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คํานําของผูเขียน

剑 客 เจี้ยนเคอ ในสําเนียงจีนกลาง หรือ เกี้ยมแขะ ใน
สําเนียงแตจิ๋ว  หมายถึง มือกระบ่ีผูเยี่ยมวรยุทธ นักบู
ฝมือระดับสามัญยอมมิอาจใชฉายาวา “เกีย้มแขะ” ได  จงึ
เปนความใฝฝนของนกับูทีจ่ะบรรลุความเปน “เกีย้มแขะ”      

แลว “เก้ียมแขะ” มาเก่ียวอะไรกับธรรมะเซน?
เปาหมายความใฝฝน หรอือดุมคติของผูศกึษาเซน  

คือการต่ืนรู การบรรลุธรรม หลุดพนจากพันธนาการ
ทั้งปวงท่ีรัดรึงปุถุชนไวใหจมอยูกับกองทุกข

ปราชญเซนบางทานจึงใชคําวา “เกี้ยมแขะ–มือ
กระบ่ี”  เปรียบเปนภาวะการบรรลุธรรม

จื้อเลอ พระอาจารยเซนในยุคราชวงศถาง ใช
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คําวา “เกี้ยมแขะ” มาเปรียบเทียบถึงการบรรลุธรรม 
การต่ืนรู ทานเขียนวา

8 สามสิบป  แสวงหา  มือกระบ่ี
ก่ีหนกี่ที  ใบไมรวง  แตกก่ิงออน
นับแตเห็น  ดอกทอ  อรชร
จนถึงตอน  นี้ไร  ใดกังขา 8  

ฝกฝน ใฝฝน ดวยปรารถนาจะเปนเกี้ยมแขะ–มือ
กระบ่ี  หรือการบรรลุธรรม  มาถึงสามสิบป  เสียเวลา
นมนานก็ยังไมบรรลุ  แตเมื่อไดพิจารณาจนเขาใจถึง
สัจจะแหงโลกธรรมชาติ ความเปล่ียนแปลงของฤดูกาล 
ของธรรมชาติ ใบไมรวง ใบไมผลิ ดอกไมแยมบานแลว
รวงหลน ทุกส่ิงทุกอยางลวนเปนอนิจจัง อนัตตา มันเปน
เชนนั้นเอง? 

ผูเขียนชอบบทกวีเซนบทนี้มาก นี่เปนเหตุผลขอที่
หนึ่งที่ทําใหผูเขียนเลือกใชชื่อหนังสือเลมน้ีวา เกี้ยมแขะ

หนังสือเลมน้ีพยายามอธิบายธรรมะเซน ผานทาง
บทกวีของนักกวีชาวจีนที่เลื่อมใสนิกายเซน   ผูเขียน
เห็นวามันมีคาท้ังดานเผยแผธรรมะและดานเผยแพร
วรรณคดีจีน    
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“กวี” ก็เปนอุดมคติ  เปนความใฝฝน  ที่บรรลุถึง
ไดยาก เชนเดียวกับ “เก้ียมแขะ-มือกระบ่ี”

บทกวีเซนที่ผูเขียนรวบรวมมาแปลชุดนี้ เปนบท
กวีที่เยี่ยมยอดท้ังดานภาษาสํานวนและความหมายทาง
ธรรม นี่เปนเหตุผลขอที่สองที่ทําใหผูเขียนเลือกใชชื่อ
หนังสือเลมน้ีวา–เกี้ยมแขะ

หนังสือเลมน้ีพัฒนาปรับปรุงข้ึนจากหนังสือเรื่อง 
ความสงบสุขแหงฌาน (ฌานทรรศน) ของผูเขียนเอง 
(พิมพเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐) โดยไดขัดเกลาสํานวนและเพิ่ม
เติมเนื้อหาขึ้นอีกประมาณหน่ึงในสามของเลม  หนังสือ
เลมนี้จึงสดใหมและสมบูรณกวาการจัดพิมพเลมแรก
มากทีเดียว    

ผูเขียนหวังวาหนังสือเลมน้ีจะมีคุณประโยชนตอ
ผูอานที่ใฝ “รูลึก” “รูจริง”   

หนงัสอืเลมนีเ้ปนเพยีงปลายนิว้ทีช่ีสู้เปาหมาย การ
เขาถึงเปาหมายน้ัน  จําเปนที่ทุกทานจะตองแบกภาระ
แหงสงัขารของทาน บากบ่ันไปถึงดวยตนเองเทานัน้ ไมมี
ใครทําแทนทานได 

    คารวะธรรม
    โชติชวง  นาดอน
    มกราคม ๒๕๕๓      
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เนาวรัตนเซียนกวี
   
ซือเซียนจิ๋วเปาสือ  สื้อวายเถาหยวนกง
หลิวปเหวินหลินชื่อ        จวิ้นจื่อจานอิงฉง

诗 仙 “九 宝 石”,
世 外  桃 源 公 。
流 笔  文 林  赐 ,
君 子  赞 英  雄 。      

8 “เนาวรัตน” เทียบได  “เซียนกวี”
คําหยาดวรรณวนาลี        แซซอง                   
สวนดอกทอเมธี               เหนือโลกย
นรชนสรรเสริญกอง           เหตุกลาโดยธรรม 8

   รอยเรียงในวันลออายุ พ.ศ. ๒๕๕๑
   โชติชวง  นาดอน



โชติชวง นาดอน  : ๑๓

赋得诗仙 “娜 娃 啦”

诗仙九宝石
世外桃源公
流笔文林赐
君子簪英雄

        触 川 纳 顿

             十八日三月二〇 〇八年
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เซน : จากอินเดียถึงจีน
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พระศากยมุนีพุทธเจา เปนคนเผาอารยันแหงอินเดีย
แตคนจีนก็กราบไหว ไมตะขิดตะขวงใจ
คนไทยก็กราบไหว ไมตะขิดตะขวงใจ ทั้งๆ ที่เวลา

พบเห็นแขกอินเดียจริงๆ ก็มักจะนึกหม่ินแคลนเขา
แตสําหรับพระพุทธรูปอันเปนบุคลาธิษฐาน เปน

สัญลักษณแทนสัจธรรมท่ีพระพุทธเจาประกาศไว เปน
สิ่งสากลท่ีคนทุกชาติพันธุเคารพบูชาไดอยางไมตะขิด
ตะขวงใจ

เมื่อป ๒๕๓๓ ขณะผู เขียนเขาชมวัดหานซาน 
วัดนิกาย “ฌาน” (เซน) โบราณอันมีชื่อเสียงแหงเมือง
ซูโจว ไดเขานมัสการกราบไหวพระพุทธรูปปางตางๆ 
เกิดอุทานธรรมข้ึนดังนี้

8 ธรรมะ อยูที่ไหน
อยูที่ องคพระ หรืออะไร
พระแขก จีนไหว ทําไมกัน
ไหวคริสต ไหวขง องคอาหลา
ไหวมารกซ ไหวเทวดา พาฟุงฝน
อุดมการณ ยิ่งเพริศ ยิ่งเมามัน
ทิ้งดาบเสีย อาจพลัน พบพุทธะ 8
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วัดหานซานเปนวัดเกาแก หนาวัดมีสะพานหิน
ทอดขามคลอง ภายในวัดมีระฆังยักษลูกหนึ่ง สูงสัก
สองเมตรคร่ึงเห็นจะได

นกัทองเทีย่วโดยเฉพาะนักทองเทีย่วชาวญ่ีปุนทีไ่ป
ถึงวัดหานซาน จะตองไปตีระฆังลูกน้ีใหได นัยวาจะได
บุญมาก ซึ่งทางวัดก็เก็บคาขึ้นชมและคาตีระฆังมาบํารุง
วัดไดมากเสียดวย

การท่ีระฆังวัดหานซานมีชื่อเสียงมากมายน้ัน 
เห็นจะตองชมเชยกวียุคราชวงศถางทานหนึ่งช่ือวา 
“จางจฺวี้” ทานเขียนบทกวีที่ไพเราะมาก บรรยายถึง
ผูรอนแรมท่ีจอดเรือพกัคางแรมอยูแถวๆ สะพานเฟงเฉยีว
ภายในเมืองซูโจว
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จอดลําคางแรมที่เฟงเฉียว
8 เดือนรวง หมอกหนาวเกล่ือนฟา สกุณาละเมอ
อาดูรชน ชมตนเฟงริมน้ําและแสงประมงริบหร่ี
ระฆังเที่ยงคืน จากวัดหานซาน นอกเมือง
สื่อเสียงมา ถึงเรือจางนี้ 8
          

枫 桥 夜 泊
月 落 鸟 啼 霜 满 天
江 枫 渔 火 对 愁 眠 .
姑 苏 城 外 寒 山 寺
夜 半 钟 声 到 客 船 .

   张 继 
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วดัหานซานเปนวดันิกายฌานหรือเซน ในวัดรมร่ืน 

สงบวิเวก มีบรรยากาศท่ีนอมนําถึงธรรม
วัดหานซานสงบวิเวกดีจริงๆ แมจะมีนักทองเที่ยว

เขาชมไมนอย แตวัดหานซานแหงซูโจวยังเปยมดวย
บรรยากาศแหงธรรมะเปนที่ชื่นอกชื่นใจอิ่มเอมใจย่ิงนัก

เมื่อทานเจาอาวาสทราบวาเราเปนคณะชาวพุทธ
จากประเทศไทยทานกไ็ดตอนรบัเปนพเิศษ เปดวิหารเกา
ใหชมวัตถุโบราณหลากหลาย และส่ิงหนึ่งแมจะมิใช
โบราณวตัถแุตก็มีคามากคือพระพทุธรูปจากประเทศไทย

8 เยือนวัด หานซาน ในคราหน่ึง
ซาบซึ้ง ธรรมชาติ สะอาดร่ืน
รมเย็น ธรรมะ กลมกลืน
มิตรภาพ ยั่งยืน จีน–ไทย 8

ปรัชญาพุทธจากอินเดียแพรหลายถึงแดนจีนมา
นานมากแลว และแมวาชาวจีนจะมีระบบปรัชญาของตน
อยูแลว แตปรัชญาพทุธสายมหายานกฝ็งลกึเขาถงึจติใจ
ของชาวจีนมาทุกยุคสมัย

หนทางใดถูกตอง ผูคนยอมมุงสูหนทางนั้น
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พุทธศาสนาแพรจากเอเชียกลางเขาถึงดินแดนจีน
ตัง้แตยคุราชวงศฮัน่ คือในราว ๗๐-๕๐ ป กอนคริสตกาล 
ใชเวลาหลายรอยปจงึมีชาวจีนบรรพชาอุปสมบทเปนพระ
ภิกษุใน ค.ศ. ๓๕๕

แรกๆ ในฐานท่ีเปนระบบความคิดของคนตางแดน
เปนของ “นอก”  การเผยแผศาสนาพุทธตองประสบกับ
ปญหานานัปการ

แตเมือ่ถงึชวงประมาณ ค.ศ. ๕๐๐ พทุธศาสนากไ็ด
หยัง่ลกึอยางม่ันคงข้ึนไดในหวัใจชาวจนี เกดิวัดวาอาราม
มากข้ึน เกดิศิลปกรรมเก่ียวเนือ่งกบัศาสนาพทุธมากข้ึน
อยางนามหัศจรรย

สาเหตุแหงความสําเร็จในการนําพุทธปรัชญาหยั่ง
ลึกในดินแดนจีนนั้น สมควรจะยกใหแกความพยายาม
แปลคัมภีรตางๆ ออกเปนภาษาจีน ชาวจีนมีวัฒนธรรม
หนังสือสูงอยูแลวการเผยแผพุทธปรัชญา หากจํากัดอยู
แตเพยีงผูรูภาษามคธ สนัสกฤต หรอืแขกอ่ืนๆ แลว พทุธ
ปรัชญาคงไมมีวันฝงลึกในแดนจีนได

คัมภีร “ปารมิตาสูตร” “สัทธรรมะปุณฑิกะสูตร” ก็
เชื่อกันวาแปลมาต้ังแตยุคราชวงศฮั่นแลว

ปราชญอินเดียคนสําคัญที่ มีส วนในการแปล
เผยแพรคัมภีรมากมายคือ ทานกุมารชีวะ ทานผูนี้
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ถูกนําตัวไปจีนในฐานะเชลย เมื่อ ค.ศ. ๓๘๔ แตแลวก็ได
รับแตงตั้งเปนประธานคณะธรรมทูต ไดรับการอุปถัมภ
อุดหนุนจากองคจักรพรรดิ ทานกุมารชีวะไดแปลคัมภีร
ตางๆ เปนภาษาจีนถึงสามรอยผูก ทําใหพุทธปรัชญา
สายมาธยามิกะเจริญแพรหลาย คัมภีรสําคัญที่ทาน
แปลคือ “คัมภีรสัตยสิทธิศาสตร” นับเปนการใหกําเนิด
นิกายสัตยสิทธิขึ้นในจีน ผลงานของทานไดรับความ
นับถืออยางสูง โดยเฉพาะอยางย่ิงภาษาหนังสือที่ทาน
แปลออกมาน้ันไพเราะซาบซึ้งย่ิง จนถือเปนแบบฉบับ
ของภาษาชั้นสูงในยุคนั้น

และศิษยชาวจีนของทานกุมารชีวะน่ีเอง ที่รจนา
คัมภีรอธบิายใหปรัชญาเตาสอดคลองเขากับพทุธไดสนทิ

พุทธสอนเรื่องความแตกตางระหวาง
ภาวะ กับ อภาวะ
นิจจัง กับ อนิจจัง
นิพพาน กับ สังสารวัฏ
เตา สอนเรื่องความแตกตางระหวาง
有 (เอี่ยว) – มี กับ 无 (อู) – ไร หรือสุญญะ
动 (ตง) – เคล่ือน กับ 静 (จิ้ง) – นิ่ง
有 为 (เอี่ยวเหวย) – กรรม, สังขตะ กับ 无 为 

(อูเหวย) – นิรกรรม, อสังขตะ
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ศิษยของทานกุมารชีวะอธิบายความคิดพื้นฐาน
ของสองศาสนานี้ใหสอดพองกันในขั้นพื้นฐานได นับแต
นั้นพุทธศาสนาก็ไมอยูในฐานะแขกแปลกหนาของชาว
จีนอีกตอไป

คนจีนเริ่มอุปสมบทไดในยุคสามกก

พระเจาฮัน่หมิงตี ้จกัรพรรดิองคที ่๑๗ แหงราชวงศ
ฮั่น (ค.ศ. ๕๘–๗๖) ทรงรับรูขาวคราวจากแดนตะวันตก
วามีศาสนาท่ียิ่งใหญ สามารถชวยมนุษยใหพบความสุข
ที่แทจริงได จึงทรงสนพระทัยและจัดสงพระอนุชา
นําคณะทูตเดินทางไปอินเดียเพื่อเชิญพระไตรปฎก

คณะทูตไปถึงแถบแควนกัษมีระและคันธาระ 
อัญเชิญพระไตรปฎก พระบรมสารีริกธาตุ และภิกษุสอง
รูปคือ พระกาศยปมาตังคะ และพระธรรมรักษไปยัง
เมืองลั่วหยาง (ลกเอี๋ยง) ราชธานีของราชวงศฮั่น

พระเจาฮ่ันหมิงตี้โปรดใหสรางอาราม ตั้งชื่อวา 
“ไปหมาซื่อ–วัดมาขาว” นัยวาเปนการยกยองมาขาวที่
บรรทุกพระไตรปฎก นบัเปนปฐมสังฆารามแหงแรกในจีน

และพระกาศยปมาตังคะก็เริ่มแปลถ ายทอด
พระพทุธวจนะออกเปนภาษาจนีเลมแรก ชือ่พระสูตร ๔๒ 
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บท สวนพระธรรมรักษแปล “ทศภูมิสังโยชนภินทนสูตร”
คัมภีรที่แปลเปนภาษาจีนมีบทบาทสูงมาก
บุคคลท่ีแปลคัมภีรออกเปนภาษาจนีในยคุตนๆ นัน้ 

นอกจากทานกุมารชีวะแลว บุคคลอีกทานหนึ่งที่สมควร
กลาวถึงคือทานอันสิเกา ทานผูนี้เปนโอรสของกษัตริย
แควนปาเซีย ทานทรงสละราชสมบัติใหพระเจาอา ออก
ผนวชแลวจาริกไปตามสถานที่ตางๆ จนเขาไปในเขต
ประเทศจนี ทานไดแปลคัมภีรเปนภาษาจนีไวเปนจาํนวน
มาก มีทั้งคัมภีรฝายสาวกยานและฝายมหายาน

แตถึงแมจะมีคัมภีร เป นภาษาจีนมากแลว มี
ฆราวาสชาวจีนเลื่อมใสศรัทธามากแลวก็ตาม แตก็ยัง
ขาดส่ิงสําคัญไปส่ิงหนึ่งไมครบองคพุทธบริษัท ทั้งนี้
เพราะราชสํานักจีนยังหามชาวจีนออกบวชเปนนักบวช
ในศาสนาพุทธ

ทั้งนี้ก็คงเปนเพราะอิทธิพลของฝายลัทธิขงจ๊ือ ที่
มองวาการออกบวชน้ันเปนการท้ิงโลกท้ิงหนาท่ีอันพึงมี
ของมนุษย เปนการท้ิงครอบครัว ไมยอมมีบุตรหลาน 
อันตรงขามกับคานิยมของฝายลัทธิขงจื๊อ

การตอตานศาสนาพุทธของฝายลัทธิขงจื๊อนั้นมี
มาตลอดจนถึงยุคราชวงศถาง แรงบางเบาบาง แลวแต
จังหวะและสถานการณแวดลอม



โชติชวง นาดอน  : ๒๕

การตอตานจากฝายลทัธเิตาก็มีดํารงอยูเชนกนั แต
ออกจะเบาบางกวา

มีเรื่องท่ีควรจะเลาเปนเกร็ดไวสักเล็กนอย
คือเนื่องจากคนไทยเราอานนิยาย สามกก ฉบับ

ของหลัวกวนจงกันมาก โดยไมคอยรูประวัติศาสตรจริง 
ภาพลักษณของโจโฉ โจผี ที่นิยายสรางขึ้น เปนภาพของ
ทรราชผูเลวราย หาขอดีไมได

แตทวาโจโฉและโจผีนั้น ในประวัติศาสตรจริงก็มี
ดานท่ีดีอยูไมนอย

โจโฉนั้นนับเปนกวีอยางเอกอุคนหนึ่งทีเดียว ใน
ดานเศรษฐกิจก็ไดฟนฟูความเปนอยูของชาวนาใหดีขึ้น
มาก ในดานเสรภีาพทางการนับถือศาสนาน้ัน โจโฉเปดให
เผยแผศาสนาไดโดยเสรี เปนโอกาสใหศาสนาพุทธซึง่ถกู
อาํนาจการเมืองจาํกัดกิจกรรมไดมีโอกาสเผยแผไดอยาง
เสรี

โจผีเลาก็เปนกวีที่ควรยกยองคนหนึ่ง แมฝมือจะ
ดอยกวาโจสิตผูนองก็ตาม แตก็มีเร่ืองเดนที่เปนผูเขียน
บทความเชิงวิจารณวรรณกรรมเปนรายแรกของจีน

และท่ีมีความสําคัญ มีคุณูปการใหญหลวงตอพุทธ
ศาสนาก็คือ พระเจาโจผผีูนีไ้ดอาราธนาพระภิกษอุนิเดยี
ชื่อพระธรรมกาละ ไปเปนพระอุปชฌายแกชนชาวจีน
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ที่ตองการอุปสมบท นับเปนครั้งแรกท่ีชาวจีนสามารถ
อุปสมบทไดภายในเขตประเทศตน (ในรัชกาลกอนๆ 
ชาวจีนยังไมสามารถอุปสมบทภายในประเทศจีนได)

และพระธรรมกาละไดแปลวินัยปาฏิโมกข เปนการ
เปดศักราชแหงนิกายวินัยข้ึนในจีน

นอกจากนัน้แลว ยงัมีพระภิกษชุือ่คงัเจงหวย (เขาใจวา
เปนชาวเอเชยีกลาง) จารกิไปเผยแผธรรมในดินแดนงอกก
ของซนุกวน สามารถชักจงูใหซนุกวนอุปถัมภสนบัสนุนได 
นับแตนั้นศาสนาพุทธจึงแพรหลายไปท่ัวจีนภาคใต

ดังที่เลามาน้ี ชาวไทยก็สมควรจะมองเห็นแงดีของ
โจโฉและโจผีขึ้นมาบาง แมจะไมมากก็ยังดี

ความสงบสุขแหงฌาน

รัชสมยัพระเจาเหลยีงอูต้ี (ค.ศ. ๕๐๒–๕๔๙) ชาว
จนียกยองวาเปนยคุพระเจาอโศกของจีน ในสมัยนัน้พทุธ
ศาสนาไดรับการบํารุงอุดหนนุอุมชูจากจกัรพรรดิ จนเผย
แพรอยางกวางขวางลึกซึ้ง

พระอาจารยโพธิธรรม (ต๊ักมอ) ก็เดินทางเขาสู
ประเทศจีน ในสมัยพระเจาเหลียงอูตี้นี้เอง

แตทวา ตามตํานานเลากันวา พระเจาเหลียงอูตี้
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ไมทรงพอพระทัยกับพระอาจารยโพธิธรรมนัก  อาจจะ
เปนเพราะแนวทางการปฏิบัติไมถูกจริตพระองค

อยางไรก็ตาม พระอาจารยโพธิธรรมก็สามารถ
ปฏิบัติธรรมและเผยแผแนวคําสอนและหนทางหลุดพน
แบบของทานไดตลอดอายุขัย ซึ่งแนวคําสอนและวัตร
ปฏิบัติของทานนี่เอง ที่ตอมาเกิดเปนนิกายท่ีสําคัญ
มากในแผนดินจีนและญ่ีปุน คือนิกายฌานหรือธฺยาน 
(สันสกฤต) หรือฉาน (จีนกลาง) หรือเซน (ญี่ปุน)

นกิาย “ฌาน” มีอทิธพิลอยางลึกซึง้ตอปญญาชนจนี
เพราะสามารถประสาน (ความจรงิคอืพฒันา) แนวคดิของ
เตา นาํเอาศัพทปรัชญาของเตามาใช มาอรรถาธิบายใหม
ใหลึกซึง้และเปนระบบข้ึน โดยสวนตวัผูเขยีนมองวาฌาน
หรือเซนไดอธิบายพุทธปรัชญาโดยใชคําศัพทเตา ทําให
ชาวจนีรบัไดงาย ซึง่ก็ประสบความสําเรจ็อยางสูง กระท่ัง
ปญญาชนก็ยังแยกเตากับเซนใหแจมชัดไดยาก (ความ
จริง “เตา” ไมใชเซนหรือพุทธ แตนักคิดยุคหลังๆ มักจะ
อธบิายปรัชญาเตาของเลาจือ๊และจวงจ๊ือตามนัยของเซน)

มีบทกวีจีนมากมาย ที่อาจถูกมอง ถูกตีความ
เปนบทกวีชมธรรมชาติอยางตื้นๆ แตหากเราพิจารณา
ใครครวญดวยฌานทรรศนแลว ก็จะมองเห็นความลุมลึก
อีกระดับของบทกวีเหลานั้น
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ขอยกตัวอยางบทกวีที่แพรหลายรูจักกันมากบท
หนึ่ง ชื่อบท “แมนํ้าหิมะ” ประพันธโดยหล่ิวจงหยวน

แมนํ้าหิมะ
8 สกุณา ลาลับผัน พันภูเขา
ไรรอยเทา หม่ืนถนน ผูคนหาย
พอเฒาหม เปลือกไม บนเรือพาย
หนาวหิมะ เดียวดาย นั่งตกปลา 8
 
  หล่ิวจงหยวน (ค.ศ. ๗๗๓-๙๑๙)
   
江 雪
         
千 山 鸟 飞 绝 ，
万 径 人 踪 灭。
孤 舟 蓑 笠 翁 ，
独 钓 寒 江 雪 。
                         
  柳 宗 元
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หลิ่วจงหยวนเปนกวีเอกคนหนึ่งในยุคราชวงศถาง 
เปนชาวมณฑลซานซี ทานรวมกับหานอฺวี้ กวีเอกอีกผู
หนึ่ง บุกเบิกการฟนฟูอักษรศาสตรโบราณในยุคนั้น

นักประวัติวรรณคดีเรียกบทกวีแนวของทานและ
หานอฺวี้วา “แนวหานหล่ิว” และจัดเปนหนึ่งใน “แปดกลุม
ที่ยิ่งใหญในยุคราชวงศถางและราชวงศซง”

บทกวีบทน้ีถูกมองวาเปนบทกวีชมทิวทัศน ใช
ถอยคําเรียบงาย ใหภาพทิวทัศนและอารมณความรูสึก
ไดชัดเจนสะเทือนใจมาก

แมความเขาใจเพียงระดับนั้น ก็ทําใหบทกวีบทน้ี
มีชื่อเสียง ไดรับการยกยองมากอยูแลว

แตถาเรามองใหลึกเขาไปอีก ก็จะยิ่งชมชอบและ
สดุดีบทกวีชิ้นนี้ยิ่งขึ้น

สองวรรคแรกท่ีวา
“สกุณา ลาลับผัน พันภูเขา
ไรรอยเทา หม่ืนถนน ผูคนหาย”

ถาพจิารณา จากสายตาคนธรรมดาๆ อาจจะมองวา 
เปนการบรรยายภาพทิวทัศนที่ “เกินไป” หรือ “โอเวอร” 
แตมันก็สะดุดใจ สรางอารมณไดรุนแรง...นี่มองอยาง
วรรณศิลประดับพื้นๆ
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ตอไปเชิญเราลองพิจารณาวา ความนัยท่ีซอนอยู
หลังถอยคําเหลานั้นบอกถึงสภาวะอะไร

ในชวีติจรงิมีหรือทีน่กจะหายไปจากท่ัวทองฟาไกล
ลิบๆ นบัพนัภเูขา และผูคนจะเงียบหายไปไมมีเหลอืรอง
รอยใหสัมผัสบางเลย

ภาวะ “สกุณาลาลับผันพนัภเูขา ไรรอยเทาหม่ืนถนน
ผูคนหาย” นั้นก็คือความวางหรือ “สุญญตา” สุญญตา
ซึ่งจะเขาถึงรูถึงไดดวยตัวของตัวเองเทานั้น ไมมีใครอ่ืน
อธิบายใหแจมแจงแกจิตตนได

ดังภาพของ “พอเฒาหมเปลือกไมบนเรอืพาย หนาว
หมิะเดยีวดายนัง่ตกปลา” ซึง่แสดงนยัของการละท้ิงโลกีย
ธรรมท้ังหลายท้ังปวง เขาถึงโมกษธรรมแหง “ฌาน” แลว

หนงัสือเลมน้ีเปนความพยายามในการอธิบายแกน
ของเซนดวยบทกวี เปน “อบุาย” หนึง่ ทีอ่าจจะเหมาะกับ
จรติของคนบางกลุม ไมใชการดันทรัุงทาํเรือ่งยากอยูแลว
ใหยากข้ึนอีก แตเปนงานทดลองอธิบายเรื่องที่ยากย่ิง
ดวยวิธีงายๆ (สําหรับคนท่ีถูกจริตกับกวี)

คําอธิบายเร่ือง “สญุญตา” ทีดี่มาก และตรงกับแกน
ของเซน ทานหาอานไดจากหนังสือของทานพุทธทาส
เกือบทุกเลม  หนังสือเลมน้ีจะมีอะไรใหมอยูบางก็คงจะ
คือรสกวีนั่นเอง
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剑
客
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เกี้ยมแขะ : มือกระบี่กวีเซน
   

剑
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กระบี่  剑  

นักอานชาวไทยที่นิยมอานนิยายกําลังภายในมีเปน
จํานวนมาก  นิยายกําลังภายในหรือนิยายบูล้ิมสมัยใหม
มีประวัติไมยาวนาน  สวนนิยายโบราณท่ีเปนตนกําเนิด
นยิายบูล้ิมนัน้ “โกวเลง” ใหทศันะวา วรรณกรรมประเภท 
“เสีย่วซวัจีส้ือ้” (บันทึกเร่ืองสัน้ๆ) ยคุราชวงศถางนาจะเปน
ตนแบบของนิยายบูล้ิม (อูหลิน – 武  林)

ในนิยายกําลังภายในน้ัน อาวุธของฝายธรรมะสวน
ใหญจะคือ “กระบ่ี”  (เจี้ยน – 剑)   

อาจจะเปนเพราะในสมัยกอน บัณฑิตนักศึกษานั้น
มักจะเรยีนหนงัสอืและฝกเพลงกระบีพ่รอมกันไป  บัณฑติ
หลายคนก็เคยมีทวงทํานองชีวิตแบบนักบู (บูเฮี้ยบ)  
บัณฑิตที่มีชื่อเสียงวาเปนมือกระบ่ีฝมือดีคือ มหากวี 
“หล่ีปอ” (หรือหลี่ไป) 

อักษรคําวากระบ่ี ในภาษาจีนใหม (ตัวยอ) 剑  
สวนหลัง (ขวามือ)  เปนสัญลักษณของมีดดาบ 刀 สวน
หนา (ซายมือ) เปนตวับอกเสยีงอาน อกัษรคาํวากระบ่ีใน
ภาษาจนีเกา (ตวัเขยีนแบบเกา)  สวนหนาเปนสญัลักษณ
ของโลหะ 

เทคโนโลยีการตีกระบ่ีพัฒนากาวหนาสูงมากใน
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ยุคชุนชิว–จั้นกั๋ว  (ราชวงศตงโจว ๗๗๐ – ๒๕๖ ป กอน
คริสตกาล)  เมือ่ป พ.ศ. ๒๔๙๙  จนีคนพบกระบีเ่ลมท่ีมีชือ่
เสียงเลื่องลือในประวัติศาสตร นั่นคือกระบ่ีของกษัตริย
โกวเจี้ยน (ในเรื่องนางไซซี)  ตํานานวากระบ่ีเลมน้ีเปน
สุดยอดของกระบ่ี  ตอนที่ขุดพบนั้นกระบ่ีเลมน้ีถูกฝงอยู
ใตดินถงึ ๒,๔๐๐ ปแลว แตยงัมีประกายและยังคมอยูเลย

ในยุคชุนชิว ชนชั้นสูงและทหารนักรบนิยมหอย
กระบ่ีตดิตัวเปนทัง้อาวุธและเคร่ืองประดับบงชีเ้กยีรติยศ  
กระบ่ีที่หอยมิใชกระบ่ีเล็กๆ สั้นๆ เรียวๆ อยางนักเรียน
เตรียมทหารหอยหรือกระบ่ีแบบทหารฝร่ังหอย แตเปน
กระบ่ียาวใหญ เปนอาวุธฆาคนไดจริงๆ  

ในยุคชนุชวิเรยีกนกับูผูฝกฝนวชิากระบ่ีวา เจีย้นสือ้   
剑  士  พวกเจีย้นส้ือนีมี้ทรงผมพเิศษ มวยผมช้ีขึน้ สวม
หมวกใหญหนกั มีสายรัดหมวกแข็งแรงใหญโต   อาภรณ
ทีส่วมใสก็สัน้ ทีแ่ตงกายแบบน้ีก็เพือ่ความคลองแคลวใน
ยามใชกระบ่ีสูรบ   

กษตัรยิแควนจาว ชือ่ “จาวหุยเหวนิหวาง” ชืน่ชอบ
เลีย้งดูมอืกระบ่ีเจีย้นสือ้มาก  จาวหุยเหวนิหวางอปุการะ
เลี้ยงดูมือกระบ่ีเจี้ยนสื้อไวถึง ๓,๐๐๐ คน   นาจะเปน
กษตัรยิทีเ่ลีย้งดูมือกระบ่ีไวมากท่ีสดุในประวัตศิาสตรจนี

มีมือกระบ่ีมากมายเชนนี้ก็ยอมตองมีการประลอง
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มือกระบ่ี หาผูที่มีฝมือยอดเยี่ยม  คร้ังหนึ่งเขาเปดการ
ประลองกระบ่ีเปนเวลา ๗ วัน มีมือกระบ่ีตายในสนาม
ประลอง ๖๐ กวาคน   

ในยุคชุนชิว นิยมใชคนที่มีฝมือบูเขาไปสังหาร
ศัตรูที่เปนบุคคลช้ันสําคัญในระยะใกล  จึงเรียกวา 
“ชื่อเคอ – 刺 客” (มือแทง)   มือสังหารท่ีโดงดังที่สุดใน
ประวัติศาสตรจีน และก็ไดรับการยกยองใหเปน บูเฮี้ยบ 
– วีรบุรุษนักบู ผูยิ่งใหญของจีนคือ “จิงเคอ”   

แควนหานสงจงิเคอเปนทตูนาํศรีษะขนุศกึคูอาฆาต
ของจ๋ินซีฮองเตและแผนท่ีแควนหานไปถวายใหจิ๋นซี
ฮองเต แลวจะใชจงัหวะท่ีถวายแผนท่ี ดึงมีดท่ีซอนอยูใน
แผนท่ีนั้นแทงจิ๋นซีฮองเตใหตาย    

จิงเคอใชมือซายจับชายแขนเส้ือของจิ๋นซีฮองเตไว
ได แลวจะใชมีดแทง    จิ๋นซีฮองเตกระชากจนชายแขน
เสือ้ขาด หลุดจากมือจงิเคอ แลวพยายามจะชักกระบ่ีออก
ปองกันตัว แตกระบ่ียาวมากจึงชักไมออก   

ก็นี่แหละ กระบ่ีประดับเกียรติยศ พอจะใชจรงิกลับ
ติดขัด

มีขุนนางตะโกนบอกจิ๋นซีฮองเตใหชักกระบ่ีออก
ทางดานหลัง  จิ๋นซีฮองเตจึงชักกระบ่ีออกปองกันตัว
สําเร็จ  จิงเคอกลับเปนฝายถูกกระบ่ีฟนแปดแผลถึงแก
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ความตาย
เรื่องการนิยมกระบ่ีเปนเคร่ืองแสดงเกียรติยศ เปน

ของสะสมท่ีมีคา  ยังมีอีกเร่ืองหนึ่ง  คร้ังนั้นหลี่จา โอรส
ของกษัตริยแควนอู เปนราชทูตไปกกหลู กกฉี กกจิ้น 
ระหวางทางผานพํานักในกกสฺวี่ เจากกสฺวี่ชมชอบอยาก
จะไดกระบ่ีของหล่ีจาไวครอบครองมาก  หล่ีจาเองกท็ราบ 
แตไมอาจมอบใหได  เพราะกระบ่ีนั้นเปนสัญลักษณของ
ความเปนราชทตู เขาจงึรับปากเจากกสฺวีว่า   หลงัจากเสรจ็
ภารกิจราชทตูแลว จะมอบใหเจากกสฺวี ่ แตหลงัจากเสรจ็
ภารกจิเดนิทางกลบั  เมือ่ผานกกสฺวี ่ ปรากฏวาเจาแควน
สวฺีต่ายจากไปแลว หล่ีจาจงึแขวนกระบ่ีเลมนัน้ไวบนก่ิงไม
ขางสุสานหลุมศพของเจากกสฺวี่ เปนการแสดงสัจจะของ
ตนและเปนหลักฐานแหงมิตรภาพอันถาวร

ในยุคชนุชวิ–จัน้ก๋ัว มีบันทกึเร่ืองราวการใช  “ชือ่เคอ
– มือแทง” ลอบสังหารศัตรูทางการเมืองกันมาก

ตอมาในยุคหลังๆ นิยมเรียกนักบูมือกระบ่ีเสียใหม
วา “เจีย้นเคอ” หรือ “เกีย้มแขะ”   เกีย้มแขะเปนคาํยกยอง
ในทางโลกย ตอใหเปนยอดฝมือเย่ียมวรยุทธอยางไรก็ไม
อาจหลดุรอด “บวงแหงทกุข” ไปได  คนเราจงึไมควรติดยึด
อยูแคเกยีรตยิศ ชือ่เสยีง ลาภ ยศ ในทางโลกย   หากแตควร
ปฏิบัติธรรม เพื่อความต่ืนรู บรรลุธรรมทางโลกุตตร
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เปน “เกี้ยมแขะ” ในทางธรรมะ
ใช ศีล สมาธิ ปญญา ประดุจกระบ่ีคม ตัดปมแหง

ทุกขกันเถิด
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เกี้ยมแขะ – มือกระบี่
สามสิบปแสวงหามือกระบี่

8 สามสิบป แสวงหา มือกระบ่ี
ก่ีหนกี่ที ใบไมรวง แตกก่ิงออน
นับแตเห็น ดอกทอ อรชร
จนถึงตอน นี้ไร ใดกังขา 8
   จื้อเลอ
   อาจารยฌาน ยุคราชวงศถาง

三 十 年 来 寻 剑 客

三 十 年 来 寻 剑 客 ，
几 回 落 叶 又 抽 枝 。
自 从 一 见 桃 花 后 ，
直 至 如 今 更 不 疑 。

   志 勒    
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อาจารยฌานบางทานเปรียบการฝกตนคนควา
แสวงหาความต่ืนรู “เหน็ธรรม” กับการฝกปรือวทิยายุทธ

อาจารยจื้อเลออุทานธรรมวา “เสาะแสวงหามือ
กระบ่ี–เกี้ยมแขะ (จีนกลางวาเจี้ยนเคอ) มาถึงสามสิบป” 
หมายเอาวา ไดศึกษาฝกฝนจิต แสวงหาความต่ืนรูเพื่อ 
“เห็นธรรม” มาถึงสามสิบปแลวนั่นเอง

ความเปน “เกี้ยมแขะ–มือกระบ่ี” มิใชเรื่องงายดาย
คอกาํลงัภายในยอมเขาใจดวีา ผูทีจ่ะไดรับสมญาวา 

“เกี้ยมแขะ” ยอมมิใชชาวชนระดับสามัญ มันผูนั้นตองมี
ระดับฝมือสูงสง ผูคนจึงยกยองมันวา “เกี้ยมแขะ”

ไดสมญามายาก ทั้งยังรักษาไวไดยากอีกดวย
วันใดฝมือตก หรือถูกผูอื่นฝกวิชาฝมือรุดแซง

ล้ําหนา “เกี้ยมแขะ” ผู นั้นก็พ ายแพผู อื่น สมญา 
“เกี้ยมแขะ” ก็หลุดลอย ไรความหมายไปทันที

การเรียนรูธรรมในข้ันตน แมวาจาํเปนตองมีเปาหมาย
วาจะตองยกระดับจิตตนใหเปนถึงข้ันโนนขั้นนี้ อยางท่ี
เถรวาทวาตองไปใหถงึโสดาบัน สกิทาคามี...จนถงึอรหันต

แตก็เปนเพียงอุบาย กระตุนการเรียนรูฝกปรือใน
ขั้นตนเทานั้น

การฝกวิชาฝมือ มีเปาหมายวาตองไปใหถึงระดับ 
“เกี้ยมแขะ”
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แตแลว “เกีย้มแขะ” ก็เปนแค “เกีย้มแขะ” ทีไ่มยัง่ยืน 
ที่เปนอนิจจัง และแทจริงก็วางเปลาไมมีคุณคาใด

การปฏิบัตธิรรม หากมีเปาหมายวาจะเปน “อรหันต” 
ก็จะติดเพดานที่ “อรหันต” หลุดไมพน

สามสิบปหลงแสวงหาหนทางสูความเปนเกีย้มแขะ 
เวลาผานเลยไป ไมอาจเปนเกี้ยมแขะ คือไมพบ “ธรรม”

ทั้งนี้ก็เพราะหลงติดกับ “ความไมธรรมดา”
คร้ันพิจารณา “ความธรรมดา” ของโลกหลายๆ หน

หลายๆ คร้ังเขา ใบไมรวงแลวก็มีตาผลแิตกก่ิงออน แตก
ดอกออกมา ดอกบานใบบาน แลวก็รวงโรยหลนไปอีก 
เปนไปอยูเชนนี้นิรันดร

โลกเปนเชนนี้เอง
รูป กับ สุญญะ คือส่ิงเดียวกัน
รูปคือสุญญะ สุญญะก็คือรูป
ไมมีสิ่งใดแปลกเปนขอกังขาในจิตอีก นับแตได

เขาใจความ “ธรรมดา” ของโลกแลว
จิตก็ไมมีพันธนาการใดๆ อีกเลย
เคลด็แหงฌานกเ็พยีงเทานี ้ แตแหม...เสยีเวลาตาม

หา “เกี้ยมแขะ” เสียตั้งสามสิบปแนะ
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