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∗

ทุกขเราตองมองเห็น แตสขุ เราตองใหมใี หเปน
บางทีคนภายนอก หรือแมแตคนภายในนี่เอง มองวาพระ
พุทธศาสนาสอนแตเรื่องทุกข อะไรก็เปนทุกข ชีวิตก็เปนทุกข
พอมองที่หลักอริยสัจก็เห็นวา พระพุทธศาสนาเริ่มตนดวย
ทุกข
นักเรียนมัธยมสมัยกอน เมื่อ ๕๐ กวาปมาแลว เรียนหนังสือ
เลมหนึ่งชื่อวา “พระพุทธเจาตรัสรูอะไร” ซึ่งเปนพระราชนิพนธของ
ในหลวงรัชกาลที่ ๖ คําตอบตอคําถามที่เปนชื่อของหนังสือนั้น ก็
ทรงจับเอาที่จุดนี้คือ อริยสัจสี่
∗

บรรยายแกผูบริหารระดับสูงของกรมการศาสนา ที่กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่
๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ เดิมมีชื่อเรื่องวา แกนแทของพระพุทธศาสนา ตอมา ไดมีการพิมพใน
ชื่อใหมวา ทุกขสาํ หรับเห็น แตสุขสําหรับเปน ในการพิมพรวมเรื่องสําหรับงานของคุณโยม
นาม พูนวัตถุ ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๑ ไดเลือกคัดตัดตอนเนื้อความจากหนังสือ ทุกขสาํ หรับเห็น
แตสุขสําหรับเปน นั้น ประมาณครึ่งเลม นํามาจัดปรับลําดับเนื้อหาบางตอนใหม และตั้งชื่อนี้
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ฝรั่งบางทีก็วาพระพุทธศาสนาเปน pessimism คือมองโลก
ในแงรา ย ไปอานดูเถอะ พวก encyclopaedia และหนังสือตํารับตํารา
ฝรัง่ จํานวนมากหรือสวนมาก พอพูดถึงพระพุทธศาสนา ก็เริ่มดวยวา
พระพุทธศาสนามองวาชีวิตเปนทุกข บอกวา life หรือ existence
เปน suffering อะไรทํานองนี้ ซึ่งชวนใหเกิดความเขาใจผิด
ตรงนี้ชาวพุทธเองจะตองชัดเจน
กอนจะชี้แจงเรื่องนี้ ขอตั้งขอสังเกตอีกอยางหนึ่งวา
คนพวกที่ไมไดเรียนพระพุทธศาสนาในแงของตํารับตํารา
หรือทฤษฎี ถาจูๆ เขามาเมืองไทย อาจจะไดภาพของพระพุทธศาสนาที่มีความประทับใจในทางตรงกันขามกับพวกที่อานหนังสือ
พวกที่อานหนังสืออาจเขาใจวา พระพุทธศาสนานี่สอนอะไร
ตออะไรใหมองชีวิตเปนทุกข ไมสบายเลย
แตพวกที่ไมไดอานหนังสือ อยูๆ เขามาเมืองไทย เพียงแตรู
วาเมืองไทยเปนเมืองพุทธ พอมาเห็นคนเมืองไทยยิ้มแยมแจมใส
อยางที่เรียกวาเปน the land of smile สยามเมืองยิ้ม เลยรูสึกวา
เมืองไทยเปนสุข
เคยมีฝรั่งหนุมสาวไปหาอาตมาที่วัด ไมรูจักกัน ไมรูวาใคร
แนะนําไป ถามเขาวามาทําไม
เขาบอกวาเขาอยากรูเ รือ่ งพระพุทธศาสนา กอนมาไมไดสนใจ
แตมาแลว ตอนเชายืนที่หนาตาง มองลงไป เห็นคนไทยหนาตายิ้ม
แยมแจมใส ดูคนไทยมีความสุขดี พระพุทธศาสนาสอนอะไรทําให
คนไทยมีความสุข
บางรายถึงขนาดบอกวา เขาไปเที่ยวตามบานนอก ไปเห็น
แมแตงานศพ สนุกสนานกันจัง เมืองฝรั่งไมเปนอยางนี้เลย เวลามี
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๓

งานศพฝรั่งหนาตาเครงเครียดเหลือเกิน จิตใจไมสบายเลย แต
เมืองไทยสนุก แมแตงานศพก็ไมทุกข เขาอยากรูวาพุทธศาสนา
สอนอะไร
นี่เปนความประทับใจอีกแบบหนึ่ง สําหรับคนที่มาเห็นภาพ
เชิงปฏิบัติในชีวิตความเปนอยูวาชาวพุทธมีความสุข ตรงกันขาม
กับเมืองฝรั่งที่มีแตหนาตาเครงเครียด ยิ้มยาก มีความทุกขมาก
เปนโรคจิตมาก
จะโยงอยางไรใหสุขกับทุกขรวมอยูในภาพของพุทธศาสนา
อันเดียวกัน ถาเราจับหลักไดถูก จะไมมีปญหาในเรื่องนี้
คําตอบอยูที่หลัก กิจในอริยสัจ หรือหนาที่ตออริยสัจ
เมื่อพูดถึงอริยสัจสี่ จะตองพูดถึงหนาที่ตออริยสัจดวย พระ
พุทธเจาตรัสวา ถาพระองคยงั ไมทรงรูเ ขาใจอริยสัจสีแ่ ตละขอครบ
๓ รอบ ก็จะไมทรงปฏิญาณวาไดตรัสรูแ ลว
สามรอบนัน้ พูดสัน้ ๆ คือ รูอ ริยสัจขอนัน้ ๆ รูก จิ คือหนาทีต่ อ
อริยสัจขอนัน้ ๆ และรูว า ไดทาํ กิจตออริยสัจขอนัน้ ๆ เสร็จแลว (เรียก
วา สัจญาณ กิจญาณ กตญาณ ตามลําดับ)
ดังนัน้ เราจะรูอ ริยสัจอยางเดียวไมได ตองรูห นาทีต่ อ อริยสัจ
และปฏิบัติหนาที่ตออริยสัจใหสาํ เร็จดวย การเรียนอริยสัจโดยไมรู
หนาทีต่ อ อริยสัจอาจจะทําใหเขาใจสับสน
พระพุทธเจาตรัสกิจ หรือหนาที่ ตออริยสัจสี่ ไวครบถวนแลว
แตละอยางๆ
๑. หนาที่ตอทุกข คือ ปริญญา (กําหนดรู รูเทาทัน จับตัวมัน
ใหได)
๒. หนาที่ตอสมุทัย คือ ปหานะ (ละ หรือกําจัด)

๓

๔
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๓. หนาที่ตอนิโรธ คือ สัจฉิกิริยา (ทําใหแจง คือบรรลุถึง)
๔. หนาทีต่ อ มรรค คือ ภาวนา (บําเพ็ญ คือปฏิบตั ิ ลงมือทํา ทํา
ใหเกิด ทําใหมขี นึ้
ขอ ๑ นี่ จําไวใหแมนใจเลยวา หนาที่ตอทุกข คือปริญญา
คือตองรูทันมัน เราไมมีหนาที่เปนทุกข ทําไมละ ก็เพราะปญหา
เปนสิ่งที่เราตองรูเขาใจ ถาเราจับจุดปญหาไมได เราก็แกปญหาไม
ได ไมเฉพาะตัวปญหาเทานั้น เราจะตองรูเขาใจสิ่งที่เกี่ยวของกับ
ปญหา สิ่งที่รองรับหรือเปนที่ตั้งของปญหา คือรูเทาทันชีวิตสังขาร
และรูเทาทันโลก
ความสุขที่แทมากับปญญา ทานไมสอนใหเรามีความสุข
อยางโงๆ
เอาละ นี่เปนเรื่องของความรู หนาที่ตอทุกขมีอยางเดียวคือ
ปริญญา พูดงายๆ ทุกขนี้สําหรับปญญารู... จบแคนี้
ถาใครเอาทุกขมาเขาตัว ใครทําตัวใหเปนทุกข แสดงวา
ปฏิบัติผิดหลัก ไมมีที่ไหนพระพุทธเจาสอนใหคนเปนทุกข สอนแต
ใหรูเทาทันทุกข เพื่อจะแกไขได มรรคตางหาก ที่เรามีหนาที่ปฏิบัติ
ลงมือทําใหมีใหเปน
สุขตรงขามกับทุกข สุขอยูใ นอริยสัจขอไหน สุขอยูใ นขอนิโรธ
คือในขอจุดหมาย แตเราไมนิยมใชคําวาสุข เพราะสุขนี้จะเปน
สัมพัทธตลอด เปน relative เพราะตราบใดที่มีสุข ก็หมายความวา
ยังมีทุกขปนอยู คือยังไมพนทุกข ยังไมชัดวาทุกขหมดหรือยัง
แตถาเมื่อไรทุกขไมมีเหลือ อันนี้จะพูดวาสุขหรืออยางไรก็
แลวแต ถาพูดวาสุขก็หมายถึงสุขสมบูรณเลย ไมมีทุกขเหลืออยู
พุทธศาสนายอมรับมาตรฐานตัดสินตอเมื่อไรทุกขหรือไมมี
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๕

ทุกขเหลือเลย จุดหมายของพุทธศาสนาคือไมมีทุกขเหลือเลย
นิโรธนั้นที่แทไมไดแปลแคดับทุกข ขอใหสังเกตวา “นิโรธ”
นั้นแปลวา การไมเกิดขึ้นแหงทุกข เพราะดับทุกขแสดงวาเรามี
ทุกข จึงตองดับมัน
พอเราปฏิบัติไปถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา ก็ถึงภาวะ
ไรทุกข ไมมีทุกขเหลือ ไมมีการเกิดขึ้นแหงทุกขอีกตอไปเลย
สวนในระหวางปฏิบัติ ระหวางที่เปนสัมพัทธ ทุกขจะนอยลง
และจะมีสุขมากขึ้น ฉะนั้น สุขจึงจัดอยูในฝายนิโรธ ในฝายจุด
หมาย กิจหรือหนาที่ตอนิโรธ คือ สัจฉิกิริยา แปลวา ทําใหประจักษ
แจง คือทําใหประจักษแกตัวหรือบรรลุถึง สุขจึงเปนภาวะที่เรามี
เพิ่มขึ้นๆ
หมายความวา ทุกขเปนสิ่งที่เรารูทัน แลวก็หาทางแก เราจะ
กาวไปสูจุดหมาย คือมีสุขเพิ่มขึ้นเรื่อย ทุกขนอยลงเรื่อย จนกระทั่ง
หมดทุกข เปนสุขที่แท คือ “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ” นิพพานเปนบรมสุข
ทานที่ถึงนิพพานแลวสุขอยางไร ถาพูดใหสั้นคือ มีความสุข
อยูในตัวตลอดเวลา ไมตองหาความสุข และมีความสุขที่เปนอิสระ
เชน สุขไดทุกที่ทุกเวลา สดใสเบิกบานอยูเปนธรรมดา ไมตองพึ่ง
พาขึ้นตอสิ่งอื่นหรือวัตถุภายนอก
ในแงหนึ่งก็เหมือนที่ทานวาไวในมงคลขอทายสูงสุดวา ถึง
แมถูกโลกธรรมทั้งหลายกระทบกระทั่ง ก็ไมหวั่นไหว จิตใจเกษม
เบิกบานสดใส ไรโศก ไรธุลี
ระหวางปฏิบัติ เราก็หางทุกขและมีสุขมากขึ้นเรื่อย
ฉะนัน้ ในชีวติ จริง คือภาคปฏิบตั ิ ชาวพุทธจึงตองมีสขุ มากขึน้
และทุกขนอ ยลงไปเรือ่ ยๆ นีค่ อื การทีเ่ ราดูพทุ ธศาสนาในเชิงปฏิบัติ
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ซึ่งเปนชีวิตจริง ฝรั่งจึงเห็นชาวพุทธมีความสุขยิ้มแยมแจมใส
แตถาไปอานหนังสือเปนเชิงทฤษฎี ที่คนเขียนจับหลักไมชัด
พอเริ่มดวยทุกขกอน ก็มองพุทธศาสนาเปนทุกขไป
ที่จริงนั้น ทั้งหลักการและภาคปฏิบัติของพระพุทธศาสนา
สอดคลองเปนอันเดียวกัน
ทวนอีกที พุทธศาสนิกชนตองจับหลักเรื่องกิจหรือหนาที่ตอ
อริยสัจนี้ใหไดวา...
๑. ทุกข เรามีหนาที่ ปริญญา รูทัน ศึกษาใหเขาใจวา
มันอยูที่ไ หน มันเปนอยางไร จับตัวมันใหชัด เพื่อให
พรอมที่จะแกไข
๒. สมุทัย ตัวสาเหตุของทุกขนั้น เราจึงมีหนาที่ ปหานะ
กําจัดแกไข
๓. นิโรธ เรามีหนาที่ สัจฉิกิริยา บรรลุจุดหมายที่บําราศ
ทุกข เปนสุขมากขึ้นๆ
๔. มรรค ขอนี้เทานั้นที่เรามีหนาที่ ภาวนา ปฏิบัติลงมือทํา
สรุ ป ความว า พระพุ ท ธศาสนาสอนเรื่ อ งทุ ก ข ไ ว สําหรั บ
ปญญารู แตสอนเรื่องสุขสําหรับใหเรามีชีวิตเปนจริงอยางนั้น
พูดอยางสั้นวา พุทธศาสนาสอนใหรูทันทุกข และใหอยูเปนสุข
หรือใหสั้นกวานั้นอีกวา พุทธศาสนาสอนใหเห็นทุกข แตให
เปนสุข คือ ทุกขสําหรับเห็น แตสุขสําหรับเปน
เพราะฉะนั้น จะตองมองพระพุทธศาสนาวาเปนศาสนาแหง
ความสุข ไมใชศาสนาแหงความทุกข ฝรั่ง (หรือไทยก็ตาม) เมื่อจับ
จุดไมถูก ก็เขาใจผิดพลาด สับสน

๖
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๗

ถึงจะเรียนจบหลัก ถาไมรูจักหนาที่ตออริยสัจ
ก็ปฏิบัติไมถูก หยั่งธรรมไมถึง
ตอนนี้ ถาตองการรูลึกละเอียดลงไปอีก ก็มาศึกษากันหนอย
แตใครเห็นวาที่รูมานั้นพอแลว ก็ขามไปไดเลย
มาดูเรื่องกิจหรือหนาที่ตออริยสัจกันตอ
ทุกข...เรามีหนาที่ตอมันอยางไร พระพุทธเจาตรัสวา
“ทุกขัง ปริญเญยยัง” ทุกขนั้นเปนสิ่งที่จะตองรูเทาทัน ภาษาพระ
แปลกันวา “กําหนดรู” ทุกขเปนสิ่งที่ตองกําหนดรู
“ปริ ญ เญยยั ง ” นี่ เ ป น คุ ณ ศั พ ท ถ า ใช เ ป น คํานามก็ เ ป น
“ปริญญา” ที่เราเอามาใชเปนชื่อของการสําเร็จการศึกษา
ทุกข...เรามีหนาที่รูจักมัน รูทันมัน เรียกวา “ปริญญา” ทุกข
นั้นเปนตัวปญหา เปนปรากฏการณ ทานเปรียบเหมือนกับ “โรค”
ในทางรางกายของเรานี่ เมื่อเรามีโรค เราก็จะแกไขบําบัด
หรือกําจัดโรค แตพอเอาเขาจริง เรากําจัดโรคไมได แตเราตอง
เรียนรูจักโรค เหมือนหมอจะแกไขโรค ตองกําหนดรูใหไดวาเปน
โรคอะไร เปนที่ไหนตรงไหน เพราะฉะนั้น นอกจากตองรูโรคแลว
ตองรูรางกายซึ่งเปนที่ตั้งของโรคดวย
ทํานองเดียวกัน ในขอทุกขนี้ จึงไมใชเรียนเฉพาะปญหา แต
เรียนชีวติ ซึง่ เปนทีต่ งั้ แหงปญหาดวย หมายความวา ทุกขคอื ปญหา
เกิดทีไ่ หน มันเกิดทีช่ วี ติ หรือเกิดในโลก เราก็ตอ งรูจ กั โลก รูจ กั ชีวติ
เหมือนกับแพทยจะแกไขโรค เวลาเรียนเริ่มที่อะไร ก็ตองไป
เรียนตั้ง แต anatomy (กายวิภาค) ตองไปเรียน physiology
(สรีรวิทยา) แทนที่จะเริ่มเรียนที่โรค ก็ไปเรียนที่รางกายซึ่งเปนที่ตั้ง
ของโรค

๑)
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๘

เช น เดี ย วกั บ เราจะแก ไ ขทุ ก ข เราต อ งเรี ย นรู เ ข า ใจชี วิ ต
ตลอดถึงโลกที่เราเกี่ยวของสัมพันธ ซึ่งในที่สุดปญหาเกิดที่ชีวิต ถา
เราไมเขาใจชีวิต เราก็แกโรคของมัน คือปญหาหรือทุกขไมได เรื่อง
นี้ก็ทํานองเดียวกัน
ดังนั้น ในขอทุกขนี้ความหมายจึงคลุมทั้งตัวปญหาและสิ่ง
ซึ่งเปนที่ตั้งแหงปญหา โดยเฉพาะชีวิตมนุษยนี่เราจะตองเขาใจ
คือปริญญามัน
ทุกข ก็คือความผันแปรบีบคั้นกระทบกระเแทก ซึ่งเกิดเปน
ปญหาแกชีวิต เหมือนกับโรค ก็คือความแปรปรวนวิปริตผิดปกติ
ของร า งกาย เช น อวั ย วะบางส ว นถู ก บี บ คั้ น บ อ นเบี ย นกระทบ
กระแทกเสียดแทง ตลอดจนทํางานไมปกติ
เมื่อเรียนรูจักรางกายและระบบการทํางานของมันแลว ก็
กําหนดรูโรคที่จะบําบัดแกไขได นี่ก็เชนเดียวกัน การจะกําหนดรู
ทุกข ก็ตองรูจักชีวิตและดูที่ชีวิต (นามรูป/ขันธ ๕) นี่แหละ
พอรูโรควาเปนโรคอะไร จับไดแลว ก็ตองสืบสาวหา
สาเหตุของโรค สมุทัยไดแกตัวเชื้อโรคที่เราจะตองกําจัด หรือความ
บกพรองทํางานผิดปกติของรางกายที่จะตองปรับแก
เวลาแกไขบําบัดโรคนี่ เราไมไดแกไมไดกาํ จัดตัวโรคนะ เชน
เราไมไดขจัดความปวดหัว เราตองขจัดสาเหตุของความปวดหัว ถา
ไมอยางนัน้ เราจะแกไดแตอาการ ยาจํานวนมากไดแคระงับอาการ
ใชไหม เชนระงับอาการปวดหัว
ตราบใดทีเ่ รายังไมไดกาํ จัดเหตุของการปวดหัว เราก็แกโรคปวด
หัวไมสาํ เร็จ
ฉะนั้น ในขอที่หนึ่งนี้เราจึงเรียนรูจักทุกข เหมือนกับแพทยที่
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๙

วินจิ ฉัยโรคใหได ตอจากนัน้ ก็สบื สาวหาตัวสาเหตุของโรค ซึง่ อาจจะ
เปนเชือ้ โรค หรือความบกพรองของอวัยวะ ไมใชเชือ้ โรคอยางเดียว
บางทีการเปนโรคนั้น เกิดจากการกระทบกระทั่งกับสิ่งแวด
ลอม ความบกพรองของอวัยวะ หรือการทํางานวิปริต หรือความ
แปรปรวนต า งๆ ซึ่ ง จะต อ งจั บ ให ไ ด เพราะเมื่ อ มี โ รคก็ ต อ งมี
สมุฏฐาน หรือสมุทัย
สมุทัยนี้แหละเปนตัวที่ตองแกไขหรือกําจัด หนาที่ตอสมุทัย
เรียกวา “ปหานะ”
ตอไป เมือ่ จะกําจัดโรค เราตองมีเปาหมายวาเราจะเอา
อะไร และจะทําไดแคไหน จุดหมายอะไรทีเ่ ราตองการ กําหนดใหได
อันนี้เรียกวานิโรธ...รูวาเราตองการอะไร และรูความเปนไปไดใน
การแกไข
คนที่ไมมีความชัดเจนวาเราตองการอะไร มีความเปนไปได
อยางไร ก็จะทําอะไรไมสาํ เร็จ
แพทยก็ตองวางเปาหมายในการรักษาเหมือนกันวา มันเปน
ไปไดแคไหน เราจะเอาอะไรเปนจุดหมายในการรักษานี้ แลวก็ทํา
ไปใหได ใหบรรลุจุดหมายนั้น เรียกวา “สัจฉิกริ ยิ า” แปลวา ทําให
ประจักษแจง ทําใหเปนจริงขึน้ มา คือ ทําใหสาํ เร็จ หรือบรรลุถงึ

๓)

๔) พอวางเปาหมายเสร็จ ก็มาถึงขั้นลงมือปฏิบัติ จะผาตัด
ใหยา และใหคนไขปฏิบัติตัวบริหารรางกายอยางไร
วิธีรักษาทั้งหมดมาอยูในขอ ๔ คือ มรรค เปนขั้นที่ตองลง
มือทํา เรียกวา “ภาวนา” ซึ่งเปนเรื่องใหญ มีรายละเอียดมากมาย
เพราะฉะนั้น อริยสัจ ๔ จึงเปนวิธีการวิทยาศาสตร จะใชใน
การสอนก็ได ในการรักษาโรคก็ได แพทยก็ใชวิธีการนี้

๙
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อริยสัจ คือ ธรรมที่นําเสนอเปนระบบปฏิบัติการ
ใหมนุษยบริหารประโยชนจากความจริงของธรรมชาติ
ทีจ่ ริงสภาวะตามธรรมชาตินนั้ ในทีส่ ดุ ก็คอื กระบวนการแหง
เหตุปจ จัยในกฎธรรมชาติ ทีเ่ รียกวา อิทปั ปจจยตา ปฏิจจสมุปบาท
และภาวะเหนือกระบวนการนั้น คือนิพพาน เทานั้นเอง
แตพระพุทธเจาทรงนํามาแสดงเปนอริยสัจ เพื่อใหเห็นขั้น
ตอนในการปฏิบตั ขิ องมนุษย และเปนวิธสี อนดวย คือเปนวิธสี อนที่
จะใหคนเขาใจไดงาย และเกิดผลในเชิงการปฏิบัติที่เราใจใหทํา
ตาม และทําไดเปนขั้นตอนชัดเจน
อริยสัจนัน้ แทจริงเปนหลักของเหตุและผล ธรรมดาเราพูดถึง
เหตุกอน แลวจึงพูดถึงผลใชไหม แตใหสงั เกตวาพระพุทธเจากลับ
ทรงยกผลขึ้นแสดงกอน แลวแสดงเหตุทีหลัง ทําไมจึงเปนเชนนั้น
ทุกข คือปรากฏการณซึ่งเปนผล และ สมุทัย เปนเหตุของ
ทุกขนั้น… นี่ผลกับเหตุ ๑ คูแลว
นิโรธ คือจุดหมายที่ตองการ จัดเปนผล แลวก็ มรรค คือวิธี
ปฏิบัติใหบรรลุจุดหมายนั้น จัดเปนเหตุ…นี่กผ็ ลกับเหตุอีก ๑ คู
รวมเปนผลกับเหตุ ๒ คู
นี่เปนขอที่นาสังเกต เปนการพลิกกลับกันกับความรูสึกทั่ว
ไปซึ่งมองไปที่เหตุกอนผล
ตามปกติพระพุทธเจาก็ตรัสเหตุกอนผล แตในกรณีนี้กลับ
แสดงผลกอนเหตุ เพราะอะไร...เพราะเปนเรื่องของวิธีสอน ซึ่งตอง
เริ่มดวยสิ่งที่มองเห็นอยู และตองเริ่มที่ปญหากอน
เรื่องอะไร จูๆ ก็พูดถึงเหตุของปญหาโดยไมไดพูดถึงปญหา
เปนหลักของการสอนและการชี้แจงอธิบายวา ตองเริ่มที่ปญหา
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โดยชี้ปญหาวาเปนอยางนั้นอยางนี้ ทําความเขาใจปญหา แลวจึง
คนหาสาเหตุ เสร็จแลวก็ชี้ถึงจุดมุงหมาย หรือสิ่งที่ตองการ แลวก็
บอกวิธีปฏิบัติที่จะใหเขาถึงจุดหมาย
วิธีสอนอยางนี้เปนที่เราใจดวย พอพูดถึงปญหา โดยเฉพาะ
ปญหาของตัวเอง หรือปญหาที่เกี่ยวของกระทบถึงตัว คนก็สนใจ
อยากจะรู อยากจะแกไขปญหานั้น แลวจึงสืบสาววา ปญหานี้เกิด
จากเหตุอะไร
เมื่ออยากกําจัดเหตุแลว พอพูดถึงจุดหมายวาดีอยางไร คน
ก็อยากจะไปถึงจุดหมายนั้น แลวจึงบอกวิธีปฏิบัติ
ถาเราไปบอกวิธีปฏิบัติกอน วิธีปฏิบัติอาจจะยากมาก คนก็
จะทอใจ ไมอยากไป ไมอยากทํา
แตถาชี้จุดหมายแลวพูดใหเห็นวามันดีอยางไร ใจเขาจะใฝ
ปรารถนา ยิง่ เห็นวาดีเทาไร ประเสริฐเทาไร เขายิง่ อยากไป เขาก็
พรอมและเต็มใจทีจ่ ะทํา
พอถึงตอนที่เขาพรอมแลวนี้ เราจึงคอยบอกวิธีปฏิบัติ ไม
ตองกลัวหรอก ตอนนี้เขาสนใจ ตั้งใจเต็มที่แลว เขายินดีพรอมที่จะ
ทําสุดแรงของเขา
ฉะนั้น หลักอริยสัจนี้จึงเปนวิธีสอนดวย พรอมทั้งเปนวิธีการ
แกปญหา และวิธีปฏิบัติการในงานตางๆ วิธีสอนที่ไดผลดีจะใช
หลักการนี้ แมแตพวกที่จะปลุกระดมก็พลอยเอาไปใชไดดวย
ทําไมจึงวาในการปลุกระดมก็ตอ งใชวธิ นี จี้ งึ จะไดผล ก็เพราะ
วาการปลุกระดมนี้ แมแตทไี่ มสจุ ริต เขามุง แตจะใหสาํ เร็จ ก็เอาวิธนี ี้
ไปใช เพราะเปนวิธที ไี่ ดผล คืออยางนี้
ตอนตนตองพูดชี้ปญหากอน... “เวลานี้มันแย มีแตปญหา
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ผูคนยากจนขนแคน เดือดรอนนักหนา อะไรๆ ก็ไมดี มันเลวราย
อยางนั้นๆ”
ถาจะปลุกระดม ก็ตองชี้เรื่องที่ไมดี ใหเห็นออกมาชัดๆ วา
เยอะแยะไปหมด รายแรงอยางไร ตองชีท้ กุ ขใหชดั กอนวานาเกลียด
นากลัวรายแรงจนคนไมพอใจมาก อยากจะแกไข
พอชี้ทุกขหรือปญหาชัดวาอะไรไมดีอยางไร จะตองแกไข
แลว ทีนี้ก็ชี้สาเหตุ วานี่ตัวการ เจาตัวนี้แหละ ตัวรายอยูนี่ เปนเหตุ
ใหเกิดปญหาเหลานี้ มันอยูที่นั่น ถึงตอนนี้คนก็กาวไปอีกขั้นหนึ่ง
ใจก็เกิดพลัง เกิดความตื่นเตน เกิดเรีย่ วแรงกําลังขึน้ มา วาจะตอง
จัดการกําจัดมันละนะ เราเห็นตัวการแลว
พอคนกระหายอยากจะจัดการแลว ก็ชี้เปาหมาย
อยางกับสมัยหนึง่ ทีเ่ ขาปลุกระดมกัน บอกวา “โนน ฟาสีทอง
ผองอําไพ” หรืออะไรก็แลวแต สิง่ ดีงามจะตองเปนอยางนี้ บรรยาย
ใหเห็นวาดีเหลือเกิน เลิศเหลือเกิน ชี้ใหเห็นเลิศเลอเทาไรยิ่งดี
จุดหมายนั้นตองชี้ใหเดนวาดีที่สุด ดีอยางโนนอยางนี้ จน
กระทั่งคนอยากไปเหลือเกิน ยิ่งคนอยากไปสูจุดหมายนั้นเทาไร ก็
จะยิ่งเกลียดชังเจาตัวการนั้น และอยากกําจัดมันมากเทานั้น
คนไมชอบสภาพนั้นอยูแลว เพราะถูกชี้วาเปนปญหา พอชี้
ตนเหตุใหเห็นตัวการรายที่ตองกําจัดใหได ใจคนก็พุงเปาไป พอ
พรอมอยางนี้แลว ชี้จุดหมายที่ดีที่ตองการเสร็จแลว ทีนี้ก็พรอม
เต็มที่เลย
พอบอกวิธีปฏิบัติวา “ตองทําอยางนี้ๆๆๆ” ตอนนี้วิธีปฏิบัติ
ถึงจะยากก็ไมกลัวแลว เอาเลย ไมวาจะยากอยางไร ก็เอาทั้งนั้น
ระดมกําลังทําเต็มที่... มรรคมาไดเลย

๑๒

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓

รวมความวา อริยสัจเปนหลักที่เชื่อม ระหวางความจริงของ
ธรรมชาติ กับปฏิบัติการของมนุษย
ถาเอาความจริงของธรรมชาติแทๆ ก็คือ อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท และนิพพาน ซึ่งเปนแกนแทในแงของความจริง
ตามธรรมชาติลวนๆ
แตถาพูดตามความจริงลวนๆ แทๆ อยางนั้นจะยากมาก
พระพุทธเจาจึงทรงนําเสนอในรูปของหลักอริยสัจ ๔
เมื่อดูเหตุการณตามลําดับ ก็จะเห็นชัดวา
๑. หลังตรัสรู กอนจะเสด็จออกเดินทางสั่งสอน พระพุทธเจา
ทรงพระดําริวา ธรรมที่พระองคตรัสรู คือ อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท และนิพพานนัน้ ยากทีใ่ ครจะรูต ามได จึงนอมพระทัยจะ
ไมทรงสอน (วินย.๔/๗/๘) และ
๒. ตอมาเมื่อทรงเริ่มสอน คือทรงแสดงธรรมครั้งแรก (เรียก
วาปฐมเทศนา) พระองคตรัสวาตรัสรูอริยสัจ ๔ โดยทรงทํากิจหรือ
หนาที่ตออริยสัจ ๔ นั้น ครบบริบูรณแลว (วินย.๔/๑๓/๑๘)
ขอย้ําวา “อริยสัจ” คือหลักที่โยงความจริงในธรรมชาติ มาสู
การใชประโยชนของมนุษย เพราะลําพังกฎธรรมชาติเอง มันมีอยู
ตามธรรมดา ถาเราไมรูวิธีปฏิบัติ ไมรูจุดที่จะเริ่มตน ไมรูลําดับ เรา
ก็สับสน
พระพุทธเจาทรงตองการใหเราไดประโยชนจากกฎธรรมชาติ
โดยสะดวก จึงนํามาจัดรูป ตัง้ แบบ วางระบบไวให เรียกวา “อริยสัจสี”่
พระพุทธเจาทรงจัดวางอริยสัจสี่นั้น โดยทําลําดับใหเห็นชัด
เจน เปนไดทั้งวิธีสอน ทั้งวิธีแกปญหา และวิธีที่จะลงมือทําการ
ตางๆ เมื่อทําตามหลักอริยสัจสี่ ความจริงของธรรมดาที่ยาก ก็เลย
งายไปหมด

๑๓

๑๔

ถารูจักพระพุทธศาสนาฯ

ความจริงมีอยูตามธรรมดา
พระพุทธเจามีปญญา ก็มาคนพบและเปดเผย
ตอไปนี้เมื่อจะดู “แกนแทของพระพุทธศาสนา” ก็ตองดูที่หลัก
ความจริงอีก เริ่มดวยขอแรกมองวาพระพุทธศาสนามีทาทีหรือ
ทัศนะตอความจริงอยางไร คือมองดูโลก มองดูธรรมชาติและชีวิต
อยางไร พูดสั้นๆ วา พระพุทธศาสนามองความจริงของสิ่งทั้งหลาย
อยางไร
จุดเริม่ ตนนีช้ ดั อยูแ ลวในพุทธพจน ทีพ่ ระสวดอยูเ สมอในงาน
อุทิศกุศลวา “อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ
ิตา ว สา ธาตุ...” มีเนื้อความวา “ตถาคตคือพระพุทธเจา จะเกิดขึน้
หรือไมเกิดขึน้ ก็ตาม ความจริงก็คงอยูเ ปนกฎธรรมดา เปนความแน
นอนของธรรมชาติ วาดังนีๆ้ ”
นี่คือการมองความจริงตามแบบของพระพุทธศาสนา พุทธพจนนี้เปนหลักพื้นฐาน เราควรจะเริ่มตนดวยหลักนี้ นั่นก็คือพระ
พุทธศาสนามองสิง่ ทัง้ หลายเปนเรือ่ งของธรรมชาติและกฎธรรมชาติ
เปนความจริงทีเ่ ปนอยูอ ยางนัน้ ตามธรรมดาของมัน ไมเกีย่ วกับการ
เกิดขึ้นของพระพุทธเจา
ในพุทธพจนนเี้ อง พระพุทธเจาตรัสตอไปวา “ตถาคตมารูค วาม
จริง คนพบความจริงนีแ้ ลว จึงบอกกลาว เปดเผย แสดง ชีแ้ จง ทําให
เขาใจงาย วาดังนีๆ้ ”
พุทธพจนตอนนี้บ อกฐานะของพระศาสดาวา ฐานะของ
พระพุทธเจา คือผูคน พบความจริง แลวนําความจริงนั้นมาเปด
เผยแสดงใหปรากฏ

๑๔

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๕

พระพุ ท ธเจ า ไม ใ ช เ ป น ผู บั ญ ญั ติ ห รื อ เปนผูสรางผูบันดาล
อะไรขึ้นมาจากความไมมี พระองคเพียงแตแสดงความจริงที่มีอยู
การที่พระองคบําเพ็ญบารมีทั้งหลาย ก็เพื่อมาตรัสรูเขาถึงความ
จริงอันนี้ที่มีอยูตามธรรมดา
ความจริงนี้มีอยูตามธรรมดาตลอดเวลา ไมมีใครเสกสรรค
บันดาล (ไมมีผสู ราง เพราะถามีผูสราง ก็ตองมีผูที่สรางผูสรางนั้น
ถาผูส รางมีไดเอง ก็แนนอนเลยวา สภาวธรรมก็มอี ยูไ ดโดยไมตอ งมี
ผูสราง) มันไมอยูใตอํานาจบังคับบัญชาของใคร ไมมีใครบิดผัน
เปลีย่ นแปลงมันได ผูใ ดมีปญ
 ญาจึงจะรูเ ขาใจและใชประโยชนมนั ได
ปญหาอยูที่วา เราไมมีปญญาที่จะรู เมื่อเราไมรูความจริงที่
เรียกวากฎธรรมชาตินี้ เราก็ปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไมถูกตอง เพราะ
สิ่งทั้งหลายเปนไปตามความจริงของมัน เมื่อเราไมรูความจริงของ
มัน เราก็ปฏิบัติตอมันไมถูก จึงเกิดปญหาแกตัวเราเอง
เพราะฉะนั้น การรูความจริงของธรรมชาติจึงเปนเรื่องสําคัญ
อยางยิ่ง เมื่อเรารูแลว เราก็จะปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไดถูกตอง
เหมือนกับในทางวิทยาศาสตรฝายวัตถุ ที่คนพบความจริง
คือกฎธรรมชาติบางอยางหรือบางสวน เมื่อคนพบแลวก็นําเอากฎ
ธรรมชาติสวนนั้นมาใชทําอะไรตางๆ ได เชน การสรางสิ่งประดิษฐ
ตางๆ ตั้งแตเรือกลไฟ รถยนต รถไฟ เรือบิน ตลอดจนคอมพิวเตอร
ได ก็มาจากการรูความจริงของกฎธรรมชาติทั้งนั้น เมื่อรูแลวก็จัด
การมันได เอามันมาใชประโยชนได ถาไมรู ก็ตัน ติดขัด มีแตเกิด
ปญหา
เรื่องนี้ก็ทํานองเดียวกับวิทยาศาสตร แตวิทยาศาสตรเอาแค
ความจริงของโลกวัตถุ สวนพระพุทธศาสนามองความจริงของโลก

๑๕

๑๖
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และชีวิตทั้งหมด
รวมความวา พระพุทธศาสนามองความจริงของสิง่ ทัง้ หลาย
วาเปนเรื่องของธรรมชาติที่มีอยูและเปนไปตามธรรมดาของมัน
แลวพระพุทธเจามาคนพบ แลวก็ทรงทําใหเขาใจงายขึน้ โดยมีวธิ ี
จัดรูปรางระบบแบบแผนใหเรียนรูไ ดสะดวก และวางเปนกฎเกณฑ
ตางๆ
นี่ก็คือการจับเอาหลักการของความจริงนั่นเอง มาจัดเปน
ระบบขึ้น เพื่อใหงายตอความเขาใจของเรา
ทีนี้ ความจริงของสิ่งทั้งหลาย หรือกฎธรรมชาติที่วานั้นเปน
อยางไร ก็มีตัวอยางเชนวา สิ่งทั้งหลายเปนอนิจจัง ไมเที่ยง ไมคงที่
เกิดขึ้นแลวก็ดับไป เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เปนทุกขัง คงอยูใน
สภาพเดิมไมได และเปนอนัตตา ไมเปนตัวเปนตนของใคร ที่จะไป
สั่งบังคับใหเปนไปตามปรารถนาได เราจะไปยึดถือครอบครองมัน
จริงไมได เพราะมันเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน หรือดํารงอยูตาม
สภาวะของมัน
สิ่งทั้งหลายที่เรายึดถือเปนตัวตนในบัดนี้ ก็คือภาพปรากฏ
ของเหตุปจจัยที่เปนไปตามกระบวนการของมัน เมื่อเหตุปจจัยมา
สัมพันธกันเปนกระบวนการ ก็แสดงผลเปนปรากฏการณที่เรา
เรียกเปนตัวเปนตน แตแทจริงแลวตัวตนอยางนั้นไมมี มีแตเพียง
ภาพปรากฏชั่วคราว
ส ว นตั ว จริ ง ที่ อ ยู เ บื้ อ งหลั ง ก็ คื อ กระบวนการแห ง ความ
สัมพันธกันของสิ่งทั้งหลายที่คืบเคลื่อนไปเรื่อยๆ เมื่อเหตุปจจัย
เหลานี้สัมพันธกัน แลวคืบเคลื่อนตอไป ภาพตัวตนที่ปรากฏนั้นก็
จะเปลี่ยนแปลงไป

๑๖

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗

ดังนัน้ ตัวตนทีแ่ ท ทีย่ งั่ ยืนตายตัว ทีจ่ ะยึดถือครอบครองบังคับ
บัญชาอะไรๆ ได จึงไมมี (คําวา “อัตตา” ก็คอื ตัวตนทีเ่ ทีย่ งแทยงั่ ยืน
ตายตัวตลอดไป)
มัน(อัตตา)ไมมี เพราะมีแตภาพรวมของปรากฏการณทเี่ กิด
จากความสัมพันธของสิ่งทั้งหลายในกระบวนการของมัน เรียกวา
เปนเพียงสภาวธรรม ไมเปนตัวตนของใคร
ถาเขาใจเชนนี้แลวก็จะเห็นวา ออ... อะไรก็ตามที่ปรากฏ
เปนตัวเปนตน ก็คือสิ่งที่เปนปรากฏการณชวั่ คราว หรือสิง่ ทีด่ าํ รงอยู
ตามสภาวะของมันเทานัน้ ซึง่ เราจะตองรูท นั
ถาจะรูค วามจริงของปรากฏการณ เราตองสืบสาวดูกระบวน
การของเหตุปจจัยที่อยูเบื้องหลัง แลวเราจะเห็นความจริงและไม
ยึดติดอยูกับตัวอัตตานี้
นีค้ อื ความเปนจริงของกฎธรรมชาติ ซึง่ พระพุทธเจาไดทรงสอน
เรือ่ ง “ไตรลักษณ” ขึน้ ไวเปนหลักทีเ่ ดนวา…
สิ่งทั้งหลายนี้ อนิจฺจํ ไมเที่ยง เกิดขึ้นแลวก็ดับหาย มีความ
เปลี่ยนแปลง ทุกฺขํ คงอยูในสภาพเดิมไมได อยูในภาวะขัดแยง ถา
คนเขาไปเกี่ยวของดวยความอยาก มันก็ฝนความปรารถนา แลวก็
อนตฺตา ไมเปนตัวตนของใครได ใครจะยึดถือครอบครองสั่งบังคับ
ไมได เพราะมันเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน หรือดํารงอยูตาม
สภาวะของมัน

๑๗
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เมื่อไมรูทันความจริงของธรรม
คนก็นําทุกขในธรรมชาติมาทําเปนทุกขของตัว
สําหรับ ทุกฺขํ ในไตรลักษณนี้ เรามักไปมองคําวาทุกขเปน
ความเจ็บปวดเสีย ที่จริงทุกขเปนสภาพตามธรรมดาของสิ่งทั้ง
หลาย หรือเปนสภาวะตามธรรมชาติ คืออาการที่สิ่งทั้งหลายไม
สามารถคงอยูในสภาพเดิม
บางทีแปลวา stress หรือ conflict คือภาวะที่มันมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัยหรือองคประกอบตางๆ ที่เกิดดับบีบ
คั้นขัดแยงกันอยูตลอดเวลา แลวทุกขก็เปนภาพรวมที่เกิดจาก
ความสัมพันธระหวางสิ่งเหลานั้น
สิ่งทั้งหลายเปนองครวม ที่เกิดจากองคประกอบตางๆ มา
ประชุมกัน เมือ่ องคประกอบแตละอยางเกิดขึน้ ดับไป เปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลา องครวมนัน้ จึงไมสามารถคงสภาพเดิมอยูไ ด เพราะเมือ่
องคประกอบแตละอยางนัน้ เปลีย่ นแปลงไป ก็จะเกิดการขัดแยงกัน
เปนความกดดันภายใน แลวก็จะตองคงอยูไ มได
สภาพที่ขัดแยง ฝน กดดัน คงอยูไมไดทั้งหมดนี้ เรียกวา
“ทุกข” ซึ่งเปนสภาวะธรรมชาติในสิ่งทั้งหลาย เมื่อเราใชศัพทนี้กับ
ภาวะในใจคน ก็จะมีความหมายวาเปนภาวะที่จิตถูกกดดันบีบคั้น
ก็คืออันเดียวกัน
จะเห็นวาทุกขที่มีอยูในธรรมชาติ ในสิ่งทั้งหลายนี้ ก็มีความ
หมายหนึ่ง คลายๆ กับทุกขในใจของเรา ทุกขในใจของเราก็คือ
ภาวะที่ถูกบีบคั้น กดดัน ขัดแยง ไมสบาย ทนไมไหว ทีนี้ในสิ่งทั้ง
หลาย ทุกขก็คือภาวะที่จะตองผันแปรเปลี่ยนแปลงไป เกิดความ
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ขัดแยง กดดัน ทนอยูไมได
สวน อนตฺตา ก็อยางที่พูดไปแลววา คือดํารงอยูหรือเปนไป
ตามสภาวะของมันอยางนั้นๆ ซึ่งใครจะไปยึดถือยึดครองเปนตัว
เปนของตัวอยางใดไมไดจริง ถาเปนสังขาร ก็เปนเพียงภาพรวม
ของปรากฏการณแหงกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง มิใชเปน
ตัวตนที่ยั่งยืนมั่นคงอยูอยางนั้นตลอดไป
เรื่องนี้ก็ทํานองเดียวกับกฎทางวิทยาศาสตร ซึ่งมีอยูตาม
ธรรมดาในธรรมชาติ ไมวาใครจะรูหรือไม ใครมีปญญาสามารถ ก็
คนพบแลวก็เอามาบอกกัน
เรื่อง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา นี้พระพุทธเจาก็ตรัสวา เปนความ
จริงที่มีอยูตามธรรมดาของมัน ไมเกี่ยวกับพระพุทธเจาจะเกิดหรือ
ไมเกิด พระพุทธเจาทรงเปนผูมาคนพบ เปดเผย อธิบาย วางเปน
ระบบไว
ตรงนี้แหละที่มาโยงเขากับอริยสัจ คือ เมื่อสิ่งทั้งหลายทั้ง
โลก รวมทั้งชีวิตของคนเรานี้ เปนธรรมชาติสวนหนึ่งๆ มันก็เปนไป
ตามกฎธรรมชาตินี้ ที่วามีความไมเที่ยง เปลี่ยนแปลงทุกเวลา มี
ความกดดันขัดแยงภายใน คงสภาพเดิมอยูไมได และเปนไปตาม
เหตุปจจัย ปรากฏรูปลักษณไปตางๆ ยักยายไปตามเหตุปจจัยที่
สัมพันธกันนั้น อยางรางกายของเรานี้ก็เปลี่ยนไป ตอนเปนเด็ก
หนาตาอยางหนึ่ง อายุมากขึ้นมาก็เปลี่ยนไปอีกอยางหนึ่ง
เมื่อสิ่งทั้งหลายเปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ตามธรรมดาของ
มันอยางนี้ ก็มีคําถามวา มนุษยจะเขาไปเกี่ยวของกับมันอยางไร
คือจะปฏิบัติหรือสัมพันธกับธรรมชาติ กับโลก กับชีวิต ที่เปนไป
ตามกฎธรรมชาตินั้นอยางไร
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มนุษยอาจจะสัมพันธกับมันดวยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน
อวิชชา คือภาวะที่ขาดความรูความเขาใจ ไมรูทันความจริง
ของสิ่งนั้นๆ
ตัณหา คือความอยากความปรารถนาตอสิง่ ตางๆ โดยไมรทู นั
ความจริงของมัน
อุ ป าทาน คื อ การเข า ไปยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น ให เ ป น อย า งที่ ตั ว
ตองการ เอาความปรารถนาของตนเปนตัวกําหนด
ถามนุษยเขาไปสัมพันธกับสิ่งทั้งหลาย หรือพูดงายๆ วา
สัมพันธกับโลกและชีวิต ดวยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ก็จะเกิด
ปญหาขึน้ กับชีวติ ของตัวเองทันที ทุกขทเี่ ปนสภาพอยูใ นธรรมชาติ
ตามธรรมดาของมัน คือเปนความขัดแยง คงอยูไ มได ในสิง่ ทีจ่ ะ
ตองเปลีย่ นแปลงคืบเคลือ่ นนัน้ ก็จะเกิดเปนสภาวะทีก่ ดดัน ขัดแยง
ขึน้ ในจิตใจของมนุษย ตอนนี้ ทุกขในธรรมชาติทมี่ อี ยูต ามธรรมดา
กลายมาเปน “ทุกข” ปรุงแตงในใจของเรา
ที่จริงมันเปนทุกขอยูตามธรรมดาในธรรมชาติ แตเมื่อเราไป
สัมพันธปฏิบัติตอมันไมถูก จึงเกิดเปนทุกขในใจของเราขึ้นมา และ
เมื่อสืบคนดู ก็จะรูวา อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เปนตัวกําหนด
ความสัมพันธของเราในกรณีนี้ ตัวนี้แหละที่ทานวาเปน “สมุทัย”
คือเหตุแหงทุกข ตอนนี้สมุทัยมาแลว
สมุทยั นี้ ถาตรัสแคบทบาทหนาโรง ก็เอาตัณหาเปนตัวแสดง
แตถาตรัสแบบเต็มโรง จะทรงยกเอาอวิชชาเปนตัวกํากับหลังโรง
ขอใหดูเวลาตรัสวา อะไรคือสมุทัย พระพุทธเจาตรัสไว ๒ แบบ
แบบที่ ๑ ตรัสวา สมุทัยไดแกตัณหา คืออธิบายงายๆ สั้นๆ วา
“สิ่ ง ทั้ ง หลายมันไมเปนไปตามใจอยากของคุณหรอก เมื่อ คุณ
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สัมพันธกับมันดวยความอยาก คุณก็ตองเปนทุกขเอง”
แตเบื้องหลังตัณหา คือความอยาก หรือความตามใจตัวนี้
ตัวการที่แทก็คือความไมรูเทาทันความจริง ซึ่งเปนเงื่อนไขเปดชอง
ให ป จ จั ย ตางๆ เขามาหนุน กันในการที่จะใหปญหานั้นเกิด ขึ้น
เพราะฉะนั้น
แบบที่ ๒ จึงตรัสแบบกระบวนการที่เริ่มตนจากอวิชชาวา
อวิชชาเปนปจจัยพืน้ ฐานของปญหาหรือทุกข สมุทัยที่แทจริงเปน
กระบวนธรรม (ธรรมปวัตติ) ตามกฎปฏิจจสมุปบาทวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา … ซึ่งประมวลวาทั้งหมดนี้คือสมุทัยแหงทุกข
ตอนนี้จะเห็นไดวา กฎธรรมชาติมาสัมพันธกับมนุษยแลว
ตอนแรก พูดเริ่มจากกฎธรรมชาติกอนวา ความจริงของ
ธรรมชาติ มันมีอยูตามธรรมดาของมัน สิ่งทั้งหลายดําเนินไปตาม
กฎธรรมชาตินั้น เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา
ตอนนี้ มาถึงคน คือในการทีค่ นเขาไปเกีย่ วของกับสิง่ เหลานัน้
ถาเกีย่ วของโดยมีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน เปนตัวกําหนด ก็จะเกิด
ปญหา มีทกุ ขขนึ้ มา
อันนีค้ อื อริยสัจขอที่ ๑ และขอที่ ๒ คือการสัมพันธกบั สิง่ ทัง้
หลายซึง่ มีศกั ยภาพทีจ่ ะใหเกิดทุกข ดวยอวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน ซึง่
เปนสมุทยั คือตัวเหตุ แลวก็เกิดทุกขในตัวคนขึ้นมา คือกาวจากทุกข
ในสิ่งทั้งหลายที่มีอยูตามธรรมชาติ มาเปนทุกขในใจของเรา
นี่คือวิธีพูดแบบยอนกลับโดยเอากฎธรรมชาติเปนจุดเริ่มตน
โดยเริ่มที่ สมุทัย คือมนุษยไปสัมพันธกับสิ่งทั้งหลายไมถูกตอง
โดยสัมพันธดวยอวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน ก็เกิดเปน ทุกข ขึ้นมา
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เมื่อเขาถึงความจริง ก็เลิกพึ่งพิงตัณหา
หันมาอยูเปนอิสระดวยปญญา
ในทางตรงขาม ถาเรารูทันความจริงของโลกและชีวิต แลว
เปลี่ ย นวิธีสัมพันธเสียใหม เราไมสัมพันธดวยอวิชชา-ตัณหาอุปาทาน แตเปลี่ยนจากอวิชชาเปนวิชา และสัมพันธกับสิ่งทั้ง
หลายดวยปญญา สมุทัยก็หายไป กลายเปนนิโรธ
พออวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน หายไปปบ สมุทัยหายไป ทุกข
ก็หายไปดวย กลายเปนนิโรธดับทุกขหมด หรือทุกขไมเกิดขึ้นเลย
ดังนั้น วิธีแกไขก็คือการพัฒนามนุษยใหมีปญญา จนกระทั่ง
หมดอวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน เพราะฉะนั้นจึงตองทําใหเกิดวิชา
เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตโดยอาศัยตัณหานอยลงตามลําดับ จน
กระทั่งอวิชชาหมดไป เมื่อหมดอวิชชาแลว ก็คือนิโรธ ไมมีทุกขเกิด
ขึ้นอีก
จากกฎธรรมชาติโยงมาถึงอริยสัจ คิดวาชัดพอสมควร ถาไม
ชัดกรุณาถามดวย
ยอนอีกทีหนึ่งวา กฎธรรมชาติมีอยูเปนธรรมดาของสิ่งทั้ง
หลายที่เกิดดับ เปลี่ยนแปลงไป คงสภาพเดิมไมได เปนปรากฏการณที่ปรากฏภาพออกมาตามเหตุปจจัยของมัน เปนไปตาม
ธรรมดาอยางนี้
เมือ่ มนุษยอยูใ นโลก ก็ตอ งไปสัมพันธเกีย่ วของกับสิง่ เหลานัน้
ถาเราสัมพันธไมถูก คือใชอวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน ก็เกิดปญหา
ทันที คือเกิดเปนทุกขขึ้นมา
เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงสอนใหเรามีความสัมพันธทถี่ กู
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ตอง ใหใชปญ
 ญาทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ สิง่ เหลานัน้ ดวยความรูเ ขาใจ จน
กระทัง่ ไมตอ งอาศัยอวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน
เมื่อเราพัฒนาปญญาจนถึงที่สุด เราก็จะพนจากอวิชชาตัณหา-อุปาทาน เราก็เปนอิสระ ก็คือถึง นิโรธ
แตในการที่จะมีปญญา จนหมดอวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน
นั้น มนุษยก็ตองพัฒนาตัวเอง ซึ่งก็คือมรรคนั่นเอง
มรรค ก็คือกระบวนวิธีพัฒนามนุษยไปสูการมีปญญา จน
กระทั่งไมตองอาศัยอวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน ในการดําเนินชีวิต
แตเปนอยูดวยปญญา
พอถึงตรงนี้ก็จบเรื่องของอริยสัจ
เพราะฉะนั้นจึงพูดไดวา พระพุทธศาสนาสอนเรื่องธรรมชาติ
กับการที่มนุษยไปสัมพันธกับธรรมชาติ เทานั้นเอง พูดอีกอยาง
หนึ่งก็คือ
๑. ความจริงของธรรมชาติ หรือกฎธรรมชาติ
๒. การรูเขาใจความจริงนั้น แลวนํามาใชประโยชน แตเปน
ประโยชนของตัวชีวิต เอง ที่จ ะใหชีวิต ของเราหมดปญหาอยาง
แทจริง
พูดอีกอยางหนึ่งวา พุทธศาสนามีเทานี้ คือ
๑. ความจริงของธรรมชาติ หรือกฎธรรมชาติ ซึ่งเราตอง
เรียนรู และใชประโยชนโดยปฏิบัติใหถูกตอง
๒. มนุษยเปนผูเรียนรูเขาใจความจริงนี้ และใชประโยชน
จากความรูนั้น เราจึงตองศึกษาธรรมชาติของมนุษยดวย
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ธรรมชาติมนุษยมีพิเศษแงดี
ที่ศึกษามีปญญาเลิศได
ตอนนี้พูดกันมาถึงมนุษย วาเมื่อมนุษยจะตองปฏิบัติตอกฎ
ธรรมชาติ เราก็ตองรูจักธรรมชาติของมนุษยดวยวาเปนอยางไร
เชน ใหรวู า ธรรมชาติของมนุษยนสี้ ามารถมีปญ
 ญาทีจ่ ะหมดอวิชชา
เปนไปไดหรือไมที่มนุษยจะอยูได โดยไมตองพึ่งพาอาศัย
 หาก็เปนไปไมได
อวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน ถาเปนไปไมได การแกปญ
ถามนุษยไมสามารถพัฒนาใหมีปญญา เราก็ตองอยูกับ
อวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน ตลอดไป และตองยอมรับวาจะตองเปน
ทุกขตลอดไปดวย ฉะนั้น เราจึงมาศึกษาธรรมชาติของมนุษย คือ
นอกจากรูธ รรมชาติของสิง่ ทัง้ หลาย ทัง้ โลก ทัง้ ระบบ ก็มารูธ รรมชาติ
ของตัวมนุษยเองดวย
คราวนี้ก็มาพูดถึงธรรมชาติของมนุษย ซึ่งตองพูดเปน ๒
ระดับ
ระดับที่ ๑ มนุษยก็เปนธรรมชาติสวนหนึ่งของระบบธรรม
ชาติทั้งหมด ย้ําวาเปนธรรมชาติเพียงสวนหนึ่งเทานั้น เพราะ
ฉะนั้น ชีวติ ของมนุษยจงึ ตองเปนไปตามกฎธรรมชาติ เชนเดียวกับ
ธรรมชาติอยางอื่นๆ
ถาเราแยกเปนโลกและชีวิต ชีวิตของเราก็เปนไปตามกฎ
ธรรมชาติใหญ อันเดียวกันกับกฎธรรมชาติที่ครอบงําโลกทั้งโลก
อยู คือเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตองเปลี่ยนแปลงไป คงอยูใน
สภาพเดิมไมได และปรากฏรูปขึ้นมาตามกระบวนการของเหตุ
ปจจัยที่สัมพันธกันนั้น
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นีค่ อื ธรรมชาติของมนุษยดา นหนึง่ ทีเ่ ปนชีวติ เปนสวนหนึง่ ของ
ธรรมชาติ
ระดับที่ ๒ ธรรมชาติพิเศษที่เปนสวนเฉพาะของมนุษย ตรง
นี้แหละเปนจุดสําคัญที่จะกาวไปสูขั้นที่จะตอบไดวา จะสามารถแก
 ญา ทีจ่ ะมีชวี ติ โดย
ปญหาขางตนไดหรือไม คือ มนุษยสามารถมีปญ
ไมตอ งพึง่ พาอวิชชา- ตัณหา-อุปาทาน ไดหรือไม
ธรรมชาติของมนุษยตรงนี้ ถือเปนฐานของพระพุทธศาสนา
เลยทีเดียว
ธรรมชาติสวนพิเศษของมนุษย คือเปนสัตวที่ฝกได ตรงนี้
สําคัญมาก ถาพูดอยางภาษาสมัยใหมก็ใชคําวา “เปนสัตวที่
พัฒนาได” ไมใชจมอยูกับที่ แตเปลี่ยนแปลงไดในเชิงคุณภาพ
หรือเรียกวาเปนสัตวพิเศษก็ได
พิเศษคือแปลกจากสัตวชนิดอื่น คือสัตวชนิดอื่นไมเหมือน
มนุษย สัตวมนุษยนี้แปลกจากสัตวอื่น แปลกหรือพิเศษอยางไร
พิเศษในแงที่วาสัตวอื่นฝกไมไดหรือฝกแทบไมได แตมนุษยนี้ฝกได
คําวา “ฝก” นี้พูดอยางสมัยใหมไดแกคําวา เรียนรูและพัฒนา
พูดตามคําหลักแทๆ คือ ศึกษา หรือสิกขา พูดรวมๆ กันไปวา
เรียนรูฝกหัดพัฒนา หรือเรียนรูฝกศึกษาพัฒนา
พูดสั้นๆ วา มนุษยเปนสัตวที่ฝกได และตองฝก
สัตวอื่นแทบไมตองฝก เพราะมันอยูไดดวยสัญชาตญาณ
พอเกิดมาปบ เรียนรูจากพอแมนิดหนอย เดี๋ยวเดียวมันก็อยูรอดได
อยางลูกวัวคลอดออกมา ๒-๓ นาทีลุกขึ้นเดินได ไปกับแม
แลว หานออกจากไขเชาวันนั้น พอสายหนอยวิ่งตามแมมันลงไป
ในสระเลย วิ่งได วายน้ําได หากินตามพอตามแมมันเลย
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แตมันอยูไดดวยสัญชาตญาณ เรียนรูไดนิดเดียว แคพอกิน
อาหารเปนตน แตตอจากนั้นมันฝกไมได เรียนรูไมได เพราะ
ฉะนั้นมันจึงอยูดวยสัญชาตญาณตลอดชีวิต เกิดมาอยางไรก็ตาย
ไปอยางนั้น
แตมนุษยนี้ตองฝก ตองเรียนรู ถาไมฝก ไมเรียนรู ก็อยูไมได
ไมตองพูดถึงจะอยูดี แมแตรอดก็อยูไมได มนุษยจึงตองอยูกับพอ
แม อยูกับพี่เลี้ยงเปนเวลานับสิบป
พอออกมาดูโลก มนุษยทําอะไรไมไดเลย ตองเรียนรูทุก
อยาง กินก็ตองเรียนรู ตองฝกตองหัด นั่ง นอน ขับถาย เดิน พูด
ตองฝกตองเรียนรูทั้งหมด นี่คือธรรมชาติของมนุษย เปนสัตวที่
ตองหัดตองฝกไปทุกอยาง มองในแงนี้เหมือนเปนสัตวที่ดอย
แตเมื่อมองในแงบวก คือเรียนรูได ฝกได ตอนนี้เปนแงเดน
คือพอฝก เริ่มเรียนรู คราวนี้มนุษยก็เดินหนา มีปญญาเพิ่มพูนขึ้น
พูดได สื่อสารได มีความคิดสรางสรรค ประดิษฐอะไรๆ ได
มนุษยสามารถพัฒนาโลกแหงวัตถุ เกิดเทคโนโลยีตางๆ มี
ความเจริญทั้งในทางนามธรรม และทางวัตถุธรรม มีศิลปวิทยา
การ เกิดเปนวัฒนธรรม อารยธรรม จนกระทั่งเกิดเปนโลกของ
มนุษย ซอนขึ้นมาทามกลางโลกของธรรมชาติ
สัตวอื่น ทั้ง หลาย มีหรือไมที่ส ามารถสรางโลกของมันตาง
หากจากโลกของธรรมชาติ... ไมมี มันเกิดมาดวยสัญชาตญาณ
อยางไร ก็ตายไปดวยสัญชาตญาณอยางนั้น หมุนเวียนกันตอไป
แตมนุษยเปนสัตวพิเศษ คือตองฝก ตองเรียนรู และเรียนรู
ได ฝกได
พระพุทธศาสนาจับความจริงของธรรมชาติขอ นี้เปนหลัก
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สําคัญที่สุด จึงใหกําลังใจกับมนุษยวา มนุษยที่ฝกแลวนั้น เลิศ
ประเสริฐจนกระทั่งแมแตเทวดาและพรหมก็นอมนมัสการ ดัง
คาถาวา
มนุสฺสภูตํ สมฺพุทฺธํ
อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ
เทวาป นํ นมสฺสนฺติ … … … … …
แปลวา “พระพุทธเจา ทั้งที่เปนมนุษยนี่แหละ แตทรงฝก
พระองคแลว มีพระหฤทัยที่อบรมมาอยางดี แมเทพทั้งหลายก็
นอมนมัสการ”
คาถานี้เปนการเตือนมนุษยและใหกําลังใจวา ความดีเลิศ
ประเสริฐของมนุษยนั้น อยูที่การเรียนรูฝกศึกษาพัฒนาตนขึ้นไป
มนุษยจะเอาดีไมไดถาไมมีการเรียนรูฝกฝนพัฒนาตน เพราะ
ฉะนั้น เราจึงพูดเต็มวา
“มนุษยเปนสัตวประเสริฐดวยการฝก”
เราจะไมพดู ทิง้ ชองวางวามนุษยเปนสัตวประเสริฐ ซึง่ เปนการ
พูดทีข่ าดตกบกพรอง
เราพูดไดแควา มนุษยเปนสัตวพิเศษ หมายความวาเปน
สัตวที่แปลกจากสัตวอื่น “พิเศษ” แปลวาแปลกพวก ไมไดหมาย
ความวาดีหรือราย
แต “ประเสริฐ” นี่คือดี ซึ่งมีหลักความจริงวามนุษยไมได
ประเสริฐเองลอยๆ ตองประเสริฐดวยการฝก ถาไมฝกแลวจะดอย
กวาสัตวดิรัจฉาน จะต่ําทรามยิ่งกวา หรือไมก็ทําอะไรไมเปนเลย
แมจะอยูรอดก็ไมได
ฉะนั้ น ความประเสริ ฐ เลิ ศ ของมนุ ษ ย จึ ง อยู ที่ ก ารฝ ก ฝน
พัฒนาตน และอันนี้เปนความเลิศประเสริฐที่สัตวทั้งหลายอื่นไมมี
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สัตวอื่นอยางดีก็ฝกไดบางเล็กนอย เชน ชาง มา เปนตน และมัน
ฝกตัวเองไมได ตองใหมนุษยฝก
๑. ตองใหมนุษยฝกให
๒. แมมนุษยจะฝกให ก็ฝกไดในขอบเขตจํากัด เรียนรูไดไม
มาก
แตมนุษยฝกตัวเองได และฝกไดแทบไมมีที่สิ้นสุด

บนฐานแหงธรรมชาติมนุษยผูเปนสัตวตองศึกษา
พระพุทธเจาทรงตั้งหลักพระรัตนตรัยขึ้นมา
หลักพระพุทธศาสนาตรงนีส้ าํ คัญทีส่ ดุ เพราะมนุษยฝก ได ฝก
ตนเองได และเมือ่ ฝกแลวประเสริฐสุด การทีย่ กพระรัตนตรัยขึน้
มาตัง้ เปนหลัก ก็เพราะความจริงขอนี้ คือ
ก) พระพุทธเจาทรงเปนตนแบบ โดยเปนสรณะ คือเปน
เครือ่ งเตือนใจใหระลึกวา อันตัวเรานีก้ เ็ ปนมนุษยผหู นึง่ พระพุทธเจา
เมื่อกอนที่จะทรงฝกพระองคก็เปนมนุษยอยางพวกเรานี้ เราจึงมี
ศักยภาพที่จะฝกใหประเสริฐอยางพระพุทธเจาได
พระพุทธเจาทรงเปนผูประเสริฐเลิศสูงสุด ไดตรัสรูสัจธรรม
มีพระคุณสมบัติสมบูรณทุกประการ การที่ทรงมีพระคุณสูงเลิศ
อยางนั้นได ก็เพราะไดทรงฝกพระองค ดังที่เรียกวาทรงบําเพ็ญ
บารมีมากมายจนเต็มบริบูรณ
เราจึงตัง้ “พุทธะ” ขึน้ มาเปนแมแบบวา ดูสิ มนุษยผฝู ก ดีถงึ ที่
สุดแลว พัฒนาดีแลว จะมีปญ
 ญารูส จั ธรรม บริสทุ ธิห์ ลุดพน เปน
อิสระ อยูเ หนือโลกธรรม มีความสุข มีชวี ติ ทีด่ งี าม มีคณ
ุ ธรรมความ
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ดีงามทีส่ มบูรณ เปนทีพ่ งึ่ ของชาวโลก เลิศประเสริฐขนาดนี้
พอระลึกอยางนี้ก็เกิดศรัทธาที่เรียกวา ตถาคตโพธิสัทธา คือ
เชื่อในปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา ซึ่งก็มีความหมายตอไปอีกวา
เชื่อในปญญาที่ทําใหมนุษยกลายเปนพุทธะ เพราะฉะนั้น การที่
ถือเอาพระพุทธเจาเปนสรณะนั้น ความหมายอยูที่นี่ คือ
๑. ทําใหเกิดศรัทธาทีโ่ ยงตัวเราเขาไปหาพระพุทธเจาวา จาก
ความเปนมนุษยอยางเรานี้ พระองคไดบาํ เพ็ญบารมีฝก ฝนพระองค
จนเปนพระพุทธเจา เราก็เปนมนุษยเชนเดียวกัน ถาเราฝกตนจริงจัง
ใหถงึ ทีส่ ดุ เราก็จะเปนอยางพระองคได ทําใหเราเกิดความมั่นใจวา
เรามีศักยภาพที่จะฝกใหเปนอยางพระพุทธเจาได
๒. เตือนใจใหระลึกถึงหนาที่ของตนเองวา เราเปนมนุษย ซึ่ง
จะดีเลิศประเสริฐได ดวยการฝกฝนพัฒนาตน การฝกฝนพัฒนา
ตน เปนหนาที่แหงชีวิตของเราหรือของชีวิตที่ดี เราจะตองฝก
ศึกษาพัฒนาตนอยูเสมอ
๓. ใหเกิดกําลังใจวา การฝกฝนพัฒนาตนนี้ พระพุทธเจาได
ทรงทํามาจนสําเร็จผลสมบูรณแลวเปนตัวอยาง พระองคทําได
แสดงวาเราก็สามารถทําได แมวา การฝกศึกษานัน้ บางครัง้ จะยาก
มาก อาจทําใหเราชักจะยอทอ แตเมือ่ ระลึกถึงพระพุทธเจาวาพระ
องคเคยประสบความยากลําบากมากกวาเรานักหนา พระองคก็
กาวฝาผานลุลว งไปได เราก็จะเกิดกําลังใจทีจ่ ะฝกตนตอไป
๔. ไดวธิ ลี ดั จากประสบการณของพระองค พระพุทธเจาทรง
ปฏิบตั มิ า ลําบากยากเย็นอยางยิง่ ตองลองผิดลองถูก บําเพ็ญบารมี
กวาจะเปนพุทธะได เมื่อพระองคตรัสรูแลว ก็ทรงประมวลประสบ
การณของพระองคมาวางเปนหลักเปนลําดับสอนเราใหเขาใจงาย
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ขึน้ เทากับบอกวิธลี ดั ใหเราสําเร็จรูป จากประสบการณของพระองค
ซึง่ เราเอามาใชไดทนั ที ไมตอ งยากลําบากอยางพระองค
การระลึ ก ถึ ง พระพุ ท ธเจ า เป น สรณะได ป ระโยชน ถึ ง ๔
ประการอยางนี้ เราจึงตั้งพระพุทธเจาเปนองคแรกของรัตนตรัย
เปนสรณะขอที่ ๑
ข) เมื่อระลึกถึงพระพุทธเจาเปนแมแบบแลว ก็คิดจะฝก
ศึกษาพัฒนาตน ทีนี้การที่จะพัฒนาตัวเองได ก็ตองรูหลักรูความ
จริงของกฎธรรมชาติคือธรรมะ และตองปฏิบัติตามธรรมนั้น
เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงเปนจุดเริ่มที่นําเราเขาไปสู
ธรรมะ พูดงายๆ วา จากพุทธะโยงไปหา “ธรรมะ” ซึ่งก็คือตัวความ
จริงของธรรมชาติที่มนุษยจะตองรูและนํามาใชปฏิบัติ
ค) อยางไรก็ตาม การที่จะรูธรรมและปฏิบัติตามธรรมให
เปนอยางพระพุทธเจานั้น มนุษยโดยทั่วไปไมไดฝกตนมามากมาย
ถึงขัน้ ทีจ่ ะรูแ ละทําไดเองอยางพระสัมมาสัมพุทธเจา และก็ไมจาํ เปน
ตองฝกถึงขนาดนั้น เพราะเรามีพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ทรงรูธรรม
รู ท างและบอกวิ ธี ใ ห แ ล ว เราก็ ไ ปฟ ง คําสอนจากพระองค แ ละ
ปฏิบัติตามโดยถือเอาพระองคเปนแบบอยาง
แตถาเราอยูหางไกลพระพุทธเจา หรือพระองคปรินิพพาน
แลว เราก็เลาเรียนสดับฟงคําสอนของพระองค จากพระสงฆที่ได
รักษาสืบตอคําสอนของพระองคมาถึงพวกเรา
แมจะไดสดับฟงคําสอนของพระพุทธเจาที่พระสงฆรักษา
สืบทอดไวใหแลว แตมนุษยทั่วไปจะปฏิบัติธรรมฝกตนใหกาวหนา
โดยลําพังตัวเองไดยาก มนุษยโดยทั่วไปนั้น ตองอาศัยบุคคลและ
สภาพแวดลอมตางๆ ชวยเกือ้ หนุน โดยเฉพาะสิง่ ทีเ่ กือ้ หนุนไดดที สี่ ดุ
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ก็คือชุมชนทีจ่ ดั ตัง้ ไวอยางดี ทีเ่ รียกวา “สังฆะ”
ในชุมชนแหงสังฆะนั้น นอกจากมีทา นที่ไดฟงไดรูไดฝก
ปฏิบัติธรรมมากอน เชน ครู อาจารย ที่จะเปนกัลยาณมิตรชวย
แนะนําฝกสอนเราแลว ระบบความเปนอยู วิถีชีวิต การสัมพันธกับ
เพื่อนรวมชุมชน การจัดสรรสิ่งแวดลอม และบรรยากาศของชุมชน
นั้นเอง ทุกอยางจะเอื้อชวยเกื้อหนุนใหเราฝกตนกาวไปในการรู
และปฏิบัติธรรมไดอยางดีที่สุด
ชุมชนแหงสังฆะนี้ นอกจากเราจะไดอาศัยชวยใหตัวเรากาว
หนาไปในการรูและทําตามธรรมโดยมีกัลยาณมิตรเกื้อหนุนแลว
เราเองเมื่อกาวหนาไป เปนกัลยาณมิตรเกื้อหนุนผูอื่นดวย และ
สังฆะก็เปนแหลงที่จะดํารงรักษาระบบและวิถีชีวิตที่ดีงามผาสุกไว
ใหแกโลก
อนึ่ง มนุษยถึงจะมีศักยภาพที่จะเปนอยางเดียวกับพระพุทธ
ั นาการในระดับตางๆ ไมใชอยูๆ ก็
เจา แตระหวางปฏิบตั ิ เราก็จะมีพฒ
เปนพุทธะไดทนั ที
มนุษยทั้งหลายที่ปฏิบัติตามธรรมโดยมีพัฒนาการในระดับ
ตางๆ นั้น ก็รวมกันเปนชุมชนทีด่ งี าม ประเสริฐ คือสังฆะนี้ ซึง่ ถาเรียก
ตามภาษาปจจุบนั ก็คอื สังคมอุดมคติ
มนุษยเราทุกคนควรจะมีสวนไดอาศัยและรวมสรางชุมชนนี้
ขึ้นมาใหได ดวยการฝกศึกษาพัฒนาตัวเองของแตละคนขึ้นไป
สุดยอดของมนุษยคือ พุทธะ
แกนแทของธรรมชาติคือ ธรรมะ
อุดมคติของสังคมคือ สังฆะ
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เพราะฉะนั้น หลักพระรัตนตรัย ก็คือหลักอุดมคติ ที่เปนจุด
หมาย เปนอุดมการณ เปนหลักการสําหรับชาวพุทธ ซึ่งจะตองยึด
ถือวา
๑. เตือนใจเราใหระลึกถึงศักยภาพของตัวเอง และให
ปฏิบัติหนาที่ในการพัฒนาตนเองใหเปนอยางพุทธะ
๒. เตือนใจใหระลึกวา การทีจ่ ะพัฒนาตนใหสาํ เร็จนัน้ ตองรู
เขาใจและปฏิบัติใหถูกตองตามหลักความจริงของกฎธรรมชาติ
คือ ธรรมะ
๓. เตือนใจใหระลึกวา เราแตละคนจะรวมอาศัยและรวม
สรางสังคมอุดมคติ ดวยการมี/เปนกัลยาณมิตรและเจริญงอกงาม
ขึ้นในชุมชนแหงอารยชนหรืออริยบุคคล ที่เรียกวา สังฆะ
นี่คือหลักพระรัตนตรัย จะเห็นวาทั้ง ๓ หลักโยงถึงกันหมด

รูทันธรรมดา แลววางทาทีใหถูก
ขอย อ นกลั บ มาที่ ธ รรมชาติ ข องมนุ ษ ย ซึ่ ง เป นสัตวที่ฝกได
พัฒนาได จะเปนนิวตันก็ได เปนไอนสไตนก็ได หรือจะเปนกวีที่
เกงกาจ เปนนักการศึกษา ฯลฯ เปนไดหมด จนกระทั่งประเสริฐสุด
เปนพุทธะก็ได
เมื่อมนุษยประเสริฐดวยการเรียนรูฝกฝนพัฒนาตนอยางนี้
ก็เปนอันวาโยงกันแลว คือ ธรรมชาติของมนุษยที่วาฝกฝนพัฒนา
ไดนั้น ก็สอดคลองกับความเปนจริงของกฎธรรมชาติ
นี่คือยอนกลับมาหาความจริงขอแรกของธรรมชาติอีก คือ
การทีม่ นุษยผฝู ก ตนได จะพัฒนาตนสําเร็จ จะตองรูเ ขาใจความจริง
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ของกฎธรรมชาติและปฏิบัติใหถูกตามกฎนั้น เชน ปฏิบัติตามกฎ
แหงเหตุปจจัย เปนตน
ในบรรดากฎธรรมชาติทั้งหลาย กฎใหญก็คือความเปนไป
ตามเหตุปจจัย ซึ่งเปนอยางหนึ่งในหลักใหญที่สุดที่พระพุทธเจา
ตรัสไว ๒ หลัก คือ
๑. หลักไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
๒. เบือ้ งหลังความเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็คอื กฎธรรมชาติ
แหงความเปนไปตามเหตุปจจัย อันไดแก อิทัปปจจยตา
ฉะนั้น ตอจากไตรลักษณ พระพุทธเจาจึงทรงสอนเรื่อง
ปฏิจจสมุปบาท หรือที่เรียกเต็มวา อิทปั ปจจยตาปฏิจจสมุปบาท คือ
ความเปนไปตามเหตุปจ จัยของสิง่ ทัง้ หลาย
ถาเราเขาถึงกระบวนการของเหตุปจจัย หลักการตางๆ ก็โยง
ถึงกันแจมแจงหมด และเขาสูการปฏิบัติใ นการที่จะฝกตนได
แตถารูแ ค อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เรายังทําอะไรไมได ไดแค
รูทันวาสิ่งทั้งหลายเกิดดับ เปลี่ยนแปลง ไมเที่ยง ไมคงที่ คงอยูใน
สภาพเดิมไมได เปนไปตามเหตุปจจัย ก็ไดแครู และวางใจ แตยัง
ทําไมได
แตพอรูวา ออ ...กฎแหงเหตุปจ จัย ที่อ ยูเ บื้อ งหลัง อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ก็คือ อิทัป ปจ จยตา ซึ่ง เปนอยางนี้ๆ ตอนนี้ก็เอา
มาใช ล งมื อ ทํ า ได คื อ เอามาใช ใ นการฝ ก ฝนพั ฒ นาตนของ
มนุษย ซึ่งเปนการเชื่อมระหวาง ธรรมชาติพิเศษของมนุษย กับ
ธรรมชาติสามัญของสรรพสิ่ง
การนํากฎธรรมชาติมาใชในชีวิตของมนุษย ยังจะตองหา
เวลามาพู ด แยกแยะแจกแจงกั น ในแต ล ะเรื่ อ งแต ล ะหลั ก ตอไป
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๓๔

ตอนนี้ขอพักไวทีหนึ่งกอน
อยางไรก็ตาม ความรูเทาที่มีเปนฐานมานั้น พอจะโยงไปให
เห็นหลักในภาคปฏิบัติไดแลว และพระพุทธเจาก็ไดทรงวางหลัก
ปฏิบัติที่เปนหัวขอใหญไวใหแลว บนฐานแหงหลักความจริงของ
ธรรมชาตินั้น จึงขอนําหลักสําคัญมาเนนย้ําไว เพื่อใหการแก
ปญหาและการสรางสรรคดําเนินไปไดทันที

ถาคนไทยตัง้ หลักสีม่ นั่ ไว จะไมไถลตกในหลุมวิกฤติ
ถึงแมถลําพลาด ก็จะถอนตัวขึ้นสูวิวัฒนไดฉับพลัน
หลักธรรม ๔ ประการตอไปนี้ เปนหลักการใหญขั้นพื้นฐาน
ของพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธเจาตรัสย้ําอยูเสมอ แตตามปกติ
ตรัสไวเปนอิสระจากกัน เพราะมีนัยโยงถึงกัน หรือครอบคลุมกัน
ในที่นี้ขอยกมาย้ําไวในที่เดียวกัน ถือวาเปนแกนแทที่ปฏิบัติไดทัน
ที และเหมาะกับสถานการณปจจุบันของสังคมไทย จึงขอนํามา
กลาวปดทายในตอนนี้
หลักสําคัญทั้ง ๔ จะตองใชในยุคปจจุบัน โดยเฉพาะในการ
แกวิกฤติของสังคมไทย และสรางสรรคประเทศชาติตอไปขางหนา
คนไทยจะตองอยูกับหลักการ ๔ อยางตอไปนี้ใหได คือ
. หลักการกระทํา

คือ มุงทําการใหสําเร็จดวยความเพียร
พยายาม โดยเฉพาะความเพียรของตนเอง หลักนี้เรียกวา หลัก
กรรมและความเพียร
พระพุทธเจาตรัสวาเราเปนกรรมวาที เราเปนวิริยวาที พระ
องคไมไดตรัสอยางเดียว แตตรัสคูกันวา กรรมวาที และวิริยวาที
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“เราเปนผูกลาวหลักการกระทํา เราเปนผูกลาวหลักความเพียร”
คนจะทํา ตองมีความเพียร ถาไมมีความเพียร ก็กาวไปใน
การทําไมได
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงกรรมและวิริยะ ใหหวังผล
สําเร็จจากการกระทําดวยเรีย่ วแรงกําลังของตน ไมมวั หวังผลจากการ
ออนวอนนอนรอผลดลบันดาล จากลาภลอย จากการรวยทางลัด การ
ทุจริต การเสีย่ งโชค การพนัน เปนตน
สรุปวา ตองถือหลักการกระทําใหสําเร็จดวยความเพียร
ขอยกพุทธพจนมาย้ําไววา
ภิกษุทงั้ หลาย พระผูม พี ระภาคเจาทัง้ หลาย
แมที่ไดมีแลวในอดีตกาล…พระผูมีพระภาคเจา
ทัง้ หลายแมทจี่ กั มีในอนาคตกาล… แมเราเองผูเ ปน
อรหันตสัมมาสัมพุทธะในบัดนี้ ก็เปนกรรมวาท
(ตรัสหลักกรรม) เปนกิริยวาท (ตรัสหลักการที่จะ
ตองทํา) เปนวิริยวาท (ตรัสหลักความเพียร)
(องฺ.ติก. ๒๐/๕๗๗/๓๖๙)

. หลักการศึกษาพัฒนาตน คือ ตองถือเปนหนาที่โดยมี
จิตสํานึกที่จะฝกตนใหกาวหนาตอไปในการทํากุศลกรรมตางๆ ที่
จะใหชีวิตและสังคมดีงามยิ่งขึ้น นี่เรียกวา หลักไตรสิกขา
ตามหลักเรือ่ งธรรมชาติของมนุษย ทีพ่ ดู แลวแตตน วา มนุษย
เปนสัตวที่ประเสริฐดวยการฝก ดังนั้น ในการที่จะกาวไปสูความ
ดีงาม ความประเสริฐสมบูรณนั้น ชีวิตตองพัฒนาดวยไตรสิกขา
เพื่อกาวไปขางหนา
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ชีวิตจะตองดีขึ้น ตองเรียนรู ตองฝกฝน ตองศึกษา ตอง
พัฒนาเสมอไป จะตองไมมวั หยุดอยูก บั ที่
ขอยกคาถาพุทธพจนแหงหนึ่งมาไวเตือนใจวา
เพราะฉะนัน้ แล เปนคนอยูใ นโลกนี้ พึงศึกษา
(ตามหลักไตรสิกขา)เถิด สิง่ ใดก็ตามทีพ่ งึ รูไ ดใน
โลกวาเปนสิง่ ผิดรายไมดี ไมพงึ ประพฤติผดิ ราย
ไมดเี พราะเห็นแกสงิ่ นัน้ ปราชญทงั้ หลายกลาววา
ชีวติ นัน้ นอยนัก
(ขุ. สุ. ๒๕/๔๐๙/๔๘๕)
พรอมทั้งพุทธภาษิตวา
ในหมูม นุษย คนทีฝ่ ก แลวเปนผูป ระเสริฐ
(ขุ.ธ. ๒๕/๓๓/๕๗)

. หลักไมประมาท ในการที่จะทําอะไรๆ ดวยความเพียร
และในการที่จะพัฒนาตนนั้น จะตองไมประมาท
ตองมองเห็นตระหนักในความสําคัญของกาลเวลาและความ
เปลีย่ นแปลงวา ในขณะทีเ่ ราดําเนินชีวติ อยูน ี้ สิง่ ทัง้ หลายรอบตัวเรา
และชีวติ ของเรา ลวนไมเทีย่ งแทแนนอน ทุกอยางเปลีย่ นแปลงไป
ตลอดเวลา เราจะมัวนิง่ นอนใจอยูไ มได มีอะไรทีค่ วรจะทํา ตองรีบทํา
ตองเรงขวนขวายไมประมาท ไมนอนใจ ไมผดั เพีย้ น
หลักไมประมาทนี้ พระพุทธเจาทรงสอนวา เหมือนกับรอย
เทาชาง ที่ครอบคลุมธรรมะของพระองคไวหมด แลวก็เปนปจฉิมวาจาของพระองคกอนปรินิพพานดวย จึงถือวาสําคัญอยางยิ่ง
ในความไมประมาทนี้ แมแตสังคมก็จะหยุดนิ่งไมได เพราะ
สังคมมีแนวโนมวา เมื่อไรมีความสําเร็จ เมื่อไรเจริญดีมีความพรั่ง
พรอม เมื่อไรมีความสุขสบาย คนจะเริม่ เฉือ่ ยลงและเริม่ ออนแรง

๓๖

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๗

แลวก็เริม่ มัวเมา ประมาท
สังคมมักจะเปนอยางนั้น คือ พอสบาย ก็ประมาท หันไป
ฟุงเฟอมัวเมาหลงระเริง ติดในความสุขสบาย เพลิดเพลิน สําเริง
สําราญ ลุมหลงในการบันเทิง ไมเรงรัดขวนขวายทํากิจหนาที่ ผัด
เพี้ยน เฉื่อยชา
เพราะฉะนั้น ผูบริหารสังคมจะตองคอยกระตุนเตือนปลุก
เราประชาชน ใหไมประมาทมัวเมาทุกเวลา
เครื่องพิสูจนการพัฒนามนุษยอยางหนึ่งคือ ทั้งที่สุขสบาย
ก็ไมประมาท ถาใครทําไดสําเร็จอยางนี้เมื่อไร ก็มีคุณสมบัติที่จะ
เปนพระอรหันต พระพุทธเจาตรัสวา บุคคลเดียวที่จะไมประมาท
เลยเปนอันขาด คือพระอรหันต
นอกจากนั้น แมแตพระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระ
อนาคามี ก็ยงั ประมาทได คือพอประสบความสําเร็จไปเทานี้ ก็พอใจ
วาเราไดกา วหนามามีความดีเยอะแลวนะ ก็ชกั เฉือ่ ย พอเฉือ่ ยลง พระ
พุทธเจาก็ตรัสวาเธอประมาทแลว
ในพระพุทธศาสนา ทานไมใหหยุดในการสรางสรรคกศุ ลธรรม
ตราบใดยังไมถงึ จุดหมาย ก็ตอ งกาวไปในไตรสิกขาโดยไมประมาท
ตองกาวตอไปๆ พระพุทธเจาตรัสไววา
เราไมสรรเสริญแมแตความตัง้ อยูไ ดในกุศลธรรมทัง้ หลาย ไมตอ งพูดถึงความเสือ่ มถอยจาก
กุศลธรรมทั้งหลาย เรายกยองสรรเสริญอยาง
เดี ย วแต ค วามก า วหน า ต อ ไปในกุ ศ ลธรรม
ทั้ง หลาย
(องฺ.ทสก.๒๔/๕๓/๑๐๑)
พุทธพจนนี้แสดงหลักเดียวกัน คือความไมประมาท

๓๗

๓๘
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q. หลักพึ่งตนได ซึ่งทําใหมีอิสรภาพ การพึ่งตนก็คือ
สามารถทําใหแกตัวเราดวยตนเอง จึงตองพัฒนาตัวเอง คือ เรา
พัฒนาตนเองเพื่อใหทําได และอยูดีไดดวยตนเอง
เมื่อเราทําไดดวยตนเอง อยูดีไดดวยตนเอง เราก็พึ่งตนได
ถาเราทําไมได อยูดีไมได เราก็ยังพึ่งตนเองไมได
เราตองพยายามพึ่งตนใหได แต เราจะทําไดดวยตนเอง
และพึ่งตนได เราก็ตองทําตนใหเปนที่พึ่งได หรือทําตนใหพึ่งตนได
โดยฝกตนขึ้นไป ใหทําไดทําเปน
ถาพูดวาใหพึ่งตน แตตัวเขาไมมีความสามารถที่จะเปนที่พึ่ง
แลวเขาจะพึ่งตนไดอยางไร ก็ไดแตซัดกันวา นี่เธอยากจน เธอก็พึ่ง
ตนสิ วาอยางนั้น มันจะพึ่งตนอยางไร ในเมื่อตนนั้นไมมีความ
สามารถที่จะใหพึ่ง
พระพุทธเจาทรงเนนการ “ทําตนใหเปนที่พึ่งได” หรือ “ทํา
ตนใหพึ่งตนได” มากกวาเนนการพึ่งตน
ถาจะบอกใครใหพึ่งตน ควรถามเขากอนวา “เธอมีตนที่พึ่ง
ไดไหม?” ถาเขามีตนที่พึ่งไมได แลวเขาจะพึ่งตนไดอยางไร
เพราะฉะนั้น จะตองใหคน เฉพาะอยางยิ่ง ใหเด็ก ใหลูก ฝก
ตนพัฒนาตัวขึ้นไป ใหตัวเขานั้น เปนตนที่พึ่งได ใหเขามีตนที่พึ่งได
แลวเขาก็จะพึ่งตนได
ที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนเรามากมายนั้น ก็อยูตรงนี้แหละ
คือ สอนใหเราฝกตัวพัฒนาตนจนกระทั่งเราสามารถพึ่งตนได
เพราะมีตนที่พึ่งได แลวเราก็จะเปนอิสระ
พระองคจึงตรัสสรุปทายหลักการพึ่งตนนั้นวา “มีตนที่ฝกดี
แลวนั่นแหละ จะไดที่พึ่งซึ่งหาที่ไหนอื่นไมได”

๓๘
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๓๙

เพราะฉะนัน้ อยาพูดแคพงึ่ ตน ซึง่ เปนเพียงคําเตือนเริม่ ตน แต
ตองกาวตอไปสูก ารฝกฝนปฏิบตั ซิ งึ่ เปนคําสอนทีแ่ ทวา “จงพยายาม
พึง่ ตน ดวยการทําตนใหเปนทีพ่ งึ่ ได”
แลวทําอยางไรจะใหตนเปนที่พึ่งได ก็ตองฝก ตองศึกษา
พัฒนาตน
พอพัฒนาตนก็เขาไตรสิกขา ซึ่งทําใหตนเองมีคุณสมบัติดี
มากขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น สามารถทําการทั้งหลายไดผลดียิ่งขึ้น ทํา
กรรมตางๆ ที่เปนกุศลยิ่งขึ้น
เมือ่ มีความสามารถทําการทัง้ หลายไดดยี งิ่ ขึน้ ก็พงึ่ ตนเองได
พอพึ่งตนเองได มีตนที่พึ่งไดแลว ก็ไมตองพึ่งคนอื่น ก็เปนอิสระ
กลายเปนวา สามารถเปนทีพ่ งึ่ ของคนอืน่
ฉะนั้น การปฏิบัติในไตรสิกขาคือการพัฒนาตน และการ
พัฒนาตนก็ทําใหพึ่งตนเองได และการพึ่งตนเองไดกับความอิสระ
ก็เปนอันเดียวกัน
ความเปนอิสระนี้ มิใชเฉพาะการไมตองคอยพึ่งพาขึ้นตอคน
อื่นเทานั้น แตหมายถึงการไมตองพึ่งพาขึ้นตอวัตถุมากเกินไปดวย
ดังนั้น อิสรภาพที่สําคัญมากอยางหนึ่ง จึงหมายถึงการมี
ความสามารถที่จะมีความสุขในตัวเองไดมากขึ้น โดยพึ่งพาขึ้นตอ
วัตถุเสพบริโภคนอยลง คือเปนคนที่สุขไดงายขึ้น ไมตองเอาชีวิต
ไปขึ้นตอวัตถุ ไมตอ งเอาความสุขไปฝากไวกบั สิง่ เสพบริโภค ซึง่ จะ
ทําใหการแยงชิงเบียดเบียนกันในสังคมลดลงไปดวย
พรอมกันนั้น เมื่อไดพัฒนาตนเอง ใหมีความสามารถมาก
ขึ้น ทั้งในการที่จะมีความสุขที่เปนอิสระ และในการที่จะทําการสราง
สรรคตางๆ ก็จะทําใหทั้งชีวิตของตัวเองก็ดีขึ้น และสามารถเกื้อกูล
แกผูอื่นหรือแกสังคมไดมากขึ้น พรอมไปในคราวเดียวกัน

๓๙
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๔๐
ขอยกพุทธภาษิตมาย้ําเตือนอีกวา

ตนแลเปนทีพ่ งึ่ ของตน โดยแทจริง คนอืน่
ใครเลาจะเปนทีพ่ งึ่ ได มีตนทีฝ่ ก ดีแลวนัน่ แหละ
คือไดทพี่ งึ่ ซึง่ หาไหนเทียบไมได
(ขุ.ธ.๒๕/๒๒/๓๖)
หลัก ๔ นีส้ มั พันธเปนอันเดียวกัน แตแยกในเชิงปฏิบตั ใิ ห
ใชไดเ หมาะสมและไดผ ลจริงจัง การปฏิบัติจากทุกหลักจะมา
บรรจบประสานเปนอันเดียวกัน
ขอทวนอีกครั้งวา หลัก ๔ ประการนี้ตองย้ําอยางที่สุด
เพราะเปนหลักใหญของพระพุทธศาสนา และเหมาะสมยิ่งกับยุค
ปจจุบัน
๑. ทําการใหสาํ เร็จดวยความเพียร
๒. เรียนรูใฝฝกตน ใหชีวิตและสังคมพัฒนาเปนเลิศดวยการศึกษา
๓. ตระหนักอนิจจตา มีสติไมประมาท หลีกเสือ่ ม เรงสราง ไมทงิ้ เวลา
๔. รักษาอิสรภาพไว พึ่งตนได เปนนักแผขยายความสุข

มีสขี่ อ นีพ้ อแลว ประเทศไทยพัฒนาไดอยางดี มีความมัน่ คง
ดํารงในสันติสขุ แนนอน

๔๐

