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⌫ 

ผศ.ดร. สมิทธิพล เนตรนิมติ ร
ป.ธ. ๙, พ.ม., พธ.บ., พธ.ม., Ph.D.
อาจารยประจำบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รกู นั อยวู า พระไตรปฎกเปนหนังสือศาสนา จะเรียก “คัมภีรพ ระไตรปฎก” “วรรณคดี
พระไตรปฎก” “วรรณคดีบาลี” หรือ “พระไตรปฎกบาลี” ยังคงเปนหนังสือ เปนคัมภีรศ าสนา
ทีห่ ลายคนโยงไปหาความศักดิส์ ทิ ธิ์ ถาหากใครอานพระไตรปฎก ศึกษาพระไตรปฎก อางพระ
ไตรปฎก หรือแมเพียงเอยถึงพระไตรปฎก มองไปวาเปนคนมีอธั ยาศัย คนธรรมะธัมโม ดูดี
นาเลือ่ มใสศรัทธา หรืออะไรทำนองนัน้
พระไตรปฎกเปนแหลงประมวลพฤติกรรมของมนุษย รวมภาพชีวติ ไวหลายระดับ ให
รูปแบบชีวติ ทัง้ ดานบวก ดานลบ บทเรียนจากธรรมชาติของมนุษย แมผา นมาหลายยุคสมัย
เรือ่ งราวจากพระไตรปฎกยังใชบม เพาะเชาวปญ
 ญาไดไมจบสิน้ การศึกษาพระไตรปฎกหาทีจ่ บ
ไดยาก พูดซ้ำๆ กีค่ รัง้ กีห่ น วกไปวนมาแคไหนก็ยงั รสู กึ วาฟงได ดวยแงมมุ ทีแ่ ตละคนศึกษามีไม
เทากัน อีกหลายเรือ่ งหาขอยุตยิ งั ไมได
ทีอ่ อกจะนาเบือ่ คือไมมศี พั ทแสงหรือไมมเี นือ้ เรือ่ งหรือเนือ้ หาทีน่ า ตืน่ เตนอยางวิชาการ
สมัยใหม จึงทำใหไมนา สนใจ แตไมมใี ครยืนยันวาอานพระไตรปฎกเรือ่ งเดียวกัน เลมเดียวกัน
ในเวลาตางกัน จะไดอรรถรสตางกัน
ปจจุบนั พระไตรปฎกมีอยหู ลายเวอรชนั่ ทีเ่ ปนภาษาของชาวตะวันออกก็มี ทีเ่ ปนภาษา
ของชาวตะวันตกก็มี
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⌦
เรี ย กพระไตรป ฎ กว า คั ม ภี ร พ ระไตรป ฎ ก ก็ ไ ม เ ห็ น ว า แปลก ชาวพุ ท ธคุ น ชื่ อ นี้
แตพอเปลีย่ น “คัมภีร” เปน “วรรณคดี” ดูเหมือนความขลังความศักดิส์ ทิ ธิล์ ดถอยลงไป พรอม
ตัง้ คำถามวา พระไตรปฎกเปนวรรณคดีไดอยางไร วรรณคดีเปนเรือ่ งแตงขึน้ จะเหมาพระไตรปฎก
ใหเปนเรือ่ งแตง คงรับไดยาก หลายคนอาจจะรับไมได
อยางไรก็ตาม การศึกษาพระไตรปฎก มีขอ สังเกตวา เมือ่ ตางคนตางศึกษา พอเริม่
ตน แตละคนจะมีฐานความเชือ่ อยางใดอยางหนึง่ อยกู อ น เมือ่ มีฐานความเชือ่ อยแู ลว การศึกษา
ตอไปก็จะดำเนินอยบู นฐานความเชือ่ นัน้ ตลอดไป และไมวา จะวิเคราะหวจิ ารณอะไร ก็ไมพน ไป
จากฐานความเชือ่ เดิมนัน้
ดังนัน้ การศึกษาพระไตรปฎก จึงทำใหไดรบั ความรกู บั ความเห็น ความรู เกิดจาก
ปญญา ความเห็น เกิดจากความอยาก ความคิดเห็น ความวิตกกังวล (ฺาณตณฺหาทิฏฐ วิ ติ กฺก
วเสน) เพราะไมวา จะศึกษาอะไร ไมพน ไดความรกู บั ไดความเห็น


ขอสงสัยทีผ่ ศู กึ ษาพระไตรปฎกอยากทราบ คือ ภาษาทีพ่ ระพุทธเจาตรัส
พระพุ ท ธศาสนาเถรวาท มี บ าลี เ ป น ภาษารองรั บ คำสอนของพระพุ ท ธเจ า
สมัยพุทธกาลหรือกอนนั้น แมมีภาษาใชกัน แตไมมีหลักฐานพอใหรูชื่อภาษาที่พระพุทธเจา
ทรงตรัส ไมรวู า พระพุทธเจาตรัสดวยภาษาใดบาง
พระวินยั ปฎก อนุญาตใหเรียนพุทธวจนะ ดวยสกภาษา (สกาย นิรตุ ตฺ ยิ า)๑ ตรงนี้
สันนิษฐานวา พระพุทธเจาตรัสภาษาของพระองค คือ สกภาษา (own language)

๑

วิ. จู. (บาลี) ๗/๒๘๕/๔๖.
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พระสุตตันตปฎก อนุญาตใหพระสาวกสัง่ สอนเปนภาษาทองถิน่ ภาษาของสามัญชน
(ชนปทนิรตุ ตฺ ึ นาภินเิ วเสยฺย สมฺญํ นาติธาเวยฺย)๒ ตรงนี้ สันนิษฐานวา พระพุทธเจาอนุญาต
พระสาวกใหสอนดวยภาษาของแตละคน (individual language)
เมือ่ คราวทีส่ ง พระสาวกไปเผยแผครัง้ แรก ไมระบุวา ใหพระสาวกเผยแผอยางไร หรือ
ใหพดู ภาษาใด แตรกู นั วาพระสาวกจาริกไปอบรมสัง่ สอน
ระหวาง พ.ศ. ๙๐๐-๑๐๐๐ พระพุทธโฆสะ ปราชญอนิ เดีย ระบุวา พระสัมมาสัมพุทธ
เจาตรัสภาษาสำนวนโวหารของชาวมคธ คือ ภาษามาคธี “สมฺมาสมฺพุทฺเธน วุตฺตปฺปกาโร
มาคธิกโวหาโร”๓ พระธรรมปาละ ระบุอกี วา พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงยกพระพุทธวจนะ คือ
พระไตรปฎกสูภาษาอันมีแบบแผน คือ ภาษามาคธี๔ ซึ่งเปนรากเหงาของภาษาอินเดีย
“มาคธิกาย สพฺพสตฺตานํ มูลภาสาย” ๕
ในอรรถกถา ระบุวา พระพุทธเจาตรัสภาษามาคธี ภาษาของชาวมคธ แควนพิหาร
ระบุวา ภาษาทีพ่ ระพุทธเจาตรัส มีกฎเกณฑ มีคำพนเสียง คำทีไ่ มพน เสียง คำพยางคหนักพยางค
เบา มีเสียงสัน้ เสียงยาว มีถอ ยคำสัมพันธในประโยค “เมือ่ ทรงอยใู นวัยหนมุ พระองคทรงสามารถ
ตรัสเปนบท เปนคาถา ตรัสคาถา ๔ อักษร ๘ อักษร หรือ ๑๖ อักษร แตพอทรงชราภาพ
ไมสามารถตรัสเปนบท เปนคาถา หรือตรัสเนือ้ ความเปนคาถาได”๖ “พระองคทรงเปนยอดกวี
ทรงเปนกวีผปู ระเสริฐ ทรงผูกปม (คัมภีร) ประทานไวแกพระสาวก”๗ “พระองคไมทอดทิง้ โลก
สมมุติ ทรงดำรงอยใู นสมมุตบิ ญ
ั ญัติ การรับรขู องชาวโลก (โลกนิรตุ ) ความเขาใจของชาวโลก
(โลกภิลาป) ทรงแสดงธรรม”๘
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ม. อุ. (บาลี) ๑๔/๓๓๑/๓๐๑.
วิ. อ. (บาลี) ๓/๒๘๕/๓๑๗.
อภิ. วิ. อ. (บาลี) ๒/๗๑๘/๔๑๕.
ขุ. อิ. อ. (บาลี) ๓๘/๑๔๓.
ม. มู. อ. (บาลี) ๑/๑๖๑/๓๗๕.
สํ. นิ. อ. (บาลี) ๑/๗๐/๑๔๑.
ม. มู. อ. (บาลี) ๑/๕๙/๑๕๑
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ปจจุบนั ผเู ชีย่ วชาญ คงมองวา ไมมใี ครรชู อื่ ภาษาดัง้ เดิมทีพ่ ระพุทธเจาตรัส ไมพบชือ่
ภาษาที่พระพุทธเจาตรัส คัมภีรสมัยแรกของชาวพุทธเปนภาษาทองถิ่น (vernaculars)๙
รูปแบบการเขียนคัมภีรเ ปนภาษาทองถิน่ เรียกวา อรรธมาคธี บาลีไมใชภาษาดัง้ เดิม เปนภาษา
ในอินเดียตะวันตก ใชบาลีแทนภาษาของพระพุทธเจาทีส่ ญ
ู หายไป๑๐ “พระพุทธศาสนามีแหลง
กำเนิดในเนปาล แตงตัวทีแ่ ควนอวันตี”๑๑ หมายความวา พระพุทธเจาอุบตั ใิ นเนปาล คัมภีร
แตงขึน้ ทีแ่ ควนอวันตี (แควนโอริสสา)
โบราณาจารยใชภาษาเผยแผมาทุกยุคสมัย ทัง้ ภาษาพูดและภาษาหนังสือ เมือ่ ตอง
รักษาคำสอนไวในรูปนิกาย ชาวพุทธแบงเปนกลมุ เปนนิกาย ทีส่ ำคัญ คือ เถรวาท (หินยาน)
กับ มหายาน มีภาษาหลัก ไดแก บาลี (Pali) สันสกฤตผสม (Buddhist Sanskrit) และ สันสกฤต
(Pure Sanskrit)๑๒
ลัล มณิ โชศรี (Lal Mani Joshi) กลาววา ภาษาโบราณทีเ่ กีย่ วของกับพระพุทธ
ศาสนา มีอยู ๖ ภาษา ไดแก สันสกฤต ปรากฤต มาคธี คันธารี บาลี และ เสารเสนี ๑๓
บาลีเกากวาทุกภาษา พัฒนามาจากภาษาพระเวท มีความสัมพันธกบั ภาษาสันสกฤต๑๔

๙

rd
J.N. Farguhar, An Outline of the Religious Literature of India 3 . (Varanasi :
Motilal Banarasidass, 1984, p. 63.
๑๐
th
F. Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary 6 . (Varanasi
: Motilal Banarasidass, 1993), p. 3.
๑๑
อางใน B.C. Law ed, Buddhist Studies. (Varanasi : Indological Book House, 1983),
p. 233.
๑๒
nd
Suniti Kumar Chatterji ed., The Cultural Heritage of India 2
Volume V.
(Calcutta : The Ramakrishna Mission Institute of Culture, 1991) p. 185.
๑๓
Lal Mani Joshi, Discerning the Buddha. (New Delhi : Munshiram Manoharal
Publishers, 1983), p. 67.
๑๔
nd
Rune E A Johansson, Pali Buddhist Texts 2 . (New Delhi : Oxford & IBH
Publishing, 1977) ; p. 142.
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ปจจุบันยอมรับกันวา บาลีเปนภาษา เปนคัมภีรพระไตรปฎกของพระพุทธศาสนา
เถรวาท
“ภาษาบาลีเปนภาษาอารยันยุคกลาง (Middle Indo Aryan) ในสมัยโบราณมิได
เรียกภาษานีว้ า ภาษาบาลี ซึง่ อาจเปนภาษามคธหรือภาษาใดภาษาหนึง่ ทีใ่ ชพดู กันอยใู นเวลานัน้
และภาษาเหลานั้นไมวาจะเปนภาษาใดๆ หรือจะเขียนดวยอักษรใดก็ตาม หากพระคันถ
รจนาจารย ไดนำมารวบรวมเรียบเรียงไวในพระไตรปฎก ก็รวมเรียกวา “บาลี” ฉะนัน้ เมือ่
พูดวา “ภาษาบาลี” ก็หมายถึงภาษาทีเ่ ขียนไวในพระไตรปฎกนัน่ เอง เพราะบาลี คือตัวปฎก
มิใชภาษา ตอมาเราเขาใจวาเปนภาษา และไดใชเรียกกันมาจนทุกวันนี”้ ๑๕
ภาษาบาลีพัฒนาจากภาษามาคธี ทั้งพระไตรปฎกบาลี และพระไตรปฎกสันสกฤต
มีรากฐานจากพระไตรปฎกฉบับเดิม (Old Tipitaka) ทีเ่ ขียนเปนมาคธี (Magadhi)๑๖
ดวยมองเห็นความสำคัญของภาษาบาลี กลมุ ประเทศนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท
จึงใหความสำคัญตอบาลี เห็นคุณคาความสำคัญ สนับสนุนสงเสริมใหเรียนภาษาบาลี ยกยอง
บาลีวา เปนภาษารองรับพระพุทธวจนะ รองรับคำสัง่ สอนของพระพุทธเจา
ชาวพุทธในสมัยตอมา นับถือบาลีวาเปนภาษาศักดิ์สิทธิ์ เพราะทรงไวซึ่งพระพุทธ
ศาสนา๑๗
ถาไมมีผูรูภาษาบาลี ก็จะไมมีผูใดสามารถลวงรูพระพุทธวัจนะในพระไตรปฎก
ถาสิ้นความรูพระไตรปฎกเสียแลว พระพุทธศาสนาก็จะตองเสื่อมทรามสูญไป เพราะเหตุนี้
พระราชาธิบดีผูเปนพุทธศาสนูปถัมภกตั้งแตโบราณมา จึงทรงทำนุบำรุงการเลาเรียน
พระปริยตั ธิ รรม๑๘
๑๕

พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร สระคำ), ประวัตศิ าสตรพทุ ธศาสนาในอินเดีย พิมพครัง้ ที่ ๒,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หนา ๔๓๔.
๑๖
Suniti Kumar Chatterji ed ; 1991, p. 185-186.
๑๗
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, พระนิพนธ เกี่ยวกับตำนานทาง
พระพุทธศาสนา, (พระนคร : โรงพิมพรงุ เรืองธรรม, ๒๕๑๔), หนา ๒๔๒.
๑๘
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๒๔๑-๑๔๒.
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⌫
อินเดียมีสมญาวาเปนดินแดนเรือ่ งเลา (Land of tale) เปนมหาสมุทรแหงนิทาน
คนอินเดียเปนนักเลานิทานชัน้ ยอด ประวัตศิ าสตรอนิ เดียตางกับประวัตศิ าสตรทวั่ ไป แทรกอยู
ในเรือ่ งเลา ในนิยายปรัมปรา ในนิทานชาวบาน วรรณคดีพระไตรปฎก มีเรือ่ งเลาอยมู ากมาย
ผเู ลาซึง่ เปนกวี เชน พระอานนท พระมหาโกฏฐิตะ พระกาฬุทายี และ พระวังคีสะ
ภิกขุนวี ภิ งั ค มีขอ ความวา ใหทำโอกาสในวินยั ถาม สุตตันตะ หรือวา อภิธรรม
(วินเย โอกาสํ การาเปตฺวา สุตตฺ นฺตํ วา อภิธมฺมํ วา ปุจฉฺ ติ)๑๙ ตอมา “ชือ่ ” ทัง้ สาม ไดเปนชือ่
คัมภีรห ลัก คือ พระไตรปฎก
พระอรรถกถาจารย๒๐ กลาวถึงความเปนมาของพระไตรปฎก วา เกิดจากคำพูดของ
พระพุทธเจา (พระพุทธวจนะ) พระตถาคตทรงดำริพระพุทธวจนะคือพระไตรปฎกดวยพระหฤทัย
ทรงเปลงดวยพระวาจา๒๑ พระพุทธวจนะ คือ พระไตรปฎก เหมือนดั่งพระราชสาสน
(ราชปณฺณํ วิย เตปฏกํ พุทธฺ วจนํ)๒๒ คำสอนทัง้ หมดประมวลอยใู นสิกขา ๓ อยาง (สิกขฺ า ตฺตยสงฺคหิตํ สกลสาสนํ)๒๓ พระธรรมขันธทงั้ หมดแยกไว ๓ ปฎก (ปฏกตฺตเยน วิภตฺตสพฺพ ธมฺมกฺขนฺเธน)๒๔
๑๙

วิ. ภิกขุน.ี (บาลี) ๓/๑๒๒๑/๒๒๐. คำสำคัญทีเ่ กีย่ วของกับพัฒนาการคัมภีร คือ “วินยั วินยั กถา
วินยั ปฎก, ธรรมสังคหะ ธรรมกถา สุตตันตะ สุตตันตปฎก, อภิธรรม อภิธรรมกถา อภิธรรมปฎก” ปญหาเรือ่ ง
หนึง่ พระไตรปฎกสมัยพุทธกาล กับพระไตรปฎกหลังสังคายนาครัง้ ที่ ๓ ตางกันอยางไร ?
๒๐
พระอรรถกถาจารย, พระสังคีตกิ าจารย คือ พระอรหันต พระคันถรจนาจารย คือ อาจารย
ผูแตงคัมภีร.
๒๑
“ตถาคโต หิ เตปฏกํ พุทฺธวจนํ หทเยน จินฺเตตฺวา วาจาย อภินีหริ” (ที. ปา. อ. (บาลี)
๓/๑๑๘/๕๐).
๒๒
องฺ. เอกก. อ. (บาลี) ๑/๑๘๗/๑๑๑. ไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา.
๒๓
องฺ. ทุก. อ. (บาลี) ๒/๖๔/๑๘๙. นิกายเถรวาท คำสอน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ แยกไวใน
พระวินยั ปฎก พระสุตตันตปฎก พระอภิธรรมปฎก ปฎกของนิกายมหายาน เรียกวา วรรณปฎก, อังคุลมิ าล
ปฎก และ เวทัลลปฎก.
๒๔
ที. สี. อ. (บาลี) ๑/๒๕๐/๒๐๖.
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กอนรวบรวมพระพุทธวจนะ คำสัง่ สอน (พระพุทธวจนะ) เหมือนดอกไมทยี่ งั ไมไดจดั
แบงกลมุ (อสงฺคหิตปุปผฺ ราสิสทิโส) กระจัดกระจาย ไมมรี ะเบียบ ใครทองก็จำได คำสอนอยู
กับผทู อ ง ใครไมทอ งหรือทองไดแตลมื เลือนไป อาจมีปญ
 หา อาจสับสน พระมหากัสสปเถระจึง
ปรารภใหจดั ระเบียบคำสอน เหมือนชางดอกไมผจู ดั ระเบียบดอกไมใหสวยงาม เรือ่ งไหนควร
อยูที่ไหน อะไรเปนธรรม อะไรเปนวินัย การคัดแยกคำสอนเหมือนใชเข็มรอยเรียงดอกไม
วิธรี อ ยเรียง เรียกวา สุตตะ หรือ สูตร “สูตร ไดแก ๓ ปฎก ทีย่ กสสู งั คายนา ๓ ครัง้ ”๒๕
ภาษาหนังสือ เหมือนอักษรทีจ่ ารึกไวบนแผนหิน เพือ่ ใหคนไดรวู า มีขมุ ทรัพยฝง ซอน
อยู ถาอักษรปรากฏใหเห็น แสดงวาขุมทรัพยยงั อยู ไมสญ
ู หาย ฉันใดก็ฉนั นัน้ เมือ่ มีการศึกษา
เลาเรียน (มีปริยตั ธิ รรม) พระศาสนาจะยังไมเสือ่ มสูญ
ถาศึกษาพระไตรปฎกในฐานเปนวรรณคดี พระไตรปฎก เปนวรรณคดีมขุ ปาฐะ (oral
literature) มีผแู ตง มีผสู บื ทอดประมวลไวเปนหมวด เปนวรรณคดีพระไตรปฎก๒๖ซึง่ เราจะพบ
ภาษาอยสู องลักษณะ คือ ภาษาวรรณคดี หรือ ภาษากวี และ ภาษาธรรมดาทีค่ นใชตดิ ตอ
สื่อสารกันตามปกติ
“วรรณคดี” กับ “วรรณกรรม” แปลจากคำวา “Literature” แตคำบัญญัตขิ องไทย
ใชคำตางกันและมีความหมายตางกัน “หนังสือและวรรณคดีทกุ เรือ่ งเปนวรรณกรรม แตจะมี
วรรณกรรมเพียงบางเรือ่ งทีม่ คี ณ
ุ คาทางวรรณศิลปสงู เทานัน้ จึงไดรบั ยกยองเปนวรรณคดี” คำวา
“literature” ในภาษาอังกฤษปจจุบันรับรูปศัพทมาจากคำในภาษาละตินวา “litteratura”
ซึง่ สันนิษฐานกันวาอังกฤษรับคำนีโ้ ดยผานมาทางภาษาฝรัง่ เศส คำวา litteratura นี้ มีกำเนิด
มาจากคำวา “littera” ในภาษาละตินซึง่ แปลวาตัวอักษร๒๗

๒๕

“สุตตฺ ํ นาม ติสโฺ ส สงฺคตี โิ ย อารุฬหฺ านิ ตีณิ ปฏกานิ” (ที. ม. อ. (บาลี) ๒/๑๘๘/๑๗๒) คำวา
สูตร ทีเ่ ปนชือ่ ธรรมกถาเรือ่ งหนึง่ ๆ ก็มี ทีใ่ ชเรียกวินยั ปฎก ก็มี ทีใ่ ชเรียกทัง้ สามปฎก ก็ม.ี
๒๖
สำนวนวรรณคดี พบดาษดืน่ สังยุตตนิกายนาจะมีสำนวนวรรณคดีมากกวาอีก ๔ นิกาย.
๒๗
วิภา กงกะนันทน, วรรณคดีศกึ ษา, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั สำนักพิมพ ไทยวัฒนาพานิช
จำกัด, ๒๕๒๓), หนา ๒๐.
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เครือ่ งมือ หรือ อุปกรณของกวีในพระไตรปฎก ทีก่ วีใชบรรยายภาพชีวติ ในสมัยโบราณ
เปนภาษาของคนโบราณ ไดแก ตำนานวิทยา (mythology) กับ คติชนวิทยา หรือ นิทาน
พื้นบาน (fork-lore) สองอยางนี้เหมือน “กับดัก” ที่ไมปลอยใหผูศึกษากาวผานไปไดงาย
จึงทำใหวนเวียนซ้ำซากอยกู บั คติชนเกาๆ ดวยไมสามารถจะผาน “เครือ่ งกรอง” ทีท่ า นเลาไว
เปนตนวา มหาปฐพีหวั่นไหว ปาใหญดุจจะคร่ำครวญ เขาสิเนรุโยกคลอน มหาเมฆคำราม
กึกกอง มหาสมุทรถาโถมคลมุ คลัง่ ทาวสักกเทวราชปรบมือ ทาวมหาพรหมใหสาธุการ เสียง
อือ้ อึงดังขึน้ ไปถึงพรหมโลก ฯลฯ
กวีในอดีต มีอปุ กรณ คือ “เกฏภศาสตร” (กิรยิ ากปฺปวิกปฺเป กวีนํ อุปการาวหํ สตฺถ)ํ
วรรณคดีพระไตรปฎกผานวันเวลาหลายยุคสมัย เปนภาษาโบราณ สำนวนลุมลึก
หลายครัง้ อานแลวยังตองแปลความไทยเปนไทย ถอยคำสำนวนทีถ่ า ยังไมไดประสบดวยตนเอง
ก็คงเห็นเปนถอยคำธรรมดาไพเราะนาฟง เชน “ความหิวเปนโรคอยางยิง่ ” “ความไมมโี รคเปน
ลาภอันประเสริฐ” ตอเมือ่ ไดประสบเหตุ หิว หรือ มีโรคภัยเบียดเบียน เมือ่ นัน้ จะซาบซึง้ ถอย
คำสำนวนทีแ่ ฝงความจริงดังกลาว จนยากจะคัดคานได
และแมวา จะศึกษาเหตุการณจากบทเรียนในอดีต แตเราหาบทสอนใจเพือ่ การดำเนิน
ชีวติ ในปจจุบนั และในอนาคต ใชการศึกษาใหเกิดประโยชน แตไมจำเปนวาตองใชความรโู ดย
ตรงจากเหตุการณนนั้ ๆ ประยุกตความรจู ากการใครครวญพิจารณา ซึง่ มีเหตุการณนนั้ มาเปน
ฐาน และถึงแมวา วรรณคดีพระไตรปฎกมีอยหู ลายเลม มีขนาดใหญโตเราก็ไมควรมองขามไป
ลำพังชีวิตเดียวสมองเดียวของคนคนหนึ่งจะมองเห็นการณไกล รูรอบไปหมดเสียทุกอยาง
คงไมได ฉะนัน้ จึงควรอาศัยบทเรียนทีค่ นโบราณผมู ปี ระสบการณชว ยชีช้ อ งทางไวให ไมตอ ง
ไปลองผิดลองถูกดวยตนเองใหเสียเวลา
สุภาษิตวา ถาไมมพี ทุ ธิปญ
 ญา และมิไดศกึ ษาระเบียบวินยั คนทัง้ หลายก็จะดำเนิน
ชีวติ ไปเหมือนกระบือตาบอด เทีย่ วเดินสะเปะสะปะทามกลางปาเปลีย่ ว หมายความวา ถาหากอยู
ในโลก เทีย่ วไปในโลกอยางผมู ปี ญ
 ญา อยางคนทีใ่ ชความคิด ยอมจะไดความรจู ากประสบการณ
ชีวติ ความรชู นิดนีม้ คี า ทางจิตใจมากกวาความรอู นื่ ใด ไมวา ตำราหรือคัมภีร ประสบการณชวี ติ
เปนครูสอนดีทสี่ ดุ เทาทีจ่ ะหาได บทเรียนชีวติ เปนเรือ่ งทีจ่ ำไดโดยไมตอ งทอง ตางจากบทเรียน
ในตำราทีต่ อ งหมัน่ ทบทวน แตกระนัน้ ก็ไมวายจะลืมเลือน ตรงกันขาม บทเรียนชีวติ คนกลับ
พยายามลืมแตก็ทำไดยาก
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เหตุการณในสมัยอดีตกับเหตุการณในปจจุบนั ไมใชสงิ่ เพอเจอเหลวไหล พฤติกรรม
ในอดีตคงวนเวียนเปนวัฏสงสาร ประวัตศิ าสตรมกั เกิดซ้ำรอย


ยุคที่กลาวกันวามนุษยแปลกแยกจากตัวเอง แปลกแยกจากธรรมชาติ กลายเปน
หุนยนต ตกอยูในบงการของ “การเปน” การหันมาใสใจคำพูดเกาๆ ของคนโบราณ เชน
พุทธภาษิต ทีแ่ มอาจไมนา สนใจนักสำหรับหลายคน แตหากลองศึกษาเรือ่ งราวทีห่ ลายคนมองวา
คร่ำคราโบราณ ซึง่ แฝงอยใู นพุทธภาษิต อาจทำใหพบเห็นแงมมุ ชีวติ ซึง่ ไมเคยพบมากอนเลย
ก็ได นัน่ คือ ธรรมชาติของมนุษย มีทงั้ ดานดีและไมดี ความจริงเรือ่ งนี้ เรามีความรกู นั นอยมาก
ทัง้ สิง่ ทีพ่ อสังเกตเห็นได ก็ถกู ระบายแตงแตมสีสนั บิดเบือนไปจากความเปนจริง ธรรมชาติมนุษย
ในพุทธภาษิต เปนบันทึกจากประสบการณจงึ เปนสิง่ ทีน่ า ศึกษาเรียนรู
วรรณคดีพระไตรปฎกเปนคลังแหงความคิดและจินตนาการ เราศึกษาจดจำสิง่ ไมดไี ว
เปนเครือ่ งเตือนใจ จำไวเปนครูสอนวาหากทำอยางนัน้ ตองไดรบั ผลอยางนัน้ ถาทำอยางนีจ้ ะได
รับผลอยางนี้ แลวเลือกทำแตสงิ่ ทีเ่ ห็นวาเหมาะ วาสมควร เทานีก้ พ็ อแลวสำหรับชีวติ ทีไ่ มมอี ะไร
แนนอน ทัง้ มีเวลาอันจำกัด และตองไมลมื วา วรรณคดีพระไตรปฎกมีแตเรือ่ งราวในอดีต มีแต
ตัวหนังสือ โลกของผศู กึ ษาเปนโลกปจจุบนั และโลกในอนาคต หากจมปลักอยแู ตในโลกหนังสือ
ทีเ่ ปนอดีตเสียแลว ชีวติ ตอไปจะเปนอยางไร
บทสอนใจอยางหนึ่ง สิ่งที่เรียกวา “สมมุติบัญญัติ” ยอมมีอิทธิพลเหนือจิตใจของ
โลกิยชนอยางยิง่ ความเขาใจของนักปราชญและความเขาใจของโลกิยชน เหมือนกระแสน้ำที่
ไหลไปคนละทิศทาง นักปราชญมคี วามเห็นวา ยิง่ กะเทาะเปลือกออกไดมากเทาใดก็ยงิ่ เปนมนุษย
ไดมากขึน้ เทานัน้ แตสามัญชนหรือโลกิยชน กลับมองตรงขามวา ผไู มมเี ปลือกเปนผไู มมอี ะไร
ยิง่ เปลือกพอกพูนแกชวี ติ มากเทาใด ก็ยงิ่ มีความหมายในสายตาของคนทัว่ ไปมากเทานัน้
นักปราชญผูมองเห็นสัจธรรมพยายามกะเทาะเปลือกออก แตคนเปนจำนวนมาก
พยายามวิง่ หาเปลือกมาหอหมุ พอกพูนใหแกตวั เอง เปลือกทีว่ า นีก้ ค็ อื สิง่ ทีเ่ รียกวา “สมมุตบิ ญ
ั ญัต”ิ
นัน่ เอง
“แผนดินนี้ไมอาจทำใหเรียบเสมอได ฉันใด จะทำใหมนุษยเหมือนกันหมดทุก
คนก็ไมได ฉันนัน้ ”
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