






ตอบคําถามเรื่องอภิธรรม

ของ คุณกฤดิ ปนยารชุน

วันอังคารท่ี ๒๐–๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เจริญพร คุณกฤดิ ปนยารชุน โดยสาราณียธรรม

อาตมาตกลงใจวา เลื่อนเรื่องอ่ืนออกไป รีบตอบคําถามของคุณกฤดิกอน แต

ขอตอบรวบรัด เม่ือยังประสงคความกระจางในขอไหน คอยขยายภายหลัง ดังน้ี

ขอ ๑. ความจริงเกี่ยวกับพระอภิธรรมปฎก

ก) พระอภิธรรมปฎกเปนคําตรัสสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาท้ัง
หมดหรือไม?

ขอน้ี ตอบไดอยางนอย ๒ แง คือ

๑. ถาแยกรายคัมภีร ก็พูดไดชัดวา กถาวัตถุ (พระไตรปฎก เลม ๓๗) หมด

ทั้งคัมภีร ทานบอกกันไวชัดเจนในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา เชน อรรถกถาก็

เลาไววา ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช พระพุทธศาสนาที่เจริญสืบมา ไดแตกแยก

เกิดเปนนิกายแลวถึง ๑๘ นิกาย ครั้งน้ัน วัดมีลาภบริบูรณ เดียรถียปลอมบวชมาก 

เอาคําสอนของพวกตนเขามาปะปน สอนพุทธศาสนาที่ผิดเพ้ียน

เม่ือเรื่องเปนอยางน้ี สงฆจึงตกลงทําสังคายนาเม่ือ พ.ศ. ๒๓๕ และในการน้ี 

พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระไดเรียบเรียงคัมภีร กถาวัตถุ ขึ้น เพ่ือระงับปรัปวาท 

และชี้ชัดลงไปวา คําสอนของนิกายตางๆ ผิดจากคําสอนของพระพุทธเจาอยางไรๆ

ตามที่กลาวมาน้ี กถาวัตถุ ซึ่งเปนคัมภีรที่ ๕ ในพระอภิธรรมปฎก จึงเปนผล

งานของพระสาวก คือ พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ดังที่เลามาน้ัน

๒. ถาแยกเนื้อความในคัมภีรเดียวกัน วาสวนไหนเปนพุทธพจน สวนไหนไม

ใช ก็แยกยากสักหนอย แตแนนอนวา ในอภิธรรมปฎกน้ัน ทานยกเอาคําสอนของ

พระพุทธเจามาแสดง แตแสดงแบบยกมาโดยตรงบาง จับเอาสาระมาแสดงบาง

ที่ยกพุทธพจนมาโดยตรง ก็ยกมาจากพระสูตร (ในพระสุตตันตปฎก) น่ันเอง 

แหลงใหญ คือ สังยุตตนิกาย โดยเฉพาะเลม ๑๖ – ๑๙ เพราะเต็มไปดวยพุทธพจน

เก่ียวกับปรมัตถธรรม คําตรัสแสดงสภาวธรรม และโพธิปกขิยธรรมที่เปนหลัก

ปฏิบัติเพ่ือเขาถึงปรมัตถคือพระนิพพาน



ทานยกพุทธพจนมาตรงๆ แตตัดคําที่เปนชื่อบุคคล สถานที่ และเหตุการณ

ออกไป เพราะอภิธรรมแสดงเฉพาะธรรมแทๆ หรือเน้ือธรรมเทาน้ัน (เชน “ภิกฺขเว” 

ก็ตัดออกไป)

ตัวอยางที่เห็นงาย คือ คัมภีรวิภังค (พระไตรปฎกเลม ๓๕, เปนเลมที่ ๒ ของ

พระอภิธรรมปฎก) ซึ่งคําอธิบายธรรมแตละเรื่อง แยกเปนสวนแจกแจงแบบพระ

สูตร เรียกวาสุตตันตภาชนีย กับสวนที่แจกแจงเน้ือความแบบอภิธรรม เรียกวา

อภิธรรมภาชนีย

ทานเริ่มดวยสุตตันตภาชนีย คือนําพุทธพจนเก่ียวกับเรื่องน้ัน ที่มีในพระสูตร 

ยกมาตั้งกอน เชน ในตอนที่อธิบายเรื่องขันธ ๕ (ขนฺธวิภงฺค) ก็ยกพุทธพจนที่แสดง

หลักเรื่องขันธ ๕ ขึ้นมาวางใหดู (ตัดคําที่เปนชื่อบุคคล สถานที่ เปนตน ออกไป 

อยางที่บอกแลว) แลวอธิบายความหมายตามแนวของพระสูตร เปนสุตตันตภาชนีย

เสร็จแลว จึงตามมาดวยอภิธรรมภาชนีย ซึ่งจําแนกแจกแจงเรื่องขันธ ๕ น้ัน 

ตามแนวอภิธรรม โดยวิเคราะหขันธ ๕ น้ันแตกแงมุมออกไป เชน จําแนกตาม

มาติกา ที่อภิธรรมตั้งเปนแบบไวใหดูตั้งแตตนกอนจะเขาอภิธรรมปฎก (มาติกา คือ 

แมบท เชน ธรรมที่ตั้งเปนหัวขอหลักวา เหตู … นเหตู … สเหตุกา … อเหตุกา ฯลฯ)

เทาที่อธิบายมาน้ี คิดวาคงจะตอบไดบางแลวสําหรับคําถามแรกที่วา “พระ
อภิธรรมปฎกเปนคําตรัสสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหมดหรือไม?”

ข) ถาไม สวนใดเปน และสวนใดไมเปนคําตรัสสอนของพระพุทธ
องค?

คําตอบในขอ ก) ขางตนน้ัน คิดวาใชตอบคําถามในขอ ข) น้ีไดดวย หรือตอบ

ทั้ง ก) และ ข) พรอมไปดวยกันแลว

แตในขอ ข) น้ี ยากตรงที่วา จะชี้หรือระบุเด็ดขาดลงไปวา ขอความนั้นๆ ตรง

น้ันๆ เปนคําตรัส ขอความนี้ๆ ตรงน้ีๆ ไมใชคําตรัส ถาจะตอบใหถึงขั้นน้ี คงรับรอง

ไดยาก สวนทีร่ะบไุดวาน่ีอันเดียวกับในพระสตูรตรงน้ันๆ ก็มีมาก แตทีไ่มพบตรงกันที

เดียวในพระสูตร แตจะตัดสินใหเด็ดขาดวาไมเปนคําตรัส ก็คงตองคิดแลวคิดอีก

อยางคัมภีร กถาวัตถุ ที่เลามาแลว ก็ชัดวา พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเปนผู

เรียบเรียง ไมใชพระพุทธเจาตรัส แตในสายของคําสอน ทานก็ถือกันเปนหลักคลาย

อยางพุทธพจนเลยทีเดียว



ทําไมจึงถือกันสําคัญถึงอยางน้ัน ทานก็อธิบายทํานองวา ในทุกขอพิจารณา

หรือในทุกกรณี พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระมิไดพูดเอง แตทานยกเอาพุทธพจนใน

พระสูตรน่ันเองมาบอก เชนวาลัทธิน้ีนิกายน้ี สอนวาอยางน้ี ผิด หรือไมตรงตาม

พุทธพจนที่ตรัสไววาดังน้ีๆ เพราะฉะน้ัน ตัวเน้ือความในกถาวัตถุน้ัน ก็คือพุทธพจน

น่ันเอง เพียงแตเปนขอที่ยกมาใหดูตรงตามกรณีเฉพาะเปนเรื่องๆ ไป

ถาจะเปรียบเทียบ ก็เหมือนกับคําตัดสินของศาล โดยเฉพาะคําวินิจฉัยของ

ศาลฎีกา ศาลก็ตัดสินคดีตามตัวบทกฎหมายที่มีอยูแลวน่ันเอง และเปนผูนําตัวบท

กฎหมายนั้นมาใชมาอางมาแสดงมาตัดสินอยางเปนมาตรฐาน เปนแบบอยางใหใช

และอางอิงกันตอไปไดดวย

การท่ีคนนับถือคําตัดสินของศาลน้ัน ที่จริงไมใชนับถือตัวศาลท่ีตัดสิน แตนับ

ถือการท่ีศาลตัดสินไดตรงแทตามตัวบทกฎหมาย คือตัวบทกฎหมายนั่นเองเปนตัว

ตัดสิน ตัวบทกฎหมายอาศัยศาลเปนที่สําแดงตัวในการตัดสินคดี คําหรือความที่

ศาลวา หรือขอที่ศาลตัดสินออกมาน้ัน ก็คือความหมายที่ถือไดวาถูกตองแนแทของ

ตัวบทกฎหมายน้ัน คัมภีรอภิธรรมดังเชน กถาวัตถุ ก็ไดรับความนับถือ(ดัง)เปน

พุทธพจน ตามนัยที่วาน้ีอยางหน่ึง

อีกประการหน่ึง เราจะนับถือคัมภีรอภิธรรมดังเชน กถาวัตถุ อยางเด็ดขาด

หรือไมก็ตาม แตการศึกษาพุทธพจนที่กถาวัตถุน้ันยกมาอางมาแสดง และศึกษาวิธีที่

ทานนํามาอางหรือนํามาใชตัดสินในกรณีน้ันๆ ก็ยอมเปนประโยชนในการเลาเรียน

พุทธพจนอยางแนนอน จึงไมมีอะไรที่ตองเกรงกลัววาจะเปนภัย

การท่ีจะมองจะเขาใจคัมภีรทั้งหลายอยางเชนอภิธรรมปฎกน้ี ขอใหนึกถึงชีวิต

ของพระสงฆและบรรยากาศในวัดแตครั้งพุทธกาล พระภิกษุสวนหลักน้ันออกบวช

เขามาสูสังฆะดวยศรัทธา ใฝศึกษา อยากไดสดับอยากศึกษาคําสอนของพระพุทธเจา 

ใจรออยากรูคําสอนครั้งใหมๆ เม่ือตนไดไปฟงมาเองก็ตาม ครูอาจารยบอกใหหรือ

เพ่ือนสพรหมจารีนํามาเลาก็ตาม ยามไปในที่สงัด น่ังใตรมไม ก็สาธยายคําสอนนั้น 

และยกขึ้นพิจารณาทําความเขาใจ เม่ือถึงโอกาสท่ีพบปะประชุมกัน เชน ในอุปฏฐาน-

ศาลา (ที่ตอมาเรียกวา ธรรมสภา) ถึงแมในคราวที่มิไดฟงเพ่ิมจากพระพุทธเจา ไม

ไดทูลถามพระองค ก็ยกขอธรรมขึ้นมาถกเถียงสากัจฉากัน

โอกาสท่ีทุกรูปจะไดสดับโดยตรงจากพระพุทธเจา ยอมไมอาจเปนไปได แตครู

อาจารยและเพ่ือนสพรหมจารีตั้งแตที่เปนพระเถระลงมา เปนกัลยาณมิตรไดอยางดี



โดยเฉพาะพระมหาสาวกทั้งหลาย อยางพระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ 

พระมหากัสสปะ พระมหากัจจายนะ เปนตน ลวนมีศิษยอยูในสํานักมากมาย ดังที่รู

กันอยูแลววา วันเวลาในสังฆะ ก็คือกาละแหงสิกขา คือการศึกษา ทั้งเลาเรียนและ

ปฏิบัติเปนปจจัยสืบเน่ืองตอตามกันไป

เม่ือประชุมกัน พระอาจารยสอน อธิบาย และขยายความ คลายความสงสัย 

ไขขอติดขัดของใจตางๆ มีการนําหลักธรรมโนนมาโยงมาจับหลักธรรมน้ี เชน ขันธ 

๕ จับเขากับอายตนะ ๑๒ หรือกับอินทรียทั้งหลายบาง มีการวิเคราะหธรรมเหลาน้ัน 

ตามแนวไตรลักษณ ใหเห็นสุญญตาบาง ตามนัยเหตุปจจัย ใหเห็นปจจยาการบาง

พระมหาสาวกอธิบายพุทธพจนพุทธธรรมแกศิษยและบรรดาผูศึกษา กาลนาน

ผานไปๆ ก็เกิดเปนการจัดวางระบบการอธิบายธรรมแบบน้ันแนวน้ีขึ้นมา และก็คงมี

การทูลถามทวนความรับพระดํารัสยืนยันรับรองจากพระพุทธเจา หรือตรวจสอบเปน

ครั้งคราวตามวาระในวิถีของการศึกษา ไปๆ มาๆ คําสอนชี้แจงอธิบายของพระ

มหาสาวกบางทาน ก็เปนที่นับถืออยางสูง รับกันไวเปนหลักสําหรับใชศึกษาทําความ

เขาใจในพุทธพจน

ดังที่คําไขขยายความ ที่ถือกันวาเปนของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร ซึ่งอธิบาย

พุทธพจนอันเปนพระสูตรจํานวนหน่ึงในสุตตนิบาต ไดรับการจัดเปนคัมภีรในพระ

ไตรปฎก เรียกวา นิทเทส (ในพระไตรปฎกบาลอัีกษรไทย ยาว ๑,๐๕๙ หนา) และ

ในสายของพมา จัด เปฏโกปเทส และเนตติปกรณ ที่ถือวาเปนของพระมหาสาวกผู

นําแหงแดนทักขิณาบถ คือพระมหากัจจายนะ เขาเปนคัมภีรในพระไตรปฎกดวย

พระดํารัสที่ทรงตอบขอสงสัยปลีกยอยกระจายทั่วไป ก็ดี คําไขความชี้แจงของ

พระมหาสาวกแกบรรดาศิษย ที่รับไวใชและถายทอดกันมาในการศึกษาพุทธพจนอัน

มากมาย ก็ดี ที่ไมถึงขั้นจะจัดเปนคัมภีรหน่ึงๆ ในพระไตรปฎก ก็สืบตอมาในรูปที่

เรียกวาเปนอรรถกถา (พึงแยกใหถูกวา อรรถกถา คือคําหรือขอความที่อธิบายพุทธ

พจน ไมใชเรื่องที่เลาประกอบ ซึ่งเสริม เพ่ิมเขา และติดมากับอรรถกถา)

  เม่ือมองตามวิถีชีวิตแหงการศึกษาของสังฆะในบรรยากาศอันสงบวิเวกของ

อารามและวิหาร จะเห็นไดวา คัมภีรอภิธรรมก็สามารถเกิดขึ้นจากการศึกษา

วิเคราะหวิจัยหลักธรรมลึกละเอียดและโยงสัมพันธกันอยางเปนระบบ ดวยการหา

ความแจมแจงชัดเจนของเหลาพระสาวก ที่ทูลถามแยกแยะตรวจสอบทวนทาน โดย

การทรงตอบอธิบายขยายไขความแจกแจงและการทรงยอมรับของพระพุทธเจา 

สะสมประมวลขึ้นมา แมวาน่ีเปนเพียงขอสันนิษฐาน แตดวยวิธีน้ี ก็ยอมถือกันไดวา

น่ีเปนพุทธพจน



ขอ ๒. อยากศึกษาพระอภิธรรมปฎก เพื่อใหเกิดปญญา เห็นทางไป

สูพระนิพพาน

ก) สนใจจะศึกษาพระไตรปฎก โดยเริ่มท่ีพระอภิธรรมปฎกซึ่งได
ทราบวายากท่ีสุดกอน เพื่อใชความรูพระอภิธรรมเปนประโยชนแกตน
และชวยเพื่อนมนุษย จึงขอคําแนะนําวิธีศึกษาพระอภิธรรมปฎก ใหเขาใจ
เนื้อหาทั้งหมดอยางลึกซึ้ง

ข) เรียนจบช้ันอาภิธรรมปฏกะตรีแลว ควรหรือไมท่ีจะเรียนตอไป ๗ 
ป ใหจบหลักสูตร (ตามแนวคัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะ) ๙ ป เปนอภิธรรม
บัณฑิต จะไดความรูท่ีเปนประโยชนโดยแทหรือไม?

คําถาม ๒ ขอน้ีโยงกัน จึงขอตอบพรอมไปดวยกัน แตจะไมตอบโดยตรง 

เพียงใหขอพิจารณาเพ่ือทานผูถามจะไดคิดคําตอบเอง และขอพูดแยกเปน ๒ ตอน 

คือ ประโยชนของการศึกษาพระอภิธรรม กับวิธีศึกษาพระอภิธรรมน้ัน

การศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการศึกษาพระไตรปฎก อันมีพระ

อภิธรรมปฎกอยูดวยน้ัน พูดสั้นๆ วาศึกษาธรรม มีจุดหมายในที่สุดก็เพ่ือดับกิเลส

ดับทุกขทํานิพพานใหประจักษแจงถึงบรมสุข และชวยคนอ่ืนใหทําไดอยางน้ันดวย 

หรือพูดอีกอยางหน่ึงวา เพ่ือพาตนและชวยคนอ่ืนใหขามพนวัฏสงสาร

พระพุทธเจาตรัสวา ธรรมน้ันอุปมาเหมือนแพ สําหรับใชขามสายนํ้าไปยังฝง

โนน ทรงเปรียบเทียบวา เหมือนบุรุษผูเดินทางไกล พบหวงนํ้าใหญ ฝงขางน้ี นา

หวาดระแวง นากลัวภัย แตฝงขางโนน ปลอดโปรง ไมมีภัย ก็แล เรือ หรือสะพาน 

สําหรับขามไป ก็ไมมี บุรุษน้ันคิดได ก็เก็บรวมเอาทอนไม ก่ิงไม และใบไม มาผูก

เปนแพ แลวอาศัยแพนั้น พยายามเอาดวยมือและเทา ขามไปถึงฝงโนนไดโดยสวัสดี

เปนอันวา ธรรมน้ันเหมือนแพที่ใชขามหวงนํ้า ทอนไม ก่ิงไม เถาวัลยมีอยูมาก

มาย คนที่รูจักใช ทําแพเปน และไมมัวโอเอเถลไถล อาศัยวัสดุนิดหนอยและเพียง

ไมนาน ก็ขามฝงไป แตทอนไม ก่ิงไม เถาวัลย ไมวาจะมีมากมายเทาไร คนไมรูจัก

ทํา ไมรูจักใช หรือรูมาก แตมัวโอเอเถลไถล วุนวายนอกเรื่อง เม่ือไรๆ ก็ไมไปสักที

การเลาเรียนพระไตรปฎก รวมทั้งพระอภิธรรมน้ี ที่เรียกวาปริยัติ ก็เหมือนมารู

จักไม รูจักทํารูจักใชแพใชพายใชถอ

เคยยกไมไผเปนตัวอยาง คนหน่ึงมาจะขามนํ้าอยางที่วา พบไมไผ รูแควาไมไผ

น่ีเหมาะ ทําแพขามนํ้าไดดี หาไมไผมาไดไมก่ีลํา มีปญญาสามารถ อุปกรณเชนพาย 

ที่ทําอยางดี ก็ไมมี ใชแคมือเทา ในเวลามิชาดังชั่วบัดเด๋ียว เขาขามนํ้าไปถึงฝงแลว



บางคนเรียนใหรูละเอียดลึกล้ํากวางขวางออกไปในเรื่องไมไผ เชนวา ไมไผน้ัน

แตกตางกับไมอ่ืนอยางน้ันอยางน้ี มีคุณสมบัติพิเศษอยางไร มีตางกันออกไปก่ีพันธุ 

ไผพันธุไหนเปนอยางไร อยางไหนเหมาะสําหรับใชงานอะไร ถาจะใชทําแพลอยน้ํา 

ไผพันธุไหนลอยน้ําดี พันธุไหนแชนํ้าอยูไดทนทาน ถาใชสารน้ีทาหรือแชจะชวยให

แข็งแรงทนทาน หรือกันสัตวเล็กที่เปนอันตรายมาอาศัยหรือกัดกิน ฯลฯ ถาจะทําแพ

บรรทุกคนเทาน้ี ควรทําแพขนาดไหน ใชไมไผในปริมาณเทาใด จะใชอุปกรณ เชน 

พาย ถอ หรือใบเรือ จะทําจะผลิตขึ้นมาอยางไร อาจจะถึงกับทํากิจการปลูกไม

เศรษฐกิจ หรือตั้งโรงงานใหญขึ้นมาผลิตเรือแพและอุปกรณเหลาน้ีขายเลยทีเดียว

ถึงตอนนี้ ก็ขอใหคิดใหมองงายๆ คนหน่ึงมา รูแควาไมไผน่ีละใชพาขามนํ้าไป

ได ไมพูดไมจา ก็ทําแพพอพาตัวเองขามนํ้าไปได ไมยากไมชาเลย

สวนอีกคนหน่ึง รูเรื่องไมไผใหพอที่จะทําแพใหญสักหนอยที่จะชวยพาญาติ

เพ่ือนพองไปดวย บางคนหาความรูที่จะทําแพอยางดีชนิดที่พาคนขามไปไดมากมาย

โดยปลอดภัย แถมบรรทุกคนไปไดเที่ยวแลวเที่ยวเลา

บางคนเรียนรูเรื่องไมเรื่องการผลิตพาหนะอยางดี ถึงตั้งโรงงานผลิต คนอ่ืนได

อาศัยใชพาหนะน้ันขามกันไปๆ แตตัวเขาเองที่รูเชี่ยวชาญขนาดตั้งโรงงานผลิตน้ัน 

ไมเคยใชแพหรือพาหนะขามนํ้าไปไหนสักที

การเรียนปริยัติ จนถึงพระอภิธรรม ตลอดทั้งพระไตรปฎก ก็คลายกับอุปมาท่ี

ยกมาน้ี บางคนพ้ืนดี มีโยนิโสมนสิการ ฟงพระพุทธเจาตรัสนิดเดียว ก็กลายเปน

พระอริยะไปแลว บางทานเจอคนบาเดินสวนทางมา ไดยินคําที่คนบาน้ันบน ตนเองก็

บรรลุอริยธรรม บางคนไดเรียนรูมากขึ้น จึงจะเขาถึงธรรมได บางคนสําหรับตน

เรียนเทาน้ีก็ถึงแลว แตที่เรียนกวางออกไป ก็เพ่ือชวยคนอ่ืนไดมากขึ้นดวย

บางคนจะเรียนรูมากสักเทาไร ถึงจะเปนคนดี ก็ไดแคเปนเหมือนคนตาบอด

ถือตะเกียง ชวยสองทางใหประโยชนแกคนอ่ืนที่จะเดินไปในทางท่ีถูกที่ดี

พูดใหสั้นวา การเรียนพระอภิธรรมไมจําเปนสําหรับการตรัสรู แตก็ชวยได ให

ประโยชน ทั้งน้ี ตองรูจักเรียนดวย

มีขอควรรูในเรื่องน้ี ๒ อยาง ที่จะชวยใหเขาใจคําตอบชัดขึ้น คือ

ก) การแสดงธรรม ในพระสูตร กับในพระอภิธรรม
มีขอควรรูในเรื่องน้ี ๒ อยาง ที่จะชวยใหเขาใจคําตอบชัดขึ้น คือ



๑. ในพระสูตร เอาคนฟงเปนหลัก เปนที่ตั้ง คือ พระพุทธเจาทรงแสดงธรรม

ใหเหมาะใหพอดีที่คนผูฟงคราวนั้นๆ จะเขาใจไดประโยชน เพราะฉะน้ันจึงทรงแสดง

ธรรมที่เหมาะจะไดผลแกเขา ตรงตามสถานการณ เขากับเรื่องราวที่แวดลอมเก่ียว

ของ และธรรมน้ันก็ทรงแสดงในระดับและในแงมุมที่เขาจะเขาใจไดประโยชน

ธรรมหลักเดียวกันหรือขอเดียวกัน คราวน้ี บุคคลน้ี หรือคนกลุมน้ีมาฟง ทรง

แสดงแนวหน่ึง มีเรื่องราวประกอบอยางหน่ึง คราวโนน บุคคลน้ัน หรือคนกลุมน้ัน

มาฟง ทรงแสดงอีกแนวหน่ึง มีเรื่องราวประกอบอีกอยางหน่ึง คราวน้ี พระองคทรง

แสดงธรรมขอน้ีแคน้ี ตอมาอีกครั้งหน่ึง บุคคลน้ันหรือคนกลุมน้ันเองน่ันแหละมา 

แตเขามีพ้ืนพรอมมากขึ้น พระองคทรงแสดงธรรมน้ันตางออกไปอีกระดับหน่ึง ฯลฯ

ดวยเหตุที่วามาน้ี ธรรมในพระสูตรจึงยักเย้ืองไปตามวิธีพูด หรือขึ้นตอวิธีนํา

เสนอ ดังที่ทานเรียกวาเปน “โวหารเทศนา” และคลอยตามภาวะของผูฟง ที่มี
อินทรีย มีจริต มีอัธยาศัยแตกตางกันไปหลากหลาย ดังที่เรียกวาเปน “ยถานุโลม-
เทศนา”

โดยนัยที่วามา ธรรมในพระสูตรจึงเปนพยานของความเปนพระบรมศาสดา 

สัมมาสัมพุทธเจา ที่ทรงทศพลญาณ นอกจากตรัสรูธรรมแลว ยังทรงรูเขาใจหมูสัตว

ที่แตกตางกัน ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน จําแนกไดเปนระดับ เปนประเภทตางๆ (ทรง

มีอินทริยปโรปริยัตตญาณ และนานาธาตุญาณ, รูบุคคล ๔ จําพวก ฯลฯ) อีกทั้งทรง

สามารถจัดสรรแสดงธรรมใหเหมาะเขากับบุคคลและชุมชนที่แตกตางกันเหลาน้ัน

แตดวยเหตุผลเดียวกันน้ีเอง เราทั้งหลาย ซึ่งเปนชนผูเกิดภายหลัง เม่ือมา

ศึกษาพระสูตรทั้งหลาย ก็คือมาฟงธรรมหลากหลาย ที่ทรงแสดงไวใหเหมาะกับคน

อ่ืน (ไมใชสําหรับเรา) ธรรมในพระสูตรน้ันจึงยากที่จะเผอิญตรงพอดีกับตัวเรา ก็

ตองรูจักทําใจที่จะทําตัวใหพอดีที่จะทําความเขาใจ

๒. ในพระอภิธรรม เอาเนื้อธรรมเปนหลัก เปนที่ตั้ง คือ ในพระอภิธรรมน้ัน 

ทานมุงจะแสดงความหมายของธรรมหลักน้ันๆ ขอน้ันๆ ใหจบสิ้นไป โดยไมคํานึงถึง

ใคร ไมหวงใยวาผูใดจะฟง และเขาจะเขาใจหรือไม เม่ือยกหลักธรรมใดขึ้นตั้งแลว 

ก็อธิบาย จําแนกแยกแยะ วิเคราะหแจกแจงออกไปทุกแงทุกมุม ใหจบไปเปนเรื่องๆ 

จึงเปนลําดับ และเปนระบบ โดยไมมีการกลาวถึงบุคคล สถานที่ เหตุการณ หรือ

เรื่องราวประกอบใดๆ ทั้งสิ้น จึงเรียกวาเปน “ปรมัตถเทศนา” (แสดงอัตถะสูงสุด 

หรืออรรถของสภาวะแทๆ) และเปน “ยถาธรรมเทศนา” (แสดงตามเน้ือธรรม)



ตามที่กลาวน้ี การศึกษาพระอภิธรรม ก็ดีมีประโยชนมาก ชวยใหรูเขาใจลึก

ละเอียด และศึกษาอยางเปนระบบ แตเพราะไมสัมพันธกับบริบทของสภาพที่เปนอยู 

บางทีก็เกินจําเปน บางทีไมเขากับระดับของบุคคลน้ันๆ ในแงมุมที่บุคคลน้ันๆ ผู

ตางๆ กันไป ในโอกาสน้ันๆ จะเขาใจและใชประโยชน ถาไมรูจักจัดปรับหรือเรียนรู

อยางตระหนักเทาทัน ก็อาจจะกลายเปนฟนเฝอ หรอืฟามฟุงไปได

อีกอยางหน่ึง การเรียนอภิธรรม ถาไมไดกัลยาณมิตรที่ชวยชี้ชวยโยง ก็จะมี

ลักษณะดังที่ใชคําสมัยใหมวา เปนการเรียนนอกบริบทของชีวิตและสังคม บางทีได

ความรูความเขาใจแบบลอยๆ ไมเขาถึงสภาวะจริง และไมเชื่อมโยงสูการใชประโยชน

ในชีวิตประจําวัน เปนตน ดังจะเห็นวา ในการเรียนอภิธรรม ซึ่งมุงที่ปรมัตถ เรียน

แตสภาวะ จะไมพูดถึงธรรมภาคปฏิบัต ิ ภาคจริยธรรม ที่ออกมาสูการสัมพันธใน

สังคม กับสิ่งแวดลอม ไมมีธรรมอยางสาราณียธรรม ๖ สังคหวัตถุ ๔ เปนตน ซึ่ง

พระพุทธเจาทรงเนนยํ้าอยางย่ิง

จึงตองรูจักศึกษาดังที่วาอยางตระหนักเทาทัน และจะดีย่ิง ถาไดกัลยาณมิตร 

คือครูอาจารย ที่ถึงธรรม ทันคน ทันสถานการณ สามารถเอาธรรมมาโยงคนเขากับ

สถานการณ ใหจัดการชีวิตและสังคมตามธรรมไดดวย

ข) การเรียนธรรม เพื่อเผ่ือใช และเพื่อเสริมการบําเพ็ญประโยชน
ดังไดกลาวแลว ในพุทธกาล เม่ือพระบรมศาสดายังดํารงพระชนมอยู พระ

องคทรงแสดงธรรมใหเหมาะกับอินทรียและอัธยาศัยของบุคคล ทําใหไดผลอยางที่

วางายและรวดเร็ว จึงมีพระสาวกมากหลายทาน ผูไดสดับธรรมที่เหมาะแกตน ซึ่งไม

มากเลย ก็ไดเปนพระอรหันต

พระอรหันตเหลาน้ี รูธรรมที่ยักเย้ืองแสดงแคที่เหมาะกับตน เม่ือไมมีกิจเพ่ือ

ตนเองแลว ทานก็ปรารถนาจะทําประโยชนแกผูอ่ืน คือจะสั่งสอนชนทั้งหลาย ตั้งแต

ภิกษุสามเณรเปนตนไป แตทานไมรูธรรมที่จะแสดงใหเหมาะกับผูคนที่ตางๆ กันไป 

ทานก็จึงสดับเลาเรียนคําสอนของพระพุทธเจาอยางไมรูจักอ่ิม และเพราะทานรูแจง

เขาถึงแกนแทของธรรมแลว ก็เลาเรียนไดงาย โดยนําสุตะมาประกอบการทํางาน

สอนเพ่ือทําประโยชนแกผูอ่ืน ตลอดจนเพ่ือทรงธรรมดํารงพระศาสนาไวใหเปน

ประโยชนแกมวลประชาท่ีจะเกิดตามมาภายหลัง

การเรียนธรรมของพระอรหันตอยางน้ี จะเปนพระสูตร พระอภิธรรม หรือสวน

ใดก็ตาม เรียกวา “ภัณฑาคาริกปริยัติ” (ปริยัติของทานผูเปนดุจขุนคลัง)



ทีน้ี หันมาดูพวกเราที่เกิดมาในยุคหลังน้ี ไมมีองคพระบรมศาสดาท่ีจะทรง

แสดงธรรมจําเพาะใหเหมาะตรงจุดที่จะเจาะเขาถึงธรรมไดเร็วพลัน จะทําอยางไร ก็

ใชวิธีเรียนแบบเผ่ือ มีคําสอนธรรมที่ทานประมวลกันไว ถายทอดตอกันมา ทั้งที่จัด

วางเปนระบบ และที่เปนสวนเสริมเติมประกอบ ก็เรียนเต็มระบบ และแถมสวนเสริม

สวนประกอบ เทาที่ทําได หรือตามกําลัง

ที่วาเผ่ือน้ัน ก็เผ่ือทั้งสําหรับตนเอง เพราะไมรูวาสวนไหนเหมาะจําเพาะแกตัว 

ก็พยายามเรียนใหครบใหพอ และเผ่ือเพ่ือผูอ่ืน เพราะสวนเต็มสวนเสริมเติมน้ัน 

เม่ือจะชวยผูอ่ืน ก็ใชทําประโยชนแกเขาไดดวย

อยางที่ไดเปรียบเทียบวา ตอนน้ี ไมเอาแควาไดไมไผมา รูวาใชลอยน้ําไปได 

ทานชี้ฝงบอกทางใหแลว เห็นอยูชัดๆ ก็ตรงไปเลย แตคราวน้ี ทางไป ฝงที่จะขึ้น ตัว

ก็ยังไมชัด ทานผูชี้ก็ไมอยู จึงตองเตรียมการเผ่ือมากหนอย ตองหาความรูวาไมไผ

อยางไหนพันธุใด เปนอยางไร ดีแงไหน ใชใหไดผลอยางไร มีวิธีดูแลรักษาอยางไร 

จะแชนํ้า จะตากไวในที่แจง มีปญหาหรืออันตรายเกิดขึ้น เชน มอดกิน ควรทําอยาง

ไร ฯลฯ การเรียนความรูลึกละเอียดอยางพระอภิธรรม ก็เหมือนความรูแบบที่วาน้ี

ค) ควรไหมท่ีจะเรยีนอภิธรรมอกี ๗ ป ใหจบหลักสูตรอภธิรรมบณัฑิต
น่ีคือที่ไดบอกไววา จะพูดเลาความ เพ่ือใหทานผูถามคิดคําตอบเอง

มีขอพิจารณาประกอบอีกบางอยางที่อาจจะชวยในการคิดคําตอบ

ในแงหน่ึง ตัวหลักสูตรน้ันเปนไปตามมาตรฐาน แตจะเหมาะจะดีอยางไร ยอม

สัมพันธกับระบบวิธีในการสอนดวย

หลักสูตรการเรียนพระอภิธรรมในปจจุบันน้ัน รูกันอยูวา โดยทั่วไปใชคัมภีร

อภิธัมมัตถสังคหะเปนหลัก ไมไดเรียนตรงจากพระอภิธรรมปฎก

ตัวพระอภิธรรมแท ก็คือพระอภิธรรมปฎก ที่เรียกใหแยกออกตางหากไดงาย

วา อภิธรรม ๗ คัมภีร (สํ วิ ธา ปุ ก ย ป) จะเรียนตัวพระอภิธรรมปฎก โดยตรงให

เจนจบคงแสนยาก (๗ คัมภีร เปนภาษาบาลีราว ๖,๔๙๘ หนา) พระโบราณาจารยผู

เปนปราชญ สอนศิษยมากมาย ก็ประมวลสาระ และจัดวางระบบวิธีสอนกันมา ที่จะ

ใหเรียนไดผลโดยสะดวกขึ้น

ประมาณ พ.ศ. ๑๒๐๐ (เวลาไมแนลงไป วากันตางๆ ในชวง พ.ศ.๙๕๐–

๑๕๐๐) มีพระอาจารยผูเปนปราชญสําคัญเชี่ยวชาญในพระอภิธรรม ไดประมวล

สาระแหงพระอภิธรรมปฎกเขียนเปนคัมภีรสั้นๆ ชื่อวา อภิธัมมัตถสังคหะ มี ๙ 

ปริเฉท (๙ ตอน เปนบาลีอักษรไทย ทั้งหมดประมาณ ๖๐ หนา)



อภิธัมมัตถสังคหะ ไดเปนที่ยอมรับนับถือและนิยมใชเปนแบบในการเรียนพระ

อภิธรรม และมีพระอาจารยรุนตอๆ มาแตงคัมภีรอธบิาย เชน อภิธมัมัตถวิภาวินี (ฎีกา) 

ซึ่งในหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆไทย ใชเปนแบบสําหรับวิชา

แปลมคธเปนไทย ของชั้นเปรียญธรรม ๙ ประโยค

ไดบอกขางบนวา คัมภีรที่ใชเปนหลักน้ี ไดประมวลสาระของพระอภิธรรมไว

อยางดี แตสาระท่ียอนัก แค ๖๐ หนาน้ี ตองโยงไปถึงเน้ือหาท่ีมากมายใหญหลวง 

ตรงน้ี จะไดผลหรือไมอยางไร ก็สัมพันธกับระบบวิธีในการสอน

ดังน้ัน ระบบวิธีในการสอนจึงสําคัญมาก ในแงวาสามารถสื่อสาระออกมา

ไดแคไหน โยงออกมาสูประโยชนทั้งทางความรูและการปฏิบัติเพียงไร และตรงน้ี ใน

ฐานะบุคคลภายนอก ไมไดรูลึกเขาไปในระบบการสอนนั้น จึงบอกวาพูดไดแคให

แนวพิจารณาที่จะหาคําตอบเอง

แงควรพิจารณา ที่เก่ียวกับระบบวิธีการสอน ก็เชนวา

- ในการอธิบายขยายความ มีการโยงเขาสูเน้ือความในพระอภิธรรมปฎก ให

เกิดความเขาใจเห็นที่มาทางไปแคไหนเพียงใด (เชื่อมกับพระสูตรไดก็ย่ิงดี) 

เชน การแจงสภาวะในพระอภิธรรมปฎกเลมแรก คือ ธัมมสังคณี (พระ

ไตรปฎก เลม ๓๔) มาจัดเปนระบบของจิตและเจตสิก ในปริเฉทที่ ๑ และ 

๒ ของอภิธัมมัตถสังคหะอยางไร จนกระท่ังเม่ือเรียนจบ ๙ ปริเฉทแลว ก็

ใหมองเห็นรูปความทั้งหมดในพระอภิธรรมปฎกทั้ง ๗ คัมภีรดวย

- ในการอธิบายขยายความนั้น มีการโยงเขามาถึงสภาวะที่ประจักษอยูตอ

หนาหรือไม และโยงไปเขากับธรรมภาคปฏิบัติที่จะนําไปใชแกปญหาและ

ทําประโยชนในชีวิตในสังคมแคไหนเพียงไร

- ควรจะพูดคุยสนทนาไถถามฟงความรูความคิดและทัศนคติตอพระพุทธ

ศาสนา ตอวงพุทธบริษัท ตอชีวิตและตอสังคม ของทานที่เรียนจบหลัก

สูตรเปนบัณฑิตแลว สัก ๒-๓ ทาน ใหมองจากปญญาเทียบใจของตนได

วาจะตอบรวบรัด กลายเปนยืดยาว แตตั้งไววารวบรัดน่ันก็ดี มิฉะน้ันจะไปกัน

ใหญ เม่ือพูดมาถึงน่ี ก็หวังวาจะชวยใหทานผูถามมองเห็นแนวของคําตอบไดบาง

ขอเจริญพร และอนุโมทนา

พระพรหมคุณาภรณ


