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บทคัดย่อ 
พระพุทธองค์ทรงสอนหลักความจริงของชีวิต เพ่ือให้รู้จักวิธีการเรียนรู้ โดยเริ่มจากทุกข์ 

สาเหตุให้เกิดทุกข์ วิธีการดับทุกข์ และแนวทางปฏิบัติให้พ้นทุกข์  ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ๑)
สันทัสสนา คือ อธิบายให้เห็นชัดเจน แจ่มแจ้งเหมือนจูงมือไปดูเห็นกับตา ๒) สมาทนา คือ จูงใจให้
เห็นจริงด้วย ชวนให้คล้อยตาม จนต้องยอมรับและน าไปปฏิบัติ ๓) สมุตเตชนา คือ เร้าใจให้แกล้วกล้า
บังเกิดก าลังใจปลุกให้มีอุตสาหะแข็งขัน มั่นใจว่าจะท าให้ส าเร็จได้ไม่หวั่นระย่อต่อความเหนื่อยยาก ๔) 
สัมปหังสนา คือ ชโลมใจให้แช่มชื่น ร่าเริง เบิกบาน พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ตระหนักถึงคุณค่าของ
การเรียนรู้โดยผ่านการปฏิบัติ การสนทนา การเปรียบเทียบใช้สื่อธรรมชาติ สอนให้เข้าใจง่าย ชวนให้
ผู้เรียนใคร่อยากเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างศรัทธา และพอใจในการเรียนรู้ 

เมื่อจิตเกิดความศรัทธา ใคร่อยากเรียนรู้ก็ง่ายแก่การเข้าถึงเข้าใจหลักค าสอนใน
พระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง โดยเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการและปรโตโฆสะที่
เป็นกัลยาณมิตรเช่น ครูกับศิษย์ เพ่ือนกับเพ่ือน ญาติกับญาติ ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ค าส าคัญ : พระพุทธศาสนา, การเรียนรู้ 

 
Abstract 

The Buddha taught the truth of life in order to know how to learn by 
starting from suffering, the cause of suffering, the cessation of suffering and the way 
leading to the cessation of suffering.  The Buddha taught by: 1) Sandadassana or 
verification, 2) Samadapana or inspiration towards the goal, 3) Samuttejana or filling 
with enthusiasm, and  4) Sampahamsana or filling with delight and joy. The Buddha 
taught through practice, discussion, comparison with the natural media to be 
understandable, self-learning enhancement, to build faith and satisfaction in learning. 

When there was a faith to learning, it was easy to access, understand the 
tenets of Buddhism correctly through reflective thinking and Paratoghosa such as 
teachers and students, friends and friends, relatives and relatives in life-long learning. 
Keywords: Buddhism, Learning 
                                                           

๑หลักสตูรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
๒เจ้าคณะอ าเภอบางกรวย เจ้าอาวาสวัดจันทร์ นนทบรุ ี
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บทน า 

พระพุทธ เจ้ าทรง เป็ นบรมครู ที่
ประเสริฐของมนุษย์และเทวดาด้วย  ดังที่ปรากฏ
ในภาษาบาลีว่า  “สตฺถา  เทวมนุสฺสาน ”  แปลว่า  
พระศาสดาเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย เป็นสารถี ฝึกคนได้ไม่มีใครยิ่งกว่า  พระ
นามนี้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเคารพบูชา และยก
ยองเทอดทูนพระองค์ในฐานะทรงเป็นครูสอนที่
ยิ่งใหญ่ที่สุด  ทรงสอนหลักการเรียนรู้ตามแนวทาง
ที่พระพุทธองค์ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยพระองค์เอง จน
ได้ตรัสรู้คือรู้ความจริงที่ประเสริฐซึ่งเรียกว่า รู้
อริยสัจ๔ ได้แก่การรู้ความจริงเรื่องทุกข์ รู้สาเหตุ
ท าให้เกิดทุกข์ หรือ ปัญหา รู้วิธีการแก้ปัญหา 
หรือดับทุกข์ และรู้แนวทางปฏิบัติให้พ้นทุกข์ เพ่ือ
พัฒนาตนให้เข้าใจ เข้าถึงความจริงของชีวิต  

พุทธวิธีการสอนแนะน าให้พุทธบริษัท
ได้ เรียนรู้หลักค าสอนของพระพุทธองค์ ได้มี
นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้มาก
หมาย เช่น พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้
กล่าวถึงการสอนของพระพุทธเจ้า ได้แก่  ๑) 
สันทัสสนา คือ อธิบายให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้ง
เหมือนจูงมือไปดูเห็นกับตา ๒) สัมทาปนา คือ จูง
ใจให้เห็นจริงด้วย ชวนให้คล้อยตาม จนต้องยอมรับ
และน าไปปฏิบัติ  ๓.สมุตเตชนา คือ เร้าใจให้แกล้ว
กล้าบังเกิดก าลังใจ ปลุกให้มีอุตสาหะแข็งขัน 
มั่นใจว่าจะท าให้ส าเร็จได้ไม่หวั่นระย่อต่อความ
เหนื่อยยาก ๔. สัมปหังสนา คือ ชโลมใจให้แช่มชื่น 
ร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อและเปี่ยมด้วยความหวัง
เพราะมองเห็นคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
ปฏิบัติ (พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), ๒๕๔๑) 
และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีวิธีการสอนบุคคลที่
แตกต่างกันตามความเหมาะสม เช่น การสอน
พวกปัญจวัคคีย์  พระองค์ทรงแสดงธรรมจัก
กัปปวัตนสูตรและอนัตตลักขณสูตร เมื่อตรัสสอน
แก่ยสกุลบุตรพระพุทธองค์ทรงแสดงอนุบุพพิกถา 

และทรงสอนพวกชฏิล ๓ พ่ีน้องจะทรงแสดงอา
ทิตตปริยายสูตร ทั้ งนี้ เพราะผู้ เรียนมีภูมิหลั ง
ต่างกันจึงทรงเลือกวิธีการสอนที่แตกต่างกัน 

ผลการสอนท าให้ผู้เรียนได้เข้าใจและ
สามารถเข้าถึงความจริงด้วยตนเอง ด้วยการเรียนรู้
ฝึกหัด ตามแนวทางที่พระองค์ทรงสอน หลักการ
เรียนรู้ทางพระพุทธศาสนามี ๓ ทางคือ ๑) การ
เรียนรู้แบบปริยัติ คือ เรียนรู้จากครู ต ารา หลัก
พระไตรปิฎก ๒) การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ ฝึก
สมาธิ เจริญจิตภาวนา และ ๓) การเรียนรู้จากผล
การปฏิบัติทั้งจากกรณีตัวอย่างของตนเองและ
ท่านอ่ืนๆ กล่าวได้ว่าเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เพ่ิม
ปัญญาได้ตลอดเวลาเป็นศาสนาแห่งการเรียนรู้  

 
พระพุทธเจ้าสอนวิธีการเรียนรู้ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงสั่ง
สอนพุทธบริษัททั้ง ๔ ได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
และอุบาสิกา เป็นเวลา ๔๕ ปี นับตั้งแต่ได้ตรัสรู้
เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งสามารถสรุปหลักการสอนเพ่ือ
การเรียนรู้ได้ดังนี้ 

๑. เนื้อหาที่ทรงสอนให้เรียนรู้ คือ 
พระพุทธองค์ ทรงสอนจากสิ่งที่รู้เห็นเข้าใจง่าย
หรือรู้เห็นเข้าใจอยู่แล้ว ไปหาสิ่งที่ เห็นเข้าใจได้
ยาก หรือยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจ  ตัวอย่างที่เห็นชัด
คือ อริยสัจ ซึ่งทรงเริ่ม สอนให้เรียนรู้เรื่องความ
ทุกข์ความเดือดร้อน เพ่ือเรียนรู้ปัญหาชีวิตที่คน
มองเห็นและประสบอยู่โดยธรรมดา รู้เห็นประจักษ์
กันอยู่ทุกคนแล้ว เมื่อเวลาเกิดปัญหาให้เรียนรู้
ปัญหานั้นด้วยตนเอง โดยให้เอาปัญหา หรือความ
ทุกข์นั้นมาเป็นบทเรียนว่า ก. ปัญหาอะไร ข. 
ศึกษาสาเหตุของปัญหานั้นเกิดจากอะไร ค. วิธี
แก้ปัญหาท าอย่างไร เมื่อรู้แล้ว ง. ด าเนินการ
แก้ปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานั้นต่อไป 

จากแนวคิดข้างต้นชี้ให้เห็นว่า 
พระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีการเรียนรู้ เพ่ือปัญหา 
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ไม่ใช่สร้างปัญหาเพ่ิมข้ึนจนกล้ายเป็นทุกข์มากข้ึน 
วิธีการเรียนรู้จากเรื่องง่ายๆไปหาสิ่งยากตามล าดับ 
๒) สอนเนื้อเรื่องที่ลุ่มลึกยากลงไปตามล าดับชั้น 
และความต่อเนื่องกันเป็นสายลงไป ๓) ถ้าสิ่งที่
สอนเป็นสิ่งที่แสดงได้ก็สอนด้วยความจริงให้
ผู้ เรี ยนได้ดู ได้ เห็นได้ ฟั งเองอย่ างที่ เรี ยกว่ า
ประสบการณ์ตรง ๔) สอนตรงเนื้อหา ตรงเรื่อง  
คุมอยู่ในเรื่อง มีจุดไม่วกวนไม่ไขว้เขว ไม่ออกนอก
เรื่องโดยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องในเนื้อหา ๕) สอนมี
เหตุผล ตรองตามเห็นจริงได้ ๖) สอนเท่าที่จ าเป็น
พอดีส าหรับให้เกิดความเข้าใจให้การเรียนรู้ได้ผล 
ไม่ใช่สอนเท่าที่ตนรู้ หรือสอนแสดงภูมิว่าผู้สอนมี
ความรู้มาก ๗) สอนสิ่งที่มีความหมายควรที่เขาจะ
เรียนรู้และเข้าใจเป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเอง 

๒. หลักการสอนเกี่ยวกับตัวผู้เรียน
ของพระพุทธเจ้า ประกอบด้วย ๑) พุทธองค์จะ
ทรงสอนใครทรงดูบุคคลผู้รับการสอน หรือผู้เรียน
ก่อนว่าบุคคลนั้น เป็นคนประเภทใดทรงสอนให้
สอดคล้องกับจริตคนนั้น และค านึงถึงพ้ืนความรู้
ความเข้าใจ ความพร้อมแค่ไหนและควรจะสอน
อะไรแค่ไหน ๒) ปรับวิธีสอนให้เหมาะกับบุคคล ดู
ความพร้อมของผู้เรียน ๓) ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและความพร้อมความสุกงอม ๔) 
สอนโดยให้ผู้เรียนลงมือท าด้วยตนเอง ๕) การสอน
ด าเนินไปในรูปที่ ให้รู้สึกว่าผู้ เรียนกับผู้สอนมี
บทบาทร่วมกันในการแสวงหาความจริง ๖) เอาใจ
ใส่บุคคลที่ควรได้รับความสนใจพิเศษเป็นราย ๆ 
ไป ตามควรแก่กาละเทศะและเหตุการณ์  ๗) 
ช่วยเหลือเอาใจใส่คนที่มีปมด้อย ที่มีปัญหา  

๓. หลักการสอนเพื่อเกิดการเรียนรู้
เร็วขึ้น ประกอบด้วย ๑) สร้างความสนใจในการ
สอนคนนั้น และน าเข้าสู่ เนื้อหาได้  ๒ ) สร้าง
บรรยากาศในการสอนให้ปลอดโปร่งเพลิดเพลิน
ไม่ให้ตึงเครียด ไม่ให้เกิดความอึดอัดใจและให้
เกียรติแก่ผู้เรียนให้เขามีความภูมิใจในตัว ๓) สอน
มุ่งเนื้อหา มุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่สอน

เป็นส าคัญ ไม่กระทบตนและผู้ อ่ืน ๔) สอนโดย
เคารพ คือ ตั้งใจสอน ท าจริงด้วยความรู้สึกว่าเป็น
สิ่งมีค่า มองเห็นความส าคัญของผู้เรียน ๕) ใช้
ภาษาสุภาพ  นุ่มนวล ไม่หยาบคาย ชวนให้สบาย
ใจ เจ้าใจง่าย 

จากข้อความข้างต้นการเรียนรู้ที่ดีต้อง
อาศัยวิธีการสอนของครูที่มีความสามารถในการ
แนะน าให้ถูกกับจริตของคนนั้น  

 
ศิลปะพุทธวิธีการสอน  

ศิลปะพุทธวิธีการสอน ประกอบด้วย 
๔ อย่าง ดังนี้ ๑) สันทัสสนา คือ อธิบายให้เห็น
ชัดเจนแจ่มแจ้งเหมือนจูงมือไปดูเห็นกับตา ๒) สัม
ทาปนา คือ จูงใจให้เห็นจริงด้วย ชวนให้คล้อยตาม 
จนต้องยอมรับและน าไปปฏิบัติ ๓) สมุตเตชนา 
คือ เร้าใจให้แกล้วกล้าบังเกิดก าลังใจ ปลุกให้มี
อุตสาหะแข็งขัน มั่นใจว่าจะท าให้ส าเร็จได้ไม่หวั่น
ระย่อต่อความเหนื่อยยาก ๔) สัมปหังสนา คือ 
ชโลมใจให้แช่มชื่น ร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อและ
เปี่ยมด้วยความหวังเพราะมองเห็นคุณประโยชน์ที่
จะได้รับจากการปฏิบัติ  

โดยสรุปศิลปะพุทธวิธีการสอน ได้แก่ 
ชัดเจนแจ่มแจ้ง จูงใจ ยอมรับน าไปปฏิบัติ เร้าใจ
ให้กล้าหาญ มั่นใจท าได้ และร่าเริง เบิกบาน 
 
กรณีตัวอย่างที่พระพุทธองค์ทรงใช้ศิลปะการ
สอนที่ดีและทันสมัยใหม่ 

พระพุทธองค์ทรงใช้ศิลปะการสอนที่ดี
และทันสมัยใหม่เสมอ และพระพุทธองค์ทรงมี
วิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น แบบสากัจฉา  หรือ 
สนทนา แบบบรรยาย จะเห็นได้ในการประชุม
ใหญ่ในการแสดงธรรมประจ าวัน และแบบตอบ
ปัญหา  อย่างตรงไปตรงมา แบบย้อนถาม บ้างก็
แยกความตอบ บ้างไม่ทรงตอบ และทรงสอนแบบ
เปรียบเทียม เป็นต้น หลักการที่กล่าวมาทั้งหมด
นั้น พระพุทธองค์ทรงสอนให้ผู้เรียนหรือผู้ฟังธรรม
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มีส่วนร่วมในการซักถามข้อสงสัยในหลักค าสอน
เมื่อเข้าใจแล้ว พระพุทธองค์ก็ทรงให้ผู้เรียนลงมือ
ท าด้วยตนเอง (Learning by Doing) จะได้เกิด
การเรียนรู้เข้าใจจากการปฏิบัติด้วยตนเองหรือ
จากประสบการณ์ จนผู้ปฏิบัติเข้าถึงหลักความจริง
ด้วยปัญญาของตน จิตเป็นกุศลหลุดพ้นจากกิเลส 
ซึ่งจะขอน ากรณีตัวอย่างจากพระสูตรมาเป็น
แบบอย่างในการสอนแสดงให้เห็นความสามารถใน
การสอนที่เป็นเลิศเหนือคนอ่ืน ดังนี้ 

กรณีศึ กษาการเรี ยนรู้ เ รื่ องลาภ
สักการะมากพระองค์และสาวก ตัวอย่างเช่น ใน
สมัยหนึ่ ง พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ภิกษุ
ทั้งหลาย ขณะประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี โดยทรง
ปรารภลาภสักการะเป็นอันมากที่ เกิดขึ้นแต่
พระองค์และภิกษุสงฆ์ในขณะนั้นว่า จะเป็นเหตุให้
ภิกษุบางพวกยึดติดในลาภสักการะเหล่านั้น มี
เนื้อหาดังนี้ 

พระผู้มีพระภาคทรงสอนให้ภิกษุ
ทั้งหลายเป็นธรรมทายาทของพระองค์ ไม่ให้เป็น
อามิสทายาทของพระองค์ ทรงให้เหตุผลว่า ถ้า
ภิกษุทั้งหลายเป็นอามิสทายาท จะถูกวิญญูชนติ
เตียนได้ แต่ถ้าภิกษุทั้งหลายเป็นธรรมทายาท 
วิญญูชนจะยกย่องสรรเสริญ ทรงอุปมาให้ฟังว่า 
ถ้าพระองค์เสวยพระกระยาหารเสร็จแล้ว ทรงมี
ความสุขตามที่ปรางค์แล้ว แต่พระกระยาหารของ
พระองค์ยังเหลืออยู่ พอดีมีภิกษุ ๒ รูปมาเฝ้า และ
ก าลังหิวจัด พระองค์อนุญาตให้ภิกษุทั้งสองฉัน
พระกระยาหารนั้นได้ตามต้องการ แต่ถ้าไม่
ต้องการ พระองค์จะทรงทิ้ง ภิกษุรูปหนึ่งไม่ยอม
ฉัน เพราะคิดถึงพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายลงเป็นธรรมทายาท
ของเรา อย่าเป็นอามิสทายาทของเรา” จึงยอมหิว
ไปตลอดคืน แต่อีกรูปหนึ่งฉัน เพราะต้องการ
บรรเทาความหิว ทรงสรุปว่ า พระองค์ทรง
สรรเสริญภิกษุผู้ไม่ยอมฉัน ทั้งๆ ที่หิวจัด เพราะ

การกระท าเช่นนั้นจะเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มัก
น้อย สันโดษ ขัดเกลา เลี้ยงง่าย เป็นผู้มีความเพียร 
(ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๐/๒๗) 

พระสู ตรนี้ พ ร ะ พุ ทธองค์ มี พ ระ
ประสงค์ เพ่ือจะทรงชมเชยบุคคล ผู้ เป็นธรรม
ทายาท ทรงด าเนินอามิสทายาท เป็นค าสอนที่ทรง
ให้เหตุผลในการคิดด้วยตนเอง ชี้ให้เห็นว่าการ
รักษาวินัยและปฏิบัติตามพระวินัยที่พระองค์ทรง
แสดงแล้วส าคัญที่สุด 

จากกรณีตั วอย่ างของพระสูตรนี้
เพ่ือให้พระภิกษุเรียนรู้ว่า วินัยก็คือวินัย ต้องรักษา
เพ่ือพัฒนาตนเองในเรื่องที่ถูกต้อง อย่าท าผิดวินัย
ในเรื่องเล็กน้อยที่พอทนได้ ต้องอดทนเพ่ือรักษา
วินัยสงฆ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีของพระสงฆ์ด้วย 
ให้ยึดถือว่า พระธรรมวินัยต้องยิ่งใหญ่เหนือสิ่งใด
ของชีวิต 

กรณีศึกษาเรื่องที่ ๒  พระผู้มีพระ
ภาคประทับอยู่  ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่นั้น พระผู้มี
พระภาคได้รับสั่งว่า “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุ
พิจารณาเห็นความพอใจอยู่ เนืองๆ ในธรรม
ทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปทาน ตัณหาย่อมเจริญ 
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี เพราะ
อุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี ฯลฯ ความเกิดขึ้น
แห่งกองทุกข์ทั้ งมวลนี้  มี ได้ด้วยประการฉะนี้ 
เปรียบเหมือนต้นไม่ใหญ่มีรากหยั่งลงและแผ่ขยาย
ไปรอบๆ รากทั้งหมดนั้นย่อมดูดอาหารขึ้นไป
ข้างบน เมื่อเป็นอย่างนี้ ต้นไม่ใหญ่นั้นได้อาหาร
อย่างนั้น ได้สารอย่างนั้น พึงยืนต้นอยู่ได้ตลอด
กาลนาน อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น เมื่อภิกษุ
พิจารณาเห็นความพอใจอยู่ เนืองๆ ในธรรม
ทั้งหลาย ที่ปัจจัยแห่งอุปาทาน ตัณหาย่อมเกิด 
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึ งมี เพราะ
อุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี ฯลฯ ความเกิดขึ้น
แห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้ เมื่อ
ภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมทั้งหลายที่
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เป็นปัจจัยแห่งอุปาทาน ตัณหาย่อมดับ เพราะ
ตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพ
จึงดับ ฯลฯ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้
ด้วยประการฉะนี้”    (ส .นิ. (ไทย) ๑๖/๕๕/๑๐๘) 

พระสูตรนี้พบว่า พระพุทธเจ้าทรง
สอนให้ภิกษุพิจารณาเรียนรู้ด้วยตนเองถึงเหตุที่ท า
ให้เกิดทุกข์ด้วยตัณหาเป็นปัจจัยส าคัญและทรง
เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีรากหยั่งลงและแผ่
ขยายไปรอบๆ รากทั้งหมด เหมือนกิเลสเป็นเหตุ
ให้เกิดทุกข์หยั่งรากเหมือนต้นไม้และพบว่าทรง
สอนให้พิจารณาเห็นโทษของตัณหาและเหตุปัจจัย
แห่งการอุปาทานตัณหาย่อมดับ เพราะตัณหาดับ
ฯลฯ  ภิกษุทั้งหลายชื่นชมค าสอนของพระองค์ 
น้อมน าไปปฏิบัติด้วยความพอใจ และอีกพระสูตร
หนึ่งพบว่า  

กรณีศึกษาที่ ๓ พระสูตรนี้ พระผู้มี
พระภาคทรงแสดงแก่อภัยราชกุมาร ซึ่งรับอาสา
นิครนถ์นาฏบุตรมาโต้วาทะกับพระองค์ ขณะ
ประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน สถานที่ให้เหยื่อกระแต 
เขตกรุงราชคฤห์ มีเนื้อหาสาระโดยย่อดังนี้ 

นิครนถ์ นาฏบุตรได้ทูลเชิญให้อภัย
ราชกุมารเข้าไปโต้วาทะกับผู้มีพระภาค โดยเสนอ
ปัญหา ๒ เงื่อน คือ ปัญหาว่า “มีบ้างไหม ที่พระ
ตถาคตตรัสวาจาอันไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจ
ของผู้อ่ืน” แล้วสอนวิธีต้อนให้จน ดังนี้ ถ้าพระผู้มี
พระภาคตรัสตอบว่า “มีบ้าง” ให้ทูลถามว่า “เมื่อ
เป็นเช่นนั้น การกระท าของพระองค์ก็ไม่ต่างอะไร
กับการกระท าของปุถุชน” ถ้าพระผู้มีพระภาคตรัส
ตอบว่า “มีบ้าง” ให้ทูลถามว่า “เมื่อเป็นเช่นนั้น 
เพราะเหตุไร พระองค์จึงทรงพยากรณ์พระเทวทัต
ว่า “เทวทัตจักเกิดในอบายจักเกิดในนรก ทั้งอยู่
สิ้น ๑ กัป เป็นผู้ที่ใครๆ เยียวยาไม่ได้” เพราะพระ
วาจาของพระองค์นั้นท าให้พระเทวทัตโกรธ 
เสียใจ” (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๘๕/๘๖-๘๗) 

อภัยราชกุมารได้น าปัญหานั้นเข้าไป
ทูลถามพระผู้มีพระภาค พระองค์ตรัสตอบว่า 

ปัญหาเช่นนี้ จะวิสัชชนาโดยส่วนเดียวไม่ ได้ 
พระองค์ทรงใช้หลักเอกังสพยากรณ์ คือ ตอบแบบ
ยืนยันอย่างเดียวไม่ได้ และในกรณีนี้ทรงใช้วิภัชช
พยากรณ์ คือ ตอบแบบแยกแยะประเด็น มีทั้ง
ยืนยันและปฏิเสธแล้วทรงแสดงหลักเกณฑ์การ
ตรัสวาจา ของพระองค์ ๖ ข้อ ได้แก ่

๑ .  ว า จ า ที่ ไ ม่ จ ริ ง  ไ ม่ แ ท้  ไ ม่
ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็นที่รัก 
ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น 

๒ .  ว า จ า ที่ จ ริ ง  ที่ แ ท้  แ ต่ ไ ม่
ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็นที่รัก 
ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น 

๓ .  ว า จ า ที่ จ ริ ง  ที่ แ ท้  แ ล ะ
ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่
เป็นที่ชอบใจของผู้อ่ืน ในข้อนั้น ตถาคตรู้กาลที่จะ
กล่าววาจานั้น 

๔ .  ว า จ า ที่ ไ ม่ จ ริ ง  ไ ม่ แ ท้  ไ ม่
ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็น
ที่ชอบใจของผู้อ่ืน ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น 

๕. วาจาที่จริง ที่แท้ ไม่ประกอบด้วย
ประโยชน์ แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของ
ผู้อื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น 

๖. วาจาที่จริง ที่แท้ ที่ประกอบด้วย
ประโยชน์ และวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของ
ผู้อ่ืน ในข้อนั้น ตถาคตรู้กาลที่จะกล่าววาจานั้น  
(ดูรายละเอียดใน ม.ม.(ไทย) ๑๓/๘๖/๘๗-๘๘) 

พระสู ตรนี้ พบว่ า  พุทธองค์ ทรง
พิจารณาในการตอบปัญหา แยกเป็นเรื่องๆ โดย
การสอนแบบ-ตอบแบบยืนยันอย่างเดียวไม่ได้ 
(เอกังสพยากรณ์) ในกรณีนี้ทรงใช้การตอบแบบ
แยกแยะประเด็นมีทั้งยืนยันและปฏิเสธ (วิภัชช
พยากรณ์) แล้วทรงใช้หลักเกณฑ์การตรัสวาจาของ
พระองค์ ๖ ข้อ ดังได้กล่าวแล้ว 

พระสูตรนี้แสดงให้เห็นพุทธปฏิภาณ
ในการตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าซึ่งมี ๔ วิธี 
ได้แก่ ๑) เกอังสพยากรณ์  การตอบแง่เดียว คือ
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ตอบอย่างเดียวเด็ดขาด ๒) วิภัชชพยากรณ์ คือ 
การแยกตอบ ๓) ปฏิปุจฉาพยากรณ์  คือ การตอบ
โดยย้อนถาม ๔)ฐปนะ คือ การหยั้งหรือหยุด เป็น
การพับปัญหาเสีย ไม่ตอบ  

ในที่นี้  พระองค์ทรงใช้วิธีที่  ๒ คือ 
แยกตอบเป็นประเด็น อภัยราชกุมารทรงเตรียม
ปัญหามาอย่างดี แต่พอพระผู้มีพะภาคตรัสว่า
ปัญหาเช่นนี้จะวิสัชชนาโดยส่วนเดียวไม่ได้ คือ ใช้
เอกังสพยากรณ์ คือ ตอบแบบยืนยันอย่างเดียว
ไม่ได้ ในกรณีนี้ทรงใช้วิภัชชพยากรณ์ คือ ตอบ
แบบแยกแยะประเด็น มีทั้งยืนยันและปฏิเสธ   
 
บทสรุป 

พระพุทธองค์ทรงสอนที่เป็นเลิศท าให้
ผู้ฟังได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ตอบข้อสงสัยได้หมด
จนท าให้ผู้เรียนเกิดศรัทธาเลื่อมใส น าไปปฏิบัติ
ตามด้วยความพอใจ ใครอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ซึ่งค าสอนของพระองค์ ได้แก่ ๑) สันทัสสนา คือ 
อธิบายให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งเหมือนจูงมือไปดู
เห็นกับตา  ๒) สัมทาปนา คือ จูงใจให้เห็นจริงด้วย 
ชวนให้คล้อยตาม จนต้องยอมรับและน าไปปฏิบัติ  
๓) สมุตเตชนา คือ เร้าใจให้แกล้วกล้าบังเกิด
ก าลังใจ ปลุกให้มีอุตสาหะแข็งขัน มั่นใจว่าจะท า
ให้ส าเร็จได้ไม่หวั่นระย่อต่อความเหนื่อยยาก ๔) 
สัมปหังสนา คือ ชโลมใจให้แช่มชื่น ร่าเริง เบิก
บาน ฟังไม่เบื่อและเปี่ยมด้วยความหวังเพราะ
มองเห็นคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติ  

พระพุทธเจ้าทรงสอนการเรียนรู้ให้
พุทธบริษัทได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามค า
สอนของพระองค์เพ่ือเรียนรู้พระธรรมวินัย ได้
ถูกต้องและต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ตราบใดที่ยังเป็น
ปุถุชนแบบพวกเราต้องเรียนรู้และ ปฏิบัติต่อไป
เพ่ือขัดเกลาจิตใจให้เกิดจิตมีสมาธิและพัฒนา
โลกิยะปัญญา เป็นปัญญาที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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