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อนุโมทนา 

หนังสือน้ีเกิดมีจากเรื่องท่ีพูด โดยมีความเปนมาวา ท่ีวัดญาณ  
เวศกวัน ในวันกลางเดือนและวันสิ้นเดือน ยามค่ํา หลังสวดปาติโมกข 
มีโอกาสพูดคุยกับพระและโยมแบบงายๆ สบายๆ เปนเกร็ดความรู
ธรรม แตก็ไมถึงกับเปนประจํา เพราะปญหาความติดขัดของระบบการ
หายใจและการพูด เน่ืองจากสภาพปอดที่เสียหายจากโรคเกา  

ตอมา ในวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑ ตรงกับวันท่ี ๓ ธันวาคม 
๒๕๖๐ ไดปรารภวาเน่ืองจากปญหาสภาพปอดไมดีน้ี ตอไปก็ยิ่งพูด
เปนเรื่องเปนราวไดยากลําบากขึ้น และเรื่องท่ีไดพูดไปแคใหรู ทีละ
เลก็ๆ นอยๆ น้ัน อีกไมนานก็จะเลือนรางจางหาย ไมเกิดอะไรเปนจริง
ขึ้นมา เม่ือโอกาสท่ีจะพูดกันคงเหลือนอย จึงอยากพูดเรื่องท่ีจะออก
ผลเปนการกระทํา โดยเฉพาะสําหรับพระท่ีฟงน้ัน ก็จะขอใหเอาไปทํา
จริงๆ คราวน้ันจึงไมใชพูดแคใหรู แตใหฟงแลวเอาไปทํา  

เรื่องท่ีขอใหไปทําน้ัน ก็ไมใชเรื่องใหญเรื่องยากอะไร แคขอให
ทําความรูจักกับบานท่ีอยูของตัว คือ รูจักพระธรรมวินัยท่ีรักษาไวใน
พระไตรปฎก เม่ือรูจักดีแลว ก็จะไดอยูไดทําอะไรๆ ไดอยางดีตอไป 

ท่ีเปนพระเปนเณรกันขึ้นมา ก็ดวยพระธรรมวินัย เปนพระเณร
แลว ก็อยูในพระธรรมวินัย แลวก็ทําก็ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และ
สั่งสอนเผยแผพระธรรมวินัย ทําใหพระธรรมวินัยเกิดดอกออกผลขึ้น
ในชีวิตของตนและแกประชาชน ท้ังสังคมจนถึงท้ังโลก 

 ในวันอุโบสถท่ีวาน้ัน ก็ไดพูดเลาเชิงแนะนําใหรูจักพระไตรปฎก 
เปนบทนําใหพระโยมไปคิดพิจารณาที่จะทําความรูจักใหจริงจังตอไป 



ข  รูจักบานของตัว 

ตอมา พระครูประคุณสรกิจ (การุณย กุสลนนฺโท) ไดสง file 
บทถอดจากเสียงเร่ืองท่ีพูดในโบสถวันน้ันไปให อยางท่ีไดเคยสงไปให
ตรวจแลวบอยครั้ง แตนอยนักจะมีโอกาสไดตรวจ files เรื่องตางๆ ก็
มารวมกันคางอยู คราวน้ีเม่ือจะเดินทางไปไกล ถึงจะมีงานเร่ืองใหญ
ยาวท่ีมุงจะไปทํา แตก็ไดนํา files เรื่องท่ีพระครูประคุณสรกิจไดสงให 
ติดไปดวย โดยคิดวาจะตรวจชําระเปนงานแทรกไดไมเกิน ๓ เรื่อง  

โดยเฉพาะเรื่อง “รู้จักบ้านของตัว” น้ีถือวามีความสําคัญมาก 
ยกขึ้นมาไวขางหนานําเรื่องกอนๆ พอทํางานเการอแสนนานเรื่อง การ
พัฒนาที่ยั่งยืน เสร็จ จึงทํางานตรวจจัดเรื่องน้ีตอทันที เพ่ือใหเปน
ตนแบบหนังสือท่ีพรอมจะพิมพใชงานและเผยแพรออกไปไดฉับไว  

เรื่อง รู้จักบ้านของตัว น้ี ท่ีมีตนฉบับไปใหตรวจทําเปน
หนังสืออยางน้ีได ก็ตองอนุโมทนาคณะอุบาสิกา ท่ีเอาใจใสจริงจังเห็น
คว ามสํ า คัญของ ง านพระธ ร รมวิ นั ย  ท่ี เ ป น เ น้ื อ ตั วแท ข อ ง
พระพุทธศาสนา ชวยถอดเสียงออกมาเปนตัวหนังสือ  

ตามความท่ีเลาขานมาวา พระครูประคุณสรกิจไดสงไฟลเสียง
ธรรมกถาหลังปาติโมกขน้ัน ไปใหแกทางชมรมกัลยาณธรรมตามที่ 
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ ประธานชมรมฯ ไดแจงฉันทะไว เพ่ือจะ
ไดถอดเทป และเผยแผใหเปนประโยชนในวงกวางตอไป โดยมีความ
ต้ังใจนําไปเผยแผใน วารสารโพธิยาลัย ของวัดจากแดง ตามนโยบาย
ท่ีคุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ บรรณาธิการ ไดใหไว  

ในการน้ี มีทีมงานจิตอาสาของชมรมกัลยาณธรรม ไดชวยถอด
เทปหลายทาน กลาวคือ คุณกุลนิษฐ สุทวีปราโมชานนท คุณรชตา 
บุญชูชีพ คุณภรณี โสรัจจกุล คุณพัชรนันท สรมณาพงศ และคุณ
มาลินี แสงสุทธิสาทร ซ่ึงเม่ือถอดเทปมาครบถวนแลว ก็ไดสงงาน
กลับมาใหคุณหมออัจฉรา กลิ่นสุวรรณ ประธานชมรมฯ รวบรวม 
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ครั้นคุณหมออัจฉราตรวจทานในเบื้องตนแลว ก็ไดสงตนฉบับ
ถวายพระอาจารยมหากีรติ ธีรปฺโ วัดจากแดง ในกองบรรณาธิการ
วารสารโพธิยาลัย ชวยเมตตาตรวจทานศัพทบาลีและเน้ือหาขอธรรม
ใหถูกตรงตามไฟลเสียง แลวคุณหมออัจฉราจึงไดสงงานกลับมาถวาย
พระครูประคุณสรกิจ ตามที่ไดนํามาใหรวมไวดังวาขางตนน้ี 

บัดน้ี งานตรวจจัดทําเปนเลมหนังสือเสร็จลุลวง พรอมท่ีจะ
พิมพ เผยแพรตอไป จึงได ต้ังชื่อหนังสือเปนท่ีกําหนดหมายวา            
รู้จักบ้านของตัว - เที่ยวทั่วพระไตรปิฎก ท่ีวาเท่ียวท่ัวน้ัน คือแค
เท่ียวดูใหพอไดเห็นท่ัวๆ ไป ยังไมละเอียดลึกลงไปท่ัวท้ังหมด ขอให
เปนภารกิจดวยฉันทะของผูมีใจสู ท่ีจะศึกษาสํารวจตอไป   

ธรรมกถาน้ีสําเร็จเปนหนังสือท่ีจะเผยแพรได ก็ดวยอาศัยฉันทะ
และวิริยะเปนตนของผูมีศรัทธาดังไดเลามาขางตน จึงขออนุโมทนาอีก
ครั้ง ท้ังแกสพรหมจารี และปวงอุบาสิกาแหงชมรมกัลยาณธรรม ท่ีมี
นํ้าใจจริงจังตอพระธรรมวินัย นําใหงานลุลวงสําเร็จประโยชนดังหมาย  

ขออนุโมทนาวารสารโพธิยาลัย ท่ีต้ังใจจะทยอยตีพิมพเผยแพร
สอดคลองกับท่ีพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร วัดจากแดง และ
ชมรมกัลยาณธรรม จะพิมพในรูปเลมหนังสือรวมกับวัดญาณเวศกวัน 
และมูลนิธิ ป.อ.ปยุตฺโต เพื่อเชิดชูธรรม เพ่ือเริ่มแจกในวันอาสาฬหบูชา  

ขออนุโมทนาพระครูวินัยธร (ชัยยศ พุทฺธิวโร) ท่ีไดชวยทํา
หนาท่ีเหมือนเปนศูนยประสานงาน รวมท้ังออกแบบปกหนังสือให 
และดําเนินการจนหนังสือเสร็จเปนเลมออกมา และอนุโมทนาพระ
ครูสังฆวิจารณ (พงศธรณ เกตุาโณ) ท่ีไดชวยนําพาภาระในงาน
ติดตอสื่อสารท้ังปวงใหลุลวงผานไป 



ง  รูจักบานของตัว 

เรื่องพระธรรมวินัย เรื่องพระไตรปฎกน้ี มีความสําคัญในขั้น
เปนแกนเปนแกนของพระพุทธศาสนา เปนหลักใหญท่ีท้ังพระและ
ญาติโยมชาวพุทธ จะตองใสใจศึกษาปฏิบัติและรักษาสืบทอดอยางเอา
จริงเอาจังตลอดทุกกาล ไมวาเหตุการณสถานการณท้ังหลายจะเปนจะ
ไปอยางไร เรื่องพระธรรมวินัยน้ี จะตองรูกันใหชัดเจน ทํากันใหไดจริง 
ไมงอนแงน ไมคลอนแคลน ไมหวั่นไหว 

ขออนุโมทนาการบําเพ็ญธรรมทานของทุกทานทุกฝาย ท่ีเปนไป
ดวยกัลยาณฉันทเพ่ือชวยกันแผขยายความรูเขาใจพระธรรมวินัย ใหมี
ผลเปนการดํารงรักษาพระพุทธศาสนา พรอมท้ังนํามาซ่ึงประโยชนสุข
ท่ีแทและย่ังยืนแกชีวิตและสังคมสืบตอไป ขอใหบุญกิริยาท่ีสรางเสริม
ความเจริญงอกงามทางจิตใจและทางปญญาแกมหาชนท้ังน้ี จงเปน
ปจจัยดลใหสัมฤทธิ์ความเกษมศานตสถาพรแกชุมชนจนถึงประเทศ   
ชาติ ตลอดจนสันติสวัสด์ิของมวลประชาชาวโลก ยั่งยืนนานสืบไป 
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รูจักบานของตัว∗  
- เท่ียวทัว่พระไตรปฎก - 

เร่ืองนํา-ที่ทําใหตองเร่ิม 
(จะไม่อ่าน - ข้ามไปก็ได้) 

โยมก็ต้ังใจรอฟงอยู แตวันน้ีตองขออภัยแทบไมมีเสียงพูด 
ทรุดมา ๓ เดือน ไมฟน ชีพจรวันน้ีขึ้นมาราว ๑๓๐ อาจจะชวยใหมี
แรงมีเสียงพูด ปญหาสําคัญคือเรื่องปอด ซ่ึงตอนน้ีเสื่อมลงไปเรื่อยๆ 
ก็เลยเลาใหฟงพอเปนความรู คือ หมอทานหน่ึงบอกวา ปอดของ
อาตมานี่ขางหน่ึงไมทํางาน ปอดทํางานขางเดียว แลวก็เจ็บปอดขางท่ี
ทํางานได เจ็บอยูเรื่อย และทําใหเกิดอาการเหน่ือยเปนตน  

ปอดขางท่ีเจ็บน้ี เคยปรึกษาคุณหมอวา ตัดท้ิงเสียดีไหม เอาไว
ขางเดียวท่ียังสบาย แตคุณหมอบอกวา ปอดขางท่ีเจ็บน่ันแหละคือขาง
ดี สวนท่ีสบายคือขางท่ีปวย ซ่ึงไมทํางาน น่ีคือตรงกับท่ีตรวจครั้ง
ลาสุดวา ปอดขางซายท่ีวาสบายน้ี มีพังผืดใหญแทรกอยูในปอด แลว 
ก็มีพังผืดเล็กๆ นอยๆ กระจายไป มีแผลเปนท่ัวปอด มันก็เลยไม
ทํางานหรือแทบไมทํางาน และมันก็จึงสบาย น่ีคือปอดขางซาย ฝาย
ปอดขางขวาที่ดีกวา ตองทํางานหนัก ก็จึงมีอาการเจ็บ มีอาการเหนื่อย 
อะไรตางๆ น่ีคือเขาใจวาขางท่ีเจ็บเปนปอดไมดี วาขางท่ีสบายคือปอด
ท่ีดี ถาคุณหมอทําตามที่วาใหตัดปอดขางท่ีเจ็บท้ิงไป ก็จบกัน  
                                                            
∗  “เกร็ดความรูธรรม” สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตโต) พูดเลาในวัน
อุโบสถ หลังพระสวดปาติโมกข ที่วัดญาณเวศกวัน ค่ําวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐   
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เปนอันวา ท่ีจริงน้ัน ปอดขางท่ีสบายก็คือปอดท่ีเสีย มันไม
ทํางาน สวนปอดท่ีดีก็คือปอดท่ีทํางานหนัก จึงตองช้ําระบมมาก ถา
ตัดท้ิงไป ก็หมดไปเลยท้ัง ๒ ปอด เรื่องเปนอยางน้ี  

ทีน้ีคุณหมอบอกวา ปอดน้ันถึงจะทํางานขางเดียว ก็ยังผลิต
ออกซิเจนไหว คืออยูไปได แตไมเพียงพอในแงของการพูด คุณหมอ
บอกวาอธิบายไมได เพราะระบบการพูดมีการประสานงานของกลไก
มากมายซับซอน ปญหาตอนน้ีก็คือวา รางกายก็เสื่อมลงไปๆ จากการ
ท่ีพูดแลวทรุดลงไปเม่ือ ๓ เดือนน้ัน จนเด๋ียวน้ีก็ยังไมฟน เสียงไม
ยอมมา และวันน้ี ถาหากพูดไปๆ เกิดมีเสียงขึ้นมา ก็จะทรุดลงไปอีก 

เร่ิมเร่ือง – ขอเขาชมบาน 
เอาละ เมื่อเปนอยางน้ี แตเรื่องท่ีอยากจะคุย อยากจะเลา 

อยากจะบอก มีเยอะ โอกาสจึงเหลือนอย เมื่อโอกาสมีนอย จะ
ทําอยางไรดี การท่ีไดพูดเรื่องอะไรตางๆ กันมาน้ัน พูดแลวก็ผาน
ไปๆ  คราวน้ีก็เลยคิดวา เมื่อมีโอกาสนอย จึงอยากจะพูดเรื่องท่ี
ออกผลเปนการกระทํา สําหรับพระท่ีฟงน้ี จะขอใหเอาไปทํา
จริงๆ คราวน้ีไมใชพูดแคใหรู แตอยากใหทํา  

เพราะฉะน้ัน วันน้ี ขอพูดเรื่องท่ีอาจจะไมนาฟง เปนเรื่องท่ี
นาเบ่ือ ยาก และก็ยาวดวย ท้ังคนฟงก็จะเหน่ือย จะเบ่ือ ท้ังคน
พูดก็ตองทนพูด ใชเวลามาก หนักหนอย ถาองคไหนมีธุระอยู
ไกลเปนตน จําเปน ก็ตองนิมนตไปกอน  

ทีน้ี เรื่องอะไรท่ีอยากจะพูด ซึ่งเปนเรื่องยากหนอย แตใหมี
ผลเปนการกระทํา ก็คือพวกเราน่ี โดยเฉพาะพระ ท่ีเราอยูกันน้ี ก็
รูกันดีวา เราอยูในพระธรรมวินัย  
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เรารูกันอยูวา ธรรมวินัยน้ีเปนท่ีรองรับ เปนท่ีเกิดของเรา 
เราท้ังหมดเกิดจากพระวินัย เราอยูในธรรม ธรรมวินัยเรียกวา
เปนบานของเรา หรือเปนกุฏิท่ีจําวัดของเรา  

เมื่อเปนบานของเรา เราก็ตองรูจักบานของตัว คนอยูบาน
แลวไมรูจักบานของตน คงไมดีแน อยางนอยก็ควรรูวามีอะไรอยู
ตรงไหนในบาน และรูวาอะไรเปนอะไร แคน้ันก็ยังดี  

ถาดีกวาน้ัน ก็รูวา ออ ของชิ้นน้ี ท่ีอยูตรงน้ี ท่ีอยูบนน้ันนะ 
มันคืออะไร มันเปนอยางไร สําหรับใชงานอะไร แตยังใชไมเปน  

ทีน้ี ถาเกงกวาน้ันก็คือ มีความรู มีความชํานาญ รูลึกซึ้ง
ละเอียดลออ สามารถเอาของชิ้นน้ันไปใชงาน ไปทําประโยชน 
ท้ังแกตนและแกผูอ่ืนไดดวย  

น่ีก็เหมือนกัน บานแหงพระธรรมวินัยของเรา วาโดยท่ีเก็บ
รักษาไว ก็คือพระไตรปฎก พระเณรท่ีบวชมาน้ี ท่ีจริงอยางนอยก็
ควรตองรูจักพระไตรปฎก   

แตบางที ท่ีเรียนกันไปน้ัน อยางพระเณรท่ีเรียนบาลีกัน
มากมาย แมแตหนังสือหรือคัมภีรท่ีใช เอาไปเรียนและก็ไปสอบ 
ยังไมรูจักเลยวา หนังสือหรือคัมภีร น้ันเกี่ยวของอยางไรกับ
พระไตรปฎก อยูตรงไหนของพระไตรปฎก  

อยางพระเณรท่ีเรียนประโยค ๓ ใชอรรถกถาธรรมบทน้ัน 
ธรรมบทอยูตรงไหนในพระไตรปฎก หลายองคไมรูหรอก พอไป
เรียนประโยค ๔ มังคลัตถทีปนี อาจารยวาอยางไร ก็แปลไป
ตามน้ัน ไมรูวามังคลัตถทีปนีท่ีอธิบายมงคล ๓๘ ประการน้ัน 
มงคล ๓๘ ประการ เปนอะไร อยูตรงไหนในพระไตรปฎก  
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ตอไป เรียนสูงขึ้นอีก ถึงประโยค ๖ ประโยค ๗ ไดเรียน
สมันตปาสาทิกา ใหแปล ก็แปลได ใหสอบ ก็สอบได แตก็ไมรูอีก
น่ันแหละวาอันน้ีเขาเรียกวาเปนอรรถกถา ไมรูวาอธิบายพระไตรปฎก
ตรงไหน ขอความในพระไตรปฎกท่ีถูกอธิบายน้ันวาอยางไร ไมรู
เรื่องเลย ไมรูท้ังน้ัน ไปจนถึงวิสุทธิมัคค กระท่ังอภิธัมมัตถวิภาวินี  
ก็ไมรูวาตนแหลง ตนตอ ท่ีมาท่ีไปในพระไตรปฎกอยูตรงไหน 
เรียนรูเฉพาะคัมภีรน้ัน แคแปลไดเทาน้ันเอง  

เพราะฉะน้ัน จึงเปนความผิดพลาดอยางยิ่งใหญ พระเณร
เรียนบาลี แคเรียนภาษาบาลี เรียนจบไปแลว ก็ลองลอยเล่ือน
ลอย ตัวแทตัวจริงของท้ังหมดน้ันคือพระไตรปฎก ไปกันไมถึง 

พระเณรท่ีบวชกันมาน้ี พอเขาสูพระธรรมวินัย ถาเอาจริง
เอาจัง หากวาอยูนานๆ เมื่อเรียนสูงขึ้นไป เชนถึงประโยค ๖ พอ
พูดถึงพระไตรปฎกน่ี ควรตองรูหมดแลว ตลอดไปถึงคัมภีร
เกี่ยวของท่ีใชอธิบาย มองปราดไปก็เห็นเลยวา อะไรอยูตรงไหน 
คัมภีรน้ันวาดวยเร่ืองอะไร เราคนเรื่องอะไร จะดูท่ีไหน  

เพราะฉะน้ัน วันน้ีจึงอยากพูดเรื่องน้ี คือเรื่องพระไตรปฎก
ในฐานะท่ีเปนบาน เปนกฏิุท่ีอยูของเรา ใหรูจักไว น่ีก็ตองพูดยาว  

การพูดน่ีก็เปนการทดสอบไปในตัว คือ  
ขั้น  ๑  ทานท่ีมี ทุนอยู  พอพูดใหฟง  ก็พอจะระลึกได 

มองเห็นตามไปวา ออ ! ท่ีกําลังพูดน้ี ออๆๆ เห็นภาพตามไป  
ขั้น ๒ รองลงไป ผูท่ีไมรู มองไมเห็นวาอะไรอยูท่ีไหน แตพอ

ฟงเขาใจ จับความได  
ขั้น ๓ ผูท่ีฟงไมรูเรื่อง บนวายากๆ นาเบ่ือ พรา สับสน  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕ 

  ๕

เอาละ เปน ๓ ระดับ จากน้ันก็มาถึงคําถามวา แลวจะเอา
อยางไร หมายความวา เราจะเรียนรู จะพยายามฟงใหรูจักบาน
ของตัวเองน้ันไหม พูดงายๆ วาจะสูไหม บางองคมีฉันทะ ชอบ
สนใจ พอใจ ถึงยังไมรู ก็จะพยายามรู บางองคไมมีฉันทะ รูสึกวา
ยากลําบาก นาเหน่ือย แตมีวิริยะ ใจสู อยางน้ีก็ยังไหว สวนอีก
พวกหน่ึงทอแท เบ่ือหนาย หมดกําลัง ก็เปนอันวาเลิกกันไป 

ท่ีพูดวันน้ี เปนการทดสอบตัวเองดวย ผูพูดเองน้ี ปอดไมดี 
ทองก็ไมดี ลมดันขึ้นไปทําใหสมองตื้อๆ ท่ือๆ แตก็จะพูดไปเรื่อยๆ  

บอกแลววาท่ีเก็บรักษาพระธรรมวินัยไว คือพระไตรปฎก 
ซึ่งในประเทศพุทธศาสนาเถรวาทก็มีเหมือนๆ กัน เน้ือหนังสือ
หรือความในคัมภีรก็เหมือนกัน แตเวลาจัดชุด ก็แลวแตประเทศ
น้ันๆ ซึ่งจัดไมคอยเทากัน และเรียงลําดับไมเหมือนกัน สําหรับ
เมืองไทยน้ี เราจัดตามพุทธกิจ ๔๕ พรรษา จึงแบงเปน ๔๕ เลม  

พระไตรปฎก ก็คือ ‘ปฎก ๓’ (ไตร=๓ + ปฎก=ตะกรา คือที่ใส
รวมตําราหรือคัมภีรไว, ปริยัติ) ไดแก คัมภีรท่ีบรรจุพุทธพจนรวมท้ัง
เร่ืองราวประกอบ ซ่ึงแสดงหลักพระพุทธศาสนา จัดเปน ๓ ปฎก คือ 

๑. วินัยปิฎก  บรรจุวินัยของพระสงฆ  
๒. สุตตันตปิฎก  บรรจุพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา  
๓. อภิธรรมปิฎก บรรจุธรรมท่ีเปนเน้ือหาแทๆ (แปลวา 

ธรรมอยางย่ิง เน้ือธรรมแทๆ ไมเกี่ยวกับบุคคลและเหตุการณเปนตน)  
น่ีก็คือ พระไตรปฎก คือ ๓ ปฎก พูดกันแบบสบายๆ วา 

พระวินัย-พระสูตร-พระอภิธรรม  
ดูลึกลงไป ในแบบไทย วินัยปิฎก มี ๘ เลม พระสุตตันตปิฎก 

ท่ีเรียกส้ันๆ วาพระสูตร ๒๕ เลม และ พระอภิธรรมปิฎก ๑๒ เลม  



 

๑. พระวินัยปฎก 
(วิภังค – ขันธกะ – ปริวาร) 

ทีน้ีก็มาเรียงลําดับ ขอใหฟงดูซิวาจะเขาใจตามทันไหม  
หน่ึง วินัยปิฎก ท่ีวา มี ๘ เลมน้ัน คือ ท่ีจริงมี ๓ คัมภีรใหญ 

ไดแก วิภังค์ ขันธกะ และ ปริวาร แลวแบงซอยจาก ๓ คัมภีร
ใหญน้ันแยกออกไป จึงเปน ๘ เลม  

จัดแบงอยางไรจึงเปน ๘ เลม ก็มาดูเรียงไปตามลําดับ  
เริ่มดวย วิภังค์ คืออะไร? เมื่อกี้ น้ี พระสวดปาติโมกข 

อธิบายหนอยวา วินัยของพระน้ันแยกออกเปนสิกขาบทแตละ
ขอๆ ทีน้ี สิกขาบท ๒๒๗ (เรียกแบบชาวบานวาศีล ๒๒๗) ของ
พระภิกษุ รวมกันเรียกวาปาติโมกข แตเปนของภิกษุ จึงเรียกให
เต็มวา “ภิกขุปาติโมกข”  

สวนสิกขาบทของภิกษุณี วันน้ีไมไดสวด เพราะเปนเรื่อง
ของภิกษุณีท่ีจะสวด สิกขาบทของภิกษุณีมี ๓๑๑ ขอ ก็เรียกวา 
“ภิกขุนีปาติโมกข”  

สิกขาบท ๒๒๗ ของภิกษุ  ท่ี เปนภิกขุปาติโมกข  และ
สิกขาบท ๓๑๑ ขอ ของภิกษุณี ท่ีเปนภิกขุนีปาติโมกข ก็อยูใน
คัมภีรใหญ ท่ีเรียกวา วิภังค์ น้ีเอง  

ถามวา ทําไมจึงเรียกชื่อคัมภีรท่ีบรรจุสิกขาบท ๒๒๗ ใน
ภิกขุปาติโมกข และสิกขาบท ๓๑๑ ในภิกขุนีปาติโมกขน้ันวา 
“วิภังค”  
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ก็ใหเขาใจกอนวา วิภังค แปลวา แจกความ แจงความ คือ
แจกแจงอธิบายรายละเอียด  

น่ีก็คือวา คัมภีร “วิภังค์” น้ัน มิใชมีเฉพาะตัวสิกขาบท แต
มีวิภังคไวดวย หมายความวา มิใชมีเฉพาะตัวสิกขาบทท่ีเปน
พระบัญญัติวา ภิกษุทําอยางน้ัน มีความผิดอยางน้ัน มิใชแคน้ัน  

แตมี วิภังค์ คืออธิบายสิกขาบทน้ันๆ แจกแจงรายละเอียด
ไวดวย เริ่มตั้งแตตนบัญญัติท่ีบอกเลาวา เรื่องราวเปนมาอยางไร 
เพราะเหตุปรารภอะไร พระพุทธเจาจึงไดทรงบัญญัติสิกขาบท
น้ัน คือมีภิกษุรูปน้ันไปทําอะไรไมดีอยางน้ันอยางน้ี ชาวบานมา
โพนทะนาวาบอกแกพระสงฆๆ จึงนําเรื่องมากราบทูล แลว
พระพุทธเจาก็ทรงใหประชุมสงฆ ตรัสชี้แจงตางๆ แลวก็ทรง
บัญญัติสิกขาบทน้ันน้ีขึ้นมา โดยความเห็นชอบของสงฆ  

เมื่อมีตนบัญญัติมา และทรงบัญญัติสิกขาบทเสร็จ มีตัว
สิกขาบทออกมาแลว ทีน้ีก็ตองแจกแจงอธิบายความกันละ เริ่ม
ตั้งแตใหคําจํากัดความของคําตางๆ ในสิกขาบทน้ัน เชนวา 
“ภิกขุ/ภิกษุ” หมายถึงใคร ฯลฯ แลวก็ชี้แจงรายละเอียดตางๆ ให
ชัด เพราะวินัยเปนเรื่องกฎหมายท่ีตองระบุแนชัด  

จบแลว ก็มีตัวอยางคําตัดสิน คือกรณีท่ีไดทรงวินิจฉัย ซึ่ง
จะไดถือเปนแบบเปนเกณฑไว เชน พระบางองคไปทําอะไร
บางอยางไมสมควร เกิดสงสัยตัวเองวา เอะ ท่ีเราทําน้ีเปนการผิด
สิกขาบทขอน้ีไหม ก็กราบทูลถามพระพุทธเจา ซึ่งก็ทรงวินิจฉัย
วาเธอตองอาบัติน้ีแลว หรืออีกองคหน่ึงมาทูลถามอีกอยาง ทรง
วินิจฉัยวา เธอไมผิด  



๘ รูจักบานของตัว 

กรณีตัวอยางท่ีทรงวินิจฉัยแลวมีมากมาย บางทีภิกษุองค
หน่ึงทําผิดมา ทําแลวก็ไมรูตัว ภิกษุอ่ืนมาบอกกัน ภิกษุท้ังหลาย
ก็พากันไปกราบทูลพระพุทธเจา พระองคก็ทรงวินิจฉัยใหวา อัน
น้ีเปนการผิดสิกขาบทน้ีไหม หรือวาไมผิด อยางในหมวดปาราชิก
กวาจะจบขอหน่ึงๆ มีเรื่องราวใหทรงวินิจฉัยมากมายเหลือเกิน 
เรื่องอยางน้ีเรียกวา “วินีตวัตถุ” คือเรื่องท่ีทรงวินิจฉัยแลว ก็เลย
กินท่ีเยอะแยะ น่ีก็แจกแจงอธิบายไปจนจบทีละสิกขาบทๆ  

กอนจบแตละสิกขาบท ก็มี “อนาปัตติวาร” เปนการบอก
ขอยกเวน ใหรูวาอยางน้ีๆ ไมตองอาบัติ เชน เปนอาทิกัมมิกะ 
(ภิกษุท่ีเปนตนบัญญัติ) คือเปนคนทําทีแรก เมื่อพระพุทธเจายัง
ไมไดทรงบัญญัติสิกขาบทในเร่ืองน้ัน แตบัญญัติสิกขาบทน้ัน
เพราะพระองคน้ันเปนเหตุ พระองคน้ันไมมีความผิด หรือภิกษุ
เปนบา (อุมมัตตกะ) เสียสติ ก็ไมเปนอาบัติ อยางน้ีเปนตน ก็
บอกไวใหชัดไปเลยวา สําหรับสิกขาบทนั้นน้ี มีขอยกเวนอยางไร
บาง ใครบางท่ีไมตองอาบัติ  

น่ีแหละกวาจะจบสิกขาบทหน่ึง จึงมีการแสดงความหมาย
จําแนกแจกแจงชี้แจงอธิบายตัดสินวินิจฉัยละเอียดลออมากมาย 
กินเน้ือท่ีเยอะ อยางน้ีไปเร่ือย เรียกส้ันๆ คําเดียววา “วิภังค”   

คัมภีรท่ีมีท่ีเปนวิภังค คือมีเร่ืองราวของการบัญญัติสิกขาบท 
และการแจกแจงอธิบายรายละเอียดไปดวยอยางน้ีแหละ ทาน
เรียกวา “วิภังค์”  จึงมีท้ังวิภังคฝายภิกษุ และวิภังคฝายภิกษุณี  

วิภังค์แรก เปนการแจกแจงอธิบายสิกขาบท ๒๒๗ ของ
พระภิกษุ เปนคัมภีรใหญยืดยาวมาก จึงเรียกวา มหาวิภังค์     
แตเมื่อเปนเรื่องของภิกษุ บางทีก็เรียกงายๆ วา ภิกขุวิภังค์  
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บอกแลววา มหาวิภังค์  หรือภิกขุวิภังค์ น้ียืดยาวใหญโต
มาก ก็เลยตองแบงเปน ๒ เลม และขนาดวาเลมใหญๆ แลว เลม
ท่ี ๑ ก็จบไดแคอนิยตเทาน้ันเอง จากน้ันก็ตอไปเลมท่ี ๒ วาดวย
อาบัติท่ีเบาหนอย เริ่มตั้งแตนิสสัคคิยปาจิตตีย วาไปเรื่อย
จนกระทั่งจบอธิกรณสมถะ ก็จึงจบมหาวิภังคเลม ๒ น่ีคือวิภังค
ของพระภิกษุ ๒ เลม จบแลว   

ตอไปก็ถึงวิภังคของภิกษุณี คือวาดวยสิกขาบท ๓๑๑ ขอ 
ของภิกษุณี ก็ดําเนินความวาไปทํานองเดียวกับของภิกษุน่ันเอง 
แตสิกขาบทของภิกษุณีจํานวนมากก็ซ้ํากับของภิกษุท่ีมีมากอน 
(พระบัญญัติขอไหนท่ีไมจําเพาะเพศ ก็ใหใชแกท้ังสองฝาย) ขอ
ไหนสวนใดซ้ํากับของภิกษุ ก็ไมตองแจงความอีก ดังน้ันท้ังท่ีของ
ภิกษุณีมี ๓๑๑ ขอ จบแลวเปนภิกขุนีวิภังค์ ก็จึงกลายเปนเลม
เล็กๆ จัดเปนวินัยปฎกเลมท่ี ๓ ก็เปนอันจบวิภังค์ (รวมมี ๓ เลม) 

แตวินัยพระยังไมจบนะ ท่ีวามาในวิภังคน้ัน ของภิกษุมี 
๒๒๗ ขอ และของภิกษุณีมี ๓๑๑ ขอ เปนสิกขาบทในปาติโมกข 
แตยังมีสิกขาบทท่ีมานอกปาติโมกขอีกมากมาย เปนพันๆ ขอ  

พระไมใชมีศีลแคน้ี วินัยพระไมใชแคสิกขาบท ๒๒๗ (และ 
๓๑๑) ในปาติโมกข ตามท่ีแจงความไวในคัมภีรวิภังคเทาน้ัน ยัง
มีอีกมากนัก สิกขาบท ๒๒๗ ในปาติโมกขน้ัน เปนวินัยประจําตัว
สวนเบ้ืองตนอันเปนพ้ืนฐานของชีวิตพรหมจรรย (เรียกวาเปน 
อาทิพรหมจรรย์) แตนอกเหนือจากน้ัน ยังมีบรรดาสิกขาบทนอก
ปาติโมกข ท่ีจะกํากับบางเสริมบางใหพระสงฆมีหนาท่ีมีขนบ  
ธรรมเนียมมีลักษณะความเปนอยูท่ีดีงามประณีตเอ้ือตอการ
ดําเนินชีวิตและการปฏิบัติกิจหนาท่ีใหสัมฤทธิ์ความมุงหมาย
แหงระบบชีวิตของสังฆะ (เรียกวาเปน อภิสมาจาร) 



๑๐ รูจักบานของตัว 

สิกขาบทนอกปาติโมกขน้ันมีวิธีจัดพวกจัดหมูตางออกไป 
ไมเปนแบบวิภังค แตจัดเปน “ขันธกะ” ซึ่งแปลงายๆ วาหมวด
น่ันเอง เชนวา วินัยตอนน้ีมีสิกขาบทเปนขอบัญญัติเกี่ยวกับเรื่อง
อุโบสถวา เรื่องเปนมาอยางน้ีๆ จึงทรงบัญญัตใิหพระสงฆทําอุโบสถ 
และในการทําอุโบสถน้ัน จะตองปฏิบัติอยางไรๆ จนจบเรื่อง รวม
เรียกวาอุโบสถขันธกะ คือขันธกะหรือหมวดท่ีวาดวยอุโบสถ  

ในทํานองเดียวกัน พุทธบัญญัติและเรื่องราวของการทํา
สังฆกรรมปวารณา ก็เปนจัดเปนหมวดหน่ึง เรียกวาปวารณา
ขันธกะ พุทธบัญญัติและเรื่องราวของการทําสังฆกรรมกฐิน ก็
จัดเปนกฐินขันธกะ พุทธบัญญัติและเร่ืองราววาดวยเรื่องจีวรก็
จัดเปนจีวรขันธกะ ดังน้ีเปนตน  

ท่ีนารูนาสังเกตไวก็คือ ขันธกะเริ่มแรก ชื่อวามหาขันธกะ 
แปลวาหมวดใหญ หรือตอนใหญ วาดวยเร่ืองราวเริ่มตั้งแตตรัสรู
เปนพระพุทธเจาแลวประทับน่ังเสวยวิมุตติสุข ในรมโพธิ์ตรัสรู ท่ี
อุรุเวลาเสนานิคม น่ีคือจุดเริ่มตนของพระพุทธศาสนา ซึ่งบอกไว
ในวินัยปฎก ท่ีจะดําเนินเรื่องสูการประกาศพระศาสนา ตั้งสังฆะ 
และการบัญญัติสิกขาบท เกิดมีวินัยสืบตอมา  

จากจุดเริ่มตนท่ีอุรุเวลาเสนานิคมน้ัน พระพุทธเจาเสด็จ
ออกบําเพ็ญพุทธกิจ เสด็จไปไหน ก็เสด็จไปท่ีอิสิปตนมฤคทายวัน 
ไปประกาศพระธรรมจักร โปรดพระเบญจวัคคีย แลวก็มีผูบรรลุธรรม 
จึงเริ่มมีการบรรพชาอุปสมบท น่ีแหละประวัติการอุปสมบทอยู
ในขันธกะแรกน้ี จึงบอกวาขันธกะแรกคือหมวดหรือตอนท่ีวา
ดวยเร่ืองการอุปสมบท หรือจะวาการตั้งสังฆะก็ได เพราะเกิดมีผู
บวชเปนพระ จึงเปนสังฆะข้ึนมา เริ่มดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทา  
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ตอจากน้ัน มีพระอรหันตสาวกแลว พระองคก็ทรงสงไป
ประกาศพระศาสนา แลวทรงอนุญาตใหพระสาวกบวชกุลบุตร
ได ก็เกิดการอุปสมบทแบบที่สอง เรียกวาติสรณคมนูปสัมปทา  
ตอมา สังฆะใหญขึ้น ก็ทรงใหสงฆเปนใหญ จึงเกิดญัตติจตุตถ
กรรมวาจาอุปสัมปทาขึ้นมา  

ประวัติการอุปสมบททั้งหมด อยูในขันธกะแรก ท่ีเรียกวา 
มหาขันธกะน้ี ตอมาลําดับท่ีสองจึงมีอุโบสถขันธกะ แลวก็มี
ปวารณาขันธกะ มีกฐินขันธกะ มีจีวรขันธกะ มีขันธกะอะไรๆ ก็
วาไปๆ เอาละนะ เปนอันใหรูจักวา น่ีคือขันธกะ คนท่ีรูจักขันธกะ
แลว จะคนเรื่องวินัย ก็รูวาเรื่องอะไรจะคนท่ีไหน อยางไร  

รวมความวา ขันธกะน้ันมีท้ังหมด ๒๒ ขันธกะ สิบขันธกะ
แรกเปนขันธกะใหญๆ ท่ีสําคัญมาก และมีเรื่องราวยืดยาวหนา
เหลือเกิน กินท่ีมาก เรียกวามหาวรรค เมื่อทําเปนหนังสือ ตองใช
เน้ือท่ี ๒ เลม คือเปนพระไตรปฎก เลม ๔ และเลม ๕ 

ขอใหสังเกตวา เรื่องราวท่ีจัดเปนหมวดเปนตอนนี้ เวลา
ครบจํานวน ๑๐ ทานเรียกวา “วรรค” อยางในกรณีน้ี มีขันธกะ
ตางๆ พอครบ ๑๐ ขันธกะ ก็เปนวรรคหน่ึง ท่ีน่ี ขันธกะชุดแรก
ครบ ๑๐ ขันธกะ ก็รวมเปนมหาวรรค กินเน้ือท่ี ๒ เลม ไดแกเลม 
๔ และเลม ๕ อยางท่ีวาไปแลว เอาละนะ เปนอันวาจบมหาวรรค  

บอกเพ่ิมนิดหน่ึงวา ท่ีวาวรรคหน่ึงมี ๑๐ น้ัน ไมจําเปนตอง ๑๐ 
ตายตัว บางที ๑๑ หรือ ๑๒ ก็มี อาจพูดวาวรรคหน่ึงมีประมาณ ๑๐  

ตอจากน้ีก็เปนขันธกะยอยลงไป มีเรื่องเยอะ เชน เภสัชช
ขันธกะ วาดวยเรื่องยา พระจะทํายา จะใชยา อะไรอยางไร ได 
หรือไมได ฯลฯ  



๑๒ รูจักบานของตัว 

แลวก็มีเสนาสนขันธกะ วาดวยเสนาสนะ คือท่ีน่ังท่ีนอน 
พระจะอยูอยางไร มีวิหาร มีกุฏิ มีถ้ํา มีอะไรตางๆ ก็วาไปตาม
พระบัญญัติในเร่ืองเสนาสนะ มีจัมมขันธกะ วาดวยเร่ืองเครื่องใช
ท่ีเปนหนัง ก็เปนหมวดหน่ึง  

วาไปอยางน้ีจนกระท่ังถึงภิกขุนีขันธกะ คือหมวดวาดวย
ภิกษุณี แลวตอไปจนถึงหมวดตอนท่ีวาดวยสังคายนาครั้งท่ี ๑ 
ซึ่งมีพระเถระรวมประชุม ๕๐๐ องค ก็เรียกวา ปัญจสติกขันธกะ 
ลงทายดวยสังคายนาคร้ังท่ี ๒ ซึ่งมีพระเถระรวมประชุม ๗๐๐ 
องค เรียกวา สัตตสติกขันธกะ  

ขันธกะยอยๆ ท้ังหมดน้ี รวมเปนอีก ๑๒ ขันธกะ ก็จัดเปน
อีกวรรคหนึ่ ง  เ รี ยกว า จุลลวรรค  คือวรรคเล็ก  กิน เ น้ือ ท่ี
พระไตรปฎกอีก ๒ เลม คือเลม ๖ และเลม ๗ 

เมื่อกี้วรรคใหญมี ๑๐ คราวน้ีวรรคเล็กมี ๑๒ ขันธกะ เมื่อ
รวมท้ังมหาวรรค และจุลลวรรค ก็ไดพระไตรปฎกเลม ๔-๕ และ 
๖-๗ เปนอันจบขันธกะ ถึงน่ี ตัวพระวินัยปฎกก็จบแลว ท้ังใน
ปาติโมกข และนอกปาติโมกข  

ตอจากน้ีก็ ไปถึง วิ นัยสวนท่ี เรียกวา  ปริวาร  จัดเปน
พระไตรปฎก เลม ๘  

ปริวารก็คือบริวาร คือเปนเคร่ืองประกอบ หรือเปนสวน
พวง จะเรียกวาเปนคูมือพระวินัย ก็ได ใชสําหรับทบทวน หรือ
ซักซอมความรูพระวินัย เชน ถามวาอยางน้ี ตอบไดไหม จะตอบ
วาอยางไร ก็คือวินัยท่ีเรียนมาใน ๗ เลมตนน่ันแหละ เอามา
ซักซอม เอามาทบทวนความรูกัน เรียกวาปริวาร เปนเลมท่ี ๘ ก็
เปนอันจบแลววินัยปฎก ๘ เลม  
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แทรกกอนไปตอ พอใหรูจัก “อรรถกถา”  
ทีน้ี คนท่ีจะอานบาลีพระไตรปฎกใหเขาใจดีน่ียากมาก ก็

จึงมีพระอาจารยท่ีชํานาญไดรจนา คือแตงคัมภีรอธิบายความใน
พระไตรปฎกขึ้นมา เรียกวา “อรรถกถา” ซึ่งก็จะคูเคียงไปกับ
พระไตรปฎก คืออธิบายไปตามลําดับถอยคําและขอความใน
พระไตรปฎกน้ัน อรรถกถาคืออะไร ขอแทรกสักนิด เพ่ือจะไดรูจักกัน  

พูดงายๆ ในขั้นพ้ืนฐาน อรรถกถา ก็คลายอยางพจนานุกรม 
คือ Dictionary น่ีเอง “อรรถกถา” แปลวา คําบอกความหมาย 
หรือถอยคําท่ีบอกความหมาย เชน ไปเจอคําวา “จรติ” อรรถกถา
ก็ไขความ คือบอกความหมาย หรือแปลใหวา “จรตีติ คจฺฉติ” 
(“จรติ” แปลวา ไป) หรือวา “จรตีติ วตฺตติ” (“จรติ” แปลวา 
เปนไป ดําเนินไป) หรือบางทีก็แปลวา “จรตีติ กโรติ” (“จรติ” 
แปลวา กระทํา หรือประพฤติ) น่ีแคคํางายๆ  

ดูท่ียากขึ้นอีกหนอย เชนคําวา “นิทาน” ซึ่งในภาษาไทย
เอามาใชจนเพ้ียนความหมายไปแลว เราอยากรูความหมายเดิม
ของจริงในภาษาบาลี  ก็ไปเปดดู  อรรถกถาหนึ่งก็บอกวา           
“นิทานนฺติ ปจฺจโย” (“นิทาน” แปลวา ปจจัย, องฺ.อ.๓/๑๑๘) หรือเรา
อานพระไตรปฎกบาลีเลม ๑๖ ไปเจอคําวา “นิทาน” เกิดสงสัย
ขึ้นมาวานิทานท่ีน่ันแปลวาอะไร ก็ไปเปดดูคัมภีรอรรถกถาท่ี
อธิบายพระไตรปฎกเลมน้ัน ก็พบคําอธิบาย (สํ.อ.๒/๓๒) บอกวา 
คําท้ังหลายเชน นิทาน สมุทัย เปนไวพจนของคําวา การณะ (คือ
แปลวาเหตุ) อยางน้ีเปนตน น่ีแหละเรียกวาอรรถกถา จึงบอกวา
อรรถกถาก็คือ Dictionary  
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Dictionary แปลว าอะ ไ ร  dictionary มาจาก  diction 
แปลวา “คํา”, “ถอยคํา” และ -ary แปลวา “เกี่ยวกับ” “วาดวย” 
dictionary จึงแปลวา “วาดวยถอยคํา” แตของบาลี คืออรรถกถา
น่ี ตรงเลย แปลวา คําบอกความหมาย น่ีคือตัวอรรถกถาท่ีแท  

ใครบอกวาแปลพระไตรปฎกไมตองอาศัยอรรถกถา ก็ 
เหมือนคนจะแปลภาษาตางประเทศ บอกวา ฉันไมตองใช
ดิกชั่นนารี ฉันไมเอาพจนานุกรม  

อรรถกถาวาโดยพ้ืนฐาน ท่ีเปนตัวแทตัวจริงคืออยางท่ีวา
มาน้ี แตอรรถกถาไมไดหยุดแคน้ัน ยังเปนอรรถสังวรรณนาดวย 
คือมิใชแคใหความหมายของถอยคําอยางเดียว แตยังอธิบาย
ขยายความไปอีกวา ถอยคําและขอความท่ีพระพุทธเจาตรัสตรง
น้ีๆ มีความหมายกวางออกไปอยางไรอีก แลวก็อธิบายไปกันใหญ    

ทีน้ี เมื่อเปนอรรถสังวรรณนา ก็อธิบาย บรรยาย พรรณนา
ไปตางๆ พอบรรยายไปๆ ทานก็ยกเรื่องประกอบบาง เรื่องเกร็ด
บาง มาเลาใหฟงดวย ทีน้ีพระอาจารยท่ีสอนลูกศิษยในลังกา ก็รู
เรื่องราว เรื่องเลากันมาของทองถิ่น ของบานเมือง ทานก็เอา
เหตุการณเอานิทานเอาตํานานในเกาะลังกามาเลาประกอบการ
สอนดวย บอกวา ตอนน้ันพระเจาแผนดินองคน้ี ยกทัพไปตีกับ
พระเจาแผนดินองคโนน มีเรื่องมาอยางน้ันๆ เรื่องราวในลังกาก็
มาอยูในอรรถกถาพวงติดมาดวย คนไมรูไมเขาใจ ก็นึกวาอันน้ัน
เปนอรรถกถา เปลา!... อันน้ันเปนเรื่องพวงมาในอรรถกถา น่ีคน
ไมรู ก็ไปเท่ียวบอกวาอรรถกถาไมนาเชื่อ เลาอะไรตออะไรก็ไมรู 
ท่ีจริงน่ันไมใชอรรถกถา แตเปนเรื่องพวงติดมาในอรรถกถา  
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เปนธรรมดาวาพระเถระท่ีเปนอาจารยสอนบาลีสอนธรรม
ในลังกาน้ัน ทานยอมมีความรูเรื่องราว เรื่องเลาขาน ตํานาน 
เรื่องประวัติศาสตรมากมาย สืบตอกันมา เมื่อทานอธิบายธรรม
ในพระไตรปฎก ทานอธิบายโดยใชอรรถกถา และมีเรื่องราวอะไร
จะชวยใหเขาใจ และเรียนกันไดดีมีชีวิตชีวา ทานก็นํามาบอกมา
เลา ประกอบคําอธิบายใหเขาใจชัดเจน ก็สืบๆ กันมา  

ทีน้ีอรรถกถาเดิมท่ีเปนภาษาบาลีก็สูญไปแลว พระเถระท่ี
เราเรียกวาพระอรรถกถาจารย มาจากอินเดีย มาแปลอรรถกถา
ท่ีสืบทอดมาในลังกาเปนภาษาสิงหล เม่ือแปลกลับจากภาษาสิงหล
เปนภาษาบาลี ก็มีเรื่องราวในลังกาติดมามากมายเต็มไปท่ัว   

เปนอันวาตองแยกใหเปน คิดงายๆ เรื่องท่ีพระพุทธเจาตรัส 
อยูในพระไตรปฎกตั้งแตพุทธกาลนานไกลโพน จะมีเรื่องในลังกา
ไดอยางไร เรื่องราวของลังกาจะเปนคําอธิบายพระไตรปฎกไปได
อยางไร เรื่องราวในลังกาเยอะแยะไปท่ีมีในหนังสือหรือคัมภีรท่ี
บรรจุอรรถกถาไวน้ัน เปนของแถมเพ่ิมพวงติดเขามาเพราะ
พระพุทธศาสนามาเจริญท่ีน่ันอยูนาน  

ย้ําวา อรรถกถาของเดิมท่ีนํามาจากชมพูทวีป เมื่อพระ      
เถราจารยนํามาอธิบายใหลูกศิษยฟงตอกันมาในลังกาหลาย
รอยป (๗๐๐ ปเศษ) ก็ไดเติบขยายมีเรื่องราวพอกเพ่ิมขึ้นมา กวา
พระพุทธโฆสาจารยจะมาแปลจากภาษาสิงหลกลับไปเปนบาลี 
ก็ไดเรื่องของลังกาเขาไปรวมอยูดวยมากมายท่ัวไปหมด แลว
ท้ังตัวอรรถกถาแทพ้ืนฐานท่ีเปนอยางดิกชั่นนารี พรอมดวยอรรถ
สังวรรณนา ท่ี เปนหลักเปนแกนของคุณคาท่ีแท  และเรื่อง
ประกอบตางๆ ท่ีเปนของแถมพวงมา ก็เรียกรวมเปนคําเดียววา
อรรถกถา ผูท่ีใช เมื่อเขาใจ แยกได ก็จะใชประโยชนไดเต็มๆ 
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ทีน้ี อรรถกถาท่ีอธิบายพระวินัยปฎกท้ังหมดน้ัน มีชื่อวา 
สมันตปาสาทิกา เมื่อเรียนวินัย สงสัยตรงไหน ก็เอาสมันตปาสาทิกา 
มาคนอานคําอธิบายของทาน ดูตั้งแตขั้นของดิกชันนารีไปเลย  

ขอบอกไวอีกนิดวา dictionary ของอรรถกถาน้ันไมเหมือน
ของชาวบานสมัยน้ี คือดิกชันนารีของชาวบานน้ัน เปนอยางท่ี
ไทยเราเรียกวาพจนานุกรม คือเรียงลําดับคําตามลําดับอักษร 
แตดิกชันนารีท่ีเปนอรรถกถาของบาลีน้ี ทานเรียงตามลําดับ
ขอความในพระไตรปฎก คือพระไตรปฎกดําเนินความไปถึงไหน 
ทานก็อธิบายไปตามลําดับอยางน้ัน อันน้ีก็ใหเขาใจไวดวย  

มีแทรกนิดหน่ึง คือวา เน่ืองจากในวินัยปฎกมีสวนท่ีเปน
แกนแทๆ คือปาติโมกขท่ีเราสวดเม่ือกี้ ซึ่งมีเฉพาะตัวสิกขาบท 
ทานก็มีอรรถกถาท่ีไมอธิบายวินัยปฎกท้ังหมดใหยืดยาว แต
อธิบายเฉพาะปาติโมกขน้ีเทาน้ัน ก็เปนอีกคัมภีรหน่ึงเรียกวา 
กังขาวิตรณี เอาละ ทีน้ี พระวินัยปฎกก็ผานไปไดแลว 

ก็สรุปไวเพ่ือทบทวนงายวา พระวินัยปฎก มี ๓ คัมภีรใหญ คือ  
๑. วิภังค์ แจงสิกขาบทในปาติโมกข แยกเปน  
 ก)  มหาวิภังค์ (ภิกขุวิภังค์) แจงสิกขาบทในภิกขุปาติโมกข (เลม ๑-๒) 
 ข)  ภิกขุนีวิภังค์   แจงสิกขาบทในภิกขุนีปาติโมกข (เลม ๓) 
๒. ขันธกะ วาดวยสิกขาบทนอกปาติโมกข ๒๒ ขันธกะ คือ 
 ก) มหาวรรค วาดวยสิกขาบทนอกปาติโมกข ๑๐ ขันธกะ (เลม ๔-๕) 
 ข) จุลลวรรค วาดวยสิกขาบทนอกปาติโมกข ๑๒ ขันธกะ (เลม ๖-๗) 
๓. ปริวาร คัมภีรประกอบ ถาม-ตอบซักซอมความรูพระวินัย (เลม ๘) 

หมายเหตุ: ตามท่ีเรียกขานกันมาในเมืองไทย จําพระวินัยปฎกตามคํายอ (หัวใจ) วา “อา ปา ม จุ ป” 
โดยแยกเปน ๑. อาทิกัมม/อาทิกัมมิกะ (ฉบับอักษรพมาเรียก “ปาราชิกปาฬิ”) วาดวยสิกขาบทฝายภิกษุ 
ต้ังแตปาราชิกถึงอนิยต ๒. ปาจิตตีย วาดวยสิกขาบทฝายภิกษุ แตนิสสัคคิยปาจิตตียถึงเสขิยะ ตลอด
ภิกขุนีวิภังค (ของพมา นับแตปาจิตตีย สวนนิสสัคคิยฯ อยูใน ๑.) ๓. มหาวรรค ๔. จุลลวรรค ๕. ปริวาร 



 

๒. พระสุตตันตปฎก 
(พระสูตร: ที ม สํ อํ ขุ) 

ตอจากพระวินัย ก็ไปถึงพระสูตร ซึ่งในท่ีน้ีคือท่ีเรียกชื่อเต็ม
วา “พระสุตตันตปิฎก”  

พระสุตตันตปฎกน่ี ก็อยางท่ีบอกเมื่อกี้ เรียกกันส้ันๆ งายๆ  
วา “พระสูตร” คือพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา หมายความ
วา พระพุทธเจาเสด็จเดินทางไป ทรงจาริกไป ทรงพบคนน้ันคนนี้ 
เมื่อเปนโอกาสเหมาะ ก็ทรงแสดงธรรมแกเขา หรือเขาทูลถามขอ
สงสัย หรือบางคนมาเฝาทูลถามเรื่องราวอะไรๆ พระองคก็ทรง
ตอบ ทรงอธิบาย ทรงแสดงธรรมหรือเทศนใหฟง ส่ิงท่ีทรงเทศน
เน้ือความท่ีทรงตอบทรงแสดงคราวนั้นๆ ก็เปนพระสูตรหน่ึงๆ   

ทีน้ี พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา ท่ีเรียกวาพระสูตร
น้ัน มีมากเหลือเกิน รวมท้ังหมดไวในพระไตรปฎก (จัดแบบไทย)
ได ๒๕ เลม เรียกวาพระสุตตันตปฎก เปนปฎกท่ีใหญท่ีสุด  

พระสุตตันตปฎกน้ัน เราก็ตองรูจักวิธีจัดแบง จะไดจํางาย 
และใชเปน ท่ีวามี ๒๕ เลมน้ี ก็จัดแบงเปนนิกาย “นิกาย” แปลวา
ชุมนุม พวก หมู หรือหมวด ในท่ีน้ีคือชุมนุมพระสูตร ทานก็
จัดเปน ๕ ชุมนุม คือ ๕ นิกาย  

วิธีจัด คือ พระสูตรท่ียาวๆ ในท่ีน้ีอาจพูดวาท่ียาวมากๆ ก็
เอามารวมไวดวยกัน เปนนิกายหน่ึง เรียกวา ทีฆนิกาย แปลวา
ชุมนุมพระสูตรท่ียาวๆ หรือขนาดยาว ตอมาพระสูตรท่ียาวปาน
กลาง ไมยาวนัก แตก็ไมสั้น ก็จัดเปนนิกายหน่ึง เรียกวามัชฌิมนิกาย 
แปลวา ชุมนุมพระสูตรท่ียาวปานกลาง หรือพระสูตรขนาดกลาง   
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คราวน้ีก็มาถึงลําดับท่ี ๓ ปรากฏวาเปนพระสูตรส้ันๆ มี
เรื่องนอย ประเภทน้ีมีมากมายเหลือเกิน ตองมีวิธีจัดพิเศษ เพ่ือให
เปนพวกเปนประเภทอยางเปนระบบ มิฉะน้ันจะเปนพระสูตร
เล็กๆ นอยๆ ท่ีสุมกันปนเปสับสนคนยากศึกษาลําบาก ยุงไปหมด  

ทีน้ีก็มาดูวิธีจัดท่ีแยบคายของทาน เริ่มดวยกลุมแรก จับ
เอาเปาเอาประเด็นอยางใดอยางหนึ่งขึ้นมาตั้งเปนแกน เชน เอา
บุคคล สถานท่ี ขอธรรม หลักการ อันใดอันหน่ึง อยางใดอยาง
หน่ึง ตั้งเปนแกน เปนจุดรวมเปนศูนยรวมของเรื่องท่ีเกี่ยวของ 
แลวนําเอาพระสูตรท่ีเกี่ยวของหรือวาดวยประเด็นน้ันเปาน้ัน มา
ไวดวยกัน โดยตั้งชื่อรวมวาเกี่ยวกับประเด็นน้ันเปาน้ัน คําวา
เกี่ยวกับ หรือวาดวยน้ี ภาษาบาลีเรียกวา “สังยุตต” จึงเรียกวา 
สังยุตตนิกาย คือชุมนุมพระสูตรท่ีเปนเรื่องราวเกี่ยวของกับบุคคล
น้ัน ส่ิงน้ัน ท่ีน้ัน หรือธรรมขอน้ันๆ 

ยกตัวอยาง เชน พระสูตรท่ีมีเรื่องราวเกี่ยวของกับปา ก็เอา
มารวมไวดวยกัน เรียกวา วนสังยุตต์ พระสูตรท่ีมีเรื่องเกี่ยวกับ
มาร ก็รวมไวดวยกัน เรียกวา มารสังยุตต์ พระสูตรท่ีเกี่ยวกับพระ
เจาปเสนทิโกศล ก็รวมมาตั้งชื่อเรียกวา โกศลสังยุตต์ พระสูตรท่ี
เกี่ยวกับภิกษุณี ก็เอามารวมไว เรียกวา ภิกขุนีสังยุตต์ พระสูตร
เกี่ยวกับทาวสักกะ คือพระอินทร ก็รวมไว เรียกวา สักกสังยุตต์ 
พระสูตรท่ีวาดวยเรื่องกิเลส ก็รวมไวดวยกัน เรียกวา กิเลสสังยุตต์ 
พระสูตรท่ีวาดวยเร่ืองฌาน ก็รวมไวดวยกัน เรียกวา ฌานสังยุตต์ 
พระสูตรวาดวยพยาบาท ก็รวมกันไว เรียกวา พยาปาทสังยุตต์ 
พระสูตรวาดวยโพชฌงค ก็รวมกันไว เรียกวา โพชฌังคสังยุตต์ 
อยางน้ีเปนตน เยอะแยะไปหมด  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๙ 

  ๑๙

สังยุตตนิกายน้ีมี ๕ เลม นับเปนพระไตรปฎก เลมท่ี ๑๕ 
ถึงเลม ๑๙ เปนอันวาจบสังยุตตนิกาย แตเดี๋ยวทีหลังจะกลับมา
พูดถึงเน้ือในอีกหนอย  

เหลือจากนี้ พระสูตรขนาดส้ันๆ เล็กๆ นอยๆ ยังมีอีก
มากมายนัก จะจัดอยางไร คราวน้ีเอาใหม ทานจัดตามตัวเลข 
คือตามจํานวนขอธรรม หลักธรรมท่ีมีธรรมขอยอยขอเดียว ก็เอา
มารวมไวพวกเดียวกัน เปน เอกนิบาต คือหมวด ๑ หลักธรรมท่ีมี
ธรรม ๒ ขอยอย ก็เอามารวมไวดวยกัน เปนทุกนิบาต (หมวด ๒) 
หลักธรรมท่ีมีธรรม ๓ ขอยอย ก็มารวมเปนติกนิบาต (หมวด ๓) 
แลวก็เปน จตุกกนิบาต (หมวด ๔) แลวก็เปน ปัญจกนิบาต (หมวด ๕) 
แลวก็เปน ฉักกนิบาต (หมวด ๖) แลวก็เปน สัตตกนิบาต (หมวด ๗) 
แลวก็เปน อัฏฐกนิบาต (หมวด ๘) แลวก็เปน นวกนิบาต (หมวด ๙) 
แลวก็ ทสกนิบาต (หมวด ๑๐) แลวก็ เอกาทสกนิบาต (หมวด ๑๑) 
เปนอันจบ แลวเรียกชื่อรวมท้ังหมดวา อังคุตตรนิกาย   

ขอใหสังเกตชื่อของนิกายน้ีท่ีวา “อังคุตตร” น้ัน มาจาก 
อังค (องค, หนวย, ขอยอย) + อุตตร (เหนือขึ้นไป, เกิน, เพ่ิมขึ้น) 
เปน “อังคุตตร” จึงแปลวา เพ่ิมขึ้นทีละหนวย หรือเกินขึ้นไปทีละ
ขอ จึงเปนหมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ ฯลฯ ไปเรื่อย อยางท่ีวา
แลว และดังน้ัน อังคุตตรนิกาย จึงแปลวา ชุมนุมพระสูตรท่ีมี
ธรรมขอยอยเพ่ิมขึ้นทีละหนวย  

อังคุตตรนิกายน้ีมี ๕ เลม เปนพระไตรปฎก เลม ๒๐ -  ๒๔ 
ขอพูดไวคราวๆ แคพอเห็นรูปเคาเทาน้ีกอน จะไดเปนเรื่องเบาๆ 
เอาเปนอันวาจบอังคุตตรนิกาย แลวจะกลับมาพูดถึงเน้ือในอีกที  



๒๐ รูจักบานของตัว 

ทีน้ี พระสูตรนอยใหญน้ันมากมายอยางยิ่ง แมจะจัดแบง
หมวดหมูแบบตางๆ นํามารวมไวอยางท่ีวามาน้ันแลว ก็ยังมีลน
จากน้ันอีกมากมาย นอกจากพระสูตรอีกมากมายท่ีมีลักษณะ
พิเศษไมเขาในหมวดหมูท่ีจัดไปแลว ก็ยังมีคัมภีรตางๆ ซึ่งมี
เน้ือหาสาระจําเพาะของตัวเอง อันนอกเหนือเกณฑท่ีใชจัด
มาแลว ทานก็จึงรวมพระสูตรและคัมภีรจําเพาะพิเศษเหลาน้ัน 
มาจัดเปนอีกนิกายหน่ึง เรียกวา ขุททกนิกาย คือชุมนุมพระสูตร
และเรื่องราวเล็กๆ นอยๆ ปลีกยอย หรือจะวาเบ็ดเตล็ด ก็ได  

ชื่อบาลีวา “ขุททก” แปลวา เล็กนอย ปลีกยอย แตวาโดย
ปริมาณ มีมากที่สุดถึง ๑๕ คัมภีร จัดเปนพระไตรปฎก ๙ เลม 
(เลม ๒๕–๓๓) และวาโดยสาระ บางคัมภีรก็สําคัญและลึกซึ้งมาก  

เรื่องขุททกนิกายวาไวคราวๆ เทาน้ีกอน สาระที่ลึกละเอียดกวา
น้ี เชนวา ๑๕ คัมภีรยอย อะไรบาง เปนอยางไร ไวคอยพูดขางหนา  

ก็สรุปไวใหเห็นภาพกอนวา พระสุตตันตปฎก มี ๕ นิกาย 
จัดเปน ๒๕ เลม (เลม ๙ – ๓๓) จําหัวใจวา ที ม สํ อํ ขุ ไดแก 
๑. ทีฆนิกาย  ชุมนุมพระสูตรขนาดยาว ๓ เลม (เลม ๙-๑๑) 
๒. มัชฌิมนิกาย  ชุมนุมพระสูตรขนาดกลาง ๓ เลม (เลม ๑๒-๑๔) 
๓. สังยุตตนิกาย ชุมนุมพระสูตรท่ีจัดรวมกลุมตามเรื่องท่ี
เน่ืองกัน ๕ เลม (เลม ๑๕-๑๙) 

๔. อังคุตตรนิกาย  ชุมนุมพระสูตรท่ีจัดรวมเปนหมวดๆ 
ตามลําดับจํานวนขอธรรม ๕ เลม (เลม ๒๐-๒๔) 

๕. ขุททกนิกาย  ชุมนุมพระสูตร คาถาภาษิต คําอธิบาย เรื่อง 
เบ็ดเตล็ด ท่ีจัดเขาในส่ีนิกายแรกไมได ๙ เลม (เลม ๒๕-๓๓) 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๑ 

  ๒๑

ทีฆนิกายเร่ิมดวยพรหมชาลสูตร ที่ยากนัก ฝากไว  
ทีน้ีก็มาแยกยอยดูลึกเขาไปในพระสุตตันตปฎก ท่ีวาแบง  

เปน ๕ นิกาย ท่ีโบราณพูดตัวยอวา ที ม สํ อํ ขุ น้ันเปนอยางไร 
เริ่มดวย ทีฆนิกาย มีท้ังหมด ๓๔ สูตร จัดแยกเปน ๓ เลม 

ดังท่ีวาแลว ถามีจํานวนประมาณ ๑๐ เรียกวาวรรคหนึ่ง ท่ีน่ีมี 
๓๔ สูตร จึงเปน ๓ วรรค บอกแลววาทีฆนิกายน้ีมีพระสูตรท่ี
ยาวๆ วรรคหน่ึงๆ ไดเลมหน่ึงๆ จึงเปนพระไตรปฎก ๓ เลม คือ 

เลม ๙  สีลขันธวรรค  มี ๑๓ สูตร  
เลม ๑๐  มหาวรรค  มี ๑๐ สูตร  
เลม ๑๑  ปาฏิกวรรค  มี ๑๑ สูตร  
ทีน้ีก็มาดูเน้ือใน แตจะพูดเฉพาะจุดเดนหรือลักษณะ

สําคัญ พอเปนท่ีสังเกตไวเทาน้ัน  
พระไตรปฎก เลมท่ี ๙ คือ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค มี ๑๓ 

สูตร เริ่มดวย พรหมชาลสูตร วาดวยทิฏฐิ ๖๒ ซึ่งจะวายากท่ีสุดก็
ได เปนพระสูตรแรก ตอดวย สามัญญผลสูตร พระสูตรท้ัง ๑๓ น้ี
แมจะวาดวยเร่ืองตางๆ กัน แตมีเน้ือความสวนหน่ึงตอนหน่ึงท่ี
รวมกันหรือเหมือนกัน คือแสดงสีลขันธ (กองศีล) ตรัสเรื่องจุลศีล 
มัชฌิมศีล มหาศีล จึงรวมกันไวเรียกวา สีลขันธวรรค  

ตอไปเลมท่ี ๑๐ มี ๑๐ สูตรถวนๆ ครบวรรคพอดี ไมขาดไม
เกิน เรียกชื่อวามหาวรรค เพราะวาพระสูตรในวรรคน้ีสวนมากมี
ชื่อนําดวยคําวา “มหา” เชน มหานิทานสูตร ใครไมรูก็คิดวาพระ
สูตรน้ีคงมีนิทานเรื่องใหญ แตไดบอกแลวเมื่อกี้ น้ีวา นิทาน
แปลวา การณะ หรือปจจัย หรือสมุทัย นิทานจึงแปลวาท่ีมา 
แปลวาปจจัย หรือเหตุใหเกิด 



๒๒ รูจักบานของตัว 

แลวอะไรคือหลักใหญหลักสําคัญในเรื่องเหตุปจจัย ก็คือ
หลักปฏิจจสมุปบาท ดังน้ัน มหานิทานสูตรน้ีก็คือพระสูตรวา
ดวยปฏิจจสมุปบาท ใครอยากรูหลักปฏิจจสมุปบาทเต็มท่ี ก็ไป
ศึกษาพระสูตรน้ี  

มหาปรินิพพานสูตร ก็สําคัญ เปนพระสูตรใหญมาก เลา
เรื่องการปรินิพพานของพระพุทธเจา วาดวยเร่ืองราวตอนทาย
ของพุทธกิจ จนถึงพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน เริ่ม
ตั้งแตวาในพรรษาสุดทาย พระพุทธเจาเสด็จไปจําพรรษาท่ี
เมืองเวสาลี ออกพรรษาแลว ทรงปลงพระชนมายุสังขารท่ีเวสาลี
น่ันแหละ ออกจากเวสาลี ก็เสด็จเดินทางมาตามลําดับ จน
ปรินิพพานท่ีกุสินารา  

อีกตัวอยางหน่ึง คือ มหาสติปัฏฐานสูตร ตรัสแสดงหลัก     
สติปฏฐาน ท่ีถือกันวาสําคัญนัก จะดูหลักน้ีใหเต็มท่ี ก็ศึกษาพระ
สูตรน้ีแหละ น่ีเปนตัวอยาง รวมแลวท้ังหมด ๑๐ สูตร  

เลม ๑๑ ก็เปนอีกวรรคหน่ึง มี ๑๑ สูตร เรียกวา ปาฏิกวรรค 
(ของพมาเปน “ปาถิกวคฺค”) เพราะเร่ิมตนดวยปาฏิกสูตร ในเลมน้ี
วรรคน้ี ก็มีพระสูตรสําคัญท่ีมีชื่อเสียงมาก เชน อัคคัญญสูตร 

อัคคัญญสูตร น้ันวาดวยวิวัฒนาการของโลกและสังคม อัน
เปนการคัดคานแนวคิดของพราหมณ พระสูตรอยางน้ีก็สําคัญ
มาก แตเราไมคอยใสใจกัน คือพราหมณน้ันถือวาพระพรหม
สรางโลก แตพระพุทธเจาตรัสใหรูวาพระพรหมไมมีท่ีจะมาสราง
โลกหรอก มันเปนเรื่องของวิวัฒนาการ ท่ีโลกเกิดมาตามเหตุ
ปจจัยอยางน้ันๆ แลวมีมนุษยเกิดขึ้น แลวก็เกิดเปนสังคม  
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มนุษยอยูกันอยางไร หากินกันอยางไร แลวทําใหเกิดการ
ปกครองขึ้นมาเพ่ือจัดสรรใหคนอยูกันดี ไมใหแยงชิงเบียดเบียน
กัน เรื่องก็เปนวา เศรษฐกิจเปนปจจัยเริ่มตน แลวจึงเกิดการ
ปกครองขึ้นมา สังคมก็วิวัฒนไปจนคนแบงกันไปเปนอาชีพตางๆ  
มีความรูความชํานาญตางๆ  เปนเหลาเปนพวกท่ีพราหมณเอา
ไปบัญญัติ เรียกวาเปนวรรณะ ๔  

รวมความวา พระพุทธศาสนาบอกวา โลกน้ีสังคมมนุษยน้ี
ไมใชเปนเรื่องของพระพรหมสราง แตเปนเรื่องของวิวัฒนาการ
ไปตามเหตุปจจัย น่ีเรียกวาอัคคัญญสูตร 

ตอไปท่ีสําคัญอีกพระสูตรหน่ึง คือ จักกวัตติสูตร วาดวยพระ
เจาจักรพรรดิ คือผูปกครองท่ียอดเยี่ยม เปนอุดมคติ เปน
ผูปกครองท่ีไมตองใชอํานาจบังคับลงโทษ แตปกครองใหคนอยู
กันรมเย็นเปนสุข ใหเขาอยูดีกินดี มีความพรั่งพรอม ไมตอง
เบียดเบียนกัน ใหเปนสังคมท่ีอยูดีมีความสุข  

ในจักกวัตติสูตรน่ีแหละ ท่ีเรามีหลักการปกครองสําคัญยิ่ง
ยอด ชุดท่ีเรียกวา จักรวรรดิวัตร ๑๒ ประการ  

แลวก็มีพระสูตรท่ีแสดงหลักธรรมสําคัญมาก คือ สิงคาลก
สูตร ซึ่งเปนตนแหลงของคิหิปฏิบัติ วาดวยหลักการดําเนินชีวิต
ของชาวบาน วาจะเปนอยูอยางไร อยูรวมสังคมกันอยางไร 
ปฏิบัติตอกันอยางไร ใหพนความชั่วรายเสียหาย มีความดีงาม มี
ความสงบสุขดวยกัน จนถึงหลักทิศ ๖ จบลงดวยสังคหวัตถุ ๔  

สิงคาลกสูตรน้ี เราไมใสใจ ไมเอาเร่ืองกันเลย ท้ังท่ีเปน 
“คิหิวินัย” คือวินัยของคฤหัสถ ซึ่งชาวบานชาวพุทธจะตองปฏิบัติ  



๒๔ รูจักบานของตัว 

ชาวพุทธเมืองไทย พอเอาพระสูตรเหลาน้ีมาตรวจสอบ
แลวลาหลังมาก แครูจักก็ไมได ยังไกลธรรมลิบลับ ตองวาแรงๆ 
เผ่ือจะไดเอาใจใสกันขึ้นบาง  

ทีน้ีตอไป พระสูตรท่ีนารูอีกสูตรหน่ึงคือ สังคีติสูตร ซึ่งพระ
สารีบุตรไดแสดงตอพระพักตรของพระพุทธเจา คือ วันน้ัน 
พระพุทธเจาเสด็จไปประทับบําเพ็ญพุทธกิจแลว ตอนค่ําทรงพัก
เอนพระกาย ทรงมอบหมายใหพระสารีบุตรแสดงธรรมให
พระสงฆฟง พระสารีบุตรก็แสดงสังคีติสูตรน้ี โดยแสดงการ
สังคายนาเปนตัวอยาง ถือวาสังคีติสูตรน้ีเปนตนแบบของการ
สังคายนา คือทานประมวลธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไวมา
จัดเปนหมวดๆ วาไปตามลําดับตั้งแตหมวด ๑ จนถึงหมวด ๑๐  

ตอจากน้ัน ทายสุดก็คือ ทสุตตรสูตร ซึ่งก็พระสารีบุตรอีก
น่ันแหละแสดงไว เปนการรวบรวมธรรมมาแสดงไวอีกแนวหน่ึง
ตามลําดับหมวด จนถึงหมวด ๑๐ อีกชุดหน่ึง  

เปนอันวา ครบแลว ๑๑ สูตร แคแสดงตัวอยางไว ก็จบพระ   
ไตรปฎกเลม ๑๑ แลวก็จบทีฆนิกาย ๓ เลม รวมหมด ๓๔ สูตร  

ทีน้ี ท้ังหมดน้ี ใครอยากรู จะศึกษาพระสูตรในทีฆนิกาย 
แตอานแลวแปลบาลีไมคอยออก ไมคอยเขาใจ จะคนอรรถกถา
ตั้งแตใหเปนดิกชันนารีเปนตนไป ก็พึงทราบวา อรรถกถาสําหรับ
ทีฆนิกายน่ี มีชื่อวา สุมังคลวิลาสินี มี ๓ เลม สําหรับแตละวรรค  

ก็ไปหาอรรถกถาน้ัน แลวก็เอามาเปนหนังสือประกอบใน
การแปลพระไตรปฎก ในสวนของทีฆนิกายน้ี ก็จะแกปญหาพอ
หายติดขัด เอาเปนอันจบทีฆนิกายคราวๆ เทาน้ี 
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มัชฌิมนิกายใหญมาก แครูจักไว  
ถัดจากทีฆนิกายก็ไปถึง มัชฌิมนิกาย ท่ีวาเปนชุมนุมพระ

สูตรซึ่งมีความยาวปานกลาง มีท้ังหมด ๑๕๒ สูตร เมื่อกี้น้ี ทีฆ
นิกาย ๓๔ สูตร จัดได ๓ เลม คราวน้ี มัชฌิมนิกาย ๑๕๒ สูตร ก็
ได ๓ เลมอีก แตเปนเลมใหญกวา หนามาก  

เมื่อมี ๑๕๒ สูตร ก็ยอมเปน ๑๕ วรรค จัดเปน ๓ เลม ก็ได
เลมละ ๕ วรรค คือราว ๕๐ สูตร ทีน้ีเวลาตั้งชื่อ จะเรียกอยางไรดี  

จํานวน ๕๐ นับเปนหมวด ๕๐ หรือชุด ๕๐ น่ีภาษาบาลี
เรียกวา “ปณณาสก” ก็คือหมวดละ ๕ วรรค เมื่อจัดมัชฌิมนิกาย
เปน ๓ เลม ก็ไดเลมละปณณาสก คือเลมละ ๕ วรรค   

มีความรูประกอบวา  ในภาษาไทยสมัยเกา  เขานับ
ขาวเปลือก ๑๐๐ ถัง เปนเกวียนหน่ึง ทีน้ีถาขาวเปลือกคร่ึง
เกวียนคือ ๕๐ ถัง เขาเรียกวาบ้ัน ฉะน้ันก็นับ ๕๐ ถัง เปนบ้ันหน่ึง 
พอจะแปลปณณาสกเปนภาษาไทย ทานก็เลยเรียกจํานวน ๕๐ 
เปนบ้ันหน่ึง มัชฌิมนิกายท่ีมี ๓ ปณณาสก ก็จึงเปน ๓ บ้ัน 

พอจัดเลมได ๓ เลม คือ ๓ ปณณาสก ก็ตั้งชื่อได วาดังน้ี 
เลม ๑๒ มูลปัณณาสก์  บ้ันตน  มี ๕๐ สูตร 
เลม ๑๓ มัชฌิมปัณณาสก์ บ้ันกลาง  มี ๕๐ สูตร 
เลม ๑๔ อุปริปัณณาสก์  บ้ันปลาย  มี ๕๒ สูตร 
ในมัชฌิมนิกายน้ี ก็มีพระสูตรสําคัญๆ มากมาย เชนมีสติ

ปฏฐานสูตรอีก ในทีฆนิกายก็มีมหาสติปฏฐานสูตร ในมัชฌิม
นิกายก็มี แตตัด “มหา” ออก เหลือแควาสติปฏฐานสูตร พระสูตร
ท่ีมากมายในนิกายน้ี ๓ ปณณาสก ๑๕๒ สูตร ขอผานไปกอน  



๒๖ รูจักบานของตัว 

เปนอันไดพอเห็นรูปเคาแลว พระสูตรในมัชฌิมนิกาย เลม 
๑๒-๑๓-๑๔ ทีน้ี ในเวลาท่ีศึกษา ๑๕๒ สูตรน้ี ถาบาลียาก ก็
คนหาคําอธิบายในอรรถกถา ท่ีชื่อวา ปปญจสูทนี ซึ่งมี ๔ เลม 
(มูลปณณาสก คือบ้ันตน มีอรรถกถาใหญมาก แบงเปน ๒ ภาค) 

สังยุตตนิกายมากดวยธรรมจําพวกสภาวะ-เจริญปญญา  
ทีน้ีก็ถึงนิกายท่ี ๓ คือ สังยุตตนิกาย ซึ่งเปนชุมนุมพระสูตร

ขนาดส้ันๆ หรือเล็กๆ นอยๆ ท่ีจัดรวมเขาเปนกลุมๆ ตามเรื่องท่ี
เน่ืองกัน โดยมีประเด็นความ มีหลักธรรมขอธรรม มีบุคคล มี
สถานท่ี มีเรื่องราวอยางใดอยางหน่ึง เปนศูนยรวมความเกี่ยวของ 
จัดเปนสังยุตตหน่ึงๆ ดังท่ีอธิบายและยกตัวอยางใหดูแลว  

ท่ีวาพระสูตรในนิกายน้ี เปนขนาดส้ันๆ เล็กๆ นอยๆ จะ
เห็นชัดเมื่อเทียบกับนิกายกอนๆ เมื่อกี้วาทีฆนิกาย มี ๓๔ สูตร 
มัชฌิมนิกายมี ๑๕๒ สูตร แตสังยุตตนิกายน้ีมีถึง ๗,๗๖๒ สูตร 
บางสูตร ๒-๓ หนา บางสูตรหนาหน่ึง บางสูตรอาจจะแคครึ่งหนา  

แมจะมากถึง ๗,๗๖๒ สูตร แตดวยวิธีจัดรวมเปนสังยุตตๆ 
ตามหัวเร่ืองหัวขอท่ีเปนแกน ก็ทําใหเปนระบบ ไมวุนวายสับสน คือ 
จาก ๗,๗๖๒ สูตร ก็รวมเปน ๕๖ สังยุตต จาก ๕๖ สังยุตต ก็เทากับ 
๕ วรรค พอเปน ๕ วรรค ก็จัดได ๕ เลม น่ีคือลงตัว จึงเปนดังน้ี 

เลม ๑๕ สคาถวรรค  วรรคท่ีมีคาถาภาษิต  มี ๑๑ สังยุตต  
เลม ๑๖ นิทานวรรค   วรรควาดวยปฏิจจสมุปบาท   มี ๑๐ สังยุตต 
เลม ๑๗ ขันธวารวรรค  วรรควาดวยขันธ ๕   มี ๑๓ สังยุตต 
เลม ๑๘ สฬายตนวรรค วรรควาดวยอายตนะ ๖   มี ๑๐ สังยุตต 
เลม ๑๙ มหาวารวรรค วรรคใหญวาดวยโพธิปกขิยธรรม  มี ๑๒ สังยุตต 
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มาดูขางในสังยุตตนิกายกันนิด เริ่มดวยเลม ๑๕ สคาถวรรค 
เลมน้ีมีลักษณะสําคัญคือเปนเรื่องท่ีมีคาถา โดยที่วาแตละสูตร
เริ่มดวยความรอยแกวนําเล็กนอย แลวก็มีคาถาทูลถาม คาถาท่ี
ตรัสตอบ ตรัสสอน คาถาท่ีเปนคําแนะนําตักเตือน มีเรื่องราว 
และหลักธรรมหลากหลายตามสถานการณ โดยมีบุคคล สถานท่ี 
วัตถุตางๆ เกี่ยวของอยูในเร่ือง เชน ภิกษุ ภิกษุณี พระพรหม 
พราหมณ พระเจาโกศล เดียรถีย ปา ฝน เทวบุตร มาร เปนตน 
จัดเปนกลุมตามเรื่องท่ีเกี่ยวของ มี ๑๑ สังยุตต  

จะสังเกตเห็นวา คาถาพุทธภาษิตท่ีเราทองกันจํานวนมาก
อยูในสคาถวรรคน้ี (พมาเรียกวา “สคาถาวรรค”) ซึ่งเปนวรรคท่ีมี
คาถา เปนเลมแรกของสังยุตตนิกาย เปนเลมท่ี ๑๕ ของพระไตรปฎก  

ตอไปเลม ๑๖ ชื่อนิทานวรรค มี ๑๐ สังยุตตนะ ไมใช ๑๐ 
สูตร ทําไมชื่อนิทานวรรค เมื่อกี้บอกแลว “นิทาน” แปลวา เหตุ
ปจจัย ก็คือพระไตรปฎกเลม ๑๖ น้ี วาดวยเร่ืองปฏิจจสมุปบาท 
ใครอยากคนเรื่องปฏิจจสมุปบาท ก็มาดูในเลมน้ี เมื่อกี้น้ี เรื่อง
ปฏิจจสมุปบาท มีในมหานิทานสูตร ในมหาวรรค แหงทีฆนิกาย
แลว เปนพระสูตรใหญมาก แตท่ีน่ีเปนชื่อท้ังวรรคเลย คือเลม 
๑๖ น้ี วาดวยนิทาน คือเหตุปจจัย ไดแกปฏิจจสมุปบาท แตก็เปน
หลักอยูครึ่งเลม ตอจากน้ันก็มีเรื่องอ่ืนๆ ตามมา เชน เรื่องธาตุ 
การบรรลุธรรม สังสารวัฏ ลาภสักการะ เปนอันจบเลม ๑๖  

เลม ๑๗ ขันธวารวรรค (พมาเรียกส้ันแค “ขันธวรรค”) ชื่อ
บอกอยูแลว คือวาดวยขันธ ๕ เปนหลัก ตรัสถึงขันธ ๕ ในแงมุม
ตางๆ แตก็มีเรื่องเบ็ดเตล็ด รวมท้ังเรื่องสมาธิ และทิฏฐิตางๆ 
ปะปนอยูบาง  



๒๘ รูจักบานของตัว 

เลม ๑๘ สฬายตนวรรค วาดวยอายตนะ ๖ คือ ตา หู จมูก 
ล้ิน กาย ใจ เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตามแนวไตรลักษณ วา
ไปเกือบคร่ึงเลม แลวก็มีเรื่องอ่ืนมาประกอบเสริม เชนเรื่องเบญจ
ศีล ขอปฏิบัติใหถึงอสังขตะ อันตคาหิกทิฏฐิ  

ตอไปสุดทาย เลม ๑๙ มหาวารวรรค เลมน้ีสมตามชื่อ เปน
เลมใหญหนามาก วาดวยธรรมท่ีเปนหลักใหญหลักสําคัญ คือ
โพธิปกขิยธรรม ๓๗ แตทานไมไดเรียงลําดับอยางปกติท่ัวไป  

ตรงนี้ นาสังเกตไว โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ตามปกติเรียงตาม
จํานวนนอยขึ้นไป เปน สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อินทรีย ๕ 
พละ ๕ โพชฌงค ๗ จบท่ีมรรคมีองค ๘  

แตในมหาวารวรรคของทานน้ี เริ่มจากมรรคมีองค ๘ กอน 
แลวจึงโพชฌงค ๗ ตามดวยหมวดอ่ืนๆ เปน มคฺคสํยุตฺต  โพชฌงฺค-
สํยุตฺต สติปฏฺฐานสํยุตฺต อินฺทฺริยสํยุตฺต สมฺมปฺปธานสํยุตฺต พลสํยุตฺต 
อิทฺธิปาทสํยุตฺต และเรื่องอะไรๆ ท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติ อยาง
พวกกิเลส เชน นิวรณ สังโยชน ก็กลาวถึงไวในตอนน้ันๆ จากน้ัน
ก็มีหลักอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เชน ฌาน อานาปาน ไปถึงองคคุณของ
พระโสดาบัน และอานิสงสของการบรรลุโสดาปตติผล ลงท่ีอริยสัจจ 
รวมท้ังธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก็มีท่ีน่ีดวย จัดเปน ๑๒ สังยุตต  

พึงสังเกตวา คัมภีรน้ีเริ่มตนดวยการย้ําความสําคัญของ
ความมีกัลยาณมิตร เปนจุดเร่ิมนําเขาสูมรรค คือ กอนจะเขาสูมรรค 
พระพุทธเจาตรัสหลักแสงอรุณ ๗ ประการ ท่ีนําหนามรรค มี
กัลยาณมิตรเปนขอแรก พระสูตรในเลม ๑๙ มหาวารวรรคน้ี เปน
พระสูตรภาคปฏิบัติ โดยใหมีกัลยาณมิตรเปนตนมาเปนทัพหนา 
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ดูเคาโครงท่ัวไป สังยุตตนิกายเริ่มดวยเลม ๑๕ สคาถวรรค 
เปนคาถา เปนภาษิตคําตอบคําสอนคําแนะนําคําตักเตือนแสดง
หลักธรรมท่ัวไปหลากหลาย จะถือวาเปนการเตรียมตัวคนผูปฏิบัติ
ใหพรอมไวก็ได จากน้ันเลม ๑๖ นิทานวรรค เรื่องปฏิจจสมุปบาท 
เลม ๑๗ ขันธวารวรรค วาดวยขันธ ๕ เลม ๑๘ สฬายตนวรรค วา
ดวยอายตนะ ๖ ลวนแตสภาวธรรม เปนเรื่องของธรรมชาติ พอ
เลม ๑๙ มหาวารวรรค วาดวยโพธิปกขิยธรรม ก็ถึงภาคปฏิบัติ 
ธรรมท่ีเราปฏิบัติท้ังหมด ไมวาจะสติปฏฐานและอะไรๆ ก็อยูในน้ี
หมด ฉะน้ันเลม ๑๙ น้ีจึงสําคัญมาก แตทานก็มิใชวาขึ้นมาก็เขา
โพธิปกขิยธรรมทันที แตทานเริ่มดวยแสงอรุณ ๗ ท่ีเปนนิมิตของ
การท่ีมรรคจะเกิดขึ้นกอน โดยตองไปเร่ิมตั้งแตมีกัลยาณมิตร 
แลวเอาความไมประมาทมาคุมทาย และรูจักใชโยนิโสมนสิการ  

ในเวลาศึกษาสังยุตตนิกายน้ี ถาบาลียาก ก็คนความหมายหา
คําอธิบายในอรรถกถาท่ีชื่อวา สารัตถปกาสินี  เปนอันพอกันแคน้ี  

อังคุตตรนิกายมีธรรมทุกระดับ-งายยากหลากหลาย  
จากน้ีก็ตอไปนิกายท่ี ๔ ชื่อวา อังคุตตรนิกาย คือชุมนุม

พระสูตรท่ีเพ่ิมขึ้นทีละหนวย โดยจัดเปนหมวดๆ เริ่มแตเอกนิบาต 
คือธรรมหมวดหนึ่ง ไปจนถึงเอกาทสกนิบาต คือธรรมหมวด ๑๑    

ไดบอกแลววาอังคุตตรนิกายน้ีมีพระสูตรส้ันๆ เล็กๆ นอยๆ 
มากมาย ถึง ๙,๕๕๗ สูตร คือเกือบถึงหมื่น ทานใชวิธีจัดตาม
จํานวน คือ พระสูตรท่ีมีจํานวนขอธรรมเทากัน ก็เอามารวมไว
ดวยกัน เรียงตามตัวเลข เปนหมวดหน่ึง หมวดสอง ฯลฯ คําวา 
“หมวด” เรียกวา นิบาต (แปลวาท่ีรวม) หมวดคือท่ีรวมของพระ
สูตรท่ีมีจํานวนขอธรรมแคหน่ึง ก็เปนเอกนิบาต  



๓๐ รูจักบานของตัว 

ในหมวดหน่ึงน้ีก็เชนท่ีตรัสถึงธรรมเอก ในแงน้ันในแงน้ีวา 
“นาหํ ภิกฺขเว อญ ฺญํ เอกธมฺมํปิ สมนุปสฺสามิ...”  เราไมเห็นธรรมอ่ืน
แมสักอยาง ท่ีจะเปนอยางน้ันๆ เทากับธรรมน้ัน เทากับธรรมน้ี... 
ตรัสไวในทางดี ก็มาก เชน เทามีกัลยาณมิตร เทาโยนิโสมนสิการ 
ในทางราย ก็ไมนอย เชน เทาความเกียจคราน ความเมาอาหาร 

เรื่องเอตทัคคะก็มีท่ีน่ี พระพุทธเจาตรัสยกยองไว ภิกษุ 
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา องคน้ีเปนยอดทางน้ัน คนน้ันเปนยอด
ทางน้ี น่ีอยูในหมวด ๑ คือเอกนิบาตท้ังน้ัน (ของพมา=เอกกนิปาต)  

พอจบหมวด ๑ ก็ไปหมวด ๒ เรียกวาทุกนิบาต แลวไป
หมวด ๓ เปนติกนิบาต เพ่ิมไปเรื่อยตามลําดับ จนจบท่ีหมวด 
๑๑ คือเอกาทสกนิบาต ทีน้ีก็มาเรียงเลมใหดู จัดเปน ๕ เลม คือ 

เลม ๒๐  เอก–ทุก–ติกนิบาต   รวมธรรมหมวด ๑ – ๒ - ๓   
เลม ๒๑  จตุกกนิบาต    รวมธรรมหมวด ๔    
เลม ๒๒  ปัญจก–ฉักกนิบาต   รวมธรรมหมวด ๕ – ๖  
เลม ๒๓  สัตตก–อัฏฐก–นวกนิบาต รวมธรรมหมวด ๗ – ๘ – ๙ 
เลม ๒๔  ทสก–เอกาทสกนิบาต   รวมธรรมหมวด ๑๐ – ๑๑  
จะเห็นวา พระสูตรในอังคุตตรนิกายน้ี ท่ีวาเปนสูตรส้ันๆ 

เล็กๆ คลายกับในสังยุตตนิกาย แตมีลักษณะแปลกออกไป ใน   
สังยุตตนิกายนั้น ตอนแรกเปนเรื่องสภาวธรรมไปตลอด จบแลว
ตอดวยธรรมภาคปฏิบัติ เปนเรื่องหลักๆ เปนแนวเปนระดับเปน
ระบบ แตท่ีอังคุตตรนิกายน้ี วาตามตัวเลข ธรรมหลากหลายปน
คละกันไป ไมเปนระดับ ธรรมของพระ ธรรมของชาวบาน ตั้ง
แตทิฏฐธัมมิกัตถถึงปรมตัถ กระจายแทรกสลับกันไปตามจํานวน 
ธรรมในอังคุตตรนิกายน้ีจึงหลากหลายอยางยิ่ง หาไดทุกอยาง 
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แตมิใชวาทานจะจัดเรื่อยเปอย ทานก็รวมไวเปนระบบ
เทาท่ีเปนไปได แตเมื่อวาตามตัวเลข ธรรมยอมหลากหลายไป
เอง อยางในเลม ๒๐ ตอจากเอกนิบาต-หมวดหน่ึง ก็เปนทุก
นิบาต-หมวด ๒ แลวก็ติกนิบาต-หมวด ๓ เรื่องความสุข ๒ อยาง 
ทานก็รวมมาเรียงไวดวยกันตอกันถึง ๑๓ ชุด เรื่องคนพาล ๒ 
แบบ กับบัณฑิต ๒ แบบ ทานก็รวมมาไวเรียงอยูเขาชุดเขาหมวด
ตอกันถึง ๑๐ คู อยางน้ีเปนตน แตเรื่องอกุศลมูล ๓ กุศลมูล ๓ 
จบแลว ก็ตอดวยเรื่องอุโบสถ ๓ แบบ ซึ่งเปนเรื่องตางแนวกัน  

เลม  ๒๑ รวมธรรมหมวด ๔ น่ีก็มากมาย จะเปนหลักเรื่อง
จักร ๔ เรื่องบริษัท ๔ บุคคล ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ มหาปเทส ๔ 
วิปลาส ๔ ปญญาวุฒิธรรม ๔ อริยวงศ ๔ ฯลฯ ก็หาในเลมน้ีได
ท้ังน้ัน ไปเลม ๒๒ จะดู ธรรมขันธ ๕ ธรรมของพระนวกะ ๕ 
มัจฉริยะ ๕ ศีล ๕ ธรรมคือคุณสมบัติของเจาอาวาส ๕ สาราณีย
ธรรม ๖ อภิญญา ๖ ก็พบไดหมด 

ไปเลม ๒๓ สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต (หมวด ๗–๘-๙) ก็
เจออยาง กัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ ภรรยา ๗ ประเภท 
อนุสัย ๗ ขอ อปริหานิยธรรม ๗ โลกธรรม ๘ อาฆาตวัตถุ ๙ ฯลฯ  
จนไปจบท่ีเลม ๒๔ ทสก-เอกาทสกนิบาต (หมวด ๑๐–๑๑) ก็เจอ
อาฆาตวัตถุ ๑๐ อีก แลวก็นาถกรณธรรม ๑๐ กถาวัตถุ ๑๐ 
สังโยชน ๑๐ กุศลศีลมีอานิสงส ๑๑ เปนตน จบพระไตรปฎกเลม 
๒๔ ก็จบอังคุตตรนิกายท่ีวามี ๙,๕๕๗ สูตร  

ทีน้ีตองการคูมือศึกษา จะไดคนดิกชันนารีได และมีอัตถ
สังวรรณนาดวย ก็หาอรรถกถาท่ีชื่อวา มโนรถปูรณี  



๓๒ รูจักบานของตัว 

ขุททกนิกาย คัมภีรปลีกยอย ที่บางเร่ืองย่ิงใหญ  
ตอไปสุดทายของพระสูตร คือ ขุททกนิกาย เมื่อกี้บอกวา 

มีถึง ๑๕ คัมภีรยอย จัดได ๙ เลม ท่ีวาปลีกยอยเล็กนอยเบ็ดเตล็ด 
กลายเปนวามีปริมาณมากกวานิกายท่ีวาใหญๆ และในแงสาระ 
ก็มีพระสูตรมากหลายและบางคัมภีรท่ีสําคัญมาก  

กอนเลาอะไรๆ ขอใหดูชื่อ ๑๕ คัมภีรยอย ใน ๙ เลม ดังน้ี 
๒๕ 01 ขุททกปาฐะ  (บทสวดยอยๆ เชน รตนสูตร มงคลสูตร เมตตสูตร) 
   02 ธรรมบท (คาถาธรรมบท ๔๒๓ คาถา) 
   03 อุทาน (พุทธอุทานคาถา ๘๐ สูตร) 
   04 อิติวุตตกะ (พระสูตร ๑๑๒ สูตร ท่ีเชื่อมความวา อิติ วุจฺจติ) 
   05 สุตตนิบาต (พระสูตรชุดพิเศษ ซึ่งเปนคาถาลวน ๗๑ สูตร) 
๒๖ 06 วิมานวัตถุ  (เทวดาอยูวิมาน เลาการทําดีในอดีต ๘๕ เรื่อง) 
  07 เปตวัตถุ (เปรตเลากรรมชั่วในอดีตของตน ๕๑ เรื่อง) 
 08 เถรคาถา (คาถาของพระอรหันตเถระ ๒๖๔ รูป) 
 09 เถรีคาถา (คาถาของพระอรหันตเถรี ๗๓ รูป) 
๒๗  10 ชาตกะ ๑   (คาถาของพระโพธิสัตวในอดีตชาติ ๕๒๕ เรื่อง)  
๒๘   ชาตกะ ๒    (คาถาของพระโพธิสัตวในอดีตชาติอีก ๒๒ เรื่อง) 
๒๙ 11 นิทเทส ๑ มหานิทเทส (พระสารีบุตรอธิบายพระสูตรในสุตตนิบาต ๑๖ สูตร)  
๓๐  นิทเทส ๒ จูฬนิทเทส (พระสารีบุตรอธิบายพระสูตรในสุตตนิบาตอีก ๑๖ สูตร) 
๓๑  12 ปฏิสัมภิทามัคค์  (พระสารีบุตรอธิบายขอธรรม เชน ญาณ ทิฏฐิ วิโมกข) 
๓๒  13 อปทาน ๑  (คาถาประวัติ: พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา, พระอรหันต ๔๑๐ รูป) 
๓๓ 13 อปทาน ๒ (คาถาประวัติพระอรหันตเถระอีก ๑๔๐ พระอรหันตเถรี ๔๐)  
 14 พุทธวงส์  (คาถาเรื่องพระพุทธเจา ๒๕ พระองค)  
 15 จริยาปิฎก  (พุทธจริยาในอดีตชาติ ๓๕ เรื่องช้ีตัวอยางการบําเพ็ญบารมี)  
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ในรายช่ือ ๑๕ คัมภีรยอย ท่ีไดอธิบายประกอบไวน้ัน แค
พอไดเคา อาจจะดีสําหรับใชในการทบทวน ในท่ีน้ีจึงจะบอกเลา
ใหชัดขึ้นอีกหนอย 

พระไตรปฎก เลม ๒๕ ท่ีเปนเลมแรกของขุททกนิกาย มี
คัมภีรยอยรวมอยูถึง ๕ อยาง และพอจะพูดไดวาเลมแรกน้ีมี
เน้ือหาสาระท่ีสําคัญควรศึกษามากท่ีสุดในขุททกนิกาย  

คัมภีรยอยเรื่องแรกของขุททกนิกาย และของเลม ๒๕ น้ี
เล็กจริงๆ เล็กท่ีสุด สมชื่อท่ีเรียกวา ขุททกปาฐะ แปลวา บทสวด
เล็กๆ นอยๆ แตก็ถือไดวาสําคัญไมนอย เพราะหลายบทในน้ัน
เราไดนับถือใชสวดกันมาเปนบทหลักบทประจําเลยทีเดียว ท่ีเดน 
คือ มงคลสูตร และรตนสูตร แลวก็กรณียเมตตสูตร แคน้ีก็พูดได
วาเล็กนอยในขนาด แตสําคัญมากในสาระ รวมท้ังหมดเปน
คัมภีรเล็กนิดเดียว กินเน้ือท่ีหนังสือแค ๑๔ หนาเทาน้ันเอง  

ตอจากน้ันก็เปนคัมภีรธรรมบท ซึ่งเปนคาถาลวน รวม
ท้ังหมดมี ๔๒๓ คาถา จัดเปน ๒๖ วรรค กินเน้ือท่ีในหนังสือแค
๕๘ หนาเทาน้ันเอง แตเปนหลักคําสอนท่ีสําคัญนัก นิยมนํามา
ทองเปนพุทธภาษิตกันมาก ตัวพระธรรมบทเองเปนคาถามีแคน้ี
แหละ แตพระเถราจารยไดรจนาอรรถกถาขึ้นมาอธิบาย โดยเลา
เรื่องราวอันเปนท่ีมาท่ีไปไวใหดวย เกิดเปนคัมภีรอรรถกถาถึง ๘ 
ภาค และในเมืองไทย ไดกําหนดใหพระเณรเอามาเปนแบบเรียน
ภาษาบาลี จะไดเปนเปรียญ เปนมหา ๓ ประโยค ก็ตองไดผาน
ธัมมปทัฏฐกถา คืออรรถกถาธรรมบทน้ี  

เปนอันวาธรรมบท ๔๒๓ คาถา ทานรวมไวดวยในเลม ๒๕ 
เปนลําดับ ๒ ตอจากขุททกปาฐะ  



๓๔ รูจักบานของตัว 

ตอไปลําดับท่ี ๓ คือ อุทาน ท่ีวาอุทานน้ี ก็คือพระอุทาน
คาถาของพระพุทธเจา  

คําวา “อุทาน” น่ีเปนคําพระ ไมไดหมายความวาเปนการ
อุทานตกใจเหมือนอยางท่ีคนไทยเขาใจหรือใชกัน แต “อุทาน” 
แปลวา วาจาหรือถอยคําท่ีเปลงออกมาดวยความเบิกบานใจ 
หรือดวยปติ มีความอ่ิมใจ คือ เมื่อพระพุทธเจาทรงประสบ
เหตุการณ หรือประทับอยูในโอกาสในสถานการณใด ทรงเบิก
บานพระทัย มีพระดําริทางธรรม ก็ทรงเปลงพระอุทานเปนคาถา 
ซึ่งลวนแตเปนคาถาธรรม หรือเปนคติธรรมท้ังน้ัน  

ตัวพระอุทานน้ันเปนคาถา แตในคัมภีร กอนจะถึงคาถา ก็
เริ่มตนโดยมีความรอยแกวเลาเรื่องท่ีเปนมา หรือท่ีเปนเหตุ
ปรารภใหทรงเปลงอุทานเปนพระคาถาน้ันๆ อาจเปนคาถาเดียว
ก็ได แตบางทีก็หลายคาถา รวมทั้งความรอยแกวนําเรื่อง และ
พระคาถาอุทานน้ัน นับเปนอุทานหน่ึง รวมแลวท้ังหมดมี ๘๐ 
อุทาน ก็เปนอันวาไดอีกคัมภีรหน่ึง เปนลําดับท่ี ๓ ในเลม ๒๕ น้ี 
กินเน้ือท่ี ๑๕๗ หนา 

พึงสังเกตวา พระพุทธอุทาน ๓ คาถาแรกของคัมภีรน้ี เปน
ปฐมพุทธพจน ซึ่งทรงเปลงครั้งแรกเม่ือตรัสรูใหมๆ ยังประทับน่ัง
ในรมโพธิพฤกษ ทายสัปดาหท่ีทรงเสวยวิมุตติสุข เปนคาถาซึ่ง
บอกวาพระพุทธเจาตรัสรูอะไร ตรัสกอนเสด็จออกประกาศธรรม
ประดิษฐานพระพุทธศาสนา และเปนคาถาชุดเดียวกับท่ีในพระ
วินัยปฎกยกข้ึนเปนคําเริ่มตนดําเนินเรื่องของมหาขันธกะ 

ตอจากอุทาน ก็มีพระสูตรหมวดหนึ่ง เรียกวา อิติวุตตกะ 
ซึ่งมีไมนอยนัก ถึง ๑๑๒ สูตร เปนพระสูตรท่ีมีลักษณะพิเศษ 
ตางจากพระสูตรท้ังหลายท่ัวไป  
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น่ีก็คือวา ตามปกติน้ัน พระสูตรท้ังหลายน่ี เราบอกวาพระ
อานนททรงจําไว แลวทานเอามาสาธยายถายทอด และในเวลา
ถายทอดน้ัน ทานขึ้นคํากลาวนํากอนวา “เอวมฺเม สุตํ ฯ เอกํ สมยํ  
ภควา...” พูดงายๆ คือขึ้นวา “เอวมฺเม สุตํ” แตพระสูตรในอิติวุตตกะ
น้ี ไมไดมาจากพระอานนท และก็ไมไดเริ่มดวย “เอวมฺเม สุตํ” แต
เริ่มตนวา “วุตฺตํ เหตํ ภควตา วุตฺตมรหตาติ เม สุต ”  

ทําไมเปนอยางน้ัน ตอบวา เพราะทานผูทรงจํานํามาถาย   
ทอดในกรณีน้ีมิใชพระอานนท แตเปนอุบาสิกาชื่อวาขุชชุตตรา   

ทานขุชชุตตราน้ีเปนอริยสาวิกา เปนอุบาสิกาผูเอตทัคคะ 
ดานเปนพหูสูต ทานทรงจําพระสูตร ๑๑๒ สูตร ท่ีเรียกวาอิติวุตตกะ
น้ีไว แลวถายทอดตอแกพระภิกษุณี ซึ่งถายทอดตอแกพระภิกษุ 
แลวพระอานนทก็วิสัชนาแกท่ีประชุมสงฆในการสังคายนาครั้งท่ี 
๑ โดยรักษาถอยคําของทานอุบาสิกาไว ในคัมภีรน้ีมีหลายพระ
สูตรท่ีทรงสาระสําคัญดีๆ เชน เรื่องบุญกิริยาวัตถุ ๓ ก็อยูท่ีน่ี 
เรื่องนิพพาน ๒ (สอุปาทิเสสนิพพาน-อนุปาทิเสสนิพพาน) ก็อยูในน้ี  

จบอิติวุตตกะแลวก็ยังไมครบเลม ยังตอทายดวยพระสูตร
อีกหมวดหน่ึงชื่อ สุตตนิบาต แปลวาท่ีรวมพระสูตร มี ๗๑ สูตร 
ซึ่งแทบจะเปนคาถาลวน มีเพียงบางสูตรท่ีมีความรอยแกวนํานิด
หน่ึง นอกน้ันเปนคาถาลวน เปนพระสูตรท่ียากมาก ท้ังถอยคํา
และเน้ือความ พระสูตรสําคัญชุดท่ีเรียกวาโสฬสปญหา ก็อยูในน้ี  

เรื่องหน่ึงซึ่งแสดงถึงความสําคัญของสุตตนิบาตน้ี ก็คือ
เปนคัมภีรท่ีพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรไดรจนาคําอธิบายไวเปน
พิเศษโดยจําเพาะ เรียกวา มหานิทเทส และจูฬนิทเทส  ซึ่งเปน
คัมภีรใหญ ๒ เลมหนาๆ รวมอยูในขุททกนิกายน้ีดวย  
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จบสุตตนิบาต  ก็ครบเลมแรกของขุททกนิกาย  เปน 
พระไตรปฎก เลม ๒๕ ซึ่งมี ๕ คัมภีร ทวนอีกทีวา ขุททกปาฐะ 
ธรรมบท อุทาน อิติวุตตกะ สุตตนิบาต  

พึงทราบวา ๕ คัมภีร ในเลม ๒๕ น้ีมิใชมีอรรถกถาเดียวกัน 
แตแยกออกไป ขุททกปาฐะ มีอรรถกถาชื่อวา ปรมัตถโชติกา 
ธรรมบท ก็มีอรรถกถาชื่อจริงวา ปรมัตถโชติกา ดวย แตเมื่อเรา
เอามาใชเรียนกัน เรียกชื่อไปตามเนื้อหาสาระวา ธัมมปทัฏฐกถา 
คือบอกวาเปนอรรถกถาของธรรมบท  

ตอไป อุทาน กับ อิติวุตตกะ มีอรรถกถาชื่อวา ปรมัตถทีปนี 
แยกไปเลย  

ครั้นถึงสุตตนิบาต กลับมามีอรรถกถาชื่อ ปรมัตถโชติกา 
อีกที ถาไมสังเกตใหดี ก็จับกันสับสน เปนอันจบพระไตรปฎกเลม ๒๕  

ตอไปถึงพระไตรปฎก เลม ๒๖ ท้ังเลมน้ีเปนคาถาลวน
เลยทีเดียว ประกอบดวย ๔ คัมภีรยอย คือ 

๑. วิมานวัตถุ “เรื่องวิมาน” คือเรื่องของเทพบุตรเทพธิดาท่ี
เลาเรื่องของตัววาไดทําบุญอะไรมา จึงไดมาเกิดอยางน้ัน พรอม
ท้ังเลาประสบการณ ความคิดเห็น และสอนคติธรรมไปดวย บาง
ทีก็อางพุทธพจน นําความในพระสูตรมาอางบาง กลาวคําของ
ตัวเองท่ีเอาธรรมมากล่ันกรองเรียบเรียงขึ้นใหมบาง รวมแลวมี  
๘๕ เรื่อง ก็จบวิมานวัตถุ เรื่องวิมานของพวกเทพบุตรเทพธิดา  

๒. เปตวัตถุ “เรื่องเปรต” ทีน้ีไปตรงขามเลย คือพวกท่ีทํา
ชั่วไวมาเกิดเปนเปรตเสวยทุกขเวทนา ก็เลาเรื่องไมดีของตัวเอง 
แลวก็กลาวคติธรรมไวใหคนไดแบบอยางแนวทางวา อยาทํา
อยางฉันนะ อะไรทํานองน้ี ก็เปนคาถาลวนๆ อีก มี ๕๑ เรื่อง ก็จบ  
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๓. เถรคาถา “คาถาของพระเถระ” ไดแก คาถาของพระ
อรหันตเถระ ท่ีกลาวแสดงความรูสึกสงบประณีตในการบรรลุ
ธรรม เกิดความเบิกบานใจ มีปติสุข บางทีก็นําหลักธรรมตาม
พุทธพจนมากลาว บางทีก็เปนคาถาท่ีทานกลาวเอง เปนคติ
ธรรม เปนคําสอน หรือแสดงความรูสึกท่ีดีงาม ความปล้ืมปติเบิก
บาน สงบเย็นชื่นใจสดชื่นแจมใส ในบรรยากาศท่ีสงบวิเวก หรือ
ชื่นชมธรรมชาติส่ิงแวดลอมท่ีสะอาดงามเปนรมณีย อะไรเหลาน้ี 
รวมท้ังหมด ๒๖๔ รูป ตอไปพอจบคาถาของพระเถระแลวก็ถึง 

๔. เถรีคาถา “คาถาของพระเถรี” คือ คาถาของพระภิกษุณี
ท่ีไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันต ซึ่งกลาวแสดงความเบิกบานใจท่ี
ไดบรรลุธรรม ทํานองเดียวกับพระเถระท่ีวามาแลว รวม ๗๑ องค  

เปนอันวาจบแลว พระไตรปฎก เลม ๒๖ วิมานวัตถุ เปต
วัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา ท้ังหมดน้ีท่ีวาเปนคาถาลวนน้ัน มีอรรถ
กถาเดียวกันชื่อวา ปรมัตถทีปนี ก็ไปคนหาศึกษาได  

คราวน้ีก็มาถึง พระไตรปฎก เลม ๒๗ – ๒๘ เปนคัมภีรท่ี 
๑๐ ของขุททกนิกาย ไดแกเรื่องราวท่ีรูจักกันดี มีชื่อเรียกวา 
ชาดก (“ชาตก”) เปนคัมภีรใหญมาก จึงแยกเปน ๒ เลม  

พึงกําหนดไววา ชาดก ในพระไตรปฎก ขุททกนิกายน้ี ซึ่งมี
ท้ังหมด ๕๔๗ เรื่อง เปนคาถาลวน ยกเวนชาดกเดียวท่ีเปนรอย
แกว ฝากใหไปคนดูเองวาชาดกอะไรคือเรื่องเดียวท่ีเปนรอยแกว  

ควรรูไวเพ่ือไมใหสับสนวา ชาดกท่ีเรารูจัก ชอบพูดถึงหรือ
เอามาเลากันน้ัน เปนเรื่องในอรรถกถา คืออรรถกถาซึ่งอธิบาย
ชาดกท่ีเปนคาถาในพระไตรปฎกน่ันแหละ ใหเรารูเขาใจเรื่องราว
วาไปมาอยางไรจึงเกิดคาถาน้ันๆ ขึ้น และหมายความวาอยางไร 
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ชาดก ทานแปลตามศัพทวา “เครื่องเลาเรื่องราวท่ีพระพุทธเจา
ไดทรงเกิดมาแลว” เปนชื่อเรียกคัมภีรท่ีเลาเรื่องพระชาติในอดีต
ของพระพุทธเจา เมื่อยังเปนพระโพธิสัตวซึ่งกําลังทรงบําเพ็ญ
บารมี ทีน้ี ท่ีทรงเลาไวน้ัน ก็เปนคาถาท่ีบันทึกไว ซึ่งเปนคําพูดจา
สนทนาโตตอบกันของบุคคลหรือผูเกี่ยวของในเรื่อง รวมท้ังคํา
สอน คติธรรมของพระโพธิสัตว บางเรื่องก็มีคาถาท่ีพระพุทธเจา
ตรัสเองในขณะท่ีทรงเลาเรื่องน้ันๆ ดวย ซึ่งตองรูจักแยกออกมา
ตางหาก ดังท่ีพระอรรถกถาจารยเรียกวา “อภิสัมพุทธคาถา” 

ทีน้ี ชาดก ๕๔๗ เรื่องน้ัน ทานจัดหมวดหมูตามจํานวน
คาถา เปนนิบาตๆ คือ เรื่องท่ีมีคาถาเดียว ก็จัดไวพวกหน่ึง
เรียกวา เอกนิบาต (รวมเรื่องท่ีมีคาถาเดียว) เรื่องท่ีมี ๒ คาถา ก็
จัดเปนหมวดหน่ึง เรียกวา ทุกนิบาต (รวมเรื่องท่ีมี ๒ คาถา) 
เรื่องท่ีมี ๓ คาถา ก็รวมเปน ติกนิบาต เรื่องท่ีมี ๔ คาถา รวมเปน 
จตุกกนิบาต อยางน้ีไปเรื่อย จนกระท่ังถึงบรรดาเร่ืองท่ีมี ๔๐ 
คาถา รวมเปนจัตตาฬีสนิบาต ถึงน่ีก็หนามากพอท่ีจะจบเปนเลม
หน่ึง จึงนับเปนเลมท่ี ๒๗ มีชาดกตั้งแตคาถาเดียว ไปจนถึง
ชาดกท่ีมี ๔๐ คาถา รวมท้ังหมด ๕๒๕ ชาดก จบเลม ๒๗  

ทีน้ี เหลืออีก ๒๒ ชาดก ซึ่งเปนเรื่องใหญๆ ก็รวมเปนอีก
เลมหน่ึง คือเลม ๒๘ ซึ่งหนากวาเลม ๒๗ เสียอีก เพราะแตละ
เรื่องมีคาถาเยอะๆ เริ่มตั้งแต ปญญาสนิบาต รวมชาดกที่มี ๕๐ 
คาถา ไปจนถึงอสีตินิบาต รวมชาดกท่ีมี ๘๐ คาถา จากน้ันก็เปน
มหานิบาต ทีน้ีไมนับแลว บอกแควา “มหา-ใหญ” หมายความวา
มีคาถามากมาย ก็รวมเขาในมหานิบาตหมด ไดแก ๑๐ ชาดกท่ี
เรียกวาทศชาติ จบท่ีเวสสันดรชาดก ซึ่งเรียกวา “มหาชาติ” มี 
๑,๐๐๐ คาถา ก็เลยเรียกวา “คาถาพัน” เปนอันจบเลม ๒๘  
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ชาดกน้ีก็มีอรรถกถา ท่ีเรียกตามเร่ืองวาอรรถกถาชาดก 
(ชาตกัฏฐกถา) อธิบายชาดก ๒ เลม ท่ีเปนคาถาในพระไตรปฎก 
กลายเปนอรรถกถา ๑๐ เลม อยางท่ีบอกแลววา เรื่องท่ีเราจํามา
เลากันน้ันอยูในอรรถกถา คือตัวชาดกในพระไตรปฎกเองมีแต
คาถา เปนคํากลาวโตตอบกัน ก็ไมรูวาเรื่องไปอยางไรมาอยางไร
ถึงไดพูดวาอยางน้ัน อรรถกถาก็จึงเลาใหรูเขาใจวาครั้งน้ัน เรื่อง
เปนอยางน้ันๆ เกิดเหตุน้ัน พระพุทธเจาทรงปรารภแลวก็ตรัส
เรื่องน้ีมาวาอยางน้ีๆ แลวตัวละครในชาดกน้ันก็สนทนาโตตอบ
กันอยางน้ี มีคาถาออกมาอยางน้ี แลวทานก็อธิบายคาถา 

อรรถกถาจะอธิบายคาถา ทานก็แกอรรถ หรือไขความ คือ
แปลบอกความหมายให คือเปนเหมือน dictionary เสร็จแลว
บางทีก็ขยายความพรรณนาเลาเรื่องประกอบไปดวยอีกยืดยาว  

เมื่อกี้บอกแลววา อรรถกถาของชาดกมี ๑๐ เลม เรียก
งายๆ วา อรรถกถาชาดก (ชาตกัฏฐกถา) แตชื่อจริงเปนชื่อ
เดียวกับอรรถกถาธรรมบท คือ ปรมัตถโชติกา เปนอันวาจบชาดก  

ตอไป พระไตรปฎก เลม ๒๙ –๓๐ คราวน้ีเปนคัมภีรรอย
แกว แตพมาไมเอาดวย ของพมาขาม ๒ เลมน้ีไปกอน เขาไมจัด
เรียงลําดับเลมอยางไทยเรา แตเขาเอาเลมท่ีเปนรอยกรองมาตอ
กอน (เขาคงเห็นวา ตั้งแตเลม ๒๖ ก็เปนคาถาตลอดมาทั้ง
หมดแลว เมื่อถึงน่ี ก็เอาเลมท่ีเปนคาถามาเรียงตอๆ ไปใหหมด
เสียกอน แลวจึงคอยไปถึงรอยแกว) อันน้ันเปนเรื่องของพมา เรา
แครูไว เราก็มาดูเรื่องการจัดเรียงลําดับของไทย  

เมื่อกี้บอกแลววา ของไทย พอจบคาถาชาดก ก็ตอดวย
ความรอยแกว คือคัมภีรนิทเทส ท่ีพระสารีบุตรอธิบายพุทธพจนไว 



๔๐ รูจักบานของตัว 

คราวน้ีเปนคัมภีรของพระสารีบุตร ท่ีอธิบายพระสูตรของ
พระพุทธเจา เรียกวา “นิทเทส” (คือคําชี้แจงแสดงไขอธิบาย
ขยายความ, ในภาษาไทย เขียน “นิเทศ”) ทานเรียบเรียงไวอยาง
ละเอียดลออชัดเจนเปนระบบแบบแผน จนมีการถือทํานองวา
พระสารีบุตรเปนตนแบบของอรรถกถา  

เมื่อกี้ไดบอกแลววา นิทเทส น้ีเปนคําอธิบายพระสูตรของ
พระพุทธเจา ท่ีอยูในสุตตนิบาต (คัมภีรท่ี ๑๑ แหงขุททกนิกาย ท่ี
ผานมาแลว) ซึ่งเปนพระสูตรคาถาลวนแทบท้ังหมด แลวก็ยาก 
เสร็จแลวเปนคัมภีรใหญมาก จึงแยกเปน ๒ คัมภีรยอย คือ 

เลม ๒๙ มหานิทเทส อธิบายพระสูตร ๑๖ สูตร ในอัฏฐก
วรรค และ 

เลม ๓๐  จูฬนิทเทส อธิบายขยายความพระสูตร ๑๖ สูตร
ในปารายนวรรค และขัคควิสาณสูตรในอุรควรรค  

ท่ีจริง สุตตนิบาต ก็มีอรรถกถาอธิบาย (คือ ปรมัตถโชติกา 
ซึ่งแตงภายหลังในยุคอรรถกถา) อยูชั้นหน่ึงแลว พอถึง นิทเทส น้ี
ก็มีอรรถกถาอธิบายอีก ชื่อวา สัทธัมมปชโชติกา  

ถึงตรงน้ี ขอใหสังเกตเล็กนอยในเรื่องการจัดคัมภีรใน
พระไตรปฎก จะเห็นวาในชุดของไทย ไดจัดเขาไวเฉพาะคัมภีร
งานของพระสารีบุตร คือนิทเทส น้ีเทาน้ัน แตในพระไตรปฎกชุด
ของพมา เขาจัดเอาคัมภีรงานของพระมหากัจจายนะเขารวมไว
ดวย พระไตรปฎกชุดของพมาจึงมีคัมภีรในพระไตรปฎกจํานวน
มากกวาในชุดของไทย และก็ควรรูจักคัมภีรของพระมหากัจจายนะ   
ท่ีจัดรวมเขามาในพระไตรปฎกชุดของพมาน้ันดวย 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๑ 

  ๔๑

พระมหากัจจายนะเปนพระมหาสาวกสําคัญท่ีพระพุทธ 
เจาทรงยกยองวาเปนเอตทัคคะในบรรดาพระสาวกผูจําแนก
ความยอใหพิสดาร ทานชํานาญในการอธิบายขยายความ และ
ไดเรียบเรียงคัมภีรไว ท่ีมีชื่อสําคัญถึง ๖ เลม คือ  

๑) กัจจายนปกรณ หรือ กัจจายนคันถะ  
๒) นิรุตติคันถะ ๓) จุลลนิรุตติคันถะ ๔) ยมกคันถะ  
๕) เปฏโกปเทส  
๖) เนตติปกรณ  
ทีน้ี คัมภีรท่ี ๑ ถึง ๔ เปนจําพวกไวยากรณ หรือหลักภาษา

ไมใชตัวหลักพระธรรมวินัย ก็ผานไป แตเนตติปกรณ์ กับ เปฏโกปเทส 
น้ัน อธิบายหลักพระธรรมวินัยโดยตรง ดังน้ันของพมาจึงมีเพ่ิม
จากเรา ๒ คัมภีรคือ เนตติปกรณ์ กับ เปฏโกปเทส  

ไมแคน้ัน ทางพมายังจัดเอา มิลินทปัญหา ท่ีพระนาคเสน
ตอบพระยามิลินท ซึ่งกวาจะมี ก็ตั้งราว พ.ศ. ๕๐๐ แลว รวมเขา
ไปในพระไตรปฎกดวย แตทางไทยไมจัดเขามา เราถือวา มิลินท
ปัญหา เปนคัมภีรชั้นรอง นอกพระไตรปฎก เอาละ น่ีก็แทรกเขา
มาพอใหรูใหเขาใจไว  

วาถึง เนตติปกรณ์ และ เปฏโกปเทส น้ันเปนคัมภีรท่ีลึกซึ้ง
มากทีเดียว เวลาน้ีคนไทยเริ่มตื่นตัวเอามาศึกษากันมากขึ้น  

จบเลม ๒๙–๓๐ แลว แตคัมภีรท่ีพระสารีบุตรรจนายังไม
หมด มีอีกเลมหน่ึงชื่อวา ปฏิสัมภิทามัคค์ (“ทางแห่งปัญญา
แตกฉาน”) ซึ่งตางจาก ๒ เลมกอน คือ มหานิทเทส และจูฬนิทเทส
สองเลมน้ัน ทานอธิบายพระสูตรของพระพุทธเจาท่ีอยูในสุตต
นิบาต แตปฏิสัมภิทามัคค์ น้ี ทานเรียบเรียงขึ้นใหมเอง  



๔๒ รูจักบานของตัว 

ในปฏิสัมภิทามัคค์ น้ี ทานยกธรรมท่ีเปนหลักหรือหัวขอ
สําคัญขึ้นมาตั้ง แลวก็อธิบายอยางลึกละเอียด เชนเรื่องญาณ 
ตั้งเปนหัวขอวาญาณกถา แลวก็อธิบายเร่ืองญาณอยางจริงจัง
ใหจะแจงไป แลวก็ทิฏฐิกถา อานาปานกถา...กรรมกถา มรรค
กถา โพชฌงคกถา เมตตากถา ปฏิสัมภิทากถา โลกุตตรกถา 
ฯลฯ รวมท้ังหมด ๓๐ กถา เปน ๓ วรรค เปนอีกคัมภีรหน่ึง จัดเปน
พระไตรปฎก เลม ๓๑ มีอรรถกถาชื่อวา สัทธัมมปกาสินี (เมื่อกี้ 
นิทเทส ใชอรรถกถาสัทธัมมปชโชติกา เลมน้ีใชสัทธัมมปกาสินี)  

ตอไป พระไตรปฎก เลม ๓๒ คราวน้ีก็ไปบรรจบกันกับ
ของพมา บรรจบอยางไร คือ ท่ีไดบอกเมื่อกี้วา ของเราน้ี พอจบ 
เลม ๒๖-๒๗-๒๘ วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา และ 
ชาดก ซึ่งเปนคาถาตอกันมาตลอดหมด เราก็เอาความรอยแกว 
คือ มหานิทเทส จูฬนิทเทส และปฏิสัมภิทามัคค์ มาตอ เปนเลม 
๒๙-๓๐-๓๑ ทีน้ีพอจบเลม ๓๑ หมดความรอยแกวแลว เราก็มา
ตอเขาเลม ๓๒-๓๓ คือ อปทาน พุทธวงส์ จริยาปิฎก ท่ีเปนคาถา
ลวนอีก ดังน้ันของเราจึงเทากับเอาความรอยแกว ๓ เลม มา
แทรกคั่นกลางระหวางคาถา (๓ เลม) กับคาถา (อีก ๒ เลม) 

แตของพมาน้ัน พอจบ วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรี
คาถา และ ชาดก ท่ีเปนคาถามาตลอด เขาก็ไปตอทันทีกับเลมท่ี
เปนคาถาอีก คือตามดวย อปทาน พุทธวงส์ จริยาปิฎก ท่ีเปน
คาถาลวนเหมือนกัน ดังน้ัน ของเขา คัมภีรท่ีเปนคาถาลวน
ท้ังหมดจึงรวมเปนกลุมเดียวกันตอเน่ืองกันไปท้ังหมด 

ทีน้ี ของไทยเราทําไมจึงไมจัดเรียงจําพวกคาถาใหรวมเปน
กลุมเดียวกันหมดอยางน้ันบาง ลองคิดหาคําตอบดู แลวก็ลอง
ตอบวา ของไทยเราอาจจะถือเน้ือหาเปนหลัก  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๓ 
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ถือเน้ือหาเปนหลักอยางไร คือวา วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถร
คาถา เถรีคาถา น่ี ยังมีเน้ือหาทางหลักธรรม ส่ังสอน ใหคติธรรม 
จากน้ัน นิทเทส ปฏิสัมภิทามัคค์ แมเปนความรอยแกว แตก็เปน
คัมภีรท่ีบรรยายอธิบายธรรม ตางจาก อปทาน พุทธวงส์ ท่ีเปน
เรื่องประวัติองคบุคคล ซึ่งบอกเลาดวยคําประพันธท่ีมุงในเชิง
ความงดงามอลังการ ความโดดเดนเปนสงา อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย 
การไดผลบุญอันโอฬาร ท่ีจะชักนําศรัทธาความตื่นใจเล่ือมใส 
เชนวาพระเถระรูปน้ีในอดีต ไดกําเนิดในสมัยพระพุทธเจาเวสสภู 
ไดทําพุทธบูชา ผานการเวียนวายตายเกิดมากมาย ไดเปนพระ
เจาจักรพรรดิ ไดครองเทวราชสมบัติ ฯลฯ กระท่ังปจจุบันมาเกิด
ท่ีน่ี จนไดเปนพระอรหันต อะไรอยางน้ี ก็เอาคัมภีรเชิงความ
งดงามโออาอลังการบันดาลศรัทธาน้ีแยกไปไวตอทาย 

ทีน้ีก็มาถึงคําบอกท่ีท้ิงคางไววา คราวน้ีของไทยก็ไป
บรรจบกับของพมา บรรจบอยางไร อันน้ีงาย คือของพมา ดังวา
แลว พอจบ วิมานวัตถุ-เปตวัตถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา-ชาดก ท่ีเปน
คาถาแลว ก็ขาม นิทเทส-ปฏิสัมภิทามัคค์ ท่ีเปนรอยแกว ไปตอ
กับ อปทาน-พุทธวงส์-จริยาปิฎก ท่ีเปนคาถาลวนทันที 

สวนฝายของไทย พอจบ วิมานวัตถุ-เปตวัตถุ-เถรคาถา-
เถรีคาถา-ชาดก ท่ีเปนคาถาแลว ก็เขาตอกับ นิทเทส-ปฏิสัมภิทา
มัคค์ ท่ีเปนรอยแกว เปนเรื่องท่ีแทรกค่ันเขามา แตพอจบคัมภีร
รอยแกวท่ีแทรกคั่นน้ันแลว ก็มาถึง อปทาน-พุทธวงส์-จริยาปิฎก 
เปนอันบรรจบกับของพมาท่ีน่ี 

ทีน้ี ของพมาน้ัน คัมภีรรอยแกว นิทเทส-ปฏิสัมภิทามัคค์ ท่ี
ขามไปเมื่อกี้ เขาก็เอาไปไวตอทายหลังจบคัมภีรคาถาหมดแลว 



๔๔ รูจักบานของตัว 

ดังน้ัน แทนที่จะจบคัมภีรท้ังหมดท่ีจริยาปิฎก อยางของ
ไทย แตของพมาเอาคัมภีรความรอยแกวท่ีขามไปเมื่อกี้น้ันไปไว
ทายตอจากจริยาปิฎก และอยางท่ีบอกแลววาของพมาเอาคัมภีร
ของพระมหากัจจายนะ และมิลินทปญหามาจัดเขาในชุดพระ 
ไตรปฎกดวย ดังน้ัน ตอจากจริยาปิฎก พมาจึงมี มหานิทเทส-จูฬ
นิทเทส-ปฏิสัมภิทามัคค์-มิลินทปัญหา-เนตติปกรณ์-เปฏโกปเทส 

ทีน้ี การท่ีเอาคัมภีรรอยแกวท้ัง ๖ น้ีไปตอทายจริยาปิฎก 
น้ัน อาจถือตามเหตุผลอีกอยางหน่ึงก็ได ซึ่งไมใชเปนเรื่องของ
รอยแกว-รอยกรอง คาถา-ไมใชคาถา แตมองในแงวาคัมภีรท้ัง ๖ 
น้ี เปนผลงานของพระสาวกอยางชัดแจง จึงควรแยกออกไปจัด
รวมไวตอทายท้ังหมด เอาละ เรื่องน้ีพูดแทรกไว จบเสียที 

เปน อันวามาบรรจบกันตอ ท่ีคัมภีรอปทาน  เ ริ่ มตน 
พระไตรปฎก เลม ๓๒ และตั้งแตน้ีไป ในฉบับของไทย เปนคํา
ประพันธท่ีเปนคาถาตลอดไปจนจบพระสุตตันตปฎก 

อปทาน คือคัมภีรเลาประวัติ เริ่มดวยพุทธาปทาน ประวัติ
พระพุทธเจา ตอดวยปัจเจกพุทธาปทาน ประวัติของพระปจเจก
พุทธเจา แลวก็เถราปทาน คือประวัติของพระเถระแตละองค 
ตั้งแตพระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัจจายนะ 
พระอนุรุทธ ฯลฯ รวมได ๕๕๐ องค ดังวาแลวแตงเปนคาถาลวน 

แตอปทาน ซึ่งเริ่มท่ีเลม ๓๒ น้ัน พอเลาประวัติพระอรหันต   
เถระไปได ๔๑๐ รูป ก็จบเลม ๓๒ ไมพอ ตองไปตออปทาน ภาค 
๒ ในเลม ๓๓ จนจบเถราปทานครบ ๕๕๐ องคแลว จึงตอดวย
เถรีอปทาน วาดวยประวัติของพระเถรี เริ่มดวยพระเถรีท่ีไมคุน
นาม ๑๖ รูป ตามดวยพระเถรีท่ีสําคัญเรียงลําดับไปตั้งแตพระ
มหาปชาบดีโคตมี แลวพระเขมา พระอุบลวรรณา พระปฏาจารา  
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ตอดวยพระกุณฑลเกสี พระกีสาโคตมี พระธรรมทินนา...
พระภัททกาปลานี พระยโสธรา และทานอ่ืนๆ ได ๔๐ องคก็จบ 
เกือบ ๒ เลม ซึ่งเลมละหนามาก เลม ๓๓ ยังเหลือเน้ือท่ีอยูหนอย 

จะวาไป คัมภีรน้ี ในแงสาระ เน้ือหาธรรมไมคอยมี เปนการ
เลาประวัติในเชิงอลังการและอิทธาภินิหาร มุงไปทางศรัทธา แต
ประโยชนในเชิงภูมิศาสตร-ประวัติศาสตรอาจไมนอย เชนเรื่อง
สภาพของชมพูทวีปในยุคสมัยน้ัน ชนเผาชาติพันธุ ดินแดนตางๆ 
อยางสุวรรณภูมิ ลังกา และการเดินทางคาขายทางบกทางทะเล   

ในเลม ๓๓ น้ัน เมื่อจบอปทานแลว ก็มี ๒ คัมภีรเล็กๆ มา
ตอทาย ซึ่งเปนคาถาลวนเหมือนกัน กินเน้ือท่ีเพียงเล็กนอย คือ 
พุทธวงส์ (พุทธวงศ์ ก็ได) วาดวยสายของพระพุทธเจา หรือสาย
การสืบตอของพระพุทธเจาท้ังหลาย ท่ีพระพุทธเจาพระองคปจจุบัน
เคยไดทรงเฝาและไดรับพยากรณ จนถึงประวัติของพระองคเอง 
รวมเปนประวัติพระพุทธเจา ๒๕ พระองค เริ่มแตพระพุทธเจา      
ทีปงกร มาจนถึงโคตมพุทธวงศ คือพระพุทธเจาพระองคปจจุบัน  

ตอน้ัน ทายเลม มีคัมภีรเล็กมาก ชื่อจริยาปิฎก ซึ่งแสดง
พระพุทธบุพจริยา ครั้งเปนพระโพธิสัตว โดยนําเอาเรื่องท่ีเลา
แลวในบางชาดก มาเลาอีกแบบหน่ึง ดวยคาถาประพันธใหม 
รวมมีเพียง ๓๕ เรื่อง เพ่ือชี้ตัวอยางวาพระบุพจริยาเรื่องน้ีๆ เปน
พระบารมีน้ีๆ จบจริยาปฎกก็เปนอันจบพระไตรปฎก เลม ๓๓ 
คือจบ ขุททกนิกาย และจบ พระสุตตันตปฎก ๒๕ เลม  

ทีน้ีมาดูอรรถกถา สําหรับอปทาน อรรถกถาชื่อเพราะมาก  
วา วิสุทธชนวิลาสินี ตอไป พุทธวงส์ อรรถกถาก็มีชื่อไพเราะวา 
มธุรัตถวิลาสินี แลวสุดทาย จริยาปิฎก อรรถกถากลับไปมีชื่อเกา
ซ้ําคัมภีรกอนๆ ตอนตนๆ วา ปรมัตถทีปนี เอาวาจบพระสูตรแคน้ี 



 

๓. พระอภิธรรมปฎก 
(สํ - วิ - ธา - ปุ - ก - ย - ป) 

ข้ึนตนอภิธรรม นําดวย “มาติกา”  
ในพระไตรปฎกบาลีอักษรไทย ๔๕ เลม เปนพระวินัยปฎก  

๘ เลม พระสุตตันตปฎก ๒๕ เลม รวมเปน ๓๓ เลม สํารวจกัน
คราวๆ จบไปแลว ทีน้ีก็มาถึงพระอภิธรรมปฎก ๑๒ เลม เริ่ม
ตั้งแตพระไตรปฎก เลม ๓๔ เปนตนไป ก็มาเรียงลําดับกันดู  

แตกอนจะเร่ิมเน้ือตัวของอภิธรรมปฎกน่ี ทานมีมาติกา
นําหนาให “มาติกา” แปลวา แมบท ซึ่งแยกเปน อภิธัมมมาติกา 
แมบทแบบอภิธรรม กับ สุตตันตมาติกา (ของพมาวา สุตตันติก
มาติกา) แมบทแบบพระสูตร ท่ีวาเปนมาติกาคือแมบทน้ี ก็คือวา 
ตอจากน้ีไป คัมภีรพระอภิธรรมก็จะอธิบายมาติกาเหลาน้ี  

แลวใหสังเกตวา ในเมืองไทย เวลามีงานพิธีอวมงคล ก็เอา
มาติกาคือแมบทน้ันมาสวด เรียกวาสวดมาติกา ก็คือสวดแมบท
ของอภิธรรม ท่ีทานตั้งไวตนกอนท่ีจะเริ่มคัมภีร แตเราเอามาใช
สวดเฉพาะติกมาติกา ท่ีเปนชุดแรก คือสวดเปนตัวอยางไว 

มาติกา คือแมบทน้ี เริ่มดวยติกมาติกา คือแมบทชุด ๓ 
หรือแมบทหมวด ๓ ซึ่งแตละชุดมีธรรมแมบท ๓ อยาง เชน  

กุสลา ธมฺมา,  อกุสลา ธมฺมา,  อพฺยากตา ธมฺมา  น่ีชุดหน่ึงแลว  
ปริตฺตา ธมฺมา, มหคฺคตา ธมฺมา, อปฺปมาณา ธมฺมา  น่ีอีกชุดหน่ึง 
อตีตา ธมฺมา, อนาคตา ธมฺมา, ปจฺจุปฺปนฺนา ธมฺมา  น่ีอีกชุดหน่ึง 
อชฺฌตฺตา ธมฺมา, พหิทฺธา ธมฺมา, อชฺฌตฺตพหิทฺธา ธมฺมา  น่ีก็อีกชุดหน่ึง 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๗ 

  ๔๗ 

 แลวก็ชุดละ ๓...๓...๓ อยางน้ีเรื่อยไป จนกระท่ังจบครบ 
๒๒ ติกมาติกา  

แลวตอจากติกมาติกา ท่ีมีชุดละ ๓ ก็มีทุกมาติกา ชุดละ ๒ 
อีกมากมาย 

ทานเรียงมาติกาไวท้ังหมดเปนตนแบบกอน แลวตอจากน้ี 
พระอภิธรรมก็อธิบายมาติกาเหลาน้ัน ซึ่งมีท้ังหมด ๑๖๔ มาติกา 
แยกเปนอภิธัมมมาติกา ๑๒๒ (ติกมาติกา ๒๒ + ทุกมาติกา 
๑๐๐) กับ ๔๒ สุตตันตมาติกา (เปนทุกมาติกาลวน) 

ทีน้ี เพราะเหตุท่ีนําหนากอนขึ้นเน้ือเลม ทานจึงเอามาจัด
วางไวเปนเริ่มตน เดี๋ยวจะนึกวาเปนเลมท่ี ๑ ท่ีจริงเปนสวนพิเศษ
คือมาติกา เอามารวมไวนําหนาตั้งแตในอภิธรรมปฎกเลมแรก ท่ี
เรียกวาธัมมสังคณี เอาละ เมื่อเขาใจดีแลว ก็เขาเลมได 

พระไตรปฎก เลม ๓๔ เปนอภิธรรมปฎกเลมแรก ชื่อวา 
ธัมมสังคณี แปลวา นับรวม ก็คือยกมาติกาแรกใน ๑๖๔ มาติกา
ท่ีใหดูตัวอยางเม่ือกี้น้ัน เอามาอธิบาย และไดแคมาติกาเดียวใน 
๑๖๔ มาติกาน้ัน ก็เปนอภิธรรมเลมแรก คือธัมมสังคณี น้ีท้ังเลม 

มาติกาแรกวา กุสลา ธมฺมา, อกุสลา ธมฺมา, อพฺยากตา ธมฺมา ท่ี
จะเปนธัมมสังคณี ก็คือ พอเร่ิมตน ทานก็ตั้งคําถามวา “กตเม     
ธมฺมา กุสลา?” (ธรรมไหน เปนกุศล?)  

ทีน้ีก็ตอบอธิบายมาติกาท่ี ๑ น้ันไป 
ในมาติกาท่ี ๑ (กุสลา ธมฺมา, อกุสลา ธมฺมา, อพฺยากตา ธมฺมา) 

ก็เร่ิมดวยอธิบาย “กุสลา ธมฺมา” พอต้ังคําถามวา “กตเม ธมฺมา         
กุสลา?” ขึ้นมาแลว ทีน้ีก็ตอบไปสิ วากันยืดยาว  



๔๘ รูจักบานของตัว 

อยางท่ีเอามาสวดกันนิดหน่ึงพอเห็นตัวอยางคําตอบวา 
“ยสฺมึ สมเย กามาวจร ํ กุสล ํ จิ ตฺต ํ อุปฺปนฺน ํ โหติ โสมนสฺสสหคตํ                
ญาณสมฺปยุตฺตํ รูปารมฺมณํ วา...ธมฺมารมฺมณํ วา  ยํ ยํ วา ปนารพฺภ”  

คือ ท่ีถามเมื่อกี้วา “ธรรมอยางไหนเปนกุศล?” ตรงน้ีก็บอก
ใหวา “ยสฺมึ สมเย...” ในสมัยใด กามาวจรกุศลจิตเกิดขึ้น สหรคต
ดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ หรือมีเสียงเปน
อารมณ หรือมีกล่ินเปนอารมณ หรือมีรสเปนอารมณ หรือมี
โผฏฐัพพะเปนอารมณ หรือมีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภ
อารมณใดๆ เกิดขึ้น  

ทีน้ีก็มาละ “ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ เวทนา โหติ สญ ฺญา โหติ  
เจตนา โหติ...ปีติ  โหติ  สุขํ  โหติ...สติ โหติ สมฺปชญ ฺญํ โหติ สมโถ โหติ 
วิปสฺสนา โหติ ปคฺคาโห โหติ อวิกฺเขโป โหติ, เย วา ปน ตสฺมึ สมเย    
อญ ฺเญปิ  อตฺถิ  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา  อรูปิโน  ธมฺมา,  อิเม ธมฺมา กุสลา” 

บอกวา “ตสฺมึ สมเย” ในสมัยน้ัน ผัสสะก็มี เวทนาก็มี 
สัญญา  ก็มี  เจตนาก็มี . . .ปติก็มี  สุขก็มี . . .วาไปๆ . . .สติก็มี 
สัมปชัญญะก็มี สมถะก็มี วิปสสนาก็มี ปคคาหะก็มี อวิกเขปะก็
มี, หรือนามธรรมท่ีอาศัยกันเกิดขึ้นแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยน้ัน, 
ธรรมเหลาน้ี เปนกุศล  

น่ีแหละ ตอบคําถามแรกน้ีก็กวาหนาหน่ึงแลว พระอาจารย
อภิธรรมท่ีชํานาญ มาสํารวจตรวจนับตามท่ีทานวามานี้ ก็ได 
กามาวจรกุศลจิต รายท่ีหน่ึงละ คืออันน้ี  

แลวก็วารายตอไป “กตเม ธมฺมา กุสลา? ยสฺมึ สมเย กามาวจรํ 
กุสลํ จิตฺตํ... ในน้ีก็เปล่ียนตัวหน่ึงพวกหน่ึง เปล่ียนไปๆ จนจบเลม  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๙ 

  ๔๙ 

ท่ีทานวาอยางน้ี ไลไปๆ เปล่ียนทีละหน่ึงๆ พระอาจารยรุน
หลังก็มานับเอาวา ออ...กามาวจรกุศลจิต ผสฺโส โหติ เวทนา โหติ 
สญ ฺญา โหติ  เจตนา โหติ...อวิกเขโป โหติ ออ น่ีเรียกวาเจตสิก ท่ี
กามาวจรกุศลจิตมีอันน้ีเกิดขึ้นๆ เรียกวาเจตสิกน้ัน กามาวจร
กุศลจิตน้ี ท่ีเปนโสมนัสสสหรคต เปนญาณสัมปยุตต มีเจตสิก
น้ีๆๆๆ ประกอบ ทานก็นับไปอยางน้ีจนตลอดเลม แลวก็ไดมา
เปนดวงๆ ขอๆ อยางท่ีวาแคขอแรกก็กวาหน่ึงหนาอภิธรรมน้ีแลว  

นักศึกษาท่ีมาเรียนกันทีหลัง ไมไดเรียนหรือวาไมตองเรียน
ตัวจริง ท่ีอยูในพระไตรปฎก เริ่มตั้งแตเลม ๓๔ คือธัมมสังคณีน้ี
แลว เพราะวาพระอาจารยในปางกอนทานสํารวจตรวจนับ และ
สรุปไวใหแลว และก็อธิบายประกอบใหอีก  

ดังท่ีไดมีคัมภีรอภิธรรมเกิดขึ้นมามากทีเดียว อยางท่ีรูจัก
กันดีและใชเปนหลัก คือ อภิธัมมัตถสังคหะ ท่ีพระอนุรุทธาจารย
แหงมูลโสมวิหารในลังกาทวีป รจนาไวในชวงใกล พ.ศ. ๑๕๐๐  

อยางท่ีวาแลว ในธัมมสังคณีน้ัน ทานไลไปทีละหนวยๆ ได
เห็นทานวาไปจนจบ ไดแคมาติกาเดียว คือ กุสลา ธมฺมา, อกุสลา 
ธมฺมา, อพฺยากตา ธมฺมา.  

คือเริ่มดวยถามวา “กตเม ธมฺมา กุสลา?” ก็ตอบไลไปตั้งแต 
กามาวจรกุสลจิต โสมนัสสหรคต ญาณสัมปยุต มีเจตสิกอะไร
อยูไหน ก็วาไปๆ ตอบ “กตเม ธมฺมา กุสลา?” จบแลว ก็ถาม “กตเม 
ธมฺมา อกุสลา?” ก็ตอบไปๆ จบแลวก็ถาม “กตเม ธมฺมา อพฺยากตา?” 
ก็ตอบไปๆ จนจบ น่ีคือจบมาติกาท่ี ๑ และจบธัมมสังคณี 



๕๐ รูจักบานของตัว 

ท่ีทานตอบคําถาม “กตเม ธมฺมา กุสลา?” และ “กตเม ธมฺมา 
อกุสลา?” จนจบน้ัน ก็นับมาไดแคจิต และเจตสิก แตพอตอบ
คําถามท่ี ๓ “กตเม ธมฺมา อพฺยากตา?” ก็นับไปถึงรูป และนิพพาน 
พอตอบหมดมาติกาแรกน้ี ท่ีวาจบธัมมสังคณี ก็จึงไดครบ จิต  
เจตสิก รูป และนิพพาน ท่ีรูจักกันวา ปรมัตถธรรม ๔ 

ทีน้ี ท่ีทานตอบคําถามมาไดมาติกาแรกอันเดียวน้ี มาติกา 
ท่ีเหลืออีกมากมาย ทานก็ไมท้ิง ไมไดละเลย ทานก็ตอบท้ังหมด 
แตตอบแบบสรุปรวบรัด แลวเอาไปพวงไวทายธัมมสังคณีน่ัน
แหละ โดยจัดเปน ๒ กัณฑ คือ  

๑. นิกเขปกัณฑ์ ในคัมภีรสวนน้ี นํามาติกาท้ัง ๑๖๔ น้ัน 
มาแสดงไขหรือจํากัดความไปตามลําดับจนหมด ตั้งแตติก  
มาติกาแรก คือ “กุสลา ธมฺมา, อกุสลา ธมฺมา, อพฺยากตา ธมฺมา” 
เมื่อจบติกมาติกาหมดครบ ๒๒ แลว ก็แสดงไข ๑๐๐ ทุกมาติกา 
เชนวา “สงฺขตา ธมฺมา, อสงฺขตา ธมฺมา” (สังขตธรรม-อสังขตธรรม) 
“รูปิโน ธมฺมา, อรูปิโน ธมฺมา” (รูปธรรม-อรูปธรรม) “โลกิยา ธมฺมา, 
โลกุตฺตรา ธมฺมา” (โลกิยธรรม-โลกุตรธรรม) ฯลฯ ไปจนหมด  

เมื่อจบอภิธัมมมาติกา ครบ ๑๒๒ แลว ก็แสดงไขสุตตันต
มาติกา ซึ่งมีแตทุกมาติกา ตอไปอีก เชนวา พาลธรรม-บัณฑิต
ธรรม, นิรุตติธรรม-นิรุตติปถธรรม, อวิชชา-ภวตัณหา, สัสสตทิฏฐิ-
อุจเฉททิฏฐิ, โสวจัสสตา-กัลยาณมิตตตา, สาขัลยะ-ปฏิสันถาร, สติ-
สัมปชัญญะ, สมถะ-วิปัสสนา, วิชชา-วิมุตติ, จนหมดท้ัง ๔๒ สุตตันต
มาติกา เปนอันครบ ๑๖๔ มาติกา ก็จึงจบนิกเขปกัณฑ  

พอจํากัดความจบ ๑๖๔ มาติกาแลว ทานวาจะจํากัด
ความอีกแบบหน่ึงก็ได  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๑ 

  ๕๑

น่ีหมายความวา มาติกาเดียวกันน้ัน จํากัดความใหมอีก
แนวหน่ึง โดยเปนวิธีจํากัดความเร่ืองเดียวกันคนละอยางก็ได ก็
จึงมีอีกกัณฑหน่ึง ท่ีจํากัดความมาติกาเหลาน้ัน อีกแบบหน่ึง คือ  

๒. อัตถุทธารกัณฑ์ ในคัมภีรสวนน้ี นํามาติกาท้ังหลาย 
มาแสดงไขหรือจํากัดความตางออกไปอีกแบบหน่ึง แตแสดงจบ
แค ๑๒๒ อภิธัมมมาติกา ไมกลาวถึงสุตตันตมาติกา 

จะใหดูตัวอยางวิธีจํากัดความท่ีตางกันของ ๒ คัมภีรยอย
น้ัน เปนตัวอยาง เอาแค อภิธัมมมาติกาแรก ขอเดียว ดังน้ี 
นิกเขปกัณฑ์: “กตเม ธมฺมา กุสลา?” ธรรมอยางไหน เปนกุศล? กุศล
มูล ๓ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ, เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ 
วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยกุศลมูลนั้น, กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม 
อันมีกุศลมูลนั้น เปนสมุฏฐาน ธรรมเหลานี้ เปนกุศล. 
“กตเม ธมฺมา อกุสลา?” ธรรมอยางไหน เปนอกุศล? อกุศลมูล ๓ คือ 
โลภะ โทสะ โมหะ และกิเลสท่ีต้ังอยูฐานเดียวกันกับอกุศลมูลน้ัน, เวทนาขันธ 
สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยอกุศลมูลน้ัน, กายกรรม 
วจีกรรม มโนกรรม อันมีอกุศลมูลน้ันเปนสมุฏฐาน ธรรมเหลาน้ี เปนอกุศล. 
“กตเม ธมฺมา อพฺยากตา?” ธรรมอยางไหน เปนอัพยากฤต? วิบากแหง
กุศลธรรมและอกุศลธรรม ที่เปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ 
คือ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ, ธรรมเปนกิริยา 
ไมใชกุศล ไมใชอกุศล ไมใชกรรมวิบาก, รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ 
ธรรมเหลานี้ เปนอัพยากฤต.  (อภิ.สํ.๓๔/๖๖๒/๒๕๙; ข้างล่าง ๓๔/๘๗๘/๓๐๒) 
อัตถุทธารกัณฑ์: “กตเม ธมฺมา กุสลา?” ธรรมอยางไหน เปนกุศล? 
กุศลในภูมิ ๔ ธรรมเหลาน้ี เปนกุศล. 
“กตเม ธมฺมา อกุสลา?” ธรรมอยางไหน เปนอกุศล? จิตตุปบาทฝาย
อกุศล ๑๒ ธรรมเหลาน้ี เปนอกุศล. 
“กตเม ธมฺมา อพฺยากตา?” ธรรมอยางไหน เปนอัพยากฤต? วิบากในภูมิ 
๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน ธรรมเหลานี้ เปนอัพยากฤต 
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เอาละ หมดเวลาไปกับธัมมสังคณีมากมาย ตอไปจะตอง
พูดยนยอ เปนอันจบพระไตรปฎก เลม ๓๔ ท่ีเปนอภิธรรมเลม
แรก แลวก็รูจักอรรถกถาของธัมมสังคณีไวดวย คือ อัฏฐสาลินี  

ทีน้ีก็ไปท่ี พระไตรปฎก เลม ๓๕ เปนอภิธรรมเลม ๒ 
เรียกวา วิภังค์ ซึ่งเปนเลมหนากวาธัมมสังคณีมาก แลวก็เปน
การอธิบายธรรมท่ีตางไกลไปอีกแบบหน่ึงเลย 

วิภังคน้ีก็มาแจงกันละ คือ ทานตั้งหมวดธรรมท่ีเปนหลัก
ขึ้น แลวก็อธิบายใหแจมแจงเปนเรื่องๆ ไป เชนจะอธิบายขันธ ๕ 
ก็ตั้งเรื่องเปน “ขันธวิภังค์” แลวก็อธิบายเร่ืองขันธ ๕ แจกแจง
แงมุมรายละเอียดออกไปอยางพิสดาร ท้ังแจกแจงแบบพระสูตร 
(สุตตันตภาชนีย์) และแจงแบบอภิธรรม (อภิธรรมภาชนีย์) เสร็จ
แลวสรางความแมนยําดวยหมวดคําถาม-คําตอบ (ปัญหาปุจฉกะ) 
โดยตรวจสอบกับมาติกา เชนวา “บรรดาขันธ์ ๕ ขันธ์ไหนเป็นกุศล 
ขันธ์ไหนเป็นอกุศล ขันธ์ไหนเป็นอัพยากฤต ฯลฯ...รูปขันธ์เป็น      
อัพยากฤต ขันธ์ ๔ เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มี เป็นอัพยากฤตก็มี” 

จบขันธวิภังค์ แลว ก็ตามดวย อายตนวิภังค์ แจงความเรื่อง
อายตนะ ธาตุวิภังค์ เรื่องธาตุ ปฏิจจสมุปปาทวิภังค์ เรื่องปฏิจจ    
สมุปบาท...รวมท้ังโพชฌงควิภังค์ รวมท้ังหมดมากมายถึง ๑๘ 
วิภังค น่ีคืออธิบายแจกแจงใหจะแจงเปนเรื่องๆ ไปเลย  

เห็นไดชัดวา วิภังคน้ีมีประโยชนนัก วาใหชัดกันไปเปน
เรื่องๆ อยากเรียนเร่ืองปฏิจจสมุปบาท ก็มีปฏิจจสมุปปาทวิภังค์ 
อยากเรียนเรื่ องโพชฌงค  ก็มี โพชฌงควิภั ง ค์  ให  เปน อัน
พระไตรปฎกเลม ๓๕ พอแคน้ี และก็มีอรรถกถาเปนคัมภีร
อธิบาย เรียกวา สัมโมหวิโนทนี 
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ทีน้ีตอไป พระไตรปฎก เลม ๓๖ น่ีกินเวลาไปเทาไรแลว 
ทนไหวไหม เอาละ เมื่อกี้วิภังค ตอจากวิภังค ก็ตามดวยธาตุกถา 
แลวก็ปุคคลบัญญัติ ทีน้ี ๒ คัมภีรน้ีมีขนาดเล็ก ทานก็เลยจัดรวม
ไวในการพิมพอยูในหนังสือเลมเดียวกัน   

ธาตุกถา กถาวาดวย ขันธ ธาตุ อายตนะ ไมใชวาดวยธาตุ
อยางเดียว ท่ีใสไวในชื่อน้ันใหเปนทํานองตัวอยางท่ีจะใหเรียกชื่อ
ไดงายๆ ส้ันๆ สาระของธาตุกถาน้ีก็คือ เปนการนําขอธรรม
มากมายในมาติกาท้ังหลาย และขอธรรมอื่นๆ อีก ๑๒๕ อยาง 
มาจัดเขาในขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ และธาตุ ๑๘ วาลงในธาตุไหน 
ลงไหนขันธไหน ลงในอายตนะไหน ลงได หรือลงไมได อยางไร 
รวมจบแลวก็เปนคัมภีรเลมไมใหญ  

พอจบธาตุกถาแลว ก็ถึงคัมภีรตอไปเรียกวา ปุคคลบัญญัติ
เปนบัญญัติบุคคล คัมภีรน้ีจะวาแปลกก็ได เพราะอภิธรรมน้ัน
ตามปกติมีแตเรื่องสภาวะ ไมมีเรื่องบุคคล ไมมีเรื่องบัญญัติ แต
คัมภีรน้ีเปนเรื่องบัญญัติ แตก็โยงไปท่ีสภาวะ โดยเปนบัญญัติท่ี
เกี่ยวกับบุคคลผูไดบรรลุธรรม คือบัญญัติความหมายของชื่อท่ีใช
เรียกบุคคลตางๆ ตามคุณธรรม เชนวา โสดาบัน ก็บัญญัติ
ความหมายวา เรียกวา โสดาบัน เพราะละสังโยชน ๓ ไดแลว คือ 
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส อยางน้ีเปนตน  

บัญญัติเรียกวาสกิทาคามี อนาคามี พระอรหันต จนถึง
พระสัมมาสัมพุทธเจา ทานก็แสดงความหมาย หรือจํากัดความ
ไวใหท้ังน้ัน น้ีคือบุคคลบัญญัติ  

จบบุคคลบัญญัติแลว ก็ถึงกถาวัตถุ ซึ่งเปนคัมภีรเลมใหญ 
หนาทีเดียว 
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น่ีก็คือ พระไตรปฎก เลม ๓๗ ชื่อวา กถาวัตถุ ซึ่งแปล
ตามตัวอักษรวา เร่ืองท่ีเอามาถกกัน แลวเร่ืองท่ีเอามาถกน้ันคืออะไร  

น่ีก็คือวา หลังพุทธกาลมา จนถึงพระเจาอโศกมหาราช 
เปนเวลา ๒๐๐ กวาป ปรากฏวาไดมีความคิดเห็นแตกแยกกันใน
หมูสาวกรุนหลัง จนกระท่ังเกิดพุทธศาสนานิกายยอย ๑๘ นิกาย  

เมื่อถึงสมัยของพระเจาอโศกมหาราช พระองคไดทรง
อุปถัมภใหมีการสังคายนาครั้งท่ี ๓ ประธานของการสังคายนา 
คือพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ เมื่อจะสังคายนา พระโมคคัลลี
บุตรติสสเถระก็รวบรวมทิฏฐิความคิดเห็นของนิกายท้ัง ๑๘ น้ัน
มาจัดเปนเรื่องๆ แลวทานก็ทําคําตอบชี้แจงอธิบายวาทิฏฐิและ
ขอยึดถือน้ันๆ แตละเรื่องๆ ผิดหลัก ผิดธรรมอยางไร เพ่ือแก
ความเห็นผิดของนิกายเหลาน้ัน เชน บางนิกายมีความเห็นวา
พระอรหันตเส่ือมจากอรหัตตผลท่ีบรรลุแลวได คนเปนพระ
อรหันตพรอมกับการเกิดได ทุกอยางเกิดจากกรรม อยางน้ีเปน
ตน ทานประพันธเปนคําปุจฉาวิสัชนา รวมท้ังหมด ๒๑๙ เรื่อง 
เรียกวา ๒๑๙ กถา เปนพระไตรปฎกเลมใหญ เรียกวา กถาวัตถุ  

จากน้ีก็เปนคัมภีรใหญมาก จัดเปน พระไตรปฎก เลม 
๓๘–๓๙ เรียกวา ยมก ท่ีเรียกชื่ออยางน้ีก็เพราะเปนการอธิบาย
หลักธรรมสําคัญใหเห็นความหมายและขอบเขตอยางชัดเจน 
และทดสอบความรูอยางลึกซึ้ง ดวยวิธีตั้งคําถามยอนกันเปนคูๆ 
(“ยมก” แปลวา “คู”) เชนถามวา ธรรมท้ังปวงท่ีเปนกุศล เปนกุศล
มูล หรือวาธรรมท้ังปวงท่ีเปนกุศลมูล เปนกุศล, รูป (ทั้งหมด) เปน
รูปขันธ หรือวารูปขันธ (ทั้งหมด) เปนรูป, ทุกข (ทั้งหมด) เปนทุกข
สัจจ หรือวาทุกขสัจจ (ทั้งหมด) เปนทุกข ดังน้ีเปนตน  
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ท่ีถามใหตอบเปนคูๆ อยางน้ีแหละ เรียกวายมก ก็ถาม-
ตอบไปๆ มากมาย จัดไดเปน ๒ เลม หรือ ๒ ภาค  

ในภาค ๑ คือเลม ๓๘ มีหลักธรรมท่ีนํามาอธิบาย ๗ เรื่อง 
คือ มูล (เชนในกุศลมูล) ขันธ อายตนะ ธาตุ สัจจะ สังขาร อนุสัย 
ถามตอบอธิบายเรื่องใด ก็เรียกวา “ยมก” ของเรื่องน้ันๆ เชน มูล
ยมก ขันธยมก เปนตน รวมในเลมน้ี ๗ ยมก แลวไปภาค ๒ คือ
เลม ๓๙ ก็ถามตอบอธิบายหลักธรรมเพ่ิมจากภาค ๑ อีก ๓ เรื่อง 
คือ จิตตยมก ธรรมยมก (กุศล–อกุศล–อัพยากตธรรม) อินทรียยมก
รวมเปน ๑๐ ยมก เปนพระไตรปฎก ๒ เลม แตละเลมหนาปก  

ทีน้ีก็ไปคัมภีรสุดทาย อภิธรรมจะจบแลวนะ ทนฟงอีก
หนอยหน่ึง เหลือคัมภีรสุดทายเรียกวา “ปฏฐาน” เปนคัมภีรใหญ
ท่ีสุด จนมีอีกชื่อหน่ึงวา “มหาปกรณ” เปนเลมใหญๆ ถึง ๖ เลม 

น่ีคือ พระไตรปฎก เลม ๔๐-๔๕ ชื่อวา ปัฏฐาน พูดให
งายคือ วาดวยปจจัย  ๒๔ ประการ  เปนการอธิบายระบบ
ความสัมพันธในการเปนปจจัยแกกันของส่ิงท้ังหลาย ซึ่งโยงไป
ถึงหลักปฏิจจสมุปบาท ท่ีเปนปจจยาการ  

หลักการในเรื่องน้ีเปนความสัมพันธในเชิงปจจัย ๒๔ 
ประการ วาอะไรเกิดขึ้นอยางน้ี มาจากปจจัยอะไร เปนปจจัย
ชนิดไหน เรียกชื่อวาอยางไร ตามท่ีทานตั้งเปนหัวขอ ท่ีนํามา
สวดกันวา “เหตุปจฺจโย อารมฺมณปจฺจโย อธิปติปจฺจโย อนนฺตรปจฺจโย” 
ไปจนถึง “วิคตปจฺจโย อวิคตปจฺจโย” คัมภีรปฏฐานอธิบายปจจัย 
๒๔ น้ี โดยพิสดาร แสดงความสัมพันธอิงอาศัยเปนปจจัยแกกัน
แหงธรรมท้ังหลายในแงดานตางๆ ธรรมท่ีนํามาอธิบายก็คือขอ
ธรรมท่ีมีในมาติกา คือแมบทซึ่งแสดงไวในธัมมสังคณีน่ันเอง แต
อธิบายเฉพาะ ๑๒๒ มาติกาแรก ท่ีเรียกวา อภิธัมมมาติกา 



๕๖ รูจักบานของตัว 

ปฏฐานเลมแรก  คือพระไตรปฎก  เลม  ๔๐  อธิบาย
ความหมายของปจจัย ๒๔ เปนการปูพ้ืนความเขาใจเบ้ืองตน
กอน จากน้ันจึงเขาสูเน้ือหาของเลม คือ อนุโลมติกปฏฐาน แลวก็
อธิบายตอทอดกันไปในเลมท่ีตามมา จนจบ กินเน้ือท่ีท้ังหมด 
๓,๓๒๐ หนา ใชเน้ือท่ีพระไตรปฎก ๖ เลม  

คัมภีรปฏฐานนี้ ทานอธิบายคอนขางละเอียดเฉพาะเลม
ตนๆ เทาน้ัน เลมหลังๆ ทานแสดงไวแตหัวขอหรือแนวและท้ิงไว
ใหผูเขาใจแนวน้ันแลวเอาไปแจกแจงโดยพิสดารเอง โดยเฉพาะ
เลมสุดทาย คือภาค ๖ แสดงไวยนยอท่ีสุด แมกระนั้นก็ยังเปน
หนังสือถึง ๖ เลม อยางท่ีวาแลว 

เรื่องคัมภีรปฏฐาน ท่ีเปนมหาปกรณ คือ “ตําราใหญ” ซึ่ง
ใหญท้ังโดยขนาด และโดยความสําคัญน้ี บอกเลาไวท่ีน่ีแคน้ีก็
พอควรแลว ถาตองการทราบใหมากอีกหนอย ก็อาจไปคนดูได
ใน  พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์  ซึ่ งไดบอก
สาระสําคัญไวเปนรายเลมตามลําดับ สําหรับท่ีน่ี ก็บอกไวแคน้ี  

จบแลวพระไตรปฎก เลม ๔๕ วาดวยปฏฐาน ท่ีเริ่มมา
ตั้งแตเลม ๔๐ เปน ๖ เลม เมื่อเลาเรื่องของคัมภีรหลักแลว ก็
บอกชื่ออรรถกถาสําหรับไวคนหาคําอธิบายอีกชั้นหน่ึงดวย  

สําหรับอภิธรรมปฎกน้ี เพ่ิงบอกชื่ออรรถกถาไป ๒ คัมภีร 
คือ ธัมมสังคณี มีอรรถกถาชื่อ อัฏฐสาลินี และวิภังคมีอรรถกถา
เรียกวา สัมโมหวิโนทนี ทีน้ี ตอจากน้ันมาหมดท้ัง ๕ คัมภีร คือ 
ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก จนมาถึงปฏฐานน้ีดวย มี
อรรถกถารวมกันเปนชื่อเดียววา ปญจปกรณัฏฐกถา แปลวาอรรถ
กถา ๕ คัมภีร ๕ ปกรณ จบทีเดียวเลย  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๗ 

  ๕๗ 

เปนอันวาจบพระไตรปฎก ๔๕ เลม พรอมท้ังอรรถกถา 
เรียบรอยแลว พอท่ีจะรูเขาใจวาอะไรเปนอะไร  

พระอรรถกถาจารยกลาววา พระไตรปฎกมีเน้ือความ
ท้ังหมด  ๘๔ ,๐๐๐  พระธรรมขันธ  แบงเปน  พระวินัยปฎก
๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ พระสุตตันตปฎก  ๒๑,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ และพระอภิธรรมปฎก ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ และน่ี
ก็คือท่ีสถิตแหงพระธรรมวินัย ท่ีวาเปนวัดเปนบานของเรา 

เกร็ดเร่ืองอรรถกถา และพระไตรปฎกภาษาไทย  
อยางท่ีพูดไวแตตน ทุกคนทุกองคควรรูจักวัดรูจักบานของ

ตัวเอง ท่ีฟงกันมาน้ีก็ไดทดสอบแลววาสู หรือไมสู ยังมีฉันทะไหม 
ตอไปน้ีตองบอกไดวาอะไรอยูตรงไหน เหมือนอยางคนรูจักบาน
ของตัว ถึงจะยังใชอะไรไมเปน ยังไมรูจักแทจริง ก็เอาแครูวาอันน้ี
เรียกวาอะไร อยูตรงไหน พอใครถามถึง ก็บอกได เอาแครูจัก
บานของตัว แคน้ีก็พออยูไปได 

ตอไปในขั้นจะเปนเจาบานหรือเจาของบาน ส่ิงของอะไร
อันไหนสําหรับใชทําอะไร มีประโยชนอยางไร ก็รูเขาใจ ถึงเวลาก็
หยิบเอาไปใชได เอาไปสรางสรรคทําประโยชน เอาธรรมไปเผย
แผได น่ีคือรูจักบานของตัวเอง  

พระน้ัน เดี๋ยวน้ีถาถือวาเส่ือม ก็เพราะไมรูจักบานของตัว 
เพราะฉะน้ันก็มองไมออกบอกไมไดวา ธรรมวินัยเปนอะไร มี
อะไรอยูท่ีไหน จะใชอยางไร ท่ีจําวัดก็หาย จึงตองรูจักไว ใหมอง
ออกบอกได อะไรอยูตรงไหน จะเอามาใชอยางไร รูธรรมวินัยให
ชัด รูจักบานของตัว  



๕๘ รูจักบานของตัว 

เปนอันวาจบแลว พระวินัยปฎก ๘ เลม พระสุตตันตปฎก 
๒๕ เลม พระอภิธรรมปฎก ๑๒ เลม และอรรถกถาท้ังหลาย ครบ
แลว แคน้ีก็รูจักบานของตัวเอง  

ท่ีจริง ท้ังหมดน้ีอธิบายไวแลวใน พจนานุกรมพุทธศาสน์ 
ฉบับประมวลศัพท์ ท่ีคําวา “พระไตรปฎก” ไดเรียงไวหมด ตั้งแต
มหาวิภังค เลม ๑ ไปจนถึงปฏฐาน ภาค ๖ เลม ๔๕ เมื่อนานสัก 
๒๐ ปแลว โดยเฉพาะปฏฐานน้ัน อธิบายไวเรียงเลม ถามีเวลา
นาจะอธิบายใหมใหกะทัดรัด คัมภีรเหลาน้ีท่ีจริงตองทํา cross 
reference แตในพจนานุกรมน้ัน ยังบกพรองท่ีวา เมื่ออธิบาย
เรียงรวมกันไวท่ีเดียวแลว บางเลมในน้ันก็เอาออกไปตั้งในลําดับ
คํา เชน “กถาวัตถุ” ไดอธิบายไวในลําดับคําท่ี “ก” ก็บอกดวยวา
ใหดูท่ี “ไตรปฎก” ดวย แตบางคัมภีรก็ลืมนึกไป ไมไดเอาออกมา
เรียงไวในลําดับอักษรดวย คราวน้ีเมื่อมีโอกาส ก็สํารวจดูวาชื่อ
คัมภีรไหนยังไมมาอยูในลําดับ ก็จะไดเอามาใส และทํา cross 
reference บอกใหไปดูตรงนั้น ดูตรงนี้  

ในคําวา “อรรถกถา” ก็อธิบายยาวมาก มีท้ังหมดครบทุก
เลม แลวแตละอรรถกถาก็ไปอยูในลําดับคําอีกทีหน่ึง โดยมี 
cross reference อางอิงโยงใหมาดูท่ีคําวา “อรรถกถา” ดวย  

รวมความวา เมื่ออานแคคําวา “ไตรปฎก” และคําวา 
“อรรถกถา” ในพจนานุกรมน้ัน ก็จะเขาใจเรื่องน้ีพอสมควร  

ขอพูดเพ่ิมเติมเรื่องน้ีนิดหน่ึง เมื่อรูจักอรรถกถาแลว ก็จะ
เขาใจที่จะแยกอะไรๆ ได และมองเห็นแงของตัวจริงท่ีเปนประโยชน 
และจะไดชี้แจงคนที่เขาใจพรามัวท่ีพูดคลุมไปวาอรรถกถาไมได
เรื่อง อยางนอยควรรูไว ทานก็ไมไดบอกใหเชื่อ แตใหใชเพ่ือศึกษา  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๙ 
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เคยย้ําบอยๆ วา พระไตรปฎกแปลน้ันใชเปนเคร่ืองประกอบ
การศึกษา ไมควรถือเปนท่ีอางอิง เรื่องน้ีย้ําแลว ก็ยังตองย้ําอีก 
พระไตรปฎกแปลน้ี ก็ตองเห็นใจทาน เปนงานหนักเปนของยาก
และทํากันมากทานมากองค บางทานก็ละเอียดลออ บางทานก็
ผานๆ บางทานภูมิดี บางทานก็ภูมิไมแนน ท่ีทําไปแลวบางท่ีก็
ผิดมาก ยกตัวอยาง “อาสนะยาว” มีคําอธิบายอยูในพระไตรปฎก
บาลี ทานแปลออกมาในพระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวงวา 
อาสนะยาวท่ีสุดน่ังได ๓ คน แตท่ีจริงคําแปลท่ีถูกตองคือบอกวา 
อาสนะยาวน้ันคืออยางต่ําน่ังได ๓ คน จะเห็นวาตรงขามเลย 

ก็ตองเห็นใจทานอยางท่ีวาก็มีผิดๆ อยางน้ีบาง แตเปนงาน
ท่ีสําคัญยิ่ง  ก็ควรชวยบอกกลาวกันดีๆ  หรืออยางในมหา
ปรินิพพานสูตร ทานวามาเปนบาลี ไมมีสักนิดวา พระสุภัททะ
กลาวอยางน้ันแลว พระมหากัสสปะไดยินก็เกิดธรรมสังเวช ใน
พระไตรปฎกแทไมมี แตในพระไตรปฎกแปล ทานคงเห็นวา
ขอความตรงน้ีเขาเรื่องดี จึงเติมเขามา หรือบางทีในพระไตรปฎก
วาสังเวชเฉยๆ ทานก็เติมเปนธรรมสังเวช อะไรอยางน้ี  

ในพระไตรปฎกแปลนั้น โดยท่ัวไป ทานแปลไปตามอรรถ
กถา (ผูท่ีอาศัยพระไตรปฎกภาษาไทย ก็คือใชอรรถกถาไปในตัว) 
อรรถกถาตองการใหคนอานรูเร่ือง ก็อธิบายขอความในพระไตรปฎก
ไว เชนในพระสูตรพูดถึงท่ีประทับของพระพุทธเจา อรรถกถาก็
อธิบายวาท่ีประทับน้ีคือพระคันธกุฎี พระไตรปฎกภาษาไทยก็
แปลไปตามอรรถกถาวาพระพุทธเจาเสด็จออกมาจากพระคันธ
กุฎี แตท่ีจริงในพระสูตรตรงน้ีไมมีคําวาคันธกุฎี มีแตคําวาวิหาร 
คอืท่ีประทับ อยางน้ีก็ไมถึงกับแปลผิด แตไมแปลตรงตามตัว  



๖๐ รูจักบานของตัว 

ท่ีเปนอยางวามาน้ีเยอะแยะ เพราะฉะน้ันเราก็ใชไดแคเปน
เครื่องประกอบในการเลาเรียน บอกวาอยาไปเอาพระไตรปฎก
แปลเปนมาตรฐาน เปนตัวตัดสินไมได  อางอิงจริงแทไมได  

บางทีควรจะทับศัพท ทานก็ไมทับ เชน ธรรมาธิปไตย ทาน
ก็แปลวา “ถือธรรมเปนใหญ” แลวก็ไมใสวงเล็บคําเดิมไว ไมทํา
เชิงอรรถบอกให ท่ีน้ีคนอานก็ไมรูเรื่องวามันอะไรกัน อยางน้ีก็
มากมาย เคยยกตัวอยางใหดูใหรูใหเขาใจ  

พระไตรปฎกภาษาไทย คือฉบับแปลน้ี ทานตองอาศัย
อรรถกถาท้ังน้ัน แมแตอาศัยอรรถกถาแลว บางทีก็ยังแปลผิด 
อรรถกถาตัวแทก็อยางท่ีวา คือโดยพ้ืนฐาน เปนดิกชันนารี 
ตอจากน้ันก็มีอรรถสังวรรณนา อธิบายขยายความตอไป แลวก็มี
เรื่องเลาประกอบหลากหลาย แลวก็มีมติคนโนน มติคนน้ี มีเกจิ 
(อาจารยบางพวก) มีอปเร (อาจารยอ่ืนอีก) อะไรตออะไรก็วาไป 
น่ีก็ตองเขาใจ ก็เปนอันวา ใหรูเรื่องพระไตรปฎก และเรื่องท่ี
เกี่ยวของ ไดอธิบายมาพอสมควร คิดวาตามทัน  

ทีน้ี เมื่อตามทันแลว ก็เปนหนาท่ีของแตละทาน ท่ีจะไป
พยายามศึกษา ไมตองทอง แตทําใหเกิดความคุนชิน เหมือนกับ
บานของเราน้ี ไมตองทองใหยาก ก็รูวาอะไรช่ืออะไร เปนอะไร 
อยูตรงไหน จะเอาไปใชอะไร แลวตอไปใชใหเปน ทําใหเปน
ประโยชนไดมากท่ีสุด จึงไดถือโอกาสมาอธิบาย  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๑ 
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ทําเร่ืองหลวงลุง ตองมายุงกับพจนานุกรมจนได  
ตามท่ีเปนมาก็ไมควรพูดมากๆ ยาวๆ อยูแลว ตอนน้ี

โอกาสที่จะมาพูดคงจะนอยดวย จึงตองมุงไปท่ีเรื่องซึ่งจะขอให
ทํา แลวตัวผูพูดเองละ จะไปทําอะไร ตัวเองท่ีอาพาธน้ันก็ไมได
หนีโรค แตพยายามไปอยูในท่ีท่ีไมตองพูด แลวก็ทํางานหนังสือ
ธรรมะไป แตงานท่ีคิดจะทํา ก็ยังไปไมไดเทาไร 

ขอเลาพอเขาใจกันนิด เมื่อบวชพระแลวได ๒ พรรษา เสร็จ
เรื่องการเลาเรียน และไดเริ่มสอนหนังสือ มีความเปนอยูเขาทาง
ของงานแลว ก็ไดเริ่มทําหนังสือธรรมเรื่องหน่ึงซึ่งใจมุงเต็มท่ี เปน
งานทําพจนานุกรมพระพุทธศาสนา บาลี-ไทย-อังกฤษ แบบกึ่ง
สารานุกรม ใหเปนเวลาของชีวิต แตชีวิตก็ไมไดเปนไปตามใจ 
พอทํางานน้ีไปไดปหน่ึง ก็ตองรับงานมหาจุฬาฯ เต็มท่ี ผานไปอีก
ปหน่ึง ก็ตองไปอยูกับงานของมหาจุฬาฯ ท้ังตัว ท่ีจริงก็ทํา
หนังสือน้ีไปไดมากสัก ๑ ใน ๓ ใน ๔ แลว แตก็ตองหยุดไปอยูกับ
งานมหาจุฬาฯ อยางเดียว แลวหยุดก็กลายเปนเลิกไปเลย 
เพราะงานดานอ่ืนก็มีแตมากขึ้น เดี๋ยวน้ีก็ยังไมมีโอกาสยอนกลับ
ไปทํา แตก็ยังนึกวาถามีโอกาสก็จะกลับไปทํา  

ระหวางน้ี เมื่อยังยอนกลับไปทํางานน้ันไมได จึงไดคิดทํา
ฉบับยอยหรือขนาดยอมของงานน้ันขึ้นมาใชกันกอน ทําใหเกิด
เปนพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับน้ันฉบับน้ีขึ้นมา และงาน
หนังสือเรื่องโนนเรื่องน้ีก็เกิดแทรกข้ึนมาเร่ือยๆ มากมายเต็มไป
หมด งานคางรอก็ยิ่งเพ่ิมจนทําตลอดชีวิตก็ไมหมด  

ทีน้ีในขณะท่ีงานคางเกางานเขามาใหมนุงนังอยู น้ี ก็
จําเพาะวาตองตั้งใจเรงงานยาวเร่ืองหน่ึงเปนพิเศษ  



๖๒ รูจักบานของตัว 

งานหนังสือยาวน้ีเกี่ยวเน่ืองกับหลวงลุง พระครูสังฆรักษ 
(ฉาย ปญฺญาปทีโป) หลายทานอาจไมรู ก็เลาไวพอใหเขาใจกัน 
และรูทันเหตุการณ เวลาน้ีพยายามทุมตัวใหกับงานน้ี งาน
พจนานุกรม และงานอ่ืน ถาไมจําเปนเฉพาะหนา ก็เล่ือนไปท้ิงไป 

 เรื่องมีวา เมื่อป ๒๕๕๗ ขณะหลวงลุงอาพาธหนัก วันหน่ึง
เดินทางจากชัยภูมิ มาแวะเย่ียมทานท่ี รพ.ธนบุรี ๒ เวลาน้ัน
กําลังตรวจหนังสือ ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ซึ่งถาจบจะมี ๖๐ 
ตอน ก็เอาหนังสือน้ีท่ีเพ่ิงตรวจเสร็จพิมพออกมาได ๔ ตอน เพ่ิง
ใหมๆ จะมาใหทานดูใหมีชีวิตชีวา เพราะวาหนาปกเปนรูป
การตูน หลวงลุงทานชอบการตูน และชอบวาดการตูนหนุมาน ก็
เลยจะเอาหนังสือท่ีหนาปกมีรูปการตูนน้ีไปใหทานดูดวย พอขึ้น
ไป ปรากฏวาทานมรณภาพกอนไปถึงหนอยเดียว หนังสือก็เลย
คางติดอยูในยาม และก็พบทานอ่ืนๆ ท่ีมาในเหตุการณ 

เมื่อเรื่องเปนไปอยางน้ัน ก็มีการปรึกษากันวาจะจัดงาน
ศพเม่ือไรอยางไร ตอนน้ันเปนชวงพรรษา จัดงานก็ไมสะดวก 
หนังสือตามพระใหม่ฯ ก็กําลังทําเดินหนาอยู ก็เลยตกลงวาจะ
พิมพหนังสือ ตามพระใหมไปเรียนธรรม ตอนงานศพหลวงลุง  

พอวาอยางน้ี ก็ตองทําหนังสือ ตามพระใหม่ฯ ใหเสร็จ และ
ยิ่งตองเรง หนังสือน้ีมี ๖๐ ตอน ตรวจมาต้ังแตป ๕๗ ถึงป ๖๐ 
ได ๕๖๑ หนา ๒๖ ตอน เหลืออีก ๓๔ ตอน หนังสืออ่ืนท่ีเฉพาะ
หนาก็แทรกเขามาๆ ทําทาจะเสร็จยาก จึงไดบอกพระหลายคร้ัง
แลววา ไมแนแลวนะ องคไหนจะถูกเผากอน คือวาองคท่ีทํา
หนังสือน้ี ก็ชักใกลเวลาแลว สวนองคหลวงลุงก็รอใหหนังสือ
เสร็จ จึงตองใหองคน้ีรอด จนกวาทําหนังสือ ๖๐ ตอนเสร็จ แต
ถาองคน้ีไมรอด หนังสือก็ยังไมเสร็จ องคน้ีก็ถูกเผากอน  
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เปนอันวา ตอนน้ีก็แขงกันวา องคไหนจะถูกเผากอน องคท่ี
น่ังพูดอยูน่ี หรือองคท่ีนอนอยูขางลางโนน  

เพราะฉะน้ัน ตอนน้ีก็อยูในชวงท่ีตองทุมเวลาใหกับหนังสือ
ตามพระใหม่ฯ ตองเรงใหเสร็จ แตมาถึงเวลาน้ีก็คิดขึ้นวา เอ... ดู
ทาทีตัวเองจะรอดจากหนังสือตามพระใหม่ฯ ไปไดยาก แลว
หนังสือสําคัญอ่ืนๆ ท่ีรออยู เชน พจนานุกรมฯ ท้ังหลาย ก็จะ
พลอยหมดโอกาส ไมไดเพ่ิมไมไดเติมไปดวย  

ในท่ีสุดก็จึงขอแบงเจียดเวลามาเพิ่มเติมพจนานุกรมเปน
งานแทรกดวนในชวงน้ี เอาเทาท่ีจะใชเวลาใหนอยท่ีสุด เพราะ
งานตามพระใหมตองเรงเปนตัวยืนไว ก็แยงเวลามาไดหนอย 
ตอนน้ีก็เสร็จ ปดไปแลว ตองกลับไปทําเรื่องตามพระใหมตอ  

ท่ีวาแยงเวลามาไดหนอยน้ัน ก็คือวา หนังสือพจนานุกรมน่ี
ยังมีบางคําตกหลนไปอยางไมนาจะเผลอ จะเติมมานานแลว ก็
ไดแตรอจนรอไมได มีท้ังคํางายๆ ท่ียังอธิบายไมชัดพอ บางคําท่ี
สําคัญชาวบานก็พูดกันติดปาก แตเขาใจผิดเพ้ียนไปไกล  

อยางคําวา “สังเวช” คนไทยก็เขาใจผิดใชผิดกันเปน
ธรรมดาไปแลว บอกวาไปนมัสการสังเวชนียสถาน แลวสังเวชนีย
สถานแปลวาอะไร ถาแปลตามตัวก็วา สถานท่ีนาสังเวช แลวคน
ไทยเขาใจอยางไร นาสังเวชก็แยสิ น่ีก็เพราะคนไทยเขาใจผิดไป
ทางสลดหดหู หอเห่ียว สังเวชน้ันไมไดแปลวาสลดหดหูใจ แต
ตรงขามกันเลย ท่ีจริง ในพจนานุกรมก็อธิบายไวบางแลว แตเปน
เรื่องสําคัญเดน ก็จึงอธิบายใหชัดเจนเห็นแงมุมและความขยาย
เชื่อมโยง รวมไปถึงธรรมสังเวช ขยายเปนหลายหนา ท่ีเพ่ิมคราว
น้ีมุงไปท่ีคําพ้ืนๆ เชนคํางายๆ หรือคําสามัญท่ีตกหลน  
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อยางคําวา “อาฆาตวัตถุ” ซึ่งมีท้ังในวินัย ในพระสูตร ใน
อภิธรรม อยางในพระวินัยปฎกพูดถึงท้ังอาฆาตวัตถุ ๑๐ และ
อาฆาตวัตถุ ๙ โดยบอกใหรูวา อาฆาตวัตถุ ๙ คือ ๙ ขอแรกไม
รวมขอท่ี ๑๐ เปนเหตุแตกแยกของสงฆได อยางน้ีเปนตน ใน
พระสูตรก็มากมาย ในอภิธรรมก็วาไวท้ัง ๙ ท้ัง ๑๐ น่ียังตกหลน 
ก็เอามาใส ก็อนุโมทนาท่ีทานไดบอกไป  

แตบางคําตองรอไวทีหลังขางหนา เชน ทานอยากใหเติม
คําวา  “กัจจายนะ” อะไรพวกน้ี  คัมภีรจําพวกหลักภาษา 
ไวยากรณท้ังหลาย อยางกัจจายนไวยากรณน้ัน เปนประเภท
นายชางดูแลรักษาซอมแซมบาน ตอนน้ีเรากําลังเอาเร่ืองตัวบาน 
ทีน้ีถาเอากัจจายนะเขามา โมคคัลลายนะก็ตองเขามา สัททนีติก็
ตองเขามา รูปสิทธิก็ตองเขามา อภิธานัปปทีปกาก็ตองเขามา 
แลวยังมีคัมภีรพวงเปนบริวารอีกเยอะแยะ วากันเปนขบวน จึง
รอกอน เอาไวองคท่ีเขียนน้ีรอดจากตามพระใหม่ฯ กอน เมื่อรอด
แลวก็คอยเอาคัมภีรพวกน้ีเขามาทีหลัง  

หรืออยางทานหน่ึงเสนอใหใส “ปฎฐาน” แตท่ีจริง ปฎฐาน
ซึ่งเปนคัมภีรทายสุด ใหญสุด มีอยูแลวขางทายในคําวา “ไตร
ปฎก” อธิบายไวยาวท่ีสุด เรียงเลมไปเลย แตยังไมไดเอาออกมา
ตั้งเปนหัวศัพทหน่ึง และบอกให “ดู ไตรปฎก” น่ีเปนตัวอยางคําท่ี
ยังไมไดทํา cross reference ใหไว 

มีทานท่ีเสนอ “วิมุตติมรรค” ดวย อันน้ีขอเลาใหฟงนิดหน่ึง 
เมื่อราว ๓๕ ปมาแลว ในวงการศึกษาคัมภีรไดตื่นเตนกัน บอก
วามีการคนพบคัมภีรบาลีท่ีสูญหายไป ชื่อวิมุตติมัคค์/วิมุตติมรรค 
ปรากฏวาไปเจออยูในภาษาจีน ของเดิมในภาษาบาลีไมมีแลว  
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ก็เลยมีการแปลมาเปนภาษาอังกฤษ โดยคนหาพุทธพจนท่ี
อางในน้ัน แลวก็เรียงพุทธพจนบาลีไวท่ีเชิงอรรถเต็มไปหมด น่ัน
เมื่อ ๓๐ กวาปแลว ผมอาจจะเคยเขียนเรื่องน้ีไวแลว แตนาน
เกินไปกอนสมัยมีคอมพิวเตอร ไมรูจะไปคนอยางไรไหว สวนท่ี
หาไดคือ อยางนอยในหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยาย
ความ ท่ีพิมพเมื่อป ๒๕๒๕ ก็พูดถึงวิมุตติมรรคไวท่ีเชิงอรรถบอก
วา ในวิมุตติมรรคน้ีบอกวา อนุปาทิเสสนิพพานไดแกนิสสรณ
วิมุตติ น่ันคือเหตุการณเการาว ๓๕ ปมาแลว เปนเรื่องเกาแก
ผานเวลามานาน วิมุตติมรรคท่ีเปนภาษาอังกฤษยังอยูท่ีกุฏิท่ีวัด  

ทีน้ี ในฉัฏฐสังคีติของพมา ท่ีเปนสังคายนาคร้ังใหญ ในการ
ประชุมจัดเตรียมสังคายนา ดานหน่ึงเขาประชุมกันสันนิษฐานวา
วิมุตติมรรค เปนคัมภีรของนิกายมหิสาสกะ หลังพุทธกาล เมื่อ
พระพุทธศาสนาแตกเปน ๑๘ นิกาย นิกายท่ีแตกตอนแรก มีคู
ใหญคูหน่ึงคือมหิสาสกะ กับวัชชีบุตร มหิสาสกะเปนอาจริยวาทหน่ึง 
วัชชีบุตรก็เปนอีกอาจริยวาทหน่ึง รวมอยูใน ๑๘ นิกายน้ันแหละ  

ท่ีวาวิมุติมรรคน้ีเปนของนิกายมหิสาสกะ เขาบอกวาพระ
มหายานจากอินเดียชื่อวาคุณภัทระ นําเอาคัมภีรน้ีไปเมืองจีน
แลว พระจีนชื่อวาสังฆปาละไดแปลเปนจีนไว คัมภีรน้ีก็เลยอยูใน
ภาษาจีน ตอนน้ีก็แปลออกมาเปนภาษาอังกฤษอยางท่ีวาแลว  

น่ีก็เลาเรื่องใหฟง วิมุตติมรรคน้ีก็เอามาพูดกันเขาคูกับ       
วิสุทธิมรรค ท้ัง ๒ เลมน้ีอธิบายไตรสิกขาท้ังคู แตใชคนละคาถา
ตั้ง ฝายวิสุทธิมรรคขึ้นคาถาตั้งวา  

สีเล ปติฏฺฐาย นโร สปญฺโญ  จิตฺตํ ปญฺญญฺจ ภาวยํ 
อาตาปี นิปโก ภิกฺขุ  โส อิมํ วิชฏเย ชฏํ  
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แตวิมุตติมรรคใชคาถาตั้งวา  
สีลํ สมาธิ ปญฺญา จ  วิมุตฺติ จ อนุตฺตรา  
อนุพุทฺธา อิเม ธมฺมา  โคตเมน ยสสฺสินา  

คาถาตั้งของวิมุตติมรรคก็ไตรสิกขา ของวิสุทธิมรรคก็
ไตรสิกขา เลามาก็พอแคน้ี วิสุทธิมรรคของพระพุทธโฆสาจารย 
ยังอยู แตวิมุตติมรรคหายไปแลว ไปเจอในภาษาจีนดังไดวามา 
แตเอาละนะรูกันไว ยังไมตั้งคํา “วิมุตติมรรค” เพราะถือวาเปน
คัมภีรท่ีกลายเปนอาคันตุกะไปแลว ไวรอดผานตามพระใหมไป
ไดแลว คอยวากัน ก็บอกเลาใหรูเขาใจเรื่องราวและสถานการณ  

มีทานหน่ึงถามวาคัมภีรวชิรพุทธิคืออะไร ก็เลยพูดเปน
สวนแถมเล็กนอย วชิรพุทธิน้ันเปนชื่อของฎีกาคัมภีรหน่ึง ฎีกา
เปนคัมภีรชั้นตอจากอรรถกถา ตามปกติก็อธิบายอรรถกถา 
คัมภีรฎีกาจึงมีจํานวนมาก แตในเร่ืองท่ีพูดมาขางตน บอกไวแค
อรรถกถาซึ่งอธิบายพระไตรปฎกโดยตรง ไมบอกตอลงมา เพราะ
มากมาย จะทําใหสับสน แตเมื่อเอยขึ้นมา ก็พูดถึงเล็กนอย 

วชิรพุทธิฎีกาน้ันอธิบายอรรถกถาของพระวินัยปฎก ก็คือ
อธิบายสมันตปาสาทิกาท่ีพูดถึงขางตน ฎีกาท่ีอธิบายอรรถกถา
พระวินัยน้ันมีมาก แตท่ีถือวาสําคัญมากมี ๓ คือ สารัตถทีปนี       
วิมติวิโนทนี และวชิรพุทธิฎีกาน้ี เรียกเปนวินยมหาฏีกา โดยเฉพาะ
สารัตถทีปนีอยูในรายชื่อคัมภีรท่ีกําหนดไวในประเพณีการศึกษา
พระปริยัติธรรมของคณะสงฆไทย เปนคัมภีรใหญมากทีเดียว 

ฎีกาอีกคัมภีรหน่ึงท่ีอยูในรายการศึกษาพระปริยัติธรรม
ของคณะสงฆไทย คือ ปรมัตถมัญชุสา (ปรมัตถมัญชูสา ก็เขียน) 
ซึ่งเปนฎีกาของวิสุทธิมรรค  
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วิสุทธิมรรคน้ันมิใชเจาะจงอธิบายพระไตรปฎกสวนไหน
โดยตรง จึงไมเปนอรรถกถา แตเปนคัมภีรในระดับอรรถกถา เปน
หลักท่ีอางอิงสําคัญอยางอรรถกถา (ในเมืองไทยเรียกวาเปน 
“ปกรณวิเสส” คือปกรณพิเศษ แตพมาเรียกแควา “ปกรณ”) 
คัมภีรท่ีอธิบายวิสุทธิมรรคน้ันก็เรียกวาเปนฎีกา ไดแกปรมัตถ
มัญชุสาน้ี ซึ่งเรียกเปนมหาฎีกา (“วิสุทฺธิมคฺคมหาฏีกา” ) รจนาโดย
พระธรรมปาละ ซึ่งเปนพระอรรถกถาจารยองคสําคัญ มีชื่อตอ
จากพระพุทธโฆสาจารย (พระธรรมปาละนี้รจนาคัมภีรมากมาย
ถึง ๑๔ คัมภีร คือ อรรถกถา ๘ ฎีกา ๕ และอนุฎีกา ๑) 

ฎีกาของพระธรรมปาละน้ีเปนของยุคแรก คือใกลจะถึง 
พ.ศ. ๑๐๐๐ จะวาทันยุคอรรถกถาก็ได หลังจากน้ันก็มีฎีกาเกิด
เพ่ิมเรื่อยมา จนถึงยุคหลังมาก อยางอภิธัมมัตถวิภาวินี ท่ีอธิบาย
ความในอภิธัมมัตถสังคหะ ซึ่งใชเปนแบบเรียนบาลีประโยค ๙ 
ในเมืองไทยน้ี ก็เปนฎีกาในสมัยหลังมาก พระสุมังคลาจารย 
รจนาขึ้นในลังกาทวีป ในระยะ พ.ศ. ๑๗๐๐ 

ในสายคัมภีรไวยากรณ ก็มีคัมภีรอธิบาย ท่ีเรียกวาเปน
ฎีกา อยางอภิธานัปปทีปกา ซึ่งรจนาขึ้นท่ีลังกาทวีป ก็ยังมีคัมภีร
อธิบายเรียกวาอภิธานัปปทีปกาฎีกา ซึ่งเปนของในยุคหลังมาก ดัง
จะเห็นวามีการอธิบาย “ติทิว” (ไตรทิพ) ขยายออกไปอีก คือ
ตามปกติอธิบายกันวา ไตรทิพ หมายถึงชั้นสวรรคชั้นดาวดึงส 
หรือบางทีก็หมายถึงสวรรคท้ังหมด แตอภิธานัปปทีปกาฎีกา ซึ่ง
ก็อธิบายหลายนัย มีนัยหน่ึงบอกวา ติทิวะ คือไตรทิพน้ี แปลวา 
“แดนเปนท่ีบันเทิงของเทพ ๓” (ติ – ๓ + ทิวะ – เทพ) คือ พระ
พรหม พระหริ และพระหระ  
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หริ คือใคร ก็คือพระวิษณุ พระนารายณ หรือพระกฤษณะ 
หระ ก็คือพระอิศวร  รวม ๓ เทพ ก็คือตรีมูรติ ของฮินดู วาถึงเทพ 
๓ องคน้ี ในยุคพุทธกาลก็มีพระพรหมองคเดียวเปนใหญ สวน
นอกน้ันเปนเทพเล็กๆ หริ-หระ ซึ่งเปนชื่อเรียกพระนารายณและ
พระอิศวร เพ่ิงมีหลังพุทธกาลหลายรอยป อภิธานัปปทีปกาฎีกา
ท่ีแตงหลังพุทธกาลนานมากน้ี เมื่อไปอธิบายไตรทิพ/ไตรทิพยใน
ความหมายหนึ่งวาเปนท่ีบันเทิงของเทพ ๓ คือ พรหม-หริ-หระ 
ของฮินดู ไดแกพระพรหม-พระนารายณ-พระอิศวร ก็กลายเปน
การดึงไปเขาทางของฮินดู บางทีทานอาจจะอธิบายแบบนึกสนุก
ขึ้นมาก็ได แตก็ทําใหรูถึงสภาพของยุคสมัยดวย ดังน้ัน จะใหดี 
เราก็ควรรูดวยวาคัมภีรใด เกิดในสมัยไหน ไปมาอยางไร  

เร่ืองเกร็ดๆ ก็ไมควรประมาท  
ขอเลาสรุปไวหนอยวา ใน พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ

ประมวลศัพท์ ท่ีเจียดเวลามาส้ันๆ รีบชําระเพ่ิมเติมเสร็จไป
ในตอนน้ีน้ัน ไดยกเอาคําภาษาไทยออกท้ิงไป ๒๕ คํา ทําไมจึง
ยกท้ิง ก็ไดอธิบายไวในคําชี้แจงของหนังสือน้ันแลว แตคงนอย
นักท่ีจะมีใครไดอาน  

เรื่องก็คือ หนังสือพจนานุกรมน้ี ตอนแรกทําขึ้นมุงสําหรับ
ผูเรียนในระดับตนของนักธรรม ก็แลในหนังสือเรียนนักธรรมน้ันมี
ภาษาเกาๆ คําไทยเกาๆ ซึ่งคนสมัยน้ันบางทีก็รู เขาใจและ
อธิบายไมเหมือนสมัยน้ี เมื่อเริ่มทําพจนานุกรมน้ีครั้งแรก จึงเอา
คําเกาๆ เหลาน้ันติดเขามาดวย แตเวลาน้ี หนังสือน้ีขยายขอบเขต
กวางออกไปแลว จึงยกเอาคําไทยที่ไมใชถอยคําทางธรรมวินัยออก
ท้ิงไปคราวน้ี ๒๕ คํา เอาแตคําพระ ศัพทธรรม คําจากบาลีเขามา  
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แตถาเปนคําภาษาบาลีแท ท่ีไปเขาเรื่องของการเรียนภาษา
บาลี ก็ไมเอา ยกใหการเรียนภาษาบาลีเปนเรื่องของฝายชางไป 
ไมเอาเขามา อยางท่ีวาแลว เรื่องของพวกคัมภีรกัจจายนะ      
โมคคัลลายนะ ฯลฯ ไมเอา นอกจากน้ัน คําทางฝายของการ
เรียนภาษาอยาง พฤติ หรือโยค อะไรก็ไมเอาท้ังน้ัน  

อยางท่ีมีบางทานถามถึงเรื่อง ปตฺตนิลฺเลหกํ โอฏฺฐนิลฺเลหกํ  
น่ันเปนเรื่องของอาจารยสอนภาษาบาลี ท่ีจะไปอธิบายใหฟง 
ทางพจนานุกรมน้ีไมมีหนาท่ี  

ท่ีจริงทางภาษาบาลีเอง เรื่องก็ชัดอยูแลว แตเราไปติดคํา
วา “เลีย” เทาน้ันเอง คือ นิลฺเลห น่ีเปนกิริยาของการปาด คือปาด
ของเหลวท่ีเหนียวอยูติดพ้ืนผิว ทีน้ีการปาดน้ัน จะปาดดวยอะไร
ก็ได ฉะน้ันในคัมภีรน้ีทานก็มีอธิบายใหแลว  

ชิวฺหาย โอฏฺโฐ นิลฺเลหิตพฺโพ = ริมฝปาก พึงปาดดวยล้ิน  
ทีน้ี องฺคุลิยา ปตฺโต นิลฺเลหิตพฺโพ = บาตร พึงปาดดวยน้ิว  
จะเห็นวา ท้ังสองประโยคน้ัน ตัวกิริยาก็ “นิลฺเลห” คือปาด

เหมือนกัน แต “ปาดดวยล้ิน” น่ี คําไทยเรามีคําเรียกพิเศษวา 
“เลีย” ทีน้ีพอเราติดคําวาเลียแลว พอไปเจอ ปตฺต – นิลฺเลห 
แทนท่ีจะรูวา ปาดบาตร (ขอดบาตร) เราก็จะเอาเปนเลียบาตร ก็
เลยสงสัยวาจะเอาล้ินเลียบาตรไดอยางไร แตถาเราเขาใจจริง รู
วาปาด วาขอด มันก็ไมใชเลีย ก็ปาดหรือขอดดวยน้ิวซิ ซึ่งทานก็
บอกอยูแลววา องฺคุลิยา ปตฺโต นิลฺเลหิตพฺโพ พึงปาดบาตรดวยน้ิว 
หรือจะวาขอดก็แลวแต ก็ไมใชไปเลียบาตรดวยน้ิว ไมตองไปติด
ของกับคําวาเลียบาตร เปนการงงกับถอยคําในทางภาษาเทา
น้ันเอง น่ีเปนเรื่องของอาจารยสอนภาษาบาลีท่ีจะอธิบายใหฟง  
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ยังมีเรื่องเกร็ดๆ อีก แตเกร็ดท่ีเปนเรื่องนิดหนอย บางทีก็
สําคัญ อยางคําไทยน่ีแหละ บางทีเปนคําพระ เชน “ตรัสรู้” ก็เปน
เรื่องสําคัญ ควรอธิบายใหเขาใจกัน ไมปลอยใหสับสน  

อยาง พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ทาน
อธิบายมากบาง นอยบาง ของมากดวยกัน ก็ควรเห็นใจทาน 
มากทีเดียวทานก็อธิบายไปตามท่ีคนไทยเขาใจกันในปจจุบัน 
อยาง “มานะ” ทานก็อธิบายเปนความพยายาม ความพากเพียร 
อะไรตออะไรกอน ตามแบบท่ีคนไทยเขาใจ แลวไปลงทายวา 
ความถือตัว ท่ีเปนความหมายแทของเดิมในภาษาบาลี 

แตถาจะใหดี  พจนานุกรมนาจะแยกใหดวย  บอกวา
ภาษาไทยเดี๋ยวน้ีเขาใจอยางน้ี แตตัวบาลีเดิมคืออยางน้ัน คนก็
จะแยกได เขาใจตรง  

อยาง “ตรัสรู้” ทานก็ใหความหมายวาคือ “รูแจง” แลวก็
วงเล็บวา “(เฉพาะพระพุทธเจา)” อันน้ีก็เปนความเขาใจใน
ปจจุบัน ซึ่งก็ยังมีแงมีปมอีกวา คําวา “พระพุทธเจา” ก็ยังตีความ
ไดอีก พระพุทธเจาในท่ีน้ีหมายถึงเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจา
เทาน้ันใชไหม? อาว... แลวสําหรับพระปจเจกพุทธเจา บอกวา
ทานตรัสรูไดไหม? เอาอีกแลว ก็เกิดปมปญหาอีก ก็เห็นวามีการ
ใชกันวา พระปจเจกพุทธเจาตรัสรู  

แตไมใชเทาน้ัน ท่ีจริง เมื่อเปนคําไทยในภาษาของเราเอง 
ก็ตองไปสืบคนดูตนตอสิ ทานผูเปนตนเรื่องตนเดิมบัญญัติไว
และใชมาอยางไร ก็ยอนกลับไปดูหนังสือเกา  

ลองไปดูปฐมสมโพธิ ของสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
พ.ศ. ๒๓๘๗ เกือบ ๒๐๐ ปแลว ยุคแรกของวรรณคดีไทยหลังกรุงแตก 
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ในปฐมสมโพธิกถาน่ันเต็มไปหมด คําวา “ตรัสรู” พระ
สาวกตรัสรู ท้ังน้ัน พระสารีบุตรพิจารณาวาโยมมารดาจะมี
ปญญาพอจะตรัสรูไหม ทานใชอยางน้ีท่ัวไปหมด ทุกคนเลย 
ตรัสรูๆๆ น่ีก็หมายความวา “ตรัสรู” น้ีคือรูพิเศษ รูแจงจริง ไมใช
แครูอยางคนท่ัวไปอยางสามัญ แตรูอริยสัจ ถึงขั้นบรรลุมรรคผล 
เรียกวาตรัสรู เพราะฉะน้ัน ในหนังสือเกาของกรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส ก็ใชตรัสรูท่ัวไปหมด สําหรับการบรรลุมรรคผลทุกระดับ  

ทีน้ีมาถึง สมเด็จพระสังฆราช (สา) ก็มีปฐมสมโพธิฉบับท่ี
ใชเรียนนักธรรม ในเลมน้ัน ก็ใชตรัสรูท้ังน้ัน สําหรับการบรรลุ
มรรคผลของคนท่ัวไปทุกคน  

เปนอันวา ตอนน้ีเรายอมใหแกผูท่ีเขาใจตามพจนานุกรม
อยางท่ีคนปจจุบันพูดกัน แตถาจะเอาจริง ตองไปดูท่ีตนตอ 
เพราะทานเปนตนทางของการบัญญัติคําน้ี จึงตองฟนใหเขาใจ
วา ตามบัญญัติหรือตามความริเริ่มของทานเหลาน้ัน ท่ีเรียกวา 
“ตรัสรู้” คือรูแจง ก็คือรูอริยสัจ รูถึงขั้นบรรลุมรรคผลน่ันเอง ไมใช
วาตองเปนพระพุทธเจา จึงวาตรัสรู องคอ่ืนไมตรัสรู พระองคอ่ืน
ก็ เลยกลายเปนรูอยางคนธรรมดาไป  อยาง น้ี เปนตน  ใน 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ก็เลยตองอธิบายคําวา 
“ตรัสรู” ใหเห็นวา ท่ีจริงความหมายเดิมของทานคืออยางไร และ
ก็จึงเอาคําพวกน้ีมาอธิบายในฐานะเปนคําสามัญท่ีพึงรูเขาใจกัน  

เปนอันวา พจนานุกรมฯ ฉบับประมวลศัพท์ กลายเปนเพ่ิมอีก 
๕๐ หนา แตยังตองเพ่ิมอีกเยอะ ตอไป ถารอดจาก ตามพระใหม่
ไปเรียนธรรม ก็จะไดมาเพ่ิมเติมอีก 

น่ีตอนแรกมาแทบไมมีเสียง แตพูดไปๆ เสียงก็ดังเอ็ด
ขึ้นมา อยางน้ีพอกลับไป ตั้งแตพรุงน้ีอาจรูผลวาจะเปนอยางไร  



๗๒ รูจักบานของตัว 

เอาเปนวา ถาเผ่ือพูดกันอีกไมคอยได มาบอยไมได ก็ขอให
ถือเรื่องน้ีเปนสําคัญ ขอใหทําใหไดจริงแลวจะเกิดประโยชนมาก 
เปนประโยชนท้ังแกตัวเอง และแกพระศาสนา ถาทําไดอยางน้ี 
พระพุทธศาสนาจะมีทางฟน มิฉะน้ันจะนากลัว  

สภาพปจจุบันน้ีนากลัวมาก เพราะผูเรียนไมไดใสใจใชไหม 
เรียนประโยค ๓ ประโยค ๔ ฯลฯ เราเรียนอะไร แปลอะไร ตัวจริง
ของเรื่องอยูท่ีไหน เปนอะไรกันแน ก็ไมรู เอาแคใหแปลไดเทา
น้ันเอง แลวอยางน้ีพระพุทธศาสนาจะไปไดอยางไร  

ฉะน้ัน เอานะ เรื่องน้ีเอาใหจริง เรียกวาเริ่มขึ้นมาเลย รูจัก
บานของตัวเอง จะเปนพระไตรปฎก จะเปนอรรถกถา ท่ีเปนตัว
หลัก พูดขึ้นมา ก็รูเลย คืออะไร อยูตรงไหน เปนอยางไร ใชอะไร  

ในพระไตรปฎกนี้ เรายังมีพระศาสดาประทับอยู  
กอนจบ ควรยกพุทธดํารัสท่ีเปนหลักเปนเครื่องยืนยันความ

น้ีขึ้นมาย้ําไว คือท่ีตรัสเมื่อใกลจะปรินิพพานวา (ที.ม.๑๐/๑๔๑/๑๗๘) 
โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปญ ฺญตฺโต,  

โส  โว  มมจฺจเยน  สตฺถา  

แปล: โดยกาลล่วงไปแห่งเรา ธรรมและวินัย ที่เราแสดงแล้ว 
บัญญัติแล้ว แก่เธอทั้งหลาย จักเป็นศาสดาของพวกเธอ 

น่ีคือ เวลาน้ี บรรดาพระและโยม มวลพุทธิกะ ยังมีพระ
ศาสดาดํารงอยู คือพระธรรมวินัย และพระศาสดาน้ันสถิตหรือ
ประทับอยูในพระไตรปฎก ทรงส่ังสอนออกมาจากพระไตรปฎก  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗๓ 

  ๗๓ 

แมแตถอยคําทางธรรมงายๆ ท่ีเราใชพูดจากันจนเปนคํา
ชาวบาน ไมวาจะเปน เมตตา กรุณา สติ สัมปชัญญะ สันติ 
ปญญา หรือ สมถะ วิปสสนา กรรมฐาน ฌาน ญาณ ฯลฯ ทุกคํา
มาจากตนแหลงคือพระไตรปฎกท้ังน้ัน 

ผู ท่ี เรียนธรรมเรียนคําเหลาน้ีตอๆ  กันมา  วาตามครู
อาจารยหลายชั้นหลายรุน บางทีไมไดนึกวาอาจารยของอาจารย
ของอาจารย อาจารยคนแรกทานแรกในสายท่ีสืบมานั้น รูจักจํา
ไวเอาคําเอาธรรมเอาหลักอยางน้ีมาจากพระไตรปฎก แลวก็บอก
ก็สอนเลาตอๆ กันมา 

ผูท่ีเปนอาจารยจึงตองไมเผลอไมลืมท่ีจะบอกจะเตือน
บรรดาลูกศิษยใหไปดูตนคําตนความท่ีในพระไตรปฎก ท่ีไปคน
ไปดูน้ัน ไมใชแคจะไดตรวจสอบความถูกตองแมนยําเทาน้ัน แต
จะไดรูเพ่ิมเติมใหไดความหมายท่ีกวางออกไป ท่ีลึกลงไป พรอม
ท้ังแงมุมท่ีแตกท่ีแจกออกไปตางๆ  

ถา ทําถาปฏิบัติอยาง น้ี  ก็จะไมพลัดไม เ พ้ียนกันไป
กลายเปนลัทธิอาจารยมากมาย แตจะมั่นคงตรงอยูในหลักของ
พระธรรมวินัย และไดประโยชนแทจริงจากพระพุทธศาสนา 

ท่ีพูดมาน้ีก็ไมพอสมควรแกเวลา คือเลยเวลาแลว เพราะ
ไมสมควรแกเวลา จึงจบลงเพียงเทาน้ี ก็เอาละ เปนอันวาเลย
เวลา ก็ลาจริงๆ จะเดินทางกลับ ยังไมลับไปเลย  
 




