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(ทุกขสําหรับเห็น - สุขสําหรับเปน)
เกริ่นนํา
ขอเจริญพร ทานอธิบดี ทานรองอธิบดี และทานผูบริหารระดับสูงของ
กรมการศาสนา ทุกทาน
อาตมามีความคุน เคยอยูบ า งกับกรมการศาสนา เพราะมีงานการเกีย่ วของ
กันอยู แตระยะหลังนี้ออกจะหางๆ ไปหนอย เมื่อมีการประชุม ก็ไมคอยไดมา
เพราะเรื่องที่อยูไกลไปหนอยบาง เรื่องสุขภาพบาง เรื่องการงานใกลตัวบาง
วันนี้ นับวาเปนโอกาสดีที่ไดมาที่กรมฯ อีกครั้งหนึ่ง และไดพบกับผู
บริหารระดับสูงเกือบจะครบถวน แตเริ่มตนก็มีเหตุตองขออภัยนิดหนอย ที่วา
รถติดทําใหมาชาไป ตลอดกระทั่งวาไมไดเตรียมอุปกรณเครื่องชวยในการที่
จะศึกษาเรื่องราวเปนตน ขอใหถือวาเปนการมาคุยกัน
หัวขอที่ตั้งใหพูดวันนี้วา “แกนแทของพระพุทธศาสนา” เปนเรื่องสําคัญ
มาก และสําหรับพระพุทธศาสนาถือเปนเรื่องที่ยากมากดวย พิจารณางายๆ
แคเรื่องคัมภีรกอน
“พระไตรปฎก” เปนคัมภีรชั้นตน หรือชั้นที่หนึ่งของพระพุทธศาสนา ที่
ถือวาบรรจุพุทธพจน เพียงแคคัมภีรชั้นหนึ่งนี้ก็มากมายตั้ง ๔๕ เลม หรือที่พูด
กันวา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ เราจะจับแกนไดอยางไร แกนแทอยูตรงไหน
และความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องตัวแกนแทนั้นจะตรงกันหรือไม
∗

บรรยายแกผูบริหารระดับสูงของกรมการศาสนา ที่กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่
๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ เดิมมีชื่อเรื่องวา “แกนแทของพระพุทธศาสนา”

-๑หัวใจพุทธศาสนา
หัวใจพุทธศาสนาคืออะไร วากันไปหลายอยาง
ถูกทั้งนั้น อันไหนก็ได
พอดีเมื่อวานเปนวันมาฆบูชา ก็ชวนใหนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจาใน
วันมาฆบูชา เพราะวาวันมาฆบูชานั้น ชาวพุทธจํากันมาวาเปนวันที่พระพุทธ
เจาทรงแสดงหลักการที่เรียกกันวา “หัวใจพระพุทธศาสนา” ซึ่งเปนคําไทย
ที่เราพูดกันงายๆ ถาพูดเปนภาษาบาลีก็คือ “โอวาทปาฏิโมกข”
เมื่อพูดถึงคําวา “แกน” ก็ใกลกับคําวา “หัวใจ” และเราไดพูดถึงหัวใจ
พระพุทธศาสนากันมาเมื่อวาน จึงขอนํามาทบทวนกันนิดหนอย แตไมได
หมายความวาจะจับเอาคําสอนที่เรายึดถือกันวาเปนหัวใจพระพุทธศาสนามา
วาเปนแกนแทในที่นี้ แตเรียกวาเอามาเปนอารัมภบท เพราะไหนๆ เมื่อวานนี้
เปนวันที่เราไดฟงเรื่องหัวใจพระพุทธศาสนามาแลว ก็เอามาทบทวนกันดู
หลักทีเ่ ราถือวาเปนหัวใจพระพุทธศาสนา ก็คอื คําไทยทีส่ รุปพุทธพจน
งายๆ สัน้ ๆ วา “เวนชัว่ ทําดี ทําใจใหบริสทุ ธิ”์ ภาษาพระหรือภาษาบาลีวา
สพฺพปาปสฺส อกรณํ
สจิตฺตปริโยทปนํ

กุสลสฺสูปสมฺปทา
เอตํ พุทฺธานสาสนํ

แปลใหเต็มเลยวา “การไมทาํ ความชัว่ ทัง้ ปวง การทําความดีใหเพียบพรอม
การชําระจิตของตนใหบริสทุ ธิผ์ อ งใส นีเ้ ปนคําสอนของพระพุทธเจาทัง้ หลาย”
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๓

คําลงทายวา “นี้เปนคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย” ทําใหเราคิดวานี่
แหละเปนคําสรุป แสดงวาเนื้อแทของพระพุทธศาสนาอยูที่นี่ เราก็เลยเรียก
วา “หัวใจ” นี่วาตามเรื่องวันมาฆบูชา เอามาเปนจุดเริ่มตน
แตกระนัน้ ชาวพุทธผูไ ดยนิ ไดฟง พระสอนมามากๆ บางทีกไ็ ดยนิ พระ
อาจารยหรือพระเถระผูใ หญบางทานพูดถึงหลักการอืน่ วา อันโนนสิ อันนีส้ ิ เปน
หัวใจพระพุทธศาสนา เมือ่ ไดฟง อยางนัน้ บางทีโยมก็ชกั งง จึงขอยกเอาเรือ่ งนี้
มาพูดเสียในตอนปรารภนี้ วาอะไรกันแนทเี่ รียกวาเปนหัวใจพระพุทธศาสนา
บางทานบอกวา “อริยสัจสี่” เปนหัวใจพระพุทธศาสนา เพราะวาคํา
สอนของพระพุทธเจาทั้งหมดรวมอยูในอริยสัจสี่
เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลว เสด็จไปแสดงปฐมเทศนา พระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร พระองคตรัสพุทธพจนตอนหนึ่งมีความวา ตราบใดที่เรายังไมมี
(จตูสุ อริยสจฺเจสุ ติปริวฏฏํ ทวาทสาการํ ยถาภูตํ ญาณทสฺสนํ) ญาณทัศนะที่มี
ปริวัฏ ๓ มีอาการ ๑๒ ในอริยสัจสี่ เราก็ยังปฏิญาณไมไดวา ไดตรัสรู ตอ
เมื่อเรามีญาณทัศนะนั้น จึงปฏิญาณไดวาตรัสรู
หมายความวา ตรัสรูอริยสัจสี่ครบ ๓ ดาน คือทั้งรูวาคืออะไร แลวก็รู
วาหนาที่ตออริยสัจแตละอยางนั้นคืออะไร และรูวาไดทําหนาที่ตออริยสัจนั้น
แลว เวียนไปในทุกขอ เรียกวา ๓ ปริวัฏ
อธิบายวา รูในอริยสัจสี่แตละอยาง เริ่มตั้งแตรูวาทุกขคืออะไร รูวาเรา
จะตองทําอะไรตอทุกข แลวก็รูวาหนาที่ตอทุกขนั้นเราไดทําแลว และตอไป
ในขอสมุทัย นิโรธ มรรค ก็เชนเดียวกัน
ถายังไมรูอริยสัจดวยญาณทัศนะครบทั้ง ๓ ในแตละอยาง (รวมทั้ง
หมดเปน ๑๒ เรียกวามีอาการ ๑๒) ก็ยังไมสามารถปฏิญาณวาไดตรัสรู เปน
สัมมาสัมพุทธะ
ตอเมื่อไดตรัสรูอริยสัจ โดยมีญาณในอริยสัจแตละขอครบทั้ง ๓ รวม
เปน ๑๒ จึงปฏิญาณไดวาเปนสัมมาสัมพุทธะ
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พุทธพจนนี้มาในพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จึงทําใหกําหนดเอาวานี่
แหละคือตัวหลักใหญที่เปนหัวใจของพระพุทธศาสนา ทานที่สวดธรรมจักร
ไดคงนึกบาลีออกวา ยาวกีวฺจ เม ภิกฺขเว อิเมสุ จตูสุ อริยสจฺเจสุ
รัชกาลที่ ๖ ทรงมีงานพระราชนิพนธเลมหนึ่งชื่อวา “พระพุทธเจาตรัสรู
อะไร” ซึ่งก็ทรงจับเอาที่จุดนี้คือ อริยสัจสี่
เปนอันวา พระพุทธเจาตรัสรูอริยสัจสี่ และการตรัสรูอริยสัจสี่ทําใหเปน
พระพุทธเจา อริยสัจสี่จึงเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา
บางทานไปจับเอาที่พระไตรปฎกอีกตอนหนึ่ง ซึ่งพระพุทธเจาตรัสไว
กะทัดรัดมาก วา “ปุพฺเพจาหํ ภิกฺขเว เอตรหิ จ ทุกฺขฺเจว ปฺาเปมิ ทุกฺขสฺส
จ นิโรธํ” ภิกษุทั้งหลาย ทั้งในกาลกอนแลบัดนี้ เราบัญญัติแตทุกขและ
ความดับทุกขเทานั้น
ถาจับตรงนี้ก็แสดงวา ที่พระพุทธเจาทรงสอนทั้งหมดนั้น หลักการของ
พระพุทธศาสนาก็มีเทานี้ คือ ทุกขและความดับทุกข
ทานพุทธทาสกลาวถึงหลักอีกขอหนึง่ ใหถอื วาเปนหัวใจพระพุทธศาสนา
คือ “สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินเิ วสาย” แปลวา “ธรรมทัง้ ปวง ไมควรยึดมัน่ ”
คําวา “นาลํ” แปลวาไมควร หรือไมอาจ ไมสามารถ คําวา “ไมควร” ใน
ที่นี้ หมายความวา เราไมอาจไปยึดมั่นมันได เพราะมันจะไมเปนไปตามใจ
เราแนนอน เมื่อมันไมอาจจะยึดมั่น เราก็ไมควรจะยึดมั่นมัน อันนี้ทานก็วา
เปนหัวใจพระพุทธศาสนา
เมื่อไดฟงอยางนี้ ก็ทําใหเรามาสงสัยกันวาจะเอาหลักไหนดีเปนหัวใจ
พระพุทธศาสนา ก็เลยขอใหความเห็นวาอันไหนก็ได

แตตองระวัง อันไหนก็ได จะทําใหพุทธศาสนางอนแงน
ชาวพุทธตองมีหลักที่แนชัด ใหปฏิบัติเด็ดแนวเปนหนึ่งเดียว
แตการพูดวา “อันไหนก็ได” นี่ ก็ไมดีเหมือนกัน เพราะทําใหชาวพุทธ
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เหมือนวาไมมีอะไรลงตัวแนนอน แลวก็เลยกลายเปนคนที่เอาอยางไรก็ได
โงนเงนงอนแงน หรือแกวงไปแกวงมา เหมือนไมมีหลัก ก็จะกลายเปนไมได
เรื่อง เราตองชัดเจนวา ที่วาอันไหนก็ไดนั้น ทั้งหมดคืออันเดียวกัน
ทําไมจึงวาเปนอันเดียวกัน เพราะวาการพูดถึงหลักคําสอนเหลานี้นั้น
เปนการพูดโดยจับแงจับมุมตางๆ กันของคําสอน ซึ่งที่จริงทั้งหมดอยูใน
ระบบเดียวกัน โยงถึงกัน มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะฉะนั้นไมวา
จะจับที่จุดไหน ก็โยงถึงกันไดทั้งนั้น ขอชี้แจงอยางงายๆ
ถาเราพูดวาหัวใจพระพุทธศาสนาคือ “เวนชั่ว ทําดี ทําใจใหผองใส”
ก็จะเห็นวา หัวใจที่วานี้เปนหลักในเชิงปฏิบัติทั้งนั้น คือเปนเรื่องของการ
ดําเนินชีวิตวา เราจะไมทําชั่ว ทําดี และทําใจใหผองใส
ทีนี้ลองหันไปดูหลักอริยสัจสี่ ซึ่งมีทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค จะเห็นวา
ขอที่ ๔ คือ “มรรค” เปนขอปฏิบัติ
ถาพูดวามรรคมีองค ๘ มีสัมมาทิฏฐิเปนตน และสัมมาสมาธิเปนขอสุด
ทาย องคทั้ง ๘ นี้ มีตั้ง ๘ ขอ ก็จํายาก จึงยองายๆ เหลือ ๓ เทานั้น คือ
ศีล สมาธิ ปญญา
ชาวพุทธจํากันแมนวา มรรคมีองค ๘ จําใหงายก็สรุปเหลือ ๓ คือ ศีล
สมาธิ ปญญา
ศีลนั้นอธิบายงายๆ วา “เวนชั่ว” สมาธิ ก็คือ “ทําความดีใหถึงพรอม”
เพราะความดีแทจริงที่สุดก็เปนคุณสมบัติคือคุณธรรมตางๆ อยูในจิตใจ ซึ่ง
จะตองบําเพ็ญขึ้นมาใหพรอม แลวสุดทาย ปญญา ก็ไดแก “ชําระจิตใจให
บริสุทธิ์” เพราะการที่จิตจะบริสุทธิ์หมดจดสิ้นเชิง ก็ตองหลุดพนจากกิเลส
และความทุกขดวยปญญา
ฉะนั้น เวนชั่ว ทําดี ทําใจใหบริสุทธิ์นี้ ก็คือ ศีล สมาธิ ปญญา นั่นเอง
“เวนชั่ว” เปนศีล “ทําดี” เปนสมาธิ “ชําระจิตใจใหบริสุทธิ์” เปนปญญา
พอแยกแยะอยางนี้ก็เห็นแลววา ออ เวนชั่ว ทําดี ทําใจใหบริสุทธิ์ ที่วา
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เปนหัวใจพระพุทธศาสนานั้น ก็อยูในมรรคนี่เอง เปนอริยสัจ ขอที่ ๔ คือขอ
สุดทาย
ตกลงวา หลักหัวใจพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชานี้ เปนสวนหนึ่งใน
อริยสัจ คือเปนอริยสัจขอสุดทาย ไดแกมรรค ซึ่งเปนภาคปฏิบัติ อริยสัจจึง
กวางกวาและครอบคลุมหลักหัวใจพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา
ทุกข คือตัวปญหา เปนสิ่งที่เราไมเอา แตเราก็ยังไมตองปฏิบัติ เราตอง
รูใหชัดวาอะไรเปนปญหาที่เราจะตองพนไป
สมุทัย คือตัวเหตุแหงทุกข ซึ่งตองสืบสาวใหรูตามหลักความจริงที่เปน
ไปตามเหตุปจจัยวา ออ ทุกขเกิดจากเหตุ และเหตุนั้นคืออะไร เหตุนั้นเรารู
วาจะตองกําจัด แตเราก็ยังไมไดทําอะไร
จากนั้นเราก็รูดวยวาเมื่อกําจัดเหตุแหงทุกขได เราจะเขาถึงจุดหมายคือ
นิโรธ

แตทั้งหมดนี้จะสําเร็จไดก็ดวยการลงมือทําในขอสุดทายคือ มรรค
ฉะนั้น ทุกข สมุทัย นิโรธ สามอยางนี้เราเขาใจวามันคืออะไร และเรา
จะตองทําอะไรตอมัน แตเราปฏิบัติมันไมได สิ่งที่จะปฏิบัติไดคือขอที่ ๔ ได
แกมรรค
เมือ่ เราปฏิบตั ติ ามมรรค เราก็กาํ จัดสมุทยั ...แกเหตุแหงทุกขได เราก็พน
จากทุกข…หมดปญหา และเราก็บรรลุนโิ รธ...เขาถึงจุดหมายได เพราะฉะนัน้
ดวยมรรคขอเดียวนี้ สามารถทําใหสาํ เร็จงานสําหรับ ๓ ขอแรกทัง้ หมด
เปนอันวา สิ่งที่เราตองปฏิบัติมีอยูขอเดียวคือขอ ๔ แตเราตองรู ๓ ขอ
ตนดวย
ถึงตอนนี้ ก็หันกลับไปดูหลัก เวนชั่ว ทําดี ทําใจใหบริสุทธิ์ จะเห็นวา
เปนหลักการในภาคปฏิบัติทั้งหมดของพระพุทธศาสนา ซึ่งอยูในมรรค คือ
ขอที่ ๔ ของอริยสัจ เพราะมรรคเปนฝายลงมือทํา ลงมือปฏิบัติ
สวนในแงของหลักความจริงตามสภาวะวาเปนอยางไร จุดหมายคือ
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อยางไร ก็อยูในขอ ๑-๒-๓ ของอริยสัจ
เพราะฉะนั้น อริยสัจกวางกวาและครอบคลุม คือครอบคลุมหลักเวน
ชั่ว ทําดี ทําใจใหบริสุทธิ์ดวย
ถาเราตองการจะพูดเฉพาะในเชิงปฏิบัติ ในภาคลงมือทํา หรือในการ
ดําเนินชีวิต เราก็พูดในแงเวนชั่ว ทําดี ทําใจใหบริสุทธิ์ เอาแคนี้ วาหัวใจพระ
พุทธศาสนาอยูตรงนี้ ปฏิบัติเทานี้ก็ครบหมด เพราะเปนของที่ใหลงมือทํา
ปฏิบัติไดทันที
ถาพูดถึงอริยสัจก็กวางขวางและตองทําความเขาใจกันมาก สําหรับชาว
พุทธทั่วไป เริ่มตนก็ใหเห็นกอนวาจะปฏิบัติอะไร
แตเมื่อปฏิบัติไปถึงระดับหนึ่ง ก็จะเกิดความจําเปนตองรูหลักการ หรือ
หลักความจริงทั่วไปดวย มิฉะนั้นการปฏิบัติก็ไปไมตลอด ถึงตอนนั้นก็ตองรู
หลักอริยสัจสี่ แตเบื้องตนนี้พอพูดขึ้นมาก็ใหเริ่มปฏิบัติไดเลย
เปนอันวา เริ่มตน เราบอกวา...เอานะ เวนชั่ว ทําดี ทําใจใหบริสุทธิ์ ก็
เขาใจงาย ทําไดเลย สะดวก ก็เอาอันนี้มาเปนหัวใจพระพุทธศาสนา แลว
จากหลักปฏิบัตินี้เราก็กาวไปสูหลักการที่ใหญขึ้นไป คือ กาวไปสูหลักอริยสัจ
ซึ่งเปนหลักที่ครอบคลุม สมบูรณไปเลย
พูดอยางนีก้ เ็ หมือนกับบอกวา หลัก เวนชัว่ ทําดี ทําใจใหผอ งใส นี้ เปน
หัวใจพระพุทธศาสนาภาคบทนํา หรือเปนบทนําทีเ่ ปดเขาสูห วั ใจพระพุทธศาสนา
อยาลืมวาไดหลักแนชัดแลวนะ เริ่มดวย “เวนชั่ว ทําดี ทําใจให
บริสุทธิ์ผองใส” นี่แหละเอาเปนหัวใจพระพุทธศาสนาไวกอน แลวกาวตอ
ไปใหครบอริยสัจทั้ง ๔ ใหได จึงจะเปนชาวพุทธที่แทจริงและสมบูรณ
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วากันไป กี่หลักกี่หัวใจ
ในที่สุดก็หลักใหญเดียวกัน
ทีนี้ลองเทียบหลักอื่นอีก เมื่อกี้บอกวาพระพุทธเจาตรัสไว “ทั้งในกาล
กอนและบัดนี้ เราบัญญัติแตทุกขและความดับทุกขเทานั้น” อันนี้ก็เปน
การพูดถึงอริยสัจสี่นั่นเอง คืออริยสัจ ๔ แบบสั้นที่สุด ยอเปน ๒ คู คือ
ทุกข และสมุทัย เหตุแหงทุกข อันนี้ ๑ คู
นิโรธ ความดับทุกข และมรรค ทางใหถึงความดับทุกข ก็ ๑ คู
รวมแลวมี ๒ คู
เพราะฉะนั้น เวลาพูดสั้นๆ ก็บอกวา เรื่องทุกข (พรอมทั้งเหตุของมัน
อยูในวงเล็บ ละไวในฐานเขาใจ) อยางหนึ่ง แลวก็เรื่องความดับทุกข
(พรอมทั้งวิธีปฏิบัติใหถึงความดับทุกข) อยางหนึ่ง
ตกลงพูดงายๆ อริยสัจสี่ ก็ยอเปน ๒
ฉะนั้น ที่พระพุทธเจาตรัสวา ทั้งในกาลกอนและบัดนี้ เราบัญญัติแต
ทุกขและความดับทุกข ก็อันเดียวกัน คืออริยสัจสี่นั่นเอง ไมไดไปไหน
ยังมีอกี ...เมือ่ กีล้ มื พูดไป คือ เมือ่ พระพุทธเจาตรัสรูแ ลว ตอนจะออก
ประกาศพระพุทธศาสนา พระองคไดทรงพระดําริ ซึง่ มีความตอนนีใ้ นพระไตร
ปฎกบอกวา “อธิคโต โข มฺยายํ ธมฺโม” ธรรมทีเ่ ราบรรลุแลวนี้ ทุรนุโพโธ เปน
ของทีร่ ตู ามไดยาก กลาวคือ หนึง่ ...อิทปั ปจจยตาปฏิจจสมุปบาท สอง...นิพพาน
แลวพระองคก็ตรัสเลาตอไปวา พระองคทรงดําริวา หมูสัตวทั้งหลาย
มัวหลงระเริงกันอยูในสิ่งที่ลอใหติด ยากที่จะเขาใจหลักการทั้ง ๒ นี้ จึงนอม
พระทัยไปในทางที่จะไมทรงสั่งสอน
ถาดูตรงนี้ก็จะเห็นชัดตามที่พระพุทธเจาตรัสวา “ธรรมที่เราไดบรรลุ
คือ อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท และนิพพาน” ถาจับตรงนี้ ก็บอกไดวา
นี่ก็หัวใจพระพุทธศาสนาเหมือนกัน
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แตถาเราโยงดู ก็บอกไดวาสาระไมไปไหน ที่แทก็อันเดียวกันนั่นแหละ
อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท คืออะไร คือหลักความจริงของธรรมชาติ ใน
แงที่ทําใหเกิดปรากฏการณที่เราเรียกวาความทุกข คือจับที่ตัวกฎธรรมชาติ
แหงความเปนไปของการที่มีทุกข มีปญหาตางๆ เกิดขึ้น
ฉะนั้น อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท ก็เปนเรื่องของทุกขและสมุทัย แต
แทนที่จะจับที่ปรากฏการณคือทุกข ก็ไปจับที่กระบวนการของกฎธรรมชาติ
เริ่มที่ขอสมุทัย ดูเหตุปจจัยที่เปนไปจนปรากฏทุกขเปนผลขึ้น จึงรวมทั้งขอ
ทุกขและสมุทัย
ดังจะเห็นไดวา เวลาตรัสปฏิจจสมุปบาท พระพุทธเจาทรงสรุปวา
“เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนธสฺส สมุทโย โหติ” แปลวา “สมุทัย คือการเกิด
ขึ้นพรอมแหงทุกข จึงมีดวยประการฉะนี้” หมายความวา จากความเปนไป
ตามกระบวนการของกฎธรรมชาตินี้ จึงเกิดมีทุกขขึ้น
เพราะฉะนั้น ขอวา อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท ก็คือตรัสเรื่องทุกข
และสมุทัย
จากนั้นอีกอยางหนึ่งที่ตรัสไว คือ นิพพาน ซึ่งก็คือขอนิโรธ ซึ่งเราจะ
ตองบรรลุถึงดวยการปฏิบัติตามมรรค การที่จะบรรลุนิพพานที่เปนจุดหมาย
ก็เรียกรองหรือเปนเงื่อนไขอยูในตัวใหตองปฏิบัติตามมรรค
ดังนั้น การตรัสถึงนิพพาน คือขอนิโรธ ก็โยงเอามรรค เขามาพวงไว
ดวย

พูดใหลกึ ลงไป ขอแรก อิทปั ปจจยตาปฏิจจสมุปบาท ก็คอื สังขตธรรม
พรอมทั้งกระบวนความเปนไปของมันทั้งหมด สวนขอหลัง นิพพาน ก็คือ
อสังขตธรรม ที่พนไปจากสังขตธรรมนั้น
ในพุทธพจนนี้ จับที่ตัวความจริงของกฎธรรมชาติ กับสภาวธรรมสุด
ยอดที่ตองการ จึงเอา อิทัปปจจยตา ที่เรียกกันงายๆ วากฎปฏิจจสมุปบาท
กับเรื่องนิพพาน มาเปนหัวใจพระพุทธศาสนา

๑๐
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แตสองอยางนี้ เวลาขยายออกมา ก็เปนอริยสัจนั่นเอง เพราะฉะนั้นก็จึง
ไมไปไหน ที่แทก็อันเดียวกัน
อริยสัจนั้นเปนวิธีพูดหรือวิธีแสดงกฎธรรมชาติในแงที่มาเกี่ยวของกับ
มนุษย ซึง่ มนุษยจะนํามาใชประโยชนในการดําเนินชีวติ หรือแกปญ
 หาชีวติ ของ
ตน พระพุทธเจาตรัสวางไวในรูปทีใ่ ชการได เรียกวา ทุกข สมุทยั นิโรธ มรรค
แตตวั ความจริงในกฎธรรมชาติกค็ อื อิทปั ปจจยตาปฏิจจสมุปบาท และ
สภาวะทีเ่ ปนจุดหมาย คือ นิพพาน ก็มเี ทานี้ เพราะฉะนัน้ จึงบอกวาไมไปไหน
สวนอีกหลักหนึ่งคือ “สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย” แปลวาธรรมทั้ง
ปวงไมควรยึดมั่น คือ เราไมอาจจะยึดมั่นถือมั่นไวได
อันนี้ก็เปนการสรุปหัวใจของการปฏิบัติ ที่โยงไปหาตัวความจริงของ
ธรรมชาติ หรือสภาวธรรมวา สิ่งทั้งหลายหรือปรากฏการณทั้งหลายทั้งปวง
หรือสิ่งที่แวดลอมชีวิตของเรา หรืออะไรก็ตามที่เราเกี่ยวของนี้ มันไมไดอยู
ใตอํานาจความปรารถนาของเรา แตมันเปนไปตามกฎธรรมชาติ เปนไปตาม
เหตุปจจัย หรือมีอยูดํารงอยูตามสภาวะของมัน เพราะฉะนั้นเราจึงไม
สามารถยึดมั่นถือมั่นมันได เราจะตองวางใจปฏิบัติตอมันใหถูก
หลักนี้เปนการโยงธรรมดาธรรมชาติหรือความเปนจริงของสิ่งทั้งหลาย
มาสูทาทีปฏิบัติของมนุษยตอสิ่งเหลานั้น ซึ่งรวมสาระสําคัญวา...เราตองรูทัน
วาสิ่งเหลานี้มันไมเปนไปตามใจปรารถนาของเรานะ
มันเปนไปตามเหตุ
ปจจัยของมัน เราจะไปยึดมั่นถือมั่นตามใจของเราไมได แตตองปฏิบัติดวย
ปญญา คือดวยความรูเทาทันและใหตรงตามเหตุปจจัย
เพราะฉะนั้น หลักนี้ก็เปนแงมุมหนึ่งของการประมวลวิธีปฏิบัติทั้งหมด
ตอสิ่งทั้งหลาย ซึ่งก็เปนพุทธพจนเหมือนกัน
เรือ่ งมีอยูว า พระสาวก (พระมหาโมคคัลลานะ) ทูลถามพระองควา “สังขิตเตนะ”
ดวยวิธีการอยางยนยอ ทําอยางไรภิกษุจะเปนผูที่หลุดพนแลวโดยความสิ้น
ไปแหงตัณหา หมายความวา โดยยอทําอยางไรภิกษุจะเปนผูบรรลุนิพพาน
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๑๑

พระพุทธเจาก็ตรัสพุทธพจนนี้ขึ้นมาวา ภิกษุไดสดับหลักการที่วา “สพฺเพ
ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย” (องฺ.สตฺตก. ๒๓/๕๘/๙๐) ธรรมทั้งปวง ไมอาจจะยึดมั่นถือ
มั่นได เพราะเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เมื่อรูเขาใจความจริงของมัน ก็จะไม
ยึดติดถือมั่นสิ่งใดในโลก จึงไมรานรนเรารอน ก็จะสงบเย็นนิพพาน
รูวาธรรมทั้งปวงไมอาจยึดมั่นได ก็คือรูสภาวะของมันที่เปนทุกข ความ
ยึดมั่นที่จะตองละนั้นคือสมุทัย ปญญาที่ทําใหละความยึดมั่นนั้นเสียไดก็
เปนมรรค เมื่อละความยึดมั่นไดก็สงบเย็น นิพพาน คือขอนิโรธ
หลักนี้นับวาเปนจุดยอดของการปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายในขั้นที่ถึงปญญา
เลย ซึ่งใหรูเทาทันความจริงวาสิ่งทั้งหลายมันเปนของมันตามสภาวะของ
ธรรมชาติ เชน เปนไปตามเหตุปจจัยของมันเอง เราจะเอาความยึดมั่นถือมั่น
ของเราไปกําหนดมันไมได
ตกลงวา เทาที่มีการกลาวถึงหัวใจพระพุทธศาสนากันหลายแบบหลาย
แนวนั้น ทั้งหมดก็เปนอันเดียวกัน ซึ่งในที่สุดหลักใหญที่ครอบคลุม ก็คอื
อริยสัจสี่นี่แหละ ไมไปไหน
ที่พูดมาในตอนนี้ทั้งหมด ก็เปนการแยกแยะและเชื่อมโยงใหเห็นชัดลง
ไปวา หลักหัวใจพระพุทธศาสนา ที่พูดกันหลายอยางนั้น ที่จริงก็อันเดียวกัน
ตางกันโดยวิธีพูดเทานั้น และขอย้ําวา
อยามัวพูดวาอยางนั้นก็ไดอยางนี้ก็ได ขอใหจับหลักลงไปใหชัด และ
ปฏิบัติใหมั่นใหเด็ดเดี่ยวแนลงไป อยางที่วาแลวขางตน

ถึงจะเลาเรียนจบหลัก ถาไมรูจักหนาที่ตออริยสัจ
ก็ปฏิบัติไมถูก และไมมีทางบรรลุธรรม
เมื่อพูดถึงอริยสัจสี่ ก็เลยจะตองพูดถึงหนาที่ตออริยสัจดวย เมื่อกี้นี้ได
พูดไปแลววา พระพุทธเจาตรัสวาถาพระองคยังไมทรงรูเขาใจอริยสัจสี่โดยมี
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ญาณทัศนะครบทั้ง ๓ อยางในอริยสัจสี่แตละขอ ซึ่งเมื่อรวมแลว ๓ คูณ ๔
เปน ๑๒ ก็จะไมปฏิญาณวาไดตรัสรูแลว
ดังนั้น เราจะรูอริยสัจอยางเดียวไมได ตองรูหนาที่ตออริยสัจและ
ปฏิบัติหนาที่ตออริยสัจใหสําเร็จดวย การเรียนอริยสัจโดยไมรูหนาที่ตอ
อริยสัจอาจจะทําใหเขาใจสับสน
พระพุทธเจาตรัสกิจหรือหนาทีต่ อ อริยสัจสีไ่ วครบถวนแลวแตละอยาง ๆ
๑. หนาทีต่ อ ทุกข คือ ปริญญา แปลวา กําหนดรู รูเ ทาทัน จับตัวมันใหได
๒. หนาที่ตอสมุทัย คือ ปหานะ แปลวา ละ หรือกําจัด
๓. หนาที่ตอนิโรธ เรียกวา สัจฉิกิริยา แปลวา ทําใหแจง คือบรรลุถึง
นั่นเอง
๔. หนาที่ตอมรรค เรียกวา ภาวนา แปลวา บําเพ็ญ ก็คือปฏิบัติ ลงมือ
ทํา ทําใหเกิด ทําใหมีขึ้น

๑)

ทุกข...เรามีหนา ที่ตอ มัน อยา งไร พระพุทธเจาตรัสวา “ทุกขัง
ปริญเญยยัง” ทุกขนั้นเปนสิ่งที่จะตองรูเทาทัน ภาษาพระแปลกันวา “กําหนด
รู” ทุกขเปนสิ่งที่ตองกําหนดรู
“ปริญเญยยัง” นี่เปนคุณศัพท ถาใชเปนคํานามก็เปน “ปริญญา” ที่เรา
เอามาใชเปนชื่อของการสําเร็จการศึกษา
ทุกข...เรามีหนาที่รูจักมัน รูทันมัน เรียกวา “ปริญญา” ทุกขนั้นเปนตัว
ปญหา เปนปรากฏการณ ทานเปรียบเหมือนกับ “โรค”
ในทางรางกายของเรานี่ เมื่อเรามีโรค เราก็จะแกไขบําบัดหรือกําจัดโรค
แตพอเอาเขาจริง เรากําจัดโรคไมได แตเราตองเรียนรูจักโรค เหมือนหมอจะ
แกไขโรค ตองกําหนดรูใหไดวาเปนโรคอะไร เปนที่ไหนตรงไหน เพราะ
ฉะนั้น นอกจากตองรูโรคแลว ตองรูรางกายซึ่งเปนที่ตั้งของโรคดวย
ทํานองเดียวกัน ในขอทุกขนี้ จึงไมใชเรียนเฉพาะปญหา แตเรียนชีวิต
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๑๓

ซึ่งเปนที่ตั้งแหงปญหาดวย หมายความวา ทุกขคือปญหาเกิดที่ไหน มันเกิด
ที่ชีวิตหรือเกิดในโลก เราก็ตองรูจักโลก รูจักชีวิต
เหมือนกับแพทยจะแกไขโรค เวลาเรียนเริ่มที่อะไร ก็ตองไปเรียนตั้งแต
anatomy (กายวิภาค) ตองไปเรียน physiology (สรีรวิทยา) แทนที่จะเริ่ม
เรียนที่โรค ก็ไปเรียนที่รางกายซึ่งเปนที่ตั้งของโรค
เชนเดียวกับเราจะแกไขทุกข เราตองเรียนรูเขาใจชีวิต ตลอดถึงโลกที่
เราเกี่ยวของสัมพันธ ซึ่งในที่สุดปญหาเกิดที่ชีวิต ถาเราไมเขาใจชีวิต เราก็แก
โรคของมัน คือปญหาหรือทุกขไมได เรื่องนี้ก็ทํานองเดียวกัน
ดังนั้น ในขอทุกขนี้ความหมายจึงคลุมทั้งตัวปญหาและสิ่งซึ่งเปนที่ตั้ง
แหงปญหา โดยเฉพาะชีวิตมนุษยนี่เราจะตองเขาใจ คือปริญญามัน
ทุกข ก็คือความผันแปรบีบคั้นกระทบกระเแทก ซึ่งเกิดเปนปญหาแก
ชีวิต เหมือนกับโรค ก็คือความแปรปรวนวิปริตผิดปกติของรางกาย เชน
อวัยวะบางสวนถูกบีบคั้นบอนเบียนกระทบกระแทกเสียดแทง ตลอดจน
ทํางานไมปกติ
เมื่อเรียนรูจักรางกายและระบบการทํางานของมันแลว ก็กําหนดรูโรคที่
จะบําบัดแกไขได นี่ก็เชนเดียวกัน การจะกําหนดรูทุกข ก็ตองรูจักชีวิตและดู
ที่ชีวิต (นามรูป/ขันธ ๕) นี่แหละ

๒) พอรูโรควาเปนโรคอะไร จับไดแลว ก็ตองสืบสาวหาสาเหตุของโรค
สมุทัยไดแกตัวเชื้อโรคที่เราจะตองกําจัด หรือความบกพรองทํางานผิดปกติ
ของรางกายที่จะตองปรับแก
เวลาแกไขบําบัดโรคนี่ เราไมไดแกไมไดกาํ จัดตัวโรคนะ เชน เราไมไดขจัด
ความปวดหัว เราตองขจัดสาเหตุของความปวดหัว ถาไมอยางนัน้ เราจะแกได
แตอาการ ยาจํานวนมากไดแคระงับอาการใชไหม เชนระงับอาการปวดหัว
ตราบใดทีเ่ รายังไมไดกาํ จัดเหตุของการปวดหัว เราก็แกโรคปวดหัวไมสาํ เร็จ
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ฉะนั้น ในขอที่หนึ่งนี้เราจึงเรียนรูจักทุกข เหมือนกับแพทยที่วินิจฉัย
โรคใหได ตอจากนั้นก็สืบสาวหาตัวสาเหตุของโรค ซึ่งอาจจะเปนเชื้อโรค
หรือความบกพรองของอวัยวะ ไมใชเชื้อโรคอยางเดียว
บางทีการเปนโรคนั้น เกิดจากการกระทบกระทั่งกับสิ่งแวดลอม ความ
บกพรองของอวัยวะ หรือการทํางานวิปริต หรือความแปรปรวนตางๆ ซึ่งจะ
ตองจับใหได เพราะเมื่อมีโรคก็ตองมีสมุฏฐาน หรือสมุทัย
สมุทัยนี้แหละเปนตัวที่ตองแกไขหรือกําจัด หนาที่ตอสมุทัยเรียกวา
“ปหานะ”

๓) ตอไป เมือ่ จะกําจัดโรค เราตองมีเปาหมายวาเราจะเอาอะไร และจะ
ทําไดแคไหน จุดหมายอะไรทีเ่ ราตองการ กําหนดใหได อันนีเ้ รียกวานิโรธ...รู
วาเราตองการอะไร และรูค วามเปนไปไดในการแกไข
คนทีไ่ มมคี วามชัดเจนวาเราตองการอะไร มีความเปนไปไดอยางไร ก็จะ
ทําอะไรไมสาํ เร็จ
แพทยก็ตองวางเปาหมายในการรักษาเหมือนกันวา มันเปนไปไดแค
ไหน เราจะเอาอะไรเปนจุดหมายในการรักษานี้ แลวก็ทําไปใหได ใหบรรลุ
จุดหมายนั้น เรียกวา “สัจฉิกิริยา” แปลวา ทําใหประจักษแจง ทําใหเปน
จริงขึ้นมา คือ ทําใหสําเร็จ หรือบรรลุถึง

๔) พอวางเปาหมายเสร็จ ก็มาถึงขั้นลงมือปฏิบัติ จะผาตัด ใหยา และ
ใหคนไขปฏิบัติตัวบริหารรางกายอยางไร
วิธีรักษาทั้งหมดมาอยูในขอ ๔ คือ มรรค เปนขั้นที่ตองลงมือทํา เรียก
วา “ภาวนา” ซึ่งเปนเรื่องใหญ มีรายละเอียดมากมาย
เพราะฉะนั้น อริยสัจ ๔ จึงเปนวิธีการวิทยาศาสตร จะใชในการสอนก็
ได ในการรักษาโรคก็ได แพทยก็ใชวิธกี ารนี้
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อริยสัจ คือ ธรรมที่นาํ เสนอเปนระบบปฏิบัติการ
ใหมนุษยบริหารประโยชนจากความจริงของธรรมชาติ
ทีจ่ ริงสภาวะตามธรรมชาตินนั้ ในทีส่ ดุ ก็คอื กระบวนการอิทปั ปจจยตา
ปฏิจจสมุปบาท และภาวะเหนือกระบวนการนั้นคือนิพพาน เทานั้นเอง
แตพระพุทธเจาทรงนํามาแสดงเปนอริยสัจ เพือ่ ใหเห็นขัน้ ตอนในการ
ปฏิบตั ขิ องมนุษย และเปนวิธสี อนดวย คือเปนวิธสี อนทีจ่ ะใหคนเขาใจไดงา ย
และเกิดผลในเชิงการปฏิบัติที่เราใจใหทําตาม และทําไดเปนขั้นตอนชัดเจน
อริยสัจนั้น แทจริงเปนหลักของเหตุและผล ธรรมดาเราพูดถึงเหตุกอน
แลวจึงพูดถึงผลใชไหม แตใหสังเกตวาพระพุทธเจากลับทรงยกผลขึ้นแสดง
กอน แลวแสดงเหตุทีหลัง ทําไมจึงเปนเชนนั้น
ทุกข คือปรากฏการณซึ่งเปนผล และ สมุทัย เปนเหตุของทุกขนั้น… นี่
ผลกับเหตุ ๑ คูแลว
นิโรธ คือจุดหมายที่ตองการ จัดเปนผล แลวก็ มรรค คือวิธีปฏิบัติให
บรรลุจุดหมายนั้น จัดเปนเหตุ…นี่ก็ผลกับเหตุอีก ๑ คู
รวมเปนผลกับเหตุ ๒ คู
นี่เปนขอที่นาสังเกต เปนการพลิกกลับกันกับความรูสึกทั่วไปซึ่งมองไป
ที่เหตุกอนผล
ตามปกติพระพุทธเจาก็ตรัสเหตุกอนผล แตในกรณีนี้กลับแสดงผล
กอนเหตุ เพราะอะไร...เพราะเปนเรื่องของวิธีสอน ซึ่งตองเริ่มดวยสิ่งที่มอง
เห็นอยู และตองเริ่มที่ปญหากอน
เรื่องอะไร จูๆ ก็พูดถึงเหตุของปญหาโดยไมไดพูดถึงปญหา เปนหลัก
ของการสอนและการชี้แจงอธิบายวา ตองเริ่มที่ปญหา โดยชี้ปญหาวาเปน
อยางนั้นอยางนี้ ทําความเขาใจปญหา แลวจึงคนหาสาเหตุ เสร็จแลวก็ชี้ถึง
จุดมุงหมาย หรือสิ่งที่ตองการ แลวก็บอกวิธีปฏิบัติที่จะใหเขาถึงจุดหมาย
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วิธีสอนอยางนี้เปนที่เราใจดวย พอพูดถึงปญหา โดยเฉพาะปญหาของ
ตัวเอง หรือปญหาที่เกี่ยวของกระทบถึงตัว คนก็สนใจ อยากจะรู อยากจะ
แกไขปญหานั้น แลวจึงสืบสาววา ปญหานี้เกิดจากเหตุอะไร
เมื่ออยากกําจัดเหตุแลว พอพูดถึงจุดหมายวาดีอยางไร คนก็อยากจะ
ไปถึงจุดหมายนั้น แลวจึงบอกวิธีปฏิบัติ
ถาเราไปบอกวิธีปฏิบัติกอน วิธีปฏิบัติอาจจะยากมาก คนก็จะทอใจ ไม
อยากไป ไมอยากทํา
แตถาชี้จุดหมายแลวพูดใหเห็นวามันดีอยางไร ใจเขาจะใฝปรารถนา
ยิง่ เห็นวาดีเทาไร ประเสริฐเทาไร เขายิง่ อยากไป เขาก็พรอมและเต็มใจทีจ่ ะทํา
พอถึงตอนที่เขาพรอมแลวนี้ เราจึงคอยบอกวิธีปฏิบัติ ไมตองกลัว
หรอก ตอนนี้เขาสนใจ ตั้งใจเต็มที่แลว เขายินดีพรอมที่จะทําสุดแรงของเขา
ฉะนั้น หลักอริยสัจนี้จึงเปนวิธีสอนดวย พรอมทั้งเปนวิธีการแกปญหา
และวิธีปฏิบัติการในงานตางๆ วิธีสอนที่ไดผลดีจะใชหลักการนี้ แมแตพวกที่
จะปลุกระดมก็พลอยเอาไปใชไดดวย
ทําไมจึงวาในการปลุกระดมก็ตองใชวิธีนี้จึงจะไดผล ก็เพราะวาการ
ปลุกระดมนี้ แมแตที่ไมสุจริต เขามุงแตจะใหสําเร็จ ก็เอาวิธีนี้ไปใช เพราะ
เปนวิธีที่ไดผล คืออยางนี้
ตอนตนตองพูดชี้ปญหากอน... “เวลานี้มันแย มีปญหาทั้งนั้น มีความ
ยากจน มีความเดือดรอน อะไรๆ ก็ไมดี มันเลวรายอยางนั้นๆ”
ถาจะปลุกระดม ก็ตองชี้เรื่องที่ไมดี ใหเห็นออกมาชัดๆ วาเยอะแยะไป
หมด รายแรงอยางไร ตองชี้ทุกขใหชัดกอนวานาเกลียดนากลัวรายแรงจน
คนไมพอใจมาก อยากจะแกไข
พอชี้ทุกขหรือปญหาชัดวาอะไรไมดีอยางไร จะตองแกไขแลว ทีนี้ก็ชี้
สาเหตุ วานี่ตัวการ เจาตัวนี้แหละ ตัวรายอยูนี่ เปนเหตุใหเกิดปญหาเหลานี้
มันอยูที่นั่น ถึงตอนนี้คนก็กาวไปอีกขั้นหนึ่ง ใจก็เกิดพลัง เกิดความตื่นเตน
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เกิดเรีย่ วแรงกําลังขึน้ มา วาจะตองจัดการกําจัดมันละนะ เราเห็นตัวการแลว
พอคนกระหายอยากจะจัดการแลว ก็ชี้เปาหมาย
อยางกับสมัยหนึ่งที่เขาปลุกระดมกัน บอกวา “โนน ฟาสีทองผองอําไพ”
หรืออะไรก็แลวแต สิ่งดีงามจะตองเปนอยางนี้ บรรยายใหเห็นวาดีเหลือเกิน
เลิศเหลือเกิน ชี้ใหเห็นเลิศเลอเทาไรยิ่งดี
จุดหมายนั้นตองชี้ใหเดนวาดีที่สุด ดีอยางโนนอยางนี้ จนกระทั่งคน
อยากไปเหลือเกิน ยิ่งคนอยากไปสูจุดหมายนั้นเทาไร ก็จะยิ่งเกลียดชังเจา
ตัวการนั้น และอยากกําจัดมันมากเทานั้น
คนไมชอบสภาพนั้นอยูแลว เพราะถูกชี้วาเปนปญหา พอชี้ตนเหตุให
เห็นตัวการรายที่ตองกําจัดใหได ใจคนก็พุงเปาไป พอพรอมอยางนี้แลว ชี้
จุดหมายที่ดีที่ตองการเสร็จแลว ทีนี้ก็พรอมเต็มที่เลย
พอบอกวิธีปฏิบัติวา “ตองทําอยางนี้ๆๆๆ” ตอนนี้วิธีปฏิบัติถึงจะยากก็
ไมกลัวแลว เอาเลย ไมวาจะยากอยางไร ก็เอาทั้งนั้น ระดมกําลังทําเต็มที่...
มรรคมาไดเลย
รวมความวา อริยสัจเปนหลักที่เชื่อม ระหวางความจริงของธรรมชาติ
กับปฏิบัติการของมนุษย
ถาเอาความจริงของธรรมชาติแทๆ ก็คือ อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท
และนิพพาน ซึ่งเปนแกนแทในแงของความจริงตามธรรมชาติลวนๆ
แตถาพูดตามความจริงลวนๆ แทๆ อยางนั้นจะยากมาก พระพุทธเจา
จึงทรงนําเสนอในรูปของหลักอริยสัจ ๔
เมื่อดูเหตุการณตามลําดับ ก็จะเห็นชัดวา
๑. หลังตรัสรู กอนจะเสด็จออกเดินทางสัง่ สอน พระพุทธเจาทรงพระ
ดําริวา ธรรมทีพ่ ระองคตรัสรู คือ อิทปั ปจจยตาปฏิจจสมุปบาท และนิพพาน
นัน้ ยากทีใ่ ครจะรูต ามได จึงนอมพระทัยจะไมทรงสอน (วินย.๔/๗/๘) และ
๒. ตอมาเมื่อทรงเริ่มสอน คือทรงแสดงธรรมครั้งแรก (เรียกวาปฐม-
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เทศนา) พระองคตรัสวาตรัสรูอ ริยสัจ ๔ โดยทรงทํากิจหรือหนาที่ตออริยสัจ
๔ นั้น ครบบริบูรณแลว (วินย.๔/๑๓/๑๘)
อาตมาปรารภเรือ่ งเกีย่ วกับ แกนแทของพระพุทธศาสนา มัวแตพดู คํา
ปรารภเสียนาน ก็เพียงเพือ่ ใหเห็นวา เรือ่ งหัวใจพระพุทธศาสนานัน้ จะพูด
อยางไรก็ได ในบรรดาหลักการทีพ่ ระเถระทัง้ หลายทานไดนาํ มาบอกกับพุทธศาสนิกชน เชน หลักโอวาทปาฏิโมกข ในวันมาฆบูชาเมือ่ วาน ทุกหลักเปนหัวใจ
พระพุทธศาสนา ทีน่ าํ มากลาวในแงมมุ ตาง ๆ กัน แตตอ งโยงถึงกันใหได และ
ตองใหเปนหลักทีช่ ดั เจน และปฏิบตั ใิ หจริงจัง ไมใชมองพราๆ วาอะไรก็ได

อยาเขลาตามคนขาดความรู วาพุทธศาสนามองโลกแงรา ย
หลักพุทธสอนวา ทุกขเราตองมองเห็น แตสขุ เราตองใหมใี หเปน
พูดถึงตรงนี้ ก็ขอแทรกอีกนิดเปนขอสังเกตวา พอมองทีห่ ลักอริยสัจก็
เห็นวา พระพุทธศาสนาเริ่มตนดวยทุกข
บางทีคนภายนอก หรือแมแตคนภายในนี่เอง มองวาพระพุทธศาสนา
สอนแตเรื่องทุกข อะไรก็เปนทุกข ชีวิตก็เปนทุกข
ฝรั่งบางทีก็วาพระพุทธศาสนาเปน pessimism คือมองโลกในแงราย
ไปอานดูเถอะ พวก encyclopaedia และหนังสือตํารับตําราฝรั่ง จํานวน
มากหรือสวนมาก พอพูดถึงพระพุทธศาสนา ก็เริ่มดวยวาพระพุทธศาสนา
มองวาชีวิตเปนทุกข บอกวา life หรือ existence เปน suffering อะไร
ทํานองนี้ ซึ่งชวนใหเกิดความเขาใจผิด
ตรงนี้ชาวพุทธเองจะตองชัดเจน
กอนจะชี้แจงเรื่องนี้ ขอตั้งขอสังเกตอีกอยางหนึ่งวา
คนพวกที่ไมไดเรียนพระพุทธศาสนาในแงของตํารับตําราหรือทฤษฎี
ถาอยูๆ เขาเขามาเมืองไทย อาจจะไดภาพของพระพุทธศาสนาที่มีความ
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ประทับใจในทางตรงกันขามกับพวกที่อานหนังสือ
พวกที่อานหนังสืออาจเขาใจวา พระพุทธศาสนานี่สอนอะไรตออะไรให
มองชีวิตเปนทุกข ไมสบายเลย
แตพวกที่ไมไดอานหนังสือ อยูๆ เขามาเมืองไทย เพียงแตรูวาเมืองไทย
เปนเมืองพุทธ พอมาเห็นคนเมืองไทยยิ้มแยมแจมใส อยางที่เรียกวาเปน
the land of smile สยามเมืองยิ้ม เลยรูสึกวาเมืองไทยเปนสุข
เคยมีฝรั่งหนุมสาวไปหาอาตมาที่วัด ไมรูจักกัน ไมรูวาใครแนะนําไป
ถามเขาวามาทําไม
เขาบอกวาเขาอยากรูเรื่องพระพุทธศาสนา กอนมาไมไดสนใจ แตมา
แลว ตอนเชายืนที่หนาตาง มองลงไป เห็นคนไทยหนาตายิ้มแยมแจมใส ดู
คนไทยมีความสุขดี พระพุทธศาสนาสอนอะไรทําใหคนไทยมีความสุข
บางรายถึงขนาดบอกวา เขาไปเที่ยวตามบานนอก ไปเห็นแมแตงานศพ
สนุกสนานกันจัง เมืองฝรั่งไมเปนอยางนี้เลย เวลามีงานศพฝรั่งหนาตาเครง
เครียดเหลือเกิน จิตใจไมสบายเลย แตเมืองไทยสนุก แมแตงานศพก็ไม
ทุกข เขาอยากรูวาพุทธศาสนาสอนอะไร
นี่เปนความประทับใจอีกแบบหนึ่ง สําหรับคนที่มาเห็นภาพเชิงปฏิบัติใน
ชีวิตความเปนอยูวาชาวพุทธมีความสุข ตรงกันขามกับเมืองฝรั่งที่มีแตหนา
ตาเครงเครียด ยิ้มยาก มีความทุกขมาก เปนโรคจิตมาก
จะโยงอยางไรใหสุขกับทุกขรวมอยูในภาพของพุทธศาสนาอันเดียวกัน
ถาเราจับหลักไดถูกจะไมมีปญหาในเรื่องนี้
คําตอบอยูที่หลักกิจในอริยสัจ หรือหนาที่ตออริยสัจ ที่พูดไปแลว พระ
พุทธศาสนาสอนอริยสัจสี่ เริ่มดวยทุกข
หนาที่ตอทุกขคือปริญญา คือตองรูทันมัน เราไมมีหนาที่เปนทุกข

เพราะปญหาเปนสิ่งที่เราตองรูเขาใจ ถาเราจับจุดปญหาไมได เราก็แกปญหา
ไมได ไมเฉพาะตัวปญหาเทานั้น เราจะตองรูเขาใจสิ่งที่เกี่ยวของกับปญหา
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สิ่งที่รองรับหรือเปนที่ตั้งของปญหา คือรูเทาทันชีวิตสังขารและรูเทาทันโลก
อันนี้เปนเรื่องของการรู หนาที่ตอทุกขมีอยางเดียวคือปริญญา พูด
งายๆ ทุกขนี้สําหรับปญญารู... จบแคนี้
ถาใครเอาทุกขมาเขาตัว ใครทําตัวใหเปนทุกข แสดงวาปฏิบัติผิดหลัก
ไมมีที่ไหนพระพุทธเจาสอนใหคนเปนทุกข สอนแตใหรูเทาทันทุกข เพื่อจะ
แกไขได มรรคตางหาก ที่เรามีหนาที่ปฏิบัติลงมือทําใหมีใหเปน
สุขตรงขามกับทุกข สุขอยูในอริยสัจขอไหน สุขอยูในขอนิโรธ คือในขอ
จุดหมาย แตเราไมนิยมใชคําวาสุข เพราะสุขนี้จะเปนสัมพัทธตลอด เปน
relative เพราะตราบใดที่มีสุข ก็หมายความวายังมีทุกขปนอยู คือยังไมพน
ทุกข ยังไมชัดวาทุกขหมดหรือยัง
แตถาเมื่อไรทุกขไมมีเหลือ อันนี้จะพูดวาสุขหรืออยางไรก็แลวแต ถา
พูดวาสุขก็หมายถึงสุขสมบูรณเลย ไมมีทุกขเหลืออยู
พุทธศาสนายอมรับมาตรฐานตัดสินตอเมื่อไรทุกขหรือไมมีทุกขเหลือ
เลย จุดหมายของพุทธศาสนาคือไมมีทุกขเหลือเลย
นิโรธนั้นที่แทไมไดแปลแคดับทุกข ขอใหสังเกตวา “นิโรธ” นั้นแปลวา
การไมเกิดขึ้นแหงทุกข เพราะดับทุกขแสดงวาเรามีทุกข จึงตองดับมัน
พอเราปฏิบัติไปถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา ก็ถึงภาวะไรทุกข ไมมี
ทุกขเหลือ ไมมีการเกิดขึ้นแหงทุกขอีกตอไปเลย
สวนในระหวางปฏิบัติ ระหวางที่เปนสัมพัทธ ทุกขจะนอยลงและจะมี
สุขมากขึ้น ฉะนั้น สุขจึงจัดอยูในฝายนิโรธ ในฝายจุดหมาย กิจหรือหนาที่
ตอนิโรธ คือ สัจฉิกิริยา แปลวา ทําใหประจักษแจง คือทําใหประจักษแกตัว
หรือบรรลุถึง สุขจึงเปนภาวะที่เรามีเพิ่มขึ้นๆ
หมายความวา ทุกขเปนสิ่งที่เรารูทัน แลวก็หาทางแก เราจะกาวไปสูจุด
หมาย คือมีสุขเพิ่มขึ้นเรื่อย ทุกขนอยลงเรื่อย จนกระทั่งหมดทุกข เปนสุขที่
แท คือ “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ” นิพพานเปนบรมสุข
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ระหวางปฏิบัติเราก็หางทุกขและมีสุขมากขึ้นเรื่อย
ฉะนั้น ในชีวิตจริง คือภาคปฏิบัติ ชาวพุทธจึงตองมีสุขมากขึ้น และ
ทุกขนอยลงไปเรื่อยๆ นี่คือการที่เราดูพุทธศาสนาในเชิงปฏิบัติ ซึ่งเปนชีวิต
จริง ฝรั่งจึงเห็นชาวพุทธมีความสุขยิ้มแยมแจมใส
แตถาไปอานหนังสือเปนเชิงทฤษฎี ที่คนเขียนจับหลักไมชัด พอเริ่ม
ดวยทุกขกอน ก็มองพุทธศาสนาเปนทุกขไป
ที่จริงนั้น ทั้งหลักการและภาคปฏิบัติของพระพุทธศาสนา สอดคลอง
เปนอันเดียวกัน
พุทธศาสนิกชนตองจับหลักเรื่องกิจหรือหนาที่ตออริยสัจนี้ใหไดวา...
๑. ทุกข เรามีหนาที่ ปริญญา รูทัน ศึกษาใหเขาใจวามันอยูที่ไหน มัน
เปนอยางไร จับตัวมันใหชัด เพื่อใหพรอมที่จะแกไข
๒. สมุทัย ตัวสาเหตุของทุกขนั้น เราจึงมีหนาที่ ปหานะ กําจัดแกไข
๓. นิโรธ เรามีหนาที่ สัจฉิกิริยา บรรลุจุดหมายที่บําราศทุกข เปนสุข
มากขึ้นๆ
๔. มรรค ขอนี้เทานั้นที่เรามีหนาที่ ภาวนา ปฏิบัติลงมือทํา
สรุปความวา พระพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกขไวสําหรับปญญารู แตสอน
เรื่องสุขสําหรับใหเรามีชีวิตเปนจริงอยางนั้น
พูดอยางสั้นวา พุทธศาสนาสอนใหรูทันทุกข และใหอยูเปนสุข
หรือใหสั้นกวานั้นอีกวา พุทธศาสนาสอนใหเห็นทุกข แตใหเปนสุข คือ
ทุกขสําหรับเห็น แตสุขสําหรับเปน
เพราะฉะนั้น จะตองมองพระพุทธศาสนาวาเปนศาสนาแหงความสุข ไม
ใชศาสนาแหงความทุกข ฝรั่งจับจุดไมถูก ก็เขาใจผิดพลาด
ขอผานไป ทั้งหมดนี้ตั้งเปนขอสังเกต เปนอารัมภบท

-๒แกนแทของพระพุทธศาสนา
ทีนี้ ก็มาถึงตัว แกนแทของพระพุทธศาสนา ก็เอาทีพ่ ดู เปนอารัมภบท
นัน่ แหละมาครอบคลุม คือ สาระอยูใ นเรือ่ งทีพ่ ดู ไปแลวนัน่ เอง เพราะไดพดู
แลววา อริยสัจสีค่ รอบคลุมหลักการของพระพุทธศาสนาทัง้ หมด ไมวา จะเปน
•

หลัก “เวนชั่ว ทําดี ทําใจใหบริสุทธิ์”
• หลัก “ธรรมทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น”
• หลัก “เราบัญญัติแตทุกขและความดับทุกข” หรือ
• หลัก “อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท กับนิพพาน”
ทุกหลักรวมอยูในหลัก อริยสัจสี่ ทั้งนั้น
เมื่อรูวาอะไรเปนหัวใจของพระพุทธศาสนาแลว ก็เทากับจับจุดไดวาจะ
ตองเจาะลงไปหาแกนในนั้น
ขอย้ําวา “อริยสัจ” คือหลักที่โยงความจริงในธรรมชาติ มาสูการใช
ประโยชนของมนุษย เพราะลําพังกฎธรรมชาติเอง มันมีอยูตามธรรมดา ถา
เราไมรูวิธีปฏิบัติ ไมรูจุดที่จะเริ่มตน ไมรูลําดับ เราก็สับสน
พระพุ ท ธเจ า ทรงต อ งการให เ ราได ป ระโยชน จ ากกฎธรรมชาติ โ ดย
สะดวก จึงนํามาจัดรูป ตั้งแบบ วางระบบไวให เรียกวา “อริยสัจสี่”
พระพุทธเจาทรงจัดวางอริยสัจสี่นั้น โดยทําลําดับใหเห็นชัดเจน เปนได
ทั้งวิธีสอน ทั้งวิธีแกปญหา และวิธีที่จะลงมือทําการตางๆ เมื่อทําตามหลัก
อริยสัจสี่ ความจริงของธรรมดาที่ยาก ก็เลยงายไปหมด
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ความจริงมีอยูตามธรรมดา
พระพุทธเจามีปญญา ก็มาคนพบและเปดเผย
ตอไปนี้เมื่อจะดู “แกนแทของพระพุทธศาสนา” ก็ตองดูที่หลักความ
จริงอีก เริ่มดวยขอแรกมองวาพระพุทธศาสนามีทาทีหรือทัศนะตอความจริง
อยางไร คือมองดูโลก มองดูธรรมชาติและชีวิตอยางไร พูดสั้นๆ วา พระ
พุทธศาสนามองความจริงของสิ่งทั้งหลายอยางไร
จุดเริม่ ตนนีช้ ดั อยูแ ลวในพุทธพจน ทีพ่ ระสวดอยูเ สมอในงานอุทศิ กุศล
วา “อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ ิตา ว สา ธาตุ...”
มีเนือ้ ความวา “ตถาคตคือพระพุทธเจา จะเกิดขึน้ หรือไมเกิดขึน้ ก็ตาม ความ
จริงก็คงอยูเ ปนกฎธรรมดา เปนความแนนอนของธรรมชาติ วาดังนีๆ้ ”
นี่คือการมองความจริงตามแบบของพระพุทธศาสนา พุทธพจนนี้เปน
หลักพื้นฐาน เราควรจะเริ่มตนดวยหลักนี้ นั่นก็คือพระพุทธศาสนามองสิ่ง
ทั้งหลายเปนเรื่องของธรรมชาติและกฎธรรมชาติ เปนความจริงที่เปนอยู
อยางนั้นตามธรรมดาของมัน ไมเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของพระพุทธเจา
ในพุทธพจนนเี้ อง พระพุทธเจาตรัสตอไปวา “ตถาคตมารูค วามจริง คนพบ
ความจริงนีแ้ ลว จึงบอกกลาว เปดเผย แสดง ชีแ้ จง ทําใหเขาใจงาย วาดังนีๆ้ ”
พุทธพจนตอนนี้บอกฐานะของพระศาสดาวา ฐานะของพระพุทธเจา
คือผูคนพบความจริง แลวนําความจริงนั้นมาเปดเผยแสดงใหปรากฏ
พระพุทธเจาไมใชเปนผูบัญญัติหรือเปนผูสรางผูบันดาลอะไรขึ้นมาจาก
ความไมมี พระองคเพียงแตแสดงความจริงที่มีอยู การที่พระองคบําเพ็ญ
บารมีทั้งหลาย ก็เพื่อมาตรัสรูเขาถึงความจริงอันนี้ที่มีอยูตามธรรมดา
ความจริงนี้มีอยูตามธรรมดาตลอดเวลา ไมมีใครเสกสรรคบันดาล (ไม
มีผูสราง เพราะถามีผูสราง ก็ตองมีผูที่สรางผูสรางนั้น ถาผูสรางมีไดเอง ก็
แนนอนเลยวา สภาวธรรมก็มีอยูไดโดยไมตองมีผูสราง) มันไมอยูใตอํานาจ
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บังคับบัญชาของใคร ไมมีใครบิดผันเปลี่ยนแปลงมันได ผูใดมีปญญาจึงจะรู
เขาใจและใชประโยชนมันได
ปญหาอยูที่วา เราไมมีปญญาที่จะรู เมื่อเราไมรูความจริงที่เรียกวากฎ
ธรรมชาตินี้ เราก็ปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไมถูกตอง เพราะสิ่งทั้งหลายเปนไป
ตามความจริงของมัน เมื่อเราไมรูความจริงของมัน เราก็ปฏิบัติตอมันไมถูก
จึงเกิดปญหาแกตัวเราเอง
เพราะฉะนั้น การรูความจริงของธรรมชาติจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง
เมื่อเรารูแลว เราก็จะปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไดถูกตอง
เหมือนกับในทางวิทยาศาสตรฝายวัตถุ ที่คนพบความจริงคือกฎธรรม
ชาติบางอยางหรือบางสวน เมื่อคนพบแลวก็นําเอากฎธรรมชาติสวนนั้นมาใช
ทําอะไรตางๆ ได เชน การสรางสิ่งประดิษฐตางๆ ตั้งแตเรือกลไฟ รถยนต
รถไฟ เรือบิน ตลอดจนคอมพิวเตอรได ก็มาจากการรูความจริงของกฎ
ธรรมชาติทั้งนั้น เมื่อรูแลวก็จัดการมันได เอามันมาใชประโยชนได ถาไมรู ก็
ตัน ติดขัด มีแตเกิดปญหา
เรื่องนี้ก็ทํานองเดียวกับวิทยาศาสตร แตวิทยาศาสตรเอาแคความจริง
ของโลกวัตถุ สวนพระพุทธศาสนามองความจริงของโลกและชีวิตทั้งหมด
รวมความวา พระพุทธศาสนามองความจริงของสิ่งทั้งหลายวาเปนเรื่อง
ของธรรมชาติที่มีอยูและเปนไปตามธรรมดาของมัน แลวพระพุทธเจามาคน
พบ แลวก็ทรงทําใหเขาใจงายขึ้น โดยมีวิธีจัดรูปรางระบบแบบแผนใหเรียนรู
ไดสะดวก และวางเปนกฎเกณฑตางๆ
นี่ก็คือการจับเอาหลักการของความจริงนั่นเอง มาจัดเปนระบบขึ้น เพื่อ
ใหงายตอความเขาใจของเรา
ทีนี้ ความจริงของสิ่งทั้งหลาย หรือกฎธรรมชาติที่วานั้นเปนอยางไร ก็มี
ตัวอยางเชนวา สิ่งทั้งหลายเปนอนิจจัง ไมเที่ยง ไมคงที่ เกิดขึ้นแลวก็ดับไป
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เปนทุกขัง คงอยูในสภาพเดิมไมได และเปน
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อนัตตา ไมเปนตัวเปนตนของใคร ที่จะไปสั่งบังคับใหเปนไปตามปรารถนา

ได เราจะไปยึดถือครอบครองมันจริงไมได เพราะมันเปนไปตามเหตุปจจัย
ของมัน หรือดํารงอยูตามสภาวะของมัน
สิ่งทั้งหลายที่เรายึดถือเปนตัวตนในบัดนี้ ก็คือภาพปรากฏของเหตุ
ปจจัยที่เปนไปตามกระบวนการของมัน เมื่อเหตุปจจัยมาสัมพันธกันเปน
กระบวนการ ก็แสดงผลเปนปรากฏการณที่เราเรียกเปนตัวเปนตน แตแท
จริงแลวตัวตนอยางนั้นไมมี มีแตเพียงภาพปรากฏชั่วคราว
สวนตัวจริงที่อยูเบื้องหลัง ก็คือกระบวนการแหงความสัมพันธกันของ
สิ่งทั้งหลายที่คืบเคลื่อนไปเรื่อยๆ เมื่อเหตุปจจัยเหลานี้สัมพันธกัน แลวคืบ
เคลื่อนตอไป ภาพตัวตนที่ปรากฏนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไป
ดังนัน้ ตัวตนทีแ่ ท ทีย่ งั่ ยืนตายตัว ทีจ่ ะยึดถือครอบครองบังคับบัญชา
อะไรๆ ได จึงไมมี (คําวา “อัตตา” ก็คอื ตัวตนทีเ่ ทีย่ งแทยงั่ ยืนตายตัวตลอดไป)
มัน(อัตตา)ไมมี เพราะมีแตภาพรวมของปรากฏการณที่เกิดจากความ
สัมพันธของสิ่งทั้งหลายในกระบวนการของมัน เรียกวาเปนเพียงสภาวธรรม
ไมเปนตัวตนของใคร
ถาเขาใจเชนนี้แลวก็จะเห็นวา ออ... อะไรก็ตามที่ปรากฏเปนตัวเปนตน
ก็คือสิ่งที่เปนปรากฏการณชั่วคราว หรือสิ่งที่ดํารงอยูตามสภาวะของมันเทา
นั้น ซึ่งเราจะตองรูทัน
ถาจะรูค วามจริงของปรากฏการณ เราตองสืบสาวดูกระบวนการของเหตุ
ปจจัยที่อยูเบื้องหลัง แลวเราจะเห็นความจริงและไมยึดติดอยูกับตัวอัตตานี้
นี้คือความเปนจริงของกฎธรรมชาติ ซึ่งพระพุทธเจาไดทรงสอนเรื่อง
“ไตรลักษณ” ขึ้นไวเปนหลักที่เดนวา…
สิ่งทั้งหลายนี้ อนิจฺจํ ไมเที่ยง เกิดขึ้นแลวก็ดับหาย มีความเปลี่ยน
แปลง ทุกฺขํ คงอยูในสภาพเดิมไมได อยูในภาวะขัดแยง ถาคนเขาไปเกี่ยว
ของดวยความอยาก มันก็ฝนความปรารถนา แลวก็ อนตฺตา ไมเปนตัวตน
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ของใครได ใครจะยึดถือครอบครองสั่งบังคับไมได เพราะมันเปนไปตามเหตุ
ปจจัยของมัน หรือดํารงอยูตามสภาวะของมัน

เมื่อคนไมรูทันความจริงของธรรม
เขาก็นาํ ทุกขในธรรมชาติมาสรางใหเปนทุกขของตัวเอง
สําหรับ ทุกฺขํ ในไตรลักษณนี้ เรามักไปมองคําวาทุกขเปนความเจ็บ
ปวดเสีย ที่จริงทุกขเปนสภาพตามธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย หรือเปนสภาวะ
ตามธรรมชาติ คืออาการที่สิ่งทั้งหลายไมสามารถคงอยูในสภาพเดิม
บางทีแปลวา stress หรือ conflict คือภาวะทีม่ นั มีการเปลีย่ นแปลงไป
ตามเหตุปจจัยหรือองคประกอบตางๆ ที่เกิดดับบีบคั้นขัดแยงกันอยูตลอด
เวลา แลวทุกขก็เปนภาพรวมที่เกิดจากความสัมพันธระหวางสิ่งเหลานั้น
สิ่งทั้งหลายเปนองครวม ที่เกิดจากองคประกอบตางๆ มาประชุมกัน
เมือ่ องคประกอบแตละอยางเกิดขึน้ ดับไป เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา องครวมนัน้
จึงไมสามารถคงสภาพเดิมอยูไ ด เพราะเมือ่ องคประกอบแตละอยางนัน้ เปลีย่ น
แปลงไป ก็จะเกิดการขัดแยงกัน เปนความกดดันภายใน แลวก็จะตองคงอยูไ มได
สภาพที่ขัดแยง ฝน กดดัน คงอยูไมไดทั้งหมดนี้ เรียกวา “ทุกข” ซึ่ง
เปนสภาวะธรรมชาติในสิ่งทั้งหลาย เมื่อเราใชศัพทนี้กับภาวะในใจคน ก็จะมี
ความหมายวาเปนภาวะที่จิตถูกกดดันบีบคั้น ก็คืออันเดียวกัน
จะเห็นวาทุกขที่มีอยูในธรรมชาติ ในสิ่งทั้งหลายนี้ ก็มีความหมายหนึ่ง
คลายๆ กับทุกขในใจของเรา ทุกขในใจของเราก็คือภาวะที่ถูกบีบคั้น กดดัน
ขัดแยง ไมสบาย ทนไมไหว ทีนี้ในสิ่งทั้งหลาย ทุกขก็คือภาวะที่จะตองผัน
แปรเปลี่ยนแปลงไป เกิดความขัดแยง กดดัน ทนอยูไมได
สวน อนตฺตา ก็อยางที่พูดไปแลววา คือดํารงอยูหรือเปนไปตามสภาวะ
ของมันอยางนั้นๆ ซึ่งใครจะไปยึดถือยึดครองเปนตัวเปนของตัวอยางใดไม
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ไดจริง ถาเปนสังขาร ก็เปนเพียงภาพรวมของปรากฏการณแหงกระบวนการ
ของการเปลี่ยนแปลง มิใชเปนตัวตนที่ยั่งยืนมั่นคงอยูอยางนั้นตลอดไป
เรือ่ งนีก้ ท็ าํ นองเดียวกับกฎทางวิทยาศาสตร ซึง่ มีอยูต ามธรรมดาในธรรมชาติ ไมวาใครจะรูหรือไม ใครมีปญญาสามารถ ก็คนพบแลวก็เอามาบอกกัน
เรื่อง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา นี้พระพุทธเจาก็ตรัสวา เปนความจริงที่มีอยู
ตามธรรมดาของมัน ไมเกี่ยวกับพระพุทธเจาจะเกิดหรือไมเกิด พระพุทธเจา
ทรงเปนผูมาคนพบ เปดเผย อธิบาย วางเปนระบบไว
ตรงนี้แหละที่มาโยงเขากับอริยสัจ คือ เมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งโลก รวมทั้ง
ชีวิตของคนเรานี้ เปนธรรมชาติสวนหนึ่งๆ มันก็เปนไปตามกฎธรรมชาตินี้ ที่
วามีความไมเที่ยง เปลี่ยนแปลงทุกเวลา มีความกดดันขัดแยงภายใน คง
สภาพเดิมอยูไมได และเปนไปตามเหตุปจจัย ปรากฏรูปลักษณไปตางๆ ยัก
ยายไปตามเหตุปจจัยที่สัมพันธกันนั้น อยางรางกายของเรานี้ก็เปลี่ยนไป
ตอนเปนเด็กหนาตาอยางหนึ่ง อายุมากขึ้นมาก็เปลี่ยนไปอีกอยางหนึ่ง
เมื่อสิ่งทั้งหลายเปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ตามธรรมดาของมันอยางนี้ ก็
มีคําถามวา มนุษยจะเขาไปเกี่ยวของกับมันอยางไร คือจะปฏิบัติหรือ
สัมพันธกับธรรมชาติ กับโลก กับชีวิต ที่เปนไปตามกฎธรรมชาติน้นั อยางไร
มนุษยอาจจะสัมพันธกับมันดวยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน
อวิชชา คือภาวะที่ขาดความรูความเขาใจ ไมรูทันความจริงของสิ่งนั้นๆ
ตัณหา คือความอยากความปรารถนาตอสิง่ ตางๆ โดยไมรทู นั ความจริงของมัน
อุปาทาน คือการเขาไปยึดมั่นถือมั่น ใหเปนอยางที่ตัวตองการ เอา
ความปรารถนาของตนเปนตัวกําหนด
ถามนุษยเขาไปสัมพันธกับสิ่งทั้งหลาย หรือพูดงายๆ วาสัมพันธกับโลก
และชีวิต ดวยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ก็จะเกิดปญหาขึ้นกับชีวิตของตัวเอง
ทันที ทุกขที่เปนสภาพอยูในธรรมชาติตามธรรมดาของมัน คือเปนความขัด
แยง คงอยูไมได ในสิ่งที่จะตองเปลี่ยนแปลงคืบเคลื่อนนั้น ก็จะเกิดเปน
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สภาวะที่กดดัน ขัดแยงขึ้นในจิตใจของมนุษย ตอนนี้ ทุกขในธรรมชาติที่มี
อยูตามธรรมดา กลายมาเปน “ทุกข” ปรุงแตงในใจของเรา
ที่จริงมันเปนทุกขอยูตามธรรมดาในธรรมชาติ แตเมื่อเราไปสัมพันธ
ปฏิบัติตอมันไมถูก จึงเกิดเปนทุกขในใจของเราขึ้นมา และเมื่อสืบคนดู ก็
จะรูวา อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เปนตัวกําหนดความสัมพันธของเราในกรณี
นี้ ตัวนี้แหละที่ทานวาเปน “สมุทัย” คือเหตุแหงทุกข ตอนนี้สมุทัยมาแลว
สมุทัยนี้ ถาตรัสแคบทบาทหนาโรง ก็เอาตัณหาเปนตัวแสดง แตถา
ตรัสแบบเต็มโรง จะทรงยกเอาอวิชชาเปนตัวกํากับหลังโรง ขอใหดูเวลาตรัส
วา อะไรคือสมุทัย พระพุทธเจาตรัสไว ๒ แบบ
แบบที่ ๑ ตรัสวา สมุทัยไดแกตัณหา คืออธิบายงายๆ สั้นๆ วา “สิ่งทั้ง
หลายมันไมเปนไปตามใจอยากของคุณหรอก เมื่อคุณสัมพันธกับมันดวย
ความอยาก คุณก็ตองเปนทุกขเอง”
แตเบื้องหลังตัณหา คือความอยาก หรือความตามใจตัวนี้ ตัวการที่แท
ก็คือความไมรูเทาทันความจริง ซึ่งเปนเงื่อนไขเปดชองใหปจจัยตางๆ เขามา
หนุนกันในการที่จะใหปญหานั้นเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น
แบบที่ ๒ จึงตรัสแบบกระบวนการที่เริ่มตนจากอวิชชาวา อวิชชาเปน
ปจจัยพืน้ ฐานของปญหาหรือทุกข สมุทยั ทีแ่ ทจริงเปนกระบวนธรรม (ธรรมปวัตติ)
ตามกฎปฏิจจสมุปบาทวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา … ซึ่งประมวลวาทั้งหมดนี้
คือสมุทัยแหงทุกข
ตอนนี้จะเห็นไดวา กฎธรรมชาติมาสัมพันธกับมนุษยแลว
ตอนแรก พูดเริ่มจากกฎธรรมชาติกอนวา ความจริงของธรรมชาติ มัน
มีอยูตามธรรมดาของมัน สิ่งทั้งหลายดําเนินไปตามกฎธรรมชาตินั้น เปน
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา
ตอนนี้ มาถึงคน คือในการทีค่ นเขาไปเกีย่ วของกับสิง่ เหลานัน้ ถาเกีย่ ว
ของโดยมีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน เปนตัวกําหนด ก็จะเกิดปญหา มีทกุ ขขนึ้ มา
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อันนี้คืออริยสัจขอที่ ๑ และขอที่ ๒ คือการสัมพันธกับสิ่งทั้งหลายซึ่งมี
ศักยภาพที่จะใหเกิดทุกข ดวยอวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน ซึ่งเปนสมุทัยคือตัว
เหตุ แลวก็เกิดทุกขในตัวคนขึ้นมา คือกาวจากทุกขในสิ่งทั้งหลายที่มีอยูตาม
ธรรมชาติ มาเปนทุกขในใจของเรา
นี่คือวิธีพูดแบบยอนกลับโดยเอากฎธรรมชาติเปนจุดเริ่มตน โดยเริ่มที่
สมุทัย คือมนุษยไปสัมพันธกับสิ่งทั้งหลายไมถูกตอง โดยสัมพันธดวย
อวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน ก็เกิดเปน ทุกข ขึ้นมา

เมื่อมีปญญารูความจริง ก็เลิกพึ่งพิงตัณหา
หันมาอยูดวยปญญา ที่เอาประโยชนไดจากธรรม
ในทางตรงขาม ถาเรารูทันความจริงของโลกและชีวิต แลวเปลี่ยนวิธี
สัมพันธเสียใหม เราไมสัมพันธดวยอวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน แตเปลี่ยนจาก
อวิชชาเปนวิชา และสัมพันธกับสิ่งทั้งหลายดวยปญญา สมุทัยก็หายไป
กลายเปนนิโรธ

พออวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน หายไปปบ สมุทัยหายไป ทุกขก็หายไป
ดวย กลายเปนนิโรธดับทุกขหมด หรือทุกขไมเกิดขึ้นเลย
ดังนั้น วิธีแกไขก็คือการพัฒนามนุษยใหมีปญญา จนกระทั่งหมด
อวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน เพราะฉะนั้นจึงตองทําใหเกิดวิชา เพื่อใหสามารถ
ดํารงชีวิตโดยอาศัยตัณหานอยลงตามลําดับ จนกระทั่งอวิชชาหมดไป เมื่อ
หมดอวิชชาแลว ก็คือนิโรธ ไมมีทุกขเกิดขึ้นอีก
จากกฎธรรมชาติโยงมาถึงอริยสัจ เขาใจวาชัดพอสมควร ถาไมชัด
กรุณาถามดวย
ยอนอีกทีหนึ่งวา กฎธรรมชาติมีอยูเปนธรรมดาของสิ่งทั้งหลายที่เกิด
ดับ เปลี่ยนแปลงไป คงสภาพเดิมไมได เปนปรากฏการณที่ปรากฏภาพออก
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มาตามเหตุปจจัยของมัน เปนไปตามธรรมดาอยางนี้
เมือ่ มนุษยอยูใ นโลก ก็ตอ งไปสัมพันธเกีย่ วของกับสิง่ เหลานัน้ ถาเรา
สัมพันธไมถูก คือใชอวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน ก็เกิดปญหาทันที คือเกิดเปน
ทุกขขึ้นมา
เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงสอนใหเรามีความสัมพันธที่ถูกตอง ใหใช
ปญญาที่จะปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้น ดวยความรูเขาใจ จนกระทั่งไมตองอาศัย
อวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน
เมื่อเราพัฒนาปญญาจนถึงที่สุด
เราก็จะพนจากอวิชชา-ตัณหาอุปาทาน เราก็เปนอิสระ ก็คือถึง นิโรธ
แตในการที่จะมีปญญา จนหมดอวิชชา-ตัณหา-อุปาทานนั้น มนุษยก็
ตองพัฒนาตัวเอง ซึ่งก็คือมรรคนั่นเอง
มรรค ก็คือกระบวนวิธีพัฒนามนุษยไปสูการมีปญญา จนกระทั่งไม
ตองอาศัยอวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน ในการดําเนินชีวิต แตเปนอยูดวยปญญา
พอถึงตรงนี้ก็จบเรื่องของอริยสัจ
เพราะฉะนั้นจึงพูดไดวา พระพุทธศาสนาสอนเรื่องธรรมชาติ กับการที่
มนุษยไปสัมพันธกับธรรมชาติ เทานั้นเอง พูดอีกอยางหนึ่งก็คือ
๑. ความจริงของธรรมชาติ หรือกฎธรรมชาติ
๒. การรูเขาใจความจริงนั้น แลวนํามาใชประโยชน แตเปนประโยชน
ของตัวชีวิตเอง ที่จะใหชีวิตของเราหมดปญหาอยางแทจริง
พูดอีกอยางหนึ่งวา พุทธศาสนามีเทานี้ คือ
๑. ความจริงของธรรมชาติ หรือกฎธรรมชาติ ซึ่งเราตองเรียนรู และใช
ประโยชนโดยปฏิบัติใหถกู ตอง
๒. มนุษยเปนผูเรียนรูเขาใจความจริงนี้ และใชประโยชนจากความรู
นั้น เราจึงตองศึกษาธรรมชาติของมนุษยดวย
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ธรรมชาติของมนุษยนั้นพิเศษในแงดี คือ
มนุษยเปนสัตวที่ศึกษาใหมีปญญาได
ตอนนี้พูดกันมาถึงมนุษย วาเมื่อมนุษยจะตองปฏิบัติตอกฎธรรมชาติ
เราก็ตองรูจักธรรมชาติของมนุษยดวยวาเปนอยางไร เชนใหรูวาธรรมชาติ
ของมนุษยนี้สามารถมีปญญาที่จะหมดอวิชชา
เปนไปไดหรือไมที่มนุษยจะอยูได
โดยไมตองพึ่งพาอาศัยอวิชชาตัณหา-อุปาทาน ถาเปนไปไมได การแกปญหาก็เปนไปไมได
ถามนุษยไมสามารถพัฒนาใหมีปญญา เราก็ตองอยูกับอวิชชา-ตัณหาอุปาทาน ตลอดไป และตองยอมรับวาจะตองเปนทุกขตลอดไปดวย ฉะนั้น
เราจึงมาศึกษาธรรมชาติของมนุษย คือนอกจากรูธรรมชาติของสิ่งทั้งหลาย
ทั้งโลก ทั้งระบบ ก็มารูธรรมชาติของตัวมนุษยเองดวย
คราวนี้ก็มาพูดถึงธรรมชาติของมนุษย ซึ่งตองพูดเปน ๒ ระดับ
ระดับที่ ๑ มนุษยก็เปนธรรมชาติสวนหนึ่งของระบบธรรมชาติทั้งหมด
ย้ําวาเปนธรรมชาติเพียงสวนหนึ่งเทานั้น เพราะฉะนั้น ชีวิตของมนุษยจึง
ตองเปนไปตามกฎธรรมชาติ เชนเดียวกับธรรมชาติอยางอื่นๆ

ถาเราแยกเปนโลกและชีวิต ชีวิตของเราก็เปนไปตามกฎธรรมชาติใหญ
อันเดียวกันกับกฎธรรมชาติที่ครอบงําโลกทั้งโลกอยู คือเปนอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ตองเปลี่ยนแปลงไป คงอยูในสภาพเดิมไมได และปรากฏรูปขึ้น
มาตามกระบวนการของเหตุปจจัยที่สัมพันธกันนั้น
นีค่ อื ธรรมชาติของมนุษยดา นหนึง่ ทีเ่ ปนชีวติ เปนสวนหนึง่ ของธรรมชาติ
ระดับที่ ๒ ธรรมชาติพิเศษที่เปนสวนเฉพาะของมนุษย ตรงนี้แหละ
เปนจุดสําคัญที่จะกาวไปสูขั้นที่จะตอบไดวาจะสามารถแกปญหาขางตนได
หรือไม คือ มนุษยสามารถมีปญญา ที่จะมีชีวิตโดยไมตองพึ่งพาอวิชชาตัณหา-อุปาทาน ไดหรือไม
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ธรรมชาติของมนุษยตรงนี้ ถือเปนฐานของพระพุทธศาสนาเลยที
เดียว

ธรรมชาติสวนพิเศษของมนุษย คือเปนสัตวที่ฝกได ตรงนี้สําคัญมาก
ถาพูดอยางภาษาสมัยใหมกใ็ ชคาํ วา “เปนสัตวทพี่ ฒ
ั นาได” ไมใชจมอยูก บั ที่
แตเปลี่ยนแปลงไดในเชิงคุณภาพ หรือเรียกวาเปนสัตวพิเศษก็ได
พิเศษคือแปลกจากสัตวชนิดอื่น คือสัตวชนิดอื่นไมเหมือนมนุษย สัตว
มนุษยนี้แปลกจากสัตวอื่น แปลกหรือพิเศษอยางไร พิเศษในแงที่วาสัตวอื่น
ฝกไมไดหรือฝกแทบไมได แตมนุษยนี้ฝกได
คําวา “ฝก” นี้พูดอยางสมัยใหมไดแกคําวา เรียนรูและพัฒนา พูดตาม
คําหลักแทๆ คือ ศึกษา หรือสิกขา พูดรวมๆ กันไปวา เรียนรูฝกหัดพัฒนา
หรือเรียนรูฝกศึกษาพัฒนา
พูดสั้นๆ วา มนุษยเปนสัตวที่ฝกได และตองฝก
สัตวอื่นแทบไมตองฝก เพราะมันอยูไดดวยสัญชาตญาณ พอเกิดมา
ปบ เรียนรูจากพอแมนิดหนอย เดี๋ยวเดียวมันก็อยูรอดได
อยางลูกวัวคลอดออกมา ๒-๓ นาทีลุกขึ้นเดินได ไปกับแมแลว หาน
ออกจากไขเชาวันนั้น พอสายหนอยวิ่งตามแมมันลงไปในสระเลย วิ่งได วาย
น้ําได หากินตามพอตามแมมันเลย
แตมันอยูไดดวยสัญชาตญาณ เรียนรูไดนิดเดียว แคพอกินอาหาร
เปนตน แตตอจากนั้นมันฝกไมได เรียนรูไมได เพราะฉะนั้นมันจึงอยูดวย
สัญชาตญาณตลอดชีวิต เกิดมาอยางไรก็ตายไปอยางนั้น
แตมนุษยนี้ตองฝก ตองเรียนรู ถาไมฝก ไมเรียนรู ก็อยูไมได ไมตอง
พูดถึงจะอยูดี แมแตรอดก็อยูไมได มนุษยจึงตองอยูกับพอแม อยูกับพี่
เลี้ยงเปนเวลานับสิบป
พอออกมาดูโลก มนุษยทําอะไรไมไดเลย ตองเรียนรูทุกอยาง กินก็
ตองเรียนรู ตองฝกตองหัด นั่ง นอน ขับถาย เดิน พูด ตองฝกตองเรียนรู

๓๒

๓๓

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโฺ ต)

ทั้งหมด นี่คือธรรมชาติของมนุษย เปนสัตวที่ตองหัดตองฝกไปทุกอยาง
มองในแงนี้เหมือนเปนสัตวที่ดอย
แตเมื่อมองในแงบวก คือเรียนรูได ฝกได ตอนนี้เปนแงเดน คือพอฝก
เริ่มเรียนรู คราวนี้มนุษยก็เดินหนา มีปญญาเพิ่มพูนขึ้น พูดได สื่อสารได มี
ความคิดสรางสรรค ประดิษฐอะไรๆ ได
มนุษยสามารถพัฒนาโลกแหงวัตถุ เกิดเทคโนโลยีตางๆ มีความเจริญ
ทั้งในทางนามธรรม และทางวัตถุธรรม มีศิลปวิทยาการ เกิดเปนวัฒนธรรม
อารยธรรม จนกระทั่งเกิดเปนโลกของมนุษย ซอนขึ้นมาทามกลางโลกของ
ธรรมชาติ
สัตวอื่นทั้งหลาย มีหรือไมที่สามารถสรางโลกของมันตางหากจากโลก
ของธรรมชาติ... ไมมี มันเกิดมาดวยสัญชาตญาณอยางไร ก็ตายไปดวยสัญ
ชาตญาณอยางนั้น หมุนเวียนกันตอไป
แตมนุษยเปนสัตวพิเศษ คือตองฝก ตองเรียนรู และเรียนรูได ฝกได
พระพุทธศาสนาจับความจริงของธรรมชาติขอนี้เปนหลักสําคัญที่สุด จึง
ใหกําลังใจกับมนุษยวา มนุษยที่ฝกแลวนั้น เลิศประเสริฐจนกระทั่งแมแต
เทวดาและพรหมก็นอมนมัสการ ดังคาถาวา
มนุสฺสภูตํ สมฺพุทฺธํ
เทวาป นํ นมสฺสนฺติ

อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ
……………

แปลวา “พระพุทธเจา ทั้งที่เปนมนุษยนี่แหละ แตทรงฝกพระองคแลว
มีพระหฤทัยที่อบรมมาอยางดี แมเทพทั้งหลายก็นอมนมัสการ”
คาถานี้เปนการเตือนมนุษยและใหกําลังใจวา ความดีเลิศประเสริฐของ
มนุษยนั้น อยูที่การเรียนรูฝกศึกษาพัฒนาตนขึ้นไป มนุษยจะเอาดีไมไดถา
ไมมีการเรียนรูฝกฝนพัฒนาตน เพราะฉะนั้น เราจึงพูดเต็มวา
“มนุษยเปนสัตวประเสริฐดวยการฝก”

เราจะไมพูดทิ้งชองวางวามนุษยเปนสัตวประเสริฐ ซึ่งเปนการพูดที่ขาด
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ตกบกพรอง
เราพูดไดแควา มนุษยเปนสัตวพิเศษ หมายความวาเปนสัตวที่แปลก
จากสัตวอื่น “พิเศษ” แปลวาแปลกพวก ไมไดหมายความวาดีหรือราย
แต “ประเสริฐ” นี่คือดี ซึ่งมีหลักความจริงวามนุษยไมไดประเสริฐเอง
ลอยๆ ตองประเสริฐดวยการฝก ถาไมฝกแลวจะดอยกวาสัตวดิรัจฉาน จะ
ต่ําทรามยิ่งกวา หรือไมก็ทําอะไรไมเปนเลย แมจะอยูรอดก็ไมได
ฉะนั้นความประเสริฐเลิศของมนุษยจึงอยูที่การฝกฝนพัฒนาตน และ
อันนี้เปนความเลิศประเสริฐที่สัตวทั้งหลายอื่นไมมี สัตวอื่นอยางดีก็ฝกได
บางเล็กนอย เชน ชาง มา เปนตน และมันฝกตัวเองไมได ตองใหมนุษยฝก
๑. ตองใหมนุษยฝกให
๒. แมมนุษยจะฝกให ก็ฝกไดในขอบเขตจํากัด เรียนรูไดไมมาก
แตมนุษยฝกตัวเองได และฝกไดแทบไมมีที่สิ้นสุด

บนฐานแหงธรรมชาติมนุษยผูเปนสัตวตองศึกษา
พระพุทธเจาทรงตั้งหลักพระรัตนตรัยขึ้นมา
หลักพระพุทธศาสนาตรงนี้สําคัญที่สุด เพราะมนุษยฝกได ฝกตนเอง
ได และเมื่อฝกแลวประเสริฐสุด การที่ยกพระรัตนตรัยขึ้นมาตั้งเปนหลัก ก็
เพราะความจริงขอนี้ คือ
ก) พระพุทธเจาทรงเปนตนแบบ โดยเปนสรณะ คือเปนเครื่องเตือนใจ
ใหระลึกวา อันตัวเรานี้ก็เปนมนุษยผูหนึ่ง พระพุทธเจาเมื่อกอนที่จะทรงฝก
พระองคก็เปนมนุษยอยางพวกเรานี้ เราจึงมีศักยภาพที่จะฝกใหประเสริฐ
อยางพระพุทธเจาได
พระพุทธเจาทรงเปนผูประเสริฐเลิศสูงสุด ไดตรัสรูสัจธรรม มีพระคุณ
สมบัติสมบูรณทุกประการ การที่ทรงมีพระคุณสูงเลิศอยางนั้นได ก็เพราะได
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ทรงฝกพระองค ดังที่เรียกวาทรงบําเพ็ญบารมีมากมายจนเต็มบริบูรณ
เราจึงตั้ง “พุทธะ” ขึ้นมาเปนแมแบบวา ดูสิ มนุษยผูฝกดีถึงที่สุดแลว
พัฒนาดีแลว จะมีปญญารูสัจธรรม บริสุทธิ์หลุดพน เปนอิสระ อยูเหนือโลก
ธรรม มีความสุข มีชีวิตที่ดีงาม มีคุณธรรมความดีงามที่สมบูรณ เปนที่พึ่ง
ของชาวโลก เลิศประเสริฐขนาดนี้
พอระลึกอยางนี้ก็เกิดศรัทธาที่เรียกวา ตถาคตโพธิสัทธา คือเชื่อใน
ปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา ซึ่งก็มีความหมายตอไปอีกวา เชื่อในปญญาที่
ทําใหมนุษยกลายเปนพุทธะ เพราะฉะนั้น การที่ถือเอาพระพุทธเจาเปน
สรณะนั้น ความหมายอยูที่นี่ คือ
๑. ทําใหเกิดศรัทธาทีโ่ ยงตัวเราเขาไปหาพระพุทธเจาวา จากความเปนมนุษย
อยางเรานี้ พระองคไดบาํ เพ็ญบารมีฝก ฝนพระองคจนเปนพระพุทธเจา เราก็เปน
มนุษยเชนเดียวกัน ถาเราฝกตนจริงจังใหถงึ ทีส่ ดุ เราก็จะเปนอยางพระองคได
ทําใหเราเกิดความมั่นใจวาเรามีศักยภาพที่จะฝกใหเปนอยางพระพุทธเจาได
๒. เตือนใจใหระลึกถึงหนาที่ของตนเองวา เราเปนมนุษย ซึ่งจะดีเลิศ
ประเสริฐได ดวยการฝกฝนพัฒนาตน การฝกฝนพัฒนาตน เปนหนาที่แหง
ชีวิตของเราหรือของชีวิตที่ดี เราจะตองฝกศึกษาพัฒนาตนอยูเสมอ
๓. ใหเกิดกําลังใจวา การฝกฝนพัฒนาตนนี้ พระพุทธเจาไดทรงทํามาจน
สําเร็จผลสมบูรณแลวเปนตัวอยาง พระองคทาํ ได แสดงวาเราก็สามารถทําได
แมวา การฝกศึกษานัน้ บางครัง้ จะยากมาก อาจทําใหเราชักจะยอทอ แตเมือ่
ระลึกถึงพระพุทธเจาวาพระองคเคยประสบความยากลําบากมากกวาเรานัก
หนา พระองคกก็ า วฝาผานลุลว งไปได เราก็จะเกิดกําลังใจทีจ่ ะฝกตนตอไป
๔. ไดวธิ ลี ดั จากประสบการณของพระองค พระพุทธเจาทรงปฏิบตั มิ า
ลําบากยากเย็นอยางยิง่ ตองลองผิดลองถูก บําเพ็ญบารมีกวาจะเปนพุทธะได
เมือ่ พระองคตรัสรูแ ลว ก็ทรงประมวลประสบการณของพระองคมาวางเปนหลัก
เปนลําดับสอนเราใหเขาใจงายขึน้ เทากับบอกวิธลี ดั ใหเราสําเร็จรูป จากประสบ
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การณของพระองค ซึง่ เราเอามาใชไดทนั ที ไมตอ งยากลําบากอยางพระองค
การระลึกถึงพระพุทธเจาเปนสรณะไดประโยชนถึง ๔ ประการอยางนี้
เราจึงตั้งพระพุทธเจาเปนองคแรกของรัตนตรัย เปนสรณะขอที่ ๑
ข) เมื่อระลึกถึงพระพุทธเจาเปนแมแบบแลว ก็คิดจะฝกศึกษาพัฒนา
ตน ทีนี้การที่จะพัฒนาตัวเองได ก็ตองรูหลักรูความจริงของกฎธรรมชาติคือ
ธรรมะ และตองปฏิบัติตามธรรมนั้น
เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงเปนจุดเริ่มที่นําเราเขาไปสูธรรมะ พูดงายๆ
วา จากพุทธะโยงไปหา “ธรรมะ” ซึ่งก็คือตัวความจริงของธรรมชาติที่มนุษย
จะตองรูและนํามาใชปฏิบัติ
ค) อยางไรก็ตาม การที่จะรูธรรมและปฏิบัติตามธรรมใหเปนอยางพระ
พุทธเจานั้น มนุษยโดยทั่วไปไมไดฝกตนมามากมายถึงขั้นที่จะรูและทําได
เองอยางพระสัมมาสัมพุทธเจา และก็ไมจําเปนตองฝกถึงขนาดนั้น เพราะเรา
มีพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ทรงรูธรรมรูทางและบอกวิธีใหแลว เราก็ไปฟงคํา
สอนจากพระองคและปฏิบัติตามโดยถือเอาพระองคเปนแบบอยาง
แตถาเราอยูหางไกลพระพุทธเจา หรือพระองคปรินิพพานแลว เราก็เลา
เรียนสดับฟงคําสอนของพระองค จากพระสงฆที่ไดรักษาสืบตอคําสอนของ
พระองคมาถึงพวกเรา
แมจะไดสดับฟงคําสอนของพระพุทธเจาที่พระสงฆรักษาสืบทอดไวให
แลว แตมนุษยทวั่ ไปจะปฏิบตั ธิ รรมฝกตนใหกา วหนาโดยลําพังตัวเองไดยาก
มนุษยโดยทัว่ ไปนัน้ ตองอาศัยบุคคลและสภาพแวดลอมตางๆ ชวยเกือ้ หนุน โดย
เฉพาะสิง่ ทีเ่ กือ้ หนุนไดดที สี่ ดุ ก็คอื ชุมชนทีจ่ ดั ตัง้ ไวอยางดี ทีเ่ รียกวา “สังฆะ”
ในชุมชนแหงสังฆะนั้น นอกจากมีทานที่ไดฟงไดรูไดฝกปฏิบัติธรรมมา
กอน เชน ครู อาจารย ที่จะเปนกัลยาณมิตรชวยแนะนําฝกสอนเราแลว
ระบบความเปนอยู วิถีชีวิต การสัมพันธกับเพื่อนรวมชุมชน การจัดสรรสิ่ง
แวดลอม และบรรยากาศของชุมชนนั้นเอง ทุกอยางจะเอื้อชวยเกื้อหนุนให
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เราฝกตนกาวไปในการรูและปฏิบัติธรรมไดอยางดีที่สุด
ชุมชนแหงสังฆะนี้ นอกจากเราจะไดอาศัยชวยใหตัวเรากาวหนาไปใน
การรูและทําตามธรรมโดยมีกัลยาณมิตรเกื้อหนุนแลว เราเองเมื่อกาวหนา
ไป เปนกัลยาณมิตรเกื้อหนุนผูอื่น ดว ย และสังฆะก็เปนแหลงที่จะดํารง
รักษาระบบและวิถีชีวิตที่ดีงามผาสุกไวใหแกโลก
อนึง่ มนุษยถงึ จะมีศกั ยภาพทีจ่ ะเปนอยางเดียวกับพระพุทธเจา แต
ระหวางปฏิบตั ิ เราก็จะมีพฒ
ั นาการในระดับตางๆ ไมใชอยูๆ ก็เปนพุทธะไดทนั ที
มนุษยทั้งหลายที่ปฏิบัติตามธรรมโดยมีพัฒนาการในระดับตางๆ นั้น ก็
รวมกันเปนชุมชนทีด่ งี าม ประเสริฐ คือสังฆะนี้ ซึง่ ถาเรียกตามภาษาปจจุบนั ก็คอื
สังคมอุดมคติ
มนุษยเราทุกคนควรจะมีสวนไดอาศัยและรวมสรางชุมชนนี้ขึ้นมาใหได
ดวยการฝกศึกษาพัฒนาตัวเองของแตละคนขึ้นไป
สุดยอดของมนุษยคือ พุทธะ
แกนแทของธรรมชาติคือ ธรรมะ
อุดมคติของสังคมคือ สังฆะ
เพราะฉะนั้น หลักพระรัตนตรัย ก็คือหลักอุดมคติ ที่เปนจุดหมาย เปน
อุดมการณ เปนหลักการสําหรับชาวพุทธ ซึ่งจะตองยึดถือวา
๑. เตือนใจเราใหระลึกถึงศักยภาพของตัวเอง และใหปฏิบัติหนาที่ใน
การพัฒนาตนเองใหเปนอยางพุทธะ
๒. เตือนใจใหระลึกวา การที่จะพัฒนาตนใหสําเร็จนั้น ตองรูเขาใจและ
ปฏิบัติใหถูกตองตามหลักความจริงของกฎธรรมชาติ คือ ธรรมะ
๓. เตือนใจใหระลึกวา เราแตละคนจะรวมอาศัยและรวมสรางสังคม
อุดมคติ ดวยการมี/เปนกัลยาณมิตรและเจริญงอกงามขึ้นในชุมชนแหง
อารยชนหรืออริยบุคคล ที่เรียกวา สังฆะ
นี่คือหลักพระรัตนตรัย จะเห็นวาทั้ง ๓ หลักโยงถึงกันหมด
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ความจริงแหงธรรมดาของโลกและชีวิต
ที่ตองรูใหทันและวางทาทีใหถูก
ขอยอนกลับมาที่ธรรมชาติของมนุษยซึ่งเปนสัตวที่ฝกไดพัฒนาได จะ
เปนนิวตันก็ได เปนไอนสไตนก็ได หรือจะเปนกวีที่เกงกาจ เปนนักการศึกษา
ฯลฯ เปนไดหมด จนกระทั่งประเสริฐสุดเปนพุทธะก็ได
เมื่อมนุษยประเสริฐดวยการเรียนรูฝกฝนพัฒนาตนอยางนี้ ก็เปนอันวา
โยงกันแลว คือ ธรรมชาติของมนุษยที่วาฝกฝนพัฒนาไดนั้น ก็สอดคลอง
กับความเปนจริงของกฎธรรมชาติ
นี่คือยอนกลับมาหาความจริงขอแรกของธรรมชาติอีก คือการที่มนุษย
ผูฝกตนได จะพัฒนาตนสําเร็จ จะตองรูเขาใจความจริงของกฎธรรมชาติ
และปฏิบัติใหถูกตามกฎนั้น เชน ปฏิบัติตามกฎแหงเหตุปจจัย เปนตน
ในบรรดากฎธรรมชาติทั้งหลาย กฎใหญก็คือความเปนไปตามเหตุ
ปจจัย ซึ่งเปนอยางหนึ่งในหลักใหญที่สุดที่พระพุทธเจาตรัสไว ๒ หลัก คือ
๑. หลักไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
๒. เบื้องหลังความเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็คือกฎธรรมชาติแหง
ความเปนไปตามเหตุปจจัย อันไดแก อิทัปปจจยตา
ฉะนัน้ ตอจากไตรลักษณ พระพุทธเจาจึงทรงสอนเรือ่ งปฏิจจสมุปบาท
หรือที่เรียกเต็มวา อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท คือความเปนไปตามเหตุ
ปจจัยของสิ่งทั้งหลาย
ถาเราเขาถึงกระบวนการของเหตุปจจัย หลักการตางๆ ก็โยงถึงกันแจม
แจงหมด และเขาสูการปฏิบัติใ นการที่จะฝกตนได
แตถารูแ ค อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เรายังทําอะไรไมได ไดแครูทันวาสิ่ง
ทั้งหลายเกิดดับ เปลี่ยนแปลง ไมเที่ยง ไมคงที่ คงอยูในสภาพเดิมไมได
เปนไปตามเหตุปจจัย ก็ไดแครู และวางใจ แตยังทําไมได
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แตพอรูวา ออ...กฎแหงเหตุปจจัยที่อยูเบื้องหลัง อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ก็คือ อิทัปปจจยตา ซึ่งเปนอยางนี้ๆ ตอนนี้ก็เอามาใชลงมือทําได
คือเอามาใชในการฝกฝนพัฒนาตนของมนุษย ซึ่งเปนการเชื่อมระหวางธรรม
ชาติพิเศษของมนุษย กับธรรมชาติสามัญของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
หันมาดูการนํากฎธรรมชาติมาใชในชีวิตของมนุษย
พระพุทธศาสนามองชีวิตของมนุษยวาเกิดจากองคประกอบตางๆ มา
ประชุมกัน โดยสัมพันธกันเปนระบบ และเปนกระบวนการ เราจะเขาใจมันก็
ตองแยกดูองคประกอบ ฉะนั้น ตอนแรกเราก็แยกชีวิตออกกอน
วิธีแยกงายๆ ขั้นตนที่สุดก็คือแยกองคประกอบ เหมือนอยางเราเอารถ
มาคันหนึ่ง ก็แยกวารถคันนี้ประกอบดวยอะไรบาง
สําหรับมนุษย การแยกอยางงายที่สุด คือแยกเปน ๒ ไดแก รูปธรรม
กับนามธรรม หรือ กาย กับใจ
เมื่อแยกละเอียดลงไปอีก ดานรูปธรรม หรือรางกาย ประกอบดวยธาตุ
ตางๆ มาประชุมกันเขา มีมหาภูตรูป ๔ อุปาทายรูป ๒๔ และในแตละ
อยางก็แยกยอยออกไปอีก
สวนในทางนามธรรม หรือทางใจ ก็แยกออกไปอีกเปน เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ

จากนั้น เวทนาก็แยกยอยออกไปเปนเวทนา ๓ เวทนา ๕ หรือเวทนา ๖
สัญญาก็แยกยอยออกไป เปนสัญญา ๖
สังขารก็แยกยอยออกไปตางๆ เชนเปนสัญเจตนา ๖ เปนเจตสิก ๕๐
วิญญาณก็แยกออกไปเปน ๖ เปน ๘๙ หรือเปน ๑๒๑ เปนตน
แยกออกไปๆ ซึ่งเปนการจําแนกแยกแยะในระบบ ขันธ ๕
อยางนี้เปนระบบแยกซอย เปนการศึกษาธรรมชาติของชีวิตมนุษย
เหมือนนักวิทยาศาสตรแยกแยะองคประกอบดานรูปธรรม แตในที่นี้เอา
งายๆ แยกแค ๒ เปนกายกับใจ เพราะถาแยกมากจะยากยุง เอาไวไปศึกษา
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รายละเอียดทีหลัง
อยางไรก็ตาม ชีวติ มนุษยไมไดอยูน งิ่ เฉย ไมใชของตาย ชีวติ ตองเคลือ่ น
ไหว ดังทีเ่ รียกวาดําเนินชีวติ แมแตรถยนตซงึ่ ไมมชี วี ติ ก็มกี ารเคลือ่ นไหว เมือ่
แยกองคประกอบของมันออกดูแลว จากนัน้ ก็ศกึ ษาตอนมันวิง่ แลน วามัน
ทํางานอยางไร โดยศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบยอยขณะทํางาน
ชีวิตของเราก็เชนเดียวกัน เมื่อแยกสวนออกดูองคประกอบตอนอยูนิ่ง
เฉยแลว ก็ตองศึกษาขณะที่มันดําเนินไป หรือขณะทํางานดวย การแยก ๒
แบบนี้ไมเหมือนกัน แตกอนจะถึงแบบที่ ๒ ก็ตองศึกษาแบบที่ ๑ กอน
เหมือนแพทยศึกษาชีวิตดานกาย ตองศึกษา anatomy คือ กายวิภาค
แยกองคประกอบใหเห็นอวัยวะตางๆ วามีอะไรบางเปนอยางไร แลวก็ศึกษา
physiology คือสรีรวิทยา ใหรูวาอวัยวะตางๆ ทํางานอยางไร และสัมพันธ
กันอยางไร ทั้งเปนกระบวนการ และเปนระบบ
ในทางธรรมก็เริ่มดวยแยกองคประกอบที่อยูนิ่งๆ เปนกายกับใจ ตอ
จากนั้นก็แยกใหเห็นการทํางานเปนกระบวนการวา องคประกอบทั้งหลาย
สัมพันธเปนเหตุปจจัยแกกนั อยางไร
การแยกองคประกอบแบบหลังนี้จะเห็นไดในหลักปฏิจจสมุปบาท ซึ่งมี
องคประกอบ ๑๒ สวน เปนปจจัยแกกันหมุนเวียนไปเปนวงจร

จะพัฒนาศักยภาพของคนใหมีชีวิตแหงปญญา
ก็ตองรูจักธรรมชาติของชีวิตซึ่งจะทําหนาที่ศึกษา
อยางไรก็ตาม ระบบการทํางานของชีวิตมนุษยมีความพิเศษตางออกไป
จากระบบการทํางานของรถยนตเปนตน กลาวคือ วัตถุตางๆ เชนรถยนต
เปนตน แมจะเคลื่อนไหวได แตก็ไมมีชีวิต ไมมีเจตจํานงหรือเจตนา มันจะ
เคลื่อนไหวไปไหน ก็ตองมีคนมาขับขี่บังคับ ลําพังตัวมัน องคประกอบทั้ง
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หลายทั้งระบบก็ทํางานเคลื่อนไหวอยูอยางนั้นๆ เทาเดิม
แตระบบการทํางานของชีวิตมนุษยไมไดวนอยูในวงจรเทาเดิมอยางนั้น
มนุษยมีเจตจํานงหรือมีเจตนา และมีคุณสมบัติพิเศษเชนปญญาเปนตน ทํา
ใหการเคลื่อนไหวของชีวิตมนุษยมีการปรับตัว ปรับปรุงพัฒนาระบบการ
ทํางานของตัวมันเอง และจัดการกับสิ่งอื่นภายนอกไดดวย
การทํางานขององคประกอบทั้งหลายของชีวิตมนุษย ที่มีลักษณะพิเศษ
อยางนี้ เรียกงายๆ วา เปน ระบบการเปนอยู หรือการดําเนินชีวิต ซึ่งเราก็
จะตองศึกษาใหเห็นองคประกอบตางๆ ของมัน และการที่องคประกอบเหลา
นั้นทํางานสัมพันธกันในการที่มันจะเปนอยู เจริญงอกงาม พัฒนาไป และจัด
การกับสิ่งอื่นๆ ภายนอกใหไดผลดียิ่งขึ้น
ชีวิตมนุษย ที่เปนอยูหรือดําเนินไปทั้งระบบนี้ แยกองคประกอบได ๓
สวนใหญ คือ
๑. การเคลื่อนไหวติดตอสัมพันธกับโลกภายนอก โดยใชตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ และการแสดงออกตางๆ ซึ่งปรากฏออกมาทางกายวาจา จะใช
คําตามภาษาสมัยใหมวา “พฤติกรรม” ก็มีความหมายแคบเกินไป ขอแตง
เปนคําใหมวา พฤติสัมพันธ
๒. เบื้องหลังการติดตอสัมพันธและพฤติกรรมที่แสดงออก ก็มี
กระบวนการทํางานของจิตใจ เริ่มตั้งแตเจตจํานง (ความตั้งใจ) เพราะการติด
ตอสัมพันธและพฤติกรรมที่แสดงออกมาทุกอยางของมนุษย เกิดจากเจตนา
คือมีความตั้งใจ จงใจ
นอกจากนี้ยังมีแรงจูงใจเปนตัวกําหนดอีกชั้นหนึ่งวาจะตั้งใจอยางไร
แรงจูงใจนี้มีทั้งฝายชั่ว และฝายดี เชน ความรัก ความโกรธ ความอยากรู
ความลุมหลง ความเคารพ ความริษยา เปนตน
แลวก็มีความสุข หรือความทุกขอยูในใจอีก ซึ่งเปนตัวกําหนดหรือชัก
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จูงความตั้งใจนั้น เชนวา เพราะอยากไดสุข จึงเคลื่อนไหวทําพฤติกรรมแบบ
นี้ เพราะอยากหนีทุกข จึงเคลื่อนไหวทําพฤติกรรมแบบนี้
เพราะฉะนั้น การติดตอสัมพันธและพฤติกรรมจึงไมไดเกิดขึ้นมาลอยๆ
แตมีปจจัยขับเคลื่อนอยูเบื้องหลัง คือกระบวนการของจิตใจ (หลายอยางที่
ปจจุบันมักเรียกเพี้ยนไปวา “อารมณ”) เปนดานที่ ๒ ในกระบวนการทํางาน
ของชีวิต เรียกสั้นๆ วา จิตใจ
๓. ในการเคลื่อนไหวติดตอสัมพันธทําพฤติกรรมนั้น คนตองมีความรู
รูเทาไรก็ตั้งใจเคลื่อนไหวทําพฤติกรรมไดเทานั้น ถาไมรูเลย ความตั้งใจทํา
พฤติกรรมก็สงเดชเรื่อยเปอย พอมีความรูบาง ก็ตั้งใจเคลื่อนไหวทําพฤติ
กรรมไดผลขึ้นบาง ถารูมากขึ้น การตั้งใจเคลื่อนไหวทําพฤติกรรมก็จะซับ
ซอนและจะไดผลสําเร็จมากยิ่งขึ้น
ฉะนั้น ความรูจึงเปนองคประกอบที่สําคัญมาก ซึ่งทําใหเราตั้งเจตจํานง
ไดแคไหนวาจะเอาอยางไร แลวก็เคลื่อนไหวทําพฤติกรรมออกไปตามนั้น
เพราะฉะนั้น แดนรูจึงเปนแดนใหญดานหนึ่งของชีวิต ไดแก ปญญา
ถาเราพัฒนาปญญา เราก็จะขยายมิติและขอบเขต ทั้งของดานจิตใจ
และของดานพฤติกรรมออกไปทั้งหมด
พฤติกรรมของมนุษยที่พัฒนาออกมาเปนกลุมเปนหมูรวมๆ กัน เปน
วัฒนธรรมและอารยธรรมนั้น ก็เกิดจากเจตจํานงตามอํานาจของแรงจูงใจ
เชนความปรารถนาที่จะเอาชนะธรรมชาติ ทําใหอารยธรรมตะวันตกเจริญมา
อยางที่เปนอยูในปจจุบันนี้ นี่คือเจตจํานงซึ่งอยูในดานจิตใจ
แตเจตจํานงนั้นเกิดขึ้นไดภายใตเงื่อนไขของความรู เขามีความรูความ
เขาใจอะไรอยางไร ก็มีความเชื่อ ยึดถือ และคิดไปไดอยางนั้นแคนั้น แลวก็
ตั้งเจตจํานงตางๆ ที่จะทําพฤติกรรมภายในขอบเขตเทานั้น เพราะฉะนั้น
แดนปญญาคือความรูจึงยิ่งใหญมาก
ลักษณะสําคัญของกระบวนการดําเนินชีวิตของมนุษย คือการพัฒนา
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ศักยภาพในการที่จะดําเนินชีวิตใหสามารถอยูรอดและอยูไดอยางดีงามมี
ความสุขยิ่งขึ้น หรือพัฒนาขึ้นไปสูความเปนสัตวที่ประเสริฐยิ่งขึ้น จนถึง
ความเปนพุทธะในที่สุด
ตกลงวา ชีวิตของมนุษย ที่เปนกระบวนการเคลื่อนไหวดําเนินไป
ทามกลางสิ่งแวดลอมนี้ แยกเปน ๓ ดาน คือ
๑. พฤติสัมพันธ
๒. จิตใจ
๓. ปญญา

นี่ คื อ การแยกองคประกอบของชีวิตอีกแบบหนึ่งตามหลักพระพุทธ
ศาสนา
เรามักจะติดอยูแคการแยกแบบกายกับใจ ซึ่งเปนการแยกเพื่อความรู
เขาใจ แตเอามาใชปฏิบัติไดนอย
ถาเราจะนําพระพุทธศาสนามาใชในระดับปฏิบัติการ ในการทํากิจการ
ตางๆ โดยเฉพาะในการพัฒนามนุษย และในการพัฒนาสังคม จะตองกาว
มาถึงการแยกในระดับกระบวนการดําเนินชีวิต คือแยกเปน ๓ ดาน หรือ ๓
แดน อยางนี้
ถึงตอนนี้เราไดครบแลว เหมือนที่บอกเมื่อกี้ ในตัวอยางเรื่องรถยนต
ซึ่งมีการแยกแยะ ๒ ระดับ คือแยกตอนจอดอยูนิ่งๆ ใหเห็นวามีองค
ประกอบอะไรบาง และแยกตอนทํางานคือวิ่งแลนไปวามันทํางานอยางไร แต
ในเรื่องชีวิตมนุษย เราแยกสวนหรือแยกองคประกอบ ๓ ระดับ คือ
๑. แยกองคประกอบ ตามสภาพหรือในภาวะอยูนิ่งเฉย (เชน แยก

เปนรูป+นาม, กาย+ใจ, ขันธ ๕)
๒. แยกใหเห็นระบบการทํางานขององคประกอบตางๆ

กระบวนการหรือวงจรความสัมพันธ (เชน แยกแบบปฏิจจสมุปบาท)

ใน
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๓. แยกใหเห็นระบบและกระบวนการดําเนินชีวิต ที่องคประกอบ

๓ ดานมารวมกันขับเคลื่อนชีวิตใหเปนอยูไดดียิ่งขึ้นๆ ไปสูจุดหมายที่จะเปน
ชีวิตที่สมบูรณ (แยกเปน ๓ ดาน หรือ ๓ แดน คือ ดานสัมพันธภายนอก
ดานจิตใจ และดานปญญา)
เมื่อไดความเขาใจเปนพื้นฐานแลว
เทาที่พอจะใชแคนี้กอน

๔๔

ก็ขอจบเรื่องธรรมชาติของมนุษย

-๓แกนธรรมเพื่อชีวิต
การดําเนินชีวิตทั้งสามดาน
เปนปจจัยเกื้อหนุนกันในการศึกษา
เมื่อรูธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายและธรรมชาติของมนุษยแลว ก็เอาความ
รูในความจริงของธรรมชาตินั้นมาใชประโยชน
สาระของพระพุทธศาสนาอยูตรงนี้ คือการนําเอาความรูในธรรมชาติ
และกฎธรรมชาติมาใชประโยชน สนองจุดหมายที่เราตองการ คือการพัฒนา
มนุษย เพราะไดบอกแลววา มนุษยพัฒนาได จนสามารถเปนอยูโดยไมตอง
พึ่งพาอวิชชา ตัณหา อุปาทาน
ในเมื่อกระบวนการของชีวิตที่เคลื่อนไหวไปนั้นแยกเปน ๓ ดาน คือ
พฤติสัมพันธ (ที่เรียกโดยอนุโลมวาพฤติกรรม) จิตใจ และปญญา เราก็
พัฒนาชีวิตทั้ง ๓ ดานนี้ขึ้นไป ใหทําอะไรตออะไรไดสําเร็จตามตองการ จนมี
ชีวิตที่สมบูรณ โดยพัฒนาพฤติกรรมขึ้นไป พัฒนาจิตใจขึ้นไป โดยเฉพาะ
ขอสําคัญที่สุดตองพัฒนาปญญาขึ้นไป เพราะในที่สุด ทุกอยางจะอยูใน
ขอบเขตของปญญา อยางที่วา รูเทาใด ทําไดเทานั้น

แตในทางกลับกัน คนก็พัฒนาปญญาไมได ถาไมมีการสื่อสัมพันธ การ
ทําพฤติกรรม และการทํางานของจิตใจมาเกื้อหนุน
มีหลักการอยูวา องคประกอบทั้ง ๓ ดานแหงกระบวนการดําเนิน
ชีวิตของมนุษย ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
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แมวาจุดยอดจะอยูที่การพัฒนาปญญา ก็จริง แตปญญานั้นจะเกิด

ขึ้นมาลอยๆ ไมได ตองอาศัยจิตใจ พรอมดวยพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
และการใชอินทรียสัมพันธ
ปญญาอาศัยพฤติสัมพันธ (อินทรียสัมพันธ และพฤติกรรม) เชน
อยางงายๆ เราจะไดความรู เราตองอาศัยตา หู จมูก ลิ้น กายของเรา สื่อ
ความรูจากโลกภายนอกเขามา เราตองเคลื่อนไหวเชนเดินไปหาขอมูล ตอง
ใชมือหยิบ ฉวย คน แยก เลือก เก็บขอมูลเปนตน ตองใชวาจา เชน รูจัก
สอบถาม รูจักปรึกษา รูจักพูด เริ่มตั้งแตรูจักตั้งคําถาม ถาไมรูจักตั้งคําถาม
ถามไมเปน พูดกับเขาไมรูเรื่อง เขาก็ไมรูวาถามอะไร หรือถาถามดวยคําพูด
ไมดี เขาก็เกลียดเอา ไมรวมมือ ไมอยากตอบ
เพราะฉะนั้นจึงตองพัฒนาพฤติกรรมใหรูจักพูด รูจัก ตั้ง คําถามให
ชัดเจน รูจักพูดใหนาฟง ใชถอยคําสละสลวย พัฒนาพฤติกรรมใหสัมพันธ
กับเพื่อนมนุษยอยางไดผลดี ใหเขามีไมตรี ใหเขาชื่นชม ใหเขาเต็มใจที่จะ
รวมมือ เปนตน
พรอมกันนั้นอีกดานหนึ่ง ปญญาก็ตองอาศัยจิตใจ เชน จิตใจตองเขม
แข็งอดทน มีความเพียรพยายาม แนวแนมั่นคง มีสติ มีสมาธิ ถาใจเกียจ
คราน ระยอ ทอถอย ไมสู พอเจอปญหาก็ถอย ความคิดก็ไมกาว ปญญาก็
ไมพัฒนา แตถาใจสู เขมแข็ง เดินหนาตอไป ก็สามารถพัฒนาปญญาได
หรือถาไมมีสมาธิ ใจฟุงซาน ก็คิดอะไรสับสนไมชัดเจน จึงตองใหใจมีสมาธิ
ดวย ดังนี้เปนตน สภาพจิตใจจึงเกื้อหนุนตอการพัฒนาของปญญา
จิตใจเปนฐานของพฤติกรรม อยางที่พูดแลววา การเคลื่อนไหวทํา
พฤติกรรมของคนเรา เกิดจากความตั้งใจ เราตองมีเจตนา ซึ่งประกอบดวย
แรงจูงใจ ถาเรามีแรงจูงใจและความตั้งใจที่ดี พฤติกรรมที่ออกไปก็จะดี
จิตใจก็ตองอาศัยพฤติกรรม เพราะพฤติกรรมเปนเครื่องมือสนอง
ความตองการของจิตใจ จิตใจอยากไดโนนไดนี่ อยากเห็น อยากดู อยากฟง
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หรือเกลียดชัง อยากหนี อยากทําลาย อยากไปใหพนจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ เปนตน
ก็อาศัยพฤติกรรม ตองสําเร็จดวยพฤติกรรมทั้งนั้น
ปญญาเปนตัวชี้นํา บอกทาง ใหแสงสวาง กํากับ ควบคุม ดูแล จัดปรับ
แกไข ขยายขอบเขต พัฒนา และทําหนาที่ปลดปลอย ชวยใหเกิดอิสรภาพ
ทั้งแกพฤติกรรม และแกจิตใจ
ปญญาชี้นําพฤติกรรม ควบคุม กํากับ ขยายขอบเขต และปลดปลอย
พฤติกรรม อยางที่พูดไปแลววา พฤติกรรมจะทําอะไรไดแคไหน ก็ไดแคเทา
ที่มีปญญารูเทาใด ถาไมรูเลย ก็ติดขัด ตัน ถารูเขาใจ พฤติกรรมก็เดินหนา
ไดตอ ไป ยิง่ รูเ ขาใจมองเห็นกวางไกลลึกซึง้ พฤติกรรมก็ยงิ่ กวางขวางซับซอน
และทําไดผลมากขึ้นๆ
ปญญาบอกทางแกจิตใจ รวมทั้งชี้นํา กํากับ จัดปรับ แกไข ขยาย
ขอบเขต ตลอดจนปลดปลอยจิตใจใหเปนอิสระ อยางที่พูดไปแลว เชน พอ
เจออะไร ถาไมรูเรื่อง ก็ติดขัดอัดอั้นตันทันที ทําอะไรไมถูก เกิดทุกขเปน
ปญหา แตพอปญญามา รูวาสิ่งนั้นคืออะไร เปนอยางไร จะปฏิบัติตอมัน
อยางไร เราจะเอามันมาใชทําอะไรได ก็โลงโปรงสบายใจ หมดปญหา ไมบีบ
คั้นติดขัดคับของ ใจก็โลงไป
เพราะฉะนั้น ปญญามาก็ทําใหจิตใจเปนอิสระ มีความสุข โลงโปรง แก
ปญหาได เรียกวาเปนตัวปลดปลอย คือ liberate จิตใจ
เพราะฉะนั้น ชีวิตทั้ง ๓ ดาน ของมนุษย คือ พฤติกรรม จิตใจ
ปญญา จึงคืบเคลื่อนไปดวยกันเปนระบบแหงกระบวนการ ที่อาศัยซึ่งกัน
และกัน มนุษยจึงตองพัฒนาไปดวยกันพรอมทั้ง ๓ อยาง
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บนฐานแหงหลักความสัมพันธของชีวิตสามดาน
ทรงตั้งหลักไตรสิกขาใหมนุษยพัฒนาอยางบูรณาการ
เมื่อรูเขาใจหลักความสัมพันธเปนปจจัยแกกันของชีวิต ๓ ดานนั้นแลว
ก็นําหลักนั้นมาใชในการพัฒนาชีวิต เริ่มตั้งแตพัฒนาพฤติกรรมใหดีขึ้น
โดยฝกดวยความตั้งใจ และมีความเขาใจ ใหเกิดพฤติกรรมที่ดีงามเกื้อกูล
ขึ้นมาติดตัวหรือประจําตัว เรียกวา ศีล
โดยทั่วไป ในการฝกใหเกิดศีลเราจะใช “วินัย” เพราะวาวินัยนั้นเปนตัว
กําหนดรูปแบบ วินัยก็คือการจัดตั้ง วางระบบ กําหนดระเบียบแบบแผนใน
สังคมมนุษย ถาเราไมมีระบบระเบียบแบบแผน พฤติกรรมของมนุษยจะวุน
วายมาก เราจึงใชวินัยเปนตัวกําหนดหรือจัดระบบพฤติกรรม
เมือ่ พฤติกรรมของคนเปนไปตามวินยั ทีจ่ ดั ตัง้ วางกําหนดไว ก็เรียกวาศีล
เวลานี้สับสนกันมาก ระหวางคําวา “วินัย” กับ “ศีล” จนกระทั่งบางทีก็
ใชเปนอันเดียวกัน หรือไมก็แยกหางกันไปคนละเรื่องเลย
ขออธิบายวา วินยั คือการจัดตัง้ วางระบบระเบียบแบบแผน รวมทัง้ ตัว
ลายลักษณอกั ษรทีเ่ ปนขอกําหนดวา เราจัดวางระเบียบแบบแผนกําหนดพฤติ
กรรมกันไวอยางไร
สวนคุณสมบัตขิ องคนทีต่ งั้ อยูใ นวินยั นัน้ เรียกวา ศีล ก็แคนเี้ อง
วินัย นั้นอยูขางนอก วินัยเปนเครื่องมือฝกคนใหมีพฤติกรรมที่ถูกตอง
เหมาะสม เปนตัวหนังสือบาง เปนภาวะแหงความเปนระเบียบบาง เปนระบบ
แบบแผนที่กําหนดการฝกบาง ตลอดจนเปนการปกครองคือจัดการดูแล
ควบคุมคนใหปฏิบัติหรือฝกตนตามระบบระเบียบที่จัดตั้งไวนั้น
เมื่อคนปฏิบัติตาม จนความเปนระเบียบกลายเปนคุณสมบัติในตัวเขา
แลว การที่เขาปฏิบัติตามวินัยนั้น เราเรียกวา ศีล
เพราะฉะนั้น คําวา “มีวินัย” ที่ใชกันในสมัยนี้ ก็คือศีลนั่นเอง
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เรื่องนี้ยังมีขอที่ควรทราบอีกมาก แตเวลาไมพอ จะตองขอผานไปกอน
พูดคราวๆ วา การฝกพฤติกรรมและการติดตอสัมพันธกับโลกภายนอกของ
มนุษยใหเปนไปในทางที่ดีงามเกื้อกูล จนเกิดเปนคุณสมบัติขึ้นในตัวของเขา
เรียกสั้นๆ วา “ศีล” คือการมีพฤติกรรมและการสื่อสารสัมพันธที่พึงปรารถนา
เรียกเต็มวา “อธิศีลสิกขา”
เปนอันวา ศีล ก็คือกระบวนการฝกพฤติกรรมและการติดตอสัมพันธ
ของมนุษย กับสิ่งแวดลอมหรือโลกภายนอก
การพัฒนาดานจิตใจ มีคุณสมบัติมากมายที่พึงตองการ เชน เมตตา
กรุณา ศรัทธา กตัญูกตเวที ความเคารพ ความเพียร ความเขมแข็ง อด
ทน ความมีสติ ความมีสมาธิ ความราเริง เบิกบาน ผองใส ความสุข ฯลฯ
เรียกวา “อธิจิตตสิกขา”
แตบางทีเรียกชื่อใหสั้นและงายเขา โดยเอาสมาธิ ซึ่งเปนคุณสมบัติที่
เปนแกนสําคัญมาเปนตัวแทน จึงเรียกการพัฒนาดานจิตทั้งหมดวา สมาธิ
คําที่นิยมพูดกันในปจจุบันวา “การพัฒนาทางอารมณ” ก็เปนคําพูด
เพีย้ นไป ซึง่ มีความหมายรวมอยูใ น การพัฒนาดานจิตใจ ทีก่ าํ ลังอธิบายอยูน ี้
ทําไมจึงวา สมาธิ เปนคุณสมบัติแกน ถึงกับเปนตัวแทนที่ใชเรียกชื่อ
การพัฒนาดานจิตทั้งหมด?
ตอบวา ในการพัฒนาจิตของคนนี้ มีคุณสมบัติสําคัญที่สุดอยูอยางหนึ่ง
ซึ่งถาขาดไปเสีย คุณสมบัติอยางอื่นก็จะตั้งอยูไมได และการพัฒนาดานจิต
ใจก็จะดําเนินไปไมได
เหมือนกับวาเรามีของมากมาย เราจะจัดเก็บตั้งมันไว หรือเราจะทํางาน
กับมัน หรือจะใหของเหลานั้นเจริญงอกงามขึ้นไป หรืออะไรก็แลวแต มีสิ่ง
จําเปนอยางหนึ่ง คือฐานที่ตั้งหรือที่รองรับที่มั่นคง
เชนจะวางของบนโตะ โตะก็ตองมั่น ถาโตะสั่นไหว ของอาจจะลมหรือ
หลนหายไปเลย หรือจะทํางานกับของเหลานั้น ก็ไมสะดวกหรือไมสําเร็จ แต
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ถาโตะที่ตั้งที่วางหรือที่รองรับนั้นมั่นคงไมหวั่นไหว ของนั้นก็ตั้งอยู จะจัดจะ
ทําอะไรกับมัน หรือจะใหเกิดการเคลื่อนไหวงอกงามเจริญขึ้น ก็ทําได
ในทางจิตใจก็เหมือนกัน คุณสมบัติที่เปนแกนในการพัฒนาจิตใจ ก็คือ
ภาวะที่จิตอยูตัวไดที่ ซึ่งชวยใหคุณสมบัติอื่นๆ ตั้งอยูได เจริญงอกงามได
ตลอดจนชวยใหปญญาทํางานไดดี
คุณสมบัติตัวแกนนี้เรียกวา สมาธิ แปลวาจิตตั้งมั่น คือจิตอยูกับสิ่งที่
ตองการไดตามตองการ ถาจิตไมเปนสมาธิ มันก็ไมอยูกับสิ่งที่ตองการ หรือ
อยูกับสิ่งที่ตองการไมไดตามตองการ เชนอยูกับหนังสือ อยูกับงานไมไดเลย
เดี๋ยวไปๆ
สมาธินี่แหละเปนตัวแทนของกระบวนการพัฒนาจิต เพราะฉะนั้น จึง
เอาคําวา “สมาธิ” มาเรียกแทนการพัฒนาคุณสมบัติดานจิตทั้งหมด นี่เรียก
วาเปนวิธีเรียกแบบตัวแทน แตตัวแทนนี้เปนตัวแกนดวย
สวนการพัฒนาปญญา เรียกชื่อเต็มวา “อธิปญญาสิกขา” แตนิยม
เรียกงายๆ สั้นๆ วา ปญญา คือกระบวนการพัฒนาความรูความเขาใจ
เปนอันวา การพัฒนามนุษยก็อยูที่ ๓ ดาน หรือ ๓ แดนนี้ ซึ่งดําเนินไป
ดวยกันอยางเกื้อหนุนแกกันเปนระบบแหงบูรณาการ
การฝกฝนพัฒนามนุษย เริ่มตั้งแตการเรียนรูตางๆ นี้ ศัพทบาลีเรียกวา
สิกขา ฉะนั้นการฝก ๓ ดานที่พูดมาแลวจึงเปนสิกขา ๓ ดาน คําวา ๓ นั้น
ภาษาบาลีคือ “ติ” ถาเปนสันสกฤตก็คือ “ไตร” ฉะนั้นจึงเปน ไตรสิกขา
ไตรสิกขาก็แยกเปน ศีล สมาธิ ปญญา ดังกลาวแลว ซึ่งก็คือกระบวน
การพัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญญา เพื่อใหชีวิตมนุษย
ดําเนินไปสูความสมบูรณ คือภาวะที่เปนผูมีวิชาแลว มีชีวิตเปนอยูดวย
ปญญา ไมตองมีชีวิตอยูโดยพึ่งพาอาศัยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน และไมตก
อยูใตอํานาจครอบงําของมันอีกตอไป ก็คือพนทุกข โดยกําจัดสมุทัยได
บรรลุจุดหมาย คือ นิโรธ เพราะปฏิบัติตามมรรคไดครบถวน
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จะเห็นวา อริยสัจสี่มาครบหมดเลยทีเดียว
เรื่องไตรสิกขา คือการที่จะพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปญญานั้น มี
รายละเอียดมาก ดังนั้น เพื่อใหสะดวกในการปฏิบัติ ทานจึงจําแนกออกไป
เปนขอปฏิบัติยอย ทีละหมวดทีละประเภท ซึ่งมีมากมาย คือขอปฏิบัติและ
คุณสมบัติทั้งหลายที่กลาวไวในพระพุทธศาสนา

เมื่อพัฒนาดวยไตรสิกขา ชีวิตก็เปนอริยมรรคา
เพราะชีวิตที่ดี คือชีวิตที่ศึกษา
ชีวติ ตองเปนอยูด าํ เนินไปตลอดเวลา การทีช่ วี ติ เปนอยูด าํ เนินไปก็คอื
การทีต่ อ งเคลือ่ นไหวพบประสบการณใหมๆ เจอสถานการณใหมๆ ซึ่งจะตอง
รูจักตองเขาใจ ตองปฏิบัติหรือจัดการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหาทางแกไข
ปญหาใหผา นรอดหรือลุลว งไป ทัง้ หมดนีเ้ รียกสัน้ ๆ ก็คอื สิกขา หรือการศึกษา
เพราะฉะนั้น การที่ชีวิตจะเปนอยูได ก็ตองศึกษาหรือสิกขาตลอดเวลา
พูดสั้นๆ วา ชีวิตคือการศึกษา หรือชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีสิกขา หมายความวา
มีการเรียนรู หรือมีการฝกฝนพัฒนาไปดวย
พูดอีกอยางหนึ่งวา การดําเนินชีวิตที่ดี จะเปนชีวิตแหงสิกขาไปในตัว
เราเคยไดยินวา ฝรั่งบางพวกวาชีวติ คือการตอสู บางก็วาชีวิตเปนความ
ฝน แตถาพูดตามหลักพระพุทธศาสนา “ชีวิตคือการศึกษา” ถาใชภาษา
ฝรั่งก็ตองพูดวา To live is to learn. หรือ Life is learning.
ตรงนี้เปนการประสานระหวางการพัฒนามนุษยหรือการเรียนรูฝกฝน
พัฒนามนุษย ที่เรียกวาสิกขา/ศึกษา กับการดําเนินชีวิตที่ดีของมนุษยที่
เรียกวามรรค ใหเปนอันเดียวกัน คือ การดําเนินชีวิตชนิดที่มีการศึกษา
พัฒนาชีวิตไปดวยในตัว จึงจะเปนชีวิตที่ดี
ศีล สมาธิ ปญญา คือการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปญญา หรือ
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การศึกษา ๓ ดานทีพ่ ดู ไปแลว เมือ่ ขยายออกเปนขอปฏิบตั ิ ก็มาเปนมรรคมี
องค ๘ นั่นเอง
ในทํานองเดียวกัน มรรคมีองค ๘ เมื่อสรุปก็เปน ๓ คือ ศีล สมาธิ
ปญญา
ฉะนั้น ศีล สมาธิ ปญญา ๓ อยางของไตรสิกขา กับมรรคมีองค ๘
ประการ จึงตรงกัน กลาวคือ
ดานศีล กระจายออกเปนสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ
นี่คือการใชกายและวาจาใหถูกตองดีงาม ทั้งในการกระทําทั่วไป ในการสื่อ
สารสัมพันธ และในการเลี้ยงชีพ ใหถูกตอง
ดานจิตใจ มีมากมาย แตตัวนําสําคัญมี ๓ คือ ตองมีความเพียร
พยายาม เดินไปขางหนา เรียกวา สัมมาวายามะ ตองมีสติเปนตัวคอยจับ
คอยกําหนดใหทาํ งานได และเปนตัวเตือนใหไมเผลอพลาดและไมปลอย
โอกาสใหเสียไป เรียกวาสัมมาสติ กับทั้งตองมีสมาธิ ใหจิตแนวแน มีความ
สงบ ดําเนินไปอยางมั่นคง เรียกวา สัมมาสมาธิ
ดานปญญา แยกเปน ๒ คือ สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นความเขาใจถูก
ตอง และสัมมาสังกัปปะ ดําริถูกตอง คือ วางแนวทางความคิดที่จะนําชีวิต
ไปในทางที่ถูกตอง
พอเริ่มกระบวนการโดยมีความรูเขาใจที่ทําใหวางแนวความคิดถูกตอง
ทั้งเจตจํานง ความเพียรพยายาม และสติที่กํากับ เปนตน มาสนองแนว
ความคิดนี้ พฤติกรรมก็มาสนองเจตจํานงและความเพียรพยายามนั้น จึง
ดําเนินชีวิตไปดวยการเรียนรูและปฏิบัติตอประสบการณและสถานการณ
ตางๆ อยางถูกตองไดผลดี ไตรสิกขาก็มาประสานกับมรรค
ไตรสิกขา ก็คือการพัฒนามนุษยใหดําเนินชีวิตดีงามถูกตอง ทําใหมีวิถี
ชีวิตที่เปนมรรค
สวนมรรค ซึ่งแปลวาทาง คือทางดําเนินชีวิต หรือวิถีชีวิตที่ถูกตองดี
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งามของมนุษย ก็ตองเปนวิถีชีวิตแหงการเรียนรูฝกฝนพัฒนาตน คือสิกขา
มรรคกับสิกขา จึงประสานเปนอันเดียวกัน เมื่อมองในแงอริยสัจสี่ ก็
เปน อริยมรรค คือเปนวิถีชีวิตอันประเสริฐ
เมื่อเปนมรรค ก็ดําเนินกาวหนาไปสูจุดหมาย โดยกําจัดสมุทัยใหหมด
ไปเรื่อยๆ ชวยใหเรามีชีวิตที่พึ่งพาอวิชชา ตัณหา อุปาทานนอยลงไปๆ ไมอยู
ใตอํานาจครอบงําของมัน พรอมกับที่เราจะมีปญญาเพิ่มขึ้น และดําเนินชีวิต
ดวยปญญามากขึ้น ทุกขก็จะนอยลงไป สุขจะมากขึ้นตามลําดับ จนกระทั่ง
ในที่สุดพอสมุทัยหมด ทุกขก็หมด ก็บรรลุจุดหมายเปนนิโรธโดยสมบูรณ

จุดเริ่มของการศึกษา มีชองทางที่ชีวิตเตรียมไวให
แตตองใชเปน จึงจะเกิดการพัฒนา
เรื่องไมจบเทานี้ เมื่อแยกแยะออกไป ก็ถึงองคประกอบที่เราตองการ
สุดยอดคือ ปญญา
อยางที่กลาวแลววา มนุษยจะตั้งจิตจํานงในใจ และจะทําพฤติกรรมได
แคไหน ก็อยูในขอบเขตของปญญา และปญญาเปนตัวแกปญหาที่แทจริง
แตปญ
 ญาจะเกิดขึน้ มาไดอยางไร เราก็ตอ งรูก ระบวนการพัฒนาของปญญา
การทีจ่ ะเขาใจเรือ่ งนี้ ก็ตอ งยอนกลับไปพูดเรือ่ งธรรมชาติของมนุษยใหมอกี
หันมาดูที่ตัวมนุษยเองวา มนุษยเรียนรูไดอยางไร และพรอมกันนั้น
มนุษยสัมพันธกับโลกและสิ่งแวดลอมอยางไร
ก็ตองดูที่เครื่องมือสื่อ
สัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ซึ่งมี ๒ ประเภท คือ
๑. มนุษยสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดวยสิ่งที่เรียกวา อินทรีย หรือ
อายตนะ ๖ อยาง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อินทรียเหลานี้เปนทาง หรือ
เปนประตูที่เขามาของความรูขอมูลตางๆ ที่เรียกวาการรับรู เพราะฉะนั้น
อินทรียพวกนี้ทั้งหมดเรียกวา ทวาร ๖ ซึ่งแปลวา ประตูหรือชองทาง
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การที่เรียกวาอายตนะ ก็เพราะเปนแดนตอระหวางชีวิตของเรากับโลก
และที่เรียกวาอินทรีย เพราะทํางานเปนใหญในหนาที่ของตัว เชน ตาเปน
อินทรียในการเห็น หูเปนอินทรียในการฟง เปนตน และชื่อวาทวาร ในแง
เปนประตู หรือเปนชองทางเชื่อมตอระหวางชีวิตกับโลก เปนชองทางเขามา
ของขอมูลตางๆ เปนทางสัมพันธซึ่งมี ๖ อยาง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
๒. เราติดตอสัมพันธกับโลกภายนอก ดวยพฤติกรรมที่แสดงออกทาง
ประตู หรือทวาร ๓ คือ กาย วาจา ใจ
เราสัมพันธกับโลกภายนอก โดยเคลือ่ นไหวจับโนนจับนี่ ดวยกาย ติด
ตอสัมพันธสอื่ สารกับโลกมนุษยภายนอก โดยพูดจาบอกแจงไถถามชีแ้ จง
ดวยวาจา และมีเจตจํานง ตัง้ เจตนา คิดการตางๆ ดวยใจ
สรุปวา การเกี่ยวของสัมพันธกับสิ่งแวดลอมในโลกทั้งหมด มีชองทาง
ติดตอ คือทวาร ๒ ชุด คือ
๑. ทวาร ประเภทชองทางที่จะรู ๖ ทาง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
(เรียกเต็มวา ผัสสทวาร ๖ = ชองทางรับรู)
๒. ทวาร ประเภทชองทางที่จะทํา ๓ ทาง คือ กาย วาจา ใจ
(เรียกเต็มวา กรรมทวาร ๓ = ชองทางทําการ)
การเกีย่ วของกับโลกหรือสิง่ แวดลอมในดานการกระทํานี้ เรียกวา กรรม
ซึ่งแยกเปน การกระทําทางกายเรียกวา กายกรรม การกระทําทางวาจาเรียก
วา วจีกรรม การกระทําทางใจเรียกวา มโนกรรม
เมื่อจับหลักนี้ได เราก็เขาสูกระบวนการพัฒนามนุษยที่จะตองอาศัย
ประตู หรือทวาร ทั้ง ๙ (๖+๓) นี้
เริ่มดวยทวารชุด ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่เรียกวาอินทรีย หรือ
อายตนะ ๖ นั้น เราใชมันเพื่ออะไร มันทําหนาที่อะไร
ถาเราไมรูหนาที่หรือการทํางานของมัน เราก็ใชมันสะเปะสะปะ เรื่อย
เปอย คือใชไมเปน ไมมีประสิทธิภาพ เราก็ไมพัฒนา แตถาเรารูเขาใจ และ
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ใชมันใหถูกตอง เราก็จะพัฒนาไดอยางดี
พูดแบบงายๆ วาโดยสรุป หนาทีข่ องอินทรีย คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย
ใจ แยกได ๒ อยาง คือ
๑. หนาที่รู คือ รับรูขอมูลขาวสาร เชน ตาดู รูวาเปนอะไร วาเปน
นาฬิกา เปนกลองถายรูป เปนดอกไม ใบไมสีเขียว สีแดง สีเหลือง รูปราง
ยาวสั้นใหญเล็ก หูไดยินเสียงวา ดัง เบา เปนถอยคําสื่อสารวาอยางไร
เปนตน ทําใหได data และ information
๒. หนาที่รูสึก หรือรับความรูสึก คือ พรอมกับรับรูขอมูล เราก็มีความ
รูสึกดวย บางทีตัวเดนกลับเปนความรูสึก เชน เห็นแลวรูสึกสบายหรือไม
สบาย ถูกตาไมถูกตา สวยหรือนาเกลียด ถูกหูไมถูกหู เสียงนุมนวลไพเราะ
หรือดังแสบแกวหูรําคาญ เปนตน
จะเห็นวา อินทรีย หรืออายตนะ หรือทวาร ๖ นี้ทําหนาที่ ๒ อยาง
พรอมกัน ทั้งรับรูขอมูลดวย และรับความรูสึกดวย พรอมกัน
การรับดานรูขอมูล เรียกวา ดานศึกษา
การรับดานความรูสึก เรียกวาดานเสพ
เปนอันวา อายตนะทําหนาที่ ๒ อยางคือ ศึกษา กับ เสพ
ในการดําเนินชีวิตของมนุษยนั้น
ถาจะใหมนุษยพัฒนา มนุษยจะตองใชอินทรียเพื่อรูหรือศึกษาใหมาก
สวนมนุษยที่ไมพัฒนา จะใชอินทรียเพื่อเสพเปนสวนใหญ บางทีแทบ
ไมใชเพื่อการศึกษาเลย เอาแตหาเสพสิ่งชอบใจไมชอบใจ ถูกหู ถูกตา เอา
สวยงาม สนุกสนานบันเทิงเขาวา
กุญแจสําคัญทีจ่ ะตัดสินวามนุษยจะใหชวี ติ ของตัวเองเปนอยางไร จะพัฒนา
หรือไม จะชวยใหโลกหรือสังคมไปทางไหน ก็อยูท กี่ ารใชอนิ ทรียน แี้ หละ
คนที่ไมพัฒนา ก็จะใชอินทรียเพื่อเสพสนองความรูสึก อยูกับความรู
สึกสบายไมสบาย สุขทุกข ชอบใจไมชอบใจ แลวก็วนเวียนอยูนั่น สุขทุกข
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ของเขาอยูที่ความชอบใจไมชอบใจ เจอสิ่งชอบใจก็เปนสุข เจอสิ่งไมชอบใจก็
เปนทุกข แลวก็หาทางหนีสิ่งที่ไมชอบใจ หาแตสิ่งชอบใจ วนเวียนอยูแคนี้
แตถาใชอินทรียเพื่อศึกษาสนองความตองการรู ก็จะใชตา หู
เปนตนไปในทางการเรียนรู และจะพัฒนาไปเรื่อยๆ ปญญาจะเกิด จะรูวา
อะไรเปนอะไร แลวตอไปก็จะถึงจุดแยก
คนที่อยูกับการใชอินทรียเพื่อเสพความรูสึก ความสุขของเขาก็จํากัดอยู
กับสิ่งที่ชอบใจ แตคนที่ใชอินทรียเพื่อศึกษา จะพัฒนาความสุขใหขยาย
ขอบเขตกวางขวางออกไป พรอมกับแรงจูงใจที่เกิดขึ้นใหมๆ

เมื่อคนเริ่มศึกษา การพัฒนาก็เริ่มทันที
ความตองการอยางใหมก็มี ความสุขอยางใหมก็มา
ตอนนี้พึงทราบวามีแรงจูงใจ ๒ แบบ
แรงจูงใจแบบที่ ๑ คือแรงจูงใจในการเสพ เรียกวาตัณหา ซึ่งมากับ
เรื่องของความรูสึก
แรงจูงใจแบบที่ ๒ คือแรงจูงใจในการศึกษา (และสรางสรรค) เรียกวา
ฉันทะ ซึ่งมากับเรื่องของความรู
ตัณหาเปนความตองการประเภทความรูสึก คือมีปฏิกิริยาสนองตอบ
ตอสิ่งที่ชอบใจ-ไมชอบใจ ถาชอบใจสิ่งใดก็จะเกิดกามตัณหา ปรารถนาจะได
เสพสิ่งนั้นอีกและมากขึ้นยิ่งขึ้นไป เกิดภวตัณหา อยากคงอยูเ ปนอยูใ นภาวะ
หรือสถานะทีจ่ ะไดสงิ่ ทีป่ รารถนานัน้ ตลอดไป ถาไมชอบใจก็จะเกิดวิภวตัณหา
อยากจะหนี อยากจะหลบหาย อยากจะทําลาย
คนที่เปนนักเสพจึงวนเวียนอยูกับแรงจูงใจ ที่เรียกวาตัณหา
แตพอใชอนิ ทรียเ พือ่ ศึกษา ก็เกิดการเรียนรู พอไดความรูม า ก็จะเกิด
ความอยากรูย งิ่ ขึน้ ไปวาอะไรเปนอะไร พอไดสนองความอยากรูก เ็ กิดความสุข
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จากการสนองความตองการในการรู ความสุขจะพัฒนาขึ้น ตอนนี้จะมี
ความสุขจากการสนองความใฝรู
ยิ่งกวานั้น พอรูวาอะไรเปนอะไร เขาจะเริ่มแยกไดวา เออ...สิ่งนี้มันอยู
ในภาวะที่ควรจะเปนไหม ปญญาที่รูที่แยกได จะทําใหเกิดความอยากหรือ
ความตองการคืบเคลื่อนกาวไปอีกขั้นหนึ่ง คืออยากใหสิ่งนั้นๆ อยูในภาวะที่
มันควรจะเปน ซึ่งเปนธรรมดาของการศึกษาที่จะเปนอยางนั้นเอง เพราะ
ความรูทําใหเราแยกหรือจําแนกได เราเห็นโตะตัวนี้สมบูรณเรียบรอย เราก็
พอใจ พอเห็นตัวนั้นไมสมบูรณบกพรอง เราก็อยากใหมันสมบูรณ
เมื่อความรูแยกแยะใหแลว ก็จะเกิดความตองการหรือเกิดความอยาก
ชนิดใหม คืออยากใหมันอยูในภาวะที่ควรจะเปน ซึ่งเรียกสั้นๆ วาอยากให
มันดี ถามันยังไมดีก็อยากใหมันดี แลวก็กาวไปสูการอยากทําใหมันดี และ
กาวไปสูพฤติกรรมในการกระทําเพื่อใหมันดี ตอนนี้แหละพฤติกรรมในการ
กระทํา(เพื่อใหมันดี)ก็เกิดขึ้น
พอทําใหดไี ด ก็เกิดความสุข เพราะความสุขเกิดจากการสนองความ
ตองการ เมือ่ เราพัฒนาความตองการอยางใหมขนึ้ ได ความสุขก็พฒ
ั นาไปดวย
ถาเราไมพัฒนาความตองการ ความสุขของเราก็จํากัดอยูกับการเสพ
คือตองการสิง่ ชอบใจและไมตอ งการสิง่ ไมชอบใจ แลวก็วนเวียนอยูก บั ตัณหา
พอเราพัฒนาในดานความรู เราใชอายตนะในเชิงศึกษาเรียนรู ก็เกิด
ความอยากรู ซึ่งเปนความตองการใหม เมื่อหาความรูเพื่อสนองความ
ตองการที่จะรู ก็ไดความสุขจากการเรียนรู
เมื่อตองการใหมันดี อยากใหมันดี และไดทาํ เพือ่ สนองความตองการที่
อยากใหมนั ดีนนั้ ได ก็เกิดความสุขจากการทําใหมนั ดี การกระทําก็กลายเปน
ความสุข หรือการสรางสรรคเปนความสุข คนก็ไดความสุขจากการสรางสรรค
เพราะฉะนัน้ มนุษยจงึ พัฒนาดวยการศึกษา คือ พัฒนาชีวติ ของตน โดย
พัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิตใจ พัฒนาปญญา ซึง่ รวมทัง้ พัฒนาความสุขดวย
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ตรงนี้เปนจุดสําคัญ คือ การพัฒนาความสุข ซึ่งเกิดจากการสนอง
ความตองการใหม ที่เรียกวา ใฝรู ใฝดี ใฝทําใหดี หรือความอยากรูและ
อยากทําใหมันดี ซึ่งทางพระเรียกวา ฉันทะ เปนแรงจูงใจชนิดใหม ซึ่งถาไม
มีการศึกษา ก็จะไมมีแรงจูงใจชนิดนี้
ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงใหเราลดตัณหา พยายามทําตัณหาใหนอยลง
คืออาศัยมันและขึน้ ตอมันใหนอ ยลง พรอมกับพัฒนาและใชฉนั ทะใหมากขึน้
แตเรามักจะพูดกันดานเดียว บอกใหลดละตัณหา ทําใหเกิดความเขา
ใจผิดวาความอยากความตองการตองลดละใหหมด กลายเปนความผิด
พลาดอยางใหญหลวง
พระพุทธศาสนาแยกไววา ความอยาก มี ๒ ประเภท คือความอยากที่
เปนกุศล กับ ความอยากที่เปนอกุศล
๑. ความอยากที่เปนอกุศลเรียกวา ตัณหา ความอยากแบบนี้ ถาเราตก
เปนทาสของมันแลว จะไมพัฒนา ไดแตจมอยูกับความสุขและความทุกข
จากความชอบใจและไมชอบใจ
๒. ความอยากที่เปนกุศลเรียกวา ฉันทะ ถาเราพัฒนาปญญา ความ
ปรารถนาที่เปนแรงจูงใจชนิดใหมก็จะเกิดขึ้น ซึ่งทําใหเราไดความสุขชนิด
ใหม และจะนําเรากาวหนาไปในการพัฒนาชีวิต
พอเกิดฉันทะ พระพุทธเจาตรัสวา นี้คือ แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดี
งาม เปนรุงอรุณของการศึกษา

ถาเด็กคนไหนเกิดฉันทะ เกิดความใฝรู เกิดความใฝดี เกิดความใฝจะทํา
ใหดี หรือเกิดความใฝสรางสรรคขนึ้ มาแลว มัน่ ใจไดเลยวาเด็กคนนัน้ จะพัฒนา
แนๆ เพราะแสงเงินแสงทองมาแลว เราจึงเรียกมันวารุง อรุณของการศึกษา
เพราะฉะนั้น ตองใหคนเกิดความอยากที่เรียกวาฉันทะ และเลิกละ
ความเขาใจผิดที่บอกวาความอยากเปนตัณหาหมด ซึ่งทําใหเลยเถิดไป
กลายเปนวาอยากอะไรไมได ตองละ ตองลด ตองกําจัดหมด
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ถาจะปฏิบัติใหถูก ตองไมมัวลดละความอยาก แตตองเปลี่ยนความ
อยากที่เปนอกุศล มาเปนความอยากที่เปนกุศลคือฉันทะนี้ใหได ชีวิตก็จะ
ดี ชาติประเทศก็จะพัฒนา ใฝรู ใฝดี ใฝสรางสรรค หรือ ใฝร-ู ใฝด-ี ใฝทาํ ให
มันดี นี่คือกุญแจดอกแรกที่จะไขเขาไปสูแกนแทของพระพุทธศาสนา
ตองเขาใจระบบ ถาไมเขาใจระบบของพระพุทธศาสนาอยางเปนภาพ
รวมแลว เราจะไมมีวันเขาใจพระพุทธศาสนาที่แทจริงเลย
ไดพยายามพูดใหเห็นตัวแทของพระพุทธศาสนาคือการเขาถึงความจริง
ของธรรมชาติ และนําความรูในความจริงของธรรมชาตินั้นมาใชประโยชนใน
การพัฒนาชีวิตของมนุษย ใหเปนชีวิตที่ดีงาม และมีสังคมที่อยูในสันติสุข
เริ่มแรก พอเกิดมา เราก็มีอินทรียที่เปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิต ซึ่ง
ใชติดตอสื่อสารกับสิ่งแวดลอมหรือโลกภายนอก ตอนนี้แหละการดําเนิน
ชีวิตที่ถูกหรือผิด ก็เริ่มทันที
จากที่พูดมานี้ ก็เปนอันวา ชองทางติดตอสื่อสารกับโลกโดยทาง
อายตนะ หรืออินทรีย ๖ ที่เปนทั้งแดนศึกษาและแดนเสพนี้ ในการพัฒนา
คน เราตองใชมันเพื่อการศึกษาใหมากขึ้น ใหเกิดความใฝรู-ใฝดี-ใฝทําใหดี
พูดสั้นๆ ก็คือ ใฝศึกษาและใฝสรางสรรค
ใฝรู ก็คือใฝศึกษา ใฝดี-ใฝทําใหมันดี ก็คือใฝสรางสรรค

การพัฒนามนุษยมีแหลงใหญอยูในมโนกรรม
จุดสําคัญนี้ถาพลาดไป ก็คือชองทางใหญใหหายนะเขามา
ไดพูดแลววา มี ทวาร คือชองทางอีกประเภทหนึ่ง คือชองทางของการ
กระทํา ไดแกการแสดงออกทางกายวาจาใจ
เมื่อเกิดมีปญญา และมีเจตจํานงที่ดีมากขึ้น เราก็พัฒนาการกระทําของ
เราทั้ง ๓ ทางนั้นใหดียิ่งขึ้น คือ
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มโนกรรม ความคิดของเราก็ดีขึ้น
วจีกรรม การพูดของเราก็ดีขึ้น
กายกรรม การกระทําทางกายของเราก็ดีขึ้น

กรรม ๓ ทางนี้ก็เปนกระบวนการพัฒนามนุษยที่ครบวงจร
จําไวอยางหนึ่งวา พระพุทธศาสนาถือวา มโนกรรมสําคัญที่สุด
คนทั่วไปมักเห็นวากายกรรมสําคัญที่สุด เพราะถึงขั้นลงมือลงไม เอา
อาวุธไปฟนไปฆาเขาได
แตขอใหพจิ ารณาดูหลักทีพ่ ระพุทธเจาตรัสไววา “กมฺมนุ า วตฺตตี โลโก”
โลก (สังคมมนุษย) เปนไปตามกรรมนัน้ เงือ่ นไขนีม้ าจากมโนกรรมเปนสําคัญ
โลกนีท้ งั้ โลก ไมใชถกู ขับเคลือ่ นดวยกายกรรมเปนใหญ แตมนั มาจาก
มโนกรรม กระบวนการรูส กึ นึกคิดเชือ่ ถือในใจของคนนีแ่ หละเปนปจจัยสําคัญ
เจตจํานงแรงจูงใจมาจากไหน ก็มาจากแนวความคิด มาจากความเชือ่ มา
จากความยึดถือในคานิยมหลักการอุดมการณเปนตน ตรงนีแ้ หละสําคัญทีส่ ดุ
เมื่อมีความเชื่อ มีแนวคิด มีการยึดถืออุดมการณ หรือแมเพียงคานิยม
ซึ่งทางพระใชศัพทเดียวงายๆ วา “ทิฏฐิ” ถาทิฏฐิเปนอยางไรแลว แรงจูงใจ
เปนตนจะมาสนอง แลวตอไปกระบวนการของกรรมก็ดําเนินไป โดยแสดง
ออกมาทางกายวาจา ซึ่งเปนไปตามที่เชื่อหรือยึดถือนั้น
ยกตัวอยางเชนวา
ถามนุษยเชื่อหรือยึดถือหรือมีแนวความคิดวา
มนุษยจะประสบความสําเร็จ ชีวิตของเราจะสุขสมบูรณ ตอเมื่อมีวัตถุพรั่ง
พรอม หรือมีเศรษฐกิจมั่งคั่งที่สุด ถามีความเชื่อหรือมีแนวความคิดแบบนี้
กระแสวัฒนธรรมอารยธรรมจะไปตามทั้งหมด สังคมจะเดินไปตามนี้
ดวยอิทธิพลของความเชือ่ นี้ มนุษยจะมุง ทําการทุกอยางเพือ่ สรางความพรัง่
พรอมทางวัตถุ กระแสวัตถุนยิ มจะรุนแรงขึน้ จนกระทัง่ กลายเปนบริโภคนิยม
สังคมบริโภคนิยม ก็คือสังคมซึ่งมีฐานความคิดทีเ่ ชื่อวามนุษยจะมี
ความสุขสมบูรณเมื่อวัตถุมีเสพพรั่งพรอม
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กระแสวัฒนธรรมอารยธรรมปจจุบันเปลี่ยนมาเปนบริโภคนิยมเชนนี้
เพราะมีทิฏฐิ ที่เปนฐานความคิดหรือความเชื่อ ซึ่งสืบมาจากตะวันตก ที่ได
สรางสรรคความเจริญทางวัตถุขึ้นมา โดยเฉพาะที่เดนทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี แลวเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมารับใชสนองอุตสาหกรรม
ทําการผลิตใหเกิดความเจริญทางเศรษฐกิจ
ตัวการสําคัญในกระบวนการนี้คืออุตสาหกรรม ซึ่งเดิมทีฝรั่งมุงระดม
กําลังทําการผลิตเพื่อแกปญหาความขาดแคลน (scarcity) แตพออยูในวิถี
ชีวิตของการผลิตสรางวัตถุไปนานๆ และจิตใจครุนคิดมุงหมายที่จะมีความ
พรั่งพรอมทางวัตถุ ไปๆ มาๆ โดยไมตองรูตัว ฝรั่งทั่วๆ ไปก็กลายเปนวัตถุ
นิยม หรือมีแนวคิดทิฏฐิวัตถุนิยมเปนกระแสหลัก
กลายเปนแนวคิดทิฏฐิวา คนจะมีความสุขมากที่สุด เมื่อมีวัตถุเสพ
บริโภคมากมายพรั่งพรอมที่สุด แลวก็เปดทางแกลัทธิบริโภคนิยม
ความเปนไปทั้งหมดนี้มีจุดเริ่มที่โยงกับฐานความคิดใหญ คือความมุง
หมายที่จะพิชิตธรรมชาติ

Encyclopaedia Britannica เขียนไวในหัวขอ “History of
Science” บอกวา เมื่อถอยหลังไปพันปกอนโนน ตะวันตกลาหลังตะวัน
ออกในดานการปฏิบัติจัดการกับธรรมชาติ
คือดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี แตดวยความมุงหมายที่จะเอาชนะธรรมชาติ จึงทําใหตะวันตก
สามารถล้าํ หนาตะวันออกไปไดในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนั้น
มีหนังสือเลมหนึ่งชื่อวา A Green History of the World เขียนโดย
Clive Ponting ไดพยายามขบคิดในเรื่องการแกปญหาธรรมชาติแวดลอม
เสีย หนังสือนั้นไดวิเคราะหแนวคิดของตะวันตกใหเห็นวา อารยธรรมที่ทํา
ใหธรรมชาติแวดลอมเสียนี่เปนมาอยางไร
มีบทหนึ่งเขาไดสืบสาวความคิดของชาวตะวันตก ตั้งแต Socrates,
Plato, Aristotle จนมาถึงนักจิตวิทยาอยาง Freud รัฐบุรุษอยาง Francis
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Bacon
นักปรัชญาผูนําที่เปนบิดาแหงวิทยาศาสตรสมัยใหมดวยอยาง
René Descartes ตลอดจนนักคิดฝายสังคมนิยมคอมมิวนิสตทั้งหมด
ลวนมีวาทะที่พูดถึงความใฝฝน หรือความกระหายที่จะพิชิตธรรมชาติ
นักประวัติศาสตรโซเวียตคนหนึ่งถึงกับเขียนไววา ตอไปเมื่อมนุษย
เจริญดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ธรรมชาติจะเปนเหมือนขี้ผึ้งอันออน
เหลวในกํามือที่เราจะปนใหเปนอยางไรก็ได Descartes ก็พูดไวแรงมาก
Plato, Aristotle ก็พูดแนวนี้ทั้งนั้น
นี่คือจุดมุงหมายที่นําทางความคิดความเชื่อของตะวันตกมาตลอดเวลา
๒ พันกวาป คือความเชื่อและมุงหมายใฝฝนวา เมื่อไรมนุษยพิชิตธรรมชาติ
ไดสําเร็จ โลกมนุษยจะพรั่งพรอมสุขสมบูรณ เปนโลกที่เปนสวรรคบนดิน
ดวยความเชื่อนี้แหละ จึงทําใหมนุษยชาวตะวันตกไดเพียรพยายาม
แสวงหาความรูในความเรนลับของธรรมชาติ แลวพัฒนาวิทยาศาสตรและ
พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมา
มโนกรรม คือแนวคิดความเชื่อที่วานี้ อยูเบื้องหลังอารยธรรม
ปจจุบันทั้งหมด

นี่คือตัวอยางความหมาย ที่พระพุทธเจาตรัสวามโนกรรมสําคัญที่สุด

การพัฒนาคน พัฒนาสังคม ไมมีทางไดผลจริง
ถาทอดทิ้งฐานของการพัฒนา คือมโนกรรม
เปนอันวา อารยธรรมปจจุบันที่มีตะวันตกเปนตัวแทนนี้ เจริญมาดวย
แนวคิดพื้นฐานคือความมุงหมายพิชิตธรรมชาติ แลวปจจุบันนี้ตะวันตกก็
กลับมาติเตียนแนวคิดนี้ พรอมทั้งติเตียนบรรพบุรุษของตนเอง
ดังเชนหนังสือเลมที่กลาวถึงเมื่อกี้ ไดติเตียนบรรพบุรุษชาวตะวันตก
เต็มที่ วาลวนแตเชื่อผิดถือผิดคิดเห็นผิดพลาดไป มุงหมายแตจะเอาชนะ
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ธรรมชาติ จึงทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ซึ่งเปนปญหาใหญที่สุด
ตามแนวคิดทิฏฐิของตะวันตกนัน้ มนุษยมองธรรมชาติเปนศัตรู จึง
พยายามเอาชนะมัน แลวก็จดั การกับมันตามชอบใจ โดยไมมคี วามรับผิดชอบ
อยาง Al Gore รองประธานาธิบดีอเมริกา ซึ่งเปนนักสิ่งแวดลอม คือ
environmentalist ดวย ไดเขียนหนังสือขึ้นมาเลมหนึ่งชื่อ วา Earth in
the Balance โลกในภาวะดุลยภาพ แกบอกวา เรายอมรับวาตะวันตกมี
แนวคิดที่ทําใหอารยธรรมของเรานี้ไมมีความรับผิดชอบตอธรรมชาติ คิดจะ
ทําอะไรกับธรรมชาติตามชอบใจ
ความสํานึกผิดและความผิดหวังตอแนวคิดทิฐิที่จะพิชิตธรรมชาติของ
ตะวันตกนี้ ไดเปนเหตุใหฝรั่งหาทางแกไข รวมทั้งการหันมาสํารวจและแสวง
หาแนวคิดตะวันออก และแมแตความคิดของชนอินเดียนแดง
เวลานี้ อินเดียนแดงทีเ่ คยถูกเหยียดหยามกลับไดรบั ความชืน่ ชม ฝรัง่
อเมริกนั หลายคน เชน Al Gore นัน้ แหละ ไดยกวาทะของ Seattle หัวหนา
เผาอินเดียนแดง ซึง่ เอาชือ่ มาตัง้ เปนชือ่ เมือง Seattle ในอเมริกา ขึน้ มาเอยอาง
ตามเรื่องวา เมื่อครั้งประธานาธิบดี Franklin Pierce ติดตอขอซื้อที่
ดินของอินเดียนแดง หัวหนาเผาคนนี้ไดมีหนังสือตอบประธานาธิบดีไปวา
“อะไรกัน ผืนฟาและแผนดิน ทานจะเอามาซื้อขายไดอยางไร นี่เปน
ความคิดที่แปลกประหลาด”
ตอนนี้ คนอเมริกันยุคปจจุบันหันมายกยองสรรเสริญวาอินเดียนแดงมี
ความคิดที่ถูกตอง
นี่แหละ... ความคิดพิชิตธรรมชาติเปนเบื้องหลังอารยธรรมปจจุบัน ซึ่ง
เฟองฟูเต็มที่ในยุคอุตสาหกรรม ที่มนุษยเอาความรูวิทยาศาสตรมาประดิษฐ
อุปกรณเทคโนโลยี แลวก็พัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจ
ดวยความมุงหมายที่จะสรางวัตถุใหพรั่งพรอม ตามความเชื่อวา
“มีเสพบริโภคมากที่สุด จะเปนสุขที่สุด”
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แนวคิดทิฐิความเชื่อที่เปนมโนกรรมนี้ เปนอิทธิพลสําคัญที่สุด ที่จะ
เปนตัวกําหนดวิถีชีวิตและสังคม ถาคนในสังคมไทยมีความเชื่อวา ผลสําเร็จ
จะเกิดขึ้นจากการดลบันดาลของอํานาจเหนือธรรมชาติ ถาคนไทยเชื่ออยางนี้
สังคมไทยจะเปนอยางไร ขอใหพิจารณา แลวขณะนี้เปนหรือเปลา
สังคมไทย จะโดยรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม ไดตกอยูใตแนวคิดความเชื่อ
วา ผลสําเร็จจะเกิดขึ้นไดดวยอํานาจดลบันดาลของสิ่งที่นอกเหนือธรรมชาติ
นี่คือจุดที่เราจะตองแกปญหาสังคมไทยถึงขั้นมโนกรรม
เหมือนกับที่ฝรั่งขณะนี้กําลังหาทางแกปญหาการพัฒนาที่ไมยั่งยืน ตอง
ลงไปถึงขั้นรากฐานความคิด ถึงขั้นตองแกความเชื่อในการพิชิตธรรมชาติ ที่
ถือวา มนุษยจะมีความสําเร็จและสุขสมบูรณ ตอเมื่อมีอํานาจจัดการกับ
ธรรมชาติไดตามตองการ
แนวคิดทิฐสิ องอยางนี้ เปนปญหาเกีย่ วกับการพัฒนา ทีส่ ดุ โตงไปคนละ
ดาน
แตจุดที่เปนตัวแทของปญหาก็อยูที่ปมเดียวกัน
คือมันบงชี้วา
มโนกรรมสําคัญที่สุด และที่วาโลกนี้เปนไปตามกรรม ก็คือเปนไปตาม
มโนกรรมอยางที่วานั่นแหละ

ตราบใดยังไมถึงจุดหมาย ยังมีชีวิตอยู ก็ตองศึกษา
ความหมายของธรรมที่ปฏิบัติ จึงวัดดวยไตรสิกขา
อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดไว คือเกณฑวินิจฉัยความหมายของหลัก
ธรรมในพระพุทธศาสนา วาปฏิบัติอยางไรถูกอยางไรผิด
เวลาศึกษาหลักธรรมตางๆ เรามักเนนเรื่องความหมายกันแควา ธรรม
ขอนี้คืออะไร มีความหมายวาอยางไร แตการใหความหมายเทานั้นยังไมพอ
ตองมีเกณฑที่สัมพันธกับระบบทั้งหมดได
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ธรรมทั้งหมดสัมพันธสงผลตอกันเปนกระบวนการ และอยูในระบบ
เดียวกัน อยางที่พูดถึงไตรสิกขา ก็เปนระบบในตัวของมัน แลวระบบของ
ไตรสิกขานั้นก็ยังไปเปนสวนยอยที่รวมอยูในระบบใหญของอริยสัจ ที่คลุม
ระบบใหญของธรรมชาติทั้งหมดอีกชั้นหนึ่ง คือวาดวยกฎธรรมชาติที่ครอบ
คลุมทั้งความเปนจริงของธรรมชาติทั่วไป และโยงมาถึงชีวิตมนุษยที่เปน
ธรรมชาติสวนหนึ่งดวย
เกณฑทจี่ ะใชตรวจสอบนี้ ตองใหเห็นความสัมพันธเชือ่ มโยงในระบบ
เกณฑหนึ่งก็คือไตรสิกขาเองนั่นแหละ เนื่องจากวาคุณสมบัติและขอปฏิบัติ
หรือหลักธรรมทุกอยางก็อยูใ นกระบวนการปฏิบตั ทิ เี่ รียกวาไตรสิกขาทัง้ หมด ไม
เกินจากนีไ้ ปได เมือ่ เปนเชนนัน้ มันจะตองมีสว นรวมสงผลอยูใ นกระบวนการ
ของไตรสิกขา
ไตรสิกขา คืออยางไร คือกระบวนการศึกษาฝกฝนพัฒนามนุษย
กระบวนการนี้มีขอปฏิบัติยอยๆ ที่สงผลตอทอดกันคืบหนาไปเรื่อยจนกวา
จะถึงจุดหมาย ถาไมถึงจุดหมายก็ตองไมหยุด
เพราะฉะนั้น ก็เทากับมีเกณฑที่บอกวา ขอปฏิบัติหรือหลักธรรมทุกขอ
เราจะตองชัดวามันสงผลใหมีการกาวหนาไปในกระบวนการของไตรสิกขา
อยางไร คือจะตองทําใหเราเดินหนา และสงผลตอ ใหขออื่นรับชวงไป จนถึง
จุดหมายสุดทายนั้น
รวมความวา ธรรมะตางๆ ที่เปนองคประกอบในกระบวนการไตรสิกขา
นี้ ตองมีลักษณะ ๒ อยาง คือ
๑. ทําใหคืบเคลื่อนหรือกาวหนาไป
๒. สงผลตอขออื่น
ยกตัวอยาง เชน ในการปฏิบัติ สมาธิ เราไดความหมายของสมาธิไวแต
ตนวา จิตตั้งมั่น สงบ แนวแน
พอจิตตัง้ มัน่ สงบแนวแนไดตามความหมายแลว เราก็พอใจ นึกวาถูกแลว
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แตยงั หรอก ลองเอาเกณฑมาตรฐานมาวัด วาถูกตามหลักไตรสิกขาหรือไม
พอวัดดวยเกณฑนี้ เราก็จะมองเห็นตอไปอีกวา ออ ถาปฏิบัติสมาธิถูก
จะไมใชหยุดอยูแคนั้น คือไมติดอยูแคสมาธิ แตสมาธิตองชวยใหเรากาวตอ
ไป แลวก็ดูวาสมาธิสงผลตอปญญาอยางไร ถาไมสงผลตอก็แสดงวาพลาด
สมาธินั้นมีผลดีหลายอยาง มีทั้งผลโดยตรงและผลขางเคียง เชน ทําให
จิตใจสงบ สบาย มีความสุข ทําใหจิตใสมองเห็นอะไรชัดเจน และทําใหเกิด
กําลัง ทําใหมุงแนวไปอยางแรง เหมือนกระแสน้ําที่ไหลลงมาจากภูเขาวิ่งไป
ทางเดียว มีกําลังแรงมาก เจออะไรก็พัดพาไปได
สรุปวา จิตสมาธิมีคุณสมบัติ หนึ่ง...มีพลัง สอง...สงบสบายมีความสุข
สาม...ใส มองเห็นอะไรๆ ชัดเจน
เมื่อไดคุณสมบัติเหลานี้ เราก็เอามาใชอยางใดอยางหนึ่ง เชนพอสงบสุข
สบาย ก็อาจจะเอามาใชในการแกปญหาชีวิตประจําวัน เวลามีความทุกขก็มา
นั่งสมาธิใหจิตใจสงบ เพลินสบาย หายทุกข ซึ่งก็ไดประโยชนอยางหนึ่ง แต
ยังไมถูกตองตามหลักไตรสิกขา
ถาใชประโยชนเพียงแคนี้ก็กลายเปนหยุด ไมกาวตอไป อาจจะเขวออก
เปนมิจฉาสมาธิ ไดแคเปนสิ่งกลอม เหมือนยากลอมประสาทเปนตน เอาแค
สบาย ไมตองคิดตองทําอะไร มีทุกขก็เขามาหลบ ซึ่งมีทางพลาดไดมาก
วิสุทธิมรรคบอกวา สมาธินั้นเขาพวกกันไดกับความขี้เกียจ (สมาธิสฺส
โกสชฺชปกฺขตฺตา) เพราะวามันสงบสบาย ก็โนมเอียงไปทางเกียจคราน เฉื่อย
ชา ไมอยากทําอะไร กลายเปนตกหลุมความประมาท นั่นก็คือเริ่มเขว ฉะนั้น
การใชประโยชนจากสมาธิจะตองระวัง ถาใชไมเปนก็เกิดโทษได
สังคมไทยบางทีศึกษาธรรมะไมตลอดกระบวนการ และไมมีหลักใน
การวินิจฉัย คนไทยไมนอยเอาสมาธิมาใชแคหาความสุขสงบสบาย ซึ่งก็ใช
ไดในระดับหนึ่ง ทานไมไดปฏิเสธ จะเอามาใชเปนเครื่องพักผอนจิตใจหรือ
แกปญหาความทุกขก็ได อยางนอยทําใหนอนหลับได ทําใหมีจิตใจสดชื่นขึ้น
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๖๗

แตตองมองตอไปวา ประโยชนยังไมจบแคนั้น สมาธิชวยใหเรามีความ
เขมแข็งพรอมที่จะเดินหนาตอไปดวย
จึงตองมองตอไปอีกวา จะมีองคธรรมอะไรมารับผลจากสมาธิ เพื่อจะ
กาวตอไป ก็จะเห็นหลักในไตรสิกขาวา จะตองสงผลตอ ใหปญญามารับชวง
ทํางานเดินหนาตอไป
ประโยชนที่สําคัญของสมาธิ คือทําใหจิตเปน “กัมมนีย” แปลวา ควร
แกงาน หรือเหมาะแกงาน คือใชเปนที่ทํางานซึ่งปญญาจะทําหนาที่ไดดี เชน
มองเห็นชัด สํารวจตรวจสอบไดเปนลําดับ พิจารณาไดลึกซึ้ง วิเคราะหวิจัย
ไดละเอียด จนเขาถึงความจริงแจมแจง
สมาธิที่ทําใหคนหยุดศึกษา แสดงวาเปนสมาธิที่ใชผิด

สมาธิเตรียมจิตพรอมใหปญญาทํางานเดินหนา ฉันใด
สันโดษก็เตรียมตัวพรอมใหมุงเพียร ไมพะวักพะวน ฉันนั้น
อีกตัวอยางหนึ่ง คือ สันโดษ ซึ่งทําใหพอใจในวัตถุเสพบริโภคของตน มี
เทาไรก็ยินดีเทานั้น
หลายคนบอกวา สันโดษแลวจะไดมีความสุข ก็ถูกตอง แตผิดดวย ถา
ใครตอบวาสันโดษเพื่อสุขก็ผิดแนๆ พุทธศาสนาไมไดสอนอยางนั้นแคนั้น
ความสุขเปนผลพลอยไดของสันโดษ พอสันโดษก็สุขทันที มันเปนผล
พลอยไดตามมาเอง แตยังไมใชวัตถุประสงค ผลที่ตองการไมไดอยูที่นี่ ผล
ที่ตองการจากสันโดษคืออะไร
เราสันโดษแลวจะไดอะไรขึ้นมา ที่จะเปนความคืบหนา และชวยให
กาวตอไปในไตรสิกขา

พอสันโดษในวัตถุ เราก็สุขกับวัตถุที่มีอยูหรือไดมาแลว สุขงายดวย
วัตถุนอย มีวัตถุแคนี้ก็สุขแลว
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ตรงขามกับตอนที่ไมสันโดษนี่ เราไมสุขสักที ความสุขของเราไปอยูกับ
วัตถุที่ยังไมได เราจึงกระวนกระวายโลดแลนหาวัตถุเสพ
เวลาของเราก็ใชหมดไปกับการโลดแลนหาสิ่งเสพเพื่อบํารุงบําเรอตัวเอง
แรงงานก็ใชหมดไปกับเรื่องนี้ ความคิดก็ครุนวุนวายกับการที่จะไปหาสิ่งเสพ
วาทําอยางไรจะไดอันนั้นอันนี้มา
ความไมสันโดษจึงทําลายเวลา สิ้นเปลืองแรงงาน และสิ้นเปลือง
ความคิดที่จะใชในการสรางสรรค

เพราะฉะนั้น ทานจึงใหสันโดษ เพื่อจะไดสุขกับวัตถุไดงาย พอสุขกับ
วัตถุไดงายแลว เราไมใชอยูเฉยๆ งานการหนาที่ของเรามีอยูแลว ตอนนี้เวลา
แรงงานและความคิด เราออมไวได เราก็เอาเวลาเรี่ยวแรงความคิดนั้นไปทุม
เทใหกับการทํากิจหนาที่ งานการกิจหนาที่นั้นก็เดินหนากาวไปไดดี
สรุปวา สันโดษเพื่อเตรียมพรอม สันโดษเปนธรรมะขั้นเตรียมพรอม
คือใหพรอมที่จะกาวตอไป
ธรรมะนี่ มีทั้งขั้นเตรียมตัวใหพรอม และขั้นกาวเดิน
สันโดษเปนธรรมะประเภทเตรียมตัวใหพรอม พอเราพรอมแลว เราไม
พะรุงพะรัง ไมมัวกังวล ไมมัวพะวักพะวนกับการหาสิ่งเสพบํารุงบําเรอตัว
เอง ทีนี้จะทํางานการสรางสรรคอะไร ก็ไปมุงหนาแนวดิ่งไปเลย
พระพุทธเจาไมตรัสสันโดษไวโดดเดี่ยว หรือลอยๆ แตตรัสไวกับการ
ทําหนาที่และความเพียรในการทําหนาที่นั้น เชน สําหรับพระสงฆ ทรงสอน
ใหสันโดษในจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เสร็จแลวก็ใหยินดีในการละอกุศล
และพัฒนากุศล ทรงสอนใหไมสันโดษในการพัฒนากุศลนั้น
พูดสั้นๆ วา ใหสันโดษในวัตถุเสพบริโภค แตใหไมสันโดษในกุศล
ธรรมทั้งหลาย
ถาเปนกุศลธรรม สิ่งที่ดีงาม การสรางสรรคคุณความดีที่ประเสริฐ พระ
องคทรงสอนไมใหสันโดษ
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๖๙

พระพุทธองคเองก็ไมสันโดษ และเพียรไมระยอ หลักการนี้มีทั้งในพระ
สูตรและอภิธรรม
ถาสอนสันโดษ ตองสอนความไมสันโดษดวยพรอมกัน และตองรูวาให
สันโดษในอะไร ไมสันโดษในอะไร คือ
๑. ใหสันโดษในวัตถุเสพ ที่จะบํารุงบําเรอตนเอง หาความสุขสวนตัว
๒. ใหไมสนั โดษในกุศลธรรม ในการทําความดีงาม ในการทําการสรางสรรค
สันโดษกับไมสันโดษจึงไปดวยกันไดอยางดี สันโดษมาหนุนความไม
สันโดษ ชวยใหเรากาวตอไปในไตรสิกขา ใหสามารถทํากรรมที่ดียิ่งขึ้น ใน
การที่จะพัฒนาชีวิตและสังคม
นี่เปนตัวอยางของเกณฑวินิจฉัย

ถาคนไทยตั้งอยูในหลักสี่ จะไมตกหลุมวิกฤติ
ถึงแมถลําไป ก็จะถอนตัวขึ้นสูวิวัฒนไดโดยพลัน
หลักธรรม ๔ ประการตอไปนี้ เปนหลักการใหญขั้นพื้นฐานของพระ
พุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธเจาตรัสย้ําอยูเสมอ แตตามปกติตรัสไวเปนอิสระ
จากกัน เพราะมีนัยโยงถึงกัน หรือครอบคลุมกัน ในที่นี้ขอยกมาย้ําไวในที่
เดียวกัน ถือวาเปนแกนแทที่ปฏิบัติไดทันที และเหมาะกับสถานการณ
ปจจุบันของสังคมไทย จึงขอนํามากลาวปดทายเทาที่เวลาจะพอมี
หลักสําคัญเหลานี้จะตองใชในยุคปจจุบัน โดยเฉพาะในการแกวิกฤติ
ของสังคมไทย และสรางสรรคประเทศชาติตอไปขางหนา คนไทยจะตองอยู
กับหลักการ ๔ อยางตอไปนี้ใหได คือ
.

หลักการกระทํา คือ มุงทําการใหสําเร็จดวยความเพียรพยายาม
โดยเฉพาะความเพียรของตนเอง หลักนี้เรียกวา หลักกรรมและความเพียร
พระพุทธเจาตรัสวาเราเปนกรรมวาที เราเปนวิริยวาที พระองคไมได
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ตรัสอยางเดียว แตตรัสคูกันวา กรรมวาที และวิริยวาที “เราเปนผูกลาว
หลักการกระทํา เราเปนผูกลาวหลักความเพียร”
คนจะทํา ตองมีความเพียร ถาไมมีความเพียร ก็กาวไปในการทําไมได
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงกรรมและวิรยิ ะ ใหหวังผลสําเร็จจากการ
กระทําดวยเรีย่ วแรงกําลังของตน ไมมวั หวังผลจากการออนวอนนอนรอผลดล
บันดาล จากลาภลอย จากการรวยทางลัด การทุจริต การเสีย่ งโชค การพนัน เปนตน
สรุปวา ตองถือหลักการกระทําใหสําเร็จดวยความเพียร
ขอยกพุทธพจนมาย้ําไววา
ภิกษุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายแมที่ไดมี
แลวในอดีตกาล…พระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายแมที่จักมีใน
อนาคตกาล… แมเราเองผูเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะในบัดนี้
ก็เปนกรรมวาท (ตรัสหลักกรรม) เปนกิริยวาท (ตรัสหลักการที่
จะตองทํา) เปนวิริยวาท (ตรัสหลักความเพียร)
(องฺ.ติก. ๒๐/๕๗๗/๓๖๙)

.

หลักการศึกษาพัฒนาตน คือ ตองถือเปนหนาที่โดยมีจิตสํานึกที่
จะฝกตนใหกาวหนาตอไปในการทํากุศลกรรมตางๆ ที่จะใหชีวิตและสังคมดี
งามยิ่งขึ้น นี่เรียกวา หลักไตรสิกขา
ตามหลักเรื่องธรรมชาติของมนุษย ที่พูดแลวแตตนวา มนุษยเปนสัตว
ที่ประเสริฐดวยการฝก ดังนั้น ในการที่จะกาวไปสูความดีงาม ความ
ประเสริฐสมบูรณนนั้ ชีวติ ตองพัฒนาดวยไตรสิกขาเพือ่ กาวไปขางหนา
ชีวติ จะตองดีขนึ้ ตองเรียนรู ตองฝกฝน ตองศึกษา ตองพัฒนาเสมอไป
จะตองไมมวั หยุดอยูก บั ที่
ขอยกคาถาพุทธพจนแหงหนึ่งมาไวเตือนใจวา
เพราะฉะนัน้ แล เปนคนอยูใ นโลกนี้ พึงศึกษา(ตามหลัก
ไตรสิกขา)เถิด สิง่ ใดก็ตามทีพ่ งึ รูไ ดในโลกวาเปนสิง่ ผิดราย

๗๐

๗๑

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโฺ ต)
ไมดี ไมพงึ ประพฤติผดิ รายไมดเี พราะเห็นแกสงิ่ นัน้ ปราชญทงั้
หลายกลาววาชีวติ นัน้ นอยนัก
(ขุ.สุ. ๒๕/๔๐๙/๔๘๕)

พรอมทั้งพุทธภาษิตวา
ในหมูม นุษย คนทีฝ่ ก แลวเปนผูป ระเสริฐ
.

(ขุ.ธ. ๒๕/๓๓/๕๗)

หลักไมประมาท ในการที่จะทําอะไรๆ ดวยความเพียร และในการ
ที่จะพัฒนาตนนั้น จะตองไมประมาท
ตองมองเห็นตระหนักในความสําคัญของกาลเวลาและความเปลี่ยน
แปลงวา ในขณะที่เราดําเนินชีวิตอยูนี้ สิ่งทั้งหลายรอบตัวเราและชีวิตของเรา
ลวนไมเที่ยงแทแนนอน ทุกอยางเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เราจะมัวนิ่ง
นอนใจอยูไมได มีอะไรที่ควรจะทํา ตองรีบทํา ตองเรงขวนขวายไมประมาท
ไมนอนใจ ไมผัดเพี้ยน
หลักไมประมาทนี้ พระพุทธเจาทรงสอนวา เหมือนกับรอยเทาชาง ที่
ครอบคลุมธรรมะของพระองคไวหมด แลวก็เปนปจฉิมวาจาของพระองค
กอนปรินิพพานดวย จึงถือวาสําคัญอยางยิ่ง
ในความไมประมาทนี้ แมแตสังคมก็จะหยุดนิ่งไมได เพราะสังคมมี
แนวโนมวา เมื่อไรมีความสําเร็จ เมื่อไรเจริญดีมีความพรั่งพรอม เมื่อไรมี
ความสุขสบาย คนจะเริม่ เฉือ่ ยลงและเริม่ ออนแรง แลวก็เริม่ มัวเมา ประมาท
สังคมมักจะเปนอยางนั้น คือ พอสบาย ก็ประมาท หันไปฟุงเฟอมัว
เมาหลงระเริง ติดในความสุขสบาย เพลิดเพลิน สําเริงสําราญ ลุมหลงใน
การบันเทิง ไมเรงรัดขวนขวายทํากิจหนาที่ ผัดเพี้ยน เฉื่อยชา
เพราะฉะนั้น ผูบริหารสังคมจะตองคอยกระตุนเตือนปลุกเราประชาชน
ใหไมประมาทมัวเมาทุกเวลา
เครื่องพิสูจนการพัฒนามนุษยอยางหนึ่งคือ ทั้งที่สุขสบาย ก็ไมประมาท
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ถาใครทําไดสําเร็จอยางนี้เมื่อไร ก็มีคุณสมบัติที่จะเปนพระอรหันต พระ
พุทธเจาตรัสวา บุคคลเดียวที่จะไมประมาทเลยเปนอันขาด คือพระอรหันต
นอกจากนัน้ แมแตพระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี ก็ยงั
ประมาทได คือพอประสบความสําเร็จไปเทานี้ ก็พอใจวาเราไดกา วหนามามีความ
ดีเยอะแลวนะ ก็ชกั เฉือ่ ย พอเฉือ่ ยลง พระพุทธเจาก็ตรัสวาเธอประมาทแลว
ในพระพุทธศาสนานี้ ทานไมใหหยุดในการสรางสรรคกุศลธรรม ตราบ
ใดยังไมถึงจุดหมาย ก็ตองกาวไปในไตรสิกขาโดยไมประมาท ตองกาวตอ
ไปๆ พระพุทธเจาตรัสไววา
เราไมสรรเสริญแมแตความตั้งอยูไดในกุศลธรรมทั้ง
หลาย ไมตองพูดถึงความเสื่อมถอยจากกุศลธรรมทั้งหลาย
เรายกยองสรรเสริญอยางเดียวแตความกาวหนาตอไปใน
กุศลธรรมทั้งหลาย
(องฺ.ทสก. ๒๔/๕๓/๑๐๑)

พุทธพจนนี้แสดงหลักเดียวกัน คือความไมประมาท
q.

หลักพึง่ ตนได ซึง่ ทําใหมอี สิ รภาพ การพึง่ ตนก็คอื ตองทําใหแกตวั เรา
ดวยตนเอง จึงตองพัฒนาตัวเอง คือ เราพัฒนาตนเองเพื่อใหทําไดดวยตนเอง
เมื่อเราทําไดดวยตนเอง เราก็พึ่งตนได ถาเราทําไมได เราก็ยังพึ่งตน
เองไมได
เราตองพยายามพึ่งตนใหได แต เราจะทําไดดวยตนเอง และพึ่งตนได
เราตองทําตนใหพึ่งตนได โดยฝกตนขึ้นไปใหทาํ ไดทาํ เปน
พระพุทธเจาทรงเนน “การทําตนใหพึ่งตนได” หรือ “ทําตนใหเปนที่
พึ่งได” มากกวาเนนการพึ่งตน

ถาพูดวาใหพึ่งตน แตเขาไมมีความสามารถที่จะพึ่งตน แลวเขาจะพึ่ง
ตนไดอยางไร ก็ไดแตซัดกันวา นี่เธอยากจน เธอก็พึ่งตนสิ วาอยางนั้น มัน
จะพึ่งตนอยางไร ในเมื่อไมมีความสามารถที่จะพึ่งตนนั้น

๗๒

๗๓

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโฺ ต)

เพราะฉะนั้น อยาพูดแคพึ่งตน ซึ่งเปนเพียงคําเตือนเริ่มตน แตตองกาว
ตอไปสูการฝกฝนปฏิบัติซึ่งเปนคําสอนที่แทวา “จงพยายามพึ่งตน ดวย
การทําตนใหเปนที่พึ่งได”

แลวทําอยางไรจะใหตนเปนที่พึ่งได ก็ตองฝก ตองศึกษาพัฒนาตน
พอพัฒนาตนก็เขาไตรสิกขา ซึ่งทําใหตนเองมีคุณสมบัติดีมากขึ้น มี
คุณภาพดีขึ้น สามารถทํากรรมตางๆ ที่เปนกุศลยิ่งขึ้น ไดผลดียิ่งขึ้น
เมือ่ มีความสามารถทําการทัง้ หลายไดดยี งิ่ ขึน้ ก็พงึ่ ตนเองได พอพึง่ ตน
เองได ก็ไมตอ งพึง่ คนอืน่ ก็เปนอิสระ กลายเปนวา สามารถเปนทีพ่ งึ่ ของคนอืน่
ฉะนั้น การปฏิบัติในไตรสิกขาคือการพัฒนาตน และการพัฒนาตนก็ทํา
ใหพึ่งตนเองได และการพึ่งตนเองไดกับความอิสระ ก็เปนอันเดียวกัน
ความเปนอิสระนี้ มิใชเฉพาะการไมตองคอยพึ่งพาขึ้นตอคนอื่นเทานั้น
แตหมายถึงการไมตองพึ่งพาขึ้นตอวัตถุมากเกินไปดวย
ดังนั้น อิสรภาพที่สําคัญมากอยางหนึ่ง จึงหมายถึงการมีความสามารถ
ที่จะมีความสุขในตัวเองไดมากขึ้น โดยพึ่งพาขึ้นตอวัตถุเสพบริโภคนอยลง
คือเปนคนที่สุขไดงายขึ้น ไมตองเอาชีวิตไปขึ้นตอวัตถุ ไมตอ งเอาความสุขไป
ฝากไวกบั สิง่ เสพบริโภค ซึง่ จะทําใหลดการแยงชิงเบียดเบียนกันในสังคม
พรอมกันนั้น เมื่อไดพัฒนาตนเอง ใหมีความสามารถมากขึ้น ทั้งในการ
ที่จะมีความสุขที่เปนอิสระ และในการที่จะทําการสรางสรรคตางๆ ก็จะทํา
ใหทั้งชีวิตของตัวเองก็ดีขึ้น และสามารถเกื้อกูลแกผูอื่นหรือแกสังคมไดมาก
ขึ้น พรอมไปในคราวเดียวกัน
ขอยกพุทธภาษิตมาย้ําเตือนอีกวา
ตนแลเปนทีพ่ งึ่ ของตน โดยแทจริงคนอืน่ ใครเลาจะเปน
ทีพ่ งึ่ ได มีตนทีฝ่ ก ดีแลวนัน่ แหละ คือไดทพี่ งึ่ ทีห่ าไดยาก
(ขุ.ธ. ๒๕/๒๒/๓๖)

๗๔

แกนแทของพระพุทธศาสนา

หลัก ๔ นีส้ มั พันธเปนอันเดียวกัน แตแยกในเชิงปฏิบตั ใิ หใชไดเหมาะสม
และไดผลจริงจัง การปฏิบตั จิ ากทุกหลักจะมาบรรจบประสานเปนอันเดียวกัน
ขอทวนอีกครั้งวา หลัก ๔ ประการนี้ตองย้ําอยางที่สุด เพราะเปนหลัก
ใหญของพระพุทธศาสนา และเหมาะสมยิ่งกับยุคปจจุบัน
๑. ทําการใหสําเร็จดวยความเพียรพยายาม
๒. เรียนรูฝกศึกษาพัฒนาตน ใหชีวิตและสังคมกาวหนาไปสูความ
ดีเลิศประเสริฐยิ่งขึ้น
๓. มีความไมประมาท กระตือรือรน ขวนขวายสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม
ไมปลอยเวลาใหเสียไปโดยเปลาประโยชน
๔. พึ่งตนได มีอิสรภาพ พรอมที่จะเผื่อแผความสุข เปนที่พึ่งแกผู
อื่นได

มีสี่ขอนี้พอแลว ประเทศไทยพัฒนาไดแน

แกนแทของพุทธธรรม คือความหลุดพนพึ่งตนได
ในสังคมของกัลยาณมิตร ผูมีชีวิตที่เกื้อกูลกัน
ขอจบดวยคําสรุปตามหัวขอทีต่ งั้ ไวใหวา “แกนแทของพระพุทธศาสนา”
นั้น มีอยูในพระสูตรหนึ่งชื่อวา มหาสาโรปมสูตร ซึ่งพระพุทธเจาไดตรัสเรื่อง
แกนของพระพุทธศาสนาไว มีใจความตามพระสูตรนี้วา
ชีวิตที่ประเสริฐ (พรหมจริยะ) คือตัวพระพุทธศาสนานี้ เปรียบไดกับ
ตนไม ซึ่งมีองคประกอบตางๆ คือ
ลาภสักการะ
เหมือนกิ่งใบ
ศีล
เหมือนสะเก็ดไม
สมาธิ
เหมือนเปลือกไม
ปญญา
เหมือนกับกระพี้ไม
วิมุตติ 
เปนแกน

๗๔

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโฺ ต)

๗๕

ตรงนี้แหละมาถึงแกนแทของพระพุทธศาสนา คือ ความหลุดพนเปน
อิสระ เขากับหลักที่พูดสุดทายวา จะตองพัฒนาตนใหพึ่งตนเองได และเปน
อิสระ จนกระทั่งในที่สุดเปนอิสระทางจิตใจและปญญา
เราพึ่งคนอื่น เชนพึ่งพระพุทธเจา ก็เพื่อทําตัวเราใหพึ่งตนเองได พระ
พุทธเจาชวยใหเราพึ่งตนเองไดนั่นเอง จุดหมายก็คือพึ่งตนเองไดเปนอิสระ
เพราะฉะนั้น หลักพุทธศาสนาจึงมาถึงแกนแทที่สูงสุด คือวิมุตติ ความ
หลุดพน เปนอิสระ แกนแทของพระพุทธศาสนา ก็จบลงตรงนี้เอง
ตอนแรกเปนอิสระทางพฤติกรรม ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมที่เปนอิสระ
ทางสังคม ทําอะไรๆ พูดอะไรๆ ไดโดยไมถูกบังคับครอบงําขมเหง แต
พรอมกันนั้นก็ตองเปนพฤติกรรมที่เกิดจากจิตใจที่เปนอิสระจากกิเลส จึงจะ
เปนอิสระจากการเบียดเบียนกันแทจริง
อิสรภาพที่แทจึงไมใชเปนพฤติกรรม
แตเปนภาวะทางจิตใจและ
ปญญา และอิสรภาพที่สมบูรณคืออิสรภาพทางปญญา
ในดานพฤติกรรมนั้น ทานไมสอนใหเปนอิสระแบบแยกตางหากจาก
กัน หรือตางคนตางอยู แตพฤติกรรมนั้นทานมุงใหพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ใหเกื้อหนุนกันดวยวัตถุและเรี่ยวแรงกําลังเปนตน
โดยรูเทาทันวาวัตถุ
ทรัพยสินภายนอก รวมทั้งลาภสักการะทั้งหลาย เราตองอาศัย แตมันเปน
เพียงปจจัยเกื้อหนุน เหมือนเปนกิ่งใบ ไมใชเปนตัวแกนสาร
ในดานพฤติกรรมเกี่ยวกับชีวิตภายนอกนี้ ใหเราเปนที่พึ่งแกคนอื่นได
พรอมกับเราตองพึ่งคนอื่นดวย
ใหสังคมเปนสังคมที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เปนกัลยาณมิตรของกัน
และกัน โดยแตละคนก็มีอะไรใหคนอื่นไดพึ่งบาง ตางก็เกื้อหนุนกัน ให
สังคมอยูผาสุก และใหแตละคนมีโอกาสพัฒนายิ่งขึ้นไปในไตรสิกขา เพื่อให
แตละคนมีอิสรภาพที่พึ่งตนไดแทจริงในทางจิตใจและทางปญญา อยางนี้จึง
จะเปนสังคมที่ดี

๗๖

แกนแทของพระพุทธศาสนา

ขอใหดูวินัยของพระ คือชีวิตในสังฆะตามพุทธบัญญัติ จะเห็นชัดวาเปน
อยางนี้
พระพุทธเจาทรงจัดวางเปนแบบไว คือสังคมสงฆเปนสังคมตัวอยาง
แหงการที่แตละคนพยายามพัฒนาตนใหมีอิสรภาพทางจิตใจและปญญา
โดยที่ชีวิตทางดานพฤติกรรมนั้นพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปนการ
เกือ้ หนุนกันใหกา วไป ไมใชชว ยใหเขาไมตอ งทําแลวคอยรอรับความชวยเหลือ
คนที่มีอิสรภาพทางจิตใจและทางปญญาเทานั้น จึงจะสรางสรรคสังคม
อยางนี้ และอยูกันดวยดีในสังคมอยางนี้ได
เรื่อง แกนแทของพระพุทธศาสนา พูดมาถึง “แกนธรรมเพื่อ
ชีวติ ” แลว ก็ขอจบไวเพียงนี้กอน
แมวาที่จริง ยังมีหัวขอที่ควรพูดอีก ๒ เรื่อง หรือ ๒ บท คือ แกน
ธรรมเพื่อสังคม กับ แกนธรรมเพื่อโลก แตจําเปนตองยุติเพราะ
ความยาวที่เกินเวลา
ขออนุโมทนาทานอธิบดี ทานรองอธิบดี ทานผูอํานวยการ และ
ทานผูบริหารระดับสูงของกรมการศาสนา
ขอความเจริญผาสุกจงมีแดทุกทาน

๗๖

คําโปรย
… พุทธศาสนาสอนใหรูทันทุกข และใหอยูเปนสุข
… คือ ทุกขสําหรับเห็น แตสุขสําหรับเปน
ความดีเลิศประเสริฐของมนุษยนั้น อยูที่การเรียนรูฝกศึกษาพัฒนาตน
ขึ้นไป มนุษยจะเอาดีไมไดถาไมมีการเรียนรูฝกฝนพัฒนาตน เพราะฉะนั้น
เราจึงพูดเต็มวา
“มนุษยเปนสัตวประเสริฐดวยการฝก”
…การที่ชีวิตเปนอยูดําเนินไป ก็คือการที่ตองเคลื่อนไหวพบประสบ
การณใหมๆ เจอสถานการณใหมๆ ซึ่งจะตองรูจักตองเขาใจ ตองปฏิบัติหรือ
จัดการอยางใดอยางหนึ่ง…เรียกสั้นๆ ก็คือสิกขา หรือการศึกษา
…ฝรั่งบางพวกวาชีวิตคือการตอสู บางก็วาชีวิตเปนความฝน แตถาพูด
ตามหลักพระพุทธศาสนา “ชีวิตคือการศึกษา”

•
•
•
•

…หลัก ๔ ประการนี้ตองย้ําอยางที่สุด เพราะเปนหลักใหญของพระ
พุทธศาสนา และเหมาะสมยิ่งกับยุคปจจุบัน
ทําการใหสําเร็จดวยความเพียรพยายาม
เรี ย นรู ฝ ก ศึ ก ษาพั ฒ นาตน ให ชี วิ ต และสั ง คมก า วหน า ไปสู ค วามดี เ ลิ ศ
ประเสริฐยิ่งขึ้น
มีความไมประมาท กระตือรือรน ขวนขวายสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม ไมปลอย
เวลาใหเสียไปโดยเปลาประโยชน
พึ่งตนได มีอิสรภาพ พรอมที่จะเผื่อแผความสุข เปนที่พึ่งแกผูอื่นได
มีสี่ขอนี้พอแลว ประเทศไทยพัฒนาไดแน

