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เกริ่นนํา

ขอเจริญพร ทานอธิบดี ทานรองอธิบดี และทานผูบริหารระดับสูง
ของกรมการศาสนาทุกทาน
อาตมามีความคุนเคยอยูบางกับกรมการศาสนา เพราะมีงาน
การเกี่ยวของกันอยู แตระยะหลังนี้ออกจะหางๆ ไปหนอย เมื่อมีการ
ประชุม ก็ไมคอยไดมา เพราะเรื่องที่อยูไกลไปหนอยบาง เรื่องของ
สุขภาพบาง และเรื่องการงานใกลตัวบาง
วันนี้ นับวาเปนโอกาสดีที่ไดมาที่กรมฯ อีกครั้งหนึ่ง เมื่อเขามา
วันนี้ ก็ไดพบกับผูบริหารระดับสูงเกือบจะครบถวน แตเริ่มตนก็มีเหตุ
ตองขออภัยนิดหนอย ที่วารถติดทําใหมาชาไป และพอเริ่มขออภัย
ก็มีเรื่องขออภัยเรื่อยหลายอยาง เปนตนวาไมไดเตรียมอุปกรณมาให
พรอม เชน เครื่องชวยในการที่จะศึกษาเรื่องราวเปนตน ขอใหถือวา
เปนการมาคุยกันก็แลวกัน
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หัว ข อ ที่ ตั้ ง ให พู ด วั นนี้ ว า “แก น แท ข องพระพุ ท ธศาสนา”
เปนเรื่องสําคัญมาก และสําหรับพระพุทธศาสนาถือเปนเรื่องที่
ยากมากดวย พิจารณางายๆ แคเรื่องคัมภีรกอน
“พระไตรปฎก”
เปนคัมภีรชั้นตนหรือชั้นที่หนึ่งของ
พระพุทธศาสนา ที่ถือวาบรรจุพุทธพจน เพียงแคคัมภีรชั้นหนึ่งนี้
ก็มากมายตั้ง ๔๕ เลม หรือที่พูดกันวา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ
เราจะจั บ แก น ได อ ย า งไร แก น แท อ ยู ต รงไหน และความคิ ด
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องตัวแกนแทนั้นจะตรงกันหรือไม

∗

บรรยายแกผูบริหารระดับสูงของกรมการศาสนา ที่กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่
๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๑

-๑หัวใจพุทธศาสนา
หัวใจพุทธศาสนาคืออะไร วากันไปหลายอยาง
ถูกทั้งนั้น อันไหนก็ได
พอดีเมื่อวานเปนวันมาฆบูชา ก็ชวนใหนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจา
ในวันมาฆบูชา เพราะวาวันมาฆบูชานั้น ชาวพุทธจํากันมาวาเปนวันที่
พระพุทธเจาทรงแสดงหลักการที่เรียกกันวา “หัวใจพระพุทธศาสนา” ซึ่ง
เปนคําไทยที่เราพูดกันงายๆ ถาพูดเปนภาษาบาลีก็คือ “โอวาทปาฏิโมกข”
เมื่อพูดถึงคําวา “แกน” ก็ใกลกับคําวา “หัวใจ” และเราไดพูดถึงหัวใจ
พระพุทธศาสนากันมาเมื่อวาน จึงขอนํามาทบทวนกันนิดหนอย แตไมได
หมายความวาจะจับเอาคําสอนที่เรายึดถือกันวาเปนหัวใจพระพุทธศาสนามา
วาเปนแกนแทในที่นี้ แตเรียกวาเอามาเปนอารัมภบท เพราะไหนๆ เมื่อวาน
นี้เปนวันที่เราไดฟงเรื่องหัวใจพระพุทธศาสนามาแลว ก็เอามาทบทวนกันดู
หลักที่เราถือวาเปนหัวใจพระพุทธศาสนา ก็คือคําไทยที่สรุปพุทธพจน
งายๆ สั้นๆ วา “เวนชั่ว ทําดี ทําใจใหบริสุทธิ์” ภาษาพระหรือภาษาบาลีวา
สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ
เอตํ พุทฺธานสาสนํ
แปลใหเต็มเลยวา “การไมทําความชั่วทั้งปวง การทําความดีใหเพียบพรอม
การชําระจิตของตนใหบริสุทธิ์ผองใส นี้เปนคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย”
คําลงทายวา “นี้เปนคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย” ทําใหเราคิดวา
นี่แหละเปนคําสรุป แสดงวาเนื้อแทของพระพุทธศาสนาอยูที่นี่ เราก็เลย
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๔

เรียกวา “หัวใจ” นี่วาตามเรื่องวันมาฆบูชา เอามาเปนจุดเริ่มตน
แตกระนั้นชาวพุทธผูไ ดยินไดฟงพระสอนมามากๆ
บางทีกไ็ ดยินพระ
อาจารยหรือพระเถระผูใ หญบางทานพูดถึงหลักการอื่นวา อันโนนสิ อันนี้สิ
เปนหัวใจพระพุทธศาสนา เมื่อไดฟงอยางนั้นบางทีโยมก็ชักงง จึงขอยกเอาเรื่อง
นี้มาพูดเสียในตอนปรารภนี้ วาอะไรกันแนที่เรียกวาเปนหัวใจพระพุทธศาสนา
บางทานบอกวา “อริยสัจสี่” เปนหัวใจพระพุทธศาสนา เพราะวาคํา
สอนของพระพุทธเจาทัง้ หมดรวมอยูในอริยสัจสี่
เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลว เสด็จไปแสดงปฐมเทศนา พระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร พระองคตรัสพุทธพจนตอนหนึ่งมีความวา ตราบใดที่เรายังไม
(จตูสุ อริยสจฺเจสุ ติปริวฏฏํ ทวาทสาการํ ยถาภูตํ ญาณทสฺสนํ) มีญาณทัศนะ
ที่มีปริวัฏ ๓ มีอาการ ๑๒ ในอริยสัจสี่ เราก็ยังปฏิญาณไมไดวา ไดตรัสรู
ตอเมื่อเรามีญาณทัศนะนั้น จึงปฏิญาณไดวา ตรัสรู
หมายความวา ตรัสรูอริยสัจสี่ครบ ๓ ดาน คือทั้งรูวาคืออะไร แลวก็รู
วาหนาที่ตออริยสัจแตละอยางนั้นคืออะไร และรูวาไดทําหนาที่ตออริยสัจนั้น
แลว เวียนไปในทุกขอ เรียกวา ๓ ปริวัฏ
อธิบายวา รูในอริยสัจสี่แตละอยาง เริ่มตั้งแตรูวาทุกขคอื อะไร รูวา
เราจะตองทําอะไรตอทุกข แลวก็รูวา หนาที่ตอทุกขนั้นเราไดทําแลว และ
ตอไปในขอสมุทัย นิโรธ มรรค ก็เชนเดียวกัน
ถายังไมรูอริยสัจดวยญาณทัศนะครบทั้ง ๓ ในแตละอยาง (รวมทั้งหมด
เปน ๑๒ เรียกวามีอาการ ๑๒) ก็ยังไมสามารถปฏิญาณวาไดตรัสรู เปน
สัมมาสัมพุทธะ
ตอเมื่อไดตรัสรูอริยสัจ โดยมีญาณในอริยสัจแตละขอครบทั้ง ๓ รวม
เปน ๑๒ จึงปฏิญาณไดวาเปนสัมมาสัมพุทธะ
พุทธพจนนี้มาในพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จึงทําใหกาํ หนดเอาวานี่
แหละคือตัวหลักใหญที่เปนหัวใจของพระพุทธศาสนา ทานที่สวดธรรมจักรได
คงนึกบาลีออกวา ยาวกีวฺจ เม ภิกฺขเว อิเมสุ จตูสุ อริยสจฺเจสุ
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รัชกาลที่ ๖ ทรงมีงานพระราชนิพนธเลมหนึ่งชื่อวา “พระพุทธเจาตรัสรู
อะไร” ซึ่งก็ทรงจับเอาทีจ่ ุดนี้คือ อริยสัจสี่
เปนอันวา พระพุทธเจาตรัสรูอริยสัจสี่ และการตรัสรูอริยสัจสี่ทําใหเปน
พระพุทธเจา อริยสัจสี่จงึ เปนหัวใจของพระพุทธศาสนา
บางทานไปจับเอาที่พระไตรปฎกอีกตอนหนึ่ง ซึ่งพระพุทธเจาตรัสไว
กระทัดรัดมาก วา “ปุพฺเพจาหํ ภิกขฺ เว เอตรหิ จ ทุกขฺ ฺเจว ปฺาเปมิ
ทุกฺขสฺส จ นิโรธํ” ภิกษุทั้งหลาย ทั้งในกาลกอนแลบัดนี้ เราบัญญัติแตทุกข
และความดับทุกขเทานั้น
ถาจับตรงนี้ก็แสดงวาที่พระพุทธเจาทรงสอน
ทั้งหมดนั้น หลักการของพระพุทธศาสนาก็มีเทานี้ คือ ทุกขและความดับ
ทุกข
ทานพุทธทาสกลาวถึงหลักอีกขอหนึ่ง ใหถือวาเปนหัวใจพระพุทธศาสนา
คือ “สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย” แปลวา “ธรรมทั้งปวง ไมควรยึดมั่น”
คําวา “นาลํ” แปลวาไมควร หรือไมอาจ ไมสามารถ คําวา “ไมควร”
ในที่นี้ หมายความวา เราไมอาจไปยึดมั่นมันได เพราะมันจะไมเปนไปตามใจ
เราแนนอน เมื่อมันไมอาจจะยึดมั่น เราก็ไมควรจะยึดมั่นมัน อันนี้ทานก็วา
เปนหัวใจพระพุทธศาสนา
เมื่อไดฟงอยางนี้ ก็ทําใหเรามาสงสัยกันวาจะเอาหลักไหนดีเปนหัวใจ
พระพุทธศาสนา ก็เลยขอใหความเห็นวาอันไหนก็ได

แตตองระวัง อันไหนก็ได จะทําใหพุทธศาสนางอนแงน
ชาวพุทธตองมีหลักที่แนชัด ใหปฏิบัติเด็ดแนวเปนหนึ่งเดียว
แตการพูดวา “อันไหนก็ได” นี่ ก็ไมดีเหมือนกัน เพราะทําใหชาวพุทธ
เหมือนวาไมมีอะไรลงตัวแนนอน แลวก็เลยกลายเปนคนที่เอาอยางไรก็ได
โงนเงนงอนแงน หรือแกวงไปแกวงมา เหมือนไมมีหลัก ก็จะกลายเปนไมได
เรื่อง เราตองชัดเจนวา ที่วาอันไหนก็ไดนนั้ ทั้งหมดคืออันเดียวกัน
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ทําไมจึงวาเปนอันเดียวกัน เพราะวาการพูดถึงหลักคําสอนเหลานี้นั้น
เปนการพูดโดยจับแงจบั มุมตางๆ กันของคําสอน ซึ่งที่จริงทั้งหมดอยูใน
ระบบเดียวกัน โยงถึงกัน มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะฉะนั้นไมวา
จะจับทีจ่ ุดไหน 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 และสัมมาสมาธิเปนขอ
สุดทาย องคทงั้ 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 ซึง่
จะตองบําเพ็ญขึ้นมาใหพรอม แลวสุดทาย ปญญา ก็ไดแก “ชําระจิตใจให
บริสุทธิ”์ เพราะการที่จิตจะบริสุทธิ์หมดจดสิ้นเชิง ก็ตอ งหลุดพนจากกิเลส
และความทุกขดวยปญญา
ฉะนั้น เวนชั่ว ทําดี ทําใจใหบริสุทธิ์นี้ ก็คือ ศีล สมาธิ ปญญา นั่นเอง
“เวนชั่ว” เปนศีล “ทําดี” เปนสมาธิ “ชําระจิตใจใหบริสทุ ธิ์” เปนปญญา พอ
แยกแยะอยางนี้ก็เห็นแลววา ออ เวนชั่ว ทําดี ทําใจใหบริสุทธิ์ ทีว่ าเปนหัวใจ
พระพุทธศาสนานั้น ก็อยูในมรรคนี่เอง เปนอริยสัจ ขอที่ ๔ คือขอสุดทาย
ตกลงวา หลักหัวใจพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชานี้ เปนสวนหนึ่งใน
อริยสัจ คือเปนอริยสัจขอสุดทาย ไดแกมรรค ซึ่งเปนภาคปฏิบัติ อริยสัจจึง
กวางกวาและครอบคลุมหลักหัวใจพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา
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ทุกข คือตัวปญหา เปนสิง่ ทีเ่ ราไมเอา แตเราก็ยังไมตองปฏิบัติ เราตอง
รูใหชัดวาอะไรเปนปญหาทีเ่ ราจะตองพนไป
สมุทัย คือตัวเหตุแหงทุกข ซึ่งตองสืบสาวใหรูตามหลักความจริงที่
เปนไปตามเหตุปจจัยวา ออ ทุกขเกิดจากเหตุ และเหตุนั้นคืออะไร เหตุนั้น
เรารูวาจะตองกําจัด แตเราก็ยังไมไดทาํ อะไร
จากนั้นเราก็รูดวยวาเมื่อกําจัดเหตุแหงทุกขได เราจะเขาถึงจุดหมายคือ
นิโรธ
แตทั้งหมดนี้จะสําเร็จไดก็ดวยการลงมือทําในขอสุดทายคือ มรรค
ฉะนั้น ทุกข สมุทัย นิโรธ สามอยางนี้เราเขาใจวามันคืออะไร และเรา
จะตองทําอะไรตอมัน แตเราปฏิบัติมันไมได สิ่งที่จะปฏิบัตไิ ดคือขอที่ ๔ ไดแก
มรรค
เมื่อเราปฏิบัติตามมรรค เราก็กําจัดสมุทัย...แกเหตุแหงทุกขได เราก็พน
จากทุกข…หมดปญหา และเราก็บรรลุนิโรธ...เขาถึงจุดหมายได เพราะฉะนั้น
ดวยมรรคขอเดียวนี้ สามารถทําใหสําเร็จงานสําหรับ ๓ ขอแรกทั้งหมด
เปนอันวา สิ่งที่เราตองปฏิบตั ิมีอยูขอเดียวคือขอ ๔ แตเราตองรู ๓ ขอ
ตนดวย
ถึงตอนนี้ ก็หันกลับไปดูหลัก เวนชั่ว ทําดี ทําใจใหบริสุทธิ์ จะเห็นวา
เปนหลักการในภาคปฏิบัติทั้งหมดของพระพุทธศาสนา ซึ่งอยูใ นมรรค คือ
ขอที่ ๔ ของอริยสัจ เพราะมรรคเปนฝายลงมือทํา ลงมือปฏิบัติ สวนในแง
ของหลักความจริงตามสภาวะวาเปนอยางไร จุดหมายคืออยางไร ก็อยูในขอ
๑-๒-๓ ของอริยสัจ
เพราะฉะนั้นอริยสัจกวางกวาและครอบคลุม คือครอบคลุมหลักเวนชั่ว
ทําดี ทําใจใหบริสุทธิ์ดวย
ถาเราตองการจะพูดเฉพาะในเชิงปฏิบัติ ในภาคลงมือทํา หรือในการ
ดําเนินชีวิต เราก็พูดในแงเวนชั่ว ทําดี ทําใจใหบริสุทธิ์ เอาแคนี้ วาหัวใจ
พระพุทธศาสนาอยูตรงนี้ ปฏิบัติเทานี้ก็ครบหมด เพราะเปนของทีใ่ หลงมือ
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ทํา ปฏิบัตไิ ดทันที
ถาพูดถึงอริยสัจก็กวางขวางและตองทําความเขาใจกันมาก สําหรับ
ชาวพุทธทั่วไป เริ่มตนก็ใหเห็นกอนวาจะปฏิบัติอะไร แตเมื่อปฏิบัติไปถึง
ระดับหนึ่ง ก็จะเกิดความจําเปนตองรูหลักการ หรือหลักความจริงทั่วไปดวย
มิฉะนั้นการปฏิบัติก็ไปไมตลอด ถึงตอนนั้นก็ตองรูหลักอริยสัจสี่ แตเบื้องตน
นี้พอพูดขึ้นมาก็ใหเริ่มปฏิบัติไดเลย
เปนอันวา เริ่มตน เราบอกวา...เอานะ เวนชั่ว ทําดี ทําใจใหบริสุทธิ์ ก็
เขาใจงาย ทําไดเลย สะดวก ก็เอาอันนี้มาเปนหัวใจพระพุทธศาสนา แลว
จากหลักปฏิบตั ินี้เราก็กาวไปสูหลักการที่ใหญขึ้นไป คือ กาวไปสูหลักอริยสัจ
ซึ่งเปนหลักที่ครอบคลุม สมบูรณไปเลย
พูดอยางนี้ก็เหมือนกับบอกวา หลัก เวนชัว่ ทําดี ทําใจใหผองใส นี้ เปน
หัวใจพระพุทธศาสนาภาคบทนํา หรือเปนบทนําที่เปดเขาสูห วั ใจพระพุทธศาสนา
อยาลืมวาไดหลักแนชัดแลวนะ เริ่มดวย “เวนชั่ว ทําดี ทําใจให
บริสุทธิ์ผองใส” นี่แหละเอาเปนหัวใจพระพุทธศาสนาไวกอน แลวกาวตอไป
ใหครบอริยสัจทั้ง ๔ ใหได จึงจะเปนชาวพุทธที่แทจริงและสมบูรณ

วากันไป กี่หลักกี่หัวใจ
ในที่สุดก็หลักใหญเดียวกัน
ทีนี้ลองเทียบหลักอื่นอีก เมื่อกี้บอกวาพระพุทธเจาตรัสไว “ทั้งในกาล
กอนและบัดนี้ เราบัญญัติแตทุกขและความดับทุกขเทานัน้ ” อันนี้ก็เปนการ
พูดถึงอริยสัจสีน่ ั่นเอง คืออริยสัจ ๔ แบบสัน้ ที่สุด 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
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อยูในวงเล็บ ละไวในฐานเขาใจ) อยางหนึ่ง แลวก็เรื่องความดับทุกข
(พรอมทั้งวิธีปฏิบัติใหถึงความดับทุกข) อยางหนึ่ง ตกลงพูดงายๆ อริยสัจสี่
ก็ยอเปน ๒
ฉะนั้น ที่พระพุทธเจาตรัสวา ทั้งในกาลกอนและบัดนี้ เราบัญญัติแต
ทุกขและความดับทุกข ก็อันเดียวกัน คืออริยสัจสี่นั่นเอง ไมไดไปไหน
ยังมีอีก...เมื่อกี้ลืมพูดไป คือ เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลว ตอนจะออก
ประกาศพระพุทธศาสนา
พระองคไดทรงพระดําริ
ซึง่ มีความตอนนี้ใน
พระไตรปฎกบอกวา “อธิคโต โข มฺยายํ ธมฺโม” ธรรมที่เราบรรลุแลวนี้ ทุรนุ
โพโธ เปนของที่รูตามไดยาก กลาวคือ หนึ่ง...อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท
สอง...นิพพาน
แลวพระองคกต็ รัสเลาตอไปวา พระองคทรงดําริวา หมูสัตวทั้งหลาย
มัวหลงระเริงกันอยูในสิ่งที่ลอใหติด ยากที่จะเขาใจหลักการทั้ง ๒ นี้ จึงนอม
พระทัยไปในทางที่จะไมทรงสัง่ สอน
ถาดูตรงนี้ก็จะเห็นชัดตามที่พระพุทธเจาตรัสวา “ธรรมที่เราไดบรรลุ
คือ อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท และนิพพาน” ถาจับตรงนี้ ก็บอกไดวานี่ก็
หัวใจพระพุทธศาสนาเหมือนกัน
แตถาเราโยงดูก็บอกไดวาสาระไมไปไหน ที่แทก็อันเดียวกันนั่นแหละ
อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท คืออะไร คือหลักความจริงของธรรมชาติ ใน
แงที่ทําใหเกิดปรากฏการณที่เราเรียกวาความทุกข คือจับที่ตัวกฎธรรมชาติ
แหงความเปนไปของการที่มที ุกข มีปญหาตางๆ เกิดขึ้น
ฉะนั้น อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท ก็เปนเรื่องของทุกขและสมุทัย แต
แทนที่จะจับทีป่ รากฏการณคือทุกข ก็ไปจับที่กระบวนการของกฎธรรมชาติ
เริ่มที่ขอสมุทัย ดูเหตุปจ จัยที่เปนไปจนปรากฏทุกขเปนผลขึ้น จึงรวมทั้งขอ
ทุกขและสมุทัย
ดังจะเห็นไดวา เวลาตรัสปฏิจจสมุปบาท พระพุทธเจาทรงสรุปวา
“เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนธสฺส สมุทโย โหติ” แปลวา “สมุทัย คือ
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การเกิดขึ้นพรอมแหงทุกข จึงมีดวยประการฉะนี้” หมายความวา จากความ
เปนไปตามกระบวนการของกฎธรรมชาตินี้ จึงเกิดมีทุกขขึ้น
เพราะฉะนั้น ขอวา อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท ก็คอื ตรัสเรื่องทุกข
และสมุทัย
จากนั้นอีกอยางหนึ่งที่ตรัสไว คือ นิพพาน ซึ่งก็คือขอนิโรธ ซึง่ เรา
จะตองบรรลุถงึ ดวยการปฏิบตั ิตามมรรค
การทีจ่ ะบรรลุนพิ พานที่เปน
จุดหมาย ก็เรียกรองหรือเปนเงื่อนไขอยูในตัวใหตองปฏิบตั ิตามมรรค ดังนั้น
การตรัสถึงนิพพาน คือ ขอนิโรธ ก็โยงเอามรรค เขามาพวงไวดว ย
พูดใหลึกลงไป ขอแรก อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท ก็คอื สังขตธรรม
พรอมทั้งกระบวนความเปนไปของมันทั้งหมด สวนขอหลัง นิพพาน ก็คือ
อสังขตธรรม ที่พนไปจากสังขตธรรมนั้น
ในพุทธพจนนี้ จับที่ตัวความจริงของกฎธรรมชาติ กับสภาวธรรมสุด
ยอดที่ตองการ จึงเอา อิทัปปจจยตา ที่เรียกกันงายๆ วากฎปฏิจจสมุปบาท
กับเรื่องนิพพาน มาเปนหัวใจพระพุทธศาสนา
แตสองอยางนี้ เวลาขยายออกมา ก็เปนอริยสัจนั่นเอง เพราะฉะนั้นก็
จึงไมไปไหน ทีแ่ ทก็อันเดียวกัน
อริยสัจนั้นเปนวิธีพูดหรือวิธีแสดงกฎธรรมชาติในแงที่มาเกีย่ วของกับ
มนุษย ซึ่งมนุษยจะนํามาใชประโยชนในการดําเนินชีวิต หรือแกปญหาชีวิต
ของตน พระพุทธเจาตรัสวางไวในรูปทีใ่ ชการได เรียกวา ทุกข สมุทยั นิโรธ
มรรค
แตตัวความจริงในกฎธรรมชาติก็คือ
อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท
และสภาวะที่เปนจุดหมาย คือ นิพพาน ก็มีเทานี้ เพราะฉะนั้นจึงบอกวาไมไป
ไหน
สวนอีกหลักหนึ่งคือ “สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย” แปลวาธรรมทั้ง
ปวงไมควรยึดมั่น คือ เราไมอาจจะยึดมัน่ ถือมั่นไวได อันนี้ก็เปนการสรุป
หัวใจของการปฏิบัติที่โยงไปหาตัวความจริงของธรรมชาติ หรือสภาวธรรม
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วา สิ่งทัง้ หลายหรือปรากฏการณทั้งหลายทั้งปวง หรือสิง่ ที่แวดลอมชีวติ ของ
เรา หรืออะไรก็ตามที่เราเกี่ยวของนี้ มันไมไดอยูใตอํานาจความปรารถนาของ
เรา แตมันเปนไปตามกฎธรรมชาติ เปนไปตามเหตุปจจัย หรือมีอยูดํารงอยู
ตามสภาวะของมัน เพราะฉะนั้นเราจึงไมสามารถยึดมั่นถือมั่นมันได เรา
จะตองวางใจปฏิบัติตอมันใหถูก
หลักนี้เปนการโยงธรรมดาธรรมชาติหรือความเปนจริงของสิ่งทัง้ หลาย
มาสูทาทีปฏิบตั ิของมนุษยตอสิ่งเหลานั้น ซึ่งรวมสาระสําคัญวา...เราตอง
รูทันวาสิ่งเหลานี้มันไมเปนไปตามใจปรารถนาของเรานะ มันเปนไปตามเหตุ
ปจจัยของมัน เราจะไปยึดมั่นถือมั่นตามใจของเราไมได แตตองปฏิบตั ิดวย
ปญญา คือดวยความรูเทาทันและใหตรงตามเหตุปจจัย
เพราะฉะนั้น หลักนี้ก็เปนแงมุมหนึ่งของการประมวลวิธีปฏิบัติทั้งหมด
ตอสิ่งทั้งหลาย ซึ่งก็เปนพุทธพจนเหมือนกัน
เรื่องมีอยูวา พระสาวก (พระมหาโมคคัลลานะ) ทูลถามพระองควา
“สังขิตเตนะ” ดวยวิธีการอยางยนยอ ทําอยางไรภิกษุจะเปนผูที่หลุดพนแลว
โดยความสิ้นไปแหงตัณหา หมายความวา โดยยอทําอยางไรภิกษุจะเปนผู
บรรลุนิพพาน
พระพุทธเจาก็ตรัสพุทธพจนนี้ขึ้นมาวา ภิกษุไดสดับหลักการที่วา “สพฺเพ
ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย” (องฺ.สตฺตก. ๒๓/๕๘/๙๐) ธรรมทั้งปวง ไมอาจจะยึดมั่นถือ
มั่นได เพราะเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เมื่อรูเขาใจความจริงของมัน ก็จะ
ไมยึดติดถือมั่นสิ่งใดในโลก จึงไมรานรนเรารอน ก็จะสงบเย็นนิพพาน
รูวาธรรมทั้งปวงไมอาจยึดมัน่ ได ก็คือรูสภาวะของมันที่เปนทุกข ความ
ยึดมั่นที่จะตองละนั้นคือสมุทัย ปญญาที่ทาํ ใหละความยึดมั่นนั้นเสียไดก็เปน
มรรค เมื่อละความยึดมั่นไดก็สงบเย็น นิพพาน คือขอนิโรธ
หลักนี้นับวาเปนจุดยอดของการปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายในขั้นที่ถึงปญญา
เลย ซึ่งใหรูเทาทันความจริงวาสิง่ ทั้งหลายมันเปนของมันตามสภาวะของ
ธรรมชาติ เชน เปนไปตามเหตุปจจัยของมันเอง เราจะเอาความยึดมั่นถือ
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มั่นของเราไปกําหนดมันไมได
ตกลงวา เทาที่มีการกลาวถึงหัวใจพระพุทธศาสนากันหลายแบบหลาย
แนวนั้น ทั้งหมดก็เปนอันเดียวกัน ซึ่งในที่สุดหลักใหญที่ครอบคลุม ก็คือ
อริยสัจสี่นี่แหละ ไมไปไหน
ที่พูดมาในตอนนี้ทั้งหมด ก็เปนการแยกแยะและเชื่อมโยงใหเห็นชัดลง
ไปวา หลักหัวใจพระพุทธศาสนา ที่พูดกันหลายอยางนั้น ที่จริงก็อันเดียวกัน
ตางกันโดยวิธพี ูดเทานั้น และขอย้ําวา
อยามัวพูดวาอยางนั้นก็ไดอยางนี้ก็ได ขอใหจับหลักลงไปใหชัด และ
ปฏิบัติใหมั่นใหเด็ดเดี่ยวแนลงไป อยางที่วาแลวขางตน

ถึงจะเลาเรียนจบหลัก ถาไมรูจักหนาที่ตออริยสัจ
ก็ปฏิบัติไมถูก และไมมีทางบรรลุธรรม
เมื่อพูดถึงอริยสัจสี่ ก็เลยจะตองพูดถึงหนาที่ตออริยสัจดวย เมื่อกี้นี้ได
พูดไปแลววา พระพุทธเจาตรัสวาถาพระองคยังไมทรงรูเขาใจอริยสัจสีโ่ ดยมี
ญาณทัศนะครบทั้ง ๓ อยางในอริยสัจสี่แตละขอ ซึ่งเมื่อรวมแลว ๓ คูณ ๔
เปน ๑๒ ก็จะไมปฏิญาณวาไดตรัสรูแลว
ดังนั้น เราจะรูอริยสัจอยางเดียวไมได ตองรูหนาที่ตออริยสัจและ
ปฏิบัติหนาที่ตอ อริยสัจใหสําเร็จดวย
การเรียนอริยสัจโดยไมรูหนาที่ตอ
อริยสัจอาจจะทําใหเขาใจสับสน
พระพุทธเจาตรัสกิจหรือหนาที่ตออริยสัจสี่ไวครบถวนแลวแตละอยาง ๆ
๑. หนาที่ตอทุกข คือ “ปริญญา” แปลวา กําหนดรู รูเทาทัน จับตัวมันใหได
๒. หนาที่ตอสมุทัย คือ “ปหานะ” แปลวา ละ หรือกําจัด
๓. หนาที่ตอนิโรธ เรียกวา “สัจฉิกิริยา” แปลวา ทําใหแจง คือบรรลุ
ถึงนั่นเอง
๔. หนาที่ตอมรรค เรียกวา “ภาวนา” แปลวา บําเพ็ญ ก็คือปฏิบัติ
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ลงมือทํา ทําใหเกิด ทําใหมีขนึ้

๑)

ทุกข...เรามีหนาที่ตอมันอยางไร พระพุทธเจาตรัสวา “ทุกขัง
ปริญเญยยัง” ทุกขนั้นเปนสิ่งทีจ่ ะตองรูเทาทัน ภาษาพระแปลกันวา
“กําหนดรู” ทุกขเปนสิง่ ที่ตองกําหนดรู ปริญเญยยังนี่เปนคุณศัพท ถาใชเปน
คํานามก็เปนปริญญา ที่เราเอามาใชเปนชื่อของการสําเร็จการศึกษา
ทุกข...เรามีหนาที่รูจักมัน รูทันมัน เรียกวา “ปริญญา” ทุกขนั้นเปนตัว
ปญหา เปนปรากฏการณ ทานเปรียบเหมือนกับ “โรค”
ในทางรางกายของเรานี่ เมื่อเรามีโรค เราก็จะแกไขบําบัดหรือกําจัด
โรค แตพอเอาเขาจริง เรากําจัดโรคไมได แตเราตองเรียนรูจักโรค เหมือน
หมอจะแกไขโรค ตองกําหนดรูใหไดวาเปนโรคอะไร เปนที่ไหนตรงไหน
เพราะฉะนั้น นอกจากตองรูโรคแลว ตองรูรา งกายซึง่ เปนที่ตั้งของโรคดวย
ทํานองเดียวกัน ในขอทุกขนี้ จึงไมใชเรียนเฉพาะปญหา แตเรียนชีวิต
ซึ่งเปนที่ตั้งแหงปญหาดวย หมายความวา ทุกขคือปญหาเกิดที่ไหน มันเกิดที่
ชีวิตหรือเกิดในโลก เราก็ตองรูจักโลก รูจ ักชีวิต
เหมือนกับแพทยจะแกไขโรค เวลาเรียนเริ่มที่อะไร ก็ตองไปเรียนตั้งแต
anatomy (กายวิภาค) ตองไปเรียน physiology (สรีรวิทยา) แทนที่จะเริ่ม
เรียนที่โรค ก็ไปเรียนที่รางกายซึ่งเปนที่ตั้งของโรค เชนเดียวกับเราจะแกไข
ทุกข เราตองเรียนรูเขาใจชีวิต ตลอดถึงโลกที่เราเกี่ยวของสัมพันธ ซึ่งใน
ที่สุดปญหาเกิดที่ชีวิต ถาเราไมเขาใจชีวิต เราก็แกโรคของมัน คือปญหาหรือ
ทุกขไมได เรื่องนี้ก็ทํานองเดียวกัน
ดังนั้น ในขอทุกขนี้ความหมายจึงคลุมทั้งตัวปญหาและสิ่งซึง่ เปนที่ตั้ง
แหงปญหา โดยเฉพาะชีวิตมนุษยนี่เราจะตองเขาใจ คือปริญญามัน
ทุกข ก็คือความผันแปรบีบคั้นกระทบกระแทก ซึง่ เกิดเปนปญหาแก
ชีวิต เหมือนกับโรค ก็คือความแปรปรวนวิปริตผิดปกติของรางกาย เชน
อวัยวะบางสวนถูกบีบคั้นบอนเบียนกระทบกระแทกเสียดแทง
ตลอดจน
ทํางานไมปกติ เมื่อเรียนรูจักรางกายและระบบการทํางานของมันแลว ก็
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กําหนดรูโรคที่จะบําบัดแกไขได นี่ก็เชนเดียวกัน การจะกําหนดรูทุกข ก็ตอง
รูจักชีวิตและดูที่ชีวิต (นามรูป/ขันธ ๕) นี่แหละ
๒) พอรูโรควาเปนโรคอะไร จับไดแลว ก็ตองสืบสาวหาสาเหตุของ
โรค สมุทัยไดแกตัวเชื้อโรคที่เราจะตองกําจัด หรือความบกพรองทํางาน
ผิดปกติของรางกายทีจ่ ะตองปรับแก เวลาแกไขบําบัดโรคนี่ เราไมไดแก
ไมไดกําจัดตัวโรคนะ เชน เราไมไดขจัดความปวดหัว เราตองขจัดสาเหตุ
ของความปวดหัว ถาไมอยางนั้นเราจะแกไดแตอาการ ยาจํานวนมากไดแค
ระงับอาการใชไหม เชนระงับอาการปวดหัว
ตราบใดที่เรายังไมไดกําจัดเหตุของการปวดหัว เราก็แกโรคปวดหัวไม
สําเร็จ
ฉะนั้น ในขอทีห่ นึ่งนี้เราจึงเรียนรูจักทุกข เหมือนกับแพทยที่วินิจฉัยโรค
ใหได ตอจากนั้นก็สืบสาวหาตัวสาเหตุของโรค ซึ่งอาจจะเปนเชื้อโรค หรือ
ความบกพรองของอวัยวะ ไมใชเชื้อโรคอยางเดียว
บางทีการเปนโรคนั้น เกิดจากการกระทบกระทั่งกับสิ่งแวดลอม ความ
บกพรองของอวัยวะ หรือการทํางานวิปริต หรือความแปรปรวนตางๆ ซึ่ง
จะตองจับใหได เพราะเมื่อมีโรคก็ตองมีสมุฏฐาน หรือสมุทยั
สมุทัยนี้แหละเปนตัวที่ตองแกไขหรือกําจัด หนาที่ตอสมุทัยเรียกวา
“ปหานะ”

๓) ตอไป เมื่อจะกําจัดโรค เราตองมีเปาหมายวาเราจะเอาอะไรและจะ

ทําไดแคไหน จุดหมายอะไรที่เราตองการ กําหนดใหได อันนี้เรียกวานิโรธ...รู
วาเราตองการอะไร และรูความเปนไปไดในการแกไข คนที่ไมมีความชัดเจน
วาเราตองการอะไร มีความเปนไปไดอยางไร ก็จะทําอะไรไมสําเร็จ
แพทยก็ตองวางเปาหมายในการรักษาเหมือนกันวามันเปนไปไดแคไหน
เราจะเอาอะไรเปนจุดหมายในการรักษานี้ แลวก็ทําไปใหได ใหบรรลุ
จุดหมายนั้น เรียกวา “สัจฉิกิริยา” แปลวา ทําใหประจักษแจง ทําใหเปนจริง
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ขึ้นมา คือ ทําใหสําเร็จ หรือบรรลุถึง

๔)

พอวางเปาหมายเสร็จ ก็มาถึงขั้นลงมือปฏิบัติ จะผาตัด ใหยา
และใหคนไขปฏิบัติตัวบริหารรางกายอยางไร วิธีรักษาทั้งหมดมาอยูในขอ ๔
คือ มรรค เปนขั้นที่ตองลงมือทํา เรียกวา “ภาวนา” ซึง่ เปนเรื่องใหญ มี
รายละเอียดมากมาย
เพราะฉะนั้นอริยสัจ ๔ จึงเปนวิธีการวิทยาศาสตร จะใชในการสอนก็ได
ในการรักษาโรคก็ได แพทยกใ็ ชวิธีการนี้

อริยสัจ คือ ธรรมที่นําเสนอเปนระบบปฏิบัติการ
ใหมนุษยบริหารประโยชนจากความจริงของธรรมชาติ
ที่จ ริงสภาวะตามธรรมชาตินั้ น
ในที่สุดก็คื อกระบวนการอิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท และภาวะเหนือกระบวนการนัน้ คือนิพพาน เทา
นั้นเอง แตพระพุทธเจาทรงนํามาแสดงเปนอริยสัจ เพื่อใหเห็นขั้นตอนใน
การปฏิบัติของมนุษย และเปนวิธีสอนดวย คือเปนวิธีสอนที่จะใหคนเขาใจได
งาย และเกิดผลในเชิงการปฏิบัติที่เราใจใหทําตาม และทําไดเปนขั้นตอน
ชัดเจน
อริยสัจนั้น แทจริงเปนหลักของเหตุและผล ธรรมดาเราพูดถึงเหตุกอน
แลวจึงพูดถึงผลใชไหม แตใหสังเกตวาพระพุทธเจากลับทรงยกผลขึ้นแสดง
กอน แลวแสดงเหตุทีหลัง ทําไมจึงเปนเชนนั้น
ทุกข คือปรากฏการณซึ่งเปนผล และ สมุทยั เปนเหตุของทุกขนั้น… นี่
ผลกับเหตุ ๑ คูแลว
นิโรธ คือจุดหมายที่ตองการ จัดเปนผล แลวก็ มรรค คือวิธีปฏิบัติให
บรรลุจุดหมายนั้น จัดเปนเหตุ…นี่ก็ผลกับเหตุอีก ๑ คู
รวมเปนผลกับเหตุ ๒ คู
นี่เปนขอที่นาสังเกต เปนการพลิกกลับกันกับความรูสึกทัว่ ไปซึง่ มองไป
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ที่เหตุกอนผล
ตามปกติพระพุทธเจาก็ตรัสเหตุกอนผล แตในกรณีนี้กลับแสดงผลกอน
เหตุ เพราะอะไร...เพราะเปนเรื่องของวิธสี อน ซึ่งตองเริ่มดวยสิ่งที่มองเห็น
อยู และตองเริ่มที่ปญหากอน เรื่องอะไรจูๆ ก็พูดถึงเหตุของปญหาโดยไมได
พูดถึงปญหา เปนหลักของการสอนและการชี้แจงอธิบายวา ตองเริ่มที่ปญหา
โดยชี้ปญหาวาเปนอยางนั้นอยางนี้ ทําความเขาใจปญหา แลวจึงคนหา
สาเหตุ เสร็จแลวก็ชี้ถึงจุดมุงหมาย หรือสิ่งที่ตองการ แลวก็บอกวิธีปฏิบัติที่
จะใหเขาถึงจุดหมาย
วิธีสอนอยางนี้เปนที่เราใจดวย พอพูดถึงปญหา โดยเฉพาะปญหาของ
ตัวเอง หรือปญหาที่เกี่ยวของกระทบถึงตัว คนก็สนใจ อยากจะรู อยากจะ
แกไขปญหานัน้ แลวจึงสืบสาววา ปญหานีเ้ กิดจากเหตุอะไร เมื่ออยากกําจัด
เหตุแลว พอพูดถึงจุดหมายวาดีอยางไร คนก็อยากจะไปถึงจุดหมายนั้น แลว
จึงบอกวิธีปฏิบตั ิ
ถาเราไปบอกวิธีปฏิบัติกอน วิธีปฏิบัติอาจจะยากมาก คนก็จะทอใจ ไม
อยากไป ไมอยากทํา แตถาชี้จุดหมายแลวพูดใหเห็นวามันดีอยางไร ใจเขา
จะใฝปรารถนา ยิ่งเห็นวาดีเทาไร ประเสริฐเทาไร เขายิ่งอยากไป เขาก็
พรอมและเต็มใจทีจ่ ะทํา
พอถึงตอนที่เขาพรอมแลวนี้ เราจึงคอยบอกวิธีปฏิบัติ ไมตองกลัว
หรอก ตอนนี้เขาสนใจ ตั้งใจเต็มที่แลว เขายินดีพรอมที่จะทําสุดแรงของเขา
ฉะนั้น หลักอริยสัจนี้จึงเปนวิธีสอนดวย พรอมทั้งเปนวิธีการแกปญหา
และวิธีปฏิบัติการในงานตางๆ วิธีสอนที่ไดผลดีจะใชหลักการนี้ แมแตพวกที่
จะปลุกระดมก็พลอยเอาไปใชไดดวย
ทําไมจึงวาในการปลุกระดมก็ตองใชวิธีนี้จึงจะไดผล ก็เพราะวาการ
ปลุกระดมนี้ แมแตที่ไมสจุ ริต เขามุงแตจะใหสําเร็จ ก็เอาวิธีนี้ไปใช เพราะ
เปนวิธีที่ไดผล คือ ตอนตนตองพูดชี้ปญหากอน... “เวลานี้มันแย มีปญหา
ทั้งนั้น มีความยากจน มีความเดือดรอน อะไรๆ ก็ไมดี มันเลวรายอยาง
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นั้นๆ” ถาจะปลุกระดมก็ตองชี้เรื่องที่ไมดี ใหเห็นออกมาชัดๆ วาเยอะแยะไป
หมด รายแรงอยางไร ตองชี้ทุกขใหชัดกอนวานาเกลียดนากลัวรายแรงจน
คนไมพอใจมาก อยากจะแกไข
พอชี้ทุกขหรือปญหาชัดวาอะไรไมดีอยางไร จะตองแกไขแลว ทีนี้ก็ชี้
สาเหตุ วานี่ตัวการ เจาตัวนีแ้ หละ ตัวรายอยูนี่ เปนเหตุใหเกิดปญหาเหลานี้
มันอยูท่นี ั่น ถึงตอนนี้คนก็กาวไปอีกขั้นหนึ่ง ใจก็เกิดพลัง เกิดความตื่นเตน
เกิดเรี่ยวแรงกําลังขึ้นมา วาจะตองจัดการกําจัดมันละนะ เราเห็นตัวการแลว
พอคนกระหายอยากจะจัดการแลว ก็ชี้เปาหมาย อยางกับสมัยหนึ่งที่
เขาปลุกระดมกัน บอกวา “โนน ทองฟาสีทองผองอําไพ” หรืออะไรก็แลวแต
สิ่งดีงามจะตองเปนอยางนี้ บรรยายใหเห็นวาดีเหลือเกิน เลิศเหลือเกิน
ชี้ใหเห็นเลิศเลอเทาไรยิ่งดี
จุดหมายนั้นตองชี้ใหเดนวาดีที่สุด ดีอยางโนนอยางนี้ จนกระทัง่ คน
อยากไปเหลือเกิน ยิ่งคนอยากไปสูจ ุดหมายนั้นเทาไร ก็จะยิ่งเกลียดชังเจา
ตัวการนั้น และอยากกําจัดมันมากเทานั้น
คนไมชอบสภาพนั้นอยูแลว เพราะถูกชี้วาเปนปญหา พอชี้ตนเหตุให
เห็นตัวการรายที่ตองกําจัดใหได ใจคนก็พงุ เปาไป พอพรอมอยางนี้แลว ชี้
จุดหมายที่ดีทตี่ องการเสร็จแลว ทีนี้ก็พรอมเต็มที่เลย พอบอกวิธีปฏิบัติวา
“ตองทําอยางนี้ๆๆๆ” ตอนนี้วิธีปฏิบัติถงึ จะยากก็ไมกลัวแลว เอาเลย ไมวา
จะยากอยางไร ก็เอาทั้งนั้น ระดมกําลังทําเต็มที่...มรรคมาไดเลย
รวมความวา อริยสัจเปนหลักที่เชื่อม ระหวางความจริงของธรรมชาติ
กับปฏิบัติการของมนุษย
ถาเอาความจริงของธรรมชาติแทๆ ก็คือ อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท
และนิพพาน ซึ่งเปนแกนแทในแงของความจริงตามธรรมชาติลวนๆ แตถา
พูดตามความจริงลวนๆ แทๆ อยางนั้นจะยากมาก พระพุทธเจาจึงทรง
นําเสนอในรูปของหลักอริยสัจ ๔
เมื่อดูเหตุการณตามลําดับ ก็จะเห็นชัดวา
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๑. หลังตรัสรู กอนจะเสด็จออกเดินทางสั่งสอน พระพุทธเจาทรงพระ
ดําริวา ธรรมที่พระองคตรัสรู คือ อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท และ
นิพพานนั้น ยากที่ใครจะรูตามได จึงนอมพระทัยจะไมทรงสอน (วินย.๔/๗/๘) และ
๒. ตอมาเมื่อทรงเริ่มสอน คือทรงแสดงธรรมครั้งแรก (เรียกวาปฐม
เทศนา) พระองคตรัสวาตรัสรูอริยสัจ ๔ โดยทรงทํากิจหรือหนาที่ตออริยสัจ
๔ นั้น ครบบริบูรณแลว (วินย.๔/๑๓/๑๘)
อาตมาปรารภเรื่องเกี่ยวกับ แกนแทของพระพุทธศาสนา มัวแตพูด
คําปรารภเสียนาน ก็เพียงเพื่อใหเห็นวา เรื่องหัวใจพระพุทธศาสนานั้น จะพูด
อยางไรก็ได
ในบรรดาหลักการที่พระเถระทั้งหลายทานไดนํามาบอกกับ
พุทธศาสนิกชน เชน หลักโอวาทปาฏิโมกข ในวันมาฆบูชาเมื่อวาน ทุกหลัก
เปนหัวใจพระพุทธศาสนา ที่นํามากลาวในแงมุมตางๆ กัน แตตองโยงถึงกัน
ใหได และตองใหเปนหลักที่ชดั เจน และปฏิบัติใหจริงจัง ไมใชมองพราๆ วา
อะไรก็ได

อยาเขลาตามคนขาดความรู วาพุทธศาสนามองโลกแงราย
หลักพุทธสอนวา ทุกขเราตองมองเห็น แตสขุ สําหรับจะมีจะเปน
พูดถึงตรงนี้ ก็ขอแทรกอีกนิดเปนขอสังเกตวา พอมองที่หลักอริยสัจก็
เห็นวา พระพุทธศาสนาเริ่มตนดวยทุกข บางทีคนภายนอก หรือแมแตคน
ภายในนี่เอง มองวาพระพุทธศาสนาสอนแตเรื่องทุกข อะไรก็เปนทุกข ชีวิต
ก็เปนทุกข
ฝรั่งบางทีก็วาพระพุทธศาสนาเปน pessimism คือมองโลกในแงราย
ไปอานดูเถอะ พวก encyclopaedia และหนังสือตํารับตําราฝรั่ง จํานวน
มากหรือสวนมาก พอพูดถึงพระพุทธศาสนาก็เริ่มดวยวาพระพุทธศาสนา
มองวาชีวิตเปนทุกข บอกวา life หรือ existence เปน suffering อะไร
ทํานองนี้ ซึ่งชวนใหเกิดความเขาใจผิด
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ตรงนี้ชาวพุทธเองจะตองชัดเจน
กอนจะชี้แจงเรื่องนี้ ขอตั้งขอสังเกตอีกอยางหนึ่งวา คนพวกที่ไมได
เรียนพระพุทธศาสนาในแงของตํารับตําราหรือทฤษฎี ถาอยูๆ เขาเขามา
เมืองไทย
อาจจะไดภาพของพระพุทธศาสนาทีม่ ีความประทับใจในทาง
ตรงกันขามกับพวกที่อานหนังสือ
พวกที่อานหนังสืออาจเขาใจวาพระพุทธศาสนานี่สอนอะไรตออะไรให
มองชีวิตเปนทุกข ไมสบายเลย
แตพวกที่ไมไดอานหนังสือ อยูๆ เขามาเมืองไทย เพียงแตรูวาเมืองไทย
เปนเมืองพุทธ พอมาเห็นคนเมืองไทยยิ้มแยมแจมใส อยางที่เรียกวาเปน
the land of smile สยามเมืองยิ้ม เลยรูสกึ วาเมืองไทยเปนสุข
เคยมีฝรั่งหนุมสาวไปหาอาตมาที่วัด ไมรูจักกัน ไมรูวา ใครแนะนําไป
ถามเขาวามาทําไม เขาบอกวาเขาอยากรูเรื่องพระพุทธศาสนา กอนมาไมได
สนใจ แตมาแลว ตอนเชายืนที่หนาตาง มองลงไป เห็นคนไทยหนาตายิ้ม
แยมแจมใส ดูคนไทยมีความสุขดี พระพุทธศาสนาสอนอะไรทําใหคนไทยมี
ความสุข
บางรายถึงขนาดบอกวา เขาไปเที่ยวตามบานนอก ไปเห็นแมแตงาน
ศพ สนุกสนานกันจัง เมืองฝรั่งไมเปนอยางนี้เลย เวลามีงานศพฝรั่งหนาตา
เครงเครียดเหลือเกิน จิตใจไมสบายเลย แตเมืองไทยสนุก แมแตงานศพก็ไม
ทุกข เขาอยากรูวาพุทธศาสนาสอนอะไร
นี่เปนความประทับใจอีกแบบหนึ่ง สําหรับคนที่มาเห็นภาพเชิงปฏิบัติใน
ชีวิตความเปนอยูวาชาวพุทธมีความสุข
ตรงกันขามกับเมืองฝรั่งที่มีแต
หนาตาเครงเครียด ยิ้มยาก มีความทุกขมาก เปนโรคจิตมาก
จะโยงอยางไรใหสขุ กับทุกขรวมอยูในภาพของพุทธศาสนาอันเดียวกัน
ถาเราจับหลักไดถูกจะไมมีปญหาในเรื่องนี้
คําตอบอยูที่หลักกิจในอริยสัจ หรือหนาที่ตออริยสัจ ที่พูดไปแลว
พระพุทธศาสนาสอนอริยสัจสี่ เริ่มดวยทุกข หนาที่ตอทุกขคือปริญญา คือ
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ตองรูทันมัน เราไมมีหนาที่เปนทุกข เพราะปญหาเปนสิง่ ที่เราตองรูเขาใจ
ถาเราจับจุดปญหาไมได เราก็แกปญหาไมได ไมเฉพาะตัวปญหาเทานั้น เรา
จะตองรูเขาใจสิ่งที่เกี่ยวของกับปญหา สิง่ ที่รองรับหรือเปนที่ตั้งของปญหา
คือรูเทาทันชีวิตสังขารและรูเทาทันโลก
อันนี้เปนเรื่องของการรู หนาที่ตอทุกขมีอยางเดียวคือปริญญา พูดงายๆ
ทุกขนี้สําหรับปญญารู. ..จบแคนี้
ถาใครเอาทุกขมาเขาตัว ใครทําตัวใหเปนทุกข แสดงวาปฏิบัติผิดหลัก
ไมมีที่ไหนพระพุทธเจาสอนใหคนเปนทุกข สอนแตใหรเู ทาทันทุกข เพื่อจะ
แกไขได มรรคตางหาก ที่เรามีหนาที่ปฏิบัตลิ งมือทําใหมีใหเปน
สุขตรงขามกับทุกข สุขอยูในอริยสัจขอไหน สุขอยูในขอนิโรธ คือในขอ
จุดหมาย แตเราไมนิยมใชคําวาสุข เพราะสุขนี้จะเปนสัมพัทธตลอด เปน
relative เพราะตราบใดที่มีสุข ก็หมายความวายังมีทุกขปนอยู คือยังไมพน
ทุกข ยังไมชัดวาทุกขหมดหรือยัง แตถาเมื่อไรทุกขไมมีเหลือ อันนี้จะพูดวา
สุขหรืออยางไรก็แลวแต ถาพูดวาสุขก็หมายถึงสุขสมบูรณเลย ไมมีทุกข
เหลืออยู
พุทธศาสนายอมรับมาตรฐานตัดสินตอเมื่อไรทุกขหรือไมมที ุกขเหลือ
เลย จุดหมายของพุทธศาสนาคือไมมีทุกขเหลือเลย นิโรธนั้นที่แทไมไดแปล
แคดับทุกข ขอใหสังเกตวา “นิโรธ” นั้นแปลวา การไมเกิดขึ้นแหงทุกข
เพราะดับทุกขแสดงวาเรามีทกุ ข จึงตองดับมัน พอเราปฏิบัติไปถึงจุดหมาย
ของพระพุทธศาสนา ก็ถึงภาวะไรทุกข ไมมีทุกขเหลือ ไมมีการเกิดขึ้นแหง
ทุกขอีกตอไปเลย
สวนในระหวางปฏิบัติ ระหวางที่เปนสัมพัทธ ทุกขจะนอยลงและจะมี
สุขมากขึ้น ฉะนั้น สุขจึงจัดอยูในฝายนิโรธ ในฝายจุดหมาย กิจหรือหนาที่
ตอนิโรธ คือ สัจฉิกิริยา แปลวา ทําใหประจักษแจง คือทําใหประจักษแกตัว
หรือบรรลุถึง สุขจึงเปนภาวะที่เราบรรลุถงึ เพิ่มขึ้นๆ
หมายความวาทุกขเปนสิ่งที่เรารูทัน แลวก็หาทางแก เราจะกาวไปสู
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จุดหมาย คือมีสุขเพิ่มขึ้นเรื่อย ทุกขนอยลงเรื่อย จนกระทั่งหมดทุกข เปน
สุขทีแ่ ท คือ “นิพฺพานํ ปรมํ สุข”ํ นิพพานเปนบรมสุข ระหวางปฏิบตั ิเราก็
หางทุกขและมีสุขมากขึ้นเรื่อย
ฉะนั้น ในชีวิตจริงคือภาคปฏิบัติ ชาวพุทธจึงตองมีสุขมากขึ้น และทุกข
นอยลงไปเรื่อยๆ นี่คือการที่เราดูพุทธศาสนาในเชิงปฏิบัติ ซึ่งเปนชีวิตจริง
ฝรั่งจึงเห็นชาวพุทธมีความสุขยิ้มแยมแจมใส แตถาไปอานหนังสือเปนเชิง
ทฤษฎี ที่คนเขียนจับหลักไมชดั พอเริ่มดวยทุกขกอน ก็มองพุทธศาสนาเปน
ทุกขไป แตที่จริง ทั้งหลักการและภาคปฏิบตั ิของพระพุทธศาสนาสอดคลอง
เปนอันเดียวกัน
พุทธศาสนิกชนตองจับหลักเรื่องกิจหรือหนาที่ตออริยสัจนี้ใหไดวา...
๑. ทุกข เรามีหนาที่ ปริญญา รูทัน ศึกษาใหเขาใจวามันอยูที่ไหน มัน
เปนอยางไร จับตัวมันใหชัด เพื่อใหพรอมที่จะแกไข
๒. สมุทัย ตัวสาเหตุของทุกขนนั้ เราจึงมีหนาที่ ปหานะ กําจัดแกไข
๓. นิโรธ เรามีหนาที่ สัจฉิกิริยา บรรลุจดุ หมายที่บําราศทุกข เปนสุข
มากขึ้นๆ
๔. มรรค ขอนี้เทานั้นที่เรามีหนาที่ ภาวนา ปฏิบัติลงมือทํา
สรุปความวา พระพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกขไวสาํ หรับปญญารู แตสอน
เรื่องสุขสําหรับใหเรามีชีวิตเปนจริงอยางนัน้
พูดอยางสั้นวา พุทธศาสนาสอนใหรูทันทุกข และใหอยูเปนสุข
หรือใหสั้นกวานั้นอีกวา พุทธศาสนาสอนใหเห็นทุกข แตใหเปนสุข คือ
ทุกขสําหรับเห็น แตสุขสําหรับเปน
เพราะฉะนั้น จะตองมองพระพุทธศาสนาวาเปนศาสนาแหงความสุข
ไมใชศาสนาแหงความทุกข ฝรั่งจับจุดไมถูก ก็เขาใจผิดพลาด ขอผานไป
ทั้งหมดนี้ตั้งเปนขอสังเกต เปนอารัมภบท

-๒แกนแทของพระพุทธศาสนา
ทีนี้ ก็มาถึงตัว แกนแทของพระพุทธศาสนา ก็เอาที่พูดเปนอารัมภบท
นั่นแหละมาครอบคลุม คือ สาระอยูในเรื่องที่พูดไปแลวนั่นเอง เพราะไดพูด
แลววา อริยสัจสี่ครอบคลุมหลักการของพระพุทธศาสนาทั้งหมด ไมวาจะเปน
หลัก “เวนชั่ว ทําดี ทําใจใหบริสุทธิ์”
• หลัก “ธรรมทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น”
• หลัก “เราบัญญัตแ
ิ ตทุกขและความดับทุกข” หรือ
• หลัก “อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท กับนิพพาน”
ทุกหลักรวมอยูในหลัก อริยสัจสี่ ทั้งนั้น
•

เมื่อรูวาอะไรเปนหัวใจของพระพุทธศาสนาแลว ก็เทากับจับจุดไดวา
จะตองเจาะลงไปหาแกนในนัน้
ขอย้ําวา “อริยสัจ” คือหลักที่โยงความจริงในธรรมชาติ มาสูการใช
ประโยชนของมนุษย เพราะลําพังกฎธรรมชาติเอง มันมีอยูตามธรรมดา ถา
เราไมรูวิธีปฏิบตั ิ ไมรูจุดที่จะเริ่มตน ไมรูลําดับ เราก็สับสน
พระพุทธเจาทรงตองการใหเราไดประโยชนจากกฎธรรมชาติ
โดยสะดวก จึงนํามาจัดรูป ตั้งแบบ วางระบบไวให เรียกวา อริยสัจสี่ โดย
ทําลําดับใหเห็นชัดเจน เปนไดทั้งวิธสี อน ทั้งวิธแี กปญ
 หา และวิธีที่จะลงมือ
ทําการตางๆ เมื่อทําตามหลักอริยสัจสี่ ความจริงของธรรมดาที่ยาก ก็เลย
งายไปหมด
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ความจริงมีอยูตามธรรมดา
พระพุทธเจามีปญญา ก็มาคนพบและเปดเผย
ตอไปนี้เมื่อจะดู “แกนแทของพระพุทธศาสนา” ก็ตองดูที่หลักความ
จริงอีก เริ่มดวยขอแรกมองวาพระพุทธศาสนามีทาทีหรือทัศนะตอความจริง
อยางไร คือมองดูโลก มองดูธรรมชาติและชีวิตอยางไร พูดสั้นๆ วา
พระพุทธศาสนามองความจริงของสิง่ ทั้งหลายอยางไร
จุดเริ่มตนนี้ชัดอยูแลวในพุทธพจน ที่พระสวดอยูเสมอในงานอุทิศกุศลวา
“อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ ิตา ว สา ธาตุ...”
มีเนื้อความวา “ตถาคตคือพระพุทธเจา จะเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นก็ตาม ความ
จริงก็คงอยูเปนกฎธรรมดา เปนความแนนอนของธรรมชาติ วาดังนี้ๆ”
นี่คือการมองความจริงตามแบบของพระพุทธศาสนา พุทธพจนนี้เปน
หลักพื้นฐาน เราควรจะเริ่มตนดวยหลักนี้ นั่นก็คือพระพุทธศาสนามองสิ่ง
ทั้งหลายเปนเรื่องของธรรมชาติและกฎธรรมชาติ เปนความจริงที่เปนอยู
อยางนั้นตามธรรมดาของมัน ไมเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของพระพุทธเจา
ในพุทธพจนนี้เอง พระพุทธเจาตรัสตอไปวา “ตถาคตมารูความจริง
คนพบความจริงนี้แลว จึงบอกกลาว เปดเผย แสดง ชีแ้ จง ทําใหเขาใจงาย
วาดังนี้ๆ”
พุทธพจนตอนนี้บอกฐานะของพระศาสดาวา ฐานะของพระพุทธเจา
คือผูคนพบความจริง
แลวนําความจริงนั้นมาเปดเผยแสดงใหปรากฏ
พระพุทธเจาไมใชเปนผูบัญญัติหรือเปนผูสรางผูบันดาลอะไรขึ้นมาจากความ
ไมมี พระองคเพียงแตแสดงความจริงที่มอี ยู การที่พระองคบําเพ็ญบารมี
ทั้งหลาย ก็เพือ่ มาตรัสรูเขาถึงความจริงอันนี้ที่มีอยูตามธรรมดา
ความจริงนี้มีอยูตามธรรมดาตลอดเวลา ไมมีใครเสกสรรคบันดาล (ไม
มีผูสราง เพราะถามีผูสราง ก็ตองมีผูที่สรางผูสรางนั้น ถาผูสรางมีไดเอง ก็
แนนอนเลยวา สภาวธรรมก็มีอยูไดโดยไมตองมีผูสราง) มันไมอยูใตอํานาจ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๔

บังคับบัญชาของใคร ไมมีใครบิดผันเปลี่ยนแปลงมันได ผูใ ดมีปญญาจึงจะรู
เขาใจและใชประโยชนมันได
ปญหาอยูที่วา เราไมมีปญญาที่จะรู เมื่อเราไมรูความจริงที่เรียกวากฎ
ธรรมชาตินี้ เราก็ปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไมถูกตอง เพราะสิ่งทัง้ หลายเปนไป
ตามความจริงของมัน เมื่อเราไมรูความจริงของมัน เราก็ปฏิบัติตอมันไมถูก
จึงเกิดปญหาแกตัวเราเอง
เพราะฉะนั้น การรูความจริงของธรรมชาติจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิง่
เมื่อเรารูแลว เราก็จะปฏิบัตติ อสิ่งทั้งหลายไดถูกตอง
เหมือนกับในทางวิทยาศาสตรฝายวัตถุ
ที่คนพบความจริงคือกฎ
ธรรมชาติบางอยางหรือบางสวน เมื่อคนพบแลวก็นําเอากฎธรรมชาติสวน
นั้นมาใชทําอะไรตางๆ ได เชนการสรางสิ่งประดิษฐตางๆ ตั้งแตเรือกลไฟ
รถยนต รถไฟ เรือบิน ตลอดจนคอมพิวเตอรได ก็มาจากการรูความจริงของ
กฎธรรมชาติทั้งนั้น เมื่อรูแลวก็จัดการมันได เอามันมาใชประโยชนได ถาไม
รู ก็ตัน ติดขัด มีแตเกิดปญหา
เรื่องนี้ก็ทํานองเดียวกับวิทยาศาสตร แตวิทยาศาสตรเอาแคความจริง
ของโลกวัตถุ สวนพระพุทธศาสนามองความจริงของโลกและชีวิตทั้งหมด
รวมความวา
พระพุทธศาสนามองความจริงของสิง่ ทั้งหลายวาเปน
เรื่องของธรรมชาติที่มีอยูและเปนไปตามธรรมดาของมัน แลวพระพุทธเจา
มาคนพบ แลวก็ทรงทําใหเขาใจงายขึ้น โดยมีวิธีจัดรูปรางระบบแบบแผนให
เรียนรูไดสะดวก และวางเปนกฎเกณฑตางๆ
นี่ก็คือการจับเอาหลักการของความจริงนั่นเอง
มาจัดเปนระบบขึ้น
เพื่อใหงายตอความเขาใจของเรา
ทีนี้ ความจริงของสิ่งทั้งหลาย หรือกฎธรรมชาติที่วานั้นเปนอยางไร ก็
มีตัวอยางเชนวา สิง่ ทั้งหลายเปนอนิจจัง ไมเที่ยง ไมคงที่ เกิดขึ้นแลวก็ดับ
ไป เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เปนทุกขัง คงอยูในสภาพเดิมไมได และเปน
อนัตตา ไมเปนตัวเปนตนของใคร ที่จะไปสัง่ บังคับใหเปนไปตามปรารถนาได
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เราจะไปยึดถือครอบครองมันจริงไมได เพราะมันเปนไปตามเหตุปจจัยของ
มัน หรือดํารงอยูตามสภาวะของมัน
สิ่งทั้งหลายที่เรายึดถือเปนตัวตนในบัดนี้
ก็คือภาพปรากฏของเหตุ
ปจจัยที่เปนไปตามกระบวนการของมัน
เมื่อเหตุปจจัยมาสัมพันธกันเปน
กระบวนการ ก็แสดงผลเปนปรากฏการณที่เราเรียกเปนตัวเปนตน แต
แทจริงแลวตัวตนอยางนั้นไมมี มีแตเพียงภาพปรากฏชั่วคราว
สวนตัวจริงที่อยูเบื้องหลัง ก็คือกระบวนการแหงความสัมพันธกันของ
สิ่งทั้งหลายที่คบื เคลื่อนไปเรื่อยๆ เมื่อเหตุปจจัยเหลานี้สัมพันธกัน แลวคืบ
เคลื่อนตอไป ภาพตัวตนที่ปรากฏนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้นตัวตนที่แท ที่ยั่งยืนตายตัว ที่จะยึดถือครอบครองบังคับบัญชา
อะไรๆ ได จึงไมมี (คําวา “อัตตา” ก็คือตัวตนที่เที่ยงแทยั่งยืนตายตัวตลอดไป)
มัน(อัตตา)ไมมี เพราะมีแตภาพรวมของปรากฏการณที่เกิดจากความ
สัมพันธของสิ่งทั้งหลายในกระบวนการของมัน เรียกวาเปนเพียงสภาวธรรม
ไมเปนตัวตนของใคร
ถาเขาใจเชนนี้แลวก็จะเห็นวา ออ...อะไรก็ตามที่ปรากฏเปนตัวเปนตน
ก็คือสิ่งที่เปนปรากฏการณชั่วคราว หรือสิ่งที่ดํารงอยูตามสภาวะของมัน
เทานั้น ซึ่งเราจะตองรูทัน ถาจะรูความจริงของปรากฏการณ เราตองสืบ
สาวดูกระบวนการของเหตุปจ จัยที่อยูเบื้องหลัง แลวเราจะเห็นความจริง
และไมยึดติดอยูกับตัวอัตตานี้
นี้คือความเปนจริงของกฎธรรมชาติ ซึ่งพระพุทธเจาไดทรงสอนเรื่อง
“ไตรลักษณ” ขึ้นไวเปนหลักที่เดนวา…
สิ่งทั้งหลายนี้ อนิจฺจํ ไมเที่ยง เกิดขึ้นแลวก็ดับหาย มีความ
เปลี่ยนแปลง ทุกฺขํ คงอยูในสภาพเดิมไมได อยูในภาวะขัดแยง ถาคนเขาไป
เกี่ยวของดวยความอยาก มันก็ฝนความปรารถนา แลวก็ อนตฺตา ไมเปน
ตัวตนของใครได ใครจะยึดถือครอบครองสั่งบังคับไมได เพราะมันเปนไป
ตามเหตุปจจัยของมัน หรือดํารงอยูตามสภาวะของมัน
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เมื่อคนไมรูทันความจริงของธรรม
เขาก็นําทุกขในธรรมชาติมาสรางใหเปนทุกขของตน
สําหรับ ทุกฺขํ ในไตรลักษณนี้ เรามักไปมองคําวาทุกขเปนความเจ็บปวด
เสีย ที่จริงทุกขเปนสภาพตามธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย หรือเปนสภาวะตาม
ธรรมชาติ คืออาการที่สิ่งทั้งหลายไมสามารถคงอยูในสภาพเดิม บางที
แปลวา stress หรือ conflict คือภาวะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุ
ปจจัยหรือองคประกอบตางๆ ที่เกิดดับบีบคั้นขัดแยงกันอยูตลอดเวลา แลว
ทุกขก็เปนภาพรวมที่เกิดจากความสัมพันธระหวางสิ่งเหลานั้น
สิ่งทั้งหลายเปนองครวม ทีเ่ กิดจากองคประกอบตางๆ มาประชุมกัน
เมื่อองคประกอบแตละอยางเกิดขึ้นดับไป เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา องครวมนั้น
จึงไมสามารถคงสภาพเดิมอยูไ ด เพราะเมื่อองคประกอบแตละอยางนั้นเปลี่ยน
แปลงไป ก็จะเกิดการขัดแยงกัน เปนความกดดันภายใน แลวก็จะตองคงอยูไมได
สภาพที่ขัดแยง ฝน กดดัน คงอยูไมไดทั้งหมดนี้ เรียกวา “ทุกข” ซึง่
เปนสภาวะธรรมชาติในสิ่งทั้งหลาย เมื่อเราใชศัพทนี้กับภาวะในใจคน ก็จะมี
ความหมายวาเปนภาวะที่จิตถูกกดดันบีบคัน้ ก็คืออันเดียวกัน
จะเห็นวาทุกขที่มีอยูในธรรมชาติ ในสิ่งทัง้ หลายนี้ ก็มีความหมายหนึ่ง
คลายๆ กับทุกขในใจของเรา ทุกขในใจของเราก็คือภาวะที่ถูกบีบคั้น กดดัน
ขัดแยง ไมสบาย ทนไมไหว ทีนี้ในสิ่งทั้งหลาย ทุกขก็คอื ภาวะที่จะตองผัน
แปรเปลี่ยนแปลงไป เกิดความขัดแยง กดดัน ทนอยูไมได
สวน อนตฺตา ก็อยางที่พูดไปแลววา คือไมเปนตัวตนที่ยั่งยืนมั่นคงอยู
อยางนั้นตลอดไป แตเปนเพียงภาพรวมของปรากฏการณแหงกระบวนการ
ของการเปลี่ยนแปลงนั้น
เรื่องนี้ก็ทํานองเดียวกับกฎทางวิทยาศาสตร ซึ่งมีอยูตามธรรมดาใน
ธรรมชาติ ไมวาใครจะรูห รือไม ใครมีปญญาสามารถ ก็คนพบแลวก็เอามา
บอกกัน เรื่อง อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา นี้พระพุทธเจาก็ตรัสวา เปนความจริงที่มี
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อยูตามธรรมดาของมัน ไมเกีย่ วกับพระพุทธเจาจะเกิดหรือไมเกิด พระพุทธเจา
ทรงเปนผูมาคนพบ เปดเผย อธิบาย วางเปนระบบไว
ตรงนี้แหละที่มาโยงเขากับอริยสัจ คือเมื่อสิ่งทั้งหลายทัง้ โลก รวมทั้ง
ชีวิตของคนเรานี้ เปนธรรมชาติสวนหนึ่งๆ มันก็เปนไปตามกฎธรรมชาตินี้
ที่วามีความไมเที่ยง เปลี่ยนแปลงทุกเวลา มีความกดดันขัดแยงภายใน คง
สภาพเดิมอยูไมได และเปนไปตามเหตุปจจัย ปรากฏรูปลักษณไปตางๆ ยัก
ยายไปตามเหตุปจจัยทีส่ ัมพันธกันนั้น อยางรางกายของเรานี้ก็เปลีย่ นไป
ตอนเปนเด็กหนาตาอยางหนึ่ง อายุมากขึ้นมาก็เปลี่ยนไปอีกอยางหนึ่ง
เมื่อสิ่งทั้งหลายเปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ตามธรรมดาของมันอยางนี้
ก็มีคําถามวา มนุษยจะเขาไปเกี่ยวของกับมันอยางไร คือจะปฏิบตั ิหรือ
สัมพันธกับธรรมชาติ กับโลก กับชีวิต ที่เปนไปตามกฎธรรมชาตินั้นอยางไร
มนุษยอาจจะสัมพันธกับมันดวยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน
อวิชชา คือภาวะที่ขาดความรูความเขาใจ ไมรูทันความจริงของสิง่ นั้นๆ
ตัณหา คือความอยากความปรารถนาตอสิ่งตางๆ โดยไมรูทันความจริง
ของมัน
อุปาทาน คือการเขาไปยึดมั่นถือมั่น ใหเปนอยางที่ตัวตองการ เอา
ความปรารถนาของตนเปนตัวกําหนด
ถามนุษยเขาไปสัมพันธกับสิง่ ทั้งหลาย หรือพูดงายๆ วาสัมพันธกับโลก
และชีวิต ดวยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ก็จะเกิดปญหาขึ้นกับชีวิตของตัวเอง
ทันที ทุกขทเี่ ปนสภาพอยูในธรรมชาติตามธรรมดาของมัน คือเปนความ
ขัดแยง คงอยูไมได ในสิ่งที่จะตองเปลี่ยนแปลงคืบเคลือ่ นนั้น ก็จะเกิดเปน
สภาวะที่กดดัน ขัดแยงขึ้นในจิตใจของมนุษย ตอนนี้ ทุกขในธรรมชาติที่มีอยู
ตามธรรมดา กลายมาเปน “ทุกข” ปรุงแตงในใจของเรา
ที่จริงมันเปนทุกขอยูตามธรรมดาในธรรมชาติ แตเมื่อเราไปสัมพันธ
ปฏิบัติตอมันไมถกู จึงเกิดเปนทุกขในใจของเราขึ้นมา และเมื่อสืบคนดู ก็จะ
รูวา อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เปนตัวกําหนดความสัมพันธของเราในกรณีนี้
ตัวนี้แหละที่ทานวาเปน “สมุทัย” คือเหตุแหงทุกข ตอนนี้สมุทัยมาแลว
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สมุทัยนี้ ถาตรัสแคบทบาทหนาโรง ก็เอาตัณหาเปนตัวแสดง แตถา
ตรัสแบบเต็มโรง จะทรงยกเอาอวิชชาเปนตัวกํากับหลังโรง ขอใหดูเวลา
ตรัสวา อะไรคือสมุทัย พระพุทธเจาตรัสไว ๒ แบบ
แบบที่ ๑ ตรัสวา สมุทัยไดแกตณ
ั หา คืออธิบายงายๆ สั้นๆ วา “สิ่ง
ทั้งหลายมันไมเปนไปตามใจอยากของคุณหรอก เมื่อคุณสัมพันธกับมันดวย
ความอยาก คุณก็ตองเปนทุกขเอง”
แตเบื้องหลังตัณหา คือความอยาก หรือความตามใจตัวนี้ ตัวการที่แท
ก็คือความไมรูเทาทันความจริง ซึง่ เปนเงื่อนไขเปดชองใหปจ จัยตางๆ เขามา
หนุนกันในการที่จะใหปญ
 หานัน้ เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น
แบบที่ ๒ จึงตรัสแบบกระบวนการที่เริม่ ตนจากอวิชชาวา อวิชชา
เปนปจจัยพื้นฐานของปญหาหรือทุกข สมุทัยที่แทจริงเปนกระบวนธรรม
(ธรรมปวัตติ) ตามกฎปฏิจจสมุปบาทวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา … ซึ่ง
ประมวลวาทัง้ หมดนี้คือสมุทัยแหงทุกข
ตอนนี้จะเห็นไดวา กฎธรรมชาติมาสัมพันธกับมนุษยแลว
ตอนแรก พูดเริ่มจากกฎธรรมชาติกอนวา ความจริงของธรรมชาติ มัน
มีอยูตามธรรมดาของมัน สิ่งทั้งหลายดําเนินไปตามกฎธรรมชาตินั้น เปน
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา
ตอนนี้ มาถึงคน คือในการทีค่ นเขาไปเกี่ยวของกับสิ่งเหลานั้น ถาเกี่ยว
ของโดยมีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน เปนตัวกําหนด ก็จะเกิดปญหา มีทกุ ขขนึ้ มา
อันนี้คืออริยสัจขอที่ ๑ และขอที่ ๒ คือการสัมพันธกับสิ่งทั้งหลายซึ่งมี
ศักยภาพที่จะใหเกิดทุกข ดวย อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ซึ่งเปนสมุทัยคือตัว
เหตุ แลวก็เกิดทุกขในตัวคนขึ้นมา คือกาวจากทุกขในสิ่งทั้งหลายที่มีอยูตาม
ธรรมชาติ มาเปนทุกขในใจของเรา
นี่คือวิธีพูดแบบยอนกลับโดยเอากฎธรรมชาติเปนจุดเริ่มตน โดยเริ่มที่
สมุทัย คือมนุษยไปสัมพันธกบั สิ่งทัง้ หลายไมถูกตอง โดยสัมพันธดวยอวิชชา
ตัณหา อุปาทาน ก็เกิดเปน ทุกข ขึ้นมา
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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 จนกระทั่งหมดอวิชชา
ตัณหา อุปาทาน เพราะฉะนั้นจึงตองทําใหเกิดวิชา เพื่อใหสามารถดํารงชีวิต
โดยอาศัยตัณหานอยลงตามลําดับ จนกระทั่งอวิชชาหมดไป เมื่อหมดอวิชชา
แลว ก็คือนิโรธ ไมมีทุกขเกิดขึ้นอีก
จากกฎธรรมชาติโยงมาถึงอริยสัจ เขาใจวาชัดพอสมควร ถาไมชัด
กรุณาถามดวย
ยอนอีกทีหนึ่งวา กฎธรรมชาติมีอยูเปนธรรมดาของสิ่งทัง้ หลายทีเ่ กิด
ดับ เปลี่ยนแปลงไป คงสภาพเดิมไมได เปนปรากฏการณที่ปรากฏภาพ
ออกมาตามเหตุปจจัยของมัน เปนไปตามธรรมดาอยางนี้
เมื่อมนุษยอยูในโลก ก็ตองไปสัมพันธเกี่ยวของกับสิ่งเหลานั้น ถาเรา
สัมพันธไมถูก คือใชอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ก็เกิดปญหาทันที คือเกิดเปน
ทุกขขึ้นมา
เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงสอนใหเรามีความสัมพันธที่ถูกตอง ใหใช
ปญญาที่จะปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้น ดวยความรูเขาใจ จนกระทั่งไมตองอาศัย
อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เมื่อเราพัฒนาปญญาจนถึงที่สดุ เราก็จะพนจาก
อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เราก็เปนอิสระ ก็คือถึง นิโรธ
แตในการที่จะมีปญญา จนหมดอวิชชา ตัณหา อุปาทานนั้น มนุษยก็
ตองพัฒนาตัวเอง ซึ่งก็คือมรรคนั่นเอง
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มรรค ก็คือกระบวนวิธีพัฒนามนุษยไปสูการมีปญญา จนกระทั่งไมตอง
อาศัยอวิชชา ตัณหา อุปาทานในการดําเนินชีวิต แตเปนอยูดวยปญญา
พอถึงตรงนี้ก็จบเรื่องของอริยสัจ
เพราะฉะนั้นจึงพูดไดวา พระพุทธศาสนาสอนเรื่องธรรมชาติ กับการที่
มนุษยไปสัมพันธกับธรรมชาติ เทานั้นเอง พูดอีกอยางหนึ่งก็คือ
๑. ความจริงของธรรมชาติ หรือกฎธรรมชาติ
๒. การรูเขาใจความจริงนั้น แลวนํามาใชประโยชน แตเปนประโยชน
ของตัวชีวิตเอง ที่จะใหชีวิตของเราหมดปญหาอยางแทจริง
พูดอีกอยางหนึ่งวา พุทธศาสนามีเทานี้ คือ
๑. ความจริงของธรรมชาติ หรือกฎธรรมชาติ ซึ่งเราตองเรียนรู และ
ใชประโยชนโดยปฏิบัติใหถูกตอง
๒. มนุษยเปนผูเรียนรูเขาใจความจริงนี้ และใชประโยชนจากความรูนั้น
เราจึงตองศึกษาธรรมชาติของมนุษยดวย

ธรรมชาติของมนุษยนั้นพิเศษในแงดี คือ
มนุษยเปนสัตวที่ศึกษาใหมีปญญาได
ตอนนี้พูดกันมาถึงมนุษย วาเมื่อมนุษยจะตองปฏิบัติตอกฎธรรมชาติ
เราก็ตองรูจักธรรมชาติของมนุษยดวยวาเปนอยางไร เชนใหรูวาธรรมชาติ
ของมนุษยนี้สามารถมีปญญาที่จะหมดอวิชชา เปนไปไดหรือไมที่มนุษยจะอยู
ไดโดยไมตองพึ่งพาอาศัยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ถาเปนไปไมได การ
แกปญหาก็เปนไปไมได
ถามนุษยไมสามารถพัฒนาใหมีปญญา เราก็ตอ งอยูกับอวิชชา ตัณหา
อุปาทาน ตลอดไป และตองยอมรับวาจะตองเปนทุกขตลอดไปดวย ฉะนั้น
เราจึงมาศึกษาธรรมชาติของมนุษย คือนอกจากรูธรรมชาติของสิ่งทัง้ หลาย
ทั้งโลก ทัง้ ระบบ ก็มารูธรรมชาติของตัวมนุษยเองดวย
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คราวนี้ก็มาพูดถึงธรรมชาติของมนุษย ซึ่งตองพูดเปน ๒ ระดับ
ระดับที่ ๑ มนุษยก็เปนธรรมชาติสวนหนึ่งของระบบธรรมชาติทั้งหมด
ย้ําวาเปนธรรมชาติเพียงสวนหนึ่งเทานั้น เพราะฉะนั้น ชีวิตของมนุษยจึง
ตองเปนไปตามกฎธรรมชาติ เชนเดียวกับธรรมชาติอยางอื่นๆ
ถาเราแยกเปนโลกและชีวิต ชีวิตของเราก็เปนไปตามกฎธรรมชาติใหญ
อันเดียวกันกับกฎธรรมชาติที่ครอบงําโลกทัง้ โลกอยู คือเปนอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ตองเปลี่ยนแปลงไป คงอยูในสภาพเดิมไมได และปรากฏรูปขึน้ มา
ตามกระบวนการของเหตุปจ จัยที่สัมพันธกนั นั้น นี่คือธรรมชาติของมนุษย
ดานหนึ่งที่เปนชีวิต เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ
ระดับที่ ๒ ธรรมชาติพิเศษที่เปนสวนเฉพาะของมนุษย ตรงนี้แหละ
เปนจุดสําคัญที่จะกาวไปสูขนั้ ที่จะตอบไดวา จะสามารถแกปญหาขางตนได
หรือไม คือ มนุษยสามารถมีปญญา ที่จะมีชีวิตโดยไมตองพึ่งพาอวิชชา
ตัณหา อุปาทาน ไดหรือไม
ธรรมชาติของมนุษยตรงนี้ถอื เปนฐานของพระพุทธศาสนาเลยทีเดียว
ธรรมชาติสวนพิเศษของมนุษย คือเปนสัตวที่ฝกได ตรงนี้สําคัญมาก
ถาพูดอยางภาษาสมัยใหมก็ใชคําวา “เปนสัตวที่พัฒนาได” ไมใชจมอยูกับที่
แตเปลี่ยนแปลงไดในเชิงคุณภาพ หรือเรียกวาเปนสัตวพเิ ศษก็ได
พิเศษคือแปลกจากสัตวชนิดอื่น คือสัตวชนิดอื่นไมเหมือนมนุษย สัตว
มนุษยนี้แปลกจากสัตวอื่น แปลกหรือพิเศษอยางไร พิเศษในแงที่วาสัตวอื่น
ฝกไมไดหรือฝกแทบไมได แตมนุษยนี้ฝกได
คําวา “ฝก” นี้พูดอยางสมัยใหมไดแกคาํ วา เรียนรูและพัฒนา พูด
ตามคําหลักแทๆ คือ ศึกษา หรือสิกขา พูดรวมๆ กันไปวา เรียนรูฝกหัด
พัฒนา หรือเรียนรูฝกศึกษาพัฒนา
พูดสั้นๆ วา มนุษยเปนสัตวที่ฝกได และตองฝก
สัตวอื่นแทบไมตองฝก เพราะมันอยูไดดวยสัญชาตญาณ พอเกิดมาปบ
เรียนรูจากพอแมนิดหนอย เดี๋ยวเดียวมันก็อยูรอดได อยางลูกวัวคลอด
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ออกมา ๒-๓ นาทีลุกขึ้นเดินได ไปกับแมแลว หานออกจากไขเชาวันนั้น พอ
สายหนอยวิ่งตามแมมันลงไปในสระเลย วิ่งได วายน้ําได หากินตามพอตาม
แมมันเลย แตมันอยูไดดวยสัญชาตญาณ เรียนรูไดนิดเดียว แคพอกิน
อาหารเปนตน แตตอจากนัน้ มันฝกไมได เรียนรูไมได เพราะฉะนั้นมันจึง
อยูดวยสัญชาตญาณตลอดชีวิต เกิดมาอยางไรก็ตายไปอยางนั้น
แตมนุษยนี้ตองฝก ตองเรียนรู ถาไมฝก ไมเรียนรู ก็อยูไมได ไมตองพูด
ถึงจะอยูดี แมแตรอดก็อยูไมได มนุษยจึงตองอยูกับพอแม อยูกับพี่เลี้ยงเปน
เวลานับสิบป พอออกมาดูโลกยังทําอะไรไมไดเลย ตองเรียนรูทุกอยาง กินก็
ตองเรียนรู ตองฝกตองหัด นั่ง นอน ขับถาย เดิน พูด ตองฝกตองเรียนรู
ทั้งหมด นี่คือธรรมชาติของมนุษย เปนสัตวที่ตองหัดตองฝกไปทุกอยาง มอง
ในแงนี้เหมือนเปนสัตวที่ดอย
แตเมื่อมองในแงบวก คือเรียนรูได ฝกได ตอนนี้เปนแงเดน คือพอฝก
เริ่มเรียนรู คราวนี้มนุษยก็เดินหนา มีปญญาเพิ่มพูนขึ้น พูดได สื่อสารได มี
ความคิดสรางสรรค ประดิษฐอะไรๆ ได สามารถพัฒนาโลกของวัตถุ เกิด
เทคโนโลยีตางๆ มีความเจริญทั้งในทางนามธรรม และทางวัตถุธรรม มีศิลป
วิทยาการ เกิดเปนวัฒนธรรม อารยธรรม จนกระทั่งเกิดเปนโลกของมนุษย
ซอนขึ้นมาทามกลางโลกของธรรมชาติ
สัตวอื่นทั้งหลาย มีหรือไมที่สามารถสรางโลกของมันตางหากจากโลก
ของธรรมชาติ...ไมมี มันเกิดมาดวยสัญชาตญาณอยางไร ก็ตายไป
ดวยสัญชาตญาณอยางนั้น หมุนเวียนกันตอไป แตมนุษยเปนสัตวพิเศษ คือ
ตองฝก ตองเรียนรู และเรียนรูได ฝกได
พระพุทธศาสนาจับความจริงของธรรมชาติขอนี้เปนหลักสําคัญที่สุด จึง
ใหกําลังใจกับมนุษยวา มนุษยที่ฝกแลวนัน้ เลิศประเสริฐจนกระทั่งแมแต
เทวดาและพรหมก็นอมนมัสการ ดังคาถาวา
มนุสฺสภูตํ สมฺพุทฺธํ
อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ
เทวาป นํ นมสฺสนฺติ … … … … …”
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แปลวา “พระพุทธเจา ทั้งที่เปนมนุษยนี่แหละ แตทรงฝกพระองคแลว
มีพระหฤทัยทีอ่ บรมมาอยางดี แมเทพทั้งหลายก็นอมนมัสการ”
คาถานี้เปนการเตือนมนุษยและใหกําลังใจวา ความดีเลิศประเสริฐของ
มนุษยนั้น อยูที่การเรียนรูฝกศึกษาพัฒนาตนขึ้นไป มนุษยจะเอาดีไมไดถาไม
มีการเรียนรูฝกฝนพัฒนาตน เพราะฉะนั้น เราจึงพูดเต็มวา
“มนุษยเปนสัตวประเสริฐดวยการฝก”
เราจะไมพูดทิ้งชองวางวามนุษยเปนสัตวประเสริฐ ซึ่งเปนการพูดที่ขาด
ตกบกพรอง
เราพูดไดแควา มนุษยเปนสัตวพิเศษ หมายความวาเปนสัตวที่แปลก
กวาสัตวอื่น “พิเศษ” แปลวาแปลกพวก ไมไดหมายความวาดีหรือราย แต
“ประเสริฐ” นี่คือดี ซึ่งมีหลักความจริงวามนุษยไมไดประเสริฐเองลอยๆ
ตองประเสริฐดวยการฝก ถาไมฝกแลวจะดอยกวาสัตวดิรัจฉาน จะต่ําทราม
ยิ่งกวา หรือไมก็ทําอะไรไมเปนเลย แมจะอยูรอดก็ไมได
ฉะนั้นความประเสริฐเลิศของมนุษยจึงอยูที่การฝกฝนพัฒนาตน และ
อันนี้เปนความเลิศประเสริฐทีส่ ัตวทั้งหลายอืน่ ไมมี สัตวอื่นอยางดีก็ฝก ได
บางเล็กนอย เชน ชาง มา เปนตน และมันฝกตัวเองไมได ตองใหมนุษยฝก
๑. ตองใหมนุษยฝกให
๒. แมมนุษยจะฝกให ก็ฝก ไดในขอบเขตจํากัด เรียนรูไดไมมาก
แตมนุษยฝกตัวเองได และฝกไดแทบไมมีทสี่ ิ้นสุด

บนฐานแหงธรรมชาติมนุษยผูเปนสัตวตองศึกษา
พระพุทธเจาทรงตั้งหลักพระรัตนตรัยขึ้นมา
หลักพระพุทธศาสนาตรงนี้สําคัญที่สุด เพราะมนุษยฝกได ฝกตนเองได
และเมื่อฝกแลวประเสริฐสุด การที่ยกพระรัตนตรัยขึน้ มาตั้งเปนหลัก ก็
เพราะความจริงขอนี้ คือ
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ก) พระพุทธเจาทรงเปนตนแบบ โดยเปนสรณะ คือเปนเครื่องเตือนใจ

ใหระลึกวา อันตัวเรานี้ก็เปนมนุษยผูหนึ่ง พระพุทธเจาเมื่อกอนที่จะทรงฝก
พระองคก็เปนมนุษยอยางพวกเรานี้ เราจึงมีศักยภาพทีจ่ ะฝกใหประเสริฐ
อยางพระพุทธเจาได
พระพุทธเจาทรงเปนผูประเสริฐเลิศสูงสุด ไดตรัสรูสัจธรรม มีพระ
คุณสมบัติสมบูรณทุกประการ การที่ทรงมีพระคุณสูงเลิศอยางนั้นได ก็เพราะ
ไดทรงฝกพระองค ดังที่เรียกวาทรงบําเพ็ญบารมีมากมายจนเต็มบริบูรณ
เราจึงตั้ง “พุทธะ” ขึ้นมาเปนแมแบบวา ดูสิ มนุษยผูฝกดีถึงที่สุดแลว
พัฒนาดีแลว จะมีปญญารูสจั ธรรม บริสุทธิ์หลุดพน เปนอิสระ อยูเหนือโลก
ธรรม มีความสุข มีชีวิตที่ดีงาม มีคุณธรรมความดีงามที่สมบูรณ เปนที่พึ่ง
ของชาวโลก เลิศประเสริฐขนาดนี้
พอระลึกอยางนี้ก็เกิดศรัทธาที่เรียกวา ตถาคตโพธิสัทธา คือเชื่อใน
ปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา ซึง่ ก็มีความหมายตอไปอีกวา เชื่อในปญญาที่
ทําใหมนุษยกลายเปนพุทธะ เพราะฉะนั้น การที่ถือเอาพระพุทธเจาเปน
สรณะนั้น ความหมายอยูที่นี่ คือ
๑. ทําใหเกิดศรัทธาที่โยงตัวเราเขาไปหาพระพุทธเจาวา จากความเปนมนุษย
อยางเรานี้ พระองคไดบําเพ็ญบารมีฝกฝนพระองคจนเปนพระพุทธเจา เราก็เปน
มนุษยเชนเดียวกัน ถาเราฝกตนจริงจังใหถงึ ที่สุด เราก็จะเปนอยางพระองคได
ทําใหเราเกิดความมั่นใจวาเรามีศักยภาพที่จะฝกใหเปนอยางพระพุทธเจาได
๒. เตือนใจใหระลึกถึงหนาทีข่ องตนเองวา เราเปนมนุษย ซึ่งจะดีเลิศ
ประเสริฐได ดวยการฝกฝนพัฒนาตน การฝกฝนพัฒนาตน เปนหนาที่แหง
ชีวิตของเราหรือของชีวิตที่ดี เราจะตองฝกศึกษาพัฒนาตนอยูเสมอ
๓. ใหเกิดกําลังใจวา การฝกฝนพัฒนาตนนี้ พระพุทธเจาไดทรงทํามาจน
สําเร็จผลสมบูรณแลวเปนตัวอยาง พระองคทําได แสดงวาเราก็สามารถทํา
ได แมวาการฝกศึกษานั้นบางครั้งจะยากมาก อาจทําใหเราชักจะยอทอ แต
เมื่อระลึกถึงพระพุทธเจาวาพระองคเคยประสบความยากลําบากมากกวาเรา
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นักหนา พระองคก็กาวฝาผานลุลวงไปได เราก็จะเกิดกําลังใจที่จะฝกตนตอไป
๔. ไดวิธีลัดจากประสบการณของพระองค พระพุทธเจาทรงปฏิบัติมา
ลําบากยากเย็นอยางยิง่ ตองลองผิดลองถูก บําเพ็ญบารมีกวาจะเปนพุทธะได
เมื่อพระองคตรัสรูแลว ก็ทรงประมวลประสบการณของพระองคมาวางเปน
หลัก เปนลําดับสอนเราใหเขาใจงายขึ้น เทากับบอกวิธีลัดใหเราสําเร็จรูป จาก
ประสบการณของพระองค ซึ่งเราเอามาใชไดทันที ไมตองยากลําบากอยาง
พระองค
การระลึกถึงพระพุทธเจาเปนสรณะไดประโยชนถึง ๔ ประการอยางนี้
เราจึงตั้งพระพุทธเจาเปนองคแรกของรัตนตรัย เปนสรณะขอที่ ๑
ข) เมื่อระลึกถึงพระพุทธเจาเปนแมแบบแลว ก็คิดจะฝกศึกษาพัฒนา
ตน ทีนี้การที่จะพัฒนาตัวเองได ก็ตองรูหลักรูความจริงของกฎธรรมชาติคือ
ธรรมะ และตองปฏิบัติตามธรรมนั้น เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงเปนจุดเริ่ม
ที่นําเราเขาไปสูธรรมะ พูดงายๆ วา จากพุทธะโยงไปหา “ธรรมะ” ซึ่งก็คือ
ตัวความจริงของธรรมชาติที่มนุษยจะตองรูและนํามาใชปฏิบัติ
ค) อยางไรก็ตาม การทีจ่ ะรูธรรมและปฏิบัติตามธรรมใหเปนอยาง
พระพุทธเจานัน้ มนุษยโดยทั่วไปไมไดฝกตนมามากมายถึงขั้นที่จะรูแ ละทําได
เองอยางพระสัมมาสัมพุทธเจา และก็ไมจาํ เปนตองฝกถึงขนาดนั้น เพราะ
เรามีพระสัมมาสัมพุทธเจาทีท่ รงรูธรรมรูทางและบอกวิธใี หแลว เราก็ไปฟง
คําสอนจากพระองคและปฏิบตั ิตามโดยถือเอาพระองคเปนแบบอยาง
แตถาเราอยูหา งไกลพระพุทธเจา หรือพระองคปรินิพพานแลว เราก็
เลาเรียนสดับฟงคําสอนของพระองค จากพระสงฆทไี่ ดรักษาสืบตอคําสอน
ของพระองคมาถึงพวกเรา
แมจะไดสดับฟงคําสอนของพระพุทธเจาที่พระสงฆรักษาสืบทอดไวใหแลว
ตามปกติมนุษยทั่วไปจะปฏิบตั ิธรรมฝกตนใหกาวหนาโดยลําพังตนเองไดยาก
มนุษยโดยทั่วไปนั้น ตองอาศัยบุคคลและสภาพแวดลอมตางๆ ชวยเกื้อหนุน
โดยเฉพาะสิ่งที่เกื้อหนุนไดดีที่สุด ก็คือชุมชนที่จัดตั้งไวอยางดี ที่เรียกวา “สังฆะ”
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ในชุมชนแหงสังฆะนั้น นอกจากมีทานทีไ่ ดฟงไดรูไดฝกปฏิบัติธรรมมา
กอน เชน ครู อาจารย ที่จะเปนกัลยาณมิตรชวยแนะนําฝกสอนเราแลว
ระบบความเปนอยู วิถีชีวิต การสัมพันธกับเพื่อนรวมชุมชน การจัดสรร
สิ่งแวดลอม และบรรยากาศของชุมชนนั้นเอง ทุกอยางจะเอื้อชวยเกื้อหนุน
ใหเราฝกตนกาวไปในการรูและปฏิบัติธรรมไดอยางดีที่สุด
ชุมชนแหงสังฆะนี้ นอกจากเราจะไดอาศัยชวยใหตัวเรากาวหนาไปใน
การรูและทําตามธรรมโดยมีกัลยาณมิตรเกื้อหนุนแลว เราเองเมื่อกาวหนา
ไป เปนกัลยาณมิตรเกื้อหนุนผูอื่นดวย และสังฆะก็เปนแหลงที่จะดํารง
รักษาระบบและวิถีชีวิตที่ดีงามผาสุกไวใหแกโลก
อนึ่ง มนุษยถึงจะมีศักยภาพที่จะเปนอยางเดียวกับพระพุทธเจา แต
ระหวางปฏิบัติ เราก็จะมีพัฒนาการในระดับตางๆ ไมใชอยูๆ ก็เปนพุทธะได
ทันที มนุษยทั้งหลายที่ปฏิบัตติ ามธรรมโดยมีพัฒนาการในระดับตางๆ นั้น ก็
รวมกันเปนชุมชนที่ดีงาม ประเสริฐ คือสังฆะนี้ ซึ่งถาเรียกตามภาษาปจจุบนั ก็คือ
“สังคมอุดมคติ”
มนุษยเราทุกคนควรจะมีสวนไดอาศัยและรวมสรางชุมชนนี้ขึ้นมาใหได
ดวยการฝกศึกษาพัฒนาตัวเองของแตละคนขึ้นไป
สุดยอดของมนุษยคือ พุทธะ แกนแทของธรรมชาติคือ ธรรมะ
จุดหมายของสังคมคือ สังฆะ
เพราะฉะนั้น หลักพระรัตนตรัย ก็คือหลักอุดมคติ ที่เปนจุดหมาย เปน
อุดมการณ เปนหลักการสําหรับชาวพุทธ ซึง่ จะตองยึดถือวา
๑. เตือนใจเราใหระลึกถึงศักยภาพของตัวเอง และใหปฏิบัติหนาที่ใน
การพัฒนาตนเองใหเปนอยางพุทธะ
๒. เตือนใจใหระลึกวา การที่จะพัฒนาตนใหสําเร็จนั้น ตองรูเขาใจและ
ปฏิบัติใหถูกตองตามหลักความจริงของกฎธรรมชาติ คือ ธรรมะ
๓. เตือนใจใหระลึกวา เราแตละคนจะรวมอาศัยและรวมสรางสังคม
อุดมคติ ดวยการมี/เปนกัลยาณมิตรและเจริญงอกงามขึ้นในชุมชนแหง
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อารยชนหรืออริยบุคคล ที่เรียกวา สังฆะ
นี่คือหลักพระรัตนตรัย จะเห็นวาทั้ง ๓ หลักโยงถึงกันหมด

ความจริงแหงธรรมดาของโลกและชีวิต
ที่ตองรูใหทนั และวางทาทีใหถูก
ขอยอนกลับมาที่ธรรมชาติของมนุษยซึ่งเปนสัตวที่ฝกไดพฒ
ั นาได จะ
เปนนิวตันก็ได เปนไอนสไตนก็ได หรือจะเปนกวีที่เกงกาจ เปนนักการศึกษา
ฯลฯ เปนไดหมด จนกระทั่งประเสริฐสุดเปนพุทธะก็ได
เมื่อมนุษยประเสริฐดวยการเรียนรูฝกฝนพัฒนาตนอยางนี้ ก็เปนอันวา
โยงกันแลว คือ ธรรมชาติของมนุษยที่วาฝกฝนพัฒนาไดนั้นก็สอดคลองกับ
ยอนกลับมาหาความจริงขอแรกของ
ความเปนจริงของกฎธรรมชาติ
ธรรมชาติอีก คือการที่มนุษยผูฝกตนได จะพัฒนาตนสําเร็จ จะตองรูเขา
ใจความจริงของกฎธรรมชาติและปฏิบัติใหถกู ตามกฎนั้น เชน ปฏิบัติตามกฎ
แหงเหตุปจ จัย เปนตน
ในบรรดากฎธรรมชาติทั้งหลาย กฎใหญก็คอื ความเปนไปตามเหตุปจจัย
ซึ่งเปนอยางหนึ่งในหลักใหญที่สุดที่พระพุทธเจาตรัสไว ๒ หลัก คือ
๑. หลักไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
๒. เบื้องหลังความเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็คือกฎธรรมชาติแหง
ความเปนไปตามเหตุปจจัย อันไดแก อิทัปปจจยตา
ฉะนั้น ตอจากไตรลักษณ พระพุทธเจาจึงทรงสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาท
หรือที่เรียกเต็มวา อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท คือความเปนไปตามเหตุ
ปจจัยของสิง่ ทัง้ หลาย
ถาเราเขาถึงกระบวนการของเหตุปจ จัย หลักการตางๆ ก็โยงถึง
กันแจมแจงหมด และเขาสูการปฏิบัติในการที่จะฝกตนได แตถารูแค
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เรายังทําอะไรไมได ไดแครูทันวาสิ่งทั้งหลายเกิดดับ
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เปลี่ยนแปลง ไมเที่ยง ไมคงที่ คงอยูในสภาพเดิมไมได เปนไปตามเหตุปจจัย
ก็ไดแครู และวางใจ แตยังทําไมได
แตพอรูวา ออ...กฎแหงเหตุปจจัยที่อยูเบือ้ งหลัง อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ก็คือ อิทัปปจจยตา ซึ่งเปนอยางนี้ๆ ตอนนี้ก็เอามาใชลงมือทําได
คือเอามาใชในการฝกฝนพัฒนาตนของมนุษย
ซึ่งเปนการเชื่อมระหวาง
ธรรมชาติพิเศษของมนุษย กับธรรมชาติสามัญของสิ่งทัง้ หลายทั้งปวง
หันมาดูการนํากฎธรรมชาติมาใชในชีวิตของมนุษย
พระพุทธศาสนามองชีวิตของมนุษยวาเกิดจากองคประกอบตางๆ มา
ประชุมกัน โดยสัมพันธกันเปนระบบ และเปนกระบวนการ เราจะเขาใจมันก็
ตองแยกดูองคประกอบ ฉะนั้น ตอนแรกเราก็แยกชีวิตออกกอน วิธแี ยก
งายๆ ขั้นตนทีส่ ุดก็คือแยกองคประกอบ เหมือนอยางเราเอารถมาคันหนึ่ง ก็
แยกวารถคันนีป้ ระกอบดวยอะไรบาง สําหรับมนุษยการแยกอยางงายทีส่ ุด
คือแยกเปน ๒ ไดแก รูปธรรม กับนามธรรม หรือ กาย กับใจ
เมื่อแยกละเอียดลงไปอีก ดานรูปธรรม หรือรางกาย ประกอบดวยธาตุ
ตางๆ มาประชุมกันเขา มีมหาภูตรูป ๔ อุปาทายรูป ๒๔ และในแตละอยาง
ก็แยกยอยออกไปอีก
สวนในทางนามธรรม หรือทางใจ ก็แยกออกไปอีกเปน เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ จากนั้นเวทนาก็แยกยอยออกไปเปนเวทนา ๓ หรือเวทนา
๕ หรือเวทนา ๖ สัญญาก็แยกยอยออกไป เปนสัญญา ๖ สังขารก็แยกยอย
ออกไปตางๆ เชนเปนสัญเจตนา ๖ เปนเจตสิก ๕๐ และวิญญาณก็แยก
ออกไปเปน ๖ เปน ๘๙ หรือเปน ๑๒๑ เปนตน แยกออกไปๆ ซึ่งเปนการ
จําแนกแยกแยะในระบบ ขันธ ๕
อยางนี้เปนระบบแยกซอย เปนการศึกษาธรรมชาติของชีวิตมนุษย
เหมือนนักวิทยาศาสตรแยกแยะองคประกอบดานรูปธรรม
แตในที่นเี้ อา
งายๆ แยกแค ๒ เปนกายกับใจ เพราะถาแยกมากจะยากยุง เอาไวไปศึกษา
รายละเอียดทีหลัง
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อยางไรก็ตาม ชีวิตมนุษยไมไดอยูนิ่งเฉย ไมใชของตาย ชีวิตตองเคลื่อน
ไหว ดังที่เรียกวาดําเนินชีวิต แมแตรถยนตซึ่งไมมีชีวิตก็มีการเคลื่อนไหว เมื่อ
แยกองคประกอบของมันออกดูแลว จากนั้นก็ศึกษาตอนมันวิ่งแลน วามัน
ทํางานอยางไร โดยศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบยอยขณะทํางาน
ชีวิตของเราก็เชนเดียวกัน เมื่อแยกสวนออกดูองคประกอบตอนอยูนิ่ง
เฉยแลว ก็ตองศึกษาขณะทีม่ ันดําเนินไป หรือขณะทํางานดวย การแยก ๒
แบบนี้ไมเหมือนกัน แตกอนจะถึงแบบที่ ๒ ก็ตองศึกษาแบบที่ ๑ กอน
เหมือนแพทยศึกษาชีวิตดานกาย ตองศึกษา anatomy คือ กายวิภาค
แยกองคประกอบใหเห็นอวัยวะตางๆ วามีอะไรบางเปนอยางไร แลวก็ศกึ ษา
physiology คือสรีรวิทยา ใหรูวาอวัยวะตางๆ ทํางานอยางไร และสัมพันธ
กันอยางไร ทั้งเปนกระบวนการ และเปนระบบ
ในทางธรรมก็เริ่มดวยแยกองคประกอบที่อยูนิ่งๆ เปนกายกับใจ ตอจาก
นั้นก็แยกใหเห็นการทํางานเปนกระบวนการวา องคประกอบทั้งหลายสัมพันธ
เปนเหตุปจจัยแกกันอยางไร
การแยกองคประกอบแบบนี้จะเห็นไดใน
หลักปฏิจจสมุปบาท ซึ่งมีองคประกอบ ๑๒ สวน เปนปจจัยแกกันหมุนเวียน
ไปเปนวงจร

จะพัฒนาศักยภาพของคนใหมีชีวิตแหงปญญา
ก็ตองรูจักธรรมชาติของชีวิตซึ่งจะทําหนาที่ศึกษา
อยางไรก็ตาม ระบบการทํางานของชีวิตมนุษยมีความพิเศษตางออกไป
จากระบบการทํางานของรถยนตเปนตน กลาวคือ วัตถุตางๆ เชนรถยนต
เปนตน แมจะเคลื่อนไหวได แตก็ไมมีชีวิต ไมมีเจตจํานงหรือเจตนา มันจะ
เคลื่อนไหวไปไหน ก็ตองมีคนมาขับขี่บงั คับ ลําพังตัวมัน องคประกอบ
ทั้งหลายทั้งระบบก็ทํางานเคลื่อนไหวอยูอยางนั้นๆ เทาเดิม
แตระบบการทํางานของชีวิตมนุษยไมไดวนอยูในวงจรเทาเดิมอยางนั้น
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มนุษยมีเจตจํานงหรือมีเจตนา และมีคุณสมบัติพิเศษเชนปญญาเปนตน ทํา
ใหการเคลื่อนไหวของชีวิตมนุษยมีการปรับตัว ปรับปรุงพัฒนาระบบการ
ทํางานของตัวมันเอง และจัดการกับสิง่ อื่นภายนอกไดดวย
การทํางานขององคประกอบทั้งหลายของชีวิตมนุษย ที่มีลักษณะพิเศษ
อยางนี้ เรียกงายๆ วา เปน ระบบการเปนอยูหรือการดําเนินชีวิต ซึ่งเราก็
จะตองศึกษาใหเห็นองคประกอบตางๆ ของมัน และการที่องคประกอบ
เหลานั้นทํางานสัมพันธกันในการที่มันจะเปนอยู เจริญงอกงาม พัฒนาไป
และจัดการกับสิ่งอื่นๆ ภายนอกใหไดผลดียงิ่ ขึ้น
ชีวิตมนุษย ที่เปนอยูหรือดําเนินไปทั้งระบบนี้ แยกองคประกอบได ๓
สวนใหญ คือ
๑. การเคลื่อนไหวติดตอสัมพันธกับโลกภายนอก โดยใชตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ และการแสดงออกตางๆ ซึง่ ปรากฏออกมาทางกายวาจา จะใช
คําตามภาษาสมัยใหมวา “พฤติกรรม” ก็มีความหมายแคบเกินไป ขอแตง
เปนคําใหมวา พฤติสัมพันธ
๒. เบื้ อ งหลั ง การติ ด ต อ สั ม พั น ธ แ ละพฤติ ก รรมที่ แ สดงออก ก็ มี
กระบวนการทํางานของจิตใจ เริ่มตั้งแตเจตจํานง (ความตั้งใจ) เพราะการ
ติดตอสัมพันธและพฤติกรรมที่แสดงออกมาทุกอยางของมนุษย เกิดจาก
เจตนา คือมีความตั้งใจ จงใจ
นอกจากนี้ยังมีแรงจูงใจเปนตัวกําหนดอีกชั้นหนึ่งวาจะตั้งใจอยางไร
แรงจูงใจนี้มีทั้งฝายชั่วและฝายดี เชน ความรัก ความโกรธ ความอยากรู
ความลุมหลง ความเคารพ ความริษยา เปนตน
แลวก็มีความสุข หรือความทุกขอยูในใจอีก ซึ่งเปนตัวกําหนดหรือชักจูง
ความตั้งใจนั้น เชนวา เพราะอยากไดสขุ จึงเคลื่อนไหวทําพฤติกรรมแบบนี้
เพราะอยากหนีทุกข จึงเคลือ่ นไหวทําพฤติกรรมแบบนี้
เพราะฉะนั้น การติดตอสัมพันธและพฤติกรรมจึงไมไดเกิดขึ้นมาลอยๆ
แตมีปจจัยขับเคลื่อนอยูเบื้องหลัง คือกระบวนการของจิตใจ (หลายอยางที่
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ปจจุบันมักเรียกเพี้ยนไปวา “อารมณ”) เปนดานที่ ๒ ในกระบวนการทํางาน
ของชีวิต เรียกสั้นๆ วา จิตใจ
๓. ในการเคลื่อนไหวติดตอสัมพันธทําพฤติกรรมนั้น คนตองมีความรู
รูเทาไรก็ตั้งใจเคลื่อนไหวทําพฤติกรรมไดเทานั้น ถาไมรูเลย ความตั้งใจทํา
พฤติกรรมก็สงเดชเรื่อยเปอย พอมีความรูบาง ก็ตั้งใจเคลื่อนไหวทํา
พฤติกรรมไดผลขึ้นบาง ถารูมากขึ้น การตั้งใจเคลื่อนไหวทําพฤติกรรมก็จะ
ซับซอนและจะไดผลสําเร็จมากยิ่งขึ้น
ฉะนั้น ความรูจึงเปนองคประกอบที่สําคัญมาก ซึง่ ทําใหเราตั้งเจตจํานง
ไดแคไหนวาจะเอาอยางไร แลวก็เคลื่อนไหวทําพฤติกรรมออกไปตามนั้น
เพราะฉะนั้น แดนรูจึงเปนแดนใหญดานหนึ่งของชีวิต ไดแก ปญญา
ถาเราพัฒนาปญญา เราก็จะขยายมิติและขอบเขต ทั้งของดานจิตใจ
และของดานพฤติกรรมออกไปทั้งหมด
พฤติกรรมของมนุษยที่พัฒนาออกมาเปนกลุม เปนหมูรวมๆ กัน เปน
วัฒนธรรมและอารยธรรมนั้น ก็เกิดจากเจตจํานงตามอํานาจของแรงจูงใจ
เชนความปรารถนาที่จะเอาชนะธรรมชาติ ทําใหอารยธรรมตะวันตกเจริญ
มาอยางที่เปนอยูในปจจุบันนี้ นี่คือเจตจํานงซึ่งอยูในดานจิตใจ
แตเจตจํานงนัน้ เกิดขึ้นไดภายใตเงื่อนไขของความรู เขามีความรูความ
เขาใจอะไรอยางไร ก็มีความเชื่อ ยึดถือ และคิดไปไดอยางนั้นแคนั้น แลวก็
ตั้งเจตจํานงตางๆ ที่จะทําพฤติกรรมภายในขอบเขตเทานั้น เพราะฉะนั้น
แดนปญญาคือความรูจึงยิ่งใหญมาก
ลักษณะสําคัญของกระบวนการดําเนินชีวิตของมนุษย คือการพัฒนา
ศักยภาพในการที่จะดําเนินชีวิตใหสามารถอยูรอด และอยูไดอยางดีงามมี
ความสุขยิ่งขึ้น หรือพัฒนาขึ้นไปสูความเปนสัตวที่ประเสริฐยิ่งขึ้น จนถึง
ความเปนพุทธะในที่สุด
ตกลงวา ชีวิตของมนุษย ที่เปนกระบวนการเคลื่อนไหวดําเนินไป
ทามกลางสิง่ แวดลอมนี้ แยกเปน ๓ ดาน คือ
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๑. พฤติสัมพันธ
๒. จิตใจ
๓. ปญญา
นี่คือการแยกองคประกอบของชีวิตอีกแบบหนึ่งตามหลักพระพุทธศาสนา
เรามักจะติดอยูแคการแยกแบบกายกับใจ ซึ่งเปนการแยกเพื่อความรู
เขาใจ แตเอามาใชปฏิบัติไดนอย
ถาเราจะนําพระพุทธศาสนามาใชในระดับปฏิบัติการ ในการทํากิจการตางๆ
โดยเฉพาะในการพัฒนามนุษย และในการพัฒนาสังคม จะตองกาวมาถึงการ
แยกในระดับกระบวนการดําเนินชีวิต คือแยกเปน ๓ ดาน หรือ ๓ แดน อยางนี้
ถึงตอนนี้เราไดครบแลว เหมือนที่บอกเมื่อกี้ ในตัวอยางเรื่องรถยนต
ซึ่งมีการแยกแยะ ๒ ระดับ คือแยกตอนจอดอยูนิ่งๆ ใหเห็นวามีองคประกอบ
อะไรบาง และแยกตอนทํางานคือวิ่งแลนไปวามันทํางานอยางไร แตในเรื่อง
ชีวิตมนุษย เราแยกสวนหรือแยกองคประกอบ ๓ ระดับ คือ
๑. แยกองคประกอบ ตามสภาพหรือในภาวะอยูนิ่งเฉย (เชน แยกเปน
รูป+นาม, กาย+ใจ, ขันธ ๕)
๒. แยกใหเห็นการทํางาน ของสวนตางๆ ในระบบวงจรความสัมพันธ
(เชน แยกแบบปฏิจจสมุปบาท)
๓. แยกใหเห็นระบบและกระบวนการดําเนินชีวิต ที่องคประกอบ ๓
ดานมารวมกันขับเคลื่อนชีวิตใหเปนอยูไดดยี ิ่งขึ้นๆ ไปสูจุดหมายทีจ่ ะเปน
ชีวิตที่สมบูรณ (แยกเปน ๓ ดาน หรือ ๓ แดน คือ ดานสัมพันธภายนอก ดาน
จิตใจ และดานปญญา)
เมื่อไดความเขาใจเปนพื้นฐานแลว
เทาที่พอจะใชแคนี้กอน

ก็ขอจบเรื่องธรรมชาติของมนุษย

-๓แกนธรรมเพื่อชีวิต
การดําเนินชีวิตทั้งสามดาน
เปนปจจัยเกื้อหนุนกันในการศึกษา
เมื่อรูธรรมชาติของสิ่งทัง้ หลายและธรรมชาติของมนุษยแลว ก็เอา
ความรูในความจริงของธรรมชาตินั้นมาใชประโยชน
สาระของพระพุทธศาสนาอยูตรงนี้ คือการนําเอาความรูในธรรมชาติ
และกฎธรรมชาติมาใชประโยชน สนองจุดหมายที่เราตองการ คือการ
พัฒนามนุษย เพราะไดบอกแลววา มนุษยพัฒนาได จนสามารถเปนอยู
โดยไมตองพึ่งพาอวิชชา ตัณหา อุปาทาน
ในเมื่อกระบวนการของชีวิตที่เคลื่อนไหวไปนั้นแยกเปน ๓ ดาน คือ
พฤติสัมพันธ ที่เรียกโดยอนุโลมวา พฤติกรรม จิตใจ และปญญา เราก็
พัฒนาชีวิตทั้ง ๓ ดานนี้ขึ้นไป ใหทําอะไรตออะไรไดสําเร็จตามตองการ จน
มีชีวิตที่สมบูรณ โดยพัฒนาพฤติกรรมขึ้นไป พัฒนาจิตใจขึ้นไป โดยเฉพาะ
ขอสําคัญที่สุดตองพัฒนาปญญาขึ้นไป เพราะในที่สุด ทุกอยางจะอยูใน
ขอบเขตของปญญา อยางที่วา รูเทาใดทําไดเทานัน้
แตในทางกลับกัน คนก็พฒ
ั นาปญญาไมได ถาไมมีการสื่อสัมพันธ
การทําพฤติกรรม และการทํางานของจิตใจมาเกื้อหนุน
มีหลักการอยูวา องคประกอบทั้ง ๓ ดานแหงกระบวนการดําเนิน
ชีวิตของมนุษย ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
แมวาจุดยอดจะอยูที่การพัฒนาปญญา ก็จริง แตปญญานั้นจะเกิด
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ขึ้นมาลอยๆ ไมได ตองอาศัยจิตใจ พรอมดวยพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
และการใชอินทรียสัมพันธ
ปญญาอาศัยพฤติสัมพันธ (อินทรียสัมพันธ และพฤติกรรม) เชน
อยางงายๆ เราจะไดความรู เราตองอาศัยตา หู จมูก ลิน้ กายของเรา สื่อ
ความรูจากโลกภายนอกเขามา
เราตองเคลื่อนไหวเชนเดินไปหาขอมูล
ตองใชมือหยิบ ฉวย คน แยก เลือก เก็บขอมูลเปนตน ตองใชวาจา เชน
รูจักสอบถาม รูจักปรึกษา รูจ ักพูด เริ่มตั้งแตรูจักตั้งคําถาม ถาไมรูจักตั้ง
คําถาม ถามไมเปน พูดกับเขาไมรูเรื่อง เขาก็ไมรูวาถามอะไร หรือถาถาม
ดวยคําพูดไมดี เขาก็เกลียดเอา ไมรวมมือ ไมอยากตอบ
เพราะฉะนั้นจึงตองพัฒนาพฤติกรรมใหรูจกั พูด
รูจกั ตั้งคําถามให
ชัดเจน รูจักพูดใหนาฟง ใชถอยคําสละสลวย พัฒนาพฤติกรรมใหสัมพันธ
กับเพื่อนมนุษยอยางไดผลดี ใหเขามีไมตรี ใหเขาชื่นชม ใหเขาเต็มใจที่จะ
รวมมือ เปนตน
พรอมกันนั้นอีกดานหนึ่ง ปญญาก็ตองอาศัยจิตใจ เชน จิตใจตอง
เขมแข็งอดทน มีความเพียรพยายาม แนวแนมั่นคง มีสติ มีสมาธิ ถาจิตใจ
เกียจคราน ระยอ ทอถอย ไมสู พอเจอปญหาก็ถอย ความคิดก็ไมกา ว
ปญญาก็ไมพัฒนา แตถาใจสู เขมแข็ง เดินหนาตอไป ก็สามารถพัฒนา
ปญญาได หรือถาไมมีสมาธิ ใจฟุงซาน ก็คิดอะไรสับสนไมชัดเจน จึงตองให
ใจมีสมาธิดวย ดังนี้เปนตน สภาพจิตใจจึงเกือ้ หนุนตอการพัฒนาของปญญา
จิตใจเปนฐานของพฤติกรรม อยางที่พูดแลววา การเคลื่อนไหวทํา
พฤติกรรมของคนเรา เกิดจากความตั้งใจ เราตองมีเจตนา ซึ่งประกอบ
ดวยแรงจูงใจ ถาเรามีแรงจูงใจและความตั้งใจที่ดี พฤติกรรมที่ออกไปก็จะดี
จิตใจก็ตองอาศัยพฤติกรรม เพราะพฤติกรรมเปนเครื่องมือสนอง
ความตองการของจิตใจ จิตใจอยากไดโนนไดนี่ อยากเห็นอยากดูอยากฟง
หรือเกลียดชังอยากหนีอยากทําลายอยากไปใหพนจากสิง่ นั้นสิ่งนี้เปนตน ก็
อาศัยพฤติกรรม ตองสําเร็จดวยพฤติกรรมทั้งนั้น
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ปญญาเปนตัวชี้นํา บอกทาง ใหแสงสวาง กํากับ ควบคุม ดูแล จัดปรับ
แกไข ขยายขอบเขต พัฒนา และทําหนาทีป่ ลดปลอย ชวยใหเกิดอิสรภาพ
ทั้งแกพฤติกรรม และแกจิตใจ
ปญญาชี้นําพฤติกรรม ควบคุม กํากับ ขยายขอบเขต และ
ปลดปลอยพฤติกรรม อยางที่พูดไปแลววา พฤติกรรมจะทําอะไรไดแคไหน
ก็ไดแคเทาที่มีปญญารูเทาใด ถาไมรูเลย ก็ติดขัด ตัน ถารูเขาใจ
พฤติกรรมก็เดินหนาไดตอไป ยิ่งรูเขาใจมองเห็นกวางไกลลึกซึง้ พฤติกรรม
ก็ยิ่งกวางขวางซับซอนและทําไดผลมากขึ้นๆ
ปญญาบอกทางแกจิตใจ รวมทั้งชี้นํา กํากับ จัดปรับ แกไข ขยาย
ขอบเขต ตลอดจนปลดปลอยจิตใจใหเปนอิสระ อยางที่พูดไปแลว เชน
พอเจออะไร ถาไมรูเรื่อง ก็ติดขัดอัดอั้นตันทันที ทําอะไรไมถูก เกิดทุกข
เปนปญหา แตพอปญญามา รูวาสิ่งนั้นคืออะไร เปนอยางไร จะปฏิบัตติ อ
มันอยางไร เราจะเอามันมาใชทําอะไรได ก็โลงโปรงสบายใจ หมดปญหา
ไมบีบคั้นติดขัดคับของ ใจก็โลงไป
เพราะฉะนั้น ปญญามาก็ทําใหจิตใจเปนอิสระ มีความสุข โลงโปรง
แกปญหาได เรียกวาเปนตัวปลดปลอย คือ liberate จิตใจ
เพราะฉะนั้น ชีวิตทั้ง ๓ ดานของมนุษย คือ พฤติกรรม จิตใจ ปญญา
จึงคืบเคลื่อนไปดวยกันเปนระบบแหงกระบวนการ ที่อาศัยซึ่งกันและกัน
มนุษยจึงตองพัฒนาไปดวยกันพรอมทั้ง ๓ อยาง

บนฐานแหงหลักความสัมพันธของชีวิตสามดาน
ทรงตั้งหลักไตรสิกขาใหมนุษยพัฒนาอยางบูรณาการ
เมื่อรูเขาใจหลักความสัมพันธเปนปจจัยแกกนั ของชีวิต ๓ ดานนั้น
แลว ก็นําหลักนั้นมาใชในการพัฒนาชีวิต เริ่มตั้งแตพัฒนาพฤติกรรมใหดี
ขึ้น โดยฝกดวยความตั้งใจ และมีความเขาใจ ใหเกิดพฤติกรรมที่ดีงาม
เกื้อกูลขึ้นมาติดตัวหรือประจําตัว เรียกวา ศีล
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โดยทั่วไป ในการฝกใหเกิดศีลเราจะใช “วินัย” เพราะวาวินัยนั้นเปน
ตัวกําหนดรูปแบบ วินัยก็คือการจัดตั้ง วางระบบ กําหนดระเบียบแบบ
แผนในสังคมมนุษย ถาเราไมมีระบบระเบียบแบบแผน พฤติกรรมของ
มนุษยจะวุนวายมาก เราจึงใชวินัยเปนตัวกําหนดหรือจัดระบบพฤติกรรม
เมื่อพฤติกรรมของคนเปนไปตามวินัยที่จัดตั้งวางกําหนดไว ก็เรียกวาศีล
เวลานี้สับสนกันมากระหวางคําวา “วินัย” กับ “ศีล” จนกระทั่งบางที
ก็ใชเปนอันเดียวกัน หรือไมก็แยกหางกันไปคนละเรื่องเลย
ขออธิบายวา วินัย คือการจัดตั้งวางระบบระเบียบแบบแผน รวม
ทั้งตัวลายลักษณอักษรที่เปนขอกําหนดวา เราจัดวางระเบียบแบบแผน
กําหนดพฤติกรรมกันไวอยางไร สวนคุณสมบัติของคนที่ตั้งอยูในวินัยนั้น
เรียกวา ศีล ก็แคนี้เอง
วินัย นั้นอยูขางนอก วินัยเปนเครื่องมือฝกคนใหมีพฤติกรรมที่ถูกตอง
เหมาะสม เปนตัวหนังสือบาง เปนภาวะแหงความเปนระเบียบบาง เปน
ระบบแบบแผนที่กําหนดการฝกบาง ตลอดจนเปนการปกครองคือจัดการ
ดูแลควบคุมคนใหปฏิบัติหรือฝกตนตามระบบระเบียบทีจ่ ดั ตั้งไวนั้น
เมื่อคนปฏิบัติตาม จนความเปนระเบียบกลายเปนคุณสมบัติในตัวเขา
แลว การที่เขาปฏิบัติตามวินัยนั้น เราเรียกวา ศีล เพราะฉะนั้น คําวา “มี
วินัย” ที่ใชกันในสมัยนี้ ก็คือศีลนั่นเอง
เรื่องนี้ยังมีขอที่ควรทราบอีกมาก แตเวลาไมพอ จะตองขอผานไป
กอน พูดคราวๆ วา การฝกพฤติกรรมและการติดตอสัมพันธกับโลก
ภายนอกของมนุษยใหเปนไปในทางที่ดีงามเกื้อกูล จนเกิดเปนคุณสมบัติขนึ้
ในตัวของเขา เรียกสั้นๆ วา “ศีล” คือการมีพฤติกรรมและการสื่อสาร
สัมพันธที่พึงปรารถนา เรียกเต็มวา “อธิศีลสิกขา”
เปนอันวา ศีล ก็คือกระบวนการฝกพฤติกรรมและการติดตอสัมพันธ
ของมนุษย กับสิ่งแวดลอมหรือโลกภายนอก
การพัฒนาดานจิตใจ มีคุณสมบัติมากมายที่พึงตองการ เชน เมตตา
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กรุณา ศรัทธา กตัญูกตเวที ความเคารพ ความเพียร ความเขมแข็ง
อดทน ความมีสติ ความมีสมาธิ ความราเริง เบิกบาน ผองใส ความสุข
ฯลฯ เรียกวา “อธิจิตตสิกขา”
แตบางทีเรียกชื่อใหสั้นและงายเขา โดยเอาสมาธิ ซึ่งเปนคุณสมบัติที่
เปนแกนสําคัญมาเปนตัวแทน จึงเรียกการพัฒนาดานจิตทั้งหมดวา “สมาธิ”
คําที่นิยมพูดกันในปจจุบันวา “การพัฒนาทางอารมณ” ก็เปนคําพูด
เพี้ยนไป ซึง่ มีความหมายรวมอยูใน การพัฒนาดานจิตใจ ที่กําลังอธิบายอยูนี้
ทําไมจึงวา “สมาธิ” เปนคุณสมบัติแกน ถึงกับเปนตัวแทนที่ใชเรียก
ชื่อการพัฒนาดานจิตทั้งหมด?
ตอบวา ในการพัฒนาจิตของคนนี้ มีคุณสมบัติสําคัญที่สุดอยูอยาง
หนึ่ง ซึง่ ถาขาดไปเสีย คุณสมบัติอยางอื่นก็จะตั้งอยูไมได และการพัฒนา
ดานจิตใจก็จะดําเนินไปไมได
เหมือนกับวาเรามีของมากมาย เราจะจัดเก็บตั้งมันไว หรือเราจะ
ทํางานกับมัน หรือจะใหของเหลานั้นเจริญงอกงามขึ้นไป หรืออะไรก็
แลวแต มีสิ่งจําเปนอยางหนึง่ คือฐานที่ตั้งหรือที่รองรับที่มั่นคง
เชนจะวางของบนโตะ โตะก็ตอ งมั่น ถาโตะสั่นไหว ของอาจจะลมหรือ
หลนหายไปเลย หรือจะทํางานกับของเหลานั้น ก็ไมสะดวกหรือไมสําเร็จ
แตถาโตะที่ตั้งที่วางหรือที่รองรับนั้นมั่นคงไมหวั่นไหว ของนั้นก็ตั้งอยู จะ
จัดจะทําอะไรกับมัน หรือจะใหเกิดการเคลื่อนไหวงอกงามเจริญขึ้น ก็ทําได
ในทางจิตใจก็เหมือนกัน คุณสมบัติที่เปนแกนในการพัฒนาจิตใจ ก็คือ
ภาวะที่จิตอยูตัวไดที่ ซึง่ ชวยใหคุณสมบัติอนื่ ๆ ตั้งอยูได เจริญงอกงามได
ตลอดจนชวยใหปญญาทํางานไดดี
คุณสมบัติตัวแกนนี้เรียกวา สมาธิ แปลวาจิตตั้งมั่น คือจิตอยูกบั สิ่งที่
ตองการไดตามตองการ ถาจิตไมเปนสมาธิ มันก็ไมอยูกับสิ่งที่ตองการ หรือ
อยูกับสิ่งที่ตองการไมไดตามตองการ เชนอยูกับหนังสือ อยูกับงานไมไดเลย
เดี๋ยวไปๆ
สมาธินี่แหละเปนตัวแทนของกระบวนการพัฒนาจิต เพราะฉะนั้น จึง
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เอาคําวา “สมาธิ” มาเรียกแทนการพัฒนาคุณสมบัติดานจิตทั้งหมด นี่
เรียกวาเปนวิธเี รียกแบบตัวแทน แตตัวแทนนี้เปนตัวแกนดวย
สวนการพัฒนาปญญา เรียกชื่อเต็มวา “อธิปญญาสิกขา” แตนิยม
เรียกงายๆ สั้นๆ วา “ปญญา” คือกระบวนการพัฒนาความรูความเขาใจ
เปนอันวา การพัฒนามนุษยก็อยูที่ ๓ ดาน หรือ ๓ แดนนี้ ซึ่งดําเนิน
ไปดวยกันอยางเกื้อหนุนแกกนั เปนระบบแหงบูรณาการ
การฝกฝนพัฒนามนุษย เริ่มตั้งแตการเรียนรูตางๆ นี้ ศัพทบาลีเรียกวา
“สิกขา” ฉะนัน้ การฝก ๓ ดานที่พูดมาแลวจึงเปนสิกขา ๓ ดาน คําวา ๓
นั้นภาษาบาลีคอื “ติ” ถาเปนสันสกฤตก็คือ “ไตร” ฉะนั้นจึงเปน ไตรสิกขา
ไตรสิกขาก็แยกเปน ศีล สมาธิ ปญญา ดังกลาวแลว ซึง่ ก็คือ
กระบวนการพัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญญา เพื่อใหชวี ิต
มนุษยดําเนินไปสูความสมบูรณ คือภาวะทีเ่ ปนผูมีวิชาแลว มีชีวิตเปนอยู
ดวยปญญา ไมตองมีชีวิตอยูโดยพึ่งพาอาศัยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน และ
ไมตกอยูใตอํานาจครอบงําของมันอีกตอไป ก็คือพนทุกข โดยกําจัดสมุทัย
ได บรรลุจุดหมาย คือ นิโรธ เพราะปฏิบัตติ ามมรรคไดครบถวน
จะเห็นวาอริยสัจสี่มาครบหมดเลยทีเดียว
เรื่องไตรสิกขา คือการที่จะพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปญญานั้น มี
รายละเอียดมาก ดังนั้น เพื่อใหสะดวกในการปฏิบัติ ทานจึงจําแนกออกไป
เปนขอปฏิบัตยิ อย ทีละหมวดทีละประเภท ซึ่งมีมากมาย คือขอปฏิบัตแิ ละ
คุณสมบัติทั้งหลายที่กลาวไวในพระพุทธศาสนา

เมื่อพัฒนาดวยไตรสิกขา ชีวิตก็เปนอริยมรรคา
เพราะชีวิตที่ดี คือชีวิตทีศ่ ึกษา
ชีวิตตองเปนอยูดําเนินไปตลอดเวลา การที่ชีวิตเปนอยูดําเนินไปก็คือ
การที่ตองเคลือ่ นไหวพบประสบการณใหมๆ เจอสถานการณใหมๆ ซึ่งจะตอง
รูจักตองเขาใจ ตองปฏิบัติหรือจัดการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหาทางแกไข
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๔๙

ปญหาใหผานรอดหรือลุลวงไป ทั้งหมดนี้เรียกสั้นๆ ก็คือสิกขา หรือการศึกษา
เพราะฉะนั้น การที่ชีวิตจะเปนอยูได ก็ตองศึกษาหรือสิกขาตลอดเวลา
พูดสั้นๆ วา ชีวิตคือการศึกษา หรือชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีสิกขา หมายความ
วามีการเรียนรู หรือมีการฝกฝนพัฒนาไปดวย
พูดอีกอยางหนึ่งวา การดําเนินชีวิตที่ดี จะเปนชีวิตแหงสิกขาไปในตัว
เราเคยไดยินวา ฝรั่งบางพวกวาชีวิตคือการตอสู บางก็วาชีวิตเปน
ความฝน แตถา พูดตามหลักพระพุทธศาสนา “ชีวิตคือการศึกษา” ถาใช
ภาษาฝรั่งก็ตองพูดวา To live is to learn. หรือ Life is learning.
ตรงนี้เปนการประสานระหวางการพัฒนามนุษยหรือการเรียนรูฝกฝน
พัฒนามนุษย ที่เรียกวาสิกขา/ศึกษา กับการดําเนินชีวิตที่ดีของมนุษยที่
เรียกวามรรค ใหเปนอันเดียวกัน คือการดําเนินชีวิตชนิดที่มีการศึกษา
พัฒนาชีวิตไปดวยในตัว จึงจะเปนชีวิตที่ดี
ศีล สมาธิ ปญญา คือการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปญญา หรือ
การศึกษา ๓ ดานที่พูดไปแลว เมื่อขยายออกเปนขอปฏิบัติ 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 และ
สัมมาอาชีวะ นี่คือการใชกายและวาจาใหถูกตองดีงาม ทั้งในการกระทํา
ทั่วไป ในการสือ่ สารสัมพันธ และในการเลี้ยงชีพ ใหถูกตอง
ดานจิตใจ มีมากมาย แตตัวนําสําคัญมี ๓ คือ ตองมีความเพียร
พยายาม เดินไปขางหนา เรียกวา สัมมาวายามะ ตองมีสติเปนตัวคอยจับ
คอยกําหนดใหทํางานได และเปนตัวเตือนใหไมเผลอพลาดและไมปลอย
โอกาสใหเสียไป เรียกวาสัมมาสติ กับทั้งตองมีสมาธิ ใหจิตแนวแน มีความ
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สงบ ดําเนินไปอยางมั่นคง เรียกวา สัมมาสมาธิ
ดานปญญา แยกเปน ๒ คือ สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นความเขาใจ
ถูกตอง และสัมมาสังกัปปะ ดําริถูกตอง คือ วางแนวทางความคิดที่จะนํา
ชีวิตไปในทางที่ถูกตอง
พอเริ่มกระบวนการโดยมีความรูเขาใจที่ทําใหวางแนวความคิดถูกตอง
ทั้งเจตจํานง ความเพียรพยายาม และสติที่กํากับ เปนตน มาสนอง
แนวความคิดนี้ พฤติกรรมก็มาสนองเจตจํานงและความเพียรพยายามนั้น
จึงดําเนินชีวิตไปดวยการเรียนรูและปฏิบัติตอประสบการณและสถานการณ
ตางๆ อยางถูกตองไดผลดี ไตรสิกขาก็มาประสานกับมรรค
ไตรสิกขา ก็คือการพัฒนามนุษยใหดําเนินชีวิตดีงามถูกตอง ทําใหมี
วิถีชีวิตที่เปนมรรค สวนมรรคซึ่งแปลวาทาง คือทางดําเนินชีวิต หรือวิถี
ชีวิตที่ถูกตองดีงามของมนุษย
ก็ตองเปนวิถีชีวิตแหงการเรียนรูฝกฝน
พัฒนาตนคือสิกขา มรรคกับสิกขาจึงประสานเปนอันเดียวกัน เมื่อมองใน
แงอริยสัจสี่ ก็เปน อริยมรรค คือเปนวิถีชีวติ อันประเสริฐ
เมื่อเปนมรรค ก็ดําเนินกาวหนาไปสูจุดหมาย โดยกําจัดสมุทัยใหหมดไป
เรื่อยๆ ชวยใหเรามีชีวิตที่พึ่งพาอวิชชา ตัณหา อุปาทานนอยลงไปๆ ไมอยู
ใตอํานาจครอบงําของมัน พรอมกับที่เราจะมีปญญาเพิ่มขึ้น และดําเนินชีวิต
ดวยปญญามากขึ้น ทุกขก็จะนอยลงไป สุขจะมากขึ้นตามลําดับ จนกระทั่ง
ในที่สุดพอสมุทัยหมด ทุกขกห็ มด ก็บรรลุจดุ หมายเปนนิโรธโดยสมบูรณ

จุดเริ่มของการศึกษา มีชองทางที่ชวี ิตเตรียมไวให
แตตองใชเปน จึงจะเกิดการพัฒนา
เรื่องไมจบเทานี้ เมื่อแยกแยะออกไป ก็ถงึ องคประกอบที่เราตองการสุด
ยอดคือ ปญญา อยางที่กลาวแลววา มนุษยจะตั้งจิตจํานงในใจ และจะทํา
พฤติกรรมไดแคไหน ก็อยูในขอบเขตของปญญา และปญญาเปนตัวแกปญ
 หาที่
แทจริง
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แตปญญาจะเกิดขึ้นมาไดอยางไร
เราก็ตองรูกระบวนการพัฒนาของ
ปญญา การที่จะเขาใจเรื่องนี้ ก็ตองยอนกลับไปพูดเรื่องธรรมชาติของ
มนุษยใหมอีก
หันมาดูที่ตัวมนุษยเองวา มนุษยเรียนรูไดอยางไร และพรอมกันนั้น
มนุษยสัมพันธกับโลกและสิ่งแวดลอมอยางไร ก็ตองดูที่เครื่องมือสื่อสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม 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 ซึ่งแปลวาประตูหรือชองทาง
การทีเ่ รียกวาอายตนะ ก็เพราะเปนแดนตอระหวางชีวิตของเรากับโลก
และที่เรียกวาอินทรีย เพราะทํางานเปนใหญในหนาที่ของตัว เชน ตาเปน
อินทรียในการเห็น หูเปนอินทรียในการฟง เปนตน และชือ่ วาทวาร ในแง
เปนประตู หรือเปนชองทางเชื่อมตอระหวางชีวิตกับโลก เปนชองทางเขามา
ของขอมูลตางๆ เปนทางสัมพันธซึ่งมี ๖ อยาง คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
๒. เราติดตอสัมพันธกับโลกภายนอก ดวยพฤติกรรมที่แสดงออกทาง
ประตู หรือทวาร ๓ คือ กาย วาจา ใจ เราสัมพันธกับโลกภายนอก โดย
เคลื่อนไหวจับโนนจับนี่ ดวยกาย ติดตอสัมพันธสื่อสารกับโลกมนุษย
ภายนอก ดวยวาจา คือถอยคําพูดจา และมีเจตจํานงตั้งเจตนา ดวยใจ วาจะ
เอาอยางไรกับมัน เปนตน
สรุปวา การเกี่ยวของสัมพันธกับสิง่ แวดลอมในโลกทัง้ หมดมีชองทาง
ติดตอ คือทวาร ๒ ชุด คือ
๑. ทวาร ประเภทชองทางที่จะรู ๖ ทาง คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ
๒. ทวาร ประเภทชองทางทีจ่ ะทํา ๓ ทาง คือ กาย วาจา ใจ
การเกี่ยวของกับโลกหรือสิ่งแวดลอมในดานการกระทํานี้
เรียกวา
กรรม ซึ่งแยกเปนการกระทําทางกายเรียกวา กายกรรม การกระทําทาง
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วาจาเรียกวา วจีกรรม การกระทําทางใจเรียกวา มโนกรรม
เมื่อจับหลักนี้ได เราก็เขาสูกระบวนการพัฒนามนุษยที่จะตองอาศัย
ประตู หรือทวารทั้ง ๙ (๖+๓) นี้
เริ่มดวยทวารชุด ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่เรียกวาอินทรียหรือ
อายตนะ ๖ นั้น เราใชมันเพื่ออะไร มันทําหนาที่อะไร
ถาเราไมรูหนาที่หรือการทํางานของมัน เราก็ใชมันสะเปะสะปะ เรื่อย
เปอย คือใชไมเปน ไมมีประสิทธิภาพ เราก็ไมพัฒนา แตถาเรารูเขาใจ
และใชมันใหถกู ตอง เราก็จะพัฒนาไดอยางดี
วาโดยสรุป หนาที่ของอินทรีย คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แยกได ๒
อยาง คือ
๑. หนาทีร่ ู คือรับรูขอมูลขาวสาร เชน ตาดู รูวาเปนอะไร วาเปน
นาฬิกา เปนกลองถายรูป เปนดอกไม ใบไมสีเขียว สีแดง สีเหลือง รูปราง
ยาวสั้นใหญเล็ก หูไดยินเสียงวา ดัง เบา เปนถอยคําสื่อสารวาอยางไร
เปนตน ทําใหได data และ information
๒. หนาที่รูสึก หรือรับความรูสึก พรอมกับรับรูขอมูลเราก็มีความรูสกึ
ดวย บางทีตัวเดนกลับเปนความรูสึก เชนเห็นแลวรูสกึ สบายหรือไมสบาย
ถูกตาไมถูกตา สวยหรือนาเกลียด ถูกหูไมถูกหู เสียงนุมนวลไพเราะหรือดัง
แสบแกวหูรําคาญ เปนตน
จะเห็นวาอินทรีย 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
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ไมใชเพื่อการศึกษาเลย เอาแตหาเสพสิง่ ชอบใจไมชอบใจ ถูกหู ถูกตา
เอาสวยงาม สนุกสนานบันเทิงเขาวา
กุญแจสําคัญทีจ่ ะตัดสินวามนุษยจะใหชีวิตของตัวเองเปนอยางไร จะ
พัฒนาหรือไม จะชวยใหโลกหรือสังคมไปทางไหน ก็อยูที่การใชอินทรียนี้แหละ
คนที่ไมพัฒนาก็จะใชอินทรียเพื่อเสพสนองความรูสึก อยูกับความ
รูสึกสบายไมสบาย สุขทุกข ชอบใจไมชอบใจ แลวก็วนเวียนอยูนั่น สุขทุกข
ของเขาอยูที่ความชอบใจไมชอบใจ เจอสิ่งชอบใจก็เปนสุข เจอสิ่งไมชอบใจ
ก็เปนทุกข แลวก็หาทางหนีสงิ่ ที่ไมชอบใจ หาแตสิ่งชอบใจ วนเวียนอยูแคนี้
แตถาใชอินทรียเพื่อศึกษาสนองความตองการรู ก็จะใชตา หู เปน
ตนไปในทางการเรียนรู และจะพัฒนาไปเรือ่ ยๆ ปญญาจะเกิด จะรูวาอะไร
เปนอะไร แลวตอไปก็จะถึงจุดแยก
คนที่อยูกับการใชอินทรียเพื่อเสพความรูสึก ความสุขของเขาก็จํากัด
อยูกับสิ่งที่ชอบใจ แตคนที่ใชอินทรียเพื่อศึกษา จะพัฒนาความสุขใหขยาย
ขอบเขตกวางขวางออกไป พรอมกับแรงจูงใจที่เกิดขึ้นใหม

เมื่อคนเริ่มศึกษา การพัฒนาก็เริ่มทันที
ความตองการอยางใหมก็มี ความสุขอยางใหมก็มา
ตอนนี้พึงทราบวามีแรงจูงใจ ๒ แบบ
แรงจูงใจแบบที่ ๑ คือแรงจูงใจในการเสพ เรียกวาตัณหา ซึ่งมากับ
เรื่องของความรูสึก
แรงจูงใจแบบที่ ๒ คือแรงจูงใจในการศึกษา (และสรางสรรค)
เรียกวา ฉันทะ ซึ่งมากับเรื่องของความรู
ตัณหาเปนความตองการประเภทความรูสึก คือมีปฏิกิริยาสนองตอบ
ตอสิ่งที่ชอบใจ-ไมชอบใจ ถาชอบใจสิง่ ใดก็จะเกิดกามตัณหา ปรารถนาจะ
ไดเสพสิ่งนั้นอีกและมากขึ้นยิง่ ขึ้นไป เกิดภวตัณหา อยากคงอยูเปนอยูใ น
ภาวะหรือสถานะที่จะไดสิ่งทีป่ รารถนานั้นตลอดไป ถาไมชอบใจก็จะเกิด
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วิภวตัณหา อยากจะหนี อยากจะหลบหาย อยากจะทําลาย
คนที่เปนนักเสพจึงวนเวียนอยูกับแรงจูงใจ ที่เรียกวาตัณหา
แตพอใชอินทรียเพื่อศึกษา ก็เกิดการเรียนรู พอไดความรูมา ก็จะเกิด
ความอยากรูยิ่งขึ้นไปวาอะไรเปนอะไร พอไดสนองความอยากรูก็เกิดความสุข
จากการสนองความตองการในการรู ความสุขจะพัฒนาขึน้ ตอนนี้จะ
มีความสุขจากการสนองความใฝรู
ยิ่งกวานั้น พอรูวาอะไรเปนอะไร เขาจะเริ่มแยกไดวา เออ...สิ่งนี้มัน
อยูในภาวะที่ควรจะเปนไหม ปญญาที่รทู ี่แยกไดจะทําใหเกิดความอยาก
หรือความตองการคืบเคลื่อนกาวไปอีกขั้นหนึ่ง คืออยากใหสิ่งนั้นๆ อยูใ น
ภาวะที่มันควรจะเปน ซึ่งเปนธรรมดาของการศึกษาทีจ่ ะเปนอยางนั้นเอง
เพราะความรูทําใหเราแยกหรือจําแนกได เราเห็นโตะตัวนี้สมบูรณเรียบรอย
เราก็พอใจ พอเห็นตัวนั้นไมสมบูรณบกพรอง เราก็อยากใหมันสมบูรณ
ก็จะเกิดความตองการหรือเกิดความ
เมื่อความรูแยกแยะใหแลว
อยากชนิดใหม คืออยากใหมันอยูในภาวะที่ควรจะเปน ซึ่งเรียกสั้นๆ วา
อยากใหมันดี ถามันยังไมดีก็อยากใหมันดี แลวก็กาวไปสูการอยากทําให
มันดี และกาวไปสูพฤติกรรมในการกระทําเพื่อใหมันดี ตอนนี้แหละ
พฤติกรรมในการกระทํา(เพื่อใหมันดี)ก็เกิดขึน้
พอทําใหดีได ก็เกิดความสุข เพราะความสุขเกิดจากการสนองความ
ตองการ เมื่อเราพัฒนาความตองการอยางใหมข้นึ ได ความสุขก็พัฒนาไปดวย
ถาเราไมพัฒนาความตองการ ความสุขของเราก็จํากัดอยูกับการเสพ
คือตองการสิง่ ชอบใจและไมตอ งการสิง่ ไมชอบใจ แลวก็วนเวียนอยูกบั ตัณหา
พอเราพัฒนาในดานความรู เราใชอายตนะในเชิงศึกษาเรียนรู ก็เกิด
ความอยากรู ซึง่ เปนความตองการใหม เมื่อหาความรูเพื่อสนองความ
ตองการที่จะรู ก็ไดความสุขจากการเรียนรู
เมื่อตองการใหมันดี อยากใหมันดี และไดทาํ เพื่อสนองความตองการ
ที่อยากใหมันดีนั้นได ก็เกิดความสุขจากการทําใหมันดี การกระทําก็
กลายเปนความสุข
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เพราะฉะนั้น มนุษยจึงพัฒนาดวยการศึกษา คือ พัฒนาชีวิตของตน
โดยพัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิตใจ พัฒนาปญญา ซึ่งรวมทั้งพัฒนา
ความสุขดวย
ตรงนี้เปนจุดสําคัญคือ การพัฒนาความสุข ซึ่งเกิดจากการสนอง
ความตองการใหม ที่เรียกวา ใฝรู ใฝดี ใฝทําใหดี หรือความอยากรูและ
อยากทําใหมันดี ซึ่งทางพระเรียกวา ฉันทะ เปนแรงจูงใจชนิดใหม ซึง่ ถา
ไมมีการศึกษาก็จะไมมีแรงจูงใจชนิดนี้
ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงใหเราลดตัณหา พยายามทําตัณหาใหนอยลง
คืออาศัยมันและขึ้นตอมันใหนอยลง พรอมกับพัฒนาและใชฉันทะใหมากขึ้น
แตเรามักจะพูดกันดานเดียว บอกใหลดละตัณหา ทําใหเกิดความ
เขาใจผิดวาความอยากความตองการตองลดละใหหมด กลายเปนความ
ผิดพลาดอยางใหญหลวง
พระพุทธศาสนาแยกไววา ความอยากมี ๒ ประเภท คือความอยาก
ที่เปนกุศล กับ ความอยากที่เปนอกุศล
๑. ความอยากที่เปนอกุศลเรียกวา ตัณหา ความอยากแบบนี้ถาเรา
ตกเปนทาสของมันแลว จะไมพัฒนา ไดแตจมอยูกับความสุขและความ
ทุกขจากความชอบใจและไมชอบใจ
๒. ความอยากที่เปนกุศลเรียกวา ฉันทะ ถาเราพัฒนาปญญา ความ
ปรารถนาที่เปนแรงจูงใจชนิดใหมก็จะเกิดขึ้น ซึ่งทําใหเราไดความสุขชนิด
ใหม และจะนําเรากาวหนาไปในการพัฒนาชีวิต
พอเกิดฉันทะ พระพุทธเจาตรัสวา นี้คือ แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดี
งาม เปนรุงอรุณของการศึกษา
ถาเด็กคนไหนเกิดฉันทะ เกิดความใฝรู เกิดความใฝดี เกิดความใฝจะ
ทําใหดี หรือเกิดความใฝสรางสรรคขึ้นมาแลว มั่นใจไดเลยวาเด็กคนนั้นจะ
พัฒนาแนๆ เพราะแสงเงินแสงทองมาแลว เราจึงเรียกมันวารุงอรุณของ
การศึกษา
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เพราะฉะนั้น ตองใหคนเกิดความอยากที่เรียกวาฉันทะ และเลิกละ
ความเขาใจผิดที่บอกวาความอยากเปนตัณหาหมด ซึง่ ทําใหเลยเถิดไป
กลายเปนวาอยากอะไรไมได ตองละ ตองลด ตองกําจัดหมด
ถาจะปฏิบัติใหถูก ตองไมมัวลดละความอยาก แตตองเปลี่ยนความอยาก
ที่เปนอกุศล มาเปนความอยากที่เปนกุศลคือฉันทะนี้ใหได ชีวิตก็จะดี
ชาติประเทศก็จะพัฒนา ใฝรู ใฝดี ใฝสรางสรรค หรือ ใฝรู-ใฝดี-ใฝทําให
มันดี นี่คือกุญแจดอกแรกทีจ่ ะไขเขาไปสูแ กนแทของพระพุทธศาสนา
ตองเขาใจระบบ
ถาไมเขาใจระบบของพระพุทธศาสนาอยางเปน
ภาพรวมแลว เราจะไมมีวันเขาใจพระพุทธศาสนาที่แทจริงเลย
ไดพยายามพูดใหเห็นตัวแทของพระพุทธศาสนาคือการเขาถึงความจริง
ของธรรมชาติ และนําความรูในความจริงของธรรมชาตินั้นมาใชประโยชน
ในการพัฒนาชีวิตของมนุษยใหเปนชีวิตที่ดงี ามและมีสังคมที่อยูในสันติสุข
เริ่มแรก พอเกิดมา เราก็มีอินทรียที่เปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิต
ซึ่งใชติดตอสื่อสารกับสิ่งแวดลอมหรือโลกภายนอก
ตอนนี้แหละการ
ดําเนินชีวิตที่ถูกหรือผิด ก็เริม่ ทันที
จากที่พูดมานี้ ก็เปนอันวา ชองทางติดตอสื่อสารกับโลกโดยทาง
อายตนะ หรืออินทรีย ๖ ที่เปนทั้งแดนศึกษาและแดนเสพนี้ ในการพัฒนา
คน เราตองใชมนั เพื่อการศึกษาใหมากขึ้น ใหเกิดความใฝรู-ใฝดี-ใฝทําใหดี
พูดสั้นๆ ก็คือ ใฝศึกษาและใฝสรางสรรค ใฝรู ก็คือใฝศึกษา ใฝด-ี ใฝทําให
มันดี ก็คือใฝสรางสรรค

การพัฒนามนุษยมีแหลงใหญอยูในมโนกรรม
จุดสําคัญนี้ถาพลาดไป ก็คือชองทางใหญใหหายนะเขามา
ไดพูดแลววา มี ทวาร คือชองทางอีกประเภทหนึ่ง คือชองทางของ
การกระทํา ไดแกการแสดงออกทางกายวาจาใจ
เมื่อเกิดมีปญญาและมีเจตจํานงที่ดีมากขึ้น เราก็พัฒนาการกระทํา
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ของเรา ทัง้ ๓ ทางนั้นใหดียงิ่ ขึ้น คือ
มโนกรรม ความคิดของเราก็ดีขึ้น
วจีกรรม การพูดของเราก็ดีขึ้น
กายกรรม การกระทําทางกายของเราก็ดขี ึ้น
กรรม ๓ ทางนี้ก็เปนกระบวนการพัฒนามนุษยที่ครบวงจร
จําไวอยางหนึ่งวา พระพุทธศาสนาถือวา มโนกรรมสําคัญที่สุด คน
ทั่วไปมักเห็นวากายกรรมสําคัญที่สุด เพราะถึงขั้นลงมือลงไม เอาอาวุธไป
ฟนไปฆาเขาได
แตขอใหพิจารณาดูหลักที่พระพุทธเจาตรัสไววา “กมฺมุนา วตฺตตี โลโก”
โลก (สังคมมนุษย) เปนไปตามกรรมนั้น เงื่อนไขนี้มาจากมโนกรรมเปนสําคัญ
โลกนี้ทั้งโลก ไมใชถูกขับเคลื่อนดวยกายกรรมเปนใหญ แตมันมาจาก
มโนกรรม กระบวนการรูสึกนึกคิดเชื่อถือในใจของคนนี่แหละเปนปจจัยสําคัญ
เจตจํานงแรงจูงใจมาจากไหน ก็มาจากแนวความคิด มาจากความเชื่อ มา
จากความยึดถือในคานิยมหลักการอุดมการณเปนตน ตรงนี้แหละสําคัญที่สุด
เมื่อมีความเชื่อ มีแนวความคิด มีการยึดถืออุดมการณ หรือแมเพียง
คานิยม ซึ่งทางพระใชศัพทเดียวงายๆ วา “ทิฏฐิ” ถาทิฏฐิเปนอยางไรแลว
แรงจูงใจเปนตนจะมาสนอง แลวตอไปกระบวนการของกรรมก็ดําเนินไป
โดยแสดงออกมาทางกายวาจา ซึง่ เปนไปตามที่เชื่อหรือยึดถือนั้น
ยกตัวอยางเชนวา
ถามนุษยเชื่อหรือยึดถือหรือมีแนวความคิดวา
มนุษยจะประสบความสําเร็จ ชีวิตของเราจะสุขสมบูรณ ตอเมื่อมีวัตถุพรั่ง
พรอม หรือมีเศรษฐกิจมั่งคั่งที่สุด ถามีความเชื่อหรือมีแนวความคิดแบบนี้
กระแสวัฒนธรรมอารยธรรมจะไปตามทั้งหมด สังคมจะเดินไปตามนี้
ดวยอิทธิพลของความเชื่อนี้ มนุษยจะมุงทําการทุกอยางเพือ่ สรางความ
พรั่งพรอมทางวัตถุ กระแสวัตถุนิยมจะรุนแรงขึ้น จนกระทัง่ กลายเปนบริโภค
นิยม
สังคมบริโภคนิยม ก็คือสังคมซึ่งมีฐานความคิดที่เชื่อวามนุษยจะมี
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ความสุขสมบูรณเมื่อวัตถุมีเสพพรั่งพรอม
กระแสวัฒนธรรมอารยธรรมปจจุบันเปลี่ยนมาเปนบริโภคนิยมเชนนี้
เพราะมีทิฏฐิ ที่เปนฐานความคิดหรือความเชื่อซึ่งสืบมาจากตะวันตก ทีไ่ ด
สรางสรรคความเจริญทางวัตถุขึ้นมา โดยเฉพาะที่เดนทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี แลวเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมารับใชสนองอุตสาหกรรม ทําการผลิตใหเกิดความเจริญทางเศรษฐกิจ
ตัวการสําคัญในกระบวนการนี้คืออุตสาหกรรม ซึ่งเดิมทีฝรั่งมุงระดม
กําลังทําการผลิตเพื่อแกปญหาความขาดแคลน (scarcity) แตพออยูในวิถี
ชีวิตของการผลิตสรางวัตถุไปนานๆ และจิตใจครุนคิดมุงหมายที่จะมีความ
พรั่งพรอมทางวัตถุ ไปๆ มาๆ โดยไมตองรูตัว ฝรั่งทั่วๆ ไปก็กลายเปนวัตถุ
นิยม หรือมีแนวคิดทิฏฐิวัตถุนิยมเปนกระแสหลัก กลายเปนแนวคิดทิฏฐิวา
คนจะมีความสุขมากที่สุด เมื่อมีวัตถุเสพบริโภคมากมายพรั่งพรอมที่สุด
แลวก็เปดทางแกลัทธิบริโภคนิยม
ความเปนไปทัง้ หมดนี้มีจุดเริ่มที่โยงกับฐานความคิดใหญ คือความมุง
หมายที่จะพิชิตธรรมชาติ Encyclopaedia Britannica เขียนไวในหัวขอ
“History of Science” (ประวัติศาสตรวิทยาศาสตร) บอกวา เมื่อถอย
หลังไปพันปกอนโนน ตะวันตกลาหลังตะวันออกในดานการปฏิบัติจัดการ
กับธรรมชาติ คือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตดวยความมุงหมายที่
จะเอาชนะธรรมชาติ จึงทําใหตะวันตกสามารถล้ําหนาตะวันออกไปไดใน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนั้น
มีหนังสือเลมหนึ่งชื่อวา A Green History of the World เขียนโดย
Clive Ponting ไดพยายามขบคิดในเรื่องการแกปญ
 หาธรรมชาติแวดลอม
เสีย หนังสือนัน้ ไดวิเคราะหแนวคิดของตะวันตกใหเห็นวา อารยธรรมที่ทํา
ใหธรรมชาติแวดลอมเสียนี่เปนมาอยางไร
มีบทหนึ่งเขาไดสืบสาวความคิดของชาวตะวันตก ตั้งแต Socrates,
Plato, Aristotle จนมาถึงนักจิตวิทยาอยาง Freud รัฐบุรุษอยาง Francis
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Bacon
นักปรัชญาผูนําที่เปนบิดาแหงวิทยาศาสตรสมัยใหมดวยอยาง
René Descartes ตลอดจนนักคิดฝายสังคมนิยมคอมมิวนิสตทั้งหมด
ลวนมีวาทะที่พดู ถึงความใฝฝน หรือความกระหายที่จะพิชิตธรรมชาติ
นักประวัติศาสตรโซเวียตคนหนึ่งถึงกับเขียนไววา ตอไปเมื่อมนุษย
เจริญดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ธรรมชาติจะเปนเหมือนขี้ผึ้งอัน
ออนเหลวในกํามือที่เราจะปน ใหเปนอยางไรก็ได Descartes ก็พูดไวแรง
มาก Plato, Aristotle ก็พูดแนวนี้ทั้งนั้น
นี่คือจุดมุงหมายที่นําทางความคิดความเชื่อของตะวันตกมา
ตลอดเวลา ๒ พันกวาป คือความเชื่อและมุงหมายใฝฝน วา เมื่อไรมนุษย
พิชิตธรรมชาติไดสําเร็จ โลกมนุษยจะพรั่งพรอมสุขสมบูรณ เปนโลกที่เปน
สวรรคบนดิน
ดวยความเชื่อนี้แหละ จึงทําใหมนุษยชาวตะวันตกไดเพียรพยายาม
แสวงหาความรูในความเรนลับของธรรมชาติ แลวพัฒนาวิทยาศาสตรและ
พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมา
มโนกรรมคือแนวคิดความเชือ่ ที่วานี้ อยูเบื้องหลังอารยธรรมปจจุบัน
ทั้งหมด
นี่คือตัวอยางความหมายที่พระพุทธเจาตรัสวามโนกรรมสําคัญที่สุด

การพัฒนาคน พัฒนาสังคม ไมมีทางไดผลจริง
ถาทอดทิ้งฐานของการพัฒนา คือมโนกรรม
เปนอันวา อารยธรรมปจจุบนั ที่มีตะวันตกเปนตัวแทนนี้ เจริญมาดวย
แนวคิดพื้นฐานคือความมุงหมายพิชิตธรรมชาติ แลวปจจุบันนี้ตะวันตกก็
กลับมาติเตียนแนวคิดนี้ พรอมทั้งติเตียนบรรพบุรุษของตนเอง ดังเชน
หนังสือเลมที่กลาวถึงเมื่อกีไ้ ดติเตียนบรรพบุรุษชาวตะวันตกเต็มที่ วาลวน
แตเชื่อผิดถือผิดคิดเห็นผิดพลาดไป มุงหมายแตจะเอาชนะธรรมชาติ จึง
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ทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ซึ่งเปนปญหาใหญที่สุด
ตามแนวคิดทิฏฐิของตะวันตกนั้น มนุษยมองธรรมชาติเปนศัตรู จึง
พยายามเอาชนะมัน แลวก็จัดการกับมันตามชอบใจ โดยไมมีความรับผิดชอบ
อยาง Al Gore รองประธานาธิบดีอเมริกา ซึ่งเปนนักสิ่งแวดลอม
คือ environmentalist ดวย ไดเขียนหนังสือขึ้นมาเลมหนึ่งชื่อ วา Earth
in the Balance โลกในภาวะดุลยภาพ แกบอกวา เรายอมรับวาตะวันตกมี
แนวคิดที่ทําใหอารยธรรมของเรานี้ไมมีความรับผิดชอบตอธรรมชาติ คิด
จะทําอะไรกับธรรมชาติตามชอบใจ
ความสํานึกผิดและความผิดหวังตอแนวคิดทิฐิที่จะพิชิตธรรมชาติของ
ตะวันตกนี้ ไดเปนเหตุใหฝรัง่ หาทางแกไข รวมทั้งการหันมาสํารวจและ
แสวงหาแนวคิดตะวันออก และแมแตความคิดของชนอินเดียนแดง
เวลานี้ อินเดียนแดงทีเ่ คยถูกเหยียดหยามกลับไดรับความชื่นชม ฝรั่ง
อเมริกันหลายคน เชน Al Gore นั้นแหละ ไดยกวาทะของ Seattle หัวหนาเผา
อินเดียนแดง ซึ่งเอาชื่อมาตั้งเปนชื่อเมือง Seattle ในอเมริกา ขึ้นมาเอยอาง
ตามเรื่องวา เมื่อครั้งประธานาธิบดี Franklin Pierce ติดตอขอซื้อ
ที่ดินของอินเดียนแดง หัวหนาเผาคนนี้ไดมีหนังสือตอบประธานาธิบดีไปวา
“อะไรกัน ผืนฟาและแผนดิน ทานจะเอามาซื้อขายไดอยางไร นี่เปน
ความคิดที่แปลกประหลาด”
ตอนนี้ คนอเมริกันยุคปจจุบันหันมายกยองสรรเสริญวาอินเดียนแดง
มีความคิดที่ถูกตอง
นี่แหละ...ความคิดพิชิตธรรมชาติเปนเบื้องหลังอารยธรรมปจจุบัน ซึ่ง
เฟองฟูเต็มทีใ่ นยุคอุตสาหกรรม ที่มนุษยเอาความรูวทิ ยาศาสตรมาประดิษฐ
อุปกรณเทคโนโลยี แลวก็พัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อความเจริญทาง
เศรษฐกิจ ดวยความมุงหมายที่จะสรางวัตถุใหพรั่งพรอม ตามความเชื่อวา
“มีเสพบริโภคมากที่สุด จะเปนสุขที่สุด”
แนวคิดทิฐิความเชื่อที่เปนมโนกรรมนี้เปนอิทธิพลสําคัญทีส่ ุดที่จะเปน
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ตัวกําหนดวิถีชวี ิตและสังคม ถาคนในสังคมไทยมีความเชื่อวา ผลสําเร็จจะ
เกิดขึ้นจากการดลบันดาลของอํานาจเหนือธรรมชาติ ถาคนไทยเชื่ออยาง
นี้ สังคมไทยจะเปนอยางไร ขอใหพจิ ารณา แลวขณะนี้เปนหรือเปลา
สังคมไทยจะโดยรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม ไดตกอยูใตแนวคิดความเชื่อ
วา ผลสําเร็จจะเกิดขึ้นไดดวยอํานาจดลบันดาลของสิง่ ที่นอกเหนือธรรม
ชาติ นี่คือจุดที่เราจะตองแกปญหาสังคมไทยถึงขั้นมโนกรรม
เหมือนกับที่ฝรัง่ ขณะนีก้ ําลังหาทางแกปญหาการพัฒนาที่ไมยั่งยืน ตอง
ลงไปถึงขั้นรากฐานความคิด ถึงขั้นตองแกความเชื่อในการพิชิตธรรมชาติ
ที่ถือวา มนุษยจะมีความสําเร็จและสุขสมบูรณ ตอเมื่อมีอํานาจจัดการกับ
ธรรมชาติไดตามตองการ
แนวคิดทิฐิสองอยางนี้ เปนปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาที่สุดโตงไปคนละ
ดาน
แตจุดที่เปนตัวแทของปญหาก็อยูที่ปมเดียวกัน
คือมันบงชี้วา
มโนกรรมสําคัญที่สุด และที่วาโลกนี้เปนไปตามกรรม ก็คือเปนไปตาม
มโนกรรมอยางที่วานั่นแหละ

ตราบใดยังไมถึงจุดหมาย ยังมีชีวิตอยู ก็ตองศึกษา
ความหมายของธรรมทีป่ ฏิบัติ จึงวัดดวยไตรสิกขา
อีกเรื่องหนึ่งทีอ่ ยากจะพูดไว
คือเกณฑวินิจฉัยความหมายของ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา วาปฏิบัติอยางไรถูกอยางไรผิด
เวลาศึกษาหลักธรรมตางๆ
เรามักเนนเรื่องความหมายกันแควา
ธรรมขอนี้คืออะไร มีความหมายวาอยางไร แตการใหความหมายเทานั้น
ยังไมพอ ตองมีเกณฑที่สัมพันธกับระบบทั้งหมดได
ธรรมทัง้ หมดสัมพันธสงผลตอกันเปนกระบวนการ และอยูใ นระบบ
เดียวกัน อยางที่พูดถึงไตรสิกขา ก็เปนระบบในตัวของมัน แลวระบบของ
ไตรสิกขานั้นก็ยังไปเปนสวนยอยที่รวมอยูในระบบใหญของอริยสัจ ที่คลุม
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ระบบใหญของธรรมชาติทั้งหมดอีกชั้นหนึ่ง
คือวาดวยกฎธรรมชาติที่
ครอบคลุมทั้งความเปนจริงของธรรมชาติทั่วไป และโยงมาถึงชีวิตมนุษยที่
เปนธรรมชาติสวนหนึ่งดวย
เกณฑที่จะใชตรวจสอบนี้ตองใหเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงในระบบ
เกณฑหนึ่งก็คอื ไตรสิกขาเองนั่นแหละ เนื่องจากวาคุณสมบัติและขอปฏิบัติ
หรือหลักธรรมทุกอยางก็อยูใ นกระบวนการปฏิบัติที่เรียกวาไตรสิกขาทั้งหมด
ไมเกินจากนี้ไปได เมื่อเปนเชนนั้นมันจะตองมีสวนรวมสงผลอยูในกระบวน
การของไตรสิกขา
ไตรสิกขา คืออยางไร คือกระบวนการศึกษาฝกฝนพัฒนามนุษย
กระบวนการนีม้ ีขอปฏิบัติยอยๆ ที่สงผลตอทอดกันคืบหนาไปเรื่อยจนกวา
จะถึงจุดหมาย ถาไมถงึ จุดหมายก็ตองไมหยุด
เพราะฉะนั้น ก็เทากับมีเกณฑที่บอกวา ขอปฏิบัติหรือหลักธรรม
ทุกขอ เราจะตองชัดวามันสงผลใหมีการกาวหนาไปในกระบวนการของ
ไตรสิกขาอยางไร คือจะตองทําใหเราเดินหนา และสงผลตอใหขออื่นรับ
ชวงไป จนถึงจุดหมายสุดทายนั้น
รวมความวา ธรรมะตางๆ ที่เปนองคประกอบในกระบวนการ
ไตรสิกขานี้ ตองมีลักษณะ ๒ อยาง คือ
๑. ทําใหคืบเคลื่อนหรือกาวหนาไป
๒. สงผลตอขออื่น
ยกตัวอยาง เชน ในการปฏิบัติ สมาธิ เราไดความหมายของสมาธิไว
แตตนวา จิตตั้งมั่น สงบ แนวแน
พอจิตตั้งมั่นสงบแนวแนไดตามความหมายแลว เราก็พอใจ นึกวาถูกแลว
แตยังหรอก ลองเอาเกณฑมาตรฐานมาวัด วาถูกตามหลักไตรสิกขาหรือไม
พอวัดดวยเกณฑนี้ เราก็จะมองเห็นตอไปอีกวา ออ ถาปฏิบัติสมาธิถูก
จะไมใชหยุดอยูแคนั้น คือไมติดอยูแคสมาธิ แตสมาธิตองชวยใหเรากาว
ตอไป แลวก็ดูวา สมาธิสงผลตอปญญาอยางไร ถาไมสงผลตอก็แสดงวาพลาด
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สมาธินั้นมีผลดีหลายอยาง มีทั้งผลโดยตรงและผลขางเคียง เชน ทํา
ใหจิตใจสงบ สบาย มีความสุข ทําใหจิตใสมองเห็นอะไรชัดเจน และทําให
เกิดกําลัง ทําใหมุงแนวไปอยางแรง เหมือนกระแสน้ําทีไ่ หลลงมาจากภูเขา
วิ่งไปทางเดียว มีกําลังแรงมาก เจออะไรก็พดั พาไปได
สรุปวา จิตสมาธิมีคุณสมบัติ หนึ่ง ...มีพลัง สอง ...สงบสบายมี
ความสุข สาม ...ใส มองเห็นอะไรๆ ชัดเจน
เมื่อไดคุณสมบัติเหลานี้ เราก็เอามาใชอยางใดอยางหนึ่ง เชนพอสงบ
สุขสบาย ก็อาจจะเอามาใชในการแกปญหาชีวิตประจําวัน เวลามีความ
ทุกขก็มานั่งสมาธิใหจิตใจสงบ เพลินสบาย หายทุกข ซึ่งก็ไดประโยชน
อยางหนึ่ง แตยังไมถูกตองตามหลักไตรสิกขา
ถาใชประโยชนเพียงแคนี้ก็กลายเปนหยุด ไมกาวตอไป อาจจะเขวออก
เปนมิจฉาสมาธิ ไดแคเปนสิง่ กลอม เหมือนยากลอมประสาทเปนตน เอา
แคสบาย ไมตองคิดตองทําอะไร มีทุกขก็เขามาหลบ ซึ่งมีทางพลาดไดมาก
วิสุทธิมรรค บอกวา สมาธินั้นเขาพวกกันไดกับความขี้เกียจ (สมาธิสฺส
โกสชฺชปกฺขตฺตา) เพราะวามันสงบสบาย ก็โนมเอียงไปทางเกียจคราน
เฉื่อยชา ไมอยากทําอะไร กลายเปนตกหลุมความประมาท นั่นก็คือเริ่มเขว
ฉะนั้นการใชประโยชนสมาธิจะตองระวัง ถาใชไมเปนก็เกิดโทษได
สังคมไทยบางทีศึกษาธรรมะไมตลอดกระบวนการ และไมมีหลักใน
การวินิจฉัย คนไทยไมนอยเอาสมาธิมาใชแคหาความสุขสงบสบาย ซึง่ ก็
ใชไดในระดับหนึ่ง ทานไมไดปฏิเสธ จะเอามาใชเปนเครื่องพักผอนจิตใจ
หรือแกปญหาความทุกขก็ได อยางนอยทําใหนอนหลับได ทําใหมีจิตใจสด
ชื่นขึ้น แตตองมองตอไปวา ประโยชนยังไมจบแคนั้น สมาธิชวยใหเรามี
ความเขมเข็งพรอมที่จะเดินหนาตอไปดวย
จึงตองมองตอไปอีกวาจะมีองคธรรมอะไรมารับผลจากสมาธิ เพื่อจะ
กาวตอไป ก็จะเห็นหลักในไตรสิกขาวา จะตองสงผลตอ ใหปญญามารับ
ชวงทํางานเดินหนาตอไป

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๖๔

ประโยชนที่สาํ คัญของสมาธิ คือทําใหจิตเปน “กัมมนีย” แปลวา
ควรแกงาน หรือเหมาะแกงาน คือใชเปนที่ทํางาน ซึ่งปญญาจะทําหนาทีไ่ ด
ดี เชน มองเห็นชัด สํารวจตรวจสอบไดเปนลําดับ พิจารณาไดลึกซึง้
วิเคราะหวจิ ัยไดละเอียด จนเขาถึงความจริงแจมแจง
สมาธิที่ทําใหคนหยุดศึกษา แสดงวาเปนสมาธิที่ใชผดิ

สมาธิเตรียมจิตพรอมใหปญญาทํางานเดินหนา ฉันใด
สันโดษก็เตรียมตัวพรอมใหมุงเพียร ไมพะวักพะวน ฉันนั้น
อีกตัวอยางหนึง่ คือ สันโดษ ซึ่งทําใหพอใจในวัตถุเสพบริโภคของตน มี
เทาไรก็ยินดีเทานั้น หลายคนบอกวาสันโดษแลวจะไดมีความสุข ก็ถกู ตอง
แตผิดดวย ถาใครตอบวาสันโดษเพื่อสุขก็ผิดแนๆ พุทธศาสนาไมไดสอน
อยางนั้นแคนั้น
ความสุขเปนผลพลอยไดของสันโดษ พอสันโดษก็สุขทันที มันเปนผล
พลอยไดตามมาเอง แตยังไมใชวัตถุประสงค ผลที่ตองการไมไดอยูที่นี่ ผล
ที่ตองการจากสันโดษคืออะไร
เราสันโดษแลวจะไดอะไรขึน้ มา ที่จะเปนความคืบหนา และชวยให
กาวตอไปในไตรสิกขา
พอสันโดษในวัตถุ เราก็สุขกับวัตถุที่มีอยูหรือไดมาแลว สุขงายดวย
วัตถุนอย มีวัตถุแคนี้ก็สขุ แลว ตรงขามกับตอนที่ไมสันโดษนี่เราไมสุขสักที
ความสุขของเราไปอยูกับวัตถุที่ยังไมได เราจึงกระวนกระวายโลดแลนหา
วัตถุเสพ
เวลาของเราก็ใชหมดไปกับการโลดแลนหาสิง่ เสพเพื่อบํารุง
บําเรอตัวเอง แรงงานก็ใชหมดไปกับเรื่องนี้ ความคิดก็ครุนวุนวายกับการ
ที่จะไปหาสิ่งเสพ วาทําอยางไรจะไดอันนั้นอันนี้มา
ความไมสนั โดษจึงทําลายเวลา สิ้นเปลืองแรงงาน และสิ้นเปลือง
ความคิดที่จะใชในการสรางสรรค

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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เพราะฉะนั้นทานจึงใหสันโดษ เพื่อจะไดสขุ กับวัตถุไดงาย พอสุขกับ
วัตถุไดงายแลว เราไมใชอยูเฉยๆ งานการหนาที่ของเรามีอยูแลว ตอนนี้
เวลาแรงงานและความคิด เราออมไวได เราก็เอาเวลาเรีย่ วแรงความคิด
นั้นไปทุมเทใหกับการทํากิจหนาที่ งานการกิจหนาที่นั้นก็เดินหนากาวไปไดดี
สรุปวา สันโดษเพื่อเตรียมพรอม สันโดษเปนธรรมะขั้นเตรียม
พรอม คือใหพรอมที่จะกาวตอไป
ธรรมะนี่มีทั้งขั้นเตรียมตัวใหพรอม และขั้นกาวเดิน สันโดษเปน
ธรรมะประเภทเตรียมตัวใหพรอม พอเราพรอมแลว เราไมพะรุงพะรัง ไม
มัวกังวล ไมมัวพะวักพะวนกับการหาสิ่งเสพบํารุงบําเรอตัวเอง ทีนี้จะ
ทํางานการสรางสรรคอะไร ก็ไปมุงหนาแนวดิ่งไปเลย
พระพุทธเจาไมตรัสสันโดษไวโดดเดี่ยว หรือลอยๆ แตตรัสไวกบั การ
ทําหนาที่และความเพียรในการทําหนาที่นั้น เชนสําหรับพระสงฆ ทรงสอน
ใหสันโดษในจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เสร็จแลวก็ใหยินดีในการละอกุศล
และพัฒนากุศล ทรงสอนใหไมสันโดษในการพัฒนากุศลนั้น
พูดสั้นๆ วา ใหสันโดษในวัตถุเสพบริโภค แตใหไมสันโดษในกุศล
ธรรมทั้งหลาย
ถาเปนกุศลธรรม สิ่งที่ดีงาม การสรางสรรคคุณความดีที่ประเสริฐ
พระองคทรงสอนไมใหสันโดษ พระพุทธองคเองก็ไมสนั โดษและเพียรไม
ระยอ หลักการนี้มีทั้งในพระสูตรและอภิธรรม
ถาสอนสันโดษ ตองสอนความไมสันโดษดวยพรอมกัน และตองรูวา
ใหสันโดษในอะไร ไมสันโดษในอะไร คือ
๑. ใหสันโดษในวัตถุเสพ ที่จะบํารุงบําเรอตนเอง หาความสุขสวนตัว
๒. ใหไมสันโดษในกุศลธรรม ในการทําความดีงาม ในการทําการสราง
สรรค
สันโดษกับไมสนั โดษจึงไปดวยกันไดอยางดี สันโดษมาหนุนความไม
สันโดษ ชวยใหเรากาวตอไปในไตรสิกขา ใหสามารถทํากรรมที่ดียิ่งขึ้น

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ในการที่จะพัฒนาชีวิตและสังคม
นี่เปนตัวอยางของเกณฑวินิจฉัย

ถาคนไทยตั้งอยูในหลักสี่ จะไมตกหลุมวิกฤติ
ถึงแมถลําไป ก็จะถอนตัวขึ้นสูวิวัฒนไดโดยพลัน
หลักธรรม ๔ ประการตอไปนี้ เปนหลักการใหญขั้นพืน้ ฐานของ
พระพุทธศาสนา ซึง่ พระพุทธเจาตรัสย้ําอยูเสมอ แตตามปกติตรัสไวเปน
อิสระจากกัน เพราะมีนัยโยงถึงกัน หรือครอบคลุมกัน ในที่นี้ขอยกมาย้ําไว
ในที่เดียวกัน ถือวาเปนแกนแทที่ปฏิบัติไดทันที และเหมาะกับสถานการณ
ปจจุบันของสังคมไทย จึงขอนํามากลาวปดทายเทาที่เวลาจะพอมี
หลักสําคัญเหลานี้จะตองใชในยุคปจจุบัน โดยเฉพาะในการแกวิกฤติ
ของสังคมไทย และสรางสรรคประเทศชาติตอไปขางหนา คนไทยจะตอง
อยูกับหลักการ ๔ อยางตอไปนี้ใหได คือ
1. หลักการกระทํา คือ มุงทําการใหสาํ เร็จดวยความเพียรพยายาม
โดยเฉพาะความเพียรของตนเอง หลักนีเ้ รียกวา หลักกรรมและความเพียร
พระพุทธเจาตรัสวาเราเปนกรรมวาที เราเปนวิริยวาที พระองคไมได
ตรัสอยางเดียว แตตรัสคูกนั วา กรรมวาที และวิริยวาที “เราเปนผูกลาว
หลักการกระทํา เราเปนผูกลาวหลักความเพียร”
คนจะทําตองมีความเพียร ถาไมมีความเพียรก็กา วไปในการทําไมได
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงกรรมและวิริยะ ใหหวังผลสําเร็จจาก
การกระทําดวยเรี่ยวแรงกําลังของตน ไมมัวหวังผลจากการออนวอนนอน
รอผลดลบันดาล จากลาภลอย จากการรวยทางลัด การทุจริต การเสี่ยงโชค
การพนัน เปนตน
สรุปวา ตองถือหลักการกระทําใหสาํ เร็จดวยความเพียร
ขอยกพุทธพจนมาย้ําไววา

๖๗

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ภิกษุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายแมที่ไดมี
แลวในอดีตกาล… พระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายแมที่จักมี
ในอนาคตกาล… แมเราเองผูเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
ในบัดนี้ ก็เปนกรรมวาท (ตรัสหลักกรรม) เปนกิริยวาท
(ตรัสหลักการทีจ่ ะตองทํา) เปนวิริยวาท (ตรัสหลักความเพียร)
(องฺ.ติก. ๒๐/๕๗๗/๓๖๙)

2. หลักการศึกษาพัฒนาตน คือ ตองถือเปนหนาที่โดยมีจิตสํานึกที่

จะฝกตนใหกาวหนาตอไปในการทํากุศลกรรมตางๆ ที่จะใหชีวิตและสังคมดี
งามยิ่งขึ้น นี่เรียกวา หลักไตรสิกขา
ตามหลักเรื่องธรรมชาติของมนุษย ที่พูดแลวแตตนวา มนุษยเปนสัตว
ที่ประเสริฐดวยการฝก ดังนั้น ในการที่จะกาวไปสูความดีงาม ความ
ประเสริฐสมบูรณนั้น ชีวิตตองพัฒนาดวยไตรสิกขาเพื่อกาวไปขางหนา ชีวิต
จะตองดีขึ้น ตองเรียนรู ตองฝกฝน ตองศึกษา ตองพัฒนาเสมอไป จะตองไม
มัวหยุดอยูกับที่
ขอยกคาถาพุทธพจนแหงหนึง่ มาไวเตือนใจวา

เพราะฉะนั้นแล เปนคนอยูในโลกนี้ พึงศึกษา(ตาม
หลักไตรสิกขา)เถิด สิ่งใดก็ตามที่พึงรูไดในโลกวาเปน
สิ่งผิดรายไมดี ไมพึงประพฤติผิดรายไมดีเพราะเห็นแก
สิ่งนั้น ปราชญทั้งหลายกลาววาชีวิตนั้นนอยนัก
(ขุ.สุ. ๒๕/๔๐๙/๔๘๕)

พรอมทั้งพุทธภาษิตวา

ในหมูมนุษย คนที่ฝกแลวเปนผูประเสริฐ

(ขุ.ธ. ๒๕/๓๓/๕๗)

3. หลักไมประมาท ในการที่จะทําอะไรๆ ดวยความเพียร และในการ

ที่จะพัฒนาตนนั้น จะตองไมประมาท ตองมองเห็นตระหนักในความสําคัญ
ของกาลเวลาและความเปลีย่ นแปลงวา ในขณะที่เราดําเนินชีวิตอยูนี้ สิ่ง

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ทั้งหลายรอบตัวเราและชีวิตของเรา ลวนไมเที่ยงแทแนนอน ทุกอยาง
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เราจะมัวนิ่งนอนใจอยูไมได มีอะไรที่ควรจะทํา
ตองรีบทํา ตองเรงขวนขวายไมประมาท ไมนอนใจ ไมผัดเพี้ยน
หลักไมประมาทนี้ พระพุทธเจาทรงสอนวา เหมือนกับรอยเทาชาง ที่
ครอบคลุมธรรมะของพระองคไวหมด แลวก็เปนปจฉิมวาจาของพระองค
กอนปรินิพพานดวย จึงถือวาสําคัญอยางยิง่
ในความไมประมาทนี้ แมแตสังคมก็จะหยุดนิ่งไมได เพราะสังคมมี
แนวโนมวา เมื่อไรมีความสําเร็จ เมื่อไรเจริญดีมีความพรั่งพรอม เมื่อไรมี
ความสุขสบาย คนจะเริ่มเฉื่อยลงและเริ่มออนแรง แลวก็เริ่มมัวเมา ประมาท
สังคมมักจะเปนอยางนั้น คือ พอสบายก็ประมาท หันไปฟุงเฟอมัว
เมาหลงระเริง ติดในความสุขสบาย เพลิดเพลิน สําเริงสําราญ ลุมหลงใน
การบันเทิง ไมเรงรัดขวนขวายทํากิจหนาที่ ผัดเพี้ยน เฉื่อยชา
เพราะฉะนั้น ผูบริหารสังคมจะตองคอยกระตุนเตือนปลุกเราประชาชน
ใหไมประมาทมัวเมาทุกเวลา
เครื่องพิสูจนการพัฒนามนุษยอยางหนึ่งคือ ทั้งที่สุขสบายก็ไมประมาท
ถาใครทําไดสําเร็จอยางนี้เมื่อไร
ก็มีคุณสมบัติที่จะเปนพระอรหันต
พระพุทธเจาตรัสวา บุคคลเดียวที่จะไมประมาทเลยเปนอันขาด คือพระ
อรหันต
นอกจากนั้น แมแตพระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี ก็ยัง
ประมาทได คือพอประสบความสําเร็จไปเทานี้ ก็พอใจวาเราไดกาวหนามา
มีความดีเยอะแลวนะ ก็ชักเฉื่อย พอเฉื่อยลง พระพุทธเจาก็ตรัสวาเธอ
ประมาทแลว
ในพระพุทธศาสนานี้
ทานไมใหหยุดในการสรางสรรคกุศลธรรม
ตราบใดยังไมถงึ จุดหมาย ก็ตองกาวไปในไตรสิกขาโดยไมประมาท ตอง
กาวตอไปๆ พระพุทธเจาตรัสไววา

เราไมสรรเสริญแมแตความตั้งอยูไดในกุศลธรรม

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๖๙

ทั้งหลาย ไมตองพูดถึงความเสื่อมถอยจากกุศลธรรม
ทั้งหลาย เรายกยองสรรเสริญอยางเดียวแตความกาวหนา
ตอไปในกุศลธรรมทั้งหลาย
(องฺ.ทสก. ๒๔/๕๓/๑๐๑)
พุทธพจนนี้แสดงหลักเดียวกัน คือความไมประมาท
4. หลักพึ่งตนได ซึง่ ทําใหมี อิสรภาพ การพึง่ ตนก็คือตองทําใหแกตัว

เราดวยตนเอง จึงตองพัฒนาตัวเอง คือ เราพัฒนาตนเองเพื่อใหทําไดดวย
ตนเอง
เมื่อเราทําไดดวยตนเองเราก็พงึ่ ตนได ถาเราทําไมได เราก็ยังพึ่งตนเอง
ไมได
เราตองพยายามพึ่งตนใหได แต เราจะทําไดดวยตนเองและพึ่งตนได
เราตองทําตนใหพึ่งตนได โดยฝกตนขึ้นไปใหทําไดทําเปน
พระพุทธเจาทรงเนนการทําตนใหพึ่งตนได หรือทําตนใหเปนที่พึ่งได
มากกวาเนนการพึ่งตน
ถาพูดวาใหพึ่งตน แตเขาไมมีความสามารถที่จะพึง่ ตน แลวเขาจะพึ่ง
ตนไดอยางไร ก็ไดแตซัดกันวา นี่เธอยากจน เธอก็พึ่งตนสิ วาอยางนั้น มัน
จะพึ่งตนอยางไร ในเมื่อไมมีความสามารถที่จะพึ่งตนนั้น
เพราะฉะนั้น อยาพูดแคพึ่งตน ซึ่งเปนเพียงคําเตือนเริ่มตน แตตอง
กาวตอไปสูก ารฝกฝนปฏิบัตซิ ึ่งเปนคําสอนที่แทวา จงพยายามพึ่งตนดวย
การทําตนใหเปนที่พึ่งได
แลวทําอยางไรจะใหตนเปนที่พึ่งได ก็ตองฝก ตองศึกษาพัฒนาตน
พอพัฒนาตนก็เขาไตรสิกขา ซึ่งทําใหตนเองมีคณ
ุ สมบัติดีมากขึ้น มี
คุณภาพดีขึ้น สามารถทํากรรมตางๆ ที่เปนกุศลยิ่งขึ้น ไดผลดียิ่งขึ้น
เมื่อมีความสามารถทําการทัง้ หลายไดดียิ่งขึน้ ก็พงึ่ ตนเองได พอพึง่
ตนเองได ก็ไมตองพึ่งคนอื่น ก็เปนอิสระ กลายเปนวา สามารถเปนที่พึ่งของ
คนอื่น

๗๐

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ฉะนั้นการปฏิบตั ิในไตรสิกขา คือการพัฒนาตน และการพัฒนาตน ก็
ทําใหพึ่งตนเองได และการพึง่ ตนเองไดกับความอิสระ ก็เปนอันเดียวกัน
ความเปนอิสระนี้ มิใชเฉพาะการไมตองคอยพึ่งพาขึ้นตอคนอื่นเทานั้น
แตหมายถึงการไมตองพึ่งพาขึ้นตอวัตถุมากเกินไปดวย
ดังนั้น อิสรภาพที่สําคัญมากอยางหนึ่ง จึงหมายถึงการมีความ
สามารถทีจ่ ะมีความสุขในตัวเองไดมากขึ้น โดยพึง่ พาขึ้นตอวัตถุเสพบริโภค
นอยลง คือเปนคนที่สุขไดงายขึ้น ไมตองเอาชีวิตไปขึ้นตอวัตถุ ไมตองเอา
ความสุขไปฝากไวกบั สิง่ เสพบริโภค ซึ่งจะทําใหลดความแยงชิงเบียดเบียน
กันในสังคม
พรอมกันนั้น เมื่อไดพัฒนาตนเอง ใหมีความสามารถมากขึ้น ทัง้ ใน
การที่จะมีความสุขที่เปนอิสระ และในการที่จะทําการสรางสรรคตางๆ ก็
จะทําใหทงั้ ชีวติ ของตัวเองก็ดีขึ้น และสามารถเกื้อกูลแกผูอื่นหรือแกสังคม
ไดมากขึ้น พรอมไปในคราวเดียวกัน
ขอยกพุทธภาษิตมาย้ําเตือนอีกวา

ตนแลเปนที่พึ่งของตน โดยแทจริงคนอื่นใครเลาจะเปน
ที่พึ่งได มีตนที่ฝกดีแลวนั่นแหละ คือไดที่พึ่งที่หาไดยาก

(ขุ.ธ. ๒๕/๒๒/๓๖)

หลัก ๔ นี้สัมพันธเปนอันเดียวกัน แตแยกในเชิงปฏิบัติใหใชได
เหมาะสมและไดผลจริงจัง การปฏิบตั ิจากทุกหลักจะมาบรรจบประสาน
เปนอันเดียวกัน
ขอทวนอีกครั้งวา หลัก ๔ ประการนี้ตองย้ําอยางที่สุด เพราะเปน
หลักใหญของพระพุทธศาสนา และเหมาะสมยิ่งกับยุคปจจุบัน
๑. ทําการใหสาํ เร็จดวยความเพียรพยายาม
๒. เรียนรูฝกศึกษาพัฒนาตน ใหชีวิตและสังคมกาวหนาไปสูความ
ดีเลิศประเสริฐยิ่งขึ้น
๓. มีความไมประมาท กระตือรือรน ขวนขวายสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม
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ไมปลอยเวลาใหเสียไปโดยเปลาประโยชน
๔. พึ่งตนได มีอิสรภาพ พรอมที่จะเผื่อแผความสุข เปนที่พึ่งแก
ผูอื่นได
มีสี่ขอนี้พอแลว ประเทศไทยพัฒนาไดแน

แกนแทของพุทธธรรม คือความหลุดพนพึ่งตนได
ในสังคมของกัลยาณมิตร ผูมีชีวิตที่เกื้อกูลกัน
ขอจบดวยคําสรุปตามหัวขอที่ตั้งไวใหวา “แกนแทของพระพุทธ ศาสนา”
นั้น มีอยูในพระสูตรหนึ่งชื่อวา มหาสาโรปมสูตร ซึ่งพระพุทธเจา ไดตรัส
เรื่องแกนของพระพุทธศาสนาไว มีใจความตามพระสูตรนี้วา
ชีวิตที่ประเสริฐ (พรหมจริยะ) คือตัวพระพุทธศาสนานี้ เปรียบไดกับ
ตนไม ซึ่งมีองคประกอบตางๆ คือ
ลาภสักการะ เหมือนกิ่งใบ
ศีล
เหมือนสะเก็ดไม
สมาธิ
เหมือนเปลือกไม
ปญญา
เหมือนกับกระพี้ไม
วิมุตติ  เปนแกน
ตรงนี้แหละมาถึงแกนแทของพระพุทธศาสนา คือ ความหลุดพนเปน
อิสระ เขากับหลักที่พูดสุดทายวา จะตองพัฒนาตนใหพึ่งตนเองได และ
เปนอิสระ จนกระทั่งในทีส่ ุดเปนอิสระทางจิตใจและปญญา
เราพึ่งคนอื่น เชนพึ่งพระพุทธเจา ก็เพื่อทําตัวเราใหพึ่งตนเองได
พระพุทธเจาชวยใหเราพึ่งตนเองไดนั่นเอง จุดหมายก็คอื พึ่งตนเองไดเปน
อิสระ เพราะฉะนั้นหลักพุทธศาสนาจึงมาถึงแกนแทที่สงู สุด คือวิมุตติ
ความหลุดพน เปนอิสระ แกนแทของพระพุทธศาสนา ก็จบลงตรงนี้เอง
ตอนแรกเปนอิสระทางพฤติกรรม ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมที่เปนอิสระ
ทางสังคม ทําอะไรๆ พูดอะไรๆ ไดโดยไมถูกบังคับครอบงําขมเหง แต
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พรอมกันนั้นก็ตองเปนพฤติกรรมที่เกิดจากจิตใจที่เปนอิสระจากกิเลส จึงจะ
เปนอิสระจากการเบียดเบียนกันแทจริง อิสรภาพทีแ่ ทจงึ ไมใชเปนพฤติกรรม
แตเปนภาวะทางจิตใจและปญญา และอิสรภาพที่สมบูรณคืออิสรภาพทาง
ปญญา
ในดานพฤติกรรมนั้น ทานไมสอนใหเปนอิสระแบบแยกตางหากจากกัน
หรือตางคนตางอยู แตพฤติกรรมนั้นทานมุงใหพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
โดยรูเทาทันวาวัตถุ
ใหเกื้อหนุนกันดวยวัตถุและเรี่ยวแรงกําลังเปนตน
ทรัพยสินภายนอก รวมทั้งลาภสักการะทัง้ หลาย เราตองอาศัย แตมันเปน
เพียงปจจัยเกือ้ หนุน เหมือนเปนกิ่งใบ ไมใชเปนตัวแกนสาร
ในดานพฤติกรรมเกี่ยวกับชีวติ ภายนอกนี้ ใหเราเปนที่พึ่งแกคนอื่นได
พรอมกับเราตองพึ่งคนอื่นดวย ใหสงั คมเปนสังคมประเภทพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน เปนกัลยาณมิตรของกันและกัน โดยแตละคนก็มีอะไรใหคนอื่น
ไดพึ่งบาง ตางก็เกื้อหนุนกัน ใหสงั คมอยูผาสุก และใหแตละคนมีโอกาส
พัฒนายิ่งขึ้นไปในไตรสิกขา เพื่อใหแตละคนมีอิสรภาพที่พึ่งตนไดแทจริง
ในทางจิตใจและทางปญญา อยางนี้จึงจะเปนสังคมที่ดี
ขอใหดูวินัยของพระ คือชีวิตในสังฆะตามพุทธบัญญัติ จะเห็นชัดวาเปน
อยางนี้
พระพุทธเจาทรงจัดวางเปนแบบไว คือสังคมสงฆเปนสังคมตัวอยาง
แหงการที่แตละคนพยายามพัฒนาตนใหมีอิสรภาพทางจิตใจและปญญา โดย
ที่ชีวิตทางดานพฤติกรรมนั้นพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
เปนการ
เกื้อหนุนกันใหกาวไป ไมใชชวยใหเขาไมตองทําแลวคอยรอรับความชวยเหลือ
คนที่มีอิสรภาพทางจิตใจและทางปญญาเทานั้น
จึงจะสรางสรรค
สังคมอยางนี้ และอยูกันดวยดีในสังคมอยางนี้ได

