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บทคดัย่อ 
 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีจากการศึกษาวิจยัพบวา่ ดา้นความเหมือนทั้งโกอาน นิกายเซ็นและภาพปริศนาธรรมเป็น 
วธีิการสอนพทุธธรรมในสมยัพทุธกาล ต่อมาภายหลงัพทุธปรินิพพานจึงพฒันามาเป็นภาพเขียนในลกัษณะคาํท่ีขดัแยง้  
ตรงกนัขา้มหรือเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเพื่อส่ือธรรม มุ่งพฒันาจิตเจริญปัญญาดว้ยการขบคิดโกอานกบัปัญหาปริศนา
ธรรม และการปฏิบติัซาเซ็นกบัการปฏิบติัวปัิสสนากรรมฐาน   หลกัพทุธธรรมพบวา่มีเป้าหมายเดียวกนัคือ ใช้
ไตรสิกขา หรือมรรค 8 เป็นเคร่ืองมือเพ่ือดบัอวชิชา ตณัหาและอุปาทานใหอ้ยูใ่นสภาวะของจิตเดิมแทห้รือพทุธภาวะ 
ดา้นความต่างพบวา่โกอานนิกายเซ็นเป็นพทุธศาสนามหายาน ตีความหมายจากภาพเขียนมาเป็นภาษาเพ่ือเปิดจิตสู่การ
ตรัสรู้ฉบัพลนั (ซาโตริ)ท่ีไม่จาํกดัรูปแบบ ทุกคนสามารถตรัสรู้ได ้เพราะมีพทุธภาวะหรือจิตเดิมแทท่ี้ดีอยูแ่ลว้ในตวัของ
มนุษยทุ์กคน ส่วนภาพปริศนาธรรมในศาลาโพธิสาร 72 วดัโพธ์ิ บา้นโนนทนั อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่นเป็นการ
ตีความหมายจากภาษา (ผญา) มาเป็นภาพเขียนเพ่ือเปิดประตสูู่ปัญญา และนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 
 

ABSTRACT 
 The main purposes of this thematic paper were to study . In the following aspects. Like Koan in Zen 
Buddhism, the Dhamma puzzle paintings arose in the Buddha’s age. After the Buddha’s death, there was the spread 
of Buddhism by painting that contained the opposite, contrary, metaphorical words in order to grow the people’s 
mental development, and the practice of Zazen and insight meditation. The same purpose of using Threefold Training 
or the Noble Eightfold Path as a means to cease ignorance, craving and attachment. This way was selected to make 
mind peaceful or Buddhahood for practicing the meditation. A set of paintings for mental development in Zen was a 
good way to practice the insight meditation according to the Four Foundations of Mindfulness. In Zen, there were the 
development of wisdom, the use of cause and effect, the use of systematic attention for clear consideration. It was 
found that there was difference .The interpretation of Koan in Zen Buddhism Mahayana was taken from the paintings 
to language. A way to open people’s mind for the rapid attainment of enlightenment (Zatori) . Zen pronounced a way 
to attain the main purpose that a way to attain the enlightenment (Zatori) was not limited and everybody could attain 
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it because there was the Buddhahood or original mind in every body. The interpretation of Dhamma puzzle paintings 
in the 72-Year Bodhisara  Hall at  WatBo, BanNontan, was done from language to the paintings. A way to open a 
door of wisdom for reasonable consideration, applied to the knowledge in the daily life. 
 
คาํสําคญั : โกอาน นิกายเซ็น   ภาพปริศนาธรรม  ซาโตริ  การตรัสรู้  นิพพาน   พทุธภาวะ   อวชิชา ตณัหา อุปาทาน 
Key Words : Koan of Zen  Buddhism, Dhamma Puzzle Painting, Zatori, Enlightenment, the Final Goal, 

Buddhahood, Ignorance, Craving, Attachment 
 
 

1. บทนํา 
                   พระพทุธเจา้ทรงเป็นธรรมราชา (ม.อุ. 
(ไทย) 14/74-76/78-81.) ทรงเป็นบรมครูของเทวดา
และมนุษยท์ั้งหลาย (พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยตฺุโต), 
2530.) เพราะศาสนาพทุธเป็นศาสนาแห่งการวเิคราะห์ 
(กีรติ  บุญเจือ, 2532.) พระองคจึ์งทรงใชเ้ทคนิควิธีการ
สอนแบบทาํนามธรรมใหเ้ป็นรูปธรรมหรือการทาํเร่ือง
ยากใหเ้ป็นเร่ืองง่าย ดว้ยนิทานเปรียบเทียบหรือ
อุปมาอุปไมย ซ่ึงเป็นการสอนธรรมะเร่ืองนามธรรมท่ี
มีเน้ือหาลึกซ้ึง ยากท่ีจะเขา้ใจใหผู้ฟั้งสามารถเขา้ใจได้
ง่ายข้ึนดว้ยพระปัญญาความสามารถพิเศษโดยมิทรง
เห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือยตลอดพระชนมชี์พ  
                   หลงัพทุธปรินิพพาน 235 ปี พทุธศาสนาเถร
วาทแบบดั้งเดิมนั้นเผยแผล่งมาทางตอนใตใ้นดินแดน
สุวรรณภมิู (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต),2552.)
ไดแ้ก่ พม่า ศรีลงักา ไทย และลาวโดยพระโสณะและ
อุตตระ ต่อมาประมาณ พ.ศ. 500  อินเดียไดเ้กิดมีนิกาย
มหายานและเผยแผข้ึ่นไปทางทิศเหนือไดแ้ก่ จีน ธิเบต 
ญ่ีปุ่น เกาหลี   
                    นิกายเซ็น จึงเป็นนิกายหน่ึงใน
พระพทุธศาสนามหายาน         ท่ีเกิดข้ึนในประเทศจีน 
(David Mccomb,1996) มีลกัษณะคาํสอน คือ การ
ถ่ายทอดชนิดพิเศษนอกพระคมัภีร์ ไม่พ่ึงพาอาศยั
คาํพดูและตวัหนงัสือ  ช้ีตรงไปยงัจิตของมนุษยแ์ละให้
เห็นธรรมชาติของตนเองเพื่อบรรลุเป็นพทุธะ (Daisetz 
Teitaro Suzuki, 1963) นิกายเซ็นไดมี้การนาํโกอาน

หรือปริศนาธรรมมาถ่ายทอด ส่ือเป็นภาพเขียนเพ่ือ
สอนธรรมะเรียกวา่ ภาพปริศนาธรรม เป็นจาํนวนมาก
และมีการปรับปรุงใหม่ เน่ืองจาก Daisetz Teitaro 
Suzuki ไดแ้ปล เผยแผไ่ปทัว่โลกหลายภาษาดว้ยกนั  
                   ในปีพ.ศ. 2549 ผูว้จิยัมีโอกาสเขา้ไปใน
สวนโมกขพลาราม อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
ของท่านพทุธทาสภิกขผุูล้่วงลบัไปแลว้ ไดช้มภาพ
ปริศนาธรรมของเซ็นในโรงมหรสพทางวญิญาณ ท่ีมี
ลกัษณะพิเศษ น่าสนใจแต่ไม่สามารถเขา้ใจใน
ความหมายของภาพได ้
                   วดัโพธ์ิตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
สร้างเม่ือ พ.ศ. 2379 เป็นวดัเก่าแก่วดัหน่ึงใน
ประวติัศาสตร์การก่อตั้งเมืองขอนแก่น ท่ีมีความโดด
เด่นเป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมือนวดัอ่ืน คือ เป็นสาํนกั
ปฏิบติัธรรมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติและเป็นอุทยาน
การศึกษา เจา้อาวาสในปัจจุบนัคือ พระครูภาวนาโพธิ
คุณ (สมชาย  กนฺตสีโล) ผูไ้ดรั้บการถวายรางวลัผูท้าํ
คุณประโยชน์ใหก้บัพระพทุธศาสนา สาขาการเผยแผ่
พระพทุธศาสนาภายในประเทศ จากสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุารี เน่ืองในวนัวสิาขบูชา
ประจาํปี 2552 ทั้งยงัเป็นวดัส่งเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดีเด่น ของกระทรวงสาธารณสุข 
                 วดัโพธ์ิ  เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพทุธศาสนาทั้ง
การปฏิบติัวปัิสสนากรรมฐานแบบมหาสติปัฏฐาน 4 ท่ี
มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาฝึกปฏิบติัตลอดทั้ง
ปี มีอุโบสถ 2 ชั้นทรงจตุรมุขท่ีสวยงาม ภายในชั้นท่ี 1 
ของอุโบสถนอกจากเป็นสถานท่ีสาํหรับทาํสังฆกรรม
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แลว้ยงัจดัใหมี้พิพิธภณัฑ ์ โบราณวตัถุ โครงกระดูก
มนุษยโ์บราณท่ีขดุพบเม่ือมีการก่อสร้างอุโบสถอายุ
ประมาณ 5,000 ปี กระดูกไดโนเสาร์และเส้ือเจา้เมือง
ขอนแก่นคนแรกเป็นตน้ไวใ้หศึ้กษา ส่วนศาลาโพธิ
สาร 72 น้ีเป็นศาลา 3 ชั้นใชส้าํหรับปฏิบติัธรรมและ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยเนน้ใหมี้ความงดงาม
ทางสถาปัตยกรรมจากภาพปริศนาธรรมและ
ปฏิมากรรมปูนป้ัน 
                   เม่ือผูว้จิยัเขา้ไปชมภาพปริศนาธรรมท่ีมีอยู่
รายรอบศาลาโพธิสาร 72 เป็นจาํนวนมาก พบวา่
นอกจากเน้ือหาของภาพจะเป็นการนาํเสนอเร่ืองราว
ทางวฒันธรรม ประเพณี วถีิชีวิต ขอ้คิด คติเตือนใจ
ไม่ใหป้ระมาทในการดาํเนินชีวิต ทางดา้นศาสนา 
คุณธรรม จริยธรรมอนัดีงามของชาวพทุธแลว้ยงั
ปรากฏวา่มีภาพปริศนาธรรมบางภาพท่ีผูศึ้กษาไม่
เขา้ใจในความหมาย เช่น “ไหวพ้ระพทุธอยา่ใหถ้กู
ทองคาํ ไหวพ้ระธรรมอยา่ใหถู้กใบลาน ไหวพ้ระสงฆ์
อยา่ใหถ้กูลกูหลาน”  “เต่าแบกคมัภีร์” “ หาบชา้ง  ซา
แมว” “ตาดีจูงตาดี ตาดีจูงตาบอด ตาบอดจูงตาบอด ตา
บอดจูงตาดี” เป็นตน้ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัภาพปริศนา
ธรรมของเซ็นในโรงมหรสพทางวญิญาณ สวนโมก
ขพลาราม  อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผูว้จิยัจึงมี
ความตอ้งการท่ีจะศึกษาโกอาน นิกายเซ็นและภาพ
ปริศนาธรรมเพ่ือใหเ้กิดความกระจ่างชดัแจง้  ใหเ้ห็น
ถึงความเหมือนกนัและความแตกต่างกนัระหวา่งภาพ
ปริศนาธรรมของพทุธศาสนามหายานนิกายเซ็นท่ี
เรียกวา่ โกอานในเอกสารและโรงมหรสพทางวิญญาณ 
วดัธารนํ้าไหล (สวนโมกขพลาราม) อาํเภอไชยา 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานีกบัภาพปริศนาธรรมของพทุธ
ศาสนาเถรวาทในวดัโพธ์ิ บา้นโนนทนั อาํเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น ทั้งจะนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี
ไปเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ต่อไป 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
              1.  เพ่ือศึกษาหลกัพทุธธรรมของโกอาน (ภาพ
ปริศนาธรรม) นิกายเซ็นในเอกสารและโรงมหรสพ

ทางวญิญาณ วดัธารนํ้าไหล (สวนโมกขพลาราม) 
อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
              2.  เพ่ือศึกษาหลกัพทุธธรรมในภาพปริศนา
ธรรม ณ ศาลาโพธิสาร 72 ชั้น 1 วดัโพธ์ิ 
 บา้นโนนทนั  อาํเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 
              3.  เพ่ือศึกษา เปรียบเทียบหลกัพทุธธรรมของ
โกอาน (ภาพปริศนาธรรม) นิกายเซ็น ในเอกสาร ใน
โรงมหรสพทางวญิญาณ ณ สวนโมกขพลาราม จงัหวดั
สุราษฎร์ธานีและในภาพปริศนาธรรม ณ ศาลาโพธิสาร 
72 ชั้น 1 วดัโพธ์ิ บา้นโนนทนั  อาํเภอเมือง จงัหวดั
ขอนแก่น 

3. วธีิดําเนินการวจัิย 
              การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative  Research)  ทาํการวจิยัดว้ยเอกสาร 
(Documentary  Research) ศึกษาภาพปริศนาธรรมของ
จริง และสัมภาษณ์ผูเ้ขียนภาพปริศนาธรรมในศาลา
โพธิสาร 72 วดัโพธ์ิ บา้นโนนทนั อาํเภอเมือง จงัหวดั
ขอนแก่น  ผูว้จิยัไดว้างขั้นตอนการดาํเนินการวจิยั 
(Research  Process) ไวต้ามลาํดบั ดงัน้ี    
                  1. กาํหนดกรอบในการวจิยั จาก
วตัถุประสงค ์ คาํจาํกดัความของศพัทแ์ละการทบทวน
วรรณกรรม งานวทิยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้ใชก้รอบ
น้ีเป็นเกณฑใ์นการเปรียบเทียบเน้ือหา เร่ืองหลกัพทุธ
ธรรมในภาพปริศนาธรรม ระหวา่งโกอาน พทุธศาสนา
มหายาน นิกายเซ็น และพทุธศาสนาเถรวาท ในวดัโพธ์ิ 
บา้นโนนทนั อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
                  2.  ศึกษาเน้ือหา เร่ือง หลกัพทุธธรรมในโก
อาน นิกายเซ็น โรงมหรสพทางวญิญาณ ณ วดัธารนํ้า
ไหล (สวนโมกขพลาราม) อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี จากหนงัสือ ตาํราท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งฉบบัภาษาไทย
และภาษาองักฤษ ศึกษาปริศนาธรรมในสมยัพทุธกาล
จากพระไตรปิฎก ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ศึกษาประวติัความเป็นมาของพุทธศาสนาและปริศนา
ธรรมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จากหนงัสือ
สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสานเล่ม 2 และเล่ม 9  
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และศึกษาภาพปริศนาธรรมของจริง ในศาลาโพธิสาร 
72 วดัโพธ์ิ บา้นโนนทนั ประกอบกบัศึกษาหลกัพทุธ
ธรรม ความหมายท่ีปรากฏในภาพปริศนาธรรม จาก
หนงัสือ ไขปริศนาภาพศาลาโพธิสาร 72 และหนงัสือ 
มรดกไทย-มรดกธรรม จุดบรรจบทางวฒันธรรมใน
พระพทุธศาสนากบัผญาปรัชญาอีสานของพระครู
ภาวนาโพธิคุณ (สมชาย  กนฺตสีโล,ดร.) ซ่ึงผูว้ิจยัได้
เลือกโกอานและภาพปริศนาธรรมมาศึกษาเปรียบเทียบ
ประกอบงานวจิยัจาํนวน 7 ชุด (14 ภาพ) ไดแ้ก่ ชุดท่ี 1 
เต่าหินตาบอด-เต่าแบกคมัภีร์ ชุดท่ี 2 จูงววัรับการฝึก-
ตาดีจูงตาดี ตาดีจูงตาบอด ตาบอดจูงตาบอด ตาบอดจูง
ตาดี ชุดท่ี 3 ยิง่คดัลอกยิง่เลอะเทอะ-อยากไวใหค้ลาน
อยากนานใหแ้ล่น ชุดท่ี 4 แม่นํ้าคดนํ้าไม่คด-งูกินกบ
กบกินงู ชุดท่ี 5 ไหวพ้ระพทุธรูป-ไหวพ้ระพทุธอยา่ให้
ถกูทองคาํ  ไหวพ้ระธรรมอยา่ใหถ้กูใบลาน ไหว้
พระสงฆอ์ยา่ใหถ้กูลกูหลาน ชุดท่ี 6 คนอ่ิม-ของบ่เป็น
ตาจํ้าอยา่ไดย้ืน่มือลง ของบ่เป็นตากดัอยา่กินสิพวน
ทอ้ง ของบ่เป็นตาส่มอยา่กินลงสิขมปาก มนัสิยากแก่
ทอ้งเทียวข้ียงัคืน และชุดท่ี 7 อุปมาของความยดึมัน่ถือ
มัน่-ความฮกัลกูคือเชือกผกูคอ ความฮกัเมียคือปอผกู
ศอก ความฮกัมูนมงัคือปอผกูขา 
                    3. วเิคราะห์ อภิปราย ตีความหมาย 
วนิิจฉยัและสังเคราะห์ขอ้มูล ตามกรอบเน้ือหาท่ีไดว้าง
ไวแ้ลว้ 
                    4.นาํผลการวเิคราะห์ท่ีไดม้าเปรียบเทียบ
ตามหลกัเกณฑก์ารเปรียบเทียบท่ีกาํหนดไวคื้อ ประวติั
ความเป็นมา ลกัษณะคาํสอน หลกัคาํสอน หลกัพทุธ
ธรรมและประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
                     5.  สรุปผลและเรียบเรียง นาํเสนอขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการวจิยัในคร้ังน้ี 

4. ผลการวจัิย 
                   1. ประวตัโิกอาน นิกายเซ็นและภาพ
ปริศนาธรรมในศาลาโพธิสาร 72  โกอาน หมายถึง คาํ
สอนเพ่ือสาธารณชนท่ีทาํลายการปรุงแต่งและยดึมัน่
ถือมัน่ได ้ เพ่ือการรู้แจง้ในธรรมชาติของตนเอง คือ 

การตรัสรู้หรือ ซาโตริ โกอาน เป็นวธีิการสอนทางลดั
เพ่ือใหต้รัสรู้ เขา้ถึงธรรมของอาจารยเ์ซ็น โกอานแรก
คือ พระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรมดว้ยการชูดอกบวัข้ึน
แลว้ไม่ตรัสอะไร ผูท่ี้เขา้ใจความหมายไดคื้อ พระ
มหากสัสปะ ในพระไตรปิฎกพระพทุธเจา้ไดต้รัส
เปรียบเทียบตวัพระองคเ์องกบัดอกบวัวา่เป็นผูเ้กิดและ
เจริญเติบโตในโลกแต่อยูเ่หนือโลก (ละอาสวะได)้ ไม่
แปดเป้ือนดว้ยโลกเหมือนดอกอุบล (บวัเขียว) ดอก
ปทุม (บวัหลวง) และดอกปุณฑริก (บวัขาว) ต่อมาพระ
สังฆปรินายกหรืออาจารยเ์ซ็น กใ็ชโ้กอาน เป็นโศลก 
(คาถา) ขอ้ความ ปัญหาธรรมชั้นสูงแสดงเพ่ือใหศิ้ษย์
ขบคิดหาคาํตอบทางพทุธธรรม เพ่ือการตรัสรู้ธรรม
หรือเป็นขอ้สอบวดัคุณสมบติัของผูท่ี้จะเป็นพระ
สังฆปรินายกเป็นตน้ ส่วนภาพปริศนาธรรมนั้นมี
กาํเนิดมาจากพระพทุธเจา้ทรงแสดงภาพเปรียบเทียบ
กายคตา ระหวา่งหญิงสาวสวยกบัหญิงชราในคราว
เดียวกนัใหแ้ก่พระนางเขมานนัทา มเหสีพระเจา้พิม
พิสารผูย้นิดีในการบาํรุงโฉมและหลงใหลในกามราคะ 
จนนางเกิดชาํระธรรมจกัษุ เขา้ใจในทนัทีขอบวชเป็น
ภิกษุณีเพียง 7 เดือนกบ็รรลุอรหนัตเ์ป็นเอตทคัคะผูมี้
ปัญญามาก (ข.ุอป. (ไทย) 33/357-360/357-435.) 
                   ต่อมาหลงัพทุธปรินิพพาน พระมหากสัส
ปะ ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นพระสังฆปรินายกของ
นิกายเซ็นในอินเดีย องคท่ี์ 1 สืบต่อมาอีกจนถึงพระ
โพธิธรรม องคท่ี์ 28 จากนั้นพระโพธิธรรมจึงเดิน
ทางเขา้มาเผยแผใ่นจีนเม่ือ พ.ศ. 1063 และสืบทอด
ตาํแหน่งต่อมาอีกจนถึงองคท่ี์ 33 หรือองคท่ี์ 5 แห่งจีน
คือท่านเวย่หล่าง หลงัจากนั้นกส้ิ็นสุดการมีพระสังฆป
รินายก เพราะการตีความเก่ียวกบัดอกไม ้ 5 กลีบของ
เวย่หล่าง ในโศลกของพระโพธิธรรม (พุทธทาส  
อินฺทปญฺโญ แปล,2530.) จนปัจจุบนัทั้งนิกายเซ็นและ
พทุธศาสนาในเมืองไทยมีการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง
เพ่ือใหพ้ทุธจกัรเจริญรุ่งเรืองอยูคู่่กบัราชอาณาจกัรสืบ
มา              
                    2. ลักษณะคําสอน  ลกัษณะคาํสอนของ
เซ็น ไม่ยดึติดในคมัภีร์ ตาํรา เถรวาทเองกเ็ช่นกนัใน กา
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ลามสูตร พระพุทธเจา้ทรงตกัเตือนเอาไวช้ดัเจนวา่ อยา่
เช่ือเพราะส่ิงนั้นมีอยู่ในคมัภีร์หรือตาํรา ( องฺ.จตุกก. 
(ไทย) 21/193/283-287.) เพราะว่าคมัภีร์หรือตาํราท่ี
กล่าวไวท้ั้ งในพุทธเถรวาทและเซ็นนั้น เป็นแต่เพียง
การ ช้ีบอกทางกํา จัด ทุกข์ เ ท่ านั้ น  คําสอนจะ มี
ความหมายตอ้งนาํไปศึกษาและปฏิบติัตาม ให้เห็นผล
ท่ีบุคคลพึงเห็นไดด้ว้ยตนเอง และรู้ไดเ้ฉพาะตน 
                  เซ็นมุ่งสู่การตรัสรู้ (ซาโตริ)  และเช่ือวา่ทุก
คนสามารถตรัสรู้ได ้ เพราะคนปกติทุกคนมีธรรมชาติ
อยา่งหน่ึงในตวัเสมอกนั ธรรมชาติน้ีคือ พทุธภาวะ 
(Buddhahood) หรือธรรมชาติแห่งความเป็นพทุธะ 
(Buddha nature) พทุธภาวะน้ีเองท่ีทาํใหค้นสามารถ
เขา้ใจธรรมแลว้กา้วสู่ความหลุดพน้ได ้ ถา้ตดัสังขาร
การปรุงแต่งและอุปาทานการยดึมัน่ถือมัน่ออกดว้ย
ธรรมขนัธ์ 5  และการพฒันาจิต ความสามารถน้ีเซ็นถือ
วา่ทุกคนมีอยูเ่ท่ากนั ไม่มีใครมีมากกวา่ใคร ตวัอยา่งคือ 
ท่านเวย่หล่าง ไม่เคยเรียนหนงัสือและไม่เคยบวชแต่
สามารถรู้แจง้ในจิตเดิมแท ้ เน้ือแทแ้ห่งธรรมจนพระ
สังฆปรินายกมอบตาํแหน่งใหท่้านสืบทอดต่อ วิธีมุ่งสู่
การตรัสรู้ (ซาโตริ) มี 3 วธีิ คือ การสนทนาธรรมกบั
อาจารย ์   การขบโกอาน  และการปฏิบติัซาเซ็นเพ่ือให้
เกิดสมาธิ (Daisetz Teitaro Suzuki, Zen 
Buddhism,1963) 
                 โกอาน มีลกัษณะเป็นคาํตรงขา้มหรือ
ขดัแยง้กนัเอง มีการเล่นคาํกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจ 
ใคร่รู้คาํตอบ สามารถทาํความเขา้ใจไดด้ว้ยตรรกวทิยา
และหลกัโยนิโสมนสิการ ลกัษณะเช่นน้ี ท่านพทุธทาส
เรียกวา่ ภาษาธรรม ไม่ใช่ภาษาคน                 
                  ส่วนภาพปริศนาธรรม หรือผญาธรรมใน
ศาลาโพธิสาร 72 กเ็ช่นเดียวกนัคือ เป็นคาํคู่ตรงขา้ม มี
การเปรียบเทียบใหใ้ชปั้ญญาในการคิดหาเหตุผล
เพ่ือใหเ้ขา้ใจธรรมในระดบัสูง มุ่งสู่นิพพาน เนน้การลง
มือปฏิบติัและฝึกจิต 
                       ความเช่ือเร่ืองการตรัสรู้น้ี ทั้งเซ็นและเถร
วาทเช่ือต่างกนั เซ็นเช่ือวา่ทุกคนสามารถตรัสรู้ไดเ้ท่า
เทียมกนั    ส่วนเถรวาทบอกวา่บุคคลในโลกไม่

สามารถบรรลุธรรมไดเ้ท่ากนัในอุคฆฏิตญัญสูตรวา่
ดว้ยบุคคลผูเ้ขา้ใจไดฉ้บัพลนั (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 
21/133/202.) บุคคลในโลกมี 4 ประเภท คือ 
อุคฆฏิตญัญู บุคคลผูเ้ขา้ใจไดฉ้บัพลนั วปิจิตญัญู 
บุคคลผูเ้ขา้ใจ บรรลุธรรมเม่ือเขาอธิบายขยายเน้ือความ
โดยพิสดารกส็ามารถบรรลุพระอรหตัตผลได ้  เนยยะ 
บุคคลผูท่ี้พอจะแนะนาํไดแ้ละปทปรมะไม่สามารถ
บรรลุธรรมในชาติน้ี                                     
                   ลกัษณะคาํสอนของหลวงปู่ โพธ์ิ  ไดแ้ก่ 
ปฏิรูปเทส 4  ตวัอยา่งท่ีดีมีค่ากวา่คาํสอน อมตวาจา  สุ
สูสัง  ลภเต  ปัญญงั (ผูฟั้งดว้ยดี  ยอ่มไดปั้ญญา) และ
วปัิสสนากรรมฐาน                        
                     พบวา่ลกัษณะคาํสอนทั้งของเซ็นและของ
หลวงปู่ โพธ์ิ มีความเหมือนกนั ในดา้นการเป็นตวัอยา่ง
ท่ีดีมีค่ากว่าค ําสอน   การขบคิดโกอานกับปัญหา
ปริศนาธรรม  และการปฏิบัติซาเซ็นกับการปฏิบัติ
วปัิสสนากรรมฐาน   
                      ทั้งเซ็นและเถรวาท ต่างกนัท่ีวิธีการเพ่ือ
มุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด เซ็นบอกว่า การตรัสรู้ไม่จาํกดั
รูปแบบ ให้ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีมีอยูไ่ปตามปกติ ธรรมดา ผู ้
มีปัญญาจะเขา้ใจ แต่ปุถุชนธรรมดาจะไม่เขา้ใจ ส่วน
เถรวาทจะมุ่งสู่การบรรลุนิพพาน ซ่ึงมีขั้นตอนท่ีทาํได้
ยากและนอ้ยคนจะทาํได ้                                          
                     3. หลักคําสอน ท่ีสําคญัของเซ็นจากพระ
สูตรพบวา่มี ธรรมอนัเป็นเหตุให้ตรัสรู้ ปัญญาอนัใหญ่
หลวงท่ีทาํใหส้ัตวข์า้มถึงฝ่ังโนน้ ไดแ้ก่ 1) ซาโตริ หรือ
การต รัส รู้  2 )  จิ ต เ ดิมแท้ห รือ สุญญตา  และ  3 )  
ธรรมขนัธ์ 5   ซ่ึง ไดเส็ต เททาโร ซูซูกิ กล่าววา่ แมเ้ซ็น
จะประกาศตวัวา่เป็นพุทธศาสนากต็าม แต่หลกัคาํสอน
เท่าท่ีแสดงเอาไวใ้นพระสูตรและศาสตร์ทั้งหลายจะถูก
เซ็นตีความว่าเป็นเพียงเศษกระดาษ และเศษกระดาษ
เหล่าน้ีมีประโยชน์สาํหรับใชเ้ช็ดฝุ่ นธุลี คือ ให้มีความ

ฉลาดหลกัแหลมในการใชเ้หตุผลเท่านั้น      ( Daisetz  
Teitaro Susuki,1985) 
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                  หลกัคาํสอนของหลวงปู่ โพธ์ิ คือ ไตรสิกขา 
3 และการเจริญวปัิสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฏ
ฐาน 4 
                  4 .  หลักพุทธธรรมในโกอานพบว่ า มี
เป้าหมายเพ่ือดบัอวิชชา สังขารและอุปาทาน ให้อยูใ่น
สภาวะของจิตเดิมแท้/พุทธภาวะ  พบหลักแห่งการ
เจริญสติ หรือการพฒันาจิตเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ 
ภาพชุดการพฒันาจิตของคนเล้ียงววั จะเป็นขั้นตอน
การปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานตามหลกัมหาสติปัฏฐาน 
4 พบนิวรณ์ 5 อินทรีย ์5 อายตนะ 12 จนถึงโพชฌงค ์7 
และวิสุทธิ 7 ตามลาํดบั และหลกัการเจริญปัญญา การ
ใช้เหตุผล ใช้โยนิโสมนสิการ พิจารณาใคร่ครวญ 
ไตร่ตรองธรรมเป็นตน้ 
                  หลกัพทุธธรรมในภาพปริศนาธรรม ณ 
ศาลาโพธิสาร 72 สรุปไดว้า่เป็นหลกัพุทธธรรม
เก่ียวกบัไตรสิกขา 3 ไดแ้ก่ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็น
เคร่ืองมือเพ่ือดบัอวชิชา สังขารและอุปาทานออกจาก
จิต 
                  นอกจากน้ียงัพบวา่โกอานนิกายเซ็นเป็น
การตีความหมายจากภาพเขียนออกมาเป็นภาษา ส่วน
ภาพปริศนาธรรมในศาลาโพธิสาร 72 เป็นการ
ตีความหมายจากภาษาออกมาเป็นภาพเขียน เพ่ือส่ือ
ธรรมะ 
                   5. ประโยชน์ โกอานสามารถเปิดจิตบุคคล
ใหเ้ขา้ถึงการตรัสรู้ (ซาโตริ) โดยทางลดัได ้  ส่วน
ประโยชน์ของภาพปริศนาธรรมในศาลาโพธิสาร 72 
เป็นส่ือการสอนธรรมะขั้นสูงเพ่ือเปิดประตทูางปัญญา
ใหเ้กิดสติปัญญา ใหพ้ทุธบริษทันาํไปสู่การขบคิด
ปริศนาโดยใชส้ติและโยนิโสมนสิการ  ฝึกพิจารณา 
ใคร่ครวญหาคาํตอบทางธรรมะและประยกุตอ์งค์
ความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  

5.  บทวจิารณ์ 
                  พระพทุธเจา้ทรงตรัสรู้ ทรงรู้แจง้เห็นจริง 
ในอริยสัจ 4 คือ ความจริงอนัประเสริฐในการดบัทุกข์
ของมนุษย ์ พระองคต์รัสถึงชีวิตของมนุษยว์า่

ประกอบดว้ยธาตุ 4 ขนัธ์ 5 มีอายตนะ 6 เป็นแดนรับรู้
และเสพเสวยโลกใหเ้กิดอวิชชา ตณัหาและอุปาทาน
อนัเป็นสาเหตุของความทุกข ์ ซ่ึงมนุษยทุ์กคนลว้นตอ้ง
ประสบตามกฎไตรลกัษณ์อยา่งเท่าเทียมกนั การดบั
อวชิชา ตณัหาและอุปาทานดว้ยอริยมรรคมีองค ์8 หรือ
ไตรสิกขาไดเ้รียกวา่ นิพพาน (พระธรรมปิฎก,(ป.อ. 
ปยตฺุโต),2542.) ดงัพทุธพจน์ “จิตท่ีไม่มีอวิชชา ตณัหา
อุปาทาน จะบรรลุอรหนัต”์ (องฺ.จตุกฺก (ไทย) 
21/167/234.) ) “การฝึกจิต และพฒันาจิต เป็นทางแห่ง
การตรัสรู้” (ม.ม. (ไทย) 13/335/405.) จะเห็นวา่
พระพทุธเจา้ใหค้วามสาํคญักบัจิตของมนุษยม์าก
ดงัเช่น “โลกถกูจิตนาํไป ถกูจิตผลกัไสไป จิตเป็น
ธรรมท่ีโลกทั้งหมดตกอยูใ่นอาํนาจ” (ส.ํส. (ไทย) 
15/62/73.) “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหวัหนา้ มีใจเป็น
ใหญ่ ทุกอยา่งสาํเร็จดว้ยใจ” (ข.ุข.ุ (ไทย) 25/1/23.) เม่ือ
จิตมีความสาํคญัต่อมนุษยอ์ยา่งน้ี ดงันั้นพระองคจึ์ง
สอนใหม้นุษยต์อ้งควบคุมฝึกหดัขดัเกลาจิตใหส้ะอาด
บริสุทธ์ิดว้ยปัญญาอยูเ่สมอ เพราะ “จิตท่ีด้ินรน กวดั
แกวง่ รักษายาก หา้มยาก ชอบใฝ่หาแต่อารมณ์ท่ี
ปรารถนา ผูมี้ปัญญาจะสามารถควบคุมจิตได”้ (ข.ุธ. 
(ไทย) 25/33/35.) “จิตท่ีฝึกและคุม้ครองดีแลว้ยอ่มนาํ
สุขมาให”้ (ข.ุธ. (ไทย) 25/35/36.) “จิตของผูถ้กูโลก
ธรรมกระทบแลว้ไม่หวัน่ไหว เป็นมงคลสูงสุด” (ข.ุสุ. 
(ไทย) 25/271/563.) และคาํสอนในโอวาทปาฏิโมกขท่ี์
ถือวา่เป็นหวัใจของพทุธศาสนาท่ีวา่ “การไม่ทาํบาปทั้ง
ปวง ทาํแต่ความดี และทาํจิตใหผ้อ่งใสสะอาดบริสุทธ์ิ
น้ีเป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้” (ที.ม. (ไทย) 
10/90/56.) แสดงใหเ้ห็นวา่ การทาํจิตใหผ้อ่งใสสะอาด
บริสุทธ์ิปราศจากอวชิชา ตณัหา อุปาทานเป็นทางแห่ง
การตรัสรู้หรือนิพพานท่ีทุกคนปรารถนา  
                   จะเห็นวา่ทั้งเซ็นและเถรวาทต่างกใ็ห้
ความสาํคญักบัจิต การฝึกจิตและการกาํจดัอวชิชา 
ตณัหาและอุปาทานท่ีเป็นสาเหตุแห่งทุกขอ์อกจากจิต
เหมือนกนั หลกัคาํสอนในการดบัทุกขข์องมนุษย์
พบวา่เหมือนกนัคือ ไตรสิกขาและอริยมรรคมีองค ์ 8 
เรียกวา่ ไตรสิกขาเป็นการนาํเอามรรค 8 ในอริยสัจ 4 
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ไปปฏิบติัจริง หรือเป็นการชาํระกายดว้ยศีล ชาํระจิต
ดว้ยสมาธิ ชาํระทิฏฐิดว้ยปัญญา ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนั
ดงัน้ีคือ ดา้นปัญญาไดแ้ก่ สัมมาทิฏฐิ – สัมมาสังกปัปะ 
ดา้นศีล ไดแ้ก่ สัมมาวาจา-สัมมากมัมนัตะ-
สัมมาอาชีวะ ดา้นสมาธิ ไดแ้ก่ สัมมาวายามะ-สัมมาสติ 
-สัมมาสมาธิ ในมรรค 8 น้ี ซ่ึงความสัมพนัธ์ของการมี
ศีล (กาย) สมาธิ (จิต) และปัญญาของมนุษยน้ี์พระองค์
ตรัสวา่ “ผูมี้ปัญญาจะสามารถควบคุมจิตได”้ นัน่กคื็อ 
เม่ือมีสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกปัปะ แลว้ กาย จิตใจก็
จะดีงามเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์พร้อมทั้งกาย จิตใจ 
สติปัญญา นัน่ยอ่มส่งผลต่อเน่ืองไปถึงการอยูร่่วมกนั
ในสังคม ส่วนรวมและส่ิงแวดลอ้มรอบตวัใหส้งบสุข
ตามไปดว้ย 
                   จุดมุ่งหมายสูงสุดของทั้งสองพบวา่
เหมือนกนั แต่เรียกช่ือต่างกนัคือชาวเซ็นจะมุ่งสู่การ
ตรัสรู้ (ซาโตริ) ส่วนเถรวาทมุ่งสู่การนิพพาน ซ่ึงมี 3 
วธีิคือ สนทนาธรรมกบัอาจารย/์ทาํตามตวัอยา่งท่ีดี 
(ศีล) ขบคิดโกอาน/ปริศนาธรรม (ปัญญา) และปฏิบติั
ซาเซ็น/กรรมฐาน (สมาธิ) เพ่ือกาํจดัอวิชชา ตณัหา 
อุปาทานออกจากจิตใหเ้ป็นจิตท่ีผอ่งใส สะอาดบริสุทธ์ิ 
ซ่ึงชาวเซ็นเรียกวา่ “พทุธภาวะ” ซ่ึงทาํไดง่้ายไม่ยุง่ยาก
เพียงแต่ทาํหนา้ท่ีไปตามปกติ เพราะทุกคนเกิดมาลว้น
มีพทุธภาวะท่ีบริสุทธ์ิเหมือนกนั นบัวา่ชาวเซ็นมีกศุโล
บายใชก้ารตรัสรู้น้ีในการเสริมแรง จูงใจใหป้ฏิบติั
ตามท่ีน่ายกยอ่งสรรเสริญ ส่วนเถรวาทมุ่งสู่การ
นิพพาน (สภาวะท่ีไม่มีอวิชชา    ตณัหา อุปาทานใน
จิต) ดว้ยการลงมือปฏิบติั ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั
ตามคาํสอนในมรรค 8  เพราะพระพทุธเจา้เป็นเพียงผู ้
ช้ีบอกทางพน้ทุกข ์ คาํสอนท่ีไดรั้บการยอมรับวา่
ประเสริฐ มีเหตุผลท่ีสุดในโลกจะไม่มีความหมายเลย
หากไม่นาํไปศึกษาใหเ้ขา้ใจและปฏิบติัตามใหเ้กิด
มรรคผลตามสติกาํลงัของแต่ละบุคคลในการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนั เพราะ “จิตท่ีฝึกและคุม้ครองดีแลว้ยอ่ม
นาํสุขมาให”้ อีกทั้งรสชาติของการนิพพานนั้นพึงเห็น
ไดด้ว้ยตนเองและจะรู้ไดเ้ฉพาะตนเท่านั้น คนอ่ืน

แมแ้ต่บิดามารดา ญาติพ่ีนอ้งกท็าํใหไ้ม่ได ้ (ข.ุธ. (ไทย) 
25/43/39.)  
                   วดัโพธ์ิ บา้นโนนทนัตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2379 
เป็นวดัเก่าแก่และมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์คือ
เคยเป็นท่ีตั้งเมืองขอนแก่นในปี พ.ศ.2398-2410 เคย
เป็นถ่ินพาํนกัของเจา้เมืองท่ีสืบเช้ือสายมาจากกษตัริย์
ลา้นชา้ง พระยา อุปฮาด ราชวงศ ์ราชบุตร ขา้หลวง นกั
ปกครอง นกัปราชญ ์ราชบณัฑิต และพระเถระท่ีสาํคญั 
ดว้ยเหตุน้ีจารีตประเพณี วฒันธรรมท่ีดีงาม โดยเฉพาะ
คาํผญาจึงถูกบนัทึกไวท่ี้วดัโพธ์ิแห่งน้ี  เจา้อาวาสท่ีนาํ
ปริศนาธรรมของอีสานมาเผยแผใ่นรูปแบบของภาพ
ปริศนาธรรมคือ พระครูโพธิสารคุณ หรือ หลวงปู่ โพธ์ิ  
พระวปัิสสนาจารย ์ ผูผ้า่นการฝึกอบรมวปัิสสนา
กรรมฐานจากวดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ ์
กรุงเทพมหานครและนาํมาเผยแผแ่ก่พทุธศาสนิกชน 
ณ ศาลาโพธิสาร 72 ท่ีสร้างข้ึนเน่ืองในวาระสิริอาย ุ72 
ปีของหลวงปู่ โพธ์ิเม่ือ พ.ศ. 2537  
                   จากการสัมภาษณ์นายธรรมรงค ์  แกว้โบราณ
จิตรกรผูเ้ขียนภาพปริศนาธรรมสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ เขา
เขียนภาพข้ึนมาจากภาษาพดูท่ีเรียกวา่ “คาํผญา” ท่ี
หลวงปู่ โพธ์ิ เป็นผูก้าํหนดใหเ้ขียน ตามจินตนาการของ
ตนเองก่อน เม่ือเขียนเสร็จแต่ละภาพหลวงปู่ โพธ์ิจะ
เป็นผูต้ดัสินใจวา่ภาพนั้นสมบูรณ์หรือไม่ ตอ้งลบหรือ
ตอ้งเพ่ิมในรายละเอียดภาพอีกคร้ังจนกวา่ท่านจะพอใจ 
ซ่ึงหลวงปู่ จะใหค้วามสาํคญัในทุกรายละเอียดไม่วา่จะ
เป็นสีหนา้ ท่าทางบุคลิก แววตา การแต่งกายของคนใน
ภาพซ่ึงท่านจะเนน้เอกลกัษณ์ของความเป็นคนอีสาน
อยา่งภาคภมิูใจ  
                 โรงมหรสพทางวญิญาณอยูภ่ายในวดัธารนํ้า
ไหล (สวนโมกขพลาราม) อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี ออกแบบการก่อสร้างโดยท่านพทุธทาสภิกข ุในปี
พ.ศ. 2509 เพ่ือใหป้ระชาชนใชเ้ป็นท่ีศึกษาธรรมะ 
ภายในโรงมหรสพทางวญิญาณจะใชเ้ขียนภาพสอน
ธรรมะ ใชเ้ป็นหอ้งประชุม ใชส้อนวปัิสสนากรรมฐาน 
เป็นท่ีฟังธรรม ฉายสไลด ์ และฉายภาพยนตร์ ส่วน
ภายนอกจาํลองภาพหินแกะสลกัเหมือนถํ้าอชนัตา้ใน
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อินเดีย  เป็นภาพแสดงพทุธประวติัและชุดตุก๊ตาสอน
ธรรมะ  
                    เร่ืองราวของโกอานหรือภาพปริศนาธรรม
ในชีวติจริงบางภาพมีจริงบางภาพคงเป็นเพียง
จินตนาการ เพราะ  จุดมุ่งหมายของการเขียนภาพกคื็อ 
เป็นคาํถามเพ่ือส่ือใหเ้ห็นการเปรียบเทียบ การขดัแยง้
กนัของเร่ืองราว แลว้ใชส้ติปัญญาคิดพิจารณาหา
คาํตอบในทางธรรม ใหเ้กิดปัญญาคือ สัมมาทิฏฐิ และ
สัมมาสังกปัปะ  เม่ือเห็นถกู คิดถกูแลว้กจ็ะไดน้าํไป
ปฏิบติัตามใหเ้กิดมรรคผล นิพพานได ้                  
                   จะเห็นไดว้า่ท่านพุทธทาสภิกขแุละพระครู
โพธิสารคุณเป็นพระเถระท่ีมีอจัฉริยภาพสูงของ
เมืองไทย มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล และเห็นคุณค่าของภาพ
ปริศนาธรรมส่ือการสอนธรรมะทางลดัเพ่ือใหเ้กิดสติ
และปัญญา เพียงแต่ต่างกนัในประเดน็ของพฒันาการ
พทุธศาสนาคือ ท่านพทุธทาสนาํเสนอภาพปริศนา
ธรรมจากโกอานนิกายเซ็นของพทุธศาสนามหายาน 
ส่วนพระครูโพธิสารคุณนาํเสนอภาพปริศนาธรรมจาก
คาํผญาชาวอีสานของพทุธศาสนาเถรวาท ถึงแมท่ี้มา
ของภาพปริศนาธรรมทั้งสองน้ีจะต่างกนัแต่ 
จุดมุ่งหมาย ความหมาย ประโยชน์ของภาพปริศนา
ธรรมนั้นไม่แตกต่างกนัเลย ขอเพียงแต่พทุธบริษทัเม่ือ
ชมภาพปริศนาธรรม ทาํความเขา้ใจในความหมายทาง
ธรรมะจากภาพใหลึ้กซ้ึงจนเกิดปัญญาแลว้กค็วรนาํไป
เป็นคติเตือนใจใหร้ะลึกนึกถึงพระพทุธเจา้ดว้ยการมี
สติ (อนุสสติ 10) อีกทั้งตอ้งนาํไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนัอยูเ่สมอเพื่อชีวิตจะไดพ้บแต่ความ
สะอาด สวา่งและสงบทั้งกายและจิต ซ่ึงยอ่มส่งผลไป
ยงัสังคมส่วนรวม ประเทศชาติทัว่ทั้งจกัรวาลยอ่มสงบ
สุขตาม และเพ่ือการบรรลุมรรค ผล นิพพานขั้นสูงสุด
ท่ีทุกคนปรารถนาทั้งในปัจจุบนัชาติ อนาคตชาติตาม
สติ กาํลงัของแต่ละบุคคล 
                   ประโยชน์ต่อชีวิตจริงของผูค้นในสังคม
ปัจจุบนัท่ี โกอานและภาพปริศนาธรรมในศาลาโพธิ
สาร 72 วดัโพธ์ิ บา้นโนนทนัใหม้านั้นคือ     ความ
ฉลาดทางอารมณ์ หรือ E.Q. (Emotional  Quotient) 

ความสามารถในการตระหนกัรู้อารมณ์ตนเองและผูอ่ื้น 
มีสติรู้เท่าทนัอารมณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามความรู้สึก
นึกคิดของจิต (สังขาร) แสดงอารมณ์ไดถู้กตอ้ง
เหมาะสมกบักาละเทศะ ควบคุมจดัการกบัอารมณ์ได้
โดยใชปั้ญญากาํกบั จะช่วยใหก้ารดาํเนินชีวิตเป็นไป
อยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุขมากกวา่ความฉลาดทาง
สติปัญญา (I.Q.) ถึง 4 เท่า  (กรมสุขภาพจิต,2548.) 
เรียกวา่ เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งกาย จิตและสติปัญญา 
เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ซ่ึงคาํสอนในพทุธ
ศาสนามีพร้อมอยูแ่ลว้ทั้งความฉลาดทางปัญญา (I.Q.) 
ความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) ความฉลาดทางศีลธรรม 
(M.Q.)และความฉลาดทางจิตวิญญาณ (S.Q.) (จาํลอง  
ดิษยวณิช,2544.)    เม่ือมนุษยมี์ปัญหาหรือมีความทุกข์
กใ็ชค้วามฉลาดทางอารมณ์และปัญญาจดัการแกปั้ญหา
ได ้ ส่วนความฉลาดทางศีลธรรมและจิตวญิญาณ เป็น
การปฏิบติัตนภายในกฎเกณฑก์ติกาของสังคม
ส่วนรวม  (กรมวชิาการ,2545.)   

6. บทสรุป 
                 จากการศึกษาวจิยัพบวา่ ดา้นความเหมือน
ทั้งโกอาน นิกายเซ็นและภาพปริศนาธรรมเป็นวธีิการ
สอนพทุธธรรมในสมยัพทุธกาล  ต่อมาภายหลงัพทุธ
ปรินิพพานจึงพฒันามาเป็นภาพเขียนในลกัษณะคาํท่ี
ขดัแยง้ ตรงกนัขา้ม หรือเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย  
เพ่ือพฒันาจิต เจริญปัญญา   ไดแ้ก่การขบคิดโกอานกบั
ปัญหาปริศนาธรรม  และการปฏิบติัซาเซ็นกบัการ
ปฏิบติัวปัิสสนากรรมฐาน   หลกัพทุธธรรมและวธีิ
บรรลุเป้าหมายสูงสุดท่ีเซ็นเรียกวา่ การตรัสรู้ (ซาโตริ) 
ส่วนเถรวาทเรียกวา่ นิพพาน พบวา่เหมือนกนัคือ ใช้
ไตรสิกขา หรือ มรรค 8 เป็นเคร่ืองมือเพ่ือดบัอวชิชา 
ตณัหาและอุปาทานออกจากจิต ใหอ้ยูใ่นสภาวะของจิต
เดิมแทห้รือ พทุธภาวะท่ีผอ่งใสสะอาดบริสุทธ์ิ  
                   ดา้นความแตกต่าง พบว่าโกอานนิกายเซ็น 
เป็นพุทธศาสนามหายานเกิดข้ึนในประเทศจีน ต่อมาปี 
พ.ศ.2493 ไดเส็ต เททาโร ซูซูกิ ชาวญ่ีปุ่นนาํโกอานมา
พิมพ์เผยแผ่ด้วยภาษาองักฤษโด่งดงัไปทัว่โลก ส่วน
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ไทยพบภาพเขียนปริศนาธรรมโบราณในสมยัสุโขทยั
ตามผนงัโบสถ ์เป็นภาพพระเวสสันดรชาดก และไตร
ภูมิ พระวิปัสสนาจารย์ผูเ้ห็นคุณค่าของศาสนาและ
ศิลปะได้นําค ําผญา ปริศนาธรรมท่ีเป็นนามธรรม 
มรดกทางปัญญาของคนอีสานท่ีเคยรุ่งเรืองมาก่อนใน
ยุคทวาราวดีมาเผยแผ่เป็นภาพเขียนปริศนาธรรมใน
ศาลาโพธิสาร 72 วดัโพธ์ิ บ้านโนนทัน เม่ือปี พ.ศ. 
2537 คือ พระครูโพธิสารคุณ หรือ หลวงปู่ โพธ์ิ   
                    การตีความหมาย โกอานนิกายเซ็นเป็น
การตีความหมายจากภาพเขียนมาเป็นภาษา ส่วนภาพ
ปริศนาธรรม ศาลาโพธิสาร 72 วดัโพธ์ิบา้นโนนทนั 
เป็นการตีความหมายจากภาษามาเป็นภาพเขียน เพ่ือส่ือ
ธรรมะ    วิธีการเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุด เซ็นบอก
วา่ การตรัสรู้ฉบัพลนั (ซาโตริ) ไม่จาํกดัรูปแบบ ทุกคน
สามารถตรัสรู้ได ้เพราะมีพุทธภาวะ หรือจิตเดิมแทใ้น
ตัวทุกคน  เพียงแต่ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีมีอยู่ไปตามปกติ
ธรรมดา โดยกาํจดัอวชิชา สังขารและอุปาทานออกจาก
จิตเดิมแท้ ด้วยธรรมขนัธ์ 5 และการพฒันาจิต ส่วน
พุทธเถรวาทเช่ือวา่ บุคคลมีความสามารถในการบรรลุ
นิพพานนอ้ย และทาํไดย้าก                  
                   ประโยชน์ของโกอาน เป็นวิธีการเพ่ือเปิด
จิตบุคคลมุ่งสู่การตรัสรู้ฉับพลนั (ซาโตริ)   ส่วน
ประโยชน์ของภาพปริศนาธรรมในศาลาโพธิสาร 72 
วดัโพธ์ิ เป็นการเปิดประตูทางปัญญาให้เกิดสติปัญญา 
เพ่ือนําไปสู่การขบคิดใคร่ครวญและประยุกต์องค์
ความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจําวนัให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ มีทั้ งความฉลาดทางอารมณ์ สติปัญญา 
ศีลธรรมและจิตวิญญาณ และเพ่ือการบรรลุมรรคผล
นิพพานอนัเป็นเป้าหมายสูงสุดต่อไป 

กติติกรรมประกาศ 
                สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดีจากความ
เมตตากรุณา เอ้ืออาทรของผูมี้พระคุณหลายฝ่ายดว้ยกนั 
ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงในพระคุณเป็นอยา่งยิง่ จึงขอกล่าว
นามเพ่ือเป็นการขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ ณ ท่ีน้ี คือ 
พระครูภาวนาโพธิคุณ,ดร. ผูช่้วยอธิการบดี ฝ่าย

วชิาการ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขตขอนแก่น อาจารยท่ี์ปรึกษา พระมหาประมวล  
ฐานทตฺโต,ดร. พระมหาบาง  เขมานนฺโท,ดร. พระมหา
สาํราญ กมฺมสุทฺโธ, ดร. และนายธรรมรงค ์  แกว้
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ภาคผนวก 
                    โกอานนิกายเซ็นและภาพปริศนาธรรม
ในวดัโพธ์ิ ท่ีผูว้ิจยัศึกษามีทั้งความหมายท่ีเหมือนกนั
และแตกต่างกนั  จึงเลือกมานาํเสนอใหศึ้กษาประกอบ
ในบทความน้ี จาํนวน 2 ชุดคือ
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ชุดที ่1 

โกอาน นิกายเซ็น ภาพปริศนาธรรม ศาลาโพธิสาร 72 
 

 
 

เต่าหินตาบอด 
 บทสนทนาระหวา่งมนุษยแ์ละเต่าตาบอด 
มนุษย ์ : เต่าน้ีช่างโง่เสียจริง มีคมัภีร์อยูบ่นหลงัแลว้เหตุ
ไฉน จึงไม่รู้ธรรมะ 
เต่า: บนหลงัฉนัน้ี ยงัไม่ใช่ธรรมะท่ีแทจ้ริง ความหนวก
บอด คือ ความไม่ยนิดี ยนิร้ายในอารมณ์ท่ีมากระทบ; 
ความเยน็และสงบท่ีเน้ือตวัของฉนัต่างหาก เป็นธรรมะ
ท่ีแทจ้ริง 
ท่ีมา : พทุธทาส  อินฺทปญฺโญ, ภาพจากจิตสู่จิตในโรง
มหรสพทางวญิญาณสวนโมกขพลาราม,2544. 

 

 
 

เต่าแบกคัมภีร์ 
 หมายถึง เต่าแบกคมัภีร์เท่ียวไปทั้งปี แต่
ไม่ไดป้ระโยชน์อะไรจากคมัภีร์นั้น เหมือนมีของดีอยู่
ในตวั แต่มองไม่เห็นคุณค่า หาประโยชน์ไม่ไดจ้ากส่ิง
ท่ีตนมีนั้น เปรียบเหมือน คนท่ีคงแก่เรียน เก่งตาํรา 
ศึกษาปริยติั มามาก แต่นาํมาปฏิบติัไม่ได ้ หรือมีวชิชา
แต่ขาดจรณะ 

 
 ภาพชุดท่ี 1 น้ี ทั้งเซ็นและพทุธเถรวาท ใชภ้าษา ช่ือภาพท่ีเหมือนกนั แต่หลกัพทุธธรรม ความหมายของภาพท่ี
ส่ือนั้นแตกต่างกนั คือ เต่าหินตาบอดของเซ็น หมายถึง การไม่ยดึติดในพระคมัภีร์ ไม่พ่ึงพาอาศยัคาํพดูและตวัหนงัสือ 
หากแต่ช้ีตรงไปยงัจิตของมนุษย ์ใหเ้ห็นธรรมชาติเดิมแทท่ี้อยูภ่ายในของตนเอง ส่วนพทุธเถรวาท นั้นกลบัหมายถึง การ
มีของดีอยูใ่นตวัแต่หาประโยชน์ คุณค่าไม่ได ้
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ชุดที ่2 

โกอาน นิกายเซ็น ภาพปริศนาธรรม ศาลาโพธิสาร 72 
 

 
จูงววัรับการฝึก  In  Harness 

 เม่ือชายหนุ่ม (จิตท่ีมีปัญญา) ค่อยๆอดทนใช้
ตบะความเพียรเผากิเลสตณัหาดว้ยวปัิสสนากรรมฐาน
อยา่งค่อยเป็นค่อยไป (ผูมี้ปัญญา พึงรักษาจิต)  เจา้ววัสี
ดาํ (จิตท่ีมีกิเลส) ท่ีเคยขดัขืน กค็่อยๆคุน้เคย เร่ิมพอใจ
ใหจู้งจมูกอยา่งง่ายดาย  เร่ิมเกิดศรัทธา  ส่วนศีรษะววั
เปล่ียนจากสีดาํกลายเป็นสีขาว ยอ่มแสดงวา่ เจา้ววัน้ี
เร่ิมมีสติปัญญารู้เท่าทนัถึงประโยชน์ของการฝึกจิต  
และชายหนุ่มยงัตอ้งถือไมเ้รียวอยู ่ นัน่หมายถึง ยงัตอ้ง
ใชว้ริิยะคอยกาํกบัจิตอยูใ่หม้ัน่คงแน่วแน่ ความหมาย
ของภาพน้ีทั้งหมดกคื็อการใชอิ้นทรีย ์๕ในการฝึกจิต  
ท่ีมา Daisetz Teitaro Suzuki, Manual of Zen 
Buddhism.1950. 

 

 
 

ตาดจูีงตาด ี ตาดีจูงตาบอด 
ตาบอดจูงตาบอด  ตาบอดจูงตาด ี

 หมายถึง การเป็นผูน้าํหรือหวัหนา้ในการ
ปกครอง ถา้ผูน้าํตาดี คือมีศีลธรรม มีสัมมาทิฐิ ปกครอง
ลกูบา้นตาดีดว้ยกนั กป็กครองง่าย พฒันาไดเ้ร็ว เรียกวา่
มีศีล มีทิฐิเสมอกนั ถา้ผูน้าํตาดี แต่มีลกูบา้นตาบอด ก็
ทาํใหป้กครองลาํบาก พฒันากา้วหนา้ชา้ แต่ถา้ไดผู้น้าํ
ตาบอด ปกครองลกูบา้นตาดี ยิง่หลงทางไปกนัใหญ่ 
สะเปะสะปะ หากไดผู้น้าํตาบอด ปกครองลกูบา้นท่ีตา
บอดเสมอกนั กจ็ะจูงมือกนัพากนัไปอยา่งไร้ทิศทาง  
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