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รศ. ดร. สมิทธิพล เนตรนิมติ ร
อาจารยประจำ บัณฑิตวิทยาลัย

บทคัดยอ
พระไตรปฎก : วรรณกรรมสะทอนความจริงชีวติ มนุษยหลายดาน ใชวา จะมีแตคำสัง่ สอน
ของพระพุทธเจาหรือเรื่องสำหรับชาวพุทธเทานั้น พระไตรปฎกเปนแหลงรวมสรรพวิทยา
เปนคลังวรรณกรรมขนาดใหญ มีคำสอนหลายขัน้ หลายระดับ หลายแนว หลายลักษณะ ที่
สามารถสนองความใฝรูของทุกคนที่แมจะมีภูมิปญญาตางกัน เมื่อรูอยางนี้ ชาวพุทธจึงควร
ศึกษาพระไตรปฎกพรอมศาสตรอนื่ ๆ เพือ่ บูรณาการความรู โดยไมปด กัน้ ตนเอง

ความนำ
ในสมัยปจจุบัน ที่วากันวาสังคมไดพัฒนาไปเปนสังคมเมืองที่คอนขางจะซับซอน
ไดเกิดมีสถานที่และสถาบันแปลกๆ ใหม ๆ ขึ้นมากมาย ในบรรดาสิ่งแปลกใหมที่เกิดขึ้น
ไดรวมเอาการทำมาหากิน การหาเลี้ยงชีพ หรืออาชีพ เขาไวดวย ในยุคที่มนุษยมีอาชีพ
หลากหลาย แตละอาชีพก็อาจขยายออกไปไดอกี ซึง่ ตางกับในอดีต ทีอ่ าชีพมีจำกัด ไมกวางขวาง
ซับซอน เหมือนทุกวันนี้
ชีวติ มนุษยในอดีต สวนใหญมาจากหนังสือศาสนา
เชน คัมภีรฝ า ยวินยั ตอนวาถึงโอมสวาทสิกขาบท๑ สะทอนใหเห็นอาชีพคนโบราณวา
อาชีพมี ๒ อยาง คือ อาชีพทีส่ งั คมรังเกียจ ดูหมิน่ ดูแคลน เปนอาชีพชัน้ ต่ำ กับ อาชีพทีส่ งั คม
๑

วิ. มหา. (ไทย) ๒/๑๕/๒๐๓-๒๐๔
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ยกยอง ถือวาเปนอาชีพชัน้ สูง คัมภีรพ ระสูตรตอนวาถึงศิลปะ๒ อางอาชีพเกีย่ วกับความรคู วาม
สามารถ หลายอาชีพ ไดแก ความรใู นเรือ่ งชาง มา รถ ธนู อาวุธ การคำนวณดวยนับนิว้ มือ
คำนวณดวย คิดในใจ อนุมานดวยสายตา วาดเขียน ฉันทลักษณ โลกายตศาสตร และกฎหมาย
บางอาชีพ ตองใชทกั ษะ อาศัยความชำนาญ เชน อาชีพนายทหารชาง นายทหารมา๓
ทีเ่ กริน่ ปรารภการหาเลีย้ งชีพ ก็เพือ่ ย้ำธรรมชาติของมนุษย ทีไ่ มวา ยุคสมัยใด เรือ่ ง ปาก
เรือ่ งทองคงยังเปนเรือ่ งสำคัญ ชีวติ อยไู ดเพราะอาหาร ชีวติ เปนทูตของทอง
การเลีย้ งชีพในอดีตหลายอาชีพ กลาวถึงในคัมภีรห ลักของชาวพุทธ ซึง่ มีความเกาแก
ไมนอ ยกวาสองพันป
หากมองแงนี้ คัมภีรห ลัก (พระไตรปฎก) มิใชมเี ฉพาะเรือ่ งสำหรับชาวพุทธ ทีต่ อ งอาน
ตองรู ผใู ฝรทู ไี่ มยอมปดกัน้ ตัวเอง แมไมใชชาวพุทธก็ควรอาน ควรศึกษา จะพบความนาทึง่ หลายรูป
แบบแฝงอยูในนั้น
ในเรื่องนี้ สำหรับคนที่ยังตัดสินใจไมได อาจเพราะไมรูวาจะเริ่มอานเลมไหนกอน
พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย “นับรวมไดถึง ๒๒,๓๗๙ หนา หรือเปนอักษรไทยประมาณ
๒๔,๓๐๐,๐๐๐ ตัว แตละปฎก มีการจัดแบงหมวดหมู บทตอน ซอยออกไปมากมาย ซับซอน”๔
“ฉบับพิมพอกั ษรไทยชุด “สยามรฏฐสฺส เตปฏกํ” รวมเปนหนังสือพระไตรปฎก จบละ ๔๕ เลมสมุด
แบงตามเลมสมุดฉบับพิมพขนาด ๘ หนายก วินยั ปฎก ๘ เลม มีจำนวน ๒,๒๔๕ หนา สุตตันตปฎก
๒๕ เลม มีจำนวน ๑๓,๑๗๘ หนา อภิธรรมปฎก ๑๒ เลม มีจำนวน ๖,๔๙๗ หนา รวมทัง้ ๓ ปฎก
มี ๒๑,๙๒๐ หนา”๕
๒
ขุ. อุ. (ไทย) ๒๕/๒๙/๒๒๖.
๓
ที. สี. (ไทย) ๙/๑๖๕/๕๓. มิลนิ ทปญหากลาวถึงศิลปวิทยา ๑๘ แขนง อาชีพ ๘๐ อาชีพ (มิลนิ ทฺ . (บาลี) ๔/๔,
๑/๓๓๙).
๔
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระไตรปฎก สิ่งที่ชาวพุทธตองรู, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม,
๒๕๔๗), หนา ๖.
๕
ธนิต อยโู พธิ,์ ตำนานพระอภิธรรม พิมพครัง้ ที่ ๒, (กรุงเทพ ฯ : หางหนุ สวนจำกัดศิวพร, ๒๕๒๗), หนา
๖.
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พระไตรปฎก มากทั้งจำนวนหนาและจำนวนเลม แตละเลมจำนวนหนามี อยางนอย
มากกวา ๓๐๐ หนา ไมนบั ความยากทางดาน ภาษา เนือ้ หา การสือ่ ความ และการเขาใจเนือ้ หา
อยางไรก็ดี แมวา พระไตรปฎกลมุ ลึก มีความยาก ชาวพุทธก็ประสงคทจี่ ะอาน อยากรู
อยากศึกษา ดวยทราบวา หลักการและวิธกี ารของพระพุทธศาสนามีอยใู นพระไตรปฎก ทีอ่ ยาก
จะรู ก็เพือ่ ไวตรวจสอบคำสอนทีล่ มุ ลึกนัน้ วาเปนอยางไรแน ทีว่ า พระไตรปฎกมีคำสอนหลาย
ขัน้ หลายระดับ หลายแนว หลายลักษณะนัน้ หมายความวาอยางไร
ชาวพุทธมีพระไตรปฎกสำเร็จรูป(มาตัง้ นาน)แลวจัดทำไวหลายรูปแบบการอานการศึกษา
พระไตรปฎกจึงทำไดงา ยกวาสมัยกอน รวดเร็ว ฉับไวมากกวาในอดีตหลายเทา สรรพวิทยานานา
แขนง ถูกตรวจสอบเปรียบเทียบกับวิทยาการในยุคใหมหลายสาขาวิชาเปนเหตุใหชาวพุทธไมอาจ
จำกัดการศึกษาไวเหมือนในอดีตไดอกี กลาวคือ ตองเรียนรใู หสอดรับกับวิทยาการยุคใหม ความ
รคู วามเขาใจดานอุดมคติทเี่ คยมีเวลานีค้ งไมพอเสียแลวตองรใู หสอดรับกับสังคมการเรียนรทู ปี่ รับ
เปลีย่ นอยตู ลอดเวลา
อยางไรก็ดี พระไตรปฎก เปนแหลงการเรียนรู ปลูกสรางภูมปิ ญ
 ญา เปนทีร่ วมสรรพ
วิทยาหลายแขนง เปนคำสอนสือ่ สัจธรรมก็มี เปนโวหารซอนภูมปิ ญ
 ญาก็มาก ทีโ่ ดดเดนคือดาน
ประวัตศิ าสตร
จึงอยทู ผี่ อู า นวาจะศึกษาเรือ่ งอะไร จะมองพระไตรปฎกดวยวิชาแขนงไหน การอาน ไม
วา อานออก อานตรวจตรา อานอยางมีวจิ ารณญาณ หรืออานเพือ่ คนควา ถือวาเปนพืน้ ฐาน
ของการเรียนรทู งั้ สิน้
อานมากกับอานเปน ยอมมีผลตางกันตามมุมมองของผอู า น

วิชาการ ๓ กลมุ
ศาสตร หรือ วิชาการ หรือความรใู นโลกนีอ้ าจแบงได ๓ กลมุ คือ มนุษยศาสตร วิทยา
ศาสตร และสังคมศาสตร
๑. มนุษยศาสตร วาดวยคุณคาทางจิตใจและงานของคน มีศลิ ปะ วรรณคดี ประวัติ
ศาสตร ภาษาศาสตร ศาสนาและปรัชญา หมวดวิชามนุษยศาสตรเกิดขึน้ มาในโลกกอนหมวด
วิชาอืน่ มีลกั ษณะเปนนามธรรม เปนความรพู นื้ ฐานใหกบั วิชาการดานอืน่ ๆ แยกเปน ๑) มนุษย
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ศาสตรบริสทุ ธิ์ เชน วิชาศาสนา วิชาปรัชญา วิชาศิลปะ ๒) มนุษยศาสตรประยุกต นำเอา
ความรบู ริสทุ ธิม์ าใชงาน เชน ปรัชญาการดำเนินชีวติ ศาสนาในชีวติ ประจำวัน
๒. วิทยาศาสตรธรรมชาติ ความรูที่ไดโดยการสังเกตและคนควาจากปรากฏการณ
ธรรมชาติแลวจัดเขาเปนระเบียบ วิชาทีค่ น ควาไดหลักฐานและเหตุผลแลวจัดเขาเปนระบบ แยก
เปน ๑) กลมุ วิชาบริสทุ ธิ์ ๒) กลมุ วิชาประยุกต
๓. สังคมศาสตร ความรเู กีย่ วกับสังคม มีหมวดใหญ ๆ เชน ประวัตศิ าสตร มานุษย
วิทยา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร จิตวิทยาสังคม แยกเปน ๑) กลมุ วิชาบริสทุ ธิ์ เชน
มานุษยวิทยา สังคมวิทยา รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร จิตวิทยา ภูมศิ าสตร ประวัตศิ าสตร ๒) กลมุ
วิชาประยุกต เชน การพัฒนาชุมชน การสังคมสงเคราะห การจัดการ
ในพระไตรปฎกไมแยกสรรพวิทยา เหมือนปจจุบนั ไมเรียกวาวิชานัน้ วิชานี้
บทความนี้ มองพระไตรปฎกทีเ่ ปนฐานของสรรพวิทยา ๖ แขนง คือ
๑. ดานวรรณคดี
เราคนุ เคยพระไตรปฎกในฐานะเปนคัมภีรศ าสนา แตถา เรียกชือ่ เปลีย่ นจากคัมภีรเ ปน
วรรณคดี รสู กึ ไดเลยวาความศักดิส์ ทิ ธิย์ อ มลดลง พรอมถามวาพระไตรปฎกเปนวรรณคดีไดอยาง
ไร วรรณคดีเปนเรือ่ งสมมุติ เปนจินตนาการทีม่ นุษยสรางสรรคขนึ้ แตพระไตรปฎกเปนวรรณคดี
โดยอนุโลม เรียกวา วรรณคดีปากเปลา (oral literature) ซึง่ เลาตอปากสืบกันมา ภาษาใน
พระไตรปฎกมีทงั้ ภาษากวีและภาษาธรรมดาทีม่ นุษยใชสอื่ กันตามปกติในภาษาไทย วรรณคดีกบั
วรรณกรรมแปลจากคำวา Literature แตคำบัญญัตขิ องไทยใชคำตางกันและมีความหมายตาง
กัน หนังสือและวรรณคดีทกุ เรือ่ งเปนวรรณกรรม แตจะมีวรรณกรรมเพียงบางเรือ่ งทีม่ คี ณ
ุ คาทาง
วรรณศิลปสงู พระไตรปฎกไดรบั ยกยองวาเปนวรรณคดี เมธีชนจึงศึกษาพระไตรปฎกบาลี (Pali
Tipitaka) โดยเรียกชือ่ เปนวรรณคดีบาลี (Pali Literature) วรรณคดีของชาวพุทธ(Buddhist
Literature) หนังสือตำราของชาวพุทธ(Buddhist canonical books)๖
อนุชนยอมเรียนรธู รรมชาติมนุษย ไดจากเหตุการณในพระไตรปฎก
๖

ชือ่ อืน่ ๆ คือ The Pali Nikayas, The Pali Texts, The Buddhist texts, The Pali Canon
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๒. ดานคติชน
ความรดู า นคติชนยอมเกีย่ วของกับวรรณกรรม
“ศาสตรทางคติชนวิทยาในประเทศตะวันตกไดดำเนินมารวม ๑๕๐ ป ศาสตรทางคติชน
วิทยาในประเทศไทยมีอายุไมเกิน ๕๐ ป”๗
แตหากมองทีแ่ หลงคติชนวิทยา(ในพระไตรปฎก) คือ อินเดีย ความรดู า นคติชนมีมานาน
แลว มนุษยรวู ธิ เี ลาเรือ่ ง ก็เกิดคติชนแลว โดยเฉพาะคนอินเดีย ซึง่ ยกยองกันวาเปนนักเลานิทาน
คนอินเดียสอนประวัตศิ าสตรโดยใชนยิ ายปรัมปรา ประวัตศิ าสตรอนิ เดียปนอยใู นนิยาย
พื้นเมือง ประวัติศาสตรกับนิยายมาจากแหลงเดียวกัน วรรณกรรมอินเดียเชน ชาดก ปญจ
ตันตระ หิโตปเทศ กถาสาริตสาคร เวตาล นอกจากแทรกคติธรรม ยังมีประวัตศิ าสตรอยใู นนัน้
ความเชือ่ ปรัมปราก็คอื คติชน หมายถึง ความรขู องปวงชน เปนภาษาตำนาน เต็มไป
ดวยสัญลักษณ (code) ประกอบดวยความเชือ่ เกีย่ วกับโลกธรรมชาติ ทัง้ ทีม่ ชี วี ติ และไมมชี วี ติ
ธรรมชาติของมนุษย รวมถึงสิง่ ทีม่ นุษยสรางขึน้ มา นอกจากนีย้ งั เกีย่ วกับภูตผีปศ าจ เวทมนตร
ุ ไสย เครือ่ งรางของขลัง โชคลาง โรคภัยไขเจ็บ และความ
คาถา การสาปแชง การทำเสนหค ณ
ตาย
เรือ่ งเลาเปนรูปแบบหนึง่ ของวรรณกรรม เปนจินตนาการในยุคทีม่ นุษยยงั ไมรวู ธิ เี ขียน
หนังสือ เรือ่ งเลามีอยทู กุ มุมโลก เรือ่ งเลาเปนแหลงประมวลวัฒนธรรมประเพณีของมนุษยยคุ
แรก มีทงั้ ทัศนคติ ความเชือ่ ความเห็น ศิลปะ กฎเกณฑของกลมุ ความประพฤติตลอดถึงคา
นิยมในสังคม เนือ้ หาเรือ่ งเลาเปนความเชือ่ ในยุคดึกดำบรรพ เรือ่ งราวแปลกประหลาดทีค่ นยุค
ปจจุบนั คิดไปไมถงึ อำนาจสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เวทมนตรคาถา สัตวพดู ได สัตวชว ยเหลือมนุษย โดยมี
กรอบเรือ่ งจากสิง่ ใกลตวั เชนชีวติ หลังความตาย นรกอยใู ตดนิ สวรรคอยบู นฟา การรักษาโรค
ภัยไขเจ็บ รวมไปถึงเทพเจา
นิทานพืน้ บาน เรือ่ งตำนาน นิยายปรัมปรา เทพนิยาย คือ รหัสยะของอินเดีย (Indian
Mythology) มีทงั้ ในพุทธประวัติ และใน นิทานชาดก
๗

ศิราพร ณ ถลาง, ทฤษฎีคติชนวิทยา, (กรุงเทพ ฯ : โครงการเผยแพรผลงานทางวิชาการ คณะอักษร
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๑๓.
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คำบรรยายพุทธประวัติ ลมุ ลึก และคมคาย เชนบรรยายวา พระกุมารประสูตทิ รงเดิน
ไป ๗ กาว พรอมกลาวอาสภิวาจา ทรงพบเห็นเทวทูต ทรงลอยถาดทวนกระแสน้ำ ทรงชนะมาร
นิทานชาดกเลาเรือ่ งแปลกมหัศจรรย เชนบรรยายวา พระโพธิสตั วทรงไปเทวโลกขณะที่
เปนมนุษย การถือกำเนิดของสุวรรณสามโพธิสตั ว เทวดามองเห็นมนุษยแตมนุษยไมเห็นเทวดา
สัตวพดู ภาษามนุษยได การสบถสาปแชง ความฝนคือลางบอกเหตุในอนาคต
คติชนเกีย่ วกับอมนุษยหรือผวู เิ ศษ คือ พระพรหม พระอินทร พระอินทรจตุ เิ คลือ่ นยาย
เกิดกอนพุทธกาล มี ๓๗ องค (ฉตฺตสึ สกฺกา)๘ เดิมทีเดียว พระอินทรเปนเทพสงครามของอารยัน
นิสยั ดุดนั เมือ่ แสดงบทบาทในพระพุทธศาสนา บทบาทเปลีย่ นไป ไมดดุ นั โหดราย เกือ้ หนุนพุทธ
บริษทั บำรุงพระพุทธศาสนา
พระอินทรยน แผนดิน ชวยเหลือพระเถระจักษุพกิ าร
พระอินทรสงั่ สุรยิ เทพใหหยุดโคจร เพือ่ อนุเคราะหสามเณร
พระอินทรสงั่ วิษณุเทพใหสรางทีอ่ ยแู กคนมีบญ
ุ
พระอินทรไมใชมนุษย๙ เปนเทพเจาของคนธรรพ๑๐
แมเลาเรือ่ งเปนนิทาน แตแทรกคำสอน วิธนี เี้ ปนกุศโลบายของปราชญกวี
พระอินทรมหี ลายชือ่ (มีคำสอนแทรกวา) ทีเ่ กิดเปนพระอินทร เพราะเลีย้ งดูบดิ ามารดา
ออนนอมผใู หญในตระกูล กลาวคำสัตย กลาวคำไพเราะ ไมตระหนี่ ชอบเสียสละ แบงปน ไม
โกรธฉุนเฉียว
คติชนอืน่ ๆ เชนตนวา ทายลักษณะบุคคล ลักษณะสิง่ ของ พยากรณปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ พิธกี รรม การใหฤกษ ทำใหเกิดอาถรรพ การทำนายฝน
ความรดู า นคติชน ทีเ่ ปน เทพนิยาย พบมากมายในพระไตรปฎก
เทพนิยาย เปนภาษาของคนโบราณ “สิง่ ใดทีม่ นุษยบรรพยุคไมสามารถจะแสดงออก
มาไดอยางเปนทีพ่ งึ พอใจโดยอาศัยคำพูด สิง่ นัน้ มนุษยกพ็ ยายามระบายออกมาโดยอาศัยความ
๘
ขุ. ชา. อ. (บาลี) ๔/๒๕๘/๔๓.
๙
ขุ. ชา. อ. (บาลี) ญ๑๐/๕๔๔/๑๒๓ “อมนุสโฺ สติ สกฺโก เทวราชา “
๑๐
ขุ. ชา. อ. ญ (บาลี) ๑๐/๕๔๖/๑๘๗. “คนธพฺพราชาติ สกฺกํ สนฺธายาห”
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คิดคำนึงทางเทพนิยาย เพราะฉะนัน้ ในรูปแบบชัน้ ตนนัน้ จึงอาจจะกลาวไดวา เทพนิยายมิใช
เปนประดิษฐผลเชิงกวีตามนัยใชกนั อยใู นทุกวันนี้ ถาหากวาปรัชญาคือวิชาทีแ่ สวงหาสัจธรรมชัน้
ปรมัตถะหรือโลกุตระแลวไซร เทพนิยายก็คอื ความพยายามของมนุษยในอันทีจ่ ะใหบรรลุความ
จริงในอันดับทีส่ องรองลงมาซึง่ สะทอนปรากฏออกในรูปของประสบการณทงั้ หลายทัง้ มวลในโลก
ความจริงแลว เรายอมจะวิเคราะหจติ ใจของชนชาติใด ๆ ได โดยการศึกษาเทพนิยายของชนชาติ
นัน้ ๆ อยางพินจิ พิจารณา และอาศัยหลักความจริงขอนีน้ เี่ อง อินเดียก็เปนชนชาติหนึง่ ทีไ่ ดแสดง
ความเชือ่ ถือ อุดมคติ และขนบธรรมเนียมประเพณีของตนใหปรากฏออกมาอยางสมบูรณและ
งดงามบรรเจิดบรรจงไมแพชนชาติอนื่ ทัง้ นี้ โดยอาศัยเทพนิยายจำนวนมากมายทีเ่ กีย่ วกับกำเนิด
ของโลกบาง กำเนิดของเทพเจาบาง ฯลฯ และก็มอี ยไู มนอ ยทีเ่ ปนนิยายเชิงประวัตเิ กีย่ วกับวีรบุรษุ
ผกู ลาหาญของชาติของเขา หรือแมแตตำนานของธรรมชาติ สถานที่ ภูเขา แมน้ำ น้ำตก สัตว
และตนไมใบไมตา งๆฯลฯ ก็พลอยมีนทิ านปรัมปราหรือนิทานพืน้ เมืองเลาสืบๆ กันตอมาดวย๑๑
เรือ่ งเกีย่ วกับเทพนิยาย เชน เรือ่ งของเทวดา วันเวลาในเทวโลก โลกธาตุ วัฏสงสาร
สัตววเิ ศษหลายชนิด คือ ปลามิตมิ งิ คละ ปลาติมริ มิงคละ อสูร นาค คนธรรพ มาเหาะ ของ
วิเศษ…
วรรณกรรมพระพุทธศาสนามีเนือ้ หาวรรณกรรมโบราณปนอยมู ากมาย เพราะรับอิทธิพล
จากวรรณกรรมทีม่ กี อ นแลวคือพระเวทเลาเรือ่ งเหมือนยุคพราหมณะใชวธิ กี ารอภิปรัชญาเหมือน
ยุคอุปนิษทั ยกยองสดุดพี ระพุทธเจาเหมือนสดุดเี ทพเจาในสัมหิตา การสอนตามแบบของพราหมณ
ถาศึกษาโดยไมตระหนัก อาจกลายเปนถือตามคติพราหมณ เพราะทัง้ สองศาสนามีความสัมพันธ
กัน เสฐียรโกเศส กลาววา “พุทธกับไสยศาสตรจะแยกออกจากกันไดยากทีส่ ดุ เพราะลำตนเปน
อันเดียวกัน หากแตกกิง่ ไปคนละสาขาเทานัน้ จึงเปนศาสนาทีค่ เู คียง แขงขัน เวลาศาสนาใด
ขึน้ หนา ศาสนาทีล่ า หลังก็เขาเกาะ”
วิธสี อนในพระไตรปฎก แมสอนตามกระแสสังคมในเวลานัน้ แตการสอนมีหลัก มีจดุ หมาย
มิใชสอนไปตามกระแสสังคมแบบสุดโตง
๑๑

กรุณา - เรืองอุไร กุศลาศัย รวบรวมและเรียบเรียง, ภารตวิทยา พิมพครัง้ ที่ ๓, (กรุงเทพฯ : บริษทั เคล็ด
ไทย, ๒๕๓๗),หนา ๒๕๕-๒๕๖.
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เทพนิยายเปนวิธีแสดงสัจจะ เมื่อใดก็ตามที่นักปราชญตะวันออกแสดงความรูสึกของ
ตนออกมาเปนภาษาพูด ไมวา จะในรูปของเทพปกรณัม สัญลักษณตา ง ๆ บทกวีหรือถอยคำผกผัน
ผิดธรรมดาก็ตาม ทานเหลานัน้ ตางตระหนักดีในขอจำกัดของภาษาและความคิดเชิงเสนตรง
ภาษาของมนุษยมขี อ จำกัด ใชไดกบั สมมุตสิ จั จะเทานัน้ ใชแสดงปรมัตถสัจจะไมได กวี
ผแู ตงจึงตองใชภาษาเทพนิยาย และแมวา ภาษาเปนสิง่ สมมุตขิ นึ้ แตสามารถพาไปสคู วามจริง
ขัน้ สูงสุดได
๓. ดานจักรวาล
จักรวาล ในทีน่ ี้ คือความรเู รือ่ งโลกยุคโบราณ เปนความรขู นั้ แรกทางภูมศิ าสตร เปน
วิธคี ดิ คะเนสวนหนึง่ ของคนโบราณ ทีพ่ ยายามจะเขาใจภูมปิ ระเทศของโลกบางสวนบางตอน
ความคิดความเขาใจเกีย่ วกับจักรวาลรับมาจากแถบตะวันออกไกล คือ เมโสโปเตเมีย นิกาย
เถรวาทรับเรือ่ งจักรวาลจากพราหมณ แลวรับจากนิกายมหายาน ความรดู า นจักรวาลมัก
อยเู บือ้ งหลังความเชือ่ ของลัทธิศาสนาโบราณ
จักรวาลในพระไตรปฎก เรียกถิน่ ฐานทีอ่ ยวู า ทวีป แบงไว ๔ ทวีป คือ
๑. ชมพูทวีป ทวีปทีม่ ตี น หวาเปนสัญลักษณ มีลกั ษณะคลายเกวียน (สกฏสณฐาน) หมาย
ถึงอินเดียโบราณ (เนปาล ปากีสถาน อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ) อางชือ่ ปา สระและภูเขาใน
ชมพูทวีป คือ ปาหิมพานต สระอโนดาต สระฉัททันต ภูเขาคันธมาทน ภูเขาไกรลาส
๒. อมรโคยานทวีป (อปรันตชนบท) มีลกั ษณะคลายกระจก (อาทาสสณฺฐาน) ปจจุบนั
คือดินแดนในประเทศตุรกีตะวันตก
๓. ปุพพวิเทหทวีป มีลกั ษณะคลายพระจันทรครึง่ เสีย้ ว (อฑฺฒจนฺทสณฺฐาน) อยดู า นทิศ
ตะวันออกของแควนวิเทหะ ปจจุบนั คือดินแดนในแถบประเทศตุรกีตะวันออก ติดจีนตอนเหนือ
๔. อุตตรกุรทุ วีป มีลกั ษณะคลายตัง่ (ปฐสณฺฐาน) อยดู า นเหนือแควนกุรุ เลยภูเขาหิมาลัย
ขึน้ ไป เปนถิน่ อุดมสมบูรณ แฝงไวดว ยความลีล้ บั ปจจุบนั อยใู นเขตไซบีเรีย
คนโบราณเชือ่ วา สัณฐานโลกมีลกั ษณะเหมือนผลมะขามปอม
ความรูดานจักรวาลที่เกี่ยวกับพุทธประวัติคือกำเนิดชนเผาศากยะ และตำนานของ
พระพุทธเจา
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๔. ดานภูมศิ าสตร
ภูมิศาสตรในพระไตรปฎกเปนภูมิศาสตรสมัยโบราณ ไดแก อินเดียเหนือ แบงชมพูทวีปเปน
๓ ภาค ทางเหนือเรียกวาอุตราบถ ภาคกลางเรียกวา มัธยมประเทศ หรือ มัชฌิมชนบท ภาค
ใต เรียกวาทักขิณาบถ
กอนพุทธกาล ชมพูทวีปแบงเปน ๖ ภาค คือ๑๒ (๑) สุรฎั ฐชนบท ดานทิศตะวันออก
ผสู รางชนบทคือ ฤๅษีสาลิสสระ (๒) แควนปชโชตกปญจาละ ผสู รางชนบทคือ ฤๅษีเมณฑิส
สระ (๓) อฏวีชนบท ผสู รางชนบทคือ ฤๅษีบรรพต (๔) อวันตีชนบท ผสู รางชนบทคือ ฤๅษีกาล
เทวิล (๕) มัชฌิมประเทศ ผสู รางประเทศคือ ฤๅษีเมณฑิสสระ
เมืองสำคัญในอินเดียเหนือกอนพุทธกาล มี ๔ เมือง คือ๑๓ (๑) แควนกลิงคะ พระ
เจากรัณฑะ ปกครองเมืองทันตปุระ (๒) แควนคันธาระ พระเจานัคคชิปกครองเมืองตักกสิลา
(๓) แควนวิเทหะ พระเจานิมริ าชปกครองเมืองมิถลิ า (๔) แควนอุตรปญจาละ พระเจาทุมมุ
ขะปกครองเมืองกปละ
ผเู ปนทายาทของมหาสมมตราชสรางเมืองสำคัญไว ๕ เมือง คือ๑๔ (๑) เมืองหัตถิปรุ ะ
ตั้งอยูทิศตะวันออก (๒) เมืองอัสสปุระ ตั้งอยูทิศใต (๓) เมืองสีหปุระ ตั้งอยูทิศตะวันตก
(๔) เมืองอุตรปญจาละ ตัง้ อยทู ศิ เหนือ (๕) เมืองทัททรปุระ อยทู างทิศอีสาน
ทีฆนิกาย ระบุแควน/เมืองโบราณกอนพุทธกาล ๗ แควน คือ๑๕ (๑) แควน
กาลิงคะ เมืองหลวง คือทันตปุระ (๒) แควนอัสสกะ เมืองหลวงคือโปตนะ (๓) แควนอวันตี
เมืองหลวงคือมาหิสสติ (๔) แควนโสวีรานะ เมืองหลวงคือโรรุกะ (๕) แควนวิเทหะ เมืองหลวง
คือมิถลิ า (๖) แควนอังคะ เมืองหลวงคือจัมปา (๗) แควนกาสี เมืองหลวงคือพาราณสี

๑๒
ขุ. ชา. อ. (บาลี) ๕/๔๒๓/๑๒๗๔.
๑๓
ขุ. ชา. อ. (บาลี) ๕/๔๐๘/๑๗๒.
๑๔
ขุ. ชา. อ. (บาลี) ๕/๔๒๒/๒๗๙.
๑๕
ที. ม. (ไทย) ๑๐/๓๐๔/๑๙๗.
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๕. ดานประวัตศิ าสตร
อินเดียเหนือ หรือ อุตตรประเทศ ในเวลานัน้ คือ อุตตราบถ หมายถึง ถิน่ ทางเหนือ
หรือ อุดร เรือ่ งในชาดกเกิดขึน้ ในแถบนี้ เหตุการณในวินยั ปฎก พระสูตร และชาดก เปนประวัติ
ศาสตรทงั้ กอนพุทธกาลและในพุทธกาลนักประวัตศิ าสตรอนิ เดียเมือ่ อางประวัตศิ าสตรอนิ เดียสมัย
โบราณ อาง ประวัตศิ าสตรยคุ พระเวทจนถึงยุคอาณาจักรมคธคนไดจากไตรเวทรามายณะ มหา
ภารตะ พระไตรปฎก และวรรณกรรมของเชน
ในดานโบราณคดี ความสำคัญของพุทธศิลปอยลู ำดับที่ ๔ ตามลำดับยุคของอารยธรรม
อินเดีย ทีแ่ บงไว ๒๕ ยุค คือ (๑) กอนประวัตศิ าสตร (๒) อารยธรรมลมุ แมน้ำสินธุ (๓) พระเวท
(๔) อาณาจักรมคธ (สมัยพุทธกาล) (๕) ราชวงศสงุ คะ (๖) อาณาจักรแบกเตรีย (๗) บาบาเรียน
(๘) อันธระ (๙) วากาฏกะ (๑๐) คุปตะ (๑๑) ฮัน่ (๑๒) ปลลวะ (๑๓) จาลุกยะ (๑๔) ราชฏรกูฏะ
(๑๕) ปาละ (๑๖) เกศาริ (๑๗) กันเดลลา (๑๘) โจละ (๑๙) โสลังกิ (๒๐) คงคาของโอริสสา
(๒๑) โหสละ (๒๒) ปณฑยะ (๒๓) วิชยนคร (๒๔) ไนยกะ (๒๕) ราชปุต
สมัยพุทธกาล ผนู ำคนสำคัญคือ พิมพิสาร ปเสนทิโกศล จัณฑปชโชต อุเทน อชาตศัตรู
ปจจุบนั ยังเหลือรองรอยโบราณสถาน ยืนยันความรงุ เรืองในอดีต
เมือ่ อางเหตุการณในอาณาจักรมคธนักประวัตศิ าสตรอา งในพระไตรปฎกซึง่ มีขอ มูลประวัติ
ศาสตรสมบูรณกวาแหลงอืน่ เชน ชาวกรีกในสมัยพุทธกาล อางในมัชฌิมนิกาย มหาชนบท ๑๖
แควน อางในอังคุตตรนิกาย
คำบาลีทบี่ ง วาเปนเหตุการณอดีต มีคำวา “อตีเต” หรือ “อตีตกาเล” (อดีตกาล) “อนุ
ปฺปนฺเน พุทเฺ ธ” (เมือ่ พระพุทธเจายังไมอบุ ตั ิ) “ปฐมกปฺเป” (กัปแรก) “ภูตปุพพฺ ”ํ (เรือ่ งเคยเกิด
ขึน้ ) ชีเ้ หตุการณทผี่ า นมา เชน “เรือ่ งเคยเกิดขึน้ มีพระเจาโอกกากราช…”๑๖ “เรือ่ งเคยเกิดขึน้
มีพระเจามหาวิชติ ราช…”๑๗ “เรือ่ งเคยเกิดขึน้ มีพระเจามหาสุทสั สนะ…”๑๘ “เรือ่ งเคยเกิดขึน้
๑๖
ที. สี. (ไทย) ๙/๒๖๗/๙๒.
๑๗
“ภูตปุพพฺ ํ พฺราหฺมณ ราชา มหาวิชโิ ต นาม..” (ที. สี. ๙/๓๓๖/๑๓๕)
๑๘
“ภูตปุพพฺ ํ อานนฺท ราชา มหาสุทสฺสโน นาม..” (ที. ม. ๑๐/๒๔๑/๑๔๘ , ขุ. ชา. ๒๗/๙๕/๒๓)
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มีพระเจาทิสมั บดี...”๑๙ “เรือ่ งเคยเกิดขึน้ มีพระเจาทัฬหเนมิ...”๒๐ “เรือ่ งเคยมีมาแลว ทีน่ คี้ อื
นิคมเวคฬิงคะ...”๒๑
พระพุทธเจาทรงมีพระชนมอยสู มัยเดียวกับกษัตริยอ คาเมเนียน ของเปอรเซีย (อิหราน)
ในเวลานัน้ แควนคันธาระและสินธุอยใู นปกครองของเปอรเซีย เรือ่ งนีป้ รากฏในจารึกเบฮิสตุน
ของพระเจาดาไรอาสที่ ๑
๖. ดานสังคมศาสตร
ความรูดานสังคมสะทอนภูมิปญญามนุษยในยุคนั้นและกอนยุคนั้น มีหลายดาน เชน
ทัศนคติ วิถชี วี ติ ประเพณี การละเลน การประดับ การทำนาย การพยากรณ การใหฤกษยาม
การสะเดาะเคราะหตอ ชะตา การรักษาโรคดวยสมุนไพร วิชาชีพ
เทพเจาทีค่ นนับถือมีอยหู ลายองค เชน อินท โสม วรุณ อีสาน ปชาบดี พรหม มหิทธิ
จันท สุรยิ  กุเวร อาทิตย ขันธ ยม สักกะ นาค สุยาม ยักษ คนธรรพ รากษส กินนร ปศาจ อสูร
กุมภัณฑ ครุฑ มหาราชทัง้ ๔
ปรากฏการณในอดีตสะทอนวามนุษยชอบฟงคำพูดดีๆ คำพูดเพราะๆ ชอบใหสรรเสริญ
ยกยอง ไมชอบคำครหา ชอบฟงคำหวานไพเราะ เชน เจริญ กำลังเจริญ อุดมสมบูรณ ขาวสะอาด
ไมเศราโศก ใจดี ฤกษดี มงคลดี มีสริ ิ เจริญศรี แตไมชอบฟงคำพูดทีไ่ มดี ถือวาไมเปนมงคล
แกชวี ติ เชนคำวา ตาบอด คนงอย คนแคระ คนเปลีย้ คนแก คนตาย เจ็บปวด ถูกแทง ถูก
ทำราย ถูกไฟไหม ของหาย ยากจน ไมมี
ปรากฏการณเชนนี้ เห็นชัดในเทศกาล เชน วันขึน้ ปใหม
๖ แขนงวิชานี้ ถือวาเปนแขนงวิชาหลัก
นอกจากนี้ แตละปฎกมีการจัดแบงหมวดหมอู อกไปซับซอนมากมาย ความรทู เี่ ปนฐาน
วิชาอืน่ มีอกี หลายวิชา ไดแก ศาสนศาสตร ปรัชญา จริยศาสตร ศึกษาศาสตร นิตศิ าสตร บริหาร
๑๙
“ภูตปุพพฺ ํ โภ ราชา ทิสมฺปติ นาม อโหสิ..” (ที. ม. ๑๐/๓๐๔/๑๙๗)
๒๐
“ภูตปุพพฺ ํ ภิกขฺ เว ราชา ทฬฺหเนมิ นาม อโหสิ..” (ที. ปา. ๑๑/๘๑/๔๙)
๒๑
“ภูตปุพพฺ ํ อานนฺท อิมสฺมึ ปเทเส เวคฬุงคฺ ํ นาม นิคโม อโหสิ” (ม.ม.๑๓/๒๘๒/๒๕๙)
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ศาสตร เศรษฐศาสตร อายุรเวช (แพทยศาสตร) รัฐศาสตร โหราศาสตร ไสยศาสตร วาทศาสตร
วิทยาศาสตร พุทธจริยธรรม จิตวิทยา มานุษยวิทยา ภาษาศาสตร เปนตน
พระไตรปฎก จึงเหมือนแองน้ำ ทีส่ ามารถสนองความตองการของสัตวแตละประเภท
คนบางคนไมตอ งการธรรมะจากพระไตรปฎก แตเขาตองการประโยชนดา นอืน่ เชนประวัตศิ าสตร
หรือโบราณคดี เมือ่ อานพระไตรปฎก เขาก็สามารถถือเอาประโยชนเรือ่ งนัน้ จากพระไตรปฎก
ได
เมือ่ รอู ยางนีแ้ ลว ถาเรามองพระไตรปฎกวาเปนเพียงแหลงตรวจสอบศรัทธาอยางเดียว
ยอมจะพลาดสรรพวิทยาแขนงอืน่ ๆ
แทจริงแลว พฤติกรรมมนุษย ทัง้ ดีและไมดี ประมวลไวในรูปคัมภีร แมเวลาผานมาหลาย
ยุค เรือ่ งราวในพระไตรปฎกยังบมเพาะสติปญ
 ญาไดตลอดเวลา จะอานกีค่ รัง้ กีห่ น ยอมพบเห็น
คติเตือนใจทีม่ ปี ระโยชน สามารถนำไปประยุกตในชีวติ ได ดวยวามุมมองทีผ่ อู า นแตละคนเรียน
รเู กิดจากสิง่ แวดลอมทีแ่ ตกตางกัน ทัง้ เนือ้ หาบางเรือ่ งในพระไตรปฎก วิทยาการในยุคใหมยงั
ใหคำตอบไดไมชดั
อยางไรก็ดี ถาศึกษาพระไตรปฎกตามบริบทสังคมอินเดีย ยอมเห็นความสำคัญของพระ
ไตรปฎกอยางหนึง่ แตถา ศึกษาดวยบริบทของชาวพุทธ ยอมเห็นความสำคัญอีกอยางหนึง่ จึง
ทำใหมองความสำคัญของพระไตรปฎก ไดทงั้ ดานประวัตศิ าสตรและดานศาสนา
ดานประวัตศิ าสตร
ในฐานะที่เปนแหลงขอมูลประวัติศาสตร ประวัติศาสตรอินเดีย เมื่อมีการอางขอมูล
วรรณกรรม ยอมอางวรรณกรรมของพราหมณ เชน มหากาพย พราหมศาสตร ปุราณะ
วรรณกรรมของพุทธ วรรณกรรมของเชน และราชตรังคิณี
วรรณกรรมของพุทธ มีทงั้ ในวรรณกรรมบาลีและวรรณกรรมสันสกฤต
วินยั ปฎกของเถรวาท ถือเปนจุดเริม่ ตนในการบันทึกประวัตศิ าสตรอนิ เดีย
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ดานศาสนา
ในฐานะทีเ่ ปนแหลงตรวจสอบศรัทธาของชาวพุทธความสำคัญดานนีม้ ผี ลตอผนู บั ถือพระ
พุทธศาสนา เหตุการณทงั้ หลายเกิดขึน้ ในชมพูทวีป ถามองความสำคัญดานศาสนา พระไตรปฎก
เกีย่ วของกับพระรัตนตรัย เกีย่ วของกับพุทธประวัติ คำสอนดัง้ เดิมของพระพุทธเจามาจากพระ
ไตรปฎกภาษาบาลี

บทสรุป
ถาถามวา เมือ่ พระไตรปฎกเปนแหลงรวมสรรพวิทยา ชาวพุทธก็ไมตอ งไปแสวงหาความ
รูจากที่อื่นอีกกระมัง
ตอบวา ชาวพุทธไมควรปดกัน้ ตนเอง สิง่ ทีเ่ ราเรียกวาภูมปิ ญ
 ญา จะบริสทุ ธิม์ ากยิง่ ขึน้
และสองแสงมากยิ่งขึ้น ตอเมื่อไดบูรณาการจากภูมิปญญาอื่น แมจะเปนภูมิปญญาฝายโลก
เหมือนความมืดทีจ่ ะชวยใหแสงสวางล้ำคายิง่ ขึน้ ถาไมมคี วามมืดแสงสวางก็หมดคา
เมือ่ จุดตะเกียงในเวลากลางวัน ยอมไมมปี ระโยชนอะไรนัก ทวาพอตกดึก มืดค่ำ เมือ่
ความมืดแผคลุม แสงสวางแมนอ ยนิดก็เรืองรองได ฉันใดก็ฉนั นัน้
แหลงปญญาอืน่ แมจะไมใชภมู ปิ ญ
 ญาพุทธ เรายิง่ ควรใสใจศึกษา
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