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ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา∗

ขออ ํานวยพร ทานอาจารยผเูปนประธานองคการพทุธศาสนกิ
สมัพนัธแหงโลก และทานสาธุชนผสูนใจใฝธรรม ทุกทาน

วนันี ้รายการแสดงธรรม จะเปนธรรมกถาหรอืปาฐกถา
ก็ตาม ไดกํ าหนดชื่อไววา “ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา”

ความจริง ลักษณะแหงพระพุทธศาสนานี้เปนเรื่องที่
คอนขางจะสามัญ คือเปนเรื่องของสิ่งที่เรารูจักกันดีอยูแลว
อยูๆ เราก็มาพิจารณากันวา สิ่งที่เรารูจักดีอยูแลว ซ่ึงรูจักกัน
ดีมาก รูจักตั้งแตเกิดกันมานี้ มีลักษณะเปนอยางไร เหมือน
อยางคนที่คุนเคยกันดี รูจักตัวกันอยางใกลชิด แลวอยูมาวัน
หนึ่ง ก็มาถามวา คนที่เรารูจักดีน้ัน มีรูปรางเปนอยางไร
คลายๆ อยางนั้น มันนาจะเปนเรื่องธรรมดาเหลือเกิน

แตทีน้ี วันนี้การประชุมมีลักษณะพิเศษ คือเปนเรื่อง
ของทานที่มีความรูอยูแลว เพราะบอกวาเปนการประชุมทาง
วิชาการ เพราะฉะนั้น วันนี้อาตมภาพจะพูดในเชิงวิชาการ
หนอย คลายๆ กับวามาพูดกันในฐานะผูท่ีมีความรูอยูแลว ก็
จะรวบรัดตัดความ
                                                          
∗ ปาฐกถาธรรม ณ สํ านักงานองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (พสล.)
วันอาทิตยที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๒



๒ ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา

โดยเฉพาะเวลากค็อนขางจ ํากดั จึงจะพดูในแบบสิง่ละ
อันพันละนอย เพราะวา เมื่อเราพรรณนาถึงลักษณะของสิ่งที่
เรารูจักอยางใดอยางหนึ่งนั้น ก็อาจจะมีลักษณะหลายอยาง
จะพดูถงึลกัษณะแตละอยางไดกค็งไมมาก และทานยงัไดบอก
ไวดวยวา เมื่อจบปาฐกถาแลว ก็จะใหมีเวลาตอบคํ าถาม

ในเรือ่งนีอ้าตมภาพกข็อโอกาสไวกอน ถาเกดิวาเวลา
ไมพอจรงิๆ กอ็าจจะตองขออภยัวาเปนการพดูใหฟงฝายเดยีว
ไปเลย

ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘
พอพูดถึงลักษณะของพระพุทธศาสนา ซ่ึงดังไดบอก

เมื่อกี้วาเปนสิ่งที่เรารูจักกันดีอยูแลว หรือไมวาจะรูจักดีหรือ
ไมดีก็ตาม แตเราถือวาเรารูจักดีอยูแลวนี้ ก็มีหลักธรรมอยู
หมวดหนึง่ทีพ่ดูกนัวา เปนลกัษณะของพระพทุธศาสนา อยใูน
หนงัสอืเบือ้งตนแมแต นวโกวาท แบบเรยีนนกัธรรมตร ีซ่ึงเปน
หนังสือเรียนชั้นแรกของพระ ท่ีเขามาบวชในพระพุทธศาสนา
ท่ีเปนพระนวกะ

หลักธรรมหมวดนั้น ทานเรียกวา ลักษณะตัดสินธรรม
วินัย ๘ ประการ

พระพุทธศาสนานั้น มีช่ืออยางหนึ่งวา พระธรรมวินัย



พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓

ถาจะพูดกันแบบรวบรัด ก็อาจจะเอาหลักนี้มาพูด บอกวา
ลักษณะของพระพุทธศาสนา ก็คือ ลักษณะตัดสินพระธรรม
วินัย ๘ ประการนี้เอง ถาอยางนี้ปาฐกถาก็จบไดในเวลาเพียง
๒-๓ นาทีเทานั้นเอง

ลกัษณะตดัสนิธรรมวนัิยนี ้เปนหลกัธรรมทีพ่ระพทุธเจา
เองไดตรัสไวแก พระนางมหาปชาบดีโคตมี มีอยู ๘ ประการ
ดวยกนั ทานบอกวา หลกัทีใ่ชตดัสนิวา ธรรมหรอืค ําสอนอนัใด
เปนคํ าสอนของพระพุทธเจาหรือไม ก็คือใหดูวา ธรรมที่
เขายกมาอางหรือกลาวหรือประพฤติปฏิบัติน้ัน เปนไปตาม
ลักษณะ ๘ ประการตอไปนี้ หรือไม คือ

๑. เปนไปเพื่อวิราคะ คือ ความคลายหายติด
(สํ านวนเกาวาคลายกํ าหนัด)

๒. เปนไปเพื่อวิสังโยค เพื่อความคลาย การหลุด
จากความทุกข ไมประกอบดวยความทุกข

๓. เปนไปเพื่ออปจยะ ความไมพอกพูนกิเลส
๔. เปนไปเพื่ออัปปจฉตา ความมักนอย
๕. เปนไปเพื่อสันตุฏฐี ความสันโดษ
๖. เปนไปเพื่อปวิเวก ความสงัด
๗. เปนไปเพื่อวิริยารัมภะ การระดมความเพียร
๘. เปนไปเพื่อสุภรตา ความเลี้ยงงาย



๔ ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา

ถาไมเปนไปตามหลกั ๘ ประการนี ้กถ็อืวาไมใชธรรม
ไมใชวนัิย ไมใชสตัถสุาสน ไมใชค ําสอนของพระพทุธเจา แตถา
เปนไปตามหลักนี้ เขากันไดกับความที่กลาวมา ๘ ประการ ก็
เปนธรรมเปนวินัย เปนคํ าสอนของพระพุทธเจา

ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๗
ยังมีหลักธรรมคลายๆ กันนี้ อีกหมวดหนึ่ง ท่ีพระ

พุทธเจาตรัสไวแกพระอุบาลี ซ่ึงเปนพระเถระผูใหญ ท่ีไดรับ
ยกยองเปนเอตทัคคะมีความเปนเลิศทางพระวินัย หรือเปน
พระวินัยธร ก็เรียกชือ่ทํ านองเดยีวกนัวาเปนลกัษณะตดัสนิ
ธรรมวนัิย แตม ี๗ ประการ และกลาวความทํ านองเดียวกันวา
ธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อ

๑. เอกันตนิพพิทา เพื่อความหนายสิ้นเชิง
๒. เปนไปเพื่อวิราคะ การคลายความยึดติด
๓. เปนไปเพื่อนิโรธ ความดับทุกข
๔. เปนไปเพื่ออุปสมะ ความเขาไปสงบระงับ
๕. เปนไปเพื่ออภิญญา ความรูยิ่งเฉพาะ
๖. เปนไปเพื่อสัมโพธะ ความตรัสรู
๗. เปนไปเพื่อนิพพาน
รวม ๗ ประการ ถาเขากบัหลกันี ้กเ็รยีกวาเปนธรรมเปน



พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕

วินัย เปนคํ าสอนของพระพุทธเจา ถาไมเขากับหลักนี้ ก็ไมใช
ถาเอาหลักที่วาสองหมวดนี้มาตอบ ก็สามารถจบ

ปาฐกถาครั้งนี้ไดอยางรวดเร็ว

มองกวางๆ กับวิเคราะหเนื้อใน
อยางไรก็ตาม ยังมีแงท่ีควรพิจารณา คือหลักที่วามา

ท้ังสองหมวดนี้ อาจจะพูดไดวาเปนลักษณะชั้นใน หรือเปน
เนื้อในของพระพุทธศาสนา สํ าหรับวินิจฉัยวาเปนคํ าสอนที่
แทจริงที่ควรจะนํ าไปใชหรือไม แตยังมีลักษณะชั้นนอก หรือ
ลักษณะทั่วๆ ไป ท่ีเราควรจะพูดถึงอีก

ถาจะอุปมาก็คงเหมือนกับวา เราสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง
คน คือเราไปไดช้ินเนื้อมาชิ้นหนึ่ง หรือพบเลือดสองสามหยด
แลวจะวินิจฉัยวา เปนเนื้อหนังของคนหรือไม เปนรอยเลือด
ของคนหรือไม เราอาจจะนํ าไปตรวจสอบวิเคราะหดูเซลล ดู
องคประกอบ ดูอะไรตาง ๆ แลวก็บอกไดวา เออ! อันนี้เปน
เนื้อหนังของคน เปนหยดเลือดของคน หรือวาไมใช แตเปน
ของสัตวอื่น อันนั้นเปนการวิเคราะหช้ันในละเอียดขึ้นไปอีก

แตถาเราไมไปถึงขั้นนั้น ก็เอาเพียงวา นํ าคนคนหนึ่ง
มา ใหยืนหางจากเราสักสิบเมตรก็ได เทียบกันกับสัตวอื่นเชน
ชางหรือมาเปนตน แลวก็พรรณนาลักษณะวา คนนั้นตาง
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จากมา ตางจากชางอยางไร หรือมีลักษณะเฉพาะตัวอยางไร
ในชั้นนี้ ก็จะมีการบรรยายไปไดอีกระดับหนึ่ง

อาจจะเปรียบเทียบอีกอยางหนึ่ง เหมือนกับดูตัวยา
สมุนไพรอยางหนึ่งใน ๒ ระดับ คือ ช้ันใน ดูลักษณะการออก
ฤทธิ์ของยาวากินเขาไปแลวจะมีอาการของความเปลี่ยน
แปลงเกิดขึ้นมาและกาวตอไปอยางนั้นๆ และชั้นนอก ดูวาใบ
กิ่ง ดอก เปลือก มีรูปรางสีสันอยางไร เปนตน

ท่ีพูดถึงลักษณะของพระพุทธศาสนาในวันนี้ เราจะ
พูดกันถึงลักษณะทั่วไป คลายๆ กับท่ีเอาคนมายืนหางจาก
เราสักสิบเมตร แลวก็บรรยายลักษณะ ไมเขาไปถึงเนื้อในที
เดียว เปนการทํ าความเขาใจกันในขั้นตน

ทีน้ี ลักษณะของพระพุทธศาสนาที่มองแบบทั่วๆ ไป
น้ี ก็มีมากมายหลายประการ พูดกันไดแทบจะไมรูจักจบ คือ
จะแยกออกไปเปน ๑๐ ขอ ๒๐ ขอ ก็คงพูดไปไดเรื่อยๆ
เพราะฉะนั้น เวลามีเทาไรก็พูดกันไปไดเทานั้น

นอกจากนั้น ดังที่ไดบอกแตตนแลววา ลักษณะของ
พระพุทธศาสนานั้น เปนลักษณะของสิ่งที่ถือวาเรารูกันดีอยู
แลว เพราะฉะนั้น เรื่องที่อาตมภาพจะยกขึ้นมาพูดก็เปนเรื่อง
ธรรมดา ท่ีทานรูอยูแลว เทากับวาเอาเรื่องที่รูกันอยูแลวนั่น
เอง มาทบทวนกับทานอีกครั้งหนึ่ง ทีน้ี จะขอพูดไปเปนขอๆ



ลักษณะที่ ๑
ค ําสอนเปนกลาง ปฏิบัติสายกลาง

ลกัษณะที ่๑ ของพระพทุธศาสนา เมือ่พดูอยางทัว่ๆ ไป
ก็คือ ลักษณะที่เปนสายกลาง ลักษณะนี้พอพูดขึ้นมาทุกทาน
กนึ็กออก ออ! ใชส ิพระพทุธศาสนานัน้ สอนเรือ่งทางสายกลาง

ตองท ําความเขาใจกนักอนวา มนุษยเรานัน้มกัมคีวาม
โนมเอยีงทีจ่ะไปสดุโตง ความสดุโตงมอียสูองอยาง คอื สดุโตง
ในทางความคิดอยางหนึ่ง และสุดโตงในทางการปฏิบัติอยาง
หนึ่ง

มนุษยมักจะหันไปหาความสุดโตงในการปฏิบัติ เชน
สมยัหนึง่คนทัง้หลายพากนัเพลดิเพลนิมวัเมา ในการหาความ
สุขทางเนื้อหนัง ใหความสํ าคัญแกการบํ ารุงบํ าเรอรางกาย
มาก และในยุคนั้นคนก็ไมเห็นความสํ าคัญของจิตใจเลย ซ่ึง
ทางพระพุทธศาสนาเรียกวาเปน กามสุขัลลิกานุโยค

แตพอเปลีย่นไปอกียคุสมยัหนึง่ คนบางพวกกม็คีวาม
รสูกึเบือ่หนาย รังเกยีจความสขุทางรางกายทางเนือ้หนงั แลว
กเ็อยีงไปทางดานจติใจอยางเตม็ท่ี บางทถีงึกบัทรมานรางกาย
ยอมสละความสขุทางรางกายโดยสิน้เชงิ เพือ่จะประสบผล
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สํ าเร็จในทางจิตใจ แลวก็กลายเปนการเสพติดทางจิตไปอีก
พวกนี้อาจจะถึงกับทํ าการทรมานรางกาย บํ าเพ็ญทุกรกิริยา
อยางที่เรียกวา อัตตกิลมถานุโยค

เรื่องนี้เราจะเห็นตัวอยางแมแตในสังคมปจจุบัน คือ
ในยุคเดียวสมัยเดียวก็อาจจะมีความสุดโตงทั้งสองอยางนี้ 
แยกกันออกไปเปนคนละขั้ว น้ีเปนการเอียงสุดในดานปฏิบัติ

พระพทุธศาสนานัน้ถอืวา การเอยีงสดุทัง้ทางรางกาย
เห็นแกรางกาย บํ ารุงบํ าเรอรางกายอยางเดียว ก็ไมถูกตอง
การเสพติดทางจิตใจ ไมเห็นความสํ าคัญของรางกายเลย
โดยสิ้นเชิง จนกลายเปนการทรมานรางกายไป ก็ไมถูกตอง
เหมือนกัน

พระพุทธศาสนาจึงวางขอปฏิบัติ ท่ีเรียกวามัชฌิมา-
ปฏิปทา แปลวาทางสายกลาง หรือขอปฏิบัติท่ีเปนสายกลาง
คือ ความพอดี น้ีก็เปนแงหนึ่ง

อีกดานหนึ่งคือ การสุดโตงทางความคิด ซ่ึงคนทั่วไป
มักจะมีความโนมเอียงที่จะเปนเชนนั้น เชนอยางงายๆ ก็คือ
เรื่องวัตถุ กับ จิต วาอะไรมีจริง พวกหนึ่งจะเอียงสุดวาวัตถุ
เทานั้นมีจริง อีกพวกหนึ่งก็เอียงสุดวาจิตเทานั้นมีจริง จน
กระทัง่ในปรชัญาตะวนัตกไดมกีารบญัญตักินัวา เปนพวกวตัถุ
นิยม กับพวกจิตนิยม
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แตในพระพุทธศาสนานั้นเราจะเห็นวา ทานไมได
บัญญัติอยางนั้น คือ มิใชเปนจิตนิยม หรือเปนวัตถุนิยม ไป
สุดทางแตอยางเดียว แตในพระพุทธศาสนามีท้ังนามและรูป
ซ่ึงเรียกรวมเขาดวยกันเปนคํ าเดียววา นามรูป

ทานเหน็ความส ําคญัของทัง้จติ และทัง้วตัถ ุทานวามี
ท้ังสองอยาง แตมีอยางอิงอาศัยเนื่องเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

อีกตัวอยางหนึ่ง คนพวกหนึ่งมีความเห็นวา สิ่งทั้ง
หลายเที่ยงแท มีอัตตาที่คงอยูตลอดไป กลายเปนทิฏฐิท่ี
เรียกวา สสัตทฏิฐิ สวนอีกพวกหนึ่ง ก็มีความเห็นเอียงไปสุด
ทางตรงขาม บอกวาอยางนั้นไมใช ทุกอยางขาดสูญหมด
คนเราเกิดมาเปนเพียงประชุมธาตุสี่ ตายแลวก็ขาดสูญไป
พวกนี้ก็เปน อุจเฉททิฏฐิ

บางพวกบัญญัติวาทุกสิ่งมีท้ังนั้น อีกพวกหนึ่งวาไมมี
อะไรมีจริงเลย พวกที่วามีท้ังหมด เรียกวา สัพพัตถิกทิฏฐิ
พวกที่วาไมมีอะไรสักอยางก็เปน นัตถิกทิฏฐิ น้ีเปนตัวอยาง

คนเรานี้มีความโนมเอียง ท่ีจะคิดเห็นเอียงสุด หรือไป
สุดโตงในแนวความคิดเกี่ยวกับสัจธรรมอยางที่กลาวมานี้ แต
พระพุทธศาสนาสอนวา ความจริงหรือสัจธรรมนี้ มิใชจะเปน
ไปตามความโนมเอียงแหงความพอใจของมนุษย ท่ีมองอะไร
ไปสุดทางโนนสุดทางนี้ ความจริงนั้นเปนกลางๆ หรือวาให
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ถูกก็คือตองสอนตองพูดใหพอดีกับความจริง
เพราะฉะนั้น การสอนความจริงแตพอดีๆ ใหตรงตาม

ความจริงนั้น หรือสอนใหพอดีกับความจริง ก็เลยกลายเปน
คํ าสอนที่เปนกลาง

พระพุทธศาสนาสอนความเปนกลางในทางปฏิบัติ 
ท่ีเรยีกวามัชฌิมาปฏปิทา สวนในแงของความจรงิ หรอืทัศนะ
เกีย่วกบัสจัธรรมกเ็ปนกลางอกีเหมอืนกนั พระพทุธเจาทรง
แสดงธรรมเปนกลางๆ เรียกวามัชเฌนธรรมเทศนา หรือ
มัชเฌนเทศนา

ตกลงวา ในพระพุทธศาสนานี้ ไมวาจะในแงของการ
ปฏิบัติ หรือในแงของความคิดเกี่ยวกับสัจธรรมก็ตาม เปน
สายกลางทั้งหมด คือ เปนมัชฌิมาปฏิปทาอยางหนึ่ง และ
เปนมัชเฌนธรรมเทศนาอยางหนึ่ง

หลักนี้อาจเปรียบกับการยิงลูกศร ลูกศรที่ยิงไปไม
ถูกเปา ก็จะอยูขางๆ ขางโนนบาง ขางนี้บาง คือมันไมพอดี
ไมตรงกลาง สวนลูกที่ยิงตรงกับจุดเปาพอดีน้ัน ก็เปนอัน
กลาง จึงเรียกวาสายกลาง สายกลางก็คือพอดี ตรงความจริง
ท่ีจะใหเขาถึงจุดหมาย และเทากันพอดีกับความจริงที่เปน
สัจธรรม

พระพุทธเจานั้น กอนตรัสรู ไดทรงไปศึกษาในสํ านัก
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับสัจธรรม และทดลองขอปฏิบัติตางๆ
เพื่อจะใหเขาถึงจุดหมาย พระองคใชเวลาไปในการทดลองนี้
นานถึง ๖ ป แลวก็ไดเห็นวา ท่ีปฏิบัติกันอยูน้ันมักจะไปเอียง
สุดเสียทั้งสิ้น

ในที่สุดพระองคจึงทรงคนพบทางสายกลางขึ้นมา 
เปนมัชฌิมาปฏิปทา และทรงแสดงหลักธรรมที่เปนกลาง คือ
มัชเฌน-ธรรมเทศนา

มัชฌิมาปฏิปทา ไดแก มรรคมีองค ๘ ซ่ึงเปนขอ
ปฏิบัติกลางๆ ไมตึงเกินไป ไมหยอนเกินไป ไมเอียงออกไป
ขางโนน ไมเอยีงออกไปขางนี ้ พอดท่ีีจะน ําไปสจุูดหมายแหง
ความมชีีวติทีด่งีาม

สวนมัชเฌนธรรมเทศนา ก็ไดแก หลักธรรมที่เรียกวา
ปฏิจจสมุปบาท หรือเรียกเต็มวา อทิัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท
ซ่ึงเปนหลักธรรมที่แสดงความจริงเปนกลางๆ ตามเหตุปจจัย
หรอืเปนกลางอยูตามสภาวะของมนั ไมเอาใจใคร ไมข้ึนกบัใคร
ไมเปนไปตามความปรารถนาของใครๆ แตพอดีกับความเปน
จริงที่วา สิ่งทั้งหลายนั้นอิงอาศัยซึ่งกันและกัน เปนไปตาม
เหตุปจจัย เหตุปจจัยทํ าใหผลเกิดขึ้น ผลจะเปนอยางไรก็เปน
ไปตามเหตุปจจัยนั้น สิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธซ่ึงกันและ
กัน มิใชดํ ารงอยูโดยลํ าพังตัวมันเอง อยางนี้เปนตน เรียกวา
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เปนหลักสายกลาง
เปนอันวา หลักพระพุทธศาสนานั้น เปนสายกลางทั้ง

ในทางปฏิบัติ และในทางความคิด มีมัชฌิมาปฏิปทา และ
มัชเฌนธรรมเทศนา

อีกอยางหนึ่ง สายกลางนั้น มีความหมายวา พอดีน่ัน
เอง ตรงกับท่ีเรานิยมใชกันในปจจุบันวา ดุลยภาพ หรือสมดุล
ในพระพทุธศาสนานัน้ ขอปฏบัิตติางๆ มกัจะมลีกัษณะอยางนี้
คือมีความพอดีหรือความสมดุล

ระบบที่กลาวถึงเมื่อกี้ ซ่ึงเปนขอปฏิบัติท้ังหมดใน
พระพทุธศาสนา เราเรยีกวามชัฌมิาปฏปิทา แปลวา ขอปฏบัิติ
ท่ีพอดี ก็เปนลักษณะที่มีดุลยภาพหรือสมดุลอยางหนึ่ง แต
เปนความพอดีของระบบทั้งหมด หรือความพอดีในองครวม

ทีน้ีในการปฏิบัติแมแตท่ีเปนรายละเอียดปลีกยอย
ลงมา ก็มีความสมดุลหรือดุลยภาพนี้อยูเรื่อยเหมือนกัน เชน
ในการที่จะเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา เราจะตอง
ปฏิบัติหลักธรรมยอยๆ หลายอยาง หลักธรรมหรือขอปฏิบัติ
ตางๆ เหลานี้ จะตองกลมกลืนพอดีกัน จึงจะไดผลสํ าเร็จ ถา
ขอปฏิบัติเล็กๆ นอยๆ น้ัน ไมสมดุลกัน ไมพอดีกัน ก็จะเกิด
ความขัดแยงหรือความบกพรอง ความขาดความเกิน ความ
เขวออกนอกทาง แลวก็จะปฏิบัติไมสํ าเร็จ
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เรื่องที่ทานเนนบอยๆ ก็คือ อินทรีย ๕ ซ่ึงสํ าหรับ
ผูปฏิบัติธรรมจะมีการเนนวาตองมีสมตา

สมตา ก็คือสมดุลหรือความพอดีกันระหวางองค
ประกอบที่เรียกวาอินทรียท้ัง ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ
ปญญา ธรรม ๕ อยางนี้ตองมีสมตา มีความสมดุลพอดีกัน

ศรัทธาตองพอดีกับปญญา ถาศรัทธาแรงไปก็เชื่อ
งาย งมงาย ปญญามากไป ไมมีศรัทธามาชวยดุลให ก็อาจ
จะเปนคนที่รูจับจด หรือไมก็ข้ีสงสัยคิดฟุงไปหมด  เห็นอะไร
ก็ชิงปฏิเสธเสียกอน ไมรูจักจับอะไรใหลึกลงไป

ระหวางวิริยะกับสมาธิ ถาวิริยะคือความเพียรมากไป
สมาธินอย ก็จะกลายเปนเครียด พลุงพลาน หรือฟุงซาน  ถา
ความเพียรนอย สมาธิมาก เพลินสบาย ก็ติดในสมาธิ อาจ
จะทํ าใหเกียจครานไปก็ได

เพราะฉะนั้น จึงตองมีความพอดี ระหวางวิริยะกับ
สมาธิ และมีความพอดีระหวางศรัทธากับปญญา โดยมีสติ
เปนเครื่องควบคุม อยางนี้เรียกวาสมตา

ขอปฏิบัติตางๆ ในพระพุทธศาสนา จะตองมีสมตา
คือความสมดุลอันนี้ ซ่ึงเปนความพอดีชนิดหนึ่ง และอยางนี้
ก็เปนสายกลางชนิดหนึ่งเหมือนกัน ซ่ึงเปนความประสาน
สอดคลองกันระหวางขอปฏิบัติปลีกยอยตางๆ ท่ีมาประชุม
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กันรวมกันทํ างาน
ทีน้ี แมแตขอปฏิบัติแตละอยาง ก็จะตองมีความพอดี

เหมือนกัน คือมีความพอดีในการปฏิบัติแตละอยางๆ เชน จะ
รับประทานอาหาร ก็ตองมีความรูจักประมาณ รูจักพอดีใน
อาหาร ถารับประทานอาหารไมพอดีก็เกิดโทษแกรางกาย
แทนที่จะไดสุขภาพ แทนที่จะไดกํ าลัง ก็อาจจะเสียสุขภาพ
และอาจจะทอนกํ าลังทํ าใหออนแอลงไป หรือเกิดโรค เพราะ
ฉะนั้น ทานจึงสอนใหมีความรูจักประมาณในการบริโภค
เรียกวา โภชเนมัตตัญุตา

ตวัความรจัูกประมาณ หรอืรจัูกพอดท่ีีเปนหลกักลางๆ
เรียกวา มัตตัญุตา คือความรูจักประมาณ หรือรูจักพอดีใน
การปฏิบัติตางๆ โดยทั่วไป

จะเห็นวา หลักพระพุทธศาสนาในทุกระดับมีเรื่อง
ของความพอดี หรือความเปนสายกลางนี้

ฉะนั้น ความเปนสายกลาง คือ ความพอดีท่ีจะใหถึง
จุดหมาย และที่จะใหตรงกับความจริง ไมใหไปสุดโตง เอียง
สุด ซ่ึงจะพลาดจากตัวความจริงไปนั้น จึงเปนลักษณะทั่วไป
อยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา



ลักษณะที่ ๒
มีหลักการเปนสากล

ลักษณะที่ ๒ ท่ีควรจะยกมาพูดในที่น้ี ก็คือเรื่องของ
ความเปนสากล

พระพทุธศาสนามลีกัษณะส ําคญัอยางหนึง่ คอืความ
เปนสากล เปนสากลทั้งความคิด และการปฏิบัติ เหมือน
อยางที่เปนสายกลางทั้งความคิด และการปฏิบัติ

ในแงความคิด ในที่น้ี หมายถึงเรื่องสัจธรรม หรือคํ า
สอนเกี่ยวกับสัจธรรม พระพุทธศาสนาสอนความจริงเปน
กลางๆ  ไมข้ึนตอบุคคล กลุม เหลา พรรคพวก   แมแตตัว
พระพุทธศาสนาเอง

ตัวอยางเชน  ทานสอนวา การฆาสัตวเปนบาป
การทํ าปาณาติปาต เริ่มแตฆาคนเปนตนไปเปนบาป ก็สอน
เปนกลางๆ วา ไมวาฆาคนไหนก็ตามก็เปนบาปทั้งนั้น ไมได
จํ ากัดวานับถือศาสนาไหน ไมมีการแบงพรรคแบงกลุมแบง
ประเภทวา ถานับถือศาสนาอื่น เปนพวกของมารราย แลวก็
ฆาไดไมบาป แตถาเปนพวกชาวพุทธดวยกัน ฆาไมไดเปน
บาป อยางนี้ไมมี
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อีกตัวอยางหนึ่ง มองกวางออกไปอีก ก็คือ พระพุทธ-
ศาสนาสอนหลักความจริงที่เปนสากล พระพุทธศาสนาสอน
วาความจริงเปนสิ่งที่มีอยูตามธรรมดา คือธรรมดาของสิ่งทั้ง
หลายเปนอยางนั้นเอง เรียกงายๆ วาเปนกฎธรรมชาติ

ธรรมดาของสิ่งทั้งหลายนั้น ก็เชนความเปนไปตาม
เหตุปจจัย  เมื่อใครทํ าเหตุปจจัยอยางไร ผลก็เกิดขึ้นตามเหตุ
ปจจัยนั้น  คนไหน คนพวกไหน คนที่ไหนทํ าดี ก็ไปสวรรค
คนไหน คนพวกไหน คนที่ไหนทํ าชั่ว ก็ไปนรก  ไมมีการแบง
แยกวาตองเปนคนพวกนีม้าท ําอยางนีจึ้งไปสวรรคได คนพวก
น้ันถึงทํ าอยางนั้นก็ตองไปนรก ฯลฯ คือกฎเกณฑกติกาเปน
ธรรมดาเปนสากล

ทานสอนความจริงเปนสากลเปนกลางๆ อันนี้เปน
ลักษณะที่ชัดเจน คือการสอนความจริงเปนกลางๆ และสอน
อยางเปนกลาง คือสัจธรรมเปนความจริงอยางไรก็ตองเปน
ความจริงอยางนั้น ไมสามารถแบงเปนพวกเปนประเภท
เปนหมูเปนเหลาได

ในทางปฏิบัติก็เหมือนกัน เชนสอนใหคนมีเมตตา
กรุณาอยางเปนสากล เมื่อสอนวาการทํ าปาณาติบาตเปนสิ่ง
ท่ีไมดี เปนโทษ เพราะมีความจริงอันเปนสากลวาสัตวท้ัง
หลายรักสุขเกลียดทุกขดวยกันทั้งหมดแลว ก็สอนใหเผื่อแผ
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เมตตากรุณาแกสัตวท้ังหลายทั่วกันหมด
ชาวพุทธจะตองมีเมตตากรุณาตอสรรพสัตว ตั้งตน

แตมนุษย ก็ตองมีเมตตากรุณาตอมนุษยทุกคนเหมือนกัน
ไมไดมีการแบงพรรคแบงพวกแบงเหลา แบงชาติช้ัน แบง
ศาสนา และในแงสัตวโลกดวยกัน ก็ใหเผื่อแผความเมตตา
กรุณานี้แกสัตวทุกประเภท ไมใชเฉพาะมนุษยดวยกันเทานั้น
อันนี้ก็เปนเรื่องของความเปนสากลอยางหนึ่ง

นอกจากนั้น พระพุทธศาสนาแสดงธรรมเหลานี้เปน
กลางๆ ไมบังคับใหทํ า และไมขูดวยการลงโทษ ใครจะเชื่อ
หรือไมเชื่อก็ไมบังคับใคร สอนใหรูวา ความจริงเปนอยางนั้น
เมื่อกระทํ าแลวเกิดผลดีหรือผลเสีย ก็เปนไปตามธรรมดาของ
มันเอง เปนเรื่องที่ทุกคนสามารถพิจารณาดวยสติปญญา
ของตนเอง

ความเปนสากลนี้ วาที่จริงก็เปนสายกลางอยางหนึ่ง
คือ สอนเปนกลางๆ ตามความเปนจริง



ลักษณะที่ ๓
ถอืส ําคัญทั้งสาระและรูปแบบ

ลักษณะที่ ๓ พระพุทธศาสนาประกอบดวยองค ๒
อยาง ท่ีสมพอดีกัน คือประกอบดวยธรรมกับวินัย

หลักธรรมกับวินัยนี้ ไดบอกแตตนแลววา เปนชื่อหนึ่ง
ของพระพุทธศาสนา บางครั้งเราเรียกพระพุทธศาสนาวา
ธรรมวินัย ซ่ึงตองมีท้ังสองอยางจึงจะเปนพระพุทธศาสนา
โดยสมบูรณ ถามีอยางเดียว ก็ยังไมครบ

ในโลกปจจุบันนี้ หรือในโลกที่ผานมาก็ตาม มักจะมี
การถกเถียงกันอยูเสมอวา บุคคลกับระบบ อยางไหนสํ าคัญ
กวากัน บางคนบอกวาบุคคลสํ าคัญ ระบบไมสํ าคัญ บางคน
บอกวาระบบสิสํ าคัญ บุคคลไมสํ าคัญ ระบบเปนอยางไร คน
ก็เปนไปตามนั้น

คนพวกหนึ่งบอกวา ปจเจกชนสํ าคัญ สังคมเกิดจาก
ปจเจกชน สังคมจะเปนอยางไรก็แลวแตปจเจกชน ถาทํ า
ปจเจกชนใหดี สังคมก็ดีไปเอง อีกพวกหนึ่งบอกวา สังคมสิ
สํ าคัญ ปจเจกชนถูกหลอหลอมโดยสังคม ทํ าสังคมใหดีแลว
ปจเจกชนก็ดีไปตาม
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ในแงสาระกับรูปแบบ พวกหนึ่งบอกวาสาระสํ าคัญ
รูปแบบไมสํ าคัญหรอก เนื้อหาสํ าคัญกวา รูปแบบเปนเพียง
เปลือกนอก บางพวกบอกวารูปแบบสิสํ าคัญ รูปแบบเปน
เครื่องกํ าหนดเนื้อหา เถียงกันอยูน่ีไมรูจักจบ

ในการฝกการปฏิบัติก็เหมือนกัน พวกหนึ่งบอกวา
ดานในจิตใจสํ าคัญ ตองฝกจิตใจ ฝกจิตใจไดแลวทุกอยางก็
ดีไปเอง รางกายภายนอกไมสํ าคัญ อีกพวกหนึ่งบอกวา
ส ําคญัทีว่ตัถภุายนอก เพราะจติใจเปนสิง่ทีอ่าศยัวตัถ ุเกดิจาก
วัตถุ ถาทํ าภายนอกดี สภาพแวดลอมวัตถุดี มีความเจริญ
ทางวัตถุพรั่งพรอม เศรษฐกิจดีแลว จิตใจก็ดีเอง

คนจํ านวนมากเถียงกัน แมแตในเรื่องสมัครใจกับ
บังคับ วาอยางไหนดี พวกหนึ่งบอกวาตองสมัครใจหมด
ทุกอยาง ตองเปนไปตามเสรีภาพ สมัครใจจึงจะถูกตอง อีก
พวกหนึ่งวาไมไดหรอก คนเรานี้กิเลสมันมาก ตองบังคับมัน
บังคับแลวจึงจะไดผล

น้ีก็เปนเรื่องของการเอียงสุดอยางหนึ่งเหมือนกัน 
มนุษยมกัจะโนมเอยีงไปในทางเอยีงสดุ หรอืสดุโตงไปขางหนึง่

แตพระพุทธศาสนาไมเอียงสุดไปขางไหน เพราะยอม
รับความสํ าคัญของแตละเรื่องแตละอยาง ตามความเปนจริง
ของมัน หรือตามคุณคาที่มันมีอยู โดยมองตามเปนจริง หรือ
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ตามทีม่นัเปนและพอดกีบัท่ีมนัเปน วาสิง่ทัง้หลายแตละอยาง
มีความสํ าคัญตามสวนของมัน

อันนี้จะเรียกวาเปนความเปนกลาง หรือความเปน
สายกลางอีกอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนาก็ได

ในเรือ่งสาระกบัรูปแบบเปนตนทีว่ามานี ้ พระพทุธเจา
ทรงบัญญัติหลักคํ าสอนของพระองค ใหมีองคประกอบทั้ง
สองอยาง คือ ธรรมกับวินัย คุมท้ังคูเลย

ธรรม เปนหลักความจริง ซ่ึงมีอยูตามธรรมดาของมัน
และเปนสิ่งที่บุคคลจะเขาถึงได ธรรมนั้นสังคมไมสามารถมี
ปญญารูได บุคคลแตละคนเทานั้นที่จะมีปญญารูแจงเขาถึง
สัจธรรม

แตในเวลาเดียวกัน พระพุทธศาสนาก็มีอีกดานหนึ่ง
คือหลักเกณฑท่ีเรียกวาวินัย

วนิยั เปนการจดัตัง้และจดัการ เปนรปูแบบ เปนระบบ
เปนกติกา เปนกฎเกณฑ เปนสิ่งที่มนุษยบัญญัติหรือกํ าหนด
วางขึ้น เปนเรื่องของการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ ท่ี
เนนทางวัตถุ และเปนเรื่องของสังคม บัญญัติข้ึนเพื่อจัดสรร
สังคมใหดํ ารงอยูดวยดีในภาวะที่จะเกื้อกูลตอชีวิตของบุคคล
ท้ังหลาย ท่ีมาอยูรวมกันเปนสังคมนั้น ใหบุคคลเหลานั้นมี
ชีวิตอยูกับธรรมไดอยางดีท่ีสุด และไดประโยชนมากที่สุด
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จากธรรม
จะเห็นวา ธรรมและวินัยสองอยางนี้ก็มาสัมพันธกัน

พระพุทธศาสนาใหความสํ าคัญทั้งแกธรรมและวินัย
พูดเปนภาษาปจจุบันวา ใหความสํ าคัญทั้งแกบุคคล

และระบบ ใหความสํ าคัญทั้งแกปจเจกชนและสังคม ให
ความสํ าคัญทั้งแกสาระและรูปแบบ ใหความสํ าคัญทั้งแก
การปฏิบัติทางดานในจิตใจ และการปฏิบัติดานนอกที่เนน
วัตถุ กาย วาจา และใหมีท้ังการสมัครใจและการบังคับ
(หมายถึงการฝกดวยกฎกติกา) อยางมีสมดุล พอดี ท่ีจะ
เกื้อกูลหนุนกันใหเกิดผลดีท่ีมุงหมาย

น้ีคือลักษณะของพระพุทธศาสนาอยางหนึ่ง ท่ีเขากับ
ขอแรกดวย แตแยกใหเห็นเปนพิเศษตางหาก

จะเห็นวา ในพระพุทธศาสนานี้ ทานให ธรรม เปน
เรื่องของการสมัครใจ เราแตละคนเกี่ยวของกับธรรมดวยสติ
ปญญาของตนเอง จะตองรเูขาใจเหน็แจงสจัธรรมดวยปญญา
ของตนเอง เฉพาะบุคคล

แตในเวลาเดียวกันนั้น ก็มี วินัย เปนเรื่องของสังคม
เปนเรื่องของรูปแบบ เปนเรื่องของการปฏิบัติดานกายวาจา
เปนแบบแผนที่บังคับแกทุกคนเสมอกัน สํ าหรับใหเปนเครื่อง
ตะลอมและหลอหลอม เปนเครื่องสรางสภาพแวดลอมท่ีจะ
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ชักจูงบุคคลเขาหาธรรม และเปนเครื่องสรางสภาพชีวิตและ
สภาพสังคมที่เอื้อตอการที่จะนํ าธรรมมาใชปฏิบัติ หรือเอา
ธรรมมาใชประโยชน ตลอดจนการที่จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้น
ไปในธรรม และเขาถึงธรรม

ธรรมและวินัย สองอยางนี้ ถาจัดใหพอดีก็จะได
ความสมดุลเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ประสานสัมพันธกัน

ธรรมเปนฐานรองรับและเปนที่อิงอาศัยของวินัย 
วินัยคือกฎเกณฑขอบังคับแบบแผนของสังคม เปนการจัดตั้ง
ถาไมอิงธรรมก็เหลวไหลใชไมได ถาไมตั้งอยูบนฐานของ
ธรรมก็กลายเปนการไมถูกตอง เพราะฉะนั้น วินัยตองอิงอยู
บนฐานของธรรม

อีกดานหนึ่ง เรามีวินัยเพื่ออะไร ก็เพื่อใหคนเราแตละ
คนนี้ ไดมีสภาพแวดลอมท่ีเกื้อกูลในการที่จะเขาถึงธรรม
ธรรมจึงเปนจุดหมายของวินัยดวย วินัยนั้นอิงอาศัยธรรม
แลวก็เปนไปเพื่อใหคนเขาถึงจุดหมายคือธรรมนั่นเอง

วินัยเปนเปลือกนอก ชวยหอหุมเนื้อในคือธรรมไว ถา
ไมมีเปลือกนอกหอหุมไว ตอไปไมนานเนื้อในก็จะหายสูญ
หรือลบเลือนไป เพราะฉะนั้น เราจึงตองเห็นความสํ าคัญของ
ท้ังเปลือกนอกและเนื้อใน

ถามะมวงไมมีเปลือก หรือมะพราวไมมีกะลา มัน
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จะอยูไดไหม เราอาจจะบอกวากะลาไมสํ าคัญ เพราะกินไม
ได แตถาไมมีกะลาเราก็ไมไดกินเนื้อและนํ้ ามะพราว

ในทางกลับกัน ถามีแตเปลือกมะมวงและกะลา
มะพราว ไมมีเนื้อมะมวง ไมมีเนื้อและนํ้ ามะพราว ก็ไมรูจะมี
เปลือกมะมวง และกะลามะพราวไวทํ าไม เปลือกและกะลา
น้ันก็อาจจะกลายเปนขยะ ไมมีประโยชนอะไร

ถากะลาจะมปีระโยชนอะไรตอไปโดยไมมเีนือ้มะพราว
ก็ไมใชมีประโยชนในฐานะกะลามะพราว แตอาจจะกลาย
เปนกระบวยตักนํ้ า เปนภาชนะใสขาวกิน หรือเปนเครื่องมือ
ขอทาน เปนตน คือ กลายเปนของอยางอื่นไป

เพราะฉะนั้น เราจึงตองเห็นความสํ าคัญของทั้งกะลา
และเห็นความสํ าคัญของเนื้อมะพราว

พระพุทธศาสนานั้นมีท้ังธรรมและวินัย และจากหลัก
ธรรมและวนัิยนีก้จึ็งมสีงฆ ซ่ึงแบงเปนสมมตสิงฆ และอริยสงฆ

ผูเขาถึงเนื้อในคือธรรมแลวก็เปน อริยสงฆ แตถาอยู
แคช้ันนอก อยูแควินัย ก็เปนสมมติสงฆ

แตสมมตสิงฆน้ันตัง้ขึน้เพือ่อะไร กเ็พือ่ความมงุหมาย
ใหมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและเกื้อกูล ในการที่บุคคลทั้ง
หลายจะปฏิบัติธรรม เพื่อจะไดรวมเปนอริยสงฆ และสมมติ
สงฆน้ีแหละจะรักษาพระธรรมวินัยไว เปนผูท่ีคอยเผยแพร
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ประกาศธรรมไว เพื่อจะใหมีคนไดมาเขารวมเปนอริยสงฆได
ตอๆ นานๆ เรื่อยๆ ไป   เพราะฉะนั้น สมมติสงฆก็มีความ
สํ าคัญ

แตอริยสงฆก็มีความสํ าคัญ ถาไมมีอริยสงฆจะมี
สมมติสงฆไวทํ าไม ก็ไมมีความหมาย เพราะสิ่งที่ใหความ
หมายแกสมมติสงฆ ก็คือความเปนอริยสงฆ แตสิ่งที่เอื้อตอ
การเกิดมีและคงอยูของอริยสงฆ ก็คือสมมติสงฆ

สิง่ทีใ่หความหมายแกวนัิยกค็อืธรรม แตสิง่ทีจ่ะรกัษา
ธรรมไวก็คือวินัย  เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงมีสวน
ประกอบทั้งสองอยาง

ธรรมกับวินัย อิงอาศัยและประสานสัมพันธกัน และ
รวมเขาดวยกนัเปนอนัหนึง่อนัเดยีว ดงัทีท่านเรยีกเปนค ําศพัท
คํ าเดียวเปนเอกพจนวา ธรรมวินัย เมื่อรวมเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน จึงเปนพระพุทธศาสนา

คลายกับท่ีนามและรูป ประกอบกันเขาเปนชีวิต นาม
และรูป อิงอาศัยและประสานสัมพันธกัน และรวมเขาดวย
กันเปนอันหนึ่งอันเดียว ดังที่ทานเรียกเปนคํ าศัพทคํ าเดียว
เปนเอกพจนวา นามรูป เมื่อรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันจึง
เปนชีวิต ถาขาดอยางหนึ่งอยางใดก็เปนชีวิตไมได

สํ าหรับพระสงฆน้ัน เราจะเห็นวามีธรรมและวินัย
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ควบคูกันอยู
แตสํ าหรับฝายคฤหัสถในประเทศไทยปจจุบันนี้ ควร

จะตองมีการเตือนกันวา เราอาจจะมีการเนนเอียงสุดไปขาง
ใดขางหนึ่งมากเกินไป

บางทเีรามานกึกนัแตในแงธรรม จนกระทัง่สงัคมพทุธ
ไทยไมมีวินัยเปนของตนเอง ชาวพุทธไทยไมรูจักวาอะไรเปน
วินัยของตน ถาเปนอยางนั้น สังคมพุทธจะดํ ารงอยูไดอยาง
ไรในระยะยาว และถาสังคมรักษารูปแบบอยูไมได ตอไปเนื้อ
ในคือธรรมก็จะอยูไมไดเชนเดียวกัน

ในทํ านองเดียวกัน พระสงฆถามีแตวินัยรักษารูป
แบบไว แตไมอาศัยวินัยนั้นชวยใหรูเขาใจและกาวไปในธรรม
ก็จะไมสามารถเปนพระสงฆท่ีแทจริง

ปจจุบันนี้เปนที่นาสงสัยวา การใหความสํ าคัญอยาง
พอดีระหวางองคประกอบสองอยางนี้ ในพุทธศาสนายังเปน
ไปดวยดีหรือไม ขอฝากไวพิจารณาดวย



ลักษณะที่ ๔
เปนกรรมวาท กิริยวาท วิริยวาท

ลักษณะที่ ๔ พระพุทธศาสนานั้นมีช่ืออยางหนึ่งวา
เปนกัมมวาท หรือกรรมวาที

พระพุทธเจาเคยตรัสวา พระพุทธเจาทั้งหลาย ทาน
ใชคํ าวาทั้งหลาย คือไมเฉพาะพระพุทธเจาองคเดียวเทานั้น
แตทุกองคท้ังหมด ไมวาจะเปนพระพุทธเจาทั้งหลายในอดีต
ก็ตาม ในอนาคตก็ตาม แมองคท่ีอยูในยุคปจจุบันก็ตาม
ลวนเปนกรรมวาทะ เปนกิริยวาทะ และเปนวิริยวาทะ หรือ
เปนกรรมวาที และกิริยวาที (เวลาใชวาที ทานมีแคสอง คือ
กรรมวาทีและกิริยวาที แตเมื่อเปนวาทะมีสาม คือเปนกรรม
วาทะ กิริยวาทะ และวิริยวาทะ)

หมายความวา พระพุทธศาสนานั้นสอนหลักกรรม
สอนวาการกระทํ ามีจริง เปนกรรมวาทะ สอนวาทํ าแลว
เปนอันทํ า เปนกิริยวาทะ สอนวาความเพียรพยายามมีผล
จริง ใหทํ าการดวยความเพียรพยายาม เปนวิริยวาทะ ให
ความสํ าคัญแกความเพียร เปนศาสนาแหงการกระทํ า เปน
ศาสนาแหงการเพียรพยายาม ไมใชศาสนาแหงการหยุดนิ่ง
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เฉยหรือเฉื่อยชาเกียจคราน
ลักษณะของหลักกรรมนี้ เปนเรื่องที่นาพิจารณา

เพราะกรรมเปนหลกัใหญในพระพทุธศาสนา จะตองมกีารเนน
อยูเสมอ

หลักการของศาสนานั้น ก็เหมือนกับหลักการปฏิบัติ
ท่ัวไปในหมูมนุษย เมื่อเผยแพรไปในหมูมนุษยวงกวาง ซ่ึงมี
ระดับสติปญญาตางกัน มีความเอาใจใสตางกัน มีพื้นเพภูมิ
หลังตางๆ กัน นานๆ เขาก็มีการคลาดเคลื่อนเลือนลางไปได
จึงจะตองมีการทํ าความเขาใจกันอยูอยางสมํ่ าเสมอ

เฉพาะอยางยิ่ง สํ าหรับพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปน
ศาสนาทีไ่มบังคบัความเชือ่ ไมเอาศรทัธาเปนใหญ ใหเสรภีาพ
ทางปญญา หลักคํ าสอนและหลักการปฏิบัติตองขึ้นตอการ
ศึกษา ถาการศึกษาหยอนลงไป พระพุทธศาสนาก็เลือนลาง
และเพี้ยนไดงาย

เรือ่งกรรมนีก้เ็ปนตวัอยางส ําคญั เมือ่เผยแพรไปในหมู
ชนจ ํานวนมากเขา กม็อีาการทีเ่รยีกวาเกดิความคลาดเคลือ่น
มีการเฉไฉ ไขวเขวไป ท้ังในการปฏิบัติ และความเขาใจ

หลักกรรมในพระพุทธศาสนานี้ ทานสอนไวเพื่ออะไร
ท่ีเห็นชัดก็คือ เพื่อไมใหแบงคนโดยชาติกํ าเนิด แตใหแบง
ดวยการกระทํ าความประพฤติ น่ีเปนประการแรก
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ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา กมฺมุนา วสโล โหติ กมฺมุนา
โหติ พฺราหฺมโณ คนไมใชตํ่ าทรามเพราะชาติกํ าเนิด แตจะ
เปนคนตํ่ าทราม ก็เพราะกรรมคือการกระทํ า คนมิใชจะเปน
พราหมณเพราะชาติกํ าเนิด แตเปนพราหมณ คือผูบริสุทธิ์
เปนคนดีคนประเสริฐ ก็เพราะกรรมคือการกระทํ า (ทางกาย
วาจา และความคิด)

ตามหลกัการนี ้ พระพทุธศาสนายดึเอาการกระท ําหรอื
ความประพฤติ มาเปนเครื่องจํ าแนกมนุษย ในแงของความ
ประเสริฐ หรือความเลวทราม ไมใหแบงแยกโดยชาติกํ าเนิด

ความมุงหมายในการเขาใจหลักกรรม ประการที่สอง
ท่ีทานเนน ก็คือการรับผิดชอบตอตนเอง

คนเรานั้นมักจะซัดทอดสิ่งภายนอก ซัดทอดปจจัย
ภายนอก ไมรับผิดชอบตอการกระทํ าของตนเอง เวลามอง
หาความผิด ตองมองไปที่ผูอื่นกอน มองที่สิ่งภายนอกกอน

แมแตเดนิเตะกระโถน กต็องบอกวาใครเอากระโถนมา
วางซุมซาม ไมวาตนเดนิซมุซาม เพราะฉะนัน้ จึงเปนลกัษณะ
ของคน ท่ีชอบซดัทอดปจจัยภายนอก

แตพระพุทธศาสนาสอนใหรับผิดชอบการกระทํ าของ
ตนเอง ใหมีการสํ ารวจตนเองเปนเบื้องแรกกอน

ประการตอไป ทานสอนหลกักรรมเพือ่ใหรจัูกพึง่ตนเอง
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ไมฝากโชคชะตาไวกับปจจัยภายนอก ไมใหหวังผลจากการ
ออนวอนนอนคอยโชค ใหหวังผลจากการกระทํ า ทานจึง
สอนเรื่องกรรมคูกับความเพียร เหมือนอยางหลักที่ยกมาใหดู
ตัง้แตตนทีว่า พระพทุธศาสนาเปนกรรมวาท ีและเปนวริิยวาที

หลักกรรมในพระพุทธศาสนาสอนวา ความสํ าเร็จ
เกิดขึ้นจากการกระทํ าตามทางของเหตุและผล คือผลจะเกิด
ข้ึนตามเหตุปจจัย เทาที่เรามีเรี่ยวแรงเพียรพยายามทํ าได

อน่ึง หลกักรรมของเรานี ้ตองแยกใหดจีากลทัธ ิ๓ ลทัธิ
ในพระไตรปฎกทานกลาวไวหลายแหงเกี่ยวกับลัทธิท่ีผิด ซ่ึง
ตองถือวาเปนเรื่องละเอียดออน เพราะเมื่อพูดไปไมชัดเจน
พอ ก็อาจจะทํ าใหเกิดความเขาใจผิด

ลทัธท่ีิพระพทุธเจาตรสัไว วาผดิหลกักรรม มอีย ู๓ ลทัธิ
ลัทธิท่ี ๑ คือ ปุพเพกตวาท ลัทธิกรรมเกา เอาแลว

พุทธ- ศาสนิกชนไดฟง ชักยุงแลว
ลัทธิท่ี ๒ คือ อิศวรนิรมิตวาท ลัทธิท่ีถือวาพระผูเปน

เจาเนรมิต หรือเทพเจาผูยิ่งใหญบันดาล
ลทัธท่ีิ ๓ คอื อเหตวุาท ลทัธท่ีิถอืวาความเปนไปตางๆ

ไมมีเหตุปจจัย แลวแตโชคชะตา
๓ ลัทธิน้ีพระพุทธศาสนาถือวา ไมทํ าใหคนมีความ

เพียรพยายามในการที่จะทํ า เพราะถาทุกสิ่งทุกอยางที่คน
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เราไดรับ หรือสุขและทุกขท้ังหลายที่เราไดประสบ เปนเพราะ
กรรมเกาบันดาลแลว เราก็ตองนอนรอแตกรรมเกา เพราะจะ
ทํ าอะไรไปก็ไมไดผล จะแกไขอะไรไปก็ไมมีประโยชน

ในท ํานองเดยีวกนั ถาเชือ่วาเปนเพราะอศิวร คอืเทพเจา
ผูยิ่งใหญบันดาล ก็ออนวอนเอาสิ ไมตองทํ าอะไร

แมแตถาถือวาไมมีเหตุปจจัย มันบังเอิญเปนไปเอง
แลวแตโชคชะตา เราก็ทํ าอะไรไมมีผลเหมือนกัน เพราะตอง
แลวแตโชคชะตา

ผลท่ีสุด สามหลักสามลัทธิน้ี ไมทํ าใหคนมีการ
กระทํ า ไมทํ าใหคนมีฉันทะ หรือมีความเพียรพยายามในการ
กระทํ าเหตุตางๆ พระพุทธเจาตรัสวาเปนลัทธิท่ีผิด

โดยเฉพาะลัทธิท่ีหนึ่ง คือปุพเพกตวาท ลัทธิกรรม
เกานั้น เปนลัทธิของนิครนถ มีพระสูตรหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้ไว
ยาวหนอย คือเทวทหสูตร ในพระไตรปฎกเลม ๑๔ พูดถึง
เรื่องกรรมเกา ซ่ึงเปนลัทธิของนิครนถ

พุทธศาสนาก็สอนเรื่องกรรมเหมือนกัน แตมีท้ังกรรม
เกา กรรมปจจุบัน และกรรมที่จะทํ าตอไปในอนาคต กับท้ัง
ถือวากรรมนั้นเปนเพียงกระบวนการแหงเหตุผลท่ีเกี่ยวกับ
การกระทํ าของมนุษย เปนสวนหนึ่งของกฎเกณฑแหงความ
เปนไปตามเหตุปจจัย
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กระบวนการแหงปจจัยนั้นสืบเนื่องดํ าเนินอยูเสมอ
ตลอดเวลา โดยเปนไปตามปจจัยทีเ่กีย่วของหลายอยาง ไมใช
วาเปนไปเพราะกรรมเกาอยางเดียว

เพราะฉะนั้น จะตองระวังใหดี ตองแยกหลักกรรม
ของพระพทุธศาสนาออกจากลทัธกิรรมเกาใหได นอกจากลทัธิ
กรรมเกาแลว กต็องระวงัไมใหไปตกไปตดิในอศิวรนริมติวาท
และอเหตอุปจจัยวาทดวย

ท่ีพูดมานี้โดยสาระสํ าคัญก็มุงใหเห็นวา พระพุทธ-
ศาสนานั้นเปนกรรมวาทะ แตหลักกรรมของพระพุทธศาสนา
เปนอยางไรนั้น ในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน เมื่อกรรมเปน
หลักธรรมสํ าคัญในพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนก็จะตอง
ระวังตั้งใจคอยศึกษาใหแมนยํ าชัดเจนอยูเสมอ เพื่อใหรูวา
หลักกรรมในพระพุทธศาสนานั้นอยางไรแน

อยาใหไขวเขวผิดไปนับถือเอาลัทธิกรรมเกาของ
นิครนถเขา เดี๋ยวเราจะกลายเปนนิครนถไปโดยไมรูตัว ท้ังๆ ท่ี
รูปแบบของเรายังเปนพุทธ แตเนื้อตัวที่แทของเราอาจจะ
กลายเปนนิครนถไปก็ได



ลักษณะที่ ๕
เปนวิภัชชวาท

ลักษณะที่ ๕ พระพุทธศาสนาเปนวิภัชชวาท ดังที่ได
เปนคํ าสํ าคัญในการสังคายนาครั้งที่ ๓ ซ่ึงพระโมคคัลลีบุตร
ติสเถระเปนประธาน

ครั้งนั้นพระเจาอโศกมหาราช เปนพระเจาแผนดิน
ผูอุปถัมภการสังคายนา เรียกวาเอกอัครศาสนูปถัมภก
พระเจาอโศกมหาราช ไดตรัสถามพระโมคคัลลีบุตรติสเถระ
วา พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงมีวาทะอยางไร สอนอยางไร
พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระทูลตอบวา พระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงเปน วิภัชชวาที

วิภัชชวาทเปนลักษณะอยางหนึ่งของคํ าสอนใน 
พระพุทธศาสนา ท่ีวาพระพุทธเจาเปนวิภัชชวาที หรือเปน
วิภัชชวาทะนั้น วิภัชชวาท คอือะไร คือการแสดงความจริง
หรอืการสอนโดยแยกแยะจ ําแนก หมายความวา ไมมองความ
จริงเพียงดานเดียว แตมองความจริงแบบแยกแยะจํ าแนก
ครบทุกแงดาน ไมดิ่งไปอยางใดอยางหนึ่ง หลักการแสดง
ความจรงิดวยวธิจํี าแนกแยกแยะอยางนัน้ เรยีกวา วภิชัชวาท
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เปนความโนมเอยีงของมนษุย ท่ีจะมองอะไรขางเดยีว
ดานเดยีว พอเจออะไรอยางหนึง่ เพยีงไดเหน็ดานเดยีว กเ็หมา
สรุปวา น่ันคือสิ่งนั้น ความจริงคืออยางนั้น แตความจริงที่แท
ของสิ่งทั้งหลายมีหลายดาน จึงตองมองใหครบทุกแงทุกดาน

พระพุทธศาสนา มีลักษณะจํ าแนกแยกแยะ ดังที่
เรียกวาวิภัชชวาท คํ าวา “วิภัชช” แปลวา จํ าแนกแยกแยะ

การจ ําแนกแยกแยะทีส่ ําคญั คอืในดานความจรงิ เชน
เมื่อพูดถึงชีวิตคน ทานจํ าแนกออกไปเปนขันธ ๕ โดยแยก
ออกเปนรูปธรรมและนามธรรมกอน แลวแยกนามธรรมออก
ไปอีกเปน ๔ ขันธ แมแต ๔ ขันธน้ัน แตละขันธยังแยกแยะ
จํ าแนกยอยออกไปอีก คือแยกแยะความจริงใหเห็นทุกแงทุก
ดาน ไมตีคลุมไปอยางเดียว ตางจากคนจํ านวนมากที่มี
ลักษณะตีขลมุ และจบัเอาแงเดยีวไปเหมาคลมุเปนทัง้หมด
ทํ าใหมกีารผกูขาดความจรงิโดยงาย

แมแตในการตอบค ําถามบางประเภท กต็องมลีกัษณะ
ของการจํ าแนกแยกแยะ ไมตอบตีขลุมลงไปอยางเดียว ยก
ตวัอยางเชน มผีมูาทลูถามพระพทุธเจาวา คฤหสัถคอืชาวบาน
น้ัน เปนผูท่ีจะยังขอปฏิบัติท่ีเปนกุศลใหสํ าเร็จ แตบรรพชิตไม
สามารถทํ าอยางนั้นได ใชหรือไม

น่ีถาตอบแบบลงความเห็นขางเดียว ท่ีเรียกวา
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เอกงัสวาท กต็องตอบดิง่ไปขางหนึง่ โดยตองปฏเิสธ หรอืวารบั
ถายอมรับก็บอกวาใชแลว คฤหัสถเทานั้นทํ าสํ าเร็จ บรรพชิต
ไมสํ าเร็จ ถาปฏิเสธก็บอกวาไมใช คฤหัสถไมสํ าเร็จ บรรพชิต
จึงจะสํ าเร็จ

แตพระพทุธเจาไมตรสัอยางนัน้ พระพทุธเจาตรสัแบบ
วิภัชชวาท ทรงชี้แจงวาพระองคไมตรัสเอียงไปขางเดียวอยาง
น้ัน พระองคตรัสวา คฤหัสถก็ตาม บรรพชิตก็ตาม ถามี
สัมมาปฏิบัติแลว ก็ทํ ากุศลธรรมใหสํ าเร็จท้ังสิ้น แตไมวาจะ
เปนบรรพชิตก็ตาม เปนคฤหัสถก็ตาม ถามีมิจฉาปฏิบัติ คือ
ปฏบัิตผิดิแลว กทํ็ ากศุลธรรมใหส ําเรจ็ไมไดดวยกนัทัง้สองฝาย
ลักษณะอยางนี้เรียกวาวิภัชชวาท

อกีตวัอยางหนึง่ เชนมคีนมากราบทลูถามพระพทุธเจา
วา วาจาที่ไมเปนที่ชอบใจของคนอื่น พระองคตรัสไหม ถา
เปนเรา เราจะตอบวาอยางไร ถาเขามาถามวา คํ าพูดที่คน
อื่นไมชอบใจ ไมเปนที่รักของเขา ทานพูดไหม ทานจะตอบวา
อยางไร ถาตอบวาพูดหรือตอบวาไมพูด ก็เรียกวาตอบดิ่งไป
ขางเดียว

แตพระพุทธเจาไมตรัสอยางนั้น พระองคตรัสวา ใน
ขอน้ี เราไมตอบดิ่งไปขางเดียว แลวพระองคก็ตรัสแยกแยะ
ใหฟงวา
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วาจาใดไมจริง ไมเปนประโยชน ไมถูกใจผูฟง พระองคไมตรัส
วาจาใดเปนคํ าจริง ไมเปนประโยชน ไมถูกใจผูฟง พระองคไมตรัส
วาจาใดเปนค ําจรงิ เปนประโยชน ไมถกูใจผฟูง พระองคเลือกกาลทีจ่ะตรสั
วาจาใดไมจริง ไมเปนประโยชน ถูกใจผูฟง พระองคไมตรัส
วาจาใดจริง ไมเปนประโยชน ถูกใจผูฟง พระองคก็ไมตรัส
วาจาใดเปนค ําจรงิ เปนประโยชน ถกูใจผฟูง พระองคเลือกกาลทีจ่ะตรสั

เขาถามเพียงคํ าถามเดียว พระองคตรัสแยก ๖ อยาง
ขอใหพิจารณาดู อยางนี้เรียกวาวิภัชชวาท

น่ีเปนตัวอยางที่แสดงถึงลักษณะทาทีของการสนอง
ตอบ หรือปฏิกิริยาตอสิ่งทั้งหลายแบบชาวพุทธ ซ่ึงมีการมอง
อยางวเิคราะหและแยกแยะจ ําแนกแจกแจง เพือ่ใหเหน็ความ
จริงครบทุกแงดาน

อีกตัวอยางหนึ่งคือ ในการแยกประเภทคฤหัสถ พระ
พุทธเจาตรัสกามโภคี ๑๐ ประเภท   แสดงหลักการวินิจฉัย
คฤหัสถโดยการแสวงหาทรัพย โดยการใชจายทรัพย และ
โดยทาทีของจิตใจตอทรัพยเปนตน แลวแยกประเภทคฤหัสถ
ไปตามหลักการเหลานี้

หลักการตางๆ ในพระพุทธศาสนาเปนอยางนี้มาก
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นวา ธรรมในพระพุทธศาสนามีลักษณะ
พิเศษที่มักจะมีเปนขอๆ โดยรวมเปนชุดๆ ดังที่จัดเปนหมวด



๓๖ ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา

ธรรมตางๆ เชน หมวดสอง หมวดสาม หมวดสี่ หมวดหา
หมวดหก ฯลฯ

พระพทุธเจาทรงเปนนกัจ ําแนกธรรม จึงไดรับการเฉลมิ
พระนามอยางหนึ่งวา ภควา

ภควานั้น แปลไดสองอยาง คือ แปลวาผูมีโชคก็ได
แปลวาผูจํ าแนกแจกธรรมก็ได

น้ีเปนลกัษณะทีเ่รยีกวาวภิชัชวาท คอืเปนนกัวเิคราะห
จํ าแนกแจกธรรม หรอืแยกแยะใหเหน็ครบแงดานของความจรงิ



ลักษณะที่ ๖
มุงอิสรภาพ

ลักษณะที่ ๖ พระพุทธศาสนา มีวิมุตติ หรือความมี
อิสรภาพเปนจุดหมายสํ าคัญ และไมใชเปนเพียงจุดหมาย
เทานั้น แตมีอิสรภาพเปนหลักการสํ าคัญทั่วไปทีเดียว

ในทางธรรมทานใชคํ าวา วิมุตติรส กับ วิมุตติสาระ
สํ าหรับวิมุตติรสน้ัน พระพุทธเจาตรัสเปนคํ าอุปมาวา

มหาสมุทรแมจะกวางใหญเพียงใดก็ตาม แตน้ํ าในมหาสมุทร
ท่ีมากมายทั้งหมดนั้น มีรสเดียว คือรสเค็ม ฉันใด ธรรมวินัย
ของพระองคท่ีสอนไวมากมาย ท้ังหมดกม็รีสเดยีวคอืวมิตุตริส
ไดแกความหลุดพนจากทุกขและปวงกิเลส ฉันนั้น

ภาษาสมยัใหมเรยีกความหลดุพนวา อสิรภาพ เดีย๋วนี้
เราไมใชค ําวาวมิตุต ิ เราตดิค ําวาอสิรภาพ แตท่ีจริงเราใชค ําวา
อสิรภาพ ในความหมายของวิมุตติน่ันเอง

เวลาแปลเปนภาษาอังกฤษจะเห็นชัด ฝร่ังแปลวิมุตติ
วา freedom เราแปลอิสรภาพ ก็วา freedom ตรงกัน แตใน
ภาษาไทย คนไทยแทนที่จะใชคํ าวาวิมุตติ กลับไปใชคํ าวา
อิสรภาพ
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ท่ีจริง ในภาษาบาลเีดมิ อสิรภาพไมไดแปลวา freedom
อสิรภาพนัน้แปลวาความเปนใหญ ตรงกบั sovereignty หรอื
แมแต domination หรือ dominion คือความมีอํ านาจเหนือ
หรือเปนใหญ แตเราใชอิสรภาพในความหมายของ freedom
เพราะฉะนั้น อิสรภาพที่ใชกันในภาษาไทยจึงไปตรงกับคํ าวา
วิมุตติ

พระพทุธศาสนานัน้ มลีกัษณะของความหลดุพน หรอื
ความเปนอิสระอยูโดยตลอด จุดหมายของพระพุทธศาสนา
ก็ไดแกวิมุตติ

พระพทุธเจาตรสัอกีแหงหนึง่วา วมิตุตฺสิารา สพเฺพ ธมมฺา
ธรรมทัง้หลายทัง้ปวงมวีมิตุตเิปนสาระ คอืมวีมิตุตเิปนแกนสาร
ซ่ึงก็มีความหมายอันเดียวกัน

รวมความวา ลักษณะนี้บอกใหทราบวา พระพุทธ-
ศาสนาถอืเอาวมิตุตหิรอือสิรภาพนี ้เปนจดุหมาย เปนหลกัการ
สํ าคัญ และใหความสํ าคัญแกอิสรภาพทุกขั้นตอน ไมเฉพาะ
ในขั้นสุดทายที่วาตองการใหคนเขาถึงความหลุดพนเทานั้น 
แตมลีกัษณะของการไมยดึตดิถอืมัน่ ไมมอีปุาทานในสิง่ตางๆ
อยูโดยตลอด

จะเห็นวา หลักการของพระพุทธศาสนานี้บางครั้งก็
สรุปดวยคํ าวา สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย คือใหรูเขาใจ
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ความจริงถึงขั้นที่วา ธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นไมอาจเขาไป
ยึดมั่นถือมั่นได

ไมอาจ-ไมนา-ไมควรยึดติดถือมั่น เพราะอะไร เพราะ
วาสิ่งทั้งหลายนั้นไมไดเปนไปตามความปรารถนา หรือตาม
ความยึดมั่นของเรา แตมันเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัย
ของมนั ถงึเราจะไปยดึมัน่ กไ็มมผีลอะไรตอตวัความจรงิ มแีต
จะกระทบกระเทอืนตอตวัเราเอง ทํ าใหเราแยเอง คอื เดอืดรอน
เปนทุกข

วิธีปฏิบัติท่ีถูกตองคือ เราจะตองรูความจริงของเหตุ
ปจจัย แลวไปทํ าที่เหตุปจจัย

เพราะฉะนั้น เราจะตองรูเทาทันความจริงวา สิ่งทั้ง
หลายเปนไปตามเหตุปจจัย ไมเปนไปตามความปรารถนา
ของเรา การเขาไปยึดมั่นถือมั่น ไมเปนประโยชน และเปนสิ่ง
ท่ีเปนไปไมได แลวก็ไมทํ าใหมีผลเปนจริงขึ้นมาได

พระพุทธศาสนาจึงสอนใหเรามีอิสรภาพ โดยฝกตน
ใหรูจักที่จะไมยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลาย จนกระทั่งเมื่อรู
ความจริง รูเทาทันชัดแจงทั่วตลอดแลว ก็จะมีจิตหลุดพน
เปนอิสระ

แมแตในขั้นตนๆ สํ าหรับการปฏิบัติท่ียังไมถึงขั้นเปน
วิมุตติ ก็จะมีลักษณะของการไมยึดติดอยูเสมอ เชน พระ
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พุทธศาสนาไมใหความสํ าคัญสูงสุดแกศรัทธา การบรรลุจุด
หมายของพระพุทธศาสนา หรือการเขาถึงอิสรภาพ ไมข้ึนตอ
ศรัทธาหรือความเชื่อ แตจะหลุดพนไดเพราะรูเห็นแจงดวย
ตนเอง อันนี้เปนลักษณะของการไมยึดติด

เริม่ตัง้แตไมใหยดึตดิในบคุคล แตใหรจัูกพึง่พาบคุคล
ในทางที่ถูกตอง เอาเขาเปนสื่อในการที่จะนํ าเราใหเขาไปหา
สัจธรรม ดวยการเปนกัลยาณมิตร

หลายทานคงเคยไดยินเรื่องพระวักกลิ ซ่ึงบวชเขามา
แลว ก็พอใจในพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจามาก ชอบติด
ตามพระองคไปในที่ตางๆ เรื่อยไป

พระพทุธเจาทรงคอยมองด ู และทรงรอใหอนิทรยีของ
พระวักกลิแกกลา จนถึงคราวหนึ่งก็ไดตรัสวา “ดูกอนวักกลิ
เธอจะตามดทํู าไมรางกายทีเ่ปอยเนาไดน้ี” แลวกต็รสัวา “ผใูด
เหน็ธรรม ผน้ัูนเหน็เรา ผใูดเหน็เรา ผน้ัูนเหน็ธรรม” คอื ใหยาย
ความสนใจ และความติดใจ ออกจากตัวบุคคล ไปหาตัว
ธรรมหรือสัจธรรม

อันนี้เปนลักษณะของการที่ไมใหติด ไมใหยึด ในสิ่ง
ท้ังหลาย แมแตในระดับของการปฏิบัติข้ันตนๆ จนถึงขั้นสุด
ทายก็ใหมีอิสรภาพโดยสมบูรณ เรื่องนี้ขอผานไปกอน พูดกัน
เพียงพอไดเคาความ



ลักษณะที่ ๗
เปนศาสนาแหงปญญา

ลกัษณะที ่๗ พระพทุธศาสนาถอืปญญาเปนยอดธรรม
หรอืเปนธรรมแกนกลาง ดงัพทุธพจนวา ปฺตุตฺรา สพเฺพ ธมมฺา
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีปญญาเปนยอดยิ่ง

พระพุทธศาสนาถือวาปญญาเปนธรรมสูงสุด เปนตัว
ตัดสินขั้นสุดทายในการที่จะเขาถึงจุดหมายของพระพุทธ-
ศาสนา แมแตพระนามที่เรียกวาพระพุทธเจา คือ “พุทธะ” ก็
หมายถึงตรัสรูดวยปญญา หรือมีปญญาตรัสรูธรรม

อยางทีไ่ดบอกเมือ่กีน้ี้วา พระพทุธศาสนาไมใชศาสนา
แหงศรทัธา แตเปนศาสนาแหงปญญา ซ่ึงบางทกีเ็ปนจดุออน
และหลายคนกถ็อืวา เปนจดุออนของพระพทุธศาสนา เพราะ
เหตุท่ีใหอิสรภาพทางปญญาแกคนมาก เมื่อไมมีการศึกษา
กันจริงจัง ก็ทํ าใหชาวพุทธเปนคนที่ไมคอยเอาเรื่องเอาราว

ดูงายๆ ในดานขอปฏิบัติ ในหมูชาวพุทธในเมืองไทย
ปจจุบันนี้ จับไมคอยไดวา ชาวพุทธถือขอปฏิบัติอะไรกันบาง
จะเอาอะไรเปนเครื่องกํ าหนดวาเปนชาวพุทธ จะมองเปน
รูปธรรมก็หาไมเห็น เพราะไปเอาแตปญญา แลวแตใครมี
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ปญญาพิจารณา จะเลือกปฏิบัติเทาไหนก็ไดตามสมัครใจ
เรื่องนี้ตางจากในศาสนาอื่น ซ่ึงสวนมากเปนศาสนา

แหงศรทัธา เขาจะบงัคบักนัเลย หามสงสยั ไมตองถาม ฉนับอก
อยางนี้ เธอทํ าไปก็แลวกัน เขามีแบบแผนที่กํ าหนดไวชัดเจน
และมีขอปฏิบัติท่ีตายตัววา ถาเปนศาสนิกของศาสนานั้นจะ
ตองเชื่อและตองปฏิบัติอยางนั้น ๆ

อยางไรก็ตาม วาที่จริง พระพุทธเจาไดตรัสวางแบบ
แผนไวใหแลว คือใหเรามีหลัก ๒ อยาง ไดแก ธรรมวินัย
อยางที่ไดพูดไวในขอท่ี ๓ วา พระพุทธศาสนาประกอบดวย
ธรรมกับวินัย

ถาปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนากันอยางแทจริง 
ชาวพุทธก็จะไมเปนคนเลื่อนลอย แตจะมีแบบแผนเปนของ
ตนเอง แตเรามองขามเรื่องวินัยไปเสีย จึงขาดลักษณะอันนี้
เพราะมัวเที่ยวหาธรรม แตไมนํ าพาเรื่องวินัย

สวนทีม่หีลกัวาปญญาเปนส ําคญันัน้ กเ็พราะวา ปญญา
เปนตัวตัดสินในการเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา

มนุษยเรานี้มีประสบการณในเรื่องศาสนากันมาเปน
เวลายาวนาน มีนักคิดมากมายเกิดขึ้น แลวก็คนควาหาหลัก
ความจริงมาสอนมนุษย เกิดเปนลัทธิศาสนาตางๆ มากมาย
ซ่ึงอาจแยกประเภทไดดังนี้
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ศาสนาประเภทหนึ่ง ยํ้ าเรื่อง ศรัทธา เขาบอกวา ให
ฝากชีวิต มอบจิตมอบใจไวในองคเทพสูงสุด แลวทํ าตามคํ า
สัง่สอนไป ไมตองสงสัยอะไรทั้งสิ้น อยางนี้เปนศาสนาที่ใช
ศรัทธาเปนเครื่องตัดสิน ศรัทธาเทานั้นจะใหทานเขาถึงจุด
หมายของศาสนา

ศาสนาประเภทที่สอง คือพวกที่ถือ ศีลวัตร เปนตัว
ตัดสิน พวกนี้จะถือระเบียบแบบแผนกฎเกณฑท่ีวางไวให
แลวประพฤติปฏิบัติตามนั้น ถือวาจะบริสุทธิ์หลุดพนเขาถึง
จุดหมายของศาสนาดวยศีลวัตร ดังมีคํ าในคัมภีรเรียกวา
สีเลน สุทฺธิ แปลวา การ  บริสุทธดวยศีล คือเพียงวายึดถือ
ศีล ขอบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑอยางเดียวเทานั้นใหเครง
ครัดเขมงวด  เมื่อปฏิบัติไปตามนั้นไดจริงแลว ก็จะหลุดพน
ถึงจุดหมายของศาสนาไดเอง อันนี้พระพุทธศาสนาเรียกวา
สีลัพพตปรามาส ก็เปนหลักการของศาสนาประเภทหนึ่ง

ศาสนาประเภทที่สาม ไดแกพวกที่ยึดเอา สมาธิ
เปนตัวตัดสิน คือบํ าเพ็ญขอปฏิบัติทางจิตใจ ใหจิตดื่มดํ่ า
จนกระทั่งในขั้นสุดทาย จิตจะเขารวมกลืนหายกลายเปน
หนึ่งเดียวกับภาวะสูงสุด ซ่ึงอาจจะเปนเทพสูงสุดหรือเปน
ปรมาตมันอะไรก็ตาม ศาสนาประเภทนี้มีอยูไมนอย เปน
ศาสนาขั้นที่ประณีตมาก
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รวมแลวก็มี ๓ ประเภทดวยกัน คือ
๑. พวกปลงศรัทธา มอบจิตฝากใจใหไปเลย
๒. พวกถือศีลวัตร ตัดสินดวยความเครงครัดเขมงวด
๓. พวกถอืสมาธ ิมงุใหจิตดืม่ดํ ่าเขารวมกบัภาวะสงูสดุ
แตพระพทุธศาสนา ไมไดถอือยางนัน้ พระพทุธศาสนา

ใหความสํ าคัญทั้งแกศรัทธา ท้ังแกศีลวัตร และแกสมาธิ ถือ
วาเปนปจจัยที่ขาดไมได ในการเขาถึงจุดหมาย แตไมใชตัว
ตัดสิน

อันนี้เปนขอท่ีควรตองระวัง ไมใชวา พระพุทธศาสนา
จะไมใหความสํ าคัญแกสิ่งเหลานั้น ท้ังศรัทธา ศีลวัตร และ
สมาธิ เปนบาทเปนฐาน และเปนสิ่งที่ขาดไมได

สํ าหรับศรัทธาน้ัน พระพุทธเจายังเคยตรัสวา สทฺธาย
ตรติ โอฆํ แปลวาบุคคลยอมขามโอฆะไดดวยศรัทธา ขาม
โอฆะอะไร ขามโอฆสงสารก็คือขามวัฏฏสงสาร หมายความ
วาพนจากการเวียนวายในความทุกข แสดงวาพระพุทธเจา
ยอมรับวาเราจะพนทุกขไดดวยศรัทธา น่ีถามองเผินๆ เราก็
บอกวา เอาแคศรัทธาก็พอ

ในกรณขีองศลี กส็ามารถอางค ําบาลอีกีแหงหนึง่ เวลา
พระใหศีลจบทานก็สรุปทุกครั้งวา สีเลน สุคตึ ยนฺติ สีเลน
โภคสมฺปทา สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ บอกวา บุคคลยอมไป
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นิพพาน คอื นิพพฺตุ ึดวยศลี อาว! ถงึนพิพานไดดวยศลีแลวนี่
ก็แสดงวา ยอมรับวาศีลทํ าใหไปนิพพานได พอแลว

สํ าหรับสมาธิก็มีตัวอยางคํ าสอนมากมาย ท่ีจะยกมา
อาง ถาจะอางกันแบบงายๆ วาสมาธิก็พอที่จะถึงนิพพาน ก็
สามารถยกตัวอยางนิพพานขั้นตนๆ อยางที่เรียกวา นิโรธ

ในนโิรธ ๕ มีวกิขมัภนนโิรธเปนขอแรก ไดฌานสมาบตัิ
ก็ถือวาถึงวิกขัมภนนิโรธ หรือในพระไตรปฎก ท่ีพระพุทธเจา
ตรัสเรื่องตทังคนิพพาน และทิฏฐธัมมนิพพาน พระพุทธเจา
ยังตรัสวา ปฐมฌานก็ตาม ทุติยฌานก็ตาม จนกระทั่งถึงเนว
สญัญานาสญัญายตนะ ซ่ึงเปนสมาธใินระดบัประณตี สงูขึน้ไป
โดยลํ าดับน้ี แตละอยางเปนนิพพานไดโดยปริยาย พระองค
ตรัสไวอยางนั้น แตยังไมใชตัวแทตัวจริง

พระพทุธศาสนาใหความสํ าคัญแกหลักธรรมเหลานั้น
แตพระองคยํ้ าวาปญญานี่แหละเปนตัวตัดสิน ศรัทธาก็เพื่อ
ปญญา ศีลวัตรก็เพื่อประคับประคองจนกระทั่งเกิดปญญา
โดยเฉพาะศีลวัตรนั้นชวยใหเกิดสมาธิ สมาธิก็ตองนํ าไปสู
ปญญา ถาไมอยางนั้น ก็เปนเพียงสมาธิท่ีนํ าไปสูภาวะดื่มดํ่ า
ทางจิตเทานั้น เปนเรื่องของสมถะ ไมถึงนิพพาน

ตกลงวา จะตองใหถึงขั้นสูงสุดคือปญญา มอีปุมา
เหมอืนอยางจะตดัตนไม เราตองมอีะไรบาง ขอใหคดิดู
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๑. เราจะตองโนมจิตใจโนมตวัเขาไปหาการตดัตนไม
น้ัน ใจเอาดวยกับการที่จะตัดตนไม แลวมุงเขาไปที่ตนไม

๒. ตองมีท่ีเหยียบยัน ถาตัวเราไมมีท่ียัน ไมมีท่ียืน
ตั้งตัวไว เราก็ทํ าอะไรไมได

๓. ตองมีกํ าลัง ในการที่จะยกมีดขวานขึ้นตัด
๔. ตองมีมีดขวานที่คม หรืออุปกรณท่ีใชตัดได
ในอปุมานี ้การหนัหนามงุเขาไปหาสิง่นัน้ กค็อื ศรทัธา

พื้นดินที่เหยียบยันก็ตรงกับท่ีพระพุทธเจาตรัสไวเสมอวา ศีล
เปรียบเหมือนพื้นดินเปนที่เหยียบยัน ทํ าใหเราทํ างานการได
ประการที่ ๓ เรี่ยวแรงกํ าลังของเราในการหยิบยกมีดขวาน
ข้ึนมาตัด น่ันก็คือ สมาธิ แลวสุดทายตัวมีด หรือขวานที่คม
น้ันก็คือ ปญญา

ตวัทีต่ดั ท่ีทํ าใหขาดท ําใหหลดุ ทํ าใหส ําเรจ็กจิ คอือะไร
คือมีดหรือขวาน มีดขวานนั้นเปนตัวตัด ทํ าใหงานสํ าเร็จ
บรรลุจุดหมาย แตถาเราไมมีสามอยางแรก ท้ังที่มีมีดมีขวาน
เราก็ตัดไมได เพราะฉะนั้น สามอยางแรกก็ขาดไมได แตตัว
ตัดสินคืออันที่สี่ ไดแกตัวปญญา

พระพุทธศาสนาสอนวา ปญญาเปนตัวตัดสิน จึงถือ
วาปญญาเปนคุณธรรมสํ าคัญ เปนเอก ปญญาในขั้นสูงสุด
คอื ปญญาในขัน้ทีจ่ะท ํางานรเูทาทนัสจัธรรม ท่ีจะตดัสงัโยชน



พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๗

เครือ่งผกูมดัตวัไวกบัวฏัฏสงสาร ไวกบัความทกุข ไดแกปญญา
ท่ีมีช่ือเรียกเฉพาะวา วิปสสนา

วปิสสนากค็อืปญญานัน่แหละ แตเปนปญญาในระดบั
หนึ่งประเภทหนึ่ง ทํ าหนาที่อยางหนึ่ง ซ่ึงเราเรียกชื่อเฉพาะ
วาเปนวิปสสนา

วิปสสนานี้เปนขอปฏิบัติจํ าเพาะในพระพุทธศาสนา 
เพราะฉะนั้น จึงบอกวา ปญญา โดยเฉพาะที่เรียกชื่อวา
วิปสสนานี้ เปนลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนา มีเฉพาะ
ในพระพุทธศาสนา

ปญญานี้เปนแกนกลางที่รอยประสานอยูในหลักพระ
พทุธศาสนา ท่ีพระพทุธเจาตรสัไวในทีต่างๆ อยางเชนหลกัการ
ท่ัวไปทีต่รสัไวในคาถาวา พหุ ํเว สรณ ํยนตฺ ิปพพฺตาน ิวนาน ิจ
เปนตน

คาถานี้มีใจความวา คนทั้งหลายถูกภัยคือความกลัว
คุกคามแลว ยอมยึดถือสิ่งทั้งหลายมากมายเปนสรณะ เชน
ยึดเอาเจาปาเจาเขาตนไมศักดิ์สิทธิ์ เปนที่พึ่ง แตสิ่งเหลานั้น
ไมใชสรณะอันเกษม คนยึดเอาสิ่งเหลานั้นเปนสรณะแลว ไม
สามารถพนจากทุกขท้ังปวงได

สวนผใูดถงึพระรตันตรยั ยดึเอาพระพทุธเจา พระธรรม
พระสงฆเปนสรณะแลว มองเห็นอริยสัจจ ๔ คือพิจารณา
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ดวยปญญารูเขาใจสัจธรรม รูจักทุกข รูตัวปญหา รูเหตุของ
ปญหา รูจักจุดหมายของตนเองที่เปนความดับทุกขแลว
ปฏิบัติตามมรรคาที่ถูกตอง ซ่ึงเปนทางสายกลาง ดับทุกขได
อันนั้นจึงจะเปนสรณะที่แทจริง อันเกษม

เรื่องพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ หรือสรณะ ๓ น้ีมี
ความหมายอยางไร เปนเรือ่งทีจ่ะตองท ําความเขาใจกนัตอไป
ใหชัดเจน อยางนอยจะตองเขาใจวาการยึดถือพระรัตนตรัย
เปนสรณะ จะนํ าไปสูการมองเห็นอริยสัจจ ๔ อยางไร

แตในที่ น้ีตองการพูดแคใหเห็นวาทานเนนความ
สํ าคัญของปญญา และปญญาโดยเฉพาะขั้นที่ทํ าลายกิเลส
คือ วิปสสนา



ลักษณะที่ ๘
สอนหลักอนัตตา

ลักษณะที่ ๘ พระพุทธศาสนาประกาศหลักสํ าคัญ
เกี่ยวกับความจริงของสิ่งทั้งหลาย หรือของสภาวธรรมตางๆ
เรียกวาหลักอนัตตา

หลกัอนตัตานีเ้ปนหลกัทีใ่หม ไมเคยมผีคูนพบมากอน
ความยึดติดในอัตตาหรือตัวตน เปนสิ่งที่ฝงลึกแนบแนนใน
จิตใจมนุษยเปนอยางมาก มนุษยจะรักษา หวงแหนความ
รูสึกผูกพันในอัตตานี้ไว อยางเหนียวแนนที่สุดเทาที่จะทํ าได

แมแตเมื่อหันมาคนควาสัจธรรมในทางศาสนา เขาก็
จะตองเพียรพยายามที่จะรักษาอัตตานี้ไวใหได เพราะฉะนั้น
นักคิดทั้งหลายจึงพัฒนาภาพอัตตาที่ยึดไวน้ันใหประณีตยิ่ง
ข้ึนไปโดยลํ าดับ

จะเห็นวา ในศาสนาตางๆ มีแตคํ าสอนที่ใหพยายาม
เขาหาอัตตา เขาถึงอัตตา ปรากฏวามีศาสนาเดียวคือพระ
พุทธศาสนาเทานั้น ท่ีสอนหลักอนัตตา ท่ีประกาศวาในที่สุด
แลวสิ่งทั้งหลายไมใชอัตตา ไมสามารถยึดถือเปนอัตตาได

พระอรรถกถาจารยบอกวา ศาสดาตางๆ ในหลาย
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ศาสนา รูหลักอนิจจังแลว รูหลักทุกขังแลว เพราะฉะนั้น หลัก
อนิจจัง และทุกขังจึงมีในศาสนาอื่นที่มีความกาวหนาในทาง
สติปญญาดวย แตไมมีศาสนาใดอื่นที่ประกาศหลักอนัตตา
ฉะนัน้ พระพทุธศาสนาจงึเปนหลกัค ําสอนเดยีว ท่ีทวนกระแส
ยอนทางของจิตใจ สลายความยึดติดหวงแหนของมนุษย

การที่จะมองเห็นสภาวะที่เปนอนัตตานี้ บงบอกถึง
การที่ตองมีปญญา คือการมีปญญารูเทาทันคติธรรมดา เห็น
แจงความจริงของสิ่งทั้งหลายที่ดํ ารงอยู และเปนไปตาม
ธรรมดาของมัน อันมีอยูตามสภาวะ ไมมีใครที่จะไปเปนเจา
ของ สั่งบังคับใหเปนไปตามใจปรารถนาได ไมวาจะเปน
รูปธรรมหรือนามธรรม แมกระทั่งนิพพาน

ท่ีเห็นไดงายก็คือ สิ่งทั้งหลายทั่วๆ ไป ท่ีเรียกวา
สังขาร หรือเอาคํ าคุนๆ คือขันธ ๕ สิ่งเหลานี้ก็เปนไปตาม
ธรรมดาของมัน คือ มันไมเปนไปตามใจชอบหรือตามใจ
อยากของใคร แตมันเปนไปตามเหตุปจจัย

ในขันธ ๕ น้ัน ไมมีตัวคงที่ ท่ีเปนตัวบันดาลเปนตัว
บังคบัสิง่ทัง้หลายใหเปนไปอยางใดอยางหนึง่ แตมนัประกอบ
ข้ึนจากปจจัยยอยๆ มาประมวลกนัเขา และปจจัยตางๆ แตละ
อยางนั้น อาศัยสัมพันธซ่ึงกันและกัน แลวก็เปนไปตามเหตุ
ปจจัย
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ในความสัมพันธซ่ึงกันและกันนั้น ไมมีสิ่งโดยลํ าพัง
ตัวของมันเอง ไมมีใครหรืออะไรจะเปนเจาของครอบครอง
หรือสั่งบังคับบัญชามันได น้ีคือหลักความจริงที่เรียกวา
อนัตตา ในระดับของสังขารทั่วไป

การไมยึดติดในอัตตา จะไปสัมพันธกับหลักที่ไมให
ยึดติดถือมั่นดวยความปรารถนาของตัวตน แตใหรูเทาทันวา
สิ่งทั้งหลายนั้น เราจะใหเปนอยางนั้นอยางนี้ตามความ
ปรารถนาไมได คือเราจะเอาความปรารถนาของตัวตนนี้ ไป
บังคับสิ่งทั้งหลายใหเปนไปตามที่เราตองการไมได เพราะวา
สิ่งทั้งหลายดํ ารงอยูและเปนไปตามธรรมดาของมัน คือดํ ารง
อยูตามสภาวะอยางนั้นๆ หรือไมก็เปนไปตามเหตุปจจัยของ
มัน ซ่ึงเราจะตองเรียนรูเหตุปจจัยของมัน แลวไปทํ าไปแกท่ี
เหตุปจจัย

อนัตตานีจ้ะโยงไปหาหลกัส ําคญัของพระพุทธศาสนา
ในขอตอไปดวย

พึงสังเกตวา ในพระพุทธศาสนา ทานสอนเรื่องการ
ทํ าลายความเห็นผิดเกี่ยวกับอัตตานี้มากมาย จะเปนพระ
โสดาบนั กต็องท ําลายสกักายทฏิฐ ิ คอืความเหน็วาเปนตวั
ของตนได ตองถอนอัตตานุทิฏฐิคือความตามเห็นวาเปนตัว
เปนตนได ตองถอนอัตต-วาทุปาทานคือการยึดมั่นในความ
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ถือตัวตนได
อนันีแ้สดงวาหลกัอนตัตามคีวามส ําคญัเปนอยางมาก

เปนหลักการที่จะนํ าใหเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา 
ผูท่ีจะเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา จะตองมีปญญา
ถึงขั้นเห็นความเปนอนัตตานี้



ลักษณะที่ ๙
มองตามเหตุปจจัย

ลักษณะที่ ๙ พระพุทธศาสนามีลักษณะขอตอไปที่
คลายกับหลักอนัตตา คือการมีทัศนคติท่ีมองสิ่งทั้งหลาย
ตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย

ไดพดูแลววา หลกัอนตัตานัน้ ในระดบัของสงัขตธรรม
โยงมาหาหลักความเปนไปตามเหตุปจจัย ซ่ึงบงชี้วา สิ่งทั้ง
หลายไมมีอยูโดยลํ าพังตน แตอิงอาศัยซึ่งกันและกัน เปนไป
ตามเหตุปจจัย คลายๆ กับหลักสัมพัทธภาพ (relativity) ใน
พระพุทธศาสนาหลักนี้ ก็คืออิทัปปจจยตา ท่ีนิยมเรียกวา
ปฏิจจสมุปบาท

ความสัมพันธหรือความเปนไปตามเหตุปจจัยนี้ เปน
หลักสํ าคัญของวิปสสนาดวย การปฏิบัติใหปญญาเห็นแจง
เกิดเปนวิปสสนานั้น จะทํ าใหมองเห็นความเปนไปตามเหตุ
ปจจัยนี้ และหลักปฏิจจสมุปบาท หรืออิทัปปจจยตานี้ ก็เปน
ภูมิธรรมของวิปสสนา เรียกวาวิปสสนาภูมิอยางหนึ่ง

ธรรมทั้งหลายนั้น สัมพันธซ่ึงกันและกัน เชนขันธ ๕
เมื่อวิเคราะหแยกแยะองคประกอบออกไป ก็ทํ าใหเห็นความ
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เปนไปตามเหตุปจจัย และรูวา ขันธ ๕ น้ันก็เปนไปตามหลัก
อิทัปปจจยตานี้เอง

หลกัความสมัพนัธท่ีเปนไปตามเหตปุจจัยนีแ้หละ เปน
หลักที่แสดงลักษณะสํ าคัญอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา 
ถงึขัน้ทีพ่ระพทุธเจาเคยตรสัวา การเหน็ปฏจิจสมปุบาทนัน้แหละ
คอืการเหน็ธรรม ตามพทุธพจนท่ีวา “ผใูดเหน็ปฏจิจสมปุบาท
ผูน้ันเห็นธรรม  ผูใดเห็นธรรม ผูน้ันเห็นปฏิจจสมุปบาท”

อยางนอยชาวพทุธจะตองมทัีศนคต ิ ท่ีมองสิง่ทัง้หลาย
ตามเหตุปจจัย แมแตเรื่องกรรม ก็สอนใหเรามีทัศนคติหรือ
ทาทีน้ี

กรรมนั้นก็คือหลักของความเปนไปตามเหตุปจจัย ใน
แงท่ีเกี่ยวกับการกระทํ าของมนุษย การกระทํ าของมนุษย ก็
เปนไปตามกฎเกณฑแหงความเปนเหตุเปนผลเหมือนกัน คือ
กระทํ าเหตุอยางนี้ เมื่อปจจัยพรั่งพรอม ก็เกิดผลอยางนี้ แต
จํ ากัดเฉพาะในแงการกระทํ าของมนุษย เรียกวาหลักกรรม
หรือกรรมนิยาม

ถาเปนหลักเหตุปจจัยทั่วไป เรียกวาธรรมนิยาม หลัก
เรือ่งปฏจิจสมปุบาทกต็าม เรือ่งไตรลกัษณกต็าม พระพทุธเจา
ตรัสเรียกวาเปนธรรมนิยาม คือเปนกฎเกณฑแหงธรรม โดย
เฉพาะความเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัยนั้นเอง



ลักษณะที่ ๑๐
เชื่อวามนุษยประเสริฐดวยการฝกฝนพัฒนา

ลกัษณะที ่๑๐ พระพทุธศาสนามลีกัษณะส ําคญัอยาง
หนึ่งคือ ยืนยันในศักยภาพสูงสุดของมนุษย

“ศักยภาพ” เปนศัพทสมัยใหม ท่ียืมมาใช เดิมน้ันเรา
พูดวา มนุษยเปนสัตวท่ีฝกได

พระพุทธศาสนายอมรับความสํ าคัญของมนุษยวามี
ภาวะเปนสัตวท่ีฝกได และฝกไดจนถึงขั้นเปนสัตวประเสริฐ

มองอีกแงหนึ่ง ก็วา มนุษยเปนสัตวท่ีตองฝก และจะ
ประเสริฐสุดไดดวยการฝก มนุษยจึงมีศักยภาพสูงสุดในการ
ฝก ซ่ึงหมายถึงการพัฒนาตน

ถามนษุยไมพฒันาตน หรอืไมฝกตนแลว กจ็ะเปนสตัว
ท่ีตํ่ าทรามที่สุด มนุษยแพสัตวดิรัจฉานในดานสัญชาตญาณ
สัตวดิรัจฉานทั้งหลายสวนมาก พอเกิดมาก็ดํ ารงชีวิตไดดวย
สัญชาต-ญาณ มันอยูกับพอแมนิดเดียว ก็รูจักเปนอยู รูจัก
หากิน ดํ ารงชีวิตไดเลย

สวนมนุษยน้ันไมไดเรื่อง ทํ าไมไดสักอยาง ถาปลอย
ก็แทบจะตายทันที ตองเอาใจใสเลี้ยงดู ฝกสอน จึงอยูรอด
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และเจริญเติบโตได นับวาตรงกันขาม
แตมนุษยมีศักยภาพที่พัฒนาตนได เมื่อพัฒนาแลวก็

เปนสัตวท่ีประเสริฐสุด สัตวอื่นนั้นพัฒนาได อยางเกงแคเปน
ละครสัตว หรือเอามาใหมนุษยใชงาน เปนไดสองอยาง

แตวาที่จริง ถึงเปนละครสัตวก็คือใหมนุษยเอามาใช
งานนั่นแหละ ไดอยางดีก็ใหมนุษยใชงาน เอามาเปนลิงขึ้น
ตนมะพราวบาง เอามาเปนชางลากซุงบาง เปนมาลากรถ
หรือข่ีเดินทางไกลบาง เปนสุนัขตํ ารวจบาง ฯลฯ และที่ฝกให
ทํ าอยางนั้นได ก็ตองอาศัยมนุษยฝกให

แตมนุษยน้ันฝกตนเองได และฝกแลวประเสริฐสุด
ดังพุทธพจนวา ทนฺโต เสฏโ มนุสฺเสสุ ผูท่ีฝกแลว เปนผู
ประเสริฐสุดในหมูมนุษย และ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏโ
เทวมานุเส ผูท่ีถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ คือฝกดีแลวนี้
ประเสริฐสุดทั้งในหมูเทพ และบรรดามนุษย คือ ไมเฉพาะ
ระหวางมนุษยเทานั้น แมแตกับเทพทั้งหลาย มนุษยท่ีฝกดี
แลวก็ยังสูงกวา

อกีแหงหนึง่ทีน่าจดจ ํามากวา มนุสสฺภตู ํ สมพฺทฺุธํ
อตตฺทนตฺํ สมาหิตํ . . . เทวาป นมสฺสนฺติ บอกวา พระสัมมา
สัมพุทธเจา ท้ังที่เปนมนุษยน้ี แตฝกพระองคดีแลว แมเทพ
ท้ังหลายก็นอมนมัสการ
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มีคาถาพุทธภาษิตมากมายที่ตรัสยํ้ าวา บุคคลที่ฝก
ตนดีแลว พัฒนาศักยภาพดีแลว แมแตเทวดาและพรหมก็
เคารพบูชา

พระพุทธเจาไดทรงทํ ากิจสํ าคัญอยางหนึ่ง คือ การ
ประกาศอิสรภาพใหแกมนุษย

ในสมัยพุทธกาลนั้น มนุษยพากันฝากชีวิตจิตใจ
มอบชะตากรรมของตนใหแกเทพทั้งหลาย ถือวาเทพเจา
ท้ังหลายเปนผูบันดาลชะตากรรมของมนุษย มนุษยมีหนาที่
บวงสรวงออนวอน ทํ าการสังเวยตางๆ ขอรองเทพเจาใหยก
เวนปลดเปลื้อง ใหพนจากโทษเคราะหตางๆ และขอให
อํ านวยลาภผล ประทานรางวัลสิ่งที่ตองการ จนถึงกับมีการ
บูชายัญ เอามนุษยเอาสัตวมาฆาบูชาเทพเจา

พอพระพทุธเจาประสตู ิพระองคกท็รงประกาศอสิรภาพ
ใหแกมนุษยทันท ีทรงเปลงอาสภวิาจาวา อคโฺคหมสมฺ ิโลกสสฺ
เชฏโหมสฺมิ โลกสฺส เสฏโหมสฺมิ โลกสฺส เราเปนพี่ใหญ
เปนผูประเสริฐ เปนผูเลิศแหงโลก

น่ีคอืวาจาประกาศอสิรภาพของมนษุย ท่ีพระพทุธเจา
ประกาศแทนมนุษยท้ังหลาย บอกใหรูวา ตอไปนี้มนุษยมี
อิสรภาพแลว เราเปนสัตวท่ีฝกได พัฒนาได ไมตองฝาก
ชะตากรรมไวกับเทพเจา ไมตองบวงสรวงออนวอนรอให
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เทวดาโปรดปราน
ถาเราฝกตนเอง แมแตเทวฤทธิ์ มนุษยก็มีได มนุษยท่ี

ฝกแลว มีมนุษยฤทธิ์ท่ีประเสริฐ เหนือกวาเทวฤทธิ์ เพราะ
ฉะนั้น อยาไดประมาทศักยภาพของตนเอง

มนุษยน้ันมีความโนมเอียงอยางหนึ่ง คือ คอยจะ
ประมาทในศักยภาพของตนเอง จึงมัวหวังพึ่งปจจัยภายนอก

พระพุทธเจาทรงนํ าทางไวแลวใหเรานับถือตนเอง แต
อยาหยิ่งลํ าพอง อยานึกวาเราเปนมนุษยประเสริฐแลว แต
ตองระลึกที่จะฝกฝนตองพัฒนาตนอยูเสมอ การที่ถือวาตน
เองเปนสัตวท่ีจะตองฝกฝนพัฒนา จะทํ าใหเราเปนคนออน
นอมถอมตน พระพุทธเจาสอนใหเราทุกคนออนนอมถอมตน
เพราะเราเปนสัตวท่ีจะตองฝกตองพัฒนา

แตในเวลาเดยีวกนันัน้ พรอมกบัความออนนอมถอมตน
ก็จะมีความมั่นใจในตนเองดวยวา เรามีศักยภาพที่พัฒนาได

น้ีคือหลักของพระพุทธศาสนา ท่ีพระพุทธองคได
ประทานไวแลว อันเปนไปตามสัจธรรม เราจะตองยึดหลัก
การนี้ไวเปนสํ าคัญ

พระพทุธศาสนาสอนวา มนุษยพอเริม่ตนเปนชาวพทุธ
ก็ตองมีโพธิสัทธา (เรียกเต็มวา ตถาคตโพธิสัทธา) เชื่อใน
ปญญาตรัสรูของพระตถาคต คือเชื่อในปญญาที่ทํ าใหมนุษย
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กลายเปนพระพุทธเจา เราก็ตองพัฒนาปญญาของเราสิ
ถาเราพัฒนาปญญาแลว เราก็เปนพระพุทธเจาได
ถาเปนพระพุทธเจากอนคนอื่น แลวบํ าเพ็ญพุทธกิจ

ประกาศพระศาสนาดวย ก็เปนพระสัมมาสัมพุทธะ
ถาเปนพระพุทธเจาดวยปญญาคนพบธรรมดวยตน

เอง แตไมประกาศธรรมทั่วไป ก็เปนพระปจเจกพุทธะ
ถาเปนพระพุทธเจาตามอยางพระสัมมาสัมพุทธเจา 

ก็เปนอนุพุทธะ
แมแตยังไมเปนพระพุทธเจาที่ตัดกิเลสไดสิ้นเชิง แตมี

ความรูดี ทานยังยกยองใหเปนสุตพุทธะ
เราทุกคนสามารถเปนพุทธะได แตข้ันแรกจะตองมี

ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อในปญญาตรัสรูท่ีทํ าใหมนุษยกลาย
เปนพุทธะนั้น

พระพุทธเจาตรัสวานี้เปนศรัทธาเบื้องแรกที่ชาวพุทธ
จะตองม ี เพราะฉะนัน้ ชาวพทุธจะตองเริม่ตนดวยการเชือ่ใน
ศกัยภาพของมนุษยท่ีพัฒนาได

สาระสํ าคัญของศักยภาพก็คือปญญา ดังที่วามี
ปญญาซึ่งสามารถพัฒนา จนกระทั่งตรัสรูเปนพุทธะได ซ่ึง
เปนสัตวประเสริฐ ท่ีแมแตทวยเทพและประดามนุษยท้ัง
หลายตองบูชา เปน สตฺถา เทวมนุสฺสานํ คือพระพุทธเจานั้น
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ท้ังที่เปนมนุษย แตทรงเปนศาสดาทั้งของหมูมนุษย และของ
เหลาเทวดา

ชาวพุทธทั้งหลายจะตองจํ าหลักการนี้ไว และระลึก
ตระหนักวา มนุษยอยาดูถูกตนเอง ตองมั่นใจในตนเอง ตอง
นับถือตนเองอยางมีความออนนอมถอมตน

อันนี้คือลักษณะของพระพุทธศาสนาที่วา เชื่อใน
ศักยภาพสงูสดุของมนษุยผูเปนสตัวท่ีฝกได



ลักษณะที่ ๑๑
เปนศาสนาแหงการศึกษา

ลักษณะที่ ๑๑ พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการ
ศึกษา ท่ีนํ าเอาการศึกษาเขามาเปนสาระสํ าคัญ เปนเนื้อแท
ของการดํ าเนินชีวิต และทํ าใหการดํ าเนินชีวิตของมนุษยเปน
การศึกษา

หลกัการปฏบัิตใินพระพทุธศาสนาทัง้หมดนัน้ เรยีกวา
อะไร เรียกวามรรค

มรรค แปลวาอะไร มรรคแปลวาทาง ทางคือทาง
อะไร คือทางดํ าเนินชีวิต ซ่ึงไมใชทางเดินที่เปนรูปธรรมอยาง
ถนนเทานั้น

พระพทุธเจาตรสัเรยีกมรรคนีอ้ยางหนึง่วาเปน พรฺหฺมจริย
หรือ พรหมจริยะ บางทีเราใชคํ าวาพรหมจรรย พรหมจริย=
จริย คือ จริยธรรม+พรหม แปลวาอันประเสริฐ มรรคหรือทาง
ดํ าเนินชีวิตนี้เปนพรหมจริยะ คือเปนจริยธรรมอันประเสริฐ

จริยธรรม แปลวาอะไร จริย มาจาก จร ซ่ึงแปลวาเดิน
เชน จราจร=เดินไปเดินมา พเนจร=เดินไปในปา จรไปโนนจร
ไปน่ีเรียกวา เดินทาง เพราะฉะนั้น จร ก็คือเดินทาง
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จริย แปลวาการเดินทาง การเดินทางที่เปนรูปธรรม
ไดแก เดนิทางทีเ่ปนถนนเปนตน แตถาเดนิทางทีเ่ปนนามธรรม
ก็คือเดินทางชีวิต จริย ก็คือการเดินทางชีวิต หรือการดํ าเนิน
ชีวิต

เพราะฉะนั้น จริยธรรมก็คือหลักการดํ าเนินชีวิต
พรหม แปลวาที่ประเสริฐ รวมกันเปน พรหมจริย คือหลักการ
ดํ าเนินชีวิตที่ประเสริฐ ซ่ึงไดแกมรรคมีองค ๘ ประการอัน
ประเสริฐ มีสัมมาทิฏฐิเปนตน มีสัมมาสมาธิเปนปริโยสาน

ทีน้ี สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ จัดเปนพวกหนึ่งเรียก
วาปญญา

สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ จัดเปน
ประเภทหนึ่งเรียกวาศีล

แลวก็สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ จัดเปน
หมวดหนึ่งเรียกวาสมาธิ

เปนอันวา มรรคมีองค ๘ ประการนี้จัดเปนประเภท
ไดสาม เรียกวา ศีล สมาธิ ปญญา ซ่ึงเรียกชื่ออยางหนึ่งวา
ไตรสิกขา

สกิขา น้ันแปลวาศกึษา สกิขฺา เปนบาล ีสนัสกฤตเปน
ศกิษฺา เปนไทยวา ศึกษา สิกขา หรือ ศึกษา เปนคํ าๆ เดียว
กัน ฉะนั้น หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา จึงเรียกชื่ออยาง
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หนึ่งวาการศึกษา
การศึกษา น้ีมีองคประกอบ ๓ สวน คือ ศีล สมาธิ

ปญญา ซ่ึงก็คือการประมวลองคประกอบของมรรคมีองค ๘
ตกลงวา การดํ าเนินชีวิต หรือหลักการดํ าเนินชีวิตอัน

ประเสริฐ ก็เปนอันเดียวกับการศึกษา พูดงายๆ วา ชีวิตที่ดี
งาม คือชวีิตแหงการศึกษา

เปนอันวา การศึกษา ก็คือการฝกฝนใหมีการดํ าเนิน
ชีวิตที่ถูกตอง ไดแกไตรสิกขา และไตรสิกขา ก็คือการฝกให
เรามีการดํ าเนินชีวิตตามมรรค คือใหเรามีพรหมจริยะ พรอม
กันนั้น การที่เราฝกตนใหดํ าเนินในพรหมจริยะหรือดํ าเนิน
ตามมรรค ก็คือเราบํ าเพ็ญไตรสิกขา

เพราะฉะนั้น การฝกฝนพัฒนาตนในการดํ าเนินชีวิต
ท่ีถูกตอง ก็คือการศึกษา และการศึกษาก็คือการฝกตนให
ด ําเนนิในทางชวีติทีถ่กูตอง มรรคกเ็ปนสกิขา สกิขากเ็ปนมรรค

สิกขาก็คือการฝกฝนพัฒนาตนใหดํ าเนินตามมรรค
การฝกตนใหดํ าเนินตามมรรคก็คือสิกขา

มรรค คือ วิถีชีวิตอันประเสริฐ ถาจะแปลใหสมสมัย
ก็คือ การดํ าเนินชีวิตที่ดีงาม ดังนั้น สิกขา หรือการศึกษา จึง
แปลวา การพัฒนาตนในการดํ าเนินชีวิตที่ดีงาม เพราะฉะนั้น
การดํ าเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา ก็ตองดํ าเนินใหถูก
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ตอง โดยปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา การศึกษาจึงเปนเรื่องของ
การดํ าเนินชีวิตทั้งหมด และการดํ าเนินชีวิตทั้งหมดของเรา
ก็อยูในเรื่องของการศึกษา

การศึกษาตลอดชีวิต จึงมีในพระพุทธศาสนาตั้งแต
ไหนแตไรมาแลว ถาพูดใหกระชับก็วา ชีวิตคือการศึกษา

ตราบใดที่ยังไมเปน อเสขะ คือยังไมเปนพระอรหันต
ก็ตองดํ าเนินชีวิตใหถูกตอง โดยปฏิบัติตามไตรสิกขาเพื่อฝก
ตนใหดํ าเนินชีวิตตามมรรค ดังไดกลาวมานี้

เพราะฉะนั้น ลักษณะอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา
ก็คือเปนศาสนาแหงการศึกษาดังไดกลาวมา

อน่ึง ลักษณะที่ ๑๑ น้ี โยงกับลักษณะที่ ๑๐ ดวย
กลาวคือ สิกขาหรือการศึกษา แปลวา การฝกฝนพัฒนา และ
การฝกฝนพัฒนาตนนั้น อิงอาศัยความเชื่อท่ีวา มนุษยมี
ศกัยภาพทีพ่ฒันาได หรอืวามนษุยเปนสตัวท่ีประเสรฐิไดดวย
การฝกฝนพัฒนา

เมือ่ฝกฝนพฒันาดวยไตรสกิขา ใหชีวติด ําเนนิตามวถิี
แหงมรรค ในที่สุดก็จะบรรลุจุดหมายแหงชีวิตที่ดีงาม เปน
สตัวประเสรฐิ มคีณุสมบตับิริบูรณ มท้ัีงปญญาทีห่ยัง่รสูจัธรรม
เปนอิสระ ดํ าเนินชีวิตดวยสนัตสิขุ และนอมชีวติของตนออก
ไปดวยกรณุาเพือ่ประโยชนสขุและอสิรภาพของเพื่อนรวมโลก
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ใหความสํ าคัญทั้งแกปจจัยภายใน

และปจจัยภายนอก

ลกัษณะที ่๑๒ พระพทุธศาสนาใหความส ําคญั ท้ังแก
ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก

ลักษณะนี้ก็ เป นอีกเรื่องหนึ่งที่ เกี่ยวเนื่องกับการ
ศึกษา เปนหลักที่เนื่องกันกับการศึกษานั้น

ในการพัฒนาตน และในการดํ าเนินชีวิตของคนนั้น
พระพุทธศาสนาเนนหนักในหลักการที่คลายกับหลักขาง
ตน ท่ีใหมีดุลยภาพ คือความสมดุลหรือความพอดี โดยให
ความสํ าคัญทั้งแกธรรมและแกวินัย ในที่น้ี ก็เชนเดียวกัน
พระพทุธศาสนาใหความส ําคญัทัง้แกปจจัยภายใน และปจจัย
ภายนอก ในการฝกคนขั้นกอนมรรค คือในขั้นตนที่จะนํ าเขา
สูมรรค

กลาวคือ ในการที่จะมีสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปนองคแรก
ของมรรค มีปจจัย ๒ ประการ ท่ีจะชวยใหคนมีสัมมาทิฏฐิ
คือ
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๑. ปรโตโฆสะ แปลวา อทิธพิลหรอืเสยีงจากภายนอก
๒. โยนโิสมนสกิาร แปลวา การท ําในใจโดยแยบคาย

การพิจารณาโดยแยบคาย รูจักคิด คิดเปน
น้ีเปนปจจัย ๒ อยางที่ทํ าใหเกิดสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปน

องคประกอบเริ่มแรกของมรรค และเปนจุดเริ่มของการศึกษา
ท่ีถูกตอง พระพุทธศาสนาใหความสํ าคัญแกปจจัยทั้งภายใน
และภายนอก ไมดิ่งไปขางเดียว

เรามักมีการโตเถียงกันในเรื่องนี้วา สภาพแวดลอม
สํ าคัญ หรือตัวบุคคลสํ าคัญ ภายในหรือภายนอกสํ าคัญ
แตการเถียงกันในเรื่องนี้ไมรูจักสิ้นสุด เพราะจะเอาอยางใด
อยางหนึ่ง ก็ขัดหลักความจริง เปนไปไมได พระพุทธศาสนา
ใหความสํ าคัญทั้ง ๒ อยาง

อน่ึง พระพุทธเจาตรัสถึงธรรมที่เปนบุพนิมิต หรือ
รุงอรุณของการดํ าเนินตามอริยมรรค มี ๗ ประการ   ใน ๗
ประการนี้ทรงเนน ๒ อยางที่สํ าคัญมาก ซ่ึงเปนปจจัยภายใน
อยางหนึ่ง ปจจัยภายนอกอยางหนึ่ง

ปจจัยภายนอก กค็ือการมีปรโตโฆสะท่ีดี ไดแก การมี
กัลยาณมิตร มีมิตรที่ดี มีครูอาจารยท่ีดี มีพอแมท่ีดี ซ่ึงให
ความรูท่ีถูกตอง เปนตัวอยางที่ดี มีแหลงความรู มีสื่อมวลชน
ท่ีใหสติปญญา เปนสื่อสารซึ่งใหขอมูลท่ีเปนประโยชน
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ตลอดจนในการเจริญสมาธิ ก็มีครูอาจารยสอน
กรรมฐาน ซ่ึงเปนผูรูหลักปฏิบัติท่ีถูกตอง เปนผูรูจักนิสัยใจ
คอของผูปฏิบัติ มีอุบายในการที่จะแนะนํ า น้ีเรียกวามีปจจัย
ภายนอกที่ดี

นอกจากปจจัยภายนอกแลว กต็องมีปจจยัภายในดวย
คือในสวนของตัวเองก็ตองมีโยนิโสมนสิการ รูจักคิด คิดเปน
ถาคิดไมเปน ไมรูจักคิด ก็ไมสามารถเอาสิ่งที่กัลยาณมิตร
แนะนํ าไปใชประโยชน ถึงจะไดรับฟงคํ าแนะนํ าสั่งสอน ก็ไม
รูจักนํ าไปใชประโยชนเพราะไมมีโยนิโสมนสิการ

พระพทุธเจาไมไดอาศยักลัยาณมติร แตมโียนโิสมนสกิาร
ก็สามารถเขาถึงสัจธรรมได แตน่ันเปนความสามารถพิเศษ

วาโดยทั่วไป ตองเนนความสํ าคัญทั้งปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอก ปจจัยภายนอกก็คือ ตองมีกัลยาณมิตร
ปจจัยภายในก็มีโยนิโสมนสิการ

อกีประการหนึง่ วาโดยความสมัพนัธกบัหลกัทีไ่ดเนน
มาแลว วนิยัเปนการสรางสภาพแวดลอมใหเรามีกลัยาณมติร
คือวาโดยวัตถุประสงคในแงน้ี วินัยนั้นตองการสรางสภาพ
แวดลอมใหมีกัลยาณมิตร ท่ีจะมาชวยเปนผูชักจูงเราใหเขา
หาธรรมได

สวนโยนิโสมนสิการน้ัน เปนตัวเจาะใหเขาถึงเนื้อแท
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คือธรรมเลยทีเดียว
เปนอันวา วินัยจัดสภาพแวดลอมใหมีกัลยาณมิตร

และเมื่อมีโยนิโสมนสิการก็เขาถึงธรรมไดเลย
หลกัการส ําคญัในเรือ่งนีก้ค็อื ลกัษณะทีใ่หความส ําคญั

ท้ังแกปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ไมใชเนนดิง่อยขูางเดยีว
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ใหตื่นตัวดวยความไมประมาท

ลกัษณะที ่๑๓ ธรรมทีใ่หชีวติชวีาแกการปฏบัิตท้ัิงหมด
ถือเปนตัวกระตุนใหมีการปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธ-
ศาสนา ก็คือ อัปปมาทธรรม หรือความไมประมาท

อปัปมาทธรรมนี ้พระพทุธเจาทรงเนนยํ ้าไวมาก ถงึกบั
ตรัสเปนปจฉิมวาจา คือพระดํ ารัสสุดทายกอนจะปรินิพพาน
ซ่ึงถาพูดเปนภาษาชาวบานก็เรียกวาคํ าสั่งเสีย

คํ าสั่งเสียของพระพุทธเจาแกพุทธศาสนิกชนคืออะไร 
คือความไมประมาท   พระองคตรัสวา วยธมมฺา สงขฺารา
อปฺปมาเทน สมปฺาเทถ สงัขารทัง้หลาย มคีวามเสือ่มสลายไป
เปนธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม

หลกัธรรมในคมัภรีท้ังหมด ถาไมมใีครน ําเอามาใช
ประโยชน ก็เหมือนกับหลับหรือนอนตายอยู ธรรมเหลานั้น
จะมีประโยชนเกิดมชีีวติชวีาขึน้ได กเ็พราะมอีปัปมาทธรรม
เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจาจงึตรสัอปัปมาทธรรมเปนธรรมที่
ครอบคลมุธรรมอืน่ๆ ดจุรอยเทาชาง และตรัสเปนปจฉิมวาจา
ดวย
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พระพุทธศาสนาสอนใหเราเปนคนไมประมาท ไมผัด
เพี้ยน ไมละเลย ไมน่ิงเฉย ไมเฉื่อยชา  แตใหมีความ
กระตอืรือรนเรงรดัตนในการบ ําเพญ็กจิหนาที ่ และโดยเฉพาะ
คือใหมีสติระลึกรูตื่นตัวเทาทัน แลวรีบหลีกละปองกันกํ าจัด
แกไขเหตุแหงความเสื่อม และเรงสงเสริมสรางสรรคเหตุแหง
ความเจริญงอกงาม

อันนี้ก็เปนลักษณะสํ าคัญอยางหนึ่งที่จะตองเนนตอง
ยํ้ าไว
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เห็นทุกข แตเปนสุข

หรือ ทุกขเพื่อเห็น แตสุขเพื่อเปน

ลกัษณะที ่๑๔ พระพทุธศาสนาสอนใหมองเหน็ความ
ทุกข แตใหปฏิบัติดวยความสุข

หลักการของพระพุทธศาสนานั้น ชัดเจนวาทานมุง
สอนใหรูจักโลกและชีวิตตามความเปนจริงวา เกิดจากองค
ประกอบตางๆ ซ่ึงลวนแต ไมเที่ยง คือไมคงที่ เกิดขึ้นแลวก็
ดับไปๆ สืบเนื่องไปเรื่อยๆ คงอยูในสภาพเดิมไมได คือ ถูก
ปจจัยตางๆ ท่ีขัดแยงบีบคั้น ใหแปรปรวนไปตลอดเวลา และ
ไมใชตัวตน คือเปนไปตามเหตุปจจัย โดยไมมีตวัตนทีเ่ปนเจา
ของ หรอืผท่ีูจะบงการใหเปนไปตามความปรารถนา

เรียกตามแบบวาเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซ่ึงรูจัก
กันดีในชื่อรวมวาไตรลักษณ

ค ําเดนทีส่ะดดุความรสูกึของคนจ ํานวนมาก คอืค ําวา
ทุกขัง ซ่ึงแปลงายๆ วาเปนทุกข

คํ าวา “ทุกข” น้ี นอกจากเปนหลักหนึ่งในไตรลักษณ



๗๒ ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา

น้ีแลว ยังปรากฏในหลักธรรมที่สํ าคัญยิ่ง ซ่ึงเปนหัวใจหรือ
หลกัการใหญของพระพทุธศาสนา คอืเปนขอแรกในอริยสจัจ ๔

หลายคนมองเห็นหลักธรรมเหลานี้แลว ไมไดศึกษา
ใหลึกซึ้งลงไป ก็เกิดความรูสึกวา พระพุทธศาสนามองโลกใน
แงราย เห็นโลกและชีวิตเปนทุกข

แตเมื่อมองดูหลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา กลับ
มองเหน็แตการด ําเนนิกาวหนาไปดวยความสขุ สจุูดหมายที่
เปนบรมสขุ

ตั้งตนแตหลักทั่วไปของการปฏิบัติ พระพุทธศาสนาก็
ถือวาความสุขสามารถเขาถึงไดดวยความสุข คือคนสามารถ
บรรลถุงึความสขุดวยวธิปีฏบัิตท่ีิเปนสขุ อนัตางจากลทัธศิาสนา
บางพวกที่ถือวา ความสุขจะบรรลุถึงไดดวยความทุกข

เครื่องทดสอบความถูกตองอยางหนึ่ง ของการปฏิบัติ
ธรรม ก็คือ การไดความสุขที่เกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติน้ัน

ไมเฉพาะในฌานตางๆ เทานั้น ท่ีมีความสุขเปนองค
ประกอบสํ าคัญ ในการปฏิบัติท่ัวไป ตัวตัดสินความถูกตองก็
มีความสุขเปนองคธรรมสํ าคัญ ท่ีจะตองเกิดขึ้นดวย

กลาวคือ ในกระบวนการปฏิบัติท่ีถูกตอง ไดผลกาว
หนาไปสจุูดหมายนัน้ ทานจะกลาวอยเูสมอถงึองคธรรมตางๆ
ท่ีจะเกิดตามกันมาเปนชุด ไดแก เกิดความแชมช่ืนเบิกบาน
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(ปราโมทย) แลวก็เอิบอิ่มใจ (ปติ) จากนั้นกายใจก็ผอนคลาย
(ปสสัทธิ) ความสุขก็เกิดตามมา (สุข) แลวจิตก็ตั้งมั่นเปน
หนึ่งเดียว (สมาธิ) ตอแตน้ันก็สามารถเกิดญาณทัสนะ
ตลอดไปจนถึงวิมุตติ คือความหลุดพนในที่สุด

พระเจาปเสนทิโกศลเคยกราบทูลพระพุทธเจา แสดง
ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยวา พระองคเสด็จไปในที่ตางๆ
เห็นนักบวชบางพวกซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณไมผองใส
ผอมเหลือง ตามตัวสะพรั่งดวยเสนเอ็น ไมชวนตาใหอยาก
มอง แตพระภิกษุท้ังหลายในพระพุทธศาสนานี้ สดชื่น ราเริง
มีใจเบิกบาน มีอากัปกิริยานายินดี มีอินทรียเอิบอิ่ม ไมวุน
วาย มีลักษณะของความสงบจิตมั่นใจ

ขอความสองตอนขางตนดูคลายขัดกัน เปนทํ านอง
วา ทฤษฎีวาทุกข แตปฏิบัติเปนสุข แตความจริงไมขัดกันเลย
หากสอดคลองกันดี และเสริมกันดวยซํ้ า

พูดตามหลักอริยสัจจวา มองอริยสัจจขอ ๑ เห็นทุกข
ทํ าตามอริยสัจจขอ ๔ เปนสุข

พระพุทธศาสนามิใชมองโลกและชีวิตในแงราย แต
มองโลกและชีวิตตามความเปนจริง เมื่อความทุกขมีอยูจริง
พระพุทธศาสนาก็สอนใหเผชิญหนาความทุกขน้ัน ไมเลี่ยง
หนี แตใหมองดูทุกขน้ันดวยความรูเทาทัน และดวยความรู
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เทาทนัความทกุขน้ันเอง จึงท ําใหมจิีตใจปลอดโปรงเปนอสิระ
ดวยปญญา ไมถูกทุกขบีบคั้น

เขาทํ านองวา “รูวาชีวิตเปนทุกข แตมีชีวิตเปนสุข”
หรือถาจะพูดใหถูกตองกวานั้น ก็วา “รูเทาทันความทุกข จึง
มีความสุขที่สมบูรณ”



ลักษณะที่ ๑๕
มุงประโยชนสุขเพื่อมวลชน

ลกัษณะที ่๑๕ ประการสดุทาย ลกัษณะของพระพทุธ
ศาสนาทีจ่ะขอกลาวในทีน้ี่กค็อื เปนศาสนาทีเ่นน พหุชนหติาย
พหุชนสุขาย คือ ความมุงหมายเพื่อประโยชนสุขของพหูชน

พระพุทธเจาตรัสหลักนี้เปนประจํ า เมื่อเริ่มประกาศ
พระศาสนา พระองคทรงสงพระสาวกออกประกาศพระ
ศาสนาดวยค ําวา จรถ ภกิขฺเว จารกิ ํพหุชนหติาย พหชุนสขุาย
โลกานกุมปฺาย แปลวา ภิกษุท้ังหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป
เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกพหูชน เพื่อความสุขแกพหูชน เพื่อ
อนุเคราะหชาวโลก

ตอมาหลังจากนั้นก็ตรัสหลักธรรมมากมายโดยเนน
หลักการขอน้ี แมแตในการแนะนํ าใหทํ าสังคายนาก็ยํ้ าวา
เพื่อจะใหพรหมจรรย คือพระศาสนานี้ ดํ ารงอยูมั่นคงยั่งยืน
เพื่อประโยชนเกื้อกูล และความสุขแกพหูชน คือชนจํ านวน
มาก ท่ีเราเรียกกันเดี๋ยวนี้วามวลชนนั่นเอง

ในทางตรงขาม พระเถระที่มีมิจฉาทิฏฐิก็เปนไปเพื่อ
ไมใชประโยชน ไมใชความสุข เพื่อความทุกขแกชนจํ านวน
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มาก สวนพระเถระที่มีสัมมาทิฏฐิ ก็เปนไปเพื่อประโยชนสุข
แกพหูชน อะไรทํ านองนี้

หลักธรรมตางๆ อยางนี้ตรัสไวมากมาย ในที่น้ีเพียง
ยกมาเปนตัวอยาง แสดงใหเห็นวา พระพุทธศาสนาเนนยํ้ า
มากในเรื่องการปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหูชน



สรุป

ไดยกเอาหลักธรรมตางๆ มาแสดงใหเห็นลักษณะ
สํ าคัญของพระพุทธศาสนา ในที่น้ี ๑๕ ลักษณะ ท่ีจริงยังมี
มากกวานี้ แตเพียงเทานี้ก็เลยเวลาไปมากแลว ขอท่ีจะขอ
กลาวเนนในตอนสุดทายก็คือ

ลกัษณะตางๆ ท่ีกลาวมานี ้เราถอืกนัวาเปนลกัษณะทีด่ี
แตขอสํ าคัญ ชาวพุทธอยามัวเมาวา เรามีพระพุทธศาสนาซึ่ง
มีลักษณะที่ดี เสร็จแลว เพราะมัวเมาวาพระพุทธศาสนามี
ลักษณะดี ก็เลยไดแตช่ืนชม แลวไมนํ าเอามาประพฤติปฏิบัติ

เมื่อไมเอามาประพฤติปฏิบัติ ก็ไมเปนประโยชนอะไร
ไดแตช่ืนชมหลงมัวเมาไปอยางนั้นเอง วาศาสนาของเราดี
อยางนี ้มลีกัษณะทีด่อียางนัน้ กไ็มเกดิประโยชนแกชีวติทีแ่ทจริง

เพราะฉะนั้น จะตองนํ าเอามาประพฤติปฏิบัติ และ
ขอสํ าคัญก็คือการปฏิบัติใหครบทุกแงดาน เพราะการปฏิบัติ
ท่ีคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนไปนั้น สาเหตุอยางหนึ่งก็เกิดจากการ
ประพฤติปฏิบัติไมครบถวน ไมครบถวนอยางไร ขอใหดูหลัก
อนิจจังเปนตัวอยาง

หลักอนิจจังนี้ เปนตัวอยางหนึ่งที่สะทอนภาพการ
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ปฏิบัติธรรมของชาวพุทธไทย วาเขาใจอนิจจัง คือความไม
เที่ยงนั้นแคไหนอยางไร

ชาวพทุธเวลามเีหตพุลดัพราก แมแตของพลดัตกจาก
มอื กจ็ะอทุานวา “อนิจจัง ไมเทีย่ง” แลวเราก็รเูทาทนัธรรมดา
วา เออ สังขารทั้งหลายมีการเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา เปน
สิ่งไมเที่ยง เกิดขึ้นแลวก็ยอมดับไปเปนธรรมดา แลวเราก็
ปลงใจได ปลงตก ก็มีความสุข สบายใจ ไมมีความโศกเศรา
เขาลักษณะคํ าบาลีท่ีพระทานเอามาพิจารณาผาบังสุกุลวา

“อนิจฺจา  วต  สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุชฺฌนฺติ  เตสํ  วูปสโม  สุโข”
บอกวา สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้น

แลวเสื่อมสลายไป เปนธรรมดา เกิดขึ้นแลวยอมดับไป ความ
สงบวางแหงสังขารทั้งหลายเหลานั้น เปนสุข

ปลงอยางนีแ้ลว เรากส็บายใจ ชาวพทุธเรา โดยเฉพาะ
ในเมืองไทยนี้ มีช่ือเสียงวาไดประโยชนจากหลักอนิจจังนี้
มาก ทํ าใหเปนคนมีจิตใจสบาย ไมคอยมีความทุกข

แตพรอมกันนั้น มีหลักหนึ่งที่เราไมคอยปฏิบัติ ก็คือ
โอวาททีพ่ระพทุธเจาตรสัสอนวา วยธมมฺา สงขฺารา อปฺปมาเทน
สมปฺาเทถ วาสงัขารทัง้หลายมคีวามเสือ่มสลายไปเปนธรรมดา
เธอทั้งหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม



พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗๙

ความหมายของอนิจจังในแงหลังนี้ไมคอยใชกันเลย 
คือใชแตตอนปลงตกใหสบายใจ แตตอนที่พระพุทธเจาเตือน
ไมเอามาใช ท้ังๆ ท่ีเปนปจฉิมวาจาซึ่งสํ าคัญอยางยิ่ง น่ีแหละ
คือหลักความไมประมาท

พระพุทธเจาตรัสอนิจจังไมเที่ยงนั้น โยงกับหลัก
ความไมประมาท ใหเราไมประมาท ไมใชมัวแตน่ังนอน
สบาย เพราะฉะนั้น ถามัวเอาแต วูปสโม สุโข แลว สบาย
อยางเดียว นอนแองแมง ก็เรียกวา  ปฏิบัติธรรมไมครบถวน

พวกเราในเมืองไทยนี้ อาตมภาพสังเกตวาใช อนิจจัง
ตามหลัก วูปสโม สุโข น้ีมาก คือเอามาใชปลงใหมคีวามสขุ
สบายใจ แตในแง อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ คอือนิจจังที่จะใหไม
ประมาทนั้น ไมคอยใชเลย

ตกลงวาจะตองใชใหครบ ถาปฏิบัติตามหลักอนิจจัง
ตองไดท้ัง วปูสโม สโุข มคีวามสขุใจดวย แลวตอง  อปฺปมาเทน
สมปฺาเทถ ทํ าความไมประมาทใหถึงพรอมดวย ตองเรงรัด
กระตือรือรน ในการบํ าเพ็ญกิจหนาที่ของตนเองเปนตน แลว
ลักษณะของพระพุทธศาสนาที่อาตมภาพกลาวมาก็จะเกิด
ประโยชน มีชีวิตชีวาขึ้นมาอยางแทจริง ดวยหลักความไม
ประมาท ท่ีเปนปจฉิมวาจาของพระพุทธเจานั้นเอง
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อาตมภาพไดกลาวมาในเรือ่ง ลกัษณะแหงพระพทุธ-
ศาสนา ก็นับวาเกินเวลาไปแลว ขออนุโมทนาทานสาธุชนทุก
ทานที่มีความสนใจใฝธรรม ขอกุศลเจตนาของทานทั้งหลาย
ท่ีมีความตั้งใจด ีเริม่แตมศีรทัธาในพระธรรมค ําสัง่สอนของพระ
สมัมาสมัพทุธเจานี้ จงเปนปจจัยนํ าทานไปสูความเขาใจใน
หลักธรรมวินัย คือคํ าสั่งสอนของพระพุทธเจา เพื่อนํ ามาใช
ปฏิบัติใหถูกตองตอไป

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย เปนเครื่องอวยชัย
ใหพรแกทานทั้งหลาย ขออานุภาพคุณพระรัตนตรัยนั้น แล
กุศลเจตนาอันเปนบุญกุศลในจิตของทาน จงเปนปจจัยอันมี
กํ าลังอภิบาลรักษาใหทุกทานพรั่งพรอมดวยจตุรพิธพรชัย มี
ก ําลงักาย ก ําลงัใจ ก ําลงัสตปิญญา ในการทีจ่ะเลาเรยีนธรรม
ปฏิบัติธรรม และในการที่จะแนะนํ าสั่งสอนซึ่งกันและกัน ให
เขาถึงคํ าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา เพื่อใหความรมเย็น
เปนสุขแผกระจายไปในสังคม และใหทุกคนไดรับประโยชน
มีความงอกงามในพระธรรมคํ าสั่งสอนของพระสัมมา- 
สัมพุทธเจา โดยทั่วกัน ตลอดกาลนาน เทอญ


