สารบาญ
คําปรารภ
คํานํา
พระพุทธเจา
บทที่ ๑
เจตนคติของชาวพุทธ
- กาลามสูตร
- ความสงสัย
- ขันติธรรม
- พระพุทธศาสนา เปนศาสนาหรือปรัชญา
- ณ โรงชางหมอ
- ศรัทธา
- วิธีรักษาสัจจะ
- ทรงอุปมาธรรมเหมือนกับแพ
- ทรงเปรียบธรรมะกับใบไมในกํามือ
- ปญหาอภิปรัชญา
บทที่ ๒
อริยสัจจ ๔
- อริยสัจจขอที่ ๑ : ทุกข
- ขันธ ๕
บทที่ ๓
อริยสัจจขอที่ ๒
บทที่ ๔
อริยสัจจขอที่ ๓
- คํานิยามของนิพพาน
- แนวทางสูนิพพาน
- ความจริงที่ไหนเหนือเหตุผล

หนา
ก
ง
๑
๓
๕
๖
๘
๙
๑๑
๑๒
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๒๒
๒๒
๒๗
๓๕
๔๒
๔๓
๔๕
๔๗

-

ปญหาที่เราชอบถาม
อภิปรัชญา
ตายกอนตายเปนสุขอยางยิง่
ไมมีอะไรในนิพพาน

บทที่ ๕
อริยสัจจ ขอที่ ๔
- ความสมดุลยแหงจิตภาพ
- แนวทางพนผิด
- สัมมัปธาน ๔ ประยุกต
- พื้นฐานทีถ่ ูกตอง
- สรุปอริยสัจจ
บทที่ ๖
หลักคําสอนวาดวยความไมมีตัวตน
- วิเคราะหเบญจขันธ
- วงจรแหงวัฏฏะ
- สัจจะ ๒ ประการ
- ผูแสวงหา
- ผูหลงโลก
- ความหมายที่แทจริง
- มหาปรินพิ พานสูตร
- วิธีปฏิบัตติ นตอคําถาม
- ปญหาทีน่ าํ ไปสูเปาหมาย
- ความจริงที่ไมอาจทําลาย
บทที่ ๗
กรรมฐานหรือการฝกฝนปลูกฝง
- การเจริญกรรมฐาน
- ประเภทของกรรมฐาน
- สติปฏฐานสูตร
- การเจริญอานาปานสติกัมฐาน

หนา
๔๘
๕๐
๕๑
๕๑
๕๓
๕๕
๕๕
๕๖
๕๘
๕๙
๖๑
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๗๑
๗๔
๗๕
๗๖
๗๘
๗๙
๗๙
๘๐
๘๑

-

ปฏิบัติในทุกๆ อิริยาบถ
หญาสดในทะเลทราย
ตัวกู ของกู
วิธีดับความโกรธ
เครื่องสกัดกั้นทางใจ

บทที่ ๘
พระพุทธศาสนากับโลกปจจุบัน
- ธรรมะกับการครองเรือน
- สายสัมพันธของสังคม
- มนุษยธรรมของชาวพุทธ
- สังคมและเศรษฐกิจของชาวพุทธ
- หัวใจเศรษฐี
- สงครามกับสันติภาพ
- หัวใจของขาราชการ
- ผูชนะที่ยงิ่ ใหญ
- ธรรมพิชัยยุทธ
- ทางแหงสันติ

หนา
๘๓
๘๔
๘๔
๘๖
๘๗
๘๙
๘๙
๙๑
๙๔
๙๕
๙๗
๙๙
๑๐๐
๑๐๒
๑๐๔
๑๐๕

ผูแปล
.
๑. พระราชวรมุนี ป.ธ. ๙., พ.ม., พธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑)
- รองเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- อาจารยบรรยายพิเศษวิชาพุทธศาสนา, วัฒนธรรมประเพณีไทย และวิชาภาษาบาลี
Swarthmore College มหาวิทยาลัย Pennsylvania
(บทที่ ๑)
๒. พระมหาณรงค จิตตโสภโณ ป.ธ. ๗., พ.ม., พธ.บ., M.A.
- รักษาการผูอํานวยการ วืทยาลัยครูศาสนศึกษา ม.จ.ร.
- อาจารยบรรยายในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ประธานจัดทํานิตยสาร พุทธจักร
๓. พระมหาเสถียร ถิราโณ ป.ธ. ๙., พ.ม., พธ.บ., M.A.
- อาจารยบรรยายในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เจาหนาที่ประจํากองวิชาธิการ
๔. พระมหาโทน ธนปโ ป.ธ. ๔., พ.ม., พธ.บ., M.A.
- เลขานุการคณบดี คณะครุศาสตร มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- อาจารยบรรยายในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(บทที่ ๒, ๘)

(คํานํา คําปรารภ)

(บทที่ ๓.๗)

๕. อาจารยเสฐียร พันธรังษี M.A.
- อาจารยบรรยาย ในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(บทที่ ๔,๕)
๖. พระมหาบรรจบ คุณจารี
- นิสิตคณะครุศาสตรปที่ ๓ มหาจุฬาฯ

(บทที่ ๖)

ถอยแถลง
หนังสือพระพุทธเจาสอนอะไร นับวาเปนหนังสือที่ดีเปนที่นิยมของทานนิสิตนักศึกษา
นักเรียน และผูสนใจธรรมทั้งหลาย แผนกวิชาการ คณะกรรมการนิสิตไดจัดพิมพครั้งหนึ่งแลว แต
ไมเพียงพอกับความตองการ
ดังนั้น แผนกวิชาการคณะกรรมการนิสิต ป ๒๕๒๑ จึงไดมีมติใหพิมพขึ้นอีก เพื่อเปนการ
เผยแพร วิช าการของทางมหาวิ ท ยาลั ย ในการจัด พิม พค รั้ง นี้ไ ด รับ ความเมตตานุ เ คราะห จ าก
อาจารย พระมหาณรงค จิตตโสภโณ ป.ธ. ๘, พ.ม., พธ.บ., M.A. ไดตรวจชําระแกไข และทํา
ฟุตโนตที่อางพระไตรปฎกใหดวย จึงกลาวไววา หนังสือเลมนี้สมบูรณแบบที่สุด
แผนกวิชาการคณะกรรมการนิสิต จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารยไว ณ โอกาสนี้ดวย
และสิ่งใดที่มีความบกพรอง ทางแผนกวิชาการคณะกรรมการนิสิตขอนอมรับไวดวยความเต็มใจ

คณะผูจัดทํา
๒๖ ก.พ. ๒๒

คําปรารภ
โดย Paul Demieville
สมาชิกของสถาบัน de France
ศาสตราจารยในมหาวิทยาลัย de France
ผูอํานวยการการศึกษาคนควาทางพุทธศาสนาในโรงเรียน
แหงสถาบันคนควาชั้นสูง
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นี้เปนคําอธิบายพระพุทธศาสนาแนวใหมที่สุด ของผูแทนพุทธศาสนาทานหนึ่งที่มีความรู
ที่สุดในพุทธศาสนา พระ ดร. ดับลิว ราหุลเถระ ไดรับการศึกษาอบรมตามแบบอยางของ
พระภิกษุในประเทศศรีลังกา และไดรับตําแหนงสําคัญหลายตําแหนงในสถาบันการศึกษาชั้นนํา
ของสงฆแหงหนึ่งในประเทศศรีลังกา ซึ่งพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองมาตั้งแตสมัยของพระเจา
อโศก จนกระทั่งทุกวันนี้ เพราะไดรับอบรมสั่งสมทางโบราณประเพณีมา ทานจึงไดตัดสินใจเผชิญ
ตอความคิด และวิธีแหงการเรียนทางวิทยาศาสตรนานาชาติ ในขณะที่โบราณประเพณีกําลังเปนที่
สงสั ย กั น ท า นได เ ข า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ศรี ลั ง กา ได รั บ ปริ ญ ญาตรี เ กี ย รติ นิ ย ม
(ลอนดอน)
และไดรับปริญญาเอกทางปรัชญาจากมหาวิทยาลัยศรีลังกา โดยทํา
วิทยานิพนธเรื่อง “ประวัติศาสตรพุทธศาสนาในศรีลังกา”
เมื่อไดทํางานรวมกับพวก
ศาสตราจารยที่มีชื่อเสียงในมหาวิทยาลัยกัลกัตตา และไดรวมงานกับผูเชี่ยวชาญฝายมหายาน
ซึ่งแพรหลายครอบคลุมตั้งแตธิเบตจนถึงตะวันออกไกล ทานจึงไดตัดสินใจศึกษาคนควาคัมภีร
ธิเบตและจี น เพื่อ ความเขา ใจลึก ซึ้ง กวา งขวาง และทานไดใหเ กียรติ แ ก พ วกเรา โดยมาเยี่ ย ม
มหาวิทยาลัยปารีส (โซบอง) เพื่อเตรียมการศึกษาคนควาเกี่ยวกับ “อสังคะ” (Asanga) ซึ่งเปนนัก
ปรัชญาที่เดนมากของมหายาน ผลงานสําคัญของตนฉบับเดิมภาษาสันสกฤตของทานอสังคะได
สูญหายไป และหาอานไดแตในภาษาที่เปนธิเบตและจีนเทานั้น นับเปนเวลา ๘ ปแลวตั้งแต
ดร. ราหุล อยูกับพวกเรา ทานหมจีวรสีเหลืองคลุกคลีอยูกับบรรยากาศแบบตะวันตก
เสาะคนหาแสงสากลแหงศาสนาของทานจากกระจกที่เกาแกคร่ําคราของเรา
หนังสือที่ทานไดกรุณาใหขาพเจาเสนอตอชาวตะวันตกนั้นเหมาะแกทุกคน เปนเรื่องที่แจม
แจงมากกวาดวย หลักขั้นพื้นฐานของพระพุทธศาสนาจากคัมภีรอันเกาแกที่สุดภาษาสันสกฤต
(มหายาน) เรียก “อาคม” (Ãgama) ในภาษาบาลี (หินยาน) เรียก “นิกาย” (Nikãya) ดร. ราหุล ซึ่ง
รอบรูในคัมภีรเหลานี้อยางไมมีใครเสมอเหมือน ไดอางถึงคัมภีรเหลานี้บอย และแทบจะไมเอยถึง

ก

ําราเหลานี้เปนที่ยอมรับของทุก

ที่ จ ริ ง ความหมายมี ม ากมายหลายประการแตกต า งกั น เพราะการขยายตั ว ของ
พระพุทธศาสนาตลอดเวลาหลายศตวรรษในสถานที่ตางๆ และหลักธรรมก็มีความหมายมากกวา
หนึ่งความหมาย ดร. ราหุล เปนนักมานุษยวิทยา, นักเหตุผล, นักปรัชญาแบบโสเครตีสใน
บางประการและในแงอื่นๆ เปนนักศาสนาแบบคริสตจําพวก Evangel (เนนศรัทธาในพระ
เยซูคริสต และเห็นวาพิธีกรรมในโบสถมีความสําคัญนอยมาก) หรืออีกอยางหนึ่งเกือบจะ
เปนนักวิทยาศาสตรเลยทีเดียว ความหมายของพุทธศาสนาที่ ดร. ราหุลเสนอในที่นี้ มีหลักฐาน
ทางคัมภีรที่เชื่อไดมากมายสนับสนุน และหลักฐานเหลานี้ทานเพียงแสดงตามขอเท็จจริงของมัน
เทานั้น
คําอธิบายที่ทานใหไวตอจากขอความที่ทานคัดออกมา ซึ่งทานแปลความหมายถูกตอง
แม น ยํ า เสมอ เป น คํ า อธิ บ ายที่ แ จ ม แจ ง ง า ยๆ ตรงไปตรงมาและไม แ สดงถึ ง การอวดรู ใ ดๆ ใน
คําอธิบายเหลานี้ บางอยางอาจนําไปสูการโตเถียงวิพากษวิจารณ เชนเมื่อทาน (ราหุล) ปรารถนา
จะกลับมาคนควาธรรมฝายมหายานทั้งหมดในหลักฐานทางฝายบาลี (คัมภีรตางๆ ฝายเถรวาท)
แต ก ารที่ ท า นช่ํ า ชองในหลั ก ฐานเหล า นั้ น ทํ า ให ท า นอธิ บ ายแนวใหม ๆ ได อ ย า งแจ ม ชั ด ท า น
แสดงผลงานของทา นต อคนสมั ย ใหมโ ดยเฉพาะ
แตท า นก็มิ ไดย้ํา ที่การเปรีย บเที ย บกับ
แนวความคิดใหมรวมสมัย คือ สังคมนิยม, อเทวนิยม, ลัทธิชีวนิยม, จิตวิทยาวิเคราะห ทาน
เพียงแตเสนอแนะการเปรียบเทียบไวในที่ตางๆ เทานั้น
ผูอานจะเห็นไดอยางชัดแจงวา ธรรมที่ทานแสดงในหนังสืออันทรงคาทางวิชาการนี้ยังเปน
ของใหม สามารถดัดแปลงนํามาใชไดกับโลกสมัยใหม

ข

คํานํา
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ทุกวันนี้ทั่วโลกกําลังสนใจพุทธศาสนาขึ้นเรื่อยๆ สังคมและกลุมการศึกษาไดเกิดขึ้นจํานวน
มาก หนังสือที่เกี่ยวกับธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาก็เพิ่มจํานวนมากขึ้น แตก็เปนที่นาเสียดาย
ที่หนังสือเหลานั้นเขียนขึ้นโดยผูที่ไมมีความรูความสามารถจริงๆ หรือไมก็นําเสนอผลงานอันมี
แนวความคิดที่มาจากศาสนาอื่น ซึ่งจะตองตีความหมายผิดๆ และแสดงออกผิดๆ เมื่อเร็วๆ นี้
ศาสตราจารย ท างศาสนาเปรี ย บเที ย บท า นหนึ่ ง เขี ย นหนั ง สื อ เกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนา ไม รู
แมกระทั่งวาพระอานนทพุทธอุปฏฐากเปนพระภิกษุ ก็คิดวาทานเปนฆราวาส ความรูเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาที่เผยแพแรในหนังสือประเภทนี้ ก็ยังคงเหลือในจินตนาการของผูอาน
ประการแรกข าพเจ าพยายามผลิต หนัง สือเล็ก ๆ นี้เพื่ อผูอานทั่วไปซึ่ง ไดรับ การศึก ษา มี
ปญญา แตไมไดศึกษาในวิชานี้ ผูอยากรูวาพระพุทธเจาทรงสอนอะไร เพื่อประโยชนของผูอาน
ประเภทนี้ ขาพเจาจึงมุงเสนอเรื่องราวที่แนนอนเชื่อถือได อยางยอๆ ตรงไปตรงมาและงายที่สุด
เทาที่จะเปนไปได เรื่องราวนี้เปนพุทธพจนจริงๆ ซึ่งพระพุทธเจาตรัสแสดงตามที่จะพบไดคัมภีร
พระไตรปฎกบาลีตนฉบับเดิม ซึ่งนักปราชญยอมรับกันทั่วไปวาเปนบันทึกคําสอนของพระพุทธเจา
ที่เกาแกที่สุดเทาที่เหลืออยู วัตถุดิบที่ใชและขอความที่คัดลอกมาในหนังสือนี้ เอามาจากตนฉบับ
เดิมโดยตรง มีนอยแหงที่ขาพเจาอางถึงผลงานบางอยางในยุคหลังๆ ดวยเหมือนกัน
ขาพเจาไดคํานึงเหมือนกัน ถึงผูอานซึ่งมีความรูบางแลวเกี่ยวกับพระพุทธพจน และตองการ
ศึกษาคนควาตอไป ขาพเจาจึงไดใหคําบาลีซึ่งสวนมากเทากับเปนคํานําคนควา และไดใหหลักฐาน
อางอิงถึงคัมภีรตนฉบับเดิมไวที่เชิงอรรถ และบรรณานุกรมที่คัดเลือกมา งานของขาพเจามีความ
ลําบากหลายประการ ตลอดทั้งเลมขาพเจาไดพยายามเชื่อมประสานระหวางสิ่งที่ยังไมรู ไมคุนเคย
กับสิ่งที่รูกันแพรหลายแลวใหเขกันได ทั้งนี้เพื่อใหผูอานภาษาอังกฤษปจจุบันไดรับบางสิ่งบางอยาง
ซึ่ ง เขาสามารถจะเข า ใจ และซาบซึ้ ง ได โ ดยไม ต อ งเสี ย เนื้ อ หาและรู ป แบบแห ง เทศนาของ
พระพุทธเจาเมื่อเขียนหนังสือนี้ ขาพเจาไดแตนึกถึงคัมภีรเกาๆ ดังนั้นขาพเจาจึงไดพิถีพิถันรักษา
คําที่เปนไวพจนและซ้ํากัน อันเปนสวนหนึ่งของพระพุทธดํารัส ซึ่งตกทอดมาถึงพวกเราโดยมุข
ปาฐะ เพื่อใหผูอานมีความเขาใจรูปแบบพระพุทธเจาทรงใช ขาพเจาพยายามใหใกลเคียงตนฉบับ
เดิมที่สุดเทาที่สามารถจะทําไดและพยายามแปลงายๆ นาอาน
ค

แตมีอยูอยางหนึ่งคือถาไมทิ้งความหมายเดิมที่พระพุทธเจาทรงประสงคบาง ก็ยากที่จะได
ความคิดมาแปลงายๆ ได เนื่องจากหนังสือนี้มีชื่อวา “พระพุทธเจาทรงสอนอะไร” ดังนั้นขาพเจา
รูสึกวาจะเปนการผิดไปถาหากไมนําพุทธพจนหรือรูปแบบที่พระพุทธองคทรงใชมาแสดงในหนังสือ
นี้ โดยแปลความหมายที่อาจจะเขาใจไดงาย ถึงจะเสี่ยงตอการสูญเสียความหมายเดิมก็ตาม
ขาพเจาพูดในหนังสือเลมนี้เกือบทุกสิ่งทุกอยาง ซึ่งยอมรับโดยทั่วไปวาเปนคําสอนที่สําคัญ
ขั้นพื้นฐานของพระพุทธเจา คือคําสอนที่เรียกวาอริยสัจ ๔ ประการ มรรคมีองค ๘ ขันธ ๕ กรรม
การเกิดใหม ปฏิจสมุปบาท อนัตตา สติปฏฐาน โดยปกติในการพูดในเรื่องนี้จะไมคอยคุนหูผูอานที่
เปนชาวตะวันตกนัก ถาเขาสนใจขาพเจาขอแนะนําวาในการอานครั้งแรกควรอานบทแรกแลว
ตอไปยังบทที่ ๕ ที่ ๗ และที่ ๘ แลวกลับมายังบทที่ ๒, ๓, ๔ และบทที่ ๖ เมื่อความรูเขาใจแจมแจง
ชัดเจนแลว เปนไปไมไดที่จะเขียนหนังสือเกี่ยวกับพุทธธรรมโดยปราศจากการเกี่ยวของกับ กับวิชา
หรือเรื่องราวซึ่งพุทธศาสนาฝายเถรวาท และมหายานยอมรับเปนขอมูลฐานในระบบแหงความคิด
ของเขา
คําวา “เถรวาท” (คําวา หินยาน หรือยานเล็ก ไมไดเรียกตอไปอีกแลวในวงการที่ยอมรับและ
เชื่อถือได) อาจแปลไดวานิกายของพระเถระ (เถรวาท) และมหายาน แปลวายานใหญ ทั้งสองนี้
เปน นิ ก ายใหญ ข องพระพุท ธศาสนาที่แพรใ นปจจุบัน เถรวาทเปน คํา สอนดั้ง เดิ มของพุท ธ
ศาสนาแพรหลายอยูในลังกา พมา ไทย เขมร ลาว และจิตตะกองในปากีสถานตะวันออก
มหายานซึ่งเจริญขึ้นในขั้นหลัง แพรหลายในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาอื่นๆ เชน
จีน ญี่ปุน ธิเบต มองโกเลียเปนตน ระหวางนิกายทั้งสองนี้มีความแตกตางกันบางอยางสวน
ใหญเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติ แตในคําสอนที่สําคัญที่สุดของพระพุทธเจา เชนที่อธิบาย
ไวในที่นี้ เถรวาทแลมหายานมีความเห็นลงรอยกัน
ขาพเจาใครขอขอบคุณ ทานศาสตราจารย E.F.C. Ludowyk (ผูอาราธนาขาพเจาให
เขียนหนังสือนี้) ในการที่ทานใหความชวยเหลือทุกอยางใหความสนใจ เสนอแนะ และอาน
ตนฉบับจนตลอด และขอขอบคุณนาง Marianne Mohn ดวย ที่ไดชวยตรวจตนฉบับ ใหคําแนะนํา
อันมีคา ในที่สุดนี้ใครขอขอบคุณทานศาสตราจารย Paul Demieville อาจารยของขาพเจาที่กรุง
ปารีสที่ไดกรุณาเขียนคําปรารภให
W Rohula
ปารีส

กรกฎาคม ๒๕๐๑
ง

พระพุทธเจา
(THE BUDDHA)
.

พระพุทธเจาทรงมีพระนามเดิมวา สิทธัตถะ (สันสกฤตวา สิทธารถะ) และพระนามโดย
โคตรวา โคตมะ (สํ. วา เคาตมะ) พระองคดํารงพระชนมชีพอยูในอินเดียตอนเหนือราวศตวรรษที่
๖ กอนคริสตศักราช พระบิดาของพระองคพระนามวา สุทโธทนะ เปนกษัตริยปกครองอาณาจักร
แหงชาวศากยะ (ในเนปาลปจจุบัน) พระมารดาของพระองคพระนามวาพระราชินีมายา ตาม
ประเพณีในสมัยนั้น พระองคใดไดอภิเษกสมรสตั้งแตอายุยังพระเยาวทีเดียว คือเมื่อพระชนมได
๑๖ พรรษา กับเจาหญิงผูเลอโฉมและจงรักภักดี ซึ่งมีพระนามวายโสธรา เจาชายหนุมประทับอยูใ น
พระราชวังของพระองคพรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวกสบายนานัปการตามที่พระทัยปรารถนา
แตโดยไมคาดคิด เจาชายก็ไดทรงพบเห็นความเปนจริงของชีวิต และความทุกขของมนุษยชาติ จึง
ตัดสินพระทัยที่จะหาทางแก กลาวคือหนทางพนไปจากความทุกขอันมีอยูทั่วไปในสากลนี้ เมื่อพระ
ชนม ไ ด ๒๙ พรรษา ภายหลั ง การประสูติพ ระโอรสพระองคเ ดีย ว คื อ เจ า ชายราหุ ลไมน านนั ก
พระองคก็เสด็จจากอาณาจักรของพระองคไป และไดทรงผนวชเปนนักบวช (ฤาษี) เพื่อแสวงหา
ทางแกไข (ทุกข) นั้น
นับเปนเวลาถึง ๖ ป พระฤาษีโคตมะไดเสด็จจาริกเรื่อยไปในแถบลุมแมน้ําคงคาไดทรงพบ
กับอาจารยสอนศาสนาที่มีชื่อเสียง พระองคไดทรงศึกษาและปฏิบัติตามระบบการและวิธีการของ
อาจารยเหลานั้น และไดยอมลดพระองคลงรับขอปฏิบัติแบบทุกกรกิริยาอันหนักยิ่ง แตขอปฏิบัติ
แหงหลักการและระบบศาสนาเหลานั้นทั้งปวงไมทําใหพระองคทรงพอพระทัยเลย ดังนั้น พระองค
จึงไดทรงละทิ้งศาสนาที่มีมาแตเดิมทั้งหมด พรอมทั้งวิธีการของศาสนาเหลานั้นเสีย แลวดําเนินไป
ตามวิถีทางของพระองคเอง เรื่องก็เปนมาอยางนี้แหละจนกระทั่งราตรีวันหนึ่ง เมื่อพระองคประทับ
นั่งอยูที่ภายใตตนไมตนหนึ่ง (แตนั้นมาก็รูจักกันโดยชื่อวา ตนโพธิ์ หรือตนไมตรัสรู) ณ ริมฝงแมน้ํา
เนรัญชราที่พุทธคยา (ใกลตําบลคยาในรัฐพิหารปจจุบัน) เมื่อพระชนมได ๓๕ พรรษาพระโคตมะก็
ไดบรรลุพระโพธิญาณ ซึ่งภายหลังจากการบรรลุโพธิญาณนั้นแลว พระองคก็เปนที่รูจักกันในพระ
นามวาพระพุทธเจา หรือ ทานผูตรัสรู
1

หลังจากการตรัสรูของพระองคแลว พระโคตมะพุทธเจาก็ไดทรง ประทานปฐมเทศนาแก
เบญจวัคคีย
ซึ่งเปนผูรวมปฏิบัติธรรมมาแตแรกของพระองค ณ สวนกลางที่ปาอิสิปตนะ
(สารนาถ) ใกลเมืองพาราณสี นับแตวันนั้นเปนตนมาเปนเวลา ๔๕ พรรษา พระองคก็ไดทรงสั่ง
สอนมนุษยชายหญิงทุกชั้น กลาวคือ ทั้งกษัตริย ชาวนา พราหมณ จัณฑาล ทั้งคฤหบดี
และขอทาน ทั้งนักบวชและพวกโจร โดยมิไดทรงทําการแบงแยกชนชั้นสักนิดเดียวในหมู
เหลานั้น พระองคมิไดทรงยอมรับความแตกตางกันแหงวรรณะ หรือการแบงกลุมชนใน
สังคมเลย บรรดาที่พระองคทรงสั่งสอนนั้นก็ทรงเปดรับมนุษยชายหญิงทุกคนผูพรอมที่จะเขาใจ
และปฏิบัติตาม เมื่อพระชนมได ๘๐ พรรษา พระพุทธเจาก็เสด็จดับขันธปรินิพพานที่ เมืองกุสิ
นารา (ซึ่งอยูในเขตอุตรประเทศในอินเดียปจจุบัน)
ปจจุบันนี้ พระพุทธศาสนามีปรากฏอยูในประเทศ ศรีลังกา พมา ไทย เขมร ลาว
เวียดนาม ธิเบต จีน ญี่ปุน มงโกเลีย เกาหลี ไตหวัน และในบางสวนของประเทศอินเดีย
ปากีสถาน และเนปาล กับทั้งในสภาพโซเวียตดวย ประชากรชาวพุทธทั่วโลกมีจํานวนเกินกวา
๕๐๐ ลานคน
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บทที่ ๑
เจตนคติของชาวพุทธ
(THE BUDDAIST ATTITUDE OF MIND)
.
ในบรรดาศาสดาแหงศาสนาทั้งหลายเหลานั้น พระพุทธเจา (ถายอมใหเราเรียกพระองควา
เปนศาสดาผูตั้งศาสนาตามความหมายของศัพทที่เขาใจกัน) ก็เปนศาสดาพระองคเดียวเทานั้นที่
ไมไดทรงอางพระองควาเปนอะไรอื่นนอกจากมนุษยธรรมดาแทๆ สวนศาสดาทั้งหลายอื่นนั้นไม
เปนพระเจาเสียเอง ก็เปนอวตารของพระเจาในรูปแบบตางๆ หรือมิฉะนั้นก็ไดรับความบันดาลใจ
จากพระเจา พระพุทธเจาไมใชเปนแตเพียงมนุษยธรรมดาเทานั้น พระองคยังมิไดทรงอางการดลใจ
จากเทพเจา หรืออํานาจภายนอกแตอยางใดทั้งสิ้นอีกดวย พระองคถือวาการตรัสรู การบรรลุ
ธรรม และความสําเร็จของพระองคทั้งหมดเปนความพยายามของมนุษย และเปนสติปญญาของ
มนุษย มนุษยและเฉพาะมนุษยเทานั้นสามารถจะเปนพระพุทธเจาได มนุษยทุกคนมี มีศักยภาพ
(ความสามารถในตัวเอง) ในการเปนพระพุทธเจาอยูในตัวเอง ถาหากเขาปรารถนาอยางนั้น และ
ทําความเพียรพยายาม เราจะเรียกพระพุทธเจาวาเปนมนุษยผูยอดเยี่ยมก็ได พระพุทธเจานั้นทรงมี
ความเปนมนุษยอยูในพระองคเสียจนกระทั่งวา พระองคไดรับการนับถือตอมาแบบศาสนาของ
ชาวบาน ดังหนึ่งวาเปนผูเหนือมนุษย (super-human)
ตามหลักของพระพุทธศาสนาแลว ฐานะของมนุษยเปนฐานะที่สูงสุด มนุษยเปนนาย
ของตนเอง และไมมีอํานาจวิเศษหรือกําลังอื่นใดที่จะมาพิจารณาตัดสินชี้ขาดชะตากรรม
ของมนุษยได
พระพุทธองคตรัสวา “ตนเปนที่พึ่งของตน ใครอื่นจะสามารถเปนที่พึ่ง (ของเรา) ได
เลา” ๑ พระองคไดประทานโอวาทแกสาวกทั้งหลายของพระองคใหเปนที่พึ่งแกตนเอง และไมยอม
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ใหแสวงหาที่พึ่ง หรือความชวยเหลือจากบุคคลอื่นใดอีก พระองคไดตรัสสอน สงเสริมและกระตุน
เตือนใหบุคคลแตละคนไดพัฒนาตนเอง และทําความหลุดพนของตนใหสําเร็จ เพราะมนุษยมีพลัง
ที่จะปลดปลอยตนเองจากสังโยชนดวยอาศัยความเพียรและสติปญญาอันเปนสวนเฉพาะตัวได
พระพุทธองคตรัสวา “ทานทั้งหลายพึงทํากิจของตนเอง เพราะวาตถาคตทั้งหลายเพียงแต
บอกทางให”๒ ถาหากพระพุทธเจาไดรับพระนามวา พระผูไถบาป (พระมหาไถ) ไดบางแลวไซร
มันก็เปนไดเฉพาะความหมายที่วา พระองคไดทรงคนพบและทรง ชี้มรรคาไปสูความหลุดพน
(นิพพาน) เทานั้น แตเราจะตองปฏิบัติตามมรรคานั้นดวยตัวของเราเอง
โดยหลักการแหงความรับผิดชอบของบุคคลแตละคนนี้แหละ พระพุทธเจาไดทรงประทาน
อิสรภาพแหงความคิดแกสาวกของพระองค ในมหาปรินิพพานสูตร ๓ พระพุทธองคตรัสไววา
“พระองคไมเคยดําริถึงการบังคับควบคุมคณะสงฆเลย และพระองคไมตองการที่จะให
คณะสงฆตองมาคอยพึ่งพาอาศัยอยูเรื่อยไป (ไมกุมอํานาจแตผูเดียว)” พระองคตรัสวา “ไม
มีหลักธรรมวงใน (จํากัดเฉพาะ) ในคําสั่งสอนของพระองค ไมมีสิ่งใดที่ซอนไวในกําปนของ
อาจารย (อาจริยมุฎฐิ)” หรือพูดอีกอยางหนึ่งวา “ไมมีสิ่งใดซอนไวในแขนเสื้อ (ไมมีอะไร
ปดบัง)”
เสรีภาพแหงความคิดที่พระพุทธเจาทรงอนุญาตไวนี้ เปนสิ่งที่ไมมีใครไดเคยรูจักมากอนในที่
อื่นใดในประวัติศาสตรแหงศาสนาทั้งหงาย เสรีภาพอันนี้เปนสิ่งจําเปน เพราะเหตุวา ตามที่พระ
พุทธองคตรัสสอนไว ความหลุดพนของมนุษยตองอาศัยการทําใหแจงสัจธรรมดวยตนเอง มิได
อาศัยการุณยภาพที่โปรดปรานของพระเจาหรืออํานาจภายนอกใดๆ ใหเปนรางวัลสําหรับความ
หระพฤติที่ดีงาม และเชื่อฟงตอพระองค

๒
๓
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กาลามสูตร
สมัยหนึ่ง พระพุทธเจาเสด็จไปเยือนนิคมแหงหนึ่ง เรียกชื่อวา เกสปุตตะ ๑ ในแควนโกศล
ชาวนิคมนี้รูจักกันโดยชื่อสามัญวา กาลามะ เมื่อพวกกาลามะเหลานั้นไดสดับวา พระพุทธเจา
ประทับอยูในนิคมของตนชาวกาลามะทั้งหลายจึงไดมาเฝาพระองคแลวกราบทูลพระองควา :“ขาแตพระองคผูเจริญ มีสมณะและพราหมณบางพวกที่มาเยี่ยมเยือนเกสปุตตะนิคม สมณ
พราหมณเหล านั้ นอธิบายและยกยองคําสอนของตนเองฝายเดียวเทานั้น และดูถูก ประณาม
เหยียดหยามหลักธรรมของสมณพราหมณเหลาอื่น ตอมาก็มีสมณพราหมณเหลาอื่นมาอีก สมณ
พราหมณเหลานั้นก็เชนเดียวกันเมื่อถึงทีของตนบางก็อธิบายและเชิดชูแตคําสอนของตนฝายเดียว
และดูถูกประณามเหยียดหยามคําสอนของสมณพราหมณเหลาอื่นขาแตพระองคผูเจริญ สําหรับ
พวกขาพระองคนั้น พวกขาพระองคมีความสงสัยและคลางแคลงใจอยูเสมอในขอที่วา “ในบรรดา
สมณพราหมณผูนาเคารพเหลานี้ ใครกันหนอกลาวคําสัตยจริง และพวกไหนกลาวคําเท็จ”
ลํ า ดั บ นั้ น พระพุ ท ธองค ไ ด ท รงประทานคํ า แนะนํ า อั น เป น คํ า แนะนํ า ที่ ย อดเยี่ ย มใน
ประวัติศาสตรศาสนาทั้งหลาย แกกาลามะชนเหลานั้นวา “ถูกแลวกาลามะทั้งหลาย เปนการ
สมควรที่เธอทั้งหลายมีความสงสัย มีความคลางแคลงใจ เพราะวาเปนเรื่องที่ควรแกความสงสัย
ดูกรชาวกาลามะที่นี้ พวกทานจงพิจารณาอยางนี้วา : พวกเธอ
๑.Do not be led by reports.
จงอยาเชื่อโดยการบอกเลา
๒. Do not be led by tradition.
จงอยาเชื่อโดยการนําสืบๆ กันมา
๓. Do not be led hearsay.
จงอยาเชื่อโดยการเลาลือ
๔. Do not be led by authority of Religious texts.
จงอยาเชื่อโดยการอางคัมภีร (ตํารา)

๑
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๕. Nor by mere logic.
จงอยาเชื่อโดยตรรก
๖. Or inference.
จงอยาเชื่อโดยอนุมานตามนัยะ
๗. Nor by considering appearances.
จงอยาเชื่อโดยเพียงเห็นกิริยาอาการภายนอก
๘. Nor by the delight in speculative opinions.
จงอยาเชื่อโดยความชอบใจในความคิดเห็นของตน
๙ . Nor by seeming possibilities.
จงอยาเชื่อโดยเห็นวาความนาจะเปนไปได
๑๐.Nor by the idea : This is our teacher.
จงอยาเชื่อโดยคิดวานี้เปนครู อาจารยของเรา
ดูกรกาลามะชนทั้งหลาย แตเมื่อใดทานทั้งหลายรูประจักษดวยตนเองวาธรรมทั้งหลายเหลา
ใดเหลาหนึ่งเปนอกุศล ผิดพลาด ชั่วราย เมื่อนั้นจงละทิ้งธรรมเหลานั้นเสีย และเมือ่ ใดทานทัง้ หลาย
รูประจักษดวยตนเองวา ธรรมทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่งเปนกุศล ดีงาม เมื่อนั้นจงยอมรับเอาและ
ปฏิบัติตามธรรมเหลานั้นเถิด
พระพุทธเจายังตรัสยิ่งไปกวานั้นอีก คือพระองคตรัสบอกแกภิกษุทั้งหลายวา “สาวกควร
พิจารณาตรวจสอบแมแตองคพระตถาคตเอง เพื่อวาสาวกจะไดมีความมั่นใจโดยสมบูรณในคุณคา
ที่แทจริง ของศาสดาที่ตนประพฤติปฏิบัติตาม” ๑

ความสงสัย (DOUBT)
ตามคําสอนของพระพุทธเจา ความสงสัย (วิจิกิจฉา) เปนขอหนึ่งในนิวรณ ๕ ประการ ที่
ขัดขวางตอความเขาใจสัจธรรมและขัดขวางตอความกาวหนาทางจิตใจ (ดวยเหตุนั้นจึงขัดขวาง
ความกาวหนาใดๆ ทั้งสิ้น) อยางไรก็ดีความสงสัยมิใช (บาปในศาสนาคริสต) เพราะไมมีความเชื่อ
อยาง

๑
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งมงายในพระพุทธศาสนา ตามที่จริงไมมีในพระพุทธศาสนาเลย เหมือนอยางที่เขาใจกันในศาสนา
บางศาสนา รากเงาของความชั่วรายทั้งปวงก็คือ อวิชชา และมิจฉาทิฏฐิ แตก็ไมอาจปฏิเสธ
ขอเท็จจริงที่วา ตราบใดที่ยังมีความสงสัยความคลางแคลงใจลังเลอยู ตราบนั้นความกาวหนาก็ไม
เปนบาป (Sin) และก็เปนความจริงที่ไมอาจปฏิเสธไดเทากันวา จะตองมีความสงสัยอยูตราบเทาที
บุคคลยังไมเขาอยางแจมแจง แตในการที่จะกาวหนาตอไปไดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองกําจัด
ความสงสัยเสีย การที่จะกําจัดความสงสัยเสียไดนั้นบุคคลจะตองมองเห็นไดอยางชัดแจง
เปนการเลื่อนลอยในการที่จะพูดวา “บุคคลไมควรสงสัย” หรือ “บุคคลควรเชื่อ” การ
เพียงแตพูดวา “ฉันเชื่อ” ไมไดหมายความวาทานเขาใจและมองเห็นแลว (เหมือน) เมื่อนักเรียน
กําลังคิดแกปญหาคณิตศาสตรขอหนึ่ง เขาจะมาถึงขั้นตอนหนึ่งซึ่งเขาไมรูวาจะกาวเลยตอไป
จากนั้นไดอยางไร และเปนขั้นตอนที่เขาเกิดความสงสัย คลางแคลงใจเสียดวย ตราบใดที่เขายังมี
ความสงสัยอยูนี้ เขาจะไมกาวหนาไปไดเลย ถาเขาอยากจะกาวหนาตอไปก็จะตองจํากัดความ
สงสัยนี้เสียกอน และวิถีทางในการขจัดความสงสัยนั้นก็มีอยู (หลายวิธี) การเพียงแตพูดวา “ฉัน
เชื่อ” หรือ “ฉันไมสงสัย” จะแกปญหานั้นไมไดอยางแนนอน การบังคับตนใหเชื่อและยอมรับเอา
สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยปราศจากความเขาใจนั้น ก็คือการเสแสรง (การเมือง) ไมใชเรื่องของ
จิตใจหรือสติปญญาเลย
พระพุทธเจาทรงมีพระทัยปรารถนาอยางแรงกลาอยูเสมอที่จะกําจัดความสงสัย (จะเห็นได)
แมเพียงแต ๒-๓ นาที กอนการปรินิพพานของพระองค พระองคไดทรงขอรองใหสาวกของพระองค
ตั้งหลายครั้งใหทูลถาม (ขอสงสัย) กะพระองคเสีย ถาหากวาสาวกเหลานั้นมีความสงสัยใดๆ
เกี่ยวกับคําสอนของพระองคอยู และเพื่อมิใหเกิดความรูสึกเสียใจในภายหลังวาตนไมสามารถ
แกไขความสงสัยเหลานั้นใหแจมแจงได แตพระสาวกทั้งหลายก็นิ่งเงียบ พระดํารัสที่พระองคได
ตรัสในครั้งนั้นเปนคําพูดที่จับใจ คือพระองคตรัสวา “ถาหากเปนเพราะอาศัยความเคารพใน
องคพระศาสดาจึงทําใหเธอไมกลาถามสิ่งใดๆ แลวละก็ ก็ขอใหผูหนึ่งในบรรดาพวกเธอ
บอกแจงแกเพื่อนของเธอ (เพื่อถามแทนตน) เถิด ๑ (ขอใหภิกษุรูปหนึ่งบอกแกเพื่อนของตน
เพื่อใหถามปญหาแทนตน)

๑
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ขันติธรรม (TOLERANCE)
ไมเฉพาะแตอิสรภาพทางความคิดเทานั้น แมความใจกวางที่พระพุทธเจาทรงประทานไวก็
ทําใหเกิดความพิศวง (ประหลาดใจ) แกนักศึกษาประวัติศาสตรศาสนาทั้งหลายเชนเดียวกัน สมัย
หนึ่ง ๒ ณ เมืองนาลันทา คฤหบดีผูโดงดังมั่งคั่งทานหนึ่งมีนามวา อุบาลี เปนสาวกฝายคฤหัสถที่มี
ชื่อเสียงของนิครนนาฏบุตร (ไชนะ มหาวีระ) ซึ่งพระมหาวีระสงไปอยางมีแผนใหไปพบกับ
พระพุทธเจา และใหเอาชนะ (ปราบ) พระพุทธเจาดวยการโตเถียงในประเด็นบางประเด็นในทฤษฎี
เรื่องกรรม เพราะเหตุวา ทัศนะของพระพุทธเจาในเรื่องกรรมนั้นแตกตางไปจากทัศนะของมหาวี
ระ ตรงขามจากความคาดหมายของเขาทีเดียวในการอภิปรายกัน อุบาลีเกิดความเชื่อมั่นวาทัศนะ
ของพระพุทธเจานั้นถูกตอง ทัศนะของอาจารยของตนนั้นผิดพลาด ดังนั้นอุบาลีจึงไดทูลขอรองพระ
พุทธองคใหรับตนเปนอุบาสกผูหนึ่งในบรรดาอุบาสกทั้งหลาย แตพระพุทธเจาไดทรงขอใหอุบาลี
นั้นพิจารณาการกระทํานั้นใหม และมิใหโดยเรงรอน เพราะวา “การพิจารณาโดยรอบคอบเปน
การดี สําหรับคนผูมีชื่อเสียงเชนทาน” เมื่ออุบาลีไดแสดงความปรารถนาของตนอีกครั้งหนึ่ง
พระพุทธเจาก็ไดทรงขอรองใหอุบาลีนั้นทําการเคารพอุปถัมภอาจารยทางศาสนาเกาของตนตอไป
อีกอยางที่ตนเคยทํามาแลว
ในศตวรรษที่ ๓ กอนคริสตศักราช พระเจาจักรพรรดิอโศก ซึ่งเปนชาวพุทธที่ยิ่งใหญของ
อินเดียเมื่อทรงดําเนินตามตัวอยางอันประเสริฐแหงขันติธรรม และการมีความเขาใจดีตอกันนี้ ได
ทรงยกยองและอุปถัมภบํารุงศาสนาอื่นๆ ทั้งปวงในจักรพรรดิอันไพศาลของพระองค ในประกาศ
พระราชโองการฉบับหนึ่งของพระองค ซึ่งไดแกะสลักไวบนแผนดินก็ยังมีตนฉบับที่บุคคลจะอานได
แมจนกระทั่งทุกวันนี้พระเจาจักรพรรดิไดทรงประกาศไวดังนี้ :
บุคคลไมควรจะยกยองเฉพาะแตศาสนาของตนเองฝายเดียว และประณามศาสนา
ของชนเหลาอื่น แตบุคคลควรยกยองศาสนาของชนเหลาอื่นดวย โดยเหตุผลอยางใด
อยางหนึ่ง เมื่อทําอยางนี้บุคคลยอมชื่อวาชวยศาสนาของชนเหลาอื่นดวย เมื่อทําโดย
ประการอื่นก็ชื่อวาเปนการขุดหลุมฝงศพใหแกศาสนาของตนเอง และชื่อวาทําอันตราย
แกศ าสนาอื่น ด ว ย บุ คคลใดก็ต ามมายกย อ งศาสนาของตนและประณามศาสนาอื่ น ๆ
บุคคลที่ทําอยางนั้นก็เพราะอาศัยความจงรักภักดีตอศาสนาของตนเองโดยแท ดวยคิดวา

๒
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“ขาพเจาจะเชิดชูศาสนาของเรา” แตตรงกันขาม ดวยการทําอยางนั้นเขาชื่อวาทํารายศาสนา
ของตนเองใหหนักเขาไปอีก ดังนั้นความปรองดองกันนั้นแหละเปนการดี ขอใหทุกคนจงรับฟงและ
จงเปนผูเต็มใจที่จะฟงธรรมะที่คนอื่นเขานับถือดวย๑
เราควรจะกลาวเพิ่มเติมไวในที่นี้วา น้ําใจแหงความเห็นอกเห็นใจที่เขาใจกันนี้ ควรจะได
นํามาใชในทุกวันนี้ ไมเฉพาะแตหลักธรรมในทางศาสนาเทานั้น แตควรใชในกรณีอื่นๆ ดวยเชนกัน
น้ําใจแหงความมีขันติธรรมและความเขาใจนี้ ไดเปนขอหนึ่งในบรรดาอุดมคติที่ไดรักษาไว
อยางดีที่สุดในวัฒนธรรมและอารยธรรมของพุทธศาสนา นั้นแหละคือเหตุผลวา ทําไมจึงไมมี
ตัวอยางสักเรื่องเดียวในการกดขี่ขมเหง หรือการหลั่งเลือดสักหยดเดียวในการกลับใจประชาชนให
หันมานับถือพุทธศาสนา หรือในการเผยแพรพุทธศาสนาในประวัติศาสตรอันยาวนานตั้ง ๒๕๐๐ ป
พระพุทธศาสนาไดเผยแพรไปอยางสันติมั่วทั้งผืนแผนดินใหญของทวีปเอเซีย โดยมีศาสนิกชนใน
ปจจุบันนี้เกินกวา ๕๐๐ ลานคน การใชวิธีรุนแรง (หิงสธรรม) ในรูปแบบใดๆ ภายใตขออางใดๆ ก็
ตามยอมเปนการฝาฝนตอคําสอนของพระพุทธเจาโดยสิ้นเชิง

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาหรือปรัชญา?
ไดมีผูถามเสมอๆ วา : พระพุทธศาสนาเปนศาสนา (Religion)
หรือปรัชญา
(Philosophy) มันไมสําคัญหรอกที่ทานจะเรียกมันวาอะไร พระพุทธศาสนาก็ยังเปนสิ่งที่มันเปนไม
ว า ท า นจะใส ป า ยชื่ อ อะไรให มั น ก็ ต ามป า ยชื่ อ ก็ มิ ใ ช สิ่ ง สลั ก สํ า คั ญ อะไรเลย แม แ ต ป า ยชื่ อ ว า
(พระพุทธศาสนา) “ที่เราไดใหแกคําสอนของพระพุทธเจา ก็มีความสําคัญเล็กนอยเหลือเกิน ชื่อที่
บุคคลใหแกมันเปนชื่อที่ไมมีแกนสาร (ไมสําคัญ)
ชื่อนั้นสําคัญไฉน สิ่งที่เราเรียกวาเปนดอกกุหลาบ
ก็จะมีกลิ่นหอมเทากัน ไมวาจะโดยชื่ออื่นใดก็ตาม

๑

จารึกศิลา ฉบับที่ ๑๒
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ในทํานองเดียวกัน สัจธรรมก็ไมจําเปนตองมีปายชื่อ สัจธรรมนั้นไมใชของพุทธ ไมใชของ
คริสต ไมใชของฮินดู ไมใชของมุสลิม มันไมใชเรื่องผูกจาดของผูใดผูหนึ่ง ปายแบงแยกพวกนี้เปน
อุปสรรคตอการเขาใจโดยอิสระ แตกอใหเกิดอคติอันเปนอันตรายตอจิตใจของมนุษย (เปนอยาง
ยิ่ง)
ขอที่วามานี้เปนความจริงไมเฉพาะแตในเรื่องสติปญญาและทางจิตใจเทานั้น แตเปนความ
จริงในเรื่องความสัมพันธระหวางมนุษยดวยเชนกัน ขอยกตัวอยางเชน เมื่อเราพบคนสักคนหนึ่ง
เราไมไดมองดูเขาในฐานะที่เปนมนุษยคนหนึ่งเทานั้น แตเรายังใสปายชื่อใหเขาดวย เชน อังกฤษ
ฝรั่งเศส เยอรมัน อเมริกัน หรือยิว และมีความรูสึกตอเขาชนิดที่เต็มไปดวยอคติทั้งหลายทั้งปวงที่
พวงมาดวยกันกับปายชื่อขึ้นในจิตใจของเรา แตกระนั้นเขาอาจจะเปนผูปราศจากลักษณะทั้งหลาย
แหลที่เรายัดใสใหแกเขาโดยสิ้นเชิงก็ได
คนทั้งหลายชอบปายชื่อสําหรับแบงแยกพรรคพวกกันเสียจนกระทั่งวาพวกเขาไปไกลถึง
ขนาดที่วา เอาปายเหลานั้นมาใสใหแกคุณสมบัติและอารมณของมนุษยอันเปนของสามัญสําหรับ
คนทุกคนทีเดียว ดังนั้นจึงพูดกันถึงทานยี่หอตางๆ ดังจะยกตัวอยางเชนการบําเพ็ญทานแบบพุทธ
หรือการบําเพ็ญทานแบบคริสต แลวก็ดูถูกการบําเพ็ญทานยี่หออื่นๆ แตการบําเพ็ญทานนั้น มิใช
ของนิกายอื่นใดเลย การบําเพ็ญทานไมใชของคริสต ของพุทธฮินดู หรือมุสลิม ความรักของมารดา
ที่มีตอบุตรของตนก็ไมใชของพุทธหรือคริสเตียน มันเปนความรักของมารดานั่นเอง คุณลักษณะ
และอารมณของมนุษยเชน ความรัก ความเอื้อเฟอเผื่อแผ เมตตา ขันติธรรม ความอดทน
ไมตรีจิต ความปรารถนา ความเกลียดชัง ความพยาบาท อวิชชา มานะ เปนตน ไม
ตองการมีปายชื่อ (เพราะ) มันไมไดสังกัดในศาสนาใดศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะเลย
สําหรับผูแสวงหาสัจธรรม มันไมสําคัญหรอกวาหลักความคิดอันใดอันหนึ่งนั้นมาจากไหน
แหลงและการพัฒนาการดานการความคิดเปนเรื่องของนักวิชาการ โดยที่แทแลวในการที่จะเขาใจ
ถึงสัจธรรมมันไมจําเปนแมจะรูสึกวา คําสอนนั้นมาจากพระพุทธเจาหรือบุคคลอื่นใดหรือไม สิ่งที่
เปนสาระสําคัญก็คือการเห็นสิ่งนั้นและเขาใจสิ่งนั้น มีเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งในมัชฌิมนิกาย ๑ (สูตรที่
๑๔๐) ซึ่งเปนตัวอยางประกอบการอธิบายในเรื่องนี้

๑
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ณ โรงชางหมอ
สมัยหนึ่งพระพุทธเจาเสด็จประทับคางแรมในโรงของชางหมอ ในโรงของชางหมอดวยกันนัน้
ไดมีสมณะหนุมผูหนึ่งไดมาถึง ณ ที่นั้นกอนกวาพระองค ทั้ง ๒ ทานไมรูจักซึ่งกันและกัน พระพุทธ
องคทรงสังเกตดูสมณะรูปนั้นแลว ดําริกับพระองคเองวา ลักษณะทาทางของชายหนุมผูนี้เปนที่นา
พอใจอยูคงจะเปนการดีหากเราจะพึงถามเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาบาง ดังนั้นพระพุทธองคจึงตรัสถาม
เขาไปวาดูกรภิกษุ ทานไดออกจากเรือนบวชในนามของผูใด หรือวาใครเปนอาจารยของทาน หรือ
วาทานชอบใจธรรมของผูใด
บุรุษหนุมนั้นทูลตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ มีสมณะโคดมผูเปนเชื้อสายศากยะ ซึ่งไดออกจาก
ศากยะตระกูลมาบวชเปนสมณะ มีกิตติศัพทระลือขจรฟุงออกไปจากพระองควา พระองคเปนพระ
อรหั น ต เป น พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า ในนามของพระผู มี พ ระภาคนั่ น แหละ ข า พเจ า จึ ง ได บ วช
พระองคเปนศาสดาของขาพเจา และขาพเจาก็ชอบใจลัทธิ (ธรรม) ของพระองค
พระพุ ท ธองค ตรั ส ถามว า “พระผู มีพ ระภาคอรหัน ตสัม มาสั ม พุท ธเจ า พระองคนั้ น บั ด นี้
ประทับอยูที่ไหนเลา?” ชายหนุมกราบทูลวา “ดูกรทานผูมีอายุ ในดินแดนตอนเหนือโนนมีนครหนึ่ง
ชื่อวาสาวัตถี ณ ที่นั่นแหละพระผูมีพระภาคผูเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาประทับอยู ณ ที่นั่น”
พระองคจึงถามตอไปอีกวา “ทานไดเคยเห็นพระพุทธองคบางไหม? ทานจะจําพระองคไดไหมถา
ทานพบพระองค” ชายหนุมตอบ “ขาพเจาไมเคยเห็นเลยและขาพเจาก็คงจําพระองคไมไดถา
ขาพเจาพบพระองค”
พระพุทธเจาไดตระหนักในพระทัยวา ในนามของพระองคเองนี้แหละที่ชายหนุมผูไมปรากฏ
นามได อ อกบวชเป น สมณะ โดยที่ มิ ไ ด ท รงเป ด เผยความเป น บุ ค คลเดี ย วกั น ของพระองค เ อง
พระองคก็ไดตรัสวา “ดูกรภิกษุ เราจะแสดงธรรมแกทาน จงฟงและตั้งใจฟงเถิดเราจะกลาวตอไป”
ชายหนุมนั้นทูลรับคําวา “แสดงเถิดทานผูมีอายุ” ลําดับนั้นพระพุทธองคไดทรงประทานพระสูตรอัน
แสดงสัจธรรมที่เดนที่สุดสูตรหนึ่งแกชายหนุมผูนี้ (ใจความของพระสูตรนี้จะไดแสดงขางหนา)
ตอเมื่อจบพระสูตรนั่น สมณะหนุมนั้นผูมีนามวาปุกกุสาติจึงรูแกใจตนเองวาบุคคลผูที่พูดกับ
ตนก็คือพระพุทธเจานั่นเอง ดังนั้นเขาจึงลุกขึ้นแลวเขามาหาพระพุทธเจา แลวหมอบกราบลง ณ
เบื้องบาทของศาสดา ทูลขอขมาโทษในการที่เรียกพระองควา อาวุโส โดยมิไดรูตัว ลําดับนั้นเขาก็
ทูลขอใหพรพุทธองคใหการอุปสมบทแกเขา และยอมรับเขาเขาอยูในคณะสงฆ
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พระพุทธองคตรัสถามเขาตอไปวา “มีบาตรจีวรพรอมอยูแลวหรือไม (พระภิกษุจะตองมีไตร
จีวรและบาตรขออาหาร) เมื่อนายปุกกุสาติไดทูลตอบดวยคําปฏิเสธ พระพุทธเจาไดตรัสวา
“ตถาคตจะไมใหการอุปสมบทแกบุคคลใด เวนแตวาเขาจะมีบาตรและจีวรพรอมอยูแลวเทานั้น”
ดังนั้นนายปุกกุสาติจึงไดออกไปขางนอกเพื่อจะแสวงหาบาตรและจีวร แตเปนคราวเคราะหรายเขา
ไดถูกโคขวิดตาย
ตอมาเมื่อขาวอันนาเศราใจมาถึงพระพุทธเจา พระพุทธเจาองคทรงประกาศวา ปุกกุสาติได
เปนบัณฑิต ไดเห็นสัจธรรมแลว และก็ไดบรรลุ (ธรรม) ขั้นรองสูงสุด (อนาคามี) ในการกระทําให
แจงซึ่งพระนิพพานและทรงประกาศวา ปุกกุสาตินั้นไดบังเกิดแลวในภพซึ่งเขาจะไดบรรลุเปนพระ
อรหันต (ตอไป) และในที่สุดเขาก็จะนิพพานและไมกลับมาสูโลกนี้อีกเลย
จากเรื่องนี้ก็เปนที่ชัดเจนเหลือเกินวา เมื่อปุกกุสาติฟงพระพุทธองคตรัส และเขาใจคําสอน
ของพระพุทธองคนั้น (ไดดี) เขาไมวาใครกําลังพูดกับเขาหรือนั้นเปนคําสอนของใคร แตเขาก็ไดเห็น
ความจริงแลว ถายาดีโรคก็หาย ไมจําเปนตองรูวาใครปรุงยานั้น หรือยานั้นมาจากไหน

ศรัทธา (FAITH)
ศาสนาแทบทุกศาสนาสรางขึ้นมาดวยอาศัยศรัทธา ดูเหมือนจะเปนศรัทธาแบบงมงายเสีย
มากกวา สําหรับพระพุทธศาสนาทานเนนในเรื่องการเห็น การรู การเขาใจ และหาไดเนนในเรื่อง
ศรัทธาหรือความเชื่อไม ในคัมภีรพุทธศาสนามีคําวา “สัทธา” (สํสกฤตวา ศรัทธา) ซึ่งตามปกติ
แปลกันวา Faith หรือ Belief แตศรัทธาไมใช Faith อยางนั้นศรัทธานั้นไดแกความมั่นใจอันเกิด
จากความเชื่ออยางแนวแน เสียมากกวา ในพระพุทธศาสนาแบบชาวบานและในการใชตาม
ธรรมดาสามัญในคัมภีรตางๆ จะตองยอมรับเหมือนกันวา คําวา ศรัทธา นี้มีสวนเปน Faith อยู
เหมือนกันในความหมายที่วา คําวา ศรัทธา นั้นแสดงถึงความจงรักภักดีตอพระพุทธเจา ตอพระ
ธรรม (คําสอน) และตอพระสงฆ
วาตามนัยทานอสังคะ นักปรัชญาฝายพุทธศาสนาผูยิ่งใหญแหงศตวรรษที่ ๔ ของ
คริสตศักราช (A.C) ศรัทธามีลักษณะ ๓ ประการคือ :-
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๑. Full and firm conviction that a thing is
ความเชื่อแนวแนอยางเต็มเปยมและมั่นคงวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยูเปนอยูจริง
๒. Serene joy at good qualities
ความอิ่มใจ (ชื่นใจ) ในคุณสมบัติที่ดีงาม
๓. Aspiration or wish to achieve an object in view
ความใฝฝนหรือความปรารถนาที่จะทําวัตถุประสงคที่ตนมองเห็นนั้นใหสําเร็จ
ทานจะวาอยางไรก็ตาม ศรัทธาหรือความเชื่อที่เขาใจกันโดยมากทางศาสนานั้น มีสวน
เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนานอยเหลือเกิน
ปญหาเรื่องความเชื่อเกิดขึ้นในเมื่อไมมีการเห็น คือการเห็นในความหมายทุกนัยของศัพท
(The word) ในทันทีที่ทานเห็นปญหาเรื่องความเชื่อก็หมดสิ้นไป ถาขาพเจาบอกทาวา ขาพเจามี
แกวมณีเม็ดหนึ่งซอนอยูในกํามือของขาพเจา ปญหาเรื่องความเชื่อจะเกิดขึ้น เพราะทานไมได
มองเห็นแกวมณีเม็ดนั้นดวยตาของทานเอง แตขาพเจาแบกํามือออกและแสดงแกวมณีแกทาน ที
นั้นทานก็จะเห็นไดดวยตาทานเอง ปญหาเรื่องความเชื่อก็ไมเกิดขึ้น ดังขอความในคัมภีรพุทธ
ศาสนาแตเดิมซึ่งมีความวา “เห็นแจงเหมือนดังบุคคลมองเห็นแกวมณี (หรือผลมะขามปอม)
ในฝามือ”
บอกแกภิกษุรูปอื่นวา “ดูกร
สาวกรูปหนึ่งของพระพุทธเจามีนามวา มุสีละ (Musila) ๑
ทานสวิตถะ (Savittha) โดยไมตองมีความภักดี ศรัทธาหรือความเชื่อ, โดยไมตองมีความชอบใจ
หรือความเอนเอียงในใจ , โดยไมตองบอกกลาวเลาลือ หรือนําสืบตอกันมา, โดยไมตองพิจารณา
เหตุผลที่ปรากฏ, โดยไมตองมีความพอใจในความคิดเห็นที่คาดคะเนเอาเลย ผมก็รูและทราบวา
ความดับไปแหงภพคือนิพพาน (Niryãna)
พระพุทธเจาตรัสวา “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาววา การกําจัดกิเลสและอาสวะได เปนที่มุง
หมายสําหรับบุคคลผูรูและผูเห็น หาไดมุงหมายไวสําหรับบุคคลผูไมรู ไมเห็นไม”

๑

สํ.น. ๑๖/๒๖๙–๒๗๕/๑๔๐–๑๔๔
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มั น เป น ป ญ หาเรื่ อ งการรู ก ารเห็ น อยู เ สมอไป หาใช ป ญ หาเรื่ อ งการเชื่ อ ไม คํ า สอนของ
พระพุทธเจามีลักษณะพิเศษ คือเปน เอหิปสสิโก (Ehipassiko) แปลวา เชิญทาใหมาดูและดูเสีย
แตไมใชใหมาและเชื่อ
ขอความที่ทานใชทั่วทุกหนทุกแหงในคัมภีรพุทธศาสนา เมื่อเอยอางถึงบุคคลผูกระทําใหแจง
ซึ่งสัจธรรมจะมีดังนี้วา ดวงตาเห็นธรรม (ธมมจกขุ) อันปราศจากะลี และปราศจากมลทินได
เกิดขึ้นแลว เขาไดเห็นแลวซึ่งสัจธรรม ไดบรรลุซึ่งสัจธรรม ไดรูสัจธรรมไดแทงตลอดแลวซึ่งสัจ
ธรรม ไดขามพนความสงสัย เปนผูปราศจากความคลางแคลงใจ เขามองเห็นมันตามความเปน
จริง (ยถาภูตํ) ดวยปญญาชอบอยางนี้ เมื่อตรัสถึงการตรัสรูของพระองคเอง พระพุทธเจาตรัสวา
จัก ษุ เ กิดขึ้ น แล ว ญาณเกิดขึ้ น แล ว ป ญญาเกิ ดขึ้ นแลว วิช ชาเกิดขึ้ น แลว แสงสว า ง (อาโลกะ)
เกิดขึ้นแลว มันเปนเรื่องการมองเห็นดวยอาศัยญาณหรือปญญา (าณทสสน) เสมอไป หาใช
ความเชื่อดวยอาศัยศรัทธาไม
ความที่วามานี้เปนเรื่องที่จะมองใหเห็นคุณคาใหมากยิ่งขึ้นไปอีก ในสมัยเมื่อลัทธิที่สอนให
ยึดถือในหลักคําสอนอันมีมาแตเดิมพวกพราหมณ ไดคอยเรงเราอยางขาดขันติธรรมใหเชื่อ และ
ยอมรับสิ่งที่ถือปฏิบัติสืบๆ กันมา และอํานาจชี้ขาดศรัทธาของพสกพราหมณวา เปนสัจธรรมเพียง
อยางเดียวโดยไมตองสงสัยใด สมัยหนึ่งพราหมณผูคงแกเรียนและมีชื่อเสียงคณะหนึ่งไดไปเฝา
พระพุทธเจาและไดสนทนาไตถามกับพระพุทธเจาอยางยืดยาว คนหนึ่งในกลุมนั้นเปนมาณพอายุ
๑๖ ป มีนามวา กาปฏิกะ (kâpathiha) ไดรับการพิจารณาจากพราหมณเหลานั้นทั้งหมดวาเปนคน
มีสมองที่เฉียบแหลมอยางหาผูเปรียบไมได ไดตั้งคําถามขึ้นทูลถามพระพุทธเจาวา
ขาแตพระโคดมผูเจริญ มีคัมภีรอันศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณแตโบราณที่นําสืบๆ กันมาตาม
สายโดยมุขบาฐะ โดยไมขาดตอนเลย เกี่ยวกับคัมภีรเหลานั้น พวกพราหมณไดลงมติเปนเด็ดขาด
วานี้อยางเดียวเทานั้นจริง อยางอื่นเท็จทั้งนั้น แลวทานพระโคดมผูเจริญเลาจะวาอยางไรเกี่ยวกับ
เรื่องนี้
พระพุทธเจาทรงยอนถามวา ในบรรดาพราหมณทั้งหลายเหลานั้นมีพราหมณสักคนใดคน
หนึ่งบางไหมที่อางตนไดวา เขารูและเห็นเปนประจักษแกตนเองวา นี้อยางเดียวเทานั้นจริง อยาง
อื่นเท็จทั้งนั้น มาณพนั้นซึ่งเปนคนเปดเผยจึงกราบทูลตอบวา “ไมมี” พระพุทธองคตรัสถามตอไป
อีกวา “แลวมีไหม อาจารยสักคนหนึ่ง หรืออาจารยของอาจารยของพราหมณนั้นยอนหลังไปถึง ๗
ชั่วโคตร หรือแมแตผูใดผูหนึ่งบรรดาผูรจนาคัมภีรเหลานั้นแตดั้งเดิมที่อวดอางตนวา เขารูและเห็น
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ลําดับนั้น พระพุทธเจาไดทรงประทานคําแนะนําซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งยวดแกพราหมณ
คณะนั้นวา “เปนการไมสมควรสําหรับบัณฑิต หรือผูธํารงสัจจะ (ปกปอง) ที่จะตัดสินลงไปวา “นี้
อยางเดียวเทานั้นจริง อยางอื่นเท็จทั้งสิ้น”

วิธีรักษาสัจจะ
เมื่อมาณพนั้นทูลขอรองใหอธิบายหลักความคิดในการธํารงหรือรักษาสัจจะนั้น พระพุทธเจา
ไดตรัสวา “บุคคลผูหนึ่งมีความเชื่อถืออยูอยางหนึ่ง” ถาเขากลาววา “นี้เปนความเชื่อถือของ
ขาพเจา” เพียงเทานี้ชื่อวาเขายังรักษาความสัตยอยู แตดวยความเชื่อนั้น เขาไมสามารถกาวไปถึง
ขั้นลงขอสรุปเปนเด็ดขาดวา นี้เทานั้นจริง สวนอื่นเท็จทั้งนั้น กลาวอีกนัยหนึ่ง บุคคลอาจจะเชื่อสิ่งที่
เขาอยากเชื่อ และเขาอาจจะกลาวไดอีกวา ขาพเจาเชื่ออยางนี้เพียงเทานั้นเขาก็ยังชื่อวาเคารพ
สัจจะอยู แตเพราะเหตุแหงความเชื่อหรือศรัทธาของเขา เขาไมควรพูดวาสิ่งที่เขาเชื่อเทานั้นจริง
และสิ่งอื่นเท็จทั้งนั้น”๑
พระพุทธเจาตรัสวา “การยึดมั่นถือมั่นในความเห็น (ทิฏิฐิมั่น) และดูหมิ่นเหยียดหยามทิฏฐิ
เหลาอื่น (ทิฏฐิ) วาเปนของต่ําทราม การกระทําเชนนี้บัณฑิตเรียกวาเปนสังโยชนอยางหนึ่ง”

*

ดู เตวิชชสูตรเพิ่มเติม ที.สี. ๙/๓๖๕/๒๙๕

๑
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ทรงอุปมาธรรมเหมือนกันแพ
สมัยหนึ่งพระพุทธเจาไดทรงอธิบายหลักแหงเหตุและผลแกสาวกของพระองค และสาวก
เหลานั้นไดกราบทูลวา ไดเขาใจ ไดเห็นหลักเหตุผลนั้นอยางชัดเจน คราวนั้นพระพุทธองคไดตรัส
ถามวา “ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมทิฏฐิอันนี้ซึ่งบริสุทธิ์และชัดเจนถึงปานนี้ ถาเธอทั้งหลายยังยึด
มั่นทิฏฐินั้นอยู ยังปลอยใจใหผูกพันอยู ยังเห็นวาเปนสิ่งที่มีคาอยู ยังติดใจมันอยูแลวละก็ เธอ
ทั้งหลายก็จะไมเขาใจเลยวา พระธรรมนั้นเปนเสมือนกับแพซึ่งเปนของฝากสําหรับใชขามฟาก และ
มิใชสําหรับยึดถือเอาไว” ๑
ในที่อื่นอีก พระพุทธองคไดทรงอธิบายอุปมาอันมีชื่อเสียงนี้ ซึ่งในขออุปมาอันนี้ คําสอนของ
พระพุทธเจาก็เปรียบเทียบกับแพ ซึ่งใชสําหรับขามฟาก มิใชสําหรับยึดถือเอาไวแลวแบกขึ้นหลังไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษผูหนึ่งกําลังเดินทางอยู เขาไดเดินทางมาถึงลําน้ําที่กวางใหญ ณ
ฟากขางนี้ ฝงน้ํามากดวยอันตราย แตอีกฟากขางหนึ่งปลอดภัยไรอันตราย และก็ไมมีสะพานใดๆ
สํา หรั บ ข า มด ว ย เขาจึ ง กลา วกั บตั ว เองว า ห ว งน้ํ า นี้ ใหญ ห ลวงนั ก และฟากฝ ง นี้ ก็เ ต็ ม ไปด ว ย
อันตราย แตทวาฟากฝงขางโนนปลอดภัย และไรอันตราย ไมมีเรือที่จะขามไปฝงขางโนน และไมมี
สะพานที่จะขามไปยังฝงขางโนน เพราะเหตุนั้นคงเปนการดีถาเราจะเก็บรวบรวม หญา ไม กิ่งไม
แบะใบไม เพื่อจะมาสรางแพ และอาศัยแพ ก็จะขามไปยังฝงขางโนนไดโดยปลอดภัย จะตองทํา
ความพยายามดวยมือและเทาของเราเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย และแลวบุรุษนั้นก็ไดเก็บรวบรวมหญา
ไม กิ่งไม และใบไม และก็ไดสรางแพ และดวยอาศัยแพนั้นเขาจึ งไดขามไปยังฝง ขางโนนโดย
ปลอดภัย โดยอาศัยมือและเทาของเขาเอง เมื่อไดขามไปและถึงฝงขางโนนแลว เขาคิดวา แพนี้มี
อุปการะมากแกเรา โดยอาศัยแพเราจึงขามมาโดยปลอดภัย โดยมือและเทาของเราเอง มันคงเปน
การดีถาเราจะพึงเอาแพนี้ทูนศีรษะหรือแบกไปในที่ๆ เราไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอคิดอยางไรถาเขาทําโดยทํานองนี้ บุรุษนั้นจะชื่อวาปฏิบัติสมควร
เกี่ยวกับเรื่องแพนั้นหรือไม เมื่อพวกภิกษุทูลวา ไมพระเจาขา แลวพระองคก็ตรัสวา แลวก็โดยวิธี
ไหนเลาที่เขาจะปฏิบัติโดยสมควรในเรื่องเกี่ยวกับแพ เมื่อไดขามและไปถึงฝงขางโนนแลว สมมติวา
บุรุษนั้นจะคิดวา แพนั้นมีอุปการะมากกวาเรา โดยอาศัยแพเราจึงขามมาถึงฝงขางนี้โดยปลอดภัย
ดวยการ

๑
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พยายามดวยมือและเทาของเรา คงจะเปนการดีถาเราจะเอาแพนี้เกยฝงไว หรือ ผูกไวกับหลักแลว
ปลอยใหลอยน้ําไว แลวไปตามทางของเราไมวาจะเปนที่ใดก็ตาม โดยการกระทําโดยวิธีนี้ บุรุษนั้น
ชื่อวากระทําโดยสมควรในเรื่องเกี่ยวกับแพ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในทํานองเดียวกัน เราไดสอนหลักธรรมคลายกับแพ กลาวคือเปนเครื่อง
สําหรับใชขาม ไมใชสําหรับถือไป (โดยพยัญชนะวายึดถือเอา) ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายก็
เขาใจแลววา ธรรมะคําสอนคลายกับแพ ควรจะละแมกระทั่งกุศลธรรม (ธมม) จะกลาวไปใยในการ
เลิกละอกุศลธรรมเลา
จากนิทานเปรียบเทียบเรื่องนี้ ก็เปนที่ชัดเจนแจมแจงวา คําสอนของพระพุทธเจานั้น ทานมุง
ที่จะนํามนุษยไปสู ความสุข สงบ อุปสมะ และการบรรลุซึ่งพระนิพพาน พระธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่
พระพุทธเจาทรงสั่งสอนยอมนําไปสูจุดหมายอันนี้ทั้งสิ้น พระพุทธองคมิไดตรัสสิง่ ทัง้ หลายเพียงเพือ่
จะสนองความอยากรูอยากเห็นของมนุษยเทานั้น พระพุทธเจาทรงเปนศาสดาที่เปนนักปฏิบัติ และ
ทรงสั่งสอนจําเพาะแตสิ่งทั้งหลายที่จะนํามาเฉพาะซึ่ง สันติ และความสุขแกมนุษย

ทรงเปรียบธรรมะกับใบไมในกํามือ
สมัยหนึ่งพระพุทธเจาเสด็จประทับปาไมสีเสียด ๑ เมืองโกสัมพี (Kosombi) (ใกลเมืองอาละ
หะบัด) (Allahabad) พระพุทธองคทรงหยิบใบไมสองสามใบมาไวในมือของพระองค แลวตรัสถาม
พระสาวกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย “เธอทั้งหลายคิดเห็นประการใด อันไหนจะมากกวากัน ใบไม ๑-๓
ใบในมือของเรานี้ หรือใบไมในปาโนน”
“ขาแตพระองคผูเจริญ ใบไมในพระหัตถของพระองคนอยอยางยิ่ง ก็แตวาใบไมทั้งหลายใน
ปาสีเสียดมีมากมายกวา”
ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ในบรรดาสิ่งที่เราไดรูแลวนั้นเราไดบอกแกเธอทั้งหลายเพียง
เล็กนอยเทานั้น สิ่งที่เราไมไดบอกแกเธอทั้งหลายมีอีกมากมาย ก็เพราะเหตุใดเลาเราจึงไมไดบอก

๑

สํ มหา. ๑๙/๑๗๑๒/๕๔๘
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เปนการไรประโยชนสําหรับพวกเขาทั้งหลาย ที่จะมาคิดเดาเอาวาในเรื่องอะไรที่พระพุทธเจา
ทรงรูแลว ไมตรัสบอกแกเรา เหมือนอยางที่นักปราชญบางทานทํามาแลว แตยังไมสําเร็จผล
พระพุทธเจาไมทรงสนพระทัยในการอภิปรายปญหาทางอภิปรัชญาที่ไมจําเปน ซึ่งลวนแต
เปนเรื่องการคิดเดาเอาแทๆ และยังกอใหเกิดปญหาการคิดฟุงซานอีกดวย พระพุทธองคทรงถือวา
ปญ หาอภิปรั ช ญาเหลา นั้ น เป น รกชัฏแหง ทิฐิ ดู เ หมือ นว า จะไดมี บ างท า นในหมู พ ระสาวกของ
พระองคผูไมเขาใจซาบซึ้งในทาทีอันนี้ของพระพุทธองคเลย เพราะวาเราไดพบตัวอยางของทานผู
หนึ่งในบรรดาสาวกซึ่งมี ชื่อวามาลุงกยบุตร๑ (Malunkyaputta) ซึ่งไดตั้งคําถามชนิดที่เปนแบบ
ฉบับที่รูจักกัน มี ๑๐ ขอเกี่ยวกับปญหาอภิปรัชญา ทูลถามพระพุทธเจาแลวเรียกรองคําตอบ

ปญหาอภิปรัชญา
วั น หนึ่ ง ท า นมาลุ ง กยบุ ต ร ออกจากการเข า กั ม มั ฏ ฐานในตอนบ า ยแล ว ได เ ข า ไปเฝ า
พระพุทธเจา ถวายอภิวาทตอพระศาสดา นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวจึงกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อขาพระองคนั่งพิจารณาอยูแตผูเดียวนั้น ความดําริอันนี้ไดเกิดขึ้น
แกขาพระองควา มีปญหาเหลานี้อันพระผูมีพระภาคไดทรงอธิบายแลว ทรงปฏิเสธแลว ทรงสลัดทิง้
แลวกลาวคือ :
๑. Is the universe eternal
โลกเที่ยงหรือ
๒. Is it not eternal
โลกไมเที่ยง

๑
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ม.ม. ๑๓/๑๔๗/๑๔๓

๓. Is the universe finite or
โลกมีที่สุดหรือ
๔. Is it infinite
โลกไมมีที่สุด
๕. Is soul the same as body or
ชีวะเปนอันเดียวกับสรีระหรือ
๖. Is soul one thing and body another thing
ชีวะก็อันหนึ่ง สรีระก็อันหนึ่ง
๗. Does the tathagata exist after death or
พระตถาคตมีอยู หลังจากตายแลวหรือ
๘.Does he not exist after death, or
พระตถาคตไมมีอยู หลังจากตายแลว
๙. Does he both (At the same time) exist and not exist after death or,
พระตถาคตนั้นทั้งมีอยูหรือไมมีอยู หลังจากตายพรอมในเวลาเดียวกัน
๑๐. Does he both (At the some time) not exist and not exist
พระตถาคตนั้นทั้งมีอยูก็ไมใช ทั้งไมมีอยูก็ไมใชในเวลาเดียวกัน
ปญหาเหลานี้ พระพุทธเจาไมทรงอธิบายแกเรา ทาทีอันนี้ไมทําใหเราพอใจ เราไมซึ้งในทาที
อันนี้ เราจะไปเฝาพระพุทธองคแลวทูลถามพระองคเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถาหากพระผูมีพระภาคเจาทรง
อธิบายความคิดอันนี้แกเราแลวละก็ เราก็จะปฏิบัติตามพรหมจรรยอยูกับพระองคตอไป ถาหาก
พระองคไมทรงอธิบายปญหาเหลานี้ เราก็จะสึกแลวก็จะหนีไปเสีย ถาพระผูมีพระภาคเจาทรง
ทราบโลกนี้วามันเที่ยง ก็ขอใหพระองคทรงอธิบายแกเราตามความจริงอันนั้น ถาทรงทราบวาโลก
ไมเที่ยง ก็ขอใหพระองคทรงอธิบายตามความเปนจริงนั้น ถาพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวาโลกนี้
ไมเที่ยงเปนตน แลวละก็ สําหรับผูไมรูก็เปนการซื่อตรงที่จะพูดวา “ขาพเจาไมรู ขาพเจาไมเห็น”
คําตอบของพระพุทธเจาแกพระมาลุงกยบุตรนั้น ควรจะเปนประโยชนใหแกคนหลายลานคน
ในโลกนี้ ผูซึ่งกําลังทําเวลาอันมีคาของตนใหหมดไปกับปญหาทางอภิปรัชญาเชนนั้นแลว ก็กําลัง
ทําเวลากอกวนความสงบแหงจิตใจของตนโดยไมจําเปน
ดู ก รมาลุ ง กยบุ ต ร เราเคยบอกแก เ ธอบ า งไหมว า ท า นมาซิ มาลุ ก ยบุ ต ร มาประพฤติ
พรหมจรรยอยูกับเราเถิด เราจะอธิบายปญหาเหลานี้แกเธอ เขากราบทูลวา ไมเคยพระเจาขา
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เอาละทีนี้ มาลุงกยบุตร แมเธอเองก็เถอะ เธอเคยบอกแกเราบางไหมวา ขาแตพระองคผู
เจริญ ขาพระองคจะประพฤติพรหมจรรยอยูกับพระผูมีพระภาค และพระผูมีพระภาคเตาก็จะ
อธิบายปญหาเหลานี้แกขาพระองค เขาทูลรับวา ไมเคยพระเจาขา
ดูกรมาลุงกยบุตร แมแตในขณะนี้ มาซิมาลุงกยบุตร มาประพฤติพรหมจรรยอยูกับเรา และ
เราก็จะอธิบายปญหาเหลานี้แกเธอ และเธอก็ไมไดบอกเราอีกเหมือนกันวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคจะประพฤติพรหมจรรยอยูกับพระผูมีพระภาคเจา และขอพระผูมีพระภาคเจาอธิบาย
ปญหาเหลานี้แกขาพระองค โดยเหตุผลแวดลอมเชนนี้ เธอเปนโฆษบุรุษ ใครปฏิเสธกันเลา?
ดูกรมาลุงกยบุตร ถาบุคคลผูใดผูหนึ่งจะกลาววา เราจะไมประพฤติพรหมจรรยอยูกับพระผู
มีพระภาคเจา จนกวาพระองคจะทรงอธิบายปญหาเหลานี้ บุคคลผูนั้นก็คงจะตายเสียทั้งที่พระ
ตถาคตเจายังไมไดตอบปญหาเหลานี้เลย
ดูกรมาลุงกยบุตร สมมุติวา บุรุษผูหนึ่งถูกยิงบาดเจ็บดวยลูกศรอาบยาพิษ และญาติมิตร
สหายของเขาจะพึงพาเขาไปหาศัลยแพทย สมมุติวาคราวนั้นบุรุษนั้นพึงกลาววา ขาพเจาไมพึง
ยอมใหลูกศรนั้นถูกถอน (ไมยอมใหถอนลูกศรออก) ไปเสียจนกวาจะรูวาใครยิงขาพเจา บุคคลนั้น
จะเปนกษัตริย (หรือวรรณนักรบ) หรือ วรรณพราหมณ (วรรณนักพรต) หรือ แพศย (วรรณ
คาขาย หรือเกษตรกรรม) หรือพวก ศูทร (พวกวรรณต่ํา) ชื่อและโคตรของเขาวาอยางไร เขาเปนคน
สูง เตี้ย หรือสันทัดปานกลาง ผิวพรรณของเจาดําคล้ําหรือวาเหลือง บุรุษนี้มาจากหมูบานหรือนิคม
ใด ขาพเจาจะไมยอมใหลูกศรนี้ถูกถอนออกไปจนกวาขาพเจาจะรูจักชนิดของลูกศรที่ใชยิงขาพเจา
และก็ชนิดของสายธนูที่ใชและชนิดของลูกศรชนิดของขนนกติดปลายลูกศรที่ใชติดลูกศรนั้นเปน
ชนิดใด หัวลูกศรทําดวยวัสดุชนิดใด ดูกรมาลุงกยบุตร บุรุษนั้นก็คงจะตายเสียโดยที่ไมรูสิ่งเหลานี้
ฉันนั้นเหมือนกัน ถาบุคคลใดผูหนึ่งกลาววาขาพเจาจะไมประพฤติพรหมจรรยอยูกับพระผูมีพระ
ภาคเจาจนกวาพระองคจะตอบปญหาเหลานี้ เชนวา โลกเที่ยง หรือไม เปนตน เขาก็คงจะตาย
เสียโดยที่พระตถาคตยังไมไดตอบปญหาเหลานี้เลย
ลําดับนั้น พระพุทธองคทรงอธิบายแกมาลุงกยบุตรนั้วา ชีวิตพรหมจรรยไมไดขึ้นอยูกับทิฏฐิ
เหลานี้ ไมวาบุคคลจะมีความคิดเห็นประการใดก็ตาม เกี่ยวกับปญหาเหลานี้ก็ยังมี ชาติ ชรา
พยาธิ มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาส ซึ่งความดับสิ้นไปแหงสิ่งเหลานี้
ทั้งหมดกลาวคือพระนิพพาน เราประกาศในชาติปจจุบันนี้ทีเดียว เพราะฉนั้น มาลุงกยบุตรจงจําไว
วา สิ่งที่เราอธิบายแลวก็เปนอันอธิบายและสิ่งที่เราไมไดอธิบายก็เปนสิ่งที่ไมไดอธิบาย อะไรคือสิ่ง
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ดูกรมาลุงกยบุตร ก็อะไรเลาที่เราไดอธิบาย เราอธิบายถึงเรื่องทุกข การเกิดขึ้นของทุกข การ
สิ้น ไปแหง ทุก ข ดู กรมาลุ ง กยบุตร ทําไมเราจึง อธิบายปญหาเหลา นี้ เพราะวามัน เปนสิ่ ง ที่เ ปน
ประโยชนเกี่ยวของกันโดยพื้นฐานกับชีวิตพรหมจรรยในดานจิตใจเปนไปเพื่อ นิพพิทา วิราคะ นิ
โรธะ อุปสมะ อภิญญา สัมโพธะ และพระนิพพาน เพราะฉะนั้นเราจึงไดอธิบายปญหาเลานี้
ขอใหเรามาพิจารณาถึงอริยสัจจ ๔ ที่พระพุทธเจาตรัสแกทานมาลุงกยบุตร ซึ่งพระพุทธองค
ไดตรัสอธิบายไว.
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บทที่ ๒
อริยสัจจ ๔
อริยสัจจขอที่ ๑ : ทุกข
.
หัวใจคําสอนของพระพุทธเจาอยูที่อริยสัจจ ๔ ประการ (จตตาริ อริยสจจานิ) ซึ่งพระองคทรง
แสดงไวอยางชัดแจงในปฐมเทศนาแกเบญจวัคคัย สหายเกาของพระองค ที่ปาอิสิปตนะ (ปจจุบัน
เรี ยกวา สารนาถ)
ใกล เมื องพาราณสี พระธรรมเทศนากั ณฑนี้ ดัง ที่เ รามีห ลักฐานในบาลี
พระไตรปฎก ไดใหหลักฐานเกี่ยวกับอริยสัจจ ๔ ประการนี้เพียงสั้นๆ แตในคัมภีรทางพุทธศาสนา
รุนแรกๆ มีหลายแหงที่ไดอธิบายอริยสัจจ ๔ ประการนี้ซ้ําแลวซ้ําอีก พรอมดวยรายละเอียดมาก
ยิ่งขึ้นและหลายแงหลายทาง ถาศึกษาอริยสัจจ ๔ โดยอาศัยหลักฐานอางอิงและคําอธิบาย (จาก
คัมภีร) เหลานี้ เราจะคนพบความดีงามและขอความที่แนชัดแหงคําสอนอันเปนแกนของพระพุทธ
องคตอจากพระบาลีเดิม.
อริยสัจจ ๔ ประการ คือ
๑. ทุกข
๒. สมุทัย, การเกิดขึ้นหรือตนเหตุแหงทุกข
๓. นิโรธ, ความดับทุกข
๔.มรรค, ทางที่นําไปสูความดับทุกข

อริยสัจจขอที่ ๑ : ทุกข
อริยสัจจขอที่ ๑ (ทุกขอริยสจจ) โดยทั่วๆ ไปนักปราชญสวนมากแปลกันวา “ความจริงอัน
ประเสริฐเกี่ยวกับความทุกขทรมาน” และมักจะตีความหมายวา ชีวิตตามทัศนะของพุทธศาสนาไม
มีอะไรอื่นนอกจากความทุกข และความทรมาน ทั้งการแปลและการตีความหมาย (ดังกลาว) เปน
สิ่งที่ไมนาพึงพอใจเปนอยางมากและนําไปสูความเขาใจผิด เปนเพราะการแปลที่จํากัด, ไมมีหลัก,
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กอนอื่น (ควรเขาใจเสียกอนวา) พุทธศาสนาไมเปนทั้งทุนิยมหรือสุนิยม (Optimistic การมอง
โลกในแงดี). ถาจะใหเปนอะไรสักอยางหนึ่งแลว พุทธศาสนาก็เปนสัจจนิยม. เพราะพุทธ
ศาสนาคํานึงถึงทัศนะที่เปนจริงของชีวิตและโลก. พุทธศาสนาใหมองทุกสิ่งทุกอยางตาม
ความเปนจริง. ไมกลอมใหทานมีชีวิตอยูอยางผิดๆ ในลักษณะของการฝนถึงสวรรควิมาน
ของคนโง ทั้งไมทําใหทานตกใจ และเกิดความทุกขรอนจากความกลัว และบาปที่คิดนึกเอาเอง
ชนิดตางๆ พุทธศาสนาสอนทานอยางตรงไปตรงมาและตามความเปนจริงวา ทานเปน
อะไร และโลกรอบๆ คืออะไร และแสดงหนทางแหงเสรีภาพ สันติภาพ ความสงบ และ
ความสุขอันสมบูรณแกทาน

นายแพทยผูฉลาด
นายแพทยคนหนึ่งอาจจะทําใหคนเห็นวา โรคภัยเปนสิ่งที่รายแรงอยางเหลือเกินและทําให
หมดความหวังไปดวย แพทยอีกคนหนึ่งอาจจะประกาศอยางปราศจากความรูวา ไมมีโรคภัยใดๆ
และไมจําเปนตองรักษา เมื่อเปนดังนั้นก็ทําใหคนเขาใจผิดดวยการปลอบใจแบบผิดๆ อาจจะเรียก
แพทยประเภทแรกวาพวก Pessimistic และประเภทสองวา Optimistic ทั้งสองประเภทเปน
อันตรายพอๆ กัน แตแพทยประเภทที่สามพิจารณาอุณหภูมิ (อาการ) อยางถูกตอง เขาใจสาเหตุ
และธรรมชาติของโรคเห็นอยางชัดวา โรคอาจจะเยียวยาได วางวิธีการรักษาอยางแนนอนเด็ดขาด
ดวยวิธีการอยางนี้จะชวยคนไขปลอดภัย พระพุทธองคเปรียบเทียบประดุจนายแพทยประเภท
สุดทาย พระองคเปนนายแพทยผูฉลาด และมีระบบการรักษาโรค ของชาวโลก (ไภสักกะ
หรือไภศัชยะ-คุรุ)
จริงอยูคําบาลีวา ทุกข (หรือสํสกฤต วาทุขะ) ในความหมายที่ใชกันแบบพื้นๆ หมายถึง
ความทุกขทรมาน ความเจ็บปวด ความโศก ความเศรา ซึ่งตรงกันขามกับคําวา สุข ซึ่งหมายความ
วา ความสุข ความสะดวกหรือความสบาย แตศัพทวา ทุกข ในฐานะเปนอริยสัจจขอที่ ๑ ซึ่งแฝง
ทัศนะทางพุทธเกี่ยวกับชีวิตและโลก มีความหมายทางปรัชญาที่ลึกซึ้งกวา และมีขอสังเกตดาน
เนื้อหาในความหมายที่กวางกวานั้น. เปนที่ยอมรับกันวาคําวาทุกข ในอริยสัจจขอที่หนึ่งเห็นไดชัด
ทีเดียววารวมเอาความหมายตามปกติธรรมดาวา ความทุกขทรมานเขาไว แตอีกนัยหนึ่ง คํานี้ได
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ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะหาคําเพียงคําเดียวที่รวมเอาความหมายทั้งหมดของคําวา ทุกข ใน
ฐานะที่เปนอริยสัจจขอที่ ๑ ไวได ดังนั้นการคงศัพทนี้ไวโดยไมตองแปลดีกวาการใหความหมายที่
ไมเพียงพอและความคิดที่ผิดตอคํานี้โดยการแปลอยางงายๆ วา Suffering หรือ Pain
พระพุทธเจาไมทรงปฏิเสธความสุขในชีวิตเมื่อพระองคตรัสวา มีความทุกข ตรงขามทรง
ยอมรับความสุขแบบตางๆ ทั้งความสุขทางวัตถุและทางจิตใจ ทั้งของคฤหัสถและของพระ ในอัง
คุตตรนิกาย หนึ่งในบรรดานิกายดั้งเดิม ๕ นิกายที่รวบรวม (บรรจุ) พระสูตรตางๆ ของพระพุทธเจา
ไวมีการแจกแจงความสุขไวหลายชนิด (สุขานิ) ตัวอยางเชน ความสุขในการครองเรือนและ
ความสุขในชีวิตของนักพรต ความสุขทางอายตนะ ความสุขในการออกบวช ความสุขที่อิงอามิส
ความสุขที่ไมอิงอามิส (วิเวกสุข) ความสุขทางกายและความสุขทางใจ เปนตน แตความสุขเหลานี้
รวมอยูในคําวา ทุกข

อิสรภาพเหนืออิสรภาพ
แมสภาพแหงจิตของผูบรรลุญาณ (หรือความสงบ) ที่บริสุทธิ์ บรรลุไดดวยการปฏิบัติสมาธิ
ชั้นสูง อิสระจากเงาแหงความทุกขในความหมายที่ใชกันก็ดี สภาพซึ่งอาจกลาวไดวา เปนสภาพที่
ไมเจือดวยอามิสก็ดี สภาพแหงธยาน (ฌาณ) ซึ่งปลอดจากเวทนาทั้งที่เปนสุขและทุกขเวทนา
เหลือเฉพาะอุเบกขาและเอกัคคตาก็ดร แมสภาพแหงจิตที่สูงอยางนี้ยังรวมอยูในคําวา ทุกข พระ
สูตรในบรรดาสูตรทั้งมัชฌิมนิกาย (ซึ่งเปนหนึ่งในนิกาย ๕) หลักจากไดทรงยกยองความสุขทางจิต
อันเกิดจากฌาณเหลานี้ พระองคตรัสวา ฌาณเหลานี้เปนธรรมชาติที่ไมเที่ยง เปนทุกขมีความ
แปรปรวนไปเปนธรรมดา จงสังเกตดวยวา ทรงใชคําวา ทุกขอยางชัดเจน มันคือ ทุกข นี่แหละไมใช
เพราะความเจ็บปวดในความหมายทั่วๆ ไปของคํานี้ แตเพราะวา สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นคือทุกข
๑
(ยํ อนิจจํ ตํ ทุกขํ)

๑
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พระพุทธองคทรงเปนนักสัจจนิยมและนักมองสิ่งตางๆ ตามที่มันเปนจริง เมื่อเอยถึง
ชีวิต และความเพลิดเพลินยินดีของอายตนะ พระองคตรัสวา บุคคลควรเขาใจชัด ๓ ขั้น คือ
๑. อัสสาทะ คือ ความเพลิดเพลินหรือยินดี
๒. อาทีนวะ คือ โทษ, อันตราย หรือความไมนาพึงพอใจ
๓. นิสสรณะ คือ การหลุดพน การสลัดออกไป ๑
เมื่อเห็นคนที่นารัก นาพึงใจ ทานจะชอบเขา (หรือหลอน) พึงใจเพลิดเพลินใจกับการเห็น
บุคคลนั้นซ้ําแลวซ้ําอีก ทานรูสึกยินดีและปรีดาจากบุคคลนั้น นี้คือ ความเพลิดเพลิน (อัสสาทะ)
เปนขอเท็จจริงแหงประสบการณ แตความเพลิดเพลินนี้ไมยั่งยืน กลาวคือ ทั้งบุคคล (ผูเพลิดเพลิน)
และความพอใจของเขา (หรือของหลอน) เปนสิ่งที่ไมเที่ยงทั้งนั้น เมื่อเวลาที่สถานการณเปลี่ยนก็ดี
เมื่อทานไมสามารถเห็นบุคคล (ที่นารัก) ก็ดี เมื่อทานถูกพรากจากความพอใจนี้ก็ดี ทานจะรูสึก
เศรา อาจจะกลายเปนคนไมมีเหตุผลและไมมีความยุติธรรม ทานอาจจะทําอะไรอยางโงๆ ก็ได นี้
คือโทษ, ความไมนาพอใจ และแงอันตรายของภาพ (อาทีนวะ) นี้ก็เปนขอเท็จจริงที่พบได
บัดนี้ ถาทานไมมีความพึงพอใจกับบุคคลนั้น ถาทานระงับความพอใจไดอยางสิ้นเชิง นั้นคือ
อิสรภาพ ความพนออกไป (นิสสรณะ) ทั้ง ๓ สิ่งนี้เปนความจริงเกี่ยวกับความเพลิดเพลินทั้งหมดใน
ชีวิต

ในแงที่เปนจริง
จากความจริง เปนขอยืนยันวา ไมมีขอสงสัยเกี่ยวกับการมองในแงราย หรือ มองในแงดี
(ของพุทธศาสนา) แตยืนยันวา เราจะตองรูทั่วถึงความเพลิดเพลินแหงชีวิต ความทรมานและความ
เศราโศกและความหลุดพนจากสภาพเหลานั้น เพื่อที่จะเขาใจชีวิตอยางสมบูรณและตามความเปน
จริง โดยวิธีนี้เทานั้นอิสรภาพอยางแทจริงจึงจะเกิดมีได

๑

อง.ติก. ๒๐/๕๔๔/๓๓๓
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ตอปญหานี้ พระพุทธองคทรงตรัสวา “ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหณเหลาใด หากไม
เขาใจตามความเปนจริงอยางนี้คือ ความเพลิดเพลินในกามคุณวาเปนความเพลิดเพลิน ความไม
เพลิดเพลินวาเปนความไมเพลิดเพลิน ความสลัดออกจากความเพลิดเพลินวาเปนความสลัดออก
เมื่อนั้นเปนไปไมไดที่สมณะและพราหมณเหลานั้นจะเขาใจและแจงชัดดวยตนเองซึ่งกามตัณหา
อยางสมบูรณ หรือเปนไปไมไดที่สมณะและพราหมณเหลานั้นจะสามารถสอนคนอื่นไปสูจุดหมาย
นั้น หรือเปนไปไมไดที่บุคคลผูปฏิบัติตามคําสั่งสอนของสมณะและพราหมณดังกลาวอยูจะเขาใจ
ชัดแจงในกามตัณหา แตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากสมณะและพราหมณเหลาใดเขาใจตามความ
เปนจริงอยางนี้วา ความเพลิดเพลินวาเปนความเพลิดเพลิน ความไมเพลิดเพลินโดยความเปนสิ่ง
ไมเพลิดเพลิน ความสลัดออกจากความเพลิดเพลินโดยเปนความสลัดออก เมื่อนั้น เปนไปไดที่
สมณพราหมณเหลานั้นจะเขาใจกามตัณหาดวยตนเองอยางสมบูรณชัดเจน และเปนไปไดที่สมณะ
หรือพราหมณเหลานั้นจะสามารถสอนคนอื่นไปสูจุดหมายนั้น และเปนไปไดที่สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้นจะสามารถสอนคนอื่นไปสูจุดหมายนั้น และเปนไปไดที่ผูปฏิบัติตามคําสั่งสอนของสมณะ
พราหมณเหลานั้นอยูจะเขาใจกามตัณหาอยางสมบูรณ”
ทัศนะเกี่ยวกับทุกขอาจจะแยกแยะแสดงไดเปน ๓ ลักษณะ คือ
๑. ทุกข ในฐานะที่เปนความทุกขทรมานตามธรรมดา (ทุกข-ทุกข)
๒. ทุกข ในฐานะที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลง (วิปริฌาม-ทุกข)
๓. ทุกข ในฐานะที่เปนสภาพที่มีเหตุปจจัยเกี่ยวเนื่องกัน (สงขารทุกข)
ทุกขทุกอยางในชีวิตเชน ความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย ความที่ตองเกี่ยวของกับ
ตน หรือสิ่งแวดลอมที่ไมนาชอบใจ การพลัดพรากจากบุคคลที่ตนรักหรือสิ่งของที่ตนรัก ความ
ปรารถนาสิ่งใดแตไมไดสิ่งนั้นตามที่อยากได ความโศก ความพิไรรําพัน ความแหงใจ-ความทุกขทั้ง
ทางรางกายและจิตใจทุกรูปแบบ ซึ่งยอมรับกันโดยทั่วไปวาเปนความทุกขทรมานหรือความลําบาก
ลวนรวมอยูทุกขในฐานะที่เปนทุกขธรรมดา (ทุกข-ทุกข)
ความรูสึกที่เปนสุข ปจจัยที่เปนสุขในชีวิต เปนสิ่งที่ไมเที่ยง ไมยั่งยืน มันเปลี่ยนเร็วบางชา
บาง เมื่อมันเปลี่ยนก็กอใหเกิดความทุกข ความไมเปนสุข ความแปรปรวนฉะนี้รวมอยูในทุกขใน
ฐานะที่เกิดขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลง (วิปริณานทุกข)
การที่จะเขาใจความทุกข ทั้ง ๒ รู ปแบบดั งกลาวเปนของงา ย ไมมีใครปฏิเสธความทุก ข
เหลานั้น แงนี้ของอริยสัจจขอที่ ๑ เปนสิ่งที่รูจักกันแพรหลายมาก เพราะมันงายตอการเขาใจ เปน
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ตามทัศนะทางพุทธศาสนา สิ่งที่เราเรียกวา สัตว บุคคล ตัวตน เปนเพียงการรวมกันเขาแหง
กําลังหรือพลังงานทั้งทางรางกายและทางจิตใจที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอซึ่งอาจแบงไดเปน ๕ กลุม
หรือ ๕ กอง (ปญจขันธ) พระพุทธองคทรงตรัสวา โดยยอ อุปาทาน ขันธ ๕ เปนทุกข อีกแหงหนึ่ง
พระองคทรงจํากัดความคําวาทุกขวาหมายถึงขันธ ๕ ไวอยางชัดแจงดังนี้ “ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อะไร
คือทุกข? ควรที่จะกลาวไดเลยวา อุปาทาน ขันธ ๕ นั่นเอง (คือทุกข)
ควรที่จะเขาใจใหชัดเสียที่นี่วา ทุกขและขันธ ๕ ไมใชสิ่งที่แตกตางกัน ๒ อยาง ขันธ ๕นั่นเอง
เปนตัวทุกข เมื่อเรามีขอสังเกตบางอยางเกี่ยวกับขันธ ๕ ซึ่งกอใหเกิดสิ่งที่เรียกวา สัตว เราจะเขาใจ
จุดนี้ชัดเจนขึ้น บัดนี้ก็มีปญหาวา ขันธ ๕ ขันธนี้คืออะไรบาง

ขันธ ๕
ขันธแรกคือ รูปขันธ คําวา รูปขันธนี้รวมเอาทั้งธาตุ ๔ ที่เปนของเดิม (จตตตาริ มหาภูตานิ)
กลาวคือ ดิน น้ํา ไฟ และลม รูปที่อาศัย (อุปาทายรูป) ธาตุทั้ง ๔ นี้ อินทรียวัตถุ ๕ อยางของเราอัน
ไดแก จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย และกายินทรีย ก็ดี วัตถุอันเปนที่ตอบสนอง
อินทรียเหลานั้นในภายนอกกลาวคือ รูปที่เห็นได เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ ก็ดี ความคิด ความเห็น
หรือทัศนะ ซึ่งอยูในขายแหงความคิดนึกทางใจ (ธัมมายตนะ) บางประการก็ดี รวมอยูในคําวา “อุ
ปาทายรูป อันอาศัยมหาภูตรูปทั้ง ๔ เกิดขึ้น” ดวยอาการอยางนี้ รูปทุกชนิดทั้งที่เปนภายใน และ
ภายนอกรวมอยูในรูปขันธ
ขั น ธ ก ลุ ม ที่ ๒ คื อ เวทนาขั น ธ กลุ ม นี้ ร วมเอาเวทนาของเราทั้ ง หมดทั้ ง ที่ เ ป น สุ ข เวทนา
ทุกขเวทนา หรือ อุเบกขาเวทนา อันเกิดขึ้นโดยอาศัยการกระทบระหวางอายตนะภายใน (ทั้งทาง
รูปและนาม) กับอายตนะภายนอก เวทนาเหลานี้มี ๖ ชนิดคือ เวทนาที่เกิดขึ้นจากการกระทบ
ระหวางตากับรูป, หูกับเสียง, จมูกกับกลิ่น, ลิ้นกับรส, กายกับโผฎฐัพพารมณ และใจ (ซึ่งเปน
อินทรียที่ ๖ ในทางพุทธศาสนา) กับอารมณที่เกิดกับใจ หรือความคิดความเห็น เวทนาทั้งหมด ทั้ง
ที่เกิดทางประสาทสัมผัสและทางใจ รวมอยูในขันธนี้
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การพูดถึงสิ่งที่มีความหมายวา ใจ (มนัส) ในทัศนะทางพระพุทธศาสนา อาจจะเปน
ประโยชนในที่นี่ควรที่จะเขาใจใหชัดวา ใจไมใชตัววิญญาณ (ภูตปศาจ) อันตรงขามกับวัตถุและ
ควรจะจําไวดวยวา พุทธศาสนาไมยอมรับตัววิญญาณที่ตรงขามกับวัตถุ ดังที่ระบบปรัชญา
และศาสนาอื่นๆ ทั้งหมดยอมรับกัน มโน (ใจ) เปนเพียงอินทรียหรืออายตนะเหมือนกับตาหรือ
หู ใจนี้ ส ามารจะรั ก ษาและพั ฒ นาได เ หมื อ นกั บ อิ น ทรี ย อื่ น ๆ และพระพุ ท ธองค ไ ด ท รงตรั ส
คุณประโยชนไวบอยครั้งทีเดียวของการรักษา คุมครองและการควบคุมอินทรียทั้ง ๖ นี้ ขอแตกตาง
ระหวางตา กับใจ ในฐานะเปนอินทรียก็คือวา ตารับรูสภาพของสีและรูปที่เห็นได ในขณะที่ใจ รับรู
สภาพของความคิด ความเห็น และธัมมารมณทั้งหลาย เราสามารถจะรับรูสภาพตางๆ ของสิ่ง
ภายนอกด ว ยประสาทที่ แตกตา งกัน เราไม ส ามารถจะไดยิ น สี แตเ ราเห็ น สี เ หลา นั้น ได เราไม
สามารถจะเห็นเสียง แตเราสามารถไดยินเสียงดวยประสาทรูป ๕ อยางของเรา คือ ตา หู จมูก ลิ้น
กาย เราสามารถรับรูเพียงโลกแหงรูป เสียง กลิ่น รส และโผฎฐัพพารมณดวยประการฉะนี้ แต รูป
เสียง กลิ่น รส และโผฎฐัพพะเหลานี้สะทอนใหเราเห็นเพียงบางสวนของโลกเทานั้น ไมใชโลก
ทั้งหมด (สภาพทั้งหมด) อะไรเปนโลกของความคิด ความนึกตางๆ ทั้งทัศนะและความคิดเห็นก็เปน
สวนหนึ่งของโลกเชนกัน แตความคิดเหลานั้นไมสามารถจะรับรูไดดวยประสาทสัมผัส ๕ (อื่น) คือ
ไมสามารถจะเกิดขึ้นทางอินทรีย คือ ตา หู จมูก ลิ้น หรือกาย ถึงกระนั้น มันก็อาจจะเกิดขึ้นไดทาง
อินทรียอื่นนั่นคือ ใจ (มโน, มนัส)
ทีนี้ ความคิด ความเห็น ก็ไมไดแยกขาดจากสภาพที่รับรูไดดวยประสาทอินทรียทั้ง ๕ แทที่
จริง ความคิด ความนึกเหลานั้นอาศัยและมีความรูทางประสาทอินทรียนั้นเปนปจจัย จะเห็นไดจาก
คนที่ตาบอดมาแตกําเนิด ไมสามารถจะมีความคิดเกี่ยวกับสีได ยกเวน โดยการเปรียบเทียบกับ
เสียงหรือดวยสิ่งอื่นๆ ที่เขาสามารถรูไดดวยอินทรียอื่นๆ ของเขา ความคิด ความเห็น ซึ่งสรางสวน
หนึ่งของโลกเกิดขึ้นจากประสาทสัมผัส มีประสาทสัมผัสเปนปจจัยใหเกิดขึ้น และเกิดขึ้นทางใจ
ดังนั้น ใจ (มนัส) จึงไดรับการพิจารณาวาเปนอินทรียอันหนึ่งเหมือนตาหรือหู
ขันธประการที่ ๓ คือ สัญญาขันธ เหมือนเวทนาในแงที่สัญญาแบงเปน ๖ ประเภทดวย อัน
สัมพันธกันระหวางอินทรียภายใน ๖ กับ วัตถุภายนอก ๖ อยาง ที่เกี่ยวของกัน สัญญาเหลานี้ก็
เหมือนเวทนาคือ เกิดขึ้นโดยกระทบระหวางอายตนะภายในกับภายนอก ตัวสัญญานี้เองซึ่งจําสิ่ง
ตางๆ ที่เปนรูปและนามได
ขันธประการที่ ๔ ไดแก สังขารขันธ ในขันธหมวดนี้ไดรวมเอาการกระทําที่สอเจตนาทั้งหมด
ทั้งดีและไมดี สิ่งที่เรารูจักกันวา กรรม ก็อยูในขันธนี้ ควรจะไดจําคําจํากัดความที่พระพุทธองคเอง
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ขันธประการที่ ๕ คือ วิญญาณขันธ วิญญาณ (ความรูแจงในอารมณ) เปนผลหรือการ
ตอบสนองซึ่งมีอินทรีย ๖ อยางใดอยางหนึ่ง (ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ) เปนปทัฏฐาน และมี
ประสบการณภายนอกที่สัมพันธกัน ๖ ประการอยางใดอยางหนึ่ง (รูปที่เห็นได เสียง กลิ่น รส สิ่งที่
สัมผัสได และธัมมารมณ กลาวคือ ความนึกคิด) เปนวัตถุเครื่องรองรับ (เปนอารมณ)
ตัวอยางเชน จักษุวิญญาณมี ตา เปนฐานและมีรูปเปนวัตถุรองรับ มโนวิญญาณมีใจ (มนัส)
เปนฐาน มีธัมมารมณเปนวัตถุเครื่องรองรับ (อารมณ) ดังนั้น วิญญาณจึงเกี่ยวของกับอินทรีย (หรือ
อายตนะ) อื่นๆ ดวยประการฉะนี้ วิญญาณก็เหมือนกับเวทนา สัญญาและสังขารคือ มี ๖ ประการ
ซึ่งสัมพันธระหวางอายตนะภายใน ๖ กับอารมณภายนอก ๖
ควรที่จะเขาใจใหชัดวา วิญญาณไมไดจําวัตถุ (อารมณ) วิญญาณเปนเพียงความรูชัด
ชนิดหนึ่ง คือรูชัดความมีอยูของอารมณ เมื่อ ตากระทบกับสี เชน สีน้ําเงิน จักษุวิญญาณเกิดขึ้น
ซึ่งเปนเพียงการรูชัดความมีอยูของสี แตวิญญาณไมไดจําวา มันเปนสีน้ําเงินไมมีการจําไดในขั้นนี้
ตัวสัญญา (ขันธที่ ๓ ดังกลาวมาแลว) ตางหากซึ่งจําไดวา มันเปนสีน้ําเงิน คําวา จักษุวิญญาณ
เปนการแสดงออกทางทัศนะที่กําหนดความคิดอันเดียวกัน ดังที่เราทราบตามภาษาธรรมดาวา
“การเห็น” การเห็นโดยไดหมายความวา การจําได ดังนั้นจึงมีชนิดของวิญญาณแบบอื่นๆ อีก
ตองย้ําไวตรงนี้ (สักนิดวา) วา ตามทัศนะทางพุทธศาสนา ไมมีสิ่งที่เที่ยงแท วิญญาณไม
เปลี่ยนแปลง ซึ่งเรียกวา Self, Soul หรือ Ego ซึ่งตรงกันขามกับวัตถุรูป และอีกอยางหนึ่ง ไมควร
ถือวาวิญญาณเปนดุจภูตผีปศาจ ในสภาพที่ตรงขามกับรูปวัตถุ จุดนี้ควรจะย้ําเปนพิเศษ เพราะ
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พระบรมศาสดาทรงคานวา “ดูกรโมฆบุรุษ เธอไดฟงเราประกาศธรรมทํานองนี้แกใคร? เรา
(ตถาคต) ไดอธิบายดวยนัยเปนเอนกมิใชหรือ วิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัย (และวา)
การเกิดขึ้นของวิญญาณที่ปราศจากปจจัยไมมีเลย” จากนั้นพระพุทธองคไดทรงดําเนินการ
อธิบายวิญญาณในรายละเอียดวา “วิญญาณมีชื่อ ตามปจจัยที่มันอาศัยเกิดขึ้นกลาวคือ อาศัยตา
และรูปวิญญาณเกิดขึ้น และวิญญาณก็มีชื่อวา จักขุวิญญาณ อาศัยหูกับเสียง วิญญาณเกิดขึ้น
วิญญาณนี้มีชื่อวา โสตวิญญาณ อาศัยจมูกและกลิ่น วิญญาณเกิดขึ้น เราเรียกวิญญาณนี้วา ฆาน
วิญญาณ อาศัยลิ้นกับรส วิญญาณเกิดขึ้น เราเรียกวิญญาณนี้วา ชิวหาวิญญาณ อาศัยรางกาย
และโผทัฏฐัพพารมณ วิญญาณเกิดขึ้น เราเรียกวิญญาณนี้วา กายวิญญาณ อาศัยใจและธัมมา
รมณ วิญญาณเกิดขึ้น เราเรียกวิญญาณนี้วา มโนวิญญาณ
ตอแตนั้น พระพุทธเจาไดทรงอธิบายดวยการยกตัวอยางวา ไฟมีชื่อตามวัตถุที่มันไหม ไฟที่
ไหมฟน เราก็เรียกวา ไฟฟน ไฟที่ไหมฟาง เราก็เรียกวา ไฟฟาง เชนเดียวกัน วิญญาณมีชื่อตาม
ปจจัยซึ่งมันอาศัยเกิดขึ้น
ดําเนินตามนัยนี้ พระพุทธโฆษาจารย อรรถกถาจารยผูยิ่งใหญอธิบายวา ไฟที่ลุกติดกับฟน
จะลุกไหมเฉพาะเวลาที่มีเชื้อ แตดับลง ณ ที่นั้นนั่นแหละ เมื่อเชื้อไมมี ที่เปนดังนั้นก็เพราะวา ปจจัย
ไดเปลี่ยนไป แต (ไฟ) จะไมขามไปสูเชื้ออื่นๆ เปนตน และกายเปนเชื้อไฟ ทํานองนี้เชนเดียวกัน
วิญญาณซึ่งเกิดเพราะอาศัยตา และรูปเกิดขึ้นทางทวารและประสาทสัมผัส (เปนตนวาทางตา)
เพราะเวลาที่มีปจจัย (กลาวคือ) ตาบวกรูปบวกแสงสวางและมนัสการเทานั้น จะดับในที่นั้นๆ เมื่อ
ปจจัยไมมีตอไปอีกในที่นั้น ที่เปนดังนี้ก็เพราะวา ปจจัยไดเปลี่ยนไป แต (วิญญาณ) ไมขามไปสูหู
เปนตน และกลายเปนโสตวิญญาณฯ
พระพุทธเจาทรงประกาศดวยถอยคําที่ชัดแจงวา วิญญาณอาศัยรูปเวทนา สัญญา และ
สังขารทั้งหลาย และมันไมอาจมีอยูโดยอิสระจากรูปเปนตนนั้น พระองคตรัสวา
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“วิญญาณอาจจะตั้งอยูโดยมีรูปเปนอุบาย (รูปุปายํ) มีรูปเปนอารมณ (รูปรมณํ) มีรูปเปน
ที่ตั้ง (รูปปติฏ) และประสบกับอารมณที่นาพอใจ มันยอมเจริญเพิ่มพูนและพัฒนา หรือวิญญาณ
อาจตั้งอยู โดยมีเวทนาเปนอุบาย………..หรือมีสัญญาเปนอุบาย………….หรือมีสังขารเปนอุบาย
เปนอารมณ เปนที่ตั้ง และเมื่อประสบอารมณเปนที่นาพอใจ มันยอมเจริญเพิ่มพูนและพัฒนา”
“หากจะมีผูใดกลาววา เราจะแสดงการมา การไป การดับ การเกิดขึ้น การเจริญ การเพิ่มพูน
การพัฒนา วิญญาณที่แยกตางหากจากรูปเวทนา สัญญา และสังขาร เขาผูนั้น (เห็น) จะพูดถึงบาง
สิ่งบางอยางซึ่งไมมีอยูแน”
วากันโดยยอๆ แลว เหลานี้คือ ขันธ ๕ สิ่งที่เราเรียกวา สัตว หรือ บุคคล หรือ ตัวตน เปน
เพียงชื่อที่สมมติขึ้นหรือคําเรียกที่ใหแกการรวมกันแหงขันธทั้ง ๕ นี้ ขันธ ๕ ทั้งหมด เปนสิ่งไมเที่ยง
และทั้งหมดเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ สิ่งใดที่ไมเที่ยง สิ่งนั้นก็เปนทุกข (ยํ อนิจจจํ ตํ ทุกขํ) นี้คือ
ความหมายที่แทจริงแหงพุทธวจนะที่วา “โดยยออุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข” ขันธ ๕ นี้ไมใชสิ่ง
เดียวกันสําหรับขณะที่ติดตอกันสองขณะในที่นี้ เอไมเทากับเอ อุปาทาน ขันธ ๕ อยูในกระแสแหง
การเกิดขึ้นและการดับไปชั่วขณะหนึ่ง
“ดูกรพราหมณ มันเหมือนกับแมน้ําที่ไหลจากภูเขา พัดไกลและเร็ว พาเอาทุกสิ่งทุกอยางไป
พรอมกันกับน้ํานั้น ไมมีขณะ ไมมีซ้ํา ไมมีที่สอง เมื่อมันหยุดไหล แตมันไหลไป และตอไปเรื่อย
พราหมณชีวิตมนุษยก็เชนนั้นเหมือนกันแมน้ําที่ไหลจากภูเขา”
อนึ่งเหมือนกับที่พระพุทธองคไดตรัสกับพระรัฐบาลวา “โลกอยูในกระแสที่ไหลเรื่อย และ
เปนสิ่งที่ไมยั่งยืน”
สิ่งหนึ่งดับ ก็เปนปจจัยใหเกิดอันตอไป ในลําดับแหงเหตุและผล ไมมีสาระที่ไมเปลี่ยนแปลง
ในสิ่งเหลานี้ ไมมีสิ่งใดเบื้องหลังปรากฏการณเหลานั้นซึ่งสามารถจะเรียกไดวา เปนอัตตาที่ถาวร
(อาตมัน) บุคคลหรือสิ่งใดๆ ซึ่งสามารถเรียกไดอยางแทจริงวา ตัวตน ทุกคนจะเห็นดวยวา รูป
เวทนา สัญญา สังขาร หรือวิญญาณ ไมอาจจะเรียกไดอยางแทจริงวา ตัวเรา แตเมื่อขันธทั้งที่เปน
รูป และนาม ซึ่งอาศัยกันและกันทํางานรวมกันในการทํางานรวมกัน ดุจเครื่องจักรที่มีทั้งรางกาย
และจิตใจ (เทานั้น) เราก็มีความคิดวา เรา เกิดขึ้น แตนี้เปนเพียงความคิดที่ผิด เปนสังขารขันธซึ่ง
ไมใชอะไรอื่น นอกจากเปนสิ่งหนึ่งในบรรดาสังขาร (เจตสิก) ๕๒ ประเภทของขันธอันที่ ๔ (สังขาร
ขันธ) ซึ่งเราไดอธิบายกันมาแลวมีชื่อวาสักกายทิฏฐิ
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รวมขันธทั้ง ๕ นี้เขาดวยกัน ซึ่งเราเรียกกันอยางแพรหลายวา สัตว เปนทุกข นั่นเอง (สังขาร
ทุกข) ไมมีอยางอื่นที่เปน สัตว เปนตัว อยูเบื้องหลังขันธทั้ง ๕ นี้ซึ่งเปนตัวเสวยความทุกข ดังพระ
พุทธโฆษาจารย กลาวไววา
เพียงทุกขเทานั้นที่มีอยู แตผูทุกขหาพบไม
การกระทํามีอยู

แตหาพบผูกระทําไม

ไมมีผูเคลื่อนไหว ที่ไมเคลื่อนไหว อยูเบื้องหลังความเคลื่อนไหวมันเปนเพียงความเคลือ่ นไหว
ที่ไมเคลื่อนไหวเทานั้น ไมถูกตองที่จะพูดวา ชีวิตกําลังเคลื่อนไหว แตชีวิตเปนการเคลื่อนไหวนั่นเอง
ชีวิตและความเคลื่อนไหวไมใชเปนสิ่งที่แตกตางกัน ๒ สิ่ง กลาวอีกอยางหนึ่ง ไมมีผูคิดเบื้องหลัง
ความคิด ความคิดนั่นเองเปนผูคิด ถาคุณเลิกคิดก็ไมมีผูคิดที่ถูกพบ ตรงนี้เราไมอาจจะตกไปสูการ
คิดวา ทําไมทัศนะทางพุทธศาสนาเปนปฏิปกษกับทฤษฎีของคารตที่วา ฉันคิด เพราะฉะนั้นฉัน
จึงมีอยู บัดนี้ปญหาอาจจะเกิดขึ้นวา ชีวิตมีเบื้องตนหรือไม ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา
จุดเริ่มตนแหงกระแสชีวิตของสัตวที่มีชีวิตเปนสิ่งที่ไมอาจจะรูได ผูที่เชื่อพระผูเปนเจาสราง
ชีวิตอาจจะประหลาดใจในคําตอบนี้ แตถาคุณถามเขาบางวา อะไรเปนจุดเริ่มตนของพระผู
เปนเจา? เขาจะตอบโดยไมกระดากเลยวา พระผูเปนเจาไมมีจุดเริ่มตน และเขาจะไมประหลาด
ใจตอคําตอบของเขาเองเลย พระพุทธองคตรัสวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังสารวัฏนี้มีที่สุดอันบุคคล
เห็นไมได การเริ่มตนแรกสุดของหมูสัตวที่ทองเที่ยวและแลนไปรอบๆ ถูกปกคลุมดวยอวิชชาและ
ตัณหาสวะ รึงรัดไว ไมอาจปรากฏใหรูได” แตยิ่งกวานั้นเมื่อเอยถึงอวิชชาซึ่งเปนตัวเหตุสําคัญของ
การดําเนินไปแหงชีวิตพระพุทธองคตรัสวา “เบื้องตนของอวิชชาไมปรากฏในทํานองที่จะกลาวอาง
ไดวา ไมมีอวิชชากอนกาลปจจุบัน” ดังนั้นจึงเปนไปไมไดที่จะพูดวา ไมมีชีวิตกอน แตปจจุบันนี้คือ
นี้คือ ความหมายโดยยอของอริยสัจจขอที่วาดวยทุกข เปนความจําเปนอยางสําคัญยิ่งที่จะ
เขาใจอริยสัจจขอแรกนี้อยางชัดแจง เพราะดังที่พระพุทธเจาตรัสไววา บุคคลที่เปนทุกขยอมเห็น
การเกิดขึ้นแหงทุกข เห็นความดับแหงทุกข และเห็นทางที่นําไปสูความดับทุกข
ข อ นี้ ไ ม ไ ด ทํ า ให ชี วิ ต ของชาวพุ ท ธน า เศร า หรื อ เต็ ม ไปด ว ยความโศกเลยดั ง ที่ค นบางคน
คาดการณอยางผิดๆ ตรงกันขาม ชาวพุทธที่แทจริงเปนผูความสุขที่สุด ในบรรดาผูที่มีชีวิตอยู
เขาไมมีความกลัวและความลังเล เขาจะเปนผูมีความสงบและความแจมใส และไมอาจจะเปนคน
เจาทุกขหรือทําใหหวาดกลัว เพราะความเปลี่ยนแปลงหรือความผิดหวัง เพราะวาเขาเห็นทุกสิ่ง
ตามที่มันเปนจริง พระพุทธองคไมเคยเปนผูเศราโศกหรือไมแจมใส พระองคไดรับการกลาวขวัญถึง
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สุนทรียภาพนิรันดร
แมวาจะมีความทุกขในชีวิต ชาวพุทธจะไมเปนผูเศราโศกตอสิ่งนั้น จะไมโกรธหรือขัดใจตอ
ความทุกขซึ่งเปนหนึ่งในบรรดาความชั่วในชีวิต ตามทัศนะทางพุทธศาสนาคือ ความขัดใจหรือ
ความโกรธ ปฏิ ฆะ ได แ ก ความตั้ ง ใจที่ไมดี ตอสั ตวทั้ง หมด ต อ ความทุก ข ทั้ง มวล และต อสิ่ ง ที่
เกี่ยวของกับความทุกข หนาที่ของมันคือ สรางฐานแหงความไมเปนสุข และความประพฤติที่เลว
ดังนั้น จึงเปนความผิดที่ใจเสาะตอความทุกข ความไมอดกลั้นหรือความโกรธตอทุกข ไม
อาจจะขจัดทุกขได ตรงกันขาม มันเพิ่มความยุงยากขึ้นทีละนอยๆ เพิ่มความเลวราย และทําให
สถานการณทรุดลงจนไมอาจจะยอมได สิ่งที่จําเปนก็คือไมโกรธหรือใจเสาะ แตเปนการเขาใจ
ปญหาของความทุกข มันเกิดมีมาไดอยางไร และมันดับไดอยางไร และเมื่อนั้น ทํางานดวยความ
อดทน ดวยปญญา ดวยตั้งใจจริง และพละกําลัง
มี คั ม ภี ร พุ ท ธเก า ๆ อยู ๒ คั ม ภี ร คื อ เถรคาถา และเถรี ค าถา ซึ่ ง บรรจุ คํ า อุ ท านซึ่ ง
ประกอบดวยความยินดีของบรรดาสาวกของพระพุทธเจาทั้งฝายชายและฝายหญิง ผูพบสันติและ
ความสุขในชีวิตดวยคําสอนของพระองค พระเจาโกศล ครั้งหนึ่ง ไดทูลพระพุทธเจาวา ไมเหมือน
สาวกของระบบศาสนาอื่นๆ ผูซึ่งดูแลวเหนื่อยหนายไมแจมใส. ซีด, เฉื่อยชา, ไมนาเพลิดเพลิน แต
สาวกของพระองค (พระพุทธเจา) เปนผูเอิบอิ่ม รื่นเริง (หฏ - ปหฏา) แสดงออกซึ่งความเปนผู
ชนะและขยัน (อุทคคุทคคา) ยินดีชีวิตดานจิตใจ (อภิรตรูปา) มีอินทรียอันนายินดี (ปณิตินทรีย)
อิสระจากความกลัว (อบโปสสุกก) เยือกเย็น (ปนนโลม) สันติ (ปรทตตวุตต) และมีชีวิตอยูดวย
จิตใจที่แชมชื่น (มิคภูเตน เจตสา) ฯลฯ มีจิตใจดี พระเจาแผนดินเพิ่มเติมวา “พระองคเชื่อวา
ลักษณะที่สมบูรณนี้ เนื่องมาจากขอเท็จจริงที่วา พระคุณเจาผูเจริญเหลานี้ไดตรัสรูคําสอนอัน
ยิ่งใหญและมีความหมายของพระผูมีพระภาค”
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พระพุทธศาสนามีลักษณะตรงกันขามกับลักษณะที่เศราโศกเสียใจ ความกลัว และความ
สนใจที่ทึ่มๆ ซึ่งถือวาเปนนิวรณธรรมตอการตรัสรูสัจธรรม กลาวอีกอยางหนึ่ง ควรสนใจที่จะจําไว
ณ ที่นี้วา ความยินดี (ปติ) เปนหนึ่งในบรรดาโพชองค หรือองคธรรมเพื่อการตรัสรูซึ่งเปน
คุณลักษณะที่จะตองปลูกใหเกิดขึ้นในการทําพระนิพพานใหแจงฯ

“ผูใดถึงพระพุทธเจ า พระธรรม และพระสงฆ ว าเปนที่พึ่ง ที่ระลึก พิจารณาเห็น
อริยสัจจ ๔ ดวยปญญชอบ (คือพิจารณาเห็น) ทุกข เหตุเกิดของทุกข ความดับทุกข และ
ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข อันไดแกอริยมรรค มีองค ๘ ขอนั้นเปนที่พึ่งที่ระลึกอันเกษม
สูงสุด ผูนั้นอาศัยที่พึ่งที่ระลึกนั้นแลว ยอมหลุดพนจากทุกขทั้งปวงได”

(ขุ.ธ. ๘/๑๑๔)
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บทที่ ๓
อริยสัจจขอที่ ๒
สมุทัย คือเหตุที่ทําใหเกิดทุกข
.
อริยสัจจขอที่ ๒ คือความจริงที่วาดวยการเกิดขึ้นหรือเหตุที่ทําใหเกิดทุกข (ทุกขสมุทย
อริยสจจ) ความหมายที่ยอมรับกันและรูจักกันดีมากที่สุดของอริยสัจจขอที่ ๒ มีปรากฏอยูหลาย
แหง ในพระไตรปฎกดังตอไปนี้
“เหตุที่ทํ าใหทุกขเกิดขึ้นได แก ความหิวกระหายไมรูจักอิ่ม (ความทะยานอยากตัณหา) ซึ่งทําใหมีชาติ มีภพใหมอยูเรื่อยไป (โปโนพภวิภา) ทําใหเกิดความกําหนัดยินดี
(นนทิราคสหคตา) มีแตแสหาความเพลิดเพลินสนุกสนานที่นั่นบางที่นี่บางอยูร่ําไป๑ (ตต
รตตราภินนทินี) คือ
๑. ความหิวกระหายไมรูจักอิ่มในกามารมณ (รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส) (กามตณหา)
๒. คามหิวกระหายไมรูจักอิ่มในการอยากมีอยากเปนอยูเรื่อยไป (ภวตณหา)
๓.ความหิวกระหายไมรูจักอิ่มตอความรูสึกผลักดันจากภาวะที่เบื่อหนายไมอยากมีอยาก
เปน (วิภวตณหา)
ความหิวกระหายไมรูจักอิ่มนี้เปนความทะยานอยาก ความโลภ ความทะยานอยากไดที่
แสดงออกมาในรูปตางๆ เปนเหตุที่ทําใหความทุกขทั้งปวงเกิดขึ้น และการเวียนวายตายเกิดของ
สัตวโลกทั้งหลาย แตความทะยานอยากนี้มิใชเปนเหตุแรกของความทุกขเลย ตามหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนา เหตุแรกจริงๆ ไมมี ทุกสิ่งทุกอยางที่มีขึ้น เกิดขึ้นนั้น เพราะมีเหตุมีปจจัยอาศัยกัน
แมวาความหิวกระหายไมรูจักอิ่มนี้ (ตณหา) จะเขาใจกันไปวาเปนเหตุหรือตนกําเนิดของทุกขก็ตาม

๑

. วิ. มหา ๔/๑๓/๑๘ ; สํ. มหา ๑๙/๑๖๖๔/๕๒๘
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ก็ยังตองอาศัยเหตุที่ทําใหทุกขเกิดอยางอื่น (สมุทัย) อันไดแกความรูสึกสุข ทุกข เปนตน (เวทนา) ๑
และเวทนานี้เองเกิดขึ้นมาก็เพราะการสัมผัสถูกตองกัน (ผสส) และเปนเชนนี้สืบเนื่องกันไป
เปนวัฏจักร ซึ่งรูจักกันดีวากฎการอาศัยกันและกันเกิดขึ้น (ปฏิจจสมุปปาท) ดังจะอธิบายตอไป
ดังนั้นตัณหาความทะยานอยากจึงไมเปนเพียงสาเหตุแรกของการเกิดขึ้นของทุกขเทานั้น แต
เปนสาเหตุใหญสําคัญมากที่มีผลเกิดขึ้นอยางรวดเร็วที่สุด ดวยเหตุนี้ ตามหลักฐานในพระไตรปฎก
๒
ความหมายของสมุทัย หรือสาเหตุที่ทําใหทุกขเกิดจึงรวมเอากิเลสและอาสวธรรมทั้งหลาย (กิเล
สาสวธรรม) โดยกลาวถึงตัณหา คือความทะยานอยากเปนอันดับแรกเสมอ การอธิบายโดยยอ
เพียงแคนี้คงจะพอเขาใจได ถาหากซาบซึ้งดีวาตัณหาคือความทะยานอยากนี้ มีอวิชาคือความโง
เขลาเบาปญญาเปนเหตุใหญใหเกิดขึ้น

สาเหตุแหงความยุงยาก
คําวา “ตัณหา” ในที่นี้รวมเอาทั้งความทะยานอยาก การยึดมั่นถือมั่น (อุปาทาน)
ความสุ ขทางเนื้อหนัง ทรัพ ย สมบัติแ ละอํานาจ ในความคิดอุดมคติ ทัศ นะ ความเห็น
ทฤษฎี ความเขาใจและความเชื่อถือตางๆ (ธมมตณหา) ๑ ตามที่พระพุทธองคทรงแสดงไวนั้น
วา ความทุกขยากลําบากทั้งมวลในโลกนี้ตั้งแตการทะเลาะเบาะแวงกันเล็กๆ นอยๆ ในครอบครัว
จนกระทั่งถึงสงครามระหวางประเทศตางๆ เกิดขึ้นมาก็เพราะความอยาก (ตณหา)๒ ที่เห็นแกตัวจัด
นี้เอง จากขอเท็จจริงอันนี้ชี้ใหเห็นวาปญหาขอขัดแยงทางเศรษฐกิจการเมือง และสังคมลวนมี
รากเงามาจากความทะยานอยากที่เห็นแกตัวจัดนี้ทั้งสิ้น รัฐบุรุษทั้งหลายที่พยายามแกปญหา
ความขัดแยงตางๆ ระหวางชาติเรื่องสงครามและสันติภาพ ทั้งทางสังคมและการเมืองก็เพียงแกกัน
แตเปลือกกะพี้เทานั้น ยังไมเคยทราบถึงรากเงาของปญหาที่แทจริงเลย พระพุทธองคตรัสบอกแก
พระรัฐบาลวา “โลกพรองอยูเปนนิตย ไมรูจักอิ่ม เปนทาสแหงตัณหา” (ตณหาทาโส)
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๑

. ม.มู. ๑๒/๑๒๒/๙๔.

๒

๑

. ม.ม. ๑๒/๑๒๒/๙๔

๒

. ดูคัมภีรวิภิงคอภิธรรมปฎก
. ม.มู. ๑๒/๑๙๘/๑๗๐

ทุกๆ คนยอมรับกันวา ความชั่วรายทั้งมวลในโลกนี้ลวนเกิดมาจากความทะยานอยาก
ที่เห็นแกตัวจัดนี้ทั้งสิ้น เรื่องนี้ไมยากแกการเขาใจเลย แตขอที่วาตัณหาทําใหเกิดภพใหมขึ้นมา
อีก (โปโนพภวิกา)
นี่ซิเปนปญหายากที่จะเขาใจ จึงมีความจําเปนที่จะตองอธิบายตามหลัก
ปรัชญาอริยสัจจะขอที่ ๒ ควบคูกันไปกับอริยสัจจะขอที่ ๑ ในที่นี้จึงตองชี้แจงทฤษฎีหรือกฎแหง
กรรมและการเกิดใหมกอน

อาหารตามหลักพุทธศาสนา
มีอาหารอยู ๔ ประเภท (อาหาร) ที่ถือเปนปจจัยอันสําคัญและจําเปนตอชีวิตตลอดการดํารง
ชีพของสัตวโลกดังนี้คือ
๑. อาหารที่เปนวัตถุสิ่งของธรรมดาตางๆ มีขาว น้ํา เปนตน (กวฬิงการาหาร)
๒. ความรูสึกถูกตองตอประสาทสัมผัสตางๆ (รวมทั้งจิตใจ) ที่มีอายตนภายนอก (รูป เสียง
กลิ่น รส ฯลฯ) (ผัสสาหาร)
๓. ความรูที่เกิดจากสวนตางๆ ของรางกาย (เชน จากตา เปนจักษุวิญญาณ จากหูเปน โสต
วิญญาณ ฯลฯ (วิญญาณหาร)
๔. เจตนาหรือความตั้งใจทําใหเกิดการกระทําอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้นและมีผลสืบเนื่องกัน
ไป (มโนสัญเจตนาหาร) ๑
บรรดาอาหารทั้ง ๔ ประการเหลานี้ มโนสัญเจตนา ๒ หารประการสุดทาย เปนความตั้งใจที่จะ
มีชีวิตอยู เปนอยูและการเกิดขึ้นมาใหม สืบเนื่องกันตลอดไปไมมีที่สิ้นสุด ตัวเจตนานี้เองเปนกรรม
สรางภพสรางชาติ สืบเนื่องติดตอกันไปตามกฎของกรรมทั้งดีและเลว (กุสลากุสลกมม) กรรมที่วานี้
เปนอันเดียวกันกับความจงใจที่จะทํา (เจตนา) พระพุทธองคทรงแสดงใหเราทราบมาแตแรกแลววา
เจตนาที่จงใจในการทํานั้นแหละเรียกวากรรม สําหรับเรื่องมโนสัญเจตนาหารที่กลาวมาแลวนั้น

๑

. ม.มู. ๑๒/๑๑๓/๘๗
. คําวา นโมสญเจตนา เทียบไดกับ Libido ในจิตวิตแบบใหม

๒
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พระพุทธองคตรัสไววา เมื่อบุคคลเขาใจอาหารคือความตั้งใจ (มโนสัญเจตนาหาร) ยอมจะเขาใจถึง
ความทะยานอยาก (ตณหา) ทั้ง ๓ ประการนั้นดวย เพราะคําวา ตัณหา ก็ดี เจตนา ก็ดี มโน
สัญเจตนาก็ดี และกรรมก็ดีลวนมีความหมายเปนอยางเดียวกัน คือความปรารถนาอยางกระหาย
ความจงใจที่จะเปนอยางนั้นอยางนี้ ความจงใจที่จะเกิดขึ้นมาใหมอีกซ้ําแลวซ้ําเลา ไมมีการสิ้นสุด
ลงเลย อันนี้เองที่เปนตัวเหตุทําใหทุกขเกิดขึ้น อันไดแกสังขารขันธในเบญจขันธทั้ง ๕ นั่นเอง ที่ปรุง
แตงสัตวโลกทั้งหลายใหเกิดขึ้น อันนี้เปนหลักคําสอนของพระพุทธเจาที่สําคัญ และเดนชัดที่สุด
ดังนั้นจึงตองทําความเขาใจและจดจําไวใหดีและรอบคอบวา สาเหตุหรือตนตอของความทุกขนี้มี
มาจากภายในตัวทุกขเอง หาใชจากสิ่งภายนอกไม ในทํานองเดียวกัน การดับทุกข การทําลายทุกข
ก็หาไดภายในตัวทุกขเอง สมดังพระบาลีที่มีมาในพระไตรปฎกวา “ยํ กิจิ สมุทยธมมํ สพพนตํ
นิโรธธมมํ” ซึ่งแปลเปนใจความวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดลวนมีการ
ดับเปนธรรมดา ถาหากวาสัตวโลก สิ่งของหรือระบบกฎเกณฑตางๆ มีการเกิดขึ้น และตั้งอยูเปน
ธรรมดาเชนกัน ดังนั้นความทุกข (เบญจขันธ) ที่มีการเกิดเปนธรรมดาก็มี การดับไปเปนธรรมดา
เชนกัน เรื่องนี้จะอธิบายอีกครั้งตอนที่วาดวยอริยสัจจธรรมขอที่ ๓ คือ ความดับทุกข (นิโรธ)

ขบวนการแหงกรรม
คําวา “กัมมะ” ในภาษาบาลี หรือ กรรม ในภาษาสันสกฤตนั้น (มาจาก กร ธาตุ ในความ
กระทํา) ตามรูปศัพทหมายถึงการกระทํา หรือกําลังทํา แตตามกฎของกรรมในทาง
พระพุทธศาสนามีความหมายเฉพาะการกระทําที่มีเจตนาเทานั้น หาไดหมายเอาการ
กระทําทั่วๆ ไปไม ทั้งไมใชเปนวิบากของกรรมที่อยางที่คนสวนมากเขาใจดวยความหมาย
ของกรรมในพระพุทธศาสนาไมไดหมายถึงผลของกรรมเลย เพราะผลของกรรมนั้นเปน
ตัววิบาก (กมมผล หรือ กมมวิปาก)
เจตนาอาจจะดีหรือเลวก็ได (กมม) อาจจะดีหรือเลวก็ได ทํากรรมดี (กุสล) ยอมไดรับผลดี
ทํากรรมชั่ว (อกุสล) ยอมไดรับผลชั่ว ตัณหา (ความทะนายอยาก) เจตนา (ความจงใจ) กรรม (การ
กระทํา) ไมวาดีหรือเลวก็ตามยอมมีผลเสมอ ทําใหเกิดพลังสืบตอเนื่องกันไป ในแนวทางที่ดีหรือ
เลว (ตามกรรมที่ทํานั้น) และไมวาดีหรือเลวยอมสัมพันธกันไปตลอดเปนสายแบบวัฏจักร (สงสาร)
สําหรับพระอรหันตนั้นแมทานยังทําโนนทํานี้อยูก็ไมจัดวาเปนกรรมเพราะทานพนจากความยึดมั่น
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กฎของกรรมนี้ไมควรสับสนคลุมเครือ กลาวไดวาเปนการพิพากษาที่ยุติธรรมและเที่ยงตรง
ที่สุดหรือจะกลาววาเปนการใหรางวัลและลงโทษที่ยุติธรรมจริงๆ ก็ได ความเห็นเรื่องความยุติธรรม
การใหรางวัล และการลงโทษนี้เกิดจากการเชื่อวามีพระผูเปนเจาหนาที่พิพากษาออกกฎหมายและ
ตัดสินวาอะไรถูกอะไรผิด คําวาความยุติธรรมมีความหมายกํากวมและไมปลอดภัยมีอันตราย
มากกวาการกระทําความดีตอมนุษยชาติ เรื่องกฎของกรรมเปนกฎของเหตุผล หรือกฎของการ
กระทําและผลของการกระทําตามกฎธรรมชาติซึ่งไมเกี่ยวกันกับการพิพากษา การใหรางวัลและ
การลงโทษแตอยางใดเพราะการกระทําที่มีความจงใจทุกครั้งยอมมีผลตอบเสมอ ถาหากทํากรรมดี
ยอมไดรับผลดี ทํากรรมชั่วยอมไดรับผลชั่ว มิใชเปนการพิพากษาการใหรางวัลหรือการลงโทษจาก
ผูใด หรือจากอํานาจใดๆ ในการกระทําของตน แตเปนกฎของการกระทําตามธรรมชาติของมันเอง
เรื่องนี้ไมยากแกการที่จะเขาใจเลย แตที่ยากนั้นตามกฎของกรรมก็คือวาวิบากกรรมของการกระทํา
ที่มีเจตนานี้ทําใหมีผลแสดงออกมาทั้งในชีวิตปจจุบัน และหลังจากตายไปแลว ในที่นี้จึงจําเปนตอง
อธิบายถึงความตายวาคืออะไร เปนอยางไรตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา

พลังงานนอกวิทยาศาสตร
ทานผูอานไดทราบมาแตแรกแลววา ชีวิตของสัตวโลกทั้งหลายนั้นปรากฏมีขึ้นมาเพราะการ
อาศัยกันของพลังหรือคุณสมบัติทางรางกายและทางจิตใจ ที่เรียกวาความตายนั้น ก็คือความ
แตกสลายของรูปรางทางรางกายนี้เอง มีคําถามวา พลังและคุณสมบัติทุกอยางแตกสลาย
หมดไปพรอมกับการแตกสลายไปของรางกายอยางนั้นหรือ? พระพุทธศาสนากลาวไววา
เปลาเลย ความจงใจ เจตนา ความตองการ ความหิวกระหายทะยานอยากที่จะอยูและที่
จะสืบตอชีวิตใหมากยิ่งขึ้นโดยไมมีที่สิ้นสุดนั้น เปนพลังรวมมหาศาลที่ทําใหมีชีวิต มีภพ
มีชาติ แมกระทั่งโลกทั้งมวลอันนี้เปนพลังและคุณสมบัติของชีวิตทุกชีวิต มีภพ มีชาติ
แมกระทั่งโลกทั้งมวลอันนี้เปนพลังและคุณสมบัติของชีวิตทุกชีวิตสําคัญมาก ตามหลักคํา
สอนทางพระพุทธศาสนา พลังรวมอันนี้ไมไดแตกสลายไปพรอมกับการแตกแยกของ
รางกาย ซึ่งเรียกวาตายดวยเลย แตกลับทําการสืบตอแสดงผลออกมาในรูปตางๆ นําไปสู
ภพใหมชาติใหม หรือการเกิดใหมอีกตอไป
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มาถึ ง ตอนนี้ มี คํ า ถามเกิ ด ขึ้ น มาว า ถ า หากว า ไม มี ค วามเที่ ย งแท แ น น อนไม มี ภ าวะที่
เปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่เปนสาระแกนสารเชนตัวตน หรืออาตมันแลวอะไรละสามารถสืบตอชีวิต หรือ
การเกิดใหมหลังจากตายไปแลวไดเลา? กอนที่จะเขาใจเรื่องชีวิตหลังจากตายไปแลว ขอใหมา
พิจารณาวาอะไรละที่เรียกวาชีวิตนี้ และการสืบเนื่องตอกันไปอยางไร ที่เรียกวาชีวิตตามที่มีกันซ้ํา
แลวซ้ําอีกนั้นก็คือการรวมกันอยูของเบญจขันธ ไดแกการยังอาศัยของรางกายและจิตใจ พลังที่ทํา
ใหเกิดการอาศัยกันอยูนี้ เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตลอดเวลาอยางรวดเร็วมาก ทุกขณะจะมีการ
เกิดดับตลอดเวลาเปนสายพระพุทธองคตรัสไววา “ดูกรภิกษุ ทุกครั้งที่เบญจขันธเกิดและแตก
สลายดับไป เธอก็มีการเกิดและแตกสลายดับไปทุกขณะเชนกัน”๑ ดังนั้นแมในชีวิตปจจุบัน
เราก็เกิดกับทุกขณะติดตอกันไป (เกิดแลวดับ ดับแลวก็เปนปจจัยใหเกิดอีก) ถาสามารถเขาใจไดวา
ในชีวิตปจจุบันนี้มีการสืบตอไปไดในลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนและหาตัวตน (อาตมัน)
มิ ไดนี้แหละ แล ว ทําไมจะไมเ ข า ใจถึง พลัง ที่ส ามารถทํ า ใหชีวิ ตสืบตอไปได โ ดยไมมีตัว ตนหรื อ
อาตมันหลังจากการแตกไปของรางกายเลา
เมื่อรูปรางกายหมดสภาพที่จะทําหนาที่ตอไปอีกไดแลวพลังอํานาจภายใน (นามธรรม) มิได
แตกสลายไปตามรูปรางกายดวยเลยเตทําหนาที่สืบตอชีวิตในเรือนรางใหมตอไป เชนชีวิตตอน
เด็กๆ สภาพทางรางกายจิตใจ และสติปญญายังไมเจริญและแข็งแรงพอ แตภายในตัวเด็กนั้นมี
พลังความสามารถพรอมอยูแลวที่จะเจริญเติบโตเปนผูใหญตอไปได พลังอํานาจภายในทั้งของ
รางกายและจิตใจนี้ที่สรางชีวิตขึ้นมาก็มีพลังพรอมทุกขอยางที่จะสรางรูปรางใหม และเจริญเติบโต
เรื่อยๆ มาจนสมบูรณแบบ

กฎปจจยาการ
ดวยเหตุที่ไมมีความเที่ยงแทแนนอน ไมมีอัตตาหรืออาตมันที่ถาวร จึงไมมีอะไรที่สงไปจาก
ขณะหนึ่งไปยังอีกขณะหนึ่ง จึงเห็นไดอยางแจมชัดวาไมมีอะไรเที่ยงแทแนนอนหรือถาวรมั่นคงใน
รูปเดิมที่สงไปจากชีวิตนี้เปนอีกชีวิตหนึ่งได เปนแตการสืบตอติดเนื่องกันไปไมขาดสายในลักษณะ

๑

. ปรมตถโชติกาเลม ๑ “ขนธาเรสุ ชายมาเนสุ ชียมาเนสุ มียมาเนสุ จ ขเณ ตวํ ภิกขุ ชายเส จ มียเสจ”
ขอความนี้ผูเขียนคนไมพบในบาลีพระไตรปฎกแตปรมัตถโชติกาบอกวาเปนพุทธพจน.
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ของการสืบตอเด็กที่โตขึ้นมาจนมีอายุไดถึง ๖๐ ปนั้น ความจริงแลวมิใชเปนเนื้อหนังมังสาของเด็ก
คนเกาเมื่อ ๖๐ ปลวงแลว แตก็มิใชเด็กคนอื่นจากเด็กคนนั้น ในทํานองเดียวกัน บุคคลที่ตายไป
จากที่นี่ก็จะไปเกิดใหมในที่อื่น ซึ่งก็มิใชคนเดิม แตก็มิใชคนอื่นจากคนนั้น (น จ โส น จ อโ)เปน
การสืบตอกันมาโดยลําดับนั่นเอง ขอแตกตางระหวางการตายและการเกิดก็คือการเปลีย่ นแปลงสืบ
ตอทางความคิดเทานั้น คือการเปลี่ยนแปลงสืบตอทางความคิดครั้งสุดทายของชีวติ นี้ เปนปจจัยแก
การเปลี่ยนแปลงสืบตอทางความคิดครั้งสุดทายของชีวิตนี้ เปนปจจัยแกการเปลี่ยนแปลงสืบตอ
ทางความคิดในชีวิตตอไปซึ่งตามความจริงแลวเปนการสืบเนื่องติดตอกันไปตามลําดับนั่นเอง แม
ในชี วิ ต ป จ จุ บั น นี้ เ องการเปลี่ ย นแปลงสื บ ต อ ทางความคิ ด ในขณะหนึ่ ง เป น ป จ จั ย ให เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงต อ ทางความคิ ดนั้ น ต อ ไปยั ง อี ก ขณะหนึ่ ง ดั ง นั้ น จากทั ศ นะทางพระพุ ท ธศาสนา
ปญหาเรื่องการมีชีวิตอยูหลังจากตายไปแลวจึงไมใชเปนเรื่องลึกลับใหญโตอะไร และชาวพุทธก็ไม
เคยวิตกกังวลในเรื่องนี้เลยตราบใดที่ยังมีกิเลสตัณหาคือความทะยานอยากอยากจะเปนโนนเปนนี่
อยู วัฏจักร (การเวียนวายตายเกิด) ในวัฏสงสารก็ยังคงดําเนินตอไปไมมีที่สิ้นสุด
การเวียนวายตายเกิดนี้จะหยุดไดก็ตอเมื่อพลังผลักดันวัฏจักร คือ กิเลสตัณหานี้ได
ถูกทําลายใหหมดสิ้นไปเทานั้น โดยอาศัยปญญาญาณเขาใจถึงความจริงอยางแทจริง อัน
ไดแกพระนิพพานแล
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บทที่ ๔
อริยสัจจขอที่ ๓
ความดับแหงทุกข
.
อริยสัจจขอที่ ๓ คือ การสลัดตัวออก การปลดปลอยตัวออก ความมีอิสระจากทุกข จากการ
สืบตอแหงทุกข เรียกวาอริยสัจจ ความดับแหงทุกข (ทุกขนิโรธอริยสัจจ) ไดแกนิพพาน ในภาษา
สันสกฤตเรียกวา นิรวาณะ
การขจัดทุกขไดโดยสมบูรณนั้น บุคคลตองตัดรากเงาแหงทุกข คือ ความกระหาย (ตัณหา)
ใหได ตามอรรถาธิบายที่ทราบกันมาแลว เพราะฉะนั้น นิพพานจึงมีคําเรียก (อีกอยางหนึ่ง) วา
ตณหกขย อันมีความหมายถึง การดับความกระหาย การทําความกระหายใหหมดไป

ภาษาคนภาษาธรรม
คราวนี้ทานอาจสงสัยวา อะไรเลา คือ นิพพาน? ไดมีผูเขียนหนังสือหลายเลม เพื่อตอบ
คําถามอันเปนธรรมดาสามัญนี้ แตคําตอบในหนังสือเหลานั้น ยิ่งทําใหเกิดการสับสนคอนขางยาก
ที่จะใหเขาใจชัดเจนได เพียงแตการใชถอยคําเปนคําตอบใหสมเหตุสมผลเพียงอยางเดียว ก็หา
ความสมบูรณเปนที่พอใจไมไดเลย เพราะ “ภาษาคน” ไมสมบูรณพอที่จะชี้ชัดใหเห็นความลุมลึก
ของนิพพาน อันประกอบดวยอุดมสัจจะ หรือปรมัตถสัจจะไดภาษาเปนสิ่งประดิษฐ มนุษยเปนผูใช
ภาษานั้น เพื่อแสดงซึ่งความคิดตามประสบการณที่ไดสัมผัส ไมวาจะเปนภายนอก หรือภายใน ให
ประจักษ ดังนั้น การจะแสดงประสบการณใดๆ ใหเห็นประจักษ โดยวาทะอยางหนึ่งอยางใดนั้น จึง
ไมสามารถจะเปนไปได เชนเดียวกับเรื่องของปลา มันไมสามารถจะหาคําพูดใดมาบอกใครไดวา
ธรรมชาติของแผนดินที่มีความแข็งนั้นเปนอยางไร เตาบอกเพื่อนของมันคือปลาวา เพิ่งกลับจาก
ทะเลสาปหลังจากที่ไปเดินบนพื้นดินแลว ปลาตอบวา ไมมีใครที่จะวายน้ําบนพื้นดินได เพราะที่นั่น
มันแข็ง และมีคนเดินบนพื้นดินนั้น แตฝายปลากลับยืนยันวา ไมมีอะไรเหมือนที่น่ันเลย ที่นั่นมีแต
ของเหลวเหมือนทะเลสาป (ที่มันวายผานมา) มีคลื่น และใครจะดําผุดดําวายเลนก็ได
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ถ อ ยคํ า เป น สั ญ ญลั ก ษณ ที่ แ สดงถึ ง สิ่ ง ทั้ ง หลาย และความคิ ด ทั้ ง ปวงให เ รารู (แต )
สัญญลักษณเหลานี้ ถึงอยางไรก็ไมสามารถจะถายเอาภาพธรรมชาติที่แทจริงของสิ่งทั้งหลาย ทั้งๆ
ที่เปนปกติธรรมดามาใหเห็นไดภาษาเปนสิ่งพาใหฉงน นําไปสูความเขาใจผิดในเรื่อง “สัจจธรรม” มี
คํากลาวไววาในลังกาวตารสูตรวา ๑ “ประชาชนผูโงเขลา ติดอยูในถอยคํา เหมือนกับชางติดอยูใน
ตม”
แตก ระนั้ น เราก็ ไมส ามารถทําได โ ดยปราศจากภาษา แตถ า จักแสดงและอธิ บ ายคํ า ว า
“นิพพาน” โดยใชศัพทบอกเลาธรรมดา ก็ดูเหมือนวาเราจะฉวยเขาใจเอาตามความนั้นทันที ซึ่งอาจ
เปนความหมายตรงกันขามก็ได ดังนั้น การแสดง (ความหมายของนิพพาน) โดยคําจําเพาะนั่น
แหละ ลางทีจะไดความมากกวา เชนศัพทวา ตณหกขย (การดับความกระหาย) อสงขต (ไมมี
เครื่องปรุงแตง) คือความไมมีเงื่อนไข วิราคะ คือความหมดไปแหงความอยาก นิโรธ คือ ความดับ
นิพพาน คือ ความสลัดออก หรือการดับอยางสูญสิ้น เปนตน

คํานิยามของนิพพาน
ขอใหเรามาพิจารณาบทนิยาม และคําอธิบาย “นิพพาน”
ดังตอไปนี้

ดังที่มีมาในคัมภีรดั้งเดิม

“ความดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ แหงตัณหานั่นแหละ ความสละ, ความวาง, ความ
ปลอย, ความไมอาลัยตัณหานั้น” ๑
“ธรรมเปนที่ระงับสังขารทั้งปวง ธรรมเปนที่สละคืนอปุธิทั้งปวง ธรรมเปนที่สิ้นตัณหา ธรรม
เปนที่สํารอก ธรรมเปนที่ดับ นิพพาน”๒
“ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อสังขตธรรมเปนไฉน? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความสิ้นไปแหงราคะ
ความสิ้นไปแหงโทสะ ความสิ้นไปแหงโมหะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา อสังขตธรรม” ๓

๑

. ลังกา น. ๑๑๓
สํ. มหา. ๑๙/๑๖๖๕/๕๒๙.
๓
สํ. สฬา. ๑๘/๖๗๔/๔๔๑.
๑

๒

สํ.ส. ๑๕/๕๕๕/๒๐๐
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“ดูกอนราธะ ความสิ้นไปแหงตัณหา คือ นิพพาน” ๔ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่ปจจัยปรุง
แตงหรือไมปรุงแตง มีประมาณเทาใด วิราคะ คือ ธรรมอันย่ํายีความเมา ธรรมเครื่องกําจัดความ
กระหาย ความถอนเสียซึ่งความอาลัย ความเขาไปตัดวัฏฏะ ธรรมเปนที่สิ้นตัณหา ความคลาย
กําหนัด ความดับ นิพพาน นับวาเปนยอดแหงธรรมเหลานั้น” ๕ ซึ่งปริพพาชกคนหนึ่งไดถามวา
นิพพานเปนไฉน? พระสารีบุตรสาวกคนสําคัญของพระพุทธเจา ทานก็ตั้งคํานิยามของนิพพานวา
อสงขต ที่พระพุทธเจาไดตรัสไวเหมือนกันวา “ความสิ้นไปแหงราคะ ความสิ้นไปแหงโทสะ ความ
สิ้นไปแหงโมหะ…..” ๑ “การกําจัดความรักดวยอํานาจความพอใจ ในอุปาทานขันธ ๕ คือ ความดับ
ทุกข” ๒ “ความดับการเกิดมีเสียได คือนิพพาน” ๓ และที่ไกลกวานั้น การอางถึงพระนิพพาน
พระพุทธเจาตรัสวา
“ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติไมเกิดแลว ไมเปนแลว อันปจจัยกระทําไมไดแลว ปรุงแตง
ไมไดแลว จักไมไดมีแลวไซร การสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแลว เปนแลว อันปจจัยกระทําแลว ปรุง
แตงแลว จะไมพึงปรากฏในโลกนี้เลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะธรรมชาติอันไมเกิดแลว ไมเปน
แลว อันปจจัยกระทําไมไดแลว ปรุงแตงไมไดแลวมีอยู ฉะนั้นการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแลว
เปนแลว อันปจจัยกระทําแลว ปรุงแตงแลว จึงปรากฏ ๔ …(และ) วา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อายตนะ
นั้นมีอยูดิน, น้ํา, ไฟ, ลม, อากาสานัญจายตนะ, วิญญานัญจายตนะ, อากิญจัญญายตนะ, เนว
สัญญานาสัญญายตนะ โลกนี้ โลกหนา พระจันทร และพระอาทิตยทั้งสอง ยอมไมมีอายตนะนั้น
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมกลาวซึ่งอายตนะนั้นวา เปนการมา เปนการไป เปนการตั้งอยู เปน
การจุติ เปนการอุบัติ อายตนะนั้นหาที่ตั้งอาศัยมิได มิไดเปนไป หาอารมณมิได นี้แลเปนที่สุดแหง
ทุกข”๕
เมื่อคําวา “นิพพาน” มีอธิบายเปนคําจําเพาะอยูเชนนี้ จึงมีคนเปนจํานวนมาก มีความ
คิ ด เห็ น ที่ ผิ ด ๆ ไปว า นิ พ พานไม เ ป น ภาวะที่ เ ป น ไปในทางลบ และภาวะที่ ทํ า ลายล า งตนเอง

๔

สํ.ข. ๑๗/๓๖๗/๒๓๓

๕

. สํ.สฬา ๑๘/๔๙๗/๓๑๐
๓
สํ.นิ. ๑๖/๒๗๑/๑๔๒
๕
ขุ.อุ. ๒๕/๑๖๐/๒๐๗

๒

๑
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อํ.จตุ. ๒๑/๓๔/๔๔.

. ม.มู. ๑๒/๓๔๖/๓๖๐
๔
ขุ.อุ. ๒๕/๑๖๐/๒๐๗

เปนการไมถูกตองอยางมากที่จะพูดวา นิพพานเปนไปในทางบวกหรือทางลบ ความคิดที่วา
เปนไปในทางลบ หรือทางบวกนั้น เปนสิ่งสัมพันธกันและเปนสิ่งที่อยูในขอบเขตแหงความเปนของ
คูกัน คําเหลานี้ไมสามารถจะประยุกตเขากับคําวา นิพพาน คือ ปรมัตถสัจจะ ซึ่งตั้งอยูบนฐานะ
เกินกวาความดีความชั่ว และความสืบตออันใดได
คําเชิงปฏิเสธ ไมจําเปนจะตองชี้บอกวาเปนขั้นปฏิเสธเสมอไป คําบาลี หรือสันสกฤต เชนคํา
วา “สุขภาพ” ก็คือ อโรคยะ เปนคําเชิงปฏิเสธแตตามตัวอักษรแลวหมายความวา การไมมีความ
เจ็บไข แตคําวา “อโรคยะ” (สุขภาพ) ไมไดแสดงวาเปนความปฏิเสธ คําวาไมตาย (หรือเทากับคํา
สันสกฤตวา อมระ หรือคําบาลีวา อมตะ) อันเปนไวพจนของพระนิพพานเหมือนกัน เปนคําปฏิเสธ
แตก็ไมไดแสดงถึงการคัดคาน การปฏิเสธคาของคําปฏิเสธ ไมใชคําคัดคาน มีคําหนึ่ง ในบรรดาคํา
ที่เปนไวพจนของพระนิพพาน รูจักกันแพรหลาย ก็คือคําวา ความหลุดพน ซึ่งตรงกับบาลีวา มุตติ
หรือ สันสกฤตวา มุกติ.
ไมมีนิยมพูดกันวา ความหลุดพน (เสรีภาพ) เปนไปในทางลบแตวาหลุดพนนั้นเองจะมี
ลักษณะลบอยูดวย คือความหลุดพน เปนสภาพที่อิสระจากบางสิ่งบางอยาง ซึ่งเปนอุปสรรค เปน
ความชั่ว เปนไปในทางลบ แตวา ความหลุดพน ไมเปนไปในเชิงปฏิเสธ
ดังนั้น พระนิพพาน คือความหลุดพน หรือ วิมุตติ ความหลุดพนอยางสมบูรณ คือ
ความหลุ ด พ น จากความชั่ ว ทั้ ง หมด คื อ ความอิ ส ระจากความอยาก จากความสิ้น และ
อวิชชา ไดแกความพนจากขอบเขตของความดีความชั่วทั้งปวง จากความสืบตอ จากเวลา
และจากชองวางนั้น

แนวทางสูนิพพาน
เรื่ อ งของนิ พ พานอั น เป น ปรมัตถสัจ จะนี้ เราอาจจะได ค วามคิ ด บางอย า งตามความอั น
ปรากฏใน ธาตุวิภังคสูตร (ขอ ๑๔๐) แหงมัชฌิมนิกายจากพระดํารัสที่พระพุทธเจาไดตรัสแกปุกกุ
สาติผูนอมตนเขามาฟงคําของพระบรมศาสดา ณ โรงปนหมอ ในราตรีอันสงบคืนหนึ่ง ความอันมี
สาระสําคัญแหงพระสูตรนั้น มีดังตอไปนี้
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“มนุษยประกอบขึ้นจากธาตุทั้ง ๖ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาศธาตุ
และวิญญาณธาตุ เมื่อแยกแยะสิ่งเหลานั้นออกแลว ก็จะพบวามีอะไรเปนเรา หรือของเรา รูแจงวา
วิญญาณธาตุนั้นเกิดขึ้นอยางไร และดับไปอยางไร ความสุขสบายและไมสุขสบายเปนอยางไร
เวทนาอันไมรูสุขรูทุกข ที่เกิดขึ้นและดับไปอยางไร อาศัยความกําหนดรูอยางนี้ จิตใจก็หลุดพน ครัน้
แลวก็พบแตความสงบอันบริสุทธิ์ (อุเบกขา) ซึ่งสามารถพาไปสูการบรรลุถึงซึ่งฐานะอันสูงสงทาง
จิต และความมีจิตตั้งมั่นที่บริสุทธิ์เชนนี้ จะทนตอระยะเวลาอันยาวนานไดเชนกัน
“แต นั้น บุคคลมี ความคิดวา ถาเรารวมเอาความบริสุท ธิ์ท างจิตนี้ ทํา จิตให สะอาด เปน
อุเบกขาอยูในภาวะแหงความวางอันไมมีขอบเขต และยังจิตใจใหสัมประยุตอยูตรงจุดนั้นได นั่น
แหละ คือการปรุงแตงทางจิตใจ (สงขตํ) ถาเรารวมเอาความบริสุทธิ์ทางจิต วางอุเบกขาธรรมให
คงที่ รวมจุดอยูบนวัฏจักรแหงความมีสติที่ไมจํากัดนี้ได…บนวัฏจักรแหงความไมมีอะไร…หรือวัฏ
จักรแหงสัญญาและมิใชสัญญาทั้งสองอยาง และการมีจิตใจสัมประยุตอยูตรงจุดนั้น นั่นแหละคือ
การปรุงแตงทางจิตใจ แลวไมปรุงแตงจิตใจใหมีสันตติ และการเกิดใหม (ภว) หรือทําลายลาง (วิ
ภว) เมื่อไมสรางหรือไมทําการสืบตอใหมีขึ้นอีก ทําลายลางมันเสีย ไมติดแนนอยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน
โลก และเมื่อไมติดอยูในโลกได ก็ไมมีความกระตือรือรน ขณะที่ไมมีความกระตือรือรน จิตก็จะเกิด
สงบไดอยางสมบูรณ (ภายในเบิกบานอยางเต็มเปยม) (ปจุจตุตํ เยว ปรินิพพายติ) ที่สุดก็รูวาสิ้น
การเกิด มีชีวิตอยูอยางบริสุทธิ์ สิ่งที่จะทํา ไดสําเร็จแลว ไมมีสิ่งใดที่จะทําตอไปอีก
ลําดับนี้ เมื่อเสวยเวทนาที่เปนสุข เวทนาที่เปนทุกข หรือ อุเบกขาเวทนา อยางช่ําชองแลว ก็
จะรูวานั้นไมเปนสิ่งถาวร ไมเกิดอุปาทานไมหมกมุนอยูในตัณหา จริงอยู อาจมีความรูสึกเปน
เวทนาอยูบาง แตก็เปนขั้นที่ไมนําสิ่งใดผูกพัน (วิสํยุตโต) แลวเวทนาทั้งหมดนั้น จะไดสงบลงไดดว ย
การสิ้นสุดลงแหงรางกาย เหมือนกับแสงไฟตะเกียงดับลง เมื่อน้ํามันหรือไสตะเกียงมอดเหือดแหง
ไป
“ดูกอนภิกษุ การณเปนดังนี้ บุคคลผูเพงในปญญายอมไดซึ่งปญญา รูถึงการดับทุกขทั้งมวล
เป น ป ญ ญาอั น อุ ด ม นี้ คื อ การสลั ด ตั ด ออกเสี ย ได ไปพบความจริ ง อั น ไม มี ใ ครสามารถทํ า ให
สั่นสะเทือนได ดูกอนภิกษุ สิ่งใดที่มิใชความจริง ยอมไมเปนความจริง สิ่งใดเปนความจริงยอมเปน
ความจริง นิพพานคือความจริง เปนสัจจะ เพราะฉะนั้น ดูกอนภิกษุ บุคคลผูเพงในปญญา ยอมได
ซึ่งปญญา คือ สัจจะอันนี้ เพราะวาความจริงอันนี้สูงสุด (ปรมํ อริยสจจํ) ไดแกนิพพาน เปน
อริยสัจจ
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อาคตสถานลางแหง พระพุทธองคเมื่อทรงตรัสถึงนิพพาน ก็ทรงตรัสคําวา สัจจะ ไวอยาง
ชัดเจนที่สุด เชนวา “เราจะสอนความจริง (สัจจ) และทางนําไปสูความจริง (สัจจ) นั้น แกเธอ ๑ ” นี้ก็
แสดงใหเห็นวา ความจริง สัจจ นั้น หมายถึงนิพพานโดยแท
แลวความจริงนั้นคืออะไรเลา? ตามทัศนะทางพุทธศาสนา ความจริงที่พิสูจนไดก็คือไมมีสิ่ง
ใดสมบูรณในโลก นั่นคือทุกสิ่งทุกอยางมีความเกี่ยวของกัน เปนเงื่อนไขตอกัน ไมถาวร และจะไมมี
การเปลี่ยนแปลง ไมมีการสิ้นสุดนั้นหามิได สาระสําคัญเชนตัวตน วิญญาณหรืออาตมัน อายตนะ
ภายในหรื อ ภายนอก นี้ คื อ ความจริ ง อั น สมบู ร ณ ความจริ ง นี้ ไ ม มี ก ารปฏิ เ สธ แม ว า จะมี ก าร
แสดงออกทั่วๆ ไป จะมีการปฏิเสธความจริงอยูบางก็ตาม การตระหนักถึงความจริงขอนี้ เชนการ
เห็นสิ่งทั้งหลายตามฐานะ ตามที่มันเปน (ยถาภูตํ) โดยปราศจากการหลอกลวงหรือความเขลา
(อวิชชา) คือ การทําลายความกระหาย (ตณหกขย) และการดับทุกข (นิโรธ) ซึ่งไดแก นิพพาน จึง
นับเปนสิ่งที่นาสําเหนียก และมีคุณคา ที่จะจดจําไวในที่นี้วา ตามทัศนะฝายพุทธศาสนามหายาน
ตอนิพพานนั้น ไมมีความแตกตางไปจากเรื่องของสังสาระ นิรวาณะเปนสิ่งเดียวกับสังสาระ สุดแต
จะมีทัศนะไปในทางเปน วัตถุนิยมหรือจิตนิยม ทัศนะของมหายานอันนี้ บางทีอาจสืบทอดมา
จากความคิดที่อิงอาศัยบาลีปกรณฝายเถรวาทเกาๆ ที่พวกเรามักอางถึง

ความจริงที่ไหนเหนือเหตุผล
เปนการไมถูกตองนักที่จะคิดวา นิรวาณะ (นิพพาน) เปนผลลัพธทางธรรมชาติจากการ
ทําลายตัณหา นิรวาณะไมเปนผลลัพธของสิ่งใด หากนิรวาณะเปนผลลัพธของสิ่งใดไซร มันก็จะ
เปนผลที่เกิดมาจากเหตุ นิรวาณะเปนสังขตะ “ที่เกิดขึ้น” และ “มีเงื่อนไข” นิรวาณะไมใชเหตุและ
ไมใชผล นิรวาณะอยูสูงขึ้นไปกวาเหตุและผล ความจริงไมใชผลลัพธหรือผลที่ไดมานิรวาณะไมได
เกิดขึ้นเชนสิ่งลึกลับ สิ่งที่เกี่ยวกับวิญญาณ หรือภาวะทางจิตใจ เชน ธยานะ หรือ สมาธิ ความจริง
ก็
คือความจริง นิรวาณะ ก็คือ นิรวาณะ สิ่งเดียวเทานั้นควรสําเนียก คือ การพิจารณานิรวาณะ
การทําใหแจงซึ่งนิรวาณะมีจุดมุงที่จะนําไปสูการทําใหแจงซึ่งนิรวาณะนั้น แตนิรวาณะก็ไมใชผล

๑
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แหงมรรค ทานอาจเคยเห็นภูเขาที่มีแนวไปตามเสนทางของมัน แตภูเขาก็ไมใชผลลัพธที่ได ไมใช
ผลแหงเสนทาง ทานอาจเคยเห็นแสงสวาง แตวาแสงสวาง ก็มิใชผลลัพธแหงประกายตาของทาน
เชนกัน
มักจะถามกันวา ภายหลังนิรวาณะแลว จะเปนอะไร? คําถามนี้ไมสามารถจะยกขึ้นมาอาง
ได เพราะนิ รวาณะเปน ความจริง ขั้ นสุดทา ย ถา นิรวาณะเปน ความจริง ขั้น สุดทา ย ก็ไมมีอะไร
หลังจากนิรวาณะอีก หากจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งหลังจากนิรวาณะ สิ่งนั้นก็จะเปนความจริงอันอุดม และ
มิใชนิรวาณะ ภิกษุรูปหนึ่งนามวาราธะ ไดทูลถามปญหานี้ตอหนาพระพุทธเจา โดยโวหารที่ตาง
ออกไปวา นิรวาณะมีจุดประสงค (หรือที่สุด) เปนอยางไร คําถามนี้ เกิดจากความนึกเอาเองวา
ภายหลังนิรวาณะจะมีอะไรเหลืออยูโดยการตั้งสมมติฐานเอาวานิรวาณะนั้น มีจุดประสงค หรือ
ที่สุดบางอยางประกอบอยูดวย ดังนั้น พระพุทธองคจึงตรัสวา ดูกอนราธะ คําถามนี้ไมสามารถหา
ขอบเขตได (คือคําถามนี้อยูหางออกไปจากจุดหมาย) ผูที่ใชชีวิตพรหมจรรยอยูกับนิรวาณะ นั่น
แหละเปนการหยั่งลงสูความจริงอันสูงสุด (บรมสัจจ) เปนจุดหมายอันสูงสง และเปนทีส่ ดุ อันอุดม
ของนิรวาณะนั่นทีเดียว๑

ปญหาที่เราชอบถาม
คนบางพวกใชถอยคําแสดงความรูสึกออกมาอยางขาดความระมัดระวัง เชนใชคําพูดที่
แสดงออกมาวา “พระพุทธเจาเสด็จเขาสูนิพพาน หรือ ปรินิพพาาน หลังจากพระองคตายไป” ๒ คน
พวกนี้คิดเอาอยางลมๆ แลงๆ หลายอยางเกี่ยวกับนิพพาน ขณะที่ทานไดยินถอยคําวา “เสด็จเขาสู
นิพพาน” หรือ “ปรินิพพาน” ทานอาจนึกวานิพพาน เปนภาวะอันหนึ่ง หรือ ขอบเขตอันหนึ่ง หรือ
เปนตําแหนงซึ่งมีความเปนอยูชนิดใดชนิดหนึ่ง และพยายามสมมติใหเปนความหมาย โดยคําวา
“ความเปนอยู” อันหนึ่งตามที่เขาใจมา ทิฏฐิทั่วๆ ไปที่มีคําวา “เสด็จเขาสูนพิ พาน” ความหมายอันนี้
ก็ไมตรงกับที่ทานอธิบายไวในพระคัมภีรดั้งเดิม ไมมีอธิบายวา “เสด็จเขาสูนิพพานหลังจากตาย” มี
คําวา ปรินิพพุโต ที่ใชแสดงทั้งความตายของพระพุทธเจา หรือพระอรหันต ผูใดรูแจงซึ่งนิพพาน แต

๑
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. สํ.ข. ๑๗/๓๖๖/๒๓๒

๒

. สํ.สฬา ๑๘/๗๕๔/๔๕๖.

ปจจุบันนี้ มีคําถามอีกคําถามหนึ่งที่เกิดขึ้นวา อะไรเกิดขึ้นแกพระพุทธเจา หรือพระอรหันต
หลังจากนิพพาน คําถามนี้ อยูในประเภทของคําถามที่ตอบไมได (อัพยากต) ถึงแมเมื่อพระพุทธเจา
ตรัสเกี่ยวกับคําถามนี้ พระองคก็แสดงวา ไมมีคําทั้งหลายในภาษาของเรา ที่สามารถแสดงวา อะไร
เกิดขึ้นแกพระอรหันตหลังจากนิพพาน ในการตอบแกปริพพาชกคนหนึ่งชื่อวาวัจฉะ ๑ พระพุทธเจา
ตรัสวา คําทั้งหลายเชนคําวา เกิด หรือ ไมเกิดไมไดเปนประโยชนในการบรรลุพระอรหันต เพราะวา
สิ่งเหลานั้นคือ วัตถุเปนความรูสึก (เวทนา) เปนความเขาใจอยางคาดคะเนเอาเอง เปนแรงดันดาน
จิตใจ เปนอํานาจของสัญชาตญาณ ทําทั้งหลาย เชน คําวา เกิด หรือ ไมเกิด มันรวมสัมพันธกันอยู
มันไดถูกทําลายสิ้นเชิงไปแลว และถูกถอนรากถอนโคนไปแลว ไมมีขึ้นอีกภายหลังความตาย
หลังจากนิพพาน พระอรหันตมักถูกเปรียบเทียบกับไฟที่ดับแลว เมื่อจํานวนไมเผาไหมมอด
หมดไป หรือเปรียบเทียบกับเปลวไฟของตะเกียงที่ดับแลว เมื่อไสตะเกียงและน้ํามันผูกผาไหม
หมดแลว ๒ คราวนี้ก็พอจะเขาใจกันอยางแจมแจง โดยปราศจากความสับสนไดกระมัง วาสิ่งที่
เปรียบเทียบกับเปลวไฟหรือไฟที่ดับแลวนั้นไมใชนิพพาน แตมันเปน “สภาวะ” ซึ่งประกอบดวยขันธ
๕ (และขันธ ๕ นั่นแหละ) ซึ่งทําใหแจงซึ่งนิพพาน ตรงนี้จําตองเนนหนักใหเห็น เพราะวา คนเปน
จํ า นวนมาก แม นั ก ปราชญ ผู มี ชื่ อ เสี ย งลางคนก็ ยั ง เข า ใจผิ ด และแปลความหมายของคํ า
เปรียบเทียบนี้ผิด วาเปนเรื่องเกี่ยวกับนิพพาน ที่จริงนิพพานไมเคยเปรียบเทียบกับไฟ หรือตะเกียง
ที่ดับแลว

๑

. ม.มู. ๑๓/๒๔๘…

๒

. ม.มู. ๑๓/๒๕๐
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อภิปรัชญา
คําถามที่ถามกันอยูทั่วๆ อีกคําถามหนึ่งวา ถาไมมีตัวตน ไมมีอาตมัน ใครจะรูแจงซึง่ นิพพาน
กอนที่เราจะดําเนินเรื่องไปสูคําวา นิพพาน ขอใหเราไดตั้งคําถามเสียกอนวา ใครคิด มีตัวตนจริง
หรือเปลา เราไดเห็นกันมาแตเดิมวา ความคิดนั่นแหละ เปนผูคิด ไมมีนักคิดคนใดที่อยูเบื้องหลัง
ความคิด ในทํานองเดียวกัน ปญญา ความรูแจง เปนตัวรูแจง ไมมีตัวตนอื่นอยูเบื้องหลังการรูแจง
ปญหามูลเดิมเกี่ยวกับทุกขซึ่งมันอาจจะเปนอะไรก็ได คือเปนสิ่งที่มีชีวิต หรือเปนสิ่งของ หรือระบบ
คือ ถามันเกิดขึ้นตามธรรมชาติ มันก็ยอมอยูในภาวธรรมชาติ มีการดับ มีการทําลาย เอาละ ทุกข,
สังสาระ, การเวียนวายตายเกิด เปนการสืบเนื่องตอกันไปเกี่ยวกับการเกิดขึ้นตามธรรมชาติ มันก็
จะตองมีการดับไปตามธรรมชาติเชนเดียวกัน ทุกขเกิดขึ้นเนื่องจากตัณหา ๓ อยาง และสิ้นสุดลง
เพราะปญญา เห็นแจงตัณหา ๓ อยาง และปญหาทั้งสองนี้ ประกอบอยูในขันธ ๕ ตามที่เราไดเห็น
แลวในตอนแรก
ดังนั้น พืชอันเปนยางใยแหงการเกิดขึ้นของตัณหา มันก็เชนเดียวกับเชื้อของความดับแหง
ตัณหา ความเกิดขึ้นและความดับแหงเชื้อ ทั้งสองนี้รวมอยูในขันธ ๕ นี้ คือ ความหมายตามคําสั่ง
สอนของพระพุ ท ธเจ า คื อ ภายในรา งกาย ๖ ฟุต อั น ประกอบด ว ยความรู สึก นึ ก คิ ดนี้ ตถาคต
หมายถึงโลกอันมีการเกิดขึ้น มีความดับ และมีทางนําไปสูความดับของโลก ๑ พระดํารัสนี้
หมายความวา พระพุทธเจาทรงคนพบอริยสัจจ ๔ ทุกขอ อันมีอยูในขันธ ๕ คือ ภายในตัวเราเอง
(ในที่นี้ทรงใชคําวา โลก แทน คําวา ทุกข) พระโอวาทอันมีความหมายเปนนัยเดียวกันวา ไมมี
กําลังภายนอกใดๆ ที่ทําใหทุกขเกิด หรือทําใหทุกขดับได
เมื่อปญญาเจริญขึ้น พิจารณาเห็นตามอริยสัจจ ๔ ก็จะเห็นความลี้ลับของชีวิต และความ
จริงของสิ่งทั้งหลายที่มันเปน เมื่อไดคนพบความเรนลับ เมื่อไดเห็นความจริง พลังทั้งปวงก็
กอใหเกิดขึ้นซึ่งสันตติของสังสารวัฏฏ ตามความเขาใจผิด ก็จะกลายเปนความสงบ และหมดทางที่
จะสรางกรรมอีกตอไป เพราะวาจะไมมีความหงผิดอีก ไมมีตัณหา ๓ ประการ สําหรับสืบตออีก
คลายกับโรคทางจิต ซึ่งสามารถรักษาใหหายได เมื่อผูปวยคนพบสมุฏฐาน และเห็นสาเหตุหรือ
ความเรนลับของโรคอันนั้น

๑
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. อํ.จตุ. ๒๑/๔๖/๖๔

ตายกอนตายเปนสุขอยางยิ่ง
ในทุก ๆ ศาสนาเกือบทั้งหมด บุคคลสามารถบรรลุถึงขั้นสู งสุดในชีวิต ไดเ พียงก อนตาย
เทานั้น แตบุคคลสามารถทําใหแจงไดในชีวิตที่กําลังเปนอยูนี้ นิพพานไมจําเปนที่จะตองรอไป
จนกวาทาจะตายเสียกอน จึงจะทําใหสําเร็จได
ผูทําใหแจมแจงซึ่งความจริง คือ พระนิพพาน เปนผูมีความเปนอยูสุขอยางยิ่งใน
โลก เปนผูมีอิสรภาพจากความกลัดกลุม จากความเดือดรอนทั้งหลาย และจากความ
ทรมานอื่นใด ในที่ใดๆ อีก จะเปนผูมีสุขภาพจิตเปนปกติ จะไมเสียใจกับสิ่งที่ผานมา และจะมี
การครุ น คิ ด ถึ ง อนาคตด ว ย มี ก ารเป น อยู อ ย า งสมบู ร ณ แ บบในป จ จุ บั น เป น ผู ม องเห็ น คุ ณ ค า
เพลิดเพลินกับสิ่งทั้งหลาย ดวยความรูสึกอันบริสุทธิ์ โดยปราศจากอหังการมมังการ๑
เปนผูมีปติปราโมทยอยูกับชีวิตอันบริสุทธิ์ กับฐานะของตนเอง ไมมีความกระวนกระวาย
สงบ และมีสันติสุข ๒ ที่เปนเชนนี้เพราะหมดความปรารถนาที่เห็นแกตัว ปราศจากความเกลียดชัง
ความเขลา ความหยิ่ง ความอหังการ และความมัวหมองทั้งหมด บุคคลผูนั้นเปนผูบริสุทธิ์ ไมมี
อติมานะ เปนที่รักใครของเทวดาและมนุษย การกระทําสิ่งใดๆ ตอผูใดก็เปนไปดวยขันติธรรม
ความเขาใจและเห็นอกเห็นใจคนอื่น โดยมิไดหวังสิ่งตอบแทน มิไดเพิ่มพูนกิเลสจากทางใด เพราะ
ไดหลุดพนจากความหลอกลวงตัวเอง หลุดพนจากตัณหาความทะยานอยาก ที่จะใหตัวกลับมาสู
ความต่ําไดอีก

ไมมีอะไรในนิพพาน
พระนิพพานนั้นอยูเหนืออํานาจที่จะกําหนดดวยคําพูดอันใดกําหนดบัญญัติลงไปไมไดวาดีหรือ-เลว ถูกหรือผิด มีอยูหรือไมมีอยูแมคําวา “สุข” ซึ่งเปนคําบอกใชบอกถึงภาวะของนิพพาน ก็
แตกตางจากภาวะที่เปนจริงโดยสิ้นเชิง ครั้งหนึ่ง ทานพระสารีบุตรไดกลาววา “ดูกอนสหายพระ

๑

. สํ.ล. ๑๕/๒๒/๗

๒

. ม.ม. ๑๓/๕๖๔/…
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นิพพานเปนภาวะที่มีความสุข พระนิพพานเปนภาวะที่มีความสุข” ดังนี้ทานอุทายี จึงไดถามวา
“สหายสารบุตร ความสุขอะไร อยูตรงไหนเลา ถาไมมีเวทนาที่จะกําหนดรูได? คําตอบของพระสารี
บุตรอีกครั้งหนึ่งก็คือ “การไมมีเวทนากําหนดรูนั่นแหละ คือ ความสุข ซึ่งเปนคําตอบที่เปนปรัชญา
และเกินกวาที่เขาใจได
นิพพาน เปนนามศัพท ที่อยูเหนือการจะใหเหตุผลไดทางตรรกวิทยา แตเราสวนมากไดใช
สติปญญาอันเลื่อนลอย นํามาโตเถียงเรื่องนิพพาน หรือสัจจธรรมอันสูงสงนี้ โดยไรประโยชน ซึ่งไม
มีทางจะเขาใจไดอยางถูกตองเลย ทารกในโรงเรียนอนุบาล จะนําเรื่องทฤษฎีสัมพันธภาพมา
โต เ ถี ย งกั น ไมได และแทนที่ จ ะนํา ทฤษฎี อยา งนั้น มาวิว าทกัน ถา เขาพยายามทนทํา ตามแนว
การศึกษาของเขาไปเปนขั้นตอนโดยการขยันหมั่นเพียรอยูแลว สักวันหนึ่ง ทารกผูนั้นก็จะไดเขาใจ
ทฤษฎีอันนั้นไดเรื่องพระนิพพานก็เชนเดียวกัน เราสามารถทําใหแจงไดดวยสติปญญาภายในตัว
ของเราเอง (ปจจตตํ เวทิตพโพ วิหิ)
ถาเราตั้งใจปฏิบัติตาม “มรรคา” ที่มีอยู ดวยความขยันหมั่นเพียร และดวยการฝกฝนปฏิบัติ
ตนใหสะอาด ชําระจิตใจใหสะอาด เขาถึงขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกตอง สักวันหนึ่งเราก็อาจ “ทําให
แจง” ไดดวยตัวของเราเอง โดยปราศจากการตําหนิตัวเอง โดยไมตองมาตีโวหารพรรณนากันอยาง
ฉงนสนเทหอีกตอไป
ขอใหเราหันกลับไปสูทาง ที่จะนําไปสูการทําใหแจงซึ่งพระนิพพานเถิด

“ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฟนเผาศพที่ไฟไหมทั้งสองดาน ตรงกลางเปอนคูถ ยอมไม
สําเร็จประโยชน เปนไมฟนทั้งในบานทั้งในปา แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาว
บุคคล (ผูถูกความโกรธครอบงํา) วามีอุปมาฉันนั้น”
(อง. จตุกก. ๒๑/๑๒๔)
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บทที่ ๕
อริยสัจจขอที่ ๔
มรรค
.
อริยสัจจ ๔ เปน มรรคา
ที่ทําใหหลุดพนจากความทุกข (ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสจจ) มรรคานี้เปนทางสายกลาง (มชฌิมาปฏิปทา) พนจาก วิธีปฏิบัติอันสุดโตง สอง
ประการ ประการแรกไดแกการแสวงหาความสุขสบายอันเกิดจากการไดสัมผัสสุขารมณทุกชนิดอัน
เปนของต่ําทราม ไมเกิดประโยชนตามแบบของคนธรรมดาสามัญอีกประการหนึ่ง คือการแสวงหา
ความพอใจดวยวิธีฝนสังขารตัวเองในรูปของการทรมานตน ทําตนใหเจ็บปวดจะหาคุณคาอันใด
กําไรสักนิดก็ไมมี ในเสนทางสองสายอันหาประโยชนอันใดมิไดนี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
อาศัยการทดลองและคนพบ ทางสายกลาง ซึ่งเปนทางทําใหเกิดดวงตาเห็นธรรมและความรู
นําไปสูความสงบ, พระปรีชาญาณ การตรัสรู อันไดแกพระนิพพานเปนที่สุดทางสายกลางนี้ โดยนัย
นี้ก็คือทางอันประเสริฐ ๘ สาย (อริยอฏงคิกมคค) เพราะประกอบดวยองคปฏิบัติ ๘ ประการ คือ
๑. ความเห็นชอบ (สมมาทิฏ)
๒. ความดําริชอบ (สมมาสงกปป)
๓. ความเจรจาชอบ (สมมาวาจา)
๔. การงานชอบ (สมมากมมนต)
๕. เลี้ยงชีพชอบ (สมมาอาชีว)
๖. พยายามชอบ (สมมาวายาม)
๗. ระลึกชอบ (สมมาสติ)
๘. ตั้งใจชอบ (สมมาสมาธิ)
“มรรคา” ทั้งหมดนี้คือคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดง
มรรคา ๘ นี้มาตลอดเวลา ๔๕ ป พระองคไดอธิบายมรรคา ๘ ในแนวทางและวาทะตางๆ กัน ตอ
บุคคลหลายประเภทที่แตกตางกันไปตามสติปญญาและความสามารถของบุคคลแตละคน ที่จะ
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ไมควรเขาใจวาประเภทของมรรคาอันประกอบดวยองค ๘ ประการจะเปนขอ ๑ ในจํานวน
ทั้งหมดตามขอขางบน ซึ่งไดถือปฏิบัติและประพฤติสืบตอกันมา แตมรรค ๘ ประการ เหลานี้เปน
ทางปฏิบัติมามากบางนอยบางตามความสามารถของแตละบุคคล
การปฏิบัติตามมรรคา ๘ ประการนั้นทุกขอเกี่ยวเนื่องกัน แตละขอเปนทางปฏิบัติเกื้อกูล
สัมพันธกันมรรคาทั้ง ๘ ประการเหลานี้ จุดมุงหมายอยูที่การฝกอบรมฝกฝนตามหลักพุทธศาสนา
มีสาระอยู ๓ ประการ เปนทางสงเสริมใหเกิดความดีอยางสมบูรณ คือ
ก. ความประพฤติตามหลักจรรยา (ศีล)
ข. การฝกทางใจ (สมาธิ)
ค. ปญญา ๑
เพราะฉะนั้ น การเขา ใจเรื่ อ งการแบ ง มรรคา ๘ ประการจึ ง เป น ประโยชน ม าก ทํ า ให ไ ด
ใจความติดตอกัน หากเราไดแบงมรรคา ๘ ประการนั้นออกและอธิบายหัวขอทั้ง ๓ นั้นคงจะเปน
ดังนี้
ความตามหลักศีล สรางขึ้นบนพื้นฐานแหงความคิดอันกวางขวางในเรื่องความเมตตาและ
ความกรุณาตอสัตวมีชีวิตทั้งมวล โดยยึดเอาคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเปนหลัก นาเสียดายที่
นักปราชญเปนจํานวนมาก เมื่อพูดเขียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ก็ลืมอุดมคติอันยิ่งใหญแหงคํา
สอนของพระพุทธเจาเสีย พากันปกใจแตเพียงการกลาวถึงทางปรัชญา และอภิปรัชญา อันเปน
เปลือกๆ เทานั้น
พระพุทธเจาไดประทานคําสั่งสอนเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกประชาชน และเพื่ออนุเคราะห
สัตวโลก (พหุชนหิตาย พหุชนตถาย โลกานุกมปาย)

๑
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. ม.มู ๑๒/๕๐๘/๕๔๙

ความสมดุลยแหงจิตภาพ
เพื่อที่จะใหมนุษยเปนคนดีโดยสมบูรณในทางพระพุทธศาสนามีหลักอยู ๒ ประการ ที่มนุษย
จะพัฒนาไปโดยเทาๆ กัน คือ ความกรุณา และปญญา ในที่นี้ความกรุณาใชแทนความรัก (เมตตา)
การกุศล ความเปนผูมีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผมีขันติธรรมและคุณสมบัติอันประเสริฐเชนนั้น ตั้งอยูทาง
ฝายความรูสึกดี หรือคุณภาพแหงหัวใจขณะที่ปญญาจะดํารงอยูในฝายที่ตองใชสมองหรือพลัง
แห ง จิ ต ใจ ถ า มนุ ษ ย พั ฒ นาแต เ พี ย งความรู สึ ก โดยเพิ ก เฉยต อ สติ ป ญ ญาแล ว มนุ ษ ย อ าจจะ
กลายเป น คนโง ที่ มี หั ว ใจอ อ นแอ ขณะที่ พั ฒ นาแต เ พี ย งด า นสติ ป ญ ญาโดยเพิ ก เฉยต อ ด า น
ความรูสึกกลัว มนุษยอาจจะกลายเปนคนฉลาดที่มีหัวใจเปนคนแข็งกระดาง ปราศจากความรูสึก
ตอผูอื่นได เพราะฉะนั้น เพื่อที่จะเปนคนโดยสมบูรณ มนุษยตองพัฒนาคุณลักษณะ ๒ ประการโดย
เท า ๆ กั น การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะทั้ ง ๒ ประการนั้ น เป น จุ ด หมายปลายทางของชี วิ ต แห ง
พุทธศาสนิกชน ในการพัฒนาคุณลักษณะทั้ง ๒ ประการนั้น ปญญาและกรุณาตองสัมพันธกัน
โดยไมมีการแยกจากกัน ดังที่เราจะไดพูดกันตอไป
ต อ จากความประพฤติ ต ามหลั ก ศี ล แล ว ส ว นประกอบของอริ ย มรรคามี อ งค ๘ คื อ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ รวมเอาความเมตตาและกรุณาเขาไวดวย

แนวทางพนผิด
สัมมาวาจา หมายถึง การงดเวน (๑) เวนจากการพูดเท็จ (๒) เวนจากการใสรายปายสี
กลา วดู ห มิ่น เหยีย ดหยามและคํา พูดซึ่ง อาจจะเปน เหตุให เ กิด โทสะ กอใหเ กิดศั ตรู ความแตก
สามัคคีและไมสามารถประสานรอยราวนั้นไดระหวางบุคคลแตละคน หรือบุคคลกลุมอื่นๆ (๓)
เวนจากถอยคําหยาบคาย กระดางไมสุภาพ อาฆาต พยาบาท และถอยคําถากถาง และ (๔)
เวนจากการพูดเพอเจอ ถอยคําหาสาระประโยชนมิไดและพูดโงๆ การซุบซิบนินทา เมื่อบุคคลงด
เวนจากลักษณะเหลานี้ของถอยคําที่ผิด และเปนอันตราย ตามปกติแลวบุคคลตองพูดความจริง
ตองใชถอยคําตางๆ ซึ่งผูกมิตรไมตรีและประกอบดวยเมตตากรุณา นํามาซึ่งความเพลิดเพลินเจริญ
ใจและความสุภาพออนโยน เต็มไปดวยความหมายและมีประโยชน บุคคลไมควรพูดอยางสะเพรา
ขาดสติ ควรจะใช คํ า พู ด ให ถู ก กาละเทศะ หากว า บุ ค คลไม ส ามารถพู ด บางสิ่ ง บางอย า งให มี
ประโยชนแลวไซร เขาควรจะรักษาความเงียบไว นั่นแหละประเสริฐกวา
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สัมมากัมมันตะ เปนจุดคําสอนในอันที่จะสงเสริมจรรยามีศีลธรรม ความประพฤติอันนํามา
ซึ่งสันติ ตักเตือนพวกเราใหรูวา ควรงดเวนจากการทําลายชีวิต จากการลักขโมย เวนจากการซื้อ
ขายอันไมสุจริต จากการรวมประเวณีอันไมถูกตองตามกฎหมาย และคอยตักเตือนใหพวกเรารูวา
การชวยเหลือคนอื่นๆ นั้น ก็เพื่อสรางชีวิตใหมีความสงบสุข และมีศีลธรรมไปในทางที่ถูกตอง
สัมมาอาชีวะ หมายความวาบุคคลควรจะงดเวนจากการเลี้ยงชีพ โดยการดําเนินอาชีพซึ่ง
นําอันตรายมาสูบุคคลอื่น เชน การคาขายอาวุธสงคราม และอาวุธสําหรับใชฆาฟน และเครื่องดื่ม
คือสุราเมรัย ยาพิษชนิดตางๆ การฆาสัตวตัดชีวิต การฉอโกงหลอกลวงเปนตน และการดํารงชีพ
โดยอาชีพซึ่งซื่อสัตยสุจริต ปราศจากโทษและไมผิดศีลธรรม เนื่องจากทําเปนอาชีพใหเกิดอันตราย
แกบุคคลอื่น จึงควรทําความเขาใจใหแจมแจงเสียในที่นี่เลยวาพระพุทธศาสนานั้นเปนปฏิปกษ
อยางแรงกลาตอสงครามทุกชนิด ทุกแบบ เมื่อเปนเชนนั้นพระพุทธศาสนาจึงกําหนดการซื้อขาย
อาวุธสงคราม และอาวุธซึ่งนํามาฆาฟนกันวาเปนวิถีทางที่ชั่วรายและไมยุติธรรมตอการดําเนินชีวิต
ไว
บรรดาอริยมรรคมีองค ๘ นั้น (คือสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ) เปน
องค ป ระกอบการประพฤติ ท างจริ ย ธรรม ควรจะทํ า ให ต ระหนั ก แน แ ก ใ จว า การประพฤติ ท าง
จริยธรรมและทางศีลธรรม แหงพระพุทธศาสนานั้น เปาหมายอยูที่การสนับสนุนชีวิตใหมีความสุข
กลมกลืนกันทั้งสองอยาง คือ เพื่อตนและเพื่อสังคม การปฏิบัติทางศีลธรรมนี้ถูกกําหนดลงไปวา
เปนรากฐานซึ่งจะขาดเสียมิไดสําหรับการบรรลุธรรมดานจิตใจอันสูงขึ้นไป ไมมีพัฒนาการทางดาน
จิตใจอันเปนไปไดโดยปราศจากมูลฐานทางดานศีลธรรมนี้

สัมมัปธาน ๔ ประยุกต
ลําดับตอมาเปนการฝกฝนทางดานจิตใจ ในบรรดาอริยมรรคมีองค ๘ นั้น ซึ่งไดรวบ ๓ ขอ
อื่นๆ อยูดวย กลาวคือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ (ซึ่งเปนอันดับที่ ๖,๗ และ ๘)
ตามบัญชีขางตน
ความพยายาม (R. Effort) เปนความขยันขันแข็งอยางหนึ่ง (energetic) ที่จะ
๑. ปองกันความชั่วชาและอกุศลที่เกิดขึ้นทางจิตใจ
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๒. กําจัดเสีย (to get rid of) ซึ่งความชั่วรายและอกุศลที่พรอมจะเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย
๓. ยังความดีและอกุศลกรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น และปกปองความดีและกุศลกรรมที่
เกิดขึ้นแลวเอาไวแลวคนหาสมุฏฐานที่เกิดขึ้น และ
๔. พัฒนา (ทางจิตใจ) และนํามาซึ่งความดีที่ยังไมเกิดขึ้น ใหเกิดพรอมๆ กัน กับกุศลกรรม
ทางจิตใจของมนุษยในปจจุบันแกตน
สัมมาสมาธิ (หรือความตั้งใจไวมั่นคง) เปนการตั้งตัวอยางมั่นคงและเอาใจใสตอสิ่งที่ไดพบ
เห็น
๑. ความเคลื่อนไหวทางกาย
๒. ความรูสึก หรือการเสวยอารมณ
๓. กิริยาอาการทางจิตใจ
๔. ความคิด ความรูสึก (หรือ) การคิดถึงธรรม
การกําหนดลมหายใจ (อานาปานสติ) เปนการฝก (จิตใจ) ที่รูจักกันอยางแพรหลายอยาง
หนึ่ง เปนการปฏิบัติรวมกันไปกับรางกายเพื่อพัฒนาทางจิตใจ มีวิธีทางอื่นๆ อีกมากมาย ทีเ่ กีย่ วกับ
การพัฒนาทางจิตใจ ที่จะใหบรรลุตามคําที่เรียกวา เกี่ยวของกับรางกายตามแบบของการเขาสมาธิ
พรอมกับการกําหนดไดหมายรู และความรูสึกในสองอยาง อยางใดอยางหนึ่ง ควรจะเปน
การรูตัวอยางแจมแจงเกี่ยวกับความเห็นและความรูสึกทั้งหมดตอการเสวยอารมณ และความคิดที่
เกิดขึ้นในทางเปนสุข ในทางเปนทุกขและไมสุขไมทุกข พรอมกับกําหนดการเกิดขึ้นและการดับไป
ภายในตัวของมันเอง
การผูกพันเกี่ยวกับความรูสึกทางจิตใจ บุคคลจะตองรูตัววาจิตใจของตนมีอุปกิเลสเพียงใด
หรือไม คิดวุนวายไปทางใดหรือเปลา โดยวิธีนี้เองเมื่ออารมณอยางใดอยางหนึ่งเกิด ควรจะรูสึกตัว
กําหนดความเคลื่อนไหวทางจิตใจ โดยวิธีนี้ใหเห็นวามันเกิดขึ้นแลวก็ดับไป
เกี่ยวกับความคิด ความนึก ความเชื่อมั่นและอารมณ บุคคลจะรูจักธรรมชาติของมันวามัน
เกิดขึ้นแลวก็ดับไปอยางไร มันยังเจริญอยู ถูกระงับไป หรือถูกทําลายไปอยางไร และอื่นๆ
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อาการของจิตทั้ง ๔ อยางเหลานี้ มีอธิบายเปนรายละเอียดอยูใน สติปฏฐานสูตร ๑
ขั้นที่สามแหงการกําหนดจิต และเปนขั้นสุดทายคือ สัมมาสมาธิ อันเปนการนําไปสูภาวะที่
เรียกวา ธยานะ (ฌาน) ๔ ขั้น (ปฐมฌาน ถึง จตุตถฌาน) เรียกโดยโวหารกวางๆ วาการเขาสู
ความเห็นแจงทางปญญา หรือ recuillement
อันดับแรกของ ธยานะ (ปฐมฌาน) ๔ ความตองการที่รุนแรงความคิดอันเปนอกุศล ความ
เพลิดเพลินทางกามารมณ ความเห็นผิด ความเดือดรอนรําคาญใจ ความสงสัย (วิกิจฉา) ละทิ้งไป
เหลืออยูแตความรูสึกปติสุข ในขั้นที่สอง อาการแสดงทางปญญา (อติมานะ) หมดไป เหลืออยู
แตปสสัทธิ เอกัคคตาและปติสุขขั้นที่สาม ความรูสึกสนุกสนานในรูปสุขเวทนาหมดไป ปติสุขยัง
เหลืออยู แตเปนลักษณะของอุเบกขา ขั้นที่สี่ของธยานะคือเวทนาทั้งหมด ทิ้งสวนที่เปนความสุข
ความทุกข ความเศราโศกถอนรากถอนเชื้อไป เหลืออยูแตอุเบกขาและสัมปชัญญะเทานั้น
มาถึงขั้นนี้เทากับจิตใจของเราไดรับการฝกฝน ควบคุมและเจริญขึ้นดวยดีแลวตามทางแหง
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ
องคประกอบสองประการที่เหลือคือ สัมมาสังกัปปะ และ สัมมาทิฏฐิ จะนําใหดําเนินไปสู
ปญญา สัมมาสติ แสดงถึงความระลึกในการสละกิเลสถึงความปราศจากตัณหา เปนความระลึก
ในทางเมตตา ความไมเบียดเบียนกันอันเปนหลักชีวิต สติมีความสําคัญมากที่จะตองใสใจในการ
พิจารณาถึงความระลึกที่จะสงบจากตัณหา ความระลึกในทางเมตตา ความไมเบียดเบียนกันอัน
รวมอยูในฝายปญญา นี้เปนการแสดงอยางแจมแจงวา สัจจปญญาไดใหคุณคาอันประเสริฐ
ความทะยานอยาก ความพยาบาท ความโกรธ ความเบียดเบียน เปนผลแหงความขาด
ปญญาในวัฏจักรแหงชีวิตของแตละคน ทั้งในสังคมและการเมือง

พื้นฐานที่ถูกตอง
สัมมาทิฏฐิ คือความเขาใจในสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง (ตามที่เปนอยู) สัมมาทิฏฐิ เปน

๑
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. โปรดดูรายละเอียดในบทที่ ๗ วาดวยเรื่องสมาธิกัมมัฏฐาน

อริยสัจจ ๔ ซึ่งไดอธิบายสิ่งทั้งหมดตามความเปนจริง สัมมาทิฏฐิมีจุดมุงหมายเพื่อทําใหความเห็น
ในเรื่องจตุราริยสัจจใหถูกตองในที่สุด ทิฐินี้เปนปญญาอันสูงสุดในการที่จะทําใหมองเห็นความจริง
ไดในที่สุดตามหลักพระพุทธศาสนา มีทิฐิอยู ๒ ชนิด คือ สิ่งที่เราเรียกทั่วๆ ไปวา ทิฏฐิคือฌาณ
ความทรงจํา ความมีสติปญญาดีที่เขาใจกันในวิชาการตลอดถึงใหขอมูลที่แนนอนนี้เรียกวาการรู
ตาม (อนุโพธ) ความรูชนิดนี้ยังไมลึกซึ้งพอ ความเขาใจที่ลึกซึ้งเรียกวา ปฏิเวธ (การแทงตลอด)
เปนการเขาใจสิ่งธรรมชาติที่เปนจริงโดยปราศจากชื่อและปายประกาศ ปฏิเวธนี้สําเร็จไดดวยวิธี
เดียวคือ เมื่อจิตเปนอิสระจากความไมบริสุทธิ์ และปฏิเวธนี้จะเกิดขึ้น (พัฒนา) ไดก็ดวยอาศัย
ภาวนา๑
การพรรณาโดยยอ อันนับเนื่องในมรรคานี้ บุคคลจะเห็นไดวาเปนมรรคาแหงชีวิตที่จะตอง
ติดตามปฏิบัติและพัฒนาแตละบุคคล การบังคับควบคุมตนเองรวมทั้งวาจาและจิต การพัฒนา
ตนเอง การทําใหตนหมดจดสะอาด การแทงตลอด ทําไมไดดวยคําพูด ดวยการสวดมนตออนวอน
ดวยการบูชากราบไหว ดวยพิธีการ การทําอยางนี้ไมเปนสิ่งที่พอจะเรียกไดวา เปนผูเครงศาสนา
ปฏิเวธเปนมรรคานําไปสูความตรัสรูความจริง ในที่สุดมีเสรีภาพ อยางสมบูรณ ความมีสุขและมี
ขันติธรรม โดยอาศัยหลักศีลธรรม ความมีปญญาที่สมบูรณแหงจิตใจ
ในประเทศพุทธศาสนาหลายประเทศ ที่มี พิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมเหลานั้นทํากัน
งายๆ ก็มี ที่ทํากันอยางหรูหราก็มี และมีนอยที่จะทําอยางถูกวิธี แตก็ยังมีคุณคา ในการทําใหเปนที่
สบอารมณของผูอางวาเครงศาสนาและมีความตองการพิธีกรรมเหลานี้อยู ซึ่งมีความกาวหนา
อยางเหลือเกินไวอยางแนนอน คนเหลานั้นจะไดรับผลเพียงเล็กนอยจากมรรคา

สรุปอริยสัจจ
ในเรื่องอริยสัจจ ๔ เรามีหนาที่ ๔ อยางที่จะตองปฏิบัติ คือ
๑. อริยสัจจขอที่ ๑ คือ ทุกข ธรรมชาติของชีวิต มีความทุกขความเศราโศก ความ
สนุกสนานความไมอุดมสมบูรณ อนิฏฐารมณที่ไมนาพึงพอใจ ความไมเที่ยงแท และความไมมี

๑

. ดู วิสุทธมรรค ภาค ๓/๙๘–๙๙
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๒. อริยสัจจขอที่ ๒ คือ เหตุเกิดแหงทุกข (สมุทัย) ซึ่งเปนตัวตัณหาอันเปนความอยากอัน
เกิดจากความใคร (ราคะ) ที่ทําใหจิตใจมัวหมองและไมบริสุทธิ์ ความเขาใจในความจริงนี้ยังไม
เพียงพอ หนาที่ของเราคือ การสละตัณหานั้นเสีย โดยการกําจัดทําลายและถอนรากตัณหาเสีย
๓. อริยสัจจขอที่ ๓ คือ ความดับทุกข (นิโรธ) ไดแก นิพพาน สัจจธรรม อมตธรรม หนาที่
ของเราคือการทําใหแจงนิพพานใหได
๔. อริยสัจจขอที่ ๔ คือ มรรคาอันนําไปสูการทําใหแจงพระนิพพาน การรูจักมรรคา จะ
สมบูรณไมไดโดยไมมีการปฏิบัติตาม ในกรณีนี้ หนาที่ของเราคือ การดําเนินตามและการเจริญ
ภาวนา ๑

“มนุษยทั้งหลายเมื่อถูกคุกคามแลว ตางพากันยึดถือ ภูเขา ปาไม ตนไม และเจดีย วาเปนที่พึ่งที่
ระลึก ขอนั้นไมใชที่พึ่งที่ระลึกอันเกษมสูงสุด มนุษยอาศัยที่พึ่งที่ระลึกนั้นแลว จะพนจากทุกขทั้ง
ปวงก็หามิได…”

(ขุ.ธ. ๖/๑๑๔)

๑
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. วิ.มหาวคค ๔/๒๐ (ฉบับ ร.๕)

บทที่ ๖
หลักคําสอนอันวาดวยความ
ไมมีตัวตน (อนัตตา)
.

ตนตอแหงความวุนวาย
โดยทั่วไปแลว สิ่งที่เรียกกันวา “วิญญาณ” (Soul) “อัตตา” (self) “ตัวตน” (EGO) หรือที่
เขาใจกันในภาษาสํสกฤตวา “อาตมัน” (Atman) นั้น ก็คือสิ่งหนึ่งที่มีอยูในตัวมนุษยซึ่งถาวรยั่งยืน
แยกอยูอยางโดดเดี่ยวไมมีการเปลี่ยนแปลง ลี้ลับอยูเบื้องหลังโลก (ของเรา) อันเปนโลกที่เต็มไป
ดวยปรากฏการณและการเปลี่ยนแปลง ศาสนาบางศาสนาเชื่อวา มนุษยแตละคนตางก็มีวิญญาณ
ดังกลาวนั้นโดยพระเจาไดสรางไวให และหลังจากตายแลววิญญาณนั้นก็จะไปสถิตอยูชั่วนิรันดร
กาล อาจจะเปนในสวรรคหรือนรกก็ได แลวแตพระผูสรางจะดลบันดาลตัดสินให
ศาสนาอื่นอีกหลายศาสนาก็ยังเชื่อดวยวา วิญญาณนั้นจะเขาครองชีวิตแลวชีวิตเลาเรื่อยไป
จนกวาจะถูกชําระใหบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงเสียกอน จากนั้นก็จะกลับไปอยูรวมกับพระเจา (God) หรือ
พระพรหม (Brahman) ซึ่งเปนวิญญาณแหงจักรวาล หรืออีกนัยหนึ่งวา อาตมัน อันถือกันวาเปน
ตนแหลงแหงวิญญาณนั้น
วิญญาณหรืออัตตาในตัวมนุษยดังกลาวมานี้ไดแกสภาวะที่ทําหนาที่คิดนึก สัมผัสอารมณ
และเสวยผลตอบแทนทั้งที่ดีและไมดีอันเกิดจาก (เหตุ) การกระทําของตนทั้งมวลการับรูเชนนั้นเขา
เรียกกันวาอัตตทิฏฐิ (ความคิดวามีตัวตน)
พระพุทธศาสนายืนกรานปฏิเสธอยางหนักหนวงถึงความมีอยู แหงวิญญาณ อัตตาหรือ
อาตมันเชนนั้น ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจาความคิดวามีตัวตนจัดเปนความเชื่อที่ผิดพลาด
งมงายขัดตอความเปนจริง และยังกอใหเกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นวา “ตัวกู” “ของกู” เพิ่มขึ้นอีกอัน
จะกอใหเกิดความเห็นแกตัว ความยึดติด ความโลภ ความโกรธ ความพยาบาท ความทะนงตน
ความถือดี ความหลง และกิเลสาสวะอื่นๆ อีกรอยแปดพันประการ ทั้งยังเปนตนตอแหงความ
วุนวายทั้งมวลนับตั้งแตความขัดแยงระหวางบุคคลกระทั่งถึงการสูรบกันระหวางคนในชาติพูดสั้นๆ
ก็คือวา ความชั่วรายที่เกิดขึ้นในโลกลวนมีมูลมาจากความเห็นผิดนี้ทั้งสิ้น
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ธรรมทวนกระแส
ตามหลักจิตวิทยา มนุษยเรานั้นมีหลักความคิดที่ฝงรากลึกอยูดวยกัน ๒ ประการ คือ:๑. ความคิดปกปองตนเองใหปลอดภัย (self Protection)
๒. ความคิดรักษาตนเองใหอยูรอด (self Preservation)
การที่มนุษยไดสรางพระเจาขึ้นก็เพื่อปกปองตนเองใหปลอดภัย และการที่มนุษยไดยอมรับ
หลักความคิดที่วาวิญญาณหรืออาตมันเปนอมตะก็เพื่อรักษาตนใหอยูรอด (รวมความวา) มนุษย
ตกอยูในอํานาจความโงเขลา ความออนแอ ความกลัว และความปรารถนา จึงไดสรางสองสิ่งนี้
ขึ้นมาเพื่อเปนหลักประกันใหตนดํารงชีวิตอยูอยางอบอุนใจ จนกลายเปนยึดถืออยางเหนี่ยวแนน
คําสอนของพระพุทธเจามิไดสนับสนุนความโง ความออนแอ ความกลัวและความ
ตองการในลักษณะดังกลาวนี้เลย ตรงกันขามกลับมีจุดมุงหมายตองการใหมนุษยขจัดมัน
ใหหมดสิ้นไปดวยวิธีการขุดคนถึงตนตอที่แทจริงเพื่อความรูแจง ตามแนวพระพุทธศาสนา
หลักความคิดเรื่องพระเจาและวิญญาณนับวาไรสาระ แมวา (ตอมา) จะไดรับวิวัฒนาการถึงขั้น
เปนทฤษฎีแลวก็ตาม ก็ยังคงเปนเพียงสวนเกินทางดานจิตใจที่ไดรับการแตงเติมใหละเอียดออน
ดวยการใชถอยคําที่สละสลวย มีเหตุผลและแฝงไปดวยหลักปรัชญา ดวยเหตุนั้น มนุษยจึงตางพา
กันเชื่อมั่น จนไมปรารถนาจะไดยิน ไมตองการจะทําความเขาใจคําสอนอื่นใดที่เห็นวาขัดกัน
เรื่องนี้พระพุทธเจาของเราทรงทราบดี จึงตรัสย้ําอยูเสมอวาคําสอนของพระองคทวนกระแส
คือตอตานความตองการที่เต็มไปดวยความเห็นแกตัวของมนุษย หลังตรัสรู ไดเพียง ๔ สัปดาห
ภายใตตนอชปาลนิโครธ พระพุทธองคไดทรงรําพึงวาสัจธรรม (Truth) ตถาคตไดรูแจงแลว แตสัจ
ธรรมนั้นจะเขาใจไดก็แตคนที่ฉลาดเทานั้น เหลาสัตวที่ถูกอวิชชาหอหุม มืดมนดวยโลภโกรธหลง
ไมสามารถจะเขาใจไดเลย เพราะเปนธรรมสุขุมคัมภีรภาพไหลทวนกระแส
ความคิดดังกลาวทําใหพระองคทรงลังเลพระทัยอยูระยะหนึ่ง ครั้นแลวจึงทรงยกกอดออกบัว
ขึ้นมาเปนหลักอุปมา กลาวคือ ในกอบัวกอหนึ่งดอกบัวที่โผลขึ้นมาเสมอระดับน้ําก็มี ที่โผลขึ้นพน
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วิเคราะหเบญจขันธ
หลักคําสอนวาดวยเรื่องการไมมีตัวตนคือเหตุผลทางธรรมชาติ เพื่อวิเคราะหเบญจขันธและ
สอนใหเขาใจถึงหลักปฏิจจสมุปบาท
จากการที่ ไ ด พู ด ถึ ง อริ ย สั จ จ ข อ แรกคื อ ทุ ก ข ทํ า ให พ วกเราได ท ราบว า สั ต ว ห รื อ มนุ ษ ย
ประกอบดวยขันธ ๕ และเมื่อวิเคราะหดูแลวก็ไมมีอะไรที่จะสามารถยึดถือไดวา “เปนเรา” “เปน
ตัวตน” ที่กลาวมานี้เปนหลักวิเคราะหสวนหลักสงเคราะห เกี่ยวเนื่องกับหลักปฏิจจสมุปบาท
ตามหลักแหงการสงเคราะหนี้ถือวา ไมมีอะไรในโลกที่จะดํารงอยูไดอยางโดดเดี่ยว ทุกสิ่ง
ลวนแตผสานสัมพันธกันและกัน ที่กลาวมานี้เปนทฤษฎีแหงการเกี่ยวเนื่องตามหลักพุทธ
ศาสนา
ปฏิจจสมุปบาทนั้น มีหัวขอกําหนดที่เปนรูปแบบสั้นๆ อยูดวยกัน ๔ หัวขอคือ:- เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนั้นก็มี
- เมื่อสิ่งนี้เกิด สิ่งนั้นก็เกิดดวย
- เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนั้นก็ไมมี
- เมื่อสิ่งนี้ดับ สิ่งนั้นก็ดับดวย ๑
หลักปฏิจจสมุปบาทอันวาดวยการผสานสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันและกันนี้ ยังไดอธิบายถึงอุป
ปาทะ (การเกิดขึ้น) ฐิติ (การดํารงอยู) และภังคะ (การแตกสลาย) ของชีวิตไวดวย ซึ่งมี
องคประกอบถึง ๑๒ ประการคือ:-

๑

. วิ. มหา. ๔/๙/๑๑ ; ม.มู. ๑๒/๓๒๓/๓๒๕

๑

ม.อ. ๑๔/๒๔๔/๑๖๙ ; สํ.นิ. ๑๖/๖๐/๓๐
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๑. เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงเกิดสังขาร
๒. เพราะสังขารเปนปจจัย จึงเกิดวิญญาณ
๓. เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงเกิดนามรูป
๔. เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงเกิดสฬายตนะ
๕. เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงเกิดผัสสะ
๖. เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา
๗. เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา
๘. เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดอุปาทาน
๙. เพราะอุปทานเปนปจจัย จึงเกิดภพ
๑๐. เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิดชาติ
๑๑. เพราะชาติเปนปจจัย จึงเกิดชรามรณะ
๑๒. เพราะชารมรณะเปนปจจัย จึงเกิดโสกะ, ปริเทวะ, ทุกขะ, โทมนัสสะ
นี้แหละคือวิธีการของชีวิตที่วา “เกิดขึ้นและตั้งอยูอยางไร? และถาพวกเราทําความเขาใจ
หลักปฏิจจสมุปบาทนี้ยอนกลับไปตนอีกตามลําดับ ก็จะมาถึงจุดหมายแหงกระบวนการดังนี้:-

เพราะอวิชชาดับ สังขารก็ดับ

-

เพราะสังขารดับ วิญญาณก็ดับ ฯลฯ

-

เพราะการเกิดดับ ชรา มรณะ และ โสกะ เปนตนก็ดับ

วงจรแหงวัฏฏะ
นาจะไดกําหนดจดจํากันใหถองแทวา องคประกอบทั้ง ๑๒ ประการนี้ แตละองคเปนทั้งตัว
ผล (ปฏิจจสมุปปนน) และเปนทั้งตัวเหตุ (ปฏิจจสมุปบาท) ๑ ดังกลาวมานี้ (จึงสรุปไดวา) สาเหตุขอ
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ความปรารถนาอิสระ (Free Will) ยังคงเปนปญหาที่อยูในความคิดและหลักปรัชญาของ
ชาวตะวันตก แตเมื่อวาตามหลักปฏิจจสมุปบาทแลวปญหานี้ไมเคยเกิดขึ้น และจะเกิดขึ้นไมไดเลย
ในหลักปรัชญาของพระพุทธศาสนา ก็ในเมื่อสิ่งผสานสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันและกันแลว ความ
ปรารถนา (will) จะสามารถแยกตัวเปนอิสระไดอยางไร?
ความปรารถนาก็เชนเดียวกับความคิดเรื่องอื่นๆ คือตองประกอบกันขึ้นแมแตตัวหลุดพนเอง
(freedom) ก็เปนเชนนั้น ความจริงแลวไมมีอะไรเลยที่จะสามารถแยกตัวเปนอิสระ ไมวาจะเปนใน
ดานรางกายหรือจิตใจ คําวา “ความปรารถนาอิสระ” หมายถึงความปรารถนาที่เปนอิสระจากการ
ประกอบกัน อิสระจากเหตุและผล
อีกประการหนึ่ง ในขั้นพื้นฐาน แนวความคิดวาดวยความปรารถนาอิสระ ก็สัมพันธอยูกับ
แนวความคิดเรื่องพระเจา วิญญาณ ความยุติธรรม รางวัล และการลงโทษ และไมเพียงแตความ
ปรารถนาอิสระเทานั้น แมแตความคิดทุกเรื่องที่วาดวยอิสระ ก็ยังไมพนไปจากการประกอบกัน

สัจจะ ๒ ประการ
หลักคําสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทเปนหลักคําสอนที่วาดวยอนัตตา (ความไมมีตัวตน) ซึ่งอยู
ในลักษณะเดียวกันกับการวิเคราะหถึงความเปนจริงในเบญจขันธ เพราะความคิดที่วาสรรพสิ่งใน
ตัวมนุษยหรือนอกตัวมนุษยเปนอมตะ เปนเรื่องที่ผิด
เพื่อปองกันความยุงยาก ในที่นี้ก็ควรจะไดพูดถึงสัจจะ ๒ ชนิดเสียเลยคือ ๑ :๑. สมมติสัจจะ
๒. ปรมัตถสัจจะ

๑

. วิสุทธิมคค เลม ๓/๑๐๗

๑

. สารัตถ เลม ๒ (สมาคมบาลีปกรณ) หนา ๗๗
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สมมติสัจจะ (จริงโดยสมมติ) สังเกตเห็นไดจากคําพูดที่เราใชกันอยูในชีวิตประจําวัน “ฉัน”
“เธอ” “สัตว” “คน” เรามิไดโกหกกันหรอก เพราะเหตุที่ไมมีตัวตนอะไรเชนนั้น แตวาเราพูดความจริง
ตามบัญญัติของโลก
ปรมัตถสัจจะ (จริงโดยปรมัตถ) ก็คือวาตามความเปนจริงแลว คําวา “ฉัน” หรือ “สัตว” ไมมี
เลย อยางที่คัมภีรมหายานสูตรลังการะไดกลาวไววา “บุคคลจะถูกเรียกวามีอยูก็แตชื่อเทานั้น แต
ในความเปนจริงแลวไมมีเลย”๒

ผูแสวงหา
การปฏิเสธในทํานองวา อาตมันไมเนาเปอยนั้นเปนลักษณะธรรมดา ในระบบที่นอยดวย
เหตุผลเชนเดียวกับลัทธิมหายาน ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูจะไมมีเหตุผลที่จะกําหนดไดวา ไดมี
เคามาจากหลักคําสอนเดิมของพระพุทธเจา ๓
เมื่อเร็วๆ นี้มีเรื่องนาประหลาดคือนักปราชญสองสามทาน ไดพยายามอยางยิ่งยวดที่จะ
สอดแทรกแนวความคิดเกี่ยวกับอัตตาเขาไวในหลักคําสอนของพระพุทธเจาทั้งที่ขัดแยงกันอยู ทาน
เหลานั้นไมใชวาจะไมเคารพพระพุทธเจาและคําสอนของพระองค ตรงกันขามกับไดพยายามศึกษา
คนควาพระพุทธศาสนาอยางแทจริง แตก็ไมสามารถจะตกลงไดวา พระพุทธเจานักคิดผูยอดเยี่ยม
ที่สุด (ของโลก) ไดปฏิเสธความมีอยูแหงอัตตาที่พวกเขาประสงคไวอยางไร ทานไดพยายามคนหา
การสนับสนุนจากพระพุทธองคโดยไมตั้งใจ ตอความมีอยูของสภาพภายนอก-แนละไมใชตัวตน
ของแตละคนที่นารัก ดวยใชอักษร S ตัวเล็ก แตเขียน Self ดวยอักษร S ตัวใหญ
เปนการดีเสียอีก หากใครจะพูดออกมาตรงๆ เลยวา การที่พระพุทธเจาทรงปฏิเสธความมีอยู
แห ง อาตมั น เป น การปฏิ เ สธที่ ผิ ด พลาดโดยประการทั้ ง ปวง เพราะจะได ไ ม มี ใ ครกล า นํ า
แนวความคิดที่พระพุทธเจาไมยอมรับมาไวในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา

๒

. มหาสุตธาลังการะ เลม ๑๘ หนา ๙๒
. ทางสายกลาง ฉบับเดือน ก.พ. ๑๙๕๗ หนา ๑๔๕ (The Middle Way)

๓
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ศาสนาที่ยอมรับพระเจาและวิญญาณมักเปดเผยความคิดทั้งสองประการนี้อยางโจงแจง ถา
พระพุทธเจาของเราทรงยอมรับแลว แนนอนพระองคจะตองแสดงใหสาธารณชนไดทราบ เหมือน
อยางเรื่องอื่นๆ ที่พระองคไดเคยทํามาแลว โดยจะไมยอมปลอยใหเปนเรื่องลี้ลับตลอดมาถึง ๒๕
พุทธศตวรรษ

ผูหลงโลก
(ในเรื่องการขจัดตัวตน) คนเปนจํานวนมากไดเคยหวาดกลัวกันมาแลว เมื่อเขาใจไปเสียวา
หลักคําสอนเรื่องอนัตตาของพระพุทธเจาคือวิธีการทําลายตัว (รูปราง) พระพุทธเจาเองก็ใชวาจะไม
ทราบเรื่องนี้
ครั้งหนึ่งมีพระเขาไปทูลถามพระองควา “มีไหมพระเจาขา ที่วาคนเราตองทุกขทรมาน
ทั้งๆ ที่สวนใดสวนหนึ่งในรางกายเขาไมไดเปนอะไรเลย”
พระองคตรัสตอบวา “มี ภิกษุ ไดแกคนที่มีความคิดวา จักรวาลคืออาตมัน เราครั้น
ตายแลวจะเปนอยางนั้น ถาวร มั่นคง ยั่งยืน ไมเปลี่ยนแปลง และเราจะเปนอยูอยางนั้น
ตลอดไป ครั้นเขาไดฟงตถาคตหรือสาวกของตถาคตสอนใหทําลายความเห็นวาเที่ยง ให
ดับตัณหา เพื่อจะไดเขาถึงพระนิพพาน เขากลับคิดวา ตัวเราจะถูกลางทําลาย ตัวเราจะไม
มีอีกตอไป ความคิดดังนั้นทําใหเขาเศราโศกพร่ําเพอรําพัน ทุบอกตัวเอง หลงลืมสติ นี้
แหละภิกษุคือคนที่ทุกขทรมาน ทั้งๆ ที่สวนใดสวนหนึ่งในรางกายมิไดเปนอะไร”๑
อีกแหงหนึ่งพระพุทธเจาไดตรัสไววา “ดูกอนภิกษุ ความคิดที่วา เราไมอาจเปน เราไมอาจมีนี้
เปนที่หวาดกลัวของปุถุชนผูหลงโลก ๒

๑

. ม.มู. ๑๒/๒๘๒/๒๗๓
. ขอความในอรรถกถามัชฌิมนิกายภาค ๒ (P.T.S.) หนา ๑๑๒

๒
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ความหมายที่แทจริง
ความขัดแยงของบุคคลผูตองการคนหาอัตตา (self) ในทางพระพุทธศาสนา จะไดกลาว
ตอไปขางหนา เปนการถูกที่พระพุทธเจาทรงวิเคราะห ความมีความเปนในรูป (matter) เวทนา
(sensation) สัญญา (perception) สังขาร (mental formations) และวิญญาณ (consciousness)
พระองคยังไดตรัสอีกวา บรรดาสิ่งเหลานี้ไมมีอะไรเลยที่เปนอัตตา แตพระองคก็มิไดตรัสไววา ไมมี
อัตตาเลยแมแตนอยในตัวมนุษยหรือนอกตัวมนุษย ที่แยกไปจากขันธ ๕ เหลานี้
ขอนี้เปนดวยเหตุผล ๒ ประการคือ :๑. ตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา สิ่งมีชีวิตประกอบดวยขันธ ๕ เทานั้น นอกจากนี้ไม
มีอะไร และไมมีที่ไหนเลยที่พระองคไดตรัสไววายังมีบางสิ่งนอกจากขันธ ๕ เหลานี้ในสิ่งมีชีวิต
๒. ในที่หลายแหงพระองคไดทรงปฏิเสธอยางกลาหาญถึงขอที่วา อาตมัน วิญญาณ อัตตา
มีอยูในตัวมนุษยหรือนอกตัวมนุษย หรือในที่แหงอื่นใดในจักรวาล ขอใหเรามาดูตัวอยางกันสักเรือ่ ง
สองเรื่องเถิด
ในคัมภีรธรรมบทมีคาถา ๓ คาถา (ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้) ซึ่งนับวาสําคัญและมีสาระ (คาถาที่
๒๗๗, ๒๗๘ และ ๒๗๙) สองคาถาแรกวา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง (สัพเพ สังขารา อนิจจา)
สังขารทั้งปวงเปนทุกข (สัพเพ สังขารา ทุกขา) คาถาที่ ๓ วา ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา (สัพเพ
ธัมมา อนัตตา)
ตอไปนี้เปนขอสังเกต ในสองคาถาแรก ทานใชคําวา “สังขาร” แตในคาถาที่ ๓ ทานกลับใช
คําวา “ธรรม” แทนคําวา “สังขาร” เพราะเหตุใด จึงเปนเชนนั้น? จุดสําคัญของเรื่องทั้งหมดอยูตรง
นี้
คําวา “สังขาร” ระบุถึงขันธ ๕ ซึ่งเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันทั้งในดานรางกายและจิตใจ ถาใน
คาถาที่ ๓ จะตรัสวา “สังขารทั้งปวงเปนอนัตตา” แลวก็อาจมีคนคิดกันวา สังขารเปนอนัตตา แต
นอกสังขารนอกขันธ ๕ อาจะมีอัตตา ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเขาใจผิดขอนี้เสียทานจึงใชคําวา
“ธรรม” แทนคําวา “สังขาร” ในคาถาที่ ๓
คําวา “ธรรม” มีความหมายกวางกวาคําวา “สังขาร” การใชศัพททางพระพุทธศาสนา ไมมี
คําใดที่มีความหมายกวางไปกวาคําวา “ธรรม” คําวา “ธรรม” มิไดรวมแตเฉพาะสังขารและ
สภาวธรรมเทานั้น แตยังคงรวมถึงพระนิพพาน (Nirvana) ที่เปนอสังขาร ไมมีอะไรในจักรวาลหรือ
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ตามหลักคําสอนของลัทธิเถรวาท ขอความขางบนนี้หมายถึงวาไมมีอัตตา (ตัวตน) ไม
วาจะเปนในบุคคลหรือในธรรม ปรัชญาพุทธศาสนาฝายมหายานก็ยืนยันเรื่องนี้อยางหนักแนน
เชนกัน โดยมิไดคัดคานเลยแมแตนอย พรอมทั้งเนนถึงธรรมไนราตมยะ เชนเดียวกับที่เนนถึง
ปุทคละไนราตมยะ
ในอลคัทปูมสูตรมัชฌิมนิกาย (The Alagaddupama-sutta of Majjima-nikaya)
พระพุทธเจาไดตรัสกับบรรดาพระสาวกวา
“ภิกษุทั้งหลายขอใหจงยอมรับอัตตวาทะ
เฉพาะที่เมื่อยอมรับแลวจะไมทําใหเกิด โสกะ ปริเวทะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส แต
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเคยเห็นอัตตวาทะที่เมื่อยอมรับแลว จะไมกอใหเกิด โสกะ ปริเทวะ
ทุกข ทุกข โทมนัส และอุปายาสเชนนั้นบางไหม?”
“ไมเคยเห็นเลย พระเจาขา”
“ดีละ ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตก็เหมือนกันยังไมเคยเห็นอัตตวาทะซึ่งเมื่อยอมรับแลว จะไม
กอใหเกิดโสกะ, ปริเทวะ, ทุกข, โทมนัส, และอุปายาสเชนนั้นเลย” ๒
ถาจะไดมีอัตตวาทะบางประการที่พระพุทธเจาไดยอมรับ พระองคก็จะไดอธิบายไวในสูตรนี้
อยางแนนอน เนื่องจากพระองคยังไดทรงขอรองเหลาภิกษุใหยอมรับอัตตวาทะที่จะไมกอใหเกิด
ความทุกข แตในพุทธทัศนะยอมจะไมมีอัตตวาทะเชนนั้นเลย และอัตตวาทะอื่นๆ ไมวาจะเปนอะไร
ละเอียดออนและสูงสงสักปานใดยังคงเปนความเห็นที่ผิดและเลื่อนลอย กอใหเกิดปญหาทั้งเปน
ตนเหตุแกงความเศราพิไรรําพัน, ความทุกข, ความเสียใจ. ความคับแคนใจและความวุนวาย

๑

. ม.ม ๑๒/๓๙๓/๔๒๒, สํ นิ ๑๖/๓๓๓/๑๙๑

๒

. ม.มู. ๑๒/๒๘๓/๒๗๔

69

ในพระสูตรนี้ พระพุทธเจายังไดตรัสตอไปอีกวา “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อไมมีทั้งอัตตาและไม
มีอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับอัตตาซึ่งจะสามารถคนพบไดอยาวงแทจริง ทัศนะที่วา จักรวาลคือ
อาตมัน เราครั้นตายแลวจะเปนอาตมันนั้น ซึ่งถาวร ยั่งยืน มั่นคง ไมเปลี่ยนแปลง และ
เราก็จะดํารงอยูจนชั่วนิรันดร ดังนั้น จึงเปนทัศนะที่วางเปลา…๑ ”
ที่นี้เอง พระพุทธเจายังไดตรัสยืนยันไวอยางหนักแนนวา อาตมัน วิญญาณ หรืออนัตตา จะ
คนไมพบในที่ไหนเลย และดูจะเปนการโงหากใครจะเชื่อวา สิ่งเชนนั้นมีอยู
บุคคลที่คนหาอัตตาตามแนวคําสอนของพระพุทธเจาไดยกตัวอยางมาอาง ๒-๓ ตัวอยาง ซึง่
(ในตัวอยางนี้) มีความผิด ๒ ประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่ง พวกเขาไดแปลออกมาผิดๆ ประเด็นที่สอง
ครั้นแปลออกมาผิดๆ แลวก็ตีความหมายไปในทางที่ผิดอีกดวย บรรดาตัวอยางเหลานั้น ขอหนึ่งซึ่ง
เปนที่รูจักกันดีก็ไดแก คาถาวา อัตตา หิ อัตตโน นาโถ (Attã hi attano nãtho) (จากคัมภีรพระ
ธรรมบทคาถาที่ ๑๖๐) คาถานี้มักแปลกันวา “ตนเปนนายของตน” แลวก็ตีความหมายวา “ตน
ใหญเปนนายของตนเล็ก”
การแปลเชนนี้ไมถูก อัตตา (Attã) มิไดมีความหมายอยางอัตตา (Self) อยางในเรื่องของ
วิญญาณ (Soul) ในภาษาบาลี คําวา “อัตตา” (Attã) โดยทั่วไปใชในฐานะเปนคําย้ํา จะมียกเวนอยู
บางก็ในกรณีที่เกี่ยวกับหลักปรัชญา ๒-๓ กรณีที่อัตตาหมายถึงอัตตวาทะ (Soul-Theory) ในคาถา
นี้ “อัตตา” ใชในฐานะเปนตัวย้ํา ใหความหมายวา “เราเอง” ทานเอง” “เขาเอง” “ตนเอง” เปนตน
ประการตอมา คําวา “นาโถ” (nãtho) ก็มิไดมีความหมายวา “นาย” (Lord) แตหมายความ
วา “ที่พึ่ง” “สนับสนุน” “ชวยเหลือ” “ปองกัน” เพราะเหตุนั้น คาถาวา อัตตา หิ อัตตโน นาโถ จึงมี
ความหมายที่แทจริงวา “ตนเปนที่พึ่งของตนเอง” หรือจะวาใหชัดก็คือ “ตนยอมชวยเหลือ
ตนเอง” ไมไดมีอะไรเกี่ยวเนื่องกับวิญญาณ หรืออัตตาแบบเลื่อนลอย พูดสั้นๆ ก็คือวา ตองยืนอยู
บนขาของตนเอง ไมหวังพึ่งคนอื่น

๑
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.จากขอความนี้ชี้ใหเห็นวา ทัศนะของ ส. ราชกฤษนั้น ที่กลาววามีอาตมันในพระพุทธศาสนา จึงผิด

มหาปรินิพพานสูตร
อีกตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นวา ไดมีการพยายามที่จะนําเอาความคิดเห็นเรื่องตัวตนมา
แทรกไวในคําสอนของพระพุทธเจา คือพระพุทธเจาดํารัสที่ตรัสไวในมหาปรินิพพานสูตร ๑ (The
Mahaparinibbana sutta) ตอนหนึ่งวา “อัตตะทีปา วิหะระถะ อัตตะสะระณา อนัญญะสะระณา”
พระพุทธดํารัสตอนนี้หากจะแปลโดยพยัญชนะก็วา “เธอทั้งหลาย จงมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง
อยายึดคนอื่นเปนที่พึ่ง” ผูที่ปรารถนาจะเห็นอัตตาในพุทธศาสนาจะตีความคําวา อัตตทีปา
และอัตตสรณา วา ถือเอาอัตตาเปนประทีป ถือเอาอัตตาเปนที่พึ่ง หากเราไมไดพิจารณาถึง
เบื้องหลังและตํารา เราก็จะไมเขาใจความหมายที่สมบูรณและสาระสําคัญของพระพุทธโอวาท ที่
ทรงประทานแกพระอานนทไดเลย
เพราะกอนปรินิพพาน ๓ เดือน พระพุทธเจาประทับแรมอยูที่หมูบานเวฬุวะ ณ ที่นั้น ขณะที่
ประทับนั่งอยูที่อาสนะที่พระสาวกจัดถวายไวที่รมเงาพระวิหาร พระอานนทพุทธอุปฏฐาก (The
most devoted attendant of the Buddha) ไดเขาไปเฝา แลวกราบทูลวา “ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคเห็นความสําราญของพระผูมีพระภาคแลว ขาพระองคเห็นความอดทนของพระผูมีพระ
ภาคแลว ก็แตวาเพราะการประชวรของพระผูมีพระภาค กายของขาพระองคประหนึ่งจะงอมระงม
ไป แมทิศทั้งหลายก็ไมปรากฏแกขาพระองค แมธรรมทั้งหลายก็ไมแจมแจงแกขาพระองค ขาแต
พระองคผูเจริญ ก็แตวา ขาพระองคมีความเบาใจอยูหนอยหนึ่งวา พระผูมีพระภาคจักยังไมเสร็จ
ปรินิพพาน จนกวาจะไดทรงปรารภภิกษุสงฆ แลวตรัสพระพุทธพจนอยางใดอยางหนึ่ง”
พระผูมีพระภาคตรัสวา “ดูกรอานนท ภิกษุสงฆยังจะหวังอะไรในเราเลา ธรรมอันเราไดแสดง
แลว กระทํามิใหมีในมีนอก กํามืออาจารยในธรรมทั้งหลายมิไดมีแกตถาคต ผูใดจะพึงคิดอยางนี้วา
เราจักบริหารภิกษุสงฆหรือวาภิกษุสงฆจักเชิดชูเรา ดังนี้ ผูนั้นจะพึงปรารถนาภิกษุสงฆแลวกลาว
คําอยางใดอยางหนึ่งเปนแน ดูกรอานนท ตถาคตไดมีความริอยางนี้วา เราจักบริหารภิกษุสงฆ หรือ
วาภิกษุสงฆจักเชิดชูเรา ตถาคตจักปรารภภิกษุสงฆแลว กลาวคําอยางใดอยางหนึ่งในคราวหนึ่ง
ดูกรอานนท บัดนี้ เราแกเฒาเปนผูใหญลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับแลว วัยของเราเปนมาถึง ๘๐

๑

. ที. มหา. ๑๐/๙๓/๑๑๙
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ปแลว เกวียนเกายังจะใชไปได เพราะการซอมแซมดวยไมไผ แมฉันได กายของตถาคตก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ยังเปนไปได ก็คลายกับเกวียนเกาที่ซอมแซมดวยไมไผ…พวกเธอจงมีตนเปนเกาะ มี
ตนเปนที่พึ่ง มิใชมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง คือจงมีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง มิใชมีสิ่งอื่นเปน
ที่พึ่งอยูเถิด” ดังนี้ฯ
สิ่งที่พระพุทธเจาตองการฝากไวแกพระอานนทแจมชัดอยูแลว พระองคตรัสสอนปลอบใจ
พระอานนทใหอาจหาญราเริงดวยพระดํารัสวา ควรพึ่งตนดวยการหนักอยูในธรรมที่พระองค
ไดสอนไปแลว ไมควรหวังพึ่งคนอื่นหรือสิ่งอื่น ณ ที่นั้น ปญหาเรื่องอาตมันหรืออัตตา จึง
เปนเรื่องเลื่อนลอยไมตรงจุดประสงค
นอกเหนือจากนั้นพระพุทธเจาก็ยังไดทรงประทานอธิบายถึงวิธีที่ตนจะเปนที่พึ่งของตนเอง
และวิธีที่จะทําธรรมะใหเปนที่พึ่งไดดวยการเจริญสติปฏฐาน ๔ ๒ (The four satipatthanas) คือ :๑. กายานุปสสนา

=

การพิจารณาเห็นกายในกาย

๒. เวทนานุปสสนา

=

พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา

๓. จิตตานุปสสนา

=

พิจารณาเห็นจิตในจิต

๔. ธัมมานุปสสนา

=

พิจารณาเห็นธรรมในธรรม

อัตตาอยูไหน
หลักฐานอีกขอหนึ่งที่ถูกอางถึงบอยๆ โดยบุคคลที่ตองการคนหาอาตมันในคําสอนของ
พระพุทธเจา (เรื่องมีอยูวา) ครั้งหนึ่งขณะที่พระพุทธเจากําลังประทับนั่งสําราญพระอิริยาบถอยูใต
รมมไม ภัททวัคคียกุมาร ๓๐ คน พากันคนหาหญิงแพศยาคนหนึ่ง ซึ่งขโมยของมีคาของพวกตนไป
ไดพบพระพุทธเจาจึงทูลถามถึงหญิงคนนั้น พระพุทธเจาก็ตรัสตามบางวา ๑ การแสวงหาหญิงกับ

๒

. ดูบทวาดวยกัมมัฏฐาน

๑
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. วิ.มหา ๔/๓๖/๔๔

การแสวงหาตนเอง อยางไหนจะประเสริฐกวากัน? กุมารทั้ง ๓๐ คนนั้นตางพากันตอบวา การ
แสวงหาตนเอง ประเสริฐกวา ครั้นแลวพระองคก็ไดอธิบายธรรมะ ใหพวกเขาไดฟง จาก
หลักฐานที่ไดรับเกี่ยวกับหลักธรรมที่สอน ในดานตําราปรากฏวา ไมมีเลยแมแตคําเดียวที่
เกี่ยวของกับคําวา “อาตมัน”
เกี่ยวกับเรื่องที่วาอาตมันมีอยูหรือไม ปริพาชกชื่อ วัจฉโคตตะ ๒ ไดเคยทูลถามพระพุทธเจา
มาแลว ดังเรื่องตอไปนี้ :ปริพาชก. ขาแตพระโคดมผูเจริญ อาตมันมีอยูหรือ?
พระพุทธเจาประทับนั่งดุษณียภาพ
ปริพาชก. ขาแตพระโคดมผูเจริญ อาตมันไมมีหรือ?
พระพุทธเจาประทับนั่งดุษณียภาพดุจเดิม
ปริพาชกลุกหลีกไป ครั้นปริพาชกหลีกไปแลว ทานอานนทไดเขาไปทูลถามพระผูมีพระภาค
ถึงสาเหตุที่พระองคไมยอมตอบปญหาที่ปริพาชกถาม
พระพุทธเจาตรัสตอบวา “อานนท เมื่อปริพาชกชื่อ วัจฉโคตะถามวาอัตตามีอยูหรือ? ถา
ตถาคตตอบวา “มี” อานนท เรื่องจะกลายเปนวาตถาคตเขาขางพวกที่กลาวสัสสตวาทะ (วาทะวา
เที่ยง) อานนท เมื่อปริพาชกชื่อ วัจฉโคตตะ ถามวา อัตตาไมมีหรือ? ถาตถาคตตอบวา “ไมมี” เรื่อง
จะกลายเปนวาตถาคตเขาขางพวกที่กลาวอุจเฉทวาทะ (วาทะวาขาดสูญ) และอานนท เมื่อ
ปริพาชกชื่อ วัจฉโคตตะ ถามวา อัตตา มีอยูหรือ? ถาตถาคตตอบวา “มี” เรื่องจะกลายเปนวา
ธรรมทั้งหลาย (Dhammas) เปนอนัตตา อานนท เมื่อปริพาชกชื่อ วัจฉโคตตะ ถามวา อนัตตาไม
มีหรือ? ถาตถาคตตอบวา “ไมมี” มันก็จะทําใหปริพาชกนั้นผูงุนงงอยูแลวใหงุนงงยิ่งขึ้นอีก เพราะ
เขาจะคิดวา เมื่อกอนนี้เรามีอาตมันอยู แตเดี๋ยวนี้ เราไมมีอาตมันเสียแลว”

๒

. ม.มู ๑๓/๒๔๔
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วิธีปฏิบัติตนตอคําถาม
ตอไปนี้เรานาจะไดศึกษาถึงภูมิหลังและวิธีที่พระพุทธเจาทรงปฏิบัติตอคําถามและผูถาม ซึ่ง
เมื่อพูดถึงปญหานี้ก็ยังเปนที่ถกเถียงกันอยู
พระพุทธเจามิใชเครื่องคอมพิวเตอรที่จะคอยตอบคําถามใครก็ไดที่ถามมา พระองคทรงเปน
ศาสดาผูสมบูรณดวยจรณะ (practical teacher) เปยมลนดวยพระกรุณาธิคุณ (compassion)
และพระปญญาธิคุณ (wisdom) ตรัสตอบปญหามิใชเพื่ออวดความรู แตเพื่อชวยเหลือผูถามใหรู
แจง พระองคตรัสกับประชาชนโดยทรงคํานึงถึงระดับแหงสติปญญาจริตอุปนิสัยและความสามารถ
ของพวกเขาวา จะสามาระเขาใจปญหาสําคัญๆ ไดหรือไม
ในการปฏิบัติตนตอคําถาม พระพุทธเจาทรงยึดหลัก ๔ หลัก ๑ คือ :๑. ตอบตามตรง (answered directly)
๒. ตอบโดยวิธีแยกแยะ (answered by way of analysing)
๓. ตอบแบบตั้งคําถามคําตอบ (answered by counter questions)
๔. ปญหาบางเรื่องก็ทรงนิ่งเฉยเสีย (put aside)
การที่จะหลีกเลี่ยงไมตอบคําถามนั้นมีอยูดวยกันหลายวิธี พระพุทธเจาไดตรัสบอกปริพาชก
ชื่อวัจฉโคตตะ คนเดียวกันนี้ พรอมทั้งไดตรัสบอกมาลุงกยปุตตะและคนอื่นๆ วา คนมักพูดกันวา
พระองคไมตอบไมอธิบาย คําถามที่สําคัญที่พวกเขาถามอยางเชนที่วา จักรวาลเปนอมตะหรือไม
พระองคไมสามารถจะยอมรับคําถามที่วา อาตมันมีอยูหรือไม? เนื่องจากวาพระองคไดโตแยงและ
อธิบายอยูเสมอๆ พระองคไมสามารถจะตรัสวา “อัตตามีอยู” เพราะขัดกันกับหลักของพระองคที่วา
“ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา” พระองคไมทรงประสงคจะตรัสเลยวา “อัตตาไมมี” เพราะจะทําให
ปริพาชกชื่อ วัจฉโคตตะซึ่งงุนงงกับปญหานี้อยูแลวใหงุนงงยิ่งขึ้นอีก เนื่องจากปริพาชกนั้นไมอยูใน
สถานะที่จะเขาใจหลักความคิดอันวาดวยอนัตตาได ฉะนั้นการหลีกเลี่ยงไมตอบคําถามนี้โดยวิธี
ดุษณียภาพ จึงเปนวิธีที่ดีที่สุด

๑
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ปญหาที่นําไปสูเปาหมาย
เราตองไมลืมวา พระพุทธเจาไดรูจักกับวัจฉโคตตะนี้มานานแลว โอกาสนี้จึงไมใชโอกาสแรก
ที่เขาไดมาเฝาพระพุทธเจา สมเด็จพระบรมครูผูเปยมลนดวยพระกรุณาไดทรงประทานขอคิดและ
หลักการพิจารณาจํานวนมากแกนักแสวงหาผูสับสน เรื่องที่ปริพาชกนี้ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
และเขาไปหาพระสาวกแลวตั้งปญหาแบบเดียวกันนี้อยูซ้ําซาก มีปรากฏอยูในตําราฉบับภาษาบาลี
หลายเรื่อง ดังนั้นดุษณียภาพของพระพุทธเจาจึงดูเหมือนจะใหผลแกปริพาชกนั้นดีกวาการตอบ
หรือการอธิบายใดๆ
คนบางกลุม ยังเขาใจอัตตา (self) วาเปนอยางเดียวกับจิต (mind) หรือวิญญาณ
(consciousness) แตพระพุทธเจาก็ตรัสวา การที่จะเขาใจรางกาย วาเปนอัตตายังดีกวาการที่จะ
เขาใจจิต มโน หรือวิญญาณวาเปนอัตตา เพราะการเขาใจแบบแรกดูจะดีกวาการเขาใจแบบหลัง
เนื่องจากจิตมโนหรือวิญญาณ เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และรวดเร็วกวารางกาย
ความรูสึกที่วา “เรามี” (I am) ยอมกอใหเกิดความคิดวามีตัวตนอันขัดกับหลักความจริง การ
เห็นสัจธรรมก็คือการไดรูแจงพระนิพพาน และเรื่องนี้ก็ไมใชวาจะงายนัก ในสังยุตตนิกาย ๑ ไดมีการ
สนทนากันถึงเรื่องนี้ระหวางภิกษุชื่อเขมกะกับพระหมูหนึ่งตอไปนี้ :ภิกษุเหลานั้นไดถามพระเขมกะวา ทานไดเห็นสิ่งอะไรในอุปาทานขันธ ๕ วาเปนตนหรือมีใน
ตนหรือไม? พระเขมกะตอบวา “ไมเห็นเลย” ครั้นแลว ภิกษุทั้งหลายเหลานั้นก็พูดวา ถาอยางนั้น
ทานก็เปนพระอรหันตขีณาสพ ฝายพระเขมกะก็สารภาพวา ทานไมใชพระอรหันตขีณาสพ ทานมี
ความเขาใจวา เรามีในอุปทานขันธ ๕ และไมไดพิจารณาเห็นวานี้เปนเรา ลําดับนั้น ทานพระเขม
กะไดอธิบายตอไปวา การที่ทานกลาววา “เรามี” นั้นคือไมไดกลาว รูปวา “เรามี” ทั้งไมกลาววา
“เรามีนอกจากรูป” ไมกลาว เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณวา “เรามี” ทั้งไมกลาววา “เรา
มีนอกจากเวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ” แตเขาใจวา “เรามีในอุปทานขันธ ๕“ และ
ไมไดพิจารณาวา “นี้เปนเรา”

๑

. สํ. ข. ๑๗/๒๒๙/๑๕๘

75

ทานพระเขมกะกลาววามันเปนเหมือนกลิ่นดอกไม กลาวคือจะวาเปนกลิ่นจากกลีบก็หามิได
จะวาเปนกลิ่นจากสีก็หามิได จะวาเปนกลิ่นจากเกสรก็หามิได แตเปนกลิ่นของดอกไม
ทานไดอธิบายตอไปวา แมแตทานที่บรรลุอริยธรรมขั้นแรกก็ยังคงมีความรูสึกวา “เรามี”
(I am) แตตอมาเมื่อทานบรรลุอริยธรรมขั้นสูงยิ่งขึ้นไป ความรูสึกวา “เรามี” ก็หายไปหมดสิ้น
เหมือนอยางกลิ่นของน้ําดางที่ติดอยูกับเสื้อผาที่ซักเสร็จใหม ระยะหนึ่งก็จะหายไปเอง เมื่อเอาเก็บ
ไวในหีบ
การโตเถียงกันนี้นับวามีประโยชนมาก ทุกรูปตางรูแจงเห็นจริงบรรลุพระอรหันต หลุดพน
จากอาสวะทั้งปวง ขจัดความรูสึกที่วา “เรามี” เสียได

ความจริงที่ไมอาจทําลาย
ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา การยึดถือความคิดเห็นวา “เราไมมีอัตตา” เปนเรื่องที่ผิด
เชนเดียวกับการยึดถือความคิดเห็นวา “เรามีอัตตา” เพราะความเห็นทั้งสองนั้นมีลักษณะเหมือนโซ
ตรวนคอยผูกมัด การยอมรับคําถามปญหาเรื่องอนัตตาที่ถูกตองนั้น มิไดอยูที่การยึดถือความ
คิดเห็นใดๆ แตอยูที่การพยายามจะมองสิ่งทั้งหลายใหตรงตามจุดมุงหมายเพื่อจะไดเห็นวาสิ่งที่
พวกเราเรียกวา “เรา” หรือ “สัตว” เปนเพียงการรวมกันของขันธที่เปนรูปกับขันธที่เปนนาม ดวยการ
หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปทีละนอย ภายในกฎแหงเหตุผล และบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งมวล ไมมีอะไร
ถาวรยั่งยืนไมเปลี่ยนแปลง เปนอมตะ
ตอไปนี้เปนคําถามที่เกิดขึ้นตามธรรมดา : หากไมมีอาตมันหรืออัตตาแลว ใครเลาจะไดรับ
ผลของกรรม? ไมมีใครสามารถตอบคําถามนี้ไดดีกวาพระพุทธเจา เมื่อมีภิกษุรูปหนึ่งทูลถาม
ปญหานี้ พระพุทธองคก็ไดตรัสตอบวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตไดสอนใหพวกเธอคนดูสภาวะทุก
หนทุกแหงในทุกๆ สิ่ง ๑

๑
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คําสอนของพระพุทธเจาที่วาดวยเรื่องความไมมีตัวตน (The Buddha’s teaching on
Anatta) ไมควรที่ใครจะเขาใจวาเปนคําสอนปฏิเสธหรือขาดสูญ พระนิพพานก็เชนกัน
เปนสัจธรรม เปนความจริง และเปนความจริงที่ใครๆ ไมสามารถจะปฏิเสธได ความ
หลงเชื่อในอัตตาที่เลื่อนลอยไมมีอยูนั้นตางหากเปนเรื่องนาปฏิเสธหลักคําสอนที่วาดวย
อนัตตา ยอมขับไลเงามืดแหงความเชื่อผิด ยอมจุดแสงแหงปญญาใหรุงเรือง ใครๆ จะ
ปฏิเสธไมไดเลย แมทาน Asanga ก็ไดพูดไวอยางนาฟงวา “There is the fact of Noselfness” (ความจริงเรื่องอนัตตามีอยู)

“ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อายุคนเรานี้สั้นนัก ชาติหนายังจะตองไปเกิด กุศลควรสรางไว
พรหมจรรยควรประพฤติ ไมมีใครเลยที่เกิดแลวไมตาย ภิกษุทั้งหลาย คนใดมีอายุยืน คน
นั้นจะอยูไดแตรอยป หรือจะเกินไปบางก็เล็กนอย”

(สํ.ส. ๑๕/๑๕๘)
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บทที่ ๗
“กรรมฐาน”
หรือการฝกฝนปลูกฝง
ความเจริญงอกงามทางดานจิตใจ
.

การปฏิบัติ
พระพุทธองคตรัสไววา “ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีความเจ็บปวยอยู ๒ ประการ คือความ
เจ็บปวยทางกายและความเจ็บปวยทางใจ ดูเหมือนวาประชาชนทั้งหลายสามารถพนจาก
การเจ็บปวยทางกายไดเปนเวลาหนึ่งปบาง สองปบาง เปนรอยๆ ป หรือมากกวานั้นบาง
แตวาภิกษุทั้งหลาย ในโลกนี้ประชาชนที่พนจากความเจ็บปวยทางใจไดแมเพียงชั่วครูชั่ว
ยามมีนอยมาก นอกจากบุคคลที่พนจากกิเลสทั้งหลายเทานั้น (เชนพระอรหันต)”๑
คําสอนของพระพุทธองค โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการปฏิบัติกกรรมฐานมุงหมายเพื่อใหเกิด
สุขภาพจิตและความสงบสุขที่สมบูรณนั่นเอง แตเปนที่นาเสียดายที่ประชาชนทั้งที่เปนพุทธศาสนิก
และศาสนิกอื่นเขาใจไมถูกตองตอพุทธธรรมที่วาดวยเรื่อง “กรรมฐาน” ทันทีที่พูดถึงคําวา
“กรรมฐาน” คนก็คิดถึงการปลีกตัวออกจากภารกิจประจําวัน การไปนั่งอยูในทาใดทาหนึ่ง
โดยเฉพาะ เหมือนกับรูปปนในถ้ําหรือในที่แคบๆ ในวัดในที่เปลาเปลี่ยวตัดขาดจากสังคม จากการ
สนุก สนานเฮฮา หรื อการนั่ ง เงียบเคลิบเคลิ้ม ดว ยความคิดนึก ลึก ลับมหัศจรรย กรรมฐานทาง
พระพุทธศาสนาที่แทจริง มิใชการหลบหลีกปลีกตัวแตอยางใดเลย คําสอนของพระพุทธองคในเรือ่ ง
นี้มีผูเขาใจ (ผิดมากหรือเขาใจถูก) นอยเหลือเกินจนทําใหการปฏิบัติกรรมฐานเสื่อมถอยลดนอยลง
กลับมาเปนพิธีกรรมแตในรูปแบบเทานั้น 1

๑
1
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การเจริญกรรมฐาน
ผูคนจํานวนมากสนใจในการเจริญกรรมฐาน หรือโยคะ เพื่อที่จะบรรลุพลังทางจิต หรือ
อํานาจมหัศจรรยคลายๆ ดวงตาที่สาม ซึ่งอยางอื่นไมประสงคจะได เคยมีแมชีชาวพุทธผูหนึ่ง (นาน
มาแลว) ในอินเดียที่พยายามจะสรางพลังอํานาจใหสามารถเห็นอะไรไดจากทางหู ในขณะที่แมชีผู
นี้ ดํ า เนิ น การตามอํ า นาจของตาภายใน ความคิ ด ชนิ ด นี้ ไ ม มี อ ะไรอื่ น นอกจากความคิ ด วิ ป ริ ต
ทางดานจิตใจซึ่งเปนเรื่องของความทะยานอยาก (ตัณหา) ในอํานาจมหัศจรรยทั้งสิ้น
คําวา MEDITATION ที่แปลวา กรรมฐานนี้มีความหมายไมตรงกับคําวา ภาวนามาแตเดิม
เลยซึ่งคําวา ภาวนานั้นมีความหมายวา การฝกฝนปลูกฝงความเจริญงอกงาม หรือการพัฒนาทาง
จิตใจ เมื่อกลาวใหถูกตองจริงๆ การภาวนาทางพระพุทธศาสนา คือการฝกฝนปลูกฝงความ
เจริญงอกงามทางจิตใจ การภาวนา มีจุดมุงหมายเพื่อชําระจิตใจใหสะอาดบริสุทธิ์ปราศจาก
กิเลสเครื่องเศราหมองมารบกวน เชน ราคะ โทสะ พยาบาท ความอาฆาต ความฟุงซานรําคาญใจ
(อุทธัจจะกุกกุจจะ) ความลังเลสงสัย (วิจิกิจฉา) และเพื่อฝกฝนปลูกฝงความเจริญงอกงามทางจิต
เชน ความหนักแนนมั่นคง (สมาธิ) สติปญญา ความเฉลียวฉลาด ความตั้งใจจริงแนวแน พลังใจที่
สุขุมรอบคอบ ความเชื่อมั่น ความสงบสุข ซึ่งนําไปสูการรูแจงแทงตลอดถึงสัจธรรมของธรรมชาติ
วิสัยตามสภาพที่มันเปนจริงอยางแทจริง ที่เปนปรมัตถสัจจะ คือพระนิพพาน

ประเภทของกัมมฐาน
กรรมฐานทางพระพุทธศาสนามีอยู ๒ ประเภทคือ สมถกรรมฐานไดแกอุบายฝกฝน
จิตใหเกิดความสงบ (สมถะหรือสมาธิ) เปนการรวมกระแสจิตจนมีอารมณเดียวแนวแน
จริงๆ (จิตเตกัคคตา หรือเอกัคคตาจิต สันสกฤต เปนจิตไตกาครตา) ตั้งแตรูปฌานเบื้องตนจนถึง
รูปฌานขั้นสูงสุด อันไดแกวาระจิตที่ตัดขาดความรูสึกหรือการรับรูจากประสาทสัมผัสใดๆ ทั้งสิ้น
หรือเรียกวา เนวสัญญานาสัญญยตนฌาน (ความสงบขั้นวามีสัญญาก็ไมใชจะวาไมมีสัญญาก็ไม
เชิง) ซึ่งมีวิธีการฝกฝนหลายประการดังที่มีปรากฏในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา ภาวะความสงบ
ทางจิตที่กลาวมานี้ทั้งหมด ตามที่พระพุทธองคทรงสอนไวนั้นเปนภาวะที่ยังมีการปรุงแตง ยังไม
สามารถรูแจงเห็นจริงถึงสัจธรรมตามที่มันเปนจริงอันไดแกนิพพานเลย วิธีการฝกฝนแบบสมถกร
รมฐานนี้ มี ม าก อ นการเสด็ จ อุ บั ติ ข องพระพุ ท ธเจ า แล ว จึ ง มิ ใ ช เ ป น วิ ธี ก ารของ
พระพุทธศาสนาแตผูเดียว แตก็เปนกรรมฐานอยางหนึ่ง ที่มีเปนหลักฐานอยูในพระพุทธศาสนา
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ฉะนั้ น พระพุ ท ธองค จึ ง ทรงปฏิบัติตอ ไปจนพบแนวทางการปฏิบัติอีกอยา งหนึ่ ง เรีย กวา
“วิปสสนากรรมฐาน” (สันสกฤตเปน วิปศยาน หรือ วิทรรศนะ) คือปญญาญานรูแจงใน
ธรรมชาติวิสัยของสิ่งทั้งหลายตามสภาวะเปนจริงซึ่งนําไปสูการหลุดพนจากกิเลสโดย
สิ้นเชิง และการแทงตลอด สัจธรรมคือพระนิพพานอยางแทจริง นี่แหละคือกรรมฐานการ
ฝกฝนปลูกฝงความเจริญงอกงามทางจิตใจของพระพุทธศาสนาที่แทจริง เปนวิธีการปฏิบัติ
ที่ตองประกอบดวยคุณสมบัติ คือสติการระลึกรูได สัมปชัญญะ ปญญาที่รอบรูอยางแจมแจงและ
อาตาป คือความเพียรพยายามเอาใจใสสืบเนื่องกันอยางไมขาดสาย
เรื่องการปฏิบัตินี้ เปนการยากที่จะชี้ขอผิดขอถูกอยางละเอียดได ตอการอธิบายในเนื้อที่ไมกี่
หนานี้ แตก็พยายามที่จะอธิบายความหมายของกรรมฐานทางพระพุทธศาสนาที่ถูกตองวาเปนการ
ฝกฝนปลูกฝงความเจริญงอกงาม หรือการพัฒนาทางดานจิตใจโดยยอๆ ในแนวทางที่ปฏิบัติได
จริงๆ

สติปฏฐานสูตร
พระสูตรที่สําคัญที่สุดที่พระองคทรงสอนเรืองวิปสสนากรรมฐานนี้ ก็คือ สติปฏฐานสูตร ๒
อันวาดวยการเจริญสติใหยังเกิดมี (ทีฆนิกายและมัชฌิมนิกาย) พระสูตรนี้เปนที่รูจักและนิยมอยาง
แพร ห ลายมาก มี ก ารนํ า ไปใช กับ พิธี ก รรมและการท อ งสวดสาธยาย ทั้ ง ในกลุ ม ของพระภิ ก ษุ
สามเณรและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ดวยศรัทธาปสาทะอยางลึกซึ้ง บอยครั้งที่สุดที่พระภิกษุ
ทั้งหลายนําพระสูตรนี้ไปสาธยายใหแกคนปวย เพื่อชําระใจใหสะอาดบริสุทธิ์ในบั้นปลายแหงชีวิต

๑
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. ม.มู. ๑๒/๑๐๒/๗๒

๒

. ที. มหา. ๑๐/๒๗๓/๓๒๕,
ม. มู. ๑๒/๑๓๑/๑๐๓.

แนวทางการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ดังที่พระพุทธองคทรงสอนไวในสติปฏฐาน
สูตรนี้มิใชเปนการตัดขาดจากชีวิต การเปนอยูหรือหนีเอาตัวรอดแตผูเดียว ตรงกันขาม
วิธีการเจริญกรรมฐานนี้ลวนเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของเรากับภาระหนาที่ตางๆ ประจําวัน
ความทุกข ความสุข การพูดจาปราศรัย และความนึกคิดตรึกตรองตางๆ ตลอดจนอาชีพ
การงานที่มีระเบียบเรียบรอยและตองใชสติปญญาของเรา
พระสติปฏฐานสูตรนี้ แบงวิธีการปฏิบัติออกเปน ๔ หมวด คือประการแรกวาดวยวิธีเจริญสติ
ที่เปนไปในกาย (กายานุปสสนา) ประการที่สอง คือ การเจริญสติในความรูสึกทุกข หรือเฉยๆ ที่
เรียกวา เวทนา (เวทนานุปสสนา) ประการที่สามเกี่ยวกับจิตโดยตรง (จิตตานุปสสนา) และ
ประการที่สี่ คือการเจริญสติใหมีในสภาวธรรมตางๆ ที่เกิดกับใจ เชนความงวงเหงาความ
หงุดหงิดฟุงซานเปนตน (ธัมมนุปสสนา) เรื่องนี้ควรที่จะเขาใจอยางชัดแจงวาผูปฏิบัติกําลังเจริญ
กรรมฐานชนิดใด ซึ่งจะตองมีการระลึกรู (สติ) และปญญาที่ชัดเจน (สัมปชัญญะ) พรอมดวยความ
เพียรที่เอาใจใสตามกําหนดอยางสืบเนื่องกันไป (อนุปสสนา)

การเจริญอานาปานสติกัมมฐาน
ตัวอยางกรรมฐานที่ปฏิบัติกันอยูรูจักกันดี และเปนที่นิยมกันอยางแพรหลายที่สุดก็คือ การ
เจริญสติในการกําหนดลมหายใจเขาออก (อานาปานสติ) อานาปานสติกรรมฐานนี้ ไดมี
อธิบายไวในคัมภีร พระไตรปฏกเกี่ยวกับวิธีการนั่งที่ถูกตองแนนอน และวิธีการปฏิบัติตางๆ ที่
ปรากฏในพระสูตรนั้นบุคคลสามารถปฏิบัติไดทั้งในอิริยาบถนั่ง ยืน เดิน หรือนอน ตามที่สะดวก
การฝกฝนปลูกฝงสติที่เรียกวาอานาปานสตินี้ เบื้องตนบุคคลควรนั่งในอิริยาบถแบบขัดสมาธิ เทา
ขวาทับเทาซาย มือขวาทับมือซาย นั่งตัวตรง ดํารงสติใหมั่นคงกํากับอยูกับตัวตลอดเวลากับ
ลมหายใจออกเขาหรือเขาออก แตอิริยาบถนั่งขัดสมาธินี้เปนเรื่องลําบากแกการปฏิบัติสําหรับ
ประชาชนในประเทศตางๆ โดยเฉพาะประชาชนในแถบยุโรป และอเมริกา ฉะนั้นผูที่ไมสะดวกใน
การนั่งขัดสมาธิ ก็อาจเปลี่ยนมาเปนการนั่งบนเกาอี้ตั้งตัวตรงดํารงสติใหมั่นคงตลอดเวลาเชนกัน
เปนเรื่องจําเปนมากที่ผูปฏิบัติตองพยายามฝกฝนนั่งตัวใหตรง แตไมเปนการฝนเกร็งตัวจนเกินไป
วางมือขวาทับมือซายบนตัก แบบพอดีมีความรูสึกสบายตามปกติ และใหหลับตาทั้งสองหรือลืมตา
เล็กนอย จองมองดูที่ปลายจมูก ซึ่งอาจจะสะดวกและเหมาะแกผูปฏิบัติได
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ทุกๆ คนหายใจเขาออกตลอดวันคืนอยูแลว แตไมเคยมีสติควบคุมเพื่อใหมีสมาธิ
จิตในอาการหายใจเขาออกเชนนั้นเลย ตอนนี้ทานผูอานกําลังศึกษาปฏิบัติอยู ใหหายใจเขา
ออกตามปกติธรรมดา อยาเรง หรือบังคับการหายใจ เอาสติคุมใจใหเกาะจับอยูที่การหายใจเขา
และการหายใจออกใหรูตลอดเวลาวา หายใจเขารู หายใจออกรู หายใจออกยาว ก็รูวาหายใจออก
ยาว หายใจเข า ยาว ก็ รูว า หายใจเข า ยาว ตามปกติธ รรมดาของอาการที่ ป รากฏ ข อที่ จ ะต อ ง
ตระหนักใหมากก็คือมีสติและสัมปชัญญะ ระลึกรูตัวตลอดเวลากับอาการตางๆ ที่ปรากฏ จิตของผู
ปฏิบัติก็จะมีความแนวแนสงบดิ่งลงไปดวยการรูตัวตลอดเวลา ถึงการเปนไปและการเปลี่ยนแปลง
เปนอยางอื่น ระหวางที่ปฏิบัติใหปลอยวางตอสิ่งทั้งหลายภายนอกโดยสิ้นเชิง ใหพยายามปฏิบัติ
อยางนี้เรื่อยๆ ไปครั้งละ ๕ นาทีบาง ๑๐ นาทีบาง
ในการปฏิบัติระยะแรกๆ นั้น ผูปฏิบัติจะรูสึกลําบากในการควบคุมจิตใหเกาะอยูกับการ
หายใจเข า -ออก จะรู สึก แปลกใจต อ การดิ้ น รนกวั ด แกวง ของจิต ใจ ที่ช อบแส อ อกไปภายนอก
รางกาย เมื่อไดยิ นเสียงภายนอก จิตใจจะไปเกาะที่เสี ยงทําใหกระวนกระวายไมสงบไดงายๆ
บางครั้งอาจทําใหรูสึกทอแทใจ และผิดหวัง แตถาพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆ อยางนอยวันละสอง
ครั้ง เชาและเย็นเปนเวลาครั้งละ ๕ นาทีบาง ๑๐ นาทีบาง ก็จะทําใหเพิ่มพูนสมาธิจิตไปเรื่อยๆ กับ
การเจริญอานาปานสติกรรมฐานนี้ เมื่อการปฏิบัติดําเนินไปไดเปนเวลานานพอสมควร จะทําให
เกิดความชํานาญมีผลทําใหเกิดความสงบใจ และพลังจิตที่สูงขึ้น (เชน ฌาณ อภิญญา) สามารถ
ตัดใจไมใหรับรูจากการสัมผัสในโลกภายนอกได จิตใจจะมีความเอิบอิ่ม (ปติ) และความสุขสงบ
อยางลึกซึ้ง หากผูปฏิบัติฝกฝนเพิ่มพูนอยูเสมอ จะเกิดความชํานาญคลองแคลวยิ่งขึ้น ครั้งแลวครั้ง
เลาและสามารถจะไดรับความสุขสงบดังกลาวยิ่งขึ้นดวย แตถาการปฏิบัตินี้ปราศจากจาก
สติสัมปชัญญะและความตั้งใจที่แนวแนแลวก็จะไมสามารถทําใหเกิดสมาธิจิตไดเลย
การฝกฝนปฏิบัติอานาปานสติกรรมฐานนี้เปนวิธีการปฏิบัติที่ทําไดสะดวกและงายมาก ตอ
การเพิ่มพูนสมาธิจิตใหสูงขึ้นเรื่อยๆ จนบรรลุถึงอัปปนาสมาธิที่เรียกวา ฌาณ (ธยาน) ซึ่งเปน
รากฐานของวิปสสนาที่ทําใหเกิดปญญาฌาณ เขาใจ และแทงทะลุถึงสัจธรรมแหงธรรมชาติวิสัย
ตลอดบรรลุถึงมรรคผลนิพพาน
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ปฏิบัติในทุกๆ อิริยาบถ
นอกจากนี้การปฏิบัติอานาปานสติกรรมฐานจะทําใหเกิดผลดี มีความสงบไดรวดเร็ว และมี
ผลดีตอสุขภาพทางรางกาย ผอนคลายความตึงเครียดหลับไดสบาย ไดกังวลมีผลทําใหการงาน
ประจําวันมีประสิทธิภาพ ทําใหจิตใจสงบสุขและเยือกเย็น แมในบางครั้งเกิดความตื่นเตนตกใจ ถา
ปฏิบัติอานาปานสติกกรรมฐานนี้สักสองนาที จะรูสึกตนทันที่วาใจเงียบและสดชื่นเหมือนตื่นจาก
การพักผอนหลับนอนฉะนั้น
ข อ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ในเรื่ อ งการเจริ ญ กรรมฐานนี้ ที่ จ ะให เ กิ ด ผลประโยชน นั้ น ก็ คื อ การมี
สติสัมปชัญญะระลึกรูตัวอยูตลอดเวลากับการกระทํากิจการงานประจําวัน ไมวาจะเปนงานสวน
ตนหรือสวนรวมทั้งทางกาย และทางวาจาในอิริยาบถใหญนอยทั้งหลาย เชน เดิน ยืน นั่ง นอน
เหยียดคู กาวหนา ถอยหลัง เหลียวซาย แลขวา แตงเนื้อ แตงตัว พูดจาปราศรัย หรือนั่งเงียบสงบ
หรือกําลังกิน กําลังดื่ม แมแตกําลังถายอุจจาระและปสสาวะ สรุปวาในทุกๆ อิริยาบถที่ประกอบ
ภารกิ จ หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ต อ งมี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะ ระลึ ก รู ตั ว อย า งแจ ม แจ ง ชั ด เจนตลอดเวลา ซึ่ ง ก็
หมายความวา ผูปฏิบัติตองมีสติสัมปชัญญะเปนปจจุบันในการกระทําที่เปนปจจุบันนั้นอยู
เสมอ ทั้งนี้มิไดหมายความวา ไมใหเกี่ยวของกับอดีต และอนาคตเลย แตใหถือวาอดีต
และอนาคต เปนเพียงสวนสัมพันธกันที่มีปจจุบันเปนหลักโดยตรง
โดยทั่วไปคนเราไมคอยควบคุมจิตใจใหอยูกับการงานที่เปนปจจุบัน แตกลับไปวุนวายกับ
อดีตหรืออนาคต บางทีในขณะที่ทํางานบางอยางอยูที่นี่ กลับครุนคิดจินตนาการทีส่ บั สนกังวลใจใน
เรื่องราวที่ผานมาแลวในอดีต หรือฝนไปในเรื่องที่ยังมาไมถึงในอนาคต ดังนั้นคนเหลานั้นจึงเปนอยู
แบบไมมีชีวิตชีวา เพราะไมรูวาตนกําลังทําอะไรอยูอยางไมมีความสุข และไมพึงพอใจกับการงานที่
ตนกระทําอยู ทั้งไมรูวาตนกําลังทําอะไรอยูดวย
บางครั้ ง ท า นผู อ า นคงเคยเห็ น คนในภั ต ตาคารกํา ลัง อา นหนั ง สื อพร อ มๆ กั น ไปกั บ การ
รับประทานอาหาร ดูเปนเรื่องธรรมดาสามัญเหลือเกิน ทําใหเขาใจวาเขาเปนคนมีงานยุงมาก
เหลือเกิน ไมมีเวลาแมแตการรับประทานอาหาร ทําใหรูสึกประหลาดใจวา เขาอานหนังสือหรือ
รั บ ประทานอาหารกั น แน บางท า นอาจพู ด ว า เขาทํ า งานทั้ ง สองอย า งคื อ อ า นหนั ง สื อ และ
รับประทานอาหารพรอมๆ กันไป ความจริงเขาไมไดทําอะไรเลย ทั้งไมเพลิดเพลินในงานนั้นเลย
เพียงฝนทํา ที่จิตใจมีแตความสับสนวุนวายไมไดณูสึกชอบหรือสุขใจในงานที่ตนทําอยูขณะนั้นเลย
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หญาสดในทะเลทราย
อยางไรก็ตาม ทุกคนแมจะพยายามหนีไปไหนก็ไมสามารถหนีใหพนจากการเปนอยูของ
ตนเองได ไมวาจะเปนการอยูในเมืองหรือในปาตราบเทาที่ยังมีชีวิตอยู ทุกคนจะตองประสบกับชีวติ
การเปนอยูของตนตลอดไป การเปนอยูที่ถูกตองอยางแทจริงเปนการกระทําในปจจุบัน มิใชเปน
เรื่องในอดีตซึ่งดับและผานพนไปแลว ทั้งไมใชความเพอฝนในอนาคตที่ยังไมเกิดขึ้น ผูที่มีชีวิตอยู
โดยยึดหลักปจจุบันธรรมเปนสําคัญ เปนชีวิตที่มีสาระประโยชนและมีความสุขมากที่สุด
เมื่อมีผูทูลถามพระพุทธองควา ทําไมหนอพระสาวกของพระองคที่มีชีวิตอยูแบบ
งายๆ และเงียบสงบดวยการฉันอาหารเพียงวันละมื้อเดียวเทานั้น ก็ยังดูสดชื่นแจมใส
พระองค ต รั ส ตอบว า พระสาวกเหล า นั้ น ไม กั ง วลในอดี ต ที่ ผ า นไปแล ว ทั้ ง ไม คํ า นึ ง ถึ ง
อนาคตที่ยังไมเกิดขึ้น มีสติสัมปชัญญะและความเพียรพยายามบําเพ็ญหนาที่การงานที่
เปนปจจุบัน จึงทําใหพระสาวกเหลานั้นมีความสดชื่นผองใส คนพาลทั้งหลายที่มัวแตเพอ
ฝนในอนาคตและกังวลอยูแตในอดีตที่ผานมาแลว ยอมเศราโศกยิ่งขึ้นประดุจดังหญา
เขียวขจีที่ถูกตัดทิ้งไวกลางแดดฉะนั้น ๑

ตัวกู ของกู (อหังการ มมังการ)
สติและสัมปชัญญะอันไดแกการระลึกรูอยางชัดเจนนี้ มิใชเปนการระลึกรูเพื่อยึด
มั่นถือมั่นเปนอุปาทานวา ฉันทําสิ่งนี้ ฉันทําสิ่งนั้น เพราะในขณะที่มีอุปาทานยึดมั่นอยางนั้น
จะเป น การยึ ด ที่ ผิ ด ในตั ว ตน ไม เ ป น การมี สติ ป ญ ญาควบคุม ในการงานแตเ ปน การหลงผิด ใน
ความคิดวา เปนตัวเราทําใหงานถูกทอดทิ้งใหเสียไปในขณะเดียวกันนั้นดวย จึงควรปลอยวาง
ความยึดมั่นวาตัวเรา ของเราโดยสิ้นเชิงในขณะที่ประกอบกิจการงาน นักพูดที่หลงผิด เอา
ความคิด
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มาเปนตัวตนวา ฉันกําลังกลาวปราศรัยกับผูฟงเชนนี้คําพูดของเขาจะสับสนและกระแสความคิดจะ
ไมติดตอกัน แตถาปลอยวางจากการมีอุปาทานในเรื่องที่พูดวาไมใชตัวเราของเราแลว จะพูดไดดี
และชี้แจงเรื่องที่พูดนั้นไดอยางแจมแจงชัดเจนดวย งานที่สําคัญๆ ทุกอยาง เชน จิตรกรรม
วรรณกรรม งานสงเสริมทางสติปญญา หรือทางดานจิตใจ ลวนเกิดขึ้นมาจากการเขาถึง
สวนลึกของงานนั้นๆ ที่ปราศจากการมีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในตัวตนทั้งสิ้น
เรื่องสติและสัมปชัญญะ (ปญญา) ที่ตองใชกับการประกอบกิจการงานของเราตามที่พระ
พุทธองคทรงสอนไวนี้เปนการใชกับชีวิตและกิจการงานที่เปนปจจุบัน (แนวทางการปฏิบัติสมาธิ
แบบเซ็นก็เชนเดียวกันนี้) ดังนั้น การเจริญกรรมฐานจึงไมควรเจาะจงเอาแบบใดแบบหนึ่ง
โดยเฉพาะ แตจะตองมีสติสัมปชัญญะ ระลึกรูตัวกับงานที่ตนทํานั้นอยูตลอดเวลา ไมตอง
กํ า หนดเวลาปฏิ บั ติ ไ ว โ ดยเฉพาะหรอก เพี ย งแต ฝ ก ฝนปลู ก ฝ ง สติ สั ม ปชั ญ ญะให กํ า กั บ อยู ใ น
กิจกรรมทุกอยางประจําวันทั้งกลางคืนกลางวัน กรรมฐานทั้งสองอยางที่ไดอธิบายมานีเ้ กีย่ วของกับ
การปฏิบัติทางกาย
สําหรับการเจริญสติปฏฐานที่เปนสวนเวทนา คือความรูสึกสุขทุกข หรือไมสุขไมทุกข (เวทนา
นุปสสนา) นั้น ขอใหพิจารณาตัวอยางดังตอไปนี้ เมื่อผูปฏิบัติเกิดความรูสึกไมสบาย หรือเศราโศก
เสียใจ ภาวะของใจในขณะนั้น กําลังมืดบอดมองอะไรไมเห็น มีแตอาการหนักสมองในบางครั้ง จะ
ไมทราบเลยวาทําไมจิตใจจึงวุนวายอยางนั้น เบื้องตนจึงควรทราบวาอยาไปทุกขกังวลกับความ
เดือดรอนเหลานั้น แตจงพยายามใชสติปญญาใหรูชัดเจนถึงความทุกข ความกังวลเหลานั้นวาเปน
อยางไร มีสาเหตุจากอะไรใหพยายามพิจารณาใหละเอียดอยาเกิดปฏิกิริยาที่จะไมรับรู ใหเหมือน
นักวิทยาศาสตรที่ใชสติปญญาพิจารณาทดลองงานอยางตั้งใจ ก็จะทําใหละอุปาทานในเรื่องตัวตน
วา “ฉัน หรือของฉัน” เสียได แลวจะเขาใจถึงธรรมชาติของเวทนาที่เปลี่ยนแปลงดวยการเกิดขึ้น
แลวดับไปวาเปนอยางไร จิตใจจะปลอยวางไดจริงๆ และมีอิสระอยางเต็มที่ นี้เปนวิธีเจริญ
เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน
สวนการเจริญจิตตานุปสสนานั้น ผูปฏิบัติตองมีสติสัมปชัญญะรูเทาทันกับสภาวะของจิตวา
ขณะนั้นจิตรักหรือจิตเกลียด จิตถูกโทสะ พยาบาท ความริษยา ครอบงําหรือวาจิตมีความรัก มี
ความเมตตาปราณี หรือวาถูกโมหะครอบงํา ใหชัดเจนตามสภาวะที่ถูกตองเปนจริงอยูเสมอ เรา
ตองยอมรับวาบอยครั้งที่เราไมกลา หรือเหนียมอายตอการตรวจสอบจิตใจของตนเองจึงชอบแตจะ
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วิธีดับความโกรธ
ในที่นี้มิไดมีความประสงคที่จะตัดสินใหวา อยางไหนถูกอยางไหนผิด หรือดีไมดี เปนแตให
รูจักกําหนดเอาใจใสดูแลและใชสติปญญา ตรวจตราแบบงายๆ ทุกคนไมใชเปนผูพิพากษาแต
ขอใหเปนนักวิทยาศาสตร คือ ใชสติปญญาพิจารณาเมื่อมีสติปญญากําหนดควบคุมจิตใจอยาง
รอบคอบจนรูเทาทันกับสภาวะธรรมชาติวิสัยของจิตใจอยางแจมแจงแลว จิตใจจะมีพลังและ
สะอาดปราศจากความเกลียดความโกรธได ไมมีอุปาทาน เปนอิสระจากกิเลสทั้งมวล เกิดความ
สวางเขาใจเนื้อแทของทุกสิ่งตามที่เปนจริง ขอยกตัวอยางเชนเวลากําลังโกรธจะถูกความขัดเคือง
อาฆาตพยาบาท ความเกลียดชังครอบงําจิตใจ จะมีอาการตึงตังเอาจริงเอาจัง แตตรงขาม ผูโกรธ
เองไมรูสึกตัวเลยวากําลังโกรธ ขณะนั้นถามีสติสัมปชัญญะระลึกรูตัวเทาทันกับความโกรธ จะ
ทําใหเกิดหิริโอตตัปปะ คือละอายและเห็นทุกขโทษของความโกรธ ความโกรธจะถูกทําใหลดนอย
ถอยลงทันทีจนหมดไปในที่สุด
จึงควรใชสติปญญาพิจารณาถึงธรรมชาติของความโกรธนี้วา เกิดขึ้นดับไปอยางไร และควร
จะตระหนักอยูเปนประจําวา ไมใช “ฉันโกรธ” หรือ “ความโกรธ เปนฉัน หรือ ของฉัน” ควรมีแต
สติปญญารูเทาทันถึงใจที่กําลังโกรธเทานั้น โดยกําหนดรูและพิจารณาใหทันกับความโกรธนี้ทันที
อันนี้เปนวิธีการกําหนดใหมีสติปญญาควบคุมจิตใจที่กําลังเกิดอกุศลกรรม
นอกจากนี้ก็มีวิธีการปฏิบัติกรรมฐานในขณะที่จิตกําลังเปนกุศล เชน เกิดสงบเยือกเย็น เกิด
สติและปญญา การศึกษาเลาเรียนทุกอยาง เชนการอานหนังสือ การอภิปราย การสนทนา และการ
ปรึกษาหารือกันลวนถือเปนแนวทางของการเจริญกรรมฐานทั้งสิ้น เชนการอานหนังสือ และคิดนึก
ตรึกตรองไปตามนั้นอยางละเอียดถี่ถวน ลวนเปนวิธีการของการเจริญสมาธิ (กรรมฐาน) เราเคย
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ทราบมาวาการสนทนาธรรมระหวางทานเขมกะภิกษุกับภิกษุหลายรูปกลุมหนึ่งเปนการเจริญ
กรรมฐานเพิ่มพูนสมาธิจิตไปดวย จนนําไปสูผลคือ การบรรลุมรรคผลนิพพานไปในที่สุด

เครื่องสกัดกั้นทางใจ
ฉะนั้น ตามวิธีการเจริญกรรมฐานที่กลาวมานี้ จึงควรทราบโดยละเอียดในเรื่องอกุศลธรรมที่
เปนอุปสรรคตอสมาธิจิต ๕ ประการ ที่เรียกตามศัพทธรรมวา นิวรณ (นิวรณะ) คือ
๑. ความใครพอใจในกามารมณ (กามฉันทะ)
๒. ความอาฆาตมุงราย เกิดโทสะเคืองแคนหรือความโกรธ (พยาบาท)
๓. ความงวงเหงาหาวนอน (ถีนมิทธะ)
๔. ความฟุงซานรําคาญใจ (อุทธัจจกุกกุจจะ)
๕. ความลังเลใจและสงสัย (วิจิกิจฉา)
อกุ ศ ลธรรม คื อ นิ ว รณ ทั้ ง ๕ ประการนี้ ถื อ ว า เป น อุ ป สรรคต อ ความเข า ใจที่ ถู ก ต อ งเห็ น
ขอเท็จจริง (สัมมาทิฏฐิ) และการฝกฝนจิตใจใหเจริญไปไดดวยดี เมื่อถูกนิวรณครอบงําแลวจะทํา
ใหมืดมิดจิตใจไมมีสติปญญาวา จะกําจัดนิวรณเหลานี้ไดอยางไร แลวจะไมเขาใจเลยวา ผิดหรือ
ถูก ดีหรือเลวได

องคปญญาเปนเครื่องตรัสรู
ผูปฏิ บั ติจึง ควรเจริญธรรมที่จ ะนํา ไปสูการรูแจ งแทงตลออดดว ยเรียกวา สัมโพชฌงค ๗
ประการ
๑. การระลึกตัวขึ้นมา (สติ) ไดแกระลึกรูตัวกํากับอยูกับกิจการงานทุกอยาง
๒. การพิจารณาและแยกแยะใหเห็นสวนละเอียดตางๆ ของทุกๆ เรื่องที่พระพุทธองคสอน
(ธัมมวิจัย) รวมทั้งเรื่องคลีโลกและคดีธรรม
๓. ความเพียรพยายามเอาใจใส (วิริยะ) ในการทํางานตั้งแตเริ่มตนจนสําเร็จ
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๔. ความเอิบอิ่มสุขใจ (ปติ) ไมเหมือนความสุขทางวัตถุแบบเนื้อหนัง เปนความสุขทางใจ
๕. ความสงบระงับ (ปสสัทธิ) ของจิต และรางกายผูปฏิบัติไมควรทําใหเครียดทั้งทางกาย
และทางจิต
๖. ความสงบแนวแนในอารมณเดียว (สมาธิ)
๗. การมีใจมั่นคงปลอยวางในอารมณรักหรือชังได (อุเบกขา) ไดแกความมีจิตใจมั่นคง
สามารถเผชิญหนากับความเดือดรอนทั้งหลายไดดวยใจที่สงบเยือกเย็นและนิวรณไมรบกวนหรือ
ครอบงํา
ขอสําคัญที่สุดในการเจริญธรรมเหลานี้ก็คือ ความมุงมั่นตั้งใจและการเอาจริงเอาจังอยาง
หนักแนนมั่นคง องคธรรมอื่นๆ ทั้งทางกายและจิตใจอันอาศัยกันในการเจริญทําใหเกิดผลสืบ
เนื่องกันไปในตัว ไดแสดงไวในพระไตรปฎกโดยละเอียดแลว
ผูปฏิบัติบางคนอาจเจริญกรรมฐานดวยการพิจารณาเบญจขันธเพื่อใหเห็นดวยปญญาวา
เบญจขั น ธ มี ธ รรมชาติ ที่ แ ทจ ริ ง เป น อย า งไร อะไรที่ ทํ า ให ห ลงผิ ด วา เปน ตั ว เราของเรา หรื อ จะ
พิจารณาอริยสัจจทั้ง ๔ เปนอารมณก็ได ดังไดกลาวมาแลว การใชสติปญญาพิจารณาเพื่อใหเห็น
ความจริงดังกลาวนี้เปนการเจริญวิปสสนากรรมฐานวิธีที่สี่เรียกวา ธรรมานุปสสนา ซึ่งก็นําไปสูการ
รูแจงสัจธรรมที่แทจริง

อารมณกรรมฐาน
นอกจากนี้ก็มีอารมณสําหรับสมถกรรมฐานที่แนนอนอยูถึง ๔๐ อยาง ในจํานวนกรรมฐาน
ทั้ง ๔๐ อยางนี้ใครยกมากลาวเฉพาะอารมณกรรมฐานที่เรียกวา พรหมวิหาร ๔ ประการเทานั้น คือ
๑. การแผเมตตาปรานีแกสรรพสัตวทุกประเภท โดยไมมีขอบเขตจํากัด (เมตตา) ไม
เหมือนกับความรักของมารดาที่มีแตเฉพาะลูกเทานั้น เพื่อใหสัตวโลกอยูเย็นเปนสุข
๒. ความสงสาร (กรุณา) ปรารถนาใหสัตวโลกที่มีทุกขไดพนจากทุกข
๓. การแสดงความชื่นชมยินดี (มุทิตา) กับผูที่ไดรับผลสําเร็จมีความสุข
๔. ความมีใจเปนกลางที่เที่ยงธรรม ไมหวั่นไหว (อุเบกขา) ในความเดือดรอนทีช่ งิ ชัง
และความสุขสบายที่ใครชอบทั้งสิ้น
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บทที่ ๘
พระพุทธศาสนากับโลกปจจุบัน
.
มีบางคนเชื่อวา พระพุทธศาสนาเปนระบบที่สูงสงเกินไปจนบุรุษและสตรีธรรมดา
ไมอาจปฏิบัติตามได ในชีวิตประจําวันของพวกเรา และมีความเชื่อวาถาปรารถนาจะเปน
ชาวพุทธจริงๆ แลว จะตองปลีกตนเองจากสังคมโลกเขาไปอยูในวัด หรือสถานที่ที่สงบ
นี้เปนความคิดที่ผิดอยางนาเสียดาย เนื่องจากขาดความเขาใจตอคําสอนของพระพุทธองค
แทๆ ทีเดียว ประชาชนรีบมุงไปสูการสรุปที่รวดเร็วและผิด อันเปนผลจากการฟงและการอานแบบ
ลวกๆ ของพวกเขาตอขอความบางอยางเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของนักเรียนบางคนผูไมเขา
ใจความจริงทุกแงมุม แตใหทัศนะเกี่ยวกับพุทธศาสนาเพียงบางแหงอย างมีอคติ คําสอนของ
พระพุทธเจาไมไดมุงหมายเฉพาะในวัดเทานั้น แตเพื่อคฤหัสถชนทั้งชายหญิงผูมีชีวิตอยูตามบาน
กั บ ครอบครั ว ของพวกเขา อริ ย มรรคมี อ งค ๘ อั น เป น แนวทางดํ า เนิ น ชี วิ ต ของชาวพุ ท ธ มี
ความหมายสําหรับทุกคนไมแตกตางกันเลย

ธรรมะกับการครองเรือน
สวนใหญของประชาชนในโลก ไมอาจจะบวชเปนพระ หรือปลีกตนเองไปอยูในถ้ําหรือปาเขา
ลําเนาไพร อยางไรก็ดี หากพุทธศาสนาที่ประเสริฐและบริสุทธิ์จะเปนเชนนั้น (อยางที่บางคนเขาใจ)
พุทธศาสนาก็เปนสิ่งไรประโยชนสําหรับมวลมนุษย ถาเขาไมอาจจะปฏิบัติในชีวิตประจําวันในโลก
นี้ได แตถาทานเขาใจหลักของพุทธศาสนาอยางถูกตอง (ไมใชเพียงตัวอักษร) ทานสามารถจะ
ประพฤติและปฏิบัติตามอยางมั่นใจ ขณะที่ดํารงชีวิตอยูอยางคนธรรมดานี่เอง
อาจจะมี บางคนที่พ บว า เปนงา ยกวาและสะดวกกวา ที่ จะปฏิบัติตามพุ ท ธธรรม ถาเขา
ดํารงชีวิตอยูในสถานที่อันหางไกล ตัดขาดออกจากสังคมกับคนอื่น ๆ คนเหลาอื่นอาจพบวา การ
ปลีกตนเองออกอยางนั้น ทําใหชีวิตทั้งดานรางกายและจิตใจทื่อและตกต่ํา และจากผลนั้นเอง มัน
อาจจะไมนํามาซึ่งความเจริญงอกงามแหงชีวิตทั้งทางจิตใจและสติปญญา
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การสละโลก (บรรพชา) อยางแทจริง ไมไดหมายความวาหนีออกไปจากโลก
ทางดานรางกาย (ภายนอก) พระสารีบุตรอัครสาวกของพระพุทธเจา กลาววา คนๆหนึ่ง
อาจจะอยูในปา อุทิศตนเองตอการปฏิบัติแบบนักบวช แต (จิตใจ) อาจเต็มไปดวยความ
ไมบริสุทธิ์และอาสวะ อีกคนหนึ่ง อาจจะอยูในบานหรือในเมือง มิไดปฏิบัติระเบียบวินัย
แบบนักพรต แตจิตใจของเขาอาจจะบริสุทธิ์และอิสระจากกิเลสาสวะ ในบรรดาสองคนนี้
พระสารีบุตรกลาววา ผูที่ดํารงชีวิตแบบบริสุทธิ์ในบานหรือในเมือง เปนผูวิเศษแนนอน
กวา และยิ่งใหญกวา ผูที่ดํารงชีวิตอยูในปา๑
ความเชื่อพื้นๆที่วา การจะฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองคบุคคลจะตองปลีกตัวเองจาก
ชีวิตที่เปนอยู เปนความเชื่อที่ผิด ความเชื่อเชนนั้น เปนสิ่งที่ตอตานสวนลึกตอการปฏิบัติตามคํา
สอนอยางแทจริง มีหลักฐานหลายแหงในคัมภีรทางพุทธศาสนา (ที่แสดงวา) บุรุษและสตรีที่
ดํารงชีวิตแบบธรรมดาในครอบครัวตามปกติ ผูปฏิบัติตามที่พระพุทธเจาทรงสอนไดอยางประสบ
ผลสําเร็จ และทําพระนิพพานใหแจงได วัจฉโคตตะอาชีวก (ผูซึ่งที่เรากลาวถึงในบทที่วาดวยเรื่อง
อนัตตา) ครั้งหนึ่งถามพระพุทธเจาอยางตรงๆวา มีบุรุษสตรีที่อยูครองเรือน ซึ่งปฏิบัติตามคํา
สอนของพระพุทธองคอยางประสบผลสําเร็จ และบรรลุถึงมรรคผลมีหรือไม พระพุทธองค
ทรงเนนอยางชัดเจนวา ไมใชเพียงหนึ่งคนหรือสองคน ไมใชเพียงรอยคน สองรอยคน หรือหารอย
คน แตมากตอมาก ที่บุรุษและสตรีที่ครองเรือนอยู ปฏิบัติตามคําสอนของพระองคอยางมี
ผลและบรรลุถึงสภาพทางจิตอันสูงสง๑
เหมาะทีเดียวสําหรับประชาชนธรรมดา ที่จะดํารงชีวิตอันหลีกเรนในสถานที่อันสงัดจาก
เสียงอึกทึกและรบกวน แตมันเปนสิ่งที่ที่คาควรแกการยกยองและเชิดชูกวา ที่จะปฏิบัติตามคําสอน
ของพระพุทธเจา ขณะที่ดํารงชีวิตอยูในระหวางเพื่อนมนุษย ดวยดารชวยเหลือเขา ทําตนเปนผู
บริการพวกเขา บางทีมันอาจจะเปนประโยชนในบางกรณีสําหรับบุคคลที่จะมีชีวิตแบบหลีกเรนสัก
ระยะหนึ่งเพื่อที่จะพิสูจนจิตใจและนิสัยของเขา ในฐานะเปนการฝกตามศีล สมาธิ และปญญา ขั้น
พื้นฐาน เพื่อที่จะมีความแข็งแกรงพอที่จะออกมาสูสังคมในภายหลัง และชวยเหลือคนอื่นๆ แตถา
บุคคลดํารงชีวิตของเขาทั้งหมดอยูในความโดดเดี่ยว คิดถึงเฉพาะความสุขและทางรอดของตัวเอง

๑
๑
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บัดนี้อาจมีบางคนถามวา ถาคนธรรมดาอาจปฏิบัติตามพุทธศาสนาในขณะที่ยังมีชีวิต
อยูในบานในเรือน แลวทําไมจะตองมี พระสงฆ หรือหมูแหงพระภิกษุ ซึ่งตั้งขึ้นโดยพระ
พุทธองคดวยละ? พระสงฆเอื้ออํานวยโอกาสสําหรับผูที่ปรารถนาที่จะอุทิศชีวิตของตน ไม
เพียงแตเจริญสมาธิและปญญาของตนเองเทานั้น แตเพื่อรับใชคนอื่นดวย ผูที่ครองเรือนไม
สามารถจะมุงอุทิศชีวิตทั้งหมดของตนเพื่อรับใชผูอื่น เหมือนพระสงฆซึ่งไมมีครอบครัวที่จะตอง
รับผิดชอบ หรือ ความผู ก พั นแบบโลกๆอื่น ๆจึง อยู ใ นฐานะที่จ ะอุทิศชีวิ ตทั้งหมดของเขา “เพื่อ
เกื้อกูลและความสุขของพหูชน” ดังที่พระพุทธองคทรงแนะนําไว นี้เปนเครื่องชี้เหตุผลในแนว
ประวัติศาสตรที่วา วัดทางพุทธศาสนาไมใชเปนเพียงศูนยกลางทางจิตใจเทานั้นแตเปนศูนยกลาง
แหงการศึกษาและวัฒนธรรมดวย

สายสัมพันธของสังคม
สิงคาลสูตร (สูตรที่ ๓๑ แหงทีฆนิกาย) ๑ แสดงการยกยองอยางมากถึงชีวิตฆราวาส
ครอบครัวของเขาและความสัมพันธทางสังคม ซึ่งแสดงไวโดยพระพุทธองค
มาณพหนุมนามวาสิงคาล เคยไหวทิศหลักทั้ง ๖ เพื่อสวรรค กลาวคือ ทิศตะวันออก ทิศใต
ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศเบื้องลาง และทิศเบื้องบน ในการปฏิบัติตาและรักษาคําสั่งสุดทาย ซึ่ง
พอของเขาขณะจะตายได สั่ง ไว พระพุทธองค ไดบอกชายหนุม วา ในอริยวินัย แหง คําสอนของ
พระองคทิศ ๖ มีความหมายแตกตางออกไป ตามอริยวินัยของพระพุทธองค ทิศ ๖ คือ
ทิศตะวันออก

ไดแก

มารดาบิดา

ทิศใต

ไดแก

ครูอาจารย

ทิศตะวันตก

ไดแก

ภรรยาและลูกๆ

๑
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ทิศเหนือ

ไดแก

มิตร, ญาติ เพื่อนบาน

ทิศเบื้องลาง

ไดแก

คนรับใช, คนงาน และลูกจาง

ทิศเบื้องบน

ไดแก

นักบวช

“บุคคลควรนอบนอมทิศทั้ง ๖ นี้” พระพุทธองคตรัสคําวา นอบนอม (นมสเสยย) ในที่นี้ เปน
คําทีมี่ความหมายมาก เพราะวาบุคคลนอบนอมตอบางสิ่ง ที่ควรแกการเคารพ นับถือ และบูชา
กลุ ม คนทั้ ง ทางครอบครั ว และทางสั ง คมทั้ ง ๖ กลุ ม ที่ ก ล า วถึ ง ข า งบนนี้ ถู ก นํ า มากล า วถึ ง ใน
พระพุทธศาสนา ในฐานะเปนสิ่งที่พึงเคารพ นับถือ และนอบนอม แตบุคคลจะนอบนอมทิศ ๖ นั้น
อยางไร? พระพุทธเจาตรัสวา “บุคคลสามารถจะนอบนอมทิศทั้ง ๖ ไดดวยการปฏิบัติหนาที่
ของตนตอทิศเหลานั้นเทานั้น” หนาที่เหลานี้ พระพุทธองคทรงอธิบายแกมาณพสิงคาล ไวใน
พระสูตรของพระองค
ประการแรก พอแมเปนผูที่บุตรธิดาจะพึงเคารพ พระพุทธองคตรัสวา “มารดาบิดา ทาน
เรียกวา เปนพรหม” คําวา พรหม แสดงถึงอาการเคารพอยางสูงและมากที่สุดในความคิดของชาว
อินเดีย และในคํานี้พระองครวมพอแมเขาใจดวย ดังนั้น ในครอบครัวผูดีชาวพุทธในยุคปจจุบัน
เด็กๆจะไหวพอแมของเขาทุกๆวันทั้งตอนเชาและตอนเย็น ดังที่กลาวไว ลูกๆจะตองปฏิบัติหนาที่
ประจําตอพอแมของเขา ตามหลักอริยวินัย คือ
- เลี้ยงดูพอแมในเวลาทานแกเฒา
- ชวยทํากิจของทาน ในนามของทาน
- พึงรักษาเกียรติยศของวงศสกุล และสืบตอประเพณีประจําตระกูล
- พึงปองกันรักษาทรัพยสมบัติที่ทานหามาได
- เมื่อทานลวงลับไป ก็ทําบุญอุทิศไปให
ในทางกลับกัน พอแม มีความรับผิดชอบตอลูกๆดังนี้
- พึงกันลูกออกจากทางชั่ว
- พึงใหลูกตั้งอยูในความดี และการงานที่เหมาะสม
- ใหการศึกษาที่ดีแกเขา
- ควรใหเขาแตงงานกับตระกูลที่ดี
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- ควรมอบทรัพยสมบัติใหในเวลาที่เหมาะสม
ประการที่สอง ความสัมพันธระหวางครูกับศิษย ศิษยควรเคารพและเชื่อฟงครู ควรรับใช
เมื่อทานตองการใช ควรศึกษาวิชาการดวยความเคารพ และในทางกลับกัน ครูควรฝกฝนศิษยของ
ตนอยางเหมาะสม สอนวิชาการใหอยางดี แนะนําศิษยใหรูจักเพื่อนของตน พยายามที่จะปกปอง
ศิษยใหปลอดภัย หรือใหมีงานทํา เมื่อเขาสําเร็จการศึกษาแลว
ประการที่สาม ความสัมพันธระหวางสามีกับภรรยา ความรักระหวางสามีกับภรรยา ไดรับ
การพิจารณาวาเปนของสูงหรือควรเคารพ ความรักนี้เรียกวา สทารพรหมจริยะ “ชีวิตครอบครัวที่
ควรเคารพ” ในที่นี้ควรจะสังเกตถึงความสําคัญของคําวา พรหม ไวดวย (ในฐานะที่) ความสัมพันธ
นี้ ควรจะใหความเคารพอยางสูงสุด ภรรยาและสามีควรจะซื่อสัตย นับถือและภักดีตอกันและกัน
และแตละฝายมีหนาที่หลักตอกันและกันดังนี้ สามีควรยกยองภรรยาเสมอและไมดูหมิ่นเธอ, ควร
รักและซื่อสัตยตอภรรยา, ควรทําใหฐานะปลอดภัยและสุขสบาย, ควรทําใหเธอพอใจดวยการมอบ
ของขวัญคือเสื้อผา (เปนความจริงที่วา พระพุทธองคไมลืมที่จะกลาวถึง การมอบของขวัญที่สามี
ควรทําแกภรรยาของตน เพื่อแสดงถึงความเขาใจกัน และความเห็นใจกัน อันเปนความรูสึกของ
มนุษยที่จะพึงสนองตอบตออารมณของมนุษยดวยกัน) ในทํานองกลับกัน ภรรยาควรจัดดูแลงาน
บานใหดี, ควรตอนรับแขกผูมาเยี่ยม เพื่อนๆ ญาติและลูกจาง, ภรรยาควรรักและซื่อสัตยตอสามี,
ควรปองกันเกียรติของสามี, (และ) ตองเปนคนฉลาด กระฉับกระเฉงในกิจการทั้งปวง
ประการที่สี่ ความสัมพันธระหวางมิตร, ญาติ, และเพื่อนบาน เพื่อนควรจะทําใหเพื่อสบาย
ใจและเสียสละเพื่อเพื่อน, เพื่อควรจะพูดแตคําที่ไพเราะและสมานไมตรี, ควรทํางานเพื่อสงเคราะห
กันและกัน, ควรวางตนเสมอตนเสมอปลายตอกัน, ไมควรทะเลาะวิวาทกันเอง, ควรชวยเหลือเมื่อ
เพื่อนตองการความชวยเหลือ ไมควรละทิ้งเพื่อนขณะเมื่อเพื่อนมีความยุงยาก
ประการที่หา ความสัมพันธระหวางคนใชกับเจานาย เจานายหรือนายจางมีหนาที่ทั่วไปตอ
คนใชหรือลูกจางของเขา กลาวคือ
- ควรมอบหมายงานตามกําลังและความสามารถ
- ควรจายคาแรงใชเหมาะกับงานที่ทํา
- ควรรักษาเมื่อเวลาเจ็บปวย
- ควรใหสิ่งของหรือโบนัส ตามโอกาสอันควร
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คนใชหรือลูกจาง ในการสนองตอบ ควร
- ขยันและไมเกียจครานในการทํางาน
- เคารพและซื่อสัตยตอนายจาง
- ไมควรฉอโกงเจานาย
- ควรจะเปนผูเอาจริงเอาจังตองานในหนาที่ของตน
ประการที่หก ความสัมพันธระหวางนักบวช (ตามศัพทไดแกสมณะและพราหมณ) กับ
คฤหัสถ ประชาชนควรจะอุปถัมภนักบวชดวยปจจัย ๔ ดวยจิตอันประกอบดวยเมตตาและความ
เลื่อมใส นักบวช (เมื่อไดรับการบํารุงแลว) ควรสั่งสอนวิชาและความรูตอคฤหัสถดวยจิตเมตตา
และและนําคฤหัสถสูทางดีหนีจากความชั่ว
เราจะเห็นแลววา ชีวิตคฤหัสถพรอมทั้งครอบครัว และความสัมพันธทางสังคม ไดรวมอยูใน
“อริยวินัย” และอยูในกรอบแหงทางชีวิตของชาวพุทธ ดังที่พระพุทธเจาทรงแสดงไว
ดังนั้นในสังยุตตนิกาย ๑ ซึ่งเปนนิกายหนึ่ง ในคัมภีรบาลีที่เกาแกที่สุด ทาวสักกะจอมราชา
แหงเทพทั้งหลาย ไดประกาศวา พระองคเคารพไมเฉพาะพระภิกษุ ผูประพฤติพรหมจรรยเทานั้น
แตเคารพอุบาสก อุบาสิกา ผูประกอบกรรมดี เปนผูมีคุณธรรม และเลี้ยงครอบครัวโดยชอบดวย

มนุษยธรรมของชาวพุทธ
ถาปรารถนาจะเปนชาวพุทธ ไมตองประกอบพิธีเบื้องตน (หรือแบบติสม) แตบวชเปนภิกษุ
ซึ่งเปนสมาชิกของภิกษุสงฆ ผูบวชตองบําเพ็ญตนตามขบวนการอันยาวตามแบบการฝกฝนทาง
ระเบียบวินัย และการศึกษา) ถาบุคคลใดเขาใจคําสอนของพระพุทธเจาชัด และถาเชื่อมั่นวา คํา
สอนของพระองคเปนทางอันถูกตอง หลังพยายามที่จะประพฤติตาม เมื่อนั้นบุคคลนั้นเปนชาวพุทธ
คนหนึ่ง

๑
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แตตามประเพณีที่สืบตอกันมาอยางไมขาดสายในประเทศที่นับถือพุทธศาสนา บุคคลที่จะ
ถือวาเปนชาวพุทธ เมื่อเขาถึงพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ ซึ่งเรียกกันทั่วๆ ไปวา “รัตนตรัย”
เปนที่พึ่งและสมาทานศีล ๕ อันเปนศีลธรรมขั้นตน ของชาวพุทธที่เปนฆราวาส คือ
๑. เวนจากการฆาสัตว
๒. เวนจากการลักทรัพย
๓. เวนจากการประพฤติผิดในกาม
๔. เวนจากการพูดเท็จ
๕. เวนจากการดื่มน้ําเมา
คํา สมาทานมีก ลา วไว ใ นบาลีเ ดิ ม ในพิธี ท างศาสนา ชาวพุ ท ธจะพรอมกัน กล า วถึงสรณะและ
สมาทานศีล ๕ โดยการนําของพระภิกษุ

สังคมและเศรษฐกิจของชาวพุทธ
ไมมีการบูชาภายนอกหรือการฉลองซึ่งชาวพุทธตองจัดทํา พุทธศาสนาคือทางดําเนินชีวิต
และสิ่งที่เปนแกนคือการประพฤติตามมรรค มีองค ๘ อันประเสริฐ จริงอยูมีประเพณีที่งายๆ และ
สวยงาม ในวันสําคัญทางศาสนาในประเทศพุทธศาสนาทั้งมวล มีการบูชาตอองคพระปฏิมา สถูป
หรือ ทาคือบา และตนโพธิ์ในวัด ซึ่งชาวพุทธบูชาโปรยดอกไม จุดประทีปและธูป (แต) นี้ไมควรจะ
ไปเปรียบเทียบกับผูสวดมนตออนวอนของศาสนาประเภทเทวนิยม มันเปนเพียงแนวทางการถวาย
ความเคารพดวยความรําลึกพระบรมศาสดา ผูทรงไดแสดงหนทางไว ขอสังเกตเกี่ยวกับประเพณี
เหลานี้ แมจะไมใชแกนของศาสนา แตก็มีคุณคา ในการทําใหจิตใจเบิกบานกับความนึกคิดทาง
ศาสนาและเปนสิ่งจําเปนสําหรับบุคคล ผูที่มีความกาวหนาทางสติปญญาและจิตใจนอย และชวย
ใหเขาดําเนินไปตามมรรคทีละนอยๆ พสกที่คิดวา พุทธศาสนาสนใจเฉพาะความคิดที่ลุมลึก หลัก
ศีลธรรมจรรยาที่สูง ความคิดทางปรัชญาและความคิดที่วา พุทธศาสนาไมเขาใจสภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจของประชาชนเปนความคิดทีผิด พระพุทธเจาทรงสนพระทัยความสุขของมนุษย
สําหรับพระองค ความสุขจะมีไมไดโดยปราศจากการดําเนินชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์ อันมีฐานอยูบน
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พระพุทธศาสนาไมถือวาความสุขสบายทางวัตถุมีจุดจบในตัวเองเปนเพียงมรรคที่
นําไปสูผล (ความสุข) ที่สูงกวาและประเสริฐกวา แตเปนสิ่งขาดไมได คือ จําเปนในการที่จะ
เก็บเกี่ยวกับจุดหมายที่สูงกวาเพื่อความสุขของมนุษย ดังนั้น พุทธศาสนาตระหนักถึงความตองการ
ปจจัยวัตถุขั้นมูลฐานตามธรรมชาติ อันเอื้ออํานวยตอความกาวหนาทางจิต แมกระทั่งพระภิกษุ ก็
ปฏิบัติทางสมาธิในสถานที่อันวิเวก๑
พระพุทธเจาไมทรงดําเนินชีวิตนอกสิ่งแวดลอมทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจ แตพระองคทรง
พิจารณาสิ่งแวดลอมทั้งหมดทั้งในแงสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง คําสอนของพระองคเกี่ยวกับ
ปญหาทางจริยธรรม ทางจิตและปญหาทางปรัชญา เปนที่รูกันดีอยางแพรหลาย แตมีนอยคนที่รู
โดยเฉพาะในประเทศตะวันตก เกี่ยวกับคําสอนของพระองคเกี่ยวกับเรื่องทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง ถึงกระนั้นก็มีพระสูตรหลายแหงเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ กระจัดกระจายกันอยูในคัมภีร
พุทธศาสนาดั้งเดิม เราเอามาดูกันสัก ๒-๓ ตัวอยาง จักกวัตติสีหนาทสูตร แหงทีฆนิกาย๒ (เลขที่
๒๖ กลาวอยางชัดวา ความยากจน เปนเหตุแหงการทุศีล และอาชญากรรม เชน โจรกรรม,
การพูดปด, การเบียดเบียนผูอื่น, ความโกรธ, ความโหดราย, เปนตน พระราชาในอดีต เหมือนกับ
รัฐบาลในปจจุบันคือพยายามที่จะลดอาชญากรรม ดวยการลงโทษ ในกูฏทันตสูตร ๑ นิกาย
เดียวกันชี้ใหเห็นวาวิธีนี้เปนสิ่งที่ไรผลอยางไร? พระสูตรนี้บอกวา วิธีการนี้ไมสามารถจะสัมฤทธิ์
ผลได พระพุ ท ธองค ก ลั บ ให ข อ สั ง เกตว า การที่ จ ะถอนรากเง า ของอาชญากรรม เรื่ อ ง
เศรษฐกิจของประชาชนควรจะปรับปรุงกอน พืชพันธุ และเครื่องอํานวยความสะดวกอื่นๆ ใน
การเกษตรกรรม ควรจะไดจัดหามอบใหแกชาวนาและชาวไร สําหรับพอคาและผูดําเนินการธุรกิจ
ดานพาณิชยกรรมควรจะไดเกื้อหนุนดานทุนทรัพยคาแรงงานที่เหมาะสม ควรจะไดมอบใหแกคนที่
ใชแรงงาน (กรรมกร) เมื่อประชาชนไดรับความอุปถัมภอยางนี้ดวยสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อ
ไดรับรายไดที่พอเพียง พวกเขาจะพากันพอใจไมมีความกลัว หรือไมสรางปญหา และตอจากนั้น
ประเทศชาติก็จะมีสันติสุขและปราศจากโจรผูราย
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ดวยเหตุนี้เอง พระพุทธองคจึงทรงบอกถึงความสําคัญในการพัฒนาสภาพความเปนอยูของ
เขาดานเศรษฐกิจใหดีขึ้น นี้ไมไดหมายความวา พระองคเห็นดวยกับการกักตุนทรัพยไวดวยตัณหา
และความยึดถือ ซึ่งขัดกับหลักคําสอนพื้นฐานของพระองค หรือไมไดหมายความวา พระองคเห็น
ดวยกับการดําเนินชีวิตทุกแบบ มีการคาหลายชนิด เชน การผลิตและการคาอาวุธ เปนตน ซึ่ง
พระองคทรงตําหนิวา เปนมิจฉาชีวะ (การดําเนินชีวิตในทางที่ผิด) ดังที่กลาวมาแลว

หัวใจเศรษฐี
ครั้งหนึ่ง บุรุษนามวา ฑีมชานุ ๑ ไดเขาเฝาพระองค และทูลวา “ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขา
พระองคเปนชาวบานธรรมดา ดําเนินชีวิตเลี้ยงครอบครัวทามกลางบุตรและภรรยา ขอพระผูมีพระ
ภาคไดทรงตรัสบอกธรรมสักอยางหนึ่ง ซึ่งจะชวยใหขาพระองคมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหนา”
พระพุทธองคไดตรัสกับเขาวา “มีธรรมอยู ๘ ประการ อันชวยใหเกิดความสุขแกมนุษยใน
โลกนี้ กลาวคือ
ประการที่หนึ่ง จะตองเปนคนขยัน, บากบั่นพยายาม ไมยอมยอทอในอาชีพที่ตนทําอยู
และรูงานเปนอยางดี (อุฏฐานสัมปทา)
ประการที่สอง จะตองรูจักรักษารายไดที่ตนหามาไดในทางที่สุจริตและดวยหยาดเหงื่อ
แรงงานของตนเอง (อารักสัมปทา) (นี้มุงถึงการ ปองกันทรัพยจากโจรกรรม ฯลฯ ความคิดเหลานี้
ควรจะไดรับการพิจารณาในฐานะที่ขัดแยงตอภูมิหลังของระยะกาล)
ประการที่สาม จะตองมีเพื่อนดี (กัลยาณมิตตตา) ซึ่งเปนผูซื่อสัตย มีการศึกษาดี, มีความ
สุจริต, มีใจกวาง และมีปญญา อันจะชวยใหเขาดําเนินไปในทางที่ถูก เวนจากทางผิด

๑

. งอ. อฏก. ๒๓/๑๔๔/๑๘๙
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ประการที่สี่ จะตองรูจักใชจายทรัพยอยางมีเหตุผล, รูจักเฉลี่ยรายได ไมมากและไมนอย
จนเกินไป คือ ไมเก็บทรัพยไวแบบคนตระหนี่ และไมใชจายทรัพยและไมมีขอบเขต กลาวอีกนัย
หนึ่ง ดํารงชีวิตอยูภายในกรอบที่พอเหมาะ (สมชีวิกตา)”

ความสุขในโลกหนา
จากนั้น พระองคไดอธิบายถึงคุณธรรม ๔ ประการ ซึ่งชวยใหคฤหัสถมีความสุข ในโลกหนา
กลาวคือ
๑. สัทธา มีศรัทธาและความเชื่อมั่นในคุณคา (value) ทางศีลธรรม จิตใจ และปญญา
๒. ศีล งดเวนจากการทําลายและทรมานสิ่งมีชีวิต เวนจากการขโมย และหลอกลวง เวนจาก
การประพฤติผิดในเพศ เวนจากการพูดเท็จและเวนจากการดื่มน้ําเมา
๓. จาคะ มีความเสียสละ ใจกวาง โดยไมยึดมั่นถือมั่นในทรัพยสมบัติของตน
๔. ปญญา พัฒนาปญญา อันจะนําไปสูการทําทุกขใหหมดไปและเห็นแจงในพระนิพพาน
บางครั้งพระพุทธองค ทรงอธิบายอยางละเอียดเกี่ยวกับการรักษาและใชจายเงิน ดังจะเห็น
ได จ ากการที่ ท รงบอกแก สิ ง คาลมาณพว า เขาควรใช เ งิ น หนึ่ ง ในสี่ ข องเงิ น ที่ ไ ด เป น ค า ใช จ า ย
ประจําวัน หนึ่งในสองของรายไดควรใชในการลงทุนคาขาย (ดําเนินธุรกิจ) หนึ่งในสี่ของเงินที่ได
ควรเก็บไวสวนหนึ่ง เพื่อใชจายในภาวะฉุกเฉิน๑

สุขของคฤหัสถ
ครั้งหนึ่ง พระพุทธองคตรัสกับทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ๒ ซึ่งเปนอุบาสกบริษัท ที่มีความ
เลื่อมใสในพระองคมากที่สุด คนหนึ่ง ขณะพบกันในการฉลองพระเชตวันมหาวิหาร ใกลกรุงสาวัตถี
วาฆราวาสผูที่ครองเรือนมีความสุขอยู ๔ ชนิด

๑
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. ที. ปา. ๑๑/๑๙๗/๒๐๒

๒

. อง. จตุกก. ๒๑/๖๒/๙๐

ประการแรก สุขจากการมีทรัพยอันมั่นคง และเพียงพอ ที่ตนหาได โดยสุจริต (อัตถิสุข)
ประการที่สอง สุขจากการใชจายทรัพยอยางอิสระ เพื่อบํารุงตนเอง ครอบครัว เพื่อนฝูง
ญาติ และทําบุญ (โภคสุข)
ประการที่สาม สุขจากการไมมีหนี้สิน (อนณสุข)
ประการที่สี่ สุขเกิดจากการดํารงชีวิตอันปราศจากความมัวหมอง และบริสุทธิ์โดยไมทํา
ความชั่วทั้งทางความคิด คําพูด และทางกาย (อนวัชชสุข)
ควรสังเกตไสดวยวา ในบรรดาสุขเหลานี้ สามขอแรก เปนเรื่องปากเรื่องทอง และในที่สดุ พระ
พุทธองคก็ทรงทําใหทานเศรษฐีสํานึกวาความสุขอันเกิดจากการมีทรัพยสิน และวัตถุภายนอกนั้น
ไมมีคาเทาเสี้ยวที่ ๑๖ ของสุขทางจิต ที่เกิดจากการดํารงชีวิตที่ปราศจากโทษ และชีวิตที่ดี
จาก ๒-๓ ตัวอยางที่กลาวขางตน บุคคลสามารถเห็นไดวา พระพุทธเจาทรงคํานึงถึงความ
อยูดีกินดี ในฐานะเปนสิ่งจําเปนสําหรับความสุขของมนุษย แตนั่นแหละ พระองคก็มิไดทรงยอมรับ
วาเปนความกาวหนาอยางแทจริง ถาเพียงแตสมบูรณทางวัตถุ โดยปราศจากพืน้ ฐานทางจิตใจและ
ศีลธรรม ขณะที่ใหความสําคัญแกความเจริญทางวัตถุ พุทธศาสนาก็จะเนนเสมอถึงความเจริญใน
ดานศีลธรรมและจิตใจ สําหรับความสุข ความสงบและสังคมที่พึงประสงค

สงครามกับสันติภาพ
พระพุ ท ธเจ า ทรงไว ซึ่ ง ความยุ ติ ธ รรม เพราะทรงเห็ น ชั ด ในด า นการเมื อ ง สงครามและ
สันติภาพ เปนที่รูกันดีที่ควรจะย้ําในที่นี้วา พระพุทธศาสนาประกาศและเผยแพร หลักอหิงสา
และสันติในฐานะเปนสาสนสากล และไมเห็นดวยกับการเบียดเบียนกัน ไมวาชนิดไหน หรือการ
ทําลายลางชีวิตกัน ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา ไมมีสิ่งใดที่อาจเรียกไดวา “สงครามที่
ยุติธรรม” ซึ่งเปนศัพทที่บัญญัติขึ้นอยางผิดๆ และแพรหลายออกไป เพื่อทําใหพวกที่โกรธ โหดราย
ชอบเบียดเบียน และฆาคนจํานวนมากๆ มีความพอใจและลุแกความผิด ใครเปนคนตัดสินวา
ยุติธรรมหรือไมยุติธรรม? ผูที่แข็งแรง และผูชนะ เปนผูยุติธรรม ผูที่ออนแอ และแพ คือผูไมยุติธรรม
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พระพุทธองคไมเพียงแตสอนอหิงสธรรมและสันติธรรมเทานั้น แตพระองคเสด็จไปแมกระทั่ง
สูสนามรบเลยทีเดียว ทรงเขาไปขัดตราทัพเปนการสวนพระองค และทรงตอตานสงครามอยางเชน
กรณีที่ทรงเขาไปหามพระญาติฝายศากยะและโกลียะ ซึ่งกําลังเตรียมรบกัน ในกรณีแยงน้ําจาก
แมน้ําโรหิณี และครั้งหนึ่งทรงหามพระเจาอชาตศัตรู จากการไปโจมตีแควนวัชชี
ในสมัยพุทธกาล ก็เหมือนกับทุกวันนี้ มีผูปกครองที่ปกครองประเทศของเขาอยางไรความ
ยุติธรรม ประชาชนถูกกดขี่ และใชแรงงาน ถูกทรมาน และกลั่นแกลง ถูกเก็บคาสวย-ภาษีอากร
อยางเหลือเกิน ถูกลงโทษดวยการลงโทษที่โหดราย ดวยสิ่งอันไมประกอบดวยมนุษยธรรมเหลานี้
พระพุทธองคทรงเคลื่อนไหว (เพื่อตอตาน) อยางลึกซึ้ง ธัมมปทัฏฐกถา ไดบันทึกไววา ดวยเหตุนี้
พระองคทรงมุงหมายพระทัยไปสูปญญา การปกครองที่ดี (รัฐบาลที่ดี) ทัศนะของพระองคควรจะ
ไดรับการใสใจเปนพิเศษ ตลอดไปถึงภูมิหลังทางสังคม การเศรษฐกิจ และทางการเมือง ในสมัย
ของพระองค พระองคทรงแสดงใหเห็นวา การที่ประเทศทั้งปวง อาจกลายเปนประเทศที่เต็ม
ไปด ว ยการฉ อ ราษฎร บั ง หลวง เสื่ อ มทราม และไม มี สุ ข ก็ ต อ เมื่ อ หั ว หน า รั ฐ บาลของ
ประเทศนั้ น ๆ กล า วคื อ พระราชา รั ฐ มนตรี แ ละข า ราชการ เป น ผู ค อรั ป ชั่ น แบะไม
ยุติธรรมเสียเอง ประเทศจะมีความสุขไดก็ตอเมื่อมีระบบการปกครองที่ยุติธรรม รูปการปกครองที่
ยุติธรรมจะรูไดอยางไร? พระองคทรงอธิบายไว คําสอนที่วาดวย ทศพิธราชธรรม (Ten Duties of
The King) ที่ปรากฏใน คัมภีรชาดก ๑

หัวใจของขาราชการ
เพราะ คําวา ราชา ในอดีตควรแทนดวยศัพทปจจุบันวา รัฐบาล ดังนั้น หนาที่ ๑๐ ประการ
ของพระราชา (ทศพิธราชธรรม) จึงประยุกตใชกับบุคคลทั้งปวงผูกอตั้งรัฐบาล เชน ประมุขรัฐ
รัฐมนตรี ผูนําทางการเมือง ขาราชการฝายธุรการ และฝายบริหาร ฯลฯ

๑
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. ข. ชา. ๒๘/๒๔๐/๘๖

ขอแรกของทศพิธราชธรรม คือ ความเสียสละ ความเปนผูมีใจกวาง การให (ทาน)
ผูปกครองไมควรมีความทะเยอทะยาน และอุปาทานในทรัพยสมบัติ แตควรใหเสียสละออกไป เพื่อ
ความอยูดีกินดีของประชาชน
ประการทีสอง มีหลักศีลธรรมอันสูง (สีล) ผูปกครองประชาชนไมควรทําลายชีวิต ลักชิง
วิ่งราวคนอื่น ไมควรประพฤติผิดทางกาม พูดคําเท็จและดื่มน้ําเมา นั้นคือวา อยางนอยเขาจะตอง
รักษาศีล ๕ ขอของคฤหัสถ
ประการที่สาม มอบทุกสิ่งทุกอยาง เพื่อความดีของประชาชน (ปริจจาค) เขาจะตองเปนผูที่
เตรียมพรอมที่จะเลิกละความสุขสบายสวนตัว ชื่อเสียง และเกียรติ และแมกระทั่งชีวิตของเจาเพื่อ
ผลประโยชนของประชาชน
ประการที่สี่ ความซื่อตรง-ซื่อสัตย (อาชชวะ) จะตองมีใจเหนือความกลัว และความรักในการ
ปฏิบัติหนาที่ จะตองมีคามซื่อตรง ในความตั้งใจของเขา และตองไมหลอกลวงสาธารณชน
ประการที่หา ความเมตตาและความสุภาพออนโยน (มัททวะ) ตองมีอารมณเยือกเย็น
ประการที่หก มีนิสัยเครงครัด (ตบะ) จะตองเปนผูที่ดําเนินชีวิตแบบงายๆ และไมหมกหมุน
อยูในชีวิตที่ฟุมเฟอย เขาจะตองมีลักษณะที่คุมครองตนเองได
ประการที่เจ็ด มีอิสระจากโทสะ พยาบาท การผูกโกรธ (อักโกธะ) จะตองอดทนไมแสดง
อาการโหดรายตอผูใด
ประการที่แปด ไมเบียดเบียนใคร (อวิหิงสา) ซึ่งหมายถึงไมเพียงแตไมทําใหคนอื่นเดือดรอน
เท า นั้ น แต เ ขาจะพยายามที่ จ ะส ง เสริ ม สั น ติ โ ดยหลี ก เลี่ ย งและป อ งกั น สงคราม และทุ ก สิ่ ง ที่
กอใหเกิดการเบียดเบียนกัน และทําลายชีวิตมนุษย
ประการที่เกา ความอดทนอดกลั้น มีใจกวาง เขาใจคนอื่น (ขันติ) เขาจะตองเปนผูสามารถที่
จะหนักเอาเบาสู และทนตอการถูกโจมตีทุกอยางโดยไมเสียหัว (อารมณ)
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ประการที่สิบ ไมเปนปฏิปกษใคร ไมโกรธขึ้งใคร (อวิโรธะ) นั่นคือวาจะตองไมขัดตอ
เจตจํานงของมหาชน ไมขัดขวางมาตรการใดๆ ที่จะชวยใหประชาชนมีสวัสดิการี่ดี กลาวอีกนัยหนึง่
ผูปกครองประเทศจะตองปกครองรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับประชาชน ๑
ถาประเทศปกครองโดยบุคคลผูพรอมดวยคุณสมบัติเชนนั้น ไมจําเปนจะพูดเลยวาประเทศ
จะมีความสุขขนาดไหน แตนี่ไมใชโลกพระศรีอารยนะ (Utopia) เพราะวามีพระราชาในอดีตเชน
พระเจาอโศกแหงอินเดีย ผูซึ่งไดสถาปนาอาณาจักร อันมีพื้นฐานจากความคิดเหลานี้

ผูชนะที่ยิ่งใหญ
โลกเราทุ ก วั น นี้ อยู กั น อย า งหวาดกลั ว ระแวง สงสั ย และตรึ ง เครี ย ดอย า งเห็ น ได ชั ด
วิทยาศาสตรไดผลิตอาวุธ ซึ่งสามารถในการทําลายอยางคาดไมถึง มหาอํานาจทั้งหลายกําลัง
แกวงอาวุธใหมๆ เหลานี้ ขมขูและทาทายชาติอื่นๆ อยูพรอมกับคุยโตอยางปราศจากความละอาย
วา ตนสามารถจะสรางความวอดวายและความทุกขขึ้นในโลก ไดยิ่งกวาชาติอื่น
บัดนี้ มหาอํานาจทั้งหลายไดดําเนินไปตามทางแหงความบาคลั่งสูจุดหมายเชนนั้น ถาพวก
เขากาวไปตามแนวนั้นอีกเพียงกาวเดียว ผลลัพธก็ไมมีอะไรอื่นนอกจากการสูญสิ้นทั้งสองฝาย
ติดตามดวยการทําลายลางมนุษยชาติท้งั มวล
ด ว ยความกลั ว ต อ สถานการณ มนุ ษ ย ไ ดส ร า งตนเอง ใคร จ ะพบทางออก และแสวงหา
ทางออกไปจากทุ ก ขบ างชนิ ด แตไม มีใครพบทางออกที่แ ทย กเว น ที่แสดงไว โ ดยพระพุ ท ธองค
กลาวคือสาสนของพระองคเกี่ยวกับอหิงสาและสันติ, ความรักและความสงสาร, ความใจกวางและ
ความเขาใจกัน, สัจจะและปญญา, ความเคารพและใหความสําคัญแกชีวิตทั้งหมด, อิสระจาก
ความเห็นแกตัว, โทสะและการเบียดเบียนกัน

๑

. นาสนใจที่จะตั้งขอสังเกตไวในที่นี้วา หลัก ๕ ประการ หรือ ปญจศีล ในนโยบายตางประเทศของ
อินเดียสัมพันธกับหลักพุทธศาสนา ซึ่งพระเจาอโศกจักรพรรดิ์พุทธผูยิ่งใหญของอินเดียไดประยุกตใชในหลักการ
บริหารการปกครองของพระองค เมื่อศตวรรษที่ ๓ กอน ค.ศ. แมแตศัพทวา “ปญจศีล” ก็เปนศัพทแบบพุทธ:ผูเขียน
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พระพุทธเจาตรัสวา “ความโกรธไมเคยระงับดวยความโกรธ แตระงับดวยความเมตตา
ที่เปนหลักความจริงนิรันดร”๑ “บุคคลพึงชนะความโกรธดวยความเมตตา ชนะความราย
ดวยความดี ชนะความตระหนี่ดวยการให ชนะความเหลาะแหละดวยคําสัตยจริง” ๒

ไมมีสันติภาพและความสุข สําหรับมนุษย ตราบเทาที่เขาอยากและกระหายที่จะเอาชนะ
และปราบปรามเพื่อนบานของเขา สมดังที่พระพุทธองคตรัสไววา “ผูชนะยอมกอเวร ผูแพยอม
นอนเปนทุกข ผูที่ละเสียไดซึ่งการชนะและการแพทั้งสองอยาง ยอมเปนสุขและสงบ” ๓
การชนะที่นําสันติสุขมาให คือ การชนะตนเองเทานั้น “บุคคลอาจชนะคนตั้ง ๑,๐๐๐,๐๐๐
คน ในสนามรบแตผูที่ชนะตนเอง เพียงอยางเดียวเทานั้น ชื่อวาเปนผูชนะที่ยิ่งใหญที่สุด” ๔

อกของเรา
ทานอาจจะพูดวา ขอความนี้ สวยมาก ประเสริฐ และสูงสง แตไมอาจนําไปปฏิบัติได (อยาก
ถามทานบางวา) มันเปนสิ่งที่ควรทําหรือที่จะเกลียดคนอื่น การฆาคนอื่น เปนการควรทําหรือ? การ
มีชีวิตอยูในความกลัว และหวาดระแวงอยางออกหนาออกตา ดุจสัตวในปาดิบ เปนสิ่งที่ควรปฏิบัติ
หรือ? นี้เปนสิ่งที่ควรทําและสบายกวาหรือ? ความโกรธเคยระงับดวยความโกรธหรือ? ความชั่วเคย
ชนะดวยความชั่วหรือ? แตมีหลายตัวอยาง อยางนอยในกรณีสวนบุคคล ซึ่งความโกรธระงับดวย
ความรักและความเมตตา และความชั่วขณะไดดวยความดี ทานจะตองพูดวา ขอนี้อาจจะเปนจริง
อาจปฏิบัติไดในกรณีสวนบุคคล แตไมอาจทําไดในกิจการระดับชาติและนานาชาติ ประชาชนถูก
สะกดจิตทําใหสงสัยอยางใชจิตวิทยา ทําใหมืดบอด และถูกหลอก โดยการใชการเมืองและการ
โฆษณาดวยถอยคํา เชน “แหงชาติ” “นานาชาติ” หรือ “รัฐ” ชาติมิใชการรวมกลุมแหงปจเจกชน
หรือ? ชาติหรือรัฐไมไดทํางาน บุคคลตางหากทํา สิ่งที่ปจเจกชนแตละคนคิดและทํา คือ สิ่งที่
ชาติหรือรัฐคิดและทําสิ่งที่อาจประยุกตเขาไดกับแตละคน ก็เปนสิ่งที่อาจประยุกตเขาได
กับชาติหรือรัฐ ถาความโกรธสามารถระงับไดดวยความรักและเมตตาในระดับปจเจกชนแลวไซร

๑

. ข. ธ. ๒๕/๑๑/๑๕

๓

. ขุ. ธ. ๒๕/๒๕/๔๒

๒

. ขุ. ธ. ๒๕/๒๗/๔๕

๔

. ขุ. ธ. ๒๕/๑๘/๒๘
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ออกจะเสี่ยงภัยในการพยายามเชนนั้น แนนอนเหลือเกินวา มันไมไดเสี่ยงภัยมากมายไปกวาการ
พยายามที่จะกอสงครามนิวเคลียรเลย

ธรรมพิชัยยุทธ
มันอุนใจและมีกําลังใจ ที่จะคิดอยางปจจุบันวา อยางนอยก็มีนักปกครองผูยงิ่ ใหญผหู นึง่ ที่
รูจักกันดีในประวัติศาสตร ผูที่ขวนขวายมั่นใจและเห็นทางที่จะประยุกตคําสอนเกี่ยวกับ อหิงสา
สัน ติ และความรัก ไปใช กั บการปกครองบริหารจัก รวรรดิ์อันกวางใหญ ทั้ง กิจการภายในและ
ภายนอกประเทศ นั่นคือ พระเจาอโศกมหาราช ผูเปนจักรวรรดิ์พุทธ อันยิ่งใหญของอินเดีย
(ศตวรรษที่ ๓ กอน ค.ส.) ซึ่งเรียกกันวา “พระปยทัสสี” (ผูเปนที่รักของทวยเทพ)
ในครั้งแรกพระองคดําเนินตามปฏิปทาตัวอยางพระราชบิดาของพระองค (พระเจาพินทุสาร)
และปูของพระองค (คือจันทรคุปต) และปรารถนาที่จะชนะแหลมอินเดียใหเรียบราบ พระองคไดบุก
และเอาชนะ แควนกาลิงคะ และยึดเอาไวได มนุษยหลายแสนคนถูกฆา บาดเจ็บ ถูกทรมานและ
ถูกนําไปเปนเชลยในสงครามครั้งนี้ แตภายหลัง เมื่อพระองคกลายมาเปนชาวพุทธ พระองคได
เปลี่ยนแปลงอยางแทจริงดวยคําสอนของพระพุทธเจา ในบรรดาจารึกที่แพรหลาย จารึกฉบับหนึ่ง
จารึกบนแผนหิน (เรียกปจจุบันวา แผนศิลาจารึกที่ ๑๓) ตนฉบับเดิมอาจอานไดจนทุกวันนี้ เมื่อพูด
ถึงชัยชนะที่กาลิงคะ พระจักรพรรดิ์ทรงแสดง ความเสียใจของพระองคคิดถึงการประหัตประหาร
ครั้งนั้น พระองคไดประกาศอยางชัดเแจงวา พระองคจะไมจับดาบของพระองคอีกเพื่อชัยชนะใดๆ
แตวา พระองคปรารถนาใหสัตวทั้งปวงไมเบียดเบียน รักษาตัวเอง ปฏิบัติตนอยางสงบเสงี่ยมและ
สุภาพ แนละวิธีนี้ไดรับการพิจารณาวา เปนชัยชนะหลักโดยพระปยทัสสี (พระเจาอโศก) อันชื่อวา
ธรรมวิชัย (The conquest by pitty dhammavijaya) ไมเพียงแตพระองคเองเทานั้นที่ปฏิเสธการ
รบ พระองคทรงแสดงความปรารถนาวาขอลูกและหลานของเรา อยาไดคิดถึงชัยชนะที่เพิ่มขึ้นใหม
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นี้เปนเพียงตัวอยางในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ ตอผูชนะอยางแทจริง ที่จุดสุดยอดแหง
อํานาจของพระองค และยังคงความแข็งแกรง ที่จะสืบตอชัยชนะไปสูอาณานิคมของพระองค ดวย
การปฏิเสธสงครามและการเบียดเบียนกัน และหมุนไปสูสันติและอหิงสา

ทางแหงสันติ
นี้เปนบทเรียนสําหรับโลกปจจุบัน นักปกครองแหงจักรวรรดิ์หันหลังใหกับสงครามและการ
เบียดเบียนกันอยางเปดเผย และรวบรวมสาสนแหงสันติและอหิงสา ไมมีเรื่องราวในประวัติศาสตร
ที่แสดงวา พระเจาแผนดินเพื่อนบานองคใดที่จะขจัดความดีของพระเจาอโศก โดยการโจมตี
พระองคดานทหาร หรือไมมีการปฏิวัติรัฐประหาร (กระดางกระเดื่อง) ภายในจักรวรรดิ์ของพระองค
ตลอดพระชนมชีพ ตรงขามมีแตสันติตลอดแผนดิน และแมกระทั่งประเทศทั้งหลาย ภายนอกราช
อาณาเขตของพระองคดูเหมือนจะยอมรับความเปนผูนําอันดีของพระองค
การพูดถึงการดํารงสันติโดยดุลยแหงอํานาจ หรือโดยการสรางระเบิดนิวเคลียร เปน
สิ่งที่โงเขลา ความสามารถทางอาวุธ สามารถสรางแตความกลัว และไมสงบ มันเปนไปไมไดที่จะ
สันติอันถาวรและยั่งยืนดวยความกลัว เพราะความกลัว สิ่งที่ตามมาคือ ความโกรธ, พยาบาท,
ความเกลียดชัง ซึ่งกดดันไมใชแตเพียงในปจจุบันเทานั้น แตพรอมที่จะแปรหรือเปลี่ยนมาเปนความ
โหดรายในขณะใดก็ได สันติภาพอันถาวรและมั่นคงสามารถจะเกิดมีเฉพาะในบรรยากาศ
แหงเมตตา ความเปนมิตร ปราศจากความกลัว ความระแวงสงสัยและอันตราย
พุทธศาสนามีจุดที่จะสรางสังคม ที่ไรการขัดแยงกัน สังคมที่ไมมีความสงบและสันติ
อันปราศจากการเอาแพเอาชนะกัน สังคมที่ไมมีการประหัตประหารผูบริสุทธิ์อยางรุนแรง
สังคมที่ เคารพคนที่ เอาชนะตนเองมากกวาพวกคนที่เอาชนะคนเปนลานๆ ดวยกําลัง
ทหารและเศรษฐกิจ สังคมที่ถือวาความรายชนะไดดวยความดี บาปชนะไดดวยบุญ สังคม
ที่ไมเพาะเชื้อความพยาบาท ความอิจฉาริษยา โทษและโลภะในใจมนุษย สังคมที่มีความ
กรุณาตอกันจริงๆ สังคมที่สิ่งทั้งปวงรวมทั้งสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไดรับการคุมครอง ดวยความ
ใจกวาง พินิจพิเคราะหและความรัก สังคมที่มีการดํารงชีวิตในสันติและสมัครสมานกันใน
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