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ฉบับที่ ๓๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑เปิดเล่ม
	 	 	 	 	 วารสารโพธิยาลัย	 ฉบับเดือนมิถุนายน	 เล่มน้ีเป็น
ฉบับ	“รู้จักบ้านของตัว เที่ยวทั่วพระไตรปิฎก”	 ซึ่งเป็น
ชื่อหนังสือของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 
(ป.อ.	ปยุตฺโต)	ที่แสดงแก่คณะสงฆ์และญาติโยมวัดญาณ- 
เวศกวัน	 ค�่าวันปาติโมกข์	 ที่	 ๓	 ธันวาคม	 ๒๕๖๐	 ต่อมา 
คณะผู้จัดท�าได้น�าไปถอดเทป	 และส่งไปถวายให้ท่าน 

ตรวจทาน	เมือ่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ	ตรวจทานเสร็จแล้ว 
ทางวัดญาณเวศกวัน	 ได้น�าไปตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ	
เพื่อการเผยแพร่เป็นธรรมทาน
	 นิตยสาร	“สารคดี”	ฉบบั	๔๐๑	ประจ�าเดือนกรกฎาคม	
๒๕๖๑	ได้จัดท�าฉบับ	“พระไตรปิฎก”	ในลักษณะสารคดี	 
ให้ความรู้เก่ียวกับพระไตรปิฎก	นับเป็นการให้ความส�าคัญ
แก่พระธรรมค�าสอนของพระพุทธศาสนา	 ท่ีเก็บไว้ใน 

พระไตรปิฎก	 ซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	
กล่าวว่า	เมื่อเราอยู่ในโลกของพระพุทธศาสนา	โดยเฉพาะ
อย่างยิง่	พุทธบริษัททัง้สี	่พระไตรปิฎกจึงเปรียบเสมอืนบ้าน
ของเรา	เราควรทีจ่ะรู้จักบ้านของเราอย่างเข้าใจ	และอาศัย
อยู่ในบ้านของเราอย่างรอบรู้		เพื่อจะได้รับประโยชน์จาก
การอยู่อาศัยในบ้านได้อย่างเต็มที่
	 เจ้าประคุณสมเด็จฯ	 ได้เมตตาอธิบายขยายความให้
เห็นว่า	พระไตรปิฎก	ประกอบด้วย	๓	ส่วน	คือ	พระวินัย	
พระสูตร	และพระอภิธรรม	แต่ละส่วนประกอบด้วยกี่เล่ม	
แต่ละเล่มมีเนื้อหาอะไรบ้าง	จึงถือได้ว่า	เป็นหนังสือที่ช่วย
ให้เข้าถึงเนื้อหาในพระไตรปิฎกอย่างคร่าวๆ	ท�าให้ผู้สนใจ
สามารถเลือกอ่านในสิ่งที่ต้องการทราบไปตามล�าดับ	
	 ด้วยเหตุนี้วารสารโพธิยาลัย	จึงจัดท�าฉบับ	รู้จักบ้าน
ของตัวฯ	 ขึ้นมา	 โดยมีเน้ือหาท่ีแตกต่างไปจากนิตยสาร
สารคดี	 เป็นการเจาะลึกในลักษณะที่เน้นสาระทางธรรม
เป็นหลัก	 เช่น	 อ่านพระไตรปิฎกแล้วจะได้อะไร	 โดยมี 

ผู้ให้ค�าตอบเป็นทั้งพระภิกษุสงฆ์	ในคอลัมน์	วิสัชนาธรรม
กับท่านอาจารย์พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร	และมี
ทั้งอุบาสกที่อ่านพระไตรปิฎกต่อเน่ืองเสมอมาหลายสิบป ี

และได้ประโยชน์จากการอ่านน้ัน	แล้วน�ามาประยกุต์ใช้กบั 

ชีวิตและงานของท่าน	 อ่านเร่ืองน้ีได้จาก	พระไตรปิฎก
กับอุบาสกคนหนึ่ง	เจ้าของค�าบอกเล่านั้นคือ	อาจารย์ธน ู

มาลากุล	ณ	อยุธยา	ศิลปินอิสระผู้มีความสุขที่สุดท่านหนึ่ง 
จากการได้อ่านพระไตรปิฎกและการปฏิบัติธรรมในชีวิต
ประจ�าวัน	
							บทความในเล่มนี้ล้วนมีความเข้มข้น	หนักแน่นด้วย
เน้ือหาสาระที่เป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชน	 ชนิดที่หา
อ่านที่ไหนไม่ได้		นอกจาก	วิสัชนาธรรม	ของท่านอาจารย์
พระมหาประนอม	ธมมฺาลงฺกาโร	ทีย่อดเยีย่ม	แจ่มแจ้ง		และ
คอลัมน์	ในประสบการณ์	ของอาจารย์ธนู	มาลากุลฯ	แล้ว 
เราขอแนะน�าบทความ	ตามพระป่ามาเรียนธรรม	 ของ
ท่านธีรปัญโญ	 ซึ่งได้ตอบปัญหาหลากหลายที่น่าสนใจ
เก่ียวกับแรงบันดาลใจในการบวชของนายแพทย์หนุ่ม
เกยีรตินิยมอนัดับหน่ึง	ทีม่อีนาคตรุ่งโรจน์รออยู	่และเหตุผล
ทีท่่านตัดสนิใจเลอืกมาเรียนธรรมทีส่�านักเรียนวดัจากแดง	 
เป็นระยะเวลานานหลายปีแล้ว		อ่านจบแล้วทุกท่านจะรู้สกึ
มีก�าลังใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมมากขึ้น
	 เร่ิมแล้วฉบับน้ี	 เร่ืองชุด	 ของ	 วิเทศทัยย์	 ตอนใหม่
ล่าสุด	ได้แก่	พระติสสเถระ	หรือ	พระโมคคัลลีบุตรติสสะ	 
พระอาจารย์ของพระเจ้าอโศกมหาราช	 ซึ่งในสมัยน้ัน	 
มีอลัชชี	 (ผู้ไม่มียางอาย)	 เข้ามาปลอมบวชในพระพุทธ
ศาสนาเป็นจ�านวนมาก	 เพ่ือแสวงหาลาภสักการะ	 ซึ่ง
พระเจ้าอโศกมีพระราชประสงค์จะก�าจัดอลัชชีเหล่าน้ัน	
จึงโปรดให้พระอาจารย์ของท่านตรวจสอบความรู้ในพระ
ธรรมวินัยของพระ	ปรากฏว่าจับพระที่สอบไม่ผ่าน	 สึกได้
ถึงหกหมื่นรูป	 เป็นเหตุให้ท่านและพระเจ้าอโศกมหาราช
ถูกกล่าวหาว่าใจแคบ	 และโหดร้ายมาก	 แต่ถ้าไม่ท�าเช่นนี้	
พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทอาจจะผิดเพ้ียนไปไม่เหมือน
เดิมในครั้งพุทธกาลก็เป็นได้	
	 นอกจากพระโมคคัลลีบุตรติสสะจะมีชื่อเสียงทาง 
ด้านบู๊	 จากการปราบอลัชชีแล้ว	 ท่านยังมีชื่อเสียงทาง 
ด้านบุน๋อีกด้วย		จากผลงานการจัดการสงัคายนาพระธรรม
วนัิย	คร้ังที	่๓	โดยท่านเป็นองค์ประธาน	และพระเจ้าอโศก 



ประธานที่ปรึกษา
พระครูธรรมธรสุมนต์	นนฺทิโก
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บรรณาธิการบริหาร
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ทพญ.	อัจฉรา	กลิ่นสุวรรณ์
Acharak7153@gmail.com

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
พันธุ์รพี	นพรัมภา

Punrapee@gmail.com
ประสานงาน

พระครูประคุณสรกิจ	
(พระมหาการุณย์	กุสลนนฺโท)
pk.krun21@gmail.com

กองบรรณาธิการ
คณะสงฆ์วัดจากแดง
ส�านักงาน	:	วัดจากแดง

๑๖	หมู่	๖	ถ.เพชรหึงษ์	ซ.เพชรหึงษ์	๑๐	
ต.ทรงคนอง	อ.พระประแดง	
จ.สมุทรปราการ	๑๐๑๓๐
โทรศัพท์.	๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒

พิมพ์ครั้งที่	๑	:	มิถุนายน	๒๕๖๑	
จ�านวน	๕,๐๐๐	เล่ม	

ภาพปก :	อ.ปัญญา	วิจินธนสาร
ศิลปินแห่งชาติ	สาขาทัศนศิลป์
ออกแบบปก	:	อ.บัญชา	หนังสือ

เครดิตภาพ
ชาคิโนภิกขุ,	True	Little	Monk,

ศิลปิน	กิตติ	ปริเมธาชัย, 
ศิลปิน	ธนู	มาลากุล	ณ	อยุธยา 
และขอขอบคุณเจ้าของภาพ
จากทาง	Internet	ทุกท่าน

ศิลปกรรม
สหมิตรกรุ๊ปทีม

อุปถัมภ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
โดยคุณพัชรพิมล	ยังประภากร	
ประธานกรรมการ	‘สุวิมล’

จัดพิมพ์โดย
สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

โทร.	๐๒	๙๐๓	๘๒๕๗-๙

      วารสารโพธิยาลัย
จัดพิมพ ์ด ้วยป ัจ จัย
บริจาคของท่านผู้มีจิต 

ศรัทธา	แจกเป็นธรรมทาน 

และบริจาคไปตามห้อง
สมุดต่างๆ	 เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ทางปัญญา 
อย่างกว้างขวางแก่ท่าน 

ผู้ใฝ่ธรรมต่อไป	

	 หากท่านผู้อ่านมีความประสงค์จะติดต่อ 

กองบรรณาธิการวารสารโพธิยาลัย	หรือต้องการ 
แสดงความเห็น	ติชม	หรือให้ค�าแนะน�าใดๆ	กรุณา 
ติดต่อได้ท่ีอีเมล	 pk.krun21@gmail.com 
(พระครูประคุณสรกิจ	 หรือพระมหาการุณย์	 
กุสลนนฺโท)	ขอขอบคุณทุกความคิดเห็น

สารบัญมหาราชเป็นองค์อุปถัมภ์	 ท�าให้พระ
ธรรมวินัยมีความบริสุทธิ์	 จากน้ันไม่นาน	
พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งพระสมณ-
ทูตไปประกาศศาสนา	๙	สาย	รวมถึงดิน
แดนสวุรรณภมู	ิท�าให้ประเทศไทยของเรา
ได้รับอานิสงส์จากผลงานนี้ของท่านด้วย
	 จึงกล่าวได้ว ่า	 ท้ังพระโมคคัลลี-
บุตรติสสะและพระเจ้าอโศกมหาราช	 
มี คุณูปการอันยิ่ ง ใหญ ่ต ่อความเป ็น
พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบดั้งเดิม	ของ
พระบรมศาสดาของเรา	และเร่ืองราวของ
พระโมคคัลลีบุตรติสสะน้ัน	 จึงมีความ
โลดโผนสนุกสนานน่าสนใจเป็นอันมาก	
อย่าได้พลาดแม้แต่ตอนเดียว
	 โพธยิาลยัฉบบัน้ี	เป็นฉบบัขึน้ต้นปีที	่๔ 

ต้องขออภัยท่านผู้อ่านหลายท่านที่แสดง
ความคิดเหน็มาว่า	วารสารออกช้า	ไม่ตรง 
กับเดือนต่างๆ	 ซ่ึงคณะผู ้จัดท�าได้เคย
เรียนให้ทราบแล้วว่า	 คณะผู้จัดท�าเป็น
อาสาสมัครทั้งสิ้น	 ท�างานน้ีด้วยใจมุ่งมั่น
ในการสบืต่ออายพุระพุทธศาสนา	สรรหา
บทความดีๆ	มาน�าเสนอให้เป็นสมบัติของ
แผ่นดิน	 คณะผู้จัดท�าแต่ละท่าน	 มีภาระ
หน้าที่ประจ�าท�าอย่างหนาแน่น	บางท่าน
มีงานประจ�าที่ต้องรับผิดชอบ	 โดยสละ
เวลาที่พอมี	 มาช่วยกันจัดท�าวารสารน้ี
อย่างตัง้ใจ	ค่อยๆ	ท�าไปให้ดทีีส่ดุ	จงึท�าให้
วารสารแต่ละเล่ม	กว่าจะส�าเร็จออกมาได้
ต้องใช้เวลานานกว่าปกติ	ท�าให้ออกช้าไป
บ้าง	จึงเรียนมาเพ่ือทราบอกีคร้ังหน่ึง	และ
ขอยืนยันว่า	 ถึงแม้จะออกช้า	 แต่ก็เต็ม
ไปด้วยคุณภาพทั้งเน้ือหาและการจัดท�า 
ซึ่งท่านจะทราบด้วยตนเอง	 หากได้อ่าน
วารสารโพธิยาลัยทุกฉบับต้ังแต่หน้าแรก
จนหน้าสุดท้าย

คณะผู้จัดทํา

a	วิสัชนาธรรม	:	
	 พระไตรปิฎก	มรดกจากพระพุทธเจ้า
	 พอจ.มหาประนอม	ธมฺมาลงฺกาโร.................๓
a	ธรรมปริทัศน์	:	
	 รู้จักบ้านของตัว	เที่ยวทั่วพระไตรปิฎก	(๑)
	 สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์	(ป.อ.ปยตุโฺต)....๑๓
a	ชวนอ่านพระสูตร	:	ไม่ต้องกังวล		
	 พระอาจารย์ชยสาโร..................................๒๓
a	ปัญญาปริทัศน์	:	ตฺุวฏกปฏิปทา		
	 ธีรปัญโญ...................................................๒๖
a	ชวนรู้	:		พระธัมมเจดีย์
	 ธัมมปูชโกภกิขุ.............................................๔๒
a โยมถาม	พระตอบ	:	ตามพระป่ามาเรียนธรรม
	 ธีรปัญโญ...................................................๔๕
a	ในประสบการณ์	:	
	 พระไตรปิฎกกับอุบาสกคนหนึ่ง
	 อ.	ธนู	มาลากุล	ณ	อยธุยา...........................๕๑
a	มองเทศ	-	มองไทย	:	พระติสสเถระ	(๑)
	 วิเทศทัยย์..................................................๖๐
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วิสัชนาธรรม

พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

ปุจฉา : พระไตรปิฎกมีความสําคัญอย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา :	นอกจาก	เป็นแหล่งรวบรวมค�าสอนแล้ว	
พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า	 ดูก่อนอานนท์	 ธรรมก็ดี 

วินัยก็ดี	 ที่เราตถาคตตรัสไว้แล้ว	 จะเป็นศาสดา 
แทนตถาคต	หลังจากตถาคตปรินิพพานแล้ว	พระ 

ธรรมคือพระสูตรกับพระอภิธรรม	 วินัยก็คือพระ
วินัย	 เพราะฉะน้ัน	 พระไตรปิฎกจึงเป็นตัวแทน
ของพระพุทธองค์

ปุจฉา : ในสมัยพุทธกาล บรรยากาศการศึกษา
เป็นอย่างไร
วิสัชนา : สมัยน้ันไม่เรียกว่าพระไตรปิฎก	เรียกว่า 
ธรรมะ	หมวดนิกายต่างๆ	ช่วงแรกๆ	พระพุทธองค์
ก็เทศน์	หลังจากนั้นพระสารีบุตรก็ได้รวบรวม	จัด
หมวดหมู่พระธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสแล้ว	 ด้วย

พระไตรปิฎก 
มรดกจาก

พระพุทธเจ้า

รูปแบบของพระสูตร	เรียกว่า	“สังคีติสูตร”		คือ
พระสูตรในรูปแบบการสังคายนา	ที่รวบรวมพระ
ธรรมวินัยของพระพุทธองค์	 จัดเป็นหมวดหมู ่
อย่างน้ีๆ	 พระที่บวชเข้ามาในภายหลังก็ให้ศึกษา 
แนวน้ี	 เป็นการศึกษาภาคบังคับเพ่ือที่จะพ้น 

จากนิสสัย
	 คือช่วงแรกพระบวชมาไม่นานกบ็รรลุ	แต่หลัง 
จากน้ันสิกขาบทมีมากขึ้น	 การล่วงละเมิดมีมาก
ขึ้น	 แต่ก็ไม่ได้บรรลุ	 ก็มีภาคบังคับคือให้เรียน 

ภาคปริยัติกับปฏิบัติควบคู่กัน	 โดยที่การเรียน
ปริยัติกับปฏิบัติ	 ส่ิงแรกเลยคือเรียนเพ่ือพ้นจาก 

นิสสัย นิสสัย	แปลว่า	ถอืค�าสอนจากครูบาอาจารย์ 

เป็นที่ พ่ึง	 นิสสยาจารย์	 คือต้องอาศัยครูบา
อาจารย์ขมวดเข้ามา	 ต้องอาศัยอะไรบ้าง	 เช่น	
อาศัยปริยัติ	 ในส่วนของภิกขุปาติโมกข์	 ภิกขุนี-
ปาติโมกข์	ส่วนที่	๒	คือข้อวัตรต่างๆ		เช่น	ขันธก- 
วัตร	 มหาวัตร	 เสขิยวัตร	 ข้อต่อมาก็คือ	 การท�า 
สังฆกรรมต้องสวดบาลี	สวดกรรมวาจาภาษาบาลี
เป็น	ข้อต่อมากคื็อ	สมถะ	-	วิปัสสนากรรมฐาน	ต้อง 
รู้พอที่จะปฏิบัติด้วยตนเองได้
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	 ข้อต่อมาพระสูตรสี่ภาณวาระ	 (หยุดพักสวด	
๑	ครั้ง	=	๑	ภาณวาระ)	ตอนนี้ของไทยก็เอามา
ท�าเป็นบทสวดมนต์ฉบับหลวง	๒๙	สูตร	ชื่อพระ
สูตรสี่ภาณวาระ	เรียนรู้พระสูตรเหล่านี้	เพื่อที่จะ
ปกป้องตนเอง	 และเพ่ือที่จะอนุเคราะห์ญาติโยม	
นั่นก็คือปริยัติกับปฏิบัติที่พระเณรต้องเรียนรู้
	 และสุดท้าย	 พรรษาครบ	 ๕	 พ้นนิสสัยได้ 
น่ันคือบรรลุนิติภาวะของความเป็นพระ	 คือให้
ปริยัติกับปฏิบัติควบคู่กันไป	คือวางแผนตั้งแต่อยู ่
ในโบสถ์	 ให้เรียนอนุศาสน์ ๘ อย่าง	 ก็คือการ 
ใช้ชีวิตของพระ	 ต้องอาศัยปัจจัย ๔	 คือ	 จีวร	
บิณฑบาต	 เสนาสนะ	 เภสัช	 ส่ิงเหล่าน้ีจะได้จาก
ทีไ่หน และ ปาราชกิ ๔ ข้อ	คือ	ห้ามฆ่ามนุษย์	ห้าม 

ลักทรัพย์	 ห้ามอวดอุตตริมนุสสธรรม	 ห้ามเสพ
เมถนุ	เรียนรู้ต้ังแต่อยูใ่นโบสถ์	พร้อมกับกรรมฐาน	
๕	คือ	ตจปัญจกกรรมฐาน	ได้แก่	เกสา	(ผม)	โลมา	
(ขน)	นขา	(เล็บ)	ทันตา	(ฟัน)	ตโจ	(หนัง)	เป็นต้น	

ปุจฉา : ตัง้แต่บวชก็ให้เรียนเรือ่งพวกน้ีก่อนเลย
ใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา :		ใช่	เจริญพร	หลักสูตรที่ ๑	เรียนพร้อม
กันทั้งปริยัติ	 -	 ปฏิบัติ	 เรียนต้ังแต่บวชพร้อมกัน
เลย	ปริยัติก็คือ	อนุศาสน์	๘	อย่าง	และก็ปฏิบัติ
คือส่วนของกรรมฐาน	ได้แก่	ตจปัญจกกรรมฐาน	
ออกจากโบสถ์แล้ว	ให้ไปเรียนวินัยต่อ	เรียนสังฆา- 
ทิเสส	เป็นต้น	จนจบ	แล้วในส่วนของปฏิบัติ	ก็ไป
เรียนกรรมฐานหมวดอ่ืนอีก	๕	หมวดจนจบอาการ	
๓๒	พอจบอาการ	๓๒	แล้ว	ก็เรียนนามกรรมฐาน
	 ที่ตรัสว่า	ต้องเรียนอย่างนี้	ต้องศึกษาอย่างนี ้
ต้องท�าอย่างน้ี	 มีแสดงอยู่ในวินัยปิฎก	 ในหมวด 

โอวาทวรรค	 ข้อที่	 ๓	 ท่ีเก่ียวกับ	 ภิกขุโนวาทก- 
สิกขาบท	สิกขาบทที่บอกคุณสมบัติของพระที่จะ
ไปอบรมสั่งสอนภิกษุณีได้	

ปุจฉา : อธิบายย่อๆ มีอะไรบ้างเจ้าคะ
วิสัชนา : ก่อนที่จะไปส่ังสอนภิกษุณีได้	 ดูแลตัว
เองได้หรือยัง	 ต้องเรียนภิกขุปาติโมกข์	 ภิกขุนี-
ปาติโมกข์	 ต้องรู้ขันธกวัตร	 มหาวัตร	 เสขิยวัตร	
ต้องสวดกรรมวาจาเป็น	ต้องรู้ทัง้สมถะ	-	วิปัสสนา
กรรมฐาน	 ทรงจ�าพระสูตรส่ีภาณวาระ	 และข้อ
สุดท้าย	พรรษาครบ	๕	นั้นคือ	ดูแลตัวเองได้แล้ว

ปุจฉา	 :	หากจะมาเป็นครูบาอาจารย์ จะต้อง
เรียนอย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา : หลักสูตรที่ ๒	เป็นอาจารย์สอนคนอื่น 

ต้องเรียนมากกว่าน้ี	เรยีนรู้พระไตรปิฎกครบระบบ 

คือ	 เรียนรู้พระสูตร	พระวินัย	พระอภิธรรม	โดย
เฉพาะเน้นพระวินัยปิฎก	อรรถกถาของพระวินัย
ปิฎกทั้งหมด	 และในส่วนของพระสูตร	 ๓	 นิกาย	
และในส่วนของพระอภิธรรม	 ก็มีธัมมสังคณี 

และวิภังค์	เป็นต้น	ต้องมีความรู้เหล่านี้	จึงจะเป็น
อาจารย์สอนคนอ่ืนได้	 ถ้าไม่มีองค์ความรู้เหล่านี	้	
ไม่อนุญาตให้เป็นอาจารย์ของผู้อื่น
 สรุปคือ หลักสูตรที ่๑ ดูแลตัวเองได้ หลักสูตร
ที่ ๒ เป็นอาจารย์สอนผู้อื่นได้ หลักสูตรที่ ๓ เป็น
อุปัชฌาย์ได้

ปุจฉา : เป็นอปัุชฌาย์น่ี ยิง่ยากเข้าไปอกี ใช่ไหม 
เจ้าคะ
วิสัชนา : ใช่	เจริญพร	หลักสูตรที่	๒	(เป็นครูบา
อาจารย์)	บังคับอายุพรรษาด้วย	อย่างต�่าต้อง	๑๐	
พรรษาขึ้นไป	พอถึง	หลักสูตรที่ ๓	เป็นอุปัชฌาย์	 
วินัยปิฎกต้องเรียนทัง้หมด	แล้วพระสูตรต้องเรียน
หลายนิกาย	 พระอภิธรรมก็ต้องเรียนจนครบ 

ทั้งหมด	ต้องมีองค์ความรู้เหล่านี้ครบ	และต้องม ี

พรรษาครบ	๒๐	พรรษา	จึงจะเป็นอุปัชฌาย์บวช 

กุลบุตรได้	 ให้โอวาทภิกษุณีได้	 ในพระไตรปิฎก 

ได้ตราไว้ชัดเจน
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ปุจฉา : ท่านให้ความสาํคญักับพระวินัยมากเลย 
พระวินัยนี้ท่านสื่อถึงอะไรเจ้าคะ
วิสัชนา : พระวินัยจะเป็นการจัดการ “วีติกกม- 
กิเลส” กิเลสทีจ่ะไปล่วงละเมดิผู้อืน่ ไปจาบจ้วง 
ผู้อื่น ฉะน้ัน ถ้ามีวินัยแล้ว จะไม่ล่วงละเมิด 
ผู้อื่น	สิ่งแรกคือ	ความน่าเลื่อมใส	ยังผู้ไม่เลื่อมใส
ให้เล่ือมใส	ยงัผู้เล่ือมใสแล้ว	ให้เล่ือมใสยิง่ๆ	ขึน้ไป 

พระพุทธองค์ตรัสว่า	 เมื่อพระวินัยยังมีอยู่	 พระ 

ศาสนากย็งัอยู	่ชือ่ว่าวินัย	เป็นอายขุองพระศาสนา

ปุจฉา : คือศีลใช่ไหมเจ้าคะ พระอาจารย์
วิสัชนา :	ใช่	เจริญพร	ถ้ารักษาศีลเป็น	คนที่ยังไม่
เลื่อมใสก็จะเลื่อมใส	คนที่เลื่อมใสแล้วจะเลื่อมใส 

ยิ่งๆ	ขึ้นไป	เป็นวินัยปิฎก	ส�าหรับผู้รักษาศีลเอง 
วีติกกมกิเลส กิเลสที่จะก้าวล่วงละเมิดผู้อื่น 
ข่มไว้ได้ด้วย “วินัยหรือศีล”	 ผู้พบเห็นก็จะเกิด
ความศรัทธาเลื่อมใส	ก็เหมือนทางโลก	สิ่งแรกคือ 

ต้องละลายพฤติกรรม	พฤติกรรมผิดยังมีอยู่		ต้อง
ละลายพฤติกรรมก่อน	ก่อนที่จะให้ยาอะไรเข้าไป	
การละลายพฤติกรรมในพระพุทธศาสนา	 ก็คือ
เบญจศีลนี่แหละ

ปุจฉา : สาธุเจ้าค่ะ ทีม่าของการเกิดพระไตรปิฎก 
มีเหตุมาอย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา :	 มีคร้ังหน่ึง	 พระสารีบุตรได้ไปกราบ
พระพุทธเจ้า	เพราะในขณะท่ีท่านเข้าฌาน	และได้

ตรวจดูว่า	ศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ	องค์
ไหนต้ังอยูไ่ด้นาน	องค์ไหนต้ังอยูไ่ม่ได้นาน	พอเข้า 
ฌานไปดูแล้ว	 เห็นศาสนาของพระพุทธเจ้าบาง
พระองค์	ต้ังอยูแ่ค่	Generation*	เดียว	บางพระองค์ 

กส็อง	สาม	บางพระองค์กห็ลาย	Generation	พอ
เห็นอย่างน้ันแล้ว		กรี็บไปทลูพระพุทธองค์	“ข้าแต่ 
พระองค์ผู้เจริญ ขอให้พระองค์ทรงรีบบญัญติัพระ
วินัย รีบรวบรวมพระธรรมวินัยเถิดพระเจ้าข้า” 
(ตอนนั้นวินัยยังไม่ได้บัญญัติ)
 พระพทุธองค์ตรัสว่า	“สารีบุตร	เหตุยงัไม่เกดิ 

วินัยยังไม่บัญญัติ”	ต่อมา	หลังจากมีเหตุเกิดแล้ว	
การบัญญัติพระวินัยก็เกิดขึ้น	 มีการบัญญัติวินัย
สิกขาบทน้ันสิกขาบทน้ีแล้ว	 และพระสูตรก็มีพอ
สมควรแล้ว	หลังจากน้ันพระสารีบตุรกไ็ด้รวบรวม		
โดยใช้หลักการที่รวบรวมให้พระสาวกรูปอ่ืนดู
เป็นแบบอย่าง	คือพระสารีบุตรแสดงพระสูตรชื่อ	
“สังคีติสูตร” คือเอาพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัส
มารวมเป็นระบบ สังคายนา เป็นหมวดเป็นหมู่

ปุจฉา : “สังคีติสูตร” น้ีเป็นต้นแบบของการ 
สังคายนาเลย ใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา :	เจริญพร	ต้นแบบการสังคายนา	มาจาก	
สังคีติสูตร ทสุตตรสูตร เป็นพระสูตรที่ท่านพระ
สารีบุตร รวบรวมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็น
หมวดหมู่ ให้ง่ายต่อการศึกษาจดจ�า

ปุจฉา : พระสารีบุตรท่านสมเป็นพระธรรม
เสนาบดีเจ้าค่ะ แล้วตอนที่ยังไม่มีพระไตรปิฎก 
ท่านคงสวดสาธยายกัน เพราะเหตใุดสมเดจ็พระ
พทุธโฆษาจารย์จงึสรุปว่า สมยัก่อนทีม่กีารทรง
จําด้วยการสาธยาย มีความถูกต้องแม่นยํากว่า
ยุคหลังที่มีการบันทึกลายลักษณ์อักษร เจ้าคะ
วิสัชนา : สมยัก่อน	การทรงจ�ามคีวามแม่นย�ากว่า	
เพราะท่านมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์	 สมัยก่อน
*Generation	ชั่วอายุคน,	รุ่น
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ท่านฟังแบบต้ังอกต้ังใจ	 ฟังแบบทะลุทะลวง	 ไม่
ต้องพ่ึงอุปกรณ์	ฟังแล้วให้เข้าใจ		ให้จ�าได้		แล้วเอา
มาทวนบ่อยๆ	ไม่ให้ลืม	เมือ่มกีารฟังให้เข้าใจ	จ�าได้ 

แล้วก็มาทวนอยู่บ่อยๆ	เรียกว่า สวดสาธยาย
	 สมัยก่อน	ท่านจะสอนหนังสือกนัด้วยปาก	ฟัง
โดยไม่ได้เขยีนลงกระดาน	ฟังเสร็จแล้วเข้าใจ	แล้ว
สวดสาธยายกลับไปกลับมา	เรียกว่า	“ต่อหนังสือ” 
ครูบาอาจารย์จะพูดให้ฟัง	 ลูกศิษย์ก็จ�า ว่าตาม
แล้วก็ท่อง	 แล้วก็มาทวน	 ทุกเช้าทุกเย็น	 แล้ว
ครูบาอาจารย์ก็จะมาต่อ	(สอนต่อ)	แล้วกจ็�าไว้ทีละ 

ประโยค	แล้วก็ทบทวนบ่อยๆ	ไม่ให้ลืม
	 ยุคแรกสมัยแรก	พระอริยะหรือพระอรหันต์
มีเยอะ	 สติสัมปชัญญะสมบูรณ์	 เพราะฉะน้ัน 

เมื่อฟังเข้าใจ	 จ�าได้	 ไม่ลืม	 องค์ที่มีความจ�าเป็น 

เลิศ	ไม่ลืมเลย	ในช่วงแรกๆ	คือ	พระอานนท์	กับ 

หมอชีวก	๒	ท่านนี้	ท�าบุญแล้วปรารถนาว่า	“ขอ 
ให้ข้าพเจ้าจงมีความทรงจ�าเป็นเลิศ” หลังจาก
ที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว	 ตอนขึ้นสู ่
สังคายนา	 คนที่จ�าพระพุทธพจน์ได้ทั้งหมดคือ 

พระอานนท์	ตอนน้ันท่านยงัไม่ได้เป็นพระอรหนัต์
ก็จริง	 แต่ด้วยบุญกุศลที่ได้ต้ังจิตปรารถนาว่า 
“ขอให้สามารถทรงจ�าพระธรรมค�าสอนของ
พระพุทธองค์ได้ทั้งหมด”	 บุญน้ันก็สัมฤทธ์ิผล	
สุดท้ายพอท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์		กไ็ด้เข้ามา 
ร่วมสังคายนาครั้งที่หนึ่ง	ตามที่ทราบกันแล้ว	

ปุจฉา : พระไตรปิฎกมีการจัดหมวดหมู่อย่างไร
เจ้าคะ พระอาจารย์
วิสัชนา :	ถ้าหมวดใหญ่ๆ	กม็	ี๓	คือ	หมวดพระวินัย	
หมวดพระสูตร	หมวดพระอภิธรรม	โดย	หมวดของ 
พระวินัย เน้นเรื่องศีล	๒๒๗	ของภิกษุ	เน้นเรื่อง
ศีลของภิกษุณี	 ศีลของพระท้ังหมด	 อยู่ในหมวด 

พระวินยั		ในส่วนพระสูตร	จะเป็นธรรมะทีป่รารภ

บุคคลเป็นหลัก	 แล้วก็ดึงเข้าสู่ธรรมะ	 ดึงเข้าสู่ 
อริยสัจ	 ๔	 ในส่วนพระอภิธรรม จะเน้นสภาวะ
ธรรมล้วนๆ	เลย	ไม่ได้ยกบุคคลมาเป็นหลัก	เน้น
ในส่วนสภาวธรรมเลย	
	 ดังน้ัน	 ธรรมะในส่วนของพระสูตรกับพระ
อภิธรรม	 จะมีข้อแตกต่างกัน	 พอจัดเป็นหมวด
ใหญ่ๆ	แล้ว	จากนั้นก็จัดเป็นหมวดย่อย
	 อย่างพระวินัย	มหีมวดย่อย	๕	หมวด	มอัีกษร
ย่อก็คือ	อา	ปา	ม	จุ	ป	อา	คือ	อาทิกัมมิกะ	ปา 

คือ	ปาจิตตียะ	ม	คือ	มหาวัคค์	จ	ุ คือ	จุลลวัคค์ 
ป	คือ	ปริวาร		อา	คือ	อาทิกัมมิกะ	นั่นคือในส่วน
ของอักษรย่อ	 อักษรย่อนี้	 จะย่อแบบสังคายนา	
บ้านเราจะย่ออีกชื่อหน่ึง	 เพราะฉะน้ันในหมวด
ของพระวินัยให้ย่อตามหมวดของพระวินัย	 ห้า
ชื่อนี้มีที่มาอย่างไร		นี้เป็นอักษรย่อของพระวินัย
	 ในส่วน พระสูตร หมวดที่มีเน้ือความยาวๆ	 
กม็าต้ังหมวดหมูไ่ว้	“ทฆีนิกาย”	ทีส่ัน้กว่าน้ันเรียก
ว่า	“มัชฌิมนิกาย”	จากนั้นก็มี		“สังยุตตนิกาย”   

สังยุตต คือประกอบเรื่อง	ก็คือปรารภบุคคล	เช่น	
ปรารภเทวดาแล้วทรงแสดงธรรม	กเ็รียกว่า	เทวตา- 
สังยุตต์	เป็นต้น

ปุจฉา : แล้วมีหมวดอื่นอะไรอีกบ้างไหมเจ้าคะ
พระอาจารย์
วิสัชนา : “อังคุตตรนิกาย”	 คือหมวดธรรม	 ๑	 
หมวดธรรม	๒	หมวดธรรม	๓	หมวดธรรม	๔	จนถงึ
หมวดธรรมที่มี	๑๑	อย่าง	 	หมวดธรรมที่มีอย่าง
เดียว	 ประกอบด้วยอะไรบ้าง	 หมวดธรรมที่มี	 ๒	
อย่าง	๓	อย่าง	ประกอบด้วยอะไรบ้าง	และมีอีก
หมวดหนึ่ง	 ที่เหลือนอกจากนี้	 คือพระสูตรเล็กๆ	
น้อยๆ	ปกิณกะ	กระจัดกระจาย	ทั่วๆ	ไป	หรือไม ่

อยูใ่นกฎเกณฑ์ทีก่ล่าวมา		กเ็รยีกว่า	“ขทุทกนิกาย” 
แปลว่า	หมวดเล็กน้อย,	ปลีกย่อย,	เบ็ดเตล็ด
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ปุจฉา : หมวดพระอภิธรรมแบ่งอย่างไรเจ้าคะ 
ยากมากเลย พวกโยมจําเป็นต้องเรยีนไหมเจ้าคะ
วิสัชนา :  พระอภิธรรมแบ่งเป็น ๗ หมวด	เริ่ม
ตั้งแต่	ส�	วิ	ธา	ปุ	ก	ย	ป	ตัวย่อนะ	ส�	คือ	ธัมม-
สังคณี	 วิ	 คือ	 วิภังค์	 ธา	 คือ	 ธาตุกถา	 ปุ	 คือ 

ปุคคลบัญญัติ	 ก	 คือ	 กถาวัตถุ	 ย	 คือ	 ยมก	ป 
คือ	 ปัฏฐาน	 ๗	 หมวดด้วยกัน	 เช่น	 ธัมมสังคณี 

แสดงมาติกา	คือ	หัวข้อธรรมที่เป็นสภาวะล้วนๆ 

ถ้าย่ออภิธรรมให้เห็นภาพรวมง่ายๆ	 ก็คือพูดถึง 
จิต เจตสิก รูป นิพพาน	ค�าว่า	จิต	คือจิตใจของ 
คนเรา	 เจตสิก	 คือ	 เวทนาขันธ์	 สัญญาขันธ์ 
สังขารขันธ์	รูป	คือ	รูปขันธ์	นิพพาน คือ	ขันธ- 
วิมุตติ พระอภิธรรมน้ี พูดถึงเร่ืองขันธ์ทั้ง ๕  
ที่เป็นกองทุกข์ การก�าจัดทุกข์ได้ คือต้องพบ 
พระนิพพาน
ปุจฉา : เอาขนัธ์ ๕ มาคยุกันอย่างเดยีวเลยนะคะ
วิสัชนา : เจริญพร	ใครอยากจะหลุดพ้น	ต้องคุย
เร่ืองขันธ์	 ๕	 พ้นจากขันธ์	 ๕	 จะเกิดขันธวิมุตติ 

ไปได้อย่างไร	 อภิธรรมน้ียาก	 คนที่ไม่มีบุญบารมี 
ฟังไม่รู้เร่ือง	 ยุคหลังมีพระเถระที่ท่านอ่านรู้เร่ือง 
แล้วสงสารอนชุนรุ่นหลัง	ท่านจึงย่อเน้ือหาอภธิรรม 

ทีจ่ะเรียนให้ง่ายขึน้	ย่ออภธิรรมทีเ่ป็นบาลีทีย่ากๆ	
ย่อให้เป็น	๙	ปริจเฉท	 เรียกว่า	พระอภิธัมมัตถ- 
สังคหะ ๙ ปริจเฉท

ปุจฉา : ที่ว่าง่ายนี้ คือท่านย่อแล้วหรือเจ้าคะ
วิสัชนา : ๙	ปริจเฉท	พูดถงึ	๒	เร่ืองคือ	รูปธรรมกบั
นามธรรม	พูดถึงสมถะและวิปัสสนา	อะไรคือรูป	
อะไรคือนาม	รูปแต่ละตัวท�าหน้าทีอ่ะไร	นามแต่ละ
ตัวท�าหน้าที่อะไร	จิตก็เป็นนาม	เจตสิกก็เป็นนาม	
รูปคือรูปธรรม	พ้นจากรูปนามขันธ์	๕	คือนิพพาน 

(ขนัธวิมตุติ)	อภธิรรม	๙		ปริจเฉท	ภาพรวมเป็นเร่ือง 
รูปนาม	 อภิธรรมก็จะอธิบายไว้ชัดเจน	 คนเรียน 

อภิธรรมเพ่ือน�าไปปฏิบัติ	 จะเกิดความเข้าใจ 

เห็นแจ้งได้ง่าย	 ไม่จ�าเป็นต้องเรียนเพ่ือเอาไป 

สอบ	แต่ต้องเรียนเพ่ือท�าความเข้าใจ	น�าไปปฏบิติั 

ให้ถูกต้อง	เจริญพร

ปุจฉา : วันก่อนพระอาจารย์มหากีรตท่ิานเทศน์
ว่า “เรียนยากมาก ต้องใช้ทกุ CPU ในสมองเลย 
ที่จะเรียนอภิธรรม แล้วก็บอกว่าไม่แปลกใจเลย 
ที่พระพุทธเจ้าทรงเกิดฉัพพรรณรังสีจากการ 
พจิารณาธรรมในพระอภธิรรม” อยากให้อธิบาย
คํากล่าวของท่านเจ้าค่ะ 
วิสัชนา : เจริญพร	ธรรมะทีลึ่กซึง้ทีสุ่ด	ทีย่ากทีสุ่ด 

คือธรรมะในอภิธรรม	 โดยเฉพาะใน	 คัมภีร์มหา-
ปัฏฐาน ที่ท่านเกิดฉัพพรรณรังสี	 เกิดจากทรง
พิจารณาธรรมะหมวดที่ลึกซึ้งที่สุด	 ที่เราสวดใน
งานศพ	บทสุดท้ายว่า	“เหตุปัจจโย อารัมมณปัจจ-
โย..”	นัน่คือ	“ปัจจยาการ” ปัจจยาการ  ม ี๒ ส่วน 
ปฏจิสมปุบาทก็เรียกว่า ปัจจยาการ คมัภร์ีมหา- 
ปัฏฐาน ก็เรียกว่า ปัจจยาการ  แปลว่า		อาการของ 
เหตุของปัจจัย	 ที่เกิดขึ้นตามสภาวะของมัน	 ยาก 

ลึกซึ้ง	 แต่มีความน่าอัศจรรย์อยู่อย่างหน่ึง	 คือ 

ลาดลึกไปตามลําดับ	 ไม่โกรกชัน	 ถ้าต้ังใจเรียน	
ตั้งใจปฏิบัติ	ก็สามารถท�าความเข้าใจได้	คือไม่ใช ่

ลึกแบบหยั่งไม่ถึง	 ไม่เหมือนใจคน	 หยั่งเท่าไหร ่
ก็ไม่ถึง	 แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้า	 ลึกย่ิงกว่า 
ใจคน	 แต่มีความน่าอัศจรรย์ตรงท่ีสามารถหยั่ง 
ถงึได้	ธรรมะของพระพุทธเจ้า	ลึกโดยเหตุ	เรียกว่า 
ธัมมคัมภีระ ลึกโดยผล	เรียกว่า	อัตถคัมภีระ ลึก
โดยการรู้แจ้งแทงตลอด	 เรียกว่า	ปฏิเวธคัมภีระ 

ลึกโดยการแสดง	เรียกว่า	เทศนาคัมภีระ	ลึกโดย
อาการทัง้	๔	อย่าง	ลุ่มลึกขนาดไหน	แต่มคีวามน่า
อัศจรรย์ตรงทีว่่า	สามารถศึกษา	เรียนรู้	ตรึกตรอง 
ตามแล้วกเ็หน็ส่ิงต่างๆ	ตามสภาวะน้ันได้		อันน้ีคือ
ความน่าอัศจรรย์	๔	ประการ	ของพระธรรมวินัย
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ปุจฉา : แล้วพระไตรปิฎกของมหายาน ต่างจาก
ของเถรวาทอย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา :	 พระไตรปิฎกมหายานมี	 ๒๐๐	 เล่ม 

แต่ไม่มีพระอภิธรรมปิฎกเลย	 มีแต่พระวินัยกับ 

พระสตูร	พระวินัยกม็ไีม่มาก	แต่พระสูตรจะมเียอะ 

ส่วนพระอภธิรรมจะไม่มีเลย	กมี็คราวหน่ึงอาตมา
ได้ไปร่วมประชุมกับองค์ดาไลลามะ	 ท่านบอกว่า 
“ในฝ่ายมหายานของเรา มีแต่วินัยกับพระสูตร 
มีอยู่ ๒๐๐ กว่าเล่ม แต่ไม่มีพระอภิธรรม”	ตอนนี ้
ทางฝ่ายมหายาน	 (วัชรยาน)	 ก�าลังแปลอภิธรรม
ไปสู่มหายาน	คือมหายานยุคหลังๆ	 เขาประยุกต์
เพ่ือให้เข้าใจง่ายๆ	 อะไรท่ียากๆ	 เขาก็ตัดออกไป 

ปรับเพื่อให้อยู่รอดได้

ปุจฉา : แต่ของเถรวาทยึดของเก่า ไม่เปล่ียน 
แปลง ?
วิสัชนา :	พระพุทธเจ้าตรัสมาอย่างไร	 เถรวาทก็
ยึดไว้อย่างนั้น	เป็นทางเพื่อหลุดพ้น

ปุจฉา : อย่างนี้ทางมหายานก็เผยแพร่ง่ายกว่า
ใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา :	เผยแพร่ง่ายกว่า	แต่ว่าเปลี่ยนจากทอง
แท้เป็นทองเหลือง	ทองเก๊		จริงอยู	่การประยกุต์ก็
ท�าให้คนเข้าใจง่าย	เหมอืนกับอยากจะชมดอกฟ้า
แต่โน้มลงมาติดดิน	 คือดึงฟ้าให้ต�่า	 ตอนที่จะได้
ชื่นชมก็กลายเป็นดอกดิน	ไม่ใช่เป็นดอกฟ้าแล้ว

ปุจฉา : เร่ืองศีลเร่ืองวินัย ในมหายานก็ไม ่
เคร่งครัดเหมือนของเถรวาทใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา :	เจริญพร		เขาประยุกต์เพื่อให้อยู่ได้	สุรา
ก็ดื่มได้	อาหารเย็นก็ทานได้	สุดท้ายภรรยาก็มีได ้

เพ่ือให้อยู่ได้	 แต่ว่าการอยู่ได้น้ี	 ศีลก็ไม่ได้ใส่ใจ	
สมาธิใส่ใจพอประมาณ	 วิปัสสนาปัญญาก็ไม่ได้
ใส่ใจ	 เน้นไปทางปรัชญา	 ค�าคม	 ท่ีฟังแล้วกินใจ 

ซึ้งใจ	 แล้วอยากช่วยเหลือคนอ่ืน	 คือมหายานน้ี 

เน้นโพธิสัตว์	 ช่วยเหลือผู้อ่ืน	 แต่ไม่เน้นเพ่ือการ 
หลุดพ้น	 แต่มองฝั ่งเถรวาทว่าอยากหลุดพ้น 

คนเดียว	 เห็นแก่ตัว	 ไม่อยากช่วยผู้อ่ืน	 ของเขา 
ช่วยเหลือคนทั้งโลกหลุดพ้นแล้ว	 เขาจึงจะ 

หลุดพ้นทีหลัง	 ความคิดประยุกต์ก็ไปได้เร่ือยๆ	 
สังสารวัฏจึงยาว

ปุจฉา : ไกลไปจากหลักเลย

วิสัชนา :	เจริญพร	หลักหาย	มีครั้งหนึ่งพระญี่ปุ่น 

พระมหายาน	 ท่านก็บอกว่า	 “ถ้าจะศึกษา
พุทธศาสนาที่แท้ต้องศึกษาเถรวาท” อาตมา 
ถามท่านว่าท�าไมท่านไม่บวชในเถรวาทล่ะ	 ท่าน
ตอบว่า	“อ้อ ตอนน้ีเขา ประยกุต์ไปไกลมาก เขาอยู ่
อย่างนั้นกันจนชินไปแล้ว”

ปุจฉา :  พระพุทธเจ้าเน้นว่าให้มีพระวินัยเป็น
หลัก ก่อนทีจ่ะหล่อหลอมอะไรออกมาได้  ต้องมี
ศีล คิดอย่างนั้นก็ไม่ได้หลักแล้วสิเจ้าคะ
วิสัชนา : เจริญพร	 เขาถือศีลกินเจ	ศีลที่จะถือม ี

ไม่กีข้่อ	ศีลเพ่ือหลุดพ้น	ศีลทีบ่ญัญติักนัขึน้มาใหม่	
เช่น	ไม่ทานเนื้อสัตว์	ทานแต่มังสวิรัติ	อะไรต่างๆ	
คือไปเอาศีลแบบที่พระเทวทัตน�าเสนอ	 ศีลแบบ 

สุดโต่ง	ไม่ใช่อย่างที่พระพุทธเจ้าต้องการ

ปุจฉา : เข้าใจแล้วเจ้าค่ะ แล้วยุคปัจจุบันน้ี 
พระไตรปิฎกแปลกันไปก่ีภาษาแล้ว ใช้ฉบับไหน 
เป็นมาตรฐานหรือเป็นหลักทีใ่ช้อ้างองิกันเจ้าคะ
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วิสัชนา :	 ตอนน้ีเรายึดฉบับ “ฉัฏฐสังคายนา” 
เป็นหลัก	 แต่จะแปลเป็นหลายภาษา	 ท้ังภาษา 
สิงหล		ไทย	พม่า	ลาว	เขมร	โรมนั	เยอรมนั	อังกฤษ	
รัสเซีย	มองโกเลีย	ฯลฯ		สังคายนาคร้ังที ่๖	กเ็กอืบ 

๗๐	ปีแล้ว	(พ.ศ.	๒๔๙๘)	เอาอันนี้เป็นหลัก	เป็น 

มาตรฐานร่วมกนั	เพราะไม่ใช่พระพม่าท�าประเทศ 

เดียว	 พระไทยก็ส่งตัวแทนไปร่วม	 พระเขมร	 
พระลาว	พระลังกา	พระเถรวาท	๕	ประเทศ	ส่งตัว
แทนประเทศไปร่วม	ครบทั้งหมดเลย

ปุจฉา : เป็นฉบับนานาชาติจริงๆ  อยากให้พระ
อาจารย์เล่าถึงความประทับใจตั้งแต่เร่ิมศึกษา
พระไตรปิฎกเจ้าค่ะ
วิสัชนา :	ได้ศึกษาต้ังแต่ปี	๒๕๒๗		ตอนน้ันได้เรียน
นักธรรมจบแล้ว	 ไปเรียนอภิธรรมจบมัชฌิมตรี 
ถึงได้ไปเรียนบาลีใหญ่ที่วัดท่ามะโอ	 ต้ังแต่ปี	
๒๕๒๕	 เรียนได้	 ๓	 ปี	 จึงได้เรียนพระไตรปิฎก 

แต่พอเรียนไปแล้วได้เห็นความลึกซึ้งของพระ 

ไตรปิฎก	เห็นว่าครูบาอาจารย์บ้านเราไม่เพียงพอ	
จึงอยากจะเรียนให้มากกว่าน้ี	 ทราบว่าทางพม่า 
ยงัมสีอนอยู	่จงึตัดสินใจไปเรียนต่อทีป่ระเทศพม่า
 ตอนนั้น	 สอบบาลีใหญ่ของวัดท่ามะโอผ่าน	
สอบเปรียญธรรม	๓	ประโยคกผ่็าน	แล้วกอ็ยูเ่มือง
ไทยนี่สอบเปรียญ	๕	ผ่านแล้ว	บาลีใหญ่ผ่านแล้ว	
ก็ไปเรียนพม่า	 ก่อนจะไปเรียนพม่า	 ก็ต้องเรียน 

ภาษาพม่า	 อ่านออกเขียนได้หมดแล้ว	 ก่อนไปก ็

มาอยู่วัดมหาธาตุฯ	 มาเรียนภาษาพม่าเพ่ิมเติม 

ท�าพาสปอร์ต	 ท�าวีซ่า	 สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(อาจ อาสโภ)	 ส่งไป	 ๔	 รูป	 ตอนน้ันส่งไปให้ไป 

ศึกษาพระไตรปิฎก	 ชื่อโครงการ	 “พระใจสิงห์” 

ไปเรียนมาอย่างยากล�าบาก	ต้องรู้จริง	ตั้งใจเรียน
จริง	ต้องมีพื้นฐาน	จึงจะเรียนไหว	เตรียมตั้งแต่ปี	
๒๕๒๙	แล้ว	แต่ได้เดินทางไปจริงๆ	ก็ต้นปี	๒๕๓๐	
อาตมาไปเรียนอยู่ที่นั่นนาน	๑๒	ปี

ปุจฉา : โอ้โฮ้ นานจริงๆ เจ้าค่ะ พระอาจารย ์
ไปอยู่เมืองอะไรบ้างนะเจ้าคะ
วิสัชนา : อยู่เมืองอมรปุระ	 อยู่ร่างกุ้ง	 อยู่หลาย
เมือง	 แต่อมรปุระอยู่นาน	 ที่น่ันมีชาวต่างชาติ 

คืออาตมารูปเดียว	 ๓	 องค์ที่เหลืออยู่ร่างกุ้ง	 อยู่
องค์ละวัดๆ	 แล้วก็เรียนตามหลักสูตรของเขา	
และสามารถสอบหลักสูตรของเขาได้	 ปีแรกที่ไป 

ก็สอบหลักสูตรของเขาผ่าน	ติดอันดับ	๑	,	๒	,	๓	 
จาก	๗๐	 องค์	 เน่ืองจากว่าเคยเรียนพ้ืนฐานจาก 

เมืองไทยไปแล้ว	 พอไปท่ีโน่นก็เลยเข้าใจได้ง่าย 

จึงติดอันดับต้น	 เรียนไปด้วย	 ปฏิบัติไปด้วย	 ใช ้

เวลาทั้งหมด	๑๒	ปี	จบธัมมาจริยะ	และได้เรียน
กรรมฐานด้วยพอสมควร

ปุจฉา :  สาธุเจ้าค่ะ เรียนจบมาแล้ว พระอาจารย์
กลับมาพฒันาการศกึษาสงฆ์ในเมอืงไทย เร่ิมต้น
มาสอนที่วัดจากแดงนี้เลยหรือเปล่าเจ้าคะ
วิสัชนา : กลับมาที่วัดมหาธาตุฯ	ก่อน	แล้วก็เปิด
การเรียนการสอนที่วัดมหาธาตุฯ	หลายปี	ที่เรียน 

ที่สอนล้น	 ไม่มีที่จะน่ังเรียน	 ไม่มีที่จะใช้สอย 

อาตมาจึงมองดูว่าที่วัดมหาธาตุฯ	คับแคบ	เลยไป
ดูพื้นที่หลายๆ	แห่ง	ดูวัดจากแดง	ตอนนั้นยังไม่มี
การเรียนการสอนอะไรมาก	จงึตกลงเข้ามาพัฒนา	
จัดการเรียนการสอน	 เจ้าอาวาสท่านก็เห็นด้วย 

จึงเร่ิมมาพัฒนา	 หลักสูตรก็มาท�ากันใหม่เลย	 มี
พระเณรเรียนช่วงแรกแค่	๑๐	กว่ารูป

ปุจฉา : มาเร่ิมทาํทีวั่ดจากแดง ปีพ.ศ.ไหนเจ้าคะ
วิสัชนา : ปี	๒๕๔๘	ลองมาเปิดสอน	สอนไปสอน
มา	 เห็นว่า	 ผ่านได้	 พอปี	 ๒๕๕๐	พระน้องชาย 

มาช่วย		(พระอาจารย์ต่วน 	-	พระมหาธิติพงศ์	อุตฺตม- 
ปญฺโญฺ)	 ก็ดีขึ้น	 แรกๆ	 มา	 ทุกอย่างยังไม่พร้อม 

ทั้งโต๊ะ	ทั้งเก้าอี้	ทั้งห้องเรียน	อะไรทุกอย่าง	พอปี
สองปีผ่านไป	เร่ิมมคีวามเป็นไปได้	อาตมาทัง้สอน 
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ทั้งเผยแผ่	 ท�าให้มีคนศรัทธามาช่วยงานเพ่ิมขึ้น	 
จริงๆ	พ.ศ.	๒๕๕๐	 เริ่มมีการสอบกันแล้ว	แต่ใช้
ชื่อของวัดอื่นส่งสอบ	๒	ปีแรก	เรายังไม่เป็นส�านัก
เรียน	 พอปีที่	 ๓	 ส่งสอบในชื่อของส�านักเรียน 

วัดจากแดง	คนก็รู้จักกันมากขึ้น	ตั้งแต่ปี	๒๕๕๓	
เป็นต้นมา	และพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ	
ปุจฉา : สาธุเจ้าค่ะ ประชาชนท่ัวไป มีความ
จาํเป็นแค่ไหน ทีค่วรจะศกึษาพระไตรปิฎก แล้ว
จะเริ่มต้นและมีวิธีการศึกษาอย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา :	 ญาติโยมก็ควรศึกษาพระอภิธรรมทั้ง	
๙		ปริจเฉท	ให้เข้าใจ	สอบไม่สอบไม่ใช่เร่ืองส�าคัญ	
เรียนพระอภิธรรม	๙	ปริจเฉท	พอเข้าใจเสร็จแล้ว	
ไปเอาพระไตรปิฎกมาอ่านพระสูตร	 จะเข้าใจ
กระจ่างชดัยิง่ขึน้	คือ	จะเหน็ความลึกซ้ึงของพระ
สูตรเมื่อได้เรียนพระอภิธรรม จะเห็นตัวอย่าง
ประกอบชัดเจนของพระอภิธรรมเม่ือได้เรียน
พระสูตร พระสูตรกับพระอภิธรรมจึงต้องเชื่อม
ถึงกัน	เรียนพระอภธิรรมกเ็หมอืนกบัเรียนเนือ้หา
สาระล้วนๆ	ไม่เห็นตัวอย่างประกอบ	จึงต้องเรียน
ประกอบกนั		“พระอภธิรรมเป็น grammar เป็น
ไวยากรณ์ของพระไตรปิฎก ส่วนพระสูตรเป็น 
usage คือสอนวิธีการใช้”
	 เรยีนพระอภธิรรมพอรู้พ้ืนฐานแล้ว	หยบิพระ
สูตรมาอ่าน	 เริ่มจากพระสูตรง่ายๆ	ขุททกนิกาย 
ขุททกปาฐะ	 ส่ิงแรกจะพูดถึงเร่ืองไตรสรณคมน์	
ท�าไมต้องนะโมสามจบ	 ศีล	 ๕	 คืออะไร	 มีองค์
ประกอบอย่างไร	มีอานิสงส์อย่างไร	พอหลังจาก
น้ันก็เข้าไปสู่กรรมฐานเบื้องต้น	 คืออาการ	 ๓๒	
หลังจากน้ันก็ไปดูอานาปานสติกรรมฐาน	 กุมาร
ปัญหา	 หลังจากน้ันก็เข้าไปสู่เมตตสูตร	 หลังจาก 

น้ันก็เข้าไปดูมงคลสูตร	 หลังจากน้ันก็เข้าไปดู 

ติโรกุฑฑสูตร	เป็นต้น	คือจากง่ายไปยาก

	 คือพระสูตรเหล่าน้ีเราเคยได้ยินพระสวด	
แต่เราไม่ได้ศึกษาความหมาย	แต่พอเรามาศึกษา
ความหมาย	ก็จะเข้าใจ	เอาพระสูตรที่ง่ายๆ	และ 

เกี่ยวกับชีวิตของเรามาศึกษาก่อน	 พอศึกษา 
เข้าใจแล้ว	ไปอ่านธรรมบท	ไปอ่านชาดก	หรือเปต- 
วัตถ	ุวิมานวัตถ	ุอ่านตรงน้ีแล้วจะเกดิกัมมสัสกตา- 
สัมมาทิฏฐิขึ้น	 เข้าใจบาปบุญคุณโทษ	 ก็อยู่ใน 

ขุททกนิกายน้ีเเหละ	 หลังจากน้ัน	 ก็อ่านธรรมะ
ประกอบด้วย	 เช่น	 ธรรมบท	 ธรรมบทพระบาลี	
ธรรมบทอรรถกถา	 ถ้ามีพ้ืนฐานของอภิธัมมัตถ-
สังคหะ	๙	ปริจเฉทด้วย	 อ่านแล้วก็จะมีอรรถรส
มากเลย	เจริญพร

ปุจฉา : ญาติโยมที่ไม่ได้เรียนบาลี ถ้าต้องอ่าน 
ฉบับภาษาไทย  คงมหีลายฉบับ เขามพีฒันาการ
มาอย่างไร แล้วจะเอาฉบับไหนเป็นหลักดเีจ้าคะ
วิสัชนา :	 สมัยก่อนโน้นมีแต่ฉบับหลวง	 ซึ่งเดิม
พิมพ์ด้วยอักษรขอมนะ	ไม่มีภาษาไทยด้วย	คนที่
อ่านขอมไม่ออกก็จะไม่รู้เร่ือง	 ตอนหลังก็เปล่ียน
จากอักษรขอมเป็นอักษรไทย	 ฉบับไทยของ	 ร.๕	 
จปร.	มีทั้งบาลี	มีทั้งค�าแปล	อันนี้คือฉบับเก่าแก ่

หลังจากน้ัน	 ก็มีการพัฒนาการแปลมาเร่ือยๆ	
จนกระทั่งมาถึงยุคท่ีอ่านง่ายๆ	 โดยมหาจุฬาฯ	 
มาจัดท�า	 เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพฯ	 ทรง 
เป็นองค์ประธาน	ทรงเรียนคณะสงฆ์ว่า	พระไตร- 
ปิฎกที่แปลไปแล้วน้ัน	 อ่านไม่เข้าใจ	 จับประเด็น 

ไม่ได้	ขอให้มีการแปลแบบย่อ	และแปลแบบเต็ม 

คือจับประเด็นให้ได้	และใช้ภาษาสมัยใหม่	ตอนนี ้
ก็ถือว่าการแปลฉบับน้ี	 ก็เป็นภาษาที่อ่านเข้าใจ
ง่ายที่สุด	ทันสมัยที่สุด
ปุจฉา : พระไตรปิฎกฉบับของมหาจฬุาฯ ใช่ไหม 
เจ้าคะ
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วิสัชนา :	 เจริญพร	 ของมหาจุฬาฯ	 เขาท�าอยู ่
หลายปี	 และเป็นโครงการท่ีทางหลวง	 (สมเด็จ 

พระเทพฯ)	ได้เข้ามาสนับสนุน	แล้วขอให้ใช้ค�าแปล 

ทีอ่่านเข้าใจง่าย	แต่ก่อนหน้าน้ีกมี็ฉบบัอ่ืนอย่างเช่น 

ฉบับมหามกุฏฯ,	ของ	ส.ธรรมภักดี	เป็นต้น

ปุจฉา : ของมหามกุฏฯ เก่ากว่านะ แล้วทําไม
จึงมี ๙๐ เล่มเจ้าคะ
วิสัชนา : มี	 ๙๐	 เล่ม	 เพราะมีการแปลพระ 

อรรถกถาใส่ไปด้วย	 เน่ืองจากมหามกุฏฯ	 แปล
แบบสํานวนวัด	 คือแปลยังรักษาส�านวนบาลีเอา
ไว้	แล้วใส่อรรถกถา	แต่อ่านเข้าใจยาก	จึงปรารภ 

พระธรรมฉบับง่ายๆ	มหาจุฬาฯ	ก็ท�าขึ้นมา	แต่ใน 

ช่วงแรกไม่มีอรรถกถา	 แต่ตอนน้ีอรรถกถาของ 
มหาจุฬาฯ	ก็มีแล้ว	รวม	๙๐	เล่มเท่ากัน	

ปุจฉา : ในฐานะที่พระอาจารย์ เป็นทั้งครูบา
อาจารย์ และเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาการ
ศึกษาของพระสงฆ์ในเมืองไทยในยุคปัจจุบัน    
ในความเหน็ของท่าน ระบบการศกึษาในปัจจบัุน 
มีอะไรที่ต้องปรับปรุงพัฒนาบ้างเจ้าคะ
วิสัชนา : เจริญพร	ตอนนี้หลักสูตรของพระสงฆ ์

เรา	คือเอาหนังสือมาเรียน	หนังสือธรรมบท	หนังสือ
พระอภิธรรม	หนังสือวิสุทธิมรรค	หนังสือต�าราที่
เอามาเรียนกถ็กูต้องสมบูรณ์	แต่วิธีการเรียนยงัไม่ 

ครบถ้วน	ยังไม่สมบูรณ์	คือการเรียนแค่	๒	-	๓	มุม 

เช่น	ธรรมบท	เราเรียนแปลบาลีเป็นไทย	แปลไทย 

กลับไปเป็นบาลี	 วิชาสัมพันธ์	 ก็จะเรียนสามมุม	
เรียนไวยากรณ์	เรียนแปล	และเรียนสัมพันธ์	
	 แต่ถ้าเราเพ่ิมเติมมุมมอง	 เน้ือหาสาระ	 เพ่ือ
ประยกุต์ว่าจะเอาไปเทศน์		เอาไปสอน		เอาไปใช้ได้ 

อย่างไร	 และอาศัยทั้งหมดน้ี	 ฝึกอ่าน	 ฝึกสวด 

ฝึกพูดบาลี	 ได้อย่างไร	 ถ้าเพ่ิมมุมมองน้ีเข้าไปอีก	 

ธรรมบทที่เราเรียนอยู ่ก็จะเป็นประโยชน์ครบ 

เราเรียนแค่ภาษา	 เรียนแปล	 เรียนไวยากรณ ์

เรียนสัมพันธ์	 แต่ส่วนธรรมะก็ดี	 ตัวองค์ธรรมก็ดี 

การใช้ไปเทศน์ไปสอน	 ใช้บรรยาย	 ใช้กรรมฐาน 

ก็ดี	 ส่วนน้ีเรายังไม่ได้เรียน	 ดังน้ัน	 กระบวนการ
เรียนการสอนจึงยังไม่ครบถ้วน
	 เรียนจบแล้วจะให้ไปเทศน์	 ต้องไปต้ังหลัก
เรียนใหม่	 เพราะตอนเรียนไม่ได้เข้าใจ	 เรียนเอา
แค่สอบแปลผ่าน	 แต่ถ้าเรียนแล้วเข้าใจ	 เน้ือหา 
คืออะไร	 ธรรมะคืออะไร	 เอาไปใช้ได้อย่างไร	 ถ้า 
เรียนในลักษณะนี้เพิ่ม	อีกสัก	๕	-	๖	มุมมอง	จาก 

เร่ืองเดียวก็จะกระจ่างเลย	 แล้วจะได้ทั้งภาษา 
ได้ท้ังธรรมะ	ได้ท้ังการเอาไปใช้ในชวีติจริง		เจริญพร

ปุจฉา  : พระอาจารย์คะ เห็นมีการแบ่งเป็นวัด
ป่ากับวัดบ้าน และพระวัดป่าหลายรูปก็สนใจมา
เรียนที่สํานักเรียนของพระอาจารย์  โยมนึกถึง
ปริยัติกับปฏิบัติ อย่างวัดป่าเขาก็จะเน้นเร่ือง
ปฏิบัติ เขาไม่เอาปริยัติ ของวัดบ้าน เราเน้น
ปริยัติ แล้วปฏิบัติ เราเน้นด้วยหรือเปล่าเจ้าคะ 

วิสัชนา : เจริญพร	จริงๆ	แล้วค�าว่าปฏิบัติ	เราไป
ตีความจากเดิมคือเข้าป่าเจริญกรรมฐานคือปฏิบัติ	
แต่พอมาเรียนแล้ว	ค�าว่าปฏิบัต	ินับหนึ่ง	คือการ
เข้าถึงไตรสรณคมน์	 เข้าถึงไตรสรณคมน์ถูกต้อง
ไหม	 นับสองคือ	ศีล จตุปาริสุทธิศีล	 เราเรียนรู้
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และปฏบิติัตามได้ไหม	นับสาม	ถ้าเป็นของโยมคือ 

กุศลกรรมบถ ๑๐ ถ้าเป็นของพระกคื็อ	ธุดงค์ ๑๓ 
เราเรียนรู้และปฏิบัติได้ไหม	นับสี่	ของการปฏิบัต ิ

ก็คือ	สมถกรรมฐาน ๔๐	นับห้า	ของการปฏิบัติ
คือ	วิปัสสนากรรมฐาน 

 เพราะฉะนั้นค�าว่าปฏิบัติ ๑. ไตรสรณคมน์ 
๒. ศีล ๓. ธุดงค์ ๔. สมถะ ๕. วิปัสสนา บันได ๕ 
ขั้นของการปฎิบัติ ๑ - ๒ - ๓ - ๔ - ๕ ถ้าเข้าใจ
นิยามของค�าว่าปฏิบัติ ก็จะเข้าใจวัดจากแดง
 วัดจากแดงไม่ใช่กรรมฐานอย่างเดียว	 หรือ 

กรรมฐานล้วนๆ	 ไม่ใช่เรียนแล้วไม่ปรับมาใช้เลย 

พอเรียนเสร็จแล้ว	 ชวนญาติโยมให้เข้าถึงไตร-
สรณคมน์	 แล้วรณรงค์ให้รักษาศีล	 ต้ังอยู่ในศีล 

จากน้ันองค์ไหนเจริญธุดงค์ไหว	 ปฏิบัติธุดงค์ได้ 
กี่ข้อ	ก็สมาทานธุดงค์	แต่มากกว่านั้น	องค์ไหนท�า
สมถะได้ก็นิมนต์เข้าคอร์สปฏิบัติสมถกรรมฐาน	
สูงสุด	หากองค์ไหนมเีวลาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน	
ก็ลงมือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
	 ส�าหรับวัดจากแดง	คําว่าปฏิบัติ คือความ
หมาย ๕ อย่าง	และบันได	๕	ขั้นของการปฏิบัติ	
เอามาเสนอครบหมด	 ท้ังพระสายป่าสายบ้าน
ฟังแล้วเข้าใจ	 พอเข้าใจแล้ว	 อยากจะเรียนรู้และ
เอาไปใช้จริงๆ	ตั้งแต่การเข้าถึงไตรสรณคมน์	ศีล	
จริงอยู่พระป่าหลายองค์ก็เทศน์ไตรสรณคมน์	
บันไดขั้นที่หนึ่งของการปฏิบัติ	 แต่การแสดงไตร-
สรณคมน์อย่างละเอียดสมบรูณ์	ต้องทีวั่ดจากแดง	
น�ามหาไตรสรณคมน์อย่างละเอียดมาสอน	น�ามา
สวด	มาสาธยาย	ชดัเจนในแง่ของปริยติั	ชดัเจนใน
แง่ของปฏิบัติ	ชัดเจนในแง่ของค�าสอน	เจริญพร

ปุจฉา : ขออนุโมทนาทุกท่านท่ีเข้ามาศึกษาที่
สํานักวัดจากแดงเจ้าค่ะ สุดท้ายนี้ พระอาจารย ์

มีอะไรฝากท่านผู้อ่านเก่ียวกับเร่ืองการศึกษา
พระไตรปิฎกบ้างเจ้าคะ 
วิสัชนา : ในส่วนของพระไตรปิฎก	 ถ้ามีโอกาส
สร้างศรัทธาให้กับตนเอง	ลองอ่านท�าความเข้าใจ
สักเล่มหน่ึง	 เลือกเอาเล่มที่อ่านท�าความเข้าใจ
ง่ายมานั่งสวดสาธยายดู	สวดสาธยายแล้ว	สิ่งแรก 

ทีจ่ะเกดิคือศรัทธา	ปีติกจ็ะเกดิ	หลายคนท่ีอาตมา 
แนะไป	พออ่านจบ	๒	เล่มแล้ว	เล่มที่	๓	เล่มที่	๔ 

เขาอ่านต่อเองเลย	 ศรัทธาเกิด	 ปัญญาเกิด	 หา 
เล่มที่อ่านง่ายๆ	 เข้าใจง่าย	สละเวลาอ่าน	 ใช้การ 
อ่านก็ได้	 อาจจะสาธยายก็ได้	 อ่านก็คืออ่านในใจ 

สาธยายก็คืออ่านออกเสียง

ปุจฉา : ขอวธีิการวางใจ ในการอ่านพระไตรปิฎก 
สําหรับญาติโยมด้วยเจ้าค่ะ
วิสัชนา : ท�าใจโดยคิดว่า	ได้อ่านพระไตรปิฎกคอื
ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า	เป็นภาษาที่พระพุทธเจ้า
ตรัส	ช่วงแรกอาจจะแปลกๆ	จะเข้าใจยาก	แต่พอ
อ่านไปสักพักเร่ิมชินแล้ว	 พระพุทธองค์ตรัสเป็น
ภาษาอย่างนี้ๆ	 ได้ธรรมะอย่างนี้ๆ	จะเกิดศรัทธา
เกิดสมาธิ	แล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นตามล�าดับ	

ปุจฉา : ที่พระอาจารย์บอกให้อ่าน ๒ - ๓ เล่ม 
เล่มไหนก่อนดีเจ้าคะ
วิสัชนา : อ่าน ขทุทกนิกาย ก็แล้วกัน แล้วก็ไปที่ 
วิมานวัตถุ แล้วก็ไปที่ เปตวัตถุ แล้วก็ไป ชาดก 
แล้วก็ไป พทุธวงศ์ หลังจากน้ันกไ็ปเลือกอ่านตาม
ที่ตนเองอยากอ่าน	 เอาพ้ืนฐานเล่มที่ง่ายที่สุด	 
ธรรมะที่ง่ายอ่านแล้วเข้าใจเลย	 เอาเร่ืองน้ัน	 เอา
เล่มนั้น	เจริญพร

ปุจฉา :  สาธุเจ้าค่ะ  เดีย๋วถ้าอ่านแล้วสงสัยอะไร 
ก็มาถามที่วัดจากแดงได้เลย มีผู้รู้เยอะมาก
วิสัชนา :	เจริญพร
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รู้จักบ้านของตัว
เที่ยวทั่ว
พระไตรปิฏก

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ธรรมปริทัศน์

๑

 เกร่ินนาํ	ก่อนจะแสดงเร่ืองน้ี	เจ้าประคุณ
สมเด็จฯ	 ได้เล่าถึงอาการอาพาธ	 ที่ยังรบกวน
สังขารอยู่	แต่เห็นว่า	จ�าเป็นต้องพูด	ก่อนที่จะพูด
ไม่ไหว	จึงได้แสดงเรื่องนี้

เริ่มเรื่อง – ขอเข้าชมบ้าน

	 เอาละ	เม่ือเป็นอย่างน้ี	แต่เร่ืองทีอ่ยากจะคุย	
อยากจะเล่า	อยากจะบอก	มเียอะ	โอกาสจงึเหลือ
น้อย	 เม่ือโอกาสมีน้อย	 จะท�าอย่างไรดี	 การที่ได้
พูดเร่ืองอะไรต่างๆ	 กันมาน้ัน	 พูดแล้วก็ผ่านไปๆ		
คราวนี้ก็เลยคิดว่า	 เมื่อมีโอกาสน้อย	 จึงอยากจะ
พูดเร่ืองที่ออกผลเป็นการกระท�า	 ส�าหรับพระที่
ฟังนี้	จะขอให้เอาไปท�าจริงๆ	คราวนี้ไม่ใช่พูดแค่
ให้รู้ แต่อยากให้ทํา
 เพราะฉะนั้น	วันนี้	ขอพูดเรื่องที่อาจจะไม่น่า
ฟัง	เป็นเรื่องที่น่าเบื่อ	ยาก	และก็ยาวด้วย	ทั้งคน
ฟังก็จะเหนื่อย	จะเบื่อ	ทั้งคนพูดก็ต้องทนพูด	ใช้

เวลามาก	 หนักหน่อย	 ถ้าองค์ไหนมีธุระ	 อยู่ไกล	
จ�าเป็น	ก็ต้องนิมนต์ไปก่อน
	 ทีนี้	เรื่องอะไรที่อยากจะพูด	ซึ่งเป็นเรื่องยาก
หน่อย	 แต่ให้มีผลเป็นการกระท�า	 ก็คือพวกเราน่ี	
โดยเฉพาะพระ	ที่เราอยู่กันนี้	ก็รู้กันดีว่า	เราอยู่ใน 

พระธรรมวินัย
	 เรารู้กันอยู่ว่า	ธรรมวินัยนี้เป็นที่รองรับ	เป็น
ที่เกิดของเรา	เราทั้งหมดเกิดจากพระวินัย	เราอยู่
ในธรรม	ธรรมวินัยเรียกว่าเป็นบ้านของเรา หรอื
เป็นกุฏิที่จําวัดของเรา
	 เมื่อเป็นบ้านของเรา	 เราก็ต้องรู้จักบ้านของ
ตัว	คนอยู่บ้านแล้วไม่รู้จักบ้านของตน	คงไม่ดีแน่	
อย่างน้อยกค็วรรู้ว่ามอีะไรอยูต่รงไหนในบ้าน	และ
รู้ว่าอะไรเป็นอะไร	แค่นั้นก็ยังดี
	 ถ้าดีกว่าน้ัน	กรู้็ว่า	อ๋อ	ของช้ินน้ี	ทีอ่ยูต่รงน้ี	ที่
อยู่บนนั้นน่ะ	มันคืออะไร	มันเป็นอย่างไร	ส�าหรับ
ใช้งานอะไร	 แต่ยังใช้ไม่เป็น	 ทีน้ี	 ถ้าเก่งกว่าน้ันก็
คือ	มีความรู้	มีความช�านาญ	รู้ลึกซึ้งละเอียดลออ	
สามารถเอาของชิ้นน้ันไปใช้งาน	 ไปท�าประโยชน์	
ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นได้ด้วย
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	 น่ีกเ็หมอืนกนั	บ้านแห่งพระธรรมวินัยของเรา	
ว่าโดยที่เก็บรักษาไว้	ก็คือพระไตรปิฎก	พระเณร 
ที่บวชมาน้ี	 ที่จริงอย่างน้อยก็ควรต้องรู้จักพระ
ไตรปิฎก
	 แต่บางที	 ที่เรียนกันไปน้ัน	 อย่างพระเณรที่
เรียนบาลีกันมากมาย	 แม้แต่หนังสือหรือคัมภีร์
ที่ใช้	 เอาไปเรียนและก็ไปสอบ	 ยังไม่รู้จักเลยว่า	
หนังสือหรือคัมภีร์น้ันเกี่ยวข้องอย่างไรกับพระ
ไตรปิฎก	อยู่ตรงไหนของพระไตรปิฎก
	 อย่างพระเณรทีเ่รียนประโยค	๓	ใช้อรรถกถา
ธรรมบทนั้น	ธรรมบทอยู่ตรงไหนในพระไตรปิฎก	
หลายองค์ไม่รู ้หรอก	 พอไปเรียนประโยค	 ๔	
มงัคลัตถทปีนี	อาจารย์ว่าอย่างไร	ก็แปลไปตามน้ัน	
ไม่รู้ว่ามังคลัตถทีปนีที่อธิบายมงคล	๓๘	ประการ
นั้น	มงคล	๓๘	ประการ	เป็นอะไร	อยู่ตรงไหนใน
พระไตรปิฎก
	 ต่อไป	เรียนสูงขึ้นอีก	ถึงประโยค	๖	ประโยค	
๗	ได้เรียนสมันตปาสาทิกา	ให้แปล	ก็แปลได้	ให้
สอบ	 ก็สอบได้	 แต่ก็ไม่รู้อีกน่ันแหละว่าอันน้ีเขา
เรียกว่าเป็นอรรถกถา	ไม่รู้ว่าอธิบายพระไตรปิฎก
ตรงไหน	ข้อความในพระไตรปิฎกที่ถูกอธิบายนั้น
ว่าอย่างไร	ไม่รู้เร่ืองเลย	ไม่รู้ทัง้น้ัน	ไปจนถงึวิสุทธิ-
มัคค์	กระทั่งอภิธัมมัตถวิภาวินี		ก็ไม่รู้ว่าต้นแหล่ง	
ต้นตอ	ที่มาที่ไปในพระไตรปิฎกอยู่ตรงไหน	เรียน
รู้เฉพาะคัมภีร์นั้น	แค่แปลได้เท่านั้นเอง
 เพราะฉะน้ัน จงึเป็นความผิดพลาดอย่างยิง่ 
ใหญ่ พระเณรเรียนบาลี แค่เรียนภาษาบาลี เรียน 
จบไปแล้ว ก็ล่องลอยเล่ือนลอย ตวัแท้ตวัจริงของ 
ทั้งหมด นั้นคือพระไตรปิฎก ไปกันไม่ถึง
	 พระเณรที่บวชกันมาน้ี	 พอเข้าสู่พระธรรม
วินัย	ถ้าเอาจริงเอาจัง	หากว่าอยู่นานๆ	เมื่อเรียน
สูงขึน้ไป	เช่น	ถงึประโยค	๖	พอพูดถงึพระไตรปิฎก
นี่	ควรต้องรู้หมดแล้ว	ตลอดไปถึงคัมภีร์เกี่ยวข้อง

ทีใ่ช้อธิบาย	มองปราดไปกเ็ห็นเลยว่า	อะไรอยู่ตรง
ไหน	คัมภีร์นั้นว่าด้วยเรื่องอะไร	เราค้นเรื่องอะไร	
จะดูที่ไหน
	 เพราะฉะน้ัน	วันน้ีจงึอยากพูดเร่ืองน้ี	คือเร่ือง
พระไตรปิฎก	ในฐานะทีเ่ป็นบ้าน	เป็นกฏุทิีอ่ยูข่อง
เรา	ให้รู้จักไว้	นี่ก็ต้องพูดยาว	
	 การพูดนี่ก็เป็นการทดสอบไปในตัว	คือ
	 ขั้น	๑	ท่านที่มีทุนอยู่	พอพูดให้ฟัง	ก็พอจะ
ระลึกได้	มองเห็นตามไปว่า	อ้อ	!	ทีก่�าลังพูดน้ี	อ๋อๆๆ 

เห็นภาพตามไป
	 ขั้น	๒	รองลงไป	ผู้ที่ไม่รู้	มองไม่เห็นว่าอะไร
อยู่ที่ไหน	แต่พอฟังเข้าใจ	จับความได้
	 ขั้น	 ๓	 ผู้ที่ฟังไม่รู้เร่ือง	 บ่นว่ายากๆ	 น่าเบื่อ	
พร่า	สับสน
	 เอาละ	เป็น	๓	ระดับ	จากนั้นก็มาถึงค�าถาม
ว่า	แล้วจะเอาอย่างไร	หมายความว่า	เราจะเรียน
รู้	 จะพยายามฟังให้รู้จักบ้านของตัวเองน้ันไหม 

พูดง่ายๆ	ว่า	จะสู้ไหม	บางองค์มฉีนัทะ	ชอบ	สนใจ	
พอใจ	ถงึยงัไม่รู้	กจ็ะพยายามรู้	บางองค์ไม่มฉีนัทะ	
รู้สึกว่ายากล�าบาก	น่าเหน่ือย	แต่มวิีริยะ	ใจสู้	อย่าง
น้ีกย็งัไหว	ส่วนอีกพวกหน่ึงท้อแท้	เบือ่หน่าย	หมด
ก�าลัง	ก็เป็นอันว่าเลิกกันไป
	 ที่พูดวันนี้	 เป็นการทดสอบตัวเองด้วย	ผู้พูด
เองน้ี	 ปอดไม่ดี	 ท้องก็ไม่ดี	 ลมดันขึ้นไป	 ท�าให ้

สมองตื้อๆ	ทื่อๆ	แต่ก็จะพูดไปเรื่อยๆ
	 บอกแล้วว่าที่เก็บรักษาพระธรรมวินัยไว้	คือ
พระไตรปิฎก	 ซึ่งในประเทศพุทธศาสนาเถรวาท
ก็มีเหมือนๆ	กัน	เนื้อหนังสือหรือความในคัมภีร์ก็
เหมือนกัน	แต่เวลาจัดชุด	ก็แล้วแต่ประเทศนั้นๆ	
ซึ่งจัดไม่ค่อยเท่ากัน	และเรียงล�าดับไม่เหมือนกัน	
ส�าหรับเมอืงไทยน้ี	เราจดัตามพุทธกจิ	๔๕	พรรษา	
จึงแบ่งเป็น	๔๕	เล่ม
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พระไตรปิฎก	 ก็คือ	 ‘ปิฎก	 ๓’	 (ไตร	 =	 ๓	 +	 
ปิฎก=ตะกร้า	 คือที่ใส่รวมต�าราหรือคัมภีร์ไว้,	
ปริยติั)	ได้แก่	คัมภร์ีทีบ่รรจพุุทธพจน์	รวมทัง้เร่ือง
ราวประกอบ	ซึง่แสดงหลกัพระพุทธศาสนา	จดัเป็น 

๓	ปิฎก	คือ
๑. วินัยปิฎก	บรรจุวินัยของพระสงฆ์	
๒. สุตตันตปิฎก	 บรรจุพระธรรมเทศนาของ
พระพุทธเจ้า	
๓. อภิธรรมปิฎก	 บรรจุธรรมที่เป็นเนื้อหาแท้ๆ	
(แปลว่า	ธรรมอย่างยิ่ง	เนื้อธรรมแท้ๆ	ไม่เกี่ยวกับ
บคุคลและเหตุการณ์เป็นต้น)	น่ีกคื็อ	พระไตรปิฎก	
คือ	๓	ปิฎก	พูดกนัแบบสบายๆ	ว่า	พระวินัย	–	พระ
สูตร	-	พระอภิธรรม
	 ดูลึกลงไป	ในแบบไทย	วินัยปิฎก	มี	๘	 เล่ม	
พระสตุตันตปิฎก	ท่ีเรียกส้ันๆ	ว่าพระสูตร	๒๕	เล่ม	
และ	พระอภิธรรมปิฎก	๑๒	เล่ม

พระวินัยปิฎก
(วิภังค์	–	ขันธกะ	–	ปริวาร)
	 ทีน้ีก็มาเรียงล�าดับ	 ขอให้ฟังดูซิว่าจะเข้าใจ
ตามทันไหม
 หนึ่ง วินัยปิฎก	ที่ว่า	มี	๘	เล่มนั้น	คือ	ที่จริงมี	
๓	คัมภีร์ใหญ่	ได้แก่	วิภังค์ ขันธกะ	และ	ปริวาร 

แล้วแบ่งซอยจาก	 ๓	 คัมภีร์
ใหญ่น้ันแยกออกไป	 จึงเป็น	
๘	เล่ม
	 จัดแบ่งอย่างไรจึงเป็น	๘	
เล่ม	ก็มาดูเรียงไปตามล�าดับ
	 เร่ิมด้วย	วิภงัค์	คืออะไร	? 
เมื่อกี้น้ี	 พระสวดปาติโมกข์	
อธิบายหน่อยว่า	วินัยของพระ
น้ันแยกออกเป็นสิกขาบทแต่
ละข้อๆ	ทีนี้	 สิกขาบท	๒๒๗	

(เรียกแบบชาวบ้านว่าศีล	 ๒๒๗)	 ของพระภิกษุ	
รวมกนัเรียกว่าปาติโมกข์	แต่เป็นของภิกษ	ุจงึเรียก
ให้เต็มว่า	“ภิกขุปาติโมกข์”
	 ส่วนสิกขาบทของภิกษุณี	 วันน้ีไม่ได้สวด	
เพราะเป็นเร่ืองของภกิษณีุทีจ่ะสวด	สิกขาบทของ
ภิกษุณีมี	๓๑๑	ข้อ	ก็เรียกว่า	“ภิกขุนีปาติโมกข์”
	 สิกขาบท	 ๒๒๗	 ของภิกษุ	 ที่ เป ็นภิกขุ-
ปาติโมกข์	 และสิกขาบท	๓๑๑	 ข้อ	 ของภิกษุณี 

ที่เป็นภิกขุนีปาติโมกข์	ก็อยู่ในคัมภีร์ใหญ่	ที่เรียก
ว่า	วิภังค์ นี้เอง
 ถามว่า	ท�าไมจงึเรียกชือ่คัมภีร์ทีบ่รรจสิุกขา- 
บท	๒๒๗	ในภิกขุปาติโมกข์	และสิกขาบท	๓๑๑	
ในภิกขุนีปาติโมกข์นั้นว่า	“วิภังค”์	
	 ก็ให้เข้าใจก่อนว่า	วิภังค	์ แปลว่า	แจกความ	
คือแจกแจงอธิบายรายละเอียด
	 คัมภร์ี	“วิภงัค์”	น้ัน	มใิช่มเีฉพาะตัวสิกขาบท	
แต่มีวิภังค์ไว้ด้วย	หมายความว่า	 มิใช่มีเฉพาะตัว
สิกขาบทที่เป็นพระบัญญัติว่า	 ภิกษุท�าอย่างน้ัน	
มีความผิดอย่างนั้น	มิใช่แค่นั้น
	 แต่ม	ีวิภงัค์	คืออธิบายสิกขาบทนัน้ๆ	แจกแจง
รายละเอียดไว้ด้วย	 เร่ิมต้ังแต่ต้นบัญญัติที่บอก
เล่าว่า	เรื่องราวเป็นมาอย่างไร	เพราะเหตุปรารภ
อะไร	 พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทน้ัน 

คือมีภิกษุรูปน้ันไปท�าอะไร 
ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้	ชาวบ้าน 

มาโพนทะนาว่าบอกแก่พระ 

สงฆ์	 พระสงฆ์จึงน�าเร่ืองมา 
กราบทูล	 แล้วพระพุทธเจ้า
ก็ทรงให้ประชุมสงฆ์	 ตรัส
ชี้แจงต่างๆ	แล้วก็ทรงบัญญัติ
สิกขาบทน้ันน้ีขึ้นมา	 โดย
ความเห็นชอบของสงฆ์
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	 เม่ือมีต้นบัญญติัมา	และทรงบญัญติัสิกขาบท
เสร็จ	มีตัวสิกขาบทออกมาแล้ว	ทน้ีีกต้็องแจกแจง
อธิบายความกันละ	 เร่ิมต้ังแต่ให้ค�าจ�ากัดความ 

ของค�าต่างๆ	ในสิกขาบทน้ัน	เช่นว่า	“ภกิข/ุภกิษ”ุ	
หมายถึงใคร	 ฯลฯ	 แล้วก็ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ	
คัมภีร์ที่มีวิภังค์	 คือมีเร่ืองราวของการบัญญัติ
สกิขาบท	และการแจกแจงอธบิายรายละเอยีดไป
ด้วย	อย่างนี้แหละ	ท่านเรียกว่า	“วิภังค”์	จึงมีทั้ง
วิภังค์ฝ่ายภิกษุ	และวิภังค์ฝ่ายภิกษุณี
 วิภังคแ์รก	เป็นการแจกแจงอธิบายสิกขาบท	
๒๒๗	ของพระภิกษุ	 เป็นคัมภีร์ใหญ่	ยืดยาวมาก	
จึงเรียกว่า	มหาวิภังค์	 แต่เมื่อเป็นเร่ืองของภิกษุ	
บางทีก็เรียกง่ายๆ	ว่า	ภิกขุวิภังค์
	 บอกแล้วว่า	มหาวิภังค	์	หรือ	ภิกขุวิภังค	์นี้
ยดืยาวใหญ่โตมาก	กเ็ลยต้องแบ่งเป็น	๒	เล่ม	และ
ขนาดว่าเล่มใหญ่ๆ	แล้ว	เล่มที	่๑	กจ็บได้แค่อนิยต
เท่าน้ันเอง	จากน้ันก็ต่อไปเล่มท่ี	๒	ว่าด้วยอาบติัที่
เบาหน่อย	เร่ิมต้ังแต่นิสสัคคิยปาจติตีย์	ว่าไปเร่ือย
จนกระทัง่จบอธิกรณสมถะ	กจ็งึจบมหาวิภังค์เล่ม	
๒	นี่คือวิภังค์ของพระภิกษุ	๒	เล่ม	จบแล้ว
	 ต่อไปกถ็งึวิภงัค์ของภิกษณีุ	คือว่าด้วยสิกขา- 
บท	 ๓๑๑	 ข้อ	 ของภิกษุณี	 ก็ด�าเนินความว่าไป

ท�านองเดียวกับของภิกษุนั่นเอง	แต่สิกขาบทของ
ภิกษุณีจ�านวนมากก็ซ�้ากับของภิกษุที่มีมาก่อน	
(พระบญัญติัข้อไหนทีไ่ม่จ�าเพาะเพศ	กใ็ห้ใช้แก่ทัง้
สองฝ่าย)	ข้อไหนส่วนใดซ�้ากับของภิกษุ	ก็ไม่ต้อง
แจงความอีก	 ดังน้ันทั้งที่ของภิกษุณีมี	 ๓๑๑	 ข้อ 

กจ็งึกลายเป็นเล่มเล็กๆ	(ภิกขนีุวิภังค์)	จดัเป็นวินัย
ปิฎกเล่มที่	๓	ก็เป็นอันจบวิภังค	์(รวมมี	๓	เล่ม)
	 แต่วินัยพระยังไม่จบนะ	 ที่ว่ามาในวิภังค์น้ัน	
ของภิกษุมี	๒๒๗	ข้อ	และของภิกษุณีมี	๓๑๑	ข้อ	
เป็นสิกขาบทในปาติโมกข์	 แต่ยังมีสิกขาบทที่มา
นอกปาติโมกข์อีกมากมาย	เป็นพันๆ	ข้อ	
	 พระไม่ใช่มศีีลแค่น้ี	วินัยพระไม่ใช่แค่สกิขาบท	
๒๒๗	(และ	๓๑๑)	ในปาติโมกข์	ตามที่แจงความ
ไว้ในคัมภร์ีวิภงัค์เท่าน้ัน	ยงัมอีกีมากนัก	สิกขาบท	
๒๒๗	 ในปาติโมกข์น้ัน	 เป็นวินัยประจ�าตัวส่วน
เบือ้งต้นอันเป็นพ้ืนฐานของชวิีตพรหมจรรย์	(เรียก
ว่าเป็น	อาทพิรหมจรรย์)	แต่นอกเหนือจากน้ัน	ยงั
มีบรรดาสิกขาบทนอกปาติโมกข์	 ที่จะก�ากับบ้าง
เสริมบ้าง	 ให้พระสงฆ์มีหน้าที่	 มีขนบธรรมเนียม 

มลัีกษณะความเป็นอยูท่ีดี่งามประณีต	เอ้ือต่อการ
ด�าเนินชีวิต	 และการปฏิบัติกิจหน้าที่ให้สัมฤทธ์ิ
ความมุ่งหมายแห่งระบบชีวิตของสังฆะ	 (เรียกว่า
เป็น	อภิสมาจาร)
	 สิกขาบทนอกปาติโมกข์น้ัน	 มีวิธีจัดพวก
จัดหมู่ต่างออกไป	 ไม่เป็นแบบวิภังค์	 แต่จัดเป็น 

“ขันธกะ”	ซึ่งแปลง่ายๆ	ว่าหมวดนั่นเอง	 เช่นว่า	
วินัยตอนน้ีมสิีกขาบทเป็นข้อบญัญติัเกีย่วกบัเร่ือง
อุโบสถว่า	 เร่ืองเป็นมาอย่างน้ีๆ	 จึงทรงบัญญัติ
ให้พระสงฆ์ท�าอุโบสถ	 และในการท�าอุโบสถน้ัน	
จะต้องปฏิบัติอย่างไรๆ	 จนจบเร่ือง	 รวมเรียกว่า
อุโบสถขันธกะ	 คือขันธกะหรือหมวดที่ว่าด้วย
อุโบสถ	
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	 ในท�านองเดียวกนั	พุทธบญัญตัแิละเร่ืองราว
ของการท�าสังฆกรรมปวารณา	 ก็ได้จัดเป็นหมวด
หนึ่ง	 เรียกว่า	ปวารณาขันธกะ	 พุทธบัญญัติและ
เรื่องราวของการท�าสังฆกรรมกฐิน	ก็จัดเป็น	กฐิน
ขันธกะ	พุทธบัญญัติและเรื่องราวว่าด้วยเรื่องจีวร
ก็จัดเป็น	จีวรขันธกะ	ดังนี้เป็นต้น	
	 ที่น่ารู้น่าสังเกตไว้ก็คือ	 ขันธกะเร่ิมแรก	 ชื่อ
ว่า มหาขันธกะ	แปลว่าหมวดใหญ่	หรือตอนใหญ่	
ว่าด้วยเร่ืองราวเร่ิมต้ังแต่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
แล้วประทับน่ังเสวยวิมุตติสุข	 ใต้ร่มโพธ์ิตรัสรู้	 ที ่
อุรุเวลาเสนานิคม	 น่ีคือจุดเร่ิมต้นของพระพุทธ
ศาสนา	ซึ่งบอกไว้ในวินัยปิฎก	ที่จะด�าเนินเรื่องสู่
การประกาศพระศาสนา	ต้ังสังฆะ	และการบญัญติั
สิกขาบท	เกิดมีวินัยสืบต่อมา	
	 จากจุดเร่ิมต ้น	 ที่ อุ รุ เวลาเสนานิคมน้ัน	
พระพุทธเจ้าเสด็จออกบ�าเพ็ญพุทธกิจ	 เสด็จไป
ไหน	ก็เสด็จไปที่อิสิปตนมฤคทายวัน	ไปประกาศ
พระธรรมจักร	 โปรดพระเบญจวัคคีย์	 แล้วก็มี
ผู้บรรลุธรรม	 จึงเร่ิมมีการบรรพชาอุปสมบท	 น่ี
แหละ	 ประวัติการอุปสมบทอยู่ในขันธกะแรกน้ี	
จึงบอกว่าขันธกะแรกคือหมวดหรือตอนที่ว่าด้วย
เร่ืองการอุปสมบท	 หรือจะว่าการต้ังสังฆะก็ได้	
เพราะเกดิมีผู้บวชเป็นพระ	จึงเป็นสังฆะข้ึนมา	เร่ิม
ด้วย	เอหิภิกขุอุปสัมปทา 
	 ต่อจากน้ัน	มพีระอรหันตสาวกแล้ว	พระองค์
ก็ทรงส่งไปประกาศพระศาสนา	แล้วทรงอนุญาต
ให้พระสาวกบวชกุลบุตรได้	 ก็เกิดการอุปสมบท
แบบที่สอง	เรียกว่า	ติสรณคมนูปสัมปทา		ต่อมา	
สังฆะใหญ่ข้ึน	กท็รงให้สงฆ์เป็นใหญ่	จงึเกดิ	ญตัติ-
จตุตถกรรมวาจาอุปสัมปทา ขึ้นมา	
	 ประวัติการอุปสมบททั้งหมด	 อยู่ในขันธกะ
แรก	 ที่เรียกว่า	 มหาขันธกะน้ี	 ต่อมาล�าดับที่สอง
จึงมี	อุโบสถขันธกะ	แล้วก็มี	ปวารณาขันธกะ	มี

กฐินขันธกะ	มี	จีวรขันธกะ	มีขันธกะอะไรๆ	ก็ว่า
ไป	เอาละนะ	เป็นอันให้รู้จักว่า	นี่คือขันธกะ	คน
ทีรู้่จกัขนัธกะแล้ว	จะค้นเร่ืองวินัย	กรู้็ว่าเร่ืองอะไร
จะค้นที่ไหน	อย่างไร	
	 รวมความว่า	ขนัธกะน้ันมทีัง้หมด	๒๒	ขนัธกะ 

๑๐	 ขันธกะแรกเป็นขันธกะใหญ่ๆ	 ที่ส�าคัญมาก	
และมีเร่ืองราวยืดยาว	 หนาเหลือเกิน	 กินที่มาก	
เรียกว่า	มหาวรรค	เมือ่ท�าเป็นหนังสือ	ต้องใช้เน้ือที่	
๒	เล่ม	คือเป็นพระไตรปิฎก	เล่ม	๔	และ	เล่ม	๕ 

	 ขอให้สังเกตว่า	 เร่ืองราวที่จัดเป็นหมวดเป็น
ตอนน้ี	เวลาครบจ�านวน	๑๐	ท่านเรียกว่า	“วรรค”	
อย่างในกรณีน้ี	 มีขันธกะต่างๆ	 พอครบ	 ๑๐ 

ขันธกะ	ก็เป็นวรรคหนึ่ง	ที่นี่	ขันธกะชุดแรกครบ	
๑๐	ขันธกะ	ก็รวมเป็นมหาวรรค	กินเนื้อที่	๒	เล่ม	
ได้แก่เล่ม	๔	และเล่ม	๕	อย่างทีว่่าไปแล้ว	เอาละนะ 

เป็นอันว่าจบมหาวรรค	
	 บอกเพิ่มนิดหนึ่งว่า	ที่ว่าวรรคหนึ่งมี	๑๐	นั้น	
ไม่จ�าเป็นต้อง	๑๐	ตายตัว	บางท	ี๑๑	หรือ	๑๒	กม็ี 
อาจพูดว่าวรรคหนึ่งมีประมาณ	๑๐	
	 ต่อจากน้ีกเ็ป็นขนัธกะย่อยลงไป	มเีร่ืองเยอะ	
เช่น	เภสัชชขันธกะ	ว่าด้วยเรื่องยา	พระจะท�ายา	
จะใช้ยา	อะไร	อย่างไร	ได้	หรือไม่ได้	ฯลฯ	
	 แล้วก็มี	 เสนาสนขันธกะ	 ว่าด้วยเสนาสนะ	
คือที่น่ังที่นอน	 พระจะอยู่อย่างไร	 มีวิหาร	 มีกุฏิ	 
มีถ�้า	มีอะไรต่างๆ	ก็ว่าไปตามพระบัญญัติในเรื่อง
เสนาสนะ	มี	จัมมขันธกะ	ว่าด้วยเรื่องเครื่องใช้ที่
เป็นหนัง	ก็เป็นหมวดหนึ่ง	
	 ว่าไปอย่างนี้	จนกระทั่งถึง	ภิกขุนีขันธกะ	คือ
หมวดว่าด้วยภิกษุณี	 แล้วต่อไปจนถึงหมวดตอน
ที่ว่าด้วยสังคายนาคร้ังที่	 ๑	 ซึ่งมีพระเถระร่วม
ประชุม	 ๕๐๐	 องค์	 ก็เรียกว่า	ปัญจสติกขันธกะ 

ลงท้ายด้วยสังคายนาครั้งที่	๒	ซึ่งมีพระเถระร่วม
ประชุม	๗๐๐	องค์	เรียกว่า	สัตตสติกขันธกะ 
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	 ขันธกะย่อยๆ	 ทั้งหมดน้ี	 รวมเป็นอีก	 ๑๒ 

ขันธกะ	ก็จัดเป็นอีกวรรคหนึ่ง	เรียกว่า	จุลลวรรค 

คือวรรคเล็ก	กินเนื้อที่พระไตรปิฎกอีก	๒	เล่ม	คือ
เล่ม	๖	และ	เล่ม	๗
	 เมือ่กีว้รรคใหญ่ม	ี๑๐	คราวนีว้รรคเลก็ม	ี๑๒	
ขันธกะ	 เมื่อรวมทั้งมหาวรรค และ	 จุลลวรรค 

ก็ได้พระไตรปิฎกเล่ม	๔	-	๕	และ	๖	-	๗	เป็นอัน
จบขันธกะ ถึงนี่	ตัวพระวินัยปิฎกก็จบแล้ว	ทั้งใน
ปาติโมกข์	และนอกปาติโมกข์	
	 ต่อจากน้ีก็ไปถึงวินัยส่วนท่ีเรียกว่า	ปริวาร 

จัดเป็นพระไตรปิฎก	เล่ม	๘	
	 ปริวารก็คือบริวาร	 คือเป็นเคร่ืองประกอบ	
หรือเป็นส่วนพ่วง	 จะเรียกว่าเป็นคู่มือพระวินัย	
ก็ได้	 ใช้ส�าหรับทบทวน	 หรือซักซ้อมความรู  ้

พระวินัย	เช่น	ถามว่าอย่างนี้	ตอบได้ไหม	จะตอบ
ว่าอย่างไร	 ก็คือวินัยที่เรียนมาใน	 ๗	 เล่มต้นน่ัน
แหละ	 เอามาซักซ้อม	 เอามาทบทวนความรู้กัน	
เรียกว่า	ปริวาร	เป็นเล่มที่	๘	เป็นอันจบแล้ว	วินัย
ปิฎก	๘	เล่ม	

แทรกก่อนไปต่อ	พอให้รู้จัก	“อรรถกถา”	
	 ทีน้ี	 คนที่จะอ่านบาลีพระไตรปิฎกให้เข้าใจ
ดีนี่ยากมาก	ก็จึงมีพระอาจารย์ที่ช�านาญได้รจนา	
คือแต่งคัมภีร์อธิบายความในพระไตรปิฎกขึ้นมา	
เรียกว่า	 “อรรถกถา”	 ซึ่งก็จะคู่เคียงไปกับพระ
ไตรปิฎก	 คืออธิบายไปตามล�าดับถ้อยค�าและ
ข้อความในพระไตรปิฎกน้ัน	 อรรถกถาคืออะไร	
ขอแทรกสักนิด	เพื่อจะได้รู้จักกัน	
	 พูดง่ายๆ	 ในขั้นพ้ืนฐาน	 อรรถกถา	 ก็คล้าย
อย่างพจนานุกรม	คือ	Dictionary	นี่เอง	“อรรถ-
กถา”	แปลว่า	ค�าบอกความหมาย	หรือถ้อยค�าที่
บอกความหมาย	เช่น	ไปเจอค�าว่า	“จรต”ิ	อรรถ-
กถาก็ไขความ	 คือบอกความหมาย	 หรือแปลให้

ว่า	“จรตีติ คจฺฉต”ิ	(“จรติ”	แปลว่า	ไป)	หรือว่า	
“จรตีติ วตฺตติ”	(“จรติ”	แปลว่า	เป็นไป	ด�าเนิน
ไป)	หรือบางทีก็แปลว่า	“จรตีติ กโรต”ิ	(“จรติ”	
แปลว่า	กระท�า	หรือประพฤติ)	นี่แค่ค�าง่ายๆ	
	 ดูที่ยากขึ้นอีกหน่อย	เช่นค�าว่า	“นิทาน”	ซึ่ง
ในภาษาไทยเอามาใช้จนเพ้ียนความหมายไปแล้ว	
เราอยากรู้ความหมายเดิมของจริงในภาษาบาลี	
ก็ไปเปิดดู	 อรรถกถาหน่ึงก็บอกว่า	 	 “นิทานนฺติ 
ปจฺจโย”	(“นิทาน”	แปลว่า	ปัจจัย,	องฺ.อ.๓/๑๑๘)	
หรือเราอ่านพระไตรปิฎกบาลี	เล่ม	๑๖	ไปเจอค�า
ว่า	 “นิทาน”	 เกิดสงสัยขึ้นมาว่านิทานที่น่ันแปล
ว่าอะไร	 ก็ไปเปิดดูคัมภีร์อรรถกถาที่อธิบายพระ
ไตรปิฎกเล่มนั้น	ก็พบค�าอธิบาย	(ส�.อ.๒/๓๒) บอก
ว่า	ค�าทั้งหลายเช่น	นิทาน	สมุทัย	เป็นไวพจน์ของ
ค�าว่า	การณะ	(คือแปลว่าเหตุ)	อย่างนี้เป็นต้น	นี่
แหละเรียกว่าอรรถกถา	จึงบอกว่าอรรถกถาก็คือ	
Dictionary	
	 Dictionary	แปลว่าอะไร	dictionary	มาจาก 

diction	 แปลว่า	 “ค�า”,	 “ถ้อยค�า”	 และ	 -ary	 
แปลว่า	 “เกี่ยวกับ”	 “ว่าด้วย”	 dictionary	 จึง
แปลว่า	“ว่าด้วยถ้อยค�า”	แต่ของบาลี	คืออรรถ- 
กถานี่	ตรงเลย	แปลว่า	ค�าบอกความหมาย	นี่คือ
ตัวอรรถกถาที่แท้	
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	 ใครบอกว่าแปลพระไตรปิฎกไม่ต้องอาศัย
อรรถกถา	 ก็เหมือนคนที่จะแปลภาษาต ่าง
ประเทศ	 บอกว่า	 ฉันไม่ต้องใช้ดิกชั่นนารี	 ฉันไม่
เอาพจนานุกรม	
	 อรรถกถาว่าโดยพื้นฐาน	ที่เป็นตัวแท้ตัวจริง
คืออย่างที่ว่ามาน้ี	 แต่อรรถกถาไม่ได้หยุดแค่นั้น	
ยังเป็นอรรถสังวรรณนาด้วย	 คือมิใช่แค่ให้ความ
หมายของถ้อยค�าอย่างเดียว	 แต่ยังอธิบายขยาย
ความไปอีกว่า	ถ้อยค�าและข้อความทีพ่ระพุทธเจ้า
ตรัสตรงนี้ๆ	มีความหมายกว้างออกไปอย่างไรอีก	
แล้วก็อธิบายไปกันใหญ่			
	 ทีน้ี	 เมื่อเป็น	 อรรถสังวรรณนา	 ก็อธิบาย	
บรรยาย	พรรณนาไปต่างๆ	พอบรรยายไปๆ	ท่านก็ 
ยกเร่ืองประกอบบ้าง	เรือ่งเกร็ดบ้าง	มาเล่าให้ฟังด้วย 

ทน้ีีพระอาจารย์ทีส่อนลูกศิษย์ในลังกา	ก็รู้เร่ืองราว 

เร่ืองเล่ากันมาของท้องถิ่น	 ของบ้านเมือง	 ท่านก็
เอาเหตุการณ์เอานิทานเอาต�านานในเกาะลังกา
มาเล่าประกอบการสอนด้วย	บอกว่า	ตอนน้ันพระ 

เจ้าแผ่นดินองค์น้ี	 ยกทัพไปตีกับพระเจ้าแผ่นดิน 

องค์โน้น	 มีเร่ืองมาอย่างน้ันๆ	 เร่ืองราวในลังกา 
ก็มาอยู ่ในอรรถกถาพ่วงติดมาด้วย	 คนไม่รู ้ 
ไม่เข้าใจ	ก็นึกว่าอันน้ันเป็นอรรถกถา	เปล่า!	อันน้ัน
เป็นเรื่องพ่วงมาในอรรถกถา	นี่	คนไม่รู้ก็ไปเที่ยว
บอกว่าอรรถกถาไม่น่าเช่ือ	เล่าอะไรต่ออะไรกไ็ม่รู้ 

ที่จริงน่ันไม่ใช่อรรถกถา	 แต่เป็นเร่ืองพ่วงติดมา
ในอรรถกถา	
	 เป็นธรรมดาว่าพระเถระที่เป็นอาจารย์สอน
บาลีสอนธรรมในลังกาน้ัน	ท่านย่อมมีความรู้เร่ือง
ราว	 เร่ืองเล่าขาน	 ต�านาน	 เร่ืองประวัติศาสตร์
มากมาย	 สืบต่อกันมา	 เมื่อท่านอธิบายธรรมใน
พระไตรปิฎก	 ท่านอธิบายโดยใช้อรรถกถา	 และ
มีเรื่องราวอะไรจะช่วยให้เข้าใจ	 และเรียนกันได้ดี
มีชีวิตชีวา	 ท่านก็น�ามาบอกมาเล่า	 ประกอบค�า
อธิบายให้เข้าใจชัดเจน	ก็สืบๆ	กันมา	
	 ทีน้ีอรรถกถาเดิมที่เป็นภาษาบาลีก็สูญไป
แล้ว	พระเถระทีเ่ราเรียกว่าพระอรรถกถาจารย์	มา
จากอินเดีย	มาแปลอรรถกถาทีสื่บทอดมาในลังกา
เป็นภาษาสิงหล	เมือ่แปลกลับจากภาษาสิงหลเป็น
ภาษาบาลี	กม็เีร่ืองราวในลังกาติดมามากมายเต็ม
ไปทั่ว		
	 เป็นอันว่าต้องแยกให้เป็น	 คิดง่ายๆ	 เร่ือง
ที่พระพุทธเจ้าตรัส	 อยู ่ในพระไตรปิฎกต้ังแต่
พุทธกาลนานไกลโพ้น	จะมเีร่ืองในลังกาได้อย่างไร	
เร่ืองราวของลังกาจะเป็นค�าอธิบายพระไตรปิฎก
ไปได้อย่างไร	 เรื่องราวในลังกาเยอะแยะไปที่มีใน
หนังสือหรือคัมภีร์ท่ีบรรจอุรรถกถาไว้น้ัน	เป็นของ
แถมเพิ่มพ่วงติดเข้ามา	เพราะพระพุทธศาสนามา
เจริญที่นั่นอยู่นาน	
	 ย�้าว่า	 อรรถกถาของเดิมที่น�ามาจากชมพู-
ทวีป	 เม่ือพระเถราจารย์น�ามาอธิบายให้ลูกศิษย์
ฟังต่อกันมาในลังกาหลายร้อยปี	 (๗๐๐	 ปีเศษ)	
ก็ได้เติบขยายมีเร่ืองราวพอกเพ่ิมข้ึนมา	 กว่าพระ
พุทธโฆสาจารย์จะมาแปลจากภาษาสิงหลกลับ
ไปเป็นบาลี	 ก็ได้เร่ืองของลังกาเข้าไปรวมอยู่ด้วย
มากมายทั่วไปหมด	 แล้วทั้งตัวอรรถกถาแท้พ้ืน
ฐานที่เป็นอย่างดิกชั่นนารี	 พร้อมด้วยอรรถสัง- 
วรรณนา	 ที่เป็นหลักเป็นแกนของคุณค่าที่แท้ 
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และเรื่องประกอบต่างๆ	ที่เป็นของแถมพ่วงมา	ก็
เรียกรวมเป็นค�าเดียวว่าอรรถกถา	ผู้ทีใ่ช้	เมือ่เข้าใจ	
แยกได้	ก็จะใช้ประโยชน์ได้เต็มๆ
	 ทน้ีี	อรรถกถาทีอ่ธิบายพระวินัยปิฎกทัง้หมด
น้ัน	มชีือ่ว่า	สมนัตปาสาทกิา	เม่ือเรียนวินัย	สงสัย
ตรงไหน	 ก็เอา	 สมันตปาสาทิกา	 มาค้นอ่านค�า
อธิบายของท่าน	ดูตั้งแต่ขั้นของดิกชันนารีไปเลย	
ขอบอกไว้อีกนิดว่า	 dictionary	 ของอรรถกถา
น้ัน	 ไม่เหมือนของชาวบ้านสมัยนี้	 คือดิกชันนารี
ของชาวบ้านน้ัน	 เป็นอย่างที่ไทยเราเรียกว่า
พจนานุกรม	 คือเรียงล�าดับค�าตามล�าดับอักษร	
แต่ดิกชันนารีที่เป็นอรรถกถาของบาลีน้ี	 ท่าน
เรียงตามล�าดับข้อความในพระไตรปิฎก	 คือพระ
ไตรปิฎกด�าเนินความไปถึงไหน	 ท่านก็อธิบายไป
ตามล�าดับอย่างนั้น	อันนี้ก็ให้เข้าใจไว้ด้วย	
	 มแีทรกนดิหนึง่คอืว่าเนือ่งจากในวนิยัปิฎกม ี

ส่วนที่เป็นแก่นแท้ๆ	คือปาติโมกข์ที่เราสวดเมื่อกี ้
ซึ่งมีเฉพาะตัวสิกขาบท	 ท่านก็มีอรรถกถาที่ไม ่

อธิบายวินัยปิฎกทั้งหมดให้ยืดยาว	 แต่อธิบาย
เฉพาะปาติโมกข์น้ีเท่าน้ัน	 ก็เป็นอีกคัมภีร์หน่ึง
เรียกว่า	กังขาวิตรณ	ี เอาละ	ทีนี้	 พระวินัยปิฎก 

ก็ผ่านไปได้แล้ว
	 ก็สรุปไว้	 เพ่ือทบทวนง่ายว่า	พระวินัยปิฎก 
มี	๓	คัมภีร์ใหญ่	คือ	
๑. วิภังค	์แจงสิกขาบทในปาติโมกข์	แยกเป็น	
 ก) มหาวิภังค ์ (ภิกขุวิภังค์)	แจงสิกขาบทใน
ภิกขุปาติโมกข์	(เล่ม	๑	-	๒)
 ข) ภิกขุนีวิภังค์	 แจงสิกขาบทในภิกขุนี-
ปาติโมกข์	(เล่ม	๓)
๒. ขันธกะ	ว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกข์	๒๒	
ขันธกะ	คือ
 ก) มหาวรรค	ว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกข ์

๑๐	ขันธกะ	(เล่ม	๔	-	๕)

 ข) จุลลวรรค	ว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกข ์

๑๒	ขันธกะ	(เล่ม	๖	-	๗)
๓. ปริวาร	คัมภีร์ประกอบ	ถาม	-	ตอบ	ซักซ้อม
ความรู้พระวินัย	(เล่ม	๘)
หมายเหตุ:	 ตามที่เรียกขานกันมาในเมืองไทย	 
จ�าพระวินัยปิฎก	ค�าย่อ	(หัวใจ)	ว่า	“อา		ปา		ม		จ	ุ	ป” 

โดยแยกเป็น	 ๑.	อาทิกัมม์/อาทิกัมมิกะ	 (ฉบับ
อักษรพม่า	เรียก	“ปาราชิกปาฬิ”)	ว่าด้วยสกิขาบท 

ฝ่ายภิกษุ	 ต้ังแต่ปาราชิกถึงอนิยต	 ๒.	ปาจิตตีย์	
ว่าด้วยสิกขาบทฝ่ายภิกษุ	 แต่นิสสัคคิยปาจิตตีย์
ถึงเสขิยะ	 ตลอดภิกขุนีวิภังค์	 (ของพม่า	 นับแต่
ปาจิตตีย์	ส่วนนิสสัคคิยฯ	อยู่ใน	๑.)	๓.	มหาวรรค	
๔.	จุลลวรรค	๕.	ปริวาร

พระสุตตันตปิฎก
(พระสูตร:	ที	ม	ส�	อ�	ขุ)
	 ต่อจากพระวินัย	ก็ไปถงึพระสูตร	ซึง่ในทีน้ี่คือ
ที่เรียกชื่อเต็มว่า	“พระสุตตันตปิฎก”	
	 พระสุตตันตปิฎกนี่	ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้	เรียก
กนัส้ันๆ	ง่ายๆ		ว่า	“พระสูตร”	คือพระธรรมเทศนา
ของพระพุทธเจ้า	 หมายความว่า	 พระพุทธเจ้า
เสด็จเดินทางไป	ทรงจาริกไป	ทรงพบคนนั้นคนนี ้
เมื่อเป็นโอกาสเหมาะ	 ก็ทรงแสดงธรรมแก่เขา	
หรือเขาทูลถามข้อสงสัย	 หรือบางคนมาเฝ้าทูล
ถามเร่ืองราวอะไรๆ	 พระองค์ก็ทรงตอบ	 ทรง
อธิบาย	ทรงแสดงธรรมหรือเทศน์ให้ฟัง	สิ่งที่ทรง
เทศน์	 เนื้อความที่ทรงตอบ	ทรงแสดงคราวนั้นๆ	 
ก็เป็นพระสูตรหนึ่งๆ		
	 ทน้ีี	พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า	ทีเ่รียก
ว่าพระสูตรนั้น	มีมากเหลือเกิน	รวมทั้งหมดไว้ใน
พระไตรปิฎก	(จัดแบบไทย)	ได้	๒๕	เล่ม	เรียกว่า
พระสุตตันตปิฎก	เป็นปิฎกที่ใหญ่ที่สุด	
	 พระสุตตันตปิฎกน้ัน	เรากต้็องรู้จกัวิธีจดัแบ่ง	
จะได้จ�าง่ายและใช้เป็น	 ที่ว่ามี	 ๒๕	 เล่มน้ี	 ก็จัด
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แบ่งเป็นนิกาย	“นิกาย”	แปลว่า	ชุมนุม	พวก	หมู่	
หรือหมวด	ในทีน้ี่คือชมุนุมพระสูตร	ท่านก็จดัเป็น	 
๕	ชุมนุม	คือ	๕	นิกาย	
	 วิธีจดั	คือ	พระสูตรทีย่าวๆ	ในทีน้ี่อาจพูดว่าที่
ยาวมากๆ	ก็เอามารวมไว้ด้วยกัน	 เป็นนิกายหนึ่ง	
เรียกว่า	ทีฆนิกาย	แปลว่า	ชุมนุมพระสูตรที่ยาวๆ	
หรือขนาดยาว	ต่อมาพระสูตรที่ยาวปานกลาง	ไม่
ยาวนัก	 แต่ก็ไม่ส้ัน	 ก็จัดเป็นนิกายหน่ึง	 เรียกว่า
มัชฌิมนิกาย	 แปลว่า	 ชุมนุมพระสูตรที่ยาวปาน
กลาง	หรือพระสูตรขนาดกลาง		
	 คราวน้ีก็มาถึงล�าดับที่	 ๓	 ปรากฏว่าเป็น
พระสูตรสั้นๆ	 มีเร่ืองน้อย	 ประเภทน้ีมีมากมาย
เหลือเกิน	 ต้องมีวิธีจัดพิเศษ	 เพ่ือให้เป็นพวก 

เป็นประเภท	 อย่างเป็นระบบ	 มิฉะน้ัน	 จะเป็น 

พระสูตรเล็กๆ	 น้อยๆ	 ที่สุมกัน	 ปนเป	 สับสน 

ค้นยาก	ศึกษาล�าบาก	ยุ่งไปหมด	
	 ทีน้ีก็มาดูวิธีจัดที่แยบคายของท่าน	 เร่ิมด้วย
กลุ่มแรก	 จับเอาเป้าเอาประเด็นอย่างใดอย่าง
หนึ่งขึ้นมาตั้งเป็นแกน	เช่น	เอาบุคคล	สถานที่	ข้อ
ธรรม	หลักการ	อันใดอันหนึ่ง	อย่างใดอย่างหนึ่ง	
ต้ังเป็นแกน	 เป็นจุดรวมเป็นศูนย์รวมของเร่ืองที่
เกี่ยวข้อง	 แล้วน�าเอาพระสูตรที่เกี่ยวข้องหรือว่า
ด้วยประเด็นนั้น	 เป้านั้น	มาไว้ด้วยกัน	โดยตั้งชื่อ
รวมว่าเกี่ยวกับประเด็นนั้นเป้านั้น	ค�าว่าเกี่ยวกับ	
หรือว่าด้วยน้ี	 ภาษาบาลีเรียกว่า	 “สังยุตต”	 จึง
เรียกว่า	 สังยุตตนิกาย	 คือชุมนุมพระสูตรท่ีเป็น
เรื่องราวเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น	สิ่งนั้น	ที่นั้น	หรือ
ธรรมข้อนั้นๆ
	 ยกตัวอย่าง	 เช ่น	 พระสูตรที่มีเร่ืองราว
เกี่ยวข้องกับป่า	 ก็เอามารวมไว้ด้วยกัน	 เรียกว่า	
วนสังยุตต	์พระสูตรที่มีเรื่องเกี่ยวกับมาร	ก็รวมไว้
ด้วยกัน	 เรียกว่า	มารสังยุตต	์พระสูตรที่เกี่ยวกับ
พระเจ้าปเสนทโิกศล	กร็วมมาต้ังชือ่เรียกว่า	โกศล- 

สังยุตต์	 พระสูตรที่เกี่ยวกับภิกษุณี	 ก็เอามารวม
ไว้	 เรียกว่า	ภิกขุนีสังยุตต์	 พระสูตรเกี่ยวกับท้าว
สักกะ	 คือพระอินทร์	 ก็รวมไว้	 เรียกว่า	สักกสัง- 
ยุตต	์พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องกิเลส	ก็รวมไว้ด้วยกัน	
เรียกว่า	กิเลสสังยุตต	์พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องฌาน	
ก็รวมไว้ด้วยกัน	เรียกว่า	ฌานสังยุตต	์พระสูตรว่า
ด้วยพยาบาทกร็วมกนัไว้	เรียกว่า	พยาปาทสังยตุต์ 
พระสูตรว่าด้วยโพชฌงค์	 ก็รวมกันไว้	 เรียกว่า	
โพชฌงัคสังยตุต์	อย่างน้ีเป็นต้น	เยอะแยะไปหมด	
สังยตุตนิกายน้ีม	ี๕	เล่ม	นับเป็นพระไตรปิฎก	เล่ม
ที่	๑๕	ถึงเล่ม	๑๙	เป็นอันว่าจบสังยุตตนิกาย	แต่
เดี๋ยวทีหลังจะกลับมาพูดถึงเนื้อในอีกหน่อย	
	 เหลือจากน้ี	พระสูตรขนาดสัน้ๆ	เล็กๆ	น้อยๆ	
ยังมีอีกมากมายนัก	จะจัดอย่างไร	คราวนี้เอาใหม่	
ท่านจัดตามตัวเลข	คือตามจ�านวนข้อธรรม	หลัก
ธรรมท่ีมธีรรมข้อย่อยข้อเดียว	กเ็อามารวมไว้พวก
เดียวกัน	เป็น	เอกกนิบาต	คือหมวด	๑	หลักธรรม
ที่มีธรรม	๒	ข้อย่อย	ก็เอามารวมไว้ด้วยกัน	 เป็น
ทุกนิบาต	 (หมวด	๒)	 หลักธรรมที่มีธรรม	๓	 ข้อ
ย่อย	ก็มารวมเป็น	ติกนิบาต	(หมวด	๓)	แล้วก็เป็น	
จตุกกนิบาต	(หมวด	๔)	แล้วก็เป็น	ปัญจกนิบาต 

(หมวด	๕)	แล้วก็เป็น	ฉักกนิบาต	(หมวด	๖)	แล้ว
ก็เป็น	สัตตกนิบาต	(หมวด	๗)	แล้วก็เป็น	อัฏฐก- 
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นิบาต	(หมวด	๘)	แล้วกเ็ป็น	นวกนิบาต	(หมวด	๙)	
แล้วก็	ทสกนิบาต	(หมวด	๑๐)	แล้วก็	เอกาทสก- 
นิบาต	 (หมวด	๑๑)	เป็นอันจบ	แล้วเรียกชื่อรวม
ทั้งหมดว่า	อังคุตตรนิกาย  

	 ขอให้สังเกตชื่อของนิกายนี้ที่ว่า	“อังคุตตร”	
นั้น	มาจาก	อังค	(องค์,	หน่วย,	ข้อย่อย)	+	อุตตร	
(เหนือขึ้นไป,	 เกิน,	 เพ่ิมขึ้น)	 เป็น	 “อังคุตตร”	 
จงึแปลว่า	เพ่ิมขึน้ทลีะหน่วย	หรือเกินขึน้ไปทลีะข้อ 

จึงเป็นหมวด	๑	หมวด	๒	หมวด	๓	ฯลฯ	ไปเรื่อย	
อย่างทีว่่าแล้ว	และดังน้ัน	องัคตุตรนิกาย	จงึแปลว่า 
ชมุนุมพระสูตรทีมี่ธรรมข้อย่อยเพ่ิมขึน้ทลีะหน่วย	
	 อังคุตตรนิกายนี้มี	๕	เล่ม	เป็นพระไตรปิฎก 

เล่ม	๒๐	-	๒๔		ขอพูดไว้คร่าวๆ		แค่พอเห็นรูปเค้าเท่า 
นีก่้อน	จะได้เป็นเร่ืองเบาๆ	เอาเป็นอันว่า	จบอังคุต- 
ตรนิกาย	แล้วจะกลับมาพูดถึงเนื้อในอีกที	
	 ทีน้ี	 พระสูตรน้อยใหญ่น้ันมากมายอย่างยิ่ง	
แม้จะจัดแบ่งหมวดหมู่แบบต่างๆ	 น�ามารวมไว้
อย่างทีว่่ามาน้ันแล้ว	กย็งัมล้ีนจากน้ันอีกมากมาย	
นอกจากพระสูตรอีกมากมาย	 ที่มีลักษณะพิเศษ 

ไม่เข้าในหมวดหมู่ที่จัดไปแล้ว	 ก็ยังมีคัมภีร์ต่างๆ	
ซึ่งมีเน้ือหาสาระจ�าเพาะของตัวเองอันนอกเหนือ
เกณฑ์ที่ใช้จัดมาแล้ว	 ท่านก็จึงรวมพระสูตรและ
คัมภีร์จ�าเพาะพิเศษเหล่าน้ัน	 มาจัดเป็นอีกนิกาย
หน่ึง	 เรียกว่า	ขุททกนิกาย	 คือชุมนุมพระสูตร
และเร่ืองราวเล็กๆ	 น้อยๆ	 ปลีกย่อย	 หรือจะว่า
เบ็ดเตล็ด	ก็ได้	
	 ชื่อบาลีว่า	 “ขุททก”	 แปลว่า	 เล็กน้อย	
ปลีกย่อย	 แต่ว่าโดยปริมาณ	 มีมากที่สุดถึง	 ๑๕	
คัมภร์ี	จดัเป็นพระไตรปิฎก	๙	เล่ม	(เล่ม	๒๕	–	๓๓)	
และว่าโดยสาระ	บางคัมภร์ีกส็�าคัญและลึกซึง้มาก	
	 เร่ืองขทุทกนิกาย ว่าไว้คร่าวๆ	เท่าน้ีก่อน	
สาระที่ลึกละเอียดกว่าน้ี	 เช่นว่า	 ๑๕	 คัมภีร์ย่อย	
อะไรบ้าง	เป็นอย่างไร	ไว้ค่อยพูดข้างหน้า

	 ก็สรุปไว้ให้เห็นภาพก่อนว่า	พระสุตตันต-
ปิฎก มี	๕	นิกาย	จัดเป็น	๒๕	เล่ม	(เล่ม	๙	–	๓๓)	
จ�าหัวใจว่า	ที	ม	ส�	อ�	ขุ	ได้แก่
๑. ทีฆนิกาย	 	ชุมนุมพระสูตรขนาดยาว	๓	 เล่ม	
(เล่ม	๙	-	๑๑)
๒. มัชฌิมนิกาย	 	ชุมนุมพระสูตรขนาดกลาง	๓	
เล่ม	(เล่ม	๑๒	-	๑๔)
๓. สังยุตตนิกาย ชุมนุมพระสูตรที่จัดรวมกลุ่ม
ตามเรื่องที่เนื่องกัน	๕	เล่ม	(เล่ม	๑๕	-	๑๙)
๔. อังคุตตรนิกาย	 ชุมนุมพระสูตรท่ีจัดรวมเป็น
หมวดๆ	ตามล�าดับจ�านวนข้อธรรม	๕	 เล่ม	 (เล่ม	
๒๐	-	๒๔)
๕. ขุททกนิกาย		ชุมนุมพระสูตร	คาถาภาษิต	ค�า
อธิบาย	 เร่ือง	 เบ็ดเตล็ด	 ที่จัดเข้าในสี่นิกายแรก 

ไม่ได้	๙	เล่ม	(เล่ม	๒๕	-	๓๓)	
(อ่านต่อฉบับหน้า)

ที่มา	 :	 จากหนังสือ	 “รู้จักบ้านของตัว เท่ียวท่ัว 
พระไตรปิฎก”	 ของ	 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 
(ป.อ.	 ปยุตฺโต)	 สามารถอ่านฉบับเต็มได้จากเว็บไซต์ 
วัดญาณเวศกวัน 	 ตามลิ้ งค ์ 	 h t tp : //www. 
watnyanaves.net/th/book_detail/657
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ไม่ต้องกังวล
พระอาจารย์ชยสาโร

ชวนอ่านพระสูตร:

	 นกุลบิดาคหบดี	และภรรยา	นกุลมารดา	เป็นสอง
สามีภรรยาตัวอย่างในพระไตรปิฎก	 ท่านได้บรรลุเป็น 

พระโสดาบันทั้งสองคน	 และจงรักภักดีต่อกัน	 ตาม
แบบผู้มีกิเลสน้อยนิด	ครั้งหนึ่งท่านกราบทูลพระพุทธ- 
องค์ว่า	 ประสงค์จะพบกันชาติหน้า	 พระพุทธองค์ตรัส
ว่า	เป็นไปได้	ส�าหรับคูท่ี่มีคณุธรรมเสมอกนั	(แต่ถ้าฝ่าย
หนึง่ชอบเข้าวัด	ฝ่ายหนึง่ชอบเข้าบาร์	คงต้องลากนัท่ีนี)่
	 สองคนนี้เป็นกัลยาณมิตรต่อกันอย่างดี	คือเข้าใจ 

ซึ่ งกันและกัน	 ส ่ ง เส ริมความดีของกันและกัน 

ไม่ถือสาในข้อบกพร่องเล็กๆ	 น้อยๆ	 ของกันและกัน 

เป็นท่ีปรึกษาท่ีดีต่อกัน	 มีความสุขในความสุขของกัน
และกนั	ร่วมกนัท�าบญุและสร้างคณุงามความดใีนสงัคม
	 คร้ังหนึง่๑	นกลุบดิาป่วย	เป็นไข้หนกั	ภรรยารักษา
ทุกวิถทีาง	แต่อาการของสามีไม่ดขีึน้	นกลุมารดาจงึลอง

ใช้วิธีพิเศษคือ	บันลือสีหนาท	ท�าสัจจกิริยา	การบันลือ
สีหนาทนั้น	หมายถึงการประกาศอย่างองอาจ	น่าเกรง
ขามเหมือนราชสีห์	 ถึงคุณธรรมท่ีมีอยู่ในตัวเอง	 นกุล
มารดาเชื่อว่า	ค�าพูดอันบริสุทธิ์ของผู้บริสุทธิ์	อาจท�าให้
เกิดพลังรักษาโรคของสามีได้	 สันนิษฐานว่าอาจจะได้
ข้อคิดเร่ืองนี้จากการฟังพระพุทธองค์ทรงเล่านิทาน
ชาดก	เพราะพระโพธิสัตว์เคยใช้พลังสัจจะบ่อย
	 การบันลือสีหนาทของนกุลมารดา	 ต้องท�าต่อ 

หน้าสามีจงึจะด	ีท่านจึงเข้าใกล้เตยีงท่ีนกลุบดิานอนอยู ่
แล้วกล่าวเตือน	เป็นใจความว่า	อย่าเพ่ิงกงัวลอะไรเลยนะ 

ถ้าตายด้วยจิตกังวลก็เป็นทุกข์	 และพระผู้มีพระภาค
ทรงต�าหนิการตายเป็นทุกข์แบบนี้บ่อยๆ	 ถ้าเป็นห่วง
ว่าตายแล้ว ภรรยาจะเล้ียงลูกและครองเรือนไม่ได้	 ก็
อย่าไปคิดอย่างนั้นเลย	ดิฉันปั่นฝ้าย	ทอผ้าขนสัตว์เก่ง	
เลี้ยงลูก	ครองเรือนได้สบายหรอก	อย่าพึงกังวลไปเลย๑ นกุลปิตุสูตร อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒)
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	 หรือถ้ากงัวลว่าตายแล้วภรรยาจะมีสามีใหม่	เร่ืองนี ้
ยิง่ไม่มีทาง	๑๖	ปีท่ีผ่านมา	ดฉัินได้ประพฤตพิรหมจรรย์
ของคฤหัสถ์อย่างเคร่งครัด	 (คือไม่เคยคิดนอกใจสามี	 
การพอใจอยู่กับคู่ครองเพียงคนเดียว	 พระพุทธองค์ 
ให้เกียรติว่า	เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ในระดบัชาวบ้าน) 
และจะไม่เลิก	 ฉะนั้น	 เร่ืองนี้สบายใจได้	 อย่าพึงเป็น
ห่วงเลย	 (อาตมารู้สึกว่า	 น�้าเสียงของนกุลมารดา	 จะ 

ดเูป็นยาขมสกัหน่อยหนึง่	อาจจะเป็นเพราะว่าต้องการ
กระตุ้นความรู้สึกปฏิเสธในใจของสามีผู้ร่อแร่ว่า	รู้แล้ว	 
รู้แล้ว	ท�าไมจะไม่รู้	เพื่อเป็นก�าลังชนะไข้)	
	 หรือถ้าเป็นกังวลว่า	 ตายไปแล้ว	 ภรรยาจะไม่
ต้องการเห็นพระผู้มีพระภาคหรือภิกษุสงฆ์	 ไม่ต้องคิด
อย่างนั้นเลย	 เพราะดิฉันอยากเห็นพระองค์ท่านมาก
เหลือเกิน	อย่าพึงเป็นห่วงเรื่องนี้เลย
	 หรือถ้าเป็นห่วงว่า	ตายไปแล้วภรรยาจะไม่ท�าศีล
ให้บริสทุธ์ิ	กส็บายใจได้	เพราะในบรรดาสาวิกาของพระ
ผูมี้พระภาคเจ้าท่ียังเป็นคฤหสัถ์อยู	่ดฉัินเป็นคนหนึง่ท่ีมี
ศีลบริบูรณ์แล้ว	ตอนนี้ผู้มีพระภาคเจ้าก�าลังประทับอยู่
ที่ป่าเภสกฬามิคทายวัน	หากมีใครสงสัยว่า	ดิฉันไม่พูด
ความจริงก็ไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าได้
	 หรือถ้าท่านเป็นห่วงว่า	 ตายไปแล้ว	 ภรรยาจะ 

ไม่ได้ความสงบแน่วแน่	ขอให้ทราบว่า	ในบรรดาสาวิกา 
ของพระผู ้ มีพระภาคเจ ้าท่ียัง
เป็นคฤหัสถ์อยู ่	 และมีสมาธิดี 
ดิฉันเป็นคนหนึ่ง	 ฯลฯ	 ใครสงสัย 

ในค�าพูดของดิฉัน	 ก็ไปทูลถาม 

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้
	 หรือถ้าเป็นห่วงว่า	 ภรรยา
ยังไม่ได้ท่ีพ่ึงอันแท้จริงในพระ
ศาสนา	 ยังไม ่ข ้ ามพ ้นความ
สงสัย	 ยังไม่ถึงความแกล้วกล้า	
ยั ง ไม ่ เป ็นตั วของตั ว ในพระ
ศาสนา	 ไม่ต้องเป็นกังวลเลย	 ขอ

ให้ทราบว่า	 ในบรรดาสาวิกาของพระผู ้มีพระภาค
เจ้าท่ียังเป็นคฤหัสถ์อยู ่	 ซึ่งเห็นธรรมแล้ว	 เข้าถึง 
กระแสธรรมแล้ว	ดิฉันเป็นคนหนึ่ง	ฯลฯ	ใครสงสัยก็ไป
ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าได้
	 ฉะนัน้	อย่าพึงตายท้ังท่ียังมีความห่วงใยเลย	เพราะ
ตายอย่างนัน้เป็นทุกข์	และพระผูมี้พระภาคทรงตเิตยีน	
	 พอพูดจบแล้ว	อาการของนกุลบิดาพ้นวิกฤติ	เริ่ม
ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์	แข็งแรงขึ้นแล้ว	นกุลบิดาไปเฝ้า 
พระพุทธเจ้า	 พระพุทธองค์ทรงฟังเรื่องการบันลือ
สีหนาทของนกุลมารดา	 พระองค์ทรงรับรองทุกข้อ 

และทรงชมว่า	นกุลบิดามีบุญ	มีภรรยาที่เก่งมาก
	 ค�าพูดของนกลุมารดาท่ีเรียกว่า	การบนัลอืสหีนาท	
ไม่ใช่เร่ืองก๋ากั่นแน่นอน	 เป็นการพูดของผู้ท่ีหนักแน่น 

ในธรรม	 องอาจ	 เพราะจิตไม่หว่ันไหวแล้ว	 พูดอย่าง 
ไม่กลัวอะไรท้ังส้ิน	 เหมือนราชสีห์ไม่ต้องกลัวสัตว์ใดๆ 

ในป่า	 ค�าพูดของนกุลมารดามีอ�านาจมาก	 เพราะเป็น 

การกล่าวความจริงของผู้เข้าถึงความจริง	ค�าพูดของ
ท่านไม่มีลักษณะอวดดีหรือคุยโม้แม้แต่นิดเดียว	
	 ข้อสงสยัอาจจะมีอยูว่่า	นกุลบดิาเป็นโสดาบนัแล้ว 
กังวลจริงหรือ	 อาตมาสันนิษฐานว่าคงไม่	 ภรรยา
พูดแบบตักเตือนเพ่ือให้เป็นการยืนยันท่ีหนักแน่น 

มีรสชาติ	มีพลัง	
อย่างไรกต็าม	ในกรณท่ีีคนธรรมดา 
ก�าลังจะส้ินบุญ	 การปลอบใจว่า 
ไม่มีอะไรท่ีจะต้องเป็นห่วง	 เป็น
หน้าท่ีส�าคัญของญาต	ิ	เพราะความ 

กังวลจะท�าให้ผู้ใกล้ตายเป็นทุกข์
อยูม่าก	แทนท่ีจะเตรียมตวัลาโลก
อย่างสงบ	คนจ�านวนมาก	มัวแต่
คิดเร่ืองส่ิงต่างๆ	 ในครอบครัว	
หรือการงาน	 ท่ียังไม่เสร็จ	 ยังไม่
เรียบร้อย	 ตัวเองอาจพร้อมท่ีจะ
ไปแล้ว	 แต่กลัวว่าจะเป็นการท้ิง
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ปัญหาไว้กบัคนอืน่	อย่างนีเ้ป็นต้น	ลกูหลานจงึต้องชวน
ให้ปล่อยวางอยู่บ่อยๆ	 ยืนยันว่าอะไรก็ตามท่ียังคารา- 
คาซังอยู่	พวกเราจะสามารถจัดการได้	ไม่ต้องกังวล
	 ส่วนนกุลบิดา	บุญยังไม่หมด	แต่ข้อพิจารณาที่จะ
ขอฝากไว้คือ	พลังศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้น	 เกิดจาก
การพูดของนกุลมารดา	เป็นพลังธรรมชาติล้วน	(ขอไม่
เรียกพลังจักรวาล)	 หรือมีส่วนช่วยจากจิตใจของคนไข ้

ทีไ่ม่อยากตาย	ด้วยเกรงว่าภรรยาสดุทีร่กัจะเข้าใจท่านผดิ
	 บัดนี้	 ขอดูท่ีเนื้อหาของค�ายืนยันของนกุลมารดา	
๖	ข้อ	อีกที	ซึ่งมีเรื่องตั้งแต่ระดับสามัญ	ตลอดถึงเรื่อง
เหนือโลก	ทั้ง	๖	ข้อเหล่านี้น่าสนใจ	 เพราะถึงจะไม่ใช่
เร่ืองควรกังวลก็ตาม	 ก็ยังเป็นเร่ืองท่ีควรเอื้อเฟื้อ	 หรือ
เอาใจใส่	เผื่อว่าเราหมดวีซ่าเมื่อไร	จะได้ไม่ต้องคิดมาก
และเป็นทุกข์
	 ข้อท่ีหนึ่งเกี่ยวกับเร่ืองทรัพย์สมบัติ	 คือการเอา 
ตวัรอดทางด้านวัตถ	ุพ่อบ้านแม่บ้านไม่ต้องการตายด้วย
จิตกังวล	 ควรระมัดระวังเร่ืองค่าใช้จ่ายให้อยู่ในเกณฑ์
พอดี	คือไม่สรุุ่ยสรุ่ายจนเป็นหนีส้นิเขา	รู้จักใช้เงินให้เกดิ
ประโยชน์และความสุข	 แก่ตัวเองและครอบครัว	 รู้จัก
เก็บไว้ก้อนหนึ่งเพ่ือลงทุน	 เผื่อฉุกเฉิน	 เอาไว้ส่วนหนึ่ง
ท�าบญุสุนทาน	ฉลาดดแูลเร่ืองเงินเร่ืองทอง	ไม่ประมาท	
ไม่หลงใหล	ถึงเวลาจะไปแล้ว	ไม่ต้องเดือดร้อน
	 ข้อที่สองเตือนว่า	ความหวงแหนคนที่เรารักเป็น
ธรรมชาติทีรุ่นแรง ฉะนัน้	ผูใ้ฝ่ชวิีตดงีาม	ควรเข้มงวดใน
ศลีข้อท่ีสาม	เพ่ือจะไม่ต้องสร้างความทุกข์	ความระทม
ขมขื่นให้กับภรรยาหรือสามี	 ในขณะเดียวกัน	 เราต้อง
ยอมรับว่า	 ความหวงแหนเป็นกิเลสท่ีเราควรขัดเกลา	
ด้วยการพยายามพัฒนาความรู้สึกต่อคนรอบข้าง	 
ให้น้อมไปในทางแห่งพรหมวิหารมากขึ้น	ผู้ที่รักคู่ครอง
อย่างนี้	 ต้องการให้เขามีความสุข	 ไม่ต้องการให้เขามี
ความทุกข์แม้แต่น้อย	คดิถงึตอนตวัเองจะตาย	แล้วถาม 

ตนว่า	ถ้าเขาเกดิเหงา	อยากมีคนใหม่	เราจะรู้สกึอย่างไร
ไหม	ถ้าได้ค�าตอบว่า	เห็นใจ	อย่างนี้เรียกว่าเก่งใช้ได้

	 ข ้อต่อไป	 แสดงถึงค่านิยมของพุทธมามกะ 
โดยแท้	 คือชาวพุทธควรให้ความส�าคัญกับการเข้าหา
ครูบาอาจารย์	ผูส้งบผูมี้ปัญญา	เป็นประจ�า	เพ่ือได้ก�าลงั
ใจ	และข้อคิดในเรื่องชีวิตดีงาม	(ไม่มีโอกาส	ก็ฟัง	หรือ
อ่านสิ่งที่ท่านสอน)
 การฝึกอบรมกาย วาจา	ให้เรียบร้อย	สร้างสรรค์
ปราศจากโทษ	การฝึกสมาธิภาวนา	 ให้จิตสงบระงับ
เป็นแหล่งความสุขท่ีมั่นคง	 และเป็นบาทฐานแห่ง 
ปัญญา	 การบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน	 ผู ้เข้าถึง 
กระแสพระนิพพาน	 พ้นจากอบาย	 และก�าเนิดสัตว ์

เดรัจฉานโดยเด็ดขาด	 ถ้าใครรักตัวเองจริงๆ	 ก็ต้อง 
ปรารถนาสิ่งเหล่านี้	 ถ้าใครรักสามีหรือภรรยาจริงๆ	 ก็ 
ต้องปรารถนาให้เขาได้สิ่งเหล่านี้	 ปัญหาคือเราทุกคน 

มีกรรมเป็นของๆ	 ตน	 คุณธรรมเหล่านี้ต้องสมัครใจ 

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยความอดทนจึงจะได้	 ถ้ารู้สึก 

ว่าปฏิบัติธรรมเพราะถูกบังคับ	ผลจะไม่ค่อยเกิด
	 ฉะนั้น	 เราชวนใครมาปฏิบัติ	 ให้ชวนด้วยเมตตา	
โดยไม่คาดหวังอะไรมาก	 ถ้าเขายอมก็ดี	 ถ้าไม่ยอม	 
ให้ถือเสียว่า	 การอยู่ด้วยอวิชชาเป็นสิทธิมนุษยชน
เหมือนกัน	 เราต้องเคารพในสิทธิของเขา	 ให้เราอยู่
ด้วยอุเบกขา	 อนาคตข้างหน้าหากเขาเปล่ียนใจ	 เราก็ 
ยังพร้อมที่จะน�าพา
 สัจจะ มีพลังศักดิ์สิทธ์ิจริงๆ	 การพูดเท็จในเร่ือง
เล็กน้อย	ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ	ท�าให้เรารับพลังนี้ไม่ได้		
น่าเสียดาย
	 สามีภรรยาที่ไม่เข้าวัด	อาจจะมีการยืนยันในบาง
เรื่องที่เป็นจริงก็ได้	 แต่มันคงไม่ศักดิ์สิทธิ์	 เช่น	 การพูด
ฉันรักเธอ	 กลับไปกลับมาหลายรอบ	 สามีก็น�้าตาคลอ	
ภรรยาก็ร้องไห้	 เปลืองกระดาษทิชชูหลายแผ่นแล้ว	 
เกิดแต่พลังสั่งขี้มูก

ท่ีมา	 :	 ตัดตอนมาจากหนังสือ	 “๖ พระสูตร”	 ของ 
พระอาจารย ์ชยสาโร	 จัดพิมพ์โดย	 โรงเรียนทอสี		 
เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๕๖
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	 วารสารโพธิยาลัยฉบับนี้	นับเป็นฉบับที่	๓๗	
แล้ว	ถือว่าเป็นฉบับพิเศษ	เพราะตัวเลข	๓๗	นั้น
ถือเป็นตัวแทนของธรรมรัตนะก็ว่าได้	 ในวารสาร
ฉบับก่อนๆ	ได้พูดถึง	ธรรมะ	๓๗	กันมาหลายชุด
แล้ว	เช่น	ตถาคตธรรม	๓๗	โพธิปักขิยธรรม	๓๗		
เนกขัมมธรรม	๓๗	สวากขาตธรรม	๓๗	 เป็นต้น 

มาฉบับน้ี	 ขอเสนอธรรมะ	 ๓๗	 ในหมวดของ 
พระวินัยหรือข้อปฏิบัติกันดูบ้าง
	 ย้อนหลังไป	 ๓	 อสงไขยแสนมหากัปที่แล้ว 
ในวันเพ็ญเดือนเชษฐะ	 (เดือน	 ๗)	 น้ี	 เป็นวันที่ 
พระโกณฑัญญะพุทธเจ้าทรงยกปาติโมกข์ขึ้น
แสดงแก่ภิกษุแสนโกฏิ	 มีพระสุภัททเถระเป็น
ประธาน	 นับเป็นการประชุมคร้ังแรกในศาสนา
ของพระโกณฑัญญะศาสดาพระองค์น้ัน	 (ใน
ศาสนาของพระองค์มีการประชุมสาวกสันนิบาต

และแสดงปาติโมกข์ทั้งหมดเพียง	 ๓	 คร้ัง	 พระ
โกณฑัญญะพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ถัดมา
จากพระทีปังกรพุทธเจ้า)
	 มาถึงสมัยพระโคตมพุทธเจ้าของพวกเรา 
วันเพ็ญเดือน	 ๗	 น้ี	 ยังนับเป็นวันส�าคัญที่พระ 

พุทธองค์ทรงแสดงมหาสมยัสูตร	แก่พระขณีาสพ 

๕๐๐	 รูป	 ที่ออกบวชมาจากศากยสกุลอีกด้วย 

ในวันน้ี	 เหล่าเทวดาและพรหมมาประชุมกัน
มากมาย	 เพ่ือมาทัศนาพระอรหันต์	 และมาฟัง 
ธรรม	 พระพุทธองค์ทรงตรวจดูจริตของพวก 

เทวดากลุ่มต่างๆ	 แล้ว	 ก็ได้ตรัสอีก	 ๖	 พระสูตร 
ให้เหมาะกับจริต	๖	แบบน้ันๆ	คือ	สัมมาปริพพา- 
ชนียสูตร ส�าหรับพวกราคจริต	 ปุราเภทสูตร 
ส�าหรับพวกพุทธิจริต	กลหวิวาทสูตร	ส�าหรับพวก 

โทสจริต	 จูฬวิยูหสูตร	 ส�าหรับพวกวิตกจริต 

ตุวฏกปฎิปทา 
ภควตาปาติโมกข์

ธีรปัญโญ
ปัญญาปริทัศน์
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มหาพยูหสูตร	ส�าหรับพวกโมหจริต	และ	ตุวฏก- 
สูตร ส�าหรับพวกศรัทธาจริต	(สัมมาปริพพาชนีย-
สูตรมาจาก	 จูฬวรรค	 สุตตนิบาต	 ขุททกนิกาย 

สุตตันตปิฎก	 เล่มที่	 ๒๕	 ส่วนพระสูตรอ่ืนๆ	 ที ่
เหลือนั้น	มาจาก	อัฏฐกนิบาต	ในเล่มเดียวกัน)
	 หลังจากที่ทรงแสดงพระสูตรเหล่าน้ีเสร็จ
ลงแล้ว	 เทวดาแสนโกฏิบรรลุอรหัตตผล	 ส่วน
มรรคผลเบื้องต�่า	 ๓	 มีประมาณนับไม่ถ้วน	 (ใน
พระไตรปิฎกมี	๔	พระสูตรที่มีเทวดาบรรลุธรรม
มากมายเท่าน้ี	 อีก	 ๓	 พระสูตรคือ	 มงคลสูตร 
จูฬราหุโลวาทสูตร	และสมจิตตสูตร)
	 ส�าหรับ	ปุราเภทสูตร	และ	จูฬวิยูหสูตร	 ได ้

เคยน�ามาแสดงในวารสารฉบับก่อนๆ	 แล้ว	 วันน้ี	
เราจะมาดูที่พระสูตรสุดท้าย	คือ	ตุวฏกสูตร	หรือ
ทีเ่รียกอีกอย่างได้ว่า	ตวุฏกปฏิปทา	มาดูซว่ิาพวก
เทวดาที่มีศรัทธาน้ัน	 เขาบรรลุธรรมเพราะได้ฟัง
ธรรมะแบบไหนกัน
	 หลายคนคงเคยได้ยิน	 โอวาทปาติโมกข ์

(คือธรรมะ	 ๓	 ข้อ	 ท่ีพระพุทธเจ้าแสดงในวัน 

มาฆะบชูา	ขึน้ต้นด้วยการไม่ท�าบาปทัง้ปวง	การท�า 
กุศลให้ถึงพร้อม	 และการช�าระจิตของตนให้ขาว
รอบ)	และอาณาปาติโมกข	์(ซึ่งเป็นการรวบรวม 

พระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้	๒๒๗	ข้อ	ภิกษุ
น�ามาสวดในวันอุโบสถ)	 กันมาบ้างแล้ว	 แต่ถ้า 
ถามว่าเคยได้ยนิ	ปาตโิมกข์ ๓๗ ข้อ	หรือ	ปฏปิทา- 
ปาตโิมกข์	ไหม	?	หลายคนคงจะเลิกค้ิว	ผู้เขยีนเอง
ก็เพ่ิงจะค้นพบปาติโมกข์แบบน้ีในพระไตรปิฎก 

เมือ่ไม่นานมาน่ีเอง	จงึขอน�ามาแบ่งปันกนั	ส�าหรับ 

ผู้เร่ิมศึกษาบางท่านน้ัน	 โอวาทปาติโมกข์	 ๓	 ข้อ 

อาจจะย่อเกินไป	 อาณาปาติโมกข์	 ๒๒๗	 ข้อ	 ก็
อาจจะเยอะเกินไป	 ลองมาศึกษาดูแบบพอ
ปานกลาง	 ๓๗	 ข้อบ้าง	 ก็น่าสนใจ	 พระสูตรนี้ 
จัดเป็นพระสูตรในยุคต้นๆ	ของพุทธกาล	(เพราะ

มีมหานิทเทสซึ่งเป็นค�าอธิบายของพระสารีบุตร
อยู่ในพระไตรปิฎกเองด้วย)	เป็นแบบเรียนที่ภิกษ ุ

ยุคแรกๆ	ท่องจ�ากันได้จนติดปากและขึ้นใจ	ก่อน
ที่อาณาปาติโมกข์จะค่อยๆ	บัญญัติขึ้นจนครบทั้ง 
๒๒๗	ข้อ
	 ส่วนค�าว่า	“ปฏิปทา และ	ปาตโิมกข์”	น้ี	เป็น 

ค�าที่พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ใช้เอง	 ในการถาม	
ตอบ	 เพ่ืออธิบายขยายความปฏิปทาที่น�าไปสู่
ความดับกิเลส	 (โดยเร็ว)	 ซึ่งในตุวฏกสูตรน้ันได้
แบ่งปฏิปทาเป็น	๒	ส่วน	คือ	ปาติโมกขปฏิปทา 
และ	 สมาธิปฏิปทา	 ในฎีกาวิสุทธิมรรค	 ท่านใช ้

ค�าว่า	ภควตาเทสิตปฏิปทา	เป็นปฏิปทาที่พระผู้
มพีระภาคทรงแสดงเอง	ให้สังเกตความคล้ายคลึง
กับ	โพธิปักขิยธรรม ๓๗	ที่มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า 
อภญิญาเทสิตธรรม	(อันหน่ึงเป็นปฏิปทา	อันหน่ึง 
เป็นธรรม	 ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเอง)	
ถ้าปาติโมกข์	 ๒๒๗	 ข้อ	 เราเรียกย่อๆ	 ว่า	 ภิกขุ-
ปาติโมกข์	 ปาติโมกข์	 ๓๗	 ข้อนี้	 ผู้เขียนขอเสนอ
ชื่อว่า	ภควตาปาติโมกข์	 ซึ่งเป็นปาติโมกข์ใน 

แนวพระสูตร	 ไม่ใช่ในแนวพระวินัย	 ถ้าภิกขุ-
ปาติโมกข์	 เปรียบเหมือนกฎหมายของพระที่
ละเอียดละออมาก	ภควตาปาติโมกข์น้ี	กค็งเหมอืน 

guideline	หรือแนวปฏิบัติกว้างๆ	ที่ยืดหยุ่นกว่า	
และอาจจะง่ายกว่าในการท�าความเข้าใจ
	 ก่อนอื่น	ขอน�าผลของผู้ที่ปฏิบัติตามปฏิปทา
ปาติโมกข์น้ี	 จากคัมภีร์วิสุทธิมรรคมาเล่าให้ฟัง
กันก่อน	 เป็นตัวอย่างของการไม่มีกุลปลิโพธ 
(ความห่วงตระกลูญาติหรือตระกลูอุปัฏฐาก)	เพ่ือ
เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมในการปฏิบัติ	 ตระกูล
อุปัฏฐากอาจเป็นปลิโพธ	 แก่ภิกษุบางรูปผู้อยู ่
คลุกคลี	 “เมื่อเขาสุขก็สุขไปกับเขาด้วย	 เมื่อเขา
ทุกข์ก็ทุกข์ไปด้วย”	ภิกษุรูปนั้นจะละตระกูล	 ไป
ฟังธรรมที่วิหารใกล้เคียงก็ไม่ได้	 แต่บิดามารดา 
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อาจไม่เป็นปลิโพธแก่ภิกษุบางรูป	 เช่น	 กับภิกษุ
หนุ ่ม	 ผู ้เป็นหลานของพระติสสเถระ	 ผู ้อยู ่ที่ 
โกรันทกวิหาร	ฉะนั้น
	 มเีร่ืองเล่าว่า	ภกิษหุนุ่มรูปน้ัน	ได้ไปเรียนบาลี
ที่โรหณชนบท	แม้อุบาสิกาโยมแม่	ผู้เป็นน้องสาว
ของพระติสสเถระ	ก็ถามถงึความเป็นไปของภกิษุ
หนุ่มกะพระเถระอยู่ทุกเมื่อ	พระเถระคิดว่า	“สัก
วันหนึ่ง	 เราจักน�าภิกษุหนุ่มมาเสียที”	 จึงมุ่งหน้า
สู่โรหณชนบท	 แม้ภิกษุหนุ่มก็คิดว่า	 “เราอยู่ในที่
นี้นานแล้ว	จักขอไปเยี่ยมอุปัชฌาย์เดี๋ยวนี้	ทราบ
ความเป็นไปของอุบาสิกา	 (โยมแม่)	ด้วยแล้ว	จึง
จะกลับ”	จึงออกจากโรหณชนบทไป	ภิกษุทั้งสอง
น้ันมาพบกันกลางทาง	 ภิกษุหนุ่มกระท�าวัตรแก่
พระอุปัชฌาย์เถระผู้ลุง	 ที่โคนต้นไม้ต้นหน่ึงแล้ว	
พอถูกถามว่า	 “เธอจะไปไหน”	 จึงได้แจ้งความ
ข้อน้ัน	 พระเถระจึงกล่าวว่า	 “เธอท�าดีแล้ว	 แม้
อุบาสิกาก็ถามถึงเธออยู่เร่ือย	 ถึงเราเองก็มาเพ่ือ
เรื่องนี้เหมือนกัน	เธอจงไปเถอะ	ส่วนตัวเราจักจ�า
พรรษานี้อยู่เสียที่โรหณชนบทนี่แหละ”	แล้วก็ส่ง
ภกิษหุนุ่มน้ันไป	ภกิษหุนุ่มรูปน้ันถงึโกรันทกวิหาร
น้ัน	ในวันเข้าพรรษาน่ันเอง	ได้เข้าอยูใ่นเสนาสนะ
ที่บิดาให้เขาท�าไว้เพื่อท่านเลยทีเดียว
	 ครั้งนั้น	บิดาของภิกษุหนุ่มมาวัดในวันรุ่งขึ้น	
ถามว่า	“ภนัเต	ใครมาพักทีเ่สนาสนะของกระผม”	
พระในวัดน้ันก็ตอบว่า	 “ภิกษุอาคันตุกะหนุ่มรูป
หน่ึง”	 บิดาจึงเข้าไปหาภิกษุหนุ่ม	 ไหว้แล้วกล่าว
ว่า	“ข้าแต่ท่านผู้เจริญ	วัตรส�าหรับผู้อยู่จ�าพรรษา
ในเสนาสนะของกระผมมอียู”่	ภกิษุหนุ่มจงึถามว่า	
“วัตรอะไรหรืออุบาสก”	บิดาตอบว่า	“ตลอด	๓	
เดือน	ต้องรับภกิษาในเรือนของกระผมเท่าน้ัน	ใน
เวลาทีป่วารณาแล้ว	จะไปควรบอกลา”	ภกิษหุนุ่ม
ยอมรับโดยดุษณี	แม้อุบาสกกไ็ปสู่เรือน	แล้วกล่าว 

กะอุบาสิกาว่า	 “มีพระคุณเจ้าอาคันตุกะรูปหน่ึง 

อยู่จ�าพรรษาในอาวาสของพวกเรา	เธอควรบ�ารุง 
โดยเคารพ”	 อุบาสิการับค�าว่า	 “ดีละ”	 แล้วจึง 
จัดแจงของควรเค้ียว	 ของควรฉัน	 ท่ีประณีตไว้ 
ภกิษหุนุ่มกไ็ด้ไปสู่เรือนญาติในเวลาฉนัภตัร	ใครๆ	 
ต่างก็จ�าท่านไม่ได้
	 ภิกษุหนุ่มน้ันฉันบิณฑบาต	 อยู่จ�าพรรษาใน
ที่นั้น	ตลอด	๓	เดือนแล้ว	จึงบอกลาว่า	“อาตมา 
จะไปละ”	 พวกญาติทั้งหลายของท่านกล่าวว่า	
“ท่านผู้เจริญ	 พรุ่งน้ีค่อยไปเถิด”	 ในวันรุ่งขึ้น 

นิมนต์ให้ท่านฉันในเรือน	 แล้วใส่กระบอกน�้ามัน 

จนเต็ม	 ถวายน�้าอ้อยงบก้อนหน่ึง	 และผ้าจีวร 
ยาว	 ๙	 ศอก	 แล้วก็กล่าวว่า	 “ขอท่านผู้เจริญ 

จงไปเถิด”	ภิกษุหนุ่มท�าอนุโมทนา	แล้วก็มุ่งหน้า 
กลับไปสู่โรหณชนบท
	 แม้อุปัชฌาย์ของท่าน	เมื่อปวารณาแล้ว	เดิน
ทางย้อนกลับมา	 ก็พบกับท่านเข้าตรงที่ที่พบกัน 

ในตอนแรกน่ันเอง	 ภิกษุหนุ่มไหว้พระเถระผู้ลุง 
กระท�าวัตรแก่พระเถระท่ีโคนต้นไม้น้ัน	 คร้ังน้ัน	
พระเถระถามภิกษุหนุ่มว่า	 “ดูกร	 พ่อภัทรมุข 

(พ่อหน้าบาน)	 เธอพบอุบาสิกาแล้วหรือ”	 ภิกษุ
หนุ่มตอบว่า	“พบแล้วครับ	ท่าน”	แล้วกเ็ล่าความ
เป็นไปทั้งหมด	 พร้อมทั้งเอาน�้ามันที่ได้มาน้ัน 

ทาเท้าทั้งสองของพระเถระ	 ใช้น�้าอ้อยงบท�าเป็น
น�้าปานะ	 ถวายผ้าจีวรผืนนั้นแก่พระเถระ	 ไหว ้
แล้วกล่าวว่า	 “ภันเตครับ	 โรหณชนบทเท่าน้ัน
เป็นที่สัปปายะแก่กระผม”	 แล้วจึงไป	 พระเถระ
กลับมาสู่โกรันทกวิหาร	 ในวันรุ่งขึ้น	 จึงได้เข้าไป
สู่โกรันทกคาม
	 ฝ่ายอุบาสิกาคิดว่า	“สักประเด๋ียว	พระพ่ีชาย
เราจกัพาบตุรของเรามา”		จงึคอยยนืดูหนทางอยู่
ตลอดเวลาทีเดียว	 คร้ันเห็นพระเถระน้ันมาเพียง
รูปเดียวเท่านั้น	ก็คิดว่า	“เห็นทีบุตรของเราคงจะ
ตายเสียแล้ว	ท่านจึงมาเพียงรูปเดียวเท่านั้น”	จึง
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ทอดตัวลงนอนร้องไห้คร�า่ครวญอยูท่ีแ่ทบเท้าของ
พระเถระน้ัน	 พระเถระคิดว่า	 “ภิกษุหนุ่มจากไป
โดยไม่ยอมให้ใครๆ	 แม้แต่บิดามารดารู้จักตน	
เพราะความเป็นคนมักน้อยจริงๆ	 หนอ”	 แล้วจึง
ปลอบโยนโยมน้องสาว	 เล่าความเป็นไปทั้งหมด	
น�าผ้าจีวรผืนนั้นออกมาแสดง
	 อุบาสิกาเล่ือมใส	 หันหน้าตรงไปทางทิศที ่
บุตรจากไป	 หมอบกราบ	 ยกมือขึ้นแนบอก
นมัสการอยู่	 กล่าวว่า	 “พระผู้มีพระภาคเห็นท ี

จะทรงกระท�าภิกษุผู้เป็นด่ังเช่นบุตรเรา	 ให้เป็น
กายสักขี	(เป็นพยาน)	หนอ	แสดงรถวินีตปฏิปทา	
นาลกปฏิปทา	ตุวฏกปฏิปทา	และมหาอริยวังส- 
ปฏิปทา	 ซ่ึงแสดงถึงความสันโดษในปัจจัย	 ๔	 
และความยินดีในการภาวนา	 แม้ว่าเธอฉันอยู่ใน
เรือนของมารดาผู้ให้ก�าเนิด	ตลอดเวลา	๓	เดือน
แท้ๆ	 ก็ยังไม่ยอมกล่าวว่า	 ‘อาตมาเป็นบุตรของ 
ท่าน	ท่านเป็นมารดาของเรา’	โอ้	อัจฉริยมนุษย์”		
ส�าหรับภิกษุผู้เป็นเช่นน้ี	แม้แต่มารดาบิดาก็ยัง
ไม่เป็นปลิโพธ จะป่วยกล่าวไปไยถึงตระกูล
อุปัฏฐากอื่นเล่า	ดังนี้แล
	 จะเห็นว่า	ตุวฏกปฏิปทา	นั้นเป็นที่รู้จักและ 

จ�ากนัได้ทัว่ไปในหมู่ภิกษ	ุและอุบาสิกา	อย่างน้อย

กม็าถงึยคุของวิสุทธิมรรคและฎกีา	(พันกว่าปีหลัง 
พุทธกาล)	 และใช้กล่อมเกลาให้กุลบุตร	 เป็นผู้มี
ความมักน้อย	สันโดษ	ไม่ติดตระกูล	เป็นอย่างยิ่ง 
จึงท�าให้เป็นที่เล่ือมใสแม้แก่บิดามารดาของตน
(ซึ่งปกติมักเห็นเป็นพระลูกชาย	มากกว่าเห็นเป็น 

พระภิกษุ)	 ค�าว่า	 ตุวฏ	 แปลว่า	 ด่วน	ปฏิปทา
แปลว่า	 ทาง	 เมื่อมารวมกัน	 ตุวฏกปฏิปทา	 จึง
แปลได้ว่า	ทางด่วน	 ส�าหรับท่านที่สนใจปฏิปทา
ที่จะน�าไปสู่มรรคผลอย่างรวดเร็ว	 จึงควรศึกษา
พระสูตรนี้อย่างละเอียด	
	 เอาละ	 เกร่ินน�ามาพอสมควรแล้ว	 มาดูราย
ละเอียดกันเลยว่า	ตุวฏกปฏิปทานี้	คืออะไร	และ
ข้อปฏิบัติ	 ปฏิปทาปาติโมกข์	 ๓๗	 ข้อน้ีมีอะไร
กันบ้าง	 หวังว่าถ้าพระภิกษุน�ามาสวด	 สาธยาย	
และศึกษากันอย่างจริงๆ	 จังๆ	 ในแต่ละหัวข้อ	
ให้ละเอียด	 เหมือนกับมงคลสูตร	 ๓๘	 ประการ 
ที่ฆราวาสเขาศึกษากัน	 ก็น่าจะเป็นการเร่ิมต้น 

ชีวิตนักศึกษาบนทางด่วนที่ดีและปลอดภัย

หมายเหต	ุในตัวพระสูตร	อรรถกถา	หรือฎีกา	ไม่ได้นับ 
แบ่งหัวข้อเอาไว้	 แต่ผู ้เรียบเรียงขอโอกาสแบ่งเป็น 
๓๗	 หัวข้อเอง	 เพ่ือให้จ�าง่าย	 เป็นประโยชน์แก่การ 
อ้างถึง	เพื่อศึกษาในรายละเอียดแต่ละข้อต่อไป
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ตุวฏกสูตร
อัฏฐกวรรค สุตตนิบาต ข้อ ๙๒๑-๙๔๐

ขุททกนิกาย สุตตันตปิฎก

๑.	 “ปุจฉามิ	ตัง	อาทิจจะพันธุ		 	 วิเวกัง	สันติปะทัญจะ	มะเหสิ
	 กะถัง	ทิสฺวา	นิพพาติ	ภิกขุ	 	 	 อะนุปาทิยาโน	โลกัสฺมิง	กิญจิ”

๒.	 “มูลัง	ปะปัญจะสังขายะ	(อิติ	ภควา)	 มันตา	อัสฺมีติ	สัพพะมุปะรุนเธ
	 ยา	กาจิ	ตัณฺหา	อัชฌัตตัง	 	 	 ตาสัง	วินะยา	สะทา	สะโต	สิกเข

๓.	 “ยัง	กิญจิ	ธัมมะมะภิชัญญา	 	 อัชฌัตตัง	อะถะวาปิ	พะหิทธา
	 นะ	เตนะ	ถามัง	กุพเพถะ	 	 	 นะ	หิ	สา	นิพพุติ	สะตัง	วุตตา

๔.	 “เสยโย	นะ	เตนะ	มัญเญยยะ	 	 นีเจยโย	อะถะวาปิ	สะริกโข
	 ผุฏโฐ	อะเนกะรูเปหิ	 	 	 นาตุมานัง	วิกัปปะยัง	ติฏเฐ

๕.	 “อัชฌัตตะเมวุปะสะเม	 	 	 นะ	อัญญะโต	ภิกขุ	สันติเมเสยยะ
	 อัชฌัตตัง	อุปะสันตัสสะ	 	 	 นัตถิ	 อัตตา	กุโต	นิรัตตา	วา

๖.	 “มัชเฌ	ยะถา	สะมุททัสสะ		 	 อูมิ		โน	ชายะตี	ฐิโต	โหติ
	 เอวัง	ฐิโต	อะเนชัสสะ	 	 	 อุสสะทัง	ภิกขุ	นะ	กะเรยยะ	กุหิญจิ”

๗.	 “อะกิตตะยี	วิวะฏะจักขุ		 	 	 สักขิธัมมัง	ปะริสสะยะวินะยัง
	 ปะฏิะปะทัง	วะเทหิ	ภัททันเต	 	 ปาติโมกขัง	อะถะวาปิ	สะมาธิง”
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(พระพุทธเนรมิตทูลถาม)
[๑]	 ข้าพระองค์ขอทูลถาม	ถึงวิเวกและสันติบท		กะพระองค์	ผู้ทรงเป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์	
	 ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่	ว่า		“ภิกษุเห็นอย่างไร	จึงไม่ถือมั่นอะไรๆ	ในโลก	ดับไป”

(พระผู้มีพระภาคตรัสตอบ)
[๒]	 ภิกษุพึงขจัดบาปธรรมทั้งปวง		ที่เป็นรากเหง้าแห่งกิเลสเครื่องเนิ่นช้า*
	 และอัสมิมานะ	ด้วยมันตา** 	ตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดในภายใน
	 ภิกษุมีสติทุกเมื่อ	พึงศึกษาเพื่อก�าจัดตัณหาเหล่านั้น
       (* มูลของปปัญจสังขา คือ อวิชชา อโยนิโสมนสิการ อัสมิมานะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อุทธัจจะ ** ปัญญา)

[๓]	 ภิกษุพึงรู้คุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง		ในภายในหรือในภายนอก	
	 แต่ไม่ควรท�าความถือตัว*	เพราะคุณธรรมนั้น	เพราะการท�าความถือตัวนั้น	
	 ผู้สงบทั้งหลายกล่าวว่า	ไม่เป็นความดับกิเลส
                    (*ถาม� คือ ความดื้อรั้น)

[๔]	 ภิกษุไม่พึงส�าคัญตนว่า	‘เราเลิศกว่าเขา’	‘เราด้อยกว่าเขา’	
	 หรือว่า	‘เราเสมอเขา’	เพราะคุณธรรมนั้น	เป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรมต่างๆ	แล้ว
	 ไม่พึงตั้งก�าหนดส�าคัญตน	(ด้วยคุณธรรมนั้น)

[๕]	 ภิกษุพึงสงบกิเลสภายในนั่นเอง	ไม่พึงแสวงหาความสงบโดยทางอื่น	
	 เมื่อภิกษุสงบกิเลสภายในได้แล้ว	ทิฏฐิว่าอัตตาเที่ยง	หรือทิฏฐิว่าอัตตาสิ้นสูญ	ก็ไม่มีแต่ที่ไหนๆ

[๖]	 คลื่นไม่เกิดในส่วนกลางทะเล	ฉันใด		ความหวั่นไหวก็ไม่เกิดแก่ผู้มั่นคง	ฉันนั้น	
	 ภิกษุไม่พึงก่อกิเลสเครื่องฟูใจ*	ในที่ไหนๆ
                                                         (*อุสสทะ คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส กรรม)

(พระพุทธเนรมิตทูลถาม)
[๗]	 พระผู้มีพระภาค	ผู้มีพระจักษุ*เปิด	ได้ทรงแสดงธรรมที่ประจักษ์เอง
	 อันเป็นธรรมเครื่องก�าจัดอันตราย	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	ขอพระองค์จงตรัสบอก	
	 ปฏิปทาของท่าน	คือ	ปาติโมกข์	หรือแม้	สมาธิ	เถิด
                                                          (*มังสจักษุ ทิพพจักษุ ปัญญาจักษุ พุทธจักษุ สมันตจักษุ)

ตุวฏกปฏิปทา 
วิธีดับ	(กิเลส)	ด่วน
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๘.	 “จักขูหิ	เนวะ	โลลัสสะ๑	 	 	 คามะกะถายะ	อาวะระเย	โสตัง๒
	 ระเส	จะ	นานุคิชเฌยยะ๓	 	 	 นะ	จะ	มะมาเยถะ	กิญจิ	โลกัสฺมิง๔

๙.	 “ผัสเสนะ	ยะทา	ผุฏฐัสสะ	 	 	 ปะริเทวัง	ภิกขุ	นะ	กะเรยยะ	กุหิญจ๕ิ

						 ภะวัญจะ	นาภิชัปเปยยะ๖	 	 	 เภระเวสุ	จะ	นะ	สัมปะเวเธยยะ๗

๑๐.	 “อันนานะมะโถ	ปานานัง	 	 	 ขาทะนียานัง	อะโถปิ	วัตถานัง
	 ลัทธา	นะ	สันนิธิง	กะยิรา๘		 	 นะ	จะ	ปะริตตะเส	ตานิ	อะละภะมาโน๙

๑๑.	 “ฌาย๑ี๐	นะ	ปาทะโลลัสสะ๑๑	 	 วิระเม	กุกกุจจา๑๒	นัปปะมัชเชยยะ๑๓

	 อะถาสะเนสุ	สะยะเนสุ	 	 	 อัปปะสัทเทสุ	ภิกขุ	วิหะเรยยะ๑๔

๑๒.	 “นิททัง	นะ	พะหุลีกะเรยยะ๑๕		 	 ชาคะริยัง	ภะเชยยะ๑๖	อาตาป๑ี๗

	 ตันทิง	มายัง	หัสสัง	ขิฑฑัง	 	 	 เมถุนัง	วิปปะชะเห	สะวิภูสัง๑๘

๑๓.	 “อาถัพพะณัง	สุปินัง	ลักขะณัง	 	 โน	วิทะเห	อะโถปิ	นักขัตตัง๑๙

	 วิรุตัญจะ	คัพภะกะระณัง	 	 	 ติกิจฉัง	มามะโก	นะ	เสเวยยะ๒๐

๑๔.	 “นินทายะ	นัปปะเวเธยยะ๒๑		 	 นะ	อุณณะเมยยะ	ปะสังสิโต	ภิกข๒ุ๒

	 โลภัง	สะหะ	มัจฉะริเยนะ๒๓	 	 โกธัง	เปสุณิยัญจะ	ปะนุเทยยะ๒๔

๑๕.	 “กะยะวิกกะเย	นะ	ติฏเฐยยะ๒๕		 	 อุปะวาทัง	ภิกขุ	นะ	กะเรยยะ	กุหิญจ๒ิ๖

	 คาเม	จะ	นาภิสัชเชยยะ๒๗			 	 ลาภะกัมฺยา	ชะนัง	นะ	ละปะเยยยะ๒๘
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(พระผู้มีพระภาคตรัสตอบ)
[๘]	 ๑)		ภิกษุไม่พึงเป็นผู้มีตาลอกแลก	 ๒)		พึงป้องกันหูมิให้ได้ยินคามกถา*
	 ๓)		ไม่พึงติดใจในรส	และ	 ๔)		ไม่พึงยึดถืออะไรๆ	ในโลกว่า	เป็นของเรา
                   (*ติรัจฉานกถา)

[๙]	 ๕)		เมื่อใด	ภิกษุถูกผัสสะกระทบ		เมื่อนั้น	เธอก็ไม่พึงท�าความคร�่าครวญในที่ไหนๆ
	 	๖)		ไม่พึงคาดหวังภพ	และ	 ๗)		ไม่พึงกระสับกระส่ายเพราะอารมณ์ที่น่ากลัว

[๑๐]	๘)		ภิกษุได้ข้าวก็ดี	น�้าก็ดี	ของขบเคี้ยวก็ดี	ผ้าก็ดี	ไม่ควรท�าการสะสม
	 ๙)		เมื่อไม่ได้	ก็ไม่พึงสะดุ้ง

[๑๑]	๑๐)	 ภิกษุพึงเป็นผู้มีฌาน	 ๑๑)		ไม่พึงไปในที่ไม่ควรไป
	 ๑๒)	 พึงเว้นจากความไม่ส�ารวม	(มือ	เท้า	กิริยา	มารยาท)
	 ๑๓)	 ไม่พึงประมาท	และ	 ๑๔)		พึงอยู่ในที่นั่งที่นอนที่มีเสียงน้อย

[๑๒]	๑๕)	 ภิกษุไม่พึงหลับมาก	 ๑๖)		พึงประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่
	 ๑๗)	 มีความเพียรเครื่องเผากิเลส	 ๑๘)		พึงละเว้นความเกียจคร้าน	ความหลอกลวง
	 		 	 							เรื่องชวนหัว	การเล่น	เมถุน	การประดับตกแต่ง

[๑๓]	๑๙)	 ผู้นับถือพระรัตนตรัยไม่พึงประกอบการท�าอาถรรพณ์
	 		 การท�านายฝัน	การท�านายลักษณะ	หรือแม้การดูฤกษ์ยาม	
	 ๒๐)	 ไม่พึงเรียนการท�านายเสียงสัตว์ร้อง
	 		 การปรุงยาให้ตั้งครรภ์	และการบ�าบัดรักษาโรค

[๑๔]	๒๑)	 ภิกษุไม่พึงหวั่นไหวเพราะการนินทา	 ๒๒)		แม้ได้รับการสรรเสริญก็ไม่พึงล�าพองตน	
	 ๒๓)	 พึงบรรเทาความโลภรวมทั้งความตระหนี่	 ๒๔)		พึงบรรเทาความโกรธและวาจาส่อเสียด

[๑๕]	๒๕)	 ภิกษุไม่พึงด�ารงชีวิตในการซื้อขาย	 ๒๖)		ไม่พึงก่อกิเลส	เป็นเหตุให้ถูก	(ผู้รู้)	ต�าหนิ
	 		 	 	 		ในที่ไหนๆ
	 ๒๗)	 ไม่พึงเกี่ยวข้องจัดแจงในบ้าน	และ	 ๒๘)		ไม่พึงพูดเลียบเคียงเพราะอยากได้ลาภ
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๑๖.	 “นะ	จะ	กัตถิตา	สิยา	ภิกข๒ุ๙		 	 นะ	จะ	วาจัง	ปะยุตตัง	ภาเสยยะ๓๐

	 ปาคัพภิยัง	นะ	สิกเขยยะ๓๑		 	 กะถัง	วิคคาหิกัง	นะ	กะถะเยยยะ๓๒

๑๗.	 “โมสะวัชเช	นะ	นีเยถะ๓๓	 	 	 สัมปะชาโน๓๔	สะฐานิ	นะ	กะยิรา๓๕

	 อะถะ	ชีวิเตนะ	ปัญญายะ	 	 	 สีลัพพะเตนะ	นาญญะมะติมัญเญ๓๖

๑๘.	 “สุตฺวา	รุสิโต	พะหุง	วาจัง	 	 	 สะมะณานัง	วา	ปุถุชะนานัง
	 ผะรุเสนะ	เน	นะ	ปะฏิวัชชา	 	 นะ	หิ	สันโต	ปะฏิเสนิกะโรนต๓ิ๗

๑๙.	 “เอตัญจะ	ธัมมะมัญญายะ		 	 วิจินัง	ภิกขุ	สะทา	สะโต	สิกเข
	 สันตีติ	นิพพุติง	ญัตฺวา	 	 	 สาสะเน	โคตะมัสสะ	นะ	ปะมัชเชยยะ

๒๐.	 “อะภิภู	หิ	โส	อะนะภิภูโต			 	 สักขิธัมมะมะนีติหะมะทัสสี
	 ตัสฺมา	หิ	ตัสสะ	ภะคะวะโต	สาสะเน				 อัปปะมัตโต	สะทา	นะมัสสะมะนุสิกเข”ติ
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[๑๖]	๒๙)	 ภิกษุไม่พึงเป็นคนมักอวด	 ๓๐)		ไม่พึงกล่าววาจามุ่งได้	
	 	๓๑)	ไม่พึงศึกษาความเป็นผู้คะนอง		 ๓๒)		ไม่พึงกล่าวถ้อยค�าที่เป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกัน

[๑๗]	๓๓)	 ภิกษุไม่พึงน�าชนไปในความเท็จ		 ๓๔)		มีสัมปชัญญะรู้ตัว	
	 ๓๕)	 ไม่พึงท�าความโอ้อวด	และ	 ๓๖)		ไม่พึงดูหมิ่นผู้อื่นด้วยความเป็นอยู่โดยปัญญา	
	 		 	 	 		และด้วยศีลวัตรของตน

[๑๘]	๓๗)	 ภิกษุผู้ถูกคนเหล่าอื่นเบียดเบียน		ได้ยินค�าพูดมากของพวกสมณะ	หรือพวกคนพูดมาก	(เหล่าอื่น)
	 		 ไม่พึงโต้ตอบคนเหล่านั้นด้วยค�าหยาบ		เพราะผู้สงบย่อมไม่สร้างศัตรู

[๑๙]	ภิกษุรู้ธรรมนี้แล้ว	เลือกสรรอยู่*	 พึงเป็นผู้มีสติ	มีสิกขาทุกเมื่อ	
	 รู้ความดับกิเลสว่า	เป็นความสงบแล้ว	 ไม่พึงประมาทในศาสนาของพระโคดม
                                                                                             (*วิจินัง คือปัญญา)

[๒๐]	ภิกษุนั้นเป็นผู้ครอบง�า*	ไม่ถูกครอบง�า	 ได้เห็นธรรมที่เป็นพยานด้วยตนเอง	ไม่ต้องเชื่อใคร	
	 เพราะฉะนั้น	เธอพึงเป็นผู้ไม่ประมาท	 ในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น	
	 นอบน้อมอยู่	พึงหมั่นศึกษาทุกเมื่อ	เถิด
                                                                 (*ครอบง�าอารมณ์ ๖ หรือ ครอบง�าอกุศลธรรม)
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สรุป ๓๗ หัวข้อ ตามลําดับที่พระพุทธองค์ทรงแสดง
อินทรีย์ 	 ๑)	ภิกษุไม่พึงเป็นผู้มีตาลอกแลก	
	 	 	 ๒)	พึงป้องกัน	หูมิให้ได้ยินคามกถา*
	 	 	 ๓)	ไม่พึงติดใจในรส	และ	
	 	 	 ๔)	ไม่พึงยึดถืออะไรๆ	ในโลกว่า	เป็นของเรา
ผัสสะ	 	 ๕)	เมื่อใด	ภิกษุถูกผัสสะกระทบ
	 	 	 				เมื่อนั้น	เธอก็ไม่พึงท�าความคร�่าครวญในที่ไหนๆ
	 	 	 ๖)	ไม่พึงคาดหวังภพ	และ
	 	 	 ๗)	ไม่พึงกระสับกระส่ายเพราะอารมณ์ที่น่ากลัว
ปัจจัยสี	่	 ๘)	ภิกษุได้ข้าวก็ดี	น�้าก็ดี	ของขบเคี้ยวก็ดี	ผ้าก็ดี	ไม่ควรสะสม
	 	 	 ๙)	เมื่อไม่ได้	ก็ไม่พึงสะดุ้ง
ที่สงบ	 	 ๑๐)	ภิกษุพึงเป็นผู้มีฌาน
	 	 	 ๑๑)	ไม่พึงไปในที่ไม่ควรไป
	 	 	 ๑๒)	พึงเว้นจากความไม่ส�ารวม	(มือ	เท้า	กิริยา	มารยาท)
	 	 	 ๑๓)	ไม่พึงประมาท	และ	
	 	 	 ๑๔)	พึงอยู่ในที่นั่งที่นอนที่มีเสียงน้อย
ไม่เซาซบ	 ๑๕)	ภิกษุไม่พึงหลับมาก	
	 	 	 ๑๖)	พึงประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่
	 	 	 ๑๗)	มีความเพียรเครื่องเผากิเลส
	 	 	 ๑๘)	พึงละเว้นความเกียจคร้าน	ความหลอกลวง	
	 	 	 						เรื่องชวนหัว	การเล่น	เมถุน	การประดับตกแต่ง
สยบไสย	์ ๑๙)	ผู้นับถือพระรัตนตรัย	ไม่พึงประกอบการท�าอาถรรพณ์
	 	 	 						การท�านายฝัน	การท�านายลักษณะ	หรือแม้การดูฤกษ์ยาม	
	 	 	 ๒๐)	ไม่พึงเรียนการท�านายเสียงสัตว์ร้อง
	 	 	 						การปรุงยาให้ตั้งครรภ์	และการบ�าบัดรักษาโรค
ไม่ไหวหวั่น	 ๒๑)	ภิกษุไม่พึงหวั่นไหวเพราะการนินทา	
	 	 	 ๒๒)	แม้ได้รับการสรรเสริญก็ไม่พึงล�าพองตน	
	 	 	 ๒๓)	พึงบรรเทาความโลภ	รวมทั้งความตระหนี่	
	 	 	 ๒๔)	พึงบรรเทาความโกรธและวาจาส่อเสียด

       (*ติรัจฉานกถา)
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ไม่ยุ่งเรือน	 ๒๕)	ภิกษุไม่พึงด�ารงชีวิตในการซื้อขาย	
	 	 	 ๒๖)	ไม่พึงก่อกิเลสเป็นเหตุให้ถูก	(ผู้รู้)	ต�าหนิ	ในที่ไหนๆ
	 	 	 ๒๗)	ไม่พึงเกี่ยวข้องจัดแจงในบ้าน
	 	 	 และ	๒๘)	ไม่พึงพูดเลียบเคียงเพราะอยากได้ลาภ
ให้มุ่งเรียน	 ๒๙)	ภิกษุไม่พึงเป็นคนมักอวด	
	 	 	 ๓๐)	ไม่พึงกล่าววาจามุ่งได้	
	 	 	 ๓๑)	ไม่พึงศึกษาความเป็นผู้คะนอง	
อย่าเถียงกัน		 ๓๒)	ไม่พึงกล่าวถ้อยค�าที่เป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกัน
รักษ์สัจมั่น	 ๓๓)	ภิกษุไม่พึงน�าชนไปในความเท็จ
ไม่หมิ่นกัน...	 ๓๔)	มีสัมปชัญญะรู้ตัว	
	 	 	 ๓๕)	ไม่พึงท�าความโอ้อวด		
	 	 	 ๓๖)	ไม่พึงดูหมิ่นผู้อื่น	ด้วยความเป็นอยู่โดยปัญญาและด้วยศีลวัตรของตน
ไม่ท้อใจ...	 ๓๗)	ภิกษุผู้ถูกคนเหล่าอื่นเบียดเบียน
	 	 	 						ได้ยินค�าพูดมากของพวกสมณะ	หรือพวกคนพูดมาก	(เหล่าอื่น)
	 	 	 						ไม่พึงโต้ตอบคนเหล่านั้นด้วยค�าหยาบ	
	 	 	 						เพราะผู้สงบย่อมไม่สร้างศัตรู
หมั่นศีึกษา...	 ภิกษุรู้ธรรมนี้แล้ว	เลือกสรรอยู่
	 	 	 พึงเป็นผู้มีสติ	มีสิกขาทุกเมื่อ	
	 	 	 รู้ความดับกิเลสว่า	เป็นความสงบแล้ว	
	 	 	 ไม่พึงประมาทในศาสนาของพระโคดม
                   

 สรุปคําย่อของแต่ละหมวดมารวมกันได้ว่า :
	 	 อินทรีย์	ผัสสะ	ปัจจัยสี่	ที่สงบ	 	 	 ไม่เซาซบ	สยบไสย์	ไม่ไหวหวั่น
	 	 ไม่ยุ่งเรือน	ให้มุ่งเรียน	อย่าเถียงกัน	 	 รักษ์สัจมั่น	ไม่หมิ่นกัน	ด้วยปัญญา
	 	 แม้ศีลวัตร	ธุดงค์ขัด	พิสุทธิ์ใส	 	 	 อย่าหมิ่นใคร	คนอื่น	ให้ขื่นหนา
	 	 ไม่ท้อใจ	ค�าใคร	ต�าหนิมา	 	 	 หมั่นศึกษา	ปฏิปทา	ปาติโมกข์	เทอญ	ฯ
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ปฏิปทาปาติโมกข์ในบทกวี
	 ๑)	“ข้าฯ	ขอถามเหล่ากอพระอาทิตย์	 	 จะสัมฤทธิ์	ทางวิเวก	ด้วยเหตุไหน	?
	 	 ภิกษุเย็น	เพราะได้	เห็นอย่างไร	?		 	 จึงจะไม่	ยึดสิ่งใด	ในโลกพลัน”
	 ๒)	“ถอนมูลเหตุ	ปปัญจสังขา	 	 	 ด้วยปัญญา	อย่ายึดมา	ว่าเป็น	‘ฉัน’
	 	 ตัณหาใด	ภายใน	อย่าใกล้มัน	 	 	 สติมั่น	ถอนตัณหา	สิกขาเพียร
	 ๓)	คุณธรรม	ใน	-	นอก	ก�าหนดรู้	 	 	 ไม่เอา	‘กู’	ไปติด	ให้ผิดเพี้ยน
	 	 ไม่เอา	‘เรา’	ก�าเข้า	ให้เก่าเวียน	 	 	 อยากสงบ	ให้เพียร	ละ	‘ของเรา’
	 ๔)	เหตุต่างๆ	อย่าสร้าง	ว่าฉัน	‘ใหญ่’	 	 หรือฉันไร้	คุณธรรม	‘ต�่า’	กว่าเขา
	 	 หรือยึดเอา	เขาเทียบ	‘เท่า’	ตัวเรา	 	 ‘ตน’	ไหนเล่า	ควรยึด	ควรฝึกคืน
	 ๕)	ความสงบ	พบอยู่	แต่ภายใน	 	 	 ไม่อาจไป	แสวงไกล	ในที่อื่น
	 	 ‘ตน’	ของผู้สงบ	ก็จบคืน		 	 	 ‘ตนสิ้นสูญ’	นั้นจะมี	จากที่ใด
	 ๖)	อันฟองคลื่น	ไม่ผุดสร้าง	กลางสมุทร	 	 พระพิสุทธิ์	เมื่อหมด	‘ฉัน’	ไม่หวั่นไหว
	 	 ฟองกิเลส	ฤๅจะฟู	ขึ้นอย่างไร	 	 	 เพราะเขาได้	หยั่งถึง	บึ้งวารี”
	 ๗)	“โอ้	!	พระผู้บรรลุ	จักษุเปิด	 	 	 ธรรมประเสริฐ	ที่ท่านเห็น	เป็นสักขี
  ปฏิปทาปาติโมกข์ โปรดพาที	 	 	 เป็นหลักชี้	ทางสงบ	จบเหตุภัย”
	 ๘)	“จงส�ารวม	สองตา	อย่าลอกแลก๑	 	 ได้ยินแยก	คามกถา	อย่าปราศรัย๒

	 	 จงส�ารวม	อย่าหลงรส๓	สะกดใจ	 	 	 สิ่งใดๆ	อย่ายึดเหมา	ของเรามา๔

	 ๙)	หากโรคา	เบียดบีฑา	พยาธิ	 	 	 อย่าปริ	-	เทวะ๕	ปรารถนา-
	 	 หวังภพใหม่	ให้สุขเสริม	กว่าเดิมมา๖	 	 สิ่งกลัวอย่า-ประหวั่น	พรั่นระทม๗

 ๑๐)	ได้ข้าวน�้า	ของเคี้ยว	หรือของฉัน	 	 ท่อนผ้านั้น	พอใช้	ไม่สะสม๘ 

	 	 		แม้ไม่ได้	ไม่ขวนขวาย	ให้ตรอมตรม๙	 	 สันโดษข่ม	มักน้อยฆ่า-ตัณหาชวน	
	 ๑๑)	อยู่ในฌาน๑๐	รักษาย่าน	-	ที่โคจร๑๑							 ส�ารวมก่อน๑๒	ไม่ประมาท๑๓	พลาดทางหวน 

	 	 		ที่นอนนั่ง	อาสนะ	สงัดควร	 	 	 อิริยาบถล้วน	ปลอดเสียง	ส�าเนียงดัง๑๔
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	 ๑๒)	ไม่ห่วงนอน	ผ่อนพัก	หลับให้มาก๑๕	 	 ตื่น๑๖แล้วพาก	เพียรเผา	กิเลสฝัง๑๗

	 	 		ละเมถุน	มายา	หรรษายัง	 	 	 การละเล่น	ขี้เกียจยั้ง	ให้หยั่งลง๑๘

	 ๑๓)	ท�านายฝัน	อาถรรพณ์	ลักษณะ		 	 นักขัตตะ๑๙	บ�ารุงท้อง	ให้น้องหลง
	 	 		เที่ยวรักษา	ยากาย	ไม่หน่ายปลง	 	 ไม่พึงส่ง	-	เสริมเรียน	ให้เพี้ยนเดิน๒๐

	 ๑๔)	ไม่หวั่นไหว	เมื่อใคร	ให้นินทา๒๑	 	 แม้อัตตา	ไม่ใหญ่	ได้สรรเสริญ๒๒

	 	 		ขจัดโลภ	มัจฉริยะ	ที่รักเพลิน๒๓		 	 หยุดเจริญ	ส่อเสียด	เบียดโกรธา๒๔

 ๑๕)	ไม่รับเงินและทอง	ของซื้อขาย๒๕	 	 ระวังกาย	วาจา	-	คิด	อย่าผิดหนา๒๖

	 	 		ไม่เข้าไป	จัดแจง	แต่งฆรา๒๗	 	 	 ไม่ประจบ	ปลาปา	พาเลียบเคียง๒๘

 ๑๖)	ไม่อวดตัว๒๙	กล่าววาจา	หาทางได๓้๐	 	 ไม่กล่าวค�า	เป็นเหตุร้าย	ให้ทุ่มเถียง๓๒

	 	 		ไม่ศึกษา	ความคะนอง	ให้หมองเอียง๓๑		 อาชีวะ	พิสุทธิ์เลี้ยง	จงเพียงพอ
	 ๑๗)	รักษ์สัจจะ	ไม่ระคน	ปนความเท็จ๓๓	 	 ไม่อวดคุณ	-	ส�าเร็จ	ของตนหนอ๓๕

	 	 		มีสัมป	-	ชัญญะ	รู้ตัวพอ๓๔	 	 	 ไม่หมิ่นต่อ	อื่นชน	ว่าตนดี๓๖

 ๑๘)	ยินวาจา	นานา	ของชนอื่น	 	 	 อันสุดกลืน	ขึ้งเคียด	เข้าเสียดสี
	 	 		ไม่ตอบโต้	ชนเหล่านั้น	กลั้นวจี		 	 ด้วยมุนี	ไม่มี	อริใคร๓๗

	 ๑๙)	ปฏิปทา	สามสิบเจ็ด	ดั่งเพชรแก้ว	 	 ไตร่ตรองแน่ว	ในสิกขา	พาผ่องใส
	 	 		เห็นสันติ	กิเลสลด	หมดสิ้นไป	 	 	 ประมาทไร้	ในศาสนา	พระโคดม
	 ๒๐)	ครอบง�าเขลา	ไร้เงา	เข้ามาครอบ	 	 พยานตอบ	ธรรมเฉพาะ	อันเหมาะสม
	 	 		น้อมน�าให้	ไม่ประมาท	ชาติอุดม	 	 สิกขาบ่ม	ในศาสนา	พระศาสดา	เทอญ	ฯ”

*	“ทรงกลด”	“ทรงปิฏก	กลดขาว		ทรงธุดงค์ก้าว	กลดเหลือง”
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ตุวฏกปฏิปทา กับ ไตรสิกขา
คือ ๑) ปาติโมกข์ปฏิปทา	 สงเคราะห์ลงใน	 ศีล
สิกขา	
และ	๒) สมาธิปฏิปทา	 สงเคราะห์ลงใน	 สมาธิ
สิกขา	และ	ปัญญาสิกขา	ได้ดังนี้
ปาติโมกข์ปฏิปทา
อินทรียสังวรศีล
๑)		 ภิกษุไม่พึงเป็นผู้มีตาลอกแลก	(จักขุโลละ)	-		
	 ส�ารวมตา
๒)		 พึงป้องกันหู	มิให้ได้ยินเดียรัจฉานกถา
	 (คามกถา)	-	ส�ารวมหู
๓)		 ไม่พึงติดใจในรส	-	ส�ารวมในจมูก	ลิ้น	และ	
	 ผัสสะ
ปาติโมกขสังวรศีล
๑๒)	พึงเว้นจากความไม่ส�ารวม	มือ	เท้า	กิริยา		
	 มารยาท	(กุกกุจจะ)
๑๘.๒)	พึงละเว้นความหลอกลวง	(มายา)	
	 เรื่องชวนหัว	(หัสสัง)	การเล่น	(ขิฑฑัง)	
	 การเสพเมถุน	การประดับตกแต่ง	(สวิภูสัง)
๒๔)	พึงบรรเทาความโกรธและวาจาส่อเสียด
	 (เปสุเณยยะ)	
๒๕)	ภิกษุไม่พึงด�ารงชีวิตในการซื้อขาย
	 (กยวิกกยะ)	
๒๖)	ไม่พึงก่อกิเลสเป็นเหตุให้ถูกผู้รู้ต�าหนิ	
	 (อุปวาทะ)	ในที่ไหนๆ
๓๑)	ไม่พึงศึกษาความเป็นผู้คะนอง	(ปาคัพภิยะ)
๓๒)	ไม่พึงกล่าวถ้อยค�าที่เป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกัน		
	 (วิคคาหิกกถา)	
๓๓)	ภิกษุไม่พึงน�าชนไปในความเท็จ	(โมสวัชชะ)	
๓๗)	ภิกษุผู้ถูกคนเหล่าอื่นเบียดเบียน	
	 ได้ยินค�าพูดมากของพวกสมณะ	

	 หรือพวกคนพูดมาก	(เหล่าอื่น)	ไม่พึงโต้ตอบ	
	 คนเหล่านั้นด้วยค�าหยาบ	(ผรุสวาจา)	
			 เพราะผู้สงบย่อมไม่สร้างศัตรู
อาชีวปาริสุทธิศีล
๑๑)	 ไม่พึงไปในท่ีไม่ควรไป	 (ปาทโลละ)	 รักษา 
	 	ย่านที่ควรโคจรของตนไว้	
๑๙)	 ผู้นับถือพระรัตนตรัยไม่พึงประกอบการท�า 
	 	อาถรรพณ์การท�านายฝัน	การท�านายลักษณะ 

	 หรือแม้การดูฤกษ์ยาม	(นักขัตตะ)	
๒๐)	ไม่พึงเรียนการท�านายเสียงสัตว์ร้อง	(วิรุตัง)
		 การปรุงยาให้ต้ังครรภ์	 (คัพภกรณัง)	 และ 

	 การบ�าบัดรักษาโรค	(ติกิจฉัง)
๒๗)	ไม่พึงเกี่ยวข้องจัดแจง	(อภิสัชชะ)	ในบ้าน
๒๘)	 ไม่พึงพูดเลียบเคียง	 (ลปะ)	 เพราะอยากได้ 
	 	ลาภ	
๒๙)	ภิกษุไม่พึงเป็นคนมักอวด	(กัตถิตา)
๓๐)	ไม่พึงกล่าววาจามุ่งได้	(ปยุตตวาจา)
ปัจจยสันนิสิตศีล
๘)	 ภิกษุได้ข้าวก็ดี	น�้าก็ดี	ของขบเคี้ยวก็ดี	ผ้าก็ด ี

	 ไม่ควรท�าการสะสม	(สันนิธิ)	
๙)	 เมื่อไม่ได้	ก็ไม่พึงสะดุ้ง	(ปริตตสะ)

สมาธิปฏิปทา
สมาธิ
๑๐)	ภิกษุพึงเป็นผู้มีฌาน	(ฌายี)
๑๓)	ไม่พึงประมาท	(อัปปมัชชะ)	คือมีสติ	
๑๔)	พึงอยู่ในที่นั่งที่นอนที่มีเสียงน้อย
๑๕)	ภิกษุไม่พึงหลับมาก	(นิททา)		
๑๖)	พึงประกอบความเพียรเคร่ืองต่ืนอยู	่(ชาคริยะ) 
๑๗)	มีความเพียรเครื่องเผากิเลส	(อาตาปี)
๑๘.๑)	พึงละเว้นความเกียจคร้าน	(ตันทิ)
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๒๓)	พึงบรรเทาความโลภ	 รวมทั้งความตระหน่ี	 
	 (มัจฉริยะ)
ปัญญา
๔)	 ไม่พึงยึดถืออะไรๆ	ในโลกว่า	เป็นของเรา
	 (มมายิตะ)
๕)	 เมื่อใด	ภิกษุถูกผัสสะ	(โรค)	กระทบ	เมื่อนั้น		
	 เธอก็ไม่พึงท�าความคร�่าครวญ	(ปริเทวะ)
	 ในที่ไหนๆ
๖)	 ไม่พึงคาดหวัง	(อภิชัปปะ)	ภพ	(ใหม่ว่าจะดี	
	 กว่าเก่า)	
๗)	 ไม่พึงกระสับกระส่าย	(ปริตัสสะ)	
	 เพราะอารมณ์ที่น่ากลัว
๒๑)	ภิกษุไม่พึงหวั่นไหวเพราะการนินทา	
๒๒)	แม้ได้รับการสรรเสริญก็ไม่พึงล�าพองตน		
	 (อุณณเมยยะ)	
๓๔)	มีสัมปชัญญะรู้ตัว	(สัมปชาโน)	

๓๕)	ไม่พึงท�าความโอ้อวด	(สาเฐยยะ)		
๓๖)	ไม่พึงดูหมิ่นผู้อื่น	(อติมานะ)	ด้วยความเป็น	
	 อยู่โดยปัญญา	หรือด้วยศีลวัตรของตน
	 ภิกษุรู้ธรรมนี้แล้ว	 เลือกสรรอยู่	 (วิจินัง	 คือ
ปัญญา)	 พึงเป็นผู้มีสติ	 มีสิกขาทุกเมื่อ	 รู้ความ
ดับกิเลสว่า	เป็นความสงบแล้ว	ไม่พึงประมาทใน
ศาสนาของพระโคดม
	 ภิกษุน้ันเป็นผู้ครอบง�า	 (อารมณ์	 ๖)	 และ	
ไม่ถูก	 (อกุศลธรรม)	 ครอบง�า	 ได้เห็นธรรมที่เป็น
พยานด้วยตนเอง	 ไม่ต้องเชื่อใคร	 เพราะฉะน้ัน	 
เธอพึงเป็นผู้ไม่ประมาทในศาสนาของพระผู้มี 
พระภาคพระองค์นั้น	นอบน้อมอยู่	พึงหมั่นศึกษา
ทุกเมื่อ	เถิด

แจก
หนังสือ พระอุปคุตเถระ

	 หนังสือพระอุปคุตเถระ	 มาจากบทความที่เรียบเรียงโดย วิเทศทัยย ์
เล่าเร่ืองพระอรหันต์เถระผู้มากด้วยฤทธ์ิ	 ซึ่งเร่ืองน้ีเคยตีพิมพ์เป็นตอน
ลงในวารสารโพธิยาลัย	 ด้วยส�านวนภาษาที่น่าติดตามและท้าทายให้
คิดพิจารณา	 บัดน้ีท่านได้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือ	 และได้มอบมาให้
กองบรรณาธิการบางส่วน	 ซึ่งวารสารโพธิยาลัยยินดีมอบหนังสือน้ีให้
ท่านผู้อ่าน	 โดยมีกติกาง่ายๆ	 ดังน้ีคือ	 ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็น 
ทีม่ต่ีอ วารสารโพธิยาลัย ส้ันยาวไม่กําหนด	เพ่ือคณะผู้จดัท�าจะได้น�าความ
คิดเหน็เหล่าน้ันมาปรับปรุงคุณภาพของวารสารต่อไป	ส่งความคิดเหน็ของท่านมาที	่ทพญ.อจัฉรา 
กล่ินสุวรรณ์ email	 acharak7153@gmail.com หรือ	 เขียนเป็นจดหมาย	 ส่งไปรษณีย์มาที่	
ชมรมกลัยาณธรรม	เลขที	่๑๐๐	ถนนประโคนชยั	ต�าบลปากน�า้	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัสมทุรปราการ	
๑๐๒๗๐	วงเลบ็มมุซองว่า (วารสารโพธิยาลัย) หนงัสอืมจี�านวนจ�ากดั	กรณุาส่งด่วน	ก่อนหนงัสอื
จะหมด	โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน	ส�าหรับส่งหนังสือถึงท่านตามที่ขอมาด้วย

หมายเหตุ	 :	 โปรดศึกษาค�าอธิบายเพิ่มเติมจากพระสารีบุตร 
ได ้ในมหานิทเทส	 ตามลิงค ์ข ้างล ่างนี้ 	 http://www. 
kanlayanatam.com/book/ตวุฏกปฏิปทา_มหา-นิทเทส.pdf 
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 พระธัมมเจดีย์	 พระเจดีย์ที่สร้างด้วยธรรมะ
แหง่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้	เพ่ืออนุรักษ์
ค�าสอนด้ังเดิมและสมบูรณ์ที่สุดของพระพุทธเจ้า	
ซึ่งถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก	 ให้อยู่ในรูปแบบ
ของคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แห่งยุค	 ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ร่วมสมัย	 เพ่ือประโยชน์
แห่งการเข้าถึงธรรมะของผู้คนในโลกปัจจุบัน
 พระธัมมเจดีย์ ประกอบด้วยสองส่วน คือ 
ส่วนที่เป็นแกนและส่วนที่เป็นองค์พระเจดีย์
 ๑. ส่วนท่ีเป็นแกนฐานข้อมูล คือพระ
ไตรปิฎกบาลี	 ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลกลางร่วมกันของ
พระไตรปิฎก	ฉบับศรีลังกา	ไทย	และ	เมียนมาร ์
เพ่ือให้ได้รับการยอมรับร่วมกัน	 จากท้ังสาม
ประเทศ	 ส่วนน้ีเปรียบเหมือนการ	 “รวบรวม

พระบรมศาสดาทรงประทานแนวทางส�าคัญ 

ในการสืบทอดค�าสั่งสอนของพระองค์
ดังมีปรากฏบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก

“ดูกรอานนท์ ธรรมแลวินัยใด  
ที่เราได้แสดงแล้วและบัญญัติแล้ว 

แก่เธอทั้งหลาย

ธรรมแลวินัยนั้น จักเป็นศาสดา 

ของเธอทั้งหลาย ในเมื่อเราล่วงลับไป”

“เพราะเหตุดังนี้นั่นแหละ จุนทะ ธรรมทั้งหลาย
เหล่านั้นใด อันเราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง 
บริษัททั้งหมดเทียว พึงพร้อมเพรียงกันประชุม 
รวบรวมตรวจตราอรรถด้วยอรรถ พยัญชนะ

ด้วยพยัญชนะ ในธรรมเหล่านั้น โดยวิธีที่
พรหมจรรย์นี้ จะพึงเป็นไปตลอดกาลยืดยาว  

ตั้งมั่นอยู่ สิ้นกาลนาน”

พระธัมมเจดีย์
พระเจดีย์ที่ไม่ได้สร้างด้วยอิฐปูน แต่สร้างด้วยธรรมะ

แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

( ที.ม.๑๐/๑๔๑/๑๗๘ )

(พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค)

ตรวจตราพยัญชนะดว้ยพยัญชนะ”	ด่ังพระพุทธ
พจน์ข้างต้น	คือการสอบทานเทียบเคียงตัวอักษร
ที่บันทึกพระไตรปิฎก

ชวนรู้

ธัมมปูชโกภิกขุ
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 ๒. ส่วนที่เป็นองค์พระเจดีย์ เน้ือหาหลัก 

จะประกอบด้วย	พระไตรปฎิกแปลภาษาต่างๆ	ค�า
สอนของครูบาอาจารย์ร่วมสมัย	 และการศึกษา
พระไตรปฎิกในแงมุ่มต่างๆ	ซึง่จะถกูยึดโยงเขา้หา
แกนพระไตรปิฎกบาลี	 ส่วนน้ีเปรียบเหมือนการ 
“รวบรวมตรวจตราอรรถด้วยอรรถ”	 คือการ
สอบทานเทียบเคียงความหมายของหลักธรรม
ต่างๆ	กับความหมายในพระไตรปิฎก

ไปสู่ “บันทึกคําสอนของพระพุทธเจ้า”
ที่ยอมรับร่วมกัน เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน 

ของชาวพุทธทั้งมวล
	 ปัจจุบันนี้	ต้นฉบับพระไตรปิฎกบาลี	ซึ่งเป็น
ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป	มีอยู่สามฉบับ	ได้แก่	พระ
ไตรปฎิกบาลีของประเทศศรีลังกา	ไทย	และ	เมียน- 
มาร์	 โดยแต่ละประเทศ	 ต่างยึดถือ	 และยอมรับ
ตามพระไตรปิฎกฉบับของตน	 คณะสงฆ์เถรวาท
รักษาและสืบทอดพระไตรปฎิกต่อเน่ืองกนัมาเปน็
เวลากว่าสองพันปี	 จึงท�าให้พระไตรปิฎกของทั้ง
สามประเทศ	มีความแตกต่างกัน	ไม่ถึง	๓	%	ดังที่
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย	์(ป.อ.	ปยตฺุโต)	กล่าวว่า 
พระไตรปิฎกเถรวาทเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
ว่า	 เป็นคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาที่เชื่อถือได้
มากที่สุด	
	 อย่างไรก็ตาม	 หากชาวพุทธประมาทหรือ
ละเลย	 ไม่มีการทบทวนและสอบทาน พระไตร 
ปฎิกทัง้สามฉบบัร่วมกนั	และพระไตรปฎิกทีม่กีาร
คัดลอกต่อๆ	 กันไป	 กระจัดกระจายอยู่มากมาย
ในอินเตอร์เน็ต	 จะมีเน้ือหาแตกต่างกันมากขึ้น
เรื่อยๆ	จนในที่สุด	จะไม่สามารถประสานรวมกัน
ได้อีกต่อไป

การดําเนินงานโครงการฯ แบ่งเป็นสองระยะ
 ระยะแรก	 คือการสร้างแกนฐานข้อมูล 

พระธัมมเจดีย์ด้วยพระไตรปิฎกของสามประเทศ	
(ศรีลังกา	ไทย	เมียนมาร์)	จะมีผลส�าเร็จ	คือ
	 ๑)	 ฐานข้อมูลพระไตรปิฎกอิเล็กทรอนิกส์
กลาง	 ซึ่งท�าให้สามารถพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นตัว
อักษรในภาษาต่างๆ	 ได้	 และน�าไปพิมพ์เป็นเล่ม
แจกจ่ายเป็นธรรมทาน	ให้เก็บรักษาไว้ทั่วโลก	
	 ๒)	 ระบบรักษาพระไตรปิฎกอิเล็กทรอนิกส์
แบบเขา้รหสัไรศู้นยก์ลาง	(Distributed	Encryption)
	 ๓)	ระบบการเชื่อมต่อกับแกนพระธัมมเจดีย์
ที่เป็นมาตรฐานเปิด	 เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลธรรมะร่วมสมัย	 ซ่ึงจะจัดท�าในระยะ 

ที่สอง
 ระยะทีส่อง	คือ	การสร้างองค์พระเจดีย์	ทีจ่ะ 

เชื่อมโยงค�าสอนธรรมะร่วมสมัยกับแกนฐาน
ข้อมูลพระไตรปิฎก

ประเทศไทยในฐานะ “จุดตั้งต้น” ของการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกยุคใหม่
	 ผู้คนในโลกยุคใหม่แห่งเทคโนโลยีไร้สายน้ี	
เข้าถึงข้อมูลด้วยการ	“ค้นหา”	ผ่านทางอุปกรณ์
ติดตัว	 ซึ่งดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลในอินเตอร์เน็ต	
ถ้าพุทธศาสนิกชน	ศรีลังกา	ไทย	และ	เมียนมาร์	
สามารถรวมใจกัน	 สร้างแกนพระไตรปิฎกบาลี
ของพระธัมมเจดียไ์ด้ส�าเร็จ	กจ็ะสามารถเจรจากบั 

เจา้ของโปรแกรมการค้นหา	เชน่	บริษทักเูกลิ	เพ่ือ
ว่าเมื่อใดก็ตาม	 ที่มีคนคีย์เพ่ือค้นหาค�าศัพท์บาลี
หรือศัพท์ที่เกี่ยวกับธรรมะเข้าไปที่อินเตอร์เน็ต	 
ก็ให้ผลการค้นหาอันดับแรก	 ชี้มาที่ฐานข้อมูล 

พระธัมมเจดีย์	 ซึ่งจะน�าเสนอค�าอธิบายธรรมะ
ต่างๆ	 จากฐานข้อมูลธรรมะร่วมสมัยที่ได้รับการ
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คดัเลือกแลว้วา่	เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเชือ่ถอืได ้

และเชือ่มโยงโดยตรง	ถงึค�าอธิบายในพระไตรปฎิก 

ด้วย	

ทําไมต้องสร้างคลังข้อมูลพระไตรปิฎกอิเล็ก- 
ทรอนิกส์ที่ถูกต้องร่วมกันของชาวพุทธ
 ๑) มภียัจากความพยายามจะบิดเบือนพระ
ไตรปิฎก 

	 เปน็ทีท่ราบกันดีในหมูช่าวพุทธทีห่ว่งใยพระ
ศาสนา	 ว่ามีกระบวนการที่พยายามบิดเบือน 

ค�าสอนของพระพุทธศาสนาด้วยการประชา- 
สัมพันธ์แบบบริโภคนิยมสมัยใหม่	 ซึ่งได้ผลดีมาก	
จนท�าให้กระบวนการน้ันคิดการไปไกลถึงขนาด
ที่จะครอบง�าพระพุทธศาสนาท้ังหมด	 โดยการ
ยึดครองศูนย์กลางค�าสอนของพระพุทธเจ้าคือ
ตัวพระไตรปิฎก
 ๒) สมัยปัจจุบนั เปน็ยุคที่สะดวกในการจัด
พิมพ์และจัดสร้าง แต่ในขณะเดียวกัน ก็ทําให้
สะดวกในการเกิดความผิดพลาด ถ้าไมใ่ส่ใจและ
ไม่รอบคอบในความถูกต้อง 
	 ในสมัยโบราณ	 การจัดสร้าง	 หรือจัดพิมพ์
พระไตรปิฎกต้องใช้ทรัพยากรอย่างมาก	 ทั้งผู้มี 

ความรู้	 ช่างจาร	 หรือ	 ช่างเรียงพิมพ์	 ดังน้ัน	 ผู้ที่
จะเป็นเจ้าภาพจัดท�าได้	ส่วนใหญ่คือกษัตริย์หรือ
ชนชั้นน�าของสังคม	แต่ยุคปัจจุบัน	ที่เป็นยุคของ
ขา่วสารขอ้มูลและอินเตอร์เน็ต	ใครๆ	ก็สามารถจัด 

ท�าพระไตรปฎิกได้	ซึง่จะพบเหน็มากมายกระจาย
อยู่ในอินเตอรเ์น็ต	แต่ความถกูต้องและคุณภาพก็
กระจัดกระจายตามสภาพของเหตุปัจจัย
 3) บัดนี้เป็นเวลาเริ่มต้นของยุคที่พระพุทธ
ศาสนาจะแพร่หลายไปในตะวันตก แต่ยังขาด
พระไตรปิฎกที่สมบูรณ์ ที่ชาวตะวันตกจะใช้
อ้างอิง 

	 ในอดีตที่ ผ่านมา	 ชาวตะวันตกสนใจใน
พระพุทธศาสนา	 นิกายมหายาน	 เช่น	 เซน	 และ	
วัชรยานของทิเบต	 มาในช่วงไม่กี่สิบปีน้ี	 ที่มี
ความสนใจเพ่ิมขึ้นอย่างมาก	 ในพระพุทธศาสนา
แบบด้ังเดิม	 (Original	 Buddhism)	 จึงมีความ
สนใจค้นคว้าและศึกษาค�าสอนของพระพุทธเจ้า
ที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเถรวาทกันอย่างกว้าง
ขวาง	 พระไตรปิฎกบาลีที่ชาวตะวันตกใช้อยู่แพร่
หลายขณะน้ี	 เป็นพระไตรปิฎกบาลีและชุดค�า
แปล	ซึ่งจัดท�าโดยสมาคมบาลีปกรณ์	(Pali	Text	
Society)	แห่งประเทศอังกฤษ	ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่
ป	ีพ.ศ.๒๔๒๔	ซึง่จดัท�าและจดัพิมพ์พระไตรปฎิก
ชุดนี้	ตามสะดวก	คือตามความสนใจของกลุ่มนัก
วิชาการตะวันตกที่ศึกษาพระไตรปิฎก	 โดยมิได้
อ้างอิงระบบการสังคายนาของพระพุทธศาสนา
เถรวาท
	 คลังข้อมูลพระไตรปิฎกอิเล็กทรอนิกส์ของ
พระธัมมเจดีย์	จะสามารถแสดงให้เห็นโครงสร้าง
ของค�าสอนพระพุทธเจา้ได้ในทนัท	ีว่าส่วนใดเปน็
ฐาน	ส่วนใดเป็นยอด	อะไรเป็นเปลือก	และอะไร
เป็นแก่น	และไม่ว่าจะสนใจฐาน	หรือยอด	ก็จะมี
ค�าอธิบายร่วมสมัยในแง่มุมต่างๆ	ให้เข้าใจได้โดย
ง่าย	 ซ่ึงเทคโนโลยีฐานข้อมูลและอินเตอร์เน็ตใน
สมัยปัจจุบันสามารถท�าได้

ข้อมูลเพิ่มเติม  http://dhammastupa.org
(เพิ่มเพื่อนโดยสแกน QR code นี้)
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โยมถาม พระตอบ

ธีรปัญโญ

ตามพระป่า
คําถาม ๑ กราบนมัสการพระอาจารย์	 ผมเป็น
คนหนึ่งที่อยากบวช	แต่พ่อแม่ของผมอยากให้ผม
เรียนแพทย์ให้จบและมาเป็นแพทย์รักษาคนไข้		
ให้คุ้มค่ากับส่ิงที่เล่าเรียนมา	 ซึ่งเป็นอาชีพที่มี
เกียรติและเป็นที่เคารพนับถือ	แต่ผมอยากศึกษา
ธรรมะของพระพุทธเจ้า	 เพราะมีความศรัทธาว่า
เป็นหนทางดับทุกข์ได้แท้จริง	 อยากกราบเรียน
ถามว่า	 ผมจะบอกคุณพ่อคุณแม่อย่างไร	 ให้ท่าน
ยอมรับ	และอยากทราบว่าพระอาจารย์ท�าอย่างไร		
ให้คุณพ่อคุณแม่ของพระอาจารย์ยอมให้ท่านมา
บวชอยู่ได้นานครับ
คําตอบ	 การได้มาบวชน้ีมาจากหลายเหตุปัจจัย	
ส�าหรับอาตมาเองตอนทีไ่ปเรียนแพทย์เฉพาะทาง
อยู่ที่อเมริกา	 ตอนน้ันรู้จักพระอาจารย์ชยสาโร
แล้วก็เกิดศรัทธามาก	จริงๆ	ตอนนั้นคิดว่าจะเลิก

มาเรียนธรรม

เรียนแล้ว	ไม่เห็นคุณค่าของการเรียน	รู้สึกว่าทาง
ธรรมนั้นลึกซึ้งกว่าที่เรียนมามากเลย		เป็นหมอนี้
ก็ดีนะ	คือถ้าเป็นอาชีพทางโลก	อาตมาคิดว่าการ
เป็นหมอ	กส็ามารถช่วยแก้ไขความทกุข์ของเพ่ือน
มนุษย์ได้มาก	แต่การเป็นพระนี้	ละเอียดลึกซึ้งยิ่ง
กว่า	ตอนนั้นอาตมาตั้งใจว่า	จะเลิกทุกอย่าง	แล้ว
จะมาบวช	แต่ว่ามีรุ่นพี่ที่เป็นหมอ	ท่านแนะน�าว่า	
ถ้าเราเลิกเรียนตอนน้ันแล้วมาบวช	 คนภายนอก

เขาจะมองว่าเราล้มเหลวในชวิีตของการเป็นหมอ	
เราจึงได้หนีมาบวช	ซึง่ท�าให้อาตมาฉกุคิดว่า	กจ็ริง
เหมือนกัน	เพราะถ้าเราออกไปตอนนั้น	ก็เท่ากับ
ว่าเราเรียนไม่จบ	 เราต้ังใจมาเรียนแพทย์เฉพาะ
ทางให้จบ	อาตมาจึงตัดสินใจเรียนต่อ
	 ช่วงที่ได้พบกับพระอาจารย์ชยสาโร	 อาตมา
เรียน	resident	อยู่ปี	๒	หลังจากนั้น	อาตมาต้อง 
รออีก	๔	ปี	เพราะว่า	หลักสูตรทั้งหมด	ต้องเรียน
เป็น	 resident	 	 (แพทย์เฉพาะทาง)	 ๓	 ปี	 เป็น	
fellow	 (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ)	 อีก	 ๓	 ปี	 หลักสูตร
ทั้งหมด	๖	ปี	 เราก็ไม่อยากให้คนมาว่าได้เหมือน
กันว่า	 เราไปบวชเป็นพระเพราะล้มเหลวในการ
เป็นหมอ	มองดูไม่ดีเหมอืนกนัใช่ไหม	ทัง้ต่อตัวเรา 
และต่อพระศาสนา	เราก็เลยเรียนไปให้จบเสยีก่อน 

แล้วจึงค่อยมาบวช
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	 แต่เมื่อมองย้อนหลังไป	อาตมาว่าก็ดีเหมือน
กัน	 เพราะช่วงที่เราตัดสินใจว่าเราอยากจะบวช	
เราก็ได้ลองฝึกทดสอบจิตใจตัวเองดู	 ตอนน้ันเรา
ก็รักษาศีล	๕	เป็นปกติ	แล้วรักษาศีล	๘	สัปดาห์
ละครั้ง	เราก็เลือกไว้ว่า	ทุกวันอาทิตย์จะเป็นวันที่
เรารักษาศีล	๘	เราก็ฝึกสวดมนต์		นั่งสมาธิทุกวัน	
วันอาทิตย์ก็ท�าให้มากหน่อย		รู้สึกว่าเราชอบทาง
ด้านนี้	จิตใจมีความมั่นคง	กว่าจะเรียนจบก็ได้ฝึก
ใจอยู่หลายปี	 เราเรียนจบทางโลกครบหมดแล้ว		
และเราก็ไม่ได้ล้มเหลว	จริงๆ	เราเรียนดีมากด้วย	
แต่ว่าเราสนใจทางธรรมมากกว่า	ก็เลยมาทางนี้
	 ส่วนในเรื่องของโยมพ่อโยมแม่	อาตมาคิดว่า 
พ่อแม่ทุกคนก็รักลูกเหมือนกัน	 ต้องการให้ลูก 

มคีวามสุข	ถ้าเรามาบวชด้วยความเข้าใจ	เลือกทาง 
ของเราเอง	 มาทางน้ีแล้วเรามีความสุข	 อาตมา 
เช่ือว่า	 สุดท้ายพ่อแม่ท่านก็เข้าใจ	 เพราะจริงๆ 

แล้ว	 เราหลอกคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้หรอก	 ท่านดู 

แป๊บเดียวก็รู้แล้วว่าเราเป็นยังไง	 ชอบจริงไหม 

มีความสุขจริงไหม	 พอเรามาบวช	 ท่านมาเยี่ยม 

เราที่วัด	ท่านก็รู้เองว่าเราชอบทางนี้จริงๆ	ท่านก ็

อนุโมทนาด้วย	อาตมาว่าเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองทีเ่ราต้อง
คุยกันในแต่ละครอบครัว
	 แท้ที่จริงแล้ว	อาตมามองว่า	การเป็นหมอนี ้
ก็มีมาทุกยุคทุกสมัย	 ไม่ว่าจะเกิดในสังคมไหน 

ในยุคไหน	 ก็ต้องมีหมอที่เป็นอาชีพอยู่ในสังคม 

น้ันๆ	 แต่ว่าโอกาสที่จะได้เกิดมาพบพระพุทธ
ศาสนา	 มีคณะสงฆ์ที่ยังประกาศพระศาสนา	 มี 

พระอริยบคุคลท่ีจะพาให้เราพ้นทกุข์ได้	เป็นโอกาส 

ที่หาได้ยากกว่า	 เพราะฉะน้ัน	 เราน่าจะท�าส่ิงที่
ท�าได้ยากและหาโอกาสได้ยาก	จะไม่ดีกว่าหรือ
	 ถ้าครอบครัวมสัีมมาทฏิฐิแล้ว	การได้มาบวช
ยิ่งอยู่ได้นานเท่าไหร่	 ก็ยิ่งดีเท่านั้น	ญาติโยมควร
จะอนุโมทนามากกว่า	ส่วนเรื่องของการเรียนการ

ท�างานอะไรอย่างน้ี	 ถ้าคิดอย่างที่บอกว่าอุตส่าห์
เรียนทางโลกมาแล้ว	 ควรจะต้องท�างานทางโลก 

เราก็คงไม่มีพระพุทธเจ้ามาต้ังแต่แรก	 เพราะเจ้า
ชายสิทธัตถะเอง	ทรงเก่งศิลปศาสตร์ทัง้	๑๘	อย่าง	
เรียกว่าเก่งทกุอย่างแล้ว	ถ้าบอกว่า	ท�าอย่างน้ันเสีย
เวลา	กเ็ท่ากับว่าไม่ให้โอกาสในทางธรรมะ	เพราะ
ว่าการมาศึกษาทางธรรมะนั้น	เป็นงานที่ละเอียด 

ลึกซึ้งกว่า	 ต้องใช้ความต้ังใจอะไรมากกว่าเยอะ	
ฉะนั้น	เราควรจะท�าสิ่งที่ยากก่อน	แล้วถ้ามาบวช
แล้วอยูไ่ม่ไหวจริงๆ	ตอนน้ันเราอาจจะกลับไปเป็น
หมอก็ได้	แต่อาตมาคิดว่า	เราน่าจะลองดูก่อนนะ	
เราทุกคนมาถึงจุดนี้ได้	แสดงว่าเราต้องเคยท�ามา
บ้างแล้ว	ควรมาลองท�าต่อ	ให้ยิง่ๆ	ขึน้ไป	แต่กไ็ม่ใช่
ว่าทกุคนทีม่าบวชจะอยูไ่ด้นะ	ลองมาดูสักพักหน่ึง	 
ว่าไหวไหม	 ถ้าแน่ใจว่าเราชอบทางน้ี	 ก็น่าจะได้
อนุโมทนากัน
คําถาม ๒	 ขอความเมตตาท่านเล่าเร่ืองเสน่ห์
ของวัดป่าที่พระอาจารย์ชื่นชมและเลือกไปบวช 

ทีน่ั่น	และประสบการณ์วิถชีวิีตพระป่า	เอ้ือต่อการ
เจริญสมณธรรมอย่างไรบ้าง	แล้วเหตุใดท่านจงึมา
อยูว่ัดบ้าน คือวัดจากแดงครับ
คําตอบ ส�าหรับส่วนตัวของอาตมาเอง	 อาตมา
ชอบทั้ง	๒	อย่าง	คือ	ชอบปริยัตแิบบของวัดบ้าน	
(คามวาสี)	คือชอบธรรมะซึง่เป็นของพระพุทธเจ้า 
ท่ีรักษาไว้ในบาลีพุทธพจน์	 แต่ว่าในเร่ืองของ 
วิถีชีวิต อาตมาชอบแบบวัดป่า	(อรัญวาส)ี	ก็เลย 

มีอะไรที่ค่อนข้างจะผสมทั้ง	 ๒	 ด้าน	 บวชที่สาย 

วัดป่า	 แต่ว่าสนใจมาเรียนปริยัติทางสายวัดบ้าน 

ด้วย	ซึ่งทั้ง	๒	อย่าง	ก็มีสิ่งที่ได้เรียนรู้มาก	ทั้งข้อ 

วัตรปฏิบัติ	 หลักไวยากรณ์ภาษา	 และไวยากรณ์
ทางธรรม	 รู้สึกว่าเราโชคดีที่แม้พระพุทธศาสนา
ล่วงเลยมาเกนิกึง่พุทธกาลแล้ว	ยงัมีข้อวัตรปฏิบติั
ที่สมบูรณ์	 หรือจะเรียกว่าใกล้เคียงกับความ
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เป็นอยู่ของพระในสมัยพุทธกาลเลยก็ว่าได้	 ยังมี
ครูบาอาจารย์	 โดยเฉพาะสายเถรวาทของเรา	 ที่
พยายามรักษาไว้ทุกข้อ	ไม่เพิกถอน	ไม่เพิ่ม	ท�าให้
เรามีโอกาสที่จะได้ใช้วิถีชีวิตซึ่งเอ้ือต่อการศึกษา
มากที่สุด
	 แว็บแรกของวัดป่าก็คือ	 อาตมาประทับใจ
ต้ังแต่เหน็	คือโยมป้าพาน่ังรถเข้าไป	เหน็ก�าแพงวัด 

เห็นต้นไม้	 ถ้าใครเคยไปวัดป่านานาชาติก็จะเห็น
ต้นไม้ใหญ่ๆ	แต่ไกล	ชัดเจนเลยว่า	นี่เป็นป่า	แค่นี ้
กป็ระทบัใจแล้ว	มีต้นไม้ใหญ่ๆ	ต้นไม้สูงๆ	แล้วพอ 

เข้าประตูวัดไป	บรรยากาศเงยีบสงบมาก	ทางเดิน 

ก็กวาดอย่างเรียบร้อย	 สะอาดสะอ้าน	 ห้องน�้าก็ 

สะอาดดีมาก	แต่ว่าไม่มคีน	เงยีบเลย	อันน้ีเป็นสิง่ที่ 
ประทับใจ	 เข้าไปแล้ว	 ความรู้สึกบอกเลยว่า 
น่ีเป็นวัดทีมี่ข้อวัตรปฏบิติัทีดี่	วัดวาสะอาดสะอ้าน	
พระก็ไม่ได้มาสุงสิงอะไร	 ท�ากิจวัตรของตนเอง	
เสร็จแล้วก็กลับเข้ากุฏิ	 ภาวนา	แค่นี้ก็ได้ใจเราไป
เยอะแล้ว	ก็คิดว่าเราชอบที่นี่
	 ส่วนที่มาเรียนท่ีวัดบ้านน้ีก็เพราะปริยัติ	 คือ
อาตมาสนใจบาลี	 ยิ่งเป็นค�าบาลีท่ีเป็นพุทธพจน์	
ไม่รู้เป็นยังไง	เวลาเราฟังแล้ว	รู้สึกว่าไพเราะมาก	
แล้วก็อยากจะเข้าใจความหมาย	 แต่ถ้าเราไม่ได้
เรียน	 ก็ไม่สามารถที่จะแปลได้	 ไม่เข้าใจความ
หมายอย่างลึกซึ้ง	 คือเราอยากจะท�าความเข้าใจ 

ภาษาบาลีให้ได้มากท่ีสุด	อาตมาคิดว่าถ้าเข้าใจบาลี	 
อย่างเช่น	 ธรรมบทสักคาถาบทหน่ึง	 คือถ้าไป 

ดูในท้องเร่ือง	คนทีฟั่งคาถาเหล่าน้ีแล้วบรรลุธรรม
กนัท้ังน้ันเลยนะ	ทน้ีีเราฟังมาต้ัง	๕๐	กว่าคาถาแล้ว 
มใีครบรรลุบ้างหรือยงั	ยงั	ก็เพราะว่าอะไร	?	เพราะ 

ว่าเรายังไม่เข้าใจอรรถของมัน	 แม้ว่าจะแปลเป็น
ภาษาไทยได้	 เราเข้าใจไหม	 เราอาจเข้าใจได้นัย
เดียว	เรายงัไม่เข้าใจลึกซึง้ว่า	ท�าไมคนเขาฟังคาถา
นั้นแล้ว	เขาถึงบรรลุธรรมได้	อาตมาอยากรู้ตรงนี้	
มันไพเราะแล้ว	เราก็อยากจะติดตาม	
		 พอได้มาเรียนแล้ว	โอ้โห	ค�าบาลีลึกซึง้มาก	ถ้า
ได้เรียนหลกัไวยากรณ์ทางภาษามา	จะพบว่า	น่ีเขา
สามารถกระจายค�าแต่ละค�าเป็นธาตุ	เป็นปัจจยัได้	
แล้วแต่ละตัว	เขาสามารถจะใส่องค์ธรรม	ซึง่ถ้าได้
เรียนอภิธรรม		ซึ่งอธิบายไวยากรณ์ทางธรรมะมา 
ก็จะเห็นกระบวนการของวิปัสสนา	ที่อยู่ในภาษา
เลย	อาตมาว่าภาษาบาลีเป็นภาษาทีอั่จฉริยะมาก	
	 ฉะนัน้	ส�าหรับอาตมา	มคีวามรู้สึกเหมอืนกับว่า 
คนเรียนธรรมะแต่ไม่เรียนบาลี	 ก็เหมือนกับคน
เรียนฟิสิกส์แต่ไม่เรียนเลข	ประมาณอย่างน้ัน	การ
เรียนฟิสิกส์กับเลขนี้	มันไปด้วยกันมาก	การที่จะ
จบั	concept	ของฟิสิกส์มาอยูใ่นเลขได้	อย่างเช่น	
E	=	mc2	มันชัดเลย	ใช้แทนไปได้เลย	E	m	c	ที่	
Albert	 Einstein	 คิดขึ้นมาน่ี	 ถ้าคนเรียนฟิสิกส์
แต่ไม่เรียนเลข	 ก็จะขาดความสมบูรณ์ไปเยอะ	
แบบเดียวกนั	ภาษาบาลีน้ีเป็นภาษาทีรั่กษาพุทธ- 
พจน์ไว้ได้	เพราะเป็นภาษาทีม่คีวามหมายทีล่กึซึง้ 
มาก	และสามารถศึกษาได้อย่างเป็นระบบ	อาตมา 
ชอบตรงน้ี	สุดท้ายจงึตัดสินใจมาเรียนท่ีวัดจากแดง 
	 ตอนแรกขอเจ้าอาวาสวัดป่าบญุล้อมไว้หน่ึงปี 

เรียนไปเรียนมา	ยงัไม่พอ	กเ็ลยขอเรียนต่อ	ตอนน้ี 

เรียนอยูวั่ดจากแดงมาได้	๕	ปีแล้ว	ยิง่เรียนยิง่สนุก 

ก็เลยคิดท�าหนังสือพวกน้ีออกมา	 แปลบทท่ีชอบ
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ไปด้วย	รู้สึกว่าอ่านบาลีแล้วมคีวามซาบซึง้	กอ็ยาก 

จะถ่ายทอดออกมา	 ให้ผู้ที่ไม่มีเวลาศึกษา	 ได้มี 

โอกาสซาบซึง้ด้วย	พวกคาถาต่างๆ	ในสคาถวรรค	 
อิติวุตตกะ	เถระ	-	เถรีคาถา	สุตตนิบาต	เป็นคาถา
ที่ไพเราะมาก	 เวลาเราแปลออกมาเป็นค�าเฉยๆ 

ก็ดูจืดไป	ก็เลยพยายามแปลออกมาเป็นค�ากลอน 

บ้าง	 แต่ว่าต้องมีความซาบซึ้งในอรรถรสในบท
ของคาถาบาลีให้ได้เสียก่อน	อาตมากแ็ปลกตรงนี ้

คือชอบวิถีชีวิตวัดป่า	แต่ชอบปริยัติวัดบ้าน	ก็เลย 

เป็นอย่างน้ีแหละ	อยูท่ัง้วัดป่า	วัดบ้าน	กรู้็สกึว่าได้
ประโยชน์ทั้ง	๒	ทาง
คําถาม ๓ ตัวเลขในวงเล็บของบทสวดคาถา
ธรรมบทของหนังสือสูตรหายใจ	หมายถงึอะไรครับ 

คําตอบ	เป็นเลขที่ของคาถา	 ในคาถาธรรมบท
จริงๆ	จะมีทั้งหมด	๔๐๐	กว่าคาถา	แต่เราคัดเอา
มาสวดกันแค่	 ๕๐	 คาถา	 ตัวเลขที่ท้ายคาถาน้ัน
โยมสามารถที่จะไปตามดูต่อได้ว่า	 คาถาที่สวด 

แล้วชอบ	เป็นคาถาที่เท่าไหร่	เพราะอาตมาไม่ได้
เรียงตามล�าดับในพระไตรปิฎก	 แต่เลือกมาจาก
หลายๆ	ที่	 ที่โน่นบ้าง	 ที่นี่บ้าง	 มาต่อกัน	 เพราะ
ฉะนั้น	เราสามารถที่จะไปค้นหา	ไปศึกษาต่อได้		
 ถ้าไปเปิดดูอรรถกถา	 	 เขาก็จะมีนิทาน
ประกอบให้	 นิทานน้ีไม่ใช่เป็นเร่ืองไม่จริงนะ	
นิทาน	 แปลว่า	 เหตุ	 พระพุทธเจ้ากล่าวคาถาน้ี
เพราะเหตุอะไร	เขากจ็ะอธิบายให้ชดัขึน้ว่า	ตอนที่ 
พระพุทธเจ้าทรงประทับในที่น้ี	 มีเหตุอย่างน้ีเกิด 

ขึ้น	 พระพุทธเจ้าทรงท�าอย่างนี้	 สุดท้ายพระองค์ 
ก็ตรัสคาถานี้	 ตอนท้ายก็จะมีการอธิบายว่า	 ค�า 
แต่ละค�าในคาถานี้หมายถึงอะไร	เพราะฉะนั้น	เรา 
สามารถท่ีจะไปเปิดดูอรรถกถาได้	 จะได้ไปค้นต่อ 

เวลาที่เราคุ้นเคยในพุทธพจน์น้ีแล้ว	 ก็ไปค้นต่อ	 
จิตก็จะได้เข้าถึงอรรถที่ลึกซึ้งขึ้น	 ถือว่าช่วยกัน
ศึกษา	ช่วยกันเรียนพุทธพจน์

	 อาตมาทราบว่า	ท่ีประเทศศรีลังกา	ญาติโยม
คฤหัสถ์เขาสนใจกันมาก	 อย่างคาถาธรรมบทน้ี	
เด็กๆ	ที่อยู่ในโรงเรียนก็สามารถจะท่องได้	สมมติ
ว่ามี	๔๐๐	กว่าคาถา	หลายๆ	คน	ท่องได้เป็นร้อย 

คาถา	 อาตมาเคยไปเป็นพระธรรมทูตอยู่ท่ีนิว- 
ซแีลนด์	มโียมทีเ่ป็นชาวศรีลังกา	ตอนกลางวันว่าง 
จากงาน	 เขาชอบมาสวดมนต์คนเดียวที่วัด	 เขา
บอกว่าเขาท่องคาถาได้เกนิร้อยคาถา	แล้วเวลาเขา 
เจอปัญหาอะไรในชีวิต	 ก็จะท่องคาถาธรรมบทน้ี 

ขึน้มา	แล้วหน่ึงในน้ัน	กจ็ะตอบค�าถามในชวิีตเขาได้ 

	 อาตมาคิดว่าดีมากเลย		ของเรานี้	เราไม่ค่อย
ได้สนใจ	เราไม่ค่อยได้ท่องอะไรกันเลย	ที่อยู่ในหัว 
ที่เราทรงจ�าได้จึงไม่ค่อยมี	 เด๋ียวน้ีทางตะวันตก	
คนสนใจพระพุทธศาสนามากนะ	 สมมติเราไป
ต่างประเทศ		เขาจะถามเราว่า	พระพุทธเจ้าสอน
อะไรบ้าง	อย่างนี	้เรามอีะไรในหวับ้างทีจ่ะตอบเขา	
อย่างน้อยจ�าค�าในธรรมบทน้ีเอาไปสักบทสองบท	
จ�าให้ได้	ภาษาบาลีให้แม่นเลย	แล้วก็แปลมาเป็น
ภาษาไทยด้วย	ไปดูภาษาอังกฤษด้วยก็ได้	เดี๋ยวนี ้
มีหลาย	version	 เช่น	ภาษาอังกฤษ	อย่างคาถา
หนึ่ง	เขาแปลมาได้ตั้งหลายแบบ	เราชอบอันไหน 

เราก็จ�าไปสักแบบหน่ึง	 แล้วเราก็พูดไปเลย	 พูด 

แบบมัน่ใจว่า	พระพุทธเจ้าสอนอย่างน้ี	คนทีเ่ขาฟัง	 
ถ้าเขามีปัญญา	ก็จะเข้าใจความหมายลึกซึ้งได้เอง
	 เราลองดูสิ	เราเป็นชาวพุทธ	แต่ท�าไมเราไม่รู้
ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้าง	ในค�าของพระพุทธ
เจ้าจริงๆ	เราก็จ�าไว้เป็นภาษาบาลีเลย	จ�าค�าแปล
เป็นภาษาไทยไว้	 แปลเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้วย	 
จ�าได้สัก	๓	บทก็เก่งแล้ว	เวลาเราไปถึงไหน		ก็จะ
ได้พูดได้		เราอาจจะสวดทุกๆ	วันก็ได้	มี	๔๐	บท 

เราก็สวดไปวันละ	๒	-	๓	บท	ท่องไป	สวดไป	
	 อาตมาว่าดีนะ	ก่อนนอน	เรากม็คีาถาธรรมบท 

อยูใ่นใจ	เพราะว่า	เราอาจจะไปเมือ่ไหร่กไ็ด้		ไม่แน่ 
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วันหน่ึงเรานอนหลับไป	ต่ืนขึน้มา	อ้าว	ภพใหม่แล้ว 
อย่างน้อยก็เอาธรรมบทติดไปสักบทสองบท	
ภพหน้าจะได้มีโอกาสเกิดในพระพุทธศาสนา	 
ไม่ต้องระเหเร่ร่อนตามหาหลักของชวิีต	อาจจะไป 

เกิดในลัทธิอะไรก็ไม่รู้	 ยิ่งไปกันใหญ่	 อย่างน้อย
เรามีอะไรทีย่ดึไว้	ทีด่	ีทีเ่ป็นสจัธรรม	เพราะฉะนั้น
ก่อนจะนอนกท่็องไว้สักบทสองบท	ท�าให้เป็นนิสัย	 
สวดมนต์ก่อนนอน	 ตอนเช้าต่ืนขึ้นมา	 ก็ระลึกถึง
บทสวดมนต์ก่อน	 ก่อนที่จะไปท�าอย่างอ่ืนก็สวด
มนต์	แล้วก็นั่งสมาธิสักหน่อยหนึ่ง	๑๐	-	๑๕	นาที
ก็ได้	ลองฝึกทุกๆ	วัน	ก็จะเป็นประโยชน์
คําถาม ๔ ขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบาย 

ถึงแรงบันดาลใจและอานิสงส์ของการบวชครับ
คาํตอบ อานิสงส์ของการได้บวชกคื็อ	การได้ศึกษา
นี่แหละ	อาตมามาบวชก็เพราะว่าอยากจะศึกษา		
ถ้าอยู่ทางโลกเด๋ียวน้ีก็ต้องท�างานหาเงิน	 ถ้ามี
ครอบครัวก็ต้องเล้ียงครอบครัวอีก	 แต่ว่ามาบวช
แล้วนี่	ที่ชอบที่สุดคือได้ศึกษาอย่างเต็มที่	ได้เรียน
สิ่งที่น่าศึกษาอย่างมาก	คือเรื่องชีวิตจิตใจของเรา
เอง	พวกเราเวียนว่ายตายเกิดกันมาก็ตั้งนานแล้ว	
ที่จะมาพบการสอนที่เป็นระบบ	 มีกระบวนการ
ที่จะพัฒนาตัวเอง	 ทั้งทางด้านพฤติกรรม	 สังคม	
จิตใจ	และปัญญาที่สมบูรณ์พร้อม	คงไม่มีใครเกิน 

ระบบการศึกษาของพระพุทธเจ้า	 ที่ทรงวางราก 

ฐานไว้ให้	 โดยเฉพาะในเร่ืองของพระวินัย	 ที่ทรง 
วางแนวการปฏิบัติทุกอย่าง	 ละเอียดมากเลย 

ยิ่งถ้าใครได้มาศึกษาพระวินัย	 จะรู้สึกถึงความ 

ละเอียดอ่อนของพระพุทธองค์	 ที่ทรงบัญญัติ 

อะไรไว้หลายๆ	 อย่าง	 ซึ่งท�าให้เรายิ่งศึกษายิ่ง
ปฏิบัติ	ก็ยิ่งมีศรัทธา	
	 เร่ืองของพระสูตร	ซึง่เป็นเร่ืองของชวิีตบคุคล
ในสมัยพุทธกาล	ทีพ่ระพุทธเจ้าได้ผ่านพบ	แล้วท่าน
ก็ได้เทศนาสั่งสอนให้เหมาะกับบุคคล	 ท�าให้คน

เหล่าน้ันบรรลุธรรม	มตัีวอย่างในพระสตูรมากมาย	
เป็นตัวอย่างที่น่าศึกษา	 ในส่วนพระอภิธรรมน้ัน 

ละเอียดลึกซ้ึงมาก	 เป็นเร่ืองของสภาวธรรมที่อยู ่
ข้างใน	สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บอกถึงพระปัญญาของ 
พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง	 ถ้าใครอยากรู้ว่าท�าไม 

พระพุทธเจ้าต้องใช้เวลาบ�าเพ็ญบารมี	๔	อสงไขย	
แสนมหากัป	 ให้ลองไปเรียนอภิธรรมดู	 แล้วจะรู้
ว่าเหตุใดพระองค์จึงต้องใช้เวลาบ�าเพ็ญถึงขนาด
นั้น	เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆ	
			 อาตมาก็เรียนมาเยอะนะ	 เรียนหมอที่เมือง
ไทย	๖	ปี	 ไปเรียนที่เมืองนอกอีก	๖	ปี	 เรียนมา
ก็เยอะ	แต่พอมาเจอพระอภิธรรมนี่	โอ้โห	มันอีก 

ขั้นหน่ึงเลย	 ความซับซ้อนของพระอภิธรรม 
ถ้าคิดตามดู จะรู้สึกได้เลยว่า ในหัวเรา ใช้ CPU 
หมดทุกตัวในสมอง	ที่จะท�าความเข้าใจธรรมะที่
พระพุทธเจ้าทรงแยกแยะแสดงไว้ในพระอภธิรรม	
เป็นการแสดงแบบหมดเปลือก	 แล้วก็ไหนจะ
ปัจจัยเชื่อมโยง	ไหนจะองค์ธรรม	อาตมาจึงเข้าใจ
ว่า	ท�าไม	เวลาพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาธรรมะใน
พระอภิธรรมนี้	ถึงได้เกิดฉัพพรรณรังสีขึ้น	เพราะ
ว่าท่านได้ใช้ศักยภาพของสมองมนุษย์ทั้งหมด	 
ที่จะเข้าใจสภาวธรรมต่างๆ	 ก็เลยไม่แปลกใจว่า 
ท�าไมพระพุทธเจ้าจงึต้องบ�าเพ็ญบารมมีามากมาย
	 พวกเราก็โชคดีได้เกิดในเมืองพุทธ	 พุทธ
ศาสนาอยู่ในเนื้อในตัวของเรา	ตอนเด็กๆ	อาตมา	
อยูท่ีช่ลบรีุ	คุณย่ากพ็าใส่บาตรวัดทีอ่ยูใ่กล้บ้าน	ได้
รู้จักพระ	 แต่ก่อนก็ไปท�าบุญกับคุณย่า	 อย่างเช่น
วันน้ีวันพระใช่ไหม	 ถ้าสมัยเด็กๆ	 คุณย่าก็จะพา
ต่ืนแต่เช้า	แล้วเข้าครัว	ท�าอาหารไปวัดกนั	วันพระ	
ก็ได้ซึมซับวิถีชีวิตแบบที่ได้เข้าไปท�าบุญที่วัด	 ไป
ถวายทาน	 ไปเรียน	 ไปศึกษา	 รู้สึกชอบวิถีชีวิต 

แบบนัน้	พอเราโตขึน้มาได้กลับมาอยูท่ีวั่ด	จงึไม่รู้สึก 

แปลกอะไร	 รู้สึกว่า	 เหมือนเราได้กลับบ้าน	 ได้มี
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โอกาสที่จะอยู่ในวัดที่สงบ	 แล้วก็ได้ความเข้าใจ 

มีการพัฒนาจิตใจ	
	 ถือว่าโชคดีมากที่อาตมาได้มีโอกาสพบกับ
พระอาจารย์ชยสาโร	 สมัยที่พระอาจารย์ไปสอน
ที่อเมริกา	 แล้วท�าให้เราเข้าใจวิธีปฏิบัติ	 เพราะ
ว่าการเรียนธรรมะแบบอ่านหนังสือ	 มันก็ได้อยู่	 
แต่ว่ามันยังไม่ได้เข้าไปข้างใน	 ถ้าเราไม่ได้ภาวนา	
ถ้าเราไม่ได้น่ังสมาธิ	 ไม่ได้ประมวลมันเข้ามา	 
ความรู้กอ็ยูแ่ค่ในต�ารา	เป็นสมบัติของพระพุทธเจ้า 
ต้องมาปฏิบัติให้เกิดขึ้นเอง	โชคดีที่ได้พบกับท่าน	
มโีอกาสสนทนา	และได้ใกล้ชดิกบัท่าน	ใช้ชีวิตร่วม
กันช่วงหน่ึง	 ได้เดินป่า	 ได้น่ังสมาธิกับท่าน	 ท่าน
ได้ตอบค�าถามที่เราสงสัย	 ก็ท�าให้เรารู้สึกมีก�าลัง
ใจ	และเข้าใจตัวเองมากขึ้น	พอเรียนจบแล้ว	ก็ได้
กลับมาขอเรียนต่อ	ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเรียนอยู่	มีสิ่งที่
ต้องเรียนรู้อยู่อีกมากมาย	
คําถาม ๕	อยากทราบทีม่าของหนงัสือ	“สตูร หายใจ”	 
คาํตอบ	“สูตร หายใจ”	เป็นการรวบรวมพระพุทธ
พจน์จากหลายที่	 พอดีอาตมาโชคดีที่ได้มีโอกาส
เดินทางไปพบวัฒนธรรมพุทธจากหลากหลาย
ประเทศ	 เคยไปเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่อเมริกา
อยู่	 ๒	ปี	 ที่นิวซีแลนด์	 ๑	ปี	 ได้เจอกับพระเถระ
ทั้งชาวศรีลังกา	 ชาวพม่า	 และเคยพาพระเถระ
ท่านเดินธุดงค์ทางอีสานตอนเหนือ	กไ็ด้พบกับบท
สวดมากมายที่รู้สึกว่าชอบ	 อาตมาก็มารวมไว้ใน
หนังสือชื่อว่า	“สูตร หายใจ”	มีสามร้อยกว่าหน้า 
อาจจะหนานิดหน่ึง	 อยากจะแนะน�าวิธีการ
สวด	 คือการสวดต้องมีสไตล์นิดหน่อย	 ถึงจะ
สวดสนุก	จริงๆ	มีวิธีสวดหลายวิธี	 สวดแบบของ 
ศรีลังกาก็จะเพราะไปแบบหน่ึง	 แบบของพม่า	
หรือแบบของไทย	แต่ว่าเราลองสักวิธีหนึ่ง	
	 จริงๆ	การสวดมนต์มีความหมายนะ	เหมือน
กับเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า	 สมัยก่อนชาวพุทธ

อยากไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพ่ือจะฟังค�าสอนของ
พระองค์	 บัดน้ีพระองค์ปรินิพพานไปแล้ว	 เราก็
ใช้วิธีท�าวัตร	 สวดมนต์	 เพื่อให้ได้ใกล้ชิดพระองค์
แทน	 ส่วนใหญ่ที่เราสวดกันอยู่ก็มักจะสวดบท 

ซ�า้ๆ		กนั	บทพระพุทธคุณ	พระธรรมคุณ	พระสังฆ 

คุณ	 บทอิติปิโส	 อะไรอย่างน้ี	 ซึ่งก็ดีเหมือนกัน 

แต่ว่าเราน่าจะมบีททีห่ลากหลายบ้าง	เพราะว่าใน 

พระไตรปิฎกมีต้ังเยอะแยะ	 ท�าไมเราถึงสวด 

แต่บทเดียวกันซ�้าๆ	 เราก็น่าจะหาบทอ่ืนๆ	 มา 
สวดเสริมไปด้วย	ซึ่งในประเทศอื่น	เช่นที่พม่าก็ด ี

ที่ศรีลังกาก็ดี	เขาก็จะสวดหลากหลายมาก	อย่าง 
ธรรมบทน่ี	ทีศ่รีลังกาเขากจ็ะนิยมสวดกนัมากเลย 

แม้แต่เป็นญาติโยมทั่วๆ	 ไปก็รู้ธรรมบทมาก	 แต ่

ของเรานี่	เราไม่ค่อยจะเน้นกันสักเท่าไหร่
	 หนังสือสูตร หายใจ	 มาจากค�าว่า	 “สูตร”	 
ที่แปลว่า	“พระสูตร”	แล้วก็	“หายใจ”	คืออยาก
จะเอาพระสูตรมาสวดมาสาธยายเพ่ือให้อยูใ่นลม
หายใจของเรา	เพราะหลายคร้ังเราเหน็ว่าพระสูตร
นี่อยู่ในตู้พระไตรปิฎก	แล้วก็ไม่มีใครเปิดอ่าน	ใน
วัดเองก็เหมือนกัน	 พระก็ยังมาบอกกับอาตมา
เหมือนกันว่า	พระวัดป่าต้องท�าความสะอาดทุกๆ	
อาทิตย์	 วันก่อนวันพระก็ต้องเอาหนังสือออกมา
เชด็	มาถ	ูมาท�าความสะอาด	แต่ไม่เคยเปิดอ่านเลย 

มีพระมาสารภาพ		คิดดูนะถ้าพระยังไม่อ่าน	แล้ว 
นับประสาอะไรกับญาติโยมที่จะมาเปิดดู	 เพราะ 

ฉะนั้นเสียดายที่เรามีหนังสือดีๆ	เยอะแยะ	แต่ว่า
เราไม่ค่อยได้มาศึกษากัน	ก็เลยพยายามจะดึงเอา
พระสูตรที่มีข้อความส�าคัญๆ	มาสวดกัน
ลิง้ค์ไฟล์เสยีง สาธยาย	สตูร	หายใจ	https://goo.gl/S9yBJj
ใช้ประกอบหนังสือ สูตร หายใจ	ตามลิ้งค์นี้	http://www.
kanlayanatam.com/book/สูตรหายใจ.pdf	
(ที่มา	 :	 ปรับและตัดตอนจากช่วงวิสัชนาธรรม	 โดย	 
พระอาจารย์มหากีรต	ิ	ธรีปัญโญ		ในงานอบรมภาวนา	จัดโดย 
ชมรมกัลยาณธรรม)	
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อาจารย์เริ่มสนใจพระไตรปิฎกมาตั้งแต่เมื่อไหร่
ตอบ	 ที่ผมมาสนใจพระไตรปิฎก	 คือมีอยู่เช้าวัน
หน่ึง	 ผมได้พบหนังสือเล่มหน่ึง	 ถ้าจ�าไม่ผิดเป็น
หนังสือที่เขียนโดยท่านพระภิกษุรูปหน่ึง	 แห่ง 
วัดราชบพิตร	ผมจ�าสมณศักดิ์ท่านไม่ได้	ถ้าจ�าไม่
ผิด	ท่านชื่อ	“ปสาทิโก”	เป็นหนังสือที่พิมพ์ขึ้นใน 

การฉลองอายุครบ	๖๐	ปีของ	“มิสโจ”	ผมไม่รู้จัก 

ทัง้ท่านปสาทโิกและมิสโจ	และไม่ทราบจนเด๋ียวน้ี 

ว่าท่านใดเป็นคนเอาหนังสือเล่มน้ีมาลืมเอาไว้	
หนังสือเร่ือง	 “อริยสัจ	 ๔”	 ผมเปิดอ่านในเช้าวัน
น้ัน	 แล้วก็อ่านจนจบ	 วางไม่ลงเลย	 เพราะอ่าน
แล้วก็ถูกใจมาก	 เพราะว่าก่อนน้ีเราเป็นชาวพุทธ

ว่าอะไรคืออริยสัจ	 ๔	 แต่วันน้ันพออ่านแล้วเกิด 

ความเข้าใจนะ	แต่เมือ่หนังสือขาดไปสองหน้า	อ่าน
ไม่จบ	 โชคดีมีลูกศิษย์ที่ท�างานจิตรกรรมด้วยกัน	
ผมก็บอกเขาว่าจะต้องไปหาหนังสือที่จะอธิบาย
อริยสัจ	 ๔	 อย่างน้อยต้องไปหาพระไตรปิฎกมา 
อ่านแล้วละ	ลูกศิษย์ผมเขากม็เีพ่ือนทีรู้่จกักนั	ไปขอ 

ยืมหนังสือ	พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง 
มาให้ยมือ่าน	เขาส่งมาเล่มเดียว	บงัเอิญเป็นเล่มที่
ดีมาก	เพราะอยู่ในหมวดของ	ขันธวารวรรค	พอ
อ่านขันธวารวรรค	ในพระไตรปิฎก	ก็ยิ่งสนุกมาก 

เคยมีคนบอกว่าพระไตรปิฎกน่ีอ่านยากนะ	 แต่
ถ้าเราท�าตัวเราให้เป็นเด็ก	 เหมือนเด็กที่เพ่ิงเรียน

พระไตรปิฎก
กับ อุบาสกคนหนึ่ง

แบบเป็นตามๆ	 กันมา	 ผมสนใจพระพุทธศาสนา
นะ	 แต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ศึกษา	 หรือได้สัมผัส
กับหนังสือที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่อธิบายให้คน
ธรรมดาเข้าใจได้ง่าย	 แต่หนังสือเล่มน้ีท�าให้เกิด
ความเข้าใจว่า	พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร

ตอนนั้นอาจารย์อายุเท่าไหร่

ตอบ	ตอนนั้นอายุสัก	๓๐	กระมัง	นานมากแล้ว	
หนังสือ	๒	หน้าสุดท้ายขาดหายไป	ก็เรียกว่าอ่าน
ไม่จบทั้งเล่ม	 แต่ประทับใจในพระสัมมาสัมโพธิ-
ญาณของพระผู้มพีระภาคเจ้าเป็นอันมากเลย	แล้ว
ก็ไม่นึกว่า	สิ่งที่หามาทั้งชีวิต	จะมาอยู่ในเรื่องของ
อริยสัจ	๔	น่ี	ผมเคยรู้จกัอริยสัจ	๔	กแ็ค่ชือ่	แต่ไม่รู้

ในประสบการณ์

อ.ธนู มาลากุล ณ อยุธยา
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หนังสือ	 เวลาครูสอนอะไร	พูดอะไร	 เราก็จะฟังรู้
เร่ืองไปเอง	 รู้เร่ืองทั้งหมด	 ในที่สุดผมก็อ่านพระ
ไตรปิฎกได้	 แบบไม่ติดขัดอะไรเลย	 เพราะเป็น
ภาษาไทย	แล้วก็ไม่ได้ยากอะไรเลย
	 พออ่านพระไตรปิฎก	ในหมวดขนัธวารวรรค	
ก็เลยยิ่งถูกใจมาก	 ส่ิงส�าคัญที่สุดคือ	 เข้าใจเร่ือง	
“ความคิด”	 ว่าความคิดคืออะไร	 เกิดขึ้นได้ยังไง	
เพราะว่า	“ความจริงแล้ว ขันธ์ทั้ง ๕ ก็คือ องค์
ประกอบที่ท�าให้เกิดกระบวนการความคิดขึ้น 
ไม่มีอะไรมากไปกว่าขันธ์ ๕ เลย ที่ท�าให้เกิด
กระบวนการความคดิ”	ไม่ว่าคุณจะคิดประเสริฐ
เลิศเลอยังไง	คิดถูกคิดผิดยังไง	ก็ขันธ์	๕	นี่แหละ
เป็นตัวการ

เกิดมาจากกระบวนการของขันธ์ ๕ ทั้งหมด
ตอบ	 ใช่	 ไม่มีอย่างอ่ืนเลย	 ไม่มีอะไรมากไปกว่า 
การปรุงแต่งของขันธ์	 ๕	 น่ันก็คือกระบวนการ 
ความคิด	 ผมก็เลยยิ่งชอบใจใหญ่	 ว่าเราน่ีโง่มา 
ต้ังนาน	 ชอบคิดโน่นคิดน่ี	 แต่เราไม่เคยรู้เลยว่า
ความคิดมายงัไง	เกดิข้ึนได้ยงัไง	แล้วมนัด�าเนินไป
ยังไง	หรือหยุดลงยังไง	ในที่สุด	อ่านพระไตรปิฎก
แล้วเข้าใจหมดว่า	ความคิดมันเกิดขึ้นจากการ 
กระทบกันของอายตนะภายในและภายนอก 
“ผัสสะ” น่ันแหละ	ถ้าไม่มกีารกระทบกัน	การเกดิ 

ในโลกน้ีไม่มีหรอก	 การเกิดน่ีต้องกระทบ	 ถ้าไม่
กระทบ	ก็ไม่มีการเกิด	คุณนึกภาพสิ	 ถ้าคุณมีตา 
แต่ไม่มีรูป	 มันจะเกิดอะไร	 ไม่เกิดอะไรเลยมีรูป 

แต่มันไม่มีตา	 ก็ไม่มีการเห็น	 ไม่มีวิญญาณ	มันก็
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น	มันก็เฉยๆ
	 ตกลงก็รู้ว่า	 ความคิดเกิดมาจากเร่ืองน้ีเอง	 
จากการกระทบกันของอายตนะภายในกับ
ภายนอก	ผมก็เลยยิ่งสนุกใหญ่	 เพราะผมเป็นคน
ชอบคิดอยู่แล้ว	“ในที่สุดก็รู้ว่า ความคิดของตัว

เราเอง ความจริงมันไม่มีสาระอะไรเลย มันเกิด
ขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป คือมันเกิดขึ้นมาแล้ว 
มันจะปรุงแต่งกัน แล้วมันก็ดับไป”
อ่านขันธวารวรรคอย่างเดียว เข้าใจระดับนี้ ? 
คําตอบ	ใช่ครับ

อาจารย์มีบารมีมากนะ

ตอบ	อันนี้ผมไม่ทราบหรอก	เพียงแต่ว่าเมื่ออ่าน
แล้วกไ็ม่เคยเลิกอ่าน	ในทีสุ่ดผมอ่านหนังสือเล่มน้ี 

จนหมดทั้งเล่ม	อ่านกลับไปกลับมา	ขอยืมเขามา
เร่ือยๆ	 เล่มน้ันเล่มนี้	 ในที่สุดเลยตัดสินใจไปซื้อ
พระไตรปิฎกมา	๒	ชุดๆ	ละ	๔๕	เล่ม	ให้ลูกศิษย์	
๑	ชุด	เป็นของขวัญให้ไปอ่าน	ผมก็มีชุดหนึ่ง	

ฉบับหลวงใช่ไหม
ตอบ	 ใช่	 ฉบับหลวง	 อาจจะไม่ดีเท่าบาลีหรอก	
แต่ผมไม่รู้จักภาษาบาลี	พูดภาษาบาลีไม่เป็น	แต่
อยากรู้จักพระพุทธศาสนา	 ฉะน้ัน	 พระไตรปิฎก
ภาษาไทย	ฉบับหลวง	อาจจะไม่ใช่เครื่องมือวิเศษ		
แต่ก็เป็นเครื่องมือที่ดีที่ผมอ่านทุกวัน
สําหรับคนที่ไม่รู้บาลีก็ใช้ได้อย่างดีใช่ไหม
ตอบ	 จะบอกให้เลยนะว่าวิเศษ	บางคนอ่านบาลี
ไม่ออก	ก็เลยเลิกเรียนพระไตรปิฎก	เพราะได้ยิน
มาว่าพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงไม่ดี	 ต้อง
ไปอ่านของบาลีปกรณ์	ของอังกฤษ	ผมว่ามันยาก 

ยิง่กว่าอ่านภาษาไทย	ดีไม่ดีแปลผิดด้วยซ�า้	เราเป็น 

คนไทย	ก็อ่านภาษาไทยนี่แหละ
	 ต่ืนเช้ามา	 ตี	 ๕	 ตอนน้ันสวดมนต์ยังไม่เป็น 

เลย	แต่ก็มานั่งอ่านพระไตรปิฎก	อ่านไปแล้วก็จด 

บันทึกไว้บ้าง	ศึกษาไปเรื่อยๆ	ผมอ่านตลอดเวลา	
ติดต่อกัน	๘	ปี	อ่านเกือบจะทั้งหมด	ยกเว้นพระ
อภิธรรม	

๓๗52



เพราะอะไรอาจารย์จึงไม่อ่านพระอภิธรรม 

ตอบ	 เพราะว่าในพระอภิธรรม	 มันเป็นเร่ืองของ 
การก�าหนดสติสัมปชัญญะแทนความจ�า	 ซึ่งเป็น 

เร่ืองยากมาก	 ไม่ใช่เร่ืองง่าย	 แต่ถ้าเราอ่านพระ 

ไตรปิฎกในส่วนพระสูตรหรือพระวินัยให้มาก	ท�า 
ความเข้าใจมาก	 แล้วก็จะเข้าใจพระอภิธรรมเอง 
พระอภิธรรมน่ีเหมือนกับค�าตอบที่ท่านมีไว้ให้
นักศึกษาสอนตนเองว่า	 ที่ตนเข้าใจ	 หรือปฏิบัติ
มานั้น	ถูกหรือผิดอย่างไร	พระวินัยและพระสูตร	
ผมชอบทั้งสองอย่าง	 แม้แต่พระอภิธรรมก็ชอบ
มาก	แต่ทีไ่ม่อ่านเพราะว่า	อ่านแล้วมันเป็นการท�า 
ความเข้าใจในเรื่องเฉพาะสภาวะจิต

สภาวธรรมลึกซึ้ง ละเอียดมาก
ตอบ	ถ้าคุณเข้าใจถงึความคิดแล้ว	สภาวธรรมกคื็อ 

ส่ิงเดียวกนั คุณว่าความคิดน่ีไม่ใช่สภาวธรรมเหรอ		
ถ้าคุณเข้าใจเร่ืองความคิดแล้ว	คุณกเ็ข้าใจอภธิรรม
ด้วย	เพียงแต่คุณไม่จ�าเป็นต้องจ�าเรื่องจิต	อันนั้น

เกดิอันน้ีดับ	ส�าหรับผม	ผมไม่มีวันทีจ่ะหยุดสัญญา
ได้	ทีเ่ราคุยกันน่ีเป็นสัญญานะ	แต่ละประโยคเป็น
สัญญาทั้งนั้น

เอาเรื่องขันธ์ ๕ มาจับได้หมดเลย 
ตอบ	 ใช่สิ	 ก็ขันธ์	 ๕	 นี่	 พระพุทธเจ้าท่านบอกไว ้
มนักคื็อคนนัน้แหละ	แต่ท่านไม่ได้ตรัสหรือว่าเคย 

ตรัสว่า	 มันเป็น	 “อัตตา”	 ท่านตรัสว่า	 มันเป็น	
“สังขาร”	คือ	“ปรุงแต่งกนั”	ไม่เหมือนค�าสอนของ
ศาสดาไหนและศาสนาใดๆ	ทัง้ส้ิน	นักปรัชญาชาว
ตะวันตกผู้หน่ึงกล่าวว่า	 เพราะเราคิดได้	 เราจึงม ี

“I	think,	therefore	I	exist”	เป็นความคิดเห็น 

ระดับโลกียธรรม	 เพราะหมายถึง	 เรามี	 เราเป็น 

“อัตภาพ”		ขึน้	ไม่ได้บอกว่า	มนัเป็น	“สภาวธรรม”	 
แต่เป็น	“ตัวตน”	“อัตตา”	ผมศึกษาของพวกน้ี	มา 
ก่อนที่จะมาสนใจศาสนาพุทธ	 ผมไม่เคยจะเห็น 

ด้วยเลยนะ	 แต่ยังหาค�าตอบไม่ได้	 จนกระทั่งมา 
ศึกษาพุทธศาสนา	 ผมจึงถึงบางอ้อว่า	 จบละ	 ไม่ 
ต้องอ่านเรื่องของฝรั่งอีกต่อไปแล้ว	มันเรื่องเด็กๆ

ทําไมจึงว่าของฝรั่งเด็กๆ ของเขาแตกต่างจาก
พระไตรปิฎกยังไง
ตอบ	แตกต่างสิ	 รู้ไหมว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนา
เดียวที่มี	 ๒	 ระดับ	 โลกุตรธรรม	 กับโลกียธรรม 

ฝร่ังพูดแต่โลกียธรรม	 คุณจะเอาโลกียธรรมไป
อธิบายโลกุตรธรรม	โดยที่คุณไม่รู้จักโลกุตรธรรม	
คุณจะอธิบายยังไงไม่ทราบ	

เหมือนกับหนังคนละม้วนกัน
ตอบ	 พูดกันอย่างง่ายๆ	 มันคนละระดับกัน	 ผม
ติดใจพระอรหันต์อยู่รูปหน่ึง	 ผมต้องกราบไหว้
ท่านอยู่ทุกวัน	คือท่านพระอัสสชิ	พระอัสสชิท่าน
เป็นคนที่ตอบปัญหาให้พราหมณ์	 แล้วท�าให้เรา
เห็นถึงหัวใจพุทธศาสนา	ที่ท่านไปบิณฑบาตแล้ว
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พราหมณ์มาถาม	พราหมณ์คนน้ัน	ในท่ีสุดกม็าบวช 

แล้วกลายเป็นอัครสาวกฝ่ายขวา	คือพระสารีบตุร 
	 พระอัสสชิท่านตอบง่ายๆ	 บอกว่า	 “ธรรม 
เหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุ 
แห่งธรรมเหล่าน้ัน และความดบัแห่งธรรมเหล่า
นั้น พระมหาสมณะมีปกติทรงสั่งสอนอย่างนี”้
	 ท่อนแรกพระพุทธเจ้าตรัสว่า	ธรรมทั้งหลาย
มาแต่เหตุ	เมื่อกี้เราคุยไปแล้ว	ถ้าไม่มีการกระทบ 

การกระทบคือเหตุ	ผัสสะคือเหตุ	ผัสสะนั้นแหละ		
น่ันคอืทีม่าของการรู้จกัโลก รู้จกัธรรมะทัง้หลาย
ทั้งหมดท้ังปวง เกิดมาจากผัสสะอย่างเดียว
ส�าคัญที่สุด
มันเป็นรอยต่อที่เราจะพลิกให้มันดีหรือร้าย ก็
อยู่ที่ตรงผัสสะนี้ ?
ตอบ	ใช่	ถ้าเกิดการกระทบแล้วคุณไม่มีสติ	คุณก็
พัง	มันจะดีหรือจะร้ายก็ได้นะ
	 เอ้า	เดี๋ยวกลับไปพูดถึงที่มาของโลกุตรธรรม	
กับโลกียธรรมก่อน	 คุณยกมาสักศาสนาหน่ึงซิว่า 
มีศาสนาไหนที่มี	 ๒	 ระดับ	 โลกุตระกับโลกียะ 

ไม่มี	 มีศาสนาเดียวน้ี	 พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่า	
ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ	 เหตุน้ันทรงตรัสรู้แล้ว		
นี่คือ	 ระดับโลกุตระ	 ถ้าคุณไปบอกคนที่ไม่รู้จัก
โลกุตรธรรม	 เขาจะเข้าใจได้อย่างไร	 ยิ่งถ้าถาม
เขาว่า	 ความคิดมาจากไหน	 ก็คงมีไม่กี่คนที่จะ
อธิบายให้คุณฟังได้	 ท�าไมขันธ์	 ๕	 จึงแสดงให้
เห็นความคิด	 ผมอ่านพระไตรปิฎกแล้วเข้าใจได้
อย่างนั้น	นี่เป็นความเข้าใจส่วนตัวนะ	จะถูกหรือ 

จะผิดผมไม่รู ้	 แต่น่ีคือที่มาของการอ่านพระ
ไตรปิฎกและได้ประโยชน์อย่างยิง่	คือ	“รู้จกัความ
คิด” “ที่มาของความคิด” “ท�าให้รู้จักคิด” รู้จัก
ว่าอะไรถูกอะไรผิด	 อันไหนควรหยุดคิด	 อันไหน 

คิดต่อได้	อันไหนควรทิ้งไปเลย	

ตรงนี้สําคัญที่สุดเลย ที่เราจะพ้นทุกข์ได้
ตอบ	 สังเกตดูก็แล้วกัน	 ตัวเราน่ีหยุดคิดได้ไหม	
ยากมาก	มนัคิดเร่ือยเป่ือยไปเร่ือยๆ	ท่ีเขาเรียกฟุ้ง
ซ่านน่ะ	 เห็นไหมในความคิด	 คุณก็จะเห็นแม้แต่
กระทั่งความคิดที่มีนิวรณ์ผสมปนอยู่	 มันจะเป็น
ความคิดที่แย่มาก	คือ	คิดป่วย	เพราะมันหมกมุ่น
อยู่กับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแล้วติด	 น้ีคืออุปาทานใน
อารมณ์	(objective)	ทีคุ่ณคิด	เช่นคุณหมกมุ่นกบั 

ส่ิงเหล่านัน้เกนิไป	เป็นยงัไง	คุณกไ็ม่มอิีสระ	เพราะ
เป็นอุปาทาน	เป็นกบัดักท่ีติดอยู	่คุณจะท�าความคิด 

ของคุณให้สะอาด	ผ่องใส	ก่อนทีคุ่ณจะคิด	คุณต้อง 
พิจารณานิวรณ์	๕	เสียก่อน	ว่ามนัไม่มอียู่ในใจคุณ
หมดแล้ว	ความหมกมุ่นในเรื่องบางเรื่องนี่ต้องทิ้ง
ไปหมด

ความคิดนี่ตัวร้ายเลย ?
ตอบ	 ก็ใช่สิความคิดน่ีแหละคือตัวการ	 กลับมา
พิจารณาดู	ความคิด กับ	ขันธ์ ๕	มันต่างกันยังไง 
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ในขันธ์	๕	 รูปัง	 formation	ภาษาไทยไม่รู้ว่าจะ
แปลอย่างไร	แต่ฝรั่งเขารู้เลย	formation	เป็นได้
ทั้ง	 formation	 ของเมฆ	 formation	 ของภูเขา	
formation	 ของคล่ืน	 เป็นรูป	 อุปาทายรูป	 คือ
รูปที่มันปรุงแต่งกัน	 ถามว่าแสงเป็นรูปหรือเปล่า 
เป็น	เสียงเป็นรูปหรือเปล่า	เป็น	กล่ิน	รส	โผฏฐัพพะ 

เป็นหมด	เพราะมันเป็น	formation	ชนิดหน่ึง	แต่
คุณต้องเอาอายตนะที่ถูกคู่กันไปจับ	 จึงจะรู้	 เช่น	
คุณอยากจะฟังเสียง	ต้องใช้หู	
 เวทนา ท่านแปลว่า	ความรู้สึกสุข	ทกุข์	เฉยๆ	
ผมอยากรู้ว่าในโลกน้ี	 จะมีอะไรแยกละเอียดได้
กว่าความรู้สึกว่าสุข	 และความรู้สึกว่าทุกข์	 และ
ความรู้สึกว่าเฉยๆ	 ๓	 อันน้ีต่างกันหมดเลยนะ	
แสดงว่าเวทนาน้ี	 มันคือการแยกแยะได้	 ถ้าไม่มี
เวทนาคุณกแ็ยกไม่ได้	แต่การแยกสาร	แยกอะไรๆ
ยังหยาบ	แต่แยกสุขออกจากทุกข์	และแยกทุกข์
สุขออกจากเฉยๆ	นี่สิ	ยากมาก	ละเอียดสุด	ไม่มี
เครื่องมืออะไรวัดเลยนะ	ถูกไหม		
	 เห็นไหม	 ในกระบวนความคิดมันมี	 forma-
tion	 และมันแยกแยะได้	 ทีน้ีพอคุณแยกแยะรูป
เวทนาแล้ว	คุณไม่ก�าหนดมัน	ถ้ามันก�าหนดไม่ได ้

หรือก�าหนดแล้ว	ถ้าจ�าไม่ได้	กไ็ม่รู้จะไปแยกท�าไม	
ตกลง	 “สัญญา” น่ีมีท้ังการก�าหนดหมายและ
การจดจ�า สัญญาจึงส�าคัญมาก เพราะเขาท�า
หน้าที่ ๒ อย่าง ทั้งก�าหนดหมาย แล้วก็ยังจ�า
ได้อีก	 ยกเว้นแต่พวกที่สติวิปลาส	 จึงจะจ�าอะไร 
ไม่ได้	พวกความจ�าเส่ือม	น่ันคือสัญญาเสีย	สัญญา
ผิดปกติ	
	 ตกลงมี	 รูป เวทนา	 พอแยกแยะแล้ว	 ต้อง
ก�าหนดหมายและจดจ�า	ให้ได้	ทีนี้ก�าหนดหมาย
และจดจ�าแล้ว	มาถึง	ปรุงแต่ง	ถ้าคุณปรุงแต่งได้
มาก	เช่น	ผมบอกคุณ	บอก	วอ	-	แหวน	ไม้หัน-
อากาศ	นอ	-	หนู	จ�าได้ไหม	จ�าได้	แล้วพออ่านรวมกนั 

ปรุงแต่งว่า	“วัน”	ตกลง	วอ	-	แหวน	หายไป	ไม้หัน-
อากาศหายไป	นอ	-	หนู	หายไป	กลายเป็น	“วัน”	 
เกิดขึ้นมา	คุณเข้าใจเลยว่า	“วัน”	คืออะไรนั่นคือ
ตัว “สังขาร”	ถ้าคุณปรุงแต่งแล้ว	คุณไม่รู้	ก็ไม่มี
ประโยชน์

ฟังแล้วเห็นชัดเจนเลย
คําตอบ  เห็นหรือยัง	นี่คือขันธ์	๕	ถ้าเรามองอย่าง
คนธรรมดานะ	เราก็จะเห็นกระบวนการความคิด 

ว่าความคิดก็มีแค่น้ี	 คือพอมีรูป	 อายตนะภายใน
ภายนอก	 (formation)	 มันเกิดกระทบกันปั๊บ	 ก็
แยกแยะเลย	ชอบ	ไม่ชอบ	หรือเฉยๆ	กับมัน	หรือ
อันน้ันสีเขียว	อีกคนบอกไม่ชอบสีเขยีว	ชอบสีแดง
มากกว่า	หรือชอบสีเหลือง	สีม่วง	สีชมพู	แล้วถาม
จริงๆ	 มันเป็นอะไร	 น่ันก็คือ	การแยกแยะ พอ
แยกแยะแล้วก็	ก�าหนดหมาย ก�าหนดหมายแล้ว	
จดจ�า	จดจ�าแล้วกลายเป็น	ปรุงแต่ง ปรุงแต่งแล้ว 
วิญญาณก็รับรู้	 น่ีคือ	 จบกระบวนการความคิด
แค่นี้	
	 พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าต้องรู้จักนะ	 ถ้าคุณ 

ไม่รู้จักอันนี้	 	คุณไม่มีวันรู้จัก	 เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้ 
จึงมี	 ก็มันมีเหตุ	 เหตุเกิดจากการกระทบ	 จึงได้ 
เร่ิมมีทุกอย่าง	 กระทบกันได้	 เพราะมันคือกิเลส 

และตัณหา	เหมือนกับสสารกับพลังงานนั่นแหละ	
ดึงดูดกัน	 ผลักดันกัน	 แต่ตัณหาคือแรง	 แรงน้ีม ี

๓	อย่าง	มีดึงดูด	และมีผลักดัน	ฉะนั้น	ถ้าคุณชอบ 

คุณก็ดึงดูดเข้ามา	คุณไม่ชอบ	คุณก็ผลักดันมันไป 

แต่ถ้าคุณเฉยๆ	 มันก็ล้อคุณอยู่	 มันไม่ได้ไปไหน 

แรงคือ	 ความทะยานอยาก	 เพราะทุกอย่างที่
เคล่ือนไหว	 ถ้าไม่มีแรง	 มันไม่เคล่ือนไหวหรอก 

เพราะมันเคลื่อนไหว	มันจึงมากระทบกันได้	การ 
กระทบกนันี	้	คุณมองได้เลย		ในโลกของวิทยาศาสตร์ 
บางยุค	 เขาถือว่ามี	 singularity	 ไม่มี	 duality 
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เป็นไปได้ยังไง	 ถ้าสมมติมีส่ิงเดียวเป็นเอกะ 

เหมอืนมอัีตตาอันเดียว	แล้วไม่กระทบกบัใคร	แล้ว
จะเกิดอะไรข้ึนมา	 พระเจ้าก็ประจักษ์แจ้งอะไร 
ไม่ได้	 ถ้าไม่มีการกระทบ	 เพราะเมื่อไม่มีตัณหา 
เป็นแต่วัตถุกามอย่างเดียว	ก็ไม่มีการกระทบ

อาจารย์มคีวามเหน็อย่างไรทีมี่คนบอกว่ามเีวลา
น้อย มวัแต่ไปน่ังอ่านพระไตรปิฎกเสียเวลา ไม่มี
ประโยชน์ เอาเวลาไปวัด ไปปฏิบัติธรรม ไปนั่ง
สมาธิ ดีกว่า จะได้ไปนิพพานไวๆ
คําตอบ	การอ่านพระไตรปิฎก	เป็นเหมอืนการฟัง
ค�าตรัสส่ังสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรง
เป็นส่วนใหญ่	 แม้ว่าจะมีค�าสอนของพระอรหันต์
บางรูปในสมัยพุทธกาลอยูป่ะปนบ้าง	แต่ส่วนใหญ่
เป็นพระธรรมเทศนาของพระศาสดาโดยตรง	ฟัง
ค�าตรัสของพระศาสดาโดยตรง	น่าจะดีนะครับ
	 การไปปฏบัิติธรรมกดี็มาก	แต่ขอยกฝร่ังมาพดู 

เขาจะมีค�าพูดสวยหรู	 บอกว่า	 ผู้สังเกตการณ์ 
คนหน่ึง	 ผู้ปฏิบัติการคนหน่ึง	 คนไทยหลายคน	 
นักวิชาการทัง้หลายทัง้ปวง	นักคิดหลายท่าน	กเ็ช่ือ 

ฝร่ังหมด	จะเป็นไปได้ยงัไง	นกัสงัเกตการณ์คนหน่ึง	
นักปฏิบัติการคนหน่ึง	 แท้จริงเป็นคนๆ	 เดียวกัน	
ขณะผมเขยีนหนังสือน้ี	ผมปฏิบติัการอยูห่รือเปล่า	
ใช่ผมปฏิบัติอยู่	แล้วผมเห็นการเขียนหนังสือของ
ผมว่ามันดี	ลายมือสวย	ไม่สวย	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
อย่างน้ีเป็นผู้สังเกตการณ์หรือเปล่า	แล้วมนัคนละ
คนหรือ	 ไม่ใช่	 มันคนเดียวกันแต่ท�าหลายหน้าที่	 
มันต่างสภาวะเท่าน้ัน	 แล้วสภาวะที่ต่างกันน้ี	 
มันแค่สภาวธรรมเท่านั้น	ซึ่งความจริงมันไร้สาระ	
	 ผมชอบพระสูตรหน่ึงช่ือ	 “เผณปิณฑสูตร”	
พระพุทธเจ้าตรัสว่า	 การเกิดของเวทนาเปรียบ
เหมือนฝนเม็ดใหญ่ตกลงกระทบผิวน�้า	ท�าให้เกิด
วงน�้า	 เป็นฟองน�้า	 เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป	 หาสาระ

มิได้	 เวทนาก็ฉันน้ัน	 เป็นของว่างเปล่า	 หาสาระ 

ไม่ได้		มันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป วงก็หายไป 
ท่านบอกว่า น่ันแหละการกระทบอย่างนี้ มัน 
ไร้สาระ คุณลองไปปฏิบัติดูซิ	ปฏิบัตินี่นะ	มันท�า
อยู่ขณะน้ี	 ตอนน้ีคุณก็ปฏิบัติอยู่	 แล้วก็สังเกตไป
พร้อมๆ	กันด้วย
	 คุณไม่ต้องไปหลับตาลืมตา	พองหนอ	ยบุหนอ 

อะไรหรอก	 มีวิธีการอ่ืนที่จะพิจารณาธรรม	 
ในขณะนี้	ที่เราพูดอยู่นี้	ก็เป็นการปฏิบัติงานของ
ขันธ์	 ๕	 เป็นกระบวนการความคิด	 ถ้าเรามีสติ 

ไล่ตาม	เราจะพูดไม่ผิด	พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอน 

ว่าให้พูดแต่ส่ิงที่ดี	 ให้เป็นประโยชน์	 ให้เป็นกุศล 

หากถ้าเราต้ังใจพูดดี	 มีศีลตลอดเวลา	 น่ันคือ 

การปฏิบัติธรรม	 เป็นวิปัสสนากรรมฐานไปในตัว 
เพราะเราใช้ธรรมของพระพุทธเจ้า สติสัมป- 
ชญัญะของเราเป็นฐาน ในการพดูและการกระท�า 
น่ันก็คือ สติปัฏฐาน	 น่ีท่านสอนเป็นพิเศษเพ่ือ 

ทีจ่ะปฏบิติั	บางคนเขาไม่รู้ว่าจะปฏบิติัสติของเขา
ได้อย่างไร	พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนไว้ด้วย	แต่นั่น
เป็นระดับโลกียะ
	 เวลาพระพุทธเจ้าทรงสอน	ท่านใช้ภาษาของ 
โลก	 ธรรมของพระพุทธเจ้ามี	 ๒	 ระดับอยู่แล้ว	
คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู ้“ธรรมทั้งหลายมีเหต ุ
เหตุ น้ันพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู ้แล ้ว” สิ่งที่
พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้ว	เป็น	โลกุตรธรรม	ไม่ใช่
โลกียธรรม	 อย่าเข้าใจผิด	 คุณต้องแยกแยะเวลา
เรียนพระพุทธศาสนา	 ต้องรู้ว่าขณะน้ี	 เขาพูดถึง
โลกุตรธรรม	 หรือว่าเขาพูดถึงโลกียธรรม	 โลกีย- 
ธรรมคือมีผู ้สอน	 พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็น�า 
มาสอน	ตรงนี้เป็นโลกียธรรม	ศาสนาอื่นก็มี
	 เพราะฉะน้ัน	 ผมก็เลยเลิกสนใจสัญญาของ
ตะวันตกหมด	เมื่อก่อนนี้ผมอ่าน	แล้วช่วยก็ไม่ได้
อะไร	นอกจากท�าให้สงสัยไปเร่ือยๆ	มนับานปลาย 

๓๗56



คือสรุปไม่ได้	 ไม่เหมือนอริยสัจ	 ๔	 เราจะเห็น
กระบวนการความคิดของเราว่ามันเกิดขึ้น	ตั้งอยู่	
แล้วก็ดับไป	 ไม่มีอะไรนอกจากน้ี	 ไม่มีอะไรน้อย
กว่าน้ี	 ผมจึงมีความศรัทธา	 มีความเคารพบูชา
พระพุทธเจ้าอย่างที่สุด
	 ผมพยายามจะเถียงกบัพระพุทธเจ้านะ	ตอน 

อ่านพระไตรปิฎก	 แต่ก็ไม่เคยชนะ	 เวลาเราอ่าน 

เราต้ังค�าถามอย่างน้ันอย่างน้ี	 ในที่สุดก็ยอมแพ้ 
รับว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูที่เลิศที่สุดแล้ว	ไม่มีใคร 
จะเลิศกว่า	 พระธรรมของพระพุทธองค์น้ีใช้ได้
ตลอด	 ขณะน้ีเราก็ใช้กันอยู่	 ขณะน้ีผมต้องต้ังใจ 

คุยกับคุณ	 แล้วก็เรียบเรียงส่ิงที่ตัวเห็น	 เวลาคุณ 

ไปท�า	คุณไม่ได้เข้าใจนะ	คุณเห็นแล้ว	คุณรู้ว่ามัน 

เป็นอย่างน้ัน	 คุณต้องท�าจนคุณเห็นเอง	 คุณเห็น	 
คุณรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้	ถึงตอนนั้น	คุณไม่ต้อง 
จ�าอีกแล้ว	ไม่ต้องไปคิดต่ออีก	เพราะไม่รู้จะคิดไป
ท�าไม	จบไปแล้ว

แล้วทุกวันนี้ อาจารย์ยังทบทวนอยู่ไหม 
คําตอบ	ผมอ่านแล้วอ่านอีก	อ่านกลับไปกลับมา 
ส่วนใหญ่ก็อ่าน	 พระวินัย	 พระสูตร	 รวมทั้ง 
พระอภิธรรมก็อ่านด้วย	ไม่ใช่ไม่อ่านนะ

เราเป็นฆราวาส ต้องอ่านพระวินัยด้วยหรือ 
คําตอบ	 คุณรู้ไหมว่าพระวินัยน่ีส�าคัญที่สุดใน
โลก	 ผมอาราธนาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์

(ป.อ.	ปยตฺุโต)	นะ	ขอให้ท่านเขยีน	คุณรู้หรือเปล่า 
ว่าพระวินัยคือ	manual	 ศาสนาไหนในโลกน้ีมี 
manual	 ด้วย	 ไม่มี	 มีแต่พุทธศาสนาเท่านั้นที่ม ี

manual	 คุณไปพิจารณาดู	 แล้วศีลทั้งหลาย 

ทั้งปวงที่ท่านก�าหนดขึ้นมาให้พระปฏิบัติอยู่ทุก 

วันน้ี	มาจากพระวินัยท้ังน้ัน	เพราะฉะน้ันจะได้เหน็ 

ที่มา	 ไม่ใช่อยู่ๆ	 ก็ผุดขึ้นมาเฉยๆ	 จากกระบอก

ไม้	ไม่ใช่อย่างนั้น	มีที่มาที่ไป	แล้วเราจะมองเห็น
ธรรมชาติ
	 ผมว่า	คุณไปเริ่มอ่านได้แล้วละ	พระไตรปิฎก 

ไม่ต ้องไปคิดอะไรมาก	 เอาฉบับภาษาไทยน่ี
แหละ	แค่นี้ก็ดพีอแล้ว	ส�าหรับสติปัญญาอย่างเรา 
ส่วนฉบับภาษาบาลีน้ัน	 ให้พระคุณเจ้าท่านไป
อ่านกันเถอะ	 เพราะท่านก็ไปเรียนบาลีมา	 แล้ว
จะได้มาสอนเราอีกด้วย	 เราได้แค่นี้นะ	 ชีวิตก็อยู่
อย่างเป็นสุข	 ผมจะบอกให้นะ	 อยู่อย่างเป็นสุข 

เจบ็ไข้น้อยมาก	แล้วจติใจเข้มแขง็	ร่ืนเริง	ไม่มอีะไร
ดีไปกว่าความร่าเริงแจ่มใส	 และความเบิกบาน 

ของจิตใจ	 ถ้าคุณมีความร่าเริง	 ความเบิกบาน 

แจ่มใสในจิตใจ	คุณจะท�าอะไรก็ดีหมดนะ
 อ่านพระไตรปิฎกแล้ว คุณจะรู้จักมนุษย ์
พอคณุรู้จกัตวัเองดแีล้ว คณุจะรู้จกัเพือ่นมนุษย์ 
อีกเยอะเลย แล้วคุณก็จะมีเมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา คุณมีพรหมวิหารกับเพื่อนมนุษย์ได ้
ตลอดเวลา เพราะทั้งหมดขึ้นอยู่กับความคิด
เท่าน้ันเอง มองไปรอบๆ	 เถอะ	 มีอะไรบ้างที่อยู่
นอกเหนือความคิดของมนุษย์	 ต้ังแต่ปัจจัย	 ๔	 
ไปเลย		การเรียนพระไตรปิฎกนี้ดีมากๆ	ท�าให้เรา
รู้จักชีวิต	รู้ทันคน	และรู้จักตนเอง

ทาํไมมคีนบอกว่า พระไตรปิฎกไม่ใช่คําของพระ 
พุทธเจ้า เขามาเขียนทีหลัง แล้วจะเชื่อถือได ้
อย่างไร
คําตอบ แล้วจะไปเชื่อเขาท�าไม	คุณต้องแยกแยะ 

คนสติสัมปชัญญะไม่ดี	 กับ	 คนมีสติสัมปชัญญะ
พูดไม่เหมือนกันหรอก	 มีคนบอกว่าพระพุทธเจ้า 
ไม่มีตัวตนจริงหรอก	 เป็นการกุขึ้นมา	 คนพวกน้ี 

เขาพูดอย่างน้ีเพราะเขาไม่เข้าใจโลกตุรธรรม	ผมไม่ 

ได้ดูถูกศาสนาใดศาสนาหน่ึงนะ	 ผมศึกษาและ 

ผมให้ความเคารพในทกุศาสนา	แต่ว่าเท่าทีส่�ารวจ 
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มาแล้ว	 ไม่มีสักศาสนาหน่ึงที่มีโลกุตรธรรม	 แล้ว
ก็ไม่มี	manual	 คือไม่มีพระวินัยปิฎก	พระวินัย
ปิฎกน้ีส�าคัญที่สุด เพราะว่าน่ีคือตัวก�ากับใน
การที่จะให้การประพฤติปฏิบัติของหมู ่คณะ
เป็นไปตามระเบียบวินัยได้ ถึงต้องมี manual 
แบบน้ี ท่านจึงเรียกว่า	 “ธรรมวินัย”	 ซึ่งหมาย
ถึงพระพุทธศาสนา	ซึ่งมาเรียกเอาภายหลัง	สมัย
พุทธกาลท่านเรียกว่า	“ธรรมวินัย”	ศาสนาอ่ืนไม่มี	
manual	หรอก	ขึ้นอยู่กับการตีความของศาสดา
ของศาสนาน้ันๆ	ในขณะน้ัน	ไม่ต้องตัดสิน	ไม่ต้อง
สงสัย	เพราะเป็นค�าประกาศของศาสดาหรือพระ
เป็นเจ้า	 ของศาสนาพุทธไม่ใช่อย่างน้ัน	 เพราะ
ฉะน้ันแล้ว	 คุณลองคิดดูนะว่าถ้าใครบอกว่ามีคน
แต่งภายหลัง	ผมอยากถามว่า	ใครท่ีจะฉลาดพอที่
จะแต่งโลกุตรธรรมออกมาได้
จะแนะนําคนรุ่นใหม่อย่างไร ให้เขาหนัมาศกึษา
พระไตรปิฎก ที่พระพุทธเจ้าประทานให้ไว้ 
คําตอบ	 ผมว่าเราอย่าเพ่ิงไปมุ ่งหมายที่จะไป 

แนะน�าหรือส่ังสอนเขา	ส่ิงทีเ่ราต้องท�าคอืเราต้อง
ลุกขึ้นอ่านด้วยตัวเราเองเสียก่อน	 แล้วเราค่อย
บอกเขา	ถ้าเขาถามเราว่า	ตอนน้ีเธออ่านอะไร	เรา
ก็บอกเขาว่าอ่านพระไตรปิฎก	เขาอาจจะท�าหน้า
แบบบอกบุญไม่รับ	 คุณไม่ต้องไปสนใจ	 ช่างเขา 
คุณก็ยิ้มให้เขา	 แล้วคุณก็มีความสุขของคุณ 

ต่อไป	แล้วคุณก็อ่านต่อ	“พระพุทธศาสนานี้ไม่ม ี
วันเส่ือม คนต่างหากที่เ ส่ือมจากพระพุทธ
ศาสนา ต้องเข้าใจเสียให้ถูกว่า มันต่างกันนะ 
พระพุทธศาสนาจะเส่ือมได้ยังไง ในเมื่อเป็น
ความจริง เป็นโลกุตรธรรม เป็นธรรมท่ีเป็นอริยะ 
เป็นความจริงอันประเสริฐ ไม่มีอะไรที่จะจริงไป
กว่านี้อีกแล้ว เพราะฉะนั้น พุทธศาสนาไม่มีวัน
เสื่อม เพียงแต่คนเสื่อมจากพุทธศาสนา” 

เดี๋ยวไปหามาอ่านบ้างดีกว่า
คําตอบ รีบไปหามาอ่านเลย	 เด๋ียวน้ีมีในคอม- 
พิวเตอร์	 ไม่ต้องซื้อ	 เปิดอ่านได้เลย	 ครบทุกเล่ม 

เราอ่านบาลีไม่ออก	ถ้าเรามเีวลาไปเรียนบาลีน่ีดีนะ 

เหมือนพระท่านไปเรียนบาลี	 ท่านไปเรียนเพ่ือ
อ่าน	 เรียนเพ่ือความรู้	 ไม่ได้เรียนเพ่ือประโยชน์
ต่างๆ	 น่ีเป็นส่ิงที่ดีท่ีสุด	 ถ้าคุณสามารถท�าได้
ก็ไปเรียนซะ	 แต่ถ้าไม่มีเวลา	 แต่อยากรู้จักว่า
พระพุทธเจ้าท่านสอนอะไร	 แล้วจะท�ายังไงจึงจะ
เป็นพุทธศาสนิกชน	แล้วท�ายังไงจึงจะท�าให้เรานี ้
มีความสุขกายสุขใจบ้างในฐานะเป็นปุถุชน	ไม่ได้
ไปบวชเรียน	 เพราะไม่ได้มีโอกาส	 แต่มีความสุข
ได้ตามอัตภาพ	 มีหลายคนเหมือนกัน	 ที่ไปอ่าน 

พระไตรปิฎกที่เป็นคนธรรมดานะ	อ่านไปอ่านมา 
แล้วท�าตัวยิง่กว่าพระอีก	บางคนกเ็คร่งเสียจนแบบ 

พูดอะไรด้วยไม่ได้	 ไปๆ	 มาๆ	 เรียนพุทธศาสนา
กลายเป็นบ้าไป	 ผมว่าน่ากลัวจริงๆ	 อย่าไปเป็น
อย่างน้ัน	 เป็นคนธรรมดาน่ีดีกว่า	 สนุกสนาน	 มี
ความสุข	ยิม้แย้มแจ่มใสได้	เพราะหมดความถอืตัว

สุดท้ายนี้ อาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมอีก 
คําตอบ	จะบอกว่าทีต้่องศึกษาเร่ืองขนัธ์	ส�าคัญนะ	
พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองแล้วว่า “อุปาทาน
ในขันธ์ ๕ คือทุกข์” ถ้าคุณไม่ศึกษาขันธ์ ๕  
คุณก็ไม่รู้จักทุกข์ที่แท้จริง เมื่ออ่าน “ขันธวาร-
วรรค” จะท�าให้เข้าใจเรื่อง “อุปาทานขันธ์”  
คือตัวทุกข์อย่างแท้จริง การท�าอุปาทานให้
หมดไปจากขันธ์เสียได้ ก็คอื การพ้นไปจากทุกข์ 
น่ันคือเป้าหมาย ของการปฏิบัติตามพระธรรม
วินัย อย่างแท้จริง

๓๗58



ธนู มาลากุล ณ อยุธยา 
	 เกิด	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๑
	 ท่านเป็นบุตรของ	ม.ล.ปุ่ม	มาลากุล	และ	นางอารี 
มาลากุล	ณ	อยุธยา
	 บิดาของอาจารย์ธนู	 เป็นสถาปนิก	 และ	 จิตรกร 
ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดท่านหนึ่งของสยามประเทศ	
	 อาจารย์ธนูจบการศึกษาจากประเทศเยอรมนี		 
โดยศึกษาและสอนวิชาออกแบบอุตสาหกรรม	 
ที่ประเทศนั้น	จนเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๐๖	จึงเดินทางกลับมา
ใช้ชีวิตในประเทศไทย	โดยสอนหนังสือในมหาวิทยาลัย	
และท�างานด้านศิลปะ	จวบจนถึงปัจจุบัน

เราอยู่ใกล้ศาสนาพุทธขนาดน้ีแล้วถ้าไม่อ่าน
พระไตรปิฎก ก็น่าอายมาก
คําตอบ	 วันหน่ึงผมคุยกับภรรยาผม	 เขาบอกว่า 
ที่ที่เขาเติบโตมา	 ไม่มีพุทธศาสนาเลยนะ	 เพราะ
ภรรยาผมไม่ได้เป็นคนไทย	 เขาเป็นชาวต่างชาติ	
แล้วเขาจากบ้านจากเมืองเขามาเป็นหม่ืนกว่ากโิล 

แล้วมาพบพระสัจธรรม	 เขาปวารณาตัวเขาเอง 
กับท่านสมเด็จฯ	วันหนึ่งสมเด็จฯ	มาที่บ้าน	เขาก ็

ขอเป็นอุบาสิกา	สมเด็จฯกรั็บให้เป็นอุบาสิกา	เขา
กก็ลายเป็นคนพุทธนะ	แล้วกป็ฏบิติัได้อย่างดี	คิดดู 

นะ	ว่าคนเรามนัไม่แน่หรอกนะ	คนทีจ่ะได้เจอพุทธ
ศาสนา	คุณไม่มีวันจะรู้เลยว่ามพีระสัจธรรมวิเศษ
อยู่ในโลก	ถ้าเราเป็นคนไทย	อยู่ใกล้พระสัจธรรม
แต่ไม่สนใจเลย	ไม่รู้จักเลย	ยิ่งน่ากลัวกว่านั้นอีก

วางใจอย่างไรในการอ่านพระไตรปิฎก
คําตอบ	วางตัว	ท�าใจเหมือนเด็กไม่รู้เร่ืองอะไรเลย 

แล้วท่านว่ายงัไงเราท�าตาม	เพราะมนัเป็นภาษาไทย 

เขาอาจจะพูดแบบคนโบราณ	 แต่ภาษาไทยคือ
ภาษาไทย	 ไพเราะและสละสลวย	 ภาษาไทยพูด
ได้หลายแง่หลายมุม	และหลายรสต่างๆ	กัน	คุณ

จะเห็นความสละสลวยของภาษาในพระไตรปิฎก	 
พระไตรปิฎกเป็นการเขียนหนังสือที่เรียกว่า 
สมัยใหม่ที่สุด	 ไม่มีการเขียนหนังสืออะไรจะสมัย 

ใหม่ได้อย่างพระไตรปิฎก
 ขอบพระคุณอาจารย์มาก คิดว่าผู้อ่านจะ 
ได้เข้าใจอะไรดีๆ  เก่ียวกับชวิีต หรือ เข้าใจขนัธ์ ๕  
ได้ลึกซ้ึงขึ้น หากมีโอกาสจะมารบกวนสนทนา
ธรรมกับอาจารย์อีก

ท่านสามารถตดิตามอ่านวารสารโพธยิาลัยทกุฉบบัย้อนหลัง
ได้ทาง เว็บไซต์วัดจากแดง www.watchakdaeng.com,
เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม 
www.kanlayanatam.com,
Line Oficial  id : @kanlayanatam 
Facebook Page : Kanlayanatam

ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้
๑.	ชมรมกัลยาณธรรม
๒.	คุณจิรวรรณ	ศิริจิตร	และครอบครัว
๓.	คุณสุวพร	หทัยสุทธิธรรม	และครอบครัว
๔.	คุณพ่อวัชระ	-	คุณแม่ทองสุก	โลทารักษ์พงศ์
๕.	คุณณรงค์ฤทธิ์	อุปถัมภ์	และครอบครัว
๖.	ครอบครัวคงสวัสดิ์ศักดิ์	-	ตรรกวาณิช
๗.		พล.อ.ต.สมโภค	-	คุณสุจิตรา	หงสไกร
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 ขณะเตรียมเอกสารเขียนเร่ืองพระอุปคุต
เถระน้ัน	 ได้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปล่ียนความ
คิดเหน็กบัผู้รู้หลายท่าน	ทัง้ไทยและเทศ	แต่ละท่าน 

ได้แสดงความเห็นแตกต่างกันไป	 พร้อมแนะน�า 
ประเด็นอันน่าสนใจหลายอย่าง	ท�าให้เกิดความรู ้
มากขึ้น	 โดยเฉพาะมุมมองของชาวต่างประเทศ	
ยิ่งตามไปศึกษาค้นคว้าหนังสือต�าราหลายเล่ม	
ยิ่งเห็นเร่ืองราวอันน่าพิศวงอีกมากมาย	 สามารถ
เพิ่มพลังสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น	แต่เห็นว่าหาก 

ต่อยอดขยายความเร่ืองราวของพระอุปคุตเถระ 

ก็คงจะกลายเป็นหนังจีนก�าลังภายในเป็นแน่
	 ผู้รู้ท่านหน่ึงได้แสดงความเห็นว่า	ประวัติพระ
อุปคุตเถระคล้ายกับเร่ืองราวของพระโมคคัลลี-
บตุรตสิสเถระ	และหากได้เจาะลกึลงรายละเอยีด

ยิง่เหน็ชดัว่า	พระเถระสองรูปเหมอืนแฝดคนละฝา 
รูปหนึ่งโดดเด่นสายมหายาน	อีกรูปหนึ่งเป็นพระ
เถระผู้ใหญ่สายเถรวาท

	 ความคล้ายคลึงดังกล่าว	 เป็นเหตุให้ผู้เขียน
ต้องสืบค้นหาหนังสืออีกหลายเล่ม
	 ความจริงคือเร่ืองราวของพระเถระทั้งสอง
รูปนั้น	ผู้เขียนเคยผ่านหูผ่านตามาแล้ว	จ�าได้บ้าง 
ลืมบ้าง	 แต่ไม่เคยต้ังข้อสงสัยแต่อย่างใด	 เพราะ 

ติดนิสัยแบบไทยแท้	 คือเชื่อไว้ก่อน	 จึงไม่ได้อ่าน
แบบวิเคราะห์ลงลึกในรายละเอียดแต่อย่างใด

	 จ�าได้เพียงว่าเป็นใคร	?	ท�าอะไร	?	ที่ไหน	?	 
อย่างไร	?	เท่านั้นเอง
	 แต่คร้ันพอมีใครมาสะกิด	 ต่อมอยากรู้อยาก

พระอรหันต์ผู้ทรงวิสัยทัศน์
พระติสสเถระ

มองเทศ-มองไทย

วิเทศทัยย์
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เห็นก็เร่ิมท�างาน	 จึงต้องกลับไปอ่านเอาราย
ละเอียดอีกคร้ัง	 เร่ิมต้นจากบทความงานวิจัย 

และคัมภีร์ส�าคัญหลายเล่มตามล�าดับ
	 ขณะอ่านหลายรอบวนซ�้าแล้วซ�้าอีก	 ก็
พยายามตั้งข้อสังเกต	ยิ่งอ่านยิ่งเห็นความละม้าย
คล้ายคลึงกัน	 ระหว่างพระเถระสองรูป	 อย่าง
แยกกันไม่ออก	โดยเฉพาะช่วงชีวิตนั้น	พระเถระ
ทั้งสองรูปเกิดข้ึนในสมัยเดียวกัน	 กล่าวคือสมัย 

การครองราชย์ของพระเจ้าอโศกมหาราช	พอมา
ถึงตรงนี้	เกิดความสับสนว่า	ใครเลียนแบบใคร	?
	 หากจะวิเคราะห์ก็กลัวว่า	 จะมีโจทย์เพ่ิมขึ้น
จึงปลงใจเสีย	 เพราะธรรมดาของผู้น่ังเฝ้าต�ารา	
มักไม่ชอบใครมาวิจารณ์เกินความจริง	แม้จะอ้าง
เหตุผลหลากหลายมาประกอบ	กม็กัมองว่าเก่งเกนิ 

ครูอาจารย์แห่งตน	 บางคนพาลต�าหนิว่า	 เขียน
เพราะล�าเอียง	เป็นการมองแทรกด้วยอคติส่วนตน
	 จงึสรุปเอาเองว่า	เราท�าหน้าทีเ่ขยีนกพ็อ	ส่วน
การตัดสินใจเป็นหน้าที่ของคนอ่าน
	 ครั้นคิดได้แบบนี้	ก็เกิดความสบายใจ	ท�าตัว
เหมือนร้านอาหารตามส่ัง	 หน้าที่ท�ากับข้าวคือ 

แม่ครัว	 ส่วนหน้าที่รับประทานคือลูกค้า	 รสเค็ม 

จืดจาง	หรือ	เผ็ด	เปรี้ยว	คนรับประทานสามารถ	
สั่งเพิ่มเติมได้	 เพราะอาหารจะถูกปากหรือไม่นั้น 

ขึน้อยูก่บัคนรับประทานเป็นหลัก	แม่ครัวมหีน้าที ่
เสิร์ฟใส่จานตามลูกค้าสั่งเท่านั้น
	 บอกไว้ก่อนว่า	 เร่ืองของพระติสสเถระรูปน้ี
เกิดขึ้นประมาณพุทธศักราช	 ๓๐๐	 กว่าจะผ่าน
มาถึงพวกเรา	ยุคหลังกึ่งพุทธกาล	ก็น่าจะมีอะไร
เสริมแทรกเข้าไปบ้างเป็นธรรมดา	 ส่วนจะเสริม
ตรงไหน	เป็นเร่ืองของนักวิชาการเขา	ผู้เขยีนเพียง
แต่เล่าไปตามเน้ือเร่ืองให้เกิดปัญญาเท่าน้ัน	 หาก
จะวิเคราะห์เจาะลึกตามแบบนักวิชาการ	 เห็นที
จะปวดเศียรเวียนเกล้า	เพราะต้องอาศัยหลักฐาน

หลายซับหลายซ้อนมายืนยันอ้างอิง	 ถึงตรงน้ัน 

คนอ่านโดยเฉพาะผู้สูงวัยกค็งจะบอกลากนัเป็นแน่ 

เอาเป็นว่า	เน้นอ่านประเทืองปัญญาเท่านั้นพอ
	 ก่อนอ่ืนเห็นสมควรแนะน�าหนังสืออ่าน
ประกอบเสียก่อน	กรณีผูต้้องการข้อมลูด้ังเดิมแท้ 

เพราะผู้อ่านบางคนพอได้อ่านเร่ืองทีไ่ม่เคยผ่านหู
ผ่านตา	หรอืบางทีเหน็วา่เกนิเลยความจรงิ	กพ็าล 

จะต�าหนิผู้เขียน	 กลายเป็นการสร้างอคติ	 ปิดก้ัน
ตนเองแต่ต้นมือ	 เพ่ือป้องกันข้อสงสัย	 จึงเห็น
สมควรแนะน�าคัมภีร์ดั้งเดิมบางเล่ม	ทั้งนี้เพื่อเป็น
อุปกรณ์การศึกษาส�าหรับผู้สนใจใฝ่รู้
	 เล่มแรกชื่อว่า	สมันตปาสาทิกา	 นักศึกษา
ภาษาบาลีต่างทราบว่า	เป็นคัมภร์ีแต่งอธิบายพระ 

วินัยปิฎก	 ผู้แต่งมีนามว่าพระพุทธโฆษาจารย ์

พระเถระรูปน้ีน้ัน	 ไม่ต้องพรรณนาสรรพคุณ 

ให้มากความ	 เพราะเป็นที่รู ้จักแพร่หลายของ 
นักวิชาการทั่วโลก	 ในฐานะเป็นพระอรรถกถา- 
จารย์ผู้ยิ่งใหญ่	 หรือเป็นกระบี่มือหน่ึงด้านคัมภีร์ 
อรรถกถา	เชือ่ว่าคัมภร์ีเล่มน้ีแต่งขึน้เมือ่ประมาณ 

พุทธศักราช	 ๑๐๐๐	 ขณะผู้แต่งพักอยู ่ที่เกาะ 

ลังกา
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	 พระพุทธโฆษาจารย์บอกว่าท่านแต่งคัมภีร์
เล่มน้ี	 เพราะอาศัยคัมภีร์เก่าหลายเล่มเป็นคู่มือ	
และพยายามแต่งเลียนแบบเน้ือหาเดิมให้มาก
ที่สุด	 โดยพยายามตัดเฉพาะส่วนที่เห็นว่าเกิน
ความจ�าเป็นออกไป	การแต่งครัง้น้ีกเ็ลือกแต่งเป็น 

ภาษาบาลี	 เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์ 
ประเทศอ่ืน	 ซึ่งไม่รู้ไม่เข้าใจภาษาสิงหล	 และที่
ส�าคัญ	 ในการแต่งคัมภีร์เล่มน้ี	 มีพระนักปราชญ์
ศรีลังกาเป็นที่ปรึกษา	 โดยให้ค�าแนะน�า	 เพ่ือให้
เนื้อหาเป็นไปอย่างถูกต้องชัดเจน
	 เน้ือหาส่วนใหญ่ว่าด้วยการอธิบายพระวินัย
ปิฎก	ส่วนประวัติของพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ	
มีกล่าวถึงไว้ตอนต้นคัมภีร์	 และเน้ือหาค่อนข้าง
สมบูรณ์	โดยเรียงเรื่องราวอย่างเป็นขั้นตอน	อ่าน
แล้วเข้าใจง่าย	 ไม่ต้องมาน่ังตีความให้ปวดหัว 
ความน่าเชือ่ถอืเกีย่วกับประวัติของพระเถระรูปน้ี 

ค่อนข้างเป็นไปในเชิงบวก	เพราะนักวิชาการน้อย
ใหญ่เหน็ตรงกันว่า	เป็นเร่ืองราวทีรั่กษาสืบทอดมา 
แต่พระสมณทูตชุดแรกท่ีเดินทางมาเกาะลังกา	
โดยมีการรักษาสืบต่อเร่ือยมาด้วยวิธีมขุปาฐะ	หรือ 

oral	tradition	จึงเชื่อแน่ว่า	ผู้เป็นศิษย์รุ่นต่อมา	
คงไม่กล้าเปล่ียนแปลงประวัติของอาจารย์ตน	แต่
จะสอดแทรกอะไรลงไปบ้าง	ค่อยมาว่ากันอีกที
	 ประเด็นน่าสนใจคือ	 ลักษณะโครงสร้างของ
เร่ืองเหมือนผู้เขียนเจตนาให้พระเถระโดดเด่น
กว่ารูปอื่น	ในฐานะเป็นปฐมบรมบูรพาจารย์แห่ง
เถรวาทนิกาย	เพราะต้ังแต่ต้นจนจบ	ไม่มีเร่ืองราว 
ของใครมาแทรกตรงกลางให้เสียอรรถรส	 นอก 

จากน้ัน	นับแต่เกดิจนถงึนิพพาน	ชวิีตของพระเถระ 

ก็ไม่ปรากฏเห็นอุปสรรคอันใดมาขัดขวาง	 ตรงน้ี
หากจะมองว่าน่าเชื่อถือ	 ก็คงเกินความเป็นจริง	
เพราะธรรมดาชวิีตของคนเรา	น่าจะมีอุปสรรคมา 
ขัดขวางให้เสียศูนย์บ้าง	เพือ่ให้เกิดปัญญาพจิารณา 

สัจธรรมของชีวิต	 พระพุทธเจ้าของชาวเราเป็น
ตัวอย่าง	 เพราะกว่าพระองค์จะตรัสรู้	 เป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า	ก็ผ่านด่านเป็นร้อยเป็นพัน
	 อยากจะบอกว่าการเขยีนประวัติในลักษณะน้ี 

น่าจะเป็นเอกลักษณ์ของการแต่งต�าราสมัยน้ัน	
เพราะทุกเร่ืองล้วนมุ่งสู่ความสุขตอนปลายหรือ	
happy	ending
	 ความจริงพระเถระรูปน้ี	 ต�าราบอกว่าจุติมา
จากพรหมโลก	จงึไม่แปลกอันใด	ทีจ่ะมแีต่เร่ืองราว 
บริสุทธ์ิ	ไม่มอีะไรด่างพร้อย	และถอืว่าท่านเป็นคน
ระดับ	VIP	เพราะพระอรหนัต์หลายร้อยเดินทางไป 

สวรรค์ชัน้พรหมโลก	เพ่ืออาราธนาท่านให้จุติมายงั 
โลกมนุษย์	 เพื่อดับทุกข์เข็ญ	สังคายนาพระธรรม 

วินัย	 และปราบภิกษุอลัชชี	 ผู้ปลอมบวช	 พากัน
ประพฤตินอกธรรมนอกวินัย

	 ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ	 ระดับพระอรหันต์ไปเชิญ	
ย่อมไม่ธรรมดา	!!!
	 ส่วนความเก่ียวข้องกบัพระเจ้าอโศกมหาราช
กโ็ดดเด่น	จนดูเหมอืนความสามารถเหนือกษตัริย์
อินเดีย	 ผู ้เขียนอยากจะมองว่าการแต่งเร่ือง
ลักษณะน้ี	 เหมือนต้องการให้ศาสนจักรเหนือ
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อาณาจักร	 ลักษณะแบบน้ีคงไม่ใช่ต้นฉบับของ
อินเดีย	 น่าจะเป็นการเมืองของศรีลังกาสมัยน้ัน 

ไม่เช่ือลองไปอ่านประวัติศาสตร์พุทธศาสนา 
ศรีลังกา	 สมัยอนุราธปุระดู	 จะเห็นว่าไม่ผิดจาก 

ค�าพูดของผู้เขยีน	พระศรีลังกาสมยัน้ันไม่ธรรมดา 
ถึงขนาดคว�่าบาตรกษัตริย์เชียว	!!!

	 อีกเล่มหนึ่ง	พลาดไม่ได้คือ	คัมภีร์มหาวงศ์
 เล่มนี้แต่งหลังจากคัมภีร์สมันตปาสาทิกา
ประมาณหนึ่งศตวรรษ	 เป็นผลงานของพระเถระ
ชาวศรีลังกา	นามว่า	มหานามะ	ประวัติของพระ
ติสสเถระนั้น	วางไว้หลังเรื่องนิโครธสามเณร	โดย
พรรณนาว่า	พระเจ้าอโศกมหาราชศรัทธาเล่ือมใส
ในพระพุทธศาสนา	 เพราะนิโครธสามเณรเป็น
ปฐม	ถัดมาจึงกล่าวถึงเรื่องราวของพระติสสเถระ
ทิ้งท้าย

	 ผู้อ่านเห็นอะไรเหมือนผู้เขียนหรือไม่	?
	 จะบอกว่าผู้แต่งคัมภีร์มหาวงศ์	 ต้องการข่ม
คัมภีร์สมันตปาสาทิกาก็ไม่น่าจะเป็นไปได้	เพราะ
ธรรมเนียมของพระสงฆ์สายเถรวาทน้ัน	มกัไม่กล้า

วิจารณ์หรือท�าอะไรเกินเลยครูอาจารย์	เนื่องจาก
ผู้แต่งคัดลอกเน้ือหามาจากพระพุทธโฆษาจารย ์

จะบอกว่าถอดข้อความมาแบบศัพท์ต่อศัพท์ก็
เป็นได้	 แต่เหตุใด	 กลับชูสามเณรนิโครธขึ้นก่อน 

พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ	และพรรณนาเนื้อหา
ให้เห็นว่าพระเจ้าอโศกมหาราชทรงเลื่อมใส
พระพุทธศาสนาเพราะสามเณรรูปนี้เอง

	 น่าแปลกไม่น้อย	!!!.
	 ผู้เขยีนคิดเอาเองว่า	น่าจะเป็นการเขยีนชืน่ชม 

พระเจ้าอโศกมหาราช	 ประวัติศาสตร์บอกเราว่า 
กษัตริย์พระองค์น้ีทรงประพฤติโหดร้ายมาก่อน 

ครองราชย์	 เรียกว่าสังหารพระประยูรญาติแบบ 

ล้างโคตร	 เฉพาะคนหลบหนีเท่าน้ันจึงรอดชีวิต 

ว่ากันว่า	เหลือเพียงคนเดียว	ที่ทรงประทานชีวิต 

คือพระอนุชา	นามว่า	ติสสะ	แต่ภายหลังกอ็อกบวช 

เสีย	ไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุใด	สันนิษฐานว่า
อาจเกรงพระราชอาญาของพระเชษฐา	เพราะไม่
ทราบว่าวันใดอารมณ์เดิมจะหวนกลับมาอีกคร้ัง	
การออกบวชจึงถือว่าเป็นช่องทางดีที่สุด
	 ส่วนสามเณรนิโครธน้ัน	 เป็นพระโอรสของ
พระอนุชาพระองค์หน่ึงของพระเจ้าอโศก	ว่ากันว่า 
สามารถหลบหนีราชภัยความโหดร้ายของพระเจ้า 
อโศกได้	เพราะอาศัยพวกคนจัณฑาลช่วยปิดข่าว 
พอโตขึน้หน่อย	ก็ออกบวชเป็นสามเณร	และบรรลุ 

พระอรหันต์	วันทีพ่บกบัพระเจ้าอโศกน้ัน	สามเณร 
นิโครธก�าลังเดินทางกลับไปยังอาราม	จังหวะนั้น 

พระเจ้าอโศกประทับอยู ่บนพระราชวัง	 ทอด 

พระเนตรเห็นพอดี	 ทรงเห็นกริยาท่าทางส�ารวม 

เกินเด็ก	 จึงรับส่ังให้มหาดเล็กไปนิมนต์	 ครั้นได้ 
สนทนา	 พร้อมฟังการแสดงอัปปมาทวรรคอย่าง 
ฉาดฉานจากนิโครธสามเณรแล้ว	 ก็ทรงเล่ือมใส
พร้อมปวารณาทุกสิ่งอย่าง
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	 ตรงน้ีเองที่บอกว่า	 ผู ้แต่งคัมภีร์มหาวงศ์
ต้องการชื่นชมพระเจ้าอโศกมหาราช	 จะเห็นได้
ว่าแม้พระเจ้าอโศกจะสังหารพระประยูรญาติจน
เกือบหมดสิ้น	 แต่ครั้นเห็นว่าใครหันหน้าเข้าพ่ึง
พระพุทธศาสนา	ก็พร้อมให้อภัย	 ไม่ท�าร้าย	แล้ว 
หันมารักษาคุ้มครองแทน

	 ประเด็นนี้	คัมภีร์ต้องการชี้บอกว่า	พระองค์
ทรงให้ความส�าคัญพระพุทธศาสนา
	 ส่วนสามเณรนิโครธเลือกแสดงอัปปมาท 

วรรค	ก็ถอืว่าถกูกาลเทศะอันเหมาะ	เพราะสมัยน้ัน 

พระเจ้าอโศกก�าลังบ้าอ�านาจเหมือนปีศาจกระหาย 

เลือด	 เพราะต้องการขยายดินแดนให้จรดทวีป 

ทั้งสี่	 เพื่อด�าเนินตามความเชื่อเรื่องจักรพรรดิราช	
แต่คร้ันฟังอัปปมาทวรรคของสามเณรนิโครธแล้ว
ความคิดกเ็ปล่ียนจากซาตานเป็นกษตัริย์ทรงธรรม
หันมาสนใจใฝ่ศาสนานับแต่นั้นมา

	 วิเคราะห์เท่านี้ก่อน	 ประเดี๋ยวจะยาวไปไกล	
หาทางจบยาก
	 อีกประเด็นหน่ึงเห็นควรน�ามาวิเคราะห์
คือเร่ืองตระกูลหรือ	 Clan	 สมัยน้ันค่านิยมเร่ือง
ชาติตระกูลหรือวรรณะยังเข้มแข็ง	 หาได้ผ่อนลง
เหมือนคนสมัยปัจจุบันคิดกันไม่	 คนจากตระกูล
สูง		ยังเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนชั้นล่าง	ให้เข้าไปอยู่
ในบริวารเฉกสมัยพุทธกาล	แม้จะมสีถาบันกษัตริย์
เข้ามาเบียดแทรกอ�านาจก็จริง	แต่ก็หาได้ควบคุม
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่
								ตระกูลโมคคัลลีบุตรนั้น	ถือว่าเป็นตระกูล
ใหญ่	ทรงอิทธิพลไม่น้อย	หากเราอ่านประวัติ	จะ
เห็นว่า	กว่าโมคคัลลีบตุรติสสกมุารจะออกบวชได้ 

ก็ต้องใช้เวลาเป็นสิบปี	 และผ่านการวางแผนมา
เป็นอย่างดี	โดยพระเถราจารย์ระดับพระอรหันต์

หลายรูป	 เพราะเช่ือมั่นว่า	 ตระกูลน้ีสามารถค�้า
ยันให้พระเถระประกอบศาสนกิจได้ส�าเร็จตาม
เจตนาประสงค์

	 ไม่เชื่อลองกลับไปอ่านทวนอีกสองสามรอบ
	 คัมภีร์สองเล่มดังกล่าวถือว่า	 เป็นหลักฐาน
ด้ังเดิม	ส่วนเล่มอ่ืนทีแ่ต่งขึน้ภายหลัง	ล้วนคัดลอก
เน้ือความไปจากคัมภีร์ทั้งสองเล่มน้ี	 จะอ่านเอา
ความพอได้	 แต่หากเป็นข้อมูลของจริงก็ควรอ้าง
คัมภีร์สมนัตปาสาทกิาและคัมภีร์มหาวงศ์	น�า้หนัก
และความน่าเชื่อถือย่อมเป็นที่ยอมรับมากกว่า

	 ช้าอยู่ไย	อ่านเลย	!!!	เข้าใจอย่างไร	ค่อยมาว่า
กันอีกที
	 ส่ิงที่ขาดหายไปคือ	 ประวัติของพระเถระ 

ไม่ปรากฏเหน็อภนิิหารเลย	เช่นน้ีแล้ว	นักค�านวณ
เชิงตัวเลข	คงไม่สนใจกันเท่าไหร่นัก	

(อ่านต่อฉบับหน้า)
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๑.	 อันพระธรรม	–	วินัย		ไตรปิฎก		 มรดก	ตกทอดมา		สู่ทายาท
	 พระศาสดา	มอบไว้ให้	ไม่ประมาท	 เพื่อรื้อชาติ	ถอนภพ	จบอาลัย

๒.	 ไตรสิกขา	มีไว้	ให้ฝึกฝน		 	 อบรมตน	จนพิชิต	จิตผ่องใส
	 ควรร�่าเรียน	เพียรปฏิบัติ	ฝึกหัดไป	 อย่าร�่าไร	เฉื่อยชา	จะพาวน

๓.	 การศึกษา	สามอย่าง	ท่านวางไว้	 จงใส่ใจ	น�าพา	อย่าสับสน
	 จับงูพิษ	ข้างหาง	วางวายชนม์	 	 เพื่อลาภผล	สักการะ	ช�านะกัน

๔.	 นี้เรียกว่า	อลคัท – ทูปมา	 	 พระสัตถา	ทรงต�าหนิ		แลเดียดฉันท์
	 นอนหลับเสีย	ดีกว่า	อย่าชวนกัน	 ไม่สร้างสรรค์	จรรโลง	ให้โล่งใจ

๕.	 นิสสระ - ณัตถะ	ปริยัติ		 	 เพื่อฝึกหัด	ดัดจิต	กล่อมนิสัย
	 ละโลโภ	โทโส	โมโหไกล		 	 ศึกษาไว้	ใช้ออก	จากวัฏฏา

๖.	 การเล่าเรียน	ของพระ	อรหันต์		 ผู้บากบั่น	จบงาน	การศึกษา
	 เรียกภัณฑา - คาริกะ	อุปมา	 	 เพื่อรักษา	แบบวงศ์	ผู้ตรงดี

๗.	 พระวินัย	พระสูตร	อภิธรรม	 	 เป็นความงาม	สามอย่าง	สว่างศรี
	 อธิศีล	อธิจิต	ปัญญาวี	 	 	 อย่ารอรี	รีบเร่ง	เพ่งฌานกัน

๘.	 สมถะ	อารัมมณู – ปนิชฌาน	 	 เพื่อล้างผลาญ	นิวรณ์	ผู้กางกั้น
	 วิปัสสนา	ลักขณู – ปนิชฌาน		 เพื่อระราน	วิปลาส	ให้ปราศไป

๙.	 ผู้ไร้ฌาน	ย่อมไม่มี	ซึ่งปัญญา	 	 ขาดปัญญา	จะมีฌาน	หาได้ไม่
	 ฌานปัญญา	ย่อมมี	แก่ผู้ใด	 	 ผู้นั้นไซร้	อยู่ใกล้	พระนิพพาน	ฯ

การศึกษาพระไตรปิฎก ๓ อย่าง

อญฺญฺตโร	ภิกฺขุ



v วิสัชนาธรรม : พระไตรปิฎก
 มรดกจากพระพุทธเจ้า
v ธรรมปริทัศน์ : รู้จักบ้านของตัว
 เท่ียวท่ัวพระไตรปิฎก (๑)
v ชวนอ่านพระสูตร : 
 ไม่ต้องกังวล
v ปัญญาปริทัศน์ :  ตุวฏกปฏิปทา 
 ภควตาปาติโมกข์

v ชวนรู้ : 
 พระธัมมเจดีย์
v โยมถาม พระตอบ :
 ตามพระป่ามาเรียนธรรม
v ในประสบการณ์ :
 พระไตรปิฎกกับอุบาสกคนหน่ึง
v มองเทศ - มองไทย :
 พระติสสเถระ (๑)


