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ของพระพุทธปรัชญา (ศาสนา) เถรวาทและมหายานเชิงเปรียบเทียบ
ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค
อาจารยประจำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

๑. บทนำ
เฮอรเมนูตกิ ส หรือศาสตรแหงการตีความหรือศาสตรแหงความเขาใจทำใหชาวพุทธยอม
รับไดวา พระพุทธศาสนาโดยทัว่ ไปนัน้ แบงออกเปน ๒ นิกายหลัก คือ เถรวาทและมหายาน ถึง
แมจะมีนกั วิชาการพยายามจะแบงพระพุทธศาสนาออกเปน ๓ นิกายโดยเพิม่ วัชรยาน เขามา
อีกหนึง่ จนมีคำพูดติดปากวา เอมทีวี (MTV) แตโดยทัว่ ไปวัชรยานยังจัดเปนมหายาน ดังทีท่ ราบ
กันแลววา มหายานใชหลักการตีความเรียกวา อุปายโกศล แตเถรวาทเรียกวา หลักอนุปพุ พมรรค
ซึง่ ทัง้ สองทฤษฎีตา งมีเอกลักษณโดดเดนเปนของตัวเอง แตทสี่ ำคัญ หลักอุปายโกศลนัน้ แทจริง
ก็มีปรากฏอยูในคัมภีรพระไตรปฎกของเถรวาทอยูกอนแลว แตมหายานไดพัฒนาเทคนิควิธี
จนกลายเปนอัตลักษณพเิ ศษทีแ่ มแตเถรวาทก็ตอ งนำกลับมาใชในการทำความเขาใจเรือ่ งเลาใน
ธรรมบท อรรถกถาและนิทานชาดก

๒. ความเปนมาของเฮอรเมนูตกิ ส หรือศาสตรแหงการตีความหรือศาสตรแหง
ความเขาใจ
คำวาศาสตรแหงการตีความมาจากคำวา “เฮอรเมนูตกิ ส” (Hermeneutics) พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถานใหคำจำกัดความวา อรรถปริวรรตศาสตร ซึง่ หมายถึงศาสตรแหงการ
ตีความ ตามความหมายทีเ่ ราคนุ หูกนั บางครัง้ ก็สามารถใชคำบาลีไทยวา “อรรถวิเคราะห” หรือ
“อรรถบทวิเคราะห” หรือ “นัยวิเคราะห” (นยคฺคาห) ในทางพระพุทธศาสนาคำวา”นัยวิเคราะห”
นีไ้ ดเคาความมาจากคำวา “โยนิโสมนสิการ” (Reflection by origin) ทีแ่ ปลวา “การทำไวในใจ
โดยอุบายอันแยบคาย” หรือทีภ่ าษารวมสมัยใชคำวา “การใชวจิ ารณญาณ” คำวา โยนิโสมนสิการ
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เปนพุทธพจน แตคำวา นะยัคคาหะ เปนคำทีส่ าวกบัญญัตใิ ชในภายหลัง ศาสตรแหงการตีความ
เรียกอีกอยางหนึง่ วา ศาสตรแหงความเขาใจ เพราะคำวา “เฮอรเมนูตกิ ส” มีรากศัพทมาจาก
เฮอรมสี (Hermes) ซึง่ เปนเทพเจาแหงการสือ่ สาร (God of Messenger) ของกรีก กลาวกันวา
เทพเฮอรมีสตองทำหนาที่สื่อสารระหวางหัวหนาเทพเจาดวยกันและระหวางเทพเจากับมนุษย
เพราะมีของวิเศษคือรองเทาติดปกจึงเดินทางไดไวดังใจคิดหรือกระแสจิต และมีไมถอื ศักดิส์ ทิ ธิ์
อันเปนสัญลักษณของการปรองดองดวยเพราะเคยใชหา มการวิวาทของบรรดามนุษยและสัตวที่
ทะเลาะกัน เฮอรมสี อื่ สารดวยใจ เพราะตองเรียนรภู าษาของเทพและมนุษยรวมทัง้ สัตวเพือ่ สือ่
สารใหพวกเขาเขาใจ ดังนัน้ ศาสตรแหงการตีความจึงเปนศาสตรและศิลปแหงความเขาใจดวย๑
ในกลางศตวรรษที่ ๑๗ เจ.ซี.แดนออเออร (J.C.Dannhauer) ไดนำเอาคำวาเฮอรเมนูตกิ สมา
ใชเปนคนแรกเพือ่ ใชตคี วามคัมภีรท างศาสนา กฎหมายและวรรณคดี โดยมีเปาหมายเพือ่ หาความ
ถูกตองทางภาษาและประวัตศิ าสตร ตอมา ชไลมาเคอร (Friedrich Schleiermacher 1768 1838)๒ ผไู ดรบั การขนานนามวา เปนบิดาแหงการตีความสมัยใหม๓ ดังนัน้ ตัง้ แตชไลมาเคอร
เปนตนมา เฮอรเมนูตกิ สกเ็ ริม่ ถูกนำมาใชตคี วามตำราทัว่ ไปโดยไมจำกัดแตเฉพาะตำราทางศาสนา
กฎหมายและวรรณคดีเทานัน้ ทำใหดลิ เทย (Wilhelm Dilthey 1833-1911) หันมาพัฒนาศาสตร
แหงการตีความอยางเอาจริงเอาจัง จนกลายมาเปนศาสตรสากล ทีน่ กั ปรัชญาหลังยุคใหมใหความ
สนใจเปนพิเศษและถือเปนสวนหนึง่ ของปรัชญาโลกาภิวตั น

๓. เฮอรเมนูติกสในพระพุทธศาสนา
มีเฮอรเมนูตกิ สในพระพุทธศาสนาหรือไม? โลเปซ นักวิชาการดานเฮอรเมนูตกิ ส แนว
พุทธ กลาวสรุปวา “การตีความในพระพุทธศาสนา เริม่ ตนเปนทางการอยางเต็มรูปแบบ ตัง้ แต
พระพุทธศาสนายังอยูในประเทศอินเดียแลว อยางเชนในคัมภีรบางแหงพระพุทธเจาตรัสวา
สังขารทัง้ หลายเปนอนัตตา แตในทีอ่ นื่ พระองคตรัสใหพงึ่ อัตตา ซึง่ ดูเปนเรือ่ งขัดแยงกัน แตวา
๑
David E. Klemm, Hermeneutical Enquiry. Vol.1. (USA: Scholar Press, 1986), pp.30-31.
๒
Webster’s New Biographical Dictionary คำ Schleiermacher ออกเสียงเปน ชลายเออมาเคอร
๓
David E. Clemm, Hermeneutical Enquiry, vol. I, (USA: Scholar Press, 1986), p.2.
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ทีน่ า สังเกตก็คอื พระพุทธเจาไดทรงวางหลักการตีความไวใหแลวในบางเรือ่ ง”๔ ลาโมททใหทศั นะ
เสริมวา พระพุทธศาสนามีหลักธรรมทีพ่ ระพุทธเจาตรัสไวเปนเกณฑในการตัดสินการตีความทัง้
ธรรมะและวินยั วาถูกตองหรือไมอยางไร๕ และ บอนดกลาวตอวา พระพุทธศาสนามีเฮอรเมนู
ติกสอยแู ลว โดยเฉพาะในคัมภีรเ นตติปกรณและเปฏโกปเทศ ซึง่ เปนเฮอรเมนูตกิ สแบบวิสทุ ธิมรรค
และวิมตุ ติมรรค๖
พุทธอรรถปริวรรตเชิงบูรณาการหรือปฏิสมั พันธ (Interactionism): เมือ่ พิจารณา
คัมภีรว รรณคดีทางพระพุทธศาสนา เราจะเห็นวาพุทธศาสนามีลำดับชัน้ ของคัมภีรบ าลี เริม่ จาก
พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎกี า และปกรณวเิ สส คัมภีรร นุ หลังตัง้ แตอรรถกถาเปนตนมา
เปนการอธิบายพระไตรปฎกอีกทีหนึง่ จึงอาจทำใหนกั วิชาการพุทธสรุปวา พระพุทธศาสนามี
แตการอธิบายความ (อรรถาธิปายศาสตร) ไมมกี ารตีความ (อรรถปริวรรตศาสตร) แตผเู ขียนมี
ทัศนะวา อรรถปริวรรตศาสตรในพระพุทธศาสนาเปนการผสมกันระหวางการอธิบายความและ
การตีความเพราะคำสอนในพระพุทธศาสนาเปนลักษณะกฎธรรมชาติ หรือ หลักธรรมนิยาม ๕
อย า งในธรรมนิ ย ามสู ต ร ทฤษฎี ป ฏิ สั ม พั น ธ เ ป น การผสมผสานระหว า งทฤษฎี ป ด ใจนิ ย ม
(Exclusivism) และ ทฤษฎีปน ใจนิยม (Inclusivism)
ทฤษฏีปด ใจนิยมแบงออกเปน ๒ อยางคือ (๑) ทฤษฎีแรกเรียกวา การอรรถาธิปายนิยม
(Explanationism) ถือวา การอธิบายความสำคัญกวาการตีความ พวกนีม้ กั เปนพวกนักจิตวิทยา
เชิงพฤติกรรมหรือนักชีววิทยาทางสังคม พวกนีถ้ อื วาวิธสี บื คนทีเ่ ปนระบบนัน้ จะตองเปนวิธกี าร
ของวิทยาศาสตร นักคิดในกลุมนี้คือพวกปฏิฐานนิยมเชน สกินเนอร (Skinner 1953) และ
โรสเซนเบอรก (Rosenberg 1980) (๒) สวนปดใจนิยมอีกพวกหนึง่ เรียกวา อรรถปริวรรตนิยม
(Interpretationism) พวกนีถ้ อื วา กระบวนการสืบคนหาความรทู งั้ หมดนัน้ จะตองเปนการตีความ
เทานัน้ หรือการตีความเปนทีม่ าของความรอู ยางแทจริง นักคิดในกลมุ นีเ้ ปนนักคิดหลังนวยุคหรือ
หลังสมัยใหม เชน ริชารด รอตี้ (Richard Rorty 1982).
๔
p. 3.

Donald S. Lopez, ed., Buddhist Hermeneutics,(Honolulu: University of Hawaii Press, 1988),

๕
Etienne Lamotte, Buddhist Hermeneutics, edited by Donald S. Lopez, (Op.Cit.), pp. 11-27.
๖
George Bond, Buddhist Hermeneutics, edited by Donald S. Lopez, (Op.Cit.), pp. 29-45.
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ทฤษฎีปน ใจนิยม(Inclusivism)ดูจะพยายามประนีประนอมระหวางทฤษฎีปด ใจนิยมทัง้
สองฝาย แตกย็ งั มีทรรศนะวาบทบาทของการอธิบายนัน้ ยังนอยกวาการตีความ เพราะการอธิบาย
ตองคอยสนับสนุนการตีความอีกทีหนึง่ ในขณะเดียวกันการตีความนัน้ ไมจำเปนตองมาคอยสนับ
สนุนการอธิบายแตประการใด ทฤษฎีนยี้ กยองการตีความวาสำคัญกวาการอธิบายความ นักคิด
ในกลมุ นีค้ อื พวกปฏิบตั นิ ยิ ม ทีใ่ หความสำคัญกับมนุษยมากกวาวิทยาศาสตร แตกไ็ มทงิ้ วิทยาศาสตร
เพราะวิทยาศาสตรเปนเครือ่ งมือสนับสนุนมนุษยศาสตรอกี ทีหนึง่
สวนทฤษฎีบรู ณาการนิยมหรือปฏิสมั พันธนยิ ม (Interactionism) หรือ เรียกวา เปดใจ
นิยม หรือพหุนยิ มก็เรียก (Pluralism) ถือวาทัง้ การอธิบายความและการตีความมีความสำคัญ
เทาเทียมกัน เปนการยอมรับความแตกตางของทัง้ สองทฤษฎีและถือวาทฤษฎีทงั้ สองตางเอือ้ อา
รียช ว ยเหลือกันและกัน จะขาดอยางหนึง่ อยางใดไมได ทฤษฎีนเี้ ชือ่ วาในการอธิบายความนัน้ มี
การตีความอยดู ว ย และในการตีความนัน้ มีการอธิบายความเปนองคประกอบอยดู ว ย๗

๔. เฮอรเมนูติกสที่ยอมรับทั้งเถรวาทและมหายาน
๑. หลักการตีความแบบลักษณะตัดสินธรรมวินยั ทัว่ ไป (The Interpretation by
the Criteria of the Doctrine and the Discipline): เกณฑวนิ จิ ฉัยการตีความหรือนัย
วิเคราะหในพุทธศาสนาซึง่ เปนสากล นัน่ คือเกณฑการตีความหรือนัยวิเคราะหแบบลักษณะการ
ตัดสินพระธรรมวินยั ทีท่ งั้ สองนิกายยอมรับได ดังขอความทีป่ รากฏในคัมภีรต อนหนึง่ วา “นีแ่ นะ
นางโคตมี ทานจงรอู ยางนีว้ า ธรรมเหลานีเ้ ปนไปเพือ่ ความคลายกำหนัด ไมไดเปนไปเพือ่ ความ
กำหนัด...ธรรมเหลานีเ้ ปนไปเพือ่ ความปลอยวาง ไมไดเปนไปเพือ่ ความยึดถือ…นีค้ อื คำสอนของ
พระศาสดา.” แนวคิดดังกลาวขางตนถึงจะมีทมี่ าในพระไตรปฎกของพุทธศาสนาเถรวาทดัง้ เดิม
แตมหายานยอมรับได แนวเถรวาทสามารถเขาใจไดดดี ว ยนึกทบทวนพระดำรัสของพระเจาอโศก
มหาราชทีต่ รัสวา “พระผมู พี ระภาคเจาตรัสคำใดๆ คำนัน้ ๆ ยอมเปนอันตรัสดีแลว” แตจดุ ยืน
๗

E. Thomas Lawson and Robert N. McCauley, Rethinking Religion: Connecting Cognition and Culture. (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), pp. 12-31.
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ของพุทธศาสนามหายานจะเริม่ ตนดวยวลีทตี่ รงกันขามวา “คำใดๆ ก็ตามทีก่ ลาวดีแลว คำนัน้ ๆ
ยอมเปนพระดำรัสของพระผมู พี ระภาคเจา”
๒. หลักการตีความแบบหลักศรัทธา ๑๐ ประการ (The Assessment by Faith
Principles ๑๐):สำหรับใชเปนเกณฑตดั สินเรือ่ งทีค่ วรสงสัย หรือเรียกวาหลักศรัทธา ทีพ่ ระ
พุทธเจาตรัสไวในกาลามสูตร มี ๑๐ ประการ เชนขอความวา “อยาพึงเชือ่ เพียงเพราะฟงตาม
กันมา ตอเมือ่ ใด รแู ละเขาใจดวยตนเองวาธรรมเหลานัน้ เปนอกุศล เปนกุศล มีโทษ ไมมโี ทษ
เปนตนแลวจึงควรละหรือถือปฏิบตั ติ ามนัน้ ...”หลักการตีความเชิงพุทธดังกลาวขางตนสามารถ
สรุปเปรียบเทียบใหเห็นเปนสากลทีท่ งั้ สองนิกายยอมรับได ดังนี้ สุตมยปญญาเทียบไดกบั ศัพท
ประมาณ จินตมยปญญา เทียบไดกบั อนุมานประมาณ และ ภาวนามยปญญาเทียบไดกบั ประจักษ
ประมาณพิเศษ หลักศรัทธา ๑๐ ขอที่ ๑,๒,๓,๔,๕ และ ๑๐ เทียบไดกบั ศัพทประมาณ และอุปมาน
ประมาณดวย หรือสุตมยปญญา หรือเทียบไดกบั กัลยาณมิตรมีพระพุทธเจาเปนตน, ขอที่ ๖, ๗,
๘, และ ๙ เทียบไดกบั อนุมานประมาณหรือจินตมยปญญาหรือเทียบไดกบั โยนิโสมนสิการคือการ
ใชวจิ ารณญาณ, สวนขอความพิเศษ “ตอเมือ่ ใดรแู ละเขาใจดวยตนเองวาธรรมเหลานัน้ เปนอกุศล
เปนกุศล มีโทษ ไมมโี ทษ เปนตนแลวจึงควรละหรือถือปฏิบตั ติ ามนัน้ ” จัดเปนบทสรุปอันเปน
จุดยืนของพุทธจัดเปนประจักษประมาณพิเศษหรือภาวนามยปญญา ซึง่ ตองประกอบดวยหลัก
สัมมาทิฐเิ ปนเครือ่ งมือสำคัญในการหยัง่ รสู จั ภาวะ
๓. วิธแี หงจตุปรติสรณสูตร (Four Refuges): หลักสำคัญขัน้ พืน้ ฐานของการตีความ
ทางพระพุทธศาสนา (A Basic Hermeneutical Principle) ตามแนวพระสูตรของมหายานชือ่
“จตุปรติสรณสูตร” (Catuhpratisaranasutra) ทีก่ ลาวถึงกฎ ๔ ขอของการตีความทางพระพุทธ
ศาสนาไวโดยสรุปและเปนทีย่ อมรับของเถรวาทดวยดังนี้
๑. ยึดหลักธรรมะ (dharma) อยายึดตัวบุคคล (not person) หมายความวา เราไม
ควรกลาวอางวา พระพุทธเจาตรัสไวอยางนัน้ อยางนี้ หรือ เปนขอสรุปของคณะสงฆคณะนัน้
คณะนี้ หรือ นักปราชญทา นนัน้ ทานนี้ แตเราควรพิจารณาความจริงตามองคประกอบดังนี้ (๑)
ขอความนัน้ ปรากฏอยใู นพระสูตรหรือพระวินยั หรือไม และ (๒) ตองไมขดั กับธรรมชาติของสิง่
นัน้ (nature of things)
๒. ยึดหลักความหมายทีล่ มุ ลึก (spirit) อยายึดความหมายตามตัวอักษร (not letter) คำวา Spirit ในทีน่ ค้ี อื ความหมายทีแ่ ทจริง เจตนาของผสู อน (intentional teaching) หรือ
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จุดประสงคของการสอน
๓. ยึดความหมายทีแ่ ทจริง (precise meaning) อยายึดความหมายชัว่ คราว (not
provisional meaning) พระสูตรประกอบดวย ๒ ลักษณะ กลาวคือ พระสูตรทีส่ ามารถเขาใจ
ไดโดยตรง (nitartha) และทีย่ งั ตองอาศัยการตีความ (neyartha)
๔. ยึดหลักความรโู ดยตรง (direct knowledge) อยายึดความรทู เี่ กิดจากคิดสรุป
เอาเอง (not discursive consciousness) ทีเ่ ปนความรโู ดยออม หมายความวา ในขณะทีค่ วาม
รโู ดยตรงเกิดจากความเขาใจภายในดวยวิถที างแหงปญญาอันเกิดขึน้ ได ๓ วิธคี อื (๑) การได
ยิน (๒) การตรึกตรอง และ (๓) การปฏิบตั วิ ปิ ส สนา
๔. หลักการตีความแบบมหาปเทส ๔ (Interpretation by The Four Great
Indicators): การตีความเรือ่ งทีพ่ ระพุทธองคไมไดทรงบัญญัตหิ ลักการวินจิ ฉัยไวเรียกวามหาปเท
ส อาจกลาวไดวา ในพระไตรปฎก พระพุทธองคทรงวางหลักเกณฑการวินจิ ฉัยธรรมวินยั ไวแลว
มหาปเทสเปนหลักใหญสำหรับอางเพือ่ สอบสวนเทียบเคียงพระธรรมวินยั แบงออกเปน ๒ หมวด
คือ มหาปเทส ๔ หมวดที่ ๑ วาดวยหลักทัว่ ไป เชนขอความวา “หากมีภกิ ษุกลาววา ขาพเจา
ไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรของพระผมู พี ระภาควา นีเ้ ปนธรรม นีเ้ ปนวินยั นีเ้ ปนสัตถุสาสน…
เธอทัง้ หลายยังไมพงึ ชืน่ ชม ยังไมพงึ คัดคานคำกลาวของผนู นั้ พึงเรียนบทและพยัญชนะทัง้ ขอ
ความและถอยคำเหลานัน้ ใหดแี ลว พึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินยั โดยสรุปคือ ไมควรเชือ่ เพียง
การยกขออางหรือหลักฐาน ๔ คือ (๑) พุทธาปเทส ยกเอาพระพุทธเจาขึน้ อาง (๒) สังฆาปเทส
ยกเอาคณะสงฆขนึ้ อาง (๓) สัมพหุลตั เถราปเทส ยกเอาพระเถระจำนวนมากขึน้ อาง และ (๔)เอก
เถราปเทส ยกเอาพระเถระรูปหนึง่ ขึน้ อาง. มหาปเทส ๔ หมวดที่ ๒ วาดวยการตีความหรือ
นัยวิเคราะหทางพระวินยั มี ๔ อยางคือ (๑) สิง่ ใดทีไ่ มไดทรงหามไววา ไมควร แตเขากันกับสิง่
ทีไ่ มควร ขัดกับสิง่ ทีค่ วร สิง่ นัน้ ไมควร (๒) สิง่ ใดไมไดทรงหามไววา ไมควร แตเขากันกับสิง่ ทีค่ วร
ขัดกับสิง่ ทีไ่ มควร สิง่ นัน้ ควร (๓) สิง่ ใดไมไดทรงอนุญาตไววา ควร แตเขากันกับสิง่ ทีไ่ มควร ขัด
กับสิง่ ทีค่ วร สิง่ นัน้ ไมควร และ (๔) สิง่ ใดไมไดทรงอนุญาตไววา ควร แตเขากันกับสิง่ ทีค่ วร ขัด
กับสิง่ ทีไ่ มควร สิง่ นัน้ ควร๘
๘

วิ.ม.๕/-/๙๒-๑๓๒.
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๕. เฮอรเมนูติกสของเถรวาทยึดแนวอนุปุพพีกถา
พระพุทธโฆษาจารยเคยกลาวไววา ”พระพุทธพจนทงั้ หมดเปรียบเสมือนสาครหรือทะเล
แหงนัยวิเคราะห”๙ เหตุผลทีท่ า นกลาวอยางนีค้ งเปนเพราะวาพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเปน
นิกายที่รวบรวมหลักคำสอนของพระพุทธเจาไวในรูปคัมภีรมากมาย และการตีความตางๆ
ก็ปรากฏอยูในคัมภีรเหลานั้น หลักฐานยืนยันเรื่องนี้คือหนังสือคัมภีรเปฏโกปเทสะ และเนต
ติปกรณ ซึง่ มีเนือ้ หาและลีลาการแตงคลายกันและนักวิชาการเชือ่ วาเปนคัมภีรท แี่ ตงขึน้ ตัง้ แตสมัย
พุทธกาล คือ ๒๕๐๐ ปมาแลว ดังขอความวา “เมือ่ พระมหากัจจายนะ ภาษิตเปฏโกปเทสปกรณ
แลว พระผมู พี ระภาคเมือ่ ทรงพระชนมอยกู แ็ สดงความชืน่ ชมยินดี”๑๐ คัมภีรท งั้ สองนีถ้ อื วาเปน
หนังสือทีเ่ สนอหลักเกณฑการวินจิ ฉัยความหมายและคุณคาพุทธธรรม นับเปนวรรณคดีบาลีนยั
วิเคราะหเลมแรกๆ และยังถือไดวา เปนคมู อื แนะนำการเขียนวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาไวดว ย
แมแตพระพุทธโฆษาจารยผแู ตงคัมภีรว สิ ทุ ธิมรรคยังอางถึง
เทศนาหาระนับวาเปนหัวใจของหาระทั้งหมด เพราะในเทศนาหาระนี้ไดพรรณนาถึง
อรรถ ๖ อยางดังกลาวแลวซึง่ สามารถนำมาเทียบไดกบั หลักอนุปพุ พีกถาทีพ่ ระพุทธเจาตรัสไว
ในทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (ที.สี. ๙/๒๓๗/๑๘๙) ดังนี้ อนุปพุ พีกถาทีก่ ลาวถึง ทาน ศีล สวรรค
กามาทีนวกถา และเนกขัมมานิสงั สกถา อันหมายถึงธรรมเทศนาทีแ่ สดงเนือ้ ความลมุ ลึกลงไป
โดยลำดับ เพือ่ ขัดเกลาอัธยาศัยของผฟู ง ใหประณีตขึน้ ไปเปนชัน้ ๆ จนพรอมทีจ่ ะทำความเขาใจ
ในธรรมสวนปรมัตถ หลักอนุปพุ พีกถานีเ้ รียกสัน้ ๆ วา แนวคิดแบบคุณ โทษและทางออก๑๑ เรียก
อีกอยางหนึง่ วาวิธกี ารตีความแบบ อนุปพุ พมรรค คือดำเนินเรือ่ งไปตามลำดับจึงจะไดความหมาย
สมบูรณ ตามปกติพระพุทธเจาเมือ่ จะทรงแสดงพระธรรมเทศนาแกคฤหัสถ ผมู อี ปุ นิสยั สามารถ
๙
กตโม นยสาคโร เตปฏกํ พุทธฺ วจนํ. (อฏฐสาลิน)ี .
๑๐
เปฏโกปเทเส มหากจฺจายเนน ภาสิเต ... ตํ ชีวติ า ภควตา มาทิเสน สมุทเฺ ทนน ตถาคเตน (เปฏโกปเท
สปกรณ,๒๕๓๓,๒๘) จำเนียน แกวภู (๒๕๓๙,หนา ๑๙) วิจารณวา ชือ่ กัจจายนะนาจะมิไดหมายถึงพระกัจจายนะทีเ่ ปน
บุคคล แตหมายถึงสำนักของพระมหากัจจายนะซึง่ ตัง้ ขึน้ เปนครัง้ แรกในสมัยพุทธกาลทีเ่ มืองอุชเชนี แควนอวันตี เหมือน
อยางที่คัมภีรนิทเทส ปฏิสัมภิทามรรคและพระอภิธรรมเปนผลงานของพระสารีบุตร
๑๑
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต), พุทธธรรม. หนา ๖๙๓.
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ทีจ่ ะบรรลุธรรมพิเศษ ทรงแสดงอนุปพุ พีกถานีก้ อ น แลวจึงตรัสแสดงอริยสัจจ ๔ เปนการทำจิต
ใหพรอมทีจ่ ะรับดุจผาทีซ่ กั ฟอกสะอาดแลว ควรรับน้ำยอมตางๆ ไดดว ยดี๑๒
เทสนาหาระ : เทศนาหาระเปน “การอธิบายดวยถอยคำอยางพิสดาร (พรรณนา) ให
เขาใจอรรถธรรมทัง้ ๖ อยาง” อรรถ ๖ คือธรรมะทัง้ เปนกุศลและอกุศล ซึง่ มี ๖ อยาง ดัง
จะขยายความตอไปนี:้ การแสดงธรรมทีช่ ใี้ หเห็นคุณ คือ สุข โสมนัส อิฏฐารมณ ทีน่ า ยินดี และ
ตัณหาอันเปนเหตุยนิ ดี รวมทัง้ วิปลาส เรียกวา อัสสาทะ ; และโทษ มีทกุ ข โทมนัส เปนตน
เรียกวา อาทีนวะ; การสลัดออก คือ ผปู ฏิบตั ติ ามหลักธรรมแลวจะไดบรรลุมรรค ผลและนิพพาน
ทีเ่ ปนเครือ่ งสลัดออกจากวัฏฏะ เรียกวา นิสสรณะ; ผล คือ ผลแหงเทศนา เชนอานิสงค ๕
ประการของเทศนา มีไดฟง สิง่ ทีย่ งั ไมเคยฟงเปนตน โดยสรุปคือการไดรบั ลาภ ยศ สรรเสริญ
สุขในชาตินแี้ ละชาติหนาเปนตน; อุบาย คือ ปุพพฺ ภาคปฏิปทาอันเปนขอปฏิบตั เิ บือ้ งตนแหงอริย
มรรค เรียกวา อุบาย; และอาณัตติ คือการแนะนำหรือตักเตือนเวไนยบุคคล พึงสังเกตถอยคำวา
พึง ควร หรือจง คลายคำแนะนำสัง่ สอนใหทำตามเปนหลัก เชนผมู ปี ญ
 ญาพึงละเวนบาป คำวา
พึงในที่นี้ขอใหเขาใจวาคืออาณัตตินั่นเอง
เทสนาหาระนีจ้ ดั เปน การตีความแบบพรรณนาอรรถแหงพระสูตร ซึง่ สามารถสรุปลง
ในพระพุทธพจนวา “ภิกษุทงั้ หลายเราจักแสดงธรรม อันงามในเบือ้ งตน งามในทามกลาง งาม
ในทีส่ ดุ จะประกาศพรหมจรรยพรอมดวยอรรถและพยัญชนะ อันบริสทุ ธิ์ บริบรู ณสนิ้ เชิง แก
เธอทัง้ หลาย”๑๓
ตัวอยางการประยุกตใชเทสนาหาระ:เพื่อความเขาใจแจมแจงจึงขอยกอุทาหรณมา
ประกอบการพิจารณาในทีน่ ี้ คือคาถาวา “ปูชา จ ปูชนียานํ”๑๔ คำวา บูชา ในทีน่ หี้ มายถึงการ
บูชา ๒ อยางคือ อามิสบูชาและธรรมบูชา ในทีน่ เี้ นนอามิสบูชา ซึง่ สามารถจำแนกอามิสบูชา
ลงในหลักธรรม ๖ อยางไดดงั นี้ (๑) สุขโสมนัส อิฏฐารมณอนั เนือ่ งดวยการบูชานัน้ และตัณหาที่
๑๒
พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม.
๑๓
พระมหากัจจายนะ, เนตติ-เปฏโกปเทสปกรณํ, อางแลว, ยอหนา ๕.
๑๔
ในพระไตรปฎก พระสูตรตางๆ ทัง้ สูตร หรือขอความตอนใดตอนหนึง่ ของสูตรนัน้ ๆ สามารถยกมาเปน
ตัวอยางในการวิเคราะหตีความตามหลักหาระทั้ง ๑๖ ไดทั้งหมด
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ยินดีในโลกิยธรรม นีช้ อื่ วาอัสสาทะ (๒) เตภูมกิ ธรรม คือ กามภูมิ รูปภูมิ และ อรูปภูมิ อันเปน
สังสารทุกข ชือ่ วา อาทีนวะ (๓) มรรคและนิพพาน ชือ่ วา นิสสฺ รณะ (๔) อานิสงสแหงการบูชา
เชน การพนจากการติเตียนตนเอง พนจากการติเตียนของผอู นื่ พนจากทุคติ เปนตน ชือ่ วา ผล
(๕) การบูชาอันเปนเหตุบรรลุผลนัน้ ชือ่ วา อุบาย และ (๖) การแนะนำตักเตือนใหบชู าบุคคลผู
ควรบูชามีพระพุทธเจาเปนตน และควรยึดปฏิบตั บิ ชู าเปนหลัก ชือ่ วา อาณัตติ๑๕
ขอสังเกต ในทีน่ ตี้ วั อยางทีย่ กมาเปนเรือ่ งดี คือ เรือ่ งการบูชา แตถงึ กระนัน้ การ
บูชาดวยอามิสก็ทำใหตดิ ของอยใู นสังสารวัฏอยู พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช) อธิบายให
เห็นความแตกตางระหวางนิสสรณะและผละไววา “ทัง้ สองอยางนีล้ ว นเปนผลทีม่ าจากเหตุเชน
เดียวกัน แตมคี วามหมายตางกัน กลาวคือนิสสรณะมงุ ผลคือมรรค ผลและนิพพานหรือนิพพาน
สมบัติ อันเกิดจากการละเวนกามและลวงพนกิเลสไดแลว สวนผละมงุ ผลเฉพาะมนุษยสมบัติ
และสวรรคสมบัติ เชน อายุ วรรณะ สุขะ พละ เปนตนอันเกิดจากการบำเพ็ญบุญมีใหทาน รักษา
ศีล เปนตนซึง่ มีการฟงธรรมเปนมูลเหตุ”๑๖ ทานยังใหทศั นะเพิม่ เติมวา เทศนาหาระเหมาะสำหรับ
ตีความพุทธภาษิตเพือ่ วัตถุประสงคในการเทศนและทานไดยกตัวอยางพุทธพจนมาชีใ้ หเห็นวาใน
พุทธพจนหนึง่ ๆนัน้ อาจมีองคประกอบของเทสนาหาระทัง้ ครบและไมครบ องคประกอบทัง้ ๕
เชน “ดูกรโมฆราช เธอจงเปนผมู สี ติทกุ เมือ่ จงพิจารณาเห็นโลกนีโ้ ดยความเปนของวางเปลา
บุคคลถอนอัตตานุทฐิ ไิ ดแลวก็จะพึงขามพนมัจจุราชไดดว ยอุบายอยางนี้ บุคคลผพู จิ ารณาเห็นโลก
อยางนี้ มัจจุราชยอมมองไมเห็น” คำวา เปนผมู สี ติทกุ เมือ่ จัดเปนอุปายะ, คำวา จงพิจารณา
โลกนีโ้ ดยความเปนของวางเปลา จัดเปนอาณัตติ และคำวา จะพึงขามพนมัจจุราชได จัดเปน
ผละ๑๗
ความสมเหตุสมผลของทฤษฎีเทสนาหาระตองตรวจสอบได กลาวคือ ถาเขาใจเทสนา
หาระเพียงการแสดงอรรถ ๖ อยาง อยางพิสดารเทานัน้ ยังไมสมบูรณ ตองสามารถสงเคราะห
๑๕
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย, เนตติหารัตถทีปนี: อุปจาร และ นย โดยพระวิสทุ ธาจารย, อางแลว, หนา ๔.
๑๖
พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), การตีความพุทธศาสนสุภาษิต, (กรุงเทพมหานคร: เลีย่ งเชียง,
๒๕๕๐), หนา ๕๕.
๑๗
พระธรรมกิตติวงศ, การตีความพุทธศาสนสุภาษิต, หนา ๔๙ และ ๕๙.
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อรรถทัง้ ๖ นัน้ ลงในอริยสัจ ๔ และ สงเคราะหอริยสัจ ๔ ลงในอรรถทัง้ ๖ นัน้ ไดดว ย อรรถ ๖
อยางนัน้ สามารถสังเคราะหลงในอริยสัจ ๔ ไดดงั นี้ คือ อาทีนวะ และ ผล จัดเปนทุกขสัจ;
อัสสาทะ เปนสมุทยั สัจ; นิสสรณะเปนนิโรธสัจ; และอุบายและอาณัตติจดั เปนมรรคสัจ. การ
สงเคราะหหลักอรรถ ๖ ลงในอริยสัจ ๔ หรือสงเคราะหอริยสัจ ๔ ลงในอรรถทัง้ ๖ ตองยก
ตัวอยางประกอบจึงจะสามารถเขาใจไดชดั เจนดี

๖. เฮอรเมนูตกิ สของมหายานยึดหลักกุสโลบาย
พัฒนาการทฤษฎีอุปายโกศลในมหายาน: เสถียร โพธินันทะสันนิษฐานวา คัมภีร
มหายานสืบมาแตสงั ยุกตปฎกของมหาสังฆิกะ ซึง่ เทียบไดกบั ขุททกนิกายของฝายเถรวาทจึงมี
ลักษณะเปนวรรณคดีมากยิง่ กวาปฎกหมวดอืน่ ๆ ในบาลีขทุ ทกนิกายมีชาดกพุทธิวงศ, จริยปฎกฯ
ลวนแตจะเปนสมุฏฐานใหกำเนิดลัทธิมหายานไดโดยสมบูรณทเี ดียว๑๘ อาจเปนไปไดทมี่ หายาน
คงไดรบั อิทธิพลจากแนวความคิดทีม่ อี ยแู ลวในพระไตรปฎก เชน แนวความคิดเรือ่ งมหาปรัชญา
มหากรุณาและมหาอุบายอาจไดรบั แนวคิดมาจากเกณฑการเสียสละ ๓ ระดับทีป่ รากฏในพระ
สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย๑๙ ทีว่ า คนเราควรสละทรัพยเพือ่ รักษาอวัยวะสวนใดสวนหนึง่ ของราง
กาย ควรสละรางกายเพือ่ รักษาชีวติ และควรสละทรัพย อวัยวะ และชีวติ เพือ่ รักษาธรรม ขอ
ความนีเ้ ปนการสะทอนถึงการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสตั วในสามระดับ คือสละทรัพยเทียบได
กับทานบารมี สละอวัยวะเทียบไดกบั ทานอุปบารมี และสละชีวติ เทียบไดกบั ทานปรมัตถบารมี
เหลานี้อาจเปนผลมาจากขอความในพระไตรปฎก๒๐
ตัวอยางเรือ่ งเลาทฤษฎีกสุ โลบายในเถรวาททีม่ อี ทิ ธิพลตอมหายาน : พระพุทธองค
ทรงใชกศุ โลบายกับคนทัว่ ไปตามอัธยาศัยทีเ่ หมาะสม บางครัง้ ทรงใชกศุ โลบายประกอบกับคำพูด
เชน เมือ่ พระพุทธองคทรงทรมานโจรองคุลมี าล โดยทรงลอลวงใหองคุลมี าลวิง่ ไลเปนระยะทาง
๑๘
เสถียร โพธินนั ทะ, ประวัตศิ าสตรพระพุทธศาสนา, หนา ๔๗๖.
๑๙
ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๘/๙.
๒๐
พระมหาสมจินต สัมมาปญโญ, พระพุทธศาสนามหายานในอินเดีย : พัฒนาการและสารัตถธรรม,
(กรุงเทพฯ: มหาจุฬาฯ, ๒๕๔๓), หนา ๓๘-๔๘.

เฮอรเมนูตกิ ส: ศาสตรแหงความเขาใจ (ตีความ) ของพระพุทธปรัชญา

335

ไกล และเมือ่ องคุลมี าล ตะโกนบอกใหพระองคหยุด พระองคทรงตอบวา เราหยุดแลว แตทา น
ตางหากทีย่ งั ไมหยุด และพระองค ทรงอธิบายภายหลังวา เราหยุดทำกรรมชัว่ รายแลว ซึง่ ทำให
องคุลมี าลไดคดิ และยอมสยบตอพระพุทธเจาในทีส่ ดุ และขออุปสมบทจนไดบรรลุพระอรหันต อีก
ตัวอยางหนึ่งพระพุทธเจาทรงใชกุศโลบายในการลอหลอกใหพระนันทะผูซึ่งเพิ่งแตงงานใหมๆ
แลวตองมาบวชเพราะอุบายของพระพุทธเจาตอมาเกิดความเบือ่ หนายตอพรหมจรรยไมอยากบวช
ตอไป พระองคทรงใชวธิ หี นามยอกเอาหนามบง ดวยการพาไปดูนางฟาผมู เี ทาแดงเหมือนเทา
นกพิราบบนสวรรค แลวถามพระนันทะวาใครสวยกวากันระหวางนางชนบทกัลยาณี อดีตเจา
สาวของทานกับนางสวรรคทเี่ พิง่ พบเห็น เมือ่ พระนันทะตอบวา อดีตวาทีเ่ จาสาวของทานสวย
ไมไดครึง่ หนึง่ ของนางฟาเหลานีเ้ ลยและถาจะเปรียบใหชดั ขึน้ อดีตวาทีเ่ จาสาวของทานเหมือน
นางลิงรนุ นัง่ จับเจาอยบู นตอไม พระพุทธองคทรงสัญญาวาถาพระนันทะบวชและปฏิบตั ธิ รรม
ตอไปสักระยะหนึง่ แลวจะชวยใหไดแตงงานกับนางฟา พระนันทะรับพระดำรัสแลวรีบปฏิบตั ธิ ร
รมเปนการใหญจนไดบรรลุพระอรหันตเมือ่ พระนันทะบรรลุพระอรหันตแลวจึงรีบมาเขาเฝาพระ
พุทธเจาแลวกราบทูลวาไมตอ งการแตงงานกับนางฟาอีกตอไปแลว เพราะสภาวะพระอรหันต
เหนือกวาความสุขทีเ่ จือดวยกามเปนไหนๆ. อุทาหรณทำนองนีม้ มี ากมายและเราก็ทราบกันดี เชน
ทรงใชอบุ ายกับนางกิสาโคตมีใหลมื ลูกนอยทีต่ ายไปแลว หรือทรงใชอบุ ายทรมารชฎิลสามพีน่ อ ง
ใหออกบวชสละลัทธิของตน เปนตน
อุปายโกศลวิธหี รือวิถแี หงเซน: อุดมคติของมหายานทีส่ ำคัญคือ “เชือ่ ถือและปฏิบตั หิ ลัก
มหาอุปาย” คำวา มหาอุปาย หมายถึง กุศโลบาย พระโพธิสตั วจะตองมีกศุ โลบายในการชวย
เหลือสัตวโลกใหพน ทุกข ดังนัน้ มหายานจึงเพิม่ คติธรรมมากมาย ซึง่ ถือเปนอุบายเบือ้ งตนใน
การนำสัตวสพู ระนิพพานหรือพุทธภูมิ ดาเมียน คีออน (Damien Keown)๒๑ แบงอุปายะเปน
สองระดับ ระดับแรกเปนระดับอุบายคกู บั ปญญาถือกันวาระดับนีเ้ ปนชวงเวลาทีพ่ ระโพธิสตั วกำลัง
บำเพ็ญบารมีจดั เปนระดับโลกิยะ สวนระดับทีส่ องคืออุบายคกู บั ศีลซึง่ ถือเปนระดับทีพ่ ระโพธิสตั ว
บำเพ็ญบารมีสำเร็จเต็มเปย มแลวถือเปนระดับโลกุตตระ ระดับโลกุตตระนีส้ ำคัญเพราะเปนระดับ
ทีพ่ ระโพธิสตั วสามารถใชอบุ ายไดอยางอิสระเต็มทีโ่ ดยไมมผี ลกระทบตอสภาวะของตนเอง
๒๑

Damien Keown, The Nature of Buddhist Ethics. (N.D.), pp. 157-160.
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คำสอนเรือ่ ง “ฉลาดในอุบาย” “หรืออุปายโกศล” เปนหัวใจของการตีความในพระพุทธ
ศาสนามหายานโดยเฉพาะนิกายเซ็น ในสัทธรรมปุณฑริกสูตร ซึ่งเปนคัมภีรเกาแกเลมหนึ่ง
ของมหายาน เปนคำรอยแกวและรอยกรองสลับกัน นิกายพระพุทธศาสนาทีถ่ อื พระสูตรนีม้ นี กิ าย
เทนได นิกายนิชเิ รนของญีป่ นุ และใชสวดทัว่ ไปในนิกายเซน๒๒ ในเมืองไทย พระสูตรนีเ้ ปนที่
นับถือกันอยางแพรหลายเชนเดียวกัน ดังนัน้ คณะสงฆจนี นิกายแหงประเทศไทย โดยการนำของ
ประธานโครงการตำรามหายานคือพระมหาคณาจารยจนี ธรรมสมาธิวตั ร (เย็นเต็ก) ซึง่ เปนจา
คณะใหญจนี นิกาย วัดโพธิแ์ มนคุณาราม และ ชมรมมหายานไดจดั ทำโครงการแปลคัมภีรม หายาน
ตางๆขึน้ และสัทธรรมปุณฑรีกสูตรก็ไดรบั การแปลขึน้ อีกครัง้ เปนภาคภาษาไทย๒๓
หนังสือเลมนีใ้ นบทที่ ๒ ชือ่ วา อุปายโกศลปริวรรต กลาวถึงสาเหตุทพี่ ระพุทธเจาตอง
แสดงสัทธรรมปุณฑรีกสูตร วาเพราะพระธรรมของพระองคลกึ ซึง้ มากและสวนมากคนทัว่ ไปมี
อภิมานะและอกุศลมูลมาปดกัน้ ทำใหเขาใจวาตนเองเขาถึงธรรมขัน้ สูงแลว แตทจี่ ริงตนยังไม
ไดเขาถึงเลย พระสูตรนีแ้ สดงระยะกาลแสดงธรรมของพระพุทธเจา คือแสดงธรรมขัน้ ต่ำแกฝา ย
หินยานกอน แลวจึงแสดงธรรมขัน้ สูงทีส่ ขุ มุ ลมุ ลึกแกฝา ยมหายานทีหลัง พระพุทธเจาทรงแนะ
นำพุทธศาสนิกชนฝายหินยานใหปฏิบตั ติ ามหลักโพธิปก ขิยธรรม ๓๗ ประการ เพือ่ เปลือ้ งตนให
หลุดพนจากกิเลสาวรณ (เกฺลศาวรณ) ใหรอู ริยสัจ ๔ กฎแหงปจจยาการ และปุทคลศูนยตา หรือ
อนัตตา (อนาตฺมนั ) ความวางจากบุคคลตัวตน โดยนัยนีผ้ ปู ฏิบตั จิ ะเขาถึงพระนิพพานชัว่ คราว
หนังสือเลมนีอ้ ธิบายตอไปวา เมือ่ พุทธศาสนิกฝายหินยานปฏิบตั มิ าถึงขัน้ นีแ้ ลว พระพุทธเจาทรง
แนะนำใหกา วหนาตอไป เพือ่ บรรลุคณ
ุ ธรรมของพระโพธิสตั ว เพือ่ จะไดเปนพระพุทธเจาในกาล
ขางหนา พุทธศาสนิกชนฝายหีนยานเหลานั้นตองรูธรฺมศูนยตา และธรฺมาสมตา จนกำจัด
เญยยาวรณไดกอ นจึงจะเปนสัมมาสัมพุทธะ (สัมยัมสัมพุทธะ)ได๒๔
๒๒

Nalinaksha Dutt, “The Sanskrit Saddharma-pundarika” in 2500 Years of Buddhism edited
by P.V. Bapat, (India: Publications division, 1987), pp. 140-143.
๒๓
ชะเอม แกวคลาย, แปล, สัทธรรมปุณฑรีกสูตร, (กรุงเทพฯ: คณะสงฆจนี นิกายแหงประเทศไทย, ๒๕๔๗).
หนังสือเลมนี้มีตัวคัมภีรที่เปนภาษาสันสกฤตปริวรรตเปนภาษาไทยดวย
๒๔
ชะเอม แกวคลาย, แปล, สัทธรรมปุณฑรีกสูตร, อางแลว, หนา ๘๑. ผเู ขียนเห็นวาขอความทอนนีใ้ ห
เขาใจเปนเชิงอุปายโกศล
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ขอพึงสังเกต พุทธศาสนามหายานในอินเดียมีตวั อยางการใชอบุ ายคลายกับพุทธศาสนา
เถรวาท แตมหายานในจีนและญี่ปุนโดยเฉพาะพุทธศาสนานิกายฌานหรือเซ็นนิยมนำวิธีแหง
กุศโลบายมาใชมากเปนพิเศษ ตัวอยางของการใชกลอุบายในการสอนอีกเรือ่ งหนึง่ ชือ่ วา ศิลปะ
แหงการสัง่ สอน เรือ่ งมีอยวู า ศิษยเซน ทานหนึง่ ชอบหนีเทีย่ วในยามราตรี โดยปนกำแพงออก
ไปและปนกำแพงเขามาเหมือนเดิมโดยอาศัยมาไมสำหรับรองเหยียบขึน้ ลง ทำอยางนีป้ ระจำ อยู
มาวันหนึง่ ทานอาจารยเซนสังเกตเห็นเขาโดยบังเอิญ ทานจึงเขาไปยืนในตำแหนงมาไมเคยวาง
ตัง้ อยู ความมืดประกอบกับการไมคาดคิด เทาของศิษยทหี่ ยอนยืน่ ลงไปจึงเหยียบลงบนศีรษะ
ของทานอาจารยเขาอยางเต็มที่ เทานัน้ แหละศิษยกท็ ราบไดทนั ทีแลวจึงรีบลงมาคุกเขาขอโทษ
ดวยอาการตัวสัน่ หนาซีด แตทา นอาจารยเซนพูดดวยความเปนหวงวา “เชามืดอยางนี้ อากาศ
เย็นมาก ระวังจะเปนหวัด” ตัง้ แตบดั นัน้ เปนตนมาศิษยเซนทานนัน้ ก็เลิกหนีเทีย่ วอยางเด็ดขาด
และไดเขาถึงธรรมอยางแทจริง จอหน แมคแครนสะกี้ (John Makransky) ใหทศั นะวา ใน
ปจจุบนั นีค้ ำสอนเรือ่ งอุบายมีคณ
ุ ประโยชนทำใหมหายานสามารถแพรไปทัว่ สารทิศ และเขาได
กับทุกวัฒนธรรม เพราะมหายานปรับธรรมใหเขากับบุคคล ไมไดปรับบุคคลเขากับธรรมเหมือน
เถรวาท ซึง่ วิธกี ารของเถรวาทเปนอุปสรรคตอการเขาถึงธรรม (John Makransky, “Buddhist
Perspectives on Truth in Other Religions: Past and Present in Theological Studies,
65 (2003), pp. 335-387.)

บทสรุป
การตีความแบบกุศโลบาย (Skillful Means) คือ ความเปนผชู าญฉลาดในการหา
วิธีสอนสรรพสัตวตามจริตนิสัยไดอยางชำนาญ ซึ่งมีความใกลเคียงกับการตีความแบบอนุ
ปุพพมรรคหรือวิธีเจตนานัยหรือดูเจตนาของเถรวาทอยูบาง ตรงที่ทั้งสองอยางตั้งใจใหเปน
ประโยชนกบั ผรู บั หรือผถู กู กระทำ แตตา งกันตรงทีก่ ารตีความแบบกุศโลบายนัน้ ทุกเรือ่ งทุกครัง้
มีการวางแผนเอาไวแลววาควรจะทำอยางไรใหเหมาะสมกับแตละบุคคล วิธอี ปุ ายโกศลถือวา
เปนการตอยอดวิธอี นุปพุ พมรรค ถาเปนเรือ่ งเลา วิธอี ปุ ายโกศลสามารถนำมาประยุกตใชเพือ่
ใหเกิดความเขาใจไดดี แตถา เปนเนือ้ หาหลักธรรมตองอาศัยวิธอี นุปพุ พมรรค หรือเจตนานัย
และเมือ่ พิจารณาหลักการทัว่ ไปจะเห็นไดวา วิธอี นุปพุ พมรรค มีสว นคลายกับหลักจริยศาสตร
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กรณียธรรมของคานท ทีถ่ อื วาการกระทำจะดีหรือชัว่ อยทู เี่ จตนาเปนหลัก (Means justifies
the End) สวนทฤษฎีอปุ ายโกศลนัน้ คลายกับหลักจริยศาสตรประโยชนนยิ มของจอหน สจวต
มิลล ซึง่ เนนผลของการกระทำเปนสำคัญ ผลของการกระทำเปนประโยชนแกคนหมมู ากถือวา
การกระทำนัน้ ดี (End justifies the Means) เฮอรเมนูตกิ สของเถรวาทเปนแนวอธิบายความ
สวนของมหายานเปนแนวการตีความ ซึง่ เมือ่ บูรณาการกันจะไดความหมายสมบูรณแบบทีเ่ รียก
วา พุทธอรรถปริวรรตเชิงบูรณาการหรือปฏิสมั พันธ (Interactionism).
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