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ความสุขตองมาทันที∗

ทุกขเราตองมองเหน็ แตสขุเราตองใหมีใหเปน

บางทีคนภายนอก หรือแมแตคนภายในนี่เอง มองวาพระ
พุทธศาสนาสอนแตเร่ืองทุกข อะไรก็เปนทุกข ชีวิตก็เปนทุกข

 พอมองท่ีหลักอริยสัจก็เห็นวา พระพุทธศาสนาเร่ิมตนดวย
ทุกข

นักเรียนมัธยมสมัยกอน เมื่อ ๕๐ กวาปมาแลว เรียนหนังสือ
เลมหน่ึงช่ือวา “พระพุทธเจาตรัสรูอะไร” ซ่ึงเปนพระราชนิพนธของ
ในหลวงรัชกาลท่ี ๖ คําตอบตอคําถามท่ีเปนช่ือของหนังสือน้ัน ก็
ทรงจับเอาท่ีจุดน้ีคือ อริยสัจสี่
                                                                                
∗ บรรยายแกผูบริหารระดับสูงของกรมการศาสนา ที่กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 
๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ เดิมมีช่ือเร่ืองวา แกนแทของพระพุทธศาสนา ตอมา ไดมีการพิมพใน
ช่ือใหมวา ทุกขสาํหรับเห็น แตสุขสาํหรับเปน ในการพิมพรวมเร่ืองสําหรับงานของคุณโยม
นาม พูนวัตถุ ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๑ ไดเลือกคัดตัดตอนเน้ือความจากหนังสือ ทุกขสาํหรับเห็น
แตสุขสาํหรับเปน นั้น ประมาณคร่ึงเลม นํามาจัดปรับลําดับเนื้อหาบางตอนใหม และตั้งช่ือนี้
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ฝร่ังบางทีก็วาพระพุทธศาสนาเปน pessimism คือมองโลก
ในแงราย ไปอานดูเถอะ พวก encyclopaedia และหนังสอืตาํรับตาํรา
ฝร่ัง จํานวนมากหรือสวนมาก พอพูดถึงพระพุทธศาสนา ก็เร่ิมดวยวา
พระพุทธศาสนามองวาชีวิตเปนทุกข บอกวา life หรือ existence 
เปน suffering อะไรทํานองน้ี ซ่ึงชวนใหเกิดความเขาใจผิด

ตรงน้ีชาวพุทธเองจะตองชัดเจน
กอนจะช้ีแจงเร่ืองน้ี ขอต้ังขอสังเกตอีกอยางหน่ึงวา
คนพวกท่ีไมไดเรียนพระพุทธศาสนาในแงของตํารับตํารา

หรือทฤษฎี ถาจูๆ เขามาเมืองไทย อาจจะไดภาพของพระพุทธ-
ศาสนาท่ีมีความประทับใจในทางตรงกันขามกับพวกท่ีอานหนังสือ

พวกท่ีอานหนังสืออาจเขาใจวา พระพุทธศาสนาน่ีสอนอะไร
ตออะไรใหมองชีวิตเปนทุกข ไมสบายเลย

แตพวกท่ีไมไดอานหนังสือ อยูๆ เขามาเมืองไทย เพียงแตรู
วาเมืองไทยเปนเมืองพุทธ พอมาเห็นคนเมืองไทยยิ้มแยมแจมใส 
อยางท่ีเรียกวาเปน the land of smile สยามเมืองย้ิม เลยรูสึกวา
เมืองไทยเปนสุข

เคยมีฝร่ังหนุมสาวไปหาอาตมาท่ีวัด ไมรูจักกัน ไมรูวาใคร
แนะนําไป ถามเขาวามาทําไม

เขาบอกวาเขาอยากรูเร่ืองพระพุทธศาสนา กอนมาไมไดสนใจ 
แตมาแลว ตอนเชายืนท่ีหนาตาง มองลงไป เห็นคนไทยหนาตาย้ิม
แยมแจมใส ดูคนไทยมีความสุขดี พระพุทธศาสนาสอนอะไรทําให
คนไทยมีความสุข

บางรายถึงขนาดบอกวา เขาไปเท่ียวตามบานนอก ไปเห็น
แมแตงานศพ สนุกสนานกันจัง เมืองฝร่ังไมเปนอยางน้ีเลย เวลามี
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งานศพฝร่ังหนาตาเครงเครียดเหลือเกิน จิตใจไมสบายเลย แต
เมืองไทยสนุก แมแตงานศพก็ไมทุกข เขาอยากรูวาพุทธศาสนา
สอนอะไร

น่ีเปนความประทับใจอีกแบบหน่ึง สําหรับคนท่ีมาเห็นภาพ
เชิงปฏิบัติในชีวิตความเปนอยูวาชาวพุทธมีความสุข ตรงกันขาม
กับเมืองฝร่ังท่ีมีแตหนาตาเครงเครียด ย้ิมยาก มีความทุกขมาก 
เปนโรคจิตมาก

จะโยงอยางไรใหสุขกับทุกขรวมอยูในภาพของพุทธศาสนา
อันเดียวกัน ถาเราจับหลักไดถูก จะไมมีปญหาในเร่ืองน้ี

คําตอบอยูท่ีหลัก กิจในอริยสัจ หรือหนาท่ีตออริยสัจ
เมื่อพูดถึงอริยสัจสี่ จะตองพูดถึงหนาท่ีตออริยสัจดวย  พระ

พุทธเจาตรัสวา ถาพระองคยังไมทรงรูเขาใจอริยสจัสีแ่ตละขอครบ
๓ รอบ ก็จะไมทรงปฏญิาณวาไดตรัสรูแลว

สามรอบน้ัน พูดสัน้ๆ คอื รูอริยสจัขอน้ันๆ รูกิจคอืหนาท่ีตอ
อริยสจัขอน้ันๆ และรูวาไดทํากิจตออริยสจัขอน้ันๆ เสร็จแลว (เรียก
วา สจัญาณ กิจญาณ กตญาณ ตามลาํดับ)

ดงัน้ัน เราจะรูอริยสจัอยางเดียวไมได ตองรูหนาท่ีตออริยสจั
และปฏิบัติหนาท่ีตออริยสัจใหสาํเร็จดวย การเรียนอริยสจัโดยไมรู
หนาท่ีตออริยสจัอาจจะทําใหเขาใจสบัสน

พระพุทธเจาตรัสกิจ หรือหนาที ่ ตออริยสจัสี ่ ไวครบถวนแลว
แตละอยางๆ

๑. หนาท่ีตอทุกข คือ ปริญญา  (กําหนดรู รูเทาทัน จับตัวมัน
ใหได)

๒. หนาท่ีตอสมุทัย คือ ปหานะ (ละ หรือกําจัด)
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๓. หนาท่ีตอนิโรธ คือ สัจฉิกิริยา (ทําใหแจง คือบรรลุถึง)
๔. หนาท่ีตอมรรค คอื ภาวนา (บําเพ็ญ คอืปฏบัิต ิลงมอืทํา ทํา

ใหเกิด ทําใหมข้ึีน
ขอ ๑ น่ี จําไวใหแมนใจเลยวา หนาท่ีตอทุกข คือปริญญา 

คือตองรูทันมัน เราไมมีหนาท่ีเปนทุกข ทําไมละ ก็เพราะปญหา
เปนสิ่งท่ีเราตองรูเขาใจ ถาเราจับจุดปญหาไมได เราก็แกปญหาไม
ได ไมเฉพาะตัวปญหาเทาน้ัน เราจะตองรูเขาใจสิ่งท่ีเก่ียวของกับ
ปญหา สิ่งท่ีรองรับหรือเปนท่ีตั้งของปญหา คือรูเทาทันชีวิตสังขาร
และรูเทาทันโลก

ความสุขท่ีแทมากับปญญา ทานไมสอนใหเรามีความสุข
อยางโงๆ

เอาละ น่ีเปนเร่ืองของความรู หนาท่ีตอทุกขมีอยางเดียวคือ
ปริญญา พูดงายๆ ทุกขนี้สําหรับปญญารู... จบแคน้ี

ถาใครเอาทุกขมาเขาตัว ใครทําตัวใหเปนทุกข แสดงวา
ปฏิบัติผิดหลัก ไมมีท่ีไหนพระพุทธเจาสอนใหคนเปนทุกข สอนแต
ใหรูเทาทันทุกข เพ่ือจะแกไขได มรรคตางหาก ท่ีเรามีหนาท่ีปฏิบัติ
ลงมือทําใหมีใหเปน

สขุตรงขามกับทุกข สขุอยูในอรยิสจัขอไหน สขุอยูในขอนิโรธ
คือในขอจุดหมาย แตเราไมนิยมใชคําวาสุข เพราะสุขน้ีจะเปน
สัมพัทธตลอด เปน relative เพราะตราบใดท่ีมีสุข ก็หมายความวา
ยังมีทุกขปนอยู คือยังไมพนทุกข ยังไมชัดวาทุกขหมดหรือยัง

แตถาเมื่อไรทุกขไมมีเหลือ อันน้ีจะพูดวาสุขหรืออยางไรก็
แลวแต ถาพูดวาสุขก็หมายถึงสุขสมบูรณเลย ไมมีทุกขเหลืออยู

พุทธศาสนายอมรับมาตรฐานตัดสินตอเมื่อไรทุกขหรือไมมี
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ทุกขเหลือเลย จุดหมายของพุทธศาสนาคือไมมีทุกขเหลือเลย
นิโรธน้ันท่ีแทไมไดแปลแคดับทุกข ขอใหสังเกตวา “นิโรธ”

น้ันแปลวา การไมเกิดข้ึนแหงทุกข เพราะดับทุกขแสดงวาเรามี
ทุกข จึงตองดับมัน

พอเราปฏิบัติไปถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา ก็ถึงภาวะ
ไรทุกข ไมมีทุกขเหลือ ไมมีการเกิดข้ึนแหงทุกขอีกตอไปเลย

สวนในระหวางปฏิบัติ ระหวางท่ีเปนสัมพัทธ ทุกขจะนอยลง
และจะมีสุขมากข้ึน ฉะน้ัน สุขจึงจัดอยูในฝายนิโรธ ในฝายจุด
หมาย กิจหรือหนาท่ีตอนิโรธ คือ สัจฉิกิริยา แปลวา ทําใหประจักษ
แจง คือทําใหประจักษแกตัวหรือบรรลุถึง สุขจึงเปนภาวะท่ีเรามี

เพ่ิมข้ึนๆ

หมายความวา ทุกขเปนสิ่งท่ีเรารูทัน แลวก็หาทางแก เราจะ
กาวไปสูจุดหมาย คือมีสุขเพ่ิมข้ึนเร่ือย ทุกขนอยลงเร่ือย จนกระท่ัง
หมดทุกข เปนสุขท่ีแท คือ “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ” นิพพานเปนบรมสุข

ทานท่ีถึงนิพพานแลวสุขอยางไร ถาพูดใหสั้นคือ มีความสุข
อยูในตัวตลอดเวลา ไมตองหาความสุข และมีความสุขท่ีเปนอิสระ 
เชน สุขไดทุกท่ีทุกเวลา สดใสเบิกบานอยูเปนธรรมดา ไมตองพ่ึง
พาข้ึนตอสิ่งอื่นหรือวัตถุภายนอก

ในแงหน่ึงก็เหมือนท่ีทานวาไวในมงคลขอทายสูงสุดวา ถึง
แมถูกโลกธรรมท้ังหลายกระทบกระท่ัง ก็ไมหว่ันไหว จิตใจเกษม 
เบิกบานสดใส ไรโศก ไรธุลี

ระหวางปฏิบัติ เราก็หางทุกขและมีสุขมากข้ึนเร่ือย
ฉะน้ัน ในชีวิตจริง คอืภาคปฏบัิต ิชาวพุทธจึงตองมสีขุมากข้ึน 

และทุกขนอยลงไปเร่ือยๆ น่ีคอืการท่ีเราดูพุทธศาสนาในเชงิปฏิบัติ 
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ซ่ึงเปนชีวิตจริง ฝร่ังจึงเห็นชาวพุทธมีความสุขย้ิมแยมแจมใส
แตถาไปอานหนังสือเปนเชิงทฤษฎี ท่ีคนเขียนจับหลักไมชัด 

พอเร่ิมดวยทุกขกอน ก็มองพุทธศาสนาเปนทุกขไป
ท่ีจริงน้ัน ท้ังหลักการและภาคปฏิบัติของพระพุทธศาสนา 

สอดคลองเปนอันเดียวกัน
ทวนอีกที พุทธศาสนิกชนตองจับหลักเร่ืองกิจหรือหนาท่ีตอ

อริยสัจน้ีใหไดวา...

๑. ทุกข เรามีหนาท่ี ปริญญา รูทัน ศึกษาใหเขาใจวา
มันอยูท่ีไหน มันเปนอยางไร จับตัวมันใหชัด เพ่ือให
พรอมท่ีจะแกไข

๒. สมุทัย ตัวสาเหตุของทุกขน้ัน เราจึงมีหนาท่ี ปหานะ
กําจัดแกไข

๓. นิโรธ เรามีหนาท่ี สัจฉิกิริยา บรรลุจุดหมายท่ีบําราศ
ทุกข เปนสุขมากข้ึนๆ

๔. มรรค ขอน้ีเทาน้ันท่ีเรามีหนาท่ี ภาวนา ปฏิบัติลงมือทํา

สรุปความวา พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองทุกขไวสําหรับ
ปญญารู แตสอนเร่ืองสุขสําหรับใหเรามีชีวิตเปนจริงอยางน้ัน

พูดอยางสั้นวา พุทธศาสนาสอนใหรูทันทุกข และใหอยูเปนสุข
หรือใหสั้นกวาน้ันอีกวา พุทธศาสนาสอนใหเห็นทุกข แตให

เปนสุข คือ ทุกขสําหรับเห็น แตสุขสําหรับเปน
เพราะฉะน้ัน จะตองมองพระพุทธศาสนาวาเปนศาสนาแหง

ความสุข ไมใชศาสนาแหงความทุกข ฝร่ัง (หรือไทยก็ตาม) เมื่อจับ
จุดไมถูก ก็เขาใจผิดพลาด สับสน
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ถึงจะเรียนจบหลัก ถาไมรูจักหนาท่ีตออริยสัจ

ก็ปฏิบัติไมถูก หยั่งธรรมไมถึง

ตอนน้ี ถาตองการรูลึกละเอียดลงไปอีก ก็มาศึกษากันหนอย 
แตใครเห็นวาท่ีรูมาน้ันพอแลว ก็ขามไปไดเลย

มาดูเร่ืองกิจหรือหนาท่ีตออริยสัจกันตอ

๑) ทุกข...เรามีหนาท่ีตอมันอยางไร พระพุทธเจาตรัสวา 
“ทุกขัง ปริญเญยยัง” ทุกขน้ันเปนสิ่งท่ีจะตองรูเทาทัน ภาษาพระ
แปลกันวา “กําหนดรู” ทุกขเปนสิ่งท่ีตองกําหนดรู

“ปริญเญยยัง” น่ีเปนคุณศัพท ถาใชเปนคํานามก็เปน 
“ปริญญา” ท่ีเราเอามาใชเปนช่ือของการสําเร็จการศึกษา

ทุกข...เรามีหนาท่ีรูจักมัน รูทันมัน เรียกวา “ปริญญา” ทุกข
น้ันเปนตัวปญหา เปนปรากฏการณ ทานเปรียบเหมือนกับ “โรค”

ในทางรางกายของเราน่ี เมื่อเรามีโรค เราก็จะแกไขบําบัด
หรือกําจัดโรค แตพอเอาเขาจริง เรากําจัดโรคไมได แตเราตอง
เรียนรูจักโรค เหมือนหมอจะแกไขโรค ตองกําหนดรูใหไดวาเปน
โรคอะไร เปนท่ีไหนตรงไหน เพราะฉะน้ัน นอกจากตองรูโรคแลว 
ตองรูรางกายซ่ึงเปนท่ีตั้งของโรคดวย

ทํานองเดยีวกัน ในขอทุกขน้ี จึงไมใชเรียนเฉพาะปญหา แต
เรียนชีวิตซ่ึงเปนท่ีตัง้แหงปญหาดวย หมายความวา ทุกขคอืปญหา
เกิดท่ีไหน มนัเกิดท่ีชีวิตหรือเกิดในโลก เราก็ตองรูจักโลก รูจักชีวิต

เหมือนกับแพทยจะแกไขโรค เวลาเรียนเร่ิมท่ีอะไร ก็ตองไป
เรียนต้ังแต  anatomy (กายวิภาค) ตองไปเรียน physiology   
(สรีรวิทยา) แทนท่ีจะเร่ิมเรียนท่ีโรค ก็ไปเรียนท่ีรางกายซึ่งเปนท่ีตั้ง
ของโรค
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เชนเดียวกับเราจะแกไขทุกข เราตองเรียนรูเขาใจชีวิต 
ตลอดถึงโลกท่ีเราเก่ียวของสัมพันธ ซ่ึงในที่สุดปญหาเกิดท่ีชีวิต ถา
เราไมเขาใจชีวิต เราก็แกโรคของมัน คือปญหาหรือทุกขไมได เร่ือง
น้ีก็ทํานองเดียวกัน

ดังน้ัน ในขอทุกขน้ีความหมายจึงคลุมท้ังตัวปญหาและสิ่ง
ซ่ึงเปนท่ีตั้งแหงปญหา โดยเฉพาะชีวิตมนุษยน่ีเราจะตองเขาใจ 
คือปริญญามัน

ทุกข ก็คือความผันแปรบีบคั้นกระทบกระเแทก ซ่ึงเกิดเปน
ปญหาแกชีวิต เหมือนกับโรค ก็คือความแปรปรวนวิปริตผิดปกติ
ของรางกาย เชนอวัยวะบางสวนถูกบีบคั้นบอนเบียนกระทบ
กระแทกเสียดแทง ตลอดจนทํางานไมปกติ

เมื่อเรียนรูจักรางกายและระบบการทํางานของมันแลว ก็
กําหนดรูโรคท่ีจะบําบัดแกไขได น่ีก็เชนเดียวกัน การจะกําหนดรู
ทุกข ก็ตองรูจักชีวิตและดูท่ีชีวิต (นามรูป/ขันธ ๕) น่ีแหละ

๒) พอรูโรควาเปนโรคอะไร จับไดแลว ก็ตองสืบสาวหา
สาเหตุของโรค สมุทัยไดแกตัวเช้ือโรคท่ีเราจะตองกําจัด หรือความ
บกพรองทํางานผิดปกติของรางกายท่ีจะตองปรับแก

เวลาแกไขบําบัดโรคน่ี เราไมไดแกไมไดกําจัดตวัโรคนะ เชน 
เราไมไดขจัดความปวดหัว เราตองขจดัสาเหตขุองความปวดหวั ถา
ไมอยางน้ันเราจะแกไดแตอาการ ยาจํานวนมากไดแคระงับอาการ
ใชไหม เชนระงับอาการปวดหัว

ตราบใดท่ีเรายังไมไดกําจัดเหตุของการปวดหัว เราก็แกโรคปวด
หัวไมสาํเร็จ

ฉะน้ัน ในขอท่ีหน่ึงน้ีเราจึงเรียนรูจักทุกข เหมือนกับแพทยท่ี
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วินิจฉยัโรคใหได ตอจากน้ันก็สบืสาวหาตัวสาเหตุของโรค ซ่ึงอาจจะ
เปนเช้ือโรค หรือความบกพรองของอวัยวะ ไมใชเช้ือโรคอยางเดียว

บางทีการเปนโรคน้ัน เกิดจากการกระทบกระท่ังกับสิ่งแวด
ลอม ความบกพรองของอวัยวะ หรือการทํางานวิปริต หรือความ
แปรปรวนตางๆ ซ่ึงจะตองจับใหได เพราะเมื่อมีโรคก็ตองมี
สมุฏฐาน หรือสมุทัย

สมุทัยน้ีแหละเปนตัวท่ีตองแกไขหรือกําจัด หนาท่ีตอสมุทัย
เรียกวา “ปหานะ”

๓) ตอไป เมือ่จะกําจัดโรค เราตองมเีปาหมายวาเราจะเอา
อะไร และจะทําไดแคไหน จุดหมายอะไรทีเ่ราตองการ กําหนดใหได 
อันน้ีเรียกวานิโรธ...รูวาเราตองการอะไร และรูความเปนไปไดใน
การแกไข

คนท่ีไมมีความชัดเจนวาเราตองการอะไร มีความเปนไปได
อยางไร ก็จะทําอะไรไมสาํเร็จ

แพทยก็ตองวางเปาหมายในการรักษาเหมือนกันวา มันเปน
ไปไดแคไหน เราจะเอาอะไรเปนจุดหมายในการรักษาน้ี แลวก็ทํา
ไปใหได ใหบรรลุจุดหมายน้ัน เรียกวา “สัจฉกิริยิา” แปลวา ทําให
ประจักษแจง ทําใหเปนจริงข้ึนมา คอื ทําใหสาํเร็จ หรือบรรลถึุง

๔) พอวางเปาหมายเสร็จ ก็มาถึงข้ันลงมือปฏิบัติ จะผาตัด 
ใหยา และใหคนไขปฏิบัติตัวบริหารรางกายอยางไร

วิธีรักษาท้ังหมดมาอยูในขอ ๔ คือ มรรค เปนข้ันท่ีตองลง
มือทํา เรียกวา “ภาวนา” ซ่ึงเปนเร่ืองใหญ มีรายละเอียดมากมาย

เพราะฉะน้ัน อริยสัจ ๔ จึงเปนวิธีการวิทยาศาสตร จะใชใน
การสอนก็ได ในการรักษาโรคก็ได แพทยก็ใชวิธีการน้ี
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อริยสัจ คือ ธรรมท่ีนําเสนอเปนระบบปฏิบัติการ

ใหมนุษยบริหารประโยชนจากความจริงของธรรมชาติ

ท่ีจริงสภาวะตามธรรมชาตน้ัิน ในท่ีสดุก็คอืกระบวนการแหง
เหตุปจจัยในกฎธรรมชาต ิ ท่ีเรียกวา อทัิปปจจยตา ปฏิจจสมุปบาท
และภาวะเหนือกระบวนการน้ัน คือนิพพาน เทาน้ันเอง

แตพระพุทธเจาทรงนํามาแสดงเปนอริยสัจ เพ่ือใหเห็นข้ัน
ตอนในการปฏบัิตขิองมนุษย และเปนวิธสีอนดวย คอืเปนวิธสีอนท่ี
จะใหคนเขาใจไดงาย และเกิดผลในเชิงการปฏิบัติท่ีเราใจใหทํา
ตาม และทําไดเปนข้ันตอนชัดเจน

อริยสจัน้ัน แทจริงเปนหลกัของเหตุและผล ธรรมดาเราพดูถึง
เหตุกอน แลวจึงพูดถึงผลใชไหม แตใหสงัเกตวาพระพุทธเจากลับ
ทรงยกผลข้ึนแสดงกอน แลวแสดงเหตุทีหลัง ทําไมจึงเปนเชนน้ัน

ทุกข คือปรากฏการณซ่ึงเปนผล และ สมุทัย เปนเหตุของ
ทุกขน้ัน… น่ีผลกับเหตุ ๑ คูแลว

นิโรธ คือจุดหมายท่ีตองการ จัดเปนผล แลวก็ มรรค คือวิธี
ปฏิบัติใหบรรลุจุดหมายน้ัน จัดเปนเหตุ…น่ีก็ผลกับเหตุอีก ๑ คู

รวมเปนผลกับเหตุ ๒ คู
น่ีเปนขอท่ีนาสังเกต เปนการพลิกกลับกันกับความรูสึกท่ัว

ไปซ่ึงมองไปท่ีเหตุกอนผล
ตามปกติพระพุทธเจาก็ตรัสเหตุกอนผล แตในกรณีน้ีกลับ

แสดงผลกอนเหตุ เพราะอะไร...เพราะเปนเร่ืองของวิธีสอน ซ่ึงตอง
เร่ิมดวยสิ่งท่ีมองเห็นอยู และตองเริ่มท่ีปญหากอน

เร่ืองอะไร จูๆ ก็พูดถึงเหตุของปญหาโดยไมไดพูดถึงปญหา 
เปนหลักของการสอนและการชี้แจงอธิบายวา ตองเริ่มท่ีปญหา 
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โดยชี้ปญหาวาเปนอยางน้ันอยางน้ี ทําความเขาใจปญหา แลวจึง
คนหาสาเหตุ เสร็จแลวก็ช้ีถึงจุดมุงหมาย หรือสิ่งท่ีตองการ แลวก็
บอกวิธีปฏิบัติท่ีจะใหเขาถึงจุดหมาย

วิธีสอนอยางน้ีเปนท่ีเราใจดวย พอพูดถึงปญหา โดยเฉพาะ
ปญหาของตัวเอง หรือปญหาท่ีเก่ียวของกระทบถึงตัว คนก็สนใจ 
อยากจะรู อยากจะแกไขปญหาน้ัน แลวจึงสืบสาววา ปญหาน้ีเกิด
จากเหตุอะไร

เมื่ออยากกําจัดเหตุแลว พอพูดถึงจุดหมายวาดีอยางไร คน
ก็อยากจะไปถึงจุดหมายน้ัน แลวจึงบอกวิธีปฏิบัติ

ถาเราไปบอกวิธีปฏิบัติกอน วิธีปฏิบัติอาจจะยากมาก คนก็
จะทอใจ ไมอยากไป ไมอยากทํา

แตถาช้ีจุดหมายแลวพูดใหเห็นวามันดีอยางไร ใจเขาจะใฝ
ปรารถนา ย่ิงเห็นวาดีเทาไร ประเสริฐเทาไร เขาย่ิงอยากไป เขาก็
พรอมและเต็มใจท่ีจะทํา

พอถึงตอนท่ีเขาพรอมแลวน้ี เราจึงคอยบอกวิธีปฏิบัติ ไม
ตองกลัวหรอก ตอนน้ีเขาสนใจ ตั้งใจเต็มท่ีแลว เขายินดีพรอมท่ีจะ
ทําสุดแรงของเขา

ฉะน้ัน หลักอริยสัจน้ีจึงเปนวิธีสอนดวย พรอมท้ังเปนวิธีการ
แกปญหา และวิธีปฏิบัติการในงานตางๆ วิธีสอนที่ไดผลดีจะใช
หลักการน้ี แมแตพวกท่ีจะปลุกระดมก็พลอยเอาไปใชไดดวย

ทําไมจึงวาในการปลกุระดมก็ตองใชวิธน้ีีจึงจะไดผล ก็เพราะ
วาการปลกุระดมน้ี แมแตท่ีไมสจุริต เขามุงแตจะใหสาํเร็จ ก็เอาวิธน้ีี
ไปใช เพราะเปนวิธท่ีีไดผล คอือยางน้ี

ตอนตนตองพูดช้ีปญหากอน... “เวลานี้มันแย มีแตปญหา 
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ผูคนยากจนขนแคน เดือดรอนนักหนา อะไรๆ ก็ไมดี มันเลวราย
อยางน้ันๆ”

ถาจะปลุกระดม ก็ตองช้ีเร่ืองท่ีไมดี ใหเห็นออกมาชัดๆ วา
เยอะแยะไปหมด รายแรงอยางไร ตองช้ีทุกขใหชัดกอนวานาเกลยีด
นากลวัรายแรงจนคนไมพอใจมาก อยากจะแกไข

พอช้ีทุกขหรือปญหาชัดวาอะไรไมดีอยางไร จะตองแกไข
แลว ทีน้ีก็ช้ีสาเหตุ วาน่ีตัวการ เจาตัวน้ีแหละ ตัวรายอยูน่ี เปนเหตุ
ใหเกิดปญหาเหลาน้ี มันอยูท่ีน่ัน ถึงตอนน้ีคนก็กาวไปอีกข้ันหน่ึง 
ใจก็เกิดพลัง เกิดความต่ืนเตน เกิดเร่ียวแรงกําลงัข้ึนมา วาจะตอง
จัดการกําจัดมนัละนะ เราเห็นตัวการแลว

พอคนกระหายอยากจะจัดการแลว ก็ช้ีเปาหมาย
อยางกับสมยัหน่ึงท่ีเขาปลกุระดมกัน บอกวา “โนน ฟาสีทอง

ผองอาํไพ” หรืออะไรก็แลวแต สิง่ดีงามจะตองเปนอยางน้ี บรรยาย
ใหเห็นวาดีเหลือเกิน เลิศเหลือเกิน ช้ีใหเห็นเลิศเลอเทาไรยิ่งดี

จุดหมายน้ันตองช้ีใหเดนวาดีท่ีสุด ดีอยางโนนอยางน้ี จน
กระท่ังคนอยากไปเหลือเกิน ย่ิงคนอยากไปสูจุดหมายน้ันเทาไร ก็
จะย่ิงเกลียดชังเจาตัวการน้ัน และอยากกําจัดมันมากเทาน้ัน

คนไมชอบสภาพน้ันอยูแลว เพราะถูกช้ีวาเปนปญหา พอช้ี
ตนเหตุใหเห็นตัวการรายท่ีตองกําจัดใหได ใจคนก็พุงเปาไป พอ
พรอมอยางน้ีแลว ช้ีจุดหมายท่ีดีท่ีตองการเสร็จแลว ทีน้ีก็พรอม
เต็มท่ีเลย

พอบอกวิธีปฏิบัติวา “ตองทําอยางน้ีๆๆๆ” ตอนน้ีวิธีปฏิบัติ
ถึงจะยากก็ไมกลัวแลว เอาเลย ไมวาจะยากอยางไร ก็เอาท้ังน้ัน 
ระดมกําลังทําเต็มท่ี... มรรคมาไดเลย
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รวมความวา อริยสัจเปนหลักท่ีเช่ือม ระหวางความจริงของ
ธรรมชาติ กับปฏิบัติการของมนุษย

ถาเอาความจริงของธรรมชาติแทๆ ก็คือ อิทัปปจจยตา-
ปฏิจจสมุปบาท และนิพพาน ซ่ึงเปนแกนแทในแงของความจริง
ตามธรรมชาติลวนๆ

แตถาพูดตามความจริงลวนๆ แทๆ อยางน้ันจะยากมาก 
พระพุทธเจาจึงทรงนําเสนอในรูปของหลักอริยสัจ ๔

เมื่อดูเหตุการณตามลําดับ ก็จะเห็นชัดวา
๑. หลังตรัสรู กอนจะเสด็จออกเดินทางส่ังสอน พระพุทธเจา

ทรงพระดําริวา ธรรมท่ีพระองคตรัสรู คือ อิทัปปจจยตาปฏิจจ-
สมุปบาท และนิพพานน้ัน ยากท่ีใครจะรูตามได จึงนอมพระทัยจะ
ไมทรงสอน (วนิย.๔/๗/๘) และ

๒. ตอมาเมื่อทรงเร่ิมสอน คือทรงแสดงธรรมคร้ังแรก (เรียก
วาปฐมเทศนา) พระองคตรัสวาตรัสรูอริยสัจ ๔ โดยทรงทํากิจหรือ
หนาท่ีตออริยสัจ ๔ น้ัน ครบบริบูรณแลว (วินย.๔/๑๓/๑๘)

ขอยํ้าวา “อริยสัจ” คือหลักท่ีโยงความจริงในธรรมชาติ มาสู
การใชประโยชนของมนุษย เพราะลําพังกฎธรรมชาติเอง มันมีอยู
ตามธรรมดา ถาเราไมรูวิธีปฏิบัติ ไมรูจุดท่ีจะเริ่มตน ไมรูลําดับ เรา
ก็สับสน

พระพุทธเจาทรงตองการใหเราไดประโยชนจากกฎธรรมชาติ
โดยสะดวก จึงนํามาจดัรูป ตัง้แบบ วางระบบไวให เรียกวา “อริยสจัสี”่

พระพุทธเจาทรงจัดวางอริยสัจสี่น้ัน โดยทําลําดับใหเห็นชัด
เจน เปนไดท้ังวิธีสอน ท้ังวิธีแกปญหา และวิธีท่ีจะลงมือทําการ
ตางๆ เมื่อทําตามหลักอริยสัจสี่ ความจริงของธรรมดาท่ียาก ก็เลย
งายไปหมด
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ความจริงมีอยูตามธรรมดา

พระพุทธเจามีปญญา ก็มาคนพบและเปดเผย

ตอไปน้ีเมื่อจะดู “แกนแทของพระพุทธศาสนา” ก็ตองดูท่ีหลัก
ความจริงอีก เร่ิมดวยขอแรกมองวาพระพุทธศาสนามีทาทีหรือ
ทัศนะตอความจริงอยางไร คือมองดูโลก มองดูธรรมชาติและชีวิต
อยางไร พูดสั้นๆ วา พระพุทธศาสนามองความจริงของสิ่งท้ังหลาย
อยางไร

จุดเร่ิมตนน้ีชัดอยูแลวในพทุธพจน ท่ีพระสวดอยูเสมอในงาน
อุทิศกุศลวา “อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ  
 ิตา ว สา ธาตุ...” มีเน้ือความวา “ตถาคตคอืพระพุทธเจา จะเกิดข้ึน
หรือไมเกิดข้ึนก็ตาม ความจริงก็คงอยูเปนกฎธรรมดา เปนความแน
นอนของธรรมชาต ิวาดังน้ีๆ”

น่ีคือการมองความจริงตามแบบของพระพุทธศาสนา พุทธ-
พจนน้ีเปนหลักพ้ืนฐาน เราควรจะเร่ิมตนดวยหลักน้ี น่ันก็คือพระ
พุทธศาสนามองสิง่ท้ังหลายเปนเร่ืองของธรรมชาติและกฎธรรมชาติ 
เปนความจริงท่ีเปนอยูอยางน้ันตามธรรมดาของมัน ไมเก่ียวกับการ
เกิดข้ึนของพระพุทธเจา

ในพทุธพจนน้ีเอง พระพุทธเจาตรัสตอไปวา “ตถาคตมารูความ
จริง คนพบความจริงน้ีแลว จึงบอกกลาว เปดเผย แสดง ช้ีแจง ทําให
เขาใจงาย วาดังน้ีๆ”

พุทธพจนตอนน้ีบอกฐานะของพระศาสดาวา ฐานะของ

พระพุทธเจา คือผูคนพบความจริง แลวนําความจริงน้ันมาเปด
เผยแสดงใหปรากฏ
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พระพุทธเจาไมใชเปนผูบัญญัติหรือเปนผูสรางผูบันดาล
อะไรข้ึนมาจากความไมมี พระองคเพียงแตแสดงความจริงท่ีมีอยู 
การท่ีพระองคบําเพ็ญบารมีท้ังหลาย ก็เพ่ือมาตรัสรูเขาถึงความ
จริงอันน้ีท่ีมีอยูตามธรรมดา

ความจริงน้ีมีอยูตามธรรมดาตลอดเวลา ไมมีใครเสกสรรค
บันดาล (ไมมีผูสราง เพราะถามีผูสราง ก็ตองมีผูท่ีสรางผูสรางน้ัน 
ถาผูสรางมไีดเอง ก็แนนอนเลยวา สภาวธรรมก็มอียูไดโดยไมตองมี
ผูสราง) มันไมอยูใตอํานาจบังคับบัญชาของใคร ไมมีใครบิดผัน
เปลีย่นแปลงมนัได ผูใดมปีญญาจึงจะรูเขาใจและใชประโยชนมนัได

ปญหาอยูท่ีวา เราไมมีปญญาท่ีจะรู เมื่อเราไมรูความจริงท่ี
เรียกวากฎธรรมชาติน้ี เราก็ปฏิบัติตอสิ่งท้ังหลายไมถูกตอง เพราะ
สิ่งท้ังหลายเปนไปตามความจริงของมัน เมื่อเราไมรูความจริงของ
มัน เราก็ปฏิบัติตอมันไมถูก จึงเกิดปญหาแกตัวเราเอง

เพราะฉะน้ัน การรูความจริงของธรรมชาติจึงเปนเร่ืองสําคัญ
อยางย่ิง เมื่อเรารูแลว  เราก็จะปฏิบัติตอสิ่งท้ังหลายไดถูกตอง

เหมือนกับในทางวิทยาศาสตรฝายวัตถุ ท่ีคนพบความจริง
คือกฎธรรมชาติบางอยางหรือบางสวน เมื่อคนพบแลวก็นําเอากฎ
ธรรมชาติสวนน้ันมาใชทําอะไรตางๆ ได เชน การสรางสิ่งประดิษฐ
ตางๆ ตั้งแตเรือกลไฟ รถยนต รถไฟ เรือบิน ตลอดจนคอมพิวเตอร
ได ก็มาจากการรูความจริงของกฎธรรมชาติท้ังน้ัน เมื่อรูแลวก็จัด
การมันได เอามันมาใชประโยชนได ถาไมรู ก็ตัน ติดขัด มีแตเกิด
ปญหา

เร่ืองน้ีก็ทํานองเดียวกับวิทยาศาสตร แตวิทยาศาสตรเอาแค
ความจริงของโลกวัตถุ สวนพระพุทธศาสนามองความจริงของโลก
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และชีวิตท้ังหมด
รวมความวา พระพุทธศาสนามองความจริงของสิง่ท้ังหลาย

วาเปนเร่ืองของธรรมชาติท่ีมีอยูและเปนไปตามธรรมดาของมัน 
แลวพระพุทธเจามาคนพบ แลวก็ทรงทําใหเขาใจงายข้ึน โดยมวิีธี
จัดรูปรางระบบแบบแผนใหเรียนรูไดสะดวก และวางเปนกฎเกณฑ
ตางๆ

น่ีก็คือการจับเอาหลักการของความจริงน่ันเอง มาจัดเปน
ระบบข้ึน เพ่ือใหงายตอความเขาใจของเรา

ทีน้ี ความจริงของสิ่งท้ังหลาย หรือกฎธรรมชาติท่ีวาน้ันเปน
อยางไร ก็มีตัวอยางเชนวา สิ่งท้ังหลายเปนอนิจจัง ไมเท่ียง ไมคงท่ี 
เกิดข้ึนแลวก็ดับไป เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เปนทุกขัง คงอยูใน
สภาพเดิมไมได และเปนอนัตตา ไมเปนตัวเปนตนของใคร ท่ีจะไป
สั่งบังคับใหเปนไปตามปรารถนาได เราจะไปยึดถือครอบครองมัน
จริงไมได เพราะมันเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน หรือดํารงอยูตาม
สภาวะของมัน

สิ่งท้ังหลายท่ีเรายึดถือเปนตัวตนในบัดน้ี ก็คือภาพปรากฏ
ของเหตุปจจัยท่ีเปนไปตามกระบวนการของมัน เมื่อเหตุปจจัยมา
สัมพันธกันเปนกระบวนการ ก็แสดงผลเปนปรากฏการณท่ีเรา
เรียกเปนตัวเปนตน แตแทจริงแลวตัวตนอยางน้ันไมมี มีแตเพียง
ภาพปรากฏช่ัวคราว

สวนตัวจริงท่ีอยูเบ้ืองหลัง ก็คือกระบวนการแหงความ
สัมพันธกันของสิ่งท้ังหลายท่ีคืบเคลื่อนไปเรื่อยๆ เมื่อเหตุปจจัย
เหลาน้ีสัมพันธกัน แลวคืบเคลื่อนตอไป ภาพตัวตนท่ีปรากฏน้ันก็
จะเปลี่ยนแปลงไป
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ดงัน้ันตัวตนท่ีแท ท่ีย่ังยืนตายตวั ท่ีจะยึดถือครอบครองบังคับ
บัญชาอะไรๆ ได จึงไมม ี (คาํวา “อตัตา” ก็คอืตวัตนท่ีเท่ียงแทย่ังยืน
ตายตวัตลอดไป)

มัน(อัตตา)ไมมี เพราะมีแตภาพรวมของปรากฏการณท่ีเกิด
จากความสัมพันธของสิ่งท้ังหลายในกระบวนการของมัน เรียกวา
เปนเพียงสภาวธรรม ไมเปนตัวตนของใคร

ถาเขาใจเชนน้ีแลวก็จะเห็นวา ออ... อะไรก็ตามท่ีปรากฏ
เปนตัวเปนตน ก็คือสิ่งท่ีเปนปรากฏการณช่ัวคราว หรือสิง่ท่ีดาํรงอยู
ตามสภาวะของมันเทาน้ัน ซ่ึงเราจะตองรูทัน

ถาจะรูความจริงของปรากฏการณ เราตองสบืสาวดูกระบวน
การของเหตุปจจัยท่ีอยูเบ้ืองหลัง แลวเราจะเห็นความจริงและไม
ยึดติดอยูกับตัวอัตตาน้ี

น้ีคอืความเปนจริงของกฎธรรมชาติ ซ่ึงพระพุทธเจาไดทรงสอน
เร่ือง “ไตรลกัษณ” ข้ึนไวเปนหลกัท่ีเดนวา…

สิ่งท้ังหลายน้ี อนิจฺจํ ไมเท่ียง เกิดข้ึนแลวก็ดับหาย มีความ
เปลี่ยนแปลง ทุกฺขํ คงอยูในสภาพเดิมไมได อยูในภาวะขัดแยง ถา
คนเขาไปเก่ียวของดวยความอยาก มันก็ฝนความปรารถนา แลวก็ 
อนตฺตา ไมเปนตัวตนของใครได ใครจะยึดถือครอบครองสั่งบังคับ
ไมได เพราะมันเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน หรือดํารงอยูตาม
สภาวะของมัน
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เม่ือไมรูทันความจริงของธรรม

คนก็นําทุกขในธรรมชาติมาทําเปนทุกขของตัว

สําหรับ ทุกฺขํ ในไตรลักษณน้ี เรามักไปมองคําวาทุกขเปน
ความเจ็บปวดเสีย ท่ีจริงทุกขเปนสภาพตามธรรมดาของส่ิงท้ัง
หลาย หรือเปนสภาวะตามธรรมชาติ คืออาการท่ีสิ่งท้ังหลายไม
สามารถคงอยูในสภาพเดิม

บางทีแปลวา stress หรือ conflict คือภาวะท่ีมันมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัยหรือองคประกอบตางๆ ท่ีเกิดดับบีบ
คั้นขัดแยงกันอยูตลอดเวลา แลวทุกขก็เปนภาพรวมท่ีเกิดจาก
ความสัมพันธระหวางสิ่งเหลาน้ัน

สิ่งท้ังหลายเปนองครวม ท่ีเกิดจากองคประกอบตางๆ มา
ประชุมกัน เมือ่องคประกอบแตละอยางเกิดข้ึนดับไป เปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา องครวมน้ันจึงไมสามารถคงสภาพเดิมอยูได เพราะเมือ่
องคประกอบแตละอยางน้ันเปลีย่นแปลงไป ก็จะเกิดการขัดแยงกัน
เปนความกดดนัภายใน แลวก็จะตองคงอยูไมได

สภาพท่ีขัดแยง ฝน กดดัน คงอยูไมไดท้ังหมดน้ี เรียกวา 
“ทุกข”  ซ่ึงเปนสภาวะธรรมชาติในสิ่งท้ังหลาย เมื่อเราใชศัพทน้ีกับ
ภาวะในใจคน ก็จะมีความหมายวาเปนภาวะท่ีจิตถูกกดดันบีบคั้น 
ก็คืออันเดียวกัน

จะเห็นวาทุกขท่ีมีอยูในธรรมชาติ ในสิ่งท้ังหลายน้ี ก็มีความ
หมายหน่ึง คลายๆ กับทุกขในใจของเรา ทุกขในใจของเราก็คือ
ภาวะท่ีถูกบีบคั้น กดดัน ขัดแยง ไมสบาย ทนไมไหว ทีน้ีในสิ่งท้ัง
หลาย ทุกขก็คือภาวะท่ีจะตองผันแปรเปลี่ยนแปลงไป เกิดความ
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ขัดแยง กดดัน ทนอยูไมได
สวน อนตฺตา ก็อยางท่ีพูดไปแลววา คือดํารงอยูหรือเปนไป

ตามสภาวะของมันอยางน้ันๆ ซ่ึงใครจะไปยึดถือยึดครองเปนตัว
เปนของตัวอยางใดไมไดจริง ถาเปนสังขาร ก็เปนเพียงภาพรวม
ของปรากฏการณแหงกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง มิใชเปน
ตัวตนท่ีย่ังยืนมั่นคงอยูอยางน้ันตลอดไป

เร่ืองน้ีก็ทํานองเดียวกับกฎทางวิทยาศาสตร ซ่ึงมีอยูตาม
ธรรมดาในธรรมชาติ ไมวาใครจะรูหรือไม ใครมีปญญาสามารถ ก็
คนพบแลวก็เอามาบอกกัน

เร่ือง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา น้ีพระพุทธเจาก็ตรัสวา เปนความ
จริงท่ีมีอยูตามธรรมดาของมัน ไมเก่ียวกับพระพุทธเจาจะเกิดหรือ
ไมเกิด พระพุทธเจาทรงเปนผูมาคนพบ เปดเผย อธิบาย วางเปน
ระบบไว

ตรงน้ีแหละท่ีมาโยงเขากับอริยสัจ คือ เมื่อสิ่งท้ังหลายท้ัง
โลก รวมท้ังชีวิตของคนเราน้ี เปนธรรมชาติสวนหนึ่งๆ มันก็เปนไป
ตามกฎธรรมชาติน้ี ท่ีวามีความไมเท่ียง เปลี่ยนแปลงทุกเวลา มี
ความกดดันขัดแยงภายใน คงสภาพเดิมอยูไมได และเปนไปตาม
เหตุปจจัย ปรากฏรูปลักษณไปตางๆ ยักยายไปตามเหตุปจจัยท่ี
สัมพันธกันน้ัน อยางรางกายของเราน้ีก็เปลี่ยนไป ตอนเปนเด็ก
หนาตาอยางหน่ึง อายุมากข้ึนมาก็เปลี่ยนไปอีกอยางหน่ึง

เมื่อสิ่งท้ังหลายเปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ตามธรรมดาของ
มันอยางน้ี ก็มีคําถามวา มนุษยจะเขาไปเก่ียวของกับมันอยางไร 
คือจะปฏิบัติหรือสัมพันธกับธรรมชาติ กับโลก กับชีวิต ท่ีเปนไป
ตามกฎธรรมชาติน้ันอยางไร
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มนุษยอาจจะสัมพันธกับมันดวยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน
อวิชชา คือภาวะท่ีขาดความรูความเขาใจ ไมรูทันความจริง

ของสิ่งน้ันๆ
ตณัหา คอืความอยากความปรารถนาตอสิง่ตางๆ โดยไมรูทัน

ความจริงของมนั
อุปาทาน คือการเขาไปยึดมั่นถือมั่น ใหเปนอยางท่ีตัว

ตองการ เอาความปรารถนาของตนเปนตัวกําหนด
ถามนุษยเขาไปสัมพันธกับสิ่งท้ังหลาย หรือพูดงายๆ วา

สัมพันธกับโลกและชีวิต ดวยอวิชชา ตณัหา อปุาทาน ก็จะเกดิ
ปญหาข้ึนกับชีวิตของตัวเองทันที ทุกขท่ีเปนสภาพอยูในธรรมชาติ
ตามธรรมดาของมนั คอืเปนความขัดแยง คงอยูไมได ในสิง่ท่ีจะ
ตองเปลีย่นแปลงคืบเคลือ่นน้ัน ก็จะเกิดเปนสภาวะท่ีกดดัน ขัดแยง
ข้ึนในจติใจของมนุษย ตอนน้ี ทุกขในธรรมชาติท่ีมอียูตามธรรมดา 
กลายมาเปน “ทุกข” ปรุงแตงในใจของเรา

ท่ีจริงมันเปนทุกขอยูตามธรรมดาในธรรมชาติ แตเมื่อเราไป
สัมพันธปฏิบัติตอมันไมถูก จึงเกิดเปนทุกขในใจของเราข้ึนมา และ
เมื่อสืบคนดู ก็จะรูวา อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เปนตัวกําหนด
ความสัมพันธของเราในกรณีน้ี ตัวน้ีแหละท่ีทานวาเปน “สมุทัย”
คือเหตุแหงทุกข ตอนน้ีสมุทัยมาแลว

สมทัุยน้ี ถาตรัสแคบทบาทหนาโรง ก็เอาตัณหาเปนตัวแสดง
แตถาตรัสแบบเต็มโรง จะทรงยกเอาอวิชชาเปนตัวกํากับหลังโรง 
ขอใหดูเวลาตรัสวา อะไรคือสมุทัย พระพุทธเจาตรัสไว ๒ แบบ

แบบที่ ๑ ตรัสวา สมุทัยไดแกตัณหา คืออธิบายงายๆ สั้นๆ วา 
“สิ่งท้ังหลายมันไมเปนไปตามใจอยากของคุณหรอก เมื่อคุณ
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สัมพันธกับมันดวยความอยาก คุณก็ตองเปนทุกขเอง”
แตเบ้ืองหลังตัณหา คือความอยาก หรือความตามใจตัวน้ี 

ตัวการท่ีแทก็คือความไมรูเทาทันความจริง ซ่ึงเปนเงื่อนไขเปดชอง
ใหปจจัยตางๆ เขามาหนุนกันในการท่ีจะใหปญหานั้นเกิดข้ึน 
เพราะฉะน้ัน

แบบที่ ๒ จึงตรัสแบบกระบวนการท่ีเร่ิมตนจากอวิชชาวา 
อวิชชาเปนปจจัยพ้ืนฐานของปญหาหรือทุกข สมุทัยท่ีแทจริงเปน
กระบวนธรรม (ธรรมปวัตติ) ตามกฎปฏิจจสมุปบาทวา อวิชฺชา-
ปจฺจยา สงฺขารา … ซ่ึงประมวลวาท้ังหมดน้ีคือสมุทัยแหงทุกข

ตอนน้ีจะเห็นไดวา กฎธรรมชาติมาสัมพันธกับมนุษยแลว
ตอนแรก พูดเร่ิมจากกฎธรรมชาติกอนวา ความจริงของ

ธรรมชาติ มันมีอยูตามธรรมดาของมัน สิ่งท้ังหลายดําเนินไปตาม
กฎธรรมชาติน้ัน เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา

ตอนน้ี มาถึงคน คอืในการท่ีคนเขาไปเกีย่วของกับสิง่เหลาน้ัน 
ถาเก่ียวของโดยมอีวิชชา ตณัหา อปุาทาน เปนตัวกําหนด ก็จะเกิด
ปญหา มทุีกขข้ึนมา

อนัน้ีคอือริยสจัขอท่ี ๑ และขอท่ี ๒ คอืการสมัพนัธกับสิง่ท้ัง
หลายซ่ึงมศีกัยภาพท่ีจะใหเกิดทุกข ดวยอวิชชา-ตณัหา-อปุาทาน ซ่ึง
เปนสมทัุยคือตวัเหต ุแลวก็เกิดทุกขในตัวคนข้ึนมา คือกาวจากทุกข
ในสิ่งท้ังหลายท่ีมีอยูตามธรรมชาติ มาเปนทุกขในใจของเรา

น่ีคือวิธีพูดแบบยอนกลับโดยเอากฎธรรมชาติเปนจุดเร่ิมตน 
โดยเร่ิมท่ี สมุทัย คือมนุษยไปสัมพันธกับสิ่งท้ังหลายไมถูกตอง 
โดยสัมพันธดวยอวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน ก็เกิดเปน ทุกข ข้ึนมา
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เม่ือเขาถึงความจริง ก็เลิกพึ่งพิงตัณหา

หันมาอยูเปนอิสระดวยปญญา

ในทางตรงขาม ถาเรารูทันความจริงของโลกและชีวิต แลว
เปลี่ยนวิธีสัมพันธเสียใหม เราไมสัมพันธดวยอวิชชา-ตัณหา-
อุปาทาน แตเปลี่ยนจากอวิชชาเปนวิชา และสัมพันธกับสิ่งท้ัง
หลายดวยปญญา สมุทัยก็หายไป กลายเปนนิโรธ

พออวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน หายไปปบ สมุทัยหายไป ทุกข
ก็หายไปดวย กลายเปนนิโรธดับทุกขหมด หรือทุกขไมเกิดข้ึนเลย

ดังน้ัน วิธีแกไขก็คือการพัฒนามนุษยใหมีปญญา จนกระท่ัง
หมดอวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน เพราะฉะน้ันจึงตองทําใหเกิดวิชา 
เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตโดยอาศัยตัณหานอยลงตามลําดับ จน
กระท่ังอวิชชาหมดไป เมื่อหมดอวิชชาแลว ก็คือนิโรธ ไมมีทุกขเกิด
ข้ึนอีก

จากกฎธรรมชาติโยงมาถึงอริยสัจ คิดวาชัดพอสมควร ถาไม
ชัดกรุณาถามดวย

ยอนอีกทีหน่ึงวา กฎธรรมชาติมีอยูเปนธรรมดาของสิ่งท้ัง
หลายท่ีเกิดดับ เปลี่ยนแปลงไป คงสภาพเดิมไมได เปนปรากฏ-
การณท่ีปรากฏภาพออกมาตามเหตุปจจัยของมัน เปนไปตาม
ธรรมดาอยางน้ี

เมือ่มนุษยอยูในโลก ก็ตองไปสมัพนัธเก่ียวของกับสิง่เหลาน้ัน
ถาเราสัมพันธไมถูก คือใชอวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน ก็เกิดปญหา
ทันที คือเกิดเปนทุกขข้ึนมา

เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาจึงสอนใหเรามคีวามสมัพนัธท่ีถูก
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ตอง ใหใชปญญาท่ีจะปฏบัิตติอสิง่เหลาน้ัน ดวยความรูเขาใจ จน
กระท่ังไมตองอาศยัอวิชชา-ตณัหา-อปุาทาน

เมื่อเราพัฒนาปญญาจนถึงท่ีสุด เราก็จะพนจากอวิชชา-
ตัณหา-อุปาทาน เราก็เปนอิสระ ก็คือถึง นิโรธ

แตในการท่ีจะมีปญญา จนหมดอวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน
น้ัน มนุษยก็ตองพัฒนาตัวเอง ซ่ึงก็คือมรรคน่ันเอง

มรรค ก็คือกระบวนวิธีพัฒนามนุษยไปสูการมีปญญา จน
กระท่ังไมตองอาศัยอวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน ในการดําเนินชีวิต 
แตเปนอยูดวยปญญา

พอถึงตรงน้ีก็จบเรื่องของอริยสัจ
เพราะฉะน้ันจึงพูดไดวา พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองธรรมชาต ิ

กับการท่ีมนุษยไปสัมพันธกับธรรมชาติ เทาน้ันเอง พูดอีกอยาง
หน่ึงก็คือ

๑. ความจริงของธรรมชาติ หรือกฎธรรมชาติ
๒. การรูเขาใจความจริงน้ัน แลวนํามาใชประโยชน แตเปน

ประโยชนของตัวชีวิตเอง ท่ีจะใหชีวิตของเราหมดปญหาอยาง
แทจริง

พูดอีกอยางหน่ึงวา พุทธศาสนามีเทาน้ี คือ
๑. ความจริงของธรรมชาติ หรือกฎธรรมชาติ ซ่ึงเราตอง

เรียนรู และใชประโยชนโดยปฏิบัติใหถูกตอง
๒. มนุษยเปนผูเรียนรูเขาใจความจริงน้ี และใชประโยชน

จากความรูน้ัน เราจึงตองศึกษาธรรมชาติของมนุษยดวย
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ธรรมชาติมนุษยมีพิเศษแงดี

ท่ีศึกษามีปญญาเลิศได

ตอนน้ีพูดกันมาถึงมนุษย วาเมื่อมนุษยจะตองปฏิบัติตอกฎ
ธรรมชาติ เราก็ตองรูจักธรรมชาติของมนุษยดวยวาเปนอยางไร 
เชน ใหรูวาธรรมชาตขิองมนุษยน้ีสามารถมปีญญาท่ีจะหมดอวชิชา

เปนไปไดหรือไมท่ีมนุษยจะอยูได โดยไมตองพ่ึงพาอาศัย
อวิชชา-ตณัหา-อปุาทาน ถาเปนไปไมได การแกปญหาก็เปนไปไมได

ถามนุษยไมสามารถพัฒนาใหมีปญญา เราก็ตองอยูกับ
อวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน ตลอดไป และตองยอมรับวาจะตองเปน
ทุกขตลอดไปดวย ฉะน้ัน เราจึงมาศึกษาธรรมชาติของมนุษย คือ
นอกจากรูธรรมชาติของสิง่ท้ังหลาย ท้ังโลก ท้ังระบบ ก็มารูธรรมชาติ
ของตัวมนุษยเองดวย

คราวน้ีก็มาพูดถึงธรรมชาติของมนุษย ซ่ึงตองพูดเปน ๒ 
ระดับ

ระดับที่ ๑  มนุษยก็เปนธรรมชาติสวนหน่ึงของระบบธรรม
ชาติท้ังหมด ยํ้าวาเปนธรรมชาติเพียงสวนหน่ึงเทาน้ัน เพราะ
ฉะน้ัน ชีวติของมนษุยจงึตองเปนไปตามกฎธรรมชาติ เชนเดียวกบั

ธรรมชาติอยางอื่นๆ

ถาเราแยกเปนโลกและชีวิต ชีวิตของเราก็เปนไปตามกฎ
ธรรมชาติใหญ อันเดียวกันกับกฎธรรมชาติท่ีครอบงําโลกท้ังโลก
อยู คือเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตองเปลี่ยนแปลงไป คงอยูใน
สภาพเดิมไมได และปรากฏรูปข้ึนมาตามกระบวนการของเหตุ
ปจจัยท่ีสัมพันธกันน้ัน
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น่ีคอืธรรมชาตขิองมนุษยดานหน่ึงท่ีเปนชีวิต เปนสวนหน่ึงของ
ธรรมชาติ

ระดับที่ ๒ ธรรมชาติพิเศษท่ีเปนสวนเฉพาะของมนุษย ตรง
น้ีแหละเปนจุดสําคัญท่ีจะกาวไปสูข้ันท่ีจะตอบไดวาจะสามารถแก
ปญหาขางตนไดหรือไม คอื มนุษยสามารถมีปญญา ท่ีจะมีชีวิตโดย
ไมตองพึง่พาอวิชชา- ตัณหา-อปุาทาน ไดหรือไม

ธรรมชาติของมนษุยตรงนี ้ ถือเปนฐานของพระพุทธศาสนา
เลยทีเดียว

ธรรมชาติสวนพิเศษของมนุษย คือเปนสัตวท่ีฝกได ตรงน้ี
สําคัญมาก ถาพูดอยางภาษาสมัยใหมก็ใชคําวา “เปนสัตวท่ี

พัฒนาได” ไมใชจมอยูกับท่ี แตเปลี่ยนแปลงไดในเชิงคุณภาพ 
หรือเรียกวาเปนสัตวพิเศษก็ได

พิเศษคือแปลกจากสัตวชนิดอื่น คือสัตวชนิดอื่นไมเหมือน
มนุษย สัตวมนุษยน้ีแปลกจากสัตวอื่น แปลกหรือพิเศษอยางไร 
พิเศษในแงท่ีวาสัตวอื่นฝกไมไดหรือฝกแทบไมได แตมนุษยน้ีฝกได

คําวา “ฝก” น้ีพูดอยางสมัยใหมไดแกคําวา เรียนรูและพัฒนา
พูดตามคําหลักแทๆ คือ ศึกษา หรือสิกขา พูดรวมๆ กันไปวา 
เรียนรูฝกหัดพัฒนา หรือเรียนรูฝกศึกษาพัฒนา

พูดสั้นๆ วา มนุษยเปนสัตวท่ีฝกได และตองฝก
สัตวอื่นแทบไมตองฝก เพราะมันอยูไดดวยสัญชาตญาณ 

พอเกิดมาปบ เรียนรูจากพอแมนิดหนอย เด๋ียวเดียวมันก็อยูรอดได
อยางลูกวัวคลอดออกมา ๒-๓ นาทีลุกข้ึนเดินได ไปกับแม

แลว หานออกจากไขเชาวันน้ัน พอสายหนอยว่ิงตามแมมันลงไป
ในสระเลย ว่ิงได วายนํ้าได หากินตามพอตามแมมันเลย
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แตมันอยูไดดวยสัญชาตญาณ เรียนรูไดนิดเดียว แคพอกิน
อาหารเปนตน แตตอจากน้ันมันฝกไมได  เรียนรูไมได  เพราะ
ฉะน้ันมันจึงอยูดวยสัญชาตญาณตลอดชีวิต เกิดมาอยางไรก็ตาย
ไปอยางน้ัน

แตมนุษยน้ีตองฝก ตองเรียนรู ถาไมฝก ไมเรียนรู ก็อยูไมได 
ไมตองพูดถึงจะอยูดี แมแตรอดก็อยูไมได มนุษยจึงตองอยูกับพอ
แม อยูกับพ่ีเลี้ยงเปนเวลานับสิบป

พอออกมาดูโลก มนุษยทําอะไรไมไดเลย ตองเรียนรูทุก
อยาง กินก็ตองเรียนรู ตองฝกตองหัด น่ัง นอน ขับถาย เดิน พูด 
ตองฝกตองเรียนรูท้ังหมด น่ีคือธรรมชาติของมนุษย เปนสัตวท่ี
ตองหัดตองฝกไปทุกอยาง มองในแงน้ีเหมือนเปนสัตวท่ีดอย

แตเมื่อมองในแงบวก คือเรียนรูได ฝกได ตอนน้ีเปนแงเดน 
คือพอฝก เร่ิมเรียนรู คราวน้ีมนุษยก็เดินหนา มีปญญาเพ่ิมพูนข้ึน 
พูดได สื่อสารได มีความคิดสรางสรรค ประดิษฐอะไรๆ ได

มนุษยสามารถพัฒนาโลกแหงวัตถุ เกิดเทคโนโลยีตางๆ มี
ความเจริญท้ังในทางนามธรรม และทางวัตถุธรรม มีศิลปวิทยา
การ เกิดเปนวัฒนธรรม อารยธรรม จนกระท่ังเกิดเปนโลกของ
มนุษย ซอนข้ึนมาทามกลางโลกของธรรมชาติ

สัตวอื่นท้ังหลาย มีหรือไมท่ีสามารถสรางโลกของมันตาง
หากจากโลกของธรรมชาติ... ไมมี มันเกิดมาดวยสัญชาตญาณ
อยางไร ก็ตายไปดวยสัญชาตญาณอยางน้ัน หมุนเวียนกันตอไป

แตมนุษยเปนสัตวพิเศษ คือตองฝก ตองเรียนรู และเรียนรู
ได ฝกได

พระพุทธศาสนาจับความจริงของธรรมชาติขอน้ีเปนหลัก
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สําคัญท่ีสุด จึงใหกําลังใจกับมนุษยวา มนุษยท่ีฝกแลวน้ัน เลิศ
ประเสริฐจนกระท่ังแมแตเทวดาและพรหมก็นอมนมัสการ ดัง
คาถาวา

มนุสฺสภูตํ สมฺพุทฺธํ     อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ
เทวาป นํ นมสฺสนฺติ … … … … …

แปลวา “พระพุทธเจา ท้ังท่ีเปนมนุษยน่ีแหละ แตทรงฝก
พระองคแลว มีพระหฤทัยท่ีอบรมมาอยางดี แมเทพท้ังหลายก็
นอมนมัสการ”

คาถาน้ีเปนการเตือนมนุษยและใหกําลังใจวา ความดีเลิศ
ประเสริฐของมนุษยน้ัน อยูท่ีการเรียนรูฝกศึกษาพัฒนาตนข้ึนไป 
มนุษยจะเอาดีไมไดถาไมมีการเรียนรูฝกฝนพัฒนาตน เพราะ
ฉะน้ัน เราจึงพูดเต็มวา

“มนุษยเปนสัตวประเสริฐดวยการฝก”

เราจะไมพูดท้ิงชองวางวามนุษยเปนสตัวประเสริฐ ซ่ึงเปนการ
พูดท่ีขาดตกบกพรอง

เราพูดไดแควา มนุษยเปนสัตวพิเศษ หมายความวาเปน
สัตวท่ีแปลกจากสัตวอื่น “พิเศษ” แปลวาแปลกพวก ไมไดหมาย
ความวาดีหรือราย

แต “ประเสริฐ” น่ีคือดี ซ่ึงมีหลักความจริงวามนุษยไมได
ประเสริฐเองลอยๆ ตองประเสริฐดวยการฝก ถาไมฝกแลวจะดอย
กวาสัตวดิรัจฉาน จะต่ําทรามย่ิงกวา หรือไมก็ทําอะไรไมเปนเลย 
แมจะอยูรอดก็ไมได

ฉะน้ันความประเสริฐเลิศของมนุษยจึงอยู ท่ีการฝกฝน
พัฒนาตน และอันน้ีเปนความเลิศประเสริฐท่ีสัตวท้ังหลายอื่นไมมี 
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สัตวอื่นอยางดีก็ฝกไดบางเล็กนอย เชน ชาง มา เปนตน และมัน
ฝกตัวเองไมได ตองใหมนุษยฝก

๑. ตองใหมนุษยฝกให
๒. แมมนุษยจะฝกให ก็ฝกไดในขอบเขตจํากัด เรียนรูไดไม

มาก
แตมนุษยฝกตัวเองได และฝกไดแทบไมมีท่ีสิ้นสุด

บนฐานแหงธรรมชาติมนุษยผูเปนสัตวตองศึกษา

พระพุทธเจาทรงต้ังหลักพระรัตนตรัยข้ึนมา

หลกัพระพุทธศาสนาตรงนีส้าํคัญท่ีสดุ เพราะมนุษยฝกได ฝก
ตนเองได และเมือ่ฝกแลวประเสริฐสดุ การท่ียกพระรัตนตรัยข้ึน
มาต้ังเปนหลกั ก็เพราะความจริงขอน้ี คือ

ก) พระพุทธเจาทรงเปนตนแบบ โดยเปนสรณะ คือเปน
เคร่ืองเตอืนใจใหระลกึวา อนัตัวเราน้ีก็เปนมนุษยผูหน่ึง พระพุทธเจา
เมื่อกอนท่ีจะทรงฝกพระองคก็เปนมนุษยอยางพวกเราน้ี เราจึงมี
ศักยภาพท่ีจะฝกใหประเสริฐอยางพระพุทธเจาได

พระพุทธเจาทรงเปนผูประเสริฐเลิศสูงสุด ไดตรัสรูสัจธรรม 
มีพระคุณสมบัติสมบูรณทุกประการ การท่ีทรงมีพระคุณสูงเลิศ
อยางน้ันได ก็เพราะไดทรงฝกพระองค ดังท่ีเรียกวาทรงบําเพ็ญ
บารมีมากมายจนเต็มบริบูรณ

เราจงึต้ัง “พุทธะ” ข้ึนมาเปนแมแบบวา ดสู ิมนุษยผูฝกดีถึงท่ี
สดุแลว พัฒนาดแีลว จะมปีญญารูสจัธรรม บริสทุธิห์ลดุพน เปน
อสิระ อยูเหนือโลกธรรม มคีวามสขุ มชีีวิตท่ีดงีาม มคีณุธรรมความ
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ดงีามท่ีสมบูรณ เปนท่ีพ่ึงของชาวโลก เลศิประเสริฐขนาดน้ี
พอระลึกอยางน้ีก็เกิดศรัทธาท่ีเรียกวา ตถาคตโพธิสัทธา คือ

เช่ือในปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา ซ่ึงก็มีความหมายตอไปอีกวา 
เช่ือในปญญาท่ีทําใหมนุษยกลายเปนพุทธะ เพราะฉะน้ัน การท่ี
ถือเอาพระพุทธเจาเปนสรณะน้ัน ความหมายอยูท่ีน่ี คือ

๑. ทําใหเกิดศรัทธาท่ีโยงตวัเราเขาไปหาพระพุทธเจาวา จาก
ความเปนมนุษยอยางเราน้ี พระองคไดบําเพ็ญบารมฝีกฝนพระองค
จนเปนพระพุทธเจา เราก็เปนมนุษยเชนเดียวกัน ถาเราฝกตนจริงจัง
ใหถึงท่ีสดุ เราก็จะเปนอยางพระองคได ทําใหเราเกิดความมั่นใจวา
เรามีศักยภาพท่ีจะฝกใหเปนอยางพระพุทธเจาได

๒. เตือนใจใหระลึกถึงหนาท่ีของตนเองวา เราเปนมนุษย ซ่ึง
จะดีเลิศประเสริฐได ดวยการฝกฝนพัฒนาตน การฝกฝนพัฒนา
ตน เปนหนาท่ีแหงชีวิตของเราหรือของชีวิตท่ีดี เราจะตองฝก
ศึกษาพัฒนาตนอยูเสมอ

๓. ใหเกิดกําลงัใจวา การฝกฝนพฒันาตนน้ี พระพุทธเจาได
ทรงทํามาจนสําเร็จผลสมบูรณแลวเปนตัวอยาง พระองคทําได 
แสดงวาเราก็สามารถทําได แมวาการฝกศึกษาน้ันบางคร้ังจะยาก
มาก อาจทําใหเราชักจะยอทอ แตเมือ่ระลกึถึงพระพุทธเจาวาพระ
องคเคยประสบความยากลําบากมากกวาเรานักหนา พระองคก็
กาวฝาผานลลุวงไปได เรากจ็ะเกดิกําลงัใจท่ีจะฝกตนตอไป

๔. ไดวิธลีดัจากประสบการณของพระองค พระพุทธเจาทรง
ปฏบัิตมิา ลาํบากยากเย็นอยางย่ิง ตองลองผดิลองถูก บําเพ็ญบารมี
กวาจะเปนพุทธะได เมื่อพระองคตรัสรูแลว ก็ทรงประมวลประสบ
การณของพระองคมาวางเปนหลักเปนลําดับสอนเราใหเขาใจงาย
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ข้ึน เทากับบอกวิธลีดัใหเราสาํเร็จรูป จากประสบการณของพระองค 
ซ่ึงเราเอามาใชไดทันที ไมตองยากลาํบากอยางพระองค

การระลึกถึงพระพุทธเจาเปนสรณะไดประโยชนถึง ๔ 
ประการอยางน้ี เราจึงตั้งพระพุทธเจาเปนองคแรกของรัตนตรัย 
เปนสรณะขอท่ี ๑

ข) เมื่อระลึกถึงพระพุทธเจาเปนแมแบบแลว ก็คิดจะฝก
ศึกษาพัฒนาตน ทีน้ีการท่ีจะพัฒนาตัวเองได ก็ตองรูหลักรูความ
จริงของกฎธรรมชาติคือธรรมะ และตองปฏิบัติตามธรรมน้ัน

เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาจึงเปนจุดเร่ิมท่ีนําเราเขาไปสู
ธรรมะ พูดงายๆ วา จากพุทธะโยงไปหา “ธรรมะ” ซ่ึงก็คือตัวความ
จริงของธรรมชาติท่ีมนุษยจะตองรูและนํามาใชปฏิบัติ

ค) อยางไรก็ตาม การท่ีจะรูธรรมและปฏิบัติตามธรรมให
เปนอยางพระพุทธเจาน้ัน มนุษยโดยท่ัวไปไมไดฝกตนมามากมาย
ถึงข้ันท่ีจะรูและทําไดเองอยางพระสมัมาสมัพทุธเจา และก็ไมจําเปน
ตองฝกถึงขนาดน้ัน เพราะเรามีพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีทรงรูธรรม
รูทางและบอกวิธีใหแลว เราก็ไปฟงคําสอนจากพระองคและ
ปฏิบัติตามโดยถือเอาพระองคเปนแบบอยาง

แตถาเราอยูหางไกลพระพุทธเจา หรือพระองคปรินิพพาน
แลว เราก็เลาเรียนสดับฟงคําสอนของพระองค จากพระสงฆท่ีได
รักษาสืบตอคําสอนของพระองคมาถึงพวกเรา

แมจะไดสดับฟงคําสอนของพระพุทธเจาท่ีพระสงฆรักษา
สืบทอดไวใหแลว แตมนุษยท่ัวไปจะปฏิบัติธรรมฝกตนใหกาวหนา
โดยลําพังตัวเองไดยาก มนุษยโดยท่ัวไปน้ัน ตองอาศัยบุคคลและ
สภาพแวดลอมตางๆ ชวยเก้ือหนุน โดยเฉพาะสิง่ท่ีเก้ือหนุนไดดท่ีีสดุ
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ก็คือชุมชนท่ีจัดต้ังไวอยางดี ท่ีเรียกวา “สังฆะ”
ในชุมชนแหงสังฆะน้ัน นอกจากมีทานท่ีไดฟงไดรูไดฝก

ปฏิบัติธรรมมากอน เชน ครู อาจารย ท่ีจะเปนกัลยาณมิตรชวย
แนะนําฝกสอนเราแลว ระบบความเปนอยู วิถีชีวิต การสัมพันธกับ
เพ่ือนรวมชุมชน การจัดสรรสิ่งแวดลอม และบรรยากาศของชุมชน
น้ันเอง ทุกอยางจะเอื้อชวยเก้ือหนุนใหเราฝกตนกาวไปในการรู
และปฏิบัติธรรมไดอยางดีท่ีสุด

ชุมชนแหงสังฆะน้ี นอกจากเราจะไดอาศัยชวยใหตัวเรากาว
หนาไปในการรูและทําตามธรรมโดยมีกัลยาณมิตรเกื้อหนุนแลว 
เราเองเม่ือกาวหนาไป เปนกัลยาณมิตรเก้ือหนุนผูอื่นดวย และ
สังฆะก็เปนแหลงท่ีจะดํารงรักษาระบบและวิถีชีวิตท่ีดีงามผาสุกไว
ใหแกโลก

อน่ึง มนุษยถึงจะมีศักยภาพท่ีจะเปนอยางเดียวกับพระพุทธ
เจา แตระหวางปฏบัิต ิเราก็จะมพัีฒนาการในระดับตางๆ ไมใชอยูๆ  ก็
เปนพุทธะไดทันที

มนุษยท้ังหลายท่ีปฏิบัติตามธรรมโดยมีพัฒนาการในระดับ
ตางๆ น้ัน ก็รวมกันเปนชุมชนท่ีดงีาม ประเสริฐ คอืสงัฆะน้ี ซ่ึงถาเรียก
ตามภาษาปจจุบันก็คอื สังคมอดุมคติ

มนุษยเราทุกคนควรจะมีสวนไดอาศัยและรวมสรางชุมชนนี้
ข้ึนมาใหได ดวยการฝกศึกษาพัฒนาตัวเองของแตละคนข้ึนไป

สุดยอดของมนุษยคือ พุทธะ
แกนแทของธรรมชาติคือ ธรรมะ
อุดมคติของสังคมคือ สังฆะ
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เพราะฉะน้ัน หลักพระรัตนตรัย ก็คือหลักอุดมคติ ท่ีเปนจุด
หมาย เปนอุดมการณ เปนหลักการสําหรับชาวพุทธ ซ่ึงจะตองยึด
ถือวา

๑. เตือนใจเราใหระลึกถึงศักยภาพของตัวเอง และให
ปฏิบัติหนาท่ีในการพัฒนาตนเองใหเปนอยางพุทธะ

๒. เตือนใจใหระลกึวา การท่ีจะพัฒนาตนใหสาํเร็จน้ัน ตองรู
เขาใจและปฏิบัติใหถูกตองตามหลักความจริงของกฎธรรมชาติ 
คือ ธรรมะ

๓. เตือนใจใหระลึกวา เราแตละคนจะรวมอาศัยและรวม
สรางสังคมอุดมคติ ดวยการมี/เปนกัลยาณมิตรและเจริญงอกงาม
ข้ึนในชุมชนแหงอารยชนหรืออริยบุคคล ท่ีเรียกวา สังฆะ

น่ีคือหลักพระรัตนตรัย จะเห็นวาท้ัง ๓ หลักโยงถึงกันหมด

รูทันธรรมดา แลววางทาทีใหถูก

ขอยอนกลับมาท่ีธรรมชาติของมนุษยซ่ึงเปนสัตวท่ีฝกได
พัฒนาได จะเปนนิวตันก็ได เปนไอนสไตนก็ได หรือจะเปนกวีท่ี
เกงกาจ เปนนักการศึกษา ฯลฯ เปนไดหมด จนกระท่ังประเสริฐสุด
เปนพุทธะก็ได

เมื่อมนุษยประเสริฐดวยการเรียนรูฝกฝนพัฒนาตนอยางน้ี 
ก็เปนอันวาโยงกันแลว คือ ธรรมชาติของมนุษยท่ีวาฝกฝนพัฒนา
ไดน้ัน ก็สอดคลองกับความเปนจริงของกฎธรรมชาติ

น่ีคือยอนกลับมาหาความจริงขอแรกของธรรมชาติอีก คือ
การท่ีมนุษยผูฝกตนได จะพฒันาตนสาํเร็จ จะตองรูเขาใจความจริง
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ของกฎธรรมชาติและปฏิบัติใหถูกตามกฎน้ัน เชน ปฏิบัติตามกฎ
แหงเหตุปจจัย เปนตน

ในบรรดากฎธรรมชาติท้ังหลาย กฎใหญก็คือความเปนไป
ตามเหตุปจจัย ซ่ึงเปนอยางหน่ึงในหลักใหญท่ีสุดท่ีพระพุทธเจา
ตรัสไว ๒ หลัก คือ

๑. หลักไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
๒. เบ้ืองหลงัความเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็คอืกฎธรรมชาติ

แหงความเปนไปตามเหตุปจจัย อันไดแก อิทัปปจจยตา
ฉะน้ัน ตอจากไตรลักษณ พระพุทธเจาจึงทรงสอนเร่ือง

ปฏจิจสมุปบาท หรือท่ีเรียกเตม็วา อทัิปปจจยตาปฏจิจสมปุบาท คอื
ความเปนไปตามเหตปุจจัยของสิง่ท้ังหลาย

ถาเราเขาถึงกระบวนการของเหตุปจจัย หลักการตางๆ ก็โยง
ถึงกันแจมแจงหมด และเขาสูการปฏิบัติในการท่ีจะฝกตนได

แตถารูแค อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เรายังทําอะไรไมได ไดแค
รูทันวาสิ่งท้ังหลายเกิดดับ เปลี่ยนแปลง ไมเท่ียง ไมคงท่ี คงอยูใน
สภาพเดิมไมได เปนไปตามเหตุปจจัย ก็ไดแครู และวางใจ แตยัง
ทําไมได

แตพอรูวา ออ...กฎแหงเหตุปจจัยท่ีอยูเ บ้ืองหลัง อนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา ก็คือ อิทัปปจจยตา ซ่ึงเปนอยางน้ีๆ ตอนนี้ก็เอา
มาใชลงมือทําได คือเอามาใชในการฝกฝนพัฒนาตนของ
มนุษย ซ่ึงเปนการเช่ือมระหวาง ธรรมชาติพิเศษของมนุษย กับ 
ธรรมชาติสามัญของสรรพส่ิง

การนํากฎธรรมชาติมาใชในชีวิตของมนุษย ยังจะตองหา
เวลามาพูดแยกแยะแจกแจงกันในแตละเรื่องแตละหลักตอไป 
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ตอนน้ีขอพักไวทีหน่ึงกอน
อยางไรก็ตาม ความรูเทาท่ีมีเปนฐานมาน้ัน พอจะโยงไปให

เห็นหลักในภาคปฏิบัติไดแลว และพระพุทธเจาก็ไดทรงวางหลัก
ปฏิบัติท่ีเปนหัวขอใหญไวใหแลว บนฐานแหงหลักความจริงของ
ธรรมชาติน้ัน จึงขอนําหลักสําคัญมาเนนยํ้าไว เพ่ือใหการแก
ปญหาและการสรางสรรคดําเนินไปไดทันที

ถาคนไทยต้ังหลกัสีม่ั่นไว จะไมไถลตกในหลมุวิกฤติ

ถึงแมถลําพลาด ก็จะถอนตัวข้ึนสูวิวัฒนไดฉับพลัน

หลักธรรม ๔ ประการตอไปน้ี เปนหลักการใหญข้ันพ้ืนฐาน
ของพระพุทธศาสนา ซ่ึงพระพุทธเจาตรัสยํ้าอยูเสมอ แตตามปกติ
ตรัสไวเปนอิสระจากกัน เพราะมีนัยโยงถึงกัน หรือครอบคลุมกัน 
ในท่ีน้ีขอยกมายํ้าไวในท่ีเดียวกัน ถือวาเปนแกนแทท่ีปฏิบัติไดทัน
ที และเหมาะกับสถานการณปจจุบันของสังคมไทย จึงขอนํามา
กลาวปดทายในตอนน้ี

หลักสําคัญท้ัง ๔ จะตองใชในยุคปจจุบัน โดยเฉพาะในการ
แกวิกฤติของสังคมไทย และสรางสรรคประเทศชาติตอไปขางหนา 
คนไทยจะตองอยูกับหลักการ ๔ อยางตอไปน้ีใหได คือ

.หลักการกระทํา คือ มุงทําการใหสําเร็จดวยความเพียร
พยายาม  โดยเฉพาะความเพียรของตนเอง หลักน้ีเรียกวา หลัก
กรรมและความเพียร

พระพุทธเจาตรัสวาเราเปนกรรมวาที เราเปนวิริยวาที พระ
องคไมไดตรัสอยางเดียว แตตรัสคูกันวา กรรมวาที และวิริยวาที
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“เราเปนผูกลาวหลักการกระทํา เราเปนผูกลาวหลักความเพียร”
คนจะทํา ตองมีความเพียร ถาไมมีความเพียร ก็กาวไปใน

การทําไมได
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงกรรมและวิริยะ ใหหวังผล

สาํเร็จจากการกระทําดวยเรีย่วแรงกําลงัของตน ไมมวัหวังผลจากการ
ออนวอนนอนรอผลดลบันดาล จากลาภลอย จากการรวยทางลดั การ
ทุจริต การเสีย่งโชค การพนัน เปนตน

สรุปวา ตองถือหลักการกระทําใหสําเร็จดวยความเพียร

ขอยกพุทธพจนมายํ้าไววา

ภกิษุท้ังหลาย พระผูมีพระภาคเจาท้ังหลาย
แมท่ีไดมีแลวในอดีตกาล…พระผูมีพระภาคเจา
ท้ังหลายแมท่ีจักมีในอนาคตกาล… แมเราเองผูเปน
อรหันตสัมมาสัมพุทธะในบัดน้ี ก็เปนกรรมวาท
(ตรัสหลักกรรม) เปนกิริยวาท (ตรัสหลักการที่จะ
ตองทํา) เปนวิริยวาท (ตรัสหลักความเพียร)

(องฺ.ติก. ๒๐/๕๗๗/๓๖๙)

. หลักการศึกษาพัฒนาตน คือ ตองถือเปนหนาท่ีโดยมี
จิตสํานึกท่ีจะฝกตนใหกาวหนาตอไปในการทํากุศลกรรมตางๆ ท่ี
จะใหชีวิตและสังคมดีงามย่ิงข้ึน น่ีเรียกวา หลักไตรสิกขา   

ตามหลกัเร่ืองธรรมชาตขิองมนุษย ท่ีพูดแลวแตตนวา มนุษย
เปนสัตวท่ีประเสริฐดวยการฝก ดังน้ัน ในการท่ีจะกาวไปสูความ
ดีงาม ความประเสริฐสมบูรณน้ัน ชีวิตตองพัฒนาดวยไตรสิกขา
เพ่ือกาวไปขางหนา
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ชีวิตจะตองดีข้ึน ตองเรียนรู ตองฝกฝน ตองศึกษา ตอง
พัฒนาเสมอไป จะตองไมมวัหยุดอยูกับท่ี

ขอยกคาถาพุทธพจนแหงหน่ึงมาไวเตือนใจวา

เพราะฉะน้ันแล เปนคนอยูในโลกน้ี พึงศึกษา
(ตามหลกัไตรสิกขา)เถดิ ส่ิงใดกต็ามท่ีพึงรูไดใน
โลกวาเปนส่ิงผดิรายไมดี ไมพึงประพฤตผิดิราย
ไมดีเพราะเหน็แกส่ิงน้ัน ปราชญท้ังหลายกลาววา
ชีวิตน้ันนอยนัก (ขุ.สุ. ๒๕/๔๐๙/๔๘๕)

พรอมท้ังพุทธภาษิตวา

ในหมูมนุษย คนท่ีฝกแลวเปนผูประเสรฐิ
(ขุ.ธ. ๒๕/๓๓/๕๗)

. หลักไมประมาท ในการท่ีจะทําอะไรๆ ดวยความเพียร 
และในการท่ีจะพัฒนาตนน้ัน จะตองไมประมาท

ตองมองเห็นตระหนักในความสําคัญของกาลเวลาและความ
เปลีย่นแปลงวา ในขณะท่ีเราดําเนินชีวิตอยูน้ี สิง่ท้ังหลายรอบตัวเรา
และชีวิตของเรา ลวนไมเท่ียงแทแนนอน ทุกอยางเปลีย่นแปลงไป
ตลอดเวลา เราจะมวัน่ิงนอนใจอยูไมได มอีะไรท่ีควรจะทํา ตองรีบทํา 
ตองเรงขวนขวายไมประมาท ไมนอนใจ ไมผดัเพ้ียน

หลักไมประมาทน้ี พระพุทธเจาทรงสอนวา เหมือนกับรอย
เทาชาง ท่ีครอบคลุมธรรมะของพระองคไวหมด แลวก็เปนปจฉิม-

วาจาของพระองคกอนปรินิพพานดวย จึงถือวาสําคัญอยางย่ิง
ในความไมประมาทน้ี แมแตสังคมก็จะหยุดน่ิงไมได เพราะ

สังคมมีแนวโนมวา เมื่อไรมีความสําเร็จ เมื่อไรเจริญดีมีความพร่ัง
พรอม เมื่อไรมีความสขุสบาย คนจะเริม่เฉือ่ยลงและเร่ิมออนแรง 
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แลวก็เร่ิมมวัเมา ประมาท
สังคมมักจะเปนอยางน้ัน คือ พอสบาย ก็ประมาท หันไป

ฟุงเฟอมัวเมาหลงระเริง ติดในความสุขสบาย เพลิดเพลิน สําเริง
สําราญ ลุมหลงในการบันเทิง ไมเรงรัดขวนขวายทํากิจหนาท่ี ผัด
เพ้ียน เฉื่อยชา

เพราะฉะน้ัน ผูบริหารสังคมจะตองคอยกระตุนเตือนปลุก
เราประชาชน ใหไมประมาทมัวเมาทุกเวลา

เคร่ืองพิสูจนการพัฒนามนุษยอยางหน่ึงคือ ทั้งที่สุขสบาย
ก็ไมประมาท ถาใครทําไดสําเร็จอยางน้ีเมื่อไร ก็มีคุณสมบัติท่ีจะ
เปนพระอรหันต พระพุทธเจาตรัสวา บุคคลเดียวท่ีจะไมประมาท
เลยเปนอันขาด คือพระอรหันต

นอกจากน้ัน แมแตพระโสดาบนั พระสกทาคาม ี และพระ
อนาคาม ี ก็ยังประมาทได คอืพอประสบความสาํเร็จไปเทาน้ี ก็พอใจ
วาเราไดกาวหนามามคีวามดีเยอะแลวนะ ก็ชักเฉือ่ย พอเฉือ่ยลง พระ
พุทธเจาก็ตรัสวาเธอประมาทแลว

ในพระพุทธศาสนา ทานไมใหหยุดในการสรางสรรคกุศลธรรม
ตราบใดยังไมถึงจุดหมาย ก็ตองกาวไปในไตรสกิขาโดยไมประมาท
ตองกาวตอไปๆ พระพุทธเจาตรัสไววา

เราไมสรรเสริญแมแตความต้ังอยูไดในกศุล-
ธรรมท้ังหลาย ไมตองพดูถงึความเส่ือมถอยจาก
กุศลธรรมทั้งหลาย เรายกยองสรรเสริญอยาง
เดียวแตความกาวหนาตอไปในกุศลธรรม
ท้ังหลาย (องฺ.ทสก.๒๔/๕๓/๑๐๑)

พุทธพจนน้ีแสดงหลักเดียวกัน คือความไมประมาท
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. หลักพ่ึงตนได ซ่ึงทําใหมีอิสรภาพ การพ่ึงตนก็คือ
สามารถทําใหแกตัวเราดวยตนเอง จึงตองพัฒนาตัวเอง คือ เรา
พัฒนาตนเองเพ่ือใหทําได และอยูดีไดดวยตนเอง

เม่ือเราทําไดดวยตนเอง อยูดีไดดวยตนเอง เราก็พ่ึงตนได
ถาเราทําไมได อยูดีไมได เราก็ยังพ่ึงตนเองไมได

เราตองพยายามพ่ึงตนใหได แต เราจะทําไดดวยตนเอง
และพ่ึงตนได เราก็ตองทําตนใหเปนที่พึ่งได หรือทําตนใหพึ่งตนได 
โดยฝกตนขึ้นไป ใหทําไดทําเปน

ถาพูดวาใหพ่ึงตน แตตัวเขาไมมีความสามารถท่ีจะเปนท่ีพ่ึง 
แลวเขาจะพ่ึงตนไดอยางไร ก็ไดแตซัดกันวา น่ีเธอยากจน เธอก็พ่ึง
ตนสิ วาอยางน้ัน มันจะพ่ึงตนอยางไร ในเมื่อตนน้ันไมมีความ
สามารถท่ีจะใหพ่ึง

พระพุทธเจาทรงเนนการ “ทําตนใหเปนท่ีพ่ึงได” หรือ “ทํา

ตนใหพ่ึงตนได” มากกวาเนนการพ่ึงตน
ถาจะบอกใครใหพ่ึงตน ควรถามเขากอนวา “เธอมีตนที่พ่ึง

ไดไหม?” ถาเขามีตนท่ีพ่ึงไมได แลวเขาจะพ่ึงตนไดอยางไร
เพราะฉะน้ัน จะตองใหคน เฉพาะอยางย่ิง ใหเด็ก ใหลูก ฝก

ตนพัฒนาตัวข้ึนไป ใหตัวเขาน้ัน เปนตนท่ีพ่ึงได ใหเขามีตนท่ีพ่ึงได 
แลวเขาก็จะพ่ึงตนได

ท่ีพระพุทธเจาทรงสั่งสอนเรามากมายน้ัน ก็อยูตรงน้ีแหละ 
คือ สอนใหเราฝกตัวพัฒนาตนจนกระท่ังเราสามารถพ่ึงตนได 
เพราะมีตนท่ีพ่ึงได แลวเราก็จะเปนอิสระ

พระองคจึงตรัสสรุปทายหลักการพึ่งตนน้ันวา “มีตนที่ฝกดี
แลวน่ันแหละ จะไดท่ีพ่ึงซ่ึงหาท่ีไหนอื่นไมได”
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เพราะฉะน้ัน อยาพูดแคพ่ึงตน ซ่ึงเปนเพียงคําเตือนเร่ิมตน แต
ตองกาวตอไปสูการฝกฝนปฏบัิตซ่ึิงเปนคําสอนท่ีแทวา “จงพยายาม
พ่ึงตน ดวยการทําตนใหเปนท่ีพ่ึงได”

แลวทําอยางไรจะใหตนเปนท่ีพ่ึงได ก็ตองฝก ตองศึกษา
พัฒนาตน

พอพัฒนาตนก็เขาไตรสิกขา ซ่ึงทําใหตนเองมีคุณสมบัติดี
มากข้ึน มีคุณภาพดีข้ึน สามารถทําการท้ังหลายไดผลดีย่ิงข้ึน ทํา
กรรมตางๆ ท่ีเปนกุศลย่ิงข้ึน

เมือ่มคีวามสามารถทําการท้ังหลายไดดย่ิีงข้ึน ก็พ่ึงตนเองได 
พอพ่ึงตนเองได มีตนท่ีพ่ึงไดแลว ก็ไมตองพึ่งคนอื่น ก็เปนอสิระ 
กลายเปนวา สามารถเปนท่ีพ่ึงของคนอืน่

ฉะน้ัน การปฏิบัติในไตรสิกขาคือการพัฒนาตน และการ
พัฒนาตนก็ทําใหพ่ึงตนเองได และการพ่ึงตนเองไดกับความอิสระ 
ก็เปนอันเดียวกัน

ความเปนอิสระน้ี มิใชเฉพาะการไมตองคอยพึ่งพาข้ึนตอคน
อื่นเทาน้ัน แตหมายถึงการไมตองพ่ึงพาข้ึนตอวัตถุมากเกินไปดวย

ดังน้ัน อิสรภาพท่ีสําคัญมากอยางหน่ึง จึงหมายถึงการมี
ความสามารถท่ีจะมีความสุขในตัวเองไดมากข้ึน โดยพึ่งพาข้ึนตอ
วัตถุเสพบริโภคนอยลง คือเปนคนท่ีสุขไดงายข้ึน ไมตองเอาชีวิต
ไปข้ึนตอวัตถุ ไมตองเอาความสขุไปฝากไวกับสิง่เสพบริโภค ซ่ึงจะ
ทําใหการแยงชิงเบียดเบียนกันในสงัคมลดลงไปดวย

พรอมกันน้ัน เมื่อไดพัฒนาตนเอง ใหมีความสามารถมาก
ข้ึน ท้ังในการท่ีจะมีความสุขที่เปนอิสระ และในการท่ีจะทาํการสราง
สรรคตางๆ ก็จะทําใหท้ังชีวิตของตัวเองก็ดีข้ึน และสามารถเก้ือกูล
แกผูอื่นหรือแกสังคมไดมากข้ึน พรอมไปในคราวเดียวกัน
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ขอยกพุทธภาษิตมาย้ําเตือนอีกวา

ตนแลเปนท่ีพ่ึงของตน โดยแทจริง คนอืน่
ใครเลาจะเปนท่ีพ่ึงได มีตนทีฝ่กดีแลวน่ันแหละ 
คอืไดท่ีพ่ึงซ่ึงหาไหนเทียบไมได  (ขุ.ธ.๒๕/๒๒/๓๖)

หลกั ๔ นีส้มัพันธเปนอนัเดยีวกนั แตแยกในเชิงปฏบัิตใิห
ใชไดเหมาะสมและไดผลจริงจัง การปฏิบัติจากทุกหลักจะมา
บรรจบประสานเปนอนัเดียวกัน

ขอทวนอีกคร้ังวา หลัก ๔ ประการน้ีตองยํ้าอยางท่ีสุด 
เพราะเปนหลักใหญของพระพุทธศาสนา และเหมาะสมยิ่งกับยุค
ปจจุบัน

๑. ทาํการใหสําเร็จดวยความเพียร

๒. เรียนรูใฝฝกตน ใหชีวิตและสังคมพัฒนาเปนเลิศดวยการศึกษา

๓. ตระหนักอนิจจตา มีสตไิมประมาท หลีกเส่ือม เรงสราง ไมทิง้เวลา

๔. รักษาอิสรภาพไว พึ่งตนได เปนนักแผขยายความสุข

มีสีข่อน้ีพอแลว ประเทศไทยพัฒนาไดอยางดี มคีวามมัน่คง
ดาํรงในสนัติสขุแนนอน




