
Abstract
This research aims to study Thai manuscript entitled Nanthopananthasut Khamluang in
two aspects: the moral qualities which enable Phra Moggallana to be the right one to defeat Phaya
Nanthopanantha and the moral principles which empower him to successfully torture Phaya
Nanthopanantha. The findings illustrate that the significant moral qualities which enable him to be
the most appropriate person to subdue Phaya Nanthopanantha are Paṭisambhidā 4, Vimokkha 8,
๑

บทความนี้เป็ นส่วนหนึ่งของงานวิจยั เรื่ อง “การวิเคราะห์เนื้อหาเรื่ องนันโทปนันทสูตรคาหลวงฉบับสมุดไทยของ
เจ้าฟ้ าธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ์”
๒
รองศาสตราจารย์ประจาสาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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and Abhiññā 6. As for his moral principles, there are 4 Iddhipāda. Those three moral qualities
reveal that Phra Moggallana is the most suitable one to defeat that vicious Nanthopanantha. That is
the reason why Lord Buddha praised him the greatest master of power. His constant maintenance of
4 Iddhipāda really enables him to ultimately lead disobedient Nanthopanantha back to Sammādiṭṭhi
(righteiouness).
Keywords : Nanthopananthasut Khamluang, Phra Moggallana, moral qualities, moral principles
บทนา
นัน โทปนัน ทสู ต รค าหลวง พระนิ พ นธ์ ข องเจ้า ฟ้ าธรรมธิ เ บศรไชยเชษฐ์ สุ ริ ย วงศ์ กรม
พระราชวังบวรสถานมงคลในสมัยพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ ทรงพระนิ พนธ์ข้ ึนเมื่อ พ.ศ. ๒๒๗๙ ขณะ
ทรงผนวชเป็ นพระภิกษุ วรรณคดีเรื่ องนี้ เป็ นวรรณคดี แปลจากภาษาบาลีเรื่ อง “พระบาฬีนนโทปนนทสู ตร”
ของพระพุทธสิ ริเถระ มี เนื้ อหาตรงกับคาถาบทที่ ๗ ของชัยมงคลคาถาหรื อบทสวดพาหุ ง เนื้ อหา
ตอนนี้ กล่าวถึ งพระพุทธเจ้าทรงให้พระโมคคัลลานะ พระอัครสาวกเบื้องซ้ายไปปราบพญานันโทปนันท
นาคราชผูม้ ีฤทธิ์ ร้ายกาจ และมีมิจฉาทิฐิมาก
เนื้ อหาของเรื่ องมี ความน่ าสนใจหลายประการ กล่ าวคื อ เรื่ องนี้ เป็ นหนึ่ ง ใน ๗ เรื่ องของ
ชัยมงคลคาถาหรื อบทสวดพาหุ งซึ่ งกล่ า วถึ งชัย ชนะ ๘ ประการของพระพุทธเจ้า ได้แก่ การชนะ
พญาวสวัตดีมารด้วยทาน การชนะอาฬวกยักษ์ดว้ ยขันติ การชนะช้างนาฬาคีรีด้วยเมตตา การชนะ
องคุลีมาลด้วยฤทธิ์ การชนะนางจิญจมาณวิกาด้วยขันติ การชนะสัจจนิ ครนถ์ด้วยปั ญญา การชนะ
พญานันโทปนันทนาคราชด้วยการแสดงฤทธิ์ และการชนะท้าวพกาพรหมด้วยญาณ จะเห็นได้วา่ ชัย
ชนะของพระพุทธเจ้าในแต่ละครั้งเป็ นชัยชนะที่พระองค์ทรงกระทาด้วยเองทั้งสิ้ น ดังเช่น ทรงชนะ
กองทัพของพญาวสวัตดีมารด้วยมหาสมุทรน้ าทักษิโณทกที่ทรงหลัง่ ให้เป็ นทานในทุกพระชาติก่อน
ตรัสรู ้ ทรงชนะอาฬวกยักษ์ดว้ ยขันติธรรมไม่โกรธตอบพญายักษ์ที่มีจิตหยาบกระด้าง ทรงชนะช้าง
นาฬาคิรีที่ตกมันและพุ่งเข้าทาร้ายพระองค์ดว้ ยการแผ่พระเมตตาบารมีให้พญาช้างสงบลง เป็ นต้น มี
เพียงการทรมานพญานันโทปนันทะเท่านั้นที่ทรงใช้ให้พระโมคคัลลานะเป็ นผูท้ รมานแทนพระองค์
นอกจากนี้ เนื้ อความในเรื่ องนันโทปนันทสู ตรคาหลวงยังได้กล่าวถึ งเหตุการณ์ ขณะที่พระ
สาวกองค์ต่าง ๆ เช่ น พระมหารัฐบาลและพระภัททิยะเข้าไปทูลขอพระอนุญาตพระพุทธเจ้าเพื่อจะ
ทรมานพญานันโทปนันทะ แต่พระพุทธเจ้าก็มิได้ทรงอนุ ญาตพระสาวกองค์อื่นนอกจากพระโมคคัลลานะ
เท่านั้น ดังตัวอย่างข้อความต่อไปนี้
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๏ อนุกฺกเมน สพฺเพ เถรา อุฏฺฐายาสนา ตสฺ ส ทเมตุ ํ ภควโต อาโรเจสุ ํ ๏ ในกาลนั้น
อันว่านิ กรพระมหาเถรานุ เถร อันเปนพระชิ เนนทรโอรส กกราบทู ลด้วยบทจทวรมาน
พระญาบาดาลอิศรา โดยพรรษานุกกรม ๏ นาปิ ภควา อนุชานานิ ๏ สมเด็จพ์ ระบรมไตร
โลกาภิวาท บมิได้อนุญญ
์ าตให้ทรมานแก่พทุ ธบริ พารอันทูลนั้น
๏ อถาวสาเน มหาโมคฺ คลฺลานเถโร อหํ ทเมมิน ํ ภนฺ เตติ อาห ๏ ในกาลกษณนั้น
อันว่าพระมหาเถรโมค์คลั ์ลาน กเปล่งออกซึ่ งอวสานวาจา แห่ งพระสาวกทังหลาย ธก
กราบถวายบังคมทูลพระสรรเพชฺ ญ ข้าแต่สมเด็จ์พระพุทธอยู่เกล้า ข้าพระพุทธเจ้าทวร
มานนนโทพาลพยศร้าย ให้หายจากมารรคมฤจ์ฉา ให้คลายจากฤทธานุภาพ แลพยศอัน
หยาบอันร้าย ด้วยอุบายข้าพุทธองค อันมีประสงษนี้เถอดฤๅ
๏ ทเมหิ โมคฺ คลฺลานาติ ภควา อนุชานาติ ๏ ในกาลนั้น อันว่าสมเด็จ์โลกคุรุง อุ
ดุงคเดชมหิ มา พรหม์มินทรามรนรคณ สกลไตรโลกยนาถา ผูเ้ ปนพระชนกาธิ ราช กอ
นุญญ
์ าตแก่พระโมค์คลั ล์ า ด้วยพระพุทธฎีกาบวร ว่าดูกรมหาโมค์คลั ล์ าน ท่านจทวรมาน
นาคราชา กตามปราถนาแห่งท่านเทอญ
(หน้าต้น ๙๓ บรรทัด ๕ - หน้าปลาย ๑ บรรทัด ๒)

ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็ นว่า มีพระเถรานุเถระองค์อื่น ๆ ที่ทูลขอทรมานพญานันโทปนันทะ
แต่ พระพุท ธเจ้า ก็มิ ไ ด้ท รงอนุ ญาต กระทัง่ พระโมคคัลลานะทู ลขอเป็ นผูท้ รมาน พระองค์จึงทรง
อนุญาต
ด้วยเหตุดงั กล่าว จึงน่าสนใจว่า เหตุใดพระพุทธเจ้าจึงโปรดให้เฉพาะพระโมคคัลลานะเป็ นผู ้
ทรมานพญานันโทปนันทะ คุณสมบัติขอ้ ใดของท่านจึงทาให้พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเหมาะสมที่สุด
ในการปราบพญานันโทปนันทะ และพระโมคคัลลานะใช้หลัก ธรรมข้อใดในการปราบพญานัน
โทปนันทะ จนทาให้พญานาคราชละจากมิจฉาทิฐิมาสู่ สัมมาทิฐิ และถึงพระรัตนตรัยเป็ นสรณะ ทั้งนี้
ได้ศึกษาเรื่ องนันโทปนันทสู ตรคาหลวงจากสมุดไทยขาว ฉบับอักษรไทยและอักษรขอมของหอสมุด
แห่งชาติ
เนือ้ เรื่องย่อของเรื่องนันโทปนันทสู ตรคาหลวง
นันโทปนันทสู ตรค าหลวงมี เนื้ อหากล่ า วถึ ง เหตุ ก ารณ์ เ มื่ อครั้ งพระพุ ท ธเจ้า ประทับ อยู่ที่
เชตวันวิหารในกรุ งราชคฤห์ อนาถบิณฑิกเศรษฐีทูลอาราธนาเชิ ญพระองค์พร้อมด้วยพระอรหันตสาวก
อีก ๕๐๐ องค์ไปรับบิณฑบาตที่เรื อนของตนในเช้าวันรุ่ งขึ้น ขณะเวลาใกล้รุ่งพระพุทธเจ้าทรงตรวจดู
โลกธาตุ มีพญานันโทปนันทะเข้ามาในข่ายพระญาณ จึงทรงทราบว่า พญานาคราชตนนี้ มีมิจฉาทิฐิ
มาก แต่ก็สามารถสั่งสอนให้ละมิจฉาทิฐิเข้าถึงพระรัตนตรัยได้ เมื่ อเวลารุ่ งเช้าจึ งทรงนาเหล่ าพระ
สาวกเหาะไปบนอากาศมุ่งหน้าไปยังเทวโลก ทิศที่อยู่ของพญานันโทปนันทะ ฝ่ ายพญานาคราชแล
เห็ นว่าพระพุทธเจ้า และพระสาวกจะเหาะมาเหนื อปราสาทของตน ฝุ่ นใต้เท้าก็ จะเรี่ ยรายลงมา ก็
บังเกิ ดมิจฉาทิฐิ สาคัญตนว่าเป็ นผูม้ ีศกั ดิ์ ใหญ่ จึงแสดงอิทธิ ฤทธิ์ ด้วยการจาแลงกายเป็ นนาคราชตัว
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ใหญ่ เ ข้า พัน เขาพระสุ เ มรุ ไ ว้เ จ็ ด รอบและแผ่ พ ัง พานบัง โลกธาตุ จ นมื ด มิ ด เพื่ อ ขวางทางไม่ ใ ห้
พระพุทธเจ้าเสด็จผ่าน พระสาวกองค์ต่าง ๆ ทูลขอเป็ นผูป้ ราบพญานันโทปนันทะ แต่พระพุทธเจ้าก็
ไม่ ท รงอนุ ญาต ทรงให้เ ฉพาะพระโมคคัล ลานะเท่ า นั้น เป็ นผูไ้ ปปราบ จึ ง เกิ ด การต่ อ สู ้ ค รั้ งใหญ่
ระหว่างพญานันโทปนันทะและพระโมคคัลลานะ ในที่ สุดพญานาคราชก็มิอาจสู ้ได้ จึ งยอมจานน
และละมิจฉาทิฐิ เข้าไปเฝ้ าพระพุทธเจ้าและถือเอาพระรัตนตรัยเป็ นสรณะ
เนื้ อหาของเรื่ องนันโทปนันทสู ตรคาหลวงนี้ มุ่งนาเสนอหลักธรรมสาคัญว่าความเห็ นผิด
หรื อมิจฉาทิฐิไม่สามารถนาไปสู่ ความหลุ ดพ้นได้ มีเพียงความเห็ นชอบหรื อ สัมมาทิ ฐิเท่านั้นที่ จะ
นาไปสู่ พระนิพพาน
ในการทรมานพญานันโทปนันทะ พระโมคคัล ลานะได้ใ ช้วิธี ก ารแสดงฤทธิ์ หลายครั้ ง
สามารถสรุ ปได้ท้ งั สิ้ น ๗ ครั้ง ดังนี้
ตารางที่ ๑ การทรมานพญานันโทปนันทะ ๗ ครั้งของพระโมคคัลลานะ
ครั้งที่
การแสดงฤทธิ์ของพญานันโทปนันทะ
วิธีปราบของพระโมคคัลลานะ
๑ พญานันโทปนันทะเนรมิตกายให้ใหญ่เข้าพัน พระโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็ นพญานาคให้มีขนาด
เขาพระสุ เ มรุ ๗ รอบ และแผ่ พ ัง พานท าให้ ใหญ่และยาวกว่าพญานันโทปนันทะสองเท่า แล้วเข้า
เทวโลกมืดมิด
พันทับถึ ง ๑๔ รอบ ทาให้ร่างพญานันโทปนันทะบี บ
แบนจนเหงื่อไหลเป็ นสายดัง่ การคั้นเอาน้ ามันงา
๒ พญานันโทปนันทะบังหวนควัน (พ่นควัน) ไป พระโมคคัลลานะพญานาคแปลงบังหวนควันโต้ตอบ
ทั่ ว ทุ ก ทิ ศ ท าให้ มื ด คลุ ้ ม ไปทั่ ว แสนโกฏิ
จักรวาล
๓ พญานันโทปนันทะโพลงไฟ (พ่นไฟ) แต่มิอาจ พระโมคคัลลานะพญานาคแปลงโพลงไฟตอบโต้ ทา
ทาอันตรายพระโมคคัลลานะได้แม้แต่เส้นขน ให้ พ ญานัน โทปนัน ทะร้ อ นดั่ง เหล็ ก ที่ ถู ก เผาบนเบ้า
หลอม
๔ พญานันโทปนันทะกล่าวบริ ภาษพระโมคคัล พระโมคคัลลานะเนรมิตกายกลับสู่ สภาพปกติ แล้วสั่ง
ลานะว่า กระท าการหยาบช้า และขอให้คื น สู่ สอนที่ พญานาคราชกล่าวคาหยาบดูหมิ่นพระพุทธเจ้า
สภาพสมณะเช่นเดิม
เหตุเพราะมีมิจฉาทิ ฐิและเป็ นสัตว์เดรัจฉาน จึ งไม่รู้จกั
พระพุทธเจ้า พระสาวก บิ ดามารดา และอุปัชฌาจารย์
จากนั้ นจึ ง เดิ น เข้า ออกช่ อ งหู แ ละช่ อ งจมู ก พญานั น
โทปนันทะ
๕ พญานันโทปนันทะถูกทรมานจึ งกล่าวบริ ภาษ พระโมคคัลลานะกล่าวสั่งสอนว่าการกระทานี้ กระทา
พระโมคคัล ลานะว่ า เป็ นการกระท าที่ ไ ม่ มี ด้วยความรักและความเมตตา ดุจบิดามารดาและอาจารย์
เมตตา และจึงลวงพระเถระเจ้าให้เข้าไปในปาก เอ็นดูต่อบุตรและศิษย์ จากนั้นจึงเข้าไปในปากและเดิน
ตนเพื่อหวังจะเคี้ยวให้ตาย
จงกรมในท้องของพญานันโทนันทะ
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ตารางที่ ๑ การทรมานพญานันโทปนันทะ ๗ ครั้งของพระโมคคัลลานะ (ต่ อ)
ครั้งที่
การแสดงฤทธิ์ของพญานันโทปนันทะ
๖ พญานันโทปนันทะแสร้งเชิญให้พระโมคคัลลา
นะออกจากปากเพื่อหวังเคี้ ยวให้ตาย แต่พระ
เถระเจ้ารู ้เท่าทันและออกจากปากได้ทนั ท่วงที
พญานาคราชจึ งพ่นลมใส่ หวังทาลายพระโมค
คัลลานะให้เป็ นจุณ
๗ พญานันโทปนันทะรู ้วา่ สูไ้ ม่ได้ จึงแปลงกายให้
เล็กละเอียดแล้วหนีไป

วิธีปราบของพระโมคคัลลานะ
พระโมคคัล ลานะออกจากท้อ งพญานัน โทปนัน ทะ
ในทันที และเข้าฌานสมาบัติป้องกันลมของพญานัน
โทนันทะ

พระโมคคัลลานะแปลงกายเป็ นพญาครุ ฑบิ น ติ ดตาม
ทาให้พญานันโทปนันทะหวาดกลัวจนละพยศ

การทรมานพญานันโทนันทะของพระโมคคัลลานะดังสรุ ปในตารางข้างต้นนี้ ทาให้เห็ นถึ ง
คุ ณสมบัติทางธรรมที่ สาคัญของพระโมคคัลลานะที่ทาให้ท่านเหมาะสมที่ สุดในการเป็ นผูท้ รมาน
พญานันโทปนันทะ และแสดงให้เห็นหลักธรรมที่ท่านใช้ในการปราบพญานันโทปนันทะด้วย ดังจะ
ได้กล่าวอย่างละเอียดต่อไปนี้
คุณสมบัตทิ างธรรมทีส่ าคัญของพระโมคคัลลานะในการทรมานพญานันโทปนันทะ : ธรรมเครื่องสิ้น
อาสวะ
การที่พระพุทธเจ้าทรงอนุ ญาตให้พระโมคคัลลานะไปทรมานพญานันโทปนันทนาคราช
ตามที่ทูลขอ เพราะพระองค์ทรงทราบได้ดว้ ยพระสัพพัญญุตญาณว่า พญานาคราชมีฤทธานุภาพมาก
และทรงเห็ นว่ามี แต่พระโมคคัลลานะเท่านั้นที่ จะทรมานได้ เพราะทรงทราบขอบเขตความรู ้ และ
ความสามารถของพระโมคคัลลานะเอตทัคคะผูม้ ีฤทธิ์ วา่ สามารถปราบทิฐิของพญานาคราชได้ เพราะ
มีคุณสมบัติ ๓ ประการ ได้แก่ เป็ นผู้มีปฏิ สั มภิ ทา ๔ วิ โมกข์ ๘ และอภิ ญญา ๖ ซึ่ งรวมเรี ยกว่า
“ธรรมเครื่ องสิ้ นอาสวะ” ความสามารถของพระมหาเถระองค์น้ ี ปรากฏข้อความในพระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย เรื่ องมหาโมคคัลลานเถราปทานที่ ๔ (๒) ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระมหาโมคคัลลานะ ดังนี้
ในกัปหาประมาณมิได้แต่กปั นี้ เราสัง่ สมกรรมใดไว้ เราได้บรรลุถึงภูมิแห่ งกรรมนั้น
โดยลาดับ เป็ นผูบ้ รรลุถึงธรรมเครื่ องสิ้นอาสวะแล้ว คุณวิเศษเหล่านี้ คือปฏิสมั ภิทา ๔ วิโมกข์
๘ และอภิญญา ๖ เราทาให้แจ้งแล้ว คาสอนของพระพุทธเจ้า เราทาเสร็ จแล้ว ฉะนี้แล
(พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่ม ๘ ภาคที่ ๑ หน้า ๔๘๖)

จากข้อความในพระสู ตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิ กาย อปทาน ข้างต้น จะเห็ นว่า พระโมคคัลลานะ
เป็ นพระมหาสาวกที่มีความรู ้ ความสามารถทั้งทางธรรมและทางฤทธิ์ เหมาะสมที่ จะเป็ นผูท้ รมาน
พญานันโทปนันทนาคราชให้พน้ จากความเห็นผิดและพยศร้าย คุณวิเศษอันถึงพร้อมของพระโมคคัล
ลานะทั้ง ๓ ประการข้างต้นมีรายละเอียดดังนี้
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๑. ปฏิสัมภิทา ๔
พระธรรมปิ ฎก (๒๕๔๖, หน้า ๑๒๑) ได้อธิ บายคาว่า ปฏิสัมภิทาไว้ในพจนานุ กรม
พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรมไว้วา่ หมายถึง ปั ญญาแตกฉานซึ่ งเป็ นความสามารถพิเศษในการสั่ง
สอนผูอ้ ื่น มี ๔ ประการ ได้แก่ ๑) อัตถปฏิสัมภิทา คือ ปั ญญาแตกฉานในอรรถและในความหมาย
สามารถอธิบายขยายความข้อธรรมได้ ๒) ธัมมปฏิสัมภิทา คือ ปั ญญาแตกฉานในธรรม สามารถสรุ ป
ข้อธรรมเป็ นกระทูห้ รื อหัวข้อได้ ๓) นิรุตติปฏิสัมภิทา คือ ปั ญญาแตกฉานในภาษา รู้ศพั ท์ และภาษา
ต่าง ๆ ๔) ปฏิภาณปฏิสัมภิทา คือ ปั ญญาแตกฉานในปฏิภาณ มีไหวพริ บ แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้
ทันท่วงทีและเหตุการณ์
เมื่ อพิ จารณาคุ ณวิเศษทั้ง ๔ ประการข้า งต้น จะเห็ น ว่า พระโมคคัล ลานะเป็ นผูม้ ี
ธรรมะข้อปฏิสัมภิทาทั้ง ๔ ข้อในการทรมานพญานันโทปนันทะ ดังปรากฏในเหตุการณ์ต่อไปนี้
ตารางที่ ๒ คุณสมบัติด้านปฏิสัมภิทาของพระโมคคัลลานะ
คุณสมบัตดิ ้ านปฏิสัมภิทา
อัตถปฏิสัมภิทา และ ธัมมปฏิสัมภิทา
เหตุการณ์น้ ี แสดงความสามารถของ
พระโมคคัล ลานะในการสั่ ง สอน
พญานัน โทปนัน ทะที่ ก ล่ า วบริ ภ าษ
พระพุ ท ธเจ้ า ด้ ว ยหลั ก ธรรม ทั้ ง
อธิ บายขยายความและสรุ ปข้อธรรม
ตลอดจนเปรี ยบเที ยบหลักธรรมให้
เข้าใจ
นิรุตติปฏิสัมภิทา
พระโมคคัลลานะมี ปัญญาแตกฉาน
ทั้งในภาษามนุษย์และภาษาสัตว์
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
พระโมคคัลลานะมี ปัญญาแตกฉาน
ในด้า นปฏิ ภ าณไหวพริ บ แก้ปัญหา
เฉพาะได้ทนั เหตุการณ์และทันท่วงที
ท าให้ พ ้ น อั น ตรายจากพญานั น
โทปนันทะผูม้ ีฤทธิ์ และมีเล่ห์เหลี่ยม
มาก

เหตุการณ์
เทศนาหลังการทรมานครั้งที่ ๓
พระโมคคัลลานะเทศนาธรรมแก่พญานันโทปนันทะให้เลิ กดู หมิ่ นพระพุทธเจ้า
บิดามารดา สมณะพราหมณ์ และอุปัชฌาอาจารย์ซ่ ึ งเป็ นผูม้ ีคุณ เพราะการกระทา
ดังกล่าวถือเป็ นมิจฉาทิฐิ
เทศนาหลังการทรมานครั้งที่ ๔
พระโมคคัลลานะเทศนาธรรมแก่พญานันโทปนันทะให้เข้าใจว่าการทรมานครั้งนี้
มิได้กระทาด้วยโทสะหรื อความเกลียดชัง แต่ทาด้วยความเมตตาเช่นเดียวกับบิ ดา
มารดาหรื อครู อุปัชฌาย์กระทาแก่ลูกและศิษย์ เพื่อให้พญานันโทปนันทะมีจิตน้อม
นาสู่พระพุทธศาสนา และดาเนินตามแนวทางมรรคมีองค์แปด
การสื่อสารโต้ ตอบกับพญานันโทปนันทะ
ตลอดการทรมาน ๗ ครั้งต้องมีการสื่ อสารโต้ตอบกับพญานันโทปนันทะซึ่ งเป็ น
สัตว์เดรัจฉาน จนกระทัง่ พญานันโทปนันทะยอมกลับใจกลายเป็ นผูม้ ีสมั มาทิฐิ
การทรมานครั้งที่ ๖
การทรมานครั้ งนี้ พระโมคคัลลานะได้แ สดงให้เ ห็ น ปั ญ ญาอัน แตกฉานในข้อ
ปฏิภาณไหวพริ บรู ้ทนั เหตุการณ์ ๒ ครั้ง ได้แก่
- พญานันโทปนันทะคิดจะเคี้ยวพระโมคคัลลานะ จึ งกล่าวเชิญให้ออกจากท้อง
พระโมคคัลลานะรู ้ทนั อันตรายที่จะเกิดขึ้น จึงออกจากท้องพญานาคราชในทันที
- เมื่อพญานันโทปนันทะไม่สามารถเคี้ยวพระโมคคัลลานะได้ทนั จึ งพ่นลมใส่
เพื่อหวังทาลายพระเถระเจ้า แต่พระโมคคัลลานะเข้าฌานสมาบัติได้ทนั ท่วงที จึง
พ้นอันตราย
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๒. วิโมกข์ ๘
พระพรหมคุณาภรณ์ [ป.อ.ปยุตฺโต] (๒๕๕๒, หน้า ๒๘๙) อธิ บายคา “วิโมกข์” ว่า
“คือ ความหลุดพ้น หมายถึง ภาวะที่จิตหลุดพ้นจากธรรมที่เป็ นปฏิปักษ์ท้ งั หลาย เพราะจิตนั้นยินดียงิ่
ในอารมณ์ ที่กาลังกาหนด จึงน้อมดิ่ งเข้าอยู่ในอารมณ์ น้ นั ในเวลานั้นจิตปราศจากบาปอกุศลธรรม
ทั้งหลาย” วิโมกข์ มี ๘ ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ ๑. ผูม้ ี รูป มองเห็ นรู ปทั้งหลาย (หมายถึ ง รู ปฌาน ๔ ของผูท้ ี่ได้ฌาน
โดยเจริ ญกสิ ณที่กาหนดวัตถุในกายตัว เช่น สี ผม เป็ นต้น เป็ นอารมณ์)
ขั้นที่ ๒. ผูม้ ีอรู ปสัญญาภายใน มองเห็นรู ปทั้งหลายภายนอก (หมายถึ ง รู ป
ฌาน ๔ ของผูท้ ี่ได้ฌานโดยเจริ ญกสิ ณ โดยกาหนดอารมณ์ภายนอก)
ขั้นที่ ๓. ผูน้ ้อมใจดิ่ ง ไปว่า “งาม” (หมายถึ ง ฌานของผูเ้ จริ ญวรรณกสิ ณ
กาหนดสี ที่งามหมดจดเป็ นอารมณ์ หรื อตามคัมภีร์ปฏิสัมภิทามัคค์วา่ ฌานของผูเ้ จริ ญ
อัปปมัญญา คือ พรหมวิหาร ๔ ได้แก่ เมตตา กรุ ณา มุทิตา อุเปกขา เป็ นอารมณ์ ซึ่ งทา
ให้มองเห็นคนสัตว์ท้ งั หลาย งดงามน่าชมไปหมด ไม่น่ารังเกียจเลย)
ขั้นที่ ๔. เพราะล่วงเสี ยซึ่ งรู ปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะปฏิ ฆสัญญา
ดับไป เพราะไม่ใส่ ใจนานัตตสัญญา (ความกาหนดหมาย ภาวะที่เป็ นต่าง ๆ) จึงเข้าถึง
อากาสานัญจายตนะ โดยมนสิ การว่า อากาศ (ช่องว่าง) หาที่สุดมิได้
ขั้นที่ ๕. เพราะล่วงเสี ยซึ่ งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึง
วิญญาณัญจายตนะ โดยมนสิ การว่า วิญญาณหาที่สุดมิได้
ขั้นที่ ๖. เพราะล่วงเสี ยซึ่ งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึงอา
กิญจัญญายตนะ โดยมนสิ การว่า ไม่มีอะไรเลย
ขั้นที่ ๗. เพราะล่วงเสี ยซึ่ งอากิญจัญญายนะโดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึงเนว
สัญญานาสัญญายตนะอยู่
ขั้นที่ ๘. เพราะล่วงเสี ยซึ่ งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึง
เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่
วิโมกข์ ๘ ข้างต้น มีสาระสาคัญคือ การแสดงสมาบัติท้ งั หลายอย่างเป็ นขั้นตอน ตั้งแต่วิโมกข์
ขั้นที่ ๑ ถึงขั้นที่ ๓ เป็ นขั้นหลุดพ้นในระดับรู ปฌาน ๔ วิโมกข์ข้ นั ที่ ๔ ถึงขั้นที่ ๗ เป็ นขั้นหลุดพ้นใน
ระดับอรู ปฌาน ๔ เรี ยกรวมว่าวิโมกข์ ๘ นับเป็ นการหลุดพ้นที่เรี ยกว่าสมาบัติ ๘ เมื่อเข้าสู่ วิโมกข์ ๘ ก็
จะเข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธหรื อนิโรธสมาบัติ ซึ่ งเป็ นขั้นที่ละเอียดสุ ขมุ ยิง่ ขึ้น และเมื่อรวมกับสมาบัติ
๘ เรี ยกว่าสมาบัติ ๙ หรื ออนุ บุพพวิหาร ๙ ซึ่ งพระบาลี กล่ าวว่าผูท้ ี่ จะได้นิโรธสมาบัติน้ นั ต้องเป็ น
เพราะอนาคามีหรื อพระอรหันต์เท่านั้น ถ้าเป็ นพระอริ ยบุคคลขั้นที่ต่ากว่านี้ จะไม่สามารถเข้าถึงนิ โรธ
สมาบัติได้ อย่างไรก็ตาม การหลุดพ้นเข้าถึงวิโมกข์ ๘ นี้ นับเป็ นการหลุดพ้นของจิตขั้นสู งสุ ดในฝ่ าย
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โลกี ยะ ด้วยกาลังสมาธิ ในฌานสมาบัติและเป็ นไปชัว่ คราวตราบเท่าที่อยู่ในฌานสมาบัติเท่านั้น จึ ง
อาจเสื่ อมหายได้ เพราะวิโมกข์ ๘ นี้ยงั มิใช่วมิ ุตติที่เป็ นความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสคือพระนิ พพาน
อย่างแท้จริ ง (พระพรหมคุณาภรณ์ [ป.อ.ปยุตตฺ โต], ๒๕๕๒, หน้า ๒๘๙)
พระโมคคัลลานะเป็ นผูท้ ี่เข้าถึงวิโมกข์ ๘ จึงนับว่าเป็ นผูท้ ี่ มีคุณสมบัติเหมาะสม เพราะถึ ง
พร้อมในทางธรรม กล่าวคือ เป็ นพระอรหันต์ผทู ้ ี่เข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ ทาให้ท่านมีกาลังจิตสู งกว่า
พระสาวกองค์อื่นๆ เพราะดับเวทนาและสัญญาได้ จึงเป็ นพระสาวกที่สมควรได้รับพระพุทธานุญาตให้เป็ น
พระสาวกผูท้ รมานพญานันโทปนันทะผูม้ ีฤทธานุภาพมากได้โดยไม่ได้รับอันตรายใดๆ
๓. อภิญญา ๖
ผูท้ ี่ จะได้อภิ ญญานั้น จะต้อ งเป็ นผูเ้ จริ ญภาวนาสมาธิ จนส าเร็ จได้รูป ฌาน ๔ คื อ
ปฐมฌาน (ฌานที่ ๑) ทุติยฌาน (ฌานที่ ๒) ตติย ฌาน (ฌานที่ ๓) และจตุ ตถฌาน (ฌานที่ ๔) เป็ น
เบื้องต้น และหากได้อรู ป ๔ (ฌานที่ ๕ ถึง ฌานที่ ๘) คือ อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อา
กิ ญจัญญายตนะ และเนวสัญญานาสัญญายตนะ รวมเรี ยกว่า สมาบัติ ๘ จะช่ วยให้ส ามารถส าเร็ จ
อภิญญาได้เร็ วขึ้น
อภิญญา หมายถึ ง ความรู ้ยิ่งยวด มี ๖ ประการ เรี ยกว่า อภิญญา ๖ (พระพรหมคุณา
ภรณ์ [ป.อ.ปยุตฺโต], ๒๕๕๒, หน้า ๒๑๒) ดังนี้
๑. อิทธิวธิ ิ หมายถึง ญาณที่ทาให้แสดงฤทธิ์ ต่าง ๆ ได้เกินวิสัยของคนธรรมดา
๒. ทิพพโสต หมายถึง ญาณที่ทาให้หูทิพย์ สามารถฟั งเสี ยงได้ ๒ อย่าง คื อ เสี ยง
มนุษย์ เสี ยงสัตว์ และเสี ยงทิพย์ ทั้งที่ใกล้และไกล
๓. เจโตปริยญาณ หมายถึง ญาณที่ทาให้กาหนดใจคนได้ อันทาให้รู้จิตใจ รู้ความคิด
รู ้กิเลส รู ้คุณธรรมของคนนั้น ๆ
๔. ปุพเพนิวาสานุสสติ หมายถึง ญาณที่ทาให้นึกย้อนอดีตและระลึกอดีตชาติได้
๕. ทิพ พจั ก ขุ หมายถึ ง ญาณที่ ท าให้มี ตาทิ พ ย์ สามารถเห็ นรู ป ทิ พ ย์ที่ เกิ นกว่า ตา
มนุ ษ ย์ธ รรมดา หรื อ หยัง่ รู ้ เ หตุ ก ารณ์ จ าเพาะหน้า และที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต สามารถพยากรณ์
เหตุการณ์ในอนาคตได้
๖. อาสวักขยญาณ หมายถึง ญาณที่ทาให้อาสวะสิ้ นไป
อภิญญา ๕ ข้อแรกเป็ นขั้นโลกี ยะ ส่ วนข้อสุ ดท้า ยเป็ นขั้นโลกุตระ คือ สามารถรู้
ความสิ้ นอาสวะกิ เลส ความเศร้ าหมองใจ ไม่มีจิตคิ ดเวียนว่ายตายเกิ ดในวัฏสงสารอี กต่อไป มุ่งสู่
นิ พพานเท่านั้น ตราบใดที่ ยงั ไม่บรรลุ อาสวักขยญาณ ตราบนั้นก็ยงั เป็ นอภิ ญญาขั้นโลกี ยะ เมื่ อใด
บรรลุถึงขั้นอาสวักขยญาณ ก็จะได้ชื่อว่าสาเร็ จขั้นโลกุตระ อภิญญาขั้นโลกียะนั้นไม่มงั่ คง อาจเสื่ อม
หายได้ ถ้าสาเร็ จถึ งขั้นโลกุตระแล้ว อภิญญาจึงจะมัน่ คงไม่เสื่ อมสลาย (พระอริ ยคุ ณาธาร, ๒๕๕๓,
หน้า ๑๖๗)

วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา 9

พระโมคคัลลานะนอกจากมีคุณวิเศษเรื่ องปฏิสัมภิทา ๔ และวิโมกข์ ๘ แล้ว ในด้าน
อภิ ญ ญานั้น ท่ า นยัง ได้อ ภิ ญญา ๖ คื อ มี ฤ ทธานุ ภ าพต่ า ง ๆ และบรรลุ อ าสวัก ขยญาณอี ก ด้ว ย จึ ง
เหมาะสมที่จะเป็ นผูป้ ราบพญานาคราชตนนี้
เมื่อพิจารณาเนื้ อเรื่ องพบว่า พระโมคคัลลานะใช้อภิญญา ๔ ประการในการทรมาน
พญานันโทปนันทนาคราช ได้แก่ อิทธิ วิธิ ทิพพโสต เจโตปริ ยญาณ และทิพพจักขุ
ในการปราบพญานันโทปนันทะ พระโมคคัลลานะใช้อภิญญาข้ออิทธิ วิธิ เป็ นส่ วน
ใหญ่ ในที่น้ ีจะขอกล่าวถึงอิทธิวธิ ิ และประเภทของอิทธิวธิ ิ โดยสังเขป ดังนี้
อิทธิวธิ ิ หมายถึง การทาสิ่ งที่น่าอัศจรรย์สาเร็ จได้เกินวิสัยของคนธรรมดา (พระอริ ย
คุณาธาร, ๒๕๕๓, หน้า ๑๗๐-๑๗๑) หรื อการแสดงฤทธิ์ ต่าง ๆ ได้ ฤทธิ์ มีหลายประเภท ในพระบาลี
จาแนกฤทธิ์ ไว้ ๑๐ ประเภท (พระพุทธโฆสเถระ, ๒๕๕๓, หน้า ๖๕๖-๖๕๗) ดังนี้ ๑) อธิฏฐานอิทธิ
คือฤทธิ์ ที่ตอ้ งอธิ ษฐานให้สาเร็ จ ๒) วิกุพพนาอิทธิ คือฤทธิ์ ที่แปลงเพศได้หลายอย่างและทาได้อย่าง
ผลาดแผลง อาจแสดงเพศเป็ นเด็ก นาค ครุ ฑ พรหม เทพเจ้า หรื อเป็ นมหาสมุทร ภูเขา กองทัพ ๓)
มโนมยาอิทธิ คือฤทธิ์ ที่ทาให้เนรมิตรู ปสาเร็ จด้วยใจหรื อสามารถถอดดวงจิตจากร่ างและเนรมิตรู ป
กายขึ้นได้อีกรู ป ๔) ญาณวิปผาราอิทธิ คือฤทธิ์ สาเร็ จด้วยกาลังญาณ ๕) สมาธิผาราอิทธิ คือฤทธิ์
สาเร็ จด้วยอานาจสมาธิ ๖) อริยอิทธิ คือฤทธิ์ สาเร็ จด้วยวิสัยของพระอริ ยเจ้า ๗) กัมมวิปากชาอิทธิ คือ
ฤทธิ์ เกิดแต่ผลแห่ งกรรม ๘) ปุญญอิทธิ คือฤทธิ์ ของผูม้ ีบุญ ๙) วิชชามัยอิทธิ คือฤทธิ์ สาเร็ จด้วยวิทยา
๑๐) วิชฌนัฏเฐนอิทธิ คือฤทธิ์ ที่สาเร็ จเพราะความเพียรชอบในกิจนั้น ๆ
ในบรรดาฤทธิ์ ท้ งั ๑๐ ประเภทนี้ มีฤทธิ์ เพียง ๓ ประเภทแรก คือ อธิ ฏฐานอิ ทธิ วิกุพ
พนาอิทธิ และมโนมยาอิทธิ เท่านั้นที่พระโมคคัลลานะใช้ในการทรมานพญานันโทปนันทะ
ฤทธิ์ ประเภทแรกคืออธิฏฐานอิทธิซ่ ึ งเป็ นฤทธิ์ ที่ตอ้ งอธิ ษฐานให้สาเร็ จนั้น มีจานวน
๑๖ ประเภท จากการศึกษาพบว่า พระโมคคัลลานะใช้เพียง ๔ ประเภทเท่านั้น ได้แก่ อากาสจังกมน
ภาพ หรื อปาฏิ หาริ ย ์เหิ นฟ้ า คื อการอธิ ษฐานอากาศให้เป็ นแผ่นดิ น ทาให้เหาะเหิ นเดิ นอากาศได้
เสมือนอยูบ่ นแผ่นดิน จิตตวสิ กภาพ คือ การน้อมกายและอธิ ษฐานกายให้เป็ นเหมือนจิต ทาให้กาย
เบาและรวดเร็ วเท่าจิต ธูมายิกภาพ คือ การอธิ ษฐานให้บงั เกิดเป็ นควันกลุม้ คลุมตัวไว้ และ ปัชชลิก
ภาพ คือ การอธิ ษฐานให้เกิดเปลวเพลิงลุกรุ่ งโรจน์โชตนาการท่วมตัว
จากเรื่ อ งอภิ ญ ญา ๖ ข้า งต้น ขอสรุ ป ประเภทของอภิ ญ ญา ๖ และประเภทของ
อภิญญาที่พระโมคคัลลานะใช้ทรมานพญานันโทปนันทนาคราชดังแผนภูมิที่ ๑ ประเภทของอภิญญา
๖ และประเภทของอภิญญาที่พระโมคคัลลานะใช้ทรมานพญานันโทปนันทะ
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แผนภูมิที่ ๑ ประเภทของอภิญญา ๖ และประเภทของอภิญญาทีพ่ ระโมคคัลลานะ
ใช้ ทรมานพญานันโทปนันทะ
อภิญญา ๖
อภิญญา ๑
อิทธิวธิ ิ

อภิญญา ๒
ทิพพโสต

อภิญญา ๓
เจโตปริยญาณ

อภิญญา ๔
ปุพเพนิวาสานุสสติ

อภิญญา ๕
ทิพพจักขุ

อภิญญา ๖
อาสวักขยญาณ
ขั้นโลกุตระ

ขั้นโลกียะ

วิชฌนัฏเฐนอิทธิ คือฤทธิ์ที่
สาเร็ จเพราะความเพียรชอบใน
กิจนั้นๆ
วิชชามัยอิทธิ คือฤทธิ์สาเร็ จ
ด้วยวิทยา

ปุญญอิทธิ คือฤทธิ์ของผูม้ ีบุญ

กัมมวิปากชาอิทธิ คือฤทธิ์
เกิดแต่ผลแห่งกรรม

อริยอิทธิ คือฤทธิ์สาเร็ จด้วย
วิสยั ของพระอริ ยเจ้า

สมาธิผาราอิทธิ คือฤทธิ์
สาเร็ จด้วยอานาจสมาธิ

ญาณวิปผาราอิทธิ คือฤทธิ์
สาเร็ จด้วยกาลังญาณ

มโนมยาอิทธิ คือการเนรมิต
รู ปสาเร็ จด้วยใจ หรื อการถอด
ดวงจิตจากร่ าง

วิกพุ พนาอิทธิ คือฤทธิ์ที่ละ
เพศปกติและทาเป็ นได้หลาย
ประเภท
อธิษฐานอิทธิ คือฤทธิ์ที่ตอ้ ง
อธิษฐานให้สาเร็ จ

๑. พหุภาพ คือ การอธิษฐานให้คนคนเดียวปรากฏเป็ นหลายคน
๒. เอโกภาพ คือ การอธิษฐานให้คนหลายคนกลับเป็ นคนเดียว
๓. อาวีภาพ คือ การอธิ ษฐานให้ที่กาบังเป็ นที่เปิ ดเผย
๔. ติโรภาพ คือ การอธิ ษฐานให้หายตัว กาบังมิให้เห็นกันในที่โล่งแจ้ง
๕. ติโรกุฑฑาสัชชมานภาพ หรื อล่องหน คือ การอธิ ษฐานที่ทึบ
๖. ปฐวีอุมมุชชภาพ หรื อดาดิน คือ การอธิ ษฐานแผ่นดินให้เป็ นน้ า แล้วลงว่ายเหมือนแม่น้ าธรรมดา
๗. อุทกาภิชชภาพ หรื อไต่น้ า คือ การอธิษฐานให้น้ าเป็ นแผ่นดิน แล้วเดินไปได้เหมือนเดินบนแผ่นดิน
๘. อากาสจังกมนภาพ หรื อปาฏิหาริ ยเ์ หิ นฟ้ า คือการอธิ ษฐานอากาศให้เป็ นแผ่นดิน
๙. สันติเกภาพ คือ การอธิษฐานให้สิ่งที่อยูใ่ นที่ไกลมาปรากฏในที่ใกล้
๑๐. ทูเรภาพ คือ การอธิษฐานให้ที่ใกล้เป็ นที่ไกล

๑๑. โถกภาพ คือ การอธิษฐานให้ของมากปรากฏเป็ นของน้อย
๑๒. พหุกภาพ คือ การอธิษฐานให้ของน้อยปรากฏเป็ นของมาก
๑๓. กายวสิกภาพ คือ การโน้มจิตและอธิษฐานจิตให้ไปปรากฏในพรหมโลกในอิริยาบถต่างๆ
๑๔. จิตตวสิกภาพ คือ การน้อมกายและอธิ ษฐานกายให้เป็ นเหมือนจิต ทาให้กายเบาและรวดเร็ วเท่าจิต
๑๕. ธูมายิกภาพ คือ การอธิ ษฐานให้บงั เกิดเป็ นควันกลุม้ คลุมตัวไว้
๑๖. ปัชชลิกภาพ คือ การอธิ ษฐานให้เกิดเปลวเพลิงลุกรุ่ งโรจน์โชตนาการท่วมตัว

หมายเหตุ

แสดงประเภทของอภิญญาที่พระโมคคัลลานะใช้ทรมานพญานันโทปนันทนาคราช
แสดงประเภทของอภิญญาที่พระโมคคัลลานะมิได้ใช้ทรมานพญานันโทปนันทนาคราช
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จากแผนภูมิที่ ๑ แสดงให้เห็ นว่า พระโมคคัลลานะซึ่ งได้อภิ ญญา ๖ ทั้งขั้นโลกี ยะ
และโลกุตระแล้วนั้น ได้ใช้อภิญญาดังกล่าวเป็ นบาทหรื อฐานในการทรมานพญานันโทปนันทะจน
สาเร็ จ ซึ่ งประกอบด้วยอภิญญาขั้นโลกียะ ๔ ประการ คือ อิทธิ วิธิ ทิพพโสต เจโตปริ ยญาณ และทิพพจักขุ
ดังรายละเอียดตามลาดับเหตุการณ์ในเรื่ องต่อไปนี้
ตารางที่ ๓ ตารางแสดงอภิญญาของพระโมคคัลลานะตามลาดับเหตุการณ์ ของเรื่อง
เหตุการณ์ ตามลาดับเรื่อง
เมื่อพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระโมคคัลลานะ
ไปทรมานพญานันโทปนันทนาคราช เพราะทรงพิจารณาว่า
พระเถระอยูใ่ นวิสยั จะทรมานได้แล้วนั้น พระเถระได้เนรมิต
ตนให้กลายเป็ นรู ปพญานาคราชอันเรื องฤทธิ์ ใหญ่โตกว่า
พญานาคราชสองเท่าพันรอบเขาพระสุ เมรุ ทบั ร่ างพญานาค
ราชได้ ๑๔ รอบ และเนรมิตพังพานทับพังพานพญานาคไว้
จนไม่สามารถทนทานได้
เมื่อพญานาคราชไม่สามารถทนทรมานได้ จึ งพ่น
พิษให้เป็ นควันไปทัว่ แสนโกฏิจกั รวาล พระโมคคัลลานะก็
ได้สาแดงมหิ ทธิฤทธิ์เป็ นควันไปผลาญฤทธิ์พญานาคราช
พญานันโทปนันทนาคราชโกรธแค้นที่ไม่สามารถ
ทาลายฤทธิ์ของพระโมคคัลลานะได้ จึงเนรมิตไฟหวังจะเผา
ผลาญพระโมคคัลลานะให้เป็ นภัศมธุ ลี พระโมคคัลลานะ
บันดาลไฟที่ เป็ นไฟแห่ งความเมตตากรุ ณาไปดับไฟกิ เลส
ของพญานาค
พญานัน โทปนัน ทะทนร้ อ นไม่ ไ หวขอให้ พ ระ
เถระเลิกทรมานและแปลงกายกลับเป็ นสมณะ พระเถระจึ ง
ได้กล่าวสั่งสอนพญานาคเพื่อให้ละพยศ แต่ก็ไม่บงั เกิ ดผล
พระเถระจึงทรมานต่อด้วยการแสดงฤทธิ์ เข้าออกจากหู และ
จมูกทั้งข้างขวาและข้างซ้ายของพญานาคราช จนได้รับความ
ทุกขเวทนามาก ทาให้พญานาคราชยิง่ อาฆาตพระเถระเพราะ
คิดว่าสิ่ งที่ ท่านกระทามิใช่เพราะมีความกรุ ณาอย่างแท้จริ ง
จึงตั้งใจจะลวงให้พระเถระเข้าไปในปากเพื่อจะเคี้ยวร่ างพระ
เถระให้แหลกละเอียด

ประเภทอภิญญา
พระโมคคัลลานะได้เนรมิ ตกายเป็ นพญานาคราช
ให้ใหญ่และยาวกว่าพญานันโทปนันทนาคราช แล้วพันทับ
ร่ างรอบเขาพระสุ เมรุ ๑๔ รอบนี้ ดว้ ยอิทธิวิธิ ชนิ ดวิกุพพนา
อิทธิ คือ ฤทธิ์ที่สามารถแปลงร่ างให้ใหญ่โตขึ้นได้

การบังหวนควันของพญานาคราชและพระโมคคัล
ลานะนั้น ใช้อิทธิวิธิ ชนิ ดอธิฏฐานอิทธิ ข้อธู มายิกภาพ คือ
ฤทธิ์ ที่ อธิ ษฐานให้บงั เกิ ดควันกลุม้ คลุมปกปิ ดไว้ไม่ให้เห็ น
กัน
เมื่ อสาแดงฤทธิ์ เป็ นควัน ทาลายกันไม่สาเร็ จ ทั้ง
พญานาคราชและพระเถระก็ใช้ฤทธิ์ แห่ งไฟเผาผลาญกัน คือ
ใช้อิ ท ธิ วิ ธิ ชนิ ด อธิ ฏ ฐานอิ ท ธิ ข้อ ปั ช ชลิ ก ภาพ คื อ การ
อธิ ษ ฐานให้ เ กิ ด เปลวไฟลุ ก เพื่ อ ท าลายล้า งกั น การใช้
อธิ ษฐานฤทธิ์ ด้วยควันและไฟนี้ เป็ นปาฏิหาริ ยท์ ี่ใช้ทรมาน
นาคร้ายเป็ นสาคัญ เพราะนาคกลัวไฟ
การที่พระโมคคัลลานะแสดงฤทธิ์ เข้าหู ขวาออกหู
ซ้าย เข้าหูซา้ ยออกหูขวาของพญานาคราช แล้วเข้ารู จมูกขวา
ออกรู จมูกซ้าย เข้ารู จมูกซ้ายออกรู จมูกขวาของพญานาคราช
นั้น พระโมคคัลลานะน่ าจะใช้อิทธิวิธิ ชนิ ดอธิ ฏฐานอิทธิ
ข้อจิตตวสิ กภาพ คื อไปด้วยการอธิ ษฐานจิ ตให้กายไปได้
รวดเร็ วเท่าจิต ในพระบาลีกล่าวว่า จิตเป็ นสิ่ งที่เกิดดับได้เร็ ว
การเคลื่อนไหวของจิตจึงเร็ ว การอธิ ษฐานให้กายไปเร็ วเท่า
จิตก็ทาให้กายของพระโมคคัลลานะเคลื่อนเข้าและออกจาก
หู แ ละรู จ มู ก ข้า งหนึ่ งสู่ อี ก ข้า งหนึ่ งได้อ ย่า งรวดเร็ ว การ
กระทาเช่นนี้ ทาให้พญานาคราชได้รับความลาบากเจ็บปวด
อย่างยิง่ จึ งคิดจะทาร้ายพระเถระด้วยการเคี้ยวด้วยเขี้ยวพิษ
ทั้งสี่
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ตารางที่ ๓ ตารางแสดงอภิญญาของพระโมคคัลลานะตามลาดับเหตุการณ์ ของเรื่อง (ต่ อ)
เหตุการณ์ ตามลาดับเรื่อง
พระโมคคัล ลานะเห็ น ว่ า พญานาคราชยัง มิ ไ ด้
ลดละมิ จ ฉาทิ ฐิ จึ ง จ าจะละพยศพญานาคราชให้เ ด็ ด ขาด
เพื่อให้พญานาคราชพ้นจากบาป และตั้งอยู่ในสัมมาทิ ฐิให้
ได้ จึ งเข้าไปในปากอย่างรวดเร็ ว โดยพญานาคราชขย้ าไม่
ทัน แล้วเดิ นจงกรมในท้องพญานาคราช ทาให้ได้รับทุกข์
ทรมานอย่างยิ่ง จึงคิดจะเคี้ยวพระเถระเจ้าให้แหลกละเอียด
เมื่ อออกจากปากตนให้ได้ ครั้ นแล้วจึ งคิ ดลวงให้ออกจาก
ท้องตน สิ้นคาราพึงของพญานาคราช พระเถระเจ้าก็ออกมา
ปรากฏอยูภ่ ายนอกโดยไม่ได้รับอันตรายจากเขี้ยวและลมพิษ
ที่พน่ ออกมาจากพญานาคราช
พญานาคราชรู ้วา่ เหตุที่ไม่สามารถทาอันตรายพระ
โมคคัลลานะได้ เพราะพระโมคคัลลานะมีศกั ดานุภาพมาก
ถ้าต่อสู ้ต่อไปก็คงถึงแก่ ความตาย จึ งเนรมิตกายให้มีขนาด
ต่าง ๆ จนถึงเล็กละเอียดแล้วหนี ไป พระเถระเจ้าได้เนรมิต
กายเป็ นพญาครุ ฑ ติ ดตาม เมื่ อ พญานาคหนี ไม่ พน้ จึ งยอม
เนรมิตกายเป็ นมาณพเข้านมัสการพระเถระเจ้า

ประเภทอภิญญา
เหตุการณ์ที่พระโมคคัลลานะสามารถเข้าไปเดิ น
จงกรมในท้องและออกจากท้องของพญานาคราชได้ น่ าจะ
ใช้อทิ ธิวธิ ิ ชนิดอธิฏฐานอิทธิ ข้อจิตตวสิ กภาพ เช่นเดียวกับ
การเข้าออกหูและจมูกพญานาคราชดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ
เมื่ออธิ ษฐานให้กายไปเร็ วเท่ าจิ ตก็ทาให้กายเคลื่ อนเข้าไป
เดิ น จงกรมในท้อ งและออกมาอย่า งรวดเร็ ว เสมื อ นการ
เคลื่ อ นที่ ข องจิ ต และเหตุ ที่ พ ระเถระเจ้าออกมาจากท้อ ง
พญานาคราชได้โดยไม่ได้รับอันตราย ท่านน่าจะใช้เจโตปริย
ญาณ คือ ญาณที่สามารถรู ้ใจพญานาคราชว่า คิดจะเคี้ยวร่ าง
พระเถระให้แหลก จึงสามารถออกจากท้องนาคราชได้อย่าง
รวดเร็ วและปลอดภัย
การเนรมิ ต กายของพระโมคคัล ลานะเป็ นพญา
ครุ ฑและพญานันโทปนันทะเนรมิ ตกายให้มีขนาดต่าง ๆ
เช่นนี้ น่าจะใช้อิทธิวิธิชนิ ดวิกพุ พนาอิทธิ คือ ฤทธิ์ ที่ ละร่ าง
จากเดิ มเป็ นร่ างอื่นอย่างผาดแผลง การที่พระโมคคัลลานะ
เนรมิตกายเป็ นพญาครุ ฑ จนสามารถปราบพญานาคราชให้
ละพยศได้ เพราะพญานาคไม่ส ามารถหลบหนี พญาครุ ฑ
แปลง เพราะพระเถระเจ้าน่าจะใช้ทิพพจักขุที่ทาให้สามารถ
เห็นพญานาคได้ แม้จะแปลงร่ างจนเล็กละเอียดก็ตาม

เนื่องจากคุณวิเศษทั้ง ๓ ประการของพระโมคคัลลานะ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘
และอภิญญา ๖ ดังกล่าว พระพุทธเจ้าจึงทรงมีพุทธวินิจฉัยมอบหมายให้พระโมคคัลลานะไปปราบ
พญานันโทปนันทนาคราชให้คลายจากมิจฉาทิฐิ ประกอบกับพระโมคคัลลานะเป็ นพระอรหันตเจ้าที่
มีความชานาญในสมาบัติ ๘ และสามารถเข้าฌานและออกจากฌานได้รวดเร็ ว ดังเรื่ องมหาโมคคัลลาน
เถราปทานที่ ๔ ว่าด้วยบุพจริ ยของพระโมคคัลลานะกล่าวไว้วา่ ท่านได้อนั ตรธานจากพระเชตวันขึ้น
ไปในพรหมโลกได้รวดเร็ ว เหมือน “บุรุษผูม้ ีกาลัง เหยียดแขนที่คูอ้ อกไป หรื อคูแ้ ขนที่เหยียดเข้ามา”
(พระสู ตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิ กาย อปทาน เล่มที่ ๘ ภาคที่ ๑, ๒๕๕๕, หน้า ๕๐๑) ฉะนั้น
ตอนที่ พ ระเถระเจ้า เข้า ไปเดิ นจงกรมในท้องพญานาคราชโดยพญานาคราชไม่ ท นั รู ้ ตวั และเมื่ อ
พญานาคราชคิดจะทาร้ายพระเถระเจ้าด้วยเขี้ ยวและลมพิษเมื่อจะออกจากท้อง แต่มิทนั สิ้ นกระแส
ความคิดของพญานาคราช พระเถระเจ้าก็ออกมาจากท้องพญานาคราชอย่างปลอดภัย เหตุที่ท่านเข้า
และออกจากท้องพญานาคราชอย่างปลอดภัย เพราะท่านสามารถเข้าฌานสมาบัติ ๘ ได้ทนั ทีทนั ใด
โดยเขี้ยวพิษและลมร้ายของพญานาคราชไม่ตอ้ งกาย ดังข้อความว่า
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อันว่าพระมหาโมค์คลั ล์ าน ธกเข้าธยานสะมาบัดดิ ในขัษณนั้นแท้แล ๏ เตน โลมกู
ปมตฺตปํ ิ จาเลตุ ํ น สกฺโกติ ๏ อันว่าพระญาสรรบาธิ ราช กบมีอาจ์ยงั กุรรปเมศในพระกายา พระ
มหาเถรให้จลาวิจลได้ ด้วยลมพายในนาสิ กนั้นแล ๏ อวเสสภิกฺขุ กิร อาทิ โต ปฏฺฐา ยสพฺ พานิ
ปาฏิ หิริยานิ กาตุ ํ สกฺกเณยฺย ํ อิ ทํ ปน ถานํ ปตฺวา เอวํ ขิปฺปํ นสฺ สนฺ ติ โน หุ ตฺวา สมปชฺ ชิตุ ํ น สิ กฺขิสฺ
สนฺติ ๏ ดัง่ จได้ยนิ มา อันว่าพระมหาเถรานุเถรทังปวงอันเศศ กอาจ์ซ่ ึงทาฤทธิเดชปราฏิหารยทัง
หลาย หมายอันควรทวรมานพระญานาค จาเดอมแต่ภาคประถมมา อันว่าพระมหาเถรคณาทัง
หลายนั้น ครั้นมาถึงในที่ น้ ี เมื่อทวิชิวหิ นทรี ยราชา จสลลมนาสาให้พินาศ กบมีอาจ์เพื่อจเข้า
ซึ่งสะมาบัดดิเชาวะให้ทนั ได้ กจะถึงซึ่งประไลยพิบดั ดิ กมีดว้ ยอรรถด่งงนี้แล ๏ เตน ภควา เตสํ
นาคราชทมนํ นานุชานาสิ ๏ เหดุการณด่งงนั้น อันว่าสมเด็จ์พระสรรเพชฺ ญบรมนารรถ จึ่งบมี
ได้อนุญญ
์ าตให้ทรมาน ซึ่งกรุ งบาดาลอิศรา แก่พระมหาเถรทงงหลาย หมายด้วยประการด่งงนี้แล
(หน้าปลาย ๔๗-๔๙)

ฉะนั้นการที่พระพุทธองค์ทรงมอบหมายให้พระโมคคัลลานะผูเ้ ป็ นเอตทัคคะด้าน
ฤทธิ์ เป็ นผูไ้ ปทรมานพญานาคราช จึงเป็ นพระพุทธดาริ ที่มีเหตุอนั สมควรยิง่
หลักธรรมสาคัญทีพ่ ระโมคคัลลานะใช้ ในการทรมานพญานันโทปนันทะ : อิทธิบาท ๔
อิทธิบาท ๔ หมายถึง ธรรมเครื่ องให้ถึงอิทธิ หรื อธรรมที่เป็ นเหตุให้ประสบความสาเร็ จ มี ๔
ประการ คื อ ฉัน ทะ (ความพอใจ) วิ ริย ะ (ความเพี ย ร) จิ ตตะ (ความคิ ด จดจ่ อ) และวิม งั สา (การ
สอบสวนไตร่ ตรอง) (พระพรหมคุณาภรณ์ [ป.อ.ปยุตฺโต], ๒๕๕๒, หน้า ๘๔๒)
อิ ท ธิ บ าท ๔ เป็ นธรรมะที่ ส าคัญ เป็ นธรรมะที่ เป็ นหนทางแห่ ง ความส าเร็ จ ผูท้ ี่ ต้องการ
ความสาเร็ จจะต้องตั้งมัน่ อยูใ่ นธรรมะนี้ ซ่ ึ งมี ๔ ประการ ดังที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้
อรรถาธิบายไว้ในพุทธธรรม (๒๕๕๒, หน้า ๘๔๒-๘๔๖) ซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้
๑. ฉันทะ ความพอใจ คือ ความมีใจรักใคร่ ในสิ่ งที่ทาซึ่ งต้องเป็ นสิ่ งดีงาม หรื อเกิดความพอใจ
ใฝ่ รักในจุดหมายของสิ่ งที่ ทา ก็อยากให้งานนั้นบรรลุ ถึงจุดหมาย ดี งาม ประณี ตและสมบูรณ์ ทั้งนี้
ฉันทะจะต้องพอใจในสิ่ งที่ดีงาม ต่างกับตัณหาซึ่ งอยากได้สิ่งนั้น ๆ เพื่อตนเอง หรื อความยิง่ ใหญ่ของตน
๒. วิริยะ ความเพียร คือ ความอาจหาญ กล้าหาญบากบัน่ ไม่ยอ่ ท้อ ไม่หวัน่ กลัวอุปสรรคและ
ความยากลาบาก คนที่ มีความเพียรดังกล่ าว จิ ตใจจะแน่ วแน่ มัน่ คง ไม่ฟุ้งซ่ าน พุ่งตรงต่อจุดหมาย
ความเพียรจึงเป็ นแรงหนุนไปสู่ จุดหมายปลายทาง
๓. จิตตะ ความคิดจดจ่อ เอาใจฝักใฝ่ คือ ความมีจิตผูกพัน เฝ้ าคิดเรื่ องนั้นตลอดเวลา ใจจะอยู่
กับงานไม่สนใจรับรู ้เรื่ องอื่น ๆ จิตจะแน่วแน่อยูก่ บั งานที่ทา
๔. วิมังสา ความสอบสวนไตร่ ตรอง คือ การใช้ปัญญาพิจารณาหมัน่ ใคร่ ครวญตรวจตราหา
เหตุผล หรื อข้อขัดข้องในงานที่ทา รู ้จกั ทดลองคิดค้นหาทางแก้ไขปรับปรุ ง การคิดพิจารณาใคร่ ครวญ
ต่อเนื่องด้วยจิตใจที่แน่วแน่น้ ี ทาให้กิจการงานบรรลุความสาเร็ จในที่สุด
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อิทธิบาท ๔ ข้างต้น เป็ นธรรมที่เกื้อหนุ นกันอย่างต่อเนื่ อง เมื่อเกิดฉันทะมีใจรักแล้ว ก็ทาให้
พากเพียร เมื่ อพากเพียรก็เอาใจจดจ่ออยู่เสมอ และเป็ นทางให้ใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ ตรองเมื่อเกิ ด
ปั ญหา ในที่สุดกิจนั้นก็สาเร็ จลุล่วงได้ดี ฉะนั้นการปฏิบตั ิอิทธิ บาททั้ง ๔ ข้อ จึงเป็ นข้อปฏิบตั ิที่ทาให้
เกิดสมาธิ ควบคู่ไปด้วย
เรื่ องนันโทปนันทสู ตรค าหลวง ได้ก ล่ า วถึ ง ธรรมะเรื่ องอิ ท ธิ บาท ๔ ในการทรมานพญา
นันโทปนันทนาคราชครั้งที่ ๕ ของพระโมคคัลลานะ กล่าวคือ เมื่อพระโมคคัลลานะทรมานพญานาค
ราชด้วยการเข้าออกหู และจมูกทั้งข้างขวาและข้างซ้าย ทาให้พญานาคราชได้รับความทุ กข์ทรมาน
อย่างมาก จึงอาฆาต คิ ดลวงให้พระเถระเข้าไปในปากเพื่อจะขย้ าร่ างพระเถระเจ้า แต่พระเถระเจ้า
สามารถเข้าไปในปากนาคราชได้อย่างปลอดภัย แล้วเดินจงกรมอยูใ่ นท้อง ในช่วงนี้ พระพุทธเจ้าทรง
หยัง่ รู ้ดว้ ยทิพยญาณว่า พญานาคราชมีจิตคิดจะเคี้ยวร่ างพระเถระเจ้าอีกครั้งเมื่อออกจากปากพญานาค
ราช อันจะทาให้พระโมคคัลลานะได้รับอันตราย จึงทรงส่ งฉัพพรรณรังสี เตือนพระเถระเจ้าให้ต้ งั จิต
มัน่ อยูใ่ น “พระธรรม” เพราะนาคราชมีฤทธิ์ มาก ดังความว่า “ดูกรมหาโมค์ คัล์ลาน ท่ านจมีจิตรคํานึง
ซึ่ งพระธรรมไว้ ในหฤทยา อันว่ าบรรนะเคนทราธิ บดี เขามีฤทธี มหิ มาแล” (หน้าปลาย ๔๒-๔๓)
พระพุทธเจ้าได้ทรงเตือนพระเถระเจ้าให้ “มี จิตรคํานึ งซึ่ งพระธรรมไว้ ในหฤทยา” นัน่ คื อ
ทรงเตื อนให้พ ระเถระเจ้า เจริ ญอิ ท ธิ บ าท ๔ ให้ แน่ วแน่ เพราะทรงเกรงว่า พระเถระเจ้า จะได้รั บ
อันตรายจากจิ ตอาฆาตของพญานาคราช ส่ วนพระเถระเจ้า ได้ทูลตอบพระพุทธเจ้าว่า ไม่ตอ้ งทรง
กังวล อิทธิ บาท ๔ นี้ ท่านได้เจริ ญภาวนาและเพียรกระทาต่อเนื่ องสม่าเสมอ พญานาคราชไม่สามารถ
ทาอันตรายได้เลย และยังสามารถทรมานนาคในบาดาลได้อีกนับแสนตัว
การที่พระพุทธเจ้าทรงเตือนให้พระโมคคัลลานะเจริ ญอิทธิ บาท ๔ ให้แน่วแน่ แสดงให้เห็ น
ว่า อิทธิ บาท ๔ นี้ เป็ นธรรมะประการสาคัญที่จะทาให้พระเถระเจ้าประสบความสาเร็ จในกิจที่กระทา
นั้น คือ คลาดแคล้วจากเขี้ยวพิษของพญานาคราช และสามารถบรรลุ ผลสาเร็ จให้พญานาคราชคลาย
จากมิ จฉาทิ ฐิเป็ นสัมมาทิฐิได้ ดังจะเห็ นว่า หลังจากเหตุ การณ์ น้ ี พญานาคราชก็รับรู ้ ว่า พระโมคคัลลานะมี
ศักดานุภาพยิง่ จึงยอมเข้านมัสการพระเถระเจ้าในที่สุด
อิทธิบาท ๔ เป็ นธรรมะให้ประสบความสาเร็ จ พระพุทธเจ้าตรัสเรื่ องอิทธิ บาทไว้สัมพันธ์กบั
เรื่ องสมาธิ เพราะอิทธิ บาทเป็ นข้อปฏิบตั ิที่ทาให้เกิดสมาธิ และเมื่อเกิดสมาธิ แล้วก็จะนาไปสู่ ผลสาเร็ จ
ของการงานทั้งปวง ฉะนั้นเหตุที่พระโมคคัลลานะปฏิบตั ิภารกิ จที่ได้รับมอบหมายจากพระพุทธเจ้า
ครั้งนี้ ได้สาเร็ จ เพราะพระเถระเจ้ามีอิทธิ บาท ๔ เป็ นปกติในใจ กระทาอย่างสม่าเสมอและตลอดไป
ดังความว่า
อันว่าพระอิทธิบาทาทังสี่ ข้าพระพุทธองคนี้ กทาให้เป็ นที่ต้ งั แลยังให้เปนที่ดาเนอร ได้กทาให้
จาเรอนนิรันดร แลเปนอดิสรณด้วยดีกมีแท้ แม้อนั ว่านนโทปนันท อันมหิ มาฤทธี ผูเ้ ดียวนี้ ยก
ไว้เล่า แลข้าพระพุทธเจ้าผูห้ นึ่ ง อาจ์จิงซึ่ งจักทรมาน ซึ่ งภุชคินทรในบาดาลทังหลาย หมาย

วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา 15
เหมือนนนโทปนันท ได้แลร้อยพันทันถึงแสนหนึ่ งกดี สมเด็จ์พระผูม้ ีพระภาคยอุด์ดมา อย่าได้
มีพทุ ธหฤทยาอาไสย กังวลในข้าพระพุทธองคนี้เลอย
(หน้าปลาย ๔๓-๔๔)

อิทธิบาท ๔ จึงเป็ นหลักธรรมที่สาคัญอีกประการหนึ่ง มีปรากฏในเรื่ องนันโทปนันทสู ตรคา
หลวง และเป็ นหลักธรรมสาคัญในพระพุทธศาสนา ที่แสดงให้เห็ นว่า หากทุกคนใช้อิทธิ บาท ๔ ใน
การท างาน ย่ อ มส าเร็ จ ในกิ จ ทุ ก อย่ า ง รวมทั้ง ผู ้ที่ เ จริ ญ ภาวนาเพื่ อ บรรลุ พ ระนิ พ พาน อัน เป็ น
จุดมุ่งหมายสู งสุ ดของพระพุทธศาสนา
บทความวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาว่าเหตุ ใดพระพุทธเจ้าถึ งไม่มีพระพุทธานุ ญาตให้
พระสาวกอื่นๆ ไปทรมานพญานันโทปนันทะ แต่มีพระพุทธานุ ญาตให้พระโมคคัลลานะเป็ นผูไ้ ป
ทรมานพญานันโทปนันทะเท่านั้น ผลการศึกษาพบว่า พระโมคคัลลานะมีคุณสมบัติทางธรรมสาคัญ
๓ ประการ คื อ ปฏิ สัม ภิ ท า ๔ วิโ มกข์ ๘ และอภิ ญญา ๖ นั่นคื อ พระโมคคัล ลานะมี ปั ญ ญาและ
ความสามารถพิเศษในการสั่งสอนผูอ้ ื่น เป็ นผูส้ ามารถอธิ บายขยายความข้อธรรมต่างๆ ได้ลึกซึ้ ง มี
ปั ญญาแตกฉานสามารถเข้า ใจภาษาต่ า งๆ รวมทั้ง สามารถสื่ อสารภาษาสั ตว์ คื อโต้ตอบกับ พญา
นันโทปนันทะได้ และมีปฏิภาณไหวพริ บในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทนั ต่อเหตุการณ์ ปฏิสัมภิทา ๔ นี้ เป็ น
คุณสมบัติสาคัญที่พระโมคคัลลานะถึงพร้อมเป็ นประการแรก ประการที่สองพระโมคคัลลานะเป็ นผู้
ที่เข้าถึงวิโมกข์ ๘ ซึ่ งเป็ นธรรมขั้นการหลุดพ้นของจิตขั้นสู งสุ ดในฝ่ ายโลกียะ ทาให้ท่านมีกาลังจิตสู ง
กว่าพระสาวกองค์อื่นๆ ประการสุ ดท้ายพระโมคคัลลานะยังได้อภิญญาคือความรู ้ ยิ่งยวด ๖ ประการ
โดยเฉพาะญาณ ๔ ประการที่ใช้ในการทรมานพญานาคราช อันประกอบด้วยอิทธิ วิ ธิญาณที่แสดง
ฤทธิ์ ได้ ทิพพโสตญาณที่ทาให้หูทิพย์ เจโตปริ ยญาณที่ทาให้กาหนดใจคนได้ และทิพพจักขุญาณที่ทา
ให้มี ต าทิ พ ย์ ประกอบกับ พระโมคคัล ลานะเป็ นพระอรหันต์เจ้า ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในสมาบัติ ๘
สามารถเข้าฌานและออกจากฌานได้รวดเร็ ว จึงสามารถปราบพญานันโทปนันทนาคราชได้ โดยท่าน
ไม่ได้รับอันตราย
นอกจากธรรมอันเป็ นคุณวิเศษ ๓ ประการดังกล่าวแล้ว ท่านยังเป็ นผูท้ ี่เจริ ญทางพระอภิธรรม
ข้ออิ ทธิ บาท ๔ คื อ ฉันทะ วิริยะ จิ ตตะ และวิมงั สานี้ ได้ตลอดเวลาและสม่ าเสมอ ทาให้พระโมคคัลลานะ
สามารถละพยศของพญานันโทปนันทนาคราชได้ในที่สุด
ด้วยคุณวิเศษข้อปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ รวมทั้งหลักธรรมข้ออิทธิ บาท ๔ ทา
ให้พระโมคคัลานะเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดที่ได้รับพระพุทธานุญาตจากพระพุทธเจ้าให้ไป
ปฏิบตั ิพุทธภาระสาคัญแทนพระองค์ในการคลายพยศของพญานันโทปนันทนาคราชจากมิจฉาทิฐิสู่
สัมมาทิฐิ และตั้งอยู่ในไตรสรณคมน์ และด้วยเหตุการณ์ ดงั กล่าวถึ งทรงยกย่องในพระโมคคัลลานะ
เป็ นเอตทัคคะด้านมีฤทธิ์ มาก
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