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บทคััดย่่อ

การวิิจัยั นี้้� มีีวัตั ถุุประสงค์์ 3 ประการ คืือ 1) เพื่อ่� ปริิวรรตและตรวจชำำ�ระคััมภีีร์์
อภิิธัมั มาสำำ�นวนล้า้ นนา 2) เพื่อ่� เรีียบเรีียงคััมภีีร์อ์ ภิิธัมั มาสำำ�นวนล้า้ นนาให้้เป็็นภาษาไทย 3)
เพื่่อ� วิิเคราะห์์คัมั ภีีร์อ์ ภิิธัมั มาสำำ�นวนล้า้ นนา ในการวิิจัยั ครั้้�งนี้้ใ� ช้้ระเบีียบวิิธีวิี จัิ ยั เชิิงคุุณภาพ
(Qualitative Research) ประกอบด้้วยการศึึกษาภาคเอกสาร (Documentary Research)
ผลการวิิจัยั พบว่่า 1) คััมภีีร์อ์ ภิิธัมั มาสำำ�นวนล้า้ นนา จาจึึกโดยคัันธิยิ ารััสสะภิิกขุุ
วััดสูงู เม่่น เมื่่อ� จุุลศักั ราช 1228 มีีจำำ�นวน 7 ผููก 403 หน้้าลาน เป็็นวรรณกรรมทางพระพุุทธ
ศาสนาที่่�สำำ�คััญยิ่่�งอีีกฉบัับหนึ่่�งของล้้านนา ที่่�มีีอายุุถึึง 154 ปีี เขีียนเพื่่�ออธิิบายคััมภีีร์์
อภิิธรรม 7 คััมภีีร์์ มีีวิธีิ กี ารเขีียนเป็็นทั้้ง� แบบนิิสสััยและโวหาร แบบนิิสสััยมีีการยกคำำ�ที่่เ� ป็็น
บาลีีมาเป็็นตัวั แม่่บท แล้้วจึงึ แปลความหมายเป็็นสำำ�นวนโวหาร บางแห่่งมีีการอธิิบายความ
เพิ่่�มเติิมโดยยกบาลีีมาเพีียงบทเดีียว การปริิวรรต ได้้ทำำ�การปริิวรรตตามตััวอักั ษรล้้านนาที่่�
ปรากฏ การชำำ�ระได้้ชำำ�ระภาษาบาลีีที่่มี� กี ารเขีียนผิิดให้้ถูกู ต้้องตามหลัักไวยากรณ์์ปัจั จุุบันั 2)
การเรีียบเรีียงคััมภีีร์อ์ ภิิธัมั มาสำำ�นวนล้า้ นนาที่่�ผ่า่ นการตรวจชำำ�ระให้้เป็็นภาษาไทยปััจจุุบันั ผู้้�
วิิจัยั ได้้ทำำ�การถอดความแปลความหมายของคำำ�ที่่เ� ป็็นภาษาล้้านนาให้้เป็็นภาษาไทยเพื่่อ� ให้้ผู้้�
ศึึกษาหรืืออ่่านเข้้าใจมากยิ่่ง� ขึ้้น� 3) คััมภีีร์นี้์ ไ้� ด้้วางโครงสร้้างหลัักเหมืือนกัับอภิิธรรมปิิฏก ทั้้�ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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การจััดเนื้้�อหาไปตามลำำ�ดับั อภิิธรรม 7 คััมภีีร์์ ขยายความตามกรอบอรรถกถา ฎีีกาและอนุุ
ฎีีกา แต่่ข้้อแตกต่่างอยู่่�การอธิิบายสภาวธรรมเป็็นภาษาล้้านนา เนื้้�อหาหลัักธรรมในคััมภีีร์์
อภิิธัมั มาสำำ�นวนล้า้ นนา แบ่่งออกเป็็น 7 หมวด กล่่าวถึึงปรมััตถธรรม 4 คืือ จิิต เจตสิิก รููป
และนิิพพาน ซึ่ง่� จำำ�แนกจิิตออกโดย ประเภทต่่างๆ เช่่น กุุศล อกุุศล ภููมิิ เหตุุ เพื่อ่� ให้้กุลบุ
ุ ตุ ร
สามารถเรีียนรู้้�พระอภิิธรรมปิิฎกได้้ง่่ายขึ้้�น

คำำ�สำำ�คััญ: การปริิวรรต, ตรวจชำำ�ระ, อภิิธััมมาสำำ�นวนล้้านนา
Abstract

This research has three objectives: 1) to oversee and purify the
Apithamma Lanna scriptures; 2) to compile the Abidhamma scriptures
and Lanna expressions into Thai language; 3) to analyze the Apithamma
scriptures, million idioms Field In this research, qualitative research
methods were used, consisting of documentary research
The results of the research were as follows: 1) Apithamma
scriptures, Lanna expressions Jajuk by Khanthiya Rasaphikkhu, Sung Men
Temple, in the commemoration of 1228, has a number of 7, tied 403 in
front of the courtyard, is another important Buddhist literature of Lanna
that is up to 154 years old. Written in both Nissai and stylistic styles In the
Nissai style, the words that are Pali are quoted as the precedent And then
translate the meaning into a rhetorical In some places there is an additional
explanation by quoting Pali in only one chapter. The Settlement has paid
off the Pali language that has been incorrectly written according to the current grammatical principles The researcher has transcribed the meaning
of Lanna words into Thai language for the study or reading to understand
better And the content is arranged according to the order of metaphysics
7 scripture expands according to the commentary framework Petitions
and petty disciples But the difference is in describing the situation in
Lanna language The main content of the Dharma script in the Abidhamma
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scriptures is divided into 7 categories, referring to the four main Phramathatham, namely the mind, the mind, the figure and the nirvana, which is classified by various categories such as charity, the holy spirit, in order for the
nobility to learn the Buddha Metaphysics easier

Keywords: Transliteration, Verification, Lanna Version Abhidhamma
บทนำำ�

การทำำ�สังั คายนาพระธรรมวิินัยั หรืือพระไตรปิิฎกมีีมาแล้้วหลายครั้้�ง มีีทั้้ง� ที่่�ทำำ�
โดยคณะสงฆ์์ในนิิกายเถรวาท และไม่่ใช่่เถรวาท ทำำ�ให้้การนัับจำำ�นวนครั้้�งที่่�แตกต่่างกัันไป
ตามมติิของแต่่ประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยจะนัับการทำำ�สัังคายนาในอิินเดีีย 3 ครั้้�ง ที่่�
ลัังกา 4 ครั้้�ง และในประเทศไทยอีีก 2 ครั้้�ง ซึ่่�งในการทำำ�สัังคายนาแต่่ละครั้้�งจะมีีมููลเหตุุ
และความจำำ�เป็็น แกนนำำ�ผู้้�ร่ว่ มการสัังคายนา และผู้้�สนัับสนุุน โดยรููปแบบการทำำ�สังั คายนา
ก็็มีทั้้ี ง� การซัักถาม และทบทวนพระธรรมวิินัยั เมื่่�อเกิิดอธิิกรณ์์หรืือข้้อสงสััยที่่�สำำ�คัญ
ั ๆ ตลอด
จนถึึงการแปล และการจารึึกพระไตรปิิฎกด้้วย (พระมหาดาวสยาม วชิิรปญฺฺโ, 2549 : 41)
คััมภีีร์์พระไตรปิิฎก ถืือเป็็นคััมภีีร์์หลัักในการศึึกษา และเผยแพร่่พระพุุทธศาสนา ในสมััย
พุุทธกาลนั้้�นเมื่่�อพระพุุทธเจ้้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาในแต่่ละครั้้�งจะมีีพระสาวกเป็็นผู้้�
ท่่องจำำ�ไว้้เสมอโดยในขณะนั้้�นเรีียกว่่า “พระธรรมวิินัยั ” เมื่่อ� พระพุุทธเจ้้าปริินิพพ
ิ านไปแล้้ว
พระสาวกจึึงมีีการรวบรวมให้้เป็็นหมวดหมู่่� ต่่อมาภายหลัังได้้ได้้รวบรวมหลัักคำำ�สอนแบ่่ง
เป็็น 3 หมวด และจารึึกพระไตรปิิฎกเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรปรากฏขึ้้�นในการทำำ�สัังคายนา
ครั้้�งที่่� 5 ที่่�ลัังกา เมื่่�อ (พ.ศ.433) คืือเปลี่่�ยนการศึึกษา หรืือสืืบทอดจากการท่่องจำำ�แบบ
มุุขปาฐะเป็็นการบัันทึึกลงในใบลานถืือว่่าเป็็นการปฏิิวััติิวงการพระพุุทธศาสนาครั้้�งสำำ�คััญ
(เสถีียร โพธิินัันทะ, 2513 : 46) พระอภิิธรรมปิิฎก หรืือเรีียกสั้้�นๆ ว่่า พระอภิิธรรม เป็็น
หมวดที่่�ประมวลพุุทธพจน์์อันั เกี่่ย� วกัับหลัักธรรมที่่�เป็็นวิิชาการ ว่่าด้้วยเรื่่อ� งของปรมััตถธรรม
(มีี 4 ประการ อัันได้้แก่่ จิิต เจตสิิก รููป และนิิพพาน) (สภาวธรรม) ล้้วนๆ พระอภิิธรรมปิิฎก
มีีอยู่่�ทั้้�งสิ้้�น 42,000 พระธรรมขัันธ์์ แบ่่งออกเป็็น 7 คััมภีีร์์ ได้้แก่่ 1) คััมภีีร์์ธััมมสัังคณีี ว่่า
ด้้วยธรรมะที่่�ประมวลไว้้เป็็นหมวดเป็็นกลุ่่�ม เรีียกว่่า กััณฑ์์ มีี 4 กััณฑ์์ (พระไตรปิิฎกภาษา
ไทย เล่่ม 34 ข้้อ 1-3: 1) 2) คััมภีีร์วิ์ ภัิ งั ค์์ แสดงการจำำ�แนกปรมััตถธรรมออกเป็็นข้อ้ ๆ แบ่่ง
ออกเป็็น 18 วิิภัังค์์ (พระไตรปิิฎกภาษาไทย เล่่ม 35 ข้้อ 1-2: 1) 3) คััมภีีร์์ธาตุุกถา แสดง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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การจััดหมวดหมู่่�ของปรมััตถธรรมโดยสงเคราะห์์ด้ว้ ย ธาตุุ (พระไตรปิิฎกภาษาไทย เล่่ม 36
ข้้อ 1: 1) 4) คััมภีีร์์ปุุคคลบััญญััติิ ว่่าด้้วยบััญญััติิ 6 ประการเกี่่�ยวกัับบุุคคล (พระไตรปิิฎก
ภาษาไทย เล่่ม 36 ข้้อ 1-3: 135) 5) คััมภีีร์ก์ ถาวััตถุุ ว่่าด้้วยคำำ�ถามคำำ�ตอบประมาณ 219
หััวข้้อ อัันถืือเป็็นหลัักในการตััดสินิ เรื่่�องปรมััตถ์์ของนิิกายเถรวาท (พระไตรปิิฎกภาษาไทย
เล่่ม 37 ข้้อ 1: 1) 6) คััมภีีร์ย์ มก การวิินิจฉั
ิ ยั ด้้วยวิิธีถี ามตอบ โดยตั้้ง� คำำ�ถามย้้อนกัันเป็็นคู่่�ๆ
(พระไตรปิิฎกภาษาไทย เล่่ม 38 ข้้อ 1-3: 1) 7) คััมภีีร์์มหาปััฏฐาน แสดงเหตุุปััจจััยแห่่ง
ปรมััตถธรรมโดยพิิสดาร (พระไตรปิิฎกภาษาไทย เล่่ม 40 ข้้ 482: 1)
พระอภิิธรรมที่่�พระองค์์ได้้ทรงแสดงแก่่เหล่่าเทวดา และพรหมทรงนำำ�มาสอนให้้
พระสารีีบุตุ รฟัังวัันต่อ่ วััน (พระพุุทธองค์์ทรงแสดงแก่่พระสารีีบุตุ รด้้วย สัังเขปนััย คืือ แสดง
อย่่างย่่นย่อ่ ) และพระสารีีบุตุ รจึึงได้้นำำ�มาสอนต่่อภิิกษุุ 500 รููป เป็็นการสอนชนิิดไม่่ย่อ่ เกิิน
ไป ไม่่พิิสดารเกิินไป เรีียกว่่า นาติิวิิตถารนาติิสัังเขปนััย (สุุชีีพ บุุญญานุุภาพ, 2535 : 8)
อย่่างไรก็็ตามในแดนล้้านนาแนวคิิดเรื่่�องการสร้้างคััมภีีร์์ใบลานเพื่่�อสืืบทอด
พระพุุทธศาสนานั้้�นจะพบได้้จากข้้อความท้้ายคััมภีีร์์ใบลานหลายเรื่่�องที่่�ระบุุว่่า “โชฏกะ
วรพุุทธสาสนา 5 พัันพระวััสสา” คืือตราบใดยัังมีีคััมภีีร์์ธรรมที่่�จารึึกหลัักธรรมคำำ�สอนอยู่่�
พระพุุทธศาสนาก็็ยัังคงอยู่่�ตราบนั้้�น หรืือพบข้้อความที่่�ว่่า “ตราบอายุุลาน” คััมภีีร์์ใบลาน
ทางพระพุุทธศาสนาในยุุคล้า้ นนามีีหลัักฐานปรากฏชััดเจน และควรแก่่การศึึกษาเป็็นอย่่าง
ยิ่่�ง ในจำำ�นวนคััมภีีร์์ภาษาล้้านนาที่่�มีีการปริิวรรตและแปล เพื่่�อนำำ�องค์์ความรู้้�มาศึึกษามีี
จำำ�นวนไม่่น้้อย โดยเฉพาะวััดสููงเม่่น จัังหวััดแพร่่ ซึ่่�งเป็็นวััดที่่�มีีปราญ์์สำำ�คััญ คืือครููบากััญ
จนอรััญญวาสีีท่า่ นได้้รวมรวมคััมภีีร์ใ์ บลานทั่่�วล้า้ นนาและเก็็บรัักษาไว้้อย่่างสมบููรณ์์ ผู้้�วิจัิ ยั ได้้
ไปศึึกษาค้้นคว้า้ เกี่่ย� วกัับคััมภีีร์ใ์ บลานที่่�จารึึกคำำ�สอนของพระพุุทธศาสนา และได้้พบคััมภีีร์์
สำำ�คััญฉบัับหนึ่่�งของวััดสููงเม่่น คืือ พระอภิิธััมมา 7 คััมภีีร์์แบบนิิสสััย จารเมื่่�อจุุลศัักราช
1228 อายุุได้้ 154 ปีี ผู้้�จารคััมภีีร์์นั้้�น ชื่่�อคัันธิิยารััสสภิิกขุุ คััมภีีร์์อภิิธััมมาสำำ�นวนล้้านนา
นี้้� เป็็นข้้อความซึ่่�งนำำ�มาจากพระอภิิธรรมปิิฎก แต่่การแปลนั้้�นเป็็นการแปลแบบยกศััพท์์
ของจิินตกวีีล้้านนา ด้้วยเหตุุนี้้�ผู้้�วิิจััยจึึงสนใจเป็็นอย่่างยิ่่�ง ที่่�จะทำำ�การปริิวรรต ตรวจชำำ�ระ
เป็็นภาษาไทย ให้้ถููกต้้องตามหลัักบาลีีไวยากรณ์์ โดยเทีียบเคีียงกัับพระไตรปิิฎกฉบัับของ
มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลงกรณราชวิิทยาลััย โดยเฉพาะพระอภิิธรรมปิิฎก/คััมภีีร์อั์ ฏั ฐสาลิินี/ี
ฎีีกาอภิิธรรม เพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจอย่่างถููกต้้อง และให้้ได้้เนื้้�อหาครบถ้้วนสมบููรณ์์ยิ่่�งขึ้้�น
ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเป็็นการเสริิมสร้้างองค์์ความรู้้�ทางด้้านพระพุุทธศาสนา โดยเฉพาะคััมภีีร์์ใบลาน
ทางล้้านนาอัันเป็็นภููมิิปััญญาที่่�เป็็นคำำ�สอนทางพระพุุทธศาสนาชั้้�นสููงในทางวิิชาการสืืบไป
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วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่�อปริิวรรตและตรวจชำำ�ระคััมภีีร์์อภิิธััมมาสำำ�นวนล้้านนา
2. เพื่่�อเรีียบเรีียงคััมภีีร์์อภิิธััมมาสำำ�นวนล้้านนาที่่�ผ่่านการตรวจชำำ�ระให้้เป็็น
ภาษาไทย
3. เพื่่�อวิิเคราะห์์คััมภีีร์์อภิิธััมมาสำำ�นวนล้้านนา
ระเบีียบวิิธีีวิิจััย
วิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจััยเรื่่�อง คััมภีีร์์อภิิธััมมาสำำ�นวนล้้านนา : การปริิวรรตตรวจ
ชำำ�ระและการศึึกษาวิิเคราะห์์ เป็็นการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบ
ด้้วยการศึึกษาภาคเอกสาร (Documentary Research) โดยมีีขั้้น� ตอนการศึึกษาดัังต่่อไปนี้้�
1) การปริิวรรต ตรวจชำำ�ระและเรีียบเรีียงคััมภีีร์อ์ ภิิธัมั มาสำำ�นวนล้า้ นนาด้้วย
ภาษาปััจจุุบันั /รวมถึึงด้้านเนื้้�อหา/ภาษา/สภาวธรรม ที่่�ปรากฏในคััมภีีร์อ์ ภิิธัมั มาสำำ�นวนล้า้ น
นา โดยเทีียบเคีียงกัับคััมภีีร์์อนุุฎีีกาอภิิธรรมและคััมภีีร์์อััฏฐสาลิินีี
2) นำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้มาจััดเป็็นหมวดหมู่่�ให้้เป็็นระบบของมหาวิิทยาลััย
3) ศึึกษาวิิเคราะห์์ตามวััตถุุประสงค์์ที่่�ตั้้�งไว้้
4) นำำ�เสนอการวิิจััยให้้อาจารย์์ที่่�ปรึึกษาและผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิตรวจสอบให้้คำำ�
แนะนำำ�
5) นำำ�คำำ�แนะนำำ�จากอาจารย์์ที่่ป� รึึกษาและผู้้�ทรงคุุณวุุฒิมิ าปรัับปรุุงแก้้ไขให้้
เกิิดความถููกต้้องสมบููรณ์์ตามรููปแบบ
6) สรุุปและนำำ�เสนอผลการวิิจััย

ผลการวิิจััย

จากการที่่� ผู้้�วิจัิ ยั ได้้การศึึกษาเรื่่อ� ง คััมภีีร์อ์ ภิิธัมั มาสำำ�นวนล้า้ นนา : การปริิวรรต
ตรวจชำำ�ระและการศึึกษาวิิเคราะห์์ มีีเนื้้�อหาสาระสำำ�คััญ ดัังต่่อไปนี้้�
1) การปริิวรรตและตรวจชำำ�ระคััมภีีร์์อภิิธััมมาสำำ�นวนล้้านนา
พระอภิิ ธ รรมเป็็ นคำำ� ขยายความพุุ ท ธพจน์์ คำำ�ว่่ า “อภิิ ธ รรม”นั้้� น มีี นัั ย 2
ประการด้้วยกััน คืือ 1) อภิิธรรมเป็็นธรรมที่่�ยอดเยี่่ย� มและเป็็นวิิสัยั ของพระสััพพัญ
ั ญููเท่่านั้้�น
จะทรงรู้้� 2) อภิิธรรมเป็็นธรรมที่่�เกิินกว่่าธรรมสามััญ และบางแห่่งไม่่ใช่่พระพุุทธพจน์์
ทั้้�งหมดโดยถููกแต่่งขึ้้น� ใหม่่ประมาณ 100 ปีีหลัังพุุทธกาล (สัังคายนาครั้้�งที่่� 3) ความย่่อเล่่า
ว่่า พรรษาที่่� 7 พระพุุทธองค์์ทรงเสด็็จไปโปรด พระมารดาซึ่่ง� สถิิตในสวรรค์์ชั้้นดุ
� สุ ติิและเกิิด
เป็็นเทพบุุตรพระนามว่่า “สัันดุสิุ ติ เทพบุุตร” โดยในการแสดงธรรมครั้้�งนี้้ก็� มี็ เี หล่่าเทวดาและ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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พรหมหลายแสนโกฏิิมาร่่วมรัับฟัังด้้วย ซึ่่�งทรงแสดงด้้วย วิิตถารนััย หรืือแสดงโดยพิิสดาร
ตลอดระยะเวลาครบไตรมาส 3 เดืือน ส่่วนในการแสดงที่่�มนุุษยโลกนั้้�น พระพุุทธองค์์ทรง
แสดงแก่่พระสารีีบุตุ รเถระในเวลาเช้้าของทุุกวััน และทรงแสดงด้้วยสัังเขปนััย (คืือ โดยย่่อ)
เสร็็จแล้้ว จึึงเสด็็จกลัับไปยัังเทวโลกอีีกในแต่่ละวััน จนครบ 3 เดืือนในพรรษาที่่� 7 นั้้�นเอง
(ขุุนสรรพกิิจโกศล, โกวิิท ปััทมะสุุนทร, 2542, น 4)
เกณฑ์์การปริิวรรต
ส่่วนการปริิวรรตได้้ใช้้เกณฑ์์การปริิวรรตโดยการเทีียบเคีียงอัักษรล้้านนากัับ
ภาษาไทย ตามหลัักการเทีียบอัักษรของรองศาสตราจารย์์ ดร.วิิโรจน์์ อิินทนนท์์ ในหนัังสืือ
มัังคลััตถทีีปนีีสำำ�นวนล้้านนา (รศ.ดร. วิิโรจน์์ อิินทนนท์์, 2561, น ฐ – ฑ)
คำำ�ที่่�ไม่่ได้้เป็็นไปตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ คืือ
-คำำ�ที่่�รู้้�กัันโดยทั่่�วไปในภาษาไทย เช่่น ค็็ เปน ก็็, ไพ เปน ไป
-คำำ�ที่่�ต้้องการรัักษาสำำ�เนีียงของล้้านนาไว้้ เช่่น คำำ�ที่่�ผะกอบด้้วย
กรฯ - กร = ข ขระกููล
ตรฯ - ตร = ถร
ถรััส, ถราบ, ถริิ
บรฯ - บร = ผ
ผะการ, ผะโยชนะ, ผะหมาน, ผารม, ผาสารท,
ผาถะนา, ผาสะจาก, ผากฎ, ผะกอบ, ผะหยา, ผาโมช
ฯพรฯยฯา = พญา (ใช้้เมื่่�อหมายเถิิงกษััตริิย์์, เจ้้าเมืือง, ผู้้�เป็็นใหญ่่, หััวหน้้า)
หมายเหตุุ : คำำ�ที่่�อ่่านไม่่ได้้จะใช้้ จุุด (...) แทน เนื่่อ� งจากการชำำ�รุดุ ของใบลานหรืือ
หน้้าเอกสารไม่่ชััดเจน
คััมภีีร์อ์ ภิิธัมั มาเป็็นคัมั ภีีร์สำ์ ำ�คัญ
ั ในพระพุุทธศาสนา คืือ พระอภิิธัมั มา 7 คััมภีีร์์
แบบนิิสสััย จารเมื่่�อจุุลศัักราช 1228 อายุุได้้ 154 ปีี ผู้้�จารคััมภีีร์์นั้้�นชื่่�อ คัันธิิยารััสสภิิกขุุ
วััดสููงเม่่น จัังหวััดแพร่่ คััมภีีร์์นี้้�ได้้ยกบาลีีอภิิธรรมและอนุุฎีีกามาเป็็นตััวแม่่บท แล้้วขยาย
ความภาษาบาลีีนั้้�นออกมาเป็็นภาษาล้้านนา ซึ่่�งจิินตกวีีเองได้้นำำ�คาถาแม่่บทส่่วนมากมา
จากอนุุฎีกี าอภิิธรรม ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ทำำ�การชำำ�ระภาษาบาลีีที่่ใ� ช้้ปัจั จุุบันั ไว้้ในเชิิงอรรถด้้านล้้างและ
คงภาษาลีีของเดิิมไว้้เพื่่อ� ให้้เห็็นความแตกต่่างของอัักระรวมถึึงภาษาบาลีีโบราณทางล้้านนา
(อภิิธััมมาสำำ�นวนล้้านนา, ตััวล้้านนา)
ตััวอย่่างการปริิวรรต
เทสนาวิิภังั คทัังหลายอัันมีอี ายตนวิิภังั คเปนต้้นด้้วยล่ำำ��ดับั ไปเถิิงสิิกขาปทวิิภังั ค
อัันถ้้วน 14 แล้้ว อัันจัักเทสนายัังปฏิิสััมภิิทามีี 5 วิิภัังคอัันถ้้วน 15 เล่่า จิ่่�งกล่่าวว่่า เจตโส
ปฏิิสมฺฺภิิทา อตฺฺถปฏิิสมฺฺภิิทา ธมฺฺมปฏิิสมฺฺภิิทา นิิรุุตฺฺติิปฏิิสมฺฺภิิทา ปฏิิสมฺฺภิิทา ปฏิิภาณปฏิิ
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สมฺฺภิทิ า นี้แ้� ล มัักว่่า ปเภทแห่่งญาณอัันชื่่อ� ปฏิิสัมั ภิิทามีี 4 คืือ อััตถปฏิิสัมั ภิิทา ธััมมปฏิิสัมั
ภิิทา นิิรุุตติิปฏิิสััมภิิทา ปฏิิภาณปฏิิสััมภิิทา แล ล้ำำ��ปฏิิสััมภิิทา 4 ผะการนั้้�น ญาณอัันเปน
ในอััตถะชื่่�อ อััตถปฏิิสััมภิิทา เหตุุบาลีีว่่า อตฺฺเถญาณํํ อตฺฺถปฏิิสมฺฺภิิทา ดั่่�งนี้้� มัักว่่าได้้ญาณ
อัันแขวดกฎหมายยัังปเภทแห่่งอััตถะ เหตุุอััตถกถาว่่า อตฺฺถปฏิิสมฺฺภิิทาติิ อตฺฺเถปฏิิสมฺฺภิิทา
อตฺฺถปฺฺป เป็็นต้้น (อภิิธััมมาสำำ�นวนล้้านนา, ตััวล้้านนา, ผููกที่่� 2, หน้้าลานที่่� 10)
2) เพื่่�อเรีียบเรีียงคััมภีีร์์อภิิธััมมาสำำ�นวนล้้านนาที่่�ผ่่านการตรวจชำำ�ระให้้
เป็็นภาษาไทย
ในการเรีียบเรีียงนี้้� ผู้้�วิิจัยั จะได้้ยกตััวอย่่างการเรีียบเรีียงคััมภีีร์อ์ ภิิธัมั มาสำำ�นวน
ล้้านนาที่่�ผ่่านการชำำ�ระมาแล้้วให้้เป็็นภาษาไทย
ขระกููล เป็็น ตระกููล
ถรััส, ถราบ, เป็็น ตรััส ตราบ
ผะการ, ผะโยชนะ, ผะมาณ, ผาสาท, เป็็น ประการ ประโยชน์์ ประมาณ
ประสาท
ผาถะนา, ผาสะจาก, ผากฏ, ผะะกอบ, ผะหยา, ผาโมช เป็็ น ปรารถรา
ปราศจาก ปรากฏ ประกอบ ปััญญา ปราโมทย์์
พญา เป็็น พระญา ร่ำำ��เพิิง เป็็น รำำ�พึงึ อัันเปน เป็็น อัันเป็็น หื้้�อ เป็็น ให้้ จิ่่ง� เป็็น
จะ บ่่ เป็็น ไม่่ อาสไหร เป็็น อาศััย ล้ำำ�� เป็็น เกิิน เป็็นต้น้
ตััวอย่่างการเรีียงเรีียงเป็็นภาษาไทย
ธมฺฺมสํํคิิณีี วิิคหวา ธมฺฺมสํํคิิณีี ยนฺฺติิ เอตฺฺถติิ ธมฺฺมสํํคิิณีี ธมฺฺมา มัักว่่า กุุศลาทิิธมฺฺ
มา อัันว่า่ กุุศลาทิิธรรมทั้้�งหลายอัันเกิิดเป็็นปรมััตถะ 4 โกฏฐาก คืือ จิิต เจตสิิก รููป นิิพพาน
ภควตา อัันพระพุุทธเจ้้า สํํคิิณียี นฺฺติิ มัักว่่า สคยฺฺหนฺฺติิ หมายเอา เอตฺฺถปกรณชาติิยํํ ในปกรณ์์
ชาติิอันนั้้
ั น� อิิติิ เหตุุดั่่ง� นั้้�น สาปกรณ์์ชาติิ อัันว่า่ ปกรณ์์ชาติิ อัันนั้้น� ธมฺฺมสํํคิิณีี ชื่่อ� ธรรมสัังคิิ
ณีีแล ธมฺฺมสํํคิิณีี หากเป็็น 4 อััน คืือ จิิตฺฺตุุปฺฺปากณฺฺฑนิิกฺฺเขปกณฺฺฑ เหตุุอััตถกถาว่่า จิิตฺฺตวิิภตฺฺ
ติิ รููปญฺฺจนิิกฺฺเขโป อตฺฺถโชตนา คมฺฺภิิรํํ นิิปุุณฺฺณาฐานํํ ตมฺฺปิิ พุุทฺฺเธนเทสิิตํํ ดั่่�งนี้้� เกิินกััณฑ์์ 4
อัันนั้้�น บาลีีว่่า กุุศลาธมฺฺมา อกุุศลาธมฺฺมา อพฺฺยากตาธมฺฺมา นี้้�เป็็นต้้น สงเคราะห์์เข้้ากัับ จิิตฺฺ
ตุุปฺฺปาทกณฺฺฑ จิิตตุุปปาทกััณฑเป็็น 2 คืือมาติิกาแล (อภิิธััมมาสำำ�นวนล้้านนา, ตััวล้้านนา,
ผููกที่่� 1, หน้้าลานที่่� 14)
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ตััวอย่่างการเรีียบเรีียงเป็็นภาษาไทย
เภทสฺฺสลกฺฺขณวิิภาวนาวตวตฺฺถานรณสมตฺฺถํํ อตฺฺเถ ปเภทคตํํ ญาณนฺฺติิ อตฺฺโถ ดั่่ง�
นี้้� อััตถะได้้เหตุุผลคืือได้้ผลแต่่งเหตุุคือื ว่่า อััตถะ ด้้วยวจนััตถะว่่า อรณิิโยคนฺฺตพฺฺโพปตฺฺตพฺฺโพติิ
อตฺฺโถ สภาวะอัันใด อัันบุคคลพึ
ุ
งึ ถึึงด้้วยเหตุุชื่่อ� ว่่าอััตถะแล เหตุุอัตั ถะว่่า ตตฺฺถ อตฺฺโถติิ สงฺฺเข
ปโต เหตุุ ผลํํ หิิ เหตุุ วเสน อรณิิยํํ คนฺฺตพฺฺพํํ ปตฺฺตพฺฺพํํ กสฺฺมา ติิ วุุจฺจติ
ฺ ิ ดั่่ง� นี้้� ปเภทแห่่งอััตถะ
มีี 5 คืือ ปจฺฺจยสมุุปฺฺปนฺฺนธมฺฺม หนึ่่�ง นิิพฺฺพาน หนึ่่�ง วิิปาก หนึ่่�ง กิิริิย หนึ่่�ง เหตุุอััตถกถาว่่า
ปเภทโต ปน ยํํ กิิญฺฺจิิ ปจฺฺฉิิยสมฺฺปนฺฺนํํ นิิพฺฺพานํํ ภาสิิตตฺฺโถ วิิปาโก กิิริิยาติิ อิิเม ปญฺฺเจ ธมฺฺมา
อตฺฺโถติิ เวทิิตพฺฺโพ ดั่่�งนี้้� เกิินอััตถะ 4 ประการนั้้�น เมื่่�ออััตถะใด ปััจจุุสมุุปปัันนะนั้้�นดัังนั้้�น
พระพุุทธเจ้้า (อภิิธััมมาสำำ�นวนล้้านนา, ตััวล้้านนา, ผููกที่่� 2, หน้้าลานที่่� 4)
3) การวิิเคราะห์์คััมภีีร์์อภิิธััมมาสำำ�นวนล้้านนา
โครงสร้้างอภิิธััมมาสำำ�นวนล้้านนา
ผูกที่

คัมภีร์

หน้าลาน

รวม

1

พระสังคณี

78

1 ผูก

2

พระวิภังค์

48

1 ผูก

3

พระธาตุกถา

39

1 ผูก

4

พระปุคคลบัญญัติ

55

1 ผูก

5

พระกถาวัตถุ

46

1 ผูก

6

พระยมก

45

1 ผูก

7

พระปัฏฐาน

92

1 ผูก

ทั้งหมด

7 คัมภีร์

403 หน้าลาน

7 ผูก
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ลัักษณะการยกพระบาลีีและการแปล
คัมภีร์
พระสังคณี

การยกพระบาลี

การแปล

เอตฺถา อภิธมฺโม อติเกนตฺเถน
อภิธมฺโม ธมฺมาติเรกธมฺม วิ
เสสติทีปโก เอตฺถ อภิสทฺโท
พาชาเม ทุกฺขเวทนา อภิกฺ
กมนฺตวณฺณาติ อาทิสุวิย

ดั่งนี้ มักว่า อภิธัมมปาลีนั้นเปนธัมม์
อันยิ่งอันวิเสสแวนภิจิตรกว่าสุตตัน
ตบาลี เหตุพระพุทธเจ้าเทสนาเปน
ไนย 3 ผะการคือ สุตตันตภาชนิย
อภิธัมมาภาชนิย ปัญหาปุจฉก อัน
เปนนิปปเทสแท้ พ้นสุตตันตบาลีนั้น
พระพุทธเจ้าเทสนาแบ่งขันธาทิธัมม์
ด้วยอันเปน เอกเทส สิ่งเดียว พ้อ
ยจักเทสนาเปนอุเทสนิเทเส เปน
ดั่งอภิธัมมบาลีนั้นบ่มี เหตุดั่งอั้นว่า
อภิธัมมบาลีเปนธัมม์อันยิ่งอันวิเสส
ลวดได้ชื่อว่า อภิธัมม์

ในคััมภีีร์อ์ ภิิธัมั มาสำำ�นวนล้า้ นนากล่่าวถึึง ปุุคคลปัญ
ั ญััตติิใน อุุเทสวาร ด้้วยอััน
เป็็น เอกเทศนา แล้้ว ที่่�นี้�จ้ ะเทศนาด้้วยวิิตถารอัันต่่างจะตั้้�งเป็็นมาติิกาแต่่ เอก ไปถึึง ทสก
ด้้วยนััยยะมีีต้นว่
้ า่ สมยวิิมุตฺุ โฺ ต และปุุคฺคล
ฺ ปญฺฺญายจตฺฺตาริิสจฺฺจารนิิทิสฺิ วฺ า เป็็นเหตุุไปก่่อนปริิก
ขิิณา แม้้นว่่า อาสวะ 4 ประการจะสิ้้�นแก่่บุุคคลผู้้�นั้้�น เหตุุปััญญา 2 ประการ คืือ วิิปััสสนา
ปััญญาแล มััคคปััญญา
ในคััมภีีร์อ์ ภิิธัมั มาสำำ�นวนล้า้ นนาก็็มีี จิิตตุุปาท 52 คืือ เอกนฺฺตปก 21 คืือ รููปาว
จร 15 เท่่ากัับเว้้นอัันเป็็นอภิิญญาแล ปถมอรููป 3 อเนกนฺฺตปญฺฺญตฺฺตา อารมฺฺมณิิก 31 คอ
อกุุศลจิิต 15 มหากุุศล 8 มหากิิริิยา 8 มโนทวาราวััชชนอภิิญญา 2 ดัังนิิพพานนั้้�นเป็็นอา
รััมมณปััจจััยแก่่จิิตตุุปาท 19
ในคััมภีีร์์อภิิธััมมาสำำ�นวนล้้านนามีีคำ�ว่
ำ ่า ฐิิติิ ตั้้�งอยู่่�ยัังไม่่ดัับนั้้�น ปจฺฺฉาต ปจฺฺจย
ปจฺฺจฉาชาต วิิปฺปฺ ยุุตฺตฺ วิิปฺปฺ ยุุตฺตฺ ปจฺฺฉาชาต อวิิคต นั้้นปั
� จจ
ั ยเกิิดหลััง ปััจจยุปุ ปัันนก็เ็ กิิดก่อ่ น
เท่่ากัับยััง ฐิิติตั้้ิ ง� อยู่่�ยัังไม่่ดับั เหตุุดังั นั้้น� บาลีีจะว่่า จกฺฺขุยุ ตนํํ จกฺฺขุวิุ ญฺิ ญ
ฺ าณธาตุุยา สมฺฺปยุุตฺตฺ กานํํ
ปุุเรขาต ปจฺฺจเยน ปจฺฺจโย ดัังนี้�้ เมื่่อ� ดููในเนื้้อ� หาของคััมภีีร์อ์ ภิิธัมั มาสำำ�นวนล้า้ นนาก็็พบอยู่่�เช่่นกันั
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ในคััมภีีร์อ์ ภิิธัมั มาสำำ�นวนล้า้ นนามีีคำำ�ว่า่ รสารััมมณ อารััมมณสุุทธมโนทวารวิิถีี
โผฏฐััพพารััมมณ และอารมฺฺมณปจฺฺจเยนปจฺฺจโย เอว อนาคตํํสญาเณ ปิิยทารหํํ โยเชตพฺฺพํํ
ตสฺฺมานิิพฺฺพานํํ นกสฺฺสจิิ รููปาวจรสฺฺส อารมฺฺมณนฺฺติิ จตุุนํํ ราสีีณนฺฺติิ วุุตฺฺตํํ แม้้อนาคตัังสญาณ
ก็็พึึงโยชนาเหมืือนเดีียว เมื่่�อนิิพพานเป็็นอารััมมณแห่่งปุุพเพนิิวาสญาณดัังนั้้�น นิิพพานก็็
ไม่่เป็็นอารััมมณ แห่่งอนาคตัังสญาณเหมืือนเดีียวนั้้�น ก็็มีีคำำ�ว่่าอารมณ์์ในสภาวะเช่่นกันั
ในคััมภีีร์์อภิิธััมมาสำำ�นวนล้้านนามีีการใช้้ภาษาบาลีีโดยผู้้�เขีียนนั้้�นจะเขีียนเป็็น
อัักษรล้้านนา จึึงมีีประเด็็นที่่จ� ะวิิเคราะห์์ว่า่ การเขีียนตััวอักั ษรล้้านนาบางคำำ�โดยเฉพาะตััว
บาลีีบางคำำ�หรืือบางประโยคมีีการซ้้อนตััวสะกด เช่่น กุุสสฯลาธมาฯ อกุุสสฯลาธมาฯ
= กุุสสฺฺลา ธมฺฺมา อกุุสสฺฺลา ธมฺฺมา เมื่่�อชำำ�ระภาษาบาลีีไวยากรณ์์ที่่�ใช่่เป็็นหลัักสููตรในการ
ศึึกษาปััจจุุบััน ก็็เป็็น กุุสลา ธมฺฺมา อกุุสลา ธมฺฺมา ซึ่่�งเป็็การชี้้�ให้้เห็็นความแตกต่่างระหว่่าง
ตััวอัักษรล้้านนาที่่�ใช้้เขีียน
คำำ�บางคำำ�ของภาษาล้้านนาเมื่่�อทำำ�การปริิวรรตออกมาเป็็นอัักษรไทยแล้้ว
จำำ�เป็็นต้้องแปลความหมายของคำำ� เช่่น โกเขั้้�าใน = กดเข้้าใน เมื่่�อแปลเป็็นภาษาไทย
= สงเคราะห์์เข้้าใน
ความหมายของศััพท์์ในทางพระอภิิธรรม บางคำำ�ของภาษาล้้านนาเมื่่�อทำำ�การ
ปริิวรรตออกมาเป็็นอักั ษรไทยแล้้ว จำำ�เป็็นต้อ้ งแปลความหมายของคำำ� เช่่น กามาวจร
กุุสลจิิลูก
ู เป = กามาวจรกุุสลจิิตลููกเปน เมื่่อ� แปลเป็็นภาษาไทย = กามาวจรกุุศลจิติ
ดวงอัันเป็็น

อภิิปรายผล

อภิิธัมั มาสำำ�นวนล้า้ นนา แบ่่งเป็็น 7 คััมภีีร์์ หรืือ 7 ปกรณ์์ตามพระอภิิธรรมปิิฎก
โดยผู้้�จารึึกคััมภีีร์ไ์ ด้้แบ่่งออกเป็็น 7 ผููกลาน ผููกที่่� 1 พระสัังคณีี มีี 78 หน้้าลาน ผููกที่่� 2 พระ
วิิภัังค์์ มีี 48 หน้้าลาน ผููกที่่� 3 พระธาตุุกถา มีี 39 หน้้าลาน ผููกที่่� 4 พระปุุคคลบััญญััติิ มีี
55 หน้้าลาน ผููกที่่� 5 พระกถาวััตถุุ มีี 46 หน้้าลาน ผููกที่่� 6 พระยมก มีี 45 หน้้าลาน ผููกที่่� 7
พระปััฏฐาน มีี 92 ผููกลาน รวมทั้้�งหมด 7 ผููกลาน 403 หน้้าลาน ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั
ของ (ดร.วิิโรจน์์ คุ้้�มครอง, 2560 : บทคััดย่อ่ ) เรื่่อ� ง คััมภีีร์สุ์ จิุ ติ ตาลัังการ: การปริิวรรต การ
แปล และวิิเคราะห์์ คััมภีีร์สุ์ จิุ ติ ตาลัังการนี้้� เป็็นคัมั ภีีร์ที่่์ อ� ธิิบายเรื่่อ� งเกี่่ย� วกัับพระอภิิธรรมไว้้
โดยย่่อ เปรีียบเสมืือนแบบเรีียนเร็็วรจนาโดยพระกััลยาณเถระแห่่งประเทศพม่่า ส่่วนการ
วิิเคราะห์์คััมภีีร์์สุุจิิตตาลัังการที่่�มีีต่่อการศึึกษาพระพุุทธศาสนา แบ่่งออกเป็็น 3 ผููก การ
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วิิเคราะห์์การเรีียนการสอนพระอภิิธรรมในคััมภีีร์์สุุจิิตตาลัังการ โดยพระกััลยาณเถระได้้
รจนาตามแนวของคััมภีีร์อ์ ภิิธัมั มััตถสัังคหะมีีเนื้้�อหาที่่�สละสลวยจััดเป็็น หมวดหมู่่�เป็็นเรื่่อ� งๆ
จำำ�นวน 17 หมวด เพื่่�อให้้เรีียนรู้้�พระอภิิธรรมได้้ง่่าย ส่่วนในการปริิวรรตสอดคล้้องกัับงาน
วิิจััยของ (พระศรีีวิิสุุทธิิคุุณ, 2558 : บทคััดย่่อ) เรื่่�อง คััมภีีร์์สีีวิิชััยชาดก : ตรวจชำำ�ระและ
ศึึกษาวิิเคราะห์์ คััมภีีร์สี์ วิี ชัิ ยั ชาดก เป็็นชาดกนอกนิิบาต ซึ่่ง� รวมอยู่่�ในปััญญาสชาดก (ชาดก
50 เรื่่อ� ง) สัันนิษิ ฐานว่่าน่่าจะเป็็นพระพุุทธรัักขิิต ภิิกษุุชาวเชีียงใหม่่เป็็นผู้้�แต่่ง เมื่่อ� ประมาณ
ช่่วงปีี 1974–2068 แต่่งในเชิิงพรรณนาโดยใช้้รูปู แบบของคััมภีีร์ช์ าดกในพระไตรปิิฎกเป็็น
หลัักในการดำำ�เนิินเรื่่�อง ซึ่่�งเป็็นงานวิิจััยเกี่่�ยวกัับการปริิวรรต แล้้วจึึงสอดคล้้องกัับงานวิิจััย
ของ (พระมหาบููรณะ ชาตเมโธ, 2559 : บทคััดย่อ่ ) เรื่่อ� ง คััมภีีร์วิ์ สุิ ทุ ธิิมัคคคั
ั ณ
ั ฐีี : การชำำ�ระ
และการศึึกษาวิิเคราะห์์ การปริิวรรตนั้้�นยัังมีีส่่วนที่่�บกพร่่องบ้้างโดยมากเป็็นเรื่่�องอัักษรที่่�
มีีลัักษณะคล้้ายกััน หรืือออกเสีียใกล้้เคีียงกััน ส่่วนเนื้้�อหาของธรรมที่่�พระสารทััสสีียกมา
อธิิบายนั้้�นมัักเป็็นการอธิิบายเสริิมคััมภีีร์์วิิสุุทธิิมรรค คััมภีีร์์วิิสุุทธิิมรรคมหาฎีีกา คััมภีีร์์วิิสุุ
ทธิิมััคคจููฬฎีีกา หรืืออธิิบายสรุุปให้้เห็็นเนื้้�อความส่่วนนั้้�นได้้ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น ทำำ�ให้้ง่่ายต่่อการ
กำำ�หนดจดจำำ� งานวิิจััยที่่�กล่่าวมานี้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการปริิวรรตคััมภีีร์์อภิิธััมมาสำำ�นวน
ล้้านนา คััมภีีร์์นี้้�ผู้้�แต่่งได้้ยกตััวบาลีีมาวางเป็็นตััวแม่่บท แล้้วจึึงแปลออกมาเป็็นภาษาล้้าน
นาในการอธิิบายตััวสภาวะธรรมซึ่่�งมีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อให้้ศรััทธาสาธุุชนได้้ศึึกษาและรู้้�ถึึง
พระธรรมโดยเฉพาะพระอภิิธรรม แต่่เมื่่�อถามว่่าทำำ�ไมจึึงไม่่แต่่งเป็็นภาษาล้้านนาทั้้�งหมด
เพื่่�อจะให้้ชาวบ้้านได้้รู้้�ถึึงอภิิธรรมปิิฎกนั้้�น ก็็เพราะสาเหตุุว่่า เกรงศรััทธาสาธุุชนหรืือชาว
บ้้านทั่่�วไปจะตั้้�งข้้อสงสััยว่่า พระผู้้�รจนาคััมภีีร์์ยกเมฆคำำ�สอนนั้้�นขึ้้�นมาเอง เหตุุนั้้�นปราชญ์์
ผู้้�รจนาคััมภีีร์์จึึงยกเอาพระบาลีีมาเป็็นหลัักแม่่บทหรืือตััวมาติิกา แล้้วจึึงแปลออกมาเป็็น
ภาษาล้้านนาแบบศััพท์์ต่่อศััพท์์ หรืือประโยคต่่อประโยคให้้เข้้าใจ จึึงเป็็นเหตุุให้้เรีียกว่่า
คััมภีีร์อ์ ภิิธรรมแบบนิิสสััย มีีนักั วิิชาการบางท่่านได้้ตั้้ง� ข้้อสัันนิฐิ านว่่า การรจนาคััมภีีร์ธ์ รรม
ในลลัักษณะแบบนี้้� อยู่่�ในช่่วงที่่�บ้้านเมืืองโดยเฉพาะดิินแดนล้้านนาว่่างเว้้นสงบจากภััยอััน
เกิิดจากศึึกสงคราม เมื่่อ� บ้้านเมืืองเกิิดความสงบสุุข บรรดาพระสงฆ์์ก็มี็ เี วลาที่่�จะศึึกษาพระ
ธรรมคััมภีีร์ต่์ า่ งๆ จึึงมีีเวลาที่่�จะรจนาคััมภีีร์แ์ บบแปลออกจากภาษาบาลีีให้้เป็็นภาษาในท้้อง
ถิ่่�นนั้้�นๆ เพื่่�อให้้ชาวบ้้านได้้ศึึกษา
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องค์์ความรู้้�จากงานวิิจััย

การศึึกษาคััมภีีร์์อภิิธััมมาสำำ�นวนล้้านนาจะเข้้าใจเรื่่�องของปรมััตถธรรม หรืือ
สภาวธรรมอัันจริิงแท้้ตาม ธรรมชาติิ ในพระอภิิธรรมจะแยกสภาวะออกให้้เห็็นว่่าทุุกสิ่่�ง
ไม่่ใช่่ตััวตน ไม่่ใช่่สััตว์์ ไม่่ใช่่บุุคคลอะไร ทั้้�งนั้้�น คงมีีแต่่สภาวธรรมคืือ จิิต เจตสิิก รููป ที่่�วน
เวีียนอยู่่�ในความเกิิด แก่่ เจ็็บ ตาย โดยอาศััยเหตุุอาศััยปััจจัยั อุุดหนุุนซึ่่ง� กัันและกััน เกิิดขึ้้น�
แล้้วก็็ดัับไป เกิิดขึ้้�นใหม่่แล้้วก็็ดัับไปอีีก มีีสภาพเกิิดดัับอยู่่�เช่่นนี้้� โดยไม่่รู้้�จัักจบจัักสิ้้�น แม้้
ใครจะรู้้�หรืือไม่่รู้้�ก็็ตาม สภาธรรมทั้้�ง 3 นี้้�ก็็ทำำ�งานอยู่่�เช่่นนี้้�โดยไม่่มีีเวลาหยุุด พัักเลย สภาว
ธรรมหรืือธรรมชาติิเหล่่านี้มิ้� ใิ ช่่เกิิดขึ้้นจ
� ากพระผู้้�เป็็นเจ้้า พระพรหมพระอิินทร์์ หรืือสิ่่ง� ศัักดิ์์�
สิิทธิ์์�ใดๆ เป็็นผู้้�บัันดาลหรืือเป็็นผู้้�สร้้าง แต่่สภาวธรรมเหล่่านี้้�เป็็นผลอัันเกิิดมาจากเหตุุ คืือ
กิิเลสตััณหานั่่�นเองที่่�เป็็นผู้้�สร้้าง
การศึึกษาพระอภิิธรรมทางล้้านนา จะทำำ�ให้้เข้้าใจสภาวธรรมอีีกประการหนึ่่�ง
อัันเป็็นจุุดมุ่่�งหมาย สููงสุุดในพระพุุทธศาสนาที่่�ต้้องการให้้เข้้าถึึงนั่่�นก็็คืือนิิพพาน นิิพพาน
หมายถึึง ความหลุุดพ้นจ
้ ากกิิเลสตััณหา ผู้้�ที่่ป� ราศจากกิิเลสตััณหาแล้้วนั้้น� เมื่่อ� หมดอายุุขัยั ก็็
จะไม่่มีกี ารสืืบต่่อของ จิิต + เจตสิิก และรููป อีีกต่่อไป ไม่่มีกี ารสืืบต่่อภพชาติิ หยุุดการเวีียน
ว่่ายตายเกิิด พ้้นจากทุุกข์์ทั้้�งปวงโดยสิ้้�นเชิิง จึึงกล่่าวว่่านิิพพานเป็็นธรรมชาติิที่่�ปราศจาก
กิิเลสตััณหา เป็็นธรรมชาติิที่่�ดัับทุุกข์์โดยสิ้้�นเชิิงและเป็็นธรรมชาติิที่่� พ้้นจากจิิต เจตสิิก รููป
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นิิพพานมิิใช่่เป็็นแดนสุุขาวดีีที่่�เป็็นอมตะและเพีียบพร้้อมด้้วยความสุุขล้้วนๆ ตลอดนิิรัันดร์์
กาลตามที่่�คนส่่วนใหญ่่เข้้าใจ
การศึึกษาพระอภิิธรรมสำำ�นวนล้้านนาจะทำำ�ให้้เข้้าใจคำำ�สอนที่่�มีีคุุณค่่าสููงสุุด
ในพระพุุทธศาสนา เพราะแค่่การทำำ�ทาน รัักษาศีีล และการทำำ�สมาธิิก็ยั็ งั มิิใช่่คำำ�สอนที่่�มีค่ี า่
สููงสุุดในพระพุุทธศาสนา เนื่่�องจากเป็็นเหตุุให้้ต้้องเกิิดมารัับผลของกุุศลเหล่่านั้้�นอีีก ท่่าน
เรีียกว่่า วััฎฎกุุศล เพราะกุุศลชนิิดนี้้�ยัังไม่่ทำำ�ให้้พ้้นไปจากการเวีียนว่่ายตายเกิิด คำำ�สอนที่่�
มีีค่่าสููงสุุดในพระพุุทธศาสนาคืือ การปฏิิบััติิวิิปััสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติิปััฎฐาน 4
เพื่่�อให้้เห็็นว่่าทั้้�งนามธรรม (จิิต + เจตสิิก) และรููปธรรม (รููป) มีีสภาพที่่�ไม่่เที่่�ยง ทนอยู่่�ไม่่
ได้้ ไม่่ใช่่ตััวตน บัังคัับบััญชาไม่่ได้้ มีีการเกิิดดัับ เกิิดดัับ ตลอดเวลา หาแก่่นสาร หาตััวตน
หาเจ้้าของไม่่ได้้ เมื่่อ� มีีปัญ
ั ญาเห็็นแจ้้งในสภาวธรรมตามความเป็็นจริงิ เช่่นนี้แ้� ล้้วก็จ็ ะนำำ�ไปสู่่�
การประหาณกิิเลสและเข้้าถึึงพระนิิพพานได้้ในที่่�สุุด
การศึึกษาพระอภิิธรรม เป็็นการช่่วยกัันรัักษาหลัักธรรมคำำ�สอนของพระพุุทธ
องค์์ไว้้ ให้้อนุุชนรุ่่�นหลัังและเป็็นการช่่วยสืืบต่่อพระพุุทธศาสนาให้้มั่่�นคงถาวรตลอดไป

สรุุป

คััมภีีร์อ์ ภิิธัมั มาสำำ�นวนล้า้ นนานี้มี้� เี นื้้�อหาครอบคลุุมกว้้างขวาง เป็็นคู่่�มือื ใน การ
เรีียนรู้้�พระอภิิธรรมแบบง่่ายๆ สมััยล้้านนาโบราณ โดยจำำ�แนกจิิตไปตามประเภทแห่่งบุุคคล
ในแต่่ละภพภููมิิ เป็็นต้้น ซึ่่�งท่่านได้้วางกรอบของในการรจนาคััมภีีร์์เพื่่�อแสดงความสำำ�คััญ
ของเนื้้�อหาในคััมภีีร์์อภิิธััมมาสำำ�นวนล้้านนา แบ่่งออกเป็็น 7 หมวด กล่่าวถึึงปรมััตถธรรม
4 จิิต เจตสิิก รููป และนิิพพาน ซึ่่ง� จำำ�แนกจิิตออกโดย ประเภทต่่างๆ ที่่�แสดงเนื้้�อหาโดยย่่อที่่�
สอดคล้้องกัับคััมภีีร์อ์ ภิิธัมั มััตถสัังคหวิิภาวิินีฏีี กี าที่่�ใช้้ในการเรีียน การสอนพระอภิิธรรมเช่่น
ในบุุคคลเภทกล่่าวถึึงบุุคคล 214 ประเภท แบบง่่ายๆ ในหมวดนี้จำ้� ำ�แนก บุุคคลกับั จิิต กล่่าว
ถึึงบุุคคล 214 ประเภท โดยจำำ�แนกบุุคคลออกเป็็น 3 กลุ่่�มใหญ่่ตามภููมิที่่ิ เ� กิิด คืือผู้้�ที่่ยั� งั ข้้อง
เกี่่ย� วอยู่่�ในกามาวจรภููมิิ เรีียกว่่า กามาวจรบุุคคล ผู้้�ที่่ยั� งั อยู่่�ในรููปาวจรภููมิิ เรีียกว่่า รููปาวจร
บุุคคล และผู้้�ที่่ข้� อ้ งอยู่่�ในอรููปภููมิิ เรีียกว่่า อรููปาวจรบุุคคล ซึ่่ง� บุุคคลแต่่ละประเภทแบ่่งตาม
จำำ�นวนของ ปฏิิสนธิิจิิต รวมทั้้�งหมด 31 ภููมิิ เป็็นที่่�เกิิดของบุุคคล 214 จำำ�พวก ส่่วนอสััญ
ญสััตตพรหมก็็เรีียกว่่า สุุคติิอเหตุุกบุุคคล เพราะปฏิิสนธิิด้้วยรููปอย่่างเดีียว ซึ่่�งรููปทั้้�งหลาย
นั้้�นเป็็นธรรมที่่�ไม่่มีสัี มั ปยุุตตเหตุุ เหมืือนกััน และในนิิพพานเภทกล่่าวประเภทแห่่งนิิพพาน
แบบง่่ายๆ คืือ นิิพพานมีี 2 คืือ สอุุปาทิิ เสสนิิพพาน เพราะยัังมีีขันธบั
ั ญ
ั จกที่่�ถูกู ยึึดครองที่่�
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เหลืือลงจากกิิเลสอยู่่� หลัังจากภวัังคจิิตของนิิพพาน จิิตอนุุปาทิิเสสนิิพพาน เพราะยัังมีีขััน
ธบััญจกที่่�ถูกู ยึึดครองที่่�เหลืือลงจากกิิเลสอยู่่� หลัังจากภวัังคจิิต ของนิิพพานจิิต นิิพพานชื่่�อ
ว่่า อนุุตตระ (ยอดเยี่่�ยม) เพราะไม่่มีีธรรมอื่่�นที่่�ยิ่่�งกว่่าตน และเพราะไม่่มีี ธรรมที่่�ยิ่่�งกว่่า ที่่�
เหมาะสมเพื่่�อกล่่าวว่่า ธรรมนี้้�ยิ่่�งกว่่านิิพพานโดยคุุณความดีีเป็็นต้้นที่่�พระกััลยาณ เถระได้้
รจนาตามแนวของคััมภีีร์อ์ ภิิธัมั มััตถสัังคหะมีีเนื้้�อหาที่่�สละสลวยจััดเป็็นหมวดหมู่่�เป็็นเรื่่อ� งๆ
จำำ�นวน 7 คััมภีีร์ก์ ล่่าวถึึงปรมััตถธรรม 4 จิิต เจตสิิก รููป และนิิพพาน ซึ่ง่� จำำ�แนกจิิตออกโดย
ประเภท ต่่างๆ เพื่่�อให้้กุุลบุุตรสามารถเรีียนรู้้�พระอภิิธรรมปิิฎกได้้ง่่าย
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