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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธเลมนี้เปนงานวิจยั ชิ้นแรก เปนงานที่ดงู ายในแผนงาน แตเมื่อทําจริงกลับเปน
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ทั้งยังกรุณาทักทายและถามถึงการงานตางๆดวยไมตรีจิตเสมอมา
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รวมถึงพี่ๆเจาหนาทีท่ ี่ไดชวยเหลือในเรื่องตางๆ ซึ่งดิฉนั ไมอาจเอยนามไดทั้งหมด จะขอเอยนาม
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บทที่ ๑
บทนํา

๑.๑ ความเปนมาของปญหา
พระสารีบุตรเปนพระอัครสาวกเบื้องขวา เปนผูท ี่พระพุทธเจาทรงยกยองวาเปนเอตทัคคะ
ผูเลิศกวาผูอนื่ ดานปญญา๑ และเปนพระธรรมเสนาบดีของพระพุทธเจาผูทรงเปนพระธรรมราชา๒
เรื่องราวของพระสารีบุตรที่ปรากฏในพระไตรปฎกและอรรถกถาแสดงใหเห็นวาพระสารีบุตรทํางาน
ชวยพระพุทธเจาในดานการสอนธรรมและสืบทอดธรรม หลักฐานหนึง่ ทีช่ วยยืนยันการงานของ
พระสารีบุตร คือ ผลงานของพระสารีบุตรซึ่งไดรวบรวมเปนสวนหนึง่ ของพระไตรปฎก
ผลงานของพระสารีบุตรในพระไตรปฎกจําแนกได ๒ กลุม ไดแก
กลุ ม ที่ ๑ เป น งานที่ มี นิ ท านระบุ ว า พระสารี บุ ต รเป น ผู แ สดง ได แ ก พระสู ต รในพระ
สุ ต ตั น ตป ฎ ก ๔ นิ ก ายแรก คื อ ที ฆ นิ ก าย มั ช ฌิ ม นิ ก าย สั ง ยุ ต ตนิ ก าย และ อั ง คุ ต ตรนิ ก าย
รวมถึงพระสูตรที่เปนคาถาหรือคําประพันธในสุตตนิบาต ลักษณะและเนื้อหาของงานหลากหลาย
ขึ้นอยูกับสถานการณ
กลุมที่ ๒ เปนงานที่ไมมนี ทิ านระบุวาพระสารีบุตรเปนผูแ สดง แตหลักฐานชั้นอรรถกถา
ระบุวาเปนผลงานของพระสารีบุตร ไดแก มหานิทเทส จูฬนิทเทส และปฏิสัมภิทามรรค ซึ่งอยู
ในขุททกนิกาย งานนิพนธทั้ง ๒ คัมภีรอธิบายพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ลักษณะ
โครงสราง เนือ้ หา รูปแบบการนําเสนอเฉพาะตัว มีลักษณะคลายพระอภิธรรม
นักวิชาการรุนหลังที่ไดศึกษาคัมภีรกลุมที่ ๒ นีม้ ีขอสันนิษฐานตรงกัน กลาวคือ โครงสราง
ดังนัน้
ภาษา และแนวทางการเรียบเรียงแสดงใหเห็นวานาจะเปนผลงานในยุคหลังพุทธกาล๓
พระสารีบุตรทีพ่ ระอรรถกถาจารยอางถึงจึงไมนา จะใชพระสารีบุตรผูเปนพระอัครสาวกซึง่
๑

องฺ.เอกก. ๒๐/๑๔๖/๓๑.
ม.มู. ๑๒/๖๐๙/๕๕๔.
๓
Frauwallner, Abhidhamma-Studien IV. Der Abhidhamma der anderen Schulen, WZKS 17,
pp.124-127. Quoted in Oskar von Hinüber, A Handbook of Pali Literature, (Berlin: Walter de Gruyter),
p.60; สุภาพรรณ ณ บางชาง, วรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, หนา ๑๒๑.
๒

๒
ปรินิพพานกอนพระพุทธเจา แมจะมีขอ สันนิษฐานวาพระสารีบุตรในทีน่ ี้คือกลุมภิกษุสํานักของ
พระสารีบุตรหรือศึกษาปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระสารีบุตร๔ แตประเด็นเรื่องผูแตงคัมภีร
ทั้งสองนี้ไมเปนที่สนใจหรือถกเถียงในวงวิชาการมากนัก นาสังเกตวา การวิจารณประวัติคัมภีรทั้ง
สองนี้คลายประวัติของพระอภิธรรม∗ คือเปนการโยงคัมภีรเขากับพระพุทธเจาหรือพระสาวกรวม
สมัย เพื่อแสดงใหเห็นวาพระอภิธรรมเปนคําสอนเกาแกเชนเดียวกับสวนอื่นๆในพระไตรปฎก๕
ถึงกระนั้น ความสัมพันธของงานกลุมที่ ๑ และกลุมที่ ๒ ก็เปนประเด็นที่นาสนใจ วา
เพราะเหตุใดพระอรรถกถาจารยจึงมองวางานกลุมที่ ๒ เปนผลงานของพระสารีบุตร ทั้งๆที่งาน
กลุมที่ ๒ เปนงานขยายความพุทธพจน พระพุทธเจาทรงยกยองพระมหากัจจานะเปนผูเลิศดาน
การขยายความพุทธพจนใหพิสดาร และพระมหากัจจานะไดแสดงความสามารถนั้นเปนทีป่ ระจักษ
หลายครั้ง แตพระอรรถกถาจารยก็มิไดยกงานขยายความเหลานี้เปนผลงานของพระมหากัจจานะ
การที่งานกลุมที่ ๒ ไดชื่อวาเปนงานของพระสารีบุตร แสดงวางานกลุมนี้นาจะปรากฏลักษณะหรือ
แนวทางการแสดงธรรมของพระสารีบุตร จึงทําใหพระอรรถกถาจารยหรือคนรุนหลังเห็นวาเปน
งานของผูแตงคนเดียวกัน ฉะนั้น การศึกษาเปรียบเทียบงานกลุมที่ ๑ และงานกลุมที่ ๒ นาจะ
ชวยใหเห็นแนวทางของเนื้อหา ความคิด ตลอดจนการวิธีการนําเสนอที่เขาใจวาเปนลักษณะของ
งานนิพนธพระสารีบุตรในพระไตรปฎกบาลีได
ลักษณะงานนิพนธของพระสารีบุตรนาจะแสดงถึงปญญา ความเฉลียวฉลาด สะทอน
ความเปนพระอัครสาวกผูเปนเอตทัคคะดานปญญาและพระธรรมเสนาบดีซึ่งเปนสมัญญานาม
สําคัญของพระสารีบุตร แมจะทราบวา พระสารีบุตรไดทํากรณียกิจอันสําคัญแกพระพุทธศาสนา
ซึ่งสืบทอดตอกันเปนประเพณีสงฆมาทุกวันนี้ เชน กราบทูลถามถึงเหตุที่ทําใหพระศาสนายั่งยืน
และไมยั่งยืน อาราธนาใหพระพุทธเจาทรงบัญญัติพระวินัย อุปสมบทแบบญัตติจตุตถกรรม จัด
หมวดหมูพระธรรมในสังคีติสูตร ฯลฯ ทําใหทานไดชื่อวาเปนพระอัครสาวกสําคัญของพระพุทธเจา
แตลักษณะงานนิพนธของพระสารีบุตรนาจะชวยไขความหมายแทจริงของสมัญญาทั้ง ๒ นั้นให
แจมชัดมากขึ้น

๔

เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.
∗
พระอภิธรรมมีโครงสราง ภาษา ลักษณะที่เห็นไดชัดวาอยูในยุคหลัง แตพระพุทธศาสนาสํานัก
ตางๆก็แสดงประวัติซึ่งกลาววาเปนงานที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล
๕
Etienne Lamotte, History of Indian Buddhism, trans. Sara Webb-Boin, (Louvain: Institut
Orientaliste de l’Universite Catholique de Louvain, 1988), p.191.

๓
ในหลักฐานชัน้ อรรถกถา พระสารีบุตรเปนพระสาวกที่มีฐานะสูงที่สุดและเปนที่เคารพ
นับถือยิง่ กวาพระสาวกรูปใด นอกจากนี้ ยังกลาวถึงความสามารถของพระสารีบุตรบางดานซึ่งไม
ปรากฏในพระไตรปฎก เชน ความสามารถในการขยายความ ผูว จิ ัยเห็นวา งานนิพนธของพระ
สารีบุตรมีสวนสําคัญทําใหฐานะของพระสารีบุตรเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะดังกลาว
งานวิจยั เรื่องนี้ศึกษาทัง้ ลักษณะงานนิพนธและคุณลักษณะที่เกี่ยวของกับงานนิพนธของ
พระสารีบุตรในพระไตรปฎกบาลี
ผลจากการศึกษานาจะชวยสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ความสามารถดานปญญา บทบาทของพระสารีบุตรในฐานะพระอัครสาวก พระธรรมเสนาบดี
รวมทัง้ คุณลักษณะของพระสารีบุตรที่แสดงในงานชั้นอรรถกถา
๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย
๑. เพื่อวิเคราะหความคิด คุณลักษณะของพระสารีบุตรจากงานของพระสารีบุตร
๒. เพื่อศึกษาความคิด วิธีการ และภาษาที่ปรากฏในงานของพระสารีบุตรทั้งสองกลุม
๓. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบงานของพระสารีบุตรทั้งสองกลุม
๑.๓ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. คุณลักษณะของพระสารีบุตรในฐานะพระอัครสาวกดานปญญา
๒. แนวทางการแสดงธรรมของพระสารีบุตรตามที่ปรากฏในคัมภีรทั้งสองกลุม
๓. ชวยในการศึกษาวิเคราะหคมั ภีรกลุมที่ระบุวาเปนงานของพระสารีบุตร
๑.๔ วิธีดําเนินการวิจัย
วิจัยเอกสาร ไดแก พระไตรปฎก อรรถกถา และผลงานวิชาการที่เกี่ยวของ โดยเริ่มจาก
บทที่ ๒ ศึกษาลักษณะและงานกลุมสาวกภาษิตในพระไตรปฎกซึ่งมีงานนิพนธของพระสารีบุตร
เปนสวนหนึ่ง เพื่อศึกษาสาวกภาษิตในพระไตรปฎกในภาพรวม จากนั้นจึงศึกษางานของพระ
สารีบุตรที่ปรากฏอยูในพระไตรปฎกบาลี ๒ กลุม บทที่ ๓ ศึกษางานนิพนธกลุมที่ ๑ และ บทที่ ๔
ศึกษางานนิพนธกลุมที่ ๒ เพื่อวิเคราะหเนื้อหาธรรม การนําเสนอ และสํานวนภาษา จากนั้น ใน
บทที่ ๕ ซึ่งเปนบทวิเคราะหและอภิปราย ผูวิจัยจะนําผลการศึกษาทั้ง ๒ กลุมมาอภิปรายรวมกัน
เพื่อพิจารณาลักษณะรวมและลักษณะเฉพาะของงานแตละกลุม แลววิเคราะหความสามารถดาน
ปญญาจากงานนิพนธของพระสารีบุตร

๔
๑.๕ ขอบเขตของการวิจยั
การศึ ก ษานี้ จํา กั ด ขอบเขตเอกสารที่วิ จัย เฉพาะงานของพระสารี บุ ต รที่รวบรวมอยู ใ น
พระไตรปฎกบาลี งานกลุมที่ ๑ ไดแกพระสูตรในทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย พระสูตรบางเรื่องในสุตตนิบาต ไมรวมเถรคาถาและอปทาน สวนงานกลุมที่ ๒ ศึกษา
เฉพาะคัมภีรนิทเทสและปฏิสมั ภิทามรรค ไมรวมพระอภิธรรมปฎก๖
๑.๖ คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
งานนิพนธ หมายถึง งานแตงคัมภีร เปนการแสดงแนวคิดดวยคําพูด สะทอนวิธกี าร
และการใชภาษาของผูนพิ นธ ในงานวิจยั นีห้ มายถึงผลงานดานการแสดงธรรม เผยแผและสืบทอด
ธรรม ปุจฉาวิสัชชนา สีหนาท ในรูปพระสูตรตางๆ และคัมภีรตางๆในพระไตรปฎกบาลี
สาวกภาษิต หมายถึง งานนิพนธของพระสาวก ความหมายของสาวกภาษิตไดศึกษา
อยางละเอียดในบทที่ ๒ ของงานวิจัยนี้ สาวกภาษิตเปนสวนหนึง่ ของพระไตรปฎกซึ่งถือวาเปน
พุทธวจนะหรือคําสอนของพระพุทธเจาเชนกัน
พระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจาในสมัยพุทธกาล ชื่อสารีบุตร เปน
ชื่อที่เรียกและรูจักในพระพุทธศาสนา เชนเดียวกับนักบวชในสมัยพุทธกาลซึ่งใชชื่อของโคตร
ตระกูล หรือแสดงวาเปนบุตรของมารดาเปนชื่อเรียก เชน โคตมะ มหากัสสปะ โมคคัลลานะ
มันตานีบุตร ฯลฯ สวนชื่อ อุปติสสะเปนชื่อในเพศฆราวาส และเปนชื่อที่พระพุทธเจาตรัสเรียก
กอนที่พระสารีบุตรอุปสมบทในพระพุทธศาสนา๗ ชื่อ สารีบุตร มาจากภาษาบาลีวา สารีปุตฺต
หรือ สาริปุตฺต พระไตรปฎกบาลีของไทยทั้งฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย และมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ใชชื่อ สารีปุตฺต พระไตรปฎกบาลีฉบับอื่นๆ เชนพระไตรปฎกอักษรเทวนาครีฉบับ
สํานักวิจัยวิปสสนา พระไตรปฎกบาลีฉบับฉัฏฐสังคีติ พระไตรปฎกบาลีฉบับสมาคมบาลีปกรณ
(Pali Text Society) ใชชื่อ สาริปุตฺต

๖

อฏสาลินี, หนา ๔๙. อภิธมฺโม นาม น อฺเสํ วิสโย สพฺพฺุพุทฺธานํ เยว วิสโย เตสํ วเสน
เทเสตพฺพเทสนา “ชื่อวาอภิธรรม เพราะไมใชวิสัยของผูอื่น เปนวิสัยของพระพุทธเจาทั้งหลายผูเปนพระสัพพัญู
เทานั้น การแสดงอภิธรรมพึงแสดงดวยอํานาจของพระพุทธเจาทั้งหลายเหลานั้น” ดังนั้น จึงเปนที่ยอมรับกัน
ในหมูชาวพุทธเถรวาทวาพระอภิธรรมไมใชผลงานของพระสารีบุตร แมจะมีประวัติกลาววาพระสารีบุตรขยาย
ความจากการที่ไดฟงพระพุทธเจาทรงแสดงโดยสังเขป คลายงานกลุมที่ ๒ ซึ่งเปนงานขยายความพุทธพจน
๗
วิ.ม. ๔/๗๑/๗๗.

๕
หากวินิจฉัยตามหลักไวยากรณบาลี สระ อี ที่อยูทา ยศัพทอิตถีลงิ คที่สมาสควรเปนสระ
เสียงสัน้ เชน อิตฺถี-ปุม เปน อิตฺถิปุม ทาสี-ทาส เปน ทาสิทาส ฉะนัน้ สารี-ปุตฺต ซึ่งเปนฉัฏฐี
ตัปปุริสสมาส แปลวา บุตรของนางสารี จึงควรเปน สาริปุตฺต
อยางไรก็ตาม ในงานวิจัยนี้ใช สารีปุตฺต ตามพระไตรปฎกบาลีฉบับพิมพในประเทศไทย
ที่ใชเปนตนฉบับ
๑.๗ ขอตกลงเบื้องตน
(๑) ผูเขียนจะใชชื่อเรียกเพื่อแทนความหมายที่ตองการดังตอไปนี้
งานกลุมที่ ๑ เปนผลงานที่มีสวนที่ระบุวาพระสารีบุตรเปนผูแสดง ไดแก งานนิพนธ
ของพระสารีบตุ รในทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย และอังคุตตรนิกาย ไมรวมเถรคาถาและ
อปทาน
งานกลุมที่ ๒ ไมมีสวนที่ระบุวาพระสารีบุตรเปนผูแสดง แตในคัมภีรชั้นอรรถกถาระบุ
วาเปนผลงานของพระสารีบตุ ร ไดแก มหานิทเทส จูฬนิทเทส และปฏิสมั ภิทามรรค ในขุททกนิกาย
(๒) ตัวอักษรที่ใชเขียนภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตใชอักษรไทย
(๓) คําวา ทิฏ ในภาษาบาลี ผูว ิจัยใชรูปภาษาไทย ทิฏฐิ เพื่อสื่อความหมายที่ใชใน
ภาษาบาลี ทิฏ หมายถึง ความคิด ความเชื่อถือทีย่ ึดถือวาเปนจริง เชน สัมมาทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิ
เพื่อใหตางจากรูป ทิฐิ ที่ภาษาไทยรับมาใชซึ่งหมายถึงความดื้อรั้น
(๔) พระไตรปฎกและอรรถกถาบาลีใชฉบับสยามรัฐ ของมหามกุฏราชวิทยาลัย ฉบับ
พิมพพทุ ธศักราช ๒๕๓๐
(๕) อักษรยอของคัมภีรพระไตรปฎกที่ใชในการอางอิง
วิ.มหา.
วิ.ม.
วิ.จู.
วิ.ป.
ที.สี.
ที.ม.

วินยปฎก
วินยปฎก
วินยปฏก
วินยปฏก
ทีฆนิกาย
ทีฆนิกาย

มหาวิภังค
มหาวรรค
จูฬวรรค
ปริวาร
สีลขันธวรรค
มหาวรรค

พระไตรปฎกเลมที่ ๑-๒
พระไตรปฎกเลมที่ ๔-๕
พระไตรปฎกเลมที่ ๖-๗
พระไตรปฎกเลมที่ ๘
พระไตรปฎกเลมที่ ๙
พระไตรปฎกเลมที่ ๑๐

๖
ที.ปา.
ม.มู.
ม.ม.
ม.อุ.
สํ.ส.
สํ.นิ.
สํ.ข.
สํ.สฬา.
สํ.ม.
องฺ.เอกก.
องฺ.ทุก.
องฺ.ติก.
องฺ.จตุกกฺ .
องฺ.ปฺจก.
องฺ.ฉกฺก.
องฺ.สตฺตก.
องฺ.อฏก.
องฺ.นวก.
องฺ.ทสก.
องฺ.เอกาทสก.
ขุ.อุ.
ขุ.สุ.
ขุ.เถร.
ขุ.ม.
ขุ.จู.
ขุ.ป.
ขุ.อป.

ทีฆนิกาย
มัชฌิมนิกาย
มัชฌิมนิกาย
มัชฌิมนิกาย
สังยุตตนิกาย
สังยุตตนิกาย
สังยุตตนิกาย
สังยุตตนิกาย
สังยุตตนิกาย
อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย
ขุททกนิกาย
ขุททกนิกาย
ขุททกนิกาย
ขุททกนิกาย
ขุททกนิกาย
ขุททกนิกาย
ขุททกนิกาย

ปาฏิกวรรค
มูลปณณาสก
มัชฌิมปณณาสก
อุปริปณณาสก
สคาถวรรค
นิทานวรรค
ขันธวารวรรค
สฬายตนวรรค
มหาวารวรรค
เอกกนิบาต
ทุกนิบาต
ติกนิบาต
จตุกกนิบาต
ปญจกนิบาต
ฉักกนิบาต
สัตตกนิบาต
อัฏฐกนิบาต
นวกนิบาต
ทสกนิบาต
เอกาทสกนิบาต
อุทาน
สุตตนิบาต
เถรคาถา
มหานิทเทส
จูฬนิทเทส
ปฏิสัมภิทามรรค
อปทาน

พระไตรปฎกเลมที่ ๑๑
พระไตรปฎกเลมที่ ๑๒
พระไตรปฎกเลมที่ ๑๓
พระไตรปฎกเลมที่ ๑๔
พระไตรปฎกเลมที่ ๑๕
พระไตรปฎกเลมที่ ๑๖
พระไตรปฎกเลมที่ ๑๗
พระไตรปฎกเลมที่ ๑๘
พระไตรปฎกเลมที่ ๑๙
พระไตรปฎกเลมที่ ๒๐
พระไตรปฎกเลมที่ ๒๐
พระไตรปฎกเลมที่ ๒๐
พระไตรปฎกเลมที่ ๒๑
พระไตรปฎกเลมที่ ๒๒
พระไตรปฎกเลมที่ ๒๒
พระไตรปฎกเลมที่ ๒๓
พระไตรปฎกเลมที่ ๒๓
พระไตรปฎกเลมที่ ๒๓
พระไตรปฎกเลมที่ ๒๔
พระไตรปฎกเลมที่ ๒๔
พระไตรปฎกเลมที่ ๒๕
พระไตรปฎกเลมที่ ๒๕
พระไตรปฎกเลมที่ ๒๖
พระไตรปฎกเลมที่ ๒๙
พระไตรปฎกเลมที่ ๓๐
พระไตรปฎกเลมที่ ๓๑
พระไตรปฎกเลมที่ ๓๒

วิธีการอางอิงพระไตรปฎก แสดงอักษรยอ เลมที/่ ขอที/่ หนาที่ เชน ม.ม. ๑๓/๔๔๕/
๔๓๔ คือ มัชฌิมปณณาสก มัชฌิมนิกาย พระไตรปฎกเลมที่ ๑๓ ขอ ๔๔๕ หนา ๔๓๔

๗
๑.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวของ
หัวเรื่องที่เกี่ยวของกับงานวิจยั เรื่องนีม้ ี ๒ ประเด็น ไดแก สาวกภาษิต และ ประวัติและ
ผลงานของพระสารีบุตร
๑. งานวิจัยที่เกี่ยวกับสาวกภาษิต
ยังไมมีผูศึกษาคําสอนของพระสาวกในพระไตรปฎกโดยตรง สวนใหญเปนการศึกษาประวัติ
ปฏิปทา และบทบาทในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระเถระแตละรูป โดยรวบรวมผลงาน
ของพระเถระเพื่อศึกษาวิธกี ารเผยแผธรรมตามความถนัดและความสนใจ เชน บรรยายธรรม
ตอบปญหาธรรม สนทนาธรรม เฉพาะงานวิจัยเกี่ยวกับพระเถระอืน่ ที่ไมใชพระสารีบุตรมีดังนี้
๑. การศึกษาบทบาทของพระอานนทในการเผยแผพระพุทธศาสนา ของ พระมหาจิตรภัทร
อจลธมฺโม วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปการศึกษา ๒๕๓๗
๒. การศึกษาบทบาทของพระมหากัสสปะในการเผยแผพระพุทธศาสนาเถรวาท ของ พระ
มหาจรูญ ปฺาวโร วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปการศึกษา
๒๕๔๐
๓. การศึกษาบทบาทของพระมหาโมคคัลลานเถระในการเผยแผพระพุทธศาสนา ของ
พระมหาสุ ช ญา โรจนาโณ วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพระพุ ท ธศาสนา
ปการศึกษา ๒๕๔๐
๔. การศึกษาบทบาทของพระมหากัจจายนเถระในการเผยแผพระพุทธศาสนา ของ พระ
มหาสนธิ สนฺติกโร วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปการศึกษา
๒๕๔๔
งานวิจัยเหลานี้รวบรวมผลงานของพระเถระทั้งพระสูตรในพระไตรปฎกและเรื่องราวใน
สวนนิทานของอรรถกถาเพื่อมุงศึกษาที่วิธีการเผยแผธรรม ไมมีการศึกษาเนื้อหาของผลงานใน
เชิงสถิติ และการวิเคราะหลักษณะเดนที่ปรากฏในงานนิพนธซึ่งแสดงถึงบุคลิกลักษณะ อัธยาศัย
ความสนใจ ดังนั้นองคความรูที่เกี่ยวกับสาวกภาษิตจึงไดใชขอมูลงานวิจัยเหลานี้เพียงสวนหนึ่ง

๘
๒. งานวิจยั ที่เกี่ยวกับประวัติและผลงานของพระสารีบุตร
มีนั ก วิชาการหลายทา นได รวบรวมประวัติ ของพระสารีบุตรซึ่ง มีอยูกระจัดกระจายใน
พระไตรปฎกและอรรถกถา รายละเอียดสวนมากมาจากหลักฐานชั้นอรรถกถา เนื้อหาเนนที่
ชีวประวัติ บุคลิกลักษณะ และผลงานการเผยแผพระพุทธศาสนา ผลงานที่ละเอียดและออกมา
ในระยะแรกคือ บทความเรื่อง The Life of Sariputta ของพระญาณโปนิกเถระ (Nyanaponika
Thera) ปจจุบัน มีบทความลักษณะเดียวกันนี้จํานวนมากในหนังสือและสารนิเทศออนไลน
ประวัติและผลงานของพระสารีบุตรที่เปนงานวิจัยเทาที่หาไดในประเทศไทยมีอยู ๒ ชิ้น ไดแก
๑. วิ ท ยานิ พ นธ เ รื่ อ ง “บทบาทของพระสารี บุ ต รและพระโมคคั ล ลาน ใ นการเผยแพร
พระพุทธศาสนา” ของ ศิริรักษ ขาวสนิท ซึ่งเปนวิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป พ.ศ. ๒๕๒๒ งานนี้เปนงานวิจัยภาษาไทยงานแรกที่คนควาประวัติและงานดาน
เผยแผพระพุทธศาสนาของพระสารีบุตร และไดศึกษาเปรียบเทียบกับพระโมคคัลลาน และพระ
มหากัจจานะ
ผลการศึกษาพบวา พระสารีบุตรมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา และมีคําสอนในพระไตรปฎกมากกวาพระสาวกรูปใดๆ
๒. วิทยานิพนธเรือ่ ง “การศึกษาบทบาทของพระสารีบุตรเถระในการเผยแผพระพุทธศาสนา”
ของพระกิตติศักดิ์ ยโสธโร ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ป พ.ศ. ๒๕๓๙
งานนี้เปนงานวิจัยชีวประวัตแิ ละผลงานของพระสารีบุตรละเอียดมากกวาเรื่องแรก ศึกษาปฏิปทา
เฉพาะตัวของพระสารีบุตรและความสัมพันธกับบุคคลรอบขาง และบทบาทของพระสารีบุตรใน
การเผยแผพระพุทธศาสนา โดยอางอิงขอมูลจากพระไตรปฎกและอรรถกถามากขึ้น ผลการศึกษา
พบวา พระสารีบุตรมีวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา ๔ วิธี ไดแก อรรถาธิบาย อธิบายขยาย
ขอความสั้นๆ เปรียบเทียบกับวัตถุรูปธรรมเพื่ออธิบายธรรม และตอบคําถาม
สวนการศึกษาผลงานของพระสารีบุตร มีงานของ ดร. สุภาพรรณ ณ บางชาง ซึ่งได
ศึกษาลักษณะของงานของพระสารีบุตรในหัวขอเรื่อง “วิธีการสอนธรรมในสํานักของพระสารีบุตร”
(หนา ๑๗๓-๑๗๕) ในหนังสือ วรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา (พิมพเมื่อปพ.ศ.๒๕๒๖) สรุป
สาระสําคัญไดวา วิธกี ารสอนของพระสารีบุตรเปนแนวทางแหงปญญา ดร. สุภาพรรณไดเสนอวา
พระสารีบุตรแสดงหลักธรรมที่เปนแกนหลักเพื่อใหผูฟงมีสัมมาทิฏฐิในพุทธธรรม งานของพระ
สารีบุตรเปนผลจากความพยายามในการรักษาแกนธรรมของพระพุทธเจา นอกจากนี้ วิธีการ
ใหคําจํากัดความ
และการแจกแจงธรรมในพระสูตรที่พระสารีบุตรแสดงมีความละเอียดลึกซึ้ง
แฝงสภาวธรรมนั้นๆ

๙
จากที่กลาวขางตนจะเห็นไดวา สาวกภาษิตและงานนิพนธของพระสารีบุตรยังไมเคยมี
ผูใดไดศึกษาโดยตรงมากอน งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมดมุงศึกษาเชิงประวัติและบทบาทการ
เผยแผพระพุทธศาสนาจากหลักฐานชั้นพระไตรปฎกและอรรถกถารวมกัน จึงไมสามารถเห็น
ภาพลักษณที่ปรากฏในหลักฐานชั้นหลัง การศึกษาของ ดร.สุภาพรรณแมจะเปนผลงานนํารอง
เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของงานพระสารีบุตร แตก็มิไดกลาวถึงงานอื่นๆที่อรรถกถากลาววาเปน
ของพระสารีบุตร อยางคัมภีรมหานิทเทส จูฬนิทเทส และปฏิสัมภิทามรรคในลักษณะที่สัมพันธกับ
งานกลุมพระสูตรซึ่งเปนผลงานของพระสารีบุตร
ดังนั้น การศึกษาเรื่องพระสารีบุตรครั้งนี้
ผู วิ จั ย จึ ง มุ ง ตรงที่ ผ ลงานของพระสารี บุ ต ร ๒ กลุ ม เพื่ อ วิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ด า นเนื้ อ หา
โครงสรางการนําเสนอและภาษา ปญญาของพระสารีบุตรและอิทธิพลของงานนิพนธทั้งสองกลุม
ตอคุณลักษณะของพระสารีบุตรในชั้นอรรถกถาซึ่งโดดเดนกวาพระสาวกรูปอื่น

บทที่ ๒
สาวกภาษิตในพระไตรปฎกบาลี

พระสารีบุตรเปนพระสาวกของพระพุทธเจารูปหนึ่งในบรรดาพระสาวกที่มีผลงานรวบรวม
อยูในพระไตรปฎกบาลี
ผลงานเหลานี้แมจะถือวาเปนพุทธวจนะเพราะพระพุทธเจาทรงตรัสรู
ธรรมเปนพระองคแรก แตเมื่อพิจารณาในดานการสรางงานวรรณกรรม งานเหลานี้ควรจัดวา
เป น งานนิพ นธ ของพระสาวก เพราะพระสาวกเลื อ กเนื้อหาและนํ า เสนอด วยวิธี ก ารของทา น
ในบทนี้ จะไดศึกษาภาพรวมของงานนิพ นธของพระสาวก หรือที่ผูวิจัยเรียกว า “สาวกภาษิต ”
ในพระไตรปฎกบาลี และความสัม พัน ธของพระสาวกกั บภาษิตที่พ ระสาวกแสดง เพื่อเปน
พื้นฐานการศึกษางานนิพนธของพระสารีบุตร
๒.๑ มโนทัศนของสาวกภาษิต
พระไตรปฎกบาลีเปนคัมภีรที่รวบรวมคําสอนของพระพุทธเจาและพระสาวกซึ่งสืบทอด
ตอๆกันมาในพระพุทธศาสนาสายเถรวาท คําวา “พุทธวจนะ” “พระธรรมวินัย” ซึ่งใชสื่อความถึง
คําสอนของพระพุทธเจาโดยรวมแสดงใหเห็นวา วัฒนธรรมชาวพุทธเถรวาทเคารพคําสอนใน
พระไตรปฎกทุกสวนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การจัดหมวดหมูคําสอนแบบตางๆ ซึ่งมีรองรอยอยู
ในพระไตรปฎก เชน จัดเปนพระสูตร-พระวินัย เปนนวังคสัตถุสาสน เปนนิกายหรือปฎก∗ ลวน
แตเปนการจัดโดยมุงที่เนื้อหาหรือลักษณะของงาน๑ ผูสอนอาจจะเปนพระพุทธเจาหรือพระสาวก
ก็ได ดังคําพูดของพระอานนทดังนี้
ทฺวาสีติ พุทฺธโต คณฺหึ

เทฺวสหสฺสานิ ภิกฺขุโต

จตุราสีติสหสฺสานิ
เย เม ธมฺมา ปวตฺติโน ๒
พระธรรม ๘๔,๐๐๐ (พระธรรมขันธ) เหลาใดที่เปนไปแกขาพเจา
ขาพเจาเรียนธรรมเหลานั้นจากพระพุทธเจา ๘๒,๐๐๐ จากพระภิกษุ ๒,๐๐๐

∗

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ประพจน อัศววิรุฬหการ. “การจัดหมวดหมูพุทธวจนะ ๑” ใน กตัญชลี.
หนังสือที่ระลึกในงานเกษียณอายุ รศ.ดร. ศักดิ์ศรี แยมนัดดา (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ, ๒๕๓๔).
๑ สุภาพรรณ

ณ บางชาง, วรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, หนา ๕๔.
๒
ขุ.เถร. ๒๖/๓๙๗/๔๐๖.

๑๑
คาถาขางตนแสดงใหเห็นวา พระธรรมคําสอนที่ศึกษาและรวบรวมเปนคําสอนที่สืบทอด
นั้นไมจําเปนตองเปนคําสอนจากพระพุทธเจาทั้งหมด คําสอนของพระสาวกก็ถือวาเปนสวนหนึ่ง
ของพระธรรมดวย เหลานี้เปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา ตั้งแตอดีต พระสาวกที่ศึกษาและสืบทอด
พระธรรมใหความสําคัญกับความหมายที่อยูในคําสอนมากกวาการยึดวาคําสอนนั้นเปนคําสอน
ของผูใด สิ่งใดก็ตามที่เปนพระธรรมลวนมีประโยชนตอการศึกษาและการปฏิบัติ
การจําแนกที่มาของคําสอนเพิ่งปรากฏหลักฐานชัดเจนในชั้นอรรถกถา คัมภีรสุมังคลวิลาสินี
แสดงไววา พระธรรมคําสอนที่รวบรวมในพระไตรปฎกนัน้ จําแนกตามที่มาหรือผูแสดง ๓ กลุม ๓
ไดแก
๑. พุทธภาษิต คือ คําสอนของพระพุทธเจา
๒. สาวกภาษิต คือ คําสอนของพระสาวก
๓. เทวดาภาษิต คือ คําสอนของเทวดา เทวดาในที่นหี้ มายถึงเทวดาในชั้นฉกามาพจรภูมิ
หรือ สวรรค ๖ ชั้น∗ และ รูปพรหม
นอกจากนี้ ความสําคัญของภาษิตทั้ง ๓ ยังแตกตางกันตามฐานะของผูแ สดง พุทธภาษิต
ในพระไตรปฎกทุกสวนเปนภาษิตสําคัญที่ไมสามารถตัดทอนได ในขณะที่สาวกภาษิตหรือเทวดาภาษิต พระสังคีติกาจารยเลือกมาเฉพาะภาษิตที่มีใจความสําคัญ และตัดบางสวนที่ไมสําคัญ
ออก๔ ความเห็นดังกลาวนาจะมาจากแนวคิดเรื่องพระญาณของพระพุทธเจาซึง่ ทําใหทรงทราบวา
ควรตรัสอะไรเพียงแคไหนทีจ่ ะทําใหเกิดประโยชนแกผฟู ง ในขณะทีพ่ ระสาวกไมมญ
ี าณดังกลาว
จึงถือวาพระวาจาของพระพุทธเจาทุกสวนทุกตอนมีอัตถประโยชนเหนือกวาคําพูดของพระสาวก
อยางไรก็ตาม การทีย่ อมรับนับถือสาวกภาษิตเปนสวนหนึ่งของพุทธวจนะและเปนแหลง
ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจาตลอดระยะเวลาที่พระไตรปฎกสืบตอกันมา ก็แสดงใหเห็นแลววา
สาวกภาษิตมีความสําคัญไมนอยไปกวาพุทธภาษิต
พระสาวกผูแสดงภาษิตนาจะมีฐานะหรือ
ความสามารถอันเปนที่ยอมรับในระดับหนึ่ง พุทธบริษัทจึงรับสาวกภาษิตมาศึกษาทรงจําเชนเดียวกับ
พุทธวจนะสวนอื่น
๓

สุมงฺคลวิลาสินี ปโม ภาโค, หนา ๑๘.
∗
สวรรค ๖ ชั้น ไดแก จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส ยามา ดุสิต นิมมานรดี และ ปรนิมมิตวสวัตดี
๔
เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.

๑๒
๒.๑.๑ ความหมายของ สาวกภาษิต
คําวา สาวกภาษิต ในคัมภีรสุมังคลวิลาสินีนนั้ ใชสํานวนภาษาบาลีวา สาวกานํ ภาสิตํ
คําวา สาวกานํ เปนรูปพหูพจนของ สาวก ในฉัฏฐีวิภตั ติแสดงความเปนเจาของ ความหมาย
ตามพยัญชนะแปลวา ภาษิต หรือ คําสอนของพระสาวกทัง้ หลาย หากจะพิจารณาความหมาย
ของคําวา สาวกภาษิต เพียงผิวเผินก็เพียงการแปลจากศัพทวา สาวก และ ภาษิต การศึกษา
ความหมายทีแ่ ทจริงของคําวา สาวกภาษิต จึงควรศึกษาคําทัง้ สองจากบริบทในพระไตรปฎกบาลี
๒.๑.๑.๑ ความหมายของ สาวก
คําวา สาวก เปนคํานามกิตกประกอบจากธาตุ สุ ซึง่ แปลวา ฟง และปจจัย ณฺวุ ซึ่งทําให
เกิดคํานามปุงลิงคมีความหมายเปนคํานามแสดงผูทํากริยานัน้
คําวา สาวก ตามรูปศัพทจงึ
แปลวา ผูฟ ง(ที่เปนผูช าย) สวนสาวกที่เปนเพศหญิงในภาษาบาลีใชคําวา สาวิกา โดยทัว่ ไป
พระพุทธเจาทรงใชคําวา สาวก ในรูปพหูพจนเปน สาวกา หมายถึงพระสาวกทัง้ ชายและหญิงซึง่ มี
จํานวนตัง้ แต ๒ คนขึ้นไป
ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎกบาลี คําวา สาวก เปนศัพทที่ใชในวงการศาสนาในอินเดีย
โบราณคูกับผูสอน สตฺถา “พระศาสดา” ๕ พระสาวก หมายถึง ผูที่รับคําสอนมาใชในวิถีชีวิตและ
วิธีคิด ตลอดจนเปนผูติดตามพระศาสดา ศึกษาคําสอน และสืบทอดคําสอนของพระศาสดาที่ตน
นับถือนั้น๖ และที่สําคัญคือตองนํามาปฏิบัติในชีวิตเพื่อใหเกิดผลตามที่ตองการ ซึ่งมีเปาหมาย
สูงสุดคือความรูแจงดวย๗ พระสาวกในศาสนาอินเดียโบราณจึงไมจําเปนตองบวชและติดตามพระ
ศาสดา เพราะสามารถนอมรับธรรมของพระศาสดามาปฏิบัติในขณะที่ครองเรือนได๘ ดังนั้น
พระสาวก ในพระพุทธศาสนาจึงหมายถึงผูที่รับคําสอนของพระพุทธเจามาปฏิบัติ ทั้งที่อยูในเพศ
นักบวช และเพศฆราวาสที่ประพฤติพรหมจรรยและบริโภคกาม ซึ่งอยูในสุคติภูมิตางๆไดแก
๕

ที.ปา.๑๑/๙๔/๑๒๘.
๖
Encyclopedia of Religion, vol.III (New York: McMillan, 1988), p. 361.
๗
ที.ปา.๑๑/๙๘/๑๓๑ พระพุทธเจาตรัสไวในปาสาทิกสูตรเกี่ยวกับลักษณะสาวกไมดี คือ เปนผูที่ไม
ปฏิบัติสมควรแกธรรม (น ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน วิหรติ) ไมปฏิบัติชอบ(น สามีจิปฏิปนฺโน) ไมประพฤติตาม
ธรรม(น อนุธมฺมจารี) และประพฤติหลีกเลี่ยงจากธรรม (โวกฺกมฺม จ ตมฺหา ธมฺมา วตฺตติ)
๘
ที.ปา.๑๑/๙๔/๑๒๘. พระพุทธศาสนามีสาวกที่เปนอุบาสก อุบาสิกาซึ่งยังครองเรือน ๒ กลุม คือ
ที่ประพฤติพรหมจรรย และ ที่ยังบริโภคกาม สวนศาสนาเชนหรือลัทธินิครนถก็มีสาวกที่ครองเรือนเชนกัน ใน
พระไตรปฎกมีสํานวนวา นิคณฺสฺส นาฏปุตฺตสฺส สาวกา คิหี สาวกของนิครนถนาฏบุตรที่เปนผูครองเรือน

๑๓
มนุษย เทวดาในฉกามาพจรภูมิ และพรหมในรูปภูมิ อันเปนเปาหมายของพระพุทธเจาในการที่
ทรงประกาศพระศาสนา๙
อยางไรก็ตาม คําวา สาวก ที่ปรากฏในพระไตรปฎกบาลีโดยมาก นาจะหมายถึงสาวกที่
อยูในมนุสสภูมิ พระพุทธเจาทรงกลาววาพระสาวกเปนองคประกอบของศาสนา เปนผูท ี่ศึกษา
ปฏิบัติตามคําสอน เปนผูอปุ ถัมภ และสืบทอดคําสอนของพระศาสดา๑๐ ทรงแตงตั้งเอตทัคคะ
จําแนกตามกลุมพุทธบริษัทซึ่งเปนมนุษย ไดแก ภิกษุ (สาวกา ภิกฺข)ู ภิกษุณี (สาวิกา ภิกฺขนุ ี)
อุบาสก(สาวกา อุปาสกา) และ อุบาสิกา(สาวิกา อุปาสิกา) ซึง่ เปนผูเ ลิศในดานการศึกษาปฏิบัติ
และการอุปฏฐากดานตางๆ๑๑ พระพุทธเจามิไดทรงกลาวถึงสาวกผูเปนเทวดาในแงผูศึกษาบํารุง
และสืบทอดคําสอนของพระองคใหตั้งมัน่ อยูในโลกนี้ได
ดังนัน้ สาวก ในคําวาสาวกภาษิต จึงนาจะหมายเฉพาะพุทธบริษัท ๔ ทีเ่ ปนมนุษย คือ
พระภิกษุ พระภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา พระพุทธเจาทรงแสดงลักษณะของพระสาวกที่ดี
้
สามารถเปนตัวแทนของพระพุทธเจาสืบทอดคําสอนใหตั้งมั่นยืนนานในโลก ดังนี๑๒
๑. ไดศึกษาคําสอนและปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา
๒. บรรลุธรรม หมายถึง ไดละกิเลสบางสวนหรือทัง้ หมด
๓. สามารถแสดงธรรมใหผฟู งอืน่ บรรลุธรรมได
๔. สามารถขมคําสอนผิดทีเ่ กิดขึ้นใหถูกตองตามหลักธรรม
จะเห็นไดวา พระพุทธเจาทรงยอมรับวาพระสาวกมีบทบาทสําคัญในการสืบทอดคําสอน
ศาสนาที่ตั้งมัน่ ไดยาวนานตองอาศัยพระสาวกที่รูและเขาใจธรรมแตกฉาน
ปฏิบัติจนไดรับผล
และยังตองมีความสามารถในการสอนและชี้แจงคําสอนที่ถูกตอง พระสาวกที่มคี ุณสมบัติเชนนี้
จึงเทากับจํากัดเฉพาะพระสาวกผูบรรลุธรรมเปนพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งใน ๔ ขั้น ไดแก

๙

วิ.ม. ๔/๓๒/๓๙.
ที.ปา. ๑๑/๑๐๔/๑๓๖.
๑๑
องฺ.เอกก. ๒๐/๑๔๖/๓๑.
๑๒
ที.ปา. ๑๑/๑๐๓/๑๓๕.
๑๐

๑๔
๑. พระโสดาบัน ละกิเลสสําคัญได ๓ อยาง คือ มิจฉาทิฏฐิ สีลัพพตปรามาส และ
วิจิกิจฉา มีความเห็นถูกตอง มีศีลบริบูรณ และมีศรัทธามัน่ คงในพระรัตนตรัย
๒. พระสกทาคามี ละกิเลสได ๓ อยางเชนเดียวกับพระโสดาบัน สวนกิเลสที่เหลือเบาบาง
มีความเห็นถูกตอง มีศีลบริบูรณ และมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย
๓. พระอนาคามี ละกิเลสสําคัญ ๒ อยาง คือ กามราคะ(ความพอใจในกาม) และปฏิฆะ
(ความขัดเคืองใจ) มีความเห็นถูกตอง มีศีล สมาธิบริบรู ณ และมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย
๔. พระอรหันต ละกิเลสที่เหลือไดทั้งหมด ไดแก รูปราคะ(ความพอใจในรูปภพ) อรูปราคะ
(ความพอใจในอรูปภพ) มานะ(ความถือตัว) อุทธัจจะ(ความฟุงซาน) และอวิชชา(ความไมรู) มีศีล
สมาธิ ปญญา บริบูรณ๑๓
ตามหลักการขางตน สาวกภาษิตทีม่ ีเนือ้ หาถูกตอง เปนทีย่ อมรับของพุทธบริษทั จึงควร
เปนงานนิพนธของพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่ง อยางนอยที่สุดคือ พระโสดาบัน ซึ่งไมมีความเห็น
ผิด และมีความสามารถในการพูด สามารถแสดงธรรมใหผูฟง เขาใจและเกิดปาฏิหาริย∗ แตจะ
อยูในเพศบรรพชิตหรือฆราวาสก็ได
๒.๑.๑.๒ ความหมายของ ภาษิต
ภาษิตในภาษาบาลีคือศัพทวา ภาสิต เปนกริยากิตกที่นาํ มาใชเปนนามศัพท ประกอบ
จากธาตุ ภาสฺ แปลวา พูด กลาว และปจจัย ต ซึ่งทําใหเปนกริยากิตกที่มีความหมายเปนอดีตกาล และในกรณีทธี่ าตุเปนสกรรมกริยาทําใหมีความหมายเปนกรรมวาจกดวย เทียบเทากับ
Past Participle ในภาษาอังกฤษ ดังนัน้ ภาสิต ตามรูปศัพทจงึ แปลวา ถูกกลาวแลว หรือ อันเขา
กลาวแลว เมื่อนํามาใชเปนคํานาม แปลวา ถอยคําหรือขอความที่ไดพูดหรือกลาวออกไปแลว
ดังนัน้ คําวา ภาษิต จึง
เปนความหมายเดียวกันกับที่คัมภีรอภิธานัปปทีปก าสูจแิ สดงไว๑๔
หมายถึง คําพูด หรือ คําบรรยาย ซึง่ เปนผลจากการพูด
พระสังคีติกาจารยผูเรียบเรียง

๑๓

พระพรหมคุณาภรณ, พุทธธรรม, ๑๑(กรุงเทพ: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖),

หนา ๒๘๘.
∗

ปาฏิหาริยในที่นี้หมายถึงคําสอนที่เปนจริง สอนใหเห็นจริง และนําไปปฏิบัติไดผลจริง
อภิธานปฺปทีปกา และ อภิธานปฺปทีปกาสูจิ, หนา ๖๘๐. ภาสิตพฺพนฺติ ภาสิตํ “สิ่งใดอันบุคคล
กลาว สิ่งนั้นเรียกวา ภาษิต”
๑๔

๑๕
พระไตรปฎกใชคําวา ภาสิต อางถึงคําสอนของพระพุทธเจาหรือพระเถระในคําลงทายของพระสูตร
ในทีฆนิกายและมัชฌิมนิกายเพื่อแสดงผลของการแสดงธรรม∗
คําวา ภาสิต สามารถลงอุปสรรค สุ เปนคําวา สุภาสิต ซึ่งแปลวา คําพูดดี หรือ ทุ เปน
คําวา ทุพฺภาสิต ซึ่งแปลวา คําพูดชั่ว ได พระพุทธเจาทรงแสดงลักษณะของสุภาสิต ๕ ประการซึ่ง
ไมเปนทุพภาษิต ไมมีโทษและติเตียนไมได คือ วาจาทีถ่ ูกตองตามกาล เปนความจริง ออนหวาน
ประกอบดวยประโยชน และดวยจิตที่เมตตา๑๕ และทรงแสดงวา คําพูดของพระองคเปนสุภาสิต
เสมอ๑๖ แตคําพูดของพระสาวกอาจไมเปนสุภาสิตเสมอไป ครั้งหนึง่ พระสาวกหลายรูปสนทนา
เรื่องลักษณะของภิกษุทที่ าํ ใหปาโคสิงคสาละงดงาม พระสารีบุตรกราบทูลถามพระพุทธเจาวา
ความเห็นของพระเถระรูปใดเปนสุภาสิต๑๗ คําพูดของพระสาวกจึงไมอาจเรียกวาสุภาษิตหากมี
ความหมายไมถูกตองตามธรรม
กลาวโดยสรุป ภาสิต เปนคําที่มีความหมายเปนกลาง หมายถึง คําพูดหรือคําบรรยายอัน
เปนผลจากการออกเสียงที่สอื่ ความหมายในภาษา
๒.๑.๑.๓ ความหมายของ สาวกภาษิต
จากการศึกษาความหมายของ สาวก และ ภาษิต ขางตน สาวกภาษิตจึงหมายถึง คําพูด
หรือคําบรรยายอันเปนผลผลิตทางความคิดของพระภิกษุ พระภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกาผูเปน
พระอริยบุคคลซึ่งไดสอนหรือแนะนําแกผอู ื่น และรวบรวมไวในพระไตรปฎก เชน งานนิพนธของ
พระสารีบุตร คือภาษิตที่พระสารีบุตรไดแสดงในสมัยทีท่ านยังมีชีวิตอยู งานนิพนธของพระอานนท
พระธรรมทินนาเถรี หรือพระสาวกอืน่ ก็เชนเดียวกัน ฯลฯ นอกจากนี้ยงั มีงานของพระสาวกรุน
หลัง๑๘ เชน พระนารทะ๑๙ พระอุตตระ๒๐ สาวกภาษิตเหลานี้แมมิไดชื่อวาสุภาสิตแตก็กลาวไดวา
∗

เชน อิทมโวจ ภควา อตฺตมนา เต ภิกขู ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทุ “พระผูมีพระภาคไดตรัสแลว
อยางนี้ ภิกษุทั้งหลายเหลานั้นชื่นชมยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาค”
๑๕
องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๙๘/๒๗๑.
๑๖
ม.ม. ๑๓/๙๔/๙๑-๙๒.
๑๗
ม.มู. ๑๒/๓๘๒/๔๐๗.
๑๘
Etienne Lamotte, History of Indian Buddhism, p. 129.
๑๙
องฺ.ปฺจก. ๒๒/๕๐/๖๔.
๒๐
องฺ.อฏก. ๒๓/๙๘/๑๖๔.

๑๖
เปนถอยคําทีบ่ อกเลาหรือแสดงธรรมของพระพุทธเจาแกผูฟงในโอกาสตางๆ เปนประโยชนแกผฟู ง
ทําใหผูฟง เขาใจ ไดสติ เกิดความปติยนิ ดีเชนเดียวกับพุทธภาษิต
แมวา ในสมัยพุทธกาล มีพระสาวกกลุมอืน่ มีความสามารถในการแสดงธรรม∗ แตสาวก
ภาษิตสวนใหญเปนของพระภิกษุ จึงควรที่จะศึกษาวาเพราะเหตุใด ภาษิตของพระภิกษุสาวกจึง
ปรากฏอยูในพระไตรปฎกมากกวาของพระสาวกกลุมอืน่ ๆ
๒.๑.๒ การเกิดสาวกภาษิตในพระไตรปฎกบาลี
การรวบรวมคําสอนเปนหมวดหมูไมวาจะเปนระบบใดมีจุดประสงคเพือ่ ความสะดวกใน
การทรงจําและสืบทอดใหแกพระสาวกรุน ตอไป พระไตรปฎกซึ่งเปนผลชั้นสุดทายของการรวบรวม
คําสอนในพระพุทธศาสนาชัว่ ระยะหนึง่ จึงเปนหลักสําคัญในการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจาใน
เวลาตอมาจนถึงปจจุบนั เปนแหลงอางอิงที่สาํ คัญเปนอันดับแรก ใชเทียบเคียงคําหรือความเพือ่
ตัดสินความถูกผิดของคําสอนใหม สาวกภาษิตที่รวบรวมในพระไตรปฎกก็มีสวนในการสืบทอด
และอนุรักษคาํ สอนดังที่กลาวดวย จึงเทากับเปนการสะทอนความเชื่อมั่นในตัวพระสาวกซึง่ สอน
หรือแสดงธรรมที่ถกู ตองตามคําสอนของพระพุทธเจา และความเชื่อมั่นในการสังคายนาซึง่ ถือวา
์
เปนการคัดกรองและชําระคําสอนที่จัดหมวดหมูน ั้นใหบริสุทธิ๒๑

∗

หากศึกษาตําแหนงเอตทัคคะที่พระพุทธเจาทรงประทานแกพุทธบริษัททั้ง ๔ ในเอตทัคคบาลี จะ
พบวา ตําแหนงเอตทัคคะดานการศึกษาและปฏิบัติธรรมสวนใหญทรงประทานแกภิกษุและภิกษุณี ตําแหนงที่
เกี่ยวกับการถวายทานหรืออุปฏฐากทรงประทานแกอุบาสกและอุบาสิกา แตตําแหนงธรรมกถึกหรือผูแสดงธรรม
มีในพุทธบริษัทเกือบทุกกลุม ไดแก พระปุณณมันตานีบุตร พระธรรมทินนาเถรี และจิตตคหบดี ซึ่งแสดงใหเห็น
วา ทั้งบรรพชิตและฆราวาสสามารถเปนนักเทศนที่มีความสามารถได นอกจากนี้ อรรถกถาจารยผูแตงคัมภีร
ธัมมปทัฏฐกถาแสดงไววานางขุชชุตตราเปนอุบาสิกาที่เปนเอตทัคคะดานธรรมกถึกเพื่อสรรเสริญที่นางสามารถ
แสดงธรรมใหนางสามาวดีและบริวาร ๕๐๐ ใหบรรลุธรรมได แตเมื่อตรวจสอบกับพระไตรปฎก นางขุชชุตตรา
เปนเอตทัคคะดานพหูสูต
๒๑
Paul Valliere, “Tradition,” The Encyclopedia of Religion, Vol. xv (New York : Macmillan
Publishing, 1987), p.1. A belief or practice in any field of culture may be said to be a tradition to the
extent that it is received from the hands, lips, or examples of others rather than being discovered or
invented; received on the assumption that the authors and transmitters are reliable and therefore the
tradition valid.

๑๗
๒.๑.๒.๑ การสอนธรรมของพระสาวกในสมัยพุทธกาล
ผูว ิจัยเห็นวา เหตุผลสําคัญที่สาวกภาษิตสวนใหญเปนของพระภิกษุนาจะสืบเนือ่ งจาก
พระภิกษุมหี นาที่สงั่ สอนและเผยแผธรรมโดยเฉพาะ พระพุทธเจาทรงมอบหมายใหพระภิกษุสงฆ
แสดงธรรมและเผยแผธรรมในที่ตา งๆ หลังจากที่ทรงประกาศพระศาสนา๒๒
ตามหลักฐานในพระไตรปฎกบาลี พระภิกษุสาวกที่ประสบความสําเร็จมากในระยะแรก
ของการกอตั้งพระพุทธศาสนาคือพระอัสสชิ
พระอัสสชิแสดงธรรมแกสารีบุตรปริพาชกหรือ
พระสารีบุตรเมื่อครั้งเปนศิษยของอาจารยสัญชัย เปนเหตุใหสารีบุตรปริพาชกบรรลุโสดาปตติผล
สารีบุตรปริพาชกแสดงธรรมที่ไดฟงนั้นแกโมคคัลลานปริพาชกผูเปนสหายและบริวาร ๒๕๐ รูป
และทํ า ให ทั้ ง หมดบรรลุ โ สดาป ตติ ผ ลเช น เดี ย วกั น ทั้ ง หมดตกลงพากั น ไปบวชในสํ า นั ก ของ
พระพุทธเจา๒๓ พระพุทธเจาจึงทรงไดพระอัครสาวก ๒ รูป คือ พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
เหตุการณที่บรรยายในพระไตรปฎกขณะนั้นแสดงใหเห็นวา
และพระสาวกอีก ๒๕๐ รูป๒๔
พระศาสนาเริ่มเปนที่รูจักของคนมากขึ้น มีผูสนใจเขามาบวชมากขึ้น๒๕ แสดงใหเห็นพระสาวกที่
พระพุ ท ธเจ า ทรงส ง ไปในที่ ต า งๆเป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ทํ า ให ก ารเผยแผ พ ระพุ ท ธศาสนาประสบ
ความสําเร็จ
เมื่อพระภิกษุมีจํานวนมากขึ้น พระพุทธเจาเพียงพระองคเดียวไมอาจสอนพระภิกษุใหม
ใหทั่วถึงได ในพระวินัยปฎก แสดงลักษณะของพระภิกษุใหมซึ่งปฏิบัติตัวไมเหมาะสม เปนที่
ติ เ ตี ย นของชาวบ า น เป น เหตุ ใ ห พ ระพุ ท ธเจ า ทรงกํ า หนดให ภิ ก ษุ ใ หม มี อุ ป ช ฌาย อ าจารย๒๖
ผูที่เปนอุปชฌายไดตองมีพรรษามากกวา ๑๐ มีปญญา๒๗ สามารถสั่งสอนชี้แนะภิกษุบวชใหม
ใหรูธรรมและปฏิบัติสิ่งที่สมควรได ∗ วัตรปฏิบัติที่ทั้ง ๒ ฝายกระทําตอกันแสดงใหเห็นวาทั้งสอง

๒๒

วิ.ม. ๔/๓๒/๓๙.
๒๓
วิ.ม. ๔/๖๖/๗๔.
๒๔
วิ.ม. ๔/๗๑/๗๗.
๒๕
วิ.ม. ๔/๗๓/๗๘.
๒๖
วิ.ม. ๔/๘๐/๘๒, วิ.ม. ๔/๙๒/๑๑๒.
๒๗
วิ.ม. ๔/๙๑/๑๑๐, วิ.ม. ๔/๙๒/๑๑๒.
∗
ถึงกระนั้น พระวินัยปฎกกลาวไวชัดเจนวา กลไกของอุปชฌายอาจารยและศิษย ทําใหทั้งสองฝาย
ตองเคารพยําเกรงกัน มีความสามัคคีกัน เอื้อใหทั้งสองฝายไดรับประโยชนจากการประพฤติพรหมจรรย ไมใช
ฝายอุปชฌายหรืออาจารยเปนผูใหแกศิษยฝายเดียว

๑๘
ฝายนาจะอยูใกลชิดกัน
ประเพณีดังกลาวนี้นาจะเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหมีการใหโอวาทหรือ
สอนธรรมภายในหมูพระภิกษุสงฆซึ่งอาจอยูในวิหารเดียวกันหรือเดินทางจาริกไปในที่ตางๆ
การเดินทางไปในที่ตางๆเปนประเพณีของสมณะในยุคนั้น พระพุทธเจา รวมทั้งพระภิกษุ
สาวกแยกยายออกเดินทางไปในทองถิ่นตางๆหลังออกพรรษา๒๘ ในพระสูตร พระพุทธเจาทรง
สนทนากั บ พระสารี บุ ต ร หรื อ พระสารี บุ ต รสนทนากั บ พระเถระรู ป อื่ น ๆในสถานที่ ต า งๆกั น
แสดงวาพระพุทธเจาและพระสารีบุตรและพระสาวกรูปอื่นนาจะเดินทางไปดวยกันหลายครั้ง
พระสารีบุตรเคยเดินทางรวมกับพระโมคคัลลานะและภิกษุสงฆประมาณ ๕๐๐ รูป และแสดง
ธรรมสอนพระภิกษุเหลานั้นรวมกัน๒๙ อุปกรณใกลตัวที่พระสารีบุตรยกขึ้นมาสอนพระภิกษุสงฆ
เชน รอยเทาชาง๓๐ กองไม๓๑ แสดงใหเห็นวาพระสารีบุตรนาจะแสดงธรรมในขณะที่เดินทางไป
ในที่ใดที่หนึ่ง พระภิกษุสงฆผูฟงธรรมคงจะเปนศิษยของพระสารีบุตรที่เดินทางจาริกไปดวยกัน
จุดประสงคหนึ่งในการเดินทางของสมณะคือเพื่อเผยแผคําสอนออกไปอยางกวางขวาง๓๒
พระสงฆที่เดินทางไปจาริกไปยังที่ตางๆจึงจําเปนตองทราบหลักการตอบคําถามใหถูกจุด เมื่อมี
สมณะตางลัทธิ หรือชาวบานที่อยูตางเมืองเขามาถามคําสอนของพระพุทธเจาเพื่อใหคนเหลานั้น
สนใจและศึกษาคําสอนใหลึกซึ้งขึ้น๓๓ การสอนคนเหลานี้ใหเขาใจหรือยอมรับพระพุทธศาสนาได
ตามเปาหมายไมใชเรื่องงาย ในพระไตรปฎกมีพระสูตรหลายเรื่องที่แสดงวาพระภิกษุบางรูปไม
สามารถสอนใหผูฟงเขาใจหรือยอมรับสิ่งที่กําลังสอนได เชน พระอัสสชิซึ่งไมสามารถสอนสัจจกนิครนถใหเขาใจและยอมรับเรื่องไตรลักษณในพระพุทธศาสนา๓๔ สมณุทเทสอจิรวตะและพระ
ภูมิชะไมสามารถสอนใหราชกุมารชัยเสนยอมรับพระพุทธศาสนาได๓๕ ตัวอยางเหลานี้แสดงวา
การสอนจําเปนตองอาศัยความรูความเขาใจคําสอนอยางดี มีจิตวิทยาในการสอน มีศิลปะในการ
พูด ซึ่งแตกตางตามประสบการณของพระสาวกแตละรูป
๒๘

Mohan Vijayaratna, Buddhist monastic life (Cambridge: Cambridge University Press,
1990), p. 29.
๒๙
ม.ม.๑๓/๑๘๖/๑๙๓.
๓๐
ม.มู. ๑๒/๓๔๐/๓๔๗.
๓๑
องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๑๒/๓๘๐.
๓๒
Ibid, p 19.
๓๓
สํ.ข. ๑๗/๖/๗.
๓๔
ม.มู. ๑๒/๓๙๓/๔๒๑.
๓๕
ม.อุ. ๑๔/๓๙๑/๒๖๑, ม.อุ. ๑๔/๔๐๗/๒๗๔.

๑๙
พระภิกษุที่มีความสามารถเชนพระสารีบุตรนาจะประสบความสําเร็จในการสอนธรรมทั้ง
แกศิษยและชาวบานที่ถามปญหาธรรม งานของพระสารีบุตรทุกเรื่องซึ่งลงทายดวยความชื่นชม
ยินดีของผูฟงทั้งที่เปนภิกษุ ปริพาชกและฆราวาสแสดงใหเห็นวา พระสารีบุตรสามารถแสดงธรรม
หรือตอบปญหาใหความกระจางได ในขณะเดียวกัน สัทธิวิหาริกที่รวมเดินทางก็ไดศึกษาธรรม
จากการสนทนาหรือตอบปญหาดวย การเดินทางจาริกไปในที่ตางๆของอาจารยและศิษยจึงเปน
โอกาสใหพระสาวกผูเปนอาจารยไดแสดงธรรมอยูเสมอ ศิษยที่สามารถอยูรวมเดินทางติดตาม
และรับฟงคําสอนของอาจารยไดตลอดเวลาจึงตองพอใจอัธยาศัยของผูเปนอาจารย ความ
ใกลชิด และอัธยาศัยที่เขากันไดของอาจารยและศิษยมีสวนสําคัญชวยใหศิษยสามารถเขาใจ
คําสอนและประสบความสําเร็จในการศึกษาและปฏิบัติธรรม ดังที่พระพุทธเจาตรัสแกมารวา
น ตาวาห ปาปม ปรินิพฺพายิสฺสามิ ยาว เม ภิกฺขู น สาวกา ภวิสฺสนฺติ
วิยตฺตา วินีตา วิสารทา พหุสฺสุตา ธมฺมธรา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา สามีจิปฏิปนฺนา
อนุธมฺมจาริโน สก อาจริยก อุคฺคเหตฺวา อาจิกฺขิสฺสนฺติ เทเสสฺสนฺติ ปฺเปสฺสนฺติ
ปฏเปสฺสนฺติ วิวริสฺสนฺติ วิภชิสฺสนฺติ อุตฺตานีกริสฺสนฺติ อุปฺปนฺน ปรปฺปวาท
สหธมฺเมน สุนิคฺคหิต นิคฺคเหตฺวา สปฺปาฏิหาริย ธมฺม เทเสสฺสนฺตีติ๓๖
ดูกอนมาร เราจักไมปรินิพพาน ตราบเทาที่ภิกษุสาวกของเรายังไมเปนผู
เฉียบแหลม ไดรับการฝกอบรม แกลวกลา เปนพหูสูต ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมตามสมควร
แกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรม เมื่อเรียนคําสอนของอาจารยของตนแลว
ยังไมสามารถบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทําใหงาย แสดง
ธรรมที่มีปาฏิหาริย ขมปรัปวาทะที่เกิดขึ้นดวยสหธรรมได

จะเห็นไดวาพระพุทธเจาไมทรงระบุตรงๆวา ทรงเปนผูส อนสาวกของพระองคใหแกลวกลา
แตทรงกลาวถึง อาจารยซงึ่ เปนผูที่ดูแลสั่งสอนสาวกของพระองคอยางใกลชิด พระสูตรบางเรื่อง
กลาวชัดวา พระเถระสาวกพร่ําสอนพระภิกษุที่บวชใหมใหบรรลุธรรมเปนจํานวนมาก๓๗
ในคัมภีรชั้นอรรถกถาเรียกกลุมภิกษุสงฆอาจารย-ศิษยเหลานี้วา สํานัก∗ ซึ่งแสดงถึงความ
เปนหมูคณะโดยมีพระภิกษุผูเปนอุปชฌายอาจารยเปนหัวหนา เชน สํานักของพระสารีบุตร

๓๖

ที.ม. ๑๐/๙๕/๑๒๒ พระพุทธเจาทรงตรัสถึงสาวกที่เปนพุทธบริษัททั้ง ๔ กลุม
๓๗
ม.อุ. ๑๔/๒๘๒/๑๙๐.
∗
คําวา สํานัก นี้เปนคําที่ผูวิจัยใชตาม ดร. สุภาพรรณ ณ บางชาง ผูเรียบเรียงหนังสือวรรณคดีบาลีใน
อินเดียและลังกา

๒๐
หมายถึง คณะพระภิกษุผูเปนศิษยซงึ่ มีพระสารีบุตรเปนอาจารย ภิกษุเหลานี้จาํ พรรษาในวิหาร
เดียวกัน ปฏิบัติรับใชพระสารีบุตรในฐานะศิษย รับโอวาทและศึกษาธรรมจากพระสารีบุตร
สาวกภาษิตที่เกิดขึ้นภายในกลุมพระภิกษุสงฆหรือสํานักเหลานี้ทําใหเกิดการศึกษาปฏิบัติ
ตามแนวทางของพระภิกษุผูเปนอาจารยหรือหัวหนากลุม คําวา อาจริยกํ ในคาถาพุทธภาษิต
ขางตนอรรถกถาจารยอธิบายวา อาจริยวาท๓๘ ซึ่งในที่นี้ไมไดหมายถึงคําสอนของอาจารยแตละ
สํ า นั ก ที่ อ ธิ บ ายธรรมแตกต า งกั น แต น า จะหมายความในแง ค วามถนั ด ความสนใจ หรื อ
ความสามารถเฉพาะด า น เช น เป น ผู ท รงจํ า ธรรม ทรงจํ า วิ นั ย การอธิ บ ายความ เป น ต น
พระพุทธเจาตรัสถึงภิกษุที่อยูรวมกันยอมมีความถนัดหรือความสนใจเหมือนกัน เชน ศิษยของ
พระสารีบุตรเปนผูมีปญญามาก ศิษยของพระโมคคัลลานะเปนผูมีฤทธิ์มาก๓๙ จึงกลาวไดวา
สาวกภาษิตเปนคําสอนของพระสาวกสอนแกศิษยที่เนนหนักไปในดานใดดานหนึ่ง ตามความ
ถนัดของผูสอนและผูเรียน การสืบทอดคําสอนและแนวทางของการสอนของพระเถระที่มีชื่อเสียง
ในพุทธกาลก็นาจะสืบตอมาภายในกลุมหรือสํานักเหลานี้

ในพระไตรปฎก ไมมีคําที่มีความหมายวาสํานักโดยตรง ใชเปนสํานวนที่แสดงกลุมหรือหมูภิกษุซึ่งมี
ภิกษุรูปหนึ่งเปนหัวหนา ดังที่กลาวในงานวิจัย เชน สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานปฺปมุขานิ ปฺจมตฺตานิ ภิกฺขุสตานิ
“ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป มีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนหัวหนา” (ม.ม.๑๓/๑๘๖/๑๙๓)
สุภาพรรณ ณ บางชางไดสรุปลักษณะของสํานักในสมัยพุทธกาล ๓ ประการ ดังนี้, (วรรณคดีบาลีใน
อินเดียและลังกา, หนา ๑๗๐-๑๗๓)
๑. สํานักเหลานี้ไมเปนหลักแหลงแนนอน เปนกลุมที่ติดตามอาจารยจาริกไปในที่ตางๆ ผูที่อยูใน
สํานักเดียวกันคือผูที่สนใจศึกษาและอยูในโอวาทของอาจารยทานเดียวกัน
๒. อาจารยผูสอนเปนพระสาวกที่ไดศึกษาปฏิบัติธรรมกับพระพุทธเจาและบรรลุอรหัตผลแลว อาศัย
แนวทางที่ไดศึกษาจากพระพุทธเจามาสอนศิษยบรรลุธรรมเชนเดียวกัน
๓. แตละสํานักมีวิธีการสอนธรรมตามอุปนิสัยและประสบการณการปฏิบัติธรรมของอาจารย เพราะ
บุคคลยอมคบผูที่มีอัธยาศัยหรือความพอใจอยางเดียวกัน
ในอรรถกถา ใชคําที่แสดงถึงสํานักครู-ศิษย ชัดเจนมากขึ้น เชน สารีปุตฺตนิสิตตก “ศิษยของพระ
สารีบุตร” (สุมงฺคลวิลาสินี ปโม ภาโค, หนา ๒๓) สารีปุตฺตสฺส สนฺติเก “ในสํานักของพระสารีบุตร”
(ธมฺมปทฏกถา ปโม ภาโค, หนา ๗๐๐)
๓๘
สุมงฺคลวิลาสินี ทุติโย ภาโค, หนา ๒๕๘ สกํ อาจริยกนฺติ อตฺตโน อาจริยวาทํ. “คําวา สกํ อาจริยกํ
อธิบายวา คําสอนของอาจารยของตน”
๓๙
สํ.นิ. ๑๖๓๖๕/๑๘๖.

๒๑
วัฒนธรรมการสอนในสํา นักนาจะสืบเนื่องเรื่อยมา พระภิก ษุผูเป นหัวหนา ของสํานั ก
นอกจากจะสั่งสอนธรรมตามความถนัดและความสนใจแลวยังมีอิทธิพลตอศึกษาและสืบทอด
ธรรมของสํานักนั้นๆ พระปุราณะพรอมดวยศิษยซึ่งเดินทางมาจากบริเวณเทือกเขาตอนใตมาถึง
กรุงราชคฤหรับทราบวามีการทําสังคายนาแตก็ยืนยันที่จะศึกษาพระธรรมวินัยตามที่ไดรับฟงมา
จากพระพุทธเจา๔๐ จึงกลาวไดวา พระภิกษุผูเปนอาจารยของศิษยในแตละสํานักซึ่งกระจายอยู
ในพื้นที่ตางๆทั่วอินเดียมีบทบาทสําคัญมากในการเลือกรับหรือเนนภาษิตของผูใดผูหนึ่งเปนพิเศษ
โดยเฉพาะในการศึกษาและสืบทอดคําสอนของพระพุทธเจาชวงหลังพุทธกาล
๒.๑.๒.๒ การสังคายนา
ตามหลักฐานในพระไตรปฎกบาลี การสังคายนาครั้งที่ ๑ เปนการประชุมรวบรวมพระ
ธรรมวินัยครัง้ แรกในพระพุทธศาสนาเพื่อรวบรวมคําสอนของพระพุทธเจา เปนโอกาสสําคัญที่จะ
เลือกสรรภาษิตตางๆเพื่อตกลงยอมรับรวมกัน ภาษิตที่คัดเลือกนีน้ า จะศึกษาและเปนที่รูจักกันดี
ในสมัยนั้น
ภิกษุที่มีความเชี่ยวชาญและทรงจําคําสอนของพระพุทธเจานาจะไดเสนอสิ่งที่ตน
ศึกษาและทรงจําในการสังคายนา
ภาษิตของพระสารีบุตรนาจะไดเขาไปเปนสวนหนึ่งของพระธรรมวินัยในโอกาสนี้ ภิกษุที่
เขารวมการสังคายนาครั้งนั้นนาจะเปนภิกษุชั้นอุปชฌายอาจารยที่ทรงจําหรือเปนผูเชี่ยวชาญพระ
ธรรมวินัยที่มีชีวิตรวมสมัยกับพระพุทธเจา ศิษยของพระสาวกบางรูปที่ปรินิพพานแลวรับหนาที่
เปนผูสอนในสํานักนั้นตอไปก็นาจะไดมีโอกาสไดเขารวมการสังคายนาดวย เชน ศิษยของพระ
อัครสาวกทั้ง ๒ รูป เพราะเปนหมูคณะใหญมีพระภิกษุจํานวนมาก จึงเปนไปไดที่พระภิกษุ
เหลานั้นจะนําคําสอนของตัวทานเองหรือของอาจารยของทานซึ่งเห็นวาเปนประโยชนไวเปนสวน
หนึ่งของคําสอนที่สังคายนา
คํ า สอนที่ สั ง คายนาถื อ เป น คํ า สอนของพระพุ ท ธเจ า ที่ ส งฆ ต กลงยอมรั บ ร ว มกั น แล ว
และควรที่ อ าจารย แ ละศิ ษ ย ใ นทุ ก สํ า นั ก พึ ง รั บ ไปศึ ก ษาปฏิ บั ติ ๔๑ แต จ ากหลั ก ฐานใน
พระไตรปฎกบาลี พระภิกษุที่เขารวมการสังคายนาไดบอกขาวการสังคายนาแกพระปุราณะและ

๔๐

วิ.จู. ๗/๖๒๓/๓๘๙.
วิ.จู. ๗/๖๑๔/๓๘๐. พระมหากัสสปะทําสังคายนาโดยมุงประโยชนของพระธรรมวินัยโดยรวม
การจัดงานสังคายนาพระธรรมวินัยตองอาศัยความรวมมือจากพระสาวกหรือพุทธบริษัททุกฝาย(เทาที่สามารถ
ติดตอได) ผลจากการสังคายนาจึงนาจะเปนพระธรรมวินัยที่พระสาวกในพระพุทธศาสนาทั้งหมดพึงยอมรับ
๔๑

๒๒
คณะศิษยเพื่อใหพระปุราณะรับธรรมที่สังคายนาในครั้งนั้น แตคณะภิกษุที่ทําสังคายนาก็ไมมี
อํา นาจที่จ ะบัง คั บ ใหก ารสอนของสํา นัก ของพระปุ ร าณะหรื อสํา นั ก อื่ น ๆใหเ ป น ไปตามที่ ค ณะ
สังคายนาตองการได การที่พระปุราณะยืนยันที่จะศึกษาคําสอนของพระพุทธเจาตามแบบของ
ตนเองแสดงใหเห็นวาแตละกลุมหรือสํานักสามารถตัดสินใจที่จะดําเนินการดานการสอนตาม
แนวทางของภิกษุผูเปนอาจารยหรือหัวหนา ความเปนอิสระของแตละกลุมสํานักนาจะเปน
โอกาสใหเกิดความแตกแยกทางความคิดและวัตรปฏิบัติในเวลาตอมา
หลังการสังคายนาครั้งที่ ๑ ทั้งฝายบาลีและฝายมหายานกลาวถึงการสังคายนาไมตรงกัน
ไมวาจะเปนเรื่องของเวลาการทําสังคายนา หรือ ผูทําสังคายนา ซึ่งแสดงใหเห็นวา ความคิดเรื่อง
การสังคายนานาจะเกี่ยวของกับเรื่องความถูกตองของพระไตรปฎกของแตละสํานัก๔๒ แตละสํานัก
ไดสืบทอดคําสอนของพระพุ ทธเจ า และแสดงความคิดของฝายตนซึ่งสะท อ นแนวคิดที่เ ห็ น วา
ถูกตอง ซึ่งสํานักอื่นอาจจะไมเห็นดวย เชน ตามหลักฐานในฝายบาลี พระไตรปฎกบาลีเลาเรื่อง
วัตถุ ๑๐ ของพระภิกษุวัชชีบุตรซึ่งฝายบาลีเห็นวาผิดพระวินัยซึ่งเปนเหตุใหเกิดการสังคายนาครั้งที่
๒๔๓ คัมภีรทีปวงศไดเลาเรื่องฝายมหาสังฆิกะปฏิเสธคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค นิทเทส และบางสวน
ของชาดกในการสั งคายนาครั้ งที่ ๒ นั้ น๔๔ แสดงว า หลั กการหรื อคํ าสอนบางประการเกี่ ยวกั บ
พระธรรมวินัยในสํานักหนึ่งอาจไมเปนที่ยอมรับของอีกสํานักหนึ่งก็ได ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญใหเกิด
การแตกแยกเปนกลุมใหญ ๒ กลุมในเวลาตอมา
ตามหลักการที่ปรากฏในพระไตรปฎกบาลี การสังคายนาเปนวิธีหนึ่งในการตกลงวา
ภาษิ ต ใดเป น พุท ธวจนะ ๔๕ พระพุ ท ธเจ า มิ ไ ด ท รงยึ ดว า ภาษิ ต นั้ น ตอ งมาจากการเทศนาของ
พระองคในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง ขอความที่เรียกวาเปนพุทธวจนะตองกับสอบสวนกับ
พระสูตรและเทียบเคียงกับพระวินัยแลวตรงกันทั้งพยัญชนะและความหมาย๔๖ ดังนั้นการที่สงฆ
๔๒

Etienne Lamotte, History of Indian Buddhism, p. 140.
๔๓
วิ.จู. ๘/๖๕๑/๔๑๘.
๔๔
พระคัมภีรทีปวงศ, หนา ๓.
๔๕
ที.ปา. ๑๑/๑๐๘/๑๓๙.
๔๖
ที.ม. ๑๐/๑๑๓/๑๔๔. ตานิ ปทพฺยฺชนานิ สาธุก อุคฺคเหตฺวา สุตฺเต โอสาเรตพฺพานิ วินเย
สนฺทสฺเสตพฺพานิ. ตานิ เจ สุตฺเต โอสาริยมานานิ วินเย สนฺทสฺสิยมานานิ น เจว สุตฺเต โอสรนฺติ น จ วินเย
สนฺทิสฺสนฺติ, นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพ อทฺธา อิท น เจว ตสฺส ภควโต วจน. “พึงเรียนบทและพยัญชนะเหลานั้นใหดี
แลวสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินัย. ถาสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินัย ลงในพระ
สูตรไมได เทียบเคียงในพระวินัยไมได, พึงถึงความตกลงในขอนี้วา นี้มิใชคําของพระผูมีพระภาคแนนอน.”

๒๓
จะยอมรับวาภาษิตใดเปนพุทธวจนะนั้นควรมีการประชุมตกลงรวมกันเพื่อเปรียบเทียบพยัญชนะ
และความหมายของภาษิตนั้น แตในทางปฏิบัติ การสังคายนาก็ไมมีผลบังคับใหสํานักที่ไมได
รวมสังคายนายอมรับยึดถือตาม จึงนาจะเปนการเปดโอกาสใหแตละฝายศึกษาและสืบทอด
คําสอนตามแนวทางของตน สาวกภาษิตของแต ละสํา นัก ที่เกิดขึ้ นในระยะหลังพุ ทธกาลจึง
ผิดแผกแตกตางกันมากขึ้น
๒.๒ สาวกภาษิตในพระไตรปฎกบาลี
สาวกภาษิตเปนผลงานของพระสาวก แตดวยการรวบรวมจัดหมวดหมูพ ุทธวจนะไมได
แยกสาวกภาษิตออกจากพุทธภาษิต สาวกภาษิตจึงมีลักษณะเฉพาะไมแตกตางจากพุทธภาษิต
มากนัก ผูว ิจัยศึกษาสาวกภาษิตใน ๒ ดาน ไดแก ลักษณะทัว่ ไป และ เนือ้ หาของภาษิตซึ่ง
จําแนกตามผูแ สดง ดังนี้
๒.๒.๑ ลักษณะทั่วไปของสาวกภาษิตในพระไตรปฎกบาลี
สาวกภาษิตเปนสวนหนึ่งของพระไตรปฎกซึ่งรวบรวมคําสอนของพระพุทธเจาและพระ
สาวก ในหัวขอนี้ แสดงรูปแบบและกลุมเนื้อหาของสาวกภาษิต เปรียบเทียบกับพุทธภาษิต
๒.๒.๑.๑ รูปแบบของสาวกภาษิต
ผูวิจยั จําแนกรูปแบบของงานนิพนธสาวกภาษิต ๒ กลุม ตามลักษณะการรวบรวม คือ
ในรูปพระสูตร ซึ่งอยูใน ๔ นิกายแรก และ ในรูปคัมภีรทมี่ ีเนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึง่
๑. สาวกภาษิตที่มีลักษณะเปนพระสูตร
ภาษิตที่เรียกวา พระสูตร คือภาษิตที่มีชอื่ ลงทายดวย “–สุตฺตํ”∗ เปนภาษิตที่มีขนาดไม
ยาวมาก มีทั้งที่เปนรอยแกวและรอยกรอง รวบรวมอยูในพระสุตตันตปฎก อันไดแก ทีฆนิกาย
มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และบางสวนในขุททกนิกาย พระสูตรโดยทั่วไป
โดยเฉพาะพระสูตรที่เปนรอยแกวมีองคประกอบ ๔ สวน๔๗ ไดแก

∗

ผูวิจัยยอมรับวาชื่ออาจเกิดขึ้นภายหลัง แตในกรณีนี้ผูวิจัยนํามาใชเปนเกณฑเพื่อความสะดวกใน
การจําแนกสาวกภาษิตเปน ๒ รูปแบบ คือ พระสูตรใน ๔ นิกายแรกของพระสุตตันตปฎก และ งานนิพนธซึ่งมี
ขนาดยาวซึ่งรวบรวมอยูในปฎกตางๆ
๔๗
สุภาพรรณ ณ บางชาง, วรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, หนา ๖๖.

๒๔
๑. คําขึน้ ตน เริ่มตนดวยขอความวา เอวมฺเม สุตํ – อันขาพเจาไดสดับแลวดังนี้ ขาพเจา
ในทีน่ ี้คือพระอานนทซงึ่ เปนผูถายทอดพุทธวจนะตามที่ไดยินมาจากพระพุทธเจาหรือพระสาวก๔๘
๒. นิทาน คือ เหตุหรือที่มาของการแสดงธรรมในพระสูตรนั้นๆ เริ่มตนจากสวนทีบ่ อกให
ทราบถึงสถานที่ที่แสดงธรรม ผูแสดงหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับการแสดงธรรม และเหตุการณซึ่ง
นําไปสูการแสดงธรรมนัน้
๓. สารธรรม คือ ธรรมที่พระพุทธเจาหรือพุทธบริษทั แสดง เปนใจความของพระสูตร
เนื้อหาบางสวนของสารธรรมอาจเปนคาถา
๔. คําลงทาย แสดงผลของการแสดงธรรมที่มีตอผูฟง เชน แสดงตนเปนพุทธมามกะ ชืน่ ชม
ยินดีภาษิตของผูแสดง
องคประกอบของพระสูตร ๔ สวนนี้เปนรูปแบบที่พระสังคีติกาจารยใชเรียบเรียงพระสูตร
สวนอังคุตตรนิกาย
และขุททกนิกาย
ในทีฆนิกาย มัชฌิมนิกายและในสังยุตตนิกาย๔๙
บางพระสูตรอาจจะไมมีคําขึน้ ตน นิทาน และคําลงทาย เพราะพระสูตรสั้นและมีจํานวนมาก
ในกรณีนี้ ก็ควรถือวามีโครงสรางเดียวกันแตไดละองคประกอบบางสวนไว สาวกภาษิตที่เปน
พระสูตรมีทงั้ หมด ๑๘๐ เรือ่ ง เปนการแสดงธรรม ๖๔ เรื่อง อธิบายธรรม ๑๘ เรื่อง ที่เหลือ ๙๔
เรื่อง เปนการตอบปญหาหรือสนทนาหรือเลาประวัติหรือบันทึกเหตุการณสําคัญ∗
แมวาภาพของการสังคายนาที่บรรยายในพระไตรปฎกทําใหเห็นวา ลักษณะและการ
ลําดับพระสูตรในพระไตรปฎกเกิดขึ้นตั้งแตการสังคายนาครั้งแรก พระมหากัสสปะถามคําถาม
พระอุ บ าลี แ ละพระอานนท ต ามลํ า ดั บ การเรี ย บเรี ย งพระวิ นั ย และพระสู ต รในพระไตรป ฎ ก๕๐
ซึ่งเริ่มจากผูแสดงธรรม สถานที่แสดงธรรม สาระของพระธรรมที่แสดง พระอานนทตอบ
คํา ถามพระมหากั สสปะตามลํา ดับนิก าย เริ่มตน ดว ยพรหมชาลสูตรซึ่ง เปน พระสูตรแรกของ
ทีฆนิกาย แตการที่บางพระสูตรในพระไตรปฎกบาลีระบุชวงเวลาหลังพุทธกาลก็ดี๕๑ ความไม

๔๘
๔๙

∗

ขุ.เถร. ๒๖/๓๙๗/๔๐๖.
เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน

ดูรายละเอียดของสาวกภาษิตทั้งหมดในภาคผนวก ๑
วิ.จู. ๗/๖๑๘-๖๑๙/๓๘๓-๓๘๔.
๕๑
Etienne Lamotte, History of Indian Buddhism, p. 129.
๕๐

๒๕
ลงรอยกันของนิทานและเนื้อหาในพระสูตรของพระไตรปฎกฉบับตางๆก็ดี๕๒ แสดงใหเห็นวา
แตละสํานักอาจเรียบเรียงพระสูตรฝายตนเอง จึงไมสามารถศึกษาและสรุปไดแนชัดวาการ
เรียบเรียงพระสูตรเกิดขึ้นในสมัยใด พระสูตรฝายใดเกาแกกวา แตพอจะกลาวไดวาเนื้อหาใน
พระสูตรเปนคําสอนที่สํานักตางๆสืบทอดรวมกัน โดยที่เนื้อหาบางสวนอาจเพิ่มเติมขึ้นมา๕๓
๒. สาวกภาษิตที่มีลักษณะเปนคัมภีร
สาวกภาษิตในกลุมนี้มีลักษณะเปนงานรวบรวมหรือเรียบเรียงขึ้นเปนคัมภีรโดยเฉพาะ
มีเนื้อหาเปนเอกเทศ คัมภีรที่มีขอความยืนยันวาเปนสาวกภาษิต ไดแก คัมภีรปริวาร ในพระวินัยปฎก คัมภีรเปตวัตถุ วิมานวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา มหานิทเทส จูฬนิทเทส ปฏิสัมภิทามรรค
รวม ๗ คัมภีร ในขุททกนิกายในพระสุตตันตปฎก และ คัมภีรกถาวัตถุ ในพระอภิธรรมปฎก
คัมภีรปริวาร เปนคัมภีรลําดับทายสุดของพระวินัยปฎก ขอความในตอนทายของคัมภีร
ระบุชัดวาเปนผลงานของพระวินยั ธรรูปหนึง่ ในลังกา ซึง่ ไดศึกษาแนวทางของบุรพาจารยเรียบเรียง
ขึ้นเพื่อใหสามารถศึกษาพระวินัยไดสะดวก๕๔
เปตวัตถุ – วิมานวัตถุ เปนการสนทนาโตตอบระหวางพระสาวก กับอมนุษย ๒ กลุม
ไดแก เปรต และเทวดา เกีย่ วกับผลวิบากและกรรมทีท่ าํ ใหเกิดสภาพดังที่เห็น พระสาวกที่สนทนา
กับเปรตและเทวดาสวนใหญคือพระโมคคัลลานะ จึงมักกลาวโดยรวมวางานนิพนธ ๒ เรื่องนี้เปน
ผลงานของพระโมคคัลลานะ∗
เถรคาถา – เถรีคาถา เปนขอคิด คําสอน หรือประสบการณของพระเถระ ๒๖๔ รูป และ
พระเถรี ๗๑ รูป๕๕ เรียบเรียงเปนคําประพันธ จัดเปนเรื่องตามชื่อของพระเถระหรือพระเถรีผูแสดง

๕๒

Ibid, pp.157-158.
Ibid, p. 156.
๕๔
วิ.ป. ๘/๑๓๖๖/๕๕๒.
∗
ทั้งๆที่บางสวนในคัมภีรวิมานวัตถุ-เปตวัตถุเปนผลงานของพระพุทธเจาและพระสาวกบางรูป แต
พระมหาสุชญา โรจนาโณ ผูทําวิจัยเรื่องการศึกษาบทบาทของพระมหาโมคคัลลานเถระในการเผยแผพระ
พระพุทธศาสนา แสดงวาคัมภีรวิมานวัตถุและเปตวัตถุเปนสวนหนึ่งของผลงานของพระโมคคัลลานะ ผูวิจัยถือ
ตามพระมหาสุชญาเพราะเห็นวางานนิพนธสวนใหญในคัมภีรเปนผลงานของพระโมคคัลลานะ
๕๕
สุภาพรรณ ณ บางชาง, วรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, หนา ๑๑๕-๑๑๖.
๕๓

๒๖
และจัดกลุมเปนนิบาตตามจํานวนของคาถา
นิบาตที่มีจํานวนคาถามาก

เรียงลําดับจากนิบาตที่มีจํานวนคาถานอยจนถึง

มหานิทเทส จูฬนิทเทส เปนคําอธิบายพระสูตรทีป่ ระพันธเปนคาถาบางวรรคในสุตตนิบาต คัมภีรม หานิทเทสอธิบายพระสูตรในอัฏฐกวรรค สวนคัมภีรจฬู นิทเทสอธิบายปารายนวรรค
และขัคควิสาณสูตร คัมภีรชั้นอรรถกถากลาววาทั้งสองเรื่องเปนผลงานของพระสารีบุตร
ปฏิสัมภิทามรรค อธิบายธรรมหัวขอตางๆทีจ่ ําเปนสําหรับการศึกษาปฏิบัติตามคําสอน
ของพระพุทธเจา โดยยกพระสูตรที่พระพุทธเจาทรงแสดงหรือขอความอื่นๆมาขยายความอยาง
ละเอียด คัมภีรชั้นอรรถกถากลาววาเปนผลงานของพระสารีบุตร
กถาวัตถุ เปนคัมภีรที่มีเนือ้ หาวิจารณและอธิบายความคิดเห็นของพระพุทธศาสนาสํานัก
อื่นในเวลานั้นวาถูกตองหรือไม และที่ถูกตองนัน้ ควรพิจารณาอยางไร๕๖ คาถาทายคัมภีรระบุวา
เปนคัมภีรที่แตงขึ้นเพื่อขมพระพุทธศาสนาสํานักอื่นทีม่ ีความเห็นไมถูกตอง ซึง่ เห็นไดชัดวานาจะ
เปนสมัยหลังพุทธกาล อรรถกถาของคัมภีรกถาวัตถุระบุชัดวาพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเปนผู
เรียบเรียงในชวงการสังคายนาครั้งที่ ๓๕๗
จะเห็นไดวาภาษิตในพระไตรปฎกบาลีหลายเรื่องสามารถบอกทีม่ าหรือเปรียบเทียบที่มา
ที่ไปได เชน คัมภีรปริวารเปนคัมภีรที่เรียบเรียงขึ้นเมื่อพระพุทธศาสนาเขาไปในลังกาแลว คัมภีร
กถาวัตถุเกิดขึน้ เมื่อเกิดความขัดแยงเกี่ยวกับคําสอนในพระพุทธศาสนาสํานักตางๆ ซึ่งแสดงให
เห็นวาเปนผลงานที่เกิดขึ้นในสมัยหลังพุทธกาล แตคมั ภีรมหานิทเทสจูฬนิทเทสและปฏิสัมภิทามรรคมีประวัติคลุมเครือ ทั้งๆ ที่คัมภีรทั้งสองมีลักษณะที่เห็นไดชัดวาเปนงานชั้นหลัง แต
หลักฐานชัน้ อรรถกถากลับอางวาเปนผลงานของพระสารีบุตรในพุทธกาล ดังนัน้ สาเหตุที่อางวา
พระสารีบุตรเรียบเรียงงานเหลานี้จึงเปนประเด็นหนึ่งทีน่ า สนใจ
๒.๒.๑.๒ ประเภทของสาวกภาษิต
พุทธภาษิตเปนคําสอนที่พระพุทธเจาทรงแสดงแกผูฟงซึ่งก็คือพระสาวกทั้งมนุษยและ
อมนุษย ในโอกาสและสถานการณหลากหลาย สาวกภาษิตก็เชนเดียวกัน คือเปนคําสอนของ
พระสาวก ภาษิตแตละเรื่องจึงมีวิธีการหลากหลายขึ้นอยูกับพระสาวกและสถานการณแวดลอม
๕๖

เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๙๐.
๕๗
อภิธมฺมฏกถา ปฺจปกรณวณฺณนา, หนา ๑๖๗.

๒๗
เชน มุงที่จะแสดงธรรมปราบทิฏฐิแกผูที่ไมเลื่อมใสหรือยึดมั่นในความคิดความเชื่อของตน มุงที่
จะตอบปญหาที่สงสัย เปนตน นอกจากนี้ยังมีคัมภีรซึ่งเรียบเรียงขึ้นดวยวัตถุประสงคแตกตาง
กัน เชน คัมภีรปริวารเรียบเรียงขึ้นเพื่อสรุปความรูในพระวินัยปฎก คัมภีรกถาวัตถุเพื่อวิจารณ
และชี้แจงความเห็นที่ถูกตอง คัมภีรนิทเทสเพื่ออธิบายคาถาบางวรรคในสุตตนิบาต คัมภีร
ปฏิสัมภิทามรรคเพื่ออธิบายธรรมเรื่องตางๆ เปนตน ผูวิจัยไดจําแนกสาวกภาษิตทั้ง ๒ รูปแบบ
ในพระไตรปฎก เปน ๕ ประเภทตามเนื้อหา ดังนี้
๑. แสดงธรรม
งานแสดงธรรมคืองานที่แสดงคําสอนของพระพุทธเจา การแสดงธรรมมิไดทําใหเกิด
ความเขาใจเพียงอยางเดียวแตหมายถึงการโนมนาวใหผูฟงเห็นวาสิ่งที่ผูฟงยึดถืออยูไมถูกตอง
ใหผูฟงเขาใจคําสอนที่เสนอ เชื่อถือและรับคําสอนนั้นไปปฏิบัติ พระพุทธเจาทรงมุงหวังใหพระ
สาวกที่บรรลุธ รรมแลวชวยพระองค เผยแผ คํา สอนตั้ง แตทรงประกาศพระศาสนาเปนครั้ง แรก
ทรงสนับสนุนใหพระสาวกเผยแผคําสอนของพระองคใหกวางขวางที่สุด๕๘ พระสาวกเปนตัวแทน
ของพระพุ ท ธเจ า แสดงธรรมแก ภิก ษุ ภิ ก ษุณีแ ทนพระองค ∗ รวมถึ ง คฤหัสถ ในพระวินั ย ปฎ ก
พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหภิกษุบวชใหมมีพระอุปชฌาย อาจารย๕๙ สาวกภาษิตที่พระภิกษุ
สาวกแสดงแกพุทธบริษัทในพระไตรปฎกเกิดขึ้นโดยนัยที่กลาวนี้
เนื่องจากการแสดงธรรมมีจุดประสงคหลักคือโนมนาวผูฟงใหเห็นดวยหรือคลอยตาม
จึงเปนการแสดงออกทางภาษาอยางหนึ่งซึ่งแสดงบุคลิกลักษณะของผูแสดงธรรมไดมากที่สุด
ความสนใจหรือทาทีตอสิ่งแวดลอม วิธีการนําเสนอ ตลอดจนถอยคําสํานวนยอมปรากฏออกมา
ในถอยคําที่แสดงนั้น ในพระไตรปฎก พระพุทธเจาทรงสรรเสริญความสามารถพระสารีบุตรวา
เป น ทู ต ของพระองค๖๐ ซึ่ ง หมายความว า พระสารี บุ ต รสามารถถ า ยทอดธรรมได ต รงกั บ พระ
ประสงค ทรงวิ จารณ ก ารแสดงธรรมของพระนัน ทกะซึ่ง ยาวเกิน ไป๖๑ จึง อาจกลา วไดว า

๕๘

วิ.ม. ๔/๓๒/๓๙.
ในพระไตรปฎก พระพุทธเจาทรงให พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะแสดงธรรมแกพระภิกษุสงฆ
แทนพระองคซึ่งทรงประทับสีหไสยาสน ทรงใหภิกษุณีรับโอวาทจากภิกษุทุกกึ่งเดือน
๕๙
วิ.ม. ๔/๘๘/๑๐๗, วิ.ม. ๔/๙๒/๑๑๒.
๖๐
องฺ.อฏก. ๒๓/๑๐๖/๑๙๙.
๖๑
องฺ.สตฺตก. ๒๓/๒๐๘/๓๗๑.
∗

๒๘
สํานวนแสดงธรรมของพระสาวกแตละทานสะทอนความสนใจ วิธีการ สํานวนภาษาซึ่งขึ้นอยูกับ
ความสามารถ ประสบการณการศึกษาและการสอนของทาน
๒. อธิบายธรรม
ผูวิจัยจําแนกงานอธิบายธรรมเปนกลุมหนึ่งออกจากงานแสดงธรรม ตามแนวคิดนี้ งาน
อธิบายธรรมเปนงานที่มุงทําความเขาใจพุทธภาษิตที่มีอยูซึ่งพระพุทธเจาไดทรงแสดงไวโดยยอ
ไมใชการอธิบายใหผูฟงเขาใจซึ่งเปนสวนหนึ่งของการแสดงธรรม งานอธิบายธรรมมีทั้งที่เปน
พระสูตรและคัมภีร เชน เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร อธิบายสิ่งที่ควรเสพและไมควรเสพซึ่งพระพุทธเจา
ทรงแสดงไว ๖ อยาง คัมภีรนิทเทส อธิบายอัฏฐกวรรคและปารายนวรรคในคัมภีรสุตตนิบาต
ตามหลักฐานในพระสูตรที่พระพุทธเจาทรงแสดง พระพุทธเจาทรงแสดงแกผูฟงอยาง
เหมาะสม ∗ หากผู ฟ ง มี คํ า ถามหรื อ ขอให ท รงอธิ บ ายเพิ่ ม ก็ ท รงอธิ บ ายให ผู ฟ ง เข า ใจทั น ที
หลักฐานชั้นอรรถกถาใหคําอธิบายวาเปนเพราะทรงมีอาสยานุสยญาณซึ่งเปนพระญาณรูอัธยาศัย
ที่ผูฟงสะสมมาในอดีต๖๒ จึงทรงแสดงธรรมไดเหมาะสมและเกิดผลแกผูฟงทุกครั้ง ภายหลัง
พุทธภาษิตเหลานี้ไดมีการรวบรวมทรงจําเปนพระสูตรหรือคาถาสําหรับพุทธบริษัทใชศึกษาตั้งแต
ในสมัยพุทธกาล พุทธบริษัทบางคนอาจไมเขาใจพุทธภาษิตเหลานี้อยางแจมแจงนัก ∗∗ เพราะ
ไมอยูในบริบทการสนทนาและอาจเปน คํา สอนที่ไมเหมาะแก จริตของผูศึกษา จึงจําเปน ตอง
อาราธนาใหพระเถระบางรูปที่มีปญญาซึ่งพระพุทธเจาทรงยกยองใหชวยอธิบาย พระเถระที่มี
งานอธิบายธรรมมี ๓ รูป ไดแก พระสารีบุตร พระมหากัจจานะ และพระอานนท

∗

อรรถกถาอธิบายวา เวนแตทรงตองการแสดงความสามารถของพระสาวกบางรูปใหปรากฏ เชน ใน
มธุปณฑิกสูตร พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมแตโดยยอ เพื่อแสดงความสามารถของพระมหากัจจานะดานการ
ขยายความใหพิสดาร ภิกษุที่ไมเขาใจก็ไดพากันไปหาพระกัจจานะเพื่อขอใหทานอธิบายสมดังพระประสงค
(ปปญจสูทนี ปโม ภาโค, หนา ๑๖๘.)
๖๒
ธมฺมปทฏกถา ทุติโย ภาโค, หนา ๔๒๘.
∗∗
บุคคลที่เขาใจธรรมมี ๔ จําพวก ไดแก ๑. อุคฆฏิตัญู ผูอาจรูธรรมแตพอทานยกหัวขอขึ้นแสดง
๒. วิปจิตัญู ผูอาจรูธรรมตอเมื่อทานอธิบายความแหงหัวขอนั้น ๓. เนยยะ ผูพอแนะนําได ๔. ปทปรมะ ผูที่มี
ปญญาทึบ ไมเขาใจไมวาจะแนะนําอยางไร (องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๓๓/๑๘๓)

๒๙
๓. การถามตอบธรรม
ในพระไตรปฎกมีพระสูตรจํานวนมากมีลักษณะถามตอบ ผูถามมีทงั้ พุทธบริษทั
และ
นักบวชนอกศาสนา สวนผูต อบอาจเปนพระพุทธเจาหรือพระสาวกโดยเฉพาะผูเปนเอตทัคคะดาน
ปญญาหรือการแสดงธรรม เชน พระสารีบุตร พระธรรมทินนาเถรี เปนตน นอกจากนีย้ ังมี
สาวกภาษิตกลุมหนึง่ เปนการสนทนาถามตอบระหวางพระสาวกบางทานที่มีอทิ ธิฤทธิ์กับอมนุษยที่
มีกายละเอียดซึ่งมนุษยทั่วไปมองไมเห็น
พระสาวกเหลานี้มีอทิ ธิฤทธิ์สามารถมองเห็นอมนุษย
เหลานั้น
ไดพรรณนาสภาพทีท่ านไดเห็นและซักถามความเปนมาหรือเหตุทที่ าํ ใหอมนุษยนั้นมี
สภาพเชนนัน้
การถามและการตอบทําใหเกิดการเลา อธิบายขยายความ หรือตีความใหปญหาหรือ
หัวขอธรรมนัน้ มีความชัดเจนแจมแจง๖๓ ปญหาที่มีการถามตอบเปนประเด็นทีน่ าสนใจเพราะเปน
คําสอนของพระพุทธเจาที่เขาใจผิดไดงาย เชน เรื่องการเกิด เรื่องกรรมและผลของกรรม เรือ่ ง
การบรรลุอรหัตผล พระอรหันต บางครั้งเปนเรื่องทีผ่ ูฟงไมรูหรือไมเคยเห็นมากอน เชน รูปราง
หนาตาของเปรต เทวดา ทีอ่ ยูของเทวดา การสนทนาถามตอบจึงเปนวิธหี นึ่งที่ใชสื่อความทาง
ศาสนาปรัชญาไดดี
๔. สนทนาธรรมระหวางสาวก
ในพระไตรปฎก มีพระสูตรจํานวนมากเปนการสนทนาธรรมระหวางพระสาวก เนื้อหา
ของพระสูตรนําเสนอหลักธรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การสนทนาเปนการถามตอบ หรืออภิปราย
เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งชวยใหเขาใจขอธรรมไดกวางขวางขึ้น พระพุทธเจาทรงสนับสนุนให
สาวกของพระองคสนทนาธรรม๖๔ มีพระสูตรหลายเรื่องแสดงการสนทนาโตตอบระหวางพระ
สาวกที่มีความสามารถทั้ง ๒ รูป คําถามคําตอบที่สนทนากันมีความหมายลึกซึ้ง แสดงถึง
สติปญญาของผูสนทนา การสนทนาเชนนี้เรียกวา เวทัลละ เปนองคหนึ่งในนวังคสัตถุศาสน∗
เวทัลละแตกตางจากเวยยากรณ ซึ่งเปนการสนทนาแบบถามตอบธรรมดา ตรงที่ เวทัลละเปนการ

๖๓

พิสิทธิ์ กอบบุญ, “ปุจฉาวิสัชชนา: กลวิธีทางวรรณศิลปในวรรณคดีไทย”, หนา ๑๐-๑๑.
๖๔
ม.มู. ๑๒/๓๑๓/๓๑๒.
∗
คําสอนของพระพุทธเจา ๙ องค: สุตตะ คาถา เคยยะ เวยยากรณ อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภุตธรรม และเวทัลละ ดูรายละเอียดใน สุภาพรรณ ณ บางชาง, วรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, หนา๑๒-๒๗.

๓๐
สนทนาธรรมที่มีการถามตอบตอเนื่องกัน๖๕ จากเรื่องหนึ่งโยงไปอีกเรื่องหนึ่ง หรือเรื่องเดียวกันแต
ตอบเปนหลายนัย มุงวิเคราะหแจกแจงความหมายหรือสภาวธรรม๖๖ จนกระทั่งประเด็นนั้น
ชัดเจนแจมแจง เชน จูฬเวทัลลสูตร เปนการสนทนาธรรมระหวางพระธรรมทินนาเถรี และ
จิตตคหบดี มหาเวทัลลสูตร เปนการสนทนาธรรมระหวางพระสารีบุตร และพระมหาโกฏฐิตะ
เปนตน งานกลุมสนทนาธรรมนี้นาสังเกตวาเปนการสนทนาระหวางพระสาวกที่มีปญญาทั้ง ๒
ฝาย เชน พระสารีบุตร พระมหาโกฏฐิตะ ซึ่งเปนเอตทัคคะดานปญญาและปฏิสัมภิทา สวนทั้ง
พระธรรมทินนาเถรีและจิตตคหบดีเปนเอตทัคคะดานธรรมกถึก∗
๕. เลาประวัตคิ วามเปนมาหรือประสบการณของตนเอง
งานนิพนธบางเรื่องแสดงความเปนมาและประสบการณของพระสาวกที่ไดถายทอดแก
ผูฟงเปนภาษิตที่ใหขอคิดแกคนรุนหลัง สาวกหลายทานไดหยิบยกประสบการณ ความรูสึก
นึกคิดในการแสดงธรรมแกศิษยของตนเพื่อเปนขอคิดเตือนใจ คัมภีรที่รวบรวมสาวกภาษิต
กลุมนี้โดยเฉพาะ คือ เถรคาถา เถรีคาถา นอกจากนี้ มีพระสูตรบางเรื่องที่บันทึกเหตุการณใน
สมัยนั้น เชน ภิกขุนูปสสยสูตร แสดงการสนทนาระหวางพระมหากัสสปะและพระอานนทซึ่ง
แสดงอัธยาศัยของพระมหากัสสปะ๖๗ พระสูตรที่มีเนื้อหาเปนสีหนาทบันทึกความกลาหาญ ความ
มั่นใจของพระภิกษุผูเปลงสีหนาท
จะเห็ น ได ว า สาวกภาษิ ต มี เ นื้ อ หาหลากหลาย ช ว ยให ผู ศึ ก ษาเข า ใจคํ า สอนของ
พระพุทธเจาในแงมุมตางๆ และเปนบันทึกเหตุการณสําคัญในสมัยพุทธกาล สาวกภาษิตเปนสวน
เติมเต็มที่ทําใหภาพและคําสอนของพระพุทธเจาในจินตนาการของคนรุนหลังชัดเจนขึ้นเพราะภาพ
ที่บรรยายในพระสูตรคือเหตุการณในสมัยพุทธกาล งานนิพนธของพระสารีบุตรมีรูปแบบทั้งพระ
สูตรและคัมภีร และมีหลากหลายประเภท นอกจากจะทําใหชาวพุทธรุนหลังไดเขาใจคําสอนของ
พระพุท ธเจ า ตามแนวทางของพระสารีบุตร ยั ง ทํ า ใหรู จัก เหตุ ก ารณที่เ กิด ขึ้ น กั บ พระสารีบุต ร
บุคลิกและอัธยาศัยของพระสารีบุตรอีกดวย

๖๕

สุมงฺคลวิลาสินี ปโม ภาโค, หนา ๓๘.
๖๖
สุภาพรรณ ณ บางชาง, วรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, หนา ๒๕.
∗
ธรรมกถึก ในภาษาไทยมาจาก ธมฺมกถิก ในภาษาบาลี แปลวา ผูแสดงธรรมหรือผูบรรยายธรรม
๖๗
สํ.นิ.๑๖/๕๑๒/๒๕๓.

๓๑
๒.๒.๒ งานสาวกภาษิตในพระไตรปฎก
ในหัวขอนี้
ผูวิจยั ศึกษาลักษณะเฉพาะของสาวกภาษิตที่สะทอนบุคลิกของพระสาวก
ผูแสดงและเปรียบเทียบกับความสามารถของพระสาวกซึ่งเปนที่รูจัก
โดยเนนที่งานพระสูตร
กลุมแสดงธรรมและอธิบายธรรมที่แสดงแกพระภิกษุสงฆ ซึง่ ระบุชื่อเจาของงานและมีทิศทางการ
แสดงธรรมชัดเจน เพราะแสดงลักษณะเฉพาะของพระสาวกทัง้ การเลือกประเด็น วิธกี าร และ
เนื้อหาทีจ่ ะแสดง∗
พระสาวกที่มผี ลงานแสดงธรรมปรากฏในพระไตรปฎกมีจํานวนไมมากนัก พระสาวกทีม่ ี
ผลงานแสดงธรรมหรืออธิบายธรรมมากกวา ๒ เรื่องเปนพระภิกษุซงึ่ เพียง ๕ รูป ลําดับตามจํานวน
ผลงานไดแก พระสารีบุตร ๓๗ เรื่อง พระอานนท ๑๓ เรื่อง พระมหากัจจานะ ๑๐ เรือ่ ง
พระโมคคัลลานะ ๖ เรื่อง และพระมหาจุนทะ ๓ เรื่อง∗∗ สวนที่เหลืออีก ๙ ทาน มีผลงานเพียง
เรื่องเดียว คือ พระนันทกะ, พระอนุรุทธ, พระเขมกะ, พระอุทายี, พระอุตตระ, พระพักกุละ,
พระมหากัสสปะ, พระนารทะ, พระมหาโกฏฐิตะ ลําดับตอไปจะไดอภิปรายลักษณะผลงานของ
พระเถระ ๕ รูปที่ผูวิจยั กลาวถึงขางตน
๒.๒.๒.๑ งานของพระสารีบตุ ร
พระสารีบุตรเปนพระอัครสาวกของพระพุทธเจา๖๘ พระพุทธเจาทรงยกยองพระสารีบุตร
เปนเอตทัคคะดานปญญา๖๙ ในพระไตรปฎกมีผลงานแสดงธรรมของพระสารีบุตรมากถึง ๓๓
เรื่อง อธิบายธรรม ๘ เรื่อง พระพุทธเจาทรงยกยองพระสารีบุตรเปนผูชวยเหลือพระองคเผยแผ
พระพุทธศาสนา ทําใหพระพุทธศาสนาเปนปกแผน๗๐ ในพระไตรปฎก พระสารีบุตรเปนพระ
เถระที่มชี ื่อเสียงมาก เปนอุปชฌายอาจารยของภิกษุและสามเณร มีนกั บวชทั้งในและนอก
พระพุทธศาสนาสนทนาธรรมกับทานเปนจํานวนมาก
∗

ผูวิจัยประยุกตหลักการศึกษาสาวกภาษิตจากทฤษฎีการศึกษาลักษณะการพูดและการแสดงออก
ของบุคคล(ways of speaking and acting) ซึ่งแสดงไวใน Deborah Schiffrin, In other words: variation in
reference and narrative, p.11.
∗∗
ผูวิจัยไมรวมพระสูตรในวังคีสสังยุตต สคาถวรรค เพราะไมใชพระสูตรแสดงธรรม แตมีลักษณะ
คลายอุทาน
๖๘
ที.ม. ๑๐/๖/๕.
๖๙
องฺ.เอกก. ๒๐/๑๔๖/๓๑.
๗๐
ม.มู. ๑๒/๖๐๙/๕๕๔.

๓๒
พระสารีบุตรเห็นวาการหลุดพนดวยปญญาเปนทางพนทุกขที่ดีที่สุด๗๑ ภาษิตของทานจึง
เนนปญญาและสัมมาทิฏฐิ เนนการสอนธรรมตามแนวปญญา๗๒ นอกจากนี้ การนําเสนอของ
พระสารีบุตรมีรูปแบบแตกตางจากพระพุทธเจาและพระสาวกรูปอืน่ เชน แสดงการจัดหมวดหมู
พระธรรมวินัยแบบตางๆ อธิบายสัมมาทิฏฐิในแบบของทาน งานแสดงธรรมทุกเรื่องมีการวาง
โครงสรางของธรรมที่จะแสดงหรืออธิบายเปนระเบียบแบบแผน และตั้งประเด็นทุกครั้งที่เริ่มหัวขอ
ใหม รูปลักษณใหมๆที่ปรากฏแสดงใหเห็นวาพระสารีบุตรใชปญญาสรางสรรคงานที่เอื้อประโยชน
ในการเผยแผและสืบทอดคําสอนของพระพุทธเจา
๒.๒.๒.๒ พระอานนท
พระพุทธเจาทรงยกยองพระอานนทเปนผูเลิศ ๕ ประการ ไดแก เปนผูสดับตรับฟงมาก มี
สติ ดี มี ค วามจํา ดี มีค วามเพียร และเป น พุท ธอุปฏ ฐาก๗๓ มีผลงานแสดงธรรม ๑๐ เรื่ อง
อธิบายธรรม ๓ เรื่อง ผลงานของพระอานนทมีทั้งในชวงกอนและหลังพุทธปรินิพพาน ในชวงกอน
พุทธปรินิพพาน พระอานนทยังเปนโสดาบัน พระอานนทบรรลุอรหัตผลหลังจากพระพุทธเจา
ปรินิพพาน กอนการสังคายนาครั้งที่ ๑ ดังนั้นงานในชวงหลังพุทธปรินิพพานจึงแสดงความลุม ลึก
และมั่นใจในธรรมที่ทานแสดงมากกวาชวงที่ทานยังเปนพระโสดาบัน ถึงกระนั้น พระพุทธเจาก็
ทรงยกย อ งความรู ค วามสามารถของพระอานนท แ ม ว า ท า นจะเป น เพี ย งพระโสดาบั น๗๔
พระอานนทสามารถทําใหพุทธบริษัทยินดีในการฟงธรรม ตั้งแตที่ไดพบเห็นทาน ไดฟงธรรมจาก
ทาน เมื่อพระอานนทแสดงอยูก็ทําใหผูฟงอยากฟงตอไป และเมื่อทานหยุดพักก็ทําใหผูฟงมีจิต
ยินดี๗๕
ความใกลชิดกับพระพุทธเจาอาจเปนโอกาสที่ทําใหพระอานนทเปนผูสดับตรับฟงมาก
พระอานนทไดรับพรกอนรับหนาที่เปนพุทธอุปฏฐากใหเขาเฝาเพื่อฟงธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดง
ในที่ตางๆ และสามารถกราบทูลถามขอสงสัยไดตลอดเวลา จึงมีโอกาสไดเรียนพุทธพจนจาก
พระพุทธเจาอยูเสมอ พระอานนทเปนผูที่เลิศทั้งในดานสติและความทรงจํา จึงสามารถทรงจํา

๗๑

องฺ.ติก. ๒๐/๔๖๐/๑๔๘.
สุภาพรรณ ณ บางชาง, วรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, หนา ๑๗๗.
๗๓
องฺ.เอกก. ๒๐/๑๔๙/๓๒.
๗๔
องฺ.ติก. ๒๐/๕๑๘/๒๘๙.
๗๕
องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๒๙/๑๗๘.
๗๒

๓๓
พุทธวจนะไดทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ๗๖ เมื่อมีผูสงสัยมาถามธรรมพระอานนท พระอานนท
ก็จะแสดงธรรมตามแนวทางที่พระพุทธเจาทรงแสดงซึ่งทานทรงจําได ภาษิตของพระอานนทใน
พระไตรปฎก เห็นไดชัดวาพระอานนทแสดงธรรมตามที่พระพุทธเจาทรงแสดงหรือตามที่พระสาวก
รูปอื่นไดแสดงไว เชน พระอานนทยกภาษิตที่พระพุทธเจาทรงแสดงแกภิกษุกัจจานะโคตรมา
แสดงแกพระฉันนะซึ่งมาขอใหพระอานนทแสดงธรรม๗๗ อธิบายภาษิตยอในอานันทภัทเทกรัตตสูตรแกภิกษุสงฆซึ่งพระพุทธเจาทรงอธิบายไวในลักษณะเดียวกัน๗๘ แสดงธรรมแกภิกษุสงฆตามที่
ไดฟงจากพระปุณณมันตานีบุตร๗๙ เปนตน
๒.๒.๒.๓ พระมหากัจจานะ
พระมหากัจจานะเปนพระเถระที่มีปญญามากรูปหนึ่ง
พระพุทธเจาทรงยกยองพระ
มหากัจจานะเปนเลิศดานการอธิบายธรรมที่แสดงโดยยอใหพิสดาร มีผลงานกลุม แสดงธรรม ๓
เรื่อง อธิบายธรรม ๗ เรื่อง หลักฐานชัน้ อรรถกถาแสดงไววาเดิมพระมหากัจจานะเปนพราหมณ
ปุโรหิตในราชสํานักของพระเจาจัณฑปชโชติ ซึ่งทรงมอบหมายใหทา นอาราธนาพระพุทธเจาเสด็จ
มายังแควนอวันตีของพระองค
พระมหากัจจานะไดขออนุญาตอุปสมบทจากพระราชาไวกอน
เดินทางมาเฝาพระพุทธเจา
เมื่อเขาเฝาพระพุทธเจาก็ไดอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ศึกษา
และปฏิบัติธรรมจนบรรลุอรหัตผลพรอมดวยอภิญญา ๖ และแตกฉานในปฏิสัมภิทา ๔
พระ
มหากัจจานะไดรับความไววางพระทัยเปนตัวแทนของพระพุทธเจาไปประกาศพระศาสนาใน
แควนอวันตี ๘๐
ผลงานอธิบายธรรม ๗ เรื่องซึ่งเปนจํานวนมากที่สุด แสดงใหเห็นความสามารถทางดาน
การอธิบายขยายความเปนอยางดี ในพระไตรปฎก พุทธบริษัทมักจะนึกถึงพระมหากัจจานะ
ทุกครั้งเมื่อไมเขาใจพุทธภาษิตและอาราธนาใหทา นอธิบาย๘๑ อยางไรก็ตาม นาสังเกตวาแม
พระมหากัจจานะจะเชี่ยวชาญดานการขยายความโดยตรง
แตทานก็มกั จะปฏิเสธในตอนแรก
โดยเฉพาะเมือ่ ทานและภิกษุที่มาขออยูในอารามเดียวกับพระพุทธเจา และแนะนําใหภิกษุเขาเฝา

๗๖

ขุ.เถร. ๒๖/๓๙๗/๔๐๖.
สํ.ข. ๑๗/๒๓๑/๑๖๒.
๗๘
ม.อุ. ๑๔/๕๓๗/๓๕๒.
๗๙
สํ.ข. ๑๗/๑๙๓/๑๒๘.
๘๐
ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณฺณนา, หนา ๒๓๒-๒๓๕.
๘๑
ม.มู. ๑๒/๒๔๖/๒๒๒, ม.อุ. ๑๔/๕๕๒/๓๖๐.
๗๗

๓๔
พระพุทธเจาเพื่อกราบทูลถามเนื้อความแทน๘๒ แตสุดทายทานก็ไดอธิบายจนสมบูรณ และได
รับคํารับรองจากพระพุทธเจา
เนื้อหาของงานกลุมแสดงธรรมแสดงใหเห็นวาพระมหากัจจานะ
สามารถเปนตัวแทนของพระพุทธเจาตอบปญหาตางๆทีค่ นในสมัยนัน้ สงสัย เชน เรื่องความสูงต่าํ
ของคนในแตละวรรณะ ความขัดแยงของคนในวรรณะตางๆ พระมหากัจจานะสามารถยก
พุทธพจนที่ไดศึกษาชี้แจงแกภิกษุสงฆ หรือ ฆราวาสที่สงสัยได
๒.๒.๒.๔ พระโมคคัลลานะ
พระพุทธเจาทรง
พระโมคคัลลานะเปนพระอัครสาวกอีกรูปหนึ่งของพระพุทธเจา๘๓
มีผลงานที่เปนการแสดงธรรม ๖ เรื่อง พระ
สรรเสริญพระโมคคัลลานะเปนผูเลิศดานมีฤทธิ๘๔
์
โมคคัลลานะเปนพระสาวกรูปหนึง่ ทีม่ ีปญญามาก เปนบุคคลประเภทอุคฆฏิตัญู คือ สามารถ
เขาใจธรรมแมเพียงยกหัวขอขึ้นแสดงเชนเดียวกับพระสารีบุตร๘๕ เปนพระอัครสาวกที่ชวยเผยแผ
คําสอนและเปนอุปชฌายอาจารยสั่งสอนภิกษุ
พระพุทธเจาทรงสรรเสริญพระโมคคัลลานะวา
เปนผูที่สอนพระอริยบุคคลชั้นลางใหบรรลุเปนพระอริยบุคคลชั้นสูงยิง่ ขึ้นไป๘๖
ภาษิตของพระโมคคัลลานะเกี่ยวของกับความเปนเลิศดานมีอิทธิฤทธิ์ การทําสมาธิใน
ระดับฌานสมาบัติ ปญหาเกี่ยวกับรูปฌานและอรูปฌาน๘๗ การละนิวรณซึ่งเปนอุปสรรคของ
การเจริญฌาน๘๘ พระโมคคัลลานะเปนพระสมณทูตที่สําคัญในเทวโลกและยมโลก๘๙ อิทธิฤทธิ์
ที่พระโมคคัลลานะมีทําใหทานสามารถเห็นหรือติดตอพูดคุยกับสัตวโลกในภพภูมิอื่น มีพระสูตร
หลายเรื่องแสดงการการสนทนาของทานกับเทวดาและเปรต นอกจากนี้ พระโมคคัลลานะยังได
ใชอิทธิฤทธิ์ปราบทิฏฐิของผูที่ดื้อดึงโดยไดรับพุทธานุญาต๙๐
๘๒

ม.มู. ๑๒/๒๔๗/๒๒๔, ม.อุ. ๑๔/๕๕๔/๓๖๒.
ที.ม. ๑๐/๖/๕.
๘๔
องฺ.เอกก. ๒๐/๑๔๖/๓๑.
๘๕
พระมหาสุชญา โรจนญาโณ, “การศึกษาบทบาทของพระมหาโมคคัลลานเถระในการเผยแผพระ
พระพุทธศาสนา”, หนา๑๙.
๘๖
ม.อุ. ๑๔/๖๙/๔๕๐.
๘๗
สํ.สฬา. ๑๘/๕๑๕/๓๒๓.
๘๘
สํ.สฬา. ๑๘/๓๒๘/๒๒๙.
๘๙
พระมหาสุชญา โรจนาโณ, “การศึกษาบทบาทของพระมหาโมคคัลลานเถระในการเผยแผพระ
พระพุทธศาสนา”, หนา ๖๑.
๙๐
สํ.ม. ๑๙/๑๑๕๕/๓๔๖.
๘๓

๓๕
๒.๒.๒.๕ พระมหาจุนทะ
ตามที่ปรากฏในหลักฐานชัน้ อรรถกถา พระมหาจุนทะเปนที่รูจักในฐานะนองชายคนหนึ่ง
ของพระสารีบตุ ร๙๑ พระมหาจุนทะมีผลงานแสดงธรรม ๓ เรื่อง พระพุทธเจามิไดทรงยกยอง
พระมหาจุนทะเปนผูเลิศในดานใดดานหนึ่งเปนพิเศษ∗
แตก็ถือวาเปนผูหนึง่ ทีร่ ิเริ่ม และเห็น
ความสําคัญในการสืบทอดคําสอน๙๒ เมื่อเกิดเหตุวิวาทในหมูน ิครนถหลังจากนิครนถนาฏบุตร
มรณภาพ
พระมหาจุนทะซึง่ ยังเปนสามเณรไดเขาพบพระอานนทถงึ ๒ ครัง้ เพื่อขอเขาเฝา
พระพุทธเจา
ครั้งแรก พระพุทธเจาทรงแนะนําใหสงฆทาํ สังคายนา๙๓ สวนในครั้งที่ ๒
พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมสําคัญหลายเรื่องไดแก โพธิปกขิยธรรม ๓๗ มูลเหตุทที่ ําใหเกิดวิวาท
๖ ประการ อธิกรณ ๔ ประการ วิธีระงับอธิกรณ ๗ ประการ และทรงแสดงสาราณียธรรมอันเปน
ธรรมที่ทาํ ใหอยูรวมกันอยางเปนสุข๙๔ แสดงใหเห็นวา พระมหาจุนทะมีปญญา และไดรับการ
ยอมรับเชนเดียวกับพระเถระที่มีชื่อเสียงอืน่ ๆตั้งแตยังเปนสามเณร
พระมหาจุ น ทะนา จะเป น กํา ลัง สํ า คัญในการเผยแผ คํ า สอนในยุ ค หลัง ซึ่ง พระเถระที่ มี
ชื่อเสียงรูปอื่นปรินิพพานแลว คําสอนของพระมหาจุนทะทั้ง ๓ เรื่องมีเนื้อหาใกลเคียงกันคือ เปน
คําสอนแกภิกษุสงฆในแควนเจตี มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอวดอุตตริมนุสสธรรม
สาวกภาษิตของพระเถระทัง้ ๖ รูปที่แสดงขางตนพอจะสรุปในเบื้องตนไดวา ภาษิตของ
พระสาวกเกีย่ วของสัมพันธกับเนื้อหาที่สนใจ และความสามารถทีท่ า นไดรับยกยอง พระสาวกแต
ละทานมีแนวทางการสอนและเนื้อหาเปนของทานเอง เชน พระอานนทแสดงธรรมตามที่ไดฟง มา
จากพระพุทธเจาซึ่งแสดงความเปนเลิศดานสดับตรับฟงมากและความทรงจํา พระโมคคัลลานะ
มักจะแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องฌานสมาบัตซิ ึ่งแสดงความเปนเลิศดานฌานและอิทธิฤทธิ์ แตเมื่อ
เปรียบเทียบกับพระสารีบุตรซึ่งเปนเอตทัคคะดานปญญา และไดชื่อวาเปนโอรสพระจักรพรรดิและ
พระธรรมเสนาบดี ภาษิตที่มีอยูเปนจํานวนมากแสดงใหเห็นความสามารถดานปญญาของพระ
สารีบุตรที่ประสบความสําเร็จในการแสดงธรรม แตก็ไมสามารถใหความกระจางวา ความสามารถ
ดานปญญาในทีน่ ี้หมายถึงอะไร
พระสารีบุตรไดแสดงธรรมที่เกี่ยวของกับปญญาจํานวนมาก
๙๑

ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณฺณนา, หนา ๕๕๗.
∗
อาจเปนเพราะในสมัยที่พระพุทธเจายังมีพระชนมชีพ พระจุนทะเปนเพียงสามเณร
๙๒
พระไตรปฎกฉบับประชาชน, หนา ๕.
๙๓
ที.ปา. ๑๑/๙๕/๑๒๙.
๙๔
ม.อุ. ๑๔/๕๑/๔๙.

๓๖
หรือไม
ลักษณะของงานนิพนธแตกตางจากพระพุทธเจาและพระสาวกรูปอืน่ เพราะคุณสมบัติ
ดานปญญาหรือไม
การศึกษาผลงานของพระสารีบุตรจึงนาจะทําใหไดคําตอบในเรื่องปญญา
อันเปนจุดเดนที่สะทอนในงานนิพนธของพระสารีบุตรได
นอกจากนัน้ ผลการศึกษางานกลุม
ที่ ๑ ยังสามารถนํามาใชเปรียบเทียบงานกลุมที่ ๒ ซึง่ พระอรรถกถาจารยกลาววาเปนผลงานของ
พระสารีบุตรดวย

บทที่ ๓
งานกลุมที่ ๑ ของพระสารีบุตร

งานกลุมที่ ๑ เปนงานที่มนี ิทานระบุวาพระสารีบุตรเปนผูแสดง ไดแก พระสูตรในพระ
สุตตันตปฎก ๔ นิกายแรก คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย และ อังคุตตรนิกาย
รวมถึงพระสูตรที่เปนคาถาหรือคําประพันธในสุตตนิบาต ลักษณะและเนื้อหาของงานหลากหลาย
ขึ้นอยูกับสถานการณ จากการศึกษา งานกลุม ที่ ๑ มีทั้งหมด ๙๖ เรื่อง∗ ผูวจิ ยั จะศึกษางาน
นิพนธของพระสารีบุตรมี ๒ ประเด็น ไดแก เนื้อหาของงานนิพนธ และ ลักษณะเดนของโครงสราง
และการใชภาษา
๓.๑ เนื้อหาของงานนิพนธ
เนื้อหางานนิพนธของพระสารีบุตรสามารถจําแนกเปนกลุม ใหญ ๓ กลุม ไดแก
๑. งานนิพนธทมี่ ีเนื้อหาเกีย่ วกับการปฏิบัติธรรมเพื่อความพนทุกข คือ คําสอนของ
พระพุทธเจาทีพ่ ระสารีบุตรนํามาถายทอดแกผูฟงในลักษณะตางๆ เชน แสดงธรรม สนทนาธรรม
ตอบปญหา เปนตน
๒. งานนิพนธทมี่ ีเนื้อหาแสดงหลักการเผยแผพระธรรมคําสอน คือ คําสอนทีพ่ ระสารีบตุ ร
แสดงเพื่อเผยแผหรือสืบทอดคําสอนของพระพุทธเจา หรือใหคาํ แนะนําเรื่องการเผยแผคําสอนแก
พระภิกษุสงฆ
๓. งานนิพนธทมี่ ีเนื้อหาประกาศคุณสมบัติที่มีอยูในตน งานกลุม นี้เรียกวา สีหนาท เปน
งานทีพ่ ระสารีบุตรประกาศความสามารถ ความคิด หรือความบริสุทธิ์ของทานในทีป่ ระชุมสงฆ
สวนที่แตกตางจากพระสาวกรูปอื่น คือ การเผยแผพระธรรมคําสอน
และสีหนาท
แสดงใหเห็นวาพระสารีบุตรโดดเดนกวาพระสาวกรูปอืน่ ที่รวมสมัย งานที่เกีย่ วกับหลักการเผยแผ
คําสอนและการเปลงสีหนาทนอกจากพระพุทธเจาแลวก็ไมปรากฏในพระสาวกรูปใด ผลงานของ
พระสารีบุตรจําแนกตามประเภทและเนื้อหา ดังที่แสดงในตารางที่ ๑ ดังนี้
∗

ผูวิจัยไมรวมงานนิพนธกลุมเถรคาถาและเถราปทาน ดังที่ระบุไวในขอบเขตการวิจัย รายละเอียด
ของงานนิพนธทั้งหมดอยูในภาคผนวก ๒

๓๘
ตารางที่ ๑ เนือ้ หางานนิพนธ กลุมที่ ๑

พระสงฆ

ผูปวยหนัก

ปริพาชก

พระพุทธเจา

พระโกฏฐิตะ

ภิกษุอื่น

๐

๑

๒

๐

๐

๑

๑

๕

ลักษณะของชีวิต

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

ความเปนไปของชีวิต

๓

๑

๐

๒

๐

๘

๗

๒๑

จุดมุงหมายของชีวิต

๒

๓

๑

๒

๒

๒

๗

๑๙

บุพภาคแหงการศึกษา

๒

๔

๐

๐

๑

๐

๒

๙

ศีล

๐

๓

๑

๑

๐

๐

๐

๕

สมาธิ

๐

๒

๐

๐

๐

๐

๕

๗

ปญญา

๑

๑๑

๐

๐

๑

๑

๔

๑๘

มัชเฌนธรรมเทศนา
มัชฌิมาปฏิปทา

รวม

งานกลุมอธิบาย

สภาวธรรมเกี่ยวกับชีวิต

กลุมเนื้อหาในงานกลุมที่ ๑

๑. คําสอนเพื่อความพนทุกข

งานกลุม งานกลุมสนทนาและตอบ
แสดงธรรม
ปญหาธรรม

ศีล-สมาธิ-ปญญา
๒. หลักการเผยแผคําสอน

๐

๑

๐

๐

๒

๐

๒

๕

๐

๓

๐

๐

๐

๐

๐

๓

๓. สีหนาท

๐

๔

๐

๐

๐

๐

๐

๔

๘

๓๓

๔

๕

๖

๑๒ ๒๘

๙๖

รวม

จากตารางเห็นไดชัดวา ผลงานของพระสารีบุตรยังคงเนนที่มัชฌิมาปฏิปทาอันเปนสวน
หนึง่ ของคําสอนเพื่อความพนทุกข โดยเฉพาะการอบรมปญญา (๑๑ เรื่อง) รองลงมาเปนบุพภาค
แหงการศึกษา(๔ เรื่อง) เรื่องการอบรมสมาธิแมจะไมใชหัวขอทีพ่ ระสารีบุตรเนนมากแตมักเปน
ประเด็นทีพ่ ระสารีบุตรสนทนากับภิกษุอื่นหรือภิกษุอื่นเขามาถามพระสารีบุตร (๕ เรื่อง) ในขณะที่
งานกลุมสนทนาตอบปญหาธรรมสวนใหญมีเนื้อหาเกีย่ วกับมัชเฌนธรรมเทศนา ที่มากที่สดุ คือ
ความเปนไปของชีวิต (๒๑ เรื่อง) และ จุดมุงหมายของชีวิตซึง่ เกี่ยวของกับธรรมของพระอริยะเจา
(๑๙ เรื่อง) สวนงานกลุมอืน่ ก็มีบา ง ไดแกเผยแผพระธรรมคําสอน (๓ เรื่อง) และสีหนาท (๔ เรื่อง)
ซึ่งแสดงแกพระภิกษุสงฆทั้ง ๒ กลุม เนื้อหาของงานนิพนธแตละประเภทแสดงถึงความรูความคิด
อัธยาศัยและบุคลิกลักษณะของพระสารีบุตร ดังนี้

๓๙
๓.๑.๑ คําสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพื่อความพนทุกข
จากตาราง ผูวิจยั จําแนกธรรมกลุมนี้เปน ๒ กลุมตามหนังสือพุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ ไดแก มัชเฌนธรรมเทศนา “หลักความจริงทีเ่ ปนกลางตามธรรมชาติ” และ
มัชฌิมาปฏิปทา “ขอปฏิบัติที่เปนกลางตามธรรมชาติ”
๓.๑.๑.๑ มัชเฌนธรรมเทศนา
งานนิพนธเกี่ยวกับมัชเฌนธรรมเทศนาหรือหลักความจริงที่เปนกลางตามธรรมชาติมี
จํานวน ๔๕ เรื่อง
สวนใหญเปนงานในกลุมสนทนาธรรมหรือตอบปญหามากกวางานกลุม
แสดงธรรม อาจเปนเพราะพระสารีบุตรเห็นวาการใชวิธีสนทนาธรรมนาจะทําใหผูฟงเขาใจได
ดี ก ว า ผู วิ จั ย ได จํ า แนกประเภทของมั ช เฌนธรรมเทศนาตามพระพรหมคุ ณ าภรณ ๑ ซึ่ ง มี
รายละเอียดตอไปนี้
๑. สภาวธรรมเกี่ยวกับชีวิต ไดแก องคประกอบของชีวติ คือ ขันธ ๕ – รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ อายตนะหรือแดนรับรูและเสวยความรูสึกไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป
เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ
๒. ลักษณะของชีวิต ไดแก ไตรลักษณ –ไมเที่ยง เปนทุกข และไมมีตวั ตน
๓. ความเปนไปของชีวิต ไดแก ปฏิจจสมุปบาท อริยสัจ ๔ และ กรรม ซึ่งเปนปจจัย
เกี่ยวของกับการเวียนวายตายเกิด และการไมเวียนวายตายเกิด
๔. ธรรมที่เปนจุดมุงหมายของการศึกษาเพื่อความพนทุกข ไดแก พระนิพพาน ธรรมของ
พระอริยบุคคลขั้นตางๆ รวมถึงผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรม เชน การบรรลุปฏิสัมภิทาทั้งหลาย
๑. สภาวธรรมเกี่ยวกับชีวิต
งานนิพนธพระสารีบุตรที่เกีย่ วกับองคประกอบของชีวิตมี ๕ เรื่อง ๒ เรื่องเปนธรรมที่แสดง
แกผูปวยหนัก สวนอีก ๑ เรื่องเปนเรื่องมหาภูตรูป ๔ ซึ่งพระสารีบตุ รไดแสดงใหเห็นวาเปนสวน
หนึง่ ของอริยสัจ ๔
นอกจากนี้ยงั มีงานในกลุมสนทนาอีก ๒ เรือ่ ง ไดแกการสนทนากับพระ

๑ พระพรหมคุณาภรณ, พุทธธรรม, (๑๙)-(๒๓).

๔๐
มหาโกฏฐิตะเกี่ยวกับความสัมพันธของอายตนะภายนอกและอายตนะภายใน๒ การสนทนากับ
พระอุปเสนเกีย่ วกับการตรึกอายตนะทัง้ ปวงเปนเหตุใหอินทรียแปรปรวน๓ ประโยชนจากการแสดง
ธรรมเกี่ยวกับชีวิตชวยใหผฟู งโดยเฉพาะผูฟงที่เปนผูปว ยหนัก∗ เกิดความเขาใจ ทําใหเห็นวาธรรม
ทั้งปวงเกิดขึ้นจากอายตนะ ไมยึดมั่นถือมั่นในอารมณเจ็บปวด เกิดปญญาซึ่งเปนปจจัยใหจตุ ิ
ปฏิสนธิในภพภูมิที่ดี หรือบรรลุธรรม
๒. ลักษณะของชีวิต
คําสอนเรื่องลักษณะชีวิตหรือไตรลักษณ∗∗ เปนคําสอนที่เนนเรือ่ งความเปลี่ยนแปลง
ของชีวิต เชน การเกิดแกเจ็บตาย อันเปนสภาพทีท่ ุกคนตองประสบและชี้ใหเห็นจริงไดชัดเจน
จึงเปนคําสอนที่เหมาะกับผูท ี่เปนมิจฉาทิฏฐิ โดยเฉพาะผูท ี่เห็นวาโลกเทีย่ งหรือเห็นวาในโลกนีม้ ี
ความสวยงามคงที่ เชน ในคัมภีรธัมมปทัฏฐกถา พระพุทธเจาทรงนําเรื่องไตรลักษณมาโปรดพระ
นางรูปนันทาซึ่งทรงมัวเมาในความงามของพระนาง๔ อยางไรก็ตาม นาสังเกตวางานนิพนธของ
พระสารีบุตรไมมีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะของชีวิต หรือ ไตรลักษณ รวมทัง้ ไมมีเรือ่ งพระสารีบุตร
ปราบทิฏฐิของสมณพราหมณตางๆ∗∗∗ เนื้อหาของงานแสดงวาผูฟ งสวนใหญเขาใจคําสอนในพุทธ
ศาสนามาพอสมควร เพียงแตยังเขาใจผิดบางอยาง และตองการความถูกตอง เรื่องนี้นา จะ
ชี้ใหเห็นบทบาทของพระสาวกซึ่งเนนการสอนเพื่อใหเขาใจธรรม แตกตางจากพระพุทธเจาซึ่งทรง

๒

สํ.สฬา. ๑๘/๗๗๑/๔๖๗.
๓
สํ.สฬา. ๑๘/๗๗/๔๘.
∗
ผูปวยหนักในที่นี้คือ พระฉันนะ และอนาถปณฑิกเศรษฐี
∗∗
คําวาไตรลักษณเปนคําที่อยูในชั้นอรรถกถา ในพระไตรปฎก ไตรลักษณ เปนคําสอนที่พระพุทธเจา
ทรงเรียกวา ธรรมนิยาม เปนธรรมทรงตรัสถึงเพียงครั้งเดียว ในที่อื่นๆ ทรงกลาวถึงไตรลักษณพรอม
กับปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเปนธรรมที่เกี่ยวกับความเปนเหตุปจจัยของธรรม (ดูเพิ่มเติม มหานิทานสูตร ที.ม.
๑๐/๕๗/๖๕) พระพรหมคุณาภรณอธิบายวา ทั้งไตรลักษณและปฏิจจสมุปบาทจริงๆแลวเปนกฎเดียวกัน
เพียงแตอธิบายคนละแนว ไตรลักษณมุงแสดงลักษณะของสรรพสิ่งซึ่งปรากฏใหเห็นตามอาการที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามหลักปฏิจจสมุปบาท ในขณะที่ปฏิจจสมุปบาทมุงแสดงความสัมพันธเปนเหตุปจจัยของสรรพสิ่งซึ่งสืบตอกัน
เปนกระแส ดังนั้น กฎธรรมชาติที่เรียกวาไตรลักษณจึงไมใชของใหม เพียงแตเปนผลที่เกิดขึ้นของความสัมพันธ
ตามเหตุปจจัยเทานั้น
๔
ธมฺมปทฏกถา ทุติโย ภาโค, หนา ๑๑๗.
∗∗∗
ผูที่ปราบทิฏฐิของบรรดาสมณพราหมณตางๆ คือ พระพุทธเจา ดังที่ปรากฏในพระสูตรตางๆ ใน
สีลขันธวรรค ทีฆนิกาย พระไตรปฎกเลมที่ ๙

๔๑
สอนเพื่อปราบทิฏฐิของบุคคลที่ขัดแยงกับหลักการพระพุทธศาสนา เชน เชื่อวาไมมีกรรมและผล
ของกรรม ความเชื่อเรื่องการฆาสัตวเพื่อบูชายัญ เปนตน
๓. ความเปนไปของชีวิต
งานนิพนธทเี่ กีย่ วกับความเปนไปของชีวิตมีมากถึง ๒๑ เรื่อง สวนใหญเปนงานกลุม
สนทนาธรรม(๒๐ เรื่อง) โดยเฉพาะการสนทนากับพระมหาโกฏฐิตะ (๘ เรื่อง) กับพระภิกษุอนื่ ๆ
(๗ เรื่อง) และปริพาชก (๒ เรื่อง) งานแสดงธรรมมีเพียง ๑ เรื่อง คือเรื่องเกี่ยวกับสัญโญชนภายใน
และสัญโญชนภายนอก๕ กลุม อธิบายธรรมมี ๓ เรื่อง ไดแก อธิบายอริยสัจ ๔๖ ความเปนไปของ
ชีวิตสัมพันธกบั คําอธิบายทุกเรื่องในพระพุทธศาสนา เชนเรื่องกรรม ผลของกรรม เรื่องการบรรลุ
ธรรม เปนตน
เรื่องการเกิดและการไมเกิดเปนประเด็นที่กลาวถึงมากที่สุดเรื่องหนึ่ง(๔เรื่อง) เพราะหาก
ไมเขาใจมโนทัศนเรื่องความเปนไปในชีวิตตามคําสอนของพระพุทธเจาก็อาจทําใหเขาใจเรื่องการ
เกิดและการไมเกิดไขวเขว ทําใหเขาใจคําสอนของพระพุทธเจาเปนอุจเฉททิฏฐิและสัสสตทิฏฐิได
ดังที่พระยมกเขาใจวาพระอรหันตปรินิพพานแลวจะไมเกิดอีก๗ พระสารีบุตรไดชี้แจงใหเห็นวา
มโนทัศนของคําวาเกิดสัมพันธกับความเห็นวามีตัวตน จึงตองเขาใจความเปนเหตุปจจัยใหถูกตอง
กอน แลวจึงจะเขาใจมโนทัศนเรื่องการเกิดและไมเกิดในพระพุทธศาสนา
๔. ธรรมที่เปนจุดมุงหมายของการศึกษาเพื่อความพนทุกข
งานนิพนธของพระสารีบุตรในกลุมนี้มี ๑๖ เรื่อง รองลงมาจากธรรมที่แสดงความเปนไป
ของชีวิต เปนงานในกลุมสนทนาธรรม (๑๒ เรื่อง) ทั้งกับพระเถระดวยกันเองและกับนักบวช
นอกศาสนา งานนิพนธสวนใหญเปนการสนทนาระหวางพระสารีบุตรกับพระพุทธเจาและพระ
เถระหลายรู ป โดยเฉพาะพระเถระที่ มี ป ญ ญามากเช น พระปุ ณ ณมั น ตานี บุ ต ร ๘ พระมหาโกฏฐิตะ๙ เหตุที่พระพุทธเจาและพระสาวกซึ่งเปนพระอริยบุคคลนิยมสนทนาธรรมหัวขอนี้ อาจ
๕

องฺ.ทุก. ๒๐/๒๘๑/๘๐. สัญโญชนหมายถึงกิเลสที่เปนเหตุใหเวียนวายตายเกิด
ม.อุ. ๑๔/๖๙๘/๔๔๘.
๗
สํ.ข. ๑๗/๑๙๘/๑๓๒.
๘
ม.อุ. ๑๔/๒๙๒/๒๘๕.
๙
องฺ.ติก. ๒๐/๔๖๐/๑๔๘, องฺ.นวก. ๒๓/๒๑๗/๓๙๖.
๖

๔๒
เปนเพราะเปนหัวขอทําใหผูสนทนาปติอิ่มเอิบใจ เชน อนาถบิณฑิกเศรษฐีซึ่งไดฟงธรรมจากพระ
สารี บุ ต รให ร ะลึ ก ถึ ง ธรรมของพระโสดาบั น ที่ มี อ ยู ใ นตนขณะป ว ยอยู เ กิ ด ป ติ ถึ ง กั บ หายป ว ย๑๐
นอกจากนี้ เรื่องของพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนายังเปนประเด็นที่สมณพราหมณอื่นสนใจ
เชน สามัณฑกปริพาชกและชัมพุขาทกปริพาชก๑๑ ทั้งสองสนใจความหมายของพระนิพพานใน
พระพุทธศาสนาซึ่งแตกตางจากนิพพานในลัทธิของตนเอง
๓.๑.๑.๒ มัชฌิมาปฏิปทา
คําสอนทีเ่ กี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทา คือ ขอปฏิบัติอันเปนทางสายกลาง ในพระพุทธศาสนา
หมายถึง ขอปฏิบัติที่ใหบรรลุถึงความดับทุกข๑๒ ไดแก มรรคมีองค ๘ ซึ่งในแงของระบบปฏิบัติก็
คือ ไตรสิกขา๑๓ ไตรสิกขาประกอบดวย ศีล สมาธิ ปญญา นอกจากนี้ยงั มีธรรมอีกขอหนึ่งที่ควร
ผนวกรวมอยูในธรรมกลุมมัชฌิมาปฏิปทาดวย คือ บุพภาคแหงการศึกษาซึง่ เปนพื้นฐานของการ
ปฏิบัติทางสายกลาง และ คําสอนที่รวมทุกองคประกอบเขาดวยกัน กลาวโดยสรุป ผูวิจยั จําแนก
เนื้อหาเกีย่ วกับมัชฌิมาปฏิปทาออกเปน ๕ กลุม ไดแก (๑)ธรรมในระดับบุพภาคหรือเบื้องตนแหง
การศึกษา (๒)ศีล (๓)สมาธิ (๔)ปญญา ซึ่งเปนทางปฏิบัติใหเขาถึงความพนทุกข และ(๕)ธรรมที่
ประมวลรวมทัง้ ศีล สมาธิ ปญญา เขาไวดว ยกัน
๑. เรื่องบุพภาคแหงการศึกษา
บุพภาคแหงการศึกษาเปนองคประกอบภายนอกและเปนพืน้ ฐานของสัมมาทิฏฐิ ในทีน่ ี้
หมายถึง การมีกัลยาณมิตรที่คอยชี้แจงแนะนําใหละเลิกสิ่งที่ผิด และทําสิง่ ที่ถูกตองเปนผลดีตอ
ตัวผูนนั้ ๑๔ งานนิพนธที่เกี่ยวของกับบุพภาคแหงการศึกษามีจาํ นวน ๔ เรื่องแสดงใหเห็นวา พระ
สารีบุตรเห็นวาธรรมกลุมนีม้ ีความสําคัญ ละเลยไมไดเพราะเปนพืน้ ฐานของการปฏิบัติธรรมขั้นสูง
ครั้งหนึง่ พระสารีบุตรเขาเฝาพระพุทธเจาและกราบทูลคําปรารภวา การเปนผูมมี ติ รสหายดี ถือ

๑๐

สํ.ม. ๑๙/๑๕๔๙/๔๗๙.
สํ.สฬา. ๑๘/๔๙๗/๓๑๐, สํ.สฬา. ๑๘/๕๑๓/๓๒๑.
๑๒
พระพรหมคุณาภรณ, พุทธธรรม, หนา ๕๗๐.
๑๓
เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๐๘.
๑๔
เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๒๗. สวน “องคประกอบภายใน” คือ โยนิโสมนสิการซึ่งผูวิจัยจัดอยูในกลุม
ปญญา (หัวขอที่ ๓.๒.๑.๔)
๑๑

๔๓
วาเปนพรหมจรรยอยางหนึง่ พระพุทธเจาทรงรับรองและทรงเสริมวา การเปนผูมีมติ รดีเปนปจจัย
ใหผูนนั้ เจริญอริยมรรคมีองค ๘ ทําใหพน จากการเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏ๑๕
กัลยาณมิตรทีพ่ ระสารีบุตรแสดงและอธิบายทุกเรื่องมีแนวคิดคลายกัน ในความเห็นของ
พระสารีบุตร กัลยาณมิตรเปนทัง้ ผูรูจริง คือศึกษาและปฏิบัติธรรมจนไดผลกับตนเองแลว และ
สามารถแนะนําผูอื่นได นอกจากนี้ ยังตองมีความสามารถในการพูดดวย๑๖ ผูฟง จึงจะเขาใจ
และไดรับประโยชนจากกัลยาณมิตรอยางแทจริง
นอกจากนัน้ พระสารีบุตรยังเห็นวาผูฟง ตองพรอมรับคําสอนของกัลยาณมิตรดวย เชน
เคารพครูอาจารย ตั้งใจศึกษาเลาเรียน ตั้งใจละอกุศลธรรมตางๆ ถามสิง่ ทีม่ ีประโยชน๑๗ ใสใจ
ธรรมที่ไดศึกษานัน้ จนสามารถจดจําไดแมนยํา๑๘ ทั้งหมดแสดงวา ในทัศนะของพระสารีบุตร
ความตั้งใจ ความขยันหมัน่ เพียรในการศึกษา การทองจํา และใฝหาความรูกับทานผูรูเปนบันได
ขั้นหนึ่งที่ทาํ ใหผูนนั้ สามารถเรียนและทรงจําพุทธวจนะ และบรรลุธรรมได โดยไมจําเปนวาจะตอง
ฉลาดหรือเรียนรูไดรวดเร็วแตอยางใด
๒. เรื่องศีล
ศีลหมายถึงความสํารวมทางกายและ วาจา เปนพื้นฐานของการบรรลุธรรมขั้นสูง พระ
สารีบุตรสอนวาเมื่อศีลไมบริสุทธิ์ก็จะไมสามารถพัฒนาตนเองในดานอืน่ ได๑๙ และหากภิกษุตอง
อาบัติขึ้นมาก็ควรจะยอมรับแสดงอาบัตินนั้ แกสงฆดว ยความบริสุทธิ์ใจ
พระสารีบุตรจึงตําหนิ
๑๕

สํ.ม. ๑๙/๘/๓. ในพระสูตรใกลเคียงกันนี้ พระพุทธเจาทรงถามคําถามเดียวกันเพื่อทดสอบพระ
อานนท แตพระอานนททูลตอบผิด พระพุทธเจาจึงทรงแกไขความเขาใจใหถูกตอง เรื่องนี้แสดงใหเห็นวาพระ
สารีบุตรมีปญญามาก ไมละเลยเรื่องสําคัญที่ดูเหมือนเล็กนอยเชนนี้
๑๖
องฺ.อฏก. ๒๓/๑๗๕/๓๔๐.
๑๗
องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๖๕/๒๑๓.
๑๘
องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๒๒/๔๐๓.
๑. แสดงธรรมที่ไดเลาเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร
๒. สอนธรรมที่ไดเลาเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร
๓. สาธยายธรรมที่ไดเลาเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร
๔. พิจารณาตรึกตรองธรรมที่ไดเลาเรียนมา
๕. จําพรรษาในอาวาสเดียวกับพระเถระผูรูพระไตรปฎก
๖. สนทนาธรรมกับพระเถระนั้นเพื่อใหทานอธิบายขยายความขอธรรมที่ยังสงสัย
๑๙
องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๖๘/๒๒๓.

๔๔
ภิกษุที่ไมบริสทุ ธิ์ใจและมีมานะขณะที่แสดงอาบัต๒๐
ิ
แสดงใหเห็นวาพระสารีบุตรมองวาภิกษุ
ควรรักษาศีลใหบริสุทธิ์ และสํารวมใจยอมรับความผิดที่เกิดขึ้นโดยไมมีทิฐิ
ครั้งหนึง่ พระสารีบุตรไดแสดงวา พระภิกษุทุกรูปไมวาจะเปนพระปาหรือพระบานตอง
ตระหนักวาตนเองเปนสวนหนึง่ ของสงฆ หนาที่สาํ คัญของพระภิกษุคือตองศึกษาพระธรรมวินัย
คําสอนดังกลาวแสดงใหเห็นวา ในทัศนะของพระสารีบุตร
และตอบคําถามแกผูสงสัยได๒๑
สิกขาบทหรือศีลเปนขอปฏิบัติที่เพียงพอแลวสําหรับพระภิกษุ บุคลิกของพระสารีบุตรไมใชพระ
ปาหรือพระนักปฏิบัติถือธุดงควัตร๒๒
๓. เรื่องสมาธิ
พระสารีบุตรถือวา สติและสมาธิเปนธรรมหนึง่ ที่ควรเจริญ๒๓ เพราะเปนพืน้ ฐานของการ
ปฏิบัติธรรมขั้นสูง พระสารีบุตรไดรับคําสรรเสริญวาเปนผูท ี่สํารวมจิตไดยอดเยี่ยม เมื่อจิตเกิด
ซึง่ แสดงใหเห็นวา พระสารีบุตรมีสติ สมาธิและ
ธรรมใดก็ตามก็สามารถตระหนักรูไดตลอด
ปญญาควบคูก ันโดยตลอด
๒๐

ม.มู. ๑๒/๕๗-๕๙/๔๖-๔๗.
ม.ม. ๑๓/๒๑๗-๒๑๘/๒๑๙.
๒๒
พระพรหมคุณาภรณ, พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม, หนา ๒๕๖.
ธุดงค ๑๓ องคคุณเครื่องสลัดหรือกําจัดกิเลส ๑๓ อยาง ไดแก
๑. ปงสุกูลิกังคะ องคแหงผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร
๒. เตจีวริกังคะ องคแหงผูถือทรงเพียงผาไตรจีวรเปนวัตร
๓. ปณฑปาติกังคะ องคแหงผูเที่ยวบิณฑิบาตรเปนวัตร
๔. สปทานจาริกังคะ องคแหงผูเที่ยวบิณฑบาตไปตามลําดับเปนวัตร
๕. เอกาสนิกังคะ องคแหงผูถือนั่งฉัน ณ อาสนเดียวเปนวัตร คือ ฉันวันละ ๑ มื้อ
๖. ปตตปณฑิกังคะ องคแหงผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร
๗. ขลุปจฉาฉัตติกังคะ องคแหงผูถือหามภัตรที่ถวายภายหลังเปนวัตร
๘. อารัญญิกังคะ องคแหงผูอยูปาเปนวัตร
๙. รุกขมูลิกังคะ องคแหงผูอยูโคนไมเปนวัตร
๑๐. อัพโภกาสิกังคะ องคแหงผูอยูที่แจงเปนวัตร คือ ไมอยูใตรมไม ชายคาเรือน
๑๑. โสสานิกังคะ องคแหงผูอยูในปาชาเปนวัตร
๑๒. ยถาสันถติกังคะ องคแหงผูถืออยูในเสนาสนะที่มีผูจัดให
๑๓. เนสัชชิกังคะ องคแหงผูถือการนั่งเปนวัตร อยูดวยอิริยาบถ ๓ ยืน เดิน นั่ง ยกเวนนอน
๒๓
ที.ปา ๑๑/๓๗๙/๒๙๐.
๒๑

๔๕
งานกลุมแสดงธรรมเรื่องสมาธิของพระสารีบุตรเปนสมาธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนหลักใหภิกษุ
สามารถปฏิบัติธรรมขั้นสูงไดตอไป เชน ขอปฏิบัติในการอยูปาตามลําพัง๒๔ การหลีกเลี่ยงนิวรณ ๕
อันเปนธรรมที่กั้นจิตไมใหกาวหนาในคุณธรรม ทําใหจิตเศราหมองและทําปญญาใหออนกําลัง๒๕
ผลของการไดฌาน๒๖ สวนงานในกลุมสนทนาธรรม (๕ เรื่อง)เปนการสนทนาและตอบปญหาผูที่
สงสัยเรื่องวิปสสนาซึ่งเปนสมาธิในพระพุทธศาสนา เชน ผลของการเจริญสติปฏฐาน การทํา
สมาธิโดยกําหนดพระนิพพานเปนอารมณ๒๗ หัวขอเหลานี้เปนการปฏิบัติธรรมขั้นสูงไมใชเรื่อง
ที่พระสารีบุตรยกมาแสดงแกพระภิกษุสงฆ เวนแตจะมีผูสงสัยถาม
๔. เรื่องปญญา
ในพระพุทธศาสนา ปญญาเปนธรรมสําคัญที่ทําใหบุคคลสามารถตัดกิเลส๒๘ งานนิพนธ
กลุมแสดงธรรมเกี่ยวกับปญญามีจํานวนมากถึง ๑๑ เรื่อง แสดงวา พระสารีบุตรเนนความสําคัญ
ของการมีปญญามากเปนพิเศษ
อาจเปนเพราะพระสารีบุตรเห็นวา การเจริญปญญาเปน
แนวทางที่บรรลุธรรมไดงายและเร็วที่สุด๒๙ จึงสนับสนุนใหพระภิกษุเจริญปญญา งานนิพนธที่มี
เนื้อหาเกีย่ วกับปญญาเนนที่หลักการพิจารณาดูธรรม ซึ่งผูวิจยั จําแนกเนื้อหาเปน ๒ กลุม ดังนี้
๑. หลักการใหรูวา ตนเองจัดอยูในพวกเจริญขึ้น หรือ เสือ่ มลง
พระสารีบุตรใหความสําคัญกับการมีปญญารูจักทางทีด่ ีที่ชั่ว พระสูตรที่อยูในกลุมนี้ มี
จํานวนมากถึง ๗ เรื่อง เนื้อหากลาวถึงบุคคล ๒ กลุมไดแก ผูเจริญ และผูเสื่อม และธรรมทีท่ ําให
ทั้ง ๒ กลุมแตกตางกัน เชน ความเปนผูมีศรัทธาหรือไมมีศรัทธา๓๐ ธรรมที่ทาํ ใหเคลื่อนหรือไม

๒๔

ขุ.สุ. ๒๕/๔๒๓/๕๒๐.
๒๕
พระพรหมคุณาภรณ, พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม (กรุงเทพฯ: เอส อาร พริ้นติ้งแมส
โปรดักส, ๒๕๔๘), หนา ๑๖๗. นิวรณ ๕ ไดแก กามฉันทะ(ความพอใจในกาม) พยาบาท(ความโกรธเคือง)
ถีนมิทธะ(ความงวงเหงาหาวนอน) อุทธัจจกุกกุจจะ(ความฟุงซานรําคาญใจ) และวิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย)
๒๖
องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๑๒/๓๘๐.
๒๗
องฺ.ทสก. ๒๔/๗/๑๐, องฺ.ทสก. ๒๔/๒๑๔/๓๔๓, องฺ.ทสก. ๒๔/๒๒๗/๓๘๗.
๒๘
สํ.นิ. ๑๖/๙๘/๕๖.
๒๙
องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๖๗/๒๐๗.
๓๐
องฺ.ทสก. ๒๔/๖๗/๑๓๑, องฺ.ทสก. ๒๔/๖๘/๑๓๔.

๔๖
เคลื่อนจากพระสัทธรรม๓๑ ความเปนผูมอี กุศลมูลหนาแนนและไมมปี ญญา๓๒ เปนตน เพื่อให
ภิกษุสํารวจวาตนเองอยูในกลุมใด
เมื่อรูจักตัวเองแลว ก็จะสามารถเลือกทางเดินทีถ่ ูกตอง
เหมาะสม พระสารีบุตรเปรียบเทียบผูม ีปญญารูจักตัวเองเหมือนภาชนะทองที่เมื่อรูวาหมนหมอง
ก็นําไปขัดสีและวางไวในทีท่ ี่ไมมีละอองจับ ทําใหภาชนะทองผองใสตลอดไป
ในขณะที่ผูไมมี
ปญญาไมรูจักตัวเอง
ก็อาจทําใหประมาทละเลยการฝกฝนอบรมตนทําใหเสื่อมลงได เหมือน
ภาชนะทองทีแ่ มจะผองใส แตไมรูจักขัดสีและปลอยวางทิ้งไวในที่ที่มีละออง
ภาชนะนัน้ ก็
หมนหมองลงไดในที่สุด๓๓
๒. หลักการใหรูวา ทางใดเปนทางเดินทีถ่ ูกตองของตน
พระสารีบุตรสอนหลักการพิจารณาลักษณะของกุศลธรรมอันเปนพื้นฐานของการปฏิบัติ
ธรรมขั้นสูง เชน หลักการของสัมมาทิฏฐิ พระสารีบุตรแสดงลักษณะของบุคคลที่เรียกวาเปนผูมี
สัมมาทิฏฐิไวถึง ๑๕ อยาง๓๔ สอนใหรูจักวิธีเลือกเสพบุคคลและปจจัยที่เหมาะสมโดยพิจารณา
ความเจริญหรือความเสื่อมของกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเปนเกณฑ๓๕ สอนวิธีคิดเพื่อ
หลีกเลี่ยงการกระทําอันเปนทางที่นําไปสูความเสื่อม เชน วิธีคิด ๕ อยางเพื่อระงับความโกรธ
ดวยการมองที่คุณความดีของบุคคลที่เปนตนเหตุของความโกรธ เปนตน๓๖
กลาวโดยสรุป
แนวทางเจริญปญญาในงานนิพนธของพระสารีบตุ รเนนการพิจารณา
ตนเองและสิง่ ตางๆที่อยูรอบตัวเปนสําคัญ
เพื่อความสํารวมระวังตนและเปนหลักในการเลือก
ทางเดินที่ถกู ตอง
คําสอนเรื่องปญญาจึงสัมพันธกับเรื่องศีลและสมาธิ เพราะเมื่อมีปญญา
พิจารณา ก็จะตองมีสติใหปญญานัน้ เกิดขึ้นตอเนื่อง เมื่อปญญาและสติเกิดตอเนื่องก็ยอมจะ
เกิดความสํารวมระวังทางกายวาจาใจดวย

๓๑

องฺ.อฏก. ๒๓/๑๗๔/๓๓๗.
๓๒
องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๕๘/๑๙๓.
๓๓
ม.มู. ๑๒/๕๓/๔๒.
๓๔
ม.มู. ๑๒/๑๑๐/๘๕.
๓๕
องฺ.นวก. ๒๓/๒๑๐/๓๗๙. พระสูตรกลุมอธิบายที่มีเนื้อหาเหมือนกันคือ เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร
ม.อุ. ๑๔/๑๙๘/๑๔๕.
๓๖
องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๖๒/๒๐๗.

๔๗

๕. บุพภาคแหงการศึกษา-ศีล-สมาธิ-ปญญา
นอกจากเนื้อหาที่เ นนด านใดดานหนึ่ง ทั้ง ๓ ทาง มีพระสูตรหลายเรื่องที่โยงธรรมขั้น
พื้นฐานทุกเรื่องเขาดวยกันเพราะทั้งหมดเปนทางปฏิบัติที่สัมพันธกัน เชน การคบและฟงคําสอน
ของสัตบุรุษ มีโยนิโสมนสิการ และการปฏิบัติธรรมตามสมควรแกธรรมเปนองคธรรมที่ทําใหบรรลุ
โสดาปตติผล๓๗ งานนิพนธพระสารีบุตรในหัวขอ ๑-๔ ที่ผานมาไดแสดงใหเห็นคําสอนของพระ
สารีบุตรที่พยายามเนนการสอนวิธีการใหภิกษุสามารถกาวจากความเปนปุถุชนสูความเปนพระ
อริยบุคคลขั้นตน โดยเริ่มตนจากการมีพื้นฐานที่ดี คือ มีกัลยาณมิตร และมีความพรอมและ
ทัศนคติที่ดีในการศึกษาและทรงจํา จากนั้น แตละคนจึงพัฒนาตามแนวทางของตัวเอง เชน
เนนดานการเจริญปญญาหรือ เนนการเจริญสมาธิ
จะเห็นไดวา เนื้อหาคําสอนของพระสารีบตุ รมีหลากหลายยกเวนเรื่องไตรลักษณ สวน
ใหญมีเนื้อหาอยูในกลุมมัชฌิมาปฏิปทา ไตรสิกขา หรือ มรรคมีองค ๘ เปนวิธีปฏิบัติที่ทาํ ให
เกิดผลตามกระบวนการดับทุกข๓๘ ทําใหปุถุชนบรรลุธรรม มีพระโสดาบัน เปนตน ประเภท
ของงานนิพนธเกี่ยวของสัมพันธกับกลุม เนื้อหา
งานกลุมแสดงธรรมเนนที่การปฏิบัติเพื่อความ
พนทุกข สวนงานกลุมสนทนาธรรมสวนใหญเปนมัชเฌนธรรมเทศนา ทัง้ นี้อาจเปนเพราะคําสอน
เพื่อความพนทุกขเหมาะกับคนทุกกลุม ในขณะที่มชั เฌนธรรมเทศนา พระสารีบุตรจะเนนทีก่ าร
สนทนาเพื่อมุง อธิบายสวนที่ผูฟง สนใจ หรือ สงสัย การอธิบายทําใหเกิดการถามตอบ และมี
ประโยชนแกผทู ี่อยูในสถานการณนนั้ ดวย
งานนิพนธของพระสารีบุตรจึงเปนเครื่องยืนยันความสามารถและคํายกยองสรรเสริญของ
พระพุทธเจาและหลายๆทานทีก่ ลาววา พระสารีบตุ รเปนกัลยาณมิตร๓๙ คือเพียบพรอมดวย
คุณสมบัติที่จะสั่งสอน แนะนํา ชักจูง เปนตัวอยางใหดําเนินไปตามทางที่ถูกตอง๔๐ เปนพระ
อัครสาวกที่สามารถสอนใหบุคคลบรรลุโสดาปตติผล๔๑ และเปนผูเดียวในโลกที่สามารถหมุนพระ
ธรรมจักรอยางทีพ่ ระพุทธเจาทรงหมุน๔๒
๓๗

๓๘

สํ.ม. ๑๙/๑๔๒๗/๔๓๔.
พระพรหมคุณาภรณ, พุทธธรรม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา

๕๗๑.
๓๙

ขุ.เถร. ๒๖/๓๙๗/๔๐๗.
พระพรหมคุณาภรณ, พุทธธรรม, หนา ๖๒๓.
๔๑
ม.อุ. ๑๔/๖๙/๔๕๐.
๔๒
องฺ.เอกก. ๒๐/๑๔๕/๓๐.
๔๐

๔๘
๓.๑.๒ เนื้อหาเผยแผพระธรรมคําสอน
เนื้อหาเผยแผคําสอนเปนงานทีพ่ ระสารีบตุ รแสดงแกพระภิกษุสงฆเทานัน้ แสดงใหเห็นวา
ในทัศนะของพระสารีบุตร การเผยแผและสืบทอดพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาเปนหนาที่ของ
พระภิกษุสงฆ พระสูตรทีม่ ีเนื้อหาเผยแผพระธรรมคําสอนมีทงั้ หมด ๓ เรื่อง เปนพระสูตรที่
แนะนําการตอบปญหาธรรมอีก ๑ เรื่อง และรวบรวมจัดหมวดหมูธ รรม ๒ เรื่อง ดังนี้
๔.๒.๒.๑ แนะนําการตอบปญหาธรรม
พระสารีบุตรสนับสนุนใหภิกษุมีบทบาทเปนหลักในการเผยแผคําสอนของพระพุทธศาสนา
เนื้อหาในเทวทหสูตร แสดงใหเห็นทัศนะของพระสารีบตุ รวา ไมวา ภิกษุสงฆจะจําพรรษาในที่ใด
ตองสามารถตอบปญหาที่เกีย่ วกับพระธรรมวินยั ได
พระสารีบตุ รไดทดลองถามคําถามกับ
พระภิกษุกลุม ใหญที่จะไปจําพรรษาที่อื่นวา หากมีผูถามวา “พระพุทธเจาทรงสอนอะไร?” จะตอบ
อยางไร?๔๓ วิธีการที่พระสารีบุตรเสนอแสดงใหเห็นวา ผูแสดงธรรมตองรูวิธีการตอบคําถามที่
กระตุนความสนใจของผูฟง อยางตอเนื่อง จนกระทั่งเขาสูธรรมที่ตองการเสนอ คําแนะนําของพระ
สารีบุตรแสดงใหเห็นประสบการณดานการเปนผูเผยแผพระศาสนา รูวิธีสนทนาธรรมกับนักบวช
นอกพระพุทธศาสนา หรือผูท ี่ไมรูจักคําสอนของศาสนาหนึง่ ๆ คือ ควรเสนอประเด็นที่จาํ เปนกอน
คือ คําสอนสําคัญและเหตุผลที่แสดงคําสอนนัน้ ในขณะเดียวกันก็ตองตอบใหกระตุนความสนใจ
ของผูฟงใหอยากรูอยากเห็นตอไปดวย
๔.๒.๒.๒ การรวบรวมจัดหมวดหมูพ ระธรรม
ผลงานของพระสารี บุตรที่มีลักษณะเปนหมวดหมูธรรมมี ๒ เรื่อง คือ สังคีติสูตร และ
ทสุตตรสูตร ซึ่งเปนพระสูตรลําดับที่ ๓๓ และ ๓๔ ของทีฆนิกาย ทั้ง ๒ เรื่องประมวลหลักธรรม
โดยใชจํานวนองคธรรมเปนหลักในการรวบรวมโดยเริ่มตนจากหมวดแรกรวบรวมธรรมที่มีจํานวน
๑ ขอ ไปจนถึง หมวดสุดทายซึ่งรวบรวมธรรมที่มีจํานวน ๑๐ ขอ ธรรมที่พระสารีบุตรรวบรวม
เปนหัวขอธรรม ประกอบดวยรายละเอียดสั้นๆ ถึงกระนั้นก็ยังมีขนาดใหญเมื่อเปรียบเทียบกับ
พระสู ต รอื่ น ๆในที ฆ นิ ก าย เพราะได ป ระมวลคํ า สอนสํ า คั ญ ในพระพุ ท ธศาสนาทั้ ง หมดไว
กลาวคือ สังคีติสูตร รวบรวมธรรมที่พระสารีบุตรเห็นวาจําเปนตอการสืบทอดพระศาสนา∗ สวน
ทสุตตรสูตร มีเนื้อหารวบรวมธรรมที่จําเปนสําหรับการศึกษาปฏิบัติทุกขั้นตอนเพื่อความพนทุกข
๔๓

สํ.ข. ๑๗/๗/๘. พระสารีบุตรขณะที่เปนปริพาชกก็ถามพระอัสสชิดวยคําถามเดียวกันนี้
∗
ดูเหตุผลของสารีบุตรกอนแสดงและหลังแสดงธรรมแตละหมวดในสังคีติสูตร

๔๙
ความแตกตางที่สําคัญของพระสูตรทั้ง ๒ เรื่อง อยูที่รูปแบบของพระสูตรทั้ง ๒ เรื่อง ทสุตตรสูตร
มีการจํ าแนกตามคุณสมบัติของธรรม ๑๐ ประการในแตละหมวดดว ย พระสูตรทั้ งสองมี
ลักษณะเปนมาติกาหรือหัวขอธรรมแมบท และรายละเอียดสั้นๆ ซึ่งไมปรากฏวารูปแบบเชนนี้มี
ในพระสูตรอื่น นักวิชาการสวนใหญจึงสันนิษฐานวาพระสูตรทั้งสองเรื่องเปนงานที่อาจเพิ่มเติม
เขาไปภายหลัง๔๔
ผูวิจัยเห็นวา อาจเปนไปไดที่รูปแบบของพระสูตรทัง้ สองเปนผลจากเจตนาที่จะรักษาพระ
ธรรมวินัย เพราะพระสารีบุตรแสดงเจตนาที่จะรักษาคําสอนของพระพุทธเจาใหมั่นคงหลายครั้ง
ครั้งหนึง่ พระสารีบุตรไดกราบทูลถามพระพุทธเจาถึงเหตุที่ทาํ ใหพระศาสนาดํารงอยูไดไมนาน และ
ดํารงอยูไดนาน พระพุทธเจาทรงตอบขอคําถามดังกลาววา พระศาสนาทีด่ ํารงอยูไมไดนาน
ขึ้นอยูกับเหตุปจจัยหลายอยาง๔๕ ขอหนึง่ ที่สําคัญคือ การคงอยูหรืออันตรธานไปของพระสาวกมี
สวนในการดํารงอยูของพระศาสนา พระสารีบุตรเคยกราบทูลใหพระพุทธเจาบัญญัติพระวินยั แต
ทรงปฏิเสธเพราะยังไมมีภิกษุประพฤติเสือ่ มเสีย ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจาทรงเสนอใหภิกษุรวมกัน
สังคายนาพระธรรมวินัย๔๖ ดังนัน้ เมื่อเกิดเหตุวิวาทในกลุมนิครนถเปนตัวอยาง จึงเปนโอกาส
สําคัญที่พระสารีบุตรจะประมวลคําสอนทัง้ หมดแกพระสงฆทนั ที
แบบแผนของการจัดหมวดหมูที่พระสารีบุตรเสนอเห็นไดชัดวา เปนการจัดการหลักธรรม
ใหทรงจําไดงายและเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อรับมือกับความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นไดในหมู
พุทธบริษัท พระสารีบุตรไดแสดงธรรมที่จัดเปนหมวดหมู และชักชวนใหภิกษุสงฆสวดทานธรรมที่
๔๔

Winternitz, A History of Indian Buddhism, p.47 ; Oskar Von Hinüber, A handbook of Pali
Literature, p.32 :- It seems that the last two parts are secondary additions to the collection of long
texts. นอกจากนี้ ฮีนือเบอรยังเชื่อวาพระสูตรทั้งสองเรียบเรียงขึ้นภายหลังปดทายพระธรรมที่รวบรวมไวใน
ทีฆนิกายซึ่งมีพระสูตร(ประมาณ) ๓๐ เรื่อง โดยเปรียบเทียบกับเรื่องการสังคายนา ๒ ครั้งที่ปดทายคัมภีร
มหาวรรคและจูฬวรรคซึ่งแตละคัมภีรมี ๑๐ วรรค
๔๕
วิ.มหา. ๑/๗/๑๒
๑. พระสัมมาสัมพุทธเจาไมทรงขวนขวายแสดงธรรมโดยพิสดารแกพระสาวก
๒. นวังคสัตถุศาสนของพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นมีนอย
๓. พระสัมมาสัมพุทธเจานั้นมิไดทรงบัญญัติสิกขาบท
๔. พระสัมมาสัมพุทธเจานั้นมิไดทรงแสดงพระปาติโมกข
๕. อันตรธานของพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น
๖. อันตรธานของพระสาวกผูตรัสรูตามของพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น
๔๖
ที.ปา. ๑๑/๑๐๘/๑๓๙.

๕๐
แสดงโดยพรอมเพรียงกัน∗ หลังจากแสดงจบพระพุทธเจาทรงสรรเสริญวิธีการ∗∗และทรงรับรอง
ภาษิตนั้น สวนทสุตตรสูตรเปนการแสดงธรรม ๔๗ที่ประยุกตวิธีการของสังคีติสูตรมาใช โดย
จําแนกธรรมแตละหมวดเปนหัวขอธรรมแมบทตามวิธีศึกษาปฏิบัติ ๑๐ อยาง ไดแก
๑. พหุปฺปกาโร ธมฺโม ธรรมที่มอี ุปการะมาก
๒. ภาเวตพฺโพ ธมฺโม ธรรมที่ควรเจริญ
๓. ปริฺเยฺโย ธมฺโม ธรรมทีค่ วรกําหนดรู
๔. ปหาตพฺโพ ธมฺโม ธรรมที่ควรละ
๕. หานภาคิโย ธมฺโม ธรรมที่เปนไปในฝายเสื่อม
๖. วิเสสภาคิโย ธมฺโม ธรรมที่เปนไปในฝายคุณวิเศษ
๗. ทุปฺปฏิวิชฺโฌ ธมฺโม ธรรมทีแ่ ทงตลอดไดยาก
๘. อุปฺปาเทตพฺโพ ธมฺโม ธรรมที่ควรใหเกิดขึ้น
๙. อภิฺเยฺโย ธมฺโม ธรรมที่ควรรูยิ่ง
๑๐. สจฺฉิกาตพฺโพ ธมฺโม ธรรมที่ควรทําใหแจง
ทสุตตรสูตรแตละหมวดจึงมีธรรมที่มีจาํ นวน ๑๐ หัวขอตามจํานวนหัวขอธรรมแมบท เชน
หมวดที่ ๑ ประกอบดวย ธรรมที่มีอุปการะมากคือ ความไมประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย ๑
ธรรมที่ควรเจริญคือ กายคตาสติ ๑ ไปจนถึง ธรรมที่ควรทําใหแจงคือ เจโตวิมุตติอันไมกําเริบ ๑
ทสุตตรสูตรหมวดที่ ๑๐ มีองคธรรม ๑๐ หัวขอ แตละหัวขอมีองคธรรมยอย ๑๐ ประการ
ประกอบดวย ธรรมที่มีอุปการะมากคือ นาถกรณธรรม ๑๐ ธรรมทีค่ วรเจริญคือ กสิณ ๑๐ ไป
จนถึง ธรรมทีค่ วรทําใหแจงคืออเสขธรรม ๑๐ กลาวโดยสรุป ทสุตตรสูตรรวมหัวขอธรรมทั้งหมด
∗

สังคีติ หรือ สังคายนา มาจาก อุปสรรค สํ และ ธาตุ คา แปลวา สวดพรอม เปนวิธีที่พระสงฆสวด
พระธรรมวินัยพรอมกันเพื่อรักษาพระธรรมวินัยนั้นใหเปนถอยคําเปนหนึ่งเดียว ตรงขามกับ วิวาท “กลาวตาง”
∗∗
พระพุทธเจาทรงใชคําวา สงฺคีติปริยาย คําวาปริยาย เปนคําที่มีหลายความหมาย ผูวิจัยเห็นวา
ในบริบทนี้นาจะแปลวา วิธีสวดพรอม อยางไรก็ตาม คัมภีรอรรถกถา ใหความหมายวา เหตุแหงความสามัคคี
เพราะเห็นวาทําใหภิกษุสงฆในที่นั้นสวดสังคายนาโดยพรอมเพรียงกัน (สุมงฺคลวิลาสินี ตติโย ภาโค, หนา ๓๙๘).
๔๗
ที.ปา. ๑๑/๓๖๕/๒๘๘.
ทสุตฺตรํ ปวกฺขามิ
ธมฺมํ นิพฺพานปตฺติยา
ทุกฺขสฺสนฺตกิริยาย
สพฺพคนฺถปฺปโมจนํฯ๔๗
“เราจักกลาวธรรมอันยิ่งดวยสิบ สําหรับเปลื้องกิเลสเครื่องรอยรัดทั้งปวง
เพื่อการเขาถึงนิพพาน เพื่อกระทําที่สุดแหงทุกข”

๕๑
๑๐๐ หัวขอ ซึ่งมีองคธรรมยอยทัง้ หมด ๕๕๐๔๘
วิธีการจัดกลุมตามหมวดหรือจํานวนองคธรรม รวมกับ หัวขอธรรมแมบทชวยใหสามารถ
ศึกษาไดงาย สามารถศึกษาทัง้ ในรูปแบบหมวดหรือหัวขอธรรมแมบทก็ได ชวยใหพระสาวกที่
ศึกษาสามารถทรงจําไดสะดวก ไมตกหลน เพราะรูปแบบบังคับจํานวน ในขณะที่สังคีติสูตร
รวบรวมธรรมในแตละหมวดซึ่งมีจํานวนมากนอยตางกัน เชน ธรรมหมวด ๑ มีเพียง ๒ ขอ แตใน
ความซับซอนของทสุตตรสูตรอาจสันนิษฐานไดวา ทสุตตรสูตรนาจะ
หมวด ๔ มีถึง ๕๐ ขอ
เกิดขึ้นหลังสังคีติสูตร๔๙ ผูว ิจัยเห็นวาอาจเปนเพราะจุดประสงคของการรวบรวมธรรมในงานทัง้
สองแตกตางกัน สังคีติสูตรรวบรวมธรรมที่เห็นวาจําเปนตามจํานวนองคธรรม ในขณะทีท่ สุตตร
วิธีการของ
สูตรรวบรวมธรรมตามจํานวนองคธรรมและตามวิธีการศึกษาปฏิบัติธรรม∗นัน้ ดวย
พระสูตรทั้ง ๒ ชวยใหพระสาวกศึกษาทรงจําคําสอนงายขึ้น และเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
๓.๑.๓ สีหนาท
พระสารีบุตรเปนพระสาวกเพียงรูปเดียวทีม่ ี “สีหนาท” หรือการเปลงวาจาอยางองอาจดุจ
ราชสีหซงึ่ มีบนั ทึกในพระไตรปฎกจํานวนมากถึง ๖ แหง ๓ แหงเปนการประกาศความเลิศของ
พระพุทธเจาและพระธรรมทีท่ รงแสดง สวนอีก ๓ แหงเปนการประกาศคุณสมบัติของทาน ๓ ดาน
ไดแก ความบริสุทธิ์ทางกายและใจ๕๐ ความสามารถในการตอบปญหาธรรม๕๑ ความสามารถ

๔๘

อาจารยแมชีวิมุตติยา, ทีฆนิกาย (กรุงเทพ: คราฟแมนเพรส, ๒๕๕๐), หนา ๙๗.
สุภาพรรณ ณ บางชาง, วรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, หนา ๒๘.
∗
วิธีการศึกษาปฏิบัติธรรมในที่นี้ก็คือ หัวขอธรรมแมบทซึ่งแบงออกเปน ๑๐ ประเภทตามที่ไดแสดงไว
ในหนา ๕๐
๕๐
องฺ.นวก. ๒๓/๒๑๕/๓๘๖ ภิกษุรูปหนึ่งกลาวหาวาพระสารีบุตรกระทบตนเองแลวไมขอโทษ จึง
กราบทูลพระพุทธเจาเพื่อใหทรงชําระกรณีที่เกิดขึ้น พระพุทธเจาทรงเรียกประชุมสงฆเพื่อถามขอเท็จจริงจาก
ทั้งสองฝาย พระสารีบุตรไดประกาศในที่ประชุมสงฆนั้นวาการที่ทานเจริญกายคตาสติซึ่งทําใหเกิดความรังเกียจ
รางกายนี้ การแสดงออกทางกายวาจาใจของทานจึงเปนเหมือนแผนดิน, แมน้ํา, ไฟ, ลม, ผาเช็ดธุลี, บุตรของ
คนจัณฑาลที่เจียมตัวเขาไปในหมูบาน และ โคเขาขาดที่ไดรับการฝกดีแลว ซึ่งไมทํารายหรือโตตอบผูอื่นที่เขามา
ทําราย ในขณะที่ผูที่ไมไดเจริญกายคตาสติยอมไมสามารถทําเชนนั้นได ผลจากการบันลือสีหนาทนั้น พระภิกษุ
รูปนั้นไดกลาวขอขมาพระสารีบุตรในที่นั้นทันที
๕๑
สํ.นิ. ๑๖/๑๐๔/๕๙ พระสารีบุตรไดสนทนาธรรมกับพระกฬารขัตติยะ ในตอนหนึ่งพระสารีบุตร
กลาววาทานไมสงสัยในพระธรรมวินัย พระกฬารขัตติยะไดนําความนั้นไปกราบทูลพระพุทธเจาวาพระสารีบุตร
อวดอุตตริมนุสสธรรม พระพุทธเจาจึงทรงถามพระสารีบุตรวาเปนจริงอยางที่พระกฬารขัตติยะโจทมาหรือไม
๔๙

๕๒
ทางปฏิสัมภิทาและปวารณาตนเพื่อตอบคําถามแกผูสงสัย๕๒
การบันลือสีหนาทแสดงถึงความมัน่ ใจในสิ่งที่ผูบนั ลือกําลังกลาวถึงอยู ไมวา จะเปนเรื่อง
ใดก็ตาม เพราะเปนการประกาศเฉพาะพระพักตรพระพุทธเจาและในที่ประชุมสงฆ ซึง่ อาจมีผู
ทักทวงหรือถามเหตุผลวาเพราะอะไรจึงกลาวเชนนัน้
เชน พระพุทธเจาทรงถามพระสารีบุตร
หลังจากที่เปลงสีหนาทสรรเสริญพระองควา ทราบไดอยางไรวาพระพุทธเจาทรงเปนผูย อดเยีย่ ม
กวาผูใดในโลก๕๓ พระสารีบตุ รไดแสดงเหตุผลที่กลาวเชนนัน้ และสาธยายธรรมที่พระพุทธเจาทรง
แสดงเปนจํานวนมาก งานในกลุม สีหนาทแสดงใหเห็นบุคลิกของพระสารีบุตรที่กลาหาญ มัน่ ใจ
ในความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ และความรูความสามารถของทาน เปนที่ประจักษแกสงฆ
๓.๒ ลักษณะเดนของงานกลุมที่ ๑
ลักษณะเดนของสารธรรมในงานนิพนธของพระสารีบุตรมี ๒ ดาน ไดแก โครงสราง และ
วิธีการนําเสนอ
๓.๒.๑ โครงสรางของงานกลุมที่ ๑
การศึกษาเรื่องโครงสรางของงานนิพนธนี้
ผูวิจยั ใชขอมูลจากงานกลุมแสดงธรรมและ
อธิบายธรรมซึง่ แสดงลักษณะเฉพาะของพระสารีบุตรไดมากที่สุด ผลการศึกษา พบวาสวนสารธรรมของพระสูตรมีโครงสราง ๒ สวน ดังนี้

พระสารีบุตรปฏิเสธการอวดอุตริมนุสสธรรม พระพุทธเจาจึงทรงถามกลับวา
ถาหากมีผูถามวาเพราะรูเห็น
อยางไรจึงไดกลาววาไมสงสัยในธรรมวินัย พระสารีบุตรไดตอบคําถามนั้น พระพุทธเจาทรงถามคําถามที่
ตอเนื่องกับคําตอบของพระสารีบุตรอีก พระสารีบุตรก็สามารถตอบคําถามที่ทรงถามกลับมาไดทุกขอจนเปนที่
ประจักษชัดวา พระสารีบุตรไมมีความสงสัยในพระธรรมวินัย
หลังจากที่พระพุทธเจาเสด็จจากที่นั้นแลว
พระสารีบุตรไดประกาศแกภิกษุสงฆวาทานสามารถตอบคําถามที่พระพุทธเจาทรงถามตอดวยปริยายอื่นๆ
ตลอดเวลา พระกฬารขัตติยะไดยินคําประกาศดังกลาวจึงเขาเฝาพระพุทธเจาอีก พระพุทธเจาทรงรับรองคําพูด
ของพระสารีบุตรเพราะพระสารีบุตรรูแจงแทงตลอดธรรม
๕๒
องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๗๒/๒๑๖ หลังจากที่พระสารีบุตรบรรลุอรหัตผลพรอมดวยปฏิสัมภิทา พระสา
รีบุตรไดประกาศความสามารถที่จะบอก(อาจิกฺขามิ) แสดง(เทเสมิ) บัญญัติ(ปฺาเปมิ) แตงตั้ง(ปฏเปมิ)
เปดเผย(วิวรามิ) จําแนก(วิภชามิ) กระทําใหงาย(อุตฺตานีกโรมิ) ซึ่งความแตกฉานทั้ง ๔ ประการแกภิกษุสงฆ
หากมีผูใดสงสัยปญหาธรรม พระสารีบุตรยินดีที่จะตอบปญหานั้นเฉพาะพระพักตรของพระพุทธเจา
๕๓
ที.ปา. ๑๑/๗๔/๑๐๘.

๕๓

สวนกําหนดประเด็น
๑.
เนื้อหา

๒.
๓.

.....

รูปที่ ๑ โครงสรางของสารธรรมในงานนิพนธพระสารีบุตร
๑. สวนกําหนดประเด็น หรือแนวทางของเนื้อหาทีจ่ ะแสดง งานนิพนธของสารีบตุ รจะ
เริ่มตนดวยสวนนี้เสมอ การกําหนดประเด็นเรื่องอาจเปนประโยคสั้นๆ คําถามกําหนดประเด็น
หรือ ยกเทศนาทีพ่ ระพุทธเจาทรงแสดงโดยยอ
๒. สวนเนื้อหา เปนรายละเอียดที่แสดงตามสวนกําหนดประเด็น มีลักษณะเปนประเด็น
ยอย ซึ่งอาจมีเนื้อความไมสัมพันธ หรือ สัมพันธตอเนื่องกับประเด็นทีก่ ลาวมาแลวหรือประเด็นที่
กําลังจะกลาวตอไป∗ หากมีการกําหนดหัวขอธรรมทีจ่ ะแสดงไวก็จะลําดับตามทีแ่ สดงไวในสวน
กําหนดประเด็น โครงสรางของเนื้อหาแตละประเด็นมีโครงสรางเดียวกันตลอด เชน ใชประธาน
หรือ ปจจัยกริยากิตกตวั เดียวกัน
ผูวิจัยยกตัวอยางโครงสรางของงานนิพนธ โดยเลือกมาจากพระสูตรตางกัน ๔ เรื่อง ไดแก
ทสุตตรสูตร สัมมาทิฏฐิสูตร เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร และ มหาหัตถิปโทปมสูตร ทสุตตรสูตร
เปนพระสูตรในกลุมแสดงธรรม
สัมมาทิฏฐิสตู รอยูในกลุมแสดงธรรมเชนกันแตมีลักษณะ
∗

ประเด็นยอยที่ไมสัมพันธกัน เชน ธรรมที่ยอดเยี่ยมในสัมปสาทนียสูตร ฉะนั้น แตละประเด็นจึงมี
ความสมบูรณในตัวเอง สามารถตัดออกหรือละออกโดยไมเสียใจความของพระสูตร สวนประเด็นยอยที่สัมพันธ
กับประเด็นที่กลาวถึงกอนหรือที่จะกลาวตอไป เชน สัมมาทิฏฐิสูตร ทสุตตรสูตร ในกรณีนี้ จะไมสามารถตัดทิ้ง
หรือละออกได เพราะเปนการลําดับตามขั้นตอนปฏิจจสมุปบาท หรือ การศึกษาปฏิบัติจนถึงขั้นสูงสุดที่ไม
สามารถดําเนินตอไปไดเปนตอนจบของเนื้อหาธรรมที่แสดง เชน ในสัมมาทิฏฐิสูตร พระสารีบุตรอธิบาย
ลักษณะของสัมมาทิฏฐิโดยการจําแนกและลําดับตามภูมิวิปสสนา ๑๕ อยาง ไดแก อาหาร อริยสัจ ๔ ชรา
มรณะ ชาติ ภพ อุปาทาน ตัณหา เวทนา ผัสสะ อายตนะ นามรูป วิญญาณ สังขาร อวิชชา และ อาสวะ

๕๔
โตตอบไปมาระหวางพระสารีบุตรและภิกษุสงฆผฟู งตลอดทั้งพระสูตร
เสวิตพั พาเสวิตัพพสูตร
เปนพระสูตรในกลุมอธิบายธรรม และ มหาหัตถิปโทปมสูตรเปนพระสูตรกลุมแสดงธรรม จะเห็น
ไดวา แมพระสูตรแตละเรื่องมีเนื้อหาและลักษณะหลากหลาย แตโครงสรางของสารธรรมโดยรวม
ยังคงลักษณะโครงสรางที่แสดงในรูปที่ ๑
ตัวอยางที่ ๑ จากทสุตตรสูตร๕๔
๑. กําหนดประเด็นดวยคาถา บอกวัตถุประสงคของการแสดงธรรมคือเพื่อความพนทุกข
๒. สวนเนื้อหา แสดงธรรมทีละหมวด ตามจํานวนองคธรรม เริ่มจากหมวดที่ ๑ ซึ่งมีธรรม ๑ ขอ
จนถึงหมวด ๑๐ ซึง่ มีธรรม ๑๐ ขอ ดังที่แสดงในรูปที่ ๒
จุดประสงคของการแสดงธรรม
ธรรมหมวด ๑
ธรรมหมวด ๒
ธรรมหมวด ๓

.....
ธรรมหมวด ๑๐

รูปที่ ๒ โครงสรางของทสุตตรสูตร
ตัวอยางที่ ๒ จากสัมมาทิฏฐิสูตร๕๕
๑. กําหนดประเด็นดวยคําถามวา ผูมีสมั มาทิฏฐิซึ่งเปนผูมีศรัทธามัน่ คง ไมหวัน่ ไหว มีลกั ษณะ
อยางไรบาง :

๕๔

ที.ปา. ๑๑/๓๖๕/๒๘๘.
๕๕
ม.มู. ๑๒/๑๑๐/๘๕

๕๕

สมฺมาทิฏ สมฺมาทิฏติ อาวุโส วุจฺจติ. กิตฺตาวตา นุ โข อาวุโส อริยสาวโก
สมฺมาทิฏ โหติ, ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต, อาคโต อิมํ สทฺธมฺมํ?
ดูกอนอาวุโส คําวาสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิที่ทรงตรัสแลว. พระอริยสาวกที่มี
สัมมาทิฏฐิผูถึงพรอมดวยความแนวแนในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้มีลักษณะอยางไร?

๒. สวนเนื้อหา แสดงความหมายของสัมมาทิฏฐิ คือความเขาใจอริยสัจ ๔ ของธรรม ๑๖ ประการ
ดังนี้ :
๑. ยโต โข อาวุโส อริยสาวโก อกุสลฺจ ปชานาติ, อกุสลมูลฺจ ปชานาติ,
กุสลฺจ ปชานาติ, กุสลมูลฺจ ปชานาติ. .... .เอตฺตาวตาป โข อาวุโส อริยสาวโก
สมฺมาทิฏ โหติ, ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต, อาคโต อิมํ สทฺธมฺมํ.
เมื่อใดพระอริยสาวกรูชัดซึ่งอกุศล, รากเหงาของอกุศล กุศล และ
รากเหงาของกุศล. ..... พระอริยสาวกที่มีสัมมาทิฏฐิผูถึงพรอมดวยความแนวแนใน
ธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้มีลักษณะอยางนี้.

(ภิกษุสงฆอนุโมทนาและอาราธนาใหแสดงธรรมของผูมีสัมมาทิฏฐิโดยแนวทางอืน่ พระสารีบุตร
รับคําและแสดงธรรมตอ)
๒. ยโต โข อาวุโส อริยสาวโก อาหารฺจ ปชานาติ, อาหารสมุทยฺจ
ปชานาติ, อาหารนิโรธฺจ ปชานาติ, อาหารนิโรธคามินี ปฏิปทฺจ ปชานาติ. .....
เอตฺตาวตาป โข อาวุโส อริยสาวโก สมฺมาทิฏ โหติ, ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต,
อาคโต อิมํ สทฺธมฺมํ.
เมื่อใดพระอริยสาวกรูชัดซึ่งอาหาร รากเหงาของอาหาร การดับอาหาร
และทางที่จะใหถึงความดับอาหาร.....พระอริยสาวกที่มีสัมมาทิฏฐิผูถึงพรอมดวย
ความแนวแนในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้มีลักษณะอยางนี้.

(ภิกษุสงฆอนุโมทนาและอาราธนาใหแสดงธรรมของผูมีสัมมาทิฏฐิโดยแนวทางอืน่ พระสารีบตุ ร
รับคําและแสดงธรรมตอ)
(ขอ ๓ – ๑๕ โครงสรางนัยเดียวกัน)
(ภิกษุสงฆอนุโมทนาและอาราธนาใหพระสารีบุตรแสดงธรรมของผูมีสัมมาทิฏฐิโดยแนวทางอื่น
พระสารีบุตรรับคําและแสดงธรรมตอ)
๑๖. ยโต โข อาวุโส อริยสาวโก อาสวํ ปชานาติ, อาสวสมุทยฺจ ปชานาติ,
อาสวนิโรธฺจ ปชานาติ, อาสวนิโรธคามินึ ปฏิปทํ ปชานาติ. ..... เอตฺตาวตาป โข

๕๖
อาวุโส อริยสาวโก สมฺมาทิฏ โหติ, ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต, อาคโต อิมํ
สทฺธมฺมํ.
เมื่อใดพระอริยสาวกรูชัดซึ่งอาสวะ รากเหงาของอาสวะ การดับอาสวะ
และทางที่จะใหถึงความดับอาสวะ.....พระอริยสาวกที่มีสัมมาทิฏฐิผูถึงพรอมดวย
ความแนวแนในธรรม สูพระสัทธรรมนี้มีลักษณะอยางนี้.

ตัวอยางที่ ๓ จากเสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร๕๖
๑. กําหนดประเด็นดวยธรรมที่พระพุทธเจาแสดงโดยยอ ในตัวอยางนี้ พระพุทธเจาทรงแสดงแนว
ทางการเสพไว ๗ ทาง:
(๑)กายสฺมาจารํปหํ ภิกฺขเว ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพมฺป อเสวิตพฺพมฺป, ตฺจ
อฺมฺํ กายสมาจารํ. (๒)วจีสฺมาจารํปหํ ภิกฺขเว ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพมฺป
อเสวิตพฺพมฺป, ตฺจ อฺมฺํ วจีสมาจารํ. (๓)มโนสฺมาจารํปหํ ภิกฺขเว ทุวิเธน
วทามิ เสวิตพฺพมฺป อเสวิตพฺพมฺป, ตฺจ อฺมฺํ มโนสมาจารํ. (๔)จิตฺตุปฺปาทํปหํ
ภิกฺขเว ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพมฺป อเสวิตพฺพมฺป, ตฺจ อฺมฺํ จิตฺตุปฺปาทํ.
(๕)สฺญาปฏิลาภํปหํ ภิกฺขเว ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพมฺป อเสวิตพฺพมฺป, ตฺจ
อฺมฺํ สฺาปฏิลาภํ. (๖)ทิฏปฏิลาภํปหํ ภิกฺขเว ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพมฺป
อเสวิตพฺพมฺป, ตฺจ อฺมฺํ ทิฏปฏิลาภํ. (๗)อตฺตภาวปฏิลาภํปหํ ภิกฺขเว
ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพมฺป อเสวิตพฺพมฺป, ตฺจ อฺมฺํ อตฺตภาวปฏิลาภํ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาวถึง(๑)ความประพฤติทางกายเปน ๒
อยางคือ ที่ควรเสพอยางหนึ่ง ที่ไมควรเสพอยางหนึ่ง แตละอยางนั้นเปนความประพฤติ
ทางกาย. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาวถึง(๒)ความประพฤติทางวาจาเปน ๒
อยางคือ ที่ควรเสพอยางหนึ่ง ที่ไมควรเสพอยางหนึ่ง แตละอยางนั้นเปนความประพฤติ
ทางวาจา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาวถึง(๓)ความประพฤติทางใจเปน ๒
อยางคือ ที่ควรเสพอยางหนึ่ง ที่ไมควรเสพอยางหนึ่ง แตละอยางนั้นเปนความประพฤติ
ทางใจ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาวถึง(๔)การเกิดขึ้นของจิตเปน ๒ อยางคือ
ที่ควรเสพอยางหนึ่ง ที่ไมควรเสพอยางหนึ่ง แตละอยางนั้นเปนการเกิดขึ้นของจิต.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาวถึง(๕)ความไดสัญญาเปน ๒ อยางคือ ที่ควรเสพ
อยางหนึ่ง ที่ไมควรเสพอยางหนึ่ง แตละอยางนั้นเปนความไดสัญญา. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เรายอมกลาวถึง(๖)ความไดทิฏฐิเปน ๒ อยางคือ ที่ควรเสพอยางหนึ่ง ที่ไม
ควรเสพอยางหนึ่ง แตละอยางนั้นเปนความไดทิฏฐิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอม
กลาวถึง(๗)ความไดอัตภาพเปน ๒ อยางคือ ที่ควรเสพอยางหนึ่ง ที่ไมควรเสพอยาง
หนึ่ง แตละอยางนั้นเปนความไดอัตภาพ.
๕๖

ม.อุ. ๑๔/๑๙๘/๑๔๕.

๕๗
๒. สวนเนื้อหา พระสารีบุตรแสดงความหมายของแตละประเด็นทีพ่ ระพุทธเจาทรงแสดงโดยยอ
ดังนี้ :
๑. “กายสมาจารํปหํ ภิกฺขเว ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพมฺป อเสวิตพฺพมฺป,
ตฺจ อฺมฺํ กายสมาจารนฺ”ติ อิติ โข ปเนตํ วุตฺตํ ภควตา, กิฺเจตํ ปฏิจฺจ วุตฺตํ?
.....
ที่พระผูมีพระภาคตรัสวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาวถึงความ
ประพฤติทางกายเปน ๒ อยางคือ ที่ควรเสพอยางหนึ่ง ที่ไมควรเสพอยางหนึ่ง แตละ
อยางนั้นเปนความประพฤติทางกาย” พระองคตรัสโดยอาศัยอะไร? ....

๒. “วจีสมาจารํปหํ ภิกฺขเว ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพมฺป อเสวิตพฺพมฺป, ตฺจ
อฺมฺํ วจีสมาจารนฺ”ติ อิติ โข ปเนตํ วุตฺตํ ภควตา, กิฺเจตํ ปฏิจฺจ วุตฺตํ? .....
ที่พระผูมีพระภาคตรัสวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาวถึงความ
ประพฤติทางวาจาเปน ๒ อยางคือ ที่ควรเสพอยางหนึ่ง ที่ไมควรเสพอยางหนึ่ง แตละ
อยางนั้นเปนความประพฤติทางวาจา” พระองคตรัสโดยอาศัยอะไร? .....

(ขอที่ ๓-๖ ไดแก จิตฺตุปฺปาทํ, สฺาปฏิลาภํ, ทิฏปฏิลาภํ มีโครงสรางนัยเดียวกัน)
๗. “อตฺตภาวปฏิลาภํปหํ ภิกฺขเว ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพมฺป
อเสวิตพฺพมฺป, ตฺจ อฺมฺํ อตฺตภาวปฏิลาภนฺ”ติ อิติ โข ปเนตํ วุตฺตํ ภควตา,
กิฺเจตํ ปฏิจฺจ วุตฺตํ? ......
ที่พระผูมีพระภาคตรัสวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาวถึงการได
อัตภาพเปน ๒ อยางคือ ที่ควรเสพอยางหนึ่ง ที่ไมควรเสพอยางหนึ่ง แตละอยางนั้นเปน
ความประพฤติทางใจ” พระองคตรัสโดยอาศัยอะไร? .....

ตัวอยางที่ ๔ จากมหาหัตถิปโทปมสูตร๕๗
๑. กําหนดประเด็น
มหาหัตถิปโทปมสูตรมีสวนกําหนดประเด็นซับซอนกวาพระสูตรอื่น
พระสารีบุตรมุง แสดงมหาภูตรูป ๔ โดยเริ่มตนจากอริยสัจ ๔
สวนกําหนดประเด็นจึงจําแนก
อริยสัจ ๔ จนถึงมหาภูตรูป ๔ เพื่อแสดงใหเห็นวา มหาภูตรูป ๔ ซึ่งเปนสวนหนึง่ ของอริยสัจ ๔
เหมือนรอยเทาสัตวเล็กที่อยูใ นรอยเทาชางอยางไร พระสารีบุตรเริ่มตนจากอริยสัจ ๔ ซึ่งเปนธรรม
ที่ครอบคลุมกุศลธรรมทุกชนิดโดยเปรียบเทียบกับเทาชางซึง่ มีขนาดใหญกวาเทาของสัตวตางๆ :

๕๗

ม.มู. ๑๒/๓๔๐/๓๔๙.

๕๘
เสยฺยถาป อาวุโส ยานิ กานิจิ ชงฺคลานํ ปาณานํ ปทชาตานิ,
สพฺพานิ ตานิ หตฺถิปเท สโมธานํ คจฺฉนฺติ, หตฺถิปทํ เตสํ อคฺคมกฺขายติ, ยทิทํ
มหนฺตคฺเคน; เอวเมว โข อาวุโส เยเกจิ กุสลาธมฺมา, สพฺเพ เต จตูสุ อริยสจฺเจสุ
สงฺคหํ คจฺฉนฺติ.
รอยเทาทั้งหลายใดๆของสัตวที่ทองไปในแผนดินยอมถึงซึ่งการ
รวมกันในรอยเทาชางที่กลาววาเปนใหญในบรรดารอยเทาเหลานั้นฉันใด กุศล
ธรรมทั้งหลายใดๆยอมถึงซึ่งการรวมอยูในอริยสัจธรรม ๔ ประการฉันนั้น.

และแสดงหัวขอวา จะกลาวถึงอริยสัจซึง่ มี ๔ ขอ ดังตอไปนี้ :
กตเม จตูสุ? ทุกฺเข อริยสจฺเจ ทุกฺขสมุทเย อริยสจฺเจ ทุกฺขนิโรเธ
อริยสจฺเจ ทุกฺขนิโรธคามินิยาปฏิปทาย อริยสจฺเจ.
๔ ประการนั้นไดแกอะไร? อริยสัจคือทุกข อริยสัจคือทุกขสมุทัย
อริยสัจคือทุกขนิโรธ อริยสัจคือทางสูความดับทุกข.

จากนั้น แสดงรายละเอียดของทุกขอริยสัจ :
กตมฺจาวุโส ทุกฺขํ อริยสจฺจํ? ชราป ทุกฺขา มรณํป ทุกฺขํ,
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาป ทุกฺขา, ยมฺปจฺฉํ น ลภติ ตมฺป ทุกฺขํ, สงฺขิตฺเตน
ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา.
แลวอริยสัจคือทุกขไดแกอะไร? แมความแกเปนทุกข ความตายเปน
ทุกข ความโศกรําพัน ทุกขกายทุกขใจ คับแคนใจก็เปนทุกข ปรารถนาสิ่งใดอยู
แลวไมไดสิ่งนั้นยอมเปนทุกข โดยยอ การยึดมั่นในขันธ ๕นั้นเปนทุกข.

แสดงรายละเอียดของขันธ ๕ ซึ่งสรุปรวมความทุกขตางๆไว :
กตเม ปฺจุปาทานกฺขนฺธา? เสยฺยถีทํ รูปูปาทานกฺขนฺโธ
เวทนูปาทานกฺขนฺโท สฺูปาทานกฺขนฺโธ สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ วิฺญาณูปาทานกฺขนฺโธ.
อุปาทานขันธ ๕ ประการไดแกอะไร? ไดแก รูปูปาทานขันธ เวทนูปาทานขันธ สัญูปาทานขันธ สังขารูปาทานขันธ วิญญาณูปาทานขันธ.

แลวจึงเขาเรื่องที่ตองการจะแสดงของพระสูตรนี้ คือ รูป ในที่นี้คือ มหาภูตรูป ๔ ซึ่งเปนที่ยึดมั่นถือ
มั่ น ของสั ต ว ทั้ ง หลาย พระสารี บุ ต รจํ า แนกมหาภู ต รู ป เป น ๔ ข อ ซึ่ ง เป น ประเด็ น ที่ จ ะแสดง
รายละเอียดตอไป :

๕๙
กตโม จาวุโส รูปูปาทานกฺขนฺโธ? จตฺตาริ จ มหาภูตานิ จตุนฺนํ จ
มหาภูตานํ อุปาทายรูป. กตเม จาวุโส จตฺตาโร มหาภูตา?
ปวีธาตุ
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ.
แลวรูปูปาทานขันธ ไดแกอะไรบาง? มหาภูตรูป ๔ และ รูปที่อาศัย
มหาภูตรูป ๔. อนึ่งมหาภูตรูป ๔ ไดแกอะไร? ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม.

๒. สวนเนื้อหา แสดงรายละเอียดของมหาภูตรูป ๔ ที่กาํ หนดประเด็นไวตอไปนี้ :
๑. กตมา จาวุโส ปวีธาตุ? .....
ธาตุดินคืออะไร? ......

๒. กตมา จาวุโส อาโปธาตุ? .....
ธาตุน้ําคืออะไร? .....

๓. กตมา จาวุโส เตโชธาตุ? .....
ธาตุไฟคืออะไร? ....

๔. กตมา จาวุโส วาโยธาตุ? .....
ธาตุลมคืออะไร? .....

โครงสรางสารธรรมของมหาหัตถิปโทปมสูตร แสดงเปนแผนภูมิใหเห็นโครงสราง ๒ สวน ดังนี้

รูปที่ ๓ แผนภูมิแสดงโครงสรางสารธรรมของมหาหัตถิปโทปมสูตร

๖๐
จากตัวอยางทีย่ กมา จะเห็นไดวาสวนสารธรรมของพระสูตรที่ยกมามีโครงสราง ๒ สวน
คือ สวนกําหนดประเด็น และเนื้อหาทีจ่ าํ แนกเปนขอๆตามที่ไดกําหนดประเด็นไว สวนกําหนด
ประเด็นมีหลายลักษณะ เชน เปนการบอกสาระสําคัญโดยรวม(ตัวอยางที่๑) หัวเรือ่ ง(ตัวอยางที่
สวนในตัวอยางสุดทาย
๒) หรือใจความหัวขอธรรมที่จะไดขยายความตอไป(ตัวอยางที่ ๓)
เนื้อหาของพระสูตรคือมหาภูตรูป ๔ แตพระสารีบุตรตองแสดงใหเห็นวาเปนสวนหนึง่ ของอริยสัจ
๔ อยางไรตามชื่อของพระสูตร(มหาหัตถิปโทปมสูตร - พระสูตรที่วา ดวยการอุปมากับรอยเทาชาง
ใหญ)
จึงเริ่มตนจากการเปรียบเทียบรอยเทาชางที่สามารถรวมเอารอยเทาสัตวอื่นๆไวภายใน
กับอริยสัจ ๔ ซึ่งสามารถรวมกุศลธรรมใดๆไวได จากนัน้ จึงจําแนกอริยสัจ ๔ ลงเรื่อยๆจนถึง
มหาภูตรูป ๔ ซึ่งเปนธรรมยอยที่เปนสาระสําคัญของพระสูตร แมวาพระสูตรจะเนนกระบวนการ
จําแนกเปนธรรมระดับตางๆเพื่อแสดงวามหาภูตรูป ๔ สามารถสงเคราะหอยูในอริยสัจ ๔ แต
สุดทายพระสารีบุตรก็แสดงองคธรรมของมหาภูตรูปทัง้ ๔ ประการตามที่ไดกําหนดประเด็นไว
ในรูปที่ ๑ ผูว จิ ัยไดแสดงโครงสรางสวนเนือ้ หาดังกลาวในรูปแผนภูมิแนวดิ่งตามการลําดับ
เรื่อง แตโครงสรางเดียวกันนี้เมื่อนํามาจัดเปนแผนภูมแิ นวขวางจะเห็นไดวา ลักษณะของงาน
นิพนธเปนการวิเคราะหหรือการจําแนกประเด็นใหญออกเปนประเด็นยอย ดังที่แสดงในรูปที่ ๔
สวนกําหนดประเด็น

สวนเนื้อหา
๑.
๒.
๓.
.....

รูปที่ ๔ โครงสรางแนวขวางของโครงสรางงานนิพนธกลุมที่ ๑
การแสดงรายละเอียดของสวนกําหนดประเด็นมีเปนกลุม ๆ ซึ่งแตกแขนงออกจากประเด็น
ใหญ แสดงใหเห็นวา วิธกี ารนําเสนอธรรมของพระสารีบุตรคือการแสดงธรรมที่ตอ งการนําเสนอ
ออกเปนสวนๆ

๖๑
การกําหนดประเด็นมีผลตอการแสดงหรืออธิบายธรรมดังนี้
๑. ทําใหผูฟง รับทราบสาระสําคัญของเรื่องที่จะแสดงทันที สวนทีส่ ําคัญที่สุดในการพูด
คือสวนทีช่ วยใหผูฟง เขาใจวาผูพูดกําลังกลาวถึงเรื่องอะไร๕๘ ดังนัน้ การพูดหรือการเขียนจึงควร
เริ่มตนดวยคํานํา (Introduction)ซึ่งแสดงประเด็นสําคัญของเรื่อง(Thesis Statement) ผูฟง หรือ
ผูอานจึงจะสามารถจับใจความสําคัญของเรื่องไดอยางรวดเร็ว
การแสดงธรรมก็เชนเดียวกัน
การประกาศเนื้อหาที่จะแสดงธรรมกอนทําใหผฟู งทราบหัวขอเรื่องที่จะไดแสดงทันที ทําใหผฟู ง
เตรียมพรอมทีจ่ ะไตรตรองธรรมที่จะแสดงตอไป การกําหนดประเด็นที่แสดงในพระสูตร ๔ เรื่อง
ทําใหผูฟง รับทราบสิ่งทีพ่ ระสารีบุตรกําลังจะแสดงตอไป
๒. กําหนดขอบเขตของเรื่องที่จะแสดง กําหนดประเด็นชวยแสดงจํานวนขอธรรมที่จะ
กลาวตอไป เชน ตัวอยางที่ ๓ เปนพระสูตรอธิบาย การกําหนดประเด็นชวยแสดงวาธรรมที่จะ
อธิบายไดแกเรื่องใดบาง ตัวอยางที่ ๔ ทีม่ ุงแสดงธรรมเรื่องมหาภูตรูป ๔ ผูฟง ก็จะทราบวาธรรม
ที่จะแสดงมีจาํ นวนขอตามที่กลาวไวตอนแรก ไมควรขาดหรือเกินกวานัน้
๓. กระตุนความสนใจของผูฟ ง การบอกหัวขอเรื่องกอนที่จะลงรายละเอียดนอกจากจะ
ทําใหผูฟง รับทราบเรื่องและเคาโครงโดยคราวแลว ยังเปนการกระตุนผูฟง ใหคดิ ตามเพื่อทบทวน
ความรูของตนเองวาไดเคยศึกษามากอนหรือไม หากเคยฟงมาแลวก็จะฟงเพื่อเปรียบเทียบกับ
ความรูทมี่ ีอยูห รือถายังไมเคยไดฟง ทําใหสนใจฟงเรื่องที่จะแสดงนัน้ ตอไป จากตัวอยางที่แสดง
ไวขางตนเห็นไดชัดในตัวอยางที่ ๒ คําถามที่ถามผูฟ งนอกจากบอกประเด็นเรื่องสัมมาทิฏฐิแลวยัง
ชวยกระตุน ใหผูฟงโตตอบหรือคิดตาม
โครงสรางของเนื้อหาทีจ่ ําแนกเปนสวนๆชวยใหผูศึกษาจดจําไดงาย เพราะรูปแบบอยาง
เดียวสามารถประยุกตใชกับหัวขอธรรมทีจ่ าํ แนกเปนลําดับตอเนื่องกันไดทั้งพระสูตร
๓.๒.๒ วิธกี ารนําเสนอในงานกลุมที่ ๑
วิธกี ารนําเสนอที่เดนในงานกลุมที่ ๑ ไดแก การแสดงธรรมดวยการวิเคราะห การแสดง
ธรรมขนานกันในดานลบและบวก การใชอุปมา การพรรณนาดวยคําพองความหมาย และการ
ใชกริยากรรมวาจกอางอิงพระพุทธเจา

๕๘

Deborah Schiffrin, In other words, p.13.

๖๒
๓.๒.๒.๑ การแสดงธรรมดวยการจัดกลุมและวิเคราะห
การศึกษาโครงสรางของงานนิพนธที่ผา นมาจะเห็นไดวา เนื้อหาของงานนิพนธมีลกั ษณะ
วิเคราะหประเด็นออกเปนกลุมหรือวาระยอยตามที่แสดงไวในสวนกําหนดประเด็น แตการจัดกลุม
และวิเคราะหดังกลาวมิใชมแี ตในสวนโครงสรางของงานนิพนธเทานัน้
แมในระดับประเด็นยอย
พระสารีบุตรมักแสดงหรืออธิบายธรรมดวยการวิเคราะหจากหนวยใหญถึงหนวยยอย งานนิพนธ
ที่มีลักษณะวิเคราะหมกั เปนงานแสดงธรรมที่ตองการใหผูฟงเขาใจธรรมทุกแงมุม หรือเปนงาน
อธิบายธรรมซึง่ ตองแจกแจงรายละเอียดทุกสวนใหชัดเจนที่สุด
ขอมูลที่นาํ เสนอจะจําแนกเปน
หนวยยอยจนถึงหนวยยอยที่สุดซึ่งไมสามารถจําแนกได
ผูวิจัยพบวา
ลักษณะของงานนิพนธที่แตกแขนงออกเปนหนวยยอยเชนนี้เปนผลจาก
รูปแบบอธิบาย ๒ วิธี คือ การใชเกณฑการวิเคราะหหรือแตกประเด็นเกณฑเดียวกันในแตละสวน
และ การใชคําบอกการถาม(Question word)กําหนดประเด็น
๑. การจัดกลุม และวิเคราะหโดยใชเกณฑเดียวกันในแตละสวน
การวิเคราะหประเด็นยอยทุกประเด็นใชเกณฑเดียวกันตลอด ทําใหการวิเคราะหแตละ
กลุมหรือวาระมีประเด็นยอยเทากัน ผูว จิ ัยยกตัวอยางจากพระสูตรสําคัญ ๓ เรื่องไดแก เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร สัมมาทิฏฐิสูตร และ มหาหัตถิปโทปมสูตร เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตรอยูในกลุม
อธิบายธรรม สวนสัมมาทิฏฐิสูตร และ มหาหัตถิปโทปมสูตรอยูในกลุมแสดงธรรม
เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร
พระพุทธเจาตรัส :
(๑)ความประพฤติทางกายเปน ๒ อยางคือ ที่ควรเสพอยางหนึ่ง ที่ไมควรเสพอยางหนึ่ง
(๒)ความประพฤติทางวาจาเปน ๒ อยางคือ ที่ควรเสพอยางหนึ่ง ที่ไมควรเสพอยางหนึ่ง
(๓)ความประพฤติทางใจเปน ๒ อยางคือ ที่ควรเสพอยางหนึ่ง ที่ไมควรเสพอยางหนึ่ง

พระสารีบุตรอธิบาย :
(๑) ความประพฤติทางกาย - เสพแลวอกุศลเจริญ กุศลเสื่อม - ไมควรเสพ - ปาณาติบาต
- ลักขโมย
- ประพฤติผิดในกาม
- เสพแลวอกุศลเสื่อม กุศลเจริญ - ควรเสพ - ไมทําปาณาติบาต
- ไมลักขโมย
- ไมประพฤติผิดในกาม

๖๓
(๒) ความประพฤติทางวาจา - เสพแลวอกุศลเจริญ กุศลเสื่อม - ไมควรเสพ - กลาวมุสา
- กลาวสอเสียด
- กลาวคําหยาบคาย
- กลาวคําเพอเจอ
- เสพแลวอกุศลเสื่อม กุศลเจริญ - ควรเสพ - ไมกลาวมุสา
- ไมกลาวสอเสียด
- ไมกลาวคําหยาบคาย
- ไมกลาวคําเพอเจอ
(๓) ความประพฤติทางใจ

- เสพแลวอกุศลเจริญ กุศลเสื่อม - ไมควรเสพ - โลภมาก
- มีจิตพยาบาท
- เสพแลวอกุศลเสื่อม กุศลเจริญ - ควรเสพ - ไมโลภมาก
- ไมมีจิตพยาบาท

หากจัดรูปแบบเปนแผนภูมิ สารธรรมจะมีโครงสรางของเหมือนแผนภูมิตนไมที่มกี งิ่ กาน
เสมอกันทุกสวน

รูปที่ ๕ แผนผังโครงสรางการอธิบายธรรมในเสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร

๖๔
จากรูป พระสารีบุตรกลาวถึงสิ่งที่ควรเสพและไมควรเสพเปนกลุมตามวิธีแสดงออก ซึ่ง
กลาวถึงแลวในสวนกําหนดประเด็น∗ ในแตละกลุม จําแนกออกเปน ๒ ดาน คือ ความประพฤติ
ที่ควรเสพและไมควรเสพ แตละดานจําแนกเปนความประพฤติทางการแสดงออกนัน้
ความ
ประพฤติที่ควรเสพจะมีเนื้อหาตรงขามกับความประพฤติที่ไมควรเสพ และมีจํานวนเทากัน
สัมมาทิฏฐิสูตร
กําหนดประเด็น : สัมมาทิฏฐิมีลักษณะอยางไรบาง
สวนเนื้อหา :
๑. ความรูจักอาหาร เหตุเกิดของอาหาร การดับอาหาร วิธีการดับอาหาร
๒. ความรูจักทุกข เหตุเกิดของทุกข การดับทุกข วิธีการดับทุกข
๓. ความรูจักชรามรณะ เหตุเกิดของชรามรณะ การดับชรามรณะ วิธีการดับชรามรณะ
๔. ความรูจักชาติ เหตุเกิดของชาติ การดับชาติ วิธีการดับชาติ
......
๑๕. ความรูจักอาสวะ เหตุเกิดของอาสวะ การดับอาสวะ วิธีการดับอาสวะ

การแสดงธรรมขางตน สามารถจัดเปนแผนภูมิ ดังที่แสดงในรูปที่ ๖ ดังนี้

รูปที่ ๖ แผนผังโครงสรางการแสดงธรรมในสัมมาทิฏฐิสตู ร
∗

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม หนา ๕๖.

๖๕
พระสารีบุตรอธิบายสัมมาทิฏฐิ โดยใชอริยสัจ ๔ เปนแนวทางในการอธิบายรวมกับธรรม
ซึ่งเปนปจจัยในปฏิจจสมุปบาท ผลที่เกิดขึ้น ทําใหแตละกลุม หรือวาระมีวธิ ีวิเคราะหเหมือนกัน
คือ จําแนกตามอริยสัจ ๔ สัมมาทิฏฐิตามแนวทางการอธิบายนี้ คือ ความรูจักสภาพธรรม เหตุ
การดับและวิธดี ับสภาพธรรมนั้นๆ
มหาหัตถิปโทปมสูตร
กําหนดประเด็น : มหาภูตรูป ๔ ไดแกอะไร
สวนเนื้อหา :
๑. ธาตุดิน

- จําแนก ๒ ประเภท

๒. ธาตุน้ํา

-

๓. ธาตุไฟ

-

๔. ธาตุลม

-

- ธาตุดินที่เปนไปภายใน
- ธาตุดินที่เปนไปภายนอก
คําสอนใหระลึกถึงพระรัตนตรัย
จําแนก ๒ ประเภท
- ธาตุน้ําที่เปนไปภายใน
- ธาตุน้ําที่เปนไปภายนอก
คําสอนใหระลึกถึงพระรัตนตรัย
จําแนก ๒ ประเภท
- ธาตุไฟที่เปนไปภายใน
- ธาตุไฟที่เปนไปภายนอก
คําสอนใหระลึกถึงพระรัตนตรัย
จําแนก ๒ ประเภท
- ธาตุลมที่เปนไปภายใน
- ธาตุลมที่เปนไปภายนอก
คําสอนใหระลึกถึงพระรัตนตรัย

การอธิบายมหาภูตรูป ๔ ตามทีก่ ําหนดประเด็นเปน ๔ ขอมีแนวทางอธิบายทีช่ ัดเจน
กลาวคือ แตละขอจําแนกประเภทออกเปน ๒ สวนตามที่อยูของธาตุ และคําสอนใหระลึกถึงพระ
รัตนตรัย ดังที่แสดงในรูปที่ ๗

๖๖

รูปที่ ๗ แผนผังโครงสรางการแสดงธรรมในมหาหัตถิปโทปมสูตร
จะเห็นไดวา ตัวอยางพระสูตรที่ยกมาแสดงประเด็นธรรมดวยการจําแนกเปนกลุมยอย
เปนหลัก
พระสารีบุตรจําแนกแตละกลุมจนครบทุกกลุมโดยใชธรรมหรือหลักการหนึง่ ในการ
จําแนก เชน การอธิบายสัมมาทิฏฐิโดยใชอริยสัจ ๔ วิเคราะหปจจยาการซึ่งจัดเปนกลุมหรือวาระ
ทําใหคําอธิบายสัมมาทิฏฐิแยกยอยเปนหลายนัย แตละนัยแสดงถึงความหมายของผูมีสัมมาทิฏฐิ
ในพุทธศาสนาอยางลึกซึง้
การใชเกณฑธรรมที่เปนไปภายนอก-ธรรมที่เปนไปภายใน แตละ
ประเด็นมีการยอยประเด็นตางๆใหเล็กลงมาเปนลําดับ การแสดงประเภทและคําสอนใหระลึกถึง
พระรัตนตรัยในการอธิบายมหาภูตรูป ๔ แตละหมวด วิธีการเชนนีท้ ําใหโครงสรางของงานนิพนธ
คลายแผนภูมติ นไม ซึ่งมีแขนงเทากันทุกกลุม
๒. การใชคําบอกการถามกําหนดประเด็น
การใช คํ า บอกการถามกํ า หนดประเด็ น เป น ลั ก ษณะทั่ ว ไปที่ พ บในพระไตรป ฎ ก
พระพุทธเจาเมื่อจะทรงตรัสขอธรรมอยางใดอยางหนึ่งก็มักทรงตั้งปญหาเพื่อเปนการปรารภเรื่อง๕๙
พระสารีบุตรมักจะตั้งคําถามกอนที่จะแสดงรายละเอียด หรือตอบปญหาธรรมแตละครั้ง คําบอก
การถามที่นิยมใชกําหนดประเด็นไดแก ศัพท กตม “อะไร(บาง)” กิตฺตาวตา ”มีประมาณเทาไร”

๕๙

ประพจน อัศววิรุฬหการ, “มิลินทปญหาฉบับภาษาบาลีกับฉบับภาษาจีน,” ใน บาลีสันสกฤต
วิชาการ (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หนา ๙๔.

๖๗
กถํ “อยางไร” กิสฺส(เหตุ) “เพราะอะไร”
แตกตางกัน

แตละศัพทกําหนดทิศทางและลักษณะของคําอธิบาย

อยางไรก็ตาม
เมื่อเปรียบเทียบกับงานนิพนธของพระพุทธเจาและพระสาวกรูปอื่นๆ
งานนิพนธของพระสารีบุตรมีคาเฉลี่ยการตั้งคําถามกําหนดประเด็นสูง∗ ดังที่แสดงในตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒
ตารางแสดงคาเฉลี่ยของการใชบอกการถามเพื่อกําหนดประเด็นในพระสูตรอื่น
เปรียบเทียบกับพระสูตรของพระสารีบุตร
ที่มา/คําบอกการถามที่ใช
พระสูตรของทานอื่นๆ
พระสูตรของพระสารีบุตร

กตม

กถํ

กิสฺส

กิตฺตาวตา

๑.๘๘

๐.๗๑

๑.๖๓

๐.๐๑

๑๔.๖๔

๒.๕๐

๐.๔๒

๐.๓๐

จากตารางขางตน คาเฉลี่ยการใชคําบอกการถามกําหนดประเด็นดวย กตม “อะไร”
ในงานนิพนธของพระสารีบตุ รมีจํานวนมากที่สุด และกลาวไดวาเปนลักษณะเดนของงานนิพนธ
พระสารีบุตรซึง่ เปนที่สงั เกตของพระสังคีตกิ าจารยสมัยหลัง∗∗
คําบอกการถามที่พระสารีบตุ ร
มักใชกําหนดประเด็นมี ๓ คํา ไดแก กตม กถํ หรือ กถํรปู  และ กิตฺตาวตา
๑. กําหนดประเด็นดวยศัพท กตม
กตม เปนศัพทบอกการถามที่แปลไดหลายอยาง เทาที่ใชในงานนิพนธมีความหมาย ๒
อยาง คือ “คืออะไร” และ “ไดแกอะไรบาง” ศัพท กตม ที่แปลวา “คืออะไร”ใชกาํ หนดประเด็นที่
ตองการจํากัดความหมาย สวนศัพท กตม ที่แปลวา“ไดแกอะไรบาง” ใชกาํ หนดประเด็นที่ตองการ
แจกแจงธรรมตามจํานวนขอขององคธรรม∗∗∗ จากตารางที่ ๒ ขางตน กตม เปนคําบอกการถาม
ที่ใชกําหนดประเด็นในพระสูตรมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคําบอกการถามอืน่ ๆ สวนใหญเปน
∗

ผูวิจัยไดหาคาเฉลี่ยโดยนับจํานวนคําบอกการถามที่ปรากฏในการแสดงธรรมของพระสารีบุตรและ
ของทานอื่นๆในทีฆนิกายและมัชฌิมนิกาย และหาคาเฉลี่ยของคําบอกการถามที่ปรากฏในพระสูตร ๑ เรื่อง
โดยการนําผลรวมของการใชคําบอกการถามที่ใชกําหนดประเด็นในพระสูตรตางๆ หารดวย จํานวนของพระสูตร
ที่ผูนั้นแสดง
∗∗
พระสังคีติกาจารยรุนหลังใช กตม ที่พระสารีบุตรใชกําหนดประเด็นเปนหลักในการทรงจําสัมมาทิฏฐิ
สูตร ดูคาถาทายพระสูตรใน ม.มู. ๑๒/๑๓๐/๑๐๒.
∗∗∗
นาสังเกตวา ในพระสูตรที่แสดงตอพระพุทธเจาโดยตรง พระสารีบุตรจะหลีกเลี่ยงการใชคําถาม
กําหนดประเด็น เชน สัมปสาทนียสูตร

๖๘
การกําหนดประเด็นเพื่อแสดงรายละเอียดของธรรมตามจํานวนขอเพราะธรรมในพระพุทธศาสนา
จําแนกแยกยอยออกเปนขอๆ ๖๐
พระสารีบุตรมักใช กตม ในการกําหนดประเด็นทัง้ ทีเ่ ปนการตั้งประเด็นเพื่อแสดงธรรมที่จะ
จําแนกเปนขอยอย และตั้งประเด็นเพือ่ แสดงความหมายของธรรมนั้นเชนเดียวกัน ทําใหศพั ท
กตม มีใชมากในงานนิพนธของพระสารีบตุ ร ตัวอยางเชน
กตมา ปนาวุโส ชาติ? ๖๑
อาวุโส การเกิดคืออะไร?
กตโม จาวุโส ปริเทโว? ๖๒
อาวุโส ความคร่ําครวญคืออะไร?
กตมฺจาวุโส อกุสลมูลํ ?๖๓
อาวุโส อกุศลมูลไดแกอะไรบาง?
กตเม เทฺว ธมฺมา พหุการา? ๖๔
ธรรม ๒ ประการที่มีอุปการะมาก ไดแกอะไรบาง?

๖๐

ตัวอยาง ที.สี ๙/๓๗๘/๓๐๖ เอวเมว โข วาเสฏ ปฺจิเม นีวรณา อริยสฺส วิยเน อาวรณาติป
วุจฺจนฺติ นีวรณาติป วุจฺจนฺติ โอนาหนาติป วุจฺจนฺติ ปริโยหนาติป วุจฺจนฺติ. กตเม ปฺจ? กามฉนฺทนีวรณํ
พฺยาปาทนีวรณํ ถีนมิทฺธนีวรณํ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณํ วิจิกิจฺฉานีวรณํ.
ดูกรวาเสฏฐะ ฉันนั้นเหมือนกัน นิวรณ ๕ เหลานี้ ในวินัยของพระอริยเจาเรียกวาเครื่องหนวงเหนี่ยว
บาง เรียกวาเครื่องกางกั้นบาง เรียกวาเครื่องกีดกั้นบาง เรียกวาเครื่องปกปดบาง เรียกวาเครื่องหุมหอบาง.
กามคุณ๕ ไดแกอะไรบาง? ไดแก กามฉันทนิวรณ พยาปาทนิวรณ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ วิจิกิจฉานิวรณ.
๖๑
ม.มู. ๑๒/๑๑๘/๙๑.
๖๒
ม.อุ. ๑๔/๗๐๑/๔๕๒.
๖๓
ม.มู.๑๒/๑๑๑/๘๖.
๖๔
ที.ปา. ๑๑/๓๗๘/๒๙๐.

๖๙

คําตอบที่รับกับคําถาม กตม มี ๒ ลักษณะ คือ ใหความหมายโดยใชประโยคความซอน
หรือ ประโยค ย-ต ประกอบกับการใชคําพองความหมายหลายคําติดตอกัน∗ และ จําแนกธรรมนัน้
เปนองคธรรมยอย สวนสรุปใชศัพท อิม “นี้คือ” แสดงขอธรรมที่อธิบายนั้นอีกครั้ง ตัวอยางที่
ยกมานี้เปนการจําแนกธรรมเปนองคธรรมยอย
คําถามกําหนดประเด็น : กตเม จตฺตาโร ธมฺมา พหุการา? “ธรรม ๔ ประการที่มี
อุปการะมาก ไดแกอะไรบาง?”
เนื้อหาธรรม : จตฺตาริ จกฺกานิ. ปฏิรูปเทสวาโส สปฺปุริสูปสฺสโย อตฺตสมฺมาปณิธิ
ปุพฺเพ จ กตปฺุตา. “จักร ๔ ไดแก การอยูในประเทศที่สมควร การคบกับสัตตบุรุษ
การตั้งตนไวชอบ และการเปนผูมีบุญกระทําไวในกาลกอน.
สวนสรุป : อิเม จตฺตาโร ธมฺมา พหุการา.๖๕ “ นี้คือธรรม ๔ ประการที่มีอุปการะมาก.”

จะเห็นไดวาการแสดงธรรม ๔ ประการ เปนผลจากการที่พระสารีบุตรกําหนดประเด็นดวย
คําถาม กตม
๒. กําหนดประเด็นดวยศัพท กถํ หรือ กถํรูป
กถํ และ กถํรปู  แปลวา ”อยางไร” หรือ “แบบไหน” ใชกําหนดประเด็นขอความตองการ
อธิบายลักษณะ เชน
กถฺจ คหปติ อาตุรกาโย เจว โหติ อาตุรจิตฺโต จ ? ๖๖
“คหบดี บุคคลที่กระสับกระสายทั้งทางกายและทางจิตเปนอยางไร?”
กถํรูป ภนฺเต กายสมาจารํ เสวโต อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ, กุสลา ธมฺมา
ปริหายนฺติ? ๖๗
“ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะการเสพความประพฤติทางกายแบบไหน ที่ทํา
ใหอกุศลธรรมเจริญ กุศลธรรมเสื่อม?”

∗

พระสารีบุตรอธิบายความหมายโดยใช กตม กําหนดประเด็นหลายคํา เชน ชาติ “การเกิด”, ชรา
“ความแก”, มรณะ “ความตาย” ในพระสูตร ๒ เรื่อง ไดแก สัมมาทิฏฐิสูตร สัจจวิภังคสูตร แตขอความเหลานี้ก็
ปรากฏในมหาสติปฏฐานสูตรอันเปนพุทธภาษิตเชนกัน ผูวิจัยจึงไมยกตัวอยางการอธิบายคําเหลานี้ในงานวิจัย
๖๕
ที.ปา. ๑๑/๔๐๐/๒๙๓.
๖๖
สํ.ข. ๑๗/๔/๓. ใชตัวอยางนี้เพราะพระสูตรในทีฆนิกายและมัชฌิมนิกายไมมีใช
๖๗
ม.อุ. ๑๔/๒๐๐/๑๔๖.

๗๐
คําอธิบายรับกับการกําหนดประเด็นดวยศัพท กถํ, กถํรูป บอกลักษณะ เหตุ ทีม่ า ทีท่ ํา
ใหเรียกวาเปนสภาพนัน้ หากถามดวย กถํรูป รายละเอียดมักแสดงดวยการกระทําลักษณะตางๆ
แตละลักษณะมีการขยายดวยคําพองความหมาย สวนสรุปสรุปดวยการใชศัพท เอวํ “อยางนี”้
คําถามกําหนดประเด็น : กถํรูป ภนฺเต กายสมาจารํ เสวโต อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ,
กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ?
ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะการเสพความประพฤติทางกายแบบไหน ที่ทําใหอกุศล
ธรรมเจริญ กุศลธรรมเสื่อม?
เนื้อหาธรรม : อิธ ภนฺเต เอกจฺโจ ปาณาติปาตี โหติ ลุทฺโท โลหิตปาณี หตปหเต
นิวิฏโ อทยาปนฺโน ปาณภูเตสุ, อทินฺนาทายี โข ปน โหติ ยนฺตํ ปรสฺส ปรวิตฺตูปกรณํ
คามคตํ วา อรฺคตํ วา ตํ อทินฺนํ เถยฺยสงฺขาตํ อาทาตา โหติ, กาเมสุ มิจฺฉาจารี
โข ปน โหติ ยา ตา มาตุรกฺขิตา ปตุรกฺขิตา มาตาปตุรกฺขิตา ภาตุรกฺขิตา ภคินิรกฺขิตา
าติรกฺขิตา สสฺสามิกา สปริทณฺฑา อนฺตมโส มาลาคุณปริกฺขิตฺตาป ตถารูปาสุ
จาริตฺตํ อาปชฺชิตา โหติ.
ขาแตพระองคผูเจริญ ในโลกนี้คนบางพวกเปนผูกระทําชีวิตสัตวใหตกไป เปนคน
โหดราย มีมือเปอนเลือด หมกมุนในการประหาร ไมเอ็นดูในเหลาสัตวมีชีวิต, (บาง
พวก)เปนผูมักถือเอาของที่เขาไมไดให คือถือเอาเครื่องปลื้มใจของผูอื่นในหมูบานหรือ
ปาที่เขาไมไดใหนั้นไปดวยความเปนขโมย, (บางพวก)เปนผูประพฤติผิดในกาม เปนผู
ละเมิดจารีตในหญิงที่มารดาบิดาพี่ชายพี่สาวญาติรักษา หญิงมีสามี หญิงที่มีสินไหม
ติดตัว ที่สุดคือหญิงที่มีผูคลองพวงมาลัยแลว.
สวนสรุป : เอวรูป ภนฺเต กายสมาจารํ เสวโต อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ, กุสลา ธมฺมา
ปริหายนฺติ.๖๘
เมื่อเสพความประพฤติทางกายแบบนี้ อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสื่อมลง.

จากตัวอยาง พระสารีบุตรอธิบายลักษณะของความประพฤติทางกาย ๓ อยางที่ทําให
อกุ ศ ลธรรมเจริ ญ กุ ศ ลธรรมเสื่ อ ม แต ล ะอย า งใช คํ า พ อ งความหมายหรื อ คํ า ที่ อ ยู ใ นกลุ ม
ความหมายเดียวกันทําใหการบรรยายหรือพรรณนาสภาพเปนการแสดงจากมุมมองหลากหลาย
เชน ลักษณะของคนฆาสัตวซึ่งเปนคนโหดราย มีมือเปอนเลือด หรือ การบรรยายลักษณะของ
หญิงตองหามคือหญิงที่อยูในความคุมครองของคนกลุมตางๆ เปนตน การพรรณนาลักษณะ
ตางๆเหลานี้เปนผลจากการใช กถํรูป กําหนดประเด็นในตอนตนของขอความ

๖๘

ม.อุ. ๑๔/๒๐๐/๑๔๖.

๗๑
๓. กําหนดประเด็นดวยศัพท กิตฺตาวตา
ในพจนานุกรมภาษาบาลีสว นมากมักแปลศัพท กิตฺตาวตา วา “เทาไร” หรือ “มีประมาณ
เทาไร” ในทีน่ ี้ผูวิจยั แปลวา “มีลักษณะอยางไรบาง” เปนการกําหนดประเด็นใหแสดงสภาพ
ธรรมซึ่งมีมากกวา ๑ ลักษณะ ตัวอยางเชน
กิตฺตาวตา นุ โข อาวุโส อริยสาวโก สมฺมาทิฏ โหติ, ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน
สมนฺนาคโต, อาคโต อิมํ สทฺธมฺมํ?๖๙
“ดูกอนอาวุโส คําวาสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิที่ทรงตรัสแลว พระอริยสาวกที่มี
สัมมาทิฏฐิผูถึงพรอมดวยความแนวแนในธรรมสูพระสัทธรรมนี้มีลักษณะอยางไรบาง?”
“เวทนา เวทนา”ติ อาวุโส วุจฺจติ, กิตฺตาวตา นุ โข อาวุโส “เวทนา” ติ วุจฺจตีติ?๗๐
“ดูกอนอาวุโส ที่ตรัสวา เวทนา เวทนา, ตรัสวาเวทนามีลักษณะอยางไรบาง?”
กิตฺตาวตา นุ โข อาวุโส สตฺถุ ปวิวิตฺตสฺส วิหรโต สาวกา วิเวกํ นานุสิกฺขนฺติ?๗๑
“ดูกอนอาวุโส เมื่อพระศาสดาทรงประทับอยูวิเวกสาวกที่ไมศึกษาวิเวกตามมีลักษณะอยางไรบาง?”

เนื้อหาทีม่ ารับการกําหนดประเด็นดวย กิตฺตาวตา แสดงสภาพธรรมซึ่งมีมากกวา ๑
ลักษณะหรือการวิเคราะหศพั ทซงึ่ แสดงกริยาทีว่ ิเคราะหมากกวา ๑ ครั้ง∗ และสรุปดวย เอตฺตาวตา
“โดยประการอยางนี”้ บางครั้งใช ตสฺมา “เพราะเหตุนนั้ ” เชน

๖๙

ม.มู. ๑๒/๑๑๐/๗๕.
ม.มู. ๑๒/๔๙๕/๕๓๗-๕๓๘.
๗๑
ม.มู. ๑๒/๒๓/๒๓.
๗๐

∗

การวิเคราะหศัพทจากรากคําศัพท (Etymological analysis) เปนวิธีการใหความหมายชนิดหนึ่งเพื่อ
แสดงความหมายที่แทจริงของศัพท และรากเหงาความคิดของคํานั้นๆ ตามปกติการวิเคราะหนามศัพทในภาษา
บาลีหรือสันสกฤตมักวิเคราะหดวยกริยาเพียงครั้งเดียว เชน เวเทตีติ เวทนา แตการวิเคราะหศัพทที่รับกับคํา
บอกการถาม “กิตฺตาวตา” กระจายดวยกริยา ๒ ครั้ง ดังตัวอยาง ในเรื่องนี้ ดร. สุภาพรรณ เห็นวาการเนน
กริยาเชนนี้อาจเปนการแสดงความสืบเนื่องของธรรมคือเวทนา ซึ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เพราะการใชคํานามอาจ
มีผลทําใหเกิดความเขาใจผิดคิดวาความรูสึก ความจํา การรับรูตางๆเปนตัวเปนตน เหตุผลของ ดร.สุภาพรรณ
ตอ งการแสดงว า เทคนิ ค ของพระสารีบุตรเปนความพยายามในการบรรยายสภาพธรรมตามความเปน จริง
แตผูวิจัยมองในแงรูปแบบ หากกําหนดประเด็นดวย กิตฺตาวตา การอธิบายก็จะตองวิเคราะหมากกวา ๒ ครั้ง

๗๒
คําถามกําหนดประเด็น: กิตฺตาวตา นุ โข อาวุโส สตฺถุ ปวิวิตฺตสฺส วิหรโต สาวกา วิเวกํ
นานุสิกฺขนฺติ?
“ดูกอนอาวุโส เมื่อพระศาสดาทรงประทับอยูวิเวก สาวกที่ไมศึกษาวิเวกตาม มีลักษณะอยางไรบาง?
เนื้อหาธรรม :อิธาวุโส สตฺถุ ปวิวิตฺตสฺส วิหรโต สาวกา วิเวกํ นานุสิกฺขนฺติ, เยสฺจ ธมฺมานํ
สตฺถา ปหานมาห, เต จ ธมฺเม นปฺปชหนฺติ, พาหุลฺลิกา จ โหนฺติ, สาถิลิกา, โอกฺกมเน ปุพฺพงฺคมา,
ปวิเวเก นิกฺขิตฺตธุรา.
ตตฺราวุโส เถรา ภิกฺขุ ตีหิ าเนหิ คารยฺหา ภวนฺติ.....
ตตฺราวุโส มชฺฌิมา ภิกฺขุ ตีหิ าเนหิ คารยฺหา ภวนฺติ.....
ตตฺราวุโส นวกา ภิกฺขุ ตีหิ าเนหิ คารยฺหา ภวนฺติ.....
“อาวุโส เมื่อพระศาสดาทรงประทับอยูวิเวก พระสาวกในธรรมวินัยนี้ไมศึกษาความวิเวก
ตาม, คือพระศาสดาตรัสการละธรรมเหลาใด พระสาวกเหลานั้นไมละธรรมเหลานั้น, เปน
ผูมักมาก, เปนผูยอหยอน เปนหัวหนาในการทอถอย ทอดทิ้งความวิเวก.
ในบรรดาภิกษุเหลานั้น พระเถระยอมเปนที่ครหาดวยเหตุ ๓ ประการ
ในบรรดาภิกษุเหลานั้น พระมัชฌิมเถระยอมเปนที่ครหาดวยเหตุ ๓ ประการ
ในบรรดาภิกษุเหลานั้น พระนวกะยอมเปนที่ครหาดวยเหตุ ๓ ประการ”
สวนสรุป : เอตฺตาวตา นุ โข อาวุโส สตฺถุ ปวิวิตฺตสฺส วิหรโต สาวกา วิเวกํ นานุสิกฺขนฺติ.๗๒
“ดูกอนอาวุโส เมื่อพระศาสดาทรงประทับอยูวิเวก สาวกที่ไมศึกษาวิเวกตาม มีลักษณะอยางนี้”

ตัวอยางการใช กิตฺตาวตา ในการวิเคราะหศัพท
คําถามกําหนดประเด็น : “เวทนา เวทนา”ติ อาวุโส วุจฺจติ, กิตฺตาวตา นุ โข อาวุโส
“เวทนา” ติ วุจฺจตีติ?
อาวุโส ที่พระผูมีพระภาคตรัสวา เวทนา เวทนา, ทรงตรัสวาเวทนามีลักษณะอยางไรบาง?
เนื้อหาธรรม : “เวเทติ เวเทตีติ โข อาวุโส. “ดูกอนอาวุโส ก็เวทนานั้น คือ ธรรมชาติที่รูสึก รูสึก.”
สวนสรุป : ตสฺมา “เวทนา”ติ วุจฺจติ.๗๓ “เพราะเหตุนั้น เวทนาที่(พระผูมีพระภาค)ตรัส.”

จากตัวอยางทัง้ สองที่ยกมาขางตน การกําหนดประเด็นดวย กิตฺตาวตา ทําใหคาํ อธิบาย
แตกออกเปนนัยตางๆ แมแตการแสดงความหมายของคําก็ทาํ ใหวิเคราะหศพั ทมากกวา ๑ ครั้ง

๗๒

ม.มู. ๑๒/๒๔/๒๕.
๗๓
ม.มู. ๑๒/๔๙๕/๕๓๘.

๗๓
กลาวโดยสรุป การใช กตม กถํ หรือ กถํรูป และ กิตตฺ าวตา ตั้งประเด็นลวนแตเอื้อให
คําอธิบายมีลกั ษณะแจกแจงทัง้ สิ้น ซึง่ เห็นไดชัดในการใช กตม “ไดแกอะไรบาง” หรือ กิตฺตาวตา
“มีลักษณะอยางไรบาง” นอกจากนี้ การบรรยายหรือพรรณาสภาพซึง่ เปนผลจากการใช กตม
หรือ กถํ กถํรปู  ก็ทําใหคําอธิบายมีลกั ษณะวิเคราะหแจกแจงเชนกัน พระสารีบตุ รอธิบายโดยใช
คําพองความหมาย ซึ่งเห็นไดชัดวาเปนการพรรณนาสภาพธรรมนัน้ ในแงมุมตางๆซึ่งไมสามารถ
จําแนกตอไปไดอีก ดังตัวอยางในรูปที่ ๘

รูปที่ ๘ แผนภูมิแสดงการวิเคราะหคําวา ปาณาติปาตี “(ผู)ฆาสัตว”
คําวาปาณาติปาตีในที่นี้เปนสวนหนึ่งของการวิเคราะหความประพฤติทางกายที่ไมควร
เสพ ซึ่งมีโครงสรางดังที่แสดงแลวในรูปที่ ๕ ในรูปที่ ๘ นี้แสดงใหเห็นวิธีการวิเคราะหคําวา
ปาณาติปาตี ของพระสารีบุตรดวยการแสดงคําพองความหมายซึ่งมีความหมายในหลายแงมุม
เชน สภาพทางกาย สภาพจิตใจ ความคิดของผูที่ฆาสัตว กลาวอีกนัยหนึ่ง คําเหลานี้ก็คือคํา
ไวพจนห รื อ คํ า ที่ มี ค วามหมายเหมือ นกั น ของ ปาณาติ ปาตี ผลของการใชคํ า ไวพจนอ ธิบ าย
ความหมายของคําทําใหโครงสรางของงานมีลักษณะเแตกประเด็นจนถึงหนวยยอยที่สุด
รูปแบบการอธิบายทั้งสองเอือ้ ใหเนื้อหางานมีลักษณะวิเคราะหแยกแยะ โดยเริ่มตนจาก
สวนกําหนดประเด็น ซึ่งเปนหัวขอที่ใหญทสี่ ุด จนถึงหนวยยอยหรือคําไวพจนซึ่งไมสามารถจําแนก
ยอยได
การแสดงธรรมดวยการวิเคราะหมีผลทําใหผูฟง เห็นโครงสรางของสภาพธรรมทั้งหมด
เขาใจความสัมพันธของธรรม สามารถจับใจความหรือจดจําประเด็นสําคัญของเรื่องไดงาย
๓.๒.๒.๒ การแสดงธรรมขนานกันในดานลบและบวก
อีกวิธีการหนึ่งที่ปรากฏในงานกลุมที่ ๑ คือ การแสดงธรรมดานลบและบวกขนานกัน
ดานลบและดานบวกในทีน่ หี้ มายถึงลักษณาการที่ตรงขามกันของพฤติการณ ๒ อยาง เชน การ
ทําชัว่ -การทําดี การมีกิเลส – การไมมีกเิ ลส ความเจริญ-ความเสื่อม เปนตน การสอนตองทํา

๗๔
ใหผูฟง เห็นขอมูลทั้ง ๒ ดาน ซึ่งทําใหเกิดผลตางกัน คัมภีรเนตติปกรณเรียกแนวทางการแสดง
ธรรมเชนนี้วา ปริวัตตนหาระ คือ แนวทางในการเปลี่ยนไปในทิศทางตรงขาม๗๔ วิธีการนี้มักใช
กับงานที่มีเนื้อหาใหโอวาทสัง่ สอน ใหผฟู งละเลิกความคิดหรือการกระทําอยางหนึ่งเพื่อใหมาทํา
หรือเห็นความสําคัญของธรรมที่อยูตรงขามกัน งานนิพนธที่ใชวิธกี ารนี้มักมีเนื้อหาเกี่ยวกับปญญา
เชน ตัวอยางในตาราง ๓ ซึ่งแสดงบุคคล ๒ กลุมที่เคลื่อนและไมเคลื่อนจากพระสัทธรรม๗๕
ตารางที่ ๓ บุคคล ๘ จําพวก(๔ คู)ที่เคลื่อนและไมเคลื่อนจากพระสัทธรรม
คูที่
๑.

การกระทํา
ขวนขวาย

เหตุ
ผลที่ไดรับ
ไมไดลาภ

๒.

ขวนขวาย

ไดลาภ

๓.

ไมขวนขวาย

ไมไดลาภ

๔.

ไมขวนขวาย

ไดลาภ

การปรุงแตงจิต
เศราโศก
ไมเศราโศก
ประมาท
ไมประมาท
เศราโศก
ไมเศราโศก
ประมาท
ไมประมาท

ผล
(เคลื่อน/ไมเคลื่อนจากพระสัทธรรม)
เคลื่อน
ไมเคลื่อน
เคลื่อน
ไมเคลื่อน
เคลื่อน
ไมเคลื่อน
เคลื่อน
ไมเคลื่อน

เนื้อหาของพระสูตรที่แสดงไวในตารางแสดงเหตุของการเคลื่อนและไมเคลื่อนจากพระ
สัทธรรมของภิกษุปุถุชนที่อยากไดลาภ โดยแสดงตามวิสัยของปุถุชนที่อาจจะขวนขวายทําการงาน
หรือเกียจครานไมขวนขวายเพื่อใหเกิดลาภที่ตองการ ผลที่ไดรับมีทั้งสมหวังและผิดหวังตาม
วิบากของกรรมเกาที่ไดกระทํามา สิ่งสําคัญที่พระสารีบุตรสอนคือการทําใจกับผลที่เกิดขึ้นไมวา
วิบากจะสงผลอยางไร จากตารางจะเห็นไดวาความแตกตางของการปรุงแตงจิตหลังจากที่ไดหรือ
ไมไดลาภซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะทําใหภิกษุนั้นเคลื่อนหรือไมเคลื่อนจากพระสัทธรรม ผูที่ไดฟง
สามารถเปรียบเทียบและเห็นจริงกับผลที่แตกตางของบุคคล ๒ พวกแมวาจะประสบเหตุอยาง
เดียวกันก็ตาม การแสดงธรรมขนานกันลักษณะนี้จึงเปนการชี้นําใหผูฟงคิดตาม เห็นจริงกับ
เหตุผลที่ผูแสดงยกมาประกอบ ทําใหเชื่อและนอมรับไปปฏิบัติ

๗๔

เนตติปกรณ, หนา [๓๓].
๗๕
องฺ.อฏก. ๒๓/๑๗๔/๓๓๗.

๗๕
ในทางวาทวิทยา การแสดงธรรมขนานกันในดานลบและบวกถือวาเปนการโนมนาวใจ
อยางหนึ่ง เรียกวาเปนการเสนอสารสองดาน(two-sided message)๗๖ การโนมนาวดวยวิธนี ี้
เหมาะสําหรับผูรับสารที่ไมไดสนับสนุนจุดยืนของผูรับสารตั้งแตแรก๗๗ เชน ผูท ี่ยงั คงดื้อดึง หรือ
เปนผูวา ยาก การเสนอสารสองดานทําใหผูรับสารเห็นเหตุและผลของทั้งสองดานและตัดสินใจ
เลือกดานหนึ่งดวยตนเอง พระสารีบุตรมักจะแสดงธรรมโดยการใหเห็นดานลบกอน แลวจึงเสนอ
ดานบวก ทําใหผูฟง สามารถคิดตามหลักเหตุผล และเห็นจริงตามกับดานบวกซึง่ เปนธรรมทีพ่ ระ
สารีบุตรเสนอและยอมรับทีจ่ ะปฏิบัติตอไป
คือการใชเงื่อนไข
แนวทางอีกลักษณะหนึง่ ที่ใกลเคียงกับการเสนอภาพบวกและลบ
ความแตกตางอยูที่เริ่มตนขอความที่เสนอใหทาํ กอน ตามดวยหากไมปฏิบัติจะทําใหเกิดผลเสีย
อยางไร และสรุปทายวา คําสอนทีเ่ สนอเปนสิ่งที่ควรทํา วิธีนที้ ําใหผูฟง เกิดความตระหนักถึงผล
ดานลบหรือโทษของการกระทําดังกลาวและเลือกที่จะทําตามที่ผูโนมนาวเสนอ ตัวอยางเชน
อารฺเกนาวุโส ภิกฺขุนา สํฆคเตน สํเฆ วิหรนฺเตน สพฺรหฺมจารีสุ สคารเวน
ภวิตพฺพํ สปฺปติสฺเสน. สเจ อาวุโส อารฺโก ภิกฺขุ สงฺฆคโต สงฺเฆ วิหรนฺโต
สพฺรหฺมจารีสุ อคารโว โหติ อปฺปติสฺโส, ตสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร กิมฺปนิมสฺสา
ยสฺมโต อารญฺกสฺส เอกสฺสารฺเ เสริวิหาเรน, โย อายสฺมา สพฺรหมจารีสุ
อคารโว โหติ อปติสฺโส”ติ ตสส ภวนฺติ วตฺตาโร. ตสฺมา อารฺเกน ภิกฺขุนา
สงฺฆคเตน สงฺเฆ หรนฺเตน สพฺรหมจารีสุ สคารเวน ภวิตพฺพํ สปฺปติสฺเสน๗๘
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูใน
สงฆ ควรเปนผูมีความเคารพยําเกรงในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย. ถาภิกษุผูสมาทาน
อรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ
อยูในสงฆ
เปนผูไมเคารพยําเกรงในเพื่อน
พรหมจรรยทั้งหลาย จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา ทานนี้ใดไมเปนผูเคารพยําเกรง ใน
เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย จะเปนประโยชนอะไรดวยการอยูเสรีในปา แกทานผู
นี้ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลาจะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังนี้. เพราะเหตุ
นั้น อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูในสงฆ ควรเปนผูมีความเคารพ
ยําเกรง ในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย.

๗๖

อรวรรณ ปลันธนโอวาท, การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๒๐๔.
๗๗
เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๐๖.
๗๘
ม.ม. ๑๓/๒๐๔/๒๑๔.

๗๖
ในตัวอยางนี้ พระสารีบุตรแสดงไววา หากผูฟงไมปฏิบตั ิตามขอเสนอ ก็อาจจะถูกติเตียน
วัตรที่กําลังปฏิบัติอยู เพราะความเปนผูอ ยูปาเปนวัตรที่นา นับถือ แสดงถึงความมักนอยสันโดษ
หากกิริยาหรือการกระทําไมเหมาะสมแมดูเหมือนเล็กนอยก็อาจมีผูตําหนิวัตรการอยูใ นปาที่กําลัง
ปฏิบัติอยูไดทันที ฉะนั้นทางที่ควรปฏิบัติคือการเคารพยําเกรงอยางที่พระสารีบตุ รสอน
การเสนอธรรมทั้ง ๒ ฝายที่ตรงขามกันชวยใหผฟู งมีความคิดกวางไกล ทําใหเกิดความ
เขาใจสภาวธรรมตามความเปนจริงอยางสมบูรณ๗๙ ผูฟ งสามารถเปรียบเทียบและเห็นเหตุที่ให
เกิดผลลัพธตางกัน
ซึง่ นําไปสูความเขาใจและเลือกปฏิบัติตามหนทางที่ถกู ตองเหมาะสมดวย
ตนเอง จึงกลาวไดวา ลักษณะการแสดงธรรมดังกลาวเปนวิธีการทางปญญาที่ผฟู งตองใชปญญา
พิจารณาไตรตรอง
๓.๒.๒.๓ การใชอุปมา
การอุปมา เปนการใชสิ่งหนึ่งที่ผูฟง รูจักเปรียบเทียบกับสิ่งทีก่ ําลังอธิบายใหผฟู งเห็นภาพ
ชัดเจนและเกิดความเขาใจ พระสารีบุตรเห็นวาอุปมาเปนวิธหี นึ่งที่ชวยในการอธิบายใหผูฟง เขาใจ
ยิ่งขึ้น๘๐ ในงานนิพนธของพระสารีบุตรจึงพบอุปมาในหลายแหงเมื่อพระสารีบุตรอธิบายคําสอนที่
เปนนามธรรมหรือชวยใหผูฟง เขาใจธรรมในกรณีที่อธิบายแลวแตผูฟงยังไมเขาใจ การใชอุปมา
แตละครั้งจึงแตกตางกันไปตามเนื้อหาที่แสดงและบริบทของสถานการณ การใชอุปมาเพื่อสอน
ธรรมในงานนิพนธของพระสารีบุตรมี ๒ ลักษณะดังนี้
๑. ใชอุปมาเพื่อโยงเขาสูธ รรม
พบเพียงพระสูตรเดียวคือ มหาหัตถิปโทปมสูตร
ในมัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เนื้อความของพระสูตรเริ่มตนดวยการยกเรื่องรอยเทาชางซึ่งมี
ขนาดใหญที่สดุ เปนที่รวมของรอยเทาของสัตวใดๆ แลวจึงเปรียบเทียบกับอริยสัจ ๔ ซึง่ เปน
กุศลธรรมที่กวางขวางที่สุดและเปนที่รวมของกุศลธรรมอืน่ ๆ ในพระสูตรนั้น พระสารีบุตรแสดง
ใหเห็นวา มหาภูตรูป ๔ เปนธรรมที่สามารถสงเคราะหในอริยสัจ ๔ ไดอยางไร๘๑

๗๙

เนตติปกรณ, หนา [๓๓].
ม.มู. ๑๒/๕๐๑/๕๔๐. อุปมายปเธกจฺเจ วิฺู ปุริสา ภาสิตสฺส อตฺถํ อาชานนฺติ คนผูรู
บางพวกยอมทราบความหมายของภาษิตไดดวยอุปมา
๘๑
ม.มู. ๑๒/๓๔๑/๓๔๗.
๘๐

๗๗
๒. ใชอุปมาเปนภาพพจนเปรียบเทียบธรรมเพื่อใหเกิดความเขาใจ สิง่ ทีพ่ ระสารีบุตรสอน
อาจเขาใจไดยาก เชน สภาวธรรม สิ่งที่เปนนามธรรม พระสารีบตุ รมักใชอุปมาเปนคําอธิบาย
หรือประกอบคําอธิบายใหเขาใจชัดเจนยิง่ ขึ้น ตัวอยางเชน
ความเปรียบเกี่ยวกับการละความอาฆาตในบุคคลประเภทตางๆ พระสารีบุตรไดเสนอวิธี
คิดแบบตางๆเพื่อละความอาฆาตในบุคคลที่มีลักษณะตางกัน ๕ ประการ โดยใชภาพพจนเพื่อให
เห็นภาพชัดเจนดังนี้
๑. บุคคลที่มีกายไมบริสุทธิ์ แตวจีบริสุทธิ์ ใหคิดวา บุคคลผูนี้เหมือนผาบังสุกุลที่เลือก
เอาแตสวนที่ดๆี มาใชได
๒. บุคคลที่มีวจีไมบริสุทธิ์ แตกายบริสุทธิ์ ใหคิดวา บุคคลผูนี้เหมือนน้าํ ในคลองที่มี
จอกแหนบนผิวน้าํ เพียงแคแหวกจอกแหนเหลานัน้ ออก ก็ดื่มน้ําได
๓. บุคคลที่มีกายไมบริสุทธิ์ วจีไมบริสุทธิ์ แตสงบใจไดเปนครั้งคราว ใหคิดวา บุคคลผูน ี้
เหมือนน้าํ ในรอยเทาโค ซึง่ เปนของมีคาสําหรับผูท ี่เดินทางไกล ที่รอน เหนื่อย และ
กระหายน้าํ
๔. บุคคลที่มีกายไมบริสุทธิ์ วจีไมบริสุทธิ์ อีกทัง้ ขุนของขัดเคืองในใจ ใหคิดวา บุคคลผู
นี้เหมือน คนปวยที่ตองเดินทางไกล และยังตองเดินทางตอไปอีกไกล จึงควรคิด
สงสารและเมตตาตอบุคคลนี้ใหมาก
๕. บุคคลที่มีกาย วาจา และใจบริสุทธิ์ ใหคดิ วา บุคคลผูนี้เหมือนสระน้าํ ใสสะอาด เย็น
ดับความกระหาย และทําใหเกิดความชุมชื่นเย็นใจ๘๒
จะเห็นไดวาพระสารีบุตรกลาวถึงระดับความดีของบุคคลแตละกลุมซึ่งเปนนามธรรมมาก
การสอนใหพิจารณาบุคคลที่ความดีจึงอธิบายไดยาก การอธิบายโดยเปรียบเทียบกับวัตถุที่มี
ประโยชนมากนอยแตกตางกันซึ่งสัมพันธกับมุมมองที่ชวยละคลายความโกรธจึงชวยใหผูฟงเห็น
ลักษณะของคนกลุมตางๆชัดเจน เชน การเปรียบเทียบคนที่หยาบคายรายกาจทางกายวาจาใจ
เหมือนคนปวย ในพระพุทธศาสนา คนบาปทั้งกายวาจาใจจัดวาเปนคนเขลา ประมาท ไมมี
สติปญญาพิจารณาอกุศลในตัวเองและไมสามารถละอกุศลในตัวได จึงถือวาเปนผูที่ไมมีทางที่จะ
เจริญกาวหนาตอไปได จะตองประสบกับวิบากของอกุศลเชนเดิมตอไปไมมีที่สิ้นสุด เปรียบ
เหมือนคนปวยที่เดินทางมาไกล และตองเดินทางตอไปโดยไมมีจุดหมาย พระสารีบุตรจึงสอนให
คิดสงสารเห็นใจคนผูนั้นแทนที่จะรูสึกโกรธ สวนคนที่พอมีความดีอยูบางก็ใหมองที่ประโยชนหรือ
๘๒

องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๖๒/๒๐๗.

๗๘
ความดีของคนเหลานั้น อยาไปมองที่ความชั่วที่อาจมีบาง สวนคนที่ดีบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจไม
ควรโกรธเคืองเลย ควรเขาไปรูจักคบหาจะเปนประโยชน
ความเปรียบเรื่องผลของการขาดและการมีกุศลธรรมอันเปนพื้นฐาน พระสารีบุตรเปรียบ
การขาดกุศลธรรมพื้น ฐาน ไดแก ความศรั ท ธา ความละอายตอ บาป ความเกรงกลัว ต อ บาป
ความวิริยะและปญญาซึ่งเปนเหตุใหเสื่อมเหมือนพระจันทรโคจรในชวงขางแรมซึ่งทําใหพระจันทร
หมนหมอง ไมผองใส และอับแสงในที่สุด ในทางตรงกันขาม หากมีธรรมเหลานี้ครบถวน
ก็จะเปนเหตุแหงความเจริญ เสมือนพระจันทรที่โคจรในชวงขางขึ้น ซึ่งมีความสวางไสวขึ้นเรื่อยๆ
จนกระทั่งเต็มดวง๘๓ ความเปรียบดังกลาวเปนการเปรียบเทียบที่เหมาะสมอยางยิ่ง ความเจริญ
และความเสื่อมเปนธรรมตรงกันขามกัน เหมือนความสวางกับความมืดมิดของพระจันทร และยัง
แสดงถึงผลที่คอยๆเกิดขึ้นเหมือนวิบากของกุศลธรรมและอกุศลธรรมซึ่งสงผลในลักษณะคอยเปน
คอยไป
ความเปรียบเรื่องบุคคลมีปญญาและไมมีปญญา ๔ ประเภท พระสารีบุตรอุปมาดวย
ภาชนะทองเหลือง ๔ ประเภท เพื่อแสดงใหเห็นความสําคัญของการมีปญญา ดังนี้
๑. ผูมีกิเลสไมมีปญ
 ญารูตัววามีกิเลส เปนบุคคลไมประเสริฐ เหมือนภาชนะทองเหลืองที่
มีสนิม ไมขัดถู และวางในที่ที่มีละอองทําใหละอองจับมากขึ้น
๒. ผูไมมีกิเลสไมมีปญญารูตัววาไมมกี ิเลส เปนบุคคลไมประเสริฐ เหมือนภาชนะ
ทองเหลืองที่ไมมีสนิม ที่ไมขัดถูซ้ํายังวางในทีท่ ี่มีละออง ทําใหภาชนะหมองลงได
๓. ผูมีกิเลสมีปญญารูตัววามีกิเลสเปนบุคคลประเสริฐ เหมือนภาชนะทองเหลืองทีม่ ีสนิม
ที่รูวาจะตองขัดถู และวางในทีท่ ี่ไมมีละออง ทําใหภาชนะผองใสขึน้ ได
๔. ผูไมมีกิเลสมีปญ
 ญารูตัววาไมมีกิเลสเปนบุคคลประเสริฐ เหมือนภาชนะทองเหลืองที่
ไมมีสนิมที่ไดขัดถูใหสดใส และวางในที่ทไี่ มมีละออง ทําใหภาชนะผองใสตลอดไป๘๔
ในพระสูตรเดียวกันนี้ พระสารีบุตรไดเปรียบเทียบบุคคล ๒ ประเภท คือบุคคลที่จะ
ประพฤติดีปฏิบัติเครงครัดแตยังมีกิเลสภายใน เปรียบเหมือนภาชนะทองที่เก็บซากศพ
สวน
บุคคลที่บริสุทธิ์ทั้งกายและใจ
เปรียบเหมือนภาชนะทองที่เก็บอาหารรสอรอยนารับประทาน๘๕

๘๓

องฺ.ทสก. ๒๔/๖๗/๑๓๑.
ม.มู. ๑๒/๕๔/๔๒.
๘๕
ม.มู. ๑๒/๗๐-๗๑/๕๒-๕๔.
๘๔

๗๙
ภาชนะทองในที่นหี้ มายถึงภิกษุทมี่ ีบุคลิกภายนอกดูนาเลื่อมใส บุคคล ๒ ประเภทนี้ตางกันที่
กิเลสภายใน หากผูใดพบเห็นหรือรับทราบพฤติกรรมอันเกิดจากกิเลสภายใน ก็ยอมไมเคารพ
ศรัทธา เหมือนเปดภาชนะทองแลวพบซากศพ ภาชนะทองนัน้ ก็ยอมไมเปนทีต่ องการอีกตอไป
ในทางตรงกันขาม ถาไดทราบวาเปนผูท ี่มใี จบริสุทธิ์ ก็ยอมเปนที่เคารพนับถือบูชาของผูที่รูจกั
เสมอ เหมือนภาชนะทองที่ใสอาหารประณีตยอมเปนทีต่ องการทัง้ ในยามหิวและอิม่
ในหลายๆตัวอยางที่ยกมา การใชอุปมาในงานนิพนธเปนการเปรียบเทียบสภาวธรรม
๒ อยางที่มลี ักษณะตรงกันขามกัน ซึ่งเปนผลจากเหตุปจจัยบางอยางที่แตกตางหรือขาดหายไป
เปนการกระตุน ใหผฟู งใชปญ
 ญาตรึกตรองตามไปดวย คลายกับแนวทางการแสดงธรรมที่ตรงขาม
กัน∗ (ขอ ๓.๒.๒.๒) จึงกลาวไดวาการอุปมาในงานนิพนธของพระสารีบุตรเปนความเปรียบทีม่ ุง
ใหผูฟง เกิดปญญาเชนกัน
จะเห็นไดวาการใชอุปมาในงานนิพนธของพระสารีบุตรเปนมากกวาเครื่องมือที่ชวยใหผูฟง
เขาใจแจมชัดขึ้น เชน เอือ้ ตอการเจริญปญญาดังทีก่ ลาวขางตน ชวยใหขอความที่กาํ ลังอธิบาย
ทําใหผูฟงคิดตามและเปรียบเทียบ
นาสนใจมากขึน้
นําผูฟ ง เขาสูเรื่องราวที่ตองการแสดง
สภาวธรรมกับอุปมา ชวยใหผูฟงสนใจรับฟง และสามารถจดจําขอธรรมไดงาย
๓.๒.๒.๔ การใชคําพองความหมาย
คําพองความหมายในที่นมี้ ใิ ชเพียงคําที่มคี วามหมายเดียวกัน(Synonym) อยางที่ใชใน
วงการภาษาศาสตรในตะวันตก แตเปนคําที่มีลกั ษณะรวมทางความหมายที่ไดจัดลําดับ ในคัมภีร
เนตติปกรณ การใชคําพองความหมายเปนวิธกี ารหนึง่ ในอธิบายพุทธวจนะเรียกวา เววจนหาระ๘๖
เปนวิธีทพี่ ระคันถรจนาจารยรุนหลังสรรเสริญเปนพิเศษ เพราะเอื้อประโยชนทั้งแกผูแสดงและผูฟง
ชวยใหการแสดงธรรม-การฟงธรรมสัมฤทธิ์ผลแลว และยังเปนการแสดงถึงปฏิสัมภิทาของผูน ั้น
ดวย โดยเฉพาะนิรุตติปฏิสัมภิทา คือ เปนผูรูและใชภาษาไดดี และ ธรรมปฏิสัมภิทา คือเปนผูท ี่
เขาถึงเหตุ๘๗
∗

ดูเพิ่มเติมในหัวขอที่ ๓.๒.๒.๒ การแสดงธรรมขนานกันในดานลบและบวก หนา ๗๓.
เนตติปกรณ, หนา ๒๔๔.
๘๗
เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๔๕. ประโยชนที่แสดงนี้เปนคําอธิบายซึ่งรวบรวมจากอรรถกถาและฎีกาของ
คัมภีรเนตติปกรณซึ่งตีพิมพรวมอยูในคัมภีรเนตติปกรณที่ผูวิจัยใชอยู
ผูฟงไดประโยชนจากการใชคําพองความหมาย :๑. ทําใหเขาใจความขณะที่แสดงธรรม และขณะที่นึกทบทวน
๘๖

๘๐
คําพองความหมายในงานนิพนธของพระสารีบุตรอยูในสวนที่พรรณนาลักษณะ
หรือ
อาการของสิง่ ใดสิ่งหนึง่ เชน สภาวธรรมซึ่งเปนสัจธรรมที่ที่อยูรอบตัว หรือเกิดขึ้นในชีวิตของ
มนุษย
สภาวะเหลานีพ้ บเห็นไดทวั่ ไปและรูจักกันดีอยูแลวแตยังคงเปนธรรมที่มนุษยมองขาม
และไมเห็นวาเปนความเปลีย่ นแปลงอันเปนทุกข พระสารีบุตรพยายามเนนสภาวะเหลานี้ เพื่อให
เกิดปญญาเห็นวาเปนสิง่ ไมแนนอน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อใหเกิดความสลดใจ เบือ่
หนาย ดังนั้น การใชคําพองความหมายเพื่อแสดงความหมายของสภาวธรรมนั้นหลายๆครั้ง
จะทําใหเห็นสภาวะนั้นในหลายแงมมุ และเนนน้าํ หนักของความหมายใหแจมชัดยิง่ ขึ้น ดังตัวอยาง
(๑) โหติ โข โส อาวุโส สมโย ย พาหิรา อาโปธาตุ ปกุปฺปติ. สา
คามฺมป วหติ นิคมมฺป วหติ นครมฺป วหติ ชนปทมฺป วหติ ชนปทปเทสมฺป
วหติ. (๒) โหติ โข โส อาวุโส สมโย ย มหาสมุทฺเท โยชนสติกานิป อุทกานิ
โอคฺคจฺฉนฺติ ทฺวิโยชนสติกานิป อุทกานิ โอคฺคจฺฉนฺติ ติโยชนสติกานิป อุทกานิ
โอคฺคจฺฉนฺติ จตุโยชนสติกานิป อุทกานิ โอคฺคจฺฉนฺติ ปฺจโยชนสติกานิป อุทกานิ
โอคฺคจฺฉนฺติ ฉโยชนสติกานิป อุทกานิ โอคฺคจฺฉนฺติ สตฺตโยชนสติกานิป อุทกานิ
โอคฺคจฺฉนฺติ. (๓.๑) โหติ โข โส อาวุโส สมโย ย มหาสมุทฺเท สตฺตตาลมฺป อุทก
สณฺาติ ฉตาลมฺป อุทก สณฺาติ ปฺจตาลมฺป อุทก สณฺาติ จตุตาลมฺป
อุทก สณฺาติ ติตาลมฺป อุทก สณฺาติ ทฺวิตาลมฺป อุทก สณฺาติ ตาลมตฺตมฺป
อุทก สณฺาติ. (๓.๒) โหติ โข โส อาวุโส สมโย ย มหาสมุทฺเท สตฺตโปริสมฺป
อุทก สณฺาติ ฉโปริสมฺป อุทก สณฺาติ ปฺจโปริสมฺป อุทก สณฺาติ จตุโปริสมฺป
อุทก สณฺาติ ติโปริสมฺป อุทก สณฺาติ ทฺวิโปริสมฺป อุทก สณฺาติ โปริสมตฺตมฺป
อุทก สณฺาติ. (๓.๓) โหติ โข โส อาวุโส สมโย ย มหาสมุทฺเท อฑฺฒโปริสมฺป
๒. เปนโอกาสของคนที่จิตฟุงซานเขาใจความหมายของธรรมนั้นดวยคําอื่น
๓. ทําใหผูมีปญญานอยไมสับสนในการทําความเขาใจเนื้อความของธรรม
๔. ทําใหเกิดสมาธิ มุงตรงตอธรรมที่กําลังแสดงอยู
สวนผูแสดงธรรมไดประโยชนจากการใชคําพองความหมาย :๑. เปนการฝกฝนการใชคําพองความหมายซึ่งแสดงไวในคัมภีร
๒. ชวยใหประสบความสําเร็จในการแสดงธรรม เพราะคนฟงเขาใจ
๓. แสดงความเปนผูบรรลุธรรมปฏิสัมภิทาและนิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. เปนการเพาะบมธรรมปฏิสัมภิทาและนิรุตติปฏิสัมภิทาแกผูฟง
สวนนักวิชาการตะวันตกที่ไดศึกษาลักษณะการใชคําพองความหมายในคัมภีรพระพุทธศาสนาเห็นวา
คําพองความหมายชวยเนนความหมาย(Emphasis) ชวยแสดงมโนทัศนใหกระจางและชัดเจนเทาที่จะทําไดทุก
แงมุม(Thoroughness) และชวยตีกรอบมโนทัศนใหผูฟงเขาใจไดงายขึ้น นอกจากนั้น ยังเปนการตบแตง
สํานวนการอธิบายใหสละสลวยดวย (G. von Simson 1965, p. 143 Quoted in Mark Allon, p. 249).

๘๑
อุทก สณฺาติ กฏิมตฺตมฺป อุทก สณฺาติ ชนฺนุมตฺตมฺป อุทก สณฺาติ
โคปฺปกมตฺตมฺป อุทก สณฺาติ. (๓.๔) โหติ โข โส อาวุโส สมโย ย มหาสมุทฺเท
องฺคุลิปพฺพเตมนมตฺตมฺป อุทก น โหติ. (๔) ตสฺสา หิ นาม อาวุโส พาหิราย
อาโปธาตุยา ตาว มหลฺลิกาย อนิจฺจตา ปฺายิสฺสติ ขยธมฺมตา ปฺายิสฺสติ
วยธมฺมตา ปฺายิสฺสติ วิปริณามธมฺมตา ปฺายิสฺสติ.๘๘
(๑) ดูกรทานผูมีอายุ สมัยที่อาโปธาตุที่เปนไปภายนอกกําเริบยอมจะมีได.
อาโปธาตุนั้น ยอมพัดบานไปบาง พัดนิคมไปบาง พัดเมืองไปบาง พัดชนบทไปบาง ยอม
พัดประเทศแหงชนบทไปบาง. (๒)ดูกรทานผูมีอายุ สมัยที่น้ําในมหาสมุทรยอมลึกลงไป
รอยโยชนบาง สองรอยโยชนบาง สามรอยโยชนบาง สี่รอยโยชนบาง หารอยโยชนบาง
หกรอยโยชนบาง เจ็ดรอยโยชนบาง ยอมมีได. (๓.๑)ดูกรทานผูมีอายุ สมัยที่น้ําใน
มหาสมุทรขังอยูเจ็ดชั่วลําตาลบาง หกชั่วลําตาลบาง หาชั่วลําตาลบาง สี่ชั่วลําตาลบาง
สามชั่วลําตาลบาง สองชั่วลําตาลบาง ชั่วลําตาลหนึ่งบางยอมมีได. (๓.๒) ดูกรทานผูมี
อายุ สมัยที่น้ําในมหาสมุทรขังอยู ไดเจ็ดชั่วบุรุษบาง หกชั่วบุรุษบาง หาชั่วบุรุษบาง สี่ชั่ว
บุรุษบาง สามชั่วบุรุษบาง สองชั่วบุรุษบาง ประมาณชั่วบุรุษหนึ่งบาง ยอมมีได. (๓.๓)
ดูกรทานผูมีอายุ ก็สมัยที่น้ําในมหาสมุทรขังอยู กึ่งชั่วบุรุษบาง ประมาณเพียงสะเอวบาง
ประมาณเพียงเขาบาง ประมาณเพียงขอเทาบาง ยอมมีได. (๓.๔) ดูกรทานผูมีอายุ
สมัยที่น้ําแมประมาณพอเปยกขอนิ้วมือจะไมมีในมหาสมุทรก็ยอมมีได. (๔) ดูกรทานผู
มีอายุ ชื่อวาความที่แหงอาโปธาตุอันเปนไปภายนอกนั้นซึ่งมากถึงเพียงนั้นเปนของไม
เที่ยง จักปรากฏได ความเปนของสิ้นไปเปนธรรมดา จักปรากฏได ความเปนของเสื่อม
ไปเปนธรรมดาจักปรากฏได ความเปนของแปรปรวนไปเปนธรรมดาจักปรากฏได.

ขอความขางตนบรรยายสภาพที่ไมเที่ยงของธาตุน้ําที่เปนไปภายนอก ซึ่งหมายถึง แหลง
น้ําตามธรรมชาติตางๆ เชน คลอง แมนา้ํ มหาสมุทร พระสารีบุตรแสดงลักษณะแหลงน้ําตางกัน
๓ อยาง คือ (๑) ความกําเริบและพัดพาสถานที่ตางๆ (๒) ความลึกตามจํานวนโยชน (๓) ความลึก
โดยเปรียบเทียบกับตนตาลและมนุษย แตละอยางแสดงใหเห็นสภาพที่ไมแนนอน ไมคงที่ โดยใช
ใชคําพองความหมายและจํานวนนับระดับตางๆ เชน น้ําอาจจะมีความแรงตางกันสามารถพัดพา
ชุมชนมนุษยตั้งแตหมูบา น นิคม เมือง ไปจนถึงชนบท∗ น้ําอาจจะมีความลึกเปนโยชน เปนรอย
โยชน อาจจะลึกประมาณความสูงของตนตาล ความสูงของมนุษย อาจจะเตีย้ กวาความสูง
ของมนุษยหรืออาจจะแหงผากไปก็ได การบรรยายสภาพของน้ําที่มีระดับแตกตางกันเชนนีท้ าํ ให
ผูฟงรูสึกถึงความไมเทีย่ ง ความไมแนนอนของแหลงน้าํ กอนที่พระสารีบุตรจะไดสรุปใจความของ
๘๘

ม.มู. ๑๒/๓๔๓/๓๕๑.
∗
ภาษาบาลี คําวา ชนปท หรือ ชนบท หมายถึง ประเทศ แวนแควน

๘๒
ขอความนี้อกี ครั้งในสวนที่ (๔) คือ ธาตุนา้ํ ที่เปนไปภายนอกเหลานี้แสดงใหเห็นความไมเทีย่ ง
ยอมสิ้นไป เสือ่ มไป แปรปรวนไดเปนปกติ
นอกจากการใชคําพองความหมายแสดงลักษณาการหรือสภาพธรรมแลว
ยังมีการใช
กลุมคําที่มีความหมายแนวเดียวกันเชนเดียวกันนี้ในการพรรณนาอากัปกิริยาซึง่ มีความหมายใน
กลุมเดียวกัน ตัวอยางเชน
ตฺเจ อาวุโส ภิกฺขุ ปเร อกฺโกสนฺติ ปริภาสนฺติ โรเสนฺติ วิเหเสนฺติ.๘๙.
หากวาชนเหลาอื่นจะดา จะบริภาษ จะกระทบกระเทียบ จะเบียดเบียนภิกษุนั้น.

จากตัวอยางทัง้ กริยา อกฺโกสนฺติ ปริภาสนฺติ โรเสนฺติ วิเหเสนฺติ เปนกริยาที่แสดงการ
ทํารายทางวาจาลักษณะตางๆ ซึ่งลําดับน้ําหนักของความหมายมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มจาก อกฺโกสนฺติ
“ดา” ซึ่งเปนการทํารายดวยคําพูดอยางเดียวไปจนถึงการทํารายดวยวาจาที่รนุ แรงขึ้น ปริภาสติ
“บริภาษ” โรเสนฺติ “กระทบกระเทียบ” ไปจนถึง วิเหเสนฺติ “เบียดเบียน” ซึ่งมีความหมายเปนการ
ทํารายทางกาย แตในทีน่ ยี้ ังหมายถึงการทํารายดวยวาจาแตรุนแรงกวาการดา บริภาษ กระทบ
กระเทียบ นอกจากนี้ยงั มีการใชคํานามที่มีความหมายแนวเดียวกันและลําดับตามน้ําหนัก เชน
ตฺเจ อาวุโส ภิกฺขุ ปเร อนิฏเหิ อกนฺเตหิ อมนาเปหิ สมุทาจรนฺติ
ปาณิสมฺผสฺเสนป เลฑฺฑุสมฺผสฺเสนป ทณฺฑสมฺผสฺเสนป สตฺถสมฺผสฺเสนป.๙๐
หากวาชนอื่นจะพยายามทํารายซึ่งภิกษุนั้น ดวยอาการที่ไมนาปรารถนา
ไมนาใคร ไมนาพอใจ คือ ดวยสัมผัสแหงฝามือบาง ดวยสัมผัสแหงกอนดินบาง
ดวยสัมผัสแหงไมเทาบาง ดวยสัมผัสแหงศาสตราบาง.

จากตัวอยาง อนิฏเหิ อกนฺเตหิ อมนาเปหิ เปนคําวิเศษณที่พองความหมายที่ลําดับ
ความจากมากไปนอย เพราะคนเรามักคาดหวังการกระทําของผูอื่นใหเปนไปตามความตองการ
ของตนเอง พระสารีบุตรจึงเริ่มจากคําตรงกันขามของ อิฏ เปนที่ปรารถนา กนฺต “เปนที่รักใคร”
และ มนาป “นาพอใจ” ซึ่งมีความหมายเบาที่สุด แตการกระทําของผูอื่นอาจเปนไปในลักษณะ
ตรงกันขาม นอกจากจะไมนาพอใจแลว ยังกระทําสิ่งที่ตรงกันขามกับสิ่งที่พอใจ ที่รัก ที่ปรารถนา
พระสารีบุตรไดลําดับน้ําหนักการทํารายในลักษณะตางๆจากเบาไปหนักตอไปอีก เริ่มจากการ
ทํารายดวยฝามือ กอนดิน ไมเทา ไปจนถึงอาวุธมีคม ซึ่งแสดงใหเห็นความหมายวา แมวาจะมี
ผู ที่ ทํ า ร า ยเราด ว ยอาการที่ เ ราไม ต อ งการ ไปจนถึ ง การฆ า ภิ ก ษุ ค วรอดทนต อ สิ่ ง เหล า นั้ น
๘๙

ม.มู. ๑๒/๓๔๒/๓๔๘.
๙๐
เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.

๘๓
การพรรณนากิริยาอาการโดยใชคําที่ลําดับน้ําหนักทําใหผูฟงตระหนักถึงการควบคุมจิตใจมิให
หวั่นไหวตอสิ่งที่เขามากระทบ แมเปนเรื่องรําคาญเล็กนอยหรือการทําลายชีวิตที่หวงแหนก็ตาม
ลักษณะอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อใชคําพองความหมายและกลุมคําที่มีความหมายแนว
เดียวกัน คือ จังหวะ หรือเสียงที่คลายกัน หรือลงทายดวยเสียงเดียวกัน มีสัมผัสอักษร สัมผัสสระ
ทําใหประโยคสละสลวย มีเสียงเปนจังหวะ โดยเฉพาะเวลาที่ออกเสียงสวดหรือทองจํา๙๑ ซึ่งเปน
เหตุผลหนึ่งที่นักวิชาการมองวาการใชคําพองเปนเครื่องมือชวยจํา ผูวิจัยเห็นวา การใชคําพอง
ความหมายและกลุมคําที่มีความหมายแนวเดียวกันไมจําเปนตองเปนเครื่องมือในการเรียบเรียง
วรรณกรรมมุขปาฐะให จดจํา ไดงายเทา นั้น วิธีการดังกลาวอาจเป นลักษณะเฉพาะตัวของ
ผูแสดงธรรมก็ได เพราะเวลาที่แสดงธรรมก็ตองใชเสียงเชนกัน
การช้ําคําพองความหมายทําใหลักษณะพยางคที่กลาวเปนจังหวะ แตละเสียงมีจาํ นวน
พยางคเทากันหรือใกลเคียงกัน และลงทายดวยเสียงเดียวกันเพราะเปนคําชนิดเดียวกัน เชน เปน
คํานาม หรือ วิเสสนะ ลงทายดวยวิภัตติหรือปจจัยเดียวกัน หรือ ขยายคํานามคําเดียวกัน หรือ
เปนคํากริยาของประธานตัวเดียวกัน เชน ตัวอยางทีย่ กมาขางตน อกฺโกสนฺติ ปริภาสนฺติ โรเสนฺติ
วิเหเสนฺติ ทัง้ หมดลงทายดวยปจจัย อนฺติ เพราะทุกตัวเปนกริยาของประธานตัวเดียวกัน คือ
ภิกฺขู กริยาอาขยาตจึงลงทายเปนเสียง หนัก-เบา ทุกคํา เมื่อการออกเสียงเปนจังหวะ ทําใหเกิด
ความไพเราะลงตัว ทําใหผูฟงสนใจฟง หรือ สามารถจดจําหรือทองจําไดสะดวกขึน้
ดังนัน้ คําพองความหมายและกลุมคําทีม่ ีความหมายแนวเดียวกันจึงมีความสําคัญทั้งใน
เรื่องความหมาย ที่ชว ยใหผูฟงสัมผัสถึงความละเมียดละไมของความหมายที่ลุมลึกขึ้นตามลําดับ
กลุมคําเหลานีท้ ําใหคําอธิบายหรือการ
และเรื่องเสียง ทีท่ ําใหไพเราะนาฟง และจดจําไดงาย
แสดงธรรมของพระสารีบุตรมีลักษณะวิเคราะหแจกแจง∗ และมีแนวโนมที่จะมีขนาดยาว
๔.๓.๒.๕ การใชกริยากรรมวาจกอางอิงพระพุทธเจา
ลักษณะอีกประการหนึง่ ทีพ่ บในงานนิพนธของพระสารีบุตรคือการใชธาตุ วจฺ “กลาว”
ประกอบกริยาอาขยาตกรรมวาจก หรือ กริยากิตต ต ปจจัย ซึ่งทําใหมีความหมายเปนกรรมวาจก

๙๑

Mark Allon, Style and Function (Tokyo: The International Institute for Buddhist Studies,
1997), p. 251.
∗
ดูเพิ่มเติมหัวขอที่ ๔.๓.๒.๑ การแสดงธรรมดวยการจัดกลุมและวิเคราะห หนา ๖๒.

๘๔
เพื่อกลาวถึงสภาวธรรมอยางใดอยางหนึ่ง∗ การใชสํานวนดังกลาวตางจากการใชกริยาที่ประกอบ
จากธาตุ หุ “เปน, อยู, คือ” ในระบบวัตตมานาซึง่ โดยทัว่ ไปใชแสดงสภาพธรรมทีเ่ กิดขึ้นตามความ
เปนจริง ผูวจิ ัยเปรียบเทียบประโยค ๒ ประโยคที่มีใจความเดียวกันแตใชกริยาตางกันดังนี้
(๑) “ปริหานธมฺโม ปุคฺคโล ปริหานธมฺโม ปุคฺคโล” ติ อาวุโส วุจฺจติ,
“ปริหานธมฺโม ปุคฺคโล อปริหานธมฺโม ปุคฺคโล”ติ อาวุโส วุจฺจติ.๙๒
อาวุโส บุคคลผูมีธรรมอันเสื่อม (อัน-)ไดตรัส/กลาวไว อาวุโส บุคคลผูมี
ธรรมไมเสื่อม (อัน-)ไดตรัส/กลาวไว.
(๒) “ปริหานธมฺโม ปุคฺคโล ปริหานธมฺโม ปุคฺคโล”ติ อาวุโส โหติ,
“ปริหานธมฺโม ปุคฺคโล อปริหานธมฺโม ปุคฺคโล”ติ อาวุโส โหติ.
ธรรมมีอยูวา บุคคลผูมีธรรมอันเสื่อมๆ ธรรมมีอยูวา บุคคลผูมีธรรมไมเสื่อมๆ.

ทั้งประโยคที่ (๑) และ (๒) แสดงสภาวธรรมของ บุคคลผูมีธรรมอันเสื่อมและไมเสื่อม
ความตางของประโยคทัง้ สองอยูทกี่ ารใชคาํ กริยา ประโยคที่ (๑) ใชกริยากรรมวาจกจากธาตุ
วจฺ ความหมายของประโยคแสดงวาสิ่งทีย่ กมาในประโยคเลขในเปนประธานของกริยากรรมวาจก
วุจฺจติ ซึง่ ละผูกลาวไวในฐานที่เขาใจ ผูฟง ยอมเขาใจวาผูพ ูดประโยคดังกลาวไมไดเปนเจาของ
ความรูเรื่องนัน้ แตไดนํามาจากผูอนื่
ในขณะที่ประโยคที่ (๒) ผูพูดตองการแสดง บุคคลผูม ี
ธรรมเสื่อม/ไมเสื่อม ในฐานะที่เปนสภาวธรรมที่มีอยูในธรรมชาติ แสดงใหเห็นวาผูพูดกลาวถึง
ธรรมในฐานะที่เปนขอเท็จจริงซึ่งไมระบุทมี่ า ผูพ ูดจะอาจจะรูดวยตนเองหรือนํามาจากที่อนื่ ก็ได
ความหมายโดยนัยที่เกิดขึน้ กับผูฟง คือ ผูฟง เขาใจวาสภาวะดังกลาวเปนขอเท็จจริงที่ผพู ูดแสดง
ดังนั้น จะเห็นไดวาผลจากการใชกริยากรรมวาจกแสดงใหเห็นวา
ออกมาจากภูมิธรรมของตน
ผูพูดตั้งใจแสดงใหเห็นวาสภาวธรรมทีก่ ลาวนั้นไดยนิ ไดฟงมาจากผูอนื่
ในงานนิพนธของพระสารีบตุ รปรากฏสํานวนอางอิง วุตฺต หรือ วุจจฺ ติ อยางสม่าํ เสมอ
การใชสํานวนอางอิงปรากฏในระหวางการแสดงธรรม ๓ ลักษณะ ตอไปนี้

∗

ในพระไตรปฎก สํานวน วุจฺจติ นี้ ไมไดมีเพียงพระสารีบุตรที่ใชเทานั้น แมพระพุทธเจาก็ทรงใช
กริยา วุจฺจติ เพื่อแสดงหลักธรรมเชนเดียวกัน ซี่งมีความหมายโดยนัยวา ธรรมนี้เคยมีผูกลาวถึงหรือแสดงไว
กอน พระองคทรงนําธรรมนั้นมาแสดงซ้ําอีกครั้ง เชน อยํ วุจฺจติ อมฺพฏ วิชฺชาสมฺปนฺโน อิติป จรณสมฺปนฺโน
อิติป วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน อิติป (ที.สี. ๙/๑๖๓/๑๓๐) “ดูกอนอัมพัฏฐะ ผูปฏิบัติเชนนี้จึงเรียกวาเปนผูถึงพรอม
ดวยวิชชาบาง ถึงพรอมดวยจรณะบาง ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะบาง”
๙๒
องฺ.ทสก. ๒๔/๕๕/๑๐๙.

๘๕
๑. อางอิงเพือ่ ยกมาอธิบายตอ การอางอิงเชนนี้เปนการยกธรรมขึ้นมาเพื่อทีจ่ ะแสดง
หรืออธิบายตอ เพื่อแสดงใหเห็นวาธรรมที่พระสารีบตุ รยกมาเปนธรรมของพระพุทธเจา
พระ
สารีบุตรเปนเพียงผูอธิบายใหเขาใจ สํานวนอางอิงจึงแสดงถึงความเคารพพระพุทธเจาซึ่งเปนผู
ทรงคนพบพระองคแรก และทรงเปนเจาของพระธรรม เชน
“กายสฺมาจารํปหํ ภิกฺขเว ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพมฺป อเสวิตพฺพมฺป, ตฺจ
อฺมฺ กายสมาจารนฺ”ติ อิติ โข ปเนตํ วุตฺตํ ภควตา, กิฺเจตํ ปฏิจฺจ วุตฺตํ?
ที่พระผูมีพระภาคตรัสวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาวถึงความ
ประพฤติทางกายเปน ๒ อยางคือ ที่ควรเสพอยางหนึ่ง ที่ไมควรเสพอยางหนึ่ง แตละ
อยางนั้นเปนความประพฤติทางกาย” พระองคตรัสโดยอาศัยอะไร?
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ โข อาวุโส สุขทุกฺขํ วุตฺตํ ภควตา. กึ ปฏิจฺจ? ผสฺสํ
ปฏิจฺจ. อิติ วทํ วุตฺตวาที เจว ภควโต อสฺส, น จ ภควนฺตํ อภูเตน อพฺภาจิกฺเขยฺย.๙๓
ดูกอนผูมีอายุ สุขและทุกขที่พระผูมีพระภาคตรัสแลว. ทรงอาศัยอะไร?
ทรงอาศัยผัสสะ ผูมีวาทะเชนนี้ยอมไมกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยความไมจริง.

๒. การอางอิงพระพุทธเจาเมื่อกลาวถึง ศัพทเฉพาะทางคําสอน การอางอิงวิธนี ี้เพื่อ
นําเสนอชื่อของสภาพธรรมซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึง่ แสดงใหเห็นวา ในพระพุทธศาสนา
สภาพธรรมตางๆตองอาศัยชือ่ เรียกจึงจะหมายรูได และอาจเปนไปไดวา ชื่อของสภาพธรรม
(บางชื่อ)เปนศัพทเฉพาะทางคําสอนทีเ่ กิดขึน้ ใหมในพระพุทธศาสนา หรือไมมีในศาสนาอืน่ การที่
พระสารีบุตรอางอิงพระพุทธเจาแสดงใหเห็นวาพระพุทธเจานาจะทรงเรียกชื่อหรือใชศพั ทหรือ
กลาวสอนธรรมเหลานี้เปนพระองคแรก เชน
อยํ วุจฺจตาวุโส อชฺฌตฺติกา ปฐวีธาตุ.๙๔
อาวุโส นี้คือปฐวีธาตุที่เปนไปภายใน(ที่พระผูมีพระภาค)ตรัส.
อิทํ วุจฺจตาวุโส อกุสลมูลํ.๙๕
อาวุโส นี่คือรากเหงาของอกุศล(ที่พระผูมีพระภาค)ตรัส.

๙๓

สํ.นิ. ๑๖/๗๙/๔๔.
ม.มู.๑๒/๓๔๒/๓๔๘.
๙๕
ม.มู. ๑๒/๑๑๑/๘๖.
๙๔

๘๖
“ปริหานธมฺโม ปุคฺคโล ปริหานธมฺโม ปุคฺคโล” ติ อาวุโส วุจฺจติ, “ปริหานธมฺโม
ปุคฺคโล อปริหานธมฺโม ปุคฺคโล”ติ อาวุโส วุจฺจติ.๙๖
อาวุโส (อันพระผูมีพระภาค)ไดตรัสไววา“บุคคลผูมีธรรมอันเสื่อมๆ” อาวุโส
(อันพระผูมีพระภาค)ไดตรัสไววา “บุคคลผูมีธรรมไมเสื่อมๆ”.
กิตฺตาวตา จ ปนาวุโส อปริหานธมฺโม ปุคฺคโล วุตฺโต ภควตา.๙๗
อาวุโส บุคคลผูมีธรรมไมเสื่อมที่พระผูมีพระภาคตรัสมีประมาณเทาไร.

๓. อางอิงเพื่อประกอบการแสดงธรรม ในงานนิพนธ มีการยกพุทธวจนะซึ่งนาจะเปนที่
รูจักกันดีในสมัยนัน้ มาประกอบการแสดงธรรม∗ เทาทีป่ รากฏหลักฐาน ภาษิตเหลานี้มกี ารหมายรู
ดวยลักษณะเดนของภาษิตนั้นๆ หรือเปนภาษิตขนาดสั้นๆที่มีใจความสําคัญ ดังตัวอยางทีย่ กมา
กกจูปโมวาทะ “คําสอนที่เปรียบดวยเลื่อย” และ ภาษิตทีว่ าดวยปฏิจจสมุปบาท
วุตฺตํ โข ปเนตํ ภควตา กกจูปโมวาเท “อุภโตทณฺฑเกน เจป ภิกฺขเว กกเจน
โจรา โอจรกา องฺคมงฺคานิ โอกฺกนฺเตยฺยุ, ตตฺราป โย มโน ปทูเสยฺย, น เม โส เตน
สาสนกโร”ติ อารทฺธํ โข ปน เม วีริยํ ภวิสฺสติ อสลฺลีนํ, อุปฏตา สติ อปฺปมฺมุฏา,
ปสฺสทฺโธ กาโย อสารทฺโธ, สมาหิตํ จิตฺตํ เอกคฺคํ, กามํทานิ อิมสฺมึ กาเย
ปาณิสมฺผสฺสาป กมนฺตุ, กรียติ หิทํ พุทฺธานํ สาสนนฺติ๙๘
อนึ่งพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในพระโอวาทที่เปรียบดวยเลื่อยวา “ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย แมวาพวกโจร ผูมีความประพฤติต่ําชา พึงตัดอวัยวะใหญนอยดวยเลื่อย
อันมีดามสองขาง ภิกษุที่ยังใจใหประทุษรายในโจรนั้นไมไดเปนผูกระทําตามคําสอน
ของเราดวยเหตุนั้น” ดังนี้ อนึ่งความเพียรอันเราปรารภแลว จักไมยอหยอน สติที่ตั้ง
มั่นจักไมหลงลืม กายที่สงบจะไมกระวนกระวาย จิตที่ตั้งมั่นแลวจักมีอารมณเดียว
คราวนี้ แมสัมผัสจากฝามือ คําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายอันเราจักกระทําใหได.
วุตฺตํ โข ปเนตํ ภควตา “โย ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ ปสฺสติ, โส ธมฺมํ ปสฺสติ, โย
ธมฺมํ ปสฺสติ, โส ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ ปสฺสตี”ติ.๙๙
๙๖

เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.
องฺ.ทสก. ๒๔/๕๕/๑๐๙.
∗
แตกตางจากการแสดงธรรมของพระอานนทซึ่งยกเทศนาทั้งเรื่องที่ทานทรงจํามาแสดงแกพระภิกษุ
การอางอิงในงานนิพนธของพระสารีบุตรเปนการยกภาษิต หรือใจความสําคัญเพียงบางสวนประกอบการแสดง
ธรรมคลายการอางอิงในงานวิชาการปจจุบัน
๙๘
ม.มู. ๑๒/๓๔๒/๓๔๘.
๙๙
ม.มู. ๑๒/๓๔๖/๓๕๗.
๙๗

๘๗
อนึ่งพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผูนั้นเห็นธรรม
ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท.”

จะเห็นไดวา การอางอิงเปนวิธีการหนึ่งที่ใชในขณะแสดงธรรมเพื่อรับรองคําพูดโดยยึด
คําสอนของพระพุทธเจาที่ไดศึกษาหรือทรงจําเปนหลัก ใหผูฟงทราบวาคําสอนหรือคําอธิบาย
ของทานมีรากฐานมาจากพุทธพจน พระพุทธเจาทรงสนับสนุนใหพระสาวกเทียบอรรถและ
พยัญชนะกอนปลงใจเชื่อวาเปนธรรมที่ทรงสอน๑๐๐ ดังนั้น การอางอิงพุทธวจนะจึงชวยรับรอง
ความถูกตองวาสิ่งที่ไดแสดงตรงกับวัตถุประสงคของพระพุทธเจา ปองกันปญหาการเกิดพระ
สัทธรรมปฏิรูป∗ แมในเวลาที่พระพุทธเจาหรือพระอรหันตสาวกปรินิพพานแลว นอกจากนี้การ
อางอิงพระสูตรยังมีประโยชนในทางการศึกษาของพระสงฆหลายอยาง เชน เปนการกระตุนให
พระภิกษุทบทวนพุทธวจนะที่เคยศึกษา และเลาเรียนทรงจําพุทธวจนะใหมๆ เพื่อนําไปใชแสดง
หรืออธิบายธรรม
ประโยชนที่วิเคราะหขางตนทําใหสันนิษฐานไดวาพระสารีบุตรนาจะนําการอางอิงนี้มา
ใชเปนตัวอยางแกพระภิกษุสงฆ เพราะพระสารีบุตรมุงมั่นที่จะรักษาและสืบทอดพระศาสนา
พระสารีบุตรสามารถแสดงธรรมถูกตองตามคําสอนของพระพุทธเจาโดยไมจําเปนตองยกพุทธพจน
หลักฐานการอางอิงในงานนิพนธแสดงใหเห็นวาพระสารีบุตรเปนผูที่เชี่ยวชาญการทรงจําพระธรรม
วิ นั ย มี วิ สั ย ทั ศ น สร า งสรรค แ นวทางใหม ๆ ที่ เ ป น ประโยชน ใ นการศึ ก ษาและเผยแผ
พระพุทธศาสนา
ไมวาการอางอิงจะเกิดขึ้นในลักษณะใดก็ลวนแตเปนการแสดงออกซึ่งความเคารพในพระ
ปญญาของพระพุทธเจา เพราะการแสดงธรรมของพระสาวกแตละครั้งหมายถึง การนําสิ่งที่
พระพุทธเจาไดทรงสอน ทรงแสดงแลวมาแสดงใหมหรือขยายความใหชัดเจนหรือนํามาเผยแผ
ใหแกผูอื่นซึ่งไมเคยรูจักพระพุทธเจาหรือฟงพระธรรมมากอน การใชสํานวนกรรมวาจกเหลานี้
แสดงใหเห็นวาพระสารีบุตรเคารพในพระศาสดาอยางยิ่ง ตองการทําแบบอยางที่ดีใหแกศิษย
หรือ พระสาวกรุนหลังเพื่อประโยชนและความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

๑๐๐

∗

ที.ม. ๑๐/๑๑๓/๑๔๔.
พระธรรมที่ไมถูกตองตามคําสอนของพระพุทธเจา

๘๘
เมื่อเปรียบเทียบกับการอางอิงในงานนิพนธของตะวันตก จะเห็นไดวามีทั้งสวนที่เหมือน
และแตกตางกัน การอางอิงทั้งสองเหมือนกันตรงที่เปนการใหเกียรติเจาของงาน๑๐๑ ความแตกตาง
ที่สํา คั ญคือ การอา งอิงแบบนัก วิช าการตะวันตกเปนการอา งคํา พูดของนั ก วิชาการคนอื่น เพื่อ
สนั บ สนุ น ความเห็ น ของตนเอง ในขณะที่ ก ารอ า งอิ ง ของพระสารี บุ ต รเป น การยกย อ งว า
พระพุทธเจาทรงเปนเจาของคําสอน พระสารีบุตรทําหนาที่ขยายความคําสอนใหชัดเจนตาม
รูปแบบที่เห็นวาเหมาะสม ถูกตองตรงกับพุทธวจนะดั้งเดิม ฉะนั้น จึงกลาวไดวาการใชกริยา
วจฺ ในกรรมวาจกแสดงใหเห็นวา การแสดงธรรมในมโนทัศนของพระสารีบุตรคือการเผยแผคําสอน
ของพระพุทธเจาใหแพรหลาย เปนที่รูจัก เขาใจมากขึ้น
จากการศึกษาที่ผานมาทั้งหมด จะเห็นไดวางานนิพนธกลุมที่ ๑ มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่ง
สามารถวิเคราะหใหเห็นความมุงมั่นที่จะเผยแผคําสอนใหกวางขวางและมั่นคง พระสารีบุตรเห็น
วาพระภิกษุควรเปนหลักในการเผยแผและสืบทอดคําสอนธรรม ดังนั้นจึงตองใสใจศึกษาคําสอน
ของพระพุทธเจา สามารถตอบคําถามแกผูสงสัยได โครงสรางและวิธีการในงานนิพนธกลุมที่ ๑
เปนวิธีการที่แยบคายสามารถประยุกตใชไดดีกับวิธีการศึกษาเลาเรียนของสมณะในอินเดียโบราณ
ซึ่งเนนความเขาใจและความทรงจําเปนหลัก ทําใหพระภิกษุหรือพระสาวกไมวาจะมีสติปญญาดี
หรือไมหรือมาจากชนชั้นวรรณะใดสามารถทําความเขาใจและทรงจําคําสอนไดสะดวกขึ้น เพราะ
งานมีโครงสรางและเนื้อหาเปนเอกภาพ การวิเคราะหความคิดกระทําทีละขั้นตอนจนถึงหนวย
ยอยที่สุด ทําใหผูฟงเขาใจสารธรรมที่นําเสนอตั้งแตหัวขอใหญจนถึงหัวขอยอยในแงมุมตางๆอยาง
แจมชัด การเปรียบเทียบดานลบ-บวก การอุปมา การใชคําพองความหมายมีสวนชวยใหการ
แสดงธรรมนาสนใจ ดึงใหผูฟงใชปญญาความคิดและจดจําไดงาย การใชกริยากรรมวาจก
อางอิงพระพุทธเจาแสดงถึงความเคารพในพระปญญาคุณและรับรองความถูกตองซึ่งสามารถ
นํามาใชในการแสดงธรรมไดทุกยุคสมัย ชวยกระตุนใหพระภิกษุเอาใจใสการเลาเรียนพุทธวจนะ
มากขึ้ น วิ ธี ก ารเหล า นี้ แ สดงให เ ห็ น ความสามารถด า นป ญ ญาที่ พ ระสารี บุ ต รนํ า มาใช ใ ห เ ป น
ประโยชนในการสอนและเผยแผพระธรรมตามที่ทานตองการ

๑๐๑

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, การคนควาและการ
เขียนรายงาน (กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตรฯ, ๒๕๔๒), หนา ๗.

บทที่ ๔
งานกลุมที่ ๒ ของพระสารีบุตร

ผลงานของพระสารีบุตรในพระไตรปฎกบาลียังมีอีก ๒ คัมภีร คือ คัมภีรนิทเทส และ
คัมภีรปฏิสัมภิทามรรค คัมภีรทั้งสองเปนสวนหนึ่งของขุททกนิกาย มีโครงสรางและเนื้อหาเปน
เอกเทศ มีระบบการนําเสนอและอธิบายเปนของตัวเองแตกตางจากพระสูตรที่พบใน ๔ นิกายแรก
อรรถกถาจารยผูขยายความคัมภีรทั้งสองระบุชัดเจนวาเปนผลงานของพระสารีบุตรและยกยอง
ผลงานทั้งสองคัมภีรเปน ปาโ วิสิฏโ๑ “คัมภีรอันยอดเยี่ยม” ซึ่งอาจเปนเพราะเนื้อหาที่ลุมลึก
และวิธีการที่ซับซอนของคัมภีร ผูมีปญญามากอยางพระสารีบุตรเทานั้นจึงจะเรียบเรียงใหสําเร็จได
ในบทนี้ ผูว ิจยั จะศึกษาเนื้อหา และวิธกี ารนําเสนอในคัมภีรนิทเทส และปฏิสัมภิทามรรค
เนื่องจากงานทั้งสองมีจุดประสงคและลักษณะของงานไมเหมือนกันทีเดียว ในตอนทายของบท
ผูวิจัยจะสรุปลักษณะทัว่ ไปของงานกลุม ที่ ๒ เพื่อเปนขอมูลในการเปรียบเทียบกับงานกลุมที่ ๑

๑ สัทธัมมปชโชติกา เลม ๑, หนา ๑.

สารีปุตฺโต มหาปฺโ
สตฺถุกปฺโป ชินฺตรโช
ธมฺมจกฺกํ วิภาเชตฺวา
มหานิทฺเทสมพฺรวิ
ปาโ วิสิฏโ นิทฺเทโส
ตํ นาม วิเสสิโต
พระสารีบุตร ผูมีปญญามาก ผูมีดําริเหมือนพระศาสดา ผูเกิดแตพระชินเจา
ผูจําแนกพระธรรมจักร ไดกลาวแลวซึ่งมหานิทเทส
ปาฐะอันประเสริฐนั้นมีชื่อโดยวิเศษวา นิทเทส.
สัทธัมมปกาสินี เลม ๑, หนา ๒.
สทฺธมฺมจกฺกานุปวตฺตเกน
สทฺธมฺมเสนาปติสาวเกน
สุตฺเตสุ วุตฺเตสุ ตถาคเตน
ภูตตฺถเวทิตฺตมุปาคเตน.
โย ภาสิโต ภาสิตโกวิเทน
ธมฺมปฺปทีปุชฺชลนายเกน
ปาโ วิสิฏโ ปฏิสมฺภิทานํ
มคฺโคติ ตนฺนามวิเสสิโต จ.
ภาษิตใดอันพระสาวก ผูเปนสัทธรรมเสนาบดี ผูหมุนพระสัทธรรมจักร
ผูเขาถึงความแจมแจงแหงอรรถตามความเปนจริงในบรรดาพระสูตรทั้งหลายที่พระพุทธเจาทรงแสดง
ผูฉลาดในภาษิต เปนผูนําในการยังประทีปใหโชติชวง
ปาฐะอันประเสริฐนั้นมีชื่ออันโดยวิเศษวาทางแหงปฏิสัมภิทาทั้งหลาย.

๙๐
๔.๑ คัมภีรน ทิ เทส
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจยั ใชชื่อ นิทเทส เรียกคัมภีรโดยรวม ๒ เลม ไดแก คัมภีรมหานิทเทส
และคัมภีรจูฬนิทเทส คัมภีรทั้งสองเปนสวนหนึง่ ของขุททกนิกาย คือ อยูในเลมที่ ๒๙ และ ๓๐
ของพระไตรปฎกชุด ๔๕ เลม ทีพ่ มิ พในประเทศไทย ชื่อ นิทเทส มาจากภาษาบาลีวา นิทฺเทส
ซึ่งประกอบจากอุปสรรค นี ธาตุ ทิสฺ แปลวา แสดง ชี้แจง จําแนก แจกแจง ชือ่ นิทเทสแสดง
ใหเห็นวาคัมภีรมีเนื้อหาอธิบายขยายความพุทธวจนะ คัมภีรมหานิทเทสขยายความพุทธวจนะใน
อัฏฐกวรรค สวนคัมภีรจูฬนิทเทสขยายความปารายนวรรคและขัคควิสาณสูตร ในอุรควรรค ทั้ง
อัฏฐกวรรค ปารายนวรรค และอุรควรรคเปนสวนหนึง่ ของคัมภีรสุตตนิบาต
หลักฐานชัน้ อรรถกถาแสดงวาคัมภีรนทิ เทสทั้งสองคัมภีรแตเดิมเรียกรวมกันและมาแยก
เปนสองชื่อในภายหลัง คัมภีรสมันตปาสาทิกา และคัมภีรสุมังคลวิลาสินี ของพระพุทธโฆสาจารย
(พุทธศตวรรษที่ ๙) และ อรรถกถาของมหานิทเทสและจูฬนิทเทส คือ คัมภีรสัทธัมมปชโชติกา
ซึ่งพระอุปเสนรจนาในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๐ เรียกคัมภีรทั้งสองรวมกันวา นิทเทส หรือ
มหานิทเทส
ในขณะที่ คัมภีรวินยสังคหัฏฐกถา และคัมภีรสารัตถทีปนีฎีกาซึง่ เปนผลงานชวง
พุทธศตวรรษที่ ๑๒ ระบุชอื่ คัมภีรเปน ๒ สวน คือ มหานิทเทส และจูฬนิทเทส๒ จึงเปนไปไดวา
แตเดิมคัมภีรทั้งสองอาจเปนคัมภีรเดียวชือ่ วา นิทเทส หรือ มหานิทเทส ภายหลังจึงแบงเนื้อหา
ออกเปน ๒ คัมภีรเปนมหานิทเทส และจูฬนิทเทส ดังทีเ่ ห็นในปจจุบนั ผูวิจยั เห็นวา การแบงคัมภีร
เปน ๒ สวนนาจะเพื่อความสะดวกในการรักษาและสืบทอด เนื่องจากการแบงเปน ๒ สวนตรง
กับการแบงเปนวรรคในคัมภีรสุตตนิบาต มหานิทเทสเปนคัมภีรอธิบายคาถาอัฏฐกวรรคทั้งหมด
สวนจูฬนิทเทส เปนคัมภีรอธิบายปารายนวรรคทั้งหมด และขัคควิสาณสูตร ในอุรควรรค
๔.๑.๑ เนื้อหาและจุดประสงคในการแตงคัมภีร
จุดประสงคของคัมภีรนิทเทสคือมุงอธิบายพุทธพจนในสุตตนิบาต คัมภีรสุตตนิบาตใน
พระไตรปฎกมีทั้งหมด ๕ วรรค ไดแก อุรควรรค จูฬวรรค มหาวรรค อัฏฐกวรรค และ ปารายนวรรค
แตทานผูแตงคัมภีรนิทเทส∗เลือกเอาคาถาในอัฏฐกวรรค ปารายนวรรค และขัคควิสาณสูตรซึ่งอยู

๒

พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลม ๒๙, หนา [๘]-[๑๐].
∗
ผูวิจัยเรียกผูแตงคัมภีรนิทเทสและปฏิสัมภิทามรรคดวยคําวา “ทานผูแตง” เพราะไมมีหลักฐานใน
งานนิพนธระบุวาเปนผลงานของพระสารีบุตรจริง

๙๑
ในอุรควรรคมาอธิบาย แสดงใหเห็นวาคาถาเหลานี้เปนคําสอนสําคัญตั้งแตสมัยพุทธกาล ภิกษุ
และพุทธบริษทั ใชศึกษาเลาเรียนและทรงจําพุทธวจนะ มีกลาวถึงในพระไตรปฎก ดังนี้
๑. อัฏฐกวรรค
อัฏฐกวรรคเปนวรรคที่ ๔ ในจํานวนวรรคทั้งหมด ๕ วรรค ในวรรคมีพระสูตรทั้งหมด ๑๖
เรื่อง เนนแนวคิดสําคัญ ๒ เรื่องคือ กาม และทิฏฐิ อันเปนเหตุใหเกิดวิถีชีวิตของคน ๒ กลุม ไดแก
ฆราวาสซึ่งยังติดของในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมารมณท่ดี ี และนักบวชนอกพระพุทธศาสนา
ซึ่งติดของในความคิดความเห็นที่ตนเชื่อวาถูกตอง คนทั้งสองกลุมมีอุปาทาน(ความยึดมั่นถือมั่น)
และตัณ หา(ความอยาก) จึ ง ทํ า ใหตอ งแสวงหาสิ่ ง ที่ต นต อ งการหรื อ เอาชนะกั น ซึ่ง ต อ งมี ก าร
แกงแยง ทะเลาะเบาะแวงกับผูอื่น คนทั้ง ๒ กลุมจึงยังคงเวียนวายตายเกิด เนื้อหาคําสอนใน
อัฏฐกวรรคมุงใหผูศึกษารูเทาทันและทําลายตัณหาและทิฏฐิซึ่งเปนตนเหตุใหเวียนวายตายเกิด
โดยเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางระหวางผูถือลัทธิอื่นและพระอริยสาวกใพระพุทธศาสนา๓
เพื่อแสดงวา วิถีชีวิตของพระอริยเจาสุขสงบและเปนทางพนทุกขอยางแทจริง เพราะไดละทั้งกาม
และทิฏฐิอยางสิ้นเชิง ไมมีการยึดมั่นถือมั่นใดๆอีก
อัฏฐกวรรคมีกลาวถึงในพระไตรปฎก ๓ แหง คือ ในพระวินัยปฎกมหาวรรค๔ คัมภีร
อุทาน๕ และขันธวารวรรค สังยุตตนิกาย๖ คัมภีรมหาวรรคและคัมภีรอุทานกลาวถึงเรื่องเดียวกัน
คือเรื่องพระโสณกุฏิกัณณะผูเปนศิษยของพระมหากัจจานะแหงแควนอวันตีซึ่งเดินทางมาเฝา
พระพุทธเจาที่พระวิหารเชตวัน เมืองสาวัตถี พระพุทธเจาทรงใหพระโสณกุฏิกัณณะกลาวธรรม
ตามถนัด พระโสณกุฏิกัณณะจึงสวดพระสูตรที่มีอยูในอัฏฐกวรรค คัมภีรอุทานกลาวชัดเจนวา
อัฏฐกวรรคที่แสดงนั้นมีพระสูตรทั้งหมด ๑๖ เรื่อง ซึ่งไมตางจากปจจุบัน สวนในขันธวารวรรค
กล า วถึ ง คหบดี ผู ห นึ่ ง ในแควน อวั น ตี ชื่อ หลิ ท ทิ ก านิ มาพบพระมหากั จ จานะถึ ง ที่ อยู เ พื่ อ ถาม
ความหมายของคาถาซึ่งเปนพุทธวจนะในมาคัณฑิยสูตร อัฏกวรรค พระมหากัจจานะไดอธิบาย
ความหมายของคาถาดังกลาวอยางละเอียด๗

๓

พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลม ๒๙, หนา [๗๐].
วิ.ม. ๕/๒๑/๓๓.
๕
ขุ.อุ. ๒๕/๑๒๒/๑๖๕.
๖
สํ.ข. ๑๗/๑๑/๑๒.
๗
สํ.ข. ๑๗/๑๑/๑๒.
๔

๙๒
๒. ปารายนวรรค
ปารายนวรรคเปนคาถาปุจฉาวิสัชชนาเกี่ยวกับธรรมที่ทําใหพนทุกขจํานวน ๑๖ ตอน
ระหวางศิษย ๑๖ คนของพราหมณพาวรี กับพระพุทธเจา วัตถุคาถาซึ่งเปนนิทานเริ่มตนกลาวถึง
ที่มาของคาถาปุจฉาวิสัชชนาเหลานี้วา พราหมณพาวรีไมใหเงินพราหมณยากจนผูหนึ่งที่มาขอ
เงิน จึงถูกสาปใหศีรษะแตกไปใน ๗ วัน พราหมณพาวรีกังวลกับคําสาปนี้มาก เทวดาที่หวังดีได
แนะนําใหถามปญหานั้นกับพระพุทธเจา พราหมณพาวรีจึงสงศิษยทั้ง ๑๖ คนไปเฝาพระพุทธเจา
พระพุทธเจาทรงอธิบายวา ศีรษะคืออวิชชา ธรรมที่ทําใหอวิชชาตกไป คือ วิชชา ซึ่งประกอบดวย
ศรัทธา สมาธิ ฉันทะ วิริยะ จากนั้นจึงทรงใหศิษยพราหมณทั้ง ๑๖ คนถามปญหาของตนทีละคน
หลังการเขาเฝาทูลถามปญหาและไดรับคําตอบแลว ทั้งหมดไดบรรลุธรรมและบวชเปนภิกษุ
ภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง คื อ พระป ง คิ ย ะได ก ลั บ ไปหาพราหมณ พ าวรี แ ละเล า เรื่ อ งการตอบป ญ หานั้ น แก
พราหมณ คําถามทั้ง ๑๖ ตอน เนนแนวปฏิบัติเพื่อการขามฝงสังสารวัฏสูฝง แหงพระนิพพาน จึง
ไดชื่อวา ปารายนวรรค ปารายนวรรคเปนคําสอนที่มีความสําคัญมาก แสดงใหเห็นพระปญญา
ของพระพุทธเจาซึ่งทรงสามารถปราบทิฏฐิสํานักพราหมณที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นไดทําใหพราหมณ
ทั้งอาจารยและศิษยจํานวนมากละทิ้งคําสอนเดิมของตนเขามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
คาถาในปารายนวรรคมี ก ล า วถึ ง ในพระไตรป ฎ ก ๕ แห ง เป น ที่ รู จั ก กั น ดี ตั้ ง แต ส มั ย
พุทธกาลเชนเดียวกับอัฏฐกวรรค เปนคาถาที่พุทธบริษัททรงจําเพื่อเลาเรียนคําสอนของพระพุทธเจา
ดังที่ปรากฏวานันทมาตาอุบาสิกาไดขับปารายนวรรคทํานองสรภัญญะ๘ เนื้อความของคาถาซึ่ง
เปนคําถามคําตอบในปารายนวรรคนาจะไดมีการศึกษาอยางละเอี ยดตั้ง แตในสมัยพุ ทธกาล
เพราะมีผูกลาวถึงปญหาเหลานี้ในพระสูตรหลายเรื่อง ไดแก
ปุณณกปญหา กลาวถึงในพระสูตร ๒ เรื่อง ทัง้ สองเรือ่ งพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมและ
อางอิงคําสอนที่ทรงแสดงไวในปุณณกปญหา เรื่องหนึ่งพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเชื่อมโยงกับ
คาถาซึง่ ไดทรงตอบไว๙ สวนอีกเรื่องหนึ่งพระพุทธเจาทรงตอบปญหาพระอานนทและทรงยกคาถา
ที่ทรงตอบไว๑๐

๘

องฺ.สตฺตก. ๒๓/๕๐/๖๔.
องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๔๑/๕๘.
๑๐
องฺ.ติก. ๒๐/๔๗๑/๑๖๘.
๙

๙๓
อุทยปญหา กลาวถึงในพระสูตร ๑ เรื่อง พระพุทธเจาทรงตอบปญหาของพระสารีบุตร
และทรงอางอิงคาถาทีท่ รงตอบไวในอุทยปญหา๑๑
อชิตปญหา กลาวถึงในพระสูตร ๑ เรื่อง พระพุทธเจาตรัสคาถาที่อชิตมาณพถามพระองค
แลวทรงใหพระสารีบุตรอธิบายคําตอบของคําถามนั้นอยางละเอียด๑๒
๓. ขัคควิสาณสูตร
คาถาในขัคควิสาณสูตรเปนคําสอนของพระปจเจกพุทธเจาปรากฏในพระไตรปฎก ๒ แหง
คืออุรควรรค ในคัมภีรสุตตนิบาต และปจเจกพุทธาปทาน อันเปนสวนหนึ่งของคัมภีรอปทาน
หลักฐานชั้นอรรถกถากลาววาพระพุทธเจาทรงแสดงแกพระอานนทซึ่งกราบทูลถามถึงธรรมของ
พระปจเจกพุทธเจา พระพุทธเจาจึงทรงแสดงเหตุที่ทําใหเกิดเปนพระปจเจกพุทธเจาและภาษิต
ของพระปจเจกพุทธเจารูปหนึ่งซึ่งอุบัติขึ้นหลังศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจา ทุกคาถาลงทาย
ดวย เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ซึ่งเปนใจความสําคัญของคาถาใหบุคคลดําเนินชีวิตโดดเดี่ยว
เหมือนดังแรด หรือ นอแรด๑๓
จากหลักฐานขางตนแสดงวา ทัง้ อัฏฐกวรรค ปารายนวรรคและขัคควิสาณสูตรนาจะเปน
คาถาที่ศึกษาและทรงจํากันอยางแพรหลายในพุทธกาล เปนคําสอนเกาแกที่ไดเรียบเรียงเปนคํา
ประพันธ ทําใหศึกษาจดจําไดงาย หรือใชสวดในโอกาสตางๆ มีเนื้อหาสําคัญสําหรับพระภิกษุ
ภิกษุณีซึ่งออกบวชเพื่อความพนทุกข
เพราะคาถาทัง้ หมดมีเนื้อหาใหผูศึกษารูจกั โทษของกาม
และทิฏฐิและคุณของการละกามและทิฏฐิ ชี้ใหเห็นประโยชนของการปลีกวิเวก และแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อความพนทุกขอันเปนคําสอนสําคัญในพระพุทธศาสนา
พุทธบริษทั ในสมัยพุทธกาล
นาจะไดศึกษาความหมายของคาถาเหลานี้เปนปกติ ดังที่มีหลักฐานในพระไตรปฎก จึงกลาวได
วาคัมภีรนทิ เทสนาจะเรียบเรียงขึ้นเพื่ออธิบายคาถาเหลานี้ทงั้ หมด เพือ่ ใหพทุ ธบริษทั ไดประโยชน
จากคาถาเหลานี้อยางเต็มที่
๑๑

องฺ.ติก. ๒๐/๔๗๒/๑๗๑.
๑๒
สํ.นิ. ๑๖/๙๘/๕๖.
๑๓
Richard Salomon, A Gāndhārī Version of the Rhinoceros Sutra: British Library Kharoṣṭhi
Fragment 5B (Seattle and London: University of Washington Press, 2000), pp.11-12 Quoted in
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhinoceros_Sutra. คําวา ขคฺควิสาณ เปนคําสมาสจากคําวา ขคฺค “ดาบ” และ
วิสาณ “เขาสัตว” สามารถตีความได ๒ อยาง หากพิจารณาเปนตัปปุริสสมาส จะแปลวา เขาสัตวที่เปนดุจ
ดาบ ซึ่งก็คือ นอแรด อีกนัยหนึ่ง หากพิจารณาเปนพหุพพิหิสมาส จะแปลวา ผูมีเขาประดุจดาบ ซึ่งก็คือ แรด

๙๔
๔.๑.๒ โครงสรางและวิธกี ารอธิบายความในคัมภีรน ิทเทส
วิธีการอธิบายคาถาในคัมภีรนิทเทสแตกตางจากการอธิบายในสมัยพุทธกาล วิธีการของ
พระสารีบุตรหรือพระมหากัจจานะในพระสูตรเนนความเขาใจธรรมอันเปนความหมายโดยรวมของ
คาถา เชน พระสารีบุตรอธิบายความแตกตางของพระเสขะและพระอเสขะโดยเทียบคุณสมบัติ
ของทั้งบุคคลทั้งสองกลุมใหเห็นชัด๑๔ พระกัจจานะแสดงความหมายของ”มีที่อยู” และ”ไมมีที่อยู”
ในคาถาโดยเปรียบเทียบการรับรูอายตนะภายนอกเปนหลักในการอธิบาย๑๕ แตการอธิบายใน
คัมภีรนิทเทสเนนที่บท∗แตละบทของคาถาเพื่อใหใจความของทัง้ คาถาชัดเจนขึ้น
๔.๑.๒.๑ โครงสรางการอธิบายในคัมภีรน ิทเทส
แมวาคัมภีรนทิ เทสเปนอรรถกถา
แตโครงสรางและวิธีการอธิบายคลายคลึงกับการ
อธิบายความในบางสวนของพระไตรปฎก เชน สิกขาบทวิภังคในพระวินัยปฎก การขยายความ
แบบอุทเทสและวิภังคในมัชฌิมนิกาย๑๖ ผูวิจัยเห็นวาสวนที่เหมือนกันอยูที่โครงสราง ๒ สวน คือ
อุทเทสซึง่ แสดงขอความที่จะอธิบาย และ นิทเทส∗∗คือคําอธิบายซึ่งเปนแบบแผนเดียวกันตามลําดับ
๑. อุทเทส ยกคาถาที่จะอธิบายขึ้นตัง้ ทีละบท คาถาที่ยกมาอธิบาย ในมหานิทเทสมา
จากอัฏฐกวรรคทั้งหมด
สวนจูฬนิทเทสอธิบายคาถาในปารายนวรรค ไดแกปญหาทั้ง ๑๖
ปารายนัตถุตคิ าถา และปารายนานุคีติคาถา (ยกเวนวัตถุคาถาซึง่ เปนนิทาน) และขัคควิสาณสูตร
จากอุรควรรค นอกจากนีม้ ีคาถาที่ยกมาตั้งไวแตไมอธิบาย เพราะเปนสวนประกอบ มีเนื้อความ
ไมสําคัญ เชน คาถาทีม่ าคันทิยพราหมณแสดงความประหลาดใจ๑๗ คาถาที่แสดงชือ่ ของมาณพ
ทั้ง ๑๖ คน๑๘ เปนตน แสดงใหเห็นจุดประสงคของทานผูแตงทีม่ ุงอธิบายเฉพาะเนื้อหาสําคัญ
เทานัน้

๑๔
๑๕

∗

สํ.ข. ๑๗/๑๑/๑๒.
สํ.นิ. ๑๖/๙๘/๕๖.
บท คือ ศัพทที่ประกอบวิภัตติ รวมทั้งกริยาอาขยาต นิบาต และอื่นๆ ซึ่งเปนสวนประกอบของ

ประโยค
๑๖

สุภาพรรณ ณ บางชาง, วรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, หนา ๑๒๒.
∗∗
โครงสรางเดียวกับงานนิพนธกลุมที่ ๑ ซึ่งผูวิจัยใชชื่อวา “สวนกําหนดประเด็น” และ “สวนเนื้อหา”
๑๗
ขุ.ม. ๒๙/๓๒๔/๒๒๑.
๑๘
ขุ.จู. ๓๐/๕๔๕/๒๗๑.

๙๕
๒. นิทเทส อธิบายพุทธวจนะที่ยกมาตั้งครั้งละ ๑ บาท หรือ ๒ บาท ตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ ทานผูแตงขามบางสวนที่คาถากลาวซ้ําหลายครั้ง เชน บาทสุดทายของคาถาใน
ขัคควิสาณสูตรที่กลาววา เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ “พึงประพฤติอยูผูเดียวเหมือนแรด/นอแรด”
ซึ่งลงทายคาถาในพระสูตรนีเ้ กือบทุกคาถา โดยทัว่ ไป การอธิบายความหมายของพุทธวจนะที่
ยกมามีวธิ ีการ ๒ อยาง ไดแก
๒.๑ อธิบายทีละบท ทานผูแตงยกบททีอ่ ยูในพุทธวจนะบาทนั้นมาอธิบายทีละ
บทจนครบทุกบท แมแตคําที่ไดอธิบายแลวที่ในคาถาทีผ่ านมา ทานผูแตงก็ยกมาอธิบายอีกครัง้
ดวยคําอธิบายเดิม ลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นวาคัมภีรเปนวรรณกรรมมุขปาฐะ๑๙ ที่ผูศึกษาไม
สามารถยอนกลับไปดูหนาที่ผานมาได การอธิบายความแตละพระสูตรจึงจําเปนตองชัดเจนและ
สมบูรณในแตละตอน การอธิบายดวยวิธีนี้ใชในกรณีที่พทุ ธวจนะทีย่ กมาประกอบดวยคําสําคัญ
ที่สามารถอธิบายไดอยางละเอียด หรืออธิบายไดหลายนัย ตัวอยางเชน
ตสฺมา ปชานํ น อุปาทิเยถาติ ตสฺมาติ... ปชานนฺติ... น อุปาเยถาติ...
ที่กลาววา “เพราะฉะนั้น เมื่อรูชัด ไมพึงเขาไปยึดถือ” อธิบายวา คําวา
“เพราะฉะนั้น” อธิบายวา..... คําวา”เมื่อรูชัด” อธิบายวา..... คําวา”ไมพึงยึดถือ”
อธิบายวา.....

ทานผูแตงยกพุทธวจนะมาอธิบาย ๑ บาท จากนัน้ จึงอธิบายคําในพุทธวจนะทีละคํา
ตามลําดับ โดยเริ่มจาก ตสฺมา ปชานํ และ น อุปาเยถ
๒.๒ อธิบายรวบ ทานผูแตงอธิบายทุกคําที่อยูในพุทธวจนะไปดวยกัน โดยใช
กรอบขอความที่ยกมาอธิบาย ยังคงตําแหนงของคําในพุทธวจนะไว แตเนนการแสดงคําพอง
ความหมายของสวนสําคัญในประโยคโดยเสริมคําพองความหมายไวหลังคําที่ตองการอธิบาย ซึ่ง
เปนคํานาม หรือ คํากริยา วิธีอธิบายรวบนี้ใชอธิบายประโยคที่ไมมีคําสําคัญที่ตอ งอธิบายเนน
เปนพิเศษ สามารถอธิบายพรอมกันได ตัวอยางเชน
กินฺนุ ตมฺหา วิปฺปวสสีติ กินฺนุ ตมฺหา พุทฺธมฺหา วิปฺปวสสิ อเปสิ อปคจฺฉสิ
วินาโหสี.๒๐

๑๙

สุภาพรรณ ณ บางชาง, วรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, หนา ๑๒๓.
๒๐
วิ.จู. ๓๐/๖๐๕/๒๙๖.

๙๖
ที่กลาววา “เพราะเหตุใดหนอ ทานจึงอยูปราศจากทานผูนั้น” อธิบายวา
เพราะเหตุใดหนอ ทานจึงอยูปราศจาก คือ ออกไป หลีกออกไป อยูเวนจาก
ทานผูนนั้ คือ จากพระพุทธเจา.

จากตัวอยาง ทานผูแตงยกพุทธวจนะลงมาอธิบาย ๑ บาท คือ กินนฺ ุ ตมฺหา วิปฺปวสสิ
จากนั้นไดอธิบายรวบทุกคําดวยกัน โดยอธิบายเฉพาะคําสําคัญ หรือคําที่มีความหมายคลุมเครือ
ไดแก คํากริยา วิปฺปวสสิ ซึ่งหมายถึง อยูปราศจาก โดยใหคําพองความหมายหรือคําที่มี
ความหมายใกลเคียงกัน ไดแก อเปสิ, อปคจฺฉสิ, วินาโหสิ และยังกําหนดความหมาย ตมฺหา
“จากผูน ั้น” ใหชัดเจนคือหมายถึงพระพุทธเจา เวนการอธิบาย กินนฺ ุ ซึ่งเปนคําทีช่ ัดเจนดีอยูแลว
หลังจากที่อธิบายจนครบทุกคํา ไมวา จะเปนการอธิบายดวยวิธีที่ ๒.๑ อธิบายทีละคําหรือ
วิธี ๒.๒ อธิบายรวบ ทานผูแ ตงแสดงขอความที่ยกมาอธิบายอีกครั้ง
ตสฺมา ปชานํ น อุปาทิเยถาติ ตสฺมาติ....... ปชานนฺติ....... น อุปาเยถาติ
......... ติ ตสฺมา ปชานํ น อุปาทิเยถ.
ที่กลาววา “เพราะฉะนั้น เมื่อรูชัด ไมพึงเขาไปยึดถือ” อธิบายวา คําวา
“เพราะฉะนั้น” อธิบายวา........ คําวา”เมื่อรูชัด” อธิบายวา.......... คําวา”ไมพึง
ยึดถือ” อธิบายวา..... รวมความวา “เพราะฉะนั้น เมื่อรูชัด ไมพึงเขาไปยึดถือ.
กินฺนุ ตมฺหา วิปฺปวสสีติ กินฺนุ ตมฺหา พุทฺธมฺหา วิปฺปวสสิ อเปสิ อปคจฺฉสิ
วินาโหสีติ กินฺนุ ตมฺหา วิปฺปวสสิ.๒๑
ที่กลาววา “เพราะเหตุใดหนอ ทานจึงอยูปราศจากทานผูนั้น” อธิบายวา
เพราะเหตุใดหนอ ทานจึงอยูปราศจาก คือ ออกไป หลีกออกไป อยูเวนจากทานผูนั้น
คือ พระพุทธเจา รวมความวา“เพราะเหตุใดหนอทานจึงอยูปราศจากทานผูน ั้น”.

ทั้งสองตัวอยางแสดงใหเห็นวาทานผูแตงยกพุทธวจนะบาทใดมาอธิบาย จะตองสรุปปด
ทายดวยพุทธวจนะบาททีย่ กมาอธิบายนัน้
๓. สรุปคาถาอุทเทส โดยอางถึงผูกลาวคาถา แลวตามดวยคาถาอุทเทสซ้ํา ทานผูแตง
อธิบายคาถาทุกคาถาตามขั้นตอนอยางเครงครัด คัมภีรนิทเทสจึงเปนคัมภีรอธิบายพุทธวจนะที่มี
ระเบียบแบบแผนเดียวกันทัง้ หมด

๒๑

วิ.จู. ๓๐/๖๐๕/๒๙๖.

๙๗
๔.๑.๒.๒ วิธอี ธิบายความในคัมภีรนิทเทส
การอธิบายศัพทในคัมภีรนทิ เทสมีหลายวิธี ขึ้นอยูกับลักษณะของบทที่จะอธิบาย เชน
หากบทเปนสรรพนาม คําอธิบายคือคํานามที่จะไขความหมายของสรรพนามนั้น แตวิธีการอธิบาย
ซึ่งมี ๒ แบบทําใหโครงสรางการอธิบายของแตละแบบแตกตางกัน การอธิบายรวบตองไขความ
ใหกระชับโดยมากมักแสดงดวยคําวิเศษณขยายคูกับบทดังตัวอยางที่ยกมาขางตน ในขณะทีก่ าร
อธิบายทีละบทใชวิธีอธิบายหลายแบบทําใหคําอธิบายยาว
วิธีการอธิบายจําแนกเปนกลุม ใหญ ๔ กลุม ไดแก (๑)การแสดงดวยถอยคําที่เขาใจงาย
(๒)อธิบายความหมาย (๓)แสดงเหตุผลสนับสนุน
(๔)อธิบายความหมายดวยวิธกี ารอืน่ ๆ
เพิ่มเติม
๑. การแสดงดวยถอยคําที่เขาใจงาย ทานผูแตงไดกําหนดคําที่เขาใจงาย สือ่ ความ
ตรงไปตรงมา เพื่อใหผูศึกษารูความหมายในบริบทนัน้ ทันที การแสดงดวยถอยคําที่เขาใจงายมี
วิธีการหลายอยางดังตอไปนี้
๑.๑ ถอดสนธิเหลือรูปทีเ่ ขาใจงาย
๑.๒ ใชรูปคําปจจุบันแทนรูปคําโบราณหรือรูปคําที่ใชในการประพันธ
๑.๓ แสดงความหมายของคําที่คลุมเครือ
๑.๔ แทนคําที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบ
๑.๕ แสดงดวยคําทีม่ ีความหมายตรงกันขาม
๑.๖ แสดงความประสงคของผูพูด
๑.๑ ถอดสนธิเหลือรูปที่เขาใจงาย ภาษาบาลีมีกฎเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงของเสียง หรือ
“สนธิ” เมื่อเสียงบางเสียงเรียงตอกัน ทานผูแตงไดแยกเสียงเหลานี้ออกเปนบท เพื่อใหเขาใจ
ความหมายของแตละบทไดสะดวกขึ้น ตัวอยางเชน
ยทิจฺฉตีติ ยํ อิจฺฉติ.๒๒
ที่กลาววา ยทิจฺฉติ อธิบายวา ยํ อิจฺฉติ.

บางแหง หลักการถอดสนธิตางจากหลักการไวยากรณที่ใชในปจจุบัน เชน ถอดสนธิ
อิจฺจายสฺมา เปน อิจฺจ หรือ อิจฺจา และ อายสฺมา
๒๒

ขุ.ม. ๒๙/๕/๓.

๙๘
อิจฺจายสฺมา อชิโตติ อิจฺจาติ ปทสนฺทิ ปทสํสคฺโค ปทปาริปูรี
อกฺขรสมวาโย พฺยฺชนสิลิฏตา ปทานุปุพฺพตาเปตํ อิจฺจาติ. ๒๓
ที่กลาววา “ทานอชิตะทูลถามดังนี้” อธิบายวา คําวา อิจฺจ “ดังนี้”
เปนบทสนธิ เปนคําเชื่อมบท เปนคําที่ทําบทใหบริบูรณ เปนความสัมพันธแหง
อักษร เปนความสละสลวยแหงพยัญชนะ คําวา ดังนี้ เปนคําเชื่อมบทหลังกับ
บทหนาเขาดวยกัน.

คําอธิบายขางตน หากมองในแงไวยากรณถือวาเปนการวิเคราะหสนธิที่ตางจากหลักการ
ไวยากรณที่ยดึ ถือในปจจุบนั เนื่องจากบท อิจฺจ หรือ อิจฺจา∗ ไมมีความหมายในภาษาบาลี แต
มาจาก อิติ ซึ่งแปลงเปน ตฺยฺ และ จฺจฺ ตามลําดับ แลวสนธิเนื่องกับ อายสฺมา ทีต่ ามมา จาก
หลักฐานการอธิบายไวยากรณนี้จึงเปนไปไดวาสมัยที่เรียบเรียงคัมภีรอาจมีแนวทางการศึกษา
ไวยากรณบาลีที่แตกตางจากไวยากรณบาลีที่ยึดถือกันในปจจุบันนี้
คัมภีร
๑.๒ ใชรูปคําปจจุบันแทนรูปคําโบราณหรือรูปคําที่ใชในการประพันธ
สุตตนิบาตเปนงานกลุมคําถามใชรูปคําหรือบทเกาแกกวาภาษาในคัมภีรอื่นๆ๒๔ ดังนัน้ ภาษาของ
คัมภีรสุตตนิบาตจึงยากสําหรับคนสมัยหลัง การไขคําศัพทโบราณเหลานี้จึงจําเปนเพื่อใหผูศึกษา
สามารถเขาใจพุทธพจนไดดวย บท หรือ สํานวน ที่เขาใจงาย เชน
“โย อาตุมานํ สยเมว ปาวา”ติ อาตุมา วุจฺจติ อตฺตา. สยเมว ปาวาติ
สยเมว อตฺตานํ ปาวทติ อหมสฺมิ สีลสมฺปนฺโนติ วา วตฺตสมฺปนฺโนติ วา
สีลวตฺตสมฺปนฺโนติ วา ..… ๒๕
ที่กลาววา “ผูใดยอมกลาวถึงตนเองดวยตนเอง” อธิบายวา คําวา ตนเอง
(อาตุมา) คือ ตนเอง(อตฺตา) ที่กลาววา กลาว(ปาวา)ดวยตนเองนั้น อธิบายวา กลาว
(ปวทติ)ถึงตนเองวาขาพเจาเปนผูถึงพรอมดวยศีลก็ดี เปนผูถึงพรอมดวยวัตรก็ดี เปนผู
ถึงพรอมดวยศีลและวัตรก็ดี....

๒๓

ขุ.จู. ๓๐/๕๙/๘.
∗
พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยแสดงคําที่ถอดสนธิสวนนี้วา อิติ
๒๔
Wilhelm Geiger, The Pali Literature and Language (Delhi: Motilal Banarsidass, 1970),
p.1.
๒๕

ขุ.ม. ๒๙/๘๔/๘๑.

๙๙
จากตัวอยาง ทานผูแตงตองการอธิบายคําวา โย อาตุมานํ สยเมว ปาวา “ชนเหลาใด
บอกตนเองดวยตนเอง” บทยากที่อยูในสํานวนนี้ คือคําวา อาตุมา และ ปาวา ทานผูแตงได
แทนดวยคําวา อตฺตา “ตนเอง” ปวทติ “กลาว” ซึง่ เขาใจงายกวา
กิสฺสาภิเลปนํ พฺรูหีติ กึ อสฺส โลกสฺส อภิเลปนํ.... เกน โลโก ลิตฺโต....๒๖
ที่กลาววา “ทานจงบอกอะไรเปนเครื่องฉาบทาของสิ่งนั้น” อธิบายวา
อะไรเปนเครื่องฉาบทาของโลกนั้น..... โลกถูกฉาบทาดวยอะไร.....

ตัวอยางแสดงการอธิบาย กิสฺสาภิเลปนํ ซึง่ เปนสนธิหรือการเชื่อมเสียงระหวาง กิสฺส และ
อภิเลปนํ ความหมายของประโยคนี้เขาใจยากเพราะรูปคําตีความไดหลายอยาง กิสฺส ในที่นี้
คลุมเครือ เพราะอาจเปน กิสฺสา ที่มาจากศัพท กึ อิตถีลงิ ค หรือเปนสนธิระหวาง กึ และ อสฺส ก็ได
ทานผูแตงไดถอดสนธิทาํ ใหสวนที่ยกมาเขาใจงายที่สุด เปน กึ อสฺส และเสริมความดวย อสฺส
“ของสิ่งนัน้ ” ใหชัดเจนวาสิง่ ที่กลาวถึงคือ โลกกสฺส ของโลก(ซึ่งไดกลาวถึงกอนแลว) นอกจากนัน้
ยังอธิบายตอดวยรูปที่เขาใจงายกวานัน้ เพราะ อภิเลปนํ เปนคํานามกิตกที่มีความหมายเปนกัตตุวาจกหรือกรรมวาจกก็ได ทานผูแตงจึงแปลง อภิเลปน เปน ลิตฺต ซึง่ มีความหมายเปนกรรมวาจก
ชัดเจนกวา
๑.๓ แสดงความหมายของคําสรรพนาม ทานคําสรรพนามเปนคําคลุมเครือซึ่ง
ตีความไดหลายอยาง ทานผูแตงจึงกําหนดคํานัน้ ลงไปแนนอน เชนการอธิบาย ตสฺส “ของผูนนั้ ”
และ อิธ “ในทีน่ ”ี้ หุร “ในทีน่ นั้ ”
ตสฺสาติ อรหโต ขีณาสวสฺส. ๒๗
คําวา ของผูนั้น คือ ของพระอรหันตผูขีณาสพ.

จากตัวอยางขางตน ทานผูแตงแสดงความหมายของ ตสฺส “ของผูนนั้ ” ใหชัดเจนวาใน
ที่นี้ คือ ของพระอรหันตขีณาสพ เทานัน้
อิธาติ สกตฺตภาโว. หุราติ ปรตฺตภาโว. อิธาติ สกรูปเวทนาสฺาสงฺขารวิฺาณํ. หุราติ ปรรูปเวทนาสฺาสงฺขารวิฺาณํ. อิธาติ ฉ
อชฺฌตฺติกานิ อายตนานิ. หุราติ ฉ พาหิรานิ อายตนานิ. อิธาติ มนุสฺสโลโก.

๒๖

ขุ.จู. ๓๐/๖๑/๙.
๒๗
ขุ.ม. ๒๙/๑๔๓/๑๑๙.

๑๐๐
หุราติ เทวโลโก. อิธาติ กามธาตุ. หุราติ รูปธาตุ อรูปธาตุ. อิธาติ กามธาตุ
รูปธาตุ. หุราติ อรูปธาตุ.๒๘
คําวา โลกนี้ คือ อัตภาพของตน. คําวา โลกหนา คืออัตภาพของ
ผูอื่น. คําวา โลกนี้ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณของตน. คําวา โลก
หนา คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณของผูอื่น. คําวา โลกนี้ คือ อายตนะ
ภายใน ๖. คําวา โลกหนา คือ อายตนะภายนอก ๖. คําวาโลกนี้ คือ มนุษยโลก
คําวาโลกหนา คือ เทวโลก. คําวา โลกนี้ คือ กามธาตุ. คําวา โลกหนา คือ รูปธาตุ
อรูปธาตุ. คําวาโลกนี้ คือ กามธาตุ รูปธาตุ. คําวา โลกหนา คือ อรูปธาตุ.

จากตัวอยาง ทานผูแตงแสดงความหมายของ อิธ “ณ ที่น”ี้ และ หุร “ณ ที่นนั้ ” เปนคําที่มี
นัยตรงขามกันหลายคู เชน หมายถึงของตนเอง และ ของผูอื่น หมายถึงของมนุษยและของ
เทวดา หมายถึงอายตนะภายในและอายตนะภายนอก เปนตน ทัง้ สองตัวอยาง แสดงใหเห็นวา
ทานผูแตงกําหนดความหมายแตละบทตามความเหมาะสม บางแหง ทานผูแตงกําหนดลงไป
ชัดเจน แตบางบทสามารถตีความไดหลายระดับ
สํานวนภาษาในคาถาที่ยกมา
๑.๔ แทนคําที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบ
อธิบายปรากฏคําในเชิงเปรียบเทียบหลายแหง สามารถตีความไดหลายอยาง
ทานผูแตงได
กําหนดลงไปใหชัดเจนโดยแสดงความหมายในบริบทนัน้ เชน อโรคํ “ความไมมีโรค” หมายถึง
พระนิพพาน, สลฺล “ลูกศร” กิเลส ๗ อยาง, สาติย “สิ่งที่นา ยินดี”
ปรม อโรคนฺติ ปรม อาโรคฺยปฺปตฺต เขมปฺปตฺต ตาณปฺปตฺต
เลณปฺปตฺต สรณปฺปตฺต ปรายนปฺปตฺต อภยปฺปตฺต อจฺจุตปฺปตฺต อมตปฺปตฺต
นิพฺพานปฺปตฺตนฺติ.๒๙
ที่กลาววา ความไมมีโรคอยางยิ่ง อธิบายวา ถึงความเปนผูไมมีโรคอยาง
ยิ่ง ถึงธรรมอันเกษม ถึงธรรมอันเปนที่ตานทาน ถึงธรรมเปนที่เวน ถึงธรรม
อันเปนสรณะ ถึงธรรมอันเปนที่ไปบางหนา ถึงธรรมอันไมมีภัย ถึงธรรมไม
เคลื่อน ถึงธรรมไมตาย ถึงธรรมพระนิพพาน.

ตัวอยางทีย่ กมานี้แสดงความหมายของ ความไมมโี รค คือ พระนิพพาน แตทา นผูแตงยัง
ไมกลาวถึงพระนิพพานตรงๆ จําแนกคําวา นิพพาน เปนหลายอยางโดยใชคําพองความหมายซึง่
แสดงคุณสมบัติตางๆของพระนิพพาน จนถึง นิพพาน เปนคําสุดทาย

๒๘

ขุ.ม. ๒๙/๑๖๙/๑๓๑-๑๓๒.
๒๙
ขุ.ม. ๒๙/๑๑๐/๙๙.

๑๐๑
เยน สลฺเลน โอติณฺโณ ทิสา สพฺพา วิธาวตีติ สลฺลนฺติ สตฺต สลฺลานิ
ราคสลฺล โทสสลฺล โมหสลฺล มานสลฺล ทิฏิสลฺล โสกสลฺล กถกถาสลฺล. ๓๐
ที่กลาววา สัตวถูกลูกศรใดปกติดแลววิ่งพลานไปทุกทิศทุกทาง อธิบายวา
ลูกศรไดแก ลูกศร ๗ ชนิด คือ ลูกศรคือราคะ ลูกศรคือโทสะ ลูกศรคือโมหะ
ลูกศรคือมานะ ลูกศรคือทิฏฐิ ลูกศรคือโสกะ ลูกศรคือความสงสัย.

จากตัวอยาง ทานผูแตงใหความหมายของ สลฺล “ลูกศร” ๗ อยางตามสภาวธรรมใน
พระพุทธศาสนา ลูกศรในที่นหี้ มายถึงสังโยชนหรือเครือ่ งผูก ๗ อยางทีท่ ําใหสัตวโลกมีความทุกข
การอธิบายในขอนี้เปนการแทนที่อุปมาดวยธรรมในพระพุทธศาสนา ทําใหความหมายของคาถา
ชัดเจนขึ้น
“สาติเยสุ อนสฺสาวี”ติ สาติยา วุจฺจนฺติ ปฺจกามคุณา.๓๑
ในบทวา “สาติเยสุ อนสฺสาวี” คําวา สาติย“สิ่งที่นายินดี”หมายถึง กามคุณ ๕.

ในตัวอยางนี้ ทานผูแตงใหความหมาย สาติย “สิ่งที่นายินดี” หมายถึง กามคุณ ๕ คํา
วาสาติย เปนคําที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบ เพราะกามคุณ ๕ ในพระพุทธศาสนาถือวาเปน
เหตุใหเกิดความยินดี
ปฺุเ จ ปาเป จ อนูปลิตฺโตติ ปฺุ วุจฺจติ ยงฺกิฺจิ เตธาตุก
กุสลาภิสงฺขาร. อปฺุ วุจฺจติ สพฺพ อกุสล.๓๒
ในบทวา ปฺุเ จ ปาเป จ อนูปลิตฺโต คําวาบุญหมายถึงกุสลาภิสังขาร
ที่เปนเหตุใหเกิดในโลกธาตุ ๓ อยางใดอยางหนึ่ง คําวา ไมใชบุญ หมายถึงอกุศลทั้งปวง

ทานผูแตงไดแสดงความหมายของบุญและบาปในบริบทนี้ดว ยสภาวธรรมเพราะโดยทั่วไป
คําวา บุญญาภิสังขาร หมายถึงกุศลเจตนาที่เปนกามาวจรและรูปาวจร๓๓ แตในบริบทนีก้ ินความ
ทั้งกุศลเจตนาที่เปนอรูปาวจรดวย ทานผูแ ตงจึงไดกําหนดสภาวธรรมของบุญใหทราบวาในบริบท
นี้หมายถึงบุญที่เปนปจจัยใหเกิดทั้ง ๓ ภูมิ

๓๐

ขุ.ม. ๒๙/๘๖๒/๕๓๑.
ขุ.ม. ๒๙/๔๐๓/๒๗๙.
๓๒
ขุ.ม. ๒๙/๑๒๑/๑๐๖.
๓๓
พระพรหมคุณาภรณ, พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม, หนา ๑๐๙.
๓๑

๑๐๒
๑.๕ แสดงดวยคําทีม่ ีความหมายตรงกันขาม ทานผูแ ตงคัมภีรอธิบายสภาวธรรมที่เปน
บวก ดวยสภาวธรรมที่เปนลบอยางละเอียด เชน การอธิบายคําวา อกฺโกธน “ความไมโกรธ” ดวย
โกธน “ความโกรธ” หรือ การอธิบาย อกุหก “ความไมหลอกลวง” ดวย กุหก “ความหลอกลวง”
เปนตน
“อกุหโก”ติ
ตีณิ
กุหนวตฺถูนิ ปจฺจยปฏิเสวนสงฺขาต กุหนวตฺถุ
อิริยาปถสงฺขาต กุหนวตฺถุ สามนฺตชปฺปนสงฺขาต กุหนวตฺถุ.๓๔
คําวาไมหลอกลวง อธิบายวา เรื่องความหลอกลวงมี ๓ อยาง คือเรื่องความ
หลอกลวงที่เกิดจากการเสพปจจัย เรื่องความหลอกลวงที่เกิดจากอิริยาบถ เรื่องความ
หลอกลวงที่เกิดจากการพูดเลียบเคียง.
“อกฺโกธโน อสนฺตาสี”ติ อกฺโกธโนติ หิ โข วุตฺตํ. อปจ โกโธ ตาว วตฺตพฺโพ๓๕
บทวา “ผูไมโกรธ ผูไมสะดุง” ก็คําวาผูไมโกรธอันพระผูมีพระภาคตรัสไว. แต
วาความโกรธควรกลาวกอน.

การเลือกอธิบายสภาพธรรมที่เปนอกุศลอาจเปนเพราะเปนสภาพธรรมที่เปนโทษชัดเจน
หากเขาใจหรือเห็นภาพของสภาวธรรมที่เปนอกุศลแลวก็จะทําใหเห็นประโยชนของสภาวธรรมที่
เปนกุศลซึ่งเปนฝายตรงขาม การอธิบายดังกลาวจึงอาจเปนวิธีหนึ่งทําใหผูศึกษาระมัดระวังความ
ประพฤติไมใหอยูในขายของการกระทําที่เปนลบ
๒. แสดงความหมายของคํานั้น หลักจากที่แสดงคําหรือบทที่ยากดวยคําหรือบทที่เขาใจ
งายแลว ทานผูแตงจึงแสดงความหมายของบทหรือคําเหลานัน้ วิธีการตางๆ ทีใ่ ชในการอธิบาย
ความหมายของคํา มีดงั นี้
๒.๑ การใชคําพองความหมายที่ลาํ ดับตามน้ําหนัก
๒.๒ การเสริมความ
๒.๓ วิเคราะหศัพทแสดงความหมายของคํา
๒.๔ แสดงดวยคํานามที่เปนสมาชิกของคํานัน้
๒.๕ การใหลกั ษณะหรือธรรมชาติของคํานั้น
๒.๖ จําแนกประเภท
๒.๗ การจําแนกเปนนัยตางๆ
๓๔

ขุ.ม. ๒๙/๓๙๗/๒๖๘.
๓๕
ขุ.ม. ๒๙/๓๘๔/๒๕๗.

๑๐๓
๒.๑ การใชคําพองความหมายที่ลําดับตามน้าํ หนัก การใชคําพองความหมาย
สามารถอธิบายคําหลายชนิดที่มีความหมายทัว่ ไป ไมเฉพาะเจาะจง เชน คํานาม กริยาอาขยาต
และกริยากิตก วิธนี ี้จึงมีใชมากและกลาวไดวาเปนลักษณะเดนของการอธิบายความศัพททั่วไปใน
คัมภีรนิทเทส ทําใหบางทานกลาววาคัมภีรนิทเทสเปนพจนานุกรมรวบรวมคําพองความหมาย
ภาษาบาลีเลมแรก๓๖ คําพองความหมายที่คัมภีรเลือกมาใชมี ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑. คําพองความหมายที่ประกอบจากธาตุเดียวกัน แตใชอุปสรรคตางกัน อุปสรรคที่ใช
มักเปนอุปสรรคที่เนนความหมายซึ่งไมเปลี่ยนความหมายของธาตุมากนัก เชน สํ นิ ปริ วิ อภิ
อธิ อภิสมฺ เปนตน คําพองความหมายเหลานี้จะวางเปนสวนแรกของคําอธิบาย การลําดับของ
และประกอบอุปสรรคมากขึ้นเพื่อเนนความหมายมากขึน้
คําจะเริ่มจากคําที่ประกอบจากธาตุ
ตามลําดับ เชน
ผนฺทมานํ สมฺผนฺทมานํ วิปฺผนฺทมานํ.
ดิ้นรน กระเสือกกระสน ทุรนทุราย.

ในทีน่ ี้เปนการอธิบาย ผนฺทมานํ ซึ่งประกอบจาก ธาตุ ผนฺทฺ แปลวา ดิน้ รน และปจจัย
มาน ซึง่ เปนกริยากิตก ดวยคําพองความหมาย ทานผูแตงเริ่มตนดวยศัพทที่ประกอบดวยธาตุ
และปจจัยตัวเดียวกัน แตใชอุปสรรคตางกัน คือ สํ วิ
ความหมายของบท ผนฺทมานํ
สมฺผนฺทมานํ วิปฺผนฺทมานํ เวลาที่ใชคําใดคําหนึง่ นีเ้ ปนกริยาอาขยาตในประโยคภาษาบาลีอาจ
มีความหมายไมตางกันมากนัก สามารถใชแทนกันได∗ แตการลําดับตอกันในบริบทนี้ เปนการ
เนนความหมายใหหนักมากขึ้นเรื่อยๆ ผนฺทมานํ มีความหมายวา ดิน้ รน แตพอเปน สมฺผนฺทมานํ
ใชอุปสรรค สํ เนนความหมาย ทําใหเนนวาเปนการดิ้นรนทั่ว คือ กระเสือกกระสน และเมื่อใช
อุปสรรค วิ ซึ่งแปลวา ยิง่ ชวยเนนความหมายมากกวาอุปสรรค สํ แสดงการดิ้นรนยิง่ ขึ้น
หมายถึง ทุรนทุราย
๒. คําพองความหมายที่ประกอบจากธาตุอนื่ ที่มีความหมายคลายคลึงกันแตมีน้ําหนัก
มากกวา และใชอุปสรรคเนนความหมายเชนเดียวกับขอ ๑ คําพองความหมายชุดนี้ลําดับตอ
จากขอ ๑

๓๖

∗

สุภาพรรณ ณ บางชาง, วรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, หนา ๑๒๓.
ใชธาตุ ชปฺ กระซิบ คุย

๑๐๔
ผนฺทมานํ สมฺผนฺทมานํ วิปฺผนฺทมานํ เวธมานํ ปเวธมานํ สมฺปเวธมานํ.๓๗
ดิ้นรน กระเสือกกระสน ทุรนทุราย หวั่นไหว เอนเอียง กระสับกระสายไปมา.

จากตัวอยางตอจากขอ ๑ ทานผูแตงอธิบาย ผนฺทมานํ ดวยธาตุตัวอื่น โดยใชธาตุ วิธฺ
แปลวา สั่น หวั่นไหว เชนเดียวกัน เริ่มจากธาตุ วิธฺ ที่ไมประกอบปจจัย และ ประกอบปจจัยที่ไม
เปลี่ยนความหมายคือ ป สมฺป เชนเดียวกัน การลําดับธาตุ ผนฺท และ วิธฺ แสดงใหเห็นการ
เนนน้าํ หนักความหมายตางกัน ธาตุ ผนฺทฺ แปลวา ดิ้นรน ธาตุ วิธฺ ก็แปลวา ดิน้ รนเชนกัน แต
ออกอาการเคลื่อนที่มากกวา และเมื่อประกอบกับอุปสรรคอีก จะเห็นไดวา มีการเพิ่มน้าํ หนัก
ความหมายมากขึ้นเรื่อยๆ เริ่มจาก เวธมานํ ซึง่ ใชธาตุ วิธฺ อยางเดียว และประกอบอุปสรรค ป
เปน ปเวธมานํ ซึ่งมีความหมายหนักกวาการใชธาตุ วิธฺ อยางเดียว และเพิ่มน้ําหนักดวยการ
ประกอบอุปสรรค สํ และ ป เปน สมฺปเวธมานํ ซึง่ ย้าํ ความหมายมากกวาการใชอุปสรรค ป เพียง
อยางเดียว
จะเห็นไดวา คําพองความหมายทีท่ านผูแ ตงใชมาจากการประกอบธาตุและอุปสรรคตาม
ปจจัย ลิงค พจนของบทที่จะอธิบาย โดยลําดับความหมายของธาตุใหนา้ํ หนักมากขึ้นดวยการใช
อุปสรรค หรือ ใชธาตุที่มนี า้ํ หนักลดหลัน่ กัน วิธนี ี้เอื้อใหคําอธิบายความหมายยาว ในขณะเดียวกัน
ก็มีนา้ํ หนักเปนจังหวะตามปจจัยที่ลงทายทุกๆบท∗
๒.๒ การเสริมความ การเสริมความ หมายถึง การเพิ่มสวนขยายใหประโยค
พุทธวจนะสมบูรณขึ้น ทําใหผูศึกษาเขาใจความหมายพุทธวจนะชัดเจนขึ้น วิธีการนี้บางครัง้ อาจ
ทําใหคําอธิบายดูฟุมเฟอย เพราะเพิ่มประเด็นการอธิบายที่ไมจาํ เปน แตเมื่อพิจารณาจุดประสงค
ของทานผูแตงแลว จะเห็นไดวา วิธเี สริมความนี้ปองกันความเขาใจเปนอยางอืน่ ตัวอยางเชน
“โลโก”ติ นิรยโลโก ติรจฺฉานโลโก ปตฺติวิสยโลโก มนุสฺสโลโก
เทวโลโก ขนฺธโลโก ธาตุโลโก อายตนโลโก อยํ โลโก ปโร โลโก พฺรหฺมโลโก
สเทวโลโก. อยํ วุจฺจติ โลโก. ๓๘
คําวา “โลก” โลกนรก โลกเดียรัจฉาน โลกเปรตวิสัย โลกมนุษย โลกเทวดา ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก โลกนี้ โลกอื่น พรหมโลกกับทั้งเทวโลก. นี้
เรียกวาโลก.
๓๗

ขุ.ม. ๒๙/๕๑/๕๒.
∗
เชนเดียวกับการใชคําพองความหมายในงานกลุมที่ ๑ ดูเพิ่มเติมหนา ๘๓
๓๘
ขุ.จู. ๓๐/๕๘/๘.

๑๐๕
คําวาโลก แปลวา สัตว หรือ พลเมือง เปนคําที่สามารถสมาสกับคําไดหลายคํา ในทีน่ ี้
ทานผูแตงกําหนดคําวา โลก โดยเสริมความเพื่อกําหนดความหมาย จากความหมายในทีน่ ี้ทา น
ผูแตงอธิบายคําวา โลก หมายถึง สังขารโลก คือ โลกที่ตองมีการปรุงแตง ไมรวมถึงพระนิพพาน
“โย อาตุมานํ สยเมว ปาวา”ติ อาตุมา วุจฺจติ อตฺตา. สยเมว
ปาวาติ สยเมว อตฺตานํ ปาวทติ อหมสฺมิ สีลสมฺปนฺโนติ วา วตฺตสมฺปนฺโนติ
วา สีลวตฺตสมฺปนฺโนติ วา ชาติยา วา โคตฺเตน วา โกลปุตฺติเกน วา
วณฺณโปกฺขรตาย วา ธเนน วา อชฺเฌเนน วา กมฺมาย ตเนน วา
สิปฺปายตเนน วา วิชฺชฏาเนน วา สุเตน วา ปฏิภาเณน วา
อฺตรฺตเรน วา วตฺถุนา อุจฺจากุลา ปพฺพชิโตติ วา มหากุลา
ปพฺพชิโตติ วา มหาโภคกุลา ปพฺพชิโตติ วา อุฬารโภคกุลา ปพฺพชิโตติ วา
าโต ยสสฺสี คหฏานํ ปพฺพชิตานนฺติ วา ลาภิมฺหิ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ วา สุตฺตนฺติโกติ วา วินยธโรติ วา ธมฺมกถิโกติ
วา อารฺโกติ วา ปณฺฑปาติโกติ วา ปสุกูลิโกติ วา เตจีวริโกติ วา
สปทานจาริโกติ ขลุปจฺฉาภตฺติโกติวา เนสชฺชิโกติ วา ยถาสนฺถติโกติ วา
ปมสฺส ฌานสฺส ลาภีติ วา ทุติยสฺส ฌานสฺส ลาภีติ วา ตติยสฺส ฌานสฺส
ลาภีติ วา จตุตฺถสฺส ฌานสฺส ลาภีติ วา อากาสานฺจายตนสมาปตฺติ
ยา ลาภีติวา วิฺาณฺจายตนสมาปตฺติยา ลาภีติ วา อากิฺจฺายตนสมาปตฺติยาลาภีติ วา เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติยา ลาภีติ วา
ปาวทติ กเถติ ภณติ ทีปยติ โวหรตีติ “โย อาตุมานํ สยเมว ปาวา” ๓๙
ที่กลาววา “ผูใดยอมกลาวถึงตนเองดวยตนเอง” อธิบายวา คําวา
อาตุมา คือ อตฺตา ที่กลาววา กลาวดวยตนเองนั้น อธิบายวา กลาวถึง พูด
แสดง เรียกตนเองวาขาพเจาเปนผูถึงพรอมดวยศีลก็ดี เปนผูถึงพรอมดวยวัตรก็
ดี เปนผูถึงพรอมดวยศีลและวัตรก็ดี ดวยชาติก็ดี ดวยโคตรก็ดี ดวยความเปน
บุตรในสกุลก็ดี ดวยทรัพยก็ดี ดวยการศึกษาก็ดี ดวยความตั้งอยูในวิชาก็ดี
ดวยการฟงก็ดี ดวยปฏิภาณก็ดี ดวยเรื่องอื่นๆก็ดี เปนผูบวชจากสกุลสูงก็ดี
จากสกุลที่มีโภคะมากก็ดี เปนผูทรงพระสูตรก็ดี เปนวินัยธรก็ดี เปนธรรมกถึกก็ดี
เปนผูถือวัตรอยูปาก็ดี เปนผูถือวัตรอาศัยบิณฑบาตก็ดี เปนผูถือวัตรบังสุกุลก็ดี
เปนผูถือวัตรจีวร ๓ ผืนก็ดี เปนผูถือวัตรเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับก็ดี เปนผูถือ
วัตรหามภัตรที่ถวายภายหลังก็ดี เปนผูถือวัตรการนั่งก็ดี เปนผูถือวัตรอยูใน
สถานที่ที่เขาขัดใหก็ดี เปนผูไดปฐมฌานก็ดี เปนผูไดทุติยฌานก็ดี เปนผูไดตติย-

๓๙

ขุ.ม. ๒๙/๘๔/๘๑.

๑๐๖
ฌานก็ดี เปนผูไดจตุตถฌานก็ดี เปนผูไดสมาบัติฌานก็ดี รวมความวา “ผูใด
ยอมกลาวถึงตนเองดวยตนเอง”

จากตัวอยาง ทานผูแตงตองการอธิบายคําวา โย อาตุมานํ สยเมว ปาวา “ชนเหลาใด
บอกตนเองดวยตนเอง” โดยขยายความใหชัดเจนวา ทีว่ าบอกตนเองดวยตนเองนั้นคืออะไร ดวย
การเสริมความใหชัดเจนขึ้น เชนบอกวาตัวเองเปนผูถงึ พรอมดวยศีล วัตรปฏิบัติตางๆ การศึกษา
เลาเรียน สกุลของตนกอนเขามาบวช ความเชี่ยวชาญพระธรรมวินัย ธุดงควัตร หรือแมแตผล
จากการปฏิบัติสมาธิคือการไดฌานระดับตางๆ เปนตน ซึง่ รวมความแลวก็คือ การโออวดสิง่ ที่
ตนเองมีหรือเปนนัน่ เอง
วิธีเสริมความเปนการใหความหมายจากรูปแบบที่มีอยูเดิม การอธิบาย “บอกตนเองดวย
ตนเอง” ทานผูแตงไมกําหนดแนนอนลงไปวาขอความดังกลาวหมายถึงอะไร แตเริ่มตนจากการ
เสริมความจากพุทธวจนะทีม่ ีอยูเดิม คือ คําวา “ปาวทติ” บอก สวนที่เสริมความชวยใหผูศกึ ษา
เขาใจความหมายของสํานวนแจมชัดและสรุปความหมายของพุทธวจนะไดในที่สุด
๒.๓ วิเคราะหศัพท การวิเคราะหการประกอบรูปศัพทเปนอีกวิธีหนึง่ ที่โดดเดนใช
ในการอธิบายคําสําคัญ เพือ่ ใหเห็นธาตุและอุปสรรคซึ่งเปนเคาความหมายของคํา การวิเคราะห
ศัพทมกั เริ่มตนเปนสวนแรกของการอธิบาย เพื่อใหเห็นธาตุ การประกอบรูป และความหมายที่
สามารถตีความได
อยางไรก็ตาม การวิเคราะหศัพทที่ปรากฏในคัมภีรนิทเทสเปนการวิเคราะหศัพทที่เรียกวา
สัททนยะเทียม(Pseudo-etymological Analysis) มากกวาที่เปนการวิเคราะหศพั ทตามการ
ประกอบรูปในภาษาโดยตรง(Etymological Analysis) สัททนยะเทียมหมายถึงการวิเคราะหศัพท
ที่มงุ การอธิบายความหมายใหเขากับธรรมะที่ตองการ๔๐ โดยเลือกเฟนคําที่มเี สียงและความหมาย
ใกลเคียงกับคําที่ยกมาอธิบายมาใชวิเคราะหศัพท คําอธิบายจึงมีความสัมพันธกบั ความหมายที่
ตองการสื่อ มากกวาสะทอนความหมายจากการประกอบรูปศัพทจริงๆ ตัวอยางเชนการอธิบาย
คําวา ภควา

๔๐

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, ทศบารมีในพระพระพุทธศาสนาเถรวาท, ๔ (กรุงเทพฯ: มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๗.

๑๐๗
(๑)ภควาติ คารวาธิวจน. อปจ ภคฺคราโคติ ภควา. ภคฺคโทโสติ ภควา.
ภคฺคโมโหติ ภควา. ภคฺคมาโนติ ภควา. ภคฺคทิฏีติ ภควา. ภคฺคกณฺฏโกติ ภควา.
ภคฺคกิเลโสติ ภควา.
คําวา ภควา เปนพระนามเครื่องกลาวดวยความเคารพ. อีกอยางหนึ่ง คําวา
ภควาอธิบายวา ชื่อวา ภควา เพราะอรรถวา ผูทําลายราคะ. ทําลายโทสะ. ทําลายโมหะ.
ทําลายมานะ. ทําลายทิฏฐิ. ทําลายเสี้ยนหนาม. ทําลายกิเลส.
(๒) ภชิ วิภชิ ปฏิวิภชิ ธมฺมรตนนฺติ ภควา.
เพราะอรรถวา ทรงจําแนก ทรงจําแนกพิเศษ ทรงจําแนกเฉพาะซึ่งธรรมรตนะ.
(๓) ภวาน อนฺตกโรติ ภควา.
เพราะอรรถวา ทรงทําซึ่งที่สุดแหงภพทั้งหลาย.
(๔) ภาวิตกาโยติ ภควา. ภาวิตสีโล ภาวิตจิตฺโต ภาวิตปฺโติ ภควา.
เพราะอรรถวา มีพระกายอันอบรมแลว มีศีลอันอบรมแลว มีจิตอันอบรม
แลว มีปญญาอันอบรมแลว.
(๕) ภชิ วา ภควา อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ อปฺปสทฺทานิ
อปฺปนิคฺโฆสานิ วิชนวาตานิ มนุสฺสราหเสยฺยกานิ ปฏิสลฺลานสารูปานีติ ภควา.
อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงซองเสพเสนาสนะอันเปนปาละเมาะ ปาทึบอันสงัด
มีเสียงนอย ปราศจากเสียงกึกกอง ปราศจากชนผูสัญจรไปมา เปนที่ควรทํากรรมลับ
ของมนุษย สมควรแกวิเวก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ภควา.
(๖) ภาคี วา ภควา จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ
ภควา. ภาคี วา ภควา อตฺถรสสฺส ธมฺมรสสฺส วิมุตฺติรสสฺส อธิสีลสฺส อธิจิตฺตสฺส
อธิปฺายาติ ภควา. ภาคี วา ภควา จตุนฺน ฌานาน จตุนฺน อปฺปมฺาน
จตุนฺน อรูปสมาปตฺตีนนฺติ ภควา. ภาคี วา ภควา อฏนฺน วิโมกฺขาน อฏนฺน
อภิภายตนาน นวนฺน อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺตีนนฺติ ภควา. ภาคี วา ภควา ทสนฺน
สฺาภาวนาน ทสนฺน กสิณสมาปตฺตีน อานาปานสฺสติสมาธิสฺส อสุภสมาปตฺติยาติ
ภควา. ภาคี วา ภควา จตุนฺน สติปฏานาน จตุนฺน สมฺมปฺปธานาน จตุนฺน
อิทฺธิปฺปาทาน ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน ปฺจนฺน พลาน สตฺตนฺน โพชฺฌงฺคาน อริยสฺส
อฏงฺคิกสฺส มคฺคสฺสาติ ภควา. ภาคี วา ภควา ทสนฺน ตถาคตพลาน จตุนฺน
เวสารชฺชาน จตุนฺน ปฏิสมฺภิทาน ฉนฺน อภิฺาน ฉนฺน พุทฺธธมฺมานนฺติ ภควา.๔๑

๔๑

ขุ.ม. ๒๙/๒๓๑/๑๗๓.

๑๐๘
อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน
ปจจัยเภสัชบริขาร เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหง
อธิศีล อธิจิต อธิปญญา อันมีอรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ภควา.
อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงฌาน ๔ อัปปมัญญา ๔ อรูปสมาบัติ ๔ เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงวิโมกข ๘ อภิภายนะ ๘ ∗ อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙∗∗ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหง
สัญญาภาวนา ๑๐ กสิณสมาบัติ ๑๐ อานาปาณสติสมาธิ อสุภสมาบัติ เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวาภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔
อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงตถาคตพละ ๑๐ เวสารัชชธรรม ๔
ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ พุทธธรรม ๖ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ภควา.

จากตัวอยางทีย่ กมา เปนการวิเคราะหความหมายคําวา ภควา “พระผูม ีพระภาค” แปลวา
ผูมีโชค ซึง่ มาจากศัพทวา ภควนฺตุ ประกอบจาก ภค “โชค” และปจจัยตัทธิต วนฺตุ “ผูมี” เปนคํา
ที่ใชในอินเดียโบราณสําหรับเรียกพระเจาหรือพระศาสดาอันเปนทีเ่ คารพนับถือในศาสนาของตน
ในคัมภีรนิทเทส ไดแสดงความหมายของ ภควนฺตุ “พระผูมีพระภาค” ตามคุณลักษณะของพระ
ศาสดาในพระพุทธศาสนาซึง่ เปนผูบริสทุ ธิ์ ขจัดกิเลสตางๆแลว ทานผูแ ตงไดวิเคราะหศัพท ภควา
ประกอบจากธาตุหลายความหมายแตกตางกัน ในยอหนาที่(๑) ทานผูแตงวิเคราะห ภควา จาก
ธาตุ ภชฺ ซึง่ แปลวา หัก หรือ ทําลาย ภควนฺตุ จึงแปลวา ผูหกั หรือทําลายกิเลสตางๆมีราคะ โทสะ
โมหะ เปนตน ยอหนาที่ (๒) วิเคราะห ภควา สัมพันธกับ ภว ซึ่งแปลวา ภพ ภควนฺตุ เมื่อ
ประกอบกับบริบท จึงแปลวา ผูทาํ ที่สุดแหงภพ ยอหนาที่ (๓) วิเคราะหจากธาตุ ภชฺ ซึ่งแปลวา
จําแนก ภควนฺตุ จึงแปลวา ผูจําแนกซึ่งในทีน่ ี้คือธรรมรัตนะ ยอหนาที่ (๔) วิเคราะห ภควา
สัมพันธกับคําวา ภาว ซึง่ แปลวา เจริญ หรือ อบรม ภควนฺตุ จึงแปลวา ผูที่อบรมศีล สมาธิ ปญญา
ดีแลว ยอหนาที่ (๕) วิเคราะหจากธาตุ ภชฺ ซึง่ แปลวา เสพ ภควนฺตุ จึงแปลวา ผูเสพเสนาสนะ
อันสงบสงัด และ ความวิเวก อันเปนวิถีของพระอริยะในพระพุทธศาสนา และยอหนาที่ (๖)
วิเคราะหจากคําวา ภาคี แปลวาผูมีสว น ภควนฺตุ จึงแปลวา ผูม ีสวนแหงธรรมอันเปนคุณของ
พระพุทธเจา ทานผูแตงไดเสริมความแตละความหมายใหชัดเจนวา ภควา หมายถึงผูท ําลาย
จําแนก ซองเสพ หรือ ผูม สี วนอะไร ทานผูแตงไดวเิ คราะหความหมายโดยบรรยายลักษณะของ

∗

ฌานเปนที่ตั้งแหงความครอบงําอารมณ
∗∗
รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ สัญญาเวทยิตนิโรธ ๑

๑๐๙
พระผูมีพระภาคตามมโนทัศนในพระพุทธศาสนา เชน เปนผูท ําลายกิเลส จําแนกธรรม เสพที่
สงัด และเจริญวิหารธรรมตางๆ
๒.๔ แสดงดวยคํานามที่เปนสมาชิก(Subset)ของคํานั้น ทานผูแตงอธิบายคํา
สําคัญบางคําดวยยกตัวอยางคํานามที่เปนรายละเอียดปลีกยอยของคํานัน้ เชนการอธิบายคําวา
เขตฺต “ที่นา” วตฺถุ “ที่ดิน” และ หิรฺ “เงิน”
“เขตฺต วตฺถุ หิรฺ วา”ติ เขตฺตนฺติ สาลิกฺเขตฺต วีหิกฺเขตฺต มุคฺคกฺเขตฺต
มาสกฺเขตฺต ยวกฺเขตฺต โคธูมกฺเขตฺต ติลกฺเขตฺต.
บทวา “ไรนา ที่ดิน เงิน” อธิบายวา คําวาไรนา ไดแก นาขาวสาลี นาขาว ไรถั่ว
เขียว ไรถั่วราชมาส นาขาวเหนียว นาขาวละมาน ไรงา.
“วตฺถุนฺ”ติ ฆรวตฺถุ โกฏวตฺถุ ปุเรวตฺถุ ปจฺฉาวตฺถุ อารามวตฺถุ วิหารวตฺถุ.
คําวา “ที่ดิน” ไดแก ที่ปลูกเรือน ที่สรางยุงฉาง ที่หนาเรือน ที่หลังเรือน ที่สวน ที่อยู
“หิรฺนฺ”ติ หิรฺ วุจฺจติ กหาปโณติ๔๒
คําวา เงิน ไดแก เหรียญกษาปณ เรียกวา เงิน

จากตัวอยางขางตน ทานผูแ ตงอธิบายความหมายของคําดวยการยกตัวอยาง ที่
นาซึง่ ปลูกพืชชนิดตางๆ ที่ดินสําหรับสิง่ กอสรางตางๆ สวน เงิน ในทีน่ ี้มีเพียงตัวอยางเดียวคือ
กหาปณะ ซึง่ ใชแลกเปลี่ยนสินคาในสมัยโบราณ
๒.๕ การใหลกั ษณะหรือธรรมชาติของคํานั้น
บางบทไมสามารถอธิบาย
ดวยคําพองความหมายหรือวิเคราะหศัพทได การอธิบายบทนัน้ จึงกลายเปนการแสดงลักษณะ
ความหมายเทาที่สามารถประมวลออกมาได ตัวอยางเชนการอธิบายความหมายของนิบาต กถํ
“อยางไร” อายสฺมา “ทาน”∗ และ เมถุนธรรม ดังที่แสดงในตัวอยาง
“กถํ นู”ติ สํสยปุจฺฉา วิมติปุจฺฉา เทฺวฬฺหกปุจฺฉา อเนกํสปุจฺฉา,
เอวํ นุโข, น นุโข, กึ นุโข, กถํ นุโข”ติ กถํ นุ๔๓

๔๒

ขุ.ม. ๒๙/๑๖/๑๒.
∗
คําวา อายสฺมา ตามปกติแปลวา ทานผูมีอายุ แตในบริบทนี้เปนคําที่มาณพเรียกพระพุทธเจา จึง
แปลวา “ทาน”
๔๓
ขุ.ม. ๒๙/๓๓๓/๒๒๕.

๑๑๐
คําวา“อยางไรหนอ” อธิบายวา เปนคําถามดวยความสงสัย เปน
คําถามดวยความของใจ เปนคําถามสองแง เปนคําถามมีแงมุมหลากหลายวา
อยางนี้หรือหนอ เปนอะไรเลาหนอ เปนอยางไรเลาหนอ รวมความวา อยางไรหนอ.
“อายสฺมา”ติปยวจนํ ครุวจนํ สคารวสปฺปติสฺสาธิวจนเมตํ อายสฺมาติ๔๔
คําวา “ทาน” อธิบายวา เปนคํากลาวดวยความรัก เปนคํากลาวโดย
ความเคารพ คําวา ทานนี้เปนคํากลาวที่มีความเคารพและความยําเกรง.
เมถุนธมฺโม นาม โย โส อสทฺธมฺโม คามธมฺโม วสลธมฺโม
ทุฏุลฺโล โอทกนฺติโก รหสฺโส ทฺวยทฺวยสมาปตฺติ.๔๕
ชื่อวาเมถุนธรรมไดแก ธรรมของอสัตบุรุษ ธรรมของชาวบาน ธรรม
ของคนเลว ธรรมชั่วหยาบ ธรรมมีน้ําเปนที่สุด ธรรมอันพึงทําในที่ลับ ธรรมคือ
ความถึงพรอมแหงคนคูๆ กัน.

จะเห็นไดวา การแสดงความหมายคําเหลานี้เปนเรื่องยาก แตทานผูแตงไดใหความหมาย
ของคําตางๆจากความคิด ความรูสึกของผูพูด หรือลักษณะที่สามารถประมวลเปนคําพูดใหมาก
ที่สุด เชน แสดงคําวา กถํ นุ “อยางไรหนอ” เปนคําบอกการถามทีผ่ ูถามคิดเห็นหรือรูสึกอยางไร
คําวา อายสฺมา “ทาน” ผูพดู คิดหรือรูสึกตออีกฝายหนึง่ อยางไร คําวา เมถุนธมฺม “เมถุนธรรม” มี
ธรรมชาติหรือลักษณะอยางไร เปนตน
๒.๖ จําแนกประเภท
การจําแนกประเภทเปนการใหความหมายอยางหนึ่ง∗ โดยใชหลักการจําแนกธรรมทีม่ ีอยู
เดิมในพระสูตรเชน รูป-นาม อายตนะภายใน-อายตนะภายนอก เปนตน มาใชวิเคราะหคําสําคัญ
เชน ใชรูป-นามจําแนกกามเปน ๒ อยางไดแก วัตถุกาม และกิเลสกาม วัตถุกามหมายถึง วัตถุที่
เปนสิ่งที่ปรารถนาซึ่งเปนรูปธรรม สวนกิเลสกาม คือ นามธรรมตางๆที่เปนโลภมูลจิต ทําใหเกิด
ความอยากได
การจําแนกอันตรายเปน ๒ อยาง คือ อันตรายทีป่ รากฏและอันตรายที่ไม

๔๔

ขุ.จู. ๓๐/๕๙/๘.
๔๕
ขุ.ม. ๒๙/๒๒๕/๑๑๙.
∗
การจําแนกประเภทเปนผลจากการใช กตม กําหนดประเด็น เพราะกตม อาจแปลได ๒ อยาง “คือ
อะไร” หรือ “ไดแกอะไร” จึงกลาวไดวาเปนการใหความหมายอยางหนึ่ง ดูเพิ่มเติมหัวขอที่ ๓.๒.๒.๑ หนา ๖๒.

๑๑๑
ปรากฏ๔๖ ใชหลักการแสดงออกทาง กาย-วาจา จําแนกการกระทําภายนอก เชน การเลน
จําแนกได ๒ ทาง คือ การเลนทางกาย การเลนทางวาจา๔๗ เปนตน
นอกจากนี้
ยังมีการจําแนกคําทีอ่ ยูในกลุมความหมายเดียวกับองคธรรมดวยเกณฑ
เดียวกับองคธรรมนั้น เชน การจําแนกอุปาทานตามเหตุ ๒ ประการ คือ ความยึดมั่นดวยตัณหา
และความยึดมั่นดวยทิฏฐิ หลักการเดียวกันนี้ประยุกตใชกับคําอื่นๆที่มีความหมายคลายกัน เชน
มมตฺตา “ความเปนของเรา” เลปา “ความติด” ปริคฺคห “ความยึดถือ” ปกปฺปนา “กําหนด”
ปุเรกฺขารา “เชิดชู” อุปโย “ถือมั่น” เอชา “พุงพลาน” เปนตน ทัง้ นีอ้ าจอธิบายไดวาในภาษา มี
คําจํานวนมากที่มีความหมายคลายคลึงกัน เชน ยึดมัน่ ถือมัน่ อาจจะแทนไดดวยติด ยึดถือ ฯลฯ
ซึ่งลวนแตมีความหมายในทํานองติดหรือยึดถือวาเปนของจริง เปนของเรา แตพระพุทธศาสนา
ถือวา ความรูส ึกเหลานี้เปนผลมาจากธรรมอยางเดียวกันคือ อุปาทาน--ความยึดมัน่ ถือมั่น ซึง่ เกิด
จากเหตุ ๒ อยาง ดังนัน้ การอธิบายศัพทที่มีความหมายคลายอุปาทานจึงใชหลักเกณฑเดียวกับ
การตีความอุปาทานเหมือนกันทุกคํา
๒.๗ อธิบายโดยจําแนกเปนนัยตางๆ
วิธีนเี้ ปนการจําแนกประเภทโดยใชเกณฑหลายแบบโดยลําดับตามจํานวนของเกณฑที่ใช
จากนอยไปมาก เชน การอธิบายคําวา มานะ “ความถือตัว” ทานผูแตงเริ่มจากการอธิบาย
ความหมายของการถือตัวซึง่ เปนการอธิบาย ๑ นัย จากนัน้ จึงจําแนกลักษณะการถือตัวเปน ๒ นัย
๓ นัย ๔ นัย ๕ นัย จนถึง ๑๐ นัย ดังตัวอยาง ความถือตัว ๑ นัย, ๒ นัย, ๓ นัย
ความถือตัว ๑ นัย
“มาโน”ติ เอกวิเธน มาโน ยา จิตฺตสฺส อุณฺณติ.
คําวา “มานะ” ไดแกความถือตัวอยาง ๑ คือความที่จิตใฝสูง.

ความถือตัว ๒ นัย
ทุวิเธน มาโน อตฺตุกฺกสนมาโน ปรวมฺภนมาโน.
ความถือตัว ๒ อยางคือ ความยกตน ๑ ความขมผูอื่น ๑.

ความถือตัว ๓ นัย
ติวิเธน มาโน เสยฺโยหมสฺมีติ มาโน สทิโสหมสฺมีติ มาโน หีโนหมสฺมีติ มาโน.
๔๖

ขุ.ม. ๒๙/๗๒๘/๔๓๖.
๔๗
ขุ.ม. ๒๙/๗๕๒/๔๕๘.

๑๑๒
ความถือตัว ๓ อยาง คือ ความถือตัววาเราดีกวาเขา๑ เราเสมอเขา๑
เราเลวกวาเขา ๑.

ทานผูแตงอธิบายความหมายโดย เริ่มจากความหมายทั่วไปนัยเดียว แลวจึงจําแนกเปน
นัยตางๆ โดยใชเกณฑตางกัน เชน ลักษณะของความถือตัว ๒ อยาง วิธีคิดของผูท ี่ถือตัว ๓ อยาง
เปนตน ดวยหลักการในการจําแนกเชนนี้ หากผูอธิบายสามารถจําแนกการถือตัวเปนลักษณะ
ตางๆตามจํานวนที่ตองการไดก็จะจําแนกมานะเปนนัยตางๆไดไมสิ้นสุด
๓. แสดงเหตุ หรือ จุดประสงค ที่อธิบายเชนนั้น หลังจากที่ใหความหมายแลว ทาน
ผูแตงไดพยายามอธิบายเหตุ โดยตั้งคําถามนําดวยสํานวนวา กึ การณา วุจฺจติ... “เพราะเหตุใด
ทานจึงกลาว...” การใหเหตุผลมี ๒ ลักษณะ ไดแก อางอิงพุทธวจนะ และใหเหตุผลดวยตนเอง
๑)อางอิงพุทธวจนะ
การใหความหมายลักษณะตางๆ ขางตนเปนการอธิบายโดยอาศัยความรูหรือมุมมองของ
ทานผูแตงเอง จึงจําเปนตองมีเหตุผลสนับสนุนใหนาเชื่อถือ การอางอิงพุทธวจนะเปนวิธีการ
อยางหนึ่งที่สนับสนุนคําอธิบายใหมีนา้ํ หนัก เพราะเปนการเทียบเคียงความหมายของอธิบายกับ
พุทธวจนะ การอางอิงใชสํานวนวา วุตฺตํ เหตํ ภควตา “เพราะเหตุนนั้ พระผูมพี ระภาคจึงตรัสวา”
แตบางครั้งอาจยกพุทธวจนะขึ้นทันทีก็ได เชน
เย สงฺขาตธมฺมา เสติ สงฺขาตธมฺมา วุจฺจนฺติ อรหนฺโต ขีณาสวา. กึกรณา
สงฺขาตธมฺมา วุจฺจนฺติ อรหนฺโต ขีณาสวา?...อถวา เตสํ ขนฺธา สงฺขาตา ธาตุโย
สงฺขาตา อายตนานิ สงฺขาตา คติโย สงฺขาตา อุปฺปตฺติโย สงฺขาตา ปฏิสนฺธิ สงฺขาตา
ภวา สงฺขาตา สงฺสารา สงฺขาตา วฏฏา สงฺขาตา. อถวา เต ขนฺธปริยนฺเต ตา เต
ธาตุปริยนฺเต ตา เต อายตนปริยนฺเต ตา เต คติปริยนฺเต ตา เต อุปฺปตฺติปริยนฺเต
ตา เต ปฏิสนฺธิปริยนฺเต ตา เต ภวปริยนฺเต ตา เต สํสารปริยนฺเต ตา เต วฏฏปริยนฺเต ตา อนฺติเม ภเว ตา อนฺติเม สมุสฺสเย ตา อนฺติเม อนฺติมเทหธรา อรหนฺโต.
เตสํ จายํ ปจฺฉิมโก
ชาติมรณสํสาโร

จริโมยํ สมุสฺสโย
นตฺถิ เนสํ ปุนพฺภโวติ.๔๘

บทวา "เย จ สงฺขาตธมฺมา เส" อธิบายวา พระอรหันตขีณาสพ เพราะเหตุ
ไรจึงกลาววามีสังขาตธรรม? อนึ่ง ขันธ ธาตุ อายตนะ คติ อุบัติ ปฏิสนธิ ภพ สงสาร

๔๘

ขุ.จู. ๓๐/๙๑/๒๓.

๑๑๓
วัฏฏะอันพระอรหันตขีณาสพเหลานั้นนับพรอมแลว. อนึ่ง พระอรหันตขีณาสพเหลานั้น
ตั้งอยูแลวในที่สุดแหงขันธ ในที่สุดแหงธาตุ ในที่สุดแหงอายตนะ ในที่สุดแหงคติ ในที่สุด
แหงอุปบัติในที่สุดแหงปฏิสนธิ ในที่สุดแหงภพ ในที่สุดแหงสงสาร ในที่สุดแหงวัฏฏะ
ตั้งอยูในภพ อันมีในที่สุดตั้งอยูในอัตภาพอันมีในที่สุด เปนพระอรหันตผูทรงไวซึ่งกาย
อันมีในที่สุด.
ภพและอัตภาพ คือ ความเกิด ความตายและสงสารนี้
ของพระอรหันตขีณาสพเหลานั้นมีเปนครั้งสุดทาย ทานไมมี
การเกิดในภพใหมอีก.

ตัวอยางขางตน เปนการอธิบาย เย สงฺขาตธมฺมา เส “บุคคลเหลาใดเปนผูมีสงั ขาตธรรม”
บุคคลในที่นหี้ มายถึงพระอรหันตขีณาสพ
ทานผูแตงตองการอธิบายวา
เพราะเหตุใด
พระพุทธเจาตรัสวาพระอรหันตขีณาสพเปนผูมีสังขาตธรรม จึงอธิบายวาเพราะเปนผูรูสังขาตธรรม
และมีสังขาตธรรมเปนครั้งสุดทาย เพราะพระอรหันตไมเวียนเกิดเวียนตายอีก และยกพุทธวจนะ
ประกอบเพื่อสนับสนุนคําอธิบายของทาน
๒) อธิบายเหตุผลดวยตัวเอง
กึการณา วุจฺจติ เมถุนธมฺโม? อุภินฺนํ รตฺตานํ สารตฺตานํ
อวสฺสุตานํ ปริยุฏตานํ ปริยาทินฺนจิตฺตานํ อุภินฺนํ สทิสานํ ธมฺโมติ ตํ
การณา วุจฺจติ เมถุนธมฺโม.
เพราะเหตุไร จึงเรียกวา เมถุนธรรม? เพราะเปนธรรมของคนทั้งสอง
ผูกําหนัด กําหนัดกลา ผูชุมดวยราคะ มีราคะกําเริบขึ้น มีจิตอันราคะ
ครอบงํา เปนธรรมของคนเชนเดียวกันทั้งสองคน เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา
เมถุนธรรม.

ทานผูแตงอธิบายเหตุผลที่เรียกวาเมถุนธรรม โดยแสดงเหตุ ๒ อยางคือ เกีย่ วของกับคน
๒ คน และ ราคะที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนความหมายของเมถุนธรรมที่ทา นผูแตงไดแสดงไวกอนหนานี้
“อาทานคนฺถํ คถิตํ วิสชฺชาติ คนฺถา”ติ จตฺตาโร คนฺถา อภิชฺฌา
กายคนฺโถ พฺยาปาโท กายคนฺโถ สีลพฺพตปรามาโส
กายคนฺโถ
อิทํสจฺจาภินิเวโส กายคนฺโถ. อตฺตโน ทิฏิยา ราโค อภิชฺฌา กายคนฺโถ.
ปรวาเทสุ อาฆาโต อปฺปจฺจโย พฺยาปาโท กายคนฺโถ. อตฺตโน สีลํ ลา วตฺตํ
วา สีลพฺพตฺตํ วา ปรามสติ สีลพฺพตปรามาโส กายคนฺโถ. อตฺตโน ทิฏ 
อิทํสจฺจาภินิเวโส กายคนฺโถ. กึการณา วุจฺจนฺติ อาทานคนฺโถ? เตหิ
คนฺเถหิ รูป อาทิยนฺติ อุปาทิยนฺติ คณฺหนฺติ ปรามสนฺติ อภินิวิสนฺติ เวทนํ

๑๑๔
สฺ สงฺขาเร วิฺาณํ คตึ อุปปตฺตึ ปฏิสนฺธึ ภวํ สํสารํ วฏฏํ
อาทิยนฺติ อุปาทิยนฺติ คณฺหนฺติ ปรามสนฺติ อภินิวิสนฺติ ตํการณา วุจฺจนฺติ
อาทานคนฺโถ.๔๙
คําวา “สัตบุรุษเหลานั้นละกิเลสเปนเครื่องถือมั่น ผูกพันรอยรัดแลว”
มีความวา กิเลสเปนเครื่องผูกพัน ไดแกกิเลสเปนเครื่องผูกพัน ๔ อยาง คือ กิเลส
เปนเครื่องผูกพันทางกาย คือ อภิชฌา พยาบาท ลีลัพพตปรามาส ความยึดมั่น
วาสิ่งนี้จริง. ความกําหนัด ความเพงเล็งดวยทิฏฐิของตน เปนกิเลสเครื่องผูกพัน
ทางกาย. ความอาฆาต ความไมยินดี ความพยาบาท ในถอยคําของชน
อื่น. สีลัพพตปรามาส คือ ความยึดถือศีล หรือวัตร หรือทั้งศีลและวัตรของตน
ความเห็น ความยึดถือวาสิ่งนี้จริงของตน เปนกิเลสเครื่องผูกพันทางกาย.
เพราะเหตุไรจึงเรียกวาเปนกิเลสเครื่องถือมั่น ผูกพัน? เพราะสัตวทั้งหลาย
ยอมถือเขาไป ถือ จับ ถือมั่น ยึดมั่น ซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร คติ
อุปบัติ ปฏิสนธิ ภพ สงสาร วัฏฏะ ดวยกิเลสเปนเครื่องผูกพันเหลานั้น เพราะ
เหตุนั้นจึงเรียกวา เปนกิเลสเครื่องถือมั่น ผูกพัน.

จากตัวอยาง เปนการอธิบายเหตุที่กเิ ลสเปนเครื่องถือมัน่ โดยใชสํานวนเปรียบเทียบการ
ถือมั่นในธรรมดวยกิเลสกับการสะพายสิ่งของสัมภาระดวยเครื่องผูก ทําใหเขาใจไดวา กิเลสจะ
เปนเครื่องผูกพันกายไดอยางไร
การอธิบายเหตุ หรือ จุดประสงคของคําอธิบายเปนการยืนยันความถูกตองของคําอธิบาย
ที่ทา นผูแตงแสดงไว พุทธวจนะทีย่ กมา หรือคําอธิบายประกอบของทานผูแตงทําใหคําอธิบายที่
กลาวกอนหนานี้มนี ้ําหนัก มีเหตุผลนาเชือ่ ถือ ถูกตองตรงตามคําสอนของพระพุทธเจา
๔. อธิบายความหมายดวยวิธีการและนัยอื่นๆ
นอกจากหลักการ ๓ อยางทีแ่ สดงไวขางตน ยังมีการอธิบายดวยวิธีอนื่ ๆอีก โดยใชสํานวน
อถวา“อีกประการหนึ่ง” แสดงใหเห็นวา ทานผูแตงไมจํากัดความหมายเพียงความหมายซึ่งได
อธิบายไปกอนแลว จึงทําใหคําอธิบายแตละคําลึกซึ้งและมีคุณคามากเชน การอธิบายความหมาย
ของ สกฺก ”ขาแตพระองคผูเปนเหลากอแหงศากยะ” และ เมถุนธมฺม “ธรรมของคนคู, การเสพกาม”

๔๙

ขุ.ม. ๒๙/๑๔๐/๑๑๗-๑๑๘.

๑๑๕
การอธิบายคําวา สกฺก เริ่มจาก สกฺก ซึ่งเปนพระสกุลนามของพระองค จึงทรงมีพระนาม
วา สกฺก จากนัน้ ไดอธิบายความเพิ่มเติม เพราะ สกฺก อาจมีความหมายอื่นได ทานผูแตง
ตีความหมาย สกฺก นอกเหนือจาก ศากยสกุล ดังนี้
อถ วา อฑฺโฒ มหทฺธโน ธนวาติป สกฺโก. ตสฺสิมานิ ธนานิ. เสยฺยถีทํ?
สทฺธาธนํ สีลธนํ หิรีธนํ โอตฺตปฺปธนํ สุตธนํ จาคธนํ ปฺญาธนํ สติปฏฐานธนํ
นิพฺพานธนํ. อิเมหิ อเนเกหิ ธนรตเนหิ อฑฺโฒ มหทฺธโน ธนวาติป สกฺโก.
อีกนัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมั่งคั่ง ทรงมีทรัพยมาก มีทรัพย จึงชื่อวา
สักกะ. ทรัพยเหลานี้ของพระองค ไดแก ทรัพยคือศรัทธา ทรัพยคือศีล ทรัพยคือหิริ
ทรัพยคือโอตตัปปะ ทรัพยคือการฟง ทรัพยคือการบริจาค ทรัพยคือปญญา ทรัพยคือ
สติปฏฐาน......ทรัพยคือนิพพาน. พระผูมีพระภาคทรงมั่งคั่ง ทรงมีทรัพยมาก มีทรัพย
ดวยทรัพยที่เปนรัตนะหลากหลายเหลานี้ จึงชื่อวาสักกะ.
อถวา สกฺโก ปหุ วิสวี อลมตฺโต สูโร วีโร วิกฺกนฺโต อภิรุ อจฺฉมฺภี อนุตฺราสี
อปลายี, ปหีนภยเภรโว วิคตโลมหํโสติป สกฺโก.๕๐
อีกนัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงสามารถ คือ ทรงองอาจ อาจหาญ
มีความสามารถ กลา กลาหาญ กาวหนา ไมขลาด ไมหวาดเสียว ไมสะดุง ไมหนี, ทรง
ละภัยและความหวาดกลัวไดแลว หมดความขนพองสยองเกลา จึงชื่อวา สักกะ.

จะเห็นไดวา จาก สกฺก ซึ่งเปนพระนามโคตรของพระพุทธเจาซึ่งใชเปนชื่อเรียก มีการ
อธิบายความหมาย สกฺก ออกไปอยางกวางขวางดวยวิธีการตางๆ เชน วิเคราะหศัพท หรือให
คําพองความหมาย โดยมองวา สกฺก เปนคุณสมบัติของบุคคล เพราะคําวา สกฺก อาจแปลได
หลายความหมาย คือเปนผูม ีทรัพยมาก หรือ ผูก ลาหาญก็ได ทานผูแตงไดแสดงรายละเอียดของ
ทรัพยที่พระพุทธเจาทรงมีตามความคิดในพระพุทธศาสนา ซึ่งไดแก ทรัพยคือธรรมตางๆที่เปน
อริยทรัพย และตีความหมายของ สกฺก แปลวา กลาหาญ เพราะพระองคไมกลัวตอภัยใดๆอัน
เกิดจากกิเลส
การตีความ เมถุนธมฺโม “ธรรมของคนคู/การมีคูครอง”๕๑ เปนคําหนึ่งที่ทา นผูแตงตีความ
ไดนาสนใจ เพราะเปนคําทีร่ ูจักกันดี มีความหมายชัดเจนอยูแลว ปรากฏหลายแหงในพระสูตร

๕๐

วิ.จู. ๓๐/๒๑๗/๑๑๔.
๕๑
ขุ.ม. ๒๙/๒๒๕/๑๑๙.

๑๑๖
และพระวินัย และในบริบทของคาถาก็มีความหมายเดียวกัน แตในทีน่ ี้ทา นผูแตงคัมภีรตีความ
ไดลึกซึ้งยิ่งกวา ทําใหคาถาสามารถตีความดวยมุมมองหลายระดับ ดังนี้
ยถา อุโภ กลหการกา เมถุนกาติ วุจฺจนฺติ อุโภ. ภณฺฑนการกา เมถุนกาติ
วุจฺจนฺติ อุโภ. ภสฺสการกา เมถุนกาติ วุจฺจนฺติ อุโภ. วิวาทการกา เมถุนกาติ
วุจฺจนฺติ อุโภ. อธิกรณการกา เมถุนกาติ วุจฺจนฺติ อุโภ. วาทิโน เมถุนกาติ
วุจฺจนฺติ อุโภ. สลฺลาปกา เมถุนกาติ วุจฺจนฺติ เอวเมว อุภินฺนํ รตฺตานํ สารตฺตานํ
อวสฺสุตานํ ปริยุฏิตานํ ปริยาทินฺนจิตฺตานํ อุภินฺนํ สทิสานํ ธมฺโมติ ตํ
การณา วุจฺจติ เมถุนธมฺโม.๕๒
คนสองคนทําความทะเลาะกัน เรียกวาคนคู. คนสองคนทําความมุงราย
กัน เรียกวาคนคู. คนสองคนทําความอื้อฉาวกัน เรียกวาคนคู. คนสองคนทําความ
วิวาทกันเรียกวาคนคู. คนสองคนกออธิกรณกัน เรียกวาคนคู. คนสองคนพูด
กัน เรียกวาคนคู. คนสองคนปราศรัยกัน เรียกวาคนคูฉันใด ธรรมนั้นเปนธรรมของ
คนทั้งสองผูกําหนัด กําหนัดกลา ผูชุมดวยราคะ มีราคะกําเริบขึ้น มีจิตอันราคะ
ครอบงํา เปนคนเชนเดียวกันทั้งสองคน ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุดังนี้ จึง
เรียกวา เมถุนธรรม.

การอธิบายเริม่ ตนจากการอธิบาย เมถุน ดวยความหมายที่รูจกั คุนเคยกอนซึง่ หมายถึงคู
ชายหญิง หรือ การมีเพศสัมพันธซึ่งพระพุทธเจาทรงติเตียนและแสดงความหมายไวในปาราชิก
กัณฑ๕๓ จากนั้นจึงวิเคราะหความหมายที่พระพุทธเจาทรงแสดงไว วาเพราะเหตุใดจึงเปนธรรม
ของคนคู ทานผูแตงเริ่มจากคนคูที่เปนชายหญิงซึง่ มีความสัมพันธทางเพศซึ่งเปน “คนคู” ตาม
ความหมายที่ ๑ ของ เมถุน กอน แลวจึงตีความ “คนคู” ใหกวางขวางมากขึ้น ในทีน่ ี้หมายถึง ชีวติ
ที่วนุ วายกับคนอื่น ซึ่งไมจาํ เปนวาตางเพศกัน มีความขัดแยงกันทางกายและวาจา ซึง่ เปนสภาพที่
มีความทุกข ควรหลีกเลีย่ ง
นอกจากบทเดียวจะสามารถอธิบายไดหลายนัย
เชนเดียวกัน ดังตัวอยาง

ขอความหนึง่ อาจอธิบายไดหลายนัย

(๑) “อสตา จ น โสจตี”ติ วิปริณต วา วตฺถุ น โสจติ วิปริณตสฺมึ วา
วตฺถุสฺมึ น โสจติ จกฺขุ เม วิปริณตนฺติ น โสจติ โสต เม ฆาน เม ชิวฺหา เม
กาโย เม รูปา เม สทฺทา เม คนฺธา เม รสา เม โผฏพฺพา เม กุล เม คโณ เม

๕๒

ขุ.ม. ๒๙/๒๒๕/๑๑๙.
๕๓
วิ.มหา. ๑/๒๐/๓๗.

๑๑๗
อาวาโส เม ลาโภ เม ฯเปฯ าติสาโลหิตา เม วิปริณตาติ น โสจติ น กิลมติ น
ปริเทวติ น อุรตฺตาฬึ กนฺทติ น สมฺโมห อาปชฺชตีติ เอวมฺป อสตา จ น โสจติ.
คําวา “และผูใดยอมไมเศราโศกเพราะสิ่งที่ถือวาของเราไมมีอยู” ความวา
ยอมไมเศราโศกถึงวัตถุที่แปรปรวน หรือ เมื่อวัตถุแปรปรวนไปแลวก็ยอมไมเศราโศกถึง
คือ ยอมไมเศราโศก ไมลําบากใจ ไมรําพัน ไมทุบอกคร่ําครวญ ไมถึงความหลงใหลวา
จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ สกุล คณะ อาวาส ลาภ ฯลฯ
ญาติสาโลหิตของเราแปรปรวนไปแลว แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา ยอมไมเศราโศก
เพราะสิ่งที่ถือวาของเราไมมีอยู.
(๒) อถวา อสาตาย ทุกฺขาย เวทนาย ผุฏโ ปเรโต สโมหิโต สมนฺนาคโต
น โสจติ น กิลมติ น ปริเทวติ น อุรตฺตาฬึ กนฺทติ น สมฺโมห อาปชฺชตีติ เอวมฺป
อสตา จ น โสจติ.
อีกอยางหนึ่ง ผูใดเปนผูอันทุกขเวทนาซึ่งไมสําราญกระทบ ครอบงํา ย่ํายี
มาถึงเขาแลว ยอมไมเศราโศก ไมลําบากใจ ไมรําพัน ไมทุบอกคร่ําครวญ ไมถึงความ
หลงใหลแมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้จึงชื่อวายอมไมเศราโศกเพราะสิ่งที่ถือวาของเราไมมีอยู.
(๓) อถวา จกฺขุโรเคน ผุฏโ ปเรโต ฯเปฯ ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺเสหิ
ผุฏโ ปเรโต สโมหิโต สมนฺนาคโต น โสจติ น กิลมติ น ปริเทวติ น อุรตฺตาฬึ
กนฺทติ น สมฺโมห อาปชฺชตีติ เอวมฺป อสตา จ น โสจติ.
อีกอยางหนึ่ง ผูใด เปนผูอันโรคตา กระทบ ครอบงํา ฯลฯ เปนผูอันสัมผัสแหง
เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลานกระทบ ครอบงํา ย่ํายี มาถึงเขาแลว ยอมไม
เศราโศก ไมลําบากใจ ไมรําพัน ไมทุบอกคร่ําครวญ ไมถึงความหลงใหล แมดวยเหตุ
อยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา ยอมไมเศราโศก เพราะสิ่งที่ถือวาของเราไมมีอยู.
(๔) อถวา อสนฺเต อสวิชฺชมาเน อนุปลพฺภิยมาเน อหุ วต เม ต วต
เม นตฺถิ สิยา วต เม ต วตาห น ลภามีติ น โสจติ น กิลมติ น ปริเทวติ น
อุรตฺตาฬึ กนฺทติ น สมฺโมห อาปชฺชตีติ เอวมฺป อสตา จ น โสจติ.
อีกอยางหนึ่ง เมื่อนามรูปนั้นไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได ผูใดยอมไมเศรา
โศก ไมลําบากใจ ไมรําพัน ไมทุบอกคร่ําครวญ ไมถึงความหลงใหลวา นามรูปของเราได
มีแลวหนอ นามรูปยอมไมมีแกเราหนอ นามรูปของเราพึงมีหนอ เรายอมไมไดนามรูป
นั้นหนอ แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา ผูใดยอมไมเศราโศกเพราะสิ่งที่ถือวาของเรา
ไมมีอยู.

จากตัวอยางขางตน ทานผูแ ตงอธิบายความหมายของทุกขออกเปนหลายนัย ไดแก (๑)
ความทุกขทเี่ กิดจากสิ่งของของเราหายไปหรือแปรเปลี่ยนไป (๒) ความทุกขที่เกิดจากความไมสุข
สําราญ (๓) ความทุกขทเี่ กิดจากโรคหรือสัมผัสที่ไมสบาย ทั้ง ๓ ขอจึงสามารถสรุปไดวาถาไม

๑๑๘
ยึดติดก็จะไมทุกข สวนนัยที่ ๔ เปนมุมมองที่แตกตางจาก ๓ นัยแรก คือ ถาไมมีนามรูปก็จะไม
ทุกข ซึ่งเปนมุมมองที่แสดงแนวทางแกปญ
 หาความทุกขในพระพุทธศาสนา
การอธิบายศัพทขางตน แสดงใหเห็นวาคัมภีรนิทเทสไมไดเปนมุงที่จะอธิบายศัพทหรือเปน
พจนานุกรมดังทีน่ ักวิชาการตะวันตกมอง๕๔ แตเปนคัมภีรที่แสดงความหมายทั้งในระดับบทและ
ประโยคใหชัดเจนแจมแจงขึน้ โดยเนนที่การอธิบายคํานามสําคัญ ตั้งแตการแทนคํายากดวยคํา
หรือสํานวนที่เขาใจงาย แสดงความหมายระดับพื้นฐาน จนถึงการแสดงความหมายในระดับตางๆ
แสดงรายละเอียดการจําแนกองคธรรมโดยใชความรูห รือหลักการที่มอี ยูในพระสูตร อธิบายเหตุผล
ที่พระพุทธเจาตรัสเชนนัน้ และยกพุทธวจนะอืน่ มาสนับสนุน โดยรวมจะเห็นไดวาทานผูแตง
ระมัดระวังในการอธิบายพุทธวจนะอยางยิ่ง ไมอธิบายหรือตีความหมายเพียงแงมุมเดียว ยกเวน
บางบทหรือคําสรรพนามที่ไมสามารถตีความเปนอยางอื่นได
เนื่องจากการอธิบายเนนที่ระดับบท มากกวาระดับประโยค(เนนการอธิบายแบบ ๒.๑
มากกวา ๒.๒) จึงทําใหคําอธิบายคําหนึง่ ยาว และละเอียดมาก โดยเฉพาะคํานามสําคัญใน
พุทธวจนะ เชน ภควา มุนี สักกะ วิเวก ซึ่งทานผูแตงเนนเปนพิเศษ นักวิชาการตะวันตกเห็นวา
เมื่อบทแตละบทถูกยกมาอธิบายอยางแจมแจง แลวก็จะทําใหความหมายของพุทธวจนะที่ยกมา
อธิบายชัดเจนแจมแจงขึ้นดวย๕๕ คํากลาวนีน้ าจะเปนจริง เพราะบทเปนสวนประกอบของประโยค
การอธิบายความหมายของบทดวยวิธีการและมุมมองหลายระดับ ทําใหความหมายของแตละ
ประโยคในแตละคาถาจึงมีหลายระดับดวย

๕๔

W. Stede, Cullaniddesa, p. xxii.
Ibid, p. ix : for in the end is not every dictionary a niddesa, and every niddesa a
dictionary ? เหตุผลที่ W. Stede ชําระและเรียบเรียงคัมภีรจูฬนิทเทสในลักษณะพจนานุกรมเปนเพราะในที่สุด
แลว คัมภีรกลุมนิทเทส (อธิบายขยายความ) ถือวาเปนพจนานุกรมอยางหนึ่ง แตไมใชวาพจนานุกรมทุกเลม
จะเปนนิทเทสเสมอไป
๕๕

๑๑๙
๔.๒ ปฏิสัมภิทามรรค
คัมภีรปฏิสัมภิทามรรค เปนคัมภีรเลมที่ ๑๓ ของขุททกนิกาย ในพระไตรปฎก หากนับ
ตามพระไตรปฎกที่พิมพในประเทศไทยอยูใ นเลมที่ ๓๑
ชื่อคัมภีรในภาษาบาลี ปฏิสมฺภิทามคฺค เปนสมาส จากคําวา ปฏิสมฺภิทา “ความรู
แตกฉาน”∗ มี ๔ ประการไดแก๕๖
๑. อัตถปฏิสัมภิทา คือ ความรูแตกฉานในอรรถคือความรูที่สามารถกําหนดลักษณะ
เฉพาะ และความหมายของธรรมที่เปนผลได เชน ทุกข เปนผลของ ทุกขสมุทยั ทุกขนิโรธ เปน
ผลของ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
๒. ธรรมปฏิสัมภิทา คือ ความรูแตกฉานในธรรม คือความรูที่สามารถกําหนดลักษณะ
และความหมายของธรรมทีเ่ ปนเหตุได เชน ทุกขสมุทัย เปนเหตุของ ทุกข ทุกขนิโรธคามิน-ี
ปฏิปทา เปนเหตุของ ทุกขนิโรธ
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา คือ ความรูแตกฉานในโวหารแหงภาษาประเภทตางๆทีก่ ลาวถึง อรรถ
และ ธรรม
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา คือ ความรูแตกฉานในปฏิภาณ ปฏิภาณในที่นี้ หมายถึง ความ
รวดเร็วในการกําหนดลักษณะเฉพาะของ อรรถ ธรรมะ และ นิรุตติ ซึ่งทําใหสามารถอธิบายให
ผูฟงเขาใจไดถูกตอง ตามความเปนจริง
ปฏิสัมภิทาเปน ความรูแตกฉาน ๔ อยางทําใหบุคคลเรียนรู เขาใจไดรวดเร็ว และอธิบาย
ใหผูอื่นเขาใจไดอยางกวางขวาง เปนคุณสมบัติจําเปนสําหรับพระภิกษุซึ่งตองทรงจํา เขาใจ และ

∗

คําวา ปฏิสมฺภิทา ในภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ใชรูป ปฺรติสํวิทฺ ในความหมายเดียวกัน มีขอ
ถกเถียงวา ธาตุของคํานามนี้คือธาตุ ภิทฺ “แตก,ตอย” หรือ วิทฺ “รู” นักวิชาการสวนใหญเห็นวา ปฏิสัมภิทา
นาจะเปนรูปเกาแกกวา ผูวิจัยเห็นดวยเนื่องจาก วิทฺ อาจมาจากการแปลง วฺ จาก พฺ ซึ่งเปนเสียงที่มาจากการ
ลดเสียงลมหายใจของ ภฺ ของธาตุ ภิทฺ และคําวา ปฺรติสํวิทฺ ในภาษาสันสกฤตมีเคาคําความหมาย ๒ อยาง คือ
analytical science เชนเดียวกับ ปฏิสัมภิทา และ บอก เผชิญ รูสึก จึงเปนไปไดที่ความหมายแรกอาจมาจาก
การกลายเสียงจากภาษาบาลี ดูเพิ่มเติมใน Ryds Davis, PTS Pali-English Dictionary, p.400 และ Franklin
Edgertion, Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary, p. 370.
๕๖
พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลมที่ ๓๑, หนา [๘].

๑๒๐
สอนใหผูอนื่ เขาใจพุทธวจนะ เมื่อสมาสกับคําวา มคฺค แปลวา “ทาง” ปฏิสมฺภิทามคฺค ตามรูป
ศัพทจงึ แปลวา “ทางแหงปฏิสัมภิทาทัง้ หลาย”
พระมหานามะ อรรถกถาจารยผูแตงคัมภีรสัทธัมมปกาสินีซึ่งเปนอรรถกถาของคัมภีร
ปฏิสัมภิทามรรค อธิบายวา ทางแหงปฏิสัมภิทาทัง้ หลายในที่นี้ หมายถึง “อุบายใหบรรลุถึง
ปฏิสัมภิทาทัง้ หลาย” หรือ “เหตุใหไดปฏิสัมภิทาทั้งหลาย”๕๗ ผูว ิจัยเห็นวา อุบายหรือทางใหได
ปฏิสัมภิทา ในทีน่ ี้ไมใชวธิ ีปฏิบัติใหไดปฏิสัมภิทาโดยตรงแตเปนลูท างหรือบทเรียนทีท่ ําใหผูศึกษา
ไดศึกษาแนวทางของปฏิสมั ภิทา เพราะคัมภีรปฏิสัมภิทามรรคมีเนื้อหาลึกซึ้ง มีการวิเคราะหธรรม
แสดงถึงความแตกฉานของทานผูแตง หากศึกษาคัมภีรปฏิสัมภิทามรรคจนทรงจําได เขาใจ
สมดังคาถา∗ที่กลาวไวทายคัมภีร
เนื้อความถองแท ก็ถอื ไดวา เขาใจธรรมอยางแตกฉาน
ปฏิสัมภิทามรรค ซึ่งแสดงวัตถุประสงคของการแตงคัมภีรไวดังนี้
ติวคฺโค ยสฺส วิกฺเขโป
ปฏิสมฺภิทาปกรเณ
อนนฺตนยมคฺเคสุ
คมฺภีโร สาครูปโม
นภํ จ ตารกากิณฺณํ
ถูโล ชาตสฺสโร ยถา
กถิกานํ วิลาสาย
โยคินํ ญาณโชตนฺติ.๕๘
วรรค ๓ วรรคในปฏิสัมภิทามรรคปกรณ มีอรรถลึกซึ้ง
ในทางของนัยจํานวนมาก เปรียบดวยสาครลึก
เปรียบเหมือนทองฟาที่เกลื่อนกลนดวยดวงดาว สระที่ขุดใหกวางใหญ
ใหความสวางเจิดจาแหงญาณแกพระโยคีผูเปนธรรมกถิกาจารยอยางกวางขวางฉะนี้แล.

ทานผูแตงคาถาเรียกคัมภีรนี้วา เปนปกรณ๕๙ เนื้อหาของคัมภีรซึ่งมีความลึกซึ้ง มีนยั มาก
ในตอนทายไดสรุปวาคัมภีรนี้เปนเครื่องมือของพระนักปฏิบัติผูเปนธรรมกถึกใหสามารถแสดงธรรม
ไดอยางกวางขวาง คาถานี้กลาวถึงคัมภีรใน ๒ แงมุม คือ ในแงลักษณะและประโยชน ความ

๕๗

สทฺธมฺมปกาสินี ปโม ภาโค, หนา ๓. ตาสํ ปฏิสมฺภิทานํ มคฺโค อธิคมูปาโยติ ปฏิสมฺภิทามคฺโค
ปฏิสมฺภิทาปฏิลาภเหตูติ วุตฺตํ โหติ “คําวาปฏิสัมภิทามรรค อธิบายวา เปนอุบายใหบรรลุ เปนทางแหง
ปฏิสัมภิทาทั้งหลายเหลานั้น กลาววาเปนเหตุแหงการไดรับปฏิสัมภิทาทั้งหลาย”
∗
ไมพบคาถานี้ในพระไตรปฎกฉบับสมาคมบาลีปกรณ
๕๘
ขุ.ป. ๓๑/๗๔๐/๖๔๒.
๕๙
สทฺธมฺมปกาสินี ปฐโม ภาโค, หนา ๙. ปกาเรน กรียนฺเต วุจฺจนฺเต เอตฺถ นานาเภทภินฺนา คมฺภีรา
อตฺถา อิติ ปกรณํ “คําวา ปกรณ อธิบายวา อรรถทั้งหลายอันลึกซึ้ง จําแนกเปนประเภทตางๆ ในคัมภีรนี้ อัน
ทานกลาว กระทําโดยประการตางๆ”

๑๒๑
ลึกซึ้งของคัมภีร การแจกแจงธรรมเปนนัยจํานวนมากทําใหผูศึกษามีความแตกฉาน
ยักยายการแสดงธรรมตามทีผ่ ูแสดงตองการได

สามารถ

คาถาขางตนเปนเหตุผลสนับสนุนความหมายอีกนัยหนึง่ ของคําวา
ปฏิสัมภิทามรรค
ดร. สุภาพรรณเห็นวา คําวา ปฏิสมฺภทิ ามคฺค อาจหมายถึง แนวทางการวิเคราะห(ธรรม) โดย
ใหเหตุผลวา คัมภีรนี้ไดชื่อวาเปนผลงานประเภทปกรณ๖๐ ผูวิจัยเห็นวา ความหมายดังกลาว
อาจจะเปนไปไดเมื่อพิจารณารูปศัพทของคําวา ปฏิสมฺภิทา เพราะ ธาตุ ภิทฺ ซึง่ แปลวา แตก ใน
คําวา ปฏิสมฺภิทา ซึง่ ทําใหเกิดความหมายวา แตกฉาน อาจแปลวา ตอย หรือ ทําใหแตก ก็ได
คําวา ปฏิสมฺภิทามคฺค จึงอาจตีความวา “ทาง หรือ วิธี ของ การแตกประเด็น หรือ การวิเคราะห”
เพราะเนื้อหาคัมภีรปฏิสัมภิทามรรคเปนแนวทางการวิเคราะหประเด็นเกีย่ วกับธรรมะเรื่องตางๆ
อยางลึกซึ้งรูปแบบหนึง่
เมื่อพิจารณาเหตุผลของแตละฝาย ความหมายของปฏิสัมภิทามรรคเปนไปไดทั้ง ๒
แนวทาง
ความหมายในอรรถกถากลาวถึง วัตถุประสงคของคัมภีร คือ มุงใหผูศึกษาเกิด
ปฏิสัมภิทา สวนความหมายของ ดร.สุภาพรรณคลายกับความหมายในอรรถกถาแตมุงไปในแง
ลักษณะของคัมภีรซึ่งมีการแตกประเด็นเปนนัยตางๆ
ทั้ง ๒ ฝายมีนัยยกยองสรรเสริญ
ความสามารถของทานผูแตงคัมภีรที่แจกแจงธรรมเปนนัยจํานวนมาก
เพราะเนื้อความที่มกี าร
วิเคราะหแจกแจงลึกซึ้ง จึงทําใหคัมภีรนเี้ ปนแนวทางในการวิเคราะหธรรมที่ควรถือเปนแบบอยาง
และเปนบรรทัดฐานในการศึกษาธรรมเพื่อใหเกิดความแตกฉานของพระภิกษุในยุคหลังพุทธกาล
๔.๒.๑ โครงสรางเนื้อหาของคัมภีร
คัมภีรปฏิสัมภิทามรรคแบงเปน ๓ วรรค ไดแก มหาวรรค ยุคนัทธวรรค และ ปญญาวรรค
ชื่อของวรรคทัง้ ๓ ตั้งตามชื่อกถาแรกของวรรค แตละวรรคประกอบดวย หัวขอธรรมซึ่งเรียกวา
กถา ๑๐ เรื่อง แสดงไวในรูปที่ ๙

๖๐

สุภาพรรณ ณ บางชาง, วรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, หนา ๑๒๗.

๑๒๒

มหาวรรค

ยุคนัทธวรรค

ปญญาวรรค

๑. ญาณกถา(๑๙๔)

๑๑. ยุคนัทธกถา(๑๗)

๒๑.มหาปญญากถา(๒๗)

๒. ทิฏฐิกถา(๔๙)

๑๒. สัจจกถา(๑๓)

๒๒. อิทธิกถา(๑๓)

๓. อานาปานกถา(๕๗)

๑๓. โพชฌังคกถา(๒๐)

๒๓. อภิสมยกถา(๕)

๔. อินทริยกถา(๕๒)

๑๔. เมตตากถา(๑๖)

๒๔. วิเวกกถา(๘)

๕. วิโมกขกถา(๕๔)

๑๕. วิราคกถา(๘)

๒๕. จริยากถา(๒)

๖. คติกถา(๘)

๑๖. ปฏิสัมภิทากถา(๑๘)

๒๖. ปาฏิหาริยกถา(๓)

๗. กัมมกถา(๒)

๑๗.ธรรมจักรกถา(๑๑)

๒๗. สมสีสกถา(๒)

๘. วิปลลาสกถา(๕)

๑๘. โลกุตตรกถา(๒)

๒๘. สติปฏฐานกถา(๕)

๙. มัคคกถา(๕)

๑๙. พลกถา(๑๓)

๒๙. วิปสสนากถา(๑๐)

๑๐. มัณฑเปยยกถา(๑๐)

๒๐. สุญญกถา(๑๒)

๓๐. มาติกากถา(๕)

รูปที่ ๙ เนื้อหาและจํานวนหนาของหัวขอธรรมในคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค∗
โครงสรางของคัมภีรมีลักษณะสมมาตร จัดเปน ๓ วรรค วรรคละ ๑๐ เรื่อง เนือ้ หาของ
คัมภีรปฏิสัมภิทามรรคครอบคลุมธรรมลวนๆในพระพุทธศาสนาทัง้ ปริยตั ิและปฏิบัติ โดยลําดับ
เริ่มตนจาก ญาณกถา คือเรื่องความรู ตามปกติหัวขอเรื่องธรรมขั้นสูงอยางเรื่องญาณจะลําดับ
อยูตอนทายของการจัดหมวดหมูธรรม เชน ทสุตตรสูตรจัดลําดับญาณในหัวขอธรรมแมบทที่ ๘
ธรรมที่ควรใหเกิดขึ้น๖๑ หรือ หัวขอธรรมแมบทที่ ๑๐ ธรรมที่ควรทําใหแจง๖๒ การลําดับเรื่อง
ญาณไวเปนอันดับแรกอาจเปนไปไดวาทานผูแตงตองการใหเห็นวาเปนเรื่องเดน เนือ่ งจากไดแสดง
มาติกาหรือหัวขอธรรมแมบทของญาณตางๆ ไวถึง ๗๓ ชนิด

∗

ตัวเลขที่วงเล็บไวคือจํานวนหนาที่แสดงในพระไตรปฎก
ที.ปา ๑๑/๓๘๕/๒๙๐, ที.ปา. ๑๑/๔๐๗/๒๙๔.
๖๒
ที.ปา ๑๑/๓๙๖/๒๙๒.
๖๑

๑๒๓
แมวาหัวขอเรื่องในแตละวรรคของคัมภีรจะมีสัดสวนสมดุล คือ มี ๓ วรรค วรรคละ ๑๐
เรื่อง แตจํานวนหนาของแตละเรื่องแตกตางกันอยางเห็นไดชัด แสดงใหเห็นทานผูแตงใหนา้ํ หนัก
การอธิบายธรรมแตละหัวขอตางกัน จากจํานวนหนาทัง้ หมด ๖๔๑ หนา∗ หัวขอธรรม ๓๐ เรื่อง
เฉลี่ย ๑ เรื่องควรมีประมาณ ๒๑.๓๖ หนา แตเมือ่ เปรียบเทียบหัวขอธรรมทีม่ จี ํานวนหนามาก
ที่สุด ญาณกถามีจาํ นวนหนามากกวาหัวขอธรรมอื่นๆอยางเห็นไดชัด ดังที่แสดงไวในรูปที่ ๑๐
๑๙๔

ญาณกถา
๕๗

อานาปานกถา
วิโมกขกถา

๕๔

อินทริยกถา

๕๒

ทิฏฐิกถา

๔๙

จํานวนหนา

๒๗

มหาปญญากถา
โพชฌังคกถา

๒๐

ปฏิสมภิทากถา

๑๘

ยุคนัทธกถา

๑๗

เมตตากถา

๑๖
๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

รูปที่ ๑๐ แสดงแผนภูมิแทงแสดงหัวขอธรรมที่มีจํานวนหนามากที่สุด ๑๐ เรื่องแรก
จากรูป ญาณกถา มีจํานวนมากที่สุด มากถึง ๑๙๔ หนา สวนหัวขอธรรมอื่นๆที่มจี ํานวน
หนารองจากญาณกถาซึ่งเกินกวา ๒๑ หนามีเพียง ๕ เรื่อง คือ อานาปานกถา วิโมกขกถา
อินทริยกถา ทิฏฐิกถา และมหาปญญากถา ๔ เรื่องแรกมีขนาดไลเลี่ยกันคือประมาณ ๕๐-๖๐
หนา มหาปญญากถามีจาํ นวนนอยกวา แตก็ยงั มีจาํ นวนหนามากกวาคาเฉลีย่ เรื่องอืน่ ๆตั้งแต
โพชฌังคกถา ลงมาซึ่งมีขนาดใหญเปนอันดับ ๗-๑๐ ในจํานวนทั้งหมด ๓๐ เรื่อง มีจํานวนหนา
เพียง ๑๗-๒๐ หนาซึง่ ต่ํากวาคาเฉลี่ย สวนเรื่องอืน่ ๆซึง่ มีจํานวนหนาไมถึง ๑๐ หนามีถึง ๑๔ เรือ่ ง
คือเกือบประมาณครึ่งหนึ่งของหัวขอธรรมทั้งหมด
เรื่องญาณหรือความรูซึ่งมีจาํ นวนหนามากที่สุดในคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค แสดงวาทานผู
แตงตองการเนนมากกวาเรือ่ งอื่นๆ ญาณกถาเปนการแสดงความรู ๗๓ อยาง ตั้งแตระดับปุถุชน
ไปจนถึงระดับพระสัมมาสัมพุทธเจา สวนเรื่องอืน่ ๆทีร่ องลงมาเปนธรรมที่เกีย่ วของกับการเจริญ
ธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ไดแก อานาปานกถา ซึ่งวาดวยการเจริญอานาปานสติ วิโมกข∗

ผูวิจัยยึดพระไตรปฎกบาลีฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยตามที่ระบุไวในขอตกลงเบื้องตน

๑๒๔
กถาวาดวยการละธรรมที่ทาํ ใหไดฌาน อินทริยกถา วาดวยอินทรีย ๕ ซึ่งเปนธรรมที่เปนใหญ
ทําใหการเจริญธรรมมั่นคงยิ่งขึ้น ทิฏฐิกถา แจกแจงทิฏฐิหรือความยึดมั่นลักษณะตางๆและการ
ถอนทิฏฐิ สวนเรื่องอืน่ ๆนาจะเปนเรื่องที่มาประกอบใหคัมภีรมีจํานวนหัวขอไดสัดสวนครบ ๓๐
หัวขอธรรม เพราะไมใชประเด็นสําคัญและมีความยาวเพียง ๑-๒ หนา
๔.๒.๒ โครงสรางและแนวทางการอธิบาย
แนวทางการอธิบายธรรมแตละเรื่องแตละมีโครงสรางเดียวกัน ประกอบดวย อุทเทส และ
นิทเทส เชนเดียวกับคัมภีรนทิ เทส
๔.๒.๒.๑. อุทเทส
อุทเทสเปนสวนที่แสดงวาในเรื่องนัน้ ๆ กําลังจะกลาวถึงเรื่องอะไร
คัมภีรปฏิสัมภิทามรรค มี ๖ ลักษณะ ไดแก

อุทเทสที่ยกมาตั้งใน

๑. มาติกา หมายถึง หัวขอธรรมที่เปนแมบทที่ทา นผูแตงนํามาตัง้ ไว เพื่อแสดงประเด็นที่
จะอธิบายและลําดับการอธิบาย หัวขอธรรมที่ยกอุทเทสดวยมาติกาเชน ญาณกถา ซึ่งยกความรู
ตางๆ ๗๓ ประเภท สุญญกถา แสดงความวาง ๒๕ ประเภท
๒. พระสูตร ที่มีเนื้อหาสารธรรมที่ทา นผูแตงตองการอธิบาย พระสูตรที่ยกมาอุทเทสมัก
เปนพระสูตรขนาดสัน้ ในสังยุตตนิกาย หรือ อังคุตตรนิกาย มีขอความขึ้นตนวา เอวมฺเม สุตํ
“อันขาพเจาไดสดับแลวอยางนี”้ ตามดวยนิทานสั้นๆ สารธรรมเนนธรรมที่ไดจําแนกเปนขอๆ แต
ก็มีพระสูตรบางเรื่องที่ไมไดมีเนื้อหาเปนธรรมที่จําแนกเปนขอ เชน ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งทาน
ผูแตงไดยกมาไวเปนอุทเทสในธรรมกถา ๒ เรื่อง ไดแก ปฏิสัมภิทากถา ธรรมจักกกถา
๓. ปญหาสัน้ ๆที่เกี่ยวของกับธรรมนั้นๆ ทานผูแตงยกปญหาตางๆเปนอุทเทสกอนที่จะ
อธิบายเชนเดียวกับมาติกา หรือ พระสูตร คําถามที่ยกมาเปนอุทเทสแสดงประเด็นสําคัญเนน
คําตอบสั้นๆ เชน คืออะไร มีจํานวนเทาไร ดวยอะไร จํานวน ๑-๖ ขอ แลวตามดวยการนําคําถาม
นั้นมาตอบเปนปุจฉาวิสัชชนาสัน้ ๆ คําวิสัชชนาเหลานัน้ เปนสวนที่ทา นผูแตงจะไดนํามาอธิบาย
ตอไป เชนตัวอยางจากในทิฏฐิกถา
กา ทิฏ?, กติ ทิฏฏานานิ?, กติ ทิฏปริยุฏานานิ, กติ ทิฏโย, กติ
ทิฏาภินิเวสา, กตโม ทิฏฏานสมุคฺฆาโต.

๑๒๕
ทิฏฐิคืออะไร?, ที่ตั้งแหงทิฏฐิมีเทาไร?, ความครอบงําของทิฏฐิมีเทาไร?,
ทิฏฐิมีเทาไร?, ความถือมั่นแหงทิฏฐิมีเทาไร?, การถอนที่ตั้งทิฐิเปนอยางไร?.
“กา ทิฏ”ติ อภินิเวสปรามาโส ทิฏ.
ถามวา “ทิฏฐิคืออะไร” ทิฏฐิคือความลูบคลําดวยความยึดมั่น.
“กติ ทิฏฏานานี”ติ อฏ ทิฏฏานานิ
ถามวา “ที่ตั้งแหงทิฏฐิมีเทาไร” ที่ตั้งแหงทิฏฐิมี ๘ อยาง.
“กติ ทิฏปริยุฏานานี”ติ อฏารส ทิฏปริยุฏานานิ.
ถามวา “ความครอบงําของทิฏฐิมีเทาไร” ความครอบงําของทิฏฐิมี ๑๘ อยาง.
“กติ ทิฏโย”ติ โสฬส ทิฏโย.
ถามวา “ทิฏฐิมีเทาไร” ทิฏฐิมี ๑๖ อยาง.
“กติ ทิฏาภินิเวสา”ติ ตึสสตํ ทิฏาภินิเวสา.
ถามวา “ความถือมั่นแหงทิฏฐิมีเทาไร” ความถือมั่นแหงทิฏฐิมี ๑๓๐ อยาง.
“กตโม ทิฏฏฐานสมุคฺคาโต”ติ โสตาปตฺติมคฺโค ทิฏฏานสมุคฺคาโต.๖๓
ถามวา “การถอนที่ตั้งทิฐิเปนอยางไร” การถอนที่ตั้งทิฐิเปนทางที่นําไปสู
ความเปนพระโสดาบัน.

จากตัวอยาง
ทานผูแตงกําหนดประเด็นโดยเริม่ จากปญหาสัน้ ๆแลวจึงตอบคําถาม
ตามลําดับ คําตอบซึ่งยังเปนคําจํากัดความสั้นๆและตัวเลขเปนสวนที่จะอธิบายตอไปในนิทเทส
ในอภิสมยกถา ทานผูแตงเริ่มดวยปญหาเพียง ๑ ขอวา อภิสมโย เกน อภิสเมติ? “ผูที่
ตรัสรู ตรัสรูดวยอะไร” ตามดวยคําตอบทันทีคือ จิตฺเตน อภิสเมติ “ตรัสรูดวยจิต” จากนัน้ มี

๖๓

ขุ.ป. ๓๑/๑๒๒/๑๓๘. อุทเทสสวนนี้ในพระไตรปฎกบาลีฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย(ขุ.ป. ๓๑/
๒๙๔/๑๙๕). และฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ขุ.ป. ๓๑/๑๒๒/๑๓๘)มีขอแตกตาง คําถามวา กา ทิฏ
“ทิฏฐิคืออะไร” ไมมีในฉบับมหามกุฏฯ แตมีคําถามวา กตโม อภินิเวสปรามาโส ทิฏ. “ทิฏฐิคือความลูบคลํา
ดวยความถือผิดเทาไร” เพิ่มเติมในตอนทาย สวนฉบับมหาจุฬาฯมีลักษณะตรงขามกัน ผูวิจัยเห็นวา ฉบับมหา
จุฬาฯนาจะถูกตองกวาเพราะนิทเทสที่ตามมารับกับการตั้งอุทเทสของฉบับมหาจุฬาฯ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของการลําดับการถาม คําถามควรเริ่มจาก กา ทิฏ “ทิฏฐิคืออะไร” และควรจบทายวา “กตโม
ทิฏฏฐานสมุคฺคาโต?” ความถอนแหงที่ตั้งทิฏฐิเปนอยางไร ฉะนั้น ตัวอยางที่ยกมานี้ จึงมาจากพระไตรปฎก
ฉบับมหาจุฬาฯ

๑๒๖
ขอความทีโ่ ตแยงคําตอบ จนกระทั่งหยุดที่ขอความสุดทายซึ่งยุติปญหา และเปนสวนที่ทา นผูแตง
จะไดนํามาอธิบายตอไป
“อภิสมโย”ติ เกน อภิสเมติ? จิตฺเตน อภิสเมติ. หฺจิ จิตฺเตน
อภิสเมติ เตนหิ อฺาณี อภิสเมติ?
น อฺาณี อภิสเมติ
าเณน อภิสเมติ. หฺจิ าเณน อภิสเมติ เตนหิ อจิตฺตโก อภิสเมติ?
..... น ปจฺจุปฺปนฺนโลกิยจิตฺเตนจ าเณน จ อภิสเมติ โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ
ปจฺจุปฺปนฺนจิตฺเตน จ าเณน จ อภิสเมติ ฯ๖๔
คําวา “ความตรัสรู” ถามวา ตรัสรูดวยอะไร?
ยอมตรัสรู
ดวยจิต. ยอมตรัสรูดวยจิตหรือ ถาอยางนั้น บุคคลผูไมมีญาณก็ตรัสรูไดซิ?
บุคคลผูไมมีญาณตรัสรูไมได ยอมตรัสรูไดดวยญาณ. ยอมตรัสรูดวยญาณหรือ
ถาอยางนั้น บุคคลผูไมมีจิตก็ตรัสรูไดซิ? ....ตรัสรูดวยจิตที่เปนปจจุบันและญาณ
ไมได (แต) ตรัสรูไดดวยจิตที่เปนปจจุบันและญาณในขณะโลกุตตรมรรค.

จากตัวอยาง ทานผูแตงพยายามรวบรวมความคิดเกี่ยวกับสภาพธรรมของการตรัสรูที่
อาจมีผูเสนอทัง้ หมด ทั้งในประเด็นเรื่องญาณ จิตชนิดตางๆ จิตในภพภูมิตางๆ แตสุดทายก็
เฉลยวา ผูท ี่ตรัสรูตรัสรูดวยจิตที่เปนปจจุบันและญาณในขณะแหงโลกุตตรมรรค ขอความสุดทาย
เปนสวนที่ทา นผูแตงจะไดขยายความตอไป
๔. ขอความซึง่ ประกอบดวยตัวเลข ในธรรมกถาบางเรื่องยกขอความซึ่งเปนภาษิตของ
ทานผูแตงเอง ประกอบดวยตัวเลขอันเปนจํานวนขององคธรรม ตัวเลขเหลานี้เปนหัวขอที่จะได
ขยายความตอไปวาไดแกอะไรบาง ธรรมกถาที่ยกอุทเทสดวยตัวเลขเชน อานาปานกถา
โสฬสวตฺถุกํ อานาปานสฺสติสมาธึ ภาวยโต สมาธิกานิ เทฺว าณสตานิ
อุปฺปชฺชนฺติ, อฏ ปริปนฺเถ ญาณานิ, อฏ จ อุปกาเร าณานิ, อฏารสอุปกฺกิเลเส
าณานิ, เตรส โวทาเน ญาณานิ, พตฺตึส สโตการีสุ ญาณานิ, จตุวีสติ สมาธิวเสน
าณานิ, อฏ นิพฺพิทานุโลเม าณานิ, อฏ นิพฺพิทาปฏิปฺปสฺสทฺธิาณานิ,
เอกวีสติ วิมุตฺติสุเข าณานิ.๖๕
เมื่อพระโยคาวจรเจริญสมาธิที่ประกอบดวยอานาปานสติอันมีวัตถุ ๑๖
ญาณเกินกวา ๒๐๐ ยอมเกิดขึ้น, ไดแก ญาณในธรรมที่เปนอันตราย ๘, ญาณใน
ธรรมที่เปนอุปการะ ๘, ญาณในอุปกิเลส ๑๘, ญาณในโวทาน ๑๓, ญาณในการทํา

๖๔

ขุ.ป. ๓๑/๖๙๕/๖๐๑.
๖๕
ขุ.ป. ๓๑/๓๖๒/๒๔๔.

๑๒๗
สติ ๓๒, ญาณดวยอํานาจสมาธิ ๒๔, ญาณดวยอํานาจวิปสสนา ๗๒, นิพพิทาญาณ
๘, นิพพิทานุโลมญาณ ๘, นิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ ๘, ญาณในวิมุตติสุข ๒๑.

จากตัวอยาง ทานผูแตงเริม่ ตนดวยขอความ”เมื่อพระโยคาวจรเจริญสมาธิที่ประกอบดวย
อานาปานสติอันมีวัตถุ ๑๖ ญาณเกินกวา ๒๐๐ ยอมเกิดขึ้น” แตขอบเขตยังคงกวางเกินไป จึง
แจกแจงรายละเอียดของ “ญาณเกินกวา ๒๐๐” เปนญาณชนิดตางๆ แตละชนิดยังเปนตัวเลขซึ่ง
จะไดขยายความตอไปในสวนนิทเทส
๕. ภาษิต ที่ไมระบุที่มา ทานผูแตงยกเอาขอความซึง่ เปนภาษิตมาตั้งเปนอุทเทส เชน
ในสมสีสกถา๖๖ ทานผูแตงยกขอความโดยไมอางอิงที่มา
๖. คําสําคัญ ทานผูแตงยกเอาคําสําคัญมาเปนอุทเทสเพื่ออธิบายคําสําคัญนัน้ ตามนัย
ตางๆ เชนการอธิบายธรรมในจริยากถา ทานผูแตงยกคําวา จริยา และอธิบายเปน ๓ นัย แตละ
นัยจําแนกเปน ๘ ลักษณะ๖๗
๔.๒.๒.๒ นิทเทส
หลังจากที่ยกขอความอุทเทส จึงเปนสวนคําอธิบายซึ่งเรียกวา นิทเทส นิทเทส ในคัมภีร
ปฏิสัมภิทามรรคมีโครงสรางและวิธีการดังนี้
๑. ขึน้ ตนดวยคําถามกําหนดประเด็น
คําถามกําหนดประเด็นในคัมภีรปฏิสัมภิทามรรคเริ่มตนโดยใชศัพทใชศัพท กถํ “อยางไร”
เพื่ออธิบายลักษณะสภาวธรรม
๒. ขยายความรับกับคําถามกําหนดประเด็น ทานผูแตงมีวิธีขยายรายละเอียดธรรมดังนี้
๒.๑ อธิบายความแบบเสริมความ เปนการอธิบายโดยประยุกตคําที่ใชเสริม
ความกับโครงสรางเดียวกันในสวนใดสวนหนึง่ หรือตลอดทั้งขอความ
จึงทําใหคําอธิบายขยาย
ตอไปไดเรื่อยๆ คําทีน่ ํามาเสริมความ อาจเปนหัวขอธรรมเชน อริยสัจ อายตนะ ๑๒ ขันธ ๕
หรือ คําที่อยูในกลุมเดียวกัน เชน ทิศ จํานวนนับ∗ หากหัวขอธรรมที่เสริมความเปนเรื่องใหญ
๖๖

ขุ.ป. ๓๑/๗๒๓/๖๒๐.
๖๗
ขุ.ป. ๓๑/๗๑๕/๖๑๕.
∗
คลายกับการใชคําพองความหมายในงานกลุมที่ ๑ ดูเพิ่มเติมที่หนา ๗๙.

๑๒๘
และกินความจํานวนมาก ทานผูแตงจะตั้งเปนหัวขอใหญเรียกวา วาระ เชน ธรรมจักรกถา
ประกอบดวย สัจจวาระ สติปฏฐานวาระ อิทธิปาทวาระ หมายถึงการนําธรรมจักรมาจําแนกโดย
ใชหลักธรรมแตกตางกัน ๓ อยาง คือ อริยสัจ ๔ สติปฏ ฐาน ๔ และอิทธิบาท ๔ ในตัวอยางที่
ยกมานี้เปนการอธิบาย อภิฺเยฺย(ธมฺม)๖๘ ธรรมที่ควรรูย ิ่ง
(๑) จกฺขุ อภิฺเยฺย, โสต อภิฺเยฺย, ฆาน อภิฺเยฺย, ชิวฺหา
อภิฺเยฺยา, กาโย อภิฺเยฺโย, มโน อภิฺเยฺโย.
(๒) รูปา อภิฺเยฺยา, สทฺทา อภิฺเยฺยา, คนฺธา อภิฺเยฺยา,
รสา อภิฺเยฺยา, โผฏพฺพา อภิฺเยฺยา, ธมฺมา อภิฺเยฺยา.
(๓) จกฺขุวิฺาณ อภิฺเยฺย,
โสตวิฺาณ
อภิฺเยฺย,
ฆานวิฺาณ อภิฺเยฺย, ชิวฺหาวิฺาณ อภิฺเยฺย, กายวิฺาณ
อภิฺเยฺย, มโนวิฺาณ อภิฺเยฺย.
(๔) จกฺขุสมฺผสฺโส
อภิฺเยฺโย, โสตสมฺผสฺโส
อภิฺเยฺโย,
ฆานสมฺผสฺโส อภิฺเยฺโย,
ชิวฺหาสมฺผสฺโส อภิฺเยฺโย, กายสมฺผสฺโส
อภิฺเยฺโย, มโนสมฺผสฺโส อภิฺเยฺโย.
(๕) จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา อภิฺเยฺยา, โสตสมฺผสฺสชา เวทนา
อภิฺเยฺยา, ฆานสมฺผสฺสสชา เวทนา อภิฺเยฺยา, ชิวฺหาสมฺผสฺสชา เวทนา
อภิฺเยฺยา, กายสมฺผสฺสชา เวทนา อภิฺเยฺยา, มโนสมฺผสฺสชา เวทนา
อภิฺเยฺยา.
(๑) ตาเปนธรรมที่ควรรูยิ่ง, หูเปนธรรมที่ควรรูยิ่ง, จมูกเปนธรรมที่ควรรู
ยิ่ง, ลิ้นเปนธรรมที่ควรรูยิ่ง, กายเปนธรรมที่ควรรูยิ่ง, ใจเปนธรรมที่ควรรูยิ่ง.
(๒) รูปเปนธรรมที่ควรรูยิ่ง, เสียงเปนธรรมที่ควรรูยิ่ง, กลิ่นเปนธรรมที่
ควรรูยิ่ง, รสเปนธรรมที่ควรรูยิ่ง, สัมผัสเปนธรรมที่ควรรูยิ่ง, ธรรมารมณเปน
ธรรมที่ควรรูยิ่ง.
(๓) การรับรูทางตาเปนธรรมที่ควรรูยิ่ง, การรับรูทางหูเปนธรรมที่ควรรูยิ่ง,
การรับรูทางจมูกเปนธรรมที่ควรรูยิ่ง, การรับรูทางลิ้นเปนธรรมที่ควรรูยิ่ง, การ
รับรูทางกายเปนธรรมที่ควรรูยิ่ง, การรับรูทางใจเปนธรรมที่ควรรูยิ่ง.
(๔) การกระทบทางตาเปนธรรมที่ควรรูยิ่ง, การกระทบทางหูเปนธรรมที่
ควรรูยิ่ง, การกระทบทางจมูกเปนธรรมที่ควรรูยิ่ง, การกระทบทางลิ้นเปนธรรมที่
ควรรูยิ่ง, การกระทบทางกายเปนธรรมที่ควรรูยิ่ง, การกระทบทางใจเปนธรรมที่
ควรรูยิ่ง.

๖๘

ขุ.ป. ๓๑/๔/๗.

๑๒๙
(๕) เวทนาที่เกิดจากการกระทบทางตาเปนธรรมที่ควรรูยิ่ง, เวทนาที่เกิด
จากการกระทบทางหูเปนธรรมที่ควรรูยิ่ง, เวทนาที่เกิดจากการกระทบทางจมูกเปน
ธรรมที่ควรรูยิ่ง, เวทนาที่เกิดจากการกระทบทางลิ้นเปนธรรมที่ควรรูยิ่ง, เวทนาที่
เกิดจากการกระทบทางกายเปนธรรมที่ควรรูยิ่ง, เวทนาที่เกิดจากการกระทบทางใจ
เปนธรรมที่ควรรูยิ่ง.

ตัวอยางขางตนเปนการแสดงลักษณะสภาพธรรมที่เปน ธรรมที่ควรรูยงิ่
ธรรมทีน่ ํามา
อธิบายเกี่ยวของกับอายตนะภายใน - ภายนอกซึ่งมีการลําดับจาก ตาหูจมูกลิ้นกายใจ - รูปเสียง
กลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ
คําอธิบายเริ่มตนจากการเสริมความดวยธรรมที่เปน (๑)อายตนะ
ภายนอก (๒)อายตนะภายใน เปนธรรมทีค่ วรรูยิ่ง จากนัน้ ทานผูแ ตงจําแนกตอไปอีก โดยใช
อายตนะภายใน – ภายนอก ทําใหคาํ อธิบาย “ธรรมที่ควรรูยิ่ง” ดําเนินตอไปไดเรื่อยๆ (๓) การรับรู
ทางอายตนะภายใน (๔) การกระทบอายตนะภายใน (๕) เวทนาที่เกิดจากการกระทบอายตนะ
ภายใน
ตัวอยางจาก มหากรุณาญาณนิทเทส๖๙ มหากรุณาญาณเปนญาณหนึ่งใน ๗๖ ญาณที่
อธิบายใน ญาณกถา ใชวธิ กี ารเสริมความในการอธิบายลักษณะของมหากรุณาญาณ
คําถามนํา : ญาณในมหากรุณาสมาบัตขิ องพระตถาคตเปนอยางไร?
พหุเกหิ อากาเรหิ ปสฺสนฺตานํ พุทฺธานํ ภควนฺตานํ สตฺเตสุ มหากรุณา โอกฺกมติ,
พระผูมีพระภาคทั้งหลายตรัสรูแลว ทรงพิจารณาเห็นดวยอาการเปนอันมาก,
อาทิตฺโต โลกสนฺนิวาโสติ ปสฺสนฺตานํ พุทฺธานํ ภควนฺตานํ สตฺเตสุ มหากรุณา โอกฺกมติ,
ทรงพิจารณาเห็นวา“โลกสันนิวาสอันไฟลุกโชนแลว”จึงทรงแผพระมหากรุณาไปในหมูสัตว,
อุยฺยุตฺโต โลกสนฺนิวาโสติ ปสฺสนฺตานํ พุทฺธานํ ภควนฺตานํ สตฺเตสุ มหากรุณา โอกฺกมติ,
ทรงพิจารณาเห็นวา “โลกสันนิวาสยกพลแลว” จึงทรงแผพระมหากรุณาไปในหมูสัตว,
ปยาโต โลกสนฺนิวาโสติ ปสฺสนฺตานํ พุทฺธานํ ภควนฺตานํ สตฺเตสุ มหากรุณา โอกฺกมติ,
ทรงพิจารณาเห็นวา “โลกสันนิวาสเคลื่อนพลแลว” จึงทรงแผพระมหากรุณาไปในหมูสัตว,
กุมฺมคฺคํ ปฏิปนฺโน โลกสนฺนวิ าโสติ ปสฺสนฺตานํ พุทฺธานํ ภควนฺตานํ สตฺเตสุ มหากรุณา โอกฺกมติ,
ทรงพิจารณาเห็นวา “โลกสันนิวาสเดินทางผิดแลว” จึงทรงแผพระมหากรุณาไปในหมูสัตว,

.....

๖๙

ขุ.ป. ๓๑/๒๘๕/๑๘๔.

๑๓๐
ทานผูแตงอธิบายเหตุทที่ ําใหทรงมีพระมหากรุณา คือเพราะทรงพิจารณาเห็นความจริง
ในโลก ทานผูแตงอธิบายโดยเริ่มจากเกริ่นนํากอนแลวจึงแจกแจงพระดําริเปนแบบแผนเดียวกัน
ทั้งหมด โดยเปลี่ยนขอความซึ่งเปนพุทธดําริเทานัน้ ในตัวอยางนี้ พุทธดําริเปนสวนที่เสริมความ
ผลจากการอธิบายดวยวิธีเสริมความทําใหเนื้อหาของธรรมที่อธิบายละเอียดลึกซึ้งทุก
แงมุมแสดงถึงสภาพธรรมหรือแนวทางการปฏิบัติธรรมอยางละเอียดทุกระดับขั้นตอน ตัวอยาง
ขางตน ทานผูแตงอธิบายสภาพธรรมที่ควรรูยิ่งสัมพันธกับอายตนะภายใน-ภายนอกซึ่งมีหลาย
แงมุม ตั้งแตอายตนะทั้งภายในและภายนอก เวทนาที่เกิดจากอายตนะ การรับรู การกระทบ
เวทนาที่เกิดจากการกระทบ การจํา การแสวงหา การยกขึ้นสูอารมณ การใครครวญ จะเห็นไดวา
มีธรรมจํานวนมากที่ควรรูยิ่ง ทานผูแตงพยายามอธิบายใหสัมพันธกับการปฏิบัติซึ่งผูปฏิบัติควร
จะตองตระหนักรูธรรมเหลานี้ สวนตัวอยางที่สอง ทานผูแตงพยายามแจกแจงโทษของโลกใน
ลักษณะตางๆซึ่งเปนสิ่งที่พระพุทธเจาทรงตรัสรู จากตัวอยางทั้ง ๒ จะเห็นไดวา การอธิบาย
แบบเสริมความเปนวิธีที่เอื้อใหคําอธิบายขยายยาวไดเรื่อยๆ
๒.๒ วิเคราะหศพั ท ทานผูแตงวิเคราะหศพั ทเพื่อเนนที่ความหมาย (Pseudoetymological Analysis) คือตองการอธิบายลักษณะสภาพธรรม มากกวาเปนการวิเคราะหศพั ท
จากรากศัพทจริงๆ ตัวอยางเชน การวิเคราะหคําวา โคตรภู “การครอบงํา”
(๑) อุปฺปาท อภิภุยฺยตีติ โคตฺรภู, ปวตฺต อภิภุยฺยตีติ โคตฺรภู, นิมิตฺต
อภิภุยฺยตีติ โคตฺรภู, .... พหิทฺธาสงฺขารนิมิตฺตํ อภิภุยฺยตีติ โคตฺรภู.
(๒) อนุปฺปาท ปกฺขนฺทตีติ โคตฺรภู, อปฺปวตฺต ปกฺขนฺทตีติ โคตฺรภู,
อนิมิตฺตํ ปกฺขนฺทตีติ โคตฺรภู... นิโรธํ นิพฺพาน ปกฺขนฺทตีติ โคตฺรภู.
ชื่อวาโคตรภู เพราะครอบงําความเกิดขึ้น, ชื่อวาโคตรภู เพราะครอบงํา
ความเปนไป, ชื่อวาโคตรภู เพราะครอบงํานิมิต, ..... ชื่อวาโคตรภู เพราะครอบงํา
นิพพานคือความดับ.
ชื่อวาโคตรภู เพราะ แลนไปสูความไมเกิดขึ้น, ชื่อวาโคตรภู เพราะ แลนไปสู
ความไมเปนไป, ชื่อวาโคตรภู เพราะ แลนไปสูความไมมีนิมิต, …. ชื่อวาโคตรภู เพราะ
แลนไปสูความไมนิพพานคือความดับ.

จะเห็นไดวา การวิเคราะหศัพทขางตนไมใชวิเคราะหเพื่อใหความหมายจากรากศัพทจริงๆ
แตเปนการแสดงสภาวะหลากหลายลักษณะ คําทีใ่ ชในการวิเคราะหเปนคําที่อยูในชุดเดียวกัน
เริ่มจาก อุปฺปาทํ ปวตฺตึ นิมิตฺตํ จนถึง นิโรธํ นิพพฺ านํ นํามาแสดงในรูปแบบตางกัน เชน ใน
ตัวอยาง(๑)ใชกริยา อภิภุยฺยติ สวน(๒)ใชกริยา ปกฺขนฺทติ ในการวิเคราะห ทานผูแ ตงวิเคราะห

๑๓๑
ศัพทดวยคําทีอ่ ยูในชุดเดียวกันทําใหคําอธิบายแตละชวงคลายกัน และสามารถวิเคราะหศัพททมี่ ี
โครงสรางและความหมายคลายคลึงกันเชนนี้ตอไปได
ทําใหศพั ทหนึง่ ๆสามารถวิเคราะหได
หลายนัย
ในแตละกถา ยังมีการขยายความตอไปอีก โดยตั้งคําถามกําหนดประเด็นใหม เชน ใชคํา
บอกการถาม กติ “เทาไร” กตม “ไดแกอะไร” “คืออะไร” จนกระทั่งการอธิบายธรรมเรื่องนัน้
สมบูรณ ในระหวางการอธิบาย ทานผูแตงอาจยกพุทธวจนะ หรือภาษิต แลวนํามาอธิบายทีละคํา
เชนในตอนทายของอานาปานสติกถา ทานผูแตงตองการอธิบายผลของการเจริญอานาปานาสติ
จึงไดยกคาถาพุทธพจนที่แสดงผลของการเจริญอานาปานสติ ๒ คาถา๗๐ แลวยกเอาคําในคาถา
มาอธิบายอยางละเอียดตามลําดับ
๒.๓ อธิบายแตละบทในพุทธวจนะที่ยกมาตามลําดับ
การอธิบายวิธนี ี้เปนการยกเอาบทในพุทธวจนะมาอธิบายทีละคําอยางละเอียด มักใชกับ
การอธิบายภาษิตที่มีขนาดไมยาวมาก เชนการอธิบายในสมสีสกถา
อุทเทส: สพฺพธมฺมานํ สมฺมาสมุจฺเฉเท นิโรเธ จ อนุปฏนตา ปฺา สมสีสฏเ าณํ.
ปญญาในความไมปรากฏแหงธรรมทั้งปวงเพราะตัดขาดโดยชอบและดับไปชื่อวาสมสีสัฏฐญาณ

นิทเทส: “สพฺพธมฺมานนฺ”ติ..... “สมฺมาสมุจฺเฉเท”ติ..... “นิโรเธ”ติ..... “อนุปฏนตา”ติ.....
“สมนฺ”ติ..... “สีสนฺ”ติ.....
คําวา “ธรรมทั้งปวง” อธิบายวา.... คําวา “ดับไป” อธิบายวา.... คําวา “ไมปรากฏ”
อธิบายวา...... คําวา “สงบ” อธิบายวา...... คําวา “เปนประธาน” อธิบายวา.....

การอธิบายวิธนี ี้ก็คือการอธิบายแบบทีละบทในคัมภีรนทิ เทสนัน่ เอง
จะเห็นไดวา โครงสรางและวิธีการอธิบายในคัมภีรปฏิสัมภิทามรรคเปนระบบ มุง อธิบาย
ธรรมในประเด็นใดประเด็นหนึ่งซึง่ จัดหัวขอเรื่องเปนสัดสวน ในแตละหัวขอ ยกเอาพุทธวจนะหรือ
ภาษิตที่เกีย่ วของกับธรรมเรือ่ งนัน้ ๆมาอธิบายเพิ่มเติมทัง้ ในแงของความหมาย
องคประกอบ
ลักษณะ คุณประโยชน สวนการยกพุทธวจนะประกอบ หรือภาษิตที่เกีย่ วของประกอบการอธิบาย
ก็มีอยูบางแตไมเดนเหมือนคัมภีรนิทเทส

๗๐

ขุ.ป. ๓๑/๓๘๓/๒๕๗.

๑๓๒
วิธีการเสริมความ หรือ วิเคราะหศัพทซึ่งเอื้อตอการขยายความใหยาวเปนวิธีที่เหมาะสม
กับเนื้อหาของคัมภีรปฏิสัมภิทามรรคซึ่งมุงแสดงลักษณะการปฏิบัติธรรมหรือกลไกของธรรมที่
ตองการแสดงอยางละเอียด โดยการพรรณนาขั้นตอนธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวโดยคราว
อยางละเอียดทุกแงมุม หรือทุกขณะ ทั้งในแงลักษณะ ที่ตั้งของธรรม เหตุที่ทําใหเกิดธรรม รวมไป
จนถึงขั้นตอนการเจริญหรือถอนธรรมเหลานั้น ดวยเหตุนี้ คัมภีรนี้จึงเปนคูมือผูปฏิบัติกัมมัฏฐาน๗๑
หรือ เปนตนแบบของคัมภีรดานนี้ในสมัยตอมาเชน คัมภีรวิมุตติมรรคของพระอุปติสสะ คัมภีร
วิสุทธิมรรคของพระพุทธโฆสะ๗๒ โดยเฉพาะโครงสรางของคัมภีร ซึ่งยกพุทธภาษิตในพระไตรปฎก
มาขยายความใหพิสดาร
๔.๓ ลักษณะรวมของคัมภีรนิทเทสและปฏิสัมภิทามรรค
แมวาคัมภีรทงั้ ๒ คัมภีรมีเนื้อหา โครงสราง วิธีการอธิบายของทัง้ สองคัมภีรแตกตางกัน
แตก็มีลักษณะที่คลายคลึงกันซึง่ ทําใหเชือ่ วาเปนผลงานของผูแตงคนเดียวกัน ความคลายคลึง
ของทั้ง ๒ คัมภีรมีดังนี้
๑. ทุกๆสวนมีโครงสรางที่เปนแบบแผนชัดเจน แบงเปน ๒ สวน คือ อุทเทส และนิทเทส
กอนจะเริ่มคําอธิบายใหมมกี ารใชคําถามกําหนดประเด็นกอนที่จะแสดงรายละเอียด
๒. วิธกี ารนําเสนองานเอื้อตอการอธิบายโดยพิสดาร แมวาอุทเทสทีอ่ ธิบายใน ๒ คัมภีร
จะมีทมี่ าและแนวทางการอธิบายตางกัน แตวิธีวิเคราะหศัพทและเสริมความในคัมภีรทั้งสองเอื้อให
คําอธิบายมีมากกวา ๑ นัย และสามารถอธิบายตอไปไดเรื่อยๆ
๓. มีเนื้อหาเกีย่ วกับความรูท างวิชาการพระพุทธศาสนา ทัง้ ศีล สมาธิ ปญญา ทั้งปริยัติ
และปฏิบัติ มีการอธิบายโดยนําธรรมหมวดหนึง่ มาอธิบายสัมพันธกับอีกหมวดหนึ่ง แสดงใหเห็นวา
ผูที่เรียบเรียงคัมภีรทั้ง ๒ ไดจะตองมีความรูค วามเชีย่ วชาญในวิชาการพระพุทธศาสนาอยางมาก
๔. มีการอางอิงพุทธวจนะ เพื่อประกอบหรือเทียบเคียงความถูกตองของคําอธิบาย
๕. โครงสรางคัมภีรนิทเทส ใกลเคียงกับโครงสรางของคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค แมวา
แนวทางการอธิบายของทัง้ สองแตกตางกันซึ่งเปนไปตามจุดประสงคและเนื้อหาของแตละคัมภีร

๗๑
๗๒

พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลมที่ ๓๑, หนา [๙].
Oskar Von Hinüber, A Handbook of Pali Literature (Berlin: De Gruyter, 1996), p.60.

๑๓๓
แตคัมภีรทั้งสองมีโครงสรางการอธิบายคลายกัน โดยเฉพาะการอธิบายแบบทีละบท ซึ่งสามารถ
แสดงเปนแผนภูมิดังที่แสดงในรูปที่ ๑๑ ดังนี้ (ตัวอยางจาก ขุ.ม. ๒๙/๑/๑)

รูปที่ ๑๑ แผนภูมิแสดงโครงสรางการอธิบายคําในคัมภีรนิทเทส
ในขณะทีว่ ิธีการอธิบายในปฏิสัมภิทามรรค
โครงสรางเดียวกัน ดังที่แสดงไวในรูปที่ ๑๒

แมวา จะมีรายละเอียดซับซอนมาก

รูปที่ ๑๒ โครงสรางการอธิบายคํา อภิฺเยฺย ในคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค

แตก็

๑๓๔
เมื่อเปรียบเทียบโครงสรางทั้ง ๒ รูป จะเห็นไดวา ทัง้ ๒ คัมภีรมีโครงสรางเหมือนกัน คือ
เปนการจัดกลุม อธิบายทีละสวน คัมภีรนิทเทสเปนการอธิบายทีละบท สวนคัมภีรปฏิสัมภิทามรรคอธิบายเปนกลุมหรือวาระตามลําดับ
๖. คําพองความหมายที่มกี ารลําดับตามน้ําหนัก ตัวเลข หรือ หมวดธรรมที่มกี ารลําดับ
ตามภูมิ มีบทบาทสําคัญในการขยายขอความที่อธิบายใหเปนระเบียบและมีขนาดยาว จากรูป
ที่ ๑๒ หมวดธรรมที่นาํ มาขยายความเกี่ยวของกับอายตนะภายในและอายตนะภายนอก จึงทําให
การขยายความทุกตอนมีแขนงเทากันทัง้ หมด มีการลําดับเปนระเบียบเริ่มจาก ตาหรือรูป กอนจะ
จบลงที่ใจหรือธรรมารมณ
จากการศึกษาในบทนี้ จะเห็นไดวา ลักษณะรวมที่ปรากฏในทัง้ ๒ คัมภีรนี้สวนใหญอยูที่
โครงสรางวิเคราะห
และแนวทางอธิบายซึง่ ใชธรรมมาอธิบายสัมพันธกับธรรมที่กาํ ลังอธิบาย
การใชคําพองความหมายหรือคําที่อยูในกลุมหรือชุดเดียวกันมาประกอบการอธิบาย
ทําให
คําอธิบายมีลกั ษณะแจกแจงอยางละเอียด
ในขณะเดียวกันก็ยกพุทธวจนะอื่นยกมาอางอิง
คําอธิบายของทานได แสดงถึงความเชีย่ วชาญในการศึกษาพระพุทธศาสนา แตเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคในการอธิบายของแตละคัมภีรที่แตกตางกัน มีผลทําใหวิธกี ารอธิบายของคัมภีรทั้ง
สองแตกตางกัน คัมภีรปฏิสัมภิทามรรคเนนความเขาใจ และสะทอนลักษณะและกลไกของการ
ปฏิบัติธรรมในแงตางๆ จึงเนนการแตกประเด็นธรรมดวยการวิเคราะห ในขณะทีค่ ัมภีรนิทเทสมุง
อธิบายเพื่อความเขาใจความหมายพุทธวจนะแตละบท
จึงเนนการใหความหมายดวยคําพอง
ความหมาย หรืออธิบายความใหตรงตามทีท่ านผูแตงตองการ
หลังจากที่ไดศึกษาผลงานทัง้ ๒ กลุมแลว บทตอไปจะไดเปรียบเทียบแนวทางของผลงาน
ของทั้ง ๒ กลุมเพื่อแสดงใหเห็นวา งานทัง้ ๒ กลุมมีลักษณะทางภาษาและวิธกี ารเหมือนหรือ
คลายคลึงกันหรือไม แสดงคุณลักษณะทางปญญาอยางไร และงานนิพนธทงั้ ๒ กลุมนี้ ทําให
พระอรรถกถาจารยยกยองพระสารีบุตรในดานใดบาง

บทที่ ๕
ลักษณะงานนิพนธ ปญญาและคุณลักษณะของพระสารีบุตรจากงานนิพนธ
ในบทนี้จะไดเปรียบเทียบเนือ้ หา โครงสราง และภาษาของงานทั้ง ๒ กลุม เพื่ออภิปราย
เรื่องงานนิพนธของพระสารีบุตรใน ๓ ประเด็น ไดแก ความสัมพันธของงานกลุมที่ ๑ และกลุมที่ ๒
ความสามารถดานปญญาของพระสารีบุตรในงานนิพนธ
และคุณลักษณะของพระสารีบุตรใน
อรรถกถา
๕.๑ ลักษณะของงานนิพนธทั้ง ๒ กลุม
การศึกษาเปรียบเทียบงานนิพนธทั้ง ๒ กลุมในทีน่ ี้เปนการสรุปจากผลการศึกษาในบทที่
๓ และ ๔ งานนิพนธทงั้ ๒ กลุมมีทงั้ สวนที่เหมือนและแตกตางดังนี้
๕.๑.๑ ประเภทและเนื้อหาของงานนิพนธ
งานกลุมที่ ๑ มีหลากหลายประเภท ไดแก งานแสดงธรรม อธิบายธรรม ตอบปญหา
ธรรม สนทนาธรรม และสีหนาทอันเปนเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาล ทุกประเภทมี
สารธรรมหรือเนื้อหาที่ตอ งการนําเสนอ เชน ประเด็นธรรมที่แสดง เนือ้ หาที่อธิบาย เนื้อความของ
การประกาศสีหนาท ตามสถานการณที่แตกตางกัน เนื้อหาของงานมีหลากหลายตั้งแตการแสดง
ธรรมเกี่ยวกับมัชเฌนธรรมเทศนา(หลักความจริง) และมัชฌิมาปฏิปทา(ทางปฏิบัติทางสายกลาง)
การจัดหมวดหมูธรรม และสีหนาท เนือ้ หาเกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทาสวนใหญเปนงานแสดงธรรม
โดยเฉพาะเรื่องปญญาเปนธรรมที่พระสารีบุตรเนนเปนพิเศษ
สวนมัชเฌนธรรมเทศนามักเปน
งานประเภทสนทนาตอบปญหา หัวขอธรรมที่มีมากทีส่ ุดคือความเปนไปเกี่ยวกับชีวิต
งานกลุมที่ ๒ มีประเภทเดียว คือ อธิบายธรรม คัมภีรนิทเทสมีเนื้อหาอธิบายบทในคาถา
พุทธภาษิตอยางละเอียด สวนคัมภีรปฏิสัมภิทามรรคอธิบายสภาพธรรมซึ่งจําแนกเปนหัวขอเรือ่ ง
ตางๆ ๓๐ เรื่อง แตละเรื่องอธิบายคําสอนซึ่งยกมาจากพระสูตร ภาษิตขนาดสัน้ หรือ ปุจฉา
วิสัชชนา
เมื่อเปรียบเทียบประเภทและเนื้อหาของงานทั้งสองกลุม จะเห็นไดวา ประเภทของงาน
ทั้งสองกลุมไมเหมือนกันทีเดียว
งานกลุมที่ ๑ เปนคําสอนซึ่งมีลักษณะหลากหลายตาม
สถานการณทกี่ ลาวไวในนิทาน เชน แสดงธรรม หรือบรรยายธรรม สนทนาธรรม ในขณะทีง่ าน
กลุมที่ ๒ เปนงานทีม่ ุงอธิบายคําหรือความของพระสูตรอยางละเอียด

๑๓๖
งานกลุมที่ ๒ มีลักษณะเปนระบบ คลายงานตําราหรืองานวิชาการมาก คัมภีรนิทเทส
เป น คั ม ภี ร ที่ อ ธิ บ ายคาถาในสุ ต ตนิ บ าตซึ่ ง เก า แก ตั้ ง แต เ มื่ อ พระพุ ท ธเจ า ยั ง ทรงมี พ ระชนม ชี พ
ในครั้งพุทธกาลพระเถระหลายทานไดอธิบายคาถาบางบทในโอกาสตางๆหลายครั้ง ซึ่งแสดงให
เห็นแลววาความหมายของคาถาบางสวนยังไมแจมแจงนัก คัมภีรนิทเทสซึ่งอธิบายคาถาเหลานี้
ทั้งหมดอาจจะเกิดขึ้นเพื่อรองรับความจําเปนนี้ คัมภีรปฏิสัมภิทามรรคเปนงานอรรถาธิบาย
เชนเดียวกันแตเนนที่การแสดงสภาวธรรม อุทเทสที่คัมภีรปฏิสัมภิทามรรคยกมาอธิบายในแตละ
กถาเปนขอความที่ยังมีความหมายไมชัดเจน จําเปนตองขยายความ เชน ขอความที่ประกอบดวย
ตัวเลข มาติกา คัมภีรทั้งสองมุงอธิบายคาถา และคําสอนนั้นดวยวิธีการอยางเดียวกันสม่ําเสมอ
ตลอดทั้งเรื่อง มีความยาวกวาพระสูตรกลุมอธิบายอยางเห็นไดชัด
นอกจากนี้ เนื้อหาและจุ ดประสงคของการนํา เสนองานนิพ นธทั้ง ๒ กลุ ม แตกตา งกัน
งานกลุมแรกเนนการแสดงมัชฌิมาปฏิปทา หรือ ไตรสิกขา และเนนบุพภาคแหงการศึกษาซึ่งเปน
พื้นฐานของมัชฌิมาปฏิปทา ในขณะที่งานกลุมที่ ๒ เนนการแจกแจงสภาพธรรมแตละประเภท
เนื้อหาของธรรมสวนใหญเปนมัชเฌนธรรมเทศนา คือ สภาพธรรมที่เปนความจริงในธรรมชาติ
จากการศึกษาในบทที่ ๓ แมวางานกลุมที่ ๑ จะมีเนื้อหาทั้ง ๒ ประเภท แตเนื้อหาก็สัมพันธกับ
วิธีการนําเสนอดวยซึ่งแสดงใหเห็นทัศนคติของพระสารีบุตรที่มีตอธรรมทั้ง ๒ กลุม พระสารีบุตร
มักจะแสดงธรรมโดยเนนเนื้อหาที่มัชฌิมาปฏิปทาโดยเฉพาะเรื่องปญญา ในขณะที่มัชเฌนธรรมเทศนาจะกลาวถึงตอเมื่อมีผูถามปญหาหรือสนทนากับพระสารีบุตร ผูวิจัยเห็นวาทั้งนี้เปน
เพราะมัชเฌนธรรมเทศนาเปนหลักความจริงที่มีมากมายและกวางขวางมาก การอธิบายแจกแจง
หัวขอธรรมเหลานี้ทั้งหมดโดยไรจุดมุงหมายไมเกิดผลแกผูฟงโดยตรง พระสารีบุตรจึงแสดงมัชเฌนธรรมเทศนาเมื่อมีผูถามหรือสนใจธรรมนั้นโดยเฉพาะ เชน ครั้งหนึ่ง พระอนุรุทธถามพระสารีบุตร
ถึงเหตุที่ทําใหพระอนุรุทธยังไมบรรลุอรหัตผลทั้งๆ ที่พระอนุรุทธก็ไดทิพพจักษุแลว พระสารีบุตร
อธิบายวาเปนเพราะพระอนุรุทธยังมีกิเลสคือ มานะ อุทธัจจะ กุกกุจจะ วิธีที่จะบรรลุอรหัตผลคือ
ละกิเลสเหลานี้ พระอนุรุทธนําคําแนะนําของพระสารีบุตรไปปฏิบัติและบรรลุอรหัตผลไดใน
ที่สุด๑ จึงกลาวไดวา พระสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมัชเฌนธรรมเทศนาสวนใหญจึงเปนการสนทนา
ใหผูถามแสดงขอสงสัยใหอธิบายได
อยางไรก็ตาม แมวา เนื้อหาของงานทัง้ ๒ กลุมจะไมเหมือนกันทีเดียว แตก็ไมมีหลักฐาน
เพียงพอที่จะกลาววางานกลุม ที่ ๒ ไมใชงานนิพนธของพระสารีบุตรดังที่นกั วิชาการรุนกอนเคย
กลาวไว
เนื่องจากวัตถุประสงคของการเรียบเรียงงานกลุมที่ ๒ เปนการอธิบายขยายความ
๑
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๑๓๗
พุทธวจนะ คาถาพุทธภาษิตและหัวขอธรรมตางๆทีเ่ ลือกมาอธิบายอยางกวางขวางลวนแตเปน
คําสอนหรือขอธรรมที่สําคัญ
จึงเปนไปวาพระสารีบุตรตองการอธิบายขยายความขอความ
เหลานั้นใหไดใจความสมบูรณที่สุด ตามที่พระอรรถกถาจารยไดกลาวไว
๕.๑.๒ โครงสรางของงานนิพนธ
งานกลุมที่ ๑ มีโครงสราง ๒ สวน คือ สวนกําหนดประเด็น และ สวนเนื้อหา ในสวน
เนื้อหา มีการจัดกลุมเนื้อหาเปนสวนๆ แตละสวนมีทงั้ ที่เปนอิสระและสัมพันธกนั ลําดับตามที่
ระบุไวในสวนกําหนดประเด็น หรือ ตามภูมิ หรือ ตามจํานวนนับ การขึ้นประเด็นใหมแตละครั้ง
ใชโครงสรางคําถามกําหนดประเด็น ๓ คํา คือ กตม “คืออะไร” “ไดแกอะไร” กถํ “อยางไร” และ
กิตฺตาวตา “มีลักษณะอยางไรบาง” นอกจากนี้ โครงสรางของงานในภาพรวมคลายแผนภูมิตน ไม
แตละสาขาแตกเปนแขนง แตละแขนงเทากัน
งานกลุมที่ ๒ มีโครงสราง ๒ สวนเชนเดียวกัน คือ อุทเทส เปนสวนทีย่ กพุทธวจนะหรือ
ประเด็นปญหาที่จะอธิบาย และ นิทเทส เปนคําอธิบาย
การขึ้นประเด็นใชคําถามกําหนด
ประเด็น ๓ คํา ไดแก กถํ “อยางไร” กติ “เทาไร” และ กตม “คืออะไร” “ไดแกอะไร” โครงสราง
ของงานในภาพรวมแตกเปนประเด็นยอยตามลักษณะของงานในกลุมอรรถกถา๒ และมีรูปลักษณ
คลายแผนภูมติ นไมเชนกัน
โครงสรางและแนวทางของงานนิพนธทั้ง ๒ กลุมมีลกั ษณะใกลเคียงกันมาก ขอสังเกต
เกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ งานกลุมที่ ๑ ซึ่งเปนงานเกาแกมลี ักษณะของการอธิบายแบบแตกประเด็น
ยอยอันเปนลักษณะของอรรถกถา ตามปกติ การอธิบายพุทธภาษิตสั้นๆ หรือ คาถาอยางทีพ่ ระ
เชน การอธิบายความติดดวยการแสดง
มหากัจจานะอธิบายเปนการชี้ใหเห็นธรรมที่เกิดขึน้
อุปาทานที่เกิดขึ้นจากอายตนะภายในกระทบกับอายตนะภายนอกทัง้ ๖ ทาง แตวิธีการในงาน
ของพระสารีบตุ รซึ่งแสดงถึงการแตกประเด็นใหญจนถึงประเด็นยอย เนนการวิเคราะห จําแนก
ประเภท หรือใหคําพองความหมาย แสดงใหเห็นวา พระสารีบุตรอาจใชแนวทางการวิเคราะห
มาประยุกตใชในการแสดงธรรมหรืออธิบายธรรม
สวนงานกลุมที่ ๒ แมจะเปนงานอธิบายมี
ลักษณะทัว่ ไปเปนเชนนัน้ อยูแ ลว แตโครงสราง ๒ สวน คือ สวนกําหนดประเด็น(อุทเทส) และ
สวนเนื้อหา(นิทเทส) และการยกอุทเทสขึ้นแสดงกอนอธิบายไมปรากฏในงานกลุม อรรถกถาอืน่ ๆ
จึงกลาวไดวา งานกลุมที่ ๒ เปนงานอธิบายความที่มีลกั ษณะคลายงานกลุมที่ ๑ อยางชัดเจน

๒
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๑๓๘
๕.๑.๓ วิธกี ารนําเสนอในงานนิพนธ
งานกลุมที่ ๑ มีแนวทางแสดงหรืออธิบายธรรมดวยการจําแนกประเภทหรือแตกประเด็น
เนนการแสดงลักษณะหรือสภาพธรรมดวยองคธรรมหรือกลุมคําพองความหมายหรือกลุมคําที่มี
ลักษณะรวมทางความหมายซึ่งลําดับน้ําหนัก เอื้อใหคําอธิบายยาว บางแหงมีการวิเคราะหศพั ท
จากธาตุ นอกจากนี้ มีการแสดงธรรมทั้งดานลบและดานบวกขนานกัน ใชอุปมาประกอบเพื่อ
เสริมคําอธิบายใหชัดเจนขึ้น ใชคําพองความหมายพรรณนากิริยาอาการและสภาพตางๆ และ
อางอิงพุทธวจนะเพื่ออธิบายธรรมนั้นใหชัดเจนขึ้น
งานกลุมที่ ๒ มีการอธิบายธรรมเดนๆ ๒ วิธี คือ การวิเคราะหสทั ทนยะเทียม คือ การ
วิเคราะหศัพทโดยเนนที่ความหมายที่ตองการแสดง และการอธิบายแบบเสริมความ ทั้ง ๒ วิธีใช
กลุมธรรมหรือกลุมคําพองความหมายหรือกลุมคําทีม่ ีลกั ษณะรวมทางความหมาย
ซึ่งลําดับ
น้ําหนัก มาชวยอธิบายเชนเดียวกัน ทําใหคําอธิบายยาว
นอกจากนี้ยังมีวธิ นี ิยามศัพทหลาย
ลักษณะ ไดแก การแสดงลักษณะดวยคําพองความหมายที่ลําดับน้าํ หนัก การจําแนกประเภท
การแสดงคําทีเ่ ปนสมาชิก(Subset) และยกพุทธวจนะประกอบคําอธิบาย
จะเห็นไดวา ภาษาในงานกลุมที่ ๑ และ ๒ มีทั้งสวนที่เหมือนและตาง สวนทีเ่ หมือนกัน
คือ การใชคําพองหรือคําทีม่ ีลักษณะรวมทางความหมายหรือองคธรรมมาวิเคราะหในแตละกลุม
หรือวาระ เพื่อแสดงสภาพธรรม ทําใหคาํ อธิบายแตละชุดมีลักษณะคลายกัน ดังรูปที่ ๑๓

รูปที่ ๑๓ เปรียบเทียบวิธกี ารอธิบายธรรมในสัมมาทิฏฐิสูตร และ ปฏิสัมภิทามรรค

๑๓๙
วิธีการวิเคราะหในงานทัง้ ๒ ชิ้นมีหลักการเดียวกัน คือ การใชธรรมกลุมใดกลุมหนึง่
วิเคราะหเวียนธรรมแตละกลุมหรือวาระ รูปการอธิบายในสัมมาทิฏฐิสูตรแสดงการใชอริยสัจ ๔
วิเคราะหอาหาร ทุกข ชรามรณะ และชาติ สวนการอธิบายในปฏิสัมภิทามรรคใชอายตนะภายใน
และอายตนะภายนอกแจกแจงสภาพธรรม วิธีการวิเคราะหทําใหแตละกลุมหรือวาระขยายตอไป
ได แทนที่สภาพธรรม “อภิฺเยฺย” จะมีเพียง ๒ กลุม การวิเคราะหชว ยใหแสดงไดตอไปโดยใช
อายตนะภายในและอายตนะภายนอกมาหมุนกับวิญญาณ ผัสสะ และเวทนา ทําใหเกิดสภาพ
ธรรมนั้นแตกตางกันตามอายตนะภายในหรือภายนอกทีน่ ํามาวิเคราะห
หลักการวิเคราะหดงั กลาวสามารถอธิบายดวยโครงสรางดังที่แสดงในรูปที่ ๑๔

รูปที่ ๑๔ โครงสรางการวิเคราะหโดยใชธรรมหมุนธรรมในแตละวาระ
จากรูป หลักการวิเคราะหมีธรรม ๒ กลุม กลุม A, B, C…Z คือสวนเนื้อหาที่จัดเปนกลุม
หรือวาระ กลุม a,b,c…z เปนธรรมที่ใชวิเคราะห มักจะเปนธรรมทีอ่ ยูในชุดเดียวกัน ลําดับตาม
น้ําหนักความหมาย หรือ ภูมิ วิธีการวิเคราะหคือกระจายธรรมกลุม a,b,c,..z ในแตละวาระตางๆ
ผลการวิเคราะหทาํ ใหเกิดธรรมใหมซึ่งเปนหนวยยอยของธรรมทัง้ ๒ กลุม เชน การวิเคราะห
วิญญาณดวยอายตนะภายใน ทําใหเกิดหนวยยอยของวิญญาณตามอายตนะภายใน ไดแก จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ
หลักการเดียวกันนี้พบในการวิเคราะหสัททนยะในคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค ทําใหการ
วิเคราะหมีหลากหลายนัย ดังตัวอยาง
A: อุปฺปาท อภิภุยฺยตีติ โคตฺรภู, ปวตฺต อภิภุยฺยตีติ โคตฺรภู, นิมิตฺต
อภิภุยฺยตีติ โคตฺรภู, ....พหิทฺธาสงฺขารนิมิตฺตํ อภิภุยฺยตีติ โคตฺรภู.

๑๔๐
B: อนุปฺปาท ปกฺขนฺทตีติ โคตฺรภู, อปฺปวตฺต ปกฺขนฺทตีติ โคตฺรภู, อนิมิตฺตํ
ปกฺขนฺทตีติ โคตฺรภู, ..... นิโรธํ นิพฺพาน ปกฺขนฺทตีติ โคตฺรภู.
C: อุปฺปาท อภิภุยฺยิตฺวา อนุปฺปาท ปกฺขนฺทตีติ โคตฺรภู, ปวตฺตํ อภิภุยฺยิตฺวา
อปฺปวตฺตํ ปกฺขนฺทตีติ โคตฺรภู, ….. พหิทฺธาสงฺขารนิมิตฺตํ อภิภุยฺยิตฺวา นิโรธํ นิพฺพานํ
ปกฺขนฺทตีติ โคตฺรภู.
D: อุปฺปาทา วุฏาตีติ โคตฺรภู, ปวตฺตา วุฏาตีติ โคตฺรภู, .... ,
พหิทฺธาสงฺขารนิมิตฺตา วุฏาตีติ โคตฺรภู.๓

กลุม A,B,C..Z ในตัวอยางนี้ คือ รูปแบบการวิเคราะหศัพทซงึ่ แตกตางกันในแตละวาระ
A คือรูปแบบ a อภิภุยฺยตีติ โคตฺรภู “ชื่อวาโคตรภู เพราะครอบงําซึง่ a”
B คือรูปแบบ ~a ปกฺขนฺทตีติ โคตฺรภู “ชื่อวาโคตรภู เพราะแลนไปสู~a”
C คือรูปแบบ a อภิภุยฺยิตฺวา ~a ปกฺขนฺทตีติ โคตฺรภู “ชื่อวาโคตรภู เพราะครอบงําซึ่ง a
แลวแลนไปสู~a”
D คือรูปแบบ a วุฏาตีติ โคตฺรภู “ชื่อวาโคตรภู เพราะทะยานขึน้ จาก a”
กลุม a,b,c,...z ในตัวอยางนี้คือธรรมทีเ่ ปนสวนหนึง่ ในการวิเคราะห ไดแก อุปฺปาทา
ปวตฺตํ,..., พหิทฺธาสงฺขารนิมติ ฺตํ และมีบางวาระใชกลุม ~a,~b, ~c,...,~z ซึ่งก็คือธรรมที่ตรงขาม
ควบคูกับการวิเคราะหดวย ในตัวอยางนี้ไดแก อนุปฺปาทา อปฺปวตฺตํ ... นิโรธํ นิพพฺ านํ จะเห็นได
วา ผูว ิเคราะหดวยวิธนี ี้สามารถสรางรูปแบบไดโดยการใชธรรมทั้ง ๒ กลุม เขากับกริยาซึง่ ตรงขาม
กัน กลุม a,b,c,...z ในทีน่ ี้เปนธรรมฝายกิเลส ในขณะที่ ~a,~b, ~c,...,~z เปนธรรมฝายไมมี
กิเลส รูปแบบของ A,B,C..Z แตละวาระจึงเปนกรอบทีป่ ระยุกตชุดธรรม ๒ กลุมที่ตรงขามกันโดย
ที่ยงั คงมโนทัศนเดิม ในตัวอยางนี้ เปนการอธิบายความหมายของ โคตรภู ในคําวา โคตรภูญาณ
คําวาโคตรภูหมายถึงบุคคลที่กําลังจะบรรลุอริยธรรม ในพระพุทธศาสนา ผูท ี่บรรลุธรรม คือผูที่
กําลังทําลายสภาพทีม่ ีกิเลส และกาวเขาสูสภาพไมมกี ิเลส
ดังนัน้ กรอบของคํากริยาที่มี
ความหมายทําลาย ออก ครอบงํา จึงใชคกู ับธรรมฝายกิเลส(a,b,c,...z) สวนกรอบของคํากริยาทีม่ ี
ความหมาย เขา ไป แลนสู ใชกับธรรมฝายไมมีกิเลส (~a,~b, ~c,...,~z)

๓

ขุ.ป. ๓๑/๑๓๖/๙๕.

๑๔๑
แมโครงสรางของการนําเสนอจะคลายคลึงกัน แตเนื้อหาของงานทั้ง ๒ กลุม แตกตางกัน
ตามวัตถุประสงคของงาน งานกลุมที่ ๑ เปนงานแสดงธรรมหรือสนทนาธรรมในกาลเทศะตางๆ
เชน การอธิบายธรรมแกภิกษุสงฆหรือสนทนาธรรม เนือ้ หาจึงเปนการอธิบายสภาวธรรมที่มีความ
ยาวเหมาะสมกับกาลเทศะนัน้ ๆ เชน ยกคาถามาอธิบายเพียง ๑ บท มีการยกอุปมาประกอบ
ความเขาใจ และเสนอแนวทางปฏิบัติเปนสวนหนึ่งของการอธิบายดวย ตัวอยางเชน การแสดง
มหาหัตถิปโทปมสูตร พระสารีบุตรไดแสดงมหาภูตรูป ๔ เปนสวนหนึ่งของอริยสัจ ๔ และแสดง
สภาพธรรมของมหาภูตรูปทัง้ ๔ อยางละเอียด ในตอนทายของการอธิบายแตละองคธรรม พระ
สารีบุตรสอนใหพระภิกษุระลึกถึงพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา นอกจากนี้
ยังมีวิธีการนําเสนอแบบอื่นๆหลากหลายตามจุดประสงคของงาน เชน งานที่สอนใหผฟู งละเลิก
ประพฤติตัวในทางเสื่อม
พระสารีบุตรก็ไดเสนอวิถชี ีวิตและผลของทัง้ ดานชั่วและดีควบคูกัน
เพื่อใหผฟู งใชปญญาพิจารณา
ในขณะที่งานกลุม ที่ ๒ มีวิธีการและสํานวนภาษาสม่าํ เสมอ
เนนการอธิบายสภาพธรรมอยางละเอียดและกวางขวาง คลายงานตําราที่ตองอธิบายความรูเรือ่ ง
นั้นอยางละเอียดชัดเจน
จึงกลาวไดวา วิธีการเปนการวิเคราะหแบบเดียวกัน แตเนื้อหาและ
รูปแบบที่นําเสนอแสดงใหเห็นวาผูแตงมีจดุ ประสงคตางกัน
จากการเปรียบเทียบใน ๓ ประเด็นขางตน จะเห็นไดวา งานทัง้ สองกลุมมีสวนที่
คลายคลึงกันมาก โดยเฉพาะโครงสราง และวิธีการวิเคราะห แมจะเห็นวางานทัง้ ๒ กลุมจะ
แตกตางกันบางในบางลักษณะ ความแตกตางเหลานั้นลวนเปนผลจากวัตถุประสงคในการแตง
คัมภีรทั้งสองที่แตกตางกัน จึงกลาวไดวา พระสารีบตุ รอาจเปนผูเรียบเรียงคัมภีรก ลุมที่ ๒ นี้จริง
สมดังทีพ่ ระอรรถกถาจารยไดกลาวไว
๕.๒ ปญญาของพระสารีบุตรจากงานนิพนธ
งานนิพนธของพระสารีบุตรทําใหเห็นการใชปญญาในการคิดวิเคราะหสังเคราะหเปนงาน
นิพนธที่มีโครงสรางและการนําเสนอทีโ่ ดดเดน มีวิธกี ารที่เอื้อตอการศึกษาและทรงจําตามประเพณี
การศึกษาเลาเรียนในสมัยนัน้
กระบวนการใชปญญาในการถายทอดความรูทางธรรมออกเปน
งานนิพนธแสดงดวยแผนภาพดังนี้

๑๔๒

รูปที่ ๑๕ ขั้นตอนการใชปญ
 ญาของพระสารีบุตรในการสรางงานนิพนธ
จากรูป การศึกษา ทรงจํา สังเกต ไตรตรอง ปฏิบัติแลวเกิดเปนความรูแจง ทําใหเกิดเปน
องคความรูสะสมไว ความรูเหลานี้จะแสดงและนํามาออกมาใชเมื่อสถานการณเอือ้ อํานวย เชน
ในโอกาสการแสดงธรรม อธิบายความ หรือ ตอบปญหา ความฉลาดแยบคายของเนื้อหาและ
วิธีการนําเสนอที่แสดงออกในงานนิพนธแสดงใหเห็นปญญาของพระสารีบุตรเพื่อทีจ่ ะแสดงเนื้อหา
ที่เปนประโยชนแกผูฟง หรือตรงประเด็นคําถามมากที่สดุ
เนื่องจากปญญามีบทบาทในการ
กลั่นกรองความรูที่เหมาะสมและแสดงออกในแนวทางทีท่ ําใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนัน้ การใช
ปญญาในการสรางงานนิพนธสามารถจําแนกออกเปน ๒ ชวง
ชวงที่ ๑ เปนการใชปญญาขบคิดเพื่อแกปญหา หรือหาทางออกทีเ่ หมาะสมกับ
สถานการณ เมื่อไดรับโจทยคือปญหา หรือประเด็นธรรมที่ตองการแสดง พระสารีบุตรใชปญญา
เหมาะสมกับโจทย ซึ่งปรากฏในงานนิพนธ ดังนี้
๑. การคิดวิเคราะห วิธกี ารนําเสนอในงานนิพนธแสดงใหเห็นวา ทั้งการแสดง
และอธิบายสวนใหญมงุ วิเคราะหเปนหลัก การวิเคราะหที่ปรากฏในงานนิพนธมหี ลายลักษณะ
ไดแก (๑) วิเคราะหองคประกอบ เชน การวิเคราะหอริยสัจ ๔ เพือ่ แสดงใหเห็นวามหาภูตรูป ๔
เปนสวนหนึง่ ของอริยสัจ ๔ การวิเคราะหบทของแตละบาทคาถาในคัมภีรนทิ เทส (๒) การ
จําแนกประเภทธรรมดวยเกณฑตางๆ เชนการจําแนกตัณหาเปน ๓ อยาง คือ กามตัณหา
ภวตัณหา และ วิภวตัณหา การจําแนกกุศลธรรม อกุศลธรรม ตามองคประกอบของกุศลกรรมบถ
๑๐ และ อกุศลกรรมบถ ๑๐ (๓) การวิเคราะหโดยใชเกณฑตางๆ เชน การวิเคราะหสัมมาทิฏฐิ
โดยใชอริยสัจ ๔ ในการวิเคราะหมุมมองของผูทมี่ ีความเห็นเปนสัมมาทิฏฐิ
การวิเคราะหการ

๑๔๓
กระทําทางกาย วาจา ใจเปน ๒ ดานโดยใชผลที่เกิดขึ้นคือ กุศล หรือ อกุศลเปนหลักในการ
วิเคราะห (๔) การวิเคราะหเหตุปจจัยซึง่ ทําใหเกิดผลตางกัน เชน การวิเคราะหเหตุที่ทาํ ใหพระ
สัทธรรมเจริญหรือเสื่อม ผลที่เกิดขึ้นทําใหเกิดเปนองคความรูใหม เมื่อหนวยยอยแตละหนวย
ชัดเจน ก็ทาํ ใหหนวยใหญคอื สารธรรมที่ตอ งการนําเสนอชัดเจนดวย นอกจากนัน้ การวิเคราะห
ยังทําใหผฟู ง ไดใชปญญาพิจารณาตาม เชนการวิเคราะหเปรียบเทียบเหตุปจจัยซึ่งทําใหเกิดผล
ตางกัน ทําใหผูฟงไดใชปญญาคิดตามและเลือกสิ่งที่ถกู ตองเหมาะสมกับตนเองได
 ญาของพระสารีบุตรอยาง
๒. การเชื่อมโยงเปรียบเทียบกับสิ่งรอบตัว การใชปญ
หนึง่ ที่ปรากฏในงานนิพนธคอื การคิดเปรียบเทียบกับสิ่งรอบตัว แสดงใหเห็นการสังเกตและการ
พิจารณาไตรตรองกับธรรมที่ตองการนําเสนอ ตัวอยางที่เห็นไดชดั คือ ความสามารถในการ
อนุมานความรูของพระสัมมาสัมพุทธเจาทัง้ ๆที่ไมมีญาณกําหนดรูได โดยการอนุมานความรูจาก
ธรรมที่พระพุทธเจาตรัสรูและนํามาแสดง พระสารีบตุ รแสดงการเปรียบเทียบวิธกี ารอนุมานธรรม
ดังกลาววาเหมือนคนเฝาประตูเมืองที่มีทางเขาออกทางเดียว คนเฝาประตูนนั้ ซึ่งเห็นคนหรือสัตว
ที่เขาออกประตูอยูตลอดเวลาก็ยอมรูว ามีคนหรือสัตวอะไรในเมืองบาง๔ อุปมาที่คมคายหลายชุด
แสดงใหเห็นความสามารถในการเปรียบเทียบกับสิง่ รอบตัวเชนกัน ทําใหขอความที่กําลังกลาวถึง
มีน้ําหนัก ชัดเจน นาเชื่อถือขึ้น เชน ความสําคัญของปญญา ซึง่ เปรียบเทียบกับการรูวาควรจะ
จัดการอยางไรกับภาชนะทองเพื่อทําใหภาชนะทองเงางามตลอดไป การเปรียบเทียบความสัมพันธ
ของปจจัยในปฏิจจสมุปบาทเหมือนฟอนออที่พงิ กัน ไมมีฟอนใดที่เปนหลัก หากตัดปจจัยหนึ่งไป
ก็จะทําใหความสัมพันธของปฏิจจสมุปบาทสิ้นสุดไปดวย∗
๓. การใชอุบายปลุกเราคุณธรรม ในพระสูตรหลายเรื่องทีพ่ ระสารีบุตรตองการ
สอนเพื่อเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูฟง พระสารีบุตรจะคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม กลาวคือ
แสดงดวยวิธีการที่ทาํ ใหผฟู ง ไดกระทําในทางกุศล การวิเคราะหเหตุปจจัยทีท่ ําใหเกิดผลตางกัน
หรือการใชอุปมากระตุน ใหผฟู งใชปญญาพิจารณา การแสดงโทษของการประพฤติไมดีของภิกษุ
การแสดงวิธีคิดเพื่อระงับความ
ผูอยูปาก็เปนทางหนึ่งทีท่ ําใหผูฟง เลือกทางที่จะไมถูกติเตียน
โกรธหรือความอาฆาตโดยพิจารณาที่คณ
ุ ความดีหรือความนาสังเวชของบุคคลแทนที่จะโกรธหรือ
อาฆาต เปนตน

๔

ที.ปา. ๑๑/๗๓/๑๐๘.
∗
ดูเพิ่มเติมเรื่องการใชอุปมาในงานกลุมที่ ๑ หนา ๗๖.

๑๔๔
ชวงที่ ๒ เปนการใชปญญาเพื่อนําเสนอ การเรียนรูในสมัยพุทธกาลซึ่งเปนการเรียนการ
สอนแบบมุขปาฐะ ตองใชความทรงจําเปนหลัก อาจเปนอุปสรรคของการศึกษาเลาเรียนพุทธ
วจนะของศิษยหรือพุทธบริษัทโดยเฉพาะผูที่มาจากวรรณะต่ํา ไดรับการศึกษานอย หรืออยูในวัย
ชราซึ่งมีความทรงจําไมดนี ัก เนื้อหางานนิพนธของพระสารีบุตรหลายเรื่องแสดงใหเห็นวา พระ
สารีบุตรสนับสนุนผูท ี่พรอมจะรับความรูจากผูสอน
มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาทรงจํา
คําสอน มากกวาผูท ี่มีปญ
 ญาเฉลียวฉลาดเรียนรูไดรวดเร็วแตไมมีคุณสมบัติเหลานัน้ ๕ วิธกี าร
นําเสนอในงานนิพนธจึงนาจะเปนผลจากการใชปญญาหาทางชวยสนับสนุน เพื่อใหการเรียน การ
ทรงจําและการสืบทอดคําสอนมีประสิทธิภาพ เกิดผลเปนรูปธรรมแกพระภิกษุซงึ่ มาจากชนหลาย
กลุมชั้นวรรณะ วิธกี ารนําเสนอซึ่งเอื้อตอการศึกษาของพุทธบริษทั ในพุทธกาลทีพ่ บในงานนิพนธ
มีดังนี้
๑. การประมวลความรูเปนกลุม งานนิพนธสว นใหญนําเสนอโดยจัดเปนกลุม
หรือวาระ เชน การวิเคราะหสัมมาทิฏฐิตามวาระทีเ่ กี่ยวเนื่องดวย อาหาร ทุกข การเกิด ฯลฯ
การนําเสนอการสังคายนาธรรมในสังคีติสูตรเปนหมวดหมูตามจํานวนหัวขอธรรมตั้งแต ๑ จนถึง
๑๐ การจําแนกธรรมตามคุณสมบัติหรือวิธีปฏิบัติธรรมรวมกับจํานวนหัวขอธรรมในทสุตตรสูตร
การสาธยายธรรมที่ยอดเยี่ยมเปนกลุม รวม ๑๖ กลุม เพื่อสรรเสริญพระปญญาคุณของพระพุทธเจา
ความรูแตละกลุมมีการลําดับวางตอเนื่องกันจนถึงกลุมสุดทาย ซึ่งมีเนื้อหาปดทายประเด็นที่เสนอ
เชน สัมมาทิฏฐิสูตร ปดทายดวยการวิเคราะหสัมมาทิฏฐิในวาระที่เกี่ยวของกับอาสวะ สังคีติสูตร
และ ทสุตตรสูตรปดทายดวยธรรมหมวดที่๑๐ สัมปสาทนียสูตรปดทายดวยธรรมในฝายอิทธิวธิ ี
เปนตน
๒. การกําหนดประเด็น หรือการตั้งอุทเทสในงานกลุม ที่ ๒ พบทัง้ ในระดับสาร
ธรรม และ ประเด็นยอย การกําหนดประเด็นมีประโยชนแกผูฟง คือ ทําใหผฟู งไดสารธรรมที่จะ
แสดงทันที สามารถกําหนดขอบเขตของเรื่องที่จะฟง และชวยกระตุน ความสนใจของผูฟง∗ ชวย
ใหผูศึกษาเขาใจและรับเนื้อหาการสอนไดงายขึน้ เนื้อหาของงานจําแนกเปนกลุมๆ แตละกลุม
ประกอบดวยขอความทีม่ ีโครงสรางแบบเดียวกัน ทําใหทรงจําไดงาย
๓. การอางอิง ในที่นหี้ มายถึงการอางอิงแบบที่ ๓ ในหัวขอ ๓.๒.๕ ซึ่งเปนการ
อางอิงเพื่อสนับสนุนความถูกตองของคําสอน เปนวิธที ี่ชวยใหการสอนธรรมของพระภิกษุถูกตอง
๕

องฺ.อฏก. ๒๓/๑๗๕/๓๔๐. องฺ.ทสก. ๒๔/๖๘/๑๓๔, ขุ.สุ. ๒๕/๓๒๖/๓๘๗.
∗
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหนา ๖๒-๖๓ ของวิทยานิพนธเลมนี้

๑๔๕
เหมาะสมตามกาลเทศะ ลดความเสี่ยงทีจ่ ะบิดเบือนพุทธวจนะ ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก
พระภิกษุบางรูปมักจะแสดงธรรมตามทีท่ รงจําหรือเลาเรียนมาจากพระพุทธเจาหรืออาจารย เชน
พระอานนทแสดงธรรมตามที่ไดเรียนมาจากพระพุทธเจาหรือพระปุณณมันตานีบุตร สมณุทเทส
อจิรวตะแสดงธรรมตามที่ไดทรงจํา บางครั้งการแสดงธรรมดวยวิธกี ารดังกลาวอาจไมเหมาะกับ
กาลเทศะ หรือเปนคําตอบที่มาจากความไมเขาใจภาษิตอยางถองแท ทําใหตอบไมตรงประเด็นที่
ผูถามสนใจ การแสดงธรรมนั้นจึงลมเหลว ไมสามารถนอมนําผูฟ งใหเขาใจและเชื่อตามได๖
วิธีการอางอิงเปนวิธีการที่ชวยใหพระภิกษุหรือพุทธบริษัทสามารถแสดงธรรมไดถูกตอง
และเหมาะสมกับกาลเทศะ เพราะสามารถปรับคําตอบหรือคําอธิบายใหเหมาะสมโดยใชพุทธวจนะที่ศึกษาทรงจํามาเปนกรอบเพื่อยืนยันความถูกตอง ทําใหการแสดงธรรมมีแนวโนมที่จะ
ประสบความสําเร็จมากกวาการแสดงธรรมตามที่ไดศกึ ษา นอกจากนี้ ยังกระตุนใหพระภิกษุศึกษา
คําสอนของพระพุทธเจามากขึ้น เพราะนอกจากจะตองทรงจําพุทธวจนะใหถูกตองแลว ผูศึกษายัง
ตองเขาใจความหมายพุทธวจนะนั้นอยางถองแทจึงจะสามารถยกพุทธวจนะประกอบได ผูศึกษา
ตองขวนขวายศึกษาทรงจําพุทธวจนะตางๆเพิ่มเติมเพื่อประกอบการสอนดวย
ขั้นตอนการใชปญญาการคิดและนําเสนอออกเปนงานนิพนธรวดเร็วมาก แตพระสารีบุตร
แสดงใหเห็นวาตองใชเวลาคิด
ก็ยอมรับวา ทานอาจจะตอบชาไปบางสําหรับคําถามแรก๗
วิเคราะหสังเคราะหความรู แตคําถามถัดมานัน้ พระสารีบุตรสามารถตอบหรือขยายความได
อยางรวดเร็วและตอเนื่อง ซึง่ เปนผลจากแนวทางการตอบซึ่งวางไวตงั้ แตในคําถามแรก
จะเห็นไดวา คลังความรูที่กวางขวางจะนํามาใชไดก็ตอเมื่อผานการคิดวิเคราะหสงั เคราะห
เทานัน้ ขั้นตอนดังกลาวสามารถเปรียบเทียบไดกับปฏิสัมภิทา ๔∗ ความแตกฉานในอรรถและ
ในธรรม อาจเปรียบเทียบกับปญญาในการคิดวิเคราะหหาเหตุ หรือ ผลเพื่อใหไดคําตอบตามที่
ตองการ ซึง่ ทําใหเกิดองคความรูท ี่ชัดเจนในแตละสวนหรือขั้นตอน สามารถเชื่อมโยงหรือเปรียบกับ
วัตถุตางๆเพื่ออนุมานความรู หรือ ชี้ใหเห็นลักษณะที่ตอ งการแสดงได ใชอุบายตางๆที่เหมาะสมใน
การแสดงธรรมเพื่อใหเกิดผลตามที่ตองการ ความแตกฉานในภาษา คือ ปญญาในการนําเสนอ
เพื่อใหเกิดผลแกผูฟงมากทีส่ ุด วิธีการตางๆทีน่ ําเสนอชวยใหผฟู งสามารถจับใจความและทรงจํา
ไดงาย สามารถนําความรูที่ไดไปสอนตอ อันเปนความมุง หมายของพระสารีบตุ รซึ่งตองการให
๖

ม.อุ. ๑๔/๓๙๑/๒๖๑.
๗
สํ.นิ. ๑๖/๑๑๕/๖๔.
∗
ดูเพิ่มเติมในหัวขอที่ ๔.๒ วาดวยความหมายของปฏิสัมภิทา หนา ๑๒๐.

๑๔๖
พระภิกษุเปนหลักในการสืบทอดพระพุทธศาสนา
สวนความแตกฉานในปฏิภาณ คือ ความ
รวดเร็วในการใชปญญาทั้ง ๒ ชวง
ดังนั้น งานนิพนธของพระสารีบุตรจึงเปนเครื่องแสดง
ปฏิสัมภิทาของพระสารีบุตรไดอยางดี
๕.๓ คุณลักษณะของพระสารีบุตรจากงานนิพนธทั้ง ๒ กลุม
ความสามารถดานปญญาของพระสารีบุตรเปนที่รูจักโดยทั่วไปในสมัยพุทธกาล
ดังที่
ปรากฏหลักฐานในพระสูตร พระพุทธเจาทรงสรรเสริญปญญาของพระสารีบุตรโดยทรงแตงตัง้
พระสารีบุตรเปนพระสาวกผูเลิศกวาผูอนื่ ในดานปญญา๘ พระพุทธเจาทรงแสดงธรรม ๗ ประการ
ในพระสารีบุตรที่ทําใหพระสารีบุตรมีปญญารูแจงดวยปฏิสัมภิทา ๔๙ นอกจากนัน้ พระสารีบตุ ร
ยังมีความสามารถดานอื่น เชน การสอนธรรม๑๐ การเผยแผธรรม๑๑ นอกจากนีย้ ังมีพระเถระ
พรหม เทวดา สรรเสริญปญญาของทานเปนจํานวนมาก๑๒ คําสรรเสริญเหลานี้เปนเพียงคํา
เลาลือสําหรับพุทธบริษัทสมัยหลังซึ่งมีโอกาสไดรูจักทานก็เพียงจากผลงานของทาน
งานนิพนธทงั้ ๒ กลุมจึงนาจะมีสว นอยางมากในการที่ทาํ ใหความสามารถทางปญญา
เกี่ยวของกับงานนิพนธ เชน การเผยแผธรรม การอธิบายธรรม นอกจากนี้ ฐานะของพระสารีบุตร
ยังไดรับการยกยองนับถือมากขึ้นกวาในชัน้ พระไตรปฎก ผูว ิจัยเห็นวา นาจะเปนผลจากการทีพ่ ระ
อรรถกถาจารยไดศึกษางานนิพนธของพระสารีบุตรทั้ง ๒ กลุมและรูสึกสรรเสริญความสามารถ
ทางดานปญญา
๕.๓.๑ พระอัครสาวก
หลักฐานชั้นพระไตรปฎกระบุชัดวา มีพระสารีบุตรเปนพระอัครสาวกรูปหนึง่ ในจํานวน ๒
รูปของพระพุทธเจาพระนามวา โคตมะ เชนเดียวกับพระพุทธเจาพระองคอื่นๆอีก ๖ พระองคที่

๘

องฺ.เอกก. ๒๐/๑๔๖/๓๑.
องฺ.สตฺตก. ๒๓/๓๖/๓๔-๓๕.
๑๐
องฺ.อฏก. ๒๓/๑๐๖/๑๙๙.
๑๑
องฺ.เอกก. ๒๐/๑๔๕/๓๐.
๑๒
สํ.ส. ๑๕/๑๔๗/๔๖, สํ.ส. ๑๕/๒๗๕/๗๘, สํ.ส.๑๕/๓๐๓/๙๐, สํ.ส. ๑๕/๗๔๑/๒๗๘, สํ.ส. ๑๕/
๗๔๔/๒๘๐.
๙

๑๔๗
ปรากฏในมหาปทานสูตร๑๓ พระพุทธเจาทรงยกพระอัครสาวก ๒ รูปเปนมาตรฐานของพระสงฆ
สาวก๑๔ พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหภิกษุสงฆถือพระอัครสาวกของพระองค คือ พระสารีบุตร
และพระโมคคัลลานะเปนแบบอยาง๑๕ เมื่อเกิดความขัดแยงในหมูส งฆ เชน กรณีพระเทวทัต
พระพุทธเจาก็จะทรงมอบหมายใหอัครสาวกทัง้ สองไปแกไขสถานการณที่เกิดขึ้น๑๖ แสดงใหเห็นวา
พระอัครสาวกเปนพระสาวกใกลชิด ชวยเหลือภารกิจของพระพุทธเจา
ในหลักฐานชัน้ อรรถกถา พระอรรถกถาจารยจําแนกภิกษุสาวกเปน ๓ ระดับ ดังนี้
๑. อัครสาวก∗ พระพุทธเจาทุกพระองคทรงมีพระอัครสาวกคูบุญ ๒ รูป พระอัครสาวก
เปนพระสาวกใกลชิดกับพระพุทธเจาที่สุด
และเปนตําแหนงสําคัญที่พระภิกษุสาวกทุกรูปตอง
เปนเอตทัคคะในดานที่สาํ คัญ ๒ ดาน คือ ดานปญญาและอิทธิฤทธิ์ซงึ่ เปน
รับทราบ๑๗
ความสามารถที่ชวยในการเผยแผพระพุทธศาสนาใหกวางขวาง
๒. มหาสาวก เปนพระสาวกชัน้ ผูใหญ ในพระไตรปฎกไมมีคําวา มหาสาวก แตเรียกวา
พระสาวกที่มชี ื่อเสียง∗∗ พระพุทธเจาโคตมะทรงมีมหาสาวก ๘๐ รูป หรือที่เรียกวา อสีติมหาสาวก
ซึ่งรวมถึงพระอัครสาวก ๒ รูปดวย ในคัมภีรธัมมปทัฏฐกถา พระอสีติมหาสาวกเปนบริวาร
ติดตามพระพุทธเจาไปในทีต่ างๆเสมอ
๓. ปกติสาวก คือ สาวกที่ไดศกึ ษาธรรมและบรรลุมรรคผล

๑๓

วิ.ม. ๔/๗๑/๗๗, ที.ม. ๑๐/๖/๔-๕. ในพระไตรปฎก คําวา พระอัครสาวกใชสํานวนวา สาวกยุคํ
อคฺคํ ภทฺทยุคํ
๑๔
องฺ.ทุก. ๒๐/๓๗๕/๑๑๐.
๑๕
สํ.นิ. ๑๖/๕๗๐/๒๗๗.
๑๖
วิ.จู. ๗/๓๙๑/๑๙๖.
∗
ในอรรถกถา คําวา พระอัครสาวกใชสํานวนวา อคฺคสาวโก แตก็ใชสํานวนในพระไตรปฎกอยูบาง
๑๗
ปปฺจสูทนี ตติโย ภาโค, หนา ๒๓๘. พระพุทธเจาทรงประกาศแตงตั้งพระอัครสาวกทั้ง ๒ รูปใน
คืนของวันที่พระสารีบุตรบรรลุอรหัตผล (หลังจากที่พระโมคคัลลานะบรรลุธรรมแลวกอนหนานี้ ๗ วัน) อันเปน
วันที่พระพุทธเจาทรงประชุมสงฆ เพื่อแสดงพระปาฏิโมกข มีภิกษุ ๑,๒๕๐ ประชุมกันโดยมิไดนัดหมาย
∗∗

พระเถระสาวกที่มีชื่อเสียง ภาษาบาลีใชสํานวนวา อภิฺาเตหิ อภิฺาเตหิ เถเรหิ สาวกาหิ
คัมภีรปปญจสูทนีอธิบาย อภิฺาเตหิ อภิฺาเตหิ ที่ปรากฏตรงนี้วา สพฺพตฺถ วิสฺสุตปากเฏหิ “ผูมีชื่อเสียง
ปรากฏแลวในที่ทั้งปวง”

๑๔๘
การจําแนก ภิกษุสาวก เปน ๓ ประเภทนี้ หลักฐานชั้นอรรถกถาพยายามชี้ใหเห็นวา พระ
สาวกทั้ง ๓ ระดับไดทําบุญบารมีและตั้งความปรารถนามาตางกัน๑๘ ผูที่เปนพระอัครสาวกตอง
สั่งสมบารมีมากถึง ๑ อสงไขยแสนกัป ในขณะที่มหาสาวก และ ปกติสาวกสั่งสมบารมีนอยกวา
ลดหลั่นตามลําดับ๑๙ แสดงวา การที่จะไดทํางานสําคัญในฐานะผูเผยแผคําสอนของพระพุทธเจา
เป นผูสั่ งสอนใหผูอื่น พนทุ กขไดจะต องตั้งความปรารถนาและสะสมบารมี ตามระยะเวลาของ
ตําแหนงสาวกนั้นๆ อยางไรก็ตาม ผูวิจัยเห็นวาอรรถกถาจารยผูจําแนกนาจะพิจารณาที่บทบาท
หรือการทําหนาที่ในฐานะพุทธสาวกมากนอยแตกตางกันดวย ในพระไตรปฎก พระสารีบุตรไดทํา
ประโยชนแกพระพุทธศาสนาหลายดาน เชน กราบทูลถามเหตุที่ทําใหศาสนาดํารงอยูไดไมนานซึ่ง
เปนจุดเริ่มตนใหพระพุทธเจาทรงบัญญัติสิกขาบท๒๐ แสดงธรรมจํานวนมากไวในพระไตรปฎก
และรวบรวมพระธรรมเปนหมวดหมูในสังคีติสูตร ซึ่งอาจเปนแบบอยางของการรวบรวมพระธรรมวินัยในเวลาตอมา๒๑
บทบาทของพระสารีบุตรซึ่งสําคัญตอการสืบทอดพระพุทธศาสนานาจะเปนเหตุใหคัมภีร
ชั้นอรรถกถายกยองพระอัครสาวกของพระสารีบุตรเหนือกวาพระโมคคัลลานะ เชน มีการจัดลําดับ
ตําแหนงของพระอัครสาวก พระสารีบุตรเปนพระสาวกลําดับแรก พระโมคคัลลานะเปนพระ
อัครสาวกลําดับที่ ๒๒๒ และมีความคิดเรื่องพระอัครสาวกเบื้องขวาเบือ้ งซายโดยพิจารณาจากที่
นั่ง กลาวคือ พระสารีบุตรจะนั่งอยูเบื้องขวาของพระพุทธเจา
สวนพระโมคคัลลานะอยูทาง

๑๘

บรรจบ บรรณรุจิ, อสีติมหาสาวก, (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หนา ๗.
ปรมัตถทีปนี ปโม ภาโค, หนา ๑๘.
๒๐
วิ.มหา. ๑/๗/๑๒.
๒๑
ที.ปา. ๑๑/๒๒๕/๒๒๕.
๒๒
ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณฺณนา ปโม ภาโค, หนา ๓๐. อคฺคสาวโก นาม อุปติสฺโส เถโร,
ทุติยสาวโก โกลิโต นาม “พระสาวกผูเลิศ(ลําดับแรก)คือพระเถระชื่ออุปติสสะ พระสาวกลําดับที่ ๒ คือพระเถระ
ชื่อ โมคคัลลานะ, ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณฺณนา ทุติโย ภาโค, หนา ๖๐๓. สมฺม มยา อโนมทสฺสิสฺส
ภควโต ปาทมูเล อนาคเต อุปฺปชฺชนกสฺส โคตมสฺส นาม สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อคฺคสาวกฏานํ ปตฺถิตํ ตวมฺป ตสฺส
ทุติยสาวกฏานํ ปตฺเถหีติ. “เพื่อนเอย อันเราไดตั้งความปรารถนาเปนพระสาวกลําดับแรกของพระสัมมาแมเธอก็จง
สัมพุทธเจาพระนามวาโคดมที่จะอุบัติขึ้นในอนาคตแทบบาทมูลของพระผูมีพระภาคอโนมทัสสี
ปรารถนาความเปนพระสาวกลําดับที่ ๒ ของพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น”.
๑๙

๑๔๙
เบื้องซาย๒๓
ความเปนพระอัครสาวกลําดับที่ ๑ และ พระอัครสาวกฝายขวา แสดงใหเห็นวา
พระสารีบุตรเปนพระอัครสาวกผูชว ยของพระพุทธเจาในการเผยแผธรรมและปกครองสงฆ๒๔
๕.๓.๒ เอตทัคคะดานปญญา
ในพระไตรปฎก ความสามารถดานปญญาของพระสารีบุตรเปนทีร่ ูจักโดยทัว่ ไป มี
พระภิกษุ พรหม เทวดา ยกยองความสามารถของทานเปนจํานวนมาก๒๕ พระพุทธเจาทรง
ยกยองพระสารีบุตรเปนเอตทัคคะ หรือ ผูเ ลิศกวาภิกษุอื่นในดานปญญา๒๖
ทรงรับรองปญญา
และความสามารถดานปญญาของพระสารีบุตรอยูบอยครั้ง ทรงสรรเสริญพระสารีบุตรและทรง
พระพุทธเจาทรง
แสดงลําดับการบรรลุธรรมเมื่อครั้งที่พระสารีบุตรสําเร็จเปนพระอรหันต๒๗
แสดงธรรม ๗ ประการในพระสารีบุตรที่ทาํ ใหพระสารีบุตรมีปญญารูแจงดวยปฏิสัมภิทา ๔๒๘
๒๓

ธมฺมปทฏกถา ปโม ภาโค, หนา ๗๓. พุทฺธานํ หิ มชฺฌิมาเน อาสนํ ปฺาเปตฺวา ตสฺส
ทกฺขิณโต สารีปุตฺตตฺเถรสฺส วามโต มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส ตโต ปฏาย อุโภสุ ปสฺเสสุ ภิกฺขุสงฺฆสฺส อาสนํ
ปฺาเปตพฺพํ โหติ. “ก็อาสนะของพระพุทธเจาทั้งหลายลาดในที่ตรงกลาง อาสนะของพระสารีบุตรเถระอยู
ทางดานขวา อาสนะของพระโมคคัลลานเถระอยูทางดานซาย ถัดไปจากอาสนะทั้งสองนั้นจึงลาดอาสนะของ
ภิกษุทั้งหลาย”.
ผูวิจัยเห็นวา
ความคิดนี้นาจะมาจากจํานวนพระอัครสาวกซึ่งเปนพระสาวกสําคัญของ
พระพุทธเจาเปนจํานวนคู เวลาที่พระพุทธเจาเสด็จไปหรือประทับนั่งในที่ใด พระอัครสาวกสําคัญทั้งสอง
นาจะอยูขางพระองคทั้งทางดานซายและขวา คติพระอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซายนี้เปนที่มาของการสรางรูป
พระอัครสาวกซึ่งยืนหรือนั่งอยูทั้ง ๒ ขางของพระพุทธรูปดังที่เห็นในปจจุบัน
๒๔
http://en.wikipedia.org/wiki/Right-handed ในวัฒนธรรมอินเดีย มือขวาและมือซายแตกตาง
กันมาก วัฒนธรรมฮินดูแบงแยกกิจกรรมที่ทําดวยมือขวาและมือซายอยางชัดเจน กิจกรรมที่แสดงถึงความ
เคารพ ความศักดิ์สิทธิ์ เชน การกินดื่ม การใหทาน การรับของ การบูชาเซนสรวง ใชมือขวา ในขณะที่การใชมือ
ซายมีความหมายตรงกันขาม
๒๕
สํ.ส. ๑๕/๑๔๗/๔๖, สํ.ส. ๑๕/๒๗๕/๗๘, สํ.ส.๑๕/๓๐๓/๙๐, สํ.ส. ๑๕/๗๔๑/๒๗๘, สํ.ส. ๑๕/
๗๔๔/๒๘๐.
๒๖
องฺ.เอกก. ๒๐/๑๔๖/๓๑.
๒๗
ม.อุ. ๑๔/๑๕๓/๑๑๖.
๒๘
องฺ.สตฺตก. ๒๓/๓๖/๓๔-๓๕.
๑. เมื่อจิตหดหู ก็รูวาจิตของตนหดหู
๒. เมื่อจิตทอแท ก็รูวาจิตของตนทอแท
๓. เมื่อจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตของตนฟุงซาน
๔. เมื่อเวทนาเกิดขึ้น ก็รูการเกิดขึ้นของเวทนา ทําใหเวทนาตั้งอยูไมได
๕. เมื่อสัญญาเกิดขึ้น ก็รูการเกิดขึ้นของสัญญา ทําใหสัญญาตั้งอยูไมได

๑๕๐
พระสูตรหลายเรื่องแสดงใหเห็นวามีผมู าพบทานเพื่อถามหรือขอใหทา นอธิบายธรรม เมื่อไมเขาใจ
ธรรมะ หรือเกิดมิจฉาทิฏฐิในคณะสงฆ๒๙ ในพระสูตรหลายเรื่อง พระสารีบุตรอาสาขยายความ
พุทธวจนะในที่ประชุมสงฆ พระพุทธเจาทรงรับรองธรรมที่พระสารีบุตรขยายความดวยการตรัส
คําอธิบายนัน้ ซ้ําอีกครั้ง เชน เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร๓๐ ภูตสูตร๓๑ เปนตน แสดงใหเห็นวา
งานนิพนธของพระสารีบุตรทุกสวนถูกตองทัง้ เนื้อความและวิธีการซึ่งพระพุทธเจาทรงรับรอง
งานนิพนธกลุม ที่ ๒ ซึง่ ถือวาเปนงานนิพนธของพระสารีบุตรเปนงานที่ยาก ละเอียด และ
ลุมลึกมาก
พระอรรถกถาจารยของคัมภีรทั้ง ๒ เรื่องยกใหงานทัง้ สองเปน วิสิฏฐปาฐะ
“งานยอดเยีย่ ม”
โครงสรางและวิธีการอธิบายในงานนิพนธของพระสารีบุตรซึง่ มีลักษณะแตก
ประเด็นจากประเด็นใหญสปู ระเด็นยอย แสดงใหเห็นปฏิสัมภิทาหรือ ความแตกฉานของทานผูแตง
ดังที่วเิ คราะหไวขางตน การสรรเสริญปญญาของพระสารีบุตรจึงสอใหเห็นแนวคิดวาผูท ี่มีปญญา
แตกฉานคือผูท ี่สามารถอธิบายวิเคราะหความรูแตละสวนอยางละเอียด สามารถเชื่อมโยงองค
ความรูใหสัมพันธกันได ดังทีพ่ ระสารีบุตรไดแสดงในผลงานของทาน
ในคัมภีรชั้นอรรถกถา
ลักษณะการแสดงธรรมอยางละเอียดของพระสารีบุตรแสดงให
เห็นไดชัดเจนในเรื่องอตุลอุบาสก ซึ่งเปนสวนหนึง่ ของคัมภีรธัมมปทัฏฐกถา๓๒ แมวา เรื่องนีจ้ ะมุง
แสดงความแตกตางระหวางการแสดงธรรมของพระสาวกและพระพุทธเจา แตก็สะทอนความคิด
ของพระอรรถกถาจารยวา การแสดงธรรมของพระสารีบุตรในสมัยพุทธกาลยาวและละเอียดมาก
ในเรื่อง อตุละปรารถนาจะฟงธรรม จึงไปอาราธนาพระสารีบุตรใหแสดงธรรม แตพระสารีบุตรก็
แสดงอภิธรรมมากมาย
อตุละก็โกรธวาพระสารีบตุ รแสดงธรรมละเอียดเกินไป เขาใจยาก
ในที่สุด อตุละไปเขาเฝาพระพุทธเจา จึงไดฟงธรรมที่พอดีและเหมาะแกอัธยาศัย ทําใหอตุละ
บรรลุโสดาปตติผล
วิธีการวิเคราะหธรรมซึ่งเนนความละเอียดและเอื้อตอการขยายความใหยาวแสดงใหเห็น
ปญญาของพระสารีบุตรที่สามารถโยงความสัมพันธของธรรมตางๆใหทั่วถึง สามารถอธิบายดวย

๖. เมื่อวิตกเกิดขึ้น ก็รูการเกิดขึ้นของวิตก ทําใหวิตกตั้งอยูไมได
๗. ศึกษาและแทงตลอดในจิตที่ประกอบดวยธรรมลักษณะตางๆ
๒๙
สํ.นิ. ๑๖/๔๖๔/๒๓๐, สํ.ข. ๑๗/๑๙๘/๑๓๒, องฺ.นวก.๒๓/๒๓๐/๔๑๕.
๓๐
ม.อุ. ๑๔/๒๒๑/๑๕๕.
๓๑
สํ.นิ. ๑๖/๑๐๒/๕๘.
๓๒
ธมฺมปทฏกถา ทุติโย ภาโค, หนา ๓๓๗.

๑๕๑
นัยตางๆอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม พระสารีบุตรไดใชวิธีการดังกลาวใหเหมาะแกวัตถุประสงค
และกาลเทศะของการแสดงธรรมแตละครั้ง เชน ในการแสดงธรรมหรืออธิบายในงานกลุมที่ ๑
การวิเคราะหแตกประเด็นไมลึกมาก ทําใหเห็นภาพโครงสรางในภาพรวม ผสานกับการเสนอ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง ในขณะที่งานกลุมที่ ๒ ซึ่งเปนงานอธิบายขยายความโดยเฉพาะ จึงมุง
แสดงอยางละเอียด
๕.๓.๓ พระธรรมเสนาบดี
คําวา ธมฺมเสนาปติ “พระธรรมเสนาบดี” เปนสมญาทีพ่ ระอรรถกถาจารยมักใชเรียก
พระสารีบุตรปรากฏในคัมภีรชั้นอรรถกถาหลายเรื่อง
แทจริงแลวคํานี้เปนคําที่เสลพราหมณ
เปรียบเทียบกับตําแหนงผูชว ยสําคัญของพระพุทธเจา ในพระสูตร เสลพราหมณไดกราบทูลถาม
ถึงผูชว ยของพระองค∗ พระพุทธเจาตรัสตอบวา พระสารีบุตร ปุจฉาวิสัชชนาของเสลพราหมณ
และพระพุทธเจาในพระสูตรดังกลาวเปนคาถา ดังนี้
เสลพราหมณถามวา:

โก นุ เสนาปติ โภโต
สาวโก สตฺถุทนฺวโย
โก โนมํ อนุวตฺเตติ
ธมฺมจกฺกํ ปวตฺติตํ
ใครหนอเปนเสนาบดีของทานผูเจริญ เปนพระสาวกผูดําเนินตามพระศาสดา
ใครหนอยังธรรมจักรที่หมุนไปใหหมุนตาม

พระพุทธเจาตรัสตอบวา :

มยา ปวตฺติตํ จกฺกํ

ธมฺมจกฺกํ อนุตฺตรํ

สารีปุตฺโต อนุวตฺเตติ
อนุชาโต ตถาคตํ๓๓
สารีบุตรเปนผูรูตามตถาคตยังจักรคือธรรมจักรอันยอดเยี่ยมที่ตถาคตหมุนแลวใหหมุนตาม.

เสลพราหมณเปรียบเทียบพระพุทธเจากับพระจักรพรรดิ ดวยเหตุนเี้ มื่อพราหมณถามถึง
ผูชวยของพระองค จึงเปนการเปรียบเทียบกับเสนาบดีซึ่งเปนผูชว ยของพระจักรพรรดิ คาถานี้
นาจะเปนตนเหตุทาํ ใหพระสารีบุตรไดชื่อวาเปน พระธรรมเสนาบดี ซึ่งเปนสมัญญาที่ใชในคัมภีร
ชั้นอรรถกถาอยางแพรหลาย
ในคติเรื่องพระจักรพรรดิราชของอินเดีย ปริณายกแกวหรือเสนาบดีแกวเปนหนึง่ ในเจ็ด
รัตนะทีน่ ําชัยชนะมาใหแกพระจักรพรรดิ ทําหนาที่เปนผูปกครองแทนพระจักรพรรดิราช เปนผูที่
∗

ในที่นี้เปนการแปลจากสํานวนบาลีวา อนฺวโย “ผูดําเนินตาม” อนุวตฺเตติ “ยัง(พระธรรมจักร)ใหหมุน
ตาม” ในคาถาที่ยกมาประกอบ
๓๓
ม.มู. ๑๒/๖๐๙/๕๕๔.

๑๕๒
ฉลาดในการรบ เปนแมทพั ในอุดมคติ โดยทัว่ ไปมักเปนพระราชโอรสองคใหญ๓๔ เมื่อนําคติ
ดังกลาวมาเปรียบเทียบกับพระพุทธเจาซึง่ ทรงเปนพระจักรพรรดิทางธรรม พระสารีบุตรไดฐานะ
ดังกลาวอีกหลายครั้ง เชน พระพุทธเจาทรงยกยองพระสารีบุตรเปนโอรสองคแรกของพระเจา
จักรพรรดิซึ่งสามารถหมุนจักรตามบิดาได๓๕ ดังนั้น การเปรียบฐานะพระสารีบุตรเทียบเทากับ
ธรรมเสนาบดีจึงไมผิดแปลก
ความเปนพระธรรมเสนาบดีหมายถึงความเปนผูชวยของพระพุทธเจาในการแสดงหรือ
เผยแผธรรมใหกวางขวาง พระพุทธเจาทรงยกยองความสามารถในการสอนของพระสารีบุตรซึ่ง
สามารถสอนใหบรรลุโสดาบันได๓๖ นอกจากนั้น พระสารีบุตรยังมีความสามารถในการเปนพระ
ธรรมทูตเปนตัวแทนพระพุทธเจาเผยแผคําสอนใหกวางขวางได๓๗ ผูวิจัยตั้งขอสังเกตเพิ่มเติมวา
การที่ชื่อ พระธรรมเสนาบดี เปนสมญาที่พระอรรถกถาจารยใชเรียกเปนชื่อของพระสารีบุตร
อาจจะมาจากผลงานของพระสารีบุตรจํานวนมากที่อยูในพระไตรปฎก ซึ่งประจักษชัดวา พระ
สารีบุตรไดฝากผลงานแสดงธรรมเผยแผธรรมจํานวนมากไว ทั้งในเรื่องการสอน การอธิบาย
การสังคายนาจัดหมวดหมูพระธรรม ทําใหพุทธบริษัทสามารถศึกษาทําความเขาใจและทรงจํา
ไดงาย เปนผลใหพระพุทธศาสนาตั้งมั่น นอกจากนั้น เนื้อหาของงานซึ่งเนนการแสดงบุพภาค
แหง การศึกษาและมัชฌิมาปฏิ ปทาอันเปนทางซึ่งนําไปสูการละกิเลสอันเป นจุ ดมุงหมายของ
พระพุทธศาสนาก็เปนเหตุหนึ่งที่อาจทําใหพระสารีบตุ รไดสมญาวาพระธรรมเสนาบดีดวยเชนกัน
๕.๓.๔ ความสามารถในการขยายความ
ไมปรากฏในพระไตรปฎกบาลีวาพระพุทธเจาทรงยกยองพระสารีบุตรมีความสามารถดาน
ขยายความ แตทรงยกยองพระมหากัจจานะเปนเอตทัคคะในดานนี๓๘
้ อยางไรก็ตาม พระสารีบตุ ร
กลับมีผลงานดานอธิบายขยายความในพระไตรปฎกมากกวาพระมหากัจจานะอยางเห็นไดชัด
นอกจากงานขยายความในงานกลุมที่ ๑ ของพระสารีบุตรจะมีจํานวนมากกวาพระมหากัจจานะ∗
ยังมีงานกลุมที่ ๒ ไดแก คัมภีรนิทเทสและปฏิสัมภิทามรรค ซึ่งเปนงานอธิบายความโดยเฉพาะ
๓๔

ทัศนีย สินสกุล, “พระจักรพรรดิราชในคติอินเดีย”, หนา ๑๖๐-๑๖๕.
องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๓๑/๑๖๖, องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๓๒/๑๖๗.
๓๖
ม.อุ. ๑๔/๖๙/๔๕๐.
๓๗
องฺ.อฏก. ๒๓/๑๐๖/๑๙๙.
๓๘
องฺ.เอกก. ๒๐/๑๔๖/๓๑.
∗
ดูเพิ่มเติมหัวขอ ๒.๒.๒ สาวกภาษิตในพระไตรปฎกบาลี
๓๕

๑๕๓
ผลงานเหล า นี้ น า จะเป น เหตุ ใ ห ชื่ อ เสี ย งของพระสารี บุ ต รด า นการขยายความใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทโดดเดนกวาพระมหากัจจานะ ดังที่ปรากฏในงานชั้นอรรถกถา เห็นไดชัด
ในสวนนิทานของชาดก ๓ เรื่อง ไดแก ปโรสหัสสชาดก๓๙ ฌานโสธนชาดก๔๐ และจันทาภชาดก๔๑
ทั้ง ๓ เรื่องมีเนื้อหาใกลเคียงกัน คือ มีพระภิกษุจํานวนหนึ่งสรรเสริญความสามารถในการขยาย
ความภาษิตยอของพระสารีบุตร พระพุทธเจาจึงทรงเลาอดีตชาติของพระสารีบุตร วัตถุกถาทีท่ รง
เลาแสดงใหเห็นวาพระสารีบุตรสามารถเขาใจความโดยพิสดารตั้งแตในอดีตชาติ เปนศิษยเอก
ของพระองคซึ่งรูใจและเขาใจความหมายที่พระองคตองการสื่อไดดีที่สุด
การทีพ่ ระสารีบุตรมีชื่อเสียงในการขยายความนาจะเปนเพราะงานนิพนธของพระสารีบุตร
โดยเฉพาะกลุม ที่ ๒ ซึ่งเปนการขยายความโดยพิสดารและละเอียดมากเปนพิเศษ วิธีการอธิบาย
ความที่ปรากฏในงานกลุมที่ ๑ และ ๒ เอื้อใหคําอธิบายยาว อีกทัง้ พระสารีบุตรมีผลงานอธิบาย
ปรากฏในพระไตรปฎกหลายเรื่อง พระสารีบุตรเปนผูเ ดียวที่ประกาศในที่ประชุมสงฆแสดงความ
ยินดีทจี่ ะอธิบายธรรมทีม่ ีผูสงสัยถามและอาสาพระพุทธเจาอธิบายธรรมในที่ประชุมสงฆหลายครั้ง
เมื่อ
พระพุทธเจาทรงรับรองการอธิบายของพระสารีบุตรโดยทวนคําอธิบายของพระสารีบตุ ร
เปรียบเทียบกับพระมหากัจจานะ บุคลิกของพระสารีบุตรแสดงถึงความมัน่ ใจในการอธิบายธรรม
ในขณะทีพ่ ระมหากัจจานะมีบุคลิกถอมตัว และแนะนําใหผูสงสัยกราบทูลถามพระพุทธเจา∗
จากการวิเคราะหขางตน จะเห็นไดวา ความสามารถดานปญญาหลายดานปรากฏให
เห็นชัดในผลงานของพระสารีบุตร พระสารีบุตรไดใชปญญารวบรวมวิเคราะหสังเคราะหออกมา
เปนงานนิพนธซึ่งประสบความสําเร็จ ทําใหผฟู งเขาใจ เกิดความชื่นชมยินดี วิธกี ารตางๆที่พระ
สารีบุตรใชในการแสดงธรรมชวยใหการฟงและการทรงจําทําไดงายขึ้น
ชาวพุทธไดศึกษาและ
สืบทอดผลงานที่ชื่อวาเปนของพระสารีบุตรในพระไตรปฎกบาลีตลอดมา ทําใหชาวพุทธไดรูจัก
พระสารีบุตร และปญญาของทานที่ปรากฏในงานนิพนธ และเคารพยกยองพระสารีบุตรยิ่งกวา
พระสาวกรูปใดๆ ดังที่ปรากฏในงานชัน้ อรรถกถาเปนตนมา
๓๙

ชาตกฏกถา ทุติโย ภาโค, หนา ๒๙๓.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๐๘.
๔๑
เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๑๐.
∗
ความสามารถของพระมหากัจจานะไมไดดอยไปกวาพระสารีบุตร ผูวิจัยเห็นวานาจะมาจากทัศนคติ
ของแตละทานเมื่อมีผูอาราธนาใหอธิบายธรรม พระสารีบุตรเปนพระสาวกที่มุงมั่นในการเผยแผพระศาสนา และ
เห็นวาพระภิกษุสาวกทุกรูปมีหนาที่หลักคือเผยแผหรือสอนธรรม
สวนพระมหากัจจานะมองในแงฐานะของ
พระพุทธเจาและพระสาวก พระพุทธเจาทรงเปนครูสูงสุดของพระสาวก และอาจอธิบายไดดีกวาทานซึ่งเปนศิษย
๔๐

บทที่ ๖
สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ มุงศึกษางานนิพนธของพระสารีบุตรในพระไตรปฎก ซึ่งผูวิจัยจําแนกเปน ๒
กลุมไดแก
งานกลุมที่ ๑ เปนงานที่มีนิทานระบุวาพระสารีบุตรเปนผูแสดง ไดแก พระสูตรในพระ
สุ ต ตั น ตป ฎ ก ๔ นิ ก ายแรก คื อ ที ฆ นิ ก าย มั ช ฌิ ม นิ ก าย สั ง ยุ ต ตนิ ก าย และ อั ง คุ ต ตรนิ ก าย
รวมถึงพระสูตรที่เปนคาถาหรือคําประพันธในสุตตนิบาต ลักษณะและเนื้อหาของงานหลากหลาย
ขึ้นอยูกับสถานการณ
งานกลุมที่ ๒ เปนงานที่ไมมีนิทานระบุวา พระสารีบุตรเปนผูแสดง
แตหลักฐานชัน้
อรรถกถาระบุวาเปนผลงานของพระสารีบตุ ร ไดแก คัมภีรมหานิทเทส จูฬนิทเทส และ
ปฏิสัมภิทามรรค ซึ่งอยูในขุททกนิกาย งานนิพนธทงั้ ๒ คัมภีรอธิบายพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจา ลักษณะโครงสราง เนื้อหา รูปแบบการนําเสนอเฉพาะตัว คลายพระอภิธรรม
ผูวิจัยศึกษางานทัง้ สองกลุมในแงเนื้อหา โครงสราง และวิธีการนําเสนอ แลวจึงนํามา
เปรียบเทียบเพื่อวิเคราะหความสัมพันธของงานทั้งสองกลุม และคุณลักษณะดานปญญาที่ปรากฏ
ในงานนิพนธของพระสารีบตุ ร ผลการวิจัยมีดังนี้
๑. ลักษณะของงานนิพนธของพระสารีบตุ รและการศึกษาเปรียบเทียบงานนิพนธทงั้ ๒ กลุม
งานนิพนธของพระสารีบุตรกลุมที่ ๑ และ กลุมที่ ๒ มีลกั ษณะดังนี้
๑. โครงสราง ๒ สวน ไดแก สวนกําหนดประเด็น และ สวนเนื้อหา ทําใหงานนิพนธมี
โครงสรางที่ชดั เจน มีเนือ้ หาเปนเอกภาพ
สวนกําหนดประเด็นพบทั้งในระดับสารธรรมและ
ประเด็นยอย สวนเนื้อหามีลักษณะเปนประเด็น กลุม หรือ วาระ ซึ่งลําดับตามที่กลาวไวสว น
กําหนดประเด็นหรือมีความสัมพันธทางความหมายกับกลุมหรือวาระที่ลําดับกอนและหลัง
๒. วิธกี ารนําเสนอเปนการวิเคราะห งานทั้ง ๒ กลุม ใชวิธีการวิเคราะหเปนหลักในการ
อธิบายธรรม วิธีการที่สําคัญคือการใชธรรมกลุมใดกลุมหนึง่ เปนเกณฑในการวิเคราะหแจกแจง
และการจําแนกประเภท ซึ่งเปนผลจากการใชคําบอกการถามกําหนดประเด็น โดยเฉพาะการใช
ศัพท กตม

๑๕๕
๓. การใชภาษาในคําบรรยายลักษณะ สภาวธรรม หรือ พรรณนากิริยาอาการ มักใช
กลุมคําที่มีลักษณะรวมทางความหมาย หรือ พองความหมายมากกวา ๓ คํา เปนผลใหเนื้อความ
มีขนาดยาว ชวยใหการออกเสียงเปนจังหวะ ทองจําไดงาย
๔. การอางอิง งานกลุมที่ ๑ พบการอางอิงพระพุทธเจา ๓ ลักษณะ ไดแก (๑)เพื่อแสดง
ความเคารพวาพระธรรมที่นาํ มาบอกนัน้ เปนของพระพุทธเจา (๒) เพื่อแสดงวาสิ่งที่กลาวถึงนีเ้ ปน
สภาวะ ตองหมายรูดวยชือ่ และ(๓)เพือ่ สนับสนุนหรือเทียบเคียงกับคําสอน ใหผูฟงทราบวาการ
อธิบายของทานมีรากฐานจากพุทธพจน ผูวิจัยเห็นวาการอางอิงในขอสุดทายนี้อาจเปนวิธกี ารที่
พระสารีบุตรสรางสรรคขึ้นเพื่อเปนตัวอยางแกพระภิกษุ เพราะพระสารีบุตรสามารถอธิบายธรรม
โดยไมจําเปนตองยกพุทธวจนะประกอบก็ได ในงานกลุมที่ ๒ พบการยกพุทธวจนะอางอิงควบคู
กับการตีความหลายแหงเชนเดียวกัน
อยางไรก็ตาม เนื้อหาของงานทั้ง ๒ กลุมและวิธีการนําเสนอเนื้อหาบางอยางแตกตาง
เพราะวัตถุประสงคของงานแตกตางกัน งานกลุมที่ ๑ มีเนื้อหาและประเภทหลากหลาย ธรรมที่
พระสารีบุต รเลือ กมาแสดงมั ก เป นธรรมซึ่ง เปน ขั้น ตอนการศึก ษาปฏิ บั ติเ พื่อ ความดับ ทุ ก ขใ น
พระพุ ท ธศาสนา ส ว นธรรมซึ่ ง เกี่ ย วกั บ หลั ก ความจริ ง ความเป น ไปของชี วิ ต โลก และพระ
อริยบุคคลมักเปนงานกลุมสนทนา นอกจากนี้ วิธีการของงานเหมาะกับวัตถุประสงคของงาน
เชน มุงใหผูฟงพิจารณาสวนที่เปนดานเสียและดานดี และเลือกแนวทางที่เหมาะสมดวยตัวเอง
ใชความเปรียบประกอบเพื่อใหคําอธิบายชัดเจนยิ่งขึ้น ในขณะที่งานกลุมที่ ๒ เปนงานวิชาการที่
มุ ง แสดงความรู อ ย า งละเอี ย ด จึ ง เน น การแจกแจงลั ก ษณะสภาพธรรม มี ร ะเบี ย บขั้ น ตอน
สม่ําเสมอทุกสวน เมื่อพิจารณาวิธีการนําเสนอและการวิเคราะหที่ปรากฏในงานกลุมที่ ๒ แสดง
ใหเห็นวาเปนวิธีการที่ปรากฏในงานกลุมที่ ๑ จึงกลาวไดวา งานกลุมที่ ๒ อาจเปนผลงานของ
พระสารีบุตร ตามที่พระอรรถกถาจารยกลาวไว
๒. ปญญาและคุณลักษณะของพระสารีบตุ รจากงานนิพนธ
ปญญาของพระสารีบุตรในการสรางงานนิพนธวิเคราะหได ๒ ชวง ชวงที่ ๑ เปนการนํา
ความรูทมี่ ีอยูม าใชในโอกาสตางๆ เชน แสดงธรรม ตอบปญหาธรรม การใชปญญาในชวงนี้เปน
กระบวนการคิดวิเคราะหองคประกอบ จําแนกประเภท เหตุปจจัย เปรียบเทียบเชื่อมโยงกับ
ประสบการณอื่นและคิดหาอุบายปลุกเราคุณธรรม
ลักษณะเหลานี้เปนลักษณะเดนของงาน
นิพนธของพระสารีบุตร ที่ชว ยใหผฟู งเขาใจธรรมไดงาย สวนชวงที่ ๒ เปนการนําเสนอผลการคิด
ใหผูฟง สามารถรับเอาสาระไดงาย ทรงจําไดสะดวก และสามารถนําไปใชสอนได อันเปนประโยชน

๑๕๖
ในการศึกษาและเผยแผคําสอนของพระภิกษุในสมัยพุทธกาล ไดแก การจัดผลการคิดวิเคราะห
เปนกลุม การกําหนดประเด็น และการอางอิง
งานนิพนธของพระสารีบุตรแสดงใหเห็นความ
เลิศดานปญญาซึ่งพระพุทธเจาทรงสรรเสริญปญญา ในดานตางๆ ดังนี๑้
๑. มหาปฺโ เปนผูมีปญ
 ญามาก พระสารีบุตรเปนคนที่เรียนรูไดรวดเร็วและสามารถ
ขยายความไดพิสดารเปนพืน้ เดิมอยูแลว∗ เมื่อไดศึกษาศึกษาและปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา
ก็ยอมจะรูและเขาใจธรรมไดลึกซึ้ง
๒. ปุถุปฺโ เปนผูมีปญญากวางขวาง พระสารีบุตรมีประสบการณหลายอยาง ตั้งแต
การศึกษาตามวรรณะพราหมณ ในลัทธิสัญชัยปริพาชก และสํานักของพระพุทธเจา มีความ
รอบรู ชางสังเกตปรากฏการณตางๆ จึงสามารถนําความรูเหลานี้มาประยุกตใชในการแสดง
ธรรมไดอยางมีประสิทธิผล
 ญาราเริง ความราเริงในทีน่ ี้อรรถกถาอธิบายวา เพราะมี
๓. หาสปฺโ เปนผูมีปญ
ผูวิจยั ตีความเพิ่มเติมวาเมื่อมีปญ
 ญามากและ
ความยินดีในความรูแจงแทงตลอดธรรมตางๆ๒
กวางขวางก็ยอ มทําใหเกิดความยินดีในการคิดวิเคราะห หรือตรึกตรองหาความรูท างธรรมตางๆ
หรือแกปญหาธรรมตามที่มผี ูสงสัย
๔. ชวนปฺโ เปนผูมีปญ
 ญาวองไว พระสารีบุตรคิดไดรวดเร็ว ทําใหสามารถสาธยาย
ธรรมไดตอเนื่อง
๕. ติกฺขปฺโ เปนผูม ีปญ
 ญาคม เฉียบแหลม การแสดงธรรมหรือตอบปญหาธรรมมี
ความคมคาย ตรงความสงสัยของผูถาม ทําใหผูฟง หรือผูสงสัยไดรับคําตอบทีน่ าพอใจ

๑

ม.อุ. ๑๔/๑๕๔/๑๑๖, สํ.ส.๑๕/๓๐๓/๙๐, สํ.ส. ๑๕/๗๔๕/๒๘๐ คุณสมบัติทางปญญาเหลานี้เปน
ลักษณะหนึ่งของพระมหาบุรุษซึ่งเปนผลจากการหมั่นศึกษาสนทนาธรรมกับสมณพราหมณ(ดูเพิ่มเติมที.ปา.๑๑/
๑๔๖/๑๗๒) นอกจากนี้พระพุทธเจาทรงกลาวถึงเหตุที่ทําใหเกิดคุณสมบัติทางปญญาเหลานี้ในพระสูตรอื่นๆ
ไดแก การเจริญกายคตาสติ(องฺ.เอกก. ๒๐/๒๓๔/๕๘) การคบสัตบุรุษ, การฟงพระสัทธรรม, การทําในใจโดย
แยบคาย, และการปฏิบัติธรรมตามสมควรแกธรรม(สํ.ม.๑๘/๑๖๔๑-๑๔๕๓/๕๑๘) คัมภีรปฏิสัมภิทามรรคได
ขยายความพระสูตรเรื่องที่ ๒ นี้อยางละเอียดในปญญากถา
∗
เห็นไดจากตอนที่พระสารีบุตรเมื่อครั้งเปนปริพาชกอาราธนาพระอัสสชิใหแสดงธรรมโดยยอ สารีบุตรปริพาชกหรืออุปติสสปริพาชกปฏิเสธการแสดงธรรมโดยพิสดาร ดูเพิ่มเติม วิ.ม. ๔/๖๔/๗๔.
๒
ปปฺจสูทนี ตติโย ภาโค, หนา ๕๙๔.

๑๕๗
๖. นิพฺเพธิกปฺโ เปนผูม ปี ญญาทําลายกิเลส ปญญาของพระสารีบุตรสามารถทําลาย
กิเลสของพระสารีบุตรได
และสามารถนําปญญาเพื่อการทําลายกิเลสนัน้ มาแสดงใหเกิด
ปาฏิหาริยแกพุทธบริษัท ทําใหพุทธบริษทั บรรลุธรรมตามเปนจํานวนมาก
พระสารีบุตรเปนพระสาวกที่มีภาษิตในพระไตรปฎกมากที่สุด ภาษิตเหลานี้เปนหลักฐาน
ในงานชัน้ อรรถกถา
ที่ทาํ ใหพระอรรถกถาจารยจะศึกษาและรูจกั ปญญาของพระสารีบุตรได
พระอรรถกถาจารยไดขยายประวัติและเรื่องราวของพระสารีบุตรแสดงใหเห็นความยกยองสรรเสริญ
ทานอยางยิง่
ผลงานของพระสารีบุตรไดรับยกยองวาเปนเลิศและเปนตนแบบของงานนิพนธใน
ยุคหลัง สมญา “พระธรรมเสนาบดี” ของพระสารีบุตรกลายเปนชื่อเรียกที่ใชแพรหลายในงานชัน้
อรรถกถาซึ่งแสดงถึงความสามารถในการแสดง เผยแผ และสืบทอดธรรม นอกจากนี้ ยังมี
เรื่องราวที่สรรเสริญความสามารถในการอธิบายความอีกดวย
งานนิ พ นธ ข องพระสารีบุ ต รเป น หลัก ฐานที่ แสดงความเป น เลิ ศด า นป ญ ญาของทา น
สวนใหญมักจะแสดงถึงความสามารถในการวิเคราะหธรรม อันเปนความแตกฉานในดานผลและ
เหตุ การศึกษาวิจัยเรื่องนี้แสดงใหเห็นการใชปญญาและปฏิสัมภิทาครบทั้ง ๔ ดานในการสราง
งานนิพนธที่สําคัญคือความแตกฉานในดานภาษาและปฏิภาณ พระสารีบุตรมีบุคลิกเปนครูผู
ฉลาด รูจักประยุกตวิธีการแสดงธรรมที่ชวยใหศึกษาและเขาใจงายขึ้น เหมาะสมกับบุคคลและ
บรรยากาศการศึกษาเลาเรียนในสมัยนั้น ทั้งวิธีการชวยใหการสืบทอดคําสอนทําไดสะดวกเพราะ
มีระบบระเบียบมากขึ้น
ขอเสนอแนะ
งานวิจัยเรื่องนี้ทําใหเห็นแนวทางการศึกษาวิจัยไดอีกหลายเรื่อง เชน ศึกษาเนื้อหาและ
ภาษาของคัมภีรนิทเทสและปฏิสัมภิทามรรคอยางละเอียด ศึกษางานนิพนธของพระสารีบุตรใน
คัมภีรพระพุทธศาสนาฝายสันสกฤตและเปรียบเทียบกับฝายบาลี เปรียบเทียบภาษาและวิธีการ
เรียบเรียงงานนิพนธของพระสารีบุตรกับงานกลุมพระอภิธรรม และยังอาจศึกษาลักษณะเดนใน
งานนิพนธของพระสารีบุตรในงานยุคหลัง เชน วิธีการวิเคราะห โครงสรางของงาน การอางอิง
พุทธวจนะ เพราะอาจเปนวิธีการที่พระคันถรจนาจารยรุนหลังเลียนแบบ นอกจากนี้ แนวทางการ
วิจัยเรื่องนี้อาจประยุกตกับการศึกษางานของพระมหากัจจานะในงานฝายบาลีซึ่งมีงานพระสูตร
หลายเรื่องและมีคัมภีรที่อาจารยรุนหลังกลาววาเปนผลงานของทานอีกหลายคัมภีร เชน กัจจานวยากรณ เนตติปกรณ จึงนาศึกษาวาคัมภีรเหลานี้ยึดหลักการอธิบายเหมือนกับแนวทางการ
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ภาคผนวก

๑๖๔
ภาคผนวก ๑ : สาวกภาษิตในพระไตรปฎกบาลี ยกเวนภาษิตของพระสารีบุตร
ภาษิตกลุมแสดงธรรมและอธิบายธรรมจําแนกตามพระสาวกผูแสดง
๑. ภาษิตของพระอานนท - รวม ๑๓ เรือ่ ง
ประเภทภาษิต
เรื่อง/ขอ/หนา
ชื่อพระสูตร
แสดงธรรม
ม.ม.๑๓/๒๙๓/๒๘๘
สันทกสูตร
สํ.ข. ๑๗/๒๓๑/๑๖๒
ฉันนสูตร
สํ.ข. ๑๗/๑๙๓/๑๒๘
อานันทสูตร
สํ.ม. ๑๗/๑๕๖๘/๔๘๔
ทุติยทุสีลยสูตร
สํ.สฬา. ๑๘/๑๖๙/๑๑๖
ปฐม-ทุติยโลกกามคุณสูตร
องฺ.ติก. ๒๐/๕๑๔/๒๘๔
นิคัณฐสูตร
องฺ.จตุกกฺ . ๒๑/๑๕๙/๒๒
องฺ.จตุกกฺ . ๒๑/๑๙๔/๒๖๔
องฺ.จตุกกฺ . ๒๑/๑๗๐/๒๑๑
องฺ.ทสก. ๒๔/๕/๗
อานันทสูตร
อธิบายธรรม
ม.อุ. ๑๔/๕๓๕/๓๕๒
อานันทภัทเทกรัตตสูตร
องฺ.นวก. ๒๒/๒๔๖/๔๖๙
ปญจาลสูตร
องฺ.ทสก. ๒๔/๑๑๕
ตติยอธรรมสูตร
๒. ภาษิตของพระมหากัจจานะ - รวม ๑๐ เรื่อง
ประเภทภาษิต
เรื่อง/ขอ/หนา
แสดงธรรม
สํ.สฬา. ๑๘/๒๐๑/๑๔๕
สํ.สฬา. ๑๘/๒๐๕/๑๔๗
องฺ.ปฺจก. ๒๒/๒๙๗/๓๕๐
อธิบายธรรม
ม.มู.๑๒/๒๔๓/๒๑๙
ม.อุ.๑๔/๕๔๘/๓๕๗
ม.อุ.๑๔/๖๓๘/๔๑๑
สํ.ข. ๑๗/๑๑/๑๒
สํ.ข. ๑๗/๒๕/๑๖
องฺ.ทสก. ๒๔/๒๖/๔๙
องฺ.ทสก. ๒๔/๑๖๑/๒๗๔

ชื่อพระสูตร
หาลิททกานิสตู ร
โลหิจจสูตร
กัจจานสูตร
มธุปณฑิกสูตร
มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร
อุทเทสวิภังคสูตร
ปฐมหลิททกานิสูตร
ทุติยหลิททกานิสูตร
กาลีสูตร
ทุติยอธรรมสูตร

๑๖๕
๓. ภาษิตของพระโมคคัลลานะ - รวม ๕ เรื่อง
ประเภทภาษิต
เรื่อง/ขอ/หนา
แสดงธรรม
ม.มู. ๑๒/๒๒๑/๑๘๘
ม.มู.๑๒/๕๕๗/๕๙๘
สํ.นิ. ๑๖/๖๘๖/๓๑๘
สํ.สฬา. ๑๘/๓๒๖/๒๒๗
สํ.สฬา. ๑๘/๕๑๕/๓๒๓
องฺ.ทสก. ๒๔/๘๔/๑๖๖
๔. ภาษิตของพระมหาจุนทะ - รวม ๓ เรื่อง
ประเภทภาษิต
เรื่อง/ขอ/หนา
แสดงธรรม
องฺ.ปฺจก. ๒๒/๓๑๗/๓๙๗
องฺ.ทสก.๒๔/๒๔/๔๔
องฺ.ทสก. ๒๔/๘๕/๑๖๘
๕. ภาษิตของพระสาวกรูปอื่นๆ - รวม ๙ เรื่อง
ผูแสดง
เรื่อง/ขอ/หนา
พระนันทกะ
ม.อุ.๑๔/๗๖๖/๔๘๕
องฺ.ติก.๒๐/๕๐๖/๒๔๘
พระอนุรุทธ
สํ.ม. ๑๙/๑๒๗๘/๓๘๓
สํ.ม. ๑๙/๑๒๗๙/๓๘๔
พระพักกุละ
ม.อุ.๑๔/๓๘๐/๒๕๕
พระเขมกะ
สํ.ข.๑๗/๒๒๕/๑๕๔
พระอุทายี
สํ.สฬา.๑๘/๒๑๐/๑๕๒
พระนารทะ
องฺ.ปฺจก. ๒๒/๕๐/๖๔
พระโกฏฐิตะ
องฺ.ปฺจก. ๒๒/๓๓๑/๔๓๙
พระอุตตระ
องฺ.อฏก. ๒๓/๙๘/๑๖๔
พระมหากัสสปะ
องฺ.ทสก.๒๔/๘๖/๑๗๒

ชื่อพระสูตร
อนุมานสูตร
มารตัชชนียสูตร
โกลิตสูตร
อวัสสุตสูตร
โมคคัลลานสังยุตต
พยากรณสูตร

ชื่อพระสูตร
มหาจุนทสูตร
มหาจุนทสูตร
กัตถีสูตร

ชื่อพระสูตร
นันทโกวาทสูตร
สาฬหสูตร
ตัณหักขยสูตร
สลฬาคารสูตร
พักกุลัตเถรัจฉริยัพสูตร
เขมกสูตร
เวรหัญจานีสตู ร
นารทสูตร
จิตตหัตถิสาริปุตตสูตร
อุตตรสูตร
อัญญสูตร

๑๖๖
ภาษิตกลุมสนทนา-ตอบปญหาธรรม - รวม ๔๓ เรื่อง
เรื่อง/ขอ/หนา
ชื่อพระสูตร
ม.ม.๑๓/๑๘/๑๘
อัฏฐกนาครสูตร
ม.ม. ๑๓/๕๔๙/๔๙๘
พาหิติยสูตร
ม.อุ.๑๔/๑๐๕/๘๙
โคปกโมคคัลลานสูตร
สํ.นิ.๑๖/๕๑๒/๒๕๓
สํ.นิ.๑๖/๕๑๘/๒๕๗
สํ.ม.๑๙/๕๖/๑๙
สํ.ม.๑๙/๗๖๗/๒๒๘
สํ.ม.๑๙/๗๘๗/๒๓๕
สํ.ม.๑๙/๗๙๓/๒๓๗
สํ.ม.๑๙/๑๑๖๒/๓๔๙
องฺ.ติก.๒๐/๕๑๑/๒๗๗
องฺ.ติก.๒๐/๕๑๒/๒๘๐
องฺ.ติก.๒๐/๕๑๓/๒๘๒
องฺ.ติก.๒๐/๕๑๘/๒๘๙
องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๐/๒๒๕
องฺ.ปฺจก.๒๒/๓๐๐/๓๖๐
องฺ.สตฺตก.๒๓/๒๔๑/๔๔๔
องฺ.ทสก.๒๔/๒๒๓/๓๗๑
องฺ.ทสก.๒๔/๙๖/๒๐๙
สํ.สฬา.๑๘/๒๐๐/๑๔๓
สํ.ข.๑๗/๓๐๐/๑๙๘
สํ.สฬา. ๑๘/๕๒๔/๓๓๐
สํ.สฬา. ๑๘/๗๘๘/๔๗๕
สํ.ม. ๑๙/๑๒๕๓/๓๗๖
สํ.ม. ๑๙/๑๔๙๘/๔๕๘

ผูรวมสนทนา
พระอานนท-ชาวเมืองอัฏฐกะ
พระอานนท- พระเจาปเสนทิโกศล
พระอานนท-โคปกโมคคัลลาน
ปริพาชก
ภิกขุนูปสสยสูตร
พระอานนท-พระมหากัสสปะ
จีวรสูตร
พระอานนท-พระมหากัสสปะ
ปฐม-ทุติย-ตติยกุกกุฏา พระอานนท- พระภัททะ
รามสูตร
สีลสูตร ฐิตสูตร
พระอานนท-ชาวเมือง
สิริวัฑฒสูตร
พระอานนท-สิริวัฑฒคหบดี
มานทินนคหบดี
พระอานนท-มานทินนคหบดี
พราหมณสูตร
พระอานนท-ชาวเมือง
ฉันนสูตร
พระอานนท-พระฉันนะ
อาชีวกสูตร
พระอานนท-อาชีวก
สักกสูตร
พระอานนท-พระเจามหานามะ
สีลัพพตสูตร
พระอานนท-ชาวเมือง
ภัททชิสูตร
พระอานนท-พระภัททชิ
อุทายีสูตร
พระอานนท-พระอุทายี
อานันทสูตร
พระอานนท- พระอุทายี
ทสมสูตร
พระอานนท-ชาวเมืองทสมะ
โกกนุทสูตร
พระอานนท-โกกนุทปริพาชก
โฆสิตสูตร
พระอานนท-โฆสิตเศรษฐี
อุทายีสูตร
พระอานนท-พระอุทายี
โมคคัลลานสังยุตต
พระโมคคัลลานะ-ทาวสักกะ
โมคคัลลานสูตร
พระโมคคัลลานะ-วัจฉโคตร
ปริพาชก
ปฐม-ทุติยมหคตสูตร
พระโมคคัลลานะ-พระอนุรุทธ
ปฐม-ทุติยเทวจาริกสูตร พระโมคคัลลานะ-เทวดา

๑๖๗
เรื่อง/ขอ/หนา
องฺ.สตฺตก.๒๓/๕๓/๗๕
องฺ.ปฺจก. ๒๒/๓๐๕/๘๒
ม.ม.๑๓/๔๖๔/๔๒๙
องฺ.ติก.๒๐/๒๘๒/๘๔

ชื่อพระสูตร
ติสสสูตร
โมคคัลลานสูตร
มธุรสูตร
-

องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๒๙๙/๓๕๗
ม.อุ.๑๔/๔๒๐/๒๘๔
สํ.ม.๑๙/๑๒๗๐/๓๘๑
สํ.ม. ๑๙/๑๒๘๓/๓๘๖
สํ.ม. ๑๙/๑๒๘๕/๓๘๘
ม.มู.๑๒/๕๐๕/๕๔๕
สํ.นิ.๑๖/๒๖๘/๑๔๐

สมยสูตร
อนุรุทธสูตร
สุตนุสูตร
คิลานสูตร
ทุติยวรรค
จูฬเวทัลลสูตร
โกสัมพีสูตร

สํ.สฬา.๑๘/๕๓๗/๓๔๗
สํ.สฬา.๑๘/๘๐๓/๔๘๗

จิตตคหบดีสังยุตต
-

สํ.ม.๑๙/๑๗๑๐/๕๔๖
องฺ.สตฺตก.๒๓/๕๐/๖๔
สํ.สฬา.๑๘/๗๕๒/๔๕๕

ควัมปติสูตร
มาตาสูตร
-

ผูรวมสนทนา
พระโมคคัลลานะ-ติสสพรหม
พระโมคคัลลานะ-ติสสพรหม
พระมหากัจจานะ-พระเจามธุรราช
พระมหากัจจานะ-พราหมณ
อารามทัณฑะ
พระมหากัจจานะ-ภิกษุหลายรูป
พระอนุรุทธ-ชางไม
พระอนุรุทธ-ภิกษุหลายรูป
พระอนุรุทธ-ภิกษุหลายรูป
พระอนุรุทธ-ภิกษุหลายรูป
พระธรรมทินนาเถรี-จิตตคหบดี
พระมุสิละ-พระปวิฏฐะพระนารทะ- พระอานนท
จิตตคหบดี-พระเถระหลายรูป
พระสภิยกัจจานะวัจฉโคตรปริพาชก
พระควัมปติ
นันทมารดา-ทาวเวสสุวรรณ
พระเขมาเถรี-พระเจาปเสนทิโกศล

๑๖๘
ภาคผนวก ๒ : งานนิพนธของพระสารีบุตรจําแนกตามประเภทและเนื้อหาของงาน
เกณฑการจําแนกเนื้อหาของงาน (แสดงเลขในชองกลุมเนื้อหา)
๑. งานนิพนธที่มีเนื้อหาเกีย่ วกับธรรมเพื่อความพนทุกข
๑.๑ ธรรมขั้นพื้นฐาน
๑.๑.๑ บุพภาคแหงการศึกษา
๑.๑.๒ ศีล
๑.๑.๓ สมาธิ
๑.๑.๔ ปญญา
๑.๑.๕ บุพภาคฯ-ศีล-สมาธิ-ปญญา
๑.๒ ธรรมขั้นสูง
๑.๒.๑ สภาวธรรมเกี่ยวกับชีวิต
๑.๒.๒ ลักษณะของชีวิต
๑.๒.๓ ความเปนไปของชีวติ
๑.๒.๔ ธรรมที่เปนจุดมุงหมายของการศึกษาเพื่อความพนทุกข
๒. งานนิพนธที่มีเนื้อหาแสดงหลักการเผยแผพระธรรมคําสอน
๓. งานนิพนธที่มีเนื้อหาประกาศ(สีหนาท)
๑. งานนิพนธกลุมแสดงธรรม รวม ๒๙ เรื่อง
เรื่อง
กลุม
เลม/ขอ/หนา เนื้อหา
ที.ปา.๑๑/๒๒๑/
๒.
๒๒๒
ที.ปา.๑๑/๓๖๔/
๒.
๒๘๘
ม.มู.๑๒/๒๐/
๑.๑.๔
๒๑
ม.มู.๑๒/๕๓/
๔๒
ม.มู.๑๒/๑๑๐/
๘๕

ชื่อพระสูตร
สังคีติสูตร
ทสุตตรสูตร
ธรรมทายาท
สูตร

๑.๑.๔ อนังคณสูตร

หัวขอที่แสดง
แนวทางสังคายนาพระธรรมวินัยโดยใชจํานวนองคธรรม
เปนหลัก
แนวทางการจัดหมวดหมูพระธรรมวินัยโดยใชจํานวนองค
ธรรมและคุณลักษณะของธรรม
เหตุที่สาวกผูไมปลีกวิเวกตามพระศาสดาถูกติเตียน เหตุที่
สาวกผูปลีกวิเวกตามพระศาสดาไดรับคําสรรเสริญ และ
ทางละกิเลส
ความไมมีอังคณะหรือความโลภ

๑.๑.๔ สัมมาทิฏฐิสูตร ลักษณะของผูมีสัมมาทิฏฐิ คือความรูชัดในธรรมตางๆทั้ง
ในแงสภาพธรรมนั้นตามความเปนจริง ตนเหตุของธรรม
นั้น การดับธรรมนั้นและวิธีการดับธรรมนั้น

๑๖๙
เรื่อง
เลม/ขอ/หนา
ม.มู.๑๒/๓๔๐/
๓๔๙
ม.ม.๑๓/๒๐๓/
๒๑๔

สํ.ข.๑๗/๖/๗
สํ.ม.๑๘/๓๘๓/
๑๐๒
องฺ.ทุก.๒๐/
๒๘๑/๘๐
องฺ.จตุกฺก.๒๑/
๑๕๘/๑๙๓
องฺ.ปฺจก.๒๒/
๑๖๒/๒๐๗

องฺ.ปฺจก.๒๒/
๑๖๓/๒๑๒

องฺ.ปฺจก.๒๒/
๑๖๔/๒๑๒
องฺ.ปฺจก.๒๒/
๑๖๕/๒๑๓

กลุม ชื่อพระสูตร
เนื้อหา
๑.๒.๑ มหาหัตถิปโท
ปมสูตร
๑.๑.๕ โคลิสสานิสูตร

หัวขอที่แสดง
มหาภูตรูป ๔ ซึ่งเปนธรรมหมวดยอยใน อริยสัจ ๔

กิจที่ผูสมาทานธุดงควัตรควรทํา ไดแก ความเคารพในผู
อาวุโส การอยูรวมกับผูอื่นได ความรูจักประมาณในลาภที่
ไดรับ ความสงบในจิต มีปญญา และความสามารถใน
การตอบปญหาธรรมตางๆ เพื่อไมใหมีผูตําหนิได
๒. เทวทหสูตร
ลักษณะการตอบคําถามแกชาวเมืองที่สงสัยวา
พระพุทธศาสนาสอนอะไร
๑.๒.๔ วัตตสูตร
โพชฌงคและความชํานาญในการอยูดวยโพชฌงค หาก
โพชฌงคเคลื่อนไป พระสารีบุตรก็รับรูสภาพและเหตุของ
การเคลื่อนไป
๑.๒.๓ (ไมมีชื่อพระ
ความแตกตางของผูมีสัญโญชนภายในและสัญโญชน
สูตร)
ภายนอก คือ การกลับมาเกิดอีก และกลับมาเกิดอีก
๑.๑.๔ ปริหานิสูตร
หลักเกณฑในการพิจารณาวาตนเองกําลังเสื่อมจากกุศล
ธรรม ไดแก มีราคะหนาแนน มีโทสะหนาแนน โมหะ
หนาแนนและไมมีปญญาเห็นธรรมที่เปนฐานะและอฐานะ
๑.๑.๔ ทุติยอาฆาตา - วิธีคิดสําหรับระงับความโกรธในบุคคล ๕ ประเภท ไดแก
ผูมีกายกรรมดีแตวจีกรรมไมดี ผูมีวจีกรรมดีแตกายกรรม
ปฏิวินยสูตร
ไมดี ผูมีกายกรรมไมดี วจีกรรมไมดีแตมีความสงบใจชั่ว
ขณะหนึ่ง ผูที่มีไมบริสุทธิ์ทั้ง ๓ ทาง และผูบริสุทธิ์ทั้ง ๓
ทาง พระสารีบุตรสอนใหเคารพความดีที่มีอยู ถาไมมีให
พิจารณาวาเปนผูปวยหนัก
๑.๑.๑ สากัจฉสูตร
คุณสมบัติของผูควรสนทนา ๕ ประการไดแก เปนผูมีธรรม
และสามารถแกปญหาที่เกี่ยวของกับธรรม ๕ ประการ
ไดแก ศีล มีสมาธิ มีปญญา มีวิมุตติ และ ความเห็นดวย
วิมุตติญาณ
๑.๑.๑ อาชีวสูตร
คุณสมบัติของผูควรอยูรวมกับผูอื่น ๕ ประการไดแกมี
ธรรมและสามารถแกปญหาธรรม ๕ ประการ ไดแก ศีล มี
สมาธิ มีปญญา มีวิมุตติ และ ความเห็นดวยวิมุตติญาณ
๑.๑.๑ ปญหาปุจฉา
สาเหตุที่ถาม ๕ ประการ ไดแก เพราะโงเขลา เพราะมีจิต
สูตร
เปนอกุศล เพื่อดูหมิ่นผูอื่น เพื่อรูคําตอบ และเพื่อถามให
ตอบ ถาตอบไมได ทานจะตอบให

๑๗๐
เรื่อง
เลม/ขอ/หนา
องฺ.ปฺจก.๒๒/
๑๖๖/๒๑๔

กลุม ชื่อพระสูตร
เนื้อหา
๑.๒.๔ นิโรธสูตร

องฺ.ปฺจก.๒๒/
๑๖๗/๒๑๘

๑.๑.๒ โจทนาสูตร

องฺ.ปฺจก.๒๒/
๑๖๘/๒๒๓
องฺ.ฉกฺก.๒๒/
๒๘๕/๓๒๗
องฺ.ฉกฺก.๒๒/
๒๘๖/๓๒๘
องฺ.ฉกฺก.๒๓/
๓๑๒/๓๘๐
องฺ.อฏก.๒๓/
๑๗๔/๓๓๗
องฺ.อฏก.๒๓/
๑๗๕/๓๔๐
องฺ.นวก.๒๓/
๒๑๐/๓๗๙
องฺ.นวก.๒๓/
๒๓๘/๔๒๙
องฺ.ทสก.๒๔/
๕๒/๙๙
องฺ.ทสก.๒๔/
๕๕/๑๐๙
องฺ.ทสก.๒๔/
๖๗/๑๓๑

๑.๑.๒ สีลสูตร
๑.๑.๓ ภัททกสูตร
อนุตัปปยสูตร

๑.๑.๓ ทารุกขันธสูตร
๑.๑.๔ อิจฉาสูตร
๑.๑.๑ ลัจฉาสูตร
๑.๑.๔ เสวนาสูตร
๑.๒.๔
๑.๑.๔
๑.๑.๔
๑.๑.๔

หัวขอที่แสดง
พระอริยบุคคลชั้นพระอรหันตและพระอนาคามีสามารถ
เขานิโรธสมาบัติได แตถูกพระอุทายีคัดคาน พระพุทธเจา
ทรงตําหนิพระอุทายีที่คัดคานดวยเจตนาไมดี
ธรรมที่เกี่ยวของกับการทักทวง ไดแก
๑. คุณสมบัติของผูทีทักทวงผูอื่นควรจะมีไดแก ทักทวงใน
กาลอันควร เรื่องที่ทักทวงเปนเรื่องจริง ทักทวงดวยคํา
ออนหวาน การทักทวงมีประโยชน และทักทวงดวยความ
เมตตา หากถูกผูที่ธรรมเหลานี้ทักทวงก็ไมควรเดือดรอน
๒. คุณสมบัติของผูถูกทักทวงไดแก ความจริง และความ
ไมโกรธ
ศีลเปนธรรมพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมขั้นสูง
การอยูที่ทําใหไมเจริญหรือเดือดรอนไดแก ยินดีในการ
งาน การพูดคุย การนอน การคลุกคลีในหมูคณะ และยินดี
ในธรรมเครื่องเนิ่นชา สวนการอยูที่ทําใหเจริญหรือไมทํา
ใหเดือดรอนมีนัยตรงขาม
ผูมีฌานสามารถทํากองไมใหเปนธาตุใดก็ไดตามอารมณ
ที่ผูมีฌานนั้นกําลังเพงอยู
บุคคล ๘ ชนิดที่มีธรรมตางกัน เปนเหตุใหเคลื่อนจากพระ
สัทธรรม และไมเคลื่อนจากพระสัทธรรม
ธรรมที่เกี่ยวกับการสอนตนเองและสอนผูอื่น

ลักษณะของบุคคล, จีวร, บิณฑบาต, เสนาสนะ, หมูบาน
และแวนแควนที่ควรเสพและสิ่งที่ไมควรเสพ
นิพพานสุขสูตร เหตุที่ทําใหกลาววานิพพานเปนสุขภาวะ สุขในที่นี้
หมายถึงสุขที่ไมเปนกามสุขซึ่งเปนเวทนา
สารีปุตตสูตร ภิกษุควรเปนผูฉลาดในจิตของตน มีปญญาตรวจจิตของ
ตนเองวามีอกุศลธรรมใดๆหรือไม
ปริหานสูตร
ภิกษุควรเปนผูฉลาดในจิตของตน มีปญญาตรวจจิตของ
ตนเองวามีอกุศลธรรมใดๆหรือไม
ปฐมนฬกปาน ผูที่ไมมีสัทธาในกุศลธรรม หิริ โอตตัปปะ วิริยะ และ
สูตร
ปญญาเปนผูเสื่อม สวนผูที่มีธรรมทั้ง ๕ นั้นเปนผูเจริญ

๑๗๑
เรื่อง
เลม/ขอ/หนา
องฺ.ทสก.๒๔/
๖๘/๑๓๔

กลุม ชื่อพระสูตร
เนื้อหา
๑.๑.๔ ทุติยนฬกปาน
สูตร

องฺ.ทสก.๒๔/
๒๑๑/๓๓๙

๑.๑.๒ ทุติยอุปนิสา
สูตร

หัวขอที่แสดง
ผูที่ธรรม ๑๐ ประการไดแกสัทธาในกุศลธรรม หิริ
โอตตัปปะ วิริยะ ปญญา การฟงธรรม ทรงจําธรรม
พิจารณาเนื้อความแหงธรรม ปฏิบัติธรรม และความไม
ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย ทําใหผูนั้นเสื่อม สวนผูที่มี
ธรรมทั้ง ๑๐ นั้นเปนผูเจริญ
ความไมเดือดรอนใจของบุคคลผูมีศีลเปนธรรมพื้นฐานที่
ทําใหเขาถึงวิมุตติญาณทัสสนะ

งานนิพนธกลุมแสดงธรรมแกผูปวย รวม ๔ เรื่อง
เรื่อง/
ขอ/หนา
ม.อุ.๑๔/
๗๒๐/๔๖๓
สํ.ม.๑๙/
๑๕๔๙/
๔๗๙

กลุม ชื่อพระสูตร ผูฟงธรรม
เนื้อหา
๑.๒.๑ อนาถปณฑิ อนาถบิณฑิก
โกวาทสูตร
เศรษฐี
๑.๒.๔
ปฐม
อนาถบิณฑิก
อนาถปณฑิก
เศรษฐี
สูตร

ม.อุ.๑๔/
๗๔๑/๔๗๓
สํ.สฬา.๑๘/
๑๐๔/๖๙
ม.ม.๑๓/
๖๗๒/๖๒๓

๑.๒.๑

ฉันโนวาท

พระฉันนะ

สูตร/
ฉันนสูตร
๑.๑.๒
๑.๑.๓

ธนัญชานิสูตร

ธนัญชานิ
พราหมณ

ประเด็นเรื่องการสนทนา
อายตนะและการรับรูเพื่อไมใหยึดมั่นถือมั่นใน
ความเจ็บปวดที่ไดรับ
สอนใหระลึกถึงธรรมของพระโสดาบันที่มีอยู
ในตนไดแกความเลื่อมใสที่ไมหวั่นไหวในพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ และในศีล ใน
อริยมรรคมีองค๘ สัมมาญาณ และสัมมา
วิมุตติ ทําใหอนาถบิณฑิกเศรษฐีหายจาก
อาการเจ็บปวย
อายตนะและการรับรูเพื่อไมใหยึดมั่นถือมั่นใน
ความเจ็บปวดที่ไดรับ

สอนไมใหประมาทในการเลี้ยงชีพ และธรรมที่
ทําใหเปนพรหม

๑๗๒
งานนิพนธกลุมอธิบายธรรม รวม ๘ เรือ่ ง
เรื่อง/ขอ/หนา
ม.อุ.๑๔/๑๙๘/
๑๔๕
ม.อุ.๑๔/๖๙๘/
๔๔๘
สํ.ข.๑๗/๑/๑
สํ.นิ.๑๘/๙๘/
๕๖
สํ.ม.๑๙/
๑๐๑๐
องฺ.ฉกฺก.๒๒/
๑๗๖/
องฺ.ฉกฺก.๒๒/
๓๔๐/๔๗๓
องฺ.สตฺตก.๒๓/
๓๒/๓๑

กลุม
พระสูตร
เนื้อหา
๑.๑.๔ เสวิตัพพาเส
วิตัพพสูตร
๑.๒.๓ สัจจวิภังคสูตร
๑.๒.๓ นกุลปตสูตร
๑.๒.๓ ภูตสูตร
๑.๒.๔ สัทธาสูตร
๑.๒.๔ ปติสูตร
๑.๑.๑
๑.๑.๑

หัวขอที่อธิบาย
อธิบายลักษณะของสิ่งที่ไมควรเสพ,สิ่งที่ควรเสพ
อธิบายอริยสัจ ๔ ไดแก ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค
อธิบายลักษณะของผูที่หวั่นไหวทั้งกายและใจ และ
ลักษณะของผูหวั่นไหวทางกายแตใจไมหวั่นไหว
อธิบายอชิตปญหาที่ ๑ วาดวยความแตกตางของพระ
เสขะและพระอรหันตขีณาสพ
อธิบายเหตุที่พระอริยสาวกไมมีความสงสัยใน
พระพุทธเจาและคําสอนของพระพุทธเจา
อธิบายคุณของการยินดีในวิเวกในกาลสมควร

เทวตาสูตร

อธิบายลักษณะของความเคารพในธรรม ๖ ประการที่
เทวดากลาวโดยยอ
ทุติยโสวจัสสตา อธิบายลักษณะของความเคารพในธรรม ๗ ประการที่
สูตร
เทวดากลาวโดยยอ

งานนิพนธกลุมสนทนาธรรม
๑. สนทนาธรรมกับพระพุทธเจา รวม ๖ เรื่อง
พระสูตรสนทนาที่เปนภาษิตของพระพุทธเจา(x) ∗ ๙ เรื่อง
เรื่อง/ขอ/หนา กลุม
พระสูตร
ประเด็นการสนทนา
เนื้อหา
ม.อุ.๑๔/๘๓๗/
ปณฑปาตปาริ ภิกษุที่พิจารณาจิตใจของตนเองขณะที่เดินทางไปในที่
สุทธสูตร
ใดๆเปนผูที่ทําบิณฑบาตใหบริสุทธิ์ (x)
สํ.ม.๑๙/๘/๓

∗

๑.๑.๑ สารีปุตตสูตร

ความเปนผูมีมิตรดีเปนพรหมจรรย เปนธรรมพื้นฐานของ
การเจริญมรรคมีองค ๘

เครื่องหมาย(x) แสดงวาเนื้อความสวนใหญของพระสูตรเปนภาษิตของพระพุทธเจา ผูวิจัยไมนํามา
นับเปนสวนหนึ่งของงานนิพนธของพระสารีบุตรและสาวกภาษิต

๑๗๓
เรื่อง/ขอ/หนา
สํ.ม.๑๙/๗๒๔/
๒๑๑
สํ.ม.๑๙/
๑๔๒๗/๔๓๔
สํ.ม.๑๙/๙๘๓
องฺ.ติก.๒๐/
๔๗๒/๑๗๐
องฺ.จตุกฺก.๒๑/
๗๙/๑๐๕
องฺ.จตุกฺก.๒๑/
๑๗๑/๒๑๓
องฺ.สตฺตก.๒๓/
๖๗/๑๒๑
องฺ.สตฺตก.๒๒/
๓๙/๓๖
องฺ.อฏก.๒๓/
๑๑๘/๒๒๗

องฺ.นวก.๒๓/
๒๑๖/๓๙๑
องฺ.ทสก.๒๔/
๙๐/๑๘๖
ขุ.สุ.๒๕/๔๒๓/
๕๒๐

กลุม
พระสูตร
เนื้อหา
มหาปุริสสูตร
๑.๑.๕ ทุติยสารีปุตต
สูตร
๑.๑.๔ ปุพพโกฏฐก
สูตร
สารีปุตตสูตร

ประเด็นการสนทนา
เหตุที่ทําใหบุคคลเปนมหาบุรุษ คือ จิตหลุดพนจากกิเลส
(x)
องคธรรมที่ทําใหบรรลุโสดาปตติผล คือ การคบสัตตบุรุษ
การฟงคําสอนของสัตตบุรุษ โยนิโสมนสิการ และการ
ปฏิบัติธรรมตามสมควร
พระสารีบุตรไมเชื่อพระพุทธเจาวาการเจริญพละ๕ มาก
ทําใหบรรลุอรหัตผล
ภิกษุที่เขาถึงเจโตวิมุตติหรือปญญาวิมุตติยอมไมมี
อหังการ มมังการ และมานานุสัย (x)

-

วณิชชสูตร

เหตุปจจัยที่ทําใหพอคาทําการคาไดกําไรหรือขาดทุน(x)

-

เจตนาสูตร

เจตนาทางกาย ทางวาจา ทางใจที่เกิดจากตนเองและ

๑.๑.๕ สักกัจจสูตร

-

ปฐมนิททสสูตร

๑.๒.๔ ทุติยพลสูตร

-

ความเพียร, มีสติ, แทงดวยทิฏฐิ (x)
กําลังของพระขีณาสพที่ทําใหกลาวไดวาอาสวะสิ้นแลว
ไดแก มีปญญาเห็นธรรมตามความเปนจริง เห็นกามวา
ไมนายินดี ยินดีในการออกบวช เจริญสติปฏฐาน ๔ ดี
แลว เจริญอิทธิบาท ๔ ดีแลว เจริญอินทรีย๕ ดีแลว เจริญ
พละ ๕ ดีแลว เจริญโพชฌงค ๗ ดีแลว เจริญอริยมรรคมี
องค ๘ ดีแลว

สอุปาทิเสสสูตร จําแนกพระอริยเจาที่ยังมีชีวิตอยู ๙ ประเภท (x)

๑.๒.๔ ขีณาสวพลสูตร

-

ผูอื่นเปนเหตุใหบุคคลตองเกิดอีก (x)
ผูที่เคารพอาศัยอะไรทําใหละอกุศลธรรม เจริญกุศลธรรม
ได คือ ความเคารพที่อาศัยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
สิกขา สมาธิ ความไมประมาท และการปฏิสันถาร
สมณะผูนิททสะหมายถึงผูที่มีฉันทะกลาในการสมาทาน
สิกขา, ฟงธรรม, กําจัดความอยาก, หลีกเรน, ปรารภ

สารีปุตตสูตร

กําลังของพระขีณาสพ ไดแก มีปญญาเห็นธรรมตาม
ความเปนจริง เห็นกามวาไมนายินดี ยินดีในการออก
บวช เจริญโพธิปกขิยธรรม ๓๗
แนวปฏิบัติทางกายและวาจาของภิกษุใหเกิดสมาธิ(x)

๑๗๔
เรื่อง/ขอ/หนา
ขุ.สุ.๒๕/๓๒๖/
๓๘๗

กลุม
พระสูตร
เนื้อหา
กิงสีลสูตร

ประเด็นการสนทนา
แนวปฏิบัติที่ทําใหนรชนอยูโดยชอบและบรรลุประโยชน
สูงสุด คือ เคารพครูอาจารย ตั้งใจเลาเรียน ละอกุศล
ธรรมตางๆ จะทําใหตั้งมั่นในขันติโสรัจจะอันเปนทางสู
พระนิพพาน (x)

๒. สนทนาธรรมกับพระมหาโกฏฐิตะ รวม ๑๒ เรื่อง
เรื่อง/ขอ/หนา

กลุม
พระสูตร
เนื้อหา
๑.๒.๓ มหาเวทัลลสูตร

ประเด็นการสนทนา

ม.มู.๑๒/๔๙๓/
๕๓๔
สํ.นิ.๑๖/๒๖๓/
๑๓๖
สํ.ข.๑๗/๑๗/
๓๑๐/๒๐๓
สํ.ข.๑๗/๓๑๕/
๒๐๕
สํ.ข.๑๗/๓๒๒/
๒๑๐

อวิชชา และวิชชา
๑.๒.๓ ทุติย-, ตติยสมุทยธรรมสูตร∗

สํ.ข.๑๗/๓๒๔/
๒๑๒

๑.๒.๓ ปฐม-, ทุติยอัสสาทสูตร

สํ.ข.๑๗/๓๒๖/
๒๑๓

๑.๒.๓ ปฐม-, ทุติยวิชชา และอวิชชา
สมุทยธรรมสูตร

สํ.ข.๑๗/๓๒๘/
๒๑๔

๑.๒.๓ ปฐม-, ทุติย-,
อวิชชา และวิชชา
ตติยโกฏฐิตสูตร

สํ.สฬา.๑๘/
๗๗๑/๔๖๗

๑.๒.๓ ปฐม-, ทุติย-,
ตติย-,จตุตถสารีปุตตสูตร

∗

๑.๒.๓ นฬกลาปสูตร
๑.๑.๔

สีลสูตร
สุตวาสูตร

ความไมมีปญญา, ความมีปญญา, วิญญาณ, ความ
แตกตางของปญญากับวิญญาณ, เวทนา
ความสัมพันธของปจจัยในปฏิจจสมุปปนนธรรม คือ
ความอาศัยกันเหมือนฟอนไมออ ๒ ฟอนพิงกัน
ธรรมที่ผูมีศีลและผูสดับธรรม พระเสขะระดับตางๆและ
พระอเสขะควรทําไวในใจโดยแยบคาย คือ ขันธ ๕

อวิชชา และวิชชา

การเกิดในทัศนะของพระพุทธศาสนา และเหตุปจจัยที่ทํา
ใหพระพุทธเจาไมทรงพยากรณเรื่องการเกิด ๓

หมายถึง ทุติยสมุทยธรรมสูตร, ตติยสมุทยธรรมสูตร พระสูตรที่มีชื่อลักษณะนี้มักมีเนื้อหาเหมือน
หรือคลายกัน

๑๗๕
เรื่อง/ขอ/หนา
สํ.สฬา.๑๘/
๒๙๕/๒๐๓
องฺ.ติก.๒๐/
๔๖๐/๑๔๘
องฺ.จตุกฺก.๒๑/
๑๗๓/๒๑๗
องฺ.นวก.๒๓/
๒๑๗/๓๙๖

กลุม
พระสูตร
เนื้อหา
๑.๒.๑ โกฏฐิกสูตร

ประเด็นการสนทนา
ความสัมพันธของอายตนะภายนอกและอายตนะภายใน

๑.๒.๔ สมิทธสูตร

พระอริยบุคคล ๓ ประเภทไดแก สัทธาวิมุตติ กายสักขี
ทิฏฐิปตตะ พระพุทธเจาไมทรงตัดสินวาประเภทใด
ประณีตที่สุด ทรงสรรเสริญทั้ง ๓ ประเภท
๑.๒.๓ มหาโกฏฐิตสูตร การดับผัสสายตนะเปนเหตุใหปปญจธรรมดับไปดวย
๑.๒.๔ โกฏฐิตสูตร

พรหมจรรยและผลของพรหมจรรยที่ไดประพฤติในทัศนะ
ของพระพุทธศาสนา คือ เพื่อรู เพื่อเห็น เพื่อบรรลุ และ
เพื่อทําใหแจง

๓. สนทนาธรรมกับพระอานนท รวม ๙ เรื่อง
เรื่อง/ขอ/หนา
สํ.นิ.๑๖/๖๘๘/
๓๑๙
สํ.ข.๑๗/๕๐๘๕๑๗/๒๙๑
สํ.ม.๑๙/๑๔๒๕/
๔๓๓
สํ.ม.๑๙/๑๔๘๕/
๔๕๓

กลุม
พระสูตร
เนื้อหา
๑.๒.๔ อุปติสสสูตร
๑.๑.๓
๑.๒.๔
๑.๒.๔

องฺ.ฉกฺก.๒๒/
๓๒๒/๔๐๓

๑.๑.๑

องฺ.ปฺจก.๒๒/
๑๖๙/๒๒๔

๑.๑.๑

∗

ประเด็นการสนทนา

ความทุกขใดๆยอมไมเกิดแกพระอรหันตขีณาสพเพราะไม
มีอหังการ มมังการ และ มานานุสัย
สารีปุตตเหตุที่ทําใหพระสารีบุตรผองใส คือการเขาฌานสมาบัติ
ตั้งแตรูปฌานจนถึงนิโรธสมาบัติ
สังยุต
ปฐมสารีปุตต ธรรมที่ทําใหเปนพระโสดาบันไดแกความเลื่อมใสที่ไม
สูตร
หวั่นไหวในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และศีล
อานันทสูตร ธรรมที่ทําใหเปนพระโสดาบันคือ การละความไมเลื่อมใส
ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และศีล และความ
เลื่อมใสในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และในศีล
อานันทสูตร คุณธรรม ๖ ประการของพระอานนทที่ทําใหไดฟงธรรม
และจําธรรมไดไมเลอะเลือน ไดแก ไดเลาเรียนธรรม ได
สอนธรรม แสดงธรรม พิจารณาตรึกตรองดวยใจ จํา
พรรษาในอาวาสเดียวกับผูรู และถามปญหาเมื่อสงสัย
ขิปปนิสันติ
เหตุที่ทําใหสามารถใครครวญกุศลธรรม เรียนไดดี ไดเร็ว
สูตร
และไมลืมงาย ไดแก ความเปนผูฉลาดในอรรถ ในธรรม
ในนิรุตติ ในเบื้องตนและเบื้องปลาย∗

อรรถกถาตีความเบื้องตนเบื้องปลายวาเนื้อความ บท และอนุสนธิในพระบาลีและอรรถกถา

๑๗๖
เรื่อง/ขอ/หนา
องฺ.จตุกฺก.๒๑/
๑๗๙/๒๒๖
องฺ.ทสก.๒๔/๗/
๑๐
องฺ.ทสก.๒๔/
๒๑๔/๓๔๓

กลุม
พระสูตร
เนื้อหา
๑.๒.๓ นิพพานสูตร
๑.๑.๓

สารีปุตตสูตร

๑.๑.๓

สัญญาสูตร

ประเด็นการสนทนา
เหตุที่ทําใหบุคคลไมบรรลุอรหัตผล
ภิกษุที่เขาฌานไมจําเปนตองพิจารณาธาตุตางๆรอบตัว
เปนอารมณ แตใหมีสัญญาวาความสิ้นไปของกิเลสและ
ความสงบแหงสังขารเปนธรรมสงบ
ภิกษุที่เขาฌานไมจําเปนตองพิจารณาธาตุตางๆรอบตัว
เปนอารมณ แตใหมีสัญญาวาความสิ้นไปของกิเลสและ
ความสงบแหงสังขารเปนธรรมสงบ

๔. สนทนาธรรมกับพระอนุรุทธ รวม ๔ เรือ่ ง
เรื่อง/ขอ/หนา
สํ.ม.๑๙/๗๘๑/
๒๓๓

กลุม
พระสูตร
เนื้อหา
๑.๑.๔ ปเทสสูตร
สมัตตสูตร
โลกสูตร

ประเด็นการสนทนา
ทางที่ทําใหเปนพระเสขะ พระอเสขะและทําใหมี
อภิญญามากคือการเจริญสติปฏฐาน ๔

สํ.ม.๑๙/๑๒๗๒/
๓๘๑

๑.๑.๔

ปฐม-,ทุติย-,ตติย- ธรรมที่พระเสขะและพระอเสขะควรเขาถึง รวมทั้งวิธี
ที่ทําใหมีอภิญญามากคือ การเจริญสติปฏฐาน ๔
กัณฏกีสูตร

สํ.ม.๑๙/๑๒๘๑/
๓๘๕
องฺ.ติก.๒๐/๕๗๐/
๓๖๓

๑.๑.๔

อัมพปาลิสูตร

๑.๒.๓ ทุติยอนุรุทธสูตร

เหตุที่พระอนุรุทธดูผองใสคือการเจริญสติปฏฐาน ๔
เหตุที่พระอนุรุทธไมบรรลุอรหัตผลทั้งๆที่ไดทิพยจักษุแลว คือ เพราะยังมีมานะ อุทธัจจะ กุกกุจจะ

๕. สนทนาธรรมกับพระโมคคัลลานะ รวม ๒ เรื่อง
เรื่อง/ขอ/หนา
สํ.นิ.๑๖/๖๙๑/
๓๒๐
องฺ.จตุกฺก.๒๑/
๑๖๗/๒๐๗

กลุม
พระสูตร
เนื้อหา
๑.๒.๔ ฆฏสูตร
๑.๑.๕

มหาโมคคัลลาน
สูตร
สารีปุตตสูตร

ประเด็นการสนทนา
สรรเสริญคุณวิเศษของกันและกัน คืออิทธิฤทธิ์ของ
พระโมคคัลลานะและปญญาของพระสารีบุตร
ปฏิปทาหรือทางปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรม ปฏิปทาของ
พระโมคคัลลานะเปนแบบปฏิบัติไดยากรูไดเร็ว
สวนของพระสารีบุตรเปนแบบปฏิบัติไดงายรูไดเร็ว

๑๗๗
๖. สนทนาธรรมกับพระมหากัสสปะ รวม ๒ เรื่อง
เรื่อง/ขอ/หนา
สํ.นิ.๑๖/๔๖๔/
๒๓๐
สํ.นิ.๑๖/๕๒๘/
๒๖๑

กลุม
พระสูตร
เนื้อหา
๑.๑.๔ อโนตตัปปสูตร
๑.๒.๓ ปรัมมรณสูตร

ประเด็นการสนทนา
เหตุที่ทําใหเปนผูมีความเพียร และเหตุที่ทําใหไมเปน
ผูมีความเพียร
เรื่องการเกิด

๗. สนทนาธรรมกับพระอุปวาณ รวม ๒ เรื่อง
เรื่อง/ขอ/หนา
สํ.ม.๑๙/๔๐๓/
๑๐๙
องฺ.จตุกฺก.
๒๒/๑๗๕/๒๒๐

กลุม
พระสูตร
เนื้อหา
๑.๒.๔ อุปวาณสูตร

ประเด็นการสนทนา
โพชฌงค ๗ ที่ไดกระทําในใจทําใหอยูอยางผาสุก

๑.๒.๓ อุปวาณสูตร

เหตุที่ทําใหบรรลุธรรม

๙. สนทนาธรรมกับภิกษุอื่น รวม ๕ เรื่อง
เรื่อง/ขอ/
หนา
ม.มู. ๑๒/
๓๖๙/๓๙๕

ม.อุ.๑๒/
๒๙๒/๒๘๕
สํ.สฬา.๑๘/
๗๗/๔๘
สํ.สฬา.๑๘/
๑๘๓/๑๓๐
องฺ.นวก.๒๓/
๒๑๘/๓๙๙

กลุม ชื่อพระสูตร
ผูรวมสนทนา
เนื้อหา
๑.๒.๔ มหาโคสิงค- พระพุทธเจา
สาลสูตร
พระอานนท
พระอนุรุทธ
พระเรวตะ
พระมหากัสสปะ
พระโมคคัลลานะ
๑.๒.๔ รถวินีตสูตร พระปุณณมันตานี
บุตร
๑.๒.๑ อุปเสนสูตร
พระอุปเสน
๑.๑.๕

๑.๒.๓

สารีปุตต
สัทธิวิหาริก
สูตร
สมิทธิสูตร

ภิกษุรูปหนึ่ง

พระสมิทธิ

ประเด็นการสนทนา
ทัศนะของพระเถระแตละรูปเกี่ยวกับ
ลักษณะของภิกษุ สถานที่ที่งดงามเชน
ปาโคสิงคสาละจึงจะงดงามนาอยู

วิสุทธิ ๙
ความแปรปรวนของอินทรียจากการ
ตรึกในอายตนะทั้งปวงเปนอารมณ
ธรรมที่พระภิกษุตองปฏิบัติ-- สํารวม
ในอินทรีย ประมาณโภชนะ เปนผูตื่น
อยูเสมอ
เรื่องของวิตก

๑๗๘
งานกลุมตอบปญหาธรรม รวม ๙ เรื่อง
เรื่อง/ขอ/
หนา
สํ.นิ.๑๖/๗๙/
๔๔

กลุม
เนื้อหา
๑.๒.๓

สํ.นิ.๑๖/๗๑/
๓๘
สํ.ข.๑๗/
๕๑๘/๒๙๕
สํ.สฬา.๑๘/
๔๙๗/๓๑๐

๑.๒.๓

สํ.สฬา.๑๘/
๕๑๓/๓๒๑
สํ.ข.๑๗/
๑๙๘/๑๓๒
องฺ.นวก.๒๓/
๒๓๐/๔๑๕
องฺ.ทสก.๒๔/
๖๕/๑๒๙

๑.๒.๔

องฺ.ทสก.๒๔/
๒๒๗/๓๘๗

๑.๑.๒
๑.๒.๔

๑.๒.๓
๑.๑.๓
๑.๒.๓

๑.๑.๓

พระสูตร

ผูรวมสนทนา

ภูมิชสูตร

พระภูมิชะ

อัญญติตถสูตร
(สารีปุตตสัง
ยุต)
ชัมพุขาทกสัง
ยุต

ปริพาชกรูปหนึ่ง

สามัณฑกสัง
ยุต
ยมกสูตร

สามัณฑกปริพา
ชก
พระยมก

สุจิมุขีปริพาชิกา
ชัมพุขาทก
ปริพาชก

ทุติยสิลา
พระจันทิกาบุตร
ยูปสูตร
ปฐม-,ทุติยสุข
สามัณฑกสูตร
ปริพาชก
ตติย-,จตุตถสมาธิสูตร

ภิกษุสงฆ

ประเด็นการสนทนา
ความสุขและความทุกขในทัศนะของ
พระพุทธศาสนาซึ่งตางจากทัศนะของ
ครูเหลาอื่น
กรรมในพระพุทธศาสนา
การเลี้ยงชีพของพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา
ความหมายของนิพพานและทางสู
นิพพาน ความหมายของพระอรหันต
และทางสูความเปนพระอรหันต เรื่องผู
มีคําพูดเปนธรรม ผูปฏิบัติชอบ ผูไปดี
เรื่องพรหมจรรยของภิกษุ ความโลงใจ
เวทนา อาสวะ อวิชชา ตัณหา
อุปาทาน ภพ ทุกข สัสสตทิฏฐิ และสิ่ง
ที่ทําไดยากพระธรรมวินัย
เรื่องนิพพานและทางสูนิพพาน และสิ่ง
ที่ทําไดยากในพระวินัย
แกความเห็นผิดที่วาพระอรหันต
นิพพานแลวจะไมเกิด
ใหความเขาใจที่ถูกตองเรื่องการอบรม
จิต
เหตุของความทุกขและความสุข ๒ นัย
ไดแก ความเกิด/ความไมเกิด และ
ความยินดี/ความไมยินดี
ภิกษุสามารถไดสมาธิโดยไมมีธาตุ
ตางๆเปนอารมณแตใหมีสัญญาวา
ความสิ้นไปของกิเลสและความสงบ
แหงสังขารเปนธรรมสงบ

๑๗๙
งานนิพนธกลุมสีหนาท รวม ๔ เรื่อง
เรื่อง/ขอ/หนา
ที.ม.๑๐/๗๗/๙๖
ที.ปา.๑๑/๗๓/๑๐๘
สํ.ม.๑๙/๗๒๔/๒๑๑

กลุม
พระสูตร
เนื้อหา
๓
มหาปรินิพพานสูตร
สัมปสาทนียสูตร
นาฬันทสูตร

องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๗๒/
๒๑๖

๓

วิภัตติสูตร

สํ.นิ.๑๖/๑๐๔/๕๙

๓

กฬารสูตร

องฺ.นวก.๒๓/๒๑๕/
๓๘๖

๓

สีหนาทสูตร

งานแสดงธรรม
งานอธิบายธรรม
งานสนทนาธรรม
งานตอบปญหาธรรม
งานสีหนาท
รวม

ผูอยูใน
เหตุการณ
พระพุทธเจา,
พระสงฆ

พระสงฆ

จุดประสงคที่เปลงสี
หนาท
ประกาศความเลื่อมใสใน
พุทธคุณ

ประกาศความสามารถ
ในทางปฏิสัมภิทา ๔ ดาน
ไดแก อัตถปฏิสัมภิทา
ธรรมปฏิสัมภิทา นิรุตติ
ปฏิสัมภิทา และปฏิภาณ
ปฏิสัมภิทา
พระกฬารขัตติยะ, แสดงความสามารถของ
พระสงฆ
ทานในการอธิบายธรรม
โดยพิศดาร
ภิกษุรูปหนึ่ง,
ประกาศความบริสุทธิ์และ
พระสงฆ
มั่นคงเปรียบเทียบแผนดิน
พระพุทธเจา
แมน้ํา อากาศ ฯลฯ

๓๓ เรื่อง
๘ เรื่อง
๔๒ เรื่อง
๙ เรื่อง
๔ เรื่อง
๙๖ เรื่อง

๑๘๐
ดรรชนีคนคํา
เรื่อง
การจัดหมวดหมู
กรรมวาจก
ขุททกนิกาย
คาถา

คุณลักษณะ
คําพองความหมาย
โครงสราง

ตอบปญหาธรรม
แตกประเด็น
ทีฆนิกาย
เทวดาภาษิต
ธรรมกถึก
ธรรมเสนาบดี
นวังคสัตถุศาสน
นิทเทส(ชื่อคัมภีร)

นิทเทส(ขยายความ)

หนา
๑๐,๓๒, ๔๙,๑๒๒, ๑๓๕
๑๔,๖๑, ๘๓, ๘๔, ๘๗, ๘๘, ๙๙
๑,๕,๖, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๘๙, ๙๐, ๑๑๙, ๑๕๔
๑,๔,๕,๑๑, ๒๐, ๒๔, ๒๖,๒๗, ๒๘, ๓๗, ๕๔, ๙๐, ๙๑, ๙๒, ๙๓, ๙๔,
๙๕, ๙๖, ๑๐๐, ๑๐๑,๑๑๖, ๑๑๘, ๑๒๐, ๑๒๑, ๑๓๑, ๑๓๕, ๑๓๗,
๑๔๑, ๑๔๒, ๑๕๑, ๑๕๔
๓, ๙, ๑๐๘, ๑๓๔, ๑๔๖, ๑๕๔, ๑๕๕
๖๑, ๖๘, ๗๐, ๗๓, ๗๙, ๘๐, ๘๑, ๘๒, ๘๓, ๘๔, ๘๕, ๙๖, ๑๐๑, ๑๐๒,
๑๐๓, ๑๐๔, ๑๐๙, ๑๑๕, ๑๓๔, ๑๓๗, ๑๓๘
๑, ๙, ๓๒, ๓๗, ๕๒, ๕๓, ๕๔, ๕๙, ๖๐, ๖๑, ๖๒, ๖๓, ๖๔, ๖๖, ๗๓,
๘๘, ๙๔, ๙๗, ๑๒๑, ๑๒๒, ๑๒๔, ๑๒๗, ๑๓๑, ๑๓๒, ๑๓๓, ๑๓๔,
๑๓๕, ๑๓๗, ๑๓๙, ๑๔๑, ๑๔๔, ๑๕๐, ๑๕๑, ๑๕๔, ๑๕๗
๗, ๓๘, ๔๕, ๔๘, ๕๑, ๖๖, ๑๓๕, ๑๕๕, ๑๕๖
๖๒, ๗๓, ๑๒๑, ๑๓๔, ๑๓๗, ๑๓๘, ๑๕๐, ๑๕๑
๑, ๔, ๕, ๑๕, ๒๔, ๓๗, ๔๘, ๑๕๔
๑๑
๓๐, ๑๐๕, ๑๒๐
๑, ๒, ๓, ๓๕, ๑๕๑, ๑๕๒, ๑๕๗
๓๐
๒๒, ๒๗, ๒๘, ๘๙, ๙๐, ๙๓, ๙๔, ๙๖, ๙๗, ๑๐๓, ๑๐๖,
๑๐๘,๑๑๗, ๑๑๘, ๑๒๓, ๑๒๔, ๑๒๕, ๑๒๗, ๑๒๙, ๑๓๑, ๑๓๒, ๑๓๓,
๑๓๔, ๑๓๕, ๑๔๒, ๑๕๔, ๑๕๗
๙๕, ๑๒๓, ๑๒๕, ๑๒๖, ๑๓๑, ๑๓๗

๑๘๑

บทบาท

๓, ๗, ๘, ๙, ๑๔, ๒๑, ๔๐, ๔๘, ๑๓๔, ๑๔๒, ๑๔๘

บริบท

๑๒, ๒๙, ๗๖, ๙๗, ๑๐๐, ๑๐๑, ๑๐๓, ๑๐๘, ๑๑๖

ปกรณ

๑๒๐, ๑๒๑

ปฏิปทา
ปฏิสัมภิทา

๗, ๘
๓๐, ๓๓, ๓๙, ๕๑, ๗๙, ๑๑๙, ๑๔๕, ๑๔๖, ๑๔๙, ๑๕๐, ๑๕๗

ปฏิสัมภิทามรรค

๑, ๔, ๕, ๙, ๒๒, ๒๕, ๒๖, ๒๗,๘๙,๑๐๘,๑๑๘,๑๑๙,๑๒๐,๑๒๑,๑๒๒,
๑๒๓, ๑๒๔, ๑๒๗, ๑๓๑, ๑๓๒,๑๓๓, ๑๓๔, ๑๓๕, ๑๓๖,๑๓๘,๑๓๙ ,
๑๕๒,๑๕๔

ปญญา

๑,๒, ๓, ๘, ๙, ๑๔, ๑๘, ๒๑, ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒, ๓๓, ๓๔, ๓๕,๓๖,
๓๘, ๔๐, ๔๑, ๔๒, ๔๔, ๔๕, ๔๖, ๔๗, ๗๔, ๗๖, ๗๘, ๗๙, ๘๐, ๘๗,
๘๘, ๘๙, ๙๒, ๑๐๘, ๑๓๑, ๑๓๒, ๑๓๕, ๑๓๖, ๑๔๑, ๑๔๒, ๑๔๓,
๑๔๔, ๑๔๕, ๑๔๗, ๑๔๘, ๑๔๙, ๑๕๐, ๑๕๓, ๑๕๔, ๑๕๕, ๑๕๖, ๑๕๗

ปุจฉาวิสัชชนา

๔, ๙๒, ๑๒๔, ๑๓๕, ๑๕๑

พระธรรมวินัย

๑๐, ๒๑, ๒๒, ๓๒, ๔๔, ๔๘, ๔๙, ๘๗, ๑๐๖

พระวินัย
พระสังคีติกาจารย
พระสูตร

๒, ๑๐, ๒๒, ๒๓, ๒๕, ๔๙, ๑๑๕
๑๑, ๑๕, ๒๔, ๖๗
๑, ๔, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๕, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๘,
๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๕, ๓๗, ๔๕, ๔๗, ๔๘, ๔๙, ๕๑, ๕๒, ๕๓, ๕๔, ๕๗,
๕๘, ๖๐, ๖๒, ๖๖, ๖๗, ๗๔, ๗๖, ๗๘, ๘๗, ๘๙, ๙๑, ๙๒, ๙๔, ๙๕,
๑๑๐, ๑๑๕, ๑๑๘, ๑๒๓, ๑๒๔, ๑๓๔, ๑๓๕, ๑๓๖, ๑๔๓, ๑๔๖,
๑๕๐, ๑๕๑, ๑๕๔, ๑๕๗,

พุทธภาษิต

๑๑, ๑๖, ๒๐, ๒๓, ๒๖, ๒๘, ๓๓, ๑๓๒, ๑๓๕, ๑๓๗

พุทธวจนะ

๔,๑๐,๑๑,๑๒,๒๓,๒๔,๓๓,๔๓,๗๙,๘๖,๘๗,๘๘,๙๐,๙๑,๙๕,๙๖,๙๗,
๑๐๔, ๑๐๖, ๑๑๒, ๑๑๓,๑๑๔,๑๑๘,๑๒๐, ๑๓๑, ๑๓๒, ๑๓๔, ๑๓๗,
๑๓๘, ๑๔๕, ๑๕๐, ๑๕๕, ๑๕๗

ภูมิ

๑๓๔, ๑๓๗, ๑๓๙

๑๘๒

มัชฌิมนิกาย
มัชฌิมาปฏิปทา
มัชเฌนธรรมเทศนา
มิจฉาทิฏฐิ
วาระ(กลุม,รอบ)
วิเคราะห

วิเคราะหศัพท
วินัยปฎก

๑, ๔, ๕, ๑๕, ๒๔, ๓๗, ๗๖, ๙๔, ๑๕๔
๓๘, ๓๙, ๔๒, ๔๗, ๑๓๔, ๑๓๕, ๑๓๖, ๑๕๒
๓๘, ๓๙, ๑๓๔, ๑๓๕, ๑๓๖
๕, ๑๔, ๔๐, ๑๕๐
๖๒, ๖๕, ๖๖, ๑๒๗, ๑๓๓, ๑๓๕, ๑๓๘, ๑๓๙, ๑๔๐, ๑๔๔,๑๕๔
๓,๗,๙,๓๐,๖๐,๖๑,๖๒,๖๕,๗๑,๗๒,๗๓,๘๓, ๘๗, ๘๘, ๙๘, ๑๐๒,
๑๐๖, ๑๐๘, ๑๐๙, ๑๑๐, ๑๑๕, ๑๑๖, ๑๒๐, ๑๒๑, ๑๒๙, ๑๓๐, ๑๓๑,
๑๓๔, ๑๓๗, ๑๓๘, ๑๓๙
๗๑,๗๒,๑๐๒,๑๐๖,๑๐๘,๑๐๙,๑๑๕,๑๒๙,๑๓๐,๑๓๒,๑๓๗,
๑๓๘,๑๓๙
๑๒, ๒๕, ๒๗, ๙๑, ๙๔

วิเศษณ

๘๒, ๙๗

เวทัลละ

๓๐

เวยยากรณ

๓๐

ไวพจน

๗๓

ไวยากรณบาลี
สนทนาธรรม
สนธิ

๕, ๙๘
๗, ๒๙, ๓๐, ๓๒, ๓๗, ๓๙, ๔๑, ๔๕, ๔๗, ๔๘, ๑๓๔, ๑๓๕, ๑๔๑
๙๗, ๙๘, ๙๙

สภาวธรรม

๘,๓๐,๓๙,๗๖,๗๘,๗๙,๘๐,๘๓,๘๔,๑๐๑,๑๐๒,๑๒๗,๑๓๖,๑๔๑,๑๕๕

สรรพนาม

๙๗, ๙๙

สวนกําหนดประเด็น
สวนเนื้อหา
สังคายนา
สังยุตตนิกาย

๕๓, ๕๔, ๕๗, ๖๐, ๖๒, ๖๔, ๗๓, ๑๓๗, ๑๕๔
๕๓, ๕๔, ๕๕, ๕๗, ๕๙, ๖๐, ๖๔, ๖๕, ๑๓๗, ๑๓๙,๑๕๔
๑๗, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๕, ๒๖, ๓๒, ๓๕, ๔๘, ๔๙, ๑๔๔, ๑๕๒
๑, ๔, ๕, ๒๔, ๓๗, ๙๑, ๑๒๔, ๑๕๔

๑๘๓

ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวสมพรนุช ตันศรีสุข เกิดเมือ่ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ณ
กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ศึกษาตอในระดับปริญญาตรีที่คณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา ๒๕๔๓ เขารับพระราชทานปริญญาบัตร
อักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง รางวัลเหรียญทอง สาขาวิชาภาษาไทย เมื่อป ๒๕๔๗
ในปเดียวกันนัน้ ไดเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต ภาควิชา
ภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหวางศึกษาไดสอบคัดเลือกเพือ่
บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารยในสาขาวิชาทีก่ ําลังศึกษาอยู

