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ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา∗

ขออํ านวยพร ทานอาจารยผูเปนประธานองคการพุทธศาสนิก
สัมพันธแหงโลก และทานสาธุชนผูสนใจใฝธรรม ทุกทาน

วันนี้ รายการแสดงธรรม จะเปนธรรมกถาหรือปาฐกถาก็
ตาม ไดกํ าหนดชื่อไววา “ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา”

ความจริง ลักษณะแหงพระพุทธศาสนานี้เปนเรื่องที่คอน
ขางจะสามัญ คือเปนเรื่องของสิ่งที่เรารูจักกันดีอยูแลว อยูๆ เราก็
มาพิจารณากันวา สิ่งที่เรารูจักดีอยูแลว ซ่ึงรูจักกันดีมาก รูจักตั้ง
แตเกิดกันมานี้ มีลักษณะเปนอยางไร เหมือนอยางคนที่คุนเคยกัน
ดี รูจักตัวกันอยางใกลชิด แลวอยูมาวันหนึ่ง ก็มาถามวา คนที่เรารู
จักดีน้ัน มีรูปรางเปนอยางไร คลายๆ อยางนั้น มันนาจะเปนเรื่อง
ธรรมดาเหลือเกิน

แตทีน้ี วันนี้การประชุมมีลักษณะพิเศษ คือเปนเรื่องของ
ทานที่มีความรูอยูแลว เพราะบอกวาเปนการประชุมทางวิชาการ
เพราะฉะนั้น วันนี้อาตมภาพจะพูดในเชิงวิชาการหนอย คลายๆ
กับวามาพูดกันในฐานะผูท่ีมีความรูอยูแลว ก็จะรวบรัดตัดความ

                                                          
∗ ปาฐกถาธรรม ณ สํ านักงานองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (พสล.) วันอาทิตย
ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๒ (การพิมพครั้งที่ ๑๐  ณ ๕ ม.ค. ๒๕๔๗ เปนครั้งแรกที่ปรับ
ขนาดจาก ๑๖ หนายก เปน ๑๖ หนายกพิเศษ)
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โดยเฉพาะเวลาก็คอนขางจํ ากัด จึงจะพูดในแบบสิ่งละอัน
พันละนอย เพราะวา เมื่อเราพรรณนาถึงลักษณะของสิ่งที่เรารูจัก
อยางใดอยางหนึ่งนั้น ก็อาจจะมีลักษณะหลายอยาง จะพูดถึง
ลักษณะแตละอยางไดก็คงไมมาก และทานยังไดบอกไวดวยวา
เมื่อจบปาฐกถาแลว ก็จะใหมีเวลาตอบคํ าถาม

ในเรื่องนี้อาตมภาพก็ขอโอกาสไวกอน ถาเกิดวาเวลาไม
พอจริงๆ ก็อาจจะตองขออภัยวาเปนการพูดใหฟงฝายเดียวไปเลย

ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘
พอพูดถึงลักษณะของพระพุทธศาสนา ซ่ึงดังไดบอกเมื่อกี้

วาเปนสิ่งที่เรารูจักกันดีอยูแลว หรือไมวาจะรูจักดีหรือไมดีก็ตาม
แตเราถือวาเรารูจักดีอยูแลวนี้ ก็มีหลักธรรมอยูหมวดหนึ่งที่พูดกัน
วา เปนลักษณะของพระพุทธศาสนา อยูในหนังสือเบื้องตนแมแต
นวโกวาท แบบเรียนนักธรรมตรี ซ่ึงเปนหนังสือเรียนชั้นแรกของ
พระ ท่ีเขามาบวชในพระพุทธศาสนา ท่ีเปนพระนวกะ

หลักธรรมหมวดนั้น ทานเรียกวา ลักษณะตัดสินธรรมวินัย
๘ ประการ

พระพุทธศาสนานั้น มีช่ืออยางหนึ่งวา พระธรรมวินัย ถา
จะพูดกันแบบรวบรัด ก็อาจจะเอาหลักนี้มาพูด บอกวา ลักษณะ
ของพระพุทธศาสนา ก็คือ ลักษณะตัดสินพระธรรมวินัย ๘
ประการนี้เอง ถาอยางนี้ปาฐกถาก็จบไดในเวลาเพียง ๒-๓ นาที
เทานั้นเอง
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ลักษณะตัดสินธรรมวินัยนี้ เปนหลักธรรมที่พระพุทธเจา
เองไดตรัสไวแก พระนางมหาปชาบดีโคตมี มีอยู ๘ ประการดวย
กัน ทานบอกวา หลักที่ใชตัดสินวา ธรรมหรือคํ าสอนอันใด เปนคํ า
สอนของพระพุทธเจาหรือไม ก็คือใหดูวา ธรรมที่เขายกมาอางหรือ
กลาวหรือประพฤติปฏิบัติน้ัน เปนไปตามลักษณะ ๘ ประการตอ
ไปน้ี หรือไม คือ

๑. เปนไปเพื่อวิราคะ คือ ความคลายหายติด (สํ านวนเกา
วาคลายกํ าหนัด)

๒. เปนไปเพื่อวิสังโยค เพื่อความคลาย การหลุดจากความ
ทุกข ไมประกอบดวยความทุกข

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

วินัย ไมใชสัตถุสาสน ไมใชคํ าสอนของพระพุทธเจา แตถาเปนไป
ตามหลักนี้ เขากันไดกับความที่กลาวมา ๘ ประการ ก็เปนธรรม
เปนวินัย เปนคํ าสอนของพระพุทธเจา
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ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๗
ยังมีหลักธรรมคลายๆ กันนี้ อีกหมวดหนึ่ง ท่ีพระพุทธเจา

ตรัสไวแกพระอุบาลี ซ่ึงเปนพระเถระผูใหญ ท่ีไดรับยกยองเปน
เอตทัคคะมีความเปนเลิศทางพระวินัย หรือเปนพระวินัยธร ก็เรียก
ช่ือทํ านองเดยีวกนัวาเปนลกัษณะตดัสนิธรรมวนัิย 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 ถาเขากับหลักนี้ ก็เรียกวาเปนธรรมเปน

วินัย เปนคํ าสอนของพระพุทธเจา ถาไมเขากับหลักนี้ ก็ไมใช
ถาเอาหลักที่วาสองหมวดนี้มาตอบ ก็สามารถจบปาฐกถา

ครั้งนี้ไดอยางรวดเร็ว

มองกวางๆ กับวิเคราะหเนื้อใน
อยางไรก็ตาม ยังมีแงท่ีควรพิจารณา คือหลักที่วามาทั้ง

สองหมวดนี้ อาจจะพูดไดวาเปนลักษณะชั้นใน หรือเปนเนื้อในของ
พระพุทธศาสนา สํ าหรับวินิจฉัยวาเปนคํ าสอนที่แทจริงที่ควรจะนํ า
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ไปใชหรือไม แตยังมีลักษณะชั้นนอก หรือลักษณะทั่วๆ ไป ท่ีเรา
ควรจะพูดถึงอีก

ถาจะอุปมาก็คงเหมือนกับวา เราสงสัยเกี่ยวกับเรื่องคน
คือเราไปไดช้ินเนื้อมาชิ้นหนึ่ง หรือพบเลือดสองสามหยด แลวจะ
วินิจฉัยวา เปนเนื้อหนังของคนหรือไม เปนรอยเลือดของคนหรือไม
เราอาจจะนํ าไปตรวจสอบวิเคราะหดูเซลล ดูองคประกอบ ดูอะไร
ตาง ๆ แลวก็บอกไดวา เออ! อันนี้เปนเนื้อหนังของคน เปนหยด
เลือดของคน หรือวาไมใช แตเปนของสัตวอื่น อันนั้นเปนการ
วิเคราะหช้ันในละเอียดขึ้นไปอีก

แตถาเราไมไปถึงขั้นนั้น ก็เอาเพียงวา นํ าคนคนหนึ่งมา ให
ยืนหางจากเราสักสิบเมตรก็ได เทียบกันกับสัตวอื่นเชนชางหรือมา
เปนตน แลวก็พรรณนาลักษณะวา คนนั้นตางจากมา ตางจากชาง
อยางไร หรือมีลักษณะเฉพาะตัวอยางไร ในชั้นนี้ ก็จะมีการ
บรรยายไปไดอีกระดับหนึ่ง

อาจจะเปรียบเทียบอีกอยางหนึ่ง เหมือนกับดูตัวยา
สมุนไพรอยางหนึ่งใน ๒ ระดับ คือ ช้ันใน ดูลักษณะการออกฤทธิ์
ของยาวากินเขาไปแลวจะมีอาการของความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
มาและกาวตอไปอยางนั้นๆ และชั้นนอก ดูวาใบ กิ่ง ดอก เปลือก
มีรูปรางสีสันอยางไร เปนตน

ท่ีพูดถึงลักษณะของพระพุทธศาสนาในวันนี้ เราจะพูดกัน
ถึงลักษณะทั่วไป คลายๆ กับท่ีเอาคนมายืนหางจากเราสักสิบเมตร
แลวก็บรรยายลักษณะ ไมเขาไปถึงเนื้อในทีเดียว เปนการทํ าความ
เขาใจกันในขั้นตน
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ทีน้ี ลักษณะของพระพุทธศาสนาที่มองแบบทั่วๆ ไปน้ี ก็มี
มากมายหลายประการ พูดกันไดแทบจะไมรูจักจบ คือจะแยกออก
ไปเปน ๑๐ ขอ ๒๐ ขอ ก็คงพูดไปไดเรื่อยๆ เพราะฉะนั้น เวลามี
เทาไรก็พูดกันไปไดเทานั้น

นอกจากนั้น ดังที่ไดบอกแตตนแลววา ลักษณะของพระ
พุทธศาสนานั้น เปนลักษณะของสิ่งที่ถือวาเรารูกันดีอยูแลว เพราะ
ฉะนั้น เรื่องที่อาตมภาพจะยกขึ้นมาพูดก็เปนเรื่องธรรมดา ท่ีทาน
รูอยูแลว เทากับวาเอาเรื่องที่รูกันอยูแลวนั่นเอง มาทบทวนกับทาน
อีกครั้งหนึ่ง ทีน้ี จะขอพูดไปเปนขอๆ



ลักษณะที่ ๑
คํ าสอนเปนกลาง ปฏิบัติสายกลาง

ลักษณะที่ ๑ ของพระพุทธศาสนา เมื่อพูดอยางทั่วๆ ไป ก็
คือ ลักษณะที่เปนสายกลาง ลักษณะนี้พอพูดขึ้นมาทุกทานก็นึก
ออก ออ! ใชสิ พระพุทธศาสนานั้น สอนเรื่องทางสายกลาง

ตองทํ าความเขาใจกันกอนวา มนุษยเรานั้นมักมีความโนม
เอียงที่จะไปสุดโตง ความสุดโตงมอียูสองอยาง คือ สุดโตงในทาง
ความคิดอยางหนึ่ง และสุดโตงในทางการปฏิบัติอยางหนึ่ง

มนุษยมักจะหันไปหาความสุดโตงในการปฏิบัติ เชนสมัย
หนึ่งคนทั้งหลายพากันเพลิดเพลินมัวเมา ในการหาความสุขทาง
เนื้อหนัง ใหความสํ าคัญแกการบํ ารุงบํ าเรอรางกายมาก และในยุค
น้ันคนก็ไมเห็นความสํ าคัญของจิตใจเลย ซ่ึงทางพระพุทธศาสนา
เรียกวาเปน กามสุขัลลิกานุโยค

แตพอเปลี่ยนไปอีกยุคสมัยหนึ่ง คนบางพวกก็มีความรูสึก
เบื่อหนาย รังเกียจความสุขทางรางกายทางเนื้อหนัง แลวก็เอียงไป
ทางดานจิตใจอยางเต็มท่ี บางทีถึงกับทรมานรางกาย ยอมสละ
ความสุขทางรางกายโดยสิ้นเชิง เพื่อจะประสบผลสํ าเร็จในทาง
จิตใจ แลวก็กลายเปนการเสพติดทางจิตไปอีก พวกนี้อาจจะถึงกับ
ทํ าการทรมานรางกาย บํ าเพ็ญทุกรกิริยา อยางที่เรียกวา อัตต-
กิลมถานุโยค
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เรื่องนี้เราจะเห็นตัวอยางแมแตในสังคมปจจุบัน คือในยุค
เดียวสมัยเดียวก็อาจจะมีความสุดโตงทั้งสองอยางนี้ แยกกันออก
ไปเปนคนละขั้ว น้ีเปนการเอียงสุดในดานปฏิบัติ

พระพุทธศาสนานั้นถือวา การเอียงสุดทั้งทางรางกาย เห็น
แกรางกาย บํ ารุงบํ าเรอรางกายอยางเดียว ก็ไมถูกตอง การเสพติด
ทางจิตใจ ไมเห็นความสํ าคัญของรางกายเลยโดยสิ้นเชิง จนกลาย
เปนการทรมานรางกายไป ก็ไมถูกตองเหมือนกัน

พระพุทธศาสนาจึงวางขอปฏิบัติ ท่ีเรียกวามัชฌิมา-
ปฏิปทา แปลวาทางสายกลาง หรือขอปฏิบัติท่ีเปนสายกลาง คือ
ความพอดี น้ีก็เปนแงหนึ่ง

อีกดานหนึ่งคือ การสุดโตงทางความคิด ซ่ึงคนทั่วไปมักจะมี
ความโนมเอียงที่จะเปนเชนนั้น เชนอยางงายๆ ก็คือ เรื่องวัตถุ กับ
จิต วาอะไรมีจริง พวกหนึ่งจะเอียงสุดวาวัตถุเทานั้นมีจริง อีกพวก
หนึ่งก็เอียงสุดวาจิตเทานั้นมีจริง จนกระทั่งในปรัชญาตะวันตกได
มีการบัญญัติกันวา เปนพวกวัตถุนิยม กับพวกจิตนิยม

แตในพระพุทธศาสนานั้นเราจะเห็นวา ทานไมไดบัญญัติ
อยางนั้น คือ มิใชเปนจิตนิยม หรือเปนวัตถุนิยม ไปสุดทางแต
อยางเดียว แตในพระพุทธศาสนามีท้ังนามและรูป ซ่ึงเรียกรวมเขา
ดวยกันเปนคํ าเดียววา นามรูป

ทานเห็นความสํ าคัญของทั้งจิต และทั้งวัตถุ ทานวามีท้ัง
สองอยาง แตมีอยางอิงอาศัยเนื่องเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

อีกตัวอยางหนึ่ง คนพวกหนึ่งมีความเห็นวา สิ่งทั้งหลาย
เทีย่งแท มอีตัตาที่คงอยตูลอดไป กลายเปนทฏิฐท่ีิเรยีกวา สสัตทฏิฐิ
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สวนอีกพวกหนึ่ง ก็มีความเห็นเอียงไปสุดทางตรงขาม บอกวา
อยางนั้นไมใช ทุกอยางขาดสูญหมด คนเราเกิดมาเปนเพียง
ประชุมธาตุสี่ ตายแลวก็ขาดสูญไป พวกนี้ก็เปน อุจเฉททิฏฐิ

บางพวกบัญญัติวาทุกสิ่งมีท้ังนั้น อีกพวกหนึ่งวาไมมีอะไร
มีจริงเลย พวกที่วามีท้ังหมด เรียกวา สัพพัตถิกทิฏฐิ พวกที่วาไมมี
อะไรสักอยางก็เปน นัตถิกทิฏฐิ น้ีเปนตัวอยาง

คนเรานี้มีความโนมเอียง ท่ีจะคิดเห็นเอียงสุด หรือไปสุด
โตงในแนวความคิดเกี่ยวกับสัจธรรมอยางที่กลาวมานี้ แตพระ
พุทธศาสนาสอนวา ความจริงหรือสัจธรรมนี้ มิใชจะเปนไปตาม
ความโนมเอียงแหงความพอใจของมนุษย ท่ีมองอะไรไปสุดทาง
โนนสุดทางนี้ ความจริงนั้นเปนกลางๆ หรือวาใหถูกก็คือตองสอน
ตองพูดใหพอดีกับความจริง

เพราะฉะนั้น การสอนความจริงแตพอดีๆ ใหตรงตามความ
จริงนั้น หรือสอนใหพอดีกับความจริง ก็เลยกลายเปนคํ าสอนที่เปน
กลาง

พระพุทธศาสนาสอนความเปนกลางในทางปฏิบัติ ท่ีเรียก
วามัชฌิมาปฏิปทา สวนในแงของความจริง หรือทัศนะเกี่ยวกับ
สัจธรรมก็เปนกลางอีกเหมือนกัน พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเปน
กลางๆ เรียกวามัชเฌนธรรมเทศนา หรือ มัชเฌนเทศนา

ตกลงวา ในพระพุทธศาสนานี้ ไมวาจะในแงของการ
ปฏิบัติ หรือในแงของความคิดเกี่ยวกับสัจธรรมก็ตาม เปนสาย
กลางทั้งหมด คือ เปนมัชฌิมาปฏิปทาอยางหนึ่ง และเปนมัชเฌน
ธรรมเทศนาอยางหนึ่ง
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หลักนี้อาจเปรียบกับการยิงลูกศร ลูกศรที่ยิงไปไมถูกเปา ก็
จะอยูขางๆ ขางโนนบาง ขางนี้บาง คือมันไมพอดี ไมตรงกลาง
สวนลูกที่ยิงตรงกับจุดเปาพอดีน้ัน ก็เปนอันกลาง จึงเรียกวาสาย
กลาง สายกลางก็คือพอดี ตรงความจริงที่จะใหเขาถึงจุดหมาย
และเทากันพอดีกับความจริงที่เปนสัจธรรม

พระพุทธเจานั้น กอนตรัสรู ไดทรงไปศึกษาในสํ านักความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสัจธรรม และทดลองขอปฏิบัติตางๆ เพื่อจะใหเขา
ถึงจุดหมาย พระองคใชเวลาไปในการทดลองนี้นานถึง ๖ ป แลวก็
ไดเห็นวา ท่ีปฏิบัติกันอยูน้ันมักจะไปเอียงสุดเสียทั้งสิ้น

ในที่สุดพระองคจึงทรงคนพบทางสายกลางขึ้นมา เปน
มัชฌิมาปฏิปทา และทรงแสดงหลักธรรมที่เปนกลาง คือ มัชเฌน-
ธรรมเทศนา

มัชฌิมาปฏิปทา ไดแก มรรคมีองค ๘ ซ่ึงเปนขอปฏิบัติ
กลางๆ ไมตึงเกินไป ไมหยอนเกินไป ไมเอียงออกไปขางโนน ไม
เอยีงออกไปขางนี ้พอดท่ีีจะน ําไปสจุูดหมายแหงความมชีีวติทีด่งีาม

สวนมัชเฌนธรรมเทศนา ก็ไดแก หลักธรรมที่เรียกวา
ปฏิจจสมุปบาท หรือเรียกเต็มวา อทิัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท ซ่ึง
เปนหลักธรรมที่แสดงความจริงเปนกลางๆ ตามเหตุปจจัย หรือ
เปนกลางอยูตามสภาวะของมัน ไมเอาใจใคร ไมข้ึนกับใคร ไมเปน
ไปตามความปรารถนาของใครๆ แตพอดีกับความเปนจริงที่วา สิ่ง
ท้ังหลายนั้นอิงอาศัยซึ่งกันและกัน เปนไปตามเหตุปจจัย เหตุ
ปจจัยทํ าใหผลเกิดขึ้น ผลจะเปนอยางไรก็เปนไปตามเหตุปจจัยนั้น
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สิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน มิใชดํ ารงอยูโดยลํ าพังตัว
มันเอง อยางนี้เปนตน เรียกวาเปนหลักสายกลาง

เปนอันวา หลักพระพุทธศาสนานั้น เปนสายกลางทั้งใน
ทางปฏิบัติ และในทางความคิด มีมัชฌิมาปฏิปทา และมัชเฌน-
ธรรมเทศนา

อีกอยางหนึ่ง สายกลางนั้น มีความหมายวา พอดีน่ันเอง
ตรงกับท่ีเรานิยมใชกันในปจจุบันวา ดุลยภาพ หรือสมดุล ในพระ
พุทธศาสนานั้น ขอปฏิบัติตางๆ มักจะมีลักษณะอยางนี้ คือมีความ
พอดีหรือความสมดุล

ระบบที่กลาวถึงเมื่อกี้ ซ่ึงเปนขอปฏิบัติท้ังหมดในพระพุทธ
ศาสนา เราเรียกวามัชฌิมาปฏิปทา แปลวา ขอปฏิบัติท่ีพอดี ก็เปน
ลักษณะที่มีดุลยภาพหรือสมดุลอยางหนึ่ง แตเปนความพอดีของ
ระบบท้ังหมด หรือความพอดีในองครวม

ทีน้ีในการปฏิบัติแมแตท่ีเปนรายละเอียดปลีกยอยลงมา ก็
มีความสมดุลหรือดุลยภาพนี้อยูเรื่อยเหมือนกัน เชน ในการที่จะ
เขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา เราจะตองปฏิบัติหลักธรรม
ยอยๆ หลายอยาง หลักธรรมหรือขอปฏิบัติตางๆ เหลานี้ จะตอง
กลมกลืนพอดีกัน จึงจะไดผลสํ าเร็จ ถาขอปฏิบัติเล็กๆ นอยๆ น้ัน
ไมสมดุลกัน ไมพอดีกัน ก็จะเกิดความขัดแยงหรือความบกพรอง
ความขาดความเกิน ความเขวออกนอกทาง แลวก็จะปฏิบัติไม
สํ าเร็จ

เรื่องที่ทานเนนบอยๆ ก็คือ อินทรีย ๕ ซ่ึงสํ าหรับผูปฏิบัติ
ธรรมจะมีการเนนวาตองมีสมตา
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สมตา ก็คือสมดุลหรือความพอดีกันระหวางองคประกอบ
ท่ีเรียกวาอินทรียท้ัง ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา ธรรม
๕ อยางนี้ตองมีสมตา มีความสมดุลพอดีกัน

ศรัทธาตองพอดีกับปญญา ถาศรัทธาแรงไปก็เชื่องาย งม
งาย ปญญามากไป ไมมีศรัทธามาชวยดุลให ก็อาจจะเปนคนที่รู
จับจด หรือไมก็ข้ีสงสัยคิดฟุงไปหมด เห็นอะไรก็ชิงปฏิเสธเสียกอน
ไมรูจักจับอะไรใหลึกลงไป

ระหวางวิริยะกับสมาธิ ถาวิริยะคือความเพียรมากไป
สมาธินอย ก็จะกลายเปนเครียด พลุงพลาน หรือฟุงซาน ถาความ
เพียรนอย สมาธิมาก เพลินสบาย ก็ติดในสมาธิ อาจจะทํ าใหเกียจ
ครานไปก็ได

เพราะฉะนั้น จึงตองมีความพอดี ระหวางวิริยะกับสมาธิ
และมีความพอดีระหวางศรัทธากับปญญา โดยมีสติเปนเครื่อง
ควบคุม อยางนี้เรียกวาสมตา

ขอปฏิบัติตางๆ ในพระพุทธศาสนา จะตองมีสมตาคือ
ความสมดุลอันนี้ ซ่ึงเปนความพอดีชนิดหนึ่ง และอยางนี้ก็เปนสาย
กลางชนิดหนึ่งเหมือนกัน ซ่ึงเปนความประสานสอดคลองกัน
ระหวางขอปฏิบัติปลีกยอยตางๆ ท่ีมาประชุมกันรวมกันทํ างาน

ทีน้ี แมแตขอปฏิบัติแตละอยาง ก็จะตองมีความพอดี
เหมือนกัน คือมีความพอดีในการปฏิบัติแตละอยางๆ เชน จะรับ
ประทานอาหาร ก็ตองมีความรูจักประมาณ รูจักพอดีในอาหาร ถา
รับประทานอาหารไมพอดีก็เกิดโทษแกรางกาย แทนที่จะไดสุข
ภาพ แทนที่จะไดกํ าลัง ก็อาจจะเสียสุขภาพ และอาจจะทอนกํ าลัง
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ทํ าใหออนแอลงไป หรือเกิดโรค เพราะฉะนั้น ทานจึงสอนใหมี
ความรูจักประมาณในการบริโภค เรียกวา โภชเนมัตตัญุตา

ตัวความรูจักประมาณ หรือรูจักพอดีท่ีเปนหลักกลางๆ
เรียกวา มัตตัญุตา คือความรูจักประมาณ หรือรูจักพอดีในการ
ปฏิบัติตางๆ โดยทั่วไป

จะเห็นวา หลักพระพุทธศาสนาในทุกระดับมีเรื่องของ
ความพอดี หรือความเปนสายกลางนี้

ฉะนั้น ความเปนสายกลาง คือ ความพอดีท่ีจะใหถึงจุด
หมาย และที่จะใหตรงกับความจริง ไมใหไปสุดโตง เอียงสุด ซ่ึงจะ
พลาดจากตัวความจริงไปนั้น จึงเปนลักษณะทั่วไปอยางหนึ่งของ
พระพุทธศาสนา



ลักษณะที่ ๒
มีหลักการเปนสากล

ลักษณะที่ ๒ ท่ีควรจะยกมาพูดในที่น้ี ก็คือเรื่องของความ
เปนสากล

พระพุทธศาสนามีลักษณะสํ าคัญอยางหนึ่ง คือความเปน
สากล เปนสากลทั้งความคิด และการปฏิบัติ เหมือนอยางที่เปน
สายกลางทั้งความคิด และการปฏิบัติ

ในแงความคิด ในที่น้ี หมายถึงเรื่องสัจธรรม หรือคํ าสอน
เกี่ยวกับสัจธรรม พระพุทธศาสนาสอนความจริงเปนกลางๆ ไมข้ึน
ตอบุคคล กลุม เหลา พรรคพวก แมแตตัวพระพุทธศาสนาเอง

ตัวอยางเชน ทานสอนวา การฆาสัตวเปนบาป การทํ า
ปาณาติปาต เริ่มแตฆาคนเปนตนไปเปนบาป ก็สอนเปนกลางๆ
วา ไมวาฆาคนไหนก็ตามก็เปนบาปทั้งนั้น ไมไดจํ ากัดวานับถือ
ศาสนาไหน ไมมีการแบงพรรคแบงกลุมแบงประเภทวา ถานับถือ
ศาสนาอื่น เปนพวกของมารราย แลวก็ฆาไดไมบาป แตถาเปน
พวกชาวพุทธดวยกัน ฆาไมไดเปนบาป อยางนี้ไมมี

อีกตัวอยางหนึ่ง มองกวางออกไปอีก ก็คือ พระพุทธ
ศาสนาสอนหลักความจริงที่เปนสากล พระพุทธศาสนาสอนวา
ความจริงเปนสิ่งที่มีอยูตามธรรมดา คือธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย
เปนอยางนั้นเอง เรียกงายๆ วาเปนกฎธรรมชาติ
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ธรรมดาของสิ่งทั้งหลายนั้น ก็เชนความเปนไปตามเหตุ
ปจจัย เมื่อใครทํ าเหตุปจจัยอยางไร ผลก็เกิดขึ้นตามเหตุปจจัยนั้น
คนไหน คนพวกไหน คนที่ไหนทํ าดี ก็ไปสวรรค คนไหน คนพวก
ไหน คนที่ไหนทํ าชั่ว ก็ไปนรก ไมมีการแบงแยกวาตองเปนคนพวก
น้ีมาทํ าอยางนี้จึงไปสวรรคได คนพวกนั้นถึงทํ าอยางนั้นก็ตองไป
นรก ฯลฯ คือกฎเกณฑกติกาเปนธรรมดาเปนสากล

ทานสอนความจริงเปนสากลเปนกลางๆ อันนี้เปนลักษณะ
ท่ีชัดเจน คือการสอนความจริงเปนกลางๆ และสอนอยางเปน
กลาง คือสัจธรรมเปนความจริงอยางไรก็ตองเปนความจริงอยาง
น้ัน ไมสามารถแบงเปนพวกเปนประเภทเปนหมูเปนเหลาได

ในทางปฏิบัติก็เหมือนกัน เชนสอนใหคนมีเมตตากรุณา
อยางเปนสากล เมื่อสอนวาการทํ าปาณาติบาตเปนสิ่งที่ไมดี เปน
โทษ เพราะมีความจริงอันเปนสากลวาสัตวท้ังหลายรักสุขเกลียด
ทุกขดวยกันทั้งหมดแลว ก็สอนใหเผื่อแผเมตตากรุณาแกสัตวท้ัง
หลายทั่วกันหมด

ชาวพุทธจะตองมีเมตตากรุณาตอสรรพสัตว ตั้งตนแต
มนุษย ก็ตองมีเมตตากรุณาตอมนุษยทุกคนเหมือนกัน ไมไดมีการ
แบงพรรคแบงพวกแบงเหลา แบงชาติช้ัน แบงศาสนา และในแง
สัตวโลกดวยกัน ก็ใหเผื่อแผความเมตตากรุณานี้แกสัตวทุก
ประเภท ไมใชเฉพาะมนุษยดวยกันเทานั้น อันนี้ก็เปนเรื่องของ
ความเปนสากลอยางหนึ่ง

นอกจากนั้น พระพุทธศาสนาแสดงธรรมเหลานี้เปนกลางๆ
ไมบังคับใหทํ า และไมขูดวยการลงโทษ ใครจะเชื่อหรือไมเชื่อก็ไม
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บังคับใคร สอนใหรูวา ความจริงเปนอยางนั้น เมื่อกระทํ าแลวเกิด
ผลดีหรือผลเสีย ก็เปนไปตามธรรมดาของมันเอง เปนเรื่องที่ทุกคน
สามารถพิจารณาดวยสติปญญาของตนเอง

ความเปนสากลนี้ วาที่จริงก็เปนสายกลางอยางหนึ่ง คือ
สอนเปนกลางๆ ตามความเปนจริง



ลักษณะที่ ๓
ถอืส ําคัญทั้งสาระและรูปแบบ

ลักษณะที่ ๓ พระพุทธศาสนาประกอบดวยองค ๒ อยาง
ท่ีสมพอดีกัน คือประกอบดวยธรรมกับวินัย

หลักธรรมกับวินัยนี้ ไดบอกแตตนแลววา เปนชื่อหนึ่งของ
พระพุทธศาสนา บางครั้งเราเรียกพระพุทธศาสนาวา ธรรมวินัย ซ่ึง
ตองมีท้ังสองอยางจึงจะเปนพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ ถามี
อยางเดียว ก็ยังไมครบ

ในโลกปจจุบันนี้ หรือในโลกที่ผานมาก็ตาม มักจะมีการถก
เถียงกันอยูเสมอวา บุคคลกับระบบ อยางไหนสํ าคัญกวากัน บาง
คนบอกวาบุคคลสํ าคัญ ระบบไมสํ าคัญ บางคนบอกวาระบบสิ
สํ าคัญ บุคคลไมสํ าคัญ ระบบเปนอยางไร คนก็เปนไปตามนั้น

คนพวกหนึ่งบอกวา ปจเจกชนสํ าคัญ สังคมเกิดจาก
ปจเจกชน สังคมจะเปนอยางไรก็แลวแตปจเจกชน ถาทํ าปจเจกชน
ใหดี สังคมก็ดีไปเอง อีกพวกหนึ่งบอกวา สังคมสิสํ าคัญ ปจเจกชน
ถูกหลอหลอมโดยสังคม ทํ าสังคมใหดีแลวปจเจกชนก็ดีไปตาม

ในแงสาระกับรูปแบบ พวกหนึ่งบอกวาสาระสํ าคัญ รูป
แบบไมสํ าคัญหรอก เนื้อหาสํ าคัญกวา รูปแบบเปนเพียงเปลือก
นอก บางพวกบอกวารูปแบบสิสํ าคัญ รูปแบบเปนเครื่องกํ าหนด
เนื้อหา เถียงกันอยูน่ีไมรูจักจบ
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ในการฝกการปฏิบัติก็เหมือนกัน พวกหนึ่งบอกวาดานใน
จิตใจสํ าคัญ ตองฝกจิตใจ ฝกจิตใจไดแลวทุกอยางก็ดีไปเอง ราง
กายภายนอกไมสํ าคัญ อีกพวกหนึ่งบอกวา สํ าคัญที่วัตถุภายนอก
เพราะจิตใจเปนสิ่งที่อาศัยวัตถุ เกิดจากวัตถุ ถาทํ าภายนอกดี
สภาพแวดลอมวัตถุดี มีความเจริญทางวัตถุพรั่งพรอม เศรษฐกิจดี
แลว จิตใจก็ดีเอง

คนจํ านวนมากเถียงกัน แมแตในเรื่องสมัครใจกับบังคับ วา
อยางไหนดี พวกหนึ่งบอกวาตองสมัครใจหมดทุกอยาง ตองเปนไป
ตามเสรีภาพ สมัครใจจึงจะถูกตอง อีกพวกหนึ่งวาไมไดหรอก คน
เรานี้กิเลสมันมาก ตองบังคับมัน บังคับแลวจึงจะไดผล

น้ีก็เปนเรื่องของการเอียงสุดอยางหนึ่งเหมือนกัน มนุษย
มักจะโนมเอียงไปในทางเอียงสุด หรือสุดโตงไปขางหนึ่ง

แตพระพุทธศาสนาไมเอียงสุดไปขางไหน เพราะยอมรับ
ความสํ าคัญของแตละเรื่องแตละอยาง ตามความเปนจริงของมัน
หรือตามคุณคาที่มันมีอยู โดยมองตามเปนจริง หรือตามที่มันเปน
และพอดีกับท่ีมันเปน วาสิ่งทั้งหลายแตละอยางมีความสํ าคัญ
ตามสวนของมัน

อันนี้จะเรียกวาเปนความเปนกลาง หรือความเปนสาย
กลางอีกอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนาก็ได

ในเรื่องสาระกับรูปแบบเปนตนที่วามานี้ พระพุทธเจาทรง
บัญญัติหลักคํ าสอนของพระองค ใหมีองคประกอบทั้งสองอยาง
คือ ธรรมกับวินัย คุมท้ังคูเลย
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ธรรม เปนหลักความจริง ซ่ึงมีอยูตามธรรมดาของมัน และ
เปนสิ่งที่บุคคลจะเขาถึงได ธรรมนั้นสังคมไมสามารถมีปญญารูได
บุคคลแตละคนเทานั้นที่จะมีปญญารูแจงเขาถึงสัจธรรม

แตในเวลาเดียวกัน พระพุทธศาสนาก็มีอีกดานหนึ่ง คือ
หลักเกณฑท่ีเรียกวาวินัย

วินัย เปนการจัดตั้งและจัดการ เปนรูปแบบ เปนระบบ เปน
กติกา เปนกฎเกณฑ เปนสิ่งที่มนุษยบัญญัติหรือกํ าหนดวางขึ้น
เปนเรื่องของการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ ท่ีเนนทางวัตถุ
และเปนเรื่องของสังคม บัญญัติข้ึนเพื่อจัดสรรสังคมใหดํ ารงอยู
ดวยดีในภาวะที่จะเกื้อกูลตอชีวิตของบุคคลทั้งหลาย ท่ีมาอยูรวม
กันเปนสังคมนั้น ใหบุคคลเหลานั้นมีชีวิตอยูกับธรรมไดอยางดีท่ี
สุด และไดประโยชนมากที่สุดจากธรรม

จะเห็นวา ธรรมและวินัยสองอยางนี้ก็มาสัมพันธกัน พระ
พุทธศาสนาใหความสํ าคัญทั้งแกธรรมและวินัย

พูดเปนภาษาปจจุบันวา ใหความสํ าคัญทั้งแกบุคคลและ
ระบบ ใหความสํ าคัญทั้งแกปจเจกชนและสังคม ใหความสํ าคัญ
ท้ังแกสาระและรูปแบบ ใหความสํ าคัญทั้งแกการปฏิบัติทางดาน
ในจิตใจ และการปฏิบัติดานนอกที่เนนวัตถุ กาย วาจา และใหมีท้ัง
การสมัครใจและการบังคับ (หมายถึงการฝกดวยกฎกติกา) อยาง
มีสมดุล พอดี ท่ีจะเกื้อกูลหนุนกันใหเกิดผลดีท่ีมุงหมาย

น้ีคือลักษณะของพระพุทธศาสนาอยางหนึ่ง ท่ีเขากับขอ
แรกดวย แตแยกใหเห็นเปนพิเศษตางหาก
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จะเห็นวา ในพระพุทธศาสนานี้ ทานให ธรรม เปนเรื่องของ
การสมัครใจ เราแตละคนเกี่ยวของกับธรรมดวยสติปญญาของตน
เอง จะตองรูเขาใจเห็นแจงสัจธรรมดวยปญญาของตนเอง เฉพาะ
บุคคล

แตในเวลาเดียวกันนั้น ก็มี วินัย เปนเรื่องของสังคม เปน
เรื่องของรูปแบบ เปนเรื่องของการปฏิบัติดานกายวาจา เปนแบบ
แผนที่บังคับแกทุกคนเสมอกัน สํ าหรับใหเปนเครื่องตะลอมและ
หลอหลอม เปนเครื่องสรางสภาพแวดลอมท่ีจะชักจูงบุคคลเขาหา
ธรรม และเปนเครื่องสรางสภาพชีวิตและสภาพสังคมที่เอื้อตอการ
ท่ีจะนํ าธรรมมาใชปฏิบัติ หรือเอาธรรมมาใชประโยชน ตลอดจน
การที่จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในธรรม และเขาถึงธรรม

ธรรมและวินัย สองอยางนี้ ถาจัดใหพอดีก็จะไดความ
สมดุลเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ประสานสัมพันธกัน

ธรรมเปนฐานรองรับและเปนที่อิงอาศัยของวินัย วินัยคือ
กฎเกณฑขอบังคับแบบแผนของสังคม เปนการจัดตั้ง ถาไมอิง
ธรรมก็เหลวไหลใชไมได ถาไมตั้งอยูบนฐานของธรรมก็กลายเปน
การไมถูกตอง เพราะฉะนั้น วินัยตองอิงอยูบนฐานของธรรม

อีกดานหนึ่ง เรามีวินัยเพื่ออะไร ก็เพื่อใหคนเราแตละคนนี้
ไดมีสภาพแวดลอมท่ีเกื้อกูลในการที่จะเขาถึงธรรม ธรรมจึงเปนจุด
หมายของวินัยดวย วินัยนั้นอิงอาศัยธรรม แลวก็เปนไปเพื่อใหคน
เขาถึงจุดหมายคือธรรมนั่นเอง

วินัยเปนเปลือกนอก ชวยหอหุมเนื้อในคือธรรมไว ถาไมมี
เปลือกนอกหอหุมไว ตอไปไมนานเนื้อในก็จะหายสูญ หรือลบ
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เลือนไป เพราะฉะนั้น เราจึงตองเห็นความสํ าคัญของทั้งเปลือก
นอกและเนื้อใน

ถามะมวงไมมีเปลือก หรือมะพราวไมมีกะลา มันจะอยูได
ไหม เราอาจจะบอกวากะลาไมสํ าคัญ เพราะกินไมได แตถาไมมี
กะลาเราก็ไมไดกินเนื้อและนํ้ ามะพราว

ในทางกลับกัน ถามีแตเปลือกมะมวงและกะลามะพราว
ไมมีเนื้อมะมวง ไมมีเนื้อและนํ้ ามะพราว ก็ไมรูจะมีเปลือกมะมวง
และกะลามะพราวไวทํ าไม เปลือกและกะลานั้นก็อาจจะกลายเปน
ขยะ ไมมีประโยชนอะไร

ถากะลาจะมีประโยชนอะไรตอไปโดยไมมีเนื้อมะพราว ก็
ไมใชมีประโยชนในฐานะกะลามะพราว แตอาจจะกลายเปน
กระบวยตักนํ้ า เปนภาชนะใสขาวกิน หรือเปนเครื่องมือขอทาน
เปนตน คือ กลายเปนของอยางอื่นไป

เพราะฉะนั้น เราจึงตองเห็นความสํ าคัญของทั้งกะลา และ
เห็นความสํ าคัญของเนื้อมะพราว

พระพุทธศาสนานั้นมีท้ังธรรมและวินัย และจากหลักธรรม
และวินัยนี้ก็จึงมีสงฆ ซ่ึงแบงเปนสมมติสงฆ และอริยสงฆ

ผูเขาถึงเนื้อในคือธรรมแลวก็เปน อริยสงฆ แตถาอยูแคช้ัน
นอก อยูแควินัย ก็เปนสมมติสงฆ

แตสมมติสงฆน้ันตั้งขึ้นเพื่ออะไร ก็เพื่อความมุงหมายใหมี
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและเกื้อกูล ในการที่บุคคลทั้งหลายจะ
ปฏิบัติธรรม เพื่อจะไดรวมเปนอริยสงฆ และสมมติสงฆน้ีแหละจะ
รักษาพระธรรมวินัยไว เปนผูท่ีคอยเผยแพรประกาศธรรมไว เพื่อ
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จะใหมีคนไดมาเขารวมเปนอริยสงฆไดตอๆ นานๆ เรื่อยๆ ไป
เพราะฉะนั้น สมมติสงฆก็มีความสํ าคัญ

แตอริยสงฆก็มีความสํ าคัญ ถาไมมีอริยสงฆจะมีสมมติ
สงฆไวทํ าไม ก็ไมมีความหมาย เพราะสิ่งที่ใหความหมายแกสมมติ
สงฆ ก็คือความเปนอริยสงฆ แตสิ่งที่เอื้อตอการเกิดมีและคงอยู
ของอริยสงฆ ก็คือสมมติสงฆ

สิ่งที่ใหความหมายแกวินัยก็คือธรรม แตสิ่งที่จะรักษาธรรม
ไวก็คือวินัย เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงมีสวนประกอบทั้งสอง
อยาง

ธรรมกับวินัย อิงอาศัยและประสานสัมพันธกัน และรวม
เขาดวยกันเปนอันหนึ่งอันเดียว ดังที่ทานเรียกเปนคํ าศัพทคํ าเดียว
เปนเอกพจนวา ธรรมวินัย เมื่อรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงเปน
พระพุทธศาสนา

คลายกับท่ีนามและรูป ประกอบกันเขาเปนชีวิต นามและ
รูป อิงอาศัยและประสานสัมพันธกัน และรวมเขาดวยกันเปนอัน
หนึ่งอันเดียว ดังที่ทานเรียกเปนคํ าศัพทคํ าเดียวเปนเอกพจนวา
นามรูป เมื่อรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันจึงเปนชีวิต ถาขาดอยาง
หนึ่งอยางใดก็เปนชีวิตไมได

สํ าหรับพระสงฆน้ัน เราจะเห็นวามีธรรมและวินัยควบคู
กันอยู

แตสํ าหรับฝายคฤหัสถในประเทศไทยปจจุบันนี้ ควรจะ
ตองมีการเตือนกันวา เราอาจจะมีการเนนเอียงสุดไปขางใดขาง
หนึ่งมากเกินไป
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บางทีเรามานึกกันแตในแงธรรม จนกระทั่งสังคมพุทธไทย
ไมมีวินัยเปนของตนเอง ชาวพุทธไทยไมรูจักวาอะไรเปนวินัยของ
ตน ถาเปนอยางนั้น สังคมพุทธจะดํ ารงอยูไดอยางไรในระยะยาว
และถาสังคมรักษารูปแบบอยูไมได ตอไปเนื้อในคือธรรมก็จะอยูไม
ไดเชนเดียวกัน

ในทํ านองเดียวกัน พระสงฆถามีแตวินัยรักษารูปแบบไว
แตไมอาศัยวินัยนั้นชวยใหรูเขาใจและกาวไปในธรรม ก็จะไม
สามารถเปนพระสงฆท่ีแทจริง

ปจจุบันนี้เปนที่นาสงสัยวา การใหความสํ าคัญอยางพอดี
ระหวางองคประกอบสองอยางนี้ ในพุทธศาสนายังเปนไปดวยดี
หรือไม ขอฝากไวพิจารณาดวย



ลักษณะที่ ๔
เปนกรรมวาท กิริยวาท วิริยวาท

ลักษณะที่ ๔ พระพุทธศาสนานั้นมีช่ืออยางหนึ่งวา เปน
กัมมวาท หรือกรรมวาที

พระพุทธเจาเคยตรัสวา พระพุทธเจาทั้งหลาย ทานใชคํ า
วาทั้งหลาย คือไมเฉพาะพระพุทธเจาองคเดียวเทานั้น แตทุกองค
ท้ังหมด ไมวาจะเปนพระพุทธเจาทั้งหลายในอดีตก็ตาม ในอนาคต
ก็ตาม แมองคท่ีอยูในยุคปจจุบันก็ตาม ลวนเปนกรรมวาทะ เปน
กิริยวาทะ และเปนวิริยวาทะ หรือเปนกรรมวาที และกิริยวาที
(เวลาใชวาที ทานมีแคสอง คือ กรรมวาทีและกิริยวาที แตเมื่อ
เปนวาทะมีสาม คือเปนกรรมวาทะ กิริยวาทะ และวิริยวาทะ)

หมายความวา พระพุทธศาสนานั้นสอนหลักกรรม สอนวา
การกระทํ ามีจริง เปนกรรมวาทะ สอนวาทํ าแลวเปนอันทํ า เปน
กิริยวาทะ สอนวาความเพียรพยายามมีผลจริง ใหทํ าการดวย
ความเพียรพยายาม เปนวิริยวาทะ ใหความสํ าคัญแกความเพียร
เปนศาสนาแหงการกระทํ า เปนศาสนาแหงการเพียรพยายาม ไม
ใชศาสนาแหงการหยุดนิ่งเฉยหรือเฉื่อยชาเกียจคราน

ลักษณะของหลักกรรมนี้ เปนเรื่องที่นาพิจารณา เพราะ
กรรมเปนหลักใหญในพระพุทธศาสนา จะตองมีการเนนอยูเสมอ

หลักการของศาสนานั้น ก็เหมือนกับหลักการปฏิบัติท่ัวไป
ในหมูมนุษย เมื่อเผยแพรไปในหมูมนุษยวงกวาง ซ่ึงมีระดับสติ
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ปญญาตางกัน มีความเอาใจใสตางกัน มีพื้นเพภูมิหลังตางๆ กัน
นานๆ เขาก็มีการคลาดเคลื่อนเลือนลางไปได จึงจะตองมีการทํ า
ความเขาใจกันอยูอยางสมํ่ าเสมอ

เฉพาะอยางยิ่ง สํ าหรับพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนศาสนาที่ไม
บังคับความเชื่อ ไมเอาศรัทธาเปนใหญ ใหเสรีภาพทางปญญา
หลักคํ าสอนและหลักการปฏิบัติตองขึ้นตอการศึกษา ถาการศึกษา
หยอนลงไป พระพุทธศาสนาก็เลือนลางและเพี้ยนไดงาย

เรื่องกรรมนี้ก็เปนตัวอยางสํ าคัญ เมื่อเผยแพรไปในหมูชน
จํ านวนมากเขา ก็มีอาการที่เรียกวาเกิดความคลาดเคลื่อน มีการ
เฉไฉ ไขวเขวไป ท้ังในการปฏิบัติ และความเขาใจ

หลักกรรมในพระพุทธศาสนานี้ ทานสอนไวเพื่ออะไร ท่ี
เห็นชัดก็คือ เพื่อไมใหแบงคนโดยชาติกํ าเนิด แตใหแบงดวยการ
กระทํ าความประพฤติ น่ีเปนประการแรก

ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา กมฺมุนา วสโล โหติ กมฺมุนา โหติ
พฺราหฺมโณ คนไมใชตํ่ าทรามเพราะชาติกํ าเนิด แตจะเปนคนตํ่ า
ทราม ก็เพราะกรรมคือการกระทํ า คนมิใชจะเปนพราหมณเพราะ
ชาติกํ าเนิด แตเปนพราหมณ คือผูบริสุทธิ์ เปนคนดีคนประเสริฐ ก็
เพราะกรรมคือการกระทํ า (ทางกาย วาจา และความคิด)

ตามหลักการนี้ พระพุทธศาสนายึดเอาการกระทํ าหรือ
ความประพฤติ มาเปนเครื่องจํ าแนกมนุษย ในแงของความ
ประเสริฐ หรือความเลวทราม ไมใหแบงแยกโดยชาติกํ าเนิด

ความมุงหมายในการเขาใจหลักกรรม ประการที่สอง ท่ี
ทานเนน ก็คือการรับผิดชอบตอตนเอง
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คนเรานั้นมักจะซัดทอดสิ่งภายนอก ซัดทอดปจจัยภาย
นอก ไมรับผิดชอบตอการกระทํ าของตนเอง เวลามองหาความผิด
ตองมองไปที่ผูอื่นกอน มองที่สิ่งภายนอกกอน

แมแตเดนิเตะกระโถน กต็องบอกวาใครเอากระโถนมาวาง
ซุมซาม ไมวาตนเดนิซมุซาม เพราะฉะนัน้ จึงเปนลกัษณะของคน ท่ี
ชอบซัดทอดปจจัยภายนอก

แตพระพทุธศาสนาสอนใหรับผดิชอบการกระทํ าของตนเอง 
ใหมีการสํ ารวจตนเองเปนเบื้องแรกกอน

ประการตอไป ทานสอนหลักกรรมเพื่อใหรูจักพึ่งตนเอง ไม
ฝากโชคชะตาไวกับปจจัยภายนอก ไมใหหวังผลจากการออนวอน
นอนคอยโชค ใหหวังผลจากการกระทํ า ทานจึงสอนเรื่องกรรมคู
กับความเพียร เหมือนอยางหลักที่ยกมาใหดูตั้งแตตนที่วา พระ
พุทธศาสนาเปนกรรมวาที และเปนวิริยวาที

หลักกรรมในพระพุทธศาสนาสอนวา ความสํ าเร็จเกิดขึ้น
จากการกระทํ าตามทางของเหตุและผล คือผลจะเกิดขึ้นตามเหตุ
ปจจัย เทาที่เรามีเรี่ยวแรงเพียรพยายามทํ าได

อน่ึง หลักกรรมของเรานี้ ตองแยกใหดีจากลัทธิ ๓ ลัทธิ ใน
พระไตรปฎกทานกลาวไวหลายแหงเกี่ยวกับลัทธิท่ีผิด ซ่ึงตองถือ
วาเปนเรื่องละเอียดออน เพราะเมื่อพูดไปไมชัดเจนพอ ก็อาจจะทํ า
ใหเกิดความเขาใจผิด

ลัทธิท่ีพระพุทธเจาตรัสไว วาผิดหลักกรรม มีอยู ๓ ลัทธิ
ลัทธิท่ี ๑ คือ ปุพเพกตวาท ลัทธิกรรมเกา เอาแลว พุทธ-

ศาสนิกชนไดฟง ชักยุงแลว
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ลัทธิท่ี ๒ คือ อิศวรนิรมิตวาท ลัทธิท่ีถือวาพระผูเปนเจา
เนรมิต หรือเทพเจาผูยิ่งใหญบันดาล

ลัทธิท่ี ๓ คือ อเหตุวาท ลัทธิท่ีถือวาความเปนไปตาง ๆ ไม
มีเหตุปจจัย แลวแตโชคชะตา

๓ ลัทธิน้ีพระพุทธศาสนาถือวา ไมทํ าใหคนมีความเพียร
พยายามในการที่จะทํ า เพราะถาทุกสิ่งทุกอยางที่คนเราไดรับ หรือ
สุขและทุกขท้ังหลายที่เราไดประสบ เปนเพราะกรรมเกาบันดาล
แลว เราก็ตองนอนรอแตกรรมเกา เพราะจะทํ าอะไรไปก็ไมไดผล
จะแกไขอะไรไปก็ไมมีประโยชน

ในทํ านองเดียวกัน ถาเชื่อวาเปนเพราะอิศวร คือเทพเจาผู
ยิ่งใหญบันดาล ก็ออนวอนเอาสิ ไมตองทํ าอะไร

แมแตถาถือวาไมมีเหตุปจจัย มันบังเอิญเปนไปเองแลวแต
โชคชะตา เราก็ทํ าอะไรไมมีผลเหมือนกัน เพราะตองแลวแตโชค
ชะตา

ผลท่ีสุด สามหลักสามลัทธิน้ี ไมทํ าใหคนมีการกระทํ า ไม
ทํ าใหคนมีฉันทะ หรือมีความเพียรพยายามในการกระทํ าเหตุ
ตางๆ พระพุทธเจาตรัสวาเปนลัทธิท่ีผิด

โดยเฉพาะลัทธิท่ีหนึ่ง คือปุพเพกตวาท ลัทธิกรรมเกานั้น
เปนลัทธิของนิครนถ มีพระสูตรหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้ไวยาวหนอย คือ
เทวทหสูตร ในพระไตรปฎกเลม ๑๔ พูดถึงเรื่องกรรมเกา ซ่ึงเปน
ลัทธิของนิครนถ

พุทธศาสนาก็สอนเรื่องกรรมเหมือนกัน แตมีท้ังกรรมเกา
กรรมปจจุบัน และกรรมที่จะทํ าตอไปในอนาคต กับท้ังถือวากรรม
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น้ันเปนเพียงกระบวนการแหงเหตุผลท่ีเกี่ยวกับการกระทํ าของ
มนุษย เปนสวนหนึ่งของกฎเกณฑแหงความเปนไปตามเหตุปจจัย

กระบวนการแหงปจจัยนั้นสืบเนื่องดํ าเนินอยูเสมอตลอด
เวลา โดยเปนไปตามปจจัยที่เกี่ยวของหลายอยาง ไมใชวาเปนไป
เพราะกรรมเกาอยางเดียว

เพราะฉะนั้น จะตองระวังใหดี ตองแยกหลักกรรมของพระ
พทุธศาสนาออกจากลทัธกิรรมเกาใหได นอกจากลทัธกิรรมเกาแลว
กต็องระวงัไมใหไปตกไปตดิในอศิวรนริมติวาท และอเหตอุปจจัยวาท
ดวย

ท่ีพูดมานี้โดยสาระสํ าคัญก็มุงใหเห็นวา พระพุทธศาสนา
น้ันเปนกรรมวาทะ แตหลักกรรมของพระพุทธศาสนาเปนอยางไร
น้ัน ในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน เมื่อกรรมเปนหลักธรรมสํ าคัญ
ในพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนก็จะตองระวังตั้งใจคอยศึกษา
ใหแมนยํ าชัดเจนอยูเสมอ เพื่อใหรูวาหลักกรรมในพระพุทธศาสนา
น้ันอยางไรแน

อยาใหไขวเขวผิดไปนับถือเอาลัทธิกรรมเกาของนิครนถเขา
เดี๋ยวเราจะกลายเปนนิครนถไปโดยไมรูตัว ท้ังๆ ท่ีรูปแบบของเรา
ยังเปนพุทธ แตเนื้อตัวที่แทของเราอาจจะกลายเปนนิครนถไปก็ได



ลักษณะที่ ๕
เปนวิภัชชวาท

ลักษณะที่ ๕ พระพุทธศาสนาเปนวิภัชชวาท ดังที่ไดเปน
คํ าสํ าคัญในการสังคายนาครั้งที่ ๓ ซ่ึงพระโมคคัลลีบุตรติสเถระ
เปนประธาน

ครั้งนั้นพระเจาอโศกมหาราช เปนพระเจาแผนดินผู
อุปถัมภการสังคายนา เรียกวาเอกอัครศาสนูปถัมภก พระเจา
อโศกมหาราช ไดตรัสถามพระโมคคัลลีบุตรติสเถระวา พระสัมมา
สัมพุทธเจาทรงมีวาทะอยางไร สอนอยางไร พระโมคคัลลีบุตร-
ติสสเถระทูลตอบวา พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปน วิภัชชวาที

วิภัชชวาทเปนลักษณะอยางหนึ่งของคํ าสอนในพระพุทธ
ศาสนา ท่ีวาพระพุทธเจาเปนวิภัชชวาที หรือเปนวิภัชชวาทะนั้น
วิภัชชวาท คืออะไร คือการแสดงความจริงหรือการสอนโดยแยก
แยะจํ าแนก หมายความวา ไมมองความจริงเพียงดานเดียว แต
มองความจริงแบบแยกแยะจํ าแนกครบทุกแงดาน ไมดิ่งไปอยาง
ใดอยางหนึ่ง หลักการแสดงความจริงดวยวิธีจํ าแนกแยกแยะอยาง
น้ัน เรียกวา วิภัชชวาท

เปนความโนมเอียงของมนุษย ท่ีจะมองอะไรขางเดียวดาน
เดียว พอเจออะไรอยางหนึ่ง เพียงไดเห็นดานเดียว ก็เหมาสรุปวา
น่ันคือสิ่งนั้น ความจริงคืออยางนั้น แตความจริงที่แทของสิ่งทั้ง
หลายมีหลายดาน จึงตองมองใหครบทุกแงทุกดาน
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พระพุทธศาสนา มีลักษณะจํ าแนกแยกแยะ ดังที่เรียกวา
วิภัชชวาท คํ าวา “วิภัชช” แปลวา จํ าแนกแยกแยะ

การจํ าแนกแยกแยะที่สํ าคัญ คือในดานความจริง เชน เมื่อ
พูดถึงชีวิตคน ทานจํ าแนกออกไปเปนขันธ ๕ โดยแยกออกเปน
รูปธรรมและนามธรรมกอน แลวแยกนามธรรมออกไปอีกเปน ๔
ขันธ แมแต ๔ ขันธน้ัน แตละขันธยังแยกแยะจํ าแนกยอยออกไป
อีก คือแยกแยะความจริงใหเห็นทุกแงทุกดาน ไมตีคลุมไปอยาง
เดียว ตางจากคนจํ านวนมากที่มีลักษณะตีขลมุ และจบัเอาแงเดยีว
ไปเหมาคลมุเปนทัง้หมด ทํ าใหมกีารผกูขาดความจรงิโดยงาย

แมแตในการตอบคํ าถามบางประเภท ก็ตองมีลักษณะของ
การจํ าแนกแยกแยะ ไมตอบตีขลุมลงไปอยางเดียว ยกตัวอยาง
เชน มีผูมาทูลถามพระพุทธเจาวา คฤหัสถคือชาวบานนั้น เปนผูท่ี
จะยังขอปฏิบัติท่ีเปนกุศลใหสํ าเร็จ แตบรรพชิตไมสามารถทํ าอยาง
น้ันได ใชหรือไม

น่ีถาตอบแบบลงความเห็นขางเดียว ท่ีเรียกวาเอกังสวาท
ก็ตองตอบดิ่งไปขางหนึ่ง โดยตองปฏิเสธ หรือวารับ ถายอมรับก็
บอกวาใชแลว คฤหัสถเทานั้นทํ าสํ าเร็จ บรรพชิตไมสํ าเร็จ ถา
ปฏิเสธก็บอกวาไมใช คฤหัสถไมสํ าเร็จ บรรพชิตจึงจะสํ าเร็จ

แตพระพุทธเจาไมตรัสอยางนั้น พระพุทธเจาตรัสแบบ
วิภัชชวาท ทรงชี้แจงวาพระองคไมตรัสเอียงไปขางเดียวอยางนั้น
พระองคตรัสวา คฤหัสถก็ตาม บรรพชิตก็ตาม ถามีสัมมาปฏิบัติ
แลว ก็ทํ ากุศลธรรมใหสํ าเร็จท้ังสิ้น แตไมวาจะเปนบรรพชิตก็ตาม
เปนคฤหัสถก็ตาม ถามีมิจฉาปฏิบัติ คือปฏิบัติผิดแลว ก็ทํ ากุศล
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ธรรมใหสํ าเร็จไมไดดวยกันทั้งสองฝาย ลักษณะอยางนี้เรียกวา
วิภัชชวาท

อีกตัวอยางหนึ่ง เชนมีคนมากราบทูลถามพระพุทธเจาวา
วาจาที่ไมเปนที่ชอบใจของคนอื่น พระองคตรัสไหม ถาเปนเรา เรา
จะตอบวาอยางไร ถาเขามาถามวา คํ าพูดที่คนอื่นไมชอบใจ ไม
เปนที่รักของเขา ทานพูดไหม ทานจะตอบวาอยางไร ถาตอบวาพูด
หรือตอบวาไมพูด ก็เรียกวาตอบดิ่งไปขางเดียว

แตพระพุทธเจาไมตรัสอยางนั้น พระองคตรัสวา ในขอน้ี
เราไมตอบดิ่งไปขางเดียว แลวพระองคก็ตรัสแยกแยะใหฟงวา
วาจาใดไมจริง ไมเปนประโยชน ไมถูกใจผูฟง พระองคไมตรัส
วาจาใดเปนคํ าจริง ไมเปนประโยชน ไมถูกใจผูฟง พระองคไมตรัส
วาจาใดเปนค ําจรงิ เปนประโยชน ไมถกูใจผฟูง พระองคเลือกกาลทีจ่ะตรสั
วาจาใดไมจริง ไมเปนประโยชน ถูกใจผูฟง พระองคไมตรัส
วาจาใดจริง ไมเปนประโยชน ถูกใจผูฟง พระองคก็ไมตรัส
วาจาใดเปนคํ าจริง เปนประโยชน ถูกใจผฟูง พระองคเลือกกาลที่จะตรัส

เขาถามเพียงคํ าถามเดียว พระองคตรัสแยก ๖ อยาง ขอ
ใหพิจารณาดู อยางนี้เรียกวาวิภัชชวาท

น่ีเปนตัวอยางที่แสดงถึงลักษณะทาทีของการสนองตอบ 
หรือปฏิกิริยาตอสิ่งทั้งหลายแบบชาวพุทธ ซ่ึงมีการมองอยาง
วิเคราะหและแยกแยะจํ าแนกแจกแจง เพื่อใหเห็นความจริงครบ
ทุกแงดาน

อีกตัวอยางหนึ่งคือ ในการแยกประเภทคฤหัสถ พระพุทธ
เจาตรัสกามโภคี ๑๐ ประเภท แสดงหลักการวินิจฉัยคฤหัสถโดย
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การแสวงหาทรัพย โดยการใชจายทรัพย และโดยทาทีของจิตใจตอ
ทรัพยเปนตน แลวแยกประเภทคฤหัสถไปตามหลักการเหลานี้

หลักการตางๆ ในพระพุทธศาสนาเปนอยางนี้มาก เพราะ
ฉะนั้นเราจะเห็นวา ธรรมในพระพุทธศาสนามีลักษณะพิเศษที่มัก
จะมีเปนขอๆ โดยรวมเปนชุดๆ ดังที่จัดเปนหมวดธรรมตางๆ เชน
หมวดสอง หมวดสาม หมวดสี่ หมวดหา หมวดหก ฯลฯ

พระพุทธเจาทรงเปนนักจํ าแนกธรรม จึงไดรับการเฉลิม
พระนามอยางหนึ่งวา ภควา

ภควานั้น แปลไดสองอยาง คือ แปลวาผูมีโชคก็ได แปลวา
ผูจํ าแนกแจกธรรมก็ได

น้ีเปนลักษณะที่เรียกวาวิภัชชวาท คือเปนนักวิเคราะห
จํ าแนกแจกธรรม หรือแยกแยะใหเห็นครบแงดานของความจริง



ลักษณะที่ ๖
มุงอิสรภาพ

ลักษณะที่ ๖ พระพุทธศาสนา มีวิมุตติ หรือความมีอิสร-
ภาพเปนจุดหมายสํ าคัญ และไมใชเปนเพียงจุดหมายเทานั้น แตมี
อิสรภาพเปนหลักการสํ าคัญทั่วไปทีเดียว

ในทางธรรมทานใชคํ าวา วิมุตติรส กับ วิมุตติสาระ
สํ าหรับวิมุตติรสน้ัน พระพุทธเจาตรัสเปนคํ าอุปมาวา

มหาสมุทรแมจะกวางใหญเพียงใดก็ตาม แตน้ํ าในมหาสมุทรที่
มากมายทั้งหมดนั้น มีรสเดียว คือรสเค็ม ฉันใด ธรรมวินัยของพระ
องคท่ีสอนไวมากมาย ท้ังหมดก็มีรสเดียวคือวิมุตติรส ไดแกความ
หลุดพนจากทุกขและปวงกิเลส ฉันนั้น

ภาษาสมัยใหมเรียกความหลุดพนวา อิสรภาพ เดี๋ยวนี้เรา
ไมใชค ําวาวมิตุต ิเราตดิค ําวาอสิรภาพ แตท่ีจริงเราใชค ําวา อสิรภาพ
ในความหมายของวิมุตติน่ันเอง

เวลาแปลเปนภาษาอังกฤษจะเห็นชัด ฝร่ังแปลวิมุตติวา
freedom เราแปลอิสรภาพ ก็วา freedom ตรงกัน แตในภาษาไทย
คนไทยแทนที่จะใชคํ าวาวิมุตติ กลับไปใชคํ าวาอิสรภาพ

ท่ีจริง ในภาษาบาลีเดิม อิสรภาพไมไดแปลวา freedom
อิสรภาพนั้นแปลวาความเปนใหญ ตรงกับ sovereignty หรือแม
แต domination หรือ dominion คือความมีอํ านาจเหนือหรือเปน
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ใหญ แตเราใชอิสรภาพในความหมายของ freedom เพราะฉะนั้น
อิสรภาพที่ใชกันในภาษาไทยจึงไปตรงกับคํ าวาวิมุตติ

พระพุทธศาสนานั้น มีลักษณะของความหลุดพน หรือ
ความเปนอิสระอยูโดยตลอด จุดหมายของพระพุทธศาสนา ก็ได
แกวิมุตติ

พระพุทธเจาตรัสอีกแหงหนึ่งวา วมิตุตฺสิารา สพเฺพ ธมมฺา
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีวิมุตติเปนสาระ คือมีวิมุตติเปนแกนสาร ซ่ึง
ก็มีความหมายอันเดียวกัน

รวมความวา ลักษณะนี้บอกใหทราบวา พระพุทธศาสนา
ถือเอาวิมุตติหรืออิสรภาพนี้ เปนจุดหมาย เปนหลักการสํ าคัญ
และใหความสํ าคัญแกอิสรภาพทุกขั้นตอน ไมเฉพาะในขั้นสุดทาย
ท่ีวาตองการใหคนเขาถึงความหลุดพนเทานั้น แตมีลักษณะของ
การไมยึดติดถือมั่น ไมมีอุปาทานในสิ่งตาง ๆ อยูโดยตลอด

จะเห็นวา หลักการของพระพุทธศาสนานี้บางครั้งก็สรุป
ดวยคํ าวา สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย คือใหรูเขาใจความจริง
ถึงขั้นที่วา ธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นไมอาจเขาไปยึดมั่นถือมั่นได

ไมอาจ-ไมนา-ไมควรยึดติดถือมั่น เพราะอะไร เพราะวาสิ่ง
ท้ังหลายนั้นไมไดเปนไปตามความปรารถนา หรือตามความยึดมั่น
ของเรา แตมันเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัยของมัน ถึงเราจะ
ไปยึดมั่น ก็ไมมีผลอะไรตอตัวความจริง มีแตจะกระทบกระเทือน
ตอตัวเราเอง ทํ าใหเราแยเอง คือ เดือดรอนเปนทุกข

วิธีปฏิบัติท่ีถูกตองคือ เราจะตองรูความจริงของเหตุปจจัย
แลวไปทํ าที่เหตุปจจัย



พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๕

เพราะฉะนั้น เราจะตองรูเทาทันความจริงวา สิ่งทั้งหลาย
เปนไปตามเหตุปจจัย ไมเปนไปตามความปรารถนาของเรา การ
เขาไปยึดมั่นถือมั่น ไมเปนประโยชน และเปนสิ่งที่เปนไปไมได แลว
ก็ไมทํ าใหมีผลเปนจริงขึ้นมาได

พระพุทธศาสนาจึงสอนใหเรามีอิสรภาพ โดยฝกตนใหรูจัก
ท่ีจะไมยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลาย จนกระทั่งเมื่อรูความจริง รูเทา
ทันชัดแจงทั่วตลอดแลว ก็จะมีจิตหลุดพนเปนอิสระ

แมแตในขั้นตนๆ สํ าหรับการปฏิบัติท่ียังไมถึงขั้นเปนวิมุตติ
ก็จะมีลักษณะของการไมยึดติดอยูเสมอ เชน พระพุทธศาสนาไม
ใหความสํ าคัญสูงสุดแกศรัทธา การบรรลุจุดหมายของพระพุทธ
ศาสนา หรือการเขาถึงอิสรภาพ ไมข้ึนตอศรัทธาหรือความเชื่อ แต
จะหลุดพนไดเพราะรูเห็นแจงดวยตนเอง อันนี้เปนลักษณะของการ
ไมยึดติด

เริ่มตั้งแตไมใหยึดติดในบุคคล แตใหรูจักพึ่งพาบุคคลใน
ทางที่ถูกตอง เอาเขาเปนสื่อในการที่จะนํ าเราใหเขาไปหาสัจธรรม
ดวยการเปนกัลยาณมิตร

หลายทานคงเคยไดยินเรื่องพระวักกลิ ซ่ึงบวชเขามาแลว ก็
พอใจในพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจามาก ชอบติดตามพระ
องคไปในที่ตางๆ เรื่อยไป

พระพุทธเจาทรงคอยมองดู และทรงรอใหอินทรียของพระ
วักกลิแกกลา จนถึงคราวหนึ่งก็ไดตรัสวา “ดูกอนวักกลิ เธอจะตาม
ดูทํ าไมรางกายที่เปอยเนาไดน้ี” แลวก็ตรัสวา “ผูใดเห็นธรรม ผูน้ัน
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เห็นเรา ผูใดเห็นเรา ผูน้ันเห็นธรรม” คือ ใหยายความสนใจ และ
ความติดใจ ออกจากตัวบุคคล ไปหาตัวธรรมหรือสัจธรรม

อันนี้เปนลักษณะของการที่ไมใหติด ไมใหยึด ในสิ่งทั้ง
หลาย แมแตในระดับของการปฏิบัติข้ันตนๆ จนถึงขั้นสุดทายก็ให
มีอิสรภาพโดยสมบูรณ เรื่องนี้ขอผานไปกอน พูดกันเพียงพอได
เคาความ



ลักษณะที่ ๗
เปนศาสนาแหงปญญา

ลักษณะที่ ๗ พระพุทธศาสนาถือปญญาเปนยอดธรรม
หรือเปนธรรมแกนกลาง ดังพุทธพจนวา ปฺุตฺตรา สพฺเพ ธมฺมา
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีปญญาเปนยอดยิ่ง

พระพุทธศาสนาถือวาปญญาเปนธรรมสูงสุด เปนตัวตัด
สินขั้นสุดทายในการที่จะเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา แม
แตพระนามที่เรียกวาพระพุทธเจา คือ “พุทธะ” ก็หมายถึงตรัสรู
ดวยปญญา หรือมีปญญาตรัสรูธรรม

อยางที่ไดบอกเมื่อกี้น้ีวา พระพุทธศาสนาไมใชศาสนาแหง
ศรัทธา แตเปนศาสนาแหงปญญา ซ่ึงบางทีก็เปนจุดออน และ
หลายคนก็ถือวา เปนจุดออนของพระพุทธศาสนา เพราะเหตุท่ี
ใหอิสรภาพทางปญญาแกคนมาก เมื่อไมมีการศึกษากันจริงจัง ก็
ทํ าใหชาวพุทธเปนคนที่ไมคอยเอาเรื่องเอาราว

ดูงายๆ ในดานขอปฏิบัติ ในหมูชาวพุทธในเมืองไทย
ปจจุบันนี้ จับไมคอยไดวา ชาวพุทธถือขอปฏิบัติอะไรกันบาง จะ
เอาอะไรเปนเครื่องกํ าหนดวาเปนชาวพุทธ จะมองเปนรูปธรรมก็
หาไมเห็น เพราะไปเอาแตปญญา แลวแตใครมีปญญาพิจารณา
จะเลือกปฏิบัติเทาไหนก็ไดตามสมัครใจ
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เรื่องนี้ตางจากในศาสนาอื่น ซ่ึงสวนมากเปนศาสนาแหง
ศรัทธา เขาจะบังคับกันเลย หามสงสัย ไมตองถาม ฉันบอกอยางนี้
เธอทํ าไปก็แลวกัน เขามีแบบแผนที่กํ าหนดไวชัดเจน และมีขอ
ปฏิบัติท่ีตายตัววา ถาเปนศาสนิกของศาสนานั้นจะตองเชื่อและ
ตองปฏิบัติอยางนั้น ๆ

อยางไรก็ตาม วาที่จริง พระพุทธเจาไดตรัสวางแบบแผนไว
ใหแลว คือใหเรามีหลัก ๒ อยาง ไดแก ธรรมวินัย อยางที่ไดพูดไว
ในขอท่ี ๓ วา พระพุทธศาสนาประกอบดวยธรรมกับวินัย

ถาปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนากันอยางแทจริง ชาว
พุทธก็จะไมเปนคนเลื่อนลอย แตจะมีแบบแผนเปนของตนเอง แต
เรามองขามเรื่องวินัยไปเสีย จึงขาดลักษณะอันนี้ เพราะมัวเที่ยวหา
ธรรม แตไมนํ าพาเรื่องวินัย

สวนที่มีหลักวาปญญาเปนสํ าคัญนั้น ก็เพราะวา ปญญา
เปนตัวตัดสินในการเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา

มนุษยเรานี้มีประสบการณในเรื่องศาสนากันมาเปนเวลา
ยาวนาน มีนักคิดมากมายเกิดขึ้น แลวก็คนควาหาหลักความจริง
มาสอนมนุษย เกิดเปนลัทธิศาสนาตางๆ มากมาย ซ่ึงอาจแยก
ประเภทไดดังนี้

ศาสนาประเภทหนึ่ง ยํ้ าเรื่อง ศรัทธา เขาบอกวา ใหฝาก
ชีวิต มอบจิตมอบใจไวในองคเทพสูงสุด แลวทํ าตามคํ าสั่งสอนไป
ไมตองสงสัยอะไรทั้งสิ้น อยางนี้เปนศาสนาที่ใชศรัทธาเปนเครื่อง
ตัดสิน ศรัทธาเทานั้นจะใหทานเขาถึงจุดหมายของศาสนา
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ศาสนาประเภทที่สอง คือพวกที่ถือ ศีลวัตร เปนตัวตัดสิน
พวกนี้จะถือระเบียบแบบแผนกฎเกณฑท่ีวางไวให แลวประพฤติ
ปฏิบัติตามนั้น ถือวาจะบริสุทธิ์หลุดพนเขาถึงจุดหมายของศาสนา
ดวยศีลวัตร ดังมีคํ าในคัมภีรเรียกวา สีเลน สุทฺธิ แปลวา การ
บริสุทธดวยศีล คือเพียงวายึดถือศีล ขอบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ
อยางเดียวเทานั้นใหเครงครัดเขมงวด เมื่อปฏิบัติไปตามนั้นไดจริง
แลว ก็จะหลุดพนถึงจุดหมายของศาสนาไดเอง อันนี้พระพุทธ
ศาสนาเรียกวา สีลัพพตปรามาส ก็เปนหลักการของศาสนา
ประเภทหนึ่ง

ศาสนาประเภทที่สาม ไดแกพวกที่ยึดเอา สมาธิ เปนตัว
ตัดสิน คือบํ าเพ็ญขอปฏิบัติทางจิตใจ ใหจิตดื่มดํ่ า จนกระทั่งในขั้น
สุดทาย จิตจะเขารวมกลืนหายกลายเปนหนึ่งเดียวกับภาวะสูงสุด
ซ่ึงอาจจะเปนเทพสูงสุดหรือเปนปรมาตมันอะไรก็ตาม ศาสนา
ประเภทนี้มีอยูไมนอย เปนศาสนาขั้นที่ประณีตมาก

รวมแลวก็มี ๓ ประเภทดวยกัน คือ
๑. พวกปลงศรัทธา มอบจิตฝากใจใหไปเลย
๒. พวกถือศีลวัตร ตัดสินดวยความเครงครัดเขมงวด
๓. พวกถือสมาธิ มุงใหจิตดื่มดํ่ าเขารวมกับภาวะสูงสุด
แตพระพุทธศาสนา ไมไดถืออยางนั้น พระพุทธศาสนาให

ความสํ าคัญทั้งแกศรัทธา ท้ังแกศีลวัตร และแกสมาธิ ถือวาเปน
ปจจัยที่ขาดไมได ในการเขาถึงจุดหมาย แตไมใชตัวตัดสิน
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อันนี้เปนขอท่ีควรตองระวัง ไมใชวา พระพุทธศาสนาจะไม
ใหความสํ าคัญแกสิ่งเหลานั้น ท้ังศรัทธา ศีลวัตร และสมาธิ เปน
บาทเปนฐาน และเปนสิ่งที่ขาดไมได

สํ าหรับศรัทธาน้ัน พระพุทธเจายังเคยตรัสวา สทฺธาย ตรติ
โอฆํ แปลวาบุคคลยอมขามโอฆะไดดวยศรัทธา ขามโอฆะอะไร
ขามโอฆสงสารก็คือขามวัฏฏสงสาร หมายความวาพนจากการ
เวียนวายในความทุกข แสดงวาพระพุทธเจายอมรับวาเราจะพน
ทุกขไดดวยศรัทธา น่ีถามองเผิน ๆ เราก็บอกวา เอาแคศรัทธาก็พอ

ในกรณีของศีล ก็สามารถอางคํ าบาลีอีกแหงหนึ่ง เวลา
พระใหศีลจบทานก็สรุปทุกครั้งวา สีเลน สุคตึ ยนฺติ สีเลน โภค-
สมฺปทา สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ บอกวา บุคคลยอมไปนิพพาน คือ
นิพฺพุตึ ดวยศีล อาว! ถึงนิพพานไดดวยศีลแลวนี่ ก็แสดงวา ยอม
รับวาศีลทํ าใหไปนิพพานได พอแลว

สํ าหรับสมาธิก็มีตัวอยางคํ าสอนมากมาย ท่ีจะยกมาอาง
ถาจะอางกันแบบงายๆ วาสมาธิก็พอที่จะถึงนิพพาน ก็สามารถยก
ตัวอยางนิพพานขั้นตนๆ อยางที่เรียกวา นิโรธ

ในนิโรธ ๕ มีวิกขัมภนนิโรธเปนขอแรก ไดฌานสมาบัติก็
ถือวาถึงวิกขัมภนนิโรธ หรือในพระไตรปฎก ท่ีพระพุทธเจาตรัส
เรื่องตทังคนิพพาน และทิฏฐธัมมนิพพาน พระพุทธเจายังตรัสวา
ปฐมฌานก็ตาม ทุติยฌานก็ตาม จนกระทั่งถึงเนวสัญญานา-
สัญญายตนะ ซ่ึงเปนสมาธิในระดับประณีต สูงขึ้นไปโดยลํ าดับน้ี
แตละอยางเปนนิพพานไดโดยปริยาย พระองคตรัสไวอยางนั้น แต
ยังไมใชตัวแทตัวจริง
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พระพุทธศาสนาใหความสํ าคัญแกหลักธรรมเหลานั้น แต
พระองคยํ้ าวาปญญานี่แหละเปนตัวตัดสิน ศรัทธาก็เพื่อปญญา
ศีลวัตรก็เพื่อประคับประคองจนกระทั่งเกิดปญญา โดยเฉพาะ
ศีลวัตรนั้นชวยใหเกิดสมาธิ สมาธิก็ตองนํ าไปสูปญญา ถาไมอยาง
น้ัน ก็เปนเพียงสมาธิท่ีนํ าไปสูภาวะดื่มดํ่ าทางจิตเทานั้น เปนเรื่อง
ของสมถะ ไมถึงนิพพาน

ตกลงวา จะตองใหถึงขั้นสูงสุดคือปญญา มอีปุมาเหมอืน
อยางจะตดัตนไม เราตองมอีะไรบาง ขอใหคดิดู

๑. เราจะตองโนมจิตใจโนมตัวเขาไปหาการตัดตนไมน้ัน 
ใจเอาดวยกับการที่จะตัดตนไม แลวมุงเขาไปที่ตนไม

๒. ตองมีท่ีเหยียบยัน ถาตัวเราไมมีท่ียัน ไมมีท่ียืนตั้งตัว
ไว เราก็ทํ าอะไรไมได

๓. ตองมีกํ าลัง ในการที่จะยกมีดขวานขึ้นตัด
๔. ตองมีมีดขวานที่คม หรืออุปกรณท่ีใชตัดได
ในอุปมานี้ การหันหนามุงเขาไปหาสิ่งนั้น ก็คือ ศรัทธา พื้น

ดินที่เหยียบยันก็ตรงกับท่ีพระพุทธเจาตรัสไวเสมอวา ศีล เปรียบ
เหมือนพื้นดินเปนที่เหยียบยัน ทํ าใหเราทํ างานการได ประการที่ ๓
เรี่ยวแรงกํ าลังของเราในการหยิบยกมีดขวานขึ้นมาตัด น่ันก็คือ
สมาธิ แลวสุดทายตัวมีด หรือขวานที่คมนั้นก็คือ ปญญา

ตัวที่ตัด ท่ีทํ าใหขาดทํ าใหหลุด ทํ าใหสํ าเร็จกิจ คืออะไร คือ
มีดหรือขวาน มีดขวานนั้นเปนตัวตัด ทํ าใหงานสํ าเร็จบรรลุจุด
หมาย แตถาเราไมมีสามอยางแรก ท้ังที่มีมีดมีขวานเราก็ตัดไมได
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เพราะฉะนั้น สามอยางแรกก็ขาดไมได แตตัวตัดสินคืออันที่สี่ ได
แกตัวปญญา

พระพุทธศาสนาสอนวา ปญญาเปนตัวตัดสิน จึงถือวา
ปญญาเปนคุณธรรมสํ าคัญ เปนเอก ปญญาในขั้นสูงสุดคือ
ปญญาในขั้นที่จะทํ างานรูเทาทันสัจธรรม ท่ีจะตัดสังโยชนเครื่อง
ผูกมัดตัวไวกับวัฏฏสงสาร ไวกับความทุกข ไดแกปญญาที่มีช่ือ
เรียกเฉพาะวา วิปสสนา

วิปสสนาก็คือปญญานั่นแหละ แตเปนปญญาในระดับ
หนึ่งประเภทหนึ่ง ทํ าหนาที่อยางหนึ่ง ซ่ึงเราเรียกชื่อเฉพาะวาเปน
วิปสสนา

วิปสสนานี้เปนขอปฏิบัติจํ าเพาะในพระพุทธศาสนา เพราะ
ฉะนั้น จึงบอกวา ปญญา โดยเฉพาะที่เรียกชื่อวา วิปสสนานี้ เปน
ลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนา มีเฉพาะในพระพุทธศาสนา

ปญญานี้เปนแกนกลางที่รอยประสานอยูในหลักพระพุทธ
ศาสนา ท่ีพระพุทธเจาตรัสไวในที่ตางๆ อยางเชนหลักการทั่วไปที่
ตรัสไวในคาถาวา พหุํ เว สรณํ ยนฺติ ปพฺพตานิ วนานิ จ เปนตน

คาถานี้มีใจความวา คนทั้งหลายถูกภัยคือความกลัว
คุกคามแลว ยอมยึดถือสิ่งทั้งหลายมากมายเปนสรณะ เชนยึดเอา
เจาปาเจาเขาตนไมศักดิ์สิทธิ์ เปนที่พึ่ง แตสิ่งเหลานั้น ไมใชสรณะ
อันเกษม คนยึดเอาสิ่งเหลานั้นเปนสรณะแลว ไมสามารถพนจาก
ทุกขท้ังปวงได

สวนผูใดถึงพระรัตนตรัย ยึดเอาพระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆเปนสรณะแลว มองเห็นอริยสัจจ ๔ คือพิจารณาดวย
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ปญญารูเขาใจสัจธรรม รูจักทุกข รูตัวปญหา รูเหตุของปญหา รูจัก
จุดหมายของตนเองที่เปนความดับทุกขแลว ปฏิบัติตามมรรคาที่
ถูกตอง ซ่ึงเปนทางสายกลาง ดับทุกขได อันนั้นจึงจะเปนสรณะที่
แทจริง อันเกษม

เรื่องพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ หรือสรณะ ๓ น้ีมีความ
หมายอยางไร เปนเรื่องที่จะตองทํ าความเขาใจกันตอไปใหชัดเจน
อยางนอยจะตองเขาใจวาการยึดถือพระรัตนตรัยเปนสรณะ จะนํ า
ไปสูการมองเห็นอริยสัจจ ๔ อยางไร

แตในที่น้ีตองการพูดแคใหเห็นวาทานเนนความสํ าคัญของ
ปญญา และปญญาโดยเฉพาะขั้นที่ทํ าลายกิเลส คือ วิปสสนา



ลักษณะที่ ๘
สอนหลักอนัตตา

ลักษณะที่ ๘ พระพุทธศาสนาประกาศหลักสํ าคัญเกี่ยวกับ
ความจริงของสิ่งทั้งหลาย หรือของสภาวธรรมตางๆ เรียกวาหลัก
อนัตตา

หลักอนัตตานี้เปนหลักที่ใหม ไมเคยมีผูคนพบมากอน
ความยึดติดในอัตตาหรือตัวตน เปนสิ่งที่ฝงลึกแนบแนนในจิตใจ
มนุษยเปนอยางมาก มนุษยจะรักษา หวงแหนความรูสึกผูกพันใน
อัตตานี้ไว อยางเหนียวแนนที่สุดเทาที่จะทํ าได

แมแตเมื่อหันมาคนควาสัจธรรมในทางศาสนา เขาก็จะ
ตองเพียรพยายามที่จะรักษาอัตตานี้ไวใหได เพราะฉะนั้น นักคิด
ท้ังหลายจึงพัฒนาภาพอัตตาที่ยึดไวน้ันใหประณีตยิ่งขึ้นไปโดย
ลํ าดับ

จะเห็นวา ในศาสนาตางๆ มีแตคํ าสอนที่ใหพยายามเขาหา
อัตตา เขาถึงอัตตา ปรากฏวามีศาสนาเดียวคือพระพุทธศาสนา
เทานั้น ท่ีสอนหลักอนัตตา ท่ีประกาศวาในที่สุดแลวสิ่งทั้งหลายไม
ใชอัตตา ไมสามารถยึดถือเปนอัตตาได

พระอรรถกถาจารยบอกวา ศาสดาตางๆ ในหลายศาสนา
รูหลักอนิจจังแลว รูหลักทุกขังแลว เพราะฉะนั้น หลักอนิจจัง และ
ทุกขังจึงมีในศาสนาอื่นที่มีความกาวหนาในทางสติปญญาดวย 
แตไมมีศาสนาใดอื่นที่ประกาศหลักอนัตตา ฉะนั้น พระพุทธ
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ศาสนาจึงเปนหลักคํ าสอนเดียว ท่ีทวนกระแส ยอนทางของจิตใจ
สลายความยึดติดหวงแหนของมนุษย

การที่จะมองเห็นสภาวะที่เปนอนัตตานี้ บงบอกถึงการที่
ตองมีปญญา คือการมีปญญารูเทาทันคติธรรมดา เห็นแจงความ
จริงของสิ่งทั้งหลายที่ดํ ารงอยูและเปนไปตามธรรมดาของมัน อันมี
อยูตามสภาวะ ไมมีใครที่จะไปเปนเจาของ สั่งบังคับใหเปนไปตาม
ใจปรารถนาได ไมวาจะเปนรูปธรรมหรือนามธรรม แมกระทั่ง
นิพพาน

ท่ีเห็นไดงายก็คือ สิ่งทั้งหลายทั่วๆ ไป ท่ีเรียกวาสังขาร หรือ
เอาคํ าคุนๆ คือขันธ ๕ สิ่งเหลานี้ก็เปนไปตามธรรมดาของมัน คือ
มันไมเปนไปตามใจชอบหรือตามใจอยากของใคร แตมันเปนไป
ตามเหตุปจจัย

ในขันธ ๕ น้ัน ไมมีตัวคงที่ ท่ีเปนตัวบันดาลเปนตัวบังคับ
สิ่งทั้งหลายใหเปนไปอยางใดอยางหนึ่ง แตมันประกอบขึ้นจาก
ปจจัยยอยๆ มาประมวลกันเขา และปจจัยตางๆ แตละอยางนั้น
อาศัยสัมพันธซ่ึงกันและกัน แลวก็เปนไปตามเหตุปจจัย

ในความสัมพันธซ่ึงกันและกันนั้น ไมมีสิ่งโดยลํ าพังตัวของ
มันเอง ไมมีใครหรืออะไรจะเปนเจาของครอบครองหรือสั่งบังคับ
บัญชามันได น้ีคือหลักความจริงที่เรียกวาอนัตตา ในระดับของ
สังขารทั่วไป

การไมยึดติดในอัตตา จะไปสัมพันธกับหลักที่ไมใหยึดติด
ถือมั่นดวยความปรารถนาของตัวตน แตใหรูเทาทันวา สิ่งทั้งหลาย
น้ัน เราจะใหเปนอยางนั้นอยางนี้ตามความปรารถนาไมได คือเรา
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จะเอาความปรารถนาของตัวตนนี้ ไปบังคับสิ่งทั้งหลายใหเปนไป
ตามที่เราตองการไมได เพราะวาสิ่งทั้งหลายดํ ารงอยูและเปนไป
ตามธรรมดาของมัน คือดํ ารงอยูตามสภาวะอยางนั้นๆ หรือไมก็
เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ซ่ึงเราจะตองเรียนรูเหตุปจจัยของมัน
แลวไปทํ าไปแกท่ีเหตุปจจัย

อนัตตานี้จะโยงไปหาหลักสํ าคัญของพระพุทธศาสนาใน
ขอตอไปดวย

พึงสังเกตวา ในพระพุทธศาสนา ทานสอนเรื่องการทํ าลาย
ความเห็นผิดเกี่ยวกับอัตตานี้มากมาย จะเปนพระโสดาบัน ก็ตอง
ทํ าลายสักกายทิฏฐิ คือความเห็นวาเปนตัวของตนได ตองถอน
อัตตานุทิฏฐิคือความตามเห็นวาเปนตัวเปนตนได ตองถอนอัตต-
วาทุปาทานคือการยึดมั่นในความถือตัวตนได

อันนี้แสดงวาหลักอนัตตามีความสํ าคัญเปนอยางมาก 
เปนหลักการที่จะนํ าใหเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา ผูท่ีจะ
เขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา จะตองมีปญญาถึงขั้นเห็น
ความเปนอนัตตานี้



ลักษณะที่ ๙
มองตามเหตุปจจัย

ลักษณะที่ ๙ พระพุทธศาสนามีลักษณะขอตอไปที่คลาย
กับหลักอนัตตา คือการมีทัศนคติท่ีมองสิ่งทั้งหลายตามความ
สัมพันธแหงเหตุปจจัย

ไดพูดแลววา หลักอนัตตานั้น ในระดับของสังขตธรรม โยง
มาหาหลักความเปนไปตามเหตุปจจัย ซ่ึงบงชี้วา สิ่งทั้งหลายไม
มีอยูโดยลํ าพังตน แตอิงอาศัยซึ่งกันและกัน เปนไปตามเหตุปจจัย
คลายๆ กับหลักสัมพัทธภาพ (relativity) ในพระพุทธศาสนาหลักนี้
ก็คืออิทัปปจจยตา ท่ีนิยมเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท

ความสัมพันธหรือความเปนไปตามเหตุปจจัยนี้ เปนหลัก
สํ าคัญของวิปสสนาดวย การปฏิบัติใหปญญาเห็นแจงเกิดเปน
วิปสสนานั้น จะทํ าใหมองเห็นความเปนไปตามเหตุปจจัยนี้
และหลักปฏิจจสมุปบาท หรืออิทัปปจจยตานี้ ก็เปนภูมิธรรมของ
วิปสสนา เรียกวาวิปสสนาภูมิอยางหนึ่ง

ธรรมทั้งหลายนั้น สัมพันธซ่ึงกันและกัน เชนขันธ ๕ เมื่อ
วิเคราะหแยกแยะองคประกอบออกไป ก็ทํ าใหเห็นความเปนไป
ตามเหตุปจจัย และรูวา ขันธ ๕ น้ันก็เปนไปตามหลักอิทัปปจจยตา
น้ีเอง
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หลักความสัมพันธท่ีเปนไปตามเหตุปจจัยนี้แหละ เปน
หลักที่แสดงลักษณะสํ าคัญอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา ถึงขั้นที่
พระพุทธเจาเคยตรัสวา การเห็นปฏิจจสมุปบาทนั้นแหละคือการ
เห็นธรรม ตามพุทธพจนท่ีวา “ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผูน้ันเห็น
ธรรม ผูใดเห็นธรรม ผูน้ันเห็นปฏิจจสมุปบาท”

อยางนอยชาวพุทธจะตองมีทัศนคติ ท่ีมองสิ่งทั้งหลายตาม
เหตุปจจัย แมแตเรื่องกรรม ก็สอนใหเรามีทัศนคติหรือทาทีน้ี

กรรมนั้นก็คือหลักของความเปนไปตามเหตุปจจัย ในแงท่ี
เกี่ยวกับการกระทํ าของมนุษย การกระทํ าของมนุษย ก็เปนไปตาม
กฎเกณฑแหงความเปนเหตุเปนผลเหมือนกัน คือกระทํ าเหตุอยาง
น้ี เมื่อปจจัยพรั่งพรอม ก็เกิดผลอยางนี้ แตจํ ากัดเฉพาะในแงการ
กระทํ าของมนุษย เรียกวาหลักกรรม หรือกรรมนิยาม

ถาเปนหลักเหตุปจจัยทั่วไป เรียกวาธรรมนิยาม หลักเรื่องป
ฏิจจสมุปบาทก็ตาม เรื่องไตรลักษณก็ตาม พระพุทธเจาตรัสเรียก
วาเปนธรรมนิยาม คือเปนกฎเกณฑแหงธรรม โดยเฉพาะความ
เปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัยนั้นเอง



ลักษณะที่ ๑๐
เชื่อวามนุษยประเสริฐดวยการฝกฝนพัฒนา

ลักษณะที่ ๑๐ พระพุทธศาสนามีลักษณะสํ าคัญอยางหนึ่ง
คือ ยืนยันในศักยภาพสูงสุดของมนุษย

“ศักยภาพ” เปนศัพทสมัยใหม ท่ียืมมาใช เดิมน้ันเราพูดวา
มนุษยเปนสัตวท่ีฝกได

พระพุทธศาสนายอมรับความสํ าคัญของมนุษยวามีภาวะ
เปนสัตวท่ีฝกได และฝกไดจนถึงขั้นเปนสัตวประเสริฐ

มองอีกแงหนึ่ง ก็วา มนุษยเปนสัตวท่ีตองฝก และจะ
ประเสริฐสุดไดดวยการฝก มนุษยจึงมีศักยภาพสูงสุดในการฝก ซ่ึง
หมายถึงการพัฒนาตน

ถามนุษยไมพัฒนาตน หรือไมฝกตนแลว ก็จะเปนสัตวท่ี
ตํ่ าทรามที่สุด มนุษยแพสัตวดิรัจฉานในดานสัญชาตญาณ สัตว
ดิรัจฉานทั้งหลายสวนมาก พอเกิดมาก็ดํ ารงชีวิตไดดวยสัญชาต-
ญาณ มันอยูกับพอแมนิดเดียว ก็รูจักเปนอยู รูจักหากิน ดํ ารงชีวิต
ไดเลย

สวนมนุษยน้ันไมไดเรื่อง ทํ าไมไดสักอยาง ถาปลอยก็แทบ
จะตายทันที ตองเอาใจใสเลี้ยงดู ฝกสอน จึงอยูรอดและเจริญเติบ
โตได นับวาตรงกันขาม
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แตมนุษยมีศักยภาพที่พัฒนาตนได เมื่อพัฒนาแลวก็เปน
สัตวท่ีประเสริฐสุด สัตวอื่นนั้นพัฒนาได อยางเกงแคเปนละครสัตว
หรือเอามาใหมนุษยใชงาน เปนไดสองอยาง

แตวาที่จริง ถึงเปนละครสัตวก็คือใหมนุษยเอามาใชงาน
น่ันแหละ ไดอยางดีก็ใหมนุษยใชงาน เอามาเปนลิงขึ้นตนมะพราว
บาง เอามาเปนชางลากซุงบาง เปนมาลากรถ หรือข่ีเดินทางไกล
บาง เปนสุนัขตํ ารวจบาง ฯลฯ และที่ฝกใหทํ าอยางนั้นได ก็ตอง
อาศัยมนุษยฝกให

แตมนุษยน้ันฝกตนเองได และฝกแลวประเสริฐสุด ดัง
พุทธพจนวา ทนฺโต เสฏโ มนุสฺเสสุ ผูท่ีฝกแลว เปนผูประเสริฐสุด
ในหมูมนุษย และ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏโ เทวมานุเส ผูท่ีถึง
พรอมดวยวิชชาและจรณะ คือฝกดีแลวนี้ ประเสริฐสุดทั้งในหมู
เทพ และบรรดามนุษย คือ ไมเฉพาะระหวางมนุษยเทานั้น แมแต
กับเทพทั้งหลาย มนุษยท่ีฝกดีแลวก็ยังสูงกวา

อกีแหงหนึง่ทีน่าจดจ ํามากวา มนุสสฺภตู ํ สมพฺทฺุธ ํ อตตฺทนตฺํ
สมาหิตํ . . . เทวาป นมสฺสนฺติ บอกวา พระสัมมาสัมพุทธเจา ท้ังที่
เปนมนุษยน้ี แตฝกพระองคดีแลว แมเทพทั้งหลายก็นอมนมัสการ

มีคาถาพุทธภาษิตมากมายที่ตรัสยํ้ าวา บุคคลที่ฝกตนดี
แลว พัฒนาศักยภาพดีแลว แมแตเทวดาและพรหมก็เคารพบูชา

พระพุทธเจาไดทรงทํ ากิจสํ าคัญอยางหนึ่ง คือ การ
ประกาศอิสรภาพใหแกมนุษย

ในสมัยพุทธกาลนั้น มนุษยพากันฝากชีวิตจิตใจ มอบ
ชะตากรรมของตนใหแกเทพทั้งหลาย ถือวาเทพเจาทั้งหลายเปนผู
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บันดาลชะตากรรมของมนุษย มนุษยมีหนาที่บวงสรวงออนวอน
ทํ าการสังเวยตางๆ ขอรองเทพเจาใหยกเวนปลดเปลื้อง ใหพนจาก
โทษเคราะหตางๆ และขอใหอํ านวยลาภผล ประทานรางวัลสิ่งที่
ตองการ จนถึงกับมีการบูชายัญ เอามนุษยเอาสัตวมาฆาบูชา
เทพเจา

พอพระพุทธเจาประสูติ พระองคก็ทรงประกาศอิสรภาพ
ใหแกมนุษยทันที ทรงเปลงอาสภิวาจาวา อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส
เชฏโหมสฺมิ โลกสฺส เสฏโหมสฺมิ โลกสฺส เราเปนพี่ใหญ เปนผู
ประเสริฐ เปนผูเลิศแหงโลก

น่ีคือวาจาประกาศอิสรภาพของมนุษย ท่ีพระพุทธเจา
ประกาศแทนมนุษยท้ังหลาย บอกใหรูวา ตอไปนี้มนุษยมีอิสรภาพ
แลว เราเปนสัตวท่ีฝกได พัฒนาได ไมตองฝากชะตากรรมไวกับ
เทพเจา ไมตองบวงสรวงออนวอนรอใหเทวดาโปรดปราน

ถาเราฝกตนเอง แมแตเทวฤทธิ์ มนุษยก็มีได มนุษยท่ีฝก
แลว มีมนุษยฤทธิ์ท่ีประเสริฐ เหนือกวาเทวฤทธิ์ เพราะฉะนั้น อยา
ไดประมาทศักยภาพของตนเอง

มนุษยน้ันมีความโนมเอียงอยางหนึ่ง คือ คอยจะประมาท
ในศักยภาพของตนเอง จึงมัวหวังพึ่งปจจัยภายนอก

พระพุทธเจาทรงนํ าทางไวแลวใหเรานับถือตนเอง แตอยา
หยิ่งลํ าพอง อยานึกวาเราเปนมนุษยประเสริฐแลว แตตองระลึกที่
จะฝกฝนตองพัฒนาตนอยูเสมอ การที่ถือวาตนเองเปนสัตวท่ีจะ
ตองฝกฝนพัฒนา จะทํ าใหเราเปนคนออนนอมถอมตน พระพุทธ
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เจาสอนใหเราทุกคนออนนอมถอมตน เพราะเราเปนสัตวท่ีจะตอง
ฝกตองพัฒนา

แตในเวลาเดียวกันนั้น พรอมกับความออนนอมถอมตน ก็
จะมีความมั่นใจในตนเองดวยวา เรามีศักยภาพที่พัฒนาได

น้ีคือหลักของพระพุทธศาสนา ท่ีพระพุทธองคไดประทาน
ไวแลว อันเปนไปตามสัจธรรม เราจะตองยึดหลักการนี้ไวเปน
สํ าคัญ

พระพุทธศาสนาสอนวา มนุษยพอเริ่มตนเปนชาวพุทธ ก็
ตองมีโพธิสัทธา (เรียกเต็มวา ตถาคตโพธิสัทธา) เชื่อในปญญาตรัส
รูของพระตถาคต คือเชื่อในปญญาที่ทํ าใหมนุษยกลายเปนพระ
พุทธเจา เราก็ตองพัฒนาปญญาของเราสิ

ถาเราพัฒนาปญญาแลว เราก็เปนพระพุทธเจาได
ถาเปนพระพุทธเจากอนคนอื่น แลวบํ าเพ็ญพุทธกิจ

ประกาศพระศาสนาดวย ก็เปนพระสัมมาสัมพุทธะ
ถาเปนพระพุทธเจาดวยปญญาคนพบธรรมดวยตนเอง แต

ไมประกาศธรรมทั่วไป ก็เปนพระปจเจกพุทธะ
ถาเปนพระพุทธเจาตามอยางพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็เปน

อนุพุทธะ
แมแตยังไมเปนพระพุทธเจาที่ตัดกิเลสไดสิ้นเชิง แตมี

ความรูดี ทานยังยกยองใหเปนสุตพุทธะ
เราทุกคนสามารถเปนพุทธะได แตข้ันแรกจะตองมีตถาคต

โพธิสัทธา เชื่อในปญญาตรัสรูท่ีทํ าใหมนุษยกลายเปนพุทธะนั้น
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พระพุทธเจาตรัสวานี้เปนศรัทธาเบื้องแรกที่ชาวพุทธจะ
ตองม ี เพราะฉะนัน้ ชาวพทุธจะตองเริม่ตนดวยการเชือ่ในศกัยภาพ
ของมนุษยท่ีพัฒนาได

สาระสํ าคัญของศักยภาพก็คือปญญา ดังที่วามีปญญาซึ่ง
สามารถพัฒนา จนกระทั่งตรัสรูเปนพุทธะได ซ่ึงเปนสัตวประเสริฐ
ท่ีแมแตทวยเทพและประดามนุษยท้ังหลายตองบูชา เปน สตฺถา
เทวมนุสฺสานํ คือพระพุทธเจานั้น ท้ังที่เปนมนุษย แตทรงเปน
ศาสดาทั้งของหมูมนุษย และของเหลาเทวดา

ชาวพุทธทั้งหลายจะตองจํ าหลักการนี้ไว และระลึก
ตระหนักวา มนุษยอยาดูถูกตนเอง ตองมั่นใจในตนเอง ตองนับถือ
ตนเองอยางมีความออนนอมถอมตน

อันนี้คือลักษณะของพระพทุธศาสนาทีว่า เชือ่ในศกัยภาพ
สงูสดุของมนษุยผูเปนสตัวท่ีฝกได



ลักษณะที่ ๑๑
เปนศาสนาแหงการศึกษา

ลักษณะที่ ๑๑ พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการศึกษา
ท่ีนํ าเอาการศึกษาเขามาเปนสาระสํ าคัญ เปนเนื้อแทของการ
ดํ าเนินชีวิต และทํ าใหการดํ าเนินชีวิตของมนุษยเปนการศึกษา

หลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาทั้งหมดนั้น เรียกวา
อะไร เรียกวามรรค

มรรค แปลวาอะไร มรรคแปลวาทาง ทางคือทางอะไร คือ
ทางดํ าเนินชีวิต ซ่ึงไมใชทางเดินที่เปนรูปธรรมอยางถนนเทานั้น

พระพทุธเจาตรสัเรยีกมรรคนีอ้ยางหนึง่วาเปน    พรฺหฺมจริย
หรือ พรหมจริยะ บางทีเราใชคํ าวาพรหมจรรย พรหมจริย=จริย คือ
จริยธรรม+พรหม แปลวาอันประเสริฐ มรรคหรือทางดํ าเนินชีวิตนี้
เปนพรหมจริยะ คือเปนจริยธรรมอันประเสริฐ

จริยธรรม แปลวาอะไร จริย มาจาก จร ซ่ึงแปลวาเดิน เชน
จราจร=เดินไปเดินมา พเนจร=เดินไปในปา จรไปโนนจรไปนี่เรียก
วา เดินทาง เพราะฉะนั้น จร ก็คือเดินทาง

จริย แปลวาการเดินทาง การเดินทางที่เปนรูปธรรม ไดแก
เดินทางที่เปนถนนเปนตน แตถาเดินทางที่เปนนามธรรม ก็คือเดิน
ทางชีวิต จริย ก็คือการเดินทางชีวิต หรือการดํ าเนินชีวิต
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เพราะฉะนั้น จริยธรรมก็คือหลักการดํ าเนินชีวิต พรหม
แปลวาที่ประเสริฐ รวมกันเปน พรหมจริย คือหลักการดํ าเนินชีวิตที่
ประเสริฐ ซ่ึงไดแกมรรคมีองค ๘ ประการอันประเสริฐ มีสัมมาทิฏฐิ
เปนตน มีสัมมาสมาธิเปนปริโยสาน

ทีน้ี สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ จัดเปนพวกหนึ่งเรียกวา
ปญญา

สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ จัดเปนประเภท
หนึ่งเรียกวาศีล

แลวก็สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ จัดเปนหมวด
หนึ่งเรียกวาสมาธิ

เปนอันวา มรรคมีองค ๘ ประการนี้จัดเปนประเภทไดสาม
เรียกวา ศีล สมาธิ ปญญา ซ่ึงเรียกชื่ออยางหนึ่งวา ไตรสิกขา

สกิขา น้ันแปลวาศกึษา สกิขฺา เปนบาล ีสนัสกฤตเปน ศกิษฺา
เปนไทยวา ศึกษา สิกขา หรือ ศึกษา เปนคํ าๆ เดียวกัน ฉะนั้น
หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา จึงเรียกชื่ออยางหนึ่งวาการศึกษา

การศึกษา น้ีมีองคประกอบ ๓ สวน คือ ศีล สมาธิ ปญญา
ซ่ึงก็คือการประมวลองคประกอบของมรรคมีองค ๘

ตกลงวา การดํ าเนินชีวิต หรือหลักการดํ าเนินชีวิตอัน
ประเสริฐ ก็เปนอันเดียวกับการศึกษา พูดงายๆ วา ชีวิตที่ดีงาม คือ
ชีวิตแหงการศึกษา

เปนอันวา การศึกษา ก็คือการฝกฝนใหมีการดํ าเนินชีวิตที่
ถูกตอง ไดแกไตรสิกขา และไตรสิกขา ก็คือการฝกใหเรามีการ
ดํ าเนินชีวิตตามมรรค คือใหเรามีพรหมจริยะ พรอมกันนั้น การที่
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เราฝกตนใหดํ าเนินในพรหมจริยะหรือดํ าเนินตามมรรค ก็คือเรา
บํ าเพ็ญไตรสิกขา

เพราะฉะนั้น การฝกฝนพัฒนาตนในการดํ าเนินชีวิตที่ถูก
ตอง ก็คือการศึกษา และการศึกษาก็คือการฝกตนใหดํ าเนินในทาง
ชีวิตที่ถูกตอง มรรคก็เปนสิกขา สิกขาก็เปนมรรค

สิกขาก็คือการฝกฝนพัฒนาตนใหดํ าเนินตามมรรค การฝก
ตนใหดํ าเนินตามมรรคก็คือสิกขา

มรรค คือ วิถีชีวิตอันประเสริฐ ถาจะแปลใหสมสมัย ก็คือ
การดํ าเนินชีวิตที่ดีงาม ดังนั้น สิกขา หรือการศึกษา จึงแปลวา การ
พัฒนาตนในการดํ าเนินชีวิตที่ดีงาม เพราะฉะนั้น การดํ าเนินชีวิต
ตามหลักพระพุทธศาสนา ก็ตองดํ าเนินใหถูกตอง โดยปฏิบัติตาม
หลักไตรสิกขา การศึกษาจึงเปนเรื่องของการดํ าเนินชีวิตทั้งหมด
และการดํ าเนินชีวิตทั้งหมดของเราก็อยูในเรื่องของการศึกษา

การศึกษาตลอดชีวิต จึงมีในพระพุทธศาสนาตั้งแตไหนแต
ไรมาแลว ถาพูดใหกระชับก็วา ชีวิตคือการศึกษา

ตราบใดที่ยังไมเปน อเสขะ คือยังไมเปนพระอรหันต ก็ตอง
ดํ าเนินชีวิตใหถูกตอง โดยปฏิบัติตามไตรสิกขาเพื่อฝกตนให
ดํ าเนินชีวิตตามมรรค ดังไดกลาวมานี้

เพราะฉะนั้น ลักษณะอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา ก็คือ
เปนศาสนาแหงการศึกษาดังไดกลาวมา

อน่ึง ลักษณะที่ ๑๑ น้ี โยงกับลักษณะที่ ๑๐ ดวย กลาวคือ
สิกขาหรือการศึกษา แปลวา การฝกฝนพัฒนา และการฝกฝน
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พัฒนาตนนั้น อิงอาศัยความเชื่อท่ีวา มนุษยมีศักยภาพที่พัฒนาได
หรือวามนุษยเปนสัตวท่ีประเสริฐไดดวยการฝกฝนพัฒนา

เมื่อฝกฝนพัฒนาดวยไตรสิกขา ใหชีวิตดํ าเนินตามวิถีแหง
มรรค ในที่สุดก็จะบรรลุจุดหมายแหงชีวิตที่ดีงาม เปนสัตว
ประเสริฐ มีคุณสมบัติบริบูรณ มีท้ังปญญาที่หยั่งรูสัจธรรม เปน
อิสระ ดํ าเนินชีวิตดวยสนัตสิขุ และนอมชีวติของตนออกไปดวย
กรณุาเพือ่ประโยชนสขุและอสิรภาพของเพื่อนรวมโลก
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ใหความสํ าคัญทั้งแกปจจัยภายใน

และปจจัยภายนอก

ลักษณะที่ ๑๒ พระพุทธศาสนาใหความสํ าคัญ ท้ังแก
ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก

ลักษณะนี้ก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เปน
หลักที่เนื่องกันกับการศึกษานั้น

ในการพัฒนาตน และในการดํ าเนินชีวิตของคนนั้น พระ
พุทธศาสนาเนนหนักในหลักการที่คลายกับหลักขางตน ท่ีใหมี
ดุลยภาพ คือความสมดุลหรือความพอดี โดยใหความสํ าคัญทั้งแก
ธรรมและแกวินัย ในที่น้ี ก็เชนเดียวกัน พระพุทธศาสนาใหความ
สํ าคัญทั้งแกปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก ในการฝกคนขั้น
กอนมรรค คือในขั้นตนที่จะนํ าเขาสูมรรค

กลาวคือ ในการที่จะมีสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปนองคแรกของมรรค
มีปจจัย ๒ ประการ ท่ีจะชวยใหคนมีสัมมาทิฏฐิ คือ

๑. ปรโตโฆสะ แปลวา อิทธิพลหรือเสียงจากภายนอก
๒. โยนิโสมนสิการ แปลวา การทํ าในใจโดยแยบคาย

การพิจารณาโดยแยบคาย รูจักคิด คิดเปน
น้ีเปนปจจัย ๒ อยางที่ทํ าใหเกิดสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปนองค

ประกอบเริ่มแรกของมรรค และเปนจุดเริ่มของการศึกษาที่ถูกตอง
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พระพุทธศาสนาใหความสํ าคัญแกปจจัยทั้งภายในและภายนอก 
ไมดิ่งไปขางเดียว

เรามักมีการโตเถียงกันในเรื่องนี้วา สภาพแวดลอมสํ าคัญ
หรือตัวบุคคลสํ าคัญ ภายในหรือภายนอกสํ าคัญ แตการเถียงกัน
ในเรื่องนี้ไมรูจักสิ้นสุด เพราะจะเอาอยางใดอยางหนึ่ง ก็ขัดหลัก
ความจริง เปนไปไมได พระพุทธศาสนาใหความสํ าคัญทั้ง ๒ อยาง

อน่ึง พระพุทธเจาตรัสถึงธรรมที่เปนบุพนิมิต หรือรุงอรุณ
ของการดํ าเนินตามอริยมรรค มี ๗ ประการ ใน ๗ ประการนี้ทรง
เนน ๒ อยางที่สํ าคัญมาก ซ่ึงเปนปจจัยภายในอยางหนึ่ง ปจจัย
ภายนอกอยางหนึ่ง

ปจจัยภายนอก กค็ือการมีปรโตโฆสะท่ีดี ไดแก การมี
กัลยาณมิตร มีมิตรที่ดี มีครูอาจารยท่ีดี มีพอแมท่ีดี ซ่ึงใหความรูท่ี
ถูกตอง เปนตัวอยางที่ดี มีแหลงความรู มีสื่อมวลชนที่ใหสติ
ปญญา เปนสื่อสารซึ่งใหขอมูลท่ีเปนประโยชน

ตลอดจนในการเจริญสมาธิ ก็มีครูอาจารยสอนกรรมฐาน
ซ่ึงเปนผูรูหลักปฏิบัติท่ีถูกตอง เปนผูรูจักนิสัยใจคอของผูปฏิบัติ มี
อุบายในการที่จะแนะนํ า น้ีเรียกวามีปจจัยภายนอกที่ดี

นอกจากปจจัยภายนอกแลว ก็ตองมีปจจัยภายในดวย คือ
ในสวนของตัวเองก็ตองมีโยนิโสมนสิการ รูจักคิด คิดเปน ถาคิดไม
เปน ไมรูจักคิด ก็ไมสามารถเอาสิ่งที่กัลยาณมิตรแนะนํ าไปใช
ประโยชน ถึงจะไดรับฟงคํ าแนะนํ าสั่งสอน ก็ไมรูจักนํ าไปใช
ประโยชนเพราะไมมีโยนิโสมนสิการ
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พระพุทธเจาไมไดอาศัยกัลยาณมิตร แตมีโยนิโสมนสิการ
ก็สามารถเขาถึงสัจธรรมได แตน่ันเปนความสามารถพิเศษ

วาโดยทั่วไป ตองเนนความสํ าคัญทั้งปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอก ปจจัยภายนอกก็คือ ตองมีกัลยาณมิตร ปจจัยภาย
ในก็มีโยนิโสมนสิการ

อีกประการหนึ่ง วาโดยความสัมพันธกับหลักที่ไดเนนมา
แลว วินัยเปนการสรางสภาพแวดลอมใหเรามีกัลยาณมิตร คือวา
โดยวัตถุประสงคในแงน้ี วินัยนั้นตองการสรางสภาพแวดลอมใหมี
กัลยาณมิตร ท่ีจะมาชวยเปนผูชักจูงเราใหเขาหาธรรมได

สวนโยนิโสมนสิการน้ัน เปนตัวเจาะใหเขาถึงเนื้อแทคือ
ธรรมเลยทีเดียว

เปนอันวา วินัยจัดสภาพแวดลอมใหมีกัลยาณมิตร และ
เมื่อมีโยนิโสมนสิการก็เขาถึงธรรมไดเลย

หลักการสํ าคัญในเรื่องนี้ก็คือ ลักษณะที่ใหความสํ าคัญทั้ง
แกปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ไมใชเนนดิ่งอยูขางเดียว



ลักษณะที่ ๑๓
ใหตื่นตัวดวยความไมประมาท

ลักษณะที่ ๑๓ ธรรมที่ใหชีวิตชีวาแกการปฏิบัติท้ังหมด ถือ
เปนตัวกระตุนใหมีการปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ก็
คือ อัปปมาทธรรม หรือความไมประมาท

อัปปมาทธรรมนี้ พระพุทธเจาทรงเนนยํ้ าไวมาก ถึงกับตรัส
เปนปจฉิมวาจา คือพระดํ ารัสสุดทายกอนจะปรินิพพาน ซ่ึงถาพูด
เปนภาษาชาวบานก็เรียกวาคํ าสั่งเสีย

คํ าสั่งเสียของพระพุทธเจาแกพุทธศาสนิกชนคืออะไร คือ
ความไมประมาท พระองคตรัสวา วยธมมฺา สงขฺารา อปฺปมาเทน
สมปฺาเทถ สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา เธอ
ท้ังหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม

หลกัธรรมในคมัภรีท้ังหมด ถาไมมใีครน ําเอามาใชประโยชน
ก็เหมือนกับหลับหรือนอนตายอยู ธรรมเหลานั้น จะมีประโยชนเกิด
มชีีวติชวีาขึน้ได กเ็พราะมอีปัปมาทธรรม เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจา
จึงตรสัอปัปมาทธรรมเปนธรรมทีค่รอบคลมุธรรมอืน่ๆ ดจุรอยเทาชาง
และตรัสเปนปจฉิมวาจาดวย

พระพุทธศาสนาสอนใหเราเปนคนไมประมาท ไมผัดเพี้ยน
ไมละเลย ไมน่ิงเฉย ไมเฉื่อยชา  แตใหมีความกระตือรือรนเรงรัด
ตนในการบํ าเพ็ญกิจหนาที่ และโดยเฉพาะคือใหมีสติระลึกรูตื่นตัว
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เทาทัน แลวรีบหลีกละปองกันกํ าจัดแกไขเหตุแหงความเสื่อม และ
เรงสงเสริมสรางสรรคเหตุแหงความเจริญงอกงาม

อันนี้ก็เปนลักษณะสํ าคัญอยางหนึ่งที่จะตองเนนตองยํ้ าไว 



ลักษณะที่ ๑๔
เห็นทุกข แตเปนสุข

หรือ ทุกขเพื่อเห็น แตสุขเพื่อเปน

ลักษณะที่ ๑๔ พระพุทธศาสนาสอนใหมองเห็นความทุกข
แตใหปฏิบัติดวยความสุข

หลักการของพระพุทธศาสนานั้น ชัดเจนวาทานมุงสอนใหรู
จักโลกและชีวิตตามความเปนจริงวา เกิดจากองคประกอบตางๆ
ซ่ึงลวนแต ไมเที่ยง คือไมคงที่ เกิดขึ้นแลวก็ดับไปๆ สืบเนื่องไป
เรื่อยๆ คงอยูในสภาพเดิมไมได คือ ถูกปจจัยตางๆ ท่ีขัดแยงบีบคั้น
ใหแปรปรวนไปตลอดเวลา และไมใชตัวตน คือเปนไปตามเหตุ
ปจจัย โดยไมมีตวัตนทีเ่ปนเจาของ หรอืผท่ีูจะบงการใหเปนไปตาม
ความปรารถนา

เรียกตามแบบวาเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซ่ึงรูจักกันดีใน
ช่ือรวมวาไตรลักษณ

คํ าเดนที่สะดุดความรูสึกของคนจํ านวนมาก คือคํ าวา
ทุกขัง ซ่ึงแปลงายๆ วาเปนทุกข

คํ าวา “ทุกข” น้ี นอกจากเปนหลักหนึ่งในไตรลักษณน้ีแลว
ยังปรากฏในหลักธรรมที่สํ าคัญยิ่ง ซ่ึงเปนหัวใจหรือหลักการใหญ
ของพระพุทธศาสนา คือเปนขอแรกในอริยสัจจ ๔
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หลายคนมองเห็นหลักธรรมเหลานี้แลว ไมไดศึกษาใหลึก
ซ้ึงลงไป ก็เกิดความรูสึกวา พระพุทธศาสนามองโลกในแงราย เห็น
โลกและชีวิตเปนทุกข

แตเมื่อมองดูหลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา กลับมอง
เหน็แตการด ําเนนิกาวหนาไปดวยความสขุ สจุูดหมายทีเ่ปนบรมสขุ

ตั้งตนแตหลักทั่วไปของการปฏิบัติ พระพุทธศาสนาก็ถือวา
ความสุขสามารถเขาถึงไดดวยความสุข คือคนสามารถบรรลุถึง
ความสุขดวยวิธีปฏิบัติท่ีเปนสุข อันตางจากลัทธิศาสนาบางพวกที่
ถือวา ความสุขจะบรรลุถึงไดดวยความทุกข

เครื่องทดสอบความถูกตองอยางหนึ่ง ของการปฏิบัติธรรม
ก็คือ การไดความสุขที่เกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติน้ัน

ไมเฉพาะในฌานตางๆ เทานั้น ท่ีมีความสุขเปนองค
ประกอบสํ าคัญ ในการปฏิบัติท่ัวไป ตัวตัดสินความถูกตองก็มี
ความสุขเปนองคธรรมสํ าคัญ ท่ีจะตองเกิดขึ้นดวย

กลาวคือ ในกระบวนการปฏิบัติท่ีถูกตอง ไดผลกาวหนาไป
สูจุดหมายนั้น ทานจะกลาวอยูเสมอถึงองคธรรมตางๆ ท่ีจะเกิด
ตามกันมาเปนชุด ไดแก เกิดความแชมช่ืนเบิกบาน (ปราโมทย)
แลวก็เอิบอิ่มใจ (ปติ) จากนั้นกายใจก็ผอนคลาย (ปสสัทธิ) ความ
สุขก็เกิดตามมา (สุข) แลวจิตก็ตั้งมั่นเปนหนึ่งเดียว (สมาธิ) ตอแต
น้ันก็สามารถเกิดญาณทัสนะ ตลอดไปจนถึงวิมุตติ คือความหลุด
พนในที่สุด

พระเจาปเสนทิโกศลเคยกราบทูลพระพุทธเจา แสดงความ
เลื่อมใสในพระรัตนตรัยวา พระองคเสด็จไปในที่ตางๆ เห็นนักบวช
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บางพวกซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณไมผองใส ผอมเหลือง ตาม
ตัวสะพรั่งดวยเสนเอ็น ไมชวนตาใหอยากมอง แตพระภิกษุท้ัง
หลายในพระพุทธศาสนานี้ สดชื่น ราเริง มีใจเบิกบาน มี
อากัปกิริยานายินดี มีอินทรียเอิบอิ่ม ไมวุนวาย มีลักษณะของ
ความสงบจิตมั่นใจ

ขอความสองตอนขางตนดูคลายขัดกัน เปนทํ านองวา
ทฤษฎีวาทุกข แตปฏิบัติเปนสุข แตความจริงไมขัดกันเลย หาก
สอดคลองกันดี และเสริมกันดวยซํ้ า

พูดตามหลักอริยสัจจวา มองอริยสัจจขอ ๑ เห็นทุกข ทํ า
ตามอริยสัจจขอ ๔ เปนสุข

พระพุทธศาสนามิใชมองโลกและชีวิตในแงราย แตมอง
โลกและชีวิตตามความเปนจริง เมื่อความทุกขมีอยูจริง พระพุทธ
ศาสนาก็สอนใหเผชิญหนาความทุกขน้ัน ไมเลี่ยงหนี แตใหมองดู
ทุกขน้ันดวยความรูเทาทัน และดวยความรูเทาทันความทุกขน้ัน
เอง จึงทํ าใหมีจิตใจปลอดโปรงเปนอิสระดวยปญญา ไมถูกทุกข
บีบคั้น

เขาทํ านองวา “รูวาชีวิตเปนทุกข แตมีชีวิตเปนสุข” หรือถา
จะพูดใหถูกตองกวานั้น ก็วา “รูเทาทันความทุกข จึงมีความสุขที่
สมบูรณ”



ลักษณะที่ ๑๕
มุงประโยชนสุขเพื่อมวลชน

ลักษณะที่ ๑๕ ประการสุดทาย ลักษณะของพระพุทธ
ศาสนาที่จะขอกลาวในที่น้ีก็คือ เปนศาสนาที่เนน พหุชนหิตาย
พหุชนสุขาย คือ ความมุงหมายเพื่อประโยชนสุขของพหูชน

พระพุทธเจาตรัสหลักนี้เปนประจํ า เมื่อเริ่มประกาศพระ
ศาสนา พระองคทรงสงพระสาวกออกประกาศพระศาสนาดวย
คํ าวา จรถ ภกิขฺเว จารกิ ํพหุชนหติาย พหชุนสขุาย โลกานกุมปฺาย
แปลวา ภิกษุท้ังหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชน
เกื้อกูลแกพหูชน เพื่อความสุขแกพหูชน เพื่ออนุเคราะหชาวโลก

ตอมาหลังจากนั้นก็ตรัสหลักธรรมมากมายโดยเนนหลัก
การขอน้ี แมแตในการแนะนํ าใหทํ าสังคายนาก็ยํ้ าวา เพื่อจะให
พรหมจรรย คือพระศาสนานี้ ดํ ารงอยูมั่นคงยั่งยืน เพื่อประโยชน
เกื้อกูล และความสุขแกพหูชน คือชนจํ านวนมาก ท่ีเราเรียกกัน
เดี๋ยวนี้วามวลชนนั่นเอง

ในทางตรงขาม พระเถระที่มีมิจฉาทิฏฐิก็เปนไปเพื่อไมใช
ประโยชน ไมใชความสุข เพื่อความทุกขแกชนจํ านวนมาก สวน
พระเถระที่มีสัมมาทิฏฐิ ก็เปนไปเพื่อประโยชนสุขแกพหูชน อะไร
ทํ านองนี้
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หลักธรรมตางๆ อยางนี้ตรัสไวมากมาย ในที่น้ีเพียงยกมา
เปนตัวอยาง แสดงใหเห็นวา พระพุทธศาสนาเนนยํ้ ามากในเรื่อง
การปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหูชน



สรุป

ไดยกเอาหลักธรรมตางๆ มาแสดงใหเห็นลักษณะสํ าคัญ
ของพระพุทธศาสนา ในที่น้ี ๑๕ ลักษณะ ท่ีจริงยังมีมากกวานี้ แต
เพียงเทานี้ก็เลยเวลาไปมากแลว ขอท่ีจะขอกลาวเนนในตอนสุด
ทายก็คือ

ลักษณะตางๆ ท่ีกลาวมานี้ เราถือกันวาเปนลักษณะที่ดี
แตขอสํ าคัญ ชาวพุทธอยามัวเมาวา เรามีพระพุทธศาสนาซึ่งมี
ลักษณะที่ดี เสร็จแลว เพราะมัวเมาวาพระพุทธศาสนามีลักษณะดี
ก็เลยไดแตช่ืนชม แลวไมนํ าเอามาประพฤติปฏิบัติ

เมื่อไมเอามาประพฤติปฏิบัติ ก็ไมเปนประโยชนอะไร ได
แตช่ืนชมหลงมัวเมาไปอยางนั้นเอง วาศาสนาของเราดีอยางนี้ มี
ลักษณะที่ดีอยางนั้น ก็ไมเกิดประโยชนแกชีวิตที่แทจริง

เพราะฉะนั้น จะตองนํ าเอามาประพฤติปฏิบัติ และขอ
สํ าคัญก็คือการปฏิบัติใหครบทุกแงดาน เพราะการปฏิบัติท่ีคลาด
เคลื่อนผิดเพี้ยนไปนั้น สาเหตุอยางหนึ่งก็เกิดจากการประพฤติ
ปฏิบัติไมครบถวน ไมครบถวนอยางไร ขอใหดูหลักอนิจจังเปนตัว
อยาง

หลักอนิจจังนี้ เปนตัวอยางหนึ่งที่สะทอนภาพการปฏิบัติ
ธรรมของชาวพุทธไทย วาเขาใจอนิจจัง คือความไมเที่ยงนั้นแค
ไหนอยางไร
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ชาวพุทธเวลามีเหตุพลัดพราก แมแตของพลัดตกจากมือ ก็
จะอุทานวา “อนิจจัง ไมเที่ยง” แลวเราก็รูเทาทันธรรมดาวา เออ
สังขารทั้งหลายมีการเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา เปนสิ่งไมเที่ยง
เกิดขึ้นแลวก็ยอมดับไปเปนธรรมดา แลวเราก็ปลงใจได ปลงตก ก็
มีความสุข สบายใจ ไมมีความโศกเศรา เขาลักษณะคํ าบาลีท่ีพระ
ทานเอามาพิจารณาผาบังสุกุลวา

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

เสื่อมสลายไป เปนธรรมดา เกิดขึ้นแลวยอมดับไป ความสงบวาง
แหงสังขารทั้งหลายเหลานั้น เปนสุข

ปลงอยางนี้แลว เราก็สบายใจ ชาวพุทธเรา โดยเฉพาะใน
เมืองไทยนี้ มีช่ือเสียงวาไดประโยชนจากหลักอนิจจังนี้มาก ทํ าให
เปนคนมีจิตใจสบาย ไมคอยมีความทุกข

แตพรอมกันนั้น มีหลักหนึ่งที่เราไมคอยปฏิบัติ ก็คือ โอวาท
ท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนวา วยธมมฺา สงขฺารา อปฺปมาเทน สมปฺาเทถ
วาสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา เธอทั้งหลาย
จงยังความไมประมาทใหถึงพรอม

ความหมายของอนิจจังในแงหลังนี้ไมคอยใชกันเลย คือใช
แตตอนปลงตกใหสบายใจ แตตอนที่พระพุทธเจาเตือนไมเอามาใช
ท้ังๆ ท่ีเปนปจฉิมวาจาซึ่งสํ าคัญอยางยิ่ง น่ีแหละคือหลักความไม
ประมาท
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พระพุทธเจาตรัสอนิจจังไมเที่ยงนั้น โยงกับหลักความไม
ประมาท ใหเราไมประมาท ไมใชมัวแตน่ังนอนสบาย เพราะฉะนั้น
ถามัวเอาแต วูปสโม สุโข แลว สบายอยางเดียว นอนแองแมง ก็
เรียกวา  ปฏิบัติธรรมไมครบถวน

พวกเราในเมืองไทยนี้ อาตมภาพสังเกตวาใช อนิจจัง ตาม
หลัก วูปสโม สุโข น้ีมาก คือเอามาใชปลงใหมคีวามสขุสบายใจ แต
ในแง อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ คืออนิจจังที่จะใหไมประมาทนั้น ไม
คอยใชเลย

ตกลงวาจะตองใชใหครบ ถาปฏิบัติตามหลักอนิจจัง ตอง
ไดท้ัง วปูสโม สโุข มคีวามสขุใจดวย แลวตอง  อปฺปมาเทน สมปฺาเทถ
ทํ าความไมประมาทใหถึงพรอมดวย ตองเรงรัดกระตือรือรน ใน
การบํ าเพ็ญกิจหนาที่ของตนเองเปนตน แลวลักษณะของพระพุทธ
ศาสนาที่อาตมภาพกลาวมาก็จะเกิดประโยชน มีชีวิตชีวาขึ้นมา
อยางแทจริง ดวยหลักความไมประมาท ท่ีเปนปจฉิมวาจาของพระ
พุทธเจานั้นเอง

อาตมภาพไดกลาวมาในเรือ่ง ลกัษณะแหงพระพทุธศาสนา
ก็นับวาเกินเวลาไปแลว ขออนุโมทนาทานสาธุชนทุกทานที่มีความ
สนใจใฝธรรม ขอกุศลเจตนาของทานทั้งหลายที่มีความตั้งใจด ีเริม่
แตมศีรทัธาในพระธรรมค ําสัง่สอนของพระสมัมาสมัพทุธเจานี้ จงเปน
ปจจัยนํ าทานไปสูความเขาใจในหลักธรรมวินัย คือคํ าสั่งสอนของ
พระพุทธเจา เพื่อนํ ามาใชปฏิบัติใหถูกตองตอไป

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย เปนเครื่องอวยชัยใหพร
แกทานทั้งหลาย ขออานุภาพคุณพระรัตนตรัยนั้น แลกุศลเจตนา
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อันเปนบุญกุศลในจิตของทาน จงเปนปจจัยอันมีกํ าลังอภิบาล
รักษาใหทุกทานพรั่งพรอมดวยจตุรพิธพรชัย มีกํ าลังกาย กํ าลังใจ
กํ าลังสติปญญา ในการที่จะเลาเรียนธรรม ปฏิบัติธรรม และในการ
ท่ีจะแนะนํ าสั่งสอนซึ่งกันและกัน ใหเขาถึงคํ าสอนของพระสัมมา
สัมพุทธเจา เพื่อใหความรมเย็นเปนสุขแผกระจายไปในสังคม และ
ใหทุกคนไดรับประโยชน มีความงอกงามในพระธรรมคํ าสั่งสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยทั่วกัน ตลอดกาลนาน เทอญ
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