พระอภิธรรมเปนพุทธพจนหรือไม?
การศึกษาพระปริยัติธรรม ยังดํารงอยูตราบใด พระปริยัติศาสนานี้ ก็ยอมเปนปจจัย
เกื้อกูลแกการปฏิบัติ และปฏิเวธ คือ ผลแหงการปฏิบัติอยูตราบนั้น จุดมุงหมายและ
อุดมการณของการศึกษาพระปริยัติธรรมนี้ ก็เพื่อเปนพื้นฐานหรือเปนแนวทางในการที่
จะดําเนินชีวิตของผูศึกษาใหเขาสูหนทางปฎิบัติ เพื่อออกจากทุกข เพื่อไมสะสมกอง
กิเลส เพื่อคลายความโลภ โกรธ หลง เพื่อขัดเกลาความชั่วของตัวใหเบาบาง เพื่อมัก
นอยสันโดษ เพื่อสงบจากบาปอกุศลทั้งปวง เพื่อกําจัดความเกียจคราน เพื่อเพิ่มพูน
ความขยันหมั่นเพียร สรางคุณความดี เพื่อความเปนอยูแบบเรียบงาย สะดวกและ
ประหยัด การศึกษาพระปริยัติศาสนานี้ ก็เพื่อจะใหมีความรูความเขาใจอยางถูกตอง
ตามหลักพุทธวิธี ถาการเรียนการสอนธรรมออกนอกจากแนวทางเหลานี้ ก็เรียกวา ผิด
เปาหมาย ผูศึกษาธรรมจึงควรพิจารณาใหดี พระพุทธวจนะทั้ง ๓ ปฎก ควรศึกษาให
ครบถวนดวยความเคารพในพระปญญาตรัสรูขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทานจะไดรับอรรถรสและธรรมรสอยางซาบซึ้งในรสพระธรรม รูเหตุผลตามหลักสัจ
ธรรมความเปนจริง
จากการที่ไดยินไดฟงพุทธบริษัทบางทาน ทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
โดยเฉพาะที่เปนคณาจารย และนักศึกษา พูดกันตอ ๆ มาหลายตอหลายทานวา “พระ
อภิธรรมมิใชพุทธพจน” แลวพากันละเลยไมสนใจในการศึกษา ซ้ําบางทานยังตอตานมิ
ใหศึกษาดวย โดยอางวา เปนเรื่องที่พระเถระบางรูปแตงขึ้นทีหลัง มิใชคําสอนของ
พระพุทธเจา หรือบางทานพูดวา “พระอภิธรรมนั้น เปนธรรมะที่พระพุทธเจาแสดงให
เทวดาฟง พวกมนุษยฟงไมรูเรื่องหรอก” ก็เลยไมยอมศึกษาเชนกัน หรือบางพวกก็พูด
วา “พระอภิธรรมที่เปนพุทธพจนนั้นมีนิดเดียว นอกนั้นแตงเติมขึ้นทีหลัง” ดังนี้ เปนตน

หลักฐานอางอิงวา พระอภิธรรมเปนพุทธพจนแท
ดวยเหตุดังกลาวมานี้จึงมีทานพุทธบริษัทที่ไดทําการศึกษาพระอภิธรรมมีความรูความ
เขาใจดีพอสมควรแลว ไดออกมาแกตาง และใหเหตุผลขอเปรียบเทียบ จึงขอเสนอขอ
วิเคราะหเรื่อง “พระอภิธรรมเปนพุทธพจนแท” เพื่อเปนขอวินิจฉัยในการใครครวญ
ถือเอาหลักอันเปนสาระเปนประโยชนในการศึกษาพระพุทธศาสนาที่ถูกตองตอไป

อาจารยทอง หงสลดารมภ ศิษยวัดมหาธาตุฯไดกลาวไวในปาฐกถาเรื่อง “พระ
อภิธรรมเปนพุทธพจนแท” วาในปจจุบันนี้ไดมีพุทธบริษัทบางทานยังไมมีความรูความ
เขาใจในคัมภีรพระอภิธรรมดีเทาที่ควร ก็เลยปฏิเสธวา “พระอภิธรรมมิใชพุทธพจน”
แลวก็พากันละเลยตอพระสัทธรรมสวนนี้ไป ฉะนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจถูกตอง
ตรงกันตอคัมภีรพระอภิธรรม และเพื่อรักษาพระปริยัติธรรมสวนนี้ไวใหดํารงอยู เปน
ประโยชนเกื้อกูลแกพุทธบริษัทตลอดไป จึงขอเสนอขออางอิง ดังตอไป
ในหนังสือ ธ.จ. ๔ มีนาคม ๒๔๙๙ กลาววา
(ขอ ๑) หนังสือ ธ.จ.ไดอางปฐมสังคีติ วินัยปฎก จุลลวรรควา ธมฺมวินยสงฺคีตึ
แปลวา “ในสังคายนาครั้งที่ ๑ สังคายนาแตธรรมกับวินัยเทานั้น ไมมีคําวา พระ
อภิธรรม และเสริมตอไปวา ปราชญทางยุโรป สวนมากยืนยันวา อภิธรรมปฎกเปนของ
เพิ่มเติมเขามาภายหลังปฐมสังคายนา
แตนักปราชญฝายตะวันออกโดยเฉพาะ
นักปราชญชาวพมา ไดโตแยงวา อภิธรรมปฎกมีมาแลวแตปฐมสังคายนา
ขอนี้ขาพเจามีความเห็นวา “พระอภิธรรมปฎกสังคายนากันมาแลว พูดกัน
มาแลว แตปฐมสังคายนา จะถือวา “ธรรม“ กับ “วินัย“ ๒ คํานี้ ไมรวมเอาพระอภิธรรม
เขาดวย หาไดไม เพราะในธัมมสังคณี ซึ่งเปนคัมภีรตนในอภิธรรมปฎกนั้นเอง ก็มีอา
ปตติกุสลตา ซึ่งแสดงวา รวมพระวินัยเขาไวดวย และในพระสูตรก็มีขอความตรงกับ
พระอภิธรรมทั้งนั้น และคําวา “ธรรม” นั้นตรงกับคําวา “อภิธรรม” มากกวาตรงกับคํา
วา “พระสูตร” ยิ่งกวานั้น สําหรับพระสูตรจะถือวาเอามาจากพระอภิธรรมทั้งหมด หรือ
พระอภิธรรมเอาจากพระสูตรทั้งหมด ก็ถูกทั้ง ๒ ทาง เพราะขอความตรงกัน ไมขัดแยง
กัน แตพระสูตรแสดงโดยเอกเทศ คือ บางสวน หมายความวา เทศนาตามเนื้อผา พูด
ตามเหตุ เชน มีคนมาถาม เปนตน สวนพระอภิธรรมแสดงโดยนิปเทศ คือ โดยสิ้นเชิง
ความขอนี้ อัฎฐสาลีนี อัฏฐกถาธัมมสังคณี ยืนยันไวหนา ๓ และหนา ๔
หากจะถือวา “พระอภิธรรมปฎกเอามาจากพระสูตร” ก็เมื่อรับแลววา “พระสูตร
เปนพุทธพจน เหตุใดจึงจะมากลาววา พระอภิธรรมไมใชพุทธพจนดวยเลา” แมจะถือ
วา “พระอภิธรรมปฎกเปนพุทธพจนสวนรวม และพระสูตรตางหากเอามาจากพระ
อภิธรรม” ก็เหตุไฉน จึงไปปฏิเสธพระอภิธรรมวาไมใชพุทธพจนเลา! เปนเรื่องที่ควร
สนใจ ความจริงพระอภิธรรมก็มาจากพระพุทธเจา และพระสูตร พระวินัย รวมทั้ง ๓
ปฎกเปนพุทธพจนทั้งนั้น นอกจากสัทธรรมปฏิรูปที่ปลอมปนเขามาภายหลังเทานั้น
การที่จะรูวา ใชพุทธพจนหรือไมนั้น มีลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการ ซึ่ง
พระพุทธเจาใหไวแลว ไมใชมาสันนิษฐานกันโดยสักแตวา “คํา”
ปญหาที่วา ในมหาปรินิพพานสูตรแสดงไววา พระพุทธเจาตรัสแกพระอานนทใน
ที่ประชุมสงฆวา ถาใครยกเอาขอธรรมอันใดมาอางวาเปนคําสอนของพระศาสดา ก็ให
สอบเทียบกับพระสูตรและพระวินัยกอน ไมมีวา ใหสอบเทียบกับพระอภิธรรมเลย
เพราะเหตุใด?
แกวา สําหรับปญหานี้ เมื่อไดกลาวแลววา คําวา ธมฺโม ไดแก พระสูตรและพระ
อภิธรรมแลวก็ไมมีอะไรจะกลาวอีก แตเพื่อใหเห็นหลักที่พระพุทธองคทรงวางไวสําหรับ

การสอบเทียบวา ธรรมใดที่เปนพระพุทธพจนหรือไม อันเปนหลักใหญ ๘ ประการไดแก

หลักตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการ
๑.ธรรมเหลาใด ที่เปนไปเพื่อความกําหนัดยอมใจ ธรรมเหลานั้นไมใชพุทธพจน
สวนธรรมเหลาใด เปนไปเพื่อคลายความกําหนัด ธรรมเหลานั้น เปนพุทธพจนแท
๒.ธรรมเหลาใด ที่เปนไปเพื่อประกอบกับทุกข ธรรมเหลานั้นไมใชพุทธพจน สวน
ธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อออกจากทุกข ธรรมเหลานั้น เปนพุทธพจนแท
๓. ธรรมเหลาใด ที่เปนไปเพื่อสะสมกองกิเลสมลทิน ธรรมเหลานั้นไมใชพุทธพจน
สวนธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อไมสะสมกองกิเลสมลทิน ธรรมเหลานั้นเปนพุทธพจนแท
๔.ธรรมเหลาใด ที่เปนไปเพื่อความทะยานอยาก ธรรมเหลานั้น ไมใชพุทธพจน
สวนธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อบรรเทาความทะยานอยากธรรมเหลานั้นเปนพุทธพจนแท
๕.ธรรมเหลาใดที่เปนไปเพื่อความมักมาก ธรรมเหลานั้นไมใชพุทธพจน สวน
ธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อความสันโดษ ธรรมเหลานั้นเปนพุทธพจนแท
๖.ธรรมเหลาใด ที่เปนไปเพื่อความคลุกคลีดวยหมูคณะ (จนเสียประโยชน)
ธรรมเหลานั้น ไมใชพุทธพจน สวนธรรมเหลาใด เปนไปเพื่อความสงัดจากหมู ธรรม
เหลานั้น เปนพุทธพจนแท
๗.ธรรมเหลาใด ที่เปนไปเพื่อความเกียจคราน ธรรมเหลานั้น ไมใชพุทธพจน สวน
ธรรมเหลาใด เปนไปเพื่อความขยัน ไมเกียจคราน ธรรมเหลานั้น เปนพุทธพจนแท
๘. ธรรมเหลาใด ที่เปนไปเพื่อความเลี้ยงยาก ธรรมเหลานั้น ไมใชพุทธพจน สวน
ธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อความเลี้ยงงาย ธรรมเหลานั้นเปนพุทธพจนแท
นอกจากนั้น สําหรับพระวินัย ซึ่งเปนกฎขอบังคับโดยเฉพาะแลว ยังไดทรงกําหนด
ลักษณะสําหรับตัดสินไวเปนสวนตางหาก ซึ่งเรียกวา มหาปเทส (ขออางอิงใหญ) ๔
ประการ คือ

มหาปเทส ๔
๑. สิ่งใดที่พระศาสดา ไมไดทรงหามไววา เปนสิ่งที่ไมควร แตเขากันไดกับสิ่งที่ไม
ควร ขัดตอสิ่งที่ควร สิ่งนั้น ไมควร
๒. สิ่งใดที่พระศาสดา ไมไดทรงหามไววา เปนสิ่งที่ไมควร แตเขากันไดกับสิ่งที่ควร
ขัดตอสิ่งที่ไมควร สิ่งนั้น ควร
๓. สิ่งใดที่พระศาสดาไมไดทรงอนุญาตไววา เปนสิ่งที่ควร แตเขากันไดกับสิ่งที่ไม
ควร ขัดตอสิ่งที่ควร สิ่งนั้น ไมควร
๔. สิ่งใดที่พระศาสดาไมไดทรงอนุญาตไววา เปนสิ่งที่ควร แตเขากันไดกับสิ่งที่
ควร ขัดตอสิ่งที่ไมควร สิ่งนั้น ควร
หมายความวา สําหรับพระวินัยนั้น นอกจากจะตองพิสูจนตามหลักตัดสินธรรม
วินยั ๘ ประการแลว ยังตองพิสูจนตามหลักมหาปเทส ๔ ประการ อีก ดวย

ปญหาที่พึงพิจารณาก็มีวา พระอภิธรรมปฎกนี้ มีขอใด คําใด ที่ขัดแยงกับหลัก
สําหรับตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการนี้บาง ถาไมมีการขัดแยง ก็เปนพุทธพจนแท โดย
ไมตองสงสัย แมในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจายังทรงรับรองมธุปณฑิกสูตร ของ
พระโมคคัลลานเถระวา “เปนพระพุทธพจน” เปนตัวอยางมีอยู
ปญหาที่ถามวา พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเทศนาพระอภิธรรม ๗ คัมภีรโปรด
พุทธมารดา แตทรงเทศนาขอธรรมอันเนื่องดวยอริยสัจ ๔ โปรดพุทธบิดา เพราะพระ
อภิธรรมสงวนไวสําหรับพระพุทธมารดาโดยเฉพาะ แตผลที่ไดนั้น พระพุทธบิดาสําเร็จ
พระอรหันต พระพุทธมารดาไมไดอะไรเลย และพระอภิธรรม ๗ คัมภีรนี้ พระพุทธองค
ไมไดทรงแสดงแกพระอานนทเลย ขอนั้นจริงหรือ ไม?
แกวา การเทศนาโปรดเวไนยสัตวนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจายอมทรงเลือกเทศนา
ใหเหมาะแกอุปนิสัยของผูฟงแตละคน หรือ แกสวนใหญของประชุมชนนั้น ๆ โดยเพง
ประโยชนเปนสําคัญ ไมไดเพงฐานะของบุคคลเปนสําคัญ การเทศนาโปรดพุทธมารดา
และพุทธบิดาดวยคัมภีรตางกันนั้น ก็เพื่อใหเหมาะแกอุปนิสัยดังกลาวแลว แทจริงเมื่อ
สรุปความหมายลงแลว ก็เปนอยางเดียว และที่วา พระพุทธมารดาไมไดอะไรเลยนั้น
ยังคลาดเคลื่อนอยู ที่จริงปรากฏตามสังคีติกถาสํานวนเกา ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณ
เจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงชําระเมื่อรัตนโกสินทรศก ๑๒๕ และปฐมสมโพธิ
กถา พระนิพนธของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ซึ่งมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ชําระเมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๐ ทั้ง ๒ ฉบับนี้ รับรองตองกันวา ในการ
ที่สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
ทรงเทศนาพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาครั้งนั้น
พระพุทธ
นอกจากเทพยาดาและพรหมทั้งหลายไดมรรคผลกันเปนอันมากแลว
มารดาก็ไดบรรลุโสดาปตติผลดวย มิใชวาไมไดอะไรเลย สวนที่วาพระอภิธรรมเปน
ของสงวนไวสําหรับพระพุทธมารดานั้น ไมปรากฏวา ใครกลาว แตความจริงปรากฏอยู
วา ไดทรงแสดงแกพระสารีบุตร และโปรดใหพระสารีบุตรแสดงแกเวไนยนิกรทั่วไป การ
ที่ไมไดแสดงแกพระอานนทนั้น เพราะไมใชโอกาส กลาวคือ ขณะที่ทรงแสดงพระ
อภิธรรมในดาวดึงสเทวโลกนั้น เมื่อถึงเวลาที่จะตองฉันภัตตาหารตามวิสัยของมนุษย
พระพุทธองคก็ไดเสด็จลงมาฉันที่ปาไมจันทน ใกลสระอโนดาต ในปาหิมพานต ซึ่งพระ
สารีบุตรไปคอยถวายการอุปฏฐากอยู ณ ที่นั้น และพระพุทธองคก็ไดทรงแสดงพะ
อภิธรรมแกพระสารีบุตรในขณะนั้น แตเปนการแสดงโดยยอ เรียกวา สังเขปนัย ตาง
กับทรงแสดงในดาวดึงสเทวโลก ซึ่งทรงแสดงอยางพิสดารมาก เรียกวา วิตถารนัย
สวนที่พระสารีบุตรแสดงแกหมูศิษยนั้น แสดงอยางกลาง ๆ ชื่อวา นาติวิตถารนาติ
สังเขปนัย เมื่อพระพุทธองคทรงแสดงแกพระสารีบุตรแลว พระสารีบุตรก็แสดงแกหมู
ศิษย ซักถามกันจนเปนที่เขาใจแลว จึงแสดงแกพระสาวกทั่ว ๆ ไป มีพระอานนท เปน
ตน และเมื่อพระอานนทไดทราบอยูแลว ก็ไมมีความจําเปนอันใด ที่พระพุทธองค
จะตองแสดงแกพระอานนทซ้ําอีก
ปญหาที่ถามวา พระอภิธรรมปฎก เปนเรื่องที่มีผูแตงปลอมแปลงเขามาใน
พระพุทธศาสนา ภายหลังพระพุทธเจาปรินิพพาน จริงหรือ? แกวา ตามพระพุทธปริ

วัติ1 ปรากฏวา เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
แลว ไดเสวยวิมุตติสุขอยูในบริเวณที่ตรัสรูนั้น ๗ สัปดาห คือ ประทับนั่งบนรัตนบัลลังก
ที่ตรัสรูนั้นตลอดสัปดาหที่ ๑ แลวเสด็จไปประทับยืนอยูทางทิศอิสาณแหงตนพระศรี
มหาโพธิ์ จองพระเนตรดูตนพระมหาโพธิ์นั้นตลอดสัปดาหที่ ๒ สถานที่นั้นเรียกวา
อนิมมิตเจดีย แลวเสด็จจงกรมในทิศอุดรแหงตนพระศรีมหาโพธิ์ ตลอดสัปดาหที่ ๓
แลวเสด็จประทับนั่งยังรัตนฆระเจดีย เรือนแกว ในทิศปจฉิมหรือทิศพายัพแหงตน
พระศรีมหาโพธิ์ ทรงพิจารณาพระอภิธรรมตลอดสัปดาหที่ ๔ แลวเสด็จไปประทับ
ยังรมไมไทร ซึ่งเปนที่อาศัยพักรมของคนเลี้ยงแพะอันมีนามวา อชปาลนิโครธ ตลอด
สัปดาหที่ ๕ ไดทรงขับธิดามารที่มาเลาโลม ตอมาไดทรงตอบปญหาของพราหมณผู
หนึ่ง ผูมีปกติตวาดคนอื่น วา หึ หึ แลวเสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิยังรมไมจิก อันมี
นามวา มุจลินท ซึ่งอยูในทิศบูรพาหรือทิศอาคเนยแหงตนพระศรีมหาโพธิ์ตลอด
สัปดาหที่ ๖ ในกาลนั้น ฝนตกพรํา ๆ ตลอด ๗ วัน พญานาคมีนามวา มุจลินท ไดมา
ขดกายและแผพังพานใหญปองกันฝนและลมถวาย แลวเสด็จไปยังรมไมเกตุอันมีนาม
วา ราชายตนะ ซึ่งอยูในทิศทักษิณแหงตนพระศรีมหาโพธิ์ ตลอดสัปดาหที่ ๗ ในกาล
นั้น ทาวสักกะอมรินทราธิราช นอมผลสมออันเปนทิพยโอสถเขาไปถวาย
ดังนี้ จะเห็นไดวา พระอภิธรรมนั้น เปนธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรู ไมใชมีผู
แตงปลอมแปลงเขามา นอกจากนั้น ยังปรากฏตอไปอีกวา พระอภิธรรมนี้เปนวิสัยของ
พระสัพพัญูพุทธเจาโดยเฉพาะ หาเปนวิสัยของพระสาวกหรือบุคคลเหลาอื่นไม 2
ตอมา เมื่อพระบรมศาสดาทรงตรัสรูแลว พรรษาที่ ๗ ในวันเพ็ญเดือน ๘ ภายหลัง
ที่ไดทรงแสดงยมกปาฏิหาริยปราบอัญญเดียรถียแลว เสด็จไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส ทรง
เทศนาโปรดพุทธมารดาพรอมดวยเทวดาและพรหมตลอด ๓ เดือน สวนในมนุษยโลก
นับแตแรมค่ําหนึ่งเดือนนั้น เปนตนไป พระพุทธองคไดเสด็จไปมา (เพื่อทําภัตกิจ) ทรง
แสดงพระอภิธรรมใหพระสารีบุตรผูเปนพระอัครสาวกเบื้องขวาฟงที่สระอโนดาด ในปา
หิมพานต และมีกระแสรับสั่งใหพระสารีบุตรแสดงแกมนุษยทั่วไป 3
ตั้งแตวันเริ่มสอนพระอภิธรรมแกมนุษยนิกร เปนตนมา พระอภิธรรมปฎกก็
แพรหลายทั่วไปในหมูพระสาวกทั้งหลาย ดังที่มีกลาวอยูในคัมภีรตาง ๆ เชน ในพระ
สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย มีขอความวา พระภิกษุประชุมสนทนาพระอภิธรรมกันอยู
ในพระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก มหาโคสิงคาลสูตร พระมหาโมคคัล
ลานะแสดงมติของทานวา ปาโคสิงคาละนี้ เหมาะสมที่จะวิสัชนาพระอภิธรรม ในพระ
สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีปทานวา นางเขมาเถรีรูนัยแหงพระอภิธรรม ในวินัยปฎก
มหาวิภังค ทัพพมัลลปุตตเถรวัตถุ มีวา ทานพระทัพพมัลลบุตรเถระ มีหนาที่จัดแจง
1

พุทธประวัติ พระสูตรมหาวารบาลีในขุททกนิกาย พุทธวังสะ พระบาลี ในพระวินัย มหาวารพระบาลี
พรอมทั้งอรรถกถา
2
อภิธัมมัตถวิภาวินี อัฎฐสาลินี อัฎฐกถากัณฑวัณณาปริวารพระบาลีวินัยปฎก
3
อรรถกถาธรรมบทและปรมัตถทีปนี

เสนาสนะถวายแกสงฆผูมาจากทิศทั้ง๔ ทานเปนผูฉลาด ยอมจัดแจงเสนาสนะสําหรับ
พวกภิกษุผูทรงพระวินัยไวรวมกัน ดวยคิดวา ภิกษุเหลานั้น จักไดสาธยายพระวินัย
รวมกัน ยอมจัดแจงเสนาสนะสําหรับพวกภิกษุผูทรงพระสูตรไวรวมกัน ดวยคิดวา ภิกษุ
เหลานั้น จักไดสาธยายพระสูตรรวมกัน ยอมจัดแจงเสนาสนะสําหรับพวกภิกษุผู
ทรงพระอภิธรรมไวรวมกัน ดวยคิดวา ภิกษุเหลานั้น จักไดสาธยายพระ
อภิธรรมรวมกัน ในวินัยปฎก ภิกขุนีวิภังคมีความวา นางภิกษุณีทําปุจฉาแกพระภิกษุ
นั้น ขอโอกาสอันใด ตองถามอันนั้น คือ ถาขอโอกาสพระวินัย ตองถามพระวินัย ถาขอ
โอกาสพระสูตรตองถามพระสูตร ถาขอโอกาสพระอภิธรรม ตองถามพระอภิธรรม
แตถาขอโอกาสพระวินัย แลวถามพระสูตรก็ดี พระอภิธรรมก็ดี หรือขอโอกาสพระสูตร
แลวถามพระวินัยก็ดี พระอภิธรรมก็ดี อนึ่ง ถาขอโอกาสพระอภิธรรมแลว ถามพระวินัย
ก็ดี พระสูตรก็ดี เธอตองอาบัติปาจิตตีย ดังนี้เปนตน
จะเห็นไดวา ในสมัยพุทธกาลนั้น มีพระเถรานุเถระ ตลอดจนภิกษุ ภิกษุณี
ศึกษาพระอภิธรรมกันอยูเปนอันมาก แมในการสังคายนาครั้งที่ ๑ ซึ่งทานพระ
มหากัสสปะ เปนประมุข มีพระอุบาลี พระอานนท พรอมดวยพระอรหันตสาวก รวม
๕๐๐ รูปลวนเปนปฎิสัมภิทาปตตะ ฉฬภิญญา เตวิชชา ก็ไดยกยองพระอภิธรรมวา
โดยปฎก พระอภิธรรมเปน อภิธรรมปฎก โดยนิกาย พระอภิธรรมเปน ขุททกนิกาย
โดยองค คือ นวงคสัตถุศาสน พระอภิธรรมเปน เวยยากรณะ และในการทําสังคายนา
ครั้งหลัง ๆ ตอมา พระอภิธรรม ก็ไดรับการยกยองวา เปนปฎกที่สําคัญตลอดมา ยิ่งใน
สมัยการทําสังคายนาครั้งที่ ๓ ซึ่งกระทําเมื่อพระพุทธศาสนาลวงแลว ๒๐๐ ปเศษ โดย
มีพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเปนประธาน พรอมดวยพระอรหันตรวม ๑,๐๐๐ รูป ยิ่ง
แสดงวา สมัยนั้น มีผูนิยมศึกษาพระอภิธรรมกันมาก ถึงกับคณะสังคายนาตองวินิจฉัย
ปญหาพระอภิธรรมตั้ง ๑,๐๐๐ ขอ ไวในพระกถาวัตถุพระบาลี เพื่อระงับขอโตเถียงกัน
ในนานาประเทศ ใหยุติลงดวยคัมภีรพระอภิธรรม เปนบรรทัดฐาน
ในที่สุดปรากฏในบาลีอัฎฐานสูตร เอกนิบาต อังคุตตรนิกาย กลาวถึงอันตรธาน ๕
ประการ วาปริยัติอันตรธานกอนแลว ปฏิบัติปฏิเวธ ลิงคะ ธาตุ จึงอันตรธานตามลําดับ
กัน เมื่อพระปริยัติธรรมเสื่อมนั้น พระอภิธรรมเสื่อมกอน เมื่อพระอภิธรรมเสื่อมนั้น
เสื่อมตั้งแตปลายลงมา คือ มหาปฎฐาน เสื่อมกอนแลว ยมก กถาวัตถุ ปุคคลบัญญัติ
ธาตุกถา วิภังค ธัมมสังคณี ก็เสื่อมตาม ๆ กัน ตามลําดับ นี้ก็เปนหลักฐานอีกประการ
หนึ่ง ที่วาพระอภิธรรมนี้ มีกลาวอางถึงตั้งแตเริ่มปรากฏขึ้นจนถึงที่สุดอันตรธานไป
โดยหลักฐานตาง ๆ ดังกลาวนี้ ซึ่งไดมาจากทั้งพระสุตตันตปฎกและพระวินัย
ปฎก ไมใชมาเฉพาะพระอภิธรรมปฎกเทานั้น เชนนี้ จะเห็นไดวา พระอภิธรรมเปนพุทธ
พจนแท ๆ และเปนวิสัยของพระสัพพัญูพุทธเจาโดยเฉพาะ มิใชวิสัยที่บุคคลอื่นจะ
กลาวได ผูที่กลากลาววา “พระอภิธรรมไมใชพุทธพจน” ก็เพราะไมเคยรูไมเคยเรียน
พระอภิธรรม และไมไดสนใจที่จะศึกษาใหรูจริงดวย ถาไดสนใจศึกษาพระอภิธรรมให
เกิดความเขาใจบางแลว จะเห็นความวิจิตรพิสดารในพระอภิธรรม จะเห็นพระปญญา
คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจาวา ประเสริฐที่สุด ไมมีสิ่งใดหรือผูใดจะเทียบเทียมได

และจะเห็นวา พระอภิธรรมปฎกนี้ นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว บุคคลอื่นใดไม
สามารถจะกลาวไดโดยลําพังเลย.

