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ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา∗
ขออํานวยพร ทานอาจารยผูเปนประธานองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหง
โลก และทานสาธุชนผูสนใจใฝธรรม ทุกทาน
วันนี้ รายการแสดงธรรม จะเปนธรรมกถาหรือปาฐกถาก็
ตาม ไดกําหนดชื่อไววา “ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา”
ความจริง ลักษณะแหงพระพุทธศาสนานี้เปนเรื่องที่คอน
ขางจะสามัญ คือเปนเรื่องของสิ่งที่เรารูจักกันดีอยูแลว อยูๆ เราก็
มาพิจารณากันวา สิ่งที่เรารูจักดีอยูแลว ซึ่งรูจักกันดีมาก รูจักตั้ง
แตเกิดกันมานี้ มีลักษณะเปนอยางไร เหมือนอยางคนที่คุนเคยกัน
ดี รูจักตัวกันอยางใกลชิด แลวอยูมาวันหนึ่ง ก็มาถามวา คนที่เรารู
จักดีนั้น มีรูปรางเปนอยางไร คลายๆ อยางนั้น มันนาจะเปนเรื่อง
ธรรมดาเหลือเกิน
แตทีนี้ วันนี้การประชุมมีลักษณะพิเศษ คือเปนเรื่องของ
ทานที่มีความรูอยูแลว เพราะบอกวาเปนการประชุมทางวิชาการ
เพราะฉะนั้น วันนี้อาตมภาพจะพูดในเชิงวิชาการหนอย คลายๆ
กับวามาพูดกันในฐานะผูที่มีความรูอยูแลว ก็จะรวบรัดตัดความ
∗

ปาฐกถาธรรม ณ สํานักงานองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (พสล.) วันอาทิตย
ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๒ (การพิมพครั้งที่ ๑๐ ณ ๕ ม.ค. ๒๕๔๗ เปนครั้งแรกที่ปรับ
ขนาดจาก ๑๖ หนายก เปน ๑๖ หนายกพิเศษ)
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โดยเฉพาะเวลาก็คอนขางจํากัด จึงจะพูดในแบบสิ่งละอัน
พันละนอย เพราะวา เมื่อเราพรรณนาถึงลักษณะของสิ่งที่เรารูจัก
อยางใดอยางหนึ่งนั้น ก็อาจจะมีลักษณะหลายอยาง จะพูดถึง
ลักษณะแตละอยางไดก็คงไมมาก และทานยังไดบอกไวดวยวา
เมื่อจบปาฐกถาแลว ก็จะใหมีเวลาตอบคําถาม
ในเรื่องนี้อาตมภาพก็ขอโอกาสไวกอน ถาเกิดวาเวลาไม
พอจริงๆ ก็อาจจะตองขออภัยวาเปนการพูดใหฟงฝายเดียวไปเลย

ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘
พอพูดถึงลักษณะของพระพุทธศาสนา ซึ่งดังไดบอกเมื่อกี้
วาเปนสิ่งที่เรารูจักกันดีอยูแลว หรือไมวาจะรูจักดีหรือไมดีก็ตาม
แตเราถือวาเรารูจักดีอยูแลวนี้ ก็มีหลักธรรมอยูหมวดหนึ่งที่พูดกัน
วา เปนลักษณะของพระพุทธศาสนา อยูในหนังสือเบื้องตนแมแต
นวโกวาท แบบเรียนนักธรรมตรี ซึ่งเปนหนังสือเรียนชั้นแรกของ
พระ ที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนา ที่เปนพระนวกะ
หลักธรรมหมวดนั้น ทานเรียกวา ลักษณะตัดสินธรรมวินัย
๘ ประการ
พระพุทธศาสนานั้น มีชื่ออยางหนึ่งวา พระธรรมวินัย ถา
จะพูดกันแบบรวบรัด ก็อาจจะเอาหลักนี้มาพูด บอกวา ลักษณะ
ของพระพุทธศาสนา ก็คือ ลักษณะตัดสินพระธรรมวินัย ๘
ประการนี้เอง ถาอยางนี้ปาฐกถาก็จบไดในเวลาเพียง ๒-๓ นาที
เทานั้นเอง
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๓

ลักษณะตัดสินธรรมวินัยนี้ เปนหลักธรรมที่พระพุทธเจา
เองไดตรัสไวแก พระนางมหาปชาบดีโคตมี มีอยู ๘ ประการดวย
กัน ทานบอกวา หลักที่ใชตัดสินวา ธรรมหรือคําสอนอันใด เปนคํา
สอนของพระพุทธเจาหรือไม ก็คือใหดูวา ธรรมที่เขายกมาอางหรือ
กลาวหรือประพฤติปฏิบัตินั้น เปนไปตามลักษณะ ๘ ประการตอ
ไปนี้ หรือไม คือ
ธรรมเหลาใด
๑. เปนไปเพื่อ วิราคะ คือ ความคลายหายติด (สํานวนเกา
วาคลายกําหนัด)
๒. เปนไปเพื่อ วิสังโยค เพื่อความคลาย การหลุดจาก
ความทุกข ไมประกอบดวยความทุกข
๓. เปนไปเพื่อ อปจยะ ความไมพอกพูนกิเลส
๔. เปนไปเพื่อ อัปปจฉตา ความมักนอย
๕. เปนไปเพื่อ สันตุฏฐี ความสันโดษ
๖. เปนไปเพื่อ ปวิเวก ความสงัด
๗. เปนไปเพื่อ วิริย ารัมภะ การระดมความเพียร
๘. เปนไปเพื่อ สุภรตา ความเลี้ยงงาย
ถาไมเปนไปตามหลัก ๘ ประการนี้ ก็ถือวาไมใชธรรม ไม
ใชวินัย ไมใชสัตถุสาสน ไมใชคําสอนของพระพุทธเจา แตถาเปน
ไปตามหลักนี้ เขากันไดกับความที่กลาวมา ๘ ประการ ก็เปนธรรม
เปนวินัย เปนคําสอนของพระพุทธเจา
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๔
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ยังมีหลักธรรมคลายๆ กันนี้ อีกหมวดหนึ่ง ที่พระพุทธเจา
ตรัสไวแกพระอุบาลี ซึ่งเปนพระเถระผูใหญ ที่ไดรับยกยองเปน
เอตทัคคะมีความเปนเลิศทางพระวินัย หรือเปนพระวินัยธร ก็เรียก
ชือ่ ทํานองเดียวกันวาเปนลักษณะตัดสินธรรมวินยั แตมี ๗ ประการ
และกลาวความทํานองเดียวกันวา
ธรรมเหลาใด
๑. เปนไปเพื่อ เอกันตนิพพิทา ความหนายสิ้นเชิง
๒. เปนไปเพื่อ วิราคะ การคลายความยึดติด
๓. เปนไปเพื่อ นิโ รธ ความดับทุก ข
๔. เปนไปเพื่อ อุปสมะ ความเขาไปสงบระงับ
๕. เปนไปเพื่อ อภิญญา ความรูยิ่งเฉพาะ
๖. เปนไปเพื่อ สัมโพธะ ความตรัสรู
๗. เปนไปเพื่อ นิพพาน
รวม ๗ ประการ ถาเขากับหลักนี้ ก็เรียกวาเปนธรรมเปน
วินัย เปนคําสอนของพระพุทธเจา ถาไมเขากับหลักนี้ ก็ไมใช
ถาเอาหลักที่วาสองหมวดนี้มาตอบ ก็สามารถจบปาฐกถา
ครั้งนี้ไดอยางรวดเร็ว

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕

มองกวางๆ กับวิเคราะหเนื้อใน
อยางไรก็ตาม ยังมีแงที่ควรพิจารณา คือหลักที่วามาทั้ง
สองหมวดนี้ อาจจะพูดไดวาเปนลักษณะชั้นใน หรือเปนเนื้อในของ
พระพุทธศาสนา สําหรับวินิจฉัยวาเปนคําสอนที่แทจริงที่ควรจะนํา
ไปใชหรือไม แตยังมีลักษณะชั้นนอก หรือลักษณะทั่วๆ ไป ที่เรา
ควรจะพูดถึงอีก
ถาจะอุปมาก็คงเหมือนกับวา เราสงสัยเกี่ยวกับเรื่องคน
คือเราไปไดชิ้นเนื้อมาชิ้นหนึ่ง หรือพบเลือดสองสามหยด แลวจะ
วินิจฉัยวา เปนเนื้อหนังของคนหรือไม เปนรอยเลือดของคนหรือไม
เราอาจจะนําไปตรวจสอบวิเคราะหดูเซลล ดูองคประกอบ ดูอะไร
ตางๆ แลวก็บอกไดวา เออ! อันนี้เปนเนื้อหนังของคน เปนหยด
เลือดของคน หรือวาไมใช แตเปนของสัตวอื่น อันนั้นเปนการ
วิเคราะหชั้นในละเอียดขึ้นไปอีก
แตถาเราไมไปถึงขั้นนั้น ก็เอาเพียงวา นําคนคนหนึ่งมา ให
ยืนหางจากเราสักสิบเมตรก็ได เทียบกันกับสัตวอื่นเชนชางหรือมา
เปนตน แลวก็พรรณนาลักษณะวา คนนั้นตางจากมา ตางจากชาง
อยางไร หรือมีลักษณะเฉพาะตัวอยางไร ในชั้นนี้ ก็จะมีการ
บรรยายไปไดอีกระดับหนึ่ง
อาจจะเปรี ย บเที ย บอี ก อย า งหนึ่ ง เหมื อ นกั บ ดู ตั ว ยา
สมุนไพรอยางหนึ่งใน ๒ ระดับ คือ ชั้นใน ดูลักษณะการออกฤทธิ์
ของยาวากินเขาไปแลวจะมีอาการของความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
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มาและกาวตอไปอยางนั้นๆ และชั้นนอก ดูวาใบ กิ่ง ดอก เปลือก
มีรูปรางสีสันอยางไร เปนตน
ที่พูดถึงลักษณะของพระพุทธศาสนาในวันนี้ เราจะพูดกัน
ถึงลักษณะทั่วไป คลายๆ กับที่เอาคนมายืนหางจากเราสักสิบเมตร
แลวก็บรรยายลักษณะ ไมเขาไปถึงเนื้อในทีเดียว เปนการทําความ
เขาใจกันในขั้นตน
ทีนี้ ลักษณะของพระพุทธศาสนาที่มองแบบทั่วๆ ไปนี้ ก็มี
มากมายหลายประการ พูดกันไดแทบจะไมรจู ักจบ คือจะแยกออก
ไปเปน ๑๐ ขอ ๒๐ ขอ ก็คงพูดไปไดเรื่อยๆ เพราะฉะนั้น เวลามี
เทาไรก็พูดกันไปไดเทานั้น
นอกจากนั้น ดังที่ไดบอกแตตนแลววา ลักษณะของพระ
พุทธศาสนานั้น เปนลักษณะของสิ่งที่ถือวาเรารูกันดีอยูแลว เพราะ
ฉะนั้น เรื่องที่อาตมภาพจะยกขึ้นมาพูดก็เปนเรื่องธรรมดา ที่ทานรู
อยูแลว เทากับวาเอาเรื่องที่รูกันอยูแลวนั่นเอง มาทบทวนกับทาน
อีกครั้งหนึ่ง ทีนี้ จะขอพูดไปเปนขอๆ

ลักษณะที่ ๑

คําสอนเปนกลาง ปฏิบัติสายกลาง
ลักษณะที่ ๑ ของพระพุทธศาสนา เมื่อพูดอยางทั่วๆ ไป ก็
คือ ลักษณะที่เปนสายกลาง ลักษณะนี้พอพูดขึ้นมาทุกทานก็นึก
ออก ออ! ใชสิ พระพุทธศาสนานั้น สอนเรื่องทางสายกลาง
ตองทําความเขาใจกันกอนวา มนุษยเรานั้นมักมีความโนม
เอียงที่จะไปสุดโตง ความสุดโตงมีอยูสองอยาง คือ สุดโตงในทาง
ความคิดอยางหนึ่ง และสุดโตงในทางการปฏิบัติอยางหนึ่ง
มนุษยมักจะหันไปหาความสุดโตงในการปฏิบัติ เชนสมัย
หนึ่งคนทั้งหลายพากันเพลิดเพลินมัวเมา ในการหาความสุขทาง
เนื้อหนัง ใหความสําคัญแกการบํารุงบําเรอรางกายมาก และในยุค
นั้นคนก็ไมเห็นความสําคัญของจิตใจเลย ซึ่งทางพระพุทธศาสนา
เรียกวาเปน กามสุขัลลิกานุโยค
แตพอเปลี่ยนไปอีกยุคสมัยหนึ่ง คนบางพวกก็มีความรูสึก
เบื่อหนาย รังเกียจความสุขทางรางกายทางเนื้อหนัง แลวก็เอียงไป
ทางดานจิตใจอยางเต็มที่ บางทีถึงกับทรมานรางกาย ยอมสละ
ความสุขทางรางกายโดยสิ้น เชิง เพื่อ จะประสบผลสําเร็จในทาง
จิตใจ แลวก็กลายเปนการเสพติดทางจิตไปอีก พวกนี้อาจจะถึงกับ
ทําการทรมานรางกาย บําเพ็ญทุกรกิริยา อยางที่เรียกวา อัตตกิลมถานุโยค
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เรื่องนี้เราจะเห็นตัวอยางแมแตในสังคมปจจุบัน คือในยุค
เดียวสมัยเดียวก็อาจจะมีความสุดโตงทั้งสองอยางนี้ แยกกันออก
ไปเปนคนละขั้ว นี้เปนการเอียงสุดในดานปฏิบัติ
พระพุทธศาสนานั้นถือวา การเอียงสุดทั้งทางรางกาย เห็น
แกรางกาย บํารุงบําเรอรางกายอยางเดียว ก็ไมถูกตอง การเสพติด
ทางจิตใจ ไมเห็นความสําคัญของรางกายเลยโดยสิ้นเชิง จนกลาย
เปนการทรมานรางกายไป ก็ไมถูกตองเหมือนกัน
พระพุ ท ธศาสนาจึ ง วางข อ ปฏิ บั ติ ที่ เ รี ย กว า มั ช ฌิ ม าปฏิปทา แปลวาทางสายกลาง หรือขอปฏิบัติที่เปนสายกลาง คือ
ความพอดี นี้ก็เปนแงหนึ่ง
อีกดานหนึ่งคือ การสุดโตงทางความคิด ซึ่งคนทั่วไปมักจะมี
ความโนมเอียงที่จะเปนเชนนั้น เชนอยางงายๆ ก็คือ เรื่องวัตถุ กับ
จิต วาอะไรมีจริง พวกหนึ่งจะเอียงสุดวาวัตถุเทานั้นมีจริง อีกพวก
หนึ่งก็เอียงสุดวาจิตเทานั้นมีจริง จนกระทั่งในปรัชญาตะวันตกได
มีการบัญญัติกันวา เปนพวกวัตถุนิยม กับพวกจิตนิยม
แตในพระพุทธศาสนานั้นเราจะเห็นวา ทานไมไดบัญญัติ
อยางนั้น คือ มิใชเปนจิตนิยม หรือเปนวัตถุนิยม ไปสุดทางแต
อยางเดียว แตในพระพุทธศาสนามีทั้งนามและรูป ซึ่งเรียกรวมเขา
ดวยกันเปนคําเดียววา นามรูป
ทานเห็นความสําคัญของทั้งจิต และทั้งวัตถุ ทานวามีทั้ง
สองอยาง แตมีอยางอิงอาศัยเนื่องเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
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อีกตัวอยางหนึ่ง คนพวกหนึ่งมีความเห็นวา สิ่งทั้งหลาย
เทีย่ งแท มีอตั ตาทีค่ งอยูต ลอดไป กลายเปนทิฏฐิทเี่ รียกวา สัสตทิฏฐิ
สวนอีกพวกหนึ่ง ก็มีความเห็นเอียงไปสุดทางตรงขาม บอกวา
อยางนั้นไมใช ทุกอยางขาดสูญหมด คนเราเกิดมาเปนเพียง
ประชุมธาตุสี่ ตายแลวก็ขาดสูญไป พวกนี้ก็เปน อุจเฉททิฏฐิ
บางพวกบัญญัติวาทุกสิ่งมีทั้งนั้น อีกพวกหนึ่งวาไมมีอะไร
มีจริงเลย พวกที่วามีทั้งหมด เรียกวา สัพพัตถิกทิฏฐิ พวกที่วาไมมี
อะไรสักอยางก็เปน นัตถิกทิฏฐิ นี้เปนตัวอยาง
คนเรานี้มีความโนมเอียง ที่จะคิดเห็นเอียงสุด หรือไปสุด
โตงในแนวความคิดเกี่ยวกับสัจธรรมอยางที่กลาวมานี้ แตพระ
พุทธศาสนาสอนวา ความจริงหรือสัจธรรมนี้ มิใชจะเปนไปตาม
ความโนมเอียงแหงความพอใจของมนุษย ที่มองอะไรไปสุดทาง
โนนสุดทางนี้ ความจริงนั้นเปนกลางๆ หรือวาใหถูกก็คือตองสอน
ตองพูดใหพอดีกับความจริง
เพราะฉะนั้น การสอนความจริงแตพอดีๆ ใหตรงตามความ
จริงนั้น หรือสอนใหพอดีกับความจริง ก็เลยกลายเปนคําสอนที่เปน
กลาง
พระพุทธศาสนาสอนความเปนกลางในทางปฏิบัติ ที่เรียก
วามัชฌิมาปฏิปทา สวนในแงของความจริง หรือทัศนะเกี่ยวกับ
สัจธรรมก็เปนกลางอีกเหมือนกัน พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเปน
กลางๆ เรียกวามัชเฌนธรรมเทศนา หรือ มัชเฌนเทศนา
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ตกลงวา ในพระพุทธศาสนานี้ ไมวาจะในแงของการ
ปฏิบัติ หรือในแงของความคิดเกี่ยวกับสัจธรรมก็ตาม เปนสาย
กลางทั้งหมด คือ เปนมัชฌิมาปฏิปทาอยางหนึ่ง และเปนมัชเฌน
ธรรมเทศนาอยางหนึ่ง
หลักนี้อาจเปรียบกับการยิงลูกศร ลูกศรที่ยิงไปไมถูกเปา ก็
จะอยูขางๆ ขางโนนบาง ขางนี้บาง คือมันไมพอดี ไมตรงกลาง
สวนลูกที่ยิงตรงกับจุดเปาพอดีนั้น ก็เปนอันกลาง จึงเรียกวาสาย
กลาง สายกลางก็คือพอดี ตรงความจริงที่จะใหเขาถึงจุดหมาย
และเทากันพอดีกับความจริงที่เปนสัจธรรม
พระพุทธเจานั้น กอนตรัสรู ไดทรงไปศึกษาในสํานักความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสัจธรรม และทดลองขอปฏิบัติตางๆ เพื่อจะใหเขา
ถึงจุดหมาย พระองคใชเวลาไปในการทดลองนี้นานถึง ๖ ป แลวก็
ไดเห็นวา ที่ปฏิบัติกันอยูนั้นมักจะไปเอียงสุดเสียทั้งสิ้น
ในที่สุดพระองคจึงทรงคนพบทางสายกลางขึ้นมา เปน
มัชฌิมาปฏิปทา และทรงแสดงหลักธรรมที่เปนกลาง คือ มัชเฌนธรรมเทศนา
มัชฌิมาปฏิปทา ไดแก มรรคมีองค ๘ ซึ่งเปนขอปฏิบัติ
กลางๆ ไมตึงเกินไป ไมหยอนเกินไป ไมเอียงออกไปขางโนน ไม
เอียงออกไปขางนี้ พอดีทจี่ ะนําไปสูจ ดุ หมายแหงความมีชวี ติ ทีด่ งี าม
สวนมัชเฌนธรรมเทศนา ก็ไดแก หลักธรรมที่เรียกวา
ปฏิจจสมุปบาท หรือเรียกเต็มวา อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท ซึ่ง
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เปนหลักธรรมที่แสดงความจริงเปนกลางๆ ตามเหตุปจจัย หรือ
เปนกลางอยูตามสภาวะของมัน ไมเอาใจใคร ไมขึ้นกับใคร ไมเปน
ไปตามความปรารถนาของใครๆ แตพอดีกับความเปนจริงที่วา สิ่ง
ทั้งหลายนั้นอิงอาศัยซึ่งกันและกัน เปนไปตามเหตุปจจัย เหตุ
ปจจัยทําใหผลเกิดขึ้น ผลจะเปนอยางไรก็เปนไปตามเหตุปจจัยนั้น
สิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน มิใชดํารงอยูโดยลําพังตัว
มันเอง อยางนี้เปนตน เรียกวาเปนหลักสายกลาง
เปนอันวา หลักพระพุทธศาสนานั้น เปนสายกลางทั้งใน
ทางปฏิบัติ และในทางความคิด มีมัชฌิมาปฏิปทา และมัชเฌนธรรมเทศนา
อีกอยางหนึ่ง สายกลางนั้น มีความหมายวา พอดีนั่นเอง
ตรงกับที่เรานิยมใชกันในปจจุบันวา ดุลยภาพ หรือสมดุล ในพระ
พุทธศาสนานั้น ขอปฏิบัติตางๆ มักจะมีลักษณะอยางนี้ คือมีความ
พอดีหรือความสมดุล
ระบบที่กลาวถึงเมื่อกี้ ซึ่งเปนขอปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธ
ศาสนา เราเรียกวามัชฌิมาปฏิปทา แปลวา ขอปฏิบัติที่พอดี ก็เปน
ลักษณะที่มีดุลยภาพหรือสมดุลอยางหนึ่ง แตเปนความพอดีของ
ระบบทั้งหมด หรือความพอดีในองครวม
ทีน้ใี นการปฏิบัติแมแตที่เปนรายละเอียดปลีกยอยลงมา ก็
มีความสมดุลหรือดุลยภาพนี้อยูเรื่อยเหมือนกัน เชน ในการที่จะ
เขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา เราจะตองปฏิบัติหลักธรรม
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ยอยๆ หลายอยาง หลักธรรมหรือขอปฏิบัติตางๆ เหลานี้ จะตอง
กลมกลืนพอดีกัน จึงจะไดผลสําเร็จ ถาขอปฏิบัติเล็กๆ นอยๆ นั้น
ไมสมดุลกัน ไมพอดีกัน ก็จะเกิดความขัดแยงหรือความบกพรอง
ความขาดความเกิน ความเขวออกนอกทาง แลวก็จะปฏิบัติไม
สําเร็จ
เรื่องที่ทานเนนบอยๆ ก็คือ อินทรีย ๕ ซึ่งสําหรับผูปฏิบัติ
ธรรมจะมีการเนนวาตองมีสมตา
สมตา ก็คือสมดุลหรือความพอดีกันระหวางองคประกอบ
ที่เรียกวาอินทรียทั้ง ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา ธรรม
๕ อยางนี้ตองมีสมตา มีความสมดุลพอดีกัน
ศรัทธาตองพอดีกับปญญา ถาศรัทธาแรงไปก็เชื่องาย งม
งาย ปญญามากไป ไมมีศรัทธามาชวยดุลให ก็อาจจะเปนคนที่รู
จับจด หรือไมก็ขี้สงสัยคิดฟุงไปหมด เห็นอะไรก็ชิงปฏิเสธเสียกอน
ไมรูจักจับอะไรใหลึกลงไป
ระหว า งวิ ริ ย ะกั บ สมาธิ ถ า วิ ริ ย ะคื อ ความเพี ย รมากไป
สมาธินอย ก็จะกลายเปนเครียด พลุงพลาน หรือฟุงซาน ถาความ
เพียรนอย สมาธิมาก เพลินสบาย ก็ติดในสมาธิ อาจจะทําใหเกียจ
ครานไปก็ได
เพราะฉะนั้น จึงตองมีความพอดี ระหวางวิริยะกับสมาธิ
และมีความพอดีระหวางศรัทธากับปญญา โดยมีสติเปนเครื่อง
ควบคุม อยางนี้เรียกวาสมตา
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ขอปฏิบัติตางๆ ในพระพุทธศาสนา จะตองมีสมตาคือ
ความสมดุลอันนี้ ซึ่งเปนความพอดีชนิดหนึ่ง และอยางนี้ก็เปนสาย
กลางชนิ ด หนึ่ ง เหมื อ นกั น ซึ่ ง เปนความประสานสอดคลองกัน
ระหวางขอปฏิบัติปลีกยอยตางๆ ที่มาประชุมกันรวมกันทํางาน
ทีนี้ แมแตขอปฏิบัติแตละอยาง ก็จะตองมีความพอดี
เหมือนกัน คือมีความพอดีในการปฏิบัติแตละอยางๆ เชน จะรับ
ประทานอาหาร ก็ตองมีความรูจักประมาณ รูจักพอดีในอาหาร ถา
รับประทานอาหารไมพอดีก็เกิดโทษแกรางกาย แทนที่จะไดสุข
ภาพ แทนที่จะไดกําลัง ก็อาจจะเสียสุขภาพ และอาจจะทอนกําลัง
ทําใหออนแอลงไป หรือเกิดโรค เพราะฉะนั้น ทานจึงสอนใหมี
ความรูจักประมาณในการบริโภค เรียกวา โภชเนมัตตัญุตา
ตัวความรูจักประมาณ หรือรูจักพอดีที่เปนหลักกลางๆ
เรียกวา มัตตัญุตา คือความรูจักประมาณ หรือรูจักพอดีในการ
ปฏิบัติตางๆ โดยทั่วไป
จะเห็นวา หลักพระพุทธศาสนาในทุกระดับมีเ รื่องของ
ความพอดี หรือความเปนสายกลางนี้
ฉะนั้น ความเปนสายกลาง คือ ความพอดีที่จะใหถึงจุด
หมาย และที่จะใหตรงกับความจริง ไมใหไปสุดโตง เอียงสุด ซึ่งจะ
พลาดจากตัวความจริงไปนั้น จึงเปนลักษณะทั่วไปอยางหนึ่งของ
พระพุทธศาสนา

ลักษณะที่ ๒

มีหลักการเปนสากล
ลักษณะที่ ๒ ที่ควรจะยกมาพูดในที่นี้ ก็คือเรื่องของความ
เปนสากล
พระพุทธศาสนามีลักษณะสําคัญอยางหนึ่ง คือความเปน
สากล เปนสากลทั้งความคิด และการปฏิบัติ เหมือนอยางที่เปน
สายกลางทั้งความคิด และการปฏิบัติ
ในแงความคิด ในที่นี้ หมายถึงเรื่องสัจธรรม หรือคําสอน
เกี่ยวกับสัจธรรม พระพุทธศาสนาสอนความจริงเปนกลางๆ ไมขึ้น
ตอบุคคล กลุม เหลา พรรคพวก แมแตตัวพระพุทธศาสนาเอง
ตัวอยางเชน ทานสอนวา การฆาสัตวเปนบาป การทํา
ปาณาติปาต เริ่มแตฆาคนเปนตนไปเปนบาป ก็สอนเปนกลางๆ
วา ไมวาฆาคนไหนก็ตามก็เปนบาปทั้งนั้น ไมไดจํากัดวานับถือ
ศาสนาไหน ไมมีการแบงพรรคแบงกลุมแบงประเภทวา ถานับถือ
ศาสนาอื่น เปนพวกของมารราย แลวก็ฆาไดไมบาป แตถาเปน
พวกชาวพุทธดวยกัน ฆาไมไดเปนบาป อยางนี้ไมมี
อีกตัวอยางหนึ่ง มองกวางออกไปอีก ก็คือ พระพุทธ
ศาสนาสอนหลักความจริงที่เปนสากล พระพุทธศาสนาสอนวา
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ความจริงเปนสิ่งที่มีอยูตามธรรมดา คือธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย
เปนอยางนั้นเอง เรียกงายๆ วาเปนกฎธรรมชาติ
ธรรมดาของสิ่งทั้งหลายนั้น ก็เชนความเปนไปตามเหตุ
ปจจัย เมื่อใครทําเหตุปจจัยอยางไร ผลก็เกิดขึ้นตามเหตุปจจัยนั้น
คนไหน คนพวกไหน คนที่ไหนทําดี ก็ไปสวรรค คนไหน คนพวก
ไหน คนที่ไหนทําชั่ว ก็ไปนรก ไมมีการแบงแยกวาตองเปนคนพวก
นี้มาทําอยางนี้จึงไปสวรรคได คนพวกนั้นถึงทําอยางนั้นก็ตองไป
นรก ฯลฯ คือกฎเกณฑกติกาเปนธรรมดาเปนสากล
ทานสอนความจริงเปนสากลเปนกลางๆ อันนี้เปนลักษณะ
ที่ชัดเจน คือการสอนความจริงเปนกลางๆ และสอนอยางเปน
กลาง คือสัจธรรมเปนความจริงอยางไรก็ตองเปนความจริงอยาง
นั้น ไมสามารถแบงเปนพวกเปนประเภทเปนหมูเปนเหลาได
ในทางปฏิบัติก็เหมือนกัน เชนสอนใหคนมีเมตตากรุณา
อยางเปนสากล เมื่อสอนวาการทําปาณาติบาตเปนสิ่งที่ไมดี เปน
โทษ เพราะมีความจริงอันเปนสากลวาสัตวทั้งหลายรักสุขเกลียด
ทุกขดวยกันทั้งหมดแลว ก็สอนใหเผื่อแผเมตตากรุณาแกสัตวทั้ง
หลายทั่วกันหมด
ชาวพุทธจะตองมีเมตตากรุณาตอสรรพสัตว ตั้งตนแต
มนุษย ก็ตองมีเมตตากรุณาตอมนุษยทุกคนเหมือนกัน ไมไดมีการ
แบงพรรคแบงพวกแบงเหลา แบงชาติชั้น แบงศาสนา และในแง
สั ต วโลกด ว ยกั น ก็ ใ ห เ ผื่ อ แผ ค วามเมตตากรุ ณ านี้ แ ก สั ต ว ทุ ก
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ประเภท ไมใชเฉพาะมนุษยดวยกันเทานั้น อันนี้ก็เปนเรื่องของ
ความเปนสากลอยางหนึ่ง
นอกจากนั้น พระพุทธศาสนาแสดงธรรมเหลานี้เปนกลางๆ
ไมบังคับใหทํา และไมขูดวยการลงโทษ ใครจะเชื่อหรือไมเชื่อก็ไม
บังคับใคร สอนใหรูวา ความจริงเปนอยางนั้น เมื่อกระทําแลวเกิด
ผลดีหรือผลเสีย ก็เปนไปตามธรรมดาของมันเอง เปนเรื่องที่ทุกคน
สามารถพิจารณาดวยสติปญญาของตนเอง
ความเปนสากลนี้ วาที่จริงก็เปนสายกลางอยางหนึ่ง คือ
สอนเปนกลางๆ ตามความเปนจริง

ลักษณะที่ ๓

ถือสําคัญทั้งสาระและรูปแบบ
ลักษณะที่ ๓ พระพุทธศาสนาประกอบดวยองค ๒ อยาง
ที่สมพอดีกัน คือประกอบดวยธรรมกับวินัย
หลักธรรมกับวินัยนี้ ไดบอกแตตนแลววา เปนชื่อหนึ่งของ
พระพุทธศาสนา บางครั้งเราเรียกพระพุทธศาสนาวา ธรรมวินัย ซึ่ง
ตองมีทั้งสองอยางจึงจะเปนพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ ถามี
อยางเดียว ก็ยังไมครบ
ในโลกปจจุบันนี้ หรือในโลกที่ผานมาก็ตาม มักจะมีการถก
เถียงกันอยูเสมอวา บุคคลกับระบบ อยางไหนสําคัญกวากัน บาง
คนบอกวาบุคคลสําคัญ ระบบไมสําคัญ บางคนบอกวาระบบสิ
สําคัญ บุคคลไมสําคัญ ระบบเปนอยางไร คนก็เปนไปตามนั้น
คนพวกหนึ่ ง บอกว า ป จ เจกชนสําคั ญ สั ง คมเกิ ดจาก
ปจเจกชน สังคมจะเปนอยางไรก็แลวแตปจเจกชน ถาทําปจเจกชน
ใหดี สังคมก็ดีไปเอง อีกพวกหนึ่งบอกวา สังคมสิสําคัญ ปจเจกชน
ถูกหลอหลอมโดยสังคม ทําสังคมใหดีแลวปจเจกชนก็ดีไปตาม
ในแงสาระกับรูปแบบ พวกหนึ่งบอกวาสาระสําคัญ รูป
แบบไมสําคัญหรอก เนื้อหาสําคัญกวา รูปแบบเปนเพียงเปลือก
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นอก บางพวกบอกวารูปแบบสิสําคัญ รูปแบบเปนเครื่องกําหนด
เนื้อหา เถียงกันอยูนี่ไมรูจักจบ
ในการฝกการปฏิบัติก็เหมือนกัน พวกหนึ่งบอกวาดานใน
จิตใจสําคัญ ตองฝกจิตใจ ฝกจิตใจไดแลวทุกอยางก็ดีไปเอง ราง
กายภายนอกไมสําคัญ อีกพวกหนึ่งบอกวา สําคัญที่วัตถุภายนอก
เพราะจิตใจเปนสิ่งที่อาศัยวัตถุ เกิดจากวัตถุ ถาทําภายนอกดี
สภาพแวดลอมวัตถุดี มีความเจริญทางวัตถุพรั่งพรอม เศรษฐกิจดี
แลว จิตใจก็ดีเอง
คนจํานวนมากเถียงกัน แมแตในเรื่องสมัครใจกับบังคับ วา
อยางไหนดี พวกหนึ่งบอกวาตองสมัครใจหมดทุกอยาง ตองเปนไป
ตามเสรีภาพ สมัครใจจึงจะถูกตอง อีกพวกหนึ่งวาไมไดหรอก คน
เรานี้กิเลสมันมาก ตองบังคับมัน บังคับแลวจึงจะไดผล
นี้ก็เปนเรื่องของการเอียงสุดอยางหนึ่งเหมือนกัน มนุษย
มักจะโนมเอียงไปในทางเอียงสุด หรือสุดโตงไปขางหนึ่ง
แตพระพุทธศาสนาไมเอียงสุดไปขางไหน เพราะยอมรับ
ความสําคัญของแตละเรื่องแตละอยาง ตามความเปนจริงของมัน
หรือตามคุณคาที่มันมีอยู โดยมองตามเปนจริง หรือตามที่มันเปน
และพอดีกับที่มันเปน วาสิ่งทั้งหลายแตละอยางมีความสําคัญ
ตามสวนของมัน
อันนี้จะเรียกวาเปนความเปนกลาง หรือความเปนสาย
กลางอีกอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนาก็ได
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ในเรื่องสาระกับรูปแบบเปนตนที่วามานี้ พระพุทธเจาทรง
บัญญัติหลักคําสอนของพระองค ใหมีองคประกอบทั้งสองอยาง
คือ ธรรมกับวินัย คุมทั้งคูเลย
ธรรม เปนหลักความจริง ซึ่งมีอยูตามธรรมดาของมัน และ
เปนสิ่งที่บุคคลจะเขาถึงได ธรรมนั้นสังคมไมสามารถมีปญญารูได
บุคคลแตละคนเทานั้นที่จะมีปญญารูแจงเขาถึงสัจธรรม
แตในเวลาเดียวกัน พระพุทธศาสนาก็มีอีกดานหนึ่ง คือ
หลักเกณฑที่เรียกวาวินัย
วินัย เปนการจัดตั้งและจัดการ เปนรูปแบบ เปนระบบ เปน
กติกา เปนกฎเกณฑ เปนสิ่งที่มนุษยบัญญัติหรือกําหนดวางขึ้น
เปนเรื่องของการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ ที่เนนทางวัตถุ
และเปนเรื่องของสังคม บัญญัติขึ้นเพื่อจัดสรรสังคมใหดํารงอยู
ดวยดีในภาวะที่จะเกื้อกูลตอชีวิตของบุคคลทั้งหลาย ที่มาอยูรวม
กันเปนสังคมนั้น ใหบุคคลเหลานั้นมีชีวิตอยูกับธรรมไดอยางดีที่
สุด และไดประโยชนมากที่สุดจากธรรม
จะเห็นวา ธรรมและวินัยสองอยางนี้ก็มาสัมพันธกัน พระ
พุทธศาสนาใหความสําคัญทั้งแกธรรมและวินัย
พูดเปนภาษาปจจุบันวา ใหความสําคัญทั้งแกบุคคลและ
ระบบ ใหความสําคัญทั้งแกปจเจกชนและสังคม ใหความสําคัญ
ทั้งแกสาระและรูปแบบ ใหความสําคัญทั้งแกการปฏิบัติทางดาน
ในจิตใจ และการปฏิบัติดานนอกที่เนนวัตถุ กาย วาจา และใหมีทั้ง

๒๐

ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา

การสมัครใจและการบังคับ (หมายถึงการฝกดวยกฎกติกา) อยาง
มีสมดุล พอดี ที่จะเกื้อกูลหนุนกันใหเกิดผลดีที่มุงหมาย
นี้คือลักษณะของพระพุทธศาสนาอยางหนึ่ง ที่เขากับขอ
แรกดวย แตแยกใหเห็นเปนพิเศษตางหาก
จะเห็นวา ในพระพุทธศาสนานี้ ทานให ธรรม เปนเรื่องของ
การสมัครใจ เราแตละคนเกี่ยวของกับธรรมดวยสติปญญาของตน
เอง จะตองรูเขาใจเห็นแจงสัจธรรมดวยปญญาของตนเอง เฉพาะ
บุคคล
แตในเวลาเดียวกันนั้น ก็มี วินัย เปนเรื่องของสังคม เปน
เรื่องของรูปแบบ เปนเรื่องของการปฏิบัติดานกายวาจา เปนแบบ
แผนที่บังคับแกทุกคนเสมอกัน สําหรับใหเปนเครื่องตะลอมและ
หลอหลอม เปนเครื่องสรางสภาพแวดลอมที่จะชักจูงบุคคลเขาหา
ธรรม และเปนเครื่องสรางสภาพชีวิตและสภาพสังคมที่เอื้อตอการ
ที่จะนําธรรมมาใชปฏิบัติ หรือเอาธรรมมาใชประโยชน ตลอดจน
การที่จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในธรรม และเขาถึงธรรม
ธรรมและวินัย สองอยางนี้ ถา จัด ใหพ อดีก็จ ะไดค วาม
สมดุลเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ประสานสัมพันธกัน
ธรรมเปนฐานรองรับและเปนที่อิงอาศัยของวินัย วินัยคือ
กฎเกณฑขอบังคับแบบแผนของสังคม เปนการจัดตั้ง ถาไมอิง
ธรรมก็เหลวไหลใชไมได ถาไมตั้งอยูบนฐานของธรรมก็กลายเปน
การไมถูกตอง เพราะฉะนั้น วินัยตองอิงอยูบนฐานของธรรม
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อีกดานหนึ่ง เรามีวินัยเพื่ออะไร ก็เพื่อใหคนเราแตละคนนี้
ไดมีสภาพแวดลอมที่เกื้อกูลในการที่จะเขาถึงธรรม ธรรมจึงเปนจุด
หมายของวินัยดวย วินัยนั้นอิงอาศัยธรรม แลวก็เปนไปเพื่อใหคน
เขาถึงจุดหมายคือธรรมนั่นเอง
วินัย เปนเปลือกนอก ชวยหอหุมเนื้อในคือ ธรรม ไว ถาไม
มีเปลือกนอกหอหุมไว ตอไปไมนานเนื้อในก็จะหายสูญ หรือลบ
เลือนไป เพราะฉะนั้น เราจึงตองเห็นความสําคัญของทั้งเปลือก
นอกและเนื้อใน
ถามะมวงไมมีเปลือก หรือมะพราวไมมีกะลา มันจะอยูได
ไหม เราอาจจะบอกวากะลาไมสําคัญ เพราะกินไมได แตถาไมมี
กะลาเราก็ไมไดกินเนื้อและน้ํามะพราว
ในทางกลับกัน ถามีแตเปลือกมะมวงและกะลามะพราว
ไมมีเนื้อมะมวง ไมมีเนื้อและน้ํามะพราว ก็ไมรูจะมีเปลือกมะมวง
และกะลามะพราวไวทําไม เปลือกและกะลานั้นก็อาจจะกลายเปน
ขยะ ไมมีประโยชนอะไร
ถากะลาจะมีประโยชนอะไรตอไปโดยไมมีเนื้อมะพราว ก็
ไม ใ ช มี ป ระโยชน ใ นฐานะกะลามะพร า ว แต อ าจจะกลายเป น
กระบวยตักน้ํา เปนภาชนะใสขาวกิน หรือเปนเครื่องมือขอทาน
เปนตน คือ กลายเปนของอยางอื่นไป
เพราะฉะนั้น เราจึงตองเห็นความสําคัญของทั้งกะลา และ
เห็นความสําคัญของเนื้อมะพราว

๒๒

ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนานั้นมีทั้งธรรมและวินัย และจากหลักธรรม
และวินัยนี้ก็จึงมีสงฆ ซึ่งแบงเปนสมมติสงฆ และอริยสงฆ
ผูเขาถึงเนื้อในคือธรรมแลวก็เปน อริยสงฆ แตถาอยูแคชั้น
นอก อยูแควินัย ก็เปนสมมติสงฆ
แตสมมติสงฆนั้นตั้งขึ้นเพื่ออะไร ก็เพื่อความมุงหมายใหมี
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมและเกื้อกูล ในการที่บุคคลทั้งหลายจะ
ปฏิบัติธรรม เพื่อจะไดรวมเปนอริยสงฆ และสมมติสงฆน้แี หละจะ
รักษาพระธรรมวินัยไว เปนผูที่คอยเผยแพรประกาศธรรมไว เพื่อ
จะใหมีคนไดมาเขารวมเปนอริยสงฆไดตอๆ นานๆ เรื่อยๆ ไป
เพราะฉะนั้น สมมติสงฆก็มีความสําคัญ
แตอริยสงฆก็มีความสําคัญ ถาไมมีอริยสงฆจะมีสมมติ
สงฆไวทําไม ก็ไมมีความหมาย เพราะสิ่งที่ใหความหมายแกสมมติ
สงฆ ก็คือความเปนอริยสงฆ แตสิ่งที่เอื้อตอการเกิดมีและคงอยู
ของอริยสงฆ ก็คือสมมติสงฆ
สิ่งที่ใหความหมายแกวินัยก็คือธรรม แตสิ่งที่จะรักษาธรรม
ไวก็คือวินัย เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงมีสวนประกอบทั้งสอง
อยาง
ธรรมกับวินัย อิงอาศัยและประสานสัมพันธกัน และรวม
เขาดวยกันเปนอันหนึ่งอันเดียว ดังที่ทานเรียกเปนคําศัพทคําเดียว
เปนเอกพจนวา ธรรมวินัย เมื่อรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงเปน
พระพุทธศาสนา
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คลายกับที่นามและรูป ประกอบกันเขาเปนชีวิต นามและ
รูป อิงอาศัยและประสานสัมพันธกัน และรวมเขาดวยกันเปนอัน
หนึ่งอันเดียว ดังที่ทานเรียกเปนคําศัพทคําเดียวเปนเอกพจนวา
นามรูป เมื่อรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันจึงเปนชีวิต ถาขาดอยาง
หนึ่งอยางใดก็เปนชีวิตไมได
สําหรับพระสงฆนั้น เราจะเห็นวามีธรรมและวินัยควบคู
กันอยู
แตสําหรับฝายคฤหัสถในประเทศไทยปจจุบันนี้ ควรจะ
ตองมีการเตือนกันวา เราอาจจะมีการเนนเอียงสุดไปขางใดขาง
หนึ่งมากเกินไป
บางทีเรามานึกกันแตในแงธรรม จนกระทั่งสังคมพุทธไทย
ไมมีวินัยเปนของตนเอง ชาวพุทธไทยไมรูจักวาอะไรเปนวินัยของ
ตน ถาเปนอยางนั้น สังคมพุทธจะดํารงอยูไดอยางไรในระยะยาว
และถาสังคมรักษารูปแบบอยูไมได ตอไปเนื้อในคือธรรมก็จะอยูไม
ไดเชนเดียวกัน
ในทํานองเดียวกัน พระสงฆถามีแตวินัยรักษารูปแบบไว
แต ไ ม อ าศั ย วิ นั ย นั้ น ช ว ยให รู เ ข า ใจและกาวไปในธรรม ก็จะไม
สามารถเปนพระสงฆที่แทจริง
ปจจุบันนี้เปนที่นาสงสัยวา การใหความสําคัญอยางพอดี
ระหวางองคประกอบสองอยางนี้ ในพุทธศาสนายังเปนไปดวยดี
หรือไม ขอฝากไวพิจารณาดวย

ลักษณะที่ ๔

เปนกรรมวาท กิริยวาท วิริยวาท
ลักษณะที่ ๔ พระพุทธศาสนานั้นมีชื่ออยางหนึ่งวา เปน
กัมมวาท หรือกรรมวาที
พระพุทธเจาเคยตรัสวา พระพุทธเจาทั้งหลาย ทานใชคํา
วาทั้งหลาย คือไมเฉพาะพระพุทธเจาองคเดียวเทานั้น แตทุกองค
ทั้งหมด ไมวาจะเปนพระพุทธเจาทั้งหลายในอดีตก็ตาม ในอนาคต
ก็ตาม แมองคที่อ ยูใ นยุคปจจุบัน ก็ตาม ลวนเปนกรรมวาทะ เปน
กิริยวาทะ และเปนวิริยวาทะ หรือเปนกรรมวาที และกิริยวาที
(เวลาใชวาที ทานมีแคสอง คือ กรรมวาทีและกิริยวาที แตเมื่อ
เปนวาทะมีสาม คือเปนกรรมวาทะ กิริยวาทะ และวิริยวาทะ)
หมายความวา พระพุทธศาสนานั้นสอนหลักกรรม สอนวา
การกระทํามีจริง เปนกรรมวาทะ สอนวาทําแลวเปน อัน ทํา เปน
กิริยวาทะ สอนวาความเพียรพยายามมีผลจริง ใหทําการดวย
ความเพียรพยายาม เปนวิริยวาทะ ใหความสําคัญแกความเพียร
เปนศาสนาแหงการกระทํา เปนศาสนาแหงการเพียรพยายาม ไม
ใชศาสนาแหงการหยุดนิ่งเฉยหรือเฉื่อยชาเกียจคราน
ลักษณะของหลักกรรมนี้ เปนเรื่องที่นาพิจารณา เพราะ
กรรมเปนหลักใหญในพระพุทธศาสนา จะตองมีการเนนอยูเสมอ
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หลักการของศาสนานั้น ก็เหมือนกับหลักการปฏิบัติทั่วไป
ในหมูมนุษย เมื่อเผยแพรไปในหมูมนุษยวงกวาง ซึ่งมีระดับสติ
ปญญาตางกัน มีความเอาใจใสตางกัน มีพื้นเพภูมิหลังตางๆ กัน
นานๆ เขาก็มีการคลาดเคลื่อนเลือนลางไปได จึงจะตองมีการทํา
ความเขาใจกันอยูอยางสม่ําเสมอ
เฉพาะอยางยิ่ง สําหรับพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนศาสนาที่ไม
บังคับความเชื่อ ไมเอาศรัทธาเปนใหญ ใหเสรีภาพทางปญญา
หลักคําสอนและหลักการปฏิบัติตองขึ้นตอการศึกษา ถาการศึกษา
หยอนลงไป พระพุทธศาสนาก็เลือนลางและเพี้ยนไดงาย
เรื่องกรรมนี้ก็เปนตัวอยางสําคัญ เมื่อเผยแพรไปในหมูชน
จํานวนมากเขา ก็มีอาการที่เรียกวาเกิดความคลาดเคลื่อน มีการ
เฉไฉ ไขวเขวไป ทั้งในการปฏิบัติ และความเขาใจ
หลักกรรมในพระพุทธศาสนานี้ ทานสอนไวเพื่ออะไร ที่
เห็นชัดก็คือ เพื่อไมใหแบงคนโดยชาติกําเนิด แตใหแบงดวยการ
กระทําความประพฤติ นี่เปนประการแรก
ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา กมฺมุนา วสโล โหติ กมฺมุนา โหติ
พฺราหฺมโณ คนไมใชต่ําทรามเพราะชาติกําเนิด แตจะเปนคนต่ํา
ทราม ก็เพราะกรรมคือการกระทํา คนมิใชจะเปนพราหมณเพราะ
ชาติกําเนิด แตเปนพราหมณ คือผูบริสุทธิ์ เปนคนดีคนประเสริฐ ก็
เพราะกรรมคือการกระทํา (ทางกาย วาจา และความคิด)
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ตามหลักการนี้ พระพุทธศาสนายึดเอาการกระทําหรือ
ความประพฤติ มาเป น เครื่ อ งจําแนกมนุ ษ ย ในแง ข องความ
ประเสริฐ หรือความเลวทราม ไมใหแบงแยกโดยชาติกําเนิด
ความมุงหมายในการเขาใจหลักกรรม ประการที่สอง ที่
ทานเนน ก็คือ การรับผิดชอบตอตนเอง
คนเรานั้นมักจะซัดทอดสิ่งภายนอก ซัดทอดปจจัยภาย
นอก ไมรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง เวลามองหาความผิด
ตองมองไปที่ผูอื่นกอน มองที่สิ่งภายนอกกอน
แมแตเดินเตะกระโถน ก็ตอ งบอกวาใครเอากระโถนมาวาง
ซุม ซาม ไมวา ตนเดินซุม ซาม เพราะฉะนัน้ จึงเปนลักษณะของคน ที่
ชอบซัดทอดปจจัยภายนอก
แตพระพุทธศาสนาสอนใหรบั ผิดชอบการกระทําของตนเอง
ใหมีการสํารวจตนเองเปนเบื้องแรกกอน
ประการตอไป ทานสอนหลักกรรมเพื่อใหรูจักพึ่งตนเอง ไม
ฝากโชคชะตาไวกับปจจัยภายนอก ไมใหหวังผลจากการออนวอน
นอนคอยโชค ใหหวังผลจากการกระทํา ทานจึงสอนเรื่องกรรมคู
กับความเพียร เหมือนอยางหลักที่ยกมาใหดูตั้งแตตนที่วา พระ
พุทธศาสนาเปนกรรมวาที และเปนวิริยวาที
หลักกรรมในพระพุทธศาสนาสอนวา ความสําเร็จเกิดขึ้น
จากการกระทําตามทางของเหตุและผล คือผลจะเกิดขึ้นตามเหตุ
ปจจัย เทาที่เรามีเรี่ยวแรงเพียรพยายามทําได
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อนึ่ง หลักกรรมของเรานี้ ตองแยกใหดีจากลัทธิ ๓ ลัทธิ ใน
พระไตรปฎกทานกลาวไวหลายแหงเกี่ยวกับลัทธิที่ผิด ซึ่งตองถือ
วาเปนเรื่องละเอียดออน เพราะเมื่อพูดไปไมชัดเจนพอ ก็อาจจะทํา
ใหเกิดความเขาใจผิด
ลัทธิที่พระพุทธเจาตรัสไว วาผิดหลักกรรม มีอยู ๓ ลัทธิ
ลัทธิที่ ๑ คือ ปุพเพกตวาท ลัทธิกรรมเกา เอาแลว พุทธ- ศา
สนิกชนไดฟง ชักยุงแลว
ลัทธิที่ ๒ คือ อิศวรนิรมิตวาท ลัทธิที่ถือวาพระผูเปนเจา
เนรมิต หรือเทพเจาผูยิ่งใหญบันดาล
ลัทธิที่ ๓ คือ อเหตุวาท ลัทธิที่ถือวาความเปนไปตาง ๆ ไมมี
เหตุปจจัย แลวแตโชคชะตา
๓ ลัทธินี้พระพุทธศาสนาถือวา ไมทําใหคนมีความเพียร
พยายามในการที่จะทํา เพราะถาทุกสิ่งทุกอยางที่คนเราไดรับ หรือ
สุขและทุกขทั้งหลายที่เราไดประสบ เปนเพราะกรรมเกาบันดาล
แลว เราก็ตองนอนรอแตกรรมเกา เพราะจะทําอะไรไปก็ไมไดผล
จะแกไขอะไรไปก็ไมมีประโยชน
ในทํานองเดียวกัน ถาเชื่อวาเปนเพราะอิศวร คือเทพเจาผู
ยิ่งใหญบันดาล ก็ออนวอนเอาสิ ไมตองทําอะไร
แมแตถาถือวาไมมีเหตุปจจัย มันบังเอิญเปนไปเองแลวแต
โชคชะตา เราก็ทําอะไรไมมีผลเหมือนกัน เพราะตองแลวแตโชค
ชะตา
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ผลที่สุด สามหลักสามลัทธินี้ ไมทําใหคนมีการกระทํา ไม
ทําใหคนมีฉันทะ หรือ มีความเพียรพยายามในการกระทําเหตุ
ตางๆ พระพุทธเจาตรัสวาเปนลัทธิที่ผิด
โดยเฉพาะลัทธิที่หนึ่ง คือ ปุพเพกตวาท ลัทธิกรรมเกานั้น
เปนลัทธิของนิครนถ มีพระสูตรหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้ไวยาวหนอย คือ
เทวทหสูตร ในพระไตรปฎกเลม ๑๔ พูดถึงเรื่องกรรมเกา ซึ่งเปน
ลัทธิของนิครนถ
พุทธศาสนาก็สอนเรื่องกรรมเหมือนกัน แตมีทั้งกรรมเกา
กรรมปจจุบัน และกรรมที่จะทําตอไปในอนาคต กับทั้งถือวากรรม
นั้ น เป น เพี ย งกระบวนการแห ง เหตุ ผ ลที่ เ กี่ ย วกั บ การกระทําของ
มนุษย เปนสวนหนึ่งของกฎเกณฑแหงความเปนไปตามเหตุปจจัย
กระบวนการแหงปจจัยนั้นสืบเนื่องดําเนินอยูเสมอตลอด
เวลา โดยเปนไปตามปจจัยที่เกี่ยวของหลายอยาง ไมใชวาเปนไป
เพราะกรรมเกาอยางเดียว
เพราะฉะนั้น จะตองระวังใหดี ตองแยกหลักกรรมของพระ
พุทธศาสนาออกจากลัทธิกรรมเกาใหได นอกจากลัทธิกรรมเกาแลว
ก็ตอ งระวังไมใหไปตกไปติดในอิศวรนิรมิตวาท และอเหตุอปจจัยวาท
ดวย
ที่พูดมานี้โดยสาระสําคัญก็มุงใหเห็นวา พระพุทธศาสนา
นั้นเปน “กรรมวาท” แตหลักกรรมของพระพุทธศาสนาเปนอยางไร
นั้น ในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน เมื่อกรรมเปนหลักธรรมสําคัญ
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ในพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนก็จะตองระวังตั้งใจคอยศึกษา
ใหแมนยําชัดเจนอยูเสมอ เพื่อใหรูวาหลักกรรมในพระพุทธศาสนา
นั้นอยางไรแน
อยาใหไขวเขวผิดไปนับถือเอาลัทธิกรรมเกาของนิครนถเขา
เดี๋ยวเราจะกลายเปนนิครนถไปโดยไมรูตัว ทั้งๆ ที่รูปแบบของเรา
ยังเปนพุทธ แตเนื้อตัวที่แทของเราอาจจะกลายเปนนิครนถไปก็ได

ลักษณะที่ ๕

เปนวิภัชชวาท
ลักษณะที่ ๕ พระพุทธศาสนาเปน “วิภัชชวาท” ดังที่ไดเปน
คําสําคัญในการสังคายนาครั้งที่ ๓ ซึ่งพระโมคคัลลีบุตรติสเถระ
เปนประธาน
ครั้ ง นั้ น พระเจ า อโศกมหาราช เป น พระเจ า แผ น ดิ น ผู
อุปถัมภการสังคายนา เรียกวาเอกอัครศาสนูปถัมภก พระเจา
อโศกมหาราช ไดตรัสถามพระโมคคัลลีบุตรติสเถระวา พระสัมมา
สัมพุทธเจาทรงมีวาทะอยางไร สอนอยางไร พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระทูลตอบวา พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปน วิภัชชวาที
วิภัชชวาทเปนลักษณะอยางหนึ่งของคําสอนในพระพุทธ
ศาสนา ที่วาพระพุทธเจาเปน วิภัช ชวาที หรือ เปน วิภัชชวาทะนั้น
วิภัชชวาท คืออะไร คือการแสดงความจริงหรือการสอนโดยแยก
แยะจําแนก หมายความวา ไมมองความจริงเพียงดานเดียว แต
มองความจริงแบบแยกแยะจําแนกครบทุกแงดาน ไมดิ่งไปอยาง
ใดอยางหนึ่ง หลักการแสดงความจริงดวยวิธีจําแนกแยกแยะอยาง
นั้น เรียกวา วิภัชชวาท
เปนความโนมเอียงของมนุษย ที่จะมองอะไรขางเดียวดาน
เดียว พอเจออะไรอยางหนึ่ง เพียงไดเห็นดานเดียว ก็เหมาสรุปวา
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นั่นคือสิ่งนั้น ความจริงคืออยางนั้น แตความจริงที่แทของสิ่งทั้ง
หลายมีหลายดาน จึงตองมองใหครบทุกแงทุกดาน
พระพุทธศาสนา มีลักษณะจําแนกแยกแยะ ดังที่เรียกวา
วิภัชชวาท คําวา “วิภัชช” แปลวา จําแนกแยกแยะ
การจําแนกแยกแยะที่สําคัญ คือในดานความจริง เชน เมื่อ
พูดถึงชีวิตคน ทานจําแนกออกไปเปนขันธ ๕ โดยแยกออกเปน
รูปธรรมและนามธรรมกอน แลวแยกนามธรรมออกไปอีกเปน ๔
ขันธ แมแต ๔ ขันธนั้น แตละขันธยังแยกแยะจําแนกยอยออกไป
อีก คือแยกแยะความจริงใหเห็นทุกแงทุกดาน ไมตีคลุมไปอยาง
เดียว ตางจากคนจํานวนมากที่มีลักษณะตีขลุม และจับเอาแงเดียว
ไปเหมาคลุมเปนทัง้ หมด ทําใหมกี ารผูกขาดความจริงโดยงาย
แมแตในการตอบคําถามบางประเภท ก็ตองมีลักษณะของ
การจําแนกแยกแยะ ไมตอบตีขลุมลงไปอยางเดียว ยกตัวอยาง
เชน มีผูมาทูลถามพระพุทธเจาวา คฤหัสถคือชาวบานนั้น เปนผูที่
จะยังขอปฏิบัติที่เปนกุศลใหสําเร็จ แตบรรพชิตไมสามารถทําอยาง
นั้นได ใชหรือไม
นี่ถาตอบแบบลงความเห็นขางเดียว ที่เรียกวาเอกังสวาท
ก็ตองตอบดิ่งไปขางหนึ่ง โดยตองปฏิเสธ หรือวารับ ถายอมรับก็
บอกวาใชแลว คฤหัสถเทานั้นทําสําเร็จ บรรพชิตไมสําเร็จ ถา
ปฏิเสธก็บอกวาไมใช คฤหัสถไมสําเร็จ บรรพชิตจึงจะสําเร็จ

๓๒

ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา

แตพระพุทธเจา ไมตรัสอยางนั้น พระพุทธเจาตรัสแบบ
วิภัชชวาท ทรงชี้แจงวาพระองคไมตรัสเอียงไปขางเดียวอยางนั้น
พระองคตรัสวา คฤหัสถก็ตาม บรรพชิตก็ตาม ถามีสัมมาปฏิบัติ
แลว ก็ทํากุศลธรรมใหสําเร็จทั้งสิ้น แตไมวาจะเปนบรรพชิตก็ตาม
เปนคฤหัสถก็ตาม ถามีมิจฉาปฏิบัติ คือปฏิบัติผิดแลว ก็ทํากุศล
ธรรมใหสําเร็จไมไดดวยกันทั้งสองฝาย ลักษณะอยางนี้เรียกวา
วิภัชชวาท
อีกตัวอยางหนึ่ง เชนมีคนมากราบทูลถามพระพุทธเจาวา
วาจาที่ไมเปนที่ชอบใจของคนอื่น พระองคตรัสไหม ถาเปนเรา เรา
จะตอบวาอยางไร ถาเขามาถามวา คําพูดที่คนอื่นไมชอบใจ ไม
เปนที่รักของเขา ทานพูดไหม ทานจะตอบวาอยางไร ถาตอบวาพูด
หรือตอบวาไมพูด ก็เรียกวาตอบดิ่งไปขางเดียว
แตพระพุทธเจาไมตรัสอยางนั้น พระองคตรัสวา ในขอนี้
เราไมตอบดิ่งไปขางเดียว แลวพระองคก็ตรัสแยกแยะใหฟงวา
วาจาใดไมจริง ไมเปนประโยชน ไมถูกใจผูฟง พระองคไมตรัส
วาจาใดเปนคําจริง ไมเปนประโยชน ไมถูกใจผูฟง พระองคไมตรัส
วาจาใดเปนคําจริง เปนประโยชน ไมถกู ใจผูฟ ง พระองคเลือกกาลทีจ่ ะตรัส
วาจาใดไมจริง ไมเปนประโยชน ถูกใจผูฟง พระองคไมตรัส
วาจาใดจริง ไมเปนประโยชน ถูกใจผูฟง พระองคก็ไมตรัส
วาจาใดเปนคําจริง เปนประโยชน ถูกใจผูฟง พระองคเลือกกาลที่จะตรัส
เขาถามเพียงคําถามเดียว พระองคตรัสแยก ๖ อยาง ขอ
ใหพิจารณาดู อยางนี้เรียกวาวิภัชชวาท
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นี่เปนตัวอยางที่แสดงถึงลักษณะทาทีของการสนองตอบ
หรื อ ปฏิ กิ ริ ย าต อ สิ่ ง ทั้ ง หลายแบบชาวพุ ท ธ ซึ่ ง มี ก ารมองอย า ง
วิเคราะหและแยกแยะจําแนกแจกแจง เพื่อใหเห็นความจริงครบ
ทุกแงดาน
อีกตัวอยางหนึ่งคือ ในการแยกประเภทคฤหัสถ พระพุทธ
เจาตรัสกามโภคี ๑๐ ประเภท แสดงหลักการวินิจฉัยคฤหัสถโดย
การแสวงหาทรัพย โดยการใชจายทรัพย และโดยทาทีของจิตใจตอ
ทรัพยเปนตน แลวแยกประเภทคฤหัสถไปตามหลักการเหลานี้
หลักการตางๆ ในพระพุทธศาสนาเปนอยางนี้มาก เพราะ
ฉะนั้นเราจะเห็นวา ธรรมในพระพุทธศาสนามีลักษณะพิเศษที่มัก
จะมีเปนขอๆ โดยรวมเปนชุดๆ ดังที่จัดเปนหมวดธรรมตางๆ เชน
หมวดสอง หมวดสาม หมวดสี่ หมวดหา หมวดหก ฯลฯ
พระพุทธเจาทรงเปนนักจําแนกธรรม จึงไดรับการเฉลิม
พระนามอยางหนึ่งวา ภควา
ภควานั้น แปลไดสองอยาง คือ แปลวาผูมีโชคก็ได แปลวา
ผูจําแนกแจกธรรมก็ได
นี้เปนลักษณะที่เรียกวาวิภัชชวาท คือเปนนักวิเคราะห
จําแนกแจกธรรม หรือแยกแยะใหเห็นครบแงดานของความจริง

ลักษณะที่ ๖

มุงอิสรภาพ
ลักษณะที่ ๖ พระพุทธศาสนา มี “วิมุตติ” หรือความมีอิสรภาพเปนจุดหมายสําคัญ และไมใชเปนเพียงจุดหมายเทานั้น แตมี
อิสรภาพเปนหลักการสําคัญทั่วไปทีเดียว
ในทางธรรมทานใชคําวา วิมุตติรส กับ วิมุตติสาระ
สําหรั บ วิ มุ ต ติ ร สนั้ น พระพุ ท ธเจ า ตรั ส เป น คําอุ ป มาว า
มหาสมุทรแมจะกวางใหญเพียงใดก็ตาม แตน้ําในมหาสมุทรที่
มากมายทั้งหมดนั้น มีรสเดียว คือรสเค็ม ฉันใด ธรรมวินัยของพระ
องคที่สอนไวมากมาย ทั้งหมดก็มีรสเดียวคือวิมุตติรส ไดแกความ
หลุดพนจากทุกขและปวงกิเลส ฉันนั้น
ภาษาสมัยใหมเรียกความหลุดพนวา อิสรภาพ เดี๋ยวนี้เรา
ไมใชคาํ วาวิมตุ ติ เราติดคําวาอิสรภาพ แตทจี่ ริงเราใชคาํ วา อิสรภาพ
ในความหมายของวิมุตตินั่นเอง
เวลาแปลเปนภาษาอังกฤษจะเห็นชัด ฝรั่งแปลวิมุตติวา
freedom เราแปลอิสรภาพ ก็วา freedom ตรงกัน แตในภาษาไทย
คนไทยแทนที่จะใชคําวาวิมุตติ กลับไปใชคําวาอิสรภาพ
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ที่จริง ในภาษาบาลีเดิม อิสรภาพไมไดแปลวา freedom
อิสรภาพนั้นแปลวาความเปนใหญ ตรงกับ sovereignty หรือแม
แต domination หรือ dominion คือความมีอํานาจเหนือหรือเปน
ใหญ แตเราใชอิสรภาพในความหมายของ freedom เพราะฉะนั้น
อิสรภาพที่ใชกันในภาษาไทยจึงไปตรงกับคําวาวิมุตติ
พระพุทธศาสนานั้น มีลักษณะของความหลุดพน หรือ
ความเปนอิสระอยูโดยตลอด จุดหมายของพระพุทธศาสนา ก็ได
แกวิมุตติ
พระพุทธเจาตรัสอีกแหงหนึ่งวา วิมตุ ตฺ สิ ารา สพฺเพ ธมฺมา
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีวิมุตติเปนสาระ คือมีวิมุตติเปนแกนสาร ซึ่ง
ก็มีความหมายอันเดียวกัน
รวมความวา ลักษณะนี้บอกใหทราบวา พระพุทธศาสนา
ถือเอาวิมุตติหรืออิสรภาพนี้ เปนจุดหมาย เปนหลักการสําคัญ
และใหความสําคัญแกอิสรภาพทุกขั้นตอน ไมเฉพาะในขั้นสุดทาย
ที่วาตองการใหคนเขาถึงความหลุดพนเทานั้น แตมีลักษณะของ
การไมยึดติดถือมั่น ไมมีอุปาทานในสิ่งตาง ๆ อยูโดยตลอด
จะเห็นวา หลักการของพระพุทธศาสนานี้บางครั้งก็สรุป
ดวยคําวา สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย คือใหรูเขาใจความจริง
ถึงขั้นที่วา ธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นไมอาจเขาไปยึดมั่นถือมั่นได
ไมอาจ-ไมนา-ไมควรยึดติดถือมั่น เพราะอะไร เพราะวาสิ่ง
ทั้งหลายนั้นไมไดเปนไปตามความปรารถนา หรือตามความยึดมั่น
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ของเรา แตมันเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัยของมัน ถึงเราจะ
ไปยึดมั่น ก็ไมมีผลอะไรตอตัวความจริง มีแตจะกระทบกระเทือน
ตอตัวเราเอง ทําใหเราแยเอง คือ เดือดรอนเปนทุกข
วิธีปฏิบัติที่ถูกตองคือ เราจะตองรูความจริงของเหตุปจจัย
แลวไปทําที่เหตุปจจัย
เพราะฉะนั้น เราจะตองรูเทาทันความจริงวา สิ่งทั้งหลาย
เปนไปตามเหตุปจจัย ไมเปนไปตามความปรารถนาของเรา การ
เขาไปยึดมั่นถือมั่น ไมเปนประโยชน และเปนสิ่งที่เปนไปไมได แลว
ก็ไมทําใหมีผลเปนจริงขึ้นมาได
พระพุทธศาสนาจึงสอนใหเรามีอิสรภาพ โดยฝกตนใหรูจัก
ที่จะไมยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลาย จนกระทั่งเมื่อรูความจริง รูเทา
ทันชัดแจงทั่วตลอดแลว ก็จะมีจิตหลุดพนเปนอิสระ
แมแตในขั้นตนๆ สําหรับการปฏิบัติที่ยังไมถึงขั้นเปนวิมุตติ
ก็จะมีลักษณะของการไมยึดติดอยูเสมอ เชน พระพุทธศาสนาไม
ใหความสําคัญสูงสุดแกศรัทธา การบรรลุจุดหมายของพระพุทธ
ศาสนา หรือการเขาถึงอิสรภาพ ไมขึ้นตอศรัทธาหรือความเชื่อ แต
จะหลุดพนไดเพราะรูเห็นแจงดวยตนเอง อันนี้เปนลักษณะของการ
ไมยึดติด
เริ่มตั้งแตไมใหยึดติดในบุคคล แตใหรูจักพึ่งพาบุคคลใน
ทางที่ถูกตอง เอาเขาเปนสื่อในการที่จะนําเราใหเขาไปหาสัจธรรม
ดวยการเปนกัลยาณมิตร
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หลายทานคงเคยไดยินเรื่องพระวักกลิ ซึ่งบวชเขามาแลว ก็
พอใจในพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจามาก ชอบติดตามพระ
องคไปในที่ตางๆ เรื่อยไป
พระพุทธเจาทรงคอยมองดู และทรงรอใหอินทรียของพระ
วักกลิแกกลา จนถึงคราวหนึ่งก็ไดตรัสวา “ดูกอนวักกลิ เธอจะตาม
ดูทําไมรางกายที่เปอยเนาไดนี้” แลวก็ตรัสวา “ผูใดเห็นธรรม ผูนั้น
เห็นเรา ผูใดเห็นเรา ผูนั้นเห็นธรรม” คือ ใหยายความสนใจ และ
ความติดใจ ออกจากตัวบุคคล ไปหาตัวธรรมหรือสัจธรรม
อันนี้เปนลักษณะของการที่ไมใหติด ไมใหยึด ในสิ่งทั้ง
หลาย แมแตในระดับของการปฏิบัติขั้นตนๆ 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
อยางที่ไดบอกเมื่อกี้นี้วา พระพุทธศาสนาไมใชศาสนาแหง
ศรัทธา แตเปนศาสนาแหงปญญา ซึ่งบางทีก็เปนจุดออน และ
หลายคนก็ถือวา เปนจุดออนของพระพุทธศาสนา เพราะเหตุที่
ใหอิสรภาพทางปญญาแกคนมาก เมื่อไมมีการศึกษากันจริงจัง ก็
ทําใหชาวพุทธเปนคนที่ไมคอยเอาเรื่องเอาราว
ดู ง า ยๆ ในด า นข อ ปฏิ บัติ ในหมูชาวพุทธในเมืองไทย
ปจจุบันนี้ จับไมคอยไดวา ชาวพุทธถือขอปฏิบัติอะไรกันบาง จะ
เอาอะไรเปนเครื่องกําหนดวาเปนชาวพุทธ จะมองเปนรูปธรรมก็
หาไมเห็น เพราะไปเอาแตปญญา แลวแตใครมีปญญาพิจารณา
จะเลือกปฏิบัติเทาไหนก็ไดตามสมัครใจ
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เรื่องนี้ตางจากในศาสนาอื่น ซึ่งสวนมากเปนศาสนาแหง
ศรัทธา เขาจะบังคับกันเลย หามสงสัย ไมตองถาม ฉันบอกอยางนี้
เธอทําไปก็แลวกัน เขามีแบบแผนที่กําหนดไวชัดเจน และมีขอ
ปฏิบัติที่ตายตัววา ถาเปนศาสนิกของศาสนานั้นจะตองเชื่อและ
ตองปฏิบัติอยางนั้น ๆ
อยางไรก็ตาม วาที่จริง พระพุทธเจาไดตรัสวางแบบแผนไว
ใหแลว คือใหเรามีหลัก ๒ อยาง ไดแก ธรรมวินัย อยางที่ไดพูดไว
ในขอที่ ๓ วา พระพุทธศาสนาประกอบดวยธรรมกับวินัย
ถาปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนากันอยางแทจริง ชาว
พุทธก็จะไมเปนคนเลื่อนลอย แตจะมีแบบแผนเปนของตนเอง แต
เรามองขามเรื่องวินัยไปเสีย จึงขาดลักษณะอันนี้ เพราะ มัวเที่ยวหา
ธรรม แตไมนาํ พาเรื่องวินัย
สวนที่มีหลักวาปญญาเปนสําคัญนั้น ก็เพราะวา ปญญา
เปนตัวตัดสินในการเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา
มนุษยเรานี้มีประสบการณในเรื่องศาสนากันมาเปนเวลา
ยาวนาน มีนักคิดมากมายเกิดขึ้น แลวก็คนควาหาหลักความจริง
มาสอนมนุษย เกิดเปนลัทธิศาสนาตางๆ มากมาย ซึ่งอาจแยก
ประเภทไดดังนี้
ศาสนาประเภทหนึ่ง ย้ําเรื่อง ศรัทธา เขาบอกวา ใหฝาก
ชีวิต มอบจิตมอบใจไวในองคเทพสูงสุด แลวทําตามคําสั่งสอนไป
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ไมตองสงสัยอะไรทั้งสิ้น อยางนี้เปนศาสนาที่ใชศรัทธาเปนเครื่อง
ตัดสิน ศรัทธาเทานั้นจะใหทานเขาถึงจุดหมายของศาสนา
ศาสนาประเภทที่สอง คือพวกที่ถือ ศีลวัตร เปนตัวตัดสิน
พวกนี้จะถือระเบียบแบบแผนกฎเกณฑที่วางไวให แลวประพฤติ
ปฏิบัติตามนั้น ถือวาจะบริสุทธิ์หลุดพนเขาถึงจุดหมายของศาสนา
ดวยศีลวัต ร ดังมีคําในคัม ภีรเ รีย กวา สีเลน สุทฺ ธิ แปลวา การ
บริสุทธดวยศีล คือเพียงวายึดถือศีล ขอบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ
อยางเดียวเทานั้นใหเครงครัดเขมงวด เมื่อปฏิบัติไปตามนั้นไดจริง
แลว ก็จะหลุดพนถึงจุดหมายของศาสนาไดเอง อันนี้พระพุทธ
ศาสนาเรียกวา สีลัพพตปรามาส ก็เปนหลักการของศาสนา
ประเภทหนึ่ง
ศาสนาประเภทที่สาม ไดแกพวกที่ยึดเอา สมาธิ เปนตัว
ตัดสิน คือบําเพ็ญขอปฏิบัติทางจิตใจ ใหจิตดื่มด่ํา จนกระทั่งในขั้น
สุดทาย จิตจะเขารวมกลืนหายกลายเปนหนึ่งเดียวกับภาวะสูงสุด
ซึ่งอาจจะเปนเทพสูงสุดหรือเปนปรมาตมันอะไรก็ตาม ศาสนา
ประเภทนี้มีอยูไมนอย เปนศาสนาขั้นที่ประณีตมาก
รวมแลวก็มี ๓ ประเภทดวยกัน คือ
๑. พวกปลงศรัทธา มอบจิตฝากใจใหไปเลย
๒. พวกถือศีลวัตร ตัดสินดวยความเครงครัดเขมงวด
๓. พวกถือสมาธิ มุงใหจิตดื่มด่ําเขารวมกับภาวะสูงสุด
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แตพระพุทธศาสนา ไมไดถืออยางนั้น พระพุทธศาสนาให
ความสําคัญทั้งแกศรัทธา ทั้งแกศีลวัตร และแกสมาธิ ถือวาเปน
ปจจัยที่ขาดไมได ในการเขาถึงจุดหมาย แตไมใชตัวตัดสิน
อันนี้เปนขอที่ควรตองระวัง ไมใชวา พระพุทธศาสนาจะไม
ใหความสําคัญแกสิ่งเหลานั้น ทั้งศรัทธา ศีลวัตร และสมาธิ เปน
บาทเปนฐาน และเปนสิ่งที่ขาดไมได
สําหรับศรัทธานั้น พระพุทธเจายังเคยตรัสวา สทฺธาย ตรติ
โอฆํ แปลวาบุคคลยอมขามโอฆะไดดวยศรัทธา ขามโอฆะอะไร
ขามโอฆสงสารก็คือขามวัฏฏสงสาร หมายความวาพนจากการ
เวียนวายในความทุกข แสดงวาพระพุทธเจายอมรับวาเราจะพน
ทุกขไดดวยศรัทธา นี่ถามองเผิน ๆ เราก็บอกวา เอาแคศรัทธาก็พอ
ในกรณีของศีล ก็สามารถอางคําบาลีอีกแหงหนึ่ง เวลา
พระใหศีลจบทานก็สรุปทุกครั้งวา สีเลน สุคตึ ยนฺติ สีเลน โภคสมฺ ปทา สีเลน นิพฺ พุตึ ยนฺ ติ บอกวา บุค คลยอ มไปนิพพาน คือ
นิพฺพุตึ ดวยศีล อาว! ถึงนิพพานไดดวยศีลแลวนี่ ก็แสดงวา ยอม
รับวาศีลทําใหไปนิพพานได พอแลว
สําหรับสมาธิก็มีตัวอยางคําสอนมากมาย ที่จะยกมาอาง
ถาจะอางกันแบบงายๆ วาสมาธิก็พอที่จะถึงนิพพาน ก็สามารถยก
ตัวอยางนิพพานขั้นตนๆ อยางที่เรียกวา นิโรธ
ในนิโรธ ๕ มีวิกขัมภนนิโรธเปนขอแรก ไดฌานสมาบัติก็
ถือวาถึงวิกขัมภนนิโรธ หรือในพระไตรปฎก ที่พระพุทธเจาตรัส
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เรื่องตทังคนิพพาน และทิฏฐธัมมนิพพาน พระพุทธเจายังตรัสวา
ปฐมฌานก็ตาม ทุติยฌานก็ตาม จนกระทั่งถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ ซึ่งเปนสมาธิในระดับประณีต สูงขึ้นไปโดยลําดับนี้
แตละอยางเปนนิพพานไดโดยปริยาย พระองคตรัสไวอยางนั้น แต
ยังไมใชตัวแทตัวจริง
พระพุทธศาสนาใหความสําคัญแกหลักธรรมเหลานั้น แต
พระองคย้ําวาปญญานี่แหละเปนตัวตัดสิน ศรัทธาก็เพื่อปญญา
ศีลวัตรก็เพื่อประคับประคองจนกระทั่งเกิดปญญา โดยเฉพาะ
ศีลวัตรนั้นชวยใหเกิดสมาธิ สมาธิก็ตองนําไปสูปญญา ถาไมอยาง
นั้น ก็เปนเพียงสมาธิที่นําไปสูภาวะดื่มด่ําทางจิตเทานั้น เปนเรื่อง
ของสมถะ ไมถึงนิพพาน
ตกลงวา จะตองใหถึงขั้นสูงสุดคือปญญา มีอปุ มาเหมือน
อยางจะตัดตนไม เราตองมีอะไรบาง ขอใหคดิ ดู
๑. เราจะตองโนมจิตใจโนมตัวเขาไปหาการตัดตนไมนั้น
ใจเอาดวยกับการที่จะตัดตนไม แลวมุงเขาไปที่ตนไม
๒. ตองมีที่เหยียบยัน ถาตัวเราไมมีที่ยัน ไมมีที่ยืนตั้งตัว
ไว เราก็ทําอะไรไมได
๓. ตองมีกําลัง ในการที่จะยกมีดขวานขึ้นตัด
๔. ตองมีมีดขวานที่คม หรืออุปกรณที่ใชตัดได
ในอุปมานี้ การหันหนามุงเขาไปหาสิ่งนั้น ก็คือ ศรัทธา พื้น
ดินที่เหยียบยันก็ตรงกับที่พระพุทธเจาตรัสไวเสมอวา ศีล เปรียบ
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เหมือนพื้นดินเปนที่เหยียบยัน ทําใหเราทํางานการได ประการที่ ๓
เรี่ยวแรงกําลังของเราในการหยิบยกมีดขวานขึ้นมาตัด นั่นก็คือ
สมาธิ แลวสุดทายตัวมีด หรือขวานที่คมนั้นก็คือ ปญญา
ตัวที่ตัด ที่ทําใหขาดทําใหหลุด ทําใหสําเร็จกิจ คืออะไร คือ
มีดหรือขวาน มีดขวานนั้นเปนตัวตัด ทําใหงานสําเร็จบรรลุจุด
หมาย แตถาเราไมมีสามอยางแรก ทั้งที่มีมีดมีขวานเราก็ตัดไมได
เพราะฉะนั้น สามอยางแรกก็ขาดไมได แตตัวตัดสินคืออันที่สี่ ได
แกตัวปญญา
พระพุทธศาสนาสอนวา ปญญาเปนตัวตัดสิน จึงถือวา
ป ญ ญาเป น คุ ณ ธรรมสําคั ญ เป น เอก ป ญ ญาในขั้ น สู ง สุ ด คื อ
ปญญาในขั้นที่จะทํางานรูเทาทันสัจธรรม ที่จะตัดสังโยชนเครื่อง
ผูกมัดตัวไวกับวัฏฏสงสาร ไวกับความทุกข ไดแกปญญาที่มีชื่อ
เรียกเฉพาะวา วิปสสนา
วิปสสนาก็คือปญญานั่นแหละ แตเปนปญญาในระดับ
หนึ่งประเภทหนึ่ง ทําหนาที่อยางหนึ่ง ซึ่งเราเรียกชื่อเฉพาะวาเปน
วิปสสนา
วิปสสนานี้เปนขอปฏิบัติจําเพาะในพระพุทธศาสนา เพราะ
ฉะนั้น จึงบอกวา ปญญา โดยเฉพาะที่เรียกชื่อวา วิปสสนานี้ เปน
ลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนา มีเฉพาะในพระพุทธศาสนา

๔๔

ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา

ปญญานี้เปนแกนกลางที่รอยประสานอยูในหลักพระพุทธ
ศาสนา ที่พระพุทธเจาตรัสไวในที่ตางๆ อยางเชนหลักการทั่วไปที่
ตรัสไวในคาถาวา พหุ เว สรณํ ยนฺติ ปพฺพตานิ วนานิ จ เปนตน
คาถานี้ มี ใ จความว า คนทั้ ง หลายถู ก ภั ย คื อ ความกลั ว
คุกคามแลว ยอมยึดถือสิ่งทั้งหลายมากมายเปนสรณะ เชนยึดเอา
เจาปาเจาเขาตนไมศกั ดิ์สิทธิ์ เปนที่พึ่ง แตสิ่งเหลานั้น ไมใชสรณะ
อันเกษม คนยึดเอาสิ่งเหลานั้นเปนสรณะแลว ไมสามารถพนจาก
ทุกขทั้งปวงได
สวนผูใดถึงพระรัตนตรัย ยึดเอาพระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆเปนสรณะแลว มองเห็นอริยสัจจ ๔ คือพิจารณาดวย
ปญญารูเขาใจสัจธรรม รูจักทุกข รูตัวปญหา รูเหตุของปญหา รูจัก
จุดหมายของตนเองที่เปนความดับทุกขแลว ปฏิบัติตามมรรคาที่
ถูกตอง ซึ่งเปนทางสายกลาง ดับทุกขได อันนั้นจึงจะเปนสรณะที่
แทจริง อันเกษม
เรื่องพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ หรือสรณะ ๓ นี้มีความ
หมายอยางไร เปนเรื่องที่จะตองทําความเขาใจกันตอไปใหชัดเจน
อยางนอยจะตองเขาใจวาการยึดถือพระรัตนตรัยเปนสรณะ จะนํา
ไปสูการมองเห็นอริยสัจจ ๔ อยางไร
แตในที่นี้ตองการพูดแคใหเห็นวาทานเนนความสําคัญของ
ปญญา และปญญาโดยเฉพาะขั้นที่ทําลายกิเลส คือ วิปสสนา

ลักษณะที่ ๘

สอนหลักอนัตตา
ลักษณะที่ ๘ พระพุทธศาสนาประกาศหลักสําคัญเกี่ยวกับ
ความจริงของสิ่งทั้งหลาย หรือของสภาวธรรมตางๆ เรียกวาหลัก
อนัตตา
หลั ก อนั ต ตานี้ เ ป น หลั ก ที่ใหม ไมเคยมีผูคนพบมากอ น
ความยึดติดในอัตตาหรือตัวตน เปนสิ่งที่ฝงลึกแนบแนนในจิตใจ
มนุษยเปนอยางมาก มนุษยจะรักษา หวงแหนความรูสึกผูกพันใน
อัตตานี้ไว อยางเหนียวแนนที่สุดเทาที่จะทําได
แมแตเมื่อหันมาคนควาสัจธรรมในทางศาสนา เขาก็จะ
ตองเพียรพยายามที่จะรักษาอัตตานี้ไวใหได เพราะฉะนั้น นักคิด
ทั้งหลายจึงพัฒนาภาพอัตตาที่ยึดไวนั้นใหประณีตยิ่งขึ้นไปโดย
ลําดับ
จะเห็นวา ในศาสนาตางๆ มีแตคําสอนที่ใหพยายามเขาหา
อัตตา เขาถึงอัตตา ปรากฏวามีศาสนาเดียวคือพระพุทธศาสนา
เทานั้น ที่สอนหลักอนัตตา ที่ประกาศวาในที่สุดแลวสิ่งทั้งหลายไม
ใชอัตตา ไมสามารถยึดถือเปนอัตตาได
พระอรรถกถาจารยบอกวา ศาสดาตางๆ ในหลายศาสนา
รูหลักอนิจจังแลว รูหลักทุกขังแลว เพราะฉะนั้น หลักอนิจจัง และ
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ทุกขังจึงมีในศาสนาอื่นที่มีความกาวหนาในทางสติปญญาดวย
แต ไ ม มีศาสนาใดอื่น ที่ประกาศหลักอนัตตา ฉะนั้น พระพุทธ
ศาสนาจึงเปนหลักคําสอนเดียว ที่ทวนกระแส ยอนทางของจิตใจ
สลายความยึดติดหวงแหนของมนุษย
การที่จะมองเห็นสภาวะที่เปนอนัตตานี้ บงบอกถึงการที่
ตองมีปญญา คือการมีปญญารูเทาทันคติธรรมดา เห็นแจงความ
จริงของสิ่งทั้งหลายที่ดํารงอยูและเปนไปตามธรรมดาของมัน อันมี
อยูตามสภาวะ ไมมีใครที่จะไปเปนเจาของ สั่งบังคับใหเปนไปตาม
ใจปรารถนาได ไมวาจะเปนรูปธรรมหรือนามธรรม แมกระทั่ง
นิพพาน
ที่เห็นไดงายก็คือ สิ่งทั้งหลายทั่วๆ ไป ที่เรียกวาสังขาร หรือ
เอาคําคุนๆ คือขันธ ๕ สิ่งเหลานี้ก็เปนไปตามธรรมดาของมัน คือ
มันไมเปนไปตามใจชอบหรือตามใจอยากของใคร แตมันเปนไป
ตามเหตุปจจัย
ในขันธ ๕ นั้น ไมมีตัวคงที่ ที่เปนตัวบันดาลเปนตัวบังคับ
สิ่งทั้งหลายใหเปนไปอยางใดอยางหนึ่ง แตมันประกอบขึ้นจาก
ปจจัยยอยๆ มาประมวลกันเขา และปจจัยตางๆ แตละอยางนั้น
อาศัยสัมพันธซึ่งกันและกัน แลวก็เปนไปตามเหตุปจจัย
ในความสัมพันธซึ่งกันและกันนั้น ไมมีสิ่งโดยลําพังตัวของ
มันเอง ไมมีใครหรืออะไรจะเปนเจาของครอบครองหรือสั่งบังคับ
บัญชามันได นี้คือหลักความจริงที่เรียกวาอนัตตา ในระดับของ
สังขารทั่วไป
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การไมยึดติดในอัตตา จะไปสัมพันธกับหลักที่ไมใหยึดติด
ถือมั่นดวยความปรารถนาของตัวตน แตใหรูเทาทันวา สิ่งทั้งหลาย
นั้น เราจะใหเปนอยางนั้นอยางนี้ตามความปรารถนาไมได คือเรา
จะเอาความปรารถนาของตัวตนนี้ ไปบังคับสิ่งทั้งหลายใหเปนไป
ตามที่เราตองการไมได เพราะวาสิ่งทั้งหลายดํารงอยูและเปนไป
ตามธรรมดาของมัน คือดํารงอยูตามสภาวะอยางนั้นๆ หรือไมก็
เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ซึ่งเราจะตองเรียนรูเหตุปจจัยของมัน
แลวไปทําไปแกที่เหตุปจจัย
อนัตตานี้จะโยงไปหาหลักสําคัญของพระพุทธศาสนาใน
ขอตอไปดวย
พึงสังเกตวา ในพระพุทธศาสนา ทานสอนเรื่องการทําลาย
ความเห็นผิดเกี่ยวกับอัตตานี้มากมาย จะเปนพระโสดาบัน ก็ตอง
ทําลายสักกายทิฏฐิ คือความเห็นวาเปนตัวของตนได ตองถอน
อัตตานุทิฏฐิคือความตามเห็นวาเปนตัวเปนตนได ตองถอนอัตตวาทุปาทานคือการยึดมั่นในความถือตัวตนได
อั น นี้ แ สดงว า หลั ก อนั ต ตามี ค วามสําคั ญ เป น อย า งมาก
เปนหลักการที่จะนําใหเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา ผูที่จะ
เขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา จะตองมีปญญาถึงขั้นเห็น
ความเปนอนัตตานี้

ลักษณะที่ ๙

มองตามเหตุปจจัย
ลักษณะที่ ๙ พระพุทธศาสนามีลักษณะขอตอไปที่คลาย
กั บ หลั ก อนัตตา คือการมีทัศนคติที่มองสิ่งทั้งหลายตามความ
สัมพันธแหงเหตุปจจัย
ไดพูดแลววา หลักอนัตตานั้น ในระดับของสังขตธรรม โยง
มาหาหลักความเปนไปตามเหตุปจจัย ซึ่งบงชี้วา สิ่งทั้งหลายไมมี
อยูโดยลําพังตน แตอิงอาศัยซึ่งกันและกัน เปนไปตามเหตุปจจัย
คลายๆ กับหลักสัมพัทธภาพ (relativity) ในพระพุทธศาสนาหลักนี้
ก็คือ อิทัปปจจยตา ที่นิยมเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท
ความสัมพันธหรือความเปนไปตามเหตุปจจัยนี้ เปนหลัก
สําคัญของวิปสสนาดวย การปฏิบัติใหปญญาเห็นแจงเกิดเปน
วิ ป ส สนานั้ น จะทําให ม องเห็ น ความเป น ไปตามเหตุ ป จ จั ย นี้
และหลักปฏิจจสมุปบาท หรืออิทัปปจจยตานี้ ก็เปนภูมิธรรมของ
วิปสสนา เรียกวาวิปสสนาภูมิอยางหนึ่ง
ธรรมทั้งหลายนั้น สัมพันธซึ่งกันและกัน เชนขันธ ๕ เมื่อ
วิเคราะหแยกแยะองคประกอบออกไป ก็ทําใหเห็นความเปนไป
ตามเหตุปจจัย และรูวา ขันธ ๕ นั้นก็เปนไปตามหลักอิทัปปจจยตา
นี้เอง
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หลักความสัมพันธที่เปนไปตามเหตุปจจัยนี้แหละ เปน
หลักที่แสดงลักษณะสําคัญอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา ถึงขั้นที่
พระพุทธเจาเคยตรัสวา การเห็นปฏิจจสมุปบาทนั้นแหละคือการ
เห็นธรรม ตามพุทธพจนที่วา “ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผูนั้นเห็น
ธรรม ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท”
อยางนอยชาวพุทธจะตองมีทัศนคติ ที่มองสิ่งทั้งหลายตาม
เหตุปจจัย แมแตเรื่องกรรม ก็สอนใหเรามีทัศนคติหรือทาทีนี้
กรรมนั้นก็คือหลักของความเปนไปตามเหตุปจจัย ในแงที่
เกี่ยวกับการกระทําของมนุษย การกระทําของมนุษย ก็เปนไปตาม
กฎเกณฑแหงความเปนเหตุเปนผลเหมือนกัน คือกระทําเหตุอยาง
นี้ เมื่อปจจัยพรั่งพรอม ก็เกิดผลอยางนี้ แตจํากัดเฉพาะในแงการ
กระทําของมนุษย เรียกวาหลักกรรม หรือกรรมนิยาม
ถาเปนหลักเหตุปจจัยทั่วไป เรียกวา ธรรมนิยาม หลักเรื่อง
ปฏิจจสมุปบาทก็ตาม เรื่องไตรลักษณก็ตาม พระพุทธเจาตรัส
เรียกวาเปนธรรมนิยาม คือเปนกฎเกณฑแหงธรรม โดยเฉพาะ
ความเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัยนั้นเอง

ลักษณะที่ ๑๐

เชื่อวามนุษยประเสริฐดวยการฝกฝนพัฒนา
ลักษณะที่ ๑๐ พระพุทธศาสนามีลักษณะสําคัญอยางหนึ่ง
คือ ยืนยันในศักยภาพสูงสุดของมนุษย
“ศักยภาพ” เปนศัพทสมัยใหม ที่ยืมมาใช เดิมนั้นเราพูดวา
มนุษยเปนสัตวที่ฝกได
พระพุทธศาสนายอมรับความสําคัญของมนุษยวามีภาวะ
เปนสัตวที่ฝกได และฝกไดจนถึงขั้นเปนสัตวประเสริฐ
มองอีกแงหนึ่ง ก็วา มนุษยเปนสัตวที่ตองฝก และจะ
ประเสริฐสุดไดดวยการฝก มนุษยจึงมีศักยภาพสูงสุดในการฝก ซึ่ง
หมายถึงการพัฒนาตน
ถามนุษยไมพัฒนาตน หรือไมฝกตนแลว ก็จะเปนสัตวที่
ต่ําทรามที่สุด มนุษยแพสัตวดิรัจฉานในดานสัญชาตญาณ สัตว
ดิรัจฉานทั้งหลายสวนมาก พอเกิดมาก็ดาํ รงชีวิตไดดวยสัญชาตญาณ มันอยูกับพอแมนิดเดียว ก็รูจักเปนอยู รูจักหากิน ดํารงชีวิต
ไดเลย
สวนมนุษยนั้นไมไดเรื่อง ทําไมไดสักอยาง ถาปลอยก็แทบ
จะตายทันที ตองเอาใจใสเลี้ยงดู ฝกสอน จึงอยูรอดและเจริญเติบ
โตได นับวาตรงกันขาม
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แตมนุษยมีศักยภาพที่พัฒนาตนได เมื่อพัฒนาแลวก็เปน
สัตวที่ประเสริฐสุด สัตวอื่นนั้นพัฒนาได อยางเกงแคเปนละครสัตว
หรือเอามาใหมนุษยใชงาน เปนไดสองอยาง
แตวาที่จริง ถึงเปนละครสัตวก็คือใหมนุษยเอามาใชงาน
นั่นแหละ ไดอยางดีก็ใหมนุษยใชงาน เอามาเปนลิงขึ้นตนมะพราว
บาง เอามาเปนชางลากซุงบาง เปนมาลากรถ หรือขี่เดินทางไกล
บาง เปนสุนัขตํารวจบาง ฯลฯ และที่ฝกใหทําอยางนั้นได ก็ตอง
อาศัยมนุษยฝกให
แตมนุษยนั้น ฝก ตนเองได และฝกแลวประเสริฐสุด ดัง
พุทธพจนวา ทนฺโต เสฏโ มนุสฺเสสุ ผูที่ฝก แลว เปนผูประเสริฐสุด
ในหมูมนุษย และ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏโ เทวมานุเส ผูที่ถึง
พรอมดวยวิชชาและจรณะ คือฝกดีแลวนี้ ประเสริฐสุดทั้งในหมู
เทพ และบรรดามนุษย คือ ไมเฉพาะระหวางมนุษยเทานั้น แมแต
กับเทพทั้งหลาย มนุษยที่ฝกดีแลวก็ยังสูงกวา
อีกแหงหนึง่ ทีน่ า จดจํามากวา มนุสสฺ ภูตํ สมฺพทุ ธฺ ํ อตฺตทนฺตํ
สมาหิตํ . . . เทวาป นมสฺสนฺติ บอกวา พระสัมมาสัมพุทธเจา ทั้งที่
เปนมนุษยนี้ แตฝกพระองคดีแลว แมเทพทั้งหลายก็นอมนมัสการ
มีคาถาพุทธภาษิตมากมายที่ตรัสย้ําวา บุคคลที่ฝกตนดี
แลว พัฒนาศักยภาพดีแลว แมแตเทวดาและพรหมก็เคารพบูชา
พระพุ ท ธเจ า ได ท รงทํากิ จ สําคั ญ อย า งหนึ่ ง คื อ การ
ประกาศอิสรภาพใหแกมนุษย
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ในสมัยพุทธกาลนั้น มนุษยพากันฝากชีวิตจิตใจ มอบ
ชะตากรรมของตนใหแกเทพทั้งหลาย ถือวาเทพเจาทั้งหลายเปนผู
บันดาลชะตากรรมของมนุษย มนุษยมีหนาที่บวงสรวงออนวอน
ทําการสังเวยตางๆ ขอรองเทพเจาใหยกเวนปลดเปลื้อง ใหพนจาก
โทษเคราะหตางๆ และขอใหอํานวยลาภผล ประทานรางวัลสิ่งที่
ตองการ จนถึงกับมีการบูชายัญ เอามนุษยเอาสัตวม าฆา บูช า
เทพเจา
พอพระพุทธเจาประสูติ พระองคก็ท รงประกาศอิสรภาพ
ใหแกม นุษ ยทัน ที ทรงเปลงอาสภิวาจาวา อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส
เชฏโหมสฺมิ โลกสฺส เสฏโหมสฺมิ โลกสฺส เราเปนพี่ใหญ เปนผู
ประเสริฐ เปนผูเลิศแหงโลก
นี่ คื อ วาจาประกาศอิสรภาพของมนุษ ย ที่พระพุทธเจา
ประกาศแทนมนุษยทั้งหลาย บอกใหรูวา ตอไปนี้มนุษยมีอิสรภาพ
แลว เราเปนสัตวที่ฝกได พัฒนาได ไมตองฝากชะตากรรมไวกับ
เทพเจา ไมตองบวงสรวงออนวอนรอใหเทวดาโปรดปราน
ถาเราฝกตนเอง แมแตเทวฤทธิ์ มนุษยก็มีได มนุษยที่ฝก
แลว มีมนุษยฤทธิ์ที่ประเสริฐ เหนือกวาเทวฤทธิ์ เพราะฉะนั้น อยา
ไดประมาทศักยภาพของตนเอง
มนุษยนั้นมีความโนมเอียงอยางหนึ่ง คือ คอยจะประมาท
ในศักยภาพของตนเอง จึงมัวหวังพึ่งปจจัยภายนอก
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พระพุทธเจาทรงนําทางไวแลวใหเรานับถือตนเอง แตอยา
หยิ่งลําพอง อยานึกวาเราเปนมนุษยประเสริฐแลว แตตองระลึกที่
จะฝกฝนตองพัฒนาตนอยูเสมอ การที่ถือวาตนเองเปนสัตวที่จะ
ตองฝกฝนพัฒนา จะทําใหเราเปนคนออนนอมถอมตน พระพุทธ
เจาสอนใหเราทุกคนออนนอมถอมตน เพราะเราเปนสัตวที่จะตอง
ฝกตองพัฒนา
แตในเวลาเดียวกันนั้น พรอมกับความออนนอมถอมตน ก็
จะมีความมั่นใจในตนเองดวยวา เรามีศักยภาพที่พัฒนาได
นี้คือหลักของพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธองคไดประทาน
ไวแลว อันเปนไปตามสัจธรรม เราจะตองยึดหลักการนี้ไวเปน
สําคัญ
พระพุทธศาสนาสอนวา มนุษยพอเริ่มตนเปนชาวพุทธ ก็
ตองมีโพธิสัทธา (เรียกเต็มวา ตถาคตโพธิสัทธา) เชื่อในปญญาตรัส
รูของพระตถาคต คือเชื่อในปญญาที่ทําใหมนุษยกลายเปนพระ
พุทธเจา เราก็ตองพัฒนาปญญาของเราสิ
ถาเราพัฒนาปญญาแลว เราก็เปนพระพุทธเจาได
ถ า เป น พระพุ ท ธเจ า ก อ นคนอื่ น แล ว บําเพ็ ญ พุ ท ธกิ จ
ประกาศพระศาสนาดวย ก็เปนพระสัมมาสัมพุทธะ
ถาเปนพระพุทธเจาดวยปญญาคนพบธรรมดวยตนเอง แต
ไมประกาศธรรมทั่วไป ก็เปนพระปจเจกพุทธะ
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ถาเปนพระพุทธเจาตามอยางพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็เปน
อนุพุทธะ
แม แ ต ยั ง ไม เ ป น พระพุ ท ธเจ า ที่ ตั ด กิ เ ลสได สิ้ น เชิ ง แต มี
ความรูดี ทานยังยกยองใหเปนสุตพุทธะ
เราทุกคนสามารถเปนพุทธะได แตขั้นแรกจะตองมีตถาคต
โพธิสัทธา เชื่อในปญญาตรัสรูที่ทําใหมนุษยกลายเปนพุทธะนั้น
พระพุทธเจาตรัสวา นี้เปนศรัทธาเบื้องแรกที่ชาวพุทธจะ
ตองมี เพราะฉะนัน้ ชาวพุทธจะตองเริม่ ตนดวยการเชือ่ ในศักยภาพ
ของมนุษยที่พัฒนาได
สาระสําคัญของศักยภาพก็คือปญญา ดังที่วามีปญญาซึ่ง
สามารถพัฒนา จนกระทั่งตรัสรูเปนพุทธะได ซึ่งเปนสัตวประเสริฐ
ที่แมแตทวยเทพและประดามนุษยทั้งหลายตองบูชา เปน สตฺถา
เทวมนุสฺสานํ คือพระพุทธเจานั้น ทั้งที่เปนมนุษย แตทรงเปน
ศาสดาทั้งของหมูมนุษย และของเหลาเทวดา
ชาวพุ ท ธทั้ ง หลายจะต อ งจําหลั ก การนี้ ไ ว และระลึ ก
ตระหนักวา มนุษยอยาดูถูกตนเอง ตองมั่นใจในตนเอง ตองนับถือ
ตนเองอยางมีความออนนอมถอมตน
อันนี้คือลักษณะของพระพุทธศาสนาทีว่ า เชือ่ ในศักยภาพ
สูงสุดของมนุษยผเู ปนสัตวทฝี่ ก ได

ลักษณะที่ ๑๑

เปนศาสนาแหงการศึกษา
ลักษณะที่ ๑๑ พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการศึกษา
ที่นําเอาการศึกษาเขามาเปนสาระสําคัญ เปนเนื้อ แทของการ
ดําเนินชีวิต และทําใหการดําเนินชีวิตของมนุษยเปนการศึกษา
หลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาทั้งหมดนั้น เรียกวา
อะไร เรียกวามรรค
มรรค แปลวาอะไร มรรคแปลวาทาง ทางคือทางอะไร คือ
ทางดําเนินชีวิต ซึ่งไมใชทางเดินที่เปนรูปธรรมอยางถนนเทานั้น
พระพุทธเจาตรัสเรียกมรรคนีอ้ ยางหนึง่ วาเปน พฺรหฺมจริย
หรือ พรหมจริยะ บางทีเราใชคําวาพรหมจรรย “พรหมจริย = จริย
(คือ จริยธรรม) + พรหม (อันประเสริฐ)” มรรค หรือทางดําเนินชีวิต
นี้เปนพรหมจริยะ คือ เปนจริยธรรมอันประเสริฐ
จริยธรรม แปลวาอะไร จริย มาจาก จร ซึ่งแปลวาเดิน เชน
จราจร=เดินไปเดินมา พเนจร=เดินไปในปา จรไปโนนจรไปนี่เรียก
วา เดินทาง เพราะฉะนั้น จร ก็คือเดินทาง
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“จริย” แปลวาการเดินทาง การเดินทางที่เปนรูปธรรม ได
แก เดินทางที่เปนถนน เปนตน แตถาเดินทางที่เปนนามธรรม ก็คือ
เดินทางชีวิต จริย ก็คือการเดินทางชีวิต หรือการดําเนินชีวิต
เพราะฉะนั้น จริยธรรมก็คือหลักการดําเนินชีวิต พรหม
แปลวาที่ประเสริฐ รวมกันเปน พรหมจริย คือหลักการดําเนินชีวติ ที่
ประเสริฐ ซึ่งไดแกมรรคมีองค ๘ ประการอันประเสริฐ มีสัมมาทิฏฐิ
เปนตน มีสัมมาสมาธิเปนปริโยสาน
ทีนี้ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ จัดเปนพวกหนึ่งเรียกวา
ปญญา
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ จัดเปนประเภท
หนึ่งเรียกวาศีล
แลวก็สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ จัดเปนหมวด
หนึ่งเรียกวาสมาธิ
เปนอันวา มรรคมีองค ๘ ประการนี้จัดเปนประเภทไดสาม
เรียกวา ศีล สมาธิ ปญญา ซึ่งเรียกชื่ออยางหนึ่งวา ไตรสิกขา
สิกขา นัน้ แปลวาศึกษา สิกขฺ า เปนบาลี สันสกฤตเปน ศิกษฺ า
เปนไทยวา ศึกษา สิกขา หรือ ศึกษา เปนคําๆ เดียวกัน ฉะนั้น
หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา จึงเรียกชื่ออยางหนึ่งวาการศึกษา
การศึกษา นี้มีองคประกอบ ๓ สวน คือ ศีล สมาธิ ปญญา
ซึ่งก็คือการประมวลองคประกอบของมรรคมีองค ๘
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๕๗

ตกลงวา การดําเนิน ชีวิต หรือ หลักการดําเนินชีวิตอัน
ประเสริฐ ก็เปนอันเดียวกับการศึกษา พูดงายๆ วา ชีวิตที่ดีงาม คือ
ชีวิตแหงการศึกษา
เปนอันวา การศึกษา ก็คือการฝกฝนใหมีการดําเนินชีวิตที่
ถูกตอง ไดแกไตรสิกขา และไตรสิกขา ก็คือการฝกใหเรามีการ
ดําเนินชีวิตตามมรรค คือใหเรามีพรหมจริยะ พรอมกันนั้น การที่
เราฝกตนใหดําเนินในพรหมจริยะหรือดําเนินตามมรรค ก็คือเรา
บําเพ็ญไตรสิกขา
เพราะฉะนั้น การฝกฝนพัฒนาตนในการดําเนินชีวิตที่ถูก
ตอง ก็คือการศึกษา และการศึกษาก็คือการฝกตนใหดําเนินในทาง
ชีวิตที่ถูกตอง มรรคก็เปนสิกขา สิกขาก็เปนมรรค
สิกขาก็คือการฝกฝนพัฒนาตนใหดําเนินตามมรรค การฝก
ตนใหดําเนินตามมรรคก็คือสิกขา
มรรค คือ วิถีชีวิตอันประเสริฐ ถาจะแปลใหสมสมัย ก็คือ
การดําเนินชีวิตที่ดีงาม ดังนั้น สิกขา หรือการศึกษา จึงแปลวา การ
พัฒนาตนในการดําเนินชีวิตที่ดีงาม เพราะฉะนั้น การดําเนินชีวิต
ตามหลักพระพุทธศาสนา ก็ตองดําเนินใหถกู ตอง โดยปฏิบัติตาม
หลักไตรสิกขา การศึกษาจึงเปนเรื่องของการดําเนินชีวิตทั้งหมด
และการดําเนินชีวิตทั้งหมดของเราก็อยูในเรื่องของการศึกษา
การศึกษาตลอดชีวิต จึงมีในพระพุทธศาสนาตั้งแตไหนแต
ไรมาแลว ถาพูดใหกระชับก็วา ชีวิตคือการศึกษา
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ตราบใดที่ยังไมเปน อเสขะ คือยังไมเปนพระอรหันต ก็ตอง
ดําเนิ น ชี วิ ต ให ถู ก ต อ ง โดยปฏิ บั ติ ต ามไตรสิ ก ขาเพื่ อ ฝ ก ตนให
ดําเนินชีวิตตามมรรค ดังไดกลาวมานี้
เพราะฉะนั้น ลักษณะอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา ก็คือ
เปนศาสนาแหงการศึกษาดังไดกลาวมา
อนึ่ง ลักษณะที่ ๑๑ นี้ โยงกับลักษณะที่ ๑๐ ดวย กลาวคือ
สิกขาหรือการศึกษา แปลวา การฝกฝนพัฒนา และการฝกฝน
พัฒนาตนนั้น อิงอาศัยความเชื่อที่วา มนุษยมีศักยภาพที่พัฒนาได
หรือวามนุษยเปนสัตวที่ประเสริฐไดดวยการฝกฝนพัฒนา
เมื่อฝกฝนพัฒนาดวยไตรสิกขา ใหชีวิตดําเนินตามวิถีแหง
มรรค ในที่ สุ ด ก็ จ ะบรรลุ จุ ด หมายแห ง ชี วิ ต ที่ ดี ง าม เป น สั ต ว
ประเสริฐ มีคุณสมบัติบริบูรณ มีทั้งปญญาที่หยั่งรูสัจธรรม เปน
อิสระ ดําเนินชีวิตดวยสันติสุข และนอมชีวิตของตนออกไปดวย
กรุณาเพือ่ ประโยชนสขุ และอิสรภาพของเพื่อนรวมโลก

ลักษณะที่ ๑๒

ใหความสําคัญ ทั้งแกปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอก
ลักษณะที่ ๑๒ พระพุทธศาสนาใหความสําคัญ ทั้งแก
ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก
ลักษณะนี้ก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เปน
หลักที่เนื่องกันกับการศึกษานั้น
ในการพัฒนาตน และในการดําเนินชีวิตของคนนั้น พระ
พุทธศาสนาเนนหนักในหลักการที่ค ลายกับ หลักขางตน ที่ใ หมี
ดุลยภาพ คือความสมดุลหรือความพอดี โดยใหความสําคัญทั้งแก
ธรรมและแกวินัย ในที่นี้ ก็เชนเดียวกัน พระพุทธศาสนาใหความ
สําคัญทั้งแกปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก ในการฝกคนขั้น
กอนมรรค คือในขั้นตนที่จะนําเขาสูมรรค
กลาวคือ ในการที่จะมีสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนองคแรกของมรรค
มีปจจัย ๒ ประการ ที่จะชวยใหคนมีสัมมาทิฏฐิ คือ
๑. ปรโตโฆสะ แปลวา อิทธิพลหรือเสียงจากภายนอก
๒. โยนิโสมนสิการ แปลวา การทําในใจโดยแยบคาย การ
พิจารณาโดยแยบคาย รูจักคิด คิดเปน

๖๐

ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา

นี้เปนปจจัย ๒ อยางที่ทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนองค
ประกอบเริ่มแรกของมรรค และเปนจุดเริ่มของการศึกษาที่ถูกตอง
พระพุทธศาสนาใหความสําคัญแกปจจัยทั้งภายในและภายนอก
ไมดิ่งไปขางเดียว
เรามักมีการโตเถียงกันในเรื่องนี้วา สภาพแวดลอมสําคัญ
หรือตัวบุคคลสําคัญ ภายในหรือภายนอกสําคัญ แตการเถียงกัน
ในเรื่องนี้ไมรูจักสิ้นสุด เพราะจะเอาอยางใดอยางหนึ่ง ก็ขัดหลัก
ความจริง เปนไปไมได พระพุทธศาสนาใหความสําคัญทั้ง ๒ อยาง
อนึ่ง พระพุทธเจาตรัสถึงธรรมที่เปนบุพนิมิต หรือรุงอรุณ
ของการดําเนินตามอริยมรรค มี ๗ ประการ ใน ๗ ประการนี้ทรง
เนน ๒ อยางที่สําคัญมาก ซึ่งเปนปจจัยภายในอยางหนึ่ง ปจจัย
ภายนอกอยางหนึ่ง
ปจจัยภายนอก ก็คือการมีปรโตโฆสะที่ดี ไดแก การมี
กัลยาณมิตร มีมิตรที่ดี มีครูอาจารยที่ดี มีพอแมที่ดี ซึ่งใหความรูที่
ถูกตอง เปนตัวอยางที่ดี มีแหลงความรู มีสื่อมวลชนที่ใหสติ
ปญญา เปนสื่อสารซึ่งใหขอมูลที่เปนประโยชน
ตลอดจนในการเจริญสมาธิ ก็มีครูอาจารยสอนกรรมฐาน
ซึ่งเปนผูรูหลักปฏิบัติที่ถูกตอง เปนผูรูจักนิสัยใจคอของผูปฏิบัติ มี
อุบายในการที่จะแนะนํา นี้เรียกวามีปจจัยภายนอกที่ดี
นอกจากปจจัยภายนอกแลว ก็ตองมีปจจัยภายในดวย คือ
ในสวนของตัวเองก็ตองมีโยนิโสมนสิการ รูจักคิด คิดเปน ถาคิดไม
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เปน ไมรูจักคิด ก็ไมสามารถเอาสิ่งที่กัลยาณมิตรแนะนําไปใช
ประโยชน ถึ ง จะได รั บ ฟ ง คําแนะนําสั่ ง สอน ก็ ไ ม รู จั ก นําไปใช
ประโยชนเพราะไมมีโยนิโสมนสิการ
พระพุทธเจาไมไดอาศัยกัลยาณมิตร แตมีโยนิโสมนสิการ
ก็สามารถเขาถึงสัจธรรมได แตนั่นเปนความสามารถพิเศษ
วาโดยทั่วไป ตองเนนความสําคัญทั้งปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอก ปจจัยภายนอกก็คือ ตองมีกัลยาณมิตร ปจจัยภาย
ในก็มีโยนิโสมนสิการ
อีกประการหนึ่ง วาโดยความสัมพันธกับหลักที่ไดเนนมา
แลว วินัยเปนการสรางสภาพแวดลอมใหเรามีกัลยาณมิตร คือวา
โดยวัตถุประสงคในแงนี้ วินัยนั้นตองการสรางสภาพแวดลอมใหมี
กัลยาณมิตร ที่จะมาชวยเปนผูชักจูงเราใหเขาหาธรรมได
สวนโยนิโสมนสิการนั้น เปนตัวเจาะใหเขาถึงเนื้อแทคือ
ธรรมเลยทีเดียว
เปนอันวา วินัยจัดสภาพแวดลอมใหมีกัลยาณมิตร และ
เมื่อมีโยนิโสมนสิการก็เขาถึงธรรมไดเลย
หลักการสําคัญในเรื่องนี้ก็คือ ลักษณะที่ใหความสําคัญทั้ง
แกปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ไมใชเนนดิ่งอยูขางเดียว

ลักษณะที่ ๑๓

ใหตื่นตัวอยูดวยความไมประมาท
ลักษณะที่ ๑๓ ธรรมที่ใหชีวิตชีวาแกการปฏิบัติทั้งหมด ถือ
เปนตัวกระตุนใหมีการปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ก็
คือ อัปปมาทธรรม หรือความไมประมาท
อัปปมาทธรรมนี้ พระพุทธเจาทรงเนนย้ําไวมาก ถึงกับตรัส
เปนปจฉิมวาจา คือพระดํารัสสุดทายกอนจะปรินิพพาน ซึ่งถาพูด
เปนภาษาชาวบานก็เรียกวาคําสั่งเสีย
คําสั่งเสียของพระพุทธเจาแกพุทธศาสนิกชนคืออะไร คือ
ความไมประมาท พระองคตรัสวา วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน
สมฺปาเทถ สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา เธอ
ทั้งหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม
หลักธรรมในคัมภีรท งั้ หมด ถาไมมใี ครนําเอามาใชประโยชน
ก็เหมือนกับหลับหรือนอนตายอยู ธรรมเหลานั้น จะมีประโยชนเกิด
มีชวี ติ ชีวาขึน้ ได ก็เพราะมีอปั ปมาทธรรม เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจา
จึงตรัสอัปปมาทธรรมเปนธรรมทีค่ รอบคลุมธรรมอืน่ ๆ ดุจรอยเทาชาง
และตรัสเปนปจฉิมวาจาดวย
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พระพุทธศาสนาสอนใหเราเปนคนไมประมาท ไมผัดเพี้ยน
ไมละเลย ไมนิ่งเฉย ไมเฉื่อยชา แตใหมีความกระตือรือรนเรงรัดตน
ในการบําเพ็ญกิจหนาที่ และโดยเฉพาะคือใหมีสติระลึกรูตื่นตัว
เทาทัน แลวรีบหลีกละปองกันกําจัดแกไขเหตุแหงความเสื่อม และ
เรงสงเสริมสรางสรรคเหตุแหงความเจริญงอกงาม
อันนี้ก็เปนลักษณะสําคัญอยางหนึ่งที่จะตองเนนตองย้ําไว

ลักษณะที่ ๑๔

เห็นทุกข แตเปนสุข
หรือ ทุกขเพื่อเห็น แตสุขเพื่อเปน
ลักษณะที่ ๑๔ พระพุทธศาสนาสอนใหมองเห็นความทุกข
แตใหปฏิบัติดวยความสุข
หลักการของพระพุทธศาสนานั้น ชัดเจนวาทานมุงสอนใหรู
จักโลกและชีวิตตามความเปนจริงวา เกิดจากองคประกอบตางๆ
ซึ่งลวนแต ไมเที่ยง คือไมคงที่ เกิดขึ้นแลวก็ดับไปๆ สืบเนื่องไป
เรื่อยๆ คงอยูในสภาพเดิมไมได คือ ถูกปจจัยตางๆ ที่ขัดแยงบีบคั้น
ใหแปรปรวนไปตลอดเวลา และไมใชตัวตน คือเปนไปตามเหตุ
ปจจัย โดยไมมีตวั ตนทีเ่ ปนเจาของ หรือผูท จี่ ะบงการใหเปนไปตาม
ความปรารถนา
เรียกตามแบบวาเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซึ่งรูจักกันดีใน
ชื่อรวมวาไตรลักษณ
คําเด น ที่ ส ะดุ ด ความรู สึ ก ของคนจํานวนมาก คื อ คําว า
ทุกขัง ซึ่งแปลงายๆ วาเปนทุกข
คําวา “ทุกข” นี้ นอกจากเปนหลักหนึ่งในไตรลักษณนี้แลว
ยังปรากฏในหลักธรรมที่สําคัญยิ่ง ซึ่งเปนหัวใจหรือหลักการใหญ
ของพระพุทธศาสนา คือเปนขอแรกใน อริยสัจจ ๔
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หลายคนมองเห็นหลักธรรมเหลานี้แลว ไมไดศึกษาใหลึก
ซึ้งลงไป ก็เกิดความรูสึกวา พระพุทธศาสนามองโลกในแงราย เห็น
โลกและชีวิตเปนทุกข
แตเมื่อมองดูหลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา กลับมอง
เห็นแตการดําเนินกาวหนาไปดวยความสุข สูจ ดุ หมายทีเ่ ปนบรมสุข
ตั้งตนแตหลักทั่วไปของการปฏิบัติ พระพุทธศาสนาก็ถือวา
ความสุขสามารถเขาถึงไดดวยความสุข คือคนสามารถบรรลุถึง
ความสุขดวยวิธีปฏิบัติที่เปนสุข อันตางจากลัทธิศาสนาบางพวกที่
ถือวา ความสุขจะบรรลุถึงไดดวยความทุกข
เครื่องทดสอบความถูกตองอยางหนึ่ง ของการปฏิบัติธรรม
ก็คือ การไดความสุขที่เกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัตินั้น
ไม เ ฉพาะในฌานต า งๆ เท า นั้ น ที่ มี ค วามสุ ข เป น องค
ประกอบสําคัญ ในการปฏิบัติทั่วไป ตัวตัดสินความถูกตองก็มี
ความสุขเปนองคธรรมสําคัญ ที่จะตองเกิดขึ้นดวย
กลาวคือ ในกระบวนการปฏิบัติที่ถูกตอง ไดผลกาวหนาไป
สูจุดหมายนั้น ทานจะกลาวอยูเสมอถึงองคธรรมตางๆ ที่จะเกิด
ตามกันมาเปนชุด ไดแก เกิดความแชมชื่นเบิกบาน (ปราโมทย)
แลวก็เอิบอิ่มใจ (ปติ) จากนั้นกายใจก็ผอนคลาย (ปสสัทธิ) ความ
สุขก็เกิดตามมา (สุข) แลวจิตก็ตั้งมั่นเปนหนึ่งเดียว (สมาธิ) ตอแต
นั้นก็สามารถเกิดญาณทัสนะ ตลอดไปจนถึงวิมุตติ คือความหลุด
พนในที่สุด
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พระเจาปเสนทิโกศลเคยกราบทูลพระพุทธเจา แสดงความ
เลื่อมใสในพระรัตนตรัยวา พระองคเสด็จไปในที่ตางๆ เห็นนักบวช
บางพวกซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณไมผองใส ผอมเหลือง ตาม
ตัวสะพรั่งดวยเสนเอ็น ไมชวนตาใหอยากมอง แตพระภิกษุทั้ง
หลายในพระพุ ท ธศาสนานี้ สดชื่ น ร า เริ ง มี ใ จเบิ ก บาน มี
อากัปกิริยานายินดี มีอินทรียเอิบอิ่ม ไมวุนวาย มีลักษณะของ
ความสงบจิตมั่นใจ
ข อ ความสองตอนขางตน ดูคลายขัดกัน เปน ทํานองวา
ทฤษฎีวาทุกข แตปฏิบัติเปนสุข แตความจริงไมขัดกันเลย หาก
สอดคลองกันดี และเสริมกันดวยซ้ํา
พูดตามหลัก อริยสัจจวา มองอริยสัจจ ขอ ๑ เห็นทุกข ทํา
ตามอริยสัจจ ขอ ๔ เปนสุข
พระพุทธศาสนามิใชมองโลกและชีวิตในแงราย แตมอง
โลกและชีวิตตามความเปนจริง เมื่อความทุกขมีอยูจริง พระพุทธ
ศาสนาก็สอนใหเผชิญหนาความทุกขนั้น ไมเลี่ยงหนี แตใหมองดู
ทุกขนั้นดวยความรูเทาทัน และดวยความรูเทาทันความทุกขน้ัน
เอง จึงทําใหมีจิตใจปลอดโปรงเปนอิสระดวยปญญา ไมถูกทุกข
บีบคั้น
เขาทํานองวา “รูวาชีวิตเปนทุกข แตมีชีวิตเปนสุข” หรือถา
จะพูดใหถูกตองกวานั้น ก็วา “รูเทาทันความทุกข จึงมีความสุขที่
สมบูรณ”

ลักษณะที่ ๑๕

มุงประโยชนสุขเพื่อมวลชน
ลักษณะที่ ๑๕ ประการสุดทาย ลักษณะของพระพุทธ
ศาสนาที่จะขอกลาวในที่นี้ก็คือ เปนศาสนาที่เนน พหุชนหิตายะ
พหุชนสุขายะ คือ ความมุงหมายเพื่อประโยชนสุขของพหูชน
พระพุทธเจาตรัสหลักนี้เปนประจํา เมื่อเริ่มประกาศพระ
ศาสนา พระองคท รงสง พระสาวกออกประกาศพระศาสนาดว ย
คําวา จรถ ภิกขฺ เว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย
แปลวา ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชน
เกื้อกูลแกพหูชน เพื่อความสุขแกพหูชน เพื่ออนุเคราะหชาวโลก
ตอมาหลังจากนั้นก็ตรัสหลักธรรมมากมายโดยเนนหลัก
การขอนี้ แมแตในการแนะนําใหทําสังคายนาก็ย้ําวา เพื่อจะให
พรหมจรรย คือพระศาสนานี้ ดํารงอยูมั่นคงยั่งยืน เพื่อประโยชน
เกื้อกูล และความสุขแกพหูชน คือชนจํานวนมาก ที่เราเรียกกัน
เดี๋ยวนี้วามวลชนนั่นเอง
ในทางตรงขาม พระเถระที่มีมิจฉาทิฏฐิก็เปนไปเพื่อไมใช
ประโยชน ไมใชความสุข เพื่อความทุกขแกชนจํานวนมาก สวน
พระเถระที่มีสัมมาทิฏฐิ ก็เปนไปเพื่อประโยชนสุขแกพหูชน อะไร
ทํานองนี้
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หลักธรรมตางๆ อยางนี้ตรัสไวมากมาย ในที่นี้เพียงยกมา
เปนตัวอยาง แสดงใหเห็นวา พระพุทธศาสนาเนนย้ํามากในเรื่อง
การปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหูชน

สรุป
ไดยกเอาหลักธรรมตางๆ มาแสดงใหเห็นลักษณะสําคัญ
ของพระพุทธศาสนา ในที่นี้ ๑๕ ลักษณะ ที่จริงยังมีมากกวานี้ แต
เพียงเทานี้ก็เลยเวลาไปมากแลว ขอที่จะขอกลาวเนนในตอนสุด
ทายก็คือ
ลักษณะตางๆ ที่กลาวมานี้ เราถือกันวาเปนลักษณะที่ดี
แตขอสําคัญ ชาวพุทธอยามัวเมาวา เรามีพระพุทธศาสนาซึ่งมี
ลักษณะที่ดี เสร็จแลว เพราะมัวเมาวาพระพุทธศาสนามีลักษณะดี
ก็เลยไดแตชื่นชม แลวไมนําเอามาประพฤติปฏิบัติ
เมื่อไมเอามาประพฤติปฏิบัติ ก็ไมเปนประโยชนอะไร ได
แตชื่นชมหลงมัวเมาไปอยางนั้นเอง วาศาสนาของเราดีอยางนี้ มี
ลักษณะที่ดีอยางนั้น ก็ไมเกิดประโยชนแกชีวิตที่แทจริง
เพราะฉะนั้น จะตองนําเอามาประพฤติปฏิบัติ และขอ
สําคัญก็คือการปฏิบัติใหครบทุกแงดาน เพราะการปฏิบัติที่คลาด
เคลื่อนผิดเพี้ยนไปนั้น สาเหตุอยางหนึ่งก็เกิดจากการประพฤติ
ปฏิบัติไมครบถวน
ไมครบถวนอยางไร ขอใหดูหลักอนิจจังเปนตัวอยาง
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หลักอนิจจังนี้ เปนตัวอยางหนึ่งที่สะทอนภาพการปฏิบัติ
ธรรมของชาวพุทธไทย วาเขาใจอนิจจัง คือความไมเที่ยงนั้นแค
ไหนอยางไร
ชาวพุทธเวลามีเหตุพลัดพราก แมแตของพลัดตกจากมือ ก็
จะอุทานวา “อนิจจัง ไมเที่ยง” แลวเราก็รูเทาทันธรรมดาวา เออ
สังขารทั้งหลายมีการเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา เปนสิ่งไมเที่ยง
เกิดขึ้นแลวก็ยอมดับไปเปนธรรมดา แลวเราก็ปลงใจได ปลงตก ก็
มีความสุข สบายใจ ไมมีความโศกเศรา เขาลักษณะคําบาลีที่พระ
ทานเอามาพิจารณาผาบังสุกุลวา
“อนิจฺจา วต สงฺขารา
อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ
เตสํ วูปสโม สุโข”
บอกวา สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นแลว
เสื่อมสลายไป เปนธรรมดา เกิดขึ้นแลวยอมดับไป ความสงบวาง
แหงสังขารทั้งหลายเหลานั้น เปนสุข
ปลงอยางนี้แลว เราก็สบายใจ ชาวพุทธเรา โดยเฉพาะใน
เมืองไทยนี้ มีชื่อเสียงวาไดประโยชนจากหลักอนิจจังนี้มาก ทําให
เปนคนมีจิตใจสบาย ไมคอยมีความทุกข
แตพรอมกันนั้น มีหลักหนึ่งที่เราไมคอยปฏิบัติ ก็คือ โอวาท
ที่พระพุทธเจาตรัสสอนวา
วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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“สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา เธอทั้ง
หลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม”
ความหมายของอนิจจังในแงหลังนี้ไมคอยใชกันเลย คือใช
แตตอนปลงตกใหสบายใจ แตตอนที่พระพุทธเจาเตือนไมเอามาใช
ทั้งๆ ที่เปนปจฉิมวาจาซึ่งสําคัญอยางยิ่ง นี่แหละคือหลักความไม
ประมาท
พระพุทธเจาตรัสอนิจจังไมเที่ยงนั้น โยงกับหลักความไม
ประมาท ใหเราไมประมาท ไมใชมัวแตนั่งนอนสบาย เพราะฉะนั้น
ถามัวเอาแต วูปสโม สุโข แลว สบายอยางเดียว นอนแองแมง ก็
เรียกวา ปฏิบัติธรรมไมครบถวน
พวกเราในเมืองไทยนี้ อาตมภาพสังเกตวาใช อนิจจัง ตาม
หลัก วูปสโม สุโข นี้มาก คือเอามาใชปลงใหมคี วามสุขสบายใจ แต
ในแง อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ คืออนิจจังที่จะใหไมประมาทนั้น ไม
คอยใชเลย
ตกลงวา จะตองใชใหครบ ถาปฏิบัติตามหลักอนิจจัง ตอง
ไดทงั้ วูปสโม สุโข มีความสุขใจดวย แลวตอง อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ
ทําความไมประมาทใหถึงพรอมดวย ตองเรงรัดกระตือรือรน ใน
การบําเพ็ญกิจหนาที่ของตนเองเปนตน
แลวลักษณะของพระพุทธศาสนาที่อาตมภาพกลาวมาก็
จะเกิดประโยชน มีชีวิตชีวาขึ้นมาอยางแทจริง ดวยหลักความไม
ประมาท ที่เปนปจฉิมวาจาของพระพุทธเจานั้นเอง
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อาตมภาพไดกลาวมาในเรือ่ ง ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา
ก็นับวาเกินเวลาไปแลว ขออนุโมทนาทานสาธุชนทุกทานที่มีความ
สนใจใฝธรรม
ขอกุศลเจตนาของทานทั้งหลายที่มีความตั้งใจดี เริม่ แตมี
ศรัทธาในพระธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจานี้ จงเปน
ปจจัยนําทานไปสูความเขาใจในหลักธรรมวินัย คือคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา เพื่อนํามาใชปฏิบัติใหถูกตองตอไป
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย เปนเครื่องอวยชัยใหพร
แกทานทั้งหลาย ขออานุภาพคุณพระรัตนตรัยนั้น แลกุศลเจตนา
อันเปนบุญกุศลในจิตของทาน จงเปนปจจัยอันมีกําลังอภิบาล
รักษาใหทุกทานพรั่งพรอมดวยจตุรพิธพรชัย มีกําลังกาย กําลังใจ
กําลังสติปญญา ในการที่จะเลาเรียนธรรม ปฏิบัติธรรม และในการ
ที่จะแนะนําสั่งสอนซึ่งกันและกัน ใหเขาถึงคําสอนของพระสัมมา
สัมพุทธเจา เพื่อใหความรมเย็นเปนสุขแผกระจายไปในสังคม และ
ใหทุกคนไดรับประโยชน มีความงอกงามในพระธรรมคําสั่งสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยทั่วกัน ตลอดกาลนาน เทอญ

