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พิมพที่

อนุโมทนา
หนังสือนี้เกิดมีจากเรื่องที่พูด โดยมีความเปนมาวา ที่วัดญาณ
เวศกวัน ในวันกลางเดือนและวันสิ้นเดือน ยามค่ํา หลังสวดปาติโมกข
มีโอกาสพูดคุยกับพระและโยมแบบงายๆ สบายๆ เปนเกร็ดความรู
ธรรม แตก็ไมถึงกับเปนประจํา เพราะปญหาความติดขัดของระบบการ
หายใจและการพูด เนื่องจากสภาพปอดที่เสียหายจากโรคเกา
ตอ มา ในวั นขึ้ น ๑๕ ค่ํ า เดือ น ๑ ตรงกั บ วั น ที่ ๓ ธั น วาคม
๒๕๖๐ ไดปรารภวาเนื่องจากปญหาสภาพปอดไมดีนี้ ตอไปก็ยิ่งพูด
เปนเรื่องเปนราวไดยากลําบากขึ้น และเรื่องที่ไดพูดไปแคใหรู ทีละ
เล็กๆ นอยๆ นั้น อีกไมนานก็จะเลือนรางจางหาย ไมเกิดอะไรเปนจริง
ขึ้นมา เมื่อโอกาสที่จะพูดกันคงเหลือนอย จึงอยากพูดเรื่องที่จะออก
ผลเปนการกระทํา โดยเฉพาะสําหรับพระที่ฟงนั้น ก็จะขอใหเอาไปทํา
จริงๆ คราวนั้นจึงไมใชพูดแคใหรู แตใหฟงแลวเอาไปทํา
เรื่องที่ขอใหไปทํานั้น ก็ไมใชเรื่องใหญเรื่องยากอะไร แคขอให
ทําความรูจักกับบานที่อยูของตัว คือ รูจักพระธรรมวินัยที่รักษาไวใน
พระไตรปฎก เมื่อรูจักดีแลว ก็จะไดอยูไดทําอะไรๆ ไดอยางดีตอไป
ที่เปนพระเปนเณรกันขึ้นมา ก็ดวยพระธรรมวินัย เปนพระเณร
แลว ก็อยูในพระธรรมวินัย แลวก็ทําก็ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และ
สั่งสอนเผยแผพระธรรมวินัย ทําใหพระธรรมวินัยเกิดดอกออกผลขึ้น
ในชีวิตของตนและแกประชาชน ทั้งสังคมจนถึงทั้งโลก
ในวันอุโบสถที่วานั้น ก็ไดพูดเลาเชิงแนะนําใหรูจักพระไตรปฎก
เปนบทนําใหพระโยมไปคิดพิจารณาที่จะทําความรูจักใหจริงจังตอไป
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รูจักบานของตัว

ตอมา พระครูประคุณสรกิจ (การุณย กุสลนนฺโท) ไดสง file
บทถอดจากเสียงเรื่องที่พูดในโบสถวันนั้นไปให อยางที่ไดเคยสงไปให
ตรวจแลวบอยครั้ง แตนอยนักจะมีโอกาสไดตรวจ files เรื่องตางๆ ก็
มารวมกันคางอยู คราวนี้เมื่อจะเดินทางไปไกล ถึงจะมีงานเรื่องใหญ
ยาวที่มุงจะไปทํา แตก็ไดนํา files เรื่องที่พระครูประคุณสรกิจไดสงให
ติดไปดวย โดยคิดวาจะตรวจชําระเปนงานแทรกไดไมเกิน ๓ เรื่อง
โดยเฉพาะเรื่อง “รู้จักบ้านของตัว” นี้ถือวามีความสําคัญมาก
ยกขึ้นมาไวขางหนานําเรื่องกอนๆ พอทํางานเการอแสนนานเรื่อง การ
พัฒนาที่ยั่งยืน เสร็จ จึงทํางานตรวจจัดเรื่องนี้ตอทันที เพื่อใหเปน
ตนแบบหนังสือที่พรอมจะพิมพใชงานและเผยแพรออกไปไดฉับไว
เรื่ อ ง รู้ จั ก บ้ า นของตั ว นี้ ที่ มี ต น ฉบั บ ไปให ต รวจทํ า เป น
หนังสืออยางนี้ได ก็ตองอนุโมทนาคณะอุบาสิกา ที่เอาใจใสจริงจังเห็น
ความสํ า คั ญ ของงานพระธรรมวิ นั ย ที่ เ ป น เนื้ อ ตั ว แท ข อง
พระพุทธศาสนา ชวยถอดเสียงออกมาเปนตัวหนังสือ
ตามความที่เลาขานมาวา พระครูประคุณสรกิจไดสงไฟลเสียง
ธรรมกถาหลังปาติโมกขนั้น ไปใหแกทางชมรมกัลยาณธรรมตามที่
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ ประธานชมรมฯ ไดแจงฉันทะไว เพื่อจะ
ไดถอดเทป และเผยแผใหเปนประโยชนในวงกวางตอไป โดยมีความ
ตั้งใจนําไปเผยแผใน วารสารโพธิยาลัย ของวัดจากแดง ตามนโยบาย
ที่คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ บรรณาธิการ ไดใหไว
ในการนี้ มีทีมงานจิตอาสาของชมรมกัลยาณธรรม ไดชวยถอด
เทปหลายทาน กลาวคือ คุณกุลนิษฐ สุทวีปราโมชานนท คุณรชตา
บุญชูชีพ คุณภรณี โสรัจจกุล คุณพัชรนันท สรมณาพงศ และคุณ
มาลินี แสงสุทธิสาทร ซึ่งเมื่อถอดเทปมาครบถวนแลว ก็ไดสงงาน
กลับมาใหคุณหมออัจฉรา กลิ่นสุวรรณ ประธานชมรมฯ รวบรวม
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ครั้นคุณหมออัจฉราตรวจทานในเบื้องตนแลว ก็ไดสงตนฉบับ
ถวายพระอาจารยมหากีรติ ธีรปฺโ วัดจากแดง ในกองบรรณาธิการ
วารสารโพธิยาลัย ชวยเมตตาตรวจทานศัพทบาลีและเนื้อหาขอธรรม
ใหถูกตรงตามไฟลเสียง แลวคุณหมออัจฉราจึงไดสงงานกลับมาถวาย
พระครูประคุณสรกิจ ตามที่ไดนํามาใหรวมไวดังวาขางตนนี้
บัดนี้ งานตรวจจัดทําเปนเลมหนังสือเสร็จลุลวง พรอมที่จะ
พิ ม พ เ ผยแพร ต อ ไป จึ ง ได ตั้ ง ชื่ อ หนั ง สื อ เป น ที่ กํ า หนดหมายว า
รู้จักบ้านของตัว - เที่ยวทั่วพระไตรปิฎก ที่วาเที่ยวทั่วนั้น คือแค
เที่ยวดูใหพอไดเห็นทั่วๆ ไป ยังไมละเอียดลึกลงไปทั่วทั้งหมด ขอให
เปนภารกิจดวยฉันทะของผูมีใจสู ที่จะศึกษาสํารวจตอไป
ธรรมกถานี้สําเร็จเปนหนังสือที่จะเผยแพรได ก็ดวยอาศัยฉันทะ
และวิริยะเปนตนของผูมีศรัทธาดังไดเลามาขางตน จึงขออนุโมทนาอีก
ครั้ง ทั้งแกสพรหมจารี และปวงอุบาสิกาแหงชมรมกัลยาณธรรม ที่มี
น้ําใจจริงจังตอพระธรรมวินัย นําใหงานลุลวงสําเร็จประโยชนดังหมาย
ขออนุโมทนาวารสารโพธิยาลัย ที่ตั้งใจจะทยอยตีพิมพเผยแพร
สอดคลองกับที่พระมหาประนอม ธมฺ มาลงฺ กาโร วัดจากแดง และ
ชมรมกัลยาณธรรม จะพิมพในรูปเลมหนังสือรวมกับวัดญาณเวศกวัน
และมูลนิธิ ป.อ.ปยุตฺโต เพื่อเชิดชูธรรม เพื่อเริ่มแจกในวันอาสาฬหบูชา
ขออนุ โ มทนาพระครู วิ นั ย ธร (ชั ย ยศ พุ ทฺ ธิ ว โร) ที่ ไ ด ช ว ยทํ า
หนาที่เหมือนเป นศูนยประสานงาน รวมทั้งออกแบบปกหนังสือให
และดําเนินการจนหนังสือเสร็จเปนเลมออกมา และอนุโมทนาพระ
ครูสังฆวิจารณ (พงศธรณ เกตุาโณ) ที่ไดชวยนําพาภาระในงาน
ติดตอสื่อสารทั้งปวงใหลุลวงผานไป
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เรื่องพระธรรมวินัย เรื่องพระไตรปฎกนี้ มีความสําคัญในขั้น
เปนแกนเปนแกนของพระพุทธศาสนา เปนหลักใหญที่ทั้งพระและ
ญาติโยมชาวพุทธ จะตองใสใจศึกษาปฏิบัติและรักษาสืบทอดอยางเอา
จริงเอาจังตลอดทุกกาล ไมวาเหตุการณสถานการณทั้งหลายจะเปนจะ
ไปอยางไร เรื่องพระธรรมวินัยนี้ จะตองรูกันใหชัดเจน ทํากันใหไดจริง
ไมงอนแงน ไมคลอนแคลน ไมหวั่นไหว
ขออนุโมทนาการบําเพ็ญธรรมทานของทุกทานทุกฝาย ที่เปนไป
ดวยกัลยาณฉันทเพื่อชวยกันแผขยายความรูเขาใจพระธรรมวินัย ใหมี
ผลเปนการดํารงรักษาพระพุทธศาสนา พรอมทั้งนํามาซึ่งประโยชนสุข
ที่แทและยั่งยืนแกชีวิตและสังคมสืบตอไป ขอใหบุญกิริยาที่สรางเสริม
ความเจริญงอกงามทางจิตใจและทางปญญาแกมหาชนทั้งนี้ จงเปน
ปจจัยดลใหสัมฤทธิ์ความเกษมศานตสถาพรแกชุมชนจนถึงประเทศ
ชาติ ตลอดจนสันติสวัสดิ์ของมวลประชาชาวโลก ยั่งยืนนานสืบไป
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โยมก็ ตั้ ง ใจรอฟ ง อยู แต วั น นี้ ต อ งขออภั ย แทบไม มี เ สี ย งพู ด
ทรุดมา ๓ เดือน ไมฟน ชีพจรวันนี้ขึ้นมาราว ๑๓๐ อาจจะชวยใหมี
แรงมีเสียงพูด ปญหาสําคัญคือเรื่องปอด ซึ่งตอนนี้เสื่อมลงไปเรื่อยๆ
ก็เ ลยเลา ใหฟง พอเปนความรู คือ หมอท า นหนึ่ง บอกวา ปอดของ
อาตมานี่ขางหนึ่งไมทํางาน ปอดทํางานขางเดียว แลวก็เจ็บปอดขางที่
ทํางานได เจ็บอยูเรื่อย และทําใหเกิดอาการเหนื่อยเปนตน
ปอดขางที่เจ็บนี้ เคยปรึกษาคุณหมอวา ตัดทิ้งเสียดีไหม เอาไว
ขางเดียวที่ยังสบาย แตคุณหมอบอกวา ปอดขางที่เจ็บนั่นแหละคือขาง
ดี สวนที่สบายคือ ขางที่ปวย ซึ่งไม ทํางาน นี่ คือตรงกับที่ตรวจครั้ง
ลาสุดวา ปอดขางซายที่วาสบายนี้ มีพังผืดใหญแทรกอยูในปอด แลว
ก็มีพังผืดเล็กๆ นอยๆ กระจายไป มีแผลเปนทั่วปอด มันก็เลยไม
ทํางานหรือแทบไมทํางาน และมันก็จึงสบาย นี่คือปอดขางซาย ฝาย
ปอดขางขวาที่ดีกวา ตองทํางานหนัก ก็จึงมีอาการเจ็บ มีอาการเหนื่อย
อะไรตางๆ นี่คือเขาใจวาขางที่เจ็บเปนปอดไมดี วาขางที่สบายคือปอด
ที่ดี ถาคุณหมอทําตามที่วาใหตัดปอดขางที่เจ็บทิ้งไป ก็จบกัน
∗

“เกร็ดความรูธรรม” สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตโต) พูดเลาในวัน
อุโบสถ หลังพระสวดปาติโมกข ที่วัดญาณเวศกวัน ค่ําวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
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เป นอั นว า ที่จ ริง นั้น ปอดข า งที่ส บายก็ คือ ปอดที่ เสี ย มั น ไม
ทํางาน สวนปอดที่ดีก็คือปอดที่ทํางานหนัก จึงตองช้ําระบมมาก ถา
ตัดทิ้งไป ก็หมดไปเลยทั้ง ๒ ปอด เรื่องเปนอยางนี้
ทีนี้คุณหมอบอกวา ปอดนั้นถึงจะทํางานขางเดียว ก็ยังผลิต
ออกซิเจนไหว คืออยูไปได แตไมเพียงพอในแงของการพูด คุณหมอ
บอกวาอธิบายไมได เพราะระบบการพูดมีการประสานงานของกลไก
มากมายซับซอน ปญหาตอนนี้ก็คือวา รางกายก็เสื่อมลงไปๆ จากการ
ที่พูดแลวทรุดลงไปเมื่อ ๓ เดือนนั้น จนเดี๋ยวนี้ก็ยังไมฟน เสียงไม
ยอมมา และวันนี้ ถาหากพูดไปๆ เกิดมีเสียงขึ้นมา ก็จะทรุดลงไปอีก

เริ่มเรื่อง – ขอเขาชมบาน
เอาละ เมื่อเปนอยางนี้ แตเรื่องที่อยากจะคุย อยากจะเลา
อยากจะบอก มีเยอะ โอกาสจึงเหลือนอย เมื่อโอกาสมีนอย จะ
ทําอยางไรดี การที่ไดพูดเรื่องอะไรตางๆ กันมานั้น พูดแลวก็ผาน
ไปๆ คราวนี้ก็เลยคิดวา เมื่อมีโอกาสนอย จึงอยากจะพูดเรื่องที่
ออกผลเป น การกระทํ า สํ า หรั บ พระที่ ฟ ง นี้ จะขอให เ อาไปทํ า
จริงๆ คราวนี้ไมใชพูดแคใหรู แตอยากใหทํา
เพราะฉะนั้น วันนี้ ขอพูดเรื่องที่อาจจะไมนาฟง เปนเรื่องที่
นาเบื่อ ยาก และก็ยาวดวย ทั้งคนฟงก็จะเหนื่อย จะเบื่อ ทั้งคน
พูดก็ตองทนพูด ใชเวลามาก หนักหนอย ถาองคไหนมีธุระอยู
ไกลเปนตน จําเปน ก็ตองนิมนตไปกอน
ทีนี้ เรื่องอะไรที่อยากจะพูด ซึ่งเปนเรื่องยากหนอย แตใหมี
ผลเปนการกระทํา ก็คือพวกเรานี่ โดยเฉพาะพระ ที่เราอยูกันนี้ ก็
รูกันดีวา เราอยูในพระธรรมวินัย
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เรารูกันอยูวา ธรรมวินัยนี้เปนที่รองรับ เปนที่เกิดของเรา
เราทั้งหมดเกิดจากพระวินัย เราอยูในธรรม ธรรมวินัยเรียกวา
เปนบานของเรา หรือเปนกุฏิที่จําวัดของเรา
เมื่อเปนบานของเรา เราก็ตองรูจักบานของตัว คนอยูบาน
แลวไมรูจักบานของตน คงไมดีแน อยางนอยก็ควรรูวามีอะไรอยู
ตรงไหนในบาน และรูวาอะไรเปนอะไร แคนั้นก็ยังดี
ถาดีกวานั้น ก็รูวา ออ ของชิ้นนี้ ที่อยูตรงนี้ ที่อยูบนนั้นนะ
มันคืออะไร มันเปนอยางไร สําหรับใชงานอะไร แตยังใชไมเปน
ทีนี้ ถาเกงกวานั้นก็คือ มีความรู มีความชํานาญ รูลึกซึ้ง
ละเอียดลออ สามารถเอาของชิ้นนั้นไปใชงาน ไปทําประโยชน
ทั้งแกตนและแกผูอื่นไดดวย
นี่ก็เหมือนกัน บานแหงพระธรรมวินัยของเรา วาโดยที่เก็บ
รักษาไว ก็คือพระไตรปฎก พระเณรที่บวชมานี้ ที่จริงอยางนอยก็
ควรตองรูจักพระไตรปฎก
แตบางที ที่ เรียนกันไปนั้น อยางพระเณรที่เ รียนบาลีกั น
มากมาย แมแตหนังสือหรือคัมภีรที่ใช เอาไปเรียนและก็ไปสอบ
ยั ง ไม รู จั ก เลยว า หนั ง สื อ หรื อ คั ม ภี ร นั้ น เกี่ ย วข อ งอย า งไรกั บ
พระไตรปฎก อยูตรงไหนของพระไตรปฎก
อยางพระเณรที่เรียนประโยค ๓ ใชอรรถกถาธรรมบทนั้น
ธรรมบทอยูตรงไหนในพระไตรปฎก หลายองคไมรูหรอก พอไป
เรี ย นประโยค ๔ มั ง คลั ต ถที ปนี อาจารย ว า อย า งไร ก็ แ ปลไป
ตามนั้น ไมรูวามังคลัตถทีปนีที่อธิบายมงคล ๓๘ ประการนั้น
มงคล ๓๘ ประการ เปนอะไร อยูตรงไหนในพระไตรปฎก
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ตอไป เรียนสูงขึ้นอีก ถึงประโยค ๖ ประโยค ๗ ไดเรียน
สมันตปาสาทิกา ใหแปล ก็แปลได ใหสอบ ก็สอบได แตก็ไมรูอีก
นั่นแหละวาอันนี้เขาเรียกวาเปนอรรถกถา ไมรูวาอธิบายพระไตรปฎก
ตรงไหน ขอความในพระไตรปฎกที่ถูกอธิบายนั้นวาอยางไร ไมรู
เรื่องเลย ไมรูทั้งนั้น ไปจนถึงวิสุทธิมัคค กระทั่งอภิธัมมัตถวิภาวินี
ก็ไมรูวาตนแหลง ตนตอ ที่มาที่ไปในพระไตรปฎกอยูตรงไหน
เรียนรูเฉพาะคัมภีรนั้น แคแปลไดเทานั้นเอง
เพราะฉะนั้น จึงเปนความผิดพลาดอยางยิ่งใหญ พระเณร
เรียนบาลี แคเรียนภาษาบาลี เรียนจบไปแลว ก็ลองลอยเลื่อน
ลอย ตัวแทตัวจริงของทั้งหมดนั้นคือพระไตรปฎก ไปกันไมถึง
พระเณรที่บวชกันมานี้ พอเขาสูพระธรรมวินัย ถาเอาจริง
เอาจัง หากวาอยูนานๆ เมื่อเรียนสูงขึ้นไป เชนถึงประโยค ๖ พอ
พู ด ถึ ง พระไตรป ฎ กนี่ ควรต อ งรู ห มดแล ว ตลอดไปถึ ง คั ม ภี ร
เกี่ยวของที่ใชอธิบาย มองปราดไปก็เห็นเลยวา อะไรอยูตรงไหน
คัมภีรนั้นวาดวยเรื่องอะไร เราคนเรื่องอะไร จะดูที่ไหน
เพราะฉะนั้น วันนี้จึงอยากพูดเรื่องนี้ คือเรื่องพระไตรปฎก
ในฐานะที่เปนบาน เปนกุฏิที่อยูของเรา ใหรูจักไว นี่ก็ตองพูดยาว
การพูดนี่ก็เปนการทดสอบไปในตัว คือ
ขั้ น ๑ ท า นที่ มี ทุ น อยู พอพู ด ให ฟ ง ก็ พ อจะระลึ ก ได
มองเห็นตามไปวา ออ ! ที่กําลังพูดนี้ ออๆๆ เห็นภาพตามไป
ขั้น ๒ รองลงไป ผูที่ไมรู มองไมเห็นวาอะไรอยูที่ไหน แตพอ
ฟงเขาใจ จับความได
ขั้น ๓ ผูที่ฟงไมรูเรื่อง บนวายากๆ นาเบื่อ พรา สับสน
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เอาละ เปน ๓ ระดับ จากนั้นก็มาถึงคําถามวา แลวจะเอา
อยางไร หมายความวา เราจะเรียนรู จะพยายามฟงใหรูจักบาน
ของตัวเองนั้นไหม พูดงายๆ วาจะสูไหม บางองคมีฉันทะ ชอบ
สนใจ พอใจ ถึงยังไมรู ก็จะพยายามรู บางองคไมมีฉันทะ รูสึกวา
ยากลําบาก นาเหนื่อย แตมีวิริยะ ใจสู อยางนี้ก็ยังไหว สวนอีก
พวกหนึ่งทอแท เบื่อหนาย หมดกําลัง ก็เปนอันวาเลิกกันไป
ที่พูดวันนี้ เปนการทดสอบตัวเองดวย ผูพูดเองนี้ ปอดไมดี
ทองก็ไมดี ลมดันขึ้นไปทําใหสมองตื้อๆ ทื่อๆ แตก็จะพูดไปเรื่อยๆ
บอกแลววาที่เก็บรักษาพระธรรมวินัยไว คือพระไตรปฎก
ซึ่งในประเทศพุทธศาสนาเถรวาทก็มีเหมือนๆ กัน เนื้อหนังสือ
หรือความในคัมภีรก็เหมือนกัน แตเวลาจัดชุด ก็แลวแตประเทศ
นั้นๆ ซึ่งจัดไมคอยเทากัน และเรียงลําดับไมเหมือนกัน สําหรับ
เมืองไทยนี้ เราจัดตามพุทธกิจ ๔๕ พรรษา จึงแบงเปน ๔๕ เลม
พระไตรปฎก ก็คือ ‘ปฎก ๓’ (ไตร=๓ + ปฎก=ตะกรา คือที่ใส
รวมตําราหรือคัมภีรไว, ปริยัติ) ไดแก คัมภีรที่บรรจุพุทธพจนรวมทั้ง
เรื่องราวประกอบ ซึ่งแสดงหลักพระพุทธศาสนา จัดเปน ๓ ปฎก คือ
๑. วินัยปิฎก
บรรจุวินัยของพระสงฆ
๒. สุตตันตปิฎก บรรจุพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา
๓. อภิ ธ รรมปิ ฎ ก บรรจุ ธ รรมที่ เ ป น เนื้ อ หาแท ๆ ( แปลว า
ธรรมอยางยิ่ง เนื้อธรรมแทๆ ไมเกี่ยวกับบุคคลและเหตุการณเปนตน)
นี่ก็คือ พระไตรปฎก คือ ๓ ปฎก พูดกันแบบสบายๆ วา
พระวินัย-พระสูตร-พระอภิธรรม
ดูลึกลงไป ในแบบไทย วินัยปิฎก มี ๘ เลม พระสุตตันตปิฎก
ที่เรียกสั้นๆ วาพระสูตร ๒๕ เลม และ พระอภิธรรมปิฎก ๑๒ เลม

๕

๑. พระวินัยปฎก
(วิภังค – ขันธกะ – ปริวาร)
ทีนี้ก็มาเรียงลําดับ ขอใหฟงดูซิวาจะเขาใจตามทันไหม
หนึ่ง วินัยปิฎก ที่วา มี ๘ เลมนั้น คือ ที่จริงมี ๓ คัมภีรใหญ
ไดแ ก วิภังค์ ขั นธกะ และ ปริ วาร แลวแบ งซอยจาก ๓ คั มภี ร
ใหญนั้นแยกออกไป จึงเปน ๘ เลม
จัดแบงอยางไรจึงเปน ๘ เลม ก็มาดูเรียงไปตามลําดับ
เริ่ ม ด ว ย วิ ภั ง ค์ คื อ อะไร? เมื่ อ กี้ นี้ พระสวดปาติ โ มกข
อธิบายหนอยวา วินัยของพระนั้นแยกออกเปนสิกขาบทแตละ
ขอๆ ทีนี้ สิกขาบท ๒๒๗ (เรียกแบบชาวบานวาศีล ๒๒๗) ของ
พระภิกษุ รวมกันเรียกวาปาติโมกข แตเปนของภิกษุ จึงเรียกให
เต็มวา “ภิกขุปาติโมกข”
สวนสิกขาบทของภิกษุณี วันนี้ไมไดสวด เพราะเปนเรื่อง
ของภิกษุณีที่จะสวด สิกขาบทของภิกษุณีมี ๓๑๑ ขอ ก็เรียกวา
“ภิกขุนีปาติโมกข”
สิ ก ขาบท ๒๒๗ ของภิ ก ษุ ที่ เ ป น ภิ ก ขุ ป าติ โ มกข และ
สิกขาบท ๓๑๑ ขอ ของภิกษุณี ที่เปนภิกขุนีปาติโมกข ก็อยูใน
คัมภีรใหญ ที่เรียกวา วิภังค์ นี้เอง
ถามวา ทําไมจึงเรียกชื่อคัมภีรที่บรรจุสิกขาบท ๒๒๗ ใน
ภิกขุปาติโมกข และสิกขาบท ๓๑๑ ในภิกขุนีปาติโมกขนั้นวา
“วิภังค”
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ก็ใหเขาใจกอนวา วิภังค แปลวา แจกความ แจงความ คือ
แจกแจงอธิบายรายละเอียด
นี่ก็คือวา คัมภีร “วิภังค์” นั้น มิใชมีเฉพาะตัวสิกขาบท แต
มีวิภังคไวดวย หมายความวา มิใชมีเฉพาะตัวสิกขาบทที่เปน
พระบัญญัติวา ภิกษุทําอยางนั้น มีความผิดอยางนั้น มิใชแคนั้น
แตมี วิภังค์ คืออธิบายสิกขาบทนั้นๆ แจกแจงรายละเอียด
ไวดวย เริ่มตั้งแตตนบัญญัติที่บอกเลาวา เรื่องราวเปนมาอยางไร
เพราะเหตุปรารภอะไร พระพุทธเจาจึงไดทรงบัญญัติสิกขาบท
นั้น คือมีภิกษุรูปนั้นไปทําอะไรไมดีอยางนั้นอยางนี้ ชาวบานมา
โพนทะนาว า บอกแก พ ระสงฆ ๆ จึ ง นํ า เรื่ อ งมากราบทู ล แล ว
พระพุ ท ธเจ า ก็ ท รงให ป ระชุ ม สงฆ ตรั ส ชี้ แ จงต า งๆ แล ว ก็ ท รง
บัญญัติสิกขาบทนั้นนี้ขึ้นมา โดยความเห็นชอบของสงฆ
เมื่อมีตนบัญญัติมา และทรงบัญญัติสิกขาบทเสร็จ มีตัว
สิกขาบทออกมาแลว ทีนี้ก็ตองแจกแจงอธิบายความกันละ เริ่ม
ตั้ ง แต ใ ห คํ า จํ า กั ด ความของคํ า ต า งๆ ในสิ ก ขาบทนั้ น เช น ว า
“ภิกขุ/ภิกษุ” หมายถึงใคร ฯลฯ แลวก็ชี้แจงรายละเอียดตางๆ ให
ชัด เพราะวินัยเปนเรื่องกฎหมายที่ตองระบุแนชัด
จบแลว ก็มีตัวอยางคําตัดสิน คือกรณีที่ไดทรงวินิจฉัย ซึ่ง
จะได ถื อ เป น แบบเป น เกณฑ ไ ว เช น พระบางองค ไ ปทํ า อะไร
บางอยางไมสมควร เกิดสงสัยตัวเองวา เอะ ที่เราทํานี้เปนการผิด
สิกขาบทขอนี้ไหม ก็กราบทูลถามพระพุทธเจา ซึ่งก็ทรงวินิจฉัย
วาเธอตองอาบัตินี้แลว หรืออีกองคหนึ่งมาทูลถามอีกอยาง ทรง
วินิจฉัยวา เธอไมผิด
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กรณีตัวอยางที่ทรงวินิจฉัยแลวมีมากมาย บางทีภิกษุองค
หนึ่งทําผิดมา ทําแลวก็ไมรูตัว ภิกษุอื่นมาบอกกัน ภิกษุทั้งหลาย
ก็พากันไปกราบทูลพระพุทธเจา พระองคก็ทรงวินิจฉัยใหวา อัน
นี้เปนการผิดสิกขาบทนี้ไหม หรือวาไมผิด อยางในหมวดปาราชิก
กวาจะจบขอหนึ่งๆ มีเรื่องราวใหทรงวินิจฉัยมากมายเหลือเกิน
เรื่องอยางนี้เรียกวา “วินีตวัตถุ” คือเรื่องที่ทรงวินิจฉัยแลว ก็เลย
กินที่เยอะแยะ นี่ก็แจกแจงอธิบายไปจนจบทีละสิกขาบทๆ
กอนจบแตละสิกขาบท ก็มี “อนาปัตติวาร” เปนการบอก
ขอยกเวน ใหรูวาอยางนี้ๆ ไมตองอาบัติ เชน เปนอาทิกัมมิกะ
(ภิกษุที่เปนตนบัญญัติ) คือเปนคนทําทีแรก เมื่อพระพุทธเจายัง
ไมไดทรงบัญญัติสิกขาบทในเรื่องนั้น แตบัญญัติสิกขาบทนั้น
เพราะพระองคนั้นเปนเหตุ พระองคนั้นไมมีความผิด หรือภิกษุ
เปนบา (อุมมัตตกะ) เสียสติ ก็ไมเปนอาบัติ อยางนี้เปนตน ก็
บอกไวใหชัดไปเลยวา สําหรับสิกขาบทนั้นนี้ มีขอยกเวนอยางไร
บาง ใครบางที่ไมตองอาบัติ
นี่แหละกวาจะจบสิกขาบทหนึ่ง จึงมีการแสดงความหมาย
จําแนกแจกแจงชี้แจงอธิบายตัดสินวินิจฉัยละเอียดลออมากมาย
กินเนื้อที่เยอะ อยางนี้ไปเรื่อย เรียกสั้นๆ คําเดียววา “วิภังค”

คัมภีรที่มีที่เปนวิภังค คือมีเรื่องราวของการบัญญัติสิกขาบท
และการแจกแจงอธิบายรายละเอียดไปดวยอยางนี้แหละ ทาน
เรียกวา “วิภังค์” จึงมีทั้งวิภังคฝายภิกษุ และวิภังคฝายภิกษุณี
วิภังค์แรก เปนการแจกแจงอธิบายสิกขาบท ๒๒๗ ของ
พระภิ ก ษุ เป น คั ม ภี ร ใ หญ ยื ด ยาวมาก จึ ง เรี ย กว า มหาวิ ภั ง ค์
แตเมื่อเปนเรื่องของภิกษุ บางทีก็เรียกงายๆ วา ภิกขุวิภังค์
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บอกแลววา มหาวิภังค์ หรือภิกขุวิภังค์ นี้ยืดยาวใหญโต
มาก ก็เลยตองแบงเปน ๒ เลม และขนาดวาเลมใหญๆ แลว เลม
ที่ ๑ ก็จบไดแคอนิยตเทานั้นเอง จากนั้นก็ตอไปเลมที่ ๒ วาดวย
อาบั ติ ที่ เ บาหน อ ย เริ่ ม ตั้ ง แต นิ ส สั ค คิ ย ปาจิ ต ตี ย ว า ไปเรื่ อ ย
จนกระทั่งจบอธิกรณสมถะ ก็จึงจบมหาวิภังคเลม ๒ นี่คือวิภังค
ของพระภิกษุ ๒ เลม จบแลว
ตอไปก็ถึงวิภังคของภิกษุณี คือวาดวยสิกขาบท ๓๑๑ ขอ
ของภิกษุณี ก็ดําเนินความวาไปทํานองเดียวกับของภิกษุนั่นเอง
แตสิกขาบทของภิกษุณีจํานวนมากก็ซ้ํากับของภิกษุที่มีมากอน
(พระบัญญัติขอไหนที่ไมจําเพาะเพศ ก็ใหใชแกทั้งสองฝาย) ขอ
ไหนสวนใดซ้ํากับของภิกษุ ก็ไมตองแจงความอีก ดังนั้นทั้งที่ของ
ภิกษุณีมี ๓๑๑ ขอ จบแลวเปนภิกขุนีวิภังค์ ก็จึงกลายเปนเลม
เล็กๆ จัดเปนวินัยปฎกเลมที่ ๓ ก็เปนอันจบวิภังค์ (รวมมี ๓ เลม)
แต วินัยพระยังไม จ บนะ ที่วามาในวิ ภังค นั้น ของภิก ษุ มี
๒๒๗ ขอ และของภิกษุณีมี ๓๑๑ ขอ เปนสิกขาบทในปาติโมกข
แตยังมีสิกขาบทที่มานอกปาติโมกขอีกมากมาย เปนพันๆ ขอ
พระไมใชมีศีลแคนี้ วินัยพระไมใชแคสิกขาบท ๒๒๗ (และ
๓๑๑) ในปาติโมกข ตามที่แจงความไวในคัมภีรวิภังคเทานั้น ยัง
มีอีกมากนัก สิกขาบท ๒๒๗ ในปาติโมกขนั้น เปนวินัยประจําตัว
สวนเบื้องตนอันเปนพื้นฐานของชีวิตพรหมจรรย (เรียกวาเปน
อาทิพรหมจรรย์) แตนอกเหนือจากนั้น ยังมีบรรดาสิกขาบทนอก
ปาติโมกข ที่จะกํากับบางเสริมบางใหพระสงฆมีหนาที่มีขนบ
ธรรมเนียมมีลักษณะความเปนอยูที่ดีงามประณีตเอื้อตอการ
ดําเนินชีวิตและการปฏิบัติกิจหนาที่ใหสัมฤทธิ์ความมุงหมาย
แหงระบบชีวิตของสังฆะ (เรียกวาเปน อภิสมาจาร)
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สิกขาบทนอกปาติโมกขนั้นมีวิธีจัดพวกจัดหมูตางออกไป
ไมเปนแบบวิภังค แตจัดเปน “ขันธกะ” ซึ่งแปลงายๆ วาหมวด
นั่นเอง เชนวา วินัยตอนนี้มีสิกขาบทเปนขอบัญญัติเกี่ยวกับเรื่อง
อุโบสถวา เรื่องเปนมาอยางนี้ๆ จึงทรงบัญญัตใิ หพระสงฆทําอุโบสถ
และในการทําอุโบสถนั้น จะตองปฏิบัติอยางไรๆ จนจบเรื่อง รวม
เรียกวาอุโบสถขันธกะ คือขันธกะหรือหมวดที่วาดวยอุโบสถ
ในทํานองเดียวกัน พุทธบัญญัติและเรื่องราวของการทํา
สังฆกรรมปวารณา ก็เปนจัดเปนหมวดหนึ่ง เรียกวาปวารณา
ขันธกะ พุทธบัญญัติและเรื่องราวของการทําสังฆกรรมกฐิน ก็
จัดเปนกฐินขันธกะ พุทธบัญญัติและเรื่องราววาดวยเรื่องจีวรก็
จัดเปนจีวรขันธกะ ดังนี้เปนตน
ที่นารูนาสังเกตไวก็คือ ขันธกะเริ่มแรก ชื่อวามหาขันธกะ
แปลวาหมวดใหญ หรือตอนใหญ วาดวยเรื่องราวเริ่มตั้งแตตรัสรู
เปนพระพุทธเจาแลวประทับนั่งเสวยวิมุตติสุข ในรมโพธิ์ตรัสรู ที่
อุรุเวลาเสนานิคม นี่คือจุดเริ่มตนของพระพุทธศาสนา ซึ่งบอกไว
ในวินัยปฎก ที่จะดําเนินเรื่องสูการประกาศพระศาสนา ตั้งสังฆะ
และการบัญญัติสิกขาบท เกิดมีวินัยสืบตอมา
จากจุดเริ่มตนที่อุรุเวลาเสนานิคมนั้น พระพุทธเจาเสด็จ
ออกบําเพ็ญพุทธกิจ เสด็จไปไหน ก็เสด็จไปที่อิสิปตนมฤคทายวัน
ไปประกาศพระธรรมจักร โปรดพระเบญจวัคคีย แลวก็มีผูบรรลุธรรม
จึงเริ่มมีการบรรพชาอุปสมบท นี่แหละประวัติการอุปสมบทอยู
ในขันธกะแรกนี้ จึงบอกวาขันธกะแรกคือหมวดหรือตอนที่วา
ดวยเรื่องการอุปสมบท หรือจะวาการตั้งสังฆะก็ได เพราะเกิดมีผู
บวชเปนพระ จึงเปนสังฆะขึ้นมา เริ่มดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทา
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ตอจากนั้น มีพระอรหันตสาวกแลว พระองคก็ทรงสงไป
ประกาศพระศาสนา แลวทรงอนุญาตใหพระสาวกบวชกุลบุตร
ได ก็เกิดการอุปสมบทแบบที่สอง เรียกวาติสรณคมนูปสัมปทา
ตอมา สังฆะใหญขึ้น ก็ทรงใหสงฆเปนใหญ จึงเกิดญัตติจตุตถ
กรรมวาจาอุปสัมปทาขึ้นมา
ประวัติการอุปสมบททั้งหมด อยูในขันธกะแรก ที่เรียกวา
มหาขั น ธกะนี้ ต อ มาลํ า ดั บ ที่ ส องจึ ง มี อุ โ บสถขั น ธกะ แล ว ก็ มี
ปวารณาขันธกะ มีกฐินขันธกะ มีจีวรขันธกะ มีขันธกะอะไรๆ ก็
วาไปๆ เอาละนะ เปนอันใหรูจักวา นี่คือขันธกะ คนที่รูจักขันธกะ
แลว จะคนเรื่องวินัย ก็รูวาเรื่องอะไรจะคนที่ไหน อยางไร
รวมความวา ขันธกะนั้นมีทั้งหมด ๒๒ ขันธกะ สิบขันธกะ
แรกเปนขันธกะใหญๆ ที่สําคัญมาก และมีเรื่องราวยืดยาวหนา
เหลือเกิน กินที่มาก เรียกวามหาวรรค เมื่อทําเปนหนังสือ ตองใช
เนื้อที่ ๒ เลม คือเปนพระไตรปฎก เลม ๔ และเลม ๕
ขอใหสังเกตวา เรื่องราวที่จัดเปนหมวดเปนตอนนี้ เวลา
ครบจํานวน ๑๐ ทานเรียกวา “วรรค” อยางในกรณีนี้ มีขันธกะ
ตางๆ พอครบ ๑๐ ขันธกะ ก็เปนวรรคหนึ่ง ที่นี่ ขันธกะชุดแรก
ครบ ๑๐ ขันธกะ ก็รวมเปนมหาวรรค กินเนื้อที่ ๒ เลม ไดแกเลม
๔ และเลม ๕ อยางที่วาไปแลว เอาละนะ เปนอันวาจบมหาวรรค
บอกเพิ่มนิดหนึ่งวา ที่วาวรรคหนึ่งมี ๑๐ นั้น ไมจําเปนตอง ๑๐
ตายตัว บางที ๑๑ หรือ ๑๒ ก็มี อาจพูดวาวรรคหนึ่งมีประมาณ ๑๐
ตอจากนี้ก็เปนขันธกะยอยลงไป มีเรื่องเยอะ เชน เภสัชช
ขันธกะ วาดวยเรื่องยา พระจะทํายา จะใชยา อะไรอยางไร ได
หรือไมได ฯลฯ
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แล ว ก็ มี เ สนาสนขั น ธกะ ว าด ว ยเสนาสนะ คื อ ที่ นั่งที่ น อน
พระจะอยูอยางไร มีวิหาร มีกุฏิ มีถ้ํา มีอะไรตางๆ ก็วาไปตาม
พระบัญญัติในเรื่องเสนาสนะ มีจัมมขันธกะ วาดวยเรื่องเครื่องใช
ที่เปนหนัง ก็เปนหมวดหนึ่ง
ว า ไปอย างนี้ จ นกระทั่ ง ถึ ง ภิ ก ขุ นีขั น ธกะ คื อ หมวดว า ด ว ย
ภิกษุณี แลวตอไปจนถึงหมวดตอนที่วาดวยสังคายนาครั้งที่ ๑
ซึ่งมีพระเถระรวมประชุม ๕๐๐ องค ก็เรียกวา ปัญจสติกขันธกะ
ลงทายดวยสังคายนาครั้งที่ ๒ ซึ่งมีพระเถระรวมประชุม ๗๐๐
องค เรียกวา สัตตสติกขันธกะ
ขันธกะยอยๆ ทั้งหมดนี้ รวมเปนอีก ๑๒ ขันธกะ ก็จัดเปน
อี ก วรรคหนึ่ ง เรี ย กว า จุ ล ลวรรค คื อ วรรคเล็ ก กิ น เนื้ อ ที่
พระไตรปฎกอีก ๒ เลม คือเลม ๖ และเลม ๗
เมื่อกี้วรรคใหญมี ๑๐ คราวนี้วรรคเล็กมี ๑๒ ขันธกะ เมื่อ
รวมทั้งมหาวรรค และจุลลวรรค ก็ไดพระไตรปฎกเลม ๔-๕ และ
๖-๗ เปนอันจบขันธกะ ถึงนี่ ตัวพระวินัยปฎกก็จบแลว ทั้งใน
ปาติโมกข และนอกปาติโมกข
ต อ จากนี้ ก็ ไ ปถึ ง วิ นั ย ส ว นที่ เ รี ย กว า ปริ ว าร จั ด เป น
พระไตรปฎก เลม ๘
ปริวารก็คือบริวาร คือเปนเครื่องประกอบ หรือเปนสวน
พวง จะเรียกวาเปนคูมือพระวินัย ก็ได ใชสําหรับทบทวน หรือ
ซักซอมความรูพระวินัย เชน ถามวาอยางนี้ ตอบไดไหม จะตอบ
ว า อย า งไร ก็ คื อ วิ นั ย ที่ เ รี ย นมาใน ๗ เล ม ต น นั่ น แหละ เอามา
ซักซอม เอามาทบทวนความรูกัน เรียกวาปริวาร เปนเลมที่ ๘ ก็
เปนอันจบแลววินัยปฎก ๘ เลม
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แทรกกอนไปตอ พอใหรูจัก “อรรถกถา”
ทีนี้ คนที่จะอานบาลีพระไตรปฎกใหเขาใจดีนี่ยากมาก ก็
จึงมีพระอาจารยที่ชํานาญไดรจนา คือแตงคัมภีรอธิบายความใน
พระไตรป ฎกขึ้ นมา เรียกว า “อรรถกถา” ซึ่งก็จ ะคูเ คีย งไปกั บ
พระไตรปฎก คืออธิบายไปตามลําดับถอยคําและขอความใน
พระไตรปฎกนั้น อรรถกถาคืออะไร ขอแทรกสักนิด เพื่อจะไดรูจักกัน
พูดงายๆ ในขั้นพื้นฐาน อรรถกถา ก็คลายอยางพจนานุกรม
คือ Dictionary นี่เอง “อรรถกถา” แปลวา คําบอกความหมาย
หรือถอยคําที่บอกความหมาย เชน ไปเจอคําวา “จรติ” อรรถกถา
ก็ไขความ คือบอกความหมาย หรือแปลใหวา “จรตีติ คจฺฉติ”
(“จรติ ” แปลว า ไป) หรื อ ว า “จรตี ติ วตฺ ต ติ ” (“จรติ ” แปลว า
เปนไป ดํา เนินไป) หรือบางที ก็ แปลว า “จรตีติ กโรติ ” (“จรติ ”
แปลวา กระทํา หรือประพฤติ) นี่แคคํางายๆ
ดูที่ยากขึ้นอีกหนอย เชนคําวา “นิทาน” ซึ่งในภาษาไทย
เอามาใชจนเพี้ยนความหมายไปแลว เราอยากรูความหมายเดิม
ของจริ ง ในภาษาบาลี ก็ ไ ปเป ด ดู อรรถกถาหนึ่ ง ก็ บ อกว า
“นิทานนฺติ ปจฺจโย” (“นิทาน” แปลวา ปจจัย, องฺ.อ.๓/๑๑๘) หรือเรา
อานพระไตรปฎกบาลีเลม ๑๖ ไปเจอคําวา “นิทาน” เกิดสงสัย
ขึ้น มาวานิ ทานที่ นั่นแปลวาอะไร ก็ ไปเป ดดู คั ม ภีร อ รรถกถาที่
อธิบายพระไตรปฎกเลมนั้น ก็พบคําอธิบาย (สํ.อ.๒/๓๒) บอกวา
คําทั้งหลายเชน นิทาน สมุทัย เปนไวพจนของคําวา การณะ (คือ
แปลวาเหตุ) อยางนี้เปนตน นี่แหละเรียกวาอรรถกถา จึงบอกวา
อรรถกถาก็คือ Dictionary

๑๓
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Dictionary แปลว า อะไร dictionary มาจาก diction
แปลวา “คํา”, “ถอยคํา” และ -ary แปลวา “เกี่ยวกับ” “วาดวย”
dictionary จึงแปลวา “วาดวยถอยคํา” แตของบาลี คืออรรถกถา
นี่ ตรงเลย แปลวา คําบอกความหมาย นี่คือตัวอรรถกถาที่แท
ใครบอกว า แปลพระไตรป ฎ กไม ต อ งอาศั ย อรรถกถา ก็
เหมื อ นคนจะแปลภาษาต า งประเทศ บอกว า ฉั น ไม ต อ งใช
ดิกชั่นนารี ฉันไมเอาพจนานุกรม
อรรถกถาวาโดยพื้นฐาน ที่เปนตัวแทตัวจริงคืออยางที่วา
มานี้ แตอรรถกถาไมไดหยุดแคนั้น ยังเปนอรรถสังวรรณนาดวย
คือมิใชแคใหความหมายของถอยคําอยางเดียว แตยังอธิบาย
ขยายความไปอีกวา ถอยคําและขอความที่พระพุทธเจาตรัสตรง
นี้ๆ มีความหมายกวางออกไปอยางไรอีก แลวก็อธิบายไปกันใหญ
ทีนี้ เมื่อเปนอรรถสังวรรณนา ก็อธิบาย บรรยาย พรรณนา
ไปตางๆ พอบรรยายไปๆ ทานก็ยกเรื่องประกอบบาง เรื่องเกร็ด
บาง มาเลาใหฟงดวย ทีนี้พระอาจารยที่สอนลูกศิษยในลังกา ก็รู
เรื่องราว เรื่องเลากันมาของท องถิ่น ของบานเมือง ทานก็เอา
เหตุการณเอานิทานเอาตํานานในเกาะลังกามาเลาประกอบการ
สอนดวย บอกวา ตอนนั้นพระเจาแผนดินองคนี้ ยกทัพไปตีกับ
พระเจาแผนดินองคโนน มีเรื่องมาอยางนั้นๆ เรื่องราวในลังกาก็
มาอยูในอรรถกถาพวงติดมาดวย คนไมรูไมเขาใจ ก็นึกวาอันนั้น
เปนอรรถกถา เปลา!... อันนั้นเปนเรื่องพวงมาในอรรถกถา นี่คน
ไมรู ก็ไปเที่ยวบอกวาอรรถกถาไมนาเชื่อ เลาอะไรตออะไรก็ไมรู
ที่จริงนั่นไมใชอรรถกถา แตเปนเรื่องพวงติดมาในอรรถกถา
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เปนธรรมดาวาพระเถระที่เปนอาจารยสอนบาลีสอนธรรม
ในลังกานั้ น ทานย อมมีความรูเรื่องราว เรื่องเลาขาน ตํานาน
เรื่องประวัติศาสตรมากมาย สืบตอกันมา เมื่อทานอธิบายธรรม
ในพระไตรปฎก ทานอธิบายโดยใชอรรถกถา และมีเรื่องราวอะไร
จะชวยใหเขาใจ และเรียนกันไดดีมีชีวิตชีวา ทานก็นํามาบอกมา
เลา ประกอบคําอธิบายใหเขาใจชัดเจน ก็สืบๆ กันมา
ทีนี้อรรถกถาเดิมที่เปนภาษาบาลีก็สูญไปแลว พระเถระที่
เราเรียกวาพระอรรถกถาจารย มาจากอินเดีย มาแปลอรรถกถา

ที่สืบทอดมาในลังกาเปนภาษาสิงหล เมื่อแปลกลับจากภาษาสิงหล
เปนภาษาบาลี ก็มีเรื่องราวในลังกาติดมามากมายเต็มไปทั่ว
เปนอันวาตองแยกใหเปน คิดงายๆ เรื่องที่พระพุทธเจาตรัส
อยูในพระไตรปฎกตั้งแตพุทธกาลนานไกลโพน จะมีเรื่องในลังกา
ไดอยางไร เรื่องราวของลังกาจะเปนคําอธิบายพระไตรปฎกไปได
อยางไร เรื่องราวในลังกาเยอะแยะไปที่มีในหนังสือหรือคัมภีรที่
บรรจุ อ รรถกถาไว นั้ น เป น ของแถมเพิ่ ม พ ว งติ ด เข า มาเพราะ
พระพุทธศาสนามาเจริญที่นั่นอยูนาน
ย้ําวา อรรถกถาของเดิ มที่ นํามาจากชมพู ทวีป เมื่ อพระ
เถราจารยนํามาอธิบายใหลูกศิษยฟงตอกันมาในลังกาหลาย
รอยป (๗๐๐ ปเศษ) ก็ไดเติบขยายมีเรื่องราวพอกเพิ่มขึ้นมา กวา
พระพุทธโฆสาจารยจะมาแปลจากภาษาสิงหลกลับไปเปนบาลี
ก็ไดเรื่องของลังกาเขาไปรวมอยูดวยมากมายทั่วไปหมด แลว
ทั้งตัวอรรถกถาแทพื้นฐานที่เปนอยางดิกชั่นนารี พรอมดวยอรรถ
สั ง วรรณนา ที่ เ ป น หลั ก เป น แกนของคุ ณ ค า ที่ แ ท และเรื่ อ ง
ประกอบตางๆ ที่เปนของแถมพวงมา ก็เรียกรวมเปนคําเดียววา
อรรถกถา ผูที่ใช เมื่อเขาใจ แยกได ก็จะใชประโยชนไดเต็มๆ
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ทีนี้ อรรถกถาที่อธิบายพระวินัยปฎกทั้งหมดนั้น มีชื่อวา
สมันตปาสาทิกา เมื่อเรียนวินัย สงสัยตรงไหน ก็เอาสมันตปาสาทิกา
มาคนอานคําอธิบายของทาน ดูตั้งแตขั้นของดิกชันนารีไปเลย
ขอบอกไวอีกนิดวา dictionary ของอรรถกถานั้นไมเหมือน
ของชาวบานสมัยนี้ คือดิกชันนารีของชาวบานนั้น เปนอยางที่
ไทยเราเรียกวาพจนานุกรม คือเรียงลําดับคําตามลําดับอักษร
แต ดิ ก ชั น นารี ที่ เ ป น อรรถกถาของบาลี นี้ ท า นเรี ย งตามลํ าดั บ
ขอความในพระไตรปฎก คือพระไตรปฎกดําเนินความไปถึงไหน
ทานก็อธิบายไปตามลําดับอยางนั้น อันนี้ก็ใหเขาใจไวดวย
มีแทรกนิดหนึ่ง คือวา เนื่องจากในวินัยปฎกมีสวนที่เปน
แกนแทๆ คือปาติโมกขที่เราสวดเมื่อกี้ ซึ่งมีเฉพาะตัวสิกขาบท
ท านก็ มี อ รรถกถาที่ ไ ม อ ธิ บ ายวิ นัย ป ฎ กทั้ ง หมดให ยื ด ยาว แต
อธิบายเฉพาะปาติโมกขนี้เทานั้น ก็เปนอีกคัมภีรหนึ่งเรียกวา
กังขาวิตรณี เอาละ ทีนี้ พระวินัยปฎกก็ผานไปไดแลว
ก็สรุปไวเพื่อทบทวนงายวา พระวินัยปฎก มี ๓ คัมภีรใหญ คือ
๑. วิภังค์ แจงสิกขาบทในปาติโมกข แยกเปน
ก) มหาวิภังค์ (ภิกขุวิภังค์) แจงสิกขาบทในภิกขุปาติโมกข (เลม ๑-๒)
แจงสิกขาบทในภิกขุนีปาติโมกข (เลม ๓)
ข) ภิกขุนีวิภังค์
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: ตามที่เรียกขานกันมาในเมืองไทย จําพระวินัยปฎกตามคํายอ (หัวใจ) วา “อา ปา ม จุ ป”
โดยแยกเปน ๑. อาทิกัมม/อาทิกัมมิกะ (ฉบับอักษรพมาเรียก “ปาราชิกปาฬิ”) วาดวยสิกขาบทฝายภิกษุ
ตั้งแตปาราชิกถึงอนิยต 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 ซึ่งในที่นี้คือที่เรียกชื่อเต็ม
วา “พระสุตตันตปิฎก”
พระสุตตันตปฎกนี่ ก็อยางที่บอกเมื่อกี้ เรียกกันสั้นๆ งายๆ
วา “พระสูตร” คือพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา หมายความ
วา พระพุทธเจาเสด็จเดินทางไป ทรงจาริกไป ทรงพบคนนั้นคนนี้
เมื่อเปนโอกาสเหมาะ ก็ทรงแสดงธรรมแกเขา หรือเขาทูลถามขอ
สงสัย หรือบางคนมาเฝาทูลถามเรื่องราวอะไรๆ พระองคก็ทรง
ตอบ ทรงอธิบาย ทรงแสดงธรรมหรือเทศนใหฟง สิ่งที่ทรงเทศน
เนื้อความที่ทรงตอบทรงแสดงคราวนั้นๆ ก็เปนพระสูตรหนึ่งๆ
ทีนี้ พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา ที่เรียกวาพระสูตร
นั้น มีมากเหลือเกิน รวมทั้งหมดไวในพระไตรปฎก (จัดแบบไทย)
ได ๒๕ เลม เรียกวาพระสุตตันตปฎก เปนปฎกที่ใหญที่สุด
พระสุตตันตปฎกนั้น เราก็ตองรูจักวิธีจัดแบง จะไดจํางาย
และใชเปน ที่วามี ๒๕ เลมนี้ ก็จัดแบงเปนนิกาย “นิกาย” แปลวา
ชุ ม นุ ม พวก หมู หรื อ หมวด ในที่ นี้ คื อ ชุ ม นุ ม พระสู ต ร ท า นก็
จัดเปน ๕ ชุมนุม คือ ๕ นิกาย
วิธีจัด คือ พระสูตรที่ยาวๆ ในที่นี้อาจพูดวาที่ยาวมากๆ ก็
เอามารวมไวดวยกัน เปนนิกายหนึ่ง เรียกวา ทีฆนิกาย แปลวา
ชุมนุมพระสูตรที่ยาวๆ หรือขนาดยาว ตอมาพระสูตรที่ยาวปาน
กลาง ไมยาวนัก แตก็ไมสั้น ก็จัดเปนนิกายหนึ่ง เรียกวามัชฌิมนิกาย
แปลวา ชุมนุมพระสูตรที่ยาวปานกลาง หรือพระสูตรขนาดกลาง
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คราวนี้ก็มาถึงลําดับที่ ๓ ปรากฏวาเปนพระสูตรสั้นๆ มี
เรื่องนอย ประเภทนีม้ ีมากมายเหลือเกิน ตองมีวิธีจัดพิเศษ เพื่อให
เปนพวกเปนประเภทอยางเปนระบบ มิฉะนั้นจะเปนพระสูตร
เล็กๆ นอยๆ ทีส่ ุมกันปนเปสับสนคนยากศึกษาลําบาก ยุงไปหมด
ทีนี้ก็มาดูวิธีจัดที่แยบคายของทาน เริ่มดวยกลุมแรก จับ
เอาเปาเอาประเด็นอยางใดอยางหนึ่งขึ้นมาตั้งเปนแกน เชน เอา
บุคคล สถานที่ ขอธรรม หลักการ อันใดอันหนึ่ง อยางใดอยาง
หนึ่ง ตั้งเปนแกน เปนจุดรวมเปนศูนยรวมของเรื่องที่เกี่ยวของ
แลวนําเอาพระสูตรที่เกี่ยวของหรือวาดวยประเด็นนั้นเปานั้น มา
ไวดวยกัน โดยตั้งชื่อรวมวาเกี่ยวกับประเด็นนั้นเปานั้น คําวา
เกี่ยวกับ หรือวาดวยนี้ ภาษาบาลีเรียกวา “สังยุตต” จึงเรียกวา
สังยุตตนิกาย คือชุมนุมพระสูตรที่เปนเรื่องราวเกี่ยวของกับบุคคล
นั้น สิ่งนั้น ที่นั้น หรือธรรมขอนั้นๆ
ยกตัวอยาง เชน พระสูตรที่มีเรื่องราวเกี่ยวของกับปา ก็เอา
มารวมไวดวยกัน เรียกวา วนสังยุตต์ พระสูตรที่มีเรื่องเกี่ยวกับ
มาร ก็รวมไวดวยกัน เรียกวา มารสังยุตต์ พระสูตรที่เกี่ยวกับพระ
เจาปเสนทิโกศล ก็รวมมาตั้งชื่อเรียกวา โกศลสังยุตต์ พระสูตรที่
เกี่ยวกับภิกษุณี ก็เอามารวมไว เรียกวา ภิกขุนีสังยุตต์ พระสูตร
เกี่ยวกับทาวสักกะ คือพระอินทร ก็รวมไว เรียกวา สักกสังยุตต์
พระสูตรที่วาดวยเรื่องกิเลส ก็รวมไวดวยกัน เรียกวา กิเลสสังยุตต์
พระสูตรที่วาดวยเรื่องฌาน ก็รวมไวดวยกัน เรียกวา ฌานสังยุตต์
พระสูตรวาดวยพยาบาท ก็รวมกันไว เรียกวา พยาปาทสังยุตต์
พระสูตรวาดวยโพชฌงค ก็รวมกันไว เรียกวา โพชฌังคสังยุตต์
อยางนี้เปนตน เยอะแยะไปหมด
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๑๙

สังยุตตนิกายนี้มี ๕ เลม นับเปนพระไตรปฎก เลมที่ ๑๕
ถึงเลม ๑๙ เปนอันวาจบสังยุตตนิกาย แตเดี๋ยวทีหลังจะกลับมา
พูดถึงเนื้อในอีกหนอย
เหลื อ จากนี้ พระสู ต รขนาดสั้ น ๆ เล็ ก ๆ น อ ยๆ ยั ง มี อี ก
มากมายนัก จะจัดอยางไร คราวนี้เอาใหม ทานจัดตามตัวเลข
คือตามจํานวนขอธรรม หลักธรรมที่มีธรรมขอยอยขอเดียว ก็เอา
มารวมไวพวกเดียวกัน เปน เอกนิบาต คือหมวด ๑ หลักธรรมที่มี
ธรรม ๒ ขอยอย ก็เอามารวมไวดวยกัน เปนทุกนิบาต (หมวด ๒)
หลักธรรมที่มีธรรม 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 แลวเรียกชื่อรวมทั้งหมดวา อังคุตตรนิกาย
ขอใหสังเกตชื่ อของนิ กายนี้ที่วา “อั งคุตตร” นั้น มาจาก
อังค (องค, หนวย, ขอยอย) + อุตตร (เหนือขึ้นไป, เกิน, เพิ่มขึ้น)
เปน “อังคุตตร” จึงแปลวา เพิ่มขึ้นทีละหนวย หรือเกินขึ้นไปทีละ
ขอ จึงเปนหมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ ฯลฯ ไปเรื่อย อยางที่วา
แลว และดังนั้ น อั งคุตตรนิก าย จึงแปลวา ชุม นุมพระสู ตรที่ มี
ธรรมขอยอยเพิ่มขึ้นทีละหนวย
อังคุตตรนิกายนี้มี ๕ เลม เปนพระไตรปฎก เลม ๒๐ - ๒๔
ขอพูดไวคราวๆ แคพอเห็นรูปเคาเทานี้กอน จะไดเปนเรื่องเบาๆ
เอาเปนอันวาจบอังคุตตรนิกาย แลวจะกลับมาพูดถึงเนื้อในอีกที

๑๙

๒๐

รูจักบานของตัว

ทีนี้ พระสูตรนอยใหญนั้นมากมายอยางยิ่ง แมจะจัดแบง
หมวดหมูแบบตางๆ นํามารวมไวอยางที่วามานั้นแลว ก็ยังมีลน
จากนั้นอีกมากมาย นอกจากพระสูตรอีกมากมายที่มีลักษณะ
พิ เ ศษไม เ ข า ในหมวดหมู ที่ จั ด ไปแล ว ก็ ยั ง มี คั ม ภี ร ต า งๆ ซึ่ ง มี
เนื้อหาสาระจําเพาะของตัวเอง อันนอกเหนือเกณฑที่ใชจัด
มาแลว ทานก็จึงรวมพระสูตรและคัมภีรจําเพาะพิเศษเหลานั้น
มาจัดเปนอีกนิกายหนึ่ง 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 บางคัมภีรก ็สําคัญและลึกซึ้งมาก
เรื่องขุททกนิกายวาไวคราวๆ เทานี้กอน สาระที่ลึกละเอียดกวา
นี้ 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 ชุ ม นุ ม พระสู ต รที่ จั ด รวมกลุ ม ตามเรื่ อ งที่
เนื่องกัน ๕ เลม (เลม ๑๕-๑๙)
๔. อั ง คุ ต ตรนิ ก าย ชุ ม นุ ม พระสู ต รที่ จั ด รวมเป น หมวดๆ
ตามลําดับจํานวนขอธรรม ๕ เลม (เลม ๒๐-๒๔)
๕. ขุททกนิกาย ชุมนุมพระสูตร คาถาภาษิต คําอธิบาย เรื่อง
เบ็ดเตล็ด ที่จัดเขาในสี่นิกายแรกไมได ๙ เลม (เลม ๒๕-๓๓)
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๒๑

ทีฆนิกายเริ่มดวยพรหมชาลสูตร ที่ยากนัก ฝากไว
ทีนี้ก็มาแยกยอยดูลึกเขาไปในพระสุตตันตปฎก ที่วาแบง
เปน ๕ นิกาย ที่โบราณพูดตัวยอวา ที ม สํ อํ ขุ นั้นเปนอยางไร
เริ่มดวย ทีฆนิกาย มีทั้งหมด ๓๔ สูตร จัดแยกเปน ๓ เลม
ดังที่วาแลว ถามีจํานวนประมาณ ๑๐ เรียกวาวรรคหนึ่ง ที่นี่มี
๓๔ สู ต ร จึ งเป น ๓ วรรค บอกแล วว าที ฆ นิ กายนี้ มี พ ระสู ต รที่
ยาวๆ วรรคหนึ่งๆ ไดเลมหนึ่งๆ จึงเปนพระไตรปฎก ๓ เลม คือ
เลม ๙ สีลขันธวรรค มี ๑๓ สูตร
เลม ๑๐ มหาวรรค มี ๑๐ สูตร
เลม ๑๑ ปาฏิกวรรค มี ๑๑ สูตร
ที นี้ ก็ ม าดู เ นื้ อ ใน แต จ ะพู ด เฉพาะจุ ด เด น หรื อ ลั ก ษณะ
สําคัญ พอเปนที่สังเกตไวเทานั้น
พระไตรปฎก เลมที่ ๙ คือ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค มี ๑๓
สูตร เริ่มดวย พรหมชาลสูตร วาดวยทิฏฐิ ๖๒ ซึ่งจะวายากที่สุดก็
ได เปนพระสูตรแรก ตอดวย สามัญญผลสูตร พระสูตรทั้ง ๑๓ นี้
แมจะวาดวยเรื่องตางๆ กัน แตมีเนื้อความสวนหนึ่งตอนหนึ่งที่
รวมกันหรือเหมือนกัน คือแสดงสีลขันธ (กองศีล) ตรัสเรื่องจุลศีล
มัชฌิมศีล มหาศีล จึงรวมกันไวเรียกวา สีลขันธวรรค
ตอไปเลมที่ ๑๐ มี ๑๐ สูตรถวนๆ ครบวรรคพอดี ไมขาดไม
เกิน เรียกชื่อวามหาวรรค เพราะวาพระสูตรในวรรคนี้สวนมากมี
ชื่อนําดวยคําวา “มหา” เชน มหานิทานสูตร ใครไมรูก็คิดวาพระ
สู ต รนี้ ค งมี นิ ท านเรื่ อ งใหญ แต ไ ด บ อกแล ว เมื่ อ กี้ นี้ ว า นิ ท าน
แปลว า การณะ หรื อ ป จ จั ย หรื อ สมุ ทัย นิ ท านจึ ง แปลว าที่ ม า
แปลวาปจจัย หรือเหตุใหเกิด

๒๑

๒๒
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แลวอะไรคือหลักใหญหลักสําคัญในเรื่องเหตุปจจัย ก็คือ
หลักปฏิจจสมุปบาท ดังนั้น มหานิทานสูตรนี้ก็คื อพระสูตรว า
ดวยปฏิจจสมุปบาท ใครอยากรูหลักปฏิจจสมุปบาทเต็มที่ ก็ไป
ศึกษาพระสูตรนี้
มหาปริ นิพพานสู ตร ก็สําคัญ เป นพระสูตรใหญ มาก เล า
เรื่องการปรินิพพานของพระพุทธเจา วาดวยเรื่องราวตอนทาย
ของพุ ท ธกิ จ จนถึ ง พระพุ ท ธเจ า เสด็ จ ดั บ ขั น ธปริ นิ พ พาน เริ่ ม
ตั้ ง แต ว า ในพรรษาสุ ด ท า ย พระพุ ท ธเจ า เสด็ จ ไปจํ า พรรษาที่
เมืองเวสาลี ออกพรรษาแลว ทรงปลงพระชนมายุสังขารที่เวสาลี
นั่ น แหละ ออกจากเวสาลี ก็ เ สด็ จ เดิ น ทางมาตามลํ า ดั บ จน
ปรินิพพานที่กุสินารา
อี ก ตั ว อย า งหนึ่ ง คื อ มหาสติ ปั ฏ ฐานสู ต ร ตรั ส แสดงหลั ก
สติปฏฐาน ที่ถือกันวาสําคัญนัก จะดูหลักนี้ใหเต็มที่ ก็ศึกษาพระ
สูตรนี้แหละ นี่เปนตัวอยาง รวมแลวทั้งหมด ๑๐ สูตร
เลม ๑๑ ก็เปนอีกวรรคหนึ่ง มี ๑๑ สูตร เรียกวา ปาฏิกวรรค
(ของพมาเปน “ปาถิกวคฺค”) เพราะเริ่มตนดวยปาฏิกสูตร ในเลมนี้
วรรคนี้ ก็มีพระสูตรสําคัญที่มีชื่อเสียงมาก เชน อัคคัญญสูตร
อัคคัญญสูตร นั้นวาดวยวิวัฒนาการของโลกและสังคม อัน
เปนการคัดคานแนวคิดของพราหมณ พระสูตรอยางนี้ก็สําคัญ
มาก แตเ ราไมค อ ยใสใ จกั น คื อพราหมณ นั้นถื อ ว า พระพรหม
สรางโลก แตพระพุทธเจาตรัสใหรูวาพระพรหมไมมีที่จะมาสราง
โลกหรอก มันเปนเรื่องของวิวัฒนาการ ที่โลกเกิดมาตามเหตุ
ปจจัยอยางนั้นๆ แลวมีมนุษยเกิดขึ้น แลวก็เกิดเปนสังคม
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มนุษยอยูกันอยางไร หากินกันอยางไร แลวทําใหเกิดการ
ปกครองขึ้นมาเพื่อจัดสรรใหคนอยูกันดี ไมใหแยงชิงเบียดเบียน
กัน เรื่ องก็ เ ป นว า เศรษฐกิ จเป นป จ จั ยเริ่ มต น แล วจึง เกิด การ
ปกครองขึ้นมา สังคมก็วิวัฒนไปจนคนแบงกันไปเปนอาชีพตางๆ
มีความรูความชํานาญตางๆ เปนเหลาเปนพวกที่พราหมณเอา
ไปบัญญัติ เรียกวาเปนวรรณะ ๔
รวมความวา พระพุทธศาสนาบอกวา โลกนี้สังคมมนุษยนี้
ไมใชเปนเรื่องของพระพรหมสราง แตเปนเรื่องของวิวัฒนาการ
ไปตามเหตุปจจัย นี่เรียกวาอัคคัญญสูตร
ตอไปที่สําคัญอีกพระสูตรหนึ่ง คือ จักกวัตติสูตร วาดวยพระ
เจ า จั ก รพรรดิ คื อ ผู ป กครองที่ ย อดเยี่ ย ม เป น อุ ด มคติ เป น
ผูปกครองที่ไมตองใชอํานาจบังคับลงโทษ แตปกครองใหคนอยู
กั น ร ม เย็ น เป น สุ ข ให เ ขาอยู ดี กิ น ดี มี ค วามพรั่ ง พร อ ม ไม ต อ ง
เบียดเบียนกัน ใหเปนสังคมที่อยูดีมีความสุข
ในจักกวัตติสูตรนี่แหละ ที่เรามีหลักการปกครองสําคัญยิ่ง
ยอด ชุดที่เรียกวา จักรวรรดิวัตร ๑๒ ประการ
แลวก็มีพระสูตรที่แสดงหลักธรรมสําคัญมาก คือ สิงคาลก
สูตร ซึ่งเปนตนแหลงของคิหิปฏิบัติ วาดวยหลักการดําเนินชีวิต
ของชาวบ า น ว า จะเป น อยู อ ย า งไร อยู ร ว มสั ง คมกั น อย า งไร
ปฏิบัติตอกันอยางไร ใหพนความชั่วรายเสียหาย มีความดีงาม มี
ความสงบสุขดวยกัน จนถึงหลักทิศ ๖ จบลงดวยสังคหวัตถุ ๔
สิงคาลกสูตรนี้ เราไม ใส ใจ ไมเอาเรื่องกั นเลย ทั้งที่ เป น
“คิหิวินัย” คือวินัยของคฤหัสถ ซึ่งชาวบานชาวพุทธจะตองปฏิบัติ
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ชาวพุ ทธเมื องไทย พอเอาพระสูต รเหล านี้ มาตรวจสอบ
แลวลาหลังมาก แครูจักก็ไมได ยังไกลธรรมลิบลับ ตองวาแรงๆ
เผื่อจะไดเอาใจใสกันขึ้นบาง
ทีนี้ตอไป พระสูตรที่นารูอีกสูตรหนึ่งคือ สังคีติสูตร ซึ่งพระ
สารี บุ ต รได แ สดงต อ พระพั ก ตร ข องพระพุ ท ธเจ า คื อ วั น นั้ น
พระพุทธเจาเสด็จไปประทับบําเพ็ญพุทธกิจแลว ตอนค่ําทรงพัก
เอนพระกาย ทรงมอบหมายให พ ระสารี บุ ต รแสดงธรรมให
พระสงฆ ฟ ง พระสารี บุ ต รก็ แ สดงสั ง คี ติ สู ต รนี้ โดยแสดงการ
สังคายนาเปนตัวอยาง ถือวาสังคีติสูตรนี้เปนตนแบบของการ
สังคายนา คือทานประมวลธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวมา
จัดเปนหมวดๆ วาไปตามลําดับตั้งแตหมวด ๑ จนถึงหมวด ๑๐
ตอจากนั้น ทายสุดก็คือ ทสุตตรสูตร ซึ่งก็พระสารีบุตรอีก
นั่นแหละแสดงไว เปนการรวบรวมธรรมมาแสดงไวอีกแนวหนึ่ง
ตามลําดับหมวด จนถึงหมวด ๑๐ อีกชุดหนึ่ง
เปนอันวา ครบแลว ๑๑ สูตร แคแสดงตัวอยางไว ก็จบพระ
ไตรปฎกเลม ๑๑ แลวก็จบทีฆนิกาย ๓ เลม รวมหมด ๓๔ สูตร
ทีนี้ ทั้งหมดนี้ ใครอยากรู จะศึกษาพระสูตรในทีฆนิกาย
แตอานแลวแปลบาลีไมคอยออก ไมคอยเขาใจ จะคนอรรถกถา
ตั้งแตใหเปนดิกชันนารีเปนตนไป ก็พึงทราบวา อรรถกถาสําหรับ
ทีฆนิกายนี่ มีชื่อวา สุมังคลวิลาสินี มี ๓ เลม สําหรับแตละวรรค
ก็ไปหาอรรถกถานั้น แลวก็เอามาเปนหนังสือประกอบใน
การแปลพระไตรปฎก ในสวนของทีฆนิกายนี้ ก็จะแกปญหาพอ
หายติดขัด เอาเปนอันจบทีฆนิกายคราวๆ เทานี้
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มัชฌิมนิกายใหญมาก แครูจักไว
ถัดจากทีฆนิกายก็ไปถึง มัชฌิมนิกาย ที่วาเปนชุมนุมพระ
สูตรซึ่งมีความยาวปานกลาง มีทั้งหมด ๑๕๒ สูตร เมื่อกี้นี้ ทีฆ
นิกาย ๓๔ สูตร จัดได ๓ เลม คราวนี้ 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 ทีนี้เวลาตั้งชื่อ จะเรียกอยางไรดี
จํานวน ๕๐ นับเปนหมวด ๕๐ หรือชุด ๕๐ นี่ภาษาบาลี
เรียกวา “ปณณาสก” ก็คือหมวดละ ๕ วรรค เมื่อจัดมัชฌิมนิกาย
เปน ๓ เลม ก็ไดเลมละปณณาสก คือเลมละ ๕ วรรค
มี ค วามรู ป ระกอบว า ในภาษาไทยสมั ย เก า เขานั บ
ข า วเปลื อ ก ๑๐๐ ถั ง เป น เกวี ย นหนึ่ ง ที นี้ ถ า ข า วเปลื อ กครึ่ ง
เกวียนคือ ๕๐ ถัง เขาเรียกวาบั้น ฉะนั้นก็นับ ๕๐ ถัง เปนบั้นหนึ่ง
พอจะแปลปณณาสกเปนภาษาไทย ทานก็เลยเรียกจํานวน ๕๐
เปนบั้นหนึ่ง มัชฌิมนิกายที่มี ๓ ปณณาสก ก็จึงเปน ๓ บั้น
พอจัดเลมได ๓ เลม คือ ๓ ปณณาสก ก็ตั้งชื่อได วาดังนี้
เลม ๑๒ มูลปัณณาสก์ บั้นตน มี ๕๐ สูตร
เลม ๑๓ มัชฌิมปัณณาสก์ บั้นกลาง มี ๕๐ สูตร
เลม ๑๔ อุปริปัณณาสก์ บั้นปลาย มี ๕๒ สูตร
ในมัชฌิมนิกายนี้ ก็มีพระสูตรสําคัญๆ มากมาย เชนมีสติ
ปฏฐานสูตรอีก ในทีฆนิกายก็มีมหาสติปฏฐานสูตร ในมัชฌิม
นิกายก็มี แตตัด “มหา” ออก เหลือแควาสติปฏฐานสูตร พระสูตร
ที่มากมายในนิกายนี้ ๓ ปณณาสก ๑๕๒ สูตร ขอผานไปกอน
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เปนอันไดพอเห็นรูปเคาแลว พระสูตรในมัชฌิมนิกาย เลม
๑๒-๑๓-๑๔ ที นี้ ในเวลาที่ ศึ ก ษา ๑๕๒ สูต รนี้ ถ าบาลี ย าก ก็
คนหาคําอธิบายในอรรถกถา ที่ชื่อวา ปปญจสูทนี ซึ่งมี ๔ เลม
(มูลปณณาสก คือบั้นตน มีอรรถกถาใหญมาก แบงเปน ๒ ภาค)

สังยุตตนิกายมากดวยธรรมจําพวกสภาวะ-เจริญปญญา
ทีนี้ก็ถึงนิกายที่ ๓ คือ สังยุตตนิกาย ซึ่งเปนชุมนุมพระสูตร
ขนาดสั้นๆ หรือเล็กๆ นอยๆ ที่จัดรวมเขาเปนกลุมๆ ตามเรื่องที่
เนื่องกัน โดยมีประเด็นความ มีหลักธรรมขอธรรม มีบุคคล มี
สถานที่ มีเรื่องราวอยางใดอยางหนึ่ง เปนศูนยรวมความเกี่ยวของ
จัดเปนสังยุตตหนึ่งๆ ดังที่อธิบายและยกตัวอยางใหดูแลว
ที่วาพระสูตรในนิกายนี้ เปนขนาดสั้นๆ เล็กๆ นอยๆ จะ
เห็นชัดเมื่อเทียบกับนิกายกอนๆ เมื่อกี้วาทีฆนิกาย มี ๓๔ สูตร
มัชฌิมนิกายมี ๑๕๒ สูตร แตสังยุตตนิกายนี้มีถึง ๗,๗๖๒ สูตร
บางสูตร ๒-๓ หนา บางสูตรหนาหนึ่ง บางสูตรอาจจะแคครึ่งหนา
แมจะมากถึง ๗,๗๖๒ สูตร แตดวยวิธีจัดรวมเปนสังยุตตๆ

ตามหัวเรื่องหัวขอที่เปนแกน ก็ทําใหเปนระบบ ไมวุนวายสับสน คือ
จาก ๗,๗๖๒ สูตร ก็รวมเปน ๕๖ สังยุตต จาก ๕๖ สังยุตต ก็เทากับ
๕ วรรค พอเปน ๕ วรรค ก็จัดได ๕ เลม นี่คือลงตัว จึงเปนดังนี้
เลม ๑๕ สคาถวรรค วรรคที่มีคาถาภาษิต
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
เลมนี้มีลักษณะสําคัญคือเปนเรื่องที่มีคาถา โดยที่วาแตละสูตร
เริ่มดวยความรอยแกวนําเล็กนอย แลวก็มีคาถาทูลถาม คาถาที่
ตรัสตอบ ตรัสสอน คาถาที่เปนคําแนะนําตักเตือน มีเรื่องราว
และหลักธรรมหลากหลายตามสถานการณ โดยมีบุคคล สถานที่
วัต ถุ ต างๆ เกี่ ย วข อ งอยู ใ นเรื่ อ ง เช น ภิ ก ษุ ภิ ก ษุ ณี พระพรหม
พราหมณ พระเจาโกศล เดียรถีย ปา ฝน เทวบุตร มาร เปนตน
จัดเปนกลุมตามเรื่องที่เกี่ยวของ มี ๑๑ สังยุตต
จะสังเกตเห็นวา คาถาพุทธภาษิตที่เราทองกันจํานวนมาก
อยูในสคาถวรรคนี้ (พมาเรียกวา “สคาถาวรรค”) ซึ่งเปนวรรคที่มี
คาถา เปนเลมแรกของสังยุตตนิกาย เปนเลมที่ ๑๕ ของพระไตรปฎก
ตอไปเลม ๑๖ ชื่อนิทานวรรค มี ๑๐ สังยุตตนะ ไมใช ๑๐
สูตร ทําไมชื่อนิทานวรรค เมื่อกี้บอกแลว “นิทาน” แปลวา เหตุ
ปจจัย ก็คือพระไตรปฎกเลม ๑๖ นี้ วาดวยเรื่องปฏิจจสมุปบาท
ใครอยากคนเรื่องปฏิจจสมุปบาท ก็มาดูในเลมนี้ เมื่อกี้นี้ เรื่อง
ปฏิจจสมุปบาท มีในมหานิทานสูตร ในมหาวรรค แหงทีฆนิกาย
แลว เปนพระสูตรใหญมาก แตที่นี่เปนชื่อทั้งวรรคเลย คือเลม
๑๖ นี้ วาดวยนิทาน คือเหตุปจจัย ไดแกปฏิจจสมุปบาท แตก็เปน
หลักอยูครึ่งเลม ตอจากนั้นก็มีเรื่องอื่นๆ ตามมา เชน เรื่องธาตุ
การบรรลุธรรม สังสารวัฏ ลาภสักการะ เปนอันจบเลม ๑๖
เลม ๑๗ ขันธวารวรรค (พมาเรียกสั้นแค “ขันธวรรค”) ชื่อ
บอกอยูแลว คือวาดวยขันธ ๕ เปนหลัก ตรัสถึงขันธ ๕ ในแงมุม
ตางๆ แตก็มีเรื่องเบ็ดเตล็ด รวมทั้งเรื่องสมาธิ และทิฏฐิตางๆ
ปะปนอยูบาง
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เลม ๑๘ สฬายตนวรรค วาดวยอายตนะ ๖ คือ ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตามแนวไตรลักษณ วา
ไปเกือบครึ่งเลม แลวก็มีเรื่องอื่นมาประกอบเสริม เชนเรื่องเบญจ
ศีล ขอปฏิบัติใหถึงอสังขตะ อันตคาหิกทิฏฐิ
ตอไปสุดทาย เลม ๑๙ มหาวารวรรค เลมนี้สมตามชื่อ เปน
เลมใหญหนามาก วาดวยธรรมที่เปนหลักใหญหลักสําคัญ คือ
โพธิปกขิยธรรม ๓๗ แตทานไมไดเรียงลําดับอยางปกติทั่วไป
ตรงนี้ นาสังเกตไว โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ตามปกติเรียงตาม
จํานวนนอยขึ้นไป เปน สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อินทรีย ๕
พละ ๕ โพชฌงค ๗ จบที่มรรคมีองค ๘
แตในมหาวารวรรคของทานนี้ เริ่มจากมรรคมีองค ๘ กอน
แลวจึงโพชฌงค ๗ ตามดวยหมวดอื่นๆ เปน มคฺคสํยุตฺต โพชฌงฺคสํยุตฺต สติปฏฺฐานสํยุตฺต อินฺทฺริยสํยุตฺต สมฺมปฺปธานสํยุตฺต พลสํยุตฺต
อิทฺธิปาทสํยุตฺต และเรื่องอะไรๆ ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติ อยาง
พวกกิเลส เชน นิวรณ สังโยชน ก็กลาวถึงไวในตอนนั้นๆ จากนั้น
ก็มีหลักอื่นที่เกี่ยวของ เชน ฌาน อานาปาน ไปถึงองคคุณของ

พระโสดาบัน และอานิสงสของการบรรลุโสดาปตติผล ลงที่อริยสัจจ
รวมทั้งธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก็มีที่นี่ดวย จัดเปน ๑๒ สังยุตต
พึงสังเกตวา คัมภีรนี้เริ่มตนดวยการย้ําความสําคัญของ

ความมีกัลยาณมิตร เปนจุดเริ่มนําเขาสูมรรค คือ กอนจะเขาสูมรรค
พระพุ ทธเจ า ตรั สหลั กแสงอรุ ณ ๗ ประการ ที่ นําหน า มรรค มี
กัลยาณมิตรเปนขอแรก พระสูตรในเลม ๑๙ มหาวารวรรคนี้ เปน
พระสูตรภาคปฏิบัติ โดยใหมีกัลยาณมิตรเปนตนมาเปนทัพหนา
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๒๙

ดูเคาโครงทั่วไป สังยุตตนิกายเริ่มดวยเลม ๑๕ สคาถวรรค
เปนคาถา เปนภาษิตคําตอบคําสอนคําแนะนําคําตักเตือนแสดง
หลักธรรมทั่วไปหลากหลาย จะถือวาเปนการเตรียมตัวคนผูปฏิบัติ
ใหพรอมไวก็ได จากนั้นเลม ๑๖ นิทานวรรค เรื่องปฏิจจสมุปบาท
เลม ๑๗ ขันธวารวรรค วาดวยขันธ ๕ เลม ๑๘ สฬายตนวรรค วา
ดวยอายตนะ ๖ ลวนแตสภาวธรรม เปนเรื่องของธรรมชาติ พอ
เลม ๑๙ มหาวารวรรค วาดวยโพธิปกขิยธรรม ก็ถึงภาคปฏิบัติ
ธรรมที่เราปฏิบัติทั้งหมด ไมวาจะสติปฏฐานและอะไรๆ ก็อยูในนี้
หมด ฉะนั้นเลม ๑๙ นี้จึงสําคัญมาก แตทานก็มิใชวาขึ้นมาก็เขา
โพธิปกขิยธรรมทันที แตทานเริ่มดวยแสงอรุณ ๗ ที่เปนนิมิตของ
การที่มรรคจะเกิดขึ้นกอน โดยตองไปเริ่มตั้งแตมีกัลยาณมิตร
แลวเอาความไมประมาทมาคุมทาย และรูจักใชโยนิโสมนสิการ
ในเวลาศึกษาสังยุตตนิกายนี้ ถาบาลียาก ก็คนความหมายหา
คําอธิบายในอรรถกถาที่ชื่อวา สารัตถปกาสินี เปนอันพอกันแคนี้

อังคุตตรนิกายมีธรรมทุกระดับ-งายยากหลากหลาย
จากนี้ก็ตอไปนิกายที่ ๔ ชื่อวา อังคุตตรนิกาย คือชุมนุม
พระสูตรที่เพิ่มขึ้นทีละหนวย โดยจัดเปนหมวดๆ เริ่มแตเอกนิบาต
คือธรรมหมวดหนึ่ง ไปจนถึงเอกาทสกนิบาต คือธรรมหมวด ๑๑
ไดบอกแลววาอังคุตตรนิกายนี้มีพระสูตรสั้นๆ เล็กๆ นอยๆ
มากมาย ถึง ๙,๕๕๗ สูตร คือเกือบถึงหมื่น ทานใชวิธีจัดตาม
จํานวน คือ พระสูตรที่มีจํานวนขอธรรมเทากัน ก็เอามารวมไว
ดวยกัน เรียงตามตัวเลข เปนหมวดหนึ่ง หมวดสอง ฯลฯ คําวา
“หมวด” เรียกวา นิบาต (แปลวาที่รวม) หมวดคือที่รวมของพระ
สูตรที่มีจํานวนขอธรรมแคหนึ่ง ก็เปนเอกนิบาต

๒๙

๓๐

รูจักบานของตัว

ในหมวดหนึ่งนี้ก็เชนที่ตรัสถึงธรรมเอก ในแงนั้นในแงนี้วา
“นาหํ ภิกฺขเว อญฺญํ เอกธมฺมํปิ สมนุปสฺสามิ...” เราไมเห็นธรรมอื่น
แมสักอยาง ที่จะเปนอยางนั้นๆ เทากับธรรมนั้น เทากับธรรมนี้...
ตรัสไวในทางดี ก็มาก เชน เทามีกัลยาณมิตร เทาโยนิโสมนสิการ
ในทางราย ก็ไมนอย เชน เทาความเกียจคราน ความเมาอาหาร
เรื่ อ งเอตทั ค คะก็ มี ที่นี่ พระพุ ท ธเจ าตรั ส ยกย อ งไว ภิ ก ษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา องคนี้เปนยอดทางนั้น คนนั้นเปนยอด
ทางนี้ นี่อยูในหมวด ๑ คือเอกนิบาตทั้งนั้น (ของพมา=เอกกนิปาต)
พอจบหมวด ๑ ก็ ไ ปหมวด ๒ เรี ย กว าทุ ก นิ บาต แล ว ไป
หมวด ๓ เปนติกนิบาต เพิ่มไปเรื่อยตามลําดับ จนจบที่หมวด
๑๑ คือเอกาทสกนิบาต ทีนี้ก็มาเรียงเลมใหดู 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 พระสูตรในอังคุตตรนิกายนี้ ที่วาเปนสูตรสั้นๆ
เล็กๆ คลายกับในสังยุตตนิกาย แตมีลักษณะแปลกออกไป ใน
สังยุตตนิกายนั้น ตอนแรกเปนเรื่องสภาวธรรมไปตลอด จบแลว
ตอดวยธรรมภาคปฏิบัติ เปนเรื่องหลักๆ เปนแนวเปนระดับเปน
ระบบ แตที่อังคุตตรนิกายนี้ วาตามตัวเลข ธรรมหลากหลายปน
คละกันไป ไมเปนระดับ ธรรมของพระ ธรรมของชาวบาน ตั้ง
แตทิฏฐธัมมิกัตถถึงปรมัตถ กระจายแทรกสลับกันไปตามจํานวน
ธรรมในอังคุตตรนิกายนี้จึงหลากหลายอยางยิ่ง หาไดทุกอยาง

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๑

แต มิ ใ ช วาท า นจะจั ด เรื่ อ ยเป อ ย ท า นก็ ร วมไว เ ป น ระบบ
เทาที่เปนไปได แตเมื่อวาตามตัวเลข ธรรมยอมหลากหลายไป
เอง อย า งในเล ม ๒๐ ต อ จากเอกนิ บ าต-หมวดหนึ่ ง ก็ เ ป นทุ ก
นิบาต-หมวด ๒ แลวก็ติกนิบาต-หมวด ๓ เรื่องความสุข ๒ อยาง
ทานก็รวมมาเรียงไวดวยกันตอกันถึง ๑๓ ชุด เรื่องคนพาล ๒
แบบ กับบัณฑิต ๒ แบบ ทานก็รวมมาไวเรียงอยูเขาชุดเขาหมวด
ตอกันถึง ๑๐ คู อยางนี้เปนตน แตเรื่องอกุศลมูล ๓ กุศลมูล ๓
จบแลว ก็ตอดวยเรื่องอุโบสถ ๓ แบบ ซึ่งเปนเรื่องตางแนวกัน
เลม ๒๑ รวมธรรมหมวด ๔ นี่ก็มากมาย จะเปนหลักเรื่อง
จั ก ร ๔ เรื่ อ งบริ ษั ท ๔ บุ ค คล ๔ ปฏิ สั ม ภิ ท า ๔ มหาปเทส ๔
วิปลาส ๔ ปญญาวุฒิธรรม ๔ อริยวงศ ๔ ฯลฯ ก็หาในเลมนี้ได
ทั้ ง นั้ น ไปเล ม ๒๒ จะดู ธรรมขั น ธ 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
เจออย า ง กั ล ยาณมิ ต รธรรม ๗ ประการ ภรรยา ๗ ประเภท
อนุสัย ๗ ขอ อปริหานิยธรรม ๗ โลกธรรม ๘ อาฆาตวัตถุ ๙ ฯลฯ
จนไปจบที่เลม ๒๔ ทสก-เอกาทสกนิบาต (หมวด ๑๐–๑๑) ก็เจอ
อาฆาตวั ต ถุ ๑๐ อี ก แล ว ก็ น าถกรณธรรม ๑๐ กถาวั ต ถุ ๑๐
สังโยชน ๑๐ กุศลศีลมีอานิสงส ๑๑ เปนตน จบพระไตรปฎกเลม
๒๔ ก็จบอังคุตตรนิกายที่วามี ๙,๕๕๗ สูตร
ทีนี้ตองการคูมือศึกษา จะไดคนดิกชันนารีได และมีอัตถ
สังวรรณนาดวย ก็หาอรรถกถาที่ชื่อวา มโนรถปูรณี

๓๑

๓๒

รูจักบานของตัว

ขุททกนิกาย คัมภีรปลีกยอย ที่บางเรื่องยิ่งใหญ
ตอไปสุดทายของพระสูตร คือ ขุททกนิกาย เมื่อกี้บอกวา
มีถึง ๑๕ คัมภีรยอย จัดได ๙ เลม ที่วาปลีกยอยเล็กนอยเบ็ดเตล็ด
กลายเปนวามีปริมาณมากกวานิกายที่วาใหญๆ และในแงสาระ
ก็มีพระสูตรมากหลายและบางคัมภีรที่สําคัญมาก
กอนเลาอะไรๆ ขอใหดูชื่อ ๑๕ คัมภีรยอย ใน ๙ เลม ดังนี้
๒๕ 01 ขุททกปาฐะ (บทสวดยอยๆ เชน รตนสูตร มงคลสูตร เมตตสูตร)
02 ธรรมบท (คาถาธรรมบท ๔๒๓ คาถา)
03 อุทาน
(พุทธอุทานคาถา ๘๐ สูตร)
04 อิติวุตตกะ (พระสูตร ๑๑๒ สูตร ที่เชื่อมความวา อิติ วุจฺจติ)
05 สุตตนิบาต (พระสูตรชุดพิเศษ ซึ่งเปนคาถาลวน ๗๑ สูตร)
๒๖ 06 วิมานวัตถุ (เทวดาอยูวิมาน เลาการทําดีในอดีต ๘๕ เรื่อง)
07
08
09
10

เปตวัตถุ
เถรคาถา
เถรีคาถา

(เปรตเลากรรมชั่วในอดีตของตน ๕๑ เรื่อง)
(คาถาของพระอรหันตเถระ ๒๖๔ รูป)
(คาถาของพระอรหันตเถรี ๗๓ รูป)
๒๗ 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 เรื่องชี้ตัวอยางการบําเพ็ญบารมี)
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๓๓

ในรายชื่อ ๑๕ คัมภีรยอย ที่ไดอธิบายประกอบไวนั้น แค
พอไดเคา อาจจะดีสําหรับใชในการทบทวน ในที่นี้จึงจะบอกเลา
ใหชัดขึ้นอีกหนอย
พระไตรปฎก เลม ๒๕ ที่เปนเลมแรกของขุททกนิกาย มี
คัมภีรยอยรวมอยูถึง ๕ อยาง และพอจะพูดไดวาเลมแรกนี้ มี
เนื้อหาสาระที่สําคัญควรศึกษามากที่สุดในขุททกนิกาย
คัมภีรยอยเรื่องแรกของขุททกนิกาย และของเลม ๒๕ นี้
เล็กจริงๆ เล็กที่สุด สมชื่อที่เรียกวา ขุททกปาฐะ แปลวา บทสวด
เล็กๆ นอยๆ แตก็ถือไดวาสําคัญไมนอย เพราะหลายบทในนั้น
เราไดนับถือใชสวดกันมาเปนบทหลักบทประจําเลยทีเดียว ที่เดน
คือ มงคลสูตร และรตนสูตร แลวก็กรณียเมตตสูตร แคนี้ก็พูดได
ว า เล็ ก น อ ยในขนาด แต สํ า คั ญ มากในสาระ รวมทั้ ง หมดเป น
คัมภีรเล็กนิดเดียว กินเนื้อที่หนังสือแค ๑๔ หนาเทานั้นเอง
ต อ จากนั้ น ก็ เ ป น คั ม ภี ร ธ รรมบท ซึ่ ง เป น คาถาล ว น รวม
ทั้งหมดมี ๔๒๓ คาถา จัดเปน ๒๖ วรรค กินเนื้อที่ในหนังสือแค
๕๘ หนาเทานั้นเอง แตเปนหลักคําสอนที่สําคัญนัก นิยมนํามา
ทองเปนพุทธภาษิตกันมาก ตัวพระธรรมบทเองเปนคาถามีแคนี้
แหละ แตพระเถราจารยไดรจนาอรรถกถาขึ้นมาอธิบาย โดยเลา
เรื่องราวอันเปนที่มาที่ไปไวใหดวย เกิดเปนคัมภีรอรรถกถาถึง ๘
ภาค และในเมืองไทย ไดกําหนดใหพระเณรเอามาเปนแบบเรียน
ภาษาบาลี จะไดเปนเปรียญ เปนมหา ๓ ประโยค ก็ตองไดผาน
ธัมมปทัฏฐกถา คืออรรถกถาธรรมบทนี้
เปนอันวาธรรมบท ๔๒๓ คาถา ทานรวมไวดวยในเลม ๒๕
เปนลําดับ ๒ ตอจากขุททกปาฐะ

๓๓

๓๔

รูจักบานของตัว

ตอไปลําดับที่ ๓ คือ อุทาน ที่วาอุทานนี้ ก็คือพระอุทาน
คาถาของพระพุทธเจา
คําวา “อุทาน” นี่เปนคําพระ ไมไดหมายความวาเปนการ
อุทานตกใจเหมือนอยางที่คนไทยเขาใจหรือใชกัน แต “อุทาน”
แปลวา วาจาหรือถอยคําที่เปลงออกมาดวยความเบิกบานใจ
หรื อ ด ว ยป ติ มี ค วามอิ่ ม ใจ คื อ เมื่ อ พระพุ ท ธเจ า ทรงประสบ
เหตุการณ หรือประทับอยูในโอกาสในสถานการณใด ทรงเบิก
บานพระทัย มีพระดําริทางธรรม ก็ทรงเปลงพระอุทานเปนคาถา
ซึ่งลวนแตเปนคาถาธรรม หรือเปนคติธรรมทั้งนั้น
ตัวพระอุทานนั้นเปนคาถา แตในคัมภีร กอนจะถึงคาถา ก็
เริ่ ม ต น โดยมี ค วามร อ ยแก ว เล า เรื่ อ งที่ เ ป น มา หรื อ ที่ เ ป น เหตุ
ปรารภใหทรงเปลงอุทานเปนพระคาถานั้นๆ อาจเปนคาถาเดียว
ก็ได แตบางทีก็หลายคาถา รวมทั้งความรอยแกวนําเรื่อง และ
พระคาถาอุทานนั้น นับเปนอุทานหนึ่ง รวมแลวทั้งหมดมี ๘๐
อุทาน ก็เปนอันวาไดอีกคัมภีรหนึ่ง เปนลําดับที่ ๓ ในเลม ๒๕ นี้
กินเนื้อที่ ๑๕๗ หนา
พึงสังเกตวา พระพุทธอุทาน ๓ คาถาแรกของคัมภีรนี้ เปน
ปฐมพุทธพจน ซึ่งทรงเปลงครั้งแรกเมื่อตรัสรูใหมๆ ยังประทับนั่ง
ในรมโพธิพฤกษ ทายสัปดาหที่ทรงเสวยวิมุตติสุข เปนคาถาซึ่ง
บอกวาพระพุทธเจาตรัสรูอะไร ตรัสกอนเสด็จออกประกาศธรรม
ประดิษฐานพระพุทธศาสนา และเปนคาถาชุดเดียวกับที่ในพระ
วินัยปฎกยกขึ้นเปนคําเริ่มตนดําเนินเรื่องของมหาขันธกะ
ตอจากอุทาน ก็มีพระสูตรหมวดหนึ่ง เรียกวา อิติวุตตกะ
ซึ่งมีไมนอยนัก ถึ ง ๑๑๒ สูตร เป นพระสูตรที่มีลักษณะพิเศษ
ตางจากพระสูตรทั้งหลายทั่วไป
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นี่ก็คือวา ตามปกตินั้น พระสูตรทั้งหลายนี่ เราบอกวาพระ
อานนททรงจําไว แลวทานเอามาสาธยายถายทอด และในเวลา
ถายทอดนั้น ทานขึ้นคํากลาวนํากอนวา “เอวมฺเม สุตํ ฯ เอกํ สมยํ
ภควา...” พูดงายๆ คือขึ้นวา “เอวมฺเม สุตํ” แตพระสูตรในอิติวุตตกะ
นี้ ไมไดมาจากพระอานนท และก็ไมไดเริ่มดวย “เอวมฺเม สุตํ” แต
เริ่มตนวา “วุตฺตํ เหตํ ภควตา วุตฺตมรหตาติ เม สุต”
ทําไมเปนอยางนั้น ตอบวา เพราะทานผูทรงจํานํามาถาย
ทอดในกรณีนี้มิใชพระอานนท แตเปนอุบาสิกาชื่อวาขุชชุตตรา
ทานขุชชุตตรานี้เปนอริยสาวิกา เปนอุบาสิกาผูเอตทัคคะ
ดานเปนพหูสูต ทานทรงจําพระสูตร ๑๑๒ สูตร ที่เรียกวาอิติวุตตกะ
นี้ไว แลวถายทอดตอแกพระภิกษุณี ซึ่งถายทอดตอแกพระภิกษุ
แลวพระอานนทก็วิสัชนาแกที่ประชุมสงฆในการสังคายนาครั้งที่
๑ โดยรักษาถอยคําของทานอุบาสิกาไว ในคัมภีรนี้มีหลายพระ
สูต รที่ ทรงสาระสํ าคั ญ ดี ๆ เช น เรื่ องบุ ญ กิ ริย าวั ตถุ ๓ ก็ อ ยู ที่นี่
เรื่องนิพพาน ๒ (สอุปาทิเสสนิพพาน-อนุปาทิเสสนิพพาน) ก็อยูในนี้
จบอิติวุตตกะแลวก็ยังไมครบเลม ยังตอทายดวยพระสูตร
อีกหมวดหนึ่งชื่อ สุตตนิบาต แปลวาที่รวมพระสูตร มี ๗๑ สูตร
ซึ่งแทบจะเปนคาถาลวน มีเพียงบางสูตรที่มีความรอยแกวนํานิด
หนึ่ง นอกนั้นเปนคาถาลวน เปนพระสูตรที่ยากมาก ทั้งถอยคํา
และเนื้อความ พระสูตรสําคัญชุดที่เรียกวาโสฬสปญหา ก็อยูในนี้
เรื่องหนึ่งซึ่งแสดงถึงความสําคัญของสุตตนิบาตนี้ ก็คือ
เปนคัมภีรที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรไดรจนาคําอธิบายไวเปน
พิเศษโดยจําเพาะ เรียกวา มหานิทเทส และจูฬนิทเทส ซึ่งเปน
คัมภีรใหญ ๒ เลมหนาๆ รวมอยูในขุททกนิกายนี้ดวย
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จบสุ ต ตนิ บ าต ก็ ค รบเล ม แรกของขุ ท ทกนิ ก าย เป น
พระไตรปฎก เลม ๒๕ ซึ่งมี ๕ คัมภีร ทวนอีกทีวา ขุททกปาฐะ
ธรรมบท อุทาน อิติวุตตกะ สุตตนิบาต
พึงทราบวา ๕ คัมภีร ในเลม ๒๕ นี้มิใชมีอรรถกถาเดียวกัน
แต แ ยกออกไป ขุ ท ทกปาฐะ มี อ รรถกถาชื่ อ ว า ปรมั ต ถโชติ ก า
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 ทั้งเลมนี้เปนคาถาลวน
เลยทีเดียว ประกอบดวย ๔ คัมภีรยอย คือ
๑. วิมานวัตถุ “เรื่องวิมาน” คือเรื่องของเทพบุตรเทพธิดาที่
เลาเรื่องของตัววาไดทําบุญอะไรมา จึงไดมาเกิดอยางนั้น พรอม
ทั้งเลาประสบการณ ความคิดเห็น และสอนคติธรรมไปดวย บาง
ทีก็อางพุทธพจน นําความในพระสูตรมาอางบาง กลาวคําของ
ตัวเองที่เอาธรรมมากลั่นกรองเรียบเรียงขึ้นใหมบาง รวมแลวมี
๘๕ เรื่อง ก็จบวิมานวัตถุ เรื่องวิมานของพวกเทพบุตรเทพธิดา
๒. เปตวัตถุ “เรื่องเปรต” ทีนี้ไปตรงขามเลย คือพวกที่ทํา
ชั่วไวมาเกิดเปนเปรตเสวยทุกขเวทนา ก็เลาเรื่องไมดีของตัวเอง
แลวก็กลาวคติธรรมไวใหคนไดแบบอยางแนวทางวา อยาทํ า
อยางฉันนะ อะไรทํานองนี้ ก็เปนคาถาลวนๆ อีก มี ๕๑ เรื่อง ก็จบ
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๓. เถรคาถา “คาถาของพระเถระ” ไดแก คาถาของพระ
อรหันตเถระ ที่กลาวแสดงความรูสึกสงบประณีตในการบรรลุ
ธรรม เกิดความเบิกบานใจ มีปติสุข บางทีก็นําหลักธรรมตาม
พุ ท ธพจน ม ากล าว บางที ก็ เ ป น คาถาที่ ท า นกล า วเอง เป น คติ
ธรรม เปนคําสอน หรือแสดงความรูสึกที่ดีงาม ความปลื้มปติเบิก
บาน สงบเย็นชื่นใจสดชื่นแจมใส ในบรรยากาศที่สงบวิเวก หรือ
ชื่นชมธรรมชาติสิ่งแวดลอมที่สะอาดงามเปนรมณีย อะไรเหลานี้
รวมทั้งหมด ๒๖๔ รูป ตอไปพอจบคาถาของพระเถระแลวก็ถึง
๔. เถรีคาถา “คาถาของพระเถรี” คือ คาถาของพระภิกษุณี
ที่ไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันต ซึ่งกลาวแสดงความเบิกบานใจที่
ไดบรรลุธรรม ทํานองเดียวกับพระเถระที่วามาแลว รวม ๗๑ องค
เปนอันวาจบแลว พระไตรปฎก เลม ๒๖ วิมานวัตถุ เปต
วัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา ทั้งหมดนี้ที่วาเปนคาถาลวนนั้น มีอรรถ
กถาเดียวกันชื่อวา ปรมัตถทีปนี ก็ไปคนหาศึกษาได
คราวนี้ก็มาถึง พระไตรปฎก เลม ๒๗ – ๒๘ เปนคัมภีรที่
๑๐ ของขุ ท ทกนิ ก าย ได แ ก เ รื่ อ งราวที่ รู จั ก กั น ดี มี ชื่ อ เรี ย กว า
ชาดก (“ชาตก”) เปนคัมภีรใหญมาก จึงแยกเปน ๒ เลม
พึงกําหนดไววา ชาดก ในพระไตรปฎก ขุททกนิกายนี้ ซึ่งมี
ทั้งหมด ๕๔๗ เรื่อง เปนคาถาลวน ยกเวนชาดกเดียวที่เปนรอย
แกว ฝากใหไปคนดูเองวาชาดกอะไรคือเรื่องเดียวที่เปนรอยแกว
ควรรูไวเพื่อไมใหสับสนวา ชาดกที่เรารูจัก ชอบพูดถึงหรือ
เอามาเลากันนั้น เปนเรื่องในอรรถกถา คืออรรถกถาซึ่งอธิบาย
ชาดกที่เปนคาถาในพระไตรปฎกนั่นแหละ ใหเรารูเขาใจเรื่องราว
วาไปมาอยางไรจึงเกิดคาถานั้นๆ ขึ้น และหมายความวาอยางไร
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ชาดก ทานแปลตามศัพทวา “เครื่องเลาเรื่องราวที่พระพุทธเจา
ไดทรงเกิดมาแลว” เปนชื่อเรียกคัมภีรที่เลาเรื่องพระชาติในอดีต
ของพระพุทธเจา เมื่อยังเปนพระโพธิสัตวซึ่งกําลังทรงบําเพ็ญ
บารมี ทีนี้ ที่ทรงเลาไวนั้น ก็เปนคาถาที่บันทึกไว ซึ่งเปนคําพูดจา
สนทนาโตตอบกันของบุคคลหรือผูเกี่ยวของในเรื่อง รวมทั้งคํา
สอน คติธรรมของพระโพธิสัตว บางเรื่องก็มีคาถาที่พระพุทธเจา
ตรัสเองในขณะที่ทรงเลาเรื่องนั้นๆ ดวย ซึ่งตองรูจักแยกออกมา
ตางหาก ดังที่พระอรรถกถาจารยเรียกวา “อภิสัมพุทธคาถา”
ทีนี้ ชาดก ๕๔๗ เรื่องนั้ น ท านจั ดหมวดหมูต ามจํ านวน
คาถา เป น นิ บ าตๆ คื อ เรื่ อ งที่ มี ค าถาเดี ย ว ก็ จั ด ไว พ วกหนึ่ ง
เรียกวา เอกนิบาต (รวมเรื่องที่มีคาถาเดียว) เรื่องที่มี ๒ คาถา ก็
จั ด เป น หมวดหนึ่ ง เรี ย กว า ทุ ก นิ บาต (รวมเรื่ อ งที่ มี ๒ คาถา)
เรื่องที่มี ๓ คาถา ก็รวมเปน ติกนิบาต เรื่องที่มี ๔ คาถา รวมเปน
จตุกกนิบาต อยางนี้ไปเรื่อย จนกระทั่งถึงบรรดาเรื่องที่มี ๔๐
คาถา รวมเปนจัตตาฬีสนิบาต ถึงนี่ก็หนามากพอที่จะจบเปนเลม
หนึ่ ง จึ ง นั บ เป น เล ม ที่ ๒๗ มี ช าดกตั้ ง แต ค าถาเดี ย ว ไปจนถึ ง
ชาดกที่มี ๔๐ คาถา รวมทั้งหมด ๕๒๕ ชาดก จบเลม ๒๗
ทีนี้ เหลืออีก ๒๒ ชาดก ซึ่งเปนเรื่องใหญๆ ก็รวมเปนอีก
เลมหนึ่ง คือเลม ๒๘ ซึ่งหนากวาเลม ๒๗ เสียอีก เพราะแตละ
เรื่องมีคาถาเยอะๆ เริ่มตั้งแต ปญญาสนิบาต รวมชาดกที่มี ๕๐
คาถา ไปจนถึงอสีตินิบาต รวมชาดกที่มี ๘๐ คาถา จากนั้นก็เปน
มหานิบาต ทีนี้ไมนับแลว บอกแควา “มหา-ใหญ” หมายความวา
มีคาถามากมาย ก็รวมเขาในมหานิบาตหมด ไดแก ๑๐ ชาดกที่
เรี ยกวาทศชาติ จบที่ เวสสั นดรชาดก ซึ่ง เรียกว า “มหาชาติ” มี
๑,๐๐๐ คาถา ก็เลยเรียกวา “คาถาพัน” เปนอันจบเลม ๒๘
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ชาดกนี้ก็มีอรรถกถา ที่เรียกตามเรื่องวาอรรถกถาชาดก
(ชาตกัฏฐกถา) อธิบายชาดก ๒ เลม ที่เปนคาถาในพระไตรปฎก
กลายเปนอรรถกถา ๑๐ เลม อยางที่บอกแลววา เรื่องที่เราจํามา
เลากันนั้นอยูในอรรถกถา คือตัวชาดกในพระไตรปฎกเองมีแต
คาถา เปนคํากลาวโตตอบกัน ก็ไมรูวาเรื่องไปอยางไรมาอยางไร
ถึงไดพูดวาอยางนั้น อรรถกถาก็จึงเลาใหรูเขาใจวาครั้งนั้น เรื่อง
เปนอยางนั้นๆ เกิดเหตุนั้น พระพุทธเจาทรงปรารภแลวก็ตรัส
เรื่องนี้มาวาอยางนี้ๆ แลวตัวละครในชาดกนั้นก็สนทนาโตตอบ
กันอยางนี้ มีคาถาออกมาอยางนี้ แลวทานก็อธิบายคาถา
อรรถกถาจะอธิบายคาถา ทานก็แกอรรถ หรือไขความ คือ
แปลบอกความหมายให คือ เป นเหมื อ น dictionary เสร็ จ แล ว
บางทีก็ขยายความพรรณนาเลาเรื่องประกอบไปดวยอีกยืดยาว
เมื่ อ กี้ บ อกแล ว ว า อรรถกถาของชาดกมี ๑๐ เล ม เรี ย ก
ง า ยๆ ว า อรรถกถาชาดก (ชาตกั ฏ ฐกถา) แต ชื่ อ จริ ง เป น ชื่ อ
เดียวกับอรรถกถาธรรมบท คือ ปรมัตถโชติกา เปนอันวาจบชาดก
ตอไป พระไตรปฎก เลม ๒๙ –๓๐ คราวนี้เปนคัมภีรรอย
แกว แตพมาไมเอาดวย ของพมาขาม ๒ เลมนี้ไปกอน เขาไมจัด
เรียงลําดับเลมอยางไทยเรา แตเขาเอาเลมที่เปนรอยกรองมาตอ
ก อ น (เขาคงเห็ น ว า ตั้ ง แต เ ล ม ๒๖ ก็ เ ป น คาถาตลอดมาทั้ ง
หมดแลว เมื่อถึงนี่ ก็เอาเลมที่เปนคาถามาเรียงตอๆ ไปใหหมด
เสียกอน แลวจึงคอยไปถึงรอยแกว) อันนั้นเปนเรื่องของพมา เรา
แครูไว เราก็มาดูเรื่องการจัดเรียงลําดับของไทย
เมื่อกี้บอกแลววา ของไทย พอจบคาถาชาดก ก็ตอดวย
ความรอยแกว คือคัมภีรน ิทเทส ที่พระสารีบุตรอธิบายพุทธพจนไว
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คราวนี้เปนคัมภีรของพระสารีบุตร ที่อธิบายพระสูตรของ
พระพุ ท ธเจ า เรี ย กว า “นิ ท เทส” (คื อ คํ าชี้ แ จงแสดงไขอธิ บ าย
ขยายความ, ในภาษาไทย เขียน “นิเทศ”) ทานเรียบเรียงไวอยาง
ละเอียดลออชัดเจนเปนระบบแบบแผน จนมีการถือทํานองวา
พระสารีบุตรเปนตนแบบของอรรถกถา
เมื่อกี้ไดบอกแลววา นิทเทส นี้เปนคําอธิบายพระสูตรของ
พระพุทธเจา ที่อยูในสุตตนิบาต (คัมภีรที่ ๑๑ แหงขุททกนิกาย ที่
ผานมาแลว) ซึ่งเปนพระสูตรคาถาลวนแทบทั้งหมด แลวก็ยาก
เสร็จแลวเปนคัมภีรใหญมาก จึงแยกเปน ๒ คัมภีรยอย คือ
เลม ๒๙ มหานิทเทส อธิบายพระสูตร ๑๖ สูตร ในอัฏฐก
วรรค และ
เลม ๓๐ จูฬนิทเทส อธิบายขยายความพระสูตร ๑๖ สูตร
ในปารายนวรรค และขัคควิสาณสูตรในอุรควรรค
ที่จริง สุตตนิบาต ก็มีอรรถกถาอธิบาย (คือ ปรมัตถโชติกา
ซึ่งแตงภายหลังในยุคอรรถกถา) อยูชั้นหนึ่งแลว พอถึง นิทเทส นี้
ก็มีอรรถกถาอธิบายอีก ชื่อวา สัทธัมมปชโชติกา
ถึ ง ตรงนี้ ขอให สั ง เกตเล็ ก น อ ยในเรื่ อ งการจั ด คั ม ภี ร ใ น
พระไตรปฎก จะเห็นวาในชุดของไทย ไดจัดเขาไวเฉพาะคัมภีร
งานของพระสารีบุตร คือนิทเทส นี้เทานั้น แตในพระไตรปฎกชุด
ของพมา เขาจัดเอาคัมภีรงานของพระมหากัจจายนะเขารวมไว
ดวย พระไตรปฎกชุดของพมาจึงมีคัมภีรในพระไตรปฎกจํานวน

มากกวาในชุดของไทย และก็ควรรูจักคัมภีรของพระมหากัจจายนะ
ที่จัดรวมเขามาในพระไตรปฎกชุดของพมานั้นดวย
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พระมหากัจจายนะเปนพระมหาสาวกสําคัญที่พระพุทธ
เจ าทรงยกยอ งวาเป นเอตทัคคะในบรรดาพระสาวกผูจํ าแนก
ความยอใหพิสดาร ทานชํานาญในการอธิบายขยายความ และ
ไดเรียบเรียงคัมภีรไว ที่มีชื่อสําคัญถึง ๖ เลม คือ
๑) กัจจายนปกรณ หรือ กัจจายนคันถะ
๒) นิรุตติคันถะ ๓) จุลลนิรุตติคันถะ ๔) ยมกคันถะ
๕) เปฏโกปเทส
๖) เนตติปกรณ
ทีนี้ คัมภีรที่ ๑ ถึง ๔ เปนจําพวกไวยากรณ หรือหลักภาษา
ไมใชตัวหลักพระธรรมวินัย ก็ผานไป แตเนตติปกรณ์ กับ เปฏโกปเทส
นั้น อธิบายหลักพระธรรมวินัยโดยตรง ดังนั้นของพมาจึงมีเพิ่ม
จากเรา ๒ คัมภีรคือ เนตติปกรณ์ กับ เปฏโกปเทส
ไมแคนั้น ทางพมายังจัดเอา มิลินทปัญหา ที่พระนาคเสน
ตอบพระยามิลินท ซึ่งกวาจะมี ก็ตั้งราว พ.ศ. ๕๐๐ แลว รวมเขา
ไปในพระไตรปฎกดวย แตทางไทยไมจัดเขามา เราถือวา มิลินท
ปัญหา เปนคัมภีรชั้นรอง นอกพระไตรปฎก เอาละ นี่ก็แทรกเขา
มาพอใหรูใหเขาใจไว
วาถึง เนตติปกรณ์ และ เปฏโกปเทส นั้นเปนคัมภีรที่ลึกซึ้ง
มากทีเดียว เวลานี้คนไทยเริ่มตื่นตัวเอามาศึกษากันมากขึ้น
จบเลม ๒๙–๓๐ แลว แตคัมภีรที่พระสารีบุตรรจนายังไม
หมด มี อี ก เล ม หนึ่ ง ชื่ อ ว า ปฏิ สั ม ภิ ท ามั ค ค์ (“ทางแห่ ง ปั ญ ญา
แตกฉาน”) ซึ่งตางจาก ๒ เลมกอน คือ มหานิทเทส และจูฬนิทเทส
สองเลมนั้น ทานอธิบายพระสูตรของพระพุทธเจาที่อยูในสุตต
นิบาต แตปฏิสัมภิทามัคค์ นี้ ทานเรียบเรียงขึ้นใหมเอง
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ในปฏิสัมภิทามัคค์ นี้ ทานยกธรรมที่ เปนหลักหรือหัวข อ
สําคัญขึ้นมาตั้ง แลวก็อธิบายอยางลึกละเอียด เชนเรื่องญาณ
ตั้งเปนหัวขอวาญาณกถา แลวก็อธิบายเรื่องญาณอยางจริงจัง
ใหจะแจงไป แลวก็ทิฏฐิกถา อานาปานกถา...กรรมกถา มรรค
กถา โพชฌงคกถา เมตตากถา ปฏิสัมภิทากถา โลกุตตรกถา
ฯลฯ รวมทั้งหมด ๓๐ กถา เปน ๓ วรรค เปนอีกคัมภีรหนึ่ง จัดเปน
พระไตรปฎก เลม ๓๑ มีอรรถกถาชื่อวา สัทธัมมปกาสินี (เมื่อกี้
นิทเทส ใชอรรถกถาสัทธัมมปชโชติกา เลมนี้ใชสัทธัมมปกาสินี)
ตอไป พระไตรปฎก เลม ๓๒ คราวนี้ก็ไปบรรจบกันกับ
ของพมา บรรจบอยางไร คือ ที่ไดบอกเมื่อกี้วา ของเรานี้ พอจบ
เลม ๒๖-๒๗-๒๘ วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา และ
ชาดก ซึ่งเปนคาถาตอกันมาตลอดหมด เราก็เอาความรอยแกว
คือ มหานิทเทส จูฬนิทเทส และปฏิสัมภิทามัคค์ มาตอ เปนเลม
๒๙-๓๐-๓๑ ทีนี้พอจบเลม ๓๑ หมดความรอยแกวแลว เราก็มา
ตอเขาเลม ๓๒-๓๓ คือ อปทาน พุทธวงส์ จริยาปิฎก ที่เปนคาถา
ลวนอี ก ดังนั้นของเราจึงเท ากับเอาความรอยแกว ๓ เลม มา
แทรกคั่นกลางระหวางคาถา (๓ เลม) กับคาถา (อีก ๒ เลม)
แตของพมานั้น พอจบ วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรี
คาถา และ ชาดก ที่เปนคาถามาตลอด เขาก็ไปตอทันทีกับเลมที่
เปนคาถาอีก คือตามดวย อปทาน พุทธวงส์ จริยาปิฎก ที่เปน
คาถาล ว นเหมื อ นกั น ดั ง นั้ น ของเขา คั ม ภี ร ที่ เ ป น คาถาล ว น
ทั้งหมดจึงรวมเปนกลุมเดียวกันตอเนื่องกันไปทั้งหมด
ทีนี้ ของไทยเราทําไมจึงไมจัดเรียงจําพวกคาถาใหรวมเปน
กลุมเดียวกันหมดอยางนั้นบาง ลองคิดหาคําตอบดู แลวก็ลอง
ตอบวา ของไทยเราอาจจะถือเนื้อหาเปนหลัก

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๓

ถือเนื้อหาเปนหลักอยางไร คือวา วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถร
คาถา เถรีคาถา นี่ ยังมีเนื้อหาทางหลักธรรม สั่งสอน ใหคติธรรม
จากนั้น นิทเทส ปฏิสัมภิทามัคค์ แมเปนความรอยแกว แตก็เปน
คัมภีรที่บรรยายอธิบายธรรม ตางจาก อปทาน พุทธวงส์ ที่เปน
เรื่องประวัติองคบุคคล ซึ่งบอกเลาดวยคําประพันธที่มุงในเชิง
ความงดงามอลังการ ความโดดเดนเปนสงา อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย
การไดผลบุญอันโอฬาร ที่จะชักนําศรัทธาความตื่นใจเลื่อมใส
เชนวาพระเถระรูปนี้ในอดีต ไดกําเนิดในสมัยพระพุทธเจาเวสสภู
ไดทําพุทธบูชา ผานการเวียนวายตายเกิดมากมาย ไดเปนพระ
เจาจักรพรรดิ ไดครองเทวราชสมบัติ ฯลฯ กระทั่งปจจุบันมาเกิด
ที่ นี่ จนได เ ป น พระอรหั นต อะไรอย า งนี้ ก็ เ อาคั ม ภี ร เ ชิ ง ความ
งดงามโออาอลังการบันดาลศรัทธานี้แยกไปไวตอทาย
ที นี้ ก็ ม าถึ ง คํ า บอกที่ ทิ้ ง ค า งไว ว า คราวนี้ ข องไทยก็ ไ ป
บรรจบกับของพมา บรรจบอยางไร อันนี้งาย คือของพมา ดังวา
แลว พอจบ วิมานวัตถุ-เปตวัตถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา-ชาดก ที่เปน
คาถาแลว ก็ขาม นิทเทส-ปฏิสัมภิทามัคค์ ที่เปนรอยแกว ไปตอ
กับ อปทาน-พุทธวงส์-จริยาปิฎก ที่เปนคาถาลวนทันที
สวนฝายของไทย พอจบ วิมานวัตถุ-เปตวัตถุ-เถรคาถาเถรีคาถา-ชาดก ที่เปนคาถาแลว ก็เขาตอกับ นิทเทส-ปฏิสัมภิทา
มัคค์ ที่เปนรอยแกว เปนเรื่องที่แทรกคั่นเขามา แตพอจบคัมภีร
รอยแกวที่แทรกคั่นนั้นแลว ก็มาถึง อปทาน-พุทธวงส์-จริยาปิฎก
เปนอันบรรจบกับของพมาที่นี่
ทีนี้ ของพมานั้น คัมภีรรอยแกว นิทเทส-ปฏิสัมภิทามัคค์ ที่
ขามไปเมื่อกี้ เขาก็เอาไปไวตอทายหลังจบคัมภีรคาถาหมดแลว
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ดังนั้น แทนที่จะจบคัมภีรทั้งหมดที่จริ ยาปิฎก อยางของ
ไทย แตของพมาเอาคัมภีรความรอยแกวที่ขามไปเมื่อกี้นั้นไปไว
ทายตอจากจริยาปิฎก และอยางที่บอกแลววาของพมาเอาคัมภีร
ของพระมหากัจจายนะ และมิลินทปญหามาจัดเขาในชุดพระ
ไตรปฎกดวย ดังนั้น ตอจากจริยาปิฎก พมาจึงมี มหานิทเทส-จูฬ
นิทเทส-ปฏิสัมภิทามัคค์-มิลินทปัญหา-เนตติปกรณ์-เปฏโกปเทส
ทีนี้ การที่เอาคัมภีรรอยแกวทั้ง ๖ นี้ไปตอทายจริยาปิฎก
นั้น อาจถือตามเหตุผลอีกอยางหนึ่งก็ได ซึ่งไมใชเปนเรื่องของ
รอยแกว-รอยกรอง คาถา-ไมใชคาถา แตมองในแงวาคัมภีรทั้ง ๖
นี้ เปนผลงานของพระสาวกอยางชัดแจง จึงควรแยกออกไปจัด
รวมไวตอทายทั้งหมด เอาละ เรื่องนี้พูดแทรกไว จบเสียที
เป น อั น ว า มาบรรจบกั น ต อ ที่ คั ม ภี ร อ ปทาน เริ่ ม ต น
พระไตรปฎก เลม ๓๒ และตั้งแตนี้ไป ในฉบับของไทย เปนคํา
ประพันธที่เปนคาถาตลอดไปจนจบพระสุตตันตปฎก
อปทาน คือคัมภีรเลาประวัติ เริ่มดวยพุทธาปทาน ประวัติ
พระพุทธเจา ตอดวยปัจเจกพุทธาปทาน ประวัติของพระปจเจก
พุ ท ธเจ า แล ว ก็ เ ถราปทาน คื อ ประวั ติ ข องพระเถระแต ล ะองค
ตั้งแตพระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัจจายนะ
พระอนุรุทธ ฯลฯ รวมได ๕๕๐ องค ดังวาแลวแตงเปนคาถาลวน
แตอปทาน ซึ่งเริ่มที่เลม ๓๒ นั้น พอเลาประวัติพระอรหันต
เถระไปได ๔๑๐ รูป ก็จบเลม ๓๒ ไมพอ ตองไปตออปทาน ภาค
๒ ในเลม ๓๓ จนจบเถราปทานครบ ๕๕๐ องคแลว จึงตอดวย
เถรีอปทาน วาดวยประวัติของพระเถรี เริ่มดวยพระเถรีที่ไมคุน
นาม ๑๖ รูป ตามดวยพระเถรีที่สําคัญเรียงลําดับไปตั้งแตพระ
มหาปชาบดีโคตมี แลวพระเขมา พระอุบลวรรณา พระปฏาจารา
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ตอดวยพระกุณฑลเกสี พระกีสาโคตมี พระธรรมทินนา...
พระภัททกาปลานี พระยโสธรา และทานอื่นๆ ได ๔๐ องคก็จบ
เกือบ ๒ เลม ซึ่งเลมละหนามาก เลม ๓๓ ยังเหลือเนื้อที่อยูหนอย
จะวาไป คัมภีรนี้ ในแงสาระ เนื้อหาธรรมไมคอยมี เปนการ
เลาประวัติในเชิงอลังการและอิทธาภินิหาร มุงไปทางศรัทธา แต
ประโยชนในเชิงภูมิศาสตร-ประวัติศาสตรอาจไมนอย เชนเรื่อง
สภาพของชมพูทวีปในยุคสมัยนั้น ชนเผาชาติพันธุ ดินแดนตางๆ
อยางสุวรรณภูมิ ลังกา และการเดินทางคาขายทางบกทางทะเล
ในเลม ๓๓ นั้น เมื่อจบอปทานแลว ก็มี ๒ คัมภีรเล็กๆ มา
ตอทาย ซึ่งเปนคาถาลวนเหมือนกัน กินเนื้อที่เพียงเล็กนอย คือ
พุทธวงส์ (พุทธวงศ์ ก็ได) วาดวยสายของพระพุทธเจา หรือสาย

การสืบตอของพระพุทธเจาทั้งหลาย ที่พระพุทธเจาพระองคปจจุบัน
เคยไดทรงเฝาและไดรับพยากรณ จนถึงประวัติของพระองคเอง
รวมเปนประวัติพระพุทธเจา ๒๕ พระองค เริ่มแตพระพุทธเจา
ทีปงกร มาจนถึงโคตมพุทธวงศ คือพระพุทธเจาพระองคปจจุบัน
ตอนั้น ทายเลม มีคัมภีรเล็กมาก ชื่อจริยาปิฎก ซึ่งแสดง
พระพุทธบุพจริยา ครั้งเปนพระโพธิสัตว โดยนําเอาเรื่องที่เลา
แลวในบางชาดก มาเลาอีกแบบหนึ่ง ดวยคาถาประพันธใหม
รวมมีเพียง ๓๕ เรื่อง เพื่อชี้ตัวอยางวาพระบุพจริยาเรื่องนี้ๆ เปน
พระบารมีนี้ๆ จบจริยาปฎกก็เปนอันจบพระไตรปฎก เลม ๓๓
คือจบ ขุททกนิกาย และจบ พระสุตตันตปฎก ๒๕ เลม
ทีนี้มาดูอรรถกถา สําหรับอปทาน อรรถกถาชื่อเพราะมาก
วา วิสุทธชนวิลาสินี ตอไป พุทธวงส์ อรรถกถาก็มีชื่อไพเราะวา
มธุรัตถวิลาสินี แลวสุดทาย จริยาปิฎก อรรถกถากลับไปมีชื่อเกา
ซ้ําคัมภีรกอนๆ ตอนตนๆ วา ปรมัตถทีปนี เอาวาจบพระสูตรแคนี้

๔๕

๓. พระอภิธรรมปฎก
(สํ - วิ - ธา - ปุ - ก - ย - ป)
ขึ้นตนอภิธรรม นําดวย “มาติกา”

ในพระไตรปฎกบาลีอักษรไทย ๔๕ เลม เปนพระวินัยปฎก
๘ เลม พระสุตตันตปฎก ๒๕ เลม รวมเปน ๓๓ เลม สํารวจกัน
คร าวๆ จบไปแล ว ที นี้ก็ ม าถึ งพระอภิ ธ รรมป ฎก ๑๒ เล ม เริ่ ม
ตั้งแตพระไตรปฎก เลม ๓๔ เปนตนไป ก็มาเรียงลําดับกันดู
แต กอ นจะเริ่ม เนื้อ ตั วของอภิธ รรมป ฎกนี่ ท านมี ม าติ ก า
นําหนาให “มาติกา” แปลวา แมบท ซึ่งแยกเปน อภิธัมมมาติกา
แม บ ทแบบอภิ ธ รรม กั บ สุ ต ตั นตมาติ ก า (ของพม าว า สุ ต ตั นติ ก
มาติกา) แมบทแบบพระสูตร ที่วาเปนมาติกาคือแมบทนี้ ก็คือวา
ตอจากนี้ไป คัมภีรพระอภิธรรมก็จะอธิบายมาติกาเหลานี้
แลวใหสังเกตวา ในเมืองไทย เวลามีงานพิธีอวมงคล ก็เอา
มาติกาคือแมบทนั้นมาสวด เรียกวาสวดมาติกา ก็คือสวดแมบท
ของอภิธรรม ที่ทานตั้งไวตนกอนที่จะเริ่มคัมภีร แตเราเอามาใช
สวดเฉพาะติกมาติกา ที่เปนชุดแรก คือสวดเปนตัวอยางไว
มาติ ก า คื อแม บทนี้ เริ่ ม ด ว ยติ กมาติ ก า คื อแม บทชุ ด ๓
หรือแมบทหมวด ๓ ซึ่งแตละชุดมีธรรมแมบท ๓ อยาง เชน
กุสลา ธมฺมา, อกุสลา ธมฺมา, อพฺยากตา ธมฺมา นี่ชุดหนึ่งแลว
ปริตฺตา ธมฺมา, มหคฺคตา ธมฺมา, อปฺปมาณา ธมฺมา นี่อีกชุดหนึ่ง
อตีตา ธมฺมา, อนาคตา ธมฺมา, ปจฺจุปฺปนฺนา ธมฺมา นี่อีกชุดหนึ่ง
อชฺฌตฺตา ธมฺมา, พหิทฺธา ธมฺมา, อชฺฌตฺตพหิทฺธา ธมฺมา นี่ก็อีกชุดหนึ่ง
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แลวก็ชุดละ ๓...๓...๓ อยางนี้เรื่อยไป จนกระทั่งจบครบ
๒๒ ติกมาติกา
แลวตอจากติกมาติกา ที่มีชุดละ ๓ ก็มีทุกมาติกา ชุดละ ๒
อีกมากมาย
ทานเรียงมาติกาไวทั้งหมดเปนตนแบบกอน แลวตอจากนี้
พระอภิธรรมก็อธิบายมาติกาเหลานั้น ซึ่งมีทั้งหมด ๑๖๔ มาติกา
แยกเป น อภิธั ม มมาติ กา ๑๒๒ (ติก มาติก า ๒๒ + ทุ กมาติ ก า
๑๐๐) กับ ๔๒ สุตตันตมาติกา (เปนทุกมาติกาลวน)
ทีนี้ เพราะเหตุที่นําหนากอนขึ้นเนื้อเลม ทานจึงเอามาจัด
วางไวเปนเริ่มตน เดี๋ยวจะนึกวาเปนเลมที่ ๑ ที่จริงเปนสวนพิเศษ
คือมาติกา เอามารวมไวนําหนาตั้งแตในอภิธรรมปฎกเลมแรก ที่
เรียกวาธัมมสังคณี เอาละ เมื่อเขาใจดีแลว ก็เขาเลมได
พระไตรปฎก เลม ๓๔ เปนอภิธรรมปฎกเลมแรก ชื่อวา
ธัมมสังคณี แปลวา นับรวม ก็คือยกมาติกาแรกใน ๑๖๔ มาติกา
ที่ใหดูตัวอยางเมื่อกี้นั้น เอามาอธิบาย และไดแคมาติกาเดียวใน
๑๖๔ มาติกานั้น ก็เปนอภิธรรมเลมแรก คือธัมมสังคณี นี้ทั้งเลม
มาติกาแรกวา กุสลา ธมฺมา, อกุสลา ธมฺมา, อพฺยากตา ธมฺมา ที่
จะเปนธัมมสังคณี ก็คือ พอเริ่มตน ทานก็ตั้งคําถามวา “กตเม
ธมฺมา กุสลา?” (ธรรมไหน เปนกุศล?)
ทีนี้ก็ตอบอธิบายมาติกาที่ ๑ นั้นไป
ในมาติกาที่ ๑ (กุสลา ธมฺมา, อกุสลา ธมฺมา, อพฺยากตา ธมฺมา)
ก็ เ ริ่ ม ด ว ยอธิ บ าย “กุ ส ลา ธมฺ ม า” พอตั้ ง คํ า ถามว า “กตเม ธมฺ ม า
กุสลา?” ขึ้นมาแลว ทีนี้ก็ตอบไปสิ วากันยืดยาว

๔๗
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อยางที่เอามาสวดกันนิดหนึ่งพอเห็นตัวอยางคําตอบวา
“ยสฺ มึ สมเย กามาวจรํ กุ ส ลํ จิ ตฺ ต ํ อุ ปฺ ป นฺ น ํ โหติ โสมนสฺ ส สหคตํ
ญาณสมฺปยุตฺตํ รูปารมฺมณํ วา...ธมฺมารมฺมณํ วา ยํ ยํ วา ปนารพฺภ”
คือ ที่ถามเมื่อกี้วา “ธรรมอยางไหนเปนกุศล?” ตรงนี้ก็บอก
ใหวา “ยสฺมึ สมเย...” ในสมัยใด กามาวจรกุศลจิตเกิดขึ้น สหรคต
ดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ หรือมีเสียงเปน
อารมณ หรื อ มี ก ลิ่ น เป น อารมณ หรื อ มี ร สเป น อารมณ หรื อ มี
โผฏฐั พ พะเป น อารมณ หรื อ มี ธ รรมเป น อารมณ หรื อ ปรารภ
อารมณใดๆ เกิดขึ้น
ทีนี้ก็มาละ “ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ เวทนา โหติ สญฺญา โหติ
เจตนา โหติ...ปีติ โหติ สุขํ โหติ...สติ โหติ สมฺปชญฺญํ โหติ สมโถ โหติ
วิปสฺสนา โหติ ปคฺคาโห โหติ อวิกฺเขโป โหติ, เย วา ปน ตสฺมึ สมเย
อญฺเญปิ อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปิโน ธมฺมา, อิเม ธมฺมา กุสลา”
บอกว า “ตสฺ มึ สมเย” ในสมั ย นั้ น ผั ส สะก็ มี เวทนาก็ มี
สั ญ ญา ก็ มี เจตนาก็ มี . ..ป ติ ก็ มี สุ ข ก็ มี . ..ว า ไปๆ...สติ ก็ มี
สัมปชัญญะก็มี สมถะก็มี วิปสสนาก็มี ปคคาหะก็มี อวิกเขปะก็
มี, หรือนามธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น,
ธรรมเหลานี้ เปนกุศล
นี่แหละ ตอบคําถามแรกนี้ก็กวาหนาหนึ่งแลว พระอาจารย
อภิธรรมที่ ชํานาญ มาสํารวจตรวจนับตามที่ทานวามานี้ ก็ไ ด
กามาวจรกุศลจิต รายที่หนึ่งละ คืออันนี้
แลวก็วารายตอไป “กตเม ธมฺมา กุสลา? ยสฺมึ สมเย กามาวจรํ
กุสลํ จิตฺตํ... ในนี้ก็เปลี่ยนตัวหนึ่งพวกหนึ่ง เปลี่ยนไปๆ จนจบเลม
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ที่ทานวาอยางนี้ ไลไปๆ เปลี่ยนทีละหนึ่งๆ พระอาจารยรุน
หลังก็มานับเอาวา ออ...กามาวจรกุศลจิต ผสฺโส โหติ เวทนา โหติ
สญฺญา โหติ เจตนา โหติ...อวิกเขโป โหติ ออ นี่เรียกวาเจตสิก ที่
กามาวจรกุศลจิตมีอันนี้เกิดขึ้นๆ เรียกวาเจตสิกนั้น กามาวจร
กุศลจิตนี้ ที่เปนโสมนัสสสหรคต เปนญาณสัมปยุตต มีเจตสิก
นี้ๆๆๆ ประกอบ ทานก็นับไปอยางนี้จนตลอดเลม แลวก็ไดมา
เปนดวงๆ ขอๆ อยางที่วาแคขอแรกก็กวาหนึ่งหนาอภิธรรมนี้แลว
นักศึกษาที่มาเรียนกันทีหลัง ไมไดเรียนหรือวาไมตองเรียน
ตัวจริง ที่อยูในพระไตรปฎก เริ่มตั้งแตเลม ๓๔ คือธัมมสังคณีนี้
แลว เพราะวาพระอาจารยในปางกอนทานสํารวจตรวจนับ และ
สรุปไวใหแลว และก็อธิบายประกอบใหอีก
ดังที่ไดมีคัมภีรอภิธรรมเกิดขึ้นมามากทีเดียว อยางที่รูจัก
กันดีและใชเปนหลัก คือ อภิธัมมัตถสังคหะ ที่พระอนุรุทธาจารย
แหงมูลโสมวิหารในลังกาทวีป รจนาไวในชวงใกล พ.ศ. ๑๕๐๐
อยางที่วาแลว ในธัมมสังคณีนั้น 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 นี่คือจบมาติกาที่ ๑ และจบธัมมสังคณี

๔๙
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ที่ทานตอบคําถาม “กตเม ธมฺมา กุสลา?” และ “กตเม ธมฺมา
อกุ ส ลา?” จนจบนั้ น ก็ นั บ มาได แ ค จิ ต และเจตสิ ก แต พ อตอบ
คําถามที่ ๓ “กตเม ธมฺมา อพฺยากตา?” ก็นับไปถึงรูป และนิพพาน
พอตอบหมดมาติกาแรกนี้ ที่วาจบธัมมสังคณี ก็จึงไดครบ จิต
เจตสิก รูป และนิพพาน ที่รูจักกันวา ปรมัตถธรรม ๔
ทีนี้ ที่ทานตอบคําถามมาไดมาติกาแรกอันเดียวนี้ มาติกา
ที่เหลืออีกมากมาย ทานก็ไมทิ้ง ไมไดละเลย ทานก็ตอบทั้งหมด
แตตอบแบบสรุปรวบรัด แลวเอาไปพวงไวทายธัมมสังคณีนั่น
แหละ โดยจัดเปน ๒ กัณฑ คือ
๑. นิกเขปกัณฑ์ ในคัมภีรสวนนี้ นํามาติกาทั้ง ๑๖๔ นั้น
มาแสดงไขหรื อ จํ า กั ด ความไปตามลํ า ดั บ จนหมด ตั้ ง แต ติ ก
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
มาติก า ซึ่ งมี แ ตทุกมาติก า ต อไปอีก เช นว า พาลธรรม-บัณ ฑิ ต
ธรรม, นิรุตติธรรม-นิรุตติปถธรรม, อวิชชา-ภวตัณหา, สัสสตทิฏฐิอุจเฉททิฏฐิ, โสวจัสสตา-กัลยาณมิตตตา, สาขัลยะ-ปฏิสันถาร, สติสัมปชัญญะ, สมถะ-วิปัสสนา, วิชชา-วิมุตติ, จนหมดทั้ง ๔๒ สุตตันต
มาติกา เปนอันครบ ๑๖๔ มาติกา ก็จึงจบนิกเขปกัณฑ
พอจํ า กั ด ความจบ ๑๖๔ มาติ ก าแล ว ท า นว า จะจํ า กั ด
ความอีกแบบหนึ่งก็ได
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นี่หมายความวา มาติกาเดียวกันนั้น จํากัดความใหมอีก
แนวหนึ่ง โดยเปนวิธีจํากัดความเรื่องเดียวกันคนละอยางก็ได ก็
จึงมีอีกกัณฑหนึ่ง ที่จํากัดความมาติกาเหลานั้น อีกแบบหนึ่ง คือ
๒. อัตถุทธารกัณฑ์ ในคัมภีรสวนนี้ นํามาติกาทั้งหลาย
มาแสดงไขหรือจํากัดความตางออกไปอีกแบบหนึ่ง แตแสดงจบ
แค ๑๒๒ อภิธัมมมาติกา ไมกลาวถึงสุตตันตมาติกา
จะใหดูตัวอยางวิธีจํากัดความที่ตางกันของ ๒ คัมภีรยอย
นั้น เปนตัวอยาง เอาแค อภิธัมมมาติกาแรก ขอเดียว ดังนี้
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 และกิเลสที่ตั้งอยูฐานเดียวกันกับอกุศลมูลนั้น, เวทนาขันธ
สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยอกุศลมูลนั้น, กายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม อันมีอกุศลมูลนั้นเปนสมุฏฐาน ธรรมเหลานี้ 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 ธรรมเหลานี้ เปนกุศล.
“กตเม ธมฺมา อกุสลา?” ธรรมอยางไหน เปนอกุศล? จิตตุปบาทฝาย
อกุศล ๑๒ ธรรมเหลานี้ เปนอกุศล.
“กตเม ธมฺมา อพฺยากตา?” ธรรมอยางไหน เปนอัพยากฤต? วิบากในภูมิ
๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน ธรรมเหลานี้ เปนอัพยากฤต

๕๑

๕๒

รูจักบานของตัว

เอาละ หมดเวลาไปกับธัมมสังคณีมากมาย ตอไปจะตอง
พูดยนยอ เปนอันจบพระไตรปฎก เลม ๓๔ ที่เปนอภิธรรมเลม
แรก แลวก็รูจักอรรถกถาของธัมมสังคณีไวดวย คือ อัฏฐสาลินี
ที นี้ ก็ ไ ปที่ พระไตรป ฎ ก เล ม ๓๕ เป น อภิ ธ รรมเล ม ๒
เรียกวา วิภังค์ ซึ่งเปนเลมหนากวาธัมมสังคณีมาก แลวก็เปน
การอธิบายธรรมที่ตางไกลไปอีกแบบหนึ่งเลย
วิภังคนี้ก็มาแจงกันละ คือ ทานตั้งหมวดธรรมที่เปนหลัก
ขึ้น แลวก็อธิบายใหแจมแจงเปนเรื่องๆ ไป เชนจะอธิบายขันธ ๕
ก็ตั้งเรื่องเปน “ขันธวิภังค์” แลวก็อธิบายเรื่องขันธ ๕ แจกแจง
แงมุมรายละเอียดออกไปอยางพิสดาร ทั้งแจกแจงแบบพระสูตร
(สุตตันตภาชนีย์) และแจงแบบอภิธรรม (อภิธรรมภาชนีย์) เสร็จ
แลวสรางความแมนยําดวยหมวดคําถาม-คําตอบ (ปัญหาปุจฉกะ)
โดยตรวจสอบกับมาติกา เชนวา “บรรดาขันธ์ ๕ ขันธ์ไหนเป็นกุศล
ขั น ธ์ ไ หนเป็ น อกุ ศ ล ขั น ธ์ ไ หนเป็ น อั พ ยากฤต ฯลฯ...รู ป ขั น ธ์ เ ป็ น
อัพยากฤต ขันธ์ ๔ เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มี เป็นอัพยากฤตก็มี”
จบขันธวิภังค์ แลว ก็ตามดวย อายตนวิภังค์ แจงความเรื่อง
อายตนะ ธาตุวิภั งค์ เรื่องธาตุ ปฏิจจสมุปปาทวิภังค์ เรื่องปฏิจ จ
สมุปบาท...รวมทั้งโพชฌงควิภังค์ รวมทั้งหมดมากมายถึง ๑๘
วิภังค นี่คืออธิบายแจกแจงใหจะแจงเปนเรื่องๆ ไปเลย
เห็ น ได ชั ด ว า วิ ภัง ค นี้มี ป ระโยชน นั ก ว าให ชั ด กั น ไปเป น
เรื่องๆ อยากเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาท ก็มีปฏิจจสมุปปาทวิภังค์
อยากเรี ย นเรื่ อ งโพชฌงค ก็ มี โ พชฌงควิ ภั ง ค์ ให เป น อั น
พระไตรป ฎ กเล ม ๓๕ พอแค นี้ และก็ มี อ รรถกถาเป น คั ม ภี ร
อธิบาย เรียกวา สัมโมหวิโนทนี
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ทีนี้ตอไป พระไตรปฎก เลม ๓๖ นี่กินเวลาไปเทาไรแลว
ทนไหวไหม เอาละ เมื่อกี้วิภังค ตอจากวิภังค ก็ตามดวยธาตุกถา
แลวก็ปุคคลบัญญัติ ทีนี้ ๒ คัมภีรนี้มีขนาดเล็ก ทานก็เลยจัดรวม
ไวในการพิมพอยูในหนังสือเลมเดียวกัน
ธาตุกถา กถาวาดวย ขันธ ธาตุ อายตนะ ไมใชวาดวยธาตุ
อยางเดียว ที่ใสไวในชื่อนั้นใหเปนทํานองตัวอยางที่จะใหเรียกชื่อ
ได ง า ยๆ สั้ น ๆ สาระของธาตุ ก ถานี้ ก็ คื อ เป น การนํ า ข อ ธรรม
มากมายในมาติกาทั้งหลาย และขอธรรมอื่นๆ อีก ๑๒๕ อยาง
มาจัดเขาในขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ และธาตุ ๑๘ วาลงในธาตุไหน
ลงไหนขันธไหน ลงในอายตนะไหน ลงได หรือลงไมได อยางไร
รวมจบแลวก็เปนคัมภีรเลมไมใหญ
พอจบธาตุกถาแลว ก็ถึงคัมภีรตอไปเรียกวา ปุคคลบัญญัติ
เปนบัญญัติบุคคล คัมภีรนี้จะวาแปลกก็ได เพราะอภิธรรมนั้น
ตามปกติมีแตเรื่องสภาวะ ไมมีเรื่องบุคคล ไมมีเรื่องบัญญัติ แต
คัมภีรนี้เปนเรื่องบัญญัติ แตก็โยงไปที่สภาวะ โดยเปนบัญญัติที่
เกี่ยวกับบุคคลผูไดบรรลุธรรม คือบัญญัติความหมายของชื่อที่ใช
เรี ย กบุ ค คลต า งๆ ตามคุ ณ ธรรม เช น ว า โสดาบั น ก็ บั ญ ญั ติ
ความหมายวา เรียกวา โสดาบัน เพราะละสังโยชน ๓ ไดแลว คือ
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส อยางนี้เปนตน
บัญญัติเรียกวาสกิทาคามี อนาคามี พระอรหันต จนถึง
พระสัมมาสัมพุทธเจา ทานก็แสดงความหมาย หรือจํากัดความ
ไวใหทั้งนั้น นี้คือบุคคลบัญญัติ
จบบุคคลบัญญัติแลว ก็ถึงกถาวัตถุ ซึ่งเปนคัมภีรเลมใหญ
หนาทีเดียว
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นี่ก็คือ พระไตรปฎก เลม ๓๗ ชื่อวา กถาวัตถุ ซึ่งแปล

ตามตัวอักษรวา เรื่องที่เอามาถกกัน แลวเรื่องที่เอามาถกนั้นคืออะไร
นี่ก็คือ วา หลังพุทธกาลมา จนถึงพระเจาอโศกมหาราช
เปนเวลา ๒๐๐ กวาป ปรากฏวาไดมีความคิดเห็นแตกแยกกันใน
หมูสาวกรุนหลัง จนกระทั่งเกิดพุทธศาสนานิกายยอย ๑๘ นิกาย
เมื่ อ ถึ ง สมั ย ของพระเจ า อโศกมหาราช พระองค ไ ด ท รง
อุปถัมภใหมีการสังคายนาครั้งที่ ๓ ประธานของการสังคายนา
คือพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ เมื่อจะสังคายนา พระโมคคัลลี
บุตรติสสเถระก็รวบรวมทิฏฐิความคิดเห็นของนิกายทั้ง ๑๘ นั้น
มาจัดเปนเรื่องๆ แลวทานก็ทําคําตอบชี้แจงอธิบายวาทิฏฐิและ
ข อ ยึ ด ถื อ นั้ นๆ แต ล ะเรื่ อ งๆ ผิ ด หลั ก ผิ ด ธรรมอย า งไร เพื่ อ แก
ความเห็นผิดของนิกายเหลานั้น เชน บางนิกายมีความเห็นวา
พระอรหั น ต เ สื่ อ มจากอรหั ต ตผลที่ บ รรลุ แ ล ว ได คนเป น พระ
อรหันตพรอมกับการเกิดได ทุกอยางเกิดจากกรรม อยางนี้เปน
ตน ทานประพันธเปนคําปุจฉาวิสัชนา รวมทั้งหมด ๒๑๙ เรื่อง
เรียกวา ๒๑๙ กถา เปนพระไตรปฎกเลมใหญ เรียกวา กถาวัตถุ
จากนี้ก็เปนคัมภีรใหญมาก จัดเปน พระไตรปฎก เลม
๓๘–๓๙ เรียกวา ยมก ที่เรียกชื่ออยางนี้ก็เพราะเปนการอธิบาย
หลักธรรมสําคัญใหเห็นความหมายและขอบเขตอยางชัดเจน
และทดสอบความรูอยางลึกซึ้ง ดวยวิธีตั้งคําถามยอนกันเปนคูๆ
(“ยมก” แปลวา “คู”) เชนถามวา ธรรมทั้งปวงที่เปนกุศล เปนกุศล
มูล หรือวาธรรมทั้งปวงที่เปนกุศลมูล เปนกุศล, รูป (ทั้งหมด) เปน
รูปขันธ หรือวารูปขันธ (ทั้งหมด) เปนรูป, ทุกข (ทั้งหมด) เปนทุกข
สัจจ หรือวาทุกขสัจจ (ทั้งหมด) เปนทุกข ดังนี้เปนตน
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ที่ถามใหตอบเปนคูๆ อยางนี้แหละ เรียกวายมก ก็ถามตอบไปๆ มากมาย จัดไดเปน ๒ เลม หรือ ๒ ภาค
ในภาค ๑ คือเลม ๓๘ มีหลักธรรมที่นํามาอธิบาย ๗ เรื่อง
คือ มูล (เชนในกุศลมูล) ขันธ อายตนะ ธาตุ สัจจะ สังขาร อนุสัย
ถามตอบอธิบายเรื่องใด ก็เรียกวา “ยมก” ของเรื่องนั้นๆ เชน มูล
ยมก ขันธยมก เปนตน รวมในเลมนี้ ๗ ยมก แลวไปภาค ๒ คือ
เลม ๓๙ ก็ถามตอบอธิบายหลักธรรมเพิ่มจากภาค ๑ อีก ๓ เรื่อง
คือ จิตตยมก ธรรมยมก (กุศล–อกุศล–อัพยากตธรรม) อินทรียยมก
รวมเปน ๑๐ ยมก เปนพระไตรปฎก ๒ เลม แตละเลมหนาปก
ที นี้ ก็ ไ ปคั ม ภี ร สุ ด ท า ย อภิ ธ รรมจะจบแล ว นะ ทนฟ ง อี ก
หนอยหนึ่ง เหลือคัมภีรสุดทายเรียกวา “ปฏฐาน” เปนคัมภีรใหญ
ที่สดุ จนมีอีกชื่อหนึ่งวา “มหาปกรณ” เปนเลมใหญๆ ถึง ๖ เลม
นี่คือ พระไตรปฎก เลม ๔๐-๔๕ ชื่อวา ปัฏฐาน พูดให
ง า ยคื อ ว า ด ว ยป จ จั ย ๒๔ ประการ เป น การอธิ บ ายระบบ
ความสัมพันธในการเปนปจจัยแกกันของสิ่งทั้งหลาย ซึ่งโยงไป
ถึงหลักปฏิจจสมุปบาท ที่เปนปจจยาการ
หลั ก การในเรื่ อ งนี้ เ ป น ความสั ม พั น ธ ใ นเชิ ง ป จ จั ย ๒๔
ประการ วาอะไรเกิดขึ้นอยางนี้ มาจากปจจัยอะไร เปนปจจัย
ชนิดไหน เรียกชื่อวาอยางไร ตามที่ทานตั้งเปนหัวขอ ที่นํามา
สวดกันวา “เหตุปจฺจโย อารมฺมณปจฺจโย อธิปติปจฺจโย อนนฺตรปจฺจโย”
ไปจนถึง “วิคตปจฺจโย อวิคตปจฺจโย” คัมภีรปฏฐานอธิบายปจจัย
๒๔ นี้ โดยพิสดาร แสดงความสัมพันธอิงอาศัยเปนปจจัยแกกัน
แหงธรรมทั้งหลายในแงดานตางๆ ธรรมที่นํามาอธิบายก็คือขอ
ธรรมที่มีในมาติกา คือแมบทซึ่งแสดงไวในธัมมสังคณีนั่นเอง แต
อธิบายเฉพาะ ๑๒๒ มาติกาแรก ที่เรียกวา อภิธัมมมาติกา

๕๕

๕๖

รูจักบานของตัว

ป ฏ ฐานเล ม แรก คื อ พระไตรป ฎ ก เล ม ๔๐ อธิ บ าย
ความหมายของปจจัย ๒๔ เปนการปูพื้นความเขาใจเบื้องตน
กอน จากนั้นจึงเขาสูเนื้อหาของเลม คือ อนุโลมติกปฏฐาน แลวก็
อธิบายตอทอดกันไปในเลมที่ตามมา จนจบ กินเนื้อที่ทั้งหมด
๓,๓๒๐ หนา ใชเนื้อที่พระไตรปฎก ๖ เลม
คัมภีรปฏฐานนี้ ทานอธิบายคอนขางละเอียดเฉพาะเลม
ตนๆ เทานั้น เลมหลังๆ ทานแสดงไวแตหัวขอหรือแนวและทิ้งไว
ใหผูเขาใจแนวนั้นแลวเอาไปแจกแจงโดยพิสดารเอง โดยเฉพาะ
เลมสุดทาย คือภาค ๖ แสดงไวยนยอที่สุด แมกระนั้นก็ยังเปน
หนังสือถึง ๖ เลม อยางที่วาแลว
เรื่องคัมภีรปฏฐาน ที่เปนมหาปกรณ คือ “ตําราใหญ” ซึ่ง
ใหญทั้งโดยขนาด และโดยความสําคัญนี้ บอกเลาไวที่นี่แคนี้ก็
พอควรแลว ถาตองการทราบใหมากอีกหนอย ก็อาจไปคนดูได
ใน พจนานุ ก รมพุ ท ธศาสน์ ฉบั บ ประมวลศั พ ท์ ซึ่ ง ได บ อก
สาระสําคัญไวเปนรายเลมตามลําดับ สําหรับที่นี่ ก็บอกไวแคนี้
จบแล ว พระไตรป ฎ ก เล ม ๔๕ ว า ด ว ยป ฏ ฐาน ที่ เ ริ่ ม มา
ตั้งแตเลม ๔๐ เปน ๖ เลม เมื่อเลาเรื่องของคัมภีรหลักแลว ก็
บอกชื่ออรรถกถาสําหรับไวคนหาคําอธิบายอีกชั้นหนึ่งดวย
สําหรับอภิธรรมปฎกนี้ เพิ่งบอกชื่ออรรถกถาไป ๒ คัมภีร
คือ ธัมมสังคณี มีอรรถกถาชื่อ อัฏฐสาลินี และวิภังคมีอรรถกถา
เรียกวา สัมโมหวิโนทนี ทีนี้ ตอจากนั้นมาหมดทั้ง ๕ คัมภีร คือ
ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก จนมาถึงปฏฐานนี้ดวย มี
อรรถกถารวมกันเปนชื่อเดียววา ปญจปกรณัฏฐกถา แปลวาอรรถ
กถา ๕ คัมภีร ๕ ปกรณ จบทีเดียวเลย
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เป นอัน ว าจบพระไตรปฎก ๔๕ เล ม พร อมทั้ งอรรถกถา
เรียบรอยแลว พอที่จะรูเขาใจวาอะไรเปนอะไร
พระอรรถกถาจารย ก ล า วว า พระไตรป ฎ กมี เ นื้ อ ความ
ทั้ ง หมด ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขั น ธ แบ ง เป น พระวิ นั ย ป ฎ ก
๒๑,๐๐๐ พระธรรมขั น ธ พระสุ ต ตั น ตป ฎ ก ๒๑,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ และพระอภิธรรมปฎก ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ และนี่
ก็คือที่สถิตแหงพระธรรมวินัย ที่วาเปนวัดเปนบานของเรา

เกร็ดเรื่องอรรถกถา และพระไตรปฎกภาษาไทย
อยางที่พูดไวแตตน ทุกคนทุกองคควรรูจักวัดรูจักบานของ
ตัวเอง ที่ฟงกันมานี้ก็ไดทดสอบแลววาสู หรือไมสู ยังมีฉันทะไหม
ตอไปนี้ตองบอกไดวาอะไรอยูตรงไหน เหมือนอยางคนรูจักบาน
ของตัว ถึงจะยังใชอะไรไมเปน ยังไมรูจักแทจริง ก็เอาแครูวาอันนี้
เรียกวาอะไร อยูตรงไหน พอใครถามถึง ก็บอกได เอาแครูจัก
บานของตัว แคนี้ก็พออยูไปได
ตอไปในขั้นจะเปนเจาบานหรือเจาของบาน สิ่งของอะไร
อันไหนสําหรับใชทําอะไร มีประโยชนอยางไร ก็รูเขาใจ ถึงเวลาก็
หยิบเอาไปใชได เอาไปสรางสรรคทําประโยชน เอาธรรมไปเผย
แผได นี่คือรูจักบานของตัวเอง
พระนั้น เดี๋ยวนี้ถาถือวาเสื่อม ก็เพราะไมรูจักบานของตัว
เพราะฉะนั้นก็ มองไม ออกบอกไมไ ดวา ธรรมวินัยเปนอะไร มี
อะไรอยูที่ไหน จะใชอยางไร ที่จําวัดก็หาย จึงตองรูจักไว ใหมอง
ออกบอกได อะไรอยูตรงไหน จะเอามาใชอยางไร รูธรรมวินัยให
ชัด รูจักบานของตัว

๕๗
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เปนอันวาจบแลว พระวินัยปฎก ๘ เลม พระสุตตันตปฎก
๒๕ เลม พระอภิธรรมปฎก ๑๒ เลม และอรรถกถาทั้งหลาย ครบ
แลว แคนี้ก็รูจักบานของตัวเอง
ที่ จ ริ ง ทั้ ง หมดนี้ อ ธิ บ ายไว แ ล ว ใน พจนานุ ก รมพุ ท ธศาสน์
ฉบับประมวลศัพท์ ที่คําวา “พระไตรปฎก” ไดเรียงไวหมด ตั้งแต
มหาวิภังค เลม ๑ ไปจนถึงปฏฐาน ภาค ๖ เลม ๔๕ เมื่อนานสัก
๒๐ ปแลว โดยเฉพาะปฏฐานนั้น อธิบายไวเรียงเลม ถามีเวลา
นาจะอธิบายใหมใหกะทัดรัด คัมภีรเหลานี้ที่จริงตองทํา cross
reference แตในพจนานุ กรมนั้น ยังบกพรองที่ วา เมื่ ออธิบาย
เรียงรวมกันไวที่เดียวแลว บางเลมในนั้นก็เอาออกไปตั้งในลําดับ
คํา เชน “กถาวัตถุ” ไดอธิบายไวในลําดับคําที่ “ก” ก็บอกดวยวา
ใหดูที่ “ไตรปฎก” ดวย แตบางคัมภีรก็ลืมนึกไป ไมไดเอาออกมา
เรียงไวในลําดับอักษรดวย คราวนี้เมื่อมีโอกาส ก็สํารวจดูวาชื่อ
คัมภีรไหนยังไมมาอยูในลําดับ ก็จะไดเอามาใส และทํา cross
reference บอกใหไปดูตรงนั้น ดูตรงนี้
ในคําวา “อรรถกถา” ก็อธิบายยาวมาก มีทั้งหมดครบทุก
เลม แลวแตละอรรถกถาก็ไปอยูในลําดับคําอีกทีหนึ่ง โดยมี
cross reference อางอิงโยงใหมาดูที่คําวา “อรรถกถา” ดวย
รวมความว า เมื่ อ อ า นแค คํ า ว า “ไตรป ฎ ก” และคํ า ว า
“อรรถกถา” ในพจนานุกรมนั้น ก็จะเขาใจเรื่องนี้พอสมควร
ขอพูดเพิ่มเติมเรื่องนี้นิดหนึ่ง เมื่อรูจักอรรถกถาแลว ก็จะ

เขาใจที่จะแยกอะไรๆ ได และมองเห็นแงของตัวจริงที่เปนประโยชน
และจะไดชี้แจงคนที่เขาใจพรามัวที่พูดคลุมไปวาอรรถกถาไมได
เรื่อง อยางนอยควรรูไว ทานก็ไมไดบอกใหเชื่อ แตใหใชเพื่อศึกษา
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เคยย้ําบอยๆ วา พระไตรปฎกแปลนั้นใชเปนเครื่องประกอบ

การศึกษา ไมควรถือเปนที่อางอิง เรื่องนี้ย้ําแลว ก็ยังตองย้ําอีก
พระไตรปฎกแปลนี้ ก็ตองเห็นใจทาน เปนงานหนักเปนของยาก
และทํากันมากทานมากองค บางทานก็ละเอียดลออ บางทานก็
ผานๆ บางทานภูมิดี บางทานก็ภูมิไมแนน ที่ทําไปแลวบางที่ก็
ผิดมาก ยกตัวอยาง “อาสนะยาว” มีคําอธิบายอยูในพระไตรปฎก
บาลี ทานแปลออกมาในพระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวงวา
อาสนะยาวที่สุดนั่งได ๓ คน แตที่จริงคําแปลที่ถูกตองคือบอกวา
อาสนะยาวนั้นคืออยางต่ํานั่งได ๓ คน จะเห็นวาตรงขามเลย
ก็ตองเห็นใจทานอยางที่วาก็มีผิดๆ อยางนี้บาง แตเปนงาน
ที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง ก็ ค วรช ว ยบอกกล า วกั น ดี ๆ หรื อ อย า งในมหา
ปรินิพพานสูตร ทานวามาเปนบาลี ไมมีสักนิดวา พระสุภัททะ
กลาวอยางนั้นแลว พระมหากัสสปะไดยินก็เกิดธรรมสังเวช ใน
พระไตรป ฎ กแท ไ ม มี แต ใ นพระไตรป ฎ กแปล ท า นคงเห็ น ว า
ขอความตรงนี้เขาเรื่องดี จึงเติมเขามา หรือบางทีในพระไตรปฎก
วาสังเวชเฉยๆ ทานก็เติมเปนธรรมสังเวช อะไรอยางนี้
ในพระไตรปฎกแปลนั้น โดยทั่วไป ทานแปลไปตามอรรถ
กถา (ผูที่อาศัยพระไตรปฎกภาษาไทย ก็คือใชอรรถกถาไปในตัว)

อรรถกถาตองการใหคนอานรูเรื่อง ก็อธิบายขอความในพระไตรปฎก
ไว เชนในพระสูตรพูดถึงที่ประทับของพระพุทธเจา อรรถกถาก็
อธิบายวาที่ประทับนี้คือพระคันธกุฎี พระไตรปฎกภาษาไทยก็
แปลไปตามอรรถกถาวาพระพุทธเจาเสด็จออกมาจากพระคันธ
กุฎี แตที่จริงในพระสูตรตรงนี้ไมมีคําวาคันธกุฎี มีแตคําวาวิหาร
คือที่ประทับ อยางนี้ก็ไมถึงกับแปลผิด แตไมแปลตรงตามตัว

๕๙

๖๐

รูจักบานของตัว

ที่เปนอยางวามานี้เยอะแยะ เพราะฉะนั้นเราก็ใชไดแคเปน
เครื่องประกอบในการเลาเรียน บอกวาอยาไปเอาพระไตรปฎก
แปลเปนมาตรฐาน เปนตัวตัดสินไมได อางอิงจริงแทไมได
บางทีควรจะทับศัพท ทานก็ไมทับ เชน ธรรมาธิปไตย ทาน
ก็แปลวา “ถือธรรมเปนใหญ” แลวก็ไมใสวงเล็บคําเดิมไว ไมทํา
เชิงอรรถบอกให ที่นี้คนอานก็ไมรูเรื่องวามันอะไรกัน อยางนี้ก็
มากมาย เคยยกตัวอยางใหดูใหรูใหเขาใจ
พระไตรป ฎ กภาษาไทย คื อ ฉบั บ แปลนี้ ท า นต อ งอาศั ย
อรรถกถาทั้งนั้น แมแตอาศัยอรรถกถาแลว บางทีก็ยังแปลผิด
อรรถกถาตั ว แท ก็ อ ย า งที่ ว า คื อ โดยพื้ น ฐาน เป น ดิ ก ชั น นารี
ตอจากนั้นก็มีอรรถสังวรรณนา อธิบายขยายความตอไป แลวก็มี
เรื่องเลาประกอบหลากหลาย แลวก็มีมติคนโนน มติคนนี้ มีเกจิ
(อาจารยบางพวก) มีอปเร (อาจารยอื่นอีก) อะไรตออะไรก็วาไป
นี่ ก็ ต อ งเข า ใจ ก็ เ ป น อั น ว า ให รู เ รื่ อ งพระไตรป ฎ ก และเรื่ อ งที่
เกี่ยวของ ไดอธิบายมาพอสมควร คิดวาตามทัน
ทีนี้ เมื่อตามทันแลว ก็เปนหนาที่ของแตละทาน ที่จะไป
พยายามศึกษา ไมตองทอง แตทําใหเกิดความคุนชิน เหมือนกับ
บานของเรานี้ ไมตองทองใหยาก ก็รูวาอะไรชื่ออะไร เปนอะไร
อยู ต รงไหน จะเอาไปใช อ ะไร แล ว ต อ ไปใช ใ ห เ ป น ทํ า ให เ ป น
ประโยชนไดมากที่สุด จึงไดถือโอกาสมาอธิบาย
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ทําเรื่องหลวงลุง ตองมายุงกับพจนานุกรมจนได
ตามที่ เ ป น มาก็ ไ ม ค วรพู ด มากๆ ยาวๆ อยู แ ล ว ตอนนี้
โอกาสที่จะมาพูดคงจะนอยดวย จึงตองมุงไปที่เรื่องซึ่งจะขอให
ทํา แลวตัวผูพูดเองละ จะไปทําอะไร ตัวเองที่อาพาธนั้นก็ไมได
หนีโรค แตพยายามไปอยูในที่ที่ไมตองพูด แลวก็ทํางานหนังสือ
ธรรมะไป แตงานที่คิดจะทํา ก็ยังไปไมไดเทาไร
ขอเลาพอเขาใจกันนิด เมื่อบวชพระแลวได ๒ พรรษา เสร็จ
เรื่องการเลาเรียน และไดเริ่มสอนหนังสือ มีความเปนอยูเขาทาง
ของงานแลว ก็ไดเริ่มทําหนังสือธรรมเรื่องหนึ่งซึ่งใจมุงเต็มที่ เปน
งานทําพจนานุกรมพระพุทธศาสนา บาลี-ไทย-อังกฤษ แบบกึ่ง
สารานุกรม ใหเปนเวลาของชีวิต แตชีวิตก็ไมไดเปนไปตามใจ
พอทํางานนี้ไปไดปหนึ่ง ก็ตองรับงานมหาจุฬาฯ เต็มที่ ผานไปอีก
ป ห นึ่ ง ก็ ต อ งไปอยู กั บ งานของมหาจุ ฬ าฯ ทั้ ง ตั ว ที่ จ ริ ง ก็ ทํ า
หนังสือนี้ไปไดมากสัก ๑ ใน ๓ ใน ๔ แลว แตก็ตองหยุดไปอยูกับ
งานมหาจุ ฬ าฯ อย า งเดี ย ว แล ว หยุ ด ก็ ก ลายเป น เลิ ก ไปเลย
เพราะงานดานอื่นก็มีแตมากขึ้น เดี๋ยวนี้ก็ยังไมมีโอกาสยอนกลับ
ไปทํา แตก็ยังนึกวาถามีโอกาสก็จะกลับไปทํา
ระหวางนี้ เมื่อยังยอนกลับไปทํางานนั้นไมได จึงไดคิดทํา
ฉบับยอยหรือขนาดยอมของงานนั้นขึ้นมาใชกันกอน ทําใหเกิด
เป น พจนานุ ก รมพุ ท ธศาสตร ฉบั บ นั้ น ฉบั บ นี้ ขึ้ น มา และงาน
หนังสือเรื่องโนนเรื่องนี้ก็เกิดแทรกขึ้นมาเรื่อยๆ มากมายเต็มไป
หมด งานคางรอก็ยิ่งเพิ่มจนทําตลอดชีวิตก็ไมหมด
ที นี้ ใ นขณะที่ ง านค า งเก า งานเข า มาใหม นุ ง นั ง อยู นี้ ก็
จําเพาะวาตองตั้งใจเรงงานยาวเรื่องหนึ่งเปนพิเศษ
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งานหนังสือยาวนี้เกี่ยวเนื่องกับหลวงลุง พระครูสังฆรักษ
(ฉาย ปญฺญาปทีโป) หลายทานอาจไมรู ก็เลาไวพอใหเขาใจกัน
และรู ทั น เหตุ ก ารณ เวลานี้ พ ยายามทุ ม ตั ว ให กั บ งานนี้ งาน
พจนานุกรม และงานอื่น ถาไมจําเปนเฉพาะหนา ก็เลื่อนไปทิ้งไป
เรื่องมีวา เมื่อป ๒๕๕๗ ขณะหลวงลุงอาพาธหนัก วันหนึ่ง
เดิ นทางจากชั ย ภู มิ มาแวะเยี่ ยมท านที่ รพ.ธนบุ รี ๒ เวลานั้ น
กําลังตรวจหนังสือ ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ซึ่งถาจบจะมี ๖๐
ตอน ก็เอาหนังสือนี้ที่เพิ่งตรวจเสร็จพิมพออกมาได ๔ ตอน เพิ่ง
ใหม ๆ จะมาให ท า นดู ใ ห มี ชี วิ ต ชี ว า เพราะว า หน า ปกเป น รู ป
การตูน หลวงลุงทานชอบการตูน และชอบวาดการตูนหนุมาน ก็
เลยจะเอาหนังสือที่หนาปกมีรูปการตูนนี้ไปใหทานดูดวย พอขึ้น
ไป ปรากฏวาทานมรณภาพกอนไปถึงหนอยเดียว หนังสือก็เลย
คางติดอยูในยาม และก็พบทานอื่นๆ ที่มาในเหตุการณ
เมื่อเรื่องเปนไปอยางนั้น ก็มีการปรึกษากันวาจะจัดงาน
ศพเมื่อไรอยางไร ตอนนั้นเปนชวงพรรษา จัดงานก็ไมสะดวก
หนังสื อตามพระใหม่ฯ ก็กําลังทํ าเดิ นหน าอยู ก็เลยตกลงวาจะ
พิมพหนังสือ ตามพระใหมไปเรียนธรรม ตอนงานศพหลวงลุง
พอวาอยางนี้ ก็ตองทําหนังสือ ตามพระใหม่ฯ ใหเสร็จ และ
ยิ่งตองเรง หนังสือนี้มี ๖๐ ตอน ตรวจมาตั้งแตป ๕๗ ถึงป ๖๐
ได ๕๖๑ หนา ๒๖ ตอน เหลืออีก ๓๔ ตอน หนังสืออื่นที่เฉพาะ
หนาก็แทรกเขามาๆ ทําทาจะเสร็จยาก จึงไดบอกพระหลายครั้ง
แล ว ว า ไม แ น แ ล ว นะ องค ไ หนจะถู ก เผาก อ น คื อ ว า องค ที่ ทํ า
หนั งสื อ นี้ ก็ ชั ก ใกล เ วลาแล ว สวนองคหลวงลุงก็ รอให หนั งสื อ
เสร็จ จึงตองใหองคนี้รอด จนกวาทําหนังสือ ๖๐ ตอนเสร็จ แต
ถาองคนี้ไมรอด หนังสือก็ยังไมเสร็จ องคนี้ก็ถูกเผากอน
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เปนอันวา ตอนนี้ก็แขงกันวา องคไหนจะถูกเผากอน องคที่
นั่งพูดอยูนี่ หรือองคที่นอนอยูขางลางโนน
เพราะฉะนั้น ตอนนี้ก็อยูในชวงที่ตองทุมเวลาใหกับหนังสือ
ตามพระใหม่ฯ ตองเรงใหเสร็จ แตมาถึงเวลานี้ก็คิดขึ้นวา เอ... ดู
ท า ที ตั ว เองจะรอดจากหนั ง สื อ ตามพระใหม่ ฯ ไปได ย าก แล ว
หนังสือสํ าคัญ อื่นๆ ที่ รออยู เชน พจนานุ กรมฯ ทั้ งหลาย ก็จ ะ
พลอยหมดโอกาส ไมไดเพิ่มไมไดเติมไปดวย
ในที่สุดก็จึงขอแบงเจียดเวลามาเพิ่มเติมพจนานุกรมเปน
งานแทรกดวนในชวงนี้ เอาเทาที่จะใชเวลาใหนอยที่สุด เพราะ
งานตามพระใหมตองเรงเปนตัวยืนไว ก็แยงเวลามาไดหนอย
ตอนนี้ก็เสร็จ ปดไปแลว ตองกลับไปทําเรื่องตามพระใหมตอ
ที่วาแยงเวลามาไดหนอยนั้น ก็คือวา หนังสือพจนานุกรมนี่
ยังมีบางคําตกหลนไปอยางไมนาจะเผลอ จะเติมมานานแลว ก็
ไดแตรอจนรอไมได มีทั้งคํางายๆ ที่ยังอธิบายไมชัดพอ บางคําที่
สําคัญชาวบานก็พูดกันติดปาก แตเขาใจผิดเพี้ยนไปไกล
อย า งคํ า ว า “สั ง เวช” คนไทยก็ เ ข า ใจผิ ด ใช ผิ ด กั น เป น
ธรรมดาไปแลว บอกวาไปนมัสการสังเวชนียสถาน แลวสังเวชนีย
สถานแปลวาอะไร ถาแปลตามตัวก็วา สถานที่นาสังเวช แลวคน
ไทยเขาใจอยางไร นาสังเวชก็แยสิ นี่ก็เพราะคนไทยเขาใจผิดไป
ทางสลดหดหู หอเหี่ยว สังเวชนั้นไมไดแปลวาสลดหดหูใจ แต
ตรงขามกันเลย ที่จริง ในพจนานุกรมก็อธิบายไวบางแลว แตเปน
เรื่องสําคัญเดน ก็จึงอธิบายใหชัดเจนเห็นแงมุมและความขยาย
เชื่อมโยง รวมไปถึงธรรมสังเวช ขยายเปนหลายหนา ที่เพิ่มคราว
นี้มุงไปที่คําพื้นๆ เชนคํางายๆ หรือคําสามัญที่ตกหลน
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อยางคําวา “อาฆาตวัตถุ” ซึ่งมีทั้งในวินัย ในพระสูตร ใน
อภิธรรม อยางในพระวินัยปฎกพูดถึงทั้งอาฆาตวัตถุ ๑๐ และ
อาฆาตวัตถุ ๙ โดยบอกใหรูวา อาฆาตวัตถุ ๙ คือ ๙ ขอแรกไม
รวมขอที่ ๑๐ เปนเหตุแตกแยกของสงฆได อยางนี้เปนตน ใน
พระสูตรก็มากมาย ในอภิธรรมก็วาไวทั้ง ๙ ทั้ง ๑๐ นี่ยังตกหลน
ก็เอามาใส ก็อนุโมทนาที่ทานไดบอกไป
แตบางคําตองรอไวทีหลังขางหนา เชน ทานอยากใหเติม
คํ า ว า “กั จ จายนะ” อะไรพวกนี้ คั ม ภี ร จํ า พวกหลั ก ภาษา
ไวยากรณทั้งหลาย อยางกัจจายนไวยากรณนั้น เปนประเภท
นายชางดูแลรักษาซอมแซมบาน ตอนนี้เรากําลังเอาเรื่องตัวบาน
ทีนี้ถาเอากัจจายนะเขามา โมคคัลลายนะก็ตองเขามา สัททนีติก็
ตองเขามา รูปสิทธิก็ตองเขามา อภิธานัปปทีปกาก็ตองเขามา
แลวยังมีคัมภีรพวงเปนบริวารอีกเยอะแยะ วากันเปนขบวน จึง
รอกอน เอาไวองคที่เขียนนี้รอดจากตามพระใหม่ฯ กอน เมื่อรอด
แลวก็คอยเอาคัมภีรพวกนี้เขามาทีหลัง
หรืออยางทานหนึ่งเสนอใหใส “ปฎฐาน” แตที่จริง ปฎฐาน
ซึ่งเปนคัมภีรทายสุด ใหญสุด มีอยูแลวขางทายในคําวา “ไตร
ปฎก” อธิบายไวยาวที่สุด เรียงเลมไปเลย แตยังไมไดเอาออกมา
ตั้งเปนหัวศัพทหนึ่ง และบอกให “ดู ไตรปฎก” นี่เปนตัวอยางคําที่
ยังไมไดทํา cross reference ใหไว
มีทานที่เสนอ “วิมุตติมรรค” ดวย อันนี้ขอเลาใหฟงนิดหนึ่ง
เมื่อราว ๓๕ ปมาแลว ในวงการศึกษาคัมภีรไดตื่นเตนกัน บอก
วามีการคนพบคัมภีรบาลีที่สูญหายไป ชื่อวิมุตติมัคค์/วิมุตติมรรค
ปรากฏวาไปเจออยูในภาษาจีน ของเดิมในภาษาบาลีไมมีแลว
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ก็เลยมีการแปลมาเปนภาษาอังกฤษ โดยคนหาพุทธพจนที่
อางในนั้น แลวก็เรียงพุทธพจนบาลีไวที่เชิงอรรถเต็มไปหมด นั่น
เมื่อ ๓๐ กวาปแลว ผมอาจจะเคยเขียนเรื่องนี้ไวแลว แตนาน
เกินไปกอนสมัยมีคอมพิวเตอร ไมรูจะไปคนอยางไรไหว สวนที่
หาไดคือ อยางนอยในหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยาย
ความ ที่พิมพเมื่อป ๒๕๒๕ ก็พูดถึงวิมุตติมรรคไวที่เชิงอรรถบอก
วา ในวิมุตติมรรคนี้บอกวา อนุปาทิเสสนิพพานไดแกนิสสรณ
วิมุตติ นั่นคือเหตุการณเการาว ๓๕ ปมาแลว เปนเรื่องเกาแก
ผานเวลามานาน วิมุตติมรรคที่เปนภาษาอังกฤษยังอยูที่กุฏิที่วัด
ทีนี้ ในฉัฏฐสังคีติของพมา ที่เปนสังคายนาครั้งใหญ ในการ
ประชุมจัดเตรียมสังคายนา ดานหนึ่งเขาประชุมกันสันนิษฐานวา
วิมุตติมรรค เปนคัมภีรของนิกายมหิสาสกะ หลังพุทธกาล เมื่อ
พระพุทธศาสนาแตกเปน ๑๘ นิกาย นิกายที่แตกตอนแรก มีคู
ใหญคูหนึ่งคือมหิสาสกะ กับวัชชีบุตร มหิสาสกะเปนอาจริยวาทหนึ่ง
วัชชีบุตรก็เปนอีกอาจริยวาทหนึ่ง รวมอยูใน ๑๘ นิกายนั้นแหละ
ที่วาวิมุติมรรคนี้เปนของนิกายมหิสาสกะ เขาบอกวาพระ
มหายานจากอินเดียชื่อวาคุณภัทระ นําเอาคัมภีรนี้ไปเมืองจีน
แลว พระจีนชื่อวาสังฆปาละไดแปลเปนจีนไว คัมภีรนี้ก็เลยอยูใน
ภาษาจีน ตอนนี้ก็แปลออกมาเปนภาษาอังกฤษอยางที่วาแลว
นี่ ก็ เ ล า เรื่ อ งให ฟ ง วิ มุ ต ติ ม รรคนี้ ก็ เ อามาพู ด กั น เข าคู กั บ
วิสุทธิมรรค ทั้ง ๒ เลมนี้อธิบายไตรสิกขาทั้งคู 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
คาถาตั้ ง ของวิ มุ ต ติ ม รรคก็ ไ ตรสิ ก ขา ของวิ สุ ท ธิ ม รรคก็
ไตรสิกขา เลามาก็พอแคนี้ วิสุทธิมรรคของพระพุทธโฆสาจารย
ยังอยู แตวิมุตติมรรคหายไปแลว ไปเจอในภาษาจีนดังไดวามา
แตเอาละนะรูกันไว ยังไมตั้งคํา “วิมุตติมรรค” เพราะถือวาเปน
คัมภีรที่กลายเปนอาคันตุกะไปแลว ไวรอดผานตามพระใหมไป
ไดแลว คอยวากัน ก็บอกเลาใหรูเขาใจเรื่องราวและสถานการณ
มี ทานหนึ่ ง ถามว าคั ม ภี ร วชิ ร พุ ทธิ คื อ อะไร ก็ เ ลยพู ด เป น
สวนแถมเล็กนอย วชิรพุทธินั้นเปนชื่อของฎีกาคัมภีรหนึ่ง ฎีกา
เป น คั ม ภี ร ชั้ น ต อ จากอรรถกถา ตามปกติ ก็ อ ธิ บ ายอรรถกถา
คัมภีรฎีกาจึงมีจํานวนมาก แตในเรื่องที่พูดมาขางตน บอกไวแค
อรรถกถาซึ่งอธิบายพระไตรปฎกโดยตรง ไมบอกตอลงมา เพราะ
มากมาย จะทําใหสับสน แตเมื่อเอยขึ้นมา ก็พูดถึงเล็กนอย
วชิรพุทธิฎีกานั้นอธิบายอรรถกถาของพระวินัยปฎก ก็คือ
อธิบายสมันตปาสาทิกาที่พูดถึงขางตน ฎีกาที่อธิบายอรรถกถา
พระวินัยนั้นมีมาก แตที่ถือวาสําคัญมากมี ๓ คือ สารัตถทีปนี
วิมติวิโนทนี และวชิรพุทธิฎีกานี้ เรียกเปนวินยมหาฏีกา โดยเฉพาะ
สารัตถทีปนีอยูในรายชื่อคัมภีรที่กําหนดไวในประเพณีการศึกษา
พระปริยัติธรรมของคณะสงฆไทย เปนคัมภีรใหญมากทีเดียว
ฎีกาอีกคัมภีรหนึ่งที่อยูในรายการศึกษาพระปริยัติธรรม
ของคณะสงฆไทย คือ ปรมัตถมัญชุสา (ปรมัตถมัญชูสา ก็เขียน)
ซึ่งเปนฎีกาของวิสุทธิมรรค
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วิสุทธิมรรคนั้นมิใชเจาะจงอธิบายพระไตรปฎกสวนไหน
โดยตรง จึงไมเปนอรรถกถา แตเปนคัมภีรในระดับอรรถกถา เปน
หลักที่อางอิงสําคัญอย างอรรถกถา (ในเมืองไทยเรียกวาเป น
“ปกรณวิ เ สส” คื อ ปกรณ พิ เ ศษ แต พ ม า เรี ย กแค วา “ปกรณ”)
คัมภีรที่อธิบายวิสุทธิมรรคนั้นก็เรียกวาเปนฎีกา ไดแกปรมัตถ
มัญชุสานี้ ซึ่งเรียกเปนมหาฎีกา (“วิสุทฺธิมคฺคมหาฏีกา” ) รจนาโดย
พระธรรมปาละ ซึ่งเปนพระอรรถกถาจารยองคสําคัญ มีชื่อตอ
จากพระพุทธโฆสาจารย (พระธรรมปาละนี้รจนาคัมภีรมากมาย
ถึง ๑๔ คัมภีร คือ อรรถกถา ๘ ฎีกา ๕ และอนุฎีกา ๑)
ฎีกาของพระธรรมปาละนี้เปนของยุคแรก คือใกลจะถึง
พ.ศ. ๑๐๐๐ จะวาทันยุคอรรถกถาก็ได หลังจากนั้นก็มีฎีกาเกิด
เพิ่มเรื่อยมา จนถึงยุคหลังมาก อยางอภิธัมมัตถวิภาวินี ที่อธิบาย
ความในอภิธัมมัตถสังคหะ ซึ่งใชเปนแบบเรียนบาลีประโยค ๙
ในเมือ งไทยนี้ ก็เ ป นฎีก าในสมั ยหลั งมาก พระสุ มัง คลาจารย
รจนาขึ้นในลังกาทวีป ในระยะ พ.ศ. ๑๗๐๐
ในสายคัมภีรไวยากรณ ก็มีคัมภีรอธิบาย ที่เรียกวาเปน
ฎีกา อยางอภิธานัปปทีปกา ซึ่งรจนาขึ้นที่ลังกาทวีป ก็ยังมีคัมภีร
อธิบายเรียกวาอภิธานัปปทีปกาฎีกา ซึ่งเปนของในยุคหลังมาก ดัง
จะเห็นว ามี การอธิ บาย “ติ ทิว” (ไตรทิพ ) ขยายออกไปอีก คื อ
ตามปกติอธิบายกันวา ไตรทิพ หมายถึงชั้นสวรรคชั้นดาวดึงส
หรือบางทีก็หมายถึงสวรรคทั้งหมด แตอภิธานัปปทีปกาฎีกา ซึ่ง
ก็อธิบายหลายนัย มีนัยหนึ่งบอกวา ติทิวะ คือไตรทิพนี้ แปลวา
“แดนเปนที่บันเทิงของเทพ 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 องคนี้ ในยุคพุทธกาลก็มีพระพรหมองคเดียวเปนใหญ สวน
นอกนั้นเปนเทพเล็กๆ หริ-หระ ซึ่งเปนชื่อเรียกพระนารายณและ
พระอิศวร เพิ่งมีหลังพุทธกาลหลายรอยป อภิธานัปปทีปกาฎีกา
ที่แตงหลังพุทธกาลนานมากนี้ เมื่อไปอธิบายไตรทิพ/ไตรทิพยใน
ความหมายหนึ่งวาเปนที่บันเทิงของเทพ ๓ คือ พรหม-หริ-หระ
ของฮินดู ไดแกพระพรหม-พระนารายณ-พระอิศวร ก็กลายเปน
การดึงไปเขาทางของฮินดู บางทีทานอาจจะอธิบายแบบนึกสนุก
ขึ้นมาก็ได แตก็ทําใหรูถึงสภาพของยุคสมัยดวย ดังนั้น จะใหดี
เราก็ควรรูดวยวาคัมภีรใด เกิดในสมัยไหน ไปมาอยางไร

เรื่องเกร็ดๆ ก็ไมควรประมาท
ขอเลาสรุปไวหนอยวา ใน พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศั พ ท์ ที่ เ จี ย ดเวลามาสั้ น ๆ รี บ ชํ า ระเพิ่ ม เติ ม เสร็ จ ไป
ในตอนนี้นั้น ไดยกเอาคําภาษาไทยออกทิ้งไป ๒๕ คํา ทําไมจึง
ยกทิ้ง ก็ไดอธิบายไวในคําชี้แจงของหนังสือนั้นแลว แตคงนอย
นักที่จะมีใครไดอาน
เรื่องก็คือ หนังสือพจนานุกรมนี้ ตอนแรกทําขึ้นมุงสําหรับ
ผูเรียนในระดับตนของนักธรรม ก็แลในหนังสือเรียนนักธรรมนั้นมี
ภาษาเก า ๆ คํ า ไทยเก า ๆ ซึ่ ง คนสมั ย นั้ น บางที ก็ รู เ ข า ใจและ
อธิบายไมเหมือนสมัยนี้ เมื่อเริ่มทําพจนานุกรมนี้ครั้งแรก จึงเอา

คําเกาๆ เหลานั้นติดเขามาดวย แตเวลานี้ หนังสือนี้ขยายขอบเขต
กวางออกไปแลว จึงยกเอาคําไทยที่ไมใชถอยคําทางธรรมวินัยออก
ทิ้งไปคราวนี้ ๒๕ คํา เอาแตคําพระ ศัพทธรรม คําจากบาลีเขามา
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แตถาเปนคําภาษาบาลีแท ที่ไปเขาเรื่องของการเรียนภาษา
บาลี ก็ไมเอา ยกใหการเรียนภาษาบาลีเปนเรื่องของฝายชางไป
ไม เ อาเข า มา อย า งที่ ว า แล ว เรื่ อ งของพวกคั ม ภี ร กั จ จายนะ
โมคคั ลลายนะ ฯลฯ ไม เอา นอกจากนั้ น คํ าทางฝ า ยของการ
เรียนภาษาอยาง พฤติ หรือโยค อะไรก็ไมเอาทั้งนั้น
อยางที่มีบางทานถามถึงเรื่อง ปตฺตนิลฺเลหกํ โอฏฺฐนิลฺเลหกํ
นั่นเปนเรื่องของอาจารยสอนภาษาบาลี ที่จะไปอธิบายใหฟง
ทางพจนานุกรมนี้ไมมีหนาที่
ที่จริงทางภาษาบาลีเอง เรื่องก็ชัดอยูแลว แตเราไปติดคํา
วา “เลีย” เทานั้นเอง คือ นิลฺเลห นี่เปนกิริยาของการปาด คือปาด
ของเหลวที่เหนียวอยูติดพื้นผิว ทีนี้การปาดนั้น จะปาดดวยอะไร
ก็ได ฉะนั้นในคัมภีรนี้ทานก็มีอธิบายใหแลว
ชิวฺหาย โอฏฺโฐ นิลฺเลหิตพฺโพ = ริมฝปาก พึงปาดดวยลิ้น
ทีนี้ องฺคุลิยา ปตฺโต นิลฺเลหิตพฺโพ = บาตร พึงปาดดวยนิ้ว
จะเห็นวา ทั้งสองประโยคนั้น ตัวกิริยาก็ “นิลฺเลห” คือปาด
เหมือนกัน แต “ปาดดวยลิ้น” นี่ คําไทยเรามีคําเรียกพิเศษวา
“เลี ย ” ที นี้ พ อเราติ ด คํ า ว า เลี ย แล ว พอไปเจอ ปตฺ ต – นิ ลฺ เ ลห
แทนที่จะรูวา ปาดบาตร (ขอดบาตร) เราก็จะเอาเปนเลียบาตร ก็
เลยสงสัยวาจะเอาลิ้นเลียบาตรไดอยางไร แตถาเราเขาใจจริง รู
วาปาด วาขอด มันก็ไมใชเลีย ก็ปาดหรือขอดดวยนิ้วซิ ซึ่งทานก็
บอกอยูแลววา องฺคุลิยา ปตฺโต นิลฺเลหิตพฺโพ พึงปาดบาตรดวยนิ้ว
หรือจะวาขอดก็แลวแต ก็ไมใชไปเลียบาตรดวยนิ้ว ไมตองไปติด
ของกับคําวาเลียบาตร เปนการงงกับถอยคําในทางภาษาเทา
นั้นเอง นี่เปนเรื่องของอาจารยสอนภาษาบาลีที่จะอธิบายใหฟง
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ยังมีเรื่องเกร็ดๆ อีก แตเกร็ดที่เปนเรื่องนิดหนอย บางทีก็
สําคัญ อยางคําไทยนี่แหละ บางทีเปนคําพระ เชน “ตรัสรู้” ก็เปน
เรื่องสําคัญ ควรอธิบายใหเขาใจกัน ไมปลอยใหสับสน
อย า ง พจนานุ ก รมไทย ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน ท า น
อธิ บายมากบ าง นอ ยบาง ของมากด วยกั น ก็ ค วรเห็นใจท าน
มากทีเดียวทานก็อธิบายไปตามที่คนไทยเขาใจกันในปจจุบัน
อยาง “มานะ” ทานก็อธิบายเปนความพยายาม ความพากเพียร
อะไรตออะไรกอน ตามแบบที่คนไทยเขาใจ แลวไปลงทายวา
ความถือตัว ที่เปนความหมายแทของเดิมในภาษาบาลี
แต ถ า จะให ดี พจนานุ ก รมน า จะแยกให ด ว ย บอกว า
ภาษาไทยเดี๋ยวนี้เขาใจอยางนี้ แตตัวบาลีเดิมคืออยางนั้น คนก็
จะแยกได เขาใจตรง
อยาง “ตรัสรู้” ทานก็ใหความหมายวาคือ “รูแจง” แลวก็
วงเล็ บ ว า “(เฉพาะพระพุ ท ธเจ า )” อั น นี้ ก็ เ ป น ความเข า ใจใน
ปจจุบัน ซึ่งก็ยังมีแงมีปมอีกวา คําวา “พระพุทธเจา” ก็ยังตีความ
ไดอีก พระพุทธเจาในที่นี้หมายถึงเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจา
เทานั้นใชไหม? อาว... แลวสําหรับพระปจเจกพุทธเจา บอกวา
ทานตรัสรูไดไหม? เอาอีกแลว ก็เกิดปมปญหาอีก ก็เห็นวามีการ
ใชกันวา พระปจเจกพุทธเจาตรัสรู
แตไมใชเทานั้น ที่จริง เมื่อเปนคําไทยในภาษาของเราเอง
ก็ตองไปสืบคนดูตนตอสิ ทานผูเปนตนเรื่องตนเดิมบัญญัติไว
และใชมาอยางไร ก็ยอนกลับไปดูหนังสือเกา
ลองไปดูปฐมสมโพธิ ของสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส
พ.ศ. ๒๓๘๗ เกือบ ๒๐๐ ปแลว ยุคแรกของวรรณคดีไทยหลังกรุงแตก
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ในปฐมสมโพธิ ก ถานั่ น เต็ ม ไปหมด คํ า ว า “ตรั ส รู ” พระ
สาวกตรั ส รู ทั้ ง นั้ น พระสารี บุ ต รพิ จ ารณาว า โยมมารดาจะมี
ปญญาพอจะตรัสรูไหม ทานใชอยางนี้ทั่วไปหมด ทุกคนเลย
ตรัสรูๆๆ นี่ก็หมายความวา “ตรัสรู” นี้คือรูพิเศษ รูแจงจริง ไมใช
แครูอยางคนทั่วไปอยางสามัญ แตรูอริยสัจ ถึงขั้นบรรลุมรรคผล
เรียกวาตรัสรู เพราะฉะนั้น ในหนังสือเกาของกรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส ก็ใชตรัสรูทั่วไปหมด สําหรับการบรรลุมรรคผลทุกระดับ
ทีนี้มาถึง สมเด็จพระสังฆราช (สา) ก็มีปฐมสมโพธิฉบับที่
ใชเรียนนักธรรม ในเลมนั้น ก็ใชตรัสรูทั้งนั้น สําหรับการบรรลุ
มรรคผลของคนทั่วไปทุกคน
เปนอันวา ตอนนี้เรายอมใหแกผูที่เขาใจตามพจนานุกรม
อย า งที่ ค นป จ จุ บั น พู ด กั น แต ถ า จะเอาจริ ง ต อ งไปดู ที่ ต น ตอ
เพราะทานเปนตนทางของการบัญญัติคํานี้ จึงตองฟนใหเขาใจ
วา ตามบัญญัติหรือตามความริเริ่มของทานเหลานั้น ที่เรียกวา
“ตรัสรู้” คือรูแจง ก็คือรูอริยสัจ รูถึงขั้นบรรลุมรรคผลนั่นเอง ไมใช
วาตองเปนพระพุทธเจา จึงวาตรัสรู องคอื่นไมตรัสรู พระองคอื่น
ก็ เ ลยกลายเป น รู อ ย า งคนธรรมดาไป อย า งนี้ เ ป น ต น ใน
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ก็เลยตองอธิบายคําวา
“ตรัสรู” ใหเห็นวา ที่จริงความหมายเดิมของทานคืออยางไร และ
ก็จึงเอาคําพวกนี้มาอธิบายในฐานะเปนคําสามัญที่พึงรูเขาใจกัน
เปนอันวา พจนานุกรมฯ ฉบับประมวลศัพท์ กลายเปนเพิ่มอีก
๕๐ หนา แตยังตองเพิ่มอีกเยอะ ตอไป ถารอดจาก ตามพระใหม่
ไปเรียนธรรม ก็จะไดมาเพิ่มเติมอีก
นี่ ต อนแรกมาแทบไม มี เ สี ย ง แต พู ด ไปๆ เสี ย งก็ ดั ง เอ็ ด
ขึ้นมา อยางนี้พอกลับไป ตั้งแตพรุงนี้อาจรูผลวาจะเปนอยางไร
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รูจักบานของตัว

เอาเปนวา ถาเผื่อพูดกันอีกไมคอยได มาบอยไมได ก็ขอให
ถือเรื่องนี้เปนสําคัญ ขอใหทําใหไดจริงแลวจะเกิดประโยชนมาก
เปนประโยชนทั้งแกตัวเอง และแกพระศาสนา ถาทําไดอยางนี้
พระพุทธศาสนาจะมีทางฟน มิฉะนั้นจะนากลัว
สภาพปจจุบันนี้นากลัวมาก เพราะผูเรียนไมไดใสใจใชไหม
เรียนประโยค ๓ ประโยค ๔ ฯลฯ เราเรียนอะไร แปลอะไร ตัวจริง
ของเรื่องอยูที่ไหน เปนอะไรกันแน ก็ไมรู เอาแคใหแปลไดเทา
นั้นเอง แลวอยางนี้พระพุทธศาสนาจะไปไดอยางไร
ฉะนั้น เอานะ เรื่องนี้เอาใหจริง เรียกวาเริ่มขึ้นมาเลย รูจัก
บานของตัวเอง จะเปนพระไตรปฎก จะเปนอรรถกถา ที่เปนตัว
หลัก พูดขึ้นมา ก็รูเลย คืออะไร อยูตรงไหน เปนอยางไร ใชอะไร

ในพระไตรปฎกนี้ เรายังมีพระศาสดาประทับอยู
กอนจบ ควรยกพุทธดํารัสที่เปนหลักเปนเครื่องยืนยันความ
นี้ขึ้นมาย้ําไว คือที่ตรัสเมื่อใกลจะปรินิพพานวา (ที.ม.๑๐/๑๔๑/๑๗๘)
โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปญฺญตฺโต,
โส โว มมจฺจเยน สตฺถา
แปล: โดยกาลล่วงไปแห่งเรา ธรรมและวินัย ที่เราแสดงแล้ว
บัญญัติแล้ว แก่เธอทั้งหลาย จักเป็นศาสดาของพวกเธอ

นี่คือ เวลานี้ บรรดาพระและโยม มวลพุทธิกะ ยังมีพระ
ศาสดาดํารงอยู คือพระธรรมวินัย และพระศาสดานั้นสถิตหรือ
ประทับอยูในพระไตรปฎก ทรงสั่งสอนออกมาจากพระไตรปฎก

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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แมแตถอยคําทางธรรมงายๆ ที่เราใชพูดจากันจนเปนคํา
ชาวบ า น ไม ว า จะเป น เมตตา กรุ ณ า สติ สั ม ปชั ญ ญะ สั น ติ
ปญญา หรือ สมถะ วิปสสนา กรรมฐาน ฌาน ญาณ ฯลฯ ทุกคํา
มาจากตนแหลงคือพระไตรปฎกทั้งนั้น
ผู ที่ เ รี ย นธรรมเรี ย นคํ า เหล า นี้ ต อ ๆ กั น มา ว า ตามครู
อาจารยหลายชั้นหลายรุน บางทีไมไดนึกวาอาจารยของอาจารย
ของอาจารย อาจารยคนแรกทานแรกในสายที่สืบมานั้น รูจักจํา
ไวเอาคําเอาธรรมเอาหลักอยางนี้มาจากพระไตรปฎก แลวก็บอก
ก็สอนเลาตอๆ กันมา
ผู ที่ เ ป น อาจารย จึ ง ต อ งไม เ ผลอไม ลื ม ที่ จ ะบอกจะเตื อ น
บรรดาลูกศิษยใหไปดูตนคําตนความที่ในพระไตรปฎก ที่ไปคน
ไปดูนั้น ไมใชแคจะไดตรวจสอบความถูกตองแมนยําเทานั้น แต
จะไดรูเพิ่มเติมใหไดความหมายที่กวางออกไป ที่ลึกลงไป พรอม
ทั้งแงมุมที่แตกที่แจกออกไปตางๆ
ถ า ทํ า ถ า ปฏิ บั ติ อ ย า งนี้ ก็ จ ะไม พ ลั ด ไม เ พี้ ย นกั น ไป
กลายเปนลัทธิอาจารยมากมาย แตจะมั่นคงตรงอยูในหลักของ
พระธรรมวินัย และไดประโยชนแทจริงจากพระพุทธศาสนา
ที่พูดมานี้ก็ไมพอสมควรแกเวลา คือเลยเวลาแลว เพราะ
ไมสมควรแกเวลา จึงจบลงเพียงเทานี้ ก็เอาละ เปนอันวาเลย
เวลา ก็ลาจริงๆ จะเดินทางกลับ ยังไมลับไปเลย
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