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เปิดเล่ม
วารสารโพธิยาลัยฉบับที  ่ ๔๙  ประจ�ำเดือนมิถนุ ายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็ น ฉบั บ ขึ้ น ปี ที่ ๕ หมายความว่ า
โพธิยาลัยได้เดินทางผ่านกาลเวลามานานถึง ๔ ปีแล้ว  
ด้ วยความตั้ ง ใจมั่ น คงที่ จะผลิตวารสารดีๆ มีคุณค่า
ในทุกตัวอักษร เพื่อเป็นมรดกของชาติ
โพธิยาลัยขอถือวาระนี้ บอกกล่าวถึงความในใจ
ในการท�ำวารสารฉบับนี้ว่า จากสถานการณ์ที่สิ่งพิมพ์
เกิดการล่มสลายไปทีละน้อย นับตัง้ แต่วารสาร นิตยสาร
สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ เช่น หนังสือพิมพ์ พ็อกเก็ตบุค๊ ได้ทยอยกัน
ปิดตัว และลดจ�ำนวนพิมพ์ลงอย่างมาก เพราะสามารถ
อ่านทาง ebook หรือ online ได้สะดวก ไม่จ�ำเป็น
ต้องซื้อเป็นตัวสิ่งพิมพ์ แต่โพธิยาลัยสามารถยืนหยัด
ต้านกระแสพายุแห่งโลกไซเบอร์ได้อย่างมั่นคง และ
แข็งแกร่ง เพราะคณะผู้จัดท�ำมีเจตนารมณ์แน่วแน่
ที่จะต่ออายุการท�ำวารสารดีๆ มีเนื้อหาสาระที่เป็น
อกาลิโก คือ ไม่เนื่องด้วยกาล อ่านเมื่อใดก็ได้ประโยชน์
น�ำไปใช้ประโยชน์ได้เสมอ ที่ส�ำคัญที่สุด คือ เป็นการ
สืบต่อค�ำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ถูกต้อง
ให้สืบเนื่องต่อไป ตราบนานเท่านาน
หากผู้อ่านสังเกตจะพบว่า วารสารแต่ละฉบับ
จะมี Theme หลัก ซึ่งจะเป็นเรื่องเด่นที่น่าสนใจ และ
จะมีบทความประกอบเรื่องนั้นๆ ให้รายละเอียดและ
ความคมชัดมากขึ้น เท่าที่พื้นที่จะอ�ำนวย จนบางครั้ง
จ�ำเป็นต้องขยายจ�ำนวนหน้าวารสาร จนกลายเป็นเล่ม
หนากว่าปกตินับเท่าตัว
ฉบับเดือนมิถุนายนที่ท่านก�ำลังอ่านอยู่นี้เป็นฉบับ
“พระอภิธรรมส�ำคัญไฉน” จะถือว่าเป็นฉบับขยาย
ความของเล่มเดือนพฤษภาคมก็ว่าได้ เพราะฉบับนั้น
เป็ น ฉบั บ พิ เ ศษ เพื่ อ เป็ น อนุ ส รณ์ ใ นการจากไปของ
หลวงพ่อพระครูธรรมธรสุมนต์ นันทิโก เจ้าอาวาส
วัดจากแดง ซึ่งท่านเป็นปัฏฐานาจารย์และอภิธรรม
บัณฑิต ผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งของประเทศไทย
ปัฏฐาน เป็นคัมภีรห์ นึง่ ในพระอภิธรรม ปิฎกทีส่ าม
ในพระไตรปิฎก เป็นปิฎกที่มีความยาวและยากมาก

ฉบับที่ ๔๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เป็ น เหตุ ใ ห้ มี พุ ท ธศาสนิ ก ชนจ� ำ นวนมาก ทั้ ง กลั ว
ทั้งขยาด จนกระทั่งท�ำให้ละเลย ไม่เห็นความส�ำคัญ
ไม่ ส นใจปิ ฎ กที่ ส ามนี้ ทั้ ง ๆ ที่ ใ นความเป็ น จริ ง แล้ ว
พระอภิธรรมมีความส�ำคัญมาก น่าจะเป็นความภูมิใจ
ของพุทธศาสนิกชนทุกคนที่ได้น้อมรับพระพุทธศาสนา
มาเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันเกษม กล่าวได้อย่างภาคภูมิใจว่า
พระอภิธรรมคือหลักฐานแสดงถึงสัพพัญญุตญาณของ
พระพุทธเจ้า จะมีมนุษย์คนใดในโลกนี้ ที่จะมีปัญญา
มองเห็นสัจธรรมในพระอภิธรรมอย่างทะลุปรุโปร่ง
ตลอดสาย กระจ่าง ไร้ข้อสงสัย ที่เป็นเช่นนี้ มาจาก
การบ�ำเพ็ญบารมีอันยาวนาน นับยี่สิบอสงไขย (สิบหก
อสงไขย ก่อนมาพบพระพุทธเจ้าทีปังกร และได้รับ
พุทธท�ำนาย ครั้นได้รับพุทธท�ำนายแล้ว ยังต้องบ�ำเพ็ญ
บารมีตอ่ อีกสีอ่ สงไขยกับอีกแสนกัป) ช่างยาวนานเหลือ
คณานับ เป็นความเสียสละของมนุษย์คนหนึ่งที่มอบให้
แก่ โ ลก ก่ อ นที่ จ ะเสด็ จ ดั บ ขั น ธปริ นิ พ พาน หาก
พระพุทธองค์ทรงประสงค์เพียงแค่หมดกิเลส ก็คงไป
นิพพานก่อนหน้านี้ และจะไม่มีผู้ใดที่มีความสามารถ
สอนพระอภิธรรมให้แก่พวกเราได้อีกเลย แม้แต่จะเป็น
นักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดที่สุดทุกคนที่โลกเคยมีมา
คิดถึงความยิ่งใหญ่ของพระอภิธรรมแล้ว เราจะ
เมิ น เฉย ไม่ ส นใจศึ ก ษาได้ อ ย่ า งไร กั บ มรดกที่ พ ระ
พุทธองค์ทรงประทานไว้ให้แก่เรา จากพระพุทธคุณ ๓
คือ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ
ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง อยากเชิ ญ ชวนพวกเรามาศึ ก ษา
พระอภิธรรมกันอย่างจริงจัง เพราะนอกจากจะได้รับ
ประโยชน์จากวิชาความรู้ในนั้น ยังสามารถน�ำมาใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวันและการปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดี จะมี
ความเข้าใจหลักธรรมในพระสูตรอย่างแตกฉานลึกซึ้ง
ยิ่งเล่าเรียนศึกษาไป ก็จะยิ่งซาบซึ้งในรสพระธรรม
ที่ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาของ
พระพุทธเจ้าของเราว่า ทรงเป็นแบบอย่างของมนุษย์
ที่สมบูรณ์ที่สุดแล้ว อันเราพึงมองไว้เป็นแบบอย่าง และ
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a วิสัชนาธรรม : พระอภิธรรม ส�ำคัญอย่างไร
พึงแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์
ประธานผู้ก่อตั้ง
อันจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในทุกชาติภพ พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร.......................๓
a ธรรมปริทัศน์ : ความเข้าใจเรื่องการศึกษา
อัคคมหาบัณฑิต
คณะผู้จัดท�ำได้คัดเลือกต้นฉบับดีๆ
บรรณาธิการอํานวยการ
พระอภิธรรม
มาน�ำเสนอ มีทั้งยากและง่าย และมัก พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต).....๑๕
บรรณาธิการบริหาร
จะได้ รั บ เสี ย งสะท้ อ นกลั บ มาว่ า เป็ น
a พระธรรมเทศนา : อหังการ มมังการ : ห้องเรียน
พนิ
ต
า  อั
ง
จั
น
ทรเพ็
ญ
วารสารที่อ่านค่อนข้างยาก คณะผู้จัดท�ำ
แห่งกายและใจ
panitaang@gmail.com
พระอาจารย์ชยสาโร (พระราชพัชรมานิต)......๒๖
จึงพยายามสอดแทรกเรื่องที่อ่านเข้าใจ
รองบรรณาธิการ
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ a ชวนอ่าน : “อภิธรรมเพื่อความพ้นทุกข์”
ง่ายมาตีพิมพ์ไว้ด้วย เพื่อให้อ่านได้อย่าง
พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล........................๓๕
Acharak7153@gmail.com
กว้างขวางและหลากหลายขึ้น
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
a ธรรมสากัจฉา : ชาวพุทธยุคนี้ ควรศึกษาปิฎกไหน
คณะผู ้ จั ด ท� ำ ได้ เ ตรี ย มท� ำ วารสาร
พันธุ์รพี นพรัมภา
จึงเกื้อกูลแก่การเจริญสมถวิปัสสนา
Punrapee@gmail.com
ฉบับหน้าไว้แล้ว Theme คือ “สมองดี
อญฺญฺตโรภิกขุ................................................๓๗
ประสานงาน
วิถีพุทธ” ใครสนใจอยากรู้ว่าสมองดีใน
a ประสบการณ์ธรรม : “อภิธรรม วิชาชีวิต”
พระครูประคุณสรกิจ
กระบวนทัศน์แบบพุทธคืออะไร แล้วเรา (พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท) กฤดิ ปันยารชุน..............................................๔๑
pk.krun21@gmail.com a ปัญญาปริทัศน์ : ๙ ปริศนา พุทธปฏิมา ตอน ๑
จะท�ำอย่างไร จึงจะไปถึงจุดนั้น โปรด
ธีรปัญโญ.........................................................๔๖
กองบรรณาธิการ
ติดตามต่อไป
คณะสงฆ์วัดจากแดง
a มรณัสสติ : ตรัสเตือนพระอานนท์
เชิญเปิดอ่านโพธิยาลัยเล่มนี้ นับแต่
สำ�นักงาน : วัดจากแดง
ตอนพระสารีบุตรนิพพาน
หน้าแรกจนหน้าสุดท้าย แล้วจะได้เห็น ๑๖ หมู่ ๖ ถ.เพชรหึงษ์ ซ.เพชรหึงษ์ ๑๐ ธีรปัญโญ.........................................................๕๕
อ.พระประแดง a ชวนรู้ : สถานที่เปิดสอนพระอภิธรรม
ได้ประจักษ์ ถึงความตั้งใจในการจัดท�ำ ต.ทรงคนอง
จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
วารสารเล่มนี้ เท่าที่สรรพก�ำลังของเรา โทรศัพท์. ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
กองบรรณาธิการ............................................๕๖
พิมพ์ครั้งที่ ๑ : ตุลาคม ๒๕๖๒
จะสามารถบันดาลได้
a
ในประสบการณ์
: ประสบการณ์สอบสนามบาลี (๔)
จำ�นวน ๕,๐๐๐ เล่ม
   คณะผู้จัดท�ำ
ภาพปก
พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล..........................๕๘

วารสารโพธิ ย าลั ย จั ด พิ ม พ์ ม าด้ ว ย
ปั จ จั ย บริ จ าคของท่ า นผู ้ มี จิ ต ศรั ท ธา
แจกเป็นธรรมทานและบริจาคไปตาม
ห้องสมุดต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ทางปั ญ ญาอย่ า งกว้ า งขวางแก่ ท ่ า น
ผู้ใฝ่ธรรมต่อไป ขออนุโมทนาทุกท่าน

วัดจากแดง

ชมรมกัลยาณธรรม

ศิลปินแห่งชาติ
a หน้าต่างบาลี : (๔) เรือ่ งสนธิทเี่ ราเห็นบ่อย แต่ไม่รจู้ กั
อ.ปัญญา วิจินธนสาร
พระมหาสมปอง มุทโิ ต...................................๖๐
ออกแบบปก
a
ภาษาธรรม
: สนทนาภาษาบาลี ตอน ๔
ศิลปิน บัญชา หนังสือ
นายธรรมดา...................................................๖๒
รองปก, กวีนิพนธ์
a มองเทศ - มองไทย : พระสังฆมิตตาเถรี
ธรรมอาสา
มารดรแห่งภิกษุณีสงฆ์ลังกา (๑)
เครดิตภาพ
วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย วิเทศทัยย์.......................................................๖๔
ธีรปัญโญ, วิเทศทัยย์, ญาณกุสโล
และขอขอบคุณเจ้าของภาพ
จากทาง Internet ทุกท่าน
ศิลปกรรม
สหมิตรกรุ๊ปทีม
อุปถัมภอุปกรณคอมพิวเตอร
โดยคุณพัชรพิมล ยังประภากร
ประธานกรรมการ ‘สุวิมล’
จัดพิมพ์โดย
Pdf File Book
สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
โทร. ๐๒ ๙๐๓ ๘๒๕๗-๙

พระอภิธรรม

วิสัชนาธรรม

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

ส�ำคัญอย่างไร

พระอภิ ธ รรมปิ ฎ ก เป็ น ไปก่อนพระสูตรและพระวินัย ท่านก็เลยไปฝาก
ตะกร้าหนึ่งในพระไตรปิฎก ไว้ในงานศพ ท�ำให้ยังพอได้ยินพระอภิธรรมกัน
แต่ท�ำไมคนไทยจึงไม่ค่อยรู้จักกัน ไม่เหมือน
อีกสองปิฎกคือ พระวินัยกับพระสูตร
ความจริ ง มี ก ารสอนพระอภิ ธ รรมกั น มา
ตัง้ แต่สมัยอยุธยาแล้ว แต่พอมาถึงยุครัตนโกสินทร์
อาจเหลือผูส้ อนทีเ่ ชีย่ วชาญน้อยลง การเผยแผ่ให้
ญาติโยมเกิดความเข้าใจพระอภิธรรมจึงอาจไม่
กว้างขวาง แต่ที่ส�ำคัญคือ พระอภิธรรมนี้ ใครๆ
ก็รู้ว่าลึกซึ้งมากและเข้าใจยาก เมื่อถึงคราวที่พระ
ปริยัติธรรมจะเสื่อมถอย พระอภิธรรมก็จะเสื่อม
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บ้าง พูดถึงพระอภิธรรมปุ๊บ ทุกคนจะร้อง..อ๋อ..
นึกได้ถึงงานศพ ที่มีการสวดพระอภิธรรมกัน ๕
วัน ๗ วัน
ท�ำไมเอาพระอภิธรรมไปสวดในงานศพ
ย้ อ นไปในพรรษาที่ ๗ ของพระพุ ท ธเจ้ า
เมื่อจะไปเทศน์โปรดพระพุทธมารดาที่จากโลก
มนุษย์ไปแล้ว พระองค์ทรงเลือกพระอภิธรรม ๗
คัมภีร์ ไปเทศน์โปรดพระพุทธมารดา เนื่องจาก
พระองค์ ไ ด้ ท รงพิ จ ารณาทั้ ง ๘๔,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ์ ว่ามีธรรมะหมวดใดบ้าง ที่สามารถ
ทดแทนพระคุณของมารดาบิดาได้ ก็เห็นมีแต่
พระอภิธรรมนี่แหละ เพราะพระอภิธรรมพูดถึง
เรื่องขันธ์ ๕ และที่ส�ำคัญก็คือ ทุกคนที่ได้เกิด
เป็นมนุษย์ ล้วนเกิดจากกระแสขันธ์ คือขันธ์ ๕
ที่เราได้มีได้ครอง ก็ได้มาจากมารดาบิดา แล้วเรา
จะเอาอะไรไปตอบแทนพระคุณของท่าน ก็เอา
เรื่องขันธ์ ๕ นี้แหละ ดีที่สุด
หัวใจพระอภิธรรม
พระอภิธรรม พูดถึงเรื่องขันธ์ ๕ (รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ) กับนิพพาน ซึ่งมีอักษร
ย่อในพระอภิธรรมว่า จิ เจ รุ นิ

จิ  คือ จิต เป็นวิญญาณขันธ์
เจ  คือ เจตสิก เป็นเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์
สังขารขันธ์
รุ  คือ รูป เป็นรูปขันธ์
นิ  คือ นิพพาน เป็นขันธวิมุตติ พ้นจากขันธ์
ทั้ง ๕
จิ เจ รุ นิ คือ ขันธ์ ๕ และการพ้นจากขันธ์
ทั้ง ๕ นี้แหละคือหัวใจพระอภิธรรม สอนให้รู้จัก
ปรมัตถธรรม คือ ธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้
แน่นอนที่มีอยู่ในตัวเรา คือจิต เจตสิก รูป และ
ให้รู้จักพระนิพพาน ซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดใน
พระพุทธศาสนา
ในขันธ์ ๕ นั้น จะเห็นว่า มีความจริงอยู่ ๒
ภาคคือ
o ความจริงภาคสมมติ คือจริงตามสมมติ
ว่าเป็นลูก เป็นแม่ เป็นพ่อกัน และ
o ความจริงภาคปรมัตถ์ คือความจริงแท้
แน่นอนว่า ไม่วา่ จะเป็นขันธ์ ๕ ของพ่อแม่ หรือจะ
เป็นขันธ์ ๕ ของเรา ก็เป็นแค่รปู ธรรมกับนามธรรม
เท่านั้น โดยรูปธรรมนั้นคือรูป - รูปขันธ์ และนาม
ธรรมก็คือขันธ์ที่เหลืออีกสี่ขันธ์ คือ เวทนาขันธ์
สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ ซึ่งพอ
รวมกันก็คือ เป็นรูปกับนาม
ที่มาของการสืบทอดพระอภิธรรมปิฎก
จุดเริ่มต้นของการปรากฏของพระอภิธรรม
คือในสัปดาห์ที่ ๔ หลังจากตรัสรู้ โดยเมื่อพระ
พุ ท ธองค์ ท รงพิ จ ารณาหลั ก ธรรมทั้ ง หมดที่ ไ ด้
ตรัสรู้ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ พิจารณาพระวินยั
พระวรกายก็ปกติ พิจารณาพระสูตรก็ปกติ แต่
พอพิจารณาไปถึงคัมภีร์อภิธรรม พิจารณาตั้งแต่
ธัมมสังคณี (แสดงการจ�ำแนกรูป การจ�ำแนกจิต
และเจตสิก ฯลฯ) เป็นต้น ก็ทรงเห็นความลึกซึ้ง
ของคั ม ภี ร ์ อ ภิ ธ รรม พอพิ จ ารณาไปถึ ง คั ม ภี ร ์
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มหาปัฏฐาน ที่ขึ้นต้นว่า “เหตุปัจจะโย อารัมมะณะปัจจะโย..” ก็ทรงเห็นถึงความลึกซึ้งสุดๆ
ของพระธรรม คือลึกด้วยเหตุ (ธัมมคัมภีระ),
ลึกด้วยผล (อัตถคัมภีระ), ลึกด้วยการรู้แจ้งแทง
ตลอด (ปฏิเวธคัมภีระ), ลึกด้วยการแสดง (เทสนา
คัมภีระ) เมื่อมีความลึกซึ้งขนาดนั้น พระองค์ก็มี
โอกาสใช้พระสัพพัญญุตญาณ หรือพระปรีชาญาณ
เต็มที่ จนทรงเกิดปีติโสมนัส ท�ำให้เลือดลมใน
พระวรกายของพระองค์สะอาดหมดจด จนเปล่ง
ฉัพพรรณรังสีออกจากพระวรกาย
หลังจากนั้นอีก ๗ ปี เมื่อได้โปรดผู้อื่นมา
พอสมควรแล้ว (ก่อนหน้านั้นทรงแสดงแต่พระสูตร
ยังไม่แสดงพระอภิธรรม เพราะคนยังไม่พร้อม
ทั้งศรัทธาและปัญญา ที่จะรับรู้ปรมัตถธรรมที่
ยากและลึกซึ้งได้ หากไม่เข้าใจก็จะกลับดูหมิ่น
ดู แ คลนพระอภิ ธ รรม เป็ น ผลเสี ย ) ในพรรษา
ที่ ๗ พระพุทธองค์ประทับจ�ำพรรษาที่วัดเชตวัน
กรุงสาวัตถี ทรงระลึกถึงพระพุทธมารดา ว่าจะไป
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โปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ (เป็นธรรมเนียม
ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ที่พระพุทธมารดา
ต้องสวรรคตหลังจากมีประสูติกาลพระโพธิสัตว์
แล้ ว เนื่ อ งจากครรภ์ นั้ น ไม่ ส มควรมี สั ต ว์ อื่ น ที่
จะมาเกิดตามหลังอีก เจ้าชายสิทธัตถะจึงทรง
ก�ำพร้าพระมารดาตั้งแต่เป็นเด็กทารก ครั้นตรัสรู้
แล้วก็ทรงตัง้ พระทัยทีจ่ ะไปโปรดพระพุทธมารดา
ซึ่งไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต)
แต่ก่อนที่พระองค์จะขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดา ในพรรษาที่ ๗ หลังจากตรัสรู้ ซึ่งคือวัน
เพ็ญเดือน ๘ ก่อนเข้าพรรษา ๑ วัน ก็ทรงแสดง
ยมกปาฏิหาริย์ เพื่อแสดงให้พวกเดียรถีย์รู้ตัวว่า
มีความเห็นผิด ที่ท�ำให้ปฏิบัติไปไม่ถึงมรรคผล
โดยทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่ควงต้นคัณฑามพพฤกษ์ (ต้นมะม่วงที่ปลูกโดยนายคัณฑะ ผู้ดูแล
สวนของพระราชา) ที่เมืองสาวัตถี บริเวณข้าง
วัดไทยเชตวันมหาวิหารในปัจจุบัน  

ที่มาของภาพ: http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=41346
https://th.wikipedia.org/wiki/ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์#/media/ไฟล์:Twinmiracle1.jpg
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ค้างคาว ๕๐๐ ฟังพระอภิธรรม

หลังแสดงยมกปาฏิหาริย์ พระพุทธองค์ได้
เสด็จขึ้นไปจ�ำพรรษาที่ ๗ บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
แสดงธรรมตลอดเวลา ทั้งกลางวันกลางคืน พอ
ถึงเวลาฉันภัตตาหารก็ลงมาบิณฑบาตในเมือง
มนุษย์ โดยเสด็จตรงไปยังที่ที่พระสารีบุตรคอย
ถวายการอุปัฏฐากไว้ ฉันเสร็จแล้วก็ทรงแสดง
พระอภิธรรมโดยย่อให้พระสารีบุตรฟัง การแสดง
ธรรมของพระพุทธองค์นั้น หากทรงแสดงบน
สวรรค์จะเป็นภาคพิสดาร เพราะบนโลกมนุษย์
นั้น ใช้เวลาพูด ๑ ค�ำ เท่ากับพูดบนสวรรค์ได้ถึง
๑๒๘ ค�ำ บนสวรรค์จึงทรงแสดงภาคพิสดารได้

การแสดงพระอภิธรรมนัน้ มี ๓ ระดับ ๑. พระ
อภิธรรมระดับย่อ ที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่พระ
สารีบุตร ๒. ระดับกลาง ที่พระสารีบุตรแสดง
แก่ลูกศิษย์ และ ๓. ระดับพิสดาร ที่พระพุทธเจ้า
แสดงบนสวรรค์ และแม้ ว ่ า ทรงแสดงแก่ พ ระ
สารี บุ ต รในระดั บ ย่ อ ที่ แ สดงเนื้ อ หาได้ เ พี ย ง
โดยย่อ แต่พระสารีบุตรผู้มีปัญญามาก ก็ได้น�ำ
เนื้อหาโดยย่อนี้ ไปแสดงต่อในแต่ละวัน กับภิกษุ
๕๐๐ รูปทีเ่ ป็นศิษย์ของท่านได้ ในแบบไม่ยอ่ และ
ไม่พิสดาร ภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้คือกุลบุตร ๕๐๐ คน
ที่ได้ไปชมยมกปาฏิหาริย์ แล้วเกิดศรัทธาขอบวช
และได้เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตร และเป็น
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กลุ ่ ม เดี ย วที่ ฟ ั ง พระอภิ ธ รรมแล้ ว ได้ บ รรลุ เ ป็ น
พระอริยบุคคล เนื่องจากอานิสงส์จากอดีตชาติ
ที่เคยเป็นค้างคาว ๕๐๐ ตัว ที่เคยได้ยินพระสวด
พระอภิ ธ รรม และแม้ จ ะไม่ เข้ า ใจ แต่ ก็ มี จิ ต
เลื่อมใสในการฟังเสียงสวดพระอภิธรรม
พระอภิ ธ รรม ๗ คั ม ภี ร ์ และคั ม ภี ร ์ ป ั ฏ ฐาน
เกี่ยวข้องกับพระอภิธรรมอย่างไร
ธรรมที่พระสารีบุตรจดจ�ำไว้ได้ และน�ำมา
แสดงต่อ แบบไม่ย่อ ไม่พิสดาร จึงเป็นที่มาของ
พระอภิธรรมในโลกมนุษย์ ซึ่งพระอานนท์น�ำมา
รวบรวมในการสังคายนาครั้งแรก โดยจัดให้เป็น
หมวดหมู่ ทีเ่ รียกว่า "พระอภิธรรม ๗ คัมภีร"์ เป็น
พระอภิธรรมปิฎก ประกอบด้วย ๗ คัมภีร์รวมกัน
มีอักษรย่อว่า สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ
o สัง  คัมภีร์แรก คือ คัมภีร์ธัมมสังคณี
o วิ  คัมภีร์ที่สอง คือ คัมภีร์วิภังค์
o ธา คัมภีร์ที่สาม คือ คัมภีร์ธาตุกถา
o ปุ คัมภีร์ที่สี่ คือ คัมภีร์ปุคคลบัญญัติ
o กะ คัมภีร์ที่ห้า คือ คัมภีร์กถาวัตถุ
o ยะ คัมภีร์ที่หก คือ คัมภีร์ยมก
o ปะ คัมภีร์ที่เจ็ด คือ คัมภีร์ปัฏฐาน
ใน ๗ คัมภีร์นี้ คัมภีร์ปัฏฐานที่เป็นคัมภีร์
สุดท้ายในพระอภิธรรปิฎก มีความลึกซึง้ ทีส่ ดุ และ
ละเอียดสุด ท�ำความเข้าใจยากทีส่ ดุ คัมภีรป์ ฏั ฐาน
ที่ปัจจุบันน�ำมาพิมพ์เป็นหนังสือเจ็ดเล่มโดยย่อ
ถ้าจะเอาแบบพิสดาร เฉพาะคัมภีร์มหาปัฏฐาน
อย่างเดียว หากขยายออกอย่างเต็มๆ ไม่ต้องใส่
ไปยาลใหญ่ เนื้อหาเต็มที่เลยนั้น จะต้องพิมพ์
ถึงสามล้านเล่ม ธรรมที่พระพุทธเจ้าน�ำไปเทศน์
บนสวรรค์ใน ๓ เดือนนั้น หากเทศน์ให้มนุษย์
ฟัง คงฟังกันไม่ทันแน่นอน (ในเวลา ๓ เดือน
ของมนุษย์ เท่ากับ ๓.๓๖ นาที บนสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์)

7

เนื้อหาโดยย่อของพระอภิธรรมจะได้ฟังกัน
โดยในงานศพ จะสวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
คัมภีร์ละ ๑ จบ เช่น คัมภีร์ธัมมสังคณี ตั้งแต่
กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา
ธัมมา กะตะเม ธัมมา กุสะลา ฯ ยัส๎มิง... ไปจน
ถึ ง คั ม ภี ร ์ สุ ด ท้ า ย คื อ มหาปั ฏ ฐานหรื อ ปั ฏ ฐาน
เริ่มตั้งแต่ ...เหตุปัจจะโย อารัมมะณะปัจจะโย
...อะวิคะตะปัจจะโยติ นั่นคือเป็นการแสดงทั้ง
๗ คัมภีร์โดยย่อเฉพาะหัวข้อ
เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงเฉพาะหัวข้อโดยย่อ
แก่พระสารีบุตรแล้ว พระสารีบุตรก็เอาไปขยาย
ความออกไป จากแบบย่อๆ ไปเป็นระดับกลาง
เช่น จากหัวข้อธรรมในพระอภิธรรมปิฎก ซึ่งขึ้น
ต้นด้วยบทแรกว่า กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา
อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ (ธรรมที่เป็นกุศลก็มี ธรรมที่
เป็นอกุศลก็มี ธรรมไม่เป็นทั้งกุศลและอกุศลก็มี)
ขยายต่อไปเป็น สุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา
ธัมมา, ทุกขายะ เวทะนายะ  สัมปะยุตตา ธัมมา,
อะทุ ก ขะมะสุ ข ายะ เวทะนายะ สั ม ปะยุ ต ตา
ธั ม มา... (ธรรมที่ ป ระกอบด้ ว ยความรู ้ สึ ก เป็ น
สุขก็มี ธรรมที่ประกอบด้วยความรู้สึกเป็นทุกข์
ก็ มี ธรรมที่ ป ระกอบด้ ว ยความรู ้ สึ ก ไม่ สุ ข ไม่
ทุกข์ก็มี)
การศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทย
ก่อนสมัยอยุธยา ไทยเราก็รู้จักพระอภิธรรม
แล้ว เช่น มีหนังสือไตรภูมิพระร่วง ที่นิพนธ์โดย

สมุดข่อย - พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์

ที่มาของภาพ: http://dhamma-media.blogspot.
com/2017/10/blog-post_10.html
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พระเจ้าลิไท  ซึ่งกล่าวถึง จิต เจตสิก และรูป ใน
สมัยอยุธยาก็เป็นที่ชัดเจนว่ามีการเรียนการสอน
พระปริ ยั ติ ธ รรมขึ้ น สมั ย สมเด็ จ พระนารายณ์
มหาราช  โดยให้เรียนพระอภิธรรมในชัน้ สูงสุด คือ
“บาเรียนเอก” (ค�ำว่าบาเรียน เปลี่ยนเป็นเปรียญ
ในสมัยรัชกาลที่ ๕) ยังปรากฏหลักฐานคือต�ำรา
เก่าๆ ส�ำหรับการศึกษาพระอภิธรรมยุคอยุธยา
ทีม่ ภี าพสีส่ แี สดง จิต เจตสิก รูป และนิพพาน วัดใด
ก็ ต ามที่ มี ก ารเรี ย นการสอนอยู ่ ใ นสมั ย อยุ ธ ยา
วัดนั้นจะมีหนังสือพระอภิธรรรมยุคสมัยอยุธยา
อย่างที่วัดปรมัยยิกาวาส หรือที่วัดจากแดงก็มี
วัดที่เก่าแก่อื่นๆ ก็มี
สมัยก่อนโน้น ชั้นนักธรรมตรี ก็จะมีเรียน
พระอภิ ธ รรม ในชื่ อ ว่ า วิ ช าปรมั ต ถธรรม ๔
(หมายถึง จิ เจ รุ นิ) แต่ตอนหลังหาคนสอนได้ยาก
ก็ตัดวิชานี้ออกไป นี่แสดงว่า จริงๆ สมัยอยุธยา
มีเรียนพระอภิธรรม ปัจจุบันก็เหลือหนังสือเรียน
อยู ่ ต ามวั ด เก่ า แก่ หรื อ ถ้ า ไปดู ใ นหนั ง สื อ พระ
ไตรปิฎกฉบับปุ้ย แสงฉาย อนงคาราม ของส�ำนัก
พิมพ์ ส.ธรรมภักดี จะเห็นโลโก้ของพระไตรปิฎก
ชุดนี้ พิมพ์อักษรย่อว่า จิ เจ รุ นิ อยู่ในหนังสือ
ทุกเล่มของชุดนี้

โลโก้ อักษรย่อ จิ เจ รุ นิ จากพระไตรปิฎก
ฉบับปุ้ย แสงฉาย อนงคาราม

ที่มาของภาพ : http://www.ตู้พระไตรปิฎก.com/IMG-2018/
palicanon-18000-3.jpg

พระอภิธรรมไม่ได้มาจากพม่า
บางคนเข้าใจว่าพระอภิธรรมในไทยได้มา
จากพม่า แต่ไม่ใช่เช่นนั้น คือหลังจากหลายคัมภีร์
ของไทยหายสาบสู ญ ไปในปลายสมั ย อยุ ธ ยา
และไม่มีผู้สืบทอด และแม้มีการสังคายนาพระ
ไตรปิฎกในต้นยุครัตนโกสินทร์ที่ท�ำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองต่อไปได้ และมีต�ำรา ๒ เล่ม คือ
อภิธัมมัตถสังคหะ แปลไว้อย่างพิสดาร เมื่อปี
พ.ศ. ๒๔๖๐ และหนังสืออภิธรรมฉบับสมบูรณ์
พิมพ์ในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ การศึกษาสืบทอดความรู้
พระอภิ ธ รรม ก็ ยั ง จ� ำ กั ด ในหมู ่ ค ณะสงฆ์ ใ นวง
แคบๆ ทั้งยังหาคนสอนได้ยาก ก็มีคนสอนอยู่บ้าง
เช่น อาจารย์สาย สายเกษม, อาจารย์แนบ มหานีรานนท์ พระทิพย์ปริญญา และท่านอื่นๆ แค่
สอนกันเอง ยังไม่เป็นทางการ ยังไม่มีคนรู้จักมาก
จนในช่วง พ.ศ. ๒๔๙๐ สมเด็จพระพุฒาจารย์
(อาจ อาสโภ) วัดมหาธาตุฯ จึงฟื้นฟูการศึกษา
พระอภิธรรมอย่างจริงจัง โดยขอให้รัฐบาลพม่า
ส่งผู้เชี่ยวชาญพระอภิธรรมมาช่วยสอนในประเทศ
ไทย จึ ง ได้ ค รู ดี ๆ มาจากพม่ า เช่ น ท่ า นอาจารย์
สัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ (ซึ่งมาเป็นอาจารย์
ของหลวงพ่อพระครูธรรมธรสุมนต์) จนมีการ
เปิ ด ส� ำ นั ก เรี ย นพระอภิ ธ รรมตามวั ด เช่ น ที่
วัดระฆังฯ วัดมหาธาตุฯ วัดสร้อยทองฯ และอีก
หลายสิบวัด  ในจังหวัดต่างๆ การเรียนพระอภิธรรม
ก็เริม่ ขยายออกไปกว้างขวาง เป็นทีร่ จู้ กั กันมากขึน้
ท�ำไมบางส�ำนักจึงบอกว่าไม่ต้องเรียนอภิธรรม
เพราะเรียนยาก เสียเวลา
คนที่คิดอย่างนั้นอาจจะสันโดษ แต่จริงๆ
ในเรื่องของธรรมะไม่ควรสันโดษ ทุกวันนี้ฝรั่ง
เขาค้นคว้าเรื่องยากๆ กันทุกวัน คิดค้นสิ่งใหม่
พระอภิธรรมนั้น นับเป็นวิทยาศาสตร์ทางด้าน
รูปนาม เป็นวิทยาศาสตร์เชิงพุทธที่ละเอียดมาก

๔๙

รูปธรรมคืออะไร นามธรรมคืออะไร วิทยาศาสตร์
เชิ ง พุ ท ธก็ อ ยู ่ ใ นพระอภิ ธ รรมนั่ น แหละ แล้ ว
วิทยาศาสตร์ยากไหม...ยาก แต่ถึงยาก ถ้าเราไป
เรียนแล้วก็มีประโยชน์ จริงๆ แล้ว ถ้าเราเข้าใจ
ยิ่งเห็นประโยชน์มากๆ เรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็
ไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์กันทุกคนหรอก เป็น
นักวิทยาศาสตร์นับจ�ำนวนคนได้ แต่เขาสามารถ
ไปคิ ด ค้ น อะไรต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ มวล
มนุษยชาติออกมาได้มากมาย
พระอภิธรรมก็เช่นเดียวกัน เรียนยาก แต่ถ้า
เรียนแล้ว เราจะเข้าใจเรื่องรูป เรื่องนาม โดย
เฉพาะเวลาไปงานศพ จะมีค�ำที่กล่าวในตอนที่
ทอดผ้าบังสุกุล ที่มัคคนายกจะบอกว่า “ขอให้
ท่านเจ้าภาพถือผ้าบังสุกุลไว้นะครับ แล้วว่าตาม
ผม....นามะรูปงั อะนิจจัง นามะรูปงั ทุกขัง นามะรู ป ั ง อะนั ต ตา หนึ่ ง สอง สาม วางผ้ า ครั บ ”
ทุกคนก็วางผ้า
นามะรูปัง นามรูปคืออะไร...ไม่มีใครถาม   
นามะรูปัง ทุกขัง นามรูปเป็นทุกข์ คืออะไร...ไม่มี
ใครถาม แต่ถ้าเข้าใจอภิธรรม จะเข้าใจนามรูป
นามก็คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รูปก็
คือ รูปธรรม ๒๘ ชนิด เมื่อเข้าใจนามรูป เวลา
ปฏิบัติล�ำดับญาณ จะมีญาณล�ำดับหนึ่งที่เรียกว่า
นามรูปปริจเฉทญาณ ญาณที่เห็นแจ้งรูป เห็น
แจ้งนาม แยกรูปแยกนามได้ เป็นญาณล�ำดับแรก
ก่อนจะไปถึงสัมมสนญาณ (ญฺาณที่ ๓) ตาเห็น
ไตรลั ก ษณ์ และเป็ น พื้ น ฐานของการเจริ ญ
วิปัสสนาเพื่อเข้าถึงปัญญาขั้นสูงต่อไป
ในมุมมองของนักภาวนา การรู้จักพระอภิธรรม
จะช่วยให้เข้าใจสภาวธรรมดีขึ้นอย่างไรบ้าง
การเรียนพระอภิธรรม ถ้าเรียนเข้าใจแล้ว  
การเข้าใจสมถะก็ชัดเจน สมถกรรมฐาน ๔๐ วิธี
ก็เข้าใจ วิปัสสนาก็เข้าใจชัดเจน คือ พระอภิธัม-
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มัตถสังคหะ ๙ ปริจเฉท จะชี้แจงเรื่องสมถะและ
วิปัสสนากรรมฐานไว้อย่างชัดเจน ใครที่บอกว่า
ไปปฏิบัติไปภาวนาเลย ไม่ต้องเรียนพระอภิธรรม
ก็ได้ นั่นก็คือ เขาจะไม่กระจ่างในเรื่องสมถะและ
วิ ป ั ส สนา เพราะสมถะ มี บั ญ ญั ติ เ ป็ น อารมณ์
แต่วิปัสสนามีรูปนาม มีปรมัตถธรรมเป็นอารมณ์
อารมณ์ของสมถะคือบัญญัติ ๔๐ วิธี แต่อารมณ์
ของวิปัสสนาคือปรมัตถ์ ได้แก่ รูป นาม เพราะ
ฉะนั้น ถ้าไปเจริญวิปัสสนา แต่ไม่เข้าใจปรมัตถ์
ไม่เข้าใจรูปนาม ก็ไปไม่ถึงวิปัสสนา ก็จะได้แค่
สมถะ และแม้แต่สมถะ หากเราไม่เข้าใจ อารมณ์
ของสมถะก็จะไม่ทราบชัดเจนเช่นกัน
แต่คนที่เรียนอภิธรรมด้วย จะเข้าใจสมถะ
อย่างชัดเจน เข้าใจวิปัสสนาอย่างชัดเจน เข้าใจ
วิปัสสนาญาณอย่างชัดเจน ถ้าอยากได้ฌานก็ท�ำ
สมถะ อยากได้ บ รรลุ ม รรคผลนิ พ พานก็ เจริ ญ
วิปัสสนา อยากจะไปทางไหน ก็เลือกได้อย่าง
กระจ่างชัด
พระอภิธรรม กับ วิสุทธิมรรค ถ้าต้องเลือกเรียน
อะไรจ�ำเป็นมากกว่า หรือควรเรียนอะไรก่อน
ให้มองอย่างนีว้ า่ อภิธรรมนัน้ เป็น grammar
เป็นโครงสร้างไวยากรณ์ ส่วนวิสุทธิมรรค เป็น
usage เป็นการใช้อภิธรรม ว่าจะเอาอภิธรรมมาใช้
อย่างไร คนที่อ่านวิสุทธิมรรค และปฏิบัติธรรม
ด้วย ถ้าจะให้ได้ผลดี จะต้องไปเรียนอภิธัมมัตถสังคหะ ๙ ปริจเฉทไว้ เป็น grammar ก่อน
ส่วน usage ที่เป็นการใช้
อภิ ธ รรมนั้ น คื อ อะไรล่ ะ
วิมุตติมรรคก็ดี วิสุทธิมรรค
ก็ ดี ปฏิ สั ม ภิ ท ามรรคก็ ดี
มรรคทั้งสามนี้ เป็น usage
สรุปคือ ควรเรียนอภิธรรม
ก่อน
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พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ กับ อภิธัมมัตถสังคหะ
๙ ปริจเฉท เกี่ยวข้องกันอย่างไร
บทสวดอภิธรรม ธัมมสังคณี
กุสลา ธมฺมา ค�ำแปล สภาวธรรมที่เป็นกุศล
อภิธมั มัตถสังคหะ บทว่า กุสลา ได้แก่  กศุ ลจิต
๒๑ ดวง
บทว่า ธมฺมา ได้แก่ เจตสิก ๓๘ ประการ ที่
เข้าเกิดร่วมจิต ๒๑ ดวง เป็นวิญญาณขันธ์
เจตสิก ๓๘ เป็นเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์
สังขารขันธ์
พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์นี้ พระอนุรุทธเถระ
ที่ไปศึกษาอภิธรรมที่ศรีลังกา เป็นผู้น�ำมาคัดย่อ
แยกแยะ จัดล�ำดับความในพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
ให้ จากเรื่องง่ายขึ้นไปหายาก อันกลายมาเป็น
คัมภีร์ "พระอภิธัมมัตถสังคหะ ๙ ปริจเฉท"
ที่เราเรียนกันในปัจจุบัน
ดังนั้น อภิธัมมัตถสังคหะ ๙ ปริจเฉท ก็คือ
บทเรียนที่ย่อจากพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ มาท�ำ
เป็น ๙ ปริจเฉท เพราะถ้าจะเรียนพระอภิธรรม
ปิฎกทั้งหมด ให้ครบ ๗ คัมภีร์ทีเดียวก็คงเข้าใจ
ได้ยากมาก ท่านจึงย่อทั้งหมดลงมาให้เป็น ๙
ปริจเฉท ปริจเฉทก็คือเป็นตอน ปริจเฉทที่หนึ่ง
ว่าด้วยเรื่องจิต ปริจเฉทที่สอง ว่าด้วยเรื่อง เจตสิก
เป็นต้น
อภิธัมมัตถสังคหะ ๙ ปริจเฉท จึงท�ำให้พอ
เข้าใจพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ ได้อย่างตื้นๆ ง่ายๆ
เพื่อเป็นพื้นฐานให้ไปเรียนต่อแบบลงลึกได้ง่าย
ขึ้น เพราะพอเรียนอภิธัมมัตถสังคหะ ๙ ปริจเฉท
แล้ว เท่ากับได้เรียนเนือ้ หาโดยย่อของพระอภิธรรม
มาแล้ว พอจะเข้าไปเรียนคัมภีร์ใหญ่ที่ยากมาก
ลึกมาก ละเอียดมาก ก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น จะ
ไปเรี ย นคั ม ภี ร ์ แรกคื อ คั ม ภี ร ์ ธั ม มสั ง คณี ก็ มี
พืน้ ฐานพอรูเ้ รือ่ งแล้ว จะไปเรียนคัมภีรว์ ภิ งั ค์ ก็พอ

รู้เรื่องแล้ว หรือจะไปเรียนคัมภีร์ปัฏฐาน คัมภีร์
สุดท้าย ก็พอรู้เรื่องแล้ว เพราะเรียนเนื้อหาโดย
ย่อมาแล้วใน อภิธัมมัตถสังคหะ ๙ ปริจเฉท
การย่อให้เข้าใจง่ายเป็นพื้นฐาน ก็มีส�ำหรับ
พระไตรปิฎกเช่นกัน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
เยอะมาก อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ จึงย่อพระ
ไตรปิฎกมาให้ เป็นพระไตรปิฎกฉบับประชาชน
หรือวินัยปิฎก มีต้ัง ๕ เล่ม ๕ คัมภีร์ มันยาก
ย่ อ ให้ เ หลื อ สั ก เล่ ม เดี ย วได้ ไ หม ก็ ไ ด้ นั่ น คื อ
วินยสังคหะ พระสูตรก็เช่นกัน ย่อให้เหลือเล่ม
เดียวก็คือ วิสุทธิมรรค
สรุปว่า ชาวพุทธควรเรียนพระอภิธรรมหรือไม่
ควรเรียน จะเห็นปัญญาของพระพุทธเจ้า
ได้เห็นว่าพระพุทธองค์มีพระปรีชาญาณลึกซึ้งมาก
จะเห็นว่าความยิ่งใหญ่แห่งพระสัพพัญญุตญาณ
เป็นอย่างนี้ๆ แล้วก็จะมองทะลุบัญญัติ มองเห็น
ปรมัตถ์ บางทีเราก็ใช้คำ� ว่ามองข้ามช็อต คนนีม้ อง
ได้แค่ชอ็ ตนี้ แต่คนนีม้ องได้มากกว่านี้ แต่พอได้ไป
เรียนพระอภิธรรมแล้ว ก็มาอ่านพระสูตรเล่มแรก
คือ ทีฆนิกาย ในพรหมชาลสูตร จะเห็นได้ว่าพระ
สัพพัญญุตญาณของพระองค์ลึกซึ้งมาก ใครคิด
อย่างไร พระองค์ดักความคิดได้หมด และยังมอง
ได้กว้าง ได้ลึกกว่านั้นอีก เพราะฉะนั้น ควรเรียน
พระอภิธรรมเพือ่ ให้เห็นปัญญา โดยเฉพาะปัญญา
ขัน้ พืน้ ฐาน คือแยกรูปแยกนาม และได้เห็นปัญญา
ขั้นสูง คือ เห็นพระสัพพัญญุตญาณของพระองค์
ที่ ลึ ก ซึ้ ง สุ ด และเห็ น ความลึ ก ซึ้ ง ของพระธรรม
เป็นต้น
พระอภิธรรมเรียนยาก จริงหรือไม่
ก็เหมือนจะยากนะ แต่พอเข้าไปเรียนจริงๆ
ไม่ยากอย่างที่คิดหรอก มีวิธีการ มีเทคนิค หรือ
นวัตกรรมด้านการเรียนที่ช่วยได้มาก อาตมาก็
เคยเรียนนะ ตั้งแต่ตอนเป็นสามเณร อายุสัก

๔๙

๑๒  -  ๑๓   ตอนแรกเรียนนักธรรมอย่างเดียว  เรียน
สมัยก่อนก็ไม่รู้เรื่อง คือหนังสือนักธรรมตรีทั้งเล่ม
ท่ อ งได้ ห มดเลย แต่ ไ ม่ เข้ า ใจ แต่ พ อไปเรี ย น
พระอภิธรรมชั้นจูฬตรี แล้วก็มาเรียนนักธรรมตรี
กลับเข้าใจธรรมะดี เข้าใจธรรมะลึกซึ้งขึ้น พอไป
เรียนพระอภิธรรม ปริจเฉท ๑ - ๒ - ๓  ชั้นจูฬตรี
จูฬโท จูฬเอก แล้วก็เรียนนักธรรมด้วย ระหว่าง
ที่เรียนนักธรรมกับพระอภิธรรมไปพร้อมๆ กัน
ช่วยให้เข้าใจธรรมะดีมากเลย พอเข้าใจธรรมะ
ก็เทศน์เป็นตั้งแต่ยังเป็นสามเณร
เรียนพระอภิธรรม ท�ำไมต้องพูดถึงองค์ธรรม
ก็คือพระสูตรจะพูดถึงปุคคลบัญญัติ พูดถึง
ภายนอก แต่พระอภิธรรมจะพูดถึงสภาวะปรมัตถ์
ทีอ่ ยูข่ า้ งใน คือองค์ธรรม ถ้าจะเปรียบว่าพระสูตร
พูดถึงเรือนร่าง พระอภิธรรมก็พูดถึงชีวิตที่อยู่
ข้างในเรือนร่างนั้น ก็คือถ้าเป็นคนคนหนึ่ง มอง
ข้างนอกจะเห็นรูปร่าง คือพระสูตร แต่เรือนร่าง
นี้มีชีวิตนะ ไม่ได้เป็นศพ มีชีวิตอยู่ ก็แสดงว่า
ข้างในมีพระอภิธรรม คือมีองค์ธรรม ซึ่งก็คือ
ตัวสภาวธรรมนั่นเอง ที่เรียกว่าพระธรรมขันธ์
ทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ที่นับไปทีละข้อๆ
นั่นแหละ เรียกว่า องค์ธรรม เช่น สติ เป็นธรรมะ
บทหนึ่ง ก็เป็นองค์ธรรมองค์ธรรมหนึ่ง วิริยะ ก็
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เป็นธรรมะหมวดหนึง่ และ เป็นองค์ธรรมองค์ธรรม
หนึง่ ปัญญา ก็เป็นองค์ธรรมองค์ธรรมหนึง่ ศรัทธา
เป็นธรรมะบทหนึง่ และ เป็นองค์ธรรมข้อหนึง่ ด้วย
องค์ธรรม คือตัวสภาวธรรม เรือนร่างหรือ
เปลือกข้างนอกที่เห็นนั้น เป็นพระสูตร ในแง่หนึ่ง
ก็เหมือนเราเรียนศาสนพิธี บางทีเรามองว่า เป็น
ชาวพุทธท�ำไมไปติดอยู่แค่ศาสนพิธี ศาสนพิธีนั้น
เป็นเพียงเปลือกของพระศาสนา เปลือกเหมือน
ไม่มีค่า แต่กระพี้และแก่นจะคงอยู่ได้ ก็ต้อง
อาศัยเปลือก ถ้าเปลือกมันลอกไปแล้ว เนื้อของ
กระพี้จะเปื่อยเน่าได้ง่าย ถูกมดแมงเข้าไปเจาะ
ต้นไม้ก็ตาย เปลือกก็เหมือนศาสนพิธี หุ้มอยู่
ชั้นนอก แก่นข้างในอยู่ได้เพราะมีเปลือกหุ้มอยู่
พระสูตรก็เช่นเดียวกัน ช่วยให้เราเห็นภายนอก
แต่พระอภิธรรมที่อยู่ข้างใน จะอยู่ได้ต้องอาศัย
พระสูตร และถ้าจะเห็นถึงแก่นของพระสูตรได้
ก็ต้องเจาะให้ลึกถึงพระอภิธรรม
การอธิบายหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ควร
เอาหลักพระอภิธรรมมาช่วยอธิบายด้วยใช่ไหม
ถ้าเราเอาหลักพระสูตรอย่างเดียวนั้น เราจะ
สร้าง “ศรัทธา” ได้ และถ้าจากพระสูตรแล้วดึง
เข้าสู่พระอภิธรรม จะสร้าง “ปัญญา” ได้ด้วย
กระบวนการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น
มี ล� ำ ดั บ ดั ง นี้ “อาทิ กั ล ยาณั ง มี ค วามงามใน
เบื้องต้น, มัชเฌกัลยาณัง มีความงามในท่าม
กลาง, ปะริโยสานะกัลยาณัง มีความงามในทีส่ ดุ ”
ความงามในเบื้องต้นคือ “ศีล” มองเห็นตอนแรก
เห็นท่านมีข้อวัตรเรียบร้อย น่าเลื่อมใส นี่คือ
เห็นความงามในเบื้องต้นแล้ว มองอีกที เห็นท่าน
ส�ำรวม ท่านมี “สมาธิ” คือเห็นความงามใน
ท่ามกลางแล้ว ลึกลงไป ท่านมี “ปัญญา” ด้วย
เป็ น ความงามในที่ สุ ด สรุ ป วิ นั ย ปิ ฎ กคื อ ศี ล
ความงามเบื้องต้น พระสูตรคือสมาธิ ความงาม
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ในท่ามกลาง และพระอภิธรรมคือปัญญา ความ
งามในที่สุด
เพราะฉะนัน้ ถ้าจะแสดงให้ญาติโยมมองเห็น
ความงามในเบื้ อ งต้ น พระสงฆ์ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ
ตามพระวินยั เคร่งครัด มองแล้วน่าเลือ่ มใส นัน่ คือ
ความงามในเบื้องต้น พอเข้าไปสนทนากับท่าน
ท่านมีสมาธิดี นั่นคือท่านมีพระสูตร ท�ำให้เกิด
สมาธิ เมื่อเข้าไปสัมผัส รับพลังของสมาธิหรือ
พลังของเมตตา พลังของพรหมวิหาร ๔ ก็เกิด
ศรัทธา แต่เมื่อสนทนาไปเรื่อยๆ ได้เห็นรูป เห็น
นาม เห็นความจริงภาคบัญญัติ เห็นความจริง
ภาคปรมัตถ์ เกิดปัญญาขึ้นมา นั่นคือข้างในท่าน
มีปัญญาลึกซึ้ง ก็คือเห็นความงามในที่สุด ซึ่งก็คือ
อริยสัจทั้ง ๔ แล้วก็ดึงเข้าสู่ล�ำดับญาณ นั่นแหละ
คือ ความงามในที่สุดของพระธรรม
มีผกู้ ล่าวว่า การศึกษาพระอภิธรรม ท�ำให้เราขาด
ความเชื่อมโยงกับสังคมและเพื่อนมนุษย์ เพราะ
ไม่กล่าวถึงธรรมะบางหมวด เช่น สังคหวัตถุ ๔
หรือสาราณียธรรม ๖ จะอธิบายตรงนี้อย่างไร
ธรรมะชุดสังคหวัตถุ ๔ (ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา) จริงๆ ก็มีอยู่ในพระอภิธรรม
คือ “อโลภะ” ความไม่โลภ ที่ท�ำให้เกิด “ทาน”
แล้วในพระอภิธรรมก็มี “อโทสะ” ความไม่โกรธ

ที่ท�ำให้เกิด “ปิยวาจา” และ “ปัญญา” นี่ก็คือ
“การสงเคราะห์ การไม่ถือตัวไม่ถือตน มองเห็น
ประโยชน์ในทีส่ ดุ ” บทเรียนพระอภิธรรม อาจจะ
มองเห็นว่าไม่มีสาราณียธรรม ไม่มีโน่น ไม่มีนี่เลย
แต่สำ� หรับพระอภิธรรมก็คอื เรียนผ่านจุดนีไ้ ปแล้ว
คนที่ไปเรียนพระอภิธรรมก็มีสังคหวัตถุ ๔
มีสาราณียธรรม ๖ แต่สังคหวัตถุ ๔ ก็ดี สาราณียธรรม ๖ ก็ดี เป็นแค่โลกียสมบัติ คือ มนุษย์สมบัติ
สวรรคสมบัติ ส่วนพระอภิธรรมนี้ เป็นโลกุตตรสมบัติ เพราะฉะนั้น ไม่ใช่ว่าพระอภิธรรมไม่มี
โลกียสมบัตินะ แต่มันผ่านจุดนั้นมาแล้ว  เปรียบ
เหมือนว่า เราจะไปเชียงใหม่ตอ้ งผ่านอยุธยา ผ่าน
นครสวรรค์... สุดท้ายก็จะถึงเชียงใหม่  

คนเรี ย นพระอภิ ธ รรม เหมื อ นดู ถู ก คนที่ ไ ม่ รู ้
ลึกซึ้ง ไม่ได้เรียนพระอภิธรรมว่าไม่รู้อะไร
ก็เป็นบางคน แบบนี้เรียกว่า วางใจในการ
เรียนไม่ถูก คือ การวางใจของผู้เรียน ไม่ว่าจะ
เรียนบาลี เรียนอภิธรรม หรือเรียนพระไตรปิฎก
ก็แล้วแต่ จะมีการวางใจอยูส่ ามขัน้ เรียกว่า ปริยตั ิ
มี ๓ ประเภท คือ
๑. อลคัททูปมปริยัติ (ปริยัติเปรียบด้วย
อสรพิษร้าย) เรียนเหมือนจับงูพิษที่หาง คือเรียน
เพื่อลาภ สักการะ เพื่อยศ เพื่อชื่อเสียง เพื่อให้คน

๔๙

อื่นมารับรองเรา ยอมรับเราว่ารู้มากกว่าคนอื่น
ฉันเป็นคนคงแก่เรียน เรียนธรรมะ รูม้ ากกว่าคนอืน่
๒.นิสสรณัตถปริยัติ (ปริยัติเพื่อประโยชน์
แก่การสลัดออก) เรียนเพื่อน้อมไปปฏิบัติเพื่อ
หลุดพ้น คนเหล่านี้จะไม่ดูถูกเหยียดหยามใคร
ยิ่งเรียน ยิ่งรู้ ยิ่งปฏิบัติ ยิ่งรู้
๓. ธัมมภัณฑาคาริกปริยัติ (ปริยัติเปรียบ
ด้วยขุนคลัง) คือ เรียนธรรมะแบบพระอริยะ
คือเป็นพระอรหันต์แล้ว แต่มาเรียนเพื่อสืบทอด
แบบเป็นขุนคลัง เพื่อรักษาพระไตรปิฎกให้อยู่ได้        
ตราบใดที่วางใจเป็นอลคัททูปมา เรียนเพื่อ
สุตมยปัญญา ไม่ต้องพูดถึงพระอภิธรรมหรอก
บางคนแค่เรียนบาลีนิดหน่อยก็เกิดทิฏฐิมานะ
แล้ว แค่เรียนบาลีก็สามารถดูถูกคนที่ไม่ได้เรียน
ว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลย หรือโยมเรียนวิทยาศาสตร์
เก่งมากเลย ก็มองว่าพวกพระเณรเรียนแต่ธรรมะ
ไม่รเู้ รือ่ งวิทยาศาสตร์เลย คือคนทีเ่ ขาเรียนศาสตร์
ใดศาสตร์หนึ่งมาแล้วเก่งมาก ถ้าเขาวางใจไม่ถูก
ก็จะเกิดทิฏฐิมานะ คือ หนึ่ง ถือตัว สอง ดูถูกคน
อื่น นี่เป็นเรื่องปกติของชาวโลกที่ยังเรียนด้วย
สุตมยปัญญา
แต่ ถ ้ า เขาเรี ย นแล้ว น้อมไปเพื่อจินตามยปัญญา คือเรียนไปแล้วเพือ่ พิจารณาเหตุ พิจารณา
ผล เพื่อพิจารณารูปนาม วันไหนจินตามยปัญญา
เกิด พฤติกรรมเขาก็จะเปลี่ยนไป เขาไม่ดูถูก
ไม่ เ หยี ย ดหยามใครแล้ ว มี แ ต่ จ ะมองแต่ โ ทษ
ของตนเองว่า กิเลสตัวไหนที่ตนยังละไม่ได้ จะ
จัดการกิเลสเหล่านั้นอย่างไร แล้วจะสงเคราะห์
ผู้อื่นให้เรียนรู้ ละกิเลสได้อย่างไร ชักน�ำให้ผู้อื่น
ปฏิบัติตามเพื่อหลุดพ้นได้อย่างไร  
และถ้าวันไหนเรียนเพื่อภาวนามยปัญญา
ด้วย ตอนนั้นก็จะมีประโยชน์ทั้งหมดเลย คือจะ
ละกิเลสได้
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การเรียนอภิธรรม มีอุปสรรคอะไรที่ต้องระวัง
ควรเรียนแบบ นิสสรณัตถปริยตั ิ น้อมใจเพือ่
สลัดกิเลส เรียนเพื่อเอามาปฏิบัติให้หลุดพ้น
มองว่า ระบบการสอบนั้น เป็นเพียงเพื่อให้ไป
เรียนต่อชั้นสูงกว่านี้ได้ อย่าไปเอาการสอบมา
เป็นเกณฑ์ว่า ฉันจบพระอภิธรรมบัณฑิตมา
ฉันได้เอทุกชั้นนะ ถ้าอย่างนั้นจะเป็นการเรียน
แบบอลคัททูปมา เรียนแล้วดึงเราตกต�่ำ อันนั้น
เพียงแค่สุตมยปัญญา แต่ไม่ว่าวิชาไหนก็ตาม
ถ้าเราขาดจินตามยปัญญา ขาดโยนิโสมนสิการ
มันท�ำให้เกิดทิฏฐิมานะขึ้นเป็นปกติ แต่ถ้าเรา
เรียนด้วยการวางใจถูกต้อง พระอภิธรรมจะมี
ประโยชน์มากๆ
วัดจากแดงจะท�ำหลักสูตร “พระอภิธรรม made
easy” เหมือน Pali made easy หรือไม่
“พระอภิธรรม made easy” พระอภิธรรม
เรียนง่าย อาตมาก็เคยสอนคู่กับอาจารย์ดนัย
ปรีชาเพิม่ ประสิทธิ์ และถ่ายท�ำขึน้ ยูทปู ไว้ ชือ่ พระ
อภิธรรมเบื้องต้น ท�ำให้เข้าใจพระอภิธรรมง่ายๆ
พอเข้าใจพระอภิธรรมง่ายๆ แล้ว ต่อไปก็ไปเรียน
ยากขึ้นไปตามล�ำดับ ที่วัดจากแดงเราก็เปิดสอน
พระอภิธรรมเหมือนกัน สอนครบทั้ง ๙ ชั้นเลย
และเปิดสอนแบบใครใคร่สอบก็สอบ ใครไม่ใคร่
สอบก็ไม่ต้องสอบ เรียนแบบอยากรู้เฉยๆ โดย
ไม่ต้องสอบก็ได้

สแกน QR code นี้ ฟังไฟล์เสียง
“พระอภิธรรม made easy”
โดยโหลด app. SoundCloud
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ส�ำนักเรียนอื่นที่สอนพระอภิธรรม
ปัจจุบันมีหลายส�ำนักที่สอนพระอภิธรรม
เช่น ใน กทม. มีวัดมหาธาตุฯ วัดระฆังฯ วัด
ศรีสุดาราม วัดยานนาวา วัดแถวสมุทรปราการ
ก็ไม่ใช่มีวัดจากแดงที่เดียว วัดหัวคู้ก็เปิดสอน ใน
ต่างจังหวัดก็มี  เช่น วัดท่ามะโอ จ.ล�ำปาง เดี๋ยวนี้
มีการเปิดการเรียนการสอนพระอภิธรรมกันมาก
หลายแห่ง
ฝากถึ ง ท่ า นผู ้ อ ่ า นที่ ก� ำ ลั ง ตั ด สิ น ใจจะเรี ย น
พระอภิธรรม
ถ้าโยมอยากจะปฏิบัติให้กระจ่างชัด ควร
เรียนพระอภิธรรม ๑. เข้าใจเรื่องสมถะอย่าง

ชั ด เจน ๒. เข้ า ใจเรื่ อ งวิ ป ั ส สนาอย่ า งชั ด เจน
๓.  เข้าใจเรื่องจริตอย่างชัดเจน ๔. เวลาปฏิบัติ
แล้ว ใครสอนสมถะกับวิปัสสนาคู่กันก็รู้ ใคร
สอนสมถะอย่ า งเดี ย วก็ รู ้ ใครสอนวิ ป ั ส สนา
อย่ า งเดี ย วก็ รู ้ จะไม่ สั บ สนเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งของ
การปฏิบัติ  เมื่อเรียนอภิธรรมเข้าใจแล้ว สามารถ
น�ำไปใช้ได้ จะมีประโยชน์มากๆ
บทความนี้ เป็นประโยชน์กบั ผูอ้ า่ นมาก ชาว
พุทธทีไ่ ม่เข้าใจว่าพระอภิธรรมส�ำคัญอย่างไร ก็จะ
ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ และตั้ ง ใจศึ ก ษาพระไตรปิ ฎ ก
ในส่วนที่ส�ำคัญนี้ ให้สมกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรง
มีพระมหากรุณาธิคุณประทานไว้ให้

การเรียนอภิธรรมที่เมียนมาเปรียบเทียบกับไทย
พระมหาสาราดี ลี สิกฺขานนฺโท
ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่วัดตาตะนะอะเลียงยอง ร่างกุ้ง เมียนมา

การศึกษาพระอภิธรรมที่ประเทศไทยต่างกันอย่างไรบ้าง
ในฐานะอาตมาเคยศึกษาพระอภิธรรมจากประเทศไทย
มาบ้าง แล้วมาเรียนต่อที่พม่า จะเห็นความแตกต่าง ตรงที่การ
ท่องหนังสือ คือที่พม่า ถ้าเรียนพระอภิธัมมัตถสังคหะ ล�ำดับ
แรก เขาจะให้ท่องเป็นภาษาบาลีให้จ�ำได้แม่นย�ำก่อน เมื่อจ�ำ
บาลีได้แล้ว ท่านอาจารย์จะอธิบายเนื้อหาในบาลีทีหลัง เมื่อ
อธิบายเนื้อหาในอภิธัมมัตถสังคหะเสร็จแล้ว อาจารย์ท่านจะ
เอาหนังสือฎีกาจ่อ (ไทยเรียกหนังสือคู่มือ) มาสอนต่อ
ที่พม่า ไม่ว่าจะเรียนพระอภิธัมมัตถสังคหะ หรือจะเรียน
พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ก็ตาม อาจารย์ท่านจะเอาเล่มบาลีมา
สอนทั้งหมด ถ้าเราจ�ำบาลีและเข้าใจความหมายในบาลีได้แล้ว เท่ากับเข้าใจในพระอภิธรรมได้
ประมาณ ๕๐ หรือ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ไปแล้ว ที่เหลือสามารถศึกษาในฎีกาต่อ ส่วนการเรียนที่ไทย
เราก็รู้กันอยู่แล้ว จะขอไม่พูดถึงนะครับ.
สรุปว่า ถ้าอยากจะเรียนพระอภิธรรมให้เข้าใจง่าย ต้องมีพื้นฐานภาษาบาลีมาพอสมควร
ถึงจะสนุกในการเรียน เจริญพร

ความเข้าใจเรื่อง

ธรรมปริทัศน์

การศึกษาพระอภิธรรม
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

จากบันทึกค�ำตอบของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) มีเมตตาตอบค�ำถาม
คุณกฤดิ ปันยารชุน วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔
ต้นฉบับจดหมายที่กราบเรียนถาม ความดังนี้
ขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
ผมขอรบกวนถามค�ำถามท่าน ๒ ข้อครับ
ข้อ ๑ อยากรู้ความจริงเกี่ยวกับพระอภิธรรมปิฎก
ก. พระอภิธรรมปิฎกเป็นค�ำตรัสสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดหรือไม่ครับ
ข. ถ้าไม่ ส่วนใดเป็น  และส่วนใดไม่เป็น ค�ำตรัสสอนของพระพุทธองค์ ในบทความ
ชื่อว่า “วิธีศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎก” ของ เสถียรพงษ์ วรรณปก มีอยู่ตอนหนึ่งเขียนไว้ว่า “มี
หลักฐานอีกแห่งหนึ่ง พระโมคคัลลีบุตรได้แต่งกถาวัตถุ ในคราวที่ท�ำสังคายนาครั้งที่ ๓ และกถาวัตถุ ถูกผนวกเข้าเป็นหนึ่งในอภิธรรม ๗ คัมภีร์ แสดงว่า พระไตรปิฎกเพิ่งจะมาครบสมบูรณ์ใน
พระพุทธศาสนาในพุทธศตวรรษ ที่ ๓ นี้เอง” บทความข้างบนนี้ ถ้าเชื่อถือได้ ก็จะช่วยให้
ชาวพุทธแยกได้ถูกว่า คัมภีร์ใดในพระอภิธรรมปิฎก ถือได้ว่าเป็น “พระศาสดาแทนพระองค์”
แต่ถ้าบทความข้างบนเชื่อถือไม่ได้ พวกเราชาวพุทธที่รู้จริง จะต้องโต้แย้งอย่างไร เพื่อกันภัยที่
มีต่อค�ำสอนของพระศาสดา
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ข้อ ๒ อยากศึกษาพระอภิธรรมปิฎก เพื่อช่วยให้เกิดปัญญา เห็นทางไปสู่พระนิพพาน
ก. ผมมีความสนใจที่จะศึกษาพระไตรปิฎก โดยจะเน้นส่วนที่เป็นพระอภิธรรม
ปิฎกก่อน เพราะมีเนื้อหาที่ลึกซึ้ง ใช้เวลาศึกษามาก และทราบว่ายากกว่าอีก ๒ ปิฎก ผมตั้งใจ
จะใช้ความรู้จากการศึกษาพระอภิธรรมปิฎกให้เป็นประโยชน์แก่ตน และเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์
ผมจึงขอค�ำแนะน�ำจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ว่า ผมควรศึกษาพระอภิธรรมปิฎกโดยวิธีใด
ถึงจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่นั้น
ข. เมือ่ เดือนมิถนุ ายนของปีนี้ ผมได้เรียนจบหลักสูตรชัน้ ที่ ๑ ทีเ่ รียกว่า ชัน้ จูฬอาภิธรรมิกะตรี ที่อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย (อชว.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหลักสูตร
ที่รจนา โดย พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ ชาวพม่า จากคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหปกรณ์
ที่แต่งโดย พระอนุรุทธาจารย์ ถ้าผมจะเรียนให้จบหลักสูตรนี้ จะใช้เวลา ๗ ปี เพื่อเรียนถึงชั้น
ที่ ๙ แล้วได้เป็นอภิธรรมบัณฑิต ผมขอกราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ว่า หลักสูตร
ดังกล่าวข้างต้นนี้ จะให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผมโดยแท้จริงหรือไม่ สมควรที่จะเรียนต่อไป
อีก ๗ ปีเต็มหรือไม่ครับ
ผมกราบขอบพระคุณ และขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ด้วยความเคารพอย่างสูง
			
กฤดิ ปันยารชุน

พระเจ้าอโศกมหาราชทรงจับสึกพระอลัชชี และเริ่มปฏิรูปเผยแผ่พระพุทธศาสนา

จดหมายตอบคุณกฤดิ ปันยารชุน
วันอังคารที่ ๒๐ - วันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจริญพร คุณกฤดิ ปันยารชุน โดยสาราณียธรรม
อาตมาตกลงใจว่า เลื่อนเรื่องอื่นออกไป รีบ
ตอบค�ำถามของคุณกฤดิก่อน แต่ขอตอบรวบรัด
เมือ่ ยังประสงค์ความกระจ่างในข้อไหน ค่อยขยาย
ภายหลัง ดังนี้

ข้อ ๑ ความจริงเกี่ยวกับพระอภิธรรมปิฎก
ก) พระอภิธรรมปิฎกเป็นค�ำตรัสสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดหรือไม่
ข้อนี้ ตอบได้อย่างน้อย ๒ แง่ คือ
๑. ถ้าแยกรายคัมภีร์ ก็พูดได้ชัดว่า กถาวัตถุ
(พระไตรปิฎก เล่ม ๓๗)  หมดทัง้ คัมภีร  ์ ทา่ นบอกกัน
ไว้ชัดเจน ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา เช่น

๔๙

อรรถกถาก็เล่าไว้วา่ ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
พระพุทธศาสนาที่เจริญสืบมา ได้แตกแยก เกิด
เป็นนิกายแล้ว ถึง ๑๘ นิกาย ครั้งนั้น วัดมีลาภ
บริบูรณ์ เดียรถีย์ปลอมบวชมาก เอาค�ำสอนของ
พวกตนเข้ า มาปะปนสอนพระพุ ท ธศาสนาที่
ผิดเพี้ยน
เมื่อเรื่องเป็นอย่างนี้ พระสงฆ์จึงตกลงท�ำ
สังคายนา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕ และในการนี้ พระ
โมคคั ล ลี บุ ต รติ ส สเถระ ได้ เรี ย บเรี ย งคั ม ภี ร ์
กถาวัตถุขึ้น เพื่อระงับปรัปวาท และชี้ชัดลงไปว่า
ค� ำ สอนของนิ ก ายต่ า งๆ ผิ ด จากค� ำ สอนของ
พระพุทธเจ้าอย่างไร
ตามที่กล่าวนี้ กถาวัตถุ ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ ๕
ในพระอภิธรรมปิฎก จึงเป็นผลงานของพระสาวก
คือ พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ดังที่เล่ามานั้น
๒. ถ้าแยกเนือ้ ความในคัมภีรเ์ ดียวกัน ว่าส่วน
ไหนเป็ น พุ ท ธพจน์ ส่ว นไหนไม่ใช่ ก็แ ยกยาก
แต่แน่นอนว่า ในอภิธรรมปิฎกนั้น ท่านยกเอา
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดง แต่แสดงแบบ
ยกมาโดยตรงบ้าง จับเอาสาระมาแสดงบ้าง
ที่ยกพุทธพจน์มาโดยตรง ก็ยกมาจากพระ
สูตร (ในพระสุตตันตปิฎก) นั่นเอง แหล่งใหญ่ คือ
สังยุตตนิกาย โดยเฉพาะเล่ม ๑๖ - ๑๙  เพราะ
เต็มไปด้วยพุทธพจน์เกี่ยวกับปรมัตถธรรมหรือ
ค�ำตรัสแสดงสภาวธรรม และโพธิปักขิยธรรม ที่
เป็นหลักปฏิบตั เิ พือ่ เข้าถึงปรมัตถ์ คือพระนิพพาน
ท่านยกพุทธพจน์มาตรงๆ แต่ตดั ค�ำทีเ่ ป็นชือ่
บุคคล สถานที่ และเหตุการณ์ออกไป เพราะ
อภิธรรมแสดงเฉพาะธรรมแท้ๆ หรือเนื้อธรรม
เท่านั้น (เช่น “ภิกฺขเว” ที่ตัดออกไป)
ตัวอย่างที่เห็นง่าย คือ คัมภีร์วิภังค์ (พระ
ไตรปิฎกเล่ม ๓๕ เป็นเล่มที่ ๒ ของพระอภิธรรม
ปิฎก) ซึ่งค�ำอธิบายธรรมแต่ละเรื่อง แยกเป็นส่วน
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แจกแจงแบบพระสูตร เรียกว่า สุตตันตภาชนีย์ กับ
ส่วนที่แจกแจงเนื้อความแบบอภิธรรม เรียกว่า  
อภิธรรมภาชนีย์
ท่านเริ่มต้นด้วยสุตตันตภาชนีย์ คือน�ำพุทธพจน์เกี่ยวกับเรื่องนั้นที่มีในพระสูตร ยกมาตั้ง
ก่อน เช่น ในตอนทีอ่ ธิบายเรือ่ งขันธ์ ๕ (ขนฺธวิภงฺค)
ก็ยกพุทธพจน์ที่แสดงหลักเรื่องขันธ์ ๕ ขึ้นมาวาง
ให้ดู (ตัดค�ำทีเ่ ป็นชือ่ บุคคล สถานที่ เป็นต้น ออกไป
อย่างทีบ่ อกแล้ว) แล้วอธิบายความหมายตามแนว
พระสูตร เป็น สุตตันตภาชนีย์
เสร็จแล้ว จึงตามมาด้วยอภิธรรมภาชนีย์ ซึ่ง
จ�ำแนกแจกแจงเรื่องขันธ์ ๕ นั้นตามแนวอภิธรรม
โดยวิเคราะห์ขันธ์ ๕ นั้น แตกแง่มุมออกไป เช่น
จ�ำแนกตามมาติกา ที่อภิธรรมตั้งเป็นแบบไว้ให้ดู
ตั้งแต่ต้น ก่อนจะเข้าอภิธรรมปิฎก (มาติกา คือ
แม่บท เช่น ธรรมที่ตั้งเป็นหัวข้อหลักว่า เหตู...น
เหตู...สเหตุกา...อเหตุกา ฯลฯ)
เท่าที่อธิบายมานี้ คิดว่าคงจะตอบได้บ้าง
แล้วส�ำหรับค�ำถามแรกที่ว่า “พระอภิธรรมปิฎก
เป็นตามค�ำตรัสสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทั้งหมดหรือไม่ ?”
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ข) ถ้าไม่ ส่วนใดเป็น และส่วนใดไม่เป็น
ค�ำตรัสสอนของพระพุทธองค์ ?
ค�ำตอบในข้อ ก) ข้างต้นนั้นคิดว่า ใช้ตอบ
ค�ำถามในข้อ ข) นี้ได้ด้วย หรือตอบทั้ง ก) และ
ข) พร้อมไปด้วยกันแล้ว
แต่ในข้อ ข) นี้ ยากตรงที่ว่า จะชี้หรือระบุ
เด็ดขาดลงไปว่า ข้อความนั้นๆ ตรงนั้นๆ เป็นค�ำ
ตรัส ข้อความนี้ๆ ตรงนี้ๆ ไม่ใช่ค�ำตรัส ถ้าจะตอบ
ให้ถึงขั้นนี้ คงรับรองได้ยาก ส่วนที่ระบุได้ว่ามี
อันเดียวกับพระสูตรตรงนั้นๆ ก็มีมาก แต่ที่ไม่พบ
ตรงกันทีเดียวในพระสูตร แต่จะตัดสินให้เด็ดขาด
ว่าไม่เป็นค�ำตรัส ก็คงต้องคิดแบบคิดแล้วคิดอีก
อย่างคัมภีร์กถาวัตถุ ที่เล่ามาแล้ว ก็ชัดว่า
พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ เป็นผู้เรียบเรียง
ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัส แต่ในสายของค�ำสอน
ท่านก็ถือกันเป็นหลัก คล้ายอย่างพุทธพจน์
เลยทีเดียว
ท� ำ ไมจึ งถื อการส�ำคัญถึง อย่างนั้น ท่านก็
อธิบายท�ำนองว่า ในทุกข้อพิจารณา หรือในทุก
กรณี พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระไม่ได้พูดเอง
แต่ท่านยกเอาพุทธพจน์ในพระสูตรนั่นเองมา
บอก เช่นว่า ลัทธินี้ นิกายนี้ สอนว่าอย่างนี้ ผิด
หรือไม่ตรงตามพุทธพจน์ทตี่ รัสไว้วา่ ดังนีๆ้ เพราะ
ฉะนั้น ตัวเนือ้ ความในกถาวัตถุนนั้ ก็คอื พุทธพจน์
นั่นเอง เพียงแต่เป็นข้อที่ยกมาให้ดูตรงตามกรณี
เฉพาะเป็นเรื่องๆ ไป
ถ้าจะเปรียบเทียบ ก็เหมือนกับค�ำตัดสินของ
ศาล โดยเฉพาะค�ำวินิจฉัยของศาลฎีกา ศาลก็
ตัดสินคดีตามตัวบทกฎหมายที่มีอยู่แล้วนั่นเอง
และเป็นผู้น�ำตัวบทกฎหมายนั้นมาใช้ มาอ้าง
มาแสดง มาตัดสิน อย่างเป็นมาตรฐาน เป็นแบบ
อย่างให้ใช้ และอ้างอิงต่อไปได้ด้วย
การที่คนนับถือค�ำตัดสินของศาลนั้น ที่จริง

ไม่ใช่นับถือตัวศาลที่ตัดสิน แต่นับถือการที่ศาล
ตัดสินได้ตามตรงแท้ตามตัวบทกฎหมาย คือตัว
บทกฎหมายนั่นเองเป็นตัวตัดสิน ตัวบทกฎหมาย
อาศัยศาลเป็นทีส่ ำ� แดงตัวในการตัดสินคดี ค�ำหรือ
ความทีศ่ าลว่า หรือข้อสรุปทีศ่ าลตัดสินออกมานัน้
ก็คือความหมายที่ถือได้ว่า ถูกต้องแน่แท้ของตัว
บทกฎหมายนั้น คัมภีร์อภิธรรม  ดังเช่น กถาวัตถุ
ก็ได้รับความนับถือ (ดัง) เป็นพุทธพจน์ ตามนัย
ที่ว่านี้อย่างหนึ่ง
อีกประการหนึ่ง เราจะนับถือคัมภีร์อภิธรรม  
ดังเช่น กถาวัตถุ อย่างเด็ดขาดหรือไม่ก็ตาม แต่
การศึ ก ษาพุ ท ธพจน์ ที่ ก ถาวั ต ถุ นั้ น ยกมาอ้ า ง
แสดงและศึกษาวิธีที่ท่านน�ำมาอ้าง หรือน�ำมาใช้
ตัดสินในกรณีน้ันๆ ก็ย่อมเป็นประโยชน์ในการ
เล่าเรียนพุทธพจน์อย่างแน่นอน จึงไม่มีอะไรที่
น่ากลัวว่าจะเป็นภัย
การที่จะมอง จะเข้าใจคัมภีร์ทั้งหลาย  อย่าง
เช่นอภิธรรมปิฎกนี้ ขอให้นึกถึงชีวิตของพระสงฆ์
และบรรยากาศในวัดแต่ครั้งพุทธกาล พระภิกษุ
ส่วนหลักนั้นออกบวชเข้ามาสู่สังฆะด้วยศรัทธา
ใฝ่ศึกษา อยากได้สดับ อยากศึกษาค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า ใจรออยากรู้ค�ำสอนครั้งใหม่ๆ เมื่อ
ตนได้ไปฟังมาเองก็ตาม ครูอาจารย์บอกให้  หรือ

บรรยากาศการศึกษาธรรมในสมัยพุทธกาล
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เพื่อนสพรหมจารีน�ำมาเล่าก็ตาม ยามไปในที่
สงัด นั่งใต้ร่มไม้ ก็สาธยายค�ำสอนนั้น และยกขึ้น
พิจารณาท�ำความเข้าใจ เมื่อถึงโอกาส ที่พบปะ
ประชุมกัน เช่น ในอุปัฏฐานศาลา (ที่ต่อมาเรียก
ว่า ธรรมสภา) ถึงแม้ในคราวที่มิได้ฟังเพิ่มจาก
พระพุทธเจ้า ไม่ได้ทูลถามพระองค์ ก็ยกข้อธรรม
ขึ้นมาถกเถียง มาสากัจฉากัน
โอกาสที่ทุกรูปจะได้สดับโดยตรงจากพระ
พุทธเจ้าย่อมไม่อาจเป็นไปได้ แต่ครูอาจารย์และ
เพื่อนสพรหมจารี ตั้งแต่ที่เป็นพระเถระลงมา
ก็เป็นกัลยาณมิตรได้อย่างดี
โดยเฉพาะพระมหาสาวกทัง้ หลาย อย่างพระ
สารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ
พระมหากัจจายนะ เป็นต้น ล้วนมีศษิ ย์อยูใ่ นส�ำนัก
มากมาย ดังที่รู้กันอยู่แล้วว่า วันเวลาในสังฆะ
คือกาละแห่งสิกขา คือการศึกษา ทั้งเล่าเรียน
และปฏิบัติ เป็นปัจจัยสืบเนื่องต่อตามกันไป
เมื่อประชุมกัน พระอาจารย์สอน อธิบาย
และขยายความ คลายความสงสัย ไขข้อติดขัด
ข้องใจต่างๆ มีการน�ำหลักธรรมโน้นมาโยง มาจับ
หลักธรรมนี้ เช่น ขันธ์ ๕ จับเข้ากับอายตนะ ๑๒
หรือกับอินทรียท์ งั้ หลายบ้าง มีการวิเคราะห์ธรรม
เหล่านั้น ตามแนวไตรลักษณ์ ให้เห็นสุญญตาบ้าง
ตามนัยเหตุปัจจัย ให้เห็นปัจจยาการบ้าง
พระมหาสาวกอธิบายพุทธพจน์พุทธธรรม
แก่ศิษย์และบรรดาผู้ศึกษา กาลนานผ่านไปๆ ก็
เกิดเป็นการจัดวางระบบการอธิบาย ท�ำแบบนั้น
แนวนี้ขึ้นมา และก็คงมีการทูลถามทวนความ รับ
พระดํารัส ยืนยันรับรองจากพระพุทธเจ้า หรือ
ตรวจสอบเป็นครั้งคราว ตามวาระในวิถีของการ
ศึกษา ไปๆ มาๆ ค�ำสอนทีแ่ จ้งอธิบายของพระมหา
สาวกบางท่าน ก็เป็นทีน่ บั ถืออย่างสูง รับกันไว้เป็น
หลัก ส�ำหรับใช้ศึกษาท�ำความเข้าใจในพุทธพจน์
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พระอภิธัมมัตถสังคหะ

ดั ง ค� ำ ไขขยายความ ที่ ถื อ กั น ว่ า เป็ น ของ
พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร ซึ่งอธิบายพุทธพจน์
อันเป็นพระสูตรจ�ำนวนหนึ่งในสุตตนิบาต ได้รับ
การจัดเป็นคัมภีร์ในพระไตรปิฎก เรียกว่านิทเทส
(ในพระไตรปิฎกบาลีอักษรไทย ยาว ๑,๐๕๙
หน้า) และในสายของพม่าจัดเปฏโกปเทสและ
เนตติปกรณ์ ที่ถือว่าเป็นของพระมหาสาวก  ผู้น�ำ
แห่ ง แดนทั ก ขิ ณ าบถ คื อ พระมหากั จ จายนะ
เข้าเป็นคัมภีร์ในพระไตรปิฎกด้วย
พระด� ำ รั ส ที่ ท รงตอบข้ อ สงสั ย ปลี ก ย่ อ ย
กระจายทั่วไป ก็ดี ค�ำไขความชี้แจงของพระมหา
สาวกแก่บรรดาศิษย์ ที่รับไว้ใช้และถ่ายทอดกัน
มาในการศึกษาพุทธพจน์อันมากมาย ก็ดี ที่ไม่ถึง
ขั้นจะจัดเป็นคัมภีร์หนึ่งๆ ในพระไตรปิฎก ก็สืบ
ต่อมาในรูปที่เรียกว่าเป็นอรรถกถา (พึงแยกให้
ถูกว่า อรรถกถา คือค�ำหรือข้อความ ที่อธิบาย
พุ ท ธพจน์ ไม่ ใช่ เรื่ อ งที่ เ ล่ า ประกอบ ซึ่ ง เสริ ม
เพิ่มเข้า และติดมาเป็นอรรถกถา)
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เมื่ อ มองตามวิ ถี ชี วิ ต แห่ ง การศึ ก ษาของ
สั ง ฆะ ในบรรยากาศอั น สงบวิ เวกของอาราม
และวิหาร จะเห็นได้ว่า คัมภีร์อภิธรรมก็สามารถ
เกิดขึ้นจากการศึกษาวิเคราะห์วิจัยหลักธรรม
ลึก ละเอียด และโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ
ด้วยการหาความแจ่มแจ้งชัดเจน ของเหล่าพระ
สาวกที่ทูลถาม แยกแยะ ตรวจสอบทบทวน โดย
การทรงตอบ อธิ บ ายขยายไขความ แจกแจง
และการทรงยอมรั บ ของพระพุ ท ธเจ้ า สะสม
ประมวลขึ้นมา แม้ว่านี่เป็นเพียงข้อสันนิษฐาน
แต่ด้วยวิธีนี้ ก็ย่อมถือกันได้ว่า นี่เป็นพุทธพจน์
ข้อ ๒ อยากศึกษาพระอภิธรรมปิฎก เพื่อให้เกิด
ปัญญา เห็นทางไปสู่พระนิพพาน
ก) สนใจจะศึกษาพระไตรปิฎก โดยเริ่มที่
พระอภิธรรมปิฎก ซึ่งได้ทราบว่ายากที่สุดก่อน
เพื่อใช้ความรู้พระอภิธรรมเป็นประโยชน์แก่ตน
และช่วยเพื่อนมนุษย์ จึงขอค�ำแนะน�ำวิธีศึกษา
พระอภิธรรมปิฎกเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาทั้งหมด
อย่างลึกซึ้ง
ข) เรียนจบชั้นอภิธรรมปิฎกตรีแล้ว ควร
หรือไม่ที่จะเรียนต่อไป ๗ ปี ให้จบหลักสูตร (ตาม
แนวคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ) ๙ ปี เป็นอภิธรรม
บั ณ ฑิ ต จะได้ ค วามรู ้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ โ ดยแท้
หรือไม่ ?
ค�ำถาม ๒ ข้อนี้โยงกัน จึงขอตอบพร้อมไป
ด้วยกัน และจะไม่ตอบโดยตรง เพียงให้ขอ้ พิจารณา
เพื่อท่านผู้ถามจะได้คิดค�ำตอบเอง และขอพูด
แยกเป็น ๒ ตอน คือ ประโยชน์ของการศึกษา
พระอภิธรรม กับ วิธีศึกษาพระอภิธรรม
การศึกษาพระพุทธศาสนาทัง้ หมด ซึง่ รวมถึง
การศึกษาพระไตรปิฎก อันมีพระอภิธรรมปิฎก
อยู่ด้วยนั้น พูดสั้นๆ ว่า ศึกษาธรรม มีจุดหมาย
ในที่สุด ก็เพื่อดับกิเลส ดับทุกข์ ท�ำนิพพานให้

ประจักษ์แจ้งถึงบรมสุข และช่วยคนอื่นให้ท�ำได้
อย่างนัน้ ด้วย  หรือพูดอีกอย่างหนึง่ ว่า เพือ่ พาตน
และช่วยคนอื่นให้ข้ามพ้นวัฏสงสาร
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ธรรมนั้นอุปมาเหมือน
แพ ส�ำหรับใช้ขา้ มสายน�ำ้ ไปยังฝัง่ โน้น ทรงเปรียบ
เทียบว่า เหมือนบุรุษผู้เดินทางไกล พบห้วงน�้ำ
ใหญ่ ฝั่งข้างนี้ น่าหวาดระแวง น่ากลัวภัย แต่
ฝั่งข้างโน้น ปลอดโปร่ง ไม่มีภัย ก็แล เรือ หรือ
สะพานส�ำหรับข้ามไป ก็ไม่มี บุรุษนั้นคิดได้ ก็เก็บ
รวมเอาท่อนไม้ กิ่งไม้ และใบไม้ มาผูกเป็นแพ
แล้วอาศัยแพนั้น เพียรพยายามด้วยมือและเท้า
ข้ามไปถึงฝั่งโน้นได้โดยสวัสดี
เป็นอันว่า ธรรมนั้นเหมือนแพที่ใช้ข้ามห้วง
น�้ำ  ท่อนไม้ กิ่งไม้ เถาวัลย์ มีอยู่มากมาย คนที่
รู้จักใช้ ท�ำแพเป็น และไม่มัวโอ้เอ้เถลไถล อาศัย
วัสดุนิดหน่อย และเพียงไม่นาน ก็ข้ามฝั่งไป แต่
ท่อนไม้ กิ่งไม้ เถาวัลย์ ไม่ว่าจะมีมากมายเท่าไร
คนไม่รู้จักท�ำ  ไม่รู้จักใช้ หรือรู้มาก แต่มัวโอ้เอ้  
เถลไถล วุ่นวายนอกเรื่อง เมื่อไรๆ ก็ไม่ไปสักที
การเล่ า เรี ย นพระไตรปิ ฎ ก รวมทั้ ง พระ
อภิธรรมนี้ ที่เรียกว่าปริยัติ ก็เหมือนมารู้จักไม้
รู้จักท�ำ รู้จักใช้แพ ใช้พาย ใช้ถ่อ

พระธรรมเปรียบด้วยพ่วงแพพาข้ามฝั่ง
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เคยยกไม้ไผ่เป็นตัวอย่าง คนหนึ่งจะข้ามน�้ำ
อย่างที่ว่า พบไม้ไผ่ รู้แค่ว่าไม้ไผ่นี่เหมาะ ท�ำแพ
ข้ามน�้ำได้ดี หาไม้ไผ่มาได้ไม่กี่ล�ำ  อุปกรณ์ เช่น
พายที่ท�ำอย่างดี ก็ไม่มี แต่มีปัญญา สามารถใช้
แค่มือเท้า ในเวลามิช้า ดังชั่วบัดเดี๋ยว เขาข้ามน�้ำ
ไปถึงฝั่งแล้ว
บางคนเรียนให้รู้ละเอียดลึกล�้ำ  กว้างขวาง
ออกไปในเรื่องไม้ไผ่ เช่นว่า ไม้ไผ่นั้นแตกต่างกับ
ไม้อื่นอย่างนั้นอย่างนี้ มีคุณสมบัติพิเศษอย่างไร
มีต่างกันออกไปกี่พันธุ์ ไผ่พันธุ์ไหนเป็นอย่างไร
อย่างไหนเหมาะส�ำหรับใช้งานอะไร ถ้าจะใช้ท�ำ
แพลอยน�้ำ ไผ่พันธุ์ไหนลอยน�้ำดี พันธุ์ไหนแช่น�้ำ
อยู่ได้ทนทาน ถ้าใช้สารนี้ทาหรือแช่ จะช่วยให้
แข็งแรงทนทาน หรือกันสัตว์เล็กทีเ่ ป็นอันตรายมา
อาศัยหรือกัดกิน ฯลฯ ถ้าท�ำแพบรรทุกคนเท่านี้
ควรท�ำแพขนาดไหน ใช้ไม้ไผ่ในปริมาณเท่าใด
จะใช้อุปกรณ์ เช่น พาย ถ่อ หรือใบเรือ จะท�ำ จะ
ผลิตขึน้ มาอย่างไร อาจจะถึงกับท�ำกิจการปลูกไม้
เศรษฐกิจ หรือตั้งโรงงานใหญ่ขึ้นมา ผลิตเรือแพ
และอุปกรณ์เหล่านี้ขายเลยทีเดียว
ถึงตอนนี้ก็ขอให้คิดให้มองง่ายๆ คนหนึ่งมา
รู้แค่ว่าไม้ไผ่นี้ จะใช้พาข้ามน�้ำไปได้ ไม่พูดไม่จา
ก็ท�ำแพพาตัวเองข้ามน�้ำไปได้ ไม่ยากไม่ช้าเลย
ส่วนอีกคนหนึ่ง รู้เรื่องไม้ไผ่ให้พอที่จะท�ำแพ
ใหญ่สักหน่อย ที่จะช่วยพาญาติเพื่อนพ้องไปด้วย
บางคนหาความรู้ที่จะท�ำแพอย่างดี ชนิดที่พาคน
ข้ามไปได้มากมายโดยปลอดภัย แถมบรรทุกคน
ไปได้เที่ยวแล้วเที่ยวเล่า
บางคนเรียนรู้เรื่องไม้ เรื่องการผลิตพาหนะ
อย่างดี ถึงขั้นตั้งโรงงานผลิต คนอื่นได้อาศัยใช้
พาหนะนัน้ ข้ามกันไปๆ แต่ตวั เขาเองทีร่ เู้ ชีย่ วชาญ
ขนาดตั้งโรงงานผลิตนั้น ไม่เคยใช้แพหรือพาหนะ
ข้ามน�้ำไปไหนสักที
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การเรียนปริยตั ิ จนถึงพระอภิธรรม ตลอดทัง้
พระไตรปิฎก ก็คล้ายกับอุปมาที่ยกมานี้ บางคน
พื้นดี มีโยนิโสมนสิการ แค่ฟังพระพุทธเจ้าตรัส
นิดเดียว ก็กลายเป็นพระอริยะไปแล้ว บางท่าน
เจอคนบ้าเดินสวนทางมา ได้ยนิ ค�ำทีค่ นบ้านัน้ บ่น
ตนเองก็บรรลุอริยธรรม บางคนได้เรียนรู้มากขึ้น
จึงจะเข้าถึงธรรมได้ บางคนส�ำหรับตนเรียนเท่านี้
ก็ถึงแล้ว แต่ที่เรียนกว้างออกไป ก็เพื่อช่วยคนอื่น
ได้มากขึ้นด้วย
บางคนจะเรียนรูม้ ากสักเท่าไร ถึงจะเป็นคนดี
ก็ได้แค่เป็นเหมือน “คนตาบอดถือตะเกียงช่วย
ส่องทางให้ประโยชน์แก่คนอื่นที่จะเดินไปในทาง
ที่ถูกที่ดี”

พูดให้สนั้ ว่า การเรียนพระอภิธรรม ไม่จำ� เป็น
ส�ำหรับการตรัสรู้ แต่ก็ช่วยให้ได้ประโยชน์อื่นๆ
ทั้งนี้ ต้องรู้จักเรียนด้วย
มีข้อควรรู้ในเรื่องนี้ ๒ อย่าง ที่จะช่วยให้
เข้าใจค�ำตอบชัดขึ้น คือ
ก.) การแสดงธรรมในพระสู ต รกั บ ในพระ
อภิธรรม
มีขอ้ ควรรูใ้ นเรือ่ งนี้ ๒ อย่างทีจ่ ะช่วยให้เข้าใจ
ค�ำตอบชัดขึ้น คือ
๑. ในพระสูตร เอาคนฟังเป็นหลักเป็นที่ตั้ง
คือพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้เหมาะให้พอดี
ที่ผู้ฟังคราวนั้นๆ จะเข้าใจ ได้ประโยชน์ เพราะ
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สัมพุทธเจ้าที่ทรงทศพลญาณ นอกจากตรัสรู้
ธรรมแล้ว ยังทรงรู้เข้าใจหมู่สัตว์ที่แตกต่างกัน
ทัง้ แนวตัง้ และแนวนอน จ�ำแนกได้เป็นระดับ เป็น
ประเภทต่างๆ (ทรงมีอินทริยปโรปริยัตตญาณ
และนานาธาตุญาณ, รู้บุคคล ๔ จ�ำพวก ฯลฯ)  
อีกทั้งทรงสามารถจัดสรรแสดงธรรมให้เหมาะ
เข้ากับบุคคลและชุมชนที่แตกต่างกันเหล่านั้น
แต่ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้เอง เราทั้งหลาย
ซึ่งเป็นชนผู้เกิดภายหลัง เมื่อมาศึกษาพระสูตร
ทั้งหลาย ก็คือมาฟังธรรมหลากหลาย ที่ทรง
แสดงไว้ให้เหมาะกับคนอื่น (ไม่ใช่ส�ำหรับเรา)
ธรรมในพระสูตรนั้น จึงยากที่จะเผอิญตรงกัน
พอดีกับตัวเรา ก็ต้องรู้จักท�ำใจ ที่จะท�ำตัวให้
พอดีที่จะท�ำความเข้าใจในธรรมนั้นๆ
๒. ในพระอภิธรรม เอาเนื้อธรรมเป็นหลัก
เป็นที่ตั้ง คือ ในพระอภิธรรมนั้นท่านมุ่งจะแสดง
ความหมายของธรรมหลักนั้นๆ ข้อนั้นๆ ให้จบ
สิน้ ไป  โดยไม่คำ� นึงถึงใคร  ไม่หว่ งใยว่า  ผูใ้ ดจะฟัง
และเขาจะเข้าใจหรือไม่ เมื่อยกหลักธรรมใดขึ้นตั้ง
แล้วก็อธิบาย จ�ำแนกแยกแยะ วิเคราะห์แจกแจง
ออกไปทุกแง่ทกุ มุม ให้จบไปเป็นเรือ่ ง จึงเป็นล�ำดับ
และเป็นระบบ โดยไม่มกี ารกล่าวถึงบุคคล สถานที่
เหตุการณ์ หรือเรื่องราวประกอบใดๆ ทั้งสิ้น
จึงเรียกว่าเป็น “ปรมัตถเทศนา” (แสดงอัตถะสูงสุด
หรืออรรถของสภาวะแท้ๆ) และเป็น “ยถาธรรม
เทศนา” (แสดงตามเนื้อธรรม)
ตามที่กล่าวนี้ การศึกษาพระอภิธรรม ก็ดี
มีประโยชน์มาก ช่วยให้รู้เข้าใจลึกละเอียด และ
ศึกษาอย่างเป็นระบบ แต่เพราะไม่สัมพันธ์กับ
บริบทของสภาพที่เป็นอยู่ บางทีก็เกินจ�ำเป็น
บางทีไม่เข้ากับระดับของบุคคลนั้นๆ ในแง่มุม
ที่บุคคลนั้นๆ ผู้ต่างๆ กันไป ในโอกาสนั้นๆ จะ
โครงสร้างพระไตรปิฎก (จากwww.slideshare.net/) เข้าใจและใช้ประโยชน์ ถ้าไม่รู้จักจัด ปรับ หรือ
ฉะนั้น จึงทรงแสดงธรรมที่เหมาะ จะได้ผลแก่เขา
ตรงตามสถานการณ์ เข้ากับเรื่องราวที่แวดล้อม
เกี่ยวข้อง และธรรมนั้นก็ทรงแสดงในระดับและ
ในแง่มุมที่เขาจะเข้าใจได้ประโยชน์
ธรรมหลักเดียวกันหรือข้อเดียวกัน คราวนี้
บุคคลนี้ หรือคนกลุ่มนี้มาฟัง ทรงแสดงแนวหนึ่ง
มีเรือ่ งราวประกอบอย่างหนึง่ คราวโน้น บุคคลนัน้
หรือคนกลุ่มนั้นมาฟัง ก็ทรงแสดงอีกแนวหนึ่ง
มีเรือ่ งราวประกอบอีกอย่างหนึง่ คราวนี้ พระองค์
ทรงแสดงธรรมข้อนีแ้ ค่นี้ ต่อมาอีกครัง้ หนึง่ บุคคล
นั้นหรือคนกลุ่มนั้นเองนั่นแหละมาอีกครั้ง แต่เขา
มีพื้นฐานพร้อมมากขึ้น พระพุทธองค์ก็ทรงแสดง
ธรรมนั้น ต่างออกไปอีกระดับหนึ่ง ฯลฯ
ด้วยเหตุที่ว่ามานี้ ธรรมในพระสูตรจึงยักเยื้อง
ไปตามวิธีพูด หรือขึ้นต่อวิธีน�ำเสนอ ดังที่ท่าน
เรียกว่าเป็น “โวหารเทศนา” และคล้อยตาม
ภาวะของผู้ฟัง ที่มีอินทรีย์ มีจริต มีอัธยาศัย
แตกต่างกันไปหลากหลาย ดังที่เรียกเป็น “ยถานุโลมเทศนา”
โดยนัยที่ว่ามา ธรรมในพระสูตร จึงเป็น
พยานของความเป็ น พระบรมศาสดาสั ม มา
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เรียนรู้อย่างตระหนักเท่าทัน ก็อาจจะกลายเป็น
ฟั่นเฝือ หรือฟ่ามฟุ้งไปได้
อี ก อย่ า งหนึ่ ง การเรี ย นอภิ ธ รรม ถ้ า ไม่ มี
กัลยาณมิตรทีช่ ว่ ยชีช้ ว่ ยโยง ก็จะมีลกั ษณะดังทีใ่ ช้
ค�ำสมัยใหม่ว่า เป็นการเรียนนอกบริบทของชีวิต
และสังคม บางทีได้ความรู้ความเข้าใจแบบลอยๆ
ไม่เข้าถึงสภาวะจริง และไม่เชื่อมโยงสู่การใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน เป็นต้น ดังจะเห็นว่า
ในการเรียนอภิธรรม ซึ่งมุ่งที่ปรมัตถ์ เรียนแต่
สภาวะ จะไม่พูดถึงธรรมภาคปฏิบัติ ภาคจริยธรรม
ที่ออกมาสู่การสัมพันธ์ในสังคม กับสิ่งแวดล้อม
ไม่มีธรรมอย่างสาราณียธรรม ๖ สังคหวัตถุ ๔
เป็นต้น ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเน้นย�้ำอย่างยิ่ง

จึ ง ต้ อ งรู ้ จั ก ศึ ก ษาดั ง ที่ ว ่ า อย่ า งตระหนั ก
เท่าทัน และจะดียิ่งขึ้น ถ้าได้กัลยาณมิตร หรือ
ครูอาจารย์ ที่ถึงธรรม ทันคน ทันสถานการณ์
สามารถเอาธรรมมาโยงคนเข้ากับสถานการณ์
ให้จัดการชีวิตและสังคมตามธรรมได้ด้วย
ข) การเรียนธรรม เพื่อเผื่อใช้ และเพื่อเสริมการ
บ�ำเพ็ญประโยชน์
ดังได้กล่าวแล้ว ในพุทธกาล เมื่อพระบรม
ศาสดายังด�ำรงพระชนม์อยู่ พระองค์ทรงแสดง
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ธรรมให้ เ หมาะกั บ อิ น ทรี ย ์ แ ละอั ธ ยาศั ย ของ
บุคคล ท�ำให้ได้ผลอย่างที่ว่า ง่ายและรวดเร็ว จึงมี
พระสาวกมากหลายท่าน ผู้ได้สดับธรรมที่เหมาะ
แก่ตน ซึ่งไม่มากเลย ก็ได้เป็นพระอรหันต์
พระอรหันต์เหล่านี้ รู้ธรรมที่ยักเยื้องแสดง
แค่ที่เหมาะกับตน เมื่อไม่มีกิจเพื่อตนเองแล้ว
ท่านก็ปรารถนาจะท�ำประโยชน์แก่ผู้อื่น คือจะ
สั่งสอนชนทั้งหลาย ตั้งแต่ภิกษุสามเณร เป็นต้น
ไป แต่ท่านไม่รู้ธรรมที่จะแสดงให้เหมาะกับผู้คน
ที่ต่างๆ กันไป ท่านจึงสดับ เล่าเรียนค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าอย่างไม่รู้จักอิ่ม และเพราะท่านรู้
แจ้ง เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมแล้ว ก็เล่าเรียนได้
ง่าย  โดยน�ำสุตะมาประกอบการท�ำงาน สอนเพื่อ
ท� ำ ประโยชน์ แ ก่ ผู ้ อื่ น ตลอดจนเพื่ อ ทรงธรรม
ด� ำ รงพระศาสนาไว้ ให้ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ม วล
ประชาที่จะเกิดตามมาภายหลัง
การเรี ย นธรรมของพระอรหั น ต์ อ ย่ า งนี้
จะเป็นพระสูตร พระอภิธรรม หรือส่วนใดก็ตาม
เรียกว่า “ภัณฑาคาริกปริยัติ” (ปริยัติของท่าน
ผู้เป็นดุจขุนคลัง)
ทีนี้ หันมาดูพวกเราทีเ่ กิดมาในยุคหลังนี้ ไม่มี
องค์พระบรมศาสดาที่จะทรงแสดงธรรมจ�ำเพาะ
ให้เหมาะตรงจุด ที่จะเจาะเข้าถึงธรรมได้เร็วพลัน
จะท�ำอย่างไร ก็ใช้วธิ เี รียนแบบเผือ่ มีคำ� สอนธรรม
ที่ท่านประมวลกันไว้ ถ่ายทอดต่อกันมา ทั้งที่จัด
วางเป็นระบบ และที่เป็นส่วนเสริมเติมประกอบ
ก็ เ รี ย นเต็ ม ระบบ และแถมส่ ว นเสริ ม ส่ ว น
ประกอบ เท่าที่ท�ำได้ หรือตามก�ำลัง
ที่ว่าเผื่อนั้น ก็เผื่อทั้งส�ำหรับตนเอง เพราะ
ไม่รู้ว่าส่วนไหนเหมาะจ�ำเพาะแก่ตัว ก็พยายาม
เรียนให้ครบให้พอ และเผื่อเพื่อผู้อื่นด้วย เพราะ
ส่วนเต็มส่วนเสริมเติมนั้น เมื่อจะช่วยผู้อื่น ก็ใช้
ท�ำประโยชน์แก่เขาได้ด้วย
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อย่ า งที่ ไ ด้ เ ปรี ย บ
เทียบว่า ตอนนี้ ไม่เอา
แค่ว่าได้ไม้ไผ่มา รู้ว่าใช้
ลอยน�้ำไปได้ ท่านชี้ฝั่ง
บอกทางให้แล้ว เห็นอยู่
ชั ด ๆ ก็ ต รงไปเลย แต่
คราวนี้ ทางไปฝัง่ ทีจ่ ะขึน้
ตั ว ก็ ยั ง ไม่ ชั ด ท่ า นผู ้ ชี้
ก็ ไ ม่ อ ยู ่ จึ ง ต้ อ งเตรี ย ม
การเผื่อมากหน่อย ต้อง
หาทางหาความรู้ว่าไม้ไผ่
อย่างไหน พันธุ์ใด เป็น
อย่างไร ดีแง่ไหน ใช้ได้
ให้ผลอย่างไร มีวิธีดูแล
รักษาอย่างไร จะแช่น�้ำ  จะตากไว้ในที่แจ้ง มี
ปัญหาหรืออันตรายเกิดขึ้น เช่น มอดกิน ควรท�ำ
อย่างไร ฯลฯ การเรียนความรู้ลึก ละเอียด อย่าง
พระอภิธรรม ก็เหมือนความรู้แบบที่ว่านี้
ค) ควรไหม ที่จะเรียนอภิธรรมอีก ๗ ปี ให้จบ
หลักสูตรอภิธรรมบัณฑิต
นี่คือที่ได้บอกไว้ว่า จะพูดเล่าความ เพื่อให้
ท่านผู้ถามคิดค�ำตอบเอง มีข้อพิจารณาประกอบ
อีกบางอย่าง ที่อาจจะช่วยในการคิดค�ำตอบ
ในแง่ ห นึ่ ง ตั ว หลั ก สู ต รนั้ น เป็ น ไปตาม
มาตรฐาน แต่จะเหมาะ จะดีอย่างไร ย่อมสัมพันธ์
กับระบบวิธีในการสอนด้วย
หลักสูตรการเรียนพระอภิธรรมในปัจจุบันนั้น
รู้กันอยู่ว่า โดยทั่วไปใช้คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ
เป็นหลัก ไม่ได้เรียนโดยตรงจากอภิธรรมปิฎก
ตัวพระอภิธรรมแท้  ก็คือพระอภิธรรมปิฎก
ที่เรียกให้แยกออกต่างหากได้ง่ายว่าอภิธรรม  ๗  
คัมภีร์ (สํ  วิ  ธา  ปุ  ก  ย  ป) จะเรียนตัวพระ
อภิธรรมปิฎกโดยตรงให้เจนจบคงแสนยาก (๗

คัมภีร์ เป็นภาษาบาลีราว ๖,๔๙๘ หน้า) พระ
โบราณาจารย์ผู้เป็นปราชญ์ สอนศิษย์มากมาย
ก็ประมวลสาระ และจัดวางระบบวิธีสอนกันมา
ที่จะให้เรียนได้ผลโดยสะดวกขึ้น
ประมาณ พ.ศ. ๑๒๐๐ (เวลาไม่แน่ลงไป
ว่ากันต่างๆ ในช่วง พ.ศ. ๙๕๐ - ๑๕๐๐) มีพระ
อาจารย์ ผู ้ เ ป็ น ปราชญ์ ส� ำ คั ญ เชี่ ย วชาญในพระ
อภิธรรม ได้ประมวลสาระแห่งพระอภิธรรมปิฎก
เขียนเป็นคัมภีร์สั้นๆ ชื่อว่า อภิธัมมัตถสังคหะ
มี ๙ ปริจเฉท (๙ ตอน เป็นบาลีอกั ษรไทย ทัง้ หมด
ประมาณ ๖๐ หน้า)
อภิ ธั ม มั ต ถสั ง คหะ เป็ น ที่ ย อมรั บ นั บ ถื อ
และนิยมใช้เป็นแบบในการเรียนพระอภิธรรม
และมีพระอาจารย์รุ่นต่อๆ มาแต่งคัมภีร์อธิบาย
เช่น อภิธัมมัตถวิภาวินี (ฎีกา) ซึ่งในหลักสูตร
พระปริ ยั ติ ธ รรมแผนกบาลี ข องคณะสงฆ์ ไ ทย
ใช้เป็นแบบส�ำหรับวิชาแปลมคธเป็นไทย ของขั้น
เปรียญธรรม ๙ ประโยค

๔๙
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บรรยากาศการสอบธรรมบาลีของสงฆ์ ที่ส�ำนักเรียนวัดสามพระยาวรวิหาร

ได้บอกข้างบนว่า คัมภีร์ที่ใช้เป็นหลักนี้ ได้
ประมวลสาระของพระอภิธ รรมไว้อย่างดี แต่
สาระที่ ย ่ อ นั ก แค่ ๖๐ หน้ า นี้ ต้ อ งโยงไปถึ ง
เนื้อหาที่มากมายใหญ่หลวงตรงนี้ จะได้ผลหรือ
ไม่อย่างไร ก็สัมพันธ์กับระบบวิธีในการสอน
ดังนั้น ระบบวิธีในการสอนจึงส�ำคัญมาก
ในแง่ว่า สามารถสื่อสาระออกมาได้แค่ไหน โยง
ออกมาสู่ประโยชน์ ทั้งทางความรู้และการปฏิบัติ
เพียงไร และตรงนี้ในฐานะบุคคลภายนอก ไม่ได้
รู้ลึกเข้าไปในระบบการสอนนั้น จึงบอกว่าพูดได้
แค่ให้แนวพิจารณาที่จะหาค�ำตอบเอง
แง่ควรพิจารณาที่เกี่ยวกับระบบวิธีการสอน
ก็เช่นว่า
- ในการอธิบายขยายความ มีการโยงเข้า
สู่เนื้อความในพระอภิธรรมปิฎก ให้ เ กิ ด ความ
เข้าใจ เห็ น ที่ ม าทางไปแค่ไหนเพียงใด (เชื่อม
กับพระสูตรได้ก็ยิ่งดี) เช่น การแจงสภาวะใน
พระอภิธรรมปิฎกเล่มแรก คือ ธัมมสังคณี (พระ
ไตรปิฎก เล่ม ๓๔)  มาจัดเป็นระบบของจิตและ
เจตสิก ในปริจเฉทที่ ๑ และ ๒ ของอภิธัมมัตถ-

สังคหะอย่างไร จนกระทัง่ เมือ่ เรียนจบ  ๙ ปริจเฉท
แล้ ว ก็ ใ ห้ ม องเห็ น รู ป ความทั้ ง หมด ในพระ
อภิธรรมปิฎกทั้ง ๗ คัมภีร์ด้วย
- ในการอธิบายขยายความนั้น มีการโยงเข้า
มาถึงสภาวะที่ประจักษ์อยู่ต่อหน้าหรือไม่ และ
โยงไปเข้ากับธรรมภาคปฏิบัติ ที่จะน�ำไปใช้แก้
ปัญหา และท�ำประโยชน์ในชีวิต ในสังคมแค่ไหน
เพียงไร
- ควรจะพูดคุย สนทนา ไต่ถาม ฟังความรู้
ความคิดและทัศนคติต่อพระพุทธศาสนา ต่อวง
พุทธบริษัท ต่อชีวิตและต่อสังคม ของท่านที่เรียน
จบหลักสูตรเป็นบัณฑิตแล้ว สัก ๒ - ๓ ท่าน ให้
มองจากปัญญาเทียบกับที่ใจของตนหาได้
ว่าจะตอบรวบรัด กลายเป็นยืดยาว แต่ตั้งไว้
ว่ารวบรัดนั้น ก็ดี มิฉะนั้นจะไปกันใหญ่ เมื่อพูด
มาถึงนี่ ก็หวังว่าจะช่วยให้ท่านผู้ถามมองเห็น
แนวของค�ำตอบได้บ้าง
ขอเจริญพรและอนุโมทนา
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

พระธรรมเทศนา
พระอาจารย์ชยสาโร (พระราชพัชรมานิต)

อหังการ มมังการ
ห้องเรียนแห่งกายและใจ

หลักส�ำคัญในพระพุทธศาสนาของเรา คือ
การเรียนรู้จากประสบการณ์ ในการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ ก็ต้องอาศัยการสังเกต เมื่อเรา
ต้องการจะสังเกตประสบการณ์ต่างๆ เพื่อเก็บ
ข้อมูลต่างๆ จากประสบการณ์จริง เราน่าจะเห็น
ความส�ำคัญของ “สติ” สติ ก็คือรู้อยู่กับสิ่งที่
ก�ำลังปรากฏอยู่ ไม่ปล่อยให้จิตใจหลงเพลินอยู่
กับ “ความจ�ำ” ที่เราให้ช่ือว่าอดีต ไม่เพลินอยู่กับ
อนาคต ซึ่งที่จริงแล้ว เป็นเรื่องของ “ความคิด”
นั่ น เอง หลงอยู ่ กั บ ความคิ ด ก็ คื อ หลงอยู ่ กั บ
“อนาคต” หลงอยู่กับความจ�ำ  ก็คือหลงอยู่กับ
“อดีต”
เราพยายามอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ว่าการอยู่ใน
ปัจจุบันเป็นเป้าหมาย แต่เป็นเงื่อนไข กล่าวคือ
การอยู่ในปัจจุบัน คืออยู่ในห้องเรียน เพื่อศึกษา
เพือ่ เรียนรูป้ ระสบการณ์ของตน “ประสบการณ์”

ก็เป็นศัพท์ที่เราแปลมาจากภาษาอังกฤษ ค�ำว่า
experience ภาษาบาลีไม่มีค�ำนี้  เพราะฉะนั้น
ถ้าตั้งค�ำถามว่าภาษาบาลีไม่มีค�ำว่า experience
เราจะกล่าวถึงอะไรบ้าง ก็น่าจะเป็นเรื่องของ
“ขันธ์ ๕” นั่นเอง experience ก็คือ ขันธ์ ๕
หมายถึงว่า สิ่งที่ก�ำลังปรากฏอยู่ในกาย ในความ
รู้สึก ในความจ�ำได้หมายรู้ ในความคิดต่างๆ ใน
ความรับรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ถ้าเรียก
เป็นภาษาสมัยใหม่ว่า ประสบการณ์ เราจะเรียน
รู้จากประสบการณ์ จะเรียนรู้จากขันธ์ ๕
ประโยชน์ ใ นการแบ่ ง ประสบการณ์ อ อก
เป็นขันธ์ ๕ คือ ความละเอียดในการสังเกต การ
แยกแยะเพื่อให้เห็นได้ชัดขึ้น โดยไม่ลืมว่า...แท้
ที่จริงแล้ว ขันธ์ ๕ นี้ แยกออกจากกันไม่ได้ แต่
เป็นหมวดธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดง เพื่อ
ให้ง่ายต่อการศึกษาเท่านั้นเอง
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อหังการ มมังการ ต้นเหตุแห่งทุกข์
ในเมื่อเราดูขันธ์ ๕ หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ
กายกับใจ นั่นเอง เราก็จะได้ข้อมูลหลายอย่าง
ซึ่งบางอย่างอาจจะตรงกับที่เราคิดอยู่แล้ว ที่
เรียกว่า common sense สามัญส�ำนึก แต่บาง
อย่างจะตรงกันข้าม ที่ส�ำคัญที่สุดที่เราต้องสนใจ
สังเกต สนใจเรียนรู้ ก็คือสิ่งที่ภาษาบาลี มีศัพท์
ที่ไม่มีในภาษาอื่นๆ มีเฉพาะในภาษาบาลี ค�ำว่า
“อหังการ” กับ “มมังการ”
อหัง แปลว่า เรา
มมัง แปลว่า ของเรา
การะ ก็ เ หมื อ นกั บ กร เหมื อ นเกษตรกร
การ แปลว่า ท�ำ
อหังการ คือการท�ำให้ความรู้สึกว่า “เรา”
เกิดขึ้น
มมังการ คือการท�ำให้ความรู้สึกว่า “ของ
เรา” เกิดขึ้น
หมายความว่า ความรู้สึกว่าเรา ว่าของเรา
ไม่ ใช่ ข องตายตั ว แน่ น อน ที่ มี อ ยู ่ ต ลอดทุ ก ลม
หายใจเข้ า ทุ ก ลมหายใจออก ตลอดทั้ ง วั น
แต่เป็นสิ่งที่มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ในพระพุทธ
ศาสนาสอนเราว่า ทุกข์เกิดขึ้นเพราะสองข้อนี้
เพราะเราสร้าง เพราะเราปรุงแต่งความรู้สึก
ว่าเรา ความรู้สึกว่าของเราในขันธ์ ๕
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ค�ำว่า “ปล่อยวาง” จะปล่อยวางอะไร ก็
จะต้องปล่อยวางสิ่งที่อยู่ภายในการกระท�ำต่างๆ
พระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้เราปล่อยวางตัวการ
กระท�ำ (นอกจากเป็นบาปเป็นกรรมชัดๆ) แต่เรา
ท�ำหน้าที่ต่างๆ ด้วยการปล่อยวาง หมายถึงว่า
ปล่อยวางความรู้สึกว่าเรา ความรู้สึกว่าของเรา
ที่เรามักจะสร้างขึ้นมา ระหว่างการท�ำหน้าที่
ต่างๆ แต่ไม่ใช่ปล่อยวางหน้าที่ แต่ปล่อยวาง
กิเลสที่เกิดขึ้นระหว่างการท�ำหน้าที่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การสร้างความรู้สึกว่าเรา ว่าของเรา ใน
กาย ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ
ตัวนี้ล่ะตัวทุกข์ ฉะนั้น การสังเกตประสบการณ์
คือ การสังเกตขันธ์ ๕ หรือกาย - ใจ เพื่อเราจะ
ได้รู้เท่าทัน และจะได้มีวิชาป้องกัน ไม่ให้สร้าง
ความรู้สึกว่าเรา ว่าของเรา หรือเพื่อปล่อยวาง
ความรู้สึกว่าเรา ว่าของเรา ที่ปรากฏอยู่แล้ว
รู้จักกายอย่างนักปราชญ์ ไม่มีอ�ำนาจเหนือกาย
เรามา “ดูกาย” ก่อน กายนี้ หลวงพ่อชาท่าน
สอนง่ายๆ แต่ลกึ ซึง้ ว่า ถ้ากายเป็นเรา เป็นของเรา
ต้องอยู่ใต้อ�ำนาจเรา นี่ก็คือเครื่องตัดสินว่าอะไร
คือ “ของเรา” เครื่องตัดสินที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ
“อ�ำนาจ” ถ้าสมมติว่านาฬิกานี้เป็นของอาตมา
แปลว่า อาตมามีอ�ำนาจที่จะใช้หรือไม่ใช้ และที่
จะให้ ใ ครเป็ น รางวั ล หรื อ จะเอาไปทิ้ ง ท� ำ ได้
ทั้งนั้น เพราะเราเป็นเจ้าของมัน เพราะฉะนั้น
การ “เป็นเจ้าของ” กับ “การมีอ�ำนาจเหนือ
สิ่งนั้น” เป็นสิ่งเดียวกัน
เมื่ อ พระพุ ท ธองค์ ห รื อ ครู บ าอาจารย์ ข อง
เรา ต้องการให้เราพิจารณาว่า ร่างกายไม่ใช่ของ
เรา ท่านจะเอาเหตุผลอะไรมาพิสูจน์ข้อนี้ล่ะว่า
ถ้าร่างกายเป็นเรา เป็นของเรา เราก็น่าจะบังคับ
มันได้ เหมือนกับอาตมาที่บังคับนาฬิกาได้ แต่ดู
ร่างกายแล้วนี่ บังคับได้นอ้ ยมาก บังคับได้บา้ ง แต่
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เฉพาะในส่ ว นที่ ธ รรมชาติ
ให้เราบังคับได้
ทีย่ กตัวอย่างบ่อยๆ คือ
ลมหายใจ เรากลั้นลมหายใจ
ได้ บังคับได้ แต่บังคับได้ไม่
นาน ไม่กี่วินาที ไม่กี่นาที
แล้วต้องหายใจ ไม่หายใจ
ไม่ได้ เพราะธรรมชาติเขา
ให้แค่นี้ ธรรมชาติบอกว่า
ถ้าคุณจะกลั้นลมหายใจได้
ธรรมชาติอนุญาตอย่างมาก  
๒ - ๓ นาที แต่เกินกว่านั้น
ธรรมชาติไม่อนุญาต
ฉะนั้ น ในการดู ร ่ า งกาย...เราก็ พิ จ ารณา
ในข้ อ ที่ ว ่ า “บั ง คั บ ไม่ ไ ด้ ” อย่ า งเช่ น ในเรื่ อ ง
ของความแก่ ความเจ็บ ความตาย ร่างกายเรา
ไม่สนใจความต้องการของเรา ความกลัวของเรา
ความกังวลของเรา ร่างกายมันก็จะแก่ จะเจ็บ
จะตาย ตามเรื่องของมัน เป็นธรรมชาติแท้ๆ ถ้า
เรายอมรับว่า เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง แต่เป็น
ธรรมชาติที่ผู้มีปัญญาสามารถเข้าไปเกี่ยวข้อง
ในทางที่ตรงกับความปรารถนาของเราได้บ้าง
ในบางส่วน ในบางระดับ เรียกว่า ปฏิบัติต่อกาย
อย่างนักปราชญ์
อย่างเช่นร่างกายนี้ เราต้องการให้ร่างกาย
แข็งแรง แต่เราก็บังคับไม่ได้ จะไปอ้อนวอนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ดลบันดาลให้ร่างกายเราแข็งแรง ไม่ได้
ผลหรอก แต่ถ้าเราศึกษาเรียนรู้ว่า อะไรเป็นเหตุ
ปัจจัยของความแข็งแรง เช่น กินอาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกายตรงตามเวลา การออกก�ำลัง
กาย การพักผ่อนให้พอสมควร เป็นต้น นี่เป็นเหตุ
ปัจจัยที่จะน�ำไปสู่ความแข็งแรง แต่ไม่ใช่เสมอไป
บางคนก็ทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ออก

ก�ำลังกาย พักผ่อน ก็ยังเจ็บ
ไข้ได้ปว่ ยก็ม  ี มนั ไม่ใช่เครือ่ ง
รับประกันว่าเราท�ำอย่างนี้
แล้ว แข็งแรงแน่ แต่ว่าท�ำ
อย่ า งนี้ ก็ ดี ก ว่ า ไม่ ท� ำ  ก็ ยั ง
เป็นปัจจัยที่จะช่วยอ�ำนวย
เท่าที่จะท�ำได้ เท่าที่ธรรมชาติ เท่าที่กรรมเก่าอ�ำนวย
กายคือธรรมชาติที่เกิดขึ้น
เสื่ อ มไป ไม่ ใช่ เรา ไม่ ใช่
ของเรา
ถ้าเราเห็นว่าร่างกาย
เป็ น ของธรรมชาติ ที่ เรา
ยืมมาใช้ชั่วคราว ซึ่งประกอบด้วยธาตุดิน น�้ำ 
ลม ไฟ แล้ว เป็นของที่เรายืมมาใช้ชั่วคราว แต่จะ
เปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของมัน อย่างนี้จิตใจก็
จะสงบได้บา้ ง แต่พอเราถือว่า เป็นเรา เป็นของเรา
เมือ่ ไร ลองสังเกตดู ไม่ใช่เรือ่ งความเชือ่ นะ เป็นการ
สังเกตดูว่า พอความรู้สึกเป็นเจ้าของมันเกิดขึ้น
จะทุกข์หรือจะสุขทันที ถ้าเป็นห่วงเรื่องหน้าตา
ตัวเองหรือว่าเราสวย เราหล่อ หรือไม่สวย ไม่หล่อ
คนอื่ น เขามองเราอย่ า งไร ซึ่ ง ในระดั บ นี้ ก็ เ ป็ น
ธรรมชาติ ที่พออนุญาตได้ ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร
มาก แต่ถ้าเราเห็นว่าคุณค่าของตัวเอง ขึ้นอยู่กับ
หน้าตา ขึ้นอยู่กับความสวย ความงาม ความหล่อ
ก็จะทุกข์ทันที
พระพุทธองค์ก็ไม่ได้สอนในลักษณะว่า ห้าม
อย่างโน้นห้ามอย่างนี้ อย่างนัน้ เป็นบาปเป็นกรรม
ให้ เรากลั ว แต่ พ ระพุ ท ธองค์ ต ้ อ งการให้ เรามี
ปัญญา พระพุทธองค์ตรัสว่าถ้ามองกายว่าเป็นเรา
ว่าของเรา จะทุกข์หรือจะสุข ถ้ายอมรับความจริง
ว่ามันเป็นธรรมชาติที่เรายืมมาใช้ชั่วคราว จะสุข
หรือจะทุกข์ อะไรจะดีกว่ากัน ดังนั้น ถ้าจิตใจเรา
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หมกมุ ่ น อยู ่ กั บ กายมาก มั น ก็ จ ะทุ ก ข์ ม าก ใช่
หรือไม่ ถ้ายึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราคือกาย พอกาย
เปลี่ยนแปลง กายเริ่มแก่ลง คนที่เคยหน้าตาดีก็
ไม่เหมือนแต่ก่อน จะรู้สึกอย่างไรไหม เศร้าไหม
แล้วท�ำไมเราจึงมีความรู้สึกพลัดพราก ถ้าเป็นเรา
เราเคยพลัดพรากจากสิ่งที่เราเคยเชื่อมั่นอย่าง
งมงาย นัน่ คือ “ตัวเรา” เหมือนกับ “ตัวเรา” นีเ่ สือ่ ม
ถ้ากายเสื่อม เหมือนกับ “ตัวเรา” เสื่อม แต่ถ้า
เรารู้ว่า เป็นสักแต่ว่าธรรมชาติ ธรรมชาติเสื่อม
ก็เป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติ จะไปทุกข์
กับมันท�ำไม เราก็รู้ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ ฉะนั้น
กายนี้เราต้องพิจารณาบ่อยๆ เพราะมีสิ่งแวดล้อม
ทุกอย่างชวนให้หลงกายตัวเองมาก เราก็พจิ ารณา
ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ง่ายๆ ว่าเป็นของเราจริงๆ
ไหม เป็นตัวเราจริงๆ ไหม ดูว่าเป็นธรรมชาติ
ถ้าเราร้อนเมื่อไหร่ เหงื่อออก ไม่อยากให้เหงื่อ
ออก มันก็ออก ถ้าไปที่หนาวๆ ตัวสั่น ไม่อยาก
จะสั่น มันก็สั่นของมัน เป็นธรรมชาติ ธรรมดา
ของมัน
นีก่ ค็ อื การศึกษาธรรมะ ศึกษากายของตัวเอง
มันก็เป็นอย่างนี้ ไม่อยากให้มันเป็น มันก็เป็น
ก็เพราะมีเหตุปัจจัยให้มันเป็น นี่ล่ะ การดูสิ่ง
ทั้ ง หลายตามเหตุ ต ามปั จ จั ย อะไรที่ เ ป็ น เรา
เป็นของเรา เอาง่ายๆ ขออภัยนะ เข้าห้องน�้ำ 
อุ จ จาระออกจากกาย ปั ส สาวะออกจากกาย
มันเป็นของเราไหม ไม่ใช่ แต่เมื่อกี้นี้ ก่อนเข้า
ห้องน�้ำ เป็นของใคร เมื่อกี้นี้ก็อยู่ในกาย เป็นเรา
ไหม...เป็นของเราไหม...
รูแ้ ละยอมรับความเป็นจริงในธรรมชาติของกาย
ดูกายแต่ละส่วน ตามอาการ ๓๒ หรือว่า
เอาแค่ ๕ ข้อแรก เพราะว่ามันมองเห็นได้ง่าย
ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ถ้าร่างกายนี้สวยเท่าไหร่
หล่ อ เท่ า ไหร่ ถ้ า ไม่ ไ ด้ ท� ำ ความสะอาด มั น ก็
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เหม็ น ถ้ า ร่ า งกายเราเป็ น ของดี ท� ำ ไมเสื้ อ ผ้ า
ใช้ได้แค่วันเดียวก็ต้องเปลี่ยน เพราะอะไรนะ
เพราะว่ า มั น สั ม ผั ส กั บ กาย ความสกปรกของ
เสื้อผ้ามันมาจากไหน ถ้ากรุงเทพฯ อาจจะมา
จากอากาศบ้ า ง ถึ ง จะอยู ่ ใ นที่ อ ากาศดี อย่ า ง
ปากช่อง เสื้อผ้าก็ยังสกปรกอยู่ ไม่ใช่สกปรก
เพราะดินฟ้าอากาศ แต่สกปรกเพราะกาย
เพราะฉะนัน้ การทีเ่ ราจะเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ ก็จะต้องเปิดใจกว้าง ยอมรับข้อมูลทั้งหมด
ไม่ใช่รับรู้เฉพาะส่วนที่มันถูกใจเรา หรือแม้แต่คิด
แล้วจะไม่คอ่ ยสบายใจ ก็ตอ้ งกล้าคิด กล้าพิจารณา
กายนี้มันก็เป็นของแค่นี้แหละ ฉะนั้น เรื่องของ
ความรักสวยรักงาม หรือว่าการหลงใหลอยู่กับ
กาย กายหญิงกายชายก็เหมือนกัน ปกติเราจะ
มองกายของเพศที่ เราชอบ โดยเลื อ กก� ำ หนด
เฉพาะส่วนที่ถูกใจ ที่กระตุ้นอารมณ์ที่เราต้องการ
แต่ถ้าเราจะดูแบบนักปฏิบัติธรรม ต้องยอมรับ
ทุกส่วนของกาย ทุกส่วนของกายนี้ จะว่าสวย
เหลือเกิน หล่อเหลือเกินก็ไม่ได้ ส่วนที่สวยก็มี
ส่วนที่ไม่สวยก็มี ส่วนที่กลางๆ ไม่รู้สึกอะไรก็มี
ความคิดอะไรมันก็เปลี่ยนของมันเองไม่ใช่เพราะ
บังคับ เพราะเป็นการรับรู้ในความจริงของกาย
ดูเรื่องน�้ำมูกเป็นต้น เวลานางแบบเขาถ่าย
แบบ มีน�้ำมูกไหลออกมา เขาก็คงไม่ถ่ายหรอก
ไม่ให้ออกหน้าปกวารสาร นิตยสารต่างๆ แต่ว่า
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น�้ ำ มู ก ก็ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกาย ท� ำ ไมเราถึ ง ไม่
ยอมรับรู้ ในส่วนของกายที่ชวนให้รู้สึกรังเกียจ
มีเยอะเหมือนกันนะ ถ้าเรากล้าดู กล้าพิจารณา
นั่ น ก็ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการปฏิ บั ติ การเปิ ด ใจ
กว้าง รับรู้ต่อธรรมชาติทั้งหมด ไม่ใช่รับรู้เฉพาะ
ส่วน เฉพาะแง่มุมที่ตรงกับอารมณ์ที่เราต้องการ
เท่านั้น
ความรู้สึกว่าเรา ว่าของเรา เป็นสิ่งที่เราสร้าง
ขึ้นมา ยึดมั่นอยู่ในกายเป็นระยะๆ ลองสังเกต
ด้วยว่า บางครั้งนี่ไม่รู้สึกเลยว่า เป็นกายของเรา
เป็นของของเรา เวลาเรานัง่ สมาธิ ถ้าจิตสงบแล้ว
เราจะไม่รับรู้ต่อกายเลย แสดงว่าความรู้สึกว่า
เรา ว่าของเรา ไม่ใช่ของตายตัวแน่นอน ที่มีอยู่
ตลอดเวลา บางทีเราก็เพลิน หรือว่าเราก�ำลังฟัง
เพลง หรือดูละคร เป็นความเพลิน ความบันเทิง
ทางโลก อาจจะไม่รู้สึกต่อกายเลย บางทีนั่งดู
ละครดูอะไรเป็นชั่วโมง ก็ไม่รู้สึกเมื่อยเลย เพราะ
จิตใจมันก็อยู่กับสิ่งที่เราก�ำลังดูอยู่ ความรู้สึกว่า
เรา ว่าของเรา จึงไม่ได้เกิดที่กายในเวลานั้น
เวลานั่งสมาธิ อันนี้ก็เป็นประสบการณ์และ
ความรู้สึกทางธรรม ยิ่งลึกซึ้งกว่านั้น คือรู้ตัวอยู่
แต่กายไม่ปรากฏต่อจิตใจในขณะนั้น เพราะฉะนั้น
ความยึดมั่นว่าเราคือกาย ร่างกายเป็นของเรา

ก็ ไ ม่ ป รากฏ เรื่ อ งนี้ จ ะพู ด เป็ น ปรั ช ญา ฟั ง
แบบลึ ก ซึ้ ง ก็ ไ ด้ แต่ ที่ จ ริ ง เป็ น เรื่ อ งธรรมดา
ทุกคนก็ดูได้ ไม่ต้องไปศึกษาพระอภิธรรมอะไร
สังเกตกายตัวเอง มันก็มีข้อมูลให้ดูอยู่ตลอดเวลา
เวทนา ความรู้สึกที่แปรปรวนตามเหตุปัจจัย
เวทนามีสามอย่าง คือสุขเวทนา ทุกขเวทนา
อทุกขมสุขเวทนา คือเวทนาที่เป็นสุข ที่เป็นทุกข์
และที่เฉยๆ พระพุทธองค์เคยให้เหตุผลในการ
พิจารณาเวทนาง่ายๆ ว่า ถ้าตัวเราคือสุขเวทนา
จะต้ อ งมี สุ ข เวทนาตลอดเวลา ถ้ า ตั ว เราคื อ
ทุกขเวทนา ทุกขเวทนาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเรา
มันจะต้องมีทุกขเวทนาตลอดเวลา ความรู้สึกที่ไม่
สุขไม่ทุกข์ก็เช่นเดียวกัน หมายถึงว่า ถ้าเป็นส่วน
หนึ่งของเรานี่ มันจะต้องอยู่ตลอดเวลา นี่ก็คือ
เหตุผล
การที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความ
รู้สึกที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลา นั่นก็เป็นเหตุผล
พิสูจน์ว่า ความรู้สึกว่าสุข ว่าทุกข์ ว่าเฉยๆ ไม่ได้
เป็นตัวเราจริงๆ ถ้าเป็นของเราจริงๆ แล้ว เราก็
ต้องมีอ�ำนาจเหนือความรู้สึก เวลามีความทุกข์
ทุ ก ขเวทนาเกิ ด ขึ้ น เราคงห้ า มมั น ได้ ขอให้ มี
สุขเวทนาดีกว่า แต่เราบังคับไม่ได้ ไม่ใช่ว่าไม่
ต้ อ งการ หรื อ ไม่ ใช่ ว ่ า จะขอสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ช ่ ว ย
ดลบันดาลได้ มันเป็นไปไม่ได้
ความรูส้ กึ ก็มเี หตุปจั จัย ถ้าเราฉลาดในเรือ่ ง
ของเหตุปัจจัยของมัน อาจจะมีส่วนเปลี่ยนได้
ถ้าอยู่ในที่เราไม่ชอบ และก็เกิดความรู้สึกเศร้า
ทุกขเวทนาทางใจเกิดขึ้น ถ้าหากเราใช้โยนิโสมนสิการ จะเปลีย่ นความคิดทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังความ
รู ้ สึ ก ได้ พอความคิ ด เปลี่ ย นไป ความรู ้ สึ ก ที่
เป็นผลของความคิดก็เปลี่ยนได้ บางทีความรู้สึก
ก็เป็นเหตุให้เกิดความคิด พอเราทุกข์ใจ เราก็จะ
คิดในทางลบว่ามันไม่ดี ไม่ดีอย่างนั้น  ไม่ดีอย่างนี้
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เราก็สังเกตความสัมพันธ์
ระหว่าง “ความคิด” กับ
“ความรู้สึก” หรือ “ความ
รู้สึก” กับ “ความคิด” ว่า
ความรู ้ สึ ก ก็ สั ก แต่ ว ่ า สุ ข เวทนาจะมี ไ ด้ ต ลอดเวลา
ก็เป็นไปไม่ได้ อยากจะมีแต่
ความสุขความเจริญตลอด
กาลนาน มั น เป็ น ไปไม่ ไ ด้
มั น จะต้ อ งมี สุ ข มี ทุ ก ข์ มี
เฉยๆ สลับกันไป
พอเราปฏิ บั ติ ธ รรมถึ ง
ขั้ น หนึ่ ง แล้ ว สุ ข เวทนาที่ เ กิ ด ขึ้ น เพราะกิ เ ลส
ทุ ก ขเวทนาที่ เ กิ ด ขึ้ น เพราะกิ เ ลส ก็ จ ะหายไป
แต่ทุกขเวทนาทางกายก็ยังต้องเหลืออยู่ แม้แต่
พระพุทธองค์ก็มีทุกขเวทนาทางกาย ปรากฏอยู่
ในพระสูตร ปีสุดท้ายก่อนที่พระองค์ปรินิพพาน
บางครั้งพระองค์อบรมพระสาวก พอแสดงธรรม
สักระยะหนึ่ง บอกให้พระอานนท์ช่วยเทศน์ต่อ
พระตถาคตปวดหลัง จะไปพักผ่อน นี่แม้แต่พระ
พุทธเจ้าก็ปวดหลัง และถึงเวลาสมควรท่านก็พัก
ผ่อน แต่ท่านก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่า ท่านคือหลัง
หลังเป็นของของท่าน แต่ท่านต้องบริหาร ต้อง
ดูแลหลัง ท�ำตามหน้าที่เท่านั้นเอง ท่านก็ไม่หลง
อยู่กับทุกขเวทนา ให้เกิดเป็นเวทนาทางใจ ความ
น้อยใจ ความกลัว ความกังวล
สัญญา ต้องระวังอัตตา
สัญญาคือความจ�ำได้หมายรู้ อันนั้นก็เป็น
เรื่องความรู้ที่ให้ชื่อกับสิ่งต่างๆ เมื่อเราเจอสิ่งที่
เคยเจอมาก่อน มันจะมีความหมายรู้ว่า อ้อ นั่น
คือนั่น นี่คือนี่ นั่นคือสีขาว นั่นคือสีแดง นั่นคือ
ผู ้ ช าย นั่ น คื อ ผู ้ ห ญิ ง นั่ น คื อ เรี ย บร้ อ ย นั่ น คื อ
ไม่เรียบร้อย อันนี้คือเรื่องของสัญญา แต่สัญญา
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นี่ เราบั ง คั บ ไม่ อ ยู ่ เราต้ อ ง
ระวัง อย่าให้เกิดความรู้สึก
ว่ า เราคื อ สั ญ ญา หรื อ ว่ า
ตัวตนของเรา ศักดิ์ศรีของ
เราขึ้นอยู่กับสัญญา ค�ำว่า
“อัตตาตัวตน” บางทีเราใช้
ค�ำว่า “ศักดิศ์ รี” เราจะเข้าใจ
ชัดขึ้น ศักดิ์ศรีของเราไม่ได้
อยูท่ กี่ าย ศักดิศ์ รีของเรา ไม่ได้
อยู่ที่เวทนา ศักดิ์ศรีของเรา
ไม่ได้อยู่ที่สัญญา
สั ญ ญานี่ มั น เป็ น สิ่ ง ที่
เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกัน ท�ำให้นึกถึง
ตอนเรียนหนังสือ ตอนวัยรุ่น ไปดูภาพยนตร์
เรื่ อ งหนึ่ ง เป็ น เรื่ อ งผู ้ ห ญิ ง คนหนึ่ ง ไปอยู ่ ที่
เบอร์ลิน ที่เยอรมัน ช่วงก่อนสงครามโลกครั้ง
ที่สอง แล้วก็มีฉากหนึ่งที่ติดอยู่ในความทรงจ�ำ
ของอาตมา ฉากนี้ เริ่ ม ด้ ว ยเด็ ก ผู ้ ช ายผมขาวๆ
หน้าตาดี ร้องเพลง ในการร้องเพลงนี้ เสียงมัน
บริสุทธิ์ เหมือนเสียงของเทวดา นางฟ้า เรามี
ความรู้สึกที่ดีมาก น่ารัก จากนั้นกล้องนี้จะซูม
ออกๆ เราจึงได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นว่า เด็กคนนี้แต่งตัว
อยู่ในเครื่องแบบเยาวชนของฮิตเลอร์ แล้วคน
รอบข้างที่นั่งฟังการร้องเพลง เป็นพวกนาซี  พวก
เอสเอส เกสตาโป ซึ่งแต่งตัวในเครื่องแบบของ
ทหารหน่วยต่างๆ
พอกล้องซูมออกๆ เสียงของเด็กยังบริสุทธิ์
เหมือนเดิม เด็กก็หน้าตาดีเหมือนเดิม...แต่ว่า
เพราะมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ความรู้สึกเราเปลี่ยน
เพราะเราก็รู้ว่า นาซีเป็นพวกที่ถือว่า คนผิวขาว
เป็นเผ่าเจ้านาย มีสิทธิ์ที่จะปกครองทั้งโลก เป็น
เพราะผิวขาว โดยเฉพาะคนผิวขาวผมขาวก็ถือว่า
เป็นสุดยอดของเผ่าผิวขาว ฉะนั้น ที่เขาชื่นชม
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การร้องเพลง เพราะเขาถือว่า เขาคือผู้ที่สูงที่สุด
ในโลก เขามีสิทธิ์ เขาควรจะรุกราน เขาควรจะ
ยึดอ�ำนาจของโลกทั้งโลก ฉะนั้น พอเรามีความรู้
อย่างอืน่ สัญญาอย่างอืน่ มาผสมกับสัญญาดัง้ เดิม
ที่ เ มื่ อ เห็ น เฉพาะหน้ า ของเด็ ก ปากของเด็ ก
ที่ก�ำลังร้องเพลง ความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไป
อาตมาก็ ไ ด้ ข ้ อ คิ ด จากภาพยนตร์ เรื่ อ งนี้
ตั้งแต่นั้นว่า หลายสิ่งหลายอย่างที่เรามอง มอง
แล้วก็มีความรู้สึกว่าชอบ หรือไม่ชอบ เราก�ำลัง
ซูมเข้าหรือซูมออก บางทีพูดว่าชอบมาก มัน
เป็นไปได้ไหมว่า เราดูเฉพาะจุด ถ้าเรามีความ
รู ้ ม ากขึ้ น เหมื อ นซู ม ออก ข้ อ มู ล เพิ่ ม มากขึ้ น
ความรู้สึกอาจจะเปลี่ยนแปลงไป ความรู้สึกยินดี
หรือยินร้าย เพราะเราดูในบริบท ซึ่งเราดูอะไรๆ
บางทีเราก็ไม่รู้ว่า บริบทเหล่านี้มันแคบเกินไป
หรือว่ากว้างเกินไปไหม หรือพอดีไหม มันเป็น
ความไม่แน่นอนของสัญญา
สัญญานี่ เกิดจากสิ่งแวดล้อม เกิดจากอะไร
ต่ออะไรหลายอย่าง อย่างค�ำว่าเรียบร้อยหรือ
ไม่เรียบร้อย สุภาพหรือไม่สุภาพ มันไม่ใช่กฎ
ตายตัวของธรรมชาติ เกิดเพราะสิ่งแวดล้อมของ
เราตั้งแต่เด็ก วัฒนธรรมที่บ้านเรา ในประเทศ

ของเรา สิ่งที่คนไทยอาจจะถือว่าเรียบร้อย คน
ประเทศอื่นอาจจะถือว่าไม่เรียบร้อย สิ่งที่เขา
ถือว่าเรียบร้อย เราอาจจะว่าไม่เรียบร้อย เพราะมัน
ไม่มีกฎตายตัวของธรรมชาติว่ามนุษย์ต้องอย่างนี้
มันจึงจะเรียบร้อย ถ้าอย่างนั้นไม่เรียบร้อย มัน
เป็นเรื่องของสัญญา
ฉะนั้น ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเรา เป็น
ของเรา เราบอกว่า อย่างนี้ไม่ได้ มันไม่เรียบร้อย
เลย ทีนี้เราจะต้องท�ำอย่างไร จะต้องรู้ว่า นี่ก็
คือสัญญา สัญญานี่มันอาจจะถูกก็ได้ ไม่ถูกก็ได้
แต่ว่าเราต้องยอมรับว่า มันไม่ใช่กฎตายตัวของ
ธรรมชาติ เป็นข้อตกลงกันอยู่ในกลุ่มของเรา
ในครอบครัวของเรา ในสังคมของเรา การที่รู้ว่า
สักแต่ว่าสัญญานั้น ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องท�ำ
ตามก็ได้ หรือไม่ต้องสนใจมัน เราก็สนใจเหมือน
กัน แต่เราก็รู้เท่าทัน เราอย่าให้มีความรู้สึกว่าเรา
ว่าของเรา เกิดขึ้นอยู่ตอนนั้น มีค�ำว่าเรา ของเรา
เมื่อไหร่ ยุ่งทันที
สังขาร มีทั้ง กุศล - อกุศล
เรื่องของสังขารขันธ์ ความคิด ความเชื่อ
ความอะไรทัง้ หลายก็เหมือนกัน ล่าสุดเมือ่ ไม่กวี่ นั
ทีแ่ ล้ว  ไปโรงเรียน  นกั เรียนก็ถามอาตมาเรือ่ งทีเ่ ด็ก
เขาวาดรูปเป็นเศียรของพระพุทธเจ้า กับร่างกาย
ของอุลตร้าแมน ว่ามีความรู้สึกอย่างไร คือพระ
พุทธเจ้าท่านเคยตรัสไว้กับพระสาวกว่า ถ้าหาก
ว่ามีใครใส่ร้ายพระพุทธศาสนา หมายถึงพระ
ธรรมวินัย หรือพระตถาคตเอง ไม่ว่าโดยเจตนา
ร้ายหรือไม่ก็แล้วแต่ ข้อแรกก่อนอื่นคือ “อย่า
โกรธเขา” เพราะถ้าหากว่ามีใครออกมาปกป้อง
พุทธศาสนาเพราะโกรธนี่ก็ผิดหลักพุทธศาสนา
ไม่ ป ้ อ งกั น พุ ท ธศาสนาแล้ ว ผู ้ ที่ โ กรธใครใน
นามของพระพุทธศาสนา ย่อมเป็นผู้ที่มีส่วนใน
การท�ำลายพุทธศาสนามากกว่า
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ฉะนั้นเราก็ถือว่าที่เขา
ท�ำอย่างนี้ ก็เป็นไปตามเหตุ
ตามปั จ จั ย ของเขา ถื อ ว่ า
เป็นกรณีศึกษา เราถือว่า
มันเหมาะสมหรือไม่ หลาย
คนว่าไม่เหมาะสม  ไม่เคารพ
ด้ ว ยเหตุ ผ ลอะไร ลอง
อธิบายดูสิว่า ไม่เหมาะสม
เพราะอะไร  บางทีคนทีโ่ กรธ
ทีส่ ดุ อะไรทีส่ ดุ แล้ว  ไม่คอ่ ย
มีเหตุผลเท่าไร นักเรียนก็
เล่าว่า เด็กคนนี้กลายเป็น
ฮี โร่ ข องเขา ถ้ า ผู ้ ใ หญ่ มี
ปฏิกิริยาที่ใช้อารมณ์ ไม่ใช้เหตุผล พวกวัยรุ่น
ด้วยกัน บางทีก็จะเข้าข้างคนที่ท�ำอะไรที่ผู้ใหญ่
ไม่ชอบ เราก็ต้องมีเหตุผล (อันนี้ก็เป็นธรรมดา)
เราอุปมาอย่างนี้ สมมติว่าเราวาดรูปของผู้
ที่เราเคารพนับถือ เช่นคุณพ่อคุณแม่ ถ้าเอาศีรษะ
ของพ่อแม่ แล้วร่างกายก็วาดเป็นรูปโป๊ อนาจาร
จะรับได้ไหม เพราะอะไร จะเป็นความคิดสร้าง
สรรค์ได้ไหม ก็บอกว่ามันไม่เหมาะสม ไม่เหมาะ
สมอย่างไร พระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดา เป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว และก็เป็นผู้ท่ีเคยมีจริง
ส่วนอุลตร้าแมนนี่  เป็นเรื่องที่เขาคิดขึ้นมา ไม่ใช่
ของจริง แล้วก็เป็นผู้ที่มี special power อย่าง
น้อยก็ฉายแสงฆ่าคน ฆ่าศัตรู ก็เป็นอันว่าอุลต
ร้าแมนก็คือฆาตกรสิ เพราะว่าเป็นผู้ที่ฆ่าศัตรูได้
แล้ ว การที่ จ ะเอาพระศาสดา ที่ ส อนเรื่ อ ง
ความไม่เบียดเบียน ความเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณ ไปต่อกับร่างกายของฆาตกร มัน
ก็ไม่เข้า มันก็ไม่เหมาะสม เหมือนกับเราเอาสิ่งสูง
กับสิ่งต�่ำมาอยู่ด้วยกัน ถ้ามองในแง่ศิลปะ การ
เอาสิ่งที่ต่างกันเข้ามาอยู่ด้วยกัน มันก็กระตุ้น
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ความรู ้ สึ ก ซึ่ ง ศิ ล ปิ น สมั ย
ใหม่เขาชอบท�ำอย่างนั้น
แต่ถามว่า ในเมื่อเรา
ต้ อ งการให้ พ ระพุ ท ธรู ป
เป็นสัญลักษณ์ เป็นวัตถุ
ที่ช่วยสื่อความหมายแห่ง
พระคุ ณ ๓ คื อ มหา
ปัญญาธิคุณ มหาบริสุทธิคุณ และมหากรุณาธิคุณ
ถ้าเราปล่อยให้ท�ำเป็นรูป
นั้น รูปนี้ ความรู้สึกของ
เราก็ จ ะเปลี่ ย นแปลงไป
มั น ก็ มี ผ ลกระทบ พระ
พุทธรูปก็ไม่สามารถเป็นพระพุทธรูปในความ
หมายดั้งเดิมของเราได้
ส�ำคัญคือเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เราก็
พูดให้เหตุผลว่า เราไม่เห็นด้วยอย่างไร บางที
เราก็จะเปรียบเทียบว่า ถ้าเด็กคิดว่ามันเท่ดี เอา
เศียรของพระพุทธรูปกับร่างกายของการ์ตูนมา
อยู่ร่วมกัน ใช่ แต่ถ้าเป็นอย่างอื่น อย่างที่ยก
ตัวอย่าง ถ้าเป็นศีรษะของคุณพ่อคุณแม่ ต่อกับ
รูปที่น่าเกลียด แล้วมันจะดีไหม ท�ำไมจึงไม่ดี
จะยอมรับไหมว่ามันเป็นเรื่องของศิลปะ หรือ
ไม่ยอมรับเพราะอะไร
บางที เรื่ อ งนี้ เ กิ ด ขึ้ น มั น ก็ ดี ใ นแง่ ที่ ท� ำ ให้
เราได้ ม าท� ำ ความเข้ า ใจกั น ท� ำ ไมเราถึ ง ต้ อ งมี
พระพุทธรูป เราควรจะรักษาไว้อย่างไรจึงจะดี
ความงมงายในพระพุทธรูปมีไหม ความเข้าใจ
ผิ ด ในพระพุ ท ธรู ป มี ไ หม มั น ก็ เ ป็ น กรณี ศึ ก ษา
เป็นโอกาสที่จะพูดคุยท�ำความเข้าใจกัน บางที
พอพูดถึงเรื่องศาสนา คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสนใจ
แต่พอมีเรื่องที่คนตื่นเต้น ก�ำลังมีอารมณ์กันอยู่
ก็เป็นโอกาสดีที่จะท�ำความเข้าใจกันได้
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ละอัตตาเพื่อเจริญปัญญา
ความคิด ความชอบ ความไม่ชอบ ความ
เห็นควรเห็นไม่ควร สิ่งเหล่านี้ ถ้าเกิดความรู้สึก
ว่าเรา ว่าของเรา ศาสนาของเรา ประเทศชาติ
ของเรา อะไรอย่ า งนี้ การที่ จ ะท� ำ หน้ า ที่ ที่
เหมาะสมต่อพระศาสนานี่ไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะ
มีอารมณ์รัก มีอารมณ์ต้องออกมาป้องกัน บางที
ก็ออกมาเป็นทางตรงกันข้าม เพราะขาดปัญญา
ท�ำอะไรเพือ่ ประเทศชาติ บางทีกท็ ำ� ให้เกิดความ
วุ่นวายเหมือนกัน เพราะเอาอารมณ์เป็นที่ตั้ง
ไม่เอาปัญญาเป็นที่ตั้ง เขาเข้าใจว่าหากมีอารมณ์
เศร้าหมองในนามของสิ่งที่ดี จะไม่มีโทษ แต่ที่
จริงแล้ว มีอารมณ์เศร้าหมองเมื่อไหร่ ไม่ว่าด้วย
การอ้างสิง่ สูง สถาบันหลักของประเทศ ถ้าอารมณ์
เศร้าหมอง ถ้ามีความรู้สึกว่าเรา ว่าของเรา
อย่างรุนแรง ยุ่งทั้งนั้น
ผู้ที่จะปกป้องสถาบันได้ดี คือผู้ที่บริหาร
อารมณ์ตัวเองได้ดี ผู้ที่ระมัดระวัง ไม่ให้มีความ
รู้สึกว่าเรา ว่าเขา ว่าของเรา เราดี เขาชั่ว เราถูก
เขาผิด ถ้าความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้น ก�ำเริบแล้ว
ไม่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ผลดี เ ลย พระพุ ท ธองค์ จึ ง ให้ เรา
สังเกต สังเกตประสบการณ์ ก็คือ สังเกตกาย
ใจของตั ว เอง สั ง เกตขั น ธ์ ๕ คื อ ร่ า งกาย คื อ
ความรู้สึก คือความจ�ำได้หมายรู้ คือความคิด
ในทางที่ดี และในทางที่ไม่ดี หรือว่ากุศลธรรม
และอกุศลธรรม

ท�ำความดีโดยไม่ต้องมีอัตตา
“สังขารขันธ์” แปลว่า สิ่งที่ปรุงแต่งให้
จิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นบุญเป็นบาปต่างๆ
ความเชื่อ คุณธรรมต่างๆ อยู่ในสังขารขันธ์ กิเลส
ทั้งหลายอยู่ในสังขารขันธ์ แม้แต่ความดี ถ้าเรา
เกิดความรู้สึกยึดมั่นว่าเรา ว่าของเรา แม้ในสิ่งที่ดี
มันก็จะเป็นปัญหา เราก็ต้องพยายามท�ำความดี
โดยไม่เกิดอัตตาตัวตน เราเป็นคนดี เราก็ต้อง
เจริ ญ กุ ศ ลธรรม โดยไม่ ต ้ อ งถื อ ว่ า เราเป็ น
เจ้าของมัน ไม่อย่างนั้น ถ้าคนกล่าวหาว่า เราเป็น
คนอย่างนัน้ อย่างนี้ จะทุกข์มาก คนทีย่ ดึ มัน่ ว่าเป็น
คนดี ถ้าใครกล่าวหาว่าเป็นคนไม่ดี จะทุกข์มาก
เราภูมิใจว่า เราเป็นคนไม่เห็นแก่ตัว เขาหาว่าเรา
เห็นแก่ตัว เราก็ทุกข์
เพราะฉะนั้น แม้แต่ความดี อย่าเป็นเจ้าของ
มันดีกว่า สิ่งที่ไม่ดี เราก็ค่อยๆ จัดการ สิ่งที่ดีเรา
ก็ค่อยๆ พัฒนา แต่พระพุทธองค์บอกว่า ให้เห็น
ใช่ไหมว่า เกิดความรู้สึก ว่าเรา ว่าของเราขึ้นมา
นี่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา ด้วยอวิชชา ด้วยตัณหา
แล้วก็ท�ำให้เป็นทุกข์ทุกที ถึงแม้ว่าสิ่งที่ยึดมั่นว่า
เรา ว่าของเรา ไม่ใช่ของเสียหาย แม้แต่ในสิ่งที่ดี
ถ้าเรายึดมั่นแล้วก็วุ่นวายทันที วุ่นวายในลักษณะ
ที่ไม่จ�ำเป็นต้องวุ่นวาย ถ้าเรารู้จักท�ำหน้าที่ด้วย
การปล่อยวาง ปล่อยวางอะไร...ไม่ได้ปล่อยวาง
ตัวหน้าที่ แต่ปล่อยวางกิเลสทีจ่ ะเกิดขึน้ ระหว่าง
การท�ำหน้าที่

จริงหรือไม่ ที่ทุกวันนี้ หลายคนท�ำงาน
เอาหน้าเป็นตัวตั้ง มิใช่ท�ำงานเอางานเป็นตัวตั้ง
ตั้งต้นแบบตน
หรือ
ตั้งต้นแบบงาน
ตั้งต้น ออกหน้า อัตตา ตัวตั้ง		
ตั้งตัว พลัง เอางาน เป็นใหญ่
ตั้งหน้า ตั้งตา ตั้งตน ก่อนใคร		
ตั้งงาน ตั้งใจ ไต่ตน พ้นเอยฯ

ปปัญจา

ชวนอ่าน

อภิธรรม
ความพ้ นทุกข์

พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล

เพื่ อ

ค�ำว่า  “พระธรรมวินัย”  ที่หลายๆ ท่านเคย
ได้ยนิ มาบ่อยๆ นัน้ เป็นค�ำจ�ำกัดความ ของ ๑. พระ
ธรรม คือ พระสูตรและพระอภิธรรม และ ๒. พระ
วินัย ที่พระพุทธเจ้าเป็นองค์แสดง และบัญญัติ
ไว้ด้วยพระองค์เอง ต่อมาหลังจากที่พระองค์
เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว พระอรหันตเถระ
ทั้งหลาย ได้ร่วมกันท�ำสังคายนา และจารึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร จัดให้เป็นหมวดหมู่เป็นนิกาย
เป็นปิฎก เพื่อสะดวกง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้ แต่
อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

พระสูตร เป็นธรรมะค�ำสอนชนิด “ยถานุโลมสาสนะ” คือค�ำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน
หรือบอกกล่าวอนุโลมคล้อยไปตามสถานะจิตใจ
ของชาวโลกแต่ละท่าน ซึ่งมีพื้นฐานทางบุญบาป
มาไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากัน อันเป็นเหตุให้มีความ
พร้อมในการฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัส ว่าเข้าใจ
และเข้าถึงหรือไม่
พระวินยั เป็นค�ำสอนชนิด “ยถาปราธสาสนะ”
คื อ เป็ น บทบั ญ ญั ติ ท างด้ า นความประพฤติ ข อง
นั ก บวชในพระพุ ท ธศาสนา ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ไ ปตาม
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ฐานานุโทษทุกบท ความผิดใดสมควรแก่โทษ หรือ
อาบัติขั้นไหน ก็จะทรงก�ำหนดให้เป็นไปตามนั้น
ทั้งนี้โดยมีการค�ำนึงถึง การเสื่อมศรัทธาของผู้
พบเห็น และทราบถึงต้นเหตุที่นักบวชกระท�ำ
เป็นหลักส�ำคัญ
กล่าวง่ายๆ ก็คือว่า พระองค์ทรงบัญญัติ
พระวินัยไว้นั้น โดยมีการระบุโทษต่างๆ หนักบ้าง
ปานกลางบ้าง เบาบ้าง ก็เพื่อป้องกันพฤติกรรม
ของนักบวชในพระพุทธศาสนา เนื่องจากมีผลต่อ
ศรัทธา ต่อค�ำสอนของพระองค์ เพราะว่าหาก
ชาวโลก ไม่มคี วามเชือ่ ในค�ำสอน หรือไม่ประพฤติ
ปฏิบัติตามค�ำสอนของพระองค์ ก็จะไม่มีวันที่จะ
พ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอน
พระองค์ทรงค�ำนึงถึงประเด็นส�ำคัญนี้ จึงได้
มีการบัญญัติพระวินัยพร้อมการระบุโทษไว้เสร็จ
สรรพ เมื่อนักบวชในพระพุทธศาสนาปฏิบัติตาม
พระวินัยไซร้ สิ่งดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึ้น ชาวโลก
จะไม่เสื่อมศรัทธา ชาวโลกจะมีความเชื่อมั่นใน
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ผ่านนักบวชในพระพุทธ
ศาสนา ผู้ซึ่งมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตรงตาม
พระบัญญัติ
พระอภิธรรม เป็นค�ำสอนชนิด “ยถาธมฺมสาสนะ” ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าไปตาม
สภาพความจริ ง ทุ ก ประการ เป็ น ธรรมะสาย
ปรมัตถ์ เป็นข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับปรมัตถ์ อัน
เป็นธรรมะสายสภาวะปรมัตถ์ กล่าวคือ รูปนาม
ขั น ธ์ ๕ ซึ่ ง เป็ น สภาวะที่ เ กิ ด ดั บ ๆ ตามเหตุ
ตามปัจจัยของตนๆ อยูเ่ นืองๆ ซึง่ ปรมัตถ์ดงั กล่าว
นี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์เป็นอย่างยิ่ง
ที่ จ ะให้ ช าวโลกได้ รั บ รู ้ ถึ ง ขั้ น เข้ า ถึ ง หรื อ บรรลุ  
อั น เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ความพ้ น ทุ ก ข์ ไ ปตาม
ล�ำดับๆ ที่เรียกว่า บรรลุธรรม ในระดับต่างๆ

อาทิ ได้ฌาน คือมีสมาธิในระดับต่างๆ ได้
วิปัสสนาญาณ คือ สามารถรู้ภาวะเกิดดับเป็นต้น
ของรูป และ นาม ได้มรรค ผล คือสามารถก�ำจัด
ปิดเส้นทางการเกิดขึ้นของกิเลสต่างๆ ไปตาม
ล�ำดับ จนถึงที่สุด คือปิดกั้น ตัดการเกิดขึ้นของ
กิเลสต่างๆ ได้อย่างสิ้นเชิง โดยมีการรับรู้พระ
นิพพานเป็นอารมณ์ไปพร้อมๆ กันอย่างแน่วแน่  
มัน่ คงเป็นการยากอย่างสูงสุด  ทจี่ ะรูไ้ ด้วา่ นัน่ เป็น
สิ่งมีจริงในโลก หากไม่รู้รายละเอียด หรือข้อมูล
ที่เกี่ยวกับปรมัตถธรรมดังกล่าว โดยการศึกษา
เรียนรู้พระอภิธรรมมาก่อน
การเรียนรู้พระอภิธรรมนั้น แม้จะเป็นการ
เรียนผ่านบัญญัติ แต่ว่าเป็นการเรียนรู้ที่จ�ำเป็น
จะต้องอาศัยการเรียนรู้ผ่านบัญญัติ เช่นเดียวกับ
การเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ในโลกแห่งการเรียน
รู ้ ทุ ก แขนง ซึ่ ง การเรี ย นรู ้ ห รื อ การสื่ อ สารให้ รู ้
นั้น มีสองประเภทด้วยกัน  คือ ๑. กายวิญญัติ
การเรียนรู้ด้วยกิริยาอาการท่าทางต่างๆ และ
๒. วจีวิญญัติ การเรียนรู้ด้วยเสียง เช่นเสียงพูด
เป็นต้น
การเรี ย นรู ้ บั ญ ญั ติ ต ่ า งๆ ที่ เรี ย กว่ า พระ
อภิธรรมนัน้ เป็นการเรียนเพือ่ รูส้ ภาวะ หรือความ
จริงของสิ่งที่เกิดดับหรือรูปนาม เป็นการเรียน
ให้รู้ในเบื้องต้นว่า นาม คืออะไร รูป คืออะไร
ทั้งสองมีลักษณะอย่างไร ต่างกันหรือเหมือนกัน
อย่างไร อันจะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติเพื่อเข้าถึง
ปรมัตถ์อันเป็นความจริงแท้
บัญญัติทางพระอภิธรรมนั้น เป็นบัญญัติ
ที่เป็นบรรทัดฐานที่ดีเยี่ยมต่อปรมัตถ์ เพราะว่า
เป็นภาษาที่สื่อสารได้ตรงประเด็น ตรงต่อความ
เป็นจริงมากกว่า หรือมากที่สุดนั่นเอง

ธรรมสากัจฉา
อญฺญฺตโร ภิกฺขุ

ชาวพุทธยุคนี้ ควรศึกษาปิฎกไหน
จึงเกื้อกูลแก่การเจริญสมถวิปัสสนา
กราบเรียนถามครับ ชาวพุทธในยุคนี้ควรศึกษา น�ำมาปฏิบัติให้มากที่สุด เท่าที่จะสามารถศึกษา  
ค� ำ สอนปิ ฎ กไหน ที่ จ ะเกื้ อ กู ล ในการปฏิ บั ติ เรียนรู้และทรงจ�ำไว้ได้
อบรมเจริญสมถวิปัสสนา
เจริญพร อุบาสก ผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัย
ผู้ใคร่ในการปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นจากทุกข์
พระวินัย เปรียบเหมือนรากแก้วของพระ
ศาสนา พระสูตร เปรียบเหมือนกิ่งก้าน ดอก ใบ
และผลของต้ น ไม้ พ ระศาสนา พระอภิ ธ รรม
เปรียบเหมือนแก่นของพระศาสนา
ทั้ง ๓ ปิฎก คือ ค�ำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งควรจะต้องศึกษาให้ครบ
ถ้วน แต่ค�ำสอนก็มีมากเหลือล้น เกินกว่าผู้คน
ในยุคนี้จะสามารถศึกษา เรียนรู้ ทรงจ�ำไว้ได้ทั้ง
หมด และอาจจะตายเสียก่อน ก่อนที่จะศึกษา  
เรียนรู้ ทรงจ�ำไว้ได้ทั้งหมดก็ได้ จึงควรจะศึกษา
เรียนรู้และทรงจ�ำ ท�ำความเข้าใจในส่วนที่ส�ำคัญ
พระไตรปิฎก
และจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินชีวิต และจ�ำเป็นต่อการ

38

เบื้องต้น หากไม่เข้าใจสภาวธรรมเสียก่อน  
ก็จะยึดมั่น และเห็นผิดได้ว่า มีเรา ของเรา หรือ
ตัวตนของเราจริงๆ ในการศึกษาและปฏิบัติธรรม
เพราะฉะนั้ น จึ ง ควรเริ่ ม จากการศึ ก ษาพระ
อภิธัมมัตถสังคหะเสียก่อน และคัมภีร์ที่เกื้อกูล
แก่การปฏิบัติ ตามล�ำดับดังนี้
๑. คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะและวิภาวินี
ฎีกา
๒. คัมภีร์วิสุทธิมรรคและปรมัตถมัญชุสามหาฎีกา
๓. คัมภีร์เนตติปกรณ์และอรรถกถา ฎีกา
๔. คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคและอรรถกถา
ถ้าศึกษาตามล�ำดับคัมภีร์เหล่านี้แล้ว จะได้
หลั ก การในการปฏิ บั ติ แ ละมี เ ครื่ อ งตรวจสอบ
ค�ำสอนทีถ่ กู ต้องหรือผิด แล้วค่อยศึกษาพระสูตร
หรือ พระอภิธรรมปิฎก ก็เพือ่ ปรับจิต ปรับอินทรีย์
เป็นการเปลี่ยนอารมณ์ และเพื่อความเป็นพหูสูต
ยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะเกื้อกูลแก่การปฏิบัติด้วย ส่วนพระ
วินัยนั้น เป็นเรื่องของพระภิกษุโดยตรง ผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดกับพระภิกษุก็ควรศึกษาไว้
จะได้ปฏิบตั ติ นได้ถกู ต้อง ไม่ทำ� ผิดต่อพระภิกษุและ
เป็นการช่วยรักษาพระศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย

แต่ถ้าหากเป็นพระภิกษุ ก็ต้องเน้นศึกษา
พระวินัยให้แม่นย�ำและชัดเจนไปด้วย ในขณะ
เดี ย วกั น เพราะเป็ น เครื่ อ งด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของ
พระภิกษุ   เป็นเครื่องหมายแสดงถึงอัธยาศัยว่า
แตกต่างจากคฤหัสถ์โดยสิ้นเชิง  ไม่ว่าจะเป็นการ
ขบฉัน จ�ำวัด แต่งตัว อิริยาบถ ที่อยู่อาศัย การ
ใช้สอยปัจจัย ๔ ฯลฯ  ซึ่งจะต้องมีความแตกต่าง
ไปจากคฤหัสถ์ ตามพระวินัยบัญญัติ
ถ้าเน้นปรมัตถธรรมมาก จะมีผลเสียอย่างไร
หากได้ศกึ ษาคัมภีรท์ งั้ ๔  ดังกล่าวตามล�ำดับ
ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง ก็จะไม่ไปยึดมั่นถือมั่น
ในปิฎกใดปิฎกหนึ่ง หรือไม่ไปเน้นธรรมะอย่างใด
อย่ า งหนึ่ ง เพราะเข้ า ใจแนวทางปฏิ บั ติ และ
มีปัญญาแยกแยะออกว่า อะไรเป็นปรมัตถธรรม  
อะไรเป็ น บั ญ ญั ติ อะไรเป็ น อารมณ์ ข องสมถภาวนา อะไรเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาภาวนา
เพราะมีตัวอย่าง มีแบบอย่างในพระไตรปิฎก
และอรรถกถามากมาย จะไม่ไปทะเลาะกับใคร
หรือไม่ไปต�ำหนิตเิ ตียนใครด้วยอกุศลจิตว่า คนนัน้
ส�ำนักนัน้ ครูบาอาจารย์นนั้ ปฏิบตั ผิ ดิ เพราะปฏิบตั ิ
ไม่เหมือนกับของตน ตนเองปฏิบัติถูก เข้าใจถูก
อยู่ฝ่ายเดียว
เช่นนีเ้ ป็นอุปกิเลสหลายอย่าง  เรียกว่า  มกั ขะ
ลบหลู่คุณผู้อื่น,  ปลาสะ ตีเสมอ (ท่านอรรถกถาจารย์ ท่านฎีกาจารย์ มีคุณยิ่งกว่าคนในยุคนี้มาก
นัก), สาเถยยะ โอ้อวดว่าตนปฏิบัติถูก, อติมานะ
ดูหมิน่ ผูอ้ นื่ ว่าปฏิบตั ผิ ดิ , มทะ มัวเมาว่าตนเท่านัน้
ที่ปฏิบัติถูก คนอื่นเห็นผิดหมด เป็นต้น
ถ้าศึกษาพระปริยัติสัทธรรมด้วยความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง และปฏิบัติสัทธรรมถูกต้อง มีแต่ควรที่
จะเมตตา มีแต่ควรที่จะกรุณาที่พบเห็น ได้ยินคน
ที่มีความเห็นผิด ปฏิบัติผิดไปจากพระธรรมค�ำ
สอนของพระพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสาวก  

๔๙

สมัยพุทธกาล มีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ได้บรรลุธรรม
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ร่างของท่านที่เคยสวยสดงดงาม หาผู้เปรียบได้
ยากในอดีต เปรียบเทียบกับปัจจุบัน ที่เสื่อมโทรม
จนไม่ น ่ า ทั ศ นา จนทั่ ว ร่ า งกาย ได้ ค วามปี ติ
ปราโมทย์ ที่เห็นจริงตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ผู้เป็นสัจจวาที ตรัสวาจาจริง เที่ยงแท้ ไม่มีแปร
เป็นอื่น จนในที่สุดก็บรรลุความเป็นพระอรหันต์
การพิจารณาอารมณ์เช่นนี้ เป็นวิปสั สนาของ
ท่าน มีแต่เรือ่ งบัญญัตทิ งั้ นัน้ ในอาการของร่างกาย
แต่ท่านมิได้หลงงมงาย ท่านรู้ว่าภายใต้ผม เนื้อ
หนัง หน้าอก สะโพก นิว้ มือ ฯลฯ เหล่านัน้ ทีเ่ ปลีย่ น
แปลงไป ก็เพราะมีรูปธรรมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง  
เกิดดับนั่นเอง เมื่อพิจารณารูปไป จนเห็นแจ้ง
ประจักษ์ ก็ย่อมจะเห็นนามขันธ์ด้วย เพราะรูปก็
ต้องอาศัยนาม นามก็ต้องอาศัยรูป โดยเฉพาะ
เห็นนามที่ก�ำลังพิจารณารูปนั่นแหละ ท�ำให้ท่าน
หยั่งลงสู่วิปัสสนา เห็นแจ้งนามรูป รู้ชัดปัจจัยของ
นามรูป เห็นไตรลักษณ์ของนามรูป เบื่อหน่าย
คลายก�ำหนัด สลัดคืนนามรูปและกิเลสทั้งหลาย  
และหลุดพ้นจากกิเลสที่ยึดถือในอุปาทานขันธ์  ๕
ในที่สุด

ไม่ควรจะมุ่งโจมตีกันด้วยอกุศลจิต เพียงเพื่อจะ
แสดงตนให้ปรากฏ  จะท�ำให้เข้าข่ายมหิจฉตา (มัก
มาก แสดงคุณของตนเองให้ปรากฏ แม้มีอยู่จริง)  
และปาปิจฉตา (ปรารถนาลามก แสดงคุณที่ไม่มี
อยู่จริง เหมือนกับมีอยู่จริงๆ)
แต่ควรที่จะให้โอกาส  และพร้อมที่จะชี้แจง
แสดงเหตุ ผ ล ปรารถนาให้ ผู ้ ที่ มี ค วามเห็ น ผิ ด
เหล่านั้น กลับจิตกลับใจมาเป็นสัมมาทิฏฐิ ให้มี
ความเห็นที่ถูกต้อง ปฏิบัติได้ถูกต้อง หวังความ
สามัคคีในหมู่ชาวพุทธ ผู้มีความจงรักภักดีต่อ
พระรัตนตรัย มีพระรัตนตรัยเป็นเบื้องหน้า  ไม่ใช่
ตั้งตนเป็นศาสดา หรือมีครูบาอาจารย์เป็นศาสดา
ตัวอย่างของผู้ที่พิจารณาบัญญัติแล้วบรรลุ
ธรรมในพระไตรปิฎก อรรถกถา มีมากมาย  ไม่หลง
งมงายอย่างคนในยุคนี้ ทีม่ งุ่ เน้นปรมัตถธรรม กลัว
ความเป็นอัตตาด้วยสักกายทิฏฐิและสีลัพพตปรามาสที่แฝงมาอย่างแยบยล
ตัวอย่างเช่น ท่านพระนางอัมพปาลีเถรี ผูเ้ คย
เป็นหญิงโสเภณีในอดีต หลังจากพระเถระผู้เป็น
พระอัมพปาลีเถรี อดีตนางคณิกา หรืออัมพปาลี
บุตรได้ให้ค�ำแนะน�ำ  ท่านก็เข้ามาบวช ได้ศึกษา ผู้เห็นธรรมด้วยการเจริญวิปัสสนา โดยการพิจารณา
ที่อาศัยบัญญัติเป็นอารมณ์
พระธรรมจนเข้าใจดีแล้ว ท่านน้อมพิจารณาเรือน
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พระนาคสมาลเถระเห็นหญิงที่ก�ำลังฟ้อนร�ำ
อยู่กลางถนน เคล้าด้วยเสียงดนตรี ท่ามกลาง
ประชาชนทีม่ งุ ดูกนั ได้ความสลดใจ เพราะเห็นเป็น
เพียงร่างกระดูกที่ร้อยรัดด้วยเส้นเอ็น ก�ำลังเยื้อง
กราย ส่ายไหวไปตามจังหวะดนตรี ด้วยอ�ำนาจของ
ธาตุลม หาสาระอะไรมิได้ แล้วหยั่งลงสู่วิปัสสนา
บรรลุเป็นพระอรหันต์ในกลางถนนนั่นแหละ
พระภิกษุเห็นดอกบัวทองทีเ่ หีย่ วไป บางท่าน
เห็นดอกบัวที่สดสวย แต่ถูกถอนขึ้นมาวางไว้บน
บก ต้องกับแสงแดด ไม่นานก็เหี่ยวไป บางท่าน
เห็นพยับแดด บางท่านเห็นต่อมน�้ำที่ผุดขึ้นแล้ว
แตกดับไป บางท่านเห็นใบไม้เหลืองที่ก�ำลังร่วง
หล่น ฯลฯ  แล้วพิจารณาเห็นความแปรปรวน ความ
ไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้น แล้วน้อมมาที่อัตภาพนี้
ว่าไม่มีอะไรแตกต่างกัน หยั่งลงสู่ไตรลักษณ์ ก็
บรรลุเป็นพระอรหันต์บ้าง บรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าบ้าง มากมายนับจ�ำนวนไม่ได้
ท่านเหล่านั้นมีปัญญาและไม่ได้มีความเห็น
ผิดว่า วิปัสสนาต้องมีปรมัตถธรรมเท่านั้นเป็น
อารมณ์ วิปัสสนามีบัญญัติเป็นอารมณ์ไม่ได้
ท่ า นไม่ ไ ด้ มี ค วามเห็ น ผิ ด เช่ น นี้ และในพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาก็ไม่ได้มีที่ใดแสดงไว้ว่า
วิปัสสนาต้องมีปรมัตถธรรมเป็นอารมณ์เท่านั้น
มีบัญญัติเป็นอารมณ์ไม่ได้ มีแต่คนที่ตั้งตัวเป็น
อาจารย์ในยุคนี้เท่านั้น ที่บัญญัติกันขึ้นมาเอง
ยิ่ ง กว่ า นั้ น ยั ง บั ญ ญั ติ บ อกสอนกั น อี ก ว่ า  
วิปัส สนาต้ องมี อ ารมณ์เ ป็น ปัจจุบันเท่านั้น มี
อารมณ์ภายในตนเท่านั้น ซึ่งผิดไปจากพระพุทธพจน์ที่ให้พิจารณาได้ ทั้งโดยนัยของอายตนะ ๑๒  
ธาตุ  ๑๘  อินทรีย  ์ ๒๒  สัจจะ  ๔  ปฏิจจสมุปบาท
๑๒ และขันธ์  ๕  ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน
ภายใน  ภายนอก  หยาบ  ละเอียด  ทราม  ประณีต
มีในที่ไกลหรือในที่ใกล้ ใช้พิจารณาได้ทั้งสิ้น

อุปติสสะปริพาชกพบพระอัสสชิ

แต่วิปัสสนาของครูบาอาจารย์ในยุคสมัยนี้
สวนทางและขัดกันกับพระไตรปิฎกอรรถกถา
โดยสิ้นเชิง ซึ่งชาวพุทธในปัจจุบันหาได้น้อยนักที่
จะรู้ เนื่องจากไม่ชอบอ่าน ไม่ชอบศึกษาค้นคว้า
จึงมีครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นสรณะ ไม่ได้มี
พระรัตนตรัยเป็นสรณะอย่างแท้จริง
ขอเชิ ญ ชวนให้ ช าวพุ ท ธที่ ป รารถนาเป็ น
พระอริ ย เจ้ า โปรดมี พ ระรั ต นตรั ย เป็ น สรณะ
อย่างแท้จริง ด้วยการเข้าถึงไตรสรณคมณ์จาก
พระไตรปิฎก อรรถกถา เพราะจะหาพระรัตนตรัย
จากที่ อื่ น ไม่ ไ ด้ หากไม่ ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ต าม
พระธรรมค�ำสอนที่อยู่ในพระไตรปิฎก อรรถกถา
แล้ว ย่อมจะไม่ซาบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัย
ชื่อว่ายังไม่เข้าถึงโลกียสรณคมณ์อย่างแท้จริง
ย่ อ มจะไม่ มี โ อกาสเข้ า ถึ ง พระรั ต นตรั ย โดย
โลกุตตรสรณคมณ์อย่างแน่นอน
                  ด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจ   
ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้
๑. ชมรมกัลยาณธรรม
๒. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร และครอบครัว
๓. คุณสุวพร หทัยสุทธิธรรม และครอบครัว
๔. พล.อ.ต. สมโภค-สุจิตรา หงสไกรและครอบครัว
๕. คุณพ่อวัชระ-คุณแม่ทองสุก โลทารักษ์พงศ์
    และครอบครัว

ประสบการณ์ธรรม
กฤดิ ปันยารชุน

“อภิธรรม วิชาชีวต
ิ ”
เริ่มจากค�ำถาม ตายแล้วไปไหน เกิดเป็นมนุษย์
ได้อย่างไร
เมื่ อ ประมาณ ๑๕ ปี ที่ แ ล้ ว ญาติ ผู ้ ใ หญ่
หลายท่านทยอยเสียชีวิต ผมจึงเกิดค�ำถามในใจ
ว่า คนเราตายแล้วไปไหน แล้วเราเกิดเป็นมนุษย์
ได้อย่างไร แต่ก็ไม่ได้ถามใคร เก็บค�ำถามเหล่านี้
ไว้ในใจ ต่อมาผมมีโอกาสไปเที่ยวภูฏาน รู้แค่ที่
นั่นสวย ไม่ได้สนใจว่าภูฏานเป็นประเทศหนึ่งที่
นับถือศาสนาพุทธ แต่สังเกตว่า ไกด์ที่พาเที่ยว
อธิบายแต่ละที่แล้วจะวกเข้ามาเรื่องพุทธศาสนา
เวลาที่ ไ กด์ พ าผมเดิ น ขึ้ น เขา ไกด์ จ ะสวดมนต์
พึ ม พ� ำ ๆ ท� ำ ให้ ผ มรู ้ สึ ก ประทั บ ใจกั บ ไกด์
และอั ธ ยาศั ย ของคนภู ฏ านที่ แ ลดู มี จิ ต ใจดี

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีระเบียบวินัย พอใจในสิ่งที่มี
พวกเขาอนุรักษ์วัฒนธรรม ควบคู่กับการดูแล
ธรรมชาติอย่างดี และเป็นอยู่อย่างมีความสุข
ผมเกิดในครอบครัวที่นับถือพุทธศาสนา แต่
เป็นครอบครัวที่ไม่เข้าวัด ฉะนั้น ผมจึงเข้าใจว่า
หน้าที่ของพระ คือ การประกอบพิธีกรรมต่างๆ
และไม่รู้ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องอะไร  หลัง
จากกลับจากภูฏาน ผมเริ่มสนใจพระพุทธศาสนา
อย่างจริงจัง จึงไปปรึกษาญาติสนิท คือ พี่อ๋อย
สุ ต ทยา วั ช ราภั ย ซึ่ ง เป็ น ลู ก ของคุ ณ ป้ า แท้ ๆ
เมื่อเอ่ยปากถามพี่อ๋อยว่า ถ้าผมอยากเรียนรู้
อยากเข้าใจค�ำสอนของศาสนาพุทธ “ผมควรบวช
ดีไหม” พี่อ๋อยก็รีบสนับสนุนให้ “บวช” ทันที
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ต้อง “บวช” ให้ได้ ก่อน “ตาย”
ค�ำถามต่อมาคือ บวชวัดไหนดี พี่อ๋อยช่วย
ค้นหาข้อมูลเรื่องวัด ทั้งมหานิกายและธรรมยุต
ในเมือง นอกเมือง เรียงล�ำดับให้ผม ในทีส่ ดุ ผมได้
ไปดูท่ีวัดญาณเวศกวัน พอมาถึงวัดญาณเวศกวัน
ผมรูส้ กึ ว่า เป็นสถานทีส่ ปั ปายะ ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ
ญาติๆ มาร่วมท�ำบุญได้สะดวก ที่ส�ำคัญคือ พระ
ท่ า นมี อั ธ ยาศั ย เอื้ อ เฟื ้ อ ให้ ค วามรู ้ ให้ ข ้ อ มู ล
อย่างดี ขั้นตอนของวัด หากจะบวชต้องเขียน
ใบสมัคร พระท่านให้ใบสมัครมา แต่บอกว่าถ้า
อยากบวช ผมคงต้องรอคิวถึง ๒ ปี แต่ถ้าสมัคร
บวชในพรรษา อาจจะไม่ต้องรอนานถึง ๒ ปี
ผมตั้งใจจะบวช เพราะอายุใกล้จะ ๖๐  หาก
ยั ง ลั ง เลอยู ่ อาจจะตายก่ อ นก็ ไ ด้ จึ ง ตั ด สิ น ใจ
สมัครบวชในพรรษา โชคดีเหลือเกิน ภายในไม่
กี่สัปดาห์ ก็มีโทรศัพท์จากทางวัดแจ้งมาว่า มีผู้
สมัครสละสิทธิ์บวชในพรรษา ๑ ท่าน ผมจะมี
โอกาสแล้ว จะบวชไหม ... ผมตอบรับทันทีโดย
ไม่ลังเล ทั้งๆ ที่ต้องเตรียมวางแผนเรื่องการงาน
ที่บ้านอย่างกระชั้นชิด บอกได้ว่าเหนื่อยมาก (คิด
แล้วก็เกิดปีติขึ้นในใจ ที่ตัดสินใจบวชครั้งนั้น)
ผมซาบซึ้งในการบวชครั้งนี้มาก ถ้าไม่ได้
บวช ไม่ได้เรียน ก่อนตาย คงเสียใจที่สุดในชีวิต
การบวช เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ผม
ตึกเรียนที่ อชว.

ผมได้เข้าใจค�ำว่า “บวชเรียน” ที่วัดญาณเวศกวันนี้เอง ระหว่างที่บวช ผมได้เรียนกับพระ
หลายรูป ท่านสอนเพื่อให้ผมไปสอบนักธรรมตรี
การที่ผมถูกส่งไปเรียนที่ต่างประเทศตั้งแต่เด็ก
ท�ำให้ภาษาไทย ทั้งพูด เขียน อ่าน อ่อนมาก ผม
จึงหนักใจและกังวลว่าจะสอบนักธรรมตรีไม่ผ่าน  
เพราะมีแต่ค�ำศัพท์ทางพระ จึงขยันท่อง ขยันจ�ำ 
พยายามเขียนข้อความและค�ำศัพท์ที่ต้องท่อง
ติดแปะไว้ที่ฝาผนังกุฏิตัวเองจนรอบห้อง เพื่อให้
จ�ำ..เพื่อให้ท่องให้ได้ พระอาจารย์ก็ให้ก�ำลังใจว่า
ถ้าผมตั้งใจ ก็จะสอบได้  ผมบวชอยู่ ๔ เดือน และ
ในที่สุด ก็สอบผ่านนักธรรมตรี
เรียนได้ สอบผ่าน แต่ยังไม่เข้าใจ
ตอนบวช ผมได้เรียนรูธ้ รรมะอย่างย่อ ท่องจ�ำ 
แต่ไม่เข้าใจ ผมอ่านพุทธธรรม ช้าๆ ทุกคืน แต่
ไม่เข้าใจ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ป.อ. ปยุตฺโต) ท่านเขียนพุทธธรรมอย่างดีเยี่ยม
มีระเบียบ และละเอียดมาก แต่ละประโยค ผมใช้
เวลาหาความหมายศัพท์ในพจนานุกรม กว่าจะ
อ่านจบแต่ละหน้า...เหนื่อยมาก เพราะผมอ่าน
ภาษาไทยช้า ไม่ทันใจ ผมอยากเข้าใจธรรมะเร็วๆ  
ตอนที่บวชอยู่นั้น ผมว่าผมได้ความรู้น้อย
มาก แต่อยู่ในบรรยากาศที่ประเสริฐ สัปปายะ
อยู่กับหมู่สงฆ์ที่มีเมตตา เกื้อกูลกัน ช่วยสอน
ช่วยแบ่งปันความรู้ วัดญาณเวศกวันจึงเป็นวัดที่
ผมประทับใจมาก จนเมื่อถึงก�ำหนดต้องลาสิกขา
แล้ว ผมยังอยากเรียนต่อ
แต่ตอนนั้นผมมีภาระงาน ยังเรียนต่อทันที
ไม่ได้ ต้องขาดช่วงไปถึง ๒ ปี แต่พออายุ ๖๐ เต็ม
ผมตัดสินใจลาออกจากธุรกิจของครอบครัว เพือ่ จะ
ได้เรียนพระไตรปิฎก ผมได้ปรึกษาพี่อ๋อยอีกครั้ง
แล้วได้ค�ำแนะน�ำให้ไปเรียน “อภิธรรม” ที่ อชว.
(อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย)  ผมไปทันที  ได้เข้าเรียน

๔๙

ชั้ น แรก ชั้ น จู ฬ อาภิ ธ รรมิ กะตรี และสอบได้ แต่ ไ ม่
แน่ใจว่าควรจะเรียนต่อหรือ
ไม่ พี่ อ ๋ อ ยได้ แ นะน� ำ ให้ ผ ม
ไปกราบเรี ย นปรึ ก ษาพระ
อาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ซึ่งผมได้ไปพบท่าน
ที่ วั ด จากแดง ท่ า นเมตตา
แนะน�ำผมว่า ผมควรเรียนให้จบชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกะโทเป็นอย่างน้อย เพื่อศึกษาให้จบขั้น
พื้นฐาน หมายความว่า ต้องใช้เวลาเรียนอีก ๓ ปี
ในเวลาเดี ย วกั น ผมได้ เ ขี ย นจดหมาย
กราบเรี ย นถามหลวงพ่ อ สมเด็ จ ฯ (สมเด็ จ
พระพุทธโฆษาจารย์, ป.อ.ปยุตฺโต) เมื่อวันที่ ๑๗
กันยายน ๒๕๕๔ (อ่านในบทความเรื่องความ
เข้าใจเรื่องการเรียนพระอภิธรรม ในหน้า ๑๕)
ว่ า ถ้ า ผมจะเรี ย นต่ อ ให้ จ บอี ก ๘ ชั้ น ต้ อ งใช้
เวลาอย่างน้อยอีก ๗ ปี ผมไม่แน่ใจว่าจะคุ้มกับ
เวลาไหม และจะมีประโยชน์กับชีวิตผมอย่างไร
เมื่อหลวงพ่อสมเด็จฯ ได้รับจดหมายที่กราบ
เรียนถามแล้ว ท่านเมตตาผมมาก กรุณาตอบ
จดหมายทันทีอย่างละเอียด ให้ข้อมูลกว้างขวาง
แต่ให้ผมตัดสินใจเอง และยังแนะน�ำให้ผมตั้งใจ
ศึกษาเข้าไปให้ถึงต้นตอคือพระไตรปิฎกจริงๆ
และโยนิโสมนสิการ น้อมน�ำหลักธรรมเข้ามาใช้
กับชีวิตประจ�ำวันให้ได้
ในที่สุด ผมก็ตัดสินใจ “เรียนต่อ” ไม่ลังเล
มุ่งมั่นเรียนไป..ไม่หยุดเลย
ยิ่งเรียน ยิ่งสนุก ดื่มด�่ำในรสพระธรรม
ในบรรยากาศการเรี ย นที่ อชว. นี้ มี ทั้ ง
พระสงฆ์ แม่ชี และฆราวาส ฆราวาสก็มีทั้งวัยรุ่น
และวัยผู้สูงอายุ อาจารย์ผู้สอนก็มีทั้งพระสงฆ์
แม่ชี และคฤหัสถ์ เราเรียนเน้นภาคทฤษฎี แต่
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เสี ย ดายที่ มี เวลาน้ อ ย พอ
จะประยุ ก ต์ ท ฤษฎี กั บ ชี วิ ต
ประจ� ำ วั น ก็ มั ก จะไม่ ค ่ อ ย
มี เวลา และที่ ส� ำ คั ญ คื อ ไม่
ค่อยมีเวลาส�ำหรับการเชื่อม
โยงกลับไปถึงต้นตอในพระ
ไตรปิฎก ว่าธรรมะที่ท่านยก
มาสอนนั้ น มี ที่ ม าจากพระ
อภิธรรมปิฎกตรงส่วนไหน หน้าไหน นับเป็นเรื่อง
ที่น่าเสียดายมาก
ในห้องเรียน ถ้าผมไม่เข้าใจตรงไหน ผมจะ
ไม่ปล่อยผ่านไป ผมจะขออนุญาตเพื่อนร่วมชั้น
เรียน เพื่อซักถามพระอาจารย์ จนกว่าผมจะ
เข้าใจ บางครั้งถามแล้วถามอีกจนเข้าใจ อาจารย์
ทุกท่านก็เมตตาตอบ เพราะผมเรียนแบบไม่ให้
เสียเวลา ไม่ทิ้งไว้ให้งง คิดว่า ถ้าไม่เข้าใจ ก็ควร
ขจัดความสงสัยออกไปเสียโดยเร็ว เพราะถ้าเรา
เข้าใจแล้ว ก็สามารถน�ำความรู้นั้นมาใช้ได้จริง
แต่ ก็ มี ห ลายครั้ ง ที่ อ าจารย์ ท ่ า นจะบอกผมว่ า
“เรียนไปก่อน เดี๋ยวก็จะเข้าใจเอง” ซึ่งพบว่า..
ก็จริงของท่าน
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เรียนให้เข้าใจ ไม่ใช่เรียนเอาใบประกาศ
ผมเรียนอภิธรรมจะครบ ๙ ปีแล้ว เรียนทุก
วันจันทร์ถึงศุกร์ (ช่วงบ่ายและบางชั้นช่วงเย็น)
ผมเรียนอย่างมีความสุข แม้ว่าการงานทางโลก
จะวุ่นวาย เครียด มีปัญหาอย่างไร เมื่อผมได้
เข้าห้องเรียนอภิธรรมแล้ว ผมจะลืมความทุกข์
ทั้งหมด มีแต่ความสุข เพราะจิตใจสงบ จิตตั้งมั่น
กับการเรียนพระอภิธรรม ผมตัง้ ใจเรียนมาก แต่ก็
ไม่ได้เร่งรัด หรือกดดันตัวเอง ตั้งใจว่า เรียนเพื่อ
ให้รู้จริง เพื่อไปสู่การเรียนปิฎกอื่นๆ ต่อไป ถ้าไม่
เข้าใจอย่างแท้จริง ผมก็ยอมเรียนซ�้ำชั้น
อย่างเช่น ตอนเรียนมหาปัฏฐาน ซึ่งเป็น
คัมภีรท์ ยี่ ากทีส่ ดุ ผมสมัครใจทีจ่ ะไม่สอบ ขอเรียน
ซ�้ำชั้น เพราะผมเรียน ๑ ปีผ่านไปแล้ว แต่ไม่ค่อย
เข้าใจ พอเรียนซ�้ำชั้น กลับพบว่า ผมเข้าใจดีขึ้น
มาก เห็นชัดว่า คัมภีร์ปัฏฐาน ยิ่งใหญ่มาก ที่เคย
เรียนมาทั้งหมด ได้เอามาเป็นพื้นฐานในการเรียน
ขั้นสุดท้ายนี้ และถ้าสอบผ่าน... สิ้นปีนี้ คงจบ
อภิธรรมชั้นที่ ๙ ได้ (ชั้นมหาอาภิธรรมิกะเอก)
อภิธรรมท�ำให้รู้ทันกิเลสมากขึ้น
การน�ำอภิธรรมที่เรียนมาใช้
กับชีวิตประจ�ำวัน ผมสังเกตว่า
ทุ ก วั น นี้ ผ มเข้ า ใจตั ว ผมเอง
มากกว่าเดิม เวลาโกรธ ผมจะรู้
ตัวว่าก�ำลังมีอะไรเกิดขึ้นในตัว
ผม รู้อาการร้อน รู้ถึงความตึง
ในกาย รู้ว่าเจตสิกไหนท�ำงาน
อยู่ แล้วก็ถามตัวเองว่า เราจะ
ให้ ร ่ า งกายอยู ่ ใ นสภาพนี้ ห รื อ
เราจะให้ความโกรธมันครอบง�ำ
เราหรือ เมื่อสังเกตเห็นแล้ว ก็จะ
หยุดความโกรธได้ระดับหนึ่ง

การเรียน ที่ อชว. นี้ ท่านอาจารย์ที่สอน
ขอแค่ ๒ ข้อ คือ ๑. ขอให้เราขยัน ตั้งใจเรียน
๒. ขอให้เรารักษาศีล ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้น
ส�ำหรับผู้เรียนทุกคน ส่วนการเรียนพระอภิธรรม
ให้เข้าใจได้ดี ต้องปฏิบัติภาวนาควบคู่ไปด้วย
หากมีเวลาและโอกาสที่สามารถท�ำได้ก็ควรท�ำ
จะช่วยให้เข้าใจสภาวะต่างๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
ได้ชัดเจนขึ้น และในหลักสูตรอภิธรรมบัณฑิต
ก่อนเรียนจบ ทุกคนจะต้องมีชั่วโมงปฏิบัติสะสม
ให้ครบ ๓๐ วัน (สะสมวันหลายครั้งมารวมกันได้)
อยากจะท�ำสื่อเพื่อให้คนเข้าใจพระอภิธรรม
สิ่งที่ผมอยากท�ำต่อไป คือ แบ่งปันความรู้
ให้กับบุคคลทุกระดับ ทุกวัย อาจจะใช้เป็นภาพ
อธิบาย โดยไม่มีตัวอักษรให้อ่านเลยก็ได้ เพราะ
ภาพหนึ่งภาพแทนค�ำพูดได้เป็นพันค�ำ “A picture is worth a thousand words.” เอาเรื่อง
พื้นฐาน เช่น ความโกรธ และ ขันธ์ ๕ มาท�ำก่อน
แต่ต้องมีกัลยาณมิตรมาช่วยกัน ทั้งด้านวิชาการ
ที่เก่งกว่าผม และด้านเขียนภาพ ส่วนผมอยาก
เป็นผู้ก�ำกับ
“ พ ร ะ อ ภิ ธ ร ร ม ” คื อ
วิทยาศาสตร์ทางจิต
การเรี ย นพระอภิ ธ รรม
ไม่ ใช่ เรื่ อ งของพระเท่ า นั้ น
ฆราวาสทุกคนก็สามารถเรียน
ได้ เนื้ อ หาในพระอภิ ธ รรม
เป็ น พื้ น ฐานส� ำ คั ญ ของชี วิ ต
เหมือนเราเรียนวิทยาศาสตร์
เพื่ อ เรี ย นรู ้ ป รากฏการณ์
ของโลกและเข้าใจธรรมชาติ
พระอภิ ธ รรมก็ ส อนเรื่ อ ง
ทุกอย่างบนโลก สอนให้เรา
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รู ้ ว ่ า จะปฏิ บั ติ อ ย่ า งไรกั บ สิ่ ง รอบข้าง รวมถึง
ภายในตัวเรา อภิธรรม คือวิทยาศาสตร์ทางจิต
พระอภิธรรม ตอบโจทย์ว่าชีวิตมาจากไหน
ตายแล้วไปไหน เกือบจะพูดได้ว่า เราจะมีโอกาส
วางแผน ควบคุม ก�ำหนดทิศทางการเกิด การตาย
เราได้ พอจะทราบทางด�ำเนินได้ใกล้เคียง เพราะ
เราเข้ า ใจว่ า ทุ ก อย่ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น มี เ หตุ แ ละผล
ของมั น คนเกิ ด มาครบอาการ ๓๒ หรื อ ไม่
ล้วนมีเหตุปัจจัยที่คนๆ นั้นสร้างไว้ทั้งนั้น เรา
ประมาณการได้ว่า ชีวิตจะเป็นอย่างไร ในวันนี้
และวันข้างหน้า ศึกษาอภิธรรมแล้ว เราจะไม่
ประมาทในชีวิต แม้จะยาก ละเอียด ลึกซึ้ง แต่มี
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หลั ก การเรี ย นแล้ ว เราจะมั่ น คงในพระธรรม
จะไม่ถูกใครหลอกได้ง่ายๆ
ถ้าเรียนจบอภิธรรมแล้ว ในอนาคต ผม
ตั้งใจว่าจะเรียนภาษาบาลีต่อ เพราะผมอยาก
อ่านพระไตรปิฎกภาษาบาลีด้วยตนเอง ไม่ใช่
อ่านจากฉบับแปล ผมคิดว่าจ�ำเป็นมาก ที่เราจะ
อ่านพระไตรปิฎกจากภาษาบาลี เพื่อให้เข้าใจ
นัยต่างๆ ของพระธรรมและพุทธพจน์ได้ถูกต้อง
ผมขออุ ทิ ศ กุ ศ ลผลบุ ญ จากกรรมดี ถ ้ า เกิ ด
จากการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ ให้พี่อ๋อย สุตทยา
วั ช ราภั ย และสรรพสั ต ว์ ทั้ ง หลาย ที่ อ ยู ่ ใ น
๓๑ ภูมิ ด้วยเทอญ

คุณกฤดิ ปันยารชุน จบปริญญาตรีด้านดีไซน์และจบปริญญาโทสถาปัตย์ เขาเป็นสถาปนิก
สร้างบ้านให้คนอื่นๆ อยู่นานถึง ๓๐ ปี แล้ววันที่คุณกฤดิเดินทางไปภูฏาน ดินแดนพระพุทธศาสนา
ก็ได้พบความสุขจากธรรมชาติและวัฒนธรรมพุทธ (วัชรยาน) พอได้บวช ก็ได้เริ่มต้นการเดินทางบน
ค�ำสอนของพระพุทธองค์ (เถรวาท) จนถึงการตั้งใจเรียนพระอภิธรรม
คุณกฤดิได้ใช้เวลาเต็มที่ เรียนรู้ที่จะหยุดการสร้างบ้านหลังใหม่ของตนเอง (การเกิดในภพ
ชาติใหม่) หรือถ้าจะมีเรือนหลังใหม่ (เกิดชาติใหม่) คุณกฤดิก็เข้าใจถึงเหตุปัจจัยของชีวิตด้วยความ
แจ่มแจ้ง
การเรียนพระอภิธรรม จะยากหรือง่าย คงไม่ส�ำคัญเท่าเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ หากไม่รู้ว่าชาติหน้า
คุณจะมีโอกาสเป็นมนุษย์อีกไหม ท�ำไมครั้งหนึ่งในชีวิต...ที่ได้เกิดมาในดินแดนพระพุทธศาสนา ที่สงบ
ร่มเย็น มีโอกาส มีเวลา มีสถานที่เรียน มีครูบาอาจารย์ที่พร้อมจะสอน ท�ำไมคุณจึงไม่เรียนพระอภิธรรม
เพื่อลิ้มชิมรสค�ำสอนของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง

กฤดิ ปันยารชุน

เกิด :
พ.ศ. ๒๔๙๔ ที่กรุงเทพฯ
การศึกษา : พ.ศ. ๒๔๙๙ - พ.ศ. ๒๕๐๕  เรียนที่ ร.ร.กรุงเทพคริสเตียน
พ.ศ. ๒๕๐๕ - พ.ศ. ๒๕๒๓ เรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ และที่สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี (ดีไซน์) วิลเลียมส์ คอลเลจ รัฐแมสซาชูเซตส์
ปริญญาโท (สถาปัตย์) มหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด รัฐแมสซาซูเซตส์
ท�ำงาน
: พ.ศ. ๒๕๒๓ - พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นสถาปนิก และนักเปียโน กรุงเทพฯ
บวช/เรียน : พ.ศ. ๒๕๕๑ วัดญาณเวศกวัน  อ.สามพราน จ.นครปฐม (๑ พรรษา)
พ.ศ. ๒๕๕๔ เริม่ เรียนพระอภิธรรม ทีอ่ ภิธรรมโชติกะวิทยาลัย (อชว.) ถึงปัจจุบนั
มีบุตร ๒ คน

๙พุทธปฏิมา
ปริศนา

ทุกวันนี้พระพุทธศาสนาก�ำลังเป็นที่รู้จักกัน
ไปทั่วโลก ทั้งพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็น
อกาลิโก (ไม่จ�ำกัดกาล) และเอหิปัสสิโก (ท้าให้
เข้ามาพิสูจน์) ก็เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของเหล่า
ปัญญาชน ที่เบื่อหน่ายการอ้อนวอนร้องขอจาก
พระเจ้าในศาสนาของเขา จึงเข้ามาศึกษาหาแก่น
ธรรมะอย่างจริงๆ จังๆ กันในพระพุทธศาสนา
แม้ แ ต่ ฝ รั่ ง หลายคนที่ ไ ด้ ม าท่ อ งเที่ ย วในเมื อ ง
พุทธ  ได้ไปวัดไปวา ได้เห็นวัฒนธรรมการท�ำบุญ
ท�ำทานของชาวพุทธบ้าง ได้ประทับใจในความ
เป็นมิตรของชาวพุทธบ้าง หรือได้มาเห็นความ
งาม อาการสงบ และใบหน้าที่ยิ้มน้อยๆ ของ
พระพุทธรูป ก็อดที่จะมีศรัทธาไม่ได้ บางคนก็
เช่าพระพุทธรูปกลับไปเป็นเครื่องประดับที่บ้าน
เสียเลย โดยให้เหตุผลว่า เห็นแล้วสบายใจ

ปัญญาปริทัศน์
ธีรปัญโญ

ตอน ๑

แต่ก็ท�ำให้ชาวพุทธที่เคร่งธรรมเนียมหลาย
ท่านกลับไม่ค่อยสบายใจเพราะเห็นว่าพระพุทธรูป
เป็ น วั ต ถุ ที่ ตั้ ง ของการบู ช า มิ ใช่ เ ครื่ อ งประดั บ  
ซึ่งชาวต่างชาติส่วนใหญ่ (รวมทั้งชาวพุทธด้วย
กันเองส่วนหนึ่งด้วย) ก็ยังไม่เข้าใจดีว่า ท�ำไม
ชาวพุทธจึงต้องกราบต้องไหว้บูชาพระพุทธรูป
กันด้วย
ชาวพุ ท ธรุ ่ น ใหม่ เ องจ� ำ นวนไม่ น ้ อ ยเลยก็
ท�ำตามๆ กันไปตามประเพณีเท่านั้น โดยไม่ได้
เข้าใจเหตุผลที่แท้จริง บางคนถึงกับบ่นว่าเป็น
แค่อิฐแค่ปูน ไปกราบไปไหว้ท�ำไมให้งมงาย บ้าง
ก็ พ ยายามสอดแทรกศิ ล ปะร่ ว มสมั ย เข้ า ไปใน
พระพุทธรูป เช่น ล่าสุดก็มีการน�ำเอาฮีโร่ของ
เด็กๆ คือยอดมนุษย์อุลตร้าแมนที่มีท่าทางต่างๆ
แต่มีเศียรเป็นพระพุทธรูปออกแสดง เป็นต้น

*ภายในพระอุโบสถวัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร อ.เมือง จ. นนทบุรี
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ที่สื่อให้เห็นเป็นตัวบุคคล แต่จะเว้นช่องว่างไว้ใน
รูป และให้เข้าใจเอาเองจากบริบทรอบข้าง  เช่น
ถ้าเป็นรูปใต้ต้นสาละ แล้วมีรอยพระบาท มีดอก
บัว ๗ ดอกรองรับ ก็แสดงถึงตอนประสูติ ถ้ามี
ฟ่อนหญ้าใต้ต้นโพธิ์ ก็แสดงถึงการตรัสรู้ ถ้ามี
กวางอยู่หน้า มีธรรมจักรอยู่ด้านหลัง ก็หมายถึง
การแสดงปฐมเทศนา ถ้าเป็นแท่นบรรทมใต้ต้น
สาละคู่ ก็แสดงการปรินิพพาน เป็นต้น ดูเหมือน
กรณีพระพุทธรูปปางอุลตราแมนที่เป็นข่าว
จะเป็นการแสดงเหตุการณ์ธรรมประวัติ มากกว่า
ผู้เขียนได้ปรารภเรื่องนี้กับพระอาจารย์มหา ที่จะเน้นพุทธประวัติไปที่ตัวบุคคล
กัมพล ป.ธ. ๙ ที่วัดจากแดงเมื่อหลายปีก่อน ท่าน
ได้เมตตาผูกเป็นปริศนาธรรมไว้ให้ ๙ ข้อ ให้
เป็นหลักในการอธิบายให้ชาวพุทธที่สนใจและ
ต้ อ งการเข้ า ใจความหมายขององค์ พ ระพุ ท ธ
ปฏิมาที่ลึกซึ้งขึ้น โดยเฉพาะในยุคที่เหตุผลเป็น
สิ่งที่จ�ำเป็น หลายคนอาจจะต้องไปอธิบายให้ลูก
ให้หลานฟังว่า พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ของเขา กราบ
ไหว้พระพุทธรูปกันสืบต่อๆ กันมา ด้วยเหตุผล
อันใด ให้คนรุ่นใหม่เขาได้ลองคิดพินิจพิจารณา
ดูเอาเองว่าอาการเคารพอ่อนน้อมต่อพระพุทธรูป
นี้ ควรจะยังรักษาไว้ให้เป็นมรดกของชาวพุทธ
สืบไปไหม ดีกว่าไปบังคับให้พวกเขาท�ำตามด้วย
ก�ำลังความเชื่ออย่างเดียว การให้ปัญญาชี้ให้เห็น
เหตุผลย่อมส�ำคัญกว่า
ในสมั ย พุ ท ธกาลยั ง ไม่ มี พ ระพุ ท ธรู ป แต่
พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ใช้เจดีย์ คือสิ่งของที่พระ
รูปพุทธประวัติที่ไม่มีพระพุทธรูป ประสูติ ตรัสรู้
พุทธองค์ได้ทรงเคยใช้สอย มาเป็นสัญลักษณ์ใน
ธรรมจักร ปรินิพพาน ตามล�ำดับ
การเคารพบูชา  เช่น บาตร จีวร ต้นโพธิ์ เป็นต้น
เรี ย กว่ า บริ โ ภคเจดี ย ์ ภายหลั ง พระพุ ท ธเจ้ า
แต่หลังจากยุคพระเจ้ามิลินท์ซึ่งเป็นกษัตริย์
ปรินิพพานแล้ว ก็มีการสร้างพระสถูปที่บรรจุ ชาวกรี ก ได้ หั น มายอมรั บ นั บ ถื อ พุ ท ธศาสนา
พระบรมสารีรกิ ธาตุไว้ให้บชู า เรียกว่า ธาตุกเจดีย์ คติการสร้างพระพุทธรูปแบบกรีกก็เข้ามาแพร่
ส่วนอุเทสิกเจดีย์ หรือพระพุทธรูปนัน้ สันนิษฐาน หลายในหมู่ชาวพุทธ และได้รับความนิยมกัน
กันว่า ในช่วงสองศตวรรษแรก ยังไม่มพี ระพุทธรูป ต่อมาจนถึงทุกวันนี้
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รู ป ทรงของพระพุ ท ธรู ป ก็ มี วิ วั ฒ นาการ
ตามความนิยมสืบมาเป็นล�ำดับ การตีความ ๙
ปริศนา พุทธปฏิมานี้ จึงอาจจะท�ำได้หลายนัย
ไม่มีถูกไม่มีผิดตายตัว แต่เรามาลองดูนัยที่เสนอ
ไว้นี้ก่อนเป็นพื้น ส่วนถ้าใครได้ศึกษาแล้วมีไอเดีย
เพิ่มเติม อยากจะใส่รายละเอียดลงไปในปริศนา
แต่ละข้อ ก็คงจะเป็นการดี ถือเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้เกี่ยวกับพุทธานุสสติไปด้วยกัน

ชีวิตจึงมีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย และเมื่อมีชีวิต
อยู่ ท�ำไมคนเราจึงมากไปด้วยความโศก ความ
คร�่ำครวญ ความทุกข์กาย ทุกข์ใจ ความเสียใจ
และความคับแค้นใจ และเมื่อเป็นเช่นนั้น ก็ยัง
ไม่รู้ธรรมอันออกจากทุกข์ เมื่อไรเล่า ทางออก
จากทุกข์จักปรากฏ ทรงคิดค้นว่า ความเกิด แก่
เจ็บ ตาย ความโศก ความคร�่ำครวญ ความทุกข์
กาย ทุกข์ใจ ความเสียใจ และความคับแค้นใจ
เหล่านี้ เกิดมาจากสาเหตุอะไรกันแน่
การใช้ ป ั ญ ญาคิ ด อุ บ ายแสวงหาทางออก
ให้กับชีวิตนี้ พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติมาตั้งแต่
พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์ จนกระทั่งทรงค้น
พบสาเหตุที่แท้จริงของความเกิดเป็นต้นเหล่านั้น
ด้วยพระองค์เอง แล้วทรงประกาศเหตุแห่งความ
เกิดเป็นต้นเหล่านั้น และทางแห่งความหลุดพ้น
จากความเกิดเป็นต้นเหล่านั้น แก่เทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย ดังที่ทราบกันอยู่ในปัจจุบันนี้
ดังนั้น เพื่อจะให้อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึง
พระอรหัตตมรรค ของพระพุทธเจ้าแล้ว อาศัย
พระอรหัตตมรรคนั้น น�ำตนให้ออกไปจากความ
โศก ความคร�่ำครวญ ความทุกข์ทางกาย ทุกข์
ทางใจ ความเสียใจ และความคับแค้นใจทั้งมวล
พระพุ ท ธรู ป สานด้ ว ยไม้ ไ ผ่ ประดิ ษ ฐานที่ มหาวิ ท ยาลั ย เหมือนอย่างที่พระองค์ได้หลุดพ้นไปแล้ว เหล่า
พุทธศาสนาแห่งรัฐฉาน ( Shan state buddhist university) บรรพชนของเรา จึงสร้างพระเกสาพระพุทธรูป
ตองจี เมียนมา
ให้มีลักษณะเป็นทักขิณาวัฏฏ์ คือ วนไปทางขวา
๙ ปริศนา พุทธปฏิมา
ซึ่งหมายถึง มรรคหรือทางที่วนออกไปจากกอง
เกสาวน ฉงนเกตุแหลม แย้มโอษฐ์สง่า
ทุกข์ คือ ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ความโศก ความ
ตาพระดู หูพระยาน พระนั่งนาน
คร�่ำครวญ ความทุกข์กาย ทุกข์ใจ ความเสียใจ
พระไม่ขานตอบ ชังชอบพระนิ่ง
และความคับแค้นใจนั่นเอง
พักตร์พริ้งองค์งาม
สังเกตว่าเวลาพระห่มจีวรจะเปิดไหล่ขวา
๑) เกสาวน
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการรับโอวาท ครูนํ อนุ
หมายถึง การใช้ปัญญาคิดอุบายแสวงหา สาสนิโย ปทกฺขิณคฺคาหิโน เป็นผู้ตั้งอยู่ในค�ำสั่ง
ทางออกให้กับชีวิต เริ่มจากพระองค์เอง ว่าท�ำไม สอนของครูทั้งหลาย คือ มีปกติรับโอวาทเบื้อง
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ขวา นอกจากนั้นยังหมายถึง การสละ การตัด
การให้ (ทักขิณา ซึ่งแปลว่า ขวา จึงแปลว่า ทาน
ที่ให้เพื่อผลอันเลิศได้ด้วย และ ในภาษาอังกฤษ
ค�ำว่า right ที่แปลว่า ขวา สะกดอย่างเดียวกับ
ค�ำว่า right ที่แปลว่า ถูก) ส่วนไหล่ซ้ายจะคลุม
ปิดไว้ ส�ำหรับพระก็ปิดโดยการส�ำรวมอินทรีย์
ไม่มอง ไม่ฟัง ไม่สัมผัส ในสิ่งที่จะท�ำให้เกิดโทษ
นอกจากนั้น การวนซ้าย ยังหมายถึงการ
สะสม เป็นการจมลงในกองทุกข์ ส่วนการเวียน
ขวา คือการสละ การเวียนขึ้น เวียนออกไปจาก
กองทุกข์ การหมุนขวา จึงเป็นการหมุนออกจาก
วัฏฏะ เวลาเราไปเวียนเทียนรอบโบสถ์หรือรอบ
เจดีย์ เราจึงเวียนขวา เพื่อสื่อถึงทักขิณาวัฏฏ์
ซึ่งเป็นการด�ำเนินไปตามทางแห่งอรหัตตมรรค
นั่นเอง
๒) ฉงนเกตุแหลม
รู ป ปู น ปั ้ น ที่ อ ยู ่ บ นพระเกศาพระพุ ท ธรู ป
ซึ่งดูเหมือนลูกไฟลุกโพลง คดไปมามียอดแหลม
น่าฉงนนั้น นัยแรกหมายถึง พระพุทธองค์ทรง
ต้องการให้เห็นความรีบด่วนของการแสวงหา
ทางดับทุกข์ว่า มีอุปมาเหมือนว่า แม้คนมีไฟไหม้
บนศีรษะ ก็ควรต้องรีบหาทางดับไฟคือกิเลสด้วย
อริยมรรคให้ได้ก่อน ฉันนั้น จะได้ไม่ประมาท ไม่
ปล่อยวันคืนให้ล่วงเลยไปโดยไร้สาระและเปล่า
ประโยชน์ ดังที่ตรัสไว้ใน เจลสูตร ว่าด้วยอุปมา
ด้วยผ้าที่ถูกไฟไหม้
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อผ้าถูกไฟไหม้ หรือศีรษะ
ถูกไฟไหม้ ควรท�ำอย่างไร
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อผ้าถูกไฟไหม้หรือ
ศีรษะถูกไฟไหม้  ควรท�ำความพอใจ  ความพยายาม
ความอุตสาหะ ความขะมักเขม้น ความไม่ทอ้ ถอย
สติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่ง เพื่อดับไฟที่
ไหม้ผ้า หรือไฟที่ไหม้ศีรษะนั้น พระพุทธเจ้าข้า
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พระพุทธเทววิลาส พระประธานวัดเทพธิดารามวรวิหาร

ภิกษุทั้งหลาย ควรวางเฉย ไม่ควรใส่ใจถึงผ้า
ที่ถูกไฟไหม้ หรือศีรษะที่ถูกไฟไหม้ ควรท�ำความ
พอใจ ความพยายาม ความอุ ต สาหะ ความ
ขะมักเขม้น ความไม่ท้อถอย สติและสัมปชัญญะ
ให้มีประมาณยิ่ง เพื่อรู้แจ้งอริยสัจ ๔ ประการ
ที่ยังไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริง
อริยสัจ ๔ ประการ คือ
ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ
ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทาอริยสัจ
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลาย
พึงท�ำความเพียร เพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า
นี้ทุกข์
นี้ทุกขสมุทัย
นี้ทุกขนิโรธ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
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ไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ ซึ่งเผา
ไหม้ใจเราอยู่ตลอดเวลานั่นเอง ซึ่งส�ำคัญกว่าไฟ
บนศีรษะ และไฟที่ไหม้บนผ้าของหมู่สัตว์เสียอีก  
ไฟ ๓ กองนี้ พระพุทธเจ้าทรงใช้ปัญญา
คิดค้นจนรู้แจ่มแจ้งว่ามีมูลเหตุมาจากความไม่
รู้จักว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
เป็นทุกขอริยสัจ
ความไม่รู้จักว่า ความพึงพอใจด้วยอ�ำนาจ
ความปรารถนา ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณเหล่านั้น เป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเป็นทุกขอริยสัจต่อๆ
ไปอีก ตราบเท่าที่ยังละความพึงพอใจด้วยอ�ำนาจ
ความปรารถนานั้นไม่ได้
ความไม่รู้จักว่า การสละ การละ ได้อย่าง
เด็ดขาด ความหลุดพ้นไป การไม่ถูกความพึง
พอใจด้วยอ�ำนาจความปรารถนา ในรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณเหล่านั้นผูกมัดพัวพันนี้
นั้นเป็นอุบายเครื่องสลัดออกไปจาก รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเป็นทุกขอริยสัจ
ความไม่รู้จักว่า สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมา
วายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เหล่านี้นั้นเป็น

ความสัมพันธ์ในอริยสัจ และกิจที่ต้องท�ำ

ทางเดิ น ไปให้ ถึ ง ความดั บ ความพึ ง พอใจด้ ว ย
อ�ำนาจความปรารถนาในรูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ อันเป็นทุกขอริยสัจ เพราะความไม่รู้
ธรรม ๔ ประการเหล่านี้แหละ สัตว์ทั้งหลายจึง
ถูกไฟ ๓ กองนี้ เผาเอาครั้งแล้วครั้งเล่า
ครั้นรู้แล้ว ก็ทรงละไฟ ๓ กองนั้นได้อย่าง
เด็ดขาด ด้วยวินัย ๑๐ คือ สังวรวินัย ๕ (ศีลสังวร
สติสังวร ญาณสังวร วิริยสังวร ขันติสังวร) และ
ปหานวิ นั ย ๕ (ตทั ง คปหาน วิ ก ขั ม ภนปหาน
สมุจเฉทปหาน ปฏิปัสสัทธิปหาน นิสสรณปหาน)
เป็นเครื่องน�ำไปสู่ความดีเลิศ (วิเศษ) ดับไฟ ๓
กองนี้ ให้เกิดวิมุตติหลุดพ้นไปได้ โดยย่อก็คือ
สิกขา ๓ ศีลดับไฟโทสะ สมาธิดับไฟราคะ ปัญญา
ดับไฟโมหะ (หรืออีกนัยหนึ่ง ทานดับไฟโลภะ ศีล
ดับไฟโทสะ ภาวนาดับไฟโมหะ)
ยอดแหลมน่าฉงนนั้น  นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์แห่งกองไฟ ๓ กองนั้นแล้ว นัยที่สอง ก็ยัง
เป็นสัญลักษณ์แสดงความที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้
หลุดพ้นจากกองไฟ ๓ กองนั้นอย่างไม่หวนกลับ
มาอีกด้วย ดังนั้นพระเกตุอันมียอดแหลมน่าฉงน
นั้น บรรพชนของเราตั้งใจสร้างไว้ เพื่อให้รู้ว่า  
พระพุทธเจ้าใช้ยอดแห่งปัญญา ซึ่งเป็นการใช้
ศักยภาพของมนุษย์ให้เต็มที่ เป็นการค้นพบสิ่ง
ที่สูงสุด พบมูลเหตุแห่งความเกิด อุบายเครื่อง
สลัดออก และทางอันพ้นไปจากความเกิดได้
อาศัยเหตุดังกล่าวมานี้ บรรพชนของเราจึง
สร้างเกตุพระพุทธรูปให้มีลักษณะเป็นยอดแหลม
เพื่อให้พวกเราผู้เป็นชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงพระอรหัตตผล ของพระพุทธเจ้า ตาม ธาตุวภิ งั คสูตร ทีว่ า่
ภิกษุ เปรียบเหมือนตะเกียงน�้ำมันติดอยู่ได้
เพราะอาศัยน�้ำมันและไส้ ตะเกียงน�้ำมันนั้นย่อม
หมดเชื้อดับไป เพราะหมดน�้ำมันและไส้ และ
เพราะไม่เติมน�้ำมันและไส้ใหม่ แม้ฉันใด

๔๙

ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อเสวยเวทนามี
กายเป็นที่สุด จึงรู้ชัดว่า “เราเสวยเวทนามีกาย
เป็นที่สุด” เมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุด จึงรู้
ชัดว่า “เราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุด” รู้ชัดว่า
“หลังจากกายแตกตายไป เวทนาทั้งปวงไม่น่า
เพลิดเพลิน จัก (สงบ) เย็นในโลกนีท้ เี ดียว” เพราะ
เหตุนั้น ภิกษุผู้เพียบพร้อมแล้วอย่างนี้ ชื่อว่าเป็น
ผู้ประกอบด้วยอธิษฐานธรรม คือปัญญาอันยอด
เยี่ยมนี้ เพราะว่าปัญญาอันประเสริฐยอดเยี่ยมนี้  
คือความรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นทุกข์ทั้งปวง (เอสา
หิ ภิกขฺ ุ ปรมา อริยา ปญฺญาฺ ยทิทํ สพฺพทุกขฺ กฺขเย
ญฺาณํ ซึ่งก็คือปัญญาในอรหัตตผลนั่นเอง)
พระอรหัตตผลนั้น จึงเป็นผลอันสูงสุดใน
สังสารวัฏ ไม่มีผลใดสูงกว่าจิตดวงนี้อีกแล้ว เป็น
ผลในล�ำดับต่อจากอรหัตตมรรคทันทีโดยไม่มี
ระหว่างขั้น มรรคจิตเกิดได้ครั้งเดียว ตัดกิเลส
แล้วก็หมดหน้าที่ไป แต่ผลจิตเกิดได้อีกหลาย
ครั้ง ตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ พระพุทธเจ้า เวลา
เสวยวิมุตติสุขก็ทรงเข้าผลสมาบัติ อิ่มเอิบอยู่
ด้วยจิตดวงนี้ อันเป็นโลกุตตรจิตที่เอานิพพาน
มาเป็นอารมณ์ จึงละเอียด ประณีตยิ่งนัก เพื่อให้
พวกเราระลึกถึงผลอันยอดที่สุดนี้ บรรพชนจึง
แทนด้วย พระเกตุแหลมของพระปฏิมา อันเป็น
โลกุตตรธรรม ที่เป็นเป้าหมายอันสูงสุดของพวก
เราชาวพุทธทุกคน
๓) แย้มโอษฐ์สง่า
หมายถึ ง อาการที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ได้ ท รง
พิจารณาเห็นมรรคผลที่เกิดขึ้น ในพระองค์เอง
แล้ว ได้พิจารณากิเลสที่ละได้แล้ว จึงไม่หวนกลับ
ไปหาวัฏฏะอีก เป็นการวิมุตติหลุดพ้นแล้วเพราะ
รู ้ โ ดยชอบ (สั ม มทั ญ ญาวิ มุ ต ตะ) รู ้ โ ดยชอบ
อย่างไร ? คือโดยเหตุ อธิบายว่า รูส้ จั ธรรม ๔ ด้วย
มรรคปัญญาแล้ว หลุดพ้นโดยผลวิมุตติ ใช้ปัจจ-
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พระพุทธสุโขทัย (จ�ำลอง) เนื้อเงินบริสุทธิ์ ทรงเครื่อง
ทองค�ำประดับพลอย พระเกศทองค�ำ เม็ดพระศก
ฝังเพชร พระรัศมีทองค�ำฝังเพชร ประดิษฐาน
ในพระอุโบสถวัดปริวาสราชสงคราม กรุงเทพฯ

เวกขณะ อันเป็นมหากิริยา ญาณสัมปยุตตจิต
ในการพิจารณามรรคที่เพิ่งเกิดขึ้น ผลที่ได้ทรง
บรรลุ นิพพานที่ได้ทรงประจักษ์ และกิเลสที่
พระองค์ทรงละได้แล้ว โดยไม่มีสิ่งใดที่พระองค์
ต้องทรงละอีกดังนี้
แล้วทรงเห็นหมู่สัตว์ทั้งหลายที่มีธุลีคือกิเลส
ในจักษุน้อยก็มี ที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุมากก็มี
ที่มีอินทรีย์แก่กล้าก็มี ที่มีอินทรีย์อ่อนก็มี ที่มี
อัธยาศัยดีก็มี ที่มีอัธยาศัยทรามก็มี ที่จะสอนให้รู้
ได้ง่ายก็มี ที่จะสอนให้รู้ได้ยากก็มี  ที่มีปรกติเห็น
ปรโลกและโทษ โดยความเป็นภัยอยู่ก็มี  จากนั้น
ทรงน้อมพระทัยไปในการยังประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขให้ส�ำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลาย ด้วยการ
รั บ อาราธนาจากท้ า วสหั ม บดี พ รหม เพื่ิ อ ทรง
แสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์
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ลักษณะพระพุทธรูปทีแ่ สดงอาการแย้มโอษฐ์
เล็กน้อยนี้ เหล่าบรรพชนสร้างไว้ก็เพื่อต้องการ
จะบอกถึงการถึงพร้อมแห่ง อัตตนาถะ ท�ำตนให้
เป็นที่พึ่งได้ด้วยอรหัตตมรรคญาณ และพร้อมที่
จะเป็นที่พึ่งของสัตว์โลก หรือ ปรนาถะ ด้วยสัพพัญญุตญาณ และมหากรุณาญาณต่อไป การ
สมบูรณ์แห่งพุทธภาวะก็เกิดขึ้น พร้อมกับการ
แย้มพระโอษฐ์น้อยๆ นี้
นอกจากนี้ ในกาลต่อมาภายหลังจากตรัสรู้
ยั ง หมายถึ ง การแย้ ม พระโอษฐ์ ใ นเหตุ ก ารณ์
ส�ำคัญต่างๆ (หสิตุปาทจิต) เพื่อให้พระอานนท์
ทราบ แล้ ว จะได้ ทู ล ถามถึ ง เหตุ แ ห่ ง การแย้ ม
น้อยๆ นัน้ จากนั้นพระองค์กจ็ ะตรัสบอกเหตุแห่ง
การแย้มน้อยๆ นัน้ แล้วทรงแสดงธรรม อาศัยเหตุ
ดั ง กล่ า วมานี้ แ หละ บรรพชนของเราจึ ง สร้ า ง
โอษฐ์ของพระพุทธรูปให้มีลักษณะแย้มน้อยๆ
เพื่อจะให้พวกเราผู้เป็นคนรุ่นหลังได้ทราบถึง
พระคุณของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นนั่นเอง
ข้อสังเกต
ข้อ   ๑   -   ๓   แสดงถึง    อรหัตตมรรค  (กุศล)  อรหัตตผล (วิบาก) และปัจจเวกขณจิต (กิรยิ า) สงเคราะห์
ลงเป็น  อตั ตหิตสมบัติ ความถึงพร้อมแห่งประโยชน์
ตน ทรงบ�ำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์เองจน
เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว จัดเป็นเครื่องส�ำเร็จ พุทธภาวะ คือความเป็นพระพุทธเจ้าและความเป็น
อัตตนาถ คือ พึ่งตนเองได้แล้ว ต่อไปก็พร้อมที่
จะท�ำ ปรหิตปฏิบัติ คือปฏิบัติบ�ำเพ็ญพุทธจริยา
เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไป จัดเป็น พุทธกิจ คือ
หน้าทีข่ องพระพุทธเจ้า และเป็น โลกนาถ คือเป็น
ที่พึ่งของชาวโลกได้ ซึ่งจะแสดงในปริศนาพุทธปฏิมาในข้อ ๔ - ๙ ต่อไป

หลวงพ่อบุษราคัม พระประธาน วัดก�ำแพงบางจาก ธนบุรี
วัดที่มีศิลปะเก่าแก่สมัยอยุธยาและภาพจิตรกรรมที่งดงาม

๔) ตาพระดู
หมายถึง หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรง
บรรลุประโยชน์ตนอย่างสมบูรณ์แล้ว ก็ทรงเห็น
หมู่สัตว์ผู้เกลื่อนกล่นด้วยความโศก ผู้ถูกชาติ
และชราครอบง�ำแล้ว ทรงเกิดความกรุณาขึ้น
จึงทรงบ�ำเพ็ญพุทธกิจ ด้วยการตรวจดูสัตว์โลก
ในเวลาใกล้รุ่ง ด้วยทิพยจักษุ อันล่วงจักษุของ
มนุษย์ หากทรงเห็นว่าสัตว์เหล่าใด มีอุปนิสัย
ปรากฏในข่ายพระญาณของพระองค์ ก็จะเสด็จ
ไปแสดงธรรมโปรดสัตว์เหล่านั้น จะกล่าวว่าสัตว์
โลกทั้งหลายอยู่ในสายพระเนตรของพระพุทธเจ้า
ก็ว่าได้ และพระองค์ผู้เป็นกัลยาณมิตร ก็พร้อม
ที่จะเสด็จไปอนุเคราะห์สัตว์เหล่านั้นตลอดเวลา  

๔๙

กิจของพระพุทธเจ้ามี ๕ อย่าง คือ
ปุพพัณเห ปิณฑะปาตัญจะ   
สายัณเห ธัมมะเทสะนัง
ปะโทเส ภิกขุโอวาทัง     
อัฑฒะรัตเต เทวะปัณหะนัง
ปัจจูเสวะ คะเต กาเล
ภัพพาภัพเพ วิโลกะนัง
เอเต ปัญจะวิเธ กิจเจ     
วิโสเธติ มุนิปุงคะโวติ ฯ
เช้าตรู่บิณฑบาต
เย็นธรรมาสน์เทศนา
พลบค�่ำโอวาทพา
ให้สิกขาพระเณรเรา
เที่ยงคืนตอบปัญหา เทวดาที่มาเฝ้า
ใกล้รุ่งแบ่งบรรเทา
สัตว์ใดเข้าข่ายพระญาณ
เสด็จพระบาทเปล่า
ไปโปรดเขาพ้นสังสาร
พุทธกิจทั้งห้ากาล
แผ่ไพศาลเกือ้ โลกเอย ฯ
พุทธกิจ ๕ ประการนี้ พระองค์ทรงกระท�ำมา
ตั้งแต่ยังพระธรรมจักรให้เป็นไป เป็นต้น เรื่อยมา
จนถึ ง โปรดสุ ภั ท ทปริ พ พาชก แล้ ว เสด็ จ ปริ นิพพาน ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในเวลา
ใกล้รุ่ง ในวันวิสาขปุณณมี ระหว่างต้นสาละทั้งคู่
ในป่าสาลวัน ใกล้กรุงกุสินารา
อาศัยเหตุดังกล่าวมานี้ บรรพชนของเราจึง
สร้างเนตรของพระพุทธรูปให้มีลักษณะทอดลง
ต�่ำมองดู ก็เพื่อจะให้พวกเราผู้เป็นคนรุ่นหลังได้
ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า  
ผู้ทรงบ�ำเพ็ญพุทธกิจด้วยความอนุเคราะห์เอ็นดู
ในหมู่สัตว์ตลอดเวลา แล้วจะได้ระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ ผู้ทรงเป็นกัลยาณมิตร อันสูงสุดของพวกเรานั่นเอง
๕) หูพระยาน
ลักษณะพระพุทธรูปประการที่ ๕ นี้ ในเบื้อง
ต้น หมายถึง ความที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้หนักใน
เหตุผล ไม่ทรงถึงความล�ำเอียง เพราะชอบหรือ
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พระปทุมธรรมราช ประดิษฐานภายในวิหาร
วัดบางหลวง จังหวัดปทุมธานี

ไม่ชอบ เพราะกลัว หรือเพราะความหลงงมงาย
ไม่ทรงถึงความเป็นผู้หูเบา ไม่ทรงท�ำอะไรตาม
ความชอบใจของตน เมื่อจะทรงปฏิบัติพระองค์
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ย่อมเป็นผู้หนักในเหตุและผล
ตัวอย่างเช่น เมื่อจะทรงแสดงธรรม ก็ทรงแสดง
ด้วยอ�ำนาจเหตุ คืออัธยาศัยของผู้ฟังเป็นหลัก
เช่น สัตว์เหล่าใดเป็นผู้มีอัธยาศัยอ่อน ก็ทรงแสดง
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ แก่สัตว์เหล่านั้น สัตว์
เหล่าใดเป็นผู้มีอัธยาศัยปานกลาง ก็ทรงแสดง
สัมปรายิกตั ถประโยชน์แก่สตั ว์เหล่านัน้ สัตว์เหล่า
ใดเป็นผู้มีอัธยาศัยแก่กล้าก็ทรงแสดงปรมัตถประโยชน์แก่สัตว์เหล่านั้น
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อนึ่ง พระพุทธเจ้านั้น เมื่อจะทรงยกย่อง
บุคคลใดบุคคลหนึง่ ไว้ในฐานะใดฐานะหนึง่ ก็ทรง
ยกย่องบุคคลนัน้ ในฐานะนัน้ ด้วยอ�ำนาจแห่งเหตุ
เท่านั้น เช่น เมื่อจะทรงยกย่องท่านพระสารีบุตร
เถระไว้ในฐานะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มี
ปัญญามาก และยกย่องท่านพระมหาโมคคัลลานเถระไว้ในฐานะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มี
ฤทธิ์มาก ก็ทรงยกย่องด้วยอ�ำนาจแห่งเหตุกล่าว
คือ อธิการที่ท่านทั้งสองนั้นได้สั่งสมอบรมมาแล้ว
แต่ปางก่อน ไม่ได้ทรงยกย่องเพราะเห็นแก่หน้า  
อีกตัวอย่างหนึง่ เช่น พระพุทธเจ้าเมือ่ จะทรง
บัญญัตสิ กิ ขาบทแก่ภกิ ษุทงั้ หลาย ก็ทรงอาศัยเหตุ
เกิดขึ้นก่อน จึงทรงบัญญัติ หาบัญญัติโดยปราศจากเหตุไม่ แม้ในเรื่องอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุ

พระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

สงฆ์ก็เหมือนกัน คือ พระองค์อาศัยอ�ำนาจแห่ง
เหตุ ตัดสินอธิกรณ์นั้น ชี้ขาดอย่างเป็นธรรมแก่
ทุกฝ่าย นอกจากจะหมายถึงความเป็นผู้หนัก
ในเหตุ ดังกล่าวมานี้แล้ว ก็ยังหมายถึง ความที่
พระพุทธเจ้าทรงเป็นยอดแห่งพหุสสุตบุคคล
อีกด้วย  
หูพระยาน นั้น อาจเขียนได้อีกแบบหนึ่งว่า
หูพระญาณ ซึง่ อาจหมายเอา พระสัพพัญญุตญาณ
อันเป็นญาณหยั่งรู้ธรรมทุกประการที่มีเฉพาะ
พระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ก็อาศัยสัพพัญญุตญาณ
นี่แหละ ในการเลือกสิ่งที่เหมาะควรมาสั่งสอน
ในกาลสมัยที่เหมาะสม ตรงกับจริตของสัตว์ จึง
ท�ำให้สัตว์โลกได้รับประโยชน์สูงสุดจากพระองค์
อาศัยเหตุตามที่กล่าวมานี้ บรรพชนของเรา
จึงสร้างใบพระกรรณ (ใบหู) ของพระพุทธรูป
ให้มีลักษณะเป็นติ่งยานลงมา เพื่อให้เราทั้งหลาย
ได้ระลึกถึงความเป็นผู้หนักในเหตุของพระพุทธเจ้านั่นเอง ความจริง บุคคลจะเป็นผู้หนักในเหตุ
ได้นั้น จะต้องเป็นผู้มีปัญญามาก ก็แต่ว่าบุคคล
ผูเ้ ช่นนี้ จะเป็นใครอืน่ ไปไม่ได้ นอกจากพระพุทธเจ้า
เท่านัน้ เพราะฉะนัน้ ลักษณะพระพุทธรูปประการ
ที่ ๕ นี้ จึงหมายถึงพระปัญญาธิคณ
ุ ของพระพุทธเจ้า
นั่นเอง
กล่าวโดยสรุปก็คอื ปริศนาธรรมในพระพุทธ
ปฏิมาล�ำดับที่ ๕ นี้ หมายถึงความที่พระพุทธเจ้า
ทรงเป็นยอดแห่งพหุสสุตบุคคล มีความทรงจ�ำ
เป็นเลิศ มีความเพียรมาก ทรงเป็นผู้หนักใน
เหตุผล มิใช่ทรงเป็นบุคคลผู้หูเบา และทรงพระ
ปัญญาเลิศด้วยพระสัพพัญญุตญาณอันประเสริฐ
สูงสุด
(อ่านต่อตอนจบในฉบับหน้า)

ชวนรู้
กองบรรณาธิการ

สถานที่เปิดสอนพระอภิธรรม

ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
๑. อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย (อชว.)
๔. วัดธาตุทอง พระอารามหลวง
ส�ำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
ที่วิหารลิมปาภรณ์ วัดธาตุทอง
สังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ทุกวันอาทิตย์ 8.30 - 13.30 น.
ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ถ.หน้าพระธาตุ
ถ.สุขมุ วิท แขวงพระโขนงเหนือ  เขตคลองเตย
พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ  10110
โทร. 022243843 ภายใน 1118  
โทร : 023900261-5, 023911007
โทรสาร. 026236101
๕. อภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
๒. มูลนิธิแนบมหานีรานนท์
วัดระฆังโฆสิตาราม คณะ 7
84/1 หมู่ 2 ถ. พุทธมณฑลสาย 5  
ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช
ต. บางกระทึก อ. สามพราน  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
จ. นครปฐม 73210
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 024114546
โทร. 028894417, 024821044
๓. วัดสามพระยาวรวิหาร
ณ ตึกสุหัทรังสรรค์ ชั้น 1
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ  
เป็นประจ�ำทุกวันจันทร์-ศุกร์
ตั้งแต่ 9.00 - 14.30 น.
วันเสาร์และอาทิตย์ 8.30 - 15.30 น.
ติดต่อสอบถาม โทร. 026289328

๔๙

๖. มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ประธานกรรมการมูลนิธิ คนปัจจุบันคือ
อาจารย์บุษกร เมธางกูร
บรรยายธรรมอยู่ ๒ แห่ง คือ
ส�ำนักงานกลาง : เลขที่  66/11
ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 024119958, 024110639
ส�ำนักปฏิบัติวิปัสสนาอ้อมน้อย :
179 ม.6 กม.24  ถ.เพชรเกษม  ต.อ้อมน้อย  
จ.สมุทรสาคร  โทร. 024202120
๗. มูลนิธิปริญญาธรรม วัดสังเวชวิศยาราม
ตึกอเนกประสงค์ ชั้น 2 บางล�ำภู กทม.
โทร. 022828880, 022824746
โทรสาร 022819735
๘. มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม
เลขที่ 83 วัดศรีสุดารามวรวิหาร
ศาลาริมน�้ำ (อ.เทพฤทธิ์)
ถ.บางขุนนนท์ ซอย 6 แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 028860087 หรือ 0863179771
๙. วัดจากแดง
ณ สมันตมหาปัฏฐานเจดีย์ ชั้นล่าง
ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ
โทร. 024641122, 0814025660
๑๐. มูลนิธิพุทธศาสนศึกษา
วัดบุรณศิริมาตยาราม
ถ.อัษฎางค์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ  
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0815506765 (อ.ส�ำรวม)
โทร. 0875097544 (คุณสาคร)
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๑๑. โรงเรียนพระอภิธรรมพระพรหมวชิรญาณ
ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 3
วัดยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพฯ
ผู้สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่
พระมหาธีรภัทร ถิรญาโณ  
โทร. 0849107290  
๑๒. พุ ท ธสมาคมแห่ ง ประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
ชั้น ๒ อาคารหอประชุมพุทธสมาคมฯ
ถ.พระอาทิตย์   เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โทร. 022819563 - 4 กด 122
หรือติดต่อ อาจารย์พัชริน แปลกพงษ์ศิริ
โทร. 0852556914
๑๓. โครงการเผยแผ่ พ ระสั ท ธรรม พระ
อภิธรรมปิฎก
โดย พระครูภาวนาธีรวรคุณ วิ.
อาคารพุทธวิชชาลัย ชั้น 5
(ติดวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน)
เลขที่ 9  ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ
เรียนเฉพาะวันอาทิตย์  9.00 - 16.00 น.
โทร. 025448447

ในประสบการณ์
พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล

ประสบการณ์สอบสนามบาลี ๔
ภาษาบาลี เ ป็ น ภาษาที่ ค รอบคลุ ม รั ด กุ ม ดี
มาก  ไม่เยิน่ เย้อ  เพ้อฝัน  เป็นภาษาทีห่ นั หน้าตรงต่อ
เนื้อหาธรรมโดยเฉพาะ เพียงแต่ต้องอาศัยความ
เพียร มุง่ มัน่ ตัง้ ใจ และความต่อเนือ่ งในการศึกษา
บนพื้นฐานความเชื่อมั่นว่า หากได้เรียนกระทั่ง
มีความรู้ในภาษาบาลีแล้ว  ก็จะมีประโยชน์สูงสุด
มากทีเดียว ต้องมีความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่า
ภาษาบาลีเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้เป็นเครื่อง
มือสื่อสารท�ำการเผยแผ่พระธรรมวินัย และเป็น
ภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้ในการน�ำปรมัตถธรรมให้
เข้าสู่จิตใจของชาวโลก
ดังนั้นผู้ที่มีความรู้ทางภาษาบาลีเพื่อเข้าใจ
พระธรรมวินยั ของพระพุทธเจ้าได้ดนี นั้ ชีวติ ก็ยอ่ ม
จะมีแต่ความสุขความเจริญทางหลักธรรม อันเป็น
หลักในการด�ำเนินชีวิต ของผู้ที่ยัง ต้องเวียนวน

อยู่ภายในวัฏจักรแห่งสังสารวัฏ ด้วยการเกิด
ตามกรรม เกิดแล้วก็มาท�ำกรรมใหม่ แล้วก็รับ
วิบากของกรรมเก่าๆ ในอดีตหลายภพหลายชาติ
รวมทัง้ กรรมใหม่ๆ ทีเ่ พิ่งท�ำไปในอดีตชาติอันใกล้
ด้วย เสร็จแล้วก็สิ้นชีพวายชนม์กันไปตามกรรม
ที่ตนท�ำไว้กันอีก
แต่ ถ ้ า มี ก ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต รงตามหลั ก
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าจากที่ได้ท�ำการศึกษา
มาด้วยภาษาบาลี ก็จะมีโอกาสที่จะหลุดพ้นไป
จากสังสารวัฏได้เร็วขึ้น แน่นอน ภาษาบาลีนี้
เป็ น ภาษาสื่ อ สารให้ ช าวโลกได้ เข้ า ใจในหลั ก
ความเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ สามารถ
ตัดสินใจปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านทรงแนะน�ำ
พร�่ำสอน และเข้าถึงการพ้นทุกข์ จบการเกิด
การตายในสังสารวัฏ   

๔๙

โบราณาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่า การปฏิบัติ
ตามได้จริงนั้น มีความยากยิ่งกว่าการเรียนรู้
แต่ส�ำหรับยุคสมัยนี้แล้ว ดูเหมือนว่าแม้กระทั่ง
การจะเรียนรู้ ก็เป็นเรื่ีองที่น่าจะยากที่สุด เมื่อ
การเรียนรู้ยังเป็นปัญหาเช่นนี้ การปฏิบัติตาม
ปริยัติก็เกิดขึ้นไม่ได้ ไม่มีปริยัติ ย่อมจะปฏิบัติ
ไม่ถูกต้อง ปฏิบัติที่ขาดหลักการทางปริยัติ ย่อม
ไม่ ส ามารถที่ จ ะน� ำ พาผู ้ ป ฏิ บั ติ ไ ปสู ่ ป ฏิ เวธ คื อ
ฌานวิปัสสนา หรือมรรคผลอย่างแน่นอน
พระพุทธศาสนา แปลว่า ค�ำสอนของพระ
พุ ท ธเจ้ า ไม่ ไ ด้ แ ปลว่ า หรื อ หมายถึ ง ตั ว บุ ค คล
อาคาร สถานที่ หรือ วัตถุสิ่งของแต่อย่างใดเลย
ดังนั้น การที่พระพุทธศาสนา จะปรากฏมีอยู่ใน
จิตใจของชาวโลกได้นั้น
๑. ต้องมีการสื่อสารบอกกล่าวด้วยการสอน
การเทศน์ การบรรยาย การผลิตต�ำราเป็นต้น จริง
๒. ต้องมีผู้เข้ารับการศึกษา การฟัง การอ่าน
ต�ำราเป็นต้น จริง ต้องประกอบด้วย
๓. ที่ส�ำคัญคือ ผู้สอนต้องมีความรู้ตรงตาม
พุทธประสงค์ จริง
๔. และการจะมีความรู้จริงได้นั้น ก็ต้อง
มีการศึกษามาจากครูอาจารย์ผู้รู้จริงอีกเช่นกัน
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ซึง่ เรียกระบบ  ขนั้ ตอนเช่นนีว้ า่   ระบบปรัมปรา
หรือระบบส่งไม้ต่อ ระบบที่ว่านี้ถือว่าเป็นระบบ
ที่มีประสิทธิภาพที่ได้ผลดีมากจริงๆ
ในอดีตกาล หากไม่มีการท�ำสังคายนา เพื่อ
สรุ ป ถึ ง ความผิ ด ถู ก ทางพระธรรมอย่ า งเป็ น
ทางการผ่ า นบุ ค คลระดั บ พระอรหั น ต์ ผู ้ ซึ่ ง มี
ความน่าเชื่อถือได้มากที่สุด ในปัจจุบันก็จะไม่มี
พระไตรปิฎกให้ได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรมค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน
ดังนั้น หากปัจจุบันกาลนี้ เราไม่รักษาระบบ
หรื อ หลั ก การการเรี ย นรู ้ นี้ เ อาไว้ ด้ ว ยการ
ศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านภาษาบาลี อันเป็นภาษา
แห่งธรรมะ อนาคตกาลอันใกล้ จะเกิดเหตุการณ์
ใดขึ้ น ลองช่ ว ยกั น คิ ด และวาดภาพดู กั น เถอะ
ค� ำ แนะน� ำ พร�่ ำ สอนจากพระพุ ท ธเจ้ า นั้ น มิ ไ ด้
จ�ำเพาะเจาะจงเพื่อบุคคลใดหรือ เฉพาะชนชาติ
ใดเท่านั้น แต่มีไว้เพื่อทุกชีวิต ที่มีสถานะพร้อม
ที่จะรับรู้รับฟัง คนอยากจะรู้ ห้ามกันไม่ได้ คน
จะบรรลุก็ห้ามกันไม่ได้ เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับ
บุญบาปเก่าที่เจ้าตัวบ�ำเพ็ญกันมาในอดีตทั้งสิ้น

เรื่องสนธิที่เราเห็นบ่อย
แต่ไม่รู้จัก
หน้าต่างบาลี

พระมหาสมปอง มุทิโต

ตอนที่ ๔

สุปภาตํ โว.
อรุณสวัสดิ์ นักศึกษาบาลีใหญ่และพระไตรปิฎกทุกท่าน
วันนี้จะมาแนะน�ำภาษาบาลีที่เป็น “ค�ำสนธิ” ที่เราสวดมนต์เป็นประจ�ำ  แต่ไม่รู้หรอกว่าเป็น
ค�ำสนธิ เช่น
ในบท “อิติปิ โส ... จนถึง ภควาติ” เป็นต้น จะมีค�ำสนธิอยู่หลายบท จะแยกให้ดูนะ
อิติปิ โส = อิติ อปิ โส
ภควาติ = ภควา อิติ
วิญฺญูหีติ = วิญฺญูหิ อิติ
โลกสฺสาติ = โลกสฺส อิติ เป็นต้น
บทที่เป็นสนธิในบทสมาสก็มีอีก เช่น สมฺมาสมฺพุทโธ = สมฺมา สํ พุทฺโธ เป็นต้น เป็นบทสมาส
โดยไม่ต้องใช้วิธีของสนธิก็มี เช่น
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน = วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน
สุคโต = สุ คโต
โลกวิทู = โลก วิทู
อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ = น อุตฺตโร ปุริส ทมฺม สารถิ
เทวมนุสฺสานํ = เทว มนุสฺสานํ เป็นต้น
บทอื่นนอกจากสนธิ และสมาส จะเป็นบทนามธรรมดา เช่น อรหํ, สตฺถา, พุทฺโธ เป็นต้น
ในส่วนคัมภีร์บาลีไวยากรณ์พาลาวตารนั้น มีตัวอย่างสนธิที่เป็น “สรสนธิ” ดังนี้

๔๙

ส�ำเร็จรูป
โลกคฺโค
ปนเม, ปนิเม
พนฺธุสฺเสว
โนเปติ
ตตฺรายํ
ยานีธ
พหูปการํ
สทฺธีธ
ตถูปมํ
กึสูธ
ตฺยชฺช
ตฺยาหํ

ศัพท์เดิม
โลก อคฺโค
ปน อิเม
พนฺธุสฺส อิว
น อุเปติ
ตตฺร อยํ
ยานิ อิธ
พหุ อุปการํ
สทฺธา อิธ
ตถา อุปมํ
กึสุ อิธ
เต อชฺช
เต อหํ

ส�ำเร็จรูป
เนตฺถ
สฺวสฺส
อเนฺวติ
ตยสฺสุ
สเมตายสฺมา
อิทาหํ
ปจฺจนฺตํ
วุตฺยสฺส
ปฏคฺคิ
ยถริว,ยเถว
นยิมสฺส
ติวงฺคิกํ

ศัพท์เดิม
เน อตฺถ
โส อสฺส
อนุ เอติ
ตโย อสฺสุ
สเมตุ อายสฺมา
อิธ อหํ
ปติ อนฺตํ
วุตฺติ อสฺส
ปติ อคฺคิ
ยถา เอว
น อิมสฺส
ติ องฺคิกํ

ส�ำเร็จรูป
ลหุเมสฺสติ
อตฺตทตฺถํ
อิโตนายติ
ตสฺมาติห
สพฺภิเรว
ฉฬภิญฺญฺา
ปุถเคว
ปเคว
อพฺภุคฺคโต
อชฺฌคา
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ศัพท์เดิม
ลหุ เอสฺสติ
อตฺต อตฺถํ
อิโต อายติ
ตสฺมา อิห
สพฺภิ เอว
ฉ อภิญฺญฺา
ปุถ เอว
ปา เอว
อภิ อุคฺคโต
อธิ อคา

วันนี้ เอาเท่านี้ก่อนนะ เดี๋ยวจะสงสัยมากขึ้น เพียงพยายามเพิ่มขึ้น ก็จะง่ายขึ้นได้แล

แจก
หนังสือ

“พระนาคเสนเถระ”

หนังสือ “พระนาคเสนเถระ” เป็นใคร มาจากไหน เป็น
ผลงานของท่าน วิเทศทัยย์ ซึ่งเคยตีพิมพ์เป็นตอนๆ ลงในวารสารโพธิยาลัย
เพื่อย้อนรอยปราชญ์ทางธรรมซึ่งก�ำเนิดท่านเป็นพราหมณ์ ได้บวชเป็นเณร
ในพระพุ ท ธศาสนา ท่ า นเป็ น ผู ้ ต อบค�ำ ถามทางพุ ท ธศาสนาแก่ พระเจ้ า
มิ ลิ น ท์ เป็ น ที่ มาของหนังสือที่น่าอ่านน่าศึก ษาของชาวพุ ท ธคื อ มิ ลิ น ทปัญหา วารสารโพธิยาลัยยินดีมอบหนังสือนี้ให้ท่านที่เขียนจดหมายแสดง
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ วารสารโพธิ ย าลั ย เพื่ อ คณะผู ้ จั ด ท� ำ จะได้ น� ำ ความ
คิ ด เห็ น นั้ น มาปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของวารสารต่ อ ไป ส่ ง ความคิ ด เห็ น มาที่
ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ อีเมลล์ acharak7153@gmail.com หรือ เขียนเป็นจดหมาย ส่ง
ไปรษณีย์มาที่ ชมรมกัลยาณธรรม เลขที่ ๑๐๐ ถนนประโคนชัย ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ วงเล็บมุมซองว่า (วารสารโพธิยาลัย) หนังสือมีจ�ำนวนจ�ำกัด กรุณา
ส่งด่วน ก่อนหนังสือจะหมด โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน ส�ำหรับส่งหนังสือถึงท่านตามที่ขอมาด้วย

ภาษาธรรม
นายธรรมดา

สนทนาภาษาบาลี

สวัสดีครับ ท่านแฟนคลับผู้รักภาษาบาลี
ทุกท่าน ส�ำหรับฉบับนี้ กระผมนายธรรมดา จะขอ
พาท่านไปพบกับค�ำศัพท์โวหารภาษาบาลี ที่มี
ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน พอให้หายคิดถึงกัน
สักเล็กน้อยครับ ทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่า
การที่ เราจะสามารถใช้ ภ าษาใดๆ ได้ นั้ น เรา
จ� ำ เป็ น ต้ อ งรู ้ ค� ำ ศั พ ท์ ใ นภาษานั้ น ๆ ทั้ ง ที่ เ ป็ น
ค�ำกิริยา และค�ำนามให้เพียงพอกับเรื่องที่เรา
ต้องการสื่อสาร
ยกตั ว อย่ า งเช่ น ในเวลาที่ เราต้ อ งการจะ
สนทนา เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม เราจะต้องรู้
ค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องพอประมาณ เช่น
๑. มํสํ  - เนื้อ
๒. โคมํสํ  - เนื้อวัว
๓. ปาตราโส - อาหารเช้า
๔. สายมาโส - อาหารเย็น
๕. สูโป - แกง
๖. พฺยญฺชนํ - กับข้าว

ตอน ๔

๗. กุกฺกุฏมํสํ - เนื้อไก่
๘. มจฺโฉ - ปลา
๙. อณฺโฑ - ไข่
๑๐. ปานํ - เครื่องดื่ม
๑๑. ผลํ - ผลไม้
๑๒. ผลรโส - น�้ำผลไม้
๑๓. นาฬิเกรรโส - น�้ำมะพร้าว
๑๔. สูกรมํสํ - เนื้อสุกร
๑๕. ขีรํ - นม
๑๖. โอทนํ - ข้าวสุก
๑๗. สกฺขรา - น�้ำตาล
๑๘. ฑาโก - สลัด
๑๙. มธุรปูโว - ขนมหวาน
๒๐. ลวณํ - เกลือ
๒๑. ปานียํ - น�้ำดื่ม
๒๒. ไทยอาหาโร - อาหารไทย
๒๓. สามุทฺทอาหาโร - อาหารทะเล
๒๔. จีนอาหาโร - อาหารจีน

๔๙
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ถ้าเราอยากรู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไร
เพราะไม่เคยทานมาก่อน ก็อาจพูดว่า
กีทิโส นุ โข ตสฺส รโส โหติ ?
เวลาที่เราไปนั่งที่ร้านอาหาร
: มีรสชาติเป็นอย่างไรบ้างครับ ?
เด็กเสริฟก็จะมาถามเราว่า
ซึ่งเด็กเสิร์ฟก็จะตอบท่านว่า
...โภ กึ อิจฺฉสิ ?  
...อยํ  “ผัดไทย” อาหาโร อญฺญฺโต อภิญฺญฺาโต
: ท่านครับ ท่านจะรับอะไรหรือครับ
ปากโฏ อโหสิ...ผัดไทยนี้มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือ
เราก็อาจจะบอกเขาว่า
กว่าอาหารอื่นๆ ครับ.
เทหิ เม อาหารปาฐํฺ
ถ้าเราเลือกจะสั่งเมนูนี้ เราก็พูดว่า..
: ขอเมนูอาหารให้ผมหน่อย
อิมมฺปิ อาหารํ ภุญฺชิสฺสามิ.
หรือเราอาจจะถามเขาว่า
: ผมจะกินผัดไทยด้วยครับ
โก อาวุโส อิมสฺมึ ภตฺตาคาเร วิเสเสน
ซึ่งเด็กเสิร์ฟก็จะตอบท่านว่า
สาทุรโส โหติ
อาม, เตน หิ อาคเมหิ ตาว.  
: น้องชาย อาหารชนิดใดที่มีรสอร่อยสุด
: ได้ครับ, ถ้างั้น รอแป๊บเดียวนะครับ
ในร้านนี้
น เม อครุ , ยถาสุขํ กโรหิ.  
: ไม่เป็นไรครับ, ท�ำตามสบายครับ....
ซึ่งเด็กเสริฟก็อาจจะแนะน�ำท่านว่า
มจฺฉสูโป วิเสเสน สาทุรโส โหติ
ท่านผู้อ่านที่รักครับ เป็นอย่างไรบ้างครับ
: ต้มย�ำปลามีรสชาติอร่อยสุด
ภาษาบาลีของเรา คงไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับ
หากเราจะสั่ง ก็อาจพูดว่า
ภาษาบาลีมีความหมาย ปลอดทุกข์ภัย
อิมํ นาม อาหารํ เม เทหิ
ได้สิ่งประเสริฐ มาเถิด มาเรียนบาลี
: ฉันจะรับอาหารชนิดนี้
อย่าวิ่งหนีสิ่งดีดี จงเข้าหา
ผู้ที่เรียนบาลีนั้น ย่อมควรค่ากับค�ำว่า
ถ้าเราสนใจเมนูอื่นอีก เราก็อาจถามว่า
กตํ เม พุทฺธสาสนํ
อยํ อาวุโส ภาต โกนาโม อาหาโร โหติ ?
ข้าพเจ้าได้ทำ� ตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว
: น้องครับ อาหารจานนี้ เรียกว่าอะไรครับ
อลเมตฺตาวตา. : แค่นี้ก่อนนะครับ
สพฺเพ สามาชิกา สุภคา โหนฺตุ. :
ซึ่งเด็กเสริฟก็จะตอบท่านว่า
ขอให้แฟนคลับบาลีทุกท่านจงโชคดีครับ.
อยํ โภ ไทยภาสาย “ผัดไทย”
ท่านสามารถติดตามอ่านวารสารโพธิยาลัยทุกฉบับย้อนหลัง
อิติ โวหริโต  อาหาโร นาม โหติ.
ได้ทาง เว็บไซต์วัดจากแดง
: ท่านครับ, อาหารจานนี้
www.watchakdaeng.com
และเว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
เรียกตามภาษาไทยว่า “ผัดไทย” ครับ
๒๕. อินฺทิยอาหาโร - อาหารแขก
๒๖. ยุโรปอาหาโร - อาหารยุโรป

www.kanlayanatam.com

มองเทศ-มองไทย

พระสั
ง
ฆมิ
ต
ตาเถรี
มารดรแห่งภิกษุณีสงฆ์ลังกา (๑)
วิเทศทัยย์

ขณะเก็บข้อมูลเขียนเรื่องพระมหินทเถระ
ผู ้ เ ป็ น บู ร พาจารย์ ข องพระธรรมทู ต ได้ รั บ รู ้
เรื่ อ งราวของพระสั ง ฆมิ ต ตาเถรี ใ นฐานะผู ้ ก ่ อ
ก�ำเนิดภิกษุณีสงฆ์ศรีลังกา อีกทั้งสร้างคุณูปการ
แก่วงการพระพุทธศาสนายิ่งใหญ่ ไม่แพ้พระ
มหินทเถระ ผู้เป็นพระเชษฐา จึงคิดในใจว่าจบ
เรื่องพระมหินทเถระแล้ว จะเขียนบทความเพื่อ
สรรเสริญเกียรติคุณพระสังฆมิตตาเถรีสืบต่อ
อีกทั้งเห็นว่า เขียนเกียรติประวัติของบุรุษ
เพศหลายเรื่องแล้ว หากลองเปลี่ยนบรรยากาศ
มาเขียนเรื่องสตรีเพศบ้าง น่าจะได้อรรถรสอีก
ทั้งจะได้ประทับใจท่านผู้อ่านที่เป็นสตรีน้อยใหญ่
ครั้นตั้งโจทย์ไว้แบบนี้ พอจะเขียน งานก็เข้า !!!
สตรีบางคนแนะน�ำว่าควรจะเขียนให้เห็น
บทบาทของสตรีเพศอย่างชัดเจน เพราะสมัยนั้น

เรื่องราวของผู้หญิงไม่ค่อยมีความโดดเด่นเหมือน
บุรุษเพศ อีกคนเสริมว่าควรเขียนให้เห็นความ
สัมพันธ์กับการก�ำเนิดภิกษุณีสงฆ์สมัยปัจจุบัน
ผู้อ่านจะได้ทราบความเป็นมาอย่างถูกต้อง ส่วน
อีกคนเพิม่ ความเห็นว่า ควรจะเขียนให้เห็นต้นตอ
การก�ำเนิดภิกษุณีสงฆ์ลงลึกในรายละเอียด ด้วย
การอ้างหลักฐานตามคัมภีร์พร้อมความคิดเห็น
ของนักวิชาการ
อยากจะบอกว่า เขียนเองเลย จะได้ถูกใจ
ก็ไม่กล้าพูด (ได้แต่เก็บไว้ในใจ)
แต่ครั้นน�ำเอาความคิดเห็นเหล่านัน้ มาตรอง
ดูหลายครั้ง ก็เห็นว่าเป็นเรื่องน่าสนใจไม่น้อย
เพราะจะเขี ย นทั้ ง ที ก็ ใ ห้ ค รอบคลุ ม หลายด้ า น
หลากมิติ จึงเป็นเหตุให้ต้องปรับ plot กันใหม่
อีกทั้งพบหลักฐานจากคัมภีร์ศรีลังกาซึ่งระบุว่า
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“สมัยที่พระสังฆมิตตาเถรีสถาปนาภิกษุณีสงฆ์
บนเกาะลังกาสมัยนั้น มีสตรีเพศออกบวชเป็น
จ�ำนวนมากถึง ๒๐,๐๐๐ รูป” จึงชวนให้สงสัย
ว่าสถานภาพของสตรีศรีลังกา น่าจะไม่ต่างจาก
บุรุษเพศ เพราะมีขีดความสามารถเสมอเหมือน
กั น มิ เช่ น นั้ น พระเถราจารย์ ค งไม่ อุ ต ริ บั น ทึ ก
ไว้ในคัมภีร์อันเก่าแก่สุดของศรีลังกา
น่าจะมีหลายนัยยะชวน ตรวจสอบหลายด้าน
ปัญหาหนักอกของผู้เขียนคือ หลักฐานเกี่ยว
กับพระสังฆมิตตาเถรีมีน้อยนัก เท่าที่มีอยู่ก็เดิน
ตามกันโดยไม่มีประเด็นชวนให้ตีความอะไรเลย
จึงต้องอาศัยการวิเคราะห์เป็นหลัก แต่ก็มิใช่ว่า
จะวิเคราะห์จนหลุดออกนอกกรอบ เพราะอย่าง
น้อยก็มีหนังสือของนักวิชาการชาววิเทศยุคใหม่
เขียนไว้น�ำทางเป็นแบบอย่าง และนักวิชาการ
เหล่านั้นล้วนเป็นชาวภารตะเอง จึงมิต้องกลัวว่า
จะท�ำให้เรื่องของพระสังฆมิตตาเถรีเสียหายแต่
อย่างใด
ส่วนใครชอบอ่านเนือ้ หาแบบดัง้ เดิม แนะน�ำ
ให้ไปอ่าน text จากคัมภีร์ทีปวงศ์ คัมภีร์สมันตปาสาทิกา และคัมภีรม์ หาวงศ์ ซึง่ เป็นคัมภีรเ์ ก่าแก่
แต่งสมัยใกล้เคียงกับพระสังฆมิตตาเถรี แต่หาก
ใครไม่อยากตามอ่านคัมภีร์เหล่านั้น ก็มีวิธีเดียว
คือติดตามที่ผู้เขียนจะเล่าต่อไป
เบื้องต้น สมควรศึกษาสถานภาพของสตรี
ศรีลังกา ก่อนการเข้ามาของพระสังฆมิตตาเถรี
เพราะหากเข้ า ใจเบื้ อ งหลั ง ของสั ง คมศรี ลั ง กา
สมัยนั้นอย่างแจ่มแจ้งแล้ว จะท�ำให้ผู้อ่านเห็น
ภาพของสตรี เ พศชั ด เจนมากขึ้ น พร้ อ มตอบ
ปัญหาได้ว่า เหตุใดสตรีชาวศรีลังกาจึงออกบวช
เป็นภิกษุณีจ�ำนวนมาก อีกทั้งศึกษาพระไตรปิฎก
จนลึกซึ้งแตกฉาน ไม่ต่างจากพระสงฆ์ผู้เป็นบุรุษ
เพศ เสมือนดูหนังจีนก�ำลังภายใน แล้วถอดรหัส
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ตัวละครทีละตัว ก็จะทราบเนื้อเรื่องทั้งหมด
ชนดั้งเดิมผู้เป็นเจ้าถิ่นบนเกาะลังกาเรียกว่า
แวดดะ (แปลว่าพราน) ด�ำรงชีวิตเหมือนคนยุค
ดึกด�ำบรรพ์ มีธนูส�ำหรับล่าสัตว์และขวานเป็น
อาวุธ อยู่รวมกันหลายครอบครัวมีหัวหน้าเป็นผู้
ควบคุมดูแล พวกแวดดะนั้นเชี่ยวชาญด้านการท�ำ
ชลประทาน จึงเชือ่ ได้วา่ น่าจะเก่งด้านเกษตรกรรม
ด้วย ปัจจุบันลูกหลานของพวกแวดดะยังคงมีอยู่
บนผืนเกาะลังกา กระจายกันอยู่ตามจังหวัดน้อย
ใหญ่ แต่ภาษาพูดและวิถีชีวิตเหมือนคนเมือง
จนแทบจะเป็นเนื้อเดียวกัน
ประมาณพุทธปรินิพพาน มีชาวอารยันกลุ่ม
หนึ่งได้อพยพโยกย้ายมาจากชมพูทวีป บ้างเชื่อ
ว่ามาจากอินเดียตอนเหนือใกล้ปากีสถาน บ้าง
ก็ยืนยันว่ามาจากอินเดียตะวันออก กล่าวคือ
ประเทศบังคลาเทศ อารยันกลุ่มนี้เชี่ยวชาญด้าน
การรณรงค์สงคราม จึงเข้ายึดครองอาณาบริเวณ
ของพวกแวดดะหมดสิ้น จากนั้นพากันสร้างบ้าน
แปลงเมื อ ง พร้ อ มน� ำ วั ฒ นธรรมแบบอารยั น
อินเดียมาปรับใช้กับเกาะลังกา แล้วขนานนาม
กลุ่มตัวเองว่าสิงหล เพราะเชื่อว่าบรรพบุรุษเป็น
พญาราชสีห์
อี ก กลุ ่ ม หนึ่ ง เป็ นชาวทมิ ฬ แห่ ง อิ น เดี ย ใต้
คนกลุ่มนี้เป็นพ่อค้าอพยพครอบครัวมาตั้งสถานี

สามเณรกับหัวหน้ากลุ่มแวดดะ
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การค้าตามหัวเมืองริมฝั่งทะเล จุดประสงค์เพื่อ
แลกเปลี่ยนสินค้ากับพ่อค้าชาววิเทศ แล้วน�ำไป
ส่ ง ต่ อ ยั ง เมื อ งแม่ บนแผ่ น ดิ น อิ น เดี ย อนุ ท วี ป
เพราะท่าเรือรอบเกาะลังกาส่วนใหญ่ เป็นท่าเรือ
ธรรมชาติ เหมาะต่อการหลบมรสุม จึงเป็นการ
ง่ายต่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับพ่อค้า
วาณิชชาวต่างประเทศ

สมัยแรกเริ่ม ชาวสิงหลและชาวทมิฬอาจจะ
เป็นมิตรมากกว่าเป็นศัตรู เหตุเพราะชาวสิงหล
ยังไม่ชำ� นาญการค้า จึงต้องอาศัยชาวทมิฬเป็นไม้
เป็นมือ ขณะเดียวกันชาวทมิฬก็อาศัยชาวสิงหล
เป็นผูอ้ ารักขา เพือ่ ให้พอ่ ค้าชาววิเทศเกรงกลัว จึง
มิใช่เรื่องแปลกที่ยุคแรก ชาวสิงหลและชาวทมิฬ
จะผูกสัมพันธ์กัน ด้วยการแต่งงานกันและกัน
สิงหลและทมิฬหันมาห�้ำหั่นกัน เกิดขึ้นยุค
หลัง เป็นเพราะการเมือง
นอกจากพวกแวดดะ พวกสิงหล และพวก
พ่อค้าทมิฬแล้ว สมัยหลังต่อมายังมีชาวอารยัน
อีกหลายกลุ่ม เคลื่อนย้ายมาอยู่เกาะลังกา ทั้งใน
ฐานะสร้างสัมพันธไมตรีแบบกษัตริย์ ทั้งในฐานะ
เป็นพ่อค้า และทั้งในฐานะเป็นทหารเข้ามาช่วย
เหลือชาวลังกา

ก่อนพระสังฆมิตตาเถรีจะเดินทางมาเกาะ
ลั ง กาสองศตวรรษ ชาวอารยั น สิ ง หลได้ ส ร้ า ง
อาณาจักรเป็นปึกแผ่นมั่นคงแล้ว มีเมืองหลวง
ชื่อว่าอนุราธปุระ ว่ากันว่าความเจริญรุ่งเรือง
ดั ง กล่ า วมิ ไ ด้ แ ตกต่ า งจากอารยั น แห่ ง อิ น เดี ย
เมืองแม่มากนัก หลักฐานจากโบราณคดีชี้ว่ามี
การออกแบบเมืองอย่างทันสมัย มีระบบผันน�้ำ
มาใช้ภายในตัวเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้
ท�ำหน้าที่เดินตรวจตรารอบเมืองหลวงตลอดทั้ง
กลางวันและกลางคืน อีกทั้งมีคนท�ำความสะอาด
เมืองหลวงเป็นนิตย์
แปลกสุดคือ สมัยนั้นมีส้วมใช้กันเรียบร้อย
แล้ว !!!
อันนี้พูดจริง มีหลักฐานยืนยัน !!!
บริเวณเมืองหลวงอนุราธปุระมีการออกแบบ
อย่างเป็นระบบ มีถนนใหญ่และถนนขนาดเล็ก
เชื่อมโยงกันเป็นตาข่าย บ้านช่องและเคหสถาน
ของผู้คนแต่ละกลุ่มแยกกันอยู่อย่างเป็นระเบียบ
พระสงฆ์ชาวจีนนามว่าฟาเหียนเดินทางมาเกาะ
ลังกา ประมาณพุทธศักราช ๑๐๐๐ ได้บันทึก
ความยิ่งใหญ่อลังการของมหานครอนุราธปุระ
ไว้อย่างตื่นเต้นแปลกใจ
แม้เกาะลังกาสมัยนั้นจะถือระบบวรรณะ
ตามแบบอินเดียเมืองแม่ แต่ความเข้มงวดกลับ
ผ่อนคลายมากกว่าอินเดียหลายเท่า โดยเฉพาะ
สถานภาพของสตรีเพศ คัมภีร์ของอินเดียระบุ
ว่าสตรีเพศเป็นสิ่งของที่ต้องหวงแหนรักษาเป็น
อย่างดี สตรีไม่ส ามารถตัดสินใจอันใดได้ แม้
พิ ธี ก รรมทางศาสนาก็ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มได้
สภาพของสตรีไม่ต่างจากสัตว์ดิรัจฉาน เพราะ
ต้องมีเจ้าของคอยดูแลรักษาตลอดเวลา
อันนี้ว่าตามคัมภีร์โบราณมิได้ว่าร้ายสตรี
เพศแม่แต่อย่างใด

๔๙
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แต่ ร ะบบพราหมณ์
ของศรี ลั ง กา กลั บ มี
ทางเลือกให้เด็กหนุ่ม
ระหว่างไปศึกษาอยูก่ บั
อาจารย์ทิศาปาโมกข์
กับการจ้างครูมาสอน
ภายในนิ ว าสถานตน
เอง หลักฐานส่วนใหญ่
ชี้ บ อกว่ า ชาวศรี ลั ง กา
เลื อ กที่ จ ะจ้ า งครู ม า
สอนที่บ้านตน โดยบิดามารดาท�ำหน้าที่เป็นผู้
ดูแลอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันเด็กหญิงก็มีสิทธิ
เข้าศึกษากับบุรุษเพศได้ แต่อนุญาตเฉพาะวิชาที่
เหมาะสมกับการเป็นแม่ศรีเรือนเท่านั้น
มาถึงตรงนีข้ อเสริมนิดหน่อย ธรรมเนียมเช่นนี้
นึกถึงเจ้าชายสิทธัตถะขณะครองฆราวาสวิสัย
พระราชบิดาโปรดให้ครูวิศวามิตรมาสอนที่พระราชวังแทนที่จะไปพักอยู่กับอาจารย์ทิศาปาโมกข์
ผู้เขียนเห็นว่าชาวศรีลังกาสมัยนั้นน่าจะเอาแบบ
อย่างมาจากศากยวงศ์ เพราะมีหลักฐานยืนยัน
ว่าสมัยหนึ่งพระนางภัททกัจจานาผู้เป็นเชื้อสาย
ศากยวงศ์ ได้เดินทางมาอภิเษกสมรสกับกษัตริย์
แห่งอาณาจักรอนุราธปุระ ธรรมเนียมเช่นนีน้ า่ จะ
ติดตามมากับพระนางและข้าทาสบริพาร

แต่สถานภาพของสตรีศรีลังกาสมัยนั้นกลับ
ตรงกันข้ามอย่างชัดเจนกับอินเดียเมืองแม่ โดย
สังคมเปิดกว้างให้สตรีมีส่วนร่วมพิธีกรรมทาง
ศาสนาได้ แม้มิใช่เป็นผู้ด�ำเนินพิธีกรรมเสมือน
พราหมณ์เจ้าพิธี แต่การได้เข้าร่วมก็ถือว่าผ่อน
ปรนมากกว่าสตรีอินเดียหลายเท่า
ประเด็นน่าสนใจคือ เทพเจ้าผู้ทรงมเหศักดิ์
และเป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวศรีลังกาสมัย
นัน้ เป็นเพศหญิงชือ่ ว่าจิตตาและเทวราชา ต�ำนาน
กล่าวไว้ว่าเทพธิดาทั้งสององค์นี้ อดีตชาติเคย
เป็นสาวใช้ของเจ้าหญิงพระองค์หนึ่ง หลักฐาน
ดั ง กล่ า วชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า สั ง คมศรี ลั ง กาสมั ย นั้ น
ให้ความส�ำคัญแก่สตรีเพศมากน้อยเพียงใด
หลักฐานอีกส่วนหนึ่งคือ สตรีท�ำหน้าที่เป็น
มารดา สังคมศรีลังกาสมัยโบราณไม่มีการพราก
บุ ต รชายออกจากอกแม่ เหมื อ นระบบวรรณะ
อินเดีย กล่าวคือตามธรรมเนียมของพวกพราหมณ์
หากบุตรชายอายุพอรู้ความก็จ�ำต้องเดินทางไป
ศึกษากับอาจารย์ทิศาปาโมกข์ต่างเมือง ระบบนี้
พราหมณ์เรียกว่าพรหมจารี จะหวนคืนสูอ่ อ้ มกอด
ครอบครัวได้  กต็ อ่ เมือ่ จบการศึกษา ย่างเข้าวัยหนุม่
แล้ว และพร้อมที่จะแต่งงานมีครอบครัว ตามมา
สตรีชาวทมิฬชุดพื้นเมืองในงานเฉลิมฉลองเอกราชศรีลังกา
เรียกว่าคฤหัสถ์
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ใครไม่เชื่อก็ตามใจ !!!
ด้านการศึกษานั้น ไม่มีหลักฐานส่วนไหน
ยื น ยั น ชั ด เจนว่ า สตรี เ พศมี ค วามรู ้ ก ว้ า งขวาง
เพียงไร แต่หากคล้อยตามหลักฐานด้านอักษร
โบราณที่พบเห็นในศิลาจารึกก็ชวนให้เข้าใจว่า
สตรีเพศก็มีความรู้ด้านอักษรศาสตร์มิต่างจาก
เพศชายแต่ อ ย่ า งใด ผู ้ เขี ย นเชื่ อ ว่ า สมาชิ ก ใน
ครอบครัวนั้นแหละเป็นผู้สั่งสอนการอ่านเขียน
แก่สตรีเพศ ยิ่งมีธรรมเนียมการเล่านิทานตาม
บ้ า นเรื อ น ยิ่ ง เป็ น เหตุ ช วนให้ คิ ด ว่ า มี ก ารเปิ ด
กว้ า งส� ำ หรั บ การรั บ รู ้ เรื่ อ งราวภายนอกของ
กุลธิดาทั่วไป

ความรอบรู้ด้านอักษรศาสตร์ยืนยันได้จาก
การฟังธรรมของพระมหินทเถระและคณะอย่าง
เข้ า ใจแจ่ ม แจ้ ง จนสามารถบรรลุ ธ รรมขั้ น ต้ น
กล่าวคือโสดาบัน
การเรียนการสอนของชาวศรีลังกาในยุคนั้น
น่าจะมีหลากหลายภาษา สันนิษฐานว่าน่าจะมีทงั้
สันสกฤตและปรากฤต ภาษาสันสกฤตสงวนไว้
เฉพาะพวกพราหมณ์เจ้าพิธี ซึ่งสมัยนั้นรอบเกาะ
ลังกามีพราหมณ์ทรงอิทธิพลอยู่มากมาย ส่วน
ภาษาปรากฤตน่าจะมีเรียนและสอนกันทั่วเกาะ
ลังกา เพราะเป็นภาษาทีท่ กุ คนสามารถเข้าใจและ
ใช้สอยกัน

ภาษาปรากฤตนี้แหละต่อมาหลอมรวมกับ
ภาษาบาลี จนกลายเป็นภาษาสิงหลในปัจจุบัน
ด้านการปกครองนั้น แม้จะทราบกันโดย
นิตินัยว่าใช้ระบบปิตาธิปไตย กล่าวคือเพศชาย
เป็นใหญ่ แต่ประวัติศาสตร์ศรีลังกาก็ยืนยันว่า
บางครั้งสตรีเพศก็เลื่อนสถานภาพจากอัครมเหสี
เป็นราชินีครองราชย์ได้เช่นเดียวกัน หลักฐาน
ตรงนี้ชี้ให้เห็นว่า สถานภาพสตรีศรีลังกามิได้เดิน
ตามกรอบระบบวรรณะของพราหมณ์ เ หมื อ น
อินเดียเมืองแม่ แต่มกี ารปรับให้เข้ากับบริบทของ
คนศรีลงั กาสมัยนัน้ ผูเ้ ขียนเห็นว่าเพราะสตรีควบ
คุมความเป็นไปของครอบครัว ด้วยเหตุนั้น จึงมี
อิทธิพลต่อบุตรธิดา ครั้นเมื่อบุตรธิดาเติบใหญ่
ย่อมน�ำเอาค�ำสั่งสอนของมารดาไปปฏิบัติ นาน
วันเข้าก็กลายเป็นรูปธรรม น�ำสู่การปฏิบัติของ
คนทุกกลุ่มและทุกชนชั้นวรรณะ แม้ปัจจุบันสตรี
เพศยังได้รับเกียรติสูงสุดเสมือนอดีต
หลั ก ฐานอี ก ส่ ว นหนึ่ ง คื อ ภาพสลั ก ที่ ห ลง
เหลืออยู่ตามพิพิธภัณฑ์ หากมีภาพสลักกษัตริย์
ที่ใด มักมีภาพสลักมเหสีเคียงข้าง และภาพสลัก
ล้วนเป็นการนั่งเคียงข้างเสมอกัน บางภาพสตรี
นั่งบนตักของบุรุษเพศก็มี ลักษณะเช่นนี้ ยากที่
จะเห็นในดินแดนอุษาคเนย์
ด้วยเหตุนั้น จึงมิใช่เรื่องแปลกที่สตรีเพศ
จะออกบวชเหมือนบุรุษเพศ คราวเมื่อพระพุทธ
ศาสนาเข้าสู่เกาะลังกา หากสถานภาพต�่ำต้อย
เหมือนอินเดียเมืองแม่แล้วไซร้ ไหนเลยภิกษุณี
สงฆ์จะเกิดมีขึ้นบนผืนเกาะลังกา เป็นไปได้ไหม
ที่ พ ระสั ง ฆมิ ต ตาเถรี จ ะเลื อ กเดิ น ทางมาเกาะ
ลังกา เพราะเห็นว่าสถานภาพของสตรีศรีลังกา
ดีกว่าสตรีอินเดีย การหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์บน
ผืนดินที่เหมาะสม ย่อมเป็นเรื่องง่ายต่อการเจริญ
เติบโตในวันหน้า
                             (คราวหน้ามาว่ากันต่อ)

v วิสัชนาธรรม :
อภิธรรมส�ำคัญอย่างไร
v ธรรมปริทัศน์ :
ความเข้าใจเรื่องการศึกษาพระอภิธรรม
v พระธรรมเทศนา : อหังการ มมังการ
ห้องเรียนแห่งกายและใจ
v ชวนอ่าน :
อภิธรรมเพื่อความพ้นทุกข์
v ธรรมสากัจฉา :
ชาวพุทธยุคนี้ ควรศึกษาปิฎกไหน
v ประสบการณ์ธรรม :
อภิธรรม วิชาชีวิต
v ปัญญาปริทัศน์ :
๙ ปริศนา พุทธปฏิมา ตอน ๑

v มรณัสสติ : ตรัสเตือนพระอานนท์
ตอนพระสารีบุตรนิพพาน
v ชวนรู้ : สถานที่เปิดสอนพระอภิธรรม
ในกรุงเทพฯและใกล้เคียง
v ในประสบการณ์ :
ประสบการณ์สอบสนามบาลี ตอน ๔
v หน้าต่างบาลี : (๔)
เรื่องสนธิที่เราเห็นบ่อยแต่ไม่รู้จัก
v ภาษาธรรม :
สนทนาภาษาบาลี ตอน ๔
v มองเทศ-มองไทย : พระสังฆมิตตาเถรี  
มารดรแห่งภิกษุณีสงฆ์ลังกา (๑)

