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๑. พระพุทธศาสนากับพุทธปรัชญา 
 “ปรัชญา” เป็นคําสันสกฤตตรงกับคําบาลีว่า “ปัญญา” แปลว่า ความรู้ทั่ว ความรู้รอบ 
ความรู้เข้าใจชัดเจน ความรู้หยั่งเห็นภายใน แต่ในบริบททางปรัชญา  คําว่า “ปรัชญา” ที่แปลมา
จากคําอังกฤษว่า “Philosophy” นั้นหมายถึง “ความรักในความรู้” นักวิชาการนิยมแปลว่าความรู้
รอบ และโดยสาระแล้วมีนัยบ่งถึงความใฝ่รู้และวิธีการแสวงหาความรู้มากกว่าตัวความรู้ ปรัชญาจึง
เป็นเรื่องความรู้สึกสงสัยและใฝ่รู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในจักวาล  การเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของ
ปรากฏการณ์ มีการตั้งสมมติฐานว่า ปรากฏการณ์ที่พบเห็นอยู่เป็นนิตย์เป็นมายาและมีบางสิ่งที่อยู่
เหนือปรากฏการณ์ข้ึนไป นักปรัชญาเป็นคนที่ชอบคิดชอบถามทําตัวเป็นเด็กต่อโลกเสมอ “ความใฝ่
รู้เป็นอารมณ์ของนักปรัชญา ปรัชญาเริ่มต้นที่ความใฝ่รู้ ” ความรู้เชิงปรัชญาเป็นความรู้แบบ
ปลายเปิด๑ เมื่อพิจารณาดูแล้ว ทิศทางของปรัชญาน่าจะแตกต่างตรงข้ามจากทิศทางของ
พระพุทธศาสนา 
 “พระพุทธศาสนา” แปลว่า คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มีนัยครอบคลุม (๑) ธรรม คือ
คําสอนแสดงหลักความจริงที่ควรรู้ และแนะนําหลักความดีที่ควรประพฤติ (๒) วินัย คือ คําสั่ง 
ข้อบัญญัติที่วางไว้กํากับความประพฤติให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ๒ รวมเรียกธรรมวินัย อีกนัย
หนึ่งมีนัยครอบคลุมประมวลสิกขาบทสําหรับภิกษุและภิกษุณีสงฆ์ (พระวินัย) ประมวลพระสูตรและ
พระธรรมเทศนารวมทั้งคําบรรยายธรรมและเรื่องเล่าต่างๆ (พระสูตร) ประมวลหลักธรรมและ
คําอธิบายในรูปหลักวิชาการล้วนๆ เป็นปรมัตถธรรม (พระอภิธรรม) นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบ
ย่อยของความเป็นพระพุทธศาสนาคือศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนพิธี 
 ในเรื่องนี้มีคําถามใน ๒ ประเด็นคือ “(๑) ในพระพุทธศาสนามีประเด็นไหนบ้างที่เป็น
พุทธปรัชญา? (๒) พระพุทธศาสนากับพุทธปรัชญาเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร?” แท้จริงแล้ว

                                                           

 


 พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ วันจันทร์) , พุทธปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลงกรณราขวิทยาลยั,๒๕๕๖), หนา้ ๔๗-๖๖. 
  ๑ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต), ปรัชญากรีก: บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก, พิมพ์ครั้ง
ที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ศยาม,๒๕๕๐), หน้า ๖-๑๑.  
  ๒ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖๑๑๖๔, พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์
ฉบับประมวลธรรม,พิมพ์คร้ังท่ี ๑๖, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จํากดั,๒๕๕๑),
หน้า ๖๙. 



๖๐ 

 

สาระพุทธปรัชญารวมกันอยู่ในพระพุทธศาสนานั่นเองโดยเฉพาะส่วนที่เป็นศาสนธรรม แม้แต่ศาสน
วัตถุและศาสนาพิธีบางอย่างมีนัยเชิงปรัชญาแฝงอยู่ นัยเชิงปรัชญาก็คือหลักการหรือแนวคิดที่เป็น
พ้ืนฐานของศาสนธรรมและศาสนพิธีนั้นๆ อีกนัยหนึ่ง “พุทธปรัชญา” มุ่งถึงวิธีการนําเสนอหรือ
ระเบียบวิจัยมากกกว่ามุ่งเนื้อหาสาระ ดังนั้นตามนัยที่ ๒ ประเด็นที่เป็นพุทธปรัชญาไม่ได้อยู่ที่เนื้อหา 
ความเป็นพุทธปรัชญาขึ้นอยู่กับวิธีการนําเสนอโดยมีองค์ประกอบเสริมเข้ามาอีก ๒ ส่วน คือ 
 ส่วนที่ ๑ มูลเหตุจูงใจและลักษณะการแสดงธรรม 
 พระพุทธดํารัสที่ทรงแสดงด้วยมูลเหตุจูงใจเพ่ือความเรียบร้อยดีงามแห่งสงฆ์ เช่น 
อาณาปาติโมกข์ว่า “ก็ภิกษุใดเสพเมถุนธรรม เป็นปาราชิก หาสังวาสามิได้”๓ หรือแม้กระทั่ง
โอวาทปาติโมกข์ที่ว่า “ไม่ทําความชั่วทุกอย่าง ทําความดีให้สมบูรณ์ ทําจิตให้ผ่องใส” อย่างนี้จัดเป็น
พระพุทธศาสนา พระพุทธดํารัสที่ทรงแสดงด้วยการตรัสถามเพ่ือสืบย้อนไปหาความจริงเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ในโลก จัดเป็นพุทธปรัชญา เช่น๔  
 พระพุทธเจ้า :  สังขารทั้งหลายเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 
 ภิกษุทั้งหลาย : ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า 
 พระพุทธเจ้า :  สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข? 
 ภิกษุทั้งหลาย : เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า 
 พระพุทธดํารัสที่แสดงธรรมชาติหรือลักษณะของขันธ์ ๕ ด้วยพุทธประสงค์ที่จะให้ผู้ฟัง
เข้าใจโลกและปรากฏการณ์ จัดเป็นพุทธปรัชญา เช่น๕ ภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจัยที่ทํา
ให้รูปเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยง รูปที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่เที่ยง ที่ไหนจักเที่ยงเล่า? ข้อความที่แสดงความเป็น
เหตุและผลกันของสรรพสิ่งซึ่งเป็นกฏธรรมดาประจําโลก จัดเป็นพุทธปรัชญา เช่น๖  ภิกษุทั้งหลาย 
ปฎิจจสมุปบาทเป็นอย่างไร? คือ เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี ตถาคตเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้น
ก็ตาม ธาตุอันนั้น คือ ความตั้งอยู่ตามธรรมดา (ธัมมฐิติ) ความเป็นไปตามธรรมดา (ธัมมนิยาม) 
ความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้ (อิทัปปัจจยตา) ก็ยังคงตั้งอยู่อย่างนั้น ตถาคตรู้ บรรลุธาตุนั้น ครั้นรู้
บรรลุแล้วจึงบอก แสดง บัญญัติกําหนด เปิดเผยจําแนก ทําให้ง่ายแล้วตรัสว่า “ เธอทั้งหลายจงดู
เถิด” พระพุทธเจ้าดํารัสตอบปัญหาที่ว่า๗ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้คนเกิดเป็นมนุษย์มีอายุสั้น
เป็นต้น?” โดยตรัสว่า “สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน (กัมมัสสกะ) มีกรรมเป็นทายาท (กัมม
ทายาท) มีกรรมเป็นกําเนิด (กัมมโยนิ) มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ (กัมมพันธุ ) มีกรรมเป็นที่พ่ึงอาศัย 

                                                           

 ๓ วิ.ม. (ไทย) ๑/๓๙/๒๙. 
 ๔ วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๐/๒๙. 
 ๕ สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๒๐/๓๑. 
 ๖ สํ.นิ. (ไทย) ๑๗/๔๘/๓๔. 
 ๗ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๘๙-๒๙๗/๓๔๙-๓๕๗. 



๖๑ 

 

(กัมมปฏิสรณะ) กรรมย่อมจําแนกให้สัตว์ทั้งหลายให้เลวและดีต่างกัน” การตรัสเพียงเท่านี้เป็น
พระพุทธศาสนา แต่ถ้าวิเคราะห์ต่อไปอีกว่า “เพราะเหตุไรจึงเป็นอย่างนั้น? มีอะไรเป็นองค์ประกอบ
เพ่ือเป็นเกณฑ์ตัดสิน? ในกรณีความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลเป็นเส้นตรงหรือไม่?” การถามเชิง
วิเคราะห์ต่อยอดอย่างนี้จัดเป็นพุทธปรัชญา 
 ส่วนที่ ๒ เนื้อหาของพุทธธรรมและลักษณ์การอธิบาย 
 ปรมัตถธรรม ๔ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน หรือพุทธธรรมที่ว่าด้วยขันธ์ ธาตุ 
ปฏิจจสมุปบาท ไตรลักษณ์ จัดเป็นพุทธปรัชญาเชิงอภิปรัชญา ที่ว่าด้วยเรื่องอายตนะ วิญญาณ 
สัญญา วิญญาณ ปัญญา วิชชา วิปัสสนาญาณ จัดเป็นพุทธปรัชญาเชิงญาณวิทยา เนื้อหาที่ว่าด้วย
เรื่องศีล ๕ กุศลกรรมบถ ๑๐ มรรคมีองค์ ๘ บารมี ๑๐ ราชธรรม ๑๐ จักรรวรรดิวัตร ๑๒ เป็นต้น
จัดเป็นพุทธปรัชญาเชิงจริยศาสตร์ 
 อย่างไรก็ตาม พระพุทธศาสนากับพุทธปรัชญาไม่มีคาวมเหมือนและความต่างกัน
ชัดเจน พุทธธรรมทั้งหมดเป็นพระพุทธศาสนา จะมีความเป็นพุทธปรัชญาหรือไม่ขึ้นอยู่กับลักษณะ
การอธิบาย เช่น อายตนะ ๑๒ กับวิญญาณ ๖ ถ้าเป็นการอธิบายเชิงพรรณนาว่า อายตนะ ๑๒ คือ 
ตา + รูป  หู + เสียง จมูก + กลิ่น ลิ้น + รส กาย+ โผฏฐัพพะ ใจ+ ธรรมารมณ์ เมื่ออายตนะแต่ละ
คู่มากระทบกัน เช่น ตากับรูปกระทบกันเกิดการรับรูปทางตา เรียกว่า จักษุวิญญาณเป็นต้น การ
นําเสนอเชิงพรรณนาอย่างนี้จัดเป็นพระพุทธศาสนา ถ้าอธิบายเชิงวิเคราะห์ว่า เมื่อตากับรูปกระทบ
กัน เพราะเหตุไรจึงทําให้เกิดการรับรู้ทางตา ? ความเป็นตา (จักขุตา) กับความเป็นรูป (รูปตา) มี
ภาวะร่วมกันและกันอยู่ใช่หรือไม่? สาเหตุที่ทําให้เกิดการรับรู้ทางตา เพราะตากับรูปมีภาวะ ๒ ส่วน 
คือ (๑) ภาวะของตัวเอง (๒) ภาวะร่วมกัน สาเหตุที่ตาไม่สามารถได้ยินเสียง เพราะขาดภาวะร่วมกัน
การนําเสนอเชิงวิเคราะห์อย่างนี้จัดเป็นพุทธปรัชญา 
 คําถามประเด็นต่อมาคือ “พระพุทธศาสนากับพุทธปรัชญาเหมือนกันหรือต่างกัน
อย่างไร?” ก่อนที่จะตอบคําถามนี้ควรทําความเข้าใจก่อนว่า “อะไรคือศาสนา ? อะไรคือปรัชญา” 
ศาสนาคือระบบความเชื่อและคําสอนที่สอนให้บุคคลกระทําบางอย่างและงดเว้นการกระทํา
บางอย่าง เพ่ือบรรลุจุดหมายสูงสุดที่ถือประเสริฐที่สุดสําหรับมนุษย์ โดยนัยนี้ พระพุทธศาสนาซึ่ง
เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระสาวก พระสาวิกา รวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาที่มีภูมิรู้และภูมิธรรม
ก็คือระบบความเชื่อและคําสอนทํานองเดียวกันนั้น ส่วนปรัชญาก็คือการแสวงหาความจริงอันติมะ 
(ความจริงสูงสุด –Ultimate Reality) เกี่ยวกับมนุษย์และโลกภายนอกตัวมนุษย์ด้วยการใช้เหตุผล 
พิจารณาสาระดังกล่าวมานี้พอทําให้ได้คําตอบว่า “พระพุทธศาสนากับพุทธปรัชญาโดยสาระแล้วไม่
ต่างกัน แต่ต่างกันที่วิธีการนําเสนอ นั่นคือพุทธปรัชญาได้แก่ หลักคําสอนเกี่ยวกับสัจจธรรม  
(ความจริง) จริยธรรม (หลักปฏิบัติ) บางประการของพระพุทธศาสนาที่นํามาศึกษาวิเคราะห์ด้วยการ



๖๒ 

 

ใช้เหตุผล”๘วิธีการของปรัชญาวิธีการของปรัชญาก็คือการตั้งประเด็นสงสัย ตั้งคําถามแล้วนําเสนอ
เหตุผลที่จะสนุบสนุนหรือโต้แย้ง แต่ท้ายที่สุดแล้วจะไม่มีการนําเสนอบทสรุปที่ชัดเจนเพราะประเด็น
ทางปรัชญาจะมีลักษณะเป็นประเด็นปลายเปิด มีช่องทางเปิดโอกาสให้แต่ละคนได้แสดงความ
คิดเห็นสนับสนุนหรือโต้แย้งได้ตลอดเวลา 
 
๒. วิธีการน าเสนอแนวคิดเชิงปรัชญาของพระพุทธเจ้า 
 “ปรัชญา” ในส่วนที่เป็นตัวความรู้ (หรือองค์ความรู้) หมายถึง ความรู้ที่ยังถกเถียงกัน
ได้ ยังอยู่ในขั้นสงสัย เป้าหมายของปรัชญาคือรู้เพ่ือรู้ หรือรู้เพ่ือสืบค้น ส่วนความรู้ใดที่มีบทสรุป
ชัดเจนสามารถตั้งทฤษฏีได้ จะกลายเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง ชาวพุทธถือว่าความรู้ใน
พระพุทธศาสนามีความชัดเจนแจ่มแจ้ง ไม่คลุมเครือ พิสูจน์ได้ โดยหลักแห่งเหตุและผล 
(หลักปฎิจจสมุปบาท) นักวิชาการทางปรัชญาส่วนมากจึงไม่ยอมรับว่าพระพุทธศาสนาเป็นปรัชญา 
สมัยหนึ่ง เมื่อสคารวมาณพกราบทูลถามว่า “มีสถณพราหมณ์พวกหนึ่งอ้างว่าพวกตนบรรลุถึงฝั่งขั้น
สุดท้ายของความรู้ในปัจจุบัน รู้หลักพ้ืนฐานของพรหมจรรย์ ในกลุ่มคนเหล่านั้นพระพุทธเจ้าองค์อยู่
ในกลุ่มไหน?” พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า “เรารู้ความแตกต่างของสมณพราหมณ์ผู้อ้างตนว่า บรรลุถึง
ฝั่งขั้นสุดท้ายของความรู้ในปัจจุบัน รู้หลักพ้ืนฐานของพรหมจรรย์ ๓ กลุ่ม คือ (๑) อนุสสวิกา ผู้จบ
ไตรเพท (๒) ตักกีวีมังสี นักตรรกะและปรัชญา (๓) ผู้ประสบการณ์รู้ธรรมด้วยตนเอง เราอยู่ในกลุ่ม
นี้” 
 พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธแนวคิดเชิงปรัชญาทั้งในฐานะที่เป็นหลักการหรือทฤษฎี ทั้งใน
ฐานะที่เป็นมรรคาหรืออุบายที่จะนําไปสู่ความดับทุกข์ แต่ทรงปฏิเสธท่าทีของคนในยุคนั้นต่อ
แนวคิดเชิงปรัชญา เพราะท่าทีดังกล่าวเป็นไปในเชิงวิชาการ ไม่ได้มีจุดม่งหมายที่จะประยุกต์สู่ภาค
ปฎิบัติ เมื่อคราวตรัสรู้ ใหม่ ขณะประทับขัดสมาธิ เสวยวิมุตติสุขอยู่  ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์ 
พระพุทธเจ้าทางพิจารณาปฎิจจสมุปบาทโดยอนุโลม (สมุทยวาร- ฝ่ายเกิด) เริ่มต้นว่า “เพราะ
อ วิ ช ช า เ ป็ น ปั จ จั ย  สั ง ข า ร จึ ง มี ”  จ บ ล ง ว่ า  “ เ พ ร า ะ ช า ติ เ ป็ น ปั จ จั ย  
ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส จึงมี” และทรงพิจารณาโดยปฎิโลม (นิโรธวาร-
ฝ่ายดับ) เริ่มต้นว่า “เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ สังขารจึงดับ” จบลงว่า “เพราะชาติดับ 
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสจึงดับ”๙ ปฏิจจสมุปบาท คือหลักการที่แสดง
ความเป็นเหตุเป็นผลที่นําไปอธิบายโลกและปรากฎกาณ์ได้ทั้งหมด พระพุทธเจ้าทรงพิจารณา

                                                           

 ๘  สุนทร ณ รังสี, พุทธปรัชญาจากพระไตรปิฏก, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั,๒๕๔๑), หน้า ๘-๑๐. 
 ๙ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๗๕/๕๙๙-๖๐๐, วิ.ม. (ไทย) ๔/๑-๓/๑-๖. 



๖๓ 

 

ปฎิจจสมุปบาท ทรงเน้นกระบวนการคือหลักการที่แสดงความเป็นเหตุผลในปัจจุบันชาติ ไม่เน้น
แบบผู้เกิดขึ้นเป็นตัวตนแล้ว และจบลงด้วยชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปยาส ซึ่ง
เป็นอาการทางจิตของมนุษย์ผู้เกิดข้ึนเป็นตัวตนแล้วนั้นเอง แต่แท้จริงแล้ว ปฎิจจสมุปบาทอธิบายได้ 
๒ แบบ คือ 
 แบบที่ ๑ แบบข้ามภพข้ามชาติ แบ่งออกเป็น ๓ ช่วงชีวิต คือ ๑๐ 
 (๑) อวิชชาและสังขาร เมื่อไม่รู้จึงปรุงแต่งจิตให้ดีบ้าง ชั่วบ้างกระทํากรรมจิตสั่งสม
กรรม และถูกพลังกรรมปรุงแต่งให้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 (๒) วิญญาณ – ภพ พลังกรรมที่ปรุ งแต่งไว้  ทําให้ เกิดปฎิสนธิวิญญาณเข้าสู่
กระบวนการเกิดเป็นรูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ เกิดอายตนะ เมื่อมีการกระทบ
ระหว่างอายตนะภายในกับภายนอกจึงเกิดผัสสะ เกิดเวทนา เกิดตัณหา เกิดอุปาทาน เกิดภพ 
 (๓) ชาติ – ชรามรณะ เมื่อเกิดเป็นภพแล้วก็พร้อมจะสร้างกรรมต่างๆ ขึ้นมาอีก เมื่อ
รูปธรรมคร่ําคร่าแตกดับ ครั้นชีวิตหนึ่งสิ้นสุด พลังกรรมก็จะผลักดันวงจรต่อไป คือเกิดปฏิสนธิ
วิญญาณ เกิดนามรูป เกิดอายตนะต่อไปอีกไม่สิ้นสุด 
 แบบที่ ๒ แบบปัจจุบันขณะ 
 ปฏิจจสมุปบาทนัยปัจจุบัน ไม่มีองค์ประกอบที่เกิดก่อนเกิดหลัง แต่พิจารณาให้ถ่องแท้
แล้ว องค์ประกอบ ส่วนที่เป็นรูปต้องอยู่ในภาวะพร้อมที่จะทํางานทันทีที่สัมผัสกับโลกภายนอกแล้ว
เกิดวิญญาณคือการรู้แจ้ง แต่ด้วยความไม่รู้ตามความเป็นจริง จึงเกิดการปรุงแต่ง เกิดเวทนา ตัณหา 
อุปาทานเป็นต้น 
 พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทมีลักษณะชี้ให้เห็นกระบวนการแห่งโลกและชีวิต 
ไม่ใช่เพ่ือเป็นประเด็นถกเถียงกันเชิงปรัชญา ในกรณีทิฎฐิ ๖๒  ก็เช่นเดียวกัน พระพุทธองค์ทรง
แสดงท่าทีเชิงปฏิเสธิทิฏฐิ ๖๒ ไม่ใช่ฐานะแนวคิดทฤษฎี แต่ทรงเห็นด้วยกับท่าทีของเจ้าลัทธิที่
เสียเวลาในการอภิปรายกันและหาเหตุผลเพ่ือเอาชนะกัน พระพุทธองค์ทรงมีอตีตังสญาณ (ทรงรู้
เรื่องอดีต) และอนาคตตังสญาณ (ทรงรู้เรื่องอนาคต) ทรงเป็นโลกวิทู (รู้แจ้งโลก) เพราะฉะนั้น 
ประเด็นเก่ียวกับทิฏฐิ ๖๒ เป็นเพียงเรื่องเกี่ยวกับอัตตาและโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยง มีที่สิ้นสุดหรือไม่มี
ที่สิ้นสุด มีสัญญาหรือไม่มีสัญญา ขาดสูญหรือไม่ขาดสูญ สภาวะนิพพานในปัจจุบันเป็นอย่างไร จึง
อยู่ในวิสัยแห่งพุทธญาณ (พระพุทธองค์ทรงรู้เรื่องทั้งหมด) ทิฏฐิ ๖๒ เป็นเพียงอาหารสมองของ
นักวิชาการในสมัยพุทธกาล จัดอยู่ในประเภทคันถธุระ พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธคันถธุระเพราะหลัก
                                                           

 ๑๐ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,๒๕๒๙), หนา้ ๙๖-๑๑๘ และดูใน เสถียรพงษ วรรณปก, แก่นพุทธศาสตร์กับกระบวนการพัฒนาพุทธ
จริยธรรมในสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั,๒๕๔๓) 
หน้า ๑๒๔ – ๑๒๕. 



๖๔ 

 

สัทธรรมเป็นหลักฐานยืนยันอยู่แล้ว เริ่มด้วยปริยัติคือเรียนหลักธรรมมีหลักปฏิบัติคือไตรสิกขา แ  
ละปฏิเวธคือมรรค ผล นิพพานรองรับในกระบวนการของการวิปัสสนาธุระก็ต้องมีปริยัติควบคู่ไป
ด้วย นั่นคือเรียนหลักการและวิธีการของวิปัสสนา ซึ่งมีสาระประกอบด้วยขั้นตอน องค์ประกอบ
ภายใน เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธทฤษฏีไหนเลย ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี แม้การปฏิบัติ
วิปัสสนา จะต้องรู้จักทั้งวิธีการถูกต้องและไม่ถูกต้อง เช่น เมื่อเกิดอุปกิเลสของวิปัสสนา (วิปัสสนูป- 
กิเลส-สภาวะที่ทําให้วิปัสสนามัวหมอง) เช่น แสงสว่าง (โอภาส) ความอ่ิมใจ (ปีติ) ความสงบใจ 
(ปัสสัทธิ) ผู้ปฏิบัติจําเป็นต้องมีมัคคามัคคญาณทัสสนะ คือรู้จักทางและไม่ใช่ทาง 
 ศาสนามีศรัทธาเป็นพ้ืนฐาน ส่วนปรัชญามีปัญญา (Reasoning = การให้เหตุผล) เป็น
พ้ืนฐาน พระพุทธศาสนามีท้ังหลักศรัทธาและหลักปัญญาเป็นพื้นฐานจึงได้เป็นทั้งศาสนาและปรัชญา 
ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสกับชาวกาลามะ มีหลักฐานปรากฏในเกสปุตตสูตร (หรือที่นิยมเรียกว่ากาลาม
สูตร) ตอนหนึ่งว่า๑๑  
 - อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมา 
 - อย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบๆ กันมา 
 - อย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ 
 - อย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตําราหรือคัมภีร์ 
 - อย่าปลงใจเชื่อตรรกะ (คิดเอาเอง) 
 - อย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน 
 - อย่าปลงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล 
 - อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฏีที่พินิจไว้แล้ว 
 - อย่าปลงใจเชื่อเพราะการมองเห็นรูปลักษณ์น่าจะเป็นไปได้ 
 - อย่าปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา 
  
 คําว่า “อย่าปลงใจเชื่อ” ไม่ได้หมายถึงไม่ได้ให้เชื่อ แต่หมายถึงการชะลออารมณ์
ความรู้สึกจะเชื่อหรือไม่เชื่อไว้ก่อน แล้วนําปัญญามาช่วยในการตัดสินใจ 
 หลักศรัทธามี ๒ อย่างคือ (๑) ศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา (สัทธาญาณวิปปยุต) 
และ (๒) ศรัทธาประกอบด้วยปัญญา (สัทธาญาณสัมปยุต) หลักศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็น
ศรัทธาญาณสัมปยุต พระธรรมวินัยไม่ใช่กฎบังคับใช้สําหรับสังคมทั้งหมด แต่เป็นบัญญัติสําหรับผู้
ปลีกตัวจากสังคมคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน จึงขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมของแต่ละบุคคลที่จะยอมรับนับ
ถือหรือไม่ ความไม่เชื่อหลักพระพุทธศาสนาไม่ถือว่าเป็นบาป แต่เมื่อปฏิญญาเป็นชาวพุทธ ความไม่

                                                           

 ๑๑ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๖๖/๒๕๕-๒๒๓. 



๖๕ 

 

เชื่อคําสอนย่อมแสดงถึงพ้ืนฐานทางจิตใจที่ ไม่มั่นคง พุทธปรัชญามีแนวทางพิเศษเฉพาะตนไม่
เหมือนกับสํานักปรัชญาอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นสํานักปรัชญาตะวันตกหรือตะวันออก อาจจะมีส่วนที่
เหมือนกันและต่างกันกับปรัชญาสํานักอ่ืนอยู่บ้าง บางประเด็นก็เหมือนกันเฉพาะวิธีการแต่เป้าหมาย
ต่างกัน หรือบางประเด็นเหมือนกันเฉพาะเป้าหมาย แต่วิธีการต่างกัน เช่นแนวคิดเชิงจิตนิยม 
พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญแต่จิต “โลกถูกจิตชักนําไป ถูกจิตไสเสือกไป ธรรมทั้งหลายมีใจเป็น
ใหญ่” พิจารณาจากข้อความนี้แนวคิดเรื่องจิตในพระพุทธศาสนาเหมือนจิตนิยมอุตรวิสัยของคานต์ 
(Kant) แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เพราะคําว่า เหตุผลบริสุทธิ์ (Pure Reason) อยู่ในสถานะทรงศักดิ์
สูงสุด พร้อมที่จะเชื่อมต่อกับจิตมนุษย์ผู้มีคุณสมบัติ มีลักษณะเหมือนพระเจ้าของกลุ่มเทวนิยม  
แต่พระพุทธศาสนาเป็นอเทวนิยม จิตแม้จะมีอํานาจสูงส่ง แต่ยังอยู่ภายใต้กระแสปฏิจจสมุปบาท 
เปลี่ยนแปลงไม่คงที่ มีลักษณะเกิดแตกดับต่อเนื่องตามกระแส จิตนิยมแบบพุทธจึงไม่สามารถจะจัด
ลงในปรัชญากลุ่มไหนได้โดยตรง แต่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีแนวทางเฉพาะตัว ถ้าจะเรียกชื่อในทาง
วิชาการ อาจจะใช้ชื่อว่า “Real ldealism” แปลว่า สัจจิตนิยม แต่ต้องไม่ลืมว่าเป็นสัจจิตนิยมแบบ
พุทธ๑๒ วิชาการพระพุทธศาสนา เพราะสมัยพระพุทธเจ้าที่มีการกล่าวถึงลัทธิครูทั้ง ๖ ว่าเป็นพวกอ
กิริยาวาทบ้าง เป็นพวกอุจเฉทวาทบ้าง ก็ไม่มีใครระบุลงไปแน่ชัดว่าพระพุทธศาสนาเป็น “วาท” 
แบบไหน ในสมัยพระเจ้าอโศกมีการกล่าวถึงเจ้าลัทธิอกรีตจํานวน ๑๐ กลุ่ม พระพุทธศาสนาถูกจัด
อยู่ในกลุ่ม “วิภัชชวาท” 
 สรุปได้ในชั้นนี้ว่า สามารถเรียกพระพุทธศาสนาได้หลายชื่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามุ่งจะสื่อ
ความหมายถึงเรื่องไหน เช่น ประสงค์จะสื่อความถึงเรื่องกรรม พระพุทธศาสนาได้ชื่อว่า “กัมมวาท” 
แต่ต้องเป็นสมัตตเสฏฐกัมมวาท (กัมมวาทแบบ Par excellence) ประสงค์จะสื่อความถึงจิต 
เรียกว่า สมัตตเสฏฐจิตนิยม (จิตนิยมแบบ Par excellence) ชื่อต่างๆ ที่กําหนดขึ้นมาเรียก
พระพุทธศาสนานั้น รวมลงในคําว่า “วิภัชชวาท” นั่นคือ แยกกล่าวเฉพาะกรณี เช่น กรณีเรื่องกรรม
และผลของกรรม ความสัมพันธ์ของกรรมกับผลของกรรมไม่ได้อยู่ในลักษณะเส้นตรงเหมือนราง
รถไฟ (tramp Ilne) เมื่อบุคคลทํากรรม ยังมีองค์ประกอบอีก ๔ ส่วนที่เกื้อหนุนหรือขัดขวางการ
เกิดข้ึนแห่งผลกรรมคือ (๑) คติ หมายถึง สถานที่ทํากรรม เหมาะกับการที่จะทํากรรมนั้นๆ  หรือไม่ 
                                                           

 ๑๒  ประเด็นนี้ ควรศึกษาเปรียบเทียบกับแนวคิดทางปรัชญา ๓ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มวัตถุนิยม 
(Materialism) ที่ในเชิงจริยศาสตร์ถือว่า ความสุขทางการเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในเชิงอภิปรัชญาถือว่า สสารเท่านั้นมี
อยู่จริง (๒) กลุ่มสัจนิยม (Realism) ที่ถือว่าสิ่งสากลมีอยู่จริง สรรพสิ่งที่มีอยู่จริงด้วยตัวมันเอง ไม่ว่าจะมนุษย์จะ
รับรู้ หรือไม่ก็ตาม และมนุษย์รับรู้สิ่งต่างๆ ได้ตามความจริงของมัน (๓) กลุ่มจิตนิยม (Idealism) ประกอบด้วย จิต
นิยมแบบเบิร์กลีย์ คือ “จิตนิยมจิตวิสัย (อัตวิสัย) ถือว่าการรับรู้วัตถุมิได้โดยผ่านกระบวนการทํางานของจิตที่เหนือ
ประสบการณ์ จิตนิยมแบบเฮเกล คือ “จิตนิยมวัตถุวิสัย” (ปรวิสัย)” ถือว่าวัตถุเป็นการสําแดงตัวของจิต และจิต
นิยมแบบเพลโตที่ถือว่า มโนภาพหรือแบบเป็นความจริงที่สําคัญ ; ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรมศักพ์ปรัชญา
อังกฤษ-ไทย, (กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์,๒๕๔๐), หน้า ๔๕-๔๖. 



๖๖ 

 

(๒) อุปธิ หมายถึง ความพร้อมของผู้ทํากรรม เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งระยะเวลาทํา
กรรมต่อเนื่องกันและนานพอหรือไม่ (๔) ปโยค หมายถึง วิธีการทํากรรมทําได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
หรือไม ่
 
๓. พัฒนาการจากพระพุทธศาสนาเถรวาทสู่ความเป็นพุทธปรัชญาเถรวาท (ยุคบาลี) 
 พุทธปรัชญาเถรวาท (ยุคบาลี) เป็นพัฒนาการสืบเนื่องมาจากพระพุทธศาสนาดั่ งเดิม
นั่นคือ ยุคแห่งเถรวาทเริ่มจากสมัยปรฐมสังคายนาที่มีพระมหากัสสปเถระ พระอุบาลี และพระ
อานนท์เป็นหลักในการดําเนินงาน เมื่อเสร็จพิธีสังคายนาท่านพระมหากัสสปเถระประกาศให้สงฆ์
ทราบด้วยบัญญัติทุติยกรรมวาจาว่า๑๓ “ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วก็ไม่พ่ึงบัญญัติสิ่งที่ไม่ได้ทรงบัญญัติไม่
พึงถอนพระบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้ พึงสมาทานประพฤติตามสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว ”  
สงฆ์รับทราบและถือปฏิบัติ กลุ่มภิกษุที่ถือปฏิบัติตามมติที่ประชุมปฐมสังคายนานี่แหละ คือกลุ่มเถร
วาท (ในหนังสือที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศบางเล่มเขียนว่าเถรวาทินก็มี) หมายถึง  ผู้ปฎิบัติตามวาทะ
ของพระเถระ (มีพระมหากัสสปะเถระเป็นต้น)  
 ผลแห่งปฐมสังคายนาคือ การจัดระเบียบพระธรรมวินัยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน 
จัดแบ่งพระวินัยเป็น ๗ หมวดคือ ปาราชิก สังฆาทิเสส ถุลลัจจัย ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ และ
ทุพภาสิต จัดแบ่งพระสูตรเป็น ๕ หมวด คือ ทีฆนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททก
นิกาย ส่วนพระอภิธรรมได้รับการจัดรวมไว้ในพระวินัยบ้าง พระสูตรบ้าง ขึ้นอยู่กับสาระของแต่ละ
คัมภีร์๑๔ 
 สิ่งที่นักปราชญ์รู้ (Knowing) เป็นสิ่งที่ออกมาจากประสบการณ์ของเขาเอง เป็นมวล
ประสบการณ์ที่ตกผลึก ประสบการณ์นั่นแหละเรียกว่า การเห็น (ปัสสะ,  Perceiving=Seeing) ถ้า
ปราศจากการเห็น การรู้ย่อมไม่ลึกซึ้ง พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากปัญญาจักขุ (การรับรู้และเห็น) 
และได้รับการพัฒนาเป็นพุทธปรัชญาอย่างเป็นระบบโดยสรุป พัฒนาการจากพระพุทธศาสนา เถร
วาทเป็นพุทธปรัชญาเถรวาทน่าจะมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
  

                                                           

 ๑๓ วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๔๒/๓๘๓. 
 ๑๔ ดูรายละเอียดใน วิ.อ. (ไทย) ๑/๒๐-๕๐. 



๖๗ 

 

 สาเหตุที่ ๑ ความไม่ยอมรับกันและกันระหว่างศาสนาอาสติกะกับนาสติกะ 
 พระพุทธเจ้าทรงแสดงเทศนาในฐานะเป็นคําสอนทางศาสนาก็จริง แต่ในคําสอนนั้นก็มี
แนวคิดทางปรัชญาแทรกอยู่ ศาสนาในอินเดียทั่วไปแยกไม่ออกจากปรัชญา คัมภีร์พระเวทของ
ศาสนาพราหมณ์ไม่ได้เป็นที่ยอมรับของศาสนาฝ่ายนาสติกะ คือ พระพุทธศาสนาและศาสนาเชน 
การปะทะโต้แย้งทางความคิดระหว่างศาสนาพราหมณ์กับศาสนานาสติกะ ทําให้ปรัชญาพัฒนาใน
ร่วมธงของศาสนา นี้คือสาเหตุการเกิดพุทธปรัชญาประการที่ ๑๑๕ 
 สาเหตุที่ ๒ การวิเคราะห์พุทธธรรม 
 พุทธปรัชญาเกิดขึ้นจากการที่นักปราชญ์ยุคหลังได้นําหลักพุทธศาสนาบางประเด็นมา
วิเคราะห์วิจารณ์ แสดงนัยแห่งข้อธรรมตามที่ตนเข้าใจ ตั้งเป็นกึ่งทฤษฏีขึ้นมาโดยเฉพาะพุทธธรรม
บางข้อมีนัยปรัชญาอยู่แล้ว เช่น “ทุกข์เท่านั้นมีอยู่ ผู้ประสบทุกข์หามีไม่ การกระทําเท่านั้นมีอยู่ 
ผู้กระทําหามีไม่ ความดับเท่ามีอยู่ ผู้ดับหามีไม่ มรรคเท่านั้นมีอยู่ ผู้เดินตามมรรคหามีไม่” 
 การนําเสนอพุทธธรรมเชิงวิเคราะห์เช่นนี้ เป็นบ่อเกิดแห่งพุทธปรัชญาความเดิมเป็น
การอธิบายอริยสัจ ๔  โดยปรมัตถ์ ผู้อธิบายจึงสรุปโดยปรมัตถ์ว่า “สัจจะทั้งหมดว่าง (ศูนยะ) เพราะ
ไม่มีผู้เสวย ไม่มีผู้กระทํา ไม่มีผู้ดับ และไม่มีผู้เดินทาง”๑๖ มีข้อความอีกตอนหนึ่งว่า “มองสิ่งใด ไม่
เห็นสิ่งนั้น เห็นสิ่งใด ไม่มองสิ่งนั้น เมื่อมองไม่เห็น จึงหลงยึดติด เมื่อหลงยึดติด จึงไม่หลุดพ้น”๑๗ 
นอกจากนี้ยังมีข้อความอีกหลายตอนที่แสดงความเป็นเหตุผล มีนัยเชิงปรัชญา เช่น ๑๘  
 อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ   เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี 
 อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ  เพราะสิ่งนี้เกิดข้ึน สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น 
 อิมสฺสมึ อสติ อิทํ น โหติ  เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี 
 อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ  เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ก็ดับ 
 ข้อความนี้เป็นสูตรใหญ่ (สูตรรวม) ที่การแสดงกฎแห่งเหตุและผลระดับสากลซึ่งไม่
จํากัดขอบเขต เป็นสูตรที่ใช้อธิบายได้ทั้งกับปรากฏการณ์ของสิ่งที่มีชีวิต (อุปาทินนกสังขาร) และสิ่ง
ที่ไม่มีชีวิต (อนุปาทินนกสังขาร) 
 พุทธธรรมบางข้อเมื่อแสดงต่างกาละและเทศะ หรือแสดงแก่ผู้ฟังที่มีพ้ืนฐานทางจิต
ต่างกัน ทําให้มีลักษณะคล้ายขัดแย้งกัน นักปราชญ์จึงวิเคราะห์วิจารณ์ พยายามที่จะชี้ให้เห็นนัยที่

                                                           

 ๑๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พุทธปรัชญาเถรวาท โดยพระมหาประยูร ธมฺจิตฺโต 
ในหนังสือมหาจุฬาฯ วิชาการ ปรัชญาบุรพทิศ , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
,๒๕๓๒), หน้า ๒. 
 ๑๖ วิสุทธฺ. ๒/๕๖๗/๑๖๑. 
 ๑๗ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๓/๓๗๑. 
 ๑๘ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๒๖/๑๖๔-๑๖๕. 



๖๘ 

 

แท้จริง เช่น “ตนแลเป็นที่พ่ึงของตน๑๙  ซ่ึงดูเหมือนจะแย้งกับข้อความว่า “ธรรมทั้งปวงเป็น
อนัตตา”๒๐ หรือข้อความว่า “นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง”๒๑ ซึ่งดูเหมือนจะแย้งกับข้อความว่า “ความ
ดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานว่างอย่างยิ่ง”๒๒  
 สาเหตุที่ ๓ การแตกเป็นนิกายต่างๆ 

 การที่พระพุทธศาสนาแตกเป็นนิกายต่างๆ ตั้งแต่คราวปฐมสังคายนา เป็นต้นมา ทําให้
แต่ละนิกายอธิบายความพุทธธรรมแตกต่างกันไปตามมติของตน ความพยายามที่จะอธิบายความ
พุทธธรรมให้ชัดเจนเป็นที่เข้าใจง่ายแก่เหล่าศาสนิกในบางกรณียิ่งอธิบายมากยิ่งทําให้เกิดความ
ซับซ้อนมาก เช่น นิพพานเป็นเรื่องหนึ่งที่มีการอภิปรายกันมาก กลายเป็นประเด็นเชิงปรัชญาขึ้นมา 
สํานักสรวาสติวาทิน (สัพพัตถิกวาท) หรือไวภาษิกะ เป็นผู้นําในการอภิปรายเรื่องนี้ พระโมคคัลลี
บุตรติสสเถระและคณะประมวลเป็นคําถามคําตอบ เช่น๒๓  

 สกวาที : นิพพานมีอยู่ นิพพานไม่ละความเป็นนิพพาน เพราะเหตุนั้นนิพพานจึงชื่อว่า 
เที่ยง ยั่งยืน คงท่ี ไม่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหม?  

 ปรวาที : ใช่ 
 ข้อความอีกตอนหนึ่งว่า๒๔ 

 สกวาที : นิพพานมีอยู่ใช่ไหม? 
 ปรวาที : ใช่ 
 สกวาที : สภาวะที่มีอยู่เป็นนิพพานใช่ไหม? 
 ปรวาที : สภาวะที่มีอยู่เป็นนิพพานก็มี ไม่เป็นนิพพานก็มี 
 สกวาที : ท่านจงรับนิคหะดังต่อไปนี้ “หากนิพพานมีอยู่ สภาวะที่มีอยู่ เป็นนิพพานก็ม
ไม่เป็นนิพพานก็มี ดังนั้น นิพพานจึงไม่ใช่นิพพาน สภาวะที่ไม่ใช่นิพพานจึงเป็นนิพพาน ท่านกล่าว
คําขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่า “ข้าพเจ้ายอมรับว่านิพพานมีอยู่ สภาวะที่ไม่ใช่นิพพานจึงเป็น
นิพพาน” คํานั้นของท่านผิด อนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่า ‘นิพพานมีอยู่ สภาวะที่มีอยู่เป็นนิพพานก็มี 
ไม่เป็นนิพพานก็มี’ ท่านกล่าวขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่า ‘ข้าพเจ้ายอมรับว่า นิพพานมีอยู่ สภาวะที่
มีอยู่เป็นนิพพานก็มี ไม่เป็นนิพพานก็มี ดังนั้น นิพพานจึงไม่ใช่นิพพาน สภาวะที่ไม่ใช่นิพพานจึงเป็น
นิพพาน’คํานั้นของท่านผิด”  

                                                           

 ๑๙ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๖๐/๘๒. 
 ๒๐ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๙๓/๔๒๓. 
 ๒๑ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๐๓/๙๕. 
 ๒๒ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๒๘/๖๐๑. 
 ๒๓ อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๒๘๕/๑๘๕. 
 ๒๔ อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๒๙๕/๒๑๒-๒๑๓. 



๖๙ 

 

 สาเหตุที่ ๔ การศึกษาพระพุทธศาสนาเชิงวิชาการ 
 การศึกษาพระพุทธศาสนาเชิงวิชาการมีมาแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลในคัมภีร์อรรถกถา
ธรรมบท ปรากฏคําว่า คันถธุระและวิปัสสนาธุระ คันถธุระ คือการเรียนพระไตรปิกฎ วิปัสสนาธุระ 
คือ การปฏิบัติกรรมฐาน (สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน) ทําจิตให้ตั้งมั่นและพิจารณาความ
เสื่อมสิ้นไปในอัตภาพ 
 ในธุระ ๒ อย่างนี้ คันถธุระไม่เป็นที่ยกย่องมากนัก แต่ไม่ได้ถูกละเลย พระพุทธเจ้าสมัย
เป็นพระโพธิสัตว์ เป็นกษัตริย์พระนามว่า วิชิตาวี ครองเมืองอรินทมะ สละราชสมบัติออกผนวช ทรง
ศึกษาพระไตรปิฎกแตกฉาน ทรงพระไตรปิฎก๒๕ พระอรรถกถาจารย์อ้างพระดํารัสของพระพุทธเจ้า
ที่ตรัสในลักษณะตําหนิว่าภิกษุผู้เชี่ยวชาญด้านคัมภีร์แต่ยังมีกิเลสว่า “ภิกษุใบลานเปล่า” การศึกษา
เชิงวิชาการมีมาแล้วในสมัยพุทธกาล แต่เมื่อไม่เป็นที่ยกย่องแพร่หลาย พระสงฆ์นิยมที่จะปฏิบัติ 
ฝึกหัดตนด้านวิปัสสนาธุระมากกว่า 
 ในยุคต่อมา การศึกษาพระพุทธศาสนาเชิงวิชาการเป็นผลมาจากการที่พระพุทธศาสนา
แตกออกเป็นนิกายต่างๆ แต่ละนิกายประสงค์ที่จะสร้างแนวคิดทฤษฏีที่เป็นของนิกายของตน
โดยเฉพาะ โดยอาศัยพุทธธรรมดั้งเดิมเป็นกรอบในการสร้างแนวคิดทฤษฏี การศึกษาอย่างเป็น
ระบบจึงเกิดขึ้น เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นหลังทุติยสังคายนา เมื่อพระพุทธเจ้าเริ่มแตกออกเป็นนิกาย
ย่อย 
 กรณีตัวอย่างหนึ่งที่แสดงว่าการศึกษาเชิงวิชาการทําให้เกิดแนวคิดเชิงปรัชญา คือ
บรรยากาศด้านการศึกษาที่นาลันทามหาวิหาร (มหาวิทยาลัยนาลันทา) เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราช
รวมวิหาร ๖ แห่งเข้าด้วยกันเป็นมหาวิหารมีสถานะเป็นแหล่งศึกษาสําหรับสงฆ์ ต่อมาพัฒนาเป็น
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาและวิชาการท่ัวไป สมณะเฮ่ียนจั่งบันทึกเกี่ยวกับบรรยายกาศเชิงวิชาการ
ตอนหนึ่งว่า๒๖ 
 นาลันทาเป็นศูนย์รวมของพ่ีน้องผองเพ่ือน ทุกคนที่อยู่ในนาลันทาล้วนเป็นพหูสูต 
ความสามารถสูงส่ง เป็นอภิปูชนียบุคคลและมีชื่อเสียงทําให้นิสิตชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาศึกษา
เพ่ือรู้ให้เจนจบและสร้างชื่อเสียงให้ตนเอง คนเหล่านั้นเมื่ออ้างชื่อนาลันทาแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหน ล้วน
ได้รับการนับถืออย่างสูงส่ง คุณภาพเชิงวิชาการ ณ ที่แห่งสูงส่งจริง ในจํานวนพระสงฆ์ ๑๐,๐๐๐ รูป 
จํานวน ๑,๐๐๐ รูป ที่เชี่ยวชาญอธิบายได้ ๓๐ สูตร จํานวนประมาณ ๕๐ รูปที่เชี่ยวชาญอธิบายได้ 
๕๐ สูตร 
                                                           

 ๒๕ ขุ.พุทธ.อ. (บาลี) ๗๗๒/๓๓๖. 
 ๒๖  A. Ghosh, NALANDA (Sixth Edition), New Delhi: Archaeological Survey of lndia, 
1986),pp.๔-๕. และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, จากนาลนัทาถึงมหาจุฬาฯ, (กรุงเพทมหานคร : 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๒),หน้า ๑๔-๒๙. 



๗๐ 

 

 พุทธธรรมแม้จะมีนัยเชิงศาสนาและปรัชญารวมกันอยู่  แต่โดยวัตถุประสงค์ที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมก็เพ่ือความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงโสกะและปริเทวะ เพ่ือดับทุกข์
และโทมนัส เพ่ือบรรลุญาณธรรม เพ่ือทําให้แจ้งนิพพานทั้งหมดนี้เป็นวัตถุประสงค์เชิงจริยธรรม 
ไม่ใช่เชิงภววิทยา ปัญหาว่า “โลกมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดเป็นต้น” เรียกว่า “อัพยากตปัญหา” แปลว่า 
ปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบ พระพุทธศาสนาจึงเน้นการปฏิบัติ ไม่เน้นการวิเคราะห์วิจารณ์ 
ปฏิบัติให้ถูกต้องเสียแต่เดี๋ยวนี้ ไม่ต้องคาดเดาวิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีตหรืออนาคต เมื่อถูกยิงด้วย
ลูกศร ไม่ต้องถามว่า ใครยิง ? ยิงมาจากทิศไหน ? ลูกศรทําด้วยวัสดุอะไร ? สิ่งที่ต้องทําก่อนคือการ
ถอนลูกศรออกและใส่ยารักษาแผล พระพุทธศาสนาไม่ต้องถามว่า ทุกข์เกิดมาจากไหน ? ชีวิตมา
จากไหน ? และจะดําเนินไปอย่างไร ? ชาติหน้ามีจริงหรือไม่ ? คําถามเหล่านี้ มีคําตอบอยู่ แต่ปุถุชน
มีกิเลสไม่สามารถตอบได้ชัด แม้บุคคลผู้หมดกิเลส เป็นอริยบุคคลรู้แจ้งเห็นจริง สามารถที่จะตอบได้
ชัด แต่ก็ไม่ประสงค์จะกล่าวถึงประเด็นปัญหาอย่างนี้มากนัก โดยเฉพาะเมื่อคนถามปัญหาเป็นปุถุชน
คนมีกิเลส เพราะยิ่งจะทําให้เกิดความคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่าน เกิดการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ทําให้เสียเวลา
ในการศึกษาและปฏิบัติเพ่ือบรรลุจุดหมายคือความหลุดพ้นจากกิเลสตามหลักพระพุทธศาสนา 

 


