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ต�ำนำนพญานาคที่จะกล่าวถงึนี้ นบัเป็นความเชื่อของผูค้น

ในแถบทวปีเอเชยี โดยเฉพาะอนิเดยี กมัพูชา และไทยนั้น ถอืว่า

ลกึซึ้งจนเกี่ยวข้องกบัความเป็นอยู่ในชวีติประจ�าวนั ไม่ว่าจะเป็น

ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี โดยที่ชาวจีนนับถือ

พญานาคในรูปของ “มงักร” 

พญานาคคืองูใหญ่มีหงอน มีพิษร้ายแรง นับว่าเป็นเทพ 

มฤีทธิ์มเีดช จะบนัดาลให้ตนเองอยู่ในรูปร่างอะไรกไ็ด้

พญานาคมหีลายเผ่าพงศ์ เช่น ตระกลูวริปัูกษ์ กายสทีองค�า, 

ตระกูลเอราปัถ กายสีเขียว, ตระกูลฉัพพยาปุตตะ กายสีรุ ้ง,  

ตระกูลกณัหาโคตมะ กายสดี�า

พระอริยสงฆ์ยามเมื่อออกธุดงค์กลางป่าเขาเถื่อนถ�้า ล้วน

เคยเผชิญกับพญานาค หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ท่านเคยเผชิญกับ

พญานาคในที่ต่างๆ ท่านบอกว่าพญานาคเป็นเทพ ชอบฟังเทศน์

ฟังธรรม ยามค�่าคนืท่านเคยเทศน์ให้เหล่าพญานาคฟัง พวกเขา

จะมาในรปูของมนษุย์ชาย-หญงิ เมื่อฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วมคีวาม

สงสัย พวกเขาจะสอบถามจนเข้าใจ เพราะพญานาคฝักใฝ่ใน

ธรรมะเพื่อสะสมบุญ พวกเขาอยากเกิดเป็นมนุษย์ เพราะถือว่า

เกดิเป็นมนษุย์นั้นง่ายต่อการสะสมบญุบารมเีป็นอย่างมาก

พระอริยสงฆ์อย่างหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ท่านว่าการได้เกิด



11โชติ ศรีสุวรรณ    ดร. เกริก ท่วมกลำง

เป็นมนษุย์นั้นนบัว่าประเสรฐิยิ่ง ไม่ควร

จะเพิกเฉยต่อการท�าความดีให้มากๆ 

ควรสะสมบญุให้ตวัเอง ด้วยบญุบารมี

คือสิ่งที่บ่งชี้ให้มนุษย์ได้พบภพภูมิที่ดี

กว่า เพราะธรรมะเป็นแนวทางให้พ้น

ทุกข์ บารมีแห่งบุญจะท�าให้มนุษย์ที่ 

ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสได้จุติในภพภูมิ

ที่ดี คือเกิดในตระกูลดี ฐานะร�่ารวย 

และเป็นคนด ีมสีขุภาพแขง็แรง รูปร่าง

หน้าตาสะสวย หล่อเหลา มีน�้าเสียง

ไพเราะ ไม่เกดิมารบักรรม เปน็คนพกิล

พิการ ไม่เกิดมาอมโรคอย่างทุกข์

ทรมาน ที่เรียกว่า “เกิดมาใช้กรรมใช้

เวร”

หลวงปู่มั่น ภูรทิตโฺต ท่านจารกิ

ธุดงค์ที่ถ�้าเชียงดาว ท่านได้ปักกลด

ใกล้ๆ ปากถ�้า ตรงปากถ�้ามีหินขนาด

ใหญ่ก้อนหนึ่ง มลีานกว้าง จงึได้อาศยั

ลานหินนั้นนั่งสมาธิ ท่านว่าที่ถ�้านั้นมีหลวงปู่มั่น ภูรทิตโฺต
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พญานาคตนหนึ่งรักษาถ�้าอยู่มาเป็น

เวลานาน เป็นพญานาคมจิฉาทฐิ ิหวง

ที่อยู ่ครั้นเหน็หลวงปูม่ั่นปักกลดบ�าเพญ็ 

สมาธิที่นั่น พญานาคตนนี้แสดงนิสัย

ก้าวร้าว ด้วยการแสดงความไม่พอใจ 

โดยกล่าววาจาตเิตยีน เช่น เวลาค�่าคนื 

ท่านใส่รองเท้าเดนิจงกรมมเีสยีงดงับ้าง 

พญานาคก็จะกล่าวติเตียนว่า สมณะ

อะไรเดินจงกรมเสียงดังราวกับเสียงวิ่ง

ของม้าแข่ง ช่างไม่รู้จักส�ารวมเสียบ้าง

เลย เสียงรองเท้ากระทบหินสะเทือน 

ทั้งภูเขา ไม่คิดว่าใครจะร�าคาญบ้าง 

ทั้งๆ ที่ท่านเดินอย่างส�ารวมและแผ่ว

เบา ครั้นท่านทราบว่าพญานาคกล่าว

โทษ ท่านกย็ิ่งเดนิเบาๆ อย่างส�ารวม ก็

ยังถูกพญานาคผู้มีมิจฉาทิฐิกล่าวโทษ

ว่าสมณะอะไรเดินจงกรมราวกับจะ

ด้อมยงินก

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ท่านว่า 
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พญานาคมทีั้งพวกมจิฉาทฐิแิละพวกสมัมาทฐิ ิส�าหรบัพญานาค

ตนนี้ในใจของเขาล้วนมมีจิฉาทฐิ ิ ขี้โมโห เขาจะคอยจดจ้องมอง

ท่านตลอดเวลา แม้ยามจ�าวดันอนกรน พญานาคตนนี้กจ็ะกล่าว

ต�าหนทิ่านว่า สมณะอะไรนอนกรนเหมอืนเสยีงรถไฟจะออกจาก

สถาน ีเวลาท่านแผ่เมตตา พญานาคนสิยัพาลไม่ยอมรบัส่วนบญุ 

หลวงปู่มั่นท่านกเ็มตตาสงสารพญานาคตนนี้ กลวัพญานาคจะมี

บาปกรรมหนักไปกว่านี้ เพราะเขาไม่ยอมรับเหตุผลอรรถธรรม 

ข้อใด ตั้งใจแต่จะกล่าวโทษอยู่ท่าเดยีว ท่านจงึบอกกบัพญานาค

ตนนี้ว่า เรามิได้ปรารถนาจะมายึดเอาที่นี่เป็นที่อาศัย เพียงมา

บ�าเพญ็สมณธรรมหาความสงบเท่านั้น ท่านมาบ�าเพญ็ประโยชน์

ตนและผูอ้ื่นเท่านั้น ผลบญุที่อาตมาบ�าเพญ็กจ็ะเผื่อแผ่ต่อสตัว์โลก

ทั่วไป แม้แต่ตวัท่านเอง

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ท่านเทศน์อบรมพญานาคผู้มีจิต

มจิฉาทฐิวิ่า หากท่านยงัหวงัความสงบสขุ ความเจรญิ ท่านกค็วร

ส�านึกในความผิดถูกชั่วดีของตนบ้าง จะเอานรกมาเผาใจตนเอง

ท�าไม การต�าหนติเิตยีนผู้อื่น แม้เขาจะผดิจรงิ กย็งัเป็นสิ่งก่อกวน

จิตใจของท่านให้มัวหมอง อาตมายังมีลมหายใจ ย่อมมีการ

เคลื่อนไหว ยามนอนก็ต้องหายใจ ไม่ใช่ความผิดที่ท่านจะคอย

จ้องต�าหน ิท่านนี่หากเป็นมนษุย์ในโลก กจ็ะอยูก่บัผูอ้ื่นอย่างยาก
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ล�าบาก เพราะเอาเรื่องเลก็ๆ น้อยๆ ของผู้อื่นมาเป็นอารมณ์ของ

ตน การกล่าวโทษผูอ้ื่นร�่าไป กน็บัเป็นการสร้างบาปกรรมให้ตนเอง

ไม่สิ้นสดุ

พญานาคมจิฉาทฐิคิรั้นได้ฟังธรรมะชี้แจงจากหลวงปู่มั่น ก็

ค่อนข้างจะส�านึกผิด รับปากกับหลวงปู่ว่าจะพยายามแก้ไข

ปรบัปรงุตวัเอง และท�าตามที่ท่านชี้แนะ หลงัจากนั้นหลวงปู่มั่นก็

ท�าความเพียรที่ถ�้าแห่งนั้นต่อไประยะหนึ่ง ท่านสังเกตเห็นว่า

พญานาคตนนั้นกป็รบันสิยัลงบ้าง แต่ดเูหมอืนเป็นไปอย่างล�าบาก 

ท่านเห็นว่าหากบ�าเพ็ญเพียรอยู่ที่นี่ไปนานวัน ดูเหมือนจะสร้าง

ความล�าบากใจแก่พญานาคมากยิ่งขึ้น ท่านเลยออกอบุายเอ่ยลา

พญานาคตนนั้นเพื่อเดนิทางจารกิธดุงค์ไปที่อื่นต่อไป

    



1
พญำนำค

พญำนำค หรอืนำค (Naga) 

มีมาตั้งแต่เมื่อไรไม่ทราบได้ พบว่าคน

ที่นบัถอืศาสนาพทุธ ศาสนาพราหมณ์-

ฮนิดู มคีวามเชื่อความศรทัธาในพญา-

นาคมาช้านาน พญานาค ได้เข้ามา 

เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตอย่างแยกไม่ออก 

และมักแสดงออกในเรื่องความเชื่อ

ความศรัทธาในพิธีกรรมลักษณะ 

เรื่องเล่า ภาพวาด ประตมิากรรม ตาม

ศาลา โบสถ์ วหิาร สถานที่ส�าคญัทาง

พุทธศาสนา และเทวสถานในศาสนา
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พราหมณ์-ฮินดูก็มีพญานาคเข้ามา

เกี่ยวข้องอย่างมาก เพราะไปที่ไหนกม็ี

สญัลกัษณ์ที่แสดงออกต่อพญานาคใน

สถานที่ต่างๆ มากมาย 

ต�านานเรื่องพญานาคมีความ

เก่าแก่มาก มต้ีนก�าเนดิมาจากประเทศ

อนิเดยี ด้วยความที่อนิเดยีเป็นประเทศ

ที่มพีื้นที่กว้างใหญ่ มภีมูปิระเทศเป็นป่า

ภูเขา จึงท�าให้มีงูอยู่อย่างชุกชุม และ

ลกัษณะทางกายภาพของงนูั้นคอืมพีษิ

ร้ายแรง จึงเป็นสัตว์ที่มนุษย์ให้การ

นบัถอืว่ามอี�านาจ ชาวอนิเดยีจงึนบัถอื

งูเป็นสัตว์เทวะชนิดหนึ่งในเทพนิยาย

เรื่องเล่าถึงพญานาค โดยเฉพาะใน 

มหากาพย์มหาภารตะ นาคถือเป็น

ปรปักษ์ของครุฑ ส่วนในต�านานพุทธ

ประวัติก็เล่าถึงพญานาคไว้หลายครั้ง

ด้วยกัน และต�านานพื้นบ้านก็เล่าถึง

พญานาคไว้มากมาย บ้างกว่็าเป็นสตัว์
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ในป่าหมิพานต์

มีความเชื่อเรื่องพญานาคแพร่

หลายในภูมิภาคต่างๆ ทั่วทวีปเอเชีย 

และการนบัถอืพญานาคหรอืนาค เป็น

ความเชื่อความศรัทธาของคนในภูมิ-

ภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เกี่ยวกบั

อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของพญานาคที่

บันดาลให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ให้

ลาภยศ เกยีรตยิศชื่อเสยีง ความร�่ารวย 

หรือให้เกิดทุกข์เกิดความเจ็บป่วยหรือ

ภยัพบิตัไิด้หากกระท�าไม่ดต่ีอพญานาค 

ดังนั้นพญานาคจึงเข้ามามีอิทธิพลต่อ

ความเชื่อความศรัทธาเป็นอย่างมาก

ของคนในทวีปเอเชีย จากอดีตจนถึง

ปัจจบุนั จะเหน็ได้ว่า วดั วหิาร โบสถ์ 

หรือสถานที่ส�าคัญทางศาสนา หรือ

สถานที่ก่อสร้างต่างๆ ก็จะมีรูปปั ้น 

หรือภาพวาดพญานาคอยู่ในทุกที่ แม ้

แต่ทางพุทธศาสนาก็มีเรื่องราวของ
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พญานาคเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย จนมีความเชื่อว่าพญานาคมี

อยู่จรงิ สามารถพบเหน็ได้ เพราะมขี่าวการพบเหน็พญานาคอยู่

เสมอ โดยเฉพาะในลุ่มแม่น�้าโขง ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของพญานาค 

มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลายอย่างจนก่อให้เกิดความน่า 

เชื่อถอืที่สอดคล้องกบัการมพีญานาค ว่าเป็นงูขนาดใหญ่มหีงอน 

เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ ความมี

วาสนา อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสู่บาดาลหรือประตูสู่

จกัรวาลอกีด้วย

    



2
ก�ำเนิดของพญำนำค

พญำนำคมมีากมายหลายเผ่าพนัธุ ์การก�าเนดิ

ของพญานาคกม็หีลายลกัษณะ โดยเฉพาะการคน้ควา้

ตามแนวทางพระพุทธศาสนา สามารถแบ่งพญานาค

ตามการก�าเนดิได้เป็น 4 ประเภทคอื 

1. ก�ำเนิดแบบโอปปำติกะ คือก�าเนิดโดยผุด

ขึ้นเป็นตัวทันที โดยฉับพลันสมบูรณ์ทันที โดยไม่ต้อง

อาศยัพ่อแม่ โตดั่งกบัคนอาย ุ16 - 17 ปี เป็นการก�าเนดิ

ขึ้นจากบญุบารม ีมลีกัษณะก�าเนดิเหมอืนเทวดา พรหม 

เปรต หรอืสตัว์นรกทั้งปวง หากเป็นสตัว์ที่จะไปเกดิเปน็

เทวดา เมื่อตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาโดยผุดขึ้นทันที
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โดยฉับพลัน ไม่ต้องรอเหมือนอยู่ใน

ครรภ์แล้วค่อยๆ โตขึ้น ก�าเนดิตามแรง

บุญบารมีที่ได้สั่งสมมาในสวรรค์ชั้น

ต่างๆ พญานาคที่ก�าเนิดในลักษณะ 

นี้จะมีอิทธิฤทธิ์มากกว่าพญานาคที่

ก�าเนดิในลกัษณะอื่นๆ จดัอยู่ในพญา-

นาคชั้นสูงในชั้นปกครองหรือต�าแหน่ง 

องค์นาคาธบิด ีจะมบีารมมีาก มบีรวิาร

คอยรบัใช้

2. ก�ำเนิดแบบสังเสทชะ คือ

ก�าเนิดในเหงื่อไคลหรือที่ชื้นแฉะ สิ่ง

สกปรกในน�้าสกปรกที่หมักหมม ใน

เปลือกในตม ก�าเนิดโดยไม่อาศัยฟอง

หรือครรภ์มารดา แต่อาศัยเกิดจาก

ต้นไม้ ผลไม้ ดอกไม้ ของโสโครก ที่ชุ่ม

ชื้น เชื้อรา นาคที่ก�าเนดิแบบสงัเสทชะ

จะมีลักษณะเป็นกึ่งเดรัจฉานกึ่งทิพย์

เมื่ออยู่ในบาดาล สามารถแปลงกาย
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เป็นมนษุย์ได้ ท�าหน้าที่เป็นบรวิารรบัใช้อยูใ่นวมิาน ณ ภพบาดาล

ของพวกโอปปาตกิะ

3. ก�ำเนิดแบบชลำพุชะ คอืก�าเนดิจากครรภ์ของมารดา

เป็นผูใ้ห้ก�าเนดิอย่างสตัว์เลี้ยงลกูด้วยนม นาคที่ก�าเนดิในลกัษณะ

นี้จะมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มากน้อยตามบุญกรรมที่ได้สั่งสมมา  

อยู่ในชั้นปกครอง รักษาศีลก็มี ไม่รักษาศีลก็มี แตกต่างกันไป   

จะเป็นพญางูหรอืงูเทพเจ้าเสยีส่วนใหญ่

4. ก�ำเนิดแบบอัณฑชะ คือก�าเนิดจากฟองไข่ เหมือนงู

ทั่วไป ไข่ออกมาสักระยะหนึ่งจึงฟักเป็นตัว นาคประเภทนี้มีพิษ

ร้ายกาจ แต่ส่วนใหญ่เป็นงูชั้นล่าง เช่น งูเห่า งูจงอาง

กล่าวโดยรวมแล้ว พญานาคก�าเนดิทั้งบนบกและในน�้า ใน 

ไตรภูมพิระร่วง ได้กล่าวถงึการก�าเนดิและการกลายร่างของนาค

ว่า นาคที่เกดิบนบกเรยีกว่า “ถลชะพญานาค” และพญานาคที่

เกิดในน�้าเรียกว่า “ชลชะพญานาค” พญานาคส่วนใหญ่มีฤทธิ์

มาก สามารถแปลงกายเป็นคน เป็นสตัว์ แปลงเป็นคนคนเดยีว 

หรอืหลายคนกไ็ด้ หรอืแปลงเป็นสตัว์ตวัเดยีว หรอืสตัว์หลายตวั

กไ็ด้เช่นกนั ซึ่งพญานาคที่เกดิบนบกจะแปลงกายหรอืเนรมติกาย
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ให้เป็นได้ตามใจต้องการได้เฉพาะบนบก พวกที่เกดิในน�้าจะแปลง

กายเนรมติกายให้เป็นได้ตามใจต้องการได้เฉพาะในน�้า พญานาค

จะมจี�านวนมาก บ้างว่าม ี512 ชนดิ บ้างว่าม ี256 ชนดิ บ้างว่าม ี

1,024 ชนิด ในแต่ละชนิดยังมีการด�ารงอยู่ที่เกี่ยวข้องกับการ 

เสพกามอยู่มาก จงึแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภทคอื

1. กำมรูปี พญานาคที่เสวยกามคณุ ซึ่งมเีป็นจ�านวนมาก 

เป็นทั้งสมัมาทฐิแิละมจิฉาทฐิ ิแต่ส่วนใหญ่เป็นนาคพวกดื้อรั้น มกั

โกรธง่าย เกิดความไม่พอใจได้ง่าย เป็นพวกหวงแหนอาณาเขต 

อนัเป็นที่อยู่ของตนเอง

2. อกำมรูปี พญานาคที่ไม่เสวยกามคุณ มีอยู่ส่วนน้อย 

เป็นพญานาคชั้นปกครอง เป็นบริวารของเหล่าเทวดา เป็นพวก

สัมมาทิฐิ มีศีลธรรม อภิบาลคนดีที่มีศีลธรรม ปกป้องพระพุทธ

ศาสนา
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ตระกูลของพญำนำค

พญำนำค รำชำแห่งง ูมลีกัษณะเป็นงูใหญ่ 

มหีงอนสทีอง ดวงตาสแีดง เกลด็เหมอืนปลา มหีลาย

สแีตกต่างกนัตามเผ่าพนัธุ ์ประกอบด้วย สเีขยีว, สแีดง, 

สดี�า หรอืมเีจด็สเีหมอืนรุ้งกนิน�้า 

พญานาคจะมีหัวหรือเศียรต่างกันออกไปตาม

ตระกูล พญานาคตระกูลธรรมดาจะมเีศยีรเดยีว พญา-

นาคที่ตระกูลสูงขึ้นจะมีสามเศียร, ห้าเศียร, เจ็ดเศียร 

หรอืเก้าเศยีร เชื่อว่าพญานาคพวกนี้สบืเชื้อสายมาจาก

พญาเศษนาคราช หรอือนนัตนาคราช พญานาคจดัเป็น

สตัว์ที่ถูกกล่าวถงึในวรรณคด ีไม่สามารถบรรลธุรรมได้ 

แต่ก็จัดอยู่ฝ่ายสุคติภูมิ อยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา  
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พญานาคแบ่งออกเป็น 4 ตระกูลใหญ่ๆ คอื

1. ตระกลูวริปัูกษ์ พญานาคตระกลูสทีอง เป็นพวกที่มบีญุ

วาสนา มฤีทธานภุาพมาก เสมอืนเทวดาองค์หนึ่ง มวีมิานเป็นของ

ตนเอง และมบีรวิารมากมาย

2. ตระกูลเอรำปัถ พญานาคตระกูลสเีขยีว เป็นพวกที่มี

บุญวาสนา มีฤทธานุภาพรองลงมาจากตระกูลวิรูปักษ์ มีที่อยู่ 

สขุสบาย และบางตนมบีรวิารคอยรบัใช้ บางตนกไ็ม่มี

3. ตระกูลฉัพพยำปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง มีเจ็ดสี 

ในตวั เป็นพวกที่มบีญุวาสนา มฤีทธานภุาพรองลงมาจากตระกลู

วริูปักษ์และตระกูลเอราปัถ มอีทิธฤิทธิ์พอสมควร มทีี่อยู่ตามบญุ

ตามกรรมที่สั่งสมมา

4. ตระกูลกัณหำโคตมะ พญานาคตระกูลสดี�า ส่วนใหญ่

อยู่เป็นสงัคม เว้นแต่บางตนต้องรบัหน้าที่เฝ้าสมบตัใินที่ต่างๆ มี

อทิธฤิทธิ์ตามบญุตามกรรมของตน
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สำเหตุของกำรกลำยร่ำง

เป็นพญำนำค

พญำนำคจะมีอิทธิฤทธิ์มาก สามารถเนรมิต

กายให้เป็นมนุษย์ได้ตามใจต้องการ แต่ต้องขึ้นอยู่กับ

การก�าเนดิและบญุกรรมที่สั่งสมมา เชื่อว่าพญานาคที่

ก�าเนดิแบบโอปปาตกิะสามารถแปลงกายได้ทั้งขณะอยู่

บนบกและอยูใ่นน�้า พญานาคที่ก�าเนดิแบบสงัเสทชะซึ่ง

เกดิในเมอืงบาดาล แปลงกายได้เฉพาะขณะอยูใ่นเมอืง

บาดาล ถ้าหากออกพ้นเมอืงบาดาลกจ็ะกลายร่างเป็น

นาคเหมือนเดิม พญานาคพวกที่ก�าเนิดแบบชลาพุชะ

และอณัฑชะล้วนแปลงกายไม่ได้ เพราะบญุน้อย ฤทธิ์

กน้็อยตาม จงึอยูใ่นสภาวะของงตูลอดไป พญานาคแม้

จะแปลงร่างเป็นมนษุย์ได้ แต่จะกลบัร่างเป็นพญานาค
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โดยสาเหต ุ5 ประการ ซึ่งจะต้องคงร่าง

ของพญานาคไว้เสมอ 

1. ขณะปฏสินธ ิเมื่อแรกเกดิมา

ไม่ว่าจะก�าเนิดในลักษณะใดก็ตาม  

จะต้องมีรูปร่างลักษณะร่างกายเป็น

พญานาคตามภพภูมิแรกเกิดของตน

เสมอ

2. ขณะก�ำลังลอกครำบ คือ

การสลัดคราบเก่าเหมือนงูทั่วไป เมื่อ 

มีขนาดใหญ่ขึ้นจะลอกคราบทิ้ง ตาม

ธรรมชาติของพญานาคก็เช่นกัน ที่จะ

ต้องลอกคราบและต้องอยูใ่นร่างพญา-

นาคตามเดมิเสมอ

3. ขณะเสพเมถุน หรือขณะมี

เพศสัมพันธ์กับพญำนำคด้วยกัน 

เมื่อจติปฏพิทัธ์เสพกามคณุอยู ่สตย่ิอม
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เคลิ้มไปกบัอาการความต้องการทางเพศ ร่างกายกต้็องกลายเป็น

พญานาคเสมอ เพราะอยูใ่นช่วงเสพกามอยู ่เป็นไปตามธรรมชาติ

ของการสบืพนัธุ์ของสตัว์เดรจัฉาน

4. ขณะนอนหลบั แม้ว่าพญานาคจะมอีทิธฤิทธิ์แปลงกาย

เป็นมนุษย์ได้ แต่เมื่อหลับใหลไม่สามารถครองสติไว้ได้ ร่างจะ 

ต้องกลายเป็นนาค มีเรื่องเล่าว่าพญานาคแปลงกายมาบวชใน

พระพทุธศาสนา เมื่อหลบักก็ลายร่างเป็นพญานาค หรอืในละคร

เรื่อง นาค ีที่ค�าแก้วนอนหลบัแล้วกลายร่างเป็นงเูผอืกหรอืพญานาค 

ในอ้อมกอดของทศพล

5. เมื่อตำย เป็นธรรมชาตขิองสตัว์ เมื่อตายแล้วสงัขารนั้น

ย่อมไม่มจีติครอบครองอยู ่จติย่อมเวยีนว่ายตายเกดิไปตามกรรม 

พญานาคเมื่อตายกย็่อมทิ้งร่างให้อยู่ในสภาพเดมิแห่งการก�าเนดิ 

เพราะไม่มสีตหิรอืดวงจติในร่างนั้นแล้ว กจ็ะกลบัร่างเป็นพญานาค

เสมอ
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หน้ำที่ของพญำนำค

พญำนำคทั้ง 4 สีประกอบด้วย ตระกูลสทีอง 

สเีขยีว สรีุง้ และสดี�า ซึ่งมฤีทธานภุาพต่างกนัตามล�าดบั

ชั้นและตามบุญตามกรรมที่ได้สั่งสมมา จะมีการแบ่ง

หน้าที่รบัผดิชอบแตกต่างกนัออกไป ซึ่งเป็นการแบ่งตาม

ล�าดบัชั้นในการท�าหน้าที่ไว้เป็น 4 พวก คอื 

1. นำคสวรรค์ มหีน้าที่เฝ้าวมิานเทพ เป็นบรวิาร

ของเทวดา จะเป็นนาคในตระกูลวิรูปักษ์ พญานาค

ตระกลูสทีอง เป็นพวกที่มบีญุวาสนา มฤีทธานภุาพมาก 

เสมือนเทวดา และนาคในตระกูลเอราปัถ พญานาค

ตระกูลสเีขยีว เป็นพวกที่มบีญุวาสนา มฤีทธานภุาพ
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2. นำคกลำงหำว มหีน้าที่ควบคมุดูแลธรรมชาต ิให้ลมให้

ฝนตกต้องตามฤดูกาล เป็นนาคในตระกูลเอราปัถ พญานาค

ตระกูลสีเขียว เป็นพวกที่มีบุญวาสนาฤทธานุภาพ และนาคใน 

ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง มีเจ็ดสีในตัว เป็น 

พวกที่มบีญุวาสนา มฤีทธานภุาพ

3. นำคโลกบำล มหีน้าที่รกัษาแม่น�้าล�าธารและทะเล เป็น

นาคในตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง และนาคใน

ตระกูลกณัหาโคตมะ พญานาคตระกูลสดี�า

4. นำครักษำขุมทรัพย์ มหีน้าที่รกัษาสมบตัใินที่ต่างๆ ใน

ถ�้า ในดิน ของเก่าแก่ต่างๆ เป็นนาคในตระกูลกัณหาโคตมะ 

พญานาคตระกูลสดี�า
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ภาคที่ 2
ค�ำชะโนด ปากทางสูบ่าดาล


