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(ณ) 

บทบรรณาธิการ 

 หนงัสอืเรือ่งเล่าพระไตรปิฎก ไดจ้ดัท าขึน้เนื่องในวาระพเิศษเพือ่เทดิทนูสมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ 
เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทรผ์ูเ้ป็นมหาพุทธมามกะ พระองคท์รงมคีุณูปการต่อ
พระพทุธศาสนาเป็นอนัมาก 

 บทความทีป่รากฏในหนังสอืเล่มนี้ได้รวบรวมบทความทีเ่กีย่วเนื่องกบัเรื่องเล่าพระไตรปิฎก
โดยบทความแรกได้พูดถึงถิ่นก าเนิดภาษาบาล ีซึ่งในสมยัพุทธกาลพระพุทธองค์ได้ตรสัสอนเหล่า
สาวกด้วยภาษาอะไรนัน้มนีักวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามเหน็และได้แสดงหลกัฐานต่าง  ๆ เพื่อให้
ผูส้นใจไดศ้กึษาคน้ควา้ บทความนี้ไดท้ าการวจิยัและไดเ้สนอมุมมองทางวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์เป็น
อยา่งมาก 

 บทความต่อมาไดก้ล่าวถงึการสบืทอดค าสอนจากมุขปาฐะสู่การบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เป็นครัง้แรกในรปูแบบของใบลาน และมกีารปรวิรรตเป็นภาษาทอ้งถิน่นัน้ ๆ โดยมอีกัษรขอมทีใ่ชเ้ป็น
ภาษาในการบนัทกึค าสอนพระไตรปิฎกในกลุ่มประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้มปีระเทศไทยและ
ประเทศกมัพชูา เป็นตน้  

 เรื่องเล่าทีส่ าคญัเกีย่วกบัประเทศไทยคอืการกล่าวถงึพระไตรปิฎกฉบบัพมิพใ์นประเทศไทย
จากรชักาลที ่1 ถงึ ปัจจุบนั ในบทความนี้ไดอ้ธบิายใหผู้อ้่านทราบถงึประวตักิารพมิพพ์ระไตรปิฎกที่
เกดิขึน้ในประเทศไทยตามวโรกาสต่าง ๆ เป็นการเล่าเรื่องทีช่วนตดิตามเหมอืนกบัเราไดย้อ้นอดตีได้
เหน็ความมุมานะอุตสาหะของพระมหากษตัรยิไ์ทยทุกพระองค์ทีท่รงเหน็ความส าคญัในการเผยแพร่
ค าสอนขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สู่ประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนชาวไทยมโีอกาสไดศ้กึษา
พรอ้มกบัน้อมน าค าสอนมาประพฤตปิฏบิตัจินสยามประเทศไดช้ือ่ว่าดนิแดนแหง่พระพทุธศาสนา 

 ความเจรญิทางดา้นเทคโนโลย ีท าใหก้ารตพีมิพพ์ระไตรปิฎกไมไ่ดถู้กจ ากดัเฉพาะในรปูแบบ
ใบลานหรอืหนังสอืเท่านัน้ บทความนี้กล่าวถงึพระไตรปิฎกฉบบัใบลานสู่ฉบบัอเิลก็ทรอนิกสท์ าใหเ้รา
ทราบว่าเมื่อความเจรญิเกดิขึ้น งานทางด้านพระพุทธศาสนาก็สามารถน าความเจรญิเหล่านัน้มา
พฒันาใหเ้กดิความสรา้งสรรคส์ามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งลงตวั 

 เมือ่พระพทุธศาสนาไดร้บัการเผยแพรไ่ปสูด่นิแดนต่าง ๆ เพือ่ใหป้ระชาชนทอ้งถิน่ไดม้โีอกาส
ศกึษาสร้างความเขา้ใจต่อค าสอนพระไตรปิฎกจงึได้รบัการปรวิรรตและบันทกึเป็นอกัษรภาษาถิน่  



(ด) 

เชน่  อกัษรขอม มอญ สงิหล พมา่ ลาว ไทย โรมนั เทวนาคร ีเป็นตน้  นอกจากนี้พระไตรปิฎกบาลยีงั
ได้รบัการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาไทย พม่า ศรลีังกา กมัพูชา ลาว องักฤษ จีน เป็นต้น 
บทความนี้ยงัไดถ้่ายทอดใหเ้หน็ความส าคญัของพระไตรปิฎกอกัษรโรมนั ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความสนใจ
ในการศกึษาพระไตรปิฎกทีข่ยายเป็นวงกวา้งไมก่ าจดัอยูเ่ฉพาะในทวปีเอเชยีเทา่นัน้     

 ยิง่ไปกว่านัน้ในหนังสอืเล่มนี้ยงัได้รวบรวมบทความที่เกี่ยวกบัพระไตรปิฎกภาษาจีนและ
พระไตรปิฎกภาษาทเิบต ซึง่เป็น 2 ใน 3 ของพระไตรปิฎกส าคญัทางพระพุทธศาสนาทีย่งัคงสบืทอด
มาถงึปัจจุบนั  เพือ่ท าใหก้ารเล่าเรือ่งพระไตรปิฎกในองคร์วมสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

 ค าสอนอันล ้าค่าที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมีทัง้ค าสอนที่เป็นปรัชญามีเหตุมีผล ท าให้
พุทธศาสนิกชนสามารถพจิารณาจนเกดิค าตอบด้วยตวัเอง มไิด้สอนเพยีงใหเ้ชื่อเท่านัน้บทความที่
กล่าวถึงพุทธปรชัญาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและบทความเรื่องชาดก : ขุมทรพัย์ในพระไตรปิฎก
สามารถพิสูจน์ให้ผู้อ่านได้รบัรู้ถึงค าสอนขององค์ศาสดาที่เปรียบเหมือนเปิดของที่คว ่า ให้หงาย       
เปิดแสงสว่างในทีม่ดื จนเราเกดิปัญญาและสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นชวีติของเราได้ 

 ปัจจุบนัได้มอีงค์กรที่ท างานเพื่อการเผยแผ่ค าสอนขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้ามี
มากมาย ปรากฏอยู่ในหลายทีห่ลายแห่งทัว่ทุกมุมโลก ทัง้ทีเ่ป็นองคก์รภาครฐัทีใ่หก้ารสนับสนุนและ
องคก์รของเอกชนทีเ่ลง็เหน็ความส าคญัของพระไตรปิฎก ไดร้ว่มกนัสรา้งผลงานทีย่ิง่ใหญ่เป็นรปูธรรม
อนัเป็นประโยชน์ต่อพระพทุธศาสนา องคก์รเหล่านี้ท างานอะไรกนับา้งและตัง้อยู่ทีไ่หน ผูอ้า่นสามารถ
ศกึษาและตดิตามไดใ้นหนงัสอืฉบบันี้ 

 บทความต่าง ๆ ทีป่รากฏในหนังสอืเล่มนี้กองบรรณาธกิารหวงัอย่างยิง่ว่าจะเป็นประโยชน์
และมีคุณูประการต่อผู้ที่ได้อ่านไม่มากก็น้อยและขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ค าสอนของ
พระพทุธศาสนาใหอ้ยูคู่ก่บัสงัคมไทยตราบนานเทา่นาน 

      

        

(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.บารม ีอรยิะเลศิเมตตา) 
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พทุธปรชัญาในพระไตรปิฎก 

ประเวศ อนิทองปาน1 

บทน า 

 เจา้ชายสทิธตัถะหรอืพระพุทธโคดมประสตูใินศากยราชสกุลแห่งกบลิพสัดุ์ ใกลภู้เขาหมิาลยั 
ประเทศอินเดียภาคเหนือ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ก่อนคริสตศักราช 623 ปี ทรงเห็นว่าโลกนี้            
เตม็ไปดว้ยความทกุขท์ีส่บืเนื่องมาจากการเกดิ แก ่เจบ็ ตาย ทรงเหน็ว่าชวีตินกับวชเป็นทางหนึ่งทีจ่ะ
สามารถใหพ้น้จากความทุกขด์งักล่าวได้ จงึได้เสด็จออกผนวชเพื่อแสวงหาทางพน้ทุกข ์ทรงศกึษา
จากอาจารย์หลายท่านและทรงปฏิบัติกรรมวิธีเพื่อความพ้นทุกข์ เมื่อทรงพสิูจน์ชดัแจ้งว่าทฤษฎี
เหล่านัน้ไม่อาจใหพ้น้ทุกขไ์ด้อย่างแทจ้รงิ จงึทรงปลกีพระองค์ออกปฏบิตัโิดยล าพงั ทรงมเีจตจ านง
อย่างแน่วแน่ปฏบิตัสิมาธิอย่างมัน่คง ทรงเขา้ใจอรยิสจั 4 อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนและได้ส าเร็จเป็น     
พระสมัมาสมัพุทธเจ้าในที่สุด ค าสอนของพระองค์ปรากฏทัง้ในรูปศาสนาและปรชัญา แพร่หลาย    
ออกไปสูโ่ลกกวา้งอยา่งไพศาล สูล่งักา พมา่ ไทย เขมร ลาว ทเิบต จนี เกาหล ีและ ญีปุ่่ น ตลอดจนถงึ
กลุ่มชนชาวตะวนัตกผูร้กัสจัธรรม ผูศ้กึษาสามารถหาความรูท้างพระพุทธศาสนาไดจ้ากพระไตรปิฎก 
คอื พระวนิัยปิฎก พระสุตตนัตปิฎก และพระอภธิรรมปิฎก พระวนิัยปิฎกว่าดว้ยหลกัความประพฤติ
ของสงฆ์ในด้านต่าง ๆ พระสุตตันตปิฎกว่าด้วยบทเทศนาต่ าง ๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงสัง่สอนมา        
เป็นเวลา 45 พรรษา พระอภธิรรมปิฎกว่าดว้ยหลกัปรชัญาทีลุ่่มลกึคมัภรีภาพ ปิฎกทัง้สามใหค้วามรู้
ทางพทุธปรชัญาไดเ้ป็นอยา่งด ีเพือ่ใหเ้หน็ภาพพทุธปรชัญาชดัเจนจะสรปุประเดน็ส าคญั ดงันี้ 

2. พระพทุธศาสนากบัพทุธปรชัญาเหมือนหรือต่างกนัอย่างไร 

 พระพุทธศาสนามขีอบข่ายครอบคลุม 4 ประการ  คอื 1. ศาสนาธรรม คอื หลกัค าสอนมี    
พระธรรมและพระวนิยั 2. ศาสนวตัถุ คอื โบสถ ์วหิาร เจดยี ์เป็นตน้ 3. ศาสนบุคคล คอื พทุธบรษิทั 4  
ม ีภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา 4. ศาสนพธิ ี คอื พธิกีรรมต่าง ๆ ในสว่นปรชัญาเกดิจากความสงสยั
และใฝ่รู้เกี่ยวกบัสิ่งต่าง ๆ วางแนวความคิดที่มีเหตุผล มีขอบเขตกว้างขวางและเป็นนามธรรม        
โดยนักปรชัญาเมธไีดพ้ยายามคน้ควา้ใคร่ครวญตรวจสอบใหเ้ขา้ถงึเรื่องธรรมชาตขิองสากลจกัรวาล 
                                                           

 1 รองศาสตราจารยป์ระจ าภาควชิาปรชัญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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โลก และวิญญาณ ตลอดความสมัพนัธ์ของสรรพสิง่ในสากลจกัรวาล การเกดิขึ้น ตัง้อยู่และดบัไป    
ของปรากฏการณ์ และบางสิง่ทีอ่ยู่เหนือปรากฏการณ์ พระพุทธศาสนากบัพุทธปรชัญาเหมอืนหรอื
ต่างกนัอย่างไร ? พระศรคีมัภีรญาณ (สมจินต์ วนัจนัทร์) (2544: 36-37) อธิบายว่า พุทธปรชัญา      
จะแทรกอยู่ในขอบขา่ยทัง้ 4 ของพระพุทธศาสนา คอื 1) ศาสนธรรม 2)  ศาสนวตัถุ 3) ศาสนบุคคล 
และ 4) ศาสนพธิ ีซึ่งล้วนมนีัยเชงิปรชัญาแฝงอยู่ ประเด็นใดบ้างเป็นพุทธปรชัญา ? ต้องพจิารณา
องคป์ระกอบ 2 คอื 1) มลูเหตุจูงใจและลกัษณะการแสดงธรรม 2) เนื้อหาของพุทธธรรมและลกัษณะ
การอธบิาย  

  เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า พระพุทธศาสนากับพุทธปรัชญาไม่มีความเหมือนและ      
ความแตกต่างกนัเด่นชดั  พุทธธรรมทัง้หมดเป็นพระพุทธศาสนา จะมคีวามเป็นพุทธปรชัญาหรอืไม่
ขึน้อยูก่บัการวเิคราะห ์เชน่ อายตนะ 12  กบัวญิญาณ 6 ถา้เป็นการแสดงเชงิพรรณนาว่า อายตนะ 12 
คือ ตา+รูป  หู+เสียง จมูก+กลิ่น ลิ้น+รส กาย+โผฏฐพัพะ  ใจ+ธรรมารมณ์ เมื่ออายตนะแต่ละคู่    
กระทบกนั เช่น ตากบัรูปกระทบกนัเกดิการรบัรู้ทางตา เรยีกว่า จกัษุวิญญาณ เป็นต้น  การแสดง     
เชงิพรรณนาอยา่งนี้ จดัเป็นพระพทุธศาสนา 

  ถ้าแสดงเชงิวิเคราะห์ เมื่อตากบัรูปกระทบกนัเพราะเหตุไรจึงท าให้เกดิการรบัรู้ทางตา ? 
ความเป็นตา (จกัขุตา) กบัความเป็นรูป (รูปตา) มภีาวะร่วมกนัและกนัอยู่ทางตา เพราะตากบัรูป        
มภีาวะ 2 ส่วน คอื 1) ภาวะของตวัเอง 2) ภาวะร่วมกนั สาเหตุที่ตาไม่สามารถได้ยนิเสยีงเพราะ     
ขาดภาวะรว่มกนั การแสดงเชงิวเิคราะหอ์ยา่งนี้จดัเป็นพทุธปรชัญา 

 ปรชัญามหีลายสาขา ที่น ามาพจิารณาประกอบด้วย 1) อภิปรชัญา ศกึษาเรื่องธรรมชาติ    
ของโลกและมนุษย์  2) ญาณวิทยา ศกึษาเกี่ยวกบัทฤษฎีความรูห้รอืความสมัพนัธ์ระหว่างโลกกบั
มนุษย์ 3) จรยิศาสตร์ ศกึษาเรื่องความประพฤตหิรอืความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์ระหว่างตวัเองกบั
เพื่อนมนุษย์ ในทีน่ี้จะได้ศกึษาประเด็นด้าน พุทธอภปิรชัญา พุทธญาณวทิยา และพุทธจรยิศาสตร์ 
โดยสงัเขป 

3. พทุธอภิปรชัญา 

 อภิปรัชญา คือ สาขาปรัชญาที่ศึกษาหาความเป็นจริงของสิ่งทัง้หลายโดยใช้เหตุผล           
เป็นเครื่องมอื หรอืเรยีก สัน้ ๆ ว่า เป็นวชิาทีว่่าด้วยการคาดคะเนความจรงิด้วยเหตุผล ไม่ยอมเชื่อ
อะไรงา่ย ๆ ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัไวใ้นกาลามสตูรหรอืเกสปุตตสตูร (องั.ตกิ.20/505/212) พระพทุธเจา้
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ไม่ใช่นักเกง็ความจรงิ แต่จะพยายามอธบิายหลกัค าสอนอย่างมเีหตุผล คดัคา้นพวกทีเ่ชื่อถอืโชคลาง 
แต่มีท่าทีแบบวิทยาศาสตร์ โดยย ้าที่คุณค่าความเพียรพยายามและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
มากกว่า จุดหมายของพุทธปรชัญาไม่ใช่การสนทนาโตต้อบความคดิทางปรชัญา แต่มุ่งทีก่ารหลุดพน้
จากความทกุข ์เมือ่ถกูถามปัญหาเกีย่วกบัอภปิรชัญา พระองคจ์ะปฏเิสธและเงยีบเฉย 

 พระพุทธเจา้ทรงเป็นพระศาสดาทางจรยิศาสตรแ์ละทรงเป็นนักปฏริปูสงัคม ทรงเพกิเฉยต่อ
ปัญหาอภปิรชัญาทีน่ักปรชัญาอื่น ๆ นิยมกนั ทรงสัง่สอนเพื่อใหค้นเราไดพ้น้ทุกข ์ เมื่อมผีูท้ลูถามถงึ
ปัญหาอภิปรัชญา เช่น  วิญญาณกับร่างกายเป็นอันเดียวกันหรือ ? หรือว่าเป็นคนละอย่าง ?          
เป็นสิง่ต้องตายหรอืไม่ ? โลกเทีย่งหรอืไม่ ?  เป็นต้น  จะไม่ตรสัเฉลยปัญหาเหล่านี้ เพราะการทีจ่ะ
กล่าวถงึปัญหาเหล่านี้โดยไม่มทีีอ่า้งองิจะหาขอ้ยุตกินัไม่ได้ และจะก่อใหเ้กดิทรรศนะขดัแยง้ต่าง ๆ  
ตามมาอกีมากมาย  เช่นเดยีวกบัคนตาบอดคล าชา้งย่อมมทีรรศนะเรื่องชา้งต่างกนัตามส่วนต่าง ๆ  
ของชา้งทีต่นไดจ้บัต้อง พระพุทธเจา้ทรงชีแ้จงใหเ้หน็ว่า ปัญหาอภปิรชัญาเหล่านัน้นักคดิแต่โบราณ
คดิกนัมามากนักแลว้และหาขอ้ยุตไิม่ได ้ทรงแสดงเหตุผลทีไ่ม่ทรงเฉลยปัญหาเหล่านัน้ว่า เป็นปัญหา
ทีไ่รป้ระโยชน์ ไมเ่ป็นพืน้ฐานของการปฏบิตั ิไมเ่ป็นเหตุใหบุ้คคลเขา้ใกลจุ้ดหมายของชวีติคอืมรรคผล
หรอืความพน้ทุกข ์ตรงกนัขา้มผูม้วัเมาอยู่ในการเกง็ความจรงิทางปรชัญาเหล่านัน้จะตดิอยู่ในร่างแห
แห่งทฤษฎีต่าง ๆ ทีต่นสรา้งขึน้มาเอง ดงัขอ้ความใน  จูฬมาลุงกยสตูร (ม.ม.13/126/137) ความว่า     
ผูม้วัเมาในปัญหาเรือ่งโลก เรือ่งวญิญาณจะจมอยู่กบัความทุกข ์มพีฤตกิรรมเช่นเดยีวกบัคนทีถู่กยงิ
ด้วยลูกศรอาบยาพิษ แล้วมวัสืบหาแหล่งทีม่าของลูกศร คนท าลูกศร และคนยิงลูกศร แทนทีจ่ะ
พยายามถอนลกูศรออกและท าการรกัษาอยา่งรวดเรว็  

 ปัญหาที่ไม่ทรงพยากรณ์ ซึ่ ง เ ป็นปัญหาทางอภิปรัชญา ทัง้สมณะและพราหมณ์                     
ในยคุพระพทุธเจา้ยกมาโตแ้ยง้กนัมอียู ่10 ความคดิเหน็หรอื 10 ทฤษฎ ี(เรยีกว่า อนัตคาหกิทฏิฐ)ิ คอื 
1) โลกเทีย่ง 2) โลกไม่เทีย่ง 3) โลกมทีีสุ่ด 4) โลกไม่มทีีสุ่ด 5) วญิญาณกบัร่างกายเป็นอนัเดยีวกนั   
6) วิญญาณต่างจากสรีระ 7) พระอรหันต์หลังตายยังมีอยู่  8) พระอรหันต์หลังตายแล้วไม่มี                 
9) พระอรหนัตห์ลงัตายแลว้ทัง้มแีละไม่ม ี10) พระอรหนัตห์ลงัตายแลว้ทัง้มกีไ็มใ่ช ่ไมม่กีไ็มใ่ช ่ปัญหา
ที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์เพราะไร้ประโยชน์ ไม่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์             
พระพุทธองค์ตรสัถึงส านักความคดิของสมณพราหมณ์ชาวอนิเดียไว้ในพรหมชาลสูตร 62 ส านัก           
(ที.สี.9/28/11) แสดงความเห็นปัญหาทางอภิปรชัญาที่ห่างไกลจากชีวิตในปัจจุบนั และส่วนมาก     
เกี่ยวโยงเรื่อง 10 เรื่อง ตัง้แต่ 1-10 ข้อ 1-4 โต้เถียงในเรื่องเกี่ยวกบัโลก หรือ วัตถุ (รูปธรรม)           
ขอ้ 5-6 โต้เถยีงในเรื่องสภาวะของชวีะ (วญิญาณ) ทีเ่รยีกว่า อาตมนั (นามธรรม) ขอ้ 7-10 โต้เถยีง    
ในเรือ่งการเวยีนว่ายตายเกดิ การเกดิใหม่ 



  143 สัมมนาวิชาการและนทิรรศการ “พระไตรปิฎกบาลีสูส่ากล” 

เหตุผลทีไ่มต่อบปัญหาทางอภปิรชัญา พระพทุธเจา้ไมท่รงสนพระทยัการโตเ้ถยีงปัญหาทางอภปิรชัญา 
ด้วยเหตุผลดงัต่อไปนี้ คอื 1) ไม่เป็นประโยชน์ คนพูดโต้เถยีงย่อมเป็นคนโง่เขลา กว่าจะได้ค าตอบ     
กต็ายก่อน ทัง้นักคดิชาวตะวนัตกและนกัคดิชาวตะวนัออกไดพ้ยายามมาตัง้หลายพนัปีจนถงึทุกวนันี้    
กย็งัตอบไม่ถูก 2) ไม่ใช่ทางพน้ทุกข ์คดิไปกเ็สยีเวลาเปล่า 3) ไม่ใช่เรื่องรบีด่วน มเีรื่องอื่นทีเ่ร่งด่วน
กว่าทีจ่ าตอ้งรบีคดิแกไ้ข คอืทกุคนมทีกุขต์อ้งรบีดบัทกุขก์อ่น และ 4) ไมใ่ชเ่พราะพระองคไ์มรู่ค้ าตอบ 

      ด้วยเหตุนี้  พระพุทธเจ้าครัน้ถูกถาม พระองค์จะนิ่งเฉยเสียหรือปฏิเสธตรง ๆ หรือ                  
ใหย้กค าถามไวก้่อนว่ายงัไม่สมควรตอบ การไม่ตอบเป็นความฉลาด ถา้ตอบ"ใช่" กต็อ้งตกอยู่ในขา่ย
ของสสัสตวาทะ (ความเหน็ว่าวญิญาณเทีย่ง) ถา้ตอบ “ไมใ่ช”่ กจ็ะอยูใ่นขา่ยอจุเฉทวาทะ (ความเหน็ว่า
วญิญาณขาดสูญ) ผูใ้ดมศีกัยภาพสามารถรู้อดตีและอนาคตไม่มขีดีจ ากดัจะรูแ้ละตอบปัญหานี้ได้ดี 
เมื่อมีปัญหาถามมา พระพุทธเจ้ามีวิธีจัดการกับค าถาม  สามารถจ าแนกวิธีตอบได้ 4 แบบ               
(ท.ีปา 11/225/241) คอื 1) ตอบตรง ๆ (ใช ่หรอืไมใ่ช)่ เรยีกว่า เอกงัสพยากรณ์ 2) ตอบแบบวเิคราะห ์
(แยกตอบ) เรยีกว่า วภิชัชพยากรณ์ 3) ตอบแบบยอ้นถามว่าหมายถงึอะไร เรยีกว่า ปฏปิุจฉาพยากรณ์ 
4) บางคราวปัญหาต้องยกเอาไว้ก่อน เรียกว่า ฐปนียพยากรณ์ จากการปฏิบัติจริง ค าตอบต่อ          
อพัยากตปัญหาเหล่านี้กเ็ป็นสิง่ทีเ่ปล่าประโยชน์  และจากฐานความคดิทางปรชัญาเอง นักปรชัญากย็งั
หาไม่พบค าตอบสุดท้ายเป็นที่ยอมรบักนัได้โดยทัว่ไป เพราะคดิแล้วไม่รู้จกัจบสิ้นดงักล่าว ดงันัน้ 
พระองคจ์งึไมต่อบปัญหานี้ 

 สรุปว่า ทีไ่ม่ทรงตอบนัน่แหละถูกทีสุ่ด เพราะเรื่องเหล่านี้พูดไม่ได้ อยู่เหนือค าพูดของมนุษย์ 
พระพุทธศาสนามหายานนิกายเซ็นถือว่า ประสบการณ์ทางศาสนาขัน้สูงสุดนัน้ อยู่เหนือความคิด 
(เหตุผล) และภาษา เมื่อจะน าออกเผยแพร่แก่ผูอ้ ื่นจะต้องลดทอนลงถงึ 2 ระดบั คอื ลดทอนลงสู่ระดบั
ความคดิทางเหตุผลก่อน แล้วลดลงสู่สญัลกัษณ์ทางภาษาหรอืการสื่อสารทีบ่ญัญตัขิ ึน้ในหมู่ชนต่าง ๆ   
อกีระดบัหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ สิง่ทีผ่่านสื่อจึงไม่ใช่สิง่จรงิทัง้หมดหรอืสิง่สากล ดงันัน้ ตามทรรศนะนี้ถือว่า 
พระพุทธศาสนามไิด้คดัคา้นหลกัความจรงิทางอภปิรชัญา แต่ต้องรูใ้หจ้รงิ รูใ้หถ้งึแก่นของอภปิรชัญา
เทา่นัน้ การรูแ้จง้จะไมท่ าใหห้ลงยดึตดิ เมือ่ไมห่ลงยดึตดิ ทฏิฐเิหล่านี้กไ็ม่อาจผกูพนัใหห้ลงวนอยูใ่นข่าย
แหง่อภปิรชัญาเหมอืนปลาตดิแห ดงัทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไวใ้นพรหมชาลสตูร (ท.ี ส.ี 9/28-149/11-47) 

 ขอน าพระสูตรที่ว่าด้วยท่าทีของพระพุทธศาสนาต่อปัญหาทางอภิปรัชญา ซึ่งปรากฏ           
ในคัมภีร์ส ังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค หมวดอัพยากตสังยุต (สัง.สฬา.18/410/468) และ                   
จูฬมาลุงกยสูตรในคัมภีร์มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ (ม.ม.13/126-128/137-141) มาเสนอ            
เพือ่พจิารณาเป็นตวัอยา่ง ดงัต่อไปนี้ 
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 ในอพัยากตสงัยุตต์ เขมาสูตร (สงั.สฬา.18/410/468) มีสาระส าคญั ดังนี้  เขมาภิกษุณี              
ผู้เป็นอัครสาวิกาของพระผู้มีพระภาค ขณะจาริกไปพักอยู่ที่โตรณวัตถุ ระหว่างกรุงสาวัตถีกบั              
เมอืงสาเกต พระเจ้าปเสนทโิกศลเสด็จไปพบและได้สนทนากนั พระเจ้าปเสนทโิกศลตรสัถามถึง          
อนัตคาหกิทฏิฐขิอ้ที ่7-10 พระเถรถีวายพระพรว่า เป็นปัญหาทีพ่ระผูม้พีระภาคไม่ทรงตอบ ทา้วเธอ
ตรสัถามถึงสาเหตุที่ไม่ทรงตอบ พระเถรถีวายพระพรเป็นเชงิปฏปิุจฉาพยากรณ์และอุปมาโวหาร 
ความว่า นักค านวณ ไม่สามารถจะนับทรายในแม่น ้าคงคาใหถู้กต้องว่า มปีระมาณเท่านัน้เท่านี้เมด็   
ไม่สามารถจะนับน ้าในมหาสมุทรได้ถูกต้องว่ามีประมาณเท่านัน้เท่านี้อาฬหกะ (ทะนาน) ฉันใด          
การจะบญัญตัวิ่า หลงัจากตายแลว้ “พระตถาคตเกดิอกี” กด็ ี“ไมเ่กดิอกี” กด็ ี“ทัง้เกดิอกีและไมเ่กดิอกี” 
กด็ ีและ “จะว่าเกดิอกีกม็ใิช่ จะว่าไม่เกดิอกีกม็ใิช่” กด็ ีลว้นไม่ถูกตอ้งทัง้สิน้ ฉันนัน้ เพราะจะบญัญตัิ
ตถาคตดว้ยรปู เวทนา สญัญา สงัขาร หรอืวญิญาณ อยา่งใดอยา่งหนึ่ง รปู เวทนา สญัญา สงัขาร และ
วญิญาณเช่นนัน้ พระตถาคตทรงละได้เด็ดขาดแบบถอนรากถอนโคน ไม่มทีางจะเกดิขึน้ได้อกีแล้ว 
ต่อมา พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ทูลถามปัญหาเหล่านี้กับพระผู้มีพระภาคอีก พระองค์ก็ตรัสตอบ        
อย่างเดยีวกบัทีพ่ระเถรตีอบ ทา้วเธอจงึตรสัชมเชยว่า “น่าอศัจรรยจ์รงิ ไม่เคยปรากฏทีอ่รรถกบัอรรถ 
พยญัชนะกบัพยญัชนะ ของพระศาสดากบัของพระสาวิกาเทยีบเคยีงกนัได้เหมอืนกนัไม่ผดิเพี้ยน      
ในบททีส่ าคญั” 

 ในกุตูหลสาลาสูตร (สงั.สฬา.18/418/492) วจัฉโคตรปรพิาชกเขา้ไปเฝ้าพระผู้มพีระภาค 
กราบทลูว่า พวกสมณพราหมณ์สนทนากนัทีศ่าลาถกแถลงเรื่องทีค่รทูัง้ 6 พยากรณ์สาวกว่า คนโน้น
ไปเกิดในภพโน้น  ถึงสาวกที่ได้ร ับยกย่องเป็นอุดมบุรุษ เป็นบรมบุรุษ บรรลุธรรมที่ควรบรรลุ             
อย่างยิง่แลว้ กย็งัไดร้บัค าพยากรณ์ว่า คนโน้นไปเกดิในภพโน้น คนโน้นไปเกดิในภพโน้นเหมอืนกนั 
พระสมณโคดมเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเหมอืนครูเหล่านัน้ และทรงพยากรณ์สาวกเหล่านัน้เหมือนครู
เหล่านัน้ แต่ทีต่่างกนั คอื ทรงพยากรณ์สาวกผูบ้รรลุธรรมทีค่วรบรรลุอย่างยิง่ว่า ตดัตณัหาได้ขาด 
ถอนสงัโยชน์ได้ ท าที่สุดแห่งทุกข์เพราะละมานะได้โดยชอบ เขากราบทูลว่า เขามคีวามสงสยัว่า 
พระองค์ทรงรู้ยิง่  พระผู้มพีระภาคตรสัว่า วจัฉโคตรปรพิาชกสงสยัเรื่องที่ควรสงสยั ตรสัต่อไปว่า 
พระองค์ทรงบญัญตัิความอุบตัิส าหรบัผู้มอีุปาทานเหล่านัน้ ไม่ทรงบัญญัติส าหรบัผู้ไม่มอีุปาทาน     
ทรงยกอุปมาว่า คนมีอุปาทานเหมือนไฟมีเชื้อ ย่อมติดไฟได้อีก วัจฉโคตรปริพาชกทูลถามว่า            
กรณีที่ไฟถูกลมพดัไปไกล ไฟมอีะไรเป็นเชื้อ ตรสัตอบว่า มลีมเป็นเชื้อ เขาทูลถามต่อไปว่า เวลา       
ทีส่ตัวท์อดทิง้กายนี้ไปและยงัไมม่กีายอืน่ สตัวม์อีะไรเป็นเชือ้ ตรสัตอบว่า มตีณัหาเป็นเชือ้ 

 ในอานันทสูตร (สงั.สฬา.18/419/493) วจัฉโคตรปรพิาชกทูลถามพระผูม้พีระภาคว่า อตัตา    
มีอยู่หรือ อัตตาไม่มีอยู่หรือ พระองค์ทรงนิ่งอยู่ และวัจฉโคตรปริพาชกกลับไปโดยไม่ได้ร ับ           
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ค าตอบใด ๆ ท่านพระอานนท์ซึ่งนัง่อยู่ในที่นัน้ด้วยได้ทูลถามว่า เพราะเหตุไร จึงไม่ทรงตอบ          
วจัฉโคตรปรพิาชก ตรสัตอบว่า ถ้าพระองค์ทรงตอบว่า อตัตามอียู่ กต็รงกบัลทัธสิสัสตทฏิฐ ิ(ทศันะ
ทีว่่าทุกสิง่เทีย่ง ไม่เปลี่ยนแปลง) ถ้าทรงตอบว่า อตัตาไม่มอียู่ กต็รงกบัอุจเฉททฏิฐ ิ (ทศันะทีถ่อืว่า       
ทกุสิง่ขาดสญู) อนึ่ง ถา้ทรงตอบว่า อตัตามอียู ่กอ็นุโลมเขา้กบัหลกัอนตัตาของพระองคไ์มไ่ด ้กเ็ทา่กบั
สง่เสรมิใหว้จัฉโคตรปรพิาชกเชือ่เรือ่งงมงายต่อไป 

         ในจูฬมาลุงกยสูตร (ม.ม.13/126-128/137-141) พระสูตรที่ว่าด้วยปัญหาทางอภิปรชัญา 
นอกจากที่ท่านประมวลไว้ในอัพยากตสังยุตต์ดังกล่าวแล้ว ยังมีอีกจ านวนมาก ในที่นี้ขอน า               
จฬูมาลุงกยสตูรมาเสนอเป็นตวัอยา่ง ดงันี้ 

          วันหนึ่ง ขณะที่พระผู้มพีระภาคประทบัอยู่ ณ พระเชตวนั ท่านพระมาลุงกยบุตรหลีกเ ร้น       
อยู่ในทีส่งดั ไดเ้กดิความคดิค านึงขึน้ว่า พระพุทธองคไ์ม่ทรงตอบปัญหา 10 ประการ ทรงวางเฉยต่อ
ปัญหาเหล่านี้  จึงรู้สึกไม่พอใจ และคิดจะเข้าเฝ้าทูลถามปัญหาเหล่านี้อีกครัง้ หากทรงตอบ ก็จะ
ประพฤตพิรหมจรรยต์่อไป แต่ถา้ไมท่รงตอบอกี กจ็ะลาสกิขาไปเป็นคฤหสัถ์ 

          ครัน้ในเวลาเย็น ท่านพระมาลุงกยบุตรออกจากที่หลีกเร้น เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค         
กราบทลูเล่าความคดิค านึงดงักล่าวใหท้รงทราบทุกประการและกราบทลูเสรมิว่า ถา้ทรงทราบค าตอบ          
ของปัญหาเหล่านี้ก็จงตรัสตอบมาเถิด แต่ถ้าไม่ทรงทราบ ก็ขอให้ตรัสบอกมาตร ง ๆ เถิดว่า              
ไมท่รงทราบ 

 พระผูม้พีระภาคตรสัถามว่า “พระองค์ทรงใหค้ ามัน่สญัญาไวห้รอืว่า ถ้าพระมาลุงกยบุตรมา
ประพฤตพิรหมจรรย์ ในพระองค ์พระองคจ์ะทรงตอบปัญหาเหล่านี้ ท่านพระมาลุงกยบุตรทลูตอบว่า
ไมท่รงใหค้ ามัน่สญัญาไว”้ 

 ตรสัถามต่อไปว่า “พระมาลุงกยบุตรไดก้ราบทลูพระองค์ไว้ก่อนหรอืว่า ถา้พระองคท์รงตอบ
ปัญหาเหล่านี้ ตนจะมาประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระองค์” ทา่นพระมาลุงกยบุตรทลูตอบว่า “ไมไ่ดก้ราบ
ทลูไวก้อ่น” 

 จงึทรงสรุปว่า “โมฆบุรุษ เมื่อเป็นเช่นนัน้ เธอเป็นใคร จะมาทวงอะไรกบัใคร” ตรสัยนืยนัว่า 
“บุคคลใดกล่าวว่า ถ้าพระองค์ไม่ทรงตอบปัญหาเหล่านี้ ตนจะไม่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระองค์      
ต่อใหบุ้คคลนัน้ตายไป พระองคก์ไ็มท่รงตอบ” 
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 ทรงอุปมาด้วยบุคคลผูต้้องศรใหฟั้งว่า บุรุษถูกลูกศรอาบยาพษิทีม่ฤีทธิร์า้ยแรง มติรสหาย
และญาตสิายโลหติของเขาไปหาแพทย์ผูช้ านาญในการผ่าตดัมาใหก้ารรกัษา แต่เขาหา้มไว้ บอกว่า  
ใหร้อไปกอ่นจนกว่าเขาจะรูว้่า  

1) คนทีย่งิเขาเป็นใคร เป็นกษตัรยิ ์พราหมณ์ แพศย ์หรอืศทูร 
2) มชีือ่ตวั ชือ่โคตรว่าอยา่งไร มลีกัษณะอยา่งไร สงู ต ่า หรอืปานกลาง 
3) เป็นคนผวิด า ผวิคล ้า หรอืผวิสองส ี
4) อยูใ่นบา้น นิคม หรอืนครชือ่ใด 
5) ธนูทีผู่น้ัน้ใชย้งิ เป็นชนิดอะไร ชนิดมแีล่ง หรอืชนิดเกาทณัฑ์ 
6) ธนูชนิดนัน้ สายท าดว้ยอะไร ท าดว้ยปอ ผวิไมไ้ผ ่เอน็ ป่าน หรอืเยือ่ไม้ 
7) ลกูธนู (ศร) ทีเ่ขาใชย้งินัน้ ท าดว้ยอะไร ท าดว้ยไมเ้กดิเองหรอืไมค้ดัปลกู 
8) หางเกาทณัฑ์ทีเ่ขาใชย้งิ เสยีบดว้ยขนปีกนกอะไร นกแรง้ นกตะกรุม นกเหยีย่ว นกยูง 

หรอืนกปากหา่ง 
9) เกาทณัฑท์ีเ่ขาใชย้งิ พนัดว้ยเอน็อะไร เอน็ววั เอน็ควาย เอน็คา่ง หรอืเอน็ลงิ 
10) ลูกธนูที่เขาใช้ยิง เป็นชนิดอะไร เป็นลูกศรธรรมดา ลูกศรคม ลูกศรหัวเกาทัณฑ์            

ลกูศรหวัโลหะ ลกูศรหวัเขีย้วสตัว ์หรอืลกูศรพเิศษ (ม.ม.13/126-127/137-139) 

 ทรงสรุปว่า กว่าจะได้ค าตอบของค าถามเหล่านี้  บุรุษนัน้ต้องตายไปก่อน ข้อนี้  ฉันใด        
บุคคลใดกล่าวว่า ถ้าพระองค์ไม่ทรงตอบปัญหาเหล่านัน้ ตนจะไม่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระองค์     
ต่อใหบุ้คคลนัน้ตายไป พระองค์กไ็ม่ทรงตอบปัญหาเหล่านัน้ ฉันนั ้นเหมอืนกนั เหตุผลทีไ่ม่ทรงตอบ
ปัญหาทางอภปิรชัญา ทรงชีแ้จงว่า เมื่อมคีวามเหน็ว่า “โลกเทีย่ง” จกัไดม้กีารอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย์
กนัหรอืกห็ามไิด ้เมือ่มคีวามเหน็ว่า “โลกไมเ่ทีย่ง” จกัไดม้กีารอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยก์นัหรอืกห็ามไิด ้
แมเ้มื่อมคีวามเหน็ว่า “โลกเทีย่งหรอืโลกไม่เทีย่ง” ชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทุกข ์โทมนัสและ   
อุปายาสกย็งัคงมอียู่ตามปกต ิพระองคจ์งึทรงบญัญตัเิฉพาะการก าจดัชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ 
ทกุข ์โทมนสั และอปุายาสในปัจจุบนัเทา่นัน้ 

 เมื่อมคีวามเหน็ว่า “โลกมทีีสุ่ด”… เมื่อมคีวามเหน็ว่า “หลงัจากตายแลว้ ตถาคตจะว่าเกดิอกี  
กม็ใิช ่จะว่าไมเ่กดิอกีกม็ใิช่” จกัไดม้กีารอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยก์นัหรอืกห็ามไิด ้แมเ้มือ่มคีวามเหน็ว่า 
“หลงัจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไม่เกดิอกี หรอืหลงัจากตายแลว้ ตถาคตจะว่าเกดิอกีกม็ใิช ่จะว่า
ไม่เกดิอกีกม็ใิช่” ชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทุกข ์โทมนัส และอุปายาส “กย็งัคงมอียู่ตามปกต ิ
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พระองค์จงึทรงบญัญตัเิฉพาะการก าจดัชาต ิชรา มรณะ  โสกะ ปรเิทวะ ทุกข ์โทมนัส และอุปายาส   
ในปัจจุบนัเทา่นัน้” 

 ทรงสรุปว่า “เพราะฉะนัน้ มาลุงกยบุตร เธอจงจ าปัญหาที่เราไม่ตอบว่า เป็นปัญหาที่เรา     
ไมต่อบ และจงจ าปัญหาทีเ่ราตอบว่า เป็นปัญหาทีต่อบเถดิ” 

 ทรงอธบิายเหตุผลทีไ่มท่รงตอบและทีท่รงตอบดว้ยวธิถีามเอง-ตอบเอง มสีาระส าคญั ดงันี้ 

ถาม ปัญหาอะไรทีไ่มท่รงตอบ 

ตอบ ปัญหาว่า “โลกเทีย่ง โลกไม่เทีย่ง… หลงัจากตายแลว้ ตถาคตจะว่าเกดิอกีกม็ใิช่ จะว่าไมเ่กดิ
อกีกม็ใิช”่ 

ถาม เพราะเหตุไร จงึไมท่รงตอบ 

ตอบ เพราะไม่มีประโยชน์ ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย          
เพือ่คลายก าหนดั เพือ่ดบั เพือ่สงบระงบั เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรสัรู ้และเพือ่นิพพาน 

ถาม ปัญหาอะไรทีท่รงตอบ 

ตอบ ปัญหาว่า “นี้ทกุข ์นี้ทกุขสมทุยั นี้ทกุขนิโรธ นี้ทกุขนิโรธคามนิีปฏปิทา” 

ถาม เพราะเหตุไร จงึทรงตอบ 

ตอบ เพราะมปีระโยชน์ เป็นเบือ้งตน้แหง่พรหมจรรย ์เป็นไปเพือ่ความเบื่อหน่าย เพือ่คลายก าหนดั 
เพือ่ดบั เพือ่สงบระงบั เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรสัรู ้และเพือ่นิพพาน 

 เมือ่พระผูม้พีระภาคทรงอธบิายจบ ทา่นพระมาลุงกยบุตรมใีจยนิด ีชืน่ชมพระพทุธภาษตินี้ 

 อย่างไรกต็าม พระพุทธเจา้อุบตัใินสงัคมอนิเดยีทีม่คีวามคดิและความประพฤตหิลากหลาย 
บางลทัธคิอืเครง่สดุโต่งอยา่งทีส่ดุซึง่แบ่งเป็น 2 ฝ่าย (ท.ีฆ.ปา.11/91/124) คอื 

 1. ลทัธกิามสุขลัลกิานุโยค ถอื หย่อนยานจดั สุดโต่งด้านการแสวงหาความเพลดิเพลนิและ
ความสุขทุกประการ ไม่ค านึงถงึศลีธรรมและจรยิธรรมอนัใด ทัง้ยงักล่าวหาว่า "ศาสนาและจรยิธรรม" 
เป็นเรื่องของการหลอกลวง เป็นอุบายของคนฉลาดแกมโกง ทีต่้องการแสวงหาผลประโยชน์ ท านา  
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บนหลังของคนที่โง่กว่า ความสุขต้องมีที่นี่และเดีย๋วนี้  ต้องแสวงหาเงนิมาเพื่อแสวงหาความสุข         
ทกุรปูแบบ และถอืว่าความสขุเป็นสดุยอดของชวีติ เป็นจุดหมายสดุทา้ย 

 2. ลทัธอิตัตกลิมถานุโยค ถอืเคร่งจดั การบ าเพญ็เพยีรตบะกเ็คร่งจนแทบจะกระดกิตวัไม่ได ้
ทีเ่รยีกว่า ลทัธทิรมานตน มกีารอดอาหาร ทรมานรา่งกาย การไมนุ่่งผา้ตลอดชวีติ อยา่งนิกายทฆิมัพร
ในศาสนาเชน 

 เมื่อพระพุทธเจ้าได้มองเห็นความคิดตกขอบของทัง้ 2 ฝ่ายเช่นนี้ ก็พิจารณาเห็นว่าเป็น   
ความเสยีหายและเสยีเวลาเปล่า  ไม่ว่าซ้ายตกขอบหรอืขวาตกขอบ ต่างกเ็ป็นอนัตรายดว้ยกนัทัง้คู่   
จงึได้แสวงหาสายกลางเป็นทางเลอืกใหม่ที่เหมาะกว่า ปลอดภยักว่า ทางทีพ่ระองค์ปฏบิตัเิรียกว่า 
มชัฌมิาปฏปิทา เป็นทางสายใหม ่ทางเลอืกใหม ่ใหค้วามหวงัใหม ่และสามารถดบัทกุขไ์ดจ้รงิ 

 ในขอ้อุปมาดว้ยคนถูกยงิดว้ยลูกศร ตรสัใหเ้ร่งรบีใชช้วีติแกปั้ญหาปัจจุบนัคอื ดบัทุกข์ ไม่ให้
สนใจปัญหาทางปรัชญา ซึ่งห่างไกลจากชีวิตจริง พระพุทธศาสนาจึงไม่มีเป้าหมายหาความรู้           
เพื่อความรูอ้ย่างเดยีว รูม้าก เป็นปราชญ์แตกฉานในเกอืบทุกด้าน แต่ปฏบิตัไิม่ได้กไ็ม่ถงึเป้าหมาย
ทางพระพทุธศาสนาดงัพระพทุธองคไ์ดต้รสัว่า  

 “ถ้าบุคคลผูป้ระมาท แมเ้รยีนรูธ้รรมวนิัยได้มาก (แต่) ไม่ปฏบิตัติามทีเ่รยีนรูม้านัน้ จะไม่มี
ส่วนแห่งสามญัผล (ผลจากการเป็นสมณะ) เหมอืนคนเลี้ยงโค มหีน้าทีเ่พยีงไดแ้ค่นับจ านวนโคเทา่นัน้ 
(ไม่ได้บริโภคน ้ านมโค) ส่วนผู้เรียนรู้ธรรมวินัยน้อย ปฏิบัติตามทีรู่้นัน้ ละราคะ โทสะ โมหะได้                  
รูโ้ดยชอบ มจีติหลุดพน้ดว้ยด ีไมย่ดึมัน่ดว้ยอปุาทาน ทัง้ในโลกนี้ โลกอืน่เขาเป็นผูม้สีว่นแหง่สามญัผล 
(เชน่โสดาปัตตมิรรค)” (ธมัมปท. 1/1/146-147) 

 ขอ้อุปมาดว้ยใบไมแ้ห่งสงิสปาวนั (สงั.มหา.19/1101/613) มใีจความว่า พระพุทธองคท์รงน า
ใบไมใ้นป่าสงิสปาวนั มาเต็มพระหตัถ์ ตรสัว่า สิง่ทีท่รงสอนเท่ากบัใบไมใ้นก ามอื แต่ทีไ่ม่ทรงสอน
เหมอืนใบไมใ้นป่านัน้ หมายความว่า ทรงรูม้ากกว่าทีท่รงสอน ทีไ่ม่ทรงสอนเพราะไม่เกีย่วขอ้งกบั
เป้าหมาย 

 อย่างไรกต็าม แมปั้ญหานัน้คลา้ยจะอยู่ในกลุ่มของอภปิรชัญาในขอ้ทีว่่าพระอรหนัต์ดบัขนัธ์
แล้วไปไหน มีหรือไม่มีอยู่ พระพุทธองค์ก็ทรงตอบ เพราะเป็นเรื่องที่ถามเกี่ยวกับเป้าหมาย             
ของการปฏบิตัโิดยตรง 
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4. พทุธญาณวิทยา 

 ค าว่า “ญาณวทิยา” มาจากภาษาองักฤษว่า Epistemology (Episteme-ความรู ้กบั Logos-
ศาสตร์) มคีวามหมายว่า ศาสตร์แห่งความรูห้รอืทฤษฎีความรู ้ (Theory of knowledge) ตรงกบัค า     
ที่ใช้ในพระพุทธศาสนาว่า สญัญา วิญญาณ อภิญญา ญาณ ปัญญา วิชชา เป็นต้น  เพราะฉะนัน้      
เมื่อพูดถึงความรูจ้ึงหมายถึง แนวคดิ ทฤษฎี ที่ใช้ผ่านค าดงักล่าวมานี้เป็นสื่อสญัลกัษณ์ถึงความรู ้     
ในทางพระพุทธศาสนาแบ่งความรูเ้ป็น 2 ระดบั คอื ความรูร้ะดบัโลกยีะ และความรูร้ะดบัโลกุตตระ 
สว่นแหล่งทีม่าของความรูใ้นของพทุธญาณวทิยามอียู ่3 ประการ คอื 

 1. สุตมยปัญญา คอื ความรูท้ีเ่กดิมาจากการได้ยนิไดฟั้ง ถ่ายทอดมาจากผูอ้ื่น (ปรโตโฆสะ) 
หรอืเรยีกตามปรชัญาอนิเดียว่าศพัท์ประมาณ ตรงกบัภาษาบาลีว่า อนุสฺสาวิกา หมายถึง ความรู้     
เกดิมาจากการฟังตามกนัมา 

 2. จินตามยปัญญา  คือ ความรู้ที่เกิดมาจากการนึกคิดพิจารณาในเหตุและผลของ            
ความเป็นจรงิที่ได้รบัรู้ เรยีกว่า อนุมานประมาณ (Inference) หมายถึง กระบวนการที่ท าให้ได้รบั
ความรู้อย่างหนึ่ ง โดยอาศัยความรู้อีกอย่างหนึ่ งมาเป็นสื่อกลาง ซึ่งผ่านมาจากข้อมูลอื่น                  
ดว้ยการคาดคะเนหาความเป็นจรงิโดยตรงกบัค าว่าภาษาบาลวี่า ตกฺก ีวมี ส ีหมายถงึ ความรูเ้กดิมา
จากการใชเ้หตุผลแสวงหาความจรงิ 

 3. ภาวนามยปัญญา คือ ความรู้ที่เกิดมาจากประสบการณ์โดยตรงของภายในจิตตนเอง      
อันเนื่ องมาจากมีญาณพิเศษหยัง่รู้ (Extra Sensory Perception) เข้าใจถึงสภาวะของสรรพสิ่ง        
อย่างถูกตอ้ง และแทจ้รงิ จดัเป็นความรูเ้ชงิประจกัษประมาณ (Empirical) โดยทางปรชัญาตะวนัตก 
เรยีกว่า อชัฌตัติกญาณ (Intuition) หรอืญาณทศัน์ (Insight) ซึ่งเป็นความรูท้ี่เกดิขึ้นภายหลงัจาก     
มปีระสบการณ์แลว้ หมายถงึ ความรูท้ีเ่กดิอภญิญาจติหยัง่รูส้จัธรรม 

 อกีประการหนึ่ง สุนทรยีศาสตรใ์นพุทธปรชัญาเถรวาทตอ้งอาศยัความรูท้างดา้นญาณวทิยา 
มาช่วยตรวจสอบตัดสินความมีอยู่จริง และคุณค่าของความงามนั ้น โดยอาศัยโครงสร้าง                  
ของกระบวนการรบัรูท้ีม่อียู ่2 สว่น คอื 
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 1. กระบวนการรบัรูภ้ายนอก หมายถงึ การรบัรูส้ ิง่ทีม่ภีายนอกจากตวัมนุษยเ์รา คอื สิง่ทีม่อียู่
ไดโ้ดยล าพงัดว้ยตวัเอง ไม่ตอ้งขึน้อยู่กบัจติใจ ไดแ้ก่ อารมณ์ หมายถงึ สิง่ทีเ่ป็นตวัถูกรบัรู ้ (Object) 
ทางพระอภธิรรมเรยีกว่า อารมัมณะ คอื สิง่ทีถู่กจติของมนุษย์รบัรู ้และเป็นสิง่ทีย่ดึเหนี่ยวจติให้โลก
รบัรู้โลกภายนอกได้ มี 6 อย่าง  คือ 1) รูปารมณ์ คือ รูปภาพหรือสีต่าง ๆ 2)  สทัทารมณ์  คือ          
เสยีงต่าง ๆ 3) คนัธารมณ์ คอื กลิน่ต่าง ๆ 4) รสารมณ์  คอื รสชาตติ่าง ๆ 5)  โผฏฐพัพารมณ์ คอื 
สมัผสัต่าง ๆ  6)  ธมัมารมณ์ คอื จนิตภาพ และ มโนภาพต่าง ๆ สิง่ทัง้ 6 อยา่งเหล่านี้ แทจ้รงิแลว้คอื 
สิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งมีอยู่จริงตามสภาวะ โดยเป็นสิ่งเร้าให้จิตใจได้เกิดกระบวนการรับรู้             
โลกภายนอก จติยอ่มจะเกดิการรบัรูร้ปูภาพทีผ่า่นกระบวนการทางจกัขทุวาร โดยอาศยัจกัขวุตัถุ และ
มจีกัขปุระสาททีม่คีวามใส  รูร้ปูารมณ์ โดยมคีวามเป็นสภาพทีเ่ป็นสตี่าง ๆ เป็นตน้ 

 2. กระบวนการรับรู้ภายใน หมายถึง การรับรู้ที่เกิดทางกระบวนการภายในของจิตนัน้ ๆ             
จะท าหน้าทีเ่ป็นตวัรบัรู ้(Subject) หรอืทางพระอภธิรรม เรยีกอกีอยา่งหนึ่งว่า “วญิญาณ” มอียู ่6 อยา่ง คอื 

1) จกัขวุญิญาณ คอื การทีจ่ติท าหน้าทีร่บัรูท้างตา 
2) โสตวญิญาณ คอื การทีจ่ติท าหน้าทีร่บัรูท้างห ู
3) ฆานวญิญาณ คอื การทีจ่ติท าหน้าทีร่บัรูท้างจมกู 
4) ชวิหาวญิญาณ คอื การทีจ่ติท าหน้าทีร่บัรูท้างลิน้ 
5) กายวญิญาณ คอื การทีจ่ติท าหน้าทีร่บัรูท้างกาย 
6) มโนวิญญาณ คือ การที่จิตท าหน้าที่ร ับรู้ทางใจผ่านทางมโนทวารวิญญาณ หรือ            

วิญญาณจิตท าหน้าที่รบัรู้สิง่ต่าง ๆ ที่มอียู่ภายนอก โดยผ่านกระบวนการทางภายใน
ทวารวถิทีีส่ลบัซบัซอ้นม ี2 ประเภท คอื 

6.1) ปัญจทวารวิถี หมายถึง จิตนัน้มีกระแสการท างานภายในรับรู้อารมณ์ 5 อย่าง คือ            
รูปารมณ์ สทัทารมณ์ คนัธารมณ์ รสารมณ์ โผฏฐพัพารมณ์ โดยผ่านมาทางทวารทัง้ 5 
อย่าง คือ จักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร และกายทวาร รวมเรียกว่า        
ปัญจทวารวถิ ีซึง่มปัีญจวญิญาณจติ ท าหน้าทีร่บัรูอ้ารมณ์ทัง้ 5 รบัรูเ้ชื่อมต่อกนัระหว่าง
อายตนะภายในและอายตนะภายนอก 

6.2) มโนทวารวิถี หมายถึง จิตนัน้มีกระแสท างานภายในอีกชนิดหนึ่ง สืบต่อมาจาก
กระบวนการทางปัญจทวารวถิอีกีทหีนึ่ง ท าใหจ้ติมกีระบวนการแหง่ความนึกคดิพจิารณา 
ท าให้เกดิจินตภาพและมโนภาพต่าง ๆ ขึ้นมา โดยมกีารท าหน้าที่รบัรู้ เสพ เสวยผล   
แหง่อารมณ์ คอื สิง่เรา้นัน้ 
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 ตวัอย่าง กรณีคนเราเหน็รูปภาพอนัดบัแรก วญิญาณจติย่อมจะท าหน้าทีร่บัรู ้คอื ทสัสนกจิ   
มีการเห็นรูปารมณ์ภายนอก โดยผ่านมาทางจักขุทวาร ย่อมอาศยัจักขุประสาทไปสมัผสัให้เกิด
กระบวนการรบัรูข้ ึน้มา คอื 

 ขณะที ่1 เริม่ตน้จากภวงัคจติก่อนเรยีกว่า อตตีภวงัค ์เมือ่มรีปูารมณ์มากระทบจกัขวุญิญาณแลว้ 

 ขณะที ่2 ภวงัคจติ เริม่มกีารไหวตวัรบัรูท้ีเ่รยีกว่า ภวงัคจลนะ 

 ขณะที ่3 ภวงัคจติท าการตดัขาดจากอารมณ์เกา่ คอื ประสบการณ์เดมิ เรยีกว่า ภวงัคปัุจเฉทะ 

 ขณะที่ 4 จักขุวิญญาณจิตย่อมจะรบัรู้อารมณ์ใหม่อย่างสมบูรณ์ขึ้น สู่คลองจักขุทวารวิถี     
โดยอาศยัจกัขปุสาทรปู คอื ประสาทตา ทีม่คีวามใสชดัเจน เหน็เพยีงสใีนทสัสนกจิเทา่นัน้ 

 ขณะที ่5 จติท าหน้าทีร่บัและรู ้โดยสมัปฏจิฉนันกจิ เป็นปฐมทวาราวชัชนจติ 

 ขณะที ่6 จติทีร่บัรูร้ปูารมณ์ดวงนี้ ชื่อว่า สมัปฏจิฉันนจติ ย่อมท าหน้าทีร่บัรูร้ปูารมณ์ แลว้สง่
ต่อใหส้นัตรีณจติไต่สวนรปูารมณ์ 

 ขณะที ่7 จติท าหน้าทีส่อบสวนพจิารณารปูารมณ์ ดวงนี้ชื่อว่า สนัตรีณจติ เพื่อประมวลสง่ให้
โวฏฐพัพนจติ ตดัสนิอารมณ์ 

 ขณะที ่8 จติท าหน้าทีป่ระมวลตดัสนิรปูารมณ์ ชื่อว่า โวฏฐพัพนจติ ท าหน้าทีต่ดัสนิอารมณ์ 
โดยความเป็นรูปารมณ์ที่เป็นกุศล คือ รับรู้รูปภาพว่า ดี สวยงามชนิดที่เป็นอิฏฐารมณ์ หรือ             
โดยความเป็นรปูารมณ์ทีเ่ป็นอกุศล คอืรบัรูร้ปูภาพทีไ่ม่ด ีไม่สวยงาม ชนิดทีเ่ป็นอนิฏฐารมณ์ หรอืว่า 
โดยความเป็นรปูารมณ์ ทีเ่ป็นอพัยกฤต คอืรบัรูร้ปูภาพทีเ่ป็นกลาง 

 ขณะที่ 9 ถึงขณะที่ 15 จิตท าหน้าที่เสพรูปารมณ์ คือรบัรู้ผลแห่งอารมณ์ คือ สิ่งเร้านัน้              
ทัง้ 7 ขณะ เรยีกว่า ชวนจิต ขณะที่ 16 และ 17 จิตท าหน้าที่หน่วงเหนี่ยวรูปารมณ์เอาไว้ คอื รบัรู้
รูปภาพต่อจากชวนจิตได้อีก 2 ขณะ เรียกว่า ตทาลัมพนจิต โดยจิตทัง้หมดมารบัรู้รูปารมณ์ คือ 
รปูภาพ จนมาถงึวาระสดุทา้ยในขณะที ่17 เป็นอนัสิน้สดุวถิ ีหมดความรบัรูใ้นการเหน็รปูภาพนัน้ 

 ดงันัน้ การรบัรู้ตามแนวพุทธญาณวิทยา ประกอบด้วยวตัถุภายนอก (อายตนะภายนอก) 
ประสาทสมัผสัภายใน (อายตนะภายใน) และจติทีท่ าหน้าทีร่บัรูจ้ากสิง่เรา้ 



            เรื่องเล่าพระไตรปฎิก  152 

5. พทุธจริยศาสตร ์

 พุทธจรยิศาสตร์ คอื ศาสตร์ทีว่่าดว้ยหลกัการแห่งความประพฤตแิละวธิปีฏบิตัขิองผูรู้ ้ผูต้ื่น  
ผูเ้บกิบาน มลีกัษณะ 5 ประการ คอื 

1. เป็นพุทธจริยธรรม คือ หลักการประพฤติและวิธีการปฏิบัติของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน      
เป็นสว่นหนึ่งของธรรมชาต ิ

2. เป็นพรหมจรรย์ (พรหมจรยิะ) คอื หลกัการประพฤติ และวิธีปฏิบตัิที่ประเสรฐิเพื่อท า    
ทีส่ดุทกุขใ์หแ้กต่วัเองตามวธิกีารของอรยิสจั 4 ประการ หรอืตามแบบของพรหมวหิาร 4 ประการ 

3. เป็นพระวนิัย (ศลีธรรม) หรอื กฎ ระเบยีบ วธิกีารหรอืหลกัการประพฤตทิีท่ าใหค้นมกีาย 
วาจาและใจด ีและเป็นวธิปีฏบิตัทิีน่่าเลื่อมใสศรทัธา 

4. เป็นสจัธรรม คอื สิง่ทีเ่ป็นจรงิ มอียูจ่รงิในกระบวนการของธรรมชาตหิรอืกฎ ความเป็นจรงิ
ของธรรมชาตใินแนวกวา้ง เป็นสิง่ทีม่อียู ่เป็นอยู ่โดยธรรมชาต ิ

5. เป็นสามญัลักษณ์ คือ อาการที่เสมอกนัของสิ่งทัง้หลายทัง้ปวง หรือไตรลักษณะ คือ 
อาการทีเ่หมอืนกนัของสิง่ทัง้หลายทัง้ปวง 3 ลกัษณะ คอื ความไม่เทีย่ง (อนิจจงั) เป็นทุกข ์(ทุกขงั) 
และความปราศจากตวัตน (อนัตตา) หรอืเป็นปฏจิจสมุปบาท คอื ธรรมทีม่คีวามสมัพนัธ์เกีย่วขอ้งกนั
แบบพลวตั หรอืเป็นธรรมนิยาม คอื ธรรมชาตทิีเ่หมอืนกนัอยา่งแน่นอนหรอืธรรมฐติ ิคอื ธรรมทีม่หีลกั 
มกีฎ ของสรรพสิง่ 

 ความหมายของความดีและความชัว่ 

 ความดีมคี าที่ใช้ในความหมายนี้คอื บุญ กุศล ธมัมจรยิา สมจรยิา สุจรติ กรณียะ เป็นต้น     
ซึ่งให้ผลเหมือนกันคือเป็นเหตุให้บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ความดีในความหมายดังกล่าวนี้              
เป็นการกล่าวในความหมายแบบรวม  สว่นความชัว่มคีวามหมายกวา้งขวา้งมากซึง่สามารถกล่าวเป็น
กลาง ๆ ได้ว่า “บาป” หมายถงึ ความชัว่เป็นสิง่ที่น าไปสู่ทางแห่งความเสื่อมและยงัผูก้ระท าบาปนัน้   
ให้ได้ร ับความเดือดร้อนเป็นทุกข์ “บาป” ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก หมายถึง “ความชัว่”              
(ว.ิจุล. 7/388/195) 

 ราชบณัฑติยสถาน (2546: 476) ใหค้วามหมายของ ค าว่า “ชัว่หรอืบาป” ไวว้่า การกระท าผดิ
หลกัค าสอนหรอืขอ้หา้มทางศาสนา ความชัว่ ความมวัหมอง 
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 ค าว่า “บาป” หมายถงึ กรรมอนัยงับุคคลใหถ้งึซึ่งทุกขห์รอืสิง่ทีจ่ะน าผูก้ระท ากรรมนัน้ไปสู่
ทางแห่งความเสื่อม ดงัทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไวว้่า “บุคคลพงึรบีท าความดพีงึหา้มจติจากบาปเพราะ
เมือ่ท าบุญช้าไป ใจย่อมยินดีในบาป หากบุรุษพึงท าบาปไซร้ไม่พึงท าบาปนัน้บ่อย ๆ ไม่พึงท า        
ความพอใจในบาปนัน้ เพราะการสัง่สมบาปน าทุกขม์าให้” (ข.ุ ธ. 25/19 /30) นอกจากนี้ในปกรณ์บาลี
ยงัเรียก “บาป” คือ ความชัว่ อกุศล คือ ความไม่ฉลาด ทุจริตคือความประพฤติชัว่ อกรณียะคือ         
กจิไมค่วรท า อธมัมจรยิาคอืความประพฤตไิมเ่ป็นธรรม วสิมจรยิาคอืความประพฤตไิมเ่สมอ และค าวา่ 
“บาป” ตามค าสอนของพระพุทธศาสนาจงึหมายถงึสิง่ทีเ่กดิจากการกระท าความชัว่ทีป่ระกอบด้วย
เจตนาอนัมพีืน้ฐานมาจากกเิลสทีอ่ยู่ภายในจติใจเป็นเหตุน าไปสู่ความเสื่อมโดยอาศยัการแสดงออก
ทางทวารทัง้ 3 คอื กายทวาร วจทีวาร และมโนทวาร 

 มนุษยโ์ดยธรรมชาตแิลว้มคีวามดเีป็นพืน้ฐานอยู่แลว้ สว่นความชัว่ทีม่อียูใ่นมนุษยน์ัน้เป็นผล
ที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของการเวียนว่ายตายเกิด (สังสารวัฏฏ์) ของเขานัน่เอง ในคัมภีร์              
ทางพระพทุธศาสนาเปรยีบจติของมนุษยว์่าเหมอืนกบัแรท่องค าทีม่สีนิมเหลก็ สนิมทองแดง สนิมดบีุก 
สนิมตะกัว่ และสนิมเงนิตดิอยู่ เมื่อน าเอาความสกปรกเหล่านี้ออกเสยีแล้ว ทองค าก็ส่องแสงสุกใส          
ดว้ยรศัมตีามธรรมชาตขิองมนัเอง จติของมนุษยก์เ็ช่นเดยีวกนั เมื่อก าจดัความชัว่หมดสิน้ย่อมผ่องใส 
ดงัพระพุทธองค์ตรสัไวว้่า “…จตินัน้ตามธรรมชาตแิลว้ย่อมผ่องใส แต่ขุน่มวัไปเพราะกเิลสทีจ่รมา...” 
(ม.ม.ู12/92/481) เพราะฉะนัน้ แมว้่ามนุษยจ์ะมคีวามชัว่หรอืบาปและมคีวามสามารถทีจ่ะท าบาปได้    
กม็ไิดห้มายความว่ามนุษยเ์ป็น “สตัว์มบีาป” แต่ถอืว่าเป็น “สตัว์มุ่งความด”ี เพราะมนุษยส์ามารถทีจ่ะ
ท าความดไีด ้

 ความดเีป็นคนละด้านกบัความชัว่ และทัง้ความดแีละความชัว่เป็นสองด้านของชวีติมนุษย์ 
เพราะในชวีติประจ าวนัของมนุษยต์ามความเป็นจรงินัน้ หากไม่ท าดกีท็ าชัว่ หรอืหากไม่ท าชัว่ก็ท าด ี
การที่มนุษย์จะอยู่เฉย ๆ โดยไม่ท าดีหรือไม่ท าชัว่เลยนัน้เป็นไปไม่ได้ ฉะนัน้ เรื่องของคว ามดี           
ความชัว่ หรอืเรยีกรวม ๆ ว่าเรื่องของศลีธรรมจงึถอืว่าเป็นเรื่องของชวีติมนุษยโ์ดยตรง ไม่ว่ามนุษย์   
จะรูห้รอืไม่รูเ้รื่องของความด ีความชัว่ กต็าม มนุษย์ท าดบี้าง ท าชัว่บ้างอยู่เป็นประจ า เพราะฉะนัน้ 
เรื่องของความดี ความชัว่จึงเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนควรจะรู้ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกบัสวสัดิภาพ       
ของชวีิตและสงัคมของตนโดยตรง ดงัพุทธพจน์ว่า เมือ่กรรมชัว่ยงัไม่ใหผ้ลคนชัว่อาจเหน็กรรมชัว่   
เป็นกรรมดีแต่เมือ่กรรมชัว่ให้ผลเขาย่อมเห็นกรรมชัว่ว่าเป็นกรรมชัว่ ส่วนคนดีอาจเห็นกรรมดี          
เป็นกรรมชัว่ เมือ่กรรมดียงัไม่ให้ผลแต่เมือ่ใดกรรมดใีห้ผล เมือ่นัน้เขาย่อมเห็นกรรมดีเป็นกรรมด ี 
(ข.ุธ. 25/19/26) 
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6. เกณฑต์ดัสินจริยธรรมในพทุธปรชัญา 

 ในการตัดสินทางจริยธรรมของพุทธปรัชญานัน้ จึงไม่ยึดถือเอาผลที่เกิดขึ้นจากเจตนา       
ของบุคคลมาเป็นเกณฑ์ตัดสินขัน้เด็ดขาด แต่ให้ตัดสินที่เจตนาเป็นหลักใหญ่ เพราะมีเรื่อง             
ของผลกรรมจากอดีตมา เกี่ย วพันซับซ้อนอยู่ ด้ วย  เ รื่ อ งผลของกรรมในพุทธปรัชญา                          
เป็นเรือ่งละเอยีดออ่นลกึซึง้ บางขณะผลของการกระท าดซีึง่บุคคลไดเ้คยกระท าไวก้ าลงัใหผ้ลในขณะที่
เขาประพฤติชัว่อยู่ หรอืบางขณะ ผลของกรรมชัว่ที่ผู้นัน้ได้เคยกระท าไว้ทัง้ในชาตินี้และชาตกิ่อน 
ก าลงัใหผ้ลในขณะทีเ่ขาประพฤตดิเีป็นคนดอียู่ 

 ผลของกรรมในทรรศนะพุทธปรชัญาจึงมิอาจพิจารณากนัได้โดยง่ายด้วยปรากฏการณ์
ภายนอกหรือปรากฏการณ์ทางกายเท่านั ้น พุทธปรัชญาถือว่าผลของกรรมที่ตอบสนองนัน้             
ย่อมต้องเป็นไปตามกาลเวลา ตามหน้าที ่และตามความหนักเบาแห่งกรรมทีบุ่คคลได้เคยกระท าไว้    
ทัง้ชาตนิี้และอดตีชาต ิ 

 เกณฑ์ตดัสนิความดีความชัว่ในพระพุทธศาสนาม ี2 ประการคอื 1) พจิารณาจากมูลเหตุ       
ของการกระท าหรือวินิจฉัยโดยดูที่มา 2) พิจารณาจากผลของการกระท าหรือวินิจฉัยโดยดูที่ผล        
และคมัภรี์พระไตรปิฎก พระพุทธองค์ทรงวนิิจฉัยว่าอะไรคอืความด ี(กุศลกรรม) อะไรคอืความชัว่ 
(อกศุลกรรม) เราจะพบว่า การวนิิจฉยันัน้สามารถจ าแนกออกเป็น 2 เกณฑ ์คอื 

 เกณฑห์ลกั 

 วนิิจฉัยโดยสบืหาทีม่าของการกระท า หรอืสภาวธรรมนัน้ พุทธปรชัญาถอืว่าสิง่ทีเ่ป็นตน้เหตุ
หรอืแรงผลกัดนัใหม้นุษย์ท ากรรมต่าง ๆ มอียู่ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคอืแรงผลกัดนัฝ่ายด ีกลุ่มทีส่องคอื 
แรงผลกัดนัฝ่ายชัว่ แรงผลกัดนัฝ่ายดีมมีากมาย แต่สรุปม ี3 คอื ความไม่โลภ ความไม่ โกรธ และ        
ความไมห่ลง แรงผลกัดนัฝ่ายชัว่มมีากมายแต่สรปุได ้3 คอื ความโลภ ความโกรธ และความหลง 

 การพจิารณาดวู่าการกระท านี้มมีลูเหตุมาจากอะไรเป็นแรงผลกัดนัแรงจูงใจใหเ้กดิการกระท านี้
พระพทุธศาสนาถอืว่า กรรม คอื การกระท าทีป่ระกอบดว้ยเจตนาของมนุษยน์ัน้มสีาเหตุมาจาก 2 อยา่ง 
คอื กุศล (ฝ่ายดี) กบัอกุศล (ฝ่ายชัว่) ดงัพระพุทธพจน์ ที่ว่า ภิกษุทัง้หลายมีธรรมชาติ 3 ประการ          
ทีก่่อใหเ้กดิการกระท าขึน้ โลภะเป็นบ่อเกดิของการกระท า โทสะเป็นบ่อเกดิของการกระท า โมหะเป็น
บ่อเกิดของการกระท า มีธรรมชาติอีก 3 ประการ ที่ก่อให้เกิดการกระท าขึ้น อโลภะ เป็นบ่อเกิด             
ของการกระท าขึน้ อโทสะ เป็นบ่อเกดิของการกระท า อโมหะ เป็นบ่อเกดิของการกระท า (ท.ีปา.11/392) 
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 ดงันัน้ บ่อเกดิของการกระท าหรอืแรงจูงใจที่ผลกัดนัให้บุคคลกระท าการต่าง ๆ นัน้ ก็คอื        
1) โลภะ ความโลภ อยากไดส้ิง่ของของผูอ้ื่นมาเป็นของตน เมื่อมโีลภะ ความไม่ดอีย่างอื่นกเ็กดิมขีึน้ 
เช่น ความมกัได ้ความตระหนี่ ความเหน็แก่ตวั 2) โทสะ ความโกรธ ความคดิรา้ยผูอ้ื่น อนัก่อใหเ้กดิ
การจองเวรการท ารา้ยเขน่ฆา่กนั เป็นตน้ 3) โมหะ ความหลงไมรู่จ้รงิว่าอะไรผดิอะไรถูก อนักอ่ใหเ้กดิ
ความหวัดื้อถือดี เป็นต้น ทัง้สามอย่างนี้เรียกว่าอกุศลมูล หรือต้นเหตุของความชัว่ เป็นบ่อเกิด            
ของการกระท าที่ช ัว่ ส่วนอโลภะ ความไม่โลภ อโทสะ ความไม่โกรธ และ อโมหะ ความไม่หลง          
คอืการรูแ้ละเขา้ใจสิง่ต่าง ๆ ตามความเป็นจรงิ เรยีกว่า กุศลมูลหรอืต้นเหตุของความด ีเป็นบ่อเกดิ
ของการกระท าที่ดี มีความถูกต้องดีงาม เมื่อใดก็ตามที่เราท ากรรมตามแรงผลักดันฝ่ายดี                
การกระท านัน้ก็เป็นความดี เพราะเป็นฝ่ายแห่งความเจริญ หากท าด้วยแรงผลักดันฝ่ายชัว่              
การกระท านัน้กช็ ัว่ เพราะเป็นฝ่ายแหง่ความชัว่ ดงัปรากฏในพระสตุตนัตปิฎกว่า  

 “ธรรมทีจ่ดัอยู่ในฝ่ายแห่งความเสือ่ม 3 ประการ ได้แก่ อกุศลมูล 3 ประการ คอื ความโลภ 
ความโกรธ ความหลง ธรรม 3 ประการทีก่ล่าวมานี้ จดัอยู่ในฝ่ายแห่งความเสือ่ม ธรรมทีจ่ดัอยู่ในฝ่าย
แหง่ความเจรญิ 3 ประการ ไดแ้ก ่กศุลมลู 3 ประการ คอื ความไมโ่ลภ ความไมโ่กรธ ความไมห่ลง และ
ธรรม 3 ประการทีก่ล่าวมานี้จดัอยูใ่นฝ่ายแหง่ความเจรญิ” (ท.ีปา.11/393-394) 

 ส าหรบัพทุธจรยิศาสตรแ์ลว้ ความโลภ โกรธ หลง เป็นความชัว่ในตวัมนัเอง ในทางตรงกนัขา้ม
ความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ก็เป็นความดีในตวัมนัเอง ค่า คอื ความดี ความชัว่ ในเจตสกิเหล่านี้         
มีอยู่ในเชิงปรวิสัย (Objective) ไม่หวัน่ไหวเปลี่ยนแปลงไปตามบุคคลหรือสังคม สามอย่างแรก         
เป็นรากเหง้าของความชัว่ สามอย่างหลังเป็นรากเหง้าของความดี จึงกล่าวได้ว่ากุศลมูลดี เพราะ         
เป็นสิง่ดี อกุศลมูลชัว่เพราะเป็นสิง่ชัว่ เมื่อกุศลเป็นแรงจูงใจหรือเป็นเจตสิกย้อมใจให้กระท ากรรม    
กรรมนัน้เป็นกรรมดเีสมอ เมื่อท ากรรมโดยได้รบัแรงผลกัจากฝ่ายอกุศล กรรมนัน้เป็นกรรมชัว่เสมอ 
ความเป็นระเบียบสม ่าเสมอเช่นนี้เองที่เราเรียกว่าเป็นสมับูรณนิยมคือ มีเกณฑ์มาตรฐานตายตัว           
ในการตดัสนิว่าอะไรดอีะไรชัว่ 

 ในทีน่ี้อกศุลมลูใชต้ดัสนิความชัว่ กศุลมลูใชต้ดัสนิความด ีการทีบ่อกว่าเอากศุลมลูมาใชต้ดัสนิ
ความดกีเ็หมอืนกบับอกว่าเอานิพพานมาเป็นเกณฑต์ดัสนิความดนีัน่เอง เพราะการกระท าทีม่บี่อเกดิ
มาจากกุศลมูลนัน้เป็นการกระท าทีด่ าเนินไปสู่นิพพาน ซึ่งพระเมธธีรรมาภรณ์ (ประยูร ธมัมจติโต, 
2533: 28) อธบิายว่า 

 “...นิโรธหรือนิพพานอนัได้แก่ภาวะทีค่วามทุกข์ดับถือเป็นคุณค่าสูงสุดในชีวิต นิพพาน       
เป็นเป้าหมายของชวีิตชวีิตทีด่ีคอืชวีิตทีมุ่่งสู่นิพพาน ชวีิตทีไ่ม่ดีคอืชวีิตทีด่ าเนินสวนทางนิพพาน 
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ดงันัน้ นิพพานจงึเป็นหลกัในการตดัสนิความด ีความชัว่ การท าความดกีค็อืการด าเนินไปตามหนทาง
สู่นิพพาน หนทางนัน้ชือ่ว่า มรรคมีองค์ 8... ซึง่พระพุทธองค์ทรงแนะน าให้ก าจดัอกุศลมูลเพราะ        
เป็นบ่อเกดิของการกระท าทีไ่มด่ ีท าใหม้คีวามยดึมัน่ถอืมัน่ในอตัตาตวัตน ในขณะเดยีวกนักท็รงก าชบั
ใหพ้ฒันากุศลมลูใหเ้กดิมขีึ้นในจติใจ เพราะเมือ่กุศลมลูเกดิขึ้นความยดึมัน่ในอตัตาตวัตนกจ็ะหายไป 
เพราะมอีโมหเจตสกิท าใหรู้เ้หน็สิง่ต่าง ๆ ตามความเป็นจรงิ” 

  และมขีอ้ความในสงัยตุตนิกาย (สงั. สฬา.18/28/27) ดงัทีพ่ทุธองคไ์ดต้รสัว่า  

 “ภกิษุทัง้หลายจงละอกุศลเสยีเถดิ อกุศลเป็นสิง่ทีอ่าจละได ้หากอกุศลเป็นสิง่ทีไ่ม่อาจละไดแ้ลว้
ไซร ้เราคงไม่กล่าวอย่างนัน้...แต่เพราะอกุศลเป็นสิง่ทีอ่าจละได ้เราจงึกล่าวอย่างนัน้... อนึง่ หากอกุศลนี้
คนละเสียแล้วจะพึงเป็นไปเพือ่มิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพือ่ความทุกข์แล้วไซร้ เราคงไม่กล่าวว่า                
ภิกษุทัง้หลายจงละอกุศลเสียเถิด แต่เพราะอกุศลนี้คนละได้แล้วย่อมเป็นไปเพือ่ประโยชน์เกื้อกูล            
เพือ่ความสุข ฉะนัน้ เราจงึกล่าวว่าภกิษุทัง้หลายจงละอกุศลเสยีเถดิ  ภกิษุทัง้หลาย จงฝึกอบรมกุศลเถดิ 
กุศลเป็นสิง่ทีอ่าจฝึกอบรมได้ หากกุศลเป็นสิง่ทีไ่ม่อาจฝึกอบรมได้แล้วไซร ้เราคงไม่กล่าวอย่างนัน้...        
แต่เพราะกุศลเป็นสิง่ทีอ่าจฝึกอบรมได้ เราจึงกล่าวอย่างนัน้ ... กุศลนี้คนฝึกอบรมแล้วย่อมเป็นไป           
เพือ่ประโยชน์เกื้อกลูเพือ่ความสขุ...” 

 สรปุความว่า วธิกีารตดัสนิว่าอะไรคอืความด ีความชัว่ ประการแรก คอื ให้ดวู่าการกระท านัน้
เกดิจากกุศลมลู หรอือกุศลมลู ถา้เกดิจากกุศลมลูกเ็ป็นกรรมด ีถา้ไม่ใช่กเ็ป็นกรรมชัว่ คนทีจ่ะรูด้ทีีส่ดุ
ว่าเป็นกรรมทีม่สีาเหตุมาจากอะไรกค็อืผูท้ ากรรมเอง การดทูีเ่จตนาหรอืทีม่าของกรรมนี้อาจเรยีกไดว้่า
เป็นการดอูดตีของการกระท า คอืพจิารณายอ้นหลงัไปดวู่ากรรมนี้มรีากเหงา้มาจากอะไร 

 เกณฑร่์วม 

 เมือ่พจิารณาจากผลการกระท าหรอืวนิิจฉยัโดยดูทีผ่ลของการกระท าอาจเรยีกว่า เป็นการทีดู่
อนาคตของการกระท า ซึ่งไม่จ า เ ป็นต้องรอถึงชาติหน้า เพราะการให้ผลของกรรมนั ้นมี                  
ความเป็นระเบยีบสม ่าเสมอ ผูท้ ากรรมย่อมประจกัษ์ชดัด้วยตนเอง ในการพจิารณาใหต้ัง้ค าถามว่า 
การกระท าหรอืสภาวธรรมนัน้ใหผ้ลเป็นคุณหรอืโทษ ถ้าเป็นคุณ การกระท านัน้หรอืสภาวธรรมนัน้      
กเ็ป็นความด ีถา้เป็นโทษกเ็ป็นความชัว่ ดงัขอ้ความทีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศลตรสัสนทนากบัพระอานนท์
ว่า 
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 พระราชา – ความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ทีส่มณพราหมณ์ทัง้หลายผู้เป็นวิญญูจะพึง
กล่าวโทษ คอือยา่งไร 

 อานนท ์ –  คอื ความประพฤตทิางกาย  ...วาจา...ใจ ทีเ่ป็นอกศุล 

 พระราชา –  ความประพฤตทิางกาย  ...วาจา...ใจ ทีเ่ป็นอกศุลเป็นอยา่งไร 

 อานนท ์ –  คอื ความประพฤตทิางกาย  ...วาจา...ใจ ทีใ่หท้กุขโ์ทษ 

 พระราชา –  ความประพฤตทิางกาย  ...วาจา...ใจ ทีใ่หท้กุขโ์ทษเป็นอยา่งไร 

 อานนท ์ –  คอื ความประพฤตทิางกาย  ...วาจา...ใจ ทีใ่หค้วามบบีคัน้ 

 พระราชา –  ความประพฤตทิางกาย  ...วาจา...ใจ ทีใ่หค้วามบบีคัน้เป็นอยา่งไร 

 อานนท ์ –  คอื ความประพฤตทิางกาย  ...วาจา...ใจ ทีม่ทีกุขโ์ทษเป็นผล 

 พระราชา – ความประพฤตทิางกาย  ...วาจา...ใจ ทีม่ทีกุขโ์ทษเป็นผลเป็นอยา่งไร 

 อานนท ์ – คอื ความประพฤตทิางกาย  ...วาจา...ใจ ทีเ่ป็นไปเพือ่การเบียดเบียนตนก็ดี 
เบียดเบียนผู้อืน่ก็ดี เป็นไปเพือ่การเบียดเบียนทัง้สองฝ่ายก็ดี ทีอ่กุศลธรรมทัง้หลายย่อมเจริญยิง่       
แก่เขา กุศลธรรมทัง้หลายย่อมเสือ่มถอยไป  มหาบพติร อกุศลธรรมทัง้หลายอย่างนี้แล ทีว่ญิญูชน      
จะพงึกล่าวโทษได ้(ม.ม.13/553-4/500-3) 

 ความประพฤติทางกาย...วาจา...ใจ ที่มีสุขเป็นผล คือ ความประพฤติดี ...ที่ไม่เป็นไป           
เพื่อทัง้การเบยีดเบยีนตน ทัง้เบยีดเบยีนผูอ้ื่นกด็ ีทัง้เพื่อความเบยีดเบยีนทัง้สองฝ่าย ทีอ่กุศลธรรม
ทัง้หลายย่อมเสื่อมถอย กุศลธรรมทัง้หลายยอ่มเจรญิยิง่แก่เขา มหาบพติร  ความประพฤตทิางกาย...
วาจา...ใจ อย่างนี้แล ที่วิญญูชนไม่พงึกล่าวโทษได้ ในขุททกนิกาย ธรรมบท (ขุ.ธ.25/15/23) ว่า 
“บุคคลท ากรรมใดแลว้ ย่อมเดอืดรอ้นใจในภายหลงั มหีน้าชุ่มดว้ยน ้าตา รอ้งไห ้เสวยผลกรรมทีท่ านัน้
ไม่ด,ี บุคคลท ากรรมแลว้ ไม่เดอืดรอ้นในภายหลงั มจีติเอบิอิม่ดใีจ เสวยผลกรรมทีท่ านัน้แลด”ี เนื้อหา
ขอ้ความนี้ช่วยใหเ้รามองเหน็ได้ว่าเกณฑ์วนิิจฉัยว่าการกระท าทีถ่อืว่าเป็นความดหีรอืเป็นความชัว่         
กใ็หดู้ทีผ่ลของสิง่นัน้ ๆ  ถ้าใหผ้ลเป็นทุกขห์รอืโทษ สิง่นัน้ กเ็ป็นความชัว่ นัยตรงกนัขา้ม ถ้าใหผ้ล       
เป็นประโยชน์หรอืสขุ สิง่นัน้กเ็ป็นความด ี
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 สรุปได้ว่า การกระท าใดก็ตามที่เป็นไปด้วยอ านาจกิเลสดังกล่าว ย่อมเป็นสิ่งที่น ามาซึ่ง         
ความเสียหาย ซึ่งจะน าความทุกข์มาให้ และสามารถตัดสินได้ว่า การกระท านัน้ผิด เพราะเป็น        
การกระท าที่สวนทางกับพระนิพพาน ส่วนการกระท าที่ดีมีประโยชน์ก็คือการกระท าที่เป็นไป            
เพือ่พระนิพพานหรอืความหลุดพน้ (วมิตุต)ิ 

7. เจตนาเป็นเกณฑต์ดัสินจริยธรรมในพทุธจริยศาสตร ์

 กล่าวโดยหลกัการแล้วการกระท าใด ๆ จะเป็นกรรมดีหรอืกรรมชัว่ให้ดูที่เจตนาเป็นหลกั 
เพราะเจตนาเป็นทีม่าของกรรม ดังพุทธพจน์ทีร่ะบุไวใ้นพระสุตตนัตปิฎกว่า “เจตนาห  ภกฺิขเว กมฺม  
วทาม ิเจตยตฺิวา กมฺม  กาเยน วาจาย มนสา” แปลว่า “ภกิษุทัง้หลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม 
บุคคลคดิแลว้จงึท ากรรมทางกาย วาจา ใจ” (องั.ฉักก. 22/63/474)  เจตนาหมายถงึสภาพความนึกคดิ
ทีม่คีวามจงใจเป็นสิง่ประกอบส าคญั คอื ตอ้งคดิไวก้่อนล่วงหน้าแลว้จงึกระท า เจตนาจงึจดัเป็นแก่น
ส าคญัที่สุดของการกระท า  เป็นสาระที่ท าให้การกระท ามีความหมาย  การกระท าที่มไิด้เกิดจาก      
ความจงใจไมอ่าจเรยีกไดว้่าเป็นการกระท า และพทุธพจน์ในภมูชิสตูรว่า 

 “ดกูอ่นอานนท ์เมือ่กายมอียู ่สขุและทกุขอ์นัเป็นภายใน ยอ่มเกดิขึน้เพราะความจงใจทางกาย
เป็นเหตุ เมือ่วาจามอียู่ สุขและทุกข์ภายในย่อมเกดิขึ้น เพราะความจงใจทางวาจาเป็นเหตุ หรอืว่า        
เมือ่ใจมอียู ่สขุและทกุขอ์นัเป็นภายใน ยอ่มเกดิขึน้เพราะความจงใจทางใจเป็นเหตุ” (สงั.นิ.16/25/51) 

 และพทุธพจน์ในมหากมัมวภิงัคสตูรว่า 

 “บุคคลจงใจท ากรรมทางกาย ทางวาจา ทางใจ อนัใหผ้ลเป็นสุข เขาย่อมเสวยสุข บุคคลจงใจ
ท ากรรมทางกาย ทางวาจา ทางใจ อนัใหผ้ลเป็นทุกข ์เขาย่อมเสวยทุกข ์บุคคลจงใจท ากรรมทางกาย 
ทางวาจา ทางใจ อนัใหผ้ลไมท่กุขไ์มส่ขุ เขายอ่มเสวยอทกุขมสขุ” (ม.อ.ุ14/300/386) 

 ในพระวนิยั เมื่อพระภกิษุกระท า พระพุทธองคท์รงใชเ้จตนาเป็นเกณฑต์ดัสนิ ขอยกตวัอย่าง
กรณีพระภกิษุกระท าความผดิอาบตัขิ ัน้ปาราชกิ หากพระภกิษุใดมเีจตนากระท าความผดิขัน้รา้ยแรงนี้
กจ็ะขาดจากความเป็นภกิษุทนัท ีและหากภกิษุใดไม่มเีจตนาในการกระท ากจ็ะไม่ต้องอาบตัปิาราชกิ 
ดงัตวัอยา่งในตตยิปาราชกิบางเรือ่ง คอื  
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 เรือ่งสาก 

 “ก็โดยสมยันัน้แล ภิกษุรูปหนึง่ปูลาดอาสนะอยู่ในโรงอาหารในละแวกบ้าน ได้หยิบสาก
อนัหนึง่ในสากทีเ่ขาพึงรวมกนัไว้ สากอนัทีส่องได้ล้ม ฟาดลงทีศ่ีรษะเด็กชายคนหนึง่ทีอ่ยู่ใกล้ ๆ  
เด็กชายคนนัน้ได้เสยีชวีติ เธอได้มคีวามรงัเกยีจว่า เราต้องอาบตัปิาราชกิแล้วกระมงัหนอ จงึกราบ
เรือ่งนัน้แด่พระผูม้พีระภาคเจา้ พระผูม้พีระภาคเจา้ไดต้รสัถามว่า ดกูอ่นภกิษุ เธอคดิอยา่งไร 

 ภกิษุ. ขา้พระพทุธเจา้มไิดจ้งใจ พระพทุธเจา้ขา้ 
 พระพทุธองค.์  ดกูอ่นภกิษุ ภกิษุไมจ่งใจ ไมต่อ้งอาบตั”ิ (ว.ิม. 1/180/401-402) 

 เร่ืองเน้ือติดคอ 

 “กโ็ดยสมยันัน้ ภกิษุรปูหนึง่ก าลงัฉนัอาหาร เนื้อตดิคอ ภกิษุอกีรปูหนึง่ไดใ้หท้บุตทีีค่อภกิษุนัน้ 
เนื้อหลุดออกมาพรอ้มกบัโลหติ ภกิษุนัน้มรณภาพ ภกิษุทีท่บุตมีคีวามรงัเกยีจว่า เราตอ้งอาบตัปิาราชกิ
แลว้กระมงัหนอ จงึกราบทลูเรือ่งนัน้แด่พระผูม้พีระภาคเจา้ 

 พระผูม้พีระภาคเจา้ตรสัถามว่า ดกูอ่นภกิษุ เธอคดิอยา่งไร 
 ภกิษุ. ขา้พระพทุธเจา้ไมม่คีวามประสงคใ์หถ้งึมรณภาพ พระพทุธเจา้ขา้ 
 พระพทุธองค.์  ภกิษุไมม่คีวามประสงคจ์ะใหม้รณภาพ ไมต่อ้งอาบตั”ิ (ว.ิม. 1/181/403-404) 

 เร่ืองก่อสร้างฝาผนังวิหาร 

 “กโ็ดยสมยันัน้แล พวกภกิษุชาวเมอืงอาฬว ีช่วยกนัก่อฝาผนังวหิาร ภกิษุรปูหนึง่อยู่ขา้งล่าง
ส่งอฐิขึ้นไป อฐิทีภ่กิษุผูอ้ยู่ขา้งบนรบัไวไ้ม่มัน่ ไดห้ล่นทบักระหมอ่มภกิษุผูอ้ยู่ขา้งล่างถงึมรณภาพแลว้ 
เธอมคีวามรงัเกยีจว่าเราตอ้งอาบตัปิาราชกิแลว้กระมงัหนอ จงึกราบทลูเรือ่งนัน้แด่พระผูม้พีระภาคเจา้ 

 พระผูม้พีระภาคเจา้ตรสัถามว่า ดกูอ่นภกิษุ เธอคดิอยา่งไร 
 ภกิษุ. ขา้พระพทุธเจา้มไิดจ้งใจ พระพทุธเจา้ขา้ 
 พระพทุธองค.์  ดกูอ่นภกิษุ ภกิษุไมจ่งใจ ไมต่อ้งอาบตั”ิ (ว.ิม. 1/181/182-406) 
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 จากตัวอย่างทัง้สามเรื่องที่ยกมา พระพุทธองค์ทรงตัดสินว่า ภิกษุทัง้ 3 รูปไม่มีเจตนา          
ในการกระท า ซึง่พจิารณาจากค าว่า ไมจ่งใจท าใหต้าย และไมม่คีวามประสงคใ์หถ้งึแกม่รณภาพ ภกิษุ
ทัง้สามไม่มเีจตนา หมายถงึ ภกิษุทัง้สามไม่ไดค้ดิวางแผนก่อนล่วงหน้าในการกระท าครัง้นัน้ เมื่อไมม่ี
เจตนาในการกระท ากย็่อมไม่มคีวามผดิหรอืไม่ตอ้งอาบตั ิและการกระท าใดทีไ่รเ้จตนากย็่อมไม่มผีล
ตามกรรมนิยาม คอื ไมเ่ป็นไปตามกฎแห่งกรรม กลายเป็นเรือ่งของนิยามอืน่ ท าหน้าทีไ่ป โดยเฉพาะ
อย่างยิง่อุตุนิยาม คอื มคี่าเหมอืนดินถล่ม ก้อนหนิกร่อนร่วงหล่นจากภูเขาหรอืกิง่ไม้แหง้หกัลงมา   
เป็นต้น (พระเทพเวท,ี (ป.อ.ปยุตโต) 2532: 159) ดงันัน้ การกระท าว่าถูก ผดิ ด ีชัว่ จงึอยู่ทีเ่จตนา 
เป็นหลกัส าคญั ไมไ่ดอ้ยูท่ีผ่ลลพัธ ์ซึง่ตอ้งพจิารณาหารายละเอยีดต่อไป 

8. เกณฑต์ดัสินจริยธรรมตามทรรศนะพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต) 

 หลกัเกณฑก์ารตดัสนินี้พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต) (2539: 179-180) จากหนงัสอืพทุธธรรม
ได้ใหห้ลกัไว้ว่า เกณฑ์วนิิจฉัยกรรมดแีละกรรมชัว่ในแง่ของกรรมใหถ้อืเอาเจตนาเป็นหลกัตดัสนิว่า
เป็นกรรมหรอืไม่และในแง่ทีว่่ากรรมนัน้ดหีรอืชัว่ใหพ้จิารณาตามหลกัเกณฑ์โดยยดึหลกัในการสรุป
ของกาลามสตูร (องั.ตกิ.20/505/212) ดงันี้ 

 1.  เกณฑ์หลัก ตัดสินด้วยความเป็นกุศลหรืออกุศลโดยพิจารณามูลเหตุว่าเป็นเจตนา           
ทีเ่กดิจากกุศลมลู คอื อโลภะ อโทสะ อโมหะ หรอืเกดิจากอกุศลมลู คอื โลภะ โทสะ โมหะ พจิารณา
ตามสภาวะว่าเป็นสภาพเกือ้กลูแก่ชวีติจติใจหรอืไม่ท าใหจ้ติใจสบายไรโ้รคปลอดโปรง่ผ่องใสสมบรูณ์
หรือไม่ส่ ง เสริมหรือบัน่ทอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ช่วยให้กุศลธรรมทัง้หลาย                  
เจรญิงอกงามขึน้อกุศลธรรมทัง้หลายลดน้อยลง หรอืท าใหกุ้ศลธรรมลดน้อยลง อกุศลธรรมทัง้หลาย
เจรญิงอกงามขึน้ ตลอดจนมผีลต่อบุคลกิภาพอยา่งไร 

 2. เกณฑ์ตดัสนิร่วม เป็นขอ้ทีน่ ามาประกอบการตดัสนิโดยใหม้กีารกลัน่กรองอย่างละเอยีด
เพือ่พจิารณาอยา่งถีถ่ว้นอกีชัน้หนึ่งคอื (อภ.ิว.ิ 25/1/12) 

 2.1 พจิารณาความยอมรบัของวญิญชูนหรอืการต าหนิตเิตยีน 

 2.2 พจิารณาลกัษณะและผลของการกระท าทีเ่กดิขึน้ทัง้ต่อตนเองและต่อผูอ้ืน่โดยดวู่า 

2.2.1 เป็นการเบยีดเบยีนตน เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ท าตนเองหรอืผูอ้ืน่ใหเ้ดอืดรอ้นหรอืไม่ 
2.2.2 เป็นไปเพือ่ประโยชน์สขุ หรอืเป็นไปเพือ่ทกุขท์ัง้แกต่นเองและผูอ้ืน่ 
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สรปุ  

 การศกึษาพุทธธรรมทัง้หมดในเชงิพรรณนาจดัเป็นการศกึษาแบบพระพุทธศาสนา ถา้ศกึษา
ในเชงิวเิคราะหแ์ละอภปิรายเชงิเหตุผลจดัเป็นการศกึษาแบบพุทธปรชัญาและพุทธปรชัญาแทรกอยู่
ครบองคท์ัง้ 4 ขององคป์ระกอบทางพระพทุธศาสนา คอื ศาสนธรรม ศาสนวตัถุ ศาสนบุคคล ศาสนพธิ ี
และพระไตรปิฎกมีนัยเชิงพุทธปรัชญาแฝงอยู่ด้วยเช่นกัน ทัง้พุทธอภิปรัชญา พุทธญาณวิทยา      
พทุธจรยิศาสตร ์เป็นตน้ 

 ส าหรบัพุทธอภิปรชัญา เป็นความจริงที่สามารถรู้ได้และไม่อยู่ในเกณฑ์วิสยัของมนุษย์          
ทีจ่ะรบัรู ้เขา้ใจและเขา้ถงึได ้เพราะพทุธปรชัญาไมไ่ดใ้ชเ้กณฑต์ดัสนิเพยีงประสาทสมัผสัทัง้หา้เท่านัน้ 
ยงัใหค้วามส าคญัแก่ศกัยภาพด้านจติใจของมนุษย์ทีส่ามารถฝึกฝนใหเ้กดิปัญญาหยัง่รูถ้งึความจรงิ
ที่ว่านี้ได้  โดยเฉพาะความจรงิที่รู้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชวีติ อนัมคีวามเกี่ยวโยงกนั
ระหว่างวถิชีวีติมนุษย์กบัความจรงินัน้ ๆ  กล่าวคอื ความจรงิทีต่รสันัน้ต้องเอื้อต่อการหลุดพ้นจาก
ทกุขใ์นสงัสารวฏัฏน์ี้ 

 พุทธญาณวิทยา ถือว่าการรับรู้เกิดจากประสาทสัมผัสหรืออายตนะภายในสัมผัสกับ           
วตัถุภายนอกหรอือายตนะภายนอก และจติเขา้ไปรบัรู ้จงึเกดิกระแสความคดิมากมาย สว่นแหล่งทีม่า
ของความรู้ คือ สุตมยปัญญา คือ ความรู้ที่เกิดมาจากการได้ยิน ได้ฟัง ถ่ายทอดมาจากผู้อื่น               
(ปรโตโฆสะ) จินตามยปัญญา คือ ความรู้ที่เกิดมาจากการนึกคิดพิจารณาในเหตุและผล                 
ของความเป็นจริงที่ได้รบัรู้ และภาวนามยปัญญา คือ ความรู้ที่เกิดมาจากประสบการณ์โดยตรง          
ของภายในจติของตนเอง อนัเนื่องมาจากมญีาณพเิศษหยัง่รู ้เขา้ใจถงึสภาวะของสรรพสิง่อยา่งถูกตอ้ง 
และแท้จริง จัดเป็นความรู้เชิงประจักษประมาณ (Empirical) ในทางปรัชญาตะวันตก เรียกว่า          
ญาณทัศน์ ซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากมีประสบการณ์แล้ว และไม่ควรเชื่ออะไรง่าย ๆ                 
อยา่งทีพ่ระองคต์รสัไวใ้นกาลามสตูร 

 ส่วนพุทธจริยศาสตร์เป็นหลักเกณฑ์ที่ได้ให้ความหมายความดี ความชัว่ เกณฑ์ตัดสิน
จรยิธรรมทีเ่น้นเจตนาเป็นหลกัในการตดัสนิของการกระท า ซึง่พระพทุธเจา้ไดว้างไวเ้พือ่เป็นมาตรฐาน
ความประพฤตขิองมนุษย ์เพื่อใหม้นุษยไ์ดด้ าเนินชวีติอนัดงีามตามอุดมคตเิท่าทีม่นุษยจ์ะขึน้ใหถ้งึได ้
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีสติปัญญา มีความสุขอนัสมบูรณ์ที่สุด เพราะพุทธจริยศาสตร์เป็นเรื่อง          
ที่ว่าด้วยอุดมคติของชีวิตหรือความดีอันสูงสุด พุทธจริยศาสตร์ได้สอนหลักพุทธจริยธรรม               
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การด าเนินชวีติไวทุ้กระดบั ตัง้แต่ระดบัส าหรบัผูอ้ยู่ครองเรอืนจนถงึบรรพชติผูอ้อกแสวงหาความสงบ 
และความหลุดพน้จากกองกเิลสทัง้ปวง ซึง่มเีป้าหมายคอื นิพพาน เป็นเป้าหมายสงูสดุ 
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