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๑. บทนำ
เฮอรเมนูตกิส หรอืศาสตรแหงการตคีวามหรือศาสตรแหงความเขาใจทำใหชาวพทุธยอม

รบัไดวาพระพุทธศาสนาโดยท่ัวไปน้ันแบงออกเปน ๒ นกิายหลัก คอื เถรวาทและมหายาน ถงึ
แมจะมนีกัวชิาการพยายามจะแบงพระพทุธศาสนาออกเปน ๓ นกิายโดยเพิม่วชัรยาน เขามา
อกีหนึง่ จนมีคำพดูตดิปากวา เอมทวี ี(MTV) แตโดยทัว่ไปวชัรยานยงัจดัเปนมหายาน ดงัทีท่ราบ
กนัแลววา มหายานใชหลกัการตคีวามเรยีกวา อปุายโกศล แตเถรวาทเรยีกวา หลกัอนปุพุพมรรค
ซึง่ทัง้สองทฤษฎตีางมเีอกลกัษณโดดเดนเปนของตวัเอง แตทีส่ำคญั หลกัอปุายโกศลนัน้ แทจรงิ
ก็มีปรากฏอยูในคัมภีรพระไตรปฎกของเถรวาทอยูกอนแลว แตมหายานไดพัฒนาเทคนิควิธี
จนกลายเปนอัตลกัษณพเิศษทีแ่มแตเถรวาทกต็องนำกลบัมาใชในการทำความเขาใจเรือ่งเลาใน
ธรรมบท  อรรถกถาและนทิานชาดก

๒. ความเปนมาของเฮอรเมนตูกิส หรอืศาสตรแหงการตคีวามหรอืศาสตรแหง
ความเขาใจ

คำวาศาสตรแหงการตคีวามมาจากคำวา “เฮอรเมนตูกิส” (Hermeneutics) พจนานกุรม
ฉบบัราชบัณฑติยสถานใหคำจำกดัความวา อรรถปริวรรตศาสตร ซึง่หมายถึงศาสตรแหงการ
ตคีวาม ตามความหมายทีเ่ราคนุหกูนั บางครัง้กส็ามารถใชคำบาลีไทยวา “อรรถวเิคราะห” หรอื
“อรรถบทวเิคราะห” หรอื “นยัวเิคราะห” (นยคคฺาห) ในทางพระพุทธศาสนาคำวา”นยัวเิคราะห”
นีไ้ดเคาความมาจากคำวา “โยนโิสมนสกิาร” (Reflection by origin) ทีแ่ปลวา “การทำไวในใจ
โดยอุบายอันแยบคาย” หรอืทีภ่าษารวมสมัยใชคำวา “การใชวจิารณญาณ” คำวา โยนิโสมนสิการ
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เปนพทุธพจน แตคำวา นะยคัคาหะ เปนคำทีส่าวกบญัญตัใิชในภายหลงั ศาสตรแหงการตคีวาม
เรยีกอีกอยางหนึง่วา ศาสตรแหงความเขาใจ เพราะคำวา “เฮอรเมนูตกิส” มรีากศพัทมาจาก
เฮอรมสี (Hermes) ซึง่เปนเทพเจาแหงการส่ือสาร (God of Messenger) ของกรีก กลาวกันวา
เทพเฮอรมีสตองทำหนาที่สื่อสารระหวางหัวหนาเทพเจาดวยกันและระหวางเทพเจากับมนุษย
เพราะมขีองวเิศษคอืรองเทาตดิปกจงึเดนิทางไดไวดงัใจคดิหรอืกระแสจติ และมไีมถอืศกัดิส์ทิธิ์
อนัเปนสญัลกัษณของการปรองดองดวยเพราะเคยใชหามการววิาทของบรรดามนุษยและสตัวที่
ทะเลาะกนั เฮอรมสีือ่สารดวยใจ เพราะตองเรยีนรภูาษาของเทพและมนษุยรวมทัง้สตัวเพือ่สือ่
สารใหพวกเขาเขาใจ ดงันัน้ ศาสตรแหงการตีความจึงเปนศาสตรและศิลปแหงความเขาใจดวย๑

ในกลางศตวรรษท่ี ๑๗  เจ.ซ.ีแดนออเออร (J.C.Dannhauer) ไดนำเอาคำวาเฮอรเมนูตกิสมา
ใชเปนคนแรกเพ่ือใชตคีวามคัมภรีทางศาสนา  กฎหมายและวรรณคดี โดยมีเปาหมายเพ่ือหาความ
ถกูตองทางภาษาและประวตัศิาสตร ตอมา ชไลมาเคอร (Friedrich Schleiermacher 1768 -
1838)๒ ผไูดรบัการขนานนามวา เปนบดิาแหงการตีความสมัยใหม๓ ดงัน้ันตัง้แตชไลมาเคอร
เปนตนมา เฮอรเมนตูกิสกเ็ริม่ถกูนำมาใชตคีวามตำราทัว่ไปโดยไมจำกดัแตเฉพาะตำราทางศาสนา
กฎหมายและวรรณคดเีทานัน้ ทำใหดลิเทย (Wilhelm Dilthey 1833-1911) หนัมาพฒันาศาสตร
แหงการตคีวามอยางเอาจรงิเอาจงั จนกลายมาเปนศาสตรสากล ทีน่กัปรชัญาหลงัยคุใหมใหความ
สนใจเปนพเิศษและถอืเปนสวนหนึง่ของปรชัญาโลกาภิวตัน

๓. เฮอรเมนูติกสในพระพุทธศาสนา
มเีฮอรเมนตูกิสในพระพทุธศาสนาหรอืไม? โลเปซ นกัวชิาการดานเฮอรเมนูตกิส แนว

พทุธ กลาวสรปุวา “การตคีวามในพระพุทธศาสนา เริม่ตนเปนทางการอยางเตม็รปูแบบ ตัง้แต
พระพุทธศาสนายังอยูในประเทศอินเดียแลว อยางเชนในคัมภีรบางแหงพระพุทธเจาตรัสวา
สงัขารท้ังหลายเปนอนตัตา แตในทีอ่ืน่พระองคตรสัใหพึง่อตัตา ซึง่ดเูปนเรือ่งขดัแยงกนั แตวา

๑ David E. Klemm, Hermeneutical Enquiry. Vol.1. (USA: Scholar Press, 1986), pp.30-31.
๒ Webster’s New Biographical Dictionary คำ Schleiermacher ออกเสยีงเปน  ชลายเออมาเคอร
๓ David E. Clemm, Hermeneutical Enquiry, vol. I, (USA: Scholar Press, 1986), p.2.
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ทีน่าสงัเกตกค็อืพระพทุธเจาไดทรงวางหลกัการตคีวามไวใหแลวในบางเรือ่ง”๔ ลาโมททใหทศันะ
เสรมิวา พระพทุธศาสนามหีลกัธรรมทีพ่ระพทุธเจาตรสัไวเปนเกณฑในการตดัสนิการตคีวามทัง้
ธรรมะและวนิยัวาถูกตองหรอืไมอยางไร๕ และ บอนดกลาวตอวา พระพทุธศาสนามเีฮอรเมนู
ตกิสอยแูลว โดยเฉพาะในคมัภรีเนตติปกรณและเปฏโกปเทศ ซึง่เปนเฮอรเมนตูกิสแบบวสิทุธมิรรค
และวมิตุตมิรรค๖

พทุธอรรถปรวิรรตเชงิบรูณาการหรอืปฏิสมัพนัธ (Interactionism): เมือ่พจิารณา
คมัภรีวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา เราจะเห็นวาพทุธศาสนามีลำดบัชัน้ของคัมภีรบาลี เริม่จาก
พระไตรปฎก อรรถกถา ฎกีา อนฎุกีา และปกรณวเิสส คมัภีรรนุหลังตัง้แตอรรถกถาเปนตนมา
เปนการอธบิายพระไตรปฎกอกีทหีนึง่ จงึอาจทำใหนกัวชิาการพทุธสรปุวา พระพทุธศาสนามี
แตการอธบิายความ (อรรถาธปิายศาสตร) ไมมกีารตคีวาม (อรรถปรวิรรตศาสตร) แตผเูขยีนมี
ทศันะวา อรรถปรวิรรตศาสตรในพระพทุธศาสนาเปนการผสมกันระหวางการอธิบายความและ
การตคีวามเพราะคำสอนในพระพทุธศาสนาเปนลักษณะกฎธรรมชาต ิหรอื หลกัธรรมนยิาม ๕
อยางในธรรมนิยามสูตร ทฤษฎีปฏิสัมพันธเปนการผสมผสานระหวางทฤษฎีปดใจนิยม
(Exclusivism) และ ทฤษฎีปนใจนิยม (Inclusivism)

ทฤษฏีปดใจนิยมแบงออกเปน ๒ อยางคือ (๑) ทฤษฎีแรกเรียกวา การอรรถาธิปายนิยม
(Explanationism) ถอืวา การอธบิายความสำคญักวาการตคีวาม พวกนีม้กัเปนพวกนกัจติวทิยา
เชิงพฤตกิรรมหรอืนกัชวีวิทยาทางสงัคม พวกนีถ้อืวาวธิสีบืคนทีเ่ปนระบบนัน้จะตองเปนวธิกีาร
ของวิทยาศาสตร นักคิดในกลุมนี้คือพวกปฏิฐานนิยมเชน สกินเนอร (Skinner 1953) และ
โรสเซนเบอรก (Rosenberg 1980) (๒) สวนปดใจนิยมอกีพวกหนึง่เรยีกวา อรรถปรวิรรตนยิม
(Interpretationism) พวกน้ีถอืวา กระบวนการสบืคนหาความรทูัง้หมดนัน้จะตองเปนการตคีวาม
เทานัน้ หรอืการตีความเปนทีม่าของความรอูยางแทจรงิ นกัคดิในกลมุน้ีเปนนักคดิหลังนวยุคหรอื
หลงัสมยัใหม เชน รชิารด รอตี ้(Richard Rorty 1982).

๔ Donald S. Lopez, ed., Buddhist Hermeneutics,(Honolulu: University of Hawaii Press, 1988),
p. 3.

๕ Etienne Lamotte,  Buddhist Hermeneutics, edited by Donald S. Lopez, (Op.Cit.), pp. 11-27.
๖ George Bond, Buddhist Hermeneutics, edited by Donald S. Lopez, (Op.Cit.), pp. 29-45.
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ทฤษฎปีนใจนยิม(Inclusivism)ดจูะพยายามประนปีระนอมระหวางทฤษฎปีดใจนิยมทัง้
สองฝาย แตกย็งัมทีรรศนะวาบทบาทของการอธบิายนัน้ยงันอยกวาการตคีวาม เพราะการอธบิาย
ตองคอยสนบัสนนุการตคีวามอกีทหีนึง่ ในขณะเดยีวกนัการตคีวามนัน้ไมจำเปนตองมาคอยสนบั
สนนุการอธิบายแตประการใด ทฤษฎนีีย้กยองการตคีวามวาสำคญักวาการอธิบายความ นกัคดิ
ในกลมุนีค้อืพวกปฏบิตันิยิม ทีใ่หความสำคญักบัมนุษยมากกวาวทิยาศาสตร แตกไ็มทิง้วทิยาศาสตร
เพราะวทิยาศาสตรเปนเครือ่งมอืสนบัสนนุมนษุยศาสตรอกีทหีน่ึง

สวนทฤษฎบีรูณาการนยิมหรอืปฏิสมัพนัธนยิม (Interactionism) หรอื เรยีกวา เปดใจ
นยิม หรอืพหนุยิมกเ็รยีก (Pluralism) ถอืวาทัง้การอธบิายความและการตคีวามมีความสำคญั
เทาเทยีมกนั เปนการยอมรบัความแตกตางของทัง้สองทฤษฎแีละถอืวาทฤษฎทีัง้สองตางเอือ้อา
รยีชวยเหลอืกนัและกนั จะขาดอยางหนึง่อยางใดไมได ทฤษฎนีีเ้ชือ่วาในการอธบิายความนัน้ มี
การตคีวามอยดูวย และในการตคีวามนัน้ มกีารอธบิายความเปนองคประกอบอยดูวย๗

๔. เฮอรเมนูติกสที่ยอมรับทั้งเถรวาทและมหายาน
๑. หลกัการตคีวามแบบลักษณะตดัสนิธรรมวินยัทัว่ไป  (The Interpretation by

the Criteria of the Doctrine and the Discipline): เกณฑวนิจิฉยัการตีความหรือนยั
วเิคราะหในพทุธศาสนาซึง่เปนสากล นัน่คอืเกณฑการตคีวามหรอืนัยวเิคราะหแบบลกัษณะการ
ตดัสนิพระธรรมวินยัทีท่ัง้สองนิกายยอมรับได ดงัขอความท่ีปรากฏในคัมภรีตอนหน่ึงวา “นีแ่นะ
นางโคตม ีทานจงรอูยางนีว้า ธรรมเหลานีเ้ปนไปเพือ่ความคลายกำหนดั ไมไดเปนไปเพือ่ความ
กำหนดั...ธรรมเหลานีเ้ปนไปเพือ่ความปลอยวาง  ไมไดเปนไปเพือ่ความยดึถอื…นีค้อืคำสอนของ
พระศาสดา.” แนวคดิดงักลาวขางตนถงึจะมทีีม่าในพระไตรปฎกของพทุธศาสนาเถรวาทดัง้เดมิ
แตมหายานยอมรับได แนวเถรวาทสามารถเขาใจไดดดีวยนกึทบทวนพระดำรัสของพระเจาอโศก
มหาราชท่ีตรสัวา “พระผมูพีระภาคเจาตรัสคำใดๆ คำนัน้ๆ ยอมเปนอนัตรัสดแีลว”  แตจดุยนื

๗ E. Thomas Lawson and Robert N. McCauley, Rethinking Religion: Connecting Cogni-
tion and Culture. (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), pp. 12-31.
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ของพุทธศาสนามหายานจะเริม่ตนดวยวลีทีต่รงกนัขามวา “คำใดๆ กต็ามทีก่ลาวดแีลว คำนัน้ๆ
ยอมเปนพระดำรสัของพระผมูพีระภาคเจา”

๒. หลกัการตีความแบบหลักศรทัธา ๑๐ ประการ (The Assessment by Faith
Principles ๑๐):สำหรบัใชเปนเกณฑตดัสินเรือ่งทีค่วรสงสยั หรอืเรยีกวาหลกัศรทัธา ทีพ่ระ
พทุธเจาตรสัไวในกาลามสตูร ม ี๑๐ ประการ เชนขอความวา “อยาพงึเชือ่เพยีงเพราะฟงตาม
กนัมา ตอเมือ่ใด รแูละเขาใจดวยตนเองวาธรรมเหลาน้ันเปนอกศุล เปนกศุล มโีทษ ไมมโีทษ
เปนตนแลวจงึควรละหรือถอืปฏิบตัติามน้ัน...”หลักการตีความเชิงพทุธดังกลาวขางตนสามารถ
สรปุเปรยีบเทยีบใหเหน็เปนสากลท่ีทัง้สองนิกายยอมรับได  ดงัน้ี  สตุมยปญญาเทยีบไดกบัศพัท
ประมาณ จนิตมยปญญา  เทยีบไดกบัอนุมานประมาณ และ ภาวนามยปญญาเทียบไดกบัประจักษ
ประมาณพิเศษ หลักศรัทธา ๑๐ ขอที ่๑,๒,๓,๔,๕ และ ๑๐ เทยีบไดกบัศพัทประมาณ และอุปมาน
ประมาณดวย หรอืสตุมยปญญา หรอืเทยีบไดกบักลัยาณมติรมพีระพทุธเจาเปนตน, ขอท่ี ๖, ๗,
๘, และ ๙ เทยีบไดกบัอนมุานประมาณหรอืจินตมยปญญาหรอืเทยีบไดกบัโยนิโสมนสิการคอืการ
ใชวจิารณญาณ, สวนขอความพิเศษ “ตอเมือ่ใดรแูละเขาใจดวยตนเองวาธรรมเหลาน้ันเปนอกศุล
เปนกุศล มโีทษ ไมมโีทษ เปนตนแลวจงึควรละหรอืถอืปฏบิตัติามนัน้” จดัเปนบทสรปุอนัเปน
จดุยนืของพทุธจดัเปนประจกัษประมาณพเิศษหรอืภาวนามยปญญา ซึง่ตองประกอบดวยหลกั
สมัมาทิฐเิปนเครือ่งมือสำคญัในการหย่ังรสูจัภาวะ

๓. วธิแีหงจตุปรตสิรณสตูร (Four Refuges): หลักสำคญัขัน้พืน้ฐานของการตคีวาม
ทางพระพุทธศาสนา (A Basic Hermeneutical Principle) ตามแนวพระสูตรของมหายานช่ือ
“จตปุรตสิรณสตูร” (Catuhpratisaranasutra) ทีก่ลาวถึงกฎ ๔ ขอของการตคีวามทางพระพุทธ
ศาสนาไวโดยสรปุและเปนทีย่อมรบัของเถรวาทดวยดงันี้

๑. ยดึหลักธรรมะ (dharma) อยายดึตวับคุคล (not person) หมายความวา เราไม
ควรกลาวอางวา พระพุทธเจาตรัสไวอยางน้ันอยางน้ี หรอื เปนขอสรุปของคณะสงฆคณะน้ัน
คณะนี ้หรอื นกัปราชญทานน้ันทานน้ี แตเราควรพจิารณาความจริงตามองคประกอบดงัน้ี  (๑)
ขอความน้ันปรากฏอยใูนพระสูตรหรือพระวินยัหรือไม และ (๒) ตองไมขดักบัธรรมชาติของส่ิง
นัน้ (nature of things)

๒. ยดึหลักความหมายท่ีลมุลึก (spirit) อยายดึความหมายตามตัวอักษร (not let-
ter) คำวา Spirit ในทีน่ีค้อืความหมายทีแ่ทจรงิ เจตนาของผสูอน (intentional teaching) หรอื
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จดุประสงคของการสอน
๓. ยดึความหมายท่ีแทจรงิ (precise meaning) อยายดึความหมายช่ัวคราว (not

provisional meaning) พระสูตรประกอบดวย  ๒  ลกัษณะ กลาวคอื พระสูตรทีส่ามารถเขาใจ
ไดโดยตรง (nitartha) และท่ียงัตองอาศัยการตีความ (neyartha)

๔. ยดึหลักความรโูดยตรง (direct knowledge) อยายดึความรทูีเ่กดิจากคิดสรุป
เอาเอง (not discursive consciousness) ทีเ่ปนความรโูดยออม หมายความวา ในขณะทีค่วาม
รโูดยตรงเกิดจากความเขาใจภายในดวยวิถทีางแหงปญญาอันเกิดข้ึนได ๓ วธิคีอื (๑) การได
ยนิ (๒) การตรึกตรอง และ (๓) การปฏิบตัวิปิสสนา

๔. หลกัการตคีวามแบบมหาปเทส ๔ (Interpretation  by The Four Great
Indicators): การตีความเร่ืองทีพ่ระพุทธองคไมไดทรงบัญญตัหิลกัการวินจิฉยัไวเรยีกวามหาปเท
ส อาจกลาวไดวาในพระไตรปฎก พระพทุธองคทรงวางหลกัเกณฑการวนิจิฉยัธรรมวนิยัไวแลว
มหาปเทสเปนหลกัใหญสำหรบัอางเพ่ือสอบสวนเทยีบเคยีงพระธรรมวนิยั แบงออกเปน  ๒  หมวด
คอื  มหาปเทส ๔ หมวดที ่๑ วาดวยหลกัทัว่ไป เชนขอความวา “หากมภีกิษกุลาววา ขาพเจา
ไดสดับรบัมาเฉพาะพระพักตรของพระผมูพีระภาควา นีเ้ปนธรรม นีเ้ปนวนิยั นีเ้ปนสัตถสุาสน…
เธอท้ังหลายยังไมพงึชืน่ชม ยงัไมพงึคดัคานคำกลาวของผนูัน้ พงึเรยีนบทและพยัญชนะท้ังขอ
ความและถอยคำเหลานัน้ใหดแีลว พงึสอบดูในสูตรเทียบดูในวินยั โดยสรุปคอื ไมควรเช่ือเพียง
การยกขออางหรอืหลกัฐาน ๔ คอื (๑) พทุธาปเทส ยกเอาพระพุทธเจาขึน้อาง (๒) สงัฆาปเทส
ยกเอาคณะสงฆข้ึนอาง (๓) สมัพหุลตัเถราปเทส ยกเอาพระเถระจำนวนมากข้ึนอาง และ (๔)เอก
เถราปเทส ยกเอาพระเถระรปูหนึง่ขึน้อาง. มหาปเทส ๔ หมวดที ่๒ วาดวยการตคีวามหรอื
นยัวเิคราะหทางพระวินยั ม ี๔ อยางคอื (๑) สิง่ใดทีไ่มไดทรงหามไววาไมควร แตเขากนักบัส่ิง
ทีไ่มควร ขดักบัสิง่ทีค่วร สิง่นัน้ไมควร (๒) สิง่ใดไมไดทรงหามไววาไมควร แตเขากนักบัส่ิงทีค่วร
ขดักับสิง่ท่ีไมควร สิง่นัน้ควร (๓) สิง่ใดไมไดทรงอนุญาตไววาควร แตเขากนักบัสิง่ทีไ่มควร ขดั
กบัสิง่ท่ีควร สิง่นัน้ไมควร และ (๔) สิง่ใดไมไดทรงอนุญาตไววาควร แตเขากนักบัสิง่ทีค่วร ขดั
กบัสิง่ทีไ่มควร สิง่นัน้ควร๘

๘ ว.ิม.๕/-/๙๒-๑๓๒.
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๕. เฮอรเมนูติกสของเถรวาทยึดแนวอนุปุพพีกถา
พระพุทธโฆษาจารยเคยกลาวไววา”พระพุทธพจนทัง้หมดเปรียบเสมือนสาครหรือทะเล

แหงนยัวเิคราะห”๙ เหตผุลทีท่านกลาวอยางนีค้งเปนเพราะวาพระพทุธศาสนานกิายเถรวาทเปน
นิกายท่ีรวบรวมหลักคำสอนของพระพุทธเจาไวในรูปคัมภีรมากมาย และการตีความตางๆ
ก็ปรากฏอยูในคัมภีรเหลานั้น  หลักฐานยืนยันเรื่องนี้คือหนังสือคัมภีรเปฏโกปเทสะ และเนต
ตปิกรณ ซึง่มเีนือ้หาและลลีาการแตงคลายกนัและนกัวชิาการเชือ่วาเปนคมัภีรทีแ่ตงข้ึนตัง้แตสมยั
พทุธกาล คอื ๒๕๐๐ ปมาแลว ดงัขอความวา “เมือ่พระมหากจัจายนะ ภาษติเปฏโกปเทสปกรณ
แลว พระผมูพีระภาคเมือ่ทรงพระชนมอยกูแ็สดงความชืน่ชมยนิด”ี๑๐ คมัภรีทัง้สองน้ีถอืวาเปน
หนงัสอืทีเ่สนอหลกัเกณฑการวนิจิฉยัความหมายและคณุคาพทุธธรรม นบัเปนวรรณคดบีาลนียั
วเิคราะหเลมแรกๆ และยงัถอืไดวาเปนคมูอืแนะนำการเขยีนวรรณคดทีางพระพทุธศาสนาไวดวย
แมแตพระพทุธโฆษาจารยผแูตงคมัภรีวสิทุธิมรรคยงัอางถงึ

เทศนาหาระนับวาเปนหัวใจของหาระทั้งหมด เพราะในเทศนาหาระนี้ไดพรรณนาถึง
อรรถ ๖ อยางดงักลาวแลวซึง่สามารถนำมาเทียบไดกบัหลกัอนปุพุพกีถาทีพ่ระพทุธเจาตรสัไว
ในทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค (ท.ีส.ี ๙/๒๓๗/๑๘๙) ดงัน้ี อนปุพุพกีถาทีก่ลาวถึง ทาน ศลี สวรรค
กามาทีนวกถา และเนกขัมมานสิงัสกถา อนัหมายถึงธรรมเทศนาท่ีแสดงเน้ือความลมุลึกลงไป
โดยลำดบั เพือ่ขดัเกลาอธัยาศยัของผฟูงใหประณตีขึน้ไปเปนชัน้ๆ จนพรอมทีจ่ะทำความเขาใจ
ในธรรมสวนปรมตัถ หลกัอนปุพุพกีถานีเ้รยีกสัน้ๆ วา แนวคดิแบบคณุ โทษและทางออก๑๑ เรยีก
อกีอยางหนึง่วาวธิกีารตคีวามแบบ อนุปพุพมรรค คอืดำเนนิเรือ่งไปตามลำดับจงึจะไดความหมาย
สมบูรณ ตามปกติพระพทุธเจาเมือ่จะทรงแสดงพระธรรมเทศนาแกคฤหสัถ ผมูอีปุนิสยัสามารถ

๙ กตโม นยสาคโร เตปฏก ํพทุธฺวจนํ. (อฏฐสาลิน)ี.
๑๐ เปฏโกปเทเส มหากจจฺายเนน ภาสเิต ... ต ํชวีติา ภควตา มาทเิสน สมทุเฺทนน  ตถาคเตน (เปฏโกปเท

สปกรณ,๒๕๓๓,๒๘) จำเนยีน แกวภ ู (๒๕๓๙,หนา ๑๙) วจิารณวา ชือ่กัจจายนะนาจะมิไดหมายถงึพระกัจจายนะท่ีเปน
บคุคล แตหมายถึงสำนกัของพระมหากัจจายนะซ่ึงตัง้ขึน้เปนคร้ังแรกในสมัยพทุธกาลท่ีเมอืงอุชเชนี แควนอวันต ีเหมือน
อยางที่คัมภีรนิทเทส ปฏิสัมภิทามรรคและพระอภิธรรมเปนผลงานของพระสารีบุตร

๑๑ พระราชวรมนุ ี (ประยทุธ ปยุตโต), พทุธธรรม. หนา ๖๙๓.
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ทีจ่ะบรรลุธรรมพิเศษ ทรงแสดงอนุปพุพกีถาน้ีกอน  แลวจงึตรัสแสดงอริยสัจจ ๔ เปนการทำจิต
ใหพรอมทีจ่ะรบัดจุผาทีซ่กัฟอกสะอาดแลว ควรรบัน้ำยอมตางๆ ไดดวยด๑ี๒

เทสนาหาระ : เทศนาหาระเปน “การอธบิายดวยถอยคำอยางพสิดาร (พรรณนา) ให
เขาใจอรรถธรรมทัง้ ๖ อยาง”  อรรถ ๖ คอืธรรมะทัง้เปนกศุลและอกศุล ซึง่ม ี๖ อยาง ดงั
จะขยายความตอไปน้ี:  การแสดงธรรมท่ีชีใ้หเหน็คณุ คอื สขุ โสมนัส อฏิฐารมณ ทีน่ายนิด ีและ
ตณัหาอนัเปนเหตยุนิด ีรวมทัง้วปิลาส เรยีกวา อสัสาทะ ; และโทษ มทีกุข โทมนัส เปนตน
เรยีกวา อาทนีวะ; การสลดัออก คอื ผปูฏบิตัติามหลกัธรรมแลวจะไดบรรลมุรรค ผลและนพิพาน
ทีเ่ปนเครือ่งสลดัออกจากวฏัฏะ เรยีกวา นสิสรณะ;  ผล คอื ผลแหงเทศนา เชนอานสิงค ๕
ประการของเทศนา มไีดฟงสิง่ทีย่งัไมเคยฟงเปนตน โดยสรุปคอืการไดรบัลาภ ยศ สรรเสรญิ
สขุในชาตนิีแ้ละชาตหินาเปนตน;  อบุาย คอื ปพุพฺภาคปฏปิทาอนัเปนขอปฏบิตัเิบือ้งตนแหงอรยิ
มรรค เรยีกวา อบุาย; และอาณตัต ิคอืการแนะนำหรือตักเตอืนเวไนยบคุคล พงึสังเกตถอยคำวา
พงึ ควร หรอืจง คลายคำแนะนำสัง่สอนใหทำตามเปนหลัก เชนผมูปีญญาพงึละเวนบาป คำวา
พึงในท่ีนี้ขอใหเขาใจวาคืออาณัตตินั่นเอง

เทสนาหาระนีจ้ดัเปน การตคีวามแบบพรรณนาอรรถแหงพระสตูร ซึง่สามารถสรปุลง
ในพระพุทธพจนวา “ภกิษทุัง้หลายเราจักแสดงธรรม อนังามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งาม
ในทีส่ดุ จะประกาศพรหมจรรยพรอมดวยอรรถและพยญัชนะ อนับรสิทุธิ ์บรบิรูณสิน้เชงิ แก
เธอทัง้หลาย”๑๓

ตัวอยางการประยุกตใชเทสนาหาระ:เพื่อความเขาใจแจมแจงจึงขอยกอุทาหรณมา
ประกอบการพิจารณาในท่ีนี ้คอืคาถาวา “ปชูา จ ปชูนยีานํ”๑๔ คำวา บชูา ในท่ีนีห้มายถึงการ
บชูา ๒ อยางคือ อามิสบชูาและธรรมบูชา ในท่ีนีเ้นนอามิสบชูา ซึง่สามารถจำแนกอามิสบชูา
ลงในหลักธรรม ๖ อยางไดดงันี ้(๑) สขุโสมนัส อฏิฐารมณอนัเน่ืองดวยการบูชาน้ันและตัณหาท่ี

๑๒ พระเทพเวท ี (ประยทุธ ปยุตโต), พจนานุกรมพทุธศาสตร ฉบบัประมวลธรรม.
๑๓ พระมหากจัจายนะ, เนตต-ิเปฏโกปเทสปกรณ,ํ อางแลว, ยอหนา ๕.
๑๔ ในพระไตรปฎก พระสตูรตางๆ ทัง้สตูร หรอืขอความตอนใดตอนหนึง่ของสตูรนัน้ๆ สามารถยกมาเปน

ตัวอยางในการวิเคราะหตีความตามหลักหาระท้ัง ๑๖ ไดทั้งหมด
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ยนิดใีนโลกิยธรรม นีช้ือ่วาอสัสาทะ (๒) เตภูมกิธรรม คอื กามภูม ิรปูภมู ิและ อรปูภมู ิอนัเปน
สงัสารทุกข ชือ่วา อาทนีวะ (๓) มรรคและนิพพาน ชือ่วา นสิสฺรณะ (๔) อานิสงสแหงการบูชา
เชน การพนจากการตเิตยีนตนเอง พนจากการตเิตยีนของผอูืน่ พนจากทคุต ิเปนตน ชือ่วา ผล
(๕) การบูชาอันเปนเหตุบรรลุผลนัน้ชือ่วา อบุาย และ (๖) การแนะนำตักเตอืนใหบชูาบคุคลผู
ควรบูชามีพระพทุธเจาเปนตน และควรยดึปฏบิตับิชูาเปนหลัก ชือ่วา อาณตัต๑ิ๕

ขอสงัเกต ในท่ีนีต้วัอยางท่ียกมาเปนเร่ืองดี คอื เรือ่งการบูชา แตถงึกระน้ัน การ
บชูาดวยอามสิกท็ำใหตดิของอยใูนสงัสารวฏัอย ูพระธรรมกิตตวิงศ (ทองด ีสรุเตโช) อธบิายให
เหน็ความแตกตางระหวางนสิสรณะและผละไววา “ทัง้สองอยางนีล้วนเปนผลทีม่าจากเหตุเชน
เดยีวกัน แตมคีวามหมายตางกัน กลาวคือนิสสรณะมงุผลคือมรรค ผลและนิพพานหรือนิพพาน
สมบัต ิ อนัเกิดจากการละเวนกามและลวงพนกเิลสไดแลว สวนผละมงุผลเฉพาะมนุษยสมบัติ
และสวรรคสมบัต ิเชน อายุ วรรณะ สขุะ พละ เปนตนอนัเกิดจากการบำเพ็ญบญุมใีหทาน รกัษา
ศลี เปนตนซึง่มกีารฟงธรรมเปนมลูเหต”ุ๑๖ ทานยงัใหทศันะเพิม่เตมิวา เทศนาหาระเหมาะสำหรบั
ตคีวามพุทธภาษิตเพือ่วัตถปุระสงคในการเทศนและทานไดยกตวัอยางพทุธพจนมาชีใ้หเหน็วาใน
พทุธพจนหนึง่ๆนัน้อาจมอีงคประกอบของเทสนาหาระทัง้ครบและไมครบ   องคประกอบทัง้ ๕
เชน “ดกูรโมฆราช เธอจงเปนผมูสีตทิกุเม่ือ จงพิจารณาเห็นโลกน้ีโดยความเปนของวางเปลา
บคุคลถอนอัตตานทุฐิไิดแลวกจ็ะพงึขามพนมจัจรุาชไดดวยอบุายอยางนี ้บคุคลผพูจิารณาเห็นโลก
อยางนี ้มจัจรุาชยอมมองไมเหน็” คำวา เปนผมูสีตทิกุเมือ่ จดัเปนอปุายะ, คำวา จงพจิารณา
โลกนีโ้ดยความเปนของวางเปลา จดัเปนอาณตัต ิและคำวา จะพงึขามพนมจัจรุาชได จดัเปน
ผละ๑๗

ความสมเหตุสมผลของทฤษฎีเทสนาหาระตองตรวจสอบได กลาวคือ ถาเขาใจเทสนา
หาระเพยีงการแสดงอรรถ ๖ อยาง  อยางพสิดารเทาน้ัน  ยงัไมสมบรูณ ตองสามารถสงเคราะห

๑๕อภิธรรมโชติกะวทิยาลยั, เนตตหิารตัถทีปน:ี อปุจาร และ นย โดยพระวสิทุธาจารย, อางแลว, หนา ๔.
๑๖ พระธรรมกิตตวิงศ (ทองดี สรุเตโช), การตีความพุทธศาสนสุภาษติ, (กรุงเทพมหานคร:  เลีย่งเชียง,

๒๕๕๐), หนา ๕๕.
๑๗ พระธรรมกิตตวิงศ, การตีความพุทธศาสนสุภาษติ, หนา ๔๙ และ ๕๙.
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อรรถทัง้ ๖ นัน้ลงในอริยสจั ๔ และ สงเคราะหอรยิสจั ๔ ลงในอรรถท้ัง ๖ นัน้ไดดวย อรรถ ๖
อยางนัน้สามารถสงัเคราะหลงในอรยิสจั ๔ ไดดงัน้ี คอื อาทนีวะ และ ผล จดัเปนทกุขสจั;
อสัสาทะ เปนสมทุยัสจั; นสิสรณะเปนนโิรธสจั; และอุบายและอาณัตตจิดัเปนมรรคสัจ.  การ
สงเคราะหหลกัอรรถ ๖ ลงในอรยิสจั ๔ หรอืสงเคราะหอรยิสจั ๔ ลงในอรรถท้ัง ๖ ตองยก
ตวัอยางประกอบจงึจะสามารถเขาใจไดชดัเจนดี

๖. เฮอรเมนตูกิสของมหายานยดึหลกักสุโลบาย
พัฒนาการทฤษฎีอุปายโกศลในมหายาน: เสถียร โพธินันทะสันนิษฐานวา คัมภีร

มหายานสืบมาแตสงัยกุตปฎกของมหาสังฆกิะ ซึง่เทยีบไดกบัขทุทกนิกายของฝายเถรวาทจึงมี
ลกัษณะเปนวรรณคดมีากยิง่กวาปฎกหมวดอ่ืนๆ  ในบาลีขทุทกนกิายมชีาดกพุทธวิงศ, จรยิปฎกฯ
ลวนแตจะเปนสมุฏฐานใหกำเนดิลทัธมิหายานไดโดยสมบูรณทเีดยีว๑๘ อาจเปนไปไดทีม่หายาน
คงไดรบัอิทธพิลจากแนวความคิดทีม่อียแูลวในพระไตรปฎก เชน แนวความคิดเรือ่งมหาปรชัญา
มหากรณุาและมหาอบุายอาจไดรบัแนวคดิมาจากเกณฑการเสยีสละ ๓ ระดบัทีป่รากฏในพระ
สตุตนัตปฎก ขทุทกนกิาย๑๙ ทีว่า คนเราควรสละทรพัยเพือ่รกัษาอวยัวะสวนใดสวนหนึง่ของราง
กาย ควรสละรางกายเพ่ือรกัษาชวีติ และควรสละทรัพย อวยัวะ และชวีติเพือ่รกัษาธรรม ขอ
ความน้ีเปนการสะทอนถึงการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสตัวในสามระดับ คอืสละทรัพยเทยีบได
กบัทานบารมี สละอวยัวะเทยีบไดกบัทานอุปบารม ีและสละชีวติเทยีบไดกบัทานปรมัตถบารมี
เหลานี้อาจเปนผลมาจากขอความในพระไตรปฎก๒๐

ตวัอยางเร่ืองเลาทฤษฎีกสุโลบายในเถรวาทท่ีมอีทิธพิลตอมหายาน : พระพุทธองค
ทรงใชกศุโลบายกับคนทัว่ไปตามอัธยาศัยทีเ่หมาะสม บางครัง้ทรงใชกศุโลบายประกอบกับคำพดู
เชน เมือ่พระพทุธองคทรงทรมานโจรองคลุมีาล โดยทรงลอลวงใหองคลุมีาลวิง่ไลเปนระยะทาง

๑๘ เสถียร โพธินนัทะ, ประวัตศิาสตรพระพทุธศาสนา, หนา ๔๗๖.
๑๙  ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๘/๙.
๒๐ พระมหาสมจินต สัมมาปญโญ,  พระพุทธศาสนามหายานในอินเดีย : พัฒนาการและสารัตถธรรม,

(กรงุเทพฯ: มหาจฬุาฯ, ๒๕๔๓), หนา ๓๘-๔๘.
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ไกล และเมือ่องคลุมีาล ตะโกนบอกใหพระองคหยดุ พระองคทรงตอบวา เราหยดุแลว แตทาน
ตางหากท่ียงัไมหยดุ และพระองค ทรงอธิบายภายหลังวา เราหยุดทำกรรมช่ัวรายแลว ซึง่ทำให
องคุลมีาลไดคดิและยอมสยบตอพระพุทธเจาในท่ีสดุและขออุปสมบทจนไดบรรลุพระอรหันต  อกี
ตัวอยางหนึ่งพระพุทธเจาทรงใชกุศโลบายในการลอหลอกใหพระนันทะผูซึ่งเพิ่งแตงงานใหมๆ
แลวตองมาบวชเพราะอุบายของพระพทุธเจาตอมาเกดิความเบือ่หนายตอพรหมจรรยไมอยากบวช
ตอไป พระองคทรงใชวธิหีนามยอกเอาหนามบง  ดวยการพาไปดูนางฟาผมูเีทาแดงเหมอืนเทา
นกพิราบบนสวรรค แลวถามพระนันทะวาใครสวยกวากนัระหวางนางชนบทกัลยาณี อดตีเจา
สาวของทานกบันางสวรรคทีเ่พิง่พบเหน็ เมือ่พระนนัทะตอบวา อดตีวาทีเ่จาสาวของทานสวย
ไมไดครึง่หนึง่ของนางฟาเหลานีเ้ลยและถาจะเปรยีบใหชดัขึน้   อดตีวาทีเ่จาสาวของทานเหมอืน
นางลงิรนุนัง่จบัเจาอยบูนตอไม พระพทุธองคทรงสญัญาวาถาพระนนัทะบวชและปฏบิตัธิรรม
ตอไปสกัระยะหนึง่แลวจะชวยใหไดแตงงานกบันางฟา พระนนัทะรบัพระดำรสัแลวรบีปฏบิตัธิร
รมเปนการใหญจนไดบรรลพุระอรหนัตเมือ่พระนนัทะบรรลพุระอรหนัตแลวจงึรบีมาเขาเฝาพระ
พทุธเจาแลวกราบทลูวาไมตองการแตงงานกบันางฟาอกีตอไปแลว เพราะสภาวะพระอรหนัต
เหนอืกวาความสุขทีเ่จอืดวยกามเปนไหนๆ. อทุาหรณทำนองน้ีมมีากมายและเราก็ทราบกันด ีเชน
ทรงใชอบุายกบันางกิสาโคตมีใหลมืลกูนอยทีต่ายไปแลว หรอืทรงใชอบุายทรมารชฎิลสามพ่ีนอง
ใหออกบวชสละลัทธิของตน เปนตน

อปุายโกศลวิธหีรือวถิแีหงเซน: อดุมคตขิองมหายานทีส่ำคัญคอื “เชือ่ถอืและปฏบิตัหิลกั
มหาอุปาย” คำวา มหาอุปาย หมายถึง กศุโลบาย พระโพธิสตัวจะตองมีกศุโลบายในการชวย
เหลือสตัวโลกใหพนทกุข ดังนัน้ มหายานจึงเพ่ิมคติธรรมมากมาย ซึง่ถอืเปนอบุายเบ้ืองตนใน
การนำสตัวสพูระนพิพานหรอืพทุธภมู ิดาเมยีน คอีอน (Damien Keown)๒๑ แบงอปุายะเปน
สองระดับ ระดบัแรกเปนระดับอบุายคกูบัปญญาถือกนัวาระดับน้ีเปนชวงเวลาท่ีพระโพธิสตัวกำลงั
บำเพญ็บารมจีดัเปนระดบัโลกยิะ สวนระดบัทีส่องคอือบุายคกูบัศลีซึง่ถอืเปนระดบัทีพ่ระโพธสิตัว
บำเพ็ญบารมีสำเร็จเต็มเปยมแลวถอืเปนระดับโลกุตตระ ระดับโลกุตตระน้ีสำคญัเพราะเปนระดับ
ทีพ่ระโพธิสตัวสามารถใชอบุายไดอยางอสิระเต็มทีโ่ดยไมมผีลกระทบตอสภาวะของตนเอง

๒๑ Damien Keown, The Nature of Buddhist Ethics. (N.D.), pp. 157-160.
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คำสอนเรือ่ง “ฉลาดในอบุาย” “หรอือปุายโกศล” เปนหวัใจของการตคีวามในพระพทุธ
ศาสนามหายานโดยเฉพาะนิกายเซ็น  ในสัทธรรมปุณฑริกสูตร ซึ่งเปนคัมภีรเกาแกเลมหนึ่ง
ของมหายาน เปนคำรอยแกวและรอยกรองสลับกนั นกิายพระพุทธศาสนาท่ีถอืพระสูตรน้ีมนีกิาย
เทนได นกิายนชิเิรนของญีป่นุ และใชสวดทัว่ไปในนกิายเซน๒๒ ในเมืองไทย พระสูตรน้ีเปนที่
นบัถอืกนัอยางแพรหลายเชนเดยีวกนั ดงัน้ัน คณะสงฆจนีนกิายแหงประเทศไทย โดยการนำของ
ประธานโครงการตำรามหายานคอืพระมหาคณาจารยจนีธรรมสมาธวิตัร (เยน็เตก็) ซึง่เปนจา
คณะใหญจนีนกิาย วดัโพธิแ์มนคณุาราม และ ชมรมมหายานไดจดัทำโครงการแปลคมัภรีมหายาน
ตางๆขึน้และสทัธรรมปุณฑรกีสตูรก็ไดรบัการแปลข้ึนอกีครัง้เปนภาคภาษาไทย๒๓

หนงัสอืเลมนีใ้นบทที ่๒ ชือ่วา อปุายโกศลปริวรรต กลาวถึงสาเหตทุีพ่ระพทุธเจาตอง
แสดงสัทธรรมปุณฑรีกสตูร วาเพราะพระธรรมของพระองคลกึซึง้มากและสวนมากคนท่ัวไปมี
อภมิานะและอกุศลมูลมาปดกัน้ทำใหเขาใจวาตนเองเขาถงึธรรมข้ันสูงแลว   แตทีจ่รงิตนยังไม
ไดเขาถงึเลย พระสตูรนีแ้สดงระยะกาลแสดงธรรมของพระพทุธเจา คอืแสดงธรรมขัน้ต่ำแกฝาย
หนิยานกอน แลวจงึแสดงธรรมข้ันสงูทีส่ขุมุลมุลึกแกฝายมหายานทีหลงั พระพุทธเจาทรงแนะ
นำพทุธศาสนิกชนฝายหนิยานใหปฏบิตัติามหลักโพธปิกขยิธรรม ๓๗ ประการ เพือ่เปล้ืองตนให
หลดุพนจากกิเลสาวรณ (เกลฺศาวรณ) ใหรอูรยิสจั ๔ กฎแหงปจจยาการ และปุทคลศูนยตา หรอื
อนตัตา (อนาตมฺนั) ความวางจากบคุคลตวัตน โดยนัยน้ีผปูฏบิตัจิะเขาถงึพระนิพพานชัว่คราว
หนงัสอืเลมนีอ้ธบิายตอไปวา เมือ่พุทธศาสนิกฝายหินยานปฏิบตัมิาถึงขัน้นีแ้ลว พระพุทธเจาทรง
แนะนำใหกาวหนาตอไป เพือ่บรรลคุณุธรรมของพระโพธสิตัว เพือ่จะไดเปนพระพทุธเจาในกาล
ขางหนา พุทธศาสนิกชนฝายหีนยานเหลาน้ันตองรูธรฺมศูนยตา และธรฺมาสมตา จนกำจัด
เญยยาวรณไดกอนจงึจะเปนสมัมาสมัพทุธะ (สมัยมัสัมพทุธะ)ได๒๔

 ๒๒ Nalinaksha Dutt, “The Sanskrit Saddharma-pundarika” in 2500 Years of Buddhism edited
by  P.V. Bapat, (India: Publications division, 1987), pp. 140-143.

๒๓ ชะเอม แกวคลาย, แปล, สทัธรรมปุณฑรกีสูตร, (กรุงเทพฯ: คณะสงฆจนีนกิายแหงประเทศไทย, ๒๕๔๗).
หนังสือเลมนี้มีตัวคัมภีรที่เปนภาษาสันสกฤตปริวรรตเปนภาษาไทยดวย

๒๔ ชะเอม แกวคลาย, แปล, สทัธรรมปณุฑรกีสูตร, อางแลว, หนา ๘๑.  ผเูขียนเหน็วาขอความทอนนีใ้ห
เขาใจเปนเชิงอปุายโกศล
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ขอพึงสงัเกต พทุธศาสนามหายานในอินเดียมตีวัอยางการใชอบุายคลายกบัพทุธศาสนา
เถรวาท แตมหายานในจีนและญ่ีปุนโดยเฉพาะพุทธศาสนานิกายฌานหรือเซ็นนิยมนำวิธีแหง
กศุโลบายมาใชมากเปนพเิศษ ตวัอยางของการใชกลอุบายในการสอนอีกเร่ืองหน่ึง ชือ่วา ศลิปะ
แหงการส่ังสอน เรือ่งมีอยวูา ศษิยเซน ทานหน่ึงชอบหนีเทีย่วในยามราตรี โดยปนกำแพงออก
ไปและปนกำแพงเขามาเหมือนเดิมโดยอาศัยมาไมสำหรับรองเหยียบข้ึนลง ทำอยางน้ีประจำ อยู
มาวันหน่ึง ทานอาจารยเซนสังเกตเห็นเขาโดยบังเอิญ ทานจึงเขาไปยืนในตำแหนงมาไมเคยวาง
ตัง้อย ูความมดืประกอบกบัการไมคาดคดิ เทาของศษิยทีห่ยอนยืน่ลงไปจงึเหยยีบลงบนศรีษะ
ของทานอาจารยเขาอยางเตม็ที ่ เทาน้ันแหละศษิยกท็ราบไดทนัทแีลวจงึรบีลงมาคกุเขาขอโทษ
ดวยอาการตวัสัน่หนาซดี แตทานอาจารยเซนพดูดวยความเปนหวงวา “เชามดือยางน้ี อากาศ
เยน็มาก ระวงัจะเปนหวดั” ตัง้แตบดัน้ันเปนตนมาศษิยเซนทานน้ันกเ็ลิกหนเีทีย่วอยางเดด็ขาด
และไดเขาถงึธรรมอยางแทจรงิ จอหน แมคแครนสะก้ี (John Makransky) ใหทศันะวา ใน
ปจจบุนันีค้ำสอนเรือ่งอบุายมคีณุประโยชนทำใหมหายานสามารถแพรไปทัว่สารทศิ และเขาได
กบัทกุวฒันธรรม เพราะมหายานปรับธรรมใหเขากบับคุคล ไมไดปรบับคุคลเขากบัธรรมเหมือน
เถรวาท ซึง่วิธกีารของเถรวาทเปนอุปสรรคตอการเขาถงึธรรม (John Makransky, “Buddhist
Perspectives on Truth in Other Religions: Past and Present in Theological Studies,
65 (2003), pp. 335-387.)

บทสรุป
การตีความแบบกุศโลบาย (Skillful Means) คอื ความเปนผชูาญฉลาดในการหา

วิธีสอนสรรพสัตวตามจริตนิสัยไดอยางชำนาญ ซึ่งมีความใกลเคียงกับการตีความแบบอนุ
ปุพพมรรคหรือวิธีเจตนานัยหรือดูเจตนาของเถรวาทอยูบาง ตรงที่ทั้งสองอยางตั้งใจใหเปน
ประโยชนกบัผรูบัหรอืผถูกูกระทำ  แตตางกนัตรงทีก่ารตคีวามแบบกศุโลบายนัน้ทกุเรือ่งทกุครัง้
มกีารวางแผนเอาไวแลววาควรจะทำอยางไรใหเหมาะสมกับแตละบคุคล  วธิอีปุายโกศลถอืวา
เปนการตอยอดวธิอีนปุพุพมรรค  ถาเปนเรือ่งเลา  วธิอีปุายโกศลสามารถนำมาประยกุตใชเพือ่
ใหเกดิความเขาใจไดด ี  แตถาเปนเนือ้หาหลกัธรรมตองอาศยัวธิอีนปุพุพมรรค หรอืเจตนานยั
และเมือ่พจิารณาหลกัการทัว่ไปจะเหน็ไดวา  วธิอีนปุพุพมรรค มสีวนคลายกับหลกัจรยิศาสตร
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กรณยีธรรมของคานท  ทีถ่อืวาการกระทำจะดีหรอืชัว่อยทูีเ่จตนาเปนหลัก (Means justifies
the End) สวนทฤษฎอีปุายโกศลนัน้คลายกบัหลกัจรยิศาสตรประโยชนนยิมของจอหน สจวต
มลิล ซึง่เนนผลของการกระทำเปนสำคญั ผลของการกระทำเปนประโยชนแกคนหมมูากถอืวา
การกระทำน้ันด ี(End justifies the Means) เฮอรเมนตูกิสของเถรวาทเปนแนวอธิบายความ
สวนของมหายานเปนแนวการตคีวาม ซึง่เมือ่บรูณาการกนัจะไดความหมายสมบรูณแบบทีเ่รยีก
วา พทุธอรรถปรวิรรตเชงิบรูณาการหรอืปฏสิมัพนัธ (Interactionism).
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