
บทที่  ๑ 

ความส�าคญัและลกัษณะเด่นของพระพทุธศาสนา
พระครูปริยตักิติตธิ�ำรง, รศ.ดร.

ผศ.ดร.ศิริโรจน ์นำมเสนำ

วตัถปุระสงคก์ารเรยีนรูป้ระจ�าบท

	 เมื่อไดศึ้กษาเนื้อหาในบทนี้แลว้	ผูศึ้กษาสามารถ

	 	 	 ๑.		บอกความส�าคญัของพระพทุธศาสนาได ้

	 	 	 ๒.		อธบิายลกัษณะเด่นของพระพทุธศาสนาได ้

	 	 	 ๓.		อธบิายหลกัธรรมส�าคญัในพระพทุธศาสนาได ้

	 	 	 ๔.		อธบิายรูปแบบวธิกีารของพระพทุธศาสนาได ้

ขอบข่ายเน้ือหา
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   	 หลกัธรรมส�าคญัในพระพทุธศาสนา

   	 รูปแบบวธิกีารของพระพทุธศาสนา
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2 ประวตัพิระพทุธศาสนา

๑.๑ ความน�า

	 พระพทุธศาสนาไดถ้อือุบตัิขึ้นมาในโลกน้ีประมาณ	 ๒๕๖๔	 ปีเศษ	 โดยเจา้ชายสทิธตัถะเป็นกษตัริย ์

ครองเมอืงกบลิพสัดุไ์ดท้รงเบื่อหน่ายในการครองเพศฆราวาส	วนัหนึ่ งเสดจ็ประพาสอทุยานทรงเหน็เทวทูตท ัง้	๔	

คือ	 คนแก่	 คนเจบ็	 คนตายและสมณะ	 จงึไดอ้อกบวชเมื่อเจา้ชายสทิธตัถะออกบวชแลว้ไดท้รงบ�าเพญ็สิ่ งที่ท �า 

ไดย้ากยิ่ ง1	๓	อย่าง	คอื	 (๑)	กดฟนัดว้ยฟนัใชล้ิ้นดนัเพดานไวแ้น่น	 (๒)	กล ัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก 

ท ัง้ทางปากและทางจมกู	(๓)	อดอาหารทกุอย่าง	พระองคจ์งึมคีวามด�ารวิา่เราปฏญิญาวา่	จะตอ้งอดอาหารทกุอย่าง	

บ �าเพญ็ทกุรกริยิาดว้ยการทรมานตนกย็งัไมส่ามารถหลดุพน้จากกเิลสได	้จงึทรงหนักลบัมาใชว้ธิกีารเดนิสายกลาง

บ�าเพญ็เพยีรทางจติจนกระท ัง้ไดบ้รรลุอนุตตรสมัมาสมัโพธิญาณ	ณ	 ใตต้น้ศรมีหาโพธิ์ในคืนวนัเพญ็เดอืน	 ๖	 

โดยสามารถเอาชนะพระยามารที่มาขดัขวางดว้ยบารม	ี๓๐	ทศั	ซึ่ งในยามที่ 	 ๑	ทรงบรรลปุพุเพนิวาสนุสตญิาณ	

คือระลกึชาตปิางก่อนของพระองคเ์องได	้ ในยามที่ 	 ๒	 ทรงไดบ้รรลุจตูุปปาตญาณ	 คือ	 มตีาทพิยส์ามารถเหน็ 

การจตุแิละอบุตัขิองสตัวท์ ัง้หลาย	ในยามที่ 	๓	คอืตรสัรูอ้รยิสจั	๔วา่อะไรคอื	ทกุข	์สมทุยั	นิโรธ	มรรค

	 ความรูน้ี้ท �าใหก้เิลสาสวะหมดสิ้นไปจากจติใจ		กลา่วคอืทรงใหห้ย ัง่ญาณลงในปฏจิจสมปุบาทอนัประกอบ

ดว้ยองคธ์รรม	๑๒	โดยอนุโลมและปฏโิลม	ดว้ยอ�านาจวฏัฏะและววิฏัฏะท�าใหห้มื่นโลกธาตสุ ัน่สะเทอืนเลื่อนล ัน่	

จดถงึน�า้รองแผ่นดนิเป็นที่ สุดหมื่นโลกธาตุมกีารประดบัตกแต่งแผ่นผา้ที่ ขอบจกัรวาลท ัว่ทุกทศิท ัว่แผ่นดนิถงึ

พรหมโลก	ตน้ไมด้อกกอ็อกดอก	ตน้ไมผ้ลกอ็อกผลเตม็	มดีอกไมน้านาชนิดบานสะพรัง่	โลกนัตรกินรกในระหวา่ง

จกัรวาลไมเ่คยสวา่งดว้ยแสงดวงอาทติย	์กม็แีสงสวา่งเป็นเดยีวกนั	มหาสมทุรกลายเป็นน�า้มรีสหวาน	แมน่�า้หยุด

ไม่ไหล	 คนตาบอดแต่ก�าเนิดไดม้องเหน็	 คนหูหนวกไดย้นิเสยีง	 คนงอ่ยก็เดนิไป	 เครื่ องจองจ�ามขีื่อคาเป็นตน้ 

กข็าดหลดุออก	ทรงใหก้เิลสท ัง้หลายสิ้นไปดว้ยอรหตัมรรค	แลว้ทรงรูแ้จง้แทงตลอดสพัพญัญุตญาณ	พรอ้มกบั

แสงเงนิแสงทองจบัขอบฟ้าพอด	ี ในบทน้ีจะเป็นการกลา่วถงึความส�าคญัของพระพทุธศาสนา	 ลกัษณะเด่นของ

พระพทุธศาสนา	หลกัธรรมที่ส �าคญัของพระพทุธศาสนา	รูปแบบและวธิกีารของพระพทุธศาสนา	ดงัจะไดอ้ธบิาย

ในประเดน็ต่อไป

๑.๒ ความส�าคญัของพระพทุธศาสนา

	 พระพทุธศาสนานัน้มคีวามส�าคญัมากต่อความม ัน่คงของสถาบนัหลกั	 เราถอืกนัวา่เป็นศาสนาประจ�าชาต	ิ

การถอือย่างนัน้เป็นประเพณีที่สบืต่อมาโดยถกูตอ้งตามสมควรแก่เหต	ุคอื	การที่พระพทุธศาสนากบัชนชาตไิทย

ไดม้คีวามสมัพนัธแ์นบแน่นเป็นอนัหนึ่ งอนัเดยีวกนั	ท ัง้ในทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมในทางประวตัศิาสตร	์

ความเป็นมาของชนชาติไทยกบัความเป็นมาของพระพุทธศาสนาเกี่ ยวเน่ืองกนั	 โดยเฉพาะนบัต ัง้แต่สมยัที่ 

 1 ม.ม.(ไทย)	๑๓/๓๓๓-๓๓๔/๔๐๑-๔๐๔.
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3บทที่  ๑ ความส�าคญัและลกัษณะเด่นของพระพทุธศาสนา

ชนชาติไทยมปีระวตัิศาสตรอ์นัชดัเจน	 ชาวไทยก็ไดน้บัถอืพระพุทธศาสนาต่อเน่ืองตลอดมา	 จนกล่าวไดว้่า

ประวตัศิาสตรข์องประเทศไทย	เป็นประวตัศิาสตรข์องชนชาตทิี่นบัถอืพระพทุธศาสนาในดา้นวฒันธรรม	วถิชีวีติ

ของคนไทยไดผู้กพนัประสานกลมกลนืกบัหลกัความเชื่ อ	และหลกัปฏบิตัใินพระพทุธศาสนา	ตลอดเวลายาวนาน

จนท�าใหเ้กิดการปรบัตวัเขา้หากนั	 และสนองความตอ้งการของกนัและกนั	 ตลอดจนผสมคลุกเคลา้กบัความ 

เชื่ อถอืและขอ้ปฏบิตัสิายอื่น	 ๆ	 ที่มมีาในหมู่ชนชาวไทย	 ท�าใหเ้กิดมรีะบบความเชื่ อและความประพฤตปิฏบิตั ิ

ทางพระพทุธศาสนาที่ เป็นแบบของคนไทยโดยเฉพาะ	อนัมรูีปลกัษณะและเน้ือหาของตนเอง	

	 ที่ เนน้เด่นบางมมุบางดา้นเป็นพเิศษ	 แยกออกไดจ้ากพระพุทธศาสนาอย่างท ัว่	 ๆ	 ไป	 ซึ่ งเรียกไดว้่า 

เป็นพระพทุธศาสนาแบบไทย	 หรอืพระพทุธศาสนาของชาวไทยพระพทุธศาสนาเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทย

ส่วนใหญ่นบัถอื	จงึอาจเกี่ ยวขอ้งกบัคนไทย	๒	ดา้น	คอื	 (๑)	ดา้นที่ เป็นพระธรรมวนิยัโดยเฉพาะส่วนที่ เรยีกวา่ 

พทุธธรรม	(๒)	ดา้นที่ เป็นวฒันธรรม	

		 พระพทุธศาสนาดา้นที่ เป็นพระธรรมวนิยั	หมายถงึ	 หลกัการเดมิเน้ือแทข้องพระพทุธศาสนา	 หรือตวั 

แทจ้รงิของพระพทุธศาสนานัน้	 ตามที่พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนหรอืทรงแสดงและทรงบญัญตัไิว	้ ซึ่ งปรากฏอยู่ใน

คมัภรีพ์ระพทุธศาสนา	 และรกัษาสบืทอดต่อกนัมาดว้ยการจารึก	 จดจ�าและสื่ อสารอา้งองิพระคมัภรีเ์หล่านัน้

พระพทุธศาสนาดา้นที่ เป็นวฒันธรรม	หมายถงึ	พระพทุธศาสนาอย่างที่คนไทยรูเ้ขา้ใจและประพฤตปิฏบิตัสิะสม

สบืต่อกนัมา	 จนซมึแทรกเขา้ไปในชวีติจติใจ	 กลายเป็นส่วนหน่ึงแห่งลกัษณะนิสยัและความเป็นอยู่	 ซึ่ งปรากฏ 

ออกมาทางชีวิตของหมู่ชนและอาศยัหมู่ชนที่ ด �าเนินตามวิถีชีวิตนัน้เป็นเครื่ องรกัษาสืบทอดตวัของมนัเอง 

พระพทุธศาสนาฝ่ายธรรมวนิยั	ตอ้งอาศยัการศึกษาเลา่เรียนและตัง้ใจปฏบิตัิ	 จงึจะปรากฏตวัและแสดงผลได	้ 

แต่พระพทุธศาสนาฝ่ายวฒันธรรม	 ปรากฏตวัและแสดงผลอย่างเป็นไปเองในชวีติที่ด �าเนินอยู่โดยไม่ตอ้งรูต้วั

พระพทุธศาสนาฝ่ายธรรมวนิยัและพระพทุธศาสนาฝ่ายวฒันธรรมนัน้	ต่างกส็มัพนัธอ์งิอาศยัซึ่ งกนัและกนั	

	 กล่าวคือ	 การที่พระพุทธศาสนาจะกลายเป็นพระพุทธศาสนาของไทย	 เป็นส่วนหน่ึงของวถิชีีวติไทย	 

หรอืเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนักบัความเป็นไทยได	้กเ็พราะไดส้ะสมสบืทอดซมึแทรกเขา้ไปในชวีติจติใจของคนไทย

ท ัว่ไปจนกลายเป็นวฒันธรรมของไทยแต่ในเวลาเดยีวกนัพระพทุธศาสนาฝ่ายธรรมวนิยั	 ก็เป็นหลกัการหรือ 

เป็นกลางหรือเป็นมาตรฐานส�าหรบัทบทวนตรวจสอบว่า	 พระพทุธศาสนาฝ่ายวฒันธรรมเขา้ใกลห้รือถอยห่าง 

ออกไปจากหลกัการที่แทจ้ริงของพระพทุธศาสนา	 และเป็นแหลง่ซึ่ งอ�านวยเน้ือหาสาระส�าหรบัปรบัหรือช่วยดงึ

พระพุทธศาสนาฝ่ายวฒันธรรมใหเ้ขา้สู่หรือใหใ้กลเ้ขา้มาสู่หลกัการที่ แทจ้ริงของพระพุทธศาสนามากยิ่ งขึ้น 

พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตโฺต)	ไดส้รุปอทิธพิลของพระพทุธศาสนาต่อสงัคมไทย2	ดงัน้ี	

	 	 ๑.	เป็นศาสนาของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย	

 2 พระธรรมปิฎก	(ป.	อ.	ปยุตโฺต),	ความส�าคญัของพระพทุธศาสนาในฐานะศาสนาประจ�าชาต,ิ	พมิพค์ร ัง้ที่ 	๑๐,	(กรุงเทพ-
มหานคร	: ธรรมสภาและสถาบนับนัลอืธรรม,	๒๕๔๓),	หนา้	๙-๑๐.
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4 ประวตัพิระพทุธศาสนา

	 	 ๒.	เป็นรากฐานส�าคญัของวฒันธรรมไทย	

	 	 ๓.	เป็นศูนยร์วมจติใจใหช้นชาวไทยตัง้อยู่ในความสามคัค	ี

	 	 ๔.	เป็นหลกัเกณฑแ์ห่งเสรภีาพในการนบัถอืศาสนา	

	 	 ๕.	เป็นสถาบนัที่ด �ารงยนืยงมาคู่ชาตไิทย	

	 	 ๖.	เป็นหลกัค�าสอนสอดคลอ้งกบัลกัษณะนิสยัของคนไทยที่รกัความเป็นอสิระเสร	ี

	 	 ๗.	เป็นแหลง่ส�าคญัที่หลอ่หลอมเอกลกัษณข์องชาตไิทย	

	 	 ๘.	เป็นมรดกและเป็นคลงัสมบตัอินัล �า้ค่าของชนชาตไิทย	

	 	 ๙.	เป็นหลกัน�าทางในการพฒันาชาตไิทย	

	 	 ๑๐.	เป็นแหลง่ของดมีค่ีาที่ชนชาตไิทยมอบใหแ้ก่อารยธรรมของโลก	

	 จะเหน็ไดว้่า	 พระพทุธศาสนามอีทิธิพลต่อการด�ารงชีวติของประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ ง	 ไม่เฉพาะ 

พระภกิษุสามเณร	 และพทุธศาสนิกชนเท่านัน้	 แต่พระพทุธศาสนาในส่วนที่ เป็นวฒันธรรมยงัส่งผลกระทบต่อ 

สภาพเศรษฐกจิ	สงัคม	การเมอืงโดยรวมอกีดว้ย

		 สรุป	 พระพทุธศาสนาเขา้มามบีทบาทส�าคญัต่อการด�าเนินชวีติของคนไทยในทกุ	 ๆ	 ดา้น	 จงึมลีกัษณะที่

เป็นสภาพที่ กวา้งขวางและครอบคลุมสงัคมไทย	 ซึ่ งความส�าคญัของพระพุทธศาสนาไดม้กีารกล่าวไวอ้ย่าง

ครอบคลุมประเดน็	 พระพทุธศาสนาถอืว่าเป็นศาสนาประจ�าชาตขิองคนไทย	 ท ัง้น้ีเพราะการที่พระพทุธศาสนา 

กบัชนชาตไิทยไดม้คีวามสมัพนัธแ์นบแน่นเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั	ท ัง้ในทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม	ในทาง

ประวตัิศาสตรค์วามเป็นมาของชนชาติไทย	 เน่ืองมาดว้ยกนักบัความเป็นมาของพระพทุธศาสนา	 โดยเฉพาะ 

นบัตัง้แต่สมยัที่ ชนชาติไทยมปีระวตัิศาสตรอ์นัชดัเจน	 ชาวไทยก็ไดน้บัถอืพระพทุธศาสนาต่อเน่ืองตลอดมา	 

จนกล่าวไดว้่าประวตัิศาสตรข์องประเทศไทย	 เป็นประวตัิศาสตรข์องชนชาติที่นบัถอืพระพทุธศาสนา	 ในดา้น

วฒันธรรม	วถิชีวีติของคนไทยไดผู้กพนัประสานกลมกลนืกบัหลกัความเชื่ อ	และหลกัปฏบิตัใินพระพทุธศาสนา

ตลอดเวลายาวนาน	 จนท�าใหเ้กดิการปรบัตวัเขา้หากนั	 และสนองความตอ้งการของกนัและกนั	 ตลอดจนผสม 

คลุกเคลา้กบัความเชื่ อถอืและขอ้ปฏบิตัสิายอื่น	 ๆ	 ที่มมีาในหมู่ชนชาวไทย	 ถงึขึ้นที่ท �าใหเ้กิดมรีะบบความเชื่ อ 

และความประพฤตปิฏบิตัทิางพระพทุธศาสนา	ที่ เป็นแบบของคนไทยโดยเฉพาะ	อนัมรูีปลกัษณะและเน้ือหาของ

ตนเอง	ที่ เนน้เด่นบางแงบ่างดา้นเป็นพเิศษ	แยกออกไดจ้ากพระพทุธศาสนาอย่างท ัว่	ๆ 	ไป	เรยีกวา่	พระพทุธศาสนา

แบบไทยหรือพระพุทธศาสนาของชาวไทย	วฒันธรรมไทยทุกดา้นมีรากฐานส�าคญัอยู่ในพระพุทธศาสนา	 

ค�ามากมายในภาษาไทยมีตน้ก�าเนิดมาจากภาษาบาลแีละมีความหมายสืบเน่ือง	 ปรบัเปลี่ ยนมาจากคติใน 

พระพทุธศาสนา	แบบแผนและครรลองตามหลกัการของพระพทุธศาสนา	ไดร้บัการยดึถอืเป็นแนวทาง	และเป็น

มาตรฐานส�าหรบัความประพฤต	ิการบ�าเพญ็กจิหนา้ที่ 	และการด�าเนินชวีติของคนในสงัคมไทยทกุระดบั	ท ัง้สถาบนั

พระมหากษตัรยิแ์ละประชาชนท ัว่ไป
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๑.๓ ลกัษณะเด่นของพระพทุธศาสนา 

	 พระพุทธศาสนานบัเป็นศาสนาที่ เกิดขึ้นเพื่ อปรบัปรุง	 และแกไ้ขสงัคมอินเดียในยุคนัน้ใหด้ีขึ้นจาก 

สภาพการณห์ลายอย่าง	เช่น	จากการกดขี่ทางชนช ัน้วรรณะของศาสนาพราหมณแ์ละฮนิดู	การเหลื่อมล �า้ทางสงัคม

ที่ชดัเจน	การถอืช ัน้วรรณะอย่างเขม้งวด	การใชส้ตัวเ์ป็นจ�านวนมากเพื่อบวงสรวงบูชายญั	ตลอดจนการกดขี่สตร	ี

พทุธศาสนาจงึเสมอืนน�า้ทพิยช์โลมสงัคมอนิเดยีโบราณใหข้าวสะอาดมากกวา่เดมิ	 ค�าสอนของพทุธศาสนาท�าให ้

สงัคมโดยท ัว่ไปสงบร่มเยน็

 ๑.๓.๑ เป็นศาสนาแหง่เหตผุล

	 พทุธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความรู	้ เพราะเป็นศาสนาแห่งการตรสัรูข้องพระพทุธองคเ์อง	จากปญัญาของ

พระองค	์ และธรรมที่พระองคต์รสัรูค้ือ	อริยสจั	 ๔	ก็เป็นความจริงอย่างแทจ้ริง	 ใหเ้สรีภาพในการพจิารณา 

ใหม้ปีญัญาเหนือศรทัธา	 ในขณะที่ บางศาสนาสอนว่าศาสนิกชนตอ้งมศีรทัธามาก่อนปญัญาเสมอ	 และตอ้ง 

มคีวามภกัดต่ีอพระผูเ้ป็นเจา้สูงสุด	ผูน้บัถอืจะสงสยัในพระเจา้ไมไ่ด	้ศาสนาพทุธเป็นศาสนาแห่งการศึกษา	และ

การแสวงหาความจรงิ	มคีวามเป็นวทิยาศาสตร	์สามารถพสูิจนไ์ดต้ามหลกัวทิยาศาสตร	์เช่น	ปรมาณู	ปสาทรูป	 

ปวตัตกิมนยั	ไมส่อนใหเ้ชื่ องา่ยอย่างไมม่เีหตผุล	เช่น	หลกักาลามสูตร	ดงพทุธพจนท์ี่พระพทุธเจา้ทรงไกต้รสัไว ้

ในพระวนิยัปิฎกวา่	“เย	ธมัมา	เหตปุพัพวา	เตสงั	เหตงุ	ตถาคโต	อาห	เตสญัจ	โย	นิโรโธ	จ	เอว �	วาท	ีมหาสมโณ”3 

แปลความไดว้่า	 “ธรรมเหลา่ใดมเีหตุเป็นแดนเกิด	 พระตถาคตตรสัแสดงเหตุและความดบัแห่งธรรมเหลา่นัน้	 

พระมหาสมณะมปีกตติรสัอย่างนี้	ฯ”

 ๑.๓.๒ เป็นศาสนาแหง่อสิระเสรภีาพ

	 พทุธศาสนาไมม่กีารบงัคบัใหค้นศรทัธา	หรอืเชื่อ	แต่สามารถพสูิจนไ์ดด้ว้ยตนเอง	ศาสนาของพระพทุธเจา้

คอืค�าสอน	ซึ่ งทรงสอนใหผู้ฟ้งัใชป้ญัญาพจิารณาอย่างถอ่งแทก่้อนจะปลงใจเชื่ อ	ไมใ่ช่เป็น	เทวโองการ	(Gospel)

จากพระเจา้ซึ่ งแยง้ไมไ่ด	้พระสงฆห์รอืพทุธสาวกกม็ใิช่มชิชนันาร	ีซึ่ งมภีารกจิหลกัคอืจารกิไปชี้ชวนใหใ้ครต่อใคร

มานบัถอืพระศาสนา	 พระสงฆห์รือพทุธสาวกมหีนา้ที่ เพยีงอธิบายค�าสอนของพระพทุธเจา้ให	้ คนที่ สนใจฟงั 

เท่านัน้	 ใครไม่สนใจฟงั	 ชาวพทุธก็ไม่เคยใชก้ฎหมายหรือรฐัธรรมนูญบงัคบัใหน้บัถอื	 ไม่เคยตัง้กองทุนให ้

การศึกษาฟร	ีแลว้สรา้งเงื่อนไขใหผู้ร้บัทนุเปลี่ยนมาเป็นชาวพทุธ	ไมเ่คยสรา้งที่พกัอาศยัใหห้รอืแจกทานใหอ้าหาร

ฟรี	 ๆ	 แลว้วางเงื่อนไขใหค้นมาขออาศยัตนตอ้งหนัมานบัถอืศาสนาในภาวะจ�ายอม	 ความใจกวา้งและมหีลกั 

ค�าสอนที่ เป็นสจัธรรม	 เชญิชวนใหม้าพสูิจนด์ว้ยการปฏบิตัเิองและเนน้ใหใ้ชป้ญัญาไตร่ตรองใหร้อบคอบก่อน

นบัถอื	 ท�าใหพ้ระพทุธศาสนาไดร้บัการยอมรบัจากวญิญูชนไปท ัว่โลก	 ท ัง้จดุมุ่งหมายคือวมิตุติความหลุดพน้	 

เป็นอสิระจากกเิลสตณัหาท ัง้ปวง

 3	ว.ิม.(ไทย)	๔/๖๐/๗๓. 
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 ๑.๓.๓ เป็นศาสนาอเทวนิยม

	 เพราะเหตุว่าพระพทุธศาสนาไม่เชื่ อในอ�านาจการดลบนัดาลของพระเจา้	 จึงจดัอยู่ในศาสนาประเภท	 

อเทวนิยม	 ในความหมายที่ ว่าไม่เชื่ อว่า	 พระเจา้บนัดาลทุกสรรพสิ่ ง	 ไม่เชื่ อว่าพระเจา้สรา้งโลก	 พทุธศาสนา 

เป็นศาสนาที่ ไม่ผูกตดิกบัพระผูด้ลบนัดาล	 หรือพระเจา้	ไม่ไดผู้กมดัตนเองไวก้บัพระเจา้	 ไม่พึ่ งพาอ�านาจของ 

พระผูเ้ป็นเจา้	 เชื่ อในความสามารถของมนุษยว์า่มศีกัยภาพเพยีงพอ	 โดยไมต่อ้งพึ่งอ�านาจใดๆภายนอก	 เชื่ อวา่

มนุษยเ์องสามารถปลดเปลื้องความทุกขไ์ดโ้ดยไม่รอการดลบนัดาล	 และพระพทุธเจา้ทรงตรสัรูโ้ดยไม่มใีคร 

ส ัง่สอน	และไมอ่า้งวา่เป็นทูตของพระเจา้	นกัปราชญท์ ัง้หลายท ัง้ในอดตี	และปจัจบุนัจงึกลา่วยกย่องวา่เป็นศาสนา

ที่ประกาศความเป็นอสิระของมนุษยใ์หป้รากฏแก่โลกยิ่ งกวา่ศาสนาใดๆที่มมีา	 แต่หากจะเปรยีบเทยีบกบัศาสนา

อื่นที่มพีระเจา้	 ชาวพทุธทกุคนคอืพระเจา้ของตวัเอง	 เน่ืองจากตวัเองเป็นคนก�าหนดชะตาชวีติของตวัเอง	 วา่จะ 

มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงในชวีติหรือมคีวามตกต�า่ในชวีติ	 จากการประพฤตปิฏบิตัขิองตวัเอง	 ดงัค�าพทุธพจนท์ี่ ว่า	 

ตนแลเป็นที่พึ่ งแห่งตน	ซึ่ งต่างกบัศาสนาที่มพีระเจา้	 ที่ ชะตาชีวติท ัง้หมดลว้นเป็นสิ่ งที่พระเจา้ก�าหนดมาแลว้

เปลี่ยนแปลงไมไ่ด	้ไมว่า่จะเจอเรื่ องดหีรอืรา้ยกต็อ้งทนรบัชะตากรรมอย่างหลกีเลี่ยงไมไ่ด ้

 ๑.๓.๔ เป็นศาสนาแหง่สนัตภิาพ

	 กระบวนการนกัคดิของโลกศาสนา	พทุธศาสนาไดร้บัการยกย่องจากท ัว่โลกวา่	 เป็นศาสนาแห่งสนัตภิาพ

อย่างแทจ้รงิ	เพราะไมป่รากฏวา่มสีงครามศาสนาเกดิขึ้นในนามของพทุธศาสนา	หรอืเผยแผ่ศาสนาโดยการบงัคบั

ผูอ้ื่นใหม้านบัถอื	สอนใหม้คีวามรกัต่อสรรพชวีติใดๆไมใ่ช่เพยีงแค่มนุษยร์วมถงึปวงสตัวส์รรพสตัวท์ี่ ร่วมเกดิแก่

เจบ็ตายรกัสุขเกลยีดทกุขเ์ช่นเดยีวกบัเรา	 รกัท ัง้ผูอ้ื่ นและตวัเอง	 ไม่สอนใหเ้กลยีดตวัเองไม่ใหล้ะเมดิสทิธิของ 

ผูอ้ื่น	สหประชาชาตยิกย่องใหว้นัวสิาขบูชาเป็นวนัสนัตภิาพโลก	โดยพระสงฆไ์ทยรูปแรกที่ ไดร้บัรางวลัโนเบล	คอื	

พระธรรมปิฎก	(ป.อ.ปยุตโฺต)	ในพ.ศ.	๒๕๓๗	ไดร้บัรางวลัการศึกษาเพื่อสนัตภิาพ	จากองคก์ารยูเนสโก	(Unesco	

Prize	for	Peace	Education)	ซึ่ งถอืเป็นความภาคภมูใิจของคณะสงฆไ์ทยและพทุธศาสนิกชนชาวพทุธท ัว่โลก

 ๑.๓.๕ ลกัษณะเด่นของพระพทุธศาสนาทศันะของนกัวชิาการ

	 	 ๑)		อาจารยเ์สถยีร	 โพธนินัทะ	ที่ ใหท้ศันะวา่4	 “พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาที่ เกดิขึ้นเพื่อปรบัปรุงและ

แกไ้ขสงัคมอนิเดยีในยุคนัน้ใหด้ขีึ้น	จากการกดขี่ของพราหมณ	์จากการเหลื่อมล �า้ทางสงัคม	จากการถอืวรรณะจดั	

จากการนิยมบวงสรวงบูชายญัดว้ยสตัวเ์ป็นจ�านวนมาก	จากการกดขี่สตรเีพศ	พทุธศาสนาจงึเป็นเหมอืนน�า้ทพิย์

ชโลมสงัคมอนิเดยีโบราณใหข้าวสะอาดมากขึ้นกว่าเดมิ	 ค�าสอนของพระพทุธศาสนาท�าใหส้งัคมโดยท ัว่ไปสงบ

ร่มเยน็	ท�าใหพ้ทุธศาสนามลีกัษณะพเิศษหลายประการที่แตกต่างจากศาสนาอื่นๆ	แต่พทุธศาสนากอ็าศยับคุลกิภาพ

อนัยิ่ งใหญ่ของพระพทุธเจา้	กบัค�าสอนอนัประกอบไปดว้ยเหตผุล	พระพทุธศาสนาจงึเป็นปึกแผ่นเจรญิกา้วหนา้

มาดว้ยด”ี 

 4 เสถยีร	โพธนินัทะ,	ประวตัศิาสตรพ์ระพทุธศาสนา ฉบบัมขุปาฐะ ภาค ๑,	(กรุงเทพมหานคร	:	มหามกฏุราชวทิยาลยั,
๒๕๓๙),	หนา้	๑๗.
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  ๒)		พระอุดรคณาธิการ	 (ชวนิทร	์ สระค�า)	 ไดก้ล่าวถงึลกัษณะแนวค�าสอนของพระพทุธศาสนา	 ๓	 

ขอ้ใหญ่	คอื	(๑)	สอนโดยการปฏรูิป	เช่น	พราหมณบ์อกวา่การอาบน�า้ในแมน่�า้คงคา	เป็นการลา้งบาป	พระองค ์

ไดป้ฏรูิปใหเ้ป็นการท�าสุจรติ	ทาง	กาย	วาจา	ใจ	(๒)	สอนโดยการปฏวิตั	ิเช่น	พราหมณใ์หเ้พง่อาตมนั	พระองค์

สอนตรงกนัขา้มคอืสอนหลกัอนตัตา	(๓)	สอนโดยตัง้หลกัธรรมขึ้นมาใหม	่เช่น	หลกัธรรมอรยิสจั	๔	และท่านยงั

ไดส้รุปลกัษณะศาสนาพุทธไวว้่าไม่เชื่ อว่าพระเจา้เป็นผูส้รา้งโลก	 โลกปรากฏขึ้นตามธรรมชาติ	 กรรมเป็นผู ้

สรา้งสรรคส์รรพสตัว	์ ท�าดไีดด้	ี ท �าช ัว่ไดช้ ัว่เป็นค�าสอนที่ ไม่ผูกขาดโดยบคุคลใดบคุคลหน่ึง	 สอนใหพ้ึ่ งตนเอง	

ปฏเิสธการนบัถอืช ัน้วรรณะใหส้ทิธเิสรภีาพแก่ผูน้บัถอืทกุคนสอนใหด้�าเนินชวีติตามมชัฌมิาปฏปิทาคอื	ศีล	สมาธ	ิ

ปญัญาปฏเิสธการบูชายญัซึ่ งเป็นการเบยีดเบยีนคนอื่น	ท�าคนอื่นใหไ้ดร้บัทกุขท์รมาน5

	 	 ๓)		พระราชธรรมนิเทศ	(ระแบบ	ฐติญาโณ)	ไดก้ลา่วถงึลกัษณะเด่นของพระพทุธศาสนาไวห้ลายประการ

ดงัน้ี	 เป็นศาสนาที่ ไม่มรีากฐานมาจากอทิธิฤทธิ์ปาฏหิาริย	์ แต่เป็นศาสนาที่มเีหตุผลและคุณงามความดทีี่ เหน็ 

ไดจ้รงิเป็นตวัอย่างประชาธปิไตยที่ เก่าแก่ที่ สุดของโลก	 มหีลกัการและพธิกีารที่ทนัสมยัมาถงึปจัจบุนัเป็นศาสนา 

ที่ ส่งเสรมิสทิธมินุษยชน	 (ภายในใหเ้ป็นอสิระจากกเิลส	 ภายนอกใหเ้ลกิทาส	 และหา้มไมใ่หภ้กิษุมทีาสไวร้บัใช)้	

สอนไมใ่หดู้หมิ่นเหยยีดหยามกนัเพราะเรื่ องวรรณะ	 เพราะเรื่ องชาตวิงศต์ระกูล	 ใหถ้อืเรื่ องศีลธรรมเป็นเรื่ องวดั

คุณค่าของคนสอนใหป้ฏวิตัเิรื่องการท�าบญุจากเรื่องการฆ่าสตัวห์รอืมนุษยเ์พื่อบูชายญัมาเป็นการใหก้ารสงเคราะห์

คนอื่นสอนใหก้ลา้เผชญิความจรงิ	 เช่น	 สอนใหรู้จ้กัการ	 เกดิ	 แก่	 เจบ็	 ตายและน�าเอาประโยชน	์ จากการศึกษา 

เรื่ องน้ีมาใชแ้กไ้ขความไม่แน่นอนของร่างกายสอนใหแ้กป้ญัหาความเสื่อมทางศีลธรรมโดยไม่ละเลยต่อปญัหา 

ทางเศรษฐกจิสอนเนน้ใหถ้อืเรื่ องศีลธรรมความถกูตอ้งเป็นหลกัสอนเนน้เรื่ องการใชส้ตปิญัญาในการด�าเนินชวีติ

สอนใหพ้ึ่ งตนเองเชื่ อกฎแห่งกรรมปฏเิสธตรรกศาสตรใ์หถ้อืคุณค่าอื่ นที่ สูงกว่าสอนใหท้ �าความดีเพื่ อความด ี

มหีลกัเกณฑแ์ละมคี�าสอนที่ เป็นวทิยาศาสตรส์อนใหพ้ึ่งตนเองไมใ่หร้อแต่พึ่งคนอื่นสอนใหม้คีวามขยนัหม ัน่เพยีร

ไมเ่กยีจครา้นสอนใหม้เีมตตากรุณาต่อผูอ้ื่นเอาใจเขามาใส่ใจเราสอนทางสายกลางไมท่รมานตนเองใหเ้ดอืดรอ้น

และไม่ปล่อยตวัเองใหห้ลงระเริงเดนิไป(ไม่ประมาท)สอนใหร้บัฟงัความคิดเห็นคนอื่ นบา้ง	 ไม่ดื้อร ัน้	 หวัแขง็	

(ประชาธิปไตย)สอนใหร้กัษา	 กาย	 วาจา	 ใหเ้รียบรอ้ย(ใหม้ศีีล)สอนเนน้ใหก้ตญัญูกตเวทติาเอื้อเฟ้ือเผื่ อแผ่	 

สอนไมใ่หเ้หน็คนอื่นศาสนาอื่นเป็นศตัรู	เป็นตน้6

	 	 ๔)		พระพรหมคุณาภรณ	์(ป.อ.ปยุตโต)	ไดก้ลา่วถงึลกัษณะเด่น	ๆ	ของพระพทุธศาสนาดงัน้ี

	 	 	 ๔.๑	 ลกัษณะของพระพทุธศาสนา	 เมื่อพูดอย่างท ัว่	 ๆ	 ไปก็คอื	 ลกัษณะที่ เป็นสายกลาง	มนุษย ์

เรานัน้มกัมคีวามโนม้เอียงที่ จะไปสุดโต่ง	 ความสุดโต่งมอียู่สองอย่าง	 คือ	 สุดโต่งในทางความคิดอย่างหน่ึง  

 5 พระอดุรคณาธกิาร	(ชวนิทร	์สระค�า), ประวตัศิาสตรพ์ระพทุธศาสนาในอนิเดีย,(กรุงเทพมหานคร	:มหาจฬุาลงกรณ-
ราชวทิยาลยั,๒๕๓๔),	หนา้	๑๕๑.
 6 พระราชธรรมนิเทศ	(ระแบบ	�ิตญาโณ), ประวตัศิาสตรพ์ระพทุธศาสนา,พมิพค์ร ัง้ที่ 	๔,	(กรุงเทพมหานคร	:	มหามกฏุ-
ราชวทิยาลยั,๒๕๔๒),	หนา้	๑๑๐.
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8 ประวตัพิระพทุธศาสนา

และสุดโต่งในทางปฏบิตัอิย่างหน่ึงในทางปฏบิตั	ิมนุษยม์กัจะหนัไปหาความสุดโต่ง	เช่น	ในสมยัหนึ่ งคนท ัง้หลาย

พากนัเพลดิเพลนิมวัเมาในการหาความสุขทางเน้ือหนงั	 ใหค้วามส�าคญัแก่การบ�ารุงบ �าเรอร่างกายมากและใน 

ยุคนัน้คนก็ไม่เหน็ความส�าคญัของจติใจเลย	 ซึ่ งทางพทุธศาสนาเรียกว่าเป็น	กามสุขลัลกิานุโยคพอเปลี่ยนไป 

อกียุคสมยัหนึ่ ง	คนบางพวกกม็คีวามรูส้กึเบื่อหน่าย	รงัเกยีจความสุขทางร่างกายทางเนื้อหนงั	แลว้กเ็อยีงไปทาง

ดา้นจติใจอย่างเตม็ที่ 	บางทถีงึกบัทรมานร่างกาย	ยอมสละความสุขทางร่างกายโดยสิ้นเชงิ	เพื่อจะประสบผลส�าเรจ็

ในทางจติใจ	แลว้กก็ลายเป็นการเสพตดิทางจติไปอกี	พวกน้ีอาจจะถงึกบัท�าการทรมานร่างกาย	บ�าเพญ็ทกุกรกริยิา	

อย่างที่ เรยีกวา่	อตัตกลิมถานุโยค		จนกลายเป็นการทรมานร่างกายไป	กไ็มถ่กูตอ้งเหมอืนกนั	

	 	 	 ๔.๒	ลกัษณะของพระพทุธศาสนาเป็นเรื่ องของความเป็นสากล	พระพทุธศาสนามลีกัษณะส�าคญั

อย่างหน่ึง	 คือความเป็นสากล	 เป็นสากลท ัง้ความคิดและการปฏบิตัิเหมอืนอย่างที่ เป็นสายกลางท ัง้ความคิด 

และการปฏบิตัใินแงค่วามคดิในที่ น้ี	 หมายถงึ	 เรื่ องสจัธรรม	 หรอืค�าสอนเกี่ ยวกบัสจัธรรม	 พระพทุธศาสนานัน้ 

สอนความจรงิเป็นกลางไมข่ึ้นต่อบคุคล	กลุม่	 เหลา่	พรรคพวก	แมแ้ต่ตวัพระพทุธศาสนาเอง	 เช่น	 ท่านสอนวา่	

การฆ่าสตัวเ์ป็นบาป	การท�าปาณาตปิาต	เริ่มแต่ฆ่าคนเป็นตน้ไปเป็นบาป	กส็อนเป็นกลาง	ๆ	วา่	ไมว่า่ฆ่าคนไหน

กต็ามเป็นบาปท ัง้นัน้	ไมไ่ดจ้ �ากดัวา่	นบัถอืศาสนาไหน	ไมม่แีบง่พรรคแบง่กลุม่แบง่ประเภทวา่	ถา้นบัถอืศาสนาอื่น	

เป็นพวกของมารรา้ย	แลว้กฆ่็าไดไ้มบ่าป	แต่ถา้เป็นพวกชาวพทุธดว้ยกนั	ฆ่าไมไ่ดเ้ป็นบาป	อย่างน้ีไมม่	ีท่านสอน

ความจรงิเป็นสากลเป็นกลาง	ๆ	อนันี้ เป็นลกัษณะที่ชดัเจน	

	 	 	 ๔.๓	 ลกัษณะของพระพทุธศาสนาประกอบดว้ยองค	์ ๒	 อย่างที่ สมพอดกีนั	 คือประกอบดว้ย 

ธรรมกบัวนิยั	 หลกัธรรมกบัวนิยัน้ี	 ไดบ้อกแต่ตน้แลว้ว่า	 เป็นชื่ อหน่ึงของพระพทุธศาสนา	 บางคร ัง้เราเรียก 

พระพทุธศาสนาวา่	 ธรรมวนิยั	 ซึ่ งตอ้งมที ัง้สองอย่างจงึจะเป็นพระพทุธศาสนาโดยสมบูรณ์	 ถา้มอีย่างเดยีวก็ยงั 

ไมค่รบในโลกปจัจบุนันี้	หรอืในโลกที่ ผ่านมากต็าม	มกัจะมกีารถกเถยีงกนัอยู่เสมอวา่	บคุคลกบัระบบ	อย่างไหน

ส�าคญักวา่กนั	บางคนบอกวา่บคุคลส�าคญั	ระบบไมส่ �าคญั	บางคนบอกวา่ระบบสสิ �าคญั	บคุคลไมส่ �าคญั	ระบบ

เป็นอย่างไร	 คนก็เป็นไปตามนัน้คนพวกหน่ึงบอกว่า	 ปจัเจกชนส�าคญั	 สงัคมเกิดจากปจัเจกชน	 สงัคมจะเป็น 

อย่างไรกแ็ลว้แต่ปจัเจกชน	ถา้ท�าปจัเจกชนใหด้	ี สงัคมกด็ไีปเอง	 อกีพวกหนึ่ งบอกวา่	 สงัคมสสิ �าคญั	ปจัเจกชน 

ถกูหลอ่หลอมโดยสงัคม	 ท�าสงัคมใหด้แีลว้	 ปจัเจกชนก็ดไีปตามในแงส่าระกบัรูปแบบ	 พวกหน่ึงบอกวา่	 สาระ

ส�าคญั	 รูปแบบไมส่ �าคญัหรอก	 เนื้อหาส�าคญักวา่	 รูปแบบเป็นเพยีงเปลอืกนอก	บางพวกบอกวา่รูปแบบสสิ �าคญั	

รูปแบบเป็นเครื่ องก�าหนดเน้ือหา	 ความส�าคญัตามส่วนของมนั	 จะเรียกว่าเป็น	 ความเป็นกลางหรือความเป็น 

สายกลาง	อกีอย่างหน่ึงของพระพทุธศาสนากไ็ด	้ในเรื่ องสาระกบัรูปแบบ	เป็นตน้

	 	 	 ๔.๔	ลกัษณะของพระพทุธศาสนานัน้มชีื่ ออย่างหน่ึงวา่	เป็นกรรมวาทหรอืกรรมวาท	ีพระพทุธเจา้

เคยตรสัว่า	 พระพทุธเจา้ท ัง้หลาย	 ท่านใชค้�าว่าท ัง้หลาย	 คือไม่เฉพาะพระพทุธเจา้องคเ์ดยีวเท่านัน้	 แต่ทกุองค์

ท ัง้หมด	 ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจา้ท ัง้หลายในอดีตก็ตามในอนาคตก็ตาม	 แมอ้งคท์ี่ อยู่ในยุคปจัจุบนัก็ตาม	 
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9บทที่  ๑ ความส�าคญัและลกัษณะเด่นของพระพทุธศาสนา

ลว้นเป็นกรรมวาทะเป็นกริยิวาทะและเป็นวริยิวาทะหรอืเป็นกรรมวาทแีละกริยิวาท	ี(เวลาใชว้าท	ีท่านมแีค่สอง	คอื

กรรมวาทแีละกริยิวาทแีต่เมื่อเป็นวาทะมสีาม	คอื	เป็นกรรมวาทะ	กริยิวาทะ	และวริยิวาทะหลกัการนี้หมายความ

ว่า	 พระพุทธศาสนานัน้สอนหลกักรรม	 สอนว่าการกระท�ามจีริง	 เป็นกรรมวาทะ	 สอนว่าท�าแลว้เป็นอนัท�า	 

เป็นกิริยวาทะ	 สอนว่าความเพยีรพยายามมผีลจริง	 ใหท้ �าการดว้ยความเพยีรพยายามเป็นวริิยวาทะ	 ใหค้วาม 

ส�าคญัแก่ความเพยีร	 เป็นศาสนาแห่งการกระท�า	 เป็นศาสนาแห่งการเพยีรพยายาม	 ไม่ใช่ศาสนาแห่งการหยุด 

น่ิงเฉยแห่งความเฉ่ือยชาเกียจครา้นลกัษณะของหลกักรรมน้ี	 เป็นเรื่ องที่ น่าพจิารณาเพราะกรรมเป็นหลกัใหญ่ 

ในพระพทุธศาสนา

	 	 	 ๔.๕	 พระพุทธศาสนาเป็นวภิชัชวาท	 ในการสงัคายนาคร ัง้ที่ 	 ๓	 พระโมคคลัลบีุตรติสสเถระ	 

เป็นประธานครัง้น ัน้พระเจา้อโศกมหาราช	 เป็นพระเจา้แผ่นดินผูอุ้ปถมัภก์ารสงัคายนา	 เรียกว่า	 เอกอคัร-

ศาสนูปถมัภก	 พระเจา้อโศกมหาราชไดต้รสัถามพระโมคคลัลบีุตรติสสเถระว่า	 พระพทุธศาสนาน้ี	 มลีกัษณะ 

เป็นอย่างไรสอนอย่างไร	พระโมคคลัลบีตุรตสิสเถระทูลตอบวา่	พระพทุธศาสนาเป็นวภิชัชวาทวภิชัชวาท	คอือะไร	

คอืการแสดงความจรงิหรอืการสอนโดยจ�าแนกแยกแยะ	หมายความวา่ไมม่องความจรงิเพยีงดา้นเดยีว	แต่จ�าแนก

แยกแยะมองความจริงครบทุกแงทุ่กดา้น	 ไม่ดิ่ งไปอย่างใดอย่างหน่ึง	 บุคคลผูม้หีลกัการแสดงความจริงดว้ย 

วธิอีย่างนัน้	 ก็เรยีกวา่วภิชัชวาทหรอืวภิชัชวาท	ี เป็นความโนม้เอยีงของมนุษยท์ี่จะมองอะไรขา้งเดยีว	 ดา้นเดยีว	

พอเจออะไรอย่างหน่ึง	 ดา้นหน่ึง	 ก็สรุปตีความว่านัน่คือสิ่ งนัน้	 ความจริงคืออย่างนัน้	 แต่ความจริงที่ แทข้อง 

สิ่ งท ัง้หลายนัน้มหีลายดา้น	 ตอ้งมองใหค้รบทกุแงท่กุมมุ	 พระพทุธศาสนานัน้	 มลีกัษณะจ�าแนกแยกแยะ	 ดงัที่ 

เรยีกวา่วภิชัชวาทค�าวา่	“วภิชัช”	แปลวา่	 จ�าแนกแยกแยะมกีารจ�าแนกแยกแยะท ัง้ในดา้นความจรงิ	 เช่น	 เมื่อพดู

ถงึชวีติคนท่านจะจ�าแนกออกไปเป็นขนัธ	์๕	โดยแยกออกไปเป็นรูปธรรมและนามธรรมก่อน	แลว้แยกนามธรรม

ออกไปอกีเป็น	๕	ขนัธแ์มแ้ต่	๕	ขนัธน์ ัน้	แต่ละขนัธย์งัแยกแยะออกไปอกี	

	 	 	 ๔.๖	ลกัษณะของพระพทุธศาสนานัน้มวีมิตุต	ิหรอืความมอีสิรภาพเป็นจดุหมายส�าคญั	และไมใ่ช่

เป็นเพยีงจุดหมายเท่านัน้	 แต่มอีิสรภาพเป็นหลกัการส�าคญัท ัว่ไปทเีดียวในทางธรรมท่านใชค้�าว่า	 วมิตุติรส	 

กบัวมิตุตสิาระส�าหรบัวมิตุตริสนัน้	 พระพทุธเจา้ตรสัเป็นค�าอปุมาว่า	 มหาสมทุรแมจ้ะกวา้งใหญ่เพยีงใดก็ตาม	 

แต่ท ัง้หมดนัน้	 น�า้ในมหาสมุทรที่ มากมาย	 มีรสเดียวคือรสเค็ม	 ฉันใด	 ธรรมวินยัของพระองคท์ี่ สอนไว ้

มากมายนัน้ท ัง้หมดก็มรีสเดียวคือวมิตุติรสไดแ้ก่	 ความหลุดพน้จากทุกขแ์ละกิเลส	 ฉนันัน้	 ภาษาสมยัใหม ่

เรียกความหลุดพน้ว่าอสิรภาพเดี๋ยวน้ีเราไม่ใชค้�าว่า	 วมิตุต	ิ เราตดิค�าว่าอสิรภาพที่จริงเราใชค้�าว่า	 อสิรภาพใน 

ความหมายของวมิตุตนิ ัน่เอง	เวลาแปลเป็นภาษาองักฤษจะเหน็ชดัฝร ัง่แปลวมิตุตวิา่	freedom	เราแปลอสิรภาพ	

เพราะฉะนัน้อสิรภาพที่ ใชก้นัในภาษาไทยจงึไปตรงกบัค�าว่า	วมิตุต	ิวมิตุตริส	 ก็คือ	 รสแห่งอสิรภาพพระพทุธ- 

ศาสนานัน้มลีกัษณะของความหลดุพน้หรอืความเป็นอสิระอยู่โดยตลอด	

	 	 	 ๔.๗	 ลกัษณะของพระพุทธศาสนาถือปญัญาเป็นหลกัธรรมส�าคญั	 หรือเป็นธรรมแกนกลาง	 

ดงัพทุธพจนว์่า	ปญฺญุตฺตรา	 สพฺเพ	 ธมมฺา	ธรรมท ัง้หลายท ัง้ปวงมปีญัญาเป็นยอดยิ่ ง	 พระพทุธศาสนาถอืว่า 
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10 ประวตัพิระพทุธศาสนา

ปญัญาเป็นธรรมสูงสุด	 เป็นตวัตดัสนิข ัน้สุดทา้ยในการที่จะเขา้ถงึจดุหมายของพระพทุธศาสนาก็อย่างที่ ไดบ้อก	

พระพทุธศาสนาไม่ใช่ศาสนาแห่งศรทัธาแต่เป็นศาสนาแห่งปญัญา	 ซึ่ งบางทกี็เป็นจดุอ่อนและหลายคนก็ถอืว่า 

เป็นจดุอ่อนของพระพทุธศาสนา	 เพราะเหตทุี่ ใหอ้สิรภาพในทางปญัญาแก่คนมาก	 ก็เลยท�าใหช้าวพทุธเป็นคนที่ 

ไม่ค่อยเอาอะไรจริงจงั	 เช่นเกี่ ยวกบัขอ้ปฏบิตัิในหมู่ชาวพทุธในเมอืงไทยปจัจบุนัน้ี	 จบัไม่ค่อยไดว้่า	 ชาวพทุธ 

ถอืขอ้ปฏบิตัอิะไรกนับา้ง	เอาอะไรเป็นเครื่ องก�าหนดวา่เป็นชาวพทุธ	มองเป็นรูปธรรมกห็าไมเ่หน็	เพราะไปเอาแต่

ปญัญาแลว้แต่ใครมปีญัญาพจิารณาเลอืกปฏบิตัเิท่าไหนกไ็ดต้ามสมคัรใจ	ต่างจากในศาสนาอื่น	ซึ่ งส่วนมากเป็น

ศาสนาแห่งศรทัธาเขาจะบงัคบักนัเลยหา้มสงสยัไมต่อ้งถามฉนับอกอย่างน้ี	เธอท�าไปกแ็ลว้กนั	

	 	 	 ๔.๘	 พระพทุธศาสนาประกาศหลกัส�าคญัเกี่ ยวกบัความจรงิของสิ่ งท ัง้หลาย	 หรอืของสภาวธรรม

ต่าง	 ๆ	 เรียกว่า	 หลกัอนตัตา	 หลกัอนตัตาน้ีเป็นหลกัที่ ใหม่ไม่เคยมผูีค้น้พบมาก่อนความยดึตดิในอตัตาหรือ 

ตวัตนน้ี	 เป็นสิ่ งที่ ฝงัลกึแนบแน่นในจิตใจมนุษยเ์ป็นอย่างมาก	 มนุษยจ์ะรกัษาหวงแหนความรูส้กึผูกพนัใน 

อตัตาน้ีไวอ้ย่างเหนียวแน่นที่ สุดเท่าที่ จะท�าได	้ แมแ้ต่เมื่อหนัมาคน้ควา้สจัธรรมในทางศาสนา	 เขาก็ตอ้งเพยีร

พยายามที่จะรกัษาอตัตานี้ไวใ้หไ้ด	้เพราะฉะนัน้นกัคดิท ัง้หลายจงึพฒันาภาพอตัตาที่ยดึไวน้ ัน้ใหป้ระณีตยิ่ งขึ้นไป

โดยล�าดบั	จะเหน็วา่ในศาสนาต่างๆ	มแีต่ค�าสอนที่ ใหพ้ยายามเขา้หาอตัตา	เขา้ถงึอตัตา	ปรากฏวา่	มศีาสนาเดยีว

คอืพระพทุธศาสนาเท่านัน้	ที่สอนหลกัอนตัตาที่ประกาศวา่ในที่ สุดแลว้สิ่ งท ัง้หลายไมใ่ช่อตัตาพระอรรถกถาจารย์

บอกว่าศาสดาต่าง	 ๆ	 ในหลายศาสนารูห้ลกัอนิจจงัแลว้	 รูห้ลงัทุกขงัแลว้	 เพราะฉะนัน้หลกัอนิจจงัและทุกขงั	 

จึงมใีนศาสนาอื่ นที่มคีวามกา้วหนา้ในทางสติปญัญาดว้ย	 แต่ไม่มศีาสนาใดอื่ นที่ประกาศหลกัอนตัตา	 ฉะนัน้	

พระพทุธศาสนาจงึฝืนกระแส	 ฝืนต่อจติใจ	 ต่อความยดึถอืหวงแหนของมนุษยก์ารที่ จะมองเหน็สภาวะที่ เป็น 

อนตัตานี้	บง่บอกไปถงึการที่ตอ้งมปีญัญา	คอืการมปีญัญารูเ้ท่าทนัคตธิรรมดา	เหน็แจง้ความจรงิของสิ่ งท ัง้หลาย

ที่ เป็นไปตามเหตปุจัจยั	ไมม่ตีวัคงที่ 	ที่ เป็นตวับนัดาลเป็นตวับงัคบัสิ่ งท ัง้หลายใหเ้ป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่ ง	

	 	 	 ๔.๙	 ลกัษณะของพระพทุธศาสนามลีกัษณะขอ้ต่อไปที่คลา้ยๆ	 กบัหลกัอนตัตานัน่เอง	 คือการ 

มทีศันคติที่มองเหน็สิ่ งท ัง้หลายตามความสมัพนัธแ์ห่งเหตุปจัจยั	 ไดพู้ดแลว้ว่าหลกัอนตัตานัน้โยงมาหาหลกั 

ความเป็นไปตามเหตุปจัจยั	 สิ่ งท ัง้หลายไม่มอียู่โดยล �าพงัตนแต่องิอาศยัซึ่ งกนัและกนั	 เป็นไปตามเหตุปจัจยั	 

หลกัน้ีเขาว่าคลา้ย	 ๆ	 กบัหลกัสมัพทัธภาพ	 (relativity)	 ในพระพทุธศาสนาหลกัน้ีก็คืออิทปัปจัจยตา	 หรือ	 

ปฏจิจสมปุบาทนั่นเองหลกัความสมัพนัธห์รือความเป็นไปตามเหตุปจัจยัน้ีเป็นหลกัส�าคญัของวปิสัสนาดว้ย	 

การปฏิบตัิใหป้ญัญาเห็นแจง้เกิดเป็นวปิสัสนานัน้	 จะท�าใหม้องเห็นความเป็นไปตามเหตุปจัจยัน้ี	 และหลกั 

ปฏจิจสมปุบาทหรอือทิปัปจัจยตานี้กเ็ป็นภมูธิรรมของวปิสัสนา	ท่านเรยีกวา่	วปิสัสนาภมู	ิประการหน่ึงหลกัธรรม

ท ัง้หลายนัน้สมัพนัธซ์ึ่ งกนัและกนั	 เช่น	 ขนัธ	์ ๕	 เมื่อวเิคราะหแ์ยกแยะองคป์ระกอบออกไป	 ก็ท �าใหเ้หน็ความ 

เป็นไปตามเหตปุจัจยั	 และรูว้า่ขนัธ	์ ๕	 นัน้กเ็ป็นไปตามหลกัอทิปัปจัจยตานี้ เอง	 หลกัความสมัพนัธท์ี่ เป็นไปตาม

เหตปุจัจยันี้แหละ	เป็นหลกัที่แสดงลกัษณะส�าคญัอย่างหน่ึงของพระพทุธศาสนา	ถงึข ัน้ที่พระพทุธเจา้เคยตรสัวา่	
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11บทที่  ๑ ความส�าคญัและลกัษณะเด่นของพระพทุธศาสนา

การเหน็ปฏจิจสมปุบาทนัน้แหละ	คอืการเหน็ธรรมตามพระพทุธพจนท์ี่วา่	ผูใ้ดเหน็ปฏจิจสมปุบาท	ผูน้ ัน้เหน็ธรรม	

ผูใ้ดเหน็ธรรม	ผูน้ ัน้เหน็ปฏจิจสมปุบาท7

	 สรุป	ลกัษณะเด่นของพทุธศาสนาที่ส �าคญัคอื	ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้และไมม่กีารบงัคบัศรทัธา	แต่พทุธศาสนิกชน	

บางคนยงัไมเ่ขา้ใจในศาสนาพทุธอย่างถอ่งแท	้เอาแต่ออ้นวอนสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ศาสนาพทุธ	เป็นศาสนาที่ เกดิในยุคที่

สงัคมอนิเดยีมสีภาพการณห์ลายอย่างที่ วุน่วาย	 เช่น	 มกีารแบง่แยกกดขี่ทางชนช ัน้วรรณะของศาสนาพราหมณ-์

ฮนิดู	มคีวามเหลื่อมล �า้ทางสงัคมที่ชดัเจนถอืช ัน้วรรณะอย่างเขม้งวด	มคีวามแตกต่างกนัทางฐานะอย่างมากมาย	

(มที ัง้เศรษฐมีหาศาลและคนยากขาดแคลน)	 และลทัธคิวามเชื่ อ	 ศาสดา	 อาจารยเ์กดิขึ้นมากมายที่สอนหลกัการ

ยดึถอืปฏบิตัอิย่างผดิพลาดหรอืสุดโต่ง	เช่น	การใชส้ตัวเ์ป็นจ�านวนมากเพื่อบวงสรวงบูชายญั	การบ�าเพญ็ทกุรกริยิา

ของนกับวชบางพวก	 การปลอ่ยชวีติใหเ้ป็นไปโดยไมแ่กไ้ขถอืวา่เป็นพระประสงคข์องพระเจา้	 รวมถงึการกดีกนั 

ไมใ่หค้นบางพวกบางกลุม่เขา้ถงึหลกัการ	 หลกัค�าสอนของตนได	้ เน่ืองจากขอ้จ�ากดัของชาตกิ�าเนิด	 ฐานะ	 เพศ	

เป็นตน้	 แต่พทุธศาสนาเปิดโอกาสใหทุ้กคนเขา้ถงึเป้าหมายสูงสุดไดเ้สมอกนัโดยไม่แบ่งแยกตามชัน้วรรณะ	 

จงึเสมอืนน�า้ทพิยช์โลมสงัคมอนิเดยีโบราณใหข้าวสะอาดมากกว่าเดมิ	 ค�าสอนของพทุธศาสนาท�าใหส้งัคมโดย

ท ัว่ไปสงบร่มเยน็

๑.๔ หลกัธรรมส�าคญัในพระพทุธศาสนา

	 หลกัธรรมในพระพทุธศาสนามมีากมายกว่า	 ๘๔,๐๐๐	 พระธรรมขนัธใ์นส่วนน้ีจะกล่าวถงึหลกัธรรม 

ส�าคญัที่นกัเผยแผ่ใชช่้วยเป็นสารสื่อในการเผยแผ่พระพทุธศาสนา	 คือ	 หลกัปฏจิจสมปุบาท	 หลกัอริยสจั	 ๔	 

หลกัไตรลกัษณ	์หลกัสงัสารวฏั	หลกักรรม	หลกัขนัธ	์๕	และหลกัมรรค	๘	ดงัจะไดอ้ธบิายต่อไปนี้

 ๑.๔.๑ หลกัการของปฏจิจสมปุบาท

	 ปฏจิจสมปุบาทนัน้ที่พระผูม้พีระภาคเจา้ตรสัไว	้ โดยระบเุป็นหวัขอ้ธรรมฝ่ายเกดิ	 จดัเป็นสมทุยัวารหรอื

โดยอนุโลมนยั8	 พระผูม้พีระภาคทรงมนสกิารปฏจิจสมปุบาทในคราวแรกตรสัรูท้ ัง้อนุโลมและปฏโิลมตลอด

ปฐมยาม	มชัฌมิยาม	และปจัฉิมยามแห่งราตร	ีตามล �าดบัวา่พระพทุธเจา้ทรงมนสกิารปฏจิจสมปุบาทโดยอนุโลม

วา่

	 	 เพราะอวชิชา	 เป็นปจัจยั	 สงัขารจงึมี

	 	 เพราะสงัขาร	 เป็นปจัจยั	 วญิญาณจงึมี

	 	 เพราะวญิญาณ	 เป็นปจัจยั	 นามรูปจงึมี

	 	 เพราะนามรูป	 เป็นปจัจยั	 สฬายตนะจงึมี

 7 พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตโฺต),	ความส�าคญัของพระพทุธศาสนาในฐานะศาสนาประจ�าชาต,ิ	พมิพค์ร ัง้ที่ 	๑๐	,(กรุงเทพ-
มหานคร	: ธรรมสภาและสถาบนับนัลอืธรรม,๒๕๔๓),	หนา้	๑๑๕-๑๒๐.
 8 ส�.นิ.	(ไทย)	๑๖/๑/๑-๓.
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  เพราะสฬายตนะ	 เป็นปจัจยั	 ผสัสะจงึมี

	 	 เพราะผสัสะ	 เป็นปจัจยั	 เวทนาจงึมี

	 	 เพราะเวทนา	 เป็นปจัจยั	 ตณัหาจงึมี

	 	 เพราะตณัหา	 เป็นปจัจยั	 อปุาทานจงึมี

	 	 เพราะอปุาทาน	 เป็นปจัจยั	 ภพจงึมี

	 	 เพราะภพ	 	 เป็นปจัจยั	 ชาตจิงึมี

	 	 เพราะชาต	ิ	 เป็นปจัจยั	 ชรา	มรณะ	โสกะ	ปรเิทวะ	ทกุขะ	โทมนสั	อปุายาสจงึมกีองทกุข ์

	 ส่วนปฏจิจสมปุบาท	ท ัง้ฝ่ายเกดิท ัง้ฝ่ายดบั	เมื่อจดัเป็นองคธ์รรม	ม	ี๑๒	ประการ9	ท ัง้มวลนี้มกีารเกดิขึ้น

ดว้ยอาการอย่างน้ีพระพทุธเจา้ทรงมนสกิารปฏจิจสมปุบาทโดยปฏโิลมวา่เพราะอวชิชาดบัไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ	

สงัขารจงึดบั

	 	 เพราะสงัขารดบั	 วญิญาณจงึดบั

	 	 เพราะวญิญาณดบั	 นามรูปจงึดบั

	 	 เพราะนามรูปดบั	 สฬายตนะจงึดบั

	 	 เพราะสฬายตนะดบั	 ผสัสะจงึดบั

	 	 เพราะผสัสะดบั	 เวทนาจงึดบั

	 	 เพราะเวทนาดบั	 ตณัหาจงึดบั

	 	 เพราะตณัหาดบั	 อปุาทานจงึดบั

	 	 เพราะอปุาทานดบั	 ภพจงึดบั

	 	 เพราะภพดบั	 ชาตจิงึดบั

	 	 เพราะชาตดิบั	 ชรา	มรณะ	โสกะ	ปรเิทวะ	ทกุขะ	โทมนสั	อปุายาสจงึดบั	กองทกุขท์ ัง้มวลนี้

	 	 	 	 	 	 มกีารดบัดว้ยอาการอย่างนี้

	 พระผูม้ีพระภาคทรงทราบทรงเปล่งอุทานในปฐมยามหลงัจากพิจารณาปฏิจจสมุปบาทว่าเมื่ อใด 

ธรรมท ัง้หลายปรากฏแก่พราหมณผู์ม้คีวามเพยีรเพ่งอยู่	 เมื่อนัน้ความสงสยัท ัง้ปวงของพราหมณน์ัน้ย่อมสิ้นไป	 

เพราะมารูธ้รรมพรอ้มท ัง้เหต	ุ ทรงเปลง่อทุานในมชัฌมิยามหลงัจากทรงพจิารณาปฏจิจสมปุบาทอกีว่า	 เมื่อใด 

ธรรมท ัง้หลายปรากฏแก่พราหมณผู์ม้คีวามเพยีรเพ่งอยู่	 เมื่อนัน้ความสงสยัท ัง้ปวงของพราหมณน์ัน้ย่อมสิ้นไป	

เพราะไดรู้ค้วามสิ้นไปแห่งปจัจยัท ัง้หลาย	และในปจัฉิมยามนัน้เมื่อพระผูม้พีระภาคทรงพจิารณาปฏจิจสมปุบาท

โดยอนุโลมและปฏโิลมตลอดปจัฉิมยามแห่งราตรจีงึทรงเปลง่อทุานวา่	เมื่อใดธรรมท ัง้หลายปรากฏแก่พราหมณ์

ผูม้คีวามเพยีรเพง่อยู่	 เมื่อนัน้พราหมณน์ัน้ย่อมก�าจดัมารและเสนาเสยีไดดุ้จพระอาทติยอ์ทุยัขึ้นสาดส่องทอ้งฟ้า

ใหส้วา่งไสว	ฉะนัน้

 9 ส�.นิ.	(ไทย)	๑๖/๒/๔-๘.
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13บทที่  ๑ ความส�าคญัและลกัษณะเด่นของพระพทุธศาสนา

	 สรุป	ปฏจิจสมปุบาทเป็นหลกัธรรมหน่ึงที่พระพทุธเจา้ทรงตรสัรู	้โดยแบง่เป็นสองสายดว้ยกนัคอืสายเกดิ

และสายดบั	 สายเกดินัน้เมื่อสิ่ งน้ีมสีิ่ งน้ีจงึมเีป็นเหตทุี่ เกี่ ยวเน่ืองกนั	 ส่วนสายดบัเมื่อสิ่ งน้ีดบัสิ่ งน้ีจงึดบั	 เมื่อเรา

พจิารณาเหน็ถงึความเป็นจรงิอย่างน้ีแลว้	 เราควรที่จะละในความยดึม ัน่ถอืม ัน่วา่สิ่ งน้ีเป็นของเรานัน่เป็นของเรา	

แต่เมื่อถงึเวลาที่ จะตอ้งตายจากโลกน้ีไปแทจ้ริงแลว้สิ่ งท ัง้ปวงที่ เรายดึม ัน่ว่ามวี่าเป็นของเรานัน้กลบัไม่มเีหลอื 

อยู่เลย	จะเหลอืไวเ้พยีงสิ่ งที่ เป็นเพยีงกศุลและอกศุลเท่านัน้ที่จะตดิตามตวัเราไปในภพหนา้ได ้

 ๑.๔.๒ อรยิสจั ๔

		 อรยิสจั	 คอื	 ความจรงิอนัประเสรฐิเป็นธรรมะที่พระพทุธเจา้ตรสัรูแ้ละทรงแสดงคอื	 ทกุข	์ สมทุยั	 นิโรธ	

มรรค	ดงัจะไดอ้ธบิายต่อไปน้ี

	 	 ๑.		ธรรมที่พระพทุธเจา้ตรสัรู	้คอือรยิสจั	๔	ดงัที่พระองคต์รสัวา่	“ภกิษุท ัง้หลาย	อรยิสจั	๔	ประการ	

คือ	 ทกุขอริยสจั	 สมทุยัอริยสจั	 ทกุขนิโรธอริยสจั	 ทกุขนิโรธคามนีิปฏปิทาอริยสจั	 เพราะเรารูแ้จง้อริยสจั	 ๔	 

ประการน้ี	ตามความเป็นจรงิ	ชาวโลกจงึเรยีกตถาคตวา่	พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้”

	 	 ๒.	พระพทุธองค	์ทรงขยายความอรยิสจั	๔	ประการไวใ้นธมัมจกักปัปวตัตนสูตรที่ทรงแสดงแก่นกับวช

ปญัจวคัคียว์่าทุกขอริยสจั	 คือ	 ความเกิดเป็นทุกข	์ ความแก่เป็นทุกข	์ ความเจ็บเป็นทุกข	์ ความตายเป็นทุกข	์ 

ความประสบกบัสิ่ งไมเ่ป็นที่ รกัเป็นทกุข	์ ความพลดัพรากจากสิ่ งเป็นที่ รกัเป็นทกุข	์ ความไมไ่ดส้ิ่ งที่ตนปรารถนา 

เป็นทกุข	์วา่โดยย่อ	ความยดึม ัน่ขนัธ	์๕	เป็นทกุข ์

	 	 ทกุขสมทุยัอรยิสจั	คอื	ตณัหาอนัน�าไปเกดิอกี	เป็นความเพลดิเพลนิและความก�าหนดั	ท�าใหเ้พลดิเพลนิ

ในอารมณน์ัน้	ๆ	ไดแ้ก่	กามตณัหา	ภวตณัหา	วภิวตณัหา

	 	 ทุกขนิโรธอริยสจั	 คือ	 ความที่ ตณัหาดบัไปอย่างไม่มเีหลอืดว้ยวริาคะ	 ความสละ	 ความสลดัทิ้ง	 

ความพน้	ความไมอ่าลยัในตณัหา

	 	 ทกุขนิโรธคามนิีปฏปิทาอรยิสจั	คอื	อรยิมรรคมอีงค	์๘	ประการ	 ไดแ้ก่	สมัมาทฏิฐ	ิสมัมาสงักปัปะ	

สมัมาวาจา	สมัมากมัมนัตะ	สมัมาอาชวีะ	สมัมาวายามะ	สมัมาสต	ิสมัมาสมาธิ

	 	 ๓.	ธรรมะที่พระพทุธเจา้ตรสัรูม้มีาก	ดุจใบไมท้ ัง้หมดที่มอียู่ในป่า	แต่ที่ทรงน�ามาสอนเพยีงก�ามอืเดยีว	

ดงัเรื่ องที่พระองคท์รงหยบิใบประดู่ลายขึ้นมาแลว้ตรสักบัภกิษุท ัง้หลายสรุปความไดว้่า	 “ธรรมที่พระองคท์รงรู ้

มมีาก	เหมอืนใบประดู่ลายที่มใีนป่าประดู่ลาย	ซึ่ งพระองคไ์มท่รงน�ามาสอน	เพราะไมม่ปีระโยชน	์ไมน่�าไปสู่ความ

พน้ทกุข	์ ส่วนธรรมที่ทรงน�ามาสอนคอื	 เรื่ องทกุข	์ เรื่ องทกุขสมทุยั	 เรื่ องทกุขนิโรธ	 เรื่ องทกุขนิโรธคามนิีปฏปิทา	

ซึ่ งมปีระโยชน	์น�าไปสู่ความพน้ทกุข”์	หมายความวา่	ธรรมที่ทรงน�ามาสอนเท่ากบัใบไมก้�ามอืเดยีว10

	 สรุปอรยิสจั	๔	เป็นหลกัธรรมที่แสดงเหตแุละผลของสิ่ งที่ เกดิขึ้นรอบตวัเรา	หลงัจากที่พระพทุธเจา้ไดท้รง

ตรสัรูแ้ลว้ทรงทบทวนเพื่อที่จะน�าไปแสดงแก่บคุคลที่ตอ้งการบรรลธุรรมท ัง้หลายใหเ้ขา้ใจในเหตแุห่งการเกดิทกุข	์

 10 อภ.ิว.ิอ.	(ไทย)	๓๕/๒๐๖-๒๑๔/๑๓๐-๑๓๑.
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14 ประวตัพิระพทุธศาสนา

(ควรรู)้	สมทุยั	(ควรละ)	นิโรธ	(ควรท�าใหแ้จง้)	มรรค	(ควรเจรญิ)	และใชเ้ป็นหนทางในการดบัทกุขน์ ัน้ดว้ยหลกั

อรยิสจั	๔	ประการดงักลา่ว

 ๑.๔.๓ ไตรลกัษณ์

	 ไตรลกัษณ์	 คือลกัษณะของการเปลี่ ยนแปลงของทุกสิ่ งในโลกหรือลกัษณะ	 ๓	 ประการ	 (Three	

characteristics)	คอื	อนิจจงั	ทกุขงั	อนตัตา	เป็นลกัษณะที่ เป็นสากลของสิ่ งท ัง้หลาย	เพราะสิ่ งท ัง้หลายท ัง้หมด

ในจกัรวาลนี้	ท ัง้ที่ เป็นรูปธรรมนามธรรมย่อมประกอบดว้ยลกัษณะท ัง้	๓	ประการ	หรอื	กลา่วอกีนยัหนึ่ งลกัษณะ

ท ัง้	 ๓	 ประการน้ี	 เป็นลกัษณะของสงัขตธรรมท ัง้สิ้นแต่ละลกัษณะจะมคีวามเกี่ ยวขอ้งกนั	 เมื่ อรูล้กัษณะใด 

ลกัษณะหน่ึง	กจ็ะสามารถที่จะเชื่อมโยงสาวไปยงัลกัษณะอื่นไดอ้กีเพื่ออธบิายใหล้กึซึ้งยิ่ งขึ้นไป	ตามแนวหลกัวชิา

ที่มหีลกัฐานอยู่ในคมัภรีต่์าง	ๆ	ดงันี้

	 	 ๑.		อนิจจตา	 (Impermanence)	 ความไม่เที่ ยง	 ความไม่คงที่ 	 ความไม่ย ัง่ยนืภาวะที่ เกิดขึ้นแลว้	 

เสื่อมและสลายไป	

	 	 ๒.		ทกุขตา	 (Stress	and	Conflict)	ความเป็นทกุข	์กลา่วคอื	ภาวะที่ถกูบบีคัน้ดว้ยการเกดิขึ้นและ

สลายตวั	ภาวะที่กดดนัฝืนและขดัแยง้อยู่ในตวัเพราะปจัจยัปรุ่งแต่งใหม้สีภาพเป็นอย่างนัน้เปลี่ยนแปลงไปท�าให ้

คงอยู่ในสภาพนัน้ไม่ได	้ ภาวะที่ ไม่สมบูรณ์มคีวามบกพร่องอยู่ในตวั	 ไม่ใหค้วามสมอยากที่แทจ้รงิ	 หรอืความ 

พงึพอใจเตม็ที่แก่ผูอ้ยากดว้ยตณัหาและก่อใหเ้กดิทกุขแ์ก่ผูเ้ขา้ไปอยากเขา้ไปยดึดว้ยตณัหาอปุาทาน

	 	 ๓.		อนตัตตา	(Soullessness	หรอื	Non		Self)	ความเป็นอนตัตา	ความไมใ่ช่ตวัตน	ความไมม่ตีวัตน

ที่แทจ้รงิของมนั11

	 สงัขารท ัง้ปวงไม่เที่ ยง	 เรียกตามค�าบาลวี่า	 อนิจจ	์ หรืออนิจจะ	 แต่ในภาษาไทยนิยมใชค้�าว่าอนิจจงั,	 

ความไมเ่ที่ยง	ความเป็นสิ่ งไมเ่ที่ยง	หรอืภาวะที่ เป็นอนิจจห์รอือนิจจงั	นัน้	เรยีกเป็นค�าศพัทต์ามบาลวีา่	อนิจจตา,	

ลกัษณะที่แสดงถงึความไมเ่ที่ยง	เรยีกเป็นศพัทว์า่	อนิจจลกัษณะ

	 สงัขารท ัง้หลายเป็นทกุข	์ในภาษาไทย	บางทใีชอ้ย่างภาษาพดูวา่	ทกุขงั,	ความเป็นทกุข	์ความเป็นของคงทน

อยู่มไิด	้ความเป็นสภาวะมคีวามบบีคัน้ขดัแยง้	หรอืภาวะเป็นทกุขน์ ัน้	เรยีกเป็นค�าศพัทต์ามบาลวีา่	ทกุขตา,	ลกัษณะ

ที่แสดงถงึความเป็นทกุข	์เรยีกเป็นศพัทว์า่	ทกุขลกัษณะ

	 ธรรมท ัง้ปวง	เป็นอนตัตาความเป็นอนตัตา	ความเป็นของไมใ่ช่ตวัตน	หรอืภาวะที่ เป็นอนตัตานัน้	เลอืกเป็น	

ค�าศพัทต์ามบาลวีา่	อนตัตตา,	ลกัษณะที่แสดงถงึความเป็นอนตัตา	เรยีกเป็นค�าศพัทว์า่	อนตัตลกัษณะ12

	 	 ๑.	 ประโยชนข์องการเรียนรูเ้รื่ องไตรลกัษณ์	 ประโยชนข์องการเรียนรูเ้รื่ องอนิจจงั	 เมื่ อไดเ้รียนรู ้

ความไมเ่ที่ยงของสิ่ งท ัง้ปวงแลว้	จะไดป้ระโยชนห์ลายประการ	ดงัน้ี

 11 พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตโฺต),	พทุธธรรม, (กรุงเทพมหานคร	:	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั,	๒๕๔๖),	
หนา้	๖๘.
 12 ส�.ข.	(ไทย)	๑๗/๑๒๗-๑๒๙/๘๒-๘๔.
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15บทที่  ๑ ความส�าคญัและลกัษณะเด่นของพระพทุธศาสนา

	 	 	 ๑.๑	 ความไม่ประมาท	 ท�าใหค้นไม่ประมาทมวัเมาในวยัรุ่นว่ายงัหนุ่มสาว	 ในความไม่มโีรคและ 

ในชีวติ	 เพราะความตายอาจมาถงึเมื่อไรก็ไดไ้ม่แน่นอน	 ท�าใหไ้ม่ประมาทในทรพัยส์นิเพราะคนมทีรพัยม์าก 

อาจกลบัเป็นคนจนไดท้ �าใหไ้มดู่หมิ่นผูอ้ื่น	 เพราะผูท้ี่ ไรท้รพัย	์ ไรย้ศ	 ต�า่ตอ้ยกวา่ภายหนา้อาจมทีรพัยม์ยีศและ

เจรญิรุ่งเรอืงกวา่กไ็ด	้เมื่อคดิไดด้งัน้ี	จะท�าใหส้ �ารวมตนอ่อนนอ้มถอ่มตนไมย่โสโอหงัวางท่าใหญ่โตยกตนขม่ท่าน

	 	 	 ๑.๒	ท�าใหเ้กดิความพยายามเพื่อที่จะกา้วไปขา้งหนา้	เพราะรูว้า่ถา้เราพยายามกา้วไปขา้งหนา้แลว้

ชวีติย่อมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

	 	 	 ๑.๓	ความไมเ่ที่ยงแทท้ �าใหรู้ส้ภาพการเปลี่ยนแปลงของชวีติ	เมื่อประสบกบัสิ่งไมพ่อใจ	กไ็มส่ิ้นหวงั

และเป็นทกุขไ์มป่ลอ่ยตนไปตามเหตกุารณน์ัน้ๆ	จนเกนิไปพยายามหาทางหลกีเลี่ยงสิ่ งที่ ไมด่ี

		 	 ๒.		ประโยชนข์องการเรยีนรูเ้รื่ องทกุขงั	เมื่อผูใ้ดไดเ้รยีนรูเ้รื่ องความทกุขแ์ลว้	จะรูว้า่ความทกุขเ์ป็นของ

ธรรมดาประจ�าโลกอย่างหน่ึงซึ่ งใคร	ๆ	จะหลกีเลี่ยงไดย้ากต่างกนักแ็ต่เพยีงรูปแบบของความทกุขน์ ัน้	เมื่อความ

ทกุขเ์กดิขึ้นแก่ชวีติ	 ผูม้ปีญัญาตรองเหน็ความจรงิวา่ความทกุขเ์ป็นสจัธรรมอย่างหน่ึงของชวีติ	 ชวีติย่อมระคน

ดว้ยความทกุขเ์ป็นธรรมดา	 เมื่อเหน็เป็นธรรมดาแลว้ความยดึม ัน่ก็มนีอ้ยความทกุขส์ามารถลดลงไดห้รืออาจ 

หายไปเพราะไมม่คีวามยดึม ัน่	ความสุขที่ เกดิจากการปลอ่ยวางย่อมเป็นสุขอนับรสุิทธิ์

	 	 ๓.		ประโยชนข์องการเรียนรูเ้รื่ องอนตัตา	 การเรียนรูเ้รื่ องอนตัตาท�าใหเ้รารูค้วามจริงของสิ่ งท ัง้ปวง	 

ไมต่อ้งถกูหลอกลวงจะท�าใหค้ลายตณัหา	มานะ	ทฏิฐทิ �าใหไ้มย่ดึม ัน่	เบากาย	เบาใจ	เพราะเรื่ องอนตัตาสอนใหเ้รา

รูว้่า	 สงัขารท ัง้ปวงเป็นไปเพื่ออาพาธ	 ฝืนความปรารถนา	 บงัคบับญัชาไม่ไดอ้ย่างนอ้ยที่ สุดเราจะตอ้งยอมรบั 

ความจรงิอย่างหน่ึงวา่ตวัเราเองจะตอ้งพบกบัธรรมชาติ	 จากความแก่ชราและความตายจากครอบครวัและญาติ 

พี่นอ้งตลอดจนทกุสิ่ งทกุอย่าง

	 สรุป	เรื่ องความไมเ่ที่ยงของสรรพสิ่งท ัง้หลายนัน้	 เคยมสีอนอยู่ก่อนพระพทุธเจา้	แต่ไมไ่ดข้ยายความให ้

ลกึซึ้งเหมอืนพระพทุธองค	์เรื่องความทกุขก์เ็หมอืนกนัมกีารสอนมาแลว้แต่ไมล่กึซึ้งถงึที่ สุด	ไมป่ระกอบดว้ยเหตผุล	

และไม่สามารถชี้วธิีดบัทุกขท์ี่ สมบูรณ์จริง	 ๆ	 ไดเ้พราะยงัไม่รูจ้กัความทุกขอ์ย่างเพยีงพอเท่ากบัการตรสัรูข้อง

พระพทุธเจา้	 ส่วนเรื่ องความไมใ่ช่ตวัตนนี้	 มสีอนเฉพาะในพระพทุธศาสนาเท่านัน้ขอ้นี้ เป็นเครื่ องแสดงใหเ้หน็วา่	

ผูท้ี่ รูจ้กัวา่อะไรเป็นอะไรถงึที่ สุดเท่านัน้	ที่ รูจ้กัวา่อะไรเป็นอะไรถงึที่ สุดเท่านัน้	จงึจะรูไ้ดว้า่สิ่ งท ัง้หลายท ัง้ปวงไมใ่ช่

ตวัตนไมใ่ช่ของตน	เหตนุ ัน้จงึมสีอนแต่โดยพระพทุธเจา้ซึ่ งเป็นผูรู้แ้จง้ในอะไรเป็นอะไรไดอ้ย่างถงึที่ สุด

 ๑.๔.๔ สงัสารวฏั 

	 ค�าวา่	 สงัสารวฏั	 คอื	 วงัวนแห่งการเวยีนเกดิเวยีนตายการเวยีนวา่ยตายเกดิอยู่ในโลกหรอืภพภมูต่ิาง	 ๆ	

โดยใจความไดแ้ก่สงัสาระนัน่เอง13	สงัสารวฏั	คอืการท่องเที่ยวไปเป็นวงกลม	 ไดแ้ก่	 เกดิแลว้ตายแลว้เกดิใหม่

 13 พระพรหมคุณาภรณ	์(ป.อ.ปยุตโฺต),	พจนานุกรมพทุธศาสน ์ฉบบัประมวลศพัท,์	พมิพค์ร ัง้ที่ 	๑๒,	(กรุงเทพมหานคร:	
โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั,	๒๕๕๑),	หนา้	๔๔๑.
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16 ประวตัพิระพทุธศาสนา

แลว้ตายอกีแลว้เกิดใหม่อกีวนเวยีนอยู่อย่างน้ีอย่างไม่มวีนัจบสิ้นดว้ยอ�านาจของโลภะ	 โทสะ	 โมหะเป็นเหต	ุ 

และดงัพทุธพจนว์่า	 ภกิษุท ัง้หลายสงสารน้ีก�าหนดที่ สุดเบื้องตน้เบื้องปลายไม่ได	้ เมื่อเหล่าสตัวผู์ม้อีวชิชาเป็น 

เครื่ องขวางกัน้	มตีณัหาเป็นเครื่ องประกอบไวท่้องเที่ยวไปมาอยู่ที่ สุดเบื้องตน้ไมป่รากฏ	ม	ี๓	ประการ	คอื	กเิลส	

กรรม	วบิาก14

	 	 ๑)	 กเิลส	 เป็นธรรมชาตฝ่ิายอกศุลที่ม	ี โลภะ	 โทสะ	 โมหะ	ประกอบกบัจติมอียู่ในสนัดานของปถุชุน 

ทกุคนท�าใหจ้ติเสื่อมทรามชกัจูงใหท้ �าความช ัว่ต่าง	ๆ	มวีเิคราะหว์า่	กเิลเสนต	ิอปุตาเปนฺตตี	ิกเิลสา	ธรรมชาตใิด

ย่อมท�าใหเ้ศรา้หมองเร่ารอ้น	 ธรรมชาตนิ ัน้ชื่ อว่ากเิลสและยงัมอีนุสยักเิลสที่ละเอยีดกว่าซ่อนเรน้อยู่เป็นประจ�า 

ในขนัธสนัดานของบคุคล	 ไมแ่สดงออกมาใหป้รากฏทางทวารใดเลย15	 ต่อเมื่อมอีารมณม์ากระทบ	 อนุสยักเิลส

ที่นอนน่ิงอยู่นัน้กจ็ะแปรสภาพเป็นปรยุิฏฐานกเิลส	เกดิความยนิดยีนิรา้ยต่ออารมณน์ัน้และถา้ปรยุิฏฐานกเิลสนัน้

มกี�าลงัมากขึ้นกจ็ะแปรสภาพเป็นวตีกิกมกเิลส	เกดิเป็นกเิลสอย่างหยาบปรากฏขึ้นเป็นการกระท�าที่แสดงออกทาง

กายและวาจา”	

	 	 ๒)		กรรม	 เป็นการกระท�าของบคุคลที่ยงัมกีเิลสตณัหา	 ดงัที่พระผูม้พีระภาคตรสัวา่	 ตณัหาท�าคนให ้

เกิดอกี	 จติของคนนัน้ย่อมพล่านไปเวยีนว่ายในวฏัฏสงสาร	 กรรมเป็นที่ ไปในเบื้องหนา้ของสตัว	์ สตัวท์ ัง้ปวง 

จกัตอ้งตายเพราะชวีติมคีวามตายเป็นที่ สุด	สตัวท์ ัง้หลายจกัเป็นไปตามกรรม	เขา้ถงึผลบญุและบาป	คอื	ผูท้ �าบาป

จกัไปนรกส่วนผูท้ �าบญุจกัไปสวรรค	์ฉะนัน้บคุคลควรท�ากรรมดสีะสมไวเ้ป็นสมบตัใินโลกหนา้เพราะบญุเป็นที่พึ่ง

ของสตัวท์ ัง้หลายในโลกหนา้16

	 	 ๓)		วบิาก	คอื	ผลแห่งกรรมผลโดยตรงของกรรมผลดผีลรา้ยที่ เกดิแก่ตน	คอื	เกดิขึ้นในกระแสสบืต่อ

แห่งชวีติของตน	 (ชวีติสนัตต)ิ	 อนัเป็นไปตามกรรมดกีรรมช ัว่ที่ตนท�าไว	้ คอื	ผลดเีกดิจากกรรมดผีลช ัว่เกดิจาก

กรรมชัว่เพราะกรรมดย่ีอมใหผ้ลด	ี กรรมช ัว่ย่อมใหผ้ลช ัว่เสมอไม่สบัสนกนั	 เหมอืนอย่างตน้มะม่วงใหผ้ลเป็น

มะมว่งตน้ขนุนใหผ้ลเป็นขนุนเป็นไปตามชนิด17

	 สรุป	 ค�าสอนเรื่ องสงัสารวฏัผูกโยงกบัภพและกาลเวลาอนัยาวนานโดยมอีวชิชา	 ตณัหา	 อุปาทานเป็น 

เครื่ องผูกมดั	 อนึ่ งค�าสอนเรื่ องสงัสารวฏัในระพทุธศาสนามคี�าเรยีกอยู่หลายค�าเช่น	 ไตรวฏัฏะและวฏัฏะ	๓	 คอื	

องคป์ระกอบที่หมนุเวยีนต่อเนื่ องของภวจกัร	หรอื	สงัสารจกัร	สงัสารวฏั	คอืการเวยีนวา่ยตายเกดิของสตัวโ์ลก

ท ัง้หลายวนเวยีนอยู่ในวฏัฏะที่ ไม่รูจ้บสิ้น	 จงึมคีวามส�าคญักบัการด�าเนินชวีติของมนุษยแ์ละสตัวโ์ลกท ัง้หลาย

สงัสารวฏัคือหลกัธรรมที่ เกี่ ยวขอ้งกบักิเลส	 กรรม	 วบิากเป็นสมฏุฐานในการท�าดีท �าช ัว่ท ัง้ในอดีต	 ปจัจุบนั	 

 14 ส�.นิ.	(ไทย)	๑๖/๑๒๙/๒๑๕.
 15 ข.ุอ.ุอ.	(ไทย)	๔๔/๓๖๓/๓๒๔.
 16 ส�.ส.	(ไทย)	๑๕/๑๓๓/๑๖๖.
 17 สมเดจ็พระญาณสงัวรสมเดจ็พระสงัฆราช	(เจรญิ	สุวฑฒฺโน),	หลกักรรมในพระพทุธศาสนา,พมิพค์ร ัง้ที่ 	๖,	(กรุงเทพ-
มหานคร	:	โรงพมิพม์หามกฎุราชวทิยาลยั,๒๕๕๗),	หนา้	๑๗.
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17บทที่  ๑ ความส�าคญัและลกัษณะเด่นของพระพทุธศาสนา

อนาคต	 เมื่อเป็นดงัน้ีแลว้ผูท้ี่ ตอ้งการจะพน้จากสงัสารวฏั	 จึงตอ้งพฒันาตวัเองใหพ้น้จากกฎเกณฑด์งักล่าว	 

ดว้ยการด�าเนินชวีติดว้ยการรูอ้รยิสจั	๔นัน่เองจะท�าใหเ้รารูจ้กัเหตแุห่งทกุขแ์ละหนทางในการดบัทกุขด์ว้ย

 ๑.๔.๕ กรรม 

	 กรรมตามหลกัค�าสอนของพระพทุธศาสนา	 คือ	 การกระท�าที่ท �าดว้ยเจตนา	 อนัมพีื้นฐานมาจากกิเลส

แสดงออกทางกาย	วาจา	ท ัง้ใจ	มที ัง้กรรมดแีละกรรมชัว่	ส่งผลต่อผูก้ระท�ากรรม	สาเหตแุห่งกรรมเกดิจากทกัษะ

ซึ่ งเริ่ มตน้ที่ ใจเกิดการนึกคิดเรียกว่ามโนกรรม	 ส่งผลใหผู้ก้ระท�าต่อทางกายเรียกว่ากายกรรม	 และทางวาจา 

เรยีกวา่วจกีรรม	พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงแสดงเรื่ องกรรมและความดบัของกรรม	โดยจดัแบง่ประเภทของกรรม

ตามช่วงเวลาที่ ใหเ้กดิในกมัมนิโรธสูสูตร18	ดงัน้ี

									 ๑.		กรรมเก่า	คอื	 จกัษุ(ตา)	 โสตะ(หู)	 ชวิหา(ลิ้น)	กาย(กาย)	มน(ใจ)	อนับณัฑติเหน็วา่เป็นกรรมเก่า	 

อนัปจัจยัท ัง้หลายปรุงแต่งแลว้	ส�าเรจ็ดว้ยเจตนาเป็นที่ต ัง้แห่งเวทนา	

	 	 ๒.		กรรมใหม	่คอื	กรรมที่บคุคลท�าดว้ยกาย	วาจา	ใจ	ในปจัจบุนั

										 	 ๑)		กรรม	๒	กรรมในทางพระพทุธศาสนาจะหมายถงึ	การกระท�าโดยเจตนา	ซึ่ งเจตนาในที่นี้กค็อื

กเิลสคอื	 ทกุคร ัง้ที่ เราท�าอะไรลงไปดว้ยกเิลสจะเรยีกวา่เป็นกรรมท ัง้สิ้นและจะมผีลเรยีกวา่	 วบิาก	 โดยกรรมน้ี 

กม็อียู่	๒	ประเภท	อนัไดแ้ก่

										 	 	 ๑.๑	 กรรมชัว่	 คือการกระท�าช ัว่	 ที่ อาจเกิดขึ้นทางกาย	 หรือวาจา	 หรือใจก็ได	้ ซึ่ งไดแ้ก่ 

การเบยีดเบยีนชวีติ	 ทรพัยส์นิ	 และกามารมณ์ของผูอ้ื่น	 การพูดโกหก	 พูดค�าหยาบ	 พูดส่อเสยีด	 พูดเพอ้เจอ้ 

ไรส้าระ	ความคดิโลก	ความคดิโกรธ	และการมคีวามเหน็ผดิ(เช่นเหน็วา่ท�าดไีมไ่ดด้ที �าช ัว่กบัไดด้	ีเป็นตน้)	

										 	 	 ๑.๒	กรรมด	ีคอื	การกระท�าด	ีที่อาจเกดิขึ้นทางกาย	หรอืวาจา	หรอืใจกไ็ด	้อย่างเช่นการมศีีล	

การช่วยเหลอืผูอ้ื่ นใหพ้น้ทุกขห์รือมคีวามสุขดว้ยการใหท้รพัยห์รือสิ่ งของบา้ง	 ใหค้วามรูบ้า้ง	 ใหธ้รรมะบา้ง	 

ใหโ้อกาสบา้ง	ใหอ้ภยับา้ง	หรอืการเคารพเชื่ อฟงัพอ่แมค่รูอาจารย	์การเลี้ยงดูบดิามารดาใหเ้ป็นสุข	การท�าหนา้ที่

การงานที่ สุจรติ	และการปฏบิตัตินต่อคนรอบขา้งอย่างถกูตอ้ง	เป็นตน้	

	 กรรม	 ๒19	(การกระท�า,	 การกระท�าที่ประกอบดว้ยเจตนา	 ทางกายก็ตาม	 ทางวาจาก็ตาม	 ทางใจก็ตาม	

(Kamma:	 action;	 deed) คือ	 ค�าที่หมายถงึกระท�าโดยสมบูรณ์	 แปลว่า	 การกระท�าโดยเจตนาคือจงใจท�า	 

การกระท�าแบง่ออกเป็น	 ๓	 ทาง	 ไดแ้ก่	 การกระท�าทางกาย	 ทางวาจา	 ทางใจทกุอย่างที่ เกดิจากความจงใจของ 

ผูก้ระท�าถอืวา่เป็นกรรมท ัง้สิ้น	ซึ่ งแบง่ตามออกเป็น	๒	ฝ่าย	คอื

	 	 ๑.	 กศุลกรรม	หมายถงึ	กรรมฝ่ายด	ีเป็นการกระท�าที่ดงีาม	เกดิบญุกศุล	ไมผ่ดิศีล	ไมผ่ดิธรรม	ไม่

ท �าใหจ้ติโศกเศรา้	หรอือาจเรยีกวา่	กศุลเจตนา	เพราะตัง้ใจท�าด	ีทางที่ท �าใหเ้กดิพฤตกิรรมที่จดัเป็นกรรมดหีรอืที่

 18 ส�.สฬา.	(ไทย)	๑๘/๑๔๖/๑๗๙.
 19 อง.ฺตกิ.	(ไทย)	๒๐/๔๔๕/๑๓๑,๕๕๑/๓๓๘.
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18 ประวตัพิระพทุธศาสนา

เรียกว่ากุศลกรรมบถ	 ๑๐ประการ	 สามารถแบ่งออกตามทวารที่ เกิดขึ้นทางกาย	 ทางวาจา	 และทางใจไดด้งัน้ี

กายกรรม	หรอื	กายทวาร	หมายถงึ	ม	ี๓	ประการ	คอื

	 	 	 ๑.๑	ปาณาตปิาตา	เวรมณี	งดเวน้จากการฆ่าสตัวท์ี่ยงัมชีวีติ

										 	 ๑.๒	อทนินาทานา	เวรมณี	งดเวน้จากการลกัขโมยของที่ ผูอ้ื่นไมใ่ห ้

										 	 ๑.๓	กาเมสุมจิฉาจารา	เวรมณี		งดเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม

										 วจกีรรม	 หรอื	 วจทีวาร	 หมายถงึ	 กรรมดทีางวาจาที่ ไดร้บัการไตร่ตรองดว้ยปญัญา	 ก่อนที่จะเป็น 

ค�าพดูออกมา	เมื่อการกระท�าทางวาจาดจีงึเรยีกวา่	วจสุีจรติ	ม	ี๔ประการ	คอื

	 	 	 ๑.		มสุาวาทา	เวรมณี	งดเวน้จากการพดูเทจ็	คอื	พดูโกหก	หลอกลวง	ตม้ตุน๋	เป็นตน้

	 	 	 ๒.	ปิสุณาย	วาจาย		เวรมณี	งดเวน้จากการพดูส่อเสยีด	คอื	ค�าพดูท�าใหสู้ญเสยีความเป็น

ที่รกัใคร่ปรองดองกนั	 เช่น	 ยุยงใหแ้ตกกนั	 เหน็บแนม	 กระทบกระเทยีบเสยีดแทง	 ค�าสบประมาท	พดูลบัหลงั	

เป็นตน้	เรานี่ เป็นค�าพดูท�าใหเ้กดิทฐิมิานะชงิดชีงิเด่น	มุง่เอาชนะกนัและกนั	

	 	 	 ๓.	ผรุสาย	วาจาย	เวรมณี	งดเวน้จากการพดูค�าหยาบคาย	คอื	พดูค�าชนิดที่ ค่อนขอด	ค�าหยาบคาย	

ค�าเผด็รอ้น	ค�าเหน็บแนมใหเ้จบ็ใจ	เหลา่นี้ท �าใหผู้อ้ื่นโกรธเคอืงไมท่ �าใหจ้ติต ัง้ม ัน่	

										 	 ๔.	 สมัผปัปลาปา	 เวรมณี	 งดเวน้จากการพดูเพอ้เจอ้	 คอื	 ชอบพดูไมถ่กูเวลา	 ชอบพดูหยอกลอ้	

ชอบพดูไรป้ระโยชน	์ชอบพดูไมเ่ป็นธรรม	ชอบพดูไมเ่ป็นวนิยั	เป็นผูพ้ดูไมม่หีลกัฐาน	ไมเ่ป็นเวลา	ไมม่ทีี่อา้งองิ	

ไมม่ทีี่สิ้นสุด	ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน	์

				 	 มโนกรรม	หรอื	มโนทวาร	หมายถงึ	การกระท�าทางใจ	เมื่อมกีารกระท�าทางใจดจีงึเรยีกวา่	มโนสุจรติ

ม	ี๓	ประการ	คอื

	 	 	 ๑.	 อนภชิฌา	ไมค่ดิเพง่เลง็อยากไดส้ิ่ งของของผูอ้ื่น

	 	 	 ๒.	อพยาบาท	ไมค่ดิปองรา้ยเบยีดเบยีนผูอ้ื่น	

	 	 	 ๓.	สมัมาทฏิฐ	ิคดิถกูเหน็ถกู

	 	 ๒.		อกุศลกรรม	 หรือกรรมฝ่ายช ัว่	 หมายถงึ	 การกระท�าที่ผดิศีล	 ติดถ�า้	 เกิดบาปอกุศลท�าใหจ้ิต 

เศรา้หมองหรอือาจเรยีกวา่	 อกศุลเจตนาดงัพทุธพจนท์ี่ วา่	 “เจตนาหงั	 ภกิฺขเว	 กมัมงั	 วทาม	ิ เจตยติวา	 กมัมงั	 

กโรม	ิ กาเยนะ	 วาจายะ	 มนสา20	 แปลความวา่	 ภกิษุท ัง้หลายเรากลา่ววา่เจตนานัน้แหละคอืกรรม	 การกระท�า 

ทางกาย	ทางวาจา	ทางใจที่ส �าเรจ็นัน้กเ็พราะอ�านาจเจตนาดงัน้ี	เจตนาเจตสกินี้จะเป็นกรรมไดก้ต่็อเมื่อเจตนานัน้

ประกอบกบัจติที่ เป็น	 (อกุศลและกุศล)”	 เพราะตัง้ใจท�าช ัว่ทางที่ จะท�าใหเ้กิดพฤติกรรมที่ จดัเป็นกรรมชัว่หรือ 

ที่ เรียกว่า	 อกุศลกรรมบถ	 ๑๐	 ประการ	 สามารถแบ่งออกตามทวารที่ เกิดขึ้นทางกาย	 ทางวาจาและทางใจได ้

ดงันี้	 กายกรรม	 หรอืกายทวาร	 หมายถงึ	 การกระท�าทางกาย	 เมื่อการกระท�าทางกายช ัว่	 จงึเรยีกวา่	 กายทจุรติ	 

ม	ี๓	ประการดงัต่อไปนี้	คอื 

 20 อภ.ิก.	(บาล)ี	๓๗/๑๒๘๑/๔๒๒.
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19บทที่  ๑ ความส�าคญัและลกัษณะเด่นของพระพทุธศาสนา

	 	 	 ๑.	 ปาณาตบิาต	การจงใจฆ่าสตัวท์ี่ยงัมชีวีติ

	 	 	 ๒.	อทนินาทาน	การจงใจลกัขโมยของผูอ้ื่นไมใ่ห ้

	 	 	 ๓.	กาเมสุมจิฉาจารา	การจงใจประพฤตผิดิในกาม

										 วจกีรรม	หรอื	วจทีวาร	หมายถงึ	การกระท�าทางค�าพดูที่ขาดการไตร่ตรองดว้ยปญัญา	เมื่อกระท�าทาง

วาจาช ัว่จงึเรยีกวา่	วจทีจุรติม	ี๔	ประการดงัต่อไปนี้	คอื	

	 	 	 ๑.	 มสุาวาท	การจงใจพดูเทจ็	คอื	พดูโกหก	หลอกลวง	ตม้ตุน๋	เป็นตน้	

	 	 	 ๒.		ปิสุณาวาจา	การจูงใจพดูส่อเสยีด	คอื	ค�าพดูท�าใหสู้ญเสยีความเป็นที่รกัใคร่ปรองดองกนั	เช่น	

ยุยงใหแ้ตกแยก	เหน็บแนม	กระทบกระเทยีบเสยีดแทง	ค�าสบประมาท	พดูลบัหลงัเป็นตน้	เหลา่น้ีเป็นค�าพดูท�าให ้

เกดิทฐิมิานะชงิดชีงิเด่น	มุง่เอาชนะกนัและกนั	

	 	 	 ๓.		ผรุสาวาจา	 การจงใจพูดค�าหยาบ	 คือ	 พูดค�าชนิดที่ ค่อนขอด	 ค�าหยาบคาย	 ท�าเผ็ดรอ้น	 

ค�าเหน็บแนมใหเ้จบ็ใจ	เหลา่นี้ท �าใหผู้อ้ื่นโกรธเคอืงไมท่ �าใหจ้ติใจตัง้ม ัน่	

	 	 	 ๔.		สมัผปัปลาปา	การจงใจพดูเพอ้เจอ้	คอื	ชอบพดูไมถ่กูเวลา	ชอบพดูหยอกลอ้	ชอบพดูไรส้าระ	

ชอบพดูไมเ่ป็นธรรม	ชอบพดูไมเ่ป็นวนิยั	เป็นผูพ้ดูไมม่หีลกัฐาน	ไมเ่ป็นเวลา	ไมม่ทีี่อา้งองิ	ไมม่ทีี่สิ้นสุด	ไมป่ระกอบ

ดว้ยประโยชน	์

										 มโนกรรม	หรอื	มโนทวาร	หมายถงึ	การกระท�าทางใจ	 เมื่อมกีารกระท�าทางใจช ัว่เรยีกวา่	มโนทจุรติ	 

ม	ี๓	ประการ	คอื

	 	 	 ๑.	 อภชิฌา	คดิเพง่เลง็อยากไดส้ิ่ งของของผูอ้ื่น

	 	 	 ๒.	พยาบาท	คดิปองรา้ยเบยีดเบยีนผูอ้ื่น

										 	 ๓.	มจิฉาทฏิฐ	ิคดิผดิเหน็ผดิ

	 คนส่วนมากเขา้ใจวา่กรรมคอืการกระท�า	ความเขา้ใจน่ีไมผ่ดิแต่เป็นความเขา้ใจที่ยงัไมร่กักลุม่และถกูตอ้ง

ท ัง้หมด	 เพราะมกีารกระท�าบางอย่างที่ ไมน่บัวา่เป็นกรรม	 กรรมแทจ้ะตอ้งประกอบดว้ยหลกัเกณฑ	์ ๒	 ประการ	

คอื	 ผูท้ �ามเีจตนาและการกระท�านัน้จะตอ้งใหผ้ลเป็นบญุหรอืเป็นบาปที่วา่ผูท้ �ามเีจตนา	 มหีลกัการที่พระพทุธเจา้

ไดต้รสัไวใ้น	นิพเพธกิปรยิายสูตร	ฉกักนิบาต	องัคุตตรนิกายวา่“เจตนาหงั	ภกิขเว	กมัมงั	วทาม	ิแปลวา่	ภกิษุ 

ท ัง้หลายเรากลา่ววา่เจตนาเป็นกรรม”	 เจตนาก็ไดแ้ก่ความตัง้ใจหรอืความรบัรู	้ ซึ่ งสามารถแบง่ตามเจตนาไวเ้ป็น	

๓	อย่าง21	คอื	การกระท�าโดยมเีจตนาเกดิขึ้นในตอนใดตอนหนึ่ งถอืวา่เป็นกรรมท ัง้สิ้น	ส่วนกระท�าที่ ไมม่เีจตนา

คอืใจไมไ่ดส้ ัง่ใหท้ �าไมจ่ดัวา่เป็นกรรม	 เช่นคนเจบ็ซึ่ งมไีขสู้งเกดิเพอ้ขา้งแมจ้ะพดูค�าหยาบออกมา	 เอามอืหรอืเทา้

ไปถกูใครเขา้กไ็มเ่ป็นกรรม	ในทางวนิยักย็กเวน้ใหพ้ระที่วกิลจรติซึ่ งลว่งเกนิสกิขาวนิยัไมต่อ้งอาบตั	ิทางน้ีกโ็ดย

หลกัเกณฑท์ี่วา่ถา้พดูท�าไมม่เีจตนากระท�าแลว้การกระท�านัน้กไ็มเ่ป็นกรรม	

 21 อง.ฺฉกกฺ.	(ไทย)	๒๒/๖๓/๕๗๗.
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20 ประวตัพิระพทุธศาสนา

 สรุป	สาเหตทุี่ท �าใหม้นุษยส์รา้งกรรมนัน้	เกดิจากกเิลสหรอืตณัหาที่อยู่ในจติใจของมนุษยก์จ็ะผลกัดนัให ้

มนุษยเ์กดิความตอ้งการเกดิความปรารถนาความกระหายที่อยากจะไดใ้นสิ่งต่างๆ	ที่ เป็นเหตใุหม้นุษยต์อ้งท�ากรรม	

ถา้ท�ากรรมดกีจ็ะส่งผลในทางที่ด	ี ถา้ท�ากรรมช ัว่กจ็ะส่งผลในทางที่ช ัว่	 ตามหลกัทางพระพทุธศาสนาไดพ้จิารณา

ถงึธรรมอนัเป็นเหตใุหเ้กดิกรรมดแีละกรรมชัว่โดยการกระท�าทางกายทางวาจาและทางใจ	ถา้ท�าโดยไมม่คีวามโลภ	

ความโกรธ	ความหลง	จดัวา่เป็นกรรมดแีต่ถา้กระท�าโดยมคีวามโลภ	ความโกรธ	ความหลงจดัวา่เป็นกรรมชัว่

 ๑.๔.๖ ขนัธ ์๕ 

	 ความหมายโดยเนื้อความ	(อตัถนยั)ขนัธ	์๕	หมายถงึ	รูปขนัธ	์กองรูปเวทนาขนัธ	์กองเวทนา	สญัญาขนัธ	์

กองสญัญา	 สงัขารขนัธ	์ กองสงัขาร	 วญิญาณขนัธก์องวญิญาณ22	 ในขนัธ	์ ๕	 (The	 Five	Aggrcgates)	 นัน้ 

พทุธธรรมแยกแยะชวีติพรอ้มท ัง้องคาพยพท ัง้หมดที่บญัญตัเิรยีกวา่	“สตัว”์	“บคุคล”	ฯลฯ	ออกเป็นส่วนประกอบ

ต่าง	ๆ	๕	ประเภทหรอื	๕	หมวดเรยีกทางธรรมวา่เบญจขนัธ	์คอื23

	 	 ๑.		รูป	 (Corporcality)	 ไดแ้ก่	 ส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมท ัง้หมด	 ร่างกายและพฤตกิรรมท ัง้หมด 

ของร่างกายหรอืสสารและพลงังานฝ่ายวตัถ	ุพรอ้มท ัง้คุณสมบตัแิละพฤตกิรรมต่างๆของสสารพลงังานเหลา่นัน้	

	 	 ๒.		เวทนา	(Feeling	หรอื	Sensetion)	ไดแ้ก่	ความรูส้กึสุขทกุขห์รอืเฉย	ๆ	ซึ่ งเกดิจากการผ่านทาง

ประสาทท ัง้	๕	และทางใจ

	 	 ๓.		สญัญา	(Perception)	ไดแ้ก่ความก�าหนดไดห้รอืหมายรู	้คอื	ก�าหนดรูอ้าการเครื่ องหมายลกัษณะ

ต่างๆอนัเป็นเหตใุหจ้ �าอารมณ์24	(object)	นัน้ๆ	ได ้

	 	 ๔.		สงัขาร	(Mental	Formations	หรอื	Volitional	Activities)	ไดแ้ก่องคป์ระกอบหรอืคุณสมบตัิ

ต่าง	 ๆ	 ของจติ	 มเีจตนาเป็นตวัน�า	 ซึ่ งแต่งจติใหด้หีรอืช ัว่หรอืเป็นกลางๆ	 ปรุงแปรตรติรกึนึกคดิในใจ	 และการ

แสดงออกทางกายวาจาใหเ้ป็นไปต่าง	ๆ	เป็นที่มาของกรรม	เช่น	ศรทัธา	สต	ิหริ	ิโอตตปัปะ	เมตตา	กรุณา	มทุติา	

อเุบกขา25	ปญัญา	โมหะ	โลภะ	โทสะ	มานะ	ทฏิฐ	ิอสิสา	มจัฉรยิะ	เรยีกรวมอย่างงา่ย	ๆ	วา่เครื่ องปรุงของจติ

เครื่ องปรุงของความคดิหรอืเครื่ องปรุงของกรรม

	 	 ๕.		วญิญาณ	(Consciousness)	ไดแ้ก่ความรูแ้จง้อารมณท์างประสาทท ัง้	๕	และทางใจ	คอื	การเหน็	

การไดย้นิ	การไดก้ลิ่น	การรูร้ส	การรูส้มัผสัทางกายและการรูอ้ารมณท์างใจ

 22 อภ.ิว.ิ	(ไทย)	๓๔/๒/๑-๓๔.
 23 รายระเอยีดบางอย่างเกี่ ยวกบัเบญจขนัธ	์หรอืขนัธ	์๕
 24 ค�าวา่“อารมณ”์ในบทความนี้ทกุแห่งใชใ้นความหมายทางธรรมเท่านัน้	 คอืความหมายถงึสิ่ งที่จติรบัรูห้รอืสิ่ งที่ถกูรบัรู ้
โดยอาศยัทวารท ัง้	๖	ไดแ้ก่	รูป	เสยีง	กลิ่น	รส	โผฏฐพัพะและอารมณ	์(ความนึกคดิต่าง)	ไมม่คีวามหมายอย่างที่ เขา้ใจกนัท ัว่	ๆ 	ไป	
ในภาษาไทย
 25 อเุบกขา	 เป็นธรรมส�าคญัยิ่ งขอ้หนึ่ ง	 และมกัมผูีเ้ขา้ใจความหมายสบัสนผดิพลาดอยู่เสมอ	 จงึควรศึกษาใหเ้ขา้ใจชดั	
อย่างนอ้ยตอ้งสามารถแยกอุเบกขาในหมวดสงัขาร	 ซึ่ งตรงกบัตตัรมชัฌตัตตา	 ออกจากอุเบกขาในหมวดเวทนา	 ซึ่ งตรงกบั	 
อทกุขมสุข	อนัเป็นความรูส้กึเฉย	ๆ	
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21บทที่  ๑ ความส�าคญัและลกัษณะเด่นของพระพทุธศาสนา

 ขนัธ	์๔	ขอ้หลงั	 ซึ่ งเป็นพวกนามขนัธ	์มขีอ้ควรท�าความเขา้ใจเพิ่มเตมิ	 เพื่อเหน็ความหมายชดัเจนยิ่ งขึ้น

และเพื่อป้องกนัความสบัสน26	ดงัน้ี

	 สญัญา27	 เป็นความรูจ้ �าพวกหน่ึง	 หมายถงึการหมายรู	้ หรอืก�าหนดรูอ้าการของอารมณ	์ เช่น	 ลกัษณะ	

ทรวดทรง	ส	ีสณัฐาน	ฯลฯ	ตลอดจนชื่อเรยีก	และสมมตบิญัญตัต่ิางๆวา่	เขยีว	ขาว	ด�า	แดง	ดงั	เบา	ทุม้	แหลม	

อว้น	ผอม	โตะ๊	ปากกา	หม	ูหมา	ปลา	แมว	คน	เขา	เรา	ท่าน	เป็นตน้

	 สรุป	 ในขนัธ	์ ๕	 นัน้	 เป็นการหมายรูห้รือก�าหนดรูน้ี้	 อาศยัการจบัเผชิญหรือการเทยีบเคียงระหว่าง

ประสบการณห์รอืความรูเ้ก่ากบัประสบการณห์รอืความรูใ้หม	่ถา้ประสบการณใ์หมต่รงกบัประสบการณเ์ก่า	 เช่น	

พบเหน็คนหรอืสิ่ งของที่ เคยรูจ้กัแลว้	 ไดย้นิเสยีงที่ เคยไดย้นิแลว้	 ดงัตวัอย่างนาย	 ก.	 รูจ้กันายเขยีว	 ต่อมาอกี 

เดอืนหน่ึงนาย	 ก.	 เหน็นายเขยีวอกี	 และรูว้่าคนที่ เขาเหน็นัน้คือนายเขยีว	 อย่างน้ีเรยีกว่าจ�าได	้ (เพิ่ งสงัเกตว่า	 

ในที่ น้ี	 “จ�าได”้	 ต่างจาก“จ�า”)	 ถา้ประสบการณใ์หมไ่มต่รงกบัประสบการณเ์ก่า	 เราย่อมน�าเอาประสบการณห์รอื 

ความรูเ้ก่าที่มอียู่แลว้นัน่เอง	 มาเทยีบเคยีงวา่เหมอืนกนัหรอืไมเ่หมอืนกนัในส่วนไหนอย่างไร	 แลว้หมายรูส้ิ่ งนัน้

ตามค�าบอกเล่าหรือตามที่ตนก�าหนดเอาว่าเป็นนัน่เป็นน่ี	 ไม่ใช่นัน่	 ไม่ใช่น่ี	 อย่างน้ีเรียกว่าก�าหนดหมายหรือ 

หมายรู ้

 ๑.๔.๗ มรรค ๘

	 มรรค	 คือ	 หนทางสู่ความดบัทกุข	์ เป็นหน่ึงใน	อรยิสจั	 ๔	จงึเรยีกอกีอย่างว่า	 ทกุขนิโรธคามนีิปฏปิทา 

หรือการลงมอืปฏบิตัิเพื่อใหพ้น้จากทุกข	์ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ	 ๘	 ประการ	 ในธมัมจกักปัปวตัตนสูตร	

พระพทุธเจา้ตรสัวา่อรยิมรรคมอีงค	์๘	นี้ เป็นทางสายกลาง	คอืเป็นขอ้ปฏบิตัอินัพอดทีี่จะน�าไปสู่ความหลดุพน้คอื	

(๑)	 สมัมาทฏิฐ	ิ (เหน็ชอบ)	 (๒)	 สมัมาสงักปัปะ	 (ด�ารชิอบ)	 (๓)	 สมัมาวาจา	 (เจรจาชอบ)	 (๔)	 สมัมากมัมนัตะ	 

(กระท�าชอบ)	 (๕)	 สมัมาอาชวีะ	 (เลี้ยงชพีชอบ)	 (๖)	 สมัมาวายามะ	 (พยายามชอบ)	 (๗)	 สมัมาสต	ิ (ระลกึชอบ)	 

(๘)	สมัมาสมาธ	ิ(ต ัง้จติม ัน่ชอบ)

	 สมัมาทฏิฐ	ิคอื	ความรูใ้นทกุข	์(ความทกุข)์	ความรูใ้นทกุขสมทุยั	(เหตเุกดิแห่งทกุข)์	ความรูใ้นทกุขนิโรธ	

(ความดบัทกุข)์	ความรูใ้นทกุขนิโรธคามนิีปฏปิทา	(ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัทกุข)์	นี้ เรยีกวา่	สมัมาทฏิฐ	ิ

	 สมัมาสงักปัปะ	 คือ	 ความด�าริในการออกจากกาม	 ความด�าริในการไม่พยาบาท	 ความด�าริในการ 

ไมเ่บยีดเบยีนนี้ เรยีกวา่	สมัมาสงักปัปะ

	 สมัมาวาจา	 คือ	 เจตนาเป็นเหตงุดเวน้จากการพูดเทจ็	 เจตนาเป็นเหตงุดเวน้จากการพูดส่อเสยีดเจตนา 

เป็นเหตงุดเวน้จากการพดูค�าหยาบ	เจตนาเป็นเหตงุดเวน้จากการพดูเพอ้เจอ้	น้ีเรยีกวา่	สมัมาวาจา

	 สมัมากมัมนัตะ	คอื	 เจตนาเป็นเหตงุดเวน้จากการฆ่าสตัว	์ เจตนาเป็นเหตงุดเวน้จากการลกัทรพัยเ์จตนา

เป็นเหตงุดเวน้จากการประพฤตผิดิในกามนี้ เรยีกวา่	สมัมากมัมนัตะ 

 26 ม.ม.ู	(ไทย)	๑๒/๔๙๔/๕๓๖.
 27 วสุิทธฺ.ิ	๓/๓๕.
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22 ประวตัพิระพทุธศาสนา

	 สมัมาอาชวีะ	 คือ	 ขอ้ที่บคุคลในธรรมวนิยัน้ีละมจิฉาอาชวีะแลว้	 ส�าเร็จการเลี้ยงชพีดว้ยสมัมาอาชวีะน้ี 

เรยีกวา่	สมัมาอาชวีะ	

	 สมัมาวายามะ	คอื	ขอ้ที่บคุคลในธรรมวนิยันี้สรา้งฉนัทะ	พยายาม	ปรารภความเพยีร	ประคองจติมุง่ม ัน่

เพื่อป้องกนับาปอกุศลธรรมที่ยงัไม่เกิดมใิหเ้กิดขึ้น	 ฯลฯ	 เพื่อละบาปอกุศล-ธรรมที่ เกิดขึ้นแลว้	 ฯลฯ	 เพื่อท�า 

บาปอกุศลธรรมที่ยงัไม่เกิดขึ้นมใิหเ้กิดขึ้น	 ฯลฯสรา้งฉนัทะ	 พยายาม	 ปรารภความเพยีร	 ประคองจติ	 มุ่งม ัน่ 

เพื่อความด�ารงอยู่ไมเ่ลอืนหาย	ภยิโยภาพ	ไพบูลย	์เจรญิเตม็ที่แห่งกศุลธรรมที่ เกดิขึ้นแลว้น้ีเรยีกวา่สมัมาวายามะ	

	 สมัมาสติ	 คือ	 ขอ้ที่บคุคลในธรรมวนิยัน้ีเป็นผูม้คีวามเพยีร	 มสีมัปชญัญะ	 มสีติ	 พจิารณาเหน็กายใน 

กายอยู่	 พงึก�าจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกได	้ พจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู่	 ฯลฯ	 พจิารณาเหน็จติในจติอยู่	

ฯลฯ	เป็นผูม้คีวามเพยีร	มสีมัปชญัญะมสีต	ิพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู่	พงึก�าจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกได ้

นี้ เรยีกวา่สมัมาสต	ิ

	 สมัมาสมาธ	ิคอื	ขอ้ที่บคุคลในธรรมวนิยันี้สงดัจากกามและอกศุลธรรมท ัง้หลาย	บรรลปุฐมฌานที่มวีติก	

มวีจิาร	มปีีตแิละสุขอนัเกดิจากวเิวกอยู่	 เพราะวติกวจิารสงบระงบัไปแลว้บรรลทุตุยิฌานที่มคีวามผ่องใสภายใน	

มภีาวะที่จติเป็นหน่ึงผดุขึ้น	 ไมม่วีติกไมม่วีจิารมแีต่ปีตแิละสุขอนัเกดิจากสมาธอิยู่	 เพราะปีตจิางคลายไป	 มจีติ 

เป็นอุเบกขา	 มสีติ	 มสีมัปชญัญะอยู่และเสวยสุขดว้ยกาย	 (นามกาย)	 บรรลุตติยฌานที่พระอริยะท ัง้หลาย 

กลา่วสรรเสรญิวา่	ผูม้อีเุบกขา	มสีต	ิอยู่เป็นสุข	เพราะละสุขและทกุขไ์ดเ้พราะโสมนสัและโทมนสัดบัไปก่อนแลว้	

บรรลจุตตุถฌานที่ ไมม่ทีกุขไ์มม่สุีขมสีตบิรสุิทธิ์เพราะอเุบกขาอยู่นี้ เรยีกวา่	สมัมาสมาธิ28 

	 สรุปหลกัธรรมที่ส �าคญัในพระพทุธศาสนา	 ลว้นน�ามาซึ่ งหนทางสู่ความดบัทุกข	์ เป็นหน่ึงในอริยสจั	 ๔	 

จงึเรยีกอกีอย่างวา่	ทกุขนิโรธคามนิีปฏปิทา	หรอืการลงมอืปฏบิตัเิพื่อใหพ้น้จากทกุข	์ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ	

๘	ประการ	ในธมัมจกักปัปวตัตนสูตร	พระพทุธเจา้ตรสัวา่อรยิมรรคมอีงค	์๘	น้ีเป็นทางสายกลาง	คอืเป็นขอ้ปฏบิตัิ

อนัพอดทีี่จะน�าไปสู่ความหลดุพน้ไดแ้ก่	(๑)	สมัมาทฐิ	ิความเหน็ชอบ	คอื	ความเขา้ใจในทางที่ถกูตอ้ง	(๒)	สมัมา-

สงักปัปะ	ความด�ารชิอบ	คอื	ความคดิในทางที่ถกูที่ควร	 (๓)	 สมัมาวาจา	 เจรจาชอบ	คอื	 งดเวน้จากการพดูจา 

ในทางที่ ไม่ถกูไม่ควร	 (๔)	 สมัมากมัมนัตะ	 ท�าการงานชอบ	 คือ	 การกระท�าที่ เป็นกายสุจรติ	 (๕)	 สมัมาอาชวีะ	 

เลี้ยงชพีชอบ	คอื	 การท�ามาหากนิดว้ยอาชพีสุจรติ	 (๖)	 สมัมาวายามะ	พยายามชอบ	คอื	 เพยีรพยายามทางจติ 

อย่างยิ่ งใหญ่	 ๔	 ประการ	 (๗)	 สมัมาสติต ัง้สติชอบ	 คือ	 การตัง้สติพจิารณาสิ่ งท ัง้หลายตามความเป็นจริง	 

(๘)	สมัมาสมาธกิารต ัง้จติม ัน่ชอบ	คอื	การตัง้จติใหแ้น่วแน่	อยู่ในอารมณใ์ดอารมณห์น่ึงไมฟุ่้ งซ่านเพื่อเป็นแนวทาง

แห่งการพฒันาชวีติใหพ้ชิติความทกุขท์ ัง้มวล	 หรอืใหรู้ท้กุขเ์พื่อที่จะอยู่ร่วมกบัมนัได	้ เพราะตราบใดที่ยงัไม่สิ้น

กเิลส	 ทกุคนลว้นแลว้แต่จะตอ้งเผชญิทกุข	์ เพราะวา่ทกุขเ์ป็นหน่ึงในกฎไตรลกัษณ	์ คอื	 อนิจจงั	 ความไมเ่ที่ยง	 

ทุกขงั	 ความทุกขท์นไดย้ากและอนตัตา	 ความไรต้วัตนที่ ย ัง่ยนื	 ซึ่ งถอืว่าเป็นลกัษณะธรรมชาติของสรรพสิ่ ง	 

 28 ม.อ.ุ	(ไทย)	๑๔/๓๗๕/๓๑๙.
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23บทที่  ๑ ความส�าคญัและลกัษณะเด่นของพระพทุธศาสนา

เมื่อจติใจมคีวามรอบรูใ้นกองทุกข	์ ก็จะท�าใหเ้รารูเ้ท่าทนัสาเหต	ุ และทราบแนวทางในการปฏบิตัิเพื่อไปสู่จดุที่ 

เรยีกวา่สิ้นทกุขด์ว้ยมรรคมอีงค	์๘	ที่ถอืวา่เป็นหนทางแห่งการดบัทกุข	์ใหม้ฐีานของความเมตตาประกอบ	ใหเ้กดิ

ความชุ่มเยน็ในใจตน	และแผ่ร่มเงาแห่งความดงีามนี้ สู่คนอื่นใหไ้ดม้ากที่ สุด

๑.๕ รูปแบบและวธิกีารของพระพทุธศาสนา
	 รูปแบบและวธิกีารของพระพทุธศาสนานัน้	มกีารวางหลกัสทัธรรม	ธรรมที่ด,ี	ธรรมที่แท,้	ธรรมของคนด,ี	 

ธรรมของสตับรุุษ	ค�าวา่	สทัธรรม	เป็นพระพทุธพจนห์รอืค�าส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ที่พระองคท์รงไดท้รงเทศนา	

และไดบ้ญัญตัไิวใ้นพระธรรม	และพระวนิยั	เพื่อใหเ้ป็นแนวทาง	และหลกัปฏบิตัขิองภกิษุ	ภกิษุณี	และคฤหสัถ์

ท ัง้หลาย	อนัเพื่อใหส้าวกท ัง้หลายเขา้ใจในหลกัแก่นแทข้องพระธรรม	อนัน�าไปสู่การปฏบิตั	ิและยงัผลใหเ้กดิขึ้น

ดว้ยความสุขและการพน้ทกุขม์หีลกัสทัธรรม	๓	อย่าง	คอื

	 	 ๑.		ปรยิตัสิทัธรรม	สทัธรรมคือสิ่ งที่พงึเลา่เรยีน	 ไดแ้ก่	 พทุธพจนพ์ระธรรม	 และพระวนิยั	 รวมถงึ

เอกสารต่างๆที่ เกี่ ยวขอ้ง	อาท	ิพทุธประวตั	ิประวตัพิทุธสาวกต่างๆ	หลกัวปิสัสนากรรมฐาน	และสมถกรรมฐาน	

เป็นตน้

	 	 ๒.		ปฏิบตัิสทัธรรม	สทัธรรม	 คือ	 สิ่ งพึงปฏิบตัิ	 ไดแ้ก่	 ปฏิปทาอนัจะตอ้งปฏิบตัิหรือที่ เรียกว่า	 

อฏัฐงัคกิมรรค	หรอื	ไตรสกิขา	อนัประกอบดว้ย	ศีล	สมาธ	ิปญัญา

												๓.	ปฏเิวธสทัธรรม	สทัธรรม	คอื	ผลที่พงึบรรล	ุไดแ้ก่	ผลอนัเกดิขึ้นดว้ยการปฏบิตั	ิคอื	การเขา้ถงึ	

หรอืการบรรลปุระกอบดว้ย	มรรค	ผล	และนิพพาน

								ส่วนสทัธรรม	ม	ี๗	ประการ	คอื

	 	 ๑.		ศรทัธา		 	 ๒.	หริ	ิ

	 	 ๓.		โอตตปัปะ		 	 ๔.	พาหสุจัจะ	

	 	 ๕.		วริยิารมัภะ		 	 ๖.	สต	ิ

	 	 ๗.	ปญัญา29

	 สรุปไดว้า่	การปฏบิตัธิรรมเพื่อใหเ้กดิผลที่ เป็นการเขา้ถงึหรอืบรรลฌุานในข ัน้ต่าง	ๆ	 เริ่มแรกจ�าเป็นตอ้ง

ศึกษาเลา่เรยีนจนมคีวามรูเ้ป็นพื้นฐานเสยีก่อน	 ท ัง้จากต�าราค�าสอนในพระธรรม	 และพระวนิยั	 รวมถงึเอกสาร 

อื่น	 ๆ	 ที่ เกี่ ยวขอ้ง	 จากนัน้น�าความรูท้ี่ ไดม้าประยุกตใ์ชจ้ริงในการปฏบิตัิ	 พรอ้มกบัฝึกฝนและปรบัปรุง	 ซึ่ งที่ 

ตามมากค็อื	ผล	อนัเป็นการเขา้ถงึการบรรลหุรอืเขา้ใจอย่างแจ่มแจง้ในมรรคผลและนิพพาน

	 ส�าหรบัรูปแบบและวธิกีารของพระพทุธศาสนานัน้	 มกีลา่วไวใ้นพระสูตรที่พูดถงึโอวาทปาฏโิมกขไ์วด้งัน้ี	 

โอวาทปาฏโิมกขเ์ป็นหลกัค�าสอนที่ส �าคญัของพระพทุธศาสนาหรอืค�าสอนอนัเป็นหวัใจของพระพทุธศาสนา	ไดแ้ก่

 29 พระพรหมคุณาภรณ	์(ป.อ.ปยุตโฺต),	พจนานุกรมพทุธศาสน ์ฉบบัประมวลศพัท,์	พมิพค์ร ัง้ที่ 	๑๒,	(กรุงเทพมหานคร: 
โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั,	๒๕๕๑),	หนา้	๔๒๗.
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24 ประวตัพิระพทุธศาสนา

พทุธพจน	์๓	คาถาครึ่ ง	พระพทุธเจา้ทรงประกาศในวนัมาฆบูชา	นอกจากจะเป็นวนัที่ส �าคญัของพระพทุธศาสนาแลว้	

ยงัเป็นวนัที่มเีหตกุารณส์�าคญัยิ่ งที่ชาวพทุธควรศึกษาและท�าความเขา้ใจ	ใหก้ระจ่างชดั	น�าไปใชเ้ป็นหลกัชยัในการ

ด�าเนินชวีติใหเ้กดิความสุข	ในฐานะพทุธบรษิทัที่ รูแ้จง้และเหน็จรงิ		พระพทุธองคไ์ดท้รงแสดงโอวาทปาฏโิมกข์30 

ที่ถอืเป็นหลกัธรรมส�าคญัยิ่ งใหแ้ก่พระภกิษุ	นบัเป็นวนัส�าคญัที่ประกอบดว้ย	“องคป์ระกอบอศัจรรย	์๔	ประการ”	

คอื	(๑)	พระสงฆส์าวกที่มาประชมุพรอ้มกนัท ัง้	๑,๒๕๐	องคน์ ัน้	ไดม้าประชมุกนัยงัวดัเวฬวุนัโดยมไิดน้ดัหมาย	

(๒)	 พระสงฆท์ี่มาประชมุท ัง้หมดต่างลว้นเป็น	 “เอหภิกิขอุุปสมัปทา”	 คือเป็นพระสงฆไ์ดร้บัการอปุสมบทจาก

พระพทุธเจา้โดยตรง	 (๓)	 พระสงฆท์ ัง้หมดที่มาประชมุลว้นเป็นพระอรหนัตผู์ท้รงอภญิญา	๖	 (๔)	 เป็นวนัเพญ็ 

ขึ้น	 ๑๕	 ค�่า	 เดอืน	 ๓	 หลงัจากพระพทุธองคต์รสัรูแ้ลว้	 ๙	 เดอืน	 ในวนัน้ี	 พระองคท์รงแสดงธรรมปาตโิมกข	์ 

ใหภ้กิษุไดย้ดึเป็นหลกัปฏบิตัิเพื่อใหห้ลุดพน้จากกิเลสและความทุกขไ์ว	้ ๓	 หลกัธรรมอนัเป็นหวัใจส�าคญัของ

พระพทุธศาสนา	ประกอบดว้ย	หลกัการ	๓	อดุมการณ	์๔	และวธิกีาร	๖	หลกัธรรมที่ทรงแสดงไดแ้ก่

		 	 ๑.		หลกัการ	๓	หรอืหลกัค�าสอนที่ควรปฏบิตั	ิประกอบดว้ย	(๑)	สพัพะปาปสัสะ	อะกะระณงั	แปลวา่	

การไมท่ �าบาปท ัง้ปวง	 คอื	 ลด	 ละ	 เลกิ	 ท�าบาปท ัง้ปวง	 อนัไดแ้ก่	 อกศุลกรรมบถ	 ๑๐	 ประกอบดว้ย	 ความช ัว่ 

ทางกาย	 คือ	 ฆ่าสตัว	์ ลกัทรพัย	์ ประพฤติผดิในกาม	 ในทางวาจา	 คือการพูดเทจ็	 พูดส่อเสยีด	 พูดเพอ้เจอ้	 

และในทางใจ	 คือ	 การอยากไดส้มบตัิของผูอ้ื่ น	 การผูกพยาบาท	 และความเห็นผิดจากท�านองคลองธรรม	 

(๒)	 กสุะลสัสูปะสมัปะทา	 แปลว่า	 การท�ากศุลใหถ้งึพรอ้ม	 คือ	 การท�าความดทีกุอย่างตามกศุลกรรมบถ	 ๑๐	 

ท ัง้ความดทีางกาย	ทางวาจา	และความดทีางใจ	ซึ่ งหมายถงึการละเวน้หรอืการไมท่ �าอกศุลกรรมบถ	ท ัง้	๑๐	ขอ้	

นัน่เอง	 (๓)	 สะจติตะปะรโิยทะปะนงั	 แปลวา่	 จติใจใหผ่้องใส	 คอื	 ท�าจติใจใหบ้รสุิทธิ์	 หลดุจากกเิลสตณัหาที่ 

คอยขดัขวางจติใจไมใ่หเ้ขา้ถงึความสงบ	ไดแ้ก่	ความพอใจในกาม	ความพยาบาท	ความหดหู่ทอ้แท	้ความฟุ้ งซ่าน	

และความลงัเลสงสยั	เอตงั	พทุธานะสาสะนงั	แปลวา่	ธรรม	๓	อย่างน้ีเป็นค�าส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ท ัง้หลาย

	 	 ๒.		อดุมการณ	์ ๔	 ประกอบดว้ย	 (๑)	 ขนัต	ี ปะระมงั	 ตะโป	 ตตีกิขา	 แปลวา่	 ความอดทน	 อดกล ัน้	 

คือ	 ไม่ท �าบาปท ัง้กาย	 วาจา	 ใจ	 (๒)	 ความไม่เบยีดเบยีน	 คือ	 งดเวน้จากการท�ารา้ย	 หรือเบยีดเบยีนผูอ้ื่ น	 

(๓)	ความสงบ	ไดแ้ก่	การปฏบิตัตินใหส้งบท ัง้ทางกาย	วาจา	ใจ	(๔)	นิพพานงั	ปะระมงั	วะทนัต	ิพทุธานิพพาน	

แปลวา่	นิพพานเป็นธรรมอนัยิ่ งไดแ้ก่	การดบัทกุข	์อนัเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพทุธศาสนา

	 	 ๓.		วธิกีาร	๖	ไดแ้ก่	(๑)	อะนูปะวาโท	แปลวา่	ไมว่า่รา้ย	ไมก่ลา่วใหร้า้ย	โจมตใีคร	(๒)	อะนูปะฆาโต	

แปลว่า	 การไม่ท �ารา้ย	 ไม่เบยีดเบยีนผูอ้ื่น	 (๓)	 ปาตโิมกเข	 จะ	 สงัวะโร	 แปลว่า	 การส�ารวมในปาฏโิมกข	์ คือ	 

เคารพระเบยีบวนิยั	กฎกตกิา	รวมท ัง้ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดงีามของสงัคม	(๔)	มตัตญัญุตา	จะ	ภตัตสัม๎งิ	

แปลวา่	การรูจ้กัประมาณ	คอื	รูจ้กัความพอดใีนการบรโิภคสิ่งต่างๆ	(๕)	ปนัตญัจะ	สะยะนาสะนงั	แปลวา่	การอยู่

 30 เรื่ องเดียวกนั,	หนา้	๕๗๙-๕๘๐.
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25บทที่  ๑ ความส�าคญัและลกัษณะเด่นของพระพทุธศาสนา

ในสถานที่ สงดั	 คือ	 การอยู่ในสถานที่ที่ มสีิ่ งแวดลอ้มที่ เหมาะสมและ	 ๖)	 อะธิจิตเต	 จะ	 อาโยโค31	 แปลว่า	 

การฝึกหดัจติใจใหส้งบ	หดัช�าระจติใจใหเ้กดิความสงบ	มสีมาธอิยู่กบัปจัจบุนั

	 สรุป	 หวัใจส�าคญัของพระพทุธศาสนานัน้ประกอบดว้ย	 หลกัการใหญ่ๆ	 ๓	 ประการคือ	 การไม่ท �าบาป 

ท ัง้ปวง	 การท�ากุศลใหถ้ึงพรอ้ม	 การท�าจิตของตนใหข้าวรอบ	 อุดมการณ์	 ๔	 คือ	 ความอดทน	 อดกล ัน้	 

ความไม่เบยีดเบยีน	 ความสงบ	 การดบัทุกข	์ และวธิีการ	 ๖	 คือ	 การไม่ว่ารา้ย	 การไม่ท �ารา้ย	 การส�ารวมใน 

ปาฏโิมกข	์ การรูจ้กัประมาณ	 การอยู่ในสถานที่สงดั	 การฝึกหดัจติใจใหส้งบ	 ถา้เราชาวพทุธสามารถน�าธรรมะ 

หรอืค�าสอนของพระพทุธองค	์ “ปาฏโิมกข”์	 ที่แสดงในวนัมาฆบูชาน้ี	 ไปประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางเป็นหลกัในการ

ด�าเนินชวีติ	ม ัน่ใจไดว้า่จะเป็นหนทางเป็นหลกัชยัที่จะน�าพาชวีติของผูท้ี่น�าไปปฏบิตัจิะพบกบัความสุข	ความเจรญิ

ในปจัจบุนัและจะสามารถหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง	 เขา้ถงึซึ่ งนิพพานอนัคอืเป้าหมายสูงสุดของพทุธศาสนา

ไดอ้ย่างแน่นอน

สรุปทา้ยบท

	 พระพทุธศาสนาเขา้มามบีทบาทส�าคญัต่อการด�าเนินชวีติของคนไทยในทกุ	 ๆ	 ดา้น	 จงึมลีกัษณะที่ เป็น 

สภาพที่กวา้งขวางและครอบคลุมสงัคมไทย	 พระพทุธศาสนาถอืว่าเป็นศาสนาประจ�าชาติ	 ท ัง้น้ี	 เพราะการที่ 

พระพทุธศาสนากบัชนชาตไิทยไดม้คีวามสมัพนัธแ์นบแน่นเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั	 ท ัง้ในทางประวตัศิาสตรแ์ละ

วฒันธรรม	ในทางประวตัศิาสตร	์ความเป็นมาของชนชาตไิทย	เน่ืองมาดว้ยกนักบัความเป็นมาของพระพทุธศาสนา	

โดยเฉพาะนบัต ัง้แต่สมยัที่ ชนชาติไทยมปีระวตัิศาสตรอ์นัชดัเจน	 ชาวไทยก็ไดน้บัถอืพระพทุธศาสนาต่อเน่ือง 

ตลอดมา	 จนกลา่วไดว้า่ประวตัศิาสตรข์องประเทศไทย	 เป็นประวตัศิาสตรข์องชนชาตทิี่นบัถอืพระพทุธศาสนา	 

ในดา้นวฒันธรรมวถิชีวีติของคนไทยไดผู้กพนัประสานกลมกลนืกบัหลกัความเชื่ อ	 และหลกัปฏบิตัใินพระพทุธ-

ศาสนาตลอดเวลายาวนาน	 จนท�าใหเ้กดิการปรบัตวัเขา้หากนัและสนองความตอ้งการของกนัและกนั	 ตลอดจน

ผสมคลกุเคลา้กบัความเชื่อถอืและขอ้ปฏบิตัสิายอื่น	ๆ 	ที่มมีาในหมูช่นชาวไทย	ถงึขึ้นที่ท �าใหเ้กดิมรีะบบความเชื่อ

และความประพฤตปิฏบิตัทิางพระพทุธศาสนา	 ที่ เป็นแบบของคนไทยโดยเฉพาะอนัมรูีปลกัษณะและเน้ือหาของ

ตนเอง	ที่ เนน้เด่นบางแงบ่างดา้นเป็นพเิศษแยกออกไดจ้ากพระพทุธศาสนาอย่างท ัว่	ๆ 	ไปเรยีกวา่พระพทุธศาสนา

แบบไทยหรอืพระพทุธศาสนาของชาวไทย	วฒันธรรมไทยทกุดา้นมรีากฐานส�าคญัอยู่ในพระพทุธศาสนา	

	 ลกัษณะเด่นของพทุธศาสนาที่ส �าคญัคอื	 ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้และไมม่กีารบงัคบัศรทัธา	แต่พทุธศาสนิกชน

บางคนยงัไมเ่ขา้ใจในศาสนาพทุธอย่างถ่องแทเ้อาแต่ออ้นวอนสิ่ งศกัดิ์สทิธิ์	 ศาสนาพทุธเป็นศาสนาที่ เกดิในยุคที่

สงัคมอนิเดยีมสีภาพการณห์ลายอย่างที่ วุน่วาย	 เช่น	 มกีารแบง่แยกกดขี่ทางชนช ัน้วรรณะของศาสนาพราหมณ์

ฮนิดู	มคีวามเหลื่อมล �า้ทางสงัคมที่ชดัเจน	ถอืช ัน้วรรณะอย่างเขม้งวด	มคีวามแตกต่างกนัทางฐานะอย่างมากมาย	

 31 ท.ีม.	(ไทย)	๑๐/๔๐/๔๕.
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26 ประวตัพิระพทุธศาสนา

และลทัธิความเชื่ อศาสดาอาจารยเ์กิดขึ้นมากมาย	 ที่สอนหลกัการยดึถอืปฏบิตัอิย่างผดิพลาดหรือสุดโต่ง	 เช่น	 

การใชส้ตัวเ์ป็นจ�านวนมากเพื่อบวงสรวงบูชายญั	การบ�าเพญ็	ทกุรกริยิาของนกับวชบางพวก	การปลอ่ยชวีติใหเ้ป็น

ไปโดยไม่แกไ้ขถอืว่าเป็นพระประสงคข์องพระเจา้	 รวมถงึการกดีกนัไม่ใหค้นบางพวก	 บางกลุม่เขา้ถงึหลกัการ 

หลกัค�าสอนของตนได	้เนื่ องจากขอ้จ�ากดัของชาตกิ�าเนิด	ฐานะ	เพศ	เป็นตน้	แต่พทุธศาสนาเปิดโอกาสใหท้กุคน

เขา้ถงึเป้าหมายสูงสุดไดเ้สมอกนั	 โดยไมแ่บง่แยกตามชัน้วรรณะจงึเสมอืนน�า้ทพิยช์โลมสงัคมอนิเดยีโบราณให ้

ขาวสะอาดมากกวา่เดมิ	

	 ค�าสอนของพทุธศาสนาท�าใหส้งัคมโดยท ัว่ไปสงบร่มเยน็หลกัธรรมที่ส �าคญัในพระพทุธศาสนา	ลว้นน�ามา

ซึ่ งหนทางสู่ความดบัทกุข	์เป็นหนึ่ งในอรยิสจั	๔	จงึเรยีกอกีอย่างวา่	ทกุขนิโรธคามนิีปฏปิทา	หรอืการลงมอืปฏบิตัิ

เพื่อใหพ้น้จากทกุข	์ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ	๘	ประการ	ในธมัมจกักปัปวตัตนสูตร	พระพทุธเจา้ตรสัวา่อรยิมรรค

มอีงค	์๘	น้ีเป็นทางสายกลาง	คอืเป็นขอ้ปฏบิตัอินัพอดทีี่จะน�าไปสู่ความหลดุพน้ไดเ้พื่อเป็นแนวทางแห่งการพฒันา

ชีวติใหพ้ชิิตความทุกขท์ ัง้มวล	 เพราะตราบใดที่ยงัไม่สิ้นกิเลสทุกคนลว้นแลว้แต่จะตอ้งเผชิญทุกข	์ เพราะว่า 

ทกุขเ์ป็นหนึ่ งในกฎไตรลกัษณ	์คอื	อนิจจงั	ความไมเ่ที่ยง	ทกุขงั	ความทกุขท์นไดย้ากและอนตัตาความไรต้วัตน

ที่ย ัง่ยนื	 ซึ่ งถอืว่าเป็นลกัษณะธรรมชาตขิองสรรพสิ่ ง	 เมื่อจติใจมคีวามรอบรูใ้นกองทกุข	์ ก็จะท�าใหเ้รารูเ้ท่าทนั 

สาเหตแุละทราบแนวทางในการปฏบิตัเิพื่อไปสู่จดุที่ เรยีกวา่สิ้นทกุขด์ว้ยมรรคมอีงค	์๘	ที่ถอืวา่เป็นหนทางแห่งการ

ดบัทกุข	์ใหม้ฐีานของความเมตตาประกอบ	ใหเ้กดิความชุ่มเยน็ในใจตน	และแผ่ร่มเงาแห่งความดงีามนี้ สู่คนอื่น

ใหไ้ดม้ากที่ สุดหวัใจส�าคญัของพระพทุธศาสนานัน้ประกอบดว้ย	หลกัการ	๓	อดุมการณ	์๔	และวธิกีาร	๖	ถา้เรา

ชาวพทุธสามารถน�าธรรมะหรอืค�าสอนของพระพทุธองค	์“ปาฏโิมกข”์	ที่แสดงในวนัมาฆบูชานี้	ไปประยุกตใ์ชเ้ป็น

แนวทางเป็นหลกัในการด�าเนินชวีติ	ม ัน่ใจไดว้า่จะเป็นหนทางเป็นหลกัชยัที่จะน�าพาชวีติของผูท้ี่น�าไปปฏบิตัจิะพบ

กบัความสุข	ความเจรญิหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง	เขา้ถงึซึ่ งนิพพานอนัคอืเป้าหมายสูงสุดของพทุธศาสนาได ้

อย่างแน่นอน
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ค�าถามทา้ยบท

ตอนที่  ๑ ค�าช้ีแจง : ขอ้สอบมีลกัษณะเป็นแบบอตันยั มีท ัง้หมด ๑๒ ขอ้ใหนิ้สติท�าทกุขอ้ดงัต่อไปน้ี

	 ๑.	จงอธบิายความส�าคญัของพระพทุธศาสนาพรอ้มยกตวัอย่าง

	 ๒.	จงอธบิายลกัษณะเด่นของพระพทุธศาสนาพรอ้มท ัง้วธินี�าไปประยุกตใ์ช ้

	 ๓.	จงอธบิายหลกัธรรมส�าคญัในพระพทุธศาสนาวา่มส่ีวนส�าคญัอย่างไรต่อการเผยแผ่พระพทุธศาสนา

	 ๔.	จงอธบิายรูปแบบวธิกีารของพระพทุธศาสนาเป็นหลกัหลกัปฏบิตัใินพระพทุธศาสนาอย่างไร

	 ๕.	จงอธบิายลกัษณะเด่นของพระพทุธศาสนาทศันะของนกัวชิาการมาพอเขา้ใจ

	 ๖.	จงอธบิายหลกัการของปฏจิจสมปุบาทวา่มกีระบวนการเกดิดบัอย่างไร

	 ๗.	จงอธบิายหลกัการของอรยิสจัสี่วา่มกีระบวนการพจิารณาอย่างไร

	 ๘.	จงอธบิายหลกัการของกรรมวา่มกีระบวนการใหผ้ลอย่างไร

	 ๙.	จงอธบิายหลกัการของไตรลกัษณว์า่มกีระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

	๑๐.	จงอธบิายหลกัการของมรรควา่มกีระบวนการในการดบัทกุขอ์ย่างไร

	๑๑.	จงอธบิายหลกัการของขนัธ	์๕	วา่มอีงคป์ระกอบอย่างไร

	๑๒.	จงอธบิายหลกัการของสงัสารวฏั	วา่มอีงคป์ระกอบและกระบวนการอย่างไร

ตอนที่  ๒ ค�าช้ีแจง : ขอ้สอบมีลกัษณะเป็นแบบปรนยั ใหนิ้สติท�าเครื่ องหมาย กากบาท (X) ทบัขอ้ ก ข ค 

หรอื ง ที่ ถกูตอ้งที่ สดุเพยีงขอ้เดียว ดงัต่อไปน้ี

	 ๑.	 ความส�าคญัของพระพทุธศาสนาเป็นอย่างไร

	 	 ก.	มคีวามส�าคญัมากต่อความม ัน่คงของสถาบนัหลกั	 ข.	มคีวามเป็นสากลของโลก	

	 	 ค.	มคีวามเป็นมรรคเป็นผลของกนัและกนั		 	 ง.	มคีวามสมบูรณอ์ยู่ในตวัเอง	

	 ๒.	 ลกัษณะเด่นของพระพทุธศาสนาขอ้ใดถกูตอ้งที่ สุด

	 	 ก.	เป็นศาสนามุง่ผลแห่งนิพพาน		 ข.	เป็นศาสนาแห่งเหตผุลมอีสิรภาพเสรภีาพเป็นอเทวนิยม	

	 	 ค.	เป็นศาสนามุง่พระโพธสิตัว	์		 ง.	เป็นศาสนามุง่พฒันาตน	

	 ๓.	 หลกัธรรมส�าคญัในพระพทุธศาสนามส่ีวนส�าคญัอย่างไรต่อการเผยแผ่พระพทุธศาสนา

	 	 ก.เป็นหลกัในการด�าเนินชวีติ		 	 	 ข.เป็นหลกัช่วยในการปกครองบา้นเมอืง	

	 	 ค.ช่วยเป็นสารสื่อใหผู้ฟ้งัเขา้ใจและปฏบิตัติาม		 ง.เป็นหลกัช่วยในการเจรญิวปิสัสนา	

	 ๔.	 รูปแบบวธิกีารของพระพทุธศาสนาใชเ้ป็นหลกัปฏบิตัใินพระพทุธศาสนาอย่างไร

	 	 ก.	เพื่อเป็นแนวทางของพระอรหนัต	์	

	 	 ข.	เพื่อเป็นแนวทางในการหลดุพน้	
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	 	 ค.	เพื่อเป็นแนวทางในการบ�าเพญ็บารม	ี	

	 	 ง.	เพื่อใหเ้ป็นแนวทาง	และหลกัปฏบิตัขิองภกิษุ	ภกิษุณี	และคฤหสัถท์ ัง้หลาย

	 ๕.	 ขอ้ใดเป็นลกัษณะเด่นของพระพทุธศาสนาทศันะของเสถยีร	โพธนินัทะ

	 	 ก.	เป็นศาสนาที่ เกดิขึ้นเพื่อมนุษยโลก		 	

	 	 ข.	เป็นศาสนาที่สอนใหค้นไมย่ดึม ัน่ถอืม ัน่	

	 	 ค.	เป็นศาสนามุง่หลกัพระนิพพาน		

	 	 ง.	เป็นศาสนาที่ เกดิขึ้นเพื่อปรบัปรุง	และแกไ้ขสงัคมอนิเดยีในยุคนัน้ใหด้ขีึ้น

	 ๖.	 หลกัการของปฏจิจสมปุบาทวา่มอีะไรเป็นกระบวนการเกดิแรก

	 	 ก.	อวชิชา		 	 	 	 	 	 ข.	ชาต	ิ

	 	 ค.	วญิญาณ		 	 	 	 	 ง.	นามรูป

	 ๗.	 หลกัการของอรยิสจัสี่วา่มกีระบวนการพจิารณาอย่างไร

	 	 ก.	พจิารณาที่ความเขา้ใจในทกุขแ์ละหนทางดบัทกุข	์							ข.	พจิารณาที่ เหตเุกดิทกุขแ์ละหนทางดบัทกุข	์

	 	 ค.	พจิารณาที่ความดบัแห่งทกุข	์	 	 									ง.	พจิารณาที่หาหนทางดบั	

	 ๘.	 หลกัการของกรรมวา่มกีระบวนการใหผ้ลอย่างไร

	 	 ก.	ใหผ้ลหลงัการกระท�าทนัท	ี	 	 	 ข.	ใหผ้ลตามระยะเวลาที่ก�าหนด	

	 	 ค.	ใหผ้ลเป็นวบิากกรรมตดิตามไป		 	 ง.	ใหผ้ลท ัง้ก่อนท�าและหลงัท�ากรรม

	 ๙.	 หลกัการของไตรลกัษณว์า่มกีระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

	 	 ก.	เกดิดบัทกุขณะจติ			 	 	 ข.	เกดิดบัตามระยะเวลาของกรรม	

	 	 ค.	เกดิการเปลี่ยนแปลงตามเวลา		 	 ง.	เกดิขึ้นต ัง้อยู่	ดบัไป

	๑๐.	 หลกัการของมรรควา่มกีระบวนการใชใ้นการดบัทกุขอ์ย่างไร

	 	 ก.	ใชเ้ป็นหนทางในการด�าเนินชวีติ		 	 ข.	ใชเ้ป็นแนวทางในการเลี้ยงชพี	

	 	 ค.	ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน		 	 ง.	ใชเ้ป็นหนทางปฏบิตัสู่ิความดบัทกุข ์
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