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อนโุมทนา

คณะนักเรียนกฎหมาย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา มีศรัทธาในธรรม และมีความปราถนาดีตอประชาชนสวน
รวม มองเหนวาหลักธรรมและแนวทางการดําเนินชีวิตที่พระพุทธเจาตรัส
สอนไว จะชวยใหผูที่รูเขาใจและนําไปปฏิบัติสามารถพัฒนาชีวิตให
ประสบความสุขความเจริญอยางแทจริง จึงไดแจงฉันทเจตนาที่จะจัด
พิมพหนังสือ “ความเปนอนิจจังของสังขาร กับอิสรภาพของสังคม” โดยมี
วัตถุประสงคใหเปนธรรมทาน และเพื่อเปนการบูชาครูอาจารยทาง
กฎหมาย ผูมพีระคุณตอสังคมและประเทศชาติ

การพิมพหนังสือแจกเปนธรรมทานนั้น นับวาเปนการใหอยาง
สูงสุดที่พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวา เปนทานอันเลิศ ชนะทานทั้งปวง
เปนการแสดงน้ําใจปราถนาดีอยางแทจริงแกประชาชน ดวยการมอบให
ซึ่งแสงสวางแหงปญญาและทรัพยอันล้ําคาคือธรรม ที่จะเปนหลักนํา
ประเทศชาติใหพัฒนาไปในวิถีทางที่ถูกตอง และเปนไปเพื่อประโยชนสุข
ทีแ่ทและยั่งยืนแกชวิีตและสังคม

ขออนุโมทนาคณะนักเรียนกฎหมาย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา ที่ไดมีบุญเจตนาในการบําเพ็ญธรรมทานแหงการ
ใหธรรมใหปญญาแกประชาชนในครั้งนี้ ขอกุศลจริยาที่ไดรวมกันบําเพ็ญ
แลว จงสัมฤทธ์ิผลใหคณะนักเรียนกฎหมาย พรอมทั้งคณะครูอาจารย
แหงสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภาทุกทาน เจริญ
งอกงามดวยจตุรพิธพรชัย และใหสังคมประเทศชาติวัฒนาสถาพร ดวย
พลังแหงสัมมาทัศนะและสัมมาปฏิบัติสืบไป

  วัดญาณเวศกวนั
    ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
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ความเปนอนิจจังของสงัขาร

กบั

อสิรภาพของสงัคม
*

   ⌫
 ⌦  

การประชุมในวนันี้ นับวาเปนการประชุมทีพิ่เศษครั้งหน่ึงเนือ่ง
ในโอกาสที่เรียกกันวา “วนัปรีดี พนมยงค” โดยเฉพาะการประชุมใน
ปน้ีนับวามีความพิเศษยิ่งขึ้นไปอีก ในเม่ือเปนวาระที่อัฐิของทาน
รัฐบรุุษอาวโุสปรดีี พนมยงค ไดรับการอญัเชญิกลบัจากประเทศฝรัง่เศส
มายังประเทศบานเกิดของทาน และมีการจัดพิธีกรรมและกิจกรรม
ตางๆ เพ่ือเปนการราํลกึถงึ และนอมใจอุทศิกศุลแดทานรฐับรุุษอาวโุส 

อาตมภาพไดสังเกตดูกําหนดการตางๆ เกี่ยวกับงานนี้ เกิด
ความรูสึกวามีเร่ืองหรือกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับพระศาสนา เกี่ยว
กบัวดั เกีย่วกบัพระสงฆมาก คอื พิธกีรรมก็จัดทีว่ัดพนมยงค จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีพิธีกรรมในทางพระศาสนา มีพระเถรานุเถระ
เกี่ยวของ ตลอดกระทั่งการบรรยาย การปาฐกถา ก็นิมนตพระมาพูด
ทําใหเกิดความรูสึกวา อัธยาศัยของทานรัฐบุรุษอาวุโสคงจะมีความ

*
ปาฐกถาธรรม ของ พระราชวรมนุ ี(ประยทุธ ปยุตโฺต) เนือ่งในโอกาส “วันปรดีี พนม

ยงค” (เดิมจะแสดงตรงกับวันที่ ๑๑ พฤษภาคม แตเนื่องจากความไมสะดวก จึงเลื่อนมาแสดง

ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ณ หอศลิปวัฒนธรรม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)
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โนมมาทางธรรม มีความใกลชิดพระศาสนาอยูมาก บางทานอาจจะ
บอกวา น้ีเปนเรือ่งของผูจัดงานซึ่งจัดลับหลงัทาน ทานลวงลับไปแลว
ไมรูอะไรดวย แตการจัดงานทั้งหมดนี้ก็มีทานผูหญิงเปนหลัก เปน
ผูรับทราบอยูในงานดวยโดยตลอด ทานก็คงแนะนําหรืออยางนอยก็
อนุมัติในการจัดกิจกรรมตางๆ ทานผูหญิงยอมเปนผูที่รูอัธยาศัย
ของทานรัฐบุรุษอาวุโสเปนอยางดี ทานก็คงจะไดใหงานเปนไปโดย
สอดคลองกับอัธยาศัยของทานรฐับรุุษอาวุโสนัน่เอง

แมวาการจัดงานนี้จะเปนเรื่องเก่ียวกับการจากไป โดยเฉพาะ
เปนเรื่องเกีย่วกับอัฐิของทาน  อันแสดงถึงการที่ทานไดลวงลับไปแลว
ซ่ึงโดยปกติก็เปนเรื่องของความเศราโศกอาลัย แตการที่ทานทั้ง
หลายผูมีความเคารพนับถือ มีศรัทธาในตัวทาน ไดแสดงออกโดย
พรอมเพรียงกัน แมพระเถรานุเถระหลายทานก็ไดมารวมในพิธี เริ่ม
ตนตัง้แตไปรบัอัฐทิี่สนามบนิดอนเมือง 

ทานเจาพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ก็ไดทรงแสดงน้ําพระทัย
ที่ทรงมองเห็นความดีของทานรัฐบุรุษอาวุโสมาโดยตลอด นับแตได
ประทานคตธิรรมและพระธรรมเทศนาในวาระครบรอบ ๑๐๐ วนั แหง
การอสัญกรรมของทาน และเมื่อถึงดิถีตรงกับวันเกิดของทานในปตอ
มา ที่เรียกวา วันปรีดี พนมยงค ก็ไดเสด็จไปประทานพระโอวาท
ปราศรัย แมในการบําเพ็ญกุศลเกี่ยวดวยอัฐิของทานรัฐบุรุษอาวุโส
ครั้งนี้ ก็ไดทรงเมตตานุเคราะหที่จะเสด็จไปเปดอนุสรณสถานปรีดี
พนมยงค ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจะเสด็จนําขบวนเชิญอัฐิ
เขาสูกรุงเทพมหานคร เปนแตขัดของดวยปญหาพระสุขภาพ
พลานามัยที่ยังไมสมบรูณ เน่ืองมาจากทรงพระชราและการทีท่รงฟน
จากการประชวร อันไมเหมาะสมกับสภาพดินฟาอากาศ จึงจําตอง
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ทูลขอใหระงับการเสด็จเสีย แตถึงกระนั้น เจาประคุณสมเด็จพระ
พุฒาจารย กไ็ดมีเมตตาไปรวมนําในพิธีโดยตลอด 

นักศึกษาทั้งหลาย ทั้งที่ตองเผชิญอุปสรรคจากฝนที่ตกอยาง
หนักยิ่ง ก็ไมทอถอย ไดมาตอนรับอัฐิของทานอยางมากมาย
เปนการแสดงออกถึงความเคารพนับถือศรัทธาในตัวทานอยางหนัก
แนนจริงจัง ทั้งหมดนี้นับวาเปนขอทีค่วรแกความปลาบปลื้มยินดี

สําหรับอาตมภาพ ผูที่จะพูดในวันนี้น้ัน นับวาเปนบุคคลรุน
หลัง ถาเทียบกับตัวทานรัฐบุรุษอาวุโสแลวก็หางกันมาก กวาที่
อาตมภาพจะเติบโตรูความไดดี ทานก็ลี้ภัยออกไปอยูในตางประเทศ
เสียแลว เคยไดยินเรื่องเกี่ยวกับทานก็เปนเรื่องพราๆ ไมสูจะชัดเจน
เปนเพียงเสียงพูดขางหลังเปนสวนมาก อาตมภาพไดมารูจักสัมผัส
ทานรัฐบรุุษอาวุโสก็ตอเม่ือป พ.ศ. ๒๕๐๑ เวลานั้นยงัเปนเณรอยู 

ที่วาสัมผัสนั้น ก็ไมไดสัมผัสโดยการที่ไดพบกับตัวทานหรอก
เปนการสัมผัสในทางความคิด คือไดอานหนังสือของทาน คือ เม่ือป
พ.ศ. ๒๕๐๑ น้ัน อาตมภาพไปไดหนังสือเลมเล็กๆ เลมหน่ึงมา ซ่ึง
เปนผลงานของทาน ชื่อวา ความเปนอนิจจังของสังคม ไดอาน
หนังสือเลมน้ีแลวเกิดความรูสึกติดมาตั้งแตบัดนั้นวา ทานรัฐบุรุษ
อาวุโสปรีดี พนมยงคน้ี มีความสนใจในทางธรรมดวย นับแตน้ันมา
ชื่อของทานเมื่อใครเอยถึงก็ตาม อาตมภาพจะจําติดมาพรอมกับชื่อ
หนังสือที่วา ความเปนอนิจจังของสังคม น้ัน และความรูสึกที่วา
ทานมีความสนใจธรรมะดวย 

แมจนกระทั่งทานผูหญิงไปนิมนตมาพูด อาตมภาพก็ยัง
ปรารภกับทานถึงหนังสือ ความเปนอนิจจังของสังคม น้ีเปนเหตุให
ทานไดสงหนังสือชื่อ อนุสรณปาล พนมยงค มาถวาย ซ่ึงเปนหนังสือ
ที่วาดวยสังคมปรัชญา มีเน้ือหาครบถวนสมบูรณกวาหนังสือเลม



๑๐   ความเปนอนิจจังของสังขาร กบัอสิรภาพของสังคม

เลก็ๆ ที่อาตมภาพไดไปนั้น 
แมในวันนั้นเองที่ทานไปนิมนต เม่ือทานผูหญิงกลับไปจากกุฏิ

แลว อาตมภาพก็ไดไปคนหนังสือเลมเล็กๆ ที่ชื่อวา ความเปน
อนิจจังของสังคม ออกมาดู เปนหนังสือที่ไดมาเม่ือ ๒๘ ปกอนโนน
ก็เปดออกดู มองเห็นบันทึกของตัวเอง ลงวันที่อานไววาวันที่ ๑๙
มิถุนายน ๒๕๐๑ พรอมทั้งบันทึกเกี่ยวกับความเห็นวาเห็นดวยหรือ
ไมเห็นดวยอยางไรบาง แตเม่ือพลิกดูไป ปรากฏวาบันทึกลงวันที่
อานนั้นเพียงแคหนา ๓๓ แสดงวาหยุดอานเสีย ไมจบเลม กไ็มทราบ
เหตุผลเหมือนกัน จําไมไดวา ทําไมจึงไดหยุดอาน อานไมจบ อาจ
เปนไดวาเรื่องราวที่ทานเขียนไวซ่ึงเกี่ยวของกับธรรมะที่ตัวเองได
เรียนในสมัยที่ยังเปนเณรนั้น คงจะมีเพียงเทานั้น สวนนอกเหนือจาก
น้ันแลวยังรูไมคอยถึง ความสนใจยังมีไมเพียงพอ ก็เลยหยดุอานเสีย

แตถึงอยางไรก็ตาม ก็เปนอันวา นามของทานรัฐบุรุษก็ติดมา
ในจิตใจของอาตมภาพ พรอมดวยชื่อของหนังสือเลมน้ี และความ
รูสึกที่วา ทานมีความสนใจในธรรมดวย

ทีน้ี เรื่องอนิจจังนี้ ก็เปนหลักธรรมสําคัญหลักหนึ่งในทาง
พระพุทธศาสนา มาในชุดที่เรียกวา ไตรลักษณ ที่แจงออกไปวา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

คําวา “อนิจจัง” น้ี เปนคําที่คนทั่วไปมักนึกถึงหรือพูดออกมา
เม่ือไดยินไดฟงเกี่ยวกับการลวงลับจากไป หรือเม่ือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตก
สลายอะไรทํานองนี้ เปนเรื่องที่ทําใหรูสึกไมคอยดี คนเราเลยกลัวคํา
วาอนิจจัง 

แตความจริงแลว อนิจจังเปนเรื่องของธรรมะ คือเรื่องธรรมดา
ของสิ่งทั้งหลาย เปนกลางๆ ไมดีไมชั่วในตัวของมันเอง สุดแตวาเรา
จะนํามาใชอยางไร จะใชในทางที่ เปนประโยชน มันก็เปนคุณ
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มหาศาล จะเห็นไดวา ทานรัฐบุรุษก็มองหลักอนิจจังนี้ในแงดีทาน
หน่ึง คือมองในแงนํามาใชประโยชนได ทีน้ี ถาจะพูดถึงเรื่องอนิจจัง
แมจะเปนคําที่นากลัวสําหรับบางคน ก็นาจะเปนสิ่งที่เปนประโยชน
โดยเฉพาะก็เปนเรื่องที่ทานรัฐบุรุษอาวุโสเองสนใจ การนําเรื่องที่
ทานสนใจมาพูดตอออกไปอีก ก็คงเปนที่พอใจของทานดวย อยาง
นอยในฐานะที่ทานเปนนักวิชาการ ก็คงจะพอใจใหเร่ืองที่ทานชอบ
หรือสนใจอยูน้ัน ไดรับการนํามาพิจารณาศึกษา เปนทางแหงการ
เจริญปญญายิ่งๆ ขึน้ไป

เรื่องความเปนอนิจจังของสังคมในหนังสือของทานนั้น โดย
สาระสําคัญสวนหนึ่ง ไดพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสังคม
โดยเปรียบเทียบแนวคิดของวิทยาศาสตรสังคมสมัยใหม กับแนวคิด
ในคัมภีรพระพุทธศาสนา กลาวถึงวิถีวิวัฒนของสังคม จากสังคมที่
เรียกวาสังคมปฐมสหการ หรือบางคนเรียกวาสังคมบพุกาล ถัดตอมา
เปนสังคมทาส ตอมาเปนสังคมศักดินา ตอมาเปนสังคมธนานุภาพ
หรืออยางเด๋ียวนี้มักเรียกวา สังคมทุนนิยม แลวลงทายดวยสังคมกิจ
ซ่ึงเปนคําที่ทานใช อาจจะใชอีกอยางหนึ่งวา สังคมอุดมสหการ หรือ
อะไรในทํานองนั้นก็ได ซ่ึงสุดทายก็คือบรรลุถึงสังคมอุดมคติที่พึง
ปรารถนา ที่มนุษยอยูรวมกันดวยความสุขความสันติไมตรี ไมมีการ
เบยีดเบียนขมเหงกนั น่ีเปนแนวคิดแบบวทิยาศาสตรสังคม

สวนแนวความคิดในคัมภีรพระพุทธศาสนา ก็มีวิวัฒนของ
สังคมเชนเดียวกนั สังคมจะผานขั้นตอนตางๆ มา จนกระทั่งจุดเดนก็
คือ มาถึงยุคที่เรียกวา มิคสัญญี ที่มนุษยทั้งหลายจับอาวุธขึ้นมา
รบราฆาฟนกัน จนกระทั่งตายไปเปนอันมาก เม่ือผานขั้นตอนนั้นไป
แลวสังคมก็กลับเจริญขึ้น จนกระทั่งไดเปนสังคมพระศรีอาริย มีพระ
ศรีอริยเมตไตรยมาโปรด เปนสังคมในอุดมคติที่มนุษยทั้งหลายอยู
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รวมกันดวยความสุข รวมมือกัน มีความเสมอภาคจนกระทั่งมีสภาพ
อยางทีบ่อกวา ลงบันไดบานไปแลวก็แยกไมออก ดูไมออกวาใครเปน
ใคร พอกลับขึน้บานแลวจึงจะรูวาเปนผูน้ันผูน้ี 

ก็เปนอันวา แนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสังคมน้ัน
ในทศันะของทานรัฐบุรุษอาวุโสเห็นวา ในทางคัมภีรพระพุทธศาสนา
ก็ดี ในทางวิทยาศาสตรสังคมสมัยใหมก็ดี ก็รวมลงเปนอันเดียวกัน
คือดําเนินไปสูสังคมอุดมคตดัิงกลาวนัน้

อนจิจงั ทําใหเกิดกระบวนการที่แนนอน

ทีน้ี อาตมภาพก็เกิดขอสังเกตขึ้นมาวา ความคิดทางสังคม
ทั้งสองแบบ หรือการกลาวถึงวิวัฒนาการทั้งสองแบบนั้น ไมวาจะ
เปนแบบของคัมภีรพระพุทธศาสนาก็ตาม แบบของวิทยาศาสตร
สังคมสมัยใหมก็ตาม แมจะเปนเรื่องของความเปนอนิจจัง คือความ
ไมเที่ยงแทแนนอน เปลี่ยนแปลงไปก็จริง แตมองดูแลววิวัฒนาการ
น้ันเหมือนกับวามีกําหนดตายตัวแนนอน คือสังคมจะตองผานขั้น
ตอนนั้นๆ ไป จะตองเปนอยางนั้นๆ ไปตามลําดับ จนในที่สุดก็กลาย
เปนสังคมอุดมคติ  ดูจะเปนเรื่องตายตัว อยางที่ เรียกวาเปน
Deterministic ทําใหเกดิขอสงสยัเปน ๒ ประการ คอื

ประการที่ ๑ อนิจจังที่วาเปนความไมเทีย่งแท ไมแนนอนน้ัน
จะเขากันไดอยางไรกับหลักวิวัฒนาการของสังคมที่เปนเรื่องตายตัว
แนนอน อนิจจังเปนเรื่องไมแนนอน แตที่กลาวมาวาสังคมจะตอง
วิวัฒนาการไปสูขั้นนั้นๆ เปนเรื่องที่ดูเหมือนวาตายตัวแนนอนถึงกับ
วาทํานายลวงหนาได อนิจจังความไมเที่ยงแทแนนอน จะเขากันได
อยางไรกับความเปนไปที่เที่ยงแทแนนอน ความไมคงที่จะเขากันได
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อยางไรกับการถูกกําหนดตายตัว
ประการที่ ๒ ถาหากวาวิวัฒนาการของสังคมเปนไปอยาง

แนนอนตายตัว เหมือนกบัถูกกําหนดไวกอนแลว เราก็ไมจําเปนตอง
ทําอะไร เพราะทําไปก็ไมมีประโยชนอะไร สังคมก็ตองผานเขาสูขั้น
ตอนนั้นๆ เปนเรื่องของมันเองแนนอนอยูแลว ทําอะไรไปก็ไมมี
ประโยชน ไมจําเปนและไมมีผลอะไร เพราะมันก็จะตองเปนของมัน
อยางนั้น น่ีเปนปญหาที่เกิดขึ้น เปนขอสังเกตของอาตมภาพ

กอนจะตอบเร่ืองน้ี ก็ตองทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย
ของอนิจจังกอน อนิจจัง น้ันแปลวา ไมเที่ยง คือไมคงที่ ไมคงที่
หมายความวาเกิดแลวดับไป เกิดอยางนี้ ดับไปอยางนี้ แลวเกิดใหม
เปนอยางนั้น เราเรยีกวากลบักลาย เกิดดับกลายเปนกลบักลาย กลับ
กลายก็คือการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะน้ัน อนิจจังความไมเที่ยงนั้น
เรามองดูในรูปหยาบ ก็เรยีกวาเปนความเปลีย่นแปลง 

แตความเปลี่ยนแปลงนี้มีกฎเกณฑของมันอยูดวยวา การ
เปลี่ยนแปลงหรือเกิดดับน้ันมีการสืบตอดวย คือเม่ือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิด
ขึ้นแลวดับไปนั้น เม่ือมันเกิดขึ้นมาใหมมันจะสืบทอดคุณสมบัติที่มี
อยูเดิมมาดวย น่ีเปนประการที่หน่ึง  

ประการที่สอง สิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธ ซ่ึงกันและกัน
หมายความวา สิ่งหน่ึงมีความสัมพันธกับสิ่งอ่ืนในการที่ตางก็พ่ึงพา
อาศัยซ่ึงกันและกัน เปนเหตุเปนปจจัยตอกัน เพราะฉะนั้น สิ่งที่เกิด
ขึ้นมาใหม นอกจากจะเกิดขึ้นมาในลักษณะที่อาศัยการสืบทอด
คุณสมบัติเดิมแลว ยังไดรับอิทธิพลจากสิ่งที่เปนเหตุปจจัยเกี่ยวของ
หรือองคประกอบอ่ืนที่เขามาสัมพันธอีกดวย 

จึงกลายเปนวา ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลาย มิใชเปน
การเปลี่ยนแปลงไปอยางเลือ่นลอย แตเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย
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เม่ือสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปอยางไมเลื่อนลอย เปลี่ยนแปลงไป
ตามเหตุปจจัย มันก็มีผลรวมออกมา คือมีความเปนไปอยางแนนอน
ตามเหตุปจจัย 

เพราะฉะนั้น เรื่องอนิจจังที่วาไมเที่ยงแทไมแนนอนนั้น ก็กลับ
เปนความแนนอนขึ้นมาอยางนี้ เพราะอาศัยความเปนไปตามเหตุ
ปจจัย และความเปนไปอยางแนนอนตามเหตุปจจัยน้ี ก็คือหลักที่
เรียกวา ธรรมนิยาม ธรรมนิยามในแงน้ี ก็คือหลักที่เรียกวา “ปฏิจจ
สมุปบาท” ซ่ึงเปนหลักธรรมสําคญัในพระพุทธศาสนา

ถาเราเขาใจหลักนี้ และถาเรารูองคประกอบทั้งหลายที่
สัมพันธกัน ซ่ึงเขามาเกี่ยวของเปนปจจัยอยางครบถวนสมบูรณ เรา
ก็ยอมสามารถทํานายไดวาอะไรจะเกดิขึ้น 

ทีน้ี โลกก็ดี ชีวิตของเราก็ดี จิตใจก็ดี มีองคประกอบของมัน
จํากัดอยู อยางเชนโลกของเรานี้ มันก็มีความเกี่ยวของกับดวงดาว
อ่ืนๆ และดวงอาทิตย กับดาวเคราะหตางๆ ในสุริยจักรวาลและใน
สากลจักรวาลทั้งหมด แมแตภายในโลกเองก็มีแรธาตุตางๆ จํานวน
จํากัด ชีวิตของเรามีอวัยวะตางๆ มีรางกาย มีจิตใจ มีอะไรตางๆ
จํานวนจํากัด แมแยกละเอียดเขาไปในจิตใจของเรา มันก็มีองค
ประกอบตางๆ จํากัดอยู เชนอยางในทางพระพุทธศาสนาก็มีสาขา
ของการศึกษาอันหน่ึงเรียกวา พระอภิธรรม มีการจําแนกจิตออกไป
โดยละเอียดเปนจิตเทานั้นประเภท เปนเจตสิกเทานี้อยาง มันก็มี
จํากัดอยูเทานั้น 

ทีน้ี ถาหากวา เรารูองคประกอบทั้งหลายเหลานี้ ซ่ึงจะเขามา
สัมพันธตอกันและกันอยางครบถวน และรูวามันเปนเหตุปจจัยแกกัน
ในลักษณะใดๆ แลว เราก็สามารถบอกไดวา เม่ือองคประกอบไหน
สัมพันธกับองคประกอบไหน อะไรจะเกิดขึน้ 
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เพราะฉะน้ัน การที่เราจะทําอะไรๆ ไดสําเร็จแคไหน ก็เปน
เรื่องของการที่เรารูองคประกอบที่เขามาเปนเหตุปจจัยไดเพียงไร
เทานั้นเอง ซ่ึงเปนเรื่องของปญญาที่วามีความรูเขาใจชัดเจนทั่วถึง
เพียงไร

ถาวาในดานปจจัยทางวัตถุ ซ่ึงเปนของหยาบ ก็อาจจะเห็น
งาย ยกตัวอยางเชนวา เอาน้ํามาใสภาชนะตัง้บนไฟ ภายในความกด
อากาศที่แนนอน อยางวาระดับนํ้าทะเล ๑๐๐๐ มิลลิบารหรือ ๗๖๐
มิลลเิมตรปรอท พอถึง ๑๐๐ องศาเซลเซียส มันก็เดือด แตถาเราเอา
ไปตั้งในที่สูงขึ้น ที่มีความกดอากาศต่ํา สมมุติวามีความกดอากาศ
๑๐๐ มม.ปรอท พอถึง ๕๑   ํC ก็เดือดแลว น้ีก็หมายความวา หลัก
การอยูที่การรูเขาใจองคประกอบทีเ่ขามาสัมพันธกนั 

ทีน้ี ถาหากวาองคประกอบเหลานั้นมีจํากัด มนุษยรูทั่วถึง เรา
ก็ตอบไดชัดเจน เหมือนอยางที่นักวิทยาศาสตรสามารถทํานาย
ทายอะไรๆ ไดหลายอยาง ในเม่ือองคประกอบที่มีจํานวนจํากัดนั้น
เขามาสัมพันธซ่ึงกันและกัน 

แตในกรณีที่มีองคประกอบมากมายเขามาเกี่ยวของรวมกัน
อยางซับซอน บางทีเราก็ทํานายไดยาก เชนเรื่องเกี่ยวกับดินฟา
อากาศ วาวันนี้จะมีฝนหรือจะไมมี อยางนี้ เปนตน แต น้ีไมได
หมายความวาความเปนไปตามเหตุปจจัยน้ันไมแนนอน หาไดเปน
อยางนั้นไม ความเปนไปตามเหตุปจจัยน้ันก็แนนอนของมันตามเดิม
แตเปนทีเ่ราเองไมรูทั่วถึงเหตุปจจัยเหลานั้น เราอาจจะรูปจจัยตัวยืน
บางอยาง แตไมรูถึงปจจัยตัวแปรครบถวน เราก็เลยบอกผิดไป

ทีน้ี ในทางวัตถุน้ัน ความเปนเหตุปจจัยยังเปนเรื่องหยาบ ก็
พอจะตามสืบได แมกระนั้นเราก็ยังตองพยายามศึกษาคนควากันไป
อีกมากมาย ทีน้ีเหตุปจจัยในทางสังคมนั้นก็ยิ่งซับซอนมากขึ้น  ครั้น
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ละเอียดขึน้ไปถึงขัน้เหตปุจจัยในจติใจมนษุย กย็ิง่ซบัซอนหนกัเขาไปอีก 
ยิ่งกวานั้น เรื่องสังคมและเรื่องจิตใจของมนุษยก็มีความ

สัมพันธซ่ึงกันและกัน ดังตัวอยางเมื่อกี้น้ี เร่ืองจุดเดือดของน้ํา ที่
องศาเทานั้น ในความกดอากาศเทานั้น ทีน้ีหันมามองดูจุดเดือดของ
คน จะพบวาจุดเดือดของจิตใจนาย ก. กับจุดเดือดของจิตใจนาย ข.
ไมเทากัน อาจมีจุดเดือด คือโกรธจนกระทั่งทนไมได ตองแสดงออก
มา ในระยะขีดจํากัดของแรงกระทบเทานี้ แตนาย ข. อาจจะมี
จุดเดือดของการแสดงอารมณตางออกไป ทั้งน้ี เราตองเขาใจ
โครงสรางของจิตใจของคนนั้นๆ กอน จะตองรูวานายคนนี้มีกิเลส
เทาไร มีสติปญญาเทาไร มีการสั่งสมคุณสมบัติความเคยชินของ
จิตใจของตนไวอยางไร เปนตน 

แตรวมแลวก็เปนอันวา น้ีคือหลักอนิจจัง ซ่ึงแสดงถึงความไม
เที่ยง และความเปลี่ยนแปลง ที่ไมเปนไปอยางเลื่อนลอย แตเปน
ความเปลี่ยนแปลงที่เปนไปตามเหตุปจจัย 

เพราะฉะนั้น กจึ็งมีความเปนไปทีแ่นนอนตามเหตปุจจัย 

กระบวนการที่แนนอน ทําใหมนษุยมีอสิรภาพ

ทน้ีีเกิดปญหาตอไปอีกวา ถาหากวาขบวนการของสิง่ทัง้หลาย
เปนไปตามเหตุปจจัยอยางแนนอนแลว มนุษยจะมีอิสรภาพหรือไม
เปนปญหาสําคัญมากเกี่ยวกับอิสรภาพของมนุษย เพราะถามนุษย
ถูกจํากัดดวยกระบวนการของเหตุปจจัยที่แนนอนแลว มนุษยก็จะ
กําหนดความเปนไปของตนเองไมได และจะทําใหสิ่งทั้งหลายเปน
ไปตามที่ตนตองการไมได ขอสรุปเปนอยางนี้หรือเปลา คือ มนุษย
มีอิสรภาพหรือไม?
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กอนตอบคําถามนี้ กข็อพูดแทรกเปนเกร็ดนิดหนอยเกี่ยวกบั
คําวาอิสรภาพนั่นเอง คําวา “อิสรภาพ” น้ี เปนภาษาไทยคําหนึ่งทีเ่รา
ไดใชคลาดเคลื่อนจากความหมายเดิมกันมานาน คือ เราใชคําวา
อิสรภาพ ในความหมายวา ความปลอดพนจากเครื่องบีบคั้นบังคับ
กีดกั้นจํากัด ไมตองขึ้นตอสิ่งอ่ืนหรือใครอ่ืน พรอมที่จะทําอะไรตาม
ตองการหรือตามที่เห็นสมควร อันนี้คือความหมายที่เราเขาใจกัน
และเราก็อาจจะนําไปเทียบกับภาษาอังกฤษ โดยแปลอิสรภาพวา
freedom 

แตความจริงน้ัน คําวา “อิสรภาพ” เปนคําภาษาบาลี มาจาก
อิสฺสร+ภาว อิสฺสร ตรงกับสันสกฤตวา อีศฺวร หรือ อิศวร ซ่ึงแปลวา
เปนใหญหรือเปนเจาใหญ เราไดใชคําวาอิสรภาพนี้คลาดเคลื่อนกัน
มาโดยตลอด 

ทีน้ี ก็จะตองถามวา แลวในภาษาเดิม คือบาลีสันสกฤต เขาใช
คําอะไรกันในความหมายวา ความปลอดพนจากเครื่องบีบคั้นบังคับ
จํากัดขัดขวาง ไมตองขึ้นกับสิ่งอ่ืน พรอมที่จะทําอะไรๆ ตามตองการ
หรือตามที่เห็นสมควร 

คําที่ใชในภาษาบาลีสันสฤตแตเดิม ก็คือคําวา “วิมุตติ” หรือ
วิมุกติ หรือวิโมกข หรือ โมกษะ ซ่ึงคําเหลานี้เปนคําที่ใชในทาง
ศาสนาเปนประจํามานานแสนนาน เปนคําที่คุนตาคุนหูกันมาก การ
ที่อาตมภาพยกคํานี้ขึ้นมาพูด ก็เพราะตองการใหเห็นวา ความจริง
น้ัน “อิสรภาพ” หรือความหมายที่เราใชดวยคําวาอิสรภาพนั้น เปน
สิง่ทีท่างพระศาสนาไดพูดถงึกันอยูเสมอ เปนคําทีส่นใจใสใจกันในวง
ของนักศาสนาปรัชญามานานตั้งหลายพันปแลว เราจะไดโยงเรื่องน้ี
เขามาหากนัได
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คําวา “วิมุตติ” หรือ วิมุกติ น้ัน ถาจะแปลเปนภาษาอังกฤษ
ก็ตรงกับคําวา freedom 

ถาทานไปเปดพจนานุกรมบาลี-สันสกฤตดู จะพบวา อิสรภาพ
ไมไดแปลวา freedom แต “อิสรภาพ” แปลวา mastership หรือ
overlord ship หรือ supremacy หรือ sovereignty ซ่ึงไมใชอิสรภาพ
อยางที่ เราเขาใจเลย เปนเรื่องของความเปนใหญทั้งน้ัน มีแต
พจนานุกรมไทย-อังกฤษเทานั้น ที่แปลอิสรภาพวา freedom 

แตถาใช “วิมุตติ”  ก็จะมีความหมายเปน freedom หรือ
liberation ที่บางคนแปลวา  การปลดปลอย  หรือ  release หรือ
emancipation หรือที่ในศาสนาตะวันตกเขาใชสําหรับคติทางศาสนา
ของเขาวา salvation 

เปนอันวา คําที่เราตองการแทๆ ก็คือคําวา “วิมุตติ วิโมกข
หรือโมกษะ” น่ันเอง 

อยางไรก็ตาม เราไดใชคําวาอิสรภาพมาจนติดเสียแลว เพราะ
ฉะนั้น แมในการบรรยายครั้งน้ี อาตมภาพก็จําเปนตองใชคําวา
อิสรภาพในความหมายของความปลอดพนนั้นตลอดไป แตขอเพียง
วา

๑. เม่ือพูดถึงคําวาอิสรภาพ ก็ใหเขาใจตามเรื่องราวและความ
หมายที่อาตมภาพไดกลาวมาแลว 

๒. เม่ือไดยินคําวาอิสรภาพคราวใด ก็ขอใหนึกถึงคําวา วิมุตติ
วโิมกข โมกษะ ไวในใจดวย จะไดโยงกบัความหมายในทางพระศาสนา

อยางไรก็ตาม คําวา “อิสรภาพ” น้ันก็มีแงอยูบางเหมือนกนั ที่
จะใชไดกับความหมายในเชิงวาเปนการทําอะไรไดตามตองการ
เพราะคําวาอิสรภาพนั้นแปลวาความเปนใหญ เม่ือเราจํากัดความ
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หมายของความเปนใหญในที่น้ีวา ความเปนใหญในตัวเอง ความ

เปนไทแกตัว มันก็มีลักษณะที่วา สามารถทําอะไรไดตามตองการ
โดยไมขึ้นกบัสิง่อ่ืนเหมือนกัน 

แตคําวาอิสรภาพมีขอเสียในแงที่วา มันมักมีความหมายเลย
ไปถึงวา จะเขาไปกดขี่บังคับครอบงําคนอ่ืนมีอิทธิพลเหนือเขาได
ดวย เพราะฉะนั้น จึงเปนคําที่มีความหมายไมพอดี ไมตรงกับที่
ตองการทเีดียว ความหมายของคําวาอิสรภาพกข็อพูดเพยีงเทานี้

ทีน้ีก็กลับมาถึงปญหาที่วา ในเม่ือกระบวนการของสิ่งทั้งหลาย
เปนไปตามเหตุปจจัยแนนอนแลว มนุษยเราจะมีอิสรภาพหรือไม ก็
ตอบไดวา มนุษยน้ันมีอิสรภาพ 

การมีอิสรภาพของมนุษยก็คือการที่มนุษยสามารถเขาไปเปน
ปจจัยอยางหนึ่งในกระบวนการแหงเหตุปจจัยน่ันเอง และมนุษยน้ีก็
เปนปจจัยตวัสําคัญดวยในกระบวนการแหงเหตุปจจัยน้ัน 

มนุษยเขาไปเปนปจจัยอยางหนึ่งในกระบวนการแหงเหตุ
ปจจัยอยางไร คําตอบก็คือ มนุษยเอาการกระทําของตัวน้ันเอง
เขาไปเปนปจจัยผลักดัน หรือกีดกั้น หรือจัดสรรปจจัยอ่ืนๆ ใหเปน
ไปตามตองการ อันนี้คือการที่มนุษยมีอิสระ ที่วามีอิสระก็มีอิสระ
อยางนี้แหละ แตจะใหมีอิสระแบบที่วานึกเอาจะใหสิ่งทั้งหลายเปนไป
อยางไรตามชอบใจนั้นเปนไปไมได ถาคําวาอิสระมีความหมายถึง
อยางนั้น ก็เรียกวามนุษยไมมีอิสรภาพ คือวาจะเอาตามชอบใจตัว
เองโดยไมเขาไปเปนเหตุปจจัยดวยนั้น ทําไมได 

การเปนอิสระของมนุษย ก็คือ การที่ตัวจะตองเขาไปรวมเปน
ปจจัยอยางหนึ่งในกระบวนการแหงเหตุปจจัย

อีกประการหนึ่ง การที่มนุษยจะมีอิสรภาพนั้น นอกจากจะ
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หมายถึงวา มนุษยสามารถทําอะไรๆ ไดแลว ยังจะตองมีความหมาย
ตอไปอีกดวยวา การกระทําของมนุษยน้ันจะตองมีผล ถาสิ่งทั้งหลาย
เปนไปอยางไมแนนอน ไมเปนไปอยางแนนอนตามเหตุปจจัย เปน
ไปอยางเลื่อนลอย ไมมีกฎไมมีเกณฑ การกระทําของมนุษยก็ยอม
ไมมีผล มนุษยจะทําอะไรไปก็ไมมีความหมาย การกระทําของมนุษย
ก็ไมเปนปจจัยที่จะทําใหเกิดอะไรขึ้นมา มนุษยก็คาดหมาย หวังหรือ
ลวงรูผลแหงเหตุปจจัยจากการกระทําของตนไมไดเลย ถาเปนอยาง
น้ีมนุษยก็ไมมีอิสรภาพ 

มนุษยมีอิสรภาพ ก็เพราะสามารถทําการเปนปจจัยใหเกิดผล
โดยอาศัยความเปนไปอยางแนนอนตามเหตุปจจัยน่ันเอง

ที่วามนุษยเปนอิสระ โดยเขาไปรวมเปนปจจัยในกระบวนแหง
เหตุปจจัยน้ัน ปจจัยในฝายของมนุษยมีอะไรบาง

อยางที่หน่ึงซ่ึงเห็นชัดก็คือ “การกระทํา” ของมนุษยน่ันแหละ
เปนตัวปจจัยอันหนึ่ง ทีน้ีมองตอไป ที่บอกวาเราทําอะไรๆ เพ่ือให
เปนไปตามตองการ ก็มีปจจัยอีกตัวหน่ึงในฝายมนุษยคือ “ความ
ตองการ” 

เปนอันเห็นแลววา ปจจัยฝายมนุษยในกระบวนการแหงเหตุ
ปจจัยน้ันมี ๒ อยาง ไดแก การกระทํา และ ความตองการ และเราก็
เขาไปรวมกระบวนการแหงเหตุปจจัยน้ัน โดยเอาการกระทําของตน
เปนปจจัยทําใหสิ่งทัง้หลายเปนไปตามตองการ 

แตแคน้ียังไมพอ ถาไดเพียงสองอยางนี้ เราก็มองขามปจจัยที่
สําคัญอยางยิ่งอีกตัวหน่ึงไป ปจจัยอีกตัวหนึ่งในฝายของมนุษยน้ัน
คือ ความรู เราอาจไมพูดถึงมันเลย คือเราพูดเพียงแควาเราทําการ
ใหสิ่งทั้งหลายเปนไปตามตองการ ไมมีคําวา “ความรู” แตเราจะทํา
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สิ่งทั้งหลายใหเปนไปตามตองการไดอยางไร เราตองรูกระบวนการ
แหงเหตุปจจัย ตองรูปจจัยอ่ืนๆ ที่เราจะเขาไปผลักดัน เขาไปปดกั้น
เขาไปจัดสรร เราจึงจะทําการใหเปนไปตามความตองการของเราได 

เพราะฉะน้ัน ปจจัยที่จําเปนอยางยิ่งก็คือ ความรู หรือ ปญญา

ปญญานี่แหละเปนปจจัยตัวเอกที่ทําใหมนุษยเปนอิสระ หากไมมี
ปญญา ไมมีความรู เราจะทําอะไรได เราทําอะไรมันก็ไมเปนไปตาม
ตองการ หรือทําลงไปแลวอาจไดผลตรงขามกับความตองการก็ได
เพราะฉะน้ัน ตัวการสําคัญที่เปนปจจัยทางฝายมนุษย ที่ทําใหมนุษย
เปนอิสระหรือมีอิสรภาพ กค็ือ “ปญญา”

ในทางพระพุทธศาสนาถือวา ปญญาเปนปจจัยตัวเอก เปน
แกนหลักที่จะทําใหเกิดวิมุตติ ดังจะเห็นไดวา ทานกลาวถึงลําดับ
หลักธรรมในกระบวนการของการศึกษาไวเปน ศีล สมาธิ ปญญา

วิมุตติ ตอจากปญญาจึงเปนวิมุตติ ขาดปญญาแลวหลุดพนไมได
ปลอดพนเปนอิสระไมได 

ไมตองพูดถึงวิมุตติที่กลาวถึงในหลักธรรมขั้นสูงสุด แมแตการ
ที่เราจะปลอดพนเปนอิสระจากภัยธรรมชาติ จากโรคภัยไขเจ็บ จาก
การเบยีดเบยีนในระหวางมนษุยดวยกนั เราก็ตองอาศยัปญญาความรู

เม่ือมีปญญารูเขาใจในสิ่งทั้งหลายที่อยูแวดลอมตัว ที่จะมา
เปนปจจัยเกี่ยวของทําใหเกิดภัยธรรมชาติเปนตนนั้นแลว เราก็
เขาไปผลักดัน ปดกั้น จัดสรรปจจัยเหลานั้น เพ่ือทําใหเปนไปตาม
ปรารถนา ถาเรามีความสามารถที่จะเปนปจจัยไดอยางถูกตอง ก็
ทําไดสําเร็จ 

แมแตการที่เรามีวิชาการตางๆ เชน วิชานิติศาสตร รัฐศาสตร
เศรษฐศาสตร ลัทธิอะไรตางๆ ขึ้นมา เราร่ําเรียนกันไปก็เพ่ือจะได
เอาความรูมาใชในการจัดสรรปจจัยตางๆ ใหเปนไปในทางที่จะชวย
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ใหมนุษยเขาถึงอิสรภาพ พูดอีกอยางหน่ึงก็คือการที่จะทําใหเกิด
ปญญาซึ่งเปนตัวการสําคัญเปนปจจัยเอกในการที่จะนํามนุษยไปสู
อิสรภาพ 

อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ คือในเวลาใชจริง เราเรียนรู
ศาสตรหรือวิชาการตางๆ เหลานั้น เรานึกวาเราเกงกลาสามารถ เรา
เปนอิสระที่จะทําอะไรๆ ใหเปนไปตามที่เราตองการ แตบางทเีราก็ไม
ไดใชศาสตรวทิยาเพื่อผลในการที่จะใหเกิดอิสรภาพ เรากลบัใชมันใน
ทางที่จะทํามนุษยใหตกเปนทาสยิง่ขึน้ไปอีกก็มี 

อันน้ีเหตุผลเปนเชนไร ทําไมจึงเปนอยางนั้น มันเปนเรื่อง
เกี่ยวพันถึงอิสรภาพในตวัของมนุษยเอง ซ่ึงจะตองพิจารณากันตอไป

ปจจัยทีส่งเสริม / ขัดขวางอิสรภาพ

ขอยอนกลับไปกลาวถึงเรื่องปญญา ที่บอกวาปญญาเปน
ปจจัยตัวเอกในการที่จะนํามนุษยไปสูอิสรภาพ จะเรียกวาอิสรภาพ
หรือวิมุตติกไ็ด 

ปญญานั้นเปนองคประกอบอยางหนึ่งในโครงสรางของชีวิต
จิตใจมนุษย ในทางพระศาสนาทานใชศัพทเรียกวาเปน สังขาร๑

อยางหนึ่ง 
บรรดาองคประกอบซึ่งอยูในโครงสรางชีวิตจิตใจมนุษย ที่

เรียกวา สังขาร น้ัน มิใชมีแตปญญาเพียงอยางเดียว มันมีอยางอ่ืน
ดวยอีกหลายอยาง

ขอกลาวถึงความหมายของ สังขาร กอน สังขารนั้นแปลวาตัว
ปรุงแตง ปรุงแตงอะไร ปรุงแตงจิตใจ ปรุงแตงความคิด ปรุงแตง

๑ สังขาร ในความหมายท่ี ๑ 
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การกระทํา ถาจะใชภาษาสมัยใหมก็แปลวา เครื่องมือประกอบการ
ฝายนามธรรมของมนุษย เพราะวาสังขารเหลานี้ เชน ปญญา
เปนตน เปนเคร่ืองมือประกอบการ หรือเปนเคร่ืองมือในการกระทํา
ของเราที่จะชวยใหเราไดรับอิสรภาพ (หรือจะใหไมไดรับอิสรภาพ
ก็ได) 

สังขารนั้นมีมากมาย สังขารอยางอ่ืนก็มีทั้งฝายที่เปนตัวชวย
ใหเกิดอิสรภาพก็คือชวยปญญา และสังขารที่เปนฝายราย ฝายขัด
ขวาง ฝายกดีกั้น กําจัดทําลายอิสรภาพ

สังขารที่เปนฝายชวย ก็ยกตัวอยางเชน สติ สตเิปนเครื่องชวย
ใหปญญานี้ กระทําการโดยรอบคอบ กระทําโดยถูกจังหวะ เม่ือถึง
จังหวะจึงทํา ยังไมถึงจังหวะก็ไมทํา เพราะบางทีทั้งๆ ที่รู แตทําผิด
จังหวะก็ไมสําเร็จ แลวสติก็เปนตัวชวยใหทําไดถูกตองรอบคอบไม
ผิดพลาด หรืออยาง ศรัทธา ความซาบซึ้ง ความมีจิตใจผองใสม่ันใจ
ก็ทําใหเรามีกําลังใจที่จะกระทําไดตอไป หรืออยาง วิริยะ ความเพียร
ก็ทําใหไมเกิดความทอถอย ทําใหเขมแข็งแกลวกลา ตอสู วิ่งไปขาง
หนา หรือ สมาธ ิทําใหเกิดความมั่นคงแนวแน เปนตน 

สังขารที่ เปนองคประกอบเหลานี้ เปนฝายชวย หากวามี
ปญญาแลว ไดอาศัยสังขารอยางที่วามาแลวน้ีเปนองคประกอบ การ
ทํางานเพื่ออิสรภาพก็จะไดผลดียิ่งขึ้น

ในเวลาเดียวกัน ก็มีสังขารฝายตรงขาม จะเรียกวาฝายราย
ก็ได เรามักจะเรียกวา กิเลส ซ่ึงเปนตวัขดัขวางหักลางทําลาย อาจจะ
ทําใหปญญาทํางานไมสําเร็จหรืออาจจะเขามาครอบงําเสีย ทําใหเดิน
ไปในทางตรงขาม ออกนอกลูนอกทางไปเสีย หรือแมแตแทนที่จะนํา
ไปสูอิสรภาพ กก็ลับนําไปสูความหมดอิสรภาพ 
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กิเลสเหลานี้มีมากมาย แตที่ควรนํามากลาวในที่น้ี ก็คือสังขาร
กิเลสที่สําคัญ ๓ อยาง ไดแก กิเลสที่ผูกพันกับตัวตน หรือจะเรียก
งายๆ วา กิเลสพันตัว ๓ อยาง กิเลสพันตัว ๓ อยางนี้เปนเรื่องเกี่ยว
กบัตวัตนทัง้น้ัน มันมีบทบาทในสังคมมนษุยมากเหลอืเกิน ไดแก

๑. ความเห็นแกตวั ภาษาพระเรียกวา ตัณหา
๒. ความถือตวั ภาษาพระเรยีกวา มานะ
๓. การยึดติดในความเหน็ของตวั ภาษาพระเรียกวา ทิฏฐิ
ตัณหา มานะ ทิฏฐิ ๓ อยางนี้ เปนกิเลสพันตัว ผูกพันอยูกับ

เรื่องตัวตน จะเอาแตตัว ในเม่ือเอาแตตัว ก็ไมเกื้อกูลสังคม จะนําไป
สูอิสรภาพของสังคมไมได มีแตจะขัดขวางอิสรภาพของสังคม ไม
เฉพาะขัดขวางอิสรภาพของสังคมเทานั้น มันมัดตัวคนนั้นเองไมใหมี
อิสรภาพดวย คอื แมแตเจาตวัคนนัน้เองก็ไมมีอิสรภาพ

ความเห็นแกตัวหรือ “ตัณหา” ทําใหมนุษยเที่ยวแสวงหาสิ่ง
เสพ กอบโกยแยงชิงผลประโยชนกัน อันเปนตัวการสําคัญอยางหน่ึง
ที่มีบทบาทมากในสังคมของเรา

อยางที่สอง ความถือตัวหรือ “มานะ” ทําใหมนุษยชิงดีชิงเดน
กัน อยากยิ่งใหญเหนือคนอ่ืน แขงขันกันเพ่ือความเปนใหญ แสวงหา
อํานาจ แลวก็พยายามครอบงําขมขี่ซ่ึงกันและกัน และ

อยางที่สาม การยึดติดในความเห็นของตัว ที่เรียกวา “ทิฏฐิ”
ก็ทําใหคนเอาแตความเห็นของตัว ถือร้ันไมรับฟงผูอ่ืน ไมฟงเหตุผล
งมงายคลั่งในลัทธินิยมอุดมการณ อาจถึงกับไปบีบบังคับคนอ่ืนให
ยอมรับนับถืออยางตน โดยไมยอมใหเขาใชปญญาท่ีจะยอมรับโดย
เหตุผล
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จะเห็นวา สิ่งสําคัญที่เปนเปาของกิเลส ๓ อยางนี้ก็ไดแก เร่ือง
ผลประโยชน (กาม) เรื่องอํานาจ และเรื่องลัทธินิยมอุดมการณความ
คิดเห็น อันนี้เปนเรื่องที่สําคัญมาก พฤติกรรมของมนุษยในสังคม
สวนมากก็พัวพันอยูกับเรือ่งเหลานี้ 

กเิลส ๓ ตวัน้ี ทําใหมนุษยไมสามารถจะนําสังคมของตวัเองไป
สูความหลดุพนเปนอิสระตามที่มุงหมายได

ผูทํางานจํานวนมากบอกวา ตนทํางานเพื่ออิสรภาพของสังคม
หรือจะเรียกวา ปลดปลอยสังคม นําสังคมไปสูความอยูดีสงบสุขไร
การเบียดเบียน ปลอดพนจากความเบียดเบียน ก็คือความเปน
อิสรภาพ 

อยางไรก็ดี ผูทํางานมักจะมองแตฝายศัตรูหรือฝายปรปกษวา
พวกนั้นมีความกระหาย มีความยึดติดในอํานาจ ในผลประโยชน
อะไรตางๆ บางทีก็ลืมมอง ลืมสํารวจตัวเอง หรือวาตัวเองสํารวจตัว
เองแลวไมมีกิเลสผูกพันตัวตนเหลานั้น แตผูรวมงานมี บางทีผูรวม
งานก็มีมาก ๆ ดวย ก็เลยทํางานไมสําเรจ็ 

อีกอยางหน่ึง หรือวาบางทีตอนแรก ทั้งตัวเองและผูรวมงานก็
ไมมี ตางก็ตั้งใจทํางานเพื่ออิสรภาพของสังคมอยางแทจริง แตทําตอ
ไป ทําไปทํามา ตัวเองมีขึ้นมา หรือผูรวมงานมีขึ้นมา ก็ทําไมสําเร็จ
อีก ก็เลยกลายเปนวา พฤติกรรมของตนเองหรือของผูรวมงานหรือ
ของหมูคณะที่ทํ างานนั่นเอง  กลายเปนอุปสรรคทําลายลาง
อุดมการณ ทําใหการทํางานเพื่ออิสรภาพของสังคมไมสําเร็จผล

สังขารที่กลาวมาเหลานี้ เปนปจจัยที่ซอนอยูในตัวมนุษย
มนุษยจะเปนอยางไร จะทําอะไร และทําอยางไร ก็อยูที่ปจจัยอัน
เรียกวาสังขารที่อยูในตวัเหลานี ้
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ในเม่ือเราถือวามนุษยเปนปจจัยตัวสําคัญในการสรางสรรค
อิสรภาพของสังคม เราก็ตองรูจักตัวมนุษยใหดี การที่จะรูจักตัว
มนุษยไดดี ก็คือรูจักเจาตวัปจจัยสังขารทั้งหลายที่อยูในตัวมนุษยน้ัน
แลวก็พยายามจัดการกับปจจัยเหลานั้นใหเกิดผลดี คือจัดการกับ
สังขารฝายดี เชนอยางปญญานี้ โดยสงเสริมขึ้นมาใหเจริญงอกงาม
สวนสังขารในฝายรายที่กําจัดขัดขวางอิสรภาพ ก็ตองแกไขลบลาง
ทําใหหมดไป 

เพราะฉะน้ัน ในการสรางสรรคอิสรภาพของสังคมนั้น จะรูจัก
ปจจัยทางสังคมหรือสิ่งแวดลอมเทานั้นไมเพียงพอ จะตองรูเขาใจ
ปจจัยที่อยูในตัวมนุษยดวย เพราะวาปจจัยเหลานี้คือตัวแปร ที่อาจ
ทําใหเราเดินออกไปนอกลูนอกทางหรือทํางานลมเหลว 

พูดเปนสํานวนอีกอยางหน่ึง ก็บอกวา ถาคนปราศจาก
อิสรภาพจากสังขารแลว อิสรภาพของสังคมก็คงไกลสุดเอ้ือม คือ
ไมมีทางสําเร็จ เพราะฉะน้ัน จะตองทําใหมนุษยเปนอิสระจากสังขาร
โดยเฉพาะจากกิเลสพันตวั ๓ อยางนั้น

รวมความวา ในการทํางานเพื่อชวยใหสังคมหลุดรอดปลอด
พนจากการบบีคั้น ขมเหง เบยีดเบยีนน้ัน

ประการที่ ๑ เราจะตองเรียนรูปจจัยทั้งหลายในภายนอก และ
พัฒนาความสามารถในการที่เราจะเขาไปรวมเปนปจจัยในกระบวน
การทางสังคมนั้น

ประการที่ ๒ ตองรูเขาใจปจจัยที่อยูในตัวมนุษย แลวพัฒนา
ความสามารถและความมั่นคงในการที่จะเปนอิสระจากสังขารที่เปน
เครื่องกําจัดขัดขวางอิสรภาพเหลานั้น 

พูดอีกนัยหน่ึงวา คนที่จะไปปลดปลอยสังคมน้ัน ก็ตองไม



พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโฺต)   ๒๗

ประมาทที่จะปลดปลอยตนเองใหพนจากการครอบงําของกิเลสขาง

ในตัวดวย หรือทําตัวเองใหเปนอิสระจากกิเลสที่เปนเครื่องผูกพันตัว
เองดังที่กลาวมาแลว โดยเฉพาะจากตัณหา มานะ และทิฏฐิ มิฉะนั้น
ตัวเองก็จะถูกพันธนาการ ถูกผูกมัด และก็จะพลอยทําใหสังคมถูก
ผูกมัดไปดวย

วัตถุกําหนดจิต หรือจิตกําหนดวัตถุ

อาตมภาพพูดไปๆ ก็เขามาทางจิตใจมากขึ้น เม่ือเขามาถึง
เรื่องจิตใจ ก็จะมีขอขัดแยงขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
จิตใจกับวัตถุ คอืมีปญหาวา วตัถุกาํหนดจิต หรือจิตกําหนดวตัถ ุ

บางคนบอกวา วัตถุกําหนดจิต อยางในเร่ืองสังคมนี้ มันอยูที่
สภาพแวดลอม ถาหากเราจัดสังคมนี้ใหเรียบรอยดี คนมีความเสมอ
ภาคเทาเทียมกัน มีปจจัยยังชีพพรอมบริบูรณแลว ไมตองแยงชิง
เบียดเบียนกัน ความเห็นแกตัว มันก็จะหมดไปเอง คนก็คงจะหมด
กิเลส อันน้ีเปนเหตุผลถกเถียงในฝายที่วาวัตถุกําหนดจิต 

ในแงน้ีก็มีความจริงอยูเหมือนกัน แตเปนความจริงเพียงสวน
หน่ึง เพราะเปนธรรมดาวา สภาพแวดลอมยอมทําใหจิตใจคนผนัแปร
ไปได น่ีเปนเรื่องเก่ียวกับโอกาสนั่นเอง แตก็อยางที่บอกแลววา มัน
เปนความจรงิเพียงเสี้ยวเดียว ยังมีขอบกพรองหลายอยาง 

ตามแนวความคิดนี้ มีขอที่ตองทําความเขาใจ ๓ อยาง คอื 
๑. ในเรื่องวาวัตถุกําหนดจิตจริงหรือไม การที่จะพูดวาวัตถุ

กําหนดจิตหรือจิตกําหนดวตัถุน้ัน อันที่จริงเปนเรื่องของการอิงอาศัย
ซ่ึงกันและกัน ถาจะพูดใหเด็ดขาดลงไปอยางหนึ่งอยางใด ก็เสมือน
กับพูดวา ไกมีกอนไขหรือไขมีกอนไก สองอยางนี้ ถาจะเถียงกันไป



๒๘   ความเปนอนิจจงัของสังขาร กบัอิสรภาพของสังคม

เถียงจนสิ้นใจก็ไมจบวาไขมีกอนไกหรือไกมีกอนไข แตความจริงน้ัน
มันไมใชทั้งสองอยาง คือมันไมใชปญหาวา ไกมีกอนไขหรือไขมีกอน
ไก มันเปนเรื่องของความเปลี่ยนแปลง เปนเรื่องของวิวัฒนาการที่
คอยเปนคอยไป ซ่ึงไมมีปญหาเลยวาไกจะมากอนไขหรือไขจะมา
กอนไก ไมใชปญหาที่จะตองเถยีงกันอยางนั้น 

ในเรื่องวาวัตถุกําหนดจิตหรือจิตกําหนดวัตถุก็เหมือนกัน มัน
ไมใชเร่ืองที่จะพูดเด็ดขาดลงไปอยางนั้น แตเปนเรื่องของการอิง
อาศัยซ่ึงกันและกัน 

อีกอยางหน่ึง การที่พูดวา ถาสภาพแวดลอมของสังคมดีแลว
จิตใจคนจะดีเองอะไรทํานองนั้น เปนการพูดที่เขาทํานองโพลงถึง
ปลายโดยไมมีโคน เม่ือไมมีโคนเราจะมีปลายขึ้นมาไดอยางไร เรา
บอกวาสังคมดีเรียบรอยแลวจิตใจก็จะดีเอง แตวาสังคมที่ดีน้ันจะเกิด
ขึ้นไดอยางไร เราไมพูดถึงโคนเขามา ก็จะพูดถึงปลายเสียแลว อันนี้
ก็เปนแงหน่ึงที่ขอตั้งขอสังเกต

๒. ที่บอกวาเปนความจริงบางสวนนั้น หมายความวา เร่ือง
สภาพแวดลอมในทางสังคมน้ันแนนอน ยอมมีอิทธิพลตอสภาพทาง
จิตใจ จิตใจคนยอมอาศัยสภาพแวดลอมดวย ถาหากวาสภาพ
แวดลอมดี เชน อยูในที่สงบ บรรยากาศผองใส ปลอดโปรง จิตใจคน
ก็มีความเปนไปไดมากที่จะเปนจิตใจที่ดีงาม พลอยสงบผองใสปลอด
โปรงไปตามดวย 

นอกจากนั้น การที่เรามาอยูในสภาพแวดลอมที่ดี ก็ทําใหหาง
จากสิ่งยั่วยุกระตุนเรา เม่ือปราศจากสิ่งยั่วยุกระตุนเราแลวกิเลสบาง
อยางก็ไมอาจจะเกิดขึ้น (วาที่จริงคือ ไมโผล ไมฟู ไมแสดงฤทธิ์ขึ้น)
หรือแมจะเกิดก็เกิดไดนอย 

เพราะฉะนั้น อิทธิพลของวัตถุหรือสิ่งแวดลอมก็มีมาก เราจึง
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ไดพยายามที่จะจัดสรรสภาพแวดลอมเพ่ือใหเกื้อกูลแกการที่จะไดมี
จิตใจดีงาม แตหลักการนี้ก็เปนเพียงหลักหรือวิธีการอันหนึ่งในการที่
จะแกกิเลสของตน ซ่ึงมิใชมีเพียงเทานั้น 

ขอพูดลดัใหงายตามหลักพระพุทธศาสนา ทานเรยีกวา การละ
หรือกําจัดอาสวะ ทานบอกวา อาสวะที่จะตองละดวยการหลีกเวนก็มี
อาสวะที่จะตองละดวยการรูจักบริโภคใชสอยสิ่งของโดยวางจิตใหถูก
ตองก็มี อาสวะทีจ่ะตองละดวยการเห็นดวยปญญาก็มี 

น่ีหมายความวา วธิกีารทีจ่ะแกทางจตินัน้ มันไมใชเปนอันเดียว
การแกดวยวธิหีลกีเวนนัน้ กค็อืวธิทีีเ่รยีกวา ใชสภาพแวดลอมทางวัตถุ
เปนเครื่องกําหนดหรือเอ้ืออํานวย ซ่ึงก็ไดผลมาก แตไมใชวาไดผล
หมดทุกอยาง แตใชไดสําหรับกิเลสบางอยาง บางจําพวก บางระดับ 

พูดงายๆ อีกอยางหนึ่งวา การใชวัตถุเปนอิทธิพลจัดการกับ
จิตนั้นทําไดสวนหนึ่ง เหลือจากนั้นจะตองแกจิตดวยจิต เชนเดียวกับ
ที่เราสามารถใชจิตเปนอิทธิพลจัดการกับวัตถุไดสวนหนึ่ง แตที่เหลือ
จากนั้น ก็ตองใชวัตถุดวยกันแกหรือจัดการกับวัตถุ แดนของจิตกับ
วัตถุน้ันกายเกยกันอยู อิงอาศัยเปนปจจัยมีอิทธิพลตอกัน แตก็ไมใช
อันเดียวกนั

๓. ที่เราบอกวา วัตถุกําหนดจิตน้ัน บางทีเรามองดูผิวเผิน คือ
เปนการที่วัตถุ มีอิทธิพลตอจิต ในระดับของรูปแบบที่ยักยาย
เปลี่ยนแปลงไป เปนความเปลี่ยนแปลงในลักษณะภายนอกเทานั้น
หมายความวา ไมใชเปนการเปลีย่นแปลงในขัน้เนือ้หา เน้ือหาอาจจะ
คงเดมิ แตรูปลกัษณะภายนอกเปลี่ยนแปลงไป 

ขอยกตัวอยางงายๆ เราอาจจะใชกิเลสตัวเดียวกันทําใหคนมี
ลักษณะนิสัยตางกัน โดยสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอก เชน
วัฒนธรรม วถิีการดํารงชีวิต ปจจัยดํารงชพี เปนตน 
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กเิลสอยาง มานะ การถือตวั การเชดิชูตัวใหยิง่ใหญ ถาเราเอา
มาใชบวกกับปจจัยอ่ืนที่เปนตวัแปรเขาผสม เชน ใชกบัลทัธิชาตินิยม
เราเอาความถือตัว การเชิดชูตัวใหยิ่งใหญผนวกกับลัทธิชาตินิยม
บวกกับความรูสึกรักพวกพอง ก็ทําใหเกิดความรูสึกวา ถาเราเครง
วินัย ก็แสดงวาชาติเรานี้ยิ่งใหญมาก เกงมาก แนมาก หรือแมแต
มองแคตัวเองวา ฉันเปนคนเกง รักษาวินัยไดเครงครัด เพียงเทานี้ ก็
ทําใหเราเปนคนเครงครัดวินัยได เพราะฉะนั้น มานะอาจจะทําใหคน
เครงครัดวินัยขึ้น เพ่ือจะแสดงใหเห็นวาฉันเกง พวกฉันเกง ประเทศ
ชาตฉิันเกงก็ได 

แตในทางตรงขาม มานะตัวเดียวกัน ที่วาเปนความถือตัว
ตองการยิ่งใหญน่ันเอง เอามาใชกับคนอีกคนหนึ่ง โดยเอาตัวแปรที่
เปนปจจัยอ่ืนมาผสมเขา เปนการถือตัวในลักษณะที่จะแสดงใหเห็น
วา ฉันนี้ใหญทําอะไรก็ไดตามชอบใจ มันก็กลายไปเปนการแสดง
ความเปนเสรีแบบไรระเบยีบวนัิยไปเลย 

เพราะฉะนั้น กิเลสตัวเดียวกัน เน้ือหาตัวเดียวกัน เอามาผสม
กับปจจัยตัวแปรคนละอยาง อาจจะทําใหออกรูปเปนลักษณะนิสัย
คนละอยางเปนตรงกันขามไปก็ได อยางที่พวกหนึ่งกลายเปนคน
เครงวินัย แตอีกพวกหนึ่งกลายเปนพวกไรวินัยโดยสิ้นเชิง เพราะ
พวกหนึ่งเอาแงวา ยิ่งเครง ก็ยิ่งเกง อีกพวกหนึ่งเอาแงวา ยิ่งทําได
ตามใจฉัน ก็ยิง่เกง 

อีกทางหนึ่ง หรืออยาง ตัณหา ความอยาก ความเห็นแกตัว
มองไปขางนอก มองหาสิ่งเสพ ก็ทําใหเกิดลักษณะพฤติกรรมที่วา
เที่ยวพลานหาสิ่งเสพทั่วไปหมด แตถาไมมองออกไปขางนอก ให
มองเขาขางใน ก็กลับทําใหหาความสุขดวยการเกียจครานเอาแต
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นอน เปนตน กลายเปนลักษณะอาการตรงกันขาม ทั้งที่กิเลสเนื้อหา
ตวัเดียวกัน 

ดังน้ัน ที่วาวัตถุกําหนดจิตนั้น โดยปกติมักเปนเรื่องของการ
กําหนดโดยอิทธิพลในระดับที่เรียกวา เปนการสําแดงตัวในรูปแบบ
ภายนอกเทานั้น ไมใชเปนการเปลีย่นแปลงที่เน้ือหาอันเดิม 

อุปมาเหมือนอยางดินเหนียว ดินเหนียวนั้นเราจะปนใหเปน
หมูก็ได และดินเหนียวกอนเดียวกันนั้นเอง เราจะปนใหเปนเสือก็ได
แตมันก็ยังคงเปนดินเหนียวเหมือนกัน ถึงหากถาเราไมปน มันก็ยัง
คงเปนดินเหนียวอยู แตมันมีศักยภาพที่จะรับการปนใหเปนเสือหรือ
เปนหมูไดตอไปอีก 

เพราะฉะน้ัน ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปรไปเรื่อยๆ กิเลสนั้นก็
จะยังอยูและรอโอกาสที่จะแสดงตัวเปนตางๆ ตามปจจัยตัวแปรที่จะ
เขามาเกี่ยวของตอไป

เปนอันวา การแกปญหาในเรื่องกิเลสเหลานี้ ซ่ึงเปนเรื่องทาง
จิตในขั้นหน่ึง สภาพแวดลอมทางวัตถุเปนเครื่องชวยแกไข ซ่ึงมี
อิทธิพลไดมากอยางที่กลาวมา แตเปนการแกที่ไมเด็ดขาด จึงตองมี
การแกขั้นตอไป ซ่ึงเปนเรื่องของพัฒนาการทางจิตใจโดยเฉพาะ
เหมือนอยางการแกดินเหนียวโดยการเอาไปเผาใหเปนอิฐ หรือมิ
ฉะน้ันก็แยกธาตุจนดินนั้นไมมีเหลือเลย 

ทีว่ามานี้ก็เปนแงทีเ่กี่ยวกับวัตถุกําหนดจิตวาเปนไปไดแคไหน
เพียงไร

ทีน้ี ในทางตรงกันขาม จิตก็กําหนดวัตถุ สําหรับจิตกําหนด
วัตถุ น้ี ก็มองเห็นงาย ไมตองพูดกันมาก เพราะการที่ เราจะมี
พฤติกรรมตางๆ จะทําอะไร อยางไร โดยปกติน้ันก็เกิดจากความคิด
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ในจิตใจของเราใหแสดงออก สั่งออกมา แมแตการประดิษฐตางๆ ก็
เกิดขึ้นโดยการปรุงแตงทางใจ แตเม่ือสืบกันแลว ก็เปนเรื่องอิงอาศัย
กัน เพราะตองอาศัยมีขอมูลทางวัตถุเปนที่อางอิงหรือเปนกรอบให
ดวย แลวกส็ัมพันธกลับกนัไปกลบักันมาอยูอยางนี้ 

แตในลักษณะหนึ่งน้ัน จิตก็มีความเปนอิสระจากวัตถุ อยางที่
พอมองเห็นงายๆ ก็เชนวา ในสภาพสังคมอยางหนึ่งๆ ไมวาสังคม
น้ันจะเปนสังคมระดับใด ระบบใด เราก็สามารถมีบุคคลบางคนที่
พัฒนาจิตพัฒนาปญญาของตนขึ้นมาเปนอิสระจากสภาพแวดลอมใน
สมัยน้ันได คอืเปนอิสระจากสงัขารที่กลาวมานั้น ดังที่เรามักจะพูดถึง
ทานเหลานั้นวาเปนศาสดา เปนเจาลัทธิ หรือเปนมหาบุรุษตางๆ น้ีก็
เปนการมองในลักษณะที่วา ทานเหลานั้นเปนคนที่พัฒนาตัวเอง
พัฒนาจิตพัฒนาปญญา จนเปนอิสระจากสภาพสังคมในยุคนั้น น้ีเปน
แงที่แสดงวา สามารถทําจิตใหเปนอิสระจากวัตถุไดอยางหนึ่ง น้ีเปน
ประการที ่๑ 

ยิ่งกวานั้น การแกปญหาสังคม หรือการแกปญหาสภาพ
แวดลอมตางๆ ทางวัตถุน้ัน มันก็เร่ิมจากบุคคล คือบคุคลที่เปนอิสระ
จากสภาพแวดลอมทางสังคมน้ันแหละ กลับมาเปนปจจัยตัวนําที่จะ
แกไขหรือเปลี่ยนแปลงสังคมนั้นใหเปนอิสระไดตอไป น่ีเปนประการ
ที่ ๒ ในแงที่วา จิตเปนอิสระจากวัตถุ เพราะเปนตัวที่กลับมาแก
ปญหาทางวัตถุหรือทางสภาพแวดลอมน้ัน

ประการที่ ๓ ในระดับตนๆ หรือมองอยางกวางๆ เราจะเห็นวา
วัตถุหรือสภาพแวดลอมกําหนดจิตไดมากอยางที่พูดมาขางตน แต
ถาเรายิ่งพัฒนาจิตขึ้นไป จิตก็ยิ่งเปนอิสระจากวัตถุ คือเปนอิสระจาก
อิทธิพลของวตัถุมากขึ้น จนกระทั่งไมตองขึน้ตอวตัถเุลย หมายความ
วา จิตที่ยิ่งพัฒนามาก ก็ยิ่งพนจากอิทธิพลของวัตถมุากขึ้น
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อยางไรก็ดี เม่ือพูดถึงคนสวนใหญ เราตองมองอยางกวางๆ
เม่ือเรามองดูสังคมในเวลาใดเวลาหนึง่ เราจะเหน็วา คนทั้งหลายหรือ
มนุษยทั้งปวงนี้ อยูในระดับแหงการพัฒนาจิตและปญญาที่ตางกัน
เม่ือเรากําหนดจับลงไปที่ระดับใดระดับหน่ึง แลวเทียบกับระดับอ่ืนที่
เหลืออยู คนในระดบัน้ันก็มีนอย โดยเฉพาะคนทีพั่ฒนาในระดับสูง ก็
ยิ่งมีจํานวนนอยเปนธรรมดา 

อันน้ีมันจะเกี่ยวถึงปญหาที่วาสังคมจะวิวัฒนตามขั้นตอน
ตางๆ เหมือนกับกําหนดตายตัว อยางที่กลาวมาแลวดวย ซ่ึงจะได
พูดกันตอไป

เปนอันวา ไดพูดมาถึงทั้งอิสรภาพของบุคคล และอิสรภาพ
ของสังคม วาเปนเรื่องที่เกี่ยวพันอาศัยซ่ึงกันและกัน หมายความวา
บุคคลก็จําเปนตองพัฒนาตัวใหมีอิสระปลอดพนจากกิเลสที่ครอบงํา
ทางจิตใจ โดยเฉพาะกิเลสพันตัวทั้ง ๓ อยาง ที่เรียกวาตัณหา มานะ
ทิฏฐิน้ัน จึงสามารถทํางานเพื่ออิสรภาพของสงัคมไดสําเร็จ 

อีกทั้งในเวลาเดียวกัน อิสรภาพของสังคมจะเกิดขึ้นได คนก็จะ
ตองใชปญญาเรียนรูเขาใจปจจัยตางๆ รูจักองคประกอบที่เขามา
สัมพันธกันแลว เขาไปรวมเปนปจจัย ในการที่จะจัดสรรกีดกั้นผลัก
ดันปจจัยอ่ืน เพ่ือใหดําเนินไปตามความมุงหมายที่ตนตองการ

อิสรภาพเกดิจากความรูอนจิจงั

ทีน้ี อิสรภาพทั้ง ๒ อยางนั้น มีหลักการใหญรวมกัน หลักใหญ
รวมกันก็คือวา อิสรภาพของบุคคลก็ดี อิสรภาพของสังคมก็ดี ตอง
อาศัยความรูในอนิจจังดวยกันทั้งน้ัน ความรูในอนิจจังนี้ หมายรวม
ถงึความรูในหลักการที่วา สิง่ทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย
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ที่วาจะตองรูอนิจจังจึงจะเปนอิสระไดน้ัน ดานที่หน่ึง ในแงของ
อิสรภาพสวนบุคคล หรืออิสรภาพทางดานจิตปญญาของบุคคล เรารู
อนิจจังของสังขารทั้งหลาย๑ ก็คือการที่เรารูเทาทันความจริงของสิ่ง
ทั้งหลายวา เปนสิ่งที่ไมควร และไมอาจจะเขาไปยึดติด มัวเมา
หลงใหล เพราะมันเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ไมใชคงอยูหรือเปน
ไปตามที่เราอยากเรายึด เม่ือรูอยางนี้แลว จิตก็จะไดเปนอิสระจาก
กิเลส ๓ ตัวที่ทําใหเอาแตตัวเอง คือ เห็นแกตัว ถือตัว และยึดติดใน
ความเห็นของตัวนั้น เม่ือพนจากพันธนาการของกิเลสเหลานี้แลว
เราก็พรอมที่จะปฏิบัติการหรือทําการตางๆ ดวยปญญาบริสุทธิ์ หรือ
ดวยเหตุผลบรสิุทธิ์ 

ปญหาของมนุษยในขณะนี้ก็คือวา พอเรามีปญญาเรียนรูปจจัย
ภายนอกในทางสังคมแลว เราก็มาติดตันตรงที่วาไมสามารถทําการ
ดวยปญญาบริสุทธิ์หรือเหตุผลบริสุทธิ์ เพราะมีอะไรเขามาผูกมัดรั้ง
ดึงไว น่ันก็คือ เจา ๓ ตัวเม่ือกี้น้ี ไดแก ตัณหา มานะ ทิฏฐิ เขามา
ครอบงํา ปญญาก็เลยหมดประสิทธิภาพ ทํางานเพื่ออิสรภาพของ
สังคมไมสําเร็จ 

ดานที่หน่ึง เรารูอนิจจังก็เพ่ืออันนี้ คือเพ่ืออิสรภาพทางจิต
ปญญา ในการที่วา จิตใจก็เปนอิสระ ไมมีความมัวเมาหลงใหล และ
ปญญาก็เปนอิสระ ใชปญญาไดอยางลวนๆ บริสุทธิ์ พนจากกิเลส ๓
ตวัที่ผูกมัดนัน้

ดานที่สอง ในแงของสังคม เรารูอนิจจังเพ่ืออะไร เรารูอนิจจังก็
เพ่ือไมประมาท เพ่ือจะศกึษาเหตปุจจัยตางๆ ทีเ่กี่ยวของใหทัว่ถึง จะ
ไดเตรียมการวางแผนที่จะทําเหตุปจจัยใหถูกตองครบถวน อยางที่
บอกเม่ือกี้ น้ีวา เขาไปเปนปจจัยรวมในการที่จะผลักดัน กีดกั้น

๑ สังขาร ในความหมายที่ ๒
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จัดสรรปจจัยอ่ืนๆ แลวก็นํามนุษยไปสูสังคมที่มีอิสรภาพ คือสังคมที่
ปลอดพนจากความเบียดเบยีน อยูดีมีสุขตามที่ไดกลาวมาแลว 

อยางที่ทางพระเรียกวา “อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก” ความไม
เบยีดเบียนกันเปนสุขในโลก หรือแปลอยางสาํนวนสมัยใหมวา ความ
สขุในสังคมคอืภาวะไรการเบยีดเบียน หรือภาวะไรการเบียดเบียนคือ
ความสขุในสังคม 

เปนอันวา ในเม่ืออิสรภาพของบุคคล ก็ดี อิสรภาพของสังคม
ก็ดี ลวนตองอาศัยความรูในอนิจจัง เราก็ตองมีการปฏิบัติตออนิจจัง
หรือตอความรูในอนจิจังอยางถูกตอง

อาตมภาพขอนํากลบัเขามาสูหลักการของพระพุทธศาสนา ขอ
เลาใหฟงถึงพุทธพจน ๒ แบบที่เกี่ยวกับอนิจจัง โดยทั่วไปนั้น พุทธ
พจนที่เกีย่วกับอนิจจังมี ๒ แบบ คือ

แบบที่ ๑ ขอเลาเรื่องใหฟงกอน ในพระสูตรหนึ่งเรียกวา มหา
สุทัสสนสูตร พระพุทธเจาตรัสเลาวา ในอดีตกาล มีพระเจาจักรพรรดิ
ผูยิ่งใหญพระองคหนึ่ง พระนามวามหาสุทัศน ครอบครองอาณาจักร
กวางขวางจดมหาสมุทรทั้ง ๔ ทิศ แลวพระองคก็พรรณนาถึงความ
ยิ่งใหญ ความรุงเรืองของอาณาจักรของพระเจาจักรพรรดินั้นวา มี
พระราชวังโออาสงางามอยางไร มีราชรถวิจิตรตระการตาอยางไร มี
นครนอยนครใหญและพระราชสมบติัม่ังคัง่พร่ังพรอมอยางไรๆ 

แลวสุดทายพระองคก็ตรัสวา บัดนี้พระเจามหาสุทัศนก็ได
สวรรคตลวงลับไปแลว อาณาจักรของพระองคก็สลายหมดไปแลว
ความรุงเรืองหรูหราสงางามตางๆ ก็สูญสิ้นไปแลว ไมมีอะไรเหลือ
แลวก็ตรัสเปนคาถาวา
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อนิจฺจา วต สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมโิน

อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เตส ํวปูสโม สโุข

แปลวา สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและความ
เสื่อมสลายไปเปนธรรมดา มันมีขึ้นแลวก็ดับหาย ความสงบวางแหง
สังขารเหลานั้นเปนสุข น้ีกเ็ปนเรือ่งหนึ่ง 

คาถานี้ที่จริงเราไดยนิบอย เราไปวัด เวลามีงานศพ พระก็ตอง
บังสุกุลดวยคาถาบทนี้ ไดยินกันเปนประจํา ซ่ึงมีเน้ือความดังที่กลาว
มานี้

อีกแหงหน่ึง พระพุทธเจาตรัสเลาถึงความเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ทั้งหลายในโลกนี้ พระองคตรสักับภิกษุทั้งหลายวา ดูสิ ภูเขาขางหนา
เรานี้ บัดนีช้ื่อวาภูเขาเวปุลละ และเผาชนที่อยูในถิ่นน้ีเขาเรยีกวาชาว
มคธ แตยอนหลงัไปในสมยัหน่ึง มันไมไดชือ่น้ี มันชือ่วาเขาปาจนีวงัสะ
และประชาชนที่อยูในถิ่นแดนแควนนี้ก็หาไดชื่อวาชาวมคธไม แต
มีชือ่วา ชาวตีวระ แลวยอนหลังไปสูอีกยุคสมัยหน่ึง ภูเขานั้นก็ไมได
ชือ่วาเวปุลละหรือปาจีนวงัสะ แตชือ่วาภูเขาวงกต และเผาชนทีอ่ยูใน
ถิ่นนี้ก็มีชื่ออีกอยางหนึ่งวาโรหิตัสสะ ยอนหลังตอไปอีกยุคสมัยหน่ึง
ทั้ง ๓ ชื่อน้ันก็ไมไดเปนชื่อของภูเขาลูกนี้ แตภูเขาลูกนี้มีชื่ออีกอยาง
หน่ึงวาเขาสุปสสะ และประชาชนที่ครอบครองดินแดนแหงนี้ก็มีชื่อ
อีกอยางหนึ่งวาสุปปยะ 

แลวพระองคก็ตรัสวา แมชื่อวาเวปุลละนี้ ตอไปก็จะไมมี เผา
ชนที่ชื่อวามคธ ก็จะไมมี และนี่เวลาผานไป ๒๕๐๐ ปเศษ ก็เปน
อยางนั้น บัดนี้แควนมคธก็ไมมีเหลือ เปนแตชื่อทางประวัติศาสตร
ปจจุบันนี้เขาเรียกวา แควนพิหาร และภูเขาลูกที่วานั้น ก็ไมมีชื่อวา
เวปุลละ ตองไปสืบคนในประวัติศาสตรสมัยพุทธกาล แลวก็บอกวา
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น่ีนะ สมัยพุทธกาลเขาเรียกวาเวปุลละ ตรัสใหเห็นอยางนี้แลว
พระองคกต็รัสสรุปทายวา อนิจฺจา วต สงฺขารา… อยางทีว่ามาเมื่อกี้

อีกเรื่องหน่ึง คือ ทาวสักกะที่เราเรียกวาพระอินทร เ ม่ือ
พระพุทธเจาเสดจ็ดับขนัธปรนิิพพาน ทาวสกักะกนํ็าเอาคาถาบทนีม้า
กลาว บอกวา สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ มีการเกิดขึ้นและเสื่อม
สลายไปเปนธรรมดา ฯลฯ

ขอเลาอีกเรือ่งหน่ึง จะไดมีเร่ืองเปนตวัอยางมากๆ หนอย ทาน
เลาวา เทวดาตนหนึง่มีความสนกุสนานเพลิดเพลนิอยูในสวนนันทวัน
นันทวนันัน้ เปนสวนสวรรคสําคญัอยูในดาวดงึส เทวดาองคน้ีมีความ
สนกุสนานมาก และมีความลําพองใจ จึงไดกลาวเปนความรอยกรอง
ออกมาวา

“นันทวัน สวนสวรรคของนรเทพผูยิ่งใหญ
ใครไมไดมาเห็นนันทวัน คนน้ันไมรูจักความ
สขุ”

เทวดาองคหน่ึงกลาวขึ้นมาอยางนี้ แตในทันใดนั้นเอง เทวดา
อีกองคซ่ึงอยูใกลๆ ก็ไดกลาวแยงขึ้น ตอวาเทวดานี้โดยฉับพลันวา
น่ีแนะ ทานเทวดาโง ทานไมรูจักถอยคําของพระอรหันตทั้งหลาย
หรือวา สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ มีการเกิดขึ้นแลวก็เสื่อมสลาย
ไปเปนธรรมดา ฯลฯ น้ีเปนวาทะที่เทวดาตนนั้นเตือนเทวดาอีกตน
หน่ึงไมใหหลงใหลมัวเมา 

น่ีเปนพุทธพจนในหลักอนิจจัง แบบที่ ๑ ขอผานไปกอน

แบบที่ ๒ พุทธพจนแบบที่ ๒ น้ัน ขอใหนึกถึงเหตุการณใน
มหาปรินิพพานสูตร คือ ตอนที่พระพุทธเจาจะปรินิพพาน ถึงตอน
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สุดทาย พระองคไดตรัสกบัพระภิกษทุัง้หลาย เปนวาจาฝากฝงกอนที่
จะปรนิิพพานวา

“วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมปฺาเทถ”

แปลวา สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา ทาน
ทั้งหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม หรือบางทีแปลวา จงยัง
ประโยชนใหถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด 

พุทธพจนน้ีเราเรียกวาเปน “ปจฉิมวาจา” เพราะเปนคําตรัส
ครั้งสุดทายของพระพุทธเจา เปนวาจาที่สําคัญมาก เหมือนเปนคํา
ฝากของพอตอลูกทั้งหลาย หรือเปนการสั่งเสีย แตเปนการสั่งเสียใน
รูปของการตักเตือนและสั่งสอน เปนสิ่งที่สําคัญมาก แตบางทีชาว
พุทธเราก็มองขามไป ไมไดถือเอามาใชเปนหลักปฏิบตัิอยางจริงจัง 

โดยเฉพาะในวันวิสาขบูชานี้ ก็เปนวันที่เราระลึกถึงเหตุการณ
คราวประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน ซ่ึงมีการปรินิพพานเปนสวน
สําคัญอยางหนึ่งในสามประการนั้น พุทธพจนวา “จงยังความไม
ประมาทใหถึงพรอม” น้ีก็ควรจะเปนพระโอวาทที่เรานาจะนํามา
กลาวเตอืนกันใหมาก

เปนอันวา มีพุทธพจนเกี่ยวกับอนิจจังน้ีเปน ๒ แบบ สองแบบ
น้ีตางกนัอยางไร ขอใหสังเกตอยางงาย ๆ

พุทธพจนแบบที่ ๑ เปนคํากลาวของผูอยู พูดถึงสิ่งที่ลวงลับ
ดับหายไป อาจจะเปนสิ่งทั้งหลายทีล่วงสลายไปแลว หรือกลาวถึงคน
ที่จากไป อยางที่ทาวสักกะกลาวถึงพระพุทธเจาที่ปรินิพพาน หรือ
พระพุทธเจาตรัสถึงทาวมหาสุทัศนและดินแดนแควนกุสาวดีที่สูญ
สลายไปแลว การกลาวถึงสิ่งที่ลวงลับไปแลวดวยคติอยางนี้ ก็เพ่ือให
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จิตใจของผูที่ยังอยู รูเทาทันธรรมดา ไมถูกบีบคั้นดวยความเศราโศก
มีความสงบ เปนอิสระจากกิเลส อันน้ีเปนเรือ่งของความรูเทาทัน

พุทธพจนแบบที่ ๒ เปนคําของผูจากไป กลาวกับผูอยู คือ
พระพุทธเจากําลังจะเสด็จปรินิพพานจากไป ตรัสเตือนผูอยู คือภิกษุ
และสาวกทั้งหลายวา สังขารทั้งหลายนั้นไมเที่ยงนะ สิ่งทั้งหลาย
ผันแปรเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา อยาประมาท จงรีบทํากิจทํา
หนาที่อยาไดปลอยเวลาใหลวงไปเสียเปลา หรือปลอยใหสิ่งทั้งหลาย
ผันแปรไปในทางที่ไมพึงประสงค โดยไมไดหรือไมทันเขาไปเปน
ปจจัยใหมันเปนไปในทางทีส่มควรจะเปน

จากขอสังเกตนี้ เม่ือเรานํามาใชในการปฏิบัติ โดยมองดูที่ตัว
เราเองแตละคน เอาตัวเราแตละคนเปนหลัก ก็จะไดคติจากหลัก
อนิจจังน้ีเปน ๒ แบบ

แบบที่ ๑ หันออกไปมองขางนอก เม่ือเรามองออกไปยังสิ่ง
ทั้งหลายทั่วไปโดยรอบตัว (รวมทั้งทรัพยสมบัติ ยศศักดิ์อํานาจ) จะ
ตองมองดวยความรูที่เทาทันวา สิ่งทั้งหลายไมเที่ยง เกิดขึ้นแลวก็ตั้ง
อยูและดับไป มีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา อยาไดยึดติด
หลงใหลมัวเมาในสิง่ใด จนกระทั่งเกิดกเิลสขึ้นมาครอบงําจิตใจตวัเอง
ใหมีจิตใจผองใสเบิกบาน เปนอิสระปลอดโปรงอยูเสมอ จะไดมี
ปญญาที่จะทําอะไรดวยเหตุผลบริสุทธิ์ ดวยปญญาท่ีบริสุทธิ์ น้ีเปน
ขัน้ทีห่น่ึง

แบบที่ ๒ หันเขามามองตัวเอง วา สิ่งทั้งหลายไมเที่ยง มัน
เกิดขึ้นมาแลวก็สลายไป แมตัวเรานี่ก็เชนเดียวกัน เพราะฉะนั้น วัน
เวลาอยาใหเปลาปราศจากประโยชน จะรีรอเวลาอยูไมได จะตองไม
ประมาท รีบทําสิง่ทีค่วรทํา อยาถลําไปในทางที่ผิดพลาด โอกาสมีมา
ที่จะทําสิ่งดีงามแลว กต็องรีบกระทํา เรงศกึษากระบวนการของสิ่งทั้ง
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หลายใหเขาใจอยางถูกตองและละเอียดรอบคอบ แลวทําการใหตรง
เหตุตรงปจจัยดวยความรูที่ชัดเจนรอบดาน 

ถาพูดในแงของอิสรภาพ ก็คือจะตองรีบปฏิบัติเพ่ืออิสรภาพ
ของตนเองทางจิตใจและทางปญญา และเรงทําการเพื่ออิสรภาพของ
สังคม ใหสังคมนี้อยูดีมีสุข ไรการเบียดเบียน ดังที่กลาวมาแลว อันน้ี
ก็เปนหลักเกี่ยวกบัเรื่องอนิจจัง

เขาสูหลักเรื่องอิสรภาพของบุคคลและสงัคมที่กลาวมาแลวโดย
สรุปก็คือ อาตมภาพไดกลาวใหเห็นวา ความเปนอนิจจังของสังขาร
กับความเปนอนิจจังของสังคมน้ัน เปนเรื่องที่เน่ืองถึงกัน ประการ
หน่ึง 

เม่ืออนิจจัง ๒ ดานนั้นสัมพันธกัน หันไปดูเร่ืองอิสรภาพของ
บุคคล กับอิสรภาพของสังคม อิสรภาพทั้ง ๒ อยางนั้นก็เน่ืองอาศัย
กันอีก 

แลวประการสดุทายกม็าบรรจบกนัทีว่า อิสรภาพของบคุคล กด็ี

อิสรภาพของสังคม กด็ี ลวนมีได สําเร็จได ดวยการรูอนิจจัง 
เพราะฉะนั้น อนิจจังก็เปนเรื่องที่สัมพันธกับอิสรภาพ หรือ

อิสรภาพก็อาศัยความรูในอนิจจัง

อิสรภาพภายในกระบวนวิวัฒน ทีเ่สมือนตายตัว

เม่ือกลาวมาถึงเพียงนี้ ก็ขอยอนโยงไปถึงเรื่องของสังคมและ
บคุคลทีพู่ดมาแตแรก 

ถาเรามองอยางกวางๆ แลว สังคมนี้ก็มีวิวัฒนาการผานขั้น
ตอนในวิถีวิวัฒนของมัน เหมือนกับวาเปนขั้นตอนที่ตายตัว อยางที่
บอกวา ทานรัฐบุรุษอาวุโสก็ไดกลาวถึงวิวัฒนของสังคมที่วามีสังคม
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ปฐมสหการ สังคมทาส สังคมศักดินา สังคมธนานุภาพหรือนายทุน
และสังคมกิจหรือสังคมอุดมสหการ ดังที่ไดกลาวมาแลว หรือในทาง
พระพุทธศาสนาก็กลาวถึงเรื่องมิคสญัญี ตลอดจนสังคมอุดมคติในยุค
พระศรอีาริย 

ทั้งหมดนี้น้ัน เม่ือเรามองอยางกวางๆ ก็เหมือนกับวามันเปน
ขัน้ตอนที่กําหนดตายตัว 

แตอีกแงหน่ึง เม่ือมองลึกเขาไปในสวนยอย เราก็จะเห็นวา ขั้น
ตอนแหงวิวัฒนที่วานั้น ความจริงมันไมตายตัวเสียเลยทีเดียว มันมี
ความยืดหยุนอยูไมนอย เชนวา บางทีแทนที่จะเขาถึงขั้นตอนนั้นชา
หนอย มันก็เร็วขึ้น หรือแทนที่จะเขาเร็ว มันกลับชาลงไป หรือเม่ือ
เขาถงึขัน้ตอนใดก็ตาม ไมวาจะเปนขัน้ตอนดีหรือราย ความพยายาม
ของมนุษยก็มีผลทั้งนั้น บางทีมาถึงขั้นตอนที่ไมสู ดีนัก แตเรา
สามารถทําใหสังคมนั้นอยูในระดับครึ่งดีหรือฝายดีของขั้นนั้น ไมใช
อยูในครึ่งเสีย หรืออาจจะชะลอการที่จะเขาถึงสภาพที่รายหรือที่เปน
ฝายขางเสียใหชาลงก็ได อันนี้เปนเรื่องของความยืดหยุน และความ
ยืดหยุนเหลานี้ก็ขึ้นตออิสรภาพในจิตใจของมนุษย ที่จะทําการ
เพ่ืออิสรภาพของสังคมนั่นเอง

ในทุกยุคทุกสมัย ไมวาสังคมจะวิวัฒนไปสูขั้นตอนใดๆ ก็จะมี
มนุษยบางคนบางจํานวน ที่สามารถพัฒนาตนเองจนกระทั่งมี
อิสรภาพทางจิตและทางปญญา ที่หลุดพนจากสภาพแวดลอมทาง
สังคมได และมนุษยพวกนี้แหละก็จะชวยใหคนอ่ืนๆ หรือชักนําคน
อ่ืนๆ ซ่ึงมีจํานวนมาก เปนกลุมหน่ึงบาง คณะหนึ่งบาง ชวยใหสังคม
ในยุคนั้นมีอิสรภาพในขอบเขตหนึ่ง หรือเปนสังคมที่ดีพอสมควร
หรือทําใหคนจํานวนหนึ่งเขาถึงอิสรภาพได แมในทามกลางสังคมที่
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อยูในวิวัฒนาการเพียงขั้นน้ัน น้ีก็คือการที่อิสรภาพของบุคคลเขามา
เปนตวัแปรในขบวนการแหงวิวัฒนาการของสังคม 

ถาหากวาเราสามารถทําใหมนุษยทั้งหมดมีอิสรภาพทางจิต
และทางปญญาไดทั้งหมด มนุษยก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผลักดัน
สังคมใหกาวขามขั้นตอนแหงวิวัฒนาการไปไดทั้งหมด หรือจะ
เปลี่ยนไมใหเปนอยางไรๆ ในวถิีวิวัฒนน้ันก็ได แตทีท่ําไมไดก็เพราะ
วา มนุษยสวนใหญยังไมสามารถที่จะพัฒนาจิตปญญาของตนเองให
เปนอิสระอยางที่กลาวมานั้นได ซ่ึงก็เปนเรื่องธรรมดาตามเหตุปจจัย
อีกนั่นแหละ 

ดังนั้น เราจึงมีเพียงบุคคลบางคนบางกลุมในแตละยุคเทานั้น
ที่เขาถึงอิสรภาพ และบุคคลบางคนบางกลุมที่เปนอิสระในแตละยุค
น่ันแหละ ที่ไดชวยใหสังคมนั้นๆ เปนสังคมที่มีความรอดพนพอ
สมควรในยุคสมัยของตน 

ยกตัวอยาง แมแตในพุทธประวัติ พระพุทธเจาเองก็ทรงเปน
ตัวอยางของบุคคลที่ไดหักขามขั้นตอนแหงวิวัฒนาการของสังคมไป
ไมใชนอยทีเดียว ถาจะเปรียบเทียบกับสังคมอยางที่ทานเรียกวา
สังคมกิจน้ี สังคมที่พระพุทธเจาตั้งขึ้นก็เปนสังคมแบบสังคมกิจใน
ลักษณะหน่ึง ซ่ึงเปนการที่บุคคลผูเขาถึงอิสรภาพแลวมาทําการหัก
ขามขั้นตอนของวิวัฒนาการของสังคม พาสังคมบางสวนใหเขาถึง
อิสรภาพทั้งๆ ที่สภาพสังคมขณะนัน้ๆ ไมเอ้ือ 

เพราะฉะน้ัน มนุษยก็จึงมีอิสรภาพอยูดวยในทามกลางความ
เปลี่ยนแปลงที่แนนอนของสังคมนั้น และอิสรภาพทั้ง ๒ อยางนั้น ก็
ไปดวยกันไดดังที่ไดกลาวมานี้
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รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค กับอิสรภาพของสงัคม

ตามประวตัขิองรฐับรุุษอาวโุสปรดีี พนมยงคน้ัน นับวาทานเปน
ตวัอยางหนึง่ของบคุคลทีท่าํงานเพือ่สรางความเปนอิสรภาพของสงัคม
โดยทีว่าในขณะเดยีวกนั ตวัทานเองกไ็ดพยายามรกัษาอสิรภาพทางจิต
ปญญาของตนเองไว หรืออิสรภาพของบุคคลไวดวย ทานได
พยายามที่จะสรางสรรคอิสรภาพของสังคม โดยมีความมุงหมายที่จะ
ชวยใหประชาชนในสังคมไทยเขาถึงอิสรภาพทางเศรษฐกิจ ทางการ
เมือง ทางการปกครอง และในทางสังคมโดยทั่วไป ตั้งตนแตไดรวม
ริเริ่มในการที่จะนําระบบปกครองแบบประชาธิปไตยเขามาใน
ประเทศไทย เพ่ือใหประชาชนไดสทิธมีิเสียงในการปกครองตนเอง

เม่ือทานทํางานอะไรก็ตาม ก็พยายามที่จะใหเปนไปเพื่อจุด
มุงหมายทีจ่ะสรางสรรคสงัคมซึง่ไรการเบียดเบียน มีความสงบสุขอยู
ดวยดี เม่ือเปนรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ก็มีประวัติวาไดริเร่ิมวาง
ระบบเทศบาลขึ้น เพ่ือใหทองถิ่นรูจักปกครองตนเอง ครั้นมาดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ก็ไดเปนกลไก
สําคัญในการแกไขสนธิสัญญาที่ไมเปนธรรมกับตางประเทศ เปนการ
ปลดเปลื้องเครื่องบีบคั้นจํากัดทําใหเกิดอิสรภาพแกประเทศชาติ
อยางหนึ่ง เม่ือเปนรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ก็ไดยกเลิกภาระให
ประชาชนพนจากการตองจายเงินรัชชูปการ จัดปรับปรุงวางระบบ
ภาษอีากรใหม และวางรากฐานในการตั้งธนาคารชาต ิ

โดยเฉพาะสถานที่น้ี ก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซ่ึงทานได
ตั้งขึ้น และเปนผูประศาสนการคนแรก เปนสถาบันการศึกษาซึ่งทํา
หนาที่ชวยใหประชาชนพนจากความไมรู และเกิดมีแสงสวางแหง
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ปญญา ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญ ที่จะนํามาซึ่งอิสรภาพทั้งสวนบุคคลและ
สังคม 

ตอมา เม่ือประเทศชาติเกิดปญหาเกี่ยวกับการรบพุงสงคราม
ขึ้น ทานก็เปนผู นําขบวนการเสรีไทย ในการที่จะแกไขชวยให
ประเทศชาติพนจากภาวะเปนผูแพสงคราม อันนับวาเปนงานสําคัญ
เพ่ืออิสรภาพของประเทศชาติ เปนอิสรภาพทางสังคมอยางหนึ่ง

กลาวโดยรวมแลว ทานปรีดี พนมยงค ไดดํารงฐานะที่มีความ
สําคัญตอประเทศชาติ เปนนายกรัฐมนตรี เปนผูสําเร็จราชการ
แผนดิน และเปนรัฐบุรุษอาวุโส และที่สําคัญลึกลงไปก็คือ ตลอดชวง
เวลาเหลานี้ทั้งหมด จนกระทั่งแมหลังจากนั้นไปแลว ตราบเทาถึง
อายุขัย ทานไดพยายามที่จะดํารงรักษาอิสรภาพทางจิตปญญาของ
ตนเองไวเปนอยางดี 

เม่ือเวลาอยูในฐานะใหญโต มีอํานาจ มีโอกาสมาก ก็ไมเห็น
แกตวั ไมแสวงหาผลประโยชนกอบโกยลาภผลเขามาแกตัวเอง ไมใช
อํานาจในทางที่ผิดเพื่อจะขมขี่ขมเหงผูอ่ืน แตพยายามใชอํานาจใน
ทางสรางสรรคคุณประโยชน ไมยึดติดคลั่งไคลในลัทธิความคิดเห็น
ของตนจนกระทั่งไมยอมรับฟงผูอ่ืน แตเปดใหมีการแสดงลัทธิความ
คิดเห็น ตลอดจนขัดแยงคัดคานทิฏฐิของตนดวยวิธีการแหงเหตุผล
ตามแบบประชาธิปไตย น้ีเปนเครื่องแสดงถึงการที่ทานไดพยายาม
รักษาอิสรภาพในทางจิตปญญาของตน 

แมเม่ือพนจากอํานาจหนาที่ทั้งหลายไปแลว ก็ไดพยายาม
รักษาจิตใจของตนเองใหอยูดีได ถึงจะมีภัย มีเร่ืองบีบคั้นตางๆ ก็
ดํารงตนใหผานพนไปไดโดยเกษมสวสัดี 

แตมองอีกแงหน่ึง ในการที่ทานรัฐบุรุษอาวุโสพยายามทํางาน
เพ่ืออิสรภาพของสังคมนี้ ตวัทานเองกลับประสบสภาพทีเ่สมือนวาไม
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คอยไดรับอิสรภาพทางสังคม อยูในประเทศไทยก็มีภัยตองหลบล้ีไป
อยูตางประเทศ เทากบัถูกจํากัดในเรื่องที่อยูอาศัย จะกลบัมาประเทศ
ของทานเอง ก็กลับมาไมได เพราะมีภัยบาง เพราะเห็นแกประโยชน
ของบานเมืองบาง เห็นแกลูกศิษยลูกหา เห็นแกผูอ่ืนบาง เปนอันไม
ไดกลับมาประเทศไทย จนกระทั่งถึงอายุขัยในตางประเทศ ในแงน้ีจึง
เรียกไดวา ทานไมสูจะมีอิสรภาพทางสังคมเทาไรนัก 

แตกระน้ันก็ตาม ทานก็ไดพยายามรักษาอิสรภาพทางจิตใจ
และอิสรภาพทางปญญาของทานไว โดยที่วาไดดํารงรักษาจิตใจไว
เปนอยางดี แมจะมีสิ่งภายนอกบบีคั้น ซ่ึงนาจะทําใหเกิดความเจ็บช้ํา
นํ้าใจ และความระทมทุกข แตทานก็มีสติสามารถดํารงจิตใจใหมี
ความสงบสุขอยูในคุณธรรมได นับเขาในดานอิสรภาพทางจิตใจ และ
การที่ทานพยายามใชปญญาโดยบริสุทธิ์ใจ คิดพิจารณาและแนะนํา
สั่งสอนใหความรูความเขาใจในทางที่จะชวยเหลือสังคมเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน ก็นับวาเปนการปฏิบัติตามหลักอิสรภาพ
ทางปญญา

ในสังคมปจจุบัน เราตองการบุคคลที่เปนแบบอยาง ซ่ึงเปน
เรื่องสําคัญมาก เพราะสังคมปจจุบันมีสภาพแวดลอมที่กระตุนเตือน
ยั่วยุใหคนถลําไถลไปในทางที่เสื่อมเสียเปนอันมาก ถาปลอยกันไป
ในรูปน้ี วัตถุจะกําหนดจิตไดมาก เพราะวาจิตของบุคคลไมมีความ
เขมแขง็ ไมมีพลังในการตานทานหรอืเรียกวาไมมีภูมิคุมกนั 

แตจะทําใหคนมีภูมิตานทานโดยมีพลังจิตสูงไดอยางไร เพ่ือวา
วัตถุจะกําหนดจิตไดยาก การมีบุคคลแบบอยาง ก็เปนวิธีการอยาง
หน่ึง บคุคลแบบอยางที่สามารถสรางสรรคพัฒนา รักษาอิสรภาพทาง
จิตและทางปญญาของตนไวไดดีน้ัน เม่ือยังมีชีวิตอยูก็ตาม จากไป
แลวก็ตาม จะเปนหลักใหคนอ่ืนไดยึดถือ และจะเปนเครื่องสงเสริม
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กําลังใจใหอนุชนรุนหลังมีพลังในการที่จะยืนหยัด ไมเปนไปตาม ไม
คลอยไปตามอทิธิพลของวตัถุหรือสภาพแวดลอมทางสังคมที่จูงลงต่ํา
เราก็จะไดบุคคลที่มีจิตเขมแข็งที่สามารถตานทานควบคุมวัตถุ หรือ
อยูในฝายจิตกําหนดวัตถุได ซ่ึงก็เปนเรื่องของการมีอิสรภาพทางจิต
และทางปญญา

ทานรฐับรุุษอาวโุสปรีดี พนมยงค เปนเจาของประวติัชวีิตที่เปน
แบบอยางอันหนึ่ง ซึ่งคงจะชวยเปนเคร่ืองชักนําใหกําลังใจแกอนุชน
รุนหลงั ในการทีจ่ะสรางสรรครักษาอิสรภาพทางจิตปญญาของตนเอง
ไว และรูจักคดิที่จะชวยทาํการเพือ่สรางสรรคอิสรภาพของสังคมตอไป
ซึ่งถาเปนอยางนี ้กจ็ะเปนทีน่ายนิดวีา ชีวติของทานเมือ่ยงัอยู ก็ไดทํา
ประโยชนแกสังคมแลว ครั้นลวงลับจากไป ประวัติของทานก็ยังเปน
แบบอยางทีมี่ประโยชนตออนชุนรุนหลงัสบืไปช่ัวกาลนาน 

มีพุทธพจนซ่ึงควรนํามาอางในที่น้ีวา

ดูกรภิกษุ บุคคลผูเปนบัณฑิตมีปญญามากในโลกนี้

ยอมไมคิดการเพื่อ เบียดเบียนตน ยอมไมคิดการเพื่อ

เบียดเบียนผูอ่ืน ยอมไมคิดการเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝาย

เมื่อจะคิด ยอมคิดแตการอันเปนประโยชนเกื้อกูลแกตน คิด

การอันเปนประโยชน เกื้อกูลแก ผู อ่ืน  คิดการอัน เปน

ประโยชนเกื้อกูลแกทั้งสองฝาย คิดการอันเปนประโยชน

เกื้อกูลแกชาวโลกทั้งหมดทีเดียว อยางนี้แล จึงจะช่ือวาเปน

บณัฑติ มีปญญามาก

และอีกแหงหน่ึงตรสัวา 

ภิกษุทั้งหลาย สัปปุรุษทั้งหลายเกิดมาในตระกูล ยอม

เปนไปเพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกคนจํานวน
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มาก คือ ยอมเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข

แกมารดาบิดา แกบุตรภรรยา แกคนรับใชคนงาน แกหมูมิตร

และเพื่อนรวมงาน แกบรรพชนผูลวงลับ แกพระราชา แก

เหลาเทวดา แกสมณะชีพราหมณ เปรียบเหมือนมหาเมฆ

ชวยใหขาวกลาเจริญงอกงาม เปนไปเพื่อประโยชน เพื่อ

เกือ้กูล เพือ่ความสขุแกคนจํานวนมาก

น่ีเปนคตจิากพทุธพจน ซ่ึงควรจะไดนํามากลาวในโอกาสนีด้วย

สิ่งที่ทานรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค ไดทําไวเปนประโยชน
ดังที่ทราบกันอยูแลว เหลานี้แล คืออนุสรณที่แทจริง ซึ่งจะเปนเครื่อง
รําลึกถึงตัวทานตลอดไป โดยเฉพาะสถาบันที่เปนประจักษหลักฐาน
ยืนยันอยู คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรน้ี และอีกแหงหน่ึง คือ วัด
พนมยงค สองสถานนี้กลาวไดวาเปนอนุสาวรียที่ใหญยิ่งยืนยงของ
ทานรัฐบรุุษอาวุโส

สาํหรบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรน้ัน เปนสถาบนัทีท่านไดริเริม่
กอตัง้ขึน้มาเอง ถาหากวา คนทีอ่ยูในสถาบนัแหงนี ้กลาวคอื คณาจารย
นักศึกษาทั้งหลาย จะไดปฏิบัติตามวัตถุประสงคและอุดมการณของ
มหาวิทยาลัย ที่จะบําเพ็ญกิจเพ่ือประโยชนสุขแกประชาชนแลว ก็จะ
เปนการเชดิชูเกียรติของทานรฐับุรุษอาวุโสตอไปชัว่กาลนาน 

สวนวัดพนมยงคน้ัน แมวาทานจะไมไดตั้งขึ้นเอง แตเปนวัด
อันเปนที่มา และเปนเหมือนที่จารึกชื่อตระกูลของทานไว ซ่ึง
บรรพบุรุษของทานก็ดี ตัวทานเอง และหมูญาติบุตรหลานก็ดี ก็ไดมี
ความสัมพันธเปนผูอุปถัมภวัดนี้อยู ไดชวยสรางศาสนวัตถุสถานขึ้น
ไวที่วัดนั้น แมในปจจุบันนี้ก็ไดมีการสรางอนุสรณสถานอุทิศแกทาน
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ไวที่วัดนั้นอีก สิ่งเหลานี้ยอมจะเปนอนุสรณ เปนอนุสาวรียสําหรับ
ทานตอไป 

โดยเฉพาะถาหากวา วัดพนมยงคน้ัน สามารถประกอบศาสน
กิจตามวัตถุประสงคของพระศาสนาที่วา  บําเพ็ญกรณีย เ พ่ือ
ประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกพหูชน ดวยการชักนําใหเกิดความ
เจริญงอกงามในทางธรรมแลว ก็จะเปนเครื่องสงเสริมเกียรติแกทาน
รัฐบุรุษอาวโุส สมกับเปนอนุสาวรียที่ยืนยงสืบตอไป

บัดนี้ ทานทั้งหลายก็ไดมาเปนผูรวมจัดงานบาง รวมกิจกรรม
ในงานบาง ตางก็มาดวยความระลึกถึงคุณงามความดีของทาน
รัฐบุรุษอาวโุส โดยรําลกึถงึความดีอันเปนสวนอุปการคณุทีท่านมีเปน
สวนตัวแกตนเองบาง เชน เปนญาติมิตร ลูกศิษยลูกหา โดยไดเรียน
กับทาน ตลอดกระทั่งวา ไดเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่ทาน
กอตั้งขึ้น ซ่ึงก็เปนสวนที่ทําใหมีความสัมพันธตอกัน แตบางทานก็
อาจจะมาโดยมองเห็นความดี เห็นคณุธรรมของทาน เห็นประโยชนที่
ทานไดทําไวแกประเทศชาต ิแกสังคมเปนสวนรวม 

การมาประชุมกันเชนน้ี จึงเรียกไดวาเปนการแสดงออกที่
ประกอบดวยศรัทธา และความกตัญูกตเวที การแสดงออกซึ่ง
คุณธรรมเชนนี้ และการจัดกิจกรรมรําลึกตางๆ นับเปนการบูชาทาน
อยางหนึ่ง ตามคติในทางพระพุทธศาสนา เขาหลักที่วา 

ปูชา จ ปูชนียาน ํ เอตมฺมงฺคลมุตตฺมํ  

แปลวา การบูชาบุคคลที่ควรบูชา เปนอุดมมงคล หรือมงคล
อันสูงสุด 

แตในทางพระศาสนานั้น จําแนกการบูชาออกเปน ๒ อยาง
คือ การบูชาดวยสิ่งของวัตถุ เรียกวา อามิสบูชา และการบูชาดวย
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การปฏิบตัิ เรยีกวา ปฏิบตับิูชา 
ในที่น้ี การกระทําของทานทั้งหลายที่ไดแสดงออกมานั้น สวน

ที่เปน อามิสบูชา ยอมเปนสิ่งที่เห็นไดชัดอยูแลว แตสวนที่ตองทําตอ
ไปทั้งในบัดนี้และเบื้องหนาก็คือ ปฏิบัติบูชา ซ่ึงในพระพุทธศาสนา
ถอืวาเปนการบชูาอยางสงูสุด 

“ปฏิบัตบิูชา” น้ีทําไดอยางไร วธิทีําปฏิบตัิบูชากค็ือ ทานมีคุณ
ความดีอะไรที่ไดทําไว เราไดรับทราบ ไดเรียนรูแลว ก็นําเอาคุณ
ความดีเหลานั้นมาทําตามสืบตอไป น่ีก็เปนการปฏิบัติบูชาอยางหน่ึง
หรือแมแตจะทําความดีอยางอ่ืนๆ ที่ทําใหเกิดประโยชนสุขแกสวน
รวมสมตามเจตนารมณหรือความมุงหวังของทาน ก็เปนการปฏิบัติ
บูชาเชนกัน ขอใหทุกทานไดมารวมกันบูชาโดยถูกตองและครบถวน
สมบรูณตามความหมายของหลักธรรมดังทีก่ลาวมานี้ 

อาตมภาพขออนุโมทนาตอทานทั้งหลาย ที่ไดมีสวนเกี่ยวของ
ในการจัดงานครั้งนี้ ทั้งในสวนพิธีกรรมและกิจกรรมตางๆ ขอรวม
อุทิศสวนกุศลแดทานรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค ขอใหทานประสบ
ความสงบสุขในสัมปรายภพ และขอใหคุณธรรมที่ทานทั้งหลายได
บําเพ็ญ มีศรัทธาและกตัญูกตเวทิตาธรรม เปนตน จงเปนปจจัย
เสริมสงใหทานทั้งหลายมีกําลังกาย กําลังใจ พรอมบริบูรณ ในการที่
จะกระทํากิจหนาที่ เพ่ือความเจริญงอกงามในธรรม และเพ่ือ
ประโยชนสขุของสวนรวมสบืตอไป ทัว่ทกุทาน เทอญ... 



”

“

๕๐   ความเปนอนิจจงัของสังขาร กบัอิสรภาพของสังคม
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