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หลักจริยศาสตร์ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ความเป็ นมาของปัญหาการวิจัย
หลักคาสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาซึ่ งมีจานวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ มีนัยครอบคลุม
หลักอภิ ป รั ช ญา ญาณวิท ยา และจริ ญ ศาสตร์ แต่ ย งั ไม่ มี จัด แบ่ ง ชัด เจนว่าเนื้ อ หาตอนไหนเป็ น
อภิปรัชญา ตอนไหนเป็ นญาณวิทยา ตอนไหนเป็ นจริ ยศาสตร์ จึงมี ประเด็นที่เป็ นปั ญหาการวิจยั ใน
ที่น้ ี ๔ ประการคือ
ประการที่ ๑ มีเนื้ อหาตอนไหนบ้างที่เป็ นประเด็นทางจริ ยธรรม ? ข้อนี้ หมายถึงเหตุการณ์
และบุคคลในเหตุการณ์รวมทั้งหลักธรรมที่วา่ ด้วยความชัว่ ความดี หลักปฏิบตั ิอนั แสดงถึงคุณธรรม
จริ ยธรรม(หรื อศีลธรรม) เกณฑ์ตดั สิ นว่า ปรากฏการณ์น้ นั ๆ ดีหรื อไม่ดี ถูกหรื อผิด ควรหรื อไม่ควร
รวมทั้งเป้าหมายของหลักปฏิบตั ิน้ นั
ประการที่ ๒ เนื้ อ หาตอนไหนบ้างซึ่ งสามารถจัดเป็ นจริ ย ศาสตร์ มี ลกั ษณะเนื้ อหาเป็ น
“พุทธจริ ยศาสตร์ ” เหมือนกับจริ ยศาสตร์ที่พวกนักปรัชญาตะวันออกและตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั นิยมนาเสนอกัน ?
ประการที่ ๓ แม้จะมีเนื้ อหาซึ่ งสามารถจัดเป็ นพุทธจริ ยศาสตร์ ได้หรื อไม่มีก็ตาม เนื่ องจาก
คาสัง่ สอนของพระพุทธเจ้าโดยสรุ ปแล้วล้วนว่าด้วยเรื่ องความชัว่ ความดี วิธีการละความชัว่ และทา
ความดี ดังนั้น มี เนื้ อหาตอนไหนบ้างที่ แ สดงวิธีการตัดสิ นความชั่วความดี หรื อที่ เรี ยกว่าเกณฑ์
ตัดสิ นทางจริ ยธรรม ? หรื ออีกนัยหนึ่ ง การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อตัดสิ นความผิดความถูกมี
วิธีการอย่างไร ?
ประการที่ ๔ เป้าหมายแห่งพุทธจริ ยศาสตร์คืออะไร ? มีกี่ระดับ ?
ประเด็นปัญหา ๔ ประการนี้เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ และถ้าสามารถศึกษาค้นคว้า รวบรวมเรี ยบ
เรี ยง และจัดระบบเนื้อหาให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ จะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา การปฏิบตั ิ
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบนั

๒

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
๑. เพื่อสารวจสถานการณ์ และแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นปั ญหาทางจริ ยธรรมซึ่ งปรากฏใน
คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
๒. เพื่อศึกษาพุทธธรรมที่มีเนื้อหาเชิงจริ ยศาสตร์ ซ่ ึ งปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท

๓. เพื่อศึกษาเกณฑ์ตดั สิ นทางจริ ยธรรมตามกรอบแห่งพุทธจริ ยศาสตร์
๔. เพื่อศึกษาเป้าหมายแห่งพุทธจริ ยศาสตร์

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า ในคัมภี ร์พระพุทธศาสนามีเนื้ อหาจริ ยศาสตร์ เป็ นจานวนมาก ทั้งส่ วนที่
เป็ นปรากฏการณ์ทางจริ ยธรรมซึ่ งแสดงให้เห็นความเจริ ญความเสื่ อมของสังคมในแต่ละยุค เช่ น
กรณี ของอัคคัญญสูตรและจักกวัตติสูตร ประเด็นที่เป็ นปัญหาทางจริ ยธรรมที่ได้รับการวินิจฉัยเป็ น
ข้อยุติแล้วในสมัยพระพุทธเจ้า เช่นกรณี ของพระจักขุบาลเถระที่เดินจงกรมเหยียบแมล่งค่อมทาง
ตาย พระพุทธเจ้าทรงวินิจฉัยแล้วว่าไม่ได้มีเจตนา ไม่เป็ นปาณาติบาต กรณี นายเพชฌาตเคราแดง
ผูท้ าหน้าที่ประหารนักโทษมานานตายไปเกิ ดในสวรรค์ช้ นั ดุสิต ตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่า
เป็ นการทาหน้าที่ ไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่า นอกจากนี้ ก็ยงั มีประเด็นที่เป็ นปั ญหาทางจริ ยศาสตร์ ที่ยงั
เป็ นข้อถกเถียงกันต่ อมาจนถึ งยุค ปั จจุบัน เช่ น กรณี ที่หมอชี วกโกมารภัจกราบทู ลพระพุทธเจ้า
เกี่ยวกับการทาบุญได้บาป โดยยกกรณี การฆ่าสัตว์เจาะจงถวายพระองค์หรื อสาวกของพระองค์การ
ทาบุญประกอบด้วยเหตุ ๕ อย่างนี้ ถือว่าทาบุญได้บาป เป็ นประเด็นทางจริ ยธรรมที่ปรากกฏให้เห็น
ทัว่ ไปในสังคม อีกกรณี หนึ่ งคือ ชาวบ้านฆ่าแพะเป็ นจานวนมาก เพื่อ(ปรุ งอาหาร)ทาบุญอุทิศให้
ญาติที่ตายไปแล้ว(มตกภัต) ซึ่ งพระพุทธเจ้าตรัสว่า การฆ่าสัตว์เป็ นจานวนมากแล้วบาเพ็ญทานชื่ อ
ว่ามตกภัตย่อมไม่มีความเจริ ญอะไรๆ แม้คนทั้งหลายทาด้วยหวังที่จะบาเพ็ญบุญอุทิศให้ผตู ้ าย ไม่มี
เหตุผลใดๆ ที่จะรองรับความชอบธรรมของการได้สิ่งดีๆ สาหรับตัวเองโดยการสู ญเสี ยของผูอ้ ื่น
เช่น กรณี การฆ่าสัตว์เพื่อเอาเนื้ อมาปรุ งอาหารถวายพระสงฆ์ การฆ่าสัตว์บูชายัญเพื่อให้ตวั เองพ้น
เคราะห์ภยั
ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกแสดงธรรมแก่ประชาชนในท่ามกลาง
ปรากฏการณ์ ท างสังคมที่ เป็ นประเด็นทางจริ ยธรรมและหรื อเป็ นประเด็นปั ญหาทางจริ ย ธรรม
ดังกล่าวมานี้ ตลอดเวลา นามาสู่ การยกข้อบัญญัติทางจริ ยธรรมที่ มีการถือปฏิบตั ิ กนั อยู่ในยุคนั้น
ขึ้นมาแสดงตลอดเวลา เช่นกรณี ของจูฬศีล มัชฌิมศีล และมหาศีล หรื อมีการสร้างบทบัญญัติทาง

๓

จริ ยธรรมขึ้นมาใหม่ เช่นกรณี ภิกขุปาติโมกข์และภิกขุนีปาติโมกข์ หรื อการรวบรวมเรี ยบเรี ยงแล้ว
จัดระบบทางจริ ยธรรมขึ้นมาใหม่จากของเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว เช่นกรณี เบญจศีล อุโบสถศีล และทศศีล
ท้ายที่สุด คาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงและบัญญัติเป็ นเวลา ๔๕ พรรษา จานวนทั้งสิ้ น
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ สามารถจัดเป็ นระบบพุทธจริ ยศาสตร์ที่มีความสมบูรณ์มาก ครอบคลุมทั้ง
นัยเชิงคุณธรรมและจริ ยธรรม
เหตุผ ลความจาเป็ นที่ เกิ ดระบบพุท ธจริ ยศาสตร์ เป็ นประเด็นที่ อธิ บ ายได้ไม่ ย าก ปั ญ หา
เกี่ยวกับโลกทัศนและชี วทัศน์ว่า “ชี วิตคืออะไร ? ชี วิตเป็ นอย่างไร ? และชี วิตเป็ นไปอย่างไร ?”
เป็ นปั ญหาระดับปรมัตถธรรม(ปั ญหาทางอภิ ปรั ชญา) ส่ วนปั ญหาว่า “ชี วิตควรให้เป็ นอย่างไร ?
และชี วิตควรเป็ นอยู่อย่างไร ?” เป็ นปั ญหาระดับ จริ ยธรรมหรื อศีลธรรม(ปั ญหาทางจริ ยศาสตร์ )
ปรมัตถธรรมเป็ นพื้นฐานของจริ ยธรรม นั่นคือบุคคลผูช้ อบครุ่ นคิดพิจารณาปั ญหาระดับปรมัตถ
ธรรม เมื่อเกิดความรู ้ได้คาตอบแล้ว ย่อมเป็ นมูลเหตุจูงใจให้ครุ่ นคิดพิจารณาหาวิธีการที่จะบริ หาร
จัดการชีวิตวิธีการบริ หารจัดการชีวิตนัน่ เองคือคาตอบปั ญหาระดับจริ ยธรรม เช่น เมื่อเข้าใจถ่องแท้
ว่าชีวิตคือขันธ์ ๕ และขันธ์คือชีวิตและชีวิตนี้เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปอย่างไร ก็ยอ่ มเกิดความพยายามที่
จะหาวิธีการทาให้ชีวิตดาเนินไปอย่างราบรื่ นมีสนั ติสุข นี่คือการคลี่คลายจากประเด็นเชิงปรมัตถ์มา
สู่ ประเด็นเชิ งสมมติ คลี่คลายจากประเด็นเชิ งอุดมคติ มาสู่ ชีวิตจริ ง ซึ่ งถือเป็ นจุดเชื่ อมโยระหว่าง
ปรมัตถธรรมกับจริ ยธรรม
ปั ญ หาเชิ ง จริ ย ธรรมว่ า “ชี วิ ต ควรให้ เป็ นอย่า งไร และชี วิ ต ควรเป็ นอยู่อ ย่า งไร ?” มี
ความสัม พันธ์ กับหลักความเชื่ อของพุท ธศาสนิ ก ชนที่ เรี ยกว่ากัม มสัทธาและปรโลกสัท ธา ใน
ลักษณะที่ว่า เมื่อมนุ ษย์มีคาถามในใจว่า“ชี วิตควรให้เป็ นอย่างไร และชี วิตควรเป็ นอยูอ่ ย่างไร ?”
ในขณะเดียวกันก็มีความเชื่อเป็ นทุนเดิมอยูก่ ่อนแล้วว่า “ทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั่ (กัมมสัทธา) คนทาดี
ย่อมไปเกิดในสุ คติโลกสวรรค์ คนทาชัว่ ย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาต(ปรโลกสัทธา)” คาถาม
และความเชื่ ออย่างนี้ ทาให้มี การแสวงหาตาแหน่ งที่ ดีที่ สุดให้แ ก่ ชี วิต ขณะเดี ย วกัน ก็แ สวงหา
แนวทางที่ดีที่สุดเพื่อให้ชีวิตดาเนินไปสู่ตาแหน่งที่พึงประสงค์น้ นั
ในการบาเพ็ญพุทธกิจ ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงสอนหลักการและ
วิธีการพัฒ นาชี วิต เพื่อไปสู่ จุดหมายคื อสิ่ งดี งามและสุ ค ติ โลกสวรรค์ ด้วยวิธีการหลากหลายแต่
ท้า ยที่ สุ ด แล้ว สามารถสรุ ป ลงได้ ต ามกรอบไตรสิ ก ขาทั้ง หมดเป้ า หมายของชี วิ ต ตามหลัก
พระพุทธศาสนาแบ่ งเป็ น ๒ ระดับคื อ (๑)ระดับโลกิ ยะ นั่นคื อ อวิปปฏิสาร-ความไม่เดื อดร้ อน
ปราโมทย์ ปี ติ ปั สสัทธิ สุ คติ โภคทรัพย์ สมาธิ ปั ญญา (๒)ระดับโลกุตตระ นัน่ คือ ปั ญญา-ความรู ้
เห็นตามเป็ นจริ งนิ พพิทา-ความเบื่อหน่ายวิราคะ-ความสารอกกิเลสวิมุตติ-ความหลุดพ้นวิมุตติญาณ

๔

ทัศนะ-ความรู ้เห็นความหลุดพ้นอนุปาทาปริ นิพพาน-ความดับสนิ ทหาเชื้อมิได้การพัฒนาชีวิตก็คือ
การศึกษาตามหลักไตรสิ กขาซึ่ งเป็ นวิธีการหรื อมรรคที่จะนาไปสู่ เป้ าหมายทั้ง ๒ ระดับกล่าวนั้น
กล่าวโดยสรุ ปก็คือ “ความดีเริ่ มต้นด้วยศีล และศีลเป็ นมาตรวัดการแสดงออกที่ดีและไม่ดี”
ข้อธรรมในไตรสิ กขาคื อศีล สมาธิ และปั ญ ญามี ค วามสัม พัน ธ์เชิ งสามเส้า ทิ ศทางแห่ ง
ความสัมพันธ์เป็ นไปใน ๒ ทิ ศทาง แต่จุดเริ่ มต้นในทางปฏิบตั ิ ต้องเริ่ มด้วยข้ออธิ ศีลสิ กขาจบลง
ด้วยอธิปัญญาสิ กขา สาระของอธิศีลสิ กขาจึงถือเป็ นกรอบหลักของระบบพุทธิ จริ ยศาสตร์โดยมีอธิ
จิตตสิ กขา(สมาธิ )เป็ นส่ วนเสริ มที่ จะขาดไม่ได้เชื่ อมตรงกลางระหว่างอธิ ศีลสิ กขากับอธิ ปัญญา
สิ กขา ดังนั้น เมื่ อพิจารณาโดยละเอียดแล้วจะเห็ นว่า ไตรสิ กขามี ท้ งั ความเป็ นศี ลและความเป็ น
ธรรมอยูด่ ว้ ยกัน “ศีล” ก็คืออธิ ศีลสิ กขา “ธรรม” ก็คืออธิจิตตสิ กขา(สมาธิ)และอธิปัญญาสิ กขา ด้วย
เหตุที่พทุ ธจริ ยศาสตร์ มีสาระครอบคลุมทั้งความเป็ นธรรมและความเป็ นศีลดังกล่าวแล้ว จึงสามารถ
แบ่งเนื้อหาออกแบ่งเป็ น ๒ ส่วนคือ
(๑) คุ ณ ธรรม เป็ นคุ ณ สมบั ติ ส่ ว นตน เป็ นหลัก การดี ง ามที่ อ ยู่ ภ ายในจิ ต ใจ ได้ แ ก่
ทศพิธราชธรรม ทศบารมี เบญจธรรม พรหมวิหาร คุณธรรมเหล่านี้ เป็ นฐานของการคิดเป็ นมโน
สุจริ ตแล้วแสดงออกมาทางกายเป็ นกายสุจริ ตและแสดงออกมาทางวาจาเป็ นวจีสุจริ ต
(๒) จริ ยธรรม เป็ นวิธี ป ฏิ บัติ เพื่ อ ความดี งาม เป็ นกรอบแสดงออกทางกายและวาจาที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงบัญญัติกาหนดไว้ ได้แก่ปาริ สุทธิศีล เบญจศีล อุโบสถศีล ทสศีล ธุดงค์
นอกจากนี้ ยงั มี หลักพุทธจริ ยศาสตร์ บางส่ วนที่ มีเนื้ อหาทั้งที่ เป็ นคุณธรรมและจริ ยธรรม
รวมกัน อยู่ ได้แ ก่ โอวาทปาติ โ มกข์ กุ ศ ลกรรมบถ มงคล ๓๘ ทศบารมี ดัง นั้ น ตามหลัก
พระพุทธศาสนา เมื่อถามว่า "ความดีคืออะไร ?" ความดีแบ่งเป็ น ๒ ส่วนคือ
ส่ วนที่ ๑ คุณธรรม เป็ นคุณความดี ภายในจิต ข้อธรรมที่ แสดงถึงคุณความดี ภายในจิ ตใจ
ประกอบด้วยทศพิธราชธรรม เบญจธรรม พรหมวิหาร กุศลกรรมบถ มงคล ๓๔ ทศบารมี
ส่ ว นที่ ๒ จริ ย ธรรม หลัก ส าหรั บ การแสดงออกทางกายและวาจาที่ ถู ก ต้อ งดี ง าม มี
บทบัญญัติประกอบด้วยภิกขุปาติโมกข์ ภิกขุนีปาติโมกข์ อิ นทริ ยสังวรศีล อาชีวปาริ สุทธิ ศีล
ปั จจยสันนิ สสิ ตศีล ทศศีล ธุ ดงค์ ๑๓ เบญจศีล อุโบสถศีล โดยพุทธจริ ยศาสตร์ ท้ งั ๒ ส่ วนนี้ มี
โลกทัศน์และชี วทัศน์ที่ถูกต้องเป็ นฐาน กล่าวคือ มนุษย์จะมีแรงจูงใจใฝ่ ดีในการอบรมตนและถือ
ปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรมจริ ยธรรมเหล่านี้กโ็ ดยอาศัยความเข้าใจโลกและชีวิตอย่างถูกต้อง เช่นต้อง
รู ้ ว่าชี วิตคื ออะไร ? โลกคื ออะไร ? ชี วิตที่ ดีคื ออะไร ? เป้ าหมายของชี วิตคื ออะไร ? คุ ณ ค่ าทาง
จริ ยธรรมตามหลักพุทธศาสนาเกิดจากการเชื่อมโยงกันชัดเจนระหว่างประเด็นทางอภิปรัชญา ญาณ
วิทยา และจริ ยศาสตร์อย่างนี้

๕

ตามหลักพระพุ ท ธศาสนา ถามว่า "อะไรคื อเกณฑ์ตัดสิ น ความดี ?" เนื่ องจากพุท ธจริ ย
ศาสตร์มี ๒ ส่วนคือคุณธรรมและจริ ยธรรม เกณฑ์ตดั สิ นความดีจึงมี ๒ ส่วน คือ
ส่ วนที่ ๑ เกณฑ์ที่เป็ นคุณธรรมคื อข้อธรรมใน ทศพิธราชธรรม เบญจธรรม พรหมวิหาร
กุศลกรรมบถ มงคล ๓๔ ทศบารมี และเกณฑ์ที่อยูใ่ นรู ปแบบเป็ นลักษณะนิ สยั สะท้อนข้อธรรมออ
มาในวิถีชีวิต การแสดงออกทางกาย วาจา และการคิดทางใจที่ยึดหลักโอวาทปาติโมกข์เป็ นต้นเป็ น
ปกติ นิ สัย เพาะบ่ ม จิ ต ใจจนเป็ นคนมี คุ ณ สมบัติ ภ ายในจิ ต ใจอนุ วตั สอดคล้อ งตามข้อ ธรรมใน
โอวาทปาติโมกข์เป็ นต้นดังกล่าวแล้ว ดีไม่ดี ถูกไม่ถูก ควรไม่ควรย่อมมีความชัดเจนอยูใ่ นตัวแล้ว
ส่วนที่ ๒ เกณฑ์ที่เป็ นจริ ยธรรมคือโอวาทปาติโมกข์ บทบัญญัติในปาริ สุทธิศีล ๔ เบญจศีล
อุโบสถศีล และทศศีล มีเกณฑ์ตดั ชัดเจนตามที่ระบุไว้ในแต่ละบทบัญญัติ เฉพาะบทบัญญัติในภิกขุ
ปาติโมกข์และภิกขุปาติโมกข์ ในกรณี ที่มีปัญหาในการวินิจฉัย พระพุทธเจ้าก็ทรงวินิจฉัยไว้เป็ น
ตัวอย่าง เช่น กรณี หญิงลูกดกคนหนึ่ งไปกราบเรี ยนภิกษุรูปหนึ่ งขอยาที่ทาให้หยุดมีลูก ภิกษุรูปนั้น
จัดยาให้ นางกินยานั้นถึงแก่ความตาย ภิกษุน้ นั เกิดความกังวลใจว่าตัวเองต้องอาบัติปาราชิกหรื อไม่
จึงไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอไม่ตอ้ งอาบัติปาราชิก แต่ตอ้ งอาบัติ
ทุกกฎ” นอกจากเกณฑ์ตดั บทบัญญัติแล้ว ยังมีเกณฑ์ตดั สิ นตามกฎแห่ งกรรม โดยมีหลักการว่า การ
ละเมิดบทบัญญัติใดๆ เกิดขึ้นด้วยอกุศลเจตนา(โลภะ โทสะ และโมหะ) นอกจากจะเป็ นความผิด
คือต้องอาบัติแล้วยังมีบาปเกิดขึ้นด้วย
ส่ วนในเบญจศีล อุโบสถศี ล และทศศีล แต่ ละบทบัญญัติก็มี องค์ประกอบซึ่ งเป็ นเกณฑ์
ตัดสิ นเป็ นการเฉพาะ เช่น ศีลข้อปาณาติบาตมีองค์ประกอบที่เป็ นเกณฑ์ตดั สิ น ๕ ประการคือ (๑)
สัตว์มีชีวิต (๒)รู ้ว่าเป็ นสัตว์มีชีวิต (๓)มีจิตคิดจะฆ่า (๔)มีความพยายามฆ่า (๕)สัตว์ตายด้วยควา
พยายามนั้นการกระทาที่ครบองค์ประกอบทั้ง ๕ ถือว่าศีลขาด การละเมิดแต่ละสิ กขาบทนอกจาก
ศีลขาดแล้ว ยังมีบาปเกิดขึ้นอีกด้วย
เกณฑ์ตดั สิ นในแต่ ละบทบัญ ญัติเหล่านี้ มี ความยืดหยุ่น หรื อไม่ ? มี นัยเชิ งสัม พัทธ์หรื อ
สมบูรณ์ ? ยอมรับกันได้โดยหลักสากลหรื อไม่ ? พวกกรณี ยธรรมไม่ได้ให้ความสนใจต่อความ
ยืดหยุน่ ของกฎใดๆ คาว่า “ข้อยกเว้น” ไม่ควรปรากฏในข้อกฎหมายหรื อในระบบจริ ยธรรม ส่ วน
พวกสุ ขนิ ยมและประโยชน์นิยมอาจมองว่า เป้ าหมายพุทธจริ ยศาสตร์ผูกติดอยูก่ บั เรื่ องอุดมคติมาก
เกินไป แทนที่จะยึดโยงอยูก่ บั ธรรมชาติที่แท้จริ งของมนุษย์ สังคมประกอบด้วยบุคคลหลายระดับ
มีท้ งั นักบุญและคนบาปรวมกันอยู่ ทุกคนมีท้ งั ความพอใจและไม่พอใจ สุ ขและทุกข์ตามฐานะและ
โอกาส ดังนั้น บทบัญญัติใดๆ ควรมีลกั ษณะยืดหยุ่นเหมาะกับฐานะและสภาวะของแต่ละบุคคล
สุขนิยมและประโยชน์เห็นว่า “จริ ยธรรมกับความสุขดูเหมือนจะมีทิศทางตรงกันข้ามเสมอ”

๖

บทบัญญัติว่า “ภิกษุจบั ต้องกายหญิง ต้องอาบัติสังฆาทิเสส” เมื่อเกิดกรณี ภิกษุรูปหนึ่ งจับ
ต้องกายมารดาด้วยความรักฉันแม่ลูก พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เธอไม่ตอ้ งอาบัติสังฆาทิ เสส แต่ตอ้ ง
อาบัติทุกกฎ” ภิกษุจบั ต้องกายหญิงมีโทษสู งสุ ดคือต้องอาบัติสังฆาทิเสส ภิกษุจบั ต้องกายมารดา
และธิ ดาของตนเองมีโทษเหมือนกันแต่เป็ นโทษต่าสุ ดคือต้องอาบัติทุกกฎสุ ขนิ ยมและประโยชน์
นิยมอาจไม่เห็นด้วยที่มีขอ้ กาหนดว่า “แม้ถา้ เห็นโยมมารดาถูกกระแสน้ าพัดพาไป ภิกษุไม่พึงใช้มือ
จับ แต่ว่าพึงนาเรื อ แผ่นกระดาน ท่อนกล้วย หรื อท่อนไม้เข้าไป เมื่อไม่มีเรื อเป็ นต้น พึงนาแม้ผา้ กา
สาวพัสตร์(ผ้าจีวร)เข้าไปวางข้างหน้ามารดาโดยไม่ตอ้ งพูดอะไร เมื่อมารดาจับแล้ว จึงดึงมาโดยคิด
เพียงว่า ‘ดึงบริ ขาร(สิ่ งของเครื่ องใช้)” สุ ขนิ ยมและประโยชน์นิยมไม่เห็นด้วยกับวิธีการช่วยเหลือ
มารดาในสถานการณ์ฉุกเฉิ นเช่นนั้น เพราะคนกาลังจะจมน้ าตาย วิธีการช่วยเหลือที่รวดเร็ วที่สุดคือ
ลงไปอุม้ ขึ้นมา ภิกษุที่จบั ต้องกายมารดา ธิ ดา หรื อแม้กระทัง่ หญิงทัว่ ไปในสถานการณ์ฉุกเฉิ นไม่
ควรถูกปรับโทษ แม้จะเป็ นเพียงอาบัติทุกกฎซึ่งถือว่าเป็ นโทษต่าสุด ควรประนีประนอมระหว่างศีล
กับธรรมเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ เหล่านี้คือมุมมองที่แตกต่างออกไป
ตามหลัก พระพุ ท ธศาสนา ถามว่ า “เป้ าหมายของชี วิ ต คื อ อะไร ?”พุ ท ธจริ ย ศาสตร์ มี
เป้าหมาย ๒ ระดับ คือระดับวิถีชีวิตในสังสารวัฏและระดับอุดมคติ
เป้ าหมายของชีวิตในสังสารวัฏสรุ ปได้ ๕ ข้อคือ (๑)มีโภคทรัพย์เป็ นอันมาก (๒)กิตติศพั ท์
อันงามย่อมขจรไป (๓)เข้าไปยังบริ ษทั ใดๆ จะเป็ นขัตติยบริ ษทั ก็ตาม พราหมณ์บริ ษทั ก็ตาม คหบดี
บริ ษทั ก็ตาม สมณบริ ษทั ก็ตาม ย่อมแกล้วกล้า ไม่ เก้อเขิ นเข้าไป (๔)ย่อมไม่หลงลืม สติ ตาย (๕)
หลังจากตายแล้ว ย่อมไปเกิ ดในสุ คติ ส่ วนเป้ าหมายระดับอุดมคติ เป็ นเป้ าหมายสื บเนื่ องมาจาก
ระดับสังสารวัฏภายใต้กรอบแห่งไตรสิ กขา แต่มีลกั ษณะแน่วแน่ตรงดิ่งสู่ จุดหมายสูงสุดระดับอุดม
คติซ่ ึงแบ่งเป็ น ๓ ด้าน
ด้านที่ ๑ ความสามารถทางจิตที่จะรู ้เข้าใจกระบวนการของโลกและชีวิตตามความเป็ นจริ ง
(วิชชา)รวมทั้งสมรรถนะของจิตที่จะกระทาการใดๆเหนื อวิสัยของชาวโลกทัว่ ไป(อภิญญา) ภาวะ
ทางจิตที่หลุดพ้นจากกิเลส(วิมุตติ) ความบริ สุทธิ์ แห่ งกาย วาจา ใจอันสื บมาจากความที่จิตหลุดพ้น
(วิสุทธิ) และภาวะที่จิตดับเย็นสนิทปราศจากกิเลสความเร่ าร้อนทั้งปวง(นิพพาน)
ด้านที่ ๒ ระดับหรื อขั้นของจิตที่มีคุณภาพและสมรรถภาพในการที่จะละกิเลสได้เป็ นขั้น
เป็ นตอนไปตามลาดับจากระดับต้นไปจนถึงระดับสูงสุด(มรรค-ผล)
ด้านที่ ๓ ชื่ อหรื อตาแหน่ งของบุคคลที่ มีความสามารถทางจิต มี ระดับจิตที่มีคุณภาพและ
สมรรถภาพในขั้นต่างๆ(อริ ยบุคคล ๘)

๗

เป้ า หมายระดับ อุ ด มคติ ท้ ั ง ๓ ด้า นนี้ ไม่ ใ ช่ เป้ า หมาย ๓ อย่ า ง แต่ เป็ นอย่ า งเดี ย วกั น
ประกอบด้วย ๓ ด้าน(หรื อมิติ)คือ (๑)ความสามารถทางจิต (๒)ระดับหรื อขั้นของจิต (๓)ชื่ อหรื อ
ตาแหน่งของบุคคลที่มีความสามารถทางจิตและมีจิตที่มีคุณภาพตามสมควรในขั้นนั้นๆ
เป้ าหมายระดับอุดมคติ อธิ บายได้ภายใต้คาสาคัญ คื อ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ มรรค ผล และ
นิ พพาน โดยมีหลักไตรสิ กขาเป็ นจุดเชื่อมโยงตั้งแต่ตน้ จนถึงเป้ าหมายสุ ดท้าย เส้นทางสู่ เป้ าหมาย
จึ งเริ่ ม ต้น ด้วยศี ล ไปสู่ สมาธิ ปั ญ ญา และไต่ ลาดับ ไปสู่ นิพ พาน ดังข้อความว่า “วินัยย่อมมี เพื่ อ
ประโยชน์แก่ความสารวม(ศีล)ความสารวมมีเพื่อประโยชน์แก่ความไม่เดือดร้อนความไม่เดือดร้อน
มีเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมทย์ความปราโมทย์มีเพื่อประโยชน์แก่ความอิ่มใจความอิ่มใจมีเพื่อ
ประโยชน์แก่ความสงบความสงบมี เพื่อประโยชน์แก่ความตั้งใจมัน่ (สมาธิ)ความตั้งใจมัน่ มี เพื่อ
ประโยชน์แก่ความรู ้เห็นตามเป็ นจริ ง(ปัญญา)ความรู ้เห็นตามเป็ นจริ งมีเพื่อประโยชน์แก่ความเบื่อ
หน่ ายความเบื่อหน่ ายมีเพื่อประโยชน์แก่ความสารอกกิเลสความสารอกกิ เลสมีเพื่อประโยชน์แก่
ความหลุดพ้น(วิมุตติ)ความหลุดพ้นมีเพื่อประโยชน์แก่ความรู ้เห็นความหลุดพ้นความรู ้เห็นความ
หลุดพ้นมีเพื่อประโยชน์แก่ความดับสนิทหาเชื้อมิได้(นิพพาน)
“นิ พพาน” แปลว่า เย็นสนิ ท เป็ นคาแสดงภาวะทางจิตใจ หมายถึง เย็นใจ ความดับความ
ร้อนใจ หายร้ อนรน ไม่ มีความกระวนกระวายใจเป็ นการดับกิ เลสและกองทุ กข์ซ่ ึ งเป็ นจุดหมาย
สูงสุดของพุทธจริ ยศาสตร์ นิ พพานมี ๒ อย่างคือ “สอุปาทิเสสนิ พพาน” แปลว่า นิพพานยังมีอุปาทิ
เหลือ หรื อนิ พพานยังมีเชื้อเหลือ ได้แก่นิพพานที่ยงั มีเบญจขันธ์เหลือ หรื อนิ พพานที่ยงั เกี่ยวข้องกับ
เบญจขันธ์ และ “อนุปาทิเสสนิพพาน” แปลว่า นิ พพานไม่มีอุปาทิเหลือ หรื อนิ พพานไม่มีเชื้อเหลือ
ได้แก่นิพพานไม่มีเบญจขันธ์เหลือ หรื อนิพพานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเบญจขันธ์
“มรรค” แปลว่า ทาง เป็ นชื่ อเรี ยกระดับจิตที่ มีคุณภาพและสมรรถภาพสู งส่ งเป็ นคาคู่กบั
“ผล”ซึ่ งเป็ นชื่ อ เรี ย กระดับ จิ ต ที่ เกิ ด จากการละกิ เลสได้ร ะดับ ต่ า งๆ และประการสุ ด ท้า ยคื อ
“อริ ย บุ ค คล” เป็ นชื่ อ เรี ย กบุ ค คลผู ้มี พ ัฒ นาการทางจิ ต แต่ ล ะขั้น ค าทั้ง ๓ คื อ “มรรค, ผล และ
อริ ยบุคคล” ใช้หมายถึงเรื่ องเดียวกันและมีความสัมพันธ์ดงั นี้ :-โสดาปั ตติมรรค สกทาคามิม รรค
อนาคามิ ม รรค อรหั ต ตมรรค(ระดั บ จิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพและสมรรถภาพสู ง ส่ ง ) โสดาปั ต ติ ผ ล
สกทาคามิ ผ ล อนาคามิ ผ ล อรหัตตผล(ระดับ จิ ตที่ เกิ ด จากการละกิ เลสได้ระดับ ต่ างๆ)โสดาบัน
สกทาคามี อนาคามี อรหันต์(บุคคลผูม้ ีพฒั นาการทางจิตแต่ละขั้น)

