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ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา∗
ขออํานวยพร ทานอาจารยผเู ปนประธานองคการพุทธศาสนิก
สัมพันธแหงโลก และทานสาธุชนผสู นใจใฝธรรม ทุกทาน
วันนี้ รายการแสดงธรรม จะเปนธรรมกถาหรือปาฐกถา
ก็ตาม ไดกําหนดชื่อไววา “ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา”
ความจริง ลักษณะแหงพระพุทธศาสนานี้เปนเรื่องที่
คอนขางจะสามัญ คือเปนเรื่องของสิ่งที่เรารูจักกันดีอยูแลว
อยูๆ เราก็มาพิจารณากันวา สิ่งที่เรารูจักดีอยูแลว ซึ่งรูจักกัน
ดีมาก รูจักตั้งแตเกิดกันมานี้ มีลักษณะเปนอยางไร เหมือน
อยางคนที่คุนเคยกันดี รูจักตัวกันอยางใกลชิด แลวอยูมาวัน
หนึ่ง ก็มาถามวา คนที่เรารูจักดีนั้น มีรูปรางเปนอยางไร
คลายๆ อยางนั้น มันนาจะเปนเรื่องธรรมดาเหลือเกิน
แตทีนี้ วันนี้การประชุมมีลักษณะพิเศษ คือเปนเรื่อง
ของทานที่มีความรูอยูแลว เพราะบอกวาเปนการประชุมทาง
วิชาการ เพราะฉะนั้น วันนี้อาตมภาพจะพูดในเชิงวิชาการ
หนอย คลายๆ กับวามาพูดกันในฐานะผูที่มีความรูอยูแลว ก็
จะรวบรัดตัดความ
∗

ปาฐกถาธรรม ณ สํานักงานองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (พสล.)
วันอาทิตยที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๒

๒
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โดยเฉพาะเวลาก็คอ นขางจํากัด จึงจะพูดในแบบสิง่ ละ
อันพันละนอย เพราะวา เมื่อเราพรรณนาถึงลักษณะของสิ่งที่
เรารูจักอยางใดอยางหนึ่งนั้น ก็อาจจะมีลักษณะหลายอยาง
จะพูดถึงลักษณะแตละอยางไดกค็ งไมมาก และทานยังไดบอก
ไวดวยวา เมื่อจบปาฐกถาแลว ก็จะใหมีเวลาตอบคําถาม
ในเรือ่ งนีอ้ าตมภาพก็ขอโอกาสไวกอ น ถาเกิดวาเวลา
ไมพอจริงๆ ก็อาจจะตองขออภัยวาเปนการพูดใหฟง ฝายเดียว
ไปเลย

ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘
พอพูดถึงลักษณะของพระพุทธศาสนา ซึ่งดังไดบอก
เมื่อกี้วาเปนสิ่งที่เรารูจักกันดีอยูแลว หรือไมวาจะรูจักดีหรือ
ไมดีก็ตาม แตเราถือวาเรารูจักดีอยูแลวนี้ ก็มีหลักธรรมอยู
หมวดหนึง่ ทีพ่ ดู กันวา เปนลักษณะของพระพุทธศาสนา อยใู น
หนังสือเบือ้ งตนแมแต นวโกวาท แบบเรียนนักธรรมตรี ซึง่ เปน
หนังสือเรียนชั้นแรกของพระ ที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนา
ที่เปนพระนวกะ
หลักธรรมหมวดนั้น ทานเรียกวา ลักษณะตัดสินธรรม
วินัย ๘ ประการ
พระพุทธศาสนานั้น มีชื่ออยางหนึ่งวา พระธรรมวินัย
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๓

ถาจะพูดกันแบบรวบรัด ก็อาจจะเอาหลักนี้มาพูด บอกวา
ลักษณะของพระพุทธศาสนา ก็คือ ลักษณะตัดสินพระธรรม
วินัย ๘ ประการนี้เอง ถาอยางนี้ปาฐกถาก็จบไดในเวลาเพียง
๒-๓ นาทีเทานั้นเอง
ลักษณะตัดสินธรรมวินยั นี้ เปนหลักธรรมทีพ่ ระพุทธเจา
เองไดตรัสไวแก พระนางมหาปชาบดีโคตมี มีอยู ๘ ประการ
ดวยกัน ทานบอกวา หลักทีใ่ ชตดั สินวา ธรรมหรือคําสอนอันใด
เปนคําสอนของพระพุทธเจาหรือไม ก็คือใหดูวา ธรรมที่
เขายกมาอางหรือกลาวหรือประพฤติปฏิบัตินั้น เปนไปตาม
ลักษณะ ๘ ประการตอไปนี้ หรือไม คือ
๑. เปนไปเพื่อวิราคะ คือ ความคลายหายติด
(สํานวนเกาวาคลายกําหนัด)
๒. เปนไปเพื่อวิสังโยค เพื่อความคลาย การหลุด
จากความทุกข ไมประกอบดวยความทุกข
๓. เปนไปเพื่ออปจยะ ความไมพอกพูนกิเลส
๔. เปนไปเพื่ออัปปจฉตา ความมักนอย
๕. เปนไปเพื่อสันตุฏฐี ความสันโดษ
๖. เปนไปเพื่อปวิเวก ความสงัด
๗. เปนไปเพื่อวิริยารัมภะ การระดมความเพียร
๘. เปนไปเพื่อสุภรตา ความเลี้ยงงาย
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ถาไมเปนไปตามหลัก ๘ ประการนี้ ก็ถอื วาไมใชธรรม
ไมใชวนิ ยั ไมใชสตั ถุสาสน ไมใชคาสอนของพระพุ
ํ
ทธเจา แตถา
เปนไปตามหลักนี้ เขากันไดกับความที่กลาวมา ๘ ประการ ก็
เปนธรรมเปนวินัย เปนคําสอนของพระพุทธเจา

ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๗
ยังมีหลักธรรมคลายๆ กันนี้ อีกหมวดหนึ่ง ที่พระ
พุทธเจาตรัสไวแกพระอุบาลี ซึ่งเปนพระเถระผูใหญ ที่ไดรับ
ยกยองเปนเอตทัคคะมีความเปนเลิศทางพระวินัย หรือเปน
พระวินัยธร ก็เรียกชือ่ ทํานองเดียวกันวาเปนลักษณะตัดสิน
ธรรมวินยั แตมี ๗ ประการ และกลาวความทํานองเดียวกันวา
ธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อ
๑. เอกันตนิพพิทา เพื่อความหนายสิ้นเชิง
๒. เปนไปเพื่อวิราคะ การคลายความยึดติด
๓. เปนไปเพื่อนิโรธ ความดับทุกข
๔. เปนไปเพื่ออุปสมะ ความเขาไปสงบระงับ
๕. เปนไปเพื่ออภิญญา ความรูยิ่งเฉพาะ
๖. เปนไปเพื่อสัมโพธะ ความตรัสรู
๗. เปนไปเพื่อนิพพาน
รวม ๗ ประการ ถาเขากับหลักนี้ ก็เรียกวาเปนธรรมเปน
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วินัย เปนคําสอนของพระพุทธเจา ถาไมเขากับหลักนี้ ก็ไมใช
ถาเอาหลักที่วาสองหมวดนี้มาตอบ ก็สามารถจบ
ปาฐกถาครั้งนี้ไดอยางรวดเร็ว

มองกวางๆ กับวิเคราะหเนื้อใน
อยางไรก็ตาม ยังมีแงที่ควรพิจารณา คือหลักที่วามา
ทั้งสองหมวดนี้ อาจจะพูดไดวาเปนลักษณะชั้นใน หรือเปน
เนื้อในของพระพุทธศาสนา สําหรับวินิจฉัยวาเปนคําสอนที่
แทจริงที่ควรจะนําไปใชหรือไม แตยังมีลักษณะชั้นนอก หรือ
ลักษณะทั่วๆ ไป ที่เราควรจะพูดถึงอีก
ถาจะอุปมาก็คงเหมือนกับวา เราสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง
คน คือเราไปไดชิ้นเนื้อมาชิ้นหนึ่ง หรือพบเลือดสองสามหยด
แลวจะวินิจฉัยวา เปนเนื้อหนังของคนหรือไม เปนรอยเลือด
ของคนหรือไม เราอาจจะนําไปตรวจสอบวิเคราะหดูเซลล ดู
องคประกอบ ดูอะไรตาง ๆ แลวก็บอกไดวา เออ! อันนี้เปน
เนื้อหนังของคน เปนหยดเลือดของคน หรือวาไมใช แตเปน
ของสัตวอื่น อันนั้นเปนการวิเคราะหชั้นในละเอียดขึ้นไปอีก
แตถาเราไมไปถึงขั้นนั้น ก็เอาเพียงวา นําคนคนหนึ่ง
มา ใหยืนหางจากเราสักสิบเมตรก็ได เทียบกันกับสัตวอื่นเชน
ชางหรือมาเปนตน แลวก็พรรณนาลักษณะวา คนนั้นตาง

๖

ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา

จากมา ตางจากชางอยางไร หรือมีลักษณะเฉพาะตัวอยางไร
ในชั้นนี้ ก็จะมีการบรรยายไปไดอีกระดับหนึ่ง
อาจจะเปรียบเทียบอีกอยางหนึ่ง เหมือนกับดูตัวยา
สมุนไพรอยางหนึ่งใน ๒ ระดับ คือ ชั้นใน ดูลักษณะการออก
ฤทธิ์ ข องยาว า กิ น เข า ไปแล ว จะมีอาการของความเปลี่ยน
แปลงเกิดขึ้นมาและกาวตอไปอยางนั้นๆ และชั้นนอก ดูวาใบ
กิ่ง ดอก เปลือก มีรูปรางสีสันอยางไร เปนตน
ที่พูดถึงลักษณะของพระพุทธศาสนาในวันนี้ เราจะ
พูดกันถึงลักษณะทั่วไป คลายๆ กับที่เอาคนมายืนหางจาก
เราสักสิบเมตร แลวก็บรรยายลักษณะ ไมเขาไปถึงเนื้อในที
เดียว เปนการทําความเขาใจกันในขั้นตน
ทีนี้ ลักษณะของพระพุทธศาสนาที่มองแบบทั่วๆ ไป
นี้ ก็มีมากมายหลายประการ พูดกันไดแทบจะไมรูจักจบ คือ
จะแยกออกไปเปน ๑๐ ขอ ๒๐ ขอ ก็คงพูดไปไดเรื่อยๆ
เพราะฉะนั้น เวลามีเทาไรก็พูดกันไปไดเทานั้น
นอกจากนั้น ดังที่ไดบอกแตตนแลววา ลักษณะของ
พระพุทธศาสนานั้น เปนลักษณะของสิ่งที่ถือวาเรารูกันดีอยู
แลว เพราะฉะนั้น เรื่องที่อาตมภาพจะยกขึ้นมาพูดก็เปนเรื่อง
ธรรมดา ที่ทานรูอยูแลว เทากับวาเอาเรื่องที่รูกันอยูแลวนั่น
เอง มาทบทวนกับทานอีกครั้งหนึ่ง ทีนี้ จะขอพูดไปเปนขอๆ

ลักษณะที่ ๑
คําสอนเปนกลาง ปฏิบัติสายกลาง
ลักษณะที่ ๑ ของพระพุทธศาสนา เมือ่ พูดอยางทัว่ ๆ ไป
ก็คือ ลักษณะที่เปนสายกลาง ลักษณะนี้พอพูดขึ้นมาทุกทาน
ก็นกึ ออก ออ! ใชสิ พระพุทธศาสนานัน้ สอนเรือ่ งทางสายกลาง
ตองทําความเขาใจกันกอนวา มนุษยเรานัน้ มักมีความ
โนมเอียงทีจ่ ะไปสุดโตง ความสุดโตงมีอยสู องอยาง คือ สุดโตง
ในทางความคิดอยางหนึ่ง และสุดโตงในทางการปฏิบัติอยาง
หนึ่ง
มนุษยมักจะหันไปหาความสุดโตงในการปฏิบัติ เชน
สมัยหนึง่ คนทัง้ หลายพากันเพลิดเพลินมัวเมา ในการหาความ
สุขทางเนื้อหนัง ใหความสําคัญแกการบํารุงบําเรอรางกาย
มาก และในยุคนั้นคนก็ไมเห็นความสําคัญของจิตใจเลย ซึ่ง
ทางพระพุทธศาสนาเรียกวาเปน กามสุขัลลิกานุโยค
แตพอเปลีย่ นไปอีกยุคสมัยหนึง่ คนบางพวกก็มคี วาม
รสู กึ เบือ่ หนาย รังเกียจความสุขทางรางกายทางเนือ้ หนัง แลว
ก็เอียงไปทางดานจิตใจอยางเต็มที่ บางทีถงึ กับทรมานรางกาย
ยอมสละความสุขทางรางกายโดยสิน้ เชิง เพือ่ จะประสบผล
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สํ าเร็จในทางจิตใจ แลวก็กลายเปนการเสพติดทางจิตไปอีก
พวกนี้อาจจะถึงกับทําการทรมานรางกาย บําเพ็ญทุกรกิริยา
อยางที่เรียกวา อัตตกิลมถานุโยค
เรื่องนี้เราจะเห็นตัวอยางแมแตในสังคมปจจุบัน คือ
ในยุคเดียวสมัยเดียวก็อาจจะมีความสุดโตงทั้งสองอยางนี้
แยกกันออกไปเปนคนละขั้ว นี้เปนการเอียงสุดในดานปฏิบัติ
พระพุทธศาสนานัน้ ถือวา การเอียงสุดทัง้ ทางรางกาย
เห็นแกรางกาย บํารุงบําเรอรางกายอยางเดียว ก็ไมถูกตอง
การเสพติดทางจิตใจ ไมเห็นความสําคัญของรางกายเลย
โดยสิ้นเชิง จนกลายเปนการทรมานรางกายไป ก็ไมถูกตอง
เหมือนกัน
พระพุทธศาสนาจึงวางขอปฏิบัติ ที่เรียกวามัชฌิมาปฏิปทา แปลวาทางสายกลาง หรือขอปฏิบัติที่เปนสายกลาง
คือ ความพอดี นี้ก็เปนแงหนึ่ง
อีกดานหนึ่งคือ การสุดโตงทางความคิด ซึ่งคนทั่วไป
มักจะมีความโนมเอียงที่จะเปนเชนนั้น เชนอยางงายๆ ก็คือ
เรื่องวัตถุ กับ จิต วาอะไรมีจริง พวกหนึ่งจะเอียงสุดวาวัตถุ
เทานั้นมีจริง อีกพวกหนึ่งก็เอียงสุดวาจิตเทานั้นมีจริง จน
กระทัง่ ในปรัชญาตะวันตกไดมกี ารบัญญัตกิ นั วา เปนพวกวัตถุ
นิยม กับพวกจิตนิยม
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แตในพระพุทธศาสนานั้นเราจะเห็นวา ทานไมได
บัญญัติอยางนั้น คือ มิใชเปนจิตนิยม หรือเปนวัตถุนิยม ไป
สุดทางแตอยางเดียว แตในพระพุทธศาสนามีทั้งนามและรูป
ซึ่งเรียกรวมเขาดวยกันเปนคําเดียววา นามรูป
ทานเห็นความสําคัญของทัง้ จิต และทัง้ วัตถุ ทานวามี
ทั้งสองอยาง แตมีอยางอิงอาศัยเนื่องเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
อีกตัวอยางหนึ่ง คนพวกหนึ่งมีความเห็นวา สิ่งทั้ง
หลายเที่ยงแท มีอัตตาที่คงอยูตลอดไป กลายเปนทิฏฐิที่
เรียกวา สัสตทิฏฐิ สวนอีกพวกหนึ่ง ก็มีความเห็นเอียงไปสุด
ทางตรงขาม บอกวาอยางนั้นไมใช ทุกอยางขาดสูญหมด
คนเราเกิดมาเปนเพียงประชุมธาตุสี่ ตายแลวก็ขาดสูญไป
พวกนี้ก็เปน อุจเฉททิฏฐิ
บางพวกบัญญัติวาทุกสิ่งมีทั้งนั้น อีกพวกหนึ่งวาไมมี
อะไรมีจริงเลย พวกที่วามีทั้งหมด เรียกวา สัพพัตถิกทิฏฐิ
พวกที่วาไมมีอะไรสักอยางก็เปน นัตถิกทิฏฐิ นี้เปนตัวอยาง
คนเรานี้มีความโนมเอียง ที่จะคิดเห็นเอียงสุด หรือไป
สุดโตงในแนวความคิดเกี่ยวกับสัจธรรมอยางที่กลาวมานี้ แต
พระพุทธศาสนาสอนวา ความจริงหรือสัจธรรมนี้ มิใชจะเปน
ไปตามความโนมเอียงแหงความพอใจของมนุษย ที่มองอะไร
ไปสุดทางโนนสุดทางนี้ ความจริงนั้นเปนกลางๆ หรือวาให
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ถูกก็คือตองสอนตองพูดใหพอดีกับความจริง
เพราะฉะนั้น การสอนความจริงแตพอดีๆ ใหตรงตาม
ความจริงนั้น หรือสอนใหพอดีกับความจริง ก็เลยกลายเปน
คําสอนที่เปนกลาง
พระพุทธศาสนาสอนความเปนกลางในทางปฏิบัติ
ทีเ่ รียกวามัชฌิมาปฏิปทา สวนในแงของความจริง หรือทัศนะ
เกีย่ วกับสัจธรรมก็เปนกลางอีกเหมือนกัน พระพุทธเจาทรง
แสดงธรรมเปนกลางๆ เรียกวามัชเฌนธรรมเทศนา หรือ
มัชเฌนเทศนา
ตกลงวา ในพระพุทธศาสนานี้ ไมวาจะในแงของการ
ปฏิบัติ หรือในแงของความคิดเกี่ยวกับสัจธรรมก็ตาม เปน
สายกลางทั้งหมด คือ เปนมัชฌิมาปฏิปทาอยางหนึ่ง และ
เปนมัชเฌนธรรมเทศนาอยางหนึ่ง
หลักนี้อาจเปรียบกับการยิงลูกศร ลูกศรที่ยิงไปไม
ถูกเปา ก็จะอยูขางๆ ขางโนนบาง ขางนี้บาง คือมันไมพอดี
ไมตรงกลาง สวนลูกที่ยิงตรงกับจุดเปาพอดีนั้น ก็เปนอัน
กลาง จึงเรียกวาสายกลาง สายกลางก็คือพอดี ตรงความจริง
ที่จะใหเขาถึงจุดหมาย และเทากันพอดีกับความจริงที่เปน
สัจธรรม
พระพุทธเจานั้น กอนตรัสรู ไดทรงไปศึกษาในสํานัก
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับสัจธรรม และทดลองขอปฏิบัติตางๆ
เพื่อจะใหเขาถึงจุดหมาย พระองคใชเวลาไปในการทดลองนี้
นานถึง ๖ ป แลวก็ไดเห็นวา ที่ปฏิบัติกันอยูนั้นมักจะไปเอียง
สุดเสียทั้งสิ้น
ในที่สุดพระองคจึงทรงคนพบทางสายกลางขึ้นมา
เปนมัชฌิมาปฏิปทา และทรงแสดงหลักธรรมที่เปนกลาง คือ
มัชเฌน-ธรรมเทศนา
มัชฌิมาปฏิปทา ไดแก มรรคมีองค ๘ ซึ่งเปนขอ
ปฏิบัติกลางๆ ไมตึงเกินไป ไมหยอนเกินไป ไมเอียงออกไป
ขางโนน ไมเอียงออกไปขางนี้ พอดีทจี่ ะนําไปสจู ดุ หมายแหง
ความมีชวี ติ ทีด่ งี าม
สวนมัชเฌนธรรมเทศนา ก็ไดแก หลักธรรมที่เรียกวา
ปฏิจจสมุปบาท หรือเรียกเต็มวา อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท
ซึ่งเปนหลักธรรมที่แสดงความจริงเปนกลางๆ ตามเหตุปจจัย
หรือเปนกลางอยูต ามสภาวะของมัน ไมเอาใจใคร ไมขนึ้ กับใคร
ไมเปนไปตามความปรารถนาของใครๆ แตพอดีกับความเปน
จริงที่วา สิ่งทั้งหลายนั้นอิงอาศัยซึ่งกันและกัน เปนไปตาม
เหตุปจจัย เหตุปจจัยทําใหผลเกิดขึ้น ผลจะเปนอยางไรก็เปน
ไปตามเหตุปจจัยนั้น สิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธซึ่งกันและ
กัน มิใชดํารงอยูโดยลําพังตัวมันเอง อยางนี้เปนตน เรียกวา
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เปนหลักสายกลาง
เปนอันวา หลักพระพุทธศาสนานั้น เปนสายกลางทั้ง
ในทางปฏิบัติ และในทางความคิด มีมัชฌิมาปฏิปทา และ
มัชเฌนธรรมเทศนา
อีกอยางหนึ่ง สายกลางนั้น มีความหมายวา พอดีนั่น
เอง ตรงกับที่เรานิยมใชกันในปจจุบันวา ดุลยภาพ หรือสมดุล
ในพระพุทธศาสนานัน้ ขอปฏิบตั ติ า งๆ มักจะมีลกั ษณะอยางนี้
คือมีความพอดีหรือความสมดุล
ระบบที่กลาวถึงเมื่อกี้ ซึ่งเปนขอปฏิบัติทั้งหมดใน
พระพุทธศาสนา เราเรียกวามัชฌิมาปฏิปทา แปลวา ขอปฏิบตั ิ
ที่พอดี ก็เปนลักษณะที่มีดุลยภาพหรือสมดุลอยางหนึ่ง แต
เปนความพอดีของระบบทั้งหมด หรือความพอดีในองครวม
ทีนี้ในการปฏิบัติแมแตที่เปนรายละเอียดปลีกยอย
ลงมา ก็มีความสมดุลหรือดุลยภาพนี้อยูเรื่อยเหมือนกัน เชน
ในการที่จะเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา เราจะตอง
ปฏิบัติหลักธรรมยอยๆ หลายอยาง หลักธรรมหรือขอปฏิบัติ
ตางๆ เหลานี้ จะตองกลมกลืนพอดีกัน จึงจะไดผลสําเร็จ ถา
ขอปฏิบัติเล็กๆ นอยๆ นั้น ไมสมดุลกัน ไมพอดีกัน ก็จะเกิด
ความขัดแยงหรือความบกพรอง ความขาดความเกิน ความ
เขวออกนอกทาง แลวก็จะปฏิบัติไมสําเร็จ
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เรื่องที่ทานเนนบอยๆ ก็คือ อินทรีย ๕ ซึ่งสําหรับ
ผูปฏิบัติธรรมจะมีการเนนวาตองมีสมตา
สมตา ก็คือสมดุลหรือความพอดีกันระหวางองค
ประกอบที่เรียกวาอินทรียทั้ง ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ
ปญญา ธรรม ๕ อยางนี้ตองมีสมตา มีความสมดุลพอดีกัน
ศรัทธาตองพอดีกับปญญา ถาศรัทธาแรงไปก็เชื่อ
งาย งมงาย ปญญามากไป ไมมีศรัทธามาชวยดุลให ก็อาจ
จะเปนคนที่รูจับจด หรือไมก็ขี้สงสัยคิดฟุงไปหมด เห็นอะไร
ก็ชิงปฏิเสธเสียกอน ไมรูจักจับอะไรใหลึกลงไป
ระหวางวิริยะกับสมาธิ ถาวิริยะคือความเพียรมากไป
สมาธินอย ก็จะกลายเปนเครียด พลุงพลาน หรือฟุงซาน ถา
ความเพียรนอย สมาธิมาก เพลินสบาย ก็ติดในสมาธิ อาจ
จะทําใหเกียจครานไปก็ได
เพราะฉะนั้น จึงตองมีความพอดี ระหวางวิริยะกับ
สมาธิ และมีความพอดีระหวางศรัทธากับปญญา โดยมีสติ
เปนเครื่องควบคุม อยางนี้เรียกวาสมตา
ขอปฏิบัติตางๆ ในพระพุทธศาสนา จะตองมีสมตา
คือความสมดุลอันนี้ ซึ่งเปนความพอดีชนิดหนึ่ง และอยางนี้
ก็เปนสายกลางชนิดหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งเปนความประสาน
สอดคลองกันระหวางขอปฏิบัติปลีกยอยตางๆ ที่มาประชุม
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กันรวมกันทํางาน
ทีนี้ แมแตขอปฏิบัติแตละอยาง ก็จะตองมีความพอดี
เหมือนกัน คือมีความพอดีในการปฏิบัติแตละอยางๆ เชน จะ
รับประทานอาหาร ก็ตองมีความรูจักประมาณ รูจักพอดีใน
อาหาร ถารับประทานอาหารไมพอดีก็เกิดโทษแกรางกาย
แทนที่จะไดสุขภาพ แทนที่จะไดกําลัง ก็อาจจะเสียสุขภาพ
และอาจจะทอนกําลังทําใหออนแอลงไป หรือเกิดโรค เพราะ
ฉะนั้น ทานจึงสอนใหมีความรูจักประมาณในการบริโภค
เรียกวา โภชเนมัตตัญุตา
ตัวความรจู กั ประมาณ หรือรจู กั พอดีทเี่ ปนหลักกลางๆ
เรียกวา มัตตัญุตา คือความรูจักประมาณ หรือรูจักพอดีใน
การปฏิบัติตางๆ โดยทั่วไป
จะเห็นวา หลักพระพุทธศาสนาในทุกระดับมีเรื่อง
ของความพอดี หรือความเปนสายกลางนี้
ฉะนั้น ความเปนสายกลาง คือ ความพอดีที่จะใหถึง
จุดหมาย และที่จะใหตรงกับความจริง ไมใหไปสุดโตง เอียง
สุด ซึ่งจะพลาดจากตัวความจริงไปนั้น จึงเปนลักษณะทั่วไป
อยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา

ลักษณะที่ ๒
มีหลักการเปนสากล
ลักษณะที่ ๒ ที่ควรจะยกมาพูดในที่นี้ ก็คือเรื่องของ
ความเปนสากล
พระพุทธศาสนามีลกั ษณะสําคัญอยางหนึง่ คือความ
เปนสากล เปนสากลทั้งความคิด และการปฏิบัติ เหมือน
อยางที่เปนสายกลางทั้งความคิด และการปฏิบัติ
ในแงความคิด ในที่นี้ หมายถึงเรื่องสัจธรรม หรือคํา
สอนเกี่ยวกับสัจธรรม พระพุทธศาสนาสอนความจริงเปน
กลางๆ ไมขึ้นตอบุคคล กลุม เหลา พรรคพวก แมแตตัว
พระพุทธศาสนาเอง
ตัวอยางเชน ทานสอนวา การฆาสัตวเปนบาป
การทําปาณาติปาต เริ่มแตฆาคนเปนตนไปเปนบาป ก็สอน
เปนกลางๆ วา ไมวาฆาคนไหนก็ตามก็เปนบาปทั้งนั้น ไมได
จํากัดวานับถือศาสนาไหน ไมมีการแบงพรรคแบงกลุมแบง
ประเภทวา ถานับถือศาสนาอื่น เปนพวกของมารราย แลวก็
ฆาไดไมบาป แตถาเปนพวกชาวพุทธดวยกัน ฆาไมไดเปน
บาป อยางนี้ไมมี
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อีกตัวอยางหนึ่ง มองกวางออกไปอีก ก็คือ พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงที่เปนสากล พระพุทธศาสนาสอน
วาความจริงเปนสิ่งที่มีอยูตามธรรมดา คือธรรมดาของสิ่งทั้ง
หลายเปนอยางนั้นเอง เรียกงายๆ วาเปนกฎธรรมชาติ
ธรรมดาของสิ่งทั้งหลายนั้น ก็เชนความเปนไปตาม
เหตุปจจัย เมื่อใครทําเหตุปจจัยอยางไร ผลก็เกิดขึ้นตามเหตุ
ปจจัยนั้น คนไหน คนพวกไหน คนที่ไหนทําดี ก็ไปสวรรค
คนไหน คนพวกไหน คนที่ไหนทําชั่ว ก็ไปนรก ไมมีการแบง
แยกวาตองเปนคนพวกนีม้ าทําอยางนีจ้ งึ ไปสวรรคได คนพวก
นั้นถึงทําอยางนั้นก็ตองไปนรก ฯลฯ คือกฎเกณฑกติกาเปน
ธรรมดาเปนสากล
ทานสอนความจริงเปนสากลเปนกลางๆ อันนี้เปน
ลักษณะที่ชัดเจน คือการสอนความจริงเปนกลางๆ และสอน
อยางเปนกลาง คือสัจธรรมเปนความจริงอยางไรก็ตองเปน
ความจริงอยางนั้น
ไมสามารถแบงเปนพวกเปนประเภท
เปนหมูเปนเหลาได
ในทางปฏิบัติก็เหมือนกัน เชนสอนใหคนมีเมตตา
กรุณาอยางเปนสากล เมื่อสอนวาการทําปาณาติบาตเปนสิ่ง
ที่ไมดี เปนโทษ เพราะมีความจริงอันเปนสากลวาสัตวทั้ง
หลายรักสุขเกลียดทุกขดวยกันทั้งหมดแลว ก็สอนใหเผื่อแผ
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เมตตากรุณาแกสัตวทั้งหลายทั่วกันหมด
ชาวพุทธจะตองมีเมตตากรุณาตอสรรพสัตว ตั้งตน
แตมนุษย ก็ตองมีเมตตากรุณาตอมนุษยทุกคนเหมือนกัน
ไมไดมีการแบงพรรคแบงพวกแบงเหลา แบงชาติชั้น แบง
ศาสนา และในแงสัตวโลกดวยกัน ก็ใหเผื่อแผความเมตตา
กรุณานี้แกสัตวทุกประเภท ไมใชเฉพาะมนุษยดวยกันเทานั้น
อันนี้ก็เปนเรื่องของความเปนสากลอยางหนึ่ง
นอกจากนั้น พระพุทธศาสนาแสดงธรรมเหลานี้เปน
กลางๆ ไมบังคับใหทํา และไมขูดวยการลงโทษ ใครจะเชื่อ
หรือไมเชื่อก็ไมบังคับใคร สอนใหรูวา ความจริงเปนอยางนั้น
เมื่อกระทําแลวเกิดผลดีหรือผลเสีย ก็เปนไปตามธรรมดาของ
มันเอง เปนเรื่องที่ทุกคนสามารถพิจารณาดวยสติปญญา
ของตนเอง
ความเปนสากลนี้ วาที่จริงก็เปนสายกลางอยางหนึ่ง
คือ สอนเปนกลางๆ ตามความเปนจริง

ลักษณะที่ ๓
ถือสําคัญทั้งสาระและรูปแบบ
ลักษณะที่ ๓ พระพุทธศาสนาประกอบดวยองค ๒
อยาง ที่สมพอดีกัน คือประกอบดวยธรรมกับวินัย
หลักธรรมกับวินัยนี้ ไดบอกแตตนแลววา เปนชื่อหนึ่ง
ของพระพุทธศาสนา บางครั้งเราเรียกพระพุทธศาสนาวา
ธรรมวินัย ซึ่งตองมีทั้งสองอยางจึงจะเปนพระพุทธศาสนา
โดยสมบูรณ ถามีอยางเดียว ก็ยังไมครบ
ในโลกปจจุบันนี้ หรือในโลกที่ผานมาก็ตาม มักจะมี
การถกเถียงกันอยูเสมอวา บุคคลกับระบบ อยางไหนสําคัญ
กวากัน บางคนบอกวาบุคคลสําคัญ ระบบไมสําคัญ บางคน
บอกวาระบบสิสําคัญ บุคคลไมสําคัญ ระบบเปนอยางไร คน
ก็เปนไปตามนั้น
คนพวกหนึ่งบอกวา ปจเจกชนสําคัญ สังคมเกิดจาก
ปจเจกชน สังคมจะเปนอยางไรก็แลวแตปจเจกชน ถาทํา
ปจเจกชนใหดี สังคมก็ดีไปเอง อีกพวกหนึ่งบอกวา สังคมสิ
สําคัญ ปจเจกชนถูกหลอหลอมโดยสังคม ทําสังคมใหดีแลว
ปจเจกชนก็ดีไปตาม

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๙

ในแงสาระกับรูปแบบ พวกหนึ่งบอกวาสาระสําคัญ
รูปแบบไมสําคัญหรอก เนื้อหาสําคัญกวา รูปแบบเปนเพียง
เปลือกนอก บางพวกบอกวารูปแบบสิสําคัญ รูปแบบเปน
เครื่องกําหนดเนื้อหา เถียงกันอยูนี่ไมรูจักจบ
ในการฝกการปฏิบัติก็เหมือนกัน พวกหนึ่งบอกวา
ดานในจิตใจสําคัญ ตองฝกจิตใจ ฝกจิตใจไดแลวทุกอยางก็
ดีไปเอง รางกายภายนอกไมสําคัญ อีกพวกหนึ่งบอกวา
สําคัญทีว่ ตั ถุภายนอก เพราะจิตใจเปนสิง่ ทีอ่ าศัยวัตถุ เกิดจาก
วัตถุ ถาทําภายนอกดี สภาพแวดลอมวัตถุดี มีความเจริญ
ทางวัตถุพรั่งพรอม เศรษฐกิจดีแลว จิตใจก็ดีเอง
คนจํานวนมากเถียงกัน แมแตในเรื่องสมัครใจกับ
บังคับ วาอยางไหนดี พวกหนึ่งบอกวาตองสมัครใจหมด
ทุกอยาง ตองเปนไปตามเสรีภาพ สมัครใจจึงจะถูกตอง อีก
พวกหนึ่งวาไมไดหรอก คนเรานี้กิเลสมันมาก ตองบังคับมัน
บังคับแลวจึงจะไดผล
นี้ ก็ เ ป น เรื่ อ งของการเอี ย งสุ ด อย า งหนึ่ ง เหมื อ นกั น
มนุษยมกั จะโนมเอียงไปในทางเอียงสุด หรือสุดโตงไปขางหนึง่
แตพระพุทธศาสนาไมเอียงสุดไปขางไหน เพราะยอม
รับความสําคัญของแตละเรื่องแตละอยาง ตามความเปนจริง
ของมัน หรือตามคุณคาที่มันมีอยู โดยมองตามเปนจริง หรือ
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ตามทีม่ นั เปนและพอดีกบั ทีม่ นั เปน วาสิง่ ทัง้ หลายแตละอยาง
มีความสําคัญตามสวนของมัน
อันนี้จะเรียกวาเปนความเปนกลาง หรือความเปน
สายกลางอีกอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนาก็ได
ในเรือ่ งสาระกับรูปแบบเปนตนทีว่ า มานี้ พระพุทธเจา
ทรงบัญญัติหลักคําสอนของพระองค ใหมีองคประกอบทั้ง
สองอยาง คือ ธรรมกับวินัย คุมทั้งคูเลย
ธรรม เปนหลักความจริง ซึ่งมีอยูตามธรรมดาของมัน
และเปนสิ่งที่บุคคลจะเขาถึงได ธรรมนั้นสังคมไมสามารถมี
ปญญารูได บุคคลแตละคนเทานั้นที่จะมีปญญารูแจงเขาถึง
สัจธรรม
แตในเวลาเดียวกัน พระพุทธศาสนาก็มีอีกดานหนึ่ง
คือหลักเกณฑที่เรียกวาวินัย
วินยั เปนการจัดตัง้ และจัดการ เปนรูปแบบ เปนระบบ
เปนกติกา เปนกฎเกณฑ เปนสิ่งที่มนุษยบัญญัติหรือกําหนด
วางขึ้น เปนเรื่องของการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ ที่
เนนทางวัตถุ และเปนเรื่องของสังคม บัญญัติขึ้นเพื่อจัดสรร
สังคมใหดํารงอยูดวยดีในภาวะที่จะเกื้อกูลตอชีวิตของบุคคล
ทั้งหลาย ที่มาอยูรวมกันเปนสังคมนั้น ใหบุคคลเหลานั้นมี
ชีวิตอยูกับธรรมไดอยางดีที่สุด และไดประโยชนมากที่สุด
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จากธรรม
จะเห็นวา ธรรมและวินัยสองอยางนี้ก็มาสัมพันธกัน
พระพุทธศาสนาใหความสําคัญทั้งแกธรรมและวินัย
พูดเปนภาษาปจจุบันวา ใหความสําคัญทั้งแกบุคคล
และระบบ ใหความสําคัญทั้งแกปจเจกชนและสังคม ให
ความสําคัญทั้งแกสาระและรูปแบบ ใหความสําคัญทั้งแก
การปฏิบัติทางดานในจิตใจ และการปฏิบัติดานนอกที่เนน
วัตถุ กาย วาจา และใหมีทั้งการสมัครใจและการบังคับ
(หมายถึงการฝกดวยกฎกติกา) อยางมีสมดุล พอดี ที่จะ
เกื้อกูลหนุนกันใหเกิดผลดีที่มุงหมาย
นี้คือลักษณะของพระพุทธศาสนาอยางหนึ่ง ที่เขากับ
ขอแรกดวย แตแยกใหเห็นเปนพิเศษตางหาก
จะเห็นวา ในพระพุทธศาสนานี้ ทานให ธรรม เปน
เรื่องของการสมัครใจ เราแตละคนเกี่ยวของกับธรรมดวยสติ
ปญญาของตนเอง จะตองรเู ขาใจเห็นแจงสัจธรรมดวยปญญา
ของตนเอง เฉพาะบุคคล
แตในเวลาเดียวกันนั้น ก็มี วินัย เปนเรื่องของสังคม
เปนเรื่องของรูปแบบ เปนเรื่องของการปฏิบัติดานกายวาจา
เปนแบบแผนที่บังคับแกทุกคนเสมอกัน สําหรับใหเปนเครื่อง
ตะลอมและหลอหลอม เปนเครื่องสรางสภาพแวดลอมที่จะ
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ชักจูงบุคคลเขาหาธรรม และเปนเครื่องสรางสภาพชีวิตและ
สภาพสังคมที่เอื้อตอการที่จะนําธรรมมาใชปฏิบัติ หรือเอา
ธรรมมาใชประโยชน ตลอดจนการที่จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้น
ไปในธรรม และเขาถึงธรรม
ธรรมและวินัย สองอยางนี้ ถาจัดใหพอดีก็จะได
ความสมดุลเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ประสานสัมพันธกัน
ธรรมเป น ฐานรองรั บ และเป น ที่ อิ ง อาศั ย ของวิ นั ย
วินัยคือกฎเกณฑขอบังคับแบบแผนของสังคม เปนการจัดตั้ง
ถาไมอิงธรรมก็เหลวไหลใชไมได ถาไมตั้งอยูบนฐานของ
ธรรมก็กลายเปนการไมถูกตอง เพราะฉะนั้น วินัยตองอิงอยู
บนฐานของธรรม
อีกดานหนึ่ง เรามีวินัยเพื่ออะไร ก็เพื่อใหคนเราแตละ
คนนี้ ไดมีสภาพแวดลอมที่เกื้อกูลในการที่จะเขาถึงธรรม
ธรรมจึงเปนจุดหมายของวินัยดวย วินัยนั้นอิงอาศัยธรรม
แลวก็เปนไปเพื่อใหคนเขาถึงจุดหมายคือธรรมนั่นเอง
วินัยเปนเปลือกนอก ชวยหอหุมเนื้อในคือธรรมไว ถา
ไมมีเปลือกนอกหอหุมไว ตอไปไมนานเนื้อในก็จะหายสูญ
หรือลบเลือนไป เพราะฉะนั้น เราจึงตองเห็นความสําคัญของ
ทั้งเปลือกนอกและเนื้อใน
ถามะมวงไมมีเปลือก หรือมะพราวไมมีกะลา มัน
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จะอยูไดไหม เราอาจจะบอกวากะลาไมสําคัญ เพราะกินไม
ได แตถาไมมีกะลาเราก็ไมไดกินเนื้อและนํ้ามะพราว
ในทางกลับกัน
ถามีแตเปลือกมะมวงและกะลา
มะพราว ไมมีเนื้อมะมวง ไมมีเนื้อและนํ้ามะพราว ก็ไมรูจะมี
เปลือกมะมวง และกะลามะพราวไวทําไม เปลือกและกะลา
นั้นก็อาจจะกลายเปนขยะ ไมมีประโยชนอะไร
ถากะลาจะมีประโยชนอะไรตอไปโดยไมมเี นือ้ มะพราว
ก็ไมใชมีประโยชนในฐานะกะลามะพราว แตอาจจะกลาย
เปนกระบวยตักนํ้า เปนภาชนะใสขาวกิน หรือเปนเครื่องมือ
ขอทาน เปนตน คือ กลายเปนของอยางอื่นไป
เพราะฉะนั้น เราจึงตองเห็นความสําคัญของทั้งกะลา
และเห็นความสําคัญของเนื้อมะพราว
พระพุทธศาสนานั้นมีทั้งธรรมและวินัย และจากหลัก
ธรรมและวินยั นีก้ จ็ งึ มีสงฆ ซึง่ แบงเปนสมมติสงฆ และอริยสงฆ
ผูเขาถึงเนื้อในคือธรรมแลวก็เปน อริยสงฆ แตถาอยู
แคชั้นนอก อยูแควินัย ก็เปนสมมติสงฆ
แตสมมติสงฆนนั้ ตัง้ ขึน้ เพือ่ อะไร ก็เพือ่ ความมงุ หมาย
ใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและเกื้อกูล ในการที่บุคคลทั้ง
หลายจะปฏิบัติธรรม เพื่อจะไดรวมเปนอริยสงฆ และสมมติ
สงฆนี้แหละจะรักษาพระธรรมวินัยไว เปนผูที่คอยเผยแพร
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ประกาศธรรมไว เพื่อจะใหมีคนไดมาเขารวมเปนอริยสงฆได
ตอๆ นานๆ เรื่อยๆ ไป เพราะฉะนั้น สมมติสงฆก็มีความ
สําคัญ
แตอริยสงฆก็มีความสําคัญ ถาไมมีอริยสงฆจะมี
สมมติสงฆไวทําไม ก็ไมมีความหมาย เพราะสิ่งที่ใหความ
หมายแกสมมติสงฆ ก็คือความเปนอริยสงฆ แตสิ่งที่เอื้อตอ
การเกิดมีและคงอยูของอริยสงฆ ก็คือสมมติสงฆ
สิง่ ทีใ่ หความหมายแกวนิ ยั ก็คอื ธรรม แตสงิ่ ทีจ่ ะรักษา
ธรรมไวก็คือวินัย เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงมีสวน
ประกอบทั้งสองอยาง
ธรรมกับวินัย อิงอาศัยและประสานสัมพันธกัน และ
รวมเขาดวยกันเปนอันหนึง่ อันเดียว ดังทีท่ า นเรียกเปนคําศัพท
คําเดียวเปนเอกพจนวา ธรรมวินัย เมื่อรวมเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน จึงเปนพระพุทธศาสนา
คลายกับที่นามและรูป ประกอบกันเขาเปนชีวิต นาม
และรูป อิงอาศัยและประสานสัมพันธกัน และรวมเขาดวย
กันเปนอันหนึ่งอันเดียว ดังที่ทานเรียกเปนคําศัพทคําเดียว
เปนเอกพจนวา นามรูป เมื่อรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันจึง
เปนชีวิต ถาขาดอยางหนึ่งอยางใดก็เปนชีวิตไมได
สํ าหรับพระสงฆนั้น เราจะเห็นวามีธรรมและวินัย
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ควบคูกันอยู
แตสําหรับฝายคฤหัสถในประเทศไทยปจจุบันนี้ ควร
จะตองมีการเตือนกันวา เราอาจจะมีการเนนเอียงสุดไปขาง
ใดขางหนึ่งมากเกินไป
บางทีเรามานึกกันแตในแงธรรม จนกระทัง่ สังคมพุทธ
ไทยไมมีวินัยเปนของตนเอง ชาวพุทธไทยไมรูจักวาอะไรเปน
วินัยของตน ถาเปนอยางนั้น สังคมพุทธจะดํารงอยูไดอยาง
ไรในระยะยาว และถาสังคมรักษารูปแบบอยูไมได ตอไปเนื้อ
ในคือธรรมก็จะอยูไมไดเชนเดียวกัน
ในทํานองเดียวกัน พระสงฆถามีแตวินัยรักษารูป
แบบไว แตไมอาศัยวินัยนั้นชวยใหรูเขาใจและกาวไปในธรรม
ก็จะไมสามารถเปนพระสงฆที่แทจริง
ปจจุบันนี้เปนที่นาสงสัยวา การใหความสําคัญอยาง
พอดีระหวางองคประกอบสองอยางนี้ ในพุทธศาสนายังเปน
ไปดวยดีหรือไม ขอฝากไวพิจารณาดวย

ลักษณะที่ ๔
เปนกรรมวาท กิริยวาท วิริยวาท
ลักษณะที่ ๔ พระพุทธศาสนานั้นมีชื่ออยางหนึ่งวา
เปนกัมมวาท หรือกรรมวาที
พระพุทธเจาเคยตรัสวา พระพุทธเจาทั้งหลาย ทาน
ใชคําวาทั้งหลาย คือไมเฉพาะพระพุทธเจาองคเดียวเทานั้น
แตทุกองคทั้งหมด ไมวาจะเปนพระพุทธเจาทั้งหลายในอดีต
ก็ตาม ในอนาคตก็ตาม แมองคที่อยูในยุคปจจุบันก็ตาม
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 ใหทําการดวยความเพียรพยายาม เปนวิริยวาทะ ให
ความสําคัญแกความเพียร เปนศาสนาแหงการกระทํา เปน
ศาสนาแหงการเพียรพยายาม ไมใชศาสนาแหงการหยุดนิ่ง
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เฉยหรือเฉื่อยชาเกียจคราน
ลักษณะของหลักกรรมนี้
เปนเรื่องที่นาพิจารณา
เพราะกรรมเปนหลักใหญในพระพุทธศาสนา จะตองมีการเนน
อยูเสมอ
หลักการของศาสนานั้น ก็เหมือนกับหลักการปฏิบัติ
ทั่วไปในหมูมนุษย เมื่อเผยแพรไปในหมูมนุษยวงกวาง ซึ่งมี
ระดับสติปญญาตางกัน มีความเอาใจใสตางกัน มีพื้นเพภูมิ
หลังตางๆ กัน นานๆ เขาก็มีการคลาดเคลื่อนเลือนลางไปได
จึงจะตองมีการทําความเขาใจกันอยูอยางสมํ่าเสมอ
เฉพาะอยางยิ่ง สําหรับพระพุทธศาสนา ซึ่งเปน
ศาสนาทีไ่ มบงั คับความเชือ่ ไมเอาศรัทธาเปนใหญ ใหเสรีภาพ
ทางปญญา หลักคําสอนและหลักการปฏิบัติตองขึ้นตอการ
ศึกษา ถาการศึกษาหยอนลงไป พระพุทธศาสนาก็เลือนลาง
และเพี้ยนไดงาย
เรือ่ งกรรมนีก้ เ็ ปนตัวอยางสําคัญ เมือ่ เผยแพรไปในหมู
ชนจํานวนมากเขา ก็มอี าการทีเ่ รียกวาเกิดความคลาดเคลือ่ น
มีการเฉไฉ ไขวเขวไป ทั้งในการปฏิบัติ และความเขาใจ
หลักกรรมในพระพุทธศาสนานี้ ทานสอนไวเพื่ออะไร
ที่เห็นชัดก็คือ เพื่อไมใหแบงคนโดยชาติกําเนิด แตใหแบง
ดวยการกระทําความประพฤติ นี่เปนประการแรก
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ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา กมฺมุนา วสโล โหติ กมฺมุนา
โหติ พฺราหฺมโณ คนไมใชตํ่าทรามเพราะชาติกําเนิด แตจะ
เปนคนตํ่าทราม ก็เพราะกรรมคือการกระทํา คนมิใชจะเปน
พราหมณเพราะชาติกําเนิด แตเปนพราหมณ คือผูบริสุทธิ์
เปนคนดีคนประเสริฐ ก็เพราะกรรมคือการกระทํา (ทางกาย
วาจา และความคิด)
ตามหลักการนี้ พระพุทธศาสนายึดเอาการกระทําหรือ
ความประพฤติ มาเปนเครื่องจําแนกมนุษย ในแงของความ
ประเสริฐ หรือความเลวทราม ไมใหแบงแยกโดยชาติกําเนิด
ความมุงหมายในการเขาใจหลักกรรม ประการที่สอง
ที่ทานเนน ก็คือการรับผิดชอบตอตนเอง
คนเรานั้นมักจะซัดทอดสิ่งภายนอก ซัดทอดปจจัย
ภายนอก ไมรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง เวลามอง
หาความผิด ตองมองไปที่ผูอื่นกอน มองที่สิ่งภายนอกกอน
แมแตเดินเตะกระโถน ก็ตอ งบอกวาใครเอากระโถนมา
วางซุม ซาม ไมวา ตนเดินซมุ ซาม เพราะฉะนัน้ จึงเปนลักษณะ
ของคน ทีช่ อบซัดทอดปจจัยภายนอก
แตพระพุทธศาสนาสอนใหรับผิดชอบการกระทําของ
ตนเอง ใหมีการสํารวจตนเองเปนเบื้องแรกกอน
ประการตอไป ทานสอนหลักกรรมเพือ่ ใหรจู กั พึง่ ตนเอง
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ไมฝากโชคชะตาไวกับปจจัยภายนอก ไมใหหวังผลจากการ
ออนวอนนอนคอยโชค ใหหวังผลจากการกระทํา ทานจึง
สอนเรื่องกรรมคูกับความเพียร เหมือนอยางหลักที่ยกมาใหดู
ตัง้ แตตน ทีว่ า พระพุทธศาสนาเปนกรรมวาที และเปนวิรยิ วาที
หลักกรรมในพระพุทธศาสนาสอนวา ความสําเร็จ
เกิดขึ้นจากการกระทําตามทางของเหตุและผล คือผลจะเกิด
ขึ้นตามเหตุปจจัย เทาที่เรามีเรี่ยวแรงเพียรพยายามทําได
อนึง่ หลักกรรมของเรานี้ ตองแยกใหดจี ากลัทธิ ๓ ลัทธิ
ในพระไตรปฎกทานกลาวไวหลายแหงเกี่ยวกับลัทธิที่ผิด ซึ่ง
ตองถือวาเปนเรื่องละเอียดออน เพราะเมื่อพูดไปไมชัดเจน
พอ ก็อาจจะทําใหเกิดความเขาใจผิด
ลัทธิทพี่ ระพุทธเจาตรัสไว วาผิดหลักกรรม มีอยู ๓ ลัทธิ
ลัทธิที่ ๑ คือ ปุพเพกตวาท ลัทธิกรรมเกา เอาแลว
พุทธ- ศาสนิกชนไดฟง ชักยุงแลว
ลัทธิที่ ๒ คือ อิศวรนิรมิตวาท ลัทธิที่ถือวาพระผูเปน
เจาเนรมิต หรือเทพเจาผูยิ่งใหญบันดาล
ลัทธิที่ ๓ คือ อเหตุวาท ลัทธิทถี่ อื วาความเปนไปตางๆ
ไมมีเหตุปจจัย แลวแตโชคชะตา
๓ ลัทธินี้พระพุทธศาสนาถือวา ไมทําใหคนมีความ
เพียรพยายามในการที่จะทํา เพราะถาทุกสิ่งทุกอยางที่คน
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เราไดรับ หรือสุขและทุกขทั้งหลายที่เราไดประสบ เปนเพราะ
กรรมเกาบันดาลแลว เราก็ตองนอนรอแตกรรมเกา เพราะจะ
ทําอะไรไปก็ไมไดผล จะแกไขอะไรไปก็ไมมีประโยชน
ในทํานองเดียวกัน ถาเชือ่ วาเปนเพราะอิศวร คือเทพเจา
ผูยิ่งใหญบันดาล ก็ออนวอนเอาสิ ไมตองทําอะไร
แมแตถาถือวาไมมีเหตุปจจัย มันบังเอิญเปนไปเอง
แลวแตโชคชะตา เราก็ทําอะไรไมมีผลเหมือนกัน เพราะตอง
แลวแตโชคชะตา
ผลที่สุด สามหลักสามลัทธินี้ ไมทําใหคนมีการ
กระทํา ไมทําใหคนมีฉันทะ หรือมีความเพียรพยายามในการ
กระทําเหตุตางๆ พระพุทธเจาตรัสวาเปนลัทธิที่ผิด
โดยเฉพาะลัทธิที่หนึ่ง คือปุพเพกตวาท ลัทธิกรรม
เกานั้น เปนลัทธิของนิครนถ มีพระสูตรหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้ไว
ยาวหนอย คือเทวทหสูตร ในพระไตรปฎกเลม ๑๔ พูดถึง
เรื่องกรรมเกา ซึ่งเปนลัทธิของนิครนถ
พุทธศาสนาก็สอนเรื่องกรรมเหมือนกัน แตมีทั้งกรรม
เกา กรรมปจจุบัน และกรรมที่จะทําตอไปในอนาคต กับทั้ง
ถือวากรรมนั้นเปนเพียงกระบวนการแหงเหตุผลที่เกี่ยวกับ
การกระทําของมนุษย เปนสวนหนึ่งของกฎเกณฑแหงความ
เปนไปตามเหตุปจจัย
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กระบวนการแหงปจจัยนั้นสืบเนื่องดํ าเนินอยูเสมอ
ตลอดเวลา โดยเปนไปตามปจจัยทีเ่ กีย่ วของหลายอยาง ไมใช
วาเปนไปเพราะกรรมเกาอยางเดียว
เพราะฉะนั้น จะตองระวังใหดี ตองแยกหลักกรรม
ของพระพุทธศาสนาออกจากลัทธิกรรมเกาใหได นอกจากลัทธิ
กรรมเกาแลว ก็ตอ งระวังไมใหไปตกไปติดในอิศวรนิรมิตวาท
และอเหตุอปจจัยวาทดวย
ที่พูดมานี้โดยสาระสําคัญก็มุงใหเห็นวา พระพุทธศาสนานั้นเปนกรรมวาทะ แตหลักกรรมของพระพุทธศาสนา
เปนอยางไรนั้น ในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน เมื่อกรรมเปน
หลักธรรมสําคัญในพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนก็จะตอง
ระวังตั้งใจคอยศึกษาใหแมนยําชัดเจนอยูเสมอ เพื่อใหรูวา
หลักกรรมในพระพุทธศาสนานั้นอยางไรแน
อย า ให ไ ขว เ ขวผิ ด ไปนั บ ถื อ เอาลั ท ธิ ก รรมเก า ของ
นิครนถเขา เดี๋ยวเราจะกลายเปนนิครนถไปโดยไมรูตัว ทั้งๆ ที่
รูปแบบของเรายังเปนพุทธ แตเนื้อตัวที่แทของเราอาจจะ
กลายเปนนิครนถไปก็ได

ลักษณะที่ ๕
เปนวิภัชชวาท
ลักษณะที่ ๕ พระพุทธศาสนาเปนวิภัชชวาท ดังที่ได
เปนคําสําคัญในการสังคายนาครั้งที่ ๓ ซึ่งพระโมคคัลลีบุตร
ติสเถระเปนประธาน
ครั้งนั้นพระเจาอโศกมหาราช เปนพระเจาแผนดิน
ผูอุปถัมภการสังคายนา
เรียกวาเอกอัครศาสนูปถัมภก
พระเจาอโศกมหาราช ไดตรัสถามพระโมคคัลลีบุตรติสเถระ
วา พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงมีวาทะอยางไร สอนอยางไร
พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระทูลตอบวา พระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงเปน วิภัชชวาที
วิ ภั ช ชวาทเป น ลั ก ษณะอย า งหนึ่ ง ของคํ าสอนใน
พระพุทธศาสนา ที่วาพระพุทธเจาเปนวิภัชชวาที หรือเปน
วิภัชชวาทะนั้น วิภัชชวาท คืออะไร คือการแสดงความจริง
หรือการสอนโดยแยกแยะจําแนก หมายความวา ไมมองความ
จริงเพียงดานเดียว แตมองความจริงแบบแยกแยะจําแนก
ครบทุกแงดาน ไมดิ่งไปอยางใดอยางหนึ่ง หลักการแสดง
ความจริงดวยวิธจี าแนกแยกแยะอย
ํ
างนัน้ เรียกวา วิภชั ชวาท
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เปนความโนมเอียงของมนุษย ทีจ่ ะมองอะไรขางเดียว
ดานเดียว พอเจออะไรอยางหนึง่ เพียงไดเห็นดานเดียว ก็เหมา
สรุปวา นั่นคือสิ่งนั้น ความจริงคืออยางนั้น แตความจริงที่แท
ของสิ่งทั้งหลายมีหลายดาน จึงตองมองใหครบทุกแงทุกดาน
พระพุทธศาสนา มีลักษณะจําแนกแยกแยะ ดังที่
เรียกวาวิภัชชวาท คําวา “วิภัชช” แปลวา จําแนกแยกแยะ
การจําแนกแยกแยะทีส่ าคั
ํ ญ คือในดานความจริง เชน
เมื่อพูดถึงชีวิตคน ทานจําแนกออกไปเปนขันธ ๕ โดยแยก
ออกเปนรูปธรรมและนามธรรมกอน แลวแยกนามธรรมออก
ไปอีกเปน ๔ ขันธ แมแต ๔ ขันธนั้น แตละขันธยังแยกแยะ
จําแนกยอยออกไปอีก คือแยกแยะความจริงใหเห็นทุกแงทุก
ดาน ไมตีคลุมไปอยางเดียว ตางจากคนจํานวนมากที่มี
ลักษณะตีขลุม และจับเอาแงเดียวไปเหมาคลุมเปนทัง้ หมด
ทําใหมกี ารผูกขาดความจริงโดยงาย
แมแตในการตอบคําถามบางประเภท ก็ตอ งมีลกั ษณะ
ของการจําแนกแยกแยะ ไมตอบตีขลุมลงไปอยางเดียว ยก
ตัวอยางเชน มีผมู าทูลถามพระพุทธเจาวา คฤหัสถคอื ชาวบาน
นั้น เปนผูที่จะยังขอปฏิบัติที่เปนกุศลใหสําเร็จ แตบรรพชิตไม
สามารถทําอยางนั้นได ใชหรือไม
นี่ถาตอบแบบลงความเห็นขางเดียว
ที่เรียกวา
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เอกังสวาท ก็ตอ งตอบดิง่ ไปขางหนึง่ โดยตองปฏิเสธ หรือวารับ
ถายอมรับก็บอกวาใชแลว คฤหัสถเทานั้นทําสําเร็จ บรรพชิต
ไมสําเร็จ ถาปฏิเสธก็บอกวาไมใช คฤหัสถไมสําเร็จ บรรพชิต
จึงจะสําเร็จ
แตพระพุทธเจาไมตรัสอยางนัน้ พระพุทธเจาตรัสแบบ
วิภัชชวาท ทรงชี้แจงวาพระองคไมตรัสเอียงไปขางเดียวอยาง
นั้น พระองคตรัสวา คฤหัสถก็ตาม บรรพชิตก็ตาม ถามี
สัมมาปฏิบัติแลว ก็ทํากุศลธรรมใหสําเร็จทั้งสิ้น แตไมวาจะ
เปนบรรพชิตก็ตาม เปนคฤหัสถก็ตาม ถามีมิจฉาปฏิบัติ คือ
ปฏิบตั ผิ ดิ แลว ก็ทากุ
ํ ศลธรรมใหสาเร็
ํ จไมไดดว ยกันทัง้ สองฝาย
ลักษณะอยางนี้เรียกวาวิภัชชวาท
อีกตัวอยางหนึง่ เชนมีคนมากราบทูลถามพระพุทธเจา
วา วาจาที่ไมเปนที่ชอบใจของคนอื่น พระองคตรัสไหม ถา
เปนเรา เราจะตอบวาอยางไร ถาเขามาถามวา คําพูดที่คน
อื่นไมชอบใจ ไมเปนที่รักของเขา ทานพูดไหม ทานจะตอบวา
อยางไร ถาตอบวาพูดหรือตอบวาไมพูด ก็เรียกวาตอบดิ่งไป
ขางเดียว
แตพระพุทธเจาไมตรัสอยางนั้น พระองคตรัสวา ใน
ขอนี้ เราไมตอบดิ่งไปขางเดียว แลวพระองคก็ตรัสแยกแยะ
ใหฟงวา
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วาจาใดไมจริง ไมเปนประโยชน ไมถูกใจผูฟง พระองคไมตรัส
วาจาใดเปนคําจริง ไมเปนประโยชน ไมถูกใจผูฟง พระองคไมตรัส
วาจาใดเปนคําจริง เปนประโยชน ไมถกู ใจผฟู ง พระองคเลือกกาลทีจ่ ะตรัส
วาจาใดไมจริง ไมเปนประโยชน ถูกใจผูฟง พระองคไมตรัส
วาจาใดจริง ไมเปนประโยชน ถูกใจผูฟง พระองคก็ไมตรัส
วาจาใดเปนคําจริง เปนประโยชน ถูกใจผฟู ง พระองคเลือกกาลทีจ่ ะตรัส

เขาถามเพียงคําถามเดียว พระองคตรัสแยก ๖ อยาง
ขอใหพิจารณาดู อยางนี้เรียกวาวิภัชชวาท
นี่เปนตัวอยางที่แสดงถึงลักษณะทาทีของการสนอง
ตอบ หรือปฏิกิริยาตอสิ่งทั้งหลายแบบชาวพุทธ ซึ่งมีการมอง
อยางวิเคราะหและแยกแยะจําแนกแจกแจง เพือ่ ใหเห็นความ
จริงครบทุกแงดาน
อีกตัวอยางหนึ่งคือ ในการแยกประเภทคฤหัสถ พระ
พุทธเจาตรัสกามโภคี ๑๐ ประเภท แสดงหลักการวินิจฉัย
คฤหัสถโดยการแสวงหาทรัพย โดยการใชจายทรัพย และ
โดยทาทีของจิตใจตอทรัพยเปนตน แลวแยกประเภทคฤหัสถ
ไปตามหลักการเหลานี้
หลักการตางๆ ในพระพุทธศาสนาเปนอยางนี้มาก
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นวา ธรรมในพระพุทธศาสนามีลักษณะ
พิเศษที่มักจะมีเปนขอๆ โดยรวมเปนชุดๆ ดังที่จัดเปนหมวด
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ธรรมตางๆ เชน หมวดสอง หมวดสาม หมวดสี่ หมวดหา
หมวดหก ฯลฯ
พระพุทธเจาทรงเปนนักจําแนกธรรม จึงไดรบั การเฉลิม
พระนามอยางหนึ่งวา ภควา
ภควานั้น แปลไดสองอยาง คือ แปลวาผูมีโชคก็ได
แปลวาผูจําแนกแจกธรรมก็ได
นีเ้ ปนลักษณะทีเ่ รียกวาวิภชั ชวาท คือเปนนักวิเคราะห
จําแนกแจกธรรม หรือแยกแยะใหเห็นครบแงดา นของความจริง

ลักษณะที่ ๖
มุงอิสรภาพ
ลักษณะที่ ๖ พระพุทธศาสนา มีวิมุตติ หรือความมี
อิสรภาพเปนจุดหมายสําคัญ และไมใชเปนเพียงจุดหมาย
เทานั้น แตมีอิสรภาพเปนหลักการสําคัญทั่วไปทีเดียว
ในทางธรรมทานใชคําวา วิมุตติรส กับ วิมุตติสาระ
สําหรับวิมุตติรสนั้น พระพุทธเจาตรัสเปนคําอุปมาวา
มหาสมุทรแมจะกวางใหญเพียงใดก็ตาม แตนํ้าในมหาสมุทร
ที่มากมายทั้งหมดนั้น มีรสเดียว คือรสเค็ม ฉันใด ธรรมวินัย
ของพระองคทสี่ อนไวมากมาย ทัง้ หมดก็มรี สเดียวคือวิมตุ ติรส
ไดแกความหลุดพนจากทุกขและปวงกิเลส ฉันนั้น
ภาษาสมัยใหมเรียกความหลุดพนวา อิสรภาพ เดีย๋ วนี้
เราไมใชคาว
ํ าวิมตุ ติ เราติดคําวาอิสรภาพ แตทจี่ ริงเราใชคาว
ํ า
อิสรภาพ ในความหมายของวิมุตตินั่นเอง
เวลาแปลเปนภาษาอังกฤษจะเห็นชัด ฝรั่งแปลวิมุตติ
วา freedom เราแปลอิสรภาพ ก็วา freedom ตรงกัน แตใน
ภาษาไทย คนไทยแทนที่จะใชคําวาวิมุตติ กลับไปใชคําวา
อิสรภาพ
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ทีจ่ ริง ในภาษาบาลีเดิม อิสรภาพไมไดแปลวา freedom
อิสรภาพนัน้ แปลวาความเปนใหญ ตรงกับ sovereignty หรือ
แมแต domination หรือ dominion คือความมีอํานาจเหนือ
หรือเปนใหญ แตเราใชอิสรภาพในความหมายของ freedom
เพราะฉะนั้น อิสรภาพที่ใชกันในภาษาไทยจึงไปตรงกับคําวา
วิมุตติ
พระพุทธศาสนานัน้ มีลกั ษณะของความหลุดพน หรือ
ความเปนอิสระอยูโดยตลอด จุดหมายของพระพุทธศาสนา
ก็ไดแกวิมุตติ
พระพุทธเจาตรัสอีกแหงหนึง่ วา วิมตุ ตฺ สิ ารา สพฺเพ ธมฺมา
ธรรมทัง้ หลายทัง้ ปวงมีวมิ ตุ ติเปนสาระ คือมีวมิ ตุ ติเปนแกนสาร
ซึ่งก็มีความหมายอันเดียวกัน
รวมความวา ลักษณะนี้บอกใหทราบวา พระพุทธศาสนาถือเอาวิมตุ ติหรืออิสรภาพนี้ เปนจุดหมาย เปนหลักการ
สําคัญ และใหความสําคัญแกอิสรภาพทุกขั้นตอน ไมเฉพาะ
ในขั้นสุดทายที่วาตองการใหคนเขาถึงความหลุดพนเทานั้น
แตมลี กั ษณะของการไมยดึ ติดถือมัน่ ไมมอี ปุ าทานในสิง่ ตางๆ
อยูโดยตลอด
จะเห็นวา หลักการของพระพุทธศาสนานี้บางครั้งก็
สรุปดวยคําวา สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย คือใหรูเขาใจ
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ความจริงถึงขั้นที่วา ธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นไมอาจเขาไป
ยึดมั่นถือมั่นได
ไมอาจ-ไมนา-ไมควรยึดติดถือมั่น เพราะอะไร เพราะ
วาสิ่งทั้งหลายนั้นไมไดเปนไปตามความปรารถนา หรือตาม
ความยึดมั่นของเรา แตมันเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัย
ของมัน ถึงเราจะไปยึดมัน่ ก็ไมมผี ลอะไรตอตัวความจริง มีแต
จะกระทบกระเทือนตอตัวเราเอง ทําใหเราแยเอง คือ เดือดรอน
เปนทุกข
วิธีปฏิบัติที่ถูกตองคือ เราจะตองรูความจริงของเหตุ
ปจจัย แลวไปทําที่เหตุปจจัย
เพราะฉะนั้น เราจะตองรูเทาทันความจริงวา สิ่งทั้ง
หลายเปนไปตามเหตุปจจัย ไมเปนไปตามความปรารถนา
ของเรา การเขาไปยึดมั่นถือมั่น ไมเปนประโยชน และเปนสิ่ง
ที่เปนไปไมได แลวก็ไมทําใหมีผลเปนจริงขึ้นมาได
พระพุทธศาสนาจึงสอนใหเรามีอิสรภาพ โดยฝกตน
ใหรูจักที่จะไมยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลาย จนกระทั่งเมื่อรู
ความจริง รูเทาทันชัดแจงทั่วตลอดแลว ก็จะมีจิตหลุดพน
เปนอิสระ
แมแตในขั้นตนๆ สําหรับการปฏิบัติที่ยังไมถึงขั้นเปน
วิมุตติ ก็จะมีลักษณะของการไมยึดติดอยูเสมอ เชน พระ
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พุทธศาสนาไมใหความสําคัญสูงสุดแกศรัทธา การบรรลุจุด
หมายของพระพุทธศาสนา หรือการเขาถึงอิสรภาพ ไมขึ้นตอ
ศรัทธาหรือความเชื่อ แตจะหลุดพนไดเพราะรูเห็นแจงดวย
ตนเอง อันนี้เปนลักษณะของการไมยึดติด
เริม่ ตัง้ แตไมใหยดึ ติดในบุคคล แตใหรจู กั พึง่ พาบุคคล
ในทางที่ถูกตอง เอาเขาเปนสื่อในการที่จะนําเราใหเขาไปหา
สัจธรรม ดวยการเปนกัลยาณมิตร
หลายทานคงเคยไดยินเรื่องพระวักกลิ ซึ่งบวชเขามา
แลว ก็พอใจในพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจามาก ชอบติด
ตามพระองคไปในที่ตางๆ เรื่อยไป
พระพุทธเจาทรงคอยมองดู และทรงรอใหอนิ ทรียข อง
พระวักกลิแกกลา จนถึงคราวหนึ่งก็ไดตรัสวา “ดูกอนวักกลิ
เธอจะตามดูทาไมร
ํ างกายทีเ่ ปอ ยเนาไดน”ี้ แลวก็ตรัสวา “ผใู ด
เห็นธรรม ผนู นั้ เห็นเรา ผใู ดเห็นเรา ผนู นั้ เห็นธรรม” คือ ใหยา ย
ความสนใจ และความติดใจ ออกจากตัวบุคคล ไปหาตัว
ธรรมหรือสัจธรรม
อันนี้เปนลักษณะของการที่ไมใหติด ไมใหยึด ในสิ่ง
ทั้งหลาย แมแตในระดับของการปฏิบัติขั้นตนๆ จนถึงขั้นสุด
ทายก็ใหมีอิสรภาพโดยสมบูรณ เรื่องนี้ขอผานไปกอน พูดกัน
เพียงพอไดเคาความ

ลักษณะที่ ๗
เปนศาสนาแหงปญญา
ลักษณะที่ ๗ พระพุทธศาสนาถือปญญาเปนยอดธรรม
หรือเปนธรรมแกนกลาง ดังพุทธพจนวา ปฺตุ ตฺ รา สพฺเพ ธมฺมา
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีปญญาเปนยอดยิ่ง
พระพุทธศาสนาถือวาปญญาเปนธรรมสูงสุด เปนตัว
ตัดสินขั้นสุดทายในการที่จะเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา แมแตพระนามที่เรียกวาพระพุทธเจา คือ “พุทธะ” ก็
หมายถึงตรัสรูดวยปญญา หรือมีปญญาตรัสรูธรรม
อยางทีไ่ ดบอกเมือ่ กีน้ วี้ า พระพุทธศาสนาไมใชศาสนา
แหงศรัทธา แตเปนศาสนาแหงปญญา ซึง่ บางทีกเ็ ปนจุดออน
และหลายคนก็ถอื วา เปนจุดออนของพระพุทธศาสนา เพราะ
เหตุที่ใหอิสรภาพทางปญญาแกคนมาก เมื่อไมมีการศึกษา
กันจริงจัง ก็ทําใหชาวพุทธเปนคนที่ไมคอยเอาเรื่องเอาราว
ดูงายๆ ในดานขอปฏิบัติ ในหมูชาวพุทธในเมืองไทย
ปจจุบันนี้ จับไมคอยไดวา ชาวพุทธถือขอปฏิบัติอะไรกันบาง
จะเอาอะไรเปนเครื่องกําหนดวาเปนชาวพุทธ จะมองเปน
รูปธรรมก็หาไมเห็น เพราะไปเอาแตปญญา แลวแตใครมี
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ปญญาพิจารณา จะเลือกปฏิบัติเทาไหนก็ไดตามสมัครใจ
เรื่องนี้ตางจากในศาสนาอื่น ซึ่งสวนมากเปนศาสนา
แหงศรัทธา เขาจะบังคับกันเลย หามสงสัย ไมตอ งถาม ฉันบอก
อยางนี้ เธอทําไปก็แลวกัน เขามีแบบแผนที่กําหนดไวชัดเจน
และมีขอปฏิบัติที่ตายตัววา ถาเปนศาสนิกของศาสนานั้นจะ
ตองเชื่อและตองปฏิบัติอยางนั้น ๆ
อยางไรก็ตาม วาที่จริง พระพุทธเจาไดตรัสวางแบบ
แผนไวใหแลว คือใหเรามีหลัก ๒ อยาง ไดแก ธรรมวินัย
อยางที่ไดพูดไวในขอที่ ๓ วา พระพุทธศาสนาประกอบดวย
ธรรมกับวินัย
ถาปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนากันอยางแทจริง
ชาวพุทธก็จะไมเปนคนเลื่อนลอย แตจะมีแบบแผนเปนของ
ตนเอง แตเรามองขามเรื่องวินัยไปเสีย จึงขาดลักษณะอันนี้
เพราะมัวเที่ยวหาธรรม แตไมนําพาเรื่องวินัย
สวนทีม่ หี ลักวาปญญาเปนสําคัญนัน้ ก็เพราะวา ปญญา
เปนตัวตัดสินในการเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา
มนุษยเรานี้มีประสบการณในเรื่องศาสนากันมาเปน
เวลายาวนาน มีนักคิดมากมายเกิดขึ้น แลวก็คนควาหาหลัก
ความจริงมาสอนมนุษย เกิดเปนลัทธิศาสนาตางๆ มากมาย
ซึ่งอาจแยกประเภทไดดังนี้
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ศาสนาประเภทหนึ่ง ยํ้าเรื่อง ศรัทธา เขาบอกวา ให
ฝากชีวิต มอบจิตมอบใจไวในองคเทพสูงสุด แลวทําตามคํา
สัง่ สอนไป ไมตองสงสัยอะไรทั้งสิ้น อยางนี้เปนศาสนาที่ใช
ศรัทธาเปนเครื่องตัดสิน ศรัทธาเทานั้นจะใหทานเขาถึงจุด
หมายของศาสนา
ศาสนาประเภทที่สอง คือพวกที่ถือ ศีลวัตร เปนตัว
ตัดสิน พวกนี้จะถือระเบียบแบบแผนกฎเกณฑที่วางไวให
แลวประพฤติปฏิบัติตามนั้น ถือวาจะบริสุทธิ์หลุดพนเขาถึง
จุดหมายของศาสนาดวยศีลวัตร ดังมีคํ าในคัมภีรเรียกวา
สีเลน สุ ทฺ ธิ แปลวา การ บริสุทธดวยศีล คือเพียงวายึดถือ
ศีล ขอบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑอยางเดียวเทานั้นใหเครง
ครัดเขมงวด เมื่อปฏิบัติไปตามนั้นไดจริงแลว ก็จะหลุดพน
ถึงจุดหมายของศาสนาไดเอง อันนี้พระพุทธศาสนาเรียกวา
สีลัพพตปรามาส ก็เปนหลักการของศาสนาประเภทหนึ่ง
ศาสนาประเภทที่สาม ไดแกพวกที่ยึดเอา สมาธิ
เปนตัวตัดสิน คือบําเพ็ญขอปฏิบัติทางจิตใจ ใหจิตดื่มดํ่า
จนกระทั่งในขั้นสุดทาย จิตจะเขารวมกลืนหายกลายเปน
หนึ่งเดียวกับภาวะสูงสุด ซึ่งอาจจะเปนเทพสูงสุดหรือเปน
ปรมาตมันอะไรก็ตาม ศาสนาประเภทนี้มีอยูไมนอย เปน
ศาสนาขั้นที่ประณีตมาก
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รวมแลวก็มี ๓ ประเภทดวยกัน คือ
๑. พวกปลงศรัทธา มอบจิตฝากใจใหไปเลย
๒. พวกถือศีลวัตร ตัดสินดวยความเครงครัดเขมงวด
๓. พวกถือสมาธิ มงุ ใหจติ ดืม่ ดําเข
่ ารวมกับภาวะสูงสุด
แตพระพุทธศาสนา ไมไดถอื อยางนัน้ พระพุทธศาสนา
ใหความสําคัญทั้งแกศรัทธา ทั้งแกศีลวัตร และแกสมาธิ ถือ
วาเปนปจจัยที่ขาดไมได ในการเขาถึงจุดหมาย แตไมใชตัว
ตัดสิน
อันนี้เปนขอที่ควรตองระวัง ไมใชวา พระพุทธศาสนา
จะไมใหความสําคัญแกสิ่งเหลานั้น ทั้งศรัทธา ศีลวัตร และ
สมาธิ เปนบาทเปนฐาน และเปนสิ่งที่ขาดไมได
สําหรับศรัทธานั้น พระพุทธเจายังเคยตรัสวา สทฺธาย
ตรติ โอฆํ แปลวาบุคคลยอมขามโอฆะไดดวยศรัทธา ขาม
โอฆะอะไร ขามโอฆสงสารก็คือขามวัฏฏสงสาร หมายความ
วาพนจากการเวียนวายในความทุกข แสดงวาพระพุทธเจา
ยอมรับวาเราจะพนทุกขไดดวยศรัทธา นี่ถามองเผินๆ เราก็
บอกวา เอาแคศรัทธาก็พอ
ในกรณีของศีล ก็สามารถอางคําบาลีอกี แหงหนึง่ เวลา
พระใหศีลจบทานก็สรุปทุกครั้งวา สีเลน สุคตึ ยนฺติ สีเลน
โภคสมฺปทา สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺ ติ บอกวา บุคคลยอมไป
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นิพพาน คือ นิพพฺ ตุ ึ ดวยศีล อาว! ถึงนิพพานไดดว ยศีลแลวนี่
ก็แสดงวา ยอมรับวาศีลทําใหไปนิพพานได พอแลว
สําหรับสมาธิก็มีตัวอยางคําสอนมากมาย ที่จะยกมา
อาง ถาจะอางกันแบบงายๆ วาสมาธิก็พอที่จะถึงนิพพาน ก็
สามารถยกตัวอยางนิพพานขั้นตนๆ อยางที่เรียกวา นิโรธ
ในนิโรธ ๕ มีวกิ ขัมภนนิโรธเปนขอแรก ไดฌานสมาบัติ
ก็ถือวาถึงวิกขัมภนนิโรธ หรือในพระไตรปฎก ที่พระพุทธเจา
ตรัสเรื่องตทังคนิพพาน และทิฏฐธัมมนิพพาน พระพุทธเจา
ยังตรัสวา ปฐมฌานก็ตาม ทุติยฌานก็ตาม จนกระทั่งถึงเนว
สัญญานาสัญญายตนะ ซึง่ เปนสมาธิในระดับประณีต สูงขึน้ ไป
โดยลําดับนี้ แตละอยางเปนนิพพานไดโดยปริยาย พระองค
ตรัสไวอยางนั้น แตยังไมใชตัวแทตัวจริง
พระพุทธศาสนาใหความสําคัญแกหลักธรรมเหลานั้น
แตพระองคยํ้าวาปญญานี่แหละเปนตัวตัดสิน ศรัทธาก็เพื่อ
ปญญา ศีลวัตรก็เพื่อประคับประคองจนกระทั่งเกิดปญญา
โดยเฉพาะศีลวัตรนั้นชวยใหเกิดสมาธิ สมาธิก็ตองนําไปสู
ปญญา ถาไมอยางนั้น ก็เปนเพียงสมาธิที่นําไปสูภาวะดื่มดํ่า
ทางจิตเทานั้น เปนเรื่องของสมถะ ไมถึงนิพพาน
ตกลงวา จะตองใหถึงขั้นสูงสุดคือปญญา มีอปุ มา
เหมือนอยางจะตัดตนไม เราตองมีอะไรบาง ขอใหคดิ ดู
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๑. เราจะตองโนมจิตใจโนมตัวเขาไปหาการตัดตนไม
นั้น ใจเอาดวยกับการที่จะตัดตนไม แลวมุงเขาไปที่ตนไม
๒. ตองมีที่เหยียบยัน ถาตัวเราไมมีที่ยัน ไมมีที่ยืน
ตั้งตัวไว เราก็ทําอะไรไมได
๓. ตองมีกําลัง ในการที่จะยกมีดขวานขึ้นตัด
๔. ตองมีมีดขวานที่คม หรืออุปกรณที่ใชตัดได
ในอุปมานี้ การหันหนามงุ เขาไปหาสิง่ นัน้ ก็คอื ศรัทธา
พื้นดินที่เหยียบยันก็ตรงกับที่พระพุทธเจาตรัสไวเสมอวา ศีล
เปรียบเหมือนพื้นดินเปนที่เหยียบยัน ทําใหเราทํางานการได
ประการที่ ๓ เรี่ยวแรงกําลังของเราในการหยิบยกมีดขวาน
ขึ้นมาตัด นั่นก็คือ สมาธิ แลวสุดทายตัวมีด หรือขวานที่คม
นั้นก็คือ ปญญา
ตัวทีต่ ดั ทีท่ าให
ํ ขาดทําใหหลุด ทําใหสาเร็
ํ จกิจ คืออะไร
คือมีดหรือขวาน มีดขวานนั้นเปนตัวตัด ทําใหงานสําเร็จ
บรรลุจุดหมาย แตถาเราไมมีสามอยางแรก ทั้งที่มีมีดมีขวาน
เราก็ตัดไมได เพราะฉะนั้น สามอยางแรกก็ขาดไมได แตตัว
ตัดสินคืออันที่สี่ ไดแกตัวปญญา
พระพุทธศาสนาสอนวา ปญญาเปนตัวตัดสิน จึงถือ
วาปญญาเปนคุณธรรมสําคัญ เปนเอก ปญญาในขั้นสูงสุด
คือ ปญญาในขัน้ ทีจ่ ะทํางานรเู ทาทันสัจธรรม ทีจ่ ะตัดสังโยชน
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เครือ่ งผูกมัดตัวไวกบั วัฏฏสงสาร ไวกบั ความทุกข ไดแกปญ
 ญา
ที่มีชื่อเรียกเฉพาะวา วิปสสนา
วิปส สนาก็คอื ปญญานัน่ แหละ แตเปนปญญาในระดับ
หนึ่งประเภทหนึ่ง ทําหนาที่อยางหนึ่ง ซึ่งเราเรียกชื่อเฉพาะ
วาเปนวิปสสนา
วิปสสนานี้เปนขอปฏิบัติจําเพาะในพระพุทธศาสนา
เพราะฉะนั้น จึงบอกวา ปญญา โดยเฉพาะที่เรียกชื่อวา
วิปสสนานี้ เปนลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนา มีเฉพาะ
ในพระพุทธศาสนา
ปญญานี้เปนแกนกลางที่รอยประสานอยูในหลักพระ
พุทธศาสนา ทีพ่ ระพุทธเจาตรัสไวในทีต่ า งๆ อยางเชนหลักการ
ทัว่ ไปทีต่ รัสไวในคาถาวา พหุํ เว สรณํ ยนฺติ ปพฺพตานิ วนานิ จ
เปนตน
คาถานี้มีใจความวา คนทั้งหลายถูกภัยคือความกลัว
คุกคามแลว ยอมยึดถือสิ่งทั้งหลายมากมายเปนสรณะ เชน
ยึดเอาเจาปาเจาเขาตนไมศักดิ์สิทธิ์ เปนที่พึ่ง แตสิ่งเหลานั้น
ไมใชสรณะอันเกษม คนยึดเอาสิ่งเหลานั้นเปนสรณะแลว ไม
สามารถพนจากทุกขทั้งปวงได
สวนผใู ดถึงพระรัตนตรัย ยึดเอาพระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆเปนสรณะแลว มองเห็นอริยสัจจ ๔ คือพิจารณา

๔๘

ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา

ดวยปญญารูเขาใจสัจธรรม รูจักทุกข รูตัวปญหา รูเหตุของ
ปญหา
รูจักจุดหมายของตนเองที่เปนความดับทุกขแลว
ปฏิบัติตามมรรคาที่ถูกตอง ซึ่งเปนทางสายกลาง ดับทุกขได
อันนั้นจึงจะเปนสรณะที่แทจริง อันเกษม
เรื่องพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ หรือสรณะ ๓ นี้มี
ความหมายอยางไร เปนเรือ่ งทีจ่ ะตองทําความเขาใจกันตอไป
ใหชัดเจน อยางนอยจะตองเขาใจวาการยึดถือพระรัตนตรัย
เปนสรณะ จะนําไปสูการมองเห็นอริยสัจจ ๔ อยางไร
แต ใ นที่ นี้ ต  อ งการพู ด แค ใ ห เ ห็ น ว า ท า นเน น ความ
สําคัญของปญญา และปญญาโดยเฉพาะขั้นที่ทําลายกิเลส
คือ วิปสสนา

ลักษณะที่ ๘
สอนหลักอนัตตา
ลักษณะที่ ๘ พระพุทธศาสนาประกาศหลักสําคัญ
เกี่ยวกับความจริงของสิ่งทั้งหลาย หรือของสภาวธรรมตางๆ
เรียกวาหลักอนัตตา
หลักอนัตตานีเ้ ปนหลักทีใ่ หม ไมเคยมีผคู น พบมากอน
ความยึดติดในอัตตาหรือตัวตน เปนสิ่งที่ฝงลึกแนบแนนใน
จิตใจมนุษยเปนอยางมาก มนุษยจะรักษา หวงแหนความ
รูสึกผูกพันในอัตตานี้ไว อยางเหนียวแนนที่สุดเทาที่จะทําได
แมแตเมื่อหันมาคนควาสัจธรรมในทางศาสนา เขาก็
จะตองเพียรพยายามที่จะรักษาอัตตานี้ไวใหได เพราะฉะนั้น
นักคิดทั้งหลายจึงพัฒนาภาพอัตตาที่ยึดไวนั้นใหประณีตยิ่ง
ขึ้นไปโดยลําดับ
จะเห็นวา ในศาสนาตางๆ มีแตคําสอนที่ใหพยายาม
เขาหาอัตตา เขาถึงอัตตา ปรากฏวามีศาสนาเดียวคือพระ
พุทธศาสนาเทานั้น ที่สอนหลักอนัตตา ที่ประกาศวาในที่สุด
แลวสิ่งทั้งหลายไมใชอัตตา ไมสามารถยึดถือเปนอัตตาได
พระอรรถกถาจารยบอกวา ศาสดาตางๆ ในหลาย
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ศาสนา รูหลักอนิจจังแลว รูหลักทุกขังแลว เพราะฉะนั้น หลัก
อนิจจัง และทุกขังจึงมีในศาสนาอื่นที่มีความกาวหนาในทาง
สติปญญาดวย แตไมมีศาสนาใดอื่นที่ประกาศหลักอนัตตา
ฉะนัน้ พระพุทธศาสนาจึงเปนหลักคําสอนเดียว ทีท่ วนกระแส
ยอนทางของจิตใจ สลายความยึดติดหวงแหนของมนุษย
การที่จะมองเห็นสภาวะที่เปนอนัตตานี้ บงบอกถึง
การที่ตองมีปญญา คือการมีปญญารูเทาทันคติธรรมดา เห็น
แจ ง ความจริ ง ของสิ่ ง ทั้ ง หลายที่ ดํ ารงอยู  แ ละเป น ไปตาม
ธรรมดาของมัน อันมีอยูตามสภาวะ ไมมีใครที่จะไปเปนเจา
ของ สั่งบังคับใหเปนไปตามใจปรารถนาได ไมวาจะเปน
รูปธรรมหรือนามธรรม แมกระทั่งนิพพาน
ที่เห็นไดงายก็คือ สิ่งทั้งหลายทั่วๆ ไป ที่เรียกวา
สังขาร หรือเอาคําคุนๆ คือขันธ ๕ สิ่งเหลานี้ก็เปนไปตาม
ธรรมดาของมัน คือ มันไมเปนไปตามใจชอบหรือตามใจ
อยากของใคร แตมันเปนไปตามเหตุปจจัย
ในขันธ ๕ นั้น ไมมีตัวคงที่ ที่เปนตัวบันดาลเปนตัว
บังคับสิง่ ทัง้ หลายใหเปนไปอยางใดอยางหนึง่ แตมนั ประกอบ
ขึน้ จากปจจัยยอยๆ มาประมวลกันเขา และปจจัยตางๆ แตละ
อยางนั้น อาศัยสัมพันธซึ่งกันและกัน แลวก็เปนไปตามเหตุ
ปจจัย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕๑

ในความสัมพันธซึ่งกันและกันนั้น ไมมีสิ่งโดยลําพัง
ตัวของมันเอง ไมมีใครหรืออะไรจะเปนเจาของครอบครอง
หรือสั่งบังคับบัญชามันได
นี้คือหลักความจริงที่เรียกวา
อนัตตา ในระดับของสังขารทั่วไป
การไมยึดติดในอัตตา จะไปสัมพันธกับหลักที่ไมให
ยึดติดถือมั่นดวยความปรารถนาของตัวตน แตใหรูเทาทันวา
สิ่งทั้งหลายนั้น
เราจะใหเปนอยางนั้นอยางนี้ตามความ
ปรารถนาไมได คือเราจะเอาความปรารถนาของตัวตนนี้ ไป
บังคับสิ่งทั้งหลายใหเปนไปตามที่เราตองการไมได เพราะวา
สิ่งทั้งหลายดํารงอยูและเปนไปตามธรรมดาของมัน คือดํารง
อยูตามสภาวะอยางนั้นๆ หรือไมก็เปนไปตามเหตุปจจัยของ
มัน ซึ่งเราจะตองเรียนรูเหตุปจจัยของมัน แลวไปทําไปแกที่
เหตุปจจัย
อนัตตานีจ้ ะโยงไปหาหลักสําคัญของพระพุทธศาสนา
ในขอตอไปดวย
พึงสังเกตวา ในพระพุทธศาสนา ทานสอนเรื่องการ
ทําลายความเห็นผิดเกี่ยวกับอัตตานี้มากมาย จะเปนพระ
โสดาบัน ก็ตอ งทําลายสักกายทิฏฐิ คือความเห็นวาเปนตัว
ของตนได ตองถอนอัตตานุทิฏฐิคือความตามเห็นวาเปนตัว
เปนตนได ตองถอนอัตต-วาทุปาทานคือการยึดมั่นในความ
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ถือตัวตนได
อันนีแ้ สดงวาหลักอนัตตามีความสําคัญเปนอยางมาก
เปนหลักการที่จะนําใหเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา
ผูที่จะเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา จะตองมีปญญา
ถึงขั้นเห็นความเปนอนัตตานี้

ลักษณะที่ ๙
มองตามเหตุปจจัย
ลักษณะที่ ๙ พระพุทธศาสนามีลักษณะขอตอไปที่
คลายกับหลักอนัตตา คือการมีทัศนคติที่มองสิ่งทั้งหลาย
ตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย
ไดพดู แลววา หลักอนัตตานัน้ ในระดับของสังขตธรรม
โยงมาหาหลักความเปนไปตามเหตุปจจัย ซึ่งบงชี้วา สิ่งทั้ง
หลายไมมีอยูโดยลําพังตน แตอิงอาศัยซึ่งกันและกัน เปนไป
ตามเหตุปจจัย คลายๆ กับหลักสัมพัทธภาพ (relativity) ใน
พระพุทธศาสนาหลักนี้ ก็คืออิทัปปจจยตา ที่นิยมเรียกวา
ปฏิจจสมุปบาท
ความสัมพันธหรือความเปนไปตามเหตุปจจัยนี้ เปน
หลักสําคัญของวิปสสนาดวย การปฏิบัติใหปญญาเห็นแจง
เกิดเปนวิปสสนานั้น จะทําใหมองเห็นความเปนไปตามเหตุ
ปจจัยนี้ และหลักปฏิจจสมุปบาท หรืออิทัปปจจยตานี้ ก็เปน
ภูมิธรรมของวิปสสนา เรียกวาวิปสสนาภูมิอยางหนึ่ง
ธรรมทั้งหลายนั้น สัมพันธซึ่งกันและกัน เชนขันธ ๕
เมื่อวิเคราะหแยกแยะองคประกอบออกไป ก็ทําใหเห็นความ
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เปนไปตามเหตุปจจัย และรูวา ขันธ ๕ นั้นก็เปนไปตามหลัก
อิทัปปจจยตานี้เอง
หลักความสัมพันธทเี่ ปนไปตามเหตุปจ จัยนีแ้ หละ เปน
หลักที่แสดงลักษณะสํ าคัญอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา
ถึงขัน้ ทีพ่ ระพุทธเจาเคยตรัสวา การเห็นปฏิจจสมุปบาทนัน้ แหละ
คือการเห็นธรรม ตามพุทธพจนทวี่ า “ผใู ดเห็นปฏิจจสมุปบาท
ผูนั้นเห็นธรรม ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท”
อยางนอยชาวพุทธจะตองมีทศั นคติ ทีม่ องสิง่ ทัง้ หลาย
ตามเหตุปจจัย แมแตเรื่องกรรม ก็สอนใหเรามีทัศนคติหรือ
ทาทีนี้
กรรมนั้นก็คือหลักของความเปนไปตามเหตุปจจัย ใน
แงที่เกี่ยวกับการกระทําของมนุษย การกระทําของมนุษย ก็
เปนไปตามกฎเกณฑแหงความเปนเหตุเปนผลเหมือนกัน คือ
กระทําเหตุอยางนี้ เมื่อปจจัยพรั่งพรอม ก็เกิดผลอยางนี้ แต
จํากัดเฉพาะในแงการกระทําของมนุษย เรียกวาหลักกรรม
หรือกรรมนิยาม
ถาเปนหลักเหตุปจจัยทั่วไป เรียกวาธรรมนิยาม หลัก
เรือ่ งปฏิจจสมุปบาทก็ตาม เรือ่ งไตรลักษณกต็ าม พระพุทธเจา
ตรัสเรียกวาเปนธรรมนิยาม คือเปนกฎเกณฑแหงธรรม โดย
เฉพาะความเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัยนั้นเอง

ลักษณะที่ ๑๐
เชื่อวามนุษยประเสริฐดวยการฝกฝนพัฒนา
ลักษณะที่ ๑๐ พระพุทธศาสนามีลกั ษณะสําคัญอยาง
หนึ่งคือ ยืนยันในศักยภาพสูงสุดของมนุษย
“ศักยภาพ” เปนศัพทสมัยใหม ที่ยืมมาใช เดิมนั้นเรา
พูดวา มนุษยเปนสัตวที่ฝกได
พระพุทธศาสนายอมรับความสําคัญของมนุษยวามี
ภาวะเปนสัตวที่ฝกได และฝกไดจนถึงขั้นเปนสัตวประเสริฐ
มองอีกแงหนึ่ง ก็วา มนุษยเปนสัตวที่ตองฝก และจะ
ประเสริฐสุดไดดวยการฝก มนุษยจึงมีศักยภาพสูงสุดในการ
ฝก ซึ่งหมายถึงการพัฒนาตน
ถามนุษยไมพฒ
ั นาตน หรือไมฝก ตนแลว ก็จะเปนสัตว
ที่ตํ่าทรามที่สุด มนุษยแพสัตวดิรัจฉานในดานสัญชาตญาณ
สัตวดิรัจฉานทั้งหลายสวนมาก พอเกิดมาก็ดํารงชีวิตไดดวย
สัญชาต-ญาณ มันอยูกับพอแมนิดเดียว ก็รูจักเปนอยู รูจัก
หากิน ดํารงชีวิตไดเลย
สวนมนุษยนั้นไมไดเรื่อง ทําไมไดสักอยาง ถาปลอย
ก็แทบจะตายทันที ตองเอาใจใสเลี้ยงดู ฝกสอน จึงอยูรอด
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และเจริญเติบโตได นับวาตรงกันขาม
แตมนุษยมีศักยภาพที่พัฒนาตนได เมื่อพัฒนาแลวก็
เปนสัตวที่ประเสริฐสุด สัตวอื่นนั้นพัฒนาได อยางเกงแคเปน
ละครสัตว หรือเอามาใหมนุษยใชงาน เปนไดสองอยาง
แตวาที่จริง ถึงเปนละครสัตวก็คือใหมนุษยเอามาใช
งานนั่นแหละ ไดอยางดีก็ใหมนุษยใชงาน เอามาเปนลิงขึ้น
ตนมะพราวบาง เอามาเปนชางลากซุงบาง เปนมาลากรถ
หรือขี่เดินทางไกลบาง เปนสุนัขตํารวจบาง ฯลฯ และที่ฝกให
ทําอยางนั้นได ก็ตองอาศัยมนุษยฝกให
แตมนุษยนั้นฝกตนเองได และฝกแลวประเสริฐสุด
ดังพุทธพจนวา ทนฺโต เสฏโ มนุสฺเสสุ ผูที่ฝกแลว เปนผู
ประเสริฐสุดในหมูมนุษย และ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏโ
เทวมานุเส ผูที่ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ คือฝกดีแลวนี้
ประเสริฐสุดทั้งในหมูเทพ และบรรดามนุษย คือ ไมเฉพาะ
ระหวางมนุษยเทานั้น แมแตกับเทพทั้งหลาย มนุษยที่ฝกดี
แลวก็ยังสูงกวา
อีกแหงหนึง่ ทีน่ า จดจํามากวา มนุสสฺ ภูตํ สมฺพทุ ธฺ ํ
อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ . . . เทวาป นมสฺสนฺติ บอกวา พระสัมมา
สัมพุทธเจา ทั้งที่เปนมนุษยนี้ แตฝกพระองคดีแลว แมเทพ
ทั้งหลายก็นอมนมัสการ
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มีคาถาพุทธภาษิตมากมายที่ตรัสยํ้าวา บุคคลที่ฝก
ตนดีแลว พัฒนาศักยภาพดีแลว แมแตเทวดาและพรหมก็
เคารพบูชา
พระพุทธเจาไดทรงทํากิจสําคัญอยางหนึ่ง คือ การ
ประกาศอิสรภาพใหแกมนุษย
ในสมัยพุทธกาลนั้น
มนุษยพากันฝากชีวิตจิตใจ
มอบชะตากรรมของตนใหแกเทพทั้งหลาย ถือวาเทพเจา
ทั้งหลายเปนผูบันดาลชะตากรรมของมนุษย มนุษยมีหนาที่
บวงสรวงออนวอน ทําการสังเวยตางๆ ขอรองเทพเจาใหยก
เวนปลดเปลื้อง ใหพนจากโทษเคราะหตางๆ และขอให
อํานวยลาภผล ประทานรางวัลสิ่งที่ตองการ จนถึงกับมีการ
บูชายัญ เอามนุษยเอาสัตวมาฆาบูชาเทพเจา
พอพระพุทธเจาประสูติ พระองคกท็ รงประกาศอิสรภาพ
ใหแกมนุษยทนั ที ทรงเปลงอาสภิวาจาวา อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส
เชฏโหมสฺมิ โลกสฺส เสฏโหมสฺมิ โลกสฺส เราเปนพี่ใหญ
เปนผูประเสริฐ เปนผูเลิศแหงโลก
นีค่ อื วาจาประกาศอิสรภาพของมนุษย ทีพ่ ระพุทธเจา
ประกาศแทนมนุษยทั้งหลาย บอกใหรูวา ตอไปนี้มนุษยมี
อิสรภาพแลว เราเปนสัตวที่ฝกได พัฒนาได ไมตองฝาก
ชะตากรรมไวกับเทพเจา
ไมตองบวงสรวงออนวอนรอให
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เทวดาโปรดปราน
ถาเราฝกตนเอง แมแตเทวฤทธิ์ มนุษยก็มีได มนุษยที่
ฝกแลว มีมนุษยฤทธิ์ที่ประเสริฐ เหนือกวาเทวฤทธิ์ เพราะ
ฉะนั้น อยาไดประมาทศักยภาพของตนเอง
มนุษยนั้นมีความโนมเอียงอยางหนึ่ง คือ คอยจะ
ประมาทในศักยภาพของตนเอง จึงมัวหวังพึ่งปจจัยภายนอก
พระพุทธเจาทรงนําทางไวแลวใหเรานับถือตนเอง แต
อยาหยิ่งลําพอง อยานึกวาเราเปนมนุษยประเสริฐแลว แต
ตองระลึกที่จะฝกฝนตองพัฒนาตนอยูเสมอ การที่ถือวาตน
เองเปนสัตวที่จะตองฝกฝนพัฒนา จะทําใหเราเปนคนออน
นอมถอมตน พระพุทธเจาสอนใหเราทุกคนออนนอมถอมตน
เพราะเราเปนสัตวที่จะตองฝกตองพัฒนา
แตในเวลาเดียวกันนัน้ พรอมกับความออนนอมถอมตน
ก็จะมีความมั่นใจในตนเองดวยวา เรามีศักยภาพที่พัฒนาได
นี้คือหลักของพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธองคได
ประทานไวแลว อันเปนไปตามสัจธรรม เราจะตองยึดหลัก
การนี้ไวเปนสําคัญ
พระพุทธศาสนาสอนวา มนุษยพอเริม่ ตนเปนชาวพุทธ
ก็ตองมีโพธิสัทธา (เรียกเต็มวา ตถาคตโพธิสัทธา) เชื่อใน
ปญญาตรัสรูของพระตถาคต คือเชื่อในปญญาที่ทําใหมนุษย
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กลายเปนพระพุทธเจา เราก็ตองพัฒนาปญญาของเราสิ
ถาเราพัฒนาปญญาแลว เราก็เปนพระพุทธเจาได
ถาเปนพระพุทธเจากอนคนอื่น แลวบําเพ็ญพุทธกิจ
ประกาศพระศาสนาดวย ก็เปนพระสัมมาสัมพุทธะ
ถาเปนพระพุทธเจาดวยปญญาคนพบธรรมดวยตน
เอง แตไมประกาศธรรมทั่วไป ก็เปนพระปจเจกพุทธะ
ถาเปนพระพุทธเจาตามอยางพระสัมมาสัมพุทธเจา
ก็เปนอนุพุทธะ
แมแตยังไมเปนพระพุทธเจาที่ตัดกิเลสไดสิ้นเชิง แตมี
ความรูดี ทานยังยกยองใหเปนสุตพุทธะ
เราทุกคนสามารถเปนพุทธะได แตขั้นแรกจะตองมี
ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อในปญญาตรัสรูที่ทําใหมนุษยกลาย
เปนพุทธะนั้น
พระพุทธเจาตรัสวานี้เปนศรัทธาเบื้องแรกที่ชาวพุทธ
จะตองมี เพราะฉะนัน้ ชาวพุทธจะตองเริม่ ตนดวยการเชือ่ ใน
ศักยภาพของมนุษยที่พัฒนาได
สาระสําคัญของศักยภาพก็คือปญญา
ดังที่วามี
ปญญาซึ่งสามารถพัฒนา จนกระทั่งตรัสรูเปนพุทธะได ซึ่ง
เปนสัตวประเสริฐ
ที่แมแตทวยเทพและประดามนุษยทั้ง
หลายตองบูชา เปน สตฺถา เทวมนุสฺสานํ คือพระพุทธเจานั้น
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ทั้งที่เปนมนุษย แตทรงเปนศาสดาทั้งของหมูมนุษย และของ
เหลาเทวดา
ชาวพุทธทั้งหลายจะตองจําหลักการนี้ไว และระลึก
ตระหนักวา มนุษยอยาดูถูกตนเอง ตองมั่นใจในตนเอง ตอง
นับถือตนเองอยางมีความออนนอมถอมตน
อันนี้คือลักษณะของพระพุทธศาสนาที่วา เชื่ อ ใน
ศักยภาพสูงสุดของมนุษยผเู ปนสัตวทฝี่ ก ได

ลักษณะที่ ๑๑
เปนศาสนาแหงการศึกษา
ลักษณะที่ ๑๑ พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการ
ศึกษา ที่นําเอาการศึกษาเขามาเปนสาระสําคัญ เปนเนื้อแท
ของการดําเนินชีวิต และทําใหการดําเนินชีวิตของมนุษยเปน
การศึกษา
หลักการปฏิบตั ใิ นพระพุทธศาสนาทัง้ หมดนัน้ เรียกวา
อะไร เรียกวามรรค
มรรค แปลวาอะไร มรรคแปลวาทาง ทางคือทาง
อะไร คือทางดําเนินชีวิต ซึ่งไมใชทางเดินที่เปนรูปธรรมอยาง
ถนนเทานั้น
พระพุทธเจาตรัสเรียกมรรคนีอ้ ยางหนึง่ วาเปน พฺรหฺมจริย
หรือ พรหมจริยะ บางทีเราใชคําวาพรหมจรรย พรหมจริย=
จริย คือ จริยธรรม+พรหม แปลวาอันประเสริฐ มรรคหรือทาง
ดําเนินชีวิตนี้เปนพรหมจริยะ คือเปนจริยธรรมอันประเสริฐ
จริยธรรม แปลวาอะไร จริย มาจาก จร ซึ่งแปลวาเดิน
เชน จราจร=เดินไปเดินมา พเนจร=เดินไปในปา จรไปโนนจร
ไปนี่เรียกวา เดินทาง เพราะฉะนั้น จร ก็คือเดินทาง
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จริย แปลวาการเดินทาง การเดินทางที่เปนรูปธรรม
ไดแก เดินทางทีเ่ ปนถนนเปนตน แตถา เดินทางทีเ่ ปนนามธรรม
ก็คือเดินทางชีวิต จริย ก็คือการเดินทางชีวิต หรือการดําเนิน
ชีวิต
เพราะฉะนั้น
จริยธรรมก็คือหลักการดําเนินชีวิต
พรหม แปลวาที่ประเสริฐ รวมกันเปน พรหมจริย คือหลักการ
ดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ ซึ่งไดแกมรรคมีองค ๘ ประการอัน
ประเสริฐ มีสัมมาทิฏฐิเปนตน มีสัมมาสมาธิเปนปริโยสาน
ทีนี้ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ จัดเปนพวกหนึ่งเรียก
วาปญญา
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ จัดเปน
ประเภทหนึ่งเรียกวาศีล
แลวก็สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ จัดเปน
หมวดหนึ่งเรียกวาสมาธิ
เปนอันวา มรรคมีองค ๘ ประการนี้จัดเปนประเภท
ไดสาม เรียกวา ศีล สมาธิ ปญญา ซึ่งเรียกชื่ออยางหนึ่งวา
ไตรสิกขา
สิกขา นัน้ แปลวาศึกษา สิกขฺ า เปนบาลี สันสกฤตเปน
ศิกษฺ า เปนไทยวา ศึกษา สิกขา หรือ ศึกษา เปนคําๆ เดียว
กัน ฉะนั้น หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา จึงเรียกชื่ออยาง
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หนึ่งวาการศึกษา
การศึกษา นีม้ ีองคประกอบ ๓ สวน คือ ศีล สมาธิ
ปญญา ซึ่งก็คือการประมวลองคประกอบของมรรคมีองค ๘
ตกลงวา การดําเนินชีวิต หรือหลักการดําเนินชีวิตอัน
ประเสริฐ ก็เปนอันเดียวกับการศึกษา พูดงายๆ วา ชีวิตที่ดี
งาม คือชีวิตแหงการศึกษา
เปนอันวา การศึกษา ก็คือการฝกฝนใหมีการดําเนิน
ชีวิตที่ถูกตอง ไดแกไตรสิกขา และไตรสิกขา ก็คือการฝกให
เรามีการดําเนินชีวิตตามมรรค คือใหเรามีพรหมจริยะ พรอม
กันนั้น การที่เราฝกตนใหดําเนินในพรหมจริยะหรือดําเนิน
ตามมรรค ก็คือเราบําเพ็ญไตรสิกขา
เพราะฉะนั้น การฝกฝนพัฒนาตนในการดําเนินชีวิต
ที่ถูกตอง ก็คือการศึกษา และการศึกษาก็คือการฝกตนให
ดําเนินในทางชีวติ ทีถ่ กู ตอง มรรคก็เปนสิกขา สิกขาก็เปนมรรค
สิกขาก็คือการฝกฝนพัฒนาตนใหดํ าเนินตามมรรค
การฝกตนใหดําเนินตามมรรคก็คือสิกขา
มรรค คือ วิถีชีวิตอันประเสริฐ ถาจะแปลใหสมสมัย
ก็คือ การดําเนินชีวิตที่ดีงาม ดังนั้น สิกขา หรือการศึกษา จึง
แปลวา การพัฒนาตนในการดําเนินชีวิตที่ดีงาม เพราะฉะนั้น
การดําเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา ก็ตองดําเนินใหถูก
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ตอง โดยปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา การศึกษาจึงเปนเรื่องของ
การดําเนินชีวิตทั้งหมด และการดําเนินชีวิตทั้งหมดของเรา
ก็อยูในเรื่องของการศึกษา
การศึกษาตลอดชีวิต จึงมีในพระพุทธศาสนาตั้งแต
ไหนแตไรมาแลว ถาพูดใหกระชับก็วา ชีวิตคือการศึกษา
ตราบใดที่ยังไมเปน อเสขะ คือยังไมเปนพระอรหันต
ก็ตองดําเนินชีวิตใหถูกตอง โดยปฏิบัติตามไตรสิกขาเพื่อฝก
ตนใหดําเนินชีวิตตามมรรค ดังไดกลาวมานี้
เพราะฉะนั้น ลักษณะอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา
ก็คือเปนศาสนาแหงการศึกษาดังไดกลาวมา
อนึ่ง ลักษณะที่ ๑๑ นี้ โยงกับลักษณะที่ ๑๐ ดวย
กลาวคือ สิกขาหรือการศึกษา แปลวา การฝกฝนพัฒนา และ
การฝกฝนพัฒนาตนนั้น อิงอาศัยความเชื่อที่วา มนุษยมี
ศักยภาพทีพ่ ฒ
ั นาได หรือวามนุษยเปนสัตวทปี่ ระเสริฐไดดว ย
การฝกฝนพัฒนา
เมือ่ ฝกฝนพัฒนาดวยไตรสิกขา ใหชวี ติ ดําเนินตามวิถี
แหงมรรค ในที่สุดก็จะบรรลุจุดหมายแหงชีวิตที่ดีงาม เปน
สัตวประเสริฐ มีคณ
ุ สมบัตบิ ริบรู ณ มีทงั้ ปญญาทีห่ ยัง่ รสู จั ธรรม
เปนอิสระ ดําเนินชีวิตดวยสันติสขุ และนอมชีวติ ของตนออก
ไปดวยกรุณาเพือ่ ประโยชนสขุ และอิสรภาพของเพื่อนรวมโลก

ลักษณะที่ ๑๒
ใหความสําคัญทั้งแกปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอก
ลักษณะที่ ๑๒ พระพุทธศาสนาใหความสําคัญ ทัง้ แก
ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก
ลั ก ษณะนี้ ก็ เ ป น อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การ
ศึกษา เปนหลักที่เนื่องกันกับการศึกษานั้น
ในการพัฒนาตน และในการดําเนินชีวิตของคนนั้น
พระพุ ท ธศาสนาเน น หนั ก ในหลั ก การที่ ค ล า ยกั บ หลั ก ข า ง
ตน ที่ใหมีดุลยภาพ คือความสมดุลหรือความพอดี โดยให
ความสําคัญทั้งแกธรรมและแกวินัย ในที่นี้ ก็เชนเดียวกัน
พระพุทธศาสนาใหความสําคัญทัง้ แกปจ จัยภายใน และปจจัย
ภายนอก ในการฝกคนขั้นกอนมรรค คือในขั้นตนที่จะนําเขา
สูมรรค
กลาวคือ ในการที่จะมีสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนองคแรก
ของมรรค มีปจจัย ๒ ประการ ที่จะชวยใหคนมีสัมมาทิฏฐิ
คือ
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๑. ปรโตโฆสะ แปลวา อิทธิพลหรือเสียงจากภายนอก
๒. โยนิโสมนสิการ แปลวา การทําในใจโดยแยบคาย
การพิจารณาโดยแยบคาย รูจักคิด คิดเปน
นี้เปนปจจัย ๒ อยางที่ทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปน
องคประกอบเริ่มแรกของมรรค และเปนจุดเริ่มของการศึกษา
ที่ถูกตอง พระพุทธศาสนาใหความสําคัญแกปจจัยทั้งภายใน
และภายนอก ไมดิ่งไปขางเดียว
เรามักมีการโตเถียงกันในเรื่องนี้วา สภาพแวดลอม
สําคัญ หรือตัวบุคคลสําคัญ ภายในหรือภายนอกสําคัญ
แตการเถียงกันในเรื่องนี้ไมรูจักสิ้นสุด เพราะจะเอาอยางใด
อยางหนึ่ง ก็ขัดหลักความจริง เปนไปไมได พระพุทธศาสนา
ใหความสําคัญทั้ง ๒ อยาง
อนึ่ง พระพุทธเจาตรัสถึงธรรมที่เปนบุพนิมิต หรือ
รุงอรุณของการดําเนินตามอริยมรรค มี ๗ ประการ ใน ๗
ประการนี้ทรงเนน ๒ อยางที่สําคัญมาก ซึ่งเปนปจจัยภายใน
อยางหนึ่ง ปจจัยภายนอกอยางหนึ่ง
ปจจัยภายนอก ก็คือการมีปรโตโฆสะที่ดี ไดแก การมี
กัลยาณมิตร มีมิตรที่ดี มีครูอาจารยที่ดี มีพอแมที่ดี ซึ่งให
ความรูที่ถูกตอง เปนตัวอยางที่ดี มีแหลงความรู มีสื่อมวลชน
ที่ใหสติปญญา เปนสื่อสารซึ่งใหขอมูลที่เปนประโยชน

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๖๗

ตลอดจนในการเจริญสมาธิ
ก็มีครูอาจารยสอน
กรรมฐาน ซึ่งเปนผูรูหลักปฏิบัติที่ถูกตอง เปนผูรูจักนิสัยใจ
คอของผูปฏิบัติ มีอุบายในการที่จะแนะนํา นี้เรียกวามีปจจัย
ภายนอกที่ดี
นอกจากปจจัยภายนอกแลว ก็ตอ งมีปจ จัยภายในดวย
คือในสวนของตัวเองก็ตองมีโยนิโสมนสิการ รูจักคิด คิดเปน
ถาคิดไมเปน ไมรูจักคิด ก็ไมสามารถเอาสิ่งที่กัลยาณมิตร
แนะนําไปใชประโยชน ถึงจะไดรับฟงคําแนะนําสั่งสอน ก็ไม
รูจักนําไปใชประโยชนเพราะไมมีโยนิโสมนสิการ
พระพุทธเจาไมไดอาศัยกัลยาณมิตร แตมโี ยนิโสมนสิการ
ก็สามารถเขาถึงสัจธรรมได แตนั่นเปนความสามารถพิเศษ
วาโดยทั่วไป ตองเนนความสําคัญทั้งปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอก ปจจัยภายนอกก็คือ ตองมีกัลยาณมิตร
ปจจัยภายในก็มีโยนิโสมนสิการ
อีกประการหนึง่ วาโดยความสัมพันธกบั หลักทีไ่ ดเนน
มาแลว วินยั เปนการสรางสภาพแวดลอมใหเรามีกลั ยาณมิตร
คือวาโดยวัตถุประสงคในแงนี้ วินัยนั้นตองการสรางสภาพ
แวดลอมใหมีกัลยาณมิตร ที่จะมาชวยเปนผูชักจูงเราใหเขา
หาธรรมได
สวนโยนิโสมนสิการนั้น เปนตัวเจาะใหเขาถึงเนื้อแท
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คือธรรมเลยทีเดียว
เปนอันวา วินัยจัดสภาพแวดลอมใหมีกัลยาณมิตร
และเมื่อมีโยนิโสมนสิการก็เขาถึงธรรมไดเลย
หลักการสําคัญในเรือ่ งนีก้ ค็ อื ลักษณะทีใ่ หความสําคัญ
ทัง้ แกปจ จัยภายในและปจจัยภายนอก ไมใชเนนดิง่ อยขู า งเดียว

ลักษณะที่ ๑๓
ใหตื่นตัวดวยความไมประมาท
ลักษณะที่ ๑๓ ธรรมทีใ่ หชวี ติ ชีวาแกการปฏิบตั ทิ งั้ หมด
ถือเปนตัวกระตุนใหมีการปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ก็คือ อัปปมาทธรรม หรือความไมประมาท
อัปปมาทธรรมนี้ พระพุทธเจาทรงเนนยําไว
้ มาก ถึงกับ
ตรัสเปนปจฉิมวาจา คือพระดํารัสสุดทายกอนจะปรินิพพาน
ซึ่งถาพูดเปนภาษาชาวบานก็เรียกวาคําสั่งเสีย
คําสั่งเสียของพระพุทธเจาแกพุทธศาสนิกชนคืออะไร
คือความไมประมาท พระองคตรัสวา วยธมฺมา สงฺขารา
อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ สังขารทัง้ หลาย มีความเสือ่ มสลายไป
เปนธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม
หลักธรรมในคัมภีรท งั้ หมด ถาไมมใี ครนําเอามาใช
ประโยชน ก็เหมือนกับหลับหรือนอนตายอยู ธรรมเหลานั้น
จะมีประโยชนเกิดมีชวี ติ ชีวาขึน้ ได ก็เพราะมีอปั ปมาทธรรม
เพราะฉะนัน้
พระพุทธเจาจึงตรัสอัปปมาทธรรมเปนธรรมที่
ครอบคลุมธรรมอืน่ ๆ ดุจรอยเทาชาง และตรัสเปนปจฉิมวาจา
ดวย
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พระพุทธศาสนาสอนใหเราเปนคนไมประมาท ไมผัด
เพี้ยน ไมละเลย ไมนิ่งเฉย ไมเฉื่อยชา แตใหมีความ
กระตือรือรนเรงรัดตนในการบําเพ็ญกิจหนาที่ และโดยเฉพาะ
คือใหมีสติระลึกรูตื่นตัวเทาทัน แลวรีบหลีกละปองกันกําจัด
แกไขเหตุแหงความเสื่อม และเรงสงเสริมสรางสรรคเหตุแหง
ความเจริญงอกงาม
อันนี้ก็เปนลักษณะสําคัญอยางหนึ่งที่จะตองเนนตอง
ยํ้าไว

ลักษณะที่ ๑๔
เห็นทุกข แตเปนสุข
หรือ ทุกขเพื่อเห็น แตสุขเพื่อเปน
ลักษณะที่ ๑๔ พระพุทธศาสนาสอนใหมองเห็นความ
ทุกข แตใหปฏิบัติดวยความสุข
หลักการของพระพุทธศาสนานั้น ชัดเจนวาทานมุง
สอนใหรูจักโลกและชีวิตตามความเปนจริงวา เกิดจากองค
ประกอบตางๆ ซึ่งลวนแต ไมเที่ยง คือไมคงที่ เกิดขึ้นแลวก็
ดับไปๆ สืบเนื่องไปเรื่อยๆ คงอยูในสภาพเดิมไมได คือ ถูก
ปจจัยตางๆ ที่ขัดแยงบีบคั้น ใหแปรปรวนไปตลอดเวลา และ
ไมใชตัวตน คือเปนไปตามเหตุปจจัย โดยไมมีตวั ตนทีเ่ ปนเจา
ของ หรือผทู จี่ ะบงการใหเปนไปตามความปรารถนา
เรียกตามแบบวาเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซึ่งรูจัก
กันดีในชื่อรวมวาไตรลักษณ
คําเดนทีส่ ะดุดความรสู กึ ของคนจํานวนมาก คือคําวา
ทุกขัง ซึ่งแปลงายๆ วาเปนทุกข
คําวา “ทุกข” นี้ นอกจากเปนหลักหนึ่งในไตรลักษณ
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นี้แลว ยังปรากฏในหลักธรรมที่สําคัญยิ่ง ซึ่งเปนหัวใจหรือ
หลักการใหญของพระพุทธศาสนา คือเปนขอแรกในอริยสัจจ ๔
หลายคนมองเห็นหลักธรรมเหลานี้แลว ไมไดศึกษา
ใหลึกซึ้งลงไป ก็เกิดความรูสึกวา พระพุทธศาสนามองโลกใน
แงราย เห็นโลกและชีวิตเปนทุกข
แตเมื่อมองดูหลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา กลับ
มองเห็นแตการดําเนินกาวหนาไปดวยความสุข สจู ดุ หมายที่
เปนบรมสุข
ตั้งตนแตหลักทั่วไปของการปฏิบัติ พระพุทธศาสนาก็
ถือวาความสุขสามารถเขาถึงไดดวยความสุข คือคนสามารถ
บรรลุถงึ ความสุขดวยวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ปนสุข อันตางจากลัทธิศาสนา
บางพวกที่ถือวา ความสุขจะบรรลุถึงไดดวยความทุกข
เครื่องทดสอบความถูกตองอยางหนึ่ง ของการปฏิบัติ
ธรรม ก็คือ การไดความสุขที่เกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัตินั้น
ไมเฉพาะในฌานตางๆ เทานั้น ที่มีความสุขเปนองค
ประกอบสําคัญ ในการปฏิบัติทั่วไป ตัวตัดสินความถูกตองก็
มีความสุขเปนองคธรรมสําคัญ ที่จะตองเกิดขึ้นดวย
กลาวคือ ในกระบวนการปฏิบัติที่ถูกตอง ไดผลกาว
หนาไปสจู ดุ หมายนัน้ ทานจะกลาวอยเู สมอถึงองคธรรมตางๆ
ที่จะเกิดตามกันมาเปนชุด ไดแก เกิดความแชมชื่นเบิกบาน
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(ปราโมทย) แลวก็เอิบอิ่มใจ (ปติ) จากนั้นกายใจก็ผอนคลาย
(ปสสัทธิ) ความสุขก็เกิดตามมา (สุข) แลวจิตก็ตั้งมั่นเปน
หนึ่งเดียว (สมาธิ) ตอแตนั้นก็สามารถเกิดญาณทัสนะ
ตลอดไปจนถึงวิมุตติ คือความหลุดพนในที่สุด
พระเจาปเสนทิโกศลเคยกราบทูลพระพุทธเจา แสดง
ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยวา พระองคเสด็จไปในที่ตางๆ
เห็นนักบวชบางพวกซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณไมผองใส
ผอมเหลือง ตามตัวสะพรั่งดวยเสนเอ็น ไมชวนตาใหอยาก
มอง แตพระภิกษุทั้งหลายในพระพุทธศาสนานี้ สดชื่น ราเริง
มีใจเบิกบาน มีอากัปกิริยานายินดี มีอินทรียเอิบอิ่ม ไมวุน
วาย มีลักษณะของความสงบจิตมั่นใจ
ขอความสองตอนขางตนดูคลายขัดกัน เปนทํานอง
วา ทฤษฎีวาทุกข แตปฏิบัติเปนสุข แตความจริงไมขัดกันเลย
หากสอดคลองกันดี และเสริมกันดวยซํ้า
พูดตามหลักอริยสัจจวา มองอริยสัจจขอ ๑ เห็นทุกข
ทําตามอริยสัจจขอ ๔ เปนสุข
พระพุทธศาสนามิใชมองโลกและชีวิตในแงราย แต
มองโลกและชีวิตตามความเปนจริง เมื่อความทุกขมีอยูจริง
พระพุทธศาสนาก็สอนใหเผชิญหนาความทุกขนั้น ไมเลี่ยง
หนี แตใหมองดูทุกขนั้นดวยความรูเทาทัน และดวยความรู
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เทาทันความทุกขนนั้ เอง จึงทําใหมจี ติ ใจปลอดโปรงเปนอิสระ
ดวยปญญา ไมถูกทุกขบีบคั้น
เขาทํานองวา “รูวาชีวิตเปนทุกข แตมีชีวิตเปนสุข”
หรือถาจะพูดใหถูกตองกวานั้น ก็วา “รูเทาทันความทุกข จึง
มีความสุขที่สมบูรณ”

ลักษณะที่ ๑๕
มุงประโยชนสุขเพื่อมวลชน
ลักษณะที่ ๑๕ ประการสุดทาย ลักษณะของพระพุทธ
ศาสนาทีจ่ ะขอกลาวในทีน่ กี้ ค็ อื เปนศาสนาทีเ่ นน พหุชนหิตาย
พหุชนสุขาย คือ ความมุงหมายเพื่อประโยชนสุขของพหูชน
พระพุทธเจาตรัสหลักนี้เปนประจํา เมื่อเริ่มประกาศ
พระศาสนา
พระองคทรงสงพระสาวกออกประกาศพระ
ศาสนาดวยคําวา จรถ ภิกขฺ เว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย
โลกานุกมฺปาย แปลวา ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป
เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกพหูชน เพื่อความสุขแกพหูชน เพื่อ
อนุเคราะหชาวโลก
ตอมาหลังจากนั้นก็ตรัสหลักธรรมมากมายโดยเนน
หลักการขอนี้ แมแตในการแนะนําใหทําสังคายนาก็ยํ้าวา
เพื่อจะใหพรหมจรรย คือพระศาสนานี้ ดํารงอยูมั่นคงยั่งยืน
เพื่อประโยชนเกื้อกูล และความสุขแกพหูชน คือชนจํานวน
มาก ที่เราเรียกกันเดี๋ยวนี้วามวลชนนั่นเอง
ในทางตรงขาม พระเถระที่มีมิจฉาทิฏฐิก็เปนไปเพื่อ
ไมใชประโยชน ไมใชความสุข เพื่อความทุกขแกชนจํานวน

๗๖
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มาก สวนพระเถระที่มีสัมมาทิฏฐิ ก็เปนไปเพื่อประโยชนสุข
แกพหูชน อะไรทํานองนี้
หลักธรรมตางๆ อยางนี้ตรัสไวมากมาย ในที่นี้เพียง
ยกมาเปนตัวอยาง แสดงใหเห็นวา พระพุทธศาสนาเนนยํ้า
มากในเรื่องการปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหูชน

สรุป
ไดยกเอาหลักธรรมตางๆ มาแสดงใหเห็นลักษณะ
สําคัญของพระพุทธศาสนา ในที่นี้ ๑๕ ลักษณะ ที่จริงยังมี
มากกวานี้ แตเพียงเทานี้ก็เลยเวลาไปมากแลว ขอที่จะขอ
กลาวเนนในตอนสุดทายก็คือ
ลักษณะตางๆ ทีก่ ลาวมานี้ เราถือกันวาเปนลักษณะทีด่ ี
แตขอสําคัญ ชาวพุทธอยามัวเมาวา เรามีพระพุทธศาสนาซึ่ง
มีลักษณะที่ดี เสร็จแลว เพราะมัวเมาวาพระพุทธศาสนามี
ลักษณะดี ก็เลยไดแตชื่นชม แลวไมนําเอามาประพฤติปฏิบัติ
เมื่อไมเอามาประพฤติปฏิบัติ ก็ไมเปนประโยชนอะไร
ไดแตชื่นชมหลงมัวเมาไปอยางนั้นเอง วาศาสนาของเราดี
อยางนี้ มีลกั ษณะทีด่ อี ยางนัน้ ก็ไมเกิดประโยชนแกชวี ติ ทีแ่ ทจริง
เพราะฉะนั้น จะตองนําเอามาประพฤติปฏิบัติ และ
ขอสําคัญก็คือการปฏิบัติใหครบทุกแงดาน เพราะการปฏิบัติ
ที่คลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนไปนั้น สาเหตุอยางหนึ่งก็เกิดจากการ
ประพฤติปฏิบัติไมครบถวน ไมครบถวนอยางไร ขอใหดูหลัก
อนิจจังเปนตัวอยาง
หลักอนิจจังนี้ เปนตัวอยางหนึ่งที่สะทอนภาพการ

๗๘
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ปฏิบัติธรรมของชาวพุทธไทย วาเขาใจอนิจจัง คือความไม
เที่ยงนั้นแคไหนอยางไร
ชาวพุทธเวลามีเหตุพลัดพราก แมแตของพลัดตกจาก
มือ ก็จะอุทานวา “อนิจจัง ไมเทีย่ ง” แลวเราก็รเู ทาทันธรรมดา
วา เออ สังขารทั้งหลายมีการเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา เปน
สิ่งไมเที่ยง เกิดขึ้นแลวก็ยอมดับไปเปนธรรมดา แลวเราก็
ปลงใจได ปลงตก ก็มีความสุข สบายใจ ไมมีความโศกเศรา
เขาลักษณะคําบาลีที่พระทานเอามาพิจารณาผาบังสุกุลวา
“อนิจฺจา วต สงฺขารา
อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เตสํ วูปสโม สุโข”
บอกวา สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้น
แลวเสื่อมสลายไป เปนธรรมดา เกิดขึ้นแลวยอมดับไป ความ
สงบวางแหงสังขารทั้งหลายเหลานั้น เปนสุข
ปลงอยางนีแ้ ลว เราก็สบายใจ ชาวพุทธเรา โดยเฉพาะ
ในเมืองไทยนี้ มีชื่อเสียงวาไดประโยชนจากหลักอนิจจังนี้
มาก ทําใหเปนคนมีจิตใจสบาย ไมคอยมีความทุกข
แตพรอมกันนั้น มีหลักหนึ่งที่เราไมคอยปฏิบัติ ก็คือ
โอวาททีพ่ ระพุทธเจาตรัสสอนวา วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน
สมฺปาเทถ วาสังขารทัง้ หลายมีความเสือ่ มสลายไปเปนธรรมดา
เธอทั้งหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๗๙

ความหมายของอนิจจังในแงหลังนี้ไมคอยใชกันเลย
คือใชแตตอนปลงตกใหสบายใจ แตตอนที่พระพุทธเจาเตือน
ไมเอามาใช ทั้งๆ ที่เปนปจฉิมวาจาซึ่งสําคัญอยางยิ่ง นี่แหละ
คือหลักความไมประมาท
พระพุทธเจาตรัสอนิจจังไมเที่ยงนั้น
โยงกับหลัก
ความไมประมาท ใหเราไมประมาท ไมใชมัวแตนั่งนอน
สบาย เพราะฉะนั้น ถามัวเอาแต วูปสโม สุโข แลว สบาย
อยางเดียว นอนแองแมง ก็เรียกวา ปฏิบัติธรรมไมครบถวน
พวกเราในเมืองไทยนี้ อาตมภาพสังเกตวาใช อนิจจัง
ตามหลัก วูปสโม สุโข นี้มาก คือเอามาใชปลงใหมคี วามสุข
สบายใจ แตในแง อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ คืออนิจจังที่จะใหไม
ประมาทนั้น ไมคอยใชเลย
ตกลงวาจะตองใชใหครบ ถาปฏิบัติตามหลักอนิจจัง
ตองไดทงั้ วูปสโม สุโข มีความสุขใจดวย แลวตอง อปฺปมาเทน
สมฺปาเทถ ทําความไมประมาทใหถึงพรอมดวย ตองเรงรัด
กระตือรือรน ในการบําเพ็ญกิจหนาที่ของตนเองเปนตน แลว
ลักษณะของพระพุทธศาสนาที่อาตมภาพกลาวมาก็จะเกิด
ประโยชน มีชีวิตชีวาขึ้นมาอยางแทจริง ดวยหลักความไม
ประมาท ที่เปนปจฉิมวาจาของพระพุทธเจานั้นเอง

๘๐
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อาตมภาพไดกลาวมาในเรือ่ ง ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา ก็นับวาเกินเวลาไปแลว ขออนุโมทนาทานสาธุชนทุก
ทานที่มีความสนใจใฝธรรม ขอกุศลเจตนาของทานทั้งหลาย
ที่มีความตั้งใจดี เริม่ แตมศี รัทธาในพระธรรมคําสัง่ สอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจานี้ จงเปนปจจัยนําทานไปสูความเขาใจใน
หลักธรรมวินัย คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เพื่อนํามาใช
ปฏิบัติใหถูกตองตอไป
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย เปนเครื่องอวยชัย
ใหพรแกทานทั้งหลาย ขออานุภาพคุณพระรัตนตรัยนั้น แล
กุศลเจตนาอันเปนบุญกุศลในจิตของทาน จงเปนปจจัยอันมี
กําลังอภิบาลรักษาใหทุกทานพรั่งพรอมดวยจตุรพิธพรชัย มี
กําลังกาย กําลังใจ กําลังสติปญ
 ญา ในการทีจ่ ะเลาเรียนธรรม
ปฏิบัติธรรม และในการที่จะแนะนําสั่งสอนซึ่งกันและกัน ให
เขาถึงคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา เพื่อใหความรมเย็น
เปนสุขแผกระจายไปในสังคม และใหทุกคนไดรับประโยชน
มี ค วามงอกงามในพระธรรมคํ าสั่ ง สอนของพระสั ม มาสัมพุทธเจา โดยทั่วกัน ตลอดกาลนาน เทอญ

