ไตรปิฎก
มรดกชาวพุทธ
พระวินัย
บัญญัติห้าม ตามความผิด
พระสูตร-กิจ
อนุเคราะห์ ตามเหมาะสม
พระอภิธรรม
จำาแนกสิ้น ทุกสิ่งปม
ฝึกฝนบ่ม
ครบปิฎก แจ้ง-จบเอยฯ
ปปัญจา

เปิดเล่ม
วารสารโพธิยาลัย ฉบับเดือนมิถุนายน เล่มนี้เป็น
ฉบับ “รู้จักบ้านของตัว เที่ยวทั่วพระไตรปิฎก” ซึ่งเป็น
ชื่อหนังสือของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ป.อ. ปยุตฺโต) ที่แสดงแก่คณะสงฆ์และญาติโยมวัดญาณเวศกวัน ค�่ำวันปาติโมกข์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ต่อมา
คณะผู้จัดท�ำได้น�ำไปถอดเทป และส่งไปถวายให้ท่าน
ตรวจทาน เมือ่ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ตรวจทานเสร็จแล้ว
ทางวัดญาณเวศกวัน ได้น�ำไปตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ
เพื่อการเผยแพร่เป็นธรรมทาน
นิตยสาร “สารคดี” ฉบับ ๔๐๑ ประจ�ำเดือนกรกฎาคม
๒๕๖๑ ได้จัดท�ำฉบับ “พระไตรปิฎก” ในลักษณะสารคดี
ให้ความรูเ้ กีย่ วกับพระไตรปิฎก นับเป็นการให้ความส�ำคัญ
แก่ พ ระธรรมค� ำ สอนของพระพุ ท ธศาสนา ที่ เ ก็ บ ไว้ ใ น
พระไตรปิฎก ซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
กล่าวว่า เมื่อเราอยู่ในโลกของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ พุทธบริษทั ทัง้ สี่ พระไตรปิฎกจึงเปรียบเสมือนบ้าน
ของเรา เราควรทีจ่ ะรูจ้ กั บ้านของเราอย่างเข้าใจ และอาศัย
อยู่ในบ้านของเราอย่างรอบรู้ เพื่อจะได้รับประโยชน์จาก
การอยู่อาศัยในบ้านได้อย่างเต็มที่
เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้เมตตาอธิบายขยายความให้
เห็นว่า พระไตรปิฎก ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ พระวินัย
พระสูตร และพระอภิธรรม แต่ละส่วนประกอบด้วยกี่เล่ม
แต่ละเล่มมีเนื้อหาอะไรบ้าง จึงถือได้ว่า เป็นหนังสือที่ช่วย
ให้เข้าถึงเนื้อหาในพระไตรปิฎกอย่างคร่าวๆ ท�ำให้ผู้สนใจ
สามารถเลือกอ่านในสิ่งที่ต้องการทราบไปตามล�ำดับ
ด้วยเหตุนี้วารสารโพธิยาลัย จึงจัดท�ำฉบับ รู้จักบ้าน
ของตัวฯ ขึ้นมา โดยมีเนื้อหาที่แตกต่างไปจากนิตยสาร
สารคดี เป็นการเจาะลึกในลักษณะที่เน้นสาระทางธรรม
เป็นหลัก เช่น อ่านพระไตรปิฎกแล้วจะได้อะไร โดยมี
ผู้ให้ค�ำตอบเป็นทั้งพระภิกษุสงฆ์ ในคอลัมน์ วิสัชนาธรรม
กับท่านอาจารย์พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร และมี
ทั้งอุบาสกที่อ่านพระไตรปิฎกต่อเนื่องเสมอมาหลายสิบปี
และได้ประโยชน์จากการอ่านนัน้ แล้วน�ำมาประยุกต์ใช้กบั
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ชีวิตและงานของท่าน อ่านเรื่องนี้ได้จาก พระไตรปิฎก
กับอุบาสกคนหนึ่ง เจ้าของค�ำบอกเล่านั้นคือ อาจารย์ธนู
มาลากุล ณ อยุธยา ศิลปินอิสระผู้มีความสุขที่สุดท่านหนึ่ง
จากการได้อ่านพระไตรปิฎกและการปฏิบัติธรรมในชีวิต
ประจ�ำวัน
บทความในเล่มนี้ล้วนมีความเข้มข้น หนักแน่นด้วย
เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชน ชนิดที่หา
อ่านที่ไหนไม่ได้ นอกจาก วิสัชนาธรรม ของท่านอาจารย์
พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ทีย่ อดเยีย่ ม แจ่มแจ้ง และ
คอลัมน์ ในประสบการณ์ ของอาจารย์ธนู มาลากุลฯ แล้ว
เราขอแนะน�ำบทความ ตามพระป่ามาเรียนธรรม ของ
ท่านธีรปัญโญ ซึ่งได้ตอบปัญหาหลากหลายที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการบวชของนายแพทย์หนุ่ม
เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ ทีม่ อี นาคตรุง่ โรจน์รออยู่ และเหตุผล
ทีท่ า่ นตัดสินใจเลือกมาเรียนธรรมทีส่ ำ� นักเรียนวัดจากแดง
เป็นระยะเวลานานหลายปีแล้ว อ่านจบแล้วทุกท่านจะรูส้ กึ
มีก�ำลังใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมมากขึ้น
เริ่มแล้วฉบับนี้ เรื่องชุด ของ วิเทศทัยย์ ตอนใหม่
ล่าสุด ได้แก่ พระติสสเถระ หรือ พระโมคคัลลีบุตรติสสะ
พระอาจารย์ของพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งในสมัยนั้น
มีอลัชชี (ผู้ไม่มียางอาย) เข้ามาปลอมบวชในพระพุทธ
ศาสนาเป็นจ�ำนวนมาก เพื่อแสวงหาลาภสักการะ ซึ่ง
พระเจ้าอโศกมีพระราชประสงค์จะก�ำจัดอลัชชีเหล่านั้น
จึงโปรดให้พระอาจารย์ของท่านตรวจสอบความรู้ในพระ
ธรรมวินัยของพระ ปรากฏว่าจับพระที่สอบไม่ผ่าน สึกได้
ถึงหกหมื่นรูป เป็นเหตุให้ท่านและพระเจ้าอโศกมหาราช
ถูกกล่าวหาว่าใจแคบ และโหดร้ายมาก แต่ถ้าไม่ท�ำเช่นนี้
พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทอาจจะผิดเพี้ยนไปไม่เหมือน
เดิมในครั้งพุทธกาลก็เป็นได้
นอกจากพระโมคคัลลีบุตรติสสะจะมีชื่อเสียงทาง
ด้านบู๊ จากการปราบอลัชชีแล้ว ท่านยังมีชื่อเสียงทาง
ด้านบุน๋ อีกด้วย จากผลงานการจัดการสังคายนาพระธรรม
วินยั ครัง้ ที่ ๓ โดยท่านเป็นองค์ประธาน และพระเจ้าอโศก
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มหาราชเป็ น องค์ อุ ป ถั ม ภ์ ท� ำ ให้ พ ระ
ธรรมวินัยมีความบริสุทธิ์ จากนั้นไม่นาน
พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งพระสมณทูตไปประกาศศาสนา ๙ สาย รวมถึงดิน
แดนสุวรรณภูมิ ท�ำให้ประเทศไทยของเรา
ได้รับอานิสงส์จากผลงานนี้ของท่านด้วย
จึ ง กล่ า วได้ ว ่ า ทั้ ง พระโมคคั ล ลี บุ ต รติ ส สะและพระเจ้ า อโศกมหาราช
มี คุ ณู ป การอั น ยิ่ ง ใหญ่ ต ่ อ ความเป็ น
พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบดั้งเดิม ของ
พระบรมศาสดาของเรา และเรือ่ งราวของ
พระโมคคั ลลี บุ ต รติ สสะนั้น จึงมีความ
โลดโผนสนุกสนานน่าสนใจเป็นอันมาก
อย่าได้พลาดแม้แต่ตอนเดียว
โพธิยาลัยฉบับนี้ เป็นฉบับขึน้ ต้นปีที่ ๔
ต้องขออภัยท่านผู้อ่านหลายท่านที่แสดง
ความคิดเห็นมาว่า วารสารออกช้า ไม่ตรง
กั บ เดื อ นต่ า งๆ ซึ่ ง คณะผู ้ จั ด ท� ำ ได้ เ คย
เรียนให้ทราบแล้วว่า คณะผู้จัดท�ำเป็น
อาสาสมัครทั้งสิ้น ท�ำงานนี้ด้วยใจมุ่งมั่น
ในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา สรรหา
บทความดีๆ มาน�ำเสนอให้เป็นสมบัตขิ อง
แผ่นดิน คณะผู้จัดท�ำแต่ละท่าน มีภาระ
หน้าที่ประจ�ำท�ำอย่างหนาแน่น บางท่าน
มีงานประจ�ำที่ต้องรับผิดชอบ โดยสละ
เวลาที่พอมี มาช่วยกันจัดท�ำวารสารนี้
อย่างตัง้ ใจ ค่อยๆ ท�ำไปให้ดที สี่ ดุ จึงท�ำให้
วารสารแต่ละเล่ม กว่าจะส�ำเร็จออกมาได้
ต้องใช้เวลานานกว่าปกติ ท�ำให้ออกช้าไป
บ้าง จึงเรียนมาเพือ่ ทราบอีกครัง้ หนึง่ และ
ขอยืนยันว่า ถึงแม้จะออกช้า แต่ก็เต็ม
ไปด้วยคุณภาพทั้งเนื้อหาและการจัดท�ำ
ซึ่งท่านจะทราบด้วยตนเอง หากได้อ่าน
วารสารโพธิยาลัยทุกฉบับตั้งแต่หน้าแรก
จนหน้าสุดท้าย
คณะผู้จัดท�ำ

ประธานที่ปรึกษา
พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก
อัคคมหาบัณฑิต
บรรณาธิการอํานวยการ
พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
บรรณาธิการบริหาร
พนิตา อังจันทรเพ็ญ
panitaang@gmail.com
รองบรรณาธิการ
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
Acharak7153@gmail.com
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
พันธุ์รพี นพรัมภา
Punrapee@gmail.com
ประสานงาน
พระครูประคุณสรกิจ
(พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท)
pk.krun21@gmail.com
กองบรรณาธิการ
คณะสงฆ์วัดจากแดง
สำ�นักงาน : วัดจากแดง
๑๖ หมู่ ๖ ถ.เพชรหึงษ์ ซ.เพชรหึงษ์ ๑๐
ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
โทรศัพท์. ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
พิมพ์ครั้งที่ ๑ : มิถุนายน ๒๕๖๑
จำ�นวน 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
อุปถัมภอุปกรณคอมพิวเตอร
โดยคุณพัชรพิมล ยังประภากร
ประธานกรรมการ ‘สุวิมล’
จัดพิมพ์โดย
สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
โทร. ๐๒ ๙๐๓ ๘๒๕๗-๙

สารบั ญ
a วิสัชนาธรรม :
พระไตรปิฎก มรดกจากพระพุทธเจ้า
พอจ.มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร.................๓
a ธรรมปริทัศน์ :
รู้จักบ้านของตัว เที่ยวทั่วพระไตรปิฎก (๑)
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโฺ ต)....๑๓
a ชวนอ่านพระสูตร : ไม่ต้องกังวล
พระอาจารย์ชยสาโร..................................๒๓
a ปัญญาปริทัศน์ : ตฺุวฏกปฏิปทา
ธีรปัญโญ...................................................๒๖
a ชวนรู้ : พระธัมมเจดีย์
ธัมมปูชโกภิกขุ.............................................๔๒
a โยมถาม พระตอบ : ตามพระป่ามาเรียนธรรม
ธีรปัญโญ...................................................๔๕
a ในประสบการณ์ :
พระไตรปิฎกกับอุบาสกคนหนึ่ง
อ. ธนู มาลากุล ณ อยุธยา...........................๕๑
a มองเทศ - มองไทย : พระติสสเถระ (๑)
วิเทศทัยย์..................................................๖๐
หากท่านผู้อ่านมีความประสงค์จะติดต่อ
กองบรรณาธิการวารสารโพธิยาลัย หรือต้องการ
แสดงความเห็น ติชม หรือให้คำ� แนะน�ำใดๆ กรุณา
ติดต่อได้ที่อีเมล pk.krun21@gmail.com
(พระครู ประคุ ณ สรกิ จ หรื อ พระมหาการุ ณ ย์
กุสลนนฺโท) ขอขอบคุณทุกความคิดเห็น
วารสารโพธิยาลัย
จั ด พิ ม พ์ ด ้ ว ยปั จ จั ย
บริจาคของท่านผู้มีจิต
ศรัทธา แจกเป็นธรรมทาน
และบริจาคไปตามห้อง
สมุดต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทางปัญญา
อย่างกว้างขวางแก่ทา่ น
ผู้ใฝ่ธรรมต่อไป
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วิสัชนาธรรม
พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

พระไตรปิฎก
มรดกจาก
พระพุทธเจ้า

ปุจฉา : พระไตรปิฎกมีความสําคัญอย่างไรเจ้าคะ
วิสชั นา : นอกจาก เป็นแหล่งรวบรวมค�ำสอนแล้ว
พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ดูก่อนอานนท์ ธรรมก็ดี
วินัยก็ดี ที่เราตถาคตตรัสไว้แล้ว จะเป็นศาสดา
แทนตถาคต หลังจากตถาคตปรินพิ พานแล้ว พระ
ธรรมคือพระสูตรกับพระอภิธรรม วินัยก็คือพระ
วินัย เพราะฉะนั้น พระไตรปิฎกจึงเป็นตัวแทน
ของพระพุทธองค์
ปุจฉา : ในสมัยพุทธกาล บรรยากาศการศึกษา
เป็นอย่างไร
วิสชั นา : สมัยนัน้ ไม่เรียกว่าพระไตรปิฎก เรียกว่า
ธรรมะ หมวดนิกายต่างๆ ช่วงแรกๆ พระพุทธองค์
ก็เทศน์ หลังจากนั้นพระสารีบุตรก็ได้รวบรวม จัด
หมวดหมู่พระธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสแล้ว ด้วย

รูปแบบของพระสูตร เรียกว่า “สังคีติสูตร” คือ
พระสูตรในรูปแบบการสังคายนา ที่รวบรวมพระ
ธรรมวินัยของพระพุทธองค์ จัดเป็นหมวดหมู่
อย่างนี้ๆ พระที่บวชเข้ามาในภายหลังก็ให้ศึกษา
แนวนี้ เป็ น การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ เพื่ อ ที่ จ ะพ้ น
จากนิสสัย
คือช่วงแรกพระบวชมาไม่นานก็บรรลุ แต่หลัง
จากนั้นสิกขาบทมีมากขึ้น การล่วงละเมิดมีมาก
ขึ้น แต่ก็ไม่ได้บรรลุ ก็มีภาคบังคับคือให้เรียน
ภาคปริยัติกับปฏิบัติควบคู่กัน โดยที่การเรียน
ปริยัติกับปฏิบัติ สิ่งแรกเลยคือเรียนเพื่อพ้นจาก
นิสสัย นิสสัย แปลว่า ถือค�ำสอนจากครูบาอาจารย์
เป็ น ที่ พึ่ ง นิ ส สยาจารย์ คื อ ต้ อ งอาศั ย ครู บ า
อาจารย์ขมวดเข้ามา ต้องอาศัยอะไรบ้าง เช่น
อาศัยปริยัติ ในส่วนของภิกขุปาติโมกข์ ภิกขุนีปาติโมกข์ ส่วนที่ ๒ คือข้อวัตรต่างๆ เช่น ขันธกวัตร มหาวัตร เสขิยวัตร ข้อต่อมาก็คือ การท�ำ
สังฆกรรมต้องสวดบาลี สวดกรรมวาจาภาษาบาลี
เป็น ข้อต่อมาก็คอื สมถะ - วิปสั สนากรรมฐาน ต้อง
รู้พอที่จะปฏิบัติด้วยตนเองได้
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ข้อต่อมาพระสูตรสี่ภาณวาระ (หยุดพักสวด
๑ ครั้ง = ๑ ภาณวาระ) ตอนนี้ของไทยก็เอามา
ท�ำเป็นบทสวดมนต์ฉบับหลวง ๒๙ สูตร ชื่อพระ
สูตรสี่ภาณวาระ เรียนรู้พระสูตรเหล่านี้ เพื่อที่จะ
ปกป้องตนเอง และเพื่อที่จะอนุเคราะห์ญาติโยม
นั่นก็คือปริยัติกับปฏิบัติที่พระเณรต้องเรียนรู้
และสุดท้าย พรรษาครบ ๕ พ้นนิสสัยได้
นั่นคือบรรลุนิติภาวะของความเป็นพระ คือให้
ปริยัติกับปฏิบัติควบคู่กันไป คือวางแผนตั้งแต่อยู่
ในโบสถ์ ให้เรียนอนุศาสน์ ๘ อย่าง ก็คือการ
ใช้ชีวิตของพระ ต้องอาศัย ปัจจัย ๔ คือ จีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ เภสัช สิ่งเหล่านี้จะได้จาก
ทีไ่ หน และ ปาราชิก ๔ ข้อ คือ ห้ามฆ่ามนุษย์ ห้าม
ลักทรัพย์ ห้ามอวดอุตตริมนุสสธรรม ห้ามเสพ
เมถุน เรียนรูต้ งั้ แต่อยูใ่ นโบสถ์ พร้อมกับกรรมฐาน
๕ คือ ตจปัญจกกรรมฐาน ได้แก่ เกสา (ผม) โลมา
(ขน) นขา (เล็บ) ทันตา (ฟัน) ตโจ (หนัง) เป็นต้น

ปุจฉา : อธิบายย่อๆ มีอะไรบ้างเจ้าคะ
วิสัชนา : ก่อนที่จะไปสั่งสอนภิกษุณีได้ ดูแลตัว
เองได้หรือยัง ต้องเรียนภิกขุปาติโมกข์ ภิกขุนีปาติโมกข์ ต้องรู้ขันธกวัตร มหาวัตร เสขิยวัตร
ต้องสวดกรรมวาจาเป็น ต้องรูท้ งั้ สมถะ - วิปสั สนา
กรรมฐาน ทรงจ�ำพระสูตรสี่ภาณวาระ และข้อ
สุดท้าย พรรษาครบ ๕ นั้นคือ ดูแลตัวเองได้แล้ว

ปุจฉา : หากจะมาเป็นครูบาอาจารย์ จะต้อง
เรียนอย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา : หลักสูตรที่ ๒ เป็นอาจารย์สอนคนอื่น
ต้องเรียนมากกว่านี้ เรียนร้พู ระไตรปิฎกครบระบบ
คือ เรียนรู้พระสูตร พระวินัย พระอภิธรรม โดย
เฉพาะเน้นพระวินัยปิฎก อรรถกถาของพระวินัย
ปิฎกทั้งหมด และในส่วนของพระสูตร ๓ นิกาย
และในส่ ว นของพระอภิ ธ รรม ก็ มี ธั ม มสั ง คณี
และวิภังค์ เป็นต้น ต้องมีความรู้เหล่านี้ จึงจะเป็น
อาจารย์สอนคนอื่นได้ ถ้าไม่มีองค์ความรู้เหล่านี้
ปุจฉา : ตัง้ แต่บวชก็ให้เรียนเรือ่ งพวกนีก้ อ่ นเลย ไม่อนุญาตให้เป็นอาจารย์ของผู้อื่น
ใช่ไหมเจ้าคะ
สรุปคือ หลักสูตรที่ ๑ ดูแลตัวเองได้ หลักสูตร
วิสัชนา : ใช่ เจริญพร หลักสูตรที่ ๑ เรียนพร้อม ที่ ๒ เป็นอาจารย์สอนผู้อื่นได้ หลักสูตรที่ ๓ เป็น
กันทั้งปริยัติ - ปฏิบัติ เรียนตั้งแต่บวชพร้อมกัน อุปัชฌาย์ได้
เลย ปริยัติก็คือ อนุศาสน์ ๘ อย่าง และก็ปฏิบัติ
คือส่วนของกรรมฐาน ได้แก่ ตจปัญจกกรรมฐาน ปุจฉา : เป็นอุปชั ฌาย์นี่ ยิง่ ยากเข้าไปอีก ใช่ไหม
ออกจากโบสถ์แล้ว ให้ไปเรียนวินยั ต่อ เรียนสังฆา- เจ้าคะ
ทิเสส เป็นต้น จนจบ แล้วในส่วนของปฏิบัติ ก็ไป วิสัชนา : ใช่ เจริญพร หลักสูตรที่ ๒ (เป็นครูบา
เรียนกรรมฐานหมวดอืน่ อีก ๕ หมวดจนจบอาการ อาจารย์) บังคับอายุพรรษาด้วย อย่างต�่ำต้อง ๑๐
๓๒ พอจบอาการ ๓๒ แล้ว ก็เรียนนามกรรมฐาน พรรษาขึ้นไป พอถึง หลักสูตรที่ ๓ เป็นอุปัชฌาย์
ที่ตรัสว่า ต้องเรียนอย่างนี้ ต้องศึกษาอย่างนี้ วินยั ปิฎกต้องเรียนทัง้ หมด แล้วพระสูตรต้องเรียน
ต้องท�ำอย่างนี้ มีแสดงอยู่ในวินัยปิฎก ในหมวด หลายนิ ก าย พระอภิ ธ รรมก็ ต ้ อ งเรี ย นจนครบ
โอวาทวรรค ข้อที่ ๓ ที่เกี่ยวกับ ภิกขุโนวาทก- ทั้งหมด ต้องมีองค์ความรู้เหล่านี้ครบ และต้องมี
สิกขาบท สิกขาบทที่บอกคุณสมบัติของพระที่จะ พรรษาครบ ๒๐ พรรษา จึงจะเป็นอุปัชฌาย์บวช
กุลบุตรได้ ให้โอวาทภิกษุณีได้ ในพระไตรปิฎก
ไปอบรมสั่งสอนภิกษุณีได้
ได้ตราไว้ชัดเจน

๓๗

ปุจฉา : ท่านให้ความส�ำคัญกับพระวินยั มากเลย
พระวินัยนี้ท่านสื่อถึงอะไรเจ้าคะ
วิสัชนา : พระวินัยจะเป็นการจัดการ “วีติกกมกิเลส” กิเลสทีจ่ ะไปล่วงละเมิดผูอ้ นื่ ไปจาบจ้วง
ผู้อื่น ฉะนั้น ถ้ามีวินัยแล้ว จะไม่ล่วงละเมิด
ผู้อื่น สิ่งแรกคือ ความน่าเลื่อมใส ยังผู้ไม่เลื่อมใส
ให้เลือ่ มใส ยังผูเ้ ลือ่ มใสแล้ว ให้เลือ่ มใสยิง่ ๆ ขึน้ ไป
พระพุทธองค์ตรัสว่า เมื่อพระวินัยยังมีอยู่ พระ
ศาสนาก็ยงั อยู่ ชือ่ ว่าวินยั เป็นอายุของพระศาสนา
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ตรวจดูวา่ ศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์กอ่ นๆ องค์
ไหนตัง้ อยูไ่ ด้นาน องค์ไหนตัง้ อยูไ่ ม่ได้นาน พอเข้า
ฌานไปดูแล้ว เห็นศาสนาของพระพุทธเจ้าบาง
พระองค์ ตัง้ อยูแ่ ค่ Generation* เดียว บางพระองค์
ก็สอง สาม บางพระองค์กห็ ลาย Generation พอ
เห็นอย่างนัน้ แล้ว ก็รบี ไปทูลพระพุทธองค์ “ข้าแต่
พระองค์ผเู้ จริญ ขอให้พระองค์ทรงรีบบัญญัตพิ ระ
วินัย รีบรวบรวมพระธรรมวินัยเถิดพระเจ้าข้า”
(ตอนนั้นวินัยยังไม่ได้บัญญัติ)
พระพุทธองค์ตรัสว่า “สารีบตุ ร เหตุยงั ไม่เกิด
วินัยยังไม่บัญญัติ” ต่อมา หลังจากมีเหตุเกิดแล้ว
การบัญญัติพระวินัยก็เกิดขึ้น มีการบัญญัติวินัย
สิกขาบทนั้นสิกขาบทนี้แล้ว และพระสูตรก็มีพอ
สมควรแล้ว หลังจากนัน้ พระสารีบตุ รก็ได้รวบรวม
โดยใช้หลักการที่รวบรวมให้พระสาวกรูปอื่นดู
เป็นแบบอย่าง คือพระสารีบุตรแสดงพระสูตรชื่อ
“สังคีติสูตร” คือเอาพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัส
มารวมเป็นระบบ สังคายนา เป็นหมวดเป็นหมู่

ปุจฉา : คือศีลใช่ไหมเจ้าคะ พระอาจารย์
วิสัชนา : ใช่ เจริญพร ถ้ารักษาศีลเป็น คนที่ยังไม่
เลื่อมใสก็จะเลื่อมใส คนที่เลื่อมใสแล้วจะเลื่อมใส
ยิ่งๆ ขึ้นไป เป็นวินัยปิฎก ส�ำหรับผู้รักษาศีลเอง
วีติกกมกิเลส กิเลสที่จะก้าวล่วงละเมิดผู้อื่น
ข่มไว้ได้ด้วย “วินัยหรือศีล” ผู้พบเห็นก็จะเกิด
ความศรัทธาเลื่อมใส ก็เหมือนทางโลก สิ่งแรกคือ
ต้องละลายพฤติกรรม พฤติกรรมผิดยังมีอยู่ ต้อง
ละลายพฤติกรรมก่อน ก่อนที่จะให้ยาอะไรเข้าไป
การละลายพฤติกรรมในพระพุทธศาสนา ก็คือ ปุจฉา : “สังคีติสูตร” นี้เป็นต้นแบบของการ
สังคายนาเลย ใช่ไหมเจ้าคะ
เบญจศีลนี่แหละ
วิสัชนา : เจริญพร ต้นแบบการสังคายนา มาจาก
ปุจฉา : สาธุเจ้าค่ะ ทีม่ าของการเกิดพระไตรปิฎก สังคีติสูตร ทสุตตรสูตร เป็นพระสูตรที่ท่านพระ
มีเหตุมาอย่างไรเจ้าคะ
สารีบุตร รวบรวมค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็น
วิสัชนา : มีครั้งหนึ่ง พระสารีบุตรได้ไปกราบ หมวดหมู่ ให้ง่ายต่อการศึกษาจดจ�ำ
พระพุทธเจ้า เพราะในขณะทีท่ า่ นเข้าฌาน และได้
ปุจฉา : พระสารีบุตรท่านสมเป็นพระธรรม
เสนาบดีเจ้าค่ะ แล้วตอนที่ยังไม่มีพระไตรปิฎก
ท่านคงสวดสาธยายกัน เพราะเหตุใดสมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย์จงึ สรุปว่า สมัยก่อนทีม่ กี ารทรง
จ�ำด้วยการสาธยาย มีความถูกต้องแม่นย�ำกว่า
ยุคหลังที่มีการบันทึกลายลักษณ์อักษร เจ้าคะ
วิสชั นา : สมัยก่อน การทรงจ�ำมีความแม่นย�ำกว่า
เพราะท่านมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ สมัยก่อน
*Generation ชั่วอายุคน, รุ่น
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ท่านฟังแบบตั้งอกตั้งใจ ฟังแบบทะลุทะลวง ไม่
ต้องพึง่ อุปกรณ์ ฟังแล้วให้เข้าใจ ให้จำ� ได้ แล้วเอา
มาทวนบ่อยๆ ไม่ให้ลมื เมือ่ มีการฟังให้เข้าใจ จ�ำได้
แล้วก็มาทวนอยู่บ่อยๆ เรียกว่า สวดสาธยาย
สมัยก่อน ท่านจะสอนหนังสือกันด้วยปาก ฟัง
โดยไม่ได้เขียนลงกระดาน ฟังเสร็จแล้วเข้าใจ แล้ว
สวดสาธยายกลับไปกลับมา เรียกว่า “ต่อหนังสือ”
ครูบาอาจารย์จะพูดให้ฟัง ลูกศิษย์ก็จ�ำ ว่าตาม
แล้วก็ท่อง แล้วก็มาทวน ทุกเช้าทุกเย็น แล้ว
ครูบาอาจารย์กจ็ ะมาต่อ (สอนต่อ) แล้วก็จำ� ไว้ทลี ะ
ประโยค แล้วก็ทบทวนบ่อยๆ ไม่ให้ลืม
ยุคแรกสมัยแรก พระอริยะหรือพระอรหันต์
มี เ ยอะ สติ สั ม ปชั ญ ญะสมบู ร ณ์ เพราะฉะนั้ น
เมื่อฟังเข้าใจ จ�ำได้ ไม่ลืม องค์ที่มีความจ�ำเป็น
เลิศ ไม่ลืมเลย ในช่วงแรกๆ คือ พระอานนท์ กับ
หมอชีวก ๒ ท่านนี้ ท�ำบุญแล้วปรารถนาว่า “ขอ
ให้ข้าพเจ้าจงมีความทรงจ�ำเป็นเลิศ” หลังจาก
ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ปริ นิ พ พานไปแล้ ว ตอนขึ้ น สู ่
สังคายนา คนที่จ�ำพระพุทธพจน์ได้ทั้งหมดคือ
พระอานนท์ ตอนนัน้ ท่านยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์
ก็จริ ง แต่ ด้ วยบุ ญกุศลที่ได้ตั้ง จิต ปรารถนาว่า
“ขอให้ ส ามารถทรงจ� ำ พระธรรมค� ำ สอนของ
พระพุทธองค์ได้ทั้งหมด” บุญนั้นก็สัมฤทธิ์ผล
สุดท้ายพอท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ก็ได้เข้ามา
ร่วมสังคายนาครั้งที่หนึ่ง ตามที่ทราบกันแล้ว
ปุจฉา : พระไตรปิฎกมีการจัดหมวดหมู่อย่างไร
เจ้าคะ พระอาจารย์
วิสชั นา : ถ้าหมวดใหญ่ๆ ก็มี ๓ คือ หมวดพระวินยั
หมวดพระสูตร หมวดพระอภิธรรม โดย หมวดของ
พระวินัย เน้นเรื่องศีล ๒๒๗ ของภิกษุ เน้นเรื่อง
ศีลของภิกษุณี ศีลของพระทั้งหมด อยู่ในหมวด
พระวินยั ในส่วนพระสูตร จะเป็นธรรมะทีป่ รารภ

บุคคลเป็นหลัก แล้วก็ดึงเข้าสู่ธรรมะ ดึงเข้าสู่
อริยสัจ ๔ ในส่วนพระอภิธรรม จะเน้นสภาวะ
ธรรมล้วนๆ เลย ไม่ได้ยกบุคคลมาเป็นหลัก เน้น
ในส่วนสภาวธรรมเลย
ดังนั้น ธรรมะในส่วนของพระสูตรกับพระ
อภิธรรม จะมีข้อแตกต่างกัน พอจัดเป็นหมวด
ใหญ่ๆ แล้ว จากนั้นก็จัดเป็นหมวดย่อย
อย่างพระวินยั มีหมวดย่อย ๕ หมวด มีอกั ษร
ย่อก็คือ อา ปา ม จุ ป อา คือ อาทิกัมมิกะ ปา
คือ ปาจิตตียะ ม คือ มหาวัคค์ จุ คือ จุลลวัคค์
ป คือ ปริวาร อา คือ อาทิกัมมิกะ นั่นคือในส่วน
ของอักษรย่อ อักษรย่อนี้ จะย่อแบบสังคายนา
บ้านเราจะย่ออีกชื่อหนึ่ง เพราะฉะนั้นในหมวด
ของพระวินัยให้ย่อตามหมวดของพระวินัย ห้า
ชื่อนี้มีที่มาอย่างไร นี้เป็นอักษรย่อของพระวินัย
ในส่วน พระสูตร หมวดที่มีเนื้อความยาวๆ
ก็มาตัง้ หมวดหมูไ่ ว้ “ทีฆนิกาย” ทีส่ นั้ กว่านัน้ เรียก
ว่า “มัชฌิมนิกาย” จากนั้นก็มี “สังยุตตนิกาย”
สังยุตต คือประกอบเรื่อง ก็คือปรารภบุคคล เช่น
ปรารภเทวดาแล้วทรงแสดงธรรม ก็เรียกว่า เทวตาสังยุตต์ เป็นต้น
ปุจฉา : แล้วมีหมวดอื่นอะไรอีกบ้างไหมเจ้าคะ
พระอาจารย์
วิสัชนา : “อังคุตตรนิกาย” คือหมวดธรรม ๑
หมวดธรรม ๒ หมวดธรรม ๓ หมวดธรรม ๔ จนถึง
หมวดธรรมที่มี ๑๑ อย่าง หมวดธรรมที่มีอย่าง
เดียว ประกอบด้วยอะไรบ้าง หมวดธรรมที่มี ๒
อย่าง ๓ อย่าง ประกอบด้วยอะไรบ้าง และมีอีก
หมวดหนึ่ง ที่เหลือนอกจากนี้ คือพระสูตรเล็กๆ
น้อยๆ ปกิณกะ กระจัดกระจาย ทั่วๆ ไป หรือไม่
อยูใ่ นกฎเกณฑ์ทก่ี ล่าวมา ก็เรียกว่า “ขุททกนิกาย”
แปลว่า หมวดเล็กน้อย, ปลีกย่อย, เบ็ดเตล็ด
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ปุจฉา : หมวดพระอภิธรรมแบ่งอย่างไรเจ้าคะ
ยากมากเลย พวกโยมจ�ำเป็นต้องเรียนไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : พระอภิธรรมแบ่งเป็น ๗ หมวด เริ่ม
ตั้งแต่ สํ วิ ธา ปุ ก ย ป ตัวย่อนะ สํ คือ ธัมมสังคณี 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�ำว่า จิต คือจิตใจของ
คนเรา เจตสิ ก คื อ เวทนาขั น ธ์ สั ญ ญาขั น ธ์
สังขารขันธ์ รูป คือ รูปขันธ์ นิพพาน คือ ขันธวิมุตติ พระอภิธรรมนี้ พูดถึงเรื่องขันธ์ทั้ง ๕
ที่เป็นกองทุกข์ การก�ำจัดทุกข์ได้ คือต้องพบ
พระนิพพาน
ปุจฉา : เอาขันธ์ ๕ มาคุยกันอย่างเดียวเลยนะคะ
วิสัชนา : เจริญพร ใครอยากจะหลุดพ้น ต้องคุย
เรื่องขันธ์ ๕ พ้นจากขันธ์ ๕ จะเกิดขันธวิมุตติ
ไปได้อย่างไร อภิธรรมนี้ยาก คนที่ไม่มีบุญบารมี
ฟังไม่รู้เรื่อง ยุคหลังมีพระเถระที่ท่านอ่านรู้เรื่อง
แล้วสงสารอนุชนรุน่ หลัง ท่านจึงย่อเนือ้ หาอภิธรรม
ทีจ่ ะเรียนให้งา่ ยขึน้ ย่ออภิธรรมทีเ่ ป็นบาลีทยี่ ากๆ
ย่อให้เป็น ๙ ปริจเฉท เรียกว่า พระอภิธัมมัตถสังคหะ ๙ ปริจเฉท
ปุจฉา : ที่ว่าง่ายนี้ คือท่านย่อแล้วหรือเจ้าคะ
วิสชั นา : ๙ ปริจเฉท พูดถึง ๒ เรือ่ งคือ รูปธรรมกับ
นามธรรม พูดถึงสมถะและวิปัสสนา อะไรคือรูป
อะไรคือนาม รูปแต่ละตัวท�ำหน้าทีอ่ ะไร นามแต่ละ
ตัวท�ำหน้าที่อะไร จิตก็เป็นนาม เจตสิกก็เป็นนาม
รูปคือรูปธรรม พ้นจากรูปนามขันธ์ ๕ คือนิพพาน
(ขันธวิมตุ ติ) อภิธรรม ๙ ปริจเฉท ภาพรวมเป็นเรือ่ ง
รูปนาม อภิธรรมก็จะอธิบายไว้ชัดเจน คนเรียน
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อภิ ธ รรมเพื่ อ น� ำ ไปปฏิ บั ติ จะเกิ ด ความเข้ า ใจ
เห็นแจ้งได้ง่าย ไม่จ�ำเป็นต้องเรียนเพื่อเอาไป
สอบ แต่ตอ้ งเรียนเพือ่ ท�ำความเข้าใจ น�ำไปปฏิบตั ิ
ให้ถูกต้อง เจริญพร
ปุจฉา : วันก่อนพระอาจารย์มหากีรติทา่ นเทศน์
ว่า “เรียนยากมาก ต้องใช้ทกุ CPU ในสมองเลย
ที่จะเรียนอภิธรรม แล้วก็บอกว่าไม่แปลกใจเลย
ที่พระพุทธเจ้าทรงเกิดฉัพพรรณรังสีจากการ
พิจารณาธรรมในพระอภิธรรม” อยากให้อธิบาย
ค�ำกล่าวของท่านเจ้าค่ะ
วิสชั นา : เจริญพร ธรรมะทีล่ กึ ซึง้ ทีส่ ดุ ทีย่ ากทีส่ ดุ
คือธรรมะในอภิธรรม โดยเฉพาะใน คัมภีร์มหาปัฏฐาน ที่ท่านเกิดฉัพพรรณรังสี เกิดจากทรง
พิจารณาธรรมะหมวดที่ลึกซึ้งที่สุด ที่เราสวดใน
งานศพ บทสุดท้ายว่า “เหตุปจั จโย อารัมมณปัจจโย..” นัน่ คือ “ปัจจยาการ” ปัจจยาการ มี ๒ ส่วน
ปฏิจสมุปบาทก็เรียกว่า ปัจจยาการ คัมภีรม์ หาปัฏฐาน ก็เรียกว่า ปัจจยาการ แปลว่า อาการของ
เหตุของปัจจัย ที่เกิดขึ้นตามสภาวะของมัน ยาก
ลึกซึ้ง แต่มีความน่าอัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่ง คือ
ลาดลึกไปตามล�ำดับ ไม่โกรกชัน ถ้าตั้งใจเรียน
ตั้งใจปฏิบัติ ก็สามารถท�ำความเข้าใจได้ คือไม่ใช่
ลึกแบบหยั่งไม่ถึง ไม่เหมือนใจคน หยั่งเท่าไหร่
ก็ไม่ถึง แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้า ลึกยิ่งกว่า
ใจคน แต่มีความน่าอัศจรรย์ตรงที่สามารถหยั่ง
ถึงได้ ธรรมะของพระพุทธเจ้า ลึกโดยเหตุ เรียกว่า
ธัมมคัมภีระ ลึกโดยผล เรียกว่า อัตถคัมภีระ ลึก
โดยการรู้แจ้งแทงตลอด เรียกว่า ปฏิเวธคัมภีระ
ลึกโดยการแสดง เรียกว่า เทศนาคัมภีระ ลึกโดย
อาการทัง้ ๔ อย่าง ลุม่ ลึกขนาดไหน แต่มคี วามน่า
อัศจรรย์ตรงทีว่ า่ สามารถศึกษา เรียนรู้ ตรึกตรอง
ตามแล้วก็เห็นสิง่ ต่างๆ ตามสภาวะนัน้ ได้ อันนีค้ อื
ความน่าอัศจรรย์ ๔ ประการ ของพระธรรมวินัย
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ปุจฉา : แล้วพระไตรปิฎกของมหายาน ต่างจาก
ของเถรวาทอย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา : พระไตรปิฎกมหายานมี ๒๐๐ เล่ม
แต่ไม่มีพระอภิธรรมปิฎกเลย มีแต่พระวินัยกับ
พระสูตร พระวินยั ก็มไี ม่มาก แต่พระสูตรจะมีเยอะ
ส่วนพระอภิธรรมจะไม่มเี ลย ก็มคี ราวหนึง่ อาตมา
ได้ไปร่วมประชุมกับองค์ดาไลลามะ ท่านบอกว่า
“ในฝ่ายมหายานของเรา มีแต่วินัยกับพระสูตร
มีอยู่ ๒๐๐ กว่าเล่ม แต่ไม่มีพระอภิธรรม” ตอนนี้
ทางฝ่ายมหายาน (วัชรยาน) ก�ำลังแปลอภิธรรม
ไปสู่มหายาน คือมหายานยุคหลังๆ เขาประยุกต์
เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ อะไรที่ยากๆ เขาก็ตัดออกไป
ปรับเพื่อให้อยู่รอดได้
ปุจฉา : แต่ของเถรวาทยึดของเก่า ไม่เปลี่ยน
แปลง ?
วิสัชนา : พระพุทธเจ้าตรัสมาอย่างไร เถรวาทก็
ยึดไว้อย่างนั้น เป็นทางเพื่อหลุดพ้น

ซึ้งใจ แล้วอยากช่วยเหลือคนอื่น คือมหายานนี้
เน้นโพธิสัตว์ ช่วยเหลือผู้อื่น แต่ไม่เน้นเพื่อการ
หลุ ด พ้ น แต่ ม องฝั ่ ง เถรวาทว่ า อยากหลุ ด พ้ น
คนเดียว เห็นแก่ตัว ไม่อยากช่วยผู้อื่น ของเขา
ช่ ว ยเหลื อ คนทั้ ง โลกหลุ ด พ้ น แล้ ว เขาจึ ง จะ
หลุดพ้นทีหลัง ความคิดประยุกต์ก็ไปได้เรื่อยๆ
สังสารวัฏจึงยาว
ปุจฉา : ไกลไปจากหลักเลย

วิสัชนา : เจริญพร หลักหาย มีครั้งหนึ่งพระญี่ปุ่น
พระมหายาน ท่ า นก็ บ อกว่ า “ถ้ า จะศึ ก ษา
พุทธศาสนาที่แท้ต้องศึกษาเถรวาท” อาตมา
ปุจฉา : อย่างนี้ทางมหายานก็เผยแพร่ง่ายกว่า ถามท่านว่าท�ำไมท่านไม่บวชในเถรวาทล่ะ ท่าน
ตอบว่า “อ้อ ตอนนีเ้ ขา ประยุกต์ไปไกลมาก เขาอยู่
ใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : เผยแพร่ง่ายกว่า แต่ว่าเปลี่ยนจากทอง อย่างนั้นกันจนชินไปแล้ว”
แท้เป็นทองเหลือง ทองเก๊ จริงอยู่ การประยุกต์ก็ ปุจฉา : พระพุทธเจ้าเน้นว่าให้มีพระวินัยเป็น
ท�ำให้คนเข้าใจง่าย เหมือนกับอยากจะชมดอกฟ้า หลัก ก่อนทีจ่ ะหล่อหลอมอะไรออกมาได้ ต้องมี
แต่โน้มลงมาติดดิน คือดึงฟ้าให้ต�่ำ ตอนที่จะได้ ศีล คิดอย่างนั้นก็ไม่ได้หลักแล้วสิเจ้าคะ
ชื่นชมก็กลายเป็นดอกดิน ไม่ใช่เป็นดอกฟ้าแล้ว วิสัชนา : เจริญพร เขาถือศีลกินเจ ศีลที่จะถือมี
ั ญัตกิ นั ขึน้ มาใหม่
ปุ จ ฉา : เรื่ อ งศี ล เรื่ อ งวิ นั ย ในมหายานก็ ไ ม่ ไม่กขี่ อ้ ศีลเพือ่ หลุดพ้น ศีลทีบ่ ญ
เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ ทานแต่มังสวิรัติ อะไรต่างๆ
เคร่งครัดเหมือนของเถรวาทใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : เจริญพร เขาประยุกต์เพื่อให้อยู่ได้ สุรา คือไปเอาศีลแบบที่พระเทวทัตน�ำเสนอ ศีลแบบ
ก็ดื่มได้ อาหารเย็นก็ทานได้ สุดท้ายภรรยาก็มีได้ สุดโต่ง ไม่ใช่อย่างที่พระพุทธเจ้าต้องการ
เพื่อให้อยู่ได้ แต่ว่าการอยู่ได้นี้ ศีลก็ไม่ได้ใส่ใจ ปุจฉา : เข้าใจแล้วเจ้าค่ะ แล้วยุคปัจจุบันนี้
สมาธิใส่ใจพอประมาณ วิปัสสนาปัญญาก็ไม่ได้ พระไตรปิฎกแปลกันไปกีภ่ าษาแล้ว ใช้ฉบับไหน
ใส่ใจ เน้นไปทางปรัชญา ค�ำคม ที่ฟังแล้วกินใจ เป็นมาตรฐานหรือเป็นหลักทีใ่ ช้อา้ งอิงกันเจ้าคะ

๓๗

วิสัชนา : ตอนนี้เรายึดฉบับ “ฉัฏฐสังคายนา”
เป็นหลัก แต่จะแปลเป็นหลายภาษา ทั้งภาษา
สิงหล ไทย พม่า ลาว เขมร โรมัน เยอรมัน อังกฤษ
รัสเซีย มองโกเลีย ฯลฯ สังคายนาครัง้ ที่ ๖ ก็เกือบ
๗๐ ปีแล้ว (พ.ศ. ๒๔๙๘) เอาอันนี้เป็นหลัก เป็น
มาตรฐานร่วมกัน เพราะไม่ใช่พระพม่าท�ำประเทศ
เดี ย ว พระไทยก็ ส ่ ง ตั ว แทนไปร่ ว ม พระเขมร
พระลาว พระลังกา พระเถรวาท ๕ ประเทศ ส่งตัว
แทนประเทศไปร่วม ครบทั้งหมดเลย
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ปุจฉา : โอ้โฮ้ นานจริงๆ เจ้าค่ะ พระอาจารย์
ไปอยู่เมืองอะไรบ้างนะเจ้าคะ
วิสัชนา : อยู่เมืองอมรปุระ อยู่ร่างกุ้ง อยู่หลาย
เมือง แต่อมรปุระอยู่นาน ที่นั่นมีชาวต่างชาติ
คืออาตมารูปเดียว ๓ องค์ที่เหลืออยู่ร่างกุ้ง อยู่
องค์ล ะวัดๆ แล้วก็เรียนตามหลักสูตรของเขา
และสามารถสอบหลักสูตรของเขาได้ ปีแรกที่ไป
ก็สอบหลักสูตรของเขาผ่าน ติดอันดับ ๑ , ๒ , ๓
จาก ๗๐ องค์ เนื่องจากว่าเคยเรียนพื้นฐานจาก
ปุจฉา : เป็นฉบับนานาชาติจริงๆ อยากให้พระ เมืองไทยไปแล้ว พอไปที่โน่นก็เลยเข้าใจได้ง่าย
อาจารย์เล่าถึงความประทับใจตั้งแต่เริ่มศึกษา จึงติดอันดับต้น เรียนไปด้วย ปฏิบัติไปด้วย ใช้
เวลาทั้งหมด ๑๒ ปี จบธัมมาจริยะ และได้เรียน
พระไตรปิฎกเจ้าค่ะ
กรรมฐานด้วยพอสมควร
วิสชั นา : ได้ศกึ ษาตัง้ แต่ปี ๒๕๒๗ ตอนนัน้ ได้เรียน
นักธรรมจบแล้ว ไปเรียนอภิธรรมจบมัชฌิมตรี ปุจฉา : สาธุเจ้าค่ะ เรียนจบมาแล้ว พระอาจารย์
ถึ ง ได้ ไ ปเรี ย นบาลี ใ หญ่ ที่ วั ด ท่ า มะโอ ตั้ ง แต่ ป ี กลับมาพัฒนาการศึกษาสงฆ์ในเมืองไทย เริม่ ต้น
๒๕๒๕ เรียนได้ ๓ ปี จึงได้เรียนพระไตรปิฎก มาสอนที่วัดจากแดงนี้เลยหรือเปล่าเจ้าคะ
แต่พอเรียนไปแล้วได้เห็นความลึกซึ้งของพระ วิสัชนา : กลับมาที่วัดมหาธาตุฯ ก่อน แล้วก็เปิด
ไตรปิฎก เห็นว่าครูบาอาจารย์บา้ นเราไม่เพียงพอ การเรียนการสอนที่วัดมหาธาตุฯ หลายปี ที่เรียน
จึงอยากจะเรียนให้มากกว่านี้ ทราบว่าทางพม่า ที่ ส อนล้ น ไม่ มี ที่ จ ะนั่ ง เรี ย น ไม่ มี ที่ จ ะใช้ ส อย
ยังมีสอนอยู่ จึงตัดสินใจไปเรียนต่อทีป่ ระเทศพม่า อาตมาจึงมองดูว่าที่วัดมหาธาตุฯ คับแคบ เลยไป
ตอนนั้น สอบบาลีใหญ่ของวัดท่ามะโอผ่าน ดูพื้นที่หลายๆ แห่ง ดูวัดจากแดง ตอนนั้นยังไม่มี
สอบเปรียญธรรม ๓ ประโยคก็ผา่ น แล้วก็อยูเ่ มือง การเรียนการสอนอะไรมาก จึงตกลงเข้ามาพัฒนา
ไทยนี่สอบเปรียญ ๕ ผ่านแล้ว บาลีใหญ่ผ่านแล้ว จัดการเรียนการสอน เจ้าอาวาสท่านก็เห็นด้วย
ก็ไปเรียนพม่า ก่อนจะไปเรียนพม่า ก็ต้องเรียน จึงเริ่มมาพัฒนา หลักสูตรก็มาท�ำกันใหม่เลย มี
ภาษาพม่า อ่านออกเขียนได้หมดแล้ว ก่อนไปก็ พระเณรเรียนช่วงแรกแค่ ๑๐ กว่ารูป
มาอยู่วัดมหาธาตุฯ มาเรียนภาษาพม่าเพิ่มเติม
ท�ำพาสปอร์ต ท�ำวีซ่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ ปุจฉา : มาเริม่ ท�ำทีว่ ดั จากแดง ปีพ.ศ.ไหนเจ้าคะ
(อาจ อาสโภ) ส่งไป ๔ รูป ตอนนั้นส่งไปให้ไป วิสัชนา : ปี ๒๕๔๘ ลองมาเปิดสอน สอนไปสอน
ศึกษาพระไตรปิฎก ชื่อโครงการ “พระใจสิงห์” มา เห็นว่า ผ่านได้ พอปี ๒๕๕๐ พระน้องชาย
ไปเรียนมาอย่างยากล�ำบาก ต้องรู้จริง ตั้งใจเรียน มาช่วย (พระอาจารย์ตว่ น - พระมหาธิตพิ งศ์ อุตตฺ มจริง ต้องมีพื้นฐาน จึงจะเรียนไหว เตรียมตั้งแต่ปี ปญฺโญฺ) ก็ดีขึ้น แรกๆ มา ทุกอย่างยังไม่พร้อม
๒๕๒๙ แล้ว แต่ได้เดินทางไปจริงๆ ก็ตน้ ปี ๒๕๓๐ ทั้งโต๊ะ ทั้งเก้าอี้ ทั้งห้องเรียน อะไรทุกอย่าง พอปี
สองปีผา่ นไป เริม่ มีความเป็นไปได้ อาตมาทัง้ สอน
อาตมาไปเรียนอยู่ที่นั่นนาน ๑๒ ปี
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๓๗

ทั้งเผยแผ่ ท�ำให้มีคนศรัทธามาช่วยงานเพิ่มขึ้น
จริงๆ พ.ศ. ๒๕๕๐ เริ่มมีการสอบกันแล้ว แต่ใช้
ชื่อของวัดอื่นส่งสอบ ๒ ปีแรก เรายังไม่เป็นส�ำนัก
เรียน พอปีที่ ๓ ส่งสอบในชื่อของส�ำนักเรียน
วัดจากแดง คนก็รู้จักกันมากขึ้น ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓
เป็นต้นมา และพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ
ปุจฉา : สาธุเจ้าค่ะ ประชาชนทั่วไป มีความ
จ�ำเป็นแค่ไหน ทีค่ วรจะศึกษาพระไตรปิฎก แล้ว
จะเริ่มต้นและมีวิธีการศึกษาอย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา : ญาติโยมก็ควรศึกษาพระอภิธรรมทั้ง
๙ ปริจเฉท ให้เข้าใจ สอบไม่สอบไม่ใช่เรือ่ งส�ำคัญ
เรียนพระอภิธรรม ๙ ปริจเฉท พอเข้าใจเสร็จแล้ว
ไปเอาพระไตรปิฎกมาอ่านพระสูตร จะเข้าใจ
กระจ่างชัดยิง่ ขึน้ คือ จะเห็นความลึกซึง้ ของพระ
สูตรเมื่อได้เรียนพระอภิธรรม จะเห็นตัวอย่าง
ประกอบชัดเจนของพระอภิธรรมเมื่อได้เรียน
พระสูตร พระสูตรกับพระอภิธรรมจึงต้องเชื่อม
ถึงกัน เรียนพระอภิธรรมก็เหมือนกับเรียนเนือ้ หา
สาระล้วนๆ ไม่เห็นตัวอย่างประกอบ จึงต้องเรียน
ประกอบกัน “พระอภิธรรมเป็น grammar เป็น
ไวยากรณ์ของพระไตรปิฎก ส่วนพระสูตรเป็น
usage คือสอนวิธีการใช้”
เรียนพระอภิธรรมพอรูพ้ นื้ ฐานแล้ว หยิบพระ
สูตรมาอ่าน เริ่มจากพระสูตรง่ายๆ ขุททกนิกาย
ขุททกปาฐะ สิ่งแรกจะพูดถึงเรื่องไตรสรณคมน์
ท�ำไมต้องนะโมสามจบ ศีล ๕ คืออะไร มีองค์
ประกอบอย่างไร มีอานิสงส์อย่างไร พอหลังจาก
นั้นก็เข้าไปสู่กรรมฐานเบื้องต้น คืออาการ ๓๒
หลังจากนั้นก็ไปดูอานาปานสติกรรมฐาน กุมาร
ปัญหา หลังจากนั้นก็เข้าไปสู่เมตตสูตร หลังจาก
นั้นก็เข้าไปดูมงคลสูตร หลังจากนั้นก็เข้าไปดู
ติโรกุฑฑสูตร เป็นต้น คือจากง่ายไปยาก

คือพระสูตรเหล่านี้เราเคยได้ยินพระสวด
แต่เราไม่ได้ศึกษาความหมาย แต่พอเรามาศึกษา
ความหมาย ก็จะเข้าใจ เอาพระสูตรที่ง่ายๆ และ
เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต ของเรามาศึ ก ษาก่ อ น พอศึ ก ษา
เข้าใจแล้ว ไปอ่านธรรมบท ไปอ่านชาดก หรือเปตวัตถุ วิมานวัตถุ อ่านตรงนีแ้ ล้วจะเกิดกัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิขึ้น เข้าใจบาปบุญคุณโทษ ก็อยู่ใน
ขุททกนิกายนี้เเหละ หลังจากนั้น ก็อ่านธรรมะ
ประกอบด้วย เช่น ธรรมบท ธรรมบทพระบาลี
ธรรมบทอรรถกถา ถ้ามีพื้นฐานของอภิธัมมัตถสังคหะ ๙ ปริจเฉทด้วย อ่านแล้วก็จะมีอรรถรส
มากเลย เจริญพร
ปุจฉา : ญาติโยมที่ไม่ได้เรียนบาลี ถ้าต้องอ่าน
ฉบับภาษาไทย คงมีหลายฉบับ เขามีพฒ
ั นาการ
มาอย่างไร แล้วจะเอาฉบับไหนเป็นหลักดีเจ้าคะ
วิสัชนา : สมัยก่อนโน้นมีแต่ฉบับหลวง ซึ่งเดิม
พิมพ์ด้วยอักษรขอมนะ ไม่มีภาษาไทยด้วย คนที่
อ่านขอมไม่ออกก็จะไม่รู้เรื่อง ตอนหลังก็เปลี่ยน
จากอักษรขอมเป็นอักษรไทย ฉบับไทยของ ร.๕
จปร. มีทั้งบาลี มีทั้งค�ำแปล อันนี้คือฉบับเก่าแก่
หลังจากนั้น ก็มีการพัฒนาการแปลมาเรื่อยๆ
จนกระทั่งมาถึงยุคที่อ่านง่ายๆ โดยมหาจุฬาฯ
มาจัดท�ำ เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพฯ ทรง
เป็นองค์ประธาน ทรงเรียนคณะสงฆ์ว่า พระไตรปิฎกที่แปลไปแล้วนั้น อ่านไม่เข้าใจ จับประเด็น
ไม่ได้ ขอให้มีการแปลแบบย่อ และแปลแบบเต็ม
คือจับประเด็นให้ได้ และใช้ภาษาสมัยใหม่ ตอนนี้
ก็ถือว่าการแปลฉบับนี้ ก็เป็นภาษาที่อ่านเข้าใจ
ง่ายที่สุด ทันสมัยที่สุด
ปุจฉา : พระไตรปิฎกฉบับของมหาจุฬาฯ ใช่ไหม
เจ้าคะ

๓๗

วิสัชนา : เจริญพร ของมหาจุฬาฯ เขาท�ำอยู่
หลายปี และเป็นโครงการที่ทางหลวง (สมเด็จ
พระเทพฯ) ได้เข้ามาสนับสนุน แล้วขอให้ใช้คำ� แปล
ทีอ่ า่ นเข้าใจง่าย แต่กอ่ นหน้านีก้ ม็ ฉี บับอืน่ อย่างเช่น
ฉบับมหามกุฏฯ, ของ ส.ธรรมภักดี เป็นต้น
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ธรรมบทที่เราเรียนอยู่ก็จะเป็นประโยชน์ครบ
เราเรี ย นแค่ ภ าษา เรี ย นแปล เรี ย นไวยากรณ์
เรียนสัมพันธ์ แต่ส่วนธรรมะก็ดี ตัวองค์ธรรมก็ดี
การใช้ไปเทศน์ไปสอน ใช้บรรยาย ใช้กรรมฐาน
ก็ดี ส่วนนี้เรายังไม่ได้เรียน ดังนั้น กระบวนการ
เรียนการสอนจึงยังไม่ครบถ้วน
เรียนจบแล้วจะให้ไปเทศน์ ต้องไปตั้งหลัก
เรียนใหม่ เพราะตอนเรียนไม่ได้เข้าใจ เรียนเอา
แค่สอบแปลผ่าน แต่ถ้าเรียนแล้วเข้าใจ เนื้อหา
คืออะไร ธรรมะคืออะไร เอาไปใช้ได้อย่างไร ถ้า
เรียนในลักษณะนี้เพิ่ม อีกสัก ๕ - ๖ มุมมอง จาก
เรื่องเดียวก็จะกระจ่างเลย แล้วจะได้ทั้งภาษา
ได้ทงั้ ธรรมะ ได้ทงั้ การเอาไปใช้ในชีวติ จริง เจริญพร

ปุจฉา : ของมหามกุฏฯ เก่ากว่านะ แล้วท�ำไม
จึงมี ๙๐ เล่มเจ้าคะ
วิสัชนา : มี ๙๐ เล่ม เพราะมีการแปลพระ
อรรถกถาใส่ไปด้วย เนื่องจากมหามกุฏฯ แปล
แบบส�ำนวนวัด คือแปลยังรักษาส�ำนวนบาลีเอา
ไว้ แล้วใส่อรรถกถา แต่อ่านเข้าใจยาก จึงปรารภ
พระธรรมฉบับง่ายๆ มหาจุฬาฯ ก็ท�ำขึ้นมา แต่ใน
ช่วงแรกไม่มีอรรถกถา แต่ตอนนี้อรรถกถาของ
ปุจฉา : พระอาจารย์คะ เห็นมีการแบ่งเป็นวัด
มหาจุฬาฯ ก็มีแล้ว รวม ๙๐ เล่มเท่ากัน
ป่ากับวัดบ้าน และพระวัดป่าหลายรูปก็สนใจมา
ปุจฉา : ในฐานะที่พระอาจารย์ เป็นทั้งครูบา เรียนที่ส�ำนักเรียนของพระอาจารย์ โยมนึกถึง
อาจารย์ และเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาการ ปริยัติกับปฏิบัติ อย่างวัดป่าเขาก็จะเน้นเรื่อง
ศึกษาของพระสงฆ์ในเมืองไทยในยุคปัจจุบัน ปฏิบัติ เขาไม่เอาปริยัติ ของวัดบ้าน เราเน้น
ในความเห็นของท่าน ระบบการศึกษาในปัจจุบนั ปริยัติ แล้วปฏิบัติ เราเน้นด้วยหรือเปล่าเจ้าคะ
มีอะไรที่ต้องปรับปรุงพัฒนาบ้างเจ้าคะ
วิสัชนา : เจริญพร จริงๆ แล้วค�ำว่าปฏิบัติ เราไป
วิสัชนา : เจริญพร ตอนนี้หลักสูตรของพระสงฆ์
ตีความจากเดิมคือเข้าป่าเจริญกรรมฐานคือปฏิบตั ิ
เรา คือเอาหนังสือมาเรียน หนังสือธรรมบท หนังสือ
แต่พอมาเรียนแล้ว ค�ำว่าปฏิบัติ นับหนึ่ง คือการ
พระอภิธรรม หนังสือวิสุทธิมรรค หนังสือต�ำราที่
เข้าถึงไตรสรณคมน์ เข้าถึงไตรสรณคมน์ถูกต้อง
เอามาเรียนก็ถกู ต้องสมบูรณ์ แต่วธิ กี ารเรียนยังไม่
ไหม นับสองคือ ศีล จตุปาริสุทธิศีล เราเรียนรู้
ครบถ้วน ยังไม่สมบูรณ์ คือการเรียนแค่ ๒ - ๓ มุม
เช่น ธรรมบท เราเรียนแปลบาลีเป็นไทย แปลไทย
กลับไปเป็นบาลี วิชาสัมพันธ์ ก็จะเรียนสามมุม
เรียนไวยากรณ์ เรียนแปล และเรียนสัมพันธ์
แต่ถ้าเราเพิ่มเติมมุมมอง เนื้อหาสาระ เพื่อ
ประยุกต์วา่ จะเอาไปเทศน์ เอาไปสอน เอาไปใช้ได้
อย่างไร และอาศัยทั้งหมดนี้ ฝึกอ่าน ฝึกสวด
ฝึกพูดบาลี ได้อย่างไร ถ้าเพิ่มมุมมองนี้เข้าไปอีก
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และปฏิบตั ติ ามได้ไหม นับสาม ถ้าเป็นของโยมคือ
กุศลกรรมบถ ๑๐ ถ้าเป็นของพระก็คอื ธุดงค์ ๑๓
เราเรียนรู้และปฏิบัติได้ไหม นับสี่ ของการปฏิบัติ
ก็คือ สมถกรรมฐาน ๔๐ นับห้า ของการปฏิบัติ
คือ วิปัสสนากรรมฐาน
เพราะฉะนั้นค�ำว่าปฏิบัติ ๑. ไตรสรณคมน์
๒. ศีล ๓. ธุดงค์ ๔. สมถะ ๕. วิปัสสนา บันได ๕
ขั้นของการปฎิบัติ ๑ - ๒ - ๓ - ๔ - ๕ ถ้าเข้าใจ
นิยามของค�ำว่าปฏิบัติ ก็จะเข้าใจวัดจากแดง
วัดจากแดงไม่ใช่กรรมฐานอย่างเดียว หรือ
กรรมฐานล้วนๆ ไม่ใช่เรียนแล้วไม่ปรับมาใช้เลย
พอเรียนเสร็จแล้ว ชวนญาติโยมให้เข้าถึงไตรสรณคมน์ แล้วรณรงค์ให้รักษาศีล ตั้งอยู่ในศีล
จากนั้นองค์ไหนเจริญธุดงค์ไหว ปฏิบัติธุดงค์ได้
กี่ข้อ ก็สมาทานธุดงค์ แต่มากกว่านั้น องค์ไหนท�ำ
สมถะได้ก็นิมนต์เข้าคอร์สปฏิบัติสมถกรรมฐาน
สูงสุด หากองค์ไหนมีเวลาเจริญวิปสั สนากรรมฐาน
ก็ลงมือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ส�ำหรับวัดจากแดง ค�ำว่าปฏิบัติ คือความ
หมาย ๕ อย่าง และบันได ๕ ขั้นของการปฏิบัติ
เอามาเสนอครบหมด ทั้งพระสายป่าสายบ้าน
ฟังแล้วเข้าใจ พอเข้าใจแล้ว อยากจะเรียนรู้และ
เอาไปใช้จริงๆ ตั้งแต่การเข้าถึงไตรสรณคมน์ ศีล
จริงอยู่พระป่าหลายองค์ก็เทศน์ไตรสรณคมน์
บันไดขั้นที่หนึ่งของการปฏิบัติ แต่การแสดงไตรสรณคมน์อย่างละเอียดสมบูรณ์ ต้องทีว่ ดั จากแดง
น�ำมหาไตรสรณคมน์อย่างละเอียดมาสอน น�ำมา
สวด มาสาธยาย ชัดเจนในแง่ของปริยตั ิ ชัดเจนใน
แง่ของปฏิบัติ ชัดเจนในแง่ของค�ำสอน เจริญพร

มีอะไรฝากท่านผู้อ่านเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
พระไตรปิฎกบ้างเจ้าคะ
วิสัชนา : ในส่วนของพระไตรปิฎก ถ้ามีโอกาส
สร้างศรัทธาให้กับตนเอง ลองอ่านท�ำความเข้าใจ
สักเล่มหนึ่ง เลือกเอาเล่มที่อ่านท�ำความเข้าใจ
ง่ายมานั่งสวดสาธยายดู สวดสาธยายแล้ว สิ่งแรก
ทีจ่ ะเกิดคือศรัทธา ปีตกิ จ็ ะเกิด หลายคนทีอ่ าตมา
แนะไป พออ่านจบ ๒ เล่มแล้ว เล่มที่ ๓ เล่มที่ ๔
เขาอ่านต่อเองเลย ศรัทธาเกิด ปัญญาเกิด หา
เล่มที่อ่านง่ายๆ เข้าใจง่าย สละเวลาอ่าน ใช้การ
อ่านก็ได้ อาจจะสาธยายก็ได้ อ่านก็คืออ่านในใจ
สาธยายก็คืออ่านออกเสียง
ปุจฉา : ขอวิธกี ารวางใจ ในการอ่านพระไตรปิฎก
ส�ำหรับญาติโยมด้วยเจ้าค่ะ
วิสชั นา : ท�ำใจโดยคิดว่า ได้อา่ นพระไตรปิฎกคือ
ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เป็นภาษาที่พระพุทธเจ้า
ตรัส ช่วงแรกอาจจะแปลกๆ จะเข้าใจยาก แต่พอ
อ่านไปสักพักเริ่มชินแล้ว พระพุทธองค์ตรัสเป็น
ภาษาอย่างนี้ๆ ได้ธรรมะอย่างนี้ๆ จะเกิดศรัทธา
เกิดสมาธิ แล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นตามล�ำดับ
ปุจฉา : ที่พระอาจารย์บอกให้อ่าน ๒ - ๓ เล่ม
เล่มไหนก่อนดีเจ้าคะ
วิสชั นา : อ่าน ขุททกนิกาย ก็แล้วกัน แล้วก็ไปที่
วิมานวัตถุ แล้วก็ไปที่ เปตวัตถุ แล้วก็ไป ชาดก
แล้วก็ไป พุทธวงศ์ หลังจากนัน้ ก็ไปเลือกอ่านตาม
ที่ตนเองอยากอ่าน เอาพื้นฐานเล่มที่ง่ายที่สุด
ธรรมะที่ง่ายอ่านแล้วเข้าใจเลย เอาเรื่องนั้น เอา
เล่มนั้น เจริญพร

ปุจฉา : ขออนุโมทนาทุกท่านที่เข้ามาศึกษาที่
ปุจฉา : สาธุเจ้าค่ะ เดีย๋ วถ้าอ่านแล้วสงสัยอะไร
ส�ำนักวัดจากแดงเจ้าค่ะ สุดท้ายนี้ พระอาจารย์
ก็มาถามที่วัดจากแดงได้เลย มีผู้รู้เยอะมาก
วิสัชนา : เจริญพร
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ธรรมปริทัศน์
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

รู้จักบ้านของตัว

เที่ยวทั่ว

พระไตรปิฏก
๑

เกริน่ น�ำ ก่อนจะแสดงเรือ่ งนี้ เจ้าประคุณ
สมเด็จฯ ได้เล่าถึงอาการอาพาธ ที่ยังรบกวน
สังขารอยู่ แต่เห็นว่า จ�ำเป็นต้องพูด ก่อนที่จะพูด
ไม่ไหว จึงได้แสดงเรื่องนี้
เริ่มเรื่อง – ขอเข้าชมบ้าน
เอาละ เมือ่ เป็นอย่างนี้ แต่เรือ่ งทีอ่ ยากจะคุย
อยากจะเล่า อยากจะบอก มีเยอะ โอกาสจึงเหลือ
น้อย เมื่อโอกาสมีน้อย จะท�ำอย่างไรดี การที่ได้
พูดเรื่องอะไรต่างๆ กันมานั้น พูดแล้วก็ผ่านไปๆ
คราวนี้ก็เลยคิดว่า เมื่อมีโอกาสน้อย จึงอยากจะ
พูดเรื่องที่ออกผลเป็นการกระท�ำ ส�ำหรับพระที่
ฟังนี้ จะขอให้เอาไปท�ำจริงๆ คราวนี้ไม่ใช่พูดแค่
ให้รู้ แต่อยากให้ท�ำ
เพราะฉะนั้น วันนี้ ขอพูดเรื่องที่อาจจะไม่น่า
ฟัง เป็นเรื่องที่น่าเบื่อ ยาก และก็ยาวด้วย ทั้งคน
ฟังก็จะเหนื่อย จะเบื่อ ทั้งคนพูดก็ต้องทนพูด ใช้

เวลามาก หนักหน่อย ถ้าองค์ไหนมีธุระ อยู่ไกล
จ�ำเป็น ก็ต้องนิมนต์ไปก่อน
ทีนี้ เรื่องอะไรที่อยากจะพูด ซึ่งเป็นเรื่องยาก
หน่อย แต่ให้มีผลเป็นการกระท�ำ ก็คือพวกเรานี่
โดยเฉพาะพระ ที่เราอยู่กันนี้ ก็รู้กันดีว่า เราอยู่ใน
พระธรรมวินัย
เรารู้กันอยู่ว่า ธรรมวินัยนี้เป็นที่รองรับ เป็น
ที่เกิดของเรา เราทั้งหมดเกิดจากพระวินัย เราอยู่
ในธรรม ธรรมวินยั เรียกว่าเป็นบ้านของเรา หรือ
เป็นกุฏิที่จ�ำวัดของเรา
เมื่อเป็นบ้านของเรา เราก็ต้องรู้จักบ้านของ
ตัว คนอยู่บ้านแล้วไม่รู้จักบ้านของตน คงไม่ดีแน่
อย่างน้อยก็ควรรูว้ า่ มีอะไรอยูต่ รงไหนในบ้าน และ
รู้ว่าอะไรเป็นอะไร แค่นั้นก็ยังดี
ถ้าดีกว่านัน้ ก็รวู้ า่ อ๋อ ของชิน้ นี้ ทีอ่ ยูต่ รงนี้ ที่
อยู่บนนั้นน่ะ มันคืออะไร มันเป็นอย่างไร ส�ำหรับ
ใช้งานอะไร แต่ยังใช้ไม่เป็น ทีนี้ ถ้าเก่งกว่านั้นก็
คือ มีความรู้ มีความช�ำนาญ รู้ลึกซึ้งละเอียดลออ
สามารถเอาของชิ้นนั้นไปใช้งาน ไปท�ำประโยชน์
ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นได้ด้วย
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นีก่ เ็ หมือนกัน บ้านแห่งพระธรรมวินยั ของเรา
ว่าโดยที่เก็บรักษาไว้ ก็คือพระไตรปิฎก พระเณร
ที่บวชมานี้ ที่จริงอย่างน้อยก็ควรต้องรู้จักพระ
ไตรปิฎก
แต่บางที ที่เรียนกันไปนั้น อย่างพระเณรที่
เรียนบาลีกันมากมาย แม้แต่หนังสือหรือคัมภีร์
ที่ใช้ เอาไปเรียนและก็ไปสอบ ยังไม่รู้จักเลยว่า
หนังสือหรือคัมภีร์นั้นเกี่ยวข้องอย่างไรกับพระ
ไตรปิฎก อยู่ตรงไหนของพระไตรปิฎก
อย่างพระเณรทีเ่ รียนประโยค ๓ ใช้อรรถกถา
ธรรมบทนั้น ธรรมบทอยู่ตรงไหนในพระไตรปิฎก
หลายองค์ ไ ม่ รู ้ ห รอก พอไปเรี ย นประโยค ๔
มังคลัตถทีปนี อาจารย์วา่ อย่างไร ก็แปลไปตามนัน้
ไม่รู้ว่ามังคลัตถทีปนีที่อธิบายมงคล ๓๘ ประการ
นั้น มงคล ๓๘ ประการ เป็นอะไร อยู่ตรงไหนใน
พระไตรปิฎก
ต่อไป เรียนสูงขึ้นอีก ถึงประโยค ๖ ประโยค
๗ ได้เรียนสมันตปาสาทิกา ให้แปล ก็แปลได้ ให้
สอบ ก็สอบได้ แต่ก็ไม่รู้อีกนั่นแหละว่าอันนี้เขา
เรียกว่าเป็นอรรถกถา ไม่รวู้ า่ อธิบายพระไตรปิฎก
ตรงไหน ข้อความในพระไตรปิฎกที่ถูกอธิบายนั้น
ว่าอย่างไร ไม่รเู้ รือ่ งเลย ไม่รทู้ งั้ นัน้ ไปจนถึงวิสทุ ธิมัคค์ กระทั่งอภิธัมมัตถวิภาวินี ก็ไม่รู้ว่าต้นแหล่ง
ต้นตอ ที่มาที่ไปในพระไตรปิฎกอยู่ตรงไหน เรียน
รู้เฉพาะคัมภีร์นั้น แค่แปลได้เท่านั้นเอง
เพราะฉะนัน้ จึงเป็นความผิดพลาดอย่างยิง่
ใหญ่ พระเณรเรียนบาลี แค่เรียนภาษาบาลี เรียน
จบไปแล้ว ก็ลอ่ งลอยเลือ่ นลอย ตัวแท้ตวั จริงของ
ทั้งหมด นั้นคือพระไตรปิฎก ไปกันไม่ถึง
พระเณรที่บวชกันมานี้ พอเข้าสู่พระธรรม
วินัย ถ้าเอาจริงเอาจัง หากว่าอยู่นานๆ เมื่อเรียน
สูงขึน้ ไป เช่น ถึงประโยค ๖ พอพูดถึงพระไตรปิฎก
นี่ ควรต้องรู้หมดแล้ว ตลอดไปถึงคัมภีร์เกี่ยวข้อง

ทีใ่ ช้อธิบาย มองปราดไปก็เห็นเลยว่า อะไรอยูต่ รง
ไหน คัมภีร์นั้นว่าด้วยเรื่องอะไร เราค้นเรื่องอะไร
จะดูที่ไหน
เพราะฉะนัน้ วันนีจ้ งึ อยากพูดเรือ่ งนี้ คือเรือ่ ง
พระไตรปิฎก ในฐานะทีเ่ ป็นบ้าน เป็นกุฏทิ อี่ ยูข่ อง
เรา ให้รู้จักไว้ นี่ก็ต้องพูดยาว
การพูดนี่ก็เป็นการทดสอบไปในตัว คือ
ขั้น ๑ ท่านที่มีทุนอยู่ พอพูดให้ฟัง ก็พอจะ
ระลึกได้ มองเห็นตามไปว่า อ้อ ! ทีก่ ำ� ลังพูดนี้ อ๋อๆๆ
เห็นภาพตามไป
ขั้น ๒ รองลงไป ผู้ที่ไม่รู้ มองไม่เห็นว่าอะไร
อยู่ที่ไหน แต่พอฟังเข้าใจ จับความได้
ขั้น ๓ ผู้ที่ฟังไม่รู้เรื่อง บ่นว่ายากๆ น่าเบื่อ
พร่า สับสน
เอาละ เป็น ๓ ระดับ จากนั้นก็มาถึงค�ำถาม
ว่า แล้วจะเอาอย่างไร หมายความว่า เราจะเรียน
รู้ จะพยายามฟังให้รู้จักบ้านของตัวเองนั้นไหม
พูดง่ายๆ ว่า จะสูไ้ หม บางองค์มฉี นั ทะ ชอบ สนใจ
พอใจ ถึงยังไม่รู้ ก็จะพยายามรู้ บางองค์ไม่มฉี นั ทะ
รูส้ กึ ว่ายากล�ำบาก น่าเหนือ่ ย แต่มวี ริ ยิ ะ ใจสู้ อย่าง
นีก้ ย็ งั ไหว ส่วนอีกพวกหนึง่ ท้อแท้ เบือ่ หน่าย หมด
ก�ำลัง ก็เป็นอันว่าเลิกกันไป
ที่พูดวันนี้ เป็นการทดสอบตัวเองด้วย ผู้พูด
เองนี้ ปอดไม่ดี ท้องก็ไม่ดี ลมดันขึ้นไป ท�ำให้
สมองตื้อๆ ทื่อๆ แต่ก็จะพูดไปเรื่อยๆ
บอกแล้วว่าที่เก็บรักษาพระธรรมวินัยไว้ คือ
พระไตรปิฎก ซึ่งในประเทศพุทธศาสนาเถรวาท
ก็มีเหมือนๆ กัน เนื้อหนังสือหรือความในคัมภีร์ก็
เหมือนกัน แต่เวลาจัดชุด ก็แล้วแต่ประเทศนั้นๆ
ซึ่งจัดไม่ค่อยเท่ากัน และเรียงล�ำดับไม่เหมือนกัน
ส�ำหรับเมืองไทยนี้ เราจัดตามพุทธกิจ ๔๕ พรรษา
จึงแบ่งเป็น ๔๕ เล่ม

๓๗

15

(เรียกแบบชาวบ้านว่าศีล ๒๒๗) ของพระภิกษุ

พระไตรปิฎก ก็คือ ‘ปิฎก ๓’ (ไตร = ๓ + รวมกันเรียกว่าปาติโมกข์ แต่เป็นของภิกษุ จึงเรียก
ปิฎก=ตะกร้า คือที่ใส่รวมต�ำราหรือคัมภีร์ไว้,
ปริยตั )ิ ได้แก่ คัมภีรท์ บี่ รรจุพทุ ธพจน์ รวมทัง้ เรือ่ ง
ราวประกอบ ซึง่ แสดงหลักพระพุทธศาสนา จัดเป็น
๓ ปิฎก คือ
๑. วินัยปิฎก บรรจุวินัยของพระสงฆ์
๒. สุตตันตปิฎก บรรจุพระธรรมเทศนาของ
พระพุทธเจ้า
๓. อภิธรรมปิฎก บรรจุธรรมที่เป็นเนื้อหาแท้ๆ
(แปลว่า ธรรมอย่างยิ่ง เนื้อธรรมแท้ๆ ไม่เกี่ยวกับ
บุคคลและเหตุการณ์เป็นต้น) นีก่ ค็ อื พระไตรปิฎก
คือ ๓ ปิฎก พูดกันแบบสบายๆ ว่า พระวินยั – พระ
สูตร - พระอภิธรรม
ดูลึกลงไป ในแบบไทย วินัยปิฎก มี ๘ เล่ม
พระสุตตันตปิฎก ทีเ่ รียกสัน้ ๆ ว่าพระสูตร ๒๕ เล่ม
และ พระอภิธรรมปิฎก ๑๒ เล่ม

ให้เต็มว่า “ภิกขุปาติโมกข์”
ส่ ว นสิ ก ขาบทของภิ ก ษุ ณี วั น นี้ ไ ม่ ไ ด้ ส วด
เพราะเป็นเรือ่ งของภิกษุณที จี่ ะสวด สิกขาบทของ
ภิกษุณีมี ๓๑๑ ข้อ ก็เรียกว่า “ภิกขุนีปาติโมกข์”
สิ ก ขาบท ๒๒๗ ของภิ ก ษุ ที่ เ ป็ น ภิ ก ขุ ปาติโมกข์ และสิกขาบท ๓๑๑ ข้อ ของภิกษุณี
ที่เป็นภิกขุนีปาติโมกข์ ก็อยู่ในคัมภีร์ใหญ่ ที่เรียก
ว่า วิภังค์ นี้เอง
ถามว่า ท�ำไมจึงเรียกชือ่ คัมภีรท์ บี่ รรจุสกิ ขาบท ๒๒๗ ในภิกขุปาติโมกข์ และสิกขาบท ๓๑๑
ในภิกขุนีปาติโมกข์นั้นว่า “วิภังค์”
ก็ให้เข้าใจก่อนว่า วิภังค์ แปลว่า แจกความ
คือแจกแจงอธิบายรายละเอียด
คัมภีร์ “วิภงั ค์” นัน้ มิใช่มเี ฉพาะตัวสิกขาบท
แต่มีวิภังค์ไว้ด้วย หมายความว่า มิใช่มีเฉพาะตัว
สิกขาบทที่เป็นพระบัญญัติว่า ภิกษุท�ำอย่างนั้น
พระวินัยปิฎก
มีความผิดอย่างนั้น มิใช่แค่นั้น
(วิภังค์ – ขันธกะ – ปริวาร)
แต่มี วิภงั ค์ คืออธิบายสิกขาบทนัน้ ๆ แจกแจง
ทีนี้ก็มาเรียงล�ำดับ ขอให้ฟังดูซิว่าจะเข้าใจ
รายละเอียดไว้ด้วย เริ่มตั้งแต่ต้นบัญญัติที่บอก
ตามทันไหม
หนึ่ง วินัยปิฎก ที่ว่า มี ๘ เล่มนั้น คือ ที่จริงมี เล่าว่า เรื่องราวเป็นมาอย่างไร เพราะเหตุปรารภ
๓ คัมภีร์ใหญ่ ได้แก่ วิภังค์ ขันธกะ และ ปริวาร อะไร พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทนั้น
คื อ มี ภิ ก ษุ รู ป นั้ น ไปท� ำ อะไร
แล้วแบ่งซอยจาก ๓ คัมภีร์
ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ ชาวบ้าน
ใหญ่นั้นแยกออกไป จึงเป็น
มาโพนทะนาว่าบอกแก่พระ
๘ เล่ม
สงฆ์ พระสงฆ์จึงน�ำเรื่องมา
จัดแบ่งอย่างไรจึงเป็น ๘
กราบทูล แล้วพระพุทธเจ้า
เล่ม ก็มาดูเรียงไปตามล�ำดับ
ก็ ท รงให้ ป ระชุ ม สงฆ์ ตรั ส
เริม่ ด้วย วิภงั ค์ คืออะไร ?
ชี้แจงต่างๆ แล้วก็ทรงบัญญัติ
เมื่อกี้นี้ พระสวดปาติโมกข์
สิ ก ขาบทนั้ น นี้ ขึ้ น มา โดย
อธิบายหน่อยว่า วินยั ของพระ
ความเห็นชอบของสงฆ์
นั้นแยกออกเป็นสิกขาบทแต่
ละข้อๆ ทีนี้ สิกขาบท ๒๒๗
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เมือ่ มีตน้ บัญญัตมิ า และทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท
เสร็จ มีตวั สิกขาบทออกมาแล้ว ทีนกี้ ต็ อ้ งแจกแจง
อธิบายความกันละ เริ่มตั้งแต่ให้ค�ำจ�ำกัดความ
ของค�ำต่างๆ ในสิกขาบทนัน้ เช่นว่า “ภิกขุ/ภิกษุ”
หมายถึงใคร ฯลฯ แล้วก็ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ
คัมภีร์ที่มีวิภังค์ คือมีเรื่องราวของการบัญญัติ
สิกขาบท และการแจกแจงอธิบายรายละเอียดไป
ด้วย อย่างนี้แหละ ท่านเรียกว่า “วิภังค์” จึงมีทั้ง
วิภังค์ฝ่ายภิกษุ และวิภังค์ฝ่ายภิกษุณี
วิภังค์แรก เป็นการแจกแจงอธิบายสิกขาบท
๒๒๗ ของพระภิกษุ เป็นคัมภีร์ใหญ่ ยืดยาวมาก
จึงเรียกว่า มหาวิภังค์ แต่เมื่อเป็นเรื่องของภิกษุ
บางทีก็เรียกง่ายๆ ว่า ภิกขุวิภังค์
บอกแล้วว่า มหาวิภังค์ หรือ ภิกขุวิภังค์ นี้
ยืดยาวใหญ่โตมาก ก็เลยต้องแบ่งเป็น ๒ เล่ม และ
ขนาดว่าเล่มใหญ่ๆ แล้ว เล่มที่ ๑ ก็จบได้แค่อนิยต
เท่านัน้ เอง จากนัน้ ก็ตอ่ ไปเล่มที่ ๒ ว่าด้วยอาบัตทิ ี่
เบาหน่อย เริม่ ตัง้ แต่นสิ สัคคิยปาจิตตีย์ ว่าไปเรือ่ ย
จนกระทัง่ จบอธิกรณสมถะ ก็จงึ จบมหาวิภงั ค์เล่ม
๒ นี่คือวิภังค์ของพระภิกษุ ๒ เล่ม จบแล้ว
ต่อไปก็ถงึ วิภงั ค์ของภิกษุณี คือว่าด้วยสิกขาบท ๓๑๑ ข้อ ของภิกษุณี ก็ด�ำเนินความว่าไป

ท�ำนองเดียวกับของภิกษุนั่นเอง แต่สิกขาบทของ
ภิกษุณีจ�ำนวนมากก็ซ�้ำกับของภิกษุที่มีมาก่อน
(พระบัญญัตขิ อ้ ไหนทีไ่ ม่จำ� เพาะเพศ ก็ให้ใช้แก่ทงั้
สองฝ่าย) ข้อไหนส่วนใดซ�้ำกับของภิกษุ ก็ไม่ต้อง
แจงความอีก ดังนั้นทั้งที่ของภิกษุณีมี ๓๑๑ ข้อ
ก็จงึ กลายเป็นเล่มเล็กๆ (ภิกขุนวี ภิ งั ค์) จัดเป็นวินยั
ปิฎกเล่มที่ ๓ ก็เป็นอันจบวิภังค์ (รวมมี ๓ เล่ม)
แต่วินัยพระยังไม่จบนะ ที่ว่ามาในวิภังค์นั้น
ของภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ และของภิกษุณีมี ๓๑๑ ข้อ
เป็นสิกขาบทในปาติโมกข์ แต่ยังมีสิกขาบทที่มา
นอกปาติโมกข์อีกมากมาย เป็นพันๆ ข้อ
พระไม่ใช่มศี ลี แค่นี้ วินยั พระไม่ใช่แค่สกิ ขาบท
๒๒๗ (และ ๓๑๑) ในปาติโมกข์ ตามที่แจงความ
ไว้ในคัมภีรว์ ภิ งั ค์เท่านัน้ ยังมีอกี มากนัก สิกขาบท
๒๒๗ ในปาติโมกข์นั้น เป็นวินัยประจ�ำตัวส่วน
เบือ้ งต้นอันเป็นพืน้ ฐานของชีวติ พรหมจรรย์ (เรียก
ว่าเป็น อาทิพรหมจรรย์) แต่นอกเหนือจากนัน้ ยัง
มีบรรดาสิกขาบทนอกปาติโมกข์ ที่จะก�ำกับบ้าง
เสริมบ้าง ให้พระสงฆ์มีหน้าที่ มีขนบธรรมเนียม
มีลกั ษณะความเป็นอยูท่ ดี่ งี ามประณีต เอือ้ ต่อการ
ด�ำเนินชีวิต และการปฏิบัติกิจหน้าที่ให้สัมฤทธิ์
ความมุ่งหมายแห่งระบบชีวิตของสังฆะ (เรียกว่า
เป็น อภิสมาจาร)
สิ ก ขาบทนอกปาติ โ มกข์ นั้ น มี วิ ธี จั ด พวก
จัดหมู่ต่างออกไป ไม่เป็นแบบวิภังค์ แต่จัดเป็น
“ขันธกะ” ซึ่งแปลง่ายๆ ว่าหมวดนั่นเอง เช่นว่า
วินยั ตอนนีม้ สี กิ ขาบทเป็นข้อบัญญัตเิ กีย่ วกับเรือ่ ง
อุโบสถว่า เรื่องเป็นมาอย่างนี้ๆ จึงทรงบัญญัติ
ให้พระสงฆ์ท�ำอุโบสถ และในการท�ำอุโบสถนั้น
จะต้องปฏิบัติอย่างไรๆ จนจบเรื่อง รวมเรียกว่า
อุโบสถขันธกะ คือขันธกะหรือหมวดที่ว่าด้วย
อุโบสถ
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ในท�ำนองเดียวกัน พุทธบัญญัตแิ ละเรือ่ งราว
ของการท�ำสังฆกรรมปวารณา ก็ได้จัดเป็นหมวด
หนึ่ง เรียกว่า ปวารณาขันธกะ พุทธบัญญัติและ
เรื่องราวของการท�ำสังฆกรรมกฐิน ก็จัดเป็น กฐิน
ขันธกะ พุทธบัญญัติและเรื่องราวว่าด้วยเรื่องจีวร
ก็จัดเป็น จีวรขันธกะ ดังนี้เป็นต้น
ที่น่ารู้น่าสังเกตไว้ก็คือ ขันธกะเริ่มแรก ชื่อ
ว่า มหาขันธกะ แปลว่าหมวดใหญ่ หรือตอนใหญ่
ว่าด้วยเรื่องราวเริ่มตั้งแต่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
แล้วประทับนั่งเสวยวิมุตติสุข ใต้ร่มโพธิ์ตรัสรู้ ที่
อุรุเวลาเสนานิคม นี่คือจุดเริ่มต้นของพระพุทธ
ศาสนา ซึ่งบอกไว้ในวินัยปิฎก ที่จะด�ำเนินเรื่องสู่
การประกาศพระศาสนา ตัง้ สังฆะ และการบัญญัติ
สิกขาบท เกิดมีวินัยสืบต่อมา
จากจุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ อุ รุ เ วลาเสนานิ ค มนั้ น
พระพุทธเจ้าเสด็จออกบ�ำเพ็ญพุทธกิจ เสด็จไป
ไหน ก็เสด็จไปที่อิสิปตนมฤคทายวัน ไปประกาศ
พระธรรมจักร โปรดพระเบญจวัคคีย์ แล้วก็มี
ผู้บรรลุธรรม จึงเริ่มมีการบรรพชาอุปสมบท นี่
แหละ ประวัติการอุปสมบทอยู่ในขันธกะแรกนี้
จึงบอกว่าขันธกะแรกคือหมวดหรือตอนที่ว่าด้วย
เรื่องการอุปสมบท หรือจะว่าการตั้งสังฆะก็ได้
เพราะเกิดมีผบู้ วชเป็นพระ จึงเป็นสังฆะขึน้ มา เริม่
ด้วย เอหิภิกขุอุปสัมปทา
ต่อจากนัน้ มีพระอรหันตสาวกแล้ว พระองค์
ก็ทรงส่งไปประกาศพระศาสนา แล้วทรงอนุญาต
ให้พระสาวกบวชกุลบุตรได้ ก็เกิดการอุปสมบท
แบบที่สอง เรียกว่า ติสรณคมนูปสัมปทา ต่อมา
สังฆะใหญ่ขนึ้ ก็ทรงให้สงฆ์เป็นใหญ่ จึงเกิด ญัตติจตุตถกรรมวาจาอุปสัมปทา ขึ้นมา
ประวัติการอุปสมบททั้งหมด อยู่ในขันธกะ
แรก ที่เรียกว่า มหาขันธกะนี้ ต่อมาล�ำดับที่สอง
จึงมี อุโบสถขันธกะ แล้วก็มี ปวารณาขันธกะ มี
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กฐินขันธกะ มี จีวรขันธกะ มีขันธกะอะไรๆ ก็ว่า
ไป เอาละนะ เป็นอันให้รู้จักว่า นี่คือขันธกะ คน
ทีร่ จู้ กั ขันธกะแล้ว จะค้นเรือ่ งวินยั ก็รวู้ า่ เรือ่ งอะไร
จะค้นที่ไหน อย่างไร
รวมความว่า ขันธกะนัน้ มีทงั้ หมด ๒๒ ขันธกะ
๑๐ ขันธกะแรกเป็นขันธกะใหญ่ๆ ที่ส�ำคัญมาก
และมีเรื่องราวยืดยาว หนาเหลือเกิน กินที่มาก
เรียกว่า มหาวรรค เมือ่ ท�ำเป็นหนังสือ ต้องใช้เนือ้ ที่
๒ เล่ม คือเป็นพระไตรปิฎก เล่ม ๔ และ เล่ม ๕
ขอให้สังเกตว่า เรื่องราวที่จัดเป็นหมวดเป็น
ตอนนี้ เวลาครบจ�ำนวน ๑๐ ท่านเรียกว่า “วรรค”
อย่ า งในกรณี นี้ มี ขั น ธกะต่ า งๆ พอครบ ๑๐
ขันธกะ ก็เป็นวรรคหนึ่ง ที่นี่ ขันธกะชุดแรกครบ
๑๐ ขันธกะ ก็รวมเป็นมหาวรรค กินเนื้อที่ ๒ เล่ม
ได้แก่เล่ม ๔ และเล่ม ๕ อย่างทีว่ า่ ไปแล้ว เอาละนะ
เป็นอันว่าจบมหาวรรค
บอกเพิ่มนิดหนึ่งว่า ที่ว่าวรรคหนึ่งมี ๑๐ นั้น
ไม่จำ� เป็นต้อง ๑๐ ตายตัว บางที ๑๑ หรือ ๑๒ ก็มี
อาจพูดว่าวรรคหนึ่งมีประมาณ ๑๐
ต่อจากนีก้ เ็ ป็นขันธกะย่อยลงไป มีเรือ่ งเยอะ
เช่น เภสัชชขันธกะ ว่าด้วยเรื่องยา พระจะท�ำยา
จะใช้ยา อะไร อย่างไร ได้ หรือไม่ได้ ฯลฯ
แล้วก็มี เสนาสนขันธกะ ว่าด้วยเสนาสนะ
คือที่นั่งที่นอน พระจะอยู่อย่างไร มีวิหาร มีกุฏิ
มีถ�้ำ มีอะไรต่างๆ ก็ว่าไปตามพระบัญญัติในเรื่อง
เสนาสนะ มี จัมมขันธกะ ว่าด้วยเรื่องเครื่องใช้ที่
เป็นหนัง ก็เป็นหมวดหนึ่ง
ว่าไปอย่างนี้ จนกระทั่งถึง ภิกขุนีขันธกะ คือ
หมวดว่าด้วยภิกษุณี แล้วต่อไปจนถึงหมวดตอน
ที่ว่าด้วยสังคายนาครั้งที่ ๑ ซึ่งมีพระเถระร่วม
ประชุม ๕๐๐ องค์ ก็เรียกว่า ปัญจสติกขันธกะ
ลงท้ายด้วยสังคายนาครั้งที่ ๒ ซึ่งมีพระเถระร่วม
ประชุม ๗๐๐ องค์ เรียกว่า สัตตสติกขันธกะ
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ขันธกะย่อยๆ ทั้งหมดนี้ รวมเป็นอีก ๑๒
ขันธกะ ก็จัดเป็นอีกวรรคหนึ่ง เรียกว่า จุลลวรรค
คือวรรคเล็ก กินเนื้อที่พระไตรปิฎกอีก ๒ เล่ม คือ
เล่ม ๖ และ เล่ม ๗
เมือ่ กีว้ รรคใหญ่มี ๑๐ คราวนีว้ รรคเล็กมี ๑๒
ขันธกะ เมื่อรวมทั้งมหาวรรค และ จุลลวรรค
ก็ได้พระไตรปิฎกเล่ม ๔ - ๕ และ ๖ - ๗ เป็นอัน
จบขันธกะ ถึงนี่ ตัวพระวินัยปิฎกก็จบแล้ว ทั้งใน
ปาติโมกข์ และนอกปาติโมกข์
ต่อจากนี้ก็ไปถึงวินัยส่วนที่เรียกว่า ปริวาร
จัดเป็นพระไตรปิฎก เล่ม ๘
ปริวารก็คือบริวาร คือเป็นเครื่องประกอบ
หรือเป็นส่วนพ่วง จะเรียกว่าเป็นคู่มือพระวินัย
ก็ ไ ด้ ใช้ ส� ำ หรั บ ทบทวน หรื อ ซั ก ซ้ อ มความรู ้
พระวินัย เช่น ถามว่าอย่างนี้ ตอบได้ไหม จะตอบ
ว่าอย่างไร ก็คือวินัยที่เรียนมาใน ๗ เล่มต้นนั่น
แหละ เอามาซักซ้อม เอามาทบทวนความรู้กัน
เรียกว่า ปริวาร เป็นเล่มที่ ๘ เป็นอันจบแล้ว วินัย
ปิฎก ๘ เล่ม
แทรกก่อนไปต่อ พอให้รู้จัก “อรรถกถา”
ทีนี้ คนที่จะอ่านบาลีพระไตรปิฎกให้เข้าใจ
ดีนี่ยากมาก ก็จึงมีพระอาจารย์ที่ช�ำนาญได้รจนา
คือแต่งคัมภีร์อธิบายความในพระไตรปิฎกขึ้นมา
เรียกว่า “อรรถกถา” ซึ่งก็จะคู่เคียงไปกับพระ
ไตรปิฎก คืออธิบายไปตามล�ำดับถ้อยค�ำและ
ข้อความในพระไตรปิฎกนั้น อรรถกถาคืออะไร
ขอแทรกสักนิด เพื่อจะได้รู้จักกัน
พูดง่ายๆ ในขั้นพื้นฐาน อรรถกถา ก็คล้าย
อย่างพจนานุกรม คือ Dictionary นี่เอง “อรรถกถา” แปลว่า ค�ำบอกความหมาย หรือถ้อยค�ำที่
บอกความหมาย เช่น ไปเจอค�ำว่า “จรติ” อรรถกถาก็ไขความ คือบอกความหมาย หรือแปลให้

ว่า “จรตีติ คจฺฉติ” (“จรติ” แปลว่า ไป) หรือว่า
“จรตีติ วตฺตติ” (“จรติ” แปลว่า เป็นไป ด�ำเนิน
ไป) หรือบางทีก็แปลว่า “จรตีติ กโรติ” (“จรติ”
แปลว่า กระท�ำ หรือประพฤติ) นี่แค่ค�ำง่ายๆ
ดูที่ยากขึ้นอีกหน่อย เช่นค�ำว่า “นิทาน” ซึ่ง
ในภาษาไทยเอามาใช้จนเพีย้ นความหมายไปแล้ว
เราอยากรู้ความหมายเดิมของจริงในภาษาบาลี
ก็ไปเปิดดู อรรถกถาหนึ่งก็บอกว่า “นิทานนฺติ
ปจฺจโย” (“นิทาน” แปลว่า ปัจจัย, องฺ.อ.๓/๑๑๘)
หรือเราอ่านพระไตรปิฎกบาลี เล่ม ๑๖ ไปเจอค�ำ
ว่า “นิทาน” เกิดสงสัยขึ้นมาว่านิทานที่นั่นแปล
ว่าอะไร ก็ไปเปิดดูคัมภีร์อรรถกถาที่อธิบายพระ
ไตรปิฎกเล่มนั้น ก็พบค�ำอธิบาย (สํ.อ.๒/๓๒) บอก
ว่า ค�ำทั้งหลายเช่น นิทาน สมุทัย เป็นไวพจน์ของ
ค�ำว่า การณะ (คือแปลว่าเหตุ) อย่างนี้เป็นต้น นี่
แหละเรียกว่าอรรถกถา จึงบอกว่าอรรถกถาก็คือ
Dictionary
Dictionary แปลว่าอะไร dictionary มาจาก
diction แปลว่า “ค�ำ”, “ถ้อยค�ำ” และ -ary
แปลว่า “เกี่ยวกับ” “ว่าด้วย” dictionary จึง
แปลว่า “ว่าด้วยถ้อยค�ำ” แต่ของบาลี คืออรรถกถานี่ ตรงเลย แปลว่า ค�ำบอกความหมาย นี่คือ
ตัวอรรถกถาที่แท้
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ใครบอกว่าแปลพระไตรปิฎกไม่ต้องอาศัย
อรรถกถา ก็ เ หมื อ นคนที่ จ ะแปลภาษาต่ า ง
ประเทศ บอกว่า ฉันไม่ต้องใช้ดิกชั่นนารี ฉันไม่
เอาพจนานุกรม
อรรถกถาว่าโดยพื้นฐาน ที่เป็นตัวแท้ตัวจริง
คืออย่างที่ว่ามานี้ แต่อรรถกถาไม่ได้หยุดแค่นั้น
ยังเป็นอรรถสังวรรณนาด้วย คือมิใช่แค่ให้ความ
หมายของถ้อยค�ำอย่างเดียว แต่ยังอธิบายขยาย
ความไปอีกว่า ถ้อยค�ำและข้อความทีพ่ ระพุทธเจ้า
ตรัสตรงนี้ๆ มีความหมายกว้างออกไปอย่างไรอีก
แล้วก็อธิบายไปกันใหญ่
ทีนี้ เมื่อเป็น อรรถสังวรรณนา ก็อธิบาย
บรรยาย พรรณนาไปต่างๆ พอบรรยายไปๆ ท่านก็
ยกเรือ่ งประกอบบ้าง เรือ่ งเกร็ดบ้าง มาเล่าให้ฟงั ด้วย
ทีนพี้ ระอาจารย์ทสี่ อนลูกศิษย์ในลังกา ก็รเู้ รือ่ งราว
เรื่องเล่ากันมาของท้องถิ่น ของบ้านเมือง ท่านก็
เอาเหตุการณ์เอานิทานเอาต�ำนานในเกาะลังกา
มาเล่าประกอบการสอนด้วย บอกว่า ตอนนัน้ พระ
เจ้าแผ่นดินองค์นี้ ยกทัพไปตีกับพระเจ้าแผ่นดิน
องค์โน้น มีเรื่องมาอย่างนั้นๆ เรื่องราวในลังกา
ก็ ม าอยู ่ ใ นอรรถกถาพ่ ว งติ ด มาด้ ว ย คนไม่ รู ้
ไม่เข้าใจ ก็นกึ ว่าอันนัน้ เป็นอรรถกถา เปล่า! อันนัน้
เป็นเรื่องพ่วงมาในอรรถกถา นี่ คนไม่รู้ก็ไปเที่ยว
บอกว่าอรรถกถาไม่นา่ เชือ่ เล่าอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้
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ที่จริงนั่นไม่ใช่อรรถกถา แต่เป็นเรื่องพ่วงติดมา
ในอรรถกถา
เป็นธรรมดาว่าพระเถระที่เป็นอาจารย์สอน
บาลีสอนธรรมในลังกานัน้ ท่านย่อมมีความรูเ้ รือ่ ง
ราว เรื่องเล่าขาน ต�ำนาน เรื่องประวัติศาสตร์
มากมาย สืบต่อกันมา เมื่อท่านอธิบายธรรมใน
พระไตรปิฎก ท่านอธิบายโดยใช้อรรถกถา และ
มีเรื่องราวอะไรจะช่วยให้เข้าใจ และเรียนกันได้ดี
มีชีวิตชีวา ท่านก็น�ำมาบอกมาเล่า ประกอบค�ำ
อธิบายให้เข้าใจชัดเจน ก็สืบๆ กันมา
ทีนี้อรรถกถาเดิมที่เป็นภาษาบาลีก็สูญไป
แล้ว พระเถระทีเ่ ราเรียกว่าพระอรรถกถาจารย์ มา
จากอินเดีย มาแปลอรรถกถาทีส่ บื ทอดมาในลังกา
เป็นภาษาสิงหล เมือ่ แปลกลับจากภาษาสิงหลเป็น
ภาษาบาลี ก็มเี รือ่ งราวในลังกาติดมามากมายเต็ม
ไปทั่ว
เป็นอันว่าต้องแยกให้เป็น คิดง่ายๆ เรื่อง
ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ตรั ส อยู ่ ใ นพระไตรปิ ฎ กตั้ ง แต่
พุทธกาลนานไกลโพ้น จะมีเรือ่ งในลังกาได้อย่างไร
เรื่องราวของลังกาจะเป็นค�ำอธิบายพระไตรปิฎก
ไปได้อย่างไร เรื่องราวในลังกาเยอะแยะไปที่มีใน
หนังสือหรือคัมภีรท์ บี่ รรจุอรรถกถาไว้นนั้ เป็นของ
แถมเพิ่มพ่วงติดเข้ามา เพราะพระพุทธศาสนามา
เจริญที่นั่นอยู่นาน
ย�้ำว่า อรรถกถาของเดิมที่น�ำมาจากชมพูทวีป เมื่อพระเถราจารย์น�ำมาอธิบายให้ลูกศิษย์
ฟังต่อกันมาในลังกาหลายร้อยปี (๗๐๐ ปีเศษ)
ก็ได้เติบขยายมีเรื่องราวพอกเพิ่มขึ้นมา กว่าพระ
พุทธโฆสาจารย์จะมาแปลจากภาษาสิงหลกลับ
ไปเป็นบาลี ก็ได้เรื่องของลังกาเข้าไปรวมอยู่ด้วย
มากมายทั่วไปหมด แล้วทั้งตัวอรรถกถาแท้พื้น
ฐานที่เป็นอย่างดิกชั่นนารี พร้อมด้วยอรรถสังวรรณนา ที่เป็นหลักเป็นแกนของคุณค่าที่แท้
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และเรื่องประกอบต่างๆ ที่เป็นของแถมพ่วงมา ก็
เรียกรวมเป็นค�ำเดียวว่าอรรถกถา ผูท้ ใี่ ช้ เมือ่ เข้าใจ
แยกได้ ก็จะใช้ประโยชน์ได้เต็มๆ
ทีนี้ อรรถกถาทีอ่ ธิบายพระวินยั ปิฎกทัง้ หมด
นัน้ มีชอื่ ว่า สมันตปาสาทิกา เมือ่ เรียนวินยั สงสัย
ตรงไหน ก็เอา สมันตปาสาทิกา มาค้นอ่านค�ำ
อธิบายของท่าน ดูตั้งแต่ขั้นของดิกชันนารีไปเลย
ขอบอกไว้อีกนิดว่า dictionary ของอรรถกถา
นั้น ไม่เหมือนของชาวบ้านสมัยนี้ คือดิกชันนารี
ของชาวบ้ า นนั้ น เป็ น อย่ า งที่ ไ ทยเราเรี ย กว่ า
พจนานุกรม คือเรียงล�ำดับค�ำตามล�ำดับอักษร
แต่ดิกชันนารีที่เป็นอรรถกถาของบาลีนี้ ท่าน
เรียงตามล�ำดับข้อความในพระไตรปิฎก คือพระ
ไตรปิฎกด�ำเนินความไปถึงไหน ท่านก็อธิบายไป
ตามล�ำดับอย่างนั้น อันนี้ก็ให้เข้าใจไว้ด้วย
มีแทรกนิดหนึง่ คือว่าเนือ่ งจากในวินยั ปิฎกมี
ส่วนที่เป็นแก่นแท้ๆ คือปาติโมกข์ที่เราสวดเมื่อกี้
ซึ่งมีเฉพาะตัวสิกขาบท ท่านก็มีอรรถกถาที่ไม่
อธิบายวินัยปิฎกทั้งหมดให้ยืดยาว แต่อธิบาย
เฉพาะปาติโมกข์นี้เท่านั้น ก็เป็นอีกคัมภีร์หนึ่ง
เรียกว่า กังขาวิตรณี เอาละ ทีนี้ พระวินัยปิฎก
ก็ผ่านไปได้แล้ว
ก็สรุปไว้ เพื่อทบทวนง่ายว่า พระวินัยปิฎก
มี ๓ คัมภีร์ใหญ่ คือ
๑. วิภังค์ แจงสิกขาบทในปาติโมกข์ แยกเป็น
ก) มหาวิภังค์ (ภิกขุวิภังค์) แจงสิกขาบทใน
ภิกขุปาติโมกข์ (เล่ม ๑ - ๒)
ข) ภิ ก ขุ นี วิ ภั ง ค์ แจงสิ ก ขาบทในภิ ก ขุ นี ปาติโมกข์ (เล่ม ๓)
๒. ขันธกะ ว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกข์ ๒๒
ขันธกะ คือ
ก) มหาวรรค ว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกข์
๑๐ ขันธกะ (เล่ม ๔ - ๕)

ข) จุลลวรรค ว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกข์
๑๒ ขันธกะ (เล่ม ๖ - ๗)
๓. ปริวาร คัมภีร์ประกอบ ถาม - ตอบ ซักซ้อม
ความรู้พระวินัย (เล่ม ๘)
หมายเหตุ: ตามที่เรียกขานกันมาในเมืองไทย
จ�ำพระวินยั ปิฎก ค�ำย่อ (หัวใจ) ว่า “อา ปา ม จุ ป”
โดยแยกเป็น ๑. อาทิกัมม์/อาทิกัมมิกะ (ฉบับ
อักษรพม่า เรียก “ปาราชิกปาฬิ”) ว่าด้วยสิกขาบท
ฝ่ายภิกษุ ตั้งแต่ปาราชิกถึงอนิยต ๒. ปาจิตตีย์
ว่าด้วยสิกขาบทฝ่ายภิกษุ แต่นิสสัคคิยปาจิตตีย์
ถึงเสขิยะ ตลอดภิกขุนีวิภังค์ (ของพม่า นับแต่
ปาจิตตีย์ ส่วนนิสสัคคิยฯ อยู่ใน ๑.) ๓. มหาวรรค
๔. จุลลวรรค ๕. ปริวาร
พระสุตตันตปิฎก
(พระสูตร: ที ม สํ อํ ขุ)
ต่อจากพระวินยั ก็ไปถึงพระสูตร ซึง่ ในทีน่ คี้ อื
ที่เรียกชื่อเต็มว่า “พระสุตตันตปิฎก”
พระสุตตันตปิฎกนี่ ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ เรียก
กันสัน้ ๆ ง่ายๆ ว่า “พระสูตร” คือพระธรรมเทศนา
ของพระพุทธเจ้า หมายความว่า พระพุทธเจ้า
เสด็จเดินทางไป ทรงจาริกไป ทรงพบคนนั้นคนนี้
เมื่อเป็นโอกาสเหมาะ ก็ทรงแสดงธรรมแก่เขา
หรือเขาทูลถามข้อสงสัย หรือบางคนมาเฝ้าทูล
ถามเรื่องราวอะไรๆ พระองค์ก็ทรงตอบ ทรง
อธิบาย ทรงแสดงธรรมหรือเทศน์ให้ฟัง สิ่งที่ทรง
เทศน์ เนื้อความที่ทรงตอบ ทรงแสดงคราวนั้นๆ
ก็เป็นพระสูตรหนึ่งๆ
ทีนี้ พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า ทีเ่ รียก
ว่าพระสูตรนั้น มีมากเหลือเกิน รวมทั้งหมดไว้ใน
พระไตรปิฎก (จัดแบบไทย) ได้ ๒๕ เล่ม เรียกว่า
พระสุตตันตปิฎก เป็นปิฎกที่ใหญ่ที่สุด
พระสุตตันตปิฎกนัน้ เราก็ตอ้ งรูจ้ กั วิธจี ดั แบ่ง
จะได้จ�ำง่ายและใช้เป็น ที่ว่ามี ๒๕ เล่มนี้ ก็จัด
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แบ่งเป็นนิกาย “นิกาย” แปลว่า ชุมนุม พวก หมู่
หรือหมวด ในทีน่ ค้ี อื ชุมนุมพระสูตร ท่านก็จดั เป็น
๕ ชุมนุม คือ ๕ นิกาย
วิธจี ดั คือ พระสูตรทีย่ าวๆ ในทีน่ อี้ าจพูดว่าที่
ยาวมากๆ ก็เอามารวมไว้ด้วยกัน เป็นนิกายหนึ่ง
เรียกว่า ทีฆนิกาย แปลว่า ชุมนุมพระสูตรที่ยาวๆ
หรือขนาดยาว ต่อมาพระสูตรที่ยาวปานกลาง ไม่
ยาวนัก แต่ก็ไม่สั้น ก็จัดเป็นนิกายหนึ่ง เรียกว่า
มัชฌิมนิกาย แปลว่า ชุมนุมพระสูตรที่ยาวปาน
กลาง หรือพระสูตรขนาดกลาง
คราวนี้ ก็ ม าถึ ง ล� ำ ดั บ ที่ ๓ ปรากฏว่ า เป็ น
พระสูตรสั้นๆ มีเรื่องน้อย ประเภทนี้มีมากมาย
เหลือเกิน ต้องมีวิธีจัดพิเศษ เพื่อให้เป็นพวก
เป็นประเภท อย่างเป็นระบบ มิฉะนั้น จะเป็น
พระสูตรเล็กๆ น้อยๆ ที่สุมกัน ปนเป สับสน
ค้นยาก ศึกษาล�ำบาก ยุ่งไปหมด
ทีนี้ก็มาดูวิธีจัดที่แยบคายของท่าน เริ่มด้วย
กลุ่มแรก จับเอาเป้าเอาประเด็นอย่างใดอย่าง
หนึ่งขึ้นมาตั้งเป็นแกน เช่น เอาบุคคล สถานที่ ข้อ
ธรรม หลักการ อันใดอันหนึ่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง
ตั้งเป็นแกน เป็นจุดรวมเป็นศูนย์รวมของเรื่องที่
เกี่ยวข้อง แล้วน�ำเอาพระสูตรที่เกี่ยวข้องหรือว่า
ด้วยประเด็นนั้น เป้านั้น มาไว้ด้วยกัน โดยตั้งชื่อ
รวมว่าเกี่ยวกับประเด็นนั้นเป้านั้น ค�ำว่าเกี่ยวกับ
หรือว่าด้วยนี้ ภาษาบาลีเรียกว่า “สังยุตต” จึง
เรียกว่า สังยุตตนิกาย คือชุมนุมพระสูตรที่เป็น
เรื่องราวเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น สิ่งนั้น ที่นั้น หรือ
ธรรมข้อนั้นๆ
ยกตั ว อย่ า ง เช่ น พระสู ต รที่ มี เรื่ อ งราว
เกี่ยวข้องกับป่า ก็เอามารวมไว้ด้วยกัน เรียกว่า
วนสังยุตต์ พระสูตรที่มีเรื่องเกี่ยวกับมาร ก็รวมไว้
ด้วยกัน เรียกว่า มารสังยุตต์ พระสูตรที่เกี่ยวกับ
พระเจ้าปเสนทิโกศล ก็รวมมาตัง้ ชือ่ เรียกว่า โกศล-
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สังยุตต์ พระสูตรที่เกี่ยวกับภิกษุณี ก็เอามารวม
ไว้ เรียกว่า ภิกขุนีสังยุตต์ พระสูตรเกี่ยวกับท้าว
สักกะ คือพระอินทร์ ก็รวมไว้ เรียกว่า สักกสังยุตต์ พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องกิเลส ก็รวมไว้ด้วยกัน
เรียกว่า กิเลสสังยุตต์ พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องฌาน
ก็รวมไว้ด้วยกัน เรียกว่า ฌานสังยุตต์ พระสูตรว่า
ด้วยพยาบาทก็รวมกันไว้ เรียกว่า พยาปาทสังยุตต์
พระสูตรว่าด้วยโพชฌงค์ ก็รวมกันไว้ เรียกว่า
โพชฌังคสังยุตต์ อย่างนีเ้ ป็นต้น เยอะแยะไปหมด
สังยุตตนิกายนีม้ ี ๕ เล่ม นับเป็นพระไตรปิฎก เล่ม
ที่ ๑๕ ถึงเล่ม ๑๙ เป็นอันว่าจบสังยุตตนิกาย แต่
เดี๋ยวทีหลังจะกลับมาพูดถึงเนื้อในอีกหน่อย
เหลือจากนี้ พระสูตรขนาดสัน้ ๆ เล็กๆ น้อยๆ
ยังมีอีกมากมายนัก จะจัดอย่างไร คราวนี้เอาใหม่
ท่านจัดตามตัวเลข คือตามจ�ำนวนข้อธรรม หลัก
ธรรมทีม่ ธี รรมข้อย่อยข้อเดียว ก็เอามารวมไว้พวก
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) แล้วก็เป็น นวกนิบาต (หมวด ๙)
แล้วก็ ทสกนิบาต (หมวด ๑๐) แล้วก็ เอกาทสกนิบาต (หมวด ๑๑) เป็นอันจบ แล้วเรียกชื่อรวม
ทั้งหมดว่า อังคุตตรนิกาย
ขอให้สังเกตชื่อของนิกายนี้ที่ว่า “อังคุตตร”
นั้น มาจาก อังค (องค์, หน่วย, ข้อย่อย) + อุตตร
(เหนือขึ้นไป, เกิน, เพิ่มขึ้น) เป็น “อังคุตตร”
จึงแปลว่า เพิม่ ขึน้ ทีละหน่วย หรือเกินขึน้ ไปทีละข้อ
จึงเป็นหมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ ฯลฯ ไปเรื่อย
อย่างทีว่ า่ แล้ว และดังนัน้ อังคุตตรนิกาย จึงแปลว่า
ชุมนุมพระสูตรทีม่ ธี รรมข้อย่อยเพิม่ ขึน้ ทีละหน่วย
อังคุตตรนิกายนี้มี ๕ เล่ม เป็นพระไตรปิฎก
เล่ม ๒๐ - ๒๔ ขอพูดไว้คร่าวๆ แค่พอเห็นรูปเค้าเท่า
นีก้ อ่ น จะได้เป็นเรือ่ งเบาๆ เอาเป็นอันว่า จบอังคุตตรนิกาย แล้วจะกลับมาพูดถึงเนื้อในอีกที
ทีนี้ พระสูตรน้อยใหญ่นั้นมากมายอย่างยิ่ง
แม้จะจัดแบ่งหมวดหมู่แบบต่างๆ น�ำมารวมไว้
อย่างทีว่ า่ มานัน้ แล้ว ก็ยงั มีลน้ จากนัน้ อีกมากมาย
นอกจากพระสูตรอีกมากมาย ที่มีลักษณะพิเศษ
ไม่เข้าในหมวดหมู่ที่จัดไปแล้ว ก็ยังมีคัมภีร์ต่างๆ
ซึ่งมีเนื้อหาสาระจ�ำเพาะของตัวเองอันนอกเหนือ
เกณฑ์ที่ใช้จัดมาแล้ว ท่านก็จึงรวมพระสูตรและ
คัมภีร์จ�ำเพาะพิเศษเหล่านั้น มาจัดเป็นอีกนิกาย
หนึ่ง เรียกว่า ขุททกนิกาย คือชุมนุมพระสูตร
และเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ปลีกย่อย หรือจะว่า
เบ็ดเตล็ด ก็ได้
ชื่อบาลีว่า “ขุททก” แปลว่า เล็กน้อย
ปลีกย่อย แต่ว่าโดยปริมาณ มีมากที่สุดถึง ๑๕
คัมภีร์ จัดเป็นพระไตรปิฎก ๙ เล่ม (เล่ม ๒๕ – ๓๓)
และว่าโดยสาระ บางคัมภีรก์ ส็ ำ� คัญและลึกซึง้ มาก
เรือ่ งขุททกนิกาย ว่าไว้คร่าวๆ เท่านีก้ อ่ น
สาระที่ลึกละเอียดกว่านี้ เช่นว่า ๑๕ คัมภีร์ย่อย
อะไรบ้าง เป็นอย่างไร ไว้ค่อยพูดข้างหน้า

ก็สรุปไว้ให้เห็นภาพก่อนว่า พระสุตตันตปิฎก มี ๕ นิกาย จัดเป็น ๒๕ เล่ม (เล่ม ๙ – ๓๓)
จ�ำหัวใจว่า ที ม สํ อํ 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 ชุมนุมพระสูตรที่จัดรวมเป็น
หมวดๆ ตามล�ำดับจ�ำนวนข้อธรรม ๕ เล่ม (เล่ม
๒๐ - ๒๔)
๕. ขุททกนิกาย ชุมนุมพระสูตร คาถาภาษิต ค�ำ
อธิบาย เรื่อง เบ็ดเตล็ด ที่จัดเข้าในสี่นิกายแรก
ไม่ได้ ๙ เล่ม (เล่ม ๒๕ - ๓๓)
(อ่านต่อฉบับหน้า)
ที่มา : จากหนังสือ “รู้จักบ้านของตัว เที่ยวทั่ว
พระไตรปิฎก” ของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ป.อ. ปยุตฺโต) สามารถอ่านฉบับเต็มได้จากเว็บไซต์
วั ด ญาณเวศกวั น ตามลิ้ ง ค์ http://www.
watnyanaves.net/th/book_detail/657
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ชวนอ่านพระสูตร:
พระอาจารย์ชยสาโร

ไม่ต้องกังวล

นกุลบิดาคหบดี และภรรยา นกุลมารดา เป็นสอง
สามีภรรยาตัวอย่างในพระไตรปิฎก ท่านได้บรรลุเป็น
พระโสดาบันทั้งสองคน และจงรักภักดีต่อกัน ตาม
แบบผู้มีกิเลสน้อยนิด ครั้งหนึ่งท่านกราบทูลพระพุทธองค์ว่า ประสงค์จะพบกันชาติหน้า พระพุทธองค์ตรัส
ว่า เป็นไปได้ ส�ำหรับคูท่ มี่ คี ณุ ธรรมเสมอกัน (แต่ถา้ ฝ่าย
หนึง่ ชอบเข้าวัด ฝ่ายหนึง่ ชอบเข้าบาร์ คงต้องลากันทีน่ )ี่
สองคนนี้เป็นกัลยาณมิตรต่อกันอย่างดี คือเข้าใจ
ซึ่ ง กั น และกั น ส่ ง เสริ ม ความดี ข องกั น และกั น
ไม่ถือสาในข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ ของกันและกัน
เป็นที่ปรึกษาที่ดีต่อกัน มีความสุขในความสุขของกัน
และกัน ร่วมกันท�ำบุญและสร้างคุณงามความดีในสังคม
ครัง้ หนึง่ ๑ นกุลบิดาป่วย เป็นไข้หนัก ภรรยารักษา
ทุกวิถที าง แต่อาการของสามีไม่ดขี นึ้ นกุลมารดาจึงลอง
๑

นกุลปิตุสูตร อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒)

ใช้วิธีพิเศษคือ บันลือสีหนาท ท�ำสัจจกิริยา การบันลือ
สีหนาทนั้น หมายถึงการประกาศอย่างองอาจ น่าเกรง
ขามเหมือนราชสีห์ ถึงคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวเอง นกุล
มารดาเชื่อว่า ค�ำพูดอันบริสุทธิ์ของผู้บริสุทธิ์ อาจท�ำให้
เกิดพลังรักษาโรคของสามีได้ สันนิษฐานว่าอาจจะได้
ข้อคิดเรื่องนี้จากการฟังพระพุทธองค์ทรงเล่านิทาน
ชาดก เพราะพระโพธิสัตว์เคยใช้พลังสัจจะบ่อย
การบันลือสีหนาทของนกุลมารดา ต้องท�ำต่อ
หน้าสามีจงึ จะดี ท่านจึงเข้าใกล้เตียงทีน่ กุลบิดานอนอยู่
แล้วกล่าวเตือน เป็นใจความว่า อย่าเพิง่ กังวลอะไรเลยนะ
ถ้าตายด้วยจิตกังวลก็เป็นทุกข์ และพระผู้มีพระภาค
ทรงต�ำหนิการตายเป็นทุกข์แบบนี้บ่อยๆ ถ้าเป็นห่วง
ว่าตายแล้ว ภรรยาจะเลี้ยงลูกและครองเรือนไม่ได้ ก็
อย่าไปคิดอย่างนั้นเลย ดิฉันปั่นฝ้าย ทอผ้าขนสัตว์เก่ง
เลี้ยงลูก ครองเรือนได้สบายหรอก อย่าพึงกังวลไปเลย
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หรือถ้ากังวลว่าตายแล้วภรรยาจะมีสามีใหม่ เรือ่ งนี้
ยิง่ ไม่มที าง ๑๖ ปีทผี่ า่ นมา ดิฉนั ได้ประพฤติพรหมจรรย์
ของคฤหัสถ์อย่างเคร่งครัด (คือไม่เคยคิดนอกใจสามี
การพอใจอยู่กับคู่ครองเพียงคนเดียว พระพุทธองค์
ให้เกียรติวา่ เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ในระดับชาวบ้าน)
และจะไม่เลิก ฉะนั้น เรื่องนี้สบายใจได้ อย่าพึงเป็น
ห่วงเลย (อาตมารู้สึกว่า น�้ำเสียงของนกุลมารดา จะ
ดูเป็นยาขมสักหน่อยหนึง่ อาจจะเป็นเพราะว่าต้องการ
กระตุ้นความรู้สึกปฏิเสธในใจของสามีผู้ร่อแร่ว่า รู้แล้ว
รู้แล้ว ท�ำไมจะไม่รู้ เพื่อเป็นก�ำลังชนะไข้)
หรือถ้าเป็นกังวลว่า ตายไปแล้ว ภรรยาจะไม่
ต้องการเห็นพระผู้มีพระภาคหรือภิกษุสงฆ์ ไม่ต้องคิด
อย่างนั้นเลย เพราะดิฉันอยากเห็นพระองค์ท่านมาก
เหลือเกิน อย่าพึงเป็นห่วงเรื่องนี้เลย
หรือถ้าเป็นห่วงว่า ตายไปแล้วภรรยาจะไม่ท�ำศีล
ให้บริสทุ ธิ์ ก็สบายใจได้ เพราะในบรรดาสาวิกาของพระ
ผูม้ พี ระภาคเจ้าทีย่ งั เป็นคฤหัสถ์อยู่ ดิฉนั เป็นคนหนึง่ ทีม่ ี
ศีลบริบูรณ์แล้ว ตอนนี้ผู้มีพระภาคเจ้าก�ำลังประทับอยู่
ที่ป่าเภสกฬามิคทายวัน หากมีใครสงสัยว่า ดิฉันไม่พูด
ความจริงก็ไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าได้
หรือถ้าท่านเป็นห่วงว่า ตายไปแล้ว ภรรยาจะ
ไม่ได้ความสงบแน่วแน่ ขอให้ทราบว่า ในบรรดาสาวิกา
ของพระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า ที่ ยั ง
เป็ น คฤหั ส ถ์ อ ยู ่ และมี ส มาธิ ดี
ดิฉันเป็นคนหนึ่ง ฯลฯ ใครสงสัย
ในค�ำพูดของดิฉัน ก็ไปทูลถาม
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้
หรือถ้าเป็นห่วงว่า ภรรยา
ยั ง ไม่ ไ ด้ ที่ พึ่ ง อั น แท้ จ ริ ง ในพระ
ศาสนา ยั ง ไม่ ข ้ า มพ้ น ความ
สงสัย ยังไม่ถึงความแกล้วกล้า
ยั ง ไม่ เ ป็ น ตั ว ของตั ว ในพระ
ศาสนา ไม่ต้องเป็นกังวลเลย ขอ

ให้ทราบว่า ในบรรดาสาวิกาของพระผู้มีพระภาค
เจ้ า ที่ ยั ง เป็ น คฤหั ส ถ์ อ ยู ่ ซึ่ ง เห็ น ธรรมแล้ ว เข้ า ถึ ง
กระแสธรรมแล้ว ดิฉันเป็นคนหนึ่ง ฯลฯ ใครสงสัยก็ไป
ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าได้
ฉะนัน้ อย่าพึงตายทัง้ ทีย่ งั มีความห่วงใยเลย เพราะ
ตายอย่างนัน้ เป็นทุกข์ และพระผูม้ พี ระภาคทรงติเตียน
พอพูดจบแล้ว อาการของนกุลบิดาพ้นวิกฤติ เริ่ม
ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ แข็งแรงขึ้นแล้ว นกุลบิดาไปเฝ้า
พระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงฟังเรื่องการบันลือ
สีหนาทของนกุลมารดา พระองค์ทรงรับรองทุกข้อ
และทรงชมว่า นกุลบิดามีบุญ มีภรรยาที่เก่งมาก
ค�ำพูดของนกุลมารดาทีเ่ รียกว่า การบันลือสีหนาท
ไม่ใช่เรื่องก๋ากั่นแน่นอน เป็นการพูดของผู้ที่หนักแน่น
ในธรรม องอาจ เพราะจิตไม่หวั่นไหวแล้ว พูดอย่าง
ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้น เหมือนราชสีห์ไม่ต้องกลัวสัตว์ใดๆ
ในป่า ค�ำพูดของนกุลมารดามีอ�ำนาจมาก เพราะเป็น
การกล่าวความจริงของผู้เข้าถึงความจริง ค�ำพูดของ
ท่านไม่มีลักษณะอวดดีหรือคุยโม้แม้แต่นิดเดียว
ข้อสงสัยอาจจะมีอยูว่ า่ นกุลบิดาเป็นโสดาบันแล้ว
กั ง วลจริ ง หรื อ อาตมาสั น นิ ษ ฐานว่ า คงไม่ ภรรยา
พู ด แบบตั ก เตื อ นเพื่ อ ให้ เ ป็ น การยื น ยั น ที่ ห นั ก แน่ น
มีรสชาติ มีพลัง
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทคี่ นธรรมดา
ก�ำลังจะสิ้นบุญ การปลอบใจว่า
ไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วง เป็น
หน้าทีส่ ำ� คัญของญาติ เพราะความ
กังวลจะท�ำให้ผู้ใกล้ตายเป็นทุกข์
อยูม่ าก แทนทีจ่ ะเตรียมตัวลาโลก
อย่างสงบ คนจ�ำนวนมาก มัวแต่
คิ ด เรื่ อ งสิ่ ง ต่ า งๆ ในครอบครั ว
หรือการงาน ที่ยังไม่เสร็จ ยังไม่
เรียบร้อย ตัวเองอาจพร้อมที่จะ
ไปแล้ว แต่กลัวว่าจะเป็นการทิ้ง
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ปัญหาไว้กบั คนอืน่ อย่างนีเ้ ป็นต้น ลูกหลานจึงต้องชวน
ให้ปล่อยวางอยู่บ่อยๆ ยืนยันว่าอะไรก็ตามที่ยังคาราคาซังอยู่ พวกเราจะสามารถจัดการได้ ไม่ต้องกังวล
ส่วนนกุลบิดา บุญยังไม่หมด แต่ข้อพิจารณาที่จะ
ขอฝากไว้คือ พลังศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้น เกิดจาก
การพูดของนกุลมารดา เป็นพลังธรรมชาติล้วน (ขอไม่
เรียกพลังจักรวาล) หรือมีส่วนช่วยจากจิตใจของคนไข้
ทีไ่ ม่อยากตาย ด้วยเกรงว่าภรรยาสุดทีร่ กั จะเข้าใจท่านผิด
บัดนี้ ขอดูที่เนื้อหาของค�ำยืนยันของนกุลมารดา
๖ ข้อ อีกที ซึ่งมีเรื่องตั้งแต่ระดับสามัญ ตลอดถึงเรื่อง
เหนือโลก ทั้ง ๖ ข้อเหล่านี้น่าสนใจ เพราะถึงจะไม่ใช่
เรื่องควรกังวลก็ตาม ก็ยังเป็นเรื่องที่ควรเอื้อเฟื้อ หรือ
เอาใจใส่ เผื่อว่าเราหมดวีซ่าเมื่อไร จะได้ไม่ต้องคิดมาก
และเป็นทุกข์
ข้อที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติ คือการเอา
ตัวรอดทางด้านวัตถุ พ่อบ้านแม่บา้ นไม่ตอ้ งการตายด้วย
จิตกังวล ควรระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายให้อยู่ในเกณฑ์
พอดี คือไม่สรุ ยุ่ สุรา่ ยจนเป็นหนีส้ นิ เขา รูจ้ กั ใช้เงินให้เกิด
ประโยชน์และความสุข แก่ตัวเองและครอบครัว รู้จัก
เก็บไว้ก้อนหนึ่งเพื่อลงทุน เผื่อฉุกเฉิน เอาไว้ส่วนหนึ่ง
ท�ำบุญสุนทาน ฉลาดดูแลเรือ่ งเงินเรือ่ งทอง ไม่ประมาท
ไม่หลงใหล ถึงเวลาจะไปแล้ว ไม่ต้องเดือดร้อน
ข้อที่สองเตือนว่า ความหวงแหนคนที่เรารักเป็น
ธรรมชาติทรี่ นุ แรง ฉะนัน้ ผูใ้ ฝ่ชวี ติ ดีงาม ควรเข้มงวดใน
ศีลข้อทีส่ าม เพือ่ จะไม่ตอ้ งสร้างความทุกข์ ความระทม
ขมขื่นให้กับภรรยาหรือสามี ในขณะเดียวกัน เราต้อง
ยอมรับว่า ความหวงแหนเป็นกิเลสที่เราควรขัดเกลา
ด้ ว ยการพยายามพั ฒ นาความรู ้ สึ ก ต่ อ คนรอบข้ า ง
ให้น้อมไปในทางแห่งพรหมวิหารมากขึ้น ผู้ที่รักคู่ครอง
อย่างนี้ ต้องการให้เขามีความสุข ไม่ต้องการให้เขามี
ความทุกข์แม้แต่นอ้ ย คิดถึงตอนตัวเองจะตาย แล้วถาม
ตนว่า ถ้าเขาเกิดเหงา อยากมีคนใหม่ เราจะรูส้ กึ อย่างไร
ไหม ถ้าได้ค�ำตอบว่า เห็นใจ อย่างนี้เรียกว่าเก่งใช้ได้
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ข้ อ ต่ อ ไป แสดงถึ ง ค่ า นิ ย มของพุ ท ธมามกะ
โดยแท้ คือชาวพุทธควรให้ความส�ำคัญกับการเข้าหา
ครูบาอาจารย์ ผูส้ งบผูม้ ปี ญั ญา เป็นประจ�ำ เพือ่ ได้กำ� ลัง
ใจ และข้อคิดในเรื่องชีวิตดีงาม (ไม่มีโอกาส ก็ฟัง หรือ
อ่านสิ่งที่ท่านสอน)
การฝึกอบรมกาย วาจา ให้เรียบร้อย สร้างสรรค์
ปราศจากโทษ การฝึกสมาธิภาวนา ให้จิตสงบระงับ
เป็นแหล่งความสุขที่มั่นคง และเป็นบาทฐานแห่ง
ปัญญา การบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน ผู้เข้าถึง
กระแสพระนิพพาน พ้นจากอบาย และก�ำเนิดสัตว์
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 อนาคตข้างหน้าหากเขาเปลี่ยนใจ เราก็
ยังพร้อมที่จะน�ำพา
สัจจะ มีพลังศักดิ์สิทธิ์จริงๆ การพูดเท็จในเรื่อง
เล็กน้อย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ท�ำให้เรารับพลังนี้ไม่ได้
น่าเสียดาย
สามีภรรยาที่ไม่เข้าวัด อาจจะมีการยืนยันในบาง
เรื่องที่เป็นจริงก็ได้ แต่มันคงไม่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น การพูด
ฉันรักเธอ กลับไปกลับมาหลายรอบ สามีก็น�้ำตาคลอ
ภรรยาก็ร้องไห้ เปลืองกระดาษทิชชูหลายแผ่นแล้ว
เกิดแต่พลังสั่งขี้มูก
ที่มา : ตัดตอนมาจากหนังสือ “๖ พระสูตร” ของ
พระอาจารย์ ช ยสาโร จั ด พิ ม พ์ โ ดย โรงเรี ย นทอสี
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖
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ตุวฏกปฎิปทา

ปั ญญาปริทัศน์
ธีรปัญโญ

ภควตาปาติโมกข์

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
มาฉบั บ นี้ ขอเสนอธรรมะ ๓๗ ในหมวดของ
พระวินัยหรือข้อปฏิบัติกันดูบ้าง
ย้อนหลังไป ๓ อสงไขยแสนมหากัปที่แล้ว
ในวันเพ็ญเดือนเชษฐะ (เดือน ๗) นี้ เป็นวันที่
พระโกณฑัญญะพุทธเจ้าทรงยกปาติโมกข์ ขึ้น
แสดงแก่ภิกษุแสนโกฏิ มีพระสุภัททเถระเป็น
ประธาน นับเป็นการประชุมครั้งแรกในศาสนา
ของพระโกณฑั ญ ญะศาสดาพระองค์ นั้ น (ใน
ศาสนาของพระองค์มีการประชุมสาวกสันนิบาต

และแสดงปาติโมกข์ทั้งหมดเพียง ๓ ครั้ง พระ
โกณฑัญญะพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ถัดมา
จากพระทีปังกรพุทธเจ้า)
มาถึงสมัยพระโคตมพุทธเจ้าของพวกเรา
วันเพ็ญเดือน ๗ นี้ ยังนับเป็นวันส�ำคัญที่พระ
พุทธองค์ทรงแสดงมหาสมัยสูตร แก่พระขีณาสพ
๕๐๐ รูป ที่ออกบวชมาจากศากยสกุลอีกด้วย
ในวั น นี้ เหล่ า เทวดาและพรหมมาประชุ ม กั น
มากมาย เพื่อมาทัศนาพระอรหันต์ และมาฟัง
ธรรม พระพุ ท ธองค์ ท รงตรวจดู จ ริ ต ของพวก
เทวดากลุ่มต่างๆ แล้ว ก็ได้ตรัสอีก ๖ พระสูตร
ให้เหมาะกับจริต ๖ แบบนัน้ ๆ คือ สัมมาปริพพาชนียสูตร ส�ำหรับพวกราคจริต ปุราเภทสูตร
ส�ำหรับพวกพุทธิจริต กลหวิวาทสูตร ส�ำหรับพวก
โทสจริ ต จู ฬ วิ ยู ห สู ต ร ส� ำ หรั บ พวกวิ ต กจริ ต

๓๗

มหาพยูหสูตร ส�ำหรับพวกโมหจริต และ ตุวฏกสูตร ส�ำหรับพวกศรัทธาจริต (สัมมาปริพพาชนียสูตรมาจาก จูฬวรรค สุตตนิบาต ขุททกนิกาย
สุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๕ ส่วนพระสูตรอื่นๆ ที่
เหลือนั้น มาจาก อัฏฐกนิบาต ในเล่มเดียวกัน)
หลังจากที่ทรงแสดงพระสูตรเหล่านี้เสร็จ
ลงแล้ว เทวดาแสนโกฏิบรรลุอรหัตตผล ส่วน
มรรคผลเบื้องต�่ำ ๓ มีประมาณนับไม่ถ้วน (ใน
พระไตรปิฎกมี ๔ พระสูตรที่มีเทวดาบรรลุธรรม
มากมายเท่านี้ อีก ๓ พระสูตรคือ มงคลสูตร
จูฬราหุโลวาทสูตร และสมจิตตสูตร)
ส�ำหรับ ปุราเภทสูตร และ จูฬวิยูหสูตร ได้
เคยน�ำมาแสดงในวารสารฉบับก่อนๆ แล้ว วันนี้
เราจะมาดูที่พระสูตรสุดท้าย คือ ตุวฏกสูตร หรือ
ทีเ่ รียกอีกอย่างได้วา่ ตุวฏกปฏิปทา มาดูซวิ า่ พวก
เทวดาที่มีศรัทธานั้น เขาบรรลุธรรมเพราะได้ฟัง
ธรรมะแบบไหนกัน
หลายคนคงเคยได้ ยิ น โอวาทปาติ โ มกข์
(คือธรรมะ ๓ ข้อ ที่พระพุทธเจ้าแสดงในวัน
มาฆะบูชา ขึน้ ต้นด้วยการไม่ทำ� บาปทัง้ ปวง การท�ำ
กุศลให้ถึงพร้อม และการช�ำระจิตของตนให้ขาว
รอบ) และอาณาปาติโมกข์ (ซึ่งเป็นการรวบรวม
พระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ ๒๒๗ ข้อ ภิกษุ
น�ำมาสวดในวันอุโบสถ) กันมาบ้างแล้ว แต่ถ้า
ถามว่าเคยได้ยนิ ปาติโมกข์ ๓๗ ข้อ หรือ ปฏิปทาปาติโมกข์ ไหม ? หลายคนคงจะเลิกคิว้ ผูเ้ ขียนเอง
ก็เพิ่งจะค้นพบปาติโมกข์แบบนี้ในพระไตรปิฎก
เมือ่ ไม่นานมานีเ่ อง จึงขอน�ำมาแบ่งปันกัน ส�ำหรับ
ผู้เริ่มศึกษาบางท่านนั้น โอวาทปาติโมกข์ ๓ ข้อ
อาจจะย่อเกินไป อาณาปาติโมกข์ ๒๒๗ ข้อ ก็
อาจจะเยอะเกิ น ไป ลองมาศึ ก ษาดู แ บบพอ
ปานกลาง ๓๗ ข้อบ้าง ก็น่าสนใจ พระสูตรนี้
จัดเป็นพระสูตรในยุคต้นๆ ของพุทธกาล (เพราะ
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มีมหานิทเทสซึ่งเป็นค�ำอธิบายของพระสารีบุตร
อยู่ในพระไตรปิฎกเองด้วย) เป็นแบบเรียนที่ภิกษุ
ยุคแรกๆ ท่องจ�ำกันได้จนติดปากและขึ้นใจ ก่อน
ที่อาณาปาติโมกข์จะค่อยๆ บัญญัติขึ้นจนครบทั้ง
๒๒๗ ข้อ
ส่วนค�ำว่า “ปฏิปทา และ ปาติโมกข์” นี้ เป็น
ค�ำที่พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ใช้เอง ในการถาม
ตอบ เพื่ออธิบายขยายความปฏิปทาที่น�ำไปสู่
ความดับกิเลส (โดยเร็ว) ซึ่งในตุวฏกสูตรนั้นได้
แบ่งปฏิปทาเป็น ๒ ส่วน คือ ปาติโมกขปฏิปทา
และ สมาธิปฏิปทา ในฎีกาวิสุทธิมรรค ท่านใช้
ค�ำว่า ภควตาเทสิตปฏิปทา เป็นปฏิปทาที่พระผู้
มีพระภาคทรงแสดงเอง ให้สงั เกตความคล้ายคลึง
กับ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ที่มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า
อภิญญาเทสิตธรรม (อันหนึง่ เป็นปฏิปทา อันหนึง่
เป็นธรรม ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเอง)
ถ้าปาติโมกข์ ๒๒๗ ข้อ เราเรียกย่อๆ ว่า ภิกขุปาติโมกข์ ปาติโมกข์ ๓๗ ข้อนี้ ผู้เขียนขอเสนอ
ชื่อว่า ภควตาปาติโมกข์ ซึ่งเป็นปาติโมกข์ใน
แนวพระสูตร ไม่ใช่ในแนวพระวินัย ถ้าภิกขุปาติโมกข์ เปรียบเหมือนกฎหมายของพระที่
ละเอียดละออมาก ภควตาปาติโมกข์นี้ ก็คงเหมือน
guideline หรือแนวปฏิบัติกว้างๆ ที่ยืดหยุ่นกว่า
และอาจจะง่ายกว่าในการท�ำความเข้าใจ
ก่อนอื่น ขอน�ำผลของผู้ที่ปฏิบัติตามปฏิปทา
ปาติโมกข์นี้ จากคัมภีร์วิสุทธิมรรคมาเล่าให้ฟัง
กันก่อน เป็นตัวอย่างของการไม่มีกุ ล ปลิ โ พธ
(ความห่วงตระกูลญาติหรือตระกูลอุปฏั ฐาก) เพือ่
เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมในการปฏิบัติ ตระกูล
อุปัฏฐากอาจเป็นปลิโพธ แก่ภิกษุบางรูปผู้อยู่
คลุกคลี “เมื่อเขาสุขก็สุขไปกับเขาด้วย เมื่อเขา
ทุกข์ก็ทุกข์ไปด้วย” ภิกษุรูปนั้นจะละตระกูล ไป
ฟังธรรมที่วิหารใกล้เคียงก็ไม่ได้ แต่บิดามารดา
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๓๗

อาจไม่เป็นปลิโพธแก่ภิกษุบางรูป เช่น กับภิกษุ
หนุ ่ ม ผู ้ เ ป็ น หลานของพระติ ส สเถระ ผู ้ อ ยู ่ ที่
โกรันทกวิหาร ฉะนั้น
มีเรือ่ งเล่าว่า ภิกษุหนุม่ รูปนัน้ ได้ไปเรียนบาลี
ที่โรหณชนบท แม้อุบาสิกาโยมแม่ ผู้เป็นน้องสาว
ของพระติสสเถระ ก็ถามถึงความเป็นไปของภิกษุ
หนุ่มกะพระเถระอยู่ทุกเมื่อ พระเถระคิดว่า “สัก
วันหนึ่ง เราจักน�ำภิกษุหนุ่มมาเสียที” จึงมุ่งหน้า
สู่โรหณชนบท แม้ภิกษุหนุ่มก็คิดว่า “เราอยู่ในที่
นี้นานแล้ว จักขอไปเยี่ยมอุปัชฌาย์เดี๋ยวนี้ ทราบ
ความเป็นไปของอุบาสิกา (โยมแม่) ด้วยแล้ว จึง
จะกลับ” จึงออกจากโรหณชนบทไป ภิกษุทั้งสอง
นั้นมาพบกันกลางทาง ภิกษุหนุ่มกระท�ำวัตรแก่
พระอุปัชฌาย์เถระผู้ลุง ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งแล้ว
พอถูกถามว่า “เธอจะไปไหน” จึงได้แจ้งความ
ข้อนั้น พระเถระจึงกล่าวว่า “เธอท�ำดีแล้ว แม้
อุบาสิกาก็ถามถึงเธออยู่เรื่อย ถึงเราเองก็มาเพื่อ
เรื่องนี้เหมือนกัน เธอจงไปเถอะ ส่วนตัวเราจักจ�ำ
พรรษานี้อยู่เสียที่โรหณชนบทนี่แหละ” แล้วก็ส่ง
ภิกษุหนุม่ นัน้ ไป ภิกษุหนุม่ รูปนัน้ ถึงโกรันทกวิหาร
นัน้ ในวันเข้าพรรษานัน่ เอง ได้เข้าอยูใ่ นเสนาสนะ
ที่บิดาให้เขาท�ำไว้เพื่อท่านเลยทีเดียว
ครั้งนั้น บิดาของภิกษุหนุ่มมาวัดในวันรุ่งขึ้น
ถามว่า “ภันเต ใครมาพักทีเ่ สนาสนะของกระผม”
พระในวัดนั้นก็ตอบว่า “ภิกษุอาคันตุกะหนุ่มรูป
หนึ่ง” บิดาจึงเข้าไปหาภิกษุหนุ่ม ไหว้แล้วกล่าว
ว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ วัตรส�ำหรับผู้อยู่จ�ำพรรษา
ในเสนาสนะของกระผมมีอยู”่ ภิกษุหนุม่ จึงถามว่า
“วัตรอะไรหรืออุบาสก” บิดาตอบว่า “ตลอด ๓
เดือน ต้องรับภิกษาในเรือนของกระผมเท่านัน้ ใน
เวลาทีป่ วารณาแล้ว จะไปควรบอกลา” ภิกษุหนุม่
ยอมรับโดยดุษณี แม้อบุ าสกก็ไปสูเ่ รือน แล้วกล่าว
กะอุบาสิกาว่า “มีพระคุณเจ้าอาคันตุกะรูปหนึ่ง

อยู่จ�ำพรรษาในอาวาสของพวกเรา เธอควรบ�ำรุง
โดยเคารพ” อุบาสิการับค�ำว่า “ดีละ” แล้วจึง
จัดแจงของควรเคี้ยว ของควรฉัน ที่ประณีตไว้
ภิกษุหนุม่ ก็ได้ไปสูเ่ รือนญาติในเวลาฉันภัตร ใครๆ
ต่างก็จ�ำท่านไม่ได้
ภิกษุหนุ่มนั้นฉันบิณฑบาต อยู่จ�ำพรรษาใน
ที่นั้น ตลอด ๓ เดือนแล้ว จึงบอกลาว่า “อาตมา
จะไปละ” พวกญาติทั้งหลายของท่านกล่าวว่า
“ท่านผู้เจริญ พรุ่งนี้ค่อยไปเถิด” ในวันรุ่งขึ้น
นิมนต์ให้ท่านฉันในเรือน แล้วใส่กระบอกน�้ำมัน
จนเต็ม ถวายน�้ำอ้อยงบก้อนหนึ่ง และผ้าจีวร
ยาว ๙ ศอก แล้วก็กล่าวว่า “ขอท่านผู้เจริญ
จงไปเถิด” ภิกษุหนุ่มท�ำอนุโมทนา แล้วก็มุ่งหน้า
กลับไปสู่โรหณชนบท
แม้อุปัชฌาย์ของท่าน เมื่อปวารณาแล้ว เดิน
ทางย้อนกลับมา ก็พบกับท่านเข้าตรงที่ที่พบกัน
ในตอนแรกนั่นเอง ภิกษุหนุ่มไหว้พระเถระผู้ลุง
กระท�ำวัตรแก่พระเถระที่โคนต้นไม้นั้น ครั้งนั้น
พระเถระถามภิกษุหนุ่มว่า “ดูกร พ่อภัทรมุข
(พ่อหน้าบาน) เธอพบอุบาสิกาแล้วหรือ” ภิกษุ
หนุม่ ตอบว่า “พบแล้วครับ ท่าน” แล้วก็เล่าความ
เป็นไปทั้งหมด พร้อมทั้งเอาน�้ำมันที่ได้มานั้น
ทาเท้าทั้งสองของพระเถระ ใช้น�้ำอ้อยงบท�ำเป็น
น�้ำปานะ ถวายผ้าจีวรผืนนั้นแก่พระเถระ ไหว้
แล้วกล่าวว่า “ภันเตครับ โรหณชนบทเท่านั้น
เป็นที่สัปปายะแก่กระผม” แล้วจึงไป พระเถระ
กลับมาสู่โกรันทกวิหาร ในวันรุ่งขึ้น จึงได้เข้าไป
สู่โกรันทกคาม
ฝ่ายอุบาสิกาคิดว่า “สักประเดีย๋ ว พระพีช่ าย
เราจักพาบุตรของเรามา” จึงคอยยืนดูหนทางอยู่
ตลอดเวลาทีเดียว ครั้นเห็นพระเถระนั้นมาเพียง
รูปเดียวเท่านั้น ก็คิดว่า “เห็นทีบุตรของเราคงจะ
ตายเสียแล้ว ท่านจึงมาเพียงรูปเดียวเท่านั้น” จึง
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ทอดตัวลงนอนร้องไห้คร�ำ่ ครวญอยูท่ แี่ ทบเท้าของ
พระเถระนั้น พระเถระคิดว่า “ภิกษุหนุ่มจากไป
โดยไม่ยอมให้ใครๆ แม้แต่บิดามารดารู้จักตน
เพราะความเป็นคนมักน้อยจริงๆ หนอ” แล้วจึง
ปลอบโยนโยมน้องสาว เล่าความเป็นไปทั้งหมด
น�ำผ้าจีวรผืนนั้นออกมาแสดง
อุบาสิกาเลื่อมใส หันหน้าตรงไปทางทิศที่
บุ ต รจากไป หมอบกราบ ยกมื อ ขึ้ น แนบอก
นมัสการอยู่ กล่าวว่า “พระผู้มีพระภาคเห็นที
จะทรงกระท�ำภิกษุผู้เป็นดั่งเช่นบุตรเรา ให้เป็น
กายสักขี (เป็นพยาน) หนอ แสดงรถวินีตปฏิปทา
นาลกปฏิปทา ตุวฏกปฏิปทา และมหาอริยวังสปฏิปทา ซึ่งแสดงถึงความสันโดษในปัจจัย ๔
และความยินดีในการภาวนา แม้ว่าเธอฉันอยู่ใน
เรือนของมารดาผู้ให้ก�ำเนิด ตลอดเวลา ๓ เดือน
แท้ๆ ก็ยังไม่ยอมกล่าวว่า ‘อาตมาเป็นบุตรของ
ท่าน ท่านเป็นมารดาของเรา’ โอ้ อัจฉริยมนุษย์”
ส�ำหรับภิกษุผู้เป็นเช่นนี้ แม้แต่มารดาบิดาก็ยัง
ไม่เป็นปลิโพธ จะป่วยกล่าวไปไยถึงตระกูล
อุปัฏฐากอื่นเล่า ดังนี้แล
จะเห็นว่า ตุวฏกปฏิปทา นั้นเป็นที่รู้จักและ
จ�ำกันได้ทวั่ ไปในหมูภ่ กิ ษุ และอุบาสิกา อย่างน้อย
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ก็มาถึงยุคของวิสทุ ธิมรรคและฎีกา (พันกว่าปีหลัง
พุทธกาล) และใช้กล่อมเกลาให้กุลบุตร เป็นผู้มี
ความมักน้อย สันโดษ ไม่ติดตระกูล เป็นอย่างยิ่ง
จึงท�ำให้เป็นที่เลื่อมใสแม้แก่บิดามารดาของตน
(ซึ่งปกติมักเห็นเป็นพระลูกชาย มากกว่าเห็นเป็น
พระภิกษุ) ค�ำว่า ตุวฏ แปลว่า ด่วน ปฏิปทา
แปลว่า ทาง เมื่อมารวมกัน ตุวฏกปฏิปทา จึง
แปลได้ว่า ทางด่วน ส�ำหรับท่านที่สนใจปฏิปทา
ที่จะน�ำไปสู่มรรคผลอย่างรวดเร็ว จึงควรศึกษา
พระสูตรนี้อย่างละเอียด
เอาละ เกริ่นน�ำมาพอสมควรแล้ว มาดูราย
ละเอียดกันเลยว่า ตุวฏกปฏิปทานี้ คืออะไร และ
ข้อปฏิบัติ ปฏิปทาปาติโมกข์ ๓๗ ข้อนี้มีอะไร
กันบ้าง หวังว่าถ้าพระภิกษุน�ำมาสวด สาธยาย
และศึกษากันอย่างจริงๆ จังๆ ในแต่ละหัวข้อ
ให้ละเอียด เหมือนกับมงคลสูตร ๓๘ ประการ
ที่ฆราวาสเขาศึกษากัน ก็น่าจะเป็นการเริ่มต้น
ชีวิตนักศึกษาบนทางด่วนที่ดีและปลอดภัย
หมายเหตุ ในตัวพระสูตร อรรถกถา หรือฎีกา ไม่ได้นับ
แบ่งหัวข้อเอาไว้ แต่ผู้เรียบเรียงขอโอกาสแบ่งเป็น
๓๗ หัวข้อเอง เพื่อให้จ�ำง่าย เป็นประโยชน์แก่การ
อ้างถึง เพื่อศึกษาในรายละเอียดแต่ละข้อต่อไป
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ตุวฏกสูตร
อัฏฐกวรรค สุตตนิบาต ข้อ ๙๒๑-๙๔๐
ขุททกนิกาย สุตตันตปิฎก
๑. “ปุจฉามิ ตัง อาทิจจะพันธุ			
กะถัง ทิสฺวา นิพพาติ ภิกขุ			

วิเวกัง สันติปะทัญจะ มะเหสิ
อะนุปาทิยาโน โลกัสฺมิง กิญจิ”

๒. “มูลัง ปะปัญจะสังขายะ (อิติ ภควา)
ยา กาจิ ตัณฺหา อัชฌัตตัง			

มันตา อัสฺมีติ สัพพะมุปะรุนเธ
ตาสัง วินะยา สะทา สะโต สิกเข

๓. “ยัง กิญจิ ธัมมะมะภิชัญญา		
นะ เตนะ ถามัง กุพเพถะ			

อัชฌัตตัง อะถะวาปิ พะหิทธา
นะ หิ สา นิพพุติ สะตัง วุตตา

๔. “เสยโย นะ เตนะ มัญเญยยะ		
ผุฏโฐ อะเนกะรูเปหิ			

นีเจยโย อะถะวาปิ สะริกโข
นาตุมานัง วิกัปปะยัง ติฏเฐ

๕. “อัชฌัตตะเมวุปะสะเม			
อัชฌัตตัง อุปะสันตัสสะ			

นะ อัญญะโต ภิกขุ สันติเมเสยยะ
นัตถิ อัตตา กุโต นิรัตตา วา

๖. “มัชเฌ ยะถา สะมุททัสสะ			
เอวัง ฐิโต อะเนชัสสะ			

อูมิ โน ชายะตี ฐิโต โหติ
อุสสะทัง ภิกขุ นะ กะเรยยะ กุหิญจิ”

๗. “อะกิตตะยี วิวะฏะจักขุ 			
ปะฏิะปะทัง วะเทหิ ภัททันเต		

สักขิธัมมัง ปะริสสะยะวินะยัง
ปาติโมกขัง อะถะวาปิ สะมาธิง”

๓๗
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ตุวฏกปฏิปทา
วิธีดับ (กิเลส) ด่วน

(พระพุทธเนรมิตทูลถาม)
[๑] ข้าพระองค์ขอทูลถาม ถึงวิเวกและสันติบท กะพระองค์ ผู้ทรงเป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์
ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ว่า “ภิกษุเห็นอย่างไร จึงไม่ถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดับไป”
(พระผู้มีพระภาคตรัสตอบ)
[๒] ภิกษุพึงขจัดบาปธรรมทั้งปวง ที่เป็นรากเหง้าแห่งกิเลสเครื่องเนิ่นช้า*
และอัสมิมานะ ด้วยมันตา** ตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดในภายใน
ภิกษุมีสติทุกเมื่อ พึงศึกษาเพื่อก�ำจัดตัณหาเหล่านั้น
(* มูลของปปัญจสังขา คือ อวิชชา อโยนิโสมนสิการ อัสมิมานะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อุทธัจจะ ** ปัญญา)
[๓] ภิกษุพึงรู้คุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ในภายในหรือในภายนอก
แต่ไม่ควรท�ำความถือตัว* เพราะคุณธรรมนั้น เพราะการท�ำความถือตัวนั้น
ผู้สงบทั้งหลายกล่าวว่า ไม่เป็นความดับกิเลส
								
(*ถามํ คือ ความดื้อรั้น)
[๔] ภิกษุไม่พึงส�ำคัญตนว่า ‘เราเลิศกว่าเขา’ ‘เราด้อยกว่าเขา’
หรือว่า ‘เราเสมอเขา’ เพราะคุณธรรมนั้น เป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรมต่างๆ แล้ว
ไม่พึงตั้งก�ำหนดส�ำคัญตน (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�ำจัดอันตราย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์จงตรัสบอก
ปฏิปทาของท่าน คือ ปาติโมกข์ หรือแม้ สมาธิ เถิด
(*มังสจักษุ ทิพพจักษุ ปัญญาจักษุ พุทธจักษุ สมันตจักษุ)
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๘. “จักขูหิ เนวะ โลลัสสะ๑			
ระเส จะ นานุคิชเฌยยะ๓			

คามะกะถายะ อาวะระเย โสตัง๒
นะ จะ มะมาเยถะ กิญจิ โลกัสฺมิง๔

๙. “ผัสเสนะ ยะทา ผุฏฐัสสะ			
ภะวัญจะ นาภิชัปเปยยะ๖			

ปะริเทวัง ภิกขุ นะ กะเรยยะ กุหิญจิ๕
เภระเวสุ จะ นะ สัมปะเวเธยยะ๗

๑๐. “อันนานะมะโถ ปานานัง			
ลัทธา นะ สันนิธิง กะยิรา๘			

ขาทะนียานัง อะโถปิ วัตถานัง
นะ จะ ปะริตตะเส ตานิ อะละภะมาโน๙

๑๑. “ฌายี๑๐ นะ ปาทะโลลัสสะ๑๑		
อะถาสะเนสุ สะยะเนสุ			

วิระเม กุกกุจจา๑๒ นัปปะมัชเชยยะ๑๓
อัปปะสัทเทสุ ภิกขุ วิหะเรยยะ๑๔

๑๒. “นิททัง นะ พะหุลีกะเรยยะ๑๕ 		
ตันทิง มายัง หัสสัง ขิฑฑัง			

ชาคะริยัง ภะเชยยะ๑๖ อาตาปี๑๗
เมถุนัง วิปปะชะเห สะวิภูสัง๑๘

๑๓. “อาถัพพะณัง สุปินัง ลักขะณัง		
วิรุตัญจะ คัพภะกะระณัง			

โน วิทะเห อะโถปิ นักขัตตัง๑๙
ติกิจฉัง มามะโก นะ เสเวยยะ๒๐

๑๔. “นินทายะ นัปปะเวเธยยะ๒๑ 		
โลภัง สะหะ มัจฉะริเยนะ๒๓		

นะ อุณณะเมยยะ ปะสังสิโต ภิกขุ๒๒
โกธัง เปสุณิยัญจะ ปะนุเทยยะ๒๔

๑๕. “กะยะวิกกะเย นะ ติฏเฐยยะ๒๕ 		
คาเม จะ นาภิสัชเชยยะ๒๗ 			

อุปะวาทัง ภิกขุ นะ กะเรยยะ กุหิญจิ๒๖
ลาภะกัมฺยา ชะนัง นะ ละปะเยยยะ๒๘

๓๗
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(พระผู้มีพระภาคตรัสตอบ)
[๘] ๑) ภิกษุไม่พึงเป็นผู้มีตาลอกแลก
๒) พึงป้องกันหูมิให้ได้ยินคามกถา*
๓) ไม่พึงติดใจในรส และ
๔) ไม่พึงยึดถืออะไรๆ ในโลกว่า เป็นของเรา
		 						
(*ติรัจฉานกถา)
[๙] ๕) เมื่อใด ภิกษุถูกผัสสะกระทบ เมื่อนั้น เธอก็ไม่พึงท�ำความคร�่ำครวญในที่ไหนๆ
		๖) ไม่พึงคาดหวังภพ และ
๗) ไม่พึงกระสับกระส่ายเพราะอารมณ์ที่น่ากลัว
[๑๐] ๘) ภิกษุได้ข้าวก็ดี น�้ำก็ดี ของขบเคี้ยวก็ดี ผ้าก็ดี ไม่ควรท�ำการสะสม
๙) เมือ่ ไม่ได้ ก็ไม่พึงสะดุ้ง
[๑๑] ๑๐) ภิกษุพึงเป็นผู้มีฌาน
๑๑) ไม่พึงไปในที่ไม่ควรไป
๑๒) พึงเว้นจากความไม่ส�ำรวม (มือ เท้า กิริยา มารยาท)
๑๓) ไม่พงึ ประมาท และ
๑๔) พึงอยู่ในที่นั่งที่นอนที่มีเสียงน้อย
[๑๒] ๑๕) ภิกษุไม่พึงหลับมาก
๑๗) มีความเพียรเครื่องเผากิเลส
				
[๑๓] ๑๙)
			
๒๐)
			

๑๖) พึงประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่
๑๘) พึงละเว้นความเกียจคร้าน ความหลอกลวง
เรื่องชวนหัว การเล่น เมถุน การประดับตกแต่ง

ผู้นับถือพระรัตนตรัยไม่พึงประกอบการท�ำอาถรรพณ์
การท�ำนายฝัน การท�ำนายลักษณะ หรือแม้การดูฤกษ์ยาม
ไม่พึงเรียนการท�ำนายเสียงสัตว์ร้อง
การปรุงยาให้ตั้งครรภ์ และการบ�ำบัดรักษาโรค

[๑๔] ๒๑) ภิกษุไม่พึงหวั่นไหวเพราะการนินทา
๒๒) แม้ได้รับการสรรเสริญก็ไม่พึงล�ำพองตน
๒๓) พึงบรรเทาความโลภรวมทั้งความตระหนี่ ๒๔) พึงบรรเทาความโกรธและวาจาส่อเสียด
[๑๕] ๒๕) ภิกษุไม่พึงด�ำรงชีวิตในการซื้อขาย
๒๖) ไม่พึงก่อกิเลส เป็นเหตุให้ถูก (ผู้รู้) ต�ำหนิ
					 ในทีไ่ หนๆ
๒๗) ไม่พึงเกี่ยวข้องจัดแจงในบ้าน และ
๒๘) ไม่พงึ พูดเลียบเคียงเพราะอยากได้ลาภ
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๓๗

๑๖. “นะ จะ กัตถิตา สิยา ภิกขุ๒๙ 		
ปาคัพภิยัง นะ สิกเขยยะ๓๑ 		

นะ จะ วาจัง ปะยุตตัง ภาเสยยะ๓๐
กะถัง วิคคาหิกัง นะ กะถะเยยยะ๓๒

๑๗. “โมสะวัชเช นะ นีเยถะ๓๓			
อะถะ ชีวิเตนะ ปัญญายะ			

สัมปะชาโน๓๔ สะฐานิ นะ กะยิรา๓๕
สีลัพพะเตนะ นาญญะมะติมัญเญ๓๖

๑๘. “สุตฺวา รุสิโต พะหุง วาจัง			
ผะรุเสนะ เน นะ ปะฏิวัชชา		

สะมะณานัง วา ปุถุชะนานัง
นะ หิ สันโต ปะฏิเสนิกะโรนติ๓๗

๑๙. “เอตัญจะ ธัมมะมัญญายะ			
สันตีติ นิพพุติง ั ตฺวา			

วิจินัง ภิกขุ สะทา สะโต สิกเข
สาสะเน โคตะมัสสะ นะ ปะมัชเชยยะ

๒๐. “อะภิภู หิ โส อะนะภิภูโต 			
ตัสฺมา หิ ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะเน

สักขิธัมมะมะนีติหะมะทัสสี
อัปปะมัตโต สะทา นะมัสสะมะนุสิกเข”ติ

๓๗

[๑๖] ๒๙) ภิกษุไม่พึงเป็นคนมักอวด
		๓๑) ไม่พึงศึกษาความเป็นผู้คะนอง
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๓๐) ไม่พึงกล่าววาจามุ่งได้
๓๒) ไม่พึงกล่าวถ้อยค�ำที่เป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกัน

[๑๗] ๓๓) ภิกษุไม่พึงน�ำชนไปในความเท็จ
๓๔) มีสัมปชัญญะรู้ตัว
๓๕) ไม่พึงท�ำความโอ้อวด และ
๓๖) ไม่พึงดูหมิ่นผู้อื่นด้วยความเป็นอยู่โดยปัญญา
					 และด้วยศีลวัตรของตน
[๑๘] ๓๗) ภิกษุผู้ถูกคนเหล่าอื่นเบียดเบียน ได้ยินค�ำพูดมากของพวกสมณะ หรือพวกคนพูดมาก (เหล่าอื่น)
			 ไม่พึงโต้ตอบคนเหล่านั้นด้วยค�ำหยาบ เพราะผู้สงบย่อมไม่สร้างศัตรู
[๑๙] ภิกษุรู้ธรรมนี้แล้ว เลือกสรรอยู่*
รู้ความดับกิเลสว่า เป็นความสงบแล้ว
		

พึงเป็นผู้มีสติ มีสิกขาทุกเมื่อ
ไม่พึงประมาทในศาสนาของพระโคดม
(*วิจินัง คือปัญญา)

[๒๐] ภิกษุนั้นเป็นผู้ครอบง�ำ* ไม่ถูกครอบง�ำ	
เพราะฉะนั้น เธอพึงเป็นผู้ไม่ประมาท
นอบน้อมอยู่ พึงหมั่นศึกษาทุกเมื่อ เถิด

ได้เห็นธรรมที่เป็นพยานด้วยตนเอง ไม่ต้องเชื่อใคร
ในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
(*ครอบง�ำอารมณ์ ๖ หรือ ครอบง�ำอกุศลธรรม)
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อินทรีย์
			
			
			
ผัสสะ		
			
			
			
ปัจจัยสี		่
			
ที่สงบ		
			
			
			
			
ไม่เซาซบ
			
			
			
			
สยบไสย์
			
			
			
ไม่ไหวหวั่น
			
			
			

๓๗

สรุป ๓๗ หัวข้อ ตามล�ำดับที่พระพุทธองค์ทรงแสดง
๑) ภิกษุไม่พึงเป็นผู้มีตาลอกแลก
๒) พึงป้องกัน หูมิให้ได้ยินคามกถา*
๓) ไม่พึงติดใจในรส และ
๔) ไม่พึงยึดถืออะไรๆ ในโลกว่า เป็นของเรา
๕) เมื่อใด ภิกษุถูกผัสสะกระทบ
เมื่อนั้น เธอก็ไม่พึงท�ำความคร�่ำครวญในที่ไหนๆ
๖) ไม่พึงคาดหวังภพ และ
๗) ไม่พึงกระสับกระส่ายเพราะอารมณ์ที่น่ากลัว
๘) ภิกษุได้ข้าวก็ดี น�้ำก็ดี ของขบเคี้ยวก็ดี ผ้าก็ดี ไม่ควรสะสม
๙) เมื่อไม่ได้ ก็ไม่พึงสะดุ้ง
๑๐) ภิกษุพึงเป็นผู้มีฌาน
๑๑) ไม่พึงไปในที่ไม่ควรไป
๑๒) พึงเว้นจากความไม่ส�ำรวม (มือ เท้า กิริยา มารยาท)
๑๓) ไม่พึงประมาท และ
๑๔) พึงอยู่ในที่นั่งที่นอนที่มีเสียงน้อย
๑๕) ภิกษุไม่พึงหลับมาก
๑๖) พึงประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่
๑๗) มีความเพียรเครื่องเผากิเลส
๑๘) พึงละเว้นความเกียจคร้าน ความหลอกลวง
เรื่องชวนหัว การเล่น เมถุน การประดับตกแต่ง
๑๙) ผู้นับถือพระรัตนตรัย ไม่พึงประกอบการท�ำอาถรรพณ์
การท�ำนายฝัน การท�ำนายลักษณะ หรือแม้การดูฤกษ์ยาม
๒๐) ไม่พึงเรียนการท�ำนายเสียงสัตว์ร้อง
การปรุงยาให้ตั้งครรภ์ และการบ�ำบัดรักษาโรค
๒๑) ภิกษุไม่พึงหวั่นไหวเพราะการนินทา
๒๒) แม้ได้รับการสรรเสริญก็ไม่พึงล�ำพองตน
๒๓) พึงบรรเทาความโลภ รวมทั้งความตระหนี่
๒๔) พึงบรรเทาความโกรธและวาจาส่อเสียด

(*ติรัจฉานกถา)

๓๗

ไม่ยุ่งเรือน
			
			
			
ให้มุ่งเรียน
			
			
อย่าเถียงกัน
รักษ์สัจมั่น
ไม่หมิ่นกัน...
			
			
ไม่ท้อใจ...
			
			
			
หมั่นศีึกษา...
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๒๕) ภิกษุไม่พึงด�ำรงชีวิตในการซื้อขาย
๒๖) ไม่พึงก่อกิเลสเป็นเหตุให้ถูก (ผู้รู้) ต�ำหนิ ในที่ไหนๆ
๒๗) ไม่พึงเกี่ยวข้องจัดแจงในบ้าน
และ ๒๘) ไม่พึงพูดเลียบเคียงเพราะอยากได้ลาภ
๒๙) ภิกษุไม่พึงเป็นคนมักอวด
๓๐) ไม่พึงกล่าววาจามุ่งได้
๓๑) ไม่พึงศึกษาความเป็นผู้คะนอง
๓๒) ไม่พึงกล่าวถ้อยค�ำที่เป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกัน
๓๓) ภิกษุไม่พึงน�ำชนไปในความเท็จ
๓๔) มีสัมปชัญญะรู้ตัว
๓๕) ไม่พึงท�ำความโอ้อวด
๓๖) ไม่พึงดูหมิ่นผู้อื่น ด้วยความเป็นอยู่โดยปัญญาและด้วยศีลวัตรของตน
๓๗) ภิกษุผู้ถูกคนเหล่าอื่นเบียดเบียน
ได้ยินค�ำพูดมากของพวกสมณะ หรือพวกคนพูดมาก (เหล่าอื่น)
ไม่พึงโต้ตอบคนเหล่านั้นด้วยค�ำหยาบ
เพราะผู้สงบย่อมไม่สร้างศัตรู
ภิกษุรู้ธรรมนี้แล้ว เลือกสรรอยู่
พึงเป็นผู้มีสติ มีสิกขาทุกเมื่อ
รู้ความดับกิเลสว่า เป็นความสงบแล้ว
ไม่พึงประมาทในศาสนาของพระโคดม

สรุปค�ำย่อของแต่ละหมวดมารวมกันได้ว่า :
		 อินทรีย์ ผัสสะ ปัจจัยสี่ ที่สงบ			
		 ไม่ยุ่งเรือน ให้มุ่งเรียน อย่าเถียงกัน		
		 แม้ศีลวัตร ธุดงค์ขัด พิสุทธิ์ใส			
		 ไม่ท้อใจ ค�ำใคร ต�ำหนิมา			

ไม่เซาซบ สยบไสย์ ไม่ไหวหวั่น
รักษ์สัจมั่น ไม่หมิ่นกัน ด้วยปัญญา
อย่าหมิ่นใคร คนอื่น ให้ขื่นหนา
หมั่นศึกษา ปฏิปทา ปาติโมกข์ เทอญ ฯ
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๓๗

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�ำหนดรู้			
ไม่เอา ‘กู’ ไปติด ให้ผิดเพี้ยน
		 ไม่เอา ‘เรา’ ก�ำเข้า ให้เก่าเวียน			
อยากสงบ ให้เพียร ละ ‘ของเรา’
๔) เหตุต่างๆ อย่าสร้าง ว่าฉัน ‘ใหญ่’		
หรือฉันไร้ คุณธรรม ‘ต�่ำ’ 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�ำรวม สองตา อย่าลอกแลก๑		
ได้ยินแยก คามกถา อย่าปราศรัย๒
		 จงส�ำรวม อย่าหลงรส๓ สะกดใจ			
สิ่งใดๆ อย่ายึดเหมา ของเรามา๔
๙) หากโรคา เบียดบีฑา พยาธิ			
อย่าปริ - เทวะ๕ ปรารถนา		 หวังภพใหม่ ให้สุขเสริม กว่าเดิมมา๖		
สิ่งกลัวอย่า-ประหวั่น พรั่นระทม๗
๑๐) ได้ข้าวน�้ำ ของเคี้ยว หรือของฉัน		
ท่อนผ้านั้น พอใช้ ไม่สะสม๘
		 แม้ไม่ได้ ไม่ขวนขวาย ให้ตรอมตรม๙		
สันโดษข่ม มักน้อยฆ่า-ตัณหาชวน
๑๑) อยู่ในฌาน๑๐ รักษาย่าน - ที่โคจร๑๑
ส�ำรวมก่อน๑๒ ไม่ประมาท๑๓ พลาดทางหวน
		 ที่นอนนั่ง อาสนะ สงัดควร			
อิริยาบถล้วน ปลอดเสียง ส�ำเนียงดัง๑๔

๓๗

๑๒) ไม่ห่วงนอน ผ่อนพัก หลับให้มาก๑๕		
		 ละเมถุน มายา หรรษายัง			
๑๓) ท�ำนายฝัน อาถรรพณ์ ลักษณะ			
		 เที่ยวรักษา ยากาย ไม่หน่ายปลง		
๑๔) ไม่หวั่นไหว เมื่อใคร ให้นินทา๒๑		
		 ขจัดโลภ มัจฉริยะ ที่รักเพลิน๒๓		
๑๕) ไม่รับเงินและทอง ของซื้อขาย๒๕		
		 ไม่เข้าไป จัดแจง แต่งฆรา๒๗			
๑๖) ไม่อวดตัว๒๙ กล่าววาจา หาทางได้๓๐		
		 ไม่ศึกษา ความคะนอง ให้หมองเอียง๓๑		
๑๗) รักษ์สัจจะ ไม่ระคน ปนความเท็จ๓๓		
		 มีสัมป - ชัญญะ รู้ตัวพอ๓๔			
๑๘) ยินวาจา นานา ของชนอื่น			
		 ไม่ตอบโต้ ชนเหล่านั้น กลั้นวจี			
๑๙) ปฏิปทา สามสิบเจ็ด ดั่งเพชรแก้ว		
		 เห็นสันติ กิเลสลด หมดสิ้นไป			
๒๐) ครอบง�ำเขลา ไร้เงา เข้ามาครอบ		
		 น้อมน�ำให้ ไม่ประมาท ชาติอุดม		
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ตื่น๑๖แล้วพาก เพียรเผา กิเลสฝัง๑๗
การละเล่น ขี้เกียจยั้ง ให้หยั่งลง๑๘
นักขัตตะ๑๙ บ�ำรุงท้อง ให้น้องหลง
ไม่พึงส่ง - เสริมเรียน ให้เพี้ยนเดิน๒๐
แม้อัตตา ไม่ใหญ่ ได้สรรเสริญ๒๒
หยุดเจริญ ส่อเสียด เบียดโกรธา๒๔
ระวังกาย วาจา - คิด อย่าผิดหนา๒๖
ไม่ประจบ ปลาปา พาเลียบเคียง๒๘
ไม่กล่าวค�ำ เป็นเหตุร้าย ให้ทุ่มเถียง๓๒
อาชีวะ พิสุทธิ์เลี้ยง จงเพียงพอ
ไม่อวดคุณ - ส�ำเร็จ ของตนหนอ๓๕
ไม่หมิ่นต่อ อื่นชน ว่าตนดี๓๖
อันสุดกลืน ขึ้งเคียด เข้าเสียดสี
ด้วยมุนี ไม่มี อริใคร๓๗
ไตร่ตรองแน่ว ในสิกขา พาผ่องใส
ประมาทไร้ ในศาสนา พระโคดม
พยานตอบ ธรรมเฉพาะ อันเหมาะสม
สิกขาบ่ม ในศาสนา พระศาสดา เทอญ ฯ”

* “ทรงกลด” “ทรงปิฏก กลดขาว ทรงธุดงค์ก้าว กลดเหลือง”
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๓๗

ตุวฏกปฏิปทา กับ ไตรสิกขา
คือ ๑) ปาติโมกข์ปฏิปทา สงเคราะห์ลงใน ศีล
สิกขา
และ ๒) สมาธิปฏิปทา สงเคราะห์ลงใน สมาธิ
สิกขา และ ปัญญาสิกขา ได้ดังนี้
ปาติโมกข์ปฏิปทา
อินทรียสังวรศีล
๑) ภิกษุไม่พึงเป็นผู้มีตาลอกแลก (จักขุโลละ) ส�ำรวมตา
๒) พึงป้องกันหู มิให้ได้ยินเดียรัจฉานกถา
(คามกถา) - ส�ำรวมหู
๓) ไม่พึงติดใจในรส - ส�ำรวมในจมูก ลิ้น และ
ผัสสะ
ปาติโมกขสังวรศีล
๑๒) พึงเว้นจากความไม่ส�ำรวม มือ เท้า กิริยา
มารยาท (กุกกุจจะ)
๑๘.๒) พึงละเว้นความหลอกลวง (มายา)
เรื่องชวนหัว (หัสสัง) การเล่น (ขิฑฑัง)
การเสพเมถุน การประดับตกแต่ง (สวิภูสัง)
๒๔) พึงบรรเทาความโกรธและวาจาส่อเสียด
(เปสุเณยยะ)
๒๕) ภิกษุไม่พึงด�ำรงชีวิตในการซื้อขาย
(กยวิกกยะ)
๒๖) ไม่พึงก่อกิเลสเป็นเหตุให้ถูกผู้รู้ต�ำหนิ
(อุปวาทะ) ในที่ไหนๆ
๓๑) ไม่พึงศึกษาความเป็นผู้คะนอง (ปาคัพภิยะ)
๓๒) ไม่พึงกล่าวถ้อยค�ำที่เป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกัน
(วิคคาหิกกถา)
๓๓) ภิกษุไม่พึงน�ำชนไปในความเท็จ (โมสวัชชะ)
๓๗) ภิกษุผู้ถูกคนเหล่าอื่นเบียดเบียน
ได้ยินค�ำพูดมากของพวกสมณะ

หรือพวกคนพูดมาก (เหล่าอื่น) ไม่พึงโต้ตอบ
คนเหล่านั้นด้วยค�ำหยาบ (ผรุสวาจา)
เพราะผู้สงบย่อมไม่สร้างศัตรู
อาชีวปาริสุทธิศีล
๑๑) ไม่พึงไปในที่ไม่ควรไป (ปาทโลละ) รักษา
ย่านที่ควรโคจรของตนไว้
๑๙) ผู้นับถือพระรัตนตรัยไม่พึงประกอบการท�ำ
อาถรรพณ์การท�ำนายฝัน การท�ำนายลักษณะ
หรือแม้การดูฤกษ์ยาม (นักขัตตะ)
๒๐) ไม่พึงเรียนการท�ำนายเสียงสัตว์ร้อง (วิรุตัง)
การปรุงยาให้ตั้งครรภ์ (คัพภกรณัง) และ
การบ�ำบัดรักษาโรค (ติกิจฉัง)
๒๗) ไม่พึงเกี่ยวข้องจัดแจง (อภิสัชชะ) ในบ้าน
๒๘) ไม่พึงพูดเลียบเคียง (ลปะ) เพราะอยากได้
ลาภ
๒๙) ภิกษุไม่พึงเป็นคนมักอวด (กัตถิตา)
๓๐) ไม่พึงกล่าววาจามุ่งได้ (ปยุตตวาจา)
ปัจจยสันนิสิตศีล
๘) ภิกษุได้ข้าวก็ดี น�้ำก็ดี ของขบเคี้ยวก็ดี ผ้าก็ดี
ไม่ควรท�ำการสะสม (สันนิธิ)
๙) เมื่อไม่ได้ ก็ไม่พึงสะดุ้ง (ปริตตสะ)
สมาธิปฏิปทา
สมาธิ
๑๐) ภิกษุพึงเป็นผู้มีฌาน (ฌายี)
๑๓) ไม่พึงประมาท (อัปปมัชชะ) คือมีสติ
๑๔) พึงอยู่ในที่นั่งที่นอนที่มีเสียงน้อย
๑๕) ภิกษุไม่พึงหลับมาก (นิททา)
๑๖) พึงประกอบความเพียรเครือ่ งตืน่ อยู่ (ชาคริยะ)
๑๗) มีความเพียรเครื่องเผากิเลส (อาตาปี)
๑๘.๑) พึงละเว้นความเกียจคร้าน (ตันทิ)

๓๗

๒๓) พึงบรรเทาความโลภ รวมทั้งความตระหนี่
(มัจฉริยะ)
ปัญญา
๔) ไม่พึงยึดถืออะไรๆ ในโลกว่า เป็นของเรา
(มมายิตะ)
๕) เมื่อใด ภิกษุถูกผัสสะ (โรค) กระทบ เมื่อนั้น
เธอก็ไม่พึงท�ำความคร�่ำครวญ (ปริเทวะ)
ในที่ไหนๆ
๖) ไม่พึงคาดหวัง (อภิชัปปะ) ภพ (ใหม่ว่าจะดี
กว่าเก่า)
๗) ไม่พึงกระสับกระส่าย (ปริตัสสะ)
เพราะอารมณ์ที่น่ากลัว
๒๑) ภิกษุไม่พึงหวั่นไหวเพราะการนินทา
๒๒) แม้ได้รับการสรรเสริญก็ไม่พึงล�ำพองตน
(อุณณเมยยะ)
๓๔) มีสัมปชัญญะรู้ตัว (สัมปชาโน)
แจก
หนังสือ
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๓๕) ไม่พึงท�ำความโอ้อวด (สาเฐยยะ)
๓๖) ไม่พึงดูหมิ่นผู้อื่น (อติมานะ) ด้วยความเป็น
อยู่โดยปัญญา หรือด้วยศีลวัตรของตน
ภิกษุรู้ธรรมนี้แล้ว เลือกสรรอยู่ (วิจินัง คือ
ปัญญา) พึงเป็นผู้มีสติ มีสิกขาทุกเมื่อ รู้ความ
ดับกิเลสว่า เป็นความสงบแล้ว ไม่พึงประมาทใน
ศาสนาของพระโคดม
ภิกษุนั้นเป็นผู้ครอบง�ำ (อารมณ์ ๖) และ
ไม่ถูก (อกุศลธรรม) ครอบง�ำ ได้เห็นธรรมที่เป็น
พยานด้วยตนเอง ไม่ต้องเชื่อใคร เพราะฉะนั้น
เธอพึงเป็นผู้ไม่ประมาทในศาสนาของพระผู้มี
พระภาคพระองค์นั้น นอบน้อมอยู่ พึงหมั่นศึกษา
ทุกเมื่อ เถิด
หมายเหตุ : โปรดศึกษาค�ำอธิบายเพิ่มเติมจากพระสารีบุตร
ได้ ใ นมหานิ ท เทส ตามลิ ง ค์ ข ้ า งล่ า งนี้ http://www.
kanlayanatam.com/book/ตุวฏกปฏิปทา_มหา-นิทเทส.pdf

พระอุปคุตเถระ

หนังสือพระอุปคุตเถระ มาจากบทความที่เรียบเรียงโดย วิเทศทัยย์
เล่าเรื่องพระอรหันต์เถระผู้มากด้วยฤทธิ์ ซึ่งเรื่องนี้เคยตีพิมพ์เป็นตอน
ลงในวารสารโพธิยาลัย ด้วยส�ำนวนภาษาที่น่าติดตามและท้าทายให้
คิดพิจารณา บัดนี้ท่านได้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือ และได้มอบมาให้
กองบรรณาธิการบางส่วน ซึ่งวารสารโพธิยาลัยยินดีมอบหนังสือนี้ให้
ท่านผู้อ่าน โดยมีกติกาง่ายๆ ดังนี้คือ ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็น
ทีม่ ตี อ่ วารสารโพธิยาลัย สัน้ ยาวไม่ก�ำหนด เพือ่ คณะผูจ้ ดั ท�ำจะได้นำ� ความ
คิดเห็นเหล่านัน้ มาปรับปรุงคุณภาพของวารสารต่อไป ส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ทพญ.อัจฉรา
กลิ่นสุวรรณ์ email acharak7153@gmail.com หรือ เขียนเป็นจดหมาย ส่งไปรษณีย์มาที่
ชมรมกัลยาณธรรม เลขที่ ๑๐๐ ถนนประโคนชัย ต�ำบลปากน�ำ้ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
๑๐๒๗๐ วงเล็บมุมซองว่า (วารสารโพธิยาลัย) หนังสือมีจำ� นวนจ�ำกัด กรุณาส่งด่วน ก่อนหนังสือ
จะหมด โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน ส�ำหรับส่งหนังสือถึงท่านตามที่ขอมาด้วย
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๓๗

พระธัมมเจดีย์
ชวนรู้

ธัมมปูชโกภิกขุ

พระเจดีย์ที่ไม่ได้สร้างด้วยอิฐปูน แต่สร้างด้วยธรรมะ
แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
“ดูกรอานนท์ ธรรมแลวินัยใด
ที่เราได้แสดงแล้วและบัญญัติแล้ว
แก่เธอทั้งหลาย

“เพราะเหตุดังนี้นั่นแหละ จุนทะ ธรรมทั้งหลาย
เหล่านั้นใด อันเราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง
บริษัททั้งหมดเทียว พึงพร้อมเพรียงกันประชุม
( ที.ม.๑๐/๑๔๑/๑๗๘ )
รวบรวมตรวจตราอรรถด้วยอรรถ พยัญชนะ
ด้วยพยัญชนะ ในธรรมเหล่านั้น โดยวิธีที่
พระธัมมเจดีย์ พระเจดีย์ที่สร้างด้วยธรรมะ พรหมจรรย์นี้ จะพึงเป็นไปตลอดกาลยืดยาว
แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพือ่ อนุรกั ษ์
ตั้งมั่นอยู่ สิ้นกาลนาน”
คำ�สอนดั้งเดิมและสมบูรณ์ที่สุดของพระพุทธเจ้า
(พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค)
ซึ่งถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ให้อยู่ในรูปแบบ
ของคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แห่งยุค ซึ่งสามารถ ตรวจตราพยัญชนะด้วยพยัญชนะ” ดัง่ พระพุทธ
เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ร่วมสมัย เพื่อประโยชน์ พจน์ข้างต้น คือการสอบทานเทียบเคียงตัวอักษร
ที่บันทึกพระไตรปิฎก
แห่งการเข้าถึงธรรมะของผู้คนในโลกปัจจุบัน
พระธัมมเจดีย์ ประกอบด้วยสองส่วน คือ
ส่วนที่เป็นแกนและส่วนที่เป็นองค์พระเจดีย์
๑. ส่ ว นที่ เ ป็ น แกนฐานข้ อ มู ล คื อ พระ
ไตรปิฎกบาลี ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางร่วมกันของ
พระไตรปิฎก ฉบับศรีลังกา ไทย และ เมียนมาร์
เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ร่ ว มกั น จากทั้ ง สาม
ประเทศ ส่วนนี้เปรียบเหมือนการ “รวบรวม
ธรรมแลวินัยนั้น จักเป็นศาสดา
ของเธอทั้งหลาย ในเมื่อเราล่วงลับไป”

พระบรมศาสดาทรงประทานแนวทางส�ำคัญ
ในการสืบทอดค�ำสั่งสอนของพระองค์
ดังมีปรากฏบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก

๓๗

๒. ส่วนที่เป็นองค์พระเจดีย์ เนื้อหาหลัก
จะประกอบด้วย พระไตรปิฎกแปลภาษาต่างๆ คำ�
สอนของครูบาอาจารย์ร่วมสมัย และการศึกษา
พระไตรปิฎกในแง่มมุ ต่างๆ ซึง่ จะถูกยึดโยงเข้าหา
แกนพระไตรปิฎกบาลี ส่วนนี้เปรียบเหมือนการ
“รวบรวมตรวจตราอรรถด้วยอรรถ” คือการ
สอบทานเทียบเคียงความหมายของหลักธรรม
ต่างๆ กับความหมายในพระไตรปิฎก
ไปสู่ “บันทึกคำ�สอนของพระพุทธเจ้า”
ที่ยอมรับร่วมกัน เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน
ของชาวพุทธทั้งมวล
ปัจจุบันนี้ ต้นฉบับพระไตรปิฎกบาลี ซึ่งเป็น
ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป มีอยู่สามฉบับ ได้แก่ พระ
ไตรปิฎกบาลีของประเทศศรีลงั กา ไทย และ เมียนมาร์ โดยแต่ละประเทศ ต่างยึดถือ และยอมรับ
ตามพระไตรปิฎกฉบับของตน คณะสงฆ์เถรวาท
รักษาและสืบทอดพระไตรปิฎกต่อเนือ่ งกันมาเป็น
เวลากว่าสองพันปี จึงทำ�ให้พระไตรปิฎกของทั้ง
สามประเทศ มีความแตกต่างกัน ไม่ถึง ๓ % ดังที่
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) กล่าวว่า
พระไตรปิฎกเถรวาทเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
ว่า เป็นคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาที่เชื่อถือได้
มากที่สุด
อย่างไรก็ตาม หากชาวพุทธประมาทหรือ
ละเลย ไม่มีการทบทวนและสอบทาน พระไตร
ปิฎกทัง้ สามฉบับร่วมกัน และพระไตรปิฎกทีม่ กี าร
คัดลอกต่อๆ กันไป กระจัดกระจายอยู่มากมาย
ในอินเตอร์เน็ต จะมีเนื้อหาแตกต่างกันมากขึ้น
เรื่อยๆ จนในที่สุด จะไม่สามารถประสานรวมกัน
ได้อีกต่อไป
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การดำ�เนินงานโครงการฯ แบ่งเป็นสองระยะ
ระยะแรก คื อ การสร้ า งแกนฐานข้ อ มู ล
พระธัมมเจดีย์ด้วยพระไตรปิฎกของสามประเทศ
(ศรีลังกา ไทย เมียนมาร์) จะมีผลสำ�เร็จ คือ
๑) ฐานข้อมูลพระไตรปิฎกอิเล็กทรอนิกส์
กลาง ซึ่งทำ�ให้สามารถพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นตัว
อักษรในภาษาต่างๆ ได้ และนำ�ไปพิมพ์เป็นเล่ม
แจกจ่ายเป็นธรรมทาน ให้เก็บรักษาไว้ทั่วโลก
๒) ระบบรักษาพระไตรปิฎกอิเล็กทรอนิกส์
แบบเข้ารหัสไร้ศนู ย์กลาง (Distributed Encryption)
๓) ระบบการเชื่อมต่อกับแกนพระธัมมเจดีย์
ที่เป็นมาตรฐานเปิด เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลธรรมะร่วมสมัย ซึ่งจะจัดทำ�ในระยะ
ที่สอง
ระยะทีส่ อง คือ การสร้างองค์พระเจดีย์ ทีจ่ ะ
เชื่ อ มโยงคำ�สอนธรรมะร่ ว มสมั ย กั บ แกนฐาน
ข้อมูลพระไตรปิฎก
ประเทศไทยในฐานะ “จุ ด ตั้ ง ต้ น ” ของการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกยุคใหม่
ผู้คนในโลกยุคใหม่แห่งเทคโนโลยีไร้สายนี้
เข้าถึงข้อมูลด้วยการ “ค้นหา” ผ่านทางอุปกรณ์
ติดตัว ซึ่งดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลในอินเตอร์เน็ต
ถ้าพุทธศาสนิกชน ศรีลังกา ไทย และ เมียนมาร์
สามารถรวมใจกัน สร้างแกนพระไตรปิฎกบาลี
ของพระธัมมเจดียไ์ ด้สำ�เร็จ ก็จะสามารถเจรจากับ
เจ้าของโปรแกรมการค้นหา เช่น บริษทั กูเกิล เพือ่
ว่าเมื่อใดก็ตาม ที่มีคนคีย์เพื่อค้นหาคำ�ศัพท์บาลี
หรือศัพท์ที่เกี่ยวกับธรรมะเข้าไปที่อินเตอร์เน็ต
ก็ให้ผลการค้นหาอันดับแรก ชี้มาที่ฐานข้อมูล
พระธัมมเจดีย์ ซึ่งจะนำ�เสนอคำ�อธิบายธรรมะ
ต่างๆ จากฐานข้อมูลธรรมะร่วมสมัยที่ได้รับการ

44

๓๗

คัดเลือกแล้วว่า เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเชือ่ ถือได้
ในอดี ต ที่ ผ่ า นมา ชาวตะวั น ตกสนใจใน
และเชือ่ มโยงโดยตรง ถึงคำ�อธิบายในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา นิกายมหายาน เช่น เซน และ
ด้วย
วั ช รยานของทิ เ บต มาในช่ ว งไม่ กี่ สิ บ ปี นี้ ที่ มี
ความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในพระพุทธศาสนา
ทำ�ไมต้องสร้างคลังข้อมูลพระไตรปิฎกอิเล็ก- แบบดั้งเดิม (Original Buddhism) จึงมีความ
ทรอนิกส์ที่ถูกต้องร่วมกันของชาวพุทธ
สนใจค้นคว้าและศึกษาคำ�สอนของพระพุทธเจ้า
๑) มีภยั จากความพยายามจะบิดเบือนพระ ที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเถรวาทกันอย่างกว้าง
ไตรปิฎก
ขวาง พระไตรปิฎกบาลีที่ชาวตะวันตกใช้อยู่แพร่
เป็นทีท่ ราบกันดีในหมูช่ าวพุทธทีห่ ว่ งใยพระ หลายขณะนี้ เป็นพระไตรปิฎกบาลีและชุดคำ�
ศาสนา ว่ า มี ก ระบวนการที่ พ ยายามบิ ด เบื อ น แปล ซึ่งจัดทำ�โดยสมาคมบาลีปกรณ์ (Pali Text
คำ�สอนของพระพุ ท ธศาสนาด้ ว ยการประชา- Society) แห่งประเทศอังกฤษ ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่
สัมพันธ์แบบบริโภคนิยมสมัยใหม่ ซึ่งได้ผลดีมาก ปี พ.ศ.๒๔๒๔ ซึง่ จัดทำ�และจัดพิมพ์พระไตรปิฎก
จนทำ�ให้กระบวนการนั้นคิดการไปไกลถึงขนาด ชุดนี้ ตามสะดวก คือตามความสนใจของกลุ่มนัก
ที่จะครอบงำ�พระพุทธศาสนาทั้งหมด โดยการ วิชาการตะวันตกที่ศึกษาพระไตรปิฎก โดยมิได้
ยึดครองศูนย์กลางคำ�สอนของพระพุทธเจ้าคือ อ้างอิงระบบการสังคายนาของพระพุทธศาสนา
ตัวพระไตรปิฎก
เถรวาท
๒) สมัยปัจจุบนั เป็นยุคที่สะดวกในการจัด
คลังข้อมูลพระไตรปิฎกอิเล็กทรอนิกส์ของ
พิมพ์และจัดสร้าง แต่ในขณะเดียวกัน ก็ทำ�ให้ พระธัมมเจดีย์ จะสามารถแสดงให้เห็นโครงสร้าง
สะดวกในการเกิดความผิดพลาด ถ้าไม่ใส่ใจและ ของคำ�สอนพระพุทธเจ้าได้ในทันที ว่าส่วนใดเป็น
ไม่รอบคอบในความถูกต้อง
ฐาน ส่วนใดเป็นยอด อะไรเป็นเปลือก และอะไร
ในสมัยโบราณ การจัดสร้าง หรือจัดพิมพ์ เป็นแก่น และไม่ว่าจะสนใจฐาน หรือยอด ก็จะมี
พระไตรปิฎกต้องใช้ทรัพยากรอย่างมาก ทั้งผู้มี คำ�อธิบายร่วมสมัยในแง่มุมต่างๆ ให้เข้าใจได้โดย
ความรู้ ช่างจาร หรือ ช่างเรียงพิมพ์ ดังนั้น ผู้ที่ ง่าย ซึ่งเทคโนโลยีฐานข้อมูลและอินเตอร์เน็ตใน
จะเป็นเจ้าภาพจัดทำ�ได้ ส่วนใหญ่คือกษัตริย์หรือ สมัยปัจจุบันสามารถทำ�ได้
ชนชั้นนำ�ของสังคม แต่ยุคปัจจุบัน ที่เป็นยุคของ
ข่าวสารข้อมูลและอินเตอร์เน็ต ใครๆ ก็สามารถจัด
ทำ�พระไตรปิฎกได้ ซึง่ จะพบเห็นมากมายกระจาย
อยูใ่ นอินเตอร์เน็ต แต่ความถูกต้องและคุณภาพก็
กระจัดกระจายตามสภาพของเหตุปัจจัย
3) บัดนี้เป็นเวลาเริ่มต้นของยุคที่พระพุทธ
ศาสนาจะแพร่หลายไปในตะวันตก แต่ยังขาด ข้อมูลเพิ่มเติม http://dhammastupa.org
(เพิ่มเพื่อนโดยสแกน QR code นี้)
พระไตรปิฎกที่สมบูรณ์ ที่ชาวตะวันตกจะใช้
อ้างอิง
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เรียนแล้ว ไม่เห็นคุณค่าของการเรียน รู้สึกว่าทาง
ธรรมนั้นลึกซึ้งกว่าที่เรียนมามากเลย เป็นหมอนี้
ก็ดีนะ คือถ้าเป็นอาชีพทางโลก อาตมาคิดว่าการ
เป็นหมอ ก็สามารถช่วยแก้ไขความทุกข์ของเพือ่ น
มนุษย์ได้มาก แต่การเป็นพระนี้ ละเอียดลึกซึ้งยิ่ง
กว่า ตอนนั้นอาตมาตั้งใจว่า จะเลิกทุกอย่าง แล้ว
จะมาบวช แต่ว่ามีรุ่นพี่ที่เป็นหมอ ท่านแนะน�ำว่า
ถ้าเราเลิกเรียนตอนนั้นแล้วมาบวช คนภายนอก
โยมถาม พระตอบ
ธีรปัญโญ

ตามพระป่า

มาเรียนธรรม
ค�ำถาม ๑ กราบนมัสการพระอาจารย์ ผมเป็น
คนหนึ่งที่อยากบวช แต่พ่อแม่ของผมอยากให้ผม
เรียนแพทย์ให้จบและมาเป็นแพทย์รักษาคนไข้
ให้คุ้มค่ากับสิ่งที่เล่าเรียนมา ซึ่งเป็นอาชีพที่มี
เกียรติและเป็นที่เคารพนับถือ แต่ผมอยากศึกษา
ธรรมะของพระพุทธเจ้า เพราะมีความศรัทธาว่า
เป็นหนทางดับทุกข์ได้แท้จริง อยากกราบเรียน
ถามว่า ผมจะบอกคุณพ่อคุณแม่อย่างไร ให้ท่าน
ยอมรับ และอยากทราบว่าพระอาจารย์ทำ� อย่างไร
ให้คุณพ่อคุณแม่ของพระอาจารย์ยอมให้ท่านมา
บวชอยู่ได้นานครับ
ค�ำตอบ การได้มาบวชนี้มาจากหลายเหตุปัจจัย
ส�ำหรับอาตมาเองตอนทีไ่ ปเรียนแพทย์เฉพาะทาง
อยู่ที่อเมริกา ตอนนั้นรู้จักพระอาจารย์ชยสาโร
แล้วก็เกิดศรัทธามาก จริงๆ ตอนนั้นคิดว่าจะเลิก

เขาจะมองว่าเราล้มเหลวในชีวติ ของการเป็นหมอ
เราจึงได้หนีมาบวช ซึง่ ท�ำให้อาตมาฉุกคิดว่า ก็จริง
เหมือนกัน เพราะถ้าเราออกไปตอนนั้น ก็เท่ากับ
ว่าเราเรียนไม่จบ เราตั้งใจมาเรียนแพทย์เฉพาะ
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 มองดูไม่ดเี หมือนกันใช่ไหม ทัง้ ต่อตัวเรา
และต่อพระศาสนา เราก็เลยเรียนไปให้จบเสียก่อน
แล้วจึงค่อยมาบวช
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แต่เมื่อมองย้อนหลังไป อาตมาว่าก็ดีเหมือน
กัน เพราะช่วงที่เราตัดสินใจว่าเราอยากจะบวช
เราก็ได้ลองฝึกทดสอบจิตใจตัวเองดู ตอนนั้นเรา
ก็รักษาศีล ๕ เป็นปกติ แล้วรักษาศีล ๘ สัปดาห์
ละครั้ง เราก็เลือกไว้ว่า ทุกวันอาทิตย์จะเป็นวันที่
เรารักษาศีล ๘ เราก็ฝึกสวดมนต์ นั่งสมาธิทุกวัน
วันอาทิตย์ก็ท�ำให้มากหน่อย รู้สึกว่าเราชอบทาง
ด้านนี้ จิตใจมีความมั่นคง กว่าจะเรียนจบก็ได้ฝึก
ใจอยู่หลายปี เราเรียนจบทางโลกครบหมดแล้ว
และเราก็ไม่ได้ล้มเหลว จริงๆ เราเรียนดีมากด้วย
แต่ว่าเราสนใจทางธรรมมากกว่า ก็เลยมาทางนี้
ส่วนในเรื่องของโยมพ่อโยมแม่ อาตมาคิดว่า
พ่อแม่ทุกคนก็รักลูกเหมือนกัน ต้องการให้ลูก
มีความสุข ถ้าเรามาบวชด้วยความเข้าใจ เลือกทาง
ของเราเอง มาทางนี้แล้วเรามีความสุข อาตมา
เชื่อว่า สุดท้ายพ่อแม่ท่านก็เข้าใจ เพราะจริงๆ
แล้ว เราหลอกคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้หรอก ท่านดู
แป๊บเดียวก็รู้แล้วว่าเราเป็นยังไง ชอบจริงไหม
มีความสุขจริงไหม พอเรามาบวช ท่านมาเยี่ยม
เราที่วัด ท่านก็รู้เองว่าเราชอบทางนี้จริงๆ ท่านก็
อนุโมทนาด้วย อาตมาว่าเรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งทีเ่ ราต้อง
คุยกันในแต่ละครอบครัว
แท้ที่จริงแล้ว อาตมามองว่า การเป็นหมอนี้
ก็มีมาทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าจะเกิดในสังคมไหน
ในยุคไหน ก็ต้องมีหมอที่เป็นอาชีพอยู่ในสังคม
นั้นๆ แต่ว่าโอกาสที่จะได้เกิดมาพบพระพุทธ
ศาสนา มีคณะสงฆ์ท่ียังประกาศพระศาสนา มี
พระอริยบุคคลทีจ่ ะพาให้เราพ้นทุกข์ได้ เป็นโอกาส
ที่หาได้ยากกว่า เพราะฉะนั้น เราน่าจะท�ำสิ่งที่
ท�ำได้ยากและหาโอกาสได้ยาก จะไม่ดีกว่าหรือ
ถ้าครอบครัวมีสมั มาทิฏฐิแล้ว การได้มาบวช
ยิ่งอยู่ได้นานเท่าไหร่ ก็ยิ่งดีเท่านั้น ญาติโยมควร
จะอนุโมทนามากกว่า ส่วนเรื่องของการเรียนการ

ท�ำงานอะไรอย่างนี้ ถ้าคิดอย่างที่บอกว่าอุตส่าห์
เรียนทางโลกมาแล้ว ควรจะต้องท�ำงานทางโลก
เราก็คงไม่มีพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่แรก เพราะเจ้า
ชายสิทธัตถะเอง ทรงเก่งศิลปศาสตร์ทงั้ ๑๘ อย่าง
เรียกว่าเก่งทุกอย่างแล้ว ถ้าบอกว่า ท�ำอย่างนัน้ เสีย
เวลา ก็เท่ากับว่าไม่ให้โอกาสในทางธรรมะ เพราะ
ว่าการมาศึกษาทางธรรมะนั้น เป็นงานที่ละเอียด
ลึกซึ้งกว่า ต้องใช้ความตั้งใจอะไรมากกว่าเยอะ
ฉะนั้น เราควรจะท�ำสิ่งที่ยากก่อน แล้วถ้ามาบวช
แล้วอยูไ่ ม่ไหวจริงๆ ตอนนัน้ เราอาจจะกลับไปเป็น
หมอก็ได้ แต่อาตมาคิดว่า เราน่าจะลองดูก่อนนะ
เราทุกคนมาถึงจุดนี้ได้ แสดงว่าเราต้องเคยท�ำมา
บ้างแล้ว ควรมาลองท�ำต่อ ให้ยงิ่ ๆ ขึน้ ไป แต่กไ็ ม่ใช่
ว่าทุกคนทีม่ าบวชจะอยูไ่ ด้นะ ลองมาดูสกั พักหนึง่
ว่าไหวไหม ถ้าแน่ใจว่าเราชอบทางนี้ ก็น่าจะได้
อนุโมทนากัน
ค�ำถาม ๒ ขอความเมตตาท่านเล่าเรื่องเสน่ห์
ของวัดป่าที่พระอาจารย์ชื่นชมและเลือกไปบวช
ทีน่ นั่ และประสบการณ์วถิ ชี วี ติ พระป่า เอือ้ ต่อการ
เจริญสมณธรรมอย่างไรบ้าง แล้วเหตุใดท่านจึงมา
อยูว่ ัดบ้าน คือวัดจากแดงครับ
ค�ำตอบ ส�ำหรับส่วนตัวของอาตมาเอง อาตมา
ชอบทั้ง ๒ อย่าง คือ ชอบปริยัตแิ บบของวัดบ้าน
(คามวาสี) คือชอบธรรมะซึง่ เป็นของพระพุทธเจ้า
ที่ รั ก ษาไว้ ใ นบาลี พุ ท ธพจน์ แต่ ว ่ า ในเรื่ อ งของ
วิถีชีวิต อาตมาชอบแบบวัดป่า (อรัญวาสี) ก็เลย
มีอะไรที่ค่อนข้างจะผสมทั้ง ๒ ด้าน บวชที่สาย
วัดป่า แต่ว่าสนใจมาเรียนปริยัติทางสายวัดบ้าน
ด้วย ซึ่งทั้ง ๒ อย่าง ก็มีสิ่งที่ได้เรียนรู้มาก ทั้งข้อ
วัตรปฏิบัติ หลักไวยากรณ์ภาษา และไวยากรณ์
ทางธรรม รู้สึกว่าเราโชคดีที่แม้พระพุทธศาสนา
ล่วงเลยมาเกินกึง่ พุทธกาลแล้ว ยังมีขอ้ วัตรปฏิบตั ิ
ที่ ส มบู ร ณ์ หรื อ จะเรี ย กว่ า ใกล้ เ คี ย งกั บ ความ
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เป็นอยู่ของพระในสมัยพุทธกาลเลยก็ว่าได้ ยังมี
ครูบาอาจารย์ โดยเฉพาะสายเถรวาทของเรา ที่
พยายามรักษาไว้ทุกข้อ ไม่เพิกถอน ไม่เพิ่ม ท�ำให้
เรามีโอกาสที่จะได้ใช้วิถีชีวิตซึ่งเอื้อต่อการศึกษา
มากที่สุด
แว็บแรกของวัดป่าก็คือ อาตมาประทับใจ
ตัง้ แต่เห็น คือโยมป้าพานัง่ รถเข้าไป เห็นก�ำแพงวัด
เห็นต้นไม้ ถ้าใครเคยไปวัดป่านานาชาติก็จะเห็น
ต้นไม้ใหญ่ๆ แต่ไกล ชัดเจนเลยว่า นี่เป็นป่า แค่นี้
ก็ประทับใจแล้ว มีตน้ ไม้ใหญ่ๆ ต้นไม้สงู ๆ แล้วพอ
เข้าประตูวดั ไป บรรยากาศเงียบสงบมาก ทางเดิน
ก็กวาดอย่างเรียบร้อย สะอาดสะอ้าน ห้องน�้ำก็
สะอาดดีมาก แต่วา่ ไม่มคี น เงียบเลย อันนีเ้ ป็นสิง่ ที่
ประทั บ ใจ เข้ า ไปแล้ ว ความรู ้ สึ ก บอกเลยว่ า
นีเ่ ป็นวัดทีม่ ขี อ้ วัตรปฏิบตั ทิ ดี่ ี วัดวาสะอาดสะอ้าน
พระก็ไม่ได้มาสุงสิงอะไร ท�ำกิจวัตรของตนเอง
เสร็จแล้วก็กลับเข้ากุฏิ ภาวนา แค่นี้ก็ได้ใจเราไป
เยอะแล้ว ก็คิดว่าเราชอบที่นี่
ส่วนที่มาเรียนที่วัดบ้านนี้ก็เพราะปริยัติ คือ
อาตมาสนใจบาลี ยิ่งเป็นค�ำบาลีที่เป็นพุทธพจน์
ไม่รู้เป็นยังไง เวลาเราฟังแล้ว รู้สึกว่าไพเราะมาก
แล้วก็อยากจะเข้าใจความหมาย แต่ถ้าเราไม่ได้
เรียน ก็ไม่สามารถที่จะแปลได้ ไม่เข้าใจความ
หมายอย่างลึกซึ้ง คือเราอยากจะท�ำความเข้าใจ
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ภาษาบาลีให้ได้มากทีส่ ดุ อาตมาคิดว่าถ้าเข้าใจบาลี
อย่างเช่น ธรรมบทสักคาถาบทหนึ่ง คือถ้าไป
ดูในท้องเรือ่ ง คนทีฟ่ งั คาถาเหล่านีแ้ ล้วบรรลุธรรม
กันทัง้ นัน้ เลยนะ ทีนเี้ ราฟังมาตัง้ ๕๐ กว่าคาถาแล้ว
มีใครบรรลุบา้ งหรือยัง ยัง ก็เพราะว่าอะไร ? เพราะ
ว่าเรายังไม่เข้าใจอรรถของมัน แม้ว่าจะแปลเป็น
ภาษาไทยได้ เราเข้าใจไหม เราอาจเข้าใจได้นัย
เดียว เรายังไม่เข้าใจลึกซึง้ ว่า ท�ำไมคนเขาฟังคาถา
นั้นแล้ว เขาถึงบรรลุธรรมได้ อาตมาอยากรู้ตรงนี้
มันไพเราะแล้ว เราก็อยากจะติดตาม
พอได้มาเรียนแล้ว โอ้โห ค�ำบาลีลกึ ซึง้ มาก ถ้า
ได้เรียนหลักไวยากรณ์ทางภาษามา จะพบว่า นีเ่ ขา
สามารถกระจายค�ำแต่ละค�ำเป็นธาตุ เป็นปัจจัยได้
แล้วแต่ละตัว เขาสามารถจะใส่องค์ธรรม ซึง่ ถ้าได้
เรียนอภิธรรม ซึ่งอธิบายไวยากรณ์ทางธรรมะมา
ก็จะเห็นกระบวนการของวิปัสสนา ที่อยู่ในภาษา
เลย อาตมาว่าภาษาบาลีเป็นภาษาทีอ่ จั ฉริยะมาก
ฉะนัน้ ส�ำหรับอาตมา มีความรูส้ กึ เหมือนกับว่า
คนเรียนธรรมะแต่ไม่เรียนบาลี ก็เหมือนกับคน
เรียนฟิสกิ ส์แต่ไม่เรียนเลข ประมาณอย่างนัน้ การ
เรียนฟิสิกส์กับเลขนี้ มันไปด้วยกันมาก การที่จะ
จับ concept ของฟิสกิ ส์มาอยูใ่ นเลขได้ อย่างเช่น
E = mc2 มันชัดเลย ใช้แทนไปได้เลย E m c ที่
Albert Einstein คิดขึ้นมานี่ ถ้าคนเรียนฟิสิกส์
แต่ไม่เรียนเลข ก็จะขาดความสมบูรณ์ไปเยอะ
แบบเดียวกัน ภาษาบาลีนเี้ ป็นภาษาทีร่ กั ษาพุทธพจน์ไว้ได้ เพราะเป็นภาษาทีม่ คี วามหมายทีล่ กึ ซึง้
มาก และสามารถศึกษาได้อย่างเป็นระบบ อาตมา
ชอบตรงนี้ สุดท้ายจึงตัดสินใจมาเรียนทีว่ ดั จากแดง
ตอนแรกขอเจ้าอาวาสวัดป่าบุญล้อมไว้หนึง่ ปี
เรียนไปเรียนมา ยังไม่พอ ก็เลยขอเรียนต่อ ตอนนี้
เรียนอยูว่ ดั จากแดงมาได้ ๕ ปีแล้ว ยิง่ เรียนยิง่ สนุก
ก็เลยคิดท�ำหนังสือพวกนี้ออกมา แปลบทที่ชอบ
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ไปด้วย รูส้ กึ ว่าอ่านบาลีแล้วมีความซาบซึง้ ก็อยาก
จะถ่ายทอดออกมา ให้ผู้ที่ไม่มีเวลาศึกษา ได้มี
โอกาสซาบซึง้ ด้วย พวกคาถาต่างๆ ในสคาถวรรค
อิติวุตตกะ เถระ - เถรีคาถา สุตตนิบาต เป็นคาถา
ที่ไพเราะมาก เวลาเราแปลออกมาเป็นค�ำเฉยๆ
ก็ดูจืดไป ก็เลยพยายามแปลออกมาเป็นค�ำกลอน
บ้าง แต่ว่าต้องมีความซาบซึ้งในอรรถรสในบท
ของคาถาบาลีให้ได้เสียก่อน อาตมาก็แปลกตรงนี้
คือชอบวิถีชีวิตวัดป่า แต่ชอบปริยัติวัดบ้าน ก็เลย
เป็นอย่างนีแ้ หละ อยูท่ งั้ วัดป่า วัดบ้าน ก็รสู้ กึ ว่าได้
ประโยชน์ทั้ง ๒ ทาง
ค�ำถาม ๓ ตัวเลขในวงเล็บของบทสวดคาถา
ธรรมบทของหนังสือสูตรหายใจ หมายถึงอะไรครับ
ค�ำตอบ เป็นเลขที่ของคาถา ในคาถาธรรมบท
จริงๆ จะมีทั้งหมด ๔๐๐ กว่าคาถา แต่เราคัดเอา
มาสวดกันแค่ ๕๐ คาถา ตัวเลขที่ท้ายคาถานั้น
โยมสามารถที่จะไปตามดูต่อได้ว่า คาถาที่สวด
แล้วชอบ เป็นคาถาที่เท่าไหร่ เพราะอาตมาไม่ได้
เรียงตามล�ำดับในพระไตรปิฎก แต่เลือกมาจาก
หลายๆ ที่ ที่โน่นบ้าง ที่นี่บ้าง มาต่อกัน เพราะ
ฉะนั้น เราสามารถที่จะไปค้นหา ไปศึกษาต่อได้
ถ้ า ไปเปิ ด ดู อ รรถกถา เขาก็ จ ะมี นิ ท าน
ประกอบให้ นิ ท านนี้ ไ ม่ ใช่ เ ป็ น เรื่ อ งไม่ จ ริ ง นะ
นิทาน แปลว่า เหตุ พระพุทธเจ้ากล่าวคาถานี้
เพราะเหตุอะไร เขาก็จะอธิบายให้ชดั ขึน้ ว่า ตอนที่
พระพุทธเจ้าทรงประทับในที่นี้ มีเหตุอย่างนี้เกิด
ขึ้น พระพุทธเจ้าทรงท�ำอย่างนี้ สุดท้ายพระองค์
ก็ตรัสคาถานี้ ตอนท้ายก็จะมีการอธิบายว่า ค�ำ
แต่ละค�ำในคาถานี้หมายถึงอะไร เพราะฉะนั้น เรา
สามารถที่จะไปเปิดดูอรรถกถาได้ จะได้ไปค้นต่อ
เวลาที่เราคุ้นเคยในพุทธพจน์นี้แล้ว ก็ไปค้นต่อ
จิตก็จะได้เข้าถึงอรรถที่ลึกซึ้งขึ้น ถือว่าช่วยกัน
ศึกษา ช่วยกันเรียนพุทธพจน์

อาตมาทราบว่า ทีป่ ระเทศศรีลงั กา ญาติโยม
คฤหัสถ์เขาสนใจกันมาก อย่างคาถาธรรมบทนี้
เด็กๆ ที่อยู่ในโรงเรียนก็สามารถจะท่องได้ สมมติ
ว่ามี ๔๐๐ กว่าคาถา หลายๆ คน ท่องได้เป็นร้อย
คาถา อาตมาเคยไปเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่นิวซีแลนด์ มีโยมทีเ่ ป็นชาวศรีลงั กา ตอนกลางวันว่าง
จากงาน เขาชอบมาสวดมนต์คนเดียวที่วัด เขา
บอกว่าเขาท่องคาถาได้เกินร้อยคาถา แล้วเวลาเขา
เจอปัญหาอะไรในชีวิต ก็จะท่องคาถาธรรมบทนี้
ขึน้ มา แล้วหนึง่ ในนัน้ ก็จะตอบค�ำถามในชีวติ เขาได้
อาตมาคิดว่าดีมากเลย ของเรานี้ เราไม่ค่อย
ได้สนใจ เราไม่ค่อยได้ท่องอะไรกันเลย ที่อยู่ในหัว
ที่เราทรงจ�ำได้จึงไม่ค่อยมี เดี๋ยวนี้ทางตะวันตก
คนสนใจพระพุทธศาสนามากนะ สมมติเราไป
ต่างประเทศ เขาจะถามเราว่า พระพุทธเจ้าสอน
อะไรบ้าง อย่างนี้ เรามีอะไรในหัวบ้างทีจ่ ะตอบเขา
อย่างน้อยจ�ำค�ำในธรรมบทนีเ้ อาไปสักบทสองบท
จ�ำให้ได้ ภาษาบาลีให้แม่นเลย แล้วก็แปลมาเป็น
ภาษาไทยด้วย ไปดูภาษาอังกฤษด้วยก็ได้ เดี๋ยวนี้
มีหลาย version เช่น ภาษาอังกฤษ อย่างคาถา
หนึ่ง เขาแปลมาได้ตั้งหลายแบบ เราชอบอันไหน
เราก็จ�ำไปสักแบบหนึ่ง แล้วเราก็พูดไปเลย พูด
แบบมัน่ ใจว่า พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ คนทีเ่ ขาฟัง
ถ้าเขามีปัญญา ก็จะเข้าใจความหมายลึกซึ้งได้เอง
เราลองดูสิ เราเป็นชาวพุทธ แต่ท�ำไมเราไม่รู้
ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้าง ในค�ำของพระพุทธ
เจ้าจริงๆ เราก็จ�ำไว้เป็นภาษาบาลีเลย จ�ำค�ำแปล
เป็นภาษาไทยไว้ แปลเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้วย
จ�ำได้สัก ๓ บทก็เก่งแล้ว เวลาเราไปถึงไหน ก็จะ
ได้พูดได้ เราอาจจะสวดทุกๆ วันก็ได้ มี ๔๐ บท
เราก็สวดไปวันละ ๒ - ๓ บท ท่องไป สวดไป
อาตมาว่าดีนะ ก่อนนอน เราก็มคี าถาธรรมบท
อยูใ่ นใจ เพราะว่า เราอาจจะไปเมือ่ ไหร่กไ็ ด้ ไม่แน่
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วันหนึง่ เรานอนหลับไป ตืน่ ขึน้ มา อ้าว ภพใหม่แล้ว
อย่ า งน้ อ ยก็ เ อาธรรมบทติ ด ไปสั ก บทสองบท
ภพหน้ า จะได้ มี โ อกาสเกิ ด ในพระพุ ท ธศาสนา
ไม่ตอ้ งระเหเร่รอ่ นตามหาหลักของชีวติ อาจจะไป
เกิดในลัทธิอะไรก็ไม่รู้ ยิ่งไปกันใหญ่ อย่างน้อย
เรามีอะไรทีย่ ดึ ไว้ ทีด่ ี ทีเ่ ป็นสัจธรรม เพราะฉะนั้น
ก่อนจะนอนก็ทอ่ งไว้สกั บทสองบท ท�ำให้เป็นนิสยั
สวดมนต์ก่อนนอน ตอนเช้าตื่นขึ้นมา ก็ระลึกถึง
บทสวดมนต์ก่อน ก่อนที่จะไปท�ำอย่างอื่นก็สวด
มนต์ แล้วก็นั่งสมาธิสักหน่อยหนึ่ง ๑๐ - ๑๕ นาที
ก็ได้ ลองฝึกทุกๆ วัน ก็จะเป็นประโยชน์
ค�ำถาม ๔ ขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบาย
ถึงแรงบันดาลใจและอานิสงส์ของการบวชครับ
ค�ำตอบ อานิสงส์ของการได้บวชก็คอื การได้ศกึ ษา
นี่แหละ อาตมามาบวชก็เพราะว่าอยากจะศึกษา
ถ้าอยู่ทางโลกเดี๋ยวนี้ก็ต้องท�ำงานหาเงิน ถ้ามี
ครอบครัวก็ต้องเลี้ยงครอบครัวอีก แต่ว่ามาบวช
แล้วนี่ ที่ชอบที่สุดคือได้ศึกษาอย่างเต็มที่ ได้เรียน
สิ่งที่น่าศึกษาอย่างมาก คือเรื่องชีวิตจิตใจของเรา
เอง พวกเราเวียนว่ายตายเกิดกันมาก็ตั้งนานแล้ว
ที่จะมาพบการสอนที่เป็นระบบ มีกระบวนการ
ที่จะพัฒนาตัวเอง ทั้งทางด้านพฤติกรรม สังคม
จิตใจ และปัญญาที่สมบูรณ์พร้อม คงไม่มีใครเกิน
ระบบการศึกษาของพระพุทธเจ้า ที่ทรงวางราก
ฐานไว้ให้ โดยเฉพาะในเรื่องของพระวินัย ที่ทรง
วางแนวการปฏิบัติทุกอย่าง ละเอียดมากเลย
ยิ่งถ้าใครได้มาศึกษาพระวินัย จะรู้สึกถึงความ
ละเอี ย ดอ่ อนของพระพุทธองค์ ที่ทรงบัญญัติ
อะไรไว้หลายๆ อย่าง ซึ่งท�ำให้เรายิ่งศึกษายิ่ง
ปฏิบัติ ก็ยิ่งมีศรัทธา
เรือ่ งของพระสูตร ซึง่ เป็นเรือ่ งของชีวติ บุคคล
ในสมัยพุทธกาล ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ผา่ นพบ แล้วท่าน
ก็ได้เทศนาสั่งสอนให้เหมาะกับบุคคล ท�ำให้คน
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เหล่านัน้ บรรลุธรรม มีตวั อย่างในพระสูตรมากมาย
เป็นตัวอย่างที่น่าศึกษา ในส่วนพระอภิธรรมนั้น
ละเอียดลึกซึ้งมาก เป็นเรื่องของสภาวธรรมที่อยู่
ข้างใน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บอกถึงพระปัญญาของ
พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง ถ้าใครอยากรู้ว่าท�ำไม
พระพุทธเจ้าต้องใช้เวลาบ�ำเพ็ญบารมี ๔ อสงไขย
แสนมหากัป ให้ลองไปเรียนอภิธรรมดู แล้วจะรู้
ว่าเหตุใดพระองค์จึงต้องใช้เวลาบ�ำเพ็ญถึงขนาด
นั้น เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆ
อาตมาก็เรียนมาเยอะนะ เรียนหมอที่เมือง
ไทย ๖ ปี ไปเรียนที่เมืองนอกอีก ๖ ปี เรียนมา
ก็เยอะ แต่พอมาเจอพระอภิธรรมนี่ โอ้โห มันอีก
ขั้นหนึ่งเลย ความซั บ ซ้ อ นของพระอภิ ธ รรม
ถ้าคิดตามดู จะรู้สึกได้เลยว่า ในหัวเรา ใช้ CPU
หมดทุกตัวในสมอง ที่จะท�ำความเข้าใจธรรมะที่
พระพุทธเจ้าทรงแยกแยะแสดงไว้ในพระอภิธรรม
เป็นการแสดงแบบหมดเปลือก แล้วก็ไหนจะ
ปัจจัยเชื่อมโยง ไหนจะองค์ธรรม อาตมาจึงเข้าใจ
ว่า ท�ำไม เวลาพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาธรรมะใน
พระอภิธรรมนี้ ถึงได้เกิดฉัพพรรณรังสีขึ้น เพราะ
ว่าท่านได้ใช้ศักยภาพของสมองมนุษย์ทั้งหมด
ที่จะเข้าใจสภาวธรรมต่างๆ ก็เลยไม่แปลกใจว่า
ท�ำไมพระพุทธเจ้าจึงต้องบ�ำเพ็ญบารมีมามากมาย
พวกเราก็ โชคดี ไ ด้ เ กิ ด ในเมื อ งพุ ท ธ พุ ท ธ
ศาสนาอยู่ในเนื้อในตัวของเรา ตอนเด็กๆ อาตมา
อยูท่ ชี่ ลบุรี คุณย่าก็พาใส่บาตรวัดทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น ได้
รู้จักพระ แต่ก่อนก็ไปท�ำบุญกับคุณย่า อย่างเช่น
วันนี้วันพระใช่ไหม ถ้าสมัยเด็กๆ คุณย่าก็จะพา
ตืน่ แต่เช้า แล้วเข้าครัว ท�ำอาหารไปวัดกัน วันพระ
ก็ได้ซึมซับวิถีชีวิตแบบที่ได้เข้าไปท�ำบุญที่วัด ไป
ถวายทาน ไปเรียน ไปศึกษา รู้สึกชอบวิถีชีวิต
แบบนัน้ พอเราโตขึน้ มาได้กลับมาอยูท่ วี่ ดั จึงไม่รสู้ กึ
แปลกอะไร รู้สึกว่า เหมือนเราได้กลับบ้าน ได้มี
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โอกาสที่จะอยู่ในวัดที่สงบ แล้วก็ได้ความเข้าใจ
มีการพัฒนาจิตใจ
ถือว่าโชคดีมากที่อาตมาได้มีโอกาสพบกับ
พระอาจารย์ชยสาโร สมัยที่พระอาจารย์ไปสอน
ที่อเมริกา แล้วท�ำให้เราเข้าใจวิธีปฏิบัติ เพราะ
ว่าการเรียนธรรมะแบบอ่านหนังสือ มันก็ได้อยู่
แต่ว่ามันยังไม่ได้เข้าไปข้างใน ถ้าเราไม่ได้ภาวนา
ถ้ า เราไม่ ไ ด้ นั่ ง สมาธิ ไม่ ไ ด้ ป ระมวลมั น เข้ า มา
ความรูก้ อ็ ยูแ่ ค่ในต�ำรา เป็นสมบัตขิ องพระพุทธเจ้า
ต้องมาปฏิบัติให้เกิดขึ้นเอง โชคดีที่ได้พบกับท่าน
มีโอกาสสนทนา และได้ใกล้ชดิ กับท่าน ใช้ชวี ติ ร่วม
กันช่วงหนึ่ง ได้เดินป่า ได้นั่งสมาธิกับท่าน ท่าน
ได้ตอบค�ำถามที่เราสงสัย ก็ท�ำให้เรารู้สึกมีก�ำลัง
ใจ และเข้าใจตัวเองมากขึ้น พอเรียนจบแล้ว ก็ได้
กลับมาขอเรียนต่อ ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเรียนอยู่ มีสิ่งที่
ต้องเรียนรู้อยู่อีกมากมาย
ค�ำถาม ๕ อยากทราบทีม่ าของหนังสือ “สูตร หายใจ”
ค�ำตอบ “สูตร หายใจ” เป็นการรวบรวมพระพุทธ
พจน์จากหลายที่ พอดีอาตมาโชคดีที่ได้มีโอกาส
เดินทางไปพบวัฒนธรรมพุทธจากหลากหลาย
ประเทศ เคยไปเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่อเมริกา
อยู่ ๒ ปี ที่นิวซีแลนด์ ๑ ปี ได้เจอกับพระเถระ
ทั้งชาวศรีลังกา ชาวพม่า และเคยพาพระเถระ
ท่านเดินธุดงค์ทางอีสานตอนเหนือ ก็ได้พบกับบท
สวดมากมายที่รู้สึกว่าชอบ อาตมาก็มารวมไว้ใน
หนังสือชื่อว่า “สูตร หายใจ” มีสามร้อยกว่าหน้า
อาจจะหนานิ ด หนึ่ ง อยากจะแนะน� ำ วิ ธี ก าร
สวด คื อ การสวดต้องมีสไตล์นิด หน่อย ถึง จะ
สวดสนุก จริงๆ มีวิธีสวดหลายวิธี สวดแบบของ
ศรีลังกาก็จะเพราะไปแบบหนึ่ง แบบของพม่า
หรือแบบของไทย แต่ว่าเราลองสักวิธีหนึ่ง
จริงๆ การสวดมนต์มีความหมายนะ เหมือน
กับเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า สมัยก่อนชาวพุทธ

อยากไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะฟังค�ำสอนของ
พระองค์ บัดนี้พระองค์ปรินิพพานไปแล้ว เราก็
ใช้วิธีท�ำวัตร สวดมนต์ เพื่อให้ได้ใกล้ชิดพระองค์
แทน ส่วนใหญ่ที่เราสวดกันอยู่ก็มักจะสวดบท
ซ�ำ้ ๆ กัน บทพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆ
คุณ บทอิติปิโส อะไรอย่างนี้ ซึ่งก็ดีเหมือนกัน
แต่วา่ เราน่าจะมีบททีห่ ลากหลายบ้าง เพราะว่าใน
พระไตรปิ ฎ กมี ตั้ ง เยอะแยะ ท� ำ ไมเราถึ ง สวด
แต่บทเดียวกันซ�้ำๆ เราก็น่าจะหาบทอื่นๆ มา
สวดเสริมไปด้วย ซึ่งในประเทศอื่น เช่นที่พม่าก็ดี
ที่ศรีลังกาก็ดี เขาก็จะสวดหลากหลายมาก อย่าง
ธรรมบทนี่ ทีศ่ รีลงั กาเขาก็จะนิยมสวดกันมากเลย
แม้แต่เป็นญาติโยมทั่วๆ ไปก็รู้ธรรมบทมาก แต่
ของเรานี่ เราไม่ค่อยจะเน้นกันสักเท่าไหร่
หนังสือสูตร หายใจ มาจากค�ำว่า “สูตร”
ที่แปลว่า “พระสูตร” แล้วก็ “หายใจ” คืออยาก
จะเอาพระสูตรมาสวดมาสาธยายเพือ่ ให้อยูใ่ นลม
หายใจของเรา เพราะหลายครัง้ เราเห็นว่าพระสูตร
นี่อยู่ในตู้พระไตรปิฎก แล้วก็ไม่มีใครเปิดอ่าน ใน
วัดเองก็เหมือนกัน พระก็ยังมาบอกกับอาตมา
เหมือนกันว่า พระวัดป่าต้องท�ำความสะอาดทุกๆ
อาทิตย์ วันก่อนวันพระก็ต้องเอาหนังสือออกมา
เช็ด มาถู มาท�ำความสะอาด แต่ไม่เคยเปิดอ่านเลย
มีพระมาสารภาพ คิดดูนะถ้าพระยังไม่อ่าน แล้ว
นับประสาอะไรกับญาติโยมที่จะมาเปิดดู เพราะ
ฉะนั้นเสียดายที่เรามีหนังสือดีๆ เยอะแยะ แต่ว่า
เราไม่ค่อยได้มาศึกษากัน ก็เลยพยายามจะดึงเอา
พระสูตรที่มีข้อความส�ำคัญๆ มาสวดกัน
ลิง้ ค์ไฟล์เสียง สาธยาย สูตร หายใจ https://goo.gl/S9yBJj
ใช้ประกอบหนังสือ สูตร หายใจ ตามลิ้งค์นี้ http://www.
kanlayanatam.com/book/สูตรหายใจ.pdf
(ที่ ม า : ปรั บ และตั ด ตอนจากช่ ว งวิ สั ช นาธรรม โดย
พระอาจารย์มหากีรติ ธีรปัญโญ ในงานอบรมภาวนา จัดโดย
ชมรมกัลยาณธรรม)
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แบบเป็นตามๆ กันมา ผมสนใจพระพุทธศาสนา
นะ แต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ศึกษา หรือได้สัมผัส
กับหนังสือที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่อธิบายให้คน
ธรรมดาเข้าใจได้ง่าย แต่หนังสือเล่มนี้ท�ำให้เกิด
ความเข้าใจว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร
ตอนนั้นอาจารย์อายุเท่าไหร่
ตอบ ตอนนั้นอายุสัก ๓๐ กระมัง นานมากแล้ว
หนังสือ ๒ หน้าสุดท้ายขาดหายไป ก็เรียกว่าอ่าน
ไม่จบทั้งเล่ม แต่ประทับใจในพระสัมมาสัมโพธิญาณของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าเป็นอันมากเลย แล้ว
ก็ไม่นึกว่า สิ่งที่หามาทั้งชีวิต จะมาอยู่ในเรื่องของ
อริยสัจ ๔ นี่ ผมเคยรูจ้ กั อริยสัจ ๔ ก็แค่ชอื่ แต่ไม่รู้

พระไตรปิฎก
กับ อุ บ าสกคนหนึ่ ง
ในประสบการณ์

อ.ธนู มาลากุล ณ อยุธยา

อาจารย์เริ่มสนใจพระไตรปิฎกมาตั้งแต่เมื่อไหร่
ตอบ ที่ผมมาสนใจพระไตรปิฎก คือมีอยู่เช้าวัน
หนึ่ง ผมได้พบหนังสือเล่มหนึ่ง ถ้าจ�ำไม่ผิดเป็น
หนังสือที่เขียนโดยท่านพระภิกษุรูปหนึ่ง แห่ง
วัดราชบพิตร ผมจ�ำสมณศักดิ์ท่านไม่ได้ ถ้าจ�ำไม่
ผิด ท่านชื่อ “ปสาทิโก” เป็นหนังสือที่พิมพ์ขึ้นใน
การฉลองอายุครบ ๖๐ ปีของ “มิสโจ” ผมไม่รู้จัก
ทัง้ ท่านปสาทิโกและมิสโจ และไม่ทราบจนเดีย๋ วนี้
ว่าท่านใดเป็นคนเอาหนังสือเล่มนี้มาลืมเอาไว้
หนังสือเรื่อง “อริยสัจ ๔” ผมเปิดอ่านในเช้าวัน
นั้น แล้วก็อ่านจนจบ วางไม่ลงเลย เพราะอ่าน
แล้วก็ถูกใจมาก เพราะว่าก่อนนี้เราเป็นชาวพุทธ

ว่าอะไรคืออริยสัจ ๔ แต่วันนั้นพออ่านแล้วเกิด
ความเข้าใจนะ แต่เมือ่ หนังสือขาดไปสองหน้า อ่าน
ไม่จบ โชคดีมีลูกศิษย์ที่ท�ำงานจิตรกรรมด้วยกัน
ผมก็บอกเขาว่าจะต้องไปหาหนังสือที่จะอธิบาย
อริยสัจ ๔ อย่างน้อยต้องไปหาพระไตรปิฎกมา
อ่านแล้วละ ลูกศิษย์ผมเขาก็มเี พือ่ นทีร่ จู้ กั กัน ไปขอ
ยืมหนังสือ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง
มาให้ยมื อ่าน เขาส่งมาเล่มเดียว บังเอิญเป็นเล่มที่
ดีมาก เพราะอยู่ในหมวดของ ขันธวารวรรค พอ
อ่านขันธวารวรรค ในพระไตรปิฎก ก็ยิ่งสนุกมาก
เคยมีคนบอกว่าพระไตรปิฎกนี่อ่านยากนะ แต่
ถ้าเราท�ำตัวเราให้เป็นเด็ก เหมือนเด็กที่เพิ่งเรียน
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หนังสือ เวลาครูสอนอะไร พูดอะไร เราก็จะฟังรู้
เรื่องไปเอง รู้เรื่องทั้งหมด ในที่สุดผมก็อ่านพระ
ไตรปิฎกได้ แบบไม่ติดขัดอะไรเลย เพราะเป็น
ภาษาไทย แล้วก็ไม่ได้ยากอะไรเลย
พออ่านพระไตรปิฎก ในหมวดขันธวารวรรค
ก็เลยยิ่งถูกใจมาก สิ่งส�ำคัญที่สุดคือ เข้าใจเรื่อง
“ความคิด” ว่าความคิดคืออะไร เกิดขึ้นได้ยังไง
เพราะว่า “ความจริงแล้ว ขันธ์ทั้ง ๕ ก็คือ องค์
ประกอบที่ท�ำให้เกิดกระบวนการความคิดขึ้น
ไม่มีอะไรมากไปกว่าขันธ์ ๕ เลย ที่ท�ำให้เกิด
กระบวนการความคิด” ไม่วา่ คุณจะคิดประเสริฐ
เลิศเลอยังไง คิดถูกคิดผิดยังไง ก็ขันธ์ ๕ นี่แหละ
เป็นตัวการ
เกิดมาจากกระบวนการของขันธ์ ๕ ทั้งหมด
ตอบ ใช่ ไม่มีอย่างอื่นเลย ไม่มีอะไรมากไปกว่า
การปรุงแต่งของขันธ์ ๕ นั่นก็คือกระบวนการ
ความคิด ผมก็เลยยิ่งชอบใจใหญ่ ว่าเรานี่โง่มา
ตั้งนาน ชอบคิดโน่นคิดนี่ แต่เราไม่เคยรู้เลยว่า
ความคิดมายังไง เกิดขึน้ ได้ยงั ไง แล้วมันด�ำเนินไป
ยังไง หรือหยุดลงยังไง ในที่สุด อ่านพระไตรปิฎก
แล้วเข้าใจหมดว่า ความคิดมันเกิดขึ้นจากการ
กระทบกันของอายตนะภายในและภายนอก
“ผัสสะ” นัน่ แหละ ถ้าไม่มกี ารกระทบกัน การเกิด
ในโลกนี้ไม่มีหรอก การเกิดนี่ต้องกระทบ ถ้าไม่
กระทบ ก็ไม่มีการเกิด คุณนึกภาพสิ ถ้าคุณมีตา
แต่ไม่มีรูป มันจะเกิดอะไร ไม่เกิดอะไรเลยมีรูป
แต่มันไม่มีตา ก็ไม่มีการเห็น ไม่มีวิญญาณ มันก็
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น มันก็เฉยๆ
ตกลงก็รู้ว่า ความคิดเกิดมาจากเรื่องนี้เอง
จากการกระทบกั น ของอายตนะภายในกั บ
ภายนอก ผมก็เลยยิ่งสนุกใหญ่ เพราะผมเป็นคน
ชอบคิดอยู่แล้ว “ในที่สุดก็รู้ว่า ความคิดของตัว

เราเอง ความจริงมันไม่มีสาระอะไรเลย มันเกิด
ขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป คือมันเกิดขึ้นมาแล้ว
มันจะปรุงแต่งกัน แล้วมันก็ดับไป”
อ่านขันธวารวรรคอย่างเดียว เข้าใจระดับนี้ ?
ค�ำตอบ ใช่ครับ
อาจารย์มีบารมีมากนะ
ตอบ อันนี้ผมไม่ทราบหรอก เพียงแต่ว่าเมื่ออ่าน
แล้วก็ไม่เคยเลิกอ่าน ในทีส่ ดุ ผมอ่านหนังสือเล่มนี้
จนหมดทั้งเล่ม อ่านกลับไปกลับมา ขอยืมเขามา
เรื่อยๆ เล่มนั้นเล่มนี้ ในที่สุดเลยตัดสินใจไปซื้อ
พระไตรปิฎกมา ๒ ชุดๆ ละ ๔๕ เล่ม ให้ลูกศิษย์
๑ ชุด เป็นของขวัญให้ไปอ่าน ผมก็มีชุดหนึ่ง
ฉบับหลวงใช่ไหม
ตอบ ใช่ ฉบับหลวง อาจจะไม่ดีเท่าบาลีหรอก
แต่ผมไม่รู้จักภาษาบาลี พูดภาษาบาลีไม่เป็น แต่
อยากรู้จักพระพุทธศาสนา ฉะนั้น พระไตรปิฎก
ภาษาไทย ฉบับหลวง อาจจะไม่ใช่เครื่องมือวิเศษ
แต่ก็เป็นเครื่องมือที่ดีที่ผมอ่านทุกวัน
ส�ำหรับคนที่ไม่รู้บาลีก็ใช้ได้อย่างดีใช่ไหม
ตอบ จะบอกให้เลยนะว่าวิเศษ บางคนอ่านบาลี
ไม่ออก ก็เลยเลิกเรียนพระไตรปิฎก เพราะได้ยิน
มาว่าพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงไม่ดี ต้อง
ไปอ่านของบาลีปกรณ์ ของอังกฤษ ผมว่ามันยาก
ยิง่ กว่าอ่านภาษาไทย ดีไม่ดแี ปลผิดด้วยซ�ำ้ เราเป็น
คนไทย ก็อ่านภาษาไทยนี่แหละ
ตื่นเช้ามา ตี ๕ ตอนนั้นสวดมนต์ยังไม่เป็น
เลย แต่ก็มานั่งอ่านพระไตรปิฎก อ่านไปแล้วก็จด
บันทึกไว้บ้าง ศึกษาไปเรื่อยๆ ผมอ่านตลอดเวลา
ติดต่อกัน ๘ ปี อ่านเกือบจะทั้งหมด ยกเว้นพระ
อภิธรรม
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เพราะอะไรอาจารย์จึงไม่อ่านพระอภิธรรม
ตอบ เพราะว่าในพระอภิธรรม มันเป็นเรื่องของ
การก�ำหนดสติสัมปชัญญะแทนความจ�ำ ซึ่งเป็น
เรื่องยากมาก ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าเราอ่านพระ
ไตรปิฎกในส่วนพระสูตรหรือพระวินัยให้มาก ท�ำ
ความเข้าใจมาก แล้วก็จะเข้าใจพระอภิธรรมเอง
พระอภิธรรมนี่เหมือนกับค�ำตอบที่ท่านมีไว้ให้
นักศึกษาสอนตนเองว่า ที่ตนเข้าใจ หรือปฏิบัติ
มานั้น ถูกหรือผิดอย่างไร พระวินัยและพระสูตร
ผมชอบทั้งสองอย่าง แม้แต่พระอภิธรรมก็ชอบ
มาก แต่ทไี่ ม่อา่ นเพราะว่า อ่านแล้วมันเป็นการท�ำ
ความเข้าใจในเรื่องเฉพาะสภาวะจิต
สภาวธรรมลึกซึ้ง ละเอียดมาก
ตอบ ถ้าคุณเข้าใจถึงความคิดแล้ว สภาวธรรมก็คอื
สิง่ เดียวกัน คุณว่าความคิดนีไ่ ม่ใช่สภาวธรรมเหรอ
ถ้าคุณเข้าใจเรือ่ งความคิดแล้ว คุณก็เข้าใจอภิธรรม
ด้วย เพียงแต่คุณไม่จ�ำเป็นต้องจ�ำเรื่องจิต อันนั้น
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เกิดอันนีด้ บั ส�ำหรับผม ผมไม่มวี นั ทีจ่ ะหยุดสัญญา
ได้ ทีเ่ ราคุยกันนีเ่ ป็นสัญญานะ แต่ละประโยคเป็น
สัญญาทั้งนั้น
เอาเรื่องขันธ์ ๕ มาจับได้หมดเลย
ตอบ ใช่สิ ก็ขันธ์ ๕ นี่ พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้
มันก็คอื คนนัน้ แหละ แต่ทา่ นไม่ได้ตรัสหรือว่าเคย
ตรัสว่า มันเป็น “อัตตา” ท่านตรัสว่า มันเป็น
“สังขาร” คือ “ปรุงแต่งกัน” ไม่เหมือนค�ำสอนของ
ศาสดาไหนและศาสนาใดๆ ทัง้ สิน้ นักปรัชญาชาว
ตะวันตกผู้หนึ่งกล่าวว่า เพราะเราคิดได้ เราจึงมี
“I think, therefore I exist” เป็นความคิดเห็น
ระดับโลกียธรรม เพราะหมายถึง เรามี เราเป็น
“อัตภาพ” ขึน้ ไม่ได้บอกว่า มันเป็น “สภาวธรรม”
แต่เป็น “ตัวตน” “อัตตา” ผมศึกษาของพวกนี้ มา
ก่อนที่จะมาสนใจศาสนาพุทธ ผมไม่เคยจะเห็น
ด้วยเลยนะ แต่ยังหาค�ำตอบไม่ได้ จนกระทั่งมา
ศึกษาพุทธศาสนา ผมจึงถึงบางอ้อว่า จบละ ไม่
ต้องอ่านเรื่องของฝรั่งอีกต่อไปแล้ว มันเรื่องเด็กๆ
ท�ำไมจึงว่าของฝรั่งเด็กๆ ของเขาแตกต่างจาก
พระไตรปิฎกยังไง
ตอบ แตกต่างสิ รู้ไหมว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนา
เดียวที่มี ๒ ระดับ โลกุตรธรรม กับโลกียธรรม
ฝรั่งพูดแต่โลกียธรรม คุณจะเอาโลกียธรรมไป
อธิบายโลกุตรธรรม โดยที่คุณไม่รู้จักโลกุตรธรรม
คุณจะอธิบายยังไงไม่ทราบ
เหมือนกับหนังคนละม้วนกัน
ตอบ พูดกันอย่างง่ายๆ มันคนละระดับกัน ผม
ติดใจพระอรหันต์อยู่รูปหนึ่ง ผมต้องกราบไหว้
ท่านอยู่ทุกวัน คือท่านพระอัสสชิ พระอัสสชิท่าน
เป็นคนที่ตอบปัญหาให้พราหมณ์ แล้วท�ำให้เรา
เห็นถึงหัวใจพุทธศาสนา ที่ท่านไปบิณฑบาตแล้ว
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ตรงนี้ส�ำคัญที่สุดเลย ที่เราจะพ้นทุกข์ได้
ตอบ สังเกตดูก็แล้วกัน ตัวเรานี่หยุดคิดได้ไหม
ยากมาก มันคิดเรือ่ ยเปือ่ ยไปเรือ่ ยๆ ทีเ่ ขาเรียกฟุง้
ซ่านน่ะ เห็นไหมในความคิด คุณก็จะเห็นแม้แต่
กระทั่งความคิดที่มีนิวรณ์ผสมปนอยู่ มันจะเป็น
ความคิดที่แย่มาก คือ คิดป่วย เพราะมันหมกมุ่น
อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วติด นี้คืออุปาทานใน
อารมณ์ (objective) ทีค่ ณ
ุ คิด เช่นคุณหมกมุน่ กับ
สิง่ เหล่านัน้ เกินไป เป็นยังไง คุณก็ไม่มอี สิ ระ เพราะ
เป็นอุปาทาน เป็นกับดักทีต่ ดิ อยู่ คุณจะท�ำความคิด
ของคุณให้สะอาด ผ่องใส ก่อนทีค่ ณ
ุ จะคิด คุณต้อง
พิจารณานิวรณ์ ๕ เสียก่อน ว่ามันไม่มอี ยูใ่ นใจคุณ
มันเป็นรอยต่อที่เราจะพลิกให้มันดีหรือร้าย ก็ หมดแล้ว ความหมกมุ่นในเรื่องบางเรื่องนี่ต้องทิ้ง
ไปหมด
อยู่ที่ตรงผัสสะนี้ ?
พราหมณ์มาถาม พราหมณ์คนนัน้ ในทีส่ ดุ ก็มาบวช
แล้วกลายเป็นอัครสาวกฝ่ายขวา คือพระสารีบตุ ร
พระอัสสชิท่านตอบง่ายๆ บอกว่า “ธรรม
เหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุ
แห่งธรรมเหล่านัน้ และความดับแห่งธรรมเหล่า
นั้น พระมหาสมณะมีปกติทรงสั่งสอนอย่างนี”้
ท่อนแรกพระพุทธเจ้าตรัสว่า ธรรมทั้งหลาย
มาแต่เหตุ เมื่อกี้เราคุยไปแล้ว ถ้าไม่มีการกระทบ
การกระทบคือเหตุ ผัสสะคือเหตุ ผัสสะนั้นแหละ
นัน่ คือทีม่ าของการรูจ้ กั โลก รูจ้ กั ธรรมะทัง้ หลาย
ทั้งหมดทั้งปวง เกิดมาจากผัสสะอย่างเดียว
ส�ำคัญที่สุด

ตอบ ใช่ ถ้าเกิดการกระทบแล้วคุณไม่มีสติ คุณก็ ความคิดนี่ตัวร้ายเลย ?
พัง มันจะดีหรือจะร้ายก็ได้นะ
ตอบ ก็ใช่สิความคิดนี่แหละคือตัวการ กลับมา
เอ้า เดี๋ยวกลับไปพูดถึงที่มาของโลกุตรธรรม พิจารณาดู ความคิด กับ ขันธ์ ๕ มันต่างกันยังไง
กับโลกียธรรมก่อน คุณยกมาสักศาสนาหนึ่งซิว่า
มีศาสนาไหนที่มี ๒ ระดับ โลกุตระกับโลกียะ
ไม่มี มีศาสนาเดียวนี้ พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่า
ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ เหตุนั้นทรงตรัสรู้แล้ว
นี่คือ ระดับโลกุตระ ถ้าคุณไปบอกคนที่ไม่รู้จัก
โลกุตรธรรม เขาจะเข้าใจได้อย่างไร ยิ่งถ้าถาม
เขาว่า ความคิดมาจากไหน ก็คงมีไม่กี่คนที่จะ
อธิบายให้คุณฟังได้ ท�ำไมขันธ์ ๕ จึงแสดงให้
เห็นความคิด ผมอ่านพระไตรปิฎกแล้วเข้าใจได้
อย่างนั้น นี่เป็นความเข้าใจส่วนตัวนะ จะถูกหรือ
จะผิ ด ผมไม่ รู ้ แต่ นี่ คื อ ที่ ม าของการอ่ า นพระ
ไตรปิฎกและได้ประโยชน์อย่างยิง่ คือ “รูจ้ กั ความ
คิด” “ที่มาของความคิด” “ท�ำให้รู้จักคิด” รู้จัก
ว่าอะไรถูกอะไรผิด อันไหนควรหยุดคิด อันไหน
คิดต่อได้ อันไหนควรทิ้งไปเลย
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ในขันธ์ ๕ รูปัง formation ภาษาไทยไม่รู้ว่าจะ
แปลอย่างไร แต่ฝรั่งเขารู้เลย formation เป็นได้
ทั้ง formation ของเมฆ formation ของภูเขา
formation ของคลื่น เป็นรูป อุปาทายรูป คือ
รูปที่มันปรุงแต่งกัน ถามว่าแสงเป็นรูปหรือเปล่า
เป็น เสียงเป็นรูปหรือเปล่า เป็น กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
เป็นหมด เพราะมันเป็น formation ชนิดหนึง่ แต่
คุณต้องเอาอายตนะที่ถูกคู่กันไปจับ จึงจะรู้ เช่น
คุณอยากจะฟังเสียง ต้องใช้หู
เวทนา ท่านแปลว่า ความรูส้ กึ สุข ทุกข์ เฉยๆ
ผมอยากรู้ว่าในโลกนี้ จะมีอะไรแยกละเอียดได้
กว่าความรู้สึกว่าสุข และความรู้สึกว่าทุกข์ และ
ความรู้สึกว่าเฉยๆ ๓ อันนี้ต่างกันหมดเลยนะ
แสดงว่าเวทนานี้ มันคือการแยกแยะได้ ถ้าไม่มี
เวทนาคุณก็แยกไม่ได้ แต่การแยกสาร แยกอะไรๆ
ยังหยาบ แต่แยกสุขออกจากทุกข์ และแยกทุกข์
สุขออกจากเฉยๆ นี่สิ ยากมาก ละเอียดสุด ไม่มี
เครื่องมืออะไรวัดเลยนะ ถูกไหม
เห็นไหม ในกระบวนความคิดมันมี formation และมันแยกแยะได้ ทีนี้พอคุณแยกแยะรูป
เวทนาแล้ว คุณไม่ก�ำหนดมัน ถ้ามันก�ำหนดไม่ได้
หรือก�ำหนดแล้ว ถ้าจ�ำไม่ได้ ก็ไม่รจู้ ะไปแยกท�ำไม
ตกลง “สัญญา” นี่มีทั้งการก�ำหนดหมายและ
การจดจ�ำ สัญญาจึงส�ำคัญมาก เพราะเขาท�ำ
หน้าที่ ๒ อย่าง ทั้งก�ำหนดหมาย แล้วก็ยังจ�ำ
ได้อีก ยกเว้นแต่พวกที่สติวิปลาส จึงจะจ�ำอะไร
ไม่ได้ พวกความจ�ำเสือ่ ม นัน่ คือสัญญาเสีย สัญญา
ผิดปกติ
ตกลงมี รูป เวทนา พอแยกแยะแล้ว ต้อง
ก�ำหนดหมายและจดจ�ำ ให้ได้ ทีนี้ก�ำหนดหมาย
และจดจ�ำแล้ว มาถึง ปรุงแต่ง ถ้าคุณปรุงแต่งได้
มาก เช่น ผมบอกคุณ บอก วอ - แหวน ไม้หันอากาศ นอ - หนู จ�ำได้ไหม จ�ำได้ แล้วพออ่านรวมกัน
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ปรุงแต่งว่า “วัน” ตกลง วอ - แหวน หายไป ไม้หนั อากาศหายไป นอ - หนู หายไป กลายเป็น “วัน”
เกิดขึ้นมา คุณเข้าใจเลยว่า “วัน” คืออะไรนั่นคือ
ตัว “สังขาร” ถ้าคุณปรุงแต่งแล้ว คุณไม่รู้ ก็ไม่มี
ประโยชน์
ฟังแล้วเห็นชัดเจนเลย
ค�ำตอบ เห็นหรือยัง นี่คือขันธ์ ๕ ถ้าเรามองอย่าง
คนธรรมดานะ เราก็จะเห็นกระบวนการความคิด
ว่าความคิดก็มีแค่นี้ คือพอมีรูป อายตนะภายใน
ภายนอก (formation) มันเกิดกระทบกันปั๊บ ก็
แยกแยะเลย ชอบ ไม่ชอบ หรือเฉยๆ กับมัน หรือ
อันนัน้ สีเขียว อีกคนบอกไม่ชอบสีเขียว ชอบสีแดง
มากกว่า หรือชอบสีเหลือง สีม่วง สีชมพู แล้วถาม
จริงๆ มันเป็นอะไร นั่นก็คือ การแยกแยะ พอ
แยกแยะแล้วก็ ก�ำหนดหมาย ก�ำหนดหมายแล้ว
จดจ�ำ จดจ�ำแล้วกลายเป็น ปรุงแต่ง ปรุงแต่งแล้ว
วิญญาณก็รับรู้ นี่คือ จบกระบวนการความคิด
แค่นี้
พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าต้องรู้จักนะ ถ้าคุณ
ไม่รู้จักอันนี้ คุณไม่มีวันรู้จัก เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้
จึงมี ก็มันมีเหตุ เหตุเกิดจากการกระทบ จึงได้
เริ่มมีทุกอย่าง กระทบกันได้ เพราะมันคือกิเลส
และตัณหา เหมือนกับสสารกับพลังงานนั่นแหละ
ดึงดูดกัน ผลักดันกัน แต่ตัณหาคือแรง แรงนี้มี
๓ อย่าง มีดึงดูด และมีผลักดัน ฉะนั้น ถ้าคุณชอบ
คุณก็ดึงดูดเข้ามา คุณไม่ชอบ คุณก็ผลักดันมันไป
แต่ถ้าคุณเฉยๆ มันก็ล้อคุณอยู่ มันไม่ได้ไปไหน
แรงคือ ความทะยานอยาก เพราะทุกอย่างที่
เคลื่อนไหว ถ้าไม่มีแรง มันไม่เคลื่อนไหวหรอก
เพราะมันเคลื่อนไหว มันจึงมากระทบกันได้ การ
กระทบกันนี้ คุณมองได้เลย ในโลกของวิทยาศาสตร์
บางยุค เขาถือว่ามี singularity ไม่มี duality
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เป็ น ไปได้ ยั ง ไง ถ้ า สมมติ มี สิ่ ง เดี ย วเป็ น เอกะ
เหมือนมีอตั ตาอันเดียว แล้วไม่กระทบกับใคร แล้ว
จะเกิดอะไรขึ้นมา พระเจ้าก็ประจักษ์แจ้งอะไร
ไม่ได้ ถ้าไม่มีการกระทบ เพราะเมื่อไม่มีตัณหา
เป็นแต่วัตถุกามอย่างเดียว ก็ไม่มีการกระทบ
อาจารย์มคี วามเห็นอย่างไรทีม่ คี นบอกว่ามีเวลา
น้อย มัวแต่ไปนัง่ อ่านพระไตรปิฎกเสียเวลา ไม่มี
ประโยชน์ เอาเวลาไปวัด ไปปฏิบัติธรรม ไปนั่ง
สมาธิ ดีกว่า จะได้ไปนิพพานไวๆ
ค�ำตอบ การอ่านพระไตรปิฎก เป็นเหมือนการฟัง
ค�ำตรัสสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรง
เป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าจะมีค�ำสอนของพระอรหันต์
บางรูปในสมัยพุทธกาลอยูป่ ะปนบ้าง แต่สว่ นใหญ่
เป็นพระธรรมเทศนาของพระศาสดาโดยตรง ฟัง
ค�ำตรัสของพระศาสดาโดยตรง น่าจะดีนะครับ
การไปปฏิบตั ธิ รรมก็ดมี าก แต่ขอยกฝรัง่ มาพูด
เขาจะมีค�ำพูดสวยหรู บอกว่า ผู้สังเกตการณ์
คนหนึ่ง ผู้ปฏิบัติการคนหนึ่ง คนไทยหลายคน
นักวิชาการทัง้ หลายทัง้ ปวง นักคิดหลายท่าน ก็เชือ่
ฝรัง่ หมด จะเป็นไปได้ยงั ไง นักสังเกตการณ์คนหนึง่
นักปฏิบัติการคนหนึ่ง แท้จริงเป็นคนๆ เดียวกัน
ขณะผมเขียนหนังสือนี้ ผมปฏิบตั กิ ารอยูห่ รือเปล่า
ใช่ผมปฏิบัติอยู่ แล้วผมเห็นการเขียนหนังสือของ
ผมว่ามันดี ลายมือสวย ไม่สวย ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
อย่างนีเ้ ป็นผูส้ งั เกตการณ์หรือเปล่า แล้วมันคนละ
คนหรือ ไม่ใช่ มันคนเดียวกันแต่ท�ำหลายหน้าที่
มันต่ า งสภาวะเท่ านั้น แล้ว สภาวะที่ต ่างกันนี้
มันแค่สภาวธรรมเท่านั้น ซึ่งความจริงมันไร้สาระ
ผมชอบพระสูตรหนึ่งชื่อ “เผณปิณฑสูตร”
พระพุทธเจ้าตรัสว่า การเกิดของเวทนาเปรียบ
เหมือนฝนเม็ดใหญ่ตกลงกระทบผิวน�้ำ ท�ำให้เกิด
วงน�้ำ เป็นฟองน�้ำ เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป หาสาระ

มิได้ เวทนาก็ฉันนั้น เป็นของว่างเปล่า หาสาระ
ไม่ได้ มันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป วงก็หายไป
ท่านบอกว่า นั่นแหละการกระทบอย่างนี้ มัน
ไร้สาระ คุณลองไปปฏิบัติดูซิ ปฏิบัตินี่นะ มันท�ำ
อยู่ขณะนี้ ตอนนี้คุณก็ปฏิบัติอยู่ แล้วก็สังเกตไป
พร้อมๆ กันด้วย
คุณไม่ตอ้ งไปหลับตาลืมตา พองหนอ ยุบหนอ
อะไรหรอก มี วิ ธี ก ารอื่ น ที่ จ ะพิ จ ารณาธรรม
ในขณะนี้ ที่เราพูดอยู่นี้ ก็เป็นการปฏิบัติงานของ
ขันธ์ ๕ เป็นกระบวนการความคิด ถ้าเรามีสติ
ไล่ตาม เราจะพูดไม่ผดิ พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอน
ว่าให้พูดแต่สิ่งที่ดี ให้เป็นประโยชน์ ให้เป็นกุศล
หากถ้ า เราตั้ ง ใจพู ด ดี มี ศี ล ตลอดเวลา นั่ น คื อ
การปฏิบัติธรรม เป็นวิปัสสนากรรมฐานไปในตัว
เพราะเราใช้ธรรมของพระพุทธเจ้า สติสัมปชัญญะของเราเป็นฐาน ในการพูดและการกระท�ำ
นั่นก็คือ สติปัฏฐาน นี่ท่านสอนเป็นพิเศษเพื่อ
ทีจ่ ะปฏิบตั ิ บางคนเขาไม่รวู้ า่ จะปฏิบตั สิ ติของเขา
ได้อย่างไร พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนไว้ด้วย แต่นั่น
เป็นระดับโลกียะ
เวลาพระพุทธเจ้าทรงสอน ท่านใช้ภาษาของ
โลก ธรรมของพระพุทธเจ้ามี ๒ ระดับอยู่แล้ว
คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ “ธรรมทั้งหลายมีเหตุ
เหตุ นั้ น พระพุ ท ธเจ้ า ทรงตรั ส รู ้ แ ล้ ว ” สิ่ ง ที่
พระพุทธเจ้าทรงตรัสรูแ้ ล้ว เป็น โลกุตรธรรม ไม่ใช่
โลกียธรรม อย่าเข้าใจผิด คุณต้องแยกแยะเวลา
เรียนพระพุทธศาสนา ต้องรู้ว่าขณะนี้ เขาพูดถึง
โลกุตรธรรม หรือว่าเขาพูดถึงโลกียธรรม โลกียธรรมคื อ มี ผู ้ ส อน พระพุ ท ธเจ้ า ตรั ส รู ้ แ ล้ ว ก็ น� ำ
มาสอน ตรงนี้เป็นโลกียธรรม ศาสนาอื่นก็มี
เพราะฉะนั้น ผมก็เลยเลิกสนใจสัญญาของ
ตะวันตกหมด เมื่อก่อนนี้ผมอ่าน แล้วช่วยก็ไม่ได้
อะไร นอกจากท�ำให้สงสัยไปเรือ่ ยๆ มันบานปลาย

๓๗

คือสรุปไม่ได้ ไม่เหมือนอริยสัจ ๔ เราจะเห็น
กระบวนการความคิดของเราว่ามันเกิดขึ้น ตั้งอยู่
แล้วก็ดับไป ไม่มีอะไรนอกจากนี้ ไม่มีอะไรน้อย
กว่านี้ ผมจึงมีความศรัทธา มีความเคารพบูชา
พระพุทธเจ้าอย่างที่สุด
ผมพยายามจะเถียงกับพระพุทธเจ้านะ ตอน
อ่านพระไตรปิฎก แต่ก็ไม่เคยชนะ เวลาเราอ่าน
เราตั้งค�ำถามอย่างนั้นอย่างนี้ ในที่สุดก็ยอมแพ้
รับว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูที่เลิศที่สุดแล้ว ไม่มีใคร
จะเลิศกว่า พระธรรมของพระพุทธองค์นี้ใช้ได้
ตลอด ขณะนี้เราก็ใช้กันอยู่ ขณะนี้ผมต้องตั้งใจ
คุยกับคุณ แล้วก็เรียบเรียงสิ่งที่ตัวเห็น เวลาคุณ
ไปท�ำ คุณไม่ได้เข้าใจนะ คุณเห็นแล้ว คุณรู้ว่ามัน
เป็นอย่างนั้น คุณต้องท�ำจนคุณเห็นเอง คุณเห็น
คุณรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้ ถึงตอนนั้น คุณไม่ต้อง
จ�ำอีกแล้ว ไม่ตอ้ งไปคิดต่ออีก เพราะไม่รจู้ ะคิดไป
ท�ำไม จบไปแล้ว
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ไม้ ไม่ใช่อย่างนั้น มีที่มาที่ไป แล้วเราจะมองเห็น
ธรรมชาติ
ผมว่า คุณไปเริ่มอ่านได้แล้วละ พระไตรปิฎก
ไม่ ต ้ อ งไปคิ ด อะไรมาก เอาฉบั บ ภาษาไทยนี่
แหละ แค่นี้ก็ดพี อแล้ว ส�ำหรับสติปัญญาอย่างเรา
ส่วนฉบับภาษาบาลีนั้น ให้พระคุณเจ้าท่านไป
อ่านกันเถอะ เพราะท่านก็ไปเรียนบาลีมา แล้ว
จะได้มาสอนเราอีกด้วย เราได้แค่นี้นะ ชีวิตก็อยู่
อย่างเป็นสุข ผมจะบอกให้นะ อยู่อย่างเป็นสุข
เจ็บไข้นอ้ ยมาก แล้วจิตใจเข้มแข็ง รืน่ เริง ไม่มอี ะไร
ดีไปกว่าความร่าเริงแจ่มใส และความเบิกบาน
ของจิตใจ ถ้าคุณมีความร่าเริง ความเบิกบาน
แจ่มใสในจิตใจ คุณจะท�ำอะไรก็ดีหมดนะ
อ่านพระไตรปิฎกแล้ว คุณจะรู้จักมนุษย์
พอคุณรูจ้ กั ตัวเองดีแล้ว คุณจะรูจ้ กั เพือ่ นมนุษย์
อีกเยอะเลย แล้วคุณก็จะมีเมตตา กรุณา มุทิตา
อุเบกขา คุณมีพรหมวิหารกับเพื่อนมนุษย์ได้
ตลอดเวลา เพราะทั้งหมดขึ้นอยู่กับความคิด
แล้วทุกวันนี้ อาจารย์ยังทบทวนอยู่ไหม
เท่านั้นเอง มองไปรอบๆ เถอะ มีอะไรบ้างที่อยู่
ค�ำตอบ ผมอ่านแล้วอ่านอีก อ่านกลับไปกลับมา นอกเหนือความคิดของมนุษย์ ตั้งแต่ปัจจัย ๔
ส่ ว นใหญ่ ก็ อ ่ า น พระวิ นั ย พระสู ต ร รวมทั้ ง ไปเลย การเรียนพระไตรปิฎกนี้ดีมากๆ ท�ำให้เรา
พระอภิธรรมก็อ่านด้วย ไม่ใช่ไม่อ่านนะ
รู้จักชีวิต รู้ทันคน และรู้จักตนเอง
เราเป็นฆราวาส ต้องอ่านพระวินัยด้วยหรือ
ท�ำไมมีคนบอกว่า พระไตรปิฎกไม่ใช่ค�ำของพระ
ค�ำตอบ คุณรู้ไหมว่าพระวินัยนี่ส�ำคัญที่สุดใน พุทธเจ้า เขามาเขียนทีหลัง แล้วจะเชื่อถือได้
โลก ผมอาราธนาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ อย่างไร
(ป.อ. ปยุตโฺ ต) นะ ขอให้ทา่ นเขียน คุณรูห้ รือเปล่า ค�ำตอบ แล้วจะไปเชื่อเขาท�ำไม คุณต้องแยกแยะ
ว่าพระวินัยคือ manual ศาสนาไหนในโลกนี้มี คนสติสัมปชัญญะไม่ดี กับ คนมีสติสัมปชัญญะ
manual ด้วย ไม่มี มีแต่พุทธศาสนาเท่านั้นที่มี พูดไม่เหมือนกันหรอก มีคนบอกว่าพระพุทธเจ้า
manual คุ ณ ไปพิ จ ารณาดู แล้ ว ศี ล ทั้ ง หลาย ไม่มีตัวตนจริงหรอก เป็นการกุขึ้นมา คนพวกนี้
ทั้งปวงที่ท่านก�ำหนดขึ้นมาให้พระปฏิบัติอยู่ทุก เขาพูดอย่างนีเ้ พราะเขาไม่เข้าใจโลกุตรธรรม ผมไม่
วันนี้ มาจากพระวินยั ทัง้ นัน้ เพราะฉะนัน้ จะได้เห็น ได้ดูถูกศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะ ผมศึกษาและ
ที่มา ไม่ใช่อยู่ๆ ก็ผุดขึ้นมาเฉยๆ จากกระบอก ผมให้ความเคารพในทุกศาสนา แต่วา่ เท่าทีส่ ำ� รวจ
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มาแล้ว ไม่มีสักศาสนาหนึ่งที่มีโลกุตรธรรม แล้ว
ก็ไม่มี manual คือไม่มีพระวินัยปิฎก พระวินัย
ปิฎกนี้ส�ำคัญที่สุด เพราะว่านี่คือตัวก�ำกับใน
การที่ จ ะให้ ก ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ ข องหมู ่ ค ณะ
เป็นไปตามระเบียบวินัยได้ ถึงต้องมี manual
แบบนี้ ท่านจึงเรียกว่า “ธรรมวินัย” ซึ่งหมาย
ถึงพระพุทธศาสนา ซึ่งมาเรียกเอาภายหลัง สมัย
พุทธกาลท่านเรียกว่า “ธรรมวินยั ” ศาสนาอืน่ ไม่มี
manual หรอก ขึ้นอยู่กับการตีความของศาสดา
ของศาสนานัน้ ๆ ในขณะนัน้ ไม่ตอ้ งตัดสิน ไม่ตอ้ ง
สงสัย เพราะเป็นค�ำประกาศของศาสดาหรือพระ
เป็นเจ้า ของศาสนาพุทธไม่ใช่อย่างนั้น เพราะ
ฉะนั้นแล้ว คุณลองคิดดูนะว่าถ้าใครบอกว่ามีคน
แต่งภายหลัง ผมอยากถามว่า ใครทีจ่ ะฉลาดพอที่
จะแต่งโลกุตรธรรมออกมาได้
จะแนะน�ำคนรุน่ ใหม่อย่างไร ให้เขาหันมาศึกษา
พระไตรปิฎก ที่พระพุทธเจ้าประทานให้ไว้
ค�ำตอบ ผมว่ า เราอย่ า เพิ่ ง ไปมุ ่ ง หมายที่ จ ะไป
แนะน�ำหรือสัง่ สอนเขา สิง่ ทีเ่ ราต้องท�ำคือเราต้อง
ลุกขึ้นอ่านด้วยตัวเราเองเสียก่อน แล้วเราค่อย
บอกเขา ถ้าเขาถามเราว่า ตอนนีเ้ ธออ่านอะไร เรา
ก็บอกเขาว่าอ่านพระไตรปิฎก เขาอาจจะท�ำหน้า
แบบบอกบุญไม่รับ คุณไม่ต้องไปสนใจ ช่างเขา
คุ ณ ก็ ยิ้ ม ให้ เขา แล้ ว คุ ณ ก็ มี ค วามสุ ข ของคุ ณ
ต่อไป แล้วคุณก็อ่านต่อ “พระพุทธศาสนานี้ไม่มี
วั น เสื่ อ ม คนต่ า งหากที่ เ สื่ อ มจากพระพุ ท ธ
ศาสนา ต้องเข้าใจเสียให้ถูกว่า มันต่างกันนะ
พระพุทธศาสนาจะเสื่อมได้ยังไง ในเมื่อเป็น
ความจริง เป็นโลกุตรธรรม เป็นธรรมทีเ่ ป็นอริยะ
เป็นความจริงอันประเสริฐ ไม่มีอะไรที่จะจริงไป
กว่านี้อีกแล้ว เพราะฉะนั้น พุทธศาสนาไม่มีวัน
เสื่อม เพียงแต่คนเสื่อมจากพุทธศาสนา”

เดี๋ยวไปหามาอ่านบ้างดีกว่า
ค�ำตอบ รีบไปหามาอ่านเลย เดี๋ยวนี้มีในคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องซื้อ เปิดอ่านได้เลย ครบทุกเล่ม
เราอ่านบาลีไม่ออก ถ้าเรามีเวลาไปเรียนบาลีนดี่ นี ะ
เหมือนพระท่านไปเรียนบาลี ท่านไปเรียนเพื่อ
อ่าน เรียนเพื่อความรู้ ไม่ได้เรียนเพื่อประโยชน์
ต่างๆ นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ถ้าคุณสามารถท�ำได้
ก็ไปเรียนซะ แต่ถ้าไม่มีเวลา แต่อยากรู้จักว่า
พระพุทธเจ้าท่านสอนอะไร แล้วจะท�ำยังไงจึงจะ
เป็นพุทธศาสนิกชน แล้วท�ำยังไงจึงจะท�ำให้เรานี้
มีความสุขกายสุขใจบ้างในฐานะเป็นปุถุชน ไม่ได้
ไปบวชเรียน เพราะไม่ได้มีโอกาส แต่มีความสุข
ได้ตามอัตภาพ มีหลายคนเหมือนกัน ที่ไปอ่าน
พระไตรปิฎกที่เป็นคนธรรมดานะ อ่านไปอ่านมา
แล้วท�ำตัวยิง่ กว่าพระอีก บางคนก็เคร่งเสียจนแบบ
พูดอะไรด้วยไม่ได้ ไปๆ มาๆ เรียนพุทธศาสนา
กลายเป็นบ้าไป ผมว่าน่ากลัวจริงๆ อย่าไปเป็น
อย่างนั้น เป็นคนธรรมดานี่ดีกว่า สนุกสนาน มี
ความสุข ยิม้ แย้มแจ่มใสได้ เพราะหมดความถือตัว
สุดท้ายนี้ อาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมอีก
ค�ำตอบ จะบอกว่าทีต่ อ้ งศึกษาเรือ่ งขันธ์ ส�ำคัญนะ
พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองแล้วว่า “อุปาทาน
ในขันธ์ ๕ คือทุกข์” ถ้าคุณไม่ศึกษาขันธ์ ๕
คุณก็ไม่รู้จักทุกข์ที่แท้จริง เมื่ออ่าน “ขันธวารวรรค” จะท�ำให้เข้าใจเรื่อง “อุปาทานขันธ์”
คือตัวทุกข์อย่างแท้จริง การท�ำอุปาทานให้
หมดไปจากขันธ์เสียได้ ก็คอื การพ้นไปจากทุกข์
นั่นคือเป้าหมาย ของการปฏิบัติตามพระธรรม
วินัย อย่างแท้จริง
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เราอยู่ใกล้ศาสนาพุทธขนาดนี้แล้วถ้าไม่อ่าน
พระไตรปิฎก ก็น่าอายมาก
ค�ำตอบ วันหนึ่งผมคุยกับภรรยาผม เขาบอกว่า
ที่ที่เขาเติบโตมา ไม่มีพุทธศาสนาเลยนะ เพราะ
ภรรยาผมไม่ได้เป็นคนไทย เขาเป็นชาวต่างชาติ
แล้วเขาจากบ้านจากเมืองเขามาเป็นหมืน่ กว่ากิโล
แล้วมาพบพระสัจธรรม เขาปวารณาตัวเขาเอง
กับท่านสมเด็จฯ วันหนึ่งสมเด็จฯ มาที่บ้าน เขาก็
ขอเป็นอุบาสิกา สมเด็จฯก็รบั ให้เป็นอุบาสิกา เขา
ก็กลายเป็นคนพุทธนะ แล้วก็ปฏิบตั ไิ ด้อย่างดี คิดดู
นะ ว่าคนเรามันไม่แน่หรอกนะ คนทีจ่ ะได้เจอพุทธ
ศาสนา คุณไม่มวี นั จะรูเ้ ลยว่ามีพระสัจธรรมวิเศษ
อยู่ในโลก ถ้าเราเป็นคนไทย อยู่ใกล้พระสัจธรรม
แต่ไม่สนใจเลย ไม่รู้จักเลย ยิ่งน่ากลัวกว่านั้นอีก

จะเห็นความสละสลวยของภาษาในพระไตรปิฎก
พระไตรปิ ฎ กเป็ น การเขี ย นหนั ง สื อ ที่ เรี ย กว่ า
สมัยใหม่ที่สุด ไม่มีการเขียนหนังสืออะไรจะสมัย
ใหม่ได้อย่างพระไตรปิฎก
ขอบพระคุณอาจารย์มาก คิดว่าผู้อ่านจะ
ได้เข้าใจอะไรดีๆ เกีย่ วกับชีวติ หรือ เข้าใจขันธ์ ๕
ได้ลึกซึ้งขึ้น หากมีโอกาสจะมารบกวนสนทนา
ธรรมกับอาจารย์อีก

วางใจอย่างไรในการอ่านพระไตรปิฎก
ค�ำตอบ วางตัว ท�ำใจเหมือนเด็กไม่รเู้ รือ่ งอะไรเลย
แล้วท่านว่ายังไงเราท�ำตาม เพราะมันเป็นภาษาไทย
เขาอาจจะพูดแบบคนโบราณ แต่ภาษาไทยคือ
ภาษาไทย ไพเราะและสละสลวย ภาษาไทยพูด
ได้หลายแง่หลายมุม และหลายรสต่างๆ กัน คุณ

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

ท่านสามารถติดตามอ่านวารสารโพธิยาลัยทุกฉบับย้อนหลัง
ได้ทาง เว็บไซต์วดั จากแดง www.watchakdaeng.com,
เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
www.kanlayanatam.com,
Line Official id : @kanlayanatam
Facebook Page : Kanlayanatam

ธนู มาลากุล ณ อยุธยา
เกิด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑
ท่านเป็นบุตรของ ม.ล.ปุ่ม มาลากุล และ นางอารี
มาลากุล ณ อยุธยา
บิดาของอาจารย์ธนู เป็นสถาปนิก และ จิตรกร
ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดท่านหนึ่งของสยามประเทศ
อาจารย์ ธ นู จ บการศึ ก ษาจากประเทศเยอรมนี
โดยศึ ก ษาและสอนวิ ช าออกแบบอุ ต สาหกรรม
ที่ประเทศนั้น จนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ จึงเดินทางกลับมา
ใช้ชีวิตในประเทศไทย โดยสอนหนังสือในมหาวิทยาลัย
และท�ำงานด้านศิลปะ จวบจนถึงปัจจุบัน
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มองเทศ-มองไทย

พระติ
ส
สเถระ
พระอรหันต์ผู้ทรงวิสัยทัศน์
วิเทศทัยย์

ขณะเตรี ย มเอกสารเขี ย นเรื่ อ งพระอุ ป คุ ต
เถระนั้น ได้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผูร้ หู้ ลายท่าน ทัง้ ไทยและเทศ แต่ละท่าน
ได้แสดงความเห็นแตกต่างกันไป พร้อมแนะน�ำ
ประเด็นอันน่าสนใจหลายอย่าง ท�ำให้เกิดความรู้
มากขึ้น โดยเฉพาะมุมมองของชาวต่างประเทศ
ยิ่งตามไปศึกษาค้นคว้าหนังสือต�ำราหลายเล่ม
ยิ่งเห็นเรื่องราวอันน่าพิศวงอีกมากมาย สามารถ
เพิ่มพลังสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น แต่เห็นว่าหาก
ต่อยอดขยายความเรื่องราวของพระอุปคุตเถระ
ก็คงจะกลายเป็นหนังจีนก�ำลังภายในเป็นแน่
ผูร้ ทู้ า่ นหนึง่ ได้แสดงความเห็นว่า ประวัตพิ ระ
อุปคุตเถระคล้ายกับเรื่องราวของพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ และหากได้เจาะลึกลงรายละเอียด

๑

ยิง่ เห็นชัดว่า พระเถระสองรูปเหมือนแฝดคนละฝา
รูปหนึ่งโดดเด่นสายมหายาน อีกรูปหนึ่งเป็นพระ
เถระผู้ใหญ่สายเถรวาท
ความคล้ายคลึงดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้เขียน
ต้องสืบค้นหาหนังสืออีกหลายเล่ม
ความจริงคือเรื่องราวของพระเถระทั้งสอง
รูปนั้น ผู้เขียนเคยผ่านหูผ่านตามาแล้ว จ�ำได้บ้าง
ลืมบ้าง แต่ไม่เคยตั้งข้อสงสัยแต่อย่างใด เพราะ
ติดนิสัยแบบไทยแท้ คือเชื่อไว้ก่อน จึงไม่ได้อ่าน
แบบวิเคราะห์ลงลึกในรายละเอียดแต่อย่างใด
จ�ำได้เพียงว่าเป็นใคร ? ท�ำอะไร ? ที่ไหน ?
อย่างไร ? เท่านั้นเอง
แต่ครั้นพอมีใครมาสะกิด ต่อมอยากรู้อยาก
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เห็ น ก็ เริ่ ม ท� ำ งาน จึ ง ต้ อ งกลั บ ไปอ่ า นเอาราย
ละเอี ย ดอี ก ครั้ ง เริ่มต้นจากบทความงานวิจัย
และคัมภีร์ส�ำคัญหลายเล่มตามล�ำดับ
ขณะอ่ า นหลายรอบวนซ�้ ำ แล้ ว ซ�้ ำ อี ก ก็
พยายามตั้งข้อสังเกต ยิ่งอ่านยิ่งเห็นความละม้าย
คล้ายคลึงกัน ระหว่างพระเถระสองรูป อย่าง
แยกกันไม่ออก โดยเฉพาะช่วงชีวิตนั้น พระเถระ
ทั้งสองรูปเกิดขึ้นในสมัยเดียวกัน กล่าวคือสมัย
การครองราชย์ของพระเจ้าอโศกมหาราช พอมา
ถึงตรงนี้ เกิดความสับสนว่า ใครเลียนแบบใคร ?
หากจะวิเคราะห์ก็กลัวว่า จะมีโจทย์เพิ่มขึ้น
จึงปลงใจเสีย เพราะธรรมดาของผู้นั่งเฝ้าต�ำรา
มักไม่ชอบใครมาวิจารณ์เกินความจริง แม้จะอ้าง
เหตุผลหลากหลายมาประกอบ ก็มกั มองว่าเก่งเกิน
ครูอาจารย์แห่งตน บางคนพาลต�ำหนิว่า เขียน
เพราะล�ำเอียง เป็นการมองแทรกด้วยอคติสว่ นตน
จึงสรุปเอาเองว่า เราท�ำหน้าทีเ่ ขียนก็พอ ส่วน
การตัดสินใจเป็นหน้าที่ของคนอ่าน
ครั้นคิดได้แบบนี้ ก็เกิดความสบายใจ ท�ำตัว
เหมือนร้านอาหารตามสั่ง หน้าที่ท�ำกับข้าวคือ
แม่ครัว ส่วนหน้าที่รับประทานคือลูกค้า รสเค็ม
จืดจาง หรือ เผ็ด เปรี้ยว คนรับประทานสามารถ
สั่งเพิ่มเติมได้ เพราะอาหารจะถูกปากหรือไม่นั้น
ขึน้ อยูก่ บั คนรับประทานเป็นหลัก แม่ครัวมีหน้าที่
เสิร์ฟใส่จานตามลูกค้าสั่งเท่านั้น
บอกไว้ก่อนว่า เรื่องของพระติสสเถระรูปนี้
เกิดขึ้นประมาณพุทธศักราช ๓๐๐ กว่าจะผ่าน
มาถึงพวกเรา ยุคหลังกึ่งพุทธกาล ก็น่าจะมีอะไร
เสริมแทรกเข้าไปบ้างเป็นธรรมดา ส่วนจะเสริม
ตรงไหน เป็นเรือ่ งของนักวิชาการเขา ผูเ้ ขียนเพียง
แต่เล่าไปตามเนื้อเรื่องให้เกิดปัญญาเท่านั้น หาก
จะวิเคราะห์เจาะลึกตามแบบนักวิชาการ เห็นที
จะปวดเศียรเวียนเกล้า เพราะต้องอาศัยหลักฐาน
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หลายซับหลายซ้อนมายืนยันอ้างอิง ถึงตรงนั้น
คนอ่านโดยเฉพาะผูส้ งู วัยก็คงจะบอกลากันเป็นแน่
เอาเป็นว่า เน้นอ่านประเทืองปัญญาเท่านั้นพอ
ก่ อ นอื่ น เห็ น สมควรแนะน� ำ หนั ง สื อ อ่ า น
ประกอบเสียก่อน กรณีผตู้ อ้ งการข้อมูลดัง้ เดิมแท้
เพราะผูอ้ า่ นบางคนพอได้อา่ นเรือ่ งทีไ่ ม่เคยผ่านหู
ผ่านตา หรือบางทีเห็นว่าเกินเลยความจริง ก็พาล
จะต�ำหนิผู้เขียน กลายเป็นการสร้างอคติ ปิดกั้น
ตนเองแต่ต้นมือ เพื่อป้องกันข้อสงสัย จึงเห็น
สมควรแนะน�ำคัมภีร์ดั้งเดิมบางเล่ม ทั้งนี้เพื่อเป็น
อุปกรณ์การศึกษาส�ำหรับผู้สนใจใฝ่รู้
เล่มแรกชื่อว่า สมันตปาสาทิกา นักศึกษา
ภาษาบาลีตา่ งทราบว่า เป็นคัมภีรแ์ ต่งอธิบายพระ
วินัยปิฎก ผู้แต่งมีนามว่าพระพุทธโฆษาจารย์
พระเถระรู ป นี้ นั้ น ไม่ ต ้ อ งพรรณนาสรรพคุ ณ
ให้มากความ เพราะเป็นที่รู้จักแพร่หลายของ
นักวิชาการทั่วโลก ในฐานะเป็นพระอรรถกถาจารย์ผู้ย่ิงใหญ่ หรือเป็นกระบี่มือหนึ่งด้านคัมภีร์
อรรถกถา เชือ่ ว่าคัมภีรเ์ ล่มนีแ้ ต่งขึน้ เมือ่ ประมาณ
พุทธศักราช ๑๐๐๐ ขณะผู้แต่งพักอยู่ที่เกาะ
ลังกา
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พระพุทธโฆษาจารย์บอกว่าท่านแต่งคัมภีร์
เล่มนี้ เพราะอาศัยคัมภีร์เก่าหลายเล่มเป็นคู่มือ
และพยายามแต่งเลียนแบบเนื้อหาเดิมให้มาก
ที่สุด โดยพยายามตัดเฉพาะส่วนที่เห็นว่าเกิน
ความจ�ำเป็นออกไป การแต่งครัง้ นีก้ เ็ ลือกแต่งเป็น
ภาษาบาลี เพื่ อ ให้ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ พระสงฆ์
ประเทศอื่น ซึ่งไม่รู้ไม่เข้าใจภาษาสิงหล และที่
ส�ำคัญ ในการแต่งคัมภีร์เล่มนี้ มีพระนักปราชญ์
ศรีลังกาเป็นที่ปรึกษา โดยให้ค�ำแนะน�ำ เพื่อให้
เนื้อหาเป็นไปอย่างถูกต้องชัดเจน
เนื้อหาส่วนใหญ่ว่าด้วยการอธิบายพระวินัย
ปิฎก ส่วนประวัติของพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ
มีกล่าวถึงไว้ตอนต้นคัมภีร์ และเนื้อหาค่อนข้าง
สมบูรณ์ โดยเรียงเรื่องราวอย่างเป็นขั้นตอน อ่าน
แล้วเข้าใจง่าย ไม่ต้องมานั่งตีความให้ปวดหัว
ความน่าเชือ่ ถือเกีย่ วกับประวัตขิ องพระเถระรูปนี้
ค่อนข้างเป็นไปในเชิงบวก เพราะนักวิชาการน้อย
ใหญ่เห็นตรงกันว่า เป็นเรือ่ งราวทีร่ กั ษาสืบทอดมา
แต่พระสมณทูตชุดแรกที่เดินทางมาเกาะลังกา
โดยมีการรักษาสืบต่อเรือ่ ยมาด้วยวิธมี ขุ ปาฐะ หรือ
oral tradition จึงเชื่อแน่ว่า ผู้เป็นศิษย์รุ่นต่อมา
คงไม่กล้าเปลีย่ นแปลงประวัตขิ องอาจารย์ตน แต่
จะสอดแทรกอะไรลงไปบ้าง ค่อยมาว่ากันอีกที
ประเด็นน่าสนใจคือ ลักษณะโครงสร้างของ
เรื่องเหมือนผู้เขียนเจตนาให้พระเถระโดดเด่น
กว่ารูปอื่น ในฐานะเป็นปฐมบรมบูรพาจารย์แห่ง
เถรวาทนิกาย เพราะตัง้ แต่ตน้ จนจบ ไม่มเี รือ่ งราว
ของใครมาแทรกตรงกลางให้เสียอรรถรส นอก
จากนัน้ นับแต่เกิดจนถึงนิพพาน ชีวติ ของพระเถระ
ก็ไม่ปรากฏเห็นอุปสรรคอันใดมาขัดขวาง ตรงนี้
หากจะมองว่าน่าเชื่อถือ ก็คงเกินความเป็นจริง
เพราะธรรมดาชีวติ ของคนเรา น่าจะมีอปุ สรรคมา
ขัดขวางให้เสียศูนย์บา้ ง เพือ่ ให้เกิดปัญญาพิจารณา

สัจธรรมของชีวิต พระพุทธเจ้าของชาวเราเป็น
ตัวอย่าง เพราะกว่าพระองค์จะตรัสรู้ เป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ผ่านด่านเป็นร้อยเป็นพัน
อยากจะบอกว่าการเขียนประวัตใิ นลักษณะนี้
น่าจะเป็นเอกลักษณ์ของการแต่งต�ำราสมัยนั้น
เพราะทุกเรื่องล้วนมุ่งสู่ความสุขตอนปลายหรือ
happy ending
ความจริงพระเถระรูปนี้ ต�ำราบอกว่าจุติมา
จากพรหมโลก จึงไม่แปลกอันใด ทีจ่ ะมีแต่เรือ่ งราว
บริสทุ ธิ์ ไม่มอี ะไรด่างพร้อย และถือว่าท่านเป็นคน
ระดับ VIP เพราะพระอรหันต์หลายร้อยเดินทางไป
สวรรค์ชนั้ พรหมโลก เพือ่ อาราธนาท่านให้จตุ มิ ายัง
โลกมนุษย์ เพื่อดับทุกข์เข็ญ สังคายนาพระธรรม
วินัย และปราบภิกษุอลัชชี ผู้ปลอมบวช พากัน
ประพฤตินอกธรรมนอกวินัย
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ระดับพระอรหันต์ไปเชิญ
ย่อมไม่ธรรมดา !!!
ส่วนความเกีย่ วข้องกับพระเจ้าอโศกมหาราช
ก็โดดเด่น จนดูเหมือนความสามารถเหนือกษัตริย์
อิ น เดี ย ผู ้ เขี ย นอยากจะมองว่ า การแต่ ง เรื่ อ ง
ลักษณะนี้ เหมือนต้องการให้ศาสนจักรเหนือ
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อาณาจักร ลักษณะแบบนี้คงไม่ใช่ต้นฉบับของ
อินเดีย น่าจะเป็นการเมืองของศรีลังกาสมัยนั้น
ไม่ เชื่ อ ลองไปอ่ า นประวั ติ ศ าสตร์ พุ ท ธศาสนา
ศรีลังกา สมัยอนุราธปุระดู จะเห็นว่าไม่ผิดจาก
ค�ำพูดของผูเ้ ขียน พระศรีลงั กาสมัยนัน้ ไม่ธรรมดา
ถึงขนาดคว�่ำบาตรกษัตริย์เชียว !!!
อีกเล่มหนึ่ง พลาดไม่ได้คือ คัมภีร์มหาวงศ์
เล่มนี้แต่งหลังจากคัมภีร์สมันตปาสาทิกา
ประมาณหนึ่งศตวรรษ เป็นผลงานของพระเถระ
ชาวศรีลังกา นามว่า มหานามะ ประวัติของพระ
ติสสเถระนั้น วางไว้หลังเรื่องนิโครธสามเณร โดย
พรรณนาว่า พระเจ้าอโศกมหาราชศรัทธาเลือ่ มใส
ในพระพุทธศาสนา เพราะนิโครธสามเณรเป็น
ปฐม ถัดมาจึงกล่าวถึงเรื่องราวของพระติสสเถระ
ทิ้งท้าย
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วิจารณ์หรือท�ำอะไรเกินเลยครูอาจารย์ เนื่องจาก
ผู้แต่งคัดลอกเนื้อหามาจากพระพุทธโฆษาจารย์
จะบอกว่าถอดข้อความมาแบบศัพท์ต่อศัพท์ก็
เป็นได้ แต่เหตุใด กลับชูสามเณรนิโครธขึ้นก่อน
พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ และพรรณนาเนื้อหา
ให้ เ ห็ น ว่ า พระเจ้ า อโศกมหาราชทรงเลื่ อ มใส
พระพุทธศาสนาเพราะสามเณรรูปนี้เอง

น่าแปลกไม่น้อย !!!.
ผูเ้ ขียนคิดเอาเองว่า น่าจะเป็นการเขียนชืน่ ชม
พระเจ้าอโศกมหาราช ประวัติศาสตร์บอกเราว่า
กษัตริย์พระองค์นี้ทรงประพฤติโหดร้ายมาก่อน
ครองราชย์ เรียกว่าสังหารพระประยูรญาติแบบ
ล้างโคตร เฉพาะคนหลบหนีเท่านั้นจึงรอดชีวิต
ว่ากันว่า เหลือเพียงคนเดียว ที่ทรงประทานชีวิต
คือพระอนุชา นามว่า ติสสะ แต่ภายหลังก็ออกบวช
เสีย ไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุใด สันนิษฐานว่า
ผู้อ่านเห็นอะไรเหมือนผู้เขียนหรือไม่ ?
อาจเกรงพระราชอาญาของพระเชษฐา เพราะไม่
จะบอกว่าผู้แต่งคัมภีร์มหาวงศ์ ต้องการข่ม ทราบว่าวันใดอารมณ์เดิมจะหวนกลับมาอีกครั้ง
คัมภีร์สมันตปาสาทิกาก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะ การออกบวชจึงถือว่าเป็นช่องทางดีที่สุด
ธรรมเนียมของพระสงฆ์สายเถรวาทนัน้ มักไม่กล้า
ส่วนสามเณรนิโครธนั้น เป็นพระโอรสของ
พระอนุชาพระองค์หนึง่ ของพระเจ้าอโศก ว่ากันว่า
สามารถหลบหนีราชภัยความโหดร้ายของพระเจ้า
อโศกได้ เพราะอาศัยพวกคนจัณฑาลช่วยปิดข่าว
พอโตขึน้ หน่อย ก็ออกบวชเป็นสามเณร และบรรลุ
พระอรหันต์ วันทีพ่ บกับพระเจ้าอโศกนัน้ สามเณร
นิโครธก�ำลังเดินทางกลับไปยังอาราม จังหวะนั้น
พระเจ้ า อโศกประทั บ อยู ่ บ นพระราชวั ง ทอด
พระเนตรเห็นพอดี ทรงเห็นกริยาท่าทางส�ำรวม
เกินเด็ก จึงรับสั่งให้มหาดเล็กไปนิมนต์ ครั้นได้
สนทนา พร้อมฟังการแสดงอัปปมาทวรรคอย่าง
ฉาดฉานจากนิโครธสามเณรแล้ว ก็ทรงเลื่อมใส
พร้อมปวารณาทุกสิ่งอย่าง

64

๓๗

ตรงนี้ เ องที่ บ อกว่ า ผู ้ แ ต่ ง คั ม ภี ร ์ ม หาวงศ์
ต้องการชื่นชมพระเจ้าอโศกมหาราช จะเห็นได้
ว่าแม้พระเจ้าอโศกจะสังหารพระประยูรญาติจน
เกือบหมดสิ้น แต่ครั้นเห็นว่าใครหันหน้าเข้าพึ่ง
พระพุทธศาสนา ก็พร้อมให้อภัย ไม่ท�ำร้าย แล้ว
หันมารักษาคุ้มครองแทน
ประเด็นนี้ คัมภีร์ต้องการชี้บอกว่า พระองค์
ทรงให้ความส�ำคัญพระพุทธศาสนา
ส่ ว นสามเณรนิ โ ครธเลื อ กแสดงอั ป ปมาท
วรรค ก็ถอื ว่าถูกกาลเทศะอันเหมาะ เพราะสมัยนัน้
พระเจ้าอโศกก�ำลังบ้าอ�ำนาจเหมือนปีศาจกระหาย
เลือด เพราะต้องการขยายดินแดนให้จรดทวีป
ทั้งสี่ เพื่อด�ำเนินตามความเชื่อเรื่องจักรพรรดิราช
แต่ครั้นฟังอัปปมาทวรรคของสามเณรนิโครธแล้ว
ความคิดก็เปลีย่ นจากซาตานเป็นกษัตริยท์ รงธรรม หลายรูป เพราะเชื่อมั่นว่า ตระกูลนี้สามารถค�้ำ
หันมาสนใจใฝ่ศาสนานับแต่นั้นมา
ยันให้พระเถระประกอบศาสนกิจได้ส�ำเร็จตาม
วิเคราะห์เท่านี้ก่อน ประเดี๋ยวจะยาวไปไกล เจตนาประสงค์
หาทางจบยาก
ไม่เชื่อลองกลับไปอ่านทวนอีกสองสามรอบ
อี ก ประเด็ น หนึ่ ง เห็ น ควรน� ำ มาวิ เ คราะห์
คัมภีร์สองเล่มดังกล่าวถือว่า เป็นหลักฐาน
คือเรื่องตระกูลหรือ Clan สมัยนั้นค่านิยมเรื่อง ดัง้ เดิม ส่วนเล่มอืน่ ทีแ่ ต่งขึน้ ภายหลัง ล้วนคัดลอก
ชาติตระกูลหรือวรรณะยังเข้มแข็ง หาได้ผ่อนลง เนื้อความไปจากคัมภีร์ทั้งสองเล่มนี้ จะอ่านเอา
เหมือนคนสมัยปัจจุบันคิดกันไม่ คนจากตระกูล ความพอได้ แต่หากเป็นข้อมูลของจริงก็ควรอ้าง
สูง ยังเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนชั้นล่าง ให้เข้าไปอยู่ คัมภีรส์ มันตปาสาทิกาและคัมภีรม์ หาวงศ์ น�ำ้ หนัก
ในบริวารเฉกสมัยพุทธกาล แม้จะมีสถาบันกษัตริย์ และความน่าเชื่อถือย่อมเป็นที่ยอมรับมากกว่า
เข้ามาเบียดแทรกอ�ำนาจก็จริง แต่ก็หาได้ควบคุม
ช้าอยู่ไย อ่านเลย !!! เข้าใจอย่างไร ค่อยมาว่า
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่
ตระกูลโมคคัลลีบุตรนั้น ถือว่าเป็นตระกูล กันอีกที
ใหญ่ ทรงอิทธิพลไม่น้อย หากเราอ่านประวัติ จะ
สิ่งที่ขาดหายไปคือ ประวัติของพระเถระ
เห็นว่า กว่าโมคคัลลีบตุ รติสสกุมารจะออกบวชได้ ไม่ปรากฏเห็นอภินหิ ารเลย เช่นนีแ้ ล้ว นักค�ำนวณ
ก็ต้องใช้เวลาเป็นสิบปี และผ่านการวางแผนมา เชิงตัวเลข คงไม่สนใจกันเท่าไหร่นัก
เป็นอย่างดี โดยพระเถราจารย์ระดับพระอรหันต์
(อ่านต่อฉบับหน้า)

การศึกษาพระไตรปิฎก ๓ อย่าง
๑. อันพระธรรม – วินัย  ไตรปิฎก
พระศาสดา มอบไว้ให้ ไม่ประมาท

มรดก ตกทอดมา  สู่ทายาท
เพื่อรื้อชาติ ถอนภพ จบอาลัย

๒. ไตรสิกขา มีไว้ ให้ฝึกฝน
ควรร�่ำเรียน เพียรปฏิบัติ ฝึกหัดไป

อบรมตน จนพิชิต จิตผ่องใส
อย่าร�่ำไร เฉื่อยชา จะพาวน

๓. การศึกษา สามอย่าง ท่านวางไว้
จับงูพิษ ข้างหาง วางวายชนม์

จงใส่ใจ น�ำพา อย่าสับสน
เพื่อลาภผล สักการะ ช�ำนะกัน

๔. นี้เรียกว่า อลคัท – ทูปมา
นอนหลับเสีย ดีกว่า อย่าชวนกัน

พระสัตถา ทรงต�ำหนิ  แลเดียดฉันท์
ไม่สร้างสรรค์ จรรโลง ให้โล่งใจ

๕. นิสสระ - ณัตถะ ปริยัติ
ละโลโภ โทโส โมโหไกล

เพื่อฝึกหัด ดัดจิต กล่อมนิสัย
ศึกษาไว้ ใช้ออก จากวัฏฏา

๖. การเล่าเรียน ของพระ อรหันต์
เรียกภัณฑา - คาริกะ อุปมา

ผู้บากบั่น จบงาน การศึกษา
เพื่อรักษา แบบวงศ์ ผู้ตรงดี

๗. พระวินัย พระสูตร อภิธรรม
อธิศีล อธิจิต ปัญญาวี

เป็นความงาม สามอย่าง สว่างศรี
อย่ารอรี รีบเร่ง เพ่งฌานกัน

๘. สมถะ อารัมมณู – ปนิชฌาน
วิปัสสนา ลักขณู – ปนิชฌาน

เพื่อล้างผลาญ นิวรณ์ ผู้กางกั้น
เพื่อระราน วิปลาส ให้ปราศไป

๙. ผู้ไร้ฌาน ย่อมไม่มี ซึ่งปัญญา
ฌานปัญญา ย่อมมี แก่ผู้ใด

ขาดปัญญา จะมีฌาน หาได้ไม่
ผู้นั้นไซร้ อยู่ใกล้ พระนิพพาน ฯ
อญฺญฺตโร ภิกฺขุ

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

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

