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หลกัจริยศาสตร์ในคมัภีร์พระพทุธศาสนา 
 

        พระเทพวชัรบณัฑิต, ศ.ดร. 
        อธิการบดี 
         มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
 

ความเป็นมาของปัญหาการวจิัย 
 
 

           หลกัค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาซ่ึงมีจ านวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ มีนัยครอบคลุม
หลักอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริญศาสตร์ แต่ยงัไม่มีจัดแบ่งชัดเจนว่าเน้ือหาตอนไหนเป็น
อภิปรัชญา ตอนไหนเป็นญาณวิทยา ตอนไหนเป็นจริยศาสตร์ จึงมีประเดน็ท่ีเป็นปัญหาการวิจยัใน
ท่ีน้ี ๔ ประการคือ 
  ประการท่ี ๑ มีเน้ือหาตอนไหนบา้งท่ีเป็นประเด็นทางจริยธรรม ? ขอ้น้ีหมายถึงเหตุการณ์
และบุคคลในเหตุการณ์รวมทั้งหลกัธรรมท่ีวา่ดว้ยความชัว่ความดี หลกัปฏิบติัอนัแสดงถึงคุณธรรม
จริยธรรม(หรือศีลธรรม) เกณฑต์ดัสินวา่ ปรากฏการณ์นั้นๆ ดีหรือไม่ดี ถูกหรือผิด ควรหรือไม่ควร 
รวมทั้งเป้าหมายของหลกัปฏิบติันั้น 

  ประการท่ี ๒ เน้ือหาตอนไหนบ้างซ่ึงสามารถจัดเป็นจริยศาสตร์ มีลกัษณะเน้ือหาเป็น 
“พทุธจริยศาสตร์” เหมือนกบัจริยศาสตร์ท่ีพวกนกัปรัชญาตะวนัออกและตะวนัตกตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนันิยมน าเสนอกนั ? 
  ประการท่ี ๓ แมจ้ะมีเน้ือหาซ่ึงสามารถจดัเป็นพุทธจริยศาสตร์ไดห้รือไม่มีก็ตาม เน่ืองจาก
ค าสัง่สอนของพระพุทธเจา้โดยสรุปแลว้ลว้นวา่ดว้ยเร่ืองความชัว่ ความดี วิธีการละความชัว่และท า
ความดี ดังนั้น มีเน้ือหาตอนไหนบ้างท่ีแสดงวิธีการตัดสินความชั่วความดีหรือท่ีเรียกว่าเกณฑ์
ตดัสินทางจริยธรรม ? หรืออีกนัยหน่ึง การประยุกต์หลกัพุทธธรรมเพื่อตดัสินความผิดความถูกมี
วิธีการอยา่งไร ? 
  ประการท่ี ๔ เป้าหมายแห่งพทุธจริยศาสตร์คืออะไร ? มีก่ีระดบั ? 
  ประเดน็ปัญหา ๔ ประการน้ีเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ และถา้สามารถศึกษาคน้ควา้ รวบรวมเรียบ
เรียง และจดัระบบเน้ือหาใหง่้ายต่อการท าความเขา้ใจ จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การปฏิบติั 
และการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในโลกปัจจุบนั 

 



 ๒ 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
  
 ๑. เพื่อส ารวจสถานการณ์และแนวคิดเก่ียวกบัประเด็นปัญหาทางจริยธรรมซ่ึงปรากฏใน
คมัภีร์พระพทุธศาสนาเถรวาท 

  ๒. เพื่อศึกษาพุทธธรรมท่ีมีเน้ือหาเชิงจริยศาสตร์ซ่ึงปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 

  ๓. เพื่อศึกษาเกณฑต์ดัสินทางจริยธรรมตามกรอบแห่งพทุธจริยศาสตร์ 
  ๔. เพื่อศึกษาเป้าหมายแห่งพทุธจริยศาสตร์ 
 

ผลการวจิัย 
 

            ผลการวิจยัพบว่า ในคมัภีร์พระพุทธศาสนามีเน้ือหาจริยศาสตร์เป็นจ านวนมาก ทั้งส่วนท่ี
เป็นปรากฏการณ์ทางจริยธรรมซ่ึงแสดงให้เห็นความเจริญความเส่ือมของสังคมในแต่ละยุค เช่น
กรณีของอคัคญัญสูตรและจกักวตัติสูตร ประเดน็ท่ีเป็นปัญหาทางจริยธรรมท่ีไดรั้บการวินิจฉัยเป็น
ขอ้ยติุแลว้ในสมยัพระพุทธเจา้ เช่นกรณีของพระจกัขุบาลเถระท่ีเดินจงกรมเหยียบแมล่งค่อมทาง
ตาย พระพุทธเจา้ทรงวินิจฉัยแลว้ว่าไม่ไดมี้เจตนา ไม่เป็นปาณาติบาต กรณีนายเพชฌาตเคราแดง
ผูท้  าหน้าท่ีประหารนักโทษมานานตายไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต ตามหลกัพระพุทธศาสนาถือว่า
เป็นการท าหน้าท่ี ไม่ไดมี้เจตนาท่ีจะฆ่า นอกจากน้ีก็ยงัมีประเด็นท่ีเป็นปัญหาทางจริยศาสตร์ท่ียงั
เป็นข้อถกเถียงกันต่อมาจนถึงยุคปัจจุบัน เช่น กรณีท่ีหมอชีวกโกมารภัจกราบทูลพระพุทธเจ้า
เก่ียวกบัการท าบุญไดบ้าป โดยยกกรณีการฆ่าสัตวเ์จาะจงถวายพระองคห์รือสาวกของพระองคก์าร
ท าบุญประกอบดว้ยเหตุ ๕ อยา่งน้ี ถือวา่ท าบุญไดบ้าป เป็นประเดน็ทางจริยธรรมท่ีปรากกฏใหเ้ห็น
ทัว่ไปในสังคม อีกกรณีหน่ึงคือชาวบา้นฆ่าแพะเป็นจ านวนมาก เพื่อ(ปรุงอาหาร)ท าบุญอุทิศให้
ญาติท่ีตายไปแลว้(มตกภตั) ซ่ึงพระพุทธเจา้ตรัสว่า การฆ่าสัตวเ์ป็นจ านวนมากแลว้บ าเพญ็ทานช่ือ
วา่มตกภตัยอ่มไม่มีความเจริญอะไรๆ แมค้นทั้งหลายท าดว้ยหวงัท่ีจะบ าเพญ็บุญอุทิศให้ผูต้าย ไม่มี
เหตุผลใดๆ ท่ีจะรองรับความชอบธรรมของการไดส่ิ้งดีๆ ส าหรับตวัเองโดยการสูญเสียของผูอ่ื้น 
เช่น กรณีการฆ่าสัตวเ์พื่อเอาเน้ือมาปรุงอาหารถวายพระสงฆ์ การฆ่าสัตวบู์ชายญัเพื่อให้ตวัเองพน้
เคราะห์ภยั 
 ในสมยัพุทธกาล พระพุทธเจา้และพระสงฆ์สาวกแสดงธรรมแก่ประชาชนในท่ามกลาง
ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเป็นประเด็นทางจริยธรรมและหรือเป็นประเด็นปัญหาทางจริยธรรม
ดงักล่าวมาน้ีตลอดเวลา น ามาสู่การยกขอ้บัญญติัทางจริยธรรมท่ีมีการถือปฏิบติักนัอยู่ในยุคนั้น
ข้ึนมาแสดงตลอดเวลา เช่นกรณีของจูฬศีล มชัฌิมศีล และมหาศีล หรือมีการสร้างบทบญัญติัทาง



 ๓ 

จริยธรรมข้ึนมาใหม่ เช่นกรณีภิกขุปาติโมกขแ์ละภิกขุนีปาติโมกข ์หรือการรวบรวมเรียบเรียงแลว้
จดัระบบทางจริยธรรมข้ึนมาใหม่จากของเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ เช่นกรณีเบญจศีล อุโบสถศีล และทศศีล 
ทา้ยท่ีสุด ค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ท่ีทรงแสดงและบญัญติัเป็นเวลา ๔๕ พรรษา จ านวนทั้งส้ิน 
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ สามารถจดัเป็นระบบพทุธจริยศาสตร์ท่ีมีความสมบูรณ์มาก ครอบคลุมทั้ง
นยัเชิงคุณธรรมและจริยธรรม   
  เหตุผลความจ าเป็นท่ีเกิดระบบพุทธจริยศาสตร์เป็นประเด็นท่ีอธิบายได้ไม่ยาก ปัญหา
เก่ียวกบัโลกทศันและชีวทศัน์ว่า “ชีวิตคืออะไร ? ชีวิตเป็นอย่างไร ? และชีวิตเป็นไปอย่างไร ?” 
เป็นปัญหาระดบัปรมตัถธรรม(ปัญหาทางอภิปรัชญา) ส่วนปัญหาว่า “ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร ? 
และชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร ?” เป็นปัญหาระดบัจริยธรรมหรือศีลธรรม(ปัญหาทางจริยศาสตร์)
ปรมตัถธรรมเป็นพื้นฐานของจริยธรรม นั่นคือบุคคลผูช้อบครุ่นคิดพิจารณาปัญหาระดบัปรมตัถ
ธรรม เม่ือเกิดความรู้ไดค้  าตอบแลว้ ยอ่มเป็นมูลเหตุจูงใจให้ครุ่นคิดพิจารณาหาวิธีการท่ีจะบริหาร
จดัการชีวิตวิธีการบริหารจดัการชีวิตนัน่เองคือค าตอบปัญหาระดบัจริยธรรม เช่น เม่ือเขา้ใจถ่องแท้
วา่ชีวิตคือขนัธ์ ๕ และขนัธ์คือชีวิตและชีวิตน้ีเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ดบัไปอยา่งไร กย็อ่มเกิดความพยายามท่ี
จะหาวิธีการท าใหชี้วิตด าเนินไปอยา่งราบร่ืนมีสนัติสุข น่ีคือการคล่ีคลายจากประเด็นเชิงปรมตัถม์า
สู่ประเด็นเชิงสมมติ คล่ีคลายจากประเด็นเชิงอุดมคติมาสู่ชีวิตจริง ซ่ึงถือเป็นจุดเช่ือมโยระหว่าง
ปรมตัถธรรมกบัจริยธรรม 
 ปัญหาเชิงจริยธรรมว่า “ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร และชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร ?” มี
ความสัมพนัธ์กับหลกัความเช่ือของพุทธศาสนิกชนท่ีเรียกว่ากัมมสัทธาและปรโลกสัทธา ใน
ลกัษณะท่ีว่า เม่ือมนุษยมี์ค าถามในใจว่า“ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร และชีวิตควรเป็นอยูอ่ย่างไร ?”  
ในขณะเดียวกนัก็มีความเช่ือเป็นทุนเดิมอยูก่่อนแลว้ว่า “ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่(กมัมสัทธา) คนท าดี
ยอ่มไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ คนท าชัว่ย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาต(ปรโลกสัทธา)” ค าถาม
และความเช่ืออย่างน้ี ท าให้มีการแสวงหาต าแหน่งท่ีดีท่ีสุดให้แก่ชีวิต ขณะเดียวกันก็แสวงหา
แนวทางท่ีดีท่ีสุดเพื่อใหชี้วิตด าเนินไปสู่ต าแหน่งท่ีพึงประสงคน์ั้น 

 ในการบ าเพญ็พุทธกิจ ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจา้ พระพุทธองค์ทรงสอนหลกัการและ
วิธีการพฒันาชีวิตเพื่อไปสู่จุดหมายคือส่ิงดีงามและสุคติโลกสวรรค์ ด้วยวิธีการหลากหลายแต่
ท้ายท่ีสุดแล้วสามารถสรุปลงได้ตามกรอบไตรสิกขาทั้ งหมดเป้าหมายของชีวิตตามหลัก
พระพุทธศาสนาแบ่งเป็น ๒ ระดับคือ (๑)ระดบัโลกิยะ นั่นคือ อวิปปฏิสาร-ความไม่เดือดร้อน 
ปราโมทย ์ปีติ ปัสสัทธิ สุคติ โภคทรัพย ์สมาธิ ปัญญา (๒)ระดบัโลกุตตระ นั่นคือ ปัญญา-ความรู้
เห็นตามเป็นจริงนิพพิทา-ความเบ่ือหน่ายวิราคะ-ความส ารอกกิเลสวิมุตติ-ความหลุดพน้วิมุตติญาณ



 ๔ 

ทศันะ-ความรู้เห็นความหลุดพน้อนุปาทาปรินิพพาน-ความดบัสนิทหาเช้ือมิไดก้ารพฒันาชีวิตก็คือ
การศึกษาตามหลกัไตรสิกขาซ่ึงเป็นวิธีการหรือมรรคท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายทั้ง ๒ ระดบักล่าวนั้น
กล่าวโดยสรุปกคื็อ “ความดีเร่ิมตน้ดว้ยศีล และศีลเป็นมาตรวดัการแสดงออกท่ีดีและไม่ดี” 
 ขอ้ธรรมในไตรสิกขาคือศีล สมาธิ และปัญญามีความสัมพนัธ์เชิงสามเส้า ทิศทางแห่ง
ความสัมพนัธ์เป็นไปใน ๒ ทิศทาง แต่จุดเร่ิมตน้ในทางปฏิบติั ตอ้งเร่ิมดว้ยขอ้อธิศีลสิกขาจบลง
ดว้ยอธิปัญญาสิกขา สาระของอธิศีลสิกขาจึงถือเป็นกรอบหลกัของระบบพุทธิจริยศาสตร์โดยมีอธิ
จิตตสิกขา(สมาธิ)เป็นส่วนเสริมท่ีจะขาดไม่ไดเ้ช่ือมตรงกลางระหว่างอธิศีลสิกขากบัอธิปัญญา
สิกขา ดังนั้น เม่ือพิจารณาโดยละเอียดแลว้จะเห็นว่า ไตรสิกขามีทั้ งความเป็นศีลและความเป็น
ธรรมอยูด่ว้ยกนั “ศีล” กคื็ออธิศีลสิกขา “ธรรม” ก็คืออธิจิตตสิกขา(สมาธิ)และอธิปัญญาสิกขา ดว้ย
เหตุท่ีพทุธจริยศาสตร์มีสาระครอบคลุมทั้งความเป็นธรรมและความเป็นศีลดงักล่าวแลว้ จึงสามารถ
แบ่งเน้ือหาออกแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ 
 (๑) คุณธรรม เป็นคุณสมบัติ ส่วนตน เป็นหลักการดีงามท่ีอยู่ภายในจิตใจ ได้แก่ 
ทศพิธราชธรรม ทศบารมี เบญจธรรม พรหมวิหาร คุณธรรมเหล่าน้ีเป็นฐานของการคิดเป็นมโน
สุจริตแลว้แสดงออกมาทางกายเป็นกายสุจริตและแสดงออกมาทางวาจาเป็นวจีสุจริต 
 (๒) จริยธรรม เป็นวิธีปฏิบัติเพื่อความดีงาม เป็นกรอบแสดงออกทางกายและวาจาท่ี
พระพทุธเจา้ทรงแสดงบญัญติัก าหนดไว ้ไดแ้ก่ปาริสุทธิศีล เบญจศีล อุโบสถศีล ทสศีล ธุดงค ์ 
 นอกจากน้ียงัมีหลกัพุทธจริยศาสตร์บางส่วนท่ีมีเน้ือหาทั้ งท่ีเป็นคุณธรรมและจริยธรรม
รวมกันอยู่  ได้แก่  โอวาทปาติโมกข์ กุศลกรรมบถ มงคล ๓๘ ทศบารมี  ดังนั้ น  ตามหลัก
พระพทุธศาสนา เม่ือถามวา่ "ความดีคืออะไร ?" ความดีแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ 
 ส่วนท่ี ๑ คุณธรรม เป็นคุณความดีภายในจิต ขอ้ธรรมท่ีแสดงถึงคุณความดีภายในจิตใจ
ประกอบดว้ยทศพิธราชธรรม  เบญจธรรม พรหมวิหาร กศุลกรรมบถ มงคล ๓๔  ทศบารมี 
  ส่วนท่ี ๒ จริยธรรม หลักส าหรับการแสดงออกทางกายและวาจาท่ีถูกต้องดีงาม มี
บทบญัญติัประกอบดว้ยภิกขุปาติโมกข ์  ภิกขุนีปาติโมกข ์   อินทริยสังวรศีล    อาชีวปาริสุทธิศีล  
ปัจจยสันนิสสิตศีล  ทศศีล  ธุดงค์ ๑๓   เบญจศีล อุโบสถศีล โดยพุทธจริยศาสตร์ทั้ง ๒ ส่วนน้ีมี
โลกทศัน์และชีวทศัน์ท่ีถูกตอ้งเป็นฐาน กล่าวคือ มนุษยจ์ะมีแรงจูงใจใฝ่ดีในการอบรมตนและถือ
ปฏิบติัตามหลกัคุณธรรมจริยธรรมเหล่าน้ีกโ็ดยอาศยัความเขา้ใจโลกและชีวิตอยา่งถูกตอ้ง เช่นตอ้ง
รู้ว่าชีวิตคืออะไร ? โลกคืออะไร ? ชีวิตท่ีดีคืออะไร ? เป้าหมายของชีวิตคืออะไร ? คุณค่าทาง
จริยธรรมตามหลกัพทุธศาสนาเกิดจากการเช่ือมโยงกนัชดัเจนระหวา่งประเดน็ทางอภิปรัชญา ญาณ
วิทยา และจริยศาสตร์อยา่งน้ี 



 ๕ 

 ตามหลกัพระพุทธศาสนา ถามว่า "อะไรคือเกณฑ์ตัดสินความดี ?" เน่ืองจากพุทธจริย
ศาสตร์มี ๒ ส่วนคือคุณธรรมและจริยธรรม เกณฑต์ดัสินความดีจึงมี ๒ ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี ๑ เกณฑ์ท่ีเป็นคุณธรรมคือขอ้ธรรมใน ทศพิธราชธรรม เบญจธรรม พรหมวิหาร 
กศุลกรรมบถ มงคล ๓๔ ทศบารมี  และเกณฑท่ี์อยูใ่นรูปแบบเป็นลกัษณะนิสยัสะทอ้นขอ้ธรรมออ
มาในวิถีชีวิต การแสดงออกทางกาย วาจา และการคิดทางใจท่ียึดหลกัโอวาทปาติโมกขเ์ป็นตน้เป็น
ปกตินิสัย เพาะบ่มจิตใจจนเป็นคนมีคุณสมบัติภายในจิตใจอนุวตัสอดคล้องตามข้อธรรมใน
โอวาทปาติโมกขเ์ป็นตน้ดงักล่าวแลว้ ดีไม่ดี ถูกไม่ถูก ควรไม่ควรยอ่มมีความชดัเจนอยูใ่นตวัแลว้ 
 ส่วนท่ี ๒ เกณฑท่ี์เป็นจริยธรรมคือโอวาทปาติโมกข ์บทบญัญติัในปาริสุทธิศีล ๔ เบญจศีล 
อุโบสถศีล และทศศีล มีเกณฑต์ดัชดัเจนตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละบทบญัญติั เฉพาะบทบญัญติัในภิกขุ
ปาติโมกข์และภิกขุปาติโมกข์ ในกรณีท่ีมีปัญหาในการวินิจฉัย พระพุทธเจา้ก็ทรงวินิจฉัยไวเ้ป็น
ตวัอยา่ง เช่น กรณีหญิงลูกดกคนหน่ึงไปกราบเรียนภิกษุรูปหน่ึงขอยาท่ีท าให้หยดุมีลูก ภิกษุรูปนั้น
จดัยาให ้นางกินยานั้นถึงแก่ความตาย ภิกษุนั้นเกิดความกงัวลใจวา่ตวัเองตอ้งอาบติัปาราชิกหรือไม่ 
จึงไปกราบทูลถามพระพทุธเจา้ พระพทุธองคต์รัสวา่ “ภิกษุ เธอไม่ตอ้งอาบติัปาราชิก แต่ตอ้งอาบติั
ทุกกฎ” นอกจากเกณฑต์ดับทบญัญติัแลว้ ยงัมีเกณฑต์ดัสินตามกฎแห่งกรรม โดยมีหลกัการวา่ การ
ละเมิดบทบญัญติัใดๆ เกิดข้ึนดว้ยอกุศลเจตนา(โลภะ โทสะ และโมหะ) นอกจากจะเป็นความผิด
คือตอ้งอาบติัแลว้ยงัมีบาปเกิดข้ึนดว้ย 
 ส่วนในเบญจศีล อุโบสถศีล และทศศีล แต่ละบทบัญญติัก็มีองค์ประกอบซ่ึงเป็นเกณฑ์
ตดัสินเป็นการเฉพาะ เช่น ศีลขอ้ปาณาติบาตมีองค์ประกอบท่ีเป็นเกณฑต์ดัสิน ๕ ประการคือ (๑)
สัตวมี์ชีวิต (๒)รู้ว่าเป็นสัตวมี์ชีวิต (๓)มีจิตคิดจะฆ่า (๔)มีความพยายามฆ่า (๕)สัตวต์ายดว้ยควา
พยายามนั้นการกระท าท่ีครบองคป์ระกอบทั้ง ๕ ถือว่าศีลขาด การละเมิดแต่ละสิกขาบทนอกจาก
ศีลขาดแลว้ ยงัมีบาปเกิดข้ึนอีกดว้ย 
 เกณฑ์ตดัสินในแต่ละบทบัญญติัเหล่าน้ี มีความยืดหยุ่นหรือไม่ ? มีนัยเชิงสัมพทัธ์หรือ
สมบูรณ์ ? ยอมรับกนัไดโ้ดยหลกัสากลหรือไม่ ?  พวกกรณียธรรมไม่ไดใ้ห้ความสนใจต่อความ
ยืดหยุน่ของกฎใดๆ ค าว่า “ขอ้ยกเวน้” ไม่ควรปรากฏในขอ้กฎหมายหรือในระบบจริยธรรม ส่วน
พวกสุขนิยมและประโยชน์นิยมอาจมองว่า เป้าหมายพุทธจริยศาสตร์ผูกติดอยูก่บัเร่ืองอุดมคติมาก
เกินไป แทนท่ีจะยึดโยงอยูก่บัธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของมนุษย ์สังคมประกอบดว้ยบุคคลหลายระดบั 
มีทั้งนกับุญและคนบาปรวมกนัอยู ่ทุกคนมีทั้งความพอใจและไม่พอใจ สุขและทุกขต์ามฐานะและ
โอกาส ดงันั้น บทบญัญติัใดๆ ควรมีลกัษณะยืดหยุ่นเหมาะกบัฐานะและสภาวะของแต่ละบุคคล  
สุขนิยมและประโยชน์เห็นวา่ “จริยธรรมกบัความสุขดูเหมือนจะมีทิศทางตรงกนัขา้มเสมอ” 



 ๖ 

 บทบญัญติัว่า “ภิกษุจบัตอ้งกายหญิง ตอ้งอาบติัสังฆาทิเสส” เม่ือเกิดกรณีภิกษุรูปหน่ึงจบั
ตอ้งกายมารดาดว้ยความรักฉันแม่ลูก พระพุทธเจา้ตรัสว่า “เธอไม่ตอ้งอาบติัสังฆาทิเสส แต่ตอ้ง
อาบติัทุกกฎ” ภิกษุจบัตอ้งกายหญิงมีโทษสูงสุดคือตอ้งอาบติัสังฆาทิเสส ภิกษุจบัตอ้งกายมารดา
และธิดาของตนเองมีโทษเหมือนกนัแต่เป็นโทษต ่าสุดคือตอ้งอาบติัทุกกฎสุขนิยมและประโยชน์
นิยมอาจไม่เห็นดว้ยท่ีมีขอ้ก าหนดวา่ “แมถ้า้เห็นโยมมารดาถูกกระแสน ้ าพดัพาไป ภิกษุไม่พึงใชมื้อ
จบั แต่ว่าพึงน าเรือ แผ่นกระดาน ท่อนกลว้ย หรือท่อนไมเ้ขา้ไป เม่ือไม่มีเรือเป็นตน้ พึงน าแมผ้า้กา
สาวพสัตร์(ผา้จีวร)เขา้ไปวางขา้งหนา้มารดาโดยไม่ตอ้งพดูอะไร เม่ือมารดาจบัแลว้ จึงดึงมาโดยคิด
เพียงว่า ‘ดึงบริขาร(ส่ิงของเคร่ืองใช)้” สุขนิยมและประโยชน์นิยมไม่เห็นดว้ยกบัวิธีการช่วยเหลือ
มารดาในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนั้น เพราะคนก าลงัจะจมน ้ าตาย วิธีการช่วยเหลือท่ีรวดเร็วท่ีสุดคือ
ลงไปอุม้ข้ึนมา ภิกษุท่ีจบัตอ้งกายมารดา ธิดา หรือแมก้ระทัง่หญิงทัว่ไปในสถานการณ์ฉุกเฉินไม่
ควรถูกปรับโทษ แมจ้ะเป็นเพียงอาบติัทุกกฎซ่ึงถือวา่เป็นโทษต ่าสุด ควรประนีประนอมระหวา่งศีล
กบัธรรมเพื่อใหเ้หมาะกบัสถานการณ์ เหล่าน้ีคือมุมมองท่ีแตกต่างออกไป 

 ตามหลักพระพุทธศาสนา ถามว่า “เป้าหมายของชีวิตคืออะไร ?”พุทธจริยศาสตร์มี
เป้าหมาย ๒ ระดบั คือระดบัวิถีชีวิตในสงัสารวฏัและระดบัอุดมคติ  
 เป้าหมายของชีวิตในสังสารวฏัสรุปได ้๕ ขอ้คือ (๑)มีโภคทรัพยเ์ป็นอนัมาก (๒)กิตติศพัท์
อนังามยอ่มขจรไป (๓)เขา้ไปยงับริษทัใดๆ จะเป็นขตัติยบริษทัก็ตาม พราหมณ์บริษทัก็ตาม คหบดี
บริษทัก็ตาม สมณบริษทัก็ตาม ย่อมแกลว้กลา้ ไม่เกอ้เขินเขา้ไป (๔)ย่อมไม่หลงลืมสติตาย (๕)
หลงัจากตายแลว้ ย่อมไปเกิดในสุคติ  ส่วนเป้าหมายระดบัอุดมคติ  เป็นเป้าหมายสืบเน่ืองมาจาก
ระดบัสงัสารวฏัภายใตก้รอบแห่งไตรสิกขา แต่มีลกัษณะแน่วแน่ตรงด่ิงสู่จุดหมายสูงสุดระดบัอุดม
คติซ่ึงแบ่งเป็น ๓ ดา้น 

  ดา้นท่ี ๑ ความสามารถทางจิตท่ีจะรู้เขา้ใจกระบวนการของโลกและชีวิตตามความเป็นจริง
(วิชชา)รวมทั้งสมรรถนะของจิตท่ีจะกระท าการใดๆเหนือวิสัยของชาวโลกทัว่ไป(อภิญญา) ภาวะ
ทางจิตท่ีหลุดพน้จากกิเลส(วิมุตติ) ความบริสุทธ์ิแห่งกาย วาจา ใจอนัสืบมาจากความท่ีจิตหลุดพน้
(วิสุทธิ) และภาวะท่ีจิตดบัเยน็สนิทปราศจากกิเลสความเร่าร้อนทั้งปวง(นิพพาน) 
  ดา้นท่ี ๒ ระดบัหรือขั้นของจิตท่ีมีคุณภาพและสมรรถภาพในการท่ีจะละกิเลสไดเ้ป็นขั้น
เป็นตอนไปตามล าดบัจากระดบัตน้ไปจนถึงระดบัสูงสุด(มรรค-ผล) 
  ดา้นท่ี ๓ ช่ือหรือต าแหน่งของบุคคลท่ีมีความสามารถทางจิต มีระดบัจิตท่ีมีคุณภาพและ
สมรรถภาพในขั้นต่างๆ(อริยบุคคล ๘) 



 ๗ 

  เป้าหมายระดับอุดมคติทั้ ง ๓ ด้านน้ีไม่ใช่เป้าหมาย ๓ อย่าง แต่ เป็นอย่างเดียวกัน
ประกอบดว้ย ๓ ดา้น(หรือมิติ)คือ (๑)ความสามารถทางจิต (๒)ระดบัหรือขั้นของจิต (๓)ช่ือหรือ
ต าแหน่งของบุคคลท่ีมีความสามารถทางจิตและมีจิตท่ีมีคุณภาพตามสมควรในขั้นนั้นๆ 
  เป้าหมายระดบัอุดมคติอธิบายไดภ้ายใตค้  าส าคญัคือ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ มรรค ผล และ
นิพพาน โดยมีหลกัไตรสิกขาเป็นจุดเช่ือมโยงตั้งแต่ตน้จนถึงเป้าหมายสุดทา้ย เส้นทางสู่เป้าหมาย
จึงเร่ิมต้นด้วยศีล ไปสู่สมาธิ ปัญญา และไต่ล าดับไปสู่นิพพาน ดังข้อความว่า “วินัยย่อมมีเพื่อ
ประโยชน์แก่ความส ารวม(ศีล)ความส ารวมมีเพื่อประโยชน์แก่ความไม่เดือดร้อนความไม่เดือดร้อน
มีเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมทยค์วามปราโมทยมี์เพื่อประโยชน์แก่ความอ่ิมใจความอ่ิมใจมีเพื่อ
ประโยชน์แก่ความสงบความสงบมีเพื่อประโยชน์แก่ความตั้งใจมัน่(สมาธิ)ความตั้งใจมัน่มีเพื่อ
ประโยชน์แก่ความรู้เห็นตามเป็นจริง(ปัญญา)ความรู้เห็นตามเป็นจริงมีเพื่อประโยชน์แก่ความเบ่ือ
หน่ายความเบ่ือหน่ายมีเพื่อประโยชน์แก่ความส ารอกกิเลสความส ารอกกิเลสมีเพื่อประโยชน์แก่
ความหลุดพน้(วิมุตติ)ความหลุดพน้มีเพื่อประโยชน์แก่ความรู้เห็นความหลุดพน้ความรู้เห็นความ
หลุดพน้มีเพื่อประโยชน์แก่ความดบัสนิทหาเช้ือมิได(้นิพพาน) 
 “นิพพาน” แปลว่า เยน็สนิท เป็นค าแสดงภาวะทางจิตใจ หมายถึง เยน็ใจ ความดบัความ
ร้อนใจ หายร้อนรน ไม่มีความกระวนกระวายใจเป็นการดบักิเลสและกองทุกข์ซ่ึงเป็นจุดหมาย
สูงสุดของพุทธจริยศาสตร์ นิพพานมี ๒ อยา่งคือ “สอุปาทิเสสนิพพาน” แปลวา่ นิพพานยงัมีอุปาทิ
เหลือ หรือนิพพานยงัมีเช้ือเหลือ ไดแ้ก่นิพพานท่ียงัมีเบญจขนัธ์เหลือ หรือนิพพานท่ียงัเก่ียวขอ้งกบั
เบญจขนัธ์ และ “อนุปาทิเสสนิพพาน” แปลวา่ นิพพานไม่มีอุปาทิเหลือ หรือนิพพานไม่มีเช้ือเหลือ  
ไดแ้ก่นิพพานไม่มีเบญจขนัธ์เหลือ หรือนิพพานท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเบญจขนัธ์  
 “มรรค” แปลว่า ทาง เป็นช่ือเรียกระดบัจิตท่ีมีคุณภาพและสมรรถภาพสูงส่งเป็นค าคู่กบั 
“ผล”ซ่ึงเป็นช่ือเรียกระดับจิตท่ีเกิดจากการละกิเลสได้ระดับต่างๆ และประการสุดท้ายคือ 
“อริยบุคคล” เป็นช่ือเรียกบุคคลผู ้มีพัฒนาการทางจิตแต่ละขั้นค าทั้ ง ๓ คือ “มรรค, ผล และ
อริยบุคคล” ใชห้มายถึงเร่ืองเดียวกนัและมีความสัมพนัธ์ดงัน้ี:-โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค 
อนาคามิมรรค อรหัตตมรรค(ระดับจิตท่ี มีคุณภาพและสมรรถภาพสูงส่ง) โสดาปัตติผล 
สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล(ระดับจิตท่ีเกิดจากการละกิเลสได้ระดับต่างๆ)โสดาบัน 
สกทาคามี อนาคามี อรหนัต(์บุคคลผูมี้พฒันาการทางจิตแต่ละขั้น) 
 


