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∗

พระนามอยางหนึ่งของพระพุทธเจา ที่ปราชญไดขนานถวาย
และพุทธศาสนิกชนนิยมกลาวเรียกเสมอ คือคําวา พระบรม
ศาสดา หรือ พระบรมครู ซึ่งแปลวา พระศาสดาผูยอดเยี่ยม หรือ ผู
เปนยอดของครู
ในภาษาบาลีก็มีบทพุทธคุณถวายพระเกียรติวา
สตฺถา
เทวมนุสฺสานํ แปลวา พระศาสดาของทวยเทพและมนุษยทั้งหลาย
และมีคําเสริมพระคุณวา อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ แปลวา เปน
สารถีฝกคนไดไมมีใครยิ่งกวา
พระนามเหลานี้ แสดงความหมายอยูในตัววา ปราชญและ
พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเคารพบูชาและยกยองเทอดทูนพระองค
ในฐานะทรงเปนนักการสอนทีย่ งิ่ ใหญทสี่ ดุ ทรงมีพระปรีชาสามารถ
อยางยอดเยี่ยมในการอบรมสัง่ สอน และไดทรงประสบความสําเร็จ
ในงานนีเ้ ปนอยางดี
ความยิ่งใหญและพระปรีชาสามารถของพระพุทธเจาในดาน
การสอนนั้น ถาจะพูดใหเห็นดวยอาศัยประจักษพยานภายนอกก็
∗

บรรยายสรุป ณ วิทยาลัยครูธนบุรี เมือ่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๓ ครัง้ ดํารงสมณศักดิท์ พี่ ระศรีวสิ ทุ ธิโมลี
หมายเหตุ: เขียนในเวลากระชั้นชิด การศึกษาความหมายและตีความหลักธรรมบางขอตอง
กระทําในเวลาเรงรัดเกินไป จึงขอใหถือเปนเพียงขั้นริเริ่ม เผื่อถามีโอกาสก็จะไดทํา
ใหชดั เจนถองแทตอไป หลักบางขอยังหาตัวอยางประกอบไวนอยและบางตัวอยาง
เพียงอางไว ยังมิไดคนหลักฐานนํามาแสดงใหเต็มที่
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เปนเรื่องไมยาก เพราะเพียงพิจารณาเผินๆ จากเหตุผลงายๆ ตอ
ไปนี้ ก็จะนึกไดทันที คือ:๑. พระพุ ท ธเจ า เสด็ จ อุ บั ติ ใ นยุ ค ที่ ช มพู ท วี ป เป น ถิ่ น นั ก
ปราชญ เต็มไปดวยศาสดาจารยเจาลัทธิตางๆ เปนอัน
มาก แตละทานลวนมีชื่อเสียงและมีความสามารถ ผูที่
มาเผชิญพระองคนั้น มีทั้งมาดีและมาราย มีทั้งที่แสวง
หาความรู มาลองภูมิ และที่ตองการมาขมมาปราบ แต
พระองคสามารถประสบชัยชนะในการสอน จนมีพระ
นามนําเดนมาถึงปจจุบัน
๒. คําสอนของพระองค ขัดแยงกับคําสอนในศาสนาเดิม
และแยงกับความเชื่อ ถือความประพฤติปฏิบัติที่แพร
หลายอยูในสังคมสมัยนั้น เชน การทําลายความเชื่อถือ
เรื่องวรรณะ เปนตน ทรงจัดตั้งระบบคําสอนและความ
เชื่อถืออยางใหมใหแกสังคม การกระทําเชนนี้ใหเปนที่
ยอมรับอยางกวางขวาง ยอมเปนงานยากอยางยิ่ง
๓. ขอบเขตงานสอนของพระองคกวางขวางมาก ทั้งโดย
เทศะและระดับชนในสังคม
ตองเสด็จไปสั่งสอนใน
หลายถิ่นแควน พบคนทุกชั้นในสังคม ซึ่งมีระดับความ
เปนอยู ความเชื่อถือ การศึกษาอบรม นิสัยใจคอ และ
สติปญญาแตกตางกัน ทุกแบบทุกชนิด ทรงสามารถ
สอนคนเหลานั้นใหเขาใจได และยอมเปนศิษยของพระ
องค นับแตพระมหากษัตริยลงมาทีเดียว
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๔. พระพุทธศาสนาที่เจริญมาไดตลอดเวลานับพันๆ ป
แพรหลายเปนที่นับถืออยูในประเทศตางๆ และคณะ
สงฆผูสืบตอพระศาสนา ซึ่งเปนสถาบันใหญและสําคัญ
ในสังคมดังที่ปรากฏอยูในปจจุบัน เปนผลงานยิ่งใหญ
ของพระองค ยืนยันถึงพระปรีชาสามารถอยางประจักษ
ชัดโดยไมตองอธิบาย
ในเมื่อประจักษพยานภายนอกแสดงใหเห็นแลวเชนนี้ ยอม
ชวนใหพิจารณาสืบคนตอไปถึงเนื้อธรรมคําสอน หลักการสอน
และวิธีการสอนของพระองควาเปนอยางไร ยิ่งใหญและประเสริฐ
สมจริงเพียงใด
เนื้อพระธรรมคําสอน หลักการสอน และวิธีการสอนของพระ
พุทธองคนั้น ปรากฏอยูแลวในพระไตรปฎก และคัมภีรอธิบายมี
อรรถกถาเปนตนแลว แตคัมภีรเหลานั้นมีเนื้อหามากมาย มีขนาด
ใหญโต๑ เกินกวาจะสํารวจเนื้อหา รวบรวมความ นํามาสรุปแสดง
ใหครอบคลุมทั้งหมดในเวลาอันสั้น ในที่นี้จึงขอนํามาแสดงเพียง
ใหเห็นรูปลักษณะทั่วไปเทานั้น.

๑. ปรัชญาพื้นฐาน
กอนจะพูดถึงหลักการสอนและวิธีสอน
สมควรกลาวถึง
ปรัชญาที่เปนพื้นฐานเสียกอน เพราะหลักการสอนยอมดําเนินไป
๑

พระไตรปฎกบาลีอักษรไทย จํานวน ๒๒,๓๗๙ หนา อรรถกถาและคัมภีรเฉพาะที่พิมพ
เปนเลมแลว ๒๘,๓๑๘ หนา
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จากจุดเริ่ม ตามแนวทาง และสูจุดหมายตามที่ปรัชญากําหนดให
อยางไรก็ดี เมื่อมองในแงปรัชญาการศึกษา พุทธธรรมก็เปนเรื่อง
กวางขวางมากอีก เพราะพุทธธรรมทั้งหมด เปนเรื่องของระบบการ
ศึกษาระบบหนึ่งนั่นเอง ในที่นี้ จึงขอนํามากลาวเฉพาะที่เกี่ยวกับ
การสอนแตสั้นๆ
ตามหลักพระพุทธศาสนาถือวา ในการดํารงชีวิตของมนุษย
นั้น ความขัดของปรวนแปร ความเดือดรอนลําบาก ความเจ็บปวด
ความสูญเสีย ความพลัดพราก และปญหาชีวิตตางๆ ซึ่งทางพุทธ
ศาสนาเรียกรวมวาความทุกขนั้น เปนสิ่งที่มีอยู มนุษยจะตองเขา
ไปเกี่ยวของและไดประสบแนนอน ไมวามนุษยจะตองการหรือไม
ตองการ จะยอมรับวามันมีอยูหรือไมยอมรับ หรือแมจะเบือนหนา
หนีอยางไรก็ตาม เมื่อเปนเชนนี้ หากมนุษยตองการมีชีวิตอยูอยาง
ดีที่สุด มนุษยจะตองยอมรับความจริงอันนี้ จะรับรูสูหนา และ
พรอมที่จะจัดการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหดีที่สุด
ชีวิตที่เปนอยูอยางดีและมีความสุขที่สุด คือ ชีวิตที่กลารับรู
ตอปญหาทุกอยาง ตั้งทัศนคติที่ถูกตองตอปญหาเหลานั้น และจัด
การแกไขดวยวิธีที่ถูกตอง การหลีกเลี่ยงที่จะรับรูก็ดี การนึกวาด
ภาพใหเปนอยางที่ตนชอบก็ดี เปนการปดตาหรือหลอกตนเอง ไม
ชวยใหพนจากความทุกข ไมเปนการแกปญหา และใหไดพบความ
สุขอยางแทจริง อยางนอยก็เปนการฝงเอาความกลัว ซึ่งเปนเชื้อ
แหงความทุกขเขาไวในจิตใจอยางลึกซึ้ง
ดวยเหตุนี้ สิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนเปนขอแรก ก็คือ ความ
ทุกข อันเปนปญหาที่มนุษยพึงรับรูและจัดการแกไขโดยถูกตอง
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และถือวาภารกิจของพระพุทธศาสนาและระบบการศึกษาของพระ
พุทธศาสนา ก็คือ การชวยมนุษยใหแกปญหาของตนได
ความทุกข ความเดือดรอน และปญหาชีวิตนานาประการ
ของมนุษยนั้น เกิดจากตัณหา คือ ความอยาก ความตองการ
ความเห็นแกตัว ซึ่งทําใหมนุษยมีทัศนคติตอสิ่งตางๆ เคลื่อนคลาด
จากที่มันเปนจริง และเปนไปในรูปตางๆ กันตามระดับความอยาก
และความยึดของตนตอสิ่งนั้นๆ เมื่อมีทัศนคติที่เคลื่อนคลาดไป ก็
ทําใหเกิดความขัดแยงขึ้นในตนเอง และความขัดแยงระหวางตน
กับผูอื่น แลวปฏิบัติหรือจัดการกับสิ่งนั้นๆ ดวยอํานาจความอยาก
และความยึดของตน คือ ไมจัดการตามที่มันควรจะเปนโดยเหตุผล
แทๆ เมื่อเปนเชนนี้ ก็ยอมเปนการสรางปญหาใหเกิดขึ้น เกิดความ
ขัดของขัดแยง และความทุกข ทั้งแกตนและผูอื่น ตามระดับของ
ตัณหา และขอบเขตของเรื่องที่ปฏิบัติ
ตัณหานั้น เกิดจากความไมรู ไมเขาใจ ไมมองเห็นสิ่งทั้ง
หลายตามที่มันเปน มีทัศนคติตอสิ่งทั้งหลายอยางไมถูกตอง ซึ่ง
เรียกวา อวิชชา จึงเปนเหตุใหไมจัดการกับสิ่งนั้นๆ ตามที่มันควรจะ
เปนโดยเหตุผลบริสุทธิ์ การที่จะแกปญหาหรือแกความทุกข จึง
ตองกําจัดอวิชชา สรางวิชชาใหเกิดขึ้น
โดยนัยนี้ ภารกิจสําคัญของการศึกษาก็คือ การฝกอบรม
บุคคลใหพัฒนาปญญา ใหเกิดความรูความเขาใจในขอเท็จจริง
และสภาวะของสิ่งทั้งหลาย มีทัศนคติตอสิ่งทั้งหลายอยางถูกตอง
ปฏิบัติและจัดการกับสิ่งทั้งหลายตามที่ควรจะเปน เพื่อใหเกิดเปน
ประโยชนตน คือ ความมีชีวิตอยูอยางสําเร็จผลดีที่สุด มีจิตใจเปน
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อิสระ มีสุขภาพจิตสมบูรณ และประโยชนผูอื่น คือ สามารถชวย
สรางสรรคประโยชนสุขแกชนทั้งหลายที่อยูรวมกันเปนสังคมได
จากขอความที่กลาวมา มีขอที่ควรกําหนด คือ:๑. ภารกิจสําคัญของการศึกษา ไดแก การชวยใหบุคคล
เกิดทัศนคติที่ถูกตอง คือ รูจักมองสิ่งทั้งหลายตามที่มัน
เปน และสามารถจัดการกับสิ่งเหลานั้นตามที่ควรจะ
เปน ใหเกิดเปนประโยชนทั้งแกตนและสังคม ไมใหมอง
เห็นและจัดการสิ่งทั้งหลายตามอํานาจกิเลสตัณหา
๒. ทัศนคติที่ถูกตอง และความสามารถจัดการดังกลาวนั้น
เกิดขึ้นไดดวยการพัฒนาปญญา และปญญาเปนความ
รูความเขาใจที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลนั้นเองเทานั้น ผูอื่น
จะนํามายัดเยียดใหหรือบังคับใหรับเขาไวไมได
๓. ในเมื่อปญญาตองเกิดจากความรูความเขาใจที่พัฒนา
ขึ้นในตัวบุคคลเอง ภารกิจของผูสอนและใหการศึกษา
ทั้งหลาย จึงเปนเพียงผูชี้นําทางหรืออํานวยโอกาส ชวย
ใหผูเรียนหรือผูรับการศึกษาอบรม ดําเนินเขาสูปญญา
สิ่งที่ดีที่สุดที่ผูสอนที่ดีจะทําไดก็คือ
ตั้งใจชวยเหลือ
พยายามสรรหาอุบาย กลวิธี และอุปกรณตางๆ ที่จะมา
ชวยผูเรียนใหเขาถึงปญญาอยางไดผลดีที่สุด อยางที่
สํานวนบาลีเรียกวา เปนกัลยาณมิตร
๔. โดยเหตุผลเดียวกัน ในระบบการศึกษาเชนนี้ ผูเรียน
เปนผูมีบทบาทสํ าคัญในฐานะเปนผูสรางปญญาให
เกิดแกตน จึงตองเปนผูมีสวนรวมและเปนผูไดลงมือ
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กระทําใหมากที่สุดเทาที่จะชวยใหตัวเขาเกิดปญญานั้น
ขึ้นได และโดยนัยนี้ ความสามารถ ความถนัด อุปนิสัย
ตางๆ ของผูเรียน จึงเปนสิ่งที่ผูสอนจะตองคํานึงอยาง
สําคัญ
เพื่อจัดสภาพการเรียนและกลวิธีสอนตางๆ
เปนตน ใหผูเรียนเรียนอยางไดผลดีที่สุด
๕. ในเมื่อปญญาเปนของยัดเยียดบังคับใหรับเอาไมได
การเรียนการสอนจึงตองใชวิธีการแหงปญญา คือ ผู
เรียนตองเปนอิสระในการใชความคิด และในการที่จะ
ซักถามโตตอบสืบเสาะคนหาความจริงตางๆ ใหไดรับ
ความรูความเขาใจขึ้นในตน ในระบบการศึกษาแบบนี้
จึงมีการปฏิบัติอยาง กาลามสูตร ไมมีการบังคับใหเชื่อ
ความเชื่อหรือศรัทธาในระบบการศึกษานี้ หมายเพียง
ความเชื่อมั่นในหลักการ วิธีการและสมมติฐานตางๆ ที่
ตนไดตั้งขึ้น โดยมีเหตุผลเปนฐานรองรับอยางเพียงพอ
แล ว ว า จะนํ าใหดํ าเนินไปสูจุดหมายไดอ ยางแทจริง
และเปนสิ่งที่จะพิสูจนไดตอไปตามลํ าดับในระหวาง
ดําเนินไปสูเปาหมายนั้น
วางเปนขอสรุปที่เกี่ยวกับการสอน ดังนี้:๑. ปญญาเปนสิ่งสรางสรรคขึ้นภายในตัวผูเรียนเอง
๒. ผูสอนทําหนาที่เปนกัลยาณมิตร ชวยชี้นําทางการเรียน
๓. วิธีสอน อุบาย และกลวิธีตางๆ เปนสื่อหรือเปนเครื่อง
ผอนแรงการเรียนการสอน

๘

พุทธวิธีในการสอน

๔. อิสรภาพในทางความคิด เปนอุปกรณสําคัญในการ
สรางปญญา
อนึ่ง โดยที่ปญญาเปนสวนสําคัญยิ่งในระบบการศึกษานี้
เชนที่กลาวมาแลว จึงสมควรทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องปญญา
ที่มักแปลกันวา ความรู ไวเพื่อกันความสับสนสักเล็กนอย
ความรูในที่นี้ ควรแยกเปน ๒ ประเภท คือ:๑. สุตะ คือ ความรูจากการสดับตรับฟง หรือ เลาเรียน
อาน รับถายทอดจากแหลงความรูอื่น การสั่งสมความรู
ประเภทนี้ไวไดมาก เรียกวา พาหุสัจจะ แปลวา ความ
เปนพหูสูต คือ ความเปนผูคงแกเรียน หรือไดเรียนรู
มาก เปนความรูประเภทประมวลหรือรวบรวมสิ่งอันจะ
พึงรู ทําตนใหเปนคลังเก็บความรู ซึ่งถือวาเปนคุณ
สมบัติที่ดีของบุคคลอยางหนึ่ง เปนอุปกรณสําหรับนํา
ไปใชทําประโยชนตางๆ ไดมาก แตไมถือเปนองคธรรม
แกนในระบบการศึกษา
๒. ปญญา คือ ความรูประเภทเขาใจสภาวะ รูคิด รูเลือกคัด
วินิจฉัย และรูที่จะจัดการ เปนความรูประเภทที่มุง
หมายและเปนสวนสําคัญในระบบการศึกษานี้ ปญญา
นี้มีไวพจนมากมาย เชน ญาณ วิชชา ปริญญา
ปฏิสัมภิทา วิปสสนา สัมมาทิฏฐิ เปนตน ซึ่งแสดงถึง
ความหมายในแงตา งๆ และขัน้ ตางๆ ของปญญานัน่ เอง
สิ่งที่ควรทําความเขาใจอีกอยางหนึ่ง ไดแกลักษณะงานสอน
ซึ่งแตกตางกันตามประเภทวิชา อาจแยกไดเปน ๒ ประเภท คือ
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๙

วิชาประเภทชี้แจงขอเท็จจริง เชน ภูมิศาสตร และประวัติศาสตร
เปนตน การสอนวิชาประเภทนี้ หลักสําคัญอยูที่ทําใหเกิดความเขา
ใจในขอเท็จจริง การสอนจึงมุงเพียงหาวิธีการใหผูเรียนเขาใจตาม
ที่สอนใหเกิดพาหุสัจจะเปนใหญ
สวนวิชาอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวดวยคุณคาในทางความ
ประพฤติปฏิบัติ โดยเฉพาะวิชาศีลธรรม และจริยธรรมทั่วไป การ
สอนที่จะไดผลดี นอกจากใหเกิดความเขาใจแลว จะตองใหเกิด
ความรูสึกมองเห็นคุณคาและความสําคัญ จนมีความเลื่อมใส
ศรัทธาที่จะนําไปประพฤติปฏิบัติดวย
สําหรับวิชาประเภทนี้ ผลสําเร็จอยางหลังเปนสิ่งสําคัญมาก
และมักทําไดยากกวาผลสําเร็จอยางแรก เพราะตองการคุณสมบัติ
ขององคประกอบในการสอนทุกสวน นับแตคุณสมบัติสวนตัวของ
ผูสอนไปทีเดียว
ยิ่งในงานประดิษฐานพระศาสนาที่จะใหคนจํานวนมากยอม
รับดวยวิธีการแหงปญญาดวยแลว ก็ยิ่งเปนเรื่องสําคัญมาก
ฉะนั้น การพิจารณาหลักการสอนของพระพุทธเจา จึงจะเริ่ม
แตคุณสมบัติของผูสอนไปทีเดียว.

๒. คุณสมบัติของผูสอน
ในที่นี้จะแสดงตามแนวพุทธคุณ และเห็นควรแยกเปน ๒
สวน คือ เปนคุณสมบัติที่ปรากฏออกมาภายนอก อันไดแกบุคลิกภาพอยางหนึ่ง และคุณสมบัติภายใน อันไดแกคุณธรรมตางๆ
อยางหนึ่ง

ก. บุคลิกภาพ
ในดานบุคลิกภาพ จะเห็นวา พระพุทธเจาทรงมีพระลักษณะ
ทัง้ ทางดานความสงางามแหงพระวรกาย พระสุรเสียงทีโ่ นมนําจิตใจ
และพระบุคลิกลักษณะอันควรแกศรัทธาปสาทะทุกประการ ดังจะ
เห็นจากตัวอยางทีท่ ราบกันทัว่ ไป และทีบ่ นั ทึกไวในคัมภีรต า งๆ เชน:๑. ทรงมีพระมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ และอนุ
พยัญชนะ ๘๐ ประการ มีพระวรกายสงางามอยางที่มีผูชมวา
“พระสมณโคดม มีพระรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส มี
พระฉวีวรรณผุดผองยิ่งนัก วรรณะและพระสรีระดุจดัง
พรหม นาดูนาชมนักหนา”๑
๒. ทรงมีพระสุรเสียงไพเราะ และตรัสพระวาจาสุภาพสละ
สลวย อยางคําชมของจังกีพราหมณที่วา
“พระสมณโคดม มีพระวาจาไพเราะ รูจักตรัสถอย
คําไดงดงาม มีพระวาจาสุภาพ สละสลวย ไมมีโทษ ยังผู
๑

จังกีสูตร, ม.ม.๑๓/๖๕๐

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๑

ฟงใหเขาใจเนื้อความไดชัดแจง”๑
และคําของอุตรมาณพที่วา
“พ ร ะสุ ร เสี ย งที่ เ ปล ง ก อ งจากพระโอษฐ นั้ น
ประกอบดวยคุณลักษณะ ๘ ประการ คือ แจมใส ๑
ชัดเจน ๑ นุมนวล ๑ ชวนฟง ๑ กลมกลอม ๑ ไมพรา
๑ ซึ้ง ๑ กังวาน ๑”๒
หรือตามมหาบุรุษลักษณะขอที่ ๒๙ วา
“มีพระสุรเสียงดุจพรหม ตรัสมีสําเนียงใสไพเราะ
ดุจนกการเวก”๓
๓. ทรงมี พ ระอากั ป กิ ริ ย ามารยาททุ ก อย า งที่ ง ดงามน า
เลื่อมใส เริ่มแตสมบัติผูดี และมารยาทอันเปนที่ยอมรับของสังคม
ตลอดจนพระบุคลิกลักษณะที่เปนเสนหทุกประการ พรอมไปดวย
ความองอาจ ความสงางาม ความสงบเยือกเย็น การแสดงธรรม
ของพระองค นอกจากแจมแจงดวยสัจธรรมแลว ยังกอใหเกิด
ความรูสึกเพลิดเพลินสุขใจ ชวนใหอยากฟงอยากใกลชิดพระองค
อยูไมวาย อยางคําชมของบุคคลตางๆ เชน:“นี่ ทานปงคิยานี มองเห็นสารประโยชนอันใด จึง
เลื่อมใสในพระสมณโคดมถึงเพียงนี้”
“ทานผูเจริญ เปรียบเหมือนบุรุษผูอิ่มในรสอันเลิศ
แลว ยอมไมปรารถนารสอื่นๆ ที่เลว ฉันใด บุคคลฟง
๑

จังกีสูตร, ม.ม.๑๓/๖๕๐
พรหมายุสูตร, ม.ม. ๑๓/๕๘๙; ที.ม. ๑๐/๑๙๘, ๒๑๘
๓
ที.ม. ๑๐/๒๙; ฯลฯ
๒

๑๒
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ธรรมของพระสมณโคดมพระองคนั้น โดยลักษณะใดๆ
จะโดยสุตตะ โดยเคยยะ โดยไวยากรณ หรือโดยอัพภูต
ธรรมก็ดี ยอมไมปรารถนาวาทะของสมณะเปนอันมาก
เหลาอื่น โดยลักษณะนั้นๆ เลย ฉันนั้น
เปรียบเหมือนบุรุษผูหิวและออนเพลีย
มาได
รวงผึ้ง ก็พึงลิ้มรส ยอมไดรสแทแสนชุมชื่น ฉันใด
บุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองคนั้น...ยอมไดรับ
ความดีใจ ปลาบปลื้มใจ ฉันนั้น
เปรียบเหมือนบุรุษ ไดไมจันทน เปนจันทนเหลือง
หรือจันทนแดง จะสูดกลิ่นตรงที่ใด จะเปนราก ลําตน
หรือที่ยอด ก็ยอมไดกลิ่นหอมสนิทเปนกลิ่นแท ฉันใด
บุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองคนั้น...ก็ยอมได
ปราโมทย ไดความโสมนัส ฉันนั้น
เปรียบเหมือนบุรุษอาพาธ เจ็บปวด เปนไขหนัก
นายแพทยผูฉลาดพึงบําบัดอาพาธเขาไดฉับไว ฉันใด
บุ ค คลฟ ง ธรรมของท า นพระโคดมพระองค นั้ น แล ว ...
ความโศกเศรา ปริเทวนาการ ความทุกขโทมนัส และ
ความคับแคนใจของเขา ยอมหมดไป ฉันนั้น
เปรียบเหมือน สระใหญมีนํ้าใส เย็น จืดสนิท นา
เจริญใจ มีทาราบเรียบนารื่นรมย บุรุษผูรอนดวยแสง
แดด ถูกแดดแผดเผา เหน็ดเหนื่อย หิวกระหาย เดินมา
ถึง เขาลงไปอาบ ดื่ม ในสระนํ้านั้น พึงระงับความ
กระวนกระวาย ความเหน็ดเหนื่อย และความเรารอนทั้ง

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓

ปวงได ฉันใด บุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองค
นั้นแลว...ความกระวนกระวาย ความเหน็ดเหนื่อย และ
ความเรารอนของเขา ก็ยอมระงับไปไดหมดสิ้น ฉันนั้น”๑
“ชนทั้งหลาย ที่ทานพระโคดมทรงชี้แจงใหเห็น
แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา
แลว
เมื่อลุกไปจากที่นั่งก็ยังเหลียวหลังกลับมามอง
ดวยไมอยากจะละจากไป”๒

ข.คุณธรรม
พระพุทธคุณในแงคุณธรรมมีมาก ไมอาจแสดงไดครบทุก
นัย จึงขอเลือกแสดงตามแนวพระคุณ ๓ คือ:๑. พระปญญาคุณ พระปญญาคุณที่เกี่ยวกับงานสอน ขอ
ยกมาแสดง ๒ อยาง คือ ทศพลญาณ และปฏิสัมภิทา
๑) ทศพลญาณ คือ พระญาณอันเปนกําลังของพระตถาคต
ที่ทําใหพระองคสามารถบันลือสีหนาท ประกาศพระศาสนาไดมั่น
คง จะแสดงความหมายที่เปนพุทธคุณแท กับความหมายที่ผูสอน
ทั่วไปพึงนํามาใชไดดังนี้:-

๑
๒

การณปาลีสูตร, องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๙๓
พรหมายุสูตร, ม.ม. ๑๓/๕๘๙
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๑๔

ทศพลญาณ๑

ความหมายสวนที่ผูสอน
ทั่วไปพอจะปฏิบัติได

๑. ฐานาฐานญาณ ปรีชาหยั่งรู ๑. มีความรูเขาใจในเนื้อหา และ
ขอบเขตของกฎเกณฑ และ
ฐานะ และอฐานะ คือรูกฎ
หลักการตางๆ ที่เกีย่ วของ
ธรรมชาติ ที่เกี่ยวกับขอบเขต
และที่จะนํามาใชในการสอน
และขีดขั้นของสิ่งทั้งหลายวา
อยางชัดเจน ตลอดจนรูขีด
อะไรเปนไปได อะไรเปนไปไมได
ขั้นความสามารถของบุคคล
และแคไหนเพียงไร โดยเฉพาะ
ที่ มี พั ฒ นาการอยู  ใ นระดั บ
ในแงความสัมพันธระหวางเหตุ
ตางๆ
กับผล และกฎเกณฑทางจริย
ธรรมเกี่ยวกับสมรรถวิสัยของ
บุคคลซึ่งจะไดรับผลกรรมที่ดี
และชั่วตางๆ กัน
๒. กรรมวิปากญาณ ปรีชาหยั่งรู ๒. มีความรูความเขาใจในกระบวนพฤติกรรมตางๆ ของ
ผลของกรรม สามารถกําหนด
มนุษยเปนอยางดี.
แยกการให ผ ลอย า งสลั บ ซั บ
ซ อ นระหวา งกรรมดีกับกรรม
ชั่วที่สัมพันธกับปจจัยแวดลอม
ตางๆ มองเห็นรายละเอียดและ
ความสัมพันธภายในกระบวน
การก อ ผลของกรรมอยา งชัด
เจน.
๑

ม.มู. ๑๒/๑๖๖; องฺ.ทสก. ๒๔/๒๑; อภิ.วิ. ๓๕/๘๓๙–๘๔๘; วิภงฺค.อ. ๕๒๐, ๕๕๐–
๖๐๗ การศึกษาเปรียบเทียบนี้เปนครั้งแรก จึงยังอาจไดความหมายไมครอบคลุม
ครบถวน ขอใหถือเปนจุดเริ่มตนไวกอน

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๕

๓. สั พพั ต ถคามิ นี ป ฏิ ป ทาญาณ ๓ . รู  วิ ธี ก ารและกลวิ ธี ป ฏิ บั ติ
ตางๆ ที่จะนําเขาสูเปาหมาย
ปรี ช าหยั่ ง รู  ข  อ ปฏิ บั ติ ที่ จ ะนํ า
ทีต่ องการ.
ไปสูคติทั้งปวง (คือสูสุคติทุคติ
หรือพนจากคติ) หรือปรีชา
หยั่ ง รู  ข  อ ปฏิ บั ติ ที่ จ ะนํ าไปสู 
อรรถประโยชนทั้งปวง (จะเปน
ทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือสัมปรายิกัตถะ หรือปรมัตถะ ก็ตาม) รู
วาเมือ่ ตองการเขาสูจ ดุ หมายใด
จะตองทําอะไรบาง
มีราย
ละเอียดวิธปี ฏิบตั อิ ยางไร.
๔. นานาธาตุญาณ ปรีชาหยั่งรู ๔ มี ค วามรู  ใ นวิ ช าสรี ร วิ ท ยา
สภาวะของโลกอัน ประกอบ
และจิตวิทยา อยางนอยให
ดวยธาตุตางๆ เปนเอนก รู
ทราบองคประกอบตางๆ และ
สภาวะของธรรมชาติทั้งฝาย
การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข ององค
อุปาทินนกสังขาร และอนุประกอบเหลานัน้ ในกระบวน
ปาทินนกสังขาร เชนในเรื่อง
การเรียนรูของบุคคล และถา
ชีวติ
ก็ทราบองคประกอบ
เปนไปได ควรมีความรูทั่วไป
ตางๆสภาวะขององคประกอบ
อยางกวางขวาง โดยเฉพาะ
เหลานัน้ พรอมทั้งหนาที่ของ
ในทางวิทยาศาสตร เพือ่ รูจัก
มัน เชน การปฏิบัติหนาที่ของ
สภาวะของสิ่งทั้งหลาย และ
ขันธ อายตนะและธาตุตางๆ
มีทศั นคติทถี่ กู ตองตอสิง่ เหลา
ในกระบวนการรับรู เปนตน
นัน้ อันจะเปนเครื่องเพิ่มพูน
และรู  เ หตุแห ง ความแตกตา ง
ประสิทธิภาพในการสอนให
กันของสิง่ ทั้งหลายเหลานั้น.
ไดผลดียิ่งขึ้น.

๑๖
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๕. นานาธิมุตติกญาณ ปรีชาหยั่ง ๕ . รู  ค วามแตกต า งระหว า ง
บุคคล ในดานความโนมเอียง
รูอธิมุติ (คือรูอัธยาศัย ความ
แนวความสนใจ และความ
โนมเอียง แนวความสนใจ
ถนัดโดยธรรมชาติ
ฯลฯ) ของสัตวทั้งหลาย ที่เปน
ไปตางๆ กัน
๖ . อิ นท ริ ย ป โ รป ริ ยั ต ต ญ า ณ ๖ . รู  ค วามแตกต า งระหว า ง
ปรีชาหยั่งรูความยิ่งและหยอน
บุคคลในดานระดับสติปญ
 ญา
แหงอินทรียของสัตวทั้งหลาย
ความสามารถ พัฒนาการ
รูว า สัตวนั้นๆ มีแนวความคิด
ดานตางๆ และความพรอมที่
ความรู ความเขาใจ แคไหน
จะเรียนรู.
เพียงใด มีกเิ ลสมาก กิเลสนอย
มีอนิ ทรียออนหรือแกกลา สอน
งายหรือสอนยาก มีความพรอม
ทีจ่ ะเขาสูการตรัสรูหรือไม.
๗. ฌานาทิสงั กิเลสาทิญาณ ปรีชา ๗. รูป จจัยตางๆ ที่เปนอุปสรรค
หยั่ ง รู  เ หตุ ที่ จ ะทํ าให ฌ าน
ถวง หรือสงเสริมเพิ่มพูนผล
วิโมกข และสมาบัติเสื่อม หรือ
สําเร็จของการเรียนรูและการ
เจริญ คลองแคลวจัดเจน หรือ
ฝกอบรมในระดับตางๆ กับรู
กาวหนายิ่งขึ้นไป.
จั ก ใชเทคนิคตางๆเขาแกไข
หรือสงเสริม นําการเรียนรู
และการฝ ก อบรมใหดํ าเนิน
กาวหนาไปดวยดี.
๘ . ปุ พ เพนิ ว าสานุส สติ ญ าณ ๘. รูป ระวัติพื้นเพเดิม
และ
ปรีชาหยั่งรูระลึกชาติภพในหน
ประสบการณ ใ นอดี ต ของผู
หลังได
เรียน.

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗

๙. จุตูปปาตญาณ ปรีชาหยั่งรู ๙. พิจารณาสังเกตดูผูเรียน ใน
จุติ และอุบัติของสัตวทั้ง
ขณะที่ เ ขามี บ ทบาทอยู  ใ น
หลายอันเปนไปตามกรรม.
ชีวติ จริง ภายในกลุมชนหรือ
สังคม สามารถรูเทาทัน และ
เขาใจพฤติกรรมตางๆ ที่เขา
แสดงออกในขณะนั้นๆ วา
เปนผูมีปญหาหรือไมอยางไร
มองเห็ น สาเหตุ แ ห ง ป ญ หา
นัน้ และพรอมที่จะเขาชวย
เหลือแกไขไดทันที.
๑๐. อาสวักขยญาณ ปรีชาหยั่งรู ๑๐. รูชัดเขาใจแจมแจง และแน
ใจวา ผลสัมฤทธิ์ที่เปนจุด
ความสิ้ น ไปแห ง อาสวะทั้ ง
หลาย
หมายนัน้ คืออะไร เปนอยางไร
และตนเองสามารถกระทํ า
ผลสั ม ฤทธิ์ นั้ น ให เ กิ ด ขึ้ น ได
จริงดวย.

๒) ปฏิสัมภิทา คือ ปญญาแตกฉานในดานตางๆ ซึ่งมีทั่วไป
แกพระมหาสาวกทั้งหลายดวย ดังนี้:๑. อรรถปฏิสัมภิทา ความเขาใจแจมแจงในความหมาย
ของถอยคํา ขอความหรือขอธรรมตางๆ สามารถขยาย
ความแยกแยะออกไปไดโดยพิสดาร แมนไดเห็นเหตุ
ใดๆ ก็สามารถคิดเชื่อมโยงแยกแยะกระจายความคิด

๑๘
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ออกไปลวงรูถึงผลตางๆ ที่จะเกิดขึ้นได แปลสั้นๆ วา
ปญญาแตกฉานในอรรถ
๒. ธรรมปฏิสัมภิทา ความเขาใจแจมแจงในหลักหรือขอ
ธรรมตางๆ สามารถจับใจความของคําอธิบายที่กวาง
ขวางพิสดาร มาตั้งเปนกระทูหรือหัวขอได เมื่อมองเห็น
ผลตางๆ ที่ปรากฏ ก็สามารถสืบสาวกลับไปหาเหตุได
แปลสั้นๆ วา ปญญาแตกฉานในธรรม
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในภาษา รูภาษา
ตางๆ และรูจักใชถอยคําชี้แจงแสดงอรรถและธรรมให
คนอื่นเขาใจ และเห็นตามได แปลสั้นๆ วา ปญญาแตก
ฉานในนิรุกติ
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ความมีไหวพริบ สามารถเขาใจ
คิดเหตุผลไดเหมาะสมทันการ และมีความรูค วามเขาใจ
ชัดในความรูตางๆ วามีแหลงที่มา มีประโยชนอยางไร
สามารถเชื่อมโยงความรูทั้งหลายเขาดวยกัน
สราง
ความคิดและเหตุผลขึ้นใหมได แปลสั้นๆ วา ปญญา
แตกฉานในปฏิภาณ
๒. พระวิสุทธิคุณ ความบริสุทธิ์เปนพระคุณสําคัญยิ่งเชน
กันที่จะทําใหประชาชนเชื่อถือและเลื่อมใสในพระพุทธเจา ความ
บริสุทธิ์นี้อาจมองไดจากลักษณะตางๆ ดังนี้:ก. พระองคเองเปนผูบริสุทธิ์หลุดพนจากอาสวกิ เ ลสทั้ง
ปวง ไมกระทําความชั่วทั้งทางกาย ทางวาจา และทาง
ใจ ไมมีเหตุที่ใครจะยกขึ้นตําหนิได

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๙

ข. ทรงทําไดอยางที่สอน คือ สอนเขาอยางไร พระองคเอง
ก็ทรงประพฤติปฏิบัติอยางนั้นดวย อยางพุทธพจนที่วา
ตถาคตพูดอยางใดทําอยางนั้น จึงเปนตัวอยางที่ดี และ
ใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในคุณคาของคําสอนได
ค. ทรงมีความบริสุทธิ์พระทัยในการสอน ทรงสอนผูอื่น
ดวยมุงหวังประโยชนแกเขาอยางเดียว ไมมีพระทัย
เคลือบแฝงดวยความหวังผลประโยชนสวนตน หรือ
อามิสตอบแทนใดๆ
พระวิสุทธิคุณเหลานี้ จะเห็นไดจากคําสรรเสริญของบุคคล
ตางๆ ในสมัยพุทธกาล เชน:“ดูกรนาคิตะ ขออยาใหเราตองของเกี่ยวกับยศ
เลย และขออยาใหยศมาของเกี่ยวกับเราดวย บุคคลผูใด
ไมไดโดยงายซึ่งความสุขอันเกิดจากเนกขัมมะ ความสุข
อันเกิดจากวิเวก ความสุขอันเกิดจากความสงบ ความ
สุขอันเกิดจากความตรัสรู เหมือนอยางที่เราได บุคคลผู
นั้นจึงจะยินดีความสุขแบบอาจม ความสุขที่เกิดจากการ
หลับ และความสุขที่เกิดจากลาภ สักการะ สรรเสริญ”๑
จากคํากลาวของพระสารีบุตรวา:“ทานทัง้ หลาย พระตถาคตมีกายสมาจาร วจีสมาจาร มโนสมาจารบริสุทธิ์ พระตถาคตมิไดมีความ
ประพฤติชั่วทางกาย ทางวาจา ทางใจ ที่พระองคจะตอง
๑

นาคิตสูตร, องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๑๓

๒๐
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ปกปดรักษาไว โดยตั้งพระทัยวา ขอคนอื่นๆ อยาไดรูถึง
ความประพฤติชั่วทางกาย ทางวาจา ทางใจของเรา
เลย”๑
“ดูกรโมคคัลลานะ เราเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ จึง
ปฏิญาณไดวาเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ ศีลของเราบริสุทธิ์ ผอง
แผว ไมเศราหมอง บรรดาสาวกไมตองคอยรักษาเราโดย
ศีล และเราก็ไมตองคิดหวังใหสาวกชวยรักษาเราโดยศีล
เรามีอาชีวะบริสุทธิ์ มีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ มีไวยากรณ
บริสุทธิ์ มีญาณทัศนะบริสุทธิ์...ไมตองคิดหวังใหสาวก
ชวยรักษา (คือชวยระมัดระวังปกปดความเสียหายใน
เรื่องเหลานั้น)”๒
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายเคยแสดงความรู  สึ ก ของตนต อพระผูมีพระ
ภาคในเรื่องการทรงสั่งสอนธรรมวา:“ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคไมมีความ
ดําริในพระผูมีพระภาคเลยวา พระสมณโคดมทรงแสดง
ธรรมเพราะเหตุ(ปรารถนา)จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
หรือเพราะเหตุหวังสุขในการไดเปนอยางนั้นอยางนี้”
“พวกขาพระองคมีความดํ าริในพระผูมีพระภาค
อยางนี้วา พระผูมีพระภาคผูทรงอนุเคราะห ทรง

๑
๒

สังคีติสูตร, ที.ปา. ๑๑/๒๒๘
กกุธสูตร, องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๐๐

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ปรารถนาประโยชนเกื้อกูล อาศัยความกรุณา จึงทรง
แสดงธรรม”
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะการที่เธอทั้งหลายมีความ
ดําริตอเราอยางนี้ ฉะนั้น ธรรมเหลาใดที่เราแสดงแลวแก
เธอทั้งหลาย เพื่อความรูยิ่ง...เธอทั้งปวงพึงพรอมเพรียง
กัน บันเทิงใจ ไมวิวาท ศึกษาอยูในธรรมเหลานั้นเถิด”๑
ในอุทุมพริกสูตร พระพุทธเจาตรัสวา
“พระผูมีพระภาคนั้น เปนพุทธะ (คือตรัสรู) เอง
แลว จึงทรงแสดงธรรมเพื่อความตรัสรู, พระองคเปนผู
ฝกเองแลว จึงทรงแสดงธรรมเพื่อความฝก, พระองค
เปนผูสงบระงับแลว จึงทรงแสดงธรรมเพื่อความสงบ,
พระองคเปนผูขามพนไปไดแลว จึงทรงแสดงธรรมเพื่อ
ความขามพน, ทรงเปนผูดับเย็นแลว จึงทรงแสดงธรรม
เพื่อความดับเย็น”
“เรากลาวดังนี้วา บุรุษผูเปนวิญูชน ไมโออวด
ไมมีมารยา เปนคนตรง จงมาเถิด เราจะสั่งสอน เราจะ
แสดงธรรม เขาปฏิบัติอยางที่ไดรับคําสั่งสอนแลว จัก
กระทําใหสําเร็จซึ่งประโยชนอันยอดเยี่ยม
อันเปนที่
ปรารถนาของกุลบุตรผูออกบวช อันเปนจุดหมายแหง
พรหมจรรยได ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบัน
๑

ม.อุ. ๑๔/๔๒-๔๔

๒๑

๒๒

พุทธวิธีในการสอน

ชาตินี้เอง โดยใชเวลา ๗ ป... ๖ ป... ๕ ป... ๔ ป... ๓
ป... ๒ ป... ปเดียว... ๗ เดือน...๖ เดือน... ๕ เดือน...
-๔ -๓ - ๒ - ๑ เดือน... กึ่งเดือน... ๗ วัน เทานั้น”
“บางทีทานอาจคิดวา พระสมณโคดมตรัสอยางนี้
เพราะใครไดศิษย ขอนั้นทานไมพึงเห็นอยางนั้น อาจารย
ผูใดของทานเปนอยางนี้ ขอใหผูนั้นแหละคงเปนอาจารย
ของทาน... เรากลาวอยางนี้ เพราะใครไดศิษยก็หาไม
ตองการใหทานถอนตัวจากอุเทศของตนก็หาไม ตองการ
ใหทานถอนตัวจากอาชีวะของทานก็หาไม ตองการให
ทานเขาไปติดอยูในธรรมที่จัดวาเปนอกุศลตามลัทธิฝาย
อาจารยของตนก็หาไม ตองการใหทานเคลื่อนคลาดไป
จากธรรมที่จัดวาเปนกุศลตามลัทธิฝายอาจารยของตนก็
หาไม
“หากแตวา อกุศลธรรมที่ทําใหเกิดความเศรา
หมองที่สรางชาติสรางภพ มีแตความเรารอนกระวน
กระวาย ใหผลเปนทุกข ชักนําชาติชรามรณะมาใหเรื่อย
ไป ซึ่งทานยังละไมไดนั้นมีอยู เราแสดงธรรมก็เพื่อให
กําจัดอกุศลเหลานี้ได เมื่อทานปฏิบัติตาม สิ่งที่เปนเหตุ
กอความเสื่อมเสียทั้งหลายก็จะถูกกําจัดหมดไป และสิ่ง
ที่เสริมสรางความถูกตองผองแผวก็จะพัฒนายิ่งๆ ขึ้น
ทานก็จักไดรูยิ่งเห็นจริง
ไดบรรลุความบริสุทธิ์แหง

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๓

ปญญา และความไพบูลยดวยตนเอง ตั้งแตในปจจุบันที
เดียว”๑
เมื่อครั้งทานสีหะ เสนาบดีแหงแควนเวสาลี ผูเปนศิษย
นิครนถนาฏบุตร มาเฝาทูลถามปญหาพระพุทธเจา และบังเกิด
ความเลื่อมใส กลาวคําปฏิญาณตนเปนอุบาสก พระพุทธเจาได
ตรัสเตือนวา
“ทานจงใครครวญใหดีเสียกอน การใครครวญ
เสียกอนแลวจึงทํา เปนความดีสําหรับคนผูมีชื่อเสียง
อยางทาน”
ครั้นทานเสนาบดียืนยันวา เขาเลื่อมใสขอเปนอุบาสกแน
นอนแลว พระองคไดตรัสอีกวา
“ทานสีหะ ตระกูลของทานเปนเสมือนบอนํ้าของ
นิครนถทั้งหลายมาชานาน (ตอไปนี้) เมื่อนิครนถมาหา
ทานก็พึงใสใจในเรื่องที่จะถวายบิณฑบาตดวย”๒
เหตุการณคลายคลึงกันนี้ ไดเกิดแกอุบาลีคฤหบดี
ผูเปนศิษยนิครนถนาฏบุตรเชนเดียวกัน๓
อีกแหงหนึ่งวา
“ภิกษุทั้งหลาย ถาวาบุคคลเหลาอื่นจะดาบริภาษ
โกรธ เบียดเบียน กระทบกระเทียบตถาคตในการ
ประกาศจตุราริยสัจนั้น ตถาคตก็ไมมีความอาฆาต ไมมี
๑

ที.ปา. ๑๑/๓๐–๓๑
วินย. ๕/๗๘; องฺ.อฏก. ๒๓/๑๐๒
๓
ม.มู. ๑๓/๗๒–๗๓
๒

พุทธวิธีในการสอน

๒๔

ความโทมนัส ไมมีจิตยินราย; ถาวาชนเหลาอื่นจะ
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาตถาคตในการประกาศ
จตุราริยสัจนั้น ตถาคตก็ไมดีใจ ไมเกิดโสมนัส ไมมีใจ
เยอหยิ่งในสักการะเปนตนเหลานั้น”๑
นอกจากทรงพระคุณนีเ้ องแลว ยังทรงสอนภิกษุสาวกไวดว ยวา
“ภิกษุทั้งหลาย...ธรรมเทศนาของภิกษุเชนไร ไม
บริสุทธิ์ ธรรมเทศนาของภิกษุเชนไร บริสุทธิ์?
“ภิกษุรูปใดมีความคิดวา ‘ขอใหชนทั้งหลายฟง
ธรรมของเรา ครั้นฟงแลว พึงเลื่อมใสธรรม ขอใหคนทั้ง
หลายที่เลื่อมใสแลว แสดงอาการของผูเลื่อมใสแกเรา’
ธรรมเทศนาของภิกษุเชนนี้ ไมบริสุทธิ์;
“สวนภิกษุรูปใด มีความคิดวา ‘พระธรรมนี้เปน
ของตรัสไวดแี ลว เปนสันทิฏฐิกะ เปนอกาลิกะ เปนโอปนยิกะ
วิญูชนพึงรูประจักษจําเพาะตน ขอใหชนทั้งหลายฟง
ธรรมของเรา ครั้นฟงแลว ขอใหเขาเขาใจธรรม ครั้นเขา
ใจชัดแลว ขอใหปฏิบัติใหไดอยางนั้น’ ดังนี้ แลวแสดง
ธรรมแกคนอื่น โดยเหตุที่ธรรมนั้นเปนของดีของถูกตอง
โดยเหตุที่มีความการุณย โดยเหตุที่มีความเอื้อเอ็นดู
แสดงดวยอาศัยความอนุเคราะห ธรรมเทศนาของภิกษุ
ทั้งหลายเชนนี้ ชื่อวาบริสุทธิ์”๒
๑
๒

ม.มู. ๑๒/๒๘๖
สํ.นิ. ๑๖/๔๗๒-๓

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๕

๓. พระกรุณาคุณ อาศัยพระมหากรุณาธิคุณ พระพุทธเจา
จึงไดเสด็จออกประกาศพระศาสนา โปรดสรรพสัตว ทําใหพระคุณ
๒ อยางแรก คือ พระปญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณ เปนที่ปรากฏ
และเปนประโยชนแกชาวโลกอยางแทจริง เสด็จไปชวยเหลือแนะ
นําสั่งสอนมนุษยทั้งที่เปนกลุมชนและที่เปนรายบุคคล โดยไมเห็น
แกความเหนื่อยยากลําบากของพระองคเอง พระมหากรุณาธิคุณ
เหลานี้ พึงเห็นตามคําสรรเสริญและคุณธรรมอื่นๆ ที่แสดงออก
เชน:“(พระสมณโคดม) ไมทรงดําริเพื่อเบียดเบียนพระ
องคเอง ไมทรงดําริเพื่อเบียดเบียนผูอื่น ไมทรงดําริเพื่อ
เบียดเบียนทั้งสองฝาย ทรงดําริแตสิ่งที่เปนประโยชน
แกพระองค สิ่งที่เปนประโยชนแกผูอื่น สิ่งที่เปน
ประโยชนทั้งสองฝาย และสิ่งที่เปนประโยชนแกชาวโลก
ทั้งปวง”๑
“พึงทราบการวางสติ ๓ ประการที่พระอริยเจา
ปฏิบัติ ซึ่งเมื่อปฏิบัติแลว จึงควรเปนศาสดาสั่งสอน
หมูชน...
๑. ภิกษุทั้งหลาย ศาสดาเปนผูอนุเคราะห แสวง
ประโยชนเกื้อกูล อาศัยเมตตา จึงแสดงธรรมแกสาวกทั้ง
หลายวา สิ่งนี้จะใหประโยชนเกื้อกูลแกพวกเธอ สิ่งนี้จะ
ใหความสุขแกพวกเธอ แตเหลาสาวกของศาสดานั้น
๑

พรหมายุสูตร, ม.ม. ๑๓/๕๘๙

๒๖

พุทธวิธีในการสอน

ยอมไมตั้งใจฟง ไมเงี่ยโสตลงสดับ ไมตั้งจิตรับรู และ
ประพฤติหลีกเลี่ยงคําสอนของศาสดา
ในกรณีนั้น
ตถาคตจะไดมีความยินดีก็หาไม จะไดบังเกิดความพึงพอ
ใจก็หาไม
ทั้งจะไดขัดเคืองขุนมัวก็หาไม
ยอมมี
สติสัมปชัญญะดํารงอยู...
๒. อีกประการหนึ่ง... เหลาสาวกของศาสดานั้น
บางพวกก็ไมตั้งใจฟง... บางพวกยอมตั้งใจฟง เงี่ยโสต
ลงสดับ ตั้งจิตรับรู ไมประพฤติเคลื่อนคลาดจากคําสอน
ของศาสดา ในกรณีนั้น ตถาคตจะไดมีความยินดีก็หาไม
จะไดบังเกิดความพึงพอใจก็หาไม จะไดมีความไมพอใจก็
หาไม จะไดบังเกิดความไมพอใจก็หาไม ตัดไดทั้งความ
พอใจและความไมพอใจทั้งสองอยาง เปนผูอุเบกขา คงมี
สติสัมปชัญญะอยู...
๓. อีกประการหนึ่ง...เหลาสาวกของศาสดานั้น
(ทั้งหมด) ยอมตั้งใจฟง เงี่ยโสตลงสดับ ตั้งจิตรับรู ไม
ประพฤติเคลื่อนคลาดจากคําสอนของศาสดา ในกรณี
นั้น ตถาคตยอมเปนผูชื่นชม บังเกิดความพึงพอใจ แตก็
หากระหยิ่มเหิมใจไม ยังคงมีสติสัมปชัญญะ ดํารงอยู”๑
จากขอความตอนนี้ พึงสังเกตดวยวา ความกรุณาที่แสดง
ออกอยางไดผลดีนั้น ตองอาศัยมีอุเบกขา และสติสัมปชัญญะเขา

๑

สฬายตนวิภังคสูตร, ม.อุ. ๑๔/๖๓๖

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๗

ประกอบดวย ในกรณีตางๆ และในกรณีนั้นๆ จะตองเขาใจความ
หมายของอุเบกขาใหถูกตองดวย
นอกจากนี้ ความกรุณาที่แสดงออกในการอบรมสั่งสอน
ยอมเปนสวนประกอบสําคัญใหเกิดคุณลักษณะของผูสอนอยางที่
เรียกวา องคคุณของกัลยาณมิตร ซึ่งมี ๗ ประการ ดังตอไปนี้:๑. ปโย - นารัก (ในฐานเปนที่วางใจและรูสึกสนิทสนม)
๒. ครุ - นาเคารพ (ในฐานใหเกิดความรูสึกอบอุนใจ เปนที่
พึง่ ได และปลอดภัย)
๓. ภาวนีโย - นายกยอง (ในฐานทรงคุณคือความรูและภูมิ
ปญญาแทจริง)
๔. วตฺตา - รูจักพูด (คอยใหคําแนะนําวากลาวตักเตือน
เปนที่ปรึกษาที่ดี)
๕. วจนกฺขโม - อดทนตอถอยคํา (พรอมที่จะรับฟงคําซัก
ถามตางๆ อยูเสมอ และสามารถรับฟงไดดวยความอด
ทนไมเบื่อ)
๖. คมฺภีรฺจ กถํ กตฺตา - (กลาวชี้แจงแถลงเรื่องตางๆ ที่
ลึกซึ้งได)
๗. โน จฏาเน นิโยชเย - (ไมชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย)๑
พึงสังเกตไว ณ ที่นี้ดวยวา พระพุทธศาสนาถือวา ความ
สัมพันธของผูสอนที่มีตอผูเรียนนั้น อยูในฐานะเปนกัลยาณมิตร
คือ เปนผูชวยเหลือแนะนําผูเรียนใหดําเนินกาวหนาไปในมรรคา
๑

สขสูตร, องฺ.สตฺตก. ๒๓/๓๔

๒๘

พุทธวิธีในการสอน

แหงการฝกอบรม๑ องคคุณทั้ง ๗ นี้ เปนคุณลักษณะที่ผูสอนหรือ
ครูผูมีความกรุณาโดยทั่วไปจะมีได ไมจํากัดเฉพาะพระพุทธเจา
เทานั้น
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระพุทธเจา ทีพ่ ระองคทรงอนุเคราะห
ชาวโลกนั้น แสดงออกในพุทธกิจประจําวันหรือกิจวัตรประจําวัน
ของพระองค ซึ่งเห็นไดชัดวา วันเวลาที่ผานไปแตละวัน เปนไปเพื่อ
ประโยชนของคนอื่นๆ ทั้งนั้น และใหเห็นการรูจักทํางานเปนเวลา
ของพระมหาบุรุษ พุทธกิจประจําวันนั้น แบงเปน ๕ ดังนี้:๑. ปุเรภัตตกิจ พุทธกิจภาคเชาหรือภาคกอนอาหาร ไดแก ทรงตื่น
บรรทมแตเชา เสด็จออกบิณฑบาต เสวยแลว ทรงแสดงธรรม
โปรดประชาชนในที่นั้นๆ เสด็จกลับพระวิหาร รอใหพระสงฆฉัน
เสร็จแลว เสด็จเขาพระคันธกุฏี
๒. ปจฉาภัตตกิจ พุทธกิจภาคบายหรือหลังอาหาร ระยะที่ ๑ เสด็จ
ออกจากพระคันธกุฏี ทรงโอวาทภิกษุสงฆ เสร็จแลวพระสงฆ
แยกยายกันไปปฏิบัติธรรมในที่ตางๆ พระองคเสด็จเขาพระ
คันธกุฏี อาจทรงบรรทมเล็กนอยแลว ถึงระยะที่ ๒ ทรง
พิจารณาตรวจดูความเปนไปของชาวโลก ระยะที่ ๓ ประชาชน
ในถิ่นนั้นมาประชุมในธรรมสภา ทรงแสดงธรรมโปรด
๓. ปุริมยามกิจ พุทธกิจยามที่ ๑ (ของราตรี) หลังจากพุทธกิจภาค
กลางวันแลว อาจทรงสนานแลวปลีกพระองคอยูเงียบๆ พัก
๑

พึงระลึกถึงฐานะของผูส อนอันสัมพันธกบั ความตอนนี้ ทีพ่ ระพุทธเจาตรัสไววา “อกฺขาตาโร
ตถาคตา - ตถาคตเปนเพียงผูบอกทางให” (ขุ.ธ. ๒๕/๓๐) และเรื่องที่ทรงแจงแก
พราหมณวาพระองคเปนเพียงผูชี้ทาง ใน ม.อุ. ๑๔/๑๐๑ ดวย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๙

หนึ่ง จากนั้นพระภิกษุสงฆมาเฝา ทูลถามปญหาบาง ขอ
กรรมฐานบาง ขอใหทรงแสดงธรรมบาง ทรงใชเวลาตลอดยาม
แรกนี้สนองความประสงคของพระสงฆ
๔. มัชฌิมยามกิจ พุทธกิจในมัชฌิมยาม เมื่อพระสงฆแยกยายไป
แลว ทรงใชเวลายามทีส่ องตอบปญหาพวกเทพทัง้ หลายทีม่ าเฝา
๕. ปจฉิมยามกิจ พุทธกิจในปจฉิมยาม ทรงแบงเปน ๓ ระยะ
ระยะแรก เสด็จดําเนินจงกรมเพื่อใหพระวรกายไดผอนคลาย
ระยะที่ ๒ เสด็จเขาพระคันธกุฏี ทรงพระบรรทมสีหไสยาสน
อยางมีพระสติสัมปชัญญะ ระยะที่ ๓ เสด็จประทับนั่งพิจารณา
สอดสองเลือกสรรวา ในวันตอไปมีบุคคลผูใดที่ควรเสด็จไป
โปรดโดยเฉพาะเปนพิเศษ เมื่อทรงกําหนดพระทัยไวแลว ก็จะ
เสด็จไปโปรดในภาคพุทธกิจที่ ๑ คือ ปุเรภัตตกิจ๑
การทรงใหความสนพระทัยชวยเหลือโปรดบุคคลผูสมควร
เปนสวนเฉพาะบุคคลๆ เชนนี้ ผูไดรับการโปรดอาจเปนคนชั้นสูง
ชั้นตํ่า เปนเด็ก เปนผูใหญ ก็ไดทั้งสิ้น เชน เสด็จไปโปรดสิงคาลก-

๑

ที.อ. ๑/๖๑; สํ.อ. ๑/๒๘๕; องฺ.อ. ๑/๖๖; ใน สุตฺต.อ. ๑/๑๖๖ ทานแบงพุทธกิจไวเพียง
๒ อยาง คือ ปุเรภัตตกิจ กับ ปจฉาภัตตกิจ โดยรวมเอาพุทธกิจที่ ๓-๔-๕ เขาไวใน
ปจฉาภัตตกิจดวย; ใน สวดมนตฉบับหลวง ทานแตงเปนคาถาไวเพื่อจํางายวา:ปุพฺพณฺเห ปณฺฑปาตฺจ สายณฺเห ธมฺมเทสนํ
ปโทเส ภิกฺขุโอวาทํ
อฑฺฒรตฺเต เทวปฺหนํ
ปจฺจุสฺเสว คเต กาเล
ภพฺพาภพฺเพ วิโลกนํ.
เชาเสด็จไปบิณฑบาต บายทรงแสดงธรรม คํ่าประทานโอวาทแกภิกษุ กลางคืนตอบ
ปญหาเทวดา เวลาจวนสวาง ตรวจดูผูที่ควรและยังไมควรตรัสรู

๓๐
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มาณพผูไหวทิศ๑ เสด็จไปโปรดเด็กชายมัฏฐกุณฑลีที่กําลังนอน
เจ็บหนัก๒ เปนตน
นอกจากนี้ ยังทรงเอาพระทัยใสในความเปนอยู ทุกข สุข
ของพระภิกษุสงฆทั่วไป เชน เสด็จไปเยี่ยมภิกษุปวย๓ และ
พยาบาลภิกษุปวยไขที่ไมมีคนพยาบาลดวยพระองคเอง๔
ความกรุณาเชนนี้ เปนเหตุนําความเลื่อมใสศรัทธา เปน
ประโยชนในการสอน ทรงสอนคนไดโดยไมตองใชอํานาจบังคับ ไม
ตองใชการลงโทษ และทรงไดรับความเคารพบูชาสูงสุดดวยความ
จริงใจ
ยกตัวอยางใหเห็นไดชัดจากดํารัสของพระเจาปเสนทิโกศล
กษัตริยแหงแควนโกศล ที่เสด็จมาเฝาแสดงความเลื่อมใสศรัทธา
อยางสูงสุดในพระพุทธเจาและทูลไว มีความตอนหนึ่งวา:“ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง หมอม
ฉันเปนขัตติยราช ไดรับมูรธาภิเษกแลว ยอมสามารถสั่ง
ฆาคนที่ควรฆาได จะใหริบคนที่ควรริบได จะใหเนรเทศ
คนที่ควรเนรเทศก็ได เมื่อหมอมฉันนั่งอยูในที่วินิจฉัย
ความ ก็ยังมีคนพูดสอดขึ้นในระหวางบาง...
“แตหมอมฉันไดเห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้
ในสมัยใด พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมแกที่ประชุมคน
๑

สิงคาลกสูตร, ที.ปา. ๑๑/๑๗๒–๒๐๖
ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑
๓
ดู สํ.ข. ๑๗/๒๑๕–๒๑๘; สํ.สฬ. ๑๘/๘๘, ๙๐; องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๒๗
๔
วินย. ๕/๑๖๖
๒

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

หลายรอย ในที่ประชุมนั้น สาวกของพระผูมีพระภาคไมมี
เสียงไอเสียงจามเลย...
“หมอมฉันเกิดความคิดขึ้นมาวา นาอัศจรรยจริง
ไมเคยมีมากอน พระผูมีพระภาคทรงฝกอบรมชุมชนไดดี
ถึงเพียงนี้โดยไมตองใชอาชญา (อํานาจบังคับและการลง
โทษ) โดยไมตองใชศาสตรา หมอมฉันไมเคยเห็นชุมชน
อื่นที่ฝกไดดีอยางนี้นอกจากธรรมวินัยนี้ แมขอนี้ก็เปน
ความเลื่อมใสในธรรม ในพระผูมีพระภาค ของหมอมฉัน
...”
“อีกประการหนึง่ ชางไม ๒ คน คนหนึง่ ชือ่ อิสทิ นั ตะ
คนหนึ่งชื่อปุราณะ กินอยูของหมอมฉัน ใชยวดยานของ
หมอมฉัน หมอมฉันใหเครื่องเลี้ยงชีพแกเขา ใหยศแก
เขา แตถึงกระนั้น เขาจะไดแสดงความเคารพนบนอบใน
หมอมฉันเหมือนในพระผูมีพระภาคก็หาไม
“เรื่องเคยมี คราวเมื่อหมอมฉันยกกองทัพออกไป
คิดจะทดลองชางไมอิสิทันตะและชางไมปุราณะนี้ดู จึง
เขาพักอยูในที่พักอาศัยอันคับแคบแหงหนึ่ง โอ ขาแต
พระองคผูเจริญ คราวนั้น นายชางเหลานี้ใชเวลากลาว
ธรรมกันจนดึก ไดทราบวา พระผูมีพระภาคประทับอยู
ทิศใด เขาก็ผินศีรษะไปทางทิศนั้น นอนเหยียดเทามา
ทางหมอมฉัน
“หมอมฉันมีความคิดวา นาอัศจรรยแท ไมเคยมี
มากอนเลย นายชางเหลานี้ กินอยูของเรา...ถึงกระนั้น

๓๑
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๓๒

เขาจะไดมีความเคารพนบนอบในเรา เหมือนในพระผูมี
พระภาคก็หาไม คนทั้งสองนี้ คงจะไดรูสิ่งที่เปนคุณ
ความดีพิเศษยิ่งกวาเดิม ในศาสนาของพระผูมีพระภาค
พระองคนั้น เปนแน แมขอนี้ ก็เปนความเลื่อมใสใน
ธรรม ในพระผูมีพระภาค ของหมอมฉัน”๑
ในที่นี้ จะขอสรุปพระคุณสมบัติที่ควรสังเกตไวดังนี้:๑. ทรงสอนสิ่งที่จริง และเปนประโยชนแกผูฟง
๒. ทรงรูเขาใจสิ่งที่สอนอยางถองแทสมบูรณ
๓. ทรงสอนดวยเมตตา มุงประโยชนแกผูรับคําสอนเปนที่ตั้ง
ไมหวังผลตอบแทน
๔. ทรงทําไดจริงอยางที่สอน เปนตัวอยางที่ดี
๕. ทรงมีบุคลิกภาพโนมนาวจิตใจใหเขาใกลชิดสนิทสนม
และพึงพอใจไดความสุข
๖. ทรงมีหลักการสอนและวิธสี อนยอดเยีย่ ม ดังจะกลาวตอไป

๑

ธรรมเจติยสูตร, ม.ม. ๑๓/๕๖๕, ๕๖๘

๓. หลักทั่วไปในการสอน
ในเรื่องหลักทั่วไปของการสอนนี้ จะขอแบงเปน ๓ หมวด คือ
ที่เปนขอควรคํานึงตางๆ เกี่ยวกับเนื้อหาหรือเรื่องที่สอนพวกหนึ่ง
เกี่ยวกับตัวผูเรียนพวกหนึ่ง และที่เกี่ยวกับตัวการสอนเองพวกหนึ่ง
และจะบรรยายเพียงโดยสรุป เพราะไดกินเนื้อที่มามากแลวในสอง
หัวขอกอน:-

ก. เกี่ยวกับเนื้อหาหรือเรื่องที่สอน
๑. สอนจากสิ่งที่รูเห็นเขาใจงายหรือรูเห็นเขาใจอยูแลว ไป
หาสิ่งที่เห็นเขาใจไดยาก หรือยังไมรูไมเห็นไมเขาใจ ตัวอยางที่เห็น
ชัด คือ อริยสัจจ ซึ่งทรงเริ่มสอนจากความทุกข ความเดือดรอน
ปญหาชีวิตที่คนมองเห็นและประสบอยูโดยธรรมดา รูเห็นประจักษ
กันอยูทุกคนแลว ตอจากนั้นจึงสาวหาเหตุที่ยากลึกซึ้ง และทางแก
ไขตอไป
๒. สอนเนื้อเรื่องที่คอยลุมลึกยากลงไปตามลําดับชั้น และ
ตอเนื่องกันเปนสายลงไป อยางที่เรียกวา สอนเปนอนุบุพพิกถา ตัว
อยางก็คือ อนุบุพพิกถา ไตรสิกขา พุทธโอวาท ๓ เปนตน
๓. ถาสิ่งที่สอนเปนสิ่งที่แสดงได ก็สอนดวยของจริง ใหผู
เรียนไดดู ไดเห็น ไดฟงเอง อยางที่เรียกวาประสบการณตรง เชน
ทรงสอนพระนันทะที่คิดถึงคูรักคนงาม ดวยการทรงพาไปชมนาง
ฟา นางอัปสรเทพธิดา ใหเห็นกับตา เรื่องอาจารยทิศาปาโมกขให

๓๔
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หมอชีวกทดสอบตัวเอง๑ เรื่องนามสิทธิชาดก๒ หรืออยางที่ใหพระ
เพงดูความเปลี่ยนแปลงของดอกบัว เปนตน
๔. สอนตรงเนื้อหา ตรงเรื่อง คุมอยูในเรื่อง มีจุด ไมวกวน ไม
ไขวเขว ไมออกนอกเรื่อง
๕. สอนมีเหตุผล ตรองตามเห็นจริงได อยางทีเ่ รียกวา สนิทานํ
๖. สอนเทาที่จําเปนพอดีสําหรับใหเกิดความเขาใจ ใหการ
เรียนรูไดผล ไมใชสอนเทาที่ตนรู หรือสอนแสดงภูมิวาผูสอนมี
ความรูมาก
เหมือนอยางที่พระพุทธเจา เมื่อประทับอยูในปาประดูลาย
ใกลเมืองโกสัมพี ไดทรงหยิบใบไมประดูลายเล็กนอยใสกําพระ
หัตถ แลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ใบประดูลายในพระหัตถ กับ
ในปา ไหนจะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ในปามากกวา
จึงตรัสวา สิ่งที่พระองคตรัสรูแตมิไดทรงสอน เหมือนใบประดูลาย
ในปา สวนที่ทรงสั่งสอนนอยเหมือนใบประดูลายในพระหัตถ และ
ตรัสแสดงเหตุผลในการที่มิไดทรงสอนทั้งหมดเทาที่ตรัสรูวา เพราะ
สิ่งเหลานั้นไมเปนประโยชน มิใชหลักการดําเนินชีวิตอันประเสริฐ
ไมชวยใหเกิดความรูถูกตองที่จะนําไปสูจุดหมาย คือนิพพานได๓
๗. สอนสิ่งที่มีความหมาย ควรที่เขาจะเรียนรูและเขาใจ เปน
ประโยชนแกตัวเขาเอง อยางพุทธพจนที่วา พระองคทรงมีพระ

๑

วินย. ๕/๑๒๙
ชา.อ. ๒/๒๔๘
๓
ดู สํ.ม. ๑๙/๑๗๑๒
๒

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๕

เมตตา หวังประโยชนแกสัตวทั้งหลาย จึงตรัสพระวาจาตามหลัก
๖ ประการ คือ:๑) คําพูดที่ไมจริง ไมถูกตอง, ไมเปนประโยชน, ไมเปนที่รัก
ที่ชอบใจของผูอื่น - ไมตรัส
๒) คําพูดที่จริง ถูกตอง, แตไมเปนประโยชน, ไมเปนที่รัก
ที่ชอบใจของผูอื่น - ไมตรัส
๓) คําพูดที่จริง ถูกตอง, เปนประโยชน, ไมเปนที่รักที่ชอบ
ใจของผูอื่น - เลือกกาลตรัส
๔) คําพูดที่ไมจริง ไมถูกตอง, ไมเปนประโยชน, ถึงเปนที่รัก
ที่ชอบใจของผูอื่น - ไมตรัส
๕) คําพูดที่จริง ถูกตอง, แตไมเปนประโยชน, ถึงเปนที่รัก
ที่ชอบใจของผูอื่น - ไมตรัส
๖) คําพูดที่จริง ถูกตอง, เปนประโยชน, เปนที่รักที่ชอบใจ
ของคนอื่น - เลือกกาลตรัส๑
ลักษณะของพระพุทธเจาในเรื่องนี้ คือ ทรงเปนกาลวาที
สัจจวาที ภูตวาที อัตถวาที ธรรมวาที วินัยวาที

ข. เกี่ยวกับตัวผูเรียน
๑. รู คํานึงถึง และสอนใหเหมาะตามความแตกตางระหวาง
บุคคล อยางในทศพลญาณขอ ๕ และขอ ๖ ที่อธิบายมาแลว เชน
คํานึงถึงจริต ๖ อันไดแก ราคจริต โทสจริต โมหจริต ศรัทธาจริต
๑

ม.ม. ๑๓/๙๔; เทียบ ที.ปา. ๑๑/๑๑๙
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พุทธิจริต และวิตกจริต๑ และรูระดับความสามารถของบุคคล
อยางที่พระพุทธเจาไดทรงพิจารณาเมื่อกอนเสด็จออกประกาศ
พระศาสนาวา
“เหลาสัตวที่มีธุลีในดวงตานอยก็มี ที่มีกิเลสใน
ดวงตามากก็มี ที่มีอินทรียแกกลาก็มี ที่มีอินทรียออน
ก็มี ที่มีอาการดีก็มี มีอาการทรามก็มี ที่จะสอนใหรูได
งายก็มี ที่จะสอนใหรูไดยากก็มี บางพวกที่ตระหนักถึง
โทษภัยในปรโลกอยูก็มี ทั้งนี้อุปมาเหมือนดังในกออุบล
กอประทุม หรือกอบุณฑริก”๒
ตอจากนั้นไดทรงยกบัว ๓ เหลาขึ้นมาเปรียบ ในที่นี้จะนําไป
เทียบกับบุคคล ๔ ประเภท ที่พระองคตรัสไวในที่อื่น ดังนี้:ก. บุคคลผูรูเขาใจไดฉับพลัน แตพอยกหัวขอขึ้นแสดงเทา
นั้น เรียกวา อุคฆฏิตัญู เทียบกับบัวพนนํ้า แตพอรับ
สัมผัสรัศมีตะวัน ก็จะบาน ณ วันนั้น
ข. บุคคลผูสามารถรูเขาใจได ตอเมื่อทานอธิบายความ
พิสดารออกไป เรียกวา วิปจิตัญู เทียบกับบัวปริ่มนํ้า
จักบานตอวันรุงขึ้น
ค. บุ ค คลผู  พ อจะหาทางค อ ยชี้ แ จงแนะนํ าใช วิ ธี การยัก
เยื้องใหเขาใจไดตอๆ ไป เรียกวา ไนยยะ เทียบกับบัว
งามใตพื้นนํ้า จักบานในวันตอๆ ไป
๑
๒

ดู วิสุทธิมรรค ปริเฉทที่ ๓
วินย. ๔/๙

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๗

ง. บุคคลผูอับปญญา มีดวงตามืดมิด ยังไมอาจใหบรรลุ
คุณวิเศษไดในชาตินี้ เรียกวา ปทปรมะ เทียบกับบัวจม
ใตนํ้า นาจักเปนภักษาแหงปลาและเตา๑
๒. ปรับวิธสี อนผอนใหเหมาะกับบุคคล แมสอนเรือ่ งเดียวกัน
แตตางบุคคล อาจใชตางวิธี ขอนี้เกี่ยวโยงตอเนื่องมาจากขอที่ ๑
๓. นอกจากคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลแลว ผู
สอนยังจะตองคํานึงถึงความพรอม ความสุกงอม ความแกรอบ
แหงอินทรีย หรือญาณ ที่บาลีเรียกวา ปริปากะ ของผูเรียนแตละ
บุคคลเปนรายๆ ไปดวย วาในแตละคราว หรือเมื่อถึงเวลานั้นๆ เขา
ควรจะไดเรียนอะไร และเรียนไดแคไหนเพียงไร หรือวาสิ่งที่
ตองการใหเขารูนั้น ควรใหเขาเรียนไดหรือยัง เรื่องนี้จะเห็นไดชัดใน
พุทธวิธสี อน วาพระพุทธเจาทรงคอยพิจารณาปริปากะของบุคคล เชน
คราวหนึง่ พระพุทธเจาประทับหลีกเรนอยูใ นทีส่ งัด ทรงดําริวา
“ธรรมเครื่องบมวิมุตติของราหุลสุกงอมดีแลว ถา
กระไรเราพึงชวยชักนําเธอในการกําจัดอาสวะใหยิ่งขึ้นไป
อีก” ดังนี้

๑

บัว ๓ เหลามาใน วินย. ๔/๙; ม.มู. ๑๒/๓๒๑; ม.ม. ๑๓/๕๐๙ บัว ๔ มาในอรรถกถา
คือ ที.อ. ๒/๘๓; ม.อ. ๒/๒๔๒; สํ.อ. ๑/๒๓๔; ๒/๕, ๓/๖๓; ฯลฯ บุคคล ๔ พวก มา
ใน องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๓๓
หมายเหตุ พึงสังเกตวา ปทปรมะ นั้น มิไดหมายความวาสอนไมไดเลยทีเดียว แตหมาย
ถึงบุคคลที่ชวยไดอยางมากเพียงใหรูพยัญชนะ แตไมอาจเขาใจอรรถ เปนผูที่พระพุทธ
ศาสนาไมทอดทิ้ง เพราะถือวา แมเขาไมสามารถบรรลุธรรมไดในชาตินี้ แตก็ยังเปนการ
สั่งสอนอบรมเพื่อประโยชนในอนาคตตอไป จึงควรตองชวยใหดีที่สุดเทาที่จะชวยได
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ครั้นเมื่อเสด็จไปบิณฑบาต เสวยเสร็จแลว จึงตรัสชวนพระ
ราหุลใหโดยเสด็จไปพักผอนกลางวันในปาอันธวัน เมื่อถึงโคนไม
แหงหนึ่ง ก็ไดประทับนั่งลงและทรงสอนธรรมดวยวิธีสนทนา วัน
นั้นพระราหุลก็ไดบรรลุอรหัตตผล๑
อีกเรื่องหนึ่ง เมื่อคราวประทับอยู ๒ องคกับพระเมฆิยะ
ณ จาลิกบรรพต พระเมฆิยะทูลลาไปบิณฑบาตในหมูบ า นชันตุคาม
ในระหวางทางกลับจากบิณฑบาตมาถึงฝงลํานํ้ากิมิกาฬา ทานได
เห็นสถานที่ในปาอัมพวันนารื่นรมย เกิดความคิดวาเปนสถานที่
เหมาะแกการบําเพ็ญเพียร ครั้นกลับถึงจาลิกบรรพต จึงเขาไปเฝา
พระพุทธเจา กราบทูลขออนุญาตลาไปบําเพ็ญเพียร ณ ปาริมฝง
นํ้านั้น
พระพุทธองคทรงทราบวา ญาณของพระเมฆิยะยังไมสุก
งอมพอที่จะไปบําเพ็ญเพียรอยูผูเดียวใหเกิดผลสําเร็จกาวหนาขึ้น
ไปได แตก็จะทรงใหพระเมฆิยะไดบทเรียน จึงมิไดทรงหามทีเดียว
แตทรงทัดทานวา “รอกอนเถิดเมฆิยะ เราอยูคนเดียว เธอจงรอจน
กวาจะมีภิกษุรูปอื่นมาเสียกอน”
การที่ตรัสดังนี้
ก็เพื่อใหรูสึกวาพระองคมีพระทัยเยื่อใย
เมตตาตอพระเมฆิยะอยู เปนแรงคอยโนมนาว เมื่อพระเมฆิยะมี
เหตุขัดของอะไรขึ้น จะไดกลับมาเฝาพระองค ครั้นพระเมฆิยะทูล
คะยั้นคะยอ พระองคก็ทรงอนุญาต

๑

สํ.สฬ. ๑๘/๑๘๗-๘

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๙

ฝายพระเมฆิยะ เมื่อไปอยูที่ปาอัมพวันผูเดียวแลว ตอมาก็
เกิดมีอกุศลวิตกขึ้น เพราะญาณของตนยังไมแกกลาสุกงอม ไม
สามารถแกไขได จึงกลับมาเฝาพระพุทธเจา และกราบทูลใหทรง
ทราบ พระองคจึงตรัสสอนเรื่องธรรม ๕ อยางที่ชวยใหเกิดปริปากะ
แกเจโตวิมุตติ ที่ยังไมแกกลา
ธรรมเหลานี้คือ ความมีกัลยาณมิตร ๑ ความมีศีล ๑ การมี
โอกาสไดยินไดฟง ไดรวมสนทนาอยางสะดวกสบายในเรื่องตางๆ
ที่ชวยชําระจิตใจใหปลอดโปรงผองใส เชน เรื่องความเพียร ศีล
สมาธิ ปญญา วิมุตติ เปนตน ๑ การบําเพ็ญเพียรสรางกุศลธรรม
อยางหนักแนนจริงจัง ๑ และความมีปญญา ๑
โดยเฉพาะทรงเนนวา ความมีกัลยาณมิตรนั้นเปนพื้นเบื้อง
ตนอันสําคัญ ที่จะชวยใหไดทั้งศีล ใหไดฟงเรื่องที่ดีงาม ใหได
บําเพ็ญเพียร และใหไดปญญา๑
เปนอันวา ขณะนั้นพระเมฆิยะยังไมมีปริปากะ ยังไมพรอมที่
จะออกไปบําเพ็ญเพียรผูเดียวอยางที่ตนประสงค ยังตองพึ่งอาศัย
กัลยาณมิตรอยู
๔. สอนโดยใหผูเรียนลงมือทําดวยตนเอง ซึ่งจะชวยใหเกิด
ความรูความเขาใจชัดเจน แมนยําและไดผลจริง เชน ทรงสอนพระ
จูฬปนถกผูโงเขลาดวยการใหนําผาขาวไปลูบคลํา เปนตน

๑

องฺ.นวก. ๒๓/๒๐๗; ขุ.อุ. ๒๕/๘๕–๘๙
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๕. การสอนดําเนินไปในรูปที่ใหรูสึกวาผูเรียนกับผูสอนมีบท
บาทรวมกัน ในการแสวงความจริง ใหมีการแสดงความคิดเห็น โต
ตอบเสรี
หลักนีเ้ ปนขอสําคัญในวิธกี ารแหงปญญา ซึง่ ตองการอิสรภาพ
ในทางความคิด และโดยวิธีนี้ เมื่อเขาถึงความจริง ผูเรียนก็จะรูสึก
วาตนไดมองเห็นความจริงดวยตนเอง และมีความชัดเจนมั่นใจ
หลักนี้พระพุทธเจาทรงใชเปนประจํา และมักมาในรูปการ
ถามตอบ ซึ่งอาจแยกลักษณะการสอนแบบนี้ไดเปน:ก. ลอใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นของตนออกมา ชี้ขอคิดให
แกเขา สงเสริมใหเขาคิด และใหผูเรียนเปนผูวินิจฉัย
ความรูนั้นเอง ผูสอนเปนเพียงผูนําชี้ชองทางเขาสูความรู
ในการนี้ ผูสอนมักกลายเปนผูถามปญหา แทนที่จะ
เปนผูตอบ
ข. มีการแสดงความคิดเห็น โตตอบอยางเสรี แตมุงหา
ความรู ไมใชมุงแสดงภูมิ หรือขมกัน
๖. เอาใจใสบุคคลที่ควรไดรับความสนใจพิเศษเปนรายๆ ไป
ตามควรแกกาละเทศะและเหตุการณ เชน
ชาวนาคนหนึ่งตั้งใจไวแตกลางคืนวาจะไปฟงพุทธเทศนา
บังเอิญวัวหาย ไปตามไดแลวรีบมา แตกวาจะไดก็ชามาก คิดวา
ทันฟงทายหนอยก็ยังดี
ไปถึงวัดปรากฏวาพระพุทธเจายังทรง
ประทับรออยูนิ่งๆ ไมเริ่มแสดง ยิ่งกวานั้นยังใหจัดอาหารใหเขารับ
ประทานจนอิ่มสบาย แลวจึงทรงเริ่มแสดงธรรม หรือ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๑

เรื่องเด็กหญิงชาวบานลูกชางหูกคนหนึ่ง อยากฟงธรรม แต
มีงานมวนกรอดายเรงอยู เมื่อทําเสร็จจึงเดินจากบานเอามวนดาย
ไปสงบิดาที่โรง ผานโรงธรรมก็แวะหนอยหนึ่ง นั่งอยูแถวหลังสุด
ของที่ประชุม พระพุทธองคก็ยังทรงเอาพระทัยใสหันไปรับสั่งให
เขาไปนั่งใกลๆ ทักทายปราศรัย และสนทนาใหเกียรติใหเด็กนั้นพูด
แสดงความเห็นในที่ประชุม
และทรงเทศนาใหเด็กนั้นไดรับ
ประโยชนจากการมาฟงธรรม
๗. ชวยเหลือเอาใจใสคนที่ดอย ที่มีปญหา เชน เรื่องพระ
จูฬปนถกที่กลาวแลว เปนตน

ค. เกี่ยวกับตัวการสอน
๑. ในการสอนนั้น การเริ่มตนเปนจุดสําคัญมากอยางหนึ่ง
การเริ่ ม ต น ที่ ดี มี ส  ว นช ว ยให ก ารสอนสํ าเร็ จ ผลดี เ ป น อย า งมาก
อยางนอยก็เปนเครื่องดึงความสนใจ และนําเขาสูเนื้อหาได
พระพุทธเจาทรงมีวิธีเริ่มตนที่นาสนใจมาก โดยปกติพระ
องคจะไมทรงเริ่มสอนดวยการเขาสูเนื้อหาธรรมทีเดียว แตจะทรง
เริ่มสนทนากับผูทรงพบหรือผูมาเฝา ดวยเรื่องที่เขารูเขาใจดี หรือ
สนใจอยู เชน เมื่อทรงสนทนากับควาญชาง ก็ทรงเริ่มสนทนาดวย
เรื่องวิธีฝกชาง พบชาวนาก็สนทนาเรื่องการทํานา พบพราหมณก็
สนทนาเรื่องไตรเพท หรือเรื่องธรรมของพราหมณ
บางทีก็ทรงจี้จุดสนใจ หรือเหมือนสะกิดใหสะดุง เปนการ
ปลุกเราความสนใจ เชน เมื่อเทศนโปรดชฎิลผูบูชาไฟ ทรงเริ่มตน
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ดวยคําวา “อะไรๆ รอนลุกเปนไฟหมดแลว” ตอจากนั้นจึงถามและ
อธิบายตอไปวาอะไรรอน อะไรลุกเปนไฟ นําเขาสูธรรม
บางทีก็ใชเรื่องที่เขาสนใจ หรือที่เขารูนั่นเอง เปนขอสนทนา
ไปโดยตลอด แตแทรกความหมายทางธรรมเขาไวให
๒. สรางบรรยากาศในการสอนใหปลอดโปรง เพลิดเพลิน
ไมใหตึงเครียด ไมใหเกิดความอึดอัดใจ และใหเกียรติแกผูเรียน ให
เขามีความภูมิใจในตัว เชน เมื่อพราหมณโสณทัณฑะกับคณะไป
เฝา ทานโสณทัณฑะครุนคิดวิตกอยูในใจวา
“ถาเราถามปญหาออกไป หากพระองคตรัสวา
‘พราหมณ ปญหาขอนี้ทานไมควรถามอยางนี้’ ที่ประชุม
ก็จะหมิ่นเราได
“ถาพระสมณโคดมจะพึงตรัสถามปญหาเรา ถา
แมเราตอบไมถูกพระทัย หากพระองคตรัสวา ‘พราหมณ
ปญหาขอนี้ ทานไมควรตอบอยางนี้ ที่ถูกควรแกอยางนี้’
ที่ประชุมก็จะหมิ่นเราได
“ถากระไร ขอใหพระสมณโคดมถามปญหาเราใน
เรื่องไตรเพท อันเปนคําสอนของอาจารยเราเถิด เราจะ
ตอบใหถกู พระทัยทีเดียว”
พระพุทธเจาทรงทายใจพราหมณได ทรงดําริวา
“โสณทัณฑะนี้ลําบากใจอยู ถากระไร เราพึงถาม
ปญหาเขาในเรื่องไตรเพท อันเปนคําสอนของอาจารย
ฝายเขาเองเถิด”

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๓

แลวไดตรัสถามถึงคุณสมบัติของพราหมณ ทําใหพราหมณ
นั้นสบายใจ และรูสึกภูมิใจที่จะสนทนาตอไปในเรื่องซึ่งตัวเขาเอง
ถือวาเขารูชํานาญอยูเปนพิเศษ และพระองคก็ทรงสามารถชักนํา
พราหมณนั้นเขาสูธรรมของพระองคได ดวยการคอยทรงเลือกปอน
คําถามตางๆ กะพราหมณนั้น แลวคอยสนับสนุนคําตอบของเขา
ตอนเขาสูแนวที่พระองคทรงพระประสงค๑
ในทํานองเดียวกัน เมื่อพบนิโครธปริพาชก ก็ทรงเปดโอกาส
เชิญใหเขาถามพระองคดวยปญหาเกี่ยวกับลัทธิฝายเขาทีเดียว๒
๓. สอนมุงเนื้อหา มุงใหเกิดความรูความเขาใจในสิ่งที่สอน
เปนสําคัญ ไมกระทบตนและผูอื่น ไมมุงยกตน ไมมุงเสียดสีใครๆ๓
แมเมื่อมีผูมาทูลถามเรื่องคําสอนของเจาลัทธิตางๆ วาของ
คนใดผิดคนใดถูก พระองคก็จะไมทรงตัดสิน แตจะทรงแสดงหลัก
ธรรมใหเขาฟง คือใหเขาคิดพิจารณาตัดสินเอาดวยตนเอง
ยกตัวอยาง เชน คราวหนึ่ง พราหมณ ๒ คน เขาไปเฝาทูล
ถามวา ทานปูรณกัสสป เจาลัทธิหนึ่ง กับทานนิครนถนาฏบุตร อีก
เจาลัทธิหนึ่ง ตางก็ปฏิญาณวาตนเปนผูที่รูที่สุดดวยกัน วาทะเปน
ปฏิปกษกัน ใครจริง ใครเท็จ พระพุทธเจาตรัสตอบวา
“อยาเลยพราหมณ ขอที่ทั้งสองนี้ตางพูดอวดรู มี
วาทะเปนปฏิปกษกันนั้น ใครจะจริง ใครจะเท็จ พักไว
๑

ที.สี. ๙/๑๘๔–๑๙๔
ที.ปา. ๑๑/๒๒
๓
เปนองคคุณอยางหนึ่งของธรรมกถึก องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๕๙
๒

๔๔
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เถิด เราจักแสดงธรรมใหทานทั้งสองฟง ขอใหทานตั้งใจ
ฟงเถิด”๑
เรื่องเชนนี้มีปรากฏหลายแหงในพระไตรปฎก๒ แมเมื่อแสดง
ธรรมตามปกติในที่ประชุมสาวก ก็ไมทรงยกยอ และไมทรงรุกราน
ที่ประชุม ทรงชี้แจงใหรูเขาใจชัดเจนไปตามธรรม๓
๔. สอนโดยเคารพ คือ ตั้งใจสอน ดวยความรูสึกวา เปนเรื่อง
จริงจัง มีคุณคา มองเห็นความสําคัญของผูเรียนและของงานสั่ง
สอนนั้น ไมใชสักวาทํา หรือเห็นผูเรียนโงเขลา หรือเห็นเปนชั้นตํ่าๆ
อยางพระพุทธจริยาที่วา
“ภิกษุทั้งหลาย ถาแมตถาคตจะแสดงธรรมแก
ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตยอมแสดงโดยเคารพ ไมแสดงโดย
ไมเคารพ ถาแมจะแสดงแกภิกษุณี แกอุบาสกอุบาสิกา
แกปุถุชนทั้งหลาย โดยที่สุดแมแกคนขอทานและพราน
นก ก็ยอมแสดงโดยเคารพ หาแสดงโดยขาดความ
เคารพไม”๔
๕. ใชภาษาสุภาพ นุมนวล ไมหยาบคาย ชวนใหสบายใจ
สละสลวย เขาใจงาย อยางที่วา

๑

องฺ.นวก. ๒๓/๒๔๒
เชน ม.มู. ๑๒/๓๕๓
๓
ม.ม. ๑๓/๕๘๙
๔
องฺ.ปฺจก. ๒๒/๙๙
๒

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๕

“พระสมณโคดมมีพระดํารัสไพเราะ รูจักตรัสถอย
คําไดงดงาม มีพระวาจาสุภาพ สละสลวย ไมมีโทษ ยังผู
ฟงใหเขาใจเนื้อความไดชัดแจง”๑
กอนจบตอนนี้ ขอนําพุทธพจนแหงหนึ่ง ที่ตรัสสอนภิกษุผู
แสดงธรรม เรียกกันวา องคแหงพระธรรมกถึก มาแสดงไว ดังนี้:“อานนท การแสดงธรรมใหคนอื่นฟง มิใชสิ่งที่
กระทําไดงาย ผูแสดงธรรมแกคนอื่น พึงตั้งธรรม ๕
อยางไวในใจ คือ:๑. เราจักกลาวชี้แจงไปตามลําดับ
๒. เราจักกลาวชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงใหเขาใจ
๓. เราจักแสดงดวยอาศัยเมตตา
๔. เราจักไมแสดงดวยเห็นแกอามิส
๕. เราจักแสดงไปโดยไมกระทบตนและผูอื่น” ๒

๑

ม.ม. ๑๓/๖๕๐
๒
องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๕๙

๔. ลีลาการสอน
เมื่อมองกวางๆ การสอนของพระพุทธเจาแตละครั้ง จะ
ดําเนินไปจนถึงผลสําเร็จ โดยมีคุณลักษณะซึ่งเรียกไดวาเปนลีลา
ในการสอน ๔ อยาง ดังนี้:๑. สันทัสสนา อธิบายใหเห็นชัดเจนแจมแจง เหมือนจูงมือ
ไปดูเห็นกับตา
๒. สมาทปนา จูงใจใหเห็นจริงดวย ชวนใหคลอยตาม จน
ตองยอมรับและนําไปปฏิบัติ
๓. สมุตเตชนา เราใจใหแกลวกลา บังเกิดกําลังใจ ปลุกให
มีอุตสาหะแข็งขัน มั่นใจวาจะทําใหสําเร็จ
ได ไมหวั่นระยอตอความเหนื่อยยาก
๔. สัมปหังสนา ชโลมใจใหแชมชื่น ราเริง เบิกบาน ฟงไม
เบื่อ และเปยมดวยความหวัง เพราะมอง
เห็นคุณประโยชนที่จะไดรับจากการปฏิบัติ
อาจผูกเปนคํ าสั้นๆ วา แจมแจง จูงใจ หาญกลา ราเริง หรือ
ชี้ชัด เชิญชวน คึกคัก เบิกบาน

๕. วิธีสอนแบบตางๆ
วิธสี อนของพระพุทธเจา มีหลายแบบหลายอยาง ทีน่ า สังเกต
หรือพบบอย คงจะไดแกวิธีตอไปนี้:๑. แบบสากัจฉา หรือสนทนา วิธีนี้นาจะเปนวิธีที่ทรงใชบอย
ไมนอยกวาวิธีใดๆ โดยเฉพาะในเมื่อผูมาเฝาหรือทรงพบนั้น ยังไม
ไดเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนา ยังไมรู ไมเขาใจหลักธรรม
ในการสนทนา พระพุทธเจามักจะทรงเปนฝายถาม นําคู
สนทนาเขาสูค วามเขาใจธรรมและความเลื่อมใสศรัทธาในที่สุด
แมในหมูพระสาวก พระองคก็ทรงใชวิธีนี้ไมนอย และทรงสง
เสริมใหสาวกสนทนาธรรมกัน อยางในมงคลสูตรวา “กาเลน ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ - การสนทนาธรรมตามกาล เปนมงคล
อันอุดม” ดังนี้
๒. แบบบรรยาย วิธีสอนแบบนี้ นาจะทรงใชในที่ประชุมใหญ
ในการแสดงธรรมประจําวัน ซึ่งมีประชาชน หรือพระสงฆจํานวน
มาก และสวนมากเปนผูมีพื้นความรูความเขาใจ กับมีความ
เลื่อมใสศรัทธาอยูแลว มาฟงเพื่อหาความรูความเขาใจเพิ่มเติม
และหาความสงบสุขทางจิตใจ นับไดวาเปนคนประเภทและระดับ
ใกลเคียงกัน พอจะใชวิธีบรรยายอันเปนแบบกวางๆ ได
ลักษณะพิเศษของพุทธวิธีสอนแบบนี้ ที่พบในคัมภีรบอกวา
ทุกคนที่ฟงพระองคแสดงธรรมอยูในที่ประชุมนั้น แตละคนรูสึกวา

๔๘
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พระพุทธเจาตรัสอยูกับตัวเองโดยเฉพาะ
ซึ่งนับวาเปนความ
สามารถอัศจรรยอีกอยางหนึ่งของพระพุทธเจา
๓. แบบตอบปญหา ผูที่มาถามปญหานั้น นอกจากผูที่มีความ
สงสัยของใจในขอธรรมตางๆ แลว โดยมากเปนผูนับถือลัทธิ
ศาสนาอื่น บางก็มาถามเพื่อตองการรูคําสอนทางฝายพระพุทธ
ศาสนา หรือเทียบเคียงกับคําสอนในลัทธิของตน บางก็มาถามเพื่อ
ลองภูมิ บางก็เตรียมมาถามเพื่อขมปราบใหจน หรือใหไดรับความ
อับอาย
ในการตอบ พระพุทธองคทรงสอนใหพิจารณาดูลักษณะ
ของปญหา และใชวิธีตอบใหเหมาะกัน
ในสังคีติสูตร๑ ทานแยกประเภทปญหาไวตามลักษณะวิธี
ตอบเปน ๔ อยาง คือ:๑) เอกังสพยากรณียปญหา ปญหาที่พึงตอบตรงไปตรงมา
ตายตัว พระอรรถกถาจารยยกตัวอยาง เชน ถามวา
“จักษุเปนอนิจจังหรือ” พึงตอบตรงไปไดทีเดียววา “ถูก
แลว”
๒) ปฏิปุจฉาพยากรณียปญหา ปญหาที่พึงยอนถามแลว
จึงแก ทานยกตัวอยาง เชนเขาถามวา “โสตะก็เหมือน
จักษุหรือ” พึงยอนถามกอนวา “ที่ถามนั้นหมายถึงแง
ใด” ถาเขาวา “ในแงเปนเครื่องมองเห็น” พึงตอบวา “ไม
เหมือน” ถาเขาวา “ในแงเปนอนิจจัง” จึงควรตอบรับวา
๑

ที.ปา. ๑๑/๒๕๕

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๙

“เหมือน”
๓) วิภัชชพยากรณียปญหา ปญหาที่จะตองแยกแยะตอบ
เชนเมื่อเขาถามวา “สิ่งที่เปนอนิจจัง ไดแก จักษุใช
ไหม?” พึงจําแนกความออกแยกแยะตอบวา “ไมเฉพาะ
จักษุเทานั้น ถึงโสตะ ฆานะ ฯลฯ ก็เปนอนิจจัง” หรือ
ปญหาวา “พระตถาคตตรัสวาจาซึ่งไมเปนที่รักที่ชอบใจ
ของคนอื่นไหม?”
ก็ตองแยกตอบตามหลักการตรัส
วาจา ๖ หรือปญหาวา “พระพุทธเจาทรงติเตียนตบะทั้ง
หมดจริงหรือ”๑ ก็ตองแยกตอบวาชนิดใดติเตียน ชนิด
ใดไมติเตียน ดังนี้เปนตน
๔) ฐปนียปญหา ปญหาที่พึงยับยั้งเสีย ไดแก ปญหาที่ถาม
นอกเรื่อง ไรประโยชน อันจักเปนเหตุใหเขว ยืดเยื้อ สิ้น
เปลืองเวลาเปลา พึงยับยั้งเสีย แลวชักนําผูถามกลับ
เขาสูแนวหรือเรื่องที่ประสงคตอไป
ทานยกตัวอยาง เมื่อถามวา “ชีวะอันใด สรีระก็อัน
นั้นหรือ?” อยางนี้เปนคําถามประเภทเก็งความจริง ซึ่ง
ถึงอธิบายอยางไรผูถามก็ไมอาจเขาใจหรือพบขอยุติ
เพราะไมอยูในฐานะที่เขาจะเขาใจได พิสูจนไมได ทั้ง
ไมเกิดประโยชนอะไรแกเขาดวย

๑

องฺ.ทสก. ๒๔/๙๔

๕๐

พุทธวิธีในการสอน

นอกจากนี้ ทานยังสอนใหคํานึงถึงเหตุแหงการถามปญหา
ดวย ในเรื่องนี้ พระสารีบุตร อัครสาวก เคยแสดงเหตุแหงการถาม
ปญหาไววา
“บุคคลผูใดผูหนึ่ง ยอมถามปญหากะผูอื่น ดวย
เหตุ ๕ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้ง ๕ อยาง คือ:๑) บางคน ยอมถามปญหาเพราะความโงเขลา เพราะ
ความไมเขาใจ
๒) บางคน มีความปรารถนาลามก เกิดความอยากได จึง
ถามปญหา
๓) บางคน ยอมถามปญหา ดวยตองการอวดเดนขมเขา
๔) บางคน ยอมถามปญหาดวยประสงคจะรู
๕) บางคน ยอมถามปญหาดวยมีความดําริวา เมื่อเราถาม
แลว ถาเขาตอบไดถกู ตองก็เปนการดี แตถา เราถามแลว
เขาตอบไมถูกตอง เราจะไดชวยแกใหเขาโดยถูกตอง”๑
ในการตอบปญหา นอกจากรูวิธีตอบแลว ถาไดรูซึ้งถึงจิตใจ
ของผูถามดวยวา เขาถามดวยความประสงคอยางใด ก็จะสามารถ
๑

องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๖๕; ในที่นี้ขอใหเทียบพุทธธรรมดา หรือพุทธประเพณีในการตรัสถาม
คําถาม ซึ่งมีดังนี้
“ตถาคตทั้งหลาย ทั้งที่ทรงทราบอยู ยอมตรัสถามก็มี, ทั้งที่ทรงทราบอยู แตไม
ตรัสถามก็มี, ทรงกําหนดทราบกาลอันเหมาะสมแลวจึงตรัสถาม, ทรงกําหนดทราบ
กาล(ไมเหมาะ)แลวจึงไมตรัสถาม, พระองคตรัสถามแตสิ่งที่เปนประโยชน, ไมตรัส
ถามสิ่งที่ไมเปนประโยชน, ในเรื่องที่ไมเปนประโยชน ทรงปดทางเสียทีเดียว; พระ
พุทธเจาทั้งหลายยอมทรงสอบถามภิกษุดวยอาการ ๒ แบบ คือ จะทรงแสดงธรรม
หรือจะทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกทั้งหลาย” (ดู วินย. ๕/๔๙ เปนตน)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕๑

กลาวแกไดเหมาะแกการ และตอบปญหาไดตรงจุด ทําใหการสอน
ไดผลดียิ่งขึ้น
๔. แบบวางกฎขอบังคับ เมื่อเกิดเรื่องมีภิกษุกระทําความผิด
อยางใดอยางหนึ่งขึ้นเปนครั้งแรก พระสงฆหรือประชาชนเลาลือ
โพนทนาติเตียนกันอยู มีผูนําความมากราบทูลพระพุทธเจา พระ
องคก็จะทรงเรียกประชุมสงฆ สอบถามพระภิกษุผูกระทําความผิด
เมื่อเจาตัวรับไดความเปนสัตยจริงแลว ก็จะทรงตําหนิ ชี้แจง
ผลเสียหายที่เกิดแกสวนรวม พรรณนาผลรายของความประพฤติ
ไมดี และคุณประโยชนของความประพฤติที่ดีงาม แลวทรงแสดง
ธรรมกถาที่สมควรเหมาะสมกันกับเรื่องนั้น
จากนั้นจะตรัสใหสงฆทราบวา จะทรงบัญญัติสิกขาบท โดย
ทรงแถลงวัตถุประสงคในการบัญญัติใหทราบ แลวทรงบัญญัติ
สิกขาบทขอนั้นๆ ไว โดยความเห็นชอบพรอมกันของสงฆ ใน
ทามกลางสงฆ และโดยความรับทราบรวมกันของสงฆ
ในการสอนแบบนี้ พึงสังเกตวาพระพุทธเจาทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทโดยความเห็นชอบของสงฆ ซึ่งบาลีใชคําวา “สงฺฆสุฏุตาย”
แปลวา “เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ”
ทานอธิบายความหมายวา ทรงบัญญัติ โดยชี้แจงใหเห็น
แลววาถาไมรับจะเกิดผลเสียอยางไร เมื่อรับจะมีผลดีอยางไร จน
สงฆรับคําของพระองควา ดีแลว ไมทรงบังคับเอาโดยพลการ๑
๑

ดู วินย.อ. ๑/๒๖๒

๖. กลวิธีและอุบายประกอบการสอน
๑. การยกอุทาหรณ และการเลานิทานประกอบ การยกตัว
อยางประกอบคําอธิบาย และการเลานิทานประกอบการสอน ชวย
ใหเขาใจความไดงายและชัดเจน ชวยใหจําแมน เห็นจริง และเกิด
ความเพลิดเพลิน ทําใหการเรียนการสอนมีรสยิ่งขึ้น
ตัวอยางเชน เมื่อจะอธิบายใหเห็นวา คนมีความปรารถนาดี
อยากชวยทําประโยชน แตหากขาดปญญา อาจกลับทําลาย
ประโยชนเสียก็ได ก็เลานิทานชาดกเรื่อง ลิงเฝาสวน๑ หรือ คนขาย
เหลา๒ เปนตน
พระพุทธเจาทรงใชอุทาหรณและนิทานประกอบการสอน
มากมายเพียงใด จะเห็นไดจากการที่ในคัมภีรตางๆ มีอุทาหรณ
และนิทานปรากฏอยูทั่วไป เฉพาะคัมภีรชาดกอยางเดียวก็มีนิทาน
ชาดกถึง ๕๔๗ เรื่อง
๒. การเปรียบเทียบดวยขออุปมา คําอุปมาชวยใหเรื่องที่ลึกซึ้ง
เขาใจยาก ปรากฏความหมายเดนชัดออกมา และเขาใจงายขึ้น
โดยเฉพาะมักใชในการอธิบายสิ่งที่เปนนามธรรม เปรียบใหเห็นชัด
ดวยสิ่งที่เปนรูปธรรม หรือแมเปรียบเรื่องที่เปนรูปธรรมดวยขอ
อุปมาแบบรูปธรรม ก็ชวยใหเนื้อความหนักแนนเขา เชน
๑
๒

ชา.อ. ๒/๒๓
ชา.อ. ๒/๒๖

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕๓

“ภูเขาศิลาลวน เปนแทงทึบ ยอมไมหวั่นไหวดวย
แรงลม ฉันใด บัณฑิตทั้งหลาย ยอมไมหวั่นไหวเพราะ
คํานินทาและสรรเสริญ ฉันนั้น”๑
“คนผูเรียนรูนอย ยอมแกลงเหมือนโคถึก เนื้อ
ของเขาเจริญขึ้น แตปญญาหาเจริญไม”๒
“เมื่อพระอาทิตยจะอุทัย
มีแสงเงินแสงทอง
ปรากฏขึ้น เปนนิมิตมากอน ฉันใด ความมีกัลยาณมิตร
ก็เปนเบื้องตน เปนนิมิตหมายแหงการบังเกิดขึ้นของ
โพชฌงค ๗ ฉันนั้น”๓
ฯลฯ
การใชอุปมานี้ นาจะเปนกลวิธีประกอบการสอนที่พระพุทธ
องคทรงใชมากที่สุด มากกวากลวิธีอื่นใด
๓. การใชอุปกรณการสอน ในสมัยพุทธกาล ยอมไมมี
อุปกรณการสอนชนิดตางๆ ที่จัดทําขึ้นไวเพื่อการสอนโดยเฉพาะ
เหมือนสมัยปจจุบัน เพราะยังไมมีการจัดการศึกษาเปนระบบขึ้น
มาอยางแพรหลายกวางขวาง หากจะใชอปุ กรณบา ง ก็คงตองอาศัย
วัตถุสิ่งของที่มีในธรรมชาติ หรือเครื่องใชตางๆ ที่ผูคนใชกันอยู
อีกประการหนึ่ง คําสอนของพระพุทธเจาที่มีบันทึกไวก็มัก
เปนคําสอนที่ตรัสแกผูใหญ และเปนเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรม ทั้ง
สอนเคลื่อนที่ไปในดินแดนแวนแควนตางๆ อยางอิสระ ชนิดที่ผู
๑

ขุ.ธ. ๒๕/๑๖
สํ.ม. ๑๙/๕๑๖
๓
ขุ.ธ. ๒๕/๒๑
๒

๕๔

พุทธวิธีในการสอน

สอนไมมีทรัพยสมบัติติดตัว ดวยเหตุนี้ ความจําเปนที่จะใช
อุปกรณจึงมีนอย และโอกาสที่จะอาศัยอุปกรณก็เปนไปไดยาก
นอกจากนั้น การใชขออุปมาตางๆ ก็สะดวกกวา และให
ความเขาใจชัดเจนอยูแลว แมเมื่อใชของจริงเปนอุปกรณ ก็มักใช
ในแงอุปมาอีกนั่นเอง จึงปรากฏวาคําสอนในแงอุปมามีมากมาย
แตไมคอยปรากฏการใชอุปกรณการสอน
อยางไรก็ดี มีตัวอยางการที่พระพุทธเจาทรงใชอุปกรณการ
สอน ในกรณีสอนผูเรียนที่อายุนอยๆ ซึ่งเขาใจจากวัตถุไดงายกวา
นามธรรม โดยทรงใชเครื่องใชที่มีอยู จึงปรากฏเรื่องที่พระองคทรง
สอนสามเณรราหุลเมื่ออายุ ๗ ขวบวา:วันหนึ่งพระผูมีพระภาคเสด็จมา ณ ที่อยูของสามเณรราหุล
สามเณรมองเห็นแลว ก็ปูลาดอาสนะ และจัดนํ้าลางพระบาทไว
พระผูมีพระภาคลางพระบาทแลว ทรงเหลือนํ้าไวในภาชนะหนอย
หนึ่ง เมื่อสามเณรถวายบังคมนั่งเรียบรอยแลว
พระองคไดตรัสถามวา “ราหุล เธอเห็นนํ้าที่เหลืออยูหนอย
หนึ่งในภาชนะนี้หรือไม” สามเณรราหุลทูลวา เห็น จึงตรัสวา “คนที่
พูดเท็จทั้งที่รูอยู ก็มีคุณธรรมของสมณะเหลืออยูนอยเหมือนอยาง
นั้น”
เสร็จแลวทรงเทนํ้านั้นเสีย ตรัสถามวา “เธอเห็นเราเทนํ้า
หนอยหนึ่งนั้นทิ้งไปแลวไหม” สามเณรทูลวา เห็น ตรัสวา “คนที่ไม
มีความละอายในการกลาวเท็จทั้งที่รูอยู ก็เปนผูเทคุณธรรมของ
สมณะออกทิ้งเสียเหมือนอยางนั้น”

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕๕

แลวทรงควํ่าภาชนะลง ตรัสถามวา “เธอเห็นภาชนะนี้ควํ่าลง
แลวไหม” สามเณรทูลวา เห็น ตรัสวา “คนที่ไมมีความละอายใน
การพูดเท็จทั้งรูอยู คุณธรรมของสมณะของเขาก็ชื่อวาควํ่าไปแลว
เหมือนอยางนั้น”
แลวทรงหงายภาชนะขึ้น ตรัสถามวา “เธอเห็นภาชนะนี้วาง
เปลาไหม” สามเณรทูลวา เห็น จึงตรัสวา “คนที่ไมมีความละอาย
ในการพูดเท็จ ทั้งที่รูอยู คุณธรรมแหงสมณะของเขาก็วางเปลา
เหมือนอยางนั้น”
ตรัสถามวา “ราหุล แวนมีประโยชนอยางไร?”
ทูลตอบวา “มีประโยชนสําหรับสองดู พระเจาขา”
ตรัสวา “อันนั้นเหมือนกัน ราหุล บุคคลควรพิจารณาเสีย
กอน จึงกระทํากรรมดวยกาย วาจา และใจ”๑
ในการสอนสามเณรนี้ บางทีก็ทรงใชวิธีทายปญหา ซึ่งคงจะ
ชวยใหเกิดความรูสึกสนุกสําหรับเด็ก อยางเรื่องสอนธรรมยากๆ
ดวยสามเณรปญหาวา “อะไรเอย มีอยางเดียว, อะไรเอย มีสอง
อยาง, อะไรเอย มีสามอยาง” ฯลฯ๒
๔. การทําเปนตัวอยาง วิธีสอนที่ดีที่สุดอยางหนึ่ง โดยเฉพาะ
ในทางจริยธรรม คือการทําเปนตัวอยาง ซึ่งเปนการสอนแบบไม
ตองกลาวสอน เปนทํานองการสาธิตใหดู แตที่พระพุทธเจาทรง
กระทํานั้นเปนไปในลักษณะที่ทรงเปนผูนําที่ดี
๑
๒

จูฬราหุโลวาทสูตร, ม.ม. ๑๓/๑๒๕–๑๒๙
ขุ.ขุ. ๒๕/๔

๕๖

พุทธวิธีในการสอน

การสอนโดยทําเปนตัวอยาง ก็คือพระจริยาวัตรอันดีงามที่
เปนอยูตามปกตินั่นเอง แตที่ทรงปฏิบัติเปนเรื่องราวเฉพาะก็มี เชน
คราวหนึ่ง พระพุทธเจา พรอมดวยพระอานนทตามเสด็จ
ขณะเสด็จไปตามเสนาสนะที่อยูของพระสงฆ ไดทอดพระเนตรเห็น
พระภิกษุรูปหนึ่ง อาพาธเปนโรคทองรวง นอนจมกองมูตรและคูถ
ของตน ไมมีผูพยาบาลดูแล จึงเสด็จเขาไปหา จัดการทําความ
สะอาด ใหนอนโดยเรียบรอย เสร็จแลวจึงทรงประชุมสงฆ ทรงสอบ
ถามเรื่องนั้น และตรัสตอนหนึ่งวา
“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมมีมารดา ไมมีบิดา ผูใด
เลาจะพยาบาลพวกเธอ ถาพวกเธอไมพยาบาลกันเอง
ใครเลาจักพยาบาล ผูใดจะพึงอุปฐากเรา ขอใหผูนั้น
พยาบาลภิกษุอาพาธเถิด”๑
๕. การเลนภาษา เลนคํา และใชคําในความหมายใหม การเลน
ภาษาและเลนคํา เปนเรื่องของความสามารถในการใชภาษาผสม
กับปฏิภาณ ขอนี้ก็เปนการแสดงใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถของ
พระพุทธเจาที่มีรอบไปทุกดาน
เมื่อผูใดทูลถามมาเปนคํารอยกรอง พระองคก็ทรงตอบเปน
คํารอยกรองไปทันที ทํานองกลอนสด
บางที เ ขาทู ล ถามหรื อ กล า วข อ ความโดยใช คํ าที่ มี ค วาม
หมายไปในทางไมดีงาม พระองคก็ตรัสตอบไปดวยคําพูดเดียวกัน
นั้นเอง แตเปนคําพูดในความหมายที่ตางออกไปเปนฝายดีงาม
๑

วินย. ๕/๑๖๖

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕๗

คําสนทนาโตตอบแบบนี้ มีรสอยูแตในภาษาเดิม แปลออกสู
ภาษาอื่นยอมเสียรสเสียความหมาย ยกตัวอยางใหเห็นงายๆ เชน
ในภาษาไทยวา “ปากกาหัก” “ฟนตาตกนํ้า” อาจใชในความหมาย
ตางกันไดในภาษาไทย แตเมื่อแปลเปนภาษาอื่นยอมเสียรส
บางครัง้ ผูม าเฝา บริภาษพระองคดว ยคําพูดตางๆ ทีร่ นุ แรง
ยิง่ พระองคทรงยอมรับคําบริภาษเหลานั้นทั้งหมด แลวทรงแปล
ความหมาย อธิบายเสียใหมใหเปนเรื่องที่ดีงาม เชน กรณีของ
เวรัญชพราหมณ๑ และสีหเสนาบดีผูรับแผนมาจากนิครนถนาฏบุตร๒ เปนตน
แมในดานการสอนหลักธรรมทั่วไป พระองคก็ทรงรับเอาคํา
ศัพทที่มีใชอยูแตเดิมในลัทธิศาสนาเกามาใช แตทรงกําหนดความ
หมายใหใหม ซึ่งเปนวิธีการชวยใหผูฟงผูเรียนหันมาสนใจ และ
กําหนดคําสอนไดงาย เพียงแตมาทําความเขาใจเสียใหมเทานั้น
และเปนการชวยใหมีการพิจารณาเปรียบเทียบไปในตัวดวยวา
อยางไหนถูก อยางไหนผิดอยางไร
จึงเห็นไดวา คําวา พรหม พราหมณ อริยะ ยัญ ตบะ ไฟบูชา
ยัญ ฯลฯ ซึ่งเปนคําในลัทธิศาสนาเดิม ก็มีใชในพระพุทธศาสนา
ดวยทั้งสิ้น แตมีความหมายตางออกไปเปนอยางใหม
๖. อุบายเลือกคน และการปฏิบัติรายบุคคล การเลือกคนเปน
อุบายสําคัญในการเผยแพรพระศาสนา ในการประกาศธรรมของ
พระพุทธเจา เริ่มแตระยะแรกประดิษฐานพระพุทธศาสนา จะเห็น
๑
๒

วินย. ๑/๒; องฺ.อฏก. ๒๓/๑๐๑
วินย. ๕/๗๘; องฺ.อฏก. ๒๓/๑๐๒

๕๘
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ไดวาพระพุทธเจาทรงดํ าเนินพุทธกิจดวยพระพุทโธบายอยางที่
เรียกวา การวางแผนที่ไดผลยิ่ง ทรงพิจารณาวาเมื่อจะเขาไป
ประกาศพระศาสนาในถิ่นใดถิ่นหนึ่งควรไปโปรดใครกอน
เมื่อตรัสรูใหมๆ ไดเสด็จไปโปรดเบญจวัคคียผูที่อยูใกลชิด
พระองคเมื่อครั้งออกแสวงธรรมกอน ขอนี้พิจารณาไดทั้งในแงที่
เบญจวัคคียเปนผูใฝธรรม มีอุปนิสัยอยูแลว หรือในแงที่เปนผูเคยมี
อุปการะกันมา หรือในแงที่วาเปนการสรางความมั่นใจ ทําใหผูเคย
เกี่ยวของหมดความคลางแคลงในพระองค ตัดปญหาในการที่ทาน
เหลานี้อาจไปสรางความคลางแคลงใจขึ้นแกผูอื่นตอไปดวย
ครั้นเสร็จสั่งสอนเบญจวัคคียแลว ก็ไดโปรดยสกุมาร พรอม
ทั้งเศรษฐีผูบิดา และญาติมิตร และเมื่อจะเสด็จเขาแควนมคธ พระ
องคก็เสด็จไปโปรดชฎิล ๓ พี่นอง พรอมทั้งบริวารทั้งพัน เริ่มดวย
ชฎิลคนพี่ใหญเสียกอน แลวนําชฎิลเหลานี้ ผูกลายเปนสาวกแลว
เขาสูนครราชคฤห ประกาศธรรม ณ พระนครนั้น ไดราชาเปน
สาวก
เปนอันวา พอเริ่มตนประกาศพระศาสนา ก็ไดทั้งนักบวชผู
ใหญ เศรษฐี และราชา ซึ่งเปนคนชั้นสูงสมัยนั้นเปนสาวก เปนการ
ทําทางเสด็จเผยแผใหปลอดโปรงตอไป
ในการทรงสั่งสอนคนแตละถิ่น หรือแตละหมูคณะ ก็มักทรง
เริ่มตนที่บุคคลผูเปนประมุข เชนพระมหากษัตริย หรือหัวหนาของ
ชนหมูนั้นๆ ทําใหการประกาศพระศาสนาไดผลดีและรวดเร็ว และ
เปนการยืนยันพระปรีชาสามารถของพระองคดวย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕๙

ในการบําเพ็ญพุทธกิจประจําวัน พระองคก็ทรงสอดสอง
พิจารณาบุคคลผูควรโปรดในวันนั้นตั้งแตเวลาจวนรุงสาง และ
เสด็จไปโปรดในเวลาเชา เปนการใหความสนพระทัยสงเคราะห
บุคคลเปนรายๆ ซึง่ ใหผลดีในการสอนยิง่ กวาการสอนแบบสาดๆ ไป
แมเมื่อแสดงธรรมในที่ประชุม ก็ทรงกําหนดบุคคลที่ควรเอา
พระทัยใสพิเศษในคราวนั้นๆ ไวดวย กับทั้งแสดงธรรมโดยวิธีการที่
จะทําใหทุกคนในที่ประชุมไดรับผลประโยชนไปอยางเปนที่นาพอ
ใจ ใหเกิดความรูสึกแกทุกคนวา พระพุทธเจาตรัสอยูกับตน ดัง
กลาวมาแลว
๗. การรูจักจังหวะและโอกาส ผูสอนตองรูจักใชจังหวะและ
โอกาสใหเปนประโยชน เมื่อยังไมถึงจังหวะ ไมเปนโอกาส เชน ผู
เรียนยังไมพรอม ยังไมเกิดปริปากะแหงญาณหรืออินทรีย ก็ตองมี
ความอดทน ไมชิงหักหาญหรือดึงดันทํา แตก็ตองตื่นตัวอยูเสมอ
เมื่อถึงจังหวะหรือเปนโอกาส ก็ตองมีความฉับไวที่จะจับมาใชให
เปนประโยชน ไมปลอยใหผานเลยไปเสียเปลา
แมในการเผยแพรธรรมแกคนสวนใหญ พระพุทธเจาก็ทรง
ปฏิบัติตามจังหวะและโอกาสดวย เชน
ในระยะแรกประกาศพระศาสนา ณ วันมาฆบูรณมี หลังตรัส
รู ๙ เดือน เมื่อประทับอยู ณ เวฬุวัน พระสงฆสาวกมาชุมนุมพรอม
กัน ณ ที่นั้น และเปนโอกาสเหมาะ พระพุทธเจาก็ทรงแสดงโอวาท
ปาติโมกขสําหรับเปนหลักยึดถือรวมกันของสงฆ ที่จะแยกยายกัน
ไปบําเพ็ญศาสนกิจ

๖๐

พุทธวิธีในการสอน

เมื่อคราวนิครนถนาฏบุตรสิ้นชีวิต เกิดความแตกแยกในหมู
นิครนถ พระสารีบุตรถือเหตุการณนั้นเปนตัวอยาง ชี้ใหภิกษุสงฆ
เห็นความสําคัญในการรอยกรองธรรมวินัย ชักชวนพระสงฆให
พรอมใจกันทําสังคายนา และทานไดทําสังคายนาเปนตัวอยาง
โดยแสดงสังคีติสูตรไว๑
๘. ความยืดหยุน ในการใชวธิ กี าร ถาผูส อนสอนอยางไมมอี ตั ตา
ตัดตัณหา มานะ ทิฏฐิเสียได ก็จะมุงไปยังผลสําเร็จในการเรียนรู
เปนสําคัญ สุดแตจะใชกลวิธีใดใหการสอนไดผลดีที่สุด ก็จะทําใน
ทางนั้น ไมกลัววาจะเสียเกียรติ ไมกลัวจะถูกรูสึกวาแพ บางคราว
เมื่อสมควรก็ตองยอมใหผูเรียนรูสึกตัววาเขาเกง บางคราวสมควร
ขมก็ขม บางคราวสมควรโอนออนผอนตาม ก็ยอมตาม สมควรขัด
ก็ขัด สมควรคลอยก็คลอย สมควรปลอบก็ปลอบ มีพุทธพจนวา
“เรายอมฝกคนดวยวิธีละมุนละไมบาง ดวยวิธีรุน
แรงบาง ดวยวิธีที่ทั้งออนละมุนละไม และทั้งรุนแรงปน
กันไปบาง”๒
คนบางคน จะใหเขายอมไดดวยการที่ยอมใหเขารูสึกวาตัว
เขามีเกียรติหรือเกง หรือไดสมใจกอน ผูสอนจับจุดไดก็ใชวิธีสนอง
ความตองการแลวดึงเขาสูที่หมายไดตามประสงค เชน คราวที่
เวรัญชพราหมณบริภาษพระพุทธเจา พระองคก็ทรงรับสมอางตาม
คําบริภาษนั้นใหสมใจพราหมณ แลวจึงคอยชี้แจงแกไข ใหเขา
ยอมรับตามพระองคภายหลัง
๑
๒

ที.ปา. ๑๑/๒๒๑–๓๖๓
องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๑๑

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๖๑

เมื่อเผชิญอาฬวกยักษผูดุราย พระองคเสด็จเขาไปในที่อยู
ของอาฬวกะ อาฬวกะสั่งพระองคใหเสด็จออกไป พระองคก็เสด็จ
ออกตามสั่ง อาฬวกะสั่งพระองคใหเสด็จเขาไปอีก พระองคก็เสด็จ
เขาอีก อาฬวกะสั่งใหพระองคเสด็จเขาเสด็จออกอยางนี้ ซึ่งพระ
องคก็ทรงปฏิบัติตามอยางวางายถึง ๓ วาระ ใหเขารูสึกสมใจใน
อํานาจของตนกอน ตอจากนั้นจึงทรงเปลี่ยนกลวิธีและก็ไดโปรด
อาฬวกะลงเปนสาวกสําเร็จ๑
อีกตัวอยางหนึ่ง พราหมณคนหนึ่งเปนคนมีมานะ นิสัยแข็ง
กระดาง ไมไหวแมแตมารดา บิดา อาจารย และพี่ชาย วันหนึ่ง
ขณะพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมอยูในที่ประชุม เขาคิดวาจะ
ลองเขาไปเฝา
“ถาพระสมณโคดมตรัสกะเรา เราก็จะพูดกับทาน
ถาพระสมณโคดม ไมตรัสกะเรา เราก็จะไมพูดกับทาน”
แลวเขาไปยืนอยูขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคก็ทรงเฉยเสีย ไม
ตรัสดวย พราหมณทําทาจะกลับออกไปโดยคิดวา
“พระสมณโคดมองคนี้ไมมีความรูอะไร”
พระผูมีพระภาคทราบความในใจของเขาอยู ถึงตอนนี้จึง
ตรัสคาถาวา
“พราหมณเอย ความถือตัวไมชวยใหใครไดดีอะไร
เลย ใครมาเพื่อประโยชนใด ก็ควรเสริมสรางประโยชน
นั้นเสีย”
๑

ขุ.สุ. ๒๕/๓๑๐

๖๒

พุทธวิธีในการสอน

เมื่อตรัสพระดํารัสนี้ ในจังหวะนี้ ก็ไดผล ทําใหพราหมณ
ชะงักคิดวา “พระสมณโคดมรูใจเรา” ถึงยอมทรุดลงนั่งแสดง
คารวะ ทําใหที่ประชุมงงงวยประหลาดใจวา
“นาอัศจรรยจริง พราหมณนี้ไมไหวแมแตมารดา
บิดา อาจารย พี่ชาย แตพระสมณโคดมทรงทําใหคน
อยางนี้นอบนบไดเปนอยางดี”
จากนั้นพระองคจึงไดทรงเชิญใหเขานั่งบนอาสนะแลวตอบ
ปญหาธรรมแกเขา จนลงทายเขาไดประกาศตนเปนอุบาสก๑
๙. การลงโทษและใหรางวัล มีคําสรรเสริญพระพุทธคุณที่ยก
มาแสดงขางตนแลววา
“พระผูมีพระภาคทรงฝกอบรมชุมชนไดดีถึงเพียง
นี้ โดยไมตองใชอาชญา”๒
ซึ่งแสดงวา การใชอํานาจลงโทษ ไมใชวิธีการฝกคนของพระ
พุทธเจา แมในการแสดงธรรมตามปกติพระองคก็ทรงแสดงไปตาม
เนื้อหาธรรม ไมกระทบกระทั่งใคร อยางที่วา
“ทรงแสดงธรรมในบริษัท ไมทรงยอบริษัท ไมทรง
รุกรานบริษัท ทรงชี้แจงใหบริษัทเห็นแจง ใหสมาทาน ให
อาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมิกถา”๓
และวา

๑

สํ.ส. ๑๕/๖๙๔–๗๐๐
ม.ม. ๑๓/๕๖๕
๓
ม.ม. ๑๓/๕๘๙
๒

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๖๓

“พึงรูจักการยกยอ และการรุกราน ครั้นรูแลวไม
พึงยกยอ ไมพึงรุกราน พึงแสดงแตธรรมเทานั้น”๑
ขอนี้ ตีความไปไดถึงวา ไมใชทั้งวิธีลงโทษและใหรางวัล แม
วาพระพุทธเจาจะทรงใชการชมเชยยกยองบาง ก็เปนไปในรูปการ
ยอมรับคุณความดีของผูนั้น กลาวชมโดยธรรม ใหเขามั่นใจในการ
กระทําความดีของตน แตไมใหเกิดเปนการเปรียบเทียบขมคนอื่น
ลง
บางทีทรงชมเพื่อใหถือเปนตัวอยาง หรือเพื่อแกความเขาใจ
ผิด ใหตั้งทัศนคติที่ถูก เชน ทรงชมพระนันทกะ๒ ชมพระนวกะรูป
หนึ่ง๓ ชมพระสุชาต๓ ชมพระลกุณฏกภัททิยะ๓ ชมพระวิสาขปญจาลบุตร๓ และตําหนิเตือนพระนันทะ๓ เปนตน
อยางไรก็ดี การลงโทษนาจะมีอยูแบบหนึ่ง คือ การลงโทษ
ตนเอง ซึ่งมีทั้งในทางธรรม และทางวินัย
ในทางพระวินัย ถือวามีบทบัญญัติความประพฤติอยูแลว
และบทบัญญัติเหลานี้พระพุทธเจาทรงตราไว โดยความเห็นชอบ
รวมกันของสงฆ พรอมทั้งมีบทกําหนดโทษไวเสร็จ เมื่อผูใดลวง
ละเมิดก็เปนการกระทําผิดตอสวนรวม ตองไถถอนความผิดของ
ตน มิฉะนั้นจะเปนผูไมเปนที่ยอมรับของสงฆคือหมูคณะทั้งหมด
สวนในทางธรรม ภิกษุที่เหลือขอจริงๆ สอนไมได ก็กลาย
เปนผูที่พระพุทธเจาและเพื่อนพรหมจารีทั้งปวงไมถือวาเปนผูที่ควร
๑

ม.อุ. ๑๔/๖๕๘
องฺ.นวก. ๒๓/๒๐๘
๓
สํ.นิ. ๑๖/๖๙๖–๗๑๒
๒
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จะวากลาวสั่งสอน โดยวิธีนี้ ถือวาเปนการลงโทษอยางรุนแรงที่
สุด๑
พิจารณาจากพระพุทธคุณตอนตนของขอนี้ จะเห็นวา การ
สอนโดยไมตองลงโทษ เปนการแสดงความสามารถของผูสอนดวย
ในระดับสามัญ สําหรับผูสอนทั่วไป อาจตองคิดคํานึงวา
การลงโทษ ควรมีหรือไม แคไหน และอยางไร แตผูที่สอนคนได
สําเร็จผลโดยไมตองใชอาญาโทษเลย
ยอมชื่อวาเปนผูมีความ
สามารถในการสอนมากที่สุด
๑๐. กลวิธีแกปญหาเฉพาะหนา ปญหาเฉพาะหนาที่เกิด
ขึ้นตางครั้งตางคราว ยอมมีลักษณะแตกตางกันไปไมมีที่สุด การ
แกปญหาเฉพาะหนายอมอาศัยปฏิภาณ คือ ความสามารถในการ
ประยุกตหลัก วิธีการ และกลวิธีตางๆ มาใชใหเหมาะสม เปนเรื่อง
เฉพาะครั้ง เฉพาะคราวไป
อยางไรก็ดี การไดเห็นตัวอยางการแกปญหาเชนนี้ อาจชวย
ใหเกิดความเขาใจในแนวทางที่จะนําไปใชปฏิบัติไดบาง
ในการประกาศพระศาสนา
พระพุทธเจาไดทรงประสบ
ปญหาเฉพาะหนาตลอดเวลา และทรงแกสําเร็จไปในรูปตางๆ กัน
ตัวอยางเชน:พราหมณคนหนึ่งในเมืองราชคฤห ตนไมไดนับถือพระพุทธ
ศาสนา แตภรรยาเปนผูมีศรัทธาในพระพุทธเจาอยางแรงกลา มัก
เปลงอุทานวา “นโม ตสฺส”
๑

องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๑๑

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๖๕

คราวหนึ่ง นางพราหมณีผูภรรยา ขณะนําอาหารมาใหสามี
กาวพลาดลง จึงอุทานวา “นโม ตสฺส”
พราหมณสามีไดยินก็ไมพอใจ จึงวา “นางตัวรายนี่ชอบพูด
สรรเสริญแตความดีของพระหัวโลนองคนั้นอยูเรื่อย เดี๋ยวเถอะ นัง
ตัวดี ขาจะไปปราบวาทะศาสดาของแก”
นางพราหมณีตอบวา “แนะ พอพราหมณ ฉันมองไมเห็นวา
จะมีใครในโลกไหนๆ มาปราบวาทะของพระผูมีพระภาคอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาได เอาซิ พอพราหมณ จะไปก็เอา ไปแลวก็จะรู
เอง”
ฝายพราหมณ ทั้งโกรธอยูนั้น ก็ไปเฝาพระพุทธเจา เมื่อนั่ง
เรียบรอยแลว ก็ทูลถามเปนคํารอยกรองวา “ฆาตัวอะไรเสียได จึง
จะนอนเปนสุข ฯลฯ”
พระพุทธเจาตรัสตอบวา “ฆาความโกรธเสียได ก็จะนอน
เปนสุข ฯลฯ” และทําใหพราหมณเลื่อมใสได๑
อีกเรื่องหนึ่ง พราหมณอีกคนหนึ่ง รูขาววาพราหมณ
ตระกูลเดียวกับตนออกบวชอยูกับพระพุทธเจา ก็โกรธ จึงไปเฝา
พระพุทธเจา ไปถึงก็บริภาษพระองคดวยคําหยาบคายตางๆ พระ
พุทธเจาทรงปลอยใหพราหมณนั้นบริภาษพระองคเรื่อยไป จน
พราหมณหยุดไปเอง

๑

สํ.ส. ๑๕/๖๒๖–๖๓๐
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เมื่อพราหมณบริภาษจนพอแกใจ หยุดแลว พระองคจึง
ตรัสถามวา “ขอถามหนอยเถิดทานพราหมณ พวกญาติมิตรแขก
เหรื่อทั้งหลายนะ มีมาหาทานบางหรือเปลา?”
พราหมณทูลวา “ก็มีเปนครั้งคราว”
พระพุทธเจาตรัสถามวา “แลวทานจัดอาหารของรับประทาน
มาใหเขาบางหรือเปลา?”
พราหมณทูลวา “ก็จัดบาง”
พระพุทธเจาตรัสถามวา “ก็ถาคนเหลานั้นเขาไมรับสิ่งของ
เหลานั้นเลา ของจะเปนของใคร?”
พราหมณกราบทูลวา “ถาเขาไมรบั มันก็เปนของฉันเองนะซี”
พระพุทธเจาตรัสตอบ ความวา “เอาละ เรื่องนี้ก็เหมือนกัน
ที่ทานมาดาเรานะ เราไมขอรับคําดาของทานละ ขอใหเปนของ
ทานเองก็แลวกัน” จากนั้น จึงไดทรงสนทนากับพราหมณตอไปจน
พราหมณเลื่อมใสยอมเปนสาวก๑
อีกเรื่องหนึ่ง
พระพุทธเจาเสด็จไปบิณฑบาตที่บานอุทัย
พราหมณ วันแรกพราหมณเอาขาวมาใสบาตรถวายจนเต็ม วันที่
สอง พระพุทธเจาเสด็จไปอีก พราหมณก็ถวายอีก
วันที่สาม พระพุทธเจาเสด็จไปอีก พราหมณก็ถวายอีก แต
คราวนี้ พอถวายแลว ก็กลาววา “พระสมณโคดมองคนี้ติดใจจึงมา
บอยๆ”

๑

สํ.ส. ๑๕/๖๓๑–๖๓๔ (แปลตัดรวบรัดความ)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๖๗

พระพุ ท ธเจ า ได ต รั ส ตอบร อ ยกรองเป น คาถาเล น คํ าโดย
ปฏิภาณ เปนทํานองเตือนพราหมณโดยนัยวา ไฉนจะทอถอยเสีย
การกระทําสวนมากจะใหไดผลก็ตองทําบอยๆ ดังนี้
“กสิกรก็หวานพืชบอยๆ
ฝนก็ตองตกบอยๆ
ชาวนาก็ตองไถนาบอยๆ
รัฐจึงมั่งมีธัญญาหารบอยๆ
คนมาขอบอยๆ
คนใหใหไปบอยๆ
คนใหครั้นใหบอยๆ
ก็ไดพบสวรรคบอยๆ
คนรีดนมก็ยอมรีดบอยๆ
ลูกวัวก็หาแมบอยๆ
ยอมตองเหนือ่ ยตองดิน้ รนบอยๆ (สวน) คนเขลาเขาหาครรภบอ ยๆ
แลวก็เกิดก็ตายบอยๆ
ตองหามไปปาชาบอยๆ
มีปญญาพบทางไมเกิดบอย จึงไมตองเกิดบอยๆ
(หรือ : คนฉลาดถึงเกิดบอยๆ ก็เพือ่ พบทางไมตอ งเกิดบอย).๑
อีกเรื่องหนึ่งคลายๆ กันวา พระพุทธเจาเสด็จไปในบริเวณที่
เขาเตรียมหวานขาวทํานา ขณะเขากําลังเลี้ยงดูกันอยู พระองคได
เสด็จไปประทับยืนอยูดานหนึ่ง พราหมณเจาของนาเห็น ก็คิดวา
พระองคมาขอบิณฑบาต จึงกลาววา
“ทานสมณะ ขาพเจายอมไถนา หวานขาว ครั้นแลวจึงได
บริโภค แมทา นก็จงไถนา จงหวานขาว แลวจงบริโภคเอาเถิด”
พระพุทธเจาตรัสตอบวา “ดูกอนพราหมณ แมเราก็ไถ ก็
หวานเหมือนกัน เมื่อไดไถหวานแลว จึงไดบริโภค”
๑

สํ.ส. ๑๕/๖๗๗–๖๘๑ (คําบาลีบางคําในที่นี้ตีความอยางอื่นไดดวย คําแปลในที่นี้ จึงไม
อาจไดอรรถรสบริบูรณ)

๖๘
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พราหมณทูลวา “ทานสมณะ ขาพเจาไมเห็นทานมีแอก มีไถ
มีผาล มีปฏัก หรือโคเลย ไฉนทานจึงมากลาววา ‘แมเราก็ไถก็
หวาน เสร็จแลวจึงไดบริโภคเหมือนกัน’” แลวก็สนทนาเปนกลอน
สด ซึ่งพระพุทธเจาก็ไดตรัสตอบเปนคาถาเชนกันวา
“เรามีศรัทธาเปนพืช ความเพียรเปนฝน ปญญา
เปนแอกและไถ ฯลฯ เราไถนาอยางนี้แลว ยอมไดอมฤต
เปนผล ทํานาอยางนี้แลว ยอมพนจากทุกขทั้งปวง”๑
ขอจบเรื่องนี้ โดยนําเอาดํารัสของพระเจาปเสนทิโกศล มา
เปนคําสรุป ดังนี้:“ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง หมอม
ฉันไดเห็นกษัตริยบัณฑิตบางพวก
ผูมีปญญาสุขุม
สามารถปราบวาทะฝายปรปกษได มีปญญาเฉียบแหลม
ดุจจะยิงขนทรายได ทานเหลานั้น เหมือนจะเที่ยวไดเอา
ปญญาไปทําลายหลักทฤษฎีทั้งหลายของคนอื่นๆ
“พอไดยินขาววาพระสมณโคดมจั ก เสด็ จ มายั ง
บานหรือนิคมโนนๆ
กษัตริยเหลานั้นก็พากันเตรียม
ปญหาไว ดวยตั้งใจวา พวกเราจักพากันเขาไปหาพระ
สมณโคดมแลวถามปญหา ถาพระสมณโคดมถูกพวก
เราถามไปอยางนี้ ตอบแกมาอยางนี้ พวกเราจะปราบ
วาทะของพระองคอยางนี้ ถาพระสมณโคดมถูกพวกเรา

๑

สํ.ส. ๑๕/๖๗๑–๖๗๕; ขุ.สุ. ๒๕/๒๙๗–๓๐๐

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ถามอยางนี้ ตอบแกมาอยางนี้ พวกเราก็จะปราบวาทะ
ของพระองคเสียอยางนี้
“ครั้นไดทราบขาววาพระสมณโคดมเสด็จมาถึง
บานหรือนิคมโนนแลว ก็พากันไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง
ที่ประทับ พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหกษัตริยเหลานั้น
เขาใจชัด ใหเห็นตาม ใหแข็งขัน ใหบันเทิง ดวยธรรมีกถาแลว กษัตริยเหลานั้นก็มิไดทูลถามปญหากะพระผูมี
พระภาค ที่ไหนเลยจะมาปราบวาทะพระองคไดเลา ที่แท
กลับพากันมาสมัครตัวเปนสาวกของพระผูมีพระภาค ขา
แตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ก็เปนความเลื่อมใสอันเนื่อง
ดวยธรรมของหมอมฉัน ที่มีตอพระผูมีพระภาค
“ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง หมอม
ฉันไดเห็นพราหมณบัณฑิต ฯลฯ คฤหบดีบัณฑิต...สมณ
บัณฑิตบางพวก ผูมีปญญาสุขุม สามารถปราบวาทะ
ฝายปรปกษได มีปญญาเฉียบแหลม ดุจจะยิงขนทราย
ได ทานเหลานั้น เหมือนจะเที่ยวไดเอาปญญาไปทําลาย
หลักทฤษฎีทั้งหลายของคนอื่นๆ
“พอไดยินขาววา พระสมณโคดมจักเสด็จมายัง
บานหรือนิคมโนนๆ สมณะเหลานั้นก็จะพากันเตรียม
ปญหาไว...พากันไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ พระ
ผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหสมณะเหลานั้นเขาใจชัด ใหเห็น
ตาม ใหแข็งขัน ใหบันเทิงดวยธรรมีกถาแลว สมณะ
เหลานั้นก็มิไดทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาค ที่ไหน

๖๙
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๗๐

เลยจะปราบวาทะของพระองคไดเลา ที่แทก็พากันทูลขอ
โอกาสกะพระผูมีพระภาคเพื่อออกบวชเปนบรรพชิต พระ
ผูมีพระภาคก็ทรงบรรพชาให
“ครั้นไดบรรพชาแลวเชนนั้น ทานก็ปลีกตัวออกไป
อยูสงัด เปนผูไมประมาท มีความเพียรมุงมั่นเด็ดเดี่ยว
ไมนานเลยก็ไดรูยิ่งเห็นจริง กระทําสําเร็จซึ่งประโยชนสูง
สุด อันเปนจุดหมายแหงพรหมจรรย อันเปนที่ปรารถนา
ของกุลบุตรผูออกบวชทั้งหลาย ดวยตนเอง ในปจจุบัน
ชาตินี้เอง
“ทานเหลานั้นพากันกลาววาดังนี้ ‘ทานผูเจริญ
ทั้งหลาย พวกเราไมพินาศแลวสิหนอ แตกอนนี้ พวกเรา
ทั้งที่มิไดเปนสมณะจริงเลย ก็ปฏิญาณวาตนเปนสมณะ
ทั้งที่มิไดเปนพราหมณจริงเลย ก็ปฏิญาณวาตนเปน
พราหมณ ทั้งที่มิไดเปนพระอรหันตจริงเลย ก็ปฏิญาณ
วาตนเปนพระอรหันต บัดนี้พวกเราเปนสมณะจริงแลว
เปนพราหมณจริงแลว เปนพระอรหันตจริงแลว’
“แมขอนี้ก็เปนความเลื่อมใสอันเนื่องดวยธรรม
ของหมอมฉัน ที่มีตอพระผูมีพระภาค...”๑ฯ.

๑

ม.ม. ๑๓/๕๖๗-๘

“ภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงลุกเปนไฟไปหมดแลว...
ลุกเปนไฟเพราะอะไร...เพราะไฟราคะ ไฟโทสะ ไฟโมหะ...
เพราะชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
อุปายาส...”
(วินย. ๔/๕๕/๖๒)

นิเทศอาทิตตปริยายสูตร∗
ในการพิจารณาพระสูตรนี้
เพื่อทําความเขาใจใหเปน
ประโยชนในการสอน เห็นควรแยกพิจารณาเปน ๒ ตอน คือ วา
ดวยเนื้อเรื่องตอนหนึ่ง และคําอธิบายเชิงวิจารณตอนหนึ่ง ดังนี้:-

ตอน ๑ เนื้อเรื่อง
ที่มา :
อาทิตตปริยายสูตร เปนพระธรรมเทศนา ซึ่งพระพุทธเจา
ทรงแสดงหลังจากตรัสรูแลว เปนพระสูตรที่ ๓ ในพระไตรปฎกบาลี
มีที่มา ๒ แหง คือ:๑. พระวินัยปฎก มหาวรรค มหาขันธกะ (วินย. ๔/๕๕/๖๒; ตรง
กับฉบับภาษาไทย ๖/๕๕/๗๘)

๒. พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค (สํ.สฬ.
๑๘/๓๑/๒๓; ตรงกับฉบับภาษาไทย ๒๗/๓๑/๒๔)

∗

บรรยายในการประชุมทางวิชาการเรื่อง ธรรมะที่อธิบายยาก ในหลักสูตรวิชาศีลธรรม
ชั้น มศ.ปลาย ณ หองศรีคุรุ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๒๗ ตุลาคม
๒๕๑๓

๗๔
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ความยอ:
เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลว ณ ควงไมโพธิ์ ใกลฝงแมนํ้ า
เนรัญชรา ตําบลอุรุเวลา ในแควนมคธ ในปมีพระชนมายุได ๓๕
พรรษา พระองคเสด็จประทับอยู ณ ตําบลนั้น เปนเวลา ๗ สัปดาห
จากนัน้ จึงไดเสด็จไปยังปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมือง
พาราณสี ในเขตแควนกาสี ไดทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดภิกษุเบญจวัคคียบรรลุอรหัตตผล
ระหวางที่ประทับจําพรรษาแรกอยู ณ ปาอิสิปตนะนี้ พระ
องคไดโปรดพระยสะ บิดา มารดา ภรรยาเกา และสหายของ
พระยสะ ทีเ่ ปนชาวเมืองพาราณสี ๔ คน ชาวชนบท ๕๐ คน ตาม
ลําดับ จนมีภิกษุสาวกจํานวน ๖๐ รูป
จากนั้น ไดทรงสงพระสาวกทั้ง ๖๐ รูป ออกประกาศพระ
ศาสนา สวนพระองคเอง ไดเสด็จไปยังอุรุเวลาเสนานิคม ใน
ระหวางทางไดโปรดคณะสหายภัททวัคคียจํานวน ๓๐ รูป
ครั้นเสด็จถึงตําบลอุรุเวลาแลว ไดเสด็จไปยังอาศรมของ
ทานอุรุเวลกัสสป ซึ่งเปนหัวหนาชฎิลผูบูชาไฟ จํานวน ๕๐๐ คน
แลวไดทรงขอพักอาศัยอยู ณ ที่นั้น
ในคราวนั้น ไดทรงโปรดอุรุเวลกัสสป ผูถือตนวาเปนพระ
อรหันต และเขาใจวาพระพุทธองคไมไดเปนพระอรหันต โดยทรง
แสดงปาฏิหาริยตางๆ เปนอันมาก จนในที่สุด อุรุเวลกัสสปชฎิล
คลายทิฏฐิมานะ ยอมตนเปนสาวก ละทิ้งการบูชาไฟของตน ขอ
บรรพชาอุปสมบท กับทั้งชฎิลผูนองชื่อนทีกัสสปะพรอมดวยบริวาร
๓๐๐ คน และคยากัสสปะ พรอมดวยบริวาร ๒๐๐ คน ก็ไดทูลขอ
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๗๕

บรรพชาอุปสมบทดวย
หลังจากนั้น พระพุทธเจาไดทรงนําพระภิกษุสงฆคณะใหม
ทั้งพันรูป เสด็จไปยังตําบลคยาสีสะ และ ณ ตําบลนี้ พระองคได
ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรแกพระภิกษุปุราณชฎิลทั้ง ๑ พันรูป
และดวยพระสูตรนี้ พระภิกษุเหลานั้นก็ไดบรรลุอรหัตตผล
ในเรื่องนี้ มีความที่ควรทราบเปนพิเศษ ๒ อยาง คือ การบูชา
ไฟ อันเปนลัทธิทนี่ บั ถืออยูเ ดิมของชฎิล อยางหนึง่ และใจความใน
อาทิตตปริยายสูตร
ที่ทําใหชฎิลผูยอมละทิ้งลัทธิเดิมของตนมา
สมัครเปนสาวกของพระพุทธเจา ไดบรรลุอรหัตตผล อยางหนึ่ง

การบูชาไฟ
การบูชาไฟ เปนพิธีกรรมสําคัญ มีมาแตโบราณ ซึ่งจะเห็นได
ในลัทธิศาสนายุคแรกๆ ทั้งหลาย เชน การบูชายัญของคนปาในถิ่น
ตางๆ และในศาสนาโซโรอัสเตอร เปนตน
แมศาสนาพราหมณ ซึ่งเปนศาสนาของชมพูทวีปสมัยที่พระ
พุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้น ก็ถือวาการบูชาไฟ และการบูชายัญ เปนพิธี
กรรมที่สําคัญอยางยิ่ง
ศาสนาพราหมณถือวา ประชาบดี เปนเทพเจาผูสรางสัตว
โลกทั้งหลาย แรกทีเดียวนั้น มีเทพประชาบดีอยูแตพระองคเดียว
พระองคไดทรงพระดําริที่จะกอกําเนิดสัตวทั้งหลาย
จึงไดทรง
บําเพ็ญตบะ และไดทรงประทานกําเนิดแกเทพอัคนีออกจากพระ
โอษฐของพระองค
เพราะเหตุที่เทพอัคนีเกิดจากพระโอษฐของพระองค อัคนีจึง

๗๖

พุทธวิธีในการสอน

เปนเทพผูเสวยอาหาร
และเพราะเหตุที่เปนเทพองคแรกที่
ประชาบดีทรงสรางขึ้น จึงไดนามวา อัคนี (อัคร → อัคริม = เกิด
กอน มีกอน → อัคนี)๑
บทบัญญัติในศาสนาพราหมณกําหนดใหศาสนิกชน โดย
เฉพาะพราหมณ ตองประกอบยัญพิธี และการเซนสรวงสังเวยอยู
เปนประจํา โดยเฉพาะการบูชาไฟ คือ อัคคิหุตตะ ในภาษาบาลี
หรืออัคนิโหตระ ในภาษาสันสกฤต จะตองบูชาทุกวัน เมื่อเริ่มตน
หรือสิ้นสุดวันและคืนหนึ่งๆ และในวันเดือนเพ็ญเดือนดับ เปนตน๒
ไฟ หรือ อัคนี มีบทบาทสําคัญยิ่งในยัญพิธีทั้งปวง ในพิธี
กรรมตางๆ เมื่อถึงตอนสําคัญทุกตอน จะตองมีการถวายเครื่อง
สังเวย หรือสวดออนวอนแกอัคนีเทพ เพราะถือวาอัคนี เปนทูตของ
เทพทั้งหลาย หรือเปนสื่อกลางนําประดาเครื่องเซนสรวงสังเวยขึ้น
ไปถึงเทพทั้งหลาย
เมื่อใสเครื่องสังเวยเขาในไฟนั้น ถือวาไดใสลงในโอษฐของ
อัคนีเทพ เมื่อเปลวและควันไฟพลุงขึ้น ก็หมายความวาองคอัคนี
เทพ ทรงนําเอาเครื่องเซนสรวงสังเวยขึ้นไปบนสวรรคที่ตามนุษย
มองไมเห็น
เมื่อขึ้นไปถึงสวรรคแลว องคอัคนีเทพก็ทรงปอนเครื่องเซน
สรวงสังเวยนั้นแกทวยเทพผูเปนภราดรทั้งหลาย ดวยโอษฐของ

๑
๒

ศตปถพราหมณะ, S.B.E. XLL.322
ดู มนูธรรมศาสตร, S.B.E. XXV.132 เปนตน
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๗๗

พระองค ดุจดังแมนกปอนเหยื่อแกลูกนก ฉะนั้น๓
ไฟมีบทบาทสําคัญอยางนี้
จึงมีคําสรรเสริญไวในคัมภีร
พราหมณวา
“อัคนิโหตร (การบูชาไฟ) เปนประมุขแหงยัญทั้ง
หลาย”๑ และวา
“การเซนสรวง (แดอัคนี) เปนกรรมประเสริฐสุดใน
บรรดายัญทั้งหลาย”๒
ผูบูชาไฟยอมไดผลานิสงสเปนอันมาก เชน จะสมบูรณดวย
โภคทรัพย ฝูงปศุสัตว และเพียบพรอมดวยบุตรหลาน เผาพันธุ จน
ถึงอยางที่คัมภีรพราหมณวา
“ผูใดบูชาอัคนิโหตร ดวยความเขาใจความหมาย
โดยถองแท บาปทั้งปวงของผูนั้นยอมถูกเผาผลาญหมด
ไป”๓
ชฎิลทั้งพันรูป มีอุรุเวลกัสสปเปนหัวหนา ซึ่งเปนผูถือลัทธิ
บูชาไฟ ก็คงมุงหวังผลเหลานี้ ดังนั้น หลังจากที่ทานมาบวชเปน
พระภิกษุในพระพุทธศาสนาแลว เมื่อพระพุทธเจาตรัสถามในที่
ประชุม อันมีพระเจาพิมพิสารเปนประมุข ในเขตพระนครราชคฤห
วา
๓

ดู Heinrich Zimmer, Philosophies of India, Meridian Books, New York,
1956, p. 71 เปนตน
๑
ศตปถพราหมณะ, S.B.E. XLIV.502
๒
ภควัทคีตา, S.B.E. VIII.353
๓
ฉานโทคยอุปนิษัท, S.B.E. I.91
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๗๘

“ทานผูอยูในอุรุเวลามานาน เคยเปนอาจารยสั่ง
สอนหมูชฎิลผูผอมเพราะกําลังพรต ทานเห็นเหตุอันใด
จึงละเลิกไฟที่เคยบูชาเสียเลา”
ทานจึงตอบวา
“ยัญทั้งหลายยอมกลาวขวัญ ใหฝนใฝถึงแตเรื่อง
รูป รส เสียง กามสุข และอิสตรีทั้งหลาย ขาพเจาได
ทราบแลววา สิ่งเหลานี้เปนมลทินในอุปธิทั้งหลาย จึงมิ
ไดติดใจในการเซนสรวงบูชา”๑

ใจความของพระสูตร
ความในพระสูตรนี้ อาจสรุปไดเปน ๔ ตอน ดังนี้:๑. สภาพที่เปนปญหา พระพุทธองคทรงเริ่มพระสูตรดวยพระ
ดํารัสวา “สพฺพํ ภิกฺขเว อาทิตฺตํ” แปลวา “ภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวง
ลุกเปนไฟหมดแลว”
จากนั้น ตรัสขยายความตอไปวา สิ่งทั้งปวงที่วาลุกเปนไฟไป
หมดแลวนั้น คืออะไรบาง ซึ่งเมื่อสรุปแลว สิ่งที่พระองคตรัสวาลุก
เปนไฟ มีดังตอไปนี้:๑) จักษุ รูป จักขุวิญญาณ จักขุสัมผัส จักขุสัมผัสสชาเวทนา
๒) โสตะ (หู) เสียง โสตวิญญาณ โสตสัมผัส โสตสัมผัสสชาเวทนา

๑

วินย. ๔/๕๗/๖๖
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๗๙

๓) ฆานะ (จมูก) กลิ่น ฆานวิญญาณ ฆานสัมผัส ฆานสัมผัสสชาเวทนา
๔) ชิวหา (ลิ้น) รส ชิวหาวิญญาณ ชิวหาสัมผัส ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา
๕) กาย โผฏฐัพพะ กายวิญญาณ กายสัมผัส กายสัมผัสสชาเวทนา
๖) มนะ (ใจ) ธรรมะ (ความคิดคํานึงตางๆ) มโนวิญญาณ
มโนสัมผัส มโนสัมผัสสชาเวทนา๑
พูดใหสั้นลงไปอีกก็วา อายตนะทั้งหลาย คือ ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ, รูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ตลอดถึงการรับ
รู ความเกี่ยวของ และความรูสึกทั้งหลายที่เกิดจากอายตนะเหลา
นั้น ไดถูกไฟไหมหมดแลว หรือพูดอีกนัยหนึ่งวา กระบวนการรับรู
และความคิดคํานึงทั้งหมดนั่นเอง ถูกไฟลามติดไปทั่วแลว
๒. สาเหตุ เมื่อกําหนดตัวปญหาได และเขาใจสภาพของ
ปญหาแลว ก็คนหาสาเหตุใหเกิดไฟหรือตัวไฟที่เผาผลาญนั้นตอ
ไป ไดความวา สิ่งที่กลาวมานั้น ลุกไหมดวยไฟกิเลส ๓ อยาง คือ:๑) ราคะ ความอยากได ความใคร ความติดใจ ความ
กําหนัดยินดี
๑

คําที่อาจเขาใจความหมายไมชัดแจงคือ วิญญาณ หมายถึงความรูอารมณที่ผานเขามา
ทางประสาททั้ง ๕ หรือที่เกิดขึ้นในใจ เชน จักขุวิญญาณ = การเห็น โสตวิญญาณ =
การไดยิน เปนตน; สัมผัส หมายถึงการมาบรรจบกันของอายตนะและวิญญาณ เชน
จักขุสัมผัส = การบรรจบกันของตา รูป และจักขุวิญญาณ; เวทนา หมายถึงความรูสึก
สุข ทุกข หรือเฉยๆ ที่เกิดจากสัมผัสนั้นๆ

๘๐
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๒) โทสะ ความโกรธ ความขัดใจ ความเดือดแคนชิงชังไม
พอใจตางๆ
๓) โมหะ ความหลง ความไมรู ไมเขาใจสภาพของสิ่งทั้ง
หลายตามความเปนจริง
และยังถูกเผาลนโหมดวยไฟความทุกขอีกมากมายหลาย
อยาง เชน ความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย ความโศก
เศรา ความครํ่าครวญรํ่าไร ความทุกขโทมนัส และความคับแคนใจ
ตางๆ
๓. ขอปฏิบัติเพื่อแกไข พระพุทธองคตรัสตอไปอีกวา อริยสาวกผูไดเรียนรูแลว เมื่อเห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายในอายตนะ
ภายใน ภายนอก ตลอดถึงเวทนาทั้งหมดเหลานั้น เมื่อหนายก็ยอม
ไมยึดติด
๔. ผล เมือ่ ไมยดึ ติด ก็หลุดพน เมือ่ หลุดพน ก็เกิดญาณหยัง่ รู
วาหลุดพนแลว เปนอันสิน้ ชาติภพ อยูจ บพรหมจรรย ทําสิง่ ทีจ่ ะตอง
ทําเสร็จสิ้นแลว สิ่งที่จะตองทําเพื่อเปนอยางนี้ ไมมีเหลืออีกเลย.

ตอน ๒ คําอธิบายเชิงวิจารณ
ในการอธิบายเพิ่มเติมและวิจารณความในพระสูตรนี้ เห็น
ควรพิจารณาเปน ๒ แง คือ ในแงวิธีสอน อยางหนึ่ง และในแง
สาระสําคัญ หรือหลักธรรม อยางหนึ่ง

ในแงวิธีสอน
พระธรรมเทศนาอาทิตตปริยายสูตร ที่ทรงแสดงแกชฎิล มี
ขอควรสังเกตในแงการสอน ที่เปนขอสําคัญ ๒ อยาง คือ:๑. ทรงสอนใหตรงกับความถนัดและความสนใจของชฎิล พระ
ธรรมเทศนาของพระพุทธเจา ไมวาจะทรงแสดงที่ใดและแกใคร
ยอมมีจุดหมายเปนแนวเดียวกัน คือ มุงใหเกิดความรูความเขาใจ
ในสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง แลวใหมีทัศนคติและ
ปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นอยางถูกตอง ในทางที่เปนประโยชนทั้งแกตน
และบุคคลอื่น แตเนื้อเรื่องและวิธีการสอน ยอมยักเยื้องตางกันไป
ตามอุปนิสัย ความถนัด และความสนใจของผูฟง สุดแตเรื่องใด วิธี
ใด จะชวยใหเขาเขาใจธรรมไดดี
ในกรณีของอาทิตตปริยายสูตรนี้ก็เชนเดียวกัน
ชฎิลทั้ง
หลายเปนผูบูชาไฟ มีชีวิตเกี่ยวของกับไฟมาโดยตลอด ประสบ
การณและความคิดคํานึงตางๆ ก็พัวพันอยูกับเรื่องไฟบูชายัญ แม
เมื่อเลิกบูชาไฟแลว เรื่องพิธีกรรม กิจวัตร ที่เกี่ยวกับไฟ ก็ยังคงเต็ม
อยูในความทรงจํา เมื่อพระพุทธเจาตรัสเรื่องเกี่ยวกับไฟ เกี่ยวกับ
การลุกไหมเผาผลาญ ก็เปนที่สนใจ และชักจูงใจของชฎิลใหเพลิน
คิดเห็นไปตามกระแสพระธรรมเทศนาไดงาย
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ยิ่งกวานั้น ยังไดทรงเราความสนใจใหมากขึ้น โดยมิไดตรัส
เรื่องกองไฟบูชายัญที่ชฎิลจําเจอยูและเบื่อหนายทิ้งมาแลว แตทรง
กระตุกความรูสึกเหมือนใหสะดุงขึ้นวา
- ไฟนั้นมิไดลุกไหมอยูนอกกายไกลตัวเลย แตไฟนั้นลุก
ไหมเต็มอยูภายในตัวทั่วกายไปหมดแลว
- เปนไฟที่ลุกลามไหมอยูตลอดเวลา รุนแรงกวาไฟภาย
นอก ควรหันมาสนใจไฟนี้มากกวา และ
- แทนที่จะใหบํารุงบําเรอ ใหเติมเชื้อ กลับตรัสใหไมมีเยื่อ
ใยยินดี เปนทํานองใหดับเสียดวยซํ้า
โดยนัยนี้ พึงตระหนักวา การทรงแสดงเรื่องไฟ เรื่องการลุก
ไหม เรื่อง อาทิตต หรือ อาทิตย นี้ เปนวิธีการยักเยื้องพระธรรม
เทศนาใหตรงกับอุปนิสยั ตรงกับความประพฤติทไี่ ดสงั่ สมฝกอบรม
มา เพื่อผลในดานความสนใจ และความรูความเขาใจงายเปน
สําคัญ
สวนสาระสํ าคัญก็คงมุงที่จะใหรูใหเขาใจเรื่องของชีวิตนี้
แลวใหมีทัศนคติและปฏิบัติตอมันอยางถูกตอง เชนเดียวกันกับ
พระธรรมเทศนาเรื่องอื่นๆ
ในขอนี้ หากเทียบกับการทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
และอันธภูตสูตรดวย ก็จะเขาใจชัดยิ่งขึ้น
ธรรมจักรนั้น พระพุทธองคทรงแสดงแกพระภิกษุเบญจวัคคีย พระภิกษุเบญจวัคคียนั้น แตเดิมมีใจยึดมั่นอยูกับการ
บํ าเพ็ญทุกรกิริยาวาคนจะบรรลุธรรมไดตองทรมานกายอยางรุน
แรง ยิ่งทําไดยิ่งยวดเทาใด ก็ยิ่งนาเลื่อมใสสําหรับตนมากเทานั้น

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๘๓

และรังเกียจความเปนอยูอ ยางสะดวกสบายวาเปนสิ่งเสียหาย
ลามก ที่ละทิ้งพระพุทธเจาเมื่อคราวทุกรกิริยา ก็เพราะไดเห็นพระ
องคเลิกทรมานพระกาย เมื่อพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมจักร จึง
ทรงเริ่มตนดวยเรื่อง ที่สุดสองอยาง และมัชฌิมาปฏิปทา เปนการ
กระทบตรงความในใจของทานเหลานั้น
สวนในอันธภูตสูตร๑ ผูอานจะไดพบขอความที่เกือบจะตรง
ขามกับอาทิตตปริยายสูตรทีเดียว คือ เริ่มตนวา:- “สพฺพํ ภิกฺขเว
อนฺธภูตํ” แปลวา ภิกษุทั้งหลาย ทุกสิ่งทุกอยางมืดมิดไปหมดแลว
แลวตรัสตอไปวา อะไรคือทุกสิ่งที่มืดมิด ก็ไดคําตอบวา จักษุ รูป
ฯลฯ อยางเดียวกับในอาทิตตปริยายสูตรนั่นเอง ที่มืดมิดไปหมด
แลว ดังนี้เปนตน เปนการยักเยื้องพระธรรมเทศนา ชักนํ าความ
สนใจและจูงเขาสูธรรมอีกแบบหนึ่ง.
๒. ทรงสอนใหตรงกับระดับสติปญญา และระดับชีวิตของชฎิล
ขอสําคัญยิ่งอยางหนึ่ง ที่พระพุทธเจาทรงคํานึงถึงในการทรงสอน
คือ ความยิ่ง และหยอน แหงอินทรียของผูฟง ทรงพิจารณาวา ผูฟง
มีสติปญญาอยูในระดับใด ไดรับการศึกษาอบรมมาในทางใดมาก
นอยเพียงไหน ดํารงชีวิตอยูอยางไร จะตองแสดงเรื่องอะไรเขาจึง
จะรูเขาใจ สามารถนําไปใชเปนคุณประโยชนแกชีวิตของเขาได
ดังนั้น เรื่องราวที่คลายคลึงกัน แตแสดงแกตางคน นอกจาก
ตางวิธีสอนแลว เนื้อหาสาระก็ตางขั้นตางระดับกันดวย

๑

สํ.สฬ. ๑๘/๓๒/๒๕
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ในกรณีของอาทิตตปริยายสูตร ชฎิลทั้งหลายเปนนักบวช
สละโลกียวิสัยออกมาแลว มุงหนาประพฤติปฏิบัติเพื่อเขาถึงจุด
หมายสูงสุดของศาสนาอยางเดียว และเปนผูไดศึกษาอบรมทาง
ศาสนามาอยางดี เปนที่เคารพนับถือของประชาชนทั้งหลาย เรียก
ไดวาเปนปญญาชนระดับสูงสุดในสมัยนั้น และในเวลาที่ฟงพระ
สูตรนี้ ก็ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุในพุทธศาสนาแลวดวย เมื่อพระ
พุทธเจาทรงแสดงธรรมจึงทรงชี้แจงหลักธรรมที่ลึกซึ้ง
ที่ตอง
พิจารณาดวยสติปญญาอันละเอียดออน อาศัยพื้นฐานการศึกษา
อบรมมาพอสมควร เหมาะสําหรับผูดํารงชีวิตเปนบรรพชิต และให
เกิดความรูความเขาใจถึงขั้นกําจัดกิเลสาสวะไดทั้งหมด
เรื่องนี้ จะเห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้น ถาไดเทียบกับพระธรรม
เทศนาเกี่ยวกับเรื่องไฟที่ไดทรงแสดงแกคนอื่นๆ เชน อัคคิสูตร๑ ที่
ทรงแสดงแกอุคคตสรีรพราหมณ เปนตน
ในกรณีของอัคคิสูตร อุคคตสรีรพราหมณ เปนพราหมณ
ครองเรือน คราวหนึ่ง พราหมณผูนี้ตระเตรียมพิธีบูชายัญ ไดสั่งให
จัดโคผู ลูกโคผู ลูกโคเมีย แพะ และแกะ อยางละ ๕๐๐ ตัวมาผูก
ไวกับเสาหลักบูชายัญ เตรียมพรอมที่จะบูชายัญ
พราหมณรูสึกปติยินดีในบุญกุศลที่ตนจะไดจากการบูชายัญ
ตามแบบของพราหมณ จึงไดเขาไปเฝาพระพุทธเจา ทูลวา ตามที่
เขาไดเรียนรูมา การกอกองไฟบูชายัญ และการปกเสาหลักบูชา มี
ผลมีอานิสงสมาก และทูลขอความเห็นจากพระพุทธองคในเรื่องนี้
๑

องฺ.สตฺตก. ๒๓/๔๔
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พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทรงแสดงครั้งนี้ เปนเรื่อง
เกี่ยวกับไฟเหมือนกัน แตมีเนื้อหาและระดับคําสอนตางออกไปอีก
อยางหนึ่งคือ ในอัคคิสูตรนั้น ทรงแสดงหลักธรรมสําหรับการครอง
ชีวิตของคนทั่วไปที่ยังครองเรือนอยู เพราะพราหมณผูทูลถามยัง
เปนคฤหัสถครองชีวิตอยูในโลกียวิสัย
ในพระสูตรนี้ พระพุทธเจาทรงแสดงไฟ ๗ อยาง๑ ที่ควรไดรับ
การปฏิบัติเอาใจใสตางๆ กัน โดยยึดเอาความรูสึกและถอยคํา
ตางๆ ของพราหมณมาทรงแสดงในแนวใหม ไฟ ๗ อยางนั้น แบง
เปน ๓ ประเภท ดังนี้:๑. ไฟที่ควรดับ หรือควรหลีกเวน ๓ อยาง คือ
๑) ไฟราคะ
๒) ไฟโทสะ
๓) ไฟโมหะ
เหตุที่ควรดับควรเวน เพราะคนถูกราคะ โทสะ โมหะ ครอบ
งํายํ่ายีจิตใจแลว ยอมประพฤติทุจริตทั้งทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจได เมื่อประพฤติทุจริตแลวก็เปนเหตุใหไดรับความทุกข ไป
เกิดในอบายทุคติ
พึงสังเกตวา ในอาทิตตปริยายสูตร ก็มีไฟ ๓ อยางนี้เหมือน
กัน แตในอัคคิสูตร พระพุทธเจาทรงแสดงในแบบงายๆ เทาที่เกี่ยว
กับความประพฤติของคนในโลกทั่วๆไป มิใหประพฤติการทุจริต

๑

ตามหลักศาสนาพราหมณวา อัคนีเทพ มีลิ้น ๗ แฉก
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เทานั้น สวนในอาทิตตปริยายสูตร ทรงแสดงในเงที่ตองพิจารณา
ลึกซึ้ง ซึ่งเหมาะแกการศึกษาของนักปรัชญาและนักจิตวิทยา
๒. ไฟที่ควรบํารุง ๓ อยาง สําหรับไฟหมวดนี้ พระพุทธเจาทรง
นําเอาชื่อไฟศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยูเดิมในศาสนาพราหมณ มาทรงใชใน
ความหมายใหม และเรียงลําดับใหม (ตางแตของพราหมณเปน
ภาษาสันสกฤต ของพุทธเปนภาษาบาลีเทานั้น) ซึ่งเทากับเปนการ
ลมเลิกคําสอนเดิมของศาสนาพราหมณ และทรงประทานคําสอน
ใหมไปดวยพรอมกัน จะใหไวทั้งความหมายเดิมของพราหมณ
และความหมายใหมของพุทธศาสนาเพื่อเทียบกัน ดังนี้:๑) คารหปตยัคนี (ไฟเจาบาน) คือไฟที่เจาบานรับสืบทอด
ตอจากบิดาของตน และสงทอดตอไปยังบุตรหลาน ไฟ
นี้เจาบานตองบํารุงไวใหติดไมขาดสาย และสังเวยเปน
ประจํา เมื่อจะประกอบพิธีบูชายัญ ก็จุดไฟบูชายัญไป
จากไฟนี้; พระพุทธเจาทรงประทานความหมายใหมใน
ชื่อภาษาบาลีและจัดเปนลําดับที่สองวา
๒) คหปตัคคิ (ไฟเจาบาน) หมายถึง บุตร ภรรยา คนรับใช
และคนงาน
๒) อาหวนียัคนี (ไฟอันควรแกของเซนสรวง) คือ ไฟสําหรับ
รับเครื่องสังเวยในยัญพิธี ซึ่งจุดตอออกมาจากคารหปตยัคนี เมื่อจะประกอบพิธีบูชายัญ และตั้งไวทางขวา
ของคารหปตยัคนี;
พระพุทธเจาทรงประทานความ
หมายใหมในภาษาบาลี และจัดเปนลําดับที่ ๑ วา
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๑) อาหุไนยัคคิ (ไฟอันควรแกของคํานับ) หมายถึงมารดา
บิดา
๓) ทักษิณาคนี (ไฟดานใต) คือ ไฟที่จุดตอจากคารหปตยัคนี
และจัดตั้งไวทางทิศใตของแทนบูชายัญ ใช
สํ าหรั บ รั บ เครื่ อ งสั ง เวยที่ อุทิศใหแกผีปศาจและบุรพ
บิดา ในยัญพิธี; พระพุทธเจาทรงประทานความหมาย
ใหมในภาษาบาลีวา
๓) ทักขิไณยัคคิ (ไฟที่ควรแกทักษิณา) หมายถึง สมณ
พราหมณ ผูประพฤติดีประพฤติชอบ
ไฟ ๓ อยางนี้ พระพุทธเจาตรัสวา ควรสักการะ เคารพ นับ
ถือ บูชา จัดการบํารุงใหเปนสุขดวยดี
ขอสังเกตสําหรับไฟหมวดที่สองนี้ คือ พระพุทธเจาทรงสอน
ใหเลิกการเซนสรวงบูชายัญ อันเหลวไหลเสีย หันมาเอาใจใสกับ
พันธะทางสังคม ใหปฏิบัติหนาที่ดูแลทํานุบํารุงบุคคลที่เกี่ยวของ
กับตนใหดี เพราะบุคคลเหลานี้ก็เทียบไดกับไฟ ซึ่งตองคอยเอาใจ
ใสเติมเชื้อ บํารุงใหดี จึงจะเกิดคุณประโยชนดีงาม แตหากปฏิบัติ
ไมดี ก็ใหโทษ เปนไฟเผาผลาญไดมากเชนเดียวกัน
๓. ไฟที่ควรจุดควรดับควรระวังตามสมควร ๑ ไดแก กัฏฐัคคิ
(ไฟเกิดแตไม หรือไฟที่กอขึ้นจากเชื้อสําหรับใชหุงตม เปนตน) ไฟ
อยางนี้ควรกอขึ้น กอแลวควรเอาใจใสระมัดระวัง เสร็จแลวควรดับ
แลวควรเก็บไวตามกาละที่สมควร
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จะเห็นไดวา ในอัคคิสูตรนี้ พระพุทธเจาทรงสอนเรื่องไฟใน
แง คํ าแนะนํ าสั่ ง สอนสํ าหรั บ ผู  ค รองชี วิ ต มี เ หย า มี เ รื อ นอยู  ใ น
ฆราวาสวิสัย
ในกรณีอื่นอีก เมื่อตรัสถึงการบูชาไฟ พระพุทธเจาตรัสสอน
คติที่ควรยึดถือปฏิบัติสําหรับสังคมทั่วไปวา:“ถึงหากบุคคลผูใดจะไปบูชาไฟอยูในปาเปนเวลา
ตั้งรอยป การบูชาคนที่ฝกอบรมตนแลวชั่วขณะเดียว ก็
ยังประเสริฐกวาการบูชาไฟนั้น การบูชาไฟตั้งรอยปจะมี
ประโยชนอะไร”๑
ขอนี้ หมายความวา พระพุทธองคทรงแนะนําใหสังคมหันมา
ชวยกันยกยองใหเกียรติคนดี เพราะเปนสิ่งที่ใหคุณประโยชนรักษา
คุณธรรมของสังคมไว
ดีกวาจะมัวไปหลงใหลในการเซนสรวง
สังเวย อันเปนเรื่องไรเหตุผล อันเปนการกระทําที่มุงผลประโยชน
สวนตัวเปนสําคัญ ทั้งยังเปนทางใหเกิดความเสื่อมเสียขึ้นในสังคม
ได ในเมื่อผูคนมุงประโยชนสวนตน คอยพะเนาพะนอเอาใจเทวดา
ที่ชอบเครื่องเซน เปนเหตุใหมีแตเทวดาประเภทนี้มาคอยคุมครอง
และแสดงอิทธิพลในหมูมนุษย
เมื่อมนุษยคบหาใหกําลังแกเทวดาประเภทนักเลง ประเภท
ชอบลาภสักการะ ก็เปนธรรมดาอยูเอง ที่เทวดาผูตั้งอยูในคุณ
ธรรม ผูใหความคุมครองโดยธรรมโดยสงบยอมจะเสื่อมถอยกําลัง

๑

ขุ.ธ. ๒๕/๑๘/๒๙
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และปลีกตนหลบลี้ออกไปอยูโดยสงบ ไมเปนที่ปรากฏ ซึ่งเปนเรื่อง
ธรรมดาในสังคมมนุษย มองเห็นไดไมยาก
เมื่อเขาใจวิธีสอนธรรมของพระพุทธเจา ที่แตกตางกันไดแม
ในเรื่องคลายกัน โดยสัมพันธกับสติปญญาและการดํารงชีวิตของ
ผูฟงเชนนี้แลว จะไดขอเตือนใจวา ในขณะที่อานหรือกลาวถึง
อาทิตตปริยายสูตร จะตองรําลึกถึงเหตุผลในแงการสอนใหเหมาะ
สมกับระดับสติปญญาและการศึกษาอบรมไวดวย และจะตอง
ตระหนักในใจเสมอวา ตนกําลังอานหรือกลาวถึงหลักธรรมที่โดย
ปกติเปนขอสําหรับถกเถียงและพิจารณาศึกษา ของนักปรัชญา
และนักจิตวิทยาทั้งหลาย
นอกจากนี้ เมื่อวาตามเปนจริง ในปจจุบันนี้ นักปรัชญาและ
นักจิตวิทยาทั้งหลาย ก็กําลังศึกษาคนควาถกเถียงวุนวายอยูกับ
เรื่องเหลานี้นี่เอง หาพนไปไดไม.

ในแงสาระสําคัญหรือหลักธรรม
หลักธรรมที่เปนสาระสําคัญของพระสูตรนี้ เปนเรื่องละเอียด
ลึกซึ้ง และกวางขวางอยางยิ่ง ในการอธิบาย จะรวบรัดสรุปให
เหลือเล็กนอยเปนขอสั้นๆ ก็ได หรือจะอธิบายใหเชื่อมโยงสัมพันธ
กับเรื่องอื่นๆ พิสดารออกไป อยางที่แทบจะกลาวไดวา ไมมีที่สิ้น
สุด ก็ได สุดแตจะใชกลวิธียักเยื้องอธิบายอยางไร
ในที่นี้จะพยายามอธิบายสักแนวหนึ่ง โดยสัมพันธกับใจ
ความที่ไดสรุปไวขางตน
๑. สภาพที่เปนปญหา สิ่งที่เปนตัวการ หรือเปนทุกสิ่งทุกอยาง
ในพระสูตรนี้ ไดแก อายตนะภายใน อายตนะภายนอก วิญญาณ
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ผัสสะ และเวทนาทั้งหลาย ที่เกิดสืบเนื่องมาจากผัสสะเหลานั้น สิ่ง
เหลานี้ก็คือกระบวนการรับรูและการคิดคํานึงทั้งหมดของบุคคล
ชีวิตทั้งหมดเทาที่บุคคลรูสึกก็ดี โลกทั้งโลกเทาที่ปรากฏแก
บุคคลก็ดี ความรูความเขาใจทุกอยางที่เกิดมีขึ้นแกบุคคลโดยปกติ
ก็ดี ยอมอยูในขอบเขตของกระบวนการรับรูและการคิดคํานึงนี้
เมื่อกลาวในแงหนึ่ง สิ่งเหลานี้จึงเปนทุกสิ่งทุกอยางสําหรับบุคคล
ขอที่วา ถูกไฟลามติดลุกไหมอยู ยอมหมายความวา สิ่ง
เหลานี้หรือกระบวนการนี้ ตกอยูในภาวะรุมรอน ดิ้นรนกระวน
กระวาย มิไดปฏิบัติหนาที่ไปโดยปกติตามสภาพของมัน เพราะมี
ไฟราคะ โทสะ โมหะ เปนตน ที่จะกลาวในตอนสาเหตุ มาเผาลน
ใหพลาน ใหกระสับกระสาย ใหพราใหสับสน จนปรากฏอาการ
ออกมาเปนปญหาตางๆ ทั้งหยาบทั้งละเอียด ทั้งเบาทั้งรุนแรง ทั้ง
ที่เปนเรื่องสวนตัว และปญหารวมกันของสังคม
พูดในมุมกลับวา ปญหาตางๆ ทั้งมวลของมนุษย ทั้งสวน
บุคคลและสังคม สืบสาวตนตอลงไปไดถึงการที่ถูกไฟเหลานี้เผา
ลนอยู กลาวโดยรวบรัดวา:ก. ในแงบุคคล ในขั้นรุนแรง คนถูกราคะ โทสะ โมหะ เขา
แผดเผา กลุมรุม ผลักดัน จึงกระทําการทุจริต หรือแมกรรมชั่วราย
แรงตางๆ ที่โดยปกติกระทําไมได และทําใหเกิดความทุกขความ
เดือดรอนตางๆ แกตนเองติดตามมา และเกี่ยวพันถึงสังคมในขอ
ตอไป
ในขั้นละเอียดออน แมโดยปกติมนุษยปุถุชนยอมถูกไฟเหลา
นี้ บังคับบัญชาการกระทํา คําพูด ความคิด ตลอดจนทัศนคติตางๆ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๙๑

อยูแลว ที่เห็นไดงายๆ คือ ปกติคนมีความอยากได ก็ถูกความ
อยากไดดึงไป หรือถาพูดใหเปนไฟก็คือเผาใหทนอยูไมได เที่ยววิ่ง
พลานทะยานหาสิ่งที่ตองการ เมื่อยังไมได หรือไมได หรือไดไมเทา
ที่หวัง ก็เกิดความขุนมัวอัดอั้น หรือขัดใจ เปนทุกข ไดสมหวังแลวก็
ปรารถนาตอๆ ไป ยิ่งๆ ขึ้นไป
ถาเปนไปในกระบวนการนี้โดยไมมีการควบคุมหรือรูเทาทัน
คือปลอยสุดแตมันจะเปนไป
ก็คือการมีชีวิตอยูอยางคลุมคลั่ง
กระหายและทุรนทุราย อยางถูกไฟลุกไหมเผาลนอยูตลอดเวลา
นั่นเอง
อีกอยางหนึ่ง คนถูกไฟเหลานี้เผาลน ถูกควันไฟรุมใหมัว
ยอมไมรูไมเขาใจ ไมใช ไมปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายอยางถูกตอง ไม
สามารถใชประโยชนจากสิ่งทั้งหลายใหถูกทาง หรือใหเทาคาของ
มันได
ยกตัวอยางในขั้นหยาบๆ ที่เห็นไดงายๆ เชน เกาอี้มีไว
สําหรับนั่ง เกิดความโกรธขึ้น กลับเอามาใชทํารายกัน; เห็นของ
สวยงาม หรือของมีราคาที่เขานํามาเสนอขาย อยากได ความ
อยากไดรุนแรงทําใหไมไดพินิจพิจารณา ถูกเขาหลอกลวงเอาได
งาย; บางทีขัดใจอะไรตอนเชานิดเดียว ไมรูจักพิจารณาปลงใจ
อารมณเสียไปทั้งวัน; บางทีพบคนที่ไมเคยรูจักมากอน เขาแสดง
อะไรผิดพลาดนิดเดียว เกิดทัศนคติผิดพลาด มองเขาไปในทางไม
ดีตลอด ไมไดพิจารณาใหลึกซึ้ง; หรือมีความลุมหลง ยามีไวใช
รักษาโรค กลับนํามาพลาชีวิตตนเองเสีย ดังนี้เปนตน
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ไฟเหลานี้เปนปฏิปกษกับปญญา เมื่อถูกไฟเหลานี้กลุมรุม
แผดเผาแลว ก็ทําใหเกิดทัศนคติผิด ตัดสินใจผิด และปญญาความ
รูความเขาใจตามความเปนจริงก็ไมเกิด
พิจารณาใหลึกซึ้ง คนเราถูกไฟเหลานี้บังปญญา ทําใหเขา
ใจผิด เกิดทัศนคติที่ผิด ตัดสินใจผิดๆ กระทําการตางๆ ที่
ปราศจากเหตุผล ที่แมแตตนเองนึกขึ้นมาภายหลัง ก็รูสึกละอาย
หรือเห็นนาขําอยูเสมอทั่วๆ กันทุกคนอยูแลว มากนอยตามขนาด
ของไฟที่แตละคนปลอยใหลุกลามอยูในตัวของตัว
ข. ในแงสังคม ความขัดแยง การแยงชิง การรังแก ขมเหง
เอารัดเอาเปรียบ ประทุษรายกันระหวางมนุษย เกิดจากไฟเหลานี้
เปนตัวการสําคัญ
คนอยากไดของสิ่งเดียวกัน เกิดผิดใจกัน แตกแยกและแยง
ชิงกัน คนชอบใจทําคนละอยาง ก็แตกแยกกัน ไปดวยกันไมได คน
เห็นแกตัวอยากไดไมมีที่สิ้นสุด ก็หาทางเอาเปรียบ ทําลายผูอื่น;
บุคคลผูเดียว ในหมูคณะหนึ่ง ไปกระทําผิดพลาดตอคนในอีกหมู
คณะหนึ่งเปนกรณีสวนบุคคล แรงราคะตอฝายตนและโทสะฝาย
อื่น ทําใหไมพิจารณาสอบสวนใหเห็นความจริง เกิดเปนกรณีขัด
แยง รบราฆาฟนระหวางหมูคณะ; พอแมรักและหลงลูก จนเลี้ยง
ลูกผิดๆ ใหลูกเสียก็มาก ฯลฯ
ในแงความกาวหนาทางปญญา กลุมชนที่มีความเชื่อถือ
ผิดๆ ยึดถือลัทธิทฤษฎีตางๆ โดยโมหะ ก็ทําใหไมสามารถ
พิจารณาสอบสวนคนควาเห็นความจริง หรือเห็นเหตุเห็นผลของ
ธรรมชาติได เปนอุปสรรคตอความเจริญกาวหนาทางสติปญญา
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แมวิทยาศาสตร วิทยาการ วิธานวิทยาตางๆ ที่เจริญกาว
หนามากมายทั้งหลาย ถามนุษยนํามาใชตามแรงผลักดันของไฟ
เหลานี้ ก็เปนไปเพื่อหายนะของหมูมนุษยนั่นเอง
สรุปวา อายตนะทั้งหลายที่เปนเครื่องเชื่อมตอระหวางขันธ
๕ ที่เปนภายใน กับขันธ ๕ ที่เปนโลกภายนอก ใหเกิดการรับรู และ
ความรูตางๆ ตามกระบวนของมันนั้น ขณะนี้มิไดปฏิบัติหนาที่ไป
ตามกระบวนการแทๆ หรือตามสภาวะอาการลวนๆของมัน แตถูก
ไฟตางๆ เผาลนอยูตลอดเวลา
เมื่อกระบวนการนี้ถูกไฟลุกไหม ก็เกิดความระสํ่าระสาย
ปฏิบัติหนาที่เคลื่อนคลาดจากปกติ ความรูตางๆ ที่ไดรับก็บิดเบือน
ตัวบุคคลก็ไมเปนตัวของตัวเอง เกิดความสับสนวุน วาย ถูกครอบงํา
หรือลากจูงใหเอนเอียงไปบาง ถูกรมใหมืดหนามัวตาบาง ไม
สามารถกลัน่ กรองวินจิ ฉัยขอเท็จจริงโดยถูกตอง เทีย่ ววิง่ แลนไปตาม
แหลงของการรับรูที่ถูกไฟไหม ถูกชักพาไปตามสายของการรับรู
นั้นๆ เกิดความยึดติดพัวพัน ตกเปนทาส ไมเปนอิสระ เกิดทัศนคติ
ผิดพลาด ตัดสินผิดพลาด และปฏิบัติผิดพลาดตอสิ่งทั้งหลาย
เมื่อตนเองเดือดรอนวุนวายแลว ก็แผขยายความเดือดรอน
วุนวายนั้นไปใหแกผูอื่นดวย บุคคลที่มีปญหาในตัวเอง ก็ยอมเปน
เหตุสรางปญหาแกผูอื่นขึ้นดวย
คนที่มีแตความรุมรอนกระวน
กระวายในตัว แกปญหาในตัวเองไมได จะอยูกับชาวโลกสงบเรียบ
รอยไมกอปญหาเลยไมได
๒. สาเหตุ ในดานสาเหตุยอมอธิบายไดทั้งในขั้นตื้นๆ และ
ในขั้นลึกซึ้ง
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เมื่ออธิบายอยางตื้นๆ สาเหตุของปญหานี้ ก็คือการถูกไฟ
กิเลสเผาลนใหระสํ่าระสายวุนวาย อยางที่กลาวแลวในตอนสรุป
ขอ ๑
แตเมื่ออธิบายลึกซึ้งละเอียดลงไป ก็ตองสืบคนถึงพื้นฐาน
ซึ่งพอจะเห็นแนวทางดังนี้:ชีวิตนั้น เปนกระบวนการอันหนึ่ง เกิดจากการรวมตัวกันเขา
ของสวนประกอบตางๆ ซึ่งโดยสรุปไดแกนามและรูป หรือขยาย
ออกไปไดแกขันธ ๕
สวนประกอบเหลานี้ แตละอยางมีการเปลี่ยนแปลง ที่ตอ
เนื่องและสัมพันธกันเปนกระบวนการ ทําใหคุมรูปกันอยูดูเหมือน
เปนตัวเปนตน
แตในเมื่อเปนกระบวนและมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดทุก
ขณะ ก็ยอมไมมีตัวแกนแทที่คงที่แนนอน และในกระบวนการอันนี้
เองที่มนุษยเขาไปยึดถือวาเปนตัวตนของตน และเขาไปตั้งความ
ปรารถนาไวในทุกขั้นทุกระดับ หวังจะใหเปนอยางนั้นอยางนี้ในรูป
ที่จะใหมีตัวตนใหจงได
การดิ้นรนหวังใหมีตัวตนนี้ ไดปรากฏผลเปนการดิ้นรนไม
เฉพาะในชีวิตของคนธรรมดาสามัญ
แตปรากฏตลอดประวัติ
ศาสตรวิชาปรัชญาทีเดียว
เมื่อไมมีตัวตน มนุษยก็พยายามที่จะสรางตัวตนใหมีขึ้นใน
รูปใดรูปหนึ่ง ตั้งแตการทํามัมมี่ เพื่อรักษารางกายไวใหชวี ภูตกิ ลับ
มาเขารางดังเดิมของชาวอียปิ ตโบราณ
จนถึงปรัชญาของนัก
ปรัชญาฝรั่งเศสชื่อเดคารทส แหงคริสตศตวรรษที่ ๑๗ ผูพยายาม
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พิสจู นใหมตี วั ตนใหได อยางวาทะของเขาทีว่ า “Cogito, ergo sum”
ซึง่ แปลวา “ฉันคิด เพราะฉะนัน้ ฉันจึงมี” ซึง่ ไมพน ไปจากทิฏฐิที่พระ
พุทธเจาตรัสสอนใหไถถอนมานานกวา ๒๕๐๐ ปแลว
เมื่อมนุษยมีความหลงผิดยึดถือและปรารถนาใหมีตัวตนอยู
เชนนี้ ในขณะเดียวกันนั่นเอง กระบวนการแหงชีวิต ก็ตกอยูในกฎ
แหงไตรลักษณ อันเปนกฎธรรมชาติที่แนนอนวา ทุกสิ่งไมคงที่ ไม
ทนอยูในสภาพเดิม ไมอยูในอํานาจ และไมมีตัวตนที่แท
กฎนี้แสดงแกชีวิตในรูปแหงชาติ ชรา มรณะ เปนตน ทั้งแบบ
หยาบตื้น และแบบลึกละเอียด จึงกลายเปนอาการที่ขัดกัน หรือ
ฝนความปรารถนา พูดเปนภาพพจนวา ความยึดถือ กับกฎธรรม
ชาติเกิดขัดสีกันขึ้น ลุกเปนไฟ
อาการขัดสี หรือฝนนี้ ทําใหบุคคลเสริมซํ้ายํ้าความยึดถือ
และความปรารถนาใหเหนียวแนนและรุนแรงมากยิ่งขึ้น แตเปน
ความยึดถือดวยความปรารถนาแบบกระวนกระวาย และแสดง
ออกทั้งในระดับที่รูสึกได อันเปนขั้นหยาบ และขั้นที่ไมรูสึก อันเปน
ขั้นละเอียด ซับซอน อยูในจิตใตสํานึก
เมื่อสืบคนลงไปในกระบวนการของจิตอยางละเอียด จนถึง
จิตไรสํานึก ก็จะพบเงื่อนงําวา ความกลัวตอชาติ ชรา มรณะ
เปนตนนี้ มีซับซอนแฝงอยูในจิตใจของมนุษย และคอยบัญชาพฤติ
กรรมตางๆ ของมนุษยอยู โดยที่มนุษยเองไมรูสึกตัว ความกลัวนี้
เริ่มจากจุดที่มนุษยไมรูไมเขาใจในสภาพที่แทจริงแหงชีวิตของตน
จากจุดของความไมรูนี้ กระบวนการก็ดําเนินไปตามแนว
ทางแหงหลักปฏิจจสมุปบาท และขั้นตอนที่สําคัญก็คือความขัด

๙๖

พุทธวิธีในการสอน

แยงระหวางความหลงผิดวาเปนตัวตน กับกระแสความเปลี่ยน
แปลงตามกฎธรรมชาติหรือไตรลักษณ ผลักดันตัณหาใหแสดงตัว
ออกในกระบวนการรับรูนั้น ซึ่งหมายความเลยไปถึงวา ไฟความ
ทุกข มีชาติ ชรา มรณะ เปนตน เปนตัวผลักดันไฟกิเลส ราคะ
โทสะ โมหะ ใหออกหนา และแสดงฤทธิ์วุนวาย
พูดอีกอยางหนึ่งวา ไฟทุกขเกิดจากการปะทะระหวางกฎ
ธรรมชาติ (ไตรลักษณ) กับความหลงผิดยึดถือวาเปนตัวตน เมื่อ
ปะทะกันแลว ไฟทุกขขับไฟกิเลส พลุงออกมาแสดงฤทธิ์เผาผลาญ
จนปรากฏผลเปนปญหาตางๆ ดังกลาวมาขางตน
ตราบใดที่ยังไมรูไมเขาใจ และไมเขาไปจัดการกับกระบวน
การและไฟเหลานี้อยางถูกตอง ก็เทากับวามนุษยพาเอากองไฟ
หรืออาจจะถึงกับเปนไฟนรกขุมหนึ่งติดไปกับตัวดวยตลอดเวลา
และเมื่อไฟติดอยูกับตัวประจําเชนนี้
ก็ยอมไมสามารถประสบ
ความสุขที่แทจริงยั่งยืนได
๓. การแกไข หนทางแกไขปรากฏชัดอยูแลวในพุทธดํารัสนี้
วา “อริยสาวกผูไดเรียนรูแลว เมื่อเห็นอยูอยางนี้” คําวาเห็นอยู
อยางนี้ หมายถึงการรูการเขาใจตามความเปนจริง ซึ่งกระบวนการ
อยางที่เปนอยูเชนนั้น เริ่มแตเขาใจสภาพของปญหา
การเขาใจสภาพของปญหา หรือการมองเห็นตัวปญหานั่น
เอง ยอมเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญอยางยิ่ง
เมื่อมองเห็นปญหาที่ตนเขาประสบอยูแลว ก็สามารถถอน
ตัวออกมาตั้งหลักได อยางที่ตรัสวา “ยอมหนาย” จากนั้นก็ไมยึด
ติด หลุดพนเปนอิสระ แตที่กลาวนี้เปนขั้นลึกซึ้ง
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ในที่นี้ จะลองกลาวถึงวิธีแกไขจัดการ ที่ลึกซึ้งไปตามลําดับ
ขั้น
๑) ขั้นตน เมื่อมองเห็นโทษของไฟเหลานี้แลว ก็ควรควบ
คุมใหอยูในขอบเขต ไมใหลุกลามรุนแรงถึงขั้นประพฤติ
ทุจริตตางๆ หรือทําใหเกิดความทุกขความเดือดรอนแก
ตนเองและสังคม
๒) ขั้นกลาง รูจักฝกฝนอบรมจิตใจ รูจักวิธีทําใหไฟเหลานี้
สงบนิ่งอยางนอยเปนครั้งคราว เหมือนอยางไฟที่ไมมี
ควันกลุมรุม ไมมีเปลวที่แลบโฉบพึ่บพั่บ อยูในสภาพ
สงบนิ่ง ยอมทําใหมองเห็นสิ่งตางๆ ไดชัดเจนขึ้น
การทําจิตใหสงบนิ่ง ปราศจากการรบกวนของไฟ
เหลานี้ไดแมชั่วคราว ยอมชวยใหมีสมาธิ อันเปนกําลัง
เสริมใหเกิดปญญาและทําการตางๆ เชน การศึกษาเลา
เรียน เปนตน ใหไดผลสําเร็จอยางดี
ถาฝกอบรมใหยิ่งๆ ขึ้นไป ก็สามารถทําสิ่งที่คน
ธรรมดาเห็นเปนสิ่งวิเศษอัศจรรยได ที่เห็นไดงายและ
วิทยาศาสตรปจจุบันก็ทํากันไดแลว ก็คือ ในการสะกด
จิต เมื่อจิตอยูในสภาพที่แนวแนตออารมณอันเดียว
ปราศจากสิ่งรบกวน คนที่ถูกสะกดจิต ก็สามารถทําสิ่ง
ที่ตัวเขาไมเคยสามารถทําไดในยามปกติ
๓) ขั้นสูงสุด หมายถึงขั้นที่เปนใจความในพระสูตร ไดแก
ขั้นที่เกิดความรูความเขาใจในสภาพของกระบวนการ
เหลานั้นอยางถองแทสมบูรณ ทําใหสามารถถอนตัว
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ออกมาตั้งหลักอยูไดเปนอิสระ
ไมยึดติดหลงผิดวา
กระบวนการที่ลุกไหมอยูนั้นเปนตัวตน ไมตกเปนทาส
ถูกฉุดลากไปตางๆ แตกลับเปนนาย รูจักที่จะปลอยให
กระบวนการนั้นปฏิบัติหนาที่ของมันไปอยางถูกตอง ได
รับความรูที่ไมบิดเบือน และสามารถเขาไปจัดการใชแต
ในทางที่จะเปนประโยชน
ข อ นี้ เ หมื อ นกั บการที่มนุษยจะเปลี่ยนฐานะจาก
การเปนทาสของธรรมชาติ กลับเปนนายของธรรมชาติ
ได ก็ดวยการรูความจริง รูสภาพ เขาใจกฎเกณฑ
กระบวนการแหงเหตุผลของมันเสียกอน
จากนั้นก็
สามารถรวมมือกับธรรมชาติ รูวิธีจัดการควบคุมให
ธรรมชาติดําเนินไปตามกฎของมันเอง แตเปนไปตาม
แนวทางที่เรากําหนดใหมันได เรียกกันเปนสํานวนวา
กลับเปนนายของธรรมชาติ
ในขั้นสุดทายนี้ ความรูความเขาใจตางๆ ที่ไดรับ
เขามายอมเปนไปตามสภาพที่มันเปนจริง และการเขา
เกี่ยวของจัดการก็ยอมเปนไปตามอํานาจปญญา หรือ
ตามเหตุผล ไมใชตามอํานาจตัณหาอยางแตกอน
๔. ผล ผลที่ไดจากการปฏิบัติตามวิธีแกไข ยอมเปนไปตาม
ลําดับของขั้นนั้นๆ
ในขั้นตน เมื่อมนุษยควบคุมไฟใหอยูในขอบเขตที่สมควร ก็
ทําใหสังคมมีศีลธรรมอยูรมเย็นเปนสุข ตัวบุคคลเองก็มีจิตใจสงบ
รมเย็นตามควร
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ในขั้นกลาง ยอมชวยใหมนุษยประสบสัมฤทธิ์ผลในงาน
ตางๆ ดวยดียิ่งขึ้น และมีจิตใจที่เขมแข็งมั่นคงยิ่งขึ้น มีความสุขที่
ประณีตขึ้น
ในขั้นสูงสุด ทําใหมนุษยหลุดพนจากความเปนทาสของ
ความหลงผิด ทาสของกิเลส ทาสของจิตใจตน เปนอิสระ กลับเปน
นาย ในขั้นนี้เรียกตามพุทธดํารัสวา อยูจบพรหมจรรย ทําสิ่งที่ตอง
ทําเสร็จสิ้นแลว หมดกิจที่จะตองทําเพื่อใหไดเปน(อิสระ)อยางนี้อีก
ที่หมดกิจก็เพราะไดรู ไดเขาใจถูกตองหมดแลว เปนอิสระแลว มี
ทัศนคติพื้นฐานถูกตองดีแลว
ตอจากนี้ไป กระบวนการรับรูตางๆ ก็จะดําเนินไปตาม
จังหวะหนาที่ตามสภาวะอาการที่แทของมัน ความรูที่เกิดขึ้นก็จะ
ถูกตองตรงตามสภาวะที่เปนจริง การปฏิบัติและจัดการกับสิ่งทั้ง
หลายก็จะเปนไปตามแนวทางของเหตุผลบริสุทธิ์ เปนไปในทางที่
กอประโยชนอยางเดียว เปนอันไมตองมาคิดแกไขควบคุมและดับ
ไฟกันอีก
ถาเทียบตามหลักโอวาทปาติโมกข ขัน้ ตนก็คงเปน สพฺพปาปสฺส
อกรณํ - ไมทําชั่วทั้งปวง ขั้นกลางคงเปน กุสลสฺสูปสมฺปทา - ทํา
ความดีใหพรั่งพรอม และขั้นสุดทายเปน สจิตฺตปริโยทปนํ - ทําจิต
ใจใหบริสุทธิ์
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สิง่ สําคัญที่พึงระลึก
๑. เรื่องอาทิตตปริยายสูตรนี้ อยูในวิชาพุทธประวัติ หรืออยู
ในวิชาพระพุทธศาสนาสวนที่เปนประวัติของพระพุทธเจา
พุทธประวัติสวนที่นอกเหนือจากพระชีวประวัติสวนพระองค
ของพระพุทธเจาแลว ก็เปนบันทึกเรือ่ งราวเกีย่ วกับการบําเพ็ญพุทธ
กิจ หรือประวัติการทรงทํางานสั่งสอนของพระพุทธเจา บุคคลที่
พระพุทธเจาทรงสั่งสอนนั้นมีมากมายทุกชั้นทุกประเภท วาโดย
ระดับสติปญญาก็มีตั้งแตฉลาดที่สุด ถึงโงที่สุด
ตามปกติ พุทธประวัติที่เลาเรียนกัน โดยเฉพาะที่ยอๆ ยอมจะ
กลาวถึงเฉพาะงานสั่งสอนครั้งสําคัญๆ เทานั้น
บุคคลที่พระพุทธเจาทรงผจญในงานสอนครั้งนั้นๆ มักเปน
ชั้นคณาจารย หรืออยางนอยก็มีประสบการณในการคนคิดทาง
ปรัชญามาก สิ่งที่ทรงสอนก็เปนเรื่องละเอียดออนลึกซึ้ง เหมาะ
สําหรับปญญาและประสบการณของทานเหลานั้น และผลจาก
การสั่งสอนครั้งนั้นๆ ก็สูงถึงขึ้นบรรลุญาณวิเศษ โดยเฉพาะ
อรหัตตผล
ผูที่อานหรือเรียนพุทธประวัติตอนเหลานี้ จะตองสมมติตน
เปนนักปราชญชั้นคณาจารย หรือเปนนักบวชเหลานั้น ขบคิดเนื้อ
ธรรมดวยสติปญ
 ญา และอยูใ นบรรยากาศแหงการสอนครัง้ นัน้ ดวย
ตนเอง จึงจะเขาถึงรสอันเปนแกนธรรม ซึ่งเปนเรื่องที่ทําไดยาก
ถาจะเทียบใหมองเห็นงายๆ อีกแงหนึ่ง เพียงปรัชญาของ
โสเครตีส พลาโต และอริสโตเติล หากจัดใหนักเรียนชั้น ม.ศ. ๔-๕
เรียน เราจะหวังใหเขาเขาใจไดสักเทาใด

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๐๑

ขอเปรียบเทียบนี้อาจไมตรงกันทีเดียว เพราะคําสอนของนัก
ปราชญเหลานั้น เปนเรื่องของนักคิด สวนคําสอนของพระพุทธเจา
เปนเรื่องราวการประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริง
แตในแงระดับสติ
ปญญาของผูฟง ก็นาจะพอเทียบไดไมไกลกันนัก
เมื่อเปนอยางที่วามานั้น
ถายังเรียนพุทธประวัติกันใน
ลักษณะนี้ ก็จะตองตระหนักถึงความยาก ทั้งแกผูสอน และแกผู
เรียน พรอมทั้งชี้แจงใหนักเรียนเขาใจถึงสาเหตุแหงความยากนั้น
กับทัง้ ควรหาโอกาสนําเอาเรือ่ งราวและคําสอนในระดับสามัญทีง่ า ยๆ
มาสอนแทรกตามสมควร
๒. ในการสอน ดานประวัติ ควรเลาโยงไปถึงภูมิหลังของ
สังคมแหงชมพูทวีป ตั้งแตกอนที่พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้น ใหเห็น
ว า คนยุ ค นั้ น มี ค วามเชื่ อ ถื อ และเป น อยู  ต ามหลั ก ของศาสนา
พราหมณ เชนเรื่องพระพรหม เทพเจา ระบบวรรณะ การบูชายัญ
เปนตน อยางไร
จากนั้นก็ชี้ใหชัดวาพระพุทธศาสนาสอนตางออกไป และทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร โยงมาถึงอาทิตตปริยายสูตรนี้
ถาผูเรียนมองเห็นแงนี้ เรื่องราวก็จะนาสนใจ นักเรียนก็จะ
เขาใจชัด และการเรียนก็จะมีชีวิตชีวาขึ้น
สวนในดานเนื้อหา หากอธิบายใหนักเรียนสามารถเขาใจได
เต็มบริบูรณตามความหมายของพระสูตร ก็เปนการดี แตถาได
อธิบายประยุกตในแงที่นักเรียนจะนําไปใชประโยชนได หรือเลาให
นักเรียนไดทราบคําสอนแนวเดียวกัน หรือเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันนี้
ที่พระพุทธเจาตรัสสอนแกคนอื่นๆ ซึ่งเปนคําสอนขั้นเบื้องตน และ
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เหมาะสําหรับการดํารงชีวิตในขั้นตนๆ ไวดวย ก็จะบังเกิดเปนคุณ
ประโยชนแกตัวของนักเรียนมากขึ้น และจะชวยใหเกิดความเขาใจ
ดีขึ้นดวย
๓. อยางไรก็ตาม แมคําสอนของพระพุทธเจาจะแตกตางกัน
เปนหลายระดับ แตสาระสําคัญที่เปนแกนกลาง ก็เปนแนวเดียว
กัน คือ การดํารงชีวิตอยูดวยปญญา หรือมีชีวิตอยูอยางผูรูจักชีวิต
รูเทาทันกระแสโลก ไมงมงายปลอยตัวตกเปนทาสของกิเลสและ
ความทุกข แลวถูกฉุดลากจูงไปตามกระแส แตสามารถมีชีวิตจิต
ใจที่เปนอิสระ อยางนอยก็รูจักที่จะกลับไปเปนนายบังคับควบคุม
กิเลสของตนไวในแนวทางที่พึงปรารถนาไดบาง โดยระลึกถึงพุทธ
ภาษิตทีว่ า “ปฺญาชีวึ ชีวติ มาหุ เสฏฐํ” ซึง่ แปลวา ปราชญทงั้ หลาย
กลาววา ชีวิตของผูเปนอยูดวยปญญา เปนชีวิตที่ประเสริฐสุด.

