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เกริ่นนํ า

ขอเจริญพร ทานอธิบดี ทานรองอธิบดี และทานผูบริหารระดับสูง
ของกรมการศาสนาทุกทาน

อาตมามีความคุนเคยอยูบางกับกรมการศาสนา เพราะมีงาน
การเกี่ยวของกันอยู แตระยะหลังนี้ออกจะหางๆ ไปหนอย เมื่อมี
การประชมุ ก็ไมคอยไดมา เพราะเรื่องที่อยูไกลไปหนอยบาง เรื่องของ
สขุภาพบาง และเรื่องการงานใกลตัวบาง

วันนี้ นับวาเปนโอกาสดีที่ไดมาที่กรมฯ อีกครั้งหนึ่ง เมื่อเขามา
วันนี ้ กไ็ดพบกับผูบริหารระดับสูงเกือบจะครบถวน แตเริ่มตนก็มีเหตุ
ตองขออภัยนิดหนอย ที่วารถติดทํ าใหมาชาไป และพอเริ่มขออภัย ก็มี
เรื่องขออภัยเรื่อยหลายอยาง เปนตนวาไมไดเตรียมอุปกรณมาให
พรอม เชน เครื่องชวยในการที่จะศึกษาเรื่องราวเปนตน ขอใหถือวา
เปนการมาคุยกันก็แลวกัน
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ทุกขสํ าหรับเห็น แตสุขสํ าหรับเปน
(แกนแทของพระพุทธศาสนา)∗

หัวขอที่ตั้งใหพูดวันนี้วา “แกนแทของพระพุทธศาสนา”
เปนเรื่องสํ าคัญมาก และสํ าหรับพระพุทธศาสนาถือเปนเรื่องที่
ยากมากดวย พิจารณางายๆ แคเรื่องคัมภีรกอน

“พระไตรปฎก”  เปนคัมภีรชั้นตนหรือชั้นที่หนึ่งของพระ
พุทธศาสนา ท่ีถือวาบรรจุพุทธพจน เพียงแคคัมภีรชั้นหนึ่งนี้ก็มาก
มายตั้ง ๔๕ เลม หรือที่พูดกันวา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ เราจะ
จับแกนไดอยางไร แกนแทอยูตรงไหน และความคิดความเห็น
เกี่ยวกับเรื่องตัวแกนแทนั้นจะตรงกันหรือไม

                                                         
∗ บรรยายแกผูบริหารระดับสูงของกรมการศาสนา ที่กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 
๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๑



- ๑ -
หัวใจพุทธศาสนา

หัวใจพุทธศาสนาคืออะไร วากันไปหลายอยาง
ถกูทั้งนั้น อันไหนก็ได

พอดีเมื่อวานเปนวันมาฆบูชา ก็ชวนใหนึกถึงคํ าสอนของพระพุทธเจา
ในวันมาฆบูชา เพราะวาวันมาฆบูชานั้น ชาวพุทธจํ ากันมาวาเปนวันที่พระ
พุทธเจาทรงแสดงหลักการท่ีเรียกกันวา “หัวใจพระพุทธศาสนา” ซึ่งเปน
คํ าไทยที่เราพูดกันงายๆ ถาพูดเปนภาษาบาลีก็คือ “โอวาทปาฏิโมกข”

เมื่อพูดถึงคํ าวา “แกน” ก็ใกลกับคํ าวา “หัวใจ” และเราไดพูดถึงหัวใจ
พระพุทธศาสนากันมาเมื่อวาน จึงขอนํ ามาทบทวนกันนิดหนอย แตไมได
หมายความวาจะจับเอาคํ าสอนที่เรายึดถือกันวาเปนหัวใจพระพุทธศาสนามา
วาเปนแกนแทในท่ีนี้ แตเรียกวาเอามาเปนอารัมภบท เพราะไหนๆ เมื่อวาน
นี้เปนวันท่ีเราไดฟงเรื่องหัวใจพระพุทธศาสนามาแลว ก็เอามาทบทวนกันดู

หลกัท่ีเราถอืวาเปนหวัใจพระพุทธศาสนา กค็ือคํ าไทยที่สรุปพุทธพจน
งายๆ สั้นๆ วา “เวนชัว่ ท ําดี ท ําใจใหบริสุทธิ์”  ภาษาพระหรอืภาษาบาลีวา

สพฺพปาปสฺส  อกรณํ  กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ  เอตํ พุทฺธานสาสนํ

แปลใหเตม็เลยวา “การไมทํ าความชัว่ท้ังปวง การทํ าความดใีหเพียบพรอม
การช ําระจติของตนใหบรสิทุธิผ์องใส นีเ้ปนค ําสอนของพระพทุธเจาท้ังหลาย”

คํ าลงทายวา “นี้เปนคํ าสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย” ทํ าใหเราคิดวา
นี่แหละเปนคํ าสรุป แสดงวาเนื้อแทของพระพุทธศาสนาอยูท่ีนี่ เราก็เลย
เรียกวา “หัวใจ” นี่วาตามเรื่องวันมาฆบูชา เอามาเปนจุดเริ่มตน
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แตกระนัน้ชาวพุทธผูไดยนิไดฟงพระสอนมามากๆ บางทีกไ็ดยนิพระ
อาจารยหรอืพระเถระผูใหญบางทานพูดถงึหลกัการอ่ืนวา อันโนนส ิอันนีส้ ิเปน
หวัใจพระพุทธศาสนา เมือ่ไดฟงอยางนัน้บางทโียมกช็กังง จงึขอยกเอาเรือ่งนี้
มาพูดเสยีในตอนปรารภนี ้วาอะไรกนัแนท่ีเรยีกวาเปนหวัใจพระพุทธศาสนา

บางทานบอกวา “อริยสัจสี่” เปนหัวใจพระพุทธศาสนา เพราะวาคํ า
สอนของพระพุทธเจาท้ังหมดรวมอยูในอริยสัจสี่

เมือ่พระพุทธเจาตรสัรูแลว เสดจ็ไปแสดงปฐมเทศนา พระธรรมจกักัป-
ปวัตตนสูตร พระองคตรัสพุทธพจนตอนหนึ่งมีความวา ตราบใดที่เรายังไม
(จตูสุ อริยสจฺเจสุ ติปริวฏฏํ ทวาทสาการํ ยถาภูตํ ญาณทสฺสนํ) มีญาณทัศนะ
ท่ีมีปริวัฏ ๓ มีอาการ ๑๒  ในอริยสัจสี่ เราก็ยังปฏิญาณไมไดวา ไดตรัสรู
ตอเมื่อเรามีญาณทัศนะนั้น จึงปฏิญาณไดวาตรัสรู

หมายความวา ตรัสรูอริยสัจสี่ครบ ๓ ดาน คือทั้งรูวาคืออะไร แลวก็รู
วาหนาท่ีตออริยสัจแตละอยางนั้นคืออะไร และรูวาไดทํ าหนาท่ีตออริยสัจนั้น
แลว เวียนไปในทุกขอ เรียกวา ๓ ปริวัฏ

อธิบายวา รูในอริยสัจสี่แตละอยาง เริ่มตั้งแตรูวาทุกขคืออะไร  รูวา
เราจะตองทํ าอะไรตอทุกข แลวก็รูวาหนาท่ีตอทุกขนั้นเราไดทํ าแลว และตอ
ไปในขอสมุทัย นิโรธ มรรค ก็เชนเดียวกัน

ถายังไมรูอริยสัจดวยญาณทัศนะครบทั้ง ๓ ในแตละอยาง (รวมท้ังหมด
เปน ๑๒ เรียกวามีอาการ ๑๒) ก็ยังไมสามารถปฏิญาณวาไดตรัสรู เปน
สัมมาสัมพุทธะ

ตอเมื่อไดตรัสรูอริยสัจ โดยมีญาณในอริยสัจแตละขอครบทั้ง ๓ รวม
เปน ๑๒ จึงปฏิญาณไดวาเปนสัมมาสัมพุทธะ

พุทธพจนนี้มาในพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จึงทํ าใหกํ าหนดเอาวานี่
แหละคือตัวหลักใหญท่ีเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา ทานที่สวดธรรมจักรได
คงนึกบาลีออกวา ยาวกีวฺจ เม ภิกฺขเว อิเมสุ จตูสุ อริยสจฺเจสุ

รัชกาลที่ ๖ ทรงมีงานพระราชนิพนธเลมหนึ่งชื่อวา “พระพทุธเจาตรัสรู
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อะไร” ซึ่งก็ทรงจับเอาที่จุดนี้คือ อริยสัจสี่

เปนอันวา พระพุทธเจาตรัสรูอริยสัจสี่ และการตรัสรูอริยสัจสี่ทํ าใหเปน
พระพุทธเจา อริยสัจสี่จึงเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา

บางทานไปจับเอาที่พระไตรปฎกอีกตอนหนึ่ง ซึ่งพระพุทธเจาตรัสไวกระ
ทัดรดัมาก วา “ปุพฺเพจาห ํภกิขฺเว เอตรห ิจ ทุกขฺเฺจว ปฺาเปม ิทุกขฺสสฺ จ
นิโรธํ”  ภิกษุท้ังหลาย ท้ังในกาลกอนแลบัดนี้ เราบัญญัติแตทุกขและความ
ดับทุกขเทานั้น ถาจับตรงนี้ก็แสดงวาท่ีพระพุทธเจาทรงสอนทั้งหมดนั้น
หลักการของพระพุทธศาสนาก็มีเทานี้ คือ ทุกขและความดับทุกข

ทานพุทธทาสกลาวถงึหลกัอีกขอหนึง่ ใหถอืวาเปนหัวใจพระพุทธศาสนา
คอื “สพฺเพ ธมมฺา นาล ํอภินิเวสาย” แปลวา “ธรรมทัง้ปวง ไมควรยึดม่ัน”

คํ าวา “นาลํ” แปลวาไมควร หรือไมอาจ ไมสามารถ คํ าวา “ไมควร”
ในท่ีนี้ หมายความวา เราไมอาจไปยึดมั่นมันได เพราะมันจะไมเปนไปตามใจ
เราแนนอน เมื่อมันไมอาจจะยึดมั่น เราก็ไมควรจะยึดมั่นมัน อันนี้ทานก็วา
เปนหัวใจพระพุทธศาสนา

เมื่อไดฟงอยางนี้ ก็ทํ าใหเรามาสงสัยกันวาจะเอาหลักไหนดีเปนหัวใจ
พระพุทธศาสนา ก็เลยขอใหความเห็นวาอันไหนก็ได

แตตองระวัง อันไหนก็ได จะทํ าใหพุทธศาสนางอนแงน
ชาวพุทธตองมีหลักที่แนชัด ใหปฏิบัติเด็ดแนวเปนหนึ่งเดียว

แตการพูดวา “อันไหนก็ได” นี่ ก็ไมดีเหมือนกัน เพราะทํ าใหชาวพุทธ
เหมือนวาไมมีอะไรลงตัวแนนอน แลวก็เลยกลายเปนคนที่เอาอยางไรก็ได
โงนเงนงอนแงน หรือแกวงไปแกวงมา เหมือนไมมีหลัก ก็จะกลายเปนไมได
เรื่อง เราตองชัดเจนวา ที่วาอันไหนก็ไดน้ัน ทั้งหมดคืออันเดียวกัน

ทํ าไมจึงวาเปนอันเดียวกัน เพราะวาการพูดถึงหลักคํ าสอนเหลานี้นั้น
เปนการพูดโดยจับแงจับมุมตางๆ กันของคํ าสอน ซึ่งท่ีจริงท้ังหมดอยูใน
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ระบบเดียวกัน โยงถึงกัน มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะฉะนั้นไมวา
จะจับที่จุดไหน ก็โยงถึงกันไดท้ังนั้น ขอชี้แจงอยางงายๆ

ถาเราพูดวาหัวใจพระพุทธศาสนาคือ “เวนชั่ว ทํ าดี ทํ าใจใหผองใส”
ก็จะเห็นวา หัวใจท่ีวานี้เปนหลักในเชิงปฏิบัติท้ังนั้น คือเปนเรื่องของการ
ดํ าเนินชีวิตวา เราจะไมทํ าชั่ว ทํ าดี และทํ าใจใหผองใส

ทีนี้ลองหันไปดูหลักอริยสัจสี่ ซึ่งมีทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค จะเห็นวา
ขอท่ี ๔ คือ “มรรค” เปนขอปฏิบัติ

ถาพูดวามรรคมีองค ๘ มีสัมมาทิฏฐิเปนตน และสัมมาสมาธิเปนขอสุด
ทาย องคท้ัง ๘ นี้ มีตั้ง ๘ ขอ ก็จํ ายาก จึงยองายๆ เหลือ ๓ เทานั้น คือ ศีล
สมาธิ ปญญา

ชาวพุทธจํ ากันแมนวา มรรคมีองค ๘ จํ าใหงายก็สรุปเหลือ ๓ คือ ศีล
สมาธิ ปญญา

ศีลนั้นอธิบายงายๆ วา “เวนชั่ว”  สมาธิ ก็คือ “ทํ าความดีใหถึงพรอม”
เพราะความดีแทจริงท่ีสุดก็เปนคุณสมบัติคือคุณธรรมตางๆ อยูในจิตใจ ซึ่ง
จะตองบํ าเพ็ญขึ้นมาใหพรอม แลวสุดทาย ปญญา ก็ไดแก “ชํ าระจิตใจให
บริสุทธิ์” เพราะการท่ีจิตจะบริสุทธิ์หมดจดสิ้นเชิง ก็ตองหลุดพนจากกิเลส
และความทุกขดวยปญญา

ฉะนั้น เวนชั่ว ทํ าดี ทํ าใจใหบริสุทธิ์นี้ ก็คือ ศีล สมาธิ ปญญา นั่นเอง
“เวนชั่ว” เปนศีล “ทํ าดี” เปนสมาธิ “ช ําระจิตใจใหบริสุทธิ์” เปนปญญา พอ
แยกแยะอยางนี้ก็เห็นแลววา ออ เวนชั่ว ทํ าดี ทํ าใจใหบริสุทธิ์ ท่ีวาเปนหัวใจ
พระพุทธศาสนานั้น ก็อยูในมรรคนี่เอง เปนอริยสัจ ขอที่ ๔ คือขอสุดทาย

ตกลงวา หลักหัวใจพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชานี้ เปนสวนหนึ่งใน
อริยสัจ คือเปนอริยสัจขอสุดทาย ไดแกมรรค ซึ่งเปนภาคปฏิบัติ อริยสัจจึง
กวางกวาและครอบคลุมหลักหัวใจพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา

ทุกข คือตัวปญหา เปนสิ่งท่ีเราไมเอา แตเราก็ยังไมตองปฏิบัติ เราตอง
รูใหชัดวาอะไรเปนปญหาที่เราจะตองพนไป
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สมุทัย คอืตัวเหตุแหงทุกข ซึ่งตองสืบสาวใหรูตามหลักความจริงท่ีเปน

ไปตามเหตุปจจัยวา ออ ทุกขเกิดจากเหตุ และเหตุนั้นคืออะไร เหตุนั้นเรารู
วาจะตองกํ าจัด แตเราก็ยังไมไดทํ าอะไร

จากนั้นเราก็รูดวยวาเมื่อกํ าจัดเหตุแหงทุกขได เราจะเขาถึงจุดหมายคือ
นิโรธ

แตท้ังหมดนี้จะสํ าเร็จไดก็ดวยการลงมือทํ าในขอสุดทายคือ มรรค
ฉะนัน้ ทุกข สมทัุย นโิรธ สามอยางนีเ้ราเขาใจวามนัคอือะไร และเราจะ

ตองท ําอะไรตอมนั แตเราปฏบัิตมินัไมได สิง่ท่ีจะปฏบัิตไิดคอืขอที ่๔ ไดแกมรรค
เมือ่เราปฏบัิตติามมรรค เรากก็ ําจัดสมทุยั...แกเหตแุหงทุกขได เราก็พน

จากทกุข…หมดปญหา และเราก็บรรลุนิโรธ...เขาถงึจดุหมายได เพราะฉะนั้น
ดวยมรรคขอเดยีวนี ้สามารถทํ าใหส ําเรจ็งานส ําหรับ ๓ ขอแรกทั้งหมด

เปนอันวา สิ่งท่ีเราตองปฏิบัติมีอยูขอเดียวคือขอ ๔ แตเราตองรู ๓ ขอ
ตนดวย

ถึงตอนนี้ ก็หันกลับไปดูหลัก เวนชั่ว ทํ าดี ทํ าใจใหบริสุทธิ์ จะเห็นวา
เปนหลักการในภาคปฏิบัติท้ังหมดของพระพุทธศาสนา ซึ่งอยูในมรรค คือ
ขอที่ ๔ ของอริยสัจ เพราะมรรคเปนฝายลงมือทํ า ลงมือปฏิบัติ สวนในแง
ของหลักความจริงตามสภาวะวาเปนอยางไร จุดหมายคืออยางไร ก็อยูในขอ
๑-๒-๓ ของอริยสัจ

เพราะฉะนั้นอริยสัจกวางกวาและครอบคลุม คือครอบคลุมหลักเวนชั่ว
ทํ าดี ทํ าใจใหบริสุทธิ์ดวย

ถาเราตองการจะพูดเฉพาะในเชิงปฏิบัติ ในภาคลงมือทํ า หรือในการ
ดํ าเนินชีวิต เราก็พูดในแงเวนชั่ว ทํ าดี ทํ าใจใหบริสุทธิ์ เอาแคนี้ วาหัวใจพระ
พุทธศาสนาอยูตรงนี้ ปฏิบัติเทานี้ก็ครบหมด เพราะเปนของที่ใหลงมือทํ า
ปฏิบัติไดทันที

ถาพูดถึงอริยสัจก็กวางขวางและตองทํ าความเขาใจกันมาก สํ าหรับ
ชาวพุทธทั่วไป เริ่มตนก็ใหเห็นกอนวาจะปฏิบัติอะไร แตเมื่อปฏิบัติไปถึง
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ระดับหนึ่ง ก็จะเกิดความจํ าเปนตองรูหลักการ หรือหลักความจริงท่ัวไปดวย
มฉิะนั้นการปฏิบัติก็ไปไมตลอด ถึงตอนนั้นก็ตองรูหลักอริยสัจสี่ แตเบ้ืองตน
นี้พอพูดขึ้นมาก็ใหเริ่มปฏิบัติไดเลย

เปนอันวา เร่ิมตน เราบอกวา...เอานะ เวนชั่ว ทํ าดี ทํ าใจใหบริสุทธิ์ ก็
เขาใจงาย ทํ าไดเลย สะดวก ก็เอาอันนี้มาเปนหัวใจพระพุทธศาสนา แลว
จากหลักปฏิบัตินี้เราก็กาวไปสูหลักการท่ีใหญขึ้นไป คือ กาวไปสูหลักอริยสัจ
ซึ่งเปนหลักท่ีครอบคลุม สมบูรณไปเลย

พูดอยางนีก้เ็หมอืนกบับอกวา หลัก เวนชัว่ ท ําด ีทํ าใจใหผองใส นี ้เปน
หวัใจพระพุทธศาสนาภาคบทน ํา หรอืเปนบทน ําท่ีเปดเขาสูหวัใจพระพุทธศาสนา

อยาลืมวาไดหลักแนชัดแลวนะ เริ่มดวย “เวนชั่ว ทํ าดี ทํ าใจให
บริสุทธิ์ผองใส” นี่แหละเอาเปนหัวใจพระพุทธศาสนาไวกอน แลวกาวตอไป
ใหครบอริยสัจทั้ง ๔ ใหได จึงจะเปนชาวพุทธที่แทจริงและสมบูรณ

วากันไป กี่หลักกี่หัวใจ
ในที่สุดก็หลักใหญเดียวกัน

ทีนี้ลองเทียบหลักอ่ืนอีก เมื่อกี้บอกวาพระพุทธเจาตรัสไว “ทั้งในกาล
กอนและบัดนี้ เราบัญญัติแตทุกขและความดับทุกขเทานั้น” อันนี้ก็เปนการ
พูดถึงอริยสัจสี่นั่นเอง คืออริยสัจ ๔ แบบสั้นที่สุด ยอเปน ๒ คู คือ

ทุกข และสมุทัย เหตุแหงทุกข อันนี้ ๑ คู
นิโรธ ความดับทุกข และมรรค ทางใหถึงความดับทุกข ก็ ๑ คู
รวมแลวมี ๒ คู
เพราะฉะนั้น เวลาพูดสั้นๆ ก็บอกวา เร่ืองทุกข (พรอมท้ังเหตุของมัน

อยูในวงเล็บ ละไวในฐานเขาใจ) อยางหนึ่ง แลวก็เร่ืองความดับทุกข
(พรอมทั้งวิธีปฏิบัติใหถึงความดับทุกข) อยางหนึ่ง ตกลงพูดงายๆ อริยสัจสี่
ก็ยอเปน ๒
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ฉะนั้น ท่ีพระพุทธเจาตรัสวา ท้ังในกาลกอนและบัดนี้ เราบัญญัติแต

ทุกขและความดับทุกข ก็อันเดียวกัน คืออริยสัจสี่นั่นเอง ไมไดไปไหน
ยงัมอีีก...เมือ่กีล้มืพูดไป คอื เมือ่พระพุทธเจาตรสัรูแลว ตอนจะออกประกาศ

พระพุทธศาสนา พระองคไดทรงพระด ําร ิซึง่มคีวามตอนนีใ้นพระไตรปฎกบอกวา
“อธคิโต โข มยฺาย ํธมโฺม” ธรรมทีเ่ราบรรลแุลวนี ้ ทุรนโุพโธ เปนของทีรู่ตามได
ยาก กลาวคอื หนึง่...อิทปัปจจยตาปฏจิจสมุปบาท  สอง...นพิพาน

แลวพระองคก็ตรัสเลาตอไปวา พระองคทรงดํ าริวา หมูสัตวท้ังหลาย
มัวหลงระเริงกันอยูในสิ่งท่ีลอใหติด ยากท่ีจะเขาใจหลักการท้ัง ๒ นี้ จึงนอม
พระทัยไปในทางที่จะไมทรงสั่งสอน

ถาดูตรงนี้ก็จะเห็นชัดตามท่ีพระพุทธเจาตรัสวา “ธรรมที่เราไดบรรลุ
คือ อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท และนิพพาน” ถาจับตรงนี้ ก็บอกไดวานี่ก็
หัวใจพระพุทธศาสนาเหมือนกัน

แตถาเราโยงดูก็บอกไดวาสาระไมไปไหน ท่ีแทก็อันเดียวกันนั่นแหละ
อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท คืออะไร คือหลักความจริงของธรรมชาติ ใน
แงท่ีทํ าใหเกิดปรากฏการณท่ีเราเรียกวาความทุกข คือจับที่ตัวกฎธรรมชาติ
แหงความเปนไปของการท่ีมีทุกข มีปญหาตางๆ เกิดขึ้น

ฉะนั้น อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท ก็เปนเรื่องของทุกขและสมุทัย แต
แทนที่จะจับที่ปรากฏการณคือทุกข ก็ไปจับที่กระบวนการของกฎธรรมชาติ
เริ่มท่ีขอสมุทัย ดูเหตุปจจัยที่เปนไปจนปรากฏทุกขเปนผลขึ้น จึงรวมท้ังขอ
ทุกขและสมุทัย

ดังจะเห็นไดวา  เวลาตรัสปฏิจจสมุปบาท  พระพุทธเจาทรงสรุปวา
“เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนธสฺส สมุทโย โหติ” แปลวา “สมุทัย คือการ
เกิดขึ้นพรอมแหงทุกข จึงมีดวยประการฉะนี้” หมายความวา จากความเปน
ไปตามกระบวนการของกฎธรรมชาตินี้ จึงเกิดมีทุกขขึ้น

เพราะฉะนั้น ขอวา อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท ก็คือตรัสเรื่องทุกข
และสมุทัย
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จากนั้นอีกอยางหนึ่งท่ีตรัสไว คือ นิพพาน ซึ่งก็คือขอนิโรธ ซึ่งเราจะ
ตองบรรลุถึงดวยการปฏิบัติตามมรรค การท่ีจะบรรลุนิพพานท่ีเปนจุดหมาย
ก็เรียกรองหรือเปนเงื่อนไขอยูในตัวใหตองปฏิบัติตามมรรค ดังนั้น การตรัส
ถึงนิพพาน คือ ขอนิโรธ ก็โยงเอามรรค เขามาพวงไวดวย

พูดใหลึกลงไป ขอแรก อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท ก็คือสังขตธรรม
พรอมท้ังกระบวนความเปนไปของมันทั้งหมด สวนขอหลัง นิพพาน ก็คือ
อสังขตธรรม ท่ีพนไปจากสังขตธรรมนั้น

ในพุทธพจนนี้ จับที่ตัวความจริงของกฎธรรมชาติ กับสภาวธรรมสุด
ยอดท่ีตองการ จึงเอา อิทัปปจจยตา ท่ีเรียกกันงายๆ วากฎปฏิจจสมุปบาท
กับเรื่องนิพพาน มาเปนหัวใจพระพุทธศาสนา

แตสองอยางนี้ เวลาขยายออกมา ก็เปนอริยสัจนั่นเอง เพราะฉะนั้นก็
จึงไมไปไหน ท่ีแทก็อันเดียวกัน

อริยสัจนั้นเปนวิธีพูดหรือวิธีแสดงกฎธรรมชาติในแงท่ีมาเกี่ยวของกับ
มนษุย ซึง่มนษุยจะน ํามาใชประโยชนในการด ําเนนิชวีติ หรอืแกปญหาชวีติของ
ตน พระพุทธเจาตรสัวางไวในรปูทีใ่ชการได เรยีกวา ทกุข สมทุยั นิโรธ มรรค

แตตวัความจรงิในกฎธรรมชาตกิค็ือ อิทปัปจจยตาปฏจิจสมุปบาท และ
สภาวะทีเ่ปนจดุหมาย คือ นพิพาน กม็เีทานี ้เพราะฉะนัน้จงึบอกวาไมไปไหน

สวนอีกหลักหนึ่งคือ “สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย” แปลวาธรรม
ทั้งปวงไมควรยึดม่ัน คือ เราไมอาจจะยึดมั่นถือมั่นไวได อันนี้ก็เปนการสรุป
หวัใจของการปฏิบัติท่ีโยงไปหาตัวความจริงของธรรมชาติ หรือสภาวธรรม
วา สิ่งท้ังหลายหรือปรากฏการณท้ังหลายทั้งปวง หรือสิ่งท่ีแวดลอมชีวิตของ
เรา หรอือะไรกต็ามท่ีเราเกีย่วของนี ้มนัไมไดอยูใตอํ านาจความปรารถนาของ
เรา แตมันเปนไปตามกฎธรรมชาติ เปนไปตามเหตุปจจัย หรือมีอยูดํ ารงอยู
ตามสภาวะของมัน เพราะฉะนั้นเราจึงไมสามารถยึดมั่นถือมั่นมันได เราจะ
ตองวางใจปฏิบัติตอมันใหถูก

หลักนี้เปนการโยงธรรมดาธรรมชาติหรือความเปนจริงของสิ่งท้ังหลาย 
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มาสูทาทีปฏิบัติของมนุษยตอสิ่งเหลานั้น ซึ่งรวมสาระสํ าคัญวา...เราตองรู
ทันวาสิ่งเหลานี้มันไมเปนไปตามใจปรารถนาของเรานะ มันเปนไปตามเหตุ
ปจจัยของมัน เราจะไปยึดมั่นถือมั่นตามใจของเราไมได แตตองปฏิบัติดวย
ปญญา คือดวยความรูเทาทันและใหตรงตามเหตุปจจัย

เพราะฉะนั้น หลักนี้ก็เปนแงมุมหนึ่งของการประมวลวิธีปฏิบัติท้ังหมด
ตอสิ่งท้ังหลาย ซึ่งก็เปนพุทธพจนเหมือนกัน

เรือ่งมอียูวา พระสาวก (พระมหาโมคคลัลานะ) ทูลถามพระองควา “สงัขติเตนะ”
ดวยวิธีการอยางยนยอ ทํ าอยางไรภิกษุจะเปนผูท่ีหลุดพนแลวโดยความสิ้น
ไปแหงตัณหา หมายความวา โดยยอทํ าอยางไรภิกษุจะเปนผูบรรลุนิพพาน

พระพุทธเจาก็ตรัสพุทธพจนนี้ขึ้นมาวา ภิกษุไดสดับหลักการท่ีวา “สพฺเพ
ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย” (อง.ฺสตฺตก. ๒๓/๕๘/๙๐) ธรรมท้ังปวง ไมอาจจะยึดมั่นถือ
มั่นได เพราะเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เมื่อรูเขาใจความจริงของมัน ก็จะ
ไมยึดติดถือมั่นสิ่งใดในโลก จึงไมรานรนเรารอน ก็จะสงบเย็นนิพพาน

รูวาธรรมทั้งปวงไมอาจยึดมั่นได ก็คือรูสภาวะของมันที่เปนทุกข ความ
ยึดมั่นท่ีจะตองละนั้นคือสมุทัย ปญญาท่ีทํ าใหละความยึดมั่นนั้นเสียไดก็เปน
มรรค เมื่อละความยึดมั่นไดก็สงบเย็น นิพพาน คือขอนิโรธ

หลักนี้นับวาเปนจุดยอดของการปฏิบัติตอสิ่งท้ังหลายในขั้นที่ถึงปญญา
เลย ซึ่งใหรูเทาทันความจริงวาสิ่งท้ังหลายมันเปนของมันตามสภาวะของ
ธรรมชาติ เชน เปนไปตามเหตุปจจัยของมันเอง เราจะเอาความยึดมั่นถือ
มั่นของเราไปกํ าหนดมันไมได

ตกลงวา เทาท่ีมีการกลาวถึงหัวใจพระพุทธศาสนากันหลายแบบหลาย
แนวนั้น ท้ังหมดก็เปนอันเดียวกัน ซึ่งในที่สุดหลักใหญท่ีครอบคลุม ก็คือ
อริยสัจสี่นี่แหละ ไมไปไหน

ท่ีพูดมาในตอนนี้ท้ังหมด ก็เปนการแยกแยะและเชื่อมโยงใหเห็นชัดลง
ไปวา หลักหัวใจพระพุทธศาสนา ท่ีพูดกันหลายอยางนั้น ท่ีจริงก็อันเดียวกัน
ตางกันโดยวิธีพูดเทานั้น และขอยํ้ าวา
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อยามัวพูดวาอยางนั้นก็ไดอยางนี้ก็ได ขอใหจับหลักลงไปใหชัด และ
ปฏิบัติใหมั่นใหเด็ดเดี่ยวแนลงไป อยางท่ีวาแลวขางตน

ถงึจะเลาเรียนจบหลัก ถาไมรูจักหนาที่ตออริยสัจ
กป็ฏิบัติไมถูก และไมมีทางบรรลุธรรม

เมื่อพูดถึงอริยสัจสี่ ก็เลยจะตองพูดถึงหนาท่ีตออริยสัจดวย เมื่อกี้นี้ได
พูดไปแลววา พระพุทธเจาตรัสวาถาพระองคยังไมทรงรูเขาใจอริยสัจสี่โดยมี
ญาณทัศนะครบทั้ง ๓ อยางในอริยสัจสี่แตละขอ ซึ่งเมื่อรวมแลว ๓ คูณ ๔
เปน ๑๒ ก็จะไมปฏิญาณวาไดตรัสรูแลว

ดังนั้น เราจะรูอริยสัจอยางเดียวไมได ตองรูหนาท่ีตออริยสัจและ
ปฏิบัติหนาท่ีตออริยสัจใหสํ าเร็จดวย การเรียนอริยสัจโดยไมรูหนาท่ีตอ
อริยสัจอาจจะทํ าใหเขาใจสับสน

พระพุทธเจาตรสักจิหรอืหนาท่ีตออรยิสจัสีไ่วครบถวนแลวแตละอยาง ๆ
๑. หนาท่ีตอทกุข คอื “ปริญญา” แปลวา ก ําหนดรู รูเทาทัน จบัตวัมนัใหได
๒. หนาท่ีตอสมุทัย คือ “ปหานะ” แปลวา ละ หรือกํ าจัด
๓. หนาท่ีตอนิโรธ เรียกวา “สัจฉิกิริยา” แปลวา ทํ าใหแจง คือบรรลุ

ถึงนั่นเอง
๔. หนาท่ีตอมรรค เรียกวา “ภาวนา” แปลวา บํ าเพ็ญ ก็คือปฏิบัติ ลง

มือทํ า ทํ าใหเกิด ทํ าใหมีขึ้น

๑) ทุกข...เรามีหนาท่ีตอมันอยางไร พระพุทธเจาตรัสวา “ทุกขัง
ปริญเญยยัง” ทุกขนั้นเปนสิ่งท่ีจะตองรูเทาทัน ภาษาพระแปลกันวา
“กํ าหนดรู” ทุกขเปนสิ่งท่ีตองกํ าหนดรู ปริญเญยยังนี่เปนคุณศัพท ถาใชเปน
คํ านามก็เปนปริญญา ท่ีเราเอามาใชเปนชื่อของการสํ าเร็จการศึกษา

ทุกข...เรามีหนาท่ีรูจักมัน รูทันมัน เรียกวา “ปริญญา” ทุกขนั้นเปนตัว
ปญหา เปนปรากฏการณ ทานเปรียบเหมือนกับ “โรค”
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ในทางรางกายของเรานี่ เมื่อเรามีโรค เราก็จะแกไขบํ าบัดหรือกํ าจัด

โรค แตพอเอาเขาจริง เรากํ าจัดโรคไมได แตเราตองเรียนรูจักโรค เหมือน
หมอจะแกไขโรค ตองกํ าหนดรูใหไดวาเปนโรคอะไร เปนที่ไหนตรงไหน
เพราะฉะนั้น นอกจากตองรูโรคแลว ตองรูรางกายซึ่งเปนที่ตั้งของโรคดวย

ทํ านองเดียวกัน ในขอทุกขนี้ จึงไมใชเรียนเฉพาะปญหา แตเรียนชีวิต
ซึ่งเปนที่ตั้งแหงปญหาดวย หมายความวา ทุกขคือปญหาเกิดท่ีไหน มันเกิดท่ี
ชวีติหรือเกิดในโลก เราก็ตองรูจักโลก รูจักชีวิต

เหมือนกับแพทยจะแกไขโรค เวลาเรียนเริ่มท่ีอะไร ก็ตองไปเรียนตั้งแต
anatomy (กายวิภาค) ตองไปเรียน physiology (สรีรวิทยา) แทนที่จะเริ่ม
เรียนที่โรค ก็ไปเรียนที่รางกายซึ่งเปนที่ตั้งของโรค เชนเดียวกับเราจะแกไข
ทุกข เราตองเรียนรูเขาใจชีวิต ตลอดถึงโลกที่เราเกี่ยวของสัมพันธ ซึ่งในที่
สุดปญหาเกิดท่ีชีวิต ถาเราไมเขาใจชีวิต เราก็แกโรคของมัน คือปญหาหรือ
ทุกขไมได เรื่องนี้ก็ทํ านองเดียวกัน

ดังนั้น ในขอทุกขนี้ความหมายจึงคลุมท้ังตัวปญหาและสิ่งซึ่งเปนที่ตั้ง
แหงปญหา โดยเฉพาะชีวิตมนุษยนี่เราจะตองเขาใจ คือปริญญามัน

ทุกข ก็คือความผันแปรบีบคั้นกระทบกระเแทก ซึ่งเกิดเปนปญหาแก
ชีวิต เหมือนกับโรค ก็คือความแปรปรวนวิปริตผิดปกติของรางกาย เชน
อวัยวะบางสวนถูกบีบคั้นบอนเบียนกระทบกระแทกเสียดแทง ตลอดจน
ทํ างานไมปกติ เมื่อเรียนรูจักรางกายและระบบการทํ างานของมันแลว ก็
กํ าหนดรูโรคที่จะบํ าบัดแกไขได นี่ก็เชนเดียวกัน การจะกํ าหนดรูทุกข ก็ตอง
รูจักชีวิตและดูท่ีชีวิต (นามรูป/ขันธ ๕) นี่แหละ

๒) พอรูโรควาเปนโรคอะไร จับไดแลว ก็ตองสืบสาวหาสาเหตุของ
โรค สมุทัยไดแกตัวเชื้อโรคที่เราจะตองกํ าจัด หรือความบกพรองทํ างานผิด
ปกติของรางกายท่ีจะตองปรับแก เวลาแกไขบํ าบัดโรคนี่ เราไมไดแกไมได
ก ําจัดตัวโรคนะ เชน เราไมไดขจัดความปวดหัว เราตองขจัดสาเหตุของ
ความปวดหัว ถาไมอยางนั้นเราจะแกไดแตอาการ ยาจํ านวนมากไดแคระงับ
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อาการใชไหม เชนระงับอาการปวดหัว
ตราบใดทีเ่รายงัไมไดก ําจดัเหตขุองการปวดหวั เรากแ็กโรคปวดหวัไมส ําเรจ็
ฉะนั้น ในขอท่ีหนึ่งนี้เราจึงเรียนรูจักทุกข เหมือนกับแพทยท่ีวินิจฉัยโรค

ใหได ตอจากนั้นก็สืบสาวหาตัวสาเหตุของโรค ซึ่งอาจจะเปนเชื้อโรค หรือ
ความบกพรองของอวัยวะ ไมใชเชื้อโรคอยางเดียว

บางทีการเปนโรคนั้น เกิดจากการกระทบกระทั่งกับสิ่งแวดลอม ความ
บกพรองของอวัยวะ หรือการทํ างานวิปริต หรือความแปรปรวนตางๆ ซึ่งจะ
ตองจับใหได เพราะเมื่อมีโรคก็ตองมีสมุฏฐาน หรือสมุทัย

สมทัุยนีแ้หละเปนตวัท่ีตองแกไขหรอืก ําจดั หนาท่ีตอสมทัุยเรยีกวา “ปหานะ”

๓) ตอไป เมือ่จะก ําจดัโรค เราตองมเีปาหมายวาเราจะเอาอะไรและจะ
ทํ าไดแคไหน จดุหมายอะไรทีเ่ราตองการ ก ําหนดใหได อันนี้เรียกวานโิรธ...รู
วาเราตองการอะไร และรูความเปนไปไดในการแกไข คนที่ไมมีความชัดเจน
วาเราตองการอะไร มคีวามเปนไปไดอยางไร ก็จะทํ าอะไรไมสํ าเร็จ

แพทยก็ตองวางเปาหมายในการรักษาเหมือนกันวามันเปนไปไดแคไหน 
เราจะเอาอะไรเปนจุดหมายในการรักษานี้ แลวก็ทํ าไปใหได ใหบรรลุจุด
หมายนั้น เรียกวา “สัจฉิกิริยา” แปลวา ทํ าใหประจักษแจง ทํ าใหเปนจริงขึ้น
มา คือ ทํ าใหสํ าเร็จ หรือบรรลุถึง

๔) พอวางเปาหมายเสร็จ ก็มาถึงขั้นลงมือปฏิบัติ จะผาตัด ใหยา
และใหคนไขปฏิบัติตัวบริหารรางกายอยางไร วิธีรักษาท้ังหมดมาอยูในขอ ๔
คือ มรรค เปนขั้นท่ีตองลงมือทํ า เรียกวา “ภาวนา” ซึ่งเปนเรื่องใหญ มีราย
ละเอียดมากมาย

เพราะฉะนั้นอริยสัจ ๔ จึงเปนวิธีการวิทยาศาสตร จะใชในการสอนก็ได
ในการรักษาโรคก็ได แพทยก็ใชวิธีการนี้
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อริยสัจ คือ ธรรมที่นํ าเสนอเปนระบบปฏิบัติการ
ใหมนุษยบริหารประโยชนจากความจริงของธรรมชาติ

ท่ีจริงสภาวะตามธรรมชาตินั้น ในท่ีสุดก็คือกระบวนการอิทัป-
ปจจยตาปฏิจจสมุปบาท และภาวะเหนือกระบวนการนั้นคือนิพพาน เทานั้น
เอง แตพระพุทธเจาทรงนํ ามาแสดงเปนอริยสัจ เพ่ือใหเห็นขั้นตอนในการ
ปฏิบัติของมนุษย และเปนวิธีสอนดวย คือเปนวิธีสอนที่จะใหคนเขาใจไดงาย
และเกิดผลในเชิงการปฏิบัติท่ีเราใจใหทํ าตาม และทํ าไดเปนขั้นตอนชัดเจน

อริยสัจนั้น แทจริงเปนหลักของเหตุและผล ธรรมดาเราพูดถึงเหตุกอน
แลวจึงพูดถึงผลใชไหม แตใหสังเกตวาพระพุทธเจากลับทรงยกผลขึ้นแสดง
กอน แลวแสดงเหตุทีหลัง ทํ าไมจึงเปนเชนนั้น

ทุกข คือปรากฏการณซึ่งเปนผล และ สมุทัย เปนเหตุของทุกขนั้น… นี่
ผลกับเหตุ ๑ คูแลว

นิโรธ คือจุดหมายที่ตองการ จัดเปนผล แลวก็ มรรค คือวิธีปฏิบัติให
บรรลุจุดหมายนั้น จัดเปนเหตุ…นี่ก็ผลกับเหตุอีก ๑ คู

รวมเปนผลกับเหตุ ๒ คู
นี่เปนขอที่นาสังเกต เปนการพลิกกลับกันกับความรูสึกท่ัวไปซึ่งมองไป

ท่ีเหตุกอนผล
ตามปกตพิระพุทธเจากต็รสัเหตกุอนผล แตในกรณนีีก้ลับแสดงผลกอน

เหตุ เพราะอะไร...เพราะเปนเรื่องของวิธีสอน ซึ่งตองเริ่มดวยสิ่งท่ีมองเห็น
อยู และตองเริ่มท่ีปญหากอน เรื่องอะไรจูๆ ก็พูดถึงเหตุของปญหาโดยไมได
พูดถงึปญหา เปนหลกัของการสอนและการชีแ้จงอธบิายวา ตองเริ่มท่ีปญหา
โดยชีป้ญหาวาเปนอยางนัน้อยางนี ้ทํ าความเขาใจปญหา แลวจึงคนหาสาเหตุ
เสร็จแลวก็ชี้ถึงจุดมุงหมาย หรือสิ่งท่ีตองการ แลวก็บอกวิธีปฏิบัติท่ีจะใหเขา
ถงึจุดหมาย

วิธีสอนอยางนี้เปนที่เราใจดวย พอพูดถึงปญหา โดยเฉพาะปญหาของ
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ตัวเอง หรือปญหาที่เกี่ยวของกระทบถึงตัว คนก็สนใจ อยากจะรู อยากจะ
แกไขปญหานั้น แลวจึงสืบสาววา ปญหานี้เกิดจากเหตุอะไร เมื่ออยากกํ าจัด
เหตุแลว พอพูดถึงจุดหมายวาดีอยางไร คนก็อยากจะไปถึงจุดหมายนั้น แลว
จึงบอกวิธีปฏิบัติ

ถาเราไปบอกวิธีปฏิบัติกอน วิธีปฏิบัติอาจจะยากมาก คนก็จะทอใจ ไม
อยากไป ไมอยากทํ า แตถาชี้จุดหมายแลวพูดใหเห็นวามันดีอยางไร ใจเขา
จะใฝปรารถนา ยิ่งเห็นวาดีเทาไร ประเสริฐเทาไร เขายิ่งอยากไป เขาก็
พรอมและเต็มใจท่ีจะทํ า

พอถึงตอนที่เขาพรอมแลวนี้ เราจึงคอยบอกวิธีปฏิบัติ ไมตองกลัว
หรอก ตอนนี้เขาสนใจ ตั้งใจเต็มท่ีแลว เขายินดีพรอมท่ีจะทํ าสุดแรงของเขา

ฉะนั้น หลักอริยสัจนี้จึงเปนวิธีสอนดวย พรอมท้ังเปนวิธีการแกปญหา
และวิธีปฏิบัติการในงานตางๆ วิธีสอนที่ไดผลดีจะใชหลักการนี้ แมแตพวกท่ี
จะปลุกระดมก็พลอยเอาไปใชไดดวย

ทํ าไมจึงวาในการปลุกระดมก็ตองใชวิธีนี้จึงจะไดผล ก็เพราะวาการ
ปลกุระดมนี้ แมแตท่ีไมสุจริต เขามุงแตจะใหสํ าเร็จ ก็เอาวิธีนี้ไปใช เพราะ
เปนวิธีท่ีไดผล คือ ตอนตนตองพูดชี้ปญหากอน... “เวลานี้มันแย มีปญหาทั้ง
นั้น มีความยากจน มีความเดือดรอน อะไรๆ ก็ไมดี มันเลวรายอยางนั้นๆ”
ถาจะปลุกระดมก็ตองชี้เรื่องที่ไมดี ใหเห็นออกมาชัดๆ วาเยอะแยะไปหมด
รายแรงอยางไร ตองชี้ทุกขใหชัดกอนวานาเกลียดนากลัวรายแรงจนคนไม
พอใจมาก อยากจะแกไข

พอชี้ทุกขหรือปญหาชัดวาอะไรไมดีอยางไร จะตองแกไขแลว ทีนี้ก็ชี้
สาเหตุ วานี่ตัวการ เจาตัวนี้แหละ ตัวรายอยูนี่ เปนเหตุใหเกิดปญหาเหลานี้
มันอยูท่ีนั่น ถึงตอนนี้คนก็กาวไปอีกขั้นหนึ่ง ใจก็เกิดพลัง เกิดความตื่นเตน
เกดิเรีย่วแรงก ําลงัขึน้มา วาจะตองจดัการก ําจดัมนัละนะ เราเห็นตัวการแลว

พอคนกระหายอยากจะจัดการแลว ก็ชี้เปาหมาย อยางกับสมัยหนึ่งท่ี
เขาปลุกระดมกัน บอกวา “โนน ทองฟาสีทองผองอํ าไพ” หรืออะไรก็แลวแต
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สิ่งดีงามจะตองเปนอยางนี้ บรรยายใหเห็นวาดีเหลือเกิน เลิศเหลือเกิน ชี้ให
เห็นเลิศเลอเทาไรยิ่งดี

จุดหมายนั้นตองชี้ใหเดนวาดีท่ีสุด ดีอยางโนนอยางนี้ จนกระทั่งคน
อยากไปเหลือเกิน ยิ่งคนอยากไปสูจุดหมายนั้นเทาไร ก็จะยิ่งเกลียดชังเจา
ตัวการนั้น และอยากกํ าจัดมันมากเทานั้น

คนไมชอบสภาพนั้นอยูแลว เพราะถูกช้ีวาเปนปญหา พอชี้ตนเหตุให
เห็นตัวการรายที่ตองกํ าจัดใหได ใจคนก็พุงเปาไป พอพรอมอยางนี้แลว ชี้จุด
หมายที่ดีท่ีตองการเสร็จแลว ทีนี้ก็พรอมเต็มท่ีเลย พอบอกวิธีปฏิบัติวา
“ตองทํ าอยางนี้ๆๆๆ” ตอนนี้วิธีปฏิบัติถึงจะยากก็ไมกลัวแลว เอาเลย ไมวา
จะยากอยางไร ก็เอาท้ังนั้น ระดมกํ าลังทํ าเต็มท่ี...มรรคมาไดเลย

รวมความวา อริยสัจเปนหลักท่ีเชื่อม ระหวางความจริงของธรรมชาติ
กับปฏิบัติการของมนุษย

ถาเอาความจริงของธรรมชาติแทๆ ก็คือ อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท
และนิพพาน ซึ่งเปนแกนแทในแงของความจริงตามธรรมชาติลวนๆ แตถา
พูดตามความจริงลวนๆ แทๆ อยางนั้นจะยากมาก พระพุทธเจาจึงทรงนํ า
เสนอในรูปของหลักอริยสัจ ๔

เมื่อดูเหตุการณตามลํ าดับ ก็จะเห็นชัดวา
๑. หลงัตรสัรู กอนจะเสดจ็ออกเดนิทางสัง่สอน พระพุทธเจาทรงพระ

ด ํารวิา ธรรมทีพ่ระองคตรสัรู คือ อทัิปปจจยตาปฏจิจสมปุบาท และนิพพาน
นัน้ ยากท่ีใครจะรูตามได จงึนอมพระทยัจะไมทรงสอน (วินย.๔/๗/๘) และ

๒. ตอมาเมื่อทรงเริ่มสอน คือทรงแสดงธรรมครั้งแรก (เรียกวาปฐม
เทศนา) พระองคตรัสวาตรัสรูอริยสัจ ๔ โดยทรงทํ ากิจหรือหนาท่ีตออริยสัจ
๔ นั้น ครบบริบูรณแลว (วินย.๔/๑๓/๑๘)

อาตมาปรารภเรือ่งเกี่ยวกับ แกนแทของพระพุทธศาสนา  มวัแตพูด
ค ําปรารภเสยีนาน กเ็พียงเพ่ือใหเหน็วา เรือ่งหัวใจพระพุทธศาสนานั้น จะพูด
อยางไรกไ็ด ในบรรดาหลกัการท่ีพระเถระทัง้หลายทานไดนํ ามาบอกกับพุทธ
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ศาสนกิชน เชน หลกัโอวาทปาฏโิมกข ในวนัมาฆบชูาเมื่อวาน ทุกหลักเปนหัว
ใจพระพุทธศาสนา ท่ีน ํามากลาวในแงมมุตางๆ กนั แตตองโยงถึงกันใหได
และตองใหเปนหลกัท่ีชดัเจน และปฏบัิตใิหจรงิจงั ไมใชมองพราๆ วาอะไรก็ได

อยาเขลาตามคนขาดความรู วาพทุธศาสนามองโลกแงราย
หลกัพทุธสอนวา ทกุขเราตองมองเหน็ แตสุขสํ าหรบัจะมจีะเปน

พูดถึงตรงนี้ ก็ขอแทรกอีกนิดเปนขอสังเกตวา พอมองที่หลักอริยสัจก็
เห็นวา พระพุทธศาสนาเริ่มตนดวยทุกข บางทีคนภายนอก หรือแมแตคน
ภายในนี่เอง มองวาพระพุทธศาสนาสอนแตเรื่องทุกข อะไรก็เปนทุกข ชีวิต
ก็เปนทุกข

ฝรั่งบางทีก็วาพระพุทธศาสนาเปน pessimism คือมองโลกในแงราย
ไปอานดูเถอะ พวก encyclopaedia และหนังสือตํ ารับตํ าราฝรั่ง จํ านวน
มากหรือสวนมาก พอพูดถึงพระพุทธศาสนาก็เริ่มดวยวาพระพุทธศาสนา
มองวาชีวิตเปนทุกข บอกวา life หรือ existence เปน suffering อะไร
ทํ านองนี้ ซึ่งชวนใหเกิดความเขาใจผิด

ตรงนี้ชาวพุทธเองจะตองชัดเจน
กอนจะชี้แจงเรื่องนี้ ขอตั้งขอสังเกตอีกอยางหนึ่งวา คนพวกท่ีไมได

เรียนพระพุทธศาสนาในแงของตํ ารับตํ าราหรือทฤษฎี ถาอยูๆ เขาเขามา
เมืองไทย อาจจะไดภาพของพระพุทธศาสนาที่มีความประทับใจในทางตรง
กันขามกับพวกท่ีอานหนังสือ

พวกท่ีอานหนังสืออาจเขาใจวาพระพุทธศาสนานี่สอนอะไรตออะไรให
มองชีวิตเปนทุกข ไมสบายเลย

แตพวกท่ีไมไดอานหนังสือ อยูๆ เขามาเมืองไทย เพียงแตรูวาเมืองไทย
เปนเมืองพุทธ พอมาเห็นคนเมืองไทยยิ้มแยมแจมใส อยางท่ีเรียกวาเปน
the land of smile สยามเมืองยิ้ม เลยรูสึกวาเมืองไทยเปนสุข
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เคยมีฝรั่งหนุมสาวไปหาอาตมาที่วัด ไมรูจักกัน ไมรูวาใครแนะนํ าไป

ถามเขาวามาทํ าไม เขาบอกวาเขาอยากรูเรื่องพระพุทธศาสนา กอนมาไมได
สนใจ แตมาแลว ตอนเชายืนที่หนาตาง มองลงไป เห็นคนไทยหนาตายิ้ม
แยมแจมใส ดูคนไทยมีความสุขดี พระพุทธศาสนาสอนอะไรทํ าใหคนไทยมี
ความสุข

บางรายถึงขนาดบอกวา เขาไปเที่ยวตามบานนอก ไปเห็นแมแตงาน
ศพ สนุกสนานกันจัง เมืองฝรั่งไมเปนอยางนี้เลย เวลามีงานศพฝรั่งหนาตา
เครงเครียดเหลือเกิน จิตใจไมสบายเลย แตเมืองไทยสนุก แมแตงานศพก็ไม
ทุกข เขาอยากรูวาพุทธศาสนาสอนอะไร

นี่เปนความประทับใจอีกแบบหนึ่ง สํ าหรับคนที่มาเห็นภาพเชิงปฏิบัติใน
ชีวิตความเปนอยูวาชาวพุทธมีความสุข ตรงกันขามกับเมืองฝรั่งท่ีมีแตหนา
ตาเครงเครียด ยิ้มยาก มีความทุกขมาก เปนโรคจิตมาก

จะโยงอยางไรใหสุขกับทุกขรวมอยูในภาพของพุทธศาสนาอันเดียวกัน 
ถาเราจับหลักไดถูกจะไมมีปญหาในเรื่องนี้

คํ าตอบอยูท่ีหลักกิจในอริยสัจ หรือหนาท่ีตออริยสัจ ท่ีพูดไปแลว พระ
พุทธศาสนาสอนอริยสัจสี่ เริ่มดวยทุกข หนาที่ตอทุกขคือปริญญา คือตองรู
ทันมัน เราไมมีหนาที่เปนทุกข เพราะปญหาเปนสิ่งท่ีเราตองรูเขาใจ ถาเรา
จับจุดปญหาไมได เราก็แกปญหาไมได ไมเฉพาะตัวปญหาเทานั้น เราจะตอง
รูเขาใจสิ่งท่ีเกี่ยวของกับปญหา สิ่งท่ีรองรับหรือเปนที่ตั้งของปญหา คือรูเทา
ทันชีวิตสังขารและรูเทาทันโลก

อันนีเ้ปนเรือ่งของการรู หนาท่ีตอทุกขมีอยางเดียวคือปริญญา พูดงายๆ
ทุกขนี้สํ าหรับปญญารู...จบแคนี้

ถาใครเอาทุกขมาเขาตัว ใครทํ าตัวใหเปนทุกข แสดงวาปฏิบัติผิดหลัก
ไมมีท่ีไหนพระพุทธเจาสอนใหคนเปนทุกข สอนแตใหรูเทาทันทุกข เพ่ือจะแก
ไขได มรรคตางหาก ท่ีเรามีหนาท่ีปฏิบัติลงมือทํ าใหมีใหเปน

สขุตรงขามกบัทุกข สขุอยูในอรยิสจัขอไหน สขุอยูในขอนิโรธ คือในขอ
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จดุหมาย แตเราไมนยิมใชค ําวาสขุ เพราะสขุนี้จะเปนสัมพัทธตลอด เปน
relative เพราะตราบใดท่ีมสีขุ กห็มายความวายงัมทุีกขปนอยู คือยังไมพน
ทุกข ยงัไมชดัวาทุกขหมดหรอืยงั แตถาเมือ่ไรทกุขไมมีเหลือ อันนี้จะพูดวาสุข
หรอือยางไรกแ็ลวแต ถาพูดวาสขุกห็มายถงึสขุสมบูรณเลย ไมมีทุกขเหลืออยู

พุทธศาสนายอมรับมาตรฐานตัดสินตอเมื่อไรทุกขหรือไมมีทุกขเหลือ
เลย จุดหมายของพุทธศาสนาคือไมมีทุกขเหลือเลย นิโรธนั้นที่แทไมไดแปล
แคดับทุกข ขอใหสังเกตวา “นิโรธ” นั้นแปลวา การไมเกิดขึ้นแหงทุกข
เพราะดับทุกขแสดงวาเรามีทุกข จึงตองดับมัน พอเราปฏิบัติไปถึงจุดหมาย
ของพระพุทธศาสนา ก็ถึงภาวะไรทุกข ไมมีทุกขเหลือ ไมมีการเกิดขึ้นแหง
ทุกขอีกตอไปเลย

สวนในระหวางปฏิบัติ ระหวางท่ีเปนสัมพัทธ ทุกขจะนอยลงและจะมี
สุขมากขึ้น ฉะนั้น สุขจึงจัดอยูในฝายนิโรธ ในฝายจุดหมาย กิจหรือหนาท่ี
ตอนิโรธ คือ สัจฉิกิริยา แปลวา ทํ าใหประจักษแจง คือทํ าใหประจักษแกตัว
หรือบรรลุถึง สุขจึงเปนภาวะที่เราบรรลุถึงเพิ่มข้ึนๆ

หมายความวาทุกขเปนสิ่งท่ีเรารูทัน แลวก็หาทางแก เราจะกาวไปสูจุด
หมาย คือมีสุขเพ่ิมขึ้นเรื่อย  ทุกขนอยลงเรื่อย จนกระทั่งหมดทุกข เปนสุขท่ี
แท คือ “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ” นิพพานเปนบรมสุข ระหวางปฏิบัติเราก็หาง
ทุกขและมีสุขมากขึ้นเรื่อย

ฉะนั้น ในชีวิตจริงคือภาคปฏิบัติ ชาวพุทธจึงตองมีสุขมากขึ้น และทุกข
นอยลงไปเรื่อยๆ นี่คือการที่เราดูพุทธศาสนาในเชิงปฏิบัติ ซึ่งเปนชีวิตจริง
ฝรั่งจึงเห็นชาวพุทธมีความสุขยิ้มแยมแจมใส แตถาไปอานหนังสือเปนเชิง
ทฤษฎี ท่ีคนเขียนจับหลักไมชัด พอเริ่มดวยทุกขกอน ก็มองพุทธศาสนาเปน
ทุกขไป แตท่ีจริง ท้ังหลักการและภาคปฏิบัติของพระพุทธศาสนาสอดคลอง
เปนอันเดียวกัน

พุทธศาสนิกชนตองจับหลักเรื่องกิจหรือหนาท่ีตออริยสัจนี้ใหไดวา...
๑. ทุกข เรามีหนาท่ี ปริญญา รูทัน ศึกษาใหเขาใจวามันอยูท่ีไหน มัน
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เปนอยางไร จับตัวมันใหชัด เพ่ือใหพรอมท่ีจะแกไข

๒. สมุทัย ตัวสาเหตุของทุกขนั้น เราจึงมีหนาท่ี ปหานะ กํ าจัดแกไข
๓. นิโรธ เรามีหนาท่ี สัจฉิกิริยา บรรลุจุดหมายที่บํ าราศทุกข เปนสุข

มากขึ้นๆ
๔. มรรค ขอนี้เทานั้นที่เรามีหนาท่ี ภาวนา ปฏิบัติลงมือทํ า
สรุปความวา พระพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกขไวสํ าหรับปญญารู แตสอน

เรื่องสุขสํ าหรับใหเรามีชีวิตเปนจริงอยางนั้น
พูดอยางสั้นวา พุทธศาสนาสอนใหรูทันทุกข และใหอยูเปนสุข
หรือใหสั้นกวานั้นอีกวา พุทธศาสนาสอนใหเห็นทุกข แตใหเปนสุข คือ

ทุกขสํ าหรับเห็น แตสุขสํ าหรับเปน
เพราะฉะนั้น จะตองมองพระพุทธศาสนาวาเปนศาสนาแหงความสุข

ไมใชศาสนาแหงความทุกข ฝรั่งจับจุดไมถูก ก็เขาใจผิดพลาด ขอผานไป ท้ัง
หมดนี้ตั้งเปนขอสังเกต เปนอารัมภบท



- ๒ -
แกนแทของพระพุทธศาสนา

ทีนี ้ กม็าถงึตัว แกนแทของพระพุทธศาสนา กเ็อาท่ีพูดเปนอารัมภบท
นัน่แหละมาครอบคลมุ คอื สาระอยูในเรือ่งท่ีพูดไปแลวนั่นเอง เพราะไดพูด
แลววา อรยิสจัสีค่รอบคลมุหลกัการของพระพทุธศาสนาทัง้หมด ไมวาจะเปน

• หลัก “เวนชั่ว ทํ าดี ทํ าใจใหบริสุทธ์ิ”
• หลัก “ธรรมทั้งปวงไมควรยึดม่ันถือม่ัน”
• หลัก “เราบัญญัติแตทุกขและความดับทุกข” หรือ
• หลัก “อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท กับนิพพาน”
ทุกหลักรวมอยูในหลัก อริยสัจสี่ ท้ังนั้น
เมื่อรูวาอะไรเปนหัวใจของพระพุทธศาสนาแลว ก็เทากับจับจุดไดวาจะ

ตองเจาะลงไปหาแกนในนั้น
ขอยํ้ าวา “อริยสัจ” คือหลักท่ีโยงความจริงในธรรมชาติ มาสูการใช

ประโยชนของมนุษย เพราะลํ าพังกฎธรรมชาติเอง มันมีอยูตามธรรมดา ถา
เราไมรูวิธีปฏิบัติ ไมรูจุดท่ีจะเริ่มตน ไมรูลํ าดับ เราก็สับสน

พระพุทธเจาทรงตองการใหเราไดประโยชนจากกฎธรรมชาติโดย
สะดวก จึงนํ ามาจัดรูป ตั้งแบบ วางระบบไวให เรียกวา อริยสัจสี่ โดยทํ า
ลํ าดับใหเห็นชัดเจน เปนไดท้ังวิธีสอน ท้ังวิธีแกปญหา และวิธีท่ีจะลงมือทํ า
การตางๆ เมื่อทํ าตามหลักอริยสัจสี่ ความจริงของธรรมดาที่ยาก ก็เลยงาย
ไปหมด



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๓

ความจริงมีอยูตามธรรมดา
พระพุทธเจามีปญญา ก็มาคนพบและเปดเผย

ตอไปนี้เมื่อจะดู “แกนแทของพระพุทธศาสนา” ก็ตองดูท่ีหลักความ
จริงอีก เริ่มดวยขอแรกมองวาพระพุทธศาสนามีทาทีหรือทัศนะตอความจริง
อยางไร คือมองดูโลก มองดูธรรมชาติและชีวิตอยางไร พูดสั้นๆ วา พระ
พุทธศาสนามองความจริงของสิ่งท้ังหลายอยางไร

จดุเริม่ตนนีช้ดัอยูแลวในพุทธพจน ท่ีพระสวดอยูเสมอในงานอุทิศกุศลวา
“อปุปฺาทา วา ภกิขฺเว ตถาคตานํ อนุปปฺาทา วา ตถาคตานํ ิตา ว สา ธาตุ...”
มเีนือ้ความวา “ตถาคตคอืพระพุทธเจา จะเกดิขึน้หรอืไมเกิดขึ้นก็ตาม ความ
จรงิกค็งอยูเปนกฎธรรมดา เปนความแนนอนของธรรมชาติ วาดังนี้ๆ”

นี่คือการมองความจริงตามแบบของพระพุทธศาสนา พุทธพจนนี้เปน
หลักพ้ืนฐาน เราควรจะเริ่มตนดวยหลักนี้ นั่นก็คือพระพุทธศาสนามองสิ่งท้ัง
หลายเปนเรื่องของธรรมชาติและกฎธรรมชาติ เปนความจริงท่ีเปนอยูอยาง
นัน้ตามธรรมดาของมัน ไมเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของพระพุทธเจา

ในพุทธพจนนี้เอง พระพุทธเจาตรัสตอไปวา “ตถาคตมารูความจริง คน
พบความจริงนี้แลว จึงบอกกลาว เปดเผย แสดง ชี้แจง ทํ าใหเขาใจงาย วา
ดังนี้ๆ”

พุทธพจนตอนนี้บอกฐานะของพระศาสดาวา ฐานะของพระพุทธเจา
คือผูคนพบความจริง แลวนํ าความจริงนั้นมาเปดเผยแสดงใหปรากฏ พระ
พุทธเจาไมใชเปนผูบัญญัติหรือเปนผูสรางผูบันดาลอะไรขึ้นมาจากความไมมี 
พระองคเพียงแตแสดงความจริงท่ีมีอยู การท่ีพระองคบํ าเพ็ญบารมีท้ังหลาย
ก็เพ่ือมาตรัสรูเขาถึงความจริงอันนี้ท่ีมีอยูตามธรรมดา

ความจริงนี้มีอยูตามธรรมดาตลอดเวลา ไมมีใครเสกสรรคบันดาล (ไม
มีผูสราง เพราะถามีผูสราง ก็ตองมีผูท่ีสรางผูสรางนั้น ถาผูสรางมีไดเอง ก็
แนนอนเลยวา สภาวธรรมก็มีอยูไดโดยไมตองมีผูสราง) มันไมอยูใตอํ านาจ
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บังคับบัญชาของใคร ไมมีใครบิดผันเปลี่ยนแปลงมันได ผูใดมีปญญาจึงจะรู
เขาใจและใชประโยชนมันได

ปญหาอยูท่ีวา เราไมมีปญญาท่ีจะรู เมื่อเราไมรูความจริงท่ีเรียกวากฎ
ธรรมชาตินี้ เราก็ปฏิบัติตอสิ่งท้ังหลายไมถูกตอง เพราะสิ่งท้ังหลายเปนไป
ตามความจริงของมัน เมื่อเราไมรูความจริงของมัน เราก็ปฏิบัติตอมันไมถูก
จึงเกิดปญหาแกตัวเราเอง

เพราะฉะนั้น การรูความจริงของธรรมชาติจึงเปนเรื่องสํ าคัญอยางยิ่ง
เมื่อเรารูแลว  เราก็จะปฏิบัติตอสิ่งท้ังหลายไดถูกตอง

เหมือนกับในทางวิทยาศาสตรฝายวัตถุ ท่ีคนพบความจริงคือกฎธรรม
ชาติบางอยางหรือบางสวน เมื่อคนพบแลวก็นํ าเอากฎธรรมชาติสวนนั้นมา
ใชทํ าอะไรตางๆ ได เชนการสรางสิ่งประดิษฐตางๆ ตั้งแตเรือกลไฟ รถยนต
รถไฟ เรือบิน ตลอดจนคอมพิวเตอรได ก็มาจากการรูความจริงของกฎธรรม
ชาติท้ังนั้น เมื่อรูแลวก็จัดการมันได เอามันมาใชประโยชนได ถาไมรู ก็ตัน
ตดิขัด มีแตเกิดปญหา

เรื่องนี้ก็ทํ านองเดียวกับวิทยาศาสตร แตวิทยาศาสตรเอาแคความจริง
ของโลกวัตถุ สวนพระพุทธศาสนามองความจริงของโลกและชีวิตท้ังหมด

รวมความวา พระพุทธศาสนามองความจริงของสิ่งท้ังหลายวาเปน
เรื่องของธรรมชาติท่ีมีอยูและเปนไปตามธรรมดาของมัน แลวพระพุทธเจา
มาคนพบ แลวก็ทรงทํ าใหเขาใจงายขึ้น โดยมีวิธีจัดรูปรางระบบแบบแผนให
เรียนรูไดสะดวก และวางเปนกฎเกณฑตางๆ

นี่ก็คือการจับเอาหลักการของความจริงนั่นเอง มาจัดเปนระบบขึ้น
เพ่ือใหงายตอความเขาใจของเรา

ทีนี้ ความจริงของสิ่งท้ังหลาย หรือกฎธรรมชาติท่ีวานั้นเปนอยางไร ก็
มีตัวอยางเชนวา สิ่งท้ังหลายเปนอนิจจัง ไมเท่ียง ไมคงท่ี เกิดขึ้นแลวก็ดับ
ไป เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เปนทุกขัง คงอยูในสภาพเดิมไมได และเปน
อนัตตา ไมเปนตัวเปนตนของใคร ท่ีจะไปสั่งบังคับใหเปนไปตามปรารถนาได
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เราจะไปยึดถือครอบครองมันจริงไมได เพราะมันเปนไปตามเหตุปจจัยของ
มัน หรือดํ ารงอยูตามสภาวะของมัน

สิ่งท้ังหลายที่เรายึดถือเปนตัวตนในบัดนี้ ก็คือภาพปรากฏของเหตุ
ปจจัยที่เปนไปตามกระบวนการของมัน เมื่อเหตุปจจัยมาสัมพันธกันเปน
กระบวนการ ก็แสดงผลเปนปรากฏการณท่ีเราเรียกเปนตัวเปนตน แตแท
จรงิแลวตัวตนอยางนั้นไมมี มีแตเพียงภาพปรากฏชั่วคราว

สวนตัวจริงท่ีอยูเบ้ืองหลัง ก็คือกระบวนการแหงความสัมพันธกันของ
สิ่งท้ังหลายที่คืบเคลื่อนไปเรื่อยๆ เมื่อเหตุปจจัยเหลานี้สัมพันธกัน แลวคืบ
เคลื่อนตอไป ภาพตัวตนที่ปรากฏนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไป

ดงันัน้ตวัตนทีแ่ท ท่ียัง่ยนืตายตวั ท่ีจะยดึถอืครอบครองบังคับบัญชา
อะไรๆ ได จงึไมมี (คํ าวา “อตัตา” กค็อืตวัตนทีเ่ท่ียงแทยัง่ยนืตายตวัตลอดไป)

มัน(อัตตา)ไมมี เพราะมีแตภาพรวมของปรากฏการณท่ีเกิดจากความ
สัมพันธของสิ่งท้ังหลายในกระบวนการของมัน เรียกวาเปนเพียงสภาวธรรม
ไมเปนตัวตนของใคร

ถาเขาใจเชนนี้แลวก็จะเห็นวา ออ...อะไรก็ตามท่ีปรากฏเปนตัวเปนตน
ก็คือสิ่งท่ีเปนปรากฏการณชั่วคราว หรือสิ่งท่ีดํ ารงอยูตามสภาวะของมันเทา
นั้น ซึ่งเราจะตองรูทัน ถาจะรูความจริงของปรากฏการณ เราตองสืบสาวดู
กระบวนการของเหตุปจจัยท่ีอยูเบ้ืองหลัง แลวเราจะเห็นความจริงและไมยึด
ติดอยูกับตัวอัตตานี้

นี้คือความเปนจริงของกฎธรรมชาติ ซึ่งพระพุทธเจาไดทรงสอนเรื่อง
“ไตรลักษณ” ขึ้นไวเปนหลักท่ีเดนวา…

สิ่งท้ังหลายนี้ อนิจฺจํ ไมเท่ียง เกิดขึ้นแลวก็ดับหาย มีความเปลี่ยน
แปลง ทุกฺขํ คงอยูในสภาพเดิมไมได อยูในภาวะขัดแยง ถาคนเขาไปเกี่ยว
ของดวยความอยาก มันก็ฝนความปรารถนา แลวก็ อนตฺตา ไมเปนตัวตน
ของใครได ใครจะยึดถือครอบครองสั่งบังคับไมได เพราะมันเปนไปตามเหตุ
ปจจัยของมัน หรือดํ ารงอยูตามสภาวะของมัน
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เมื่อคนไมรูทันความจริงของธรรม
เขาก็นํ าทุกขในธรรมชาติมาสรางใหเปนทุกขของตน

สํ าหรับ ทุกฺขํ ในไตรลักษณนี้ เรามักไปมองคํ าวาทุกขเปนความเจ็บปวด
เสีย ท่ีจริงทุกขเปนสภาพตามธรรมดาของสิ่งท้ังหลาย หรือเปนสภาวะตาม
ธรรมชาติ คืออาการที่สิ่งท้ังหลายไมสามารถคงอยูในสภาพเดิม บางทีแปล
วา stress หรือ conflict คือภาวะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย
หรือองคประกอบตางๆ ท่ีเกิดดับบีบคั้นขัดแยงกันอยูตลอดเวลา แลวทุกขก็
เปนภาพรวมที่เกิดจากความสัมพันธระหวางสิ่งเหลานั้น

สิ่งท้ังหลายเปนองครวม ท่ีเกิดจากองคประกอบตางๆ มาประชุมกัน
เมือ่องคประกอบแตละอยางเกดิขึน้ดบัไป เปลีย่นแปลงตลอดเวลา องครวมนัน้
จงึไมสามารถคงสภาพเดมิอยูได เพราะเมือ่องคประกอบแตละอยางนัน้เปลีย่น
แปลงไป กจ็ะเกดิการขดัแยงกนั เปนความกดดนัภายใน แลวกจ็ะตองคงอยูไมได

สภาพที่ขัดแยง ฝน กดดัน คงอยูไมไดท้ังหมดนี้ เรียกวา “ทุกข”  ซึ่ง
เปนสภาวะธรรมชาติในสิ่งท้ังหลาย เมื่อเราใชศัพทนี้กับภาวะในใจคน ก็จะมี
ความหมายวาเปนภาวะที่จิตถูกกดดันบีบคั้น ก็คืออันเดียวกัน

จะเห็นวาทุกขท่ีมีอยูในธรรมชาติ ในสิ่งท้ังหลายนี้ ก็มีความหมายหนึ่ง
คลายๆ กับทุกขในใจของเรา ทุกขในใจของเราก็คือภาวะที่ถูกบีบคั้น กดดัน
ขัดแยง ไมสบาย ทนไมไหว ทีนี้ในสิ่งท้ังหลาย ทุกขก็คือภาวะที่จะตองผัน
แปรเปลี่ยนแปลงไป เกิดความขัดแยง กดดัน ทนอยูไมได

สวน อนตฺตา ก็อยางท่ีพูดไปแลววา คือไมเปนตัวตนที่ยั่งยืนมั่นคงอยู
อยางนั้นตลอดไป แตเปนเพียงภาพรวมของปรากฏการณแหงกระบวนการ
ของการเปลี่ยนแปลงนั้น

เรื่องนี้ก็ทํ านองเดียวกับกฎทางวิทยาศาสตร ซึ่งมีอยูตามธรรมดาใน
ธรรมชาติ ไมวาใครจะรูหรือไม ใครมีปญญาสามารถ ก็คนพบแลวก็เอามา
บอกกัน เรื่อง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา นี้พระพุทธเจาก็ตรัสวา เปนความจริงท่ีมี
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อยูตามธรรมดาของมัน ไมเกี่ยวกับพระพุทธเจาจะเกิดหรือไมเกิด พระพุทธ
เจาทรงเปนผูมาคนพบ เปดเผย อธิบาย วางเปนระบบไว

ตรงนี้แหละที่มาโยงเขากับอริยสัจ คือเมื่อสิ่งท้ังหลายทั้งโลก รวมท้ัง
ชวีิตของคนเรานี้ เปนธรรมชาติสวนหนึ่งๆ มันก็เปนไปตามกฎธรรมชาตินี้ ท่ี
วามีความไมเท่ียง เปลี่ยนแปลงทุกเวลา มีความกดดันขัดแยงภายใน คง
สภาพเดิมอยูไมได และเปนไปตามเหตุปจจัย ปรากฏรูปลักษณไปตางๆ ยัก
ยายไปตามเหตุปจจัยที่สัมพันธกันนั้น อยางรางกายของเรานี้ก็เปลี่ยนไป
ตอนเปนเด็กหนาตาอยางหนึ่ง อายุมากขึ้นมาก็เปลี่ยนไปอีกอยางหนึ่ง

เมื่อสิ่งท้ังหลายเปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ตามธรรมดาของมันอยางนี้
ก็มีคํ าถามวา มนุษยจะเขาไปเกี่ยวของกับมันอยางไร คือจะปฏิบัติหรือ
สัมพันธกับธรรมชาติ กับโลก กับชีวิต ท่ีเปนไปตามกฎธรรมชาตินั้นอยางไร

มนุษยอาจจะสัมพันธกับมันดวยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน
อวิชชา คือภาวะที่ขาดความรูความเขาใจ ไมรูทันความจริงของสิ่งนั้นๆ
ตัณหา คอืความอยากความปรารถนาตอสิง่ตาง  ๆโดยไมรูทันความจรงิของมนั
อุปาทาน คือการเขาไปยึดมั่นถือมั่น ใหเปนอยางท่ีตัวตองการ เอา

ความปรารถนาของตนเปนตัวกํ าหนด
ถามนุษยเขาไปสัมพันธกับสิ่งท้ังหลาย หรือพูดงายๆ วาสัมพันธกับโลก

และชีวิต ดวยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ก็จะเกิดปญหาขึ้นกับชีวิตของตัวเอง
ทันที ทุกขท่ีเปนสภาพอยูในธรรมชาติตามธรรมดาของมัน คือเปนความขัด
แยง คงอยูไมได ในสิ่งท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงคืบเคลื่อนนั้น ก็จะเกิดเปน
สภาวะท่ีกดดัน ขัดแยงขึ้นในจิตใจของมนุษย ตอนนี้ ทุกขในธรรมชาติท่ีมีอยู
ตามธรรมดา กลายมาเปน “ทุกข” ปรุงแตงในใจของเรา

ท่ีจริงมันเปนทุกขอยูตามธรรมดาในธรรมชาติ แตเมื่อเราไปสัมพันธ
ปฏิบัติตอมันไมถูก จึงเกิดเปนทุกขในใจของเราขึ้นมา  และเมื่อสืบคนดู ก็จะ
รูวา อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เปนตัวกํ าหนดความสัมพันธของเราในกรณีนี้
ตัวนี้แหละที่ทานวาเปน “สมุทัย” คือเหตุแหงทุกข ตอนนี้สมุทัยมาแลว
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สมุทัยนี้ ถาตรัสแคบทบาทหนาโรง ก็เอาตัณหาเปนตัวแสดง แตถา
ตรัสแบบเต็มโรง จะทรงยกเอาอวิชชาเปนตัวกํ ากับหลังโรง ขอใหดูเวลา
ตรัสวา อะไรคือสมุทัย พระพุทธเจาตรัสไว ๒ แบบ

แบบที่ ๑ ตรัสวา สมุทัยไดแกตัณหา คืออธิบายงายๆ สั้นๆ วา “สิ่งท้ัง
หลายมันไมเปนไปตามใจอยากของคุณหรอก เมื่อคุณสัมพันธกับมันดวย
ความอยาก คุณก็ตองเปนทุกขเอง”

แตเบ้ืองหลังตัณหา คือความอยาก หรือความตามใจตัวนี้ ตัวการท่ีแท
ก็คือความไมรูเทาทันความจริง ซึ่งเปนเงื่อนไขเปดชองใหปจจัยตางๆ เขามา
หนุนกันในการที่จะใหปญหานั้นเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น

แบบที่ ๒ จึงตรัสแบบกระบวนการที่เริ่มตนจากอวิชชาวา อวิชชาเปน
ปจจยัพ้ืนฐานของปญหาหรอืทกุข สมทัุยท่ีแทจรงิเปนกระบวนธรรม (ธรรมปวตัต)ิ
ตามกฎปฏิจจสมุปบาทวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา … ซึ่งประมวลวาท้ังหมดนี้
คือสมุทัยแหงทุกข

ตอนนี้จะเห็นไดวา กฎธรรมชาติมาสัมพันธกับมนุษยแลว
ตอนแรก พูดเริ่มจากกฎธรรมชาติกอนวา ความจริงของธรรมชาติ มัน

มอียูตามธรรมดาของมัน สิ่งท้ังหลายดํ าเนินไปตามกฎธรรมชาตินั้น เปน
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา

ตอนนี้ มาถงึคน คอืในการทีค่นเขาไปเกีย่วของกบัสิง่เหลานัน้ ถาเกีย่ว
ของโดยมอีวชิชา ตณัหา อุปาทาน เปนตวัก ําหนด กจ็ะเกดิปญหา มทุีกขขึน้มา

อันนี้คืออริยสัจขอที่ ๑ และขอที่ ๒ คือการสัมพันธกับสิ่งท้ังหลายซึ่งมี
ศักยภาพที่จะใหเกิดทุกข ดวย อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ซึ่งเปนสมุทัยคือตัว
เหตุ แลวก็เกิดทุกขในตัวคนขึ้นมา คือกาวจากทุกขในสิ่งท้ังหลายที่มีอยูตาม
ธรรมชาติ มาเปนทุกขในใจของเรา

นี่คือวิธีพูดแบบยอนกลับโดยเอากฎธรรมชาติเปนจุดเริ่มตน โดยเริ่มท่ี
สมุทัย คือมนุษยไปสัมพันธกับสิ่งท้ังหลายไมถูกตอง โดยสัมพันธดวยอวิชชา
ตัณหา อุปาทาน ก็เกิดเปน ทุกข ขึ้นมา
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เมือ่มีปญญารูความจริง ก็เลิกพึ่งพิงตัณหา
หันมาอยูดวยปญญา ที่เอาประโยชนไดจากธรรม

ในทางตรงขาม ถาเรารูทันความจริงของโลกและชีวิต แลวเปลี่ยนวิธี
สัมพันธเสียใหม เราไมสัมพันธดวยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน แตเปลี่ยนจาก
อวิชชาเปนวิชา และสัมพันธกับสิ่งท้ังหลายดวยปญญา สมุทัยก็หายไป
กลายเปนนิโรธ

พออวิชชา ตัณหา อุปาทาน หายไปปบ สมุทัยหายไป ทุกขก็หายไป
ดวย กลายเปนนิโรธดับทุกขหมด หรือทุกขไมเกิดขึ้นเลย

ดังนั้น วิธีแกไขก็คือการพัฒนามนุษยใหมีปญญา จนกระทั่งหมดอวิชชา
ตัณหา อุปาทาน เพราะฉะนั้นจึงตองทํ าใหเกิดวิชา เพ่ือใหสามารถดํ ารงชีวิต
โดยอาศัยตัณหานอยลงตามลํ าดับ จนกระทั่งอวิชชาหมดไป เมื่อหมดอวิชชา
แลว ก็คือนิโรธ ไมมีทุกขเกิดขึ้นอีก

จากกฎธรรมชาติโยงมาถึงอริยสัจ เขาใจวาชัดพอสมควร ถาไมชัด
กรุณาถามดวย

ยอนอีกทีหนึ่งวา กฎธรรมชาติมีอยูเปนธรรมดาของสิ่งท้ังหลายที่เกิด
ดับ เปลี่ยนแปลงไป คงสภาพเดิมไมได เปนปรากฏการณท่ีปรากฏภาพออก
มาตามเหตุปจจัยของมัน เปนไปตามธรรมดาอยางนี้

เมือ่มนษุยอยูในโลก กต็องไปสมัพันธเกีย่วของกบัสิง่เหลานัน้ ถาเราสมัพันธ
ไมถูก คือใชอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ก็เกิดปญหาทันที คือเกิดเปนทุกขขึ้นมา

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงสอนใหเรามีความสัมพันธท่ีถูกตอง ใหใช
ปญญาท่ีจะปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้น ดวยความรูเขาใจ จนกระทั่งไมตองอาศัย
อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เมื่อเราพัฒนาปญญาจนถึงท่ีสุด เราก็จะพนจาก
อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เราก็เปนอิสระ ก็คือถึง นิโรธ

แตในการท่ีจะมีปญญา จนหมดอวิชชา ตัณหา อุปาทานนั้น มนุษยก็
ตองพัฒนาตัวเอง ซึ่งก็คือมรรคนั่นเอง
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มรรค ก็คือกระบวนวิธีพัฒนามนุษยไปสูการมีปญญา จนกระทั่งไมตอง
อาศัยอวิชชา ตัณหา อุปาทานในการดํ าเนินชีวิต แตเปนอยูดวยปญญา

พอถึงตรงนี้ก็จบเรื่องของอริยสัจ
เพราะฉะนั้นจึงพูดไดวา พระพุทธศาสนาสอนเรื่องธรรมชาติ กับการที่

มนุษยไปสัมพันธกับธรรมชาติ เทานั้นเอง พูดอีกอยางหนึ่งก็คือ
๑. ความจริงของธรรมชาติ หรือกฎธรรมชาติ
๒. การรูเขาใจความจริงนั้น แลวนํ ามาใชประโยชน แตเปนประโยชน

ของตัวชีวิตเอง ท่ีจะใหชีวิตของเราหมดปญหาอยางแทจริง
พูดอีกอยางหนึ่งวา พุทธศาสนามีเทานี้ คือ
๑. ความจริงของธรรมชาติ หรือกฎธรรมชาติ ซึ่งเราตองเรียนรู และ

ใชประโยชนโดยปฏิบัติใหถูกตอง
๒. มนุษยเปนผูเรียนรูเขาใจความจริงนี้ และใชประโยชนจากความรูนั้น

เราจึงตองศึกษาธรรมชาติของมนุษยดวย

ธรรมชาติของมนุษยนั้นพิเศษในแงดี คือ
มนุษยเปนสัตวที่ศึกษาใหมีปญญาได

ตอนนี้พูดกันมาถึงมนุษย วาเมื่อมนุษยจะตองปฏิบัติตอกฎธรรมชาติ
เราก็ตองรูจักธรรมชาติของมนุษยดวยวาเปนอยางไร เชนใหรูวาธรรมชาติ
ของมนุษยนี้สามารถมีปญญาท่ีจะหมดอวิชชา เปนไปไดหรือไมท่ีมนุษยจะอยู
ไดโดยไมตองพ่ึงพาอาศัยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ถาเปนไปไมได การแก
ปญหาก็เปนไปไมได

ถามนุษยไมสามารถพัฒนาใหมีปญญา เราก็ตองอยูกับอวิชชา ตัณหา
อุปาทาน ตลอดไป และตองยอมรับวาจะตองเปนทุกขตลอดไปดวย ฉะนั้น
เราจึงมาศึกษาธรรมชาติของมนุษย คือนอกจากรูธรรมชาติของสิ่งท้ังหลาย
ท้ังโลก ท้ังระบบ ก็มารูธรรมชาติของตัวมนุษยเองดวย
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คราวนี้ก็มาพูดถึงธรรมชาติของมนุษย ซึ่งตองพูดเปน ๒ ระดับ
ระดับที่ ๑  มนุษยก็เปนธรรมชาติสวนหนึ่งของระบบธรรมชาติท้ังหมด

ยํ้ าวาเปนธรรมชาติเพียงสวนหนึ่งเทานั้น เพราะฉะนั้น ชีวิตของมนุษยจึง
ตองเปนไปตามกฎธรรมชาติ เชนเดียวกับธรรมชาติอยางอื่นๆ

ถาเราแยกเปนโลกและชีวิต ชีวิตของเราก็เปนไปตามกฎธรรมชาติใหญ
อันเดียวกันกับกฎธรรมชาติท่ีครอบงํ าโลกท้ังโลกอยู คือเปนอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ตองเปลี่ยนแปลงไป คงอยูในสภาพเดิมไมได และปรากฏรูปขึ้น
มาตามกระบวนการของเหตุปจจัยที่สัมพันธกันนั้น นี่คือธรรมชาติของมนุษย
ดานหนึ่งท่ีเปนชีวิต เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ

ระดับที่ ๒  ธรรมชาติพิเศษท่ีเปนสวนเฉพาะของมนุษย ตรงนี้แหละ
เปนจุดสํ าคัญท่ีจะกาวไปสูขั้นที่จะตอบไดวาจะสามารถแกปญหาขางตนได
หรือไม คือ มนุษยสามารถมีปญญา ที่จะมีชีวิตโดยไมตองพึ่งพาอวิชชา
ตัณหา อุปาทาน ไดหรือไม

ธรรมชาติของมนุษยตรงนี้ถือเปนฐานของพระพุทธศาสนาเลยทีเดียว
ธรรมชาติสวนพิเศษของมนุษย คือเปนสัตวท่ีฝกได ตรงนี้สํ าคัญมาก

ถาพูดอยางภาษาสมัยใหมก็ใชคํ าวา “เปนสัตวท่ีพัฒนาได” ไมใชจมอยูกับที่
แตเปลี่ยนแปลงไดในเชิงคุณภาพ หรือเรียกวาเปนสัตวพิเศษก็ได

พิเศษคือแปลกจากสัตวชนิดอ่ืน คือสัตวชนิดอ่ืนไมเหมือนมนุษย สัตว
มนุษยนี้แปลกจากสัตวอ่ืน แปลกหรือพิเศษอยางไร พิเศษในแงท่ีวาสัตวอ่ืน
ฝกไมไดหรือฝกแทบไมได แตมนุษยนี้ฝกได

คํ าวา “ฝก” นี้พูดอยางสมัยใหมไดแกคํ าวา เรียนรูและพัฒนา พูด
ตามคํ าหลักแทๆ คือ ศึกษา หรือสิกขา พูดรวมๆ กันไปวา เรียนรูฝกหัด
พัฒนา หรือเรียนรูฝกศึกษาพัฒนา

พูดสั้นๆ วา มนุษยเปนสัตวท่ีฝกได และตองฝก
สัตวอ่ืนแทบไมตองฝก เพราะมันอยูไดดวยสัญชาตญาณ พอเกิดมาปบ

เรียนรูจากพอแมนิดหนอย เดี๋ยวเดียวมันก็อยูรอดได อยางลูกวัวคลอดออก
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มา ๒-๓ นาทีลุกขึ้นเดินได ไปกับแมแลว หานออกจากไขเชาวันนั้น พอสาย
หนอยวิ่งตามแมมันลงไปในสระเลย วิ่งได วายนํ้ าได หากินตามพอตามแม
มันเลย แตมันอยูไดดวยสัญชาตญาณ เรียนรูไดนิดเดียว แคพอกินอาหาร
เปนตน  แตตอจากนั้นมันฝกไมได  เรียนรูไมได  เพราะฉะนั้นมันจึงอยูดวย
สัญชาตญาณตลอดชีวิต เกิดมาอยางไรก็ตายไปอยางนั้น

แตมนุษยนี้ตองฝก ตองเรียนรู ถาไมฝก ไมเรียนรู ก็อยูไมได ไมตองพูด
ถึงจะอยูดี แมแตรอดก็อยูไมได มนุษยจึงตองอยูกับพอแม อยูกับพ่ีเลี้ยงเปน
เวลานับสิบป พอออกมาดูโลกยังทํ าอะไรไมไดเลย ตองเรียนรูทุกอยาง กินก็
ตองเรียนรู ตองฝกตองหัด นั่ง นอน ขับถาย เดิน พูด ตองฝกตองเรียนรูท้ัง
หมด นี่คือธรรมชาติของมนุษย เปนสัตวท่ีตองหัดตองฝกไปทุกอยาง มองใน
แงนี้เหมือนเปนสัตวท่ีดอย

แตเมื่อมองในแงบวก คือเรียนรูได ฝกได ตอนนี้เปนแงเดน คือพอฝก
เริ่มเรียนรู คราวนี้มนุษยก็เดินหนา มีปญญาเพ่ิมพูนขึ้น พูดได สื่อสารได มี
ความคิดสรางสรรค ประดิษฐอะไรๆ ได สามารถพัฒนาโลกของวัตถุ เกิด
เทคโนโลยีตางๆ มีความเจริญท้ังในทางนามธรรม และทางวัตถุธรรม มีศิลป
วิทยาการ เกิดเปนวัฒนธรรม อารยธรรม จนกระทั่งเกิดเปนโลกของมนุษย
ซอนขึ้นมาทามกลางโลกของธรรมชาติ

สตัวอ่ืนทั้งหลาย มีหรือไมท่ีสามารถสรางโลกของมันตางหากจากโลก
ของธรรมชาติ...ไมมี มันเกิดมาดวยสัญชาตญาณอยางไร ก็ตายไปดวย
สัญชาตญาณอยางนั้น หมุนเวียนกันตอไป แตมนุษยเปนสัตวพิเศษ คือตอง
ฝก ตองเรียนรู และเรียนรูได ฝกได

พระพุทธศาสนาจับความจริงของธรรมชาติขอนี้เปนหลักสํ าคัญท่ีสุด จึง
ใหกํ าลังใจกับมนุษยวา มนุษยท่ีฝกแลวนั้น เลิศประเสริฐจนกระทั่งแมแต
เทวดาและพรหมก็นอมนมัสการ ดังคาถาวา

มนุสฺสภูตํ สมฺพุทฺธํ     อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ
เทวาป นํ นมสฺสนฺติ … … … … …”
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แปลวา “พระพุทธเจา ท้ังท่ีเปนมนุษยนี่แหละ แตทรงฝกพระองคแลว

มีพระหฤทัยที่อบรมมาอยางดี แมเทพทั้งหลายก็นอมนมัสการ”
คาถานี้เปนการเตือนมนุษยและใหกํ าลังใจวา ความดีเลิศประเสริฐของ

มนุษยนั้น อยูท่ีการเรียนรูฝกศึกษาพัฒนาตนขึ้นไป มนุษยจะเอาดีไมไดถาไม
มีการเรียนรูฝกฝนพัฒนาตน เพราะฉะนั้น เราจึงพูดเต็มวา

“มนุษยเปนสัตวประเสริฐดวยการฝก”
เราจะไมพูดท้ิงชองวางวามนุษยเปนสัตวประเสริฐ ซึ่งเปนการพูดท่ีขาด

ตกบกพรอง
เราพูดไดแควา มนุษยเปนสัตวพิเศษ หมายความวาเปนสัตวท่ีแปลก

กวาสัตวอ่ืน “พิเศษ” แปลวาแปลกพวก ไมไดหมายความวาดีหรือราย แต
“ประเสริฐ” นี่คือดี ซึ่งมีหลักความจริงวามนุษยไมไดประเสริฐเองลอยๆ
ตองประเสริฐดวยการฝก ถาไมฝกแลวจะดอยกวาสัตวดิรัจฉาน จะตํ่ าทราม
ยิ่งกวา หรือไมก็ทํ าอะไรไมเปนเลย แมจะอยูรอดก็ไมได

ฉะนั้นความประเสริฐเลิศของมนุษยจึงอยูท่ีการฝกฝนพัฒนาตน และ
อันนี้เปนความเลิศประเสริฐท่ีสัตวท้ังหลายอื่นไมมี สัตวอ่ืนอยางดีก็ฝกได
บางเล็กนอย เชน ชาง มา เปนตน และมันฝกตัวเองไมได ตองใหมนุษยฝก

๑. ตองใหมนุษยฝกให
๒. แมมนุษยจะฝกให ก็ฝกไดในขอบเขตจํ ากัด เรียนรูไดไมมาก
แตมนุษยฝกตัวเองได และฝกไดแทบไมมีท่ีสิ้นสุด

บนฐานแหงธรรมชาติมนุษยผูเปนสัตวตองศึกษา
พระพุทธเจาทรงตั้งหลักพระรัตนตรัยขึ้นมา

หลักพระพุทธศาสนาตรงนี้สํ าคัญท่ีสุด เพราะมนุษยฝกได ฝกตนเองได
และเมื่อฝกแลวประเสริฐสุด การท่ียกพระรัตนตรัยขึ้นมาตั้งเปนหลัก ก็
เพราะความจริงขอนี้ คือ
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ก) พระพุทธเจาทรงเปนตนแบบ โดยเปนสรณะ คือเปนเครื่องเตือนใจ
ใหระลึกวา อันตัวเรานี้ก็เปนมนุษยผูหนึ่ง พระพุทธเจาเมื่อกอนที่จะทรงฝก
พระองคก็เปนมนุษยอยางพวกเรานี้ เราจึงมีศักยภาพที่จะฝกใหประเสริฐ
อยางพระพุทธเจาได

พระพุทธเจาทรงเปนผูประเสริฐเลิศสูงสุด ไดตรัสรูสัจธรรม มีพระคุณ
สมบัติสมบูรณทุกประการ การท่ีทรงมีพระคุณสูงเลิศอยางนั้นได ก็เพราะได
ทรงฝกพระองค ดังท่ีเรียกวาทรงบํ าเพ็ญบารมีมากมายจนเต็มบริบูรณ

เราจึงตั้ง “พุทธะ” ขึ้นมาเปนแมแบบวา ดูสิ มนุษยผูฝกดีถึงท่ีสุดแลว
พัฒนาดีแลว จะมีปญญารูสัจธรรม บริสุทธิ์หลุดพน เปนอิสระ อยูเหนือโลก
ธรรม มีความสุข มีชีวิตท่ีดีงาม มีคุณธรรมความดีงามท่ีสมบูรณ เปนที่พ่ึง
ของชาวโลก เลิศประเสริฐขนาดนี้

พอระลึกอยางนี้ก็เกิดศรัทธาที่เรียกวา ตถาคตโพธิสัทธา คือเชื่อใน
ปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา ซึ่งก็มีความหมายตอไปอีกวา เชื่อในปญญาท่ี
ทํ าใหมนุษยกลายเปนพุทธะ เพราะฉะนั้น การท่ีถือเอาพระพุทธเจาเปน
สรณะนั้น ความหมายอยูท่ีนี่ คือ

๑. ทํ าใหเกดิศรทัธาทีโ่ยงตวัเราเขาไปหาพระพุทธเจาวา จากความเปนมนษุย
อยางเรานี ้พระองคไดบํ าเพ็ญบารมฝีกฝนพระองคจนเปนพระพุทธเจา เรากเ็ปน
มนษุยเชนเดยีวกนั ถาเราฝกตนจรงิจงัใหถงึท่ีสดุ เรากจ็ะเปนอยางพระองคได
ทํ าใหเราเกิดความมั่นใจวาเรามีศักยภาพที่จะฝกใหเปนอยางพระพุทธเจาได

๒. เตือนใจใหระลึกถึงหนาท่ีของตนเองวา เราเปนมนุษย ซึ่งจะดีเลิศ
ประเสริฐได ดวยการฝกฝนพัฒนาตน การฝกฝนพัฒนาตน เปนหนาท่ีแหง
ชีวิตของเราหรือของชีวิตท่ีดี เราจะตองฝกศึกษาพัฒนาตนอยูเสมอ

๓. ใหเกดิก ําลงัใจวา การฝกฝนพัฒนาตนนี ้พระพุทธเจาไดทรงทํ ามาจน
ส ําเรจ็ผลสมบรูณแลวเปนตวัอยาง พระองคทํ าได แสดงวาเราก็สามารถทํ าได
แมวาการฝกศกึษานัน้บางครัง้จะยากมาก อาจท ําใหเราชักจะยอทอ แตเมื่อ
ระลึกถึงพระพุทธเจาวาพระองคเคยประสบความยากลํ าบากมากกวาเรานัก
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หนา พระองคกก็าวฝาผานลลุวงไปได เรากจ็ะเกดิกํ าลังใจท่ีจะฝกตนตอไป

๔. ไดวธิลีดัจากประสบการณของพระองค พระพุทธเจาทรงปฏิบัติมา
ล ําบากยากเยน็อยางยิง่ ตองลองผดิลองถกู บํ าเพ็ญบารมกีวาจะเปนพุทธะได
เมือ่พระองคตรสัรูแลว กท็รงประมวลประสบการณของพระองคมาวางเปน
หลกัเปนล ําดบัสอนเราใหเขาใจงายขึน้ เทากบับอกวธิลีดัใหเราส ําเรจ็รปู จาก
ประสบการณของพระองค ซึง่เราเอามาใชไดทันท ีไมตองยากล ําบากอยางพระองค

การระลึกถึงพระพุทธเจาเปนสรณะไดประโยชนถึง ๔ ประการอยางนี้
เราจึงตั้งพระพุทธเจาเปนองคแรกของรัตนตรัย เปนสรณะขอที่ ๑

ข) เมื่อระลึกถึงพระพุทธเจาเปนแมแบบแลว ก็คิดจะฝกศึกษาพัฒนา
ตน ทีนี้การท่ีจะพัฒนาตัวเองได ก็ตองรูหลักรูความจริงของกฎธรรมชาติคือ
ธรรมะ และตองปฏิบัติตามธรรมนั้น เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงเปนจุดเริ่ม
ท่ีนํ าเราเขาไปสูธรรมะ พูดงายๆ วา จากพุทธะโยงไปหา “ธรรมะ” ซึ่งก็คือ
ตวัความจริงของธรรมชาติท่ีมนุษยจะตองรูและนํ ามาใชปฏิบัติ

ค) อยางไรก็ตาม การท่ีจะรูธรรมและปฏิบัติตามธรรมใหเปนอยางพระ
พุทธเจานั้น มนุษยโดยทั่วไปไมไดฝกตนมามากมายถึงขั้นที่จะรูและทํ าไดเอง
อยางพระสัมมาสัมพุทธเจา และก็ไมจํ าเปนตองฝกถึงขนาดนั้น เพราะเรามี
พระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีทรงรูธรรมรูทางและบอกวิธีใหแลว เราก็ไปฟงคํ า
สอนจากพระองคและปฏิบัติตามโดยถือเอาพระองคเปนแบบอยาง

แตถาเราอยูหางไกลพระพุทธเจา หรือพระองคปรินิพพานแลว เราก็
เลาเรียนสดับฟงคํ าสอนของพระองค จากพระสงฆท่ีไดรักษาสืบตอคํ าสอน
ของพระองคมาถึงพวกเรา

แมจะไดสดบัฟงค ําสอนของพระพทุธเจาท่ีพระสงฆรกัษาสบืทอดไวใหแลว
ตามปกติมนุษยท่ัวไปจะปฏิบัติธรรมฝกตนใหกาวหนาโดยลํ าพังตนเองไดยาก 
มนุษยโดยทั่วไปนั้น ตองอาศัยบุคคลและสภาพแวดลอมตางๆ ชวยเกื้อหนุน
โดยเฉพาะสิง่ท่ีเกือ้หนนุไดดท่ีีสดุ กค็อืชมุชนท่ีจดัตัง้ไวอยางด ีท่ีเรยีกวา “สงัฆะ”

ในชุมชนแหงสังฆะนั้น นอกจากมีทานที่ไดฟงไดรูไดฝกปฏิบัติธรรมมา
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กอน เชน ครู อาจารย ท่ีจะเปนกัลยาณมิตรชวยแนะนํ าฝกสอนเราแลว
ระบบความเปนอยู วิถีชีวิต การสัมพันธกับเพ่ือนรวมชุมชน การจัดสรรสิ่ง
แวดลอม และบรรยากาศของชุมชนนั้นเอง ทุกอยางจะเอ้ือชวยเกื้อหนุนให
เราฝกตนกาวไปในการรูและปฏิบัติธรรมไดอยางดีท่ีสุด

ชุมชนแหงสังฆะนี้ นอกจากเราจะไดอาศัยชวยใหตัวเรากาวหนาไปใน
การรูและทํ าตามธรรมโดยมีกัลยาณมิตรเกื้อหนุนแลว เราเองเมื่อกาวหนา
ไป เปนกัลยาณมิตรเกื้อหนุนผูอ่ืนดวย และสังฆะก็เปนแหลงท่ีจะดํ ารง
รกัษาระบบและวิถีชีวิตท่ีดีงามผาสุกไวใหแกโลก

อนึง่ มนษุยถงึจะมศีกัยภาพทีจ่ะเปนอยางเดยีวกบัพระพุทธเจา แตระหวาง
ปฏบัิต ิเรากจ็ะมพัีฒนาการในระดบัตางๆ ไมใชอยูๆ กเ็ปนพุทธะไดทันที มนษุย
ท้ังหลายทีป่ฏบัิตติามธรรมโดยมพัีฒนาการในระดบัตางๆ นัน้ กร็วมกนัเปนชมุชน
ท่ีดงีาม ประเสรฐิ คอืสงัฆะนี้ ซึง่ถาเรยีกตามภาษาปจจบัุนกค็อื “สังคมอดุมคต”ิ

มนุษยเราทุกคนควรจะมีสวนไดอาศัยและรวมสรางชุมชนนี้ขึ้นมาใหได 
ดวยการฝกศึกษาพัฒนาตัวเองของแตละคนขึ้นไป

สุดยอดของมนุษยคือ พุทธะ แกนแทของธรรมชาติคือ ธรรมะ จุด
หมายของสังคมคือ สังฆะ

เพราะฉะนั้น หลักพระรัตนตรัย ก็คือหลักอุดมคติ ท่ีเปนจุดหมาย เปน
อุดมการณ เปนหลักการสํ าหรับชาวพุทธ ซึ่งจะตองยึดถือวา

๑. เตือนใจเราใหระลึกถึงศักยภาพของตัวเอง และใหปฏิบัติหนาท่ีใน
การพัฒนาตนเองใหเปนอยางพุทธะ

๒. เตือนใจใหระลึกวา การท่ีจะพัฒนาตนใหสํ าเร็จนั้น ตองรูเขาใจและ
ปฏบัิติใหถูกตองตามหลักความจริงของกฎธรรมชาติ คือ ธรรมะ

๓. เตือนใจใหระลึกวา เราแตละคนจะรวมอาศัยและรวมสรางสังคม
อุดมคติ ดวยการมี/เปนกัลยาณมิตรและเจริญงอกงามขึ้นในชุมชนแหง
อารยชนหรืออริยบุคคล ท่ีเรียกวา สังฆะ

นี่คือหลักพระรัตนตรัย จะเห็นวาท้ัง ๓ หลักโยงถึงกันหมด
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ความจริงแหงธรรมดาของโลกและชีวิต
ทีต่องรูใหทันและวางทาทีใหถูก

ขอยอนกลับมาที่ธรรมชาติของมนุษยซึ่งเปนสัตวท่ีฝกไดพัฒนาได จะ
เปนนิวตันก็ได เปนไอนสไตนก็ได หรือจะเปนกวีท่ีเกงกาจ เปนนักการศึกษา
ฯลฯ เปนไดหมด จนกระทั่งประเสริฐสุดเปนพุทธะก็ได

เมื่อมนุษยประเสริฐดวยการเรียนรูฝกฝนพัฒนาตนอยางนี้ ก็เปนอันวา
โยงกันแลว คือ ธรรมชาติของมนุษยท่ีวาฝกฝนพัฒนาไดนั้นก็สอดคลองกับ
ความเปนจริงของกฎธรรมชาติ ยอนกลับมาหาความจริงขอแรกของธรรม
ชาติอีก คือการที่มนุษยผูฝกตนได จะพัฒนาตนสํ าเร็จ จะตองรูเขาใจความ
จรงิของกฎธรรมชาติและปฏิบัติใหถูกตามกฎนั้น เชน ปฏิบัติตามกฎแหงเหตุ
ปจจัย เปนตน

ในบรรดากฎธรรมชาติท้ังหลาย กฎใหญก็คือความเปนไปตามเหตุปจจัย
ซึ่งเปนอยางหนึ่งในหลักใหญท่ีสุดท่ีพระพุทธเจาตรัสไว ๒ หลัก คือ

๑. หลักไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
๒. เบ้ืองหลังความเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็คือกฎธรรมชาติแหง

ความเปนไปตามเหตุปจจัย อันไดแก อิทัปปจจยตา
ฉะนัน้ ตอจากไตรลกัษณ พระพุทธเจาจงึทรงสอนเรื่องปฏจิจสมปุบาท

หรือที่เรียกเต็มวา อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท คือความเปนไปตามเหตุ
ปจจัยของสิ่งท้ังหลาย

ถาเราเขาถึงกระบวนการของเหตุปจจัย หลักการตางๆ ก็โยงถึงกัน
แจมแจงหมด และเขาสูการปฏิบัติในการท่ีจะฝกตนได แตถารูแค
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เรายังทํ าอะไรไมได ไดแครูทันวาสิ่งท้ังหลายเกิดดับ
เปลี่ยนแปลง ไมเท่ียง ไมคงท่ี คงอยูในสภาพเดิมไมได เปนไปตามเหตุปจจัย
กไ็ดแครู และวางใจ แตยังทํ าไมได

แตพอรูวา ออ...กฎแหงเหตุปจจัยที่อยูเบ้ืองหลัง อนิจจัง ทุกขัง
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อนัตตา ก็คือ อิทัปปจจยตา ซึ่งเปนอยางนี้ๆ ตอนนี้ก็เอามาใชลงมือทํ าได
คือเอามาใชในการฝกฝนพัฒนาตนของมนุษย ซึ่งเปนการเชื่อมระหวางธรรม
ชาติพิเศษของมนุษย กับธรรมชาติสามัญของสิ่งท้ังหลายทั้งปวง

หันมาดูการนํ ากฎธรรมชาติมาใชในชีวิตของมนุษย
พระพุทธศาสนามองชีวิตของมนุษยวาเกิดจากองคประกอบตางๆ มา

ประชุมกัน โดยสัมพันธกันเปนระบบ และเปนกระบวนการ เราจะเขาใจมันก็
ตองแยกดูองคประกอบ ฉะนั้น ตอนแรกเราก็แยกชีวิตออกกอน วิธีแยก
งายๆ ขั้นตนที่สุดก็คือแยกองคประกอบ เหมือนอยางเราเอารถมาคันหนึ่ง ก็
แยกวารถคันนี้ประกอบดวยอะไรบาง สํ าหรับมนุษยการแยกอยางงายที่สุด
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 และวิญญาณก็แยกออก
ไปเปน ๖ เปน ๘๙ หรือเปน ๑๒๑ เปนตน แยกออกไปๆ ซึ่งเปนการจํ าแนก
แยกแยะในระบบ ขันธ ๕

อยางนี้เปนระบบแยกซอย เปนการศึกษาธรรมชาติของชีวิตมนุษย
เหมือนนักวิทยาศาสตรแยกแยะองคประกอบดานรูปธรรม แตในท่ีนี้เอา
งายๆ แยกแค ๒ เปนกายกับใจ เพราะถาแยกมากจะยากยุง เอาไวไปศึกษา
รายละเอียดทีหลัง

อยางไรกต็าม ชวีติมนษุยไมไดอยูนิง่เฉย ไมใชของตาย ชีวิตตองเคลื่อน
ไหว ดงัท่ีเรยีกวาด ําเนนิชวีติ แมแตรถยนตซึง่ไมมชีวีติกม็ีการเคลื่อนไหว เมื่อ
แยกองคประกอบของมนัออกดแูลว จากนัน้กศ็กึษาตอนมันวิ่งแลน วามัน
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ทํ างานอยางไร โดยศกึษาความสมัพันธระหวางองคประกอบยอยขณะทํ างาน

ชีวิตของเราก็เชนเดียวกัน เมื่อแยกสวนออกดูองคประกอบตอนอยูนิ่ง
เฉยแลว ก็ตองศึกษาขณะที่มันดํ าเนินไป หรือขณะทํ างานดวย การแยก ๒
แบบนี้ไมเหมือนกัน แตกอนจะถึงแบบที่ ๒ ก็ตองศึกษาแบบที่ ๑ กอน

เหมือนแพทยศึกษาชีวิตดานกาย ตองศึกษา anatomy คือ กายวิภาค
แยกองคประกอบใหเห็นอวัยวะตางๆ วามีอะไรบางเปนอยางไร แลวก็ศึกษา
physiology คือสรีรวิทยา ใหรูวาอวัยวะตางๆ ทํ างานอยางไร และสัมพันธ
กันอยางไร ท้ังเปนกระบวนการ และเปนระบบ

ในทางธรรมก็เริ่มดวยแยกองคประกอบที่อยูนิ่งๆ เปนกายกับใจ ตอ
จากนั้นก็แยกใหเห็นการทํ างานเปนกระบวนการวา องคประกอบทั้งหลาย
สัมพันธเปนเหตุปจจัยแกกันอยางไร การแยกองคประกอบแบบนี้จะเห็นได
ในหลักปฏิจจสมุปบาท ซึ่งมีองคประกอบ ๑๒ สวน เปนปจจัยแกกันหมุน
เวียนไปเปนวงจร

จะพฒันาศักยภาพของคนใหมีชีวิตแหงปญญา
ก็ตองรูจักธรรมชาติของชีวิตซ่ึงจะทํ าหนาที่ศึกษา

อยางไรก็ตาม ระบบการทํ างานของชีวิตมนุษยมีความพิเศษตางออกไป
จากระบบการทํ างานของรถยนตเปนตน กลาวคือ วัตถุตางๆ เชนรถยนต
เปนตน แมจะเคลื่อนไหวได แตก็ไมมีชีวิต ไมมีเจตจํ านงหรือเจตนา มันจะ
เคลื่อนไหวไปไหน ก็ตองมีคนมาขับขี่บังคับ ลํ าพังตัวมัน องคประกอบทั้ง
หลายทั้งระบบก็ทํ างานเคลื่อนไหวอยูอยางนั้นๆ เทาเดิม

แตระบบการทํ างานของชีวิตมนุษยไมไดวนอยูในวงจรเทาเดิมอยางนั้น 
มนุษยมีเจตจํ านงหรือมีเจตนา และมีคุณสมบัติพิเศษเชนปญญาเปนตน ทํ า
ใหการเคลื่อนไหวของชีวิตมนุษยมีการปรับตัว ปรับปรุงพัฒนาระบบการ
ทํ างานของตัวมันเอง และจัดการกับสิ่งอ่ืนภายนอกไดดวย



     ทกุขสํ าหรับเห็น แตสุขสํ าหรับเปน๔๐

การทํ างานขององคประกอบทั้งหลายของชีวิตมนุษย ท่ีมีลักษณะพิเศษ
อยางนี้ เรียกงายๆ วา เปน ระบบการเปนอยูหรือการดํ าเนินชีวิต ซึ่งเราก็
จะตองศึกษาใหเห็นองคประกอบตางๆ ของมัน และการที่องคประกอบเหลา
นั้นทํ างานสัมพันธกันในการที่มันจะเปนอยู เจริญงอกงาม พัฒนาไป และจัด
การกับสิ่งอ่ืนๆ ภายนอกใหไดผลดียิ่งขึ้น

ชีวิตมนุษย ท่ีเปนอยูหรือดํ าเนินไปทั้งระบบนี้ แยกองคประกอบได ๓
สวนใหญ คือ

๑. การเคลื่อนไหวติดตอสัมพันธกับโลกภายนอก โดยใชตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ และการแสดงออกตางๆ ซึ่งปรากฏออกมาทางกายวาจา จะใช
คํ าตามภาษาสมัยใหมวา “พฤติกรรม” กม็ีความหมายแคบเกินไป ขอแตง
เปนคํ าใหมวา พฤติสัมพันธ

๒ . เบ้ืองหลังการติดตอสัมพันธและพฤติกรรมท่ีแสดงออก ก็มี
กระบวนการทํ างานของจิตใจ เริ่มตั้งแตเจตจํ านง (ความตั้งใจ) เพราะการ
ติดตอสัมพันธและพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาทุกอยางของมนุษย เกิดจาก
เจตนา คือมีความตั้งใจ จงใจ

นอกจากนี้ยังมีแรงจูงใจเปนตัวกํ าหนดอีกชั้นหนึ่งวาจะตั้งใจอยางไร 
แรงจูงใจนี้มีท้ังฝายชั่วและฝายดี เชน ความรัก ความโกรธ ความอยากรู
ความลุมหลง ความเคารพ ความริษยา เปนตน

แลวก็มีความสุข หรือความทุกขอยูในใจอีก ซึ่งเปนตัวกํ าหนดหรือชักจูง
ความตั้งใจนั้น เชนวา เพราะอยากไดสุข จึงเคลื่อนไหวทํ าพฤติกรรมแบบนี้
เพราะอยากหนีทุกข จึงเคลื่อนไหวทํ าพฤติกรรมแบบนี้

เพราะฉะนั้น การติดตอสัมพันธและพฤติกรรมจึงไมไดเกิดขึ้นมาลอยๆ
แตมีปจจัยขับเคลื่อนอยูเบ้ืองหลัง คือกระบวนการของจิตใจ (หลายอยางท่ี
ปจจุบันมักเรียกเพ้ียนไปวา “อารมณ”) เปนดานที่ ๒ ในกระบวนการทํ างาน
ของชีวิต เรียกสั้นๆ วา จิตใจ

๓. ในการเคลื่อนไหวติดตอสัมพันธทํ าพฤติกรรมนั้น คนตองมีความรู
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รูเทาไรก็ตั้งใจเคลื่อนไหวทํ าพฤติกรรมไดเทานั้น ถาไมรูเลย ความตั้งใจทํ า
พฤติกรรมก็สงเดชเรื่อยเปอย พอมีความรูบาง ก็ตั้งใจเคลื่อนไหวทํ าพฤติ
กรรมไดผลขึ้นบาง ถารูมากขึ้น การตั้งใจเคลื่อนไหวทํ าพฤติกรรมก็จะซับ
ซอนและจะไดผลสํ าเร็จมากยิ่งขึ้น

ฉะนั้น ความรูจึงเปนองคประกอบที่สํ าคัญมาก ซึ่งทํ าใหเราตั้งเจตจํ านง
ไดแคไหนวาจะเอาอยางไร แลวก็เคลื่อนไหวทํ าพฤติกรรมออกไปตามนั้น
เพราะฉะนั้น แดนรูจึงเปนแดนใหญดานหนึ่งของชีวิต ไดแก ปญญา

ถาเราพัฒนาปญญา เราก็จะขยายมิติและขอบเขต ท้ังของดานจิตใจ
และของดานพฤติกรรมออกไปทั้งหมด

พฤติกรรมของมนุษยท่ีพัฒนาออกมาเปนกลุมเปนหมูรวมๆ กัน เปน
วัฒนธรรมและอารยธรรมนั้น ก็เกิดจากเจตจํ านงตามอํ านาจของแรงจูงใจ
เชนความปรารถนาที่จะเอาชนะธรรมชาติ ทํ าใหอารยธรรมตะวันตกเจริญ
มาอยางท่ีเปนอยูในปจจุบันนี้ นี่คือเจตจํ านงซ่ึงอยูในดานจิตใจ

แตเจตจํ านงนั้นเกิดขึ้นไดภายใตเงื่อนไขของความรู เขามีความรูความ
เขาใจอะไรอยางไร ก็มีความเชื่อ ยึดถือ และคิดไปไดอยางนั้นแคนั้น แลวก็
ตั้งเจตจํ านงตางๆ ท่ีจะทํ าพฤติกรรมภายในขอบเขตเทานั้น เพราะฉะนั้น
แดนปญญาคือความรูจึงยิ่งใหญมาก

ลักษณะสํ าคัญของกระบวนการดํ าเนินชีวิตของมนุษย คือการพัฒนา
ศักยภาพในการที่จะดํ าเนินชีวิตใหสามารถอยูรอดและอยูไดอยางดีงามมี
ความสุขยิ่งขึ้น หรือพัฒนาขึ้นไปสูความเปนสัตวท่ีประเสริฐยิ่งขึ้น จนถึง
ความเปนพุทธะในที่สุด

ตกลงวา ชีวิตของมนุษย ท่ีเปนกระบวนการเคลื่อนไหวดํ าเนินไป
ทามกลางสิ่งแวดลอมนี้ แยกเปน ๓ ดาน คือ

๑. พฤติสัมพันธ
๒. จิตใจ
๓. ปญญา
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นี่คือการแยกองคประกอบของชีวิตอีกแบบหนึ่งตามหลักพระพุทธ
ศาสนา

เรามักจะติดอยูแคการแยกแบบกายกับใจ ซึ่งเปนการแยกเพ่ือความรู
เขาใจ แตเอามาใชปฏิบัติไดนอย

ถาเราจะนํ าพระพุทธศาสนามาใชในระดับปฏิบัติการ ในการทํ ากิจการ
ตางๆ โดยเฉพาะในการพัฒนามนุษย และในการพัฒนาสังคม จะตองกาวมา
ถึงการแยกในระดับกระบวนการดํ าเนินชีวิต คือแยกเปน ๓ ดาน หรือ ๓
แดน อยางนี้

ถึงตอนนี้เราไดครบแลว เหมือนที่บอกเมื่อกี้ ในตัวอยางเรื่องรถยนต
ซึ่งมีการแยกแยะ ๒ ระดับ คือแยกตอนจอดอยูนิ่งๆ ใหเห็นวามีองค
ประกอบอะไรบาง และแยกตอนทํ างานคือวิ่งแลนไปวามันทํ างานอยางไร
แตในเรื่องชีวิตมนุษย เราแยกสวนหรือแยกองคประกอบ ๓ ระดับ คือ

๑. แยกองคประกอบ ตามสภาพหรือในภาวะอยูนิ่งเฉย (เชน แยกเปน
รูป+นาม, กาย+ใจ, ขันธ ๕)

๒. แยกใหเห็นการทํ างาน ของสวนตางๆ ในระบบวงจรความสัมพันธ
(เชน แยกแบบปฏิจจสมุปบาท)

๓. แยกใหเห็นระบบและกระบวนการดํ าเนินชีวิต ท่ีองคประกอบ ๓
ดานมารวมกันขับเคลื่อนชีวิตใหเปนอยูไดดียิ่งขึ้นๆ ไปสูจุดหมายที่จะเปน
ชีวิตท่ีสมบูรณ (แยกเปน ๓ ดาน หรือ ๓ แดน คือ ดานสัมพันธภายนอก ดาน
จิตใจ และดานปญญา)

เมื่อไดความเขาใจเปนพ้ืนฐานแลว ก็ขอจบเรื่องธรรมชาติของมนุษย
เทาท่ีพอจะใชแคนี้กอน



- ๓ -
แกนธรรมเพื่อชีวิต

การดํ าเนินชีวิตทั้งสามดาน
เปนปจจัยเกื้อหนุนกันในการศึกษา

เมื่อรูธรรมชาติของสิ่งท้ังหลายและธรรมชาติของมนุษยแลว ก็เอา
ความรูในความจริงของธรรมชาตินั้นมาใชประโยชน

สาระของพระพุทธศาสนาอยูตรงนี้ คือการนํ าเอาความรูในธรรมชาติ
และกฎธรรมชาติมาใชประโยชน สนองจุดหมายที่เราตองการ คือการ
พัฒนามนุษย เพราะไดบอกแลววา มนุษยพัฒนาได จนสามารถเปนอยู
โดยไมตองพ่ึงพาอวิชชา ตัณหา อุปาทาน

ในเมื่อกระบวนการของชีวิตท่ีเคลื่อนไหวไปนั้นแยกเปน ๓ ดาน คือ
พฤติสัมพันธ ท่ีเรียกโดยอนุโลมวา พฤติกรรม จิตใจ และปญญา เราก็
พัฒนาชีวิตท้ัง ๓ ดานนี้ขึ้นไป ใหทํ าอะไรตออะไรไดสํ าเร็จตามตองการ จน
มีชีวิตท่ีสมบูรณ โดยพัฒนาพฤติกรรมขึ้นไป พัฒนาจิตใจขึ้นไป โดยเฉพาะ
ขอสํ าคัญท่ีสุดตองพัฒนาปญญาขึ้นไป เพราะในท่ีสุด ทุกอยางจะอยูใน
ขอบเขตของปญญา อยางท่ีวา รูเทาใดทํ าไดเทานั้น

แตในทางกลับกัน คนก็พัฒนาปญญาไมได ถาไมมีการสื่อสัมพันธ
การทํ าพฤติกรรม และการทํ างานของจิตใจมาเกื้อหนุน

มีหลักการอยูวา องคประกอบทั้ง ๓ ดานแหงกระบวนการดํ าเนิน
ชีวิตของมนุษย ตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน

แมวาจุดยอดจะอยูท่ีการพัฒนาปญญา ก็จริง แตปญญานั้นจะเกิด
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ขึน้มาลอยๆ ไมได ตองอาศัยจิตใจ พรอมดวยพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
และการใชอินทรียสัมพันธ

ปญญาอาศัยพฤติสัมพันธ (อินทรียสัมพันธ และพฤติกรรม) เชน
อยางงายๆ เราจะไดความรู เราตองอาศัยตา หู จมูก ลิ้น กายของเรา สื่อ
ความรูจากโลกภายนอกเขามา เราตองเคลื่อนไหวเชนเดินไปหาขอมูล
ตองใชมือหยิบ ฉวย คน แยก เลือก เก็บขอมูลเปนตน ตองใชวาจา เชน รู
จกัสอบถาม รูจักปรึกษา รูจักพูด เริ่มตั้งแตรูจักตั้งคํ าถาม ถาไมรูจักตั้งคํ า
ถาม ถามไมเปน พูดกับเขาไมรูเรื่อง เขาก็ไมรูวาถามอะไร หรือถาถามดวย
คํ าพูดไมดี เขาก็เกลียดเอา ไมรวมมือ ไมอยากตอบ

เพราะฉะนัน้จงึตองพัฒนาพฤตกิรรมใหรูจกัพูด รูจกัตัง้ค ําถามใหชดัเจน
รูจกัพูดใหนาฟง ใชถอยค ําสละสลวย พัฒนาพฤตกิรรมใหสมัพันธกบัเพ่ือน
มนษุยอยางไดผลด ี ใหเขามไีมตร ี ใหเขาชืน่ชม ใหเขาเตม็ใจท่ีจะรวมมอื
เปนตน

พรอมกันนั้นอีกดานหนึ่ง ปญญาก็ตองอาศัยจิตใจ เชน จิตใจตอง
เขมแข็งอดทน มีความเพียรพยายาม แนวแนมั่นคง มีสติ มีสมาธิ ถาจิตใจ
เกียจคราน ระยอ ทอถอย ไมสู พอเจอปญหาก็ถอย ความคิดก็ไมกาว
ปญญาก็ไมพัฒนา แตถาใจสู เขมแข็ง เดินหนาตอไป ก็สามารถพัฒนา
ปญญาได หรือถาไมมีสมาธิ ใจฟุงซาน ก็คิดอะไรสับสนไมชัดเจน จึงตอง
ใหใจมีสมาธิดวย ดังนี้เปนตน สภาพจิตใจจึงเกื้อหนุนตอการพัฒนาของ
ปญญา

จิตใจเปนฐานของพฤติกรรม อยางท่ีพูดแลววา การเคลื่อนไหวทํ า
พฤติกรรมของคนเรา เกิดจากความตั้งใจ เราตองมีเจตนา ซึ่งประกอบ
ดวยแรงจงูใจ ถาเรามแีรงจงูใจและความตัง้ใจท่ีด ีพฤตกิรรมท่ีออกไปก็จะดี

จิตใจก็ตองอาศัยพฤติกรรม เพราะพฤติกรรมเปนเครื่องมือสนอง
ความตองการของจิตใจ จิตใจอยากไดโนนไดนี่ อยากเห็นอยากดูอยากฟง
หรือเกลียดชังอยากหนีอยากทํ าลายอยากไปใหพนจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เปนตน ก็
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อาศัยพฤติกรรม ตองสํ าเร็จดวยพฤติกรรมท้ังนั้น
ปญญาเปนตวัชีน้ ํา บอกทาง ใหแสงสวาง ก ํากบั ควบคมุ ดแูล จดัปรบั

แกไข ขยายขอบเขต พัฒนา และทํ าหนาท่ีปลดปลอย ชวยใหเกิดอิสรภาพ
ท้ังแกพฤติกรรม และแกจิตใจ

ปญญาชี้นํ าพฤติกรรม ควบคุม กํ ากับ ขยายขอบเขต และปลด
ปลอยพฤติกรรม อยางท่ีพูดไปแลววา พฤติกรรมจะทํ าอะไรไดแคไหน ก็ได
แคเทาท่ีมีปญญารูเทาใด ถาไมรูเลย ก็ติดขัด ตัน ถารูเขาใจ พฤติกรรมก็
เดินหนาไดตอไป ยิ่งรูเขาใจมองเห็นกวางไกลลึกซ้ึง พฤติกรรมก็ยิ่งกวาง
ขวางซับซอนและทํ าไดผลมากขึ้นๆ

ปญญาบอกทางแกจิตใจ รวมท้ังชี้นํ า กํ ากับ จัดปรับ แกไข ขยาย
ขอบเขต ตลอดจนปลดปลอยจิตใจใหเปนอิสระ อยางท่ีพูดไปแลว เชน พอ
เจออะไร ถาไมรูเรื่อง ก็ติดขัดอัดอ้ันตันทันที ทํ าอะไรไมถูก เกิดทุกขเปน
ปญหา แตพอปญญามา รูวาสิ่งนั้นคืออะไร เปนอยางไร จะปฏิบัติตอมัน
อยางไร เราจะเอามันมาใชทํ าอะไรได ก็โลงโปรงสบายใจ หมดปญหา ไม
บีบคั้นติดขัดคับของ ใจก็โลงไป

เพราะฉะนั้น ปญญามาก็ทํ าใหจิตใจเปนอิสระ มีความสุข โลงโปรง
แกปญหาได เรียกวาเปนตัวปลดปลอย คือ liberate จิตใจ

เพราะฉะนั้น ชีวิตท้ัง ๓ ดานของมนุษย คือ พฤติกรรม จิตใจ ปญญา
จึงคืบเคลื่อนไปดวยกันเปนระบบแหงกระบวนการ ท่ีอาศัยซึ่งกันและกัน
มนุษยจึงตองพัฒนาไปดวยกันพรอมท้ัง ๓ อยาง

บนฐานแหงหลักความสัมพันธของชีวิตสามดาน
ทรงตั้งหลักไตรสิกขาใหมนุษยพัฒนาอยางบูรณาการ

เมื่อรูเขาใจหลักความสัมพันธเปนปจจัยแกกันของชีวิต ๓ ดานนั้น
แลว ก็นํ าหลักนั้นมาใชในการพัฒนาชีวิต เริ่มตั้งแตพัฒนาพฤติกรรมใหดี



     ทกุขสํ าหรับเห็น แตสุขสํ าหรับเปน๔๖

ขึน้ โดยฝกดวยความตั้งใจ และมีความเขาใจ ใหเกิดพฤติกรรมท่ีดีงาม
เกื้อกูลขึ้นมาติดตัวหรือประจํ าตัว เรียกวา ศีล   

โดยทั่วไป ในการฝกใหเกิดศีลเราจะใช “วินัย” เพราะวาวินัยนั้นเปน
ตัวกํ าหนดรูปแบบ วินัยก็คือการจัดตั้ง วางระบบ กํ าหนดระเบียบแบบ
แผนในสังคมมนุษย ถาเราไมมีระบบระเบียบแบบแผน พฤติกรรมของ
มนุษยจะวุนวายมาก เราจึงใชวินัยเปนตัวกํ าหนดหรือจัดระบบพฤติกรรม
เมื่อพฤติกรรมของคนเปนไปตามวินัยท่ีจัดตั้งวางกํ าหนดไว ก็เรียกวาศีล

เวลานี้สับสนกันมากระหวางคํ าวา “วินัย” กับ “ศีล” จนกระทั่งบางที
ก็ใชเปนอันเดียวกัน หรือไมก็แยกหางกันไปคนละเรื่องเลย

ขออธบิายวา วนิยั คอืการจดัตัง้วางระบบระเบยีบแบบแผน รวมท้ังตัว
ลายลกัษณอักษรท่ีเปนขอก ําหนดวา เราจดัวางระเบียบแบบแผนก ําหนดพฤติ
กรรมกนัไวอยางไร สวนคณุสมบตัขิองคนทีต่ัง้อยูในวนิยันัน้ เรยีกวา ศลี กแ็ค
นีเ้อง

วินัย นั้นอยูขางนอก วินัยเปนเครื่องมือฝกคนใหมีพฤติกรรมท่ีถูกตอง
เหมาะสม เปนตัวหนังสือบาง เปนภาวะแหงความเปนระเบียบบาง เปน
ระบบแบบแผนที่กํ าหนดการฝกบาง ตลอดจนเปนการปกครองคือจัดการดู
แลควบคุมคนใหปฏิบัติหรือฝกตนตามระบบระเบียบที่จัดตั้งไวนั้น

เมื่อคนปฏิบัติตาม จนความเปนระเบียบกลายเปนคุณสมบัติในตัวเขา
แลว การท่ีเขาปฏิบัติตามวินัยนั้น เราเรียกวา ศีล เพราะฉะนั้น คํ าวา “มี
วินัย” ท่ีใชกันในสมัยนี้ ก็คือศีลนั่นเอง

เรื่องนี้ยังมีขอท่ีควรทราบอีกมาก แตเวลาไมพอ จะตองขอผานไป
กอน พูดคราวๆ วา การฝกพฤติกรรมและการติดตอสัมพันธกับโลกภาย
นอกของมนุษยใหเปนไปในทางที่ดีงามเกื้อกูล จนเกิดเปนคุณสมบัติขึ้นใน
ตัวของเขา เรียกสั้นๆ วา “ศีล” คอืการมีพฤติกรรมและการสื่อสารสัมพันธ
ท่ีพึงปรารถนา เรียกเต็มวา “อธิศีลสิกขา”

เปนอันวา ศีล ก็คือกระบวนการฝกพฤติกรรมและการติดตอสัมพันธ
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ของมนุษย กับสิ่งแวดลอมหรือโลกภายนอก
การพัฒนาดานจิตใจ มีคุณสมบัติมากมายท่ีพึงตองการ เชน เมตตา

กรุณา ศรัทธา กตัญูกตเวที ความเคารพ ความเพียร ความเขมแข็ง อด
ทน ความมีสติ ความมีสมาธิ ความราเริง เบิกบาน ผองใส ความสุข ฯลฯ
เรียกวา “อธิจิตตสิกขา”

แตบางทีเรยีกชือ่ใหสัน้และงายเขา โดยเอาสมาธ ิซึง่เปนคณุสมบตัท่ีิเปน
แกนสํ าคัญมาเปนตัวแทน จึงเรียกการพัฒนาดานจิตท้ังหมดวา “สมาธิ”

คํ าท่ีนิยมพูดกันในปจจุบันวา “การพัฒนาทางอารมณ” ก็เปนคํ าพูด
เพ้ียนไป ซึ่งมีความหมายรวมอยูใน การพัฒนาดานจิตใจ ท่ีกํ าลังอธิบาย
อยูนี้

ทํ าไมจึงวา “สมาธิ” เปนคุณสมบัติแกน ถึงกับเปนตัวแทนที่ใชเรียก
ชื่อการพัฒนาดานจิตท้ังหมด?

ตอบวา ในการพัฒนาจิตของคนนี้ มีคุณสมบัติสํ าคัญท่ีสุดอยูอยาง
หนึ่ง ซึ่งถาขาดไปเสีย คุณสมบัติอยางอ่ืนก็จะตั้งอยูไมได และการพัฒนา
ดานจิตใจก็จะดํ าเนินไปไมได

เหมือนกับวาเรามีของมากมาย เราจะจัดเก็บตั้งมันไว หรือเราจะ
ทํ างานกับมัน หรือจะใหของเหลานั้นเจริญงอกงามขึ้นไป หรืออะไรก็แลว
แต มีสิ่งจํ าเปนอยางหนึ่งคือฐานที่ตั้งหรือที่รองรับที่มั่นคง

เชนจะวางของบนโตะ โตะก็ตองมั่น ถาโตะสั่นไหว ของอาจจะลมหรอื
หลนหายไปเลย หรอืจะท ํางานกบัของเหลานัน้ กไ็มสะดวกหรือไมสํ าเร็จ แต
ถาโตะที่ตั้งท่ีวางหรือที่รองรับนั้นมั่นคงไมหวั่นไหว ของนั้นก็ตั้งอยู จะจัดจะ
ทํ าอะไรกับมัน หรือจะใหเกิดการเคลื่อนไหวงอกงามเจริญขึ้น ก็ทํ าได

ในทางจิตใจก็เหมือนกัน คุณสมบัติท่ีเปนแกนในการพัฒนาจิตใจ ก็คือ
ภาวะที่จิตอยูตัวไดท่ี ซึ่งชวยใหคุณสมบัติอ่ืนๆ ตั้งอยูได เจริญงอกงามได
ตลอดจนชวยใหปญญาทํ างานไดดี

คณุสมบตัติวัแกนนีเ้รยีกวา สมาธิ แปลวาจติตัง้มัน่ คอืจติอยูกบัสิง่ท่ีตองการ



     ทกุขสํ าหรับเห็น แตสุขสํ าหรับเปน๔๘

ไดตามตองการ ถาจติไมเปนสมาธ ิมนักไ็มอยูกบัสิง่ท่ีตองการ หรอือยูกบัสิง่ท่ี
ตองการไมไดตามตองการ เชนอยูกบัหนงัสอื อยูกบังานไมไดเลย เดีย๋วไปๆ

สมาธินี่แหละเปนตัวแทนของกระบวนการพัฒนาจิต เพราะฉะนั้น จึง
เอาคํ าวา “สมาธิ” มาเรียกแทนการพัฒนาคุณสมบัติดานจิตท้ังหมด นี่
เรียกวาเปนวิธีเรียกแบบตัวแทน แตตัวแทนนี้เปนตัวแกนดวย

สวนการพัฒนาปญญา เรียกชื่อเต็มวา “อธิปญญาสิกขา” แตนิยม
เรียกงายๆ สั้นๆ วา “ปญญา” คือกระบวนการพัฒนาความรูความเขาใจ

เปนอันวา การพัฒนามนุษยก็อยูท่ี ๓ ดาน หรือ ๓ แดนนี้ ซึ่งดํ าเนิน
ไปดวยกันอยางเกื้อหนุนแกกันเปนระบบแหงบูรณาการ

การฝกฝนพัฒนามนุษย เริ่มตั้งแตการเรียนรูตางๆ นี้ ศัพทบาลีเรียก
วา “สกิขา” ฉะนัน้การฝก ๓ ดานทีพู่ดมาแลวจงึเปนสกิขา ๓ ดาน ค ําวา ๓
นัน้ภาษาบาลีคือ “ติ” ถาเปนสนัสกฤตก็คือ “ไตร” ฉะนัน้จงึเปน ไตรสิกขา

ไตรสิกขาก็แยกเปน ศีล สมาธิ ปญญา ดังกลาวแลว ซึ่งก็คือ
กระบวนการพัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญญา เพ่ือใหชีวิต
มนุษยดํ าเนินไปสูความสมบูรณ คือภาวะที่เปนผูมีวิชาแลว มีชีวิตเปนอยู
ดวยปญญา ไมตองมีชีวิตอยูโดยพ่ึงพาอาศัยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน และ
ไมตกอยูใตอํ านาจครอบงํ าของมันอีกตอไป ก็คือพนทุกข โดยกํ าจัดสมุทัย
ได บรรลุจุดหมาย คือ นิโรธ เพราะปฏิบัติตามมรรคไดครบถวน

จะเห็นวาอริยสัจสี่มาครบหมดเลยทีเดียว
เรื่องไตรสิกขา คือการที่จะพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปญญานั้น มี

รายละเอียดมาก ดังนั้น เพ่ือใหสะดวกในการปฏิบัติ ทานจึงจํ าแนกออกไป
เปนขอปฏิบัติยอย ทีละหมวดทีละประเภท ซึ่งมีมากมาย คือขอปฏิบัติและ
คุณสมบัติท้ังหลายที่กลาวไวในพระพุทธศาสนา
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เมื่อพัฒนาดวยไตรสิกขา ชีวิตก็เปนอริยมรรคา
เพราะชีวิตที่ดี คือชีวิตที่ศึกษา

ชวีติตองเปนอยูด ําเนนิไปตลอดเวลา การท่ีชีวิตเปนอยูดํ าเนินไปก็คือ
การท่ีตองเคลือ่นไหวพบประสบการณใหมๆ  เจอสถานการณใหมๆ  ซึง่จะตอง
รูจกัตองเขาใจ ตองปฏบัิตหิรอืจดัการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหาทางแกไข
ปญหาใหผานรอดหรอืลลุวงไป ท้ังหมดนีเ้รยีกสัน้ๆ กค็อืสกิขา หรอืการศกึษา

เพราะฉะนั้น การท่ีชีวิตจะเปนอยูได ก็ตองศึกษาหรือสิกขาตลอด
เวลา พูดสั้นๆ วา ชีวิตคือการศึกษา หรือชีวิตท่ีดีคือชีวิตท่ีมีสิกขา หมาย
ความวามีการเรียนรู หรือมีการฝกฝนพัฒนาไปดวย

พูดอีกอยางหนึ่งวา การดํ าเนินชีวิตท่ีดี จะเปนชีวิตแหงสิกขาไปในตัว
เราเคยไดยินวา ฝรั่งบางพวกวาชีวิตคือการตอสู บางก็วาชีวิตเปน

ความฝน แตถาพูดตามหลักพระพุทธศาสนา “ชีวิตคือการศึกษา”  ถาใช
ภาษาฝรั่งก็ตองพูดวา To live is to learn. หรือ Life is learning.

ตรงนี้เปนการประสานระหวางการพัฒนามนุษยหรือการเรียนรูฝกฝน
พัฒนามนุษย ท่ีเรียกวาสิกขา/ศึกษา กับการดํ าเนินชีวิตท่ีดีของมนุษยท่ี
เรียกวามรรค ใหเปนอันเดียวกัน คือการดํ าเนินชีวิตชนิดท่ีมีการศึกษา
พัฒนาชีวิตไปดวยในตัว จึงจะเปนชีวิตท่ีดี

ศีล สมาธิ ปญญา คือการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปญญา หรือ
การศกึษา ๓ ดานทีพู่ดไปแลว เมือ่ขยายออกเปนขอปฏิบัติ ก็มาเปนมรรคมี
องค ๘ นั่นเอง

ในทํ านองเดียวกัน มรรคมีองค ๘ เมื่อสรุปก็เปน ๓ คือ ศีล สมาธิ
ปญญา

ฉะนั้น ศีล สมาธิ ปญญา ๓ อยางของไตรสิกขา กับมรรคมีองค ๘
ประการ จึงตรงกัน กลาวคือ

ดานศีล กระจายออกเปนสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมา
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อาชีวะ นี่คือการใชกายและวาจาใหถูกตองดีงาม ท้ังในการกระทํ าท่ัวไป
ในการสื่อสารสัมพันธ และในการเลี้ยงชีพ ใหถูกตอง

ดานจิตใจ มีมากมาย แตตัวนํ าสํ าคัญมี ๓ คือ ตองมีความเพียร
พยายาม เดินไปขางหนา เรียกวา สัมมาวายามะ ตองมีสติเปนตัวคอยจับ
คอยก ําหนดใหทํ างานได และเปนตวัเตอืนใหไมเผลอพลาดและไมปลอย
โอกาสใหเสียไป เรียกวาสัมมาสติ กบัทั้งตองมีสมาธิ ใหจิตแนวแน มีความ
สงบ ดํ าเนินไปอยางมั่นคง เรียกวา สัมมาสมาธิ

ดานปญญา แยกเปน ๒ คือ สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นความเขาใจถูก
ตอง และสัมมาสังกัปปะ ดํ าริถูกตอง คือ วางแนวทางความคิดท่ีจะนํ าชีวิต
ไปในทางที่ถูกตอง

พอเริ่มกระบวนการโดยมีความรูเขาใจท่ีทํ าใหวางแนวความคิดถูก
ตอง ท้ังเจตจํ านง ความเพียรพยายาม และสติท่ีกํ ากับ เปนตน มาสนอง
แนวความคิดนี้ พฤติกรรมก็มาสนองเจตจํ านงและความเพียรพยายามนั้น
จึงดํ าเนินชีวิตไปดวยการเรียนรู และปฏิบัติตอประสบการณและสถาน
การณตางๆ อยางถูกตองไดผลดี ไตรสิกขาก็มาประสานกับมรรค

ไตรสิกขา ก็คือการพัฒนามนุษยใหดํ าเนินชีวิตดีงามถูกตอง ทํ าใหมี
วิถีชีวิตท่ีเปนมรรค สวนมรรคซึ่งแปลวาทาง คือทางดํ าเนินชีวิต หรือวิถี
ชวีิตท่ีถูกตองดีงามของมนุษย ก็ตองเปนวิถีชีวิตแหงการเรียนรูฝกฝน
พัฒนาตนคือสิกขา มรรคกับสิกขาจึงประสานเปนอันเดียวกัน เมื่อมองใน
แงอริยสัจสี่ ก็เปน อริยมรรค คือเปนวิถีชีวิตอันประเสริฐ

เมื่อเปนมรรค ก็ดํ าเนินกาวหนาไปสูจุดหมาย โดยกํ าจัดสมุทัยใหหมด
ไปเรื่อยๆ ชวยใหเรามีชีวิตท่ีพ่ึงพาอวิชชา ตัณหา อุปาทานนอยลงไปๆ ไม
อยูใตอํ านาจครอบงํ าของมัน พรอมกับที่เราจะมีปญญาเพ่ิมขึ้น และดํ าเนิน
ชีวิตดวยปญญามากขึ้น ทุกขก็จะนอยลงไป สุขจะมากขึ้นตามลํ าดับ จน
กระท่ังในที่สุดพอสมุทัยหมด ทุกขก็หมด ก็บรรลุจุดหมายเปนนิโรธโดย
สมบูรณ
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จุดเร่ิมของการศึกษา มีชองทางที่ชีวิตเตรียมไวให
แตตองใชเปน จึงจะเกิดการพัฒนา

เรือ่งไมจบเทานี ้ เมือ่แยกแยะออกไป กถ็งึองคประกอบทีเ่ราตองการสดุ
ยอดคอื ปญญา อยางท่ีกลาวแลววา มนษุยจะตัง้จติจ ํานงในใจ และจะท ําพฤติ-
กรรมไดแคไหน กอ็ยูในขอบเขตของปญญา และปญญาเปนตวัแกปญหาทีแ่ทจรงิ

แตปญญาจะเกดิขึน้มาไดอยางไร เรากต็องรูกระบวนการพัฒนาของปญญา
การท่ีจะเขาใจเรือ่งนี ้กต็องยอนกลบัไปพูดเรือ่งธรรมชาติของมนุษยใหมอีก

หันมาดูท่ีตัวมนุษยเองวา มนุษยเรียนรูไดอยางไร และพรอมกันนั้น
มนุษยสัมพันธกับโลกและส่ิงแวดลอมอยางไร ก็ตองดูท่ีเครื่องมือสื่อ
สัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ซึ่งมี ๒ ประเภท คือ

๑. มนุษยสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดวยสิ่งท่ีเรียกวา อินทรีย หรือ
อายตนะ ๖ อยาง คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ อินทรียเหลานี้เปนทาง หรือ
เปนประตูท่ีเขามาของความรูขอมูลตางๆ ท่ีเรียกวาการรับรู เพราะฉะนั้น
อินทรียพวกนี้ท้ังหมดเรียกวา ทวาร ๖ ซึ่งแปลวาประตูหรือชองทาง

การท่ีเรียกวาอายตนะ ก็เพราะเปนแดนตอระหวางชีวิตของเรากับ
โลก และที่เรียกวาอินทรีย เพราะทํ างานเปนใหญในหนาท่ีของตัว เชน ตา
เปนอินทรียในการเห็น หูเปนอินทรียในการฟง เปนตน และชื่อวาทวาร ใน
แงเปนประตู หรือเปนชองทางเชื่อมตอระหวางชีวิตกับโลก เปนชองทาง
เขามาของขอมูลตางๆ เปนทางสัมพันธซึ่งมี ๖ อยาง คือตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ

๒. เราตดิตอสมัพันธกบัโลกภายนอก ดวยพฤตกิรรมท่ีแสดงออกทาง
ประตู หรือทวาร ๓ คือ กาย วาจา ใจ เราสัมพันธกับโลกภายนอก โดย
เคลื่อนไหวจับโนนจับนี่ ดวยกาย ติดตอสัมพันธสื่อสารกับโลกมนุษยภาย
นอก ดวยวาจา คอืถอยค ําพูดจา และมเีจตจ ํานงตัง้เจตนา ดวยใจ วาจะเอา
อยางไรกบัมนั เปนตน
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สรุปวา การเกี่ยวของสัมพันธกับสิ่งแวดลอมในโลกทั้งหมดมีชองทาง
ติดตอ คือทวาร ๒ ชุด คือ

๑. ทวาร ประเภทชองทางที่จะรู ๖ ทาง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
๒. ทวาร ประเภทชองทางที่จะทํ า ๓ ทาง คือ กาย วาจา ใจ
การเกีย่วของกบัโลกหรอืสิง่แวดลอมในดานการกระทํ านี้ เรียกวา

กรรม ซึ่งแยกเปนการกระทํ าทางกายเรียกวา กายกรรม การกระทํ าทาง
วาจาเรียกวา วจีกรรม การกระทํ าทางใจเรียกวา มโนกรรม

เมื่อจับหลักนี้ได เราก็เขาสูกระบวนการพัฒนามนุษยท่ีจะตองอาศัย
ประตู หรือทวารท้ัง ๙ (๖+๓) นี้

เริ่มดวยทวารชุด ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ท่ีเรียกวาอินทรียหรือ
อายตนะ ๖ นั้น เราใชมันเพ่ืออะไร มันทํ าหนาท่ีอะไร

ถาเราไมรูหนาท่ีหรือการทํ างานของมัน เราก็ใชมันสะเปะสะปะ เรื่อย
เปอย คือใชไมเปน ไมมีประสิทธิภาพ เราก็ไมพัฒนา แตถาเรารูเขาใจ
และใชมันใหถูกตอง เราก็จะพัฒนาไดอยางดี

วาโดยสรุป หนาทีข่องอินทรีย คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ แยกได ๒
อยาง คือ

๑. หนาที่รู คือรับรูขอมูลขาวสาร เชน ตาดู รูวาเปนอะไร วาเปน
นาฬิกา เปนกลองถายรูป เปนดอกไม ใบไมสีเขียว สีแดง สีเหลือง รูปราง
ยาวสั้นใหญเล็ก หูไดยินเสียงวา ดัง เบา เปนถอยคํ าสื่อสารวาอยางไร
เปนตน ทํ าใหได data และ information

๒. หนาที่รูสึก หรือรับความรูสึก พรอมกับรับรูขอมูลเราก็มีความรู
สึกดวย บางทีตัวเดนกลับเปนความรูสึก เชนเห็นแลวรูสึกสบายหรือไม
สบาย ถูกตาไมถูกตา สวยหรือนาเกลียด ถูกหูไมถูกหู เสียงนุมนวลไพเราะ
หรือดังแสบแกวหูรํ าคาญ เปนตน

จะเห็นวาอินทรีย หรืออายตนะ หรือทวาร ๖ นี้ทํ าหนาท่ี ๒ อยาง
พรอมกัน ท้ังรับรูขอมูลดวย และรับความรูสึกดวย พรอมกัน
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การรับดานรูขอมูล เรียกวา ดานศึกษา
การรับดานความรูสึก เรียกวาดานเสพ
เปนอันวา อายตนะทํ าหนาท่ี ๒ อยางคือ ศึกษา กับ เสพ
ในการดํ าเนินชีวิตของมนุษยนั้น
ถาจะใหมนุษยพัฒนา มนุษยจะตองใชอินทรียเพ่ือรูหรือศึกษาใหมาก
สวนมนุษยท่ีไมพัฒนา จะใชอินทรียเพ่ือเสพเปนสวนใหญ บางทีแทบ

ไมใชเพ่ือการศึกษาเลย เอาแตหาเสพสิ่งชอบใจไมชอบใจ ถูกหู ถูกตา เอา
สวยงาม สนุกสนานบันเทิงเขาวา

กญุแจส ําคญัท่ีจะตดัสนิวามนษุยจะใหชวีติของตวัเองเปนอยางไร จะพัฒนา
หรอืไม จะชวยใหโลกหรอืสงัคมไปทางไหน กอ็ยูท่ีการใชอินทรียนี้แหละ

คนที่ไมพัฒนาก็จะใชอินทรียเพื่อเสพสนองความรูสึก อยูกับความรู
สึกสบายไมสบาย สุขทุกข ชอบใจไมชอบใจ แลวก็วนเวียนอยูนั่น สุขทุกข
ของเขาอยูท่ีความชอบใจไมชอบใจ เจอสิง่ชอบใจกเ็ปนสุข เจอสิ่งไมชอบใจ
ก็เปนทุกข แลวก็หาทางหนีสิ่งท่ีไมชอบใจ หาแตสิ่งชอบใจ วนเวียนอยูแคนี้

แตถาใชอินทรียเพื่อศึกษาสนองความตองการรู ก็จะใชตา หู
เปนตนไปในทางการเรียนรู และจะพัฒนาไปเรื่อยๆ ปญญาจะเกิด จะรูวา
อะไรเปนอะไร แลวตอไปก็จะถึงจุดแยก

คนที่อยูกับการใชอินทรียเพ่ือเสพความรูสึก ความสุขของเขาก็จํ ากัด
อยูกับสิ่งท่ีชอบใจ แตคนที่ใชอินทรียเพ่ือศึกษา จะพัฒนาความสุขใหขยาย
ขอบเขตกวางขวางออกไป พรอมกับแรงจูงใจท่ีเกิดขึ้นใหม

เมื่อคนเริ่มศึกษา การพัฒนาก็เร่ิมทันที
ความตองการอยางใหมก็มี ความสุขอยางใหมก็มา

ตอนนี้พึงทราบวามีแรงจูงใจ ๒ แบบ
แรงจูงใจแบบที่ ๑ คือแรงจูงใจในการเสพ เรียกวาตัณหา ซึ่งมากับ
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เรื่องของความรูสึก
แรงจูงใจแบบที่ ๒ คือแรงจูงใจในการศึกษา (และสรางสรรค) เรียก

วา ฉันทะ ซึ่งมากับเรื่องของความรู
ตัณหาเปนความตองการประเภทความรูสึก คือมีปฏิกิริยาสนองตอบ

ตอสิ่งท่ีชอบใจ-ไมชอบใจ ถาชอบใจสิ่งใดก็จะเกิดกามตัณหา ปรารถนาจะ
ไดเสพสิ่งนั้นอีกและมากขึ้นยิ่งขึ้นไป เกิดภวตัณหา อยากคงอยูเปนอยูใน
ภาวะหรือสถานะที่จะไดสิ่งท่ีปรารถนานั้นตลอดไป ถาไมชอบใจก็จะเกิด
วิภวตัณหา อยากจะหนี อยากจะหลบหาย อยากจะทํ าลาย

คนที่เปนนักเสพจึงวนเวียนอยูกับแรงจูงใจ ท่ีเรียกวาตัณหา
แตพอใชอินทรยีเพ่ือศกึษา กเ็กดิการเรยีนรู พอไดความรูมา ก็จะเกิด

ความอยากรูยิง่ขึน้ไปวาอะไรเปนอะไร พอไดสนองความอยากรูกเ็กดิความสขุ
จากการสนองความตองการในการรู ความสุขจะพัฒนาขึ้น ตอนนี้จะ

มีความสุขจากการสนองความใฝรู
ยิ่งกวานั้น พอรูวาอะไรเปนอะไร เขาจะเริ่มแยกไดวา เออ...สิ่งนี้มัน

อยูในภาวะที่ควรจะเปนไหม ปญญาท่ีรูท่ีแยกไดจะทํ าใหเกิดความอยาก
หรือความตองการคืบเคลื่อนกาวไปอีกขั้นหนึ่ง คืออยากใหสิ่งนั้นๆ อยูใน
ภาวะที่มันควรจะเปน ซึ่งเปนธรรมดาของการศึกษาท่ีจะเปนอยางนั้นเอง
เพราะความรูทํ าใหเราแยกหรอืจ ําแนกได เราเหน็โตะตัวนี้สมบูรณเรียบรอย
เราก็พอใจ พอเห็นตัวนั้นไมสมบูรณบกพรอง เราก็อยากใหมันสมบูรณ

เมื่อความรูแยกแยะใหแลว ก็จะเกิดความตองการหรือเกิดความ
อยากชนิดใหม คืออยากใหมันอยูในภาวะที่ควรจะเปน ซึ่งเรียกสั้นๆ วา
อยากใหมันดี ถามันยังไมดีก็อยากใหมันดี แลวก็กาวไปสูการอยากทํ าให
มนัดี และกาวไปสูพฤติกรรมในการกระทํ าเพ่ือใหมันดี ตอนนี้แหละพฤติ
กรรมในการกระทํ า(เพ่ือใหมันดี)ก็เกิดขึ้น

พอทํ าใหดไีด กเ็กดิความสขุ เพราะความสขุเกดิจากการสนองความ
ตองการ เมือ่เราพัฒนาความตองการอยางใหมขึน้ได ความสขุกพั็ฒนาไปดวย
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ถาเราไมพัฒนาความตองการ ความสุขของเราก็จํ ากัดอยูกับการเสพ
คอืตองการสิง่ชอบใจและไมตองการสิง่ไมชอบใจ แลวกว็นเวยีนอยูกบัตณัหา

พอเราพัฒนาในดานความรู เราใชอายตนะในเชิงศึกษาเรียนรู ก็เกิด
ความอยากรู ซึ่งเปนความตองการใหม เมื่อหาความรูเพ่ือสนองความ
ตองการท่ีจะรู ก็ไดความสุขจากการเรียนรู

เมื่อตองการใหมันดี อยากใหมันดี และไดทํ าเพ่ือสนองความตองการ
ท่ีอยากใหมันดีนั้นได ก็เกิดความสุขจากการทํ าใหมันดี การกระทํ าก็กลาย
เปนความสุข

เพราะฉะนัน้ มนษุยจงึพัฒนาดวยการศกึษา คือ พัฒนาชีวิตของตน
โดยพัฒนาพฤตกิรรม พัฒนาจติใจ พัฒนาปญญา ซึง่รวมท้ังพัฒนาความสขุดวย

ตรงนี้เปนจุดสํ าคัญคือ การพัฒนาความสุข ซึ่งเกิดจากการสนอง
ความตองการใหม ที่เรียกวา ใฝรู ใฝดี ใฝทํ าใหดี หรือความอยากรูและ
อยากทํ าใหมันดี ซึ่งทางพระเรียกวา ฉันทะ เปนแรงจูงใจชนิดใหม ซึ่งถา
ไมมีการศึกษาก็จะไมมีแรงจูงใจชนิดนี้

ฉะนัน้ พระพุทธศาสนาจงึใหเราลดตณัหา พยายามทํ าตัณหาใหนอยลง
คอือาศยัมนัและขึน้ตอมนัใหนอยลง พรอมกบัพัฒนาและใชฉันทะใหมากขึ้น

แตเรามักจะพูดกันดานเดียว บอกใหลดละตัณหา ทํ าใหเกิดความเขา
ใจผิดวาความอยากความตองการตองลดละใหหมด กลายเปนความผิด
พลาดอยางใหญหลวง

พระพุทธศาสนาแยกไววา ความอยากมี ๒ ประเภท คือความอยาก
ท่ีเปนกุศล กับ ความอยากที่เปนอกุศล

๑. ความอยากที่เปนอกุศลเรียกวา ตัณหา ความอยากแบบนี้ถาเรา
ตกเปนทาสของมันแลว จะไมพัฒนา ไดแตจมอยูกับความสุขและความ
ทุกขจากความชอบใจและไมชอบใจ

๒. ความอยากที่เปนกุศลเรียกวา ฉันทะ ถาเราพัฒนาปญญา ความ
ปรารถนาที่เปนแรงจูงใจชนิดใหมก็จะเกิดขึ้น ซึ่งทํ าใหเราไดความสุขชนิด
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ใหม และจะนํ าเรากาวหนาไปในการพัฒนาชีวิต
พอเกิดฉันทะ พระพุทธเจาตรัสวา นี้คือ แสงเงินแสงทองของชีวิตท่ีดี

งาม เปนรุงอรุณของการศึกษา
ถาเดก็คนไหนเกดิฉนัทะ เกดิความใฝรู เกดิความใฝด ี เกิดความใฝจะ

ทํ าใหด ี หรอืเกดิความใฝสรางสรรคขึน้มาแลว มัน่ใจไดเลยวาเด็กคนนั้นจะ
พัฒนาแนๆ  เพราะแสงเงนิแสงทองมาแลว เราจงึเรยีกมันวารุงอรุณของ
การศกึษา

เพราะฉะนั้น ตองใหคนเกิดความอยากที่เรียกวาฉันทะ และเลิกละ
ความเขาใจผิดท่ีบอกวาความอยากเปนตัณหาหมด ซึ่งทํ าใหเลยเถิดไป
กลายเปนวาอยากอะไรไมได ตองละ ตองลด ตองกํ าจัดหมด

ถาจะปฏิบัติใหถูก ตองไมมัวลดละความอยาก แตตองเปลี่ยนความ
อยากที่เปนอกุศล มาเปนความอยากที่เปนกุศลคือฉันทะนี้ใหได ชีวิตก็จะ
ดี ชาตปิระเทศกจ็ะพัฒนา ใฝรู ใฝดี ใฝสรางสรรค หรอื ใฝรู-ใฝดี-ใฝทํ าให
มนัดี นี่คือกุญแจดอกแรกที่จะไขเขาไปสูแกนแทของพระพุทธศาสนา

ตองเขาใจระบบ ถาไมเขาใจระบบของพระพุทธศาสนาอยางเปนภาพ
รวมแลว เราจะไมมีวันเขาใจพระพุทธศาสนาที่แทจริงเลย

ไดพยายามพูดใหเห็นตัวแทของพระพุทธศาสนาคือการเขาถึงความ
จรงิของธรรมชาติ และนํ าความรูในความจริงของธรรมชาตินั้นมาใช
ประโยชนในการพัฒนาชีวิตของมนุษยใหเปนชีวิตท่ีดีงามและมีสังคมท่ีอยู
ในสันติสุข

เริ่มแรก พอเกิดมา เราก็มีอินทรียท่ีเปนเครื่องมือในการดํ าเนินชีวิต
ซึง่ใชติดตอสื่อสารกับสิ่งแวดลอมหรือโลกภายนอก ตอนนี้แหละการ
ดํ าเนินชีวิตท่ีถูกหรือผิด ก็เริ่มทันที

จากท่ีพูดมานี้ ก็เปนอันวา ชองทางติดตอสื่อสารกับโลกโดยทาง
อายตนะ หรืออินทรีย ๖ ท่ีเปนทั้งแดนศึกษาและแดนเสพนี้ ในการพัฒนา
คน เราตองใชมันเพ่ือการศึกษาใหมากขึ้น ใหเกิดความใฝรู-ใฝดี-ใฝทํ าใหดี
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พูดสั้นๆ ก็คือ ใฝศึกษาและใฝสรางสรรค ใฝรู ก็คือใฝศึกษา ใฝดี-ใฝทํ าให
มันดี ก็คือใฝสรางสรรค

การพัฒนามนุษยมีแหลงใหญอยูในมโนกรรม
จุดสํ าคัญนี้ถาพลาดไป ก็คือชองทางใหญใหหายนะเขามา

ไดพูดแลววา มี ทวาร คือชองทางอีกประเภทหนึ่ง คือชองทางของ
การกระทํ า ไดแกการแสดงออกทางกายวาจาใจ

เมื่อเกิดมีปญญาและมีเจตจํ านงท่ีดีมากขึ้น เราก็พัฒนาการกระทํ า
ของเรา ท้ัง ๓ ทางน้ันใหดียิ่งขึ้น คือ

มโนกรรม  ความคิดของเราก็ดีขึ้น
วจีกรรม  การพูดของเราก็ดีขึ้น
กายกรรม  การกระทํ าทางกายของเราก็ดีขึ้น
กรรม ๓ ทางน้ีก็เปนกระบวนการพัฒนามนุษยท่ีครบวงจร
จํ าไวอยางหนึ่งวา พระพุทธศาสนาถือวา มโนกรรมสํ าคัญที่สุด คน

ท่ัวไปมักเห็นวากายกรรมสํ าคัญท่ีสุด เพราะถึงขั้นลงมือลงไม เอาอาวุธไป
ฟนไปฆาเขาได

แตขอใหพิจารณาดหูลกัท่ีพระพุทธเจาตรสัไววา “กมฺมุนา วตตฺต ีโลโก”
โลก (สงัคมมนษุย) เปนไปตามกรรมนัน้ เงือ่นไขนีม้าจากมโนกรรมเปนส ําคญั

โลกนีท้ั้งโลก ไมใชถกูขบัเคลือ่นดวยกายกรรมเปนใหญ แตมันมาจาก
มโนกรรม กระบวนการรูสกึนกึคดิเช่ือถอืในใจของคนนีแ่หละเปนปจจยัส ําคญั
เจตจ ํานงแรงจงูใจมาจากไหน กม็าจากแนวความคดิ มาจากความเชื่อ มา
จากความยดึถอืในคานยิมหลกัการอุดมการณเปนตน ตรงนีแ้หละส ําคญัท่ีสดุ

เมื่อมีความเชื่อ มีแนวความคิด มีการยึดถืออุดมการณ หรือแมเพียง
คานยิม ซึง่ทางพระใชศพัทเดียวงายๆ วา “ทิฏฐิ”  ถาทิฏฐิเปนอยางไรแลว
แรงจูงใจเปนตนจะมาสนอง แลวตอไปกระบวนการของกรรมก็ดํ าเนินไป
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โดยแสดงออกมาทางกายวาจา ซึ่งเปนไปตามที่เชื่อหรือยึดถือนั้น
ยกตัวอยางเชนวา ถามนุษยเชื่อหรือยึดถือหรือมีแนวความคิดวา

มนุษยจะประสบความสํ าเร็จ ชีวิตของเราจะสุขสมบูรณ ตอเมื่อมีวัตถุพรั่ง
พรอม หรือมีเศรษฐกิจมั่งคั่งท่ีสุด ถามีความเชื่อหรือมีแนวความคิดแบบนี้
กระแสวัฒนธรรมอารยธรรมจะไปตามทั้งหมด สังคมจะเดินไปตามนี้

ดวยอิทธพิลของความเชือ่นี ้ มนษุยจะมุงทํ าการทุกอยางเพ่ือสรางความ
พรัง่พรอมทางวตัถ ุกระแสวตัถนุยิมจะรนุแรงขึน้ จนกระทัง่กลายเปนบรโิภคนยิม

สังคมบริโภคนิยม ก็คือสังคมซึ่งมีฐานความคิดท่ีเชื่อวามนุษยจะมี
ความสุขสมบูรณเม่ือวัตถุมีเสพพรั่งพรอม

กระแสวัฒนธรรมอารยธรรมปจจุบันเปลี่ยนมาเปนบริโภคนิยมเชนนี้ 
เพราะมีทิฏฐิ ท่ีเปนฐานความคิดหรือความเชื่อซึ่งสืบมาจากตะวันตก ท่ีได
สรางสรรคความเจริญทางวัตถุขึ้นมา โดยเฉพาะที่เดนทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี แลวเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมารับใชสนองอุตสาห-
กรรม ทํ าการผลิตใหเกิดความเจริญทางเศรษฐกิจ

ตวัการสํ าคัญในกระบวนการนี้คืออุตสาหกรรม ซึ่งเดิมทีฝรั่งมุงระดม
กํ าลังทํ าการผลิตเพ่ือแกปญหาความขาดแคลน (scarcity) แตพออยูในวิถี
ชวีติของการผลิตสรางวัตถุไปนานๆ และจิตใจครุนคิดมุงหมายที่จะมีความ
พรั่งพรอมทางวัตถุ ไปๆ มาๆ โดยไมตองรูตัว ฝรั่งท่ัวๆ ไปก็กลายเปนวัตถุ
นยิม หรือมีแนวคิดทิฏฐิวัตถุนิยมเปนกระแสหลัก กลายเปนแนวคิดทิฏฐิวา
คนจะมีความสุขมากท่ีสุด เมื่อมีวัตถุเสพบริโภคมากมายพรั่งพรอมท่ีสุด
แลวก็เปดทางแกลัทธิบริโภคนิยม

ความเปนไปทั้งหมดนี้มีจุดเริ่มท่ีโยงกับฐานความคิดใหญ คือความมุง
หมายที่จะพิชิตธรรมชาติ Encyclopaedia Britannica เขียนไวในหัวขอ
“History of Science”  (ประวัติศาสตรวิทยาศาสตร) บอกวา เมื่อถอย
หลังไปพันปกอนโนน ตะวันตกลาหลังตะวันออกในดานการปฏิบัติจัดการ
กับธรรมชาติ คือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตดวยความมุงหมายที่
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จะเอาชนะธรรมชาติ จงึทํ าใหตะวนัตกสามารถลํ ้าหนาตะวนัออกไปไดใน
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีนั้น

มีหนังสือเลมหนึ่งชื่อวา A Green History of the World เขียนโดย
Clive Ponting ไดพยายามขบคิดในเรื่องการแกปญหาธรรมชาติแวดลอม
เสีย หนังสือนั้นไดวิเคราะหแนวคิดของตะวันตกใหเห็นวา อารยธรรมที่ทํ า
ใหธรรมชาติแวดลอมเสียนี่เปนมาอยางไร

มีบทหนึ่งเขาไดสืบสาวความคิดของชาวตะวันตก ตั้งแต Socrates,
Plato, Aristotle จนมาถึงนักจิตวิทยาอยาง Freud รัฐบุรุษอยาง Francis
Bacon นักปรัชญาผูนํ าท่ีเปนบิดาแหงวิทยาศาสตรสมัยใหมดวยอยาง
René Descartes  ตลอดจนนักคิดฝายสังคมนิยมคอมมิวนิสตท้ังหมด
ลวนมีวาทะที่พูดถึงความใฝฝน หรือความกระหายที่จะพิชิตธรรมชาติ

นักประวัติศาสตรโซเวียตคนหนึ่งถึงกับเขียนไววา ตอไปเมื่อมนุษย
เจริญดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ธรรมชาติจะเปนเหมือนขี้ผ้ึงอัน
ออนเหลวในกํ ามือท่ีเราจะปนใหเปนอยางไรก็ได Descartes ก็พูดไวแรง
มาก Plato, Aristotle ก็พูดแนวนี้ท้ังนั้น

นี่คือจุดมุงหมายที่นํ าทางความคิดความเชื่อของตะวันตกมาตลอด
เวลา ๒ พันกวาป คือความเชื่อและมุงหมายใฝฝนวา เมื่อไรมนุษยพิชิต
ธรรมชาติไดสํ าเร็จ โลกมนุษยจะพรั่งพรอมสุขสมบูรณ เปนโลกที่เปน
สวรรคบนดิน

ดวยความเชื่อนี้แหละ จึงทํ าใหมนุษยชาวตะวันตกไดเพียรพยายาม
แสวงหาความรูในความเรนลับของธรรมชาติ แลวพัฒนาวิทยาศาสตรและ
พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมา

มโนกรรมคือแนวคิดความเชื่อท่ีวานี้ อยูเบื้องหลังอารยธรรม
ปจจุบันท้ังหมด

นี่คือตัวอยางความหมายที่พระพุทธเจาตรัสวามโนกรรมสํ าคัญท่ีสุด
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การพัฒนาคน พัฒนาสังคม ไมมีทางไดผลจริง
ถาทอดทิ้งฐานของการพัฒนา คือมโนกรรม

เปนอันวา อารยธรรมปจจุบันที่มีตะวันตกเปนตัวแทนนี้ เจริญมาดวย
แนวคิดพ้ืนฐานคือความมุงหมายพิชิตธรรมชาติ แลวปจจุบันนี้ตะวันตกก็
กลับมาติเตียนแนวคิดนี้ พรอมท้ังติเตียนบรรพบุรุษของตนเอง ดังเชน
หนังสือเลมท่ีกลาวถึงเมื่อกี้ไดติเตียนบรรพบุรุษชาวตะวันตกเต็มท่ี วาลวน
แตเชื่อผิดถือผิดคิดเห็นผิดพลาดไป มุงหมายแตจะเอาชนะธรรมชาติ จึง
ทํ าใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ซึ่งเปนปญหาใหญท่ีสุด

ตามแนวคดิทิฏฐิของตะวนัตกนัน้ มนษุยมองธรรมชาตเิปนศัตรู จึง
พยายามเอาชนะมนั แลวกจ็ดัการกบัมนัตามชอบใจ โดยไมมคีวามรบัผิดชอบ

อยาง Al Gore รองประธานาธิบดีอเมริกา ซึ่งเปนนักสิ่งแวดลอม
คือ environmentalist ดวย ไดเขียนหนังสือขึ้นมาเลมหนึ่งชื่อ วา Earth
in the Balance โลกในภาวะดุลยภาพ แกบอกวา เรายอมรับวาตะวันตกมี
แนวคิดท่ีทํ าใหอารยธรรมของเรานี้ไมมีความรับผิดชอบตอธรรมชาติ คิด
จะทํ าอะไรกับธรรมชาติตามชอบใจ

ความสํ านึกผิดและความผิดหวังตอแนวคิดทิฐิท่ีจะพิชิตธรรมชาติของ
ตะวันตกนี้ ไดเปนเหตุใหฝรั่งหาทางแกไข รวมท้ังการหันมาสํ ารวจและ
แสวงหาแนวคิดตะวันออก และแมแตความคิดของชนอินเดียนแดง

เวลานี ้ อินเดยีนแดงทีเ่คยถกูเหยยีดหยามกลบัไดรบัความช่ืนชม ฝรัง่
อเมรกินัหลายคน เชน Al Gore นัน้แหละ ไดยกวาทะของ Seattle หวัหนา
เผาอินเดยีนแดง ซึง่เอาชือ่มาตัง้เปนชือ่เมอืง Seattle ในอเมรกิา ขึน้มาเอย
อาง

ตามเรื่องวา เมื่อครั้งประธานาธิบดี Franklin Pierce ติดตอขอซื้อที่
ดินของอินเดียนแดง หัวหนาเผาคนนี้ไดมีหนังสือตอบประธานาธิบดีไปวา

“อะไรกัน ผืนฟาและแผนดิน ทานจะเอามาซื้อขายไดอยางไร นี่เปน
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ความคิดท่ีแปลกประหลาด”
ตอนนี้ คนอเมริกันยุคปจจุบันหันมายกยองสรรเสริญวาอินเดียนแดง

มีความคิดท่ีถูกตอง
นีแ่หละ...ความคิดพิชิตธรรมชาติเปนเบื้องหลังอารยธรรมปจจุบัน ซึ่ง

เฟองฟูเต็มท่ีในยุคอุตสาหกรรม ท่ีมนุษยเอาความรูวิทยาศาสตรมา
ประดิษฐอุปกรณเทคโนโลยี แลวก็พัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือความเจริญทาง
เศรษฐกิจ ดวยความมุงหมายที่จะสรางวัตถุใหพรั่งพรอม ตามความเชื่อวา

“มีเสพบริโภคมากที่สุด จะเปนสุขท่ีสุด”
แนวคิดทิฐิความเชื่อที่เปนมโนกรรมนี้เปนอิทธิพลสํ าคัญท่ีสุดท่ีจะเปน

ตวักํ าหนดวิถีชีวิตและสังคม ถาคนในสังคมไทยมีความเชื่อวา ผลสํ าเร็จจะ
เกิดขึ้นจากการดลบันดาลของอํ านาจเหนือธรรมชาติ ถาคนไทยเชื่ออยาง
นี้ สังคมไทยจะเปนอยางไร ขอใหพิจารณา แลวขณะนี้เปนหรือเปลา

สงัคมไทยจะโดยรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม ไดตกอยูใตแนวคิดความเชื่อ
วา ผลสํ าเร็จจะเกิดขึ้นไดดวยอํ านาจดลบันดาลของสิ่งท่ีนอกเหนือธรรม
ชาติ นี่คือจุดท่ีเราจะตองแกปญหาสังคมไทยถึงขั้นมโนกรรม

เหมือนกับที่ฝรั่งขณะนี้กํ าลังหาทางแกปญหาการพัฒนาที่ไมยั่งยืน 
ตองลงไปถึงขั้นรากฐานความคิด ถึงขั้นตองแกความเชื่อในการพิชิตธรรม
ชาติ ท่ีถือวา มนุษยจะมีความสํ าเร็จและสุขสมบูรณ ตอเมื่อมีอํ านาจจัด
การกับธรรมชาติไดตามตองการ

แนวคดิทิฐิสองอยางนี ้เปนปญหาเกีย่วกบัการพัฒนาทีส่ดุโตงไปคนละดาน
แตจุดท่ีเปนตัวแทของปญหาก็อยูท่ีปมเดียวกัน คือมันบงชี้วา

มโนกรรมสํ าคัญท่ีสุด และที่วาโลกนี้เปนไปตามกรรม ก็คือเปนไปตาม
มโนกรรมอยางท่ีวานั่นแหละ
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ตราบใดยังไมถึงจุดหมาย ยังมีชีวิตอยู ก็ตองศึกษา
ความหมายของธรรมที่ปฏิบัติ จึงวัดดวยไตรสิกขา

อีกเรื่องหนึ่งท่ีอยากจะพูดไว คือเกณฑวินิจฉัยความหมายของหลัก
ธรรมในพระพุทธศาสนา วาปฏิบัติอยางไรถูกอยางไรผิด

เวลาศึกษาหลักธรรมตางๆ เรามักเนนเรื่องความหมายกันแควา
ธรรมขอนี้คืออะไร มีความหมายวาอยางไร แตการใหความหมายเทานั้น
ยังไมพอ ตองมีเกณฑท่ีสัมพันธกับระบบทั้งหมดได

ธรรมทัง้หมดสมัพันธสงผลตอกนัเปนกระบวนการ และอยูในระบบเดยีว
กนั อยางท่ีพูดถึงไตรสิกขา ก็เปนระบบในตัวของมัน แลวระบบของไตร
สิกขานั้นก็ยังไปเปนสวนยอยที่รวมอยูในระบบใหญของอริยสัจ ท่ีคลุม
ระบบใหญของธรรมชาติท้ังหมดอีกช้ันหนึ่ง คอืวาดวยกฎธรรมชาติท่ีครอบ
คลุมท้ังความเปนจรงิของธรรมชาตท่ัิวไป และโยงมาถงึชวีติมนษุยท่ีเปน
ธรรมชาตสิวนหนึง่ดวย

เกณฑท่ีจะใชตรวจสอบนี้ตองใหเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงในระบบ 
เกณฑหนึ่งก็คือไตรสิกขาเองนั่นแหละ เนื่องจากวาคุณสมบัติและขอปฏิบัติ
หรือหลักธรรมทุกอยางกอ็ยูในกระบวนการปฏบัิตท่ีิเรยีกวาไตรสกิขาท้ังหมด
ไมเกนิจากนี้ไปได เมือ่เปนเชนนัน้มนัจะตองมสีวนรวมสงผลอยูในกระบวนการ
ของไตรสกิขา

ไตรสิกขา คืออยางไร คือกระบวนการศึกษาฝกฝนพัฒนามนุษย
กระบวนการนี้มีขอปฏิบัติยอยๆ ท่ีสงผลตอทอดกันคืบหนาไปเรื่อยจนกวา
จะถงึจุดหมาย ถาไมถึงจุดหมายก็ตองไมหยุด

เพราะฉะนั้น ก็เทากับมีเกณฑท่ีบอกวา ขอปฏิบัติหรือหลักธรรมทุก
ขอ เราจะตองชัดวามันสงผลใหมีการกาวหนาไปในกระบวนการของไตร
สิกขาอยางไร คือจะตองทํ าใหเราเดินหนา และสงผลตอใหขออ่ืนรับชวงไป
จนถึงจุดหมายสุดทายนั้น
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รวมความวา ธรรมะตางๆ ท่ีเปนองคประกอบในกระบวนการไตร
สิกขานี้ ตองมีลักษณะ ๒ อยาง คือ

๑. ทํ าใหคืบเคลื่อนหรือกาวหนาไป
๒. สงผลตอขออ่ืน
ยกตัวอยาง เชน ในการปฏิบัติ สมาธิ เราไดความหมายของสมาธิไว

แตตนวา จิตตั้งมั่น สงบ แนวแน
พอจติตัง้มัน่สงบแนวแนไดตามความหมายแลว เรากพ็อใจ นกึวาถกูแลว

แตยงัหรอก ลองเอาเกณฑมาตรฐานมาวดั วาถกูตามหลกัไตรสิกขาหรือไม
พอวัดดวยเกณฑนี้ เราก็จะมองเห็นตอไปอีกวา ออ ถาปฏิบัติสมาธิถูก

จะไมใชหยุดอยูแคนั้น คือไมติดอยูแคสมาธิ แตสมาธิตองชวยใหเรากาวตอ
ไป แลวก็ดูวาสมาธิสงผลตอปญญาอยางไร ถาไมสงผลตอก็แสดงวาพลาด

สมาธินั้นมีผลดีหลายอยาง มีท้ังผลโดยตรงและผลขางเคียง เชน ทํ า
ใหจิตใจสงบ สบาย มีความสุข ทํ าใหจิตใสมองเห็นอะไรชัดเจน และทํ าให
เกิดกํ าลัง ทํ าใหมุงแนวไปอยางแรง เหมือนกระแสนํ้ าท่ีไหลลงมาจากภูเขา
วิ่งไปทางเดียว มีกํ าลังแรงมาก เจออะไรก็พัดพาไปได

สรุปวา จิตสมาธิมีคุณสมบัติ หนึ่ง ...มีพลัง สอง ...สงบสบายมีความ
สุข สาม ...ใส มองเห็นอะไรๆ ชัดเจน

เมื่อไดคุณสมบัติเหลานี้ เราก็เอามาใชอยางใดอยางหนึ่ง เชนพอสงบ
สุขสบาย ก็อาจจะเอามาใชในการแกปญหาชีวิตประจํ าวัน เวลามีความ
ทุกขก็มานั่งสมาธิใหจิตใจสงบ เพลินสบาย หายทุกข ซึ่งก็ไดประโยชน
อยางหนึ่ง แตยังไมถูกตองตามหลักไตรสิกขา

ถาใชประโยชนเพียงแคนีก้ก็ลายเปนหยดุ ไมกาวตอไป อาจจะเขวออก
เปนมิจฉาสมาธิ ไดแคเปนสิ่งกลอม เหมือนยากลอมประสาทเปนตน เอา
แคสบาย ไมตองคิดตองทํ าอะไร มีทุกขก็เขามาหลบ ซึ่งมีทางพลาดไดมาก

วสิทุธมิรรค บอกวา สมาธนิัน้เขาพวกกนัไดกับความขี้เกียจ (สมาธสิสฺ
โกสชฺชปกฺขตฺตา) เพราะวามันสงบสบาย ก็โนมเอียงไปทางเกียจคราน
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เฉื่อยชา ไมอยากทํ าอะไร กลายเปนตกหลุมความประมาท นั่นก็คือเริ่มเขว
ฉะนั้นการใชประโยชนสมาธิจะตองระวัง ถาใชไมเปนก็เกิดโทษได

สงัคมไทยบางทีศึกษาธรรมะไมตลอดกระบวนการ และไมมีหลักใน
การวินิจฉัย คนไทยไมนอยเอาสมาธิมาใชแคหาความสุขสงบสบาย ซึ่งก็ใช
ไดในระดับหนึ่ง ทานไมไดปฏิเสธ จะเอามาใชเปนเครื่องพักผอนจิตใจหรือ
แกปญหาความทุกขก็ได อยางนอยทํ าใหนอนหลับได ทํ าใหมีจิตใจสดชื่น
ขึ้น แตตองมองตอไปวา ประโยชนยังไมจบแคนั้น สมาธิชวยใหเรามีความ
เขมเข็งพรอมที่จะเดินหนาตอไปดวย

จึงตองมองตอไปอีกวาจะมีองคธรรมอะไรมารับผลจากสมาธิ เพ่ือจะ
กาวตอไป ก็จะเห็นหลักในไตรสิกขาวา จะตองสงผลตอ ใหปญญามารับ
ชวงทํ างานเดินหนาตอไป

ประโยชนที่สํ าคัญของสมาธิ คือทํ าใหจิตเปน “กัมมนีย” แปลวา
ควรแกงาน หรือเหมาะแกงาน คือใชเปนที่ทํ างาน ซึ่งปญญาจะทํ าหนาท่ีได
ดี เชน มองเห็นชัด สํ ารวจตรวจสอบไดเปนลํ าดับ พิจารณาไดลึกซ้ึง
วเิคราะหวิจัยไดละเอียด จนเขาถึงความจริงแจมแจง

สมาธิท่ีทํ าใหคนหยุดศึกษา แสดงวาเปนสมาธิท่ีใชผิด

สมาธิเตรียมจิตพรอมใหปญญาทํ างานเดินหนา ฉันใด
สันโดษก็เตรียมตัวพรอมใหมุงเพียร ไมพะวักพะวน ฉันนั้น

อีกตวัอยางหนึง่ คอื สนัโดษ ซึง่ทํ าใหพอใจในวตัถเุสพบรโิภคของตน มเีทา
ไรกย็นิดเีทานัน้ หลายคนบอกวาสนัโดษแลวจะไดมคีวามสขุ กถ็กูตอง แตผิด
ดวย ถาใครตอบวาสันโดษเพื่อสุขก็ผิดแนๆ พุทธศาสนาไมไดสอนอยางนั้น
แคนั้น

ความสุขเปนผลพลอยไดของสันโดษ พอสันโดษก็สุขทันที มันเปนผล
พลอยไดตามมาเอง แตยังไมใชวัตถุประสงค ผลท่ีตองการไมไดอยูท่ีนี่ ผล
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ท่ีตองการจากสันโดษคืออะไร
เราสันโดษแลวจะไดอะไรขึ้นมา ท่ีจะเปนความคืบหนา และชวยให

กาวตอไปในไตรสิกขา
พอสันโดษในวัตถุ เราก็สุขกับวัตถุท่ีมีอยูหรือไดมาแลว สุขงายดวย

วตัถุนอย มีวัตถุแคนี้ก็สุขแลว ตรงขามกับตอนที่ไมสันโดษนี่เราไมสุขสักที
ความสุขของเราไปอยูกับวัตถุท่ียังไมได เราจึงกระวนกระวายโลดแลนหา
วัตถุเสพ เวลาของเราก็ใชหมดไปกับการโลดแลนหาสิ่งเสพเพ่ือบํ ารุง
บํ าเรอตัวเอง แรงงานก็ใชหมดไปกับเรื่องนี้ ความคิดก็ครุนวุนวายกับการ
ท่ีจะไปหาสิ่งเสพ วาทํ าอยางไรจะไดอันนั้นอันนี้มา

ความไมสันโดษจึงทํ าลายเวลา ส้ินเปลืองแรงงาน และส้ินเปลือง
ความคิดท่ีจะใชในการสรางสรรค

เพราะฉะนั้นทานจึงใหสันโดษ เพ่ือจะไดสุขกับวัตถุไดงาย พอสุขกับ
วัตถุไดงายแลว เราไมใชอยูเฉยๆ งานการหนาท่ีของเรามีอยูแลว ตอนนี้
เวลาแรงงานและความคิด เราออมไวได เราก็เอาเวลาเรี่ยวแรงความคิด
นัน้ไปทุมเทใหกบัการทํ ากจิหนาท่ี งานการกจิหนาท่ีนั้นก็เดินหนากาวไปไดดี

สรุปวา สันโดษเพื่อเตรียมพรอม สันโดษเปนธรรมะข้ันเตรียม
พรอม  คือใหพรอมที่จะกาวตอไป

ธรรมะนี่มีท้ังขั้นเตรียมตัวใหพรอม และขั้นกาวเดิน สันโดษเปน
ธรรมะประเภทเตรียมตัวใหพรอม พอเราพรอมแลว เราไมพะรุงพะรัง ไม
มัวกังวล ไมมัวพะวักพะวนกับการหาสิ่งเสพบํ ารุงบํ าเรอตัวเอง ทีนี้จะ
ทํ างานการสรางสรรคอะไร ก็ไปมุงหนาแนวดิ่งไปเลย

พระพุทธเจาไมตรัสสันโดษไวโดดเดี่ยว หรือลอยๆ แตตรัสไวกับการ
ทํ าหนาท่ีและความเพียรในการทํ าหนาท่ีนั้น เชนสํ าหรับพระสงฆ ทรงสอน
ใหสันโดษในจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เสร็จแลวก็ใหยินดีในการละอกุศล
และพัฒนากุศล ทรงสอนใหไมสันโดษในการพัฒนากุศลนั้น

พูดสั้นๆ วา ใหสันโดษในวัตถุเสพบริโภค แตใหไมสันโดษในกุศล
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ธรรมทั้งหลาย
ถาเปนกุศลธรรม สิ่งท่ีดีงาม การสรางสรรคคุณความดีท่ีประเสริฐ

พระองคทรงสอนไมใหสันโดษ พระพุทธองคเองก็ไมสันโดษและเพียรไม
ระยอ หลักการนี้มีท้ังในพระสูตรและอภิธรรม

ถาสอนสันโดษ ตองสอนความไมสันโดษดวยพรอมกัน และตองรูวา
ใหสันโดษในอะไร ไมสันโดษในอะไร คือ

๑. ใหสันโดษในวัตถุเสพ ท่ีจะบํ ารุงบํ าเรอตนเอง หาความสุขสวนตัว
๒. ใหไมสนัโดษในกศุลธรรม ในการท ําความดงีาม ในการทํ าการสราง

สรรค
สนัโดษกับไมสันโดษจึงไปดวยกันไดอยางดี สันโดษมาหนุนความไม

สันโดษ ชวยใหเรากาวตอไปในไตรสิกขา ใหสามารถทํ ากรรมท่ีดียิ่งขึ้น
ในการท่ีจะพัฒนาชีวิตและสังคม

นี่เปนตัวอยางของเกณฑวินิจฉัย

ถาคนไทยตั้งอยูในหลักส่ี จะไมตกหลุมวิกฤติ
ถงึแมถลํ าไป ก็จะถอนตัวขึ้นสูวิวัฒนไดโดยพลัน

หลักธรรม ๔ ประการตอไปนี้ เปนหลักการใหญขั้นพ้ืนฐานของพระ
พุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธเจาตรัสยํ้ าอยูเสมอ แตตามปกติตรัสไวเปนอิสระ
จากกัน เพราะมีนัยโยงถึงกัน หรือครอบคลุมกัน ในท่ีนี้ขอยกมายํ้ าไวในท่ี
เดียวกัน ถือวาเปนแกนแทท่ีปฏิบัติไดทันที และเหมาะกับสถานการณ
ปจจุบันของสังคมไทย จึงขอนํ ามากลาวปดทายเทาท่ีเวลาจะพอมี

หลักสํ าคัญเหลานี้จะตองใชในยุคปจจุบัน โดยเฉพาะในการแกวิกฤติ
ของสังคมไทย และสรางสรรคประเทศชาติตอไปขางหนา คนไทยจะตอง
อยูกับหลักการ ๔ อยางตอไปนี้ใหได คือ

. หลักการกระทํ า คือ มุงทํ าการใหสํ าเร็จดวยความเพียรพยายาม
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โดยเฉพาะความเพียรของตนเอง หลักนี้เรียกวา หลักกรรมและความ
เพียร

พระพุทธเจาตรัสวาเราเปนกรรมวาที เราเปนวิริยวาที พระองคไมได
ตรัสอยางเดียว แตตรัสคูกันวา กรรมวาที และวริยิวาที “เราเปนผูกลาว
หลักการกระทํ า เราเปนผูกลาวหลักความเพียร”

คนจะทํ าตองมีความเพียร ถาไมมีความเพียรก็กาวไปในการทํ าไมได
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงกรรมและวิริยะ ใหหวงัผลส ําเรจ็จาก

การกระทํ าดวยเรีย่วแรงก ําลังของตน ไมมวัหวงัผลจากการออนวอนนอนรอ
ผลดลบนัดาล จากลาภลอย จากการรวยทางลดั การทุจรติ การเสีย่งโชค การ
พนนั เปนตน

สรุปวา ตองถือหลักการกระทํ าใหสํ าเร็จดวยความเพียร
ขอยกพุทธพจนมายํ้ าไววา

ภิกษท้ัุงหลาย พระผูมีพระภาคเจาท้ังหลายแมท่ีไดมี
แลวในอดตีกาล…พระผูมีพระภาคเจาท้ังหลายแมท่ีจักมใีน
อนาคตกาล… แมเราเองผูเปนอรหันตสัมมาสัมพทุธะในบัดนี้
กเ็ปนกรรมวาท (ตรสัหลกักรรม) เปนกริยิวาท (ตรสัหลกัการ
ท่ีจะตองท ํา) เปนวิรยิวาท (ตรสัหลกัความเพียร)

(องฺ.ติก. ๒๐/๕๗๗/๓๖๙)

. หลักการศึกษาพัฒนาตน คือ ตองถือเปนหนาท่ีโดยมีจิตสํ านึกท่ี
จะฝกตนใหกาวหนาตอไปในการทํ ากุศลกรรมตางๆ ท่ีจะใหชีวิตและสังคมดี
งามยิ่งขึ้น นี่เรียกวา หลักไตรสิกขา

ตามหลักเรื่องธรรมชาติของมนุษย ท่ีพูดแลวแตตนวา มนุษยเปนสัตว
ท่ีประเสริฐดวยการฝก ดังนั้น ในการท่ีจะกาวไปสูความดีงาม ความ
ประเสริฐสมบรูณนั้น ชวีติตองพัฒนาดวยไตรสกิขาเพ่ือกาวไปขางหนา ชวีติ
จะตองดขีึน้ ตองเรยีนรู ตองฝกฝน ตองศกึษา ตองพัฒนาเสมอไป จะตองไม
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มวัหยดุอยูกบัที่
ขอยกคาถาพุทธพจนแหงหนึ่งมาไวเตือนใจวา

เพราะฉะน้ันแล เปนคนอยูในโลกนี ้ พงึศกึษา(ตาม
หลักไตรสกิขา)เถดิ ส่ิงใดกต็ามทีพ่งึรูไดในโลกวาเปนส่ิงผดิ
รายไมดี ไมพงึประพฤตผิดิรายไมดีเพราะเห็นแกส่ิงน้ัน
ปราชญท้ังหลายกลาววาชีวติน้ันนอยนกั  (ข.ุสุ. ๒๕/๔๐๙/๔๘๕)

พรอมท้ังพุทธภาษิตวา
ในหมูมนุษย คนท่ีฝกแลวเปนผูประเสรฐิ  (ข.ุธ. ๒๕/๓๓/๕๗)

. หลักไมประมาท ในการท่ีจะทํ าอะไรๆ ดวยความเพียร และใน
การท่ีจะพัฒนาตนนั้น จะตองไมประมาท ตองมองเห็นตระหนักในความ
สํ าคัญของกาลเวลาและความเปลี่ยนแปลงวา ในขณะที่เราดํ าเนินชีวิตอยู
นี้ สิ่งท้ังหลายรอบตัวเราและชีวิตของเรา ลวนไมเท่ียงแทแนนอน ทุก
อยางเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เราจะมัวนิ่งนอนใจอยูไมได มีอะไรที่ควร
จะทํ าตองรีบทํ า ตองเรงขวนขวายไมประมาท ไมนอนใจ ไมผัดเพ้ียน

หลักไมประมาทนี้ พระพุทธเจาทรงสอนวา เหมือนกับรอยเทาชาง ท่ี
ครอบคลุมธรรมะของพระองคไวหมด แลวก็เปนปจฉิมวาจาของพระองค
กอนปรินิพพานดวย จึงถือวาสํ าคัญอยางยิ่ง

ในความไมประมาทนี้ แมแตสังคมก็จะหยุดนิ่งไมได เพราะสังคมมี
แนวโนมวา เมื่อไรมีความสํ าเร็จ เมื่อไรเจริญดีมีความพรั่งพรอม เมื่อไรมี
ความสขุสบาย คนจะเริม่เฉือ่ยลงและเริม่ออนแรง แลวกเ็ริม่มวัเมา ประมาท

สังคมมักจะเปนอยางนั้น คือ พอสบายก็ประมาท หันไปฟุงเฟอมัว
เมาหลงระเริง ติดในความสุขสบาย เพลิดเพลิน สํ าเริงสํ าราญ ลุมหลงใน
การบันเทิง ไมเรงรัดขวนขวายทํ ากิจหนาท่ี ผัดเพ้ียน เฉื่อยชา

เพราะฉะนัน้ ผูบรหิารสงัคมจะตองคอยกระตุนเตอืนปลุกเราประชาชน
ใหไมประมาทมัวเมาทุกเวลา
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เครื่องพิสูจนการพัฒนามนุษยอยางหนึ่งคือ ทั้งที่สุขสบายก็ไม
ประมาท ถาใครทํ าไดสํ าเร็จอยางนี้เมื่อไร ก็มีคุณสมบัติท่ีจะเปนพระ
อรหันต พระพุทธเจาตรัสวา บุคคลเดียวท่ีจะไมประมาทเลยเปนอันขาด
คือพระอรหันต

นอกจากนัน้ แมแตพระโสดาบนั พระสกทาคาม ีและพระอนาคาม ีกย็งั
ประมาทได คอืพอประสบความส ําเรจ็ไปเทานี ้ กพ็อใจวาเราไดกาวหนามามี
ความดเียอะแลวนะ กช็กัเฉือ่ย พอเฉือ่ยลง พระพุทธเจากต็รสัวาเธอประมาทแลว

ในพระพุทธศาสนานี้ ทานไมใหหยุดในการสรางสรรคกุศลธรรม
ตราบใดยังไมถึงจุดหมาย ก็ตองกาวไปในไตรสิกขาโดยไมประมาท ตอง
กาวตอไปๆ พระพุทธเจาตรัสไววา

เราไมสรรเสริญแมแตความต้ังอยูไดในกุศลธรรมทั้ง
หลาย ไมตองพดูถงึความเสือ่มถอยจากกศุลธรรมทัง้หลาย
เรายกยองสรรเสรญิอยางเดียวแตความกาวหนาตอไปใน
กศุลธรรมทัง้หลาย    (อง.ฺทสก. ๒๔/๕๓/๑๐๑)

พุทธพจนนี้แสดงหลักเดียวกัน คือความไมประมาท

. หลกัพึง่ตนได ซึง่ทํ าใหม ี อิสรภาพ การพ่ึงตนกค็อืตองทํ าใหแกตวั
เราดวยตนเอง จึงตองพัฒนาตัวเอง คือ เราพัฒนาตนเองเพื่อใหทํ าไดดวย
ตนเอง

เม่ือเราทํ าไดดวยตนเองเรากพ็ึง่ตนได ถาเราทํ าไมได เรากย็งัพ่ึงตนเองไมได
เราตองพยายามพึ่งตนใหได แต เราจะทํ าไดดวยตนเองและพึ่งตนได

เราตองทํ าตนใหพึ่งตนได โดยฝกตนข้ึนไปใหทํ าไดทํ าเปน
พระพทุธเจาทรงเนนการทํ าตนใหพึง่ตนได หรอืทํ าตนใหเปนท่ีพึง่ได

มากกวาเนนการพึ่งตน
ถาพูดวาใหพ่ึงตน แตเขาไมมีความสามารถที่จะพ่ึงตน แลวเขาจะพ่ึง

ตนไดอยางไร ก็ไดแตซัดกันวา นี่เธอยากจน เธอก็พ่ึงตนสิ วาอยางนั้น มัน
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จะพ่ึงตนอยางไร ในเมื่อไมมีความสามารถที่จะพ่ึงตนนั้น
เพราะฉะนั้น อยาพูดแคพ่ึงตน ซึ่งเปนเพียงคํ าเตือนเริ่มตน แตตอง

กาวตอไปสูการฝกฝนปฏิบัติซึ่งเปนคํ าสอนที่แทวา จงพยายามพ่ึงตนดวย
การทํ าตนใหเปนที่พ่ึงได

แลวทํ าอยางไรจะใหตนเปนที่พ่ึงได ก็ตองฝก ตองศึกษาพัฒนาตน
พอพัฒนาตนก็เขาไตรสิกขา ซึ่งทํ าใหตนเองมีคุณสมบัติดีมากขึ้น มี

คุณภาพดีขึ้น สามารถทํ ากรรมตางๆ ท่ีเปนกุศลยิ่งขึ้น ไดผลดียิ่งขึ้น
เมือ่มคีวามสามารถท ําการท้ังหลายไดดยีิง่ขึน้ กพ่ึ็งตนเองได พอพ่ึงตน

เองได กไ็มตองพ่ึงคนอืน่ กเ็ปนอิสระ กลายเปนวา สามารถเปนทีพ่ึ่งของคนอืน่
ฉะนั้นการปฏิบัติในไตรสิกขา คือการพัฒนาตน และการพัฒนาตน ก็

ทํ าใหพ่ึงตนเองได และการพ่ึงตนเองไดกับความอิสระ ก็เปนอันเดียวกัน
ความเปนอิสระนี้ มิใชเฉพาะการไมตองคอยพ่ึงพาขึ้นตอคนอ่ืนเทานั้น

แตหมายถึงการไมตองพ่ึงพาขึ้นตอวัตถุมากเกินไปดวย
ดังนั้น อิสรภาพที่สํ าคัญมากอยางหนึ่ง จึงหมายถึงการมีความ

สามารถท่ีจะมีความสุขในตัวเองไดมากขึ้น โดยพ่ึงพาขึ้นตอวัตถุเสพ
บริโภคนอยลง คือเปนคนที่สุขไดงายขึ้น ไมตองเอาชีวิตไปขึ้นตอวัตถุ ไม
ตองเอาความสุขไปฝากไวกับสิ่งเสพบริโภค ซึ่งจะทํ าใหลดความแยงชิง
เบียดเบียนกันในสังคม

พรอมกันนั้น เมื่อไดพัฒนาตนเอง ใหมีความสามารถมากขึ้น ท้ังใน
การท่ีจะมีความสุขท่ีเปนอิสระ และในการที่จะทํ าการสรางสรรคตางๆ ก็
จะทํ าใหท้ังชีวิตของตัวเองก็ดีขึ้น และสามารถเกื้อกูลแกผูอ่ืนหรือแกสังคม
ไดมากขึ้น พรอมไปในคราวเดียวกัน

ขอยกพุทธภาษิตมายํ้ าเตือนอีกวา
ตนแลเปนท่ีพึง่ของตน   โดยแทจรงิคนอ่ืนใครเลาจะเปน
ท่ีพึง่ได มีตนท่ีฝกดีแลวน่ันแหละ คอืไดท่ีพึง่ท่ีหาไดยาก

                                                    (ข.ุธ. ๒๕/๒๒/๓๖)
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หลัก ๔ นี้สัมพันธเปนอันเดียวกัน แตแยกในเชิงปฏิบัติใหใชไดเหมาะ
สมและไดผลจริงจัง การปฏิบัติจากทุกหลักจะมาบรรจบประสานเปนอัน
เดียวกัน

ขอทวนอีกครั้งวา หลัก ๔ ประการนี้ตองยํ้ าอยางท่ีสุด เพราะเปน
หลักใหญของพระพุทธศาสนา และเหมาะสมยิ่งกับยุคปจจุบัน

๑. ทํ าการใหสํ าเร็จดวยความเพียรพยายาม
๒. เรียนรูฝกศึกษาพัฒนาตน ใหชีวิตและสังคมกาวหนาไปสูความ

ดีเลิศประเสริฐย่ิงขึ้น
๓. มีความไมประมาท กระตือรือรน ขวนขวายสรางสรรคส่ิงท่ีดีงาม

ไมปลอยเวลาใหเสียไปโดยเปลาประโยชน
๔. พึง่ตนได มีอสิรภาพ พรอมท่ีจะเผือ่แผความสุข เปนท่ีพึง่แกผูอืน่ได
มีสี่ขอนี้พอแลว ประเทศไทยพัฒนาไดแน

แกนแทของพุทธธรรม คือความหลุดพนพึ่งตนได
ในสังคมของกัลยาณมิตร ผูมีชีวิตที่เกื้อกูลกัน

ขอจบดวยค ําสรปุตามหวัขอทีต่ัง้ไวใหวา “แกนแทของพระพทุธศาสนา”
นั้น มีอยูในพระสูตรหนึ่งชื่อวา มหาสาโรปมสูตร ซึ่งพระพุทธเจาไดตรัส
เรื่องแกนของพระพุทธศาสนาไว มีใจความตามพระสูตรนี้วา

ชีวิตท่ีประเสริฐ (พรหมจริยะ) คือตัวพระพุทธศาสนานี้ เปรียบไดกับ
ตนไม ซึ่งมีองคประกอบตางๆ คือ

ลาภสักการะ  เหมือนกิ่งใบ
ศีล  เหมือนสะเก็ดไม
สมาธิ  เหมือนเปลือกไม
ปญญา  เหมือนกับกระพ้ีไม
วิมุตติ เปนแกน
ตรงนี้แหละมาถึงแกนแทของพระพุทธศาสนา คือ ความหลุดพนเปน
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อิสระ เขากับหลักท่ีพูดสุดทายวา จะตองพัฒนาตนใหพ่ึงตนเองได และ
เปนอิสระ จนกระทั่งในที่สุดเปนอิสระทางจิตใจและปญญา

เราพ่ึงคนอื่น เชนพ่ึงพระพุทธเจา ก็เพ่ือทํ าตัวเราใหพ่ึงตนเองได พระ
พุทธเจาชวยใหเราพ่ึงตนเองไดนั่นเอง จุดหมายก็คือพ่ึงตนเองไดเปนอิสระ
เพราะฉะนั้นหลักพุทธศาสนาจึงมาถึงแกนแทท่ีสูงสุด คือวิมุตติ ความหลุด
พน เปนอิสระ แกนแทของพระพุทธศาสนา ก็จบลงตรงนี้เอง

ตอนแรกเปนอิสระทางพฤติกรรม ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมท่ีเปนอิสระ
ทางสังคม ทํ าอะไรๆ พูดอะไรๆ ไดโดยไมถูกบังคับครอบงํ าขมเหง แต
พรอมกนันัน้กต็องเปนพฤตกิรรมท่ีเกดิจากจติใจท่ีเปนอิสระจากกิเลส จึงจะ
เปนอิสระจากการเบยีดเบยีนกนัแทจรงิ อิสรภาพทีแ่ทจงึไมใชเปนพฤตกิรรม
แตเปนภาวะทางจิตใจและปญญา และอิสรภาพที่สมบูรณคืออิสรภาพทาง
ปญญา

ในดานพฤตกิรรมนัน้ ทานไมสอนใหเปนอิสระแบบแยกตางหากจากกัน
หรือตางคนตางอยู แตพฤติกรรมนั้นทานมุงใหพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ใหเกื้อหนุนกันดวยวัตถุและเรี่ยวแรงกํ าลังเปนตน โดยรูเทาทันวาวัตถุ
ทรัพยสินภายนอก รวมท้ังลาภสักการะท้ังหลาย เราตองอาศัย แตมันเปน
เพียงปจจัยเกื้อหนุน เหมือนเปนกิ่งใบ ไมใชเปนตัวแกนสาร

ในดานพฤติกรรมเกี่ยวกับชีวิตภายนอกนี้ ใหเราเปนที่พ่ึงแกคนอ่ืนได
พรอมกับเราตองพ่ึงคนอื่นดวย ใหสังคมเปนสังคมประเภทพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน เปนกัลยาณมิตรของกันและกัน โดยแตละคนก็มีอะไรใหคนอ่ืน
ไดพ่ึงบาง ตางก็เกื้อหนุนกัน ใหสังคมอยูผาสุก และใหแตละคนมีโอกาส
พัฒนายิ่งขึ้นไปในไตรสิกขา เพ่ือใหแตละคนมีอิสรภาพที่พ่ึงตนไดแทจริงใน
ทางจิตใจและทางปญญา อยางนี้จึงจะเปนสังคมท่ีดี

ขอใหดวูนิยัของพระ คอืชวีติในสงัฆะตามพุทธบญัญตัิ จะเหน็ชดัวาเปน
อยางนี้

พระพุทธเจาทรงจัดวางเปนแบบไว คือสังคมสงฆเปนสังคมตัวอยาง
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แหงการที่แตละคนพยายามพัฒนาตนใหมีอิสรภาพทางจิตใจและปญญา 
โดยที่ ชีวิตทางดานพฤติกรรมนั้นพ่ึงพาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปนการ
เกื้อหนุนกันใหกาวไป ไมใชชวยใหเขาไมตองทํ าแลวคอยรอรับความชวย
เหลือ

คนที่มีอิสรภาพทางจิตใจและทางปญญาเทานั้น จึงจะสรางสรรค
สังคมอยางนี้ และอยูกันดวยดีในสังคมอยางนี้ได
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เรื่อง แกนแทของพระพุทธศาสนา พูดมาถึง “แกนธรรมเพื่อ
ชีวติ” แลว ก็ขอจบไวเพียงนี้กอน แมวาที่จริงยังมีหัวขอที่ควรพูดอีก 
๒ เรื่อง หรือ ๒ บท คือ แกนธรรมเพื่อสังคม กับ แกนธรรมเพื่อโลก 
แตจํ าเปนตองยุติเพราะความยาวที่เกินเวลา

ขออนโุมทนาทานอธิบดี ทานรองอธิบดี ทานผูอํ านวยการ และ
ทานผูบริหารระดับสูงของกรมการศาสนา

ขอความเจริญผาสุกจงมีแดทุกทาน



… พุทธศาสนาสอนใหรูทันทุกข และใหอยูเปนสุข
… คือ ทุกขสํ าหรับเห็น แตสุขสํ าหรับเปน

พูดสั้นๆ วา มนุษยเปนสัตวท่ีฝกได และตองฝก
ความดีเลิศประเสริฐของมนุษยนั้น อยูท่ีการเรียนรูฝกศึกษาพัฒนา

ตนขึ้นไป มนุษยจะเอาดีไมไดถาไมมีการเรียนรูฝกฝนพัฒนาตน เพราะ
ฉะนั้น เราจึงพูดเต็มวา

“มนุษยเปนสัตวประเสริฐดวยการฝก”

…การท่ีชีวิตเปนอยูดํ าเนินไป  ก็คือการท่ีตองเคลื่อนไหวพบประสบ
การณใหมๆ เจอสถานการณใหมๆ ซึ่งจะตองรูจักตองเขาใจ ตองปฏิบัติ
หรือจัดการอยางใดอยางหนึ่ง…เรียกสั้นๆ    ก็คือ  หรือ

…ฝรั่งบางพวกวาชีวิตคือการตอสู   บางก็วาชีวิตเปนความฝน แตถา
พูดตามหลักพระพุทธศาสนา 

…หลัก ๔ ประการนี้ตองยํ้ าอยางท่ีสุด เพราะเปนหลักใหญของพระ
พุทธศาสนา และเหมาะสมยิ่งกับยุคปจจุบัน

ทํ าการใหสํ าเร็จดวยความเพียรพยายาม
เรียนรูฝกศึกษาพัฒนาตน ใหชีวิตและสังคมกาวหนาไปสูความดีเลิศ

ประเสริฐยิ่งขึ้น
มคีวามไมประมาท กระตือรือรน ขวนขวายสรางสรรคสิ่งท่ีดีงาม ไม

ปลอยเวลาใหเสียไปโดยเปลาประโยชน
พ่ึงตนได มีอิสรภาพ พรอมท่ีจะเผ่ือแผความสุข เปนที่พ่ึงแกผูอ่ืนได
มีสี่ขอนี้พอแลว ประเทศไทยพัฒนาไดแน
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