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ค าน า 

 ปัจจุบนัผูท่ี้นบัถือพุทธศาสนาเกือบทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นคนธรรมดาทัว่ไป หรือแมแ้ต่พระภิกษุเองก็ตามยงัไม่รู้
วา่คาํสอนของพุทธศาสนา ท่ีตนเองนบัถืออยูน่ั้น มีคาํสอนท่ีผสมอยูร่ะหวา่ง คาํสอนของศาสนาพราหมณ์ และคาํสอน
ของพระพุทธเจา้ โดยคาํสอนท่ีเป็นคาํสอนท่ีแทจ้ริงของพระพุทธเจา้นั้น จะเป็นคาํสอนเร่ืองการปฏิบติัเพื่อความหลุดพน้
จากความทุกขข์องจิตใจในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นคาํสอนระดบัสูงท่ีตอ้งใชปั้ญญาเป็นหลกัในการศึกษาและปฏิบติั ซ่ึง
พระพุทธเจา้จะเอาไวส้อนเฉพาะคนท่ีมีสติปัญญาหรือคนท่ีมีความรู้มากพอเท่านั้น  

ส่วนคาํสอนท่ีเป็นคาํสอนของศาสนาพราหมณ์ท่ีผสมเขา้มานั้น เป็นคาํสอนระดบัพื้นฐานหรือระดบัศีลธรรม ท่ี
สอนเร่ืองการใชชี้วติของคนธรรมดาทัว่ไป โดยคาํสอนระดบัศีลธรรมน้ี จะใชค้วามเช่ือเป็นหลกัในการศึกษาและปฏิบติั 
และอาไวส้อนคนท่ีมีสติปัญญานอ้ย หรือคนท่ีไม่มีความรู้ทัว่ๆไป เช่น เด็กหรือชาวบา้น  

ดงันั้นจึงทาํให้เกิดหนงัสือ “สรุปหลกัวชิชาพุทธศาสนา” เล่มน้ีข้ึนมา เพื่อใหปั้ญญาชนหรือชาวต่างชาติ ท่ีสนใจ
จะศึกษาหลกัคาํสอนท่ีแทจ้ริงของพระพุทธเจา้ ไดใ้ชห้นงัสือเล่มน้ีเป็นคู่มือสาํหรับศึกษา เพื่อให้รู้และเขา้ใจวา่ แทจ้ริง
แลว้พระพุทธเจา้สอนอะไร? เพื่อท่ีจะไดน้าํหลกัคาํสอนนั้นมาปฏิบติั  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและมวลมนุษย์
ทั้งหลายต่อไป และถา้ใครเห็นวา่หนงัสือน้ีจะเป็นประโยชน์ ต่อเพื่อนมนุษยแ์ละส่ิงท่ีมีชีวติทั้งหลายของโลก ก็ขอให้
ช่วยกนัเผยแพร่ต่อไปดว้ยใจท่ีบริสุทธ์ิ  
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บทที ่๑ หลกัพืน้ฐานพุทธศาสนา 

ศาสนาแห่งปัญญา 

ในปัจจุบนั พุทธศาสนาได้ถูกมองว่าเป็นเพยีงสาขาหรือกิง่หน่ึงของศาสนาพราหมณ์ (หรือฮินดูในปัจจุบัน) 
เท่าน้ัน เพราะมีค าสอนทีเ่หมือนกบัค าสอนของศาสนาพราหมณ์มากจนแทบแยกกันไม่ออก ซ่ึงคาํสอนท่ีเหมือนกนัก็คือ
คาํสอนเร่ืองการมีตวัตน (อตัตา) เวยีนวา่ยตายเกิด เร่ืองนรก สวรรค ์ อยา่งเป็นสถานท่ี รวมทั้งเร่ืองเทวดา นางฟ้า พระ
อินทร์ พระพรหม ชนิดท่ีเป็นตวัตนบุคคล และเร่ืองกรรมชนิดขา้มภพขา้มชาติ เป็นตน้ จนท าให้ดูว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้
ตรัสรู้อะไรใหม่เลย พระองค์เพยีงเอาค าสอนของศาสนาพราหมณ์มาประยุติแล้วตั้งเป็นศาสนาพุทธขึน้มาเท่าน้ัน น่ีเองท่ี
ทาํใหพ้ระพุทธเจา้ในสายตาของชาวโลกปัจจุบนั จึงเป็นเพียงแค่คนท่ีเอาคาํสอนของคนอ่ืนมาสอน ไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้ตรัสรู้
หรือคน้พบอะไรท่ีใหม่พอท่ีจะเป็นศาสดาท่ียิง่ใหญ่เลย 

แต่ถา้เราจะไดศึ้กษาหลกัพุทธศาสนาจนเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งแลว้เราก็จะเขา้ใจไดว้า่ แท้จริงค าสอนของ
พระพุทธเจ้าน้ันต่างหรือตรงข้ามกบัค าสอนของศาสนาพราหมณ์อย่างส้ินเชิง เพราะส่ิงทีพ่ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้น้ันก็
คือเร่ือง อนัตตา ทีเ่ป็นการปฏิเสธการมีตัวตน (อตัตา) อย่างทีศ่าสนาพราหมณ์สอน ดังน้ันค าสอนเร่ืองการเวยีนว่ายตาย
เกดิ เร่ืองนรก สวรรค์ อย่างเป็นสถานที ่รวมทั้งเร่ืองเทวดา นางฟ้า พระอนิทร์ พระพรหม ชนิดทีเ่ป็นตัวตนบุคคล และ
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เร่ืองกรรมชนิดข้ามภพข้ามชาติ เป็นต้น น้ัน จึงไม่ใช่ค าสอนทีแ่ท้จริงของพระพุทธเจ้า แต่วา่เป็นคาํสอนของศาสนา
พราหมณ์ท่ีปลอมปนเขา้มาในภายหลงัท่ีพระพุทธเจา้ทรงปรินิพพานไปแลว้ไม่นาน 

ศาสนาส่วนใหญ่จะใชศ้รัทธา (ความเช่ือ) เป็นหลกัในการสอน แต่พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา จึงไม่ใช้
ศรัทธาเป็นหลกัในการสอน แต่จะใช้ปัญญาเป็นหลกัในการสอน คือจะสอนให้เกดิปัญญาก่อน เม่ือเกดิปัญญาแล้วศรัทธา
กจ็ะเกดิตามมาเอง แต่เพราะเหตุวา่ในสมยัพุทธกาลนั้น คนท่ีมีปัญญามีนอ้ย ดงันั้นจึงมีคนท่ีเขา้ใจและนบัถือ
พระพุทธเจา้จริงๆไม่มาก และเม่ือพระพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ไม่นาน ก็หาคนท่ีจะเขา้ใจคาํสอนท่ีแทจ้ริงของ
พระพุทธเจา้ไดน้อ้ยลง จึงท าให้ชาวพุทธในยุคน้ันต้องประยุติค าสอนใหม่เพ่ือให้ค าสอนทีแ่ท้จริงของพระพุทธเจ้าอยู่
รอดต่อไปเพ่ือคนรุ่นหลงั โดยการน าเอาค าสอนของศาสนาพราหมณ์ เช่น เร่ืองการเวียนว่ายตายเกดิ เร่ืองนรก สวรรค์ 
เทวดา นางฟ้า และเร่ืองกรรมชนิดข้ามภพข้ามชาติ เป็นต้น เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของค าสอนในพุทธศาสนา จึงท าให้พุทธ
ศาสนากลบัมาเจริญรุ่งเรืองขึน้อกีในอนิเดียยุคน้ัน รวมทั้งยงัได้เผยแผ่ไปยงัประเทศต่างๆทัว่โลก โดยมีคาํสอนของ
ศาสนาพราหมณ์ห่อหุม้คาํสอนท่ีแทจ้ริงของพระพุทธเจา้อยู ่ เพื่อรอคนท่ีมีปัญญามาคน้พบและนาํคาํสอนท่ีแทจ้ริงของ
พระพุทธเจา้กลบัมาเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยต่์อไป 

สรุปวา่ พุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งปัญญา ท่ีสอนให้คนเกิดปัญญา ไม่ใช่สอนใหเ้กิดศรัทธา ซ่ึงปัญญาน้ัน
เป็นเร่ืองเหตุผลและความจริงทีพ่สูิจน์ได้ รวมทั้งยงัเป็นประโยชน์สูงสุดแก่มนุษย์ทุกคน เพราะสอนเร่ืองการปฏิบัติ
เพ่ือทีจ่ะได้ไม่มีความทุกข์ที่มนุษย์ทุกคนเกลยีดกลวั แต่วา่คนท่ีมีความรู้ท่ีจะสอนใหเ้กิดปัญญานั้นมีนอ้ย จึงทาํใหค้าํ
สอนท่ีแทจ้ริงของพระพุทธเจา้ ตอ้งประยติุใหม่ใหมี้เร่ืองของศรัทธาตามท่ีชาวบา้นเขาเช่ือกนัอยูใ่นยคุนั้นเขา้มาปะปน 
จนกลายมาเป็นพุทธศาสนาในปัจจุบนั ท่ีมีแต่เร่ืองท่ีดูวา่งมงาย ไม่มีเหตุผล และไม่มีประโยชน์แก่ชีวิตอยา่งแทจ้ริงอยู่
เตม็ไปหมด จึงเป็นหนา้ท่ีของผูมี้ปัญญาท่ีจะตอ้งนาํเอาคาํสอนท่ีแทจ้ริงของพระพุทธเจา้ ออกมาเสียจากการครอบงาํของ
ศาสนาพราหมณ์ เพื่อใหก้ลบัมาเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยต่์อไป   

หลกัพืน้ฐานพุทธศาสนา 

การท่ีเราจะศึกษาหลกัทฤษฎีใด เราจ าเป็นทีจ่ะต้องรู้จักหลกัพืน้ฐานของทฤษฎน้ัีนก่อน เพ่ือเป็นแนวทางใน
การศึกษา เหมือนกบัการเตรียมตวัเขา้เรียนหรือทาํงาน ถา้ไม่รู้จกัก่อนมนัก็ทาํใหย้ากในการเรียนหรือการทาํงาน กวา่จะ
จบัหลกัการเรียนหรือหลกัในการทาํงานไดก้็ตอ้งใชเ้วลามาก หรืออาจทาํใหเ้กิดความผดิพลาดในการเรียนหรือทาํงาน
นั้นได ้

การศึกษาพุทธศาสนาน้ีก็เหมือนกนั คือเราจะตอ้งรู้จกัหลกัพื้นฐานในการศึกษาก่อน เพ่ือทีจ่ะได้จับหลกัการ
ของพุทธศาสนาได้อย่างถูกแล้ว แลว้จะไดศึ้กษาไปตรงตามหลกัการของพุทธศาสนาอยา่งไม่ผดิพลาด ซ่ึงหลกัพื้นฐาน
พุทธศาสนานั้นก็ไดแ้ก่ 

๑. มุ่งตรงสู่การดับทุกข์ (หรือส้ินทุกข ์หรือไม่มีทุกข ์หรือพน้ทุกข)์ โดยไม่ออ้มคอ้ม 

๒. ศึกษาจากของจริง คือจากชีวติ (คือร่างกายกบัจิตใจ) ของเราเองจริงๆในปัจจุบนั 

๓. ศึกษาโดยใช้เหตุใช้ผล ไม่ใชค้วามเช่ือใดๆ ซ่ึงเหตุผลนั้นก็อยูใ่นความจริงนัน่เอง  
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๔. ศึกษาอย่างเป็นระบบ คือมีการสังเกต การตั้งสมมติฐาน การพิสูจน์สมมติฐาน การบนัทึก การวดัค่าออกมา 
การตีความหมาย การสรุปเป็นกฎเกณฑส์ากล เป็นตน้  

๕. พสูิจน์ก่อนเช่ือ คือตอ้งพิสูจน์จนเห็นผลจริงอยา่งแน่ชดัก่อนจึงจะเช่ือ แต่ถา้พิสูจน์แลว้ไม่เห็นผลจริงก็ไม่
เช่ือ 

ความทุกขเ์ป็นภยั (ส่ิงท่ีน่ากลวั) ใหญ่หลวงท่ีเราตอ้งรีบหาทางป้องกนั (หรือแกไ้ข) ไม่ใหเ้กิดข้ึนกบัชีวติของ
เรา ถา้เราจะมีชีวติอยูโ่ดยไม่มีความทุกขเ์ลยได ้ ก็นบัวา่เราไดรั้บประโยชน์อยา่งสูงสุดในการเกิดมาแลว้ ซ่ึงการที่
พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึน้มาในโลก ก็เพ่ือมาสอนให้มนุษย์รู้จักวธีิการดับทุกข์ โดยใช้ความสามารถของตัวเอง โดยไม่
จ าเป็นต้องพึง่พาส่ิงอ่ืนใดภายนอก ถา้ไม่มีความทุกข ์ก็จะไม่มีพระพุทธเจา้  

 ส่วนวธีิการศึกษาเร่ืองการดบัทุกขน์ั้น จาํเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาใหเ้กิดปัญญาข้ึนมาก่อน เพราะพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาแห่งปัญญา ทีต้่องใช้ปัญญาเป็นตัวน าตลอด ทั้งในการศึกษาและการปฏิบัติ ถ้าไม่มีปัญญากไ็ม่มีพุทธศาสนา ซ่ึง
การศึกษาเพื่อใหเ้กิดปัญญานั้น ส่ิงสาํคญัก็คือเราจะตอ้งศึกจากของจริง คือจากส่ิงท่ีเราสามารถสัมผสัไดจ้ริงในปัจจุบนั 
โดยอาศยัตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ของเราท่ียงัดีอยูน้ี่ โดยการศึกษาก็ตอ้งใชเ้หตุและผลจากความจริงนัน่เองมาศึกษา 
(คือในความจริงนั้นจะมีเหตุและผลของมนัอยูแ่ลว้) ซ่ึงก็ตอ้งมีการศึกษาอยา่งเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผน และก็
ตอ้งมีการพิสูจน์หรือทดลองปฏิบติัก่อนเช่ือ เม่ือพิสูจน์จนเห็นผลจริงอยา่งแน่ชดัแลว้จึงจะปลงใจเช่ือ ถา้พิสูจน์ไม่ไดก้็
ไม่ปลงใจเช่ือ  

น่ีคือหลกัพื้นฐานของพุทธศาสนา ท่ีก็ตรงกบัหลกัหวัใจของวทิยาศาสตร์ ฉะนั้นจึงกล่าวไดว้า่ พุทธศาสนาเป็น
วทิยาศาสตร์ คือเป็นการศึกษาจากการสังเกตปรากฏการณ์ของธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจริง ท่ีทาํใหม้นุษยไ์ดค้น้พบความจริง
ของธรรมชาติหลายๆอยา่งท่ีลึกซ้ึงได ้ และทาํใหม้นุษยก์ลายมาเป็นสัตวท่ี์มีความเจริญสูงกวา่สัตวเ์ดรัจฉานอยา่งเช่นใน
ปัจจุบนั ถา้ไม่มีวทิยาศาสตร์ มนุษยก์็จะยงัคงเป็นคนป่าคนดงหรือมนุษยย์คุหิน ท่ียงัใชชี้วติตามสัญชาติญาณเหมือนสัตว์
เดรัจฉานทั้งหลายอยูต่่อไป    

ค าสอน ๒ ระดับ 

ก่อนอ่ืนเราตอ้งเขา้ใจก่อนวา่ พุทธศาสนาในปัจจุบนัมีคาํสอนอยู ่๒ ระดบั คือ  

๑. ระดับชาวบ้าน  (หรือระดบัพื้นฐาน) ซ่ึงคาํสอนระดบัพื้นฐานน้ีก็คือคาํสอนศีลธรรมนัน่เอง โดยศีลธรรมน้ี
เป็นคาํสอนพื้นฐาน ทีเ่อาไว้สอนชาวบ้านทัว่ไปทีไ่ม่มีความรู้ทางโลก หรือมีแต่ไม่มีเวลามาศึกษาค าสอนระดับสูง ซ่ึง
สรุปแลว้ศีลธรรมน้ีเป็นคาํสอนพวก การละเว้นการท าความช่ัว ให้ท าแต่ความดี เช่น การใหท้าน การเสียสละ การรักษา
ศีล การละเวน้อบายมุข-ส่ิงเสพติด-ส่ิงฟุ่มเฟือย การใชชี้วติท่ีเรียบง่ายไม่มีส่ิงเกิน รวมทั้งการสอนใหมี้ความซ่ือสัตย ์
กตญัญูกตเวที ความขยนัอดทน การใหอ้ภยั และการช่วยเหลือผูอ่ื้น เป็นตน้ ซ่ึงผลของศีลธรรมก็คือทาํใหผู้ป้ฏิบติัมีความ
ปกติสุข รวมทั้งทาํใหส้ังคมสงบสุขและโลกมีสันติภาพ 

๒.ระดับปัญญาชน (หรือระดบัสูง) โดยคาํสอนระดบัสูงน้ี เป็นค าสอนเร่ืองการดับทุกข์ของจิตใจในปัจจุบัน ท่ี
เรียกวา่อริยสัจ ๔ ซ่ึงเอาไว้สอนเฉพาะคนทีม่ีศีลธรรมแล้วและมีความรู้ทางโลกด้วย โดยผลของคาํสอนระดบัสูงน้ีก็คือ
ทาํใหค้วามทุกขข์องจิตใจในปัจจุบนัลดนอ้ยลงหรือไม่มีเลยไดจ้นตลอดชีวิต  



 ๔ 

คาํสอนศีลธรรมนั้นศาสนาไหนๆเขาก็มีสอนกนัอยูแ่ลว้ ซ่ึงเป็นคาํสอนง่ายๆท่ีใครๆก็เขา้ใจได ้ แต่ศีลธรรม
ไม่ไดช่้วยใหจิ้ตใจของมนุษยห์ลุดพน้จากความทุกขไ์ด ้ ดังน้ันพระพุทธเจ้าจึงไม่เน้นสอนศีลธรรม แต่จะสอนเฉพาะ
เร่ืองทีเ่ป็นประโยชน์สูงสุดกับชีวติเท่าน้ัน นัน่ก็คือเร่ืองการดบัทุกขข์องจิตใจในปัจจุบนั (คือท่ีน่ีและเด๋ียวน้ี)  

สรุปไดว้า่ แทจ้ริงแลว้พระพุทธเจา้สอนเฉพาะเร่ืองการดบัทุกขท่ี์เป็นคาํสอนระดบัสูงเท่านั้น แต่ภายหลงัท่ี
พระพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ไม่นาน ก็หาผูท่ี้จะเขา้ใจคาํสอนท่ีแทจ้ริงของพระพุทธองคไ์ดย้าก จนใกลจ้ะสูญหายไป 
ดังน้ันชาวพุทธรุ่นหลังๆจึงได้พยายามรักษาค าสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าเอาไว้ ด้วยการเอาค าสอนของศาสนา
พราหมณ์เร่ืองการเวยีนว่ายตายเกดิ เร่ืองนรก สวรรค์ เทวดา นางฟ้า เป็นต้น ที่ผู้คนในยุคน้ันเขาเช่ือถือกนัอยู่ เข้ามา
ห่อหุ้ม (ผสมหรือปะปน) ค าสอนทีแ่ท้จริงของพระพุทธเจ้าเอาไว้ จึงท าให้ผู้คนในยุคน้ันยอมรับ และท าให้เกดิเป็นพุทธ
ศาสนาทีสื่บทอดมาจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงจากเหตุน้ีเองท่ีทาํใหเ้กิดเป็นพุทธศาสนาท่ีมีคาํสอน ๒ ระดบัสืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบนั   

หลกัอจินไตย 

ในการศึกษาเร่ืองการดบัทุกขน้ี์ พระพุทธเจา้ไดท้รงวางหลกัท่ีสาํคญัเบ้ืองตน้ไวว้า่ อยา่เพิ่งไปสนใจเร่ืองท่ีไม่
ควรสนใจ ท่ีเรียกวา่ อจินไตย ท่ีหมายถึง ส่ิงทีไ่ม่ควรน ามาคิดหรือมาศึกษา ซ่ึงมี ๔ เร่ือง คือ 

๑. เร่ืองเกีย่วกบัความเป็นพุทธะ ซ่ึงก็ไดแ้ก่เร่ืองของพระพุทธเจา้และของพระอริยบุคคลทั้งหลาย คือเราไม่ตอ้ง
สนใจวา่พระพุทธเจา้จะมีจริงหรือไม่ หรือผูท่ี้ปฏิบติัตามคาํสอนของพระพุทธเจา้จนพน้ทุกขไ์ดจ้ริงนั้นมีอยูจ่ริงหรือไม่ 

๒. เร่ืองเกีย่วกบัสมาธิสูงๆ คือไม่ตอ้งสนใจวา่เร่ืองสมาธิสูงๆนั้นจะมีจริงหรือไม่ หรือทาํให้เกิดพลงัหรือส่ิง
เหนือธรรมชาติไดห้รือไม่ 

๓. เร่ืองกรรมและผลของกรรม คือไม่ตอ้งสนใจวา่เร่ืองกรรมท่ีมีคนเช่ือถือกนัมากมายอยูน่ั้นจะมีจริงหรือไม่ 
หรือเป็นอยา่งไร  

๔. เร่ืองโลกๆ คือเร่ืองหรือทฤษฎีทั้งหลายทางวตัถุ ท่ีไม่เป็นประโยชน์กบัการศึกษาเพื่อดบัทุกข ์ รวมทั้งเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัโลกดว้ย เช่น ใครสร้างโลก? โลกมีท่ีส้ินสุดหรือไม่? เป็นตน้ รวมทั้งเร่ืองของชีวติหลงัความตายดว้ย เช่น ตาย
แลว้ไปไหน? นรก สวรรค ์ตามท่ีเช่ือกนัอยูน่ั้นมีจริงหรือไม่? เป็นตน้ 

สาเหตุท่ีพระพุทธเจา้สอนวา่อยา่เพิ่งไปสนใจเร่ืองเหล่าน้ีก็เพราะ เร่ืองเหล่านีไ้ม่ได้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
เพ่ือดับทุกข์เลย อกีทั้งยงัเป็นแค่ความเช่ือทีเ่รายงัพสูิจน์ไม่ได้  ถ้าเร่ิมต้นเรามาสนใจศึกษาเร่ืองเหล่านีก่้อน กอ็าจท าให้
เราเกดิความเข้าใจผดิต่อค าสอนทีแ่ท้จริงของพระพุทธเจ้าขึน้มาได้ และถา้เรายดึมัน่ในความเขา้ใจผดินั้นไวแ้ลว้อยา่ง
มัน่คง ก็จะทาํใหก้ารศึกษาเพื่อดบัทุกขข์องเราผิดเพี้ยนจากหลกัการท่ีถูกตอ้งของพระพุทธเจา้ จนไม่สามารถดบัทุกข์
ของจิตใจในปัจจุบนัได ้ ต่อเม่ือเราไดศึ้กษาจนเกิดความเขา้ใจและเห็นแจง้ในหลกัพุทธศาสนาอยา่งถูกตอ้งแลว้ ก็จะเกิด
ความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งในเร่ืองเหล่าน้ีข้ึนมาไดเ้องในภายหลงั 

หลกัความเช่ือของพุทธศาสนา 

ความจริง คือ ส่ิงทีม่ีอยู่หรือเป็นอยู่จริงตามธรรมชาติอย่างไม่มีวนัเปลีย่นแปลง แต่เม่ือเรายงัไม่พบเห็นความ
จริง เราจึงเกิดความไม่รู้ข้ึน เม่ือไม่รู้เราจึงกลวัในส่ิงท่ีเรายงัไม่รู้ โดยเฉพาะเร่ืองของชีวติวา่เกิดมาจากไหน? เกิดมาได้



 ๕ 

อยา่งไร? ความสุข-ความทุกขเ์กิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร? ตายแลว้ไปไหนหรือเป็นอยา่งไร? เป็นตน้ ซ่ึงศาสนาทั้งหลายก็เกิด
ข้ึนมาเพื่อช่วยใหม้นุษยห์ายหวาดกลวัจากความไม่รู้ในเร่ืองหลงัความตายได ้ ซ่ึงวธีิการที่ศาสนาส่วนใหญ่ช่วยให้มนุษย์
หายหวาดกลวักคื็อการสอนให้เกดิความเช่ือ  (ศรัทธา) เม่ือมนุษย์มีความเช่ือมั่นแล้วกท็ าให้ความกลวัตายลดน้อยลงได้
แม้จะต้องตายจริงๆกต็าม แต่การท่ีจะสร้างความเช่ือให้แก่ใครนั้น จะตอ้งมีการปลูกฝังมาตั้งแต่ยงัเด็กจึงจะไดผ้ล ถา้มา
ปลูกฝังเอาตอนโตแลว้มกัจะไม่ไดผ้ล  

ความเช่ือ คือความมัน่ใจวา่จะเป็นความจริง ซ่ึงน่ีแสดงถึงว่าคนทีเ่ช่ือกคื็อคนทีย่งัไม่พบความจริง จึงได้ใช้ความ
เช่ือ ถ้าพบความจริงแล้วความเช่ือกไ็ม่จ าเป็น เพราะมีปัญญาข้ันเห็นแจ้งหรือรู้จริงแล้ว แต่ความเช่ือใดถา้ยงัไม่ไดพ้ิสูจน์
ใหเ้ห็นจริงก่อน ความเช่ือนั้นก็อาจไม่เป็นความจริงตามท่ีเราเช่ือก็ได ้ ดงันั้นความเช่ือจึงยงัเจืออยูด่ว้ยความงมงายทั้งส้ิน
ไม่มากก็นอ้ย    

พุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีใชปั้ญญานาํหนา้ความเช่ือ คือเม่ือมีความเช่ือในพุทธศาสนาจะตอ้งมีปัญญานาํหนา้อยู่
ดว้ยเสมอ จึงจะทาํใหเ้ป็นความเช่ือท่ีถูกตอ้ง (คือไม่ผดิพลาดและไม่งมงาย) ดงันั้นหลกัในการสร้างความเช่ือของพุทธ
ศาสนา ก็ตอ้งเกิดมาจากการมีปัญญาก่อน โดยหลกัในการสร้างปัญญาเพื่อใหเ้กิดความเช่ือท่ีถูกตอ้งนั้นพระพุทธเจา้ได้
สอนไวใ้น หลกักาลามสูตร (หลกัคาํสอนท่ีสอนแก่ชาวกาลามะของอินเดียในยคุนั้น) ซ่ึงมีใจความโดยสรุปดงัน้ี 

๑. อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะ ได้ยนิได้ฟังมา 

๒. อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะ เป็นเร่ืองเล่าต่อๆกันมาตั้งแต่โบราณ 

๓. อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะ มีคนก าลงัล า่ลือกนัอยู่อย่างกระฉ่อน 

๔. อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะ มีต าราอ้างองิ 

๕. อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะ มีเหตุผลตรงๆ (ตรรกะ) รองรับ 

๖. อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะ มีเหตุผลแวดล้อมรองรับ 

๗. อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะ สามัญส านึกของเรามันยอมรับ 

๘. อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะ มันตรงกบัความเห็นทีเ่รามีอยู่ก่อนแล้ว 

๙. อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะ คนทีบ่อกทีส่อนน้ันดูภายนอกน่าเช่ือถือ 

๑๐. อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะ คนทีบ่อกทีส่อนนี้เป็นครูอาจารย์ทีเ่ราเคารพนับถือ 

เม่ือเราไดพ้บคาํสอนใด ก่อนอ่ืนก็ใหเ้รานาํคาํสอนนั้นมาพิจารณาดูก่อน วา่คาํสอนนั้นมีโทษหรือมีประโยชน์ 
และผูรู้้ (ผูมี้ปัญญาและมีใจเป็นกลาง) ติเตียนหรือไม่ ถา้พิจารณาแลว้เห็นวา่คาํสอนนั้นมีโทษ ไม่มีประโยชน์ และผูรู้้ติ
เตียน ก็ใหล้ะทิ้งเสีย แต่ถา้พิจารณาแลว้เห็นวา่ คาํสอนนั้นมีประโยชน์ ไม่มีโทษ และผูรู้้ไม่ติเตียน ก็ให้นาํมาทดลอง
ปฏิบติัดูก่อน ถ้าปฏิบัติตามอย่างเต็มตามมาตรฐานแล้วความทุกข์ไม่ลดลงหรือดับลงจริง (แม้เพยีงช่ัวคราว) กใ็ห้ละทิง้
เสีย แต่ถา้ทดลองปฏิบติัดูแลว้ผลออกมาเป็นความลดลงหรือดบัทุกขข์องความทุกขจ์ริง (แมเ้พียงชัว่คราว)  จึงค่อยปลง
ใจเช่ือและรับเอามาปฏิบติัให้ยิง่ๆข้ึน (คือดบัทุกขไ์ดอ้ยา่งถาวร) ต่อไป 



 ๖ 

อย่าเช่ือใครแม้แต่ตัวเอง 

สาเหตุท่ีพระพุทธเจา้สอนวา่ “อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะไดย้นิไดฟั้งมา” นั้นก็เป็นเพราะ ส่ิงทีเ่ราได้ยนิ
ได้ฟังมาน้ัน เรากย็งัไม่รู้ความจริงว่ามันถูกหรือผดิ ถา้เราไปเช่ือวา่มนัถูก แลว้บงัเอิญมนัผดิข้ึนมา เราก็จะเกิดความเช่ือท่ี
ผดิเพี้ยนข้ึนมาไดโ้ดยไม่รู้ตวั 

 สาเหตุท่ีพระพุทธเจา้สอนวา่ “อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะเป็นเร่ืองเล่าต่อๆกนัมาตั้งแต่โบราณ” นั้นก็
เป็นเพราะ เร่ืองทีเ่ล่าต่อๆกนัมานมนานแล้วน้ัน มันก็ย่อมทีจ่ะมีการแต่งเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปจนผดิเพีย้นจากต้นตอ
ได้ ถา้เราหลงเช่ือ เราก็จะไดรั้บคาํสอนท่ีผดิเพี้ยนข้ึนมาไดโ้ดยไม่รู้ตวั 

สาเหตุท่ีพระพุทธเจา้สอนวา่ “อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะมีคนกาํลงัลํ่าลือกนัอยูอ่ยา่งกระฉ่อน” นั้นก็
เป็นเพราะ ค าล า่ลือน้ันเป็นการกระท าของคนทีไ่ม่รู้จริง (คนโง่ชอบล า่ลือ) ทีช่อบล า่ลือเร่ืองโกหกทีม่ีคนเขาแต่งงขึน้ 
(เช่นเร่ืองผูว้เิศษ เร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เร่ืองพระอรหนัต)์ เม่ือเราไปหลงเช่ือคาํลํ่าลือนั้น เราก็จะกลายเป็นคนโง่งมงายตาม
เขาไปดว้ยโดยไม่รู้ตวั 

สาเหตุท่ีพระพุทธเจา้สอนวา่ “อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะมีตาํราอา้งอิง” นั้นก็เป็นเพราะวา่ ต ารา
ทั้งหลายน้ัน อาจถูกแก้ไขเปลีย่นแปลงให้ผดิเพีย้นไปจากต้นฉบับได้ หรือคนแต่งต าราอาจเป็นคนทีไ่ม่รู้จริงกไ็ด้ ถา้เรา
ไปหลงเช่ือตาํรา เราก็อาจไดรั้บคาํสอนท่ีผิดเพี้ยนไปดว้ยโดยไม่รู้ตวั 

สาเหตุท่ีพระพุทธเจา้สอนวา่ “อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะมีเหตุผลตรงๆ (ตรรกะ) รองรับ” นั้นก็เป็น
เพราะ เหตุผลตรงๆน้ันยงัเป็นแค่ทฤษฎีทีน่่าเช่ือถือทีสุ่ดเท่าน้ัน ถ้าบังเอญิเหตุทีเ่ราได้รับมามันผดิ ผลของมันก็ย่อมทีจ่ะ
ผดิตามไปด้วยทนัที ดงันั้นถา้เราเช่ือในเหตุผลนั้นเขา้ เราก็จะเกิดความเขา้ใจผดิข้ึนมาโดยไม่รู้ตวั 

สาเหตุท่ีพระพุทธเจา้สอนวา่ “อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะมีเหตุผลแวดลอ้มรองรับ” นั้นก็เป็นเพราะ 
การใช้เหตุผลแวดล้อม (อาจมีหลายๆเหตุผล)  มาตัดสินน้ัน กเ็ท่ากบัเป็นการคาดเดาตามส่ิงแวดล้อม ถา้บงัเอิญเหตุผลท่ี
แวดลอ้มนั้นมนัเป็นเหตุผลปลอม (เช่นหลกัฐานปลอม) เราก็ยอ่มท่ีจะเกิดความเขา้ใจผิดไปตามเหตุผลแวดลอ้มนั้นดว้ย
โดยไม่รู้ตวั 

สาเหตุท่ีพระพุทธเจา้สอนวา่ “อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะสามญัสาํนึกของเรามนัยอมรับ” นั้นก็เป็น
เพราะ สามัญส านึกของเราน้ัน มันกเ็ป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาๆของจิตทีไ่ม่ประกอบด้วยปัญญา ดังน้ันความรู้สึกของเรา
น้ันมันกอ็าจตัดสินอะไรผดิพลาดได้ (อยา่งเช่นเรารู้สึกวา่คนๆน้ีเป็นคนดี โดยท่ีเราก็ไม่รู้วา่เขาเป็นคนดีจริงหรือเปล่า?) 
ถา้เราเช่ือสามญัสาํนึกของเรา เราก็อาจถูกสามญัสาํนึกมนัหลอกใหเ้กิดความเช่ือท่ีผิดเพี้ยนไดโ้ดยไม่รู้ตวั  

สาเหตุท่ีพระพุทธเจา้สอนวา่ “อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะมนัตรงกบัความเห็นท่ีเรามีอยูก่่อนแลว้” นั้นก็
เป็นเพราะ ถ้าบังเอิญความเห็นทีเ่รามีอยู่ก่อนแล้วน้ัน มันเป็นความเห็นทีผ่ดิอยู่ก่อนแล้วโดยทีเ่รากไ็ม่รู้ตัว แล้วมีคนเขา
มาพูดตรงกบัความเห็นทีเ่รามีอยู่ก่อนแล้ว กจ็ะท าให้เรายิง่เกดิความมั่นใจว่าความเห็นของเราน้ันมันถูกต้องมากยิง่ขึน้ 
ซ่ึงน่ีก็เท่ากบัทาํใหเ้ราเกิดความเห็นผดิมากยิง่ข้ึนอีกโดยไม่รู้ตวั 



 ๗ 

สาเหตุท่ีพระพุทธเจา้สอนวา่ “อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะคนท่ีบอกท่ีสอนนั้นดูภายนอกน่าเช่ือถือ” นั้น
ก็เป็นเพราะ คนทีดู่ภายนอกแล้วน่าเช่ือถือน้ัน เขากอ็าจมีความเห็นผดิอยู่ก่อนแล้วโดยที่ตัวเขาเองกไ็ม่รู้ตัวกไ็ด้ เม่ือเราไป
เช่ือเขา เราก็ยอ่มท่ีจะไดรั้บคาํสอนท่ีผดิเพี้ยนตามเขาไปดว้ยโดยไม่รู้ตวั 

สาเหตุท่ีพระพุทธเจา้สอนวา่ “อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะคนท่ีบอกท่ีสอนน้ีเป็นครูอาจารยท่ี์เราเคารพ
นบัถือ” นั้นก็เป็นเพราะ แม้ครูอาจารย์ที่เรานับถือน้ันท่านกอ็าจมีความเห็นผดิอยู่ก่อนแล้วโดยทีต่ัวท่านเองกไ็ม่รู้ตัว ถา้
เราเช่ือท่าน เราก็จะพลอยเกิดความเห็นผิดตามท่านไปดว้ยโดยไม่รู้ตวั 

สรุปไดว้า่ เราจะยงัเช่ือใครหรือต าราใดๆไม่ได้เลย เพราะไม่ว่าจะจากต าราหรือจากคนอ่ืน เรากย็ังไม่รู้ว่าเขา
สอนผดิหรือถูก หรือต าราน้ันผดิหรือถูก แม้แต่สามัญส านึกของเราเองกย็ังเช่ือไม่ได้ แม้แต่คนที่น่าเช่ือถือทีสุ่ดเช่นครู
อาจารย์ของเราเอง เรากย็งัเช่ือไม่ได้ ซ่ึงแม้จะมีคนบอกว่าถ้าเป็นค าสอนของพระพุทธเจ้าแล้วกเ็ช่ือได้ ซ่ึงเรากย็งัไม่รู้ว่า
ค าสอนน้ัน (คือจากต ารา) เป็นค าสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าหรือเปล่า ซ่ึงน่ีคือวิธีการเด่ียวท่ีจะทาํใหเ้ราคน้พบวา่คาํ
สอนใดคือคาํสอนท่ีแทจ้ริงของพระพุทธเจา้ และคาํสอนใดไม่ใช่คาํสอนท่ีแทจ้ริงของพระพุทธเจา้ สรุปกคื็อ อย่าเช่ือใคร
แม้แต่ตัวเอง แต่ให้ทดลองหรือพสูิจน์ดูก่อน เม่ือได้ผลจริงจึงค่อยปลงใจเช่ือ แต่ถ้าไม่ได้ผลจริงกอ็ย่าเช่ือ ดงันั้นน่ีจึงเป็น
หลกัสาํคญัท่ีเราจะตอ้งนาํมาปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด เพื่อท่ีจะไดค้น้พบคาํสอนท่ีแทจ้ริงของพระพุทธเจา้ แต่ถา้เราละเลยไม่
นาํหลกัสาํคญัน้ีมาปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด เราก็จะไม่มีวนัไดพ้บคาํสอนท่ีแทจ้ริงของพระพุทธเจา้  

ศึกษาจากร่างกายและจิตใจของเราเอง 

ในการศึกษาเร่ืองการดบัทุกขต์ามหลกัอริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจา้น้ี พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราศึกษาจาก
ร่างกายและจิตใจของเราเองในปัจจุบัน ทีย่งัมีสติสัมปฤดี (คือมีความรู้ตัวดี) และยงัมีความจ าดีอยู่นี ้ เพราะความทุกข์ก็
อยู่ในร่างกายและจิตใจนี ้ดังน้ันวธีิการดับทุกข์กต้็องอยู่ในร่างกายและจิตใจนี ้ถา้เราไปศึกษาท่ีอ่ืน เช่น อ่านจากตาํราแลว้
ก็จินตนาการไปถึงเร่ืองการดบัทุกขใ์นชาติหนา้ แต่ไม่สนใจดบัทุกขใ์นชาติน้ี เป็นตน้ ก็จะเป็นการศึกษาท่ีผดิพลาด แลว้
ก็จะไม่เกิดปัญญาสาํหรับนาํมาใชด้บัทุกขไ์ดจ้ริง 

การศึกษาจากร่างกายและจิตใจของเราเองน้ีก็คือ ให้ศึกษาจากตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจของเราเองในปัจจุบัน 
(คือท่ีน่ีและเด๋ียวน้ี) โดยการสังเกตวา่ เม่ือตาเห็นรูป หรือหูไดย้นิเสียง เป็นตน้แลว้ จิตเกิดอาการอยา่งไร? ถา้จิตเกิด
อาการยนิดีหรือยนิร้าย (คือกิเลส) ในรูปหรือในเสียงนั้นแลว้ ก็ใหดู้ต่อไปวา่จิตเกิดความรู้สึกอยา่งไรข้ึนมา? ถา้จิตเกิด
ความรู้สึกเร่าร้อนทรมาน ก็แสดงวา่เราเห็นทุกขแ์ละสาเหตุของทุกขแ์ลว้ แต่ถา้จิตมีปัญญา ศีล สมาธิ (ตามหลกั
อริยมรรค) ในขณะท่ีตาเห็นรูปหรือหูไดย้นิเสียงเป็นตน้แลว้ จิตไม่มีความเร่าร้อนทรมาน แต่มีความสงบเยน็ ก็แสดงวา่
เราเห็นความดบัลงของทุกขแ์ละวธีิการดบัทุกขแ์ลว้ ซ่ึงน่ีก็คือการเห็นอริยสัจ ๔ โดยการศึกษาจากร่างกายและจิตใจของ
เราเองในปัจจุบนั (ซ่ึงเราจะไดศึ้กษากนัโดยละเอียดต่อไป)    

ต้องพึง่ตนเอง 

ศาสนาส่วนใหญ่ของโลก จะเป็นศาสนาประเภทเทวนิยม  คือเช่ือเร่ืองเทพเจา้และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเหนือธรรมชาติ 
ดงันั้นศาสนาส่วนใหญ่จึงสอนใหพ้ึ่งส่ิงสูงสุดของศาสนาท่ีเช่ือถืออยู ่ เช่น พระเจา้ หรือเทพเจา้ เป็นตน้ แต่พุทธศาสนา
เป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม คือไม่เช่ือเร่ืองเทพเจา้และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเหนือธรรมชาติ แต่เช่ือส่ิงท่ีเกิดข้ึนธรรมดาๆตาม



 ๘ 

ธรรมชาติ ดังน้ันพุทธศาสนาจึงไม่สอนให้พึง่ส่ิงอ่ืนใดภายนอก แต่สอนให้พึง่ตนเอง โดยใช้สติปัญญาและความสามารถ
ของตนเองเท่าทีม่ีอยู่ เพ่ือให้ได้ส่ิงทีป่รารถนา (คือความสุขหรือความพน้ทุกข)์  

การพึ่งส่ิงภายนอกก็ตอ้งใชค้วามเช่ือและการออ้นวอน รวมทั้งพิธีต่างๆตามความเช่ือ ซ่ึงการพึ่งส่ิงภายนอกนั้น
จะทาํใหเ้ราอ่อนแอ ไม่เขม้แขง็ ไม่มีปัญญา ไม่มีประสบการณ์ และโง่เขลา รวมทั้งไม่พน้ทุกข ์ ซ่ึงส่ิงท่ีจะไดจ้ากความ
เช่ือก็มีเพียงความอุ่นใจวา่จะไดส่ิ้งท่ีปรารถนาในอนาคต (ชาติหนา้หรือชาติต่อๆไป) เท่านั้น 

สรุปไดว้า่ เม่ือเรามาศึกษาเร่ืองการดับทุกข์ เรากต้็องพึง่ตัวเอง ทั้งในการฟังหรืออ่านอย่างตั้งใจ แล้วน าส่ิงทีจ่ า
ได้น้ันมาคิดพจิารณาหาเหตุผลอย่างจริงจัง จนเกดิความเข้าใจอย่างแจ่มชัด แล้วน าความเข้าใจนีม้าพสูิจน์ด้วยการ
ทดลองปฏิบัติด้วยตนเองอย่างจริงจัง จนความทุกข์ดับลงจริงๆ (แม้เพยีงช่ัวคราว) จนเกดิเป็นความเห็นแจ้งขึน้มาใน
ทีสุ่ด แต่ถา้เราไปพึ่งส่ิงภายนอก เช่น ส่ิงท่ีเช่ือวา่ศกัด์ิสิทธ์ิ หรือครูอาจารยท่ี์เรานบัถือ เป็นตน้ ใหม้าช่วยใหเ้ราประสบ
ผลสาํเร็จในการศึกษาและปฏิบติัเพื่อดบัทุกข ์ ก็เท่ากบัเราปฏิบติัขดัแยง้หรือตรงขา้มกบัคาํสอนของพระพุทธเจา้ แลว้ผล
ท่ีไดรั้บก็คือความทุกขข์องจิตใจในปัจจุบนัไม่ลดลงหรือดบัลงจริง (แมเ้พียงชัว่คราว)  

ลกัษณะของค าสอนของพระพุทธเจ้า 

เม่ือสรุปแลว้คาํสอนเร่ืองการดบัทุกขข์องพระพุทธเจา้นั้น จะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ีคือ  

สันทฏิฐิโก คือตอ้งเห็นแจง้ประจกัษด์ว้ยจิตของเราเอง หรือเห็นแจง้ดว้ยตนเอง 

อกาลโิก คือไม่มีเร่ืองเวลามาคร่ันกลาง คือปฏิบติัเม่ือไรก็จะเห็นผลเม่ือนั้นทนัที ไม่ใช่ปฏิบติัวนัน้ีหรือชาติน้ี
แลว้จึงค่อยไปเกิดผลในวนัหนา้หรือชาติหนา้ 

โอปนยิโก ตอ้งนอ้มเขา้มาในตนเอง คือศึกษาจากร่างกายและจิตใจของเราเอง ไม่ใช่ไปดูท่ีตาํราแลว้จินตนาการ 
(คิดเพอ้ฝัน) ไปนอกตวัเรา  

ปัจจัตตังเวทติัพโพ วญิญูหิ คือเป็นส่ิงท่ีผูรู้้ (ผูท่ี้มีสติปัญญาและมีใจเป็นกลาง) จะรู้แจง้ (หรือเห็นแจง้) ได้
เฉพาะตน คนอ่ืนจะมารู้ดว้ยไม่ได ้ 

สรุปไดว้า่ คาํสอนท่ีแทจ้ริงของพระพุทธเจา้นั้น เราจะตอ้งเห็นแจง้ดว้ยจิตของเราเองจริงๆ และคาํสอนนั้น
จะตอ้งอยูใ่นชีวติของเราในปัจจุบนัน้ีดว้ย ถ้าค าสอนใดเราไม่สามารถเห็นแจ้งด้วยจิตของเราเองและไม่อยู่ในชีวติของเรา
ในปัจจุบันนีด้้วย ค าสอนน้ันกไ็ม่ใช่ค าสอนทีแ่ท้จริงของพระพุทธเจ้า อยา่งเช่น คาํสอนเร่ืองการเวยีนวา่ยตายเกิด เร่ือง
นรก สวรรค ์ เทวดา นางฟ้า เป็นตน้ ท่ีเป็นคาํสอนของศาสนาพราหมณ์ท่ีปลอมปนเขา้มาอยูใ่นพุทธศาสนาในปัจจุบนั
นัน่เอง 

จบบทที ่๑ 

 

บทที ่๒ อริยสัจ ๔ 

สรุปแล้วมนุษย์อยากได้อะไร? 



 ๙ 

มนุษยท์ั้งหลายนั้นอยากรู้วา่ชีวติเกิดมาจากไหน? เกิดมาไดอ้ยา่งไร? เกิดมาทาํไม? และอะไรคือส่ิงท่ีมีคุณค่า
หรือเป็นประโยชน์สูงสุดสาํหรับชีวิต? ซ่ึงการทีจ่ะเข้าเร่ืองของชีวติว่า เราเกดิมาท าไม? เป็นต้น ได้อย่างถูกต้องน้ัน 
จะต้องมีการศึกษาอย่างเป็นระบบไปตามล าดับ จึงจะเกดิความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงการศึกษาอยา่งเป็นระบบนั้น 
เร่ิมตน้เราจะตอ้งพิจารณาจากชีวติของเราเองก่อนวา่ สรุปแล้วเราอยากได้อะไร?  ซ่ึงเราอาจจะคิดวา่เราอยากไดน้ัน่อยาก
ไดน่ี้มากมาย แต่สรุปแล้วทุกส่ิงทีเ่ราอยากจะได้น้ันกคื็อ ส่ิงทีใ่ห้ความสุขน่ันเอง คือคนเรานั้นเม่ือเกิดข้ึนมาแลว้ ก็อยากมี
ความสุข และอยากได้ส่ิงทีใ่ห้ความสุข รวมทั้งอยากอยู่กบัส่ิงทีใ่ห้ความสุขน้ันตลอดไป ซ่ึงเม่ือเราเขา้ใจเร่ืองพื้นฐานน้ี
แลว้ จึงค่อยๆศึกษาเร่ืองท่ีสูงข้ึนต่อไป ก็จะทาํให้เกิดความเขา้ใจไดว้า่เรานั้นเกิดมาทาํไม? 

สรุปแลว้ความสุขท่ีคนเราอยากไดน้ั้นก็แยกได ้๒ อยา่ง อนัไดแ้ก่  

๑. ความสุขทีอ่าศัยวตัถุนิยม ซ่ึงวตัถุนิยมก็ไดแ้ก่ส่ิงท่ีชาวโลกช่ืนชอบ อนัไดแ้ก่  

๑.๑ กามารมณ์ คือส่ิงท่ีน่ารักน่าใคร น่ากาํหนดัยนิดี ท่ีมาจากรูปท่ีสวยงาม, เสียงท่ีไพเราะ, กล่ินท่ีหอมหวน, รส
ท่ีเอร็ดอร่อย, และส่ิงท่ีมาสัมผสักายท่ีอ่อนนุ่ม - เยน็สบาย โดยมีเร่ืองทางเพศเป็นกามารมณ์ชนิดสูงสุด  

๑.๒ วตัถุส่ิงของ เช่น บา้น, รถยนต,์ ท่ีดิน, เส้ือผา้, มือถือ, คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นวตัถุท่ีไม่ใช่กามารมณ์  

๑.๓ เกยีรติยศ เช่น ความเด่น, ดงั, ยศ, อาํนาจ, ช่ือเสียง เป็นตน้ 

๒. ความสุขทีไ่ม่อาศัยวตัถุนิยม ซ่ึงไดแ้ก่เร่ืองการทาํความดีทั้งหลาย เช่น การให้ทาน การรักษาศีล การ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน การเสียสละ การเป็นคนซ่ือสัตย ์อ่อนนอ้มถ่อมตน กตญัญูกตเวที รวมทั้งจากการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีสุจริต และ การฝึกสมาธิ เจริญวปัิสสนา เป็นตน้ 

ตามปกติคนเรานั้นจะพอใจในความสุข แต่คนทัว่ไปจะพอใจและติดใจในความสุขจากวตัถุนิยมเสียเกือบ
ทั้งหมด ดงันั้นผูค้นส่วนใหญ่จึงไดพ้ยายามท่ีจะศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพการงาน รวมทั้งแก่งแยง่ชิงดีชิงเด่นกนั 
เอารัดเอาเปรียบกนั เบียดเบียนกน้ และแมท้าํร้ายกนัโดยไม่เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ด้วยความเห็นแก่ตัวจัด ก็เพื่อใหไ้ด้
ความสุขจากวตัถุนิยมน้ี จะมีกส่็วนน้อยทีช่ื่นชอบความสุขทีไ่ม่อาศัยวตัถุนิยม อนัได้แก่ความสุขจากการท าความดีของ
คนทีไ่ม่เห็นแก่ตัว (หรือเห็นแก่ตัวน้อย) ซ่ึงก็ไดแ้ก่การช่วยเหลือคนอ่ืนดว้ยความบริสุทธ์ิใจ (คือไม่หวงัผลตอบแทนใดๆ
แมค้าํวา่ขอบคุณ) และจากการเป็นคนซ่ือสัตย ์ จากการไม่เบียดเบียนชีวิตและทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น รวมทั้งความสุขท่ีสงบ
ประณีตจากการฝึกจิตใหมี้สมาธิและจากการมองโลกอยา่งชาญฉลาด (การมองโลกอยา่งชาญฉลาดก็คือการเจริญ
วปัิสสนา) เป็นตน้ น่ีเองท่ีทาํใหโ้ลกมีแต่ความวุน่วายเพราะคนดีมีนอ้ย 

สรุปไดว้า่ปกติมนุษยทุ์กคนเม่ือเกิดมาแลว้ก็อยากไดค้วามสุข ซ่ึงความสุขของคนทัว่ไปก็คือความสุขจากการมี
ร่างกายท่ีน่าชม (คือชายหล่อ หญิงสวย) แขง็แรง ไม่มีโรค และมีเพศตรงขา้มมาบาํรุงบาํเรอ รวมทั้งอยากมีทรัพยส์มบติั
และขา้ทาสบริวาร และอยากมีช่ือเสียงเกียรติยศเหนือคนอ่ืน อยากมีอาํนาจในหมู่มนุษย ์ซ่ึงความอยากสูงสุดของมนุษย์ก็
คือ อยากมีชีวติทีเ่ป็นอมตะ (หรือนิรันดร) หรืออยากมีตวัตน (อตัตา) ท่ีมีความสุขไปชัว่นิรันดร 

สรุปแล้วมนุษย์กลวัอะไร? 

แต่ธรรมชาติ (ธรรมดา) ของโลกอยา่งหน่ึงคือ ความเป็นของคู่ คือเม่ือมีส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนมา ก็จะตอ้งมีอีกส่ิง
ท่ีตรงขา้มกนัเกิดข้ึนมาดว้ยเสมอ อยา่งเช่น เม่ือมีมืดก็ตอ้งมีสวา่ง เม่ือขาวก็ตอ้งมีดาํ เม่ือมีชายก็ตอ้งมีหญิง เม่ือดีก็ตอ้งมี



 ๑๐ 

ชัว่ เม่ือมีเกิดก็ตอ้งมีดบั และเม่ือมีความสุขกต้็องมีความทุกข์เป็นของคู่กนั เป็นตน้ ซ่ึงความสุขน้ันเป็นความรู้สึกที่ทนได้
ง่ายหรือทนได้สบาย ดงันั้นคนทั้งหลายจึงไดพ้อใจ (อยากได)้ และติดใจ (หลงใหล) ในความสุข และพยายามแสวงหาส่ิง
ท่ีจะใหค้วามสุขมาใหม้ากท่ีสุดและเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ แต่เม่ือมีความสุขก็ตอ้งพบกบัส่ิงท่ีคู่กบัความสุขอนัไดแ้ก่
ความทุกขอ์ยูด่ว้ยเสมอ ซ่ึงความทุกข์น้ันเป็นความรู้สึกที่ทนได้ยาก (หรือทนได้ล าบาก) ดงันั้นมนุษยท์ั้งหลายจึงไดก้ลวั
ความทุกข ์ (ความกลวัก็คือความไม่อยากไดอ้ยา่งรุนแรง) และพยายามท่ีจะทาํลายและหนีส่ิงท่ีจะทาํใหเ้กิดความทุกข ์
รวมทั้งมองความทุกขว์า่เป็นภยัอนัใหญ่หลวงของชีวิต  

สรุปไดว้า่ส่ิงท่ีมนุษยเ์กลียด-กลวัก็คือความทุกข ์ เพราะความทุกขเ์ป็นความรู้สึกท่ีทรมานหรือทนไดย้าก 
โดยเฉพาะความทุกขจ์ากความพลดัพรากและความตาย ซ่ึงเป็นความทุกขท่ี์ร้ายแรงและน่ากลวัท่ีสุดของมนุษย ์ดังน้ันจึง
เท่ากบัว่า ความทุกข์เป็นภัย (ส่ิงทีน่่าสะพรึงกลวั) ของมนุษย์ โดยมีความพลดัพรากและความตายเป็นภัยอนัใหญ่หลวง
ของมนุษย์ ซ่ึงการท่ีพระพุทธเจา้ทรงอุบติัข้ึนมาในโลก ก็เพื่อมาสอนใหม้นุษยรู้์จกัวธีิการปฏิบติั เพื่อท่ีจะไดห้ลุดพน้จาก
ความทุกขท่ี์เป็นภยัอนัใหญ่หลวงของชีวติน่ีเอง  

ความทุกข์คืออะไร? 

ความทุกขน้ี์สรุปแลว้ก็คือความรู้สึกท่ีทนไดย้าก ซ่ึงเม่ือความทุกข์เป็นความรู้สึกทีท่นได้ยาก ดังน้ันความทุกข์
จึงเป็นความรู้สึกทีท่รมาน ซ่ึงชีวติของเราน้ีก็ประกอบดว้ยร่างกายกบัจิตใจ ซ่ึงจิตใจนัน่เองท่ีเป็นผูรั้บรู้ความทรมาน แต่
เม่ือความทรมานน้ีสามารถเกิดข้ึนท่ีร่างกายก็ได ้ โดยจิตใจก็มารับรู้ความทรมานนั้นอีกดี รวมทั้งจิตใจเองก็สามารถเกิด
ความทรมานข้ึนมาไดโ้ดยตรง ดงันั้นความรู้สึกทรมานจึงแยกได ้ ๒ อยา่ง คือ ความรู้สึกทรมานกาย กบั ความรู้สึก
ทรมานใจ  

ความรู้สึกทรมานกายนั้นก็ไดแ้ก่ ความรู้สึกเจ็บ-ปวด หรือความรู้สึกไม่สบายกาย และความรู้สึกหนัก-เหน่ือย 
เป็นต้น ทีเ่กดิขึน้มาจากความหนาว ความร้อน ความหิว ความกระหาย แรงดึง แรงดัน แรงฉีก แรงกระทบ ความอดึอดั 
และโรคต่างๆ รวมทั้งจากการท าร้ายจากคนหรือสัตว์ด้วย เป็นต้น คือสรุปแลว้ความทรมานกายน้ีคือ การท่ีระบบ
ประสาทของเน้ือเยื่อของอวยัวะทั้งหมดของร่างกาย ไดรั้บรู้ส่ิงรุนแรงท่ีมากระทบ แลว้ทาํใหจิ้ตใจรู้สึกถึงความทรมาน
ของเน้ือเยื่อของอวยัวะของร่างกายนัน่เอง 

ความรู้สึกทรมานใจนั้นก็ไดแ้ก่ ความรู้สึกเศร้าโศก (หรือความเสียใจ), ความรู้สึกคับแค้นใจ (ร้อนใจ), 
ความรู้สึกแห้งเห่ียวใจ (ความตรอมใจ), ความรู้สึกหนัก-เหน่ือยใจ (ความไม่สบายใจ), รวมทั้งความเครียด (ความ
กลุ้มใจ), และความซึมเศร้า เป็นต้น ทีเ่กดิขึน้จากการปรุงแต่ง (กระท า) ของจิตใต้ส านึก ทีป่รุงแต่งให้เกดิความพอใจบ้าง 
ไม่พอใจบ้าง (หรือความยนิดี-ยนิร้าย ที่เรียกว่า กเิลส หรือ ตัณหา) ขึน้มา คือเม่ือเกิดความสุข ก็จะเกิดความพอใจ (หรือ
ยนิดี หรืออยากได ้ หรือรัก ชอบ เป็นตน้) แต่พอเกิดความรู้สึกทรมานกายหรือเม่ือจิตใจไดรั้บรู้เร่ืองราวท่ีทาํใหเ้กิด
ความรู้สึกท่ีไม่น่าพึงพอใจ ก็จะเกิดความไม่พอใจ (หรือยินร้าย หรือไม่อยากได ้หรือโกรธ เกลียด กลวั เบ่ือ เป็นตน้) 

สรุปไดว้า่ มนุษยท์ั้งหลายเกลียด (อยากทาํลาย) และกลวั (อยากหนี) ความรู้สึกทรมาน เพราะมนัเป็น
ความรู้สึกท่ีทนไดย้าก ซ่ึงความรู้สึกทรมานน้ีก็สามารถเกิดข้ึนไดโ้ดยออ้มจากร่างกาย คือ จากความหนาว ความร้อน 
ความหิว ความกระหาย เป็นตน้ และเกิดข้ึนโดยตรงจากจิตใจเอง คือจากความพอใจ-ไม่พอใจ ท่ีเป็นอาการของกิเลสจาก
จิตใตส้าํนึก ซ่ึงความรู้สึกทรมานกายน้ันยงัไม่จัดว่าเป็นความทุกข์ที่แท้จริง เพราะความทรมานกายนั้นยงัไม่ทาํใหเ้กิด



 ๑๑ 

ปัญหาท่ีรุนแรง จนกวา่จิตใจ (คือจิตใตส้าํนึก) จะเกิดความไม่พอใจ (หรือยนิร้าย หรือไม่อยากได)้ ในความทรมานกาย
นั้นข้ึนมา จึงจะเกิดเป็นปัญหาท่ีร้ายแรง เพราะมนัทาํใหจิ้ตใจเกิดความรู้สึกทรมานท่ีรุนแรงซอ้นข้ึนมา ดว้ยความโง่
สูงสุด (อวชิชา) ของจิตใจเอง ซ่ึงเราจะไดศึ้กษากนัต่อไป 

ความทุกข์คือภัยอนัใหญ่หลวงของมนุษย์ 

ภยั คือส่ิงท่ีน่าหวาดกลวัอยา่งยิง่ เพราะภยัจะนาํความรู้สึกทรมานมาใหแ้ก่ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยภยัของ
ร่างกายก็คือความความเจบ็-ปวด หรือทรมาน จากการกระทาํจากส่ิงภายนอกบา้ง เช่น จากความหนาว ความร้อน เป็น
ตน้ รวมทั้งจากความหิว ความกระหาย และจากความแก่ ความเจบ็ป่วย และความตายของร่างกายเองบา้ง เป็นตน้ ส่วน
ภยัของจิตใจก็คือความรู้สึกเศร้าโศกหรือเสียใจ ความคบัแคน้ใจ ความแหง้เห่ียวตรอมใจ ความไม่สบายใจ ความเครียด 
เป็นตน้ ท่ีจิตใตส้าํนึกมนัปรุงแต่งข้ึนมาเอง 

ความรู้สึกทรมานกายนั้น มันเป็นธรรมชาติของร่างกาย ทีจ่ะต้องเป็นอย่างน้ันเสมอทุกร่างกาย ทีไ่ม่ใคร
สามารถแก้ไขได้ คือร่างกายของทุกคนจะต้อง เจ็บ-ปวด, ป่วย-ไข้, แก่, และตาย ไปตามธรรมชาติ เราจะท าได้กเ็พยีง
ป้องกนัหรือระวงัไม่ให้เกดิขึน้รุนแรง หรือบรรเทาให้มันเบาบางลงหรือช้าลงบ้างเท่าน้ัน ดงันั้นร่างกายของเราจึงตอ้งพบ
กบัความเจบ็-ปวด, ป่วย-ไข,้ แก่, และตาย อยา่งไม่มีทางหลีกเล่ียง และร่างกายของคนอ่ืนๆ เช่น คนท่ีเรารัก เป็นตน้ ก็
ตอ้งพบกบัความเจบ็-ปวด, ป่วย-ไข,้ แก่, และตาย อยา่งไม่มีทางหลีกเล่ียงเหมือนกนั 

ส่วนความรู้สึกทรมานใจ อนัไดแ้ก่ ความเศร้าโศกหรือเสียใจ ความคบัแคน้ใจ ความแหง้เห่ียวตรอมใจ ความ
ไม่สบายใจ และความเครียด เป็นตน้ นั้น มันไม่ใช่ธรรมชาติทีเ่ราไม่สามารถแก้ไขได้ คือมนัอาการท่ีจิตใตส้าํนึก (จิตใต้
สาํนึกคือจิตส่วนลึกท่ีควบคุมไดย้าก ท่ีเกิดมาจากความเคยชินท่ีจิตไดส้ั่งสมมาตลอดทั้งชีวติ แต่เราสามารถเปล่ียนแปลง
จิตใตส้าํนึกไดด้ว้ยการสร้างความเคยชินใหจิ้ตใหม่ เพื่อทาํใหค้วามเคยชินเก่าหายไปเอง) มนัปรุงแต่งให้เกิดเป็นความ
พอใจ-ไม่พอใจ (ท่ีเรียกวา่กิเลสหรือตณัหา) ข้ึนมาเอง  

ความรู้สึกทรมานใจน้ีเป็นธรรมชาติท่ีเราสามารถแกไ้ขได ้ โดยการแกไ้ขท่ีจิตใตส้าํนึกนัน่เอง ถ้าเราสามารถ
แก้ไขจิตใต้ส านึก ให้ความเคยชินของกเิลสลดน้อยลงหรือหมดส้ินไปได้อย่างถาวร กเ็ป็นทีแ่น่นอนว่า ความรู้สึกทรมาน
ใจทีเ่กดิขึน้มาจากกเิลส กจ็ะลดน้อยลงหรือไม่เกดิขึน้เลยอย่างถาวรได้ และเม่ือความรู้สึกทรมานใจไม่เกิดข้ึน ความรู้สึก
ทรมานกายก็จะไม่เป็นปัญหา คือไม่ทาํใหจิ้ตใจเกิดความรู้สึกทรมานท่ีรุนแรงเพิ่มข้ึน ซ่ึงน่ีกเ็ท่ากบัว่า ความรู้สึกทรมาน
กายทั้งหลายน้ัน ไม่ใช่ภัยทีแ่ท้จริงของชีวติเลย เพราะภยัท่ีแทจ้ริง ท่ีเป็นภยัอนัใหญ่หลวงของชีวติมนุษยน์ั้นก็คือ ความ
ทรมานใจ น่ีเอง ซ่ึงค าว่า “ความทุกข์” ทีพ่ระพุทธเจ้าสอนน้ันก็หมายถึง “ความรู้สึกทรมานใจ” น่ีเอง (เราไม่ควรเรียก
ความรู้สึกทรมานกายวา่เป็นความทุกขก์าย เพราะอาจจะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผิดคิดวา่เป็นความทุกขต์ามท่ีพระพุทธเจา้
สอน จึงขอใหเ้ราเขา้ใจจุดน้ีเอาไวด้ว้ย) 

ทุกข์เปิดเผย -ทุกข์ซ่อนเร้น 

 จากการท่ีเราไดศึ้กษามาทั้งหมดก็สรุปไดว้า่ มนุษยเ์ราอยากไดค้วามสุข แต่เกลียดกลวัความทุกข ์ แต่เม่ือมี
ความสุข ก็ตอ้งพบกบัความทุกขเ์ป็นธรรมดา เพราะมนัเป็นของคู่กนั ซ่ึงส่ิงท่ีเป็นภยัหรือส่ิงท่ีน่าหวาดกลวัท่ีสุดก็คือ
ความทุกข ์ (หรือความทรมานใจ) ท่ีเกิดข้ึนมาจากกิเลสท่ีเป็นการปรุงแต่งของจิตใตส้าํนึกของเราเอง ถา้เราจะสามารถมี



 ๑๒ 

ชีวติอยูโ่ดยไม่มีความทุกขเ์ลยได ้ ก็นบัวา่เรานั้นไดรั้บส่ิงสูงสุด (คือส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีสุดหรือเป็นประโยชน์ท่ีสุด) สาํหรับ
ชีวติแลว้ 

เม่ือรู้จกัวา่ความทุกขคื์อภยัอนัใหญ่หลวงของชีวติแลว้ ต่อไปเราก็ตอ้งรู้จกัวา่ความทุกขต์ามท่ีพระพุทธเจา้
สอนนั้นเป็นอยา่งไร คือความทุกขท่ี์พระพุทธเจา้สอนนั้น ก็ไดแ้ก่ ความเศร้าโศกหรือเสียใจ ความคบัแคน้ใจ ความแหง้
เห่ียวตรอมใจ ความไม่สบายใจ ความเครียด เป็นตน้ ท่ีเกิดข้ึนมาจากความพอใจและไม่พอใจ (กิเลสหรือตณัหา) ในส่ิง
ต่างๆของธรรมชาติ ซ่ึงความทุกขน้ี์เม่ือศึกษาอยา่งละเอียดก็จะพบวา่มี ๒ ชนิด คือ ความทุกข์เปิดเผย กบั ความทุกข์
ซ่อนเร้น  

ความทุกขเ์ปิดเผยก็คือความรู้สึกทรมานใจ ทีเ่กดิมาจากกเิลสพวกความไม่พอใจ (หรือความยนิร้าย หรือความ
ไม่อยากได ้หรือความโกรธ เกลียด กลวั เบ่ือหน่าย รําคาญใจ ฯ) แลว้ทาํใหจิ้ตของเราเกิดความเศร้าโศกหรือเสียใจ หรือ
ความแหง้เห่ียวใจ หรือความไม่สบายใจ เป็นตน้ข้ึนมา ซ่ึงเม่ือสรุปแล้วความทุกข์เปิดเผยนีก้ไ็ด้แก่ความทุกข์ทีเ่กดิขึน้มา
พร้อมกบัความยดึถือว่ามีตัวเราทีก่ าลงัเจ็บ หรือป่วย, หรือแก่, หรือก าลงัจะตาย, หรือก าลงัพลดัพรากจากบุคคลหรือส่ิง
อนัเป็นทีรั่กอยู่, หรือก าลงัประสบกบับุคคลหรือส่ิงทีไ่ม่รักอยู่, หรือก าลงัผดิหวงัอยู่ (คือเม่ืออยากจะได้ส่ิงใดแล้วไม่ได้ส่ิง
น้ันตามทีอ่ยากจะได้) ซ่ึงสรุปแลว้ความทุกขเ์ปิดเผยก็คือ ความทุกขท่ี์เกิดข้ึนมาพร้อมกบัความยดึถือวา่มีตวัเราท่ีเป็นผูมี้
ความไม่พอใจ หรือกาํลงัร้องไหด้ว้ยความเสียใจอยู ่นัน่เอง 

ส่วนความทุกขซ่์อนเร้นนั้นก็คือความรู้สึกทรมานใจ ท่ีเกิดมาจากกิเลสพวกความพอใจ (หรือยนิดี หรือรัก 
ชอบ อยากได ้ ติดใจ ฯ) แลว้ทาํใหจิ้ตของเราเกิดความรู้สึกทรมานจากความหนกั-เหน่ือย, หรือกระวนกระวาย, หรือเร่า
ร้อนใจ, ไม่สงบ, ไม่ปกติ, ไม่เยน็, ไม่เบาสบาย, ไม่ปลอดโปร่ง, ไม่สดช่ืนแจ่มใส เป็นตน้ อยูต่ลอดเวลา ซ่ึงเม่ือสรุปแล้ว
ความทุกข์ซ่อนเร้นนีก้ไ็ด้แก่ ความทุกข์ที่เกดิขึน้มาพร้อมกบัความยดึถือว่าตัวเราทีก่ าลังมีความสุข (จากกามารมณ์ หรือ
จากรูปารมณ์ หรือจากอรูปารมณ์ หรือจากธรรมารมณ์) อยู่ (คือเม่ืออยากจะได้ส่ิงใดแล้วกไ็ด้ส่ิงน้ันตามทีอ่ยากจะได้) ซ่ึง
เม่ือสรุปแลว้ความทุกขเ์ปิดเผยน้ีก็คือ ความทุกขท่ี์เกิดข้ึนมาพร้อมกบัความยดึถือวา่มีตวัเราท่ีเป็นผูมี้ความพอใจ หรือ
กาํลงัยิม้หรือหวัเราะอยูด่ว้ยความความดีใจ นัน่เอง 

สรุปไดว้า่ ความทุกขท่ี์พระพุทธเจา้สอนนั้นก็มีทั้งความทุกขเ์ปิดเผยท่ีเห็นไดง่้าย และความทุกขซ่์อนเร้นท่ี
เห็นไดย้ากท่ีเราตอ้งสังเกตจึงจะพบ ซ่ึงเรามักไม่คิดว่าความทุกข์ซ่อนเร้นนีคื้อความทุกข์ เพราะมันมีความสุขมาห่อหุ้ม
ความทุกข์เอาไว้  แต่ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์เปิดเผยหรือความทุกข์ซ่อนเร้น มันกใ็ห้ความรู้สึกทรมานใจเท่าๆกันน่ันเอง 
เหมือนกบัวา่เราแบกของสองอยา่งท่ีหนกัเท่าๆกนั ซ่ึงของอยา่งหน่ึงเรารัก แต่ของอีกอยา่งหน่ึงเราเกลียด ซ่ึงเราจะรู้สึก
หนกัเฉพาะกบัของท่ีเราเกลียดเท่านั้น ส่วนของท่ีเรารักนั้นเรากลบัไม่รู้สึกวา่มนัหนกั เพราะมีความสุขมาหลอกใหเ้ราลืม
ความรู้สึกหนกัไป ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ของทั้งสองนั้นมนัก็ใหค้วามหนกัแก่ร่างกายของเราเท่าๆกนันัน่เอง 

เม่ือยดึมั่นกเ็ป็นทุกข์ 

  อุปาทาน แปลวา่ ความยดึถือ หรือ ความยดึมั่นถือมั่น คือเป็นอาการของจิตท่ีไปแบกไปหามเอาส่ิงใดส่ิงหน่ึง
ไวด้ว้ยความรักหรือความพอใจ (คือดว้ยกิเลส) ซ่ึงส่ิงจิตไปยดึถือเอาไวน้ั้นก็สรุปอยูท่ี่ การยดึถือว่าร่างกายและจิตใจนีคื้อ
ตัวเรา และยดึถือส่ิงทีเ่กีย่วข้องกบัชีวติของเรา (เช่น พ่อ แม่ พี ่ น้อง สามีหรือภรรยา ลูก และทรัพย์สมบัติ หรือวตัถุ
ส่ิงของเคร่ืองใช้ทั้งหลาย รวมทั้งเกยีรติยศ ช่ือเสียง ความเด่นดัง และความเห็น เป็นต้น) ว่าเป็นของเรา อยา่งท่ีเราชอบ



 ๑๓ 

เรียกรวมๆกนัวา่ ตัวเรา-ของเรา นัน่เอง (บางคนท่ีโง่นอ้ยหน่อยก็ยดึถือวา่จิตใจคือตวัเรา แลว้ยดึถือเอาร่างกายกบัส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งวา่เป็นของเราแทน) 

ความยดึมัน่วา่มีตวัเรา-ของเราน้ีเอง ท่ีเป็นความทุกขต์ามท่ีพระพุทธเจา้สอน เพราะความยดึมัน่ก็คืออาการท่ีจิต
เกิดความพอใจหรือไม่พอใจ (ซ่ึงก็คือกิเลส) ต่อร่างกายและส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหลาย คือเม่ือจิตเกิดความพอใจในร่างกาย
และส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น มีร่างกายท่ีสุขสบาย แขง็แรง สง่างาม, มีคู่ครองท่ีสวยงาม, มีลูกน่ารัก, มีพอ่แม่ท่ีดี, มีทรัพย์
สมบติัส่ิงของมากมาย, มีเกียรติยศช่ือเสียง มีอาํนาจ มีความดี เป็นตน้ กจ็ะเกดิความยดึถือว่ามีตัวเราทีก่ าลงัมีความพอใจ
อยู่กบัส่ิงทีเ่ป็นของเรา ซ่ึงขณะท่ีกาํลงัมีความพอใจอยูน้ี่ จิตของเราก็จะเกิดความรู้สึกหนกั-เหน่ือย เร่าร้อน กระวน
กระวาย ขุ่นมวั ไม่สงบ ไม่ปกติ ไม่เบาสบาย เป็นตน้ ท่ีเรียกวา่เป็น ความทุกข์ซ่อนเร้น อยูด่ว้ยตลอดเวลา 

แต่เม่ือจิตเกิดความไม่พอใจในร่างกายและส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น มีร่างกายท่ีเจบ็-ปวด, หรือป่วย-ไข,้ หรือพิการ, 
อ่อนแอ, ไม่น่าดู, หรือกาํลงัแก่, หรือกาํลงัจะตาย, หรือ หรือคนท่ีเรารัก (เช่น สามี หรือภรรยา หรือลูก หรือพอ่แม่ หรือ
ญาติ หรือเพื่อน) ไดจ้ากไป, หรือเม่ือเราตอ้งพบหรืออยูร่่วมกบัคนท่ีเราเกลียดหรือกลวั (เช่น ศตัรู หรือคนท่ีชอบข่มเหง
หรือเอาเปรียบเรา เป็นตน้), หรือเม่ือเราอยากไดเ้พศตรงขา้ม หรือส่ิงของต่างๆ หรือเกียรติยศช่ือเสียง เป็นตน้ แต่ไม่ได้
ตามท่ีเราอยากจะได,้ หรือทรัพยส์มบติั-ส่ิงของไดสู้ญหายไป, หรือไดสู้ญเสียเกียรติยศช่ือเสียงหรืออาํนาจ หรือความดี
ไป, หรือกลายเป็นคนยากจน-ตํ่าตอ้ย-ดว้ยเกียรติ เป็นตน้ กจ็ะเกดิความยดึถือว่ามีตัวเราทีก่ าลงัมีความไม่พอใจอยู่กบัส่ิง
ทีเ่ป็นของเราขึน้มาทนัที ซ่ึงขณะท่ีเรากาํลงัมีความไม่พอใจอยูน้ี่ จิตของเราก็จะเกิดความเศร้าโศก-เสียใจ คบัแคน้ใจ 
แหง้เห่ียวใจ หนกั-เหน่ือย ไม่สบายใจ รวมทั้งกระวนกระวายใจ ขุ่นมวั ไม่สงบ ไม่ปกติ ไม่เบาสบาย เป็นตน้ ท่ีเรียกวา่
เป็น ความทุกข์เปิดเผย อยูด่ว้ยตลอดเวลา 

เม่ือไม่ยดึมั่นกไ็ม่เป็นทุกข์ 

  สาเหตุท่ีความยดึมัน่ในร่างกายและจิตใจ รวมทั้งส่ิงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งวา่เป็นตวัเรา-ของเรา ทาํใหเ้กิดความ
ทุกขน์ั้นก็เป็นเพราะ ส่ิงท่ีจิตไปยดึมัน่ดว้ยความรักความพอใจนั้น เม่ือมันยงัเป็นไปตามทีเ่ราอยากจะให้เป็น คือยงัมี
ร่างกายท่ีสุขสบาย แขง็แรง สง่างาม, มีคู่ครองท่ีสวยงาม, มีลูกน่ารัก, มีพอ่แม่ท่ีดี, มีทรัพยส์มบติัส่ิงของมากมาย, มี
เกียรติยศช่ือเสียง มีอาํนาจ มีความดี เป็นตน้อยู ่ จิตกย็งัมีความสุขอยู่ แมจ้ะมีความทุกขซ่์อนเร้นอยูด่ว้ยก็ตาม (แต่เราก็
ชอบท่ีจะมีความสุขแมจ้ะมีความทุกขซ่์อนอยูด่ว้ยก็ตาม)  

แต่ธรรมชาติของส่ิงปรุงแต่งทั้งหลาย ท่ีมีความไม่เท่ียง และมีสภาวะท่ีตอ้งทน เพราะความไม่ใช่ตวัตนท่ี
แทจ้ริงของมนั จึงท าให้ในที่สุดไม่ช้ากเ็ร็ว ส่ิงทีจิ่ตไปยดึถือน้ันกต้็องเปลี่ยนแปลงไปในทางทีจิ่ตไม่อยากจะให้เป็น คือ
ร่างกายเจบ็-ปวด, หรือป่วยไข,้ หรือแก่, หรือกาํลงัจะตาย, หรือคนท่ีเรารักหรือส่ิงท่ีเรารักไดจ้ากเราไป, หรือเราตอ้งพบ
หรืออยูร่่วมกบัคนหรือส่ิงท่ีเราเกลียด-กลวั, หรือเม่ือเราอยากจะไดส่ิ้งใด แลว้ไม่ไดส่ิ้งนั้นตามท่ีเราอยากจะได ้ เป็นตน้ 
จึงท าให้จิตทีย่ดึถือนี้เกดิความเศร้าโศก หรือเสียใจ หรือคับแค้นใจ หรือแห้งเห่ียวใจ หรือหนัก-เหน่ือยใจ หรือไม่สบายใจ 
เป็นต้น ท่ีเป็นความทุกขเ์ปิดเผยข้ึนมาทนัที 

แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้จิตของเราไม่ยดึถือวา่ร่างกายและจิตใจ รวมทั้งส่ิงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งวา่เป็นตวัเรา-ของ
เรา แมส่ิ้งเหล่าน้ีจะเปล่ียนแปลงไปอยา่งไรก็ตาม (คือทั้งน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ตาม) จิตใจของเราก็จะไม่เกิดความ



 ๑๔ 

ทุกขใ์ดๆ (คือทั้งเปิดเผยและซ่อนเร้น) ข้ึนมา (คือถา้ยดึถือนอ้ยหรือมีความอยากนอ้ย ก็ทุกขน์อ้ย ถา้ไม่ยดึเลยหรือไม่มี
ความอยากเลย ก็ไม่ทุกขเ์ลย) 

  เม่ือจิตไม่มีความทุกข ์ (ทั้งเปิดเผยและซ่อนเร้น) มันก็จะกลบัคืนสู่สภาวะเดิมของมัน คือความสงบ เยน็ 
ปลอดโปร่ง สดช่ืน แจ่มใส เบาสบาย ซ่ึงเป็นลกัษณะของ นิพพาน ท่ีแปลวา่ เย็น (หรือสงบเยน็) ทีเ่ป็นส่ิงทีไ่ม่ปรุงแต่ง ที่
มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของจิตทั้งหลาย คือตามธรรมชาตินั้นนิพพานน้ีมนัก็มีประจาํอยูแ่ลว้ในจิตทั้งหลายตั้งแต่เกิด
มาแลว้ แต่เพราะจิตเกิดกิเลสข้ึนมา จึงทาํใหจิ้ตเกิดความเศร้าหมองหรือสกปรกข้ึนมาปกปิดนิพพานเอาไว ้ จึงทาํใหจิ้ต
ไม่สามารถสัมผสันิพพานได ้แต่เม่ือกิเลสดบัหายไป (แมเ้พียงชัว่คราว) จึงทาํให้จิตกลบัมาสัมผสันิพพานไดอี้ก 

อริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้า 

หลกัคาํสอนเร่ืองการปฏิบติัเพื่อใหจิ้ตหลุดพน้จากความทุกขข์องพระพุทธเจา้นั้น เรียกวา่ อริยสัจ ๔ ท่ีหมายถึง 
ความจริงอนัประเสริฐ ๔ ประการ ซ่ึงก็ไดแ้ก่ 

๑. ทุกข์ ความจริงเร่ืองของความทุกข ์

๒. สมุทยั ความจริงเร่ืองสาเหตุของความทุกข ์

๓. นิโรธ ความจริงเร่ืองความดบัส้ินไปของความทุกข ์

๔. มรรค หรือ อริยมรรค ความจริงเร่ืองวธีิการปฏิบติัเพื่อความดบัส้ินไของความทุกข ์

ความทุกข์ ก็คือ ความทุกข์ของจิตใจเราในปัจจุบัน (ทั้งความทุกขเ์ปิดเผยและความทุกขซ่์อนเร้น แต่เนน้ไปท่ี
ความทุกขเ์ปิดเผย) ท่ีแสดงออกมาเป็นความเศร้าโศก (หรือเสียใจ) หรือความคบัแคน้ใจ (อึดอดัใจ) ความแหง้เห่ียวใจ 
(ความตรอมใจ) ความไม่สบายใจ (ความรําคาญใจ) หรือความหนกัใจ (วิตกกงัวล) เหน่ือยใจ (เครียด) และความเบ่ือ
หน่าย เป็นตน้ ทีเ่กดิมาพร้อมกบัความยดึมั่นถือมั่น (อุปาทาน) ว่ามีตัวเราทีก่ าลงัแก่, เจ็บ, จะตาย, หรือก าลงัพลดัพราก
จากบุคคลหรือส่ิงอนัเป็นทีรั่กอยู่, หรือก าลงัประสบกบับุคคลหรือส่ิงอันไม่เป็นทีรั่กอยู่, หรือก าลงัผดิหวงัอยู่ คือสรุปแล้ว 
ความยดึมั่นในขันธ์ ๕ นีว่้าเป็นตัวเรา-ของเราน่ันเอง คือ ความทุกข์ (คาํวา่ ตวัเรา ในท่ีน้ีเป็นแค่คาํสมมติเรียกเท่านั้น 
ไม่ไดห้มายถึงวา่เป็นตวัเราจริงๆ) 

ตน้เหตุใหเ้กิดความทุกขท์ั้งหลายก็คือ สัญชาติญาณว่ามีตนเอง หรือตัวเรา  (สัญชาติญาณวา่มีตนเองน้ีก็คือ 
อวชิชา ท่ีหมายถึง ความไม่รู้ความจริงของชีวติตามความเป็นจริง) โดยอวชิชาน้ีเองท่ีปกติจะครอบงาํจิตของมนุษยทุ์ก
คนเอาไว ้แลว้ทาํให้จิตของมนุษยมี์การปรุงแต่ง (ทาํ) ใหเ้กิดความรู้สึกวา่จิตใจและร่างกายน้ีคือตนเองข้ึนมา (เกิดขนัธ์ ๕ 
) อยูต่ลอดเวลาท่ีจิตต่ืนอยู ่และเม่ือจิตน้ีไดส้ัมผสัโลกผา่น ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ มนัก็จะเกิดความยนิดีบา้ง ยนิร้ายบา้ง 
ลงัเลใจบา้ง ข้ึนมาทนัที (เกิดกิเลสหรือตณัหา) พร้อมกนัน้ันกจ็ะเกดิความยดึถือ (อุปาทาน) ว่าจิตใจและร่างกายที่รู้สึกว่า
เป็นตนเองนีคื้อตนเองจริงๆ (หรือเกดิความยดึถือว่าขันธ์ ๕ นีคื้อตัวเรา-ของเรา) เม่ือมีความยดึถือวา่มีตนเองข้ึนมา 
ความทุกขข์องจิตใจประการต่างๆ ก็จะเกิดข้ึนมาดว้ยทนัที (ซ่ึงเราจะไดศึ้กษาเร่ืองน้ีกนัโดยละเอียดต่อไป) 

ความดบัส้ินไปของความทุกขก์็คือ ความสงบเยน็ของจิตเม่ือจิตไม่มีความทุกข ์คือเม่ือจิตของเราไม่มีความทุกข์ 
มันกจ็ะกลบัคืนสู่สภาวะเดิมของมัน น่ันกคื็อ สงบ เย็น สดช่ืน แจ่มใส เบา สบาย (ท่ีเรียกวา่นิพพาน-ความสงบเยน็) ซ่ึง
การทีจิ่ตจะนิพพานได้น้ันกเ็ป็นเพราะจิตของเราไม่มีความความยึดถือ (อุปาทาน) เม่ือจิตไม่มีอุปาทาน มนัก็จะไม่มี



 ๑๕ 

ความทุกข ์ เม่ือจิตไม่มีทุกข์ มันกจ็ะนิพพาน ซ่ึงนิพพานน้ีก็มีทั้ง นิพพานขั้นต้น คือยงัสงบเย็นไม่มาก และนิพพาน
สูงสุดคือสงบเยน็สูงสุด และนิพพานทั้งสองประเภทน้ีก็ยงัมีทั้งชนิดชัว่คราว คือปรากฏเป็นคร้ังคราวในขณะท่ียงัมีชีวติ
อยู ่และถาวรคือตลอดชีวิตอีกดว้ย (ซ่ึงเร่ืองน้ีเราจะไดศึ้กษากนัโดยละเอียดต่อไป) 

มรรค (หรืออริยมรรค) ก็คือวธีิการปฏิบติัเพื่อความส้ินทุกข ์(หรือพน้ทุกข)์ ซ่ึงอริยมรรคน้ีมีองคป์ระกอบอยู ่๘ 
องคป์ระกอบ อนัไดแ้ก่ ๑. ความเห็นทีถู่กต้อง ๒. ความปรารถนาทีถู่กต้อง ๓. การพูดจาทีถู่กต้อง ๔. การกระท าทางกาย
ทีถู่กต้อง ๕. การประกอบอาชีพทีถู่กต้อง ๖. ความเพยีรพยายามทีถู่กต้อง ๗. การมีสติทีถู่กต้อง และ ๘. การมีสมาธิที่
ถูกต้อง ซ่ึงองคป์ระกอบทั้ง ๘ น้ียอ่ลงไดเ้ป็น ปัญญา ศีล สมาธิ (ซ่ึงเร่ืองปัญญา ศีล สมาธิ น้ีเราจะไดศึ้กษากนัโดย
ละเอียดต่อไป) 

การศึกษาอริยสัจ ๔ น้ี จะต้องเร่ิมศึกษาเร่ืองความทุกข์ให้เข้าใจอย่างถูกต้องก่อน แล้วจึงค่อยไปศึกษาเร่ือง
สาเหตุของความทุกข์ แล้วจึงศึกษาเร่ืองความพ้นทุกข์ และศึกษาเร่ืองวธีิการปฏิบัติเพ่ือความพ้นทุกข์ไปตามล าดับ แต่ถา้
เรายงัไม่รู้จกัความทุกขอ์ยา่งถูกตอ้งแลว้ไปศึกษาเร่ืองอ่ืนก่อน ก็จะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ (มีความเห็นผิด) ข้ึนมาได ้
เพราะเม่ือเรารู้จกัความทุกขผ์ิด ก็จะทาํใหเ้รารู้จกัสาเหตุของความทุกขผ์ดิตามไปดว้ย แลว้ก็จะรู้จกัความพน้ทุกขผ์ิดตาม
ไปดว้ย และรู้จกัวธีิการปฏิบติัเพื่อความพน้ทุกขผ์ดิตามไปดว้ยในท่ีสุด 

อริยสัจ ๔ น้ีสรุปใหเ้ขา้ใจไดง่้ายท่ีสุดก็สรุปไดว้า่ เม่ือจิตของเราเกดิความยดึถือ (อุปาทาน) ขึน้มาเม่ือใด จิต
ของเรากจ็ะเกดิความทุกข์ (คือความหนัก-เหน่ือยใจ, เสียใจ, คับแค้นใจ, แห้งเห่ียวใจ, หรือไม่สบายใจ เป็นต้น) ขึน้มา
ทนัท ี แต่เม่ือใดทีจิ่ตของเราไม่มีอุปาทาน จิตของเรากจ็ะไม่มีความทุกข์ เม่ือจิตไม่มีความทุกข ์ มนัก็จะสงบเยน็ 
(นิพพาน) ซ่ึงวธีิการปฏิบติัเพื่อใหจิ้ตนิพพาน (ทั้งอยา่งชัว่คราวและถาวร) นั้นก็สรุปอยูท่ี่การใชปั้ญญา ศีล และสมาธิ มา
ทาํงานร่วมกนั  

ต้องเห็นทุกข์ก่อน 

ในการศึกษาอริยสัจ ๔ น้ี จุดสาํคญัท่ีสุดจุดแรกก็คือ ต้องเห็นทุกข์ก่อน ซ่ึงการเห็นน้ีก็หมายถึง การท่ีจิตของเรา
ไดรู้้สึกถึงความทุกขน้ี์จริงๆ (หรือรู้ซ้ึงหรือรู้แจง้หรือเห็นแจง้ในความทุกข)์ ซ่ึงการเห็นนีก้อ็าจจะเห็นโดยการพจิารณา
ถึงความทุกข์ทีเ่คยเกดิขึน้มาแล้วในอดีตของชีวติเราทีผ่่านมากไ็ด้ หรืออาจเห็นจากความทุกข์ทีก่ าลงัเกดิอยู่กบัจิตใจของ
เราจริงๆในขณะนีก้ไ็ด้ ซ่ึงการเห็นทุกขน้ี์ก็คือการเห็นภยัหรือส่ิงท่ีน่าหวาดกลวัอยา่งยิ่ง ท่ีเราไม่อยากใหเ้กิดข้ึนกบัชีวติ
ของเราและของคนท่ีเรารัก ซ่ึงเม่ือเราเห็นภยัหรือความทุกขน้ี์แลว้ เราก็จะเกิดความกลวัในความทุกขท่ี์จะเกิดข้ึนมาใน
อนาคต (คือจากความแก่ เจ็บ ตาย พลดัพราก ผดิหวงั เป็นตน้) ท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนมาอยา่งแน่นอนในชีวติของเราในไม่ชา้ 
ซ่ึงความกลวัน้ีเองท่ีจะเป็นแรงกระตุน้ (ผลกัดนั) ใหเ้รามาแสวงหาวธีิการปฏิบติัเพื่อท่ีจะหลุดพน้จากความทุกขน้ี์ 
(หรือไม่มีทุกข ์หรือดบัทุกข)์ ทั้งท่ีกาํลงัเกิดอยู ่และจะเกิดข้ึนในอนาคตของชีวติ  

สรุปไดว้า่ การศึกษาอริยสัจ ๔ จะต้องเร่ิมต้นทีก่ารเห็นทุกข์ก่อน คือให้เรามาตั้งในพจิารณาดูทีจิ่ตของเราเอง
จริงๆ ว่าความทุกข์น้ันมันเป็นอย่างไร มันรู้สึกทรมานจิตใจอย่างไร ซ่ึงเราต้องพจิารณาให้มาก (คือพจิารณาอย่างจริงจัง
อยู่เสมอ) จนจิตเร่ิมเกดิความกลวัความทุกข์ทีจ่ะต้องเกดิขึน้ในอนาคตของชีวติอย่างแน่นอน ซ่ึงความกลวัทุกขน้ี์เองท่ีจะ
เป็นแรงกระตุน้ใหเ้รามาสนใจท่ีจะศึกษาอริยสัจ ๔ เพื่อท่ีจะไดรู้้จกัวธีิการปฏิบติัเพื่อท่ีจะไดห้ลุดพน้จากความทุกขท่ี์น่า
หวาดกลวัน้ี แต่ถ้าเราไม่เห็นทุกข์ก่อน เรากจ็ะไม่เกดิความกลวัความทุกข์ในอนาคตและไม่มีแรงกระตุ้นให้มาศึกษา
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อริยสัจ ๔ เพ่ือแสวงหาวธีิการปฏิบัติเพ่ือทีจ่ะหลุดพ้นจากความทุกข์ ซ่ึงก็จะทาํใหเ้ราไม่สนใจท่ีจะศึกษาอริยสัจ ๔ ของ
พระพุทธเจา้ หรือถึงศึกษาก็ไม่ศึกษาอยา่งจริงจงั หรือถึงศึกษาก็ศึกษาผดิ เช่น ศึกษาเพื่อเอาความรู้ไปแสวงหาช่ือเสียง
หรือทรัพย ์ หรือเพื่อเอาไวอ้วดกนั เป็นตน้ ก็จะทาํใหเ้กิดการศึกษาท่ีผดิพลาด แลว้เราก็จะไม่ไดป้ระโยชน์อะไรจาก
การศึกษาอริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจา้        

อุปาทานเกดิมาจากความเคยชินของจิตใต้ส านึก 

อุปาทานน้ี มนัเกิดข้ึนมาจากการท่ีจิตของเราไดส้ัมผสักบัส่ิงต่างๆภายนอก (คือรูป เสียง กล่ิน รส ส่ิงสัมผสักาย 
ส่ิงสัมผสัใจ โดยผา่นทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ) แลว้เกิดความรู้สึก (เวทนา-ความรู้สึกต่อส่ิงท่ีมาสัมผสัจิต ซ่ึงมี ๓ อยา่ง
คือ ความรู้สึกสุข, ทุกข,์ ไม่สุขไม่ทุกข)์ ข้ึนมา ซ่ึงถา้ในขณะท่ีสัมผสันั้นจิตของเราไม่มีสติ-ปัญญา-สมาธิ (ตามหลกั
อริยมรรค) จึงทาํใหจิ้ตของเราเกิดความพอใจหรือไม่พอใจ (คือกิเลสหรือตณัหา) ข้ึนมาทนัที ซ่ึงความพอใจหรือไม่
พอใจนีเ้อง ที่ท าให้เกดิความยดึถือขึน้มาว่ามีตัวเรา ทีเ่ป็นผู้มีความพอใจหรือไม่พอใจขึน้มาด้วยทนัท ี ซ่ึงน่ีก็คืออาการท่ี
เรียกวา่อุปาทานนัน่อง  

การท่ีจิตของเราเกิดกิเลส (และอุปาทาน) ข้ึนมาโดยอตัโนมติัอยา่งรวดเร็วจนหา้มหรือหยดุมนัไม่ไดน้ี้ เป็น
เพราะความเคยชิน (อนุสัย) ของจิตเราทีเ่คยเกดิกเิลสขึน้มาแล้วมากมายตั้งแต่เร่ิมจ าความได้ จึงท าความเคยชินนีม้ีมาก
จนกลายเป็นนิสัยที่ฝังอยู่ในจิตใต้ส านึก (จิตใต้ส านึกคือจิตส่วนลกึทีบ่ังคับไม่ได้และเปลีย่นแปลงได้ยาก) ไปเสียแล้ว 
และเม่ือมีส่ิงภายนอกมาสัมผสัจิตอีก ก็จะทาํใหจิ้ตเกิดกิเลสข้ึนมาอีกไดอ้ยา่งง่ายดายและรวดเร็วพร้อมความทุกข ์ ส่วน
ตน้เหตุท่ีทาํใหเ้กิดกิเลสนั้นก็คือ อวชิชา ท่ีก็เป็นความเคยชินท่ีฝังอยูใ่นจิตใตส้าํนึกดว้ยเหมือนกนั (ซ่ึงเร่ืองน้ีเราจะได้
ศึกษากนัโดยละเอียดต่อไป) 

สรุปไดว้า่กิเลสหรือตณัหา คือเหตุท่ีทาํใหเ้กิดความยดึถือ (อุปาทาน) ซ่ึงความยดึถือน่ีเองท่ีเป็นความทุกขใ์น
อริยสัจ ๔ โดยมีอวชิชา (หวัใจของอวชิชาก็คือความรู้วา่มีตวัเรา) เป็นตน้เหตุใหเ้กิดกิเลสอีกที  ซ่ึงอวชิชาน้ีก็เป็นความ
เคยชินท่ีฝังอยูใ่นจิตใตส้าํนึก ท่ีเม่ือมนัเกิดข้ึนมาแลว้มนัก็จะครอบงาํจิต แลว้ทาํให้จิตเกิดการปรุงแต่ง (กระทาํโดย
อตัโนมติัอยา่งรวดเร็ว) ใหเ้กิดกิเลสและอุปาทานข้ึนมาโดยอตัโนมติัอยา่งรวดเร็วทนัที ซ่ึงหลกัอริยมรรคของอริยสัจ ๔ 
ของพระพุทธเจ้าน่ีเอง ที่เป็นหลกัปฏิบัติเพ่ือทีจ่ะระวงัไม่ให้อวชิชาและกเิลสเกดิขึน้มา (แม้ช่ัวคราวกไ็ด้) แล้วกท็ าให้
ความทุกข์ไม่เกดิขึน้ (แม้ช่ัวคราว) รวมทั้งยงัเป็นการปฏิบัติทีจ่ะเข้าไปละลายหรือเปลีย่นแปลงความเคยชิน (อนุสัย) 
ของอวชิชาและกเิลสให้หมดส้ินไปจากจิตใต้ส านึกได้อย่างถาวร (คือตลอดเวลาทีย่งัมีจิตอยู่) อนัจะทาํใหจิ้ตไม่กลบัมา
เกิดความทุกขไ์ดอี้กต่อไปอยา่งถาวร (คือตลอดชีวติ) และจิตก็จะนิพพาน (สงบเยน็) ไดอ้ยา่งสูงสุด (คือเยน็สนิท) และ 
ถาวร (คือตลอดชีวติ)  

การเห็นแจ้งอริยสัจ ๔ 

การอ่านหรือฟังอริยสัจ ๔ ท่ีถูกตอ้งมาแลว้ก็จาํไดน้ั้น ยงัจดัวา่เป็นแค่ความรู้ท่ีจาํไดเ้ท่านั้น ซ่ึงยงัไม่มีผลอะไร 
แต่ถา้เรานาํเอาความรู้นั้นมาคิดพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุหาผล จนเกิดความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งข้ึนมา ก็จะเกิดเป็นปัญญา
ข้ึนเขา้ใจข้ึนมาทนัที ซ่ึงปัญญาขั้นเขา้ใจน้ีก็ยงัมีผลไม่มาก คือเพียงทาํใหจิ้ตใจของเราปล่อยวางความยดึถือลงไดบ้า้งและ
ทาํใหค้วามทุกขล์ดนอ้ยลงบา้งเท่านั้น จนกว่าเราจะน าเอาความเข้าใจนีม้าพสูิจน์หรือทดลองปฏิบัติอย่างจริงจัง จนมีผล
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ท าให้ความยดึถือ (อุปาทาน) และความทุกข์ ลดน้อยลงหรือดับหายไปได้จริงๆ (แม้เพยีงช่ัวคราว) กจ็ะเกดิเป็นปัญญาข้ัน
เห็นแจ้งขึน้มาทนัที ซ่ึงปัญญาขั้นเห็นแจง้น้ีเองท่ีเป็นปัญญาสูงสุดของพุทธศาสนา 

แต่ถา้เราไดอ่้านหรือฟังอริยสัจ ๔ ท่ีผดิเพี้ยนหรือไม่ถูกตอ้งมา แมจ้ะนาํมาคิดพิจารณาไตร่ตรองสักเท่าไร ก็จะ
ไม่เขา้ใจ หรืออาจเกิดความเขา้ใจผดิข้ึนมาได ้ และเม่ือเราเอาความเขา้ใจผดิน้ีไปปฏิบติั ก็จะเป็นการปฏิบติัท่ีผิดทนัที 
แลว้ก็จะเกิดผลท่ีผดิเกิดข้ึน คือความทุกขข์องจิตใจในปัจจุบนัไม่ลดลงหรือดบัลงจริงๆ จะมีกเ็พียงแค่ความเช่ือวา่จะดบั
ทุกขไ์ดใ้นชาติต่อไปเท่านั้น ส่วนความทุกขใ์นชีวติปัจจุบนัจะยงัคงมีอยูต่่อไปตลอดทั้งชีวติ 

สรุปไดว้า่ การท่ีเราสามารถปฏิบติัตามหลกัอริยมรรค จนทาํใหค้วามทุกขข์องจิตใจในปัจจุบนัดบัลงจริงๆ (แม้
เพียงชัว่คราว) น้ีเอง ท่ีเรียกวา่ การเห็นแจง้อริยสัจ ๔ (หรือเรียกสั้นๆวา่เห็นอริยสัจ)  ท่ีไม่ใช่แค่เพียงการจาํไดห้รือเขา้ใจ
ท่ียงัไม่มีผลมากนกั ซ่ึงการทีเ่กดิความเห็นแจ้งอริยสัจ ๔ นีเ้อง ที่เป็นเคร่ืองพสูิจน์ได้ว่า พระพุทธเจ้ามีจริง เพราะเราได้
พิสูจน์แลว้วา่คาํสอนของพระพุทธองคน์ั้นเม่ือปฏิบติัตามแลว้ดบัทุกขไ์ดจ้ริง ดงันั้นก็แสดงวา่ผูส้อนก็ตอ้งมีอยูจ่ริง และ
พระสงฆท่ี์ปฏิบติัตามคาํสอนของพระพุทธองคจ์นดบัทุกขไ์ดจ้ริง แลว้นาํคาํสอนน้ีมาเผยแพร่ ก็ตอ้งมีอยูจ่ริงดว้ย  

ปัญญา-ศีล-สมาธิ 

องคป์ระกอบทั้ง ๘ ของอริยมรรคนั้น เม่ือสรุปตามทฤษฎี (ตามตาํรา) ก็จะไดเ้ป็น ศีล (อนัไดแ้ก่การพูดจาท่ี
ถูกตอ้ง การกระทาํทางกายท่ีถูกตอ้ง การประกอบอาชีพท่ีถูกตอ้ง),  สมาธิ (อนัไดแ้ก่ความเพียรพยายามท่ีถูกตอ้ง การมี
สติท่ีถูกตอ้ง การมีสมาธิท่ีถูกตอ้ง), และ ปัญญา (อนัไดแ้ก่ความเห็นท่ีถูกตอ้ง ความปรารถนาท่ีถูกตอ้ง) คือตอ้งมีศีลก่อน
จึงจะมีสมาธิและปัญญาได ้เพราะศีลเป็นพื้นฐานใหเ้กิดสมาธิ และสมาธิเป็นพื้นฐานใหเ้กิดปัญญา  

ในทางทฤษฏีนั้น การท่ีจะมีศีลได ้จะตอ้งมีศรัทธา (ความเช่ือ) ก่อน แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาก่อนแล้วเราไปเร่ิมต้น
ทีก่ารมีศรัทธาก่อน เรากอ็าจมีศรัทธาที่งมงายหรือผดิเพีย้นได้ เพราะขาดปัญญามาควบคุม แล้วกจ็ะท าให้เรามีศีลทีง่ม
งายหรือผดิเพีย้นได้ (คือกลายเป็น สีลพตปรามาส ทีห่มายถึง การปฏิบัติศีลและข้อวัตรต่างๆอย่างผดิจุดประสงค์ของ
มรรค) เม่ือมีศีลทีผ่ดิเพีย้นหรืองมงาย กจ็ะท าให้เรามีสมาธิทีผ่ดิ (มิจฉาสมาธิ) และปัญญาทีผ่ดิ (มิจฉาทฏิฐิ) ตามไปด้วย
ทนัท ีดงันั้นการเรียงศีล สมาธิ ปัญญาน้ีจึงไม่ถูกตอ้งตามหลกัของมรรค  

การเรียงลาํดบัตามการปฏิบติัของมรรคใหถู้กตอ้งนั้น ต้องเรียงเป็น ปัญญา ศีล และสมาธิ เพราะต้องมีปัญญา
ก่อนจึงจะมีศีลและสมาธิทีถู่กต้องได้ ถ้าไม่มีปัญญากจ็ะท าให้ศีลและสมาธิผดิพลาด แต่เราก็อาจสงสัยวา่ ถา้ไม่มีศีลก่อน 
แลว้จะมีสมาธิและปัญญาไดอ้ยา่งไร? ซ่ึงคาํตอบก็คือ เร่ืองการดับทุกข์นีเ้ป็นเร่ืองของคนทีม่ีความรู้ทางโลก (คือไม่งม
งาย มีเหตุผล ยอมรับความจริง) และเป็นคนดีมีศีลธรรม (คือไม่ท าความช่ัว ไม่ลุ่มหลงอบายมุข – ส่ิงเสพติด - ส่ิง
ฟุ่มเฟือย) มามากพอสมควรแล้ว ซ่ึงคนพวกนีเ้ขากต้็องมีศีลและสมาธิมาพอสมควรแล้ว จะขาดกเ็พยีงเร่ืองปัญญา 
(ความรู้ทางธรรมทีถู่กต้อง) เท่าน้ัน ดังน้ันพระพุทธเจ้าจึงเน้นสอนเฉพาะคนพวกนีใ้ห้เขามีปัญญาก่อน เพราะเขามี
คุณสมบัติ (บารมี) เพยีงพอทีจ่ะบรรลุธรรม (เห็นแจ้งอริยสัจ หรือมีดวงตาเห็นธรรม) ได้ เม่ือเขามีปัญญาแลว้ เขาก็จะมี
ศีลและสมาธิท่ีถูกตอ้งอยา่งสมบูรณ์ข้ึนมาไดเ้อง ส่วนคนท่ียงัมีความรู้ทางโลกนอ้ยและยงัเป็นคนดีมีศีลธรรมไม่เพียงพอ 
พระพุทธเจา้จะไม่เสียเวลามาสอน ถึงสอนไปก็เสียเวลาเปล่า เพราะเขามีคุณสมบติัไม่เพียงพอท่ีจะบรรลุธรรมได ้ ซ่ึงก็
ตอ้งเป็นหนา้ท่ีของครูอาจารยห์รือพ่อแม่ผูป้กครอง ท่ีตอ้งอรบรมกนัข้ึนมาเอง 



 ๑๘ 

ในการปฏิบติัอริยมรรคจริงๆนั้นปัญญา ศีล สมาธิน้ี จะตอ้งมีพร้อมกนั จึงจะเกิดพลงัในการกาํจดักิเลสและ
อวชิชาใหด้บัหายไปได ้ และทาํใหค้วามทุกขด์บัหายไปไดจ้ริง (แมเ้พียงชัว่คราว) แต่ถา้ปฏิบติัทีละอยา่งก็จะไม่มีพลงัใน
การกาํจดักิเลสและอวชิชาให้ดบัหายไปได ้และความทุกขก์็จะไม่ดบัหายไปไดจ้ริง 

ศีลของอริยมรรค 

ศีล แปลวา่ ปกติ คือหมายถึงจิตท่ีปกติ ซ่ึงการท่ีจิตจะปกติไดจ้ะตอ้งมีการกระทาํท่ีถูกตอ้งของร่างกายและวาจา 
คือเม่ือเรามีการกระท าทางกายและวาจาทีถู่กต้องอยู่เสมอ จิตของเรากจ็ะมีความปกติได้ ซ่ึงการกระทาํท่ีถูกตอ้งนั้นก็
ไดแ้ก่ 

ทางกาย ไดแ้ก่ การมีเจตนา ทีจ่ะไม่เบียดเบียนชีวติ, และทรัพย์สิน, รวมทั้งกามารมณ์ของผู้อ่ืน  

ทางวาจา ไดแ้ก่ การมีเจตนาทีจ่ะไม่พูดโกหก, ค าหยาบ, เสียดสี, และเพ้อเจ้อ  

การตั้งใจ (เจตนา) ล่วงละเมิดชีวติและทรัพยส์อนของผูอ่ื้น รวมทั้งการพูดโกหก คาํหยาบ เสียดสี และเพอ้เจอ้
นั้น เป็นการกระทาํดว้ยกิเลสหยาบๆ (ยนิดี ยนิร้าย ลงัเล) ท่ีทาํใหจิ้ตใจด้ินรน เร่าร้อน ไม่ปกติ ไม่มีความสงบ และยงันาํ
ปัญหาท่ีจะนาํความเดือดร้อนมาใหใ้นภายหลงัอีก ซ่ึงน่ีก็คือการท่ีมีจิตไม่ปกติ เม่ือจิตไม่ปกติกจ็ะท าให้จิตไม่สงบ ซ่ึงจิต
ทีไ่ม่สงบน้ันกจ็ะไม่มีสมาธิหรือฝึกให้มีสมาธิไม่ได้  

แต่ถา้เราตั้งใจท่ีจะไม่ล่วงละเมิดชีวติและทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น รวมทั้งตั้งใจท่ีจะไม่พูดโกหก คาํหยาบ เสียดสี 
และเพอ้เจอ้ ก็เท่ากบัเป็นการเอาชนะกิเลสหยาบๆน้ีได ้ เม่ือจิตไม่มีกเิลสหยาบๆ มันกจ็ะไม่เร่าร้อน ไม่ดิน้รน แต่จะมี
ความสงบ ปกติ และไม่มีปัญหาและความเดือดร้อนตามมากวนใจในภายหลงัได้ ซ่ึงน่ีก็จิตท่ีมีศีลหรือความปกติ ท่ีทาํให้
จิตมีสมาธิหรือฝึกใหมี้สมาธิไดง่้าย 

ศีลของมรรคน้ีมีไม่มาก แมผู้ท่ี้ครองเรือนท่ียงัมีคู่ครองท่ียงัมีเร่ืองกามารมณ์อยู ่ก็ยงัปฏิบติัได ้ เพียงแค่ปฏิบติัให้
ถูกตอ้งเท่านั้น ซ่ึงส่ิงทีใ่ช้สังเกตว่าเรามีศีลของมรรคแล้วหรือยงักใ็ห้ดูว่าจิตของเรามีความปกติแล้วหรือยงั ถ้ามีแล้วก็
แสดงว่าเรามีศีลของอริยมรรคแล้ว ส่วนศีลของพระภิกษุท่ีมีมากนั้นสาเหตุก็เพราะเพื่อท่ีจะไดมี้จิตท่ีปกติมากกวา่ผูท่ี้
ไม่ไดบ้วช อนัจะมีผลทาํใหจิ้ตมีสมาธิมาก เม่ือจิตมีสมาธิมากแลว้ก็จะทาํใหมี้ปัญญามาก แลว้ก็ทาํใหอ้ริยมรรคมีพลงั
มาก แลว้ก็ทาํใหจิ้ตมีนิพพานไดม้ากกวา่ผูท่ี้ไม่ไดบ้วช 

ดงันั้นผูท่ี้จะปฏิบติัเพื่อความพน้ทุกข ์ (นิพพาน) ได ้ จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเป็นคนดีในขั้นพื้นฐานน้ีก่อน ถา้
เป็นคนชัว่จะพน้ทุกขไ์ม่ไดเ้พราะไม่มีพื้นฐานรองรับ แต่การทีจ่ะปฏิบัติศีลของมรรคนีไ้ด้อย่างสมบูรณ์ กต้็องมีการละ
เว้นอบายมุข ส่ิงเสพติด และส่ิงฟุ่มเฟือยทั้งหลายก่อน จึงจะมีศีลของมรรคนีไ้ด้สมบูรณ์ เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะเป็น
อุปสรรคทาํใหป้ฏิบติัศีลของมรรคไม่ได ้ คือสรุปว่าเราต้องใช้ชีวติทีเ่รียบง่าย ไม่มีส่ิงเกนิหรือฟุ่มเฟือย และไม่ท า
ความผดิหรือช่ัวทางกายและวาจาตามหลกัศีลธรรม เท่าน้ีเราก็มีศีลตามหลกัของมรรคของอริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจา้
แลว้อยา่งถูกตอ้ง  

สมาธิของอริยมรรค 

สมาธิ แปลวา่ ตั้งมั่นอยู่เสมอ คือเป็นอาการของจิตท่ีตั้งใจ หรือจดจ่อ หรือจบั หรือเพง่ อยูก่บัส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยู่
ตลอดเวลาไดน้านๆ ซ่ึงสมาธิน้ีมี ๒ ประเภท คือ สมาธิผดิ (มิจฉาสมาธิ) กบั สมาธิถูก (สัมมาสมาธิ)  



 ๑๙ 

โดยสมาธิผดิก็คือ สมาธิทีจ่ดจ่ออยู่กบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงด้วยกิเลส คือดว้ยความใคร่ทางเพศ (กามารมณ์) หรือดว้ย
ความรัก ชอบ อยากได ้ ฯ (พอใจ หรือ ยนิดี) หรือดว้ยความโกรธ เกลียด กลวั อยากทาํลาย ฯ (ไม่พอใจ หรือ ยินร้าย) 
หรือดว้ยความลงัเลใจ (สงสัย ไม่แน่ใจ ไม่รู้จริง) ซ่ึงผลของสมาธิผดิน้ีก็คือความทุกขใ์จหรือเร่าร้อนใจไปตามอาํนาจ
ของกิเลส 

สมาธิถูกก็คือ สมาธิทีจ่ดจ่อหรือตั้งใจท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงแล้วท าให้กเิลส (รวมทั้งนิวรณ์) ระงับหรือดับหายไป (แม้
เพยีงช่ัวคราว) เช่น เพง่ดูการหายใจของร่างกายเราเอง หรือตั้งใจอ่านหนงัสือเรียน หรือนกัเรียนตั้งใจฟังส่ิงท่ีครูอาจารย์
สอน หรือครูอาจารยต์ั้งใจอยูท่ี่การสอน หรือการตั้งใจทาํงานท่ีสุจริต หรือนกัวยิาศาสตร์ตั้งใจคิดคน้ส่ิงท่ีดีงาม เป็นตน้   

สมาธิถูกน้ีจะมีลกัษณะ ๓ ประการ คือ 

๑. บริสุทธ์ิ คือไม่มีกิเลสและนิวรณ์ครอบงาํ 

๒. ตั้งมั่น คือเขม้แขง็ ไม่มีอะไรมาทาํใหห้ว ัน่ไหว (คือเกิดกิเลสหรือนิวรณ์) ได ้

๓. อ่อนโยน คือ มีความเหมาะสมกบัการทาํงานทุกชนิด 

โดยผลของสมาธิถูกน้ีก็คือทาํใหจิ้ตมีความสงบ (ไม่ด้ินรน), เยน็ (ไม่เร่าร้อน), มีความสุขท่ีประณีต (สุขสงบ) มี
สติตลอดเวลา มีความจาํดี และเม่ือจิตไม่มีกิเลสและนิวรณ์ครอบงาํ จึงทาํให้อุปาทานดบัหายไปดว้ย เม่ือจิตไม่มีอุปาทาน
จึงทาํใหจิ้ตไม่มีความทุกข ์เม่ือจิตไม่มีความทุกขก์็เรียกวา่ นิพพาน ท่ีแปลวา่ เย็น หรือ ความสงบเยน็ นัน่เอง (หมายเหตุ. 
ต่อไปถา้พบคาํวา่ สมาธิ ในหนงัสือน้ี ก็ขอให้เขา้ใจวา่หมายถึง สมาธิถูก) 

ศัตรูของสมาธิ 

การท่ีจะรู้จกัสมาธิไดถู้กตอ้ง เราจะต้องรู้จักกบัส่ิงทีต่รงข้ามหรือศัตรูของสมาธิเสียก่อนเพราะเป็นส่ิงตรงข้าม
กนั คือเม่ือจิตมีสมาธิ ศตัรูของสมาธิก็จะไม่มี แต่เม่ือท่ีจิตมีศตัรูของสมาธิครอบงาํ จิตก็จะไม่มีสมาธิ โดยศัตรูของสมาธิ
นีก้คื็อส่ิงที่ขัดขวางไม่ให้จิตเกดิสมาธิน่ันเอง ซ่ึงศตัรูของสมาธิน้ีเรียกวา่ กเิลส (นิวรณ์ก็คือกิเลสอ่อนๆ) ท่ีแปลวา่ ส่ิง
สกปรก หรือส่ิงท าให้เกดิความสกปรก โดยกิเลสก็คืออาการของจิตท่ีมีลกัษณะใหญ่ๆ ๓ อาการ คือ 

๑. ราคะ คือ ดึงเอาเข้ามาหาตัวเอง อนัไดแ้ก่ รัก, ชอบ, พอใจ (ยนิดี), อยากได ้(โลภ), ติดใจ (ราคะ) เป็นตน้ 

๒. โทสะ คือ ผลกัออกไปจากตัวเอง อนัไดแ้ก่ ชงั, ไม่พอใจ (ยนิร้าย), โกรธ (โทสะ), เกลียด (อยากทาํลาย), 
กลวั (อยากหนี), ไม่อยากได,้ เบ่ือหน่าย เป็นตน้ 

๓. โมหะ คือ ยงัไม่รู้ว่าจะเป็นราคะหรือโทสะ อนัไดแ้ก่ หลงไม่รู้ (โมหะ), ไม่แน่ใจ, ลงัเลใจ, สงสัย, ตดัสินใจ
ไม่ถูก, หรือ งง  เซ่อ เป็นตน้  

กิเลสน้ีถา้ศึกษาอยา่งละเอียดในแง่ท่ีวา่เป็นส่ิงทาํใหเ้กิดความทุกขจ์ะเรียกวา่ ตัณหา ท่ีแปลวา่ ความอยาก ซ่ึงกมี็ 
๓ อาการ คือ ๑. กามตัณหา คือ ความอยากไดส่ิ้งท่ีน่าพอใจทั้งหลาย ๒. ภวตัณหา คือความอยากมีส่ิงท่ีน่าพอใจนั้นอยู่
ตลอดเวลา และ ๓. วภิวตัณหา ความอยากหนีหรืออยากทาํลาย (หรือไม่อยากได ้ ไม่อยากมี ไม่อยากเป็น) ส่ิงท่ีไม่น่า
พอใจทั้งหลาย  



 ๒๐ 

ตามปกติจิตของคนเรานั้นจะมีความบริสุทธ์ิ (คือไม่มีกิเลสใดๆ) อยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ แต่เม่ือจิตของเราถูก
อวชิชา (ความรู้วา่มีตวัเรา) เกิดข้ึนมาครอบงาํ อวชิชาก็มาปรุงแต่ง (ทาํ) ใหจิ้ตเกิดอาการของกิเลสข้ึนมาทนัที และเม่ือ
กิเลสเกิดข้ึน จึงทาํใหค้วามบริสุทธ์ิหายไป (ชัว่คราว) แลว้ก็เกิดความสกปกข้ึนมาแทน  

เม่ือกิเลสเกิดข้ึน ก็จะทาํใหอุ้ปาทาน (ความยดึมัน่ถือมัน่วา่ร่างกายและจิตใจน้ีคือตวัเรา-ของเรา) เกิดข้ึนมาดว้ย
ทนัที และเม่ืออุปาทานเกิดข้ึน ความทุกข ์(เช่น ความเศร้าโศก ความไม่สบายใจ เป็นตน้) ก็จะเกิดข้ึนมาดว้ยทนัที แต่เม่ือ
กิเลสดบัหายไป จิตก็จะกลบัมาบริสุทธ์ิไดใ้หม่ และความทุกขก์็จะดบัหายตามไปดว้ย แต่เม่ือกเิลสกลบัมาเกดิขึน้อกี 
ความบริสุทธ์ิกจ็ะหายไปอกี วนเวยีนอยู่อย่างนีเ้ร่ือยไป ตราบเท่าท่ีจิตของเรายงัมีความเคยชินของอวชิชาและกิเลสอยูใ่น
จิตใตส้าํนึก 

กิเลสนั้นเป็นอาการของจิตท่ีมีอาการดึงเอาเขา้มาหาตวัเอง และผลกัออกไปจากตวัเอง รวมทั้งยงัไม่แน่ใจวา่จะ
เอาเขา้มาหรือผลกัออกไป (คือยนิดี-ยนิร้าย-ลงัเล) ท่ีรุนแรง แลว้ก็ทาํใหเ้กิดอุปาทานและความทุกข ์ (เช่น ความเศร้าโศก 
ความไม่สบายใจ เป็นตน้) ข้ึนดว้ย แต่ขณะท่ีจิตยงัไม่มีอาการของกิเลสท่ีรุนแรง (คือมีเพียงอ่อนๆ) ก็จะเรียกวา่ นิวรณ์ ท่ี
แปลวา่ ส่ิงปิดกั้นจิต ซ่ึงนิวรณ์น้ีจะมีอยู ่๕ อาการ อนัไดแ้ก่ 

๑. กามฉันทะ อาการท่ีจิตนอ้มไปในกามารมณ์ (โดยมีเร่ืองทางเพศเป็นกามารมณ์ชนิดสูงสุด) 

๒. พยาบาท ความอาฆาตหรือพยาบาทท่ีฝังใจอยู ่ 

๓. ถีนมิทธะ ความหดหู่ ง่วงซึม มึนชา หงอย เหงา  

๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ความต่ืนเตน้หรือความฟุ้งซ่านท่ีทาํให้เกิดความรําคาญใจ  

๕. วจิิกจิฉา ความลงัเลสงสัยในส่ิงท่ีเช่ือถืออยูห่รือปฏิบติัอยู ่ (คือในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ์รวมทั้ง
ในการปฏิบติัของเราเองดว้ย) วา่มีจริงหรือไม่? หรือผดิหรือถูก?  

นิวรณ์น้ีเม่ือเกิดข้ึนมาแลว้มนัก็เพียงทาํใหจิ้ตของเราเกิดความเศร้าหมอง (หรือขุ่นมวั) คือไม่ปกติ ไม่สงบเยน็ 
(ไม่นิพพาน) ไม่แจ่มใส ไม่เบาสบาย เป็นตน้ (ซ่ึงเรียกวา่เป็นความทุกขอ่์อนๆ) เท่านั้น แต่มันกม็าปิดกั้นจิตเอาไว้ไม่ให้มี
สมาธิ เม่ือจิตไม่มีสมาธิ จึงท าให้ปัญญาไม่เกดิ เม่ือปัญญาไม่เกดิ กท็ าให้อวชิชาเกดิขึน้มาครอบง าจิตแทน เม่ืออวชิชาเกิด
ข้ึนมาบ่อยๆมนัก็ทิ้งความเคยชิน (อนุสัย) เอาไวใ้ห้แก่จิตใตส้าํนึกของเรา เม่ือจิตใตส้าํนึกของเรามีอนุสัยของอวิชชา
มากๆ มนัก็ทาํใหจิ้ตของเรามีนิวรณ์เกิดข้ึนมาครอบงาํจิตอยูเ่สมอๆในชีวติประจาํวนั และมนัก็มีโอกาสท่ีจะปรุงแต่งจิต
ของเราใหเ้กิดกิเลสและความทุกขท่ี์รุนแรงข้ึนมาไดโ้ดยง่าย เม่ือมีส่ิงหรือเร่ืองราวท่ีรุนแรงภายนอกมากระทบ 

วธีิฝึกสมาธิอย่างง่ายๆ 

ตามปกติเราก็พอจะมีสมาธิกนัอยูบ่า้งแลว้ เพยีงแต่จะไม่มากพอเท่าน้ัน อยา่งเช่น เวลาเราตั้งใจฟังครูสอน 
หรือตั้งใจอ่านหนงัสือ เราก็จะมีสมาธิข้ึนมาแลว้โดยอตัโนมติั ซ่ึงน่ีก็คือสมาธิท่ีจาํเป็นสาํหรับใชคู้่กบัปัญญาในการ
ปฏิบติัเพื่อดบัทุกขต์ามหลกัอริยมรรค ซ่ึงวธีิการฝึกใหจิ้ตมีสมาธินั้นก็สามารถทาํไดโ้ดยการตั้งใจในการทาํ, พูด, และ
คิดของเราเอง หรือในการทาํหนา้ท่ีการงานหรือกิจวตัรประจาํวนัของเราก็ได ้ หรือใครจะฝึกจากกาํหนดการหายใจของ
ร่างกาย หรือการฝึกกาํหนดการเคล่ือนไหวร่างกาย หรือการฝึกเพง่ดูวตัถุ เป็นตน้ ก็ได ้แต่ไม่วา่จะเป็นการฝึกอยา่งไร ก็
ทาํใหจิ้ตมีสมาธิไดเ้หมือนกนั ถา้กระทาํอยา่งถูกตอ้ง 



 ๒๑ 

วธีิการฝึกท่ีเป็นท่ีนิยมก็คือ การฝึกกาํหนดการหายใจของร่างกาย (ท่ีเรียกวา่อานาปานสติ) ซ่ึงวธีิการฝึกนั้น
ปกติเราจะใชอิ้ริยาบถใดก็ได ้ แต่ถา้เพิ่งเร่ิมตน้ฝึกควรใชอิ้ริยาบถนัง่ก่อน (ท่ีเรียกวา่นัง่ขดัสมาธิ) เพราะจะทาํใหเ้กิด
สมาธิไดง่้ายกวา่อิริยาบถอ่ืน ส่วนวธีิการฝึกพื้นฐานนั้น กใ็ห้เราตั้งใจก าหนดการรับรู้อยู่ทีก่ารหายใจของร่างกายของเรา
อยู่ตลอดเวลา โดยพยายามอยา่ไปกาํหนดรับรู้ส่ิงอ่ืนภายนอกร่างกาย และพยายามอยา่ไปคิดถึงเร่ืองท่ีจะทาํใหกิ้เลสและ
นิวรณ์เกิดข้ึนมา ซ่ึงในการกาํหนดการหายใจของร่างกายน้ี เราอาจจะใชว้ธีิการนบัลมหายใจของเราไปเร่ือยๆเพื่อใหจิ้ต
สงบก็ได ้ หรือจะท่องคาํสั้นๆในขณะท่ีเรากาํลงัหายใจ เพื่อใหมี้สติอยูต่ลอดเวลาก็ได ้ เช่น พุท-โธ, เกิด-ดบั, วา่ง-เปล่า, 
ไม่มีเรา, ไม่มีใคร, ตายแน่ เป็นตน้ ซ่ึงเม่ือเราสามารถฝึกไปจนกเิลสและนิวรณ์ระงับหรือดับลงและมีสติรู้ตัวอยู่
ตลอดเวลาแล้ว จิตของเรากจ็ะมีสมาธิขึน้มาทนัที 

แต่ถา้จิตยงัไม่มีสมาธิ ใหล้องใชว้ธีิคิดดว้ยสติดู (คือตั้งใจคิดใหเ้ป็นคาํพูดแลว้ก็ตั้งใจฟังดว้ย) โดยการตั้งใจคิด
ชา้ๆดว้ยประโยคสั้นๆ ในขณะท่ีกาํลงัหายใจออก แต่เม่ือหายใจเขา้ก็ใหห้ยดุคิด (หรือจะคิดเวลาท่ีหายใจเขา้ เม่ือหายใจ
ออกก็ใหห้ยดุคิดก็ได)้ ซ่ึงการคิดน้ีควรคิดเร่ืองท่ีทาํให้เกิดปัญญาหรือความรู้ท่ีดีงาม เช่น เร่ืองความไม่เท่ียง สภาวะท่ี
ตอ้งทน และเร่ืองความไม่ใช่ตวัเรา หรือเร่ืองการทาํงาน หรือเร่ืองการเรียน หรือเร่ืองการเตือนตนเอง หรือการคิด
พิจารณาอริยสัจ ๔ เป็นตน้ ซ่ึงการฝึกเช่นน้ีจะทาํใหจิ้ตเกิดสมาธิไดง่้าย รวมทั้งยงัทาํใหเ้กิดปัญญาพร้อมๆกนัไปดว้ย ซ่ึง
เราจะสังเกตไดว้า่จิตของเรามีสมาธิหรือไม่ โดยให้สังเกตได้จากการทีจิ่ตของเราสงบหรือไม่ฟุ้งซ่านแล้ว (คือไม่มีกิเลส
และนิวรณ์) และความด้ินรนของจิตก็จะไม่มี รวมทั้งมีความสุขท่ีสงบ และจิตของเราก็จะมีสติอยูต่ลอดเวลาดว้ย ซ่ึงเม่ือ
จิตไม่มีกเิลสและนิวรณ์ จิตก็จะไม่มีความทุกข์แม้เพยีงเล็กน้อย เม่ือจิตไม่มีทุกข์แม้เพียงเลก็น้อย จิตกจ็ะนิพพานสูงสุด 
(สงบเยน็สูงสุด) เม่ือจิตนิพพานสูงสุด กแ็สดงว่าจิตมีสมาธิแล้วอย่างสมบูรณ์ 

สมาธิน้ีมีหลายระดบั (ท่ีเรียกวา่ฌาน) ซ่ึงระดบัตน้ๆก็จะมีความตั้งใจมากในการระมดัระวงัไม่ใหกิ้เลสและ
นิวรณ์เกิดข้ึน รวมทั้งมีความสุขท่ีสงบและปีติดว้ย ส่วนระดบัท่ีสูงข้ึนก็ไม่ตอ้งระมดัระวงักิเลสและนิวรณ์มากแลว้
เพราะชาํนาญแลว้  รวมทั้งปีติก็จะหายไป จะมีแต่เฉพาะความสุขสงบเท่านั้น ส่วนระดบัท่ีสูงข้ึนก็จะไม่มีความสุขสงบ
แลว้ จะมีก็เฉพาะความสงบเท่านั้น ซ่ึงเม่ือจิตเร่ิมมีสมาธิ นิพพานกจ็ะเร่ิมปรากฏ และเม่ือจิตมีสมาธิสูงสุด นิพพาน
สูงสุดกจ็ะปรากฏ  

สรุปไดว้า่ สมาธิก็คืออาการท่ีจิตเพง่ หรือจดจ่อ หรือจบั หรือตั้งใจกาํหนดส่ิงใดส่ิงหน่ึง (ท่ีเรียกวา่อารมณ์ เช่น 
การหายใจของร่างกาย การตั้งใจคิด ตั้งใจฟัง ตั้งใจเรียน เป็นตน้) ติดต่อกนัอยูต่ลอดเวลาไดน้านๆ ซ่ึงสมาธิน้ีเราทุกคน
สามารถฝึกฝนเอาเองได ้ โดยการตั้งใจเพ่งส่ิงใดส่ิงหน่ึงที่ถูกต้องหรือดีงามให้ต่อเน่ืองเป็นเวลานานๆ เรากจ็ะมีสมาธิ
ขึน้มาได้ แต่เรากจ็ าเป็นต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมอยู่ก่อนแล้วเป็นพืน้ฐาน เราจึงจะฝึกจิตให้มีสมาธิทีถู่กต้องได้  ส่วน
สมาธิท่ีสูงไปกวา่น้ี (ท่ีเป็นการเพง่กาํหนดส่ิงใดส่ิงหน่ึงจนไม่มีการรับรู้ส่ิงอ่ืนๆ) นั้นไม่จาํเป็น เพราะสมาธิเพียงแค่
ระดบัน้ี ก็เพียงพอท่ีจะนาํมาใชด้บัทุกขต์ามหลกัอริยมรรคของอริยสัจ ๔ไดแ้ลว้  

ปัญญาของอริยมรรค 

อริยมรรคมรรค มีองค ์ ๘ น้ี เม่ือยอ่ลงก็จะไดเ้ป็น ปัญญา ศีล สมาธิ แต่เม่ือจะย่อลงอกีกจ็ะได้เป็น สมาธิกบั
ปัญญา (ทีเ่รียกว่าสมถะและวิปัสสนา) เพราะการท่ีเราจะมีสมาธิได ้จะตอ้งมีศีลเป็นพื้นฐานอยูแ่ลว้ตลอดเวลา ถา้ไม่มีศีล
ก็ยอ่มจะไม่มีสมาธิ ซ่ึงในส่วนของศีลและสมาธินั้นจะมีเน้ือหาไม่มาก แต่ส่วนท่ีมีเน้ือหามากและสาํคญัท่ีสุดก็คือเร่ือง



 ๒๒ 

ปัญญา เพราะปัญญาเป็นเหมือนดวงตาทีท่ าให้เรามองเห็นส่ิงต่างๆได้อย่างแจ่มชัด ถา้ขาดดวงตาก็เท่ากบัเรามองไม่เห็น
ส่ิงต่างๆตามท่ีมนัเป็นอยูจ่ริง เม่ือไม่มีดวงตาเราก็จะมืดมน และมีโอกาสท่ีจะทาํอะไรๆท่ีผดิพลาดไดง่้าย เพราะเราตอ้ง
อาศยัคนอ่ืนช่วยช้ีนาํ ถา้บงัเอิญคนช้ีนาํดวงตาไม่บอด เราก็โชคดีไป แต่ถา้บงัเอิญคนช้ีนาํก็ตาบอดเหมือนเรา ก็จะทาํให้
เราก็จะเดินหลงทางไดโ้ดยไม่รู้ตวั 

พุทธศาสนา (ท่ีแทจ้ริง) เป็นศาสนาท่ีใชปั้ญญานาํหนา้การปฏิบติั ดังน้ันพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาของผู้มี
ความรู้ทางโลก ทีม่ีเหตุผล ยอมรับความจริง และมีจิตใจดีงาม (พุทธศาสนาในปัจจุบนัส่วนใหญ่ยงัเป็นแค่เปลือกๆ ยงั
ไม่ใช่แทจ้ริง เพราะใชค้วามเช่ือนาํหนา้การปฏิบติั จึงมีแต่เร่ืองท่ีงมงาย ไร้สาระ ไม่มีเหตุผล พิสูจน์ไม่ได ้ และไม่เป็น
ประโยชน์แก่มนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง) แต่คนดีมีความรู้เช่นน้ีก็มีนอ้ยมากในโลก น่ีเองท่ีทาํใหพุ้ทธศาสนาในปัจจุบนั
กลายเป็นศาสนาท่ีมีแต่เร่ืองความเช่ืออยูเ่ตม็ไปหมด จนคนดีมีความรู้ไม่ค่อยสนใจมาศึกษา แต่ถา้เรานาํเอาเร่ืองปัญญา
มาใหเ้ขา ก็จะสนใจศึกษาและปฏิบติั รวมทั้งช่วยกนัเผยแพร่ดว้ย 

ก่อนอ่ืนเราตอ้งเขา้ใจคาํวา่ปัญญาน้ีก่อน คือคาํวา่ ปัญญา แปลวา่ ความรอบรู้ หรือ รู้รอบ  คือหมายถึงวา่ เม่ือเรา
ได้เรียนรู้ส่ิงใดหรือเร่ืองใดแล้ว เราได้รู้ส่ิงน้ันหรือเร่ืองน้ันอย่างครบถ้วนในทุกแง่มุมเท่าทีจ่ าเป็นจะต้องรู้ แต่ถา้รู้ไม่
ครบถว้นก็ยงัไม่เรียกวา่เป็นปัญญา เปรียบเหมือนกบัการท่ีเราจะศึกษาสระนํ้า เราก็ตอ้งรู้ใหค้รบทั้งความกวา้ง ความยาว 
และความลึก จึงจะเรียกวา่มีปัญญา แต่ถา้เราเอาแต่มองท่ีบนสระ เราก็จะเห็นแค่ความกวา้งและความยาวของสระเท่านั้น 
แต่ไม่รู้ถึงความลึก อยา่งน้ีไม่เรียกวา่มีปัญญา เราตอ้งลงไปวดัความลึกของกน้สระในแต่ละจุดดว้ย เราจึงจะรู้ครบถว้น 
หรือรอบรู้ หรือมีปัญญาในเร่ืองสระนํ้าน้ีได ้

คาํวา่ ความรอบรู้ (หรือปัญญา) ของพุทธศาสนาน้ี ไม่ได้หมายถึงว่า จะต้องรู้ไปหมดทุกเร่ือง (ซ่ึงมนัเป็นไป
ไม่ไดท่ี้ใครจะไปรู้อะไรไดห้มดทุกเร่ือง) คือมนัหมายถึงวา่ รู้เท่าทีจ่ าเป็นจะต้องรู้ หรือเท่าทีค่วรจะรู้  ซ่ึงกคื็อเม่ือรู้แล้ว
มันดับทุกข์ได้จริง ก็เป็นอนัว่าได้รู้เท่าทีจ่ าเป็นจะต้องรู้แล้ว (ถึงจะรู้ไปมากกวา่น้ีก็เป็นแค่ของแถม เช่น รู้รายละเอียดมาก
จนสามารถสอนคนอ่ืนได ้หรือรู้วาระจิตของคนอ่ืนได ้เป็นตน้) 

คาํวา่ปัญญาน้ีในทางโลกจะใชค้าํวา่ ความรู้ แทน (ถา้ใชค้าํวา่ปัญญาอาจทาํให้เขา้ใจสับสนกบัคาํวา่ปัญญา
ในทางศาสนา) คือเม่ือเราไดเ้รียนรู้เร่ืองใดนอ้ย เราก็มีความรู้ในเร่ืองนั้นนอ้ย ถา้เรามีความรู้ในเร่ืองใดมาก เราก็มีความรู
ในเร่ืองนั้นมาก ส่วนในทางพุทธศาสนาน้ัน คาํวา่ ปัญญา จะหมายถึง ความรอบรู้ในเร่ืองการดับทุกข์ (หรือพน้ทุกข ์
หรือไม่มีทุกข)์ คือพระพุทธเจา้จะสอนเฉพาะเร่ืองการดบัทุกขเ์ท่านั้น เพราะความทุกขน้ี์เป็นภยัอนัใหญ่หลวงของชีวติ ท่ี
เราจะตอ้งรีบหาทางแกไ้ข (หรือดบัหรือทาํลาย) และป้องกนัไม่ใหเ้กิดข้ึนกบัชีวติของเราอีกต่อไป ตลอดเท่าท่ีจะยงัมี
ชีวติน้ีอยู ่ดังน้ันการทีเ่รามีความรอบรู้ในเร่ืองการดับทุกข์อย่างถูกต้อง กเ็รียกว่าเรามีปัญญาตามหลกัพุทธศาสนาแล้ว  

ปัญญา ๓ ระดับ 

ปัญญาในพุทธศาสนานั้นแยกได ้๓  ระดบั คือ 

๑. ปัญญาทีเ่กดิขึน้มาจากการฟังหรืออ่าน คือเม่ือเราไดฟั้งหรืออ่านคาํสอน (ธรรมะ) ที่ถูกต้องมา แลว้เราก็จาํได ้ 
ก็เรียกวา่เป็น ปัญญาขั้นจ าได้  (หรือรู้จาํ) ซ่ึงปัญญาขั้นน้ีแทบไม่มีผลอะไร เพราะยงัเป็นความรู้ของคนอ่ืนอยู ่



 ๒๓ 

๒. ปัญญาทีเ่กดิจากการคิดพจิารณา คือเม่ือเรานาํเอาคาํสอนท่ีจาํไดน้ั้นมาคิดพิจารณาหาเหตุผล อยา่งละเอียดถ่ี
ถว้น (ในทุกแง่มุม) และเป็นระบบ (มีขั้นตอน) จนไม่พบจุดบอด (จุดท่ีไม่เขา้ใจ) หรือขดัแยง้กนัเอง ก็จะทาํใหเ้กิดความ
เขา้ใจอยา่งแจ่มชดั ก็เรียกวา่เป็น ปัญญาขั้นเข้าใจ (ท่ีเรียกวา่ สัมมาทฏิฐิ-ความเห็นท่ีถูกตอ้ง) ซ่ึงปัญญาขั้นน้ีก็ยงัมีผลไม่
มากนกั คือเพียงทาํใหค้วามทุกขท่ี์เคยมีมากลดนอ้ยลงไดบ้า้งเท่านั้น (คือถา้เขา้ใจไดน้อ้ยก็ลดลงไดน้อ้ย ถา้เขา้ใจไดม้าก
ก็ลดนอ้ยลงไดม้าก แต่ถา้จะใหเ้ขา้ใจไดแ้จ่มชดัสูงสุด ก็ตอ้งเกิดปัญญาขั้นเห็นแจง้ก่อนเท่านั้น) 

๓. ปัญญาทีเ่กดิมาจากการปฏิบัติ คือเม่ือเรานาํเอาคาํสอนท่ีเราเขา้ใจแลว้นั้นมาพิสูจน์ หรือทดลองปฏิบติัอยา่ง
จริงจงั จนบงัเกิดผลเป็นความลดลงหรือดบัทุกขข์องความทุกขจ์ริงๆ (แมเ้พียงชัว่คราว) ก็เรียกวา่เป็นปัญญาขั้นเห็นแจ้ง 
(หรือเห็นจริง หรือรู้จริง หรือ รู้แจง้เห็นจริง) ซ่ึงปัญญาขั้นเห็นแจง้น้ีเป็นปัญญาสูงสุดในพุทธศาสนา เพราะทาํใหค้วาม
ทุกขท่ี์เป็นภยัอนัใหญ่หลวงของชีวติดบัลงไปได ้ทั้งอยา่งชัว่คราวและถาวร  

การท่ีจะเกิดปัญญาตามหลกัพุทธศาสนาข้ึนมาไดสู้งสุด จะตอ้งไดฟั้งหรืออ่านคาํสอนท่ีถูกตอ้งมาก่อน แลว้ได้
นาํคาํสอนนั้นมาคิดพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุหาผลอยา่งละเอียดถ่ีถว้นและเป็นระบบ จนเกิดความเขา้ใจอยา่งแจ่มชดั
ข้ึนมา แลว้นาํเอาความเขา้ใจนั้นมาพิสูจน์ (วา่เป็นจริงตามท่ีเราเขา้ใจหรือเปล่า) ดว้ยการทดลองปฏิบติัอยา่งจริงจงั (คือ
ต่อเน่ืองอยา่งเตม็ตามมาตรฐาน) จนเกดิความเห็นแจ้งขึน้มาจริงๆว่าค าสอนน้ันปฏิบัติตามแล้วบังเกดิผลจริง คือท าให้
ความทุกข์ลดน้อยลงหรือดับหายไปจริงๆ (แม้เพยีงช่ัวคราว) กจ็ะท าให้เกดิเป็นปัญญาข้ันสูงสุดขึน้มาได้  

แต่ถา้เราบงัเอิญไดฟั้งหรืออ่านคาํสอนท่ีไม่ถูกตอ้ง (หรือผิดเพี้ยน) มาก่อน (คือฟังจากครูอาจารยห์รือคนท่ีเขาก็
มีความเห็นผิดอยูก่่อนแลว้โดยท่ีตวัท่านเองก็ไม่รู้ตวั หรืออ่านจากตาํราพุทธศาสนาท่ีถูกแกไ้ขแต่งเติมจนผิดเพี้ยนก่อนท่ี
จะมาถึงเรา) แลว้เราก็เช่ือวา่คาํสอนท่ีเราไดฟั้งหรืออ่านมานั้นคือสอนท่ีถูกตอ้งของพระพุทธเจา้ เราก็จะไม่ยอมนาํมาคิด
พิจารณาหาเหตุผล เพราะเช่ือวา่มนัถูกตอ้งแลว้ หรือถึงนาํเอามาคิดพิจารณา ก็จะหาเหตุผลไม่ได ้ เพราะมนัไม่มีเหตุผลท่ี
จะทาํใหเ้ราเขา้ใจได ้ ซํ้ ายงัจะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผิด (มิจฉาทิฏฐิ) ข้ึนมาก็ไดโ้ดยง่าย และถึงแมเ้ราจะนาํเอาความเช่ือ
หรือความเขา้ใจผิดนั้นมาทดลองปฏิบติั ก็จะไม่เกิดความเห็นแจง้ (คือความทุกขล์ดนอ้ยลงหรือดบัลงจริงๆแม้
เพียงชัว่คราว) ข้ึนมาไดอ้ยา่งแทจ้ริง หรืออาจทาํใหเ้กิดความทุกขเ์พิ่มมากข้ึนอีกดว้ย 

เหตุผลกบัความจริง 

ก่อนอ่ืนเราตอ้งเขา้ใจใหถู้กตอ้งวา่ ปัญญานั้นจะตอ้งมีทั้งเหตุผลมาอธิบายใหเ้ขา้ใจได ้ และมีความจริงมายนืยนั 
จึงจะเรียกวา่เป็นปัญญาตามหลกัพุทธศาสนา แต่ถา้ไม่มีเหตุผลมาอธิบายใหเ้ขา้ใจและไม่มีความจริงมายนืยนั จะไม่
เรียกวา่เป็นปัญญา โดย เหตุ ก็คือ ส่ิงที่เป็นตัวการกระท าให้เกดิผล ส่วน ผล ก็คือ ส่ิงทีเ่กดิขึน้มาจากเหตุ ซ่ึงเหตุและผลน้ี
จะตอ้งเกิดติดกนัอยูเ่สมอ (คือตอ้งไม่แยกจากกนัดว้ยเวลา) เช่น เม่ือเคาะระฆงัเม่ือไร ก็จะเกิดเสียงระฆงัข้ึนมาทนัที 
ไม่ใช่วา่เคาะระฆงัวนัน้ี แลว้เสียงระฆงัจึงจะเกิดข้ึนในวนัพรุ่งน้ี เป็นตน้   

ส่วน ความจริง ก็คือ ส่ิงที่มีอยู่หรือเป็นอยู่จริงตามธรรมชาติอย่างไม่มีวนัเปลีย่นแปลง ซ่ึงการท่ีเราจะเขา้ถึง
ความจริง (คือเห็นแจง้) ไดน้ั้น ก็ตอ้งใชก้ารพิสูจน์ดว้ยจิตของเราเองเท่านั้น จะใชว้ธีิอ่ืนไม่ได ้เช่น ใชเ้หตุผลมาแวดลอ้ม 
หรือจินตนาการข้ึนมาวา่ไดส้ัมผสักบัความจริงนั้นแลว้ เป็นตน้ เพราะถึงแมบ้างคร้ังมนัอาจจะใกลเ้คียงความจริง แต่มนั
ก็ยงัไม่บรรลุถึงความจริงนั้นจริงๆอยูน่ัน่เอง 



 ๒๔ 

สรุปไดว้า่เหตุผลกบัความจริงนั้นมนัแยกกนัไม่ได ้ เพราะในความจริงน่ันเองมันจะมีเหตุและผลของมันอยู่แล้ว
ในตัว เม่ือเราจะนาํเอาความจริงในเร่ืองใดไปอธิบายใหค้นอ่ืนฟัง เราจะทาํไดก้็เพียงนาํเอาเหตุผลของความจริงนั้นไป
อธิบายเท่านั้น เม่ือเขาไดฟั้งแลว้เขานาํเอาไปคิดพิจารณาตาม เขาก็จะเกิดความเขา้ใจข้ึนมาไดเ้อง แต่ถา้เขาไม่นาํเอาไป
คิดพิจารณาตาม เขาก็จะไม่เขา้ใจ และถา้เขานาํเอาความเขา้ใจนั้นไปพิสูจน์หรือทดลองปฏิบติั เขาก็จะเกิดความเห็นแจง้
ข้ึนมาดว้ยตนเองทนัที 

อุปสรรคของปัญญา 

มนุษยท์ั้งหมดนั้นเม่ือเกิดข้ึนมาจะยงัไม่มีปัญญา แต่มนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์สามารถพฒันาใหเ้กิดปัญญาได ้ แต่มนุษย์
เกือบทั้งหมดก็ยงัไม่มีปัญญา ซ่ึงอุปสรรคท่ีทาํใหม้นุษยไ์ม่เกิดปัญญานั้นสรุปได ้๒ อยา่งคือ  

๑. ไม่ได้รับการอบรมเลีย้งดูมาอย่างถูกต้อง  คือไม่ไดรั้บการอบรมเล้ียงดูมาใหเ้ป็นคนมีความรู้ทางโลก (คนท่ีมี
ความรู้ทางโลกคือคนท่ีมีเหตุผล ยอมรับความจริง ไม่ยดึติดในความเช่ือท่ีงมงายมากจนเกินไป หรือมีความรู้พื้นฐานดา้น
วทิยาศาสตร์พอสมควร) และเป็นคนดี (คนดีคือคนท่ีไม่เห็นแก่ตวั เสียสละ ไม่ลุ่มหลงเร่ืองทางเพศมากเกินไป ไม่โลภ
มาก ไม่มีความอาฆาตพยาบาทผูอ่ื้น มีความขยนั อดทน ซ่ือสัตย ์จริงใจ มีความตั้งใจจริง เป็นมิตรกบัทุกคน และมีใจเป็น
กลาง)  

๒. ไม่ได้รับค าสอนทีถู่กต้อง คือถึงแมจ้ะเป็นคนดีมีความรู้แลว้ก็ตาม แต่ถา้ไม่ไดรั้บคาํสอนท่ีถูกตอ้ง ก็ไม่เกิด
ปัญญาตามหลกัพุทธศาสนาข้ึนมาได ้ เพราะการเป็นคนมีความรู้ทางโลกและเป็นคนดีนั้น จะเพียงแค่ทาํใหชี้วติมีความ
ปกติสุขเท่านั้น ยงัไม่ช่วยใหมี้ปัญญาท่ีจะช่วยใหห้ลุดพน้จากความทุกขไ์ด ้ ต้องได้พบค าสอนทีถู่กต้องในเร่ืองการดับ
ทุกข์เท่าน้ัน จึงจะมีปัญญาท่ีจะช่วยใหห้ลุดพน้จากความทุกขไ์ด ้

สรุปไดว้า่ มนุษยท่ี์จะมีปัญญามาใชด้บัทุกขต์ามหลกัพุทธศาสนานั้น จะตอ้งเป็นทั้งคนดีและมีความรู้ดว้ย ซ่ึง
การท่ีจะเป็นคนดีและมีความรู้ไดน้ั้น ก็ตอ้งไดรั้บการอบรมเล้ียงดูมาอยา่งถูกตอ้ง (คือมีศีลธรรมเพียงพอและมีความรู้
พื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์เพียงพอ) และไดม้าพบคาํสอนท่ีแทจ้ริงของพระพุทธเจา้ดว้ย แต่บุคคลเช่นน้ีก็หายาก เพราะ
ผูค้นส่วนใหญ่จะถูกเล้ียงดูมาผดิๆ (คือไม่มีศีลธรรมเพียงพอ) และไม่มีความรู้พื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์เพียงพอ แต่ถึงแม้
จะถูกเล้ียงดูมาอยา่งถูกตอ้งและมีความรู้พื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์มาเพียงพอแลว้ก็ตาม ถา้ไม่ไดพ้บคาํสอนท่ีถูกของ
พระพุทธเจา้ ความรู้และความดีของเขานั้นก็เสียเปล่า เพราะไม่ไดพ้บคาํสอนท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดสาํหรับชีวติ 

   ส่ิงปิดกั้นไม่ให้เกดิปัญญา 

ส่ิงท่ีปิดกั้นปัญญาก็คือ ความเช่ือ (ศรัทธา) คือปัญญาน้ันเป็นเร่ืองของเหตุผลและความจริง แต่ความเช่ือน้ันเป็น
เร่ืองของการยอมรับเอามาปฏิบัติโดยทีไ่ม่มีเหตุผลมาอธิบายให้เข้าใจได้ และไม่มีของจริงมายืนยัน ซ่ึงระหวา่งการรับเอา
มาปฏิบติัสบายๆโดยไม่ตอ้งคิดใหเ้หน่ือยสมอง และไม่ตอ้งพิสูจน์ให้เสียเวลา แลว้คาดวา่จะไดรั้บผลอยา่งแน่นอนใน
ชาติหนา้ (ในอนาคต) ตามความเช่ือ กบั การท่ีตอ้งมานัง่คิดพิจารณาเองและตอ้งพิสูจน์เองอยา่งเหน่ือยยากนั้น คนเรา
ส่วนมากก็จะเลือกเอาอยา่งแรก เพราะมนัสบายกวา่และทาํใหส้บายใจไดห้รืออุ่นใจไดว้า่จะตอ้งไดรั้บผลในอนาคต (คือ
ชาติหนา้) อยา่งแน่นอน น่ีเองท่ีเป็นเหตุใหม้นุษยเ์กือบทั้งหมด ไม่มีปัญญามาดบัทุกขต์ามหลกัพุทธศาสนา เพราะความ
โลภ (อยากได ้อยากสุขสบาย) และความเกียจคร้าน (ไม่มีความอดทน)  



 ๒๕ 

สรุปไดว้า่ความเช่ือนัน่เองท่ีปิดกั้นไม่ใหเ้กิดปัญญา เพราะความเช่ือจะไม่มีเหตุผล ไม่มีของจริงมายืนยนั มีแต่
สอนให้เช่ือมั่นไว้ก่อน ห้ามถาม ห้ามสงสัย ซ่ึงตรงข้ามกับปัญญาทีเ่ป็นเร่ืองของเหตุผลและความจริง ทีส่ามารถอธิบาย
ให้เข้าใจได้ พสูิจน์ได้ เม่ือคนเราเกิดมาก็ยงัไม่มีปัญญา จึงถูกความเช่ือท่ีสืบทอดกนัมานมนานครอบงาํความคิดเอาไว ้
เม่ือมีความเช่ือครอบงาํอยูก่่อนแลว้ มนัจึงปิดกั้นหรือไม่ยอมรับเร่ืองปัญญา เพราะมนัตรงขา้มกนั จึงทาํใหค้นเราส่วน
ใหญ่ (เกือบทั้งหมด) เป็นแค่เพียง ศรัทธาชน (ผูมี้ศรัทธา) เท่านัน่ ไม่ไดเ้ป็น ปัญญาชน (ผูมี้ปัญญา) จนกวา่ใครจะมี
โอกาสไดรั้บการอบรมเล้ียงดูมาดี คือเป็นคนดีและมีความรู้ทางโลกมากพอสมควร และไดม้าพบคาํสอนท่ีถูกตอ้งชอง
พระพุทธเจา้ ก็จะทาํใหเ้ขาเกิดปัญญาข้ึนมาได ้และไดรั้บส่ิงท่ีเป็นประโยชน์อยา่งสูงสุดสาํหรับชีวิต (คือความไม่มีทุกข)์ 

สัมมาทฏิฐิคือตัวปัญญา 

สัมมาทฏิฐิ คือ ความเห็นทีถู่กต้อง ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบแรกของอริยมรรค ท่ีเราจะตอ้งสร้างความเห็นท่ีถูกตอ้ง
ใหเ้กิดข้ึนมาก่อน องคป์ระกอบของอริยมรรคท่ีเหลือก็จะเกิดข้ึนมาไดเ้องทั้งหมด แต่ตราบใดท่ีความเห็นท่ีถูกตอ้งน้ียงั
ไม่เกิดข้ึน ตราบนั้นแมเ้ราจะมีความรู้ในเร่ืองอริยสัจ ๔ อยา่งมากมาย สัมมาทิฏฐิหรือความเห็นท่ีถูกตอ้งน้ีก็จะยงัไม่
เกิดข้ึน และองคป์ระกอบทั้งหมดของอริยมรรคก็จะไม่เกิดข้ึนจริง เม่ือยงัไม่มีสัมมาทิฏฐิก็เท่ากบัยงัไม่มีปัญญา เพราะ
สัมมาทิฏฐิคือหวัใจปัญญานัน่เอง 

คาํวา่ ความเห็น (ทศันคติ) กคื็อความเข้าใจ คือเม่ือเรามีความเขา้ใจอยา่งไร ก็เรียกวา่เรามีทศันคติไปอยา่งนั้น 
และเราก็มกัจะเช่ือ (ศรัทธา) วา่ความเขา้ใจ (หรือความเห็น) ของเราน้ีมนัถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริงแลว้ แต่ถา้เรา
เขา้ใจผดิ ก็เท่ากบัเรามีความเห็นผดิ (มิจฉาทิฏฐิ) ถา้เราเขา้ใจถูก จึงจะมีความเห็นถูก (สัมมาทิฏฐิ) ซ่ึงสัมมาทิฏฐิของ
พุทธศาสนาในปัจจุบนันั้น มี ๒ ระดบั ตามระดบัของคาํสอน คือ  

๑. สัมมาทฏิฐิระดับชาวบ้าน คือสัมมาทิฏฐิระดบัชาวบา้นน้ี กเ็ป็นแค่ความเห็นทีต่รงตามความเช่ือทีช่าวบ้านใน
สมัยก่อนของอนิเดียเขาเช่ือกันอยู่เท่าน้ัน คือเม่ือชาวบา้น  (คนธรรมดาท่ีไม่มีความรู้เร่ืองวทิยาศาสตร์และศาสนา
เพียงพอ) เขาเช่ือกนัอยูอ่ยา่งน้ี พุทธศาสนาในสมยันั้นก็ไม่อยากจะไปขดัแยง้กบัเขา จึงยอมรับเพราะเห็นว่ายังพอมี
ประโยชน์อยู่บ้าง ท่ีทาํใหช้าวบา้นเป็นคนดีและทาํใหส้ังคมสงบสุข (แมจ้ะยงัมีความงมงายอยูด่ว้ยก็ตาม) ซ่ึงสัมมาทิฏฐิ
ระดบัชาวบา้นน้ีก็สรุปอยูท่ี่เร่ืองความเช่ือวา่ “ทานท่ีใหแ้ลว้มีผล, การบูชายญัมีผล, การยกยอ่งบูชาบุคคลท่ีควรบูชามีผล, 
ผลแห่งกรรมดีและกรรมชัว่มีจริง, โลกน้ีมี, โลกหนา้มี, แม่มี, พอ่มี, เทวดา-นางฟ้ามี, บุคคลผูห้มดกิเลสแลว้มี” ซ่ึงคาํ
สอนเหล่าน้ีก็คือหลกัคาํสอนของศาสนาพราหมณ์ ท่ีชาวบา้นของอินเดียในยคุนั้นเขาเช่ือถือกนัอยูอ่ยา่งเหนียวแน่น
นัน่เอง  

๒. สัมมาทฏิฐิระดับพระอริยะ (หรือสัมมาทิฏฐิระดบัสูง) ซ่ึงสัมมาทิฏฐิระดบัสูงน้ี กคื็อสัมมาทฏิฐิที่เป็น
องค์ประกอบแรกของของอริยมรรคน่ันเอง โดยสัมมาทิฏฐิระดบัสูงน้ี ก็คือ ความเห็นท่ีถูกตอ้งในเร่ืองของชีวติ (คือ
ร่างกายกบัจิตใจ) วา่ มันไม่ได้มีตัวเราอยู่จริง (สุญญตา)  ซ่ึงสัมมาทิฏฐิระดบัสูงน้ี เป็นความรู้ระดบัสูงท่ีลึกซ้ึง ท่ีตอ้งใช้
เหตุผลและความจริงมาศึกษา จึงจะเกิดข้ึนได ้ จะใชค้วามเช่ือไม่ไดเ้ด็ดขาด  (ซ่ึงเร่ืองน้ีเราจะไดศึ้กษากนัโดยละเอียด
ต่อไป) 

สรุปไดว้า่ปัญญาของอริยมรรคก็คือสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงสัมมาทิฏฐิก็คือ สัมมาทฏิฐิระดับสูง ท่ีเป็นคาํสอนเร่ืองความ
วา่งจากตวัตน (สุญญตา) ส่วนสัมมาทฏิฐิระดับชาวบ้านน้ัน จะน ามาใช้ในการปฏิบัติตามหลกัอริยมรรคไม่ได้เด็ดขาด 



 ๒๖ 

เพราะมันเป็นค าสอนเร่ืองความมีตัวตนทีแ่ท้จริง (อตัตา) ที่ตรงข้ามกบัค าสอนเร่ืองความไม่มีตัวตน (สุญญตา) ของ
พระพุทธเจ้า ดังน้ันความเช่ือเร่ืองอตัตาจึงจัดเป็นความเห็นผดิ (มิจฉาทฏิฐิ) ทีต่รงข้ามกบัสัมมาทฏิฐิระดับสูงของ
พระพุทธเจ้าอย่างเต็มที ่ (ขอใหผู้ศึ้กษาเขา้ใจวา่ ต่อไปเม่ือพบคาํวา่ สัมมาทิฏฐิ หรือความเห็นท่ีถูกตอ้ง ก็ขอให้เขา้ใจวา่ 
หมายถึง สัมมาทิฏฐิระดบัสูง น้ีเท่านั้น)   

วธีิสร้างสัมมาทฏิฐิ 

จุดเร่ิมตน้ในการศึกษาอริยสัจ ๔ ก็คือ การศึกษาเร่ืองความทุกข์ให้รู้จักอย่างถูกต้องก่อน วา่ความทุกขน์ั้นก็คือ
ความทุกขข์องจิตใจในปัจจุบนั (เช่น ความเสียใจ ความไม่สบายใจ เป็นตน้) แลว้จึงค่อยมาศึกษาเร่ืองสาเหตุของทุกข ์
และความไม่มีทุกข ์ รวมทั้งวิธีการดบัทุกขไ์ปตามลาํดบั ซ่ึงจุดเร่ิมตน้ในการศึกษาวธีิการดบัทุกข ์ (อริยมรรค) น้ี จะต้อง
เร่ิมต้นที่เร่ืองการสร้างสัมมาทฏิฐิ (ความเห็นทีถู่กต้องระดับสูง) ให้เกดิขึน้ก่อน เพราะตราบใดท่ีเรายงัไม่มีสัมมาทิฏฐิ 
ตราบนั้นเราก็จะยงัมองไม่เห็นหรือไม่รู้จกัพุทธศาสนาระดบัสูงอยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงน่ีก็เท่ากบัวา่สัมมาทิฏฐิน้ีคือตวัปัญญาใน
พุทธศาสนา (บางทีก็เรียกวา่ ดวงตาเห็นธรรม หรือ วชิชา)  ถา้ไม่มีสัมมาทิฏฐิ ก็เท่ากบัยงัไม่มีปัญญา แมว้า่ใครจะศึกษา
พุทธศาสนามาแลว้มากมาย แต่ถา้ยงัไม่มีสัมมาทิฏฐิ ก็เรียกวา่ยงัไม่รู้จกัพุทธศาสนาระดบัสูงอยา่งถูกตอ้ง และเม่ือไม่มี
สัมมาทิฏฐิ ก็แสดงวา่ยงัมีมิจฉาทิฏฐิ (มีความเห็นผดิ) อยู ่

การท่ีจะเกิดความเห็นท่ีถูกตอ้ง (สัมมาทิฏฐิ) ข้ึนมาไดน้ั้น เราจะตอ้งทาํลายความเห็นผิดท่ีสาํคญัท่ีสุดใหไ้ดก่้อน 
อนัไดแ้ก่ สักกายทฏิฐิ ท่ีหมายถึง ความเห็นว่าในชีวติ (คือร่างกายกบัจิตใจ) ของเราทุกคนนีเ้ป็นตัวตนทีแ่ท้จริง (อตัตา) 
ของเรา ถา้เราสามารถทาํลายสักกายทิฏฐิน้ีได ้ สัมมาทิฏฐิจึงจะเกิดข้ึนจริง แต่ถา้ยงัทาํลายไม่ได ้ สัมมาทิฏฐิก็จะยงัไม่
เกิดข้ึน 

ก่อนอ่ืนเราตอ้งเขา้ใจวา่ คาํวา่ ทฏิฐิ หรือ ความเห็นนี ้มันเป็นแค่เพยีง ทศันคติ (การมอง) หรือความเข้าใจ หรือ
ความคิดเห็นเท่าน้ัน ซ่ึงมนัสามารถเปล่ียนแปลงไดง่้าย เพียงแค่เปล่ียนความรู้ใหม่ ก็จะเกิดเป็นความเขา้ใจหรือ
ความเห็นใหม่ข้ึนมาทนัที ซ่ึงสักกายทฏิฐินีก้เ็หมือนกนั คือมันก็เป็นแค่เพยีงความเข้าใจผดิทีเ่รามีอยู่โดยทีเ่ราไม่รู้ตัว
เท่าน้ัน แต่ถา้เราไดรั้บการเรียนรู้มาอยา่งถูกตอ้ง เราก็จะเกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งข้ึนมาทนัที แลว้ความเขา้ใจผดิก็จะหมด
ส้ินไปอยา่งถาวรจากความคิดของเรา (แต่วา่ความรู้สึกวา่มีตวัเราจะยงัมีอยูต่่อไปในจิตใตส้าํนึก ซ่ึงตอ้งใชก้ารปฏิบติัตาม
หลกัอริยมรรคจึงจะกาํจดัความรู้สึกวา่มีตวัเราน้ีให้หมดส้ินไปไดอ้ยา่งถาวร)  

ต้องท าลายสักกายทฏิฐิให้ได้ก่อน 

คาํวา่ สักกายทฏิฐิ หมายถึง ความเห็นว่าในชีวติ (คือร่างกายกบัจิตใจ) ของเราทุกคนนีเ้ป็นตัวตนทีแ่ท้จริง 
(อตัตา) ของเรา คือสรุปง่ายๆวา่ สักกายทิฏฐิก็คือความเขา้ใจวา่มนัมีส่ิงท่ีเป็นตวัตนของเราจริงๆ (อตัตา) อยูใ่นชีวิตของ
เราทุกคน คือปกติเราทุกคนกย่็อมจะรู้สึกกนัอยู่ว่าร่างกายและจิตใจนีคื้อตัวตนของเรา (ซ่ึงความรู้สึกนีม้าจากนิสัยหรือ
ความเคยชินจากจิตใต้ส านึก) จึงท าให้เกดิความเข้าใจ (มีทฏิฐิ) ว่ามันมีตัวตนของเราอยู่จริงๆ (รวมทั้งเขา้ใจวา่มีตวัตน
ของคนอ่ืนอยูจ่ริงๆดว้ย) ซ่ึงความเขา้ใจน้ีแหละท่ีเรียกวา่ สักกายทิฏฐิ ท่ีเป็นความเห็นผดิ (มิจฉาทิฏฐิ) ตามหลกัอริยสัจ 
๔  



 ๒๗ 

ก่อนอ่ืนเราก็ตอ้งแยกใหอ้อกระหวา่งความเขา้ใจ (ท่ีเรียกวา่ ทิฏฐิ-ความเห็น) กบั ความรู้สึกจากจิตใตส้าํนึก (ท่ี
เรียกวา่ อนุสัย-ความเคยชิน ท่ีเป็นพวก กิเลส อุปาทาน อวชิชา) ถา้แยกไม่ออกก็จะไม่มีวนัเขา้ใจเร่ืองสักกายทิฏฐิได้
ถูกตอ้ง คือความเห็นก็เป็นแค่เพียงความเขา้ใจท่ีมาจากการใชเ้หตุผลหรือสามญัสาํนึก (สามญัสาํนึกคือความรู้สึก
ธรรมดาของจิตท่ียงัไม่ประกอบดว้ยสติปัญญา) มาสนบัสนุนเท่านั้น ซ่ึงถ้าเรามีเหตุผลทีด่ีกว่าหรือสามัญส านึกมัน
เปลีย่นไป ความเห็นของเรากส็ามารถเปลีย่นตามไปได้ ส่วนความรู้สึกจากจิตใตส้าํนึกนั้นมนัเป็นความเคยชิน (อนุสัย) 
ท่ีจิตของเราไดส้ั่งสมมาตลอดทั้งชีวติ (ท่ีเรียกวา่สันดานหรือนิสัย)  ท่ีเปล่ียนแปลงไดย้าก ตอ้งมีการสั่งสมนิสัยใหม่ (ท่ี
ตรงขา้มกบันิสัยเก่า) ท่ีมากพอ (คือมีทั้งการปฏิบติัท่ีต่อเน่ืองและยาวนาน) จึงจะเปล่ียนแปลงนิสัยของจิตใตส้าํนึกได ้ 

เปรียบเหมือนกบัวา่ เม่ือเราเกิดมาแลว้แต่ถูกเอาไปใหค้นอ่ืนเล้ียงตั้งแต่ยงัเล็กจนโต โดยไม่รู้วา่คนท่ีเล้ียงนั้น
ไม่ใช่พอ่แม่ท่ีแทจ้ริง จนมาไดรู้้ภายหลงัจากหลกัฐาน เช่น การตรวจดีเอ็นเอ หรือจากพยานท่ีรู้เห็น เป็นตน้ วา่พ่อแม่ท่ี
แทจ้ริงนั้นเป็นใครและรู้วา่คนท่ีเล้ียงนั้นไม่ใช่พอ่แม่ท่ีแทจ้ริง แต่ถึงเราจะรู้แลว้วา่คนท่ีเล้ียงนั้นไม่ใช่พอ่แม่ท่ีแทจ้ริง แต่
ความรู้สึกมนัก็ยงัรู้สึกอยูว่า่คนท่ีเล้ียงนั้นเป็นพอ่แม่จริงๆ  

การท่ีมีคนมาบอกวา่ “ความเข้าใจว่ามีตัวเราอยู่ในชีวตินี้เป็นความเห็นผดิน้ัน” แน่นอนว่าใหม่ๆกจ็ะไม่มีใคร
เข้าใจและไม่ยอมรับ รวมทั้งยงัอาจจะมองว่าคนบอกน่ันเองทีเ่ป็นผู้มีความเห็นผดิเสียเอง ซ่ึงสาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะ
เขายงัไม่ไดรั้บการศึกษาท่ีถูกตอ้ง วา่ร่างกายกบัจิตใจของเราน้ีมนัไม่ใช่ตวัตนท่ีแทจ้ริงของเรา (คือเร่ืองความเป็นอนตัตา
ของร่างกายกบัจิตใจ) แต่ถา้เขาจะไดรั้บการศึกษามาอยา่งถูกตอ้งแลว้ เขาจึงจะเขา้ใจและยอมรับ ซ่ึงก็จะทาํใหเ้ขากลาย
มาเป็นผูมี้ความเห็นท่ีถูกตอ้ง (มีสัมมาทิฏฐิ) ได้ 

ความเห็นผดิ ๓ ประการ 

การท่ีจะสร้างความเห็นท่ีถูกตอ้ง (สัมมาทิฏฐิ) ให้เกิดข้ึนไดน้ั้น ท่ีสาํคญัท่ีสุดก็คือ ก็ตอ้งทาํลายความเห็นผดิ 
(มิจฉาทิฏฐิ) พื้นฐานให้หมดส้ินไปจากความคิดของเราเสียก่อน คือปกติคนเราจะมีความเห็นผิดพื้นฐานท่ีสาํคญั ๓ 
ประการครอบงาํความคิดของเราอยูโ่ดยไม่รู้ตวั ถา้เราสามารถทาํลายความเห็นผดิพื้นฐานน้ีได ้ ความเห็นท่ีถูกตอ้งก็จะ
เกิดข้ึนมาแทน ซ่ึงความเห็นผดิพื้นฐาน ๓ ประการนั้นก็ไดแ้ก่ 

๑. อตัตา คือความขา้ใจวา่จิตใจของคนเราน้ีเป็นตวัตนของมนัเอง (หรือตวัตนท่ีแทจ้ริง) 

๒. นิจจัง คือความเขา้ใจวา่จิตใจของคนเราน้ีเป็นส่ิงท่ีเท่ียงหรือถาวร (ไม่เปล่ียนแปลง) หรือเป็นอมตะ (ไม่ดบั
หายไปอยา่งเด็ดขาด) หรือจะตั้งอยูไ่ปไดช้ัว่นิรันดร (ตลอดไป) 

๓. สุขัง คือความเขา้ใจวา่จิตใจของคนเราน้ี มนัสามารถท่ีจะตั้งอยูไ่ดด้ว้ยตวัของมนัเองอยา่งสุขสบาย  

ตามปกติแลว้ทุกคนก็ยอ่มท่ีจะมีความรู้สึกวา่มีตวัตนของเราอยูจ่ริงๆ คือคนส่วนมากจะเข้าใจว่าร่างกายและ
จิตใจนีเ้ป็น “ตัวเรา” และเข้าใจว่าส่ิงต่างๆภายนอกทีเ่กีย่วข้องกบัร่างกาย (เช่น พ่อ แม่ คู่ครอง ลูก ทรัพย์สมบัติ เป็นต้น) 
ว่าเป็น “ของเรา” (แต่บางคนท่ีโง่นอ้ยหน่อยก็เขา้ใจวา่จิตใจน้ีคือตวัเรา และเขา้ใจวา่ร่างกายและส่ิงต่างๆภายนอกท่ี
เก่ียวขอ้งกบัร่างกายวา่เป็นของเรา) อย่างทีเ่ราชอบเรียกกันว่า “ตัวเรา-ของเรา”   

จากการท่ีมนุษยทุ์กคนมีความรู้สึกวา่มีตวัตน (หรือตนเอง) อยูเ่ป็นพื้นฐานน้ีเอง ที่ท าให้เกดิความเข้าใจว่ามัน
ต้องมีตัวตนของเขาอยู่จริงๆ ซ่ึงความเขา้ใจน้ีเองท่ีทาํใหเ้กิดความเช่ือเร่ือง การมีตัวตนทีแ่ท้จริง ท่ีเรียกวา่ อตัตา ข้ึนมา 
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โดยเขาจะเช่ือวา่ จิตใจของทุกชีวติน้ีเป็นส่ิงวเิศษ (เหนือธรรมชาติ) ท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัส่ิงใด (ไม่อาศยัส่ิงใดมาสร้างหรือปรุง
แต่งมนัข้ึนมา) ไม่มีวบัดบัสูญไปอยา่งเด็ดขาด (นิจจงั) และมีสภาวะท่ีสามารถดาํรงอยูอ่ยา่งสุขสบายได ้(สุขงั) เพราะมนั
เป็นตวัตนของมนัเอง (อตัตา) หรือเป็นตวัตนท่ีแทจ้ริง 

ความเช่ือเร่ืองจิตเป็นอตัตาน้ีเอง ท่ีทาํใหเ้กิดความเช่ือเร่ืองการเวยีนวา่ยตายเกิดเพื่อมารับผลกรรม และเร่ืองนรก 
สวรรค ์ เทวดา นางฟ้า พระอินทร์ พระพรหม เป็นตน้ ข้ึนมา เพื่อมารองรับความเช่ือเร่ืองจิตเป็นอตัตาน้ี โดยความเช่ือ
เหล่าน้ีก็เป็นคาํสอนของศาสนาพราหมณ์ (หรือฮินดู) ท่ีมีมาก่อนพุทธศาสนา นัน่เอง ซ่ึงต่อมาความเช่ือน้ีก็ไดเ้ขา้มาผสม
ปะปนเขา้มาเป็นคาํสอนระดบัศีลธรรมในพุทธศาสนาในปัจจุบนันัน่เอง 

ทาํไมจึงบอกวา่ ความเห็นวา่จิตน้ีเป็นอตัตา เป็นความเห็นผดิตามหลกัพุทธศาสนา?  ซ่ึงคาํตอบก็คือ 
พระพุทธเจ้าสอนว่า “จิตเป็นอนัตตา” คือคาํวา่ อนัตตา แปลวา่ ไม่ใช่อตัตา คือเป็นการปฏิเสธหรือไม่ยอมรับเร่ืองท่ี
ศาสนาพราหมณ์สอนวา่จิตเป็นตวัตนท่ีแทจ้ริง (อตัตา) ซ่ึงสาเหตุทีพ่ระพุทธเจ้าไม่ยอมรับเร่ืองจิตเป็นอตัตากเ็พราะทรง
ค้นพบกฎสูงสุดของธรรมชาติ ทีค่วบคุมทุกส่ิงทุกอย่างของธรรมชาติอยู่ เม่ือคน้พบกฎน้ีแลว้จึงไดเ้ขา้ใจวา่ จิตไม่ไดเ้ป็น
อตัตาตามท่ีศาสนาพราหมณ์สอน แต่เป็นแค่เพียง ส่ิงทีถู่กปรุงแต่ง (หรือสร้าง หรือกระทาํข้ึนมาโดยอตัโนมติั) ข้ึนมา
จากส่ิงอ่ืนเท่านั้น 

กฎสูงสุดของธรรมชาติ 

ศาสนาของโลกสรุปได ้๒ ประเภท คือ เทวนิยม คือศาสนาท่ียอมรับเร่ืองเทพเจา้หรือส่ิงเหนือธรรมชาติหรือส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ กบั อเทวนิยม คือศาสนาท่ีไม่ยอมรับเร่ืองเทพเจา้หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีไม่ยอมรับเร่ือง
เหนือธรรมชาติ เช่น เทพเจา้หรือเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย แต่ยอมรับความจริงท่ีเกิดข้ึนจริงตามธรรมชาติ ซ่ึงน่ีกเ็ท่ากบั
ว่าพุทธศาสนานับถือธรรมชาติว่าเป็นส่ิงสูงสุด ทีค่วบคุมทุกส่ิงทุกอย่างอยู่   ซ่ึงส่ิงสูงสุดท่ีควบคุมทุกส่ิงทุกอยา่งอยูน้ี่ 
พุทธศาสนาเรียกวา่ กฎอิทปัปัจจยตา ท่ีหมายถึง การอาศัยเหตุปัจจัยแล้วเกดิขึน้ ซ่ึงกฎน้ีเรียกวา่เป็น กฎสูงสุดของ
ธรรมชาติ หรือ กฎสูงสุดของจักรวาล โดยกฎน้ีมีใจความโดยละเอียดวา่ 

“เม่ือส่ิงนีม้ี ส่ิงนีจึ้งมี         

เม่ือส่ิงนีไ้ม่มี ส่ิงนีจึ้งไม่มี     

เม่ือส่ิงนีเ้กดิขึน้ ส่ิงนีจึ้งเกดิขึน้  

เม่ือส่ิงนีด้ับหายไป ส่ิงนีจึ้งดับหายไป” 

สรุปแลว้กฎสูงสุดของธรรมชาติน้ีก็คือกฎง่ายๆท่ีบงัคบัเอาไวว้า่ “ทุกส่ิงที่เกดิขึน้ จะต้องมีเหตุและปัจจัย
มาร่วมกนัปรุงแต่งให้เกดิขึน้” โดยส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาจากการปรุงแต่งทั้งหลายนั้นเรียกวา่ “ส่ิงปรุงแต่ง” (สังขาร) ซ่ึงจากฎน้ี
ก็ทาํใหเ้ราเขา้ใจไดว้า่  ไม่มีอะไรทีจ่ะเกดิขึน้มาได้ด้วยตัวเองลอยๆโดยไม่อาศัยส่ิงอ่ืนมาปรุงแต่งให้เกดิขึน้ แต่การท่ีจะ
เขา้ใจกฎสูงสุดของธรรมชาติน้ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เราจะตอ้งมาทาํความเขา้ใจกบัคาํเหล่าน้ีก่อน อนัไดแ้ก่คาํวา่ 

เหตุ ท่ีหมายถึง ส่ิงทีก่ระท าให้เกดิผล 

ปัจจัย ท่ีหมายถึง  เหตุย่อยๆ หรือส่ิงทีม่าสนับสนุนเหตุ  
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ผล ท่ีหมายถึง ส่ิงทีเ่กดิขึน้มาจากเหตุ 

ปรุงแต่ง ท่ีหมายถึง การ (กริิยา) ท าให้เกดิขึน้ 

ส่ิงปรุงแต่ง หมายถึง ส่ิงทีเ่กดิขึน้มาจากเหตุและปัจจัยมาร่วมกนัปรุงแต่งให้เกดิขึน้ 

เกดิขึน้ ท่ีหมายถึง จากการทีไ่ม่มีอยู่ก่อน แล้วจึงมามีขึน้ในภายหลงั 

ดับหายไป ท่ีหมายถึง จากการทีเ่คยมีอยู่ก่อน แล้วจึงมาหายไปในภายหลงั 

สรุปแลว้กฎสูงสุดของธรรมชาติน้ีจะบอกวา่ เม่ือมีเหตุ จึงมีผล เม่ือไม่มีเหตุ ก็ไม่มีผล อนัเป็นหลกัของ
วทิยาศาสตร์นัน่เอง แต่เราก็ตอ้งเขา้ใจความจริงวา่ การทีส่ิ่งใดส่ิงหน่ึงจะเกดิขึน้มาได้น้ัน มันไม่ใช่จะมีเหตุเพยีงเหตุเดียว
มาปรุงแต่งขึน้ เพราะความจริงแล้วมันจะมีเหตุมากมายมาร่วมกนัปรุงแต่งขึน้ ซ่ึงเหตุมากมายน้ีเองท่ีเราเรียกรวมๆกนั
วา่ เหตุและปัจจัย (หรือเหตุปัจจยั) ซ่ึงเหตุท่ีดูวา่สาํคญัหรือใหญ่ท่ีสุด เราจะเรียกวา่ เหตุ ส่วนเหตุยอ่ยๆท่ีเหลือทั้งหมดเรา
จะเรียกวา่ ปัจจยั อยา่งเช่น เม่ือเราเคาะระฆงั (คือเหตุ) ก็จะเกิดเสียงระฆงัข้ึนมา (คือผล) ซ่ึงการเคาะระฆงันั้นเรียกวา่เป็น 
เหตุ ส่วนตวัระฆงั ไมเ้คาระฆงั และอากาศท่ีเป็นส่ือของเสียง นั้นเรียกวา่ ปัจจยั เป็นตน้  

อีกอยา่ง เม่ือเหตุทาํให้เกิดผลแลว้ ผลนั้นก็ยงัจะกลายมาเป็นเหตุหรือปัจจยัไปปรุงแต่งใหเ้กิดผลใหม่ข้ึนมาได้
อีก จึงทาํใหเ้กิดการปรุงแต่งผลกัดนักนัของเหตุ-ผล, เหตุ-ผล, เหคุ-ผล ต่อๆกนัไปเหมือนสายโซ่อยา่งยุง่เหยงิ
สลบัซบัซอ้น จนเราไม่สามารถไปล่วงรู้ถึงเหตุและผลของทุกส่ิงไดอ้ยา่งครบถว้น ซ่ึงเพราะเราไม่สามารถไปล่วงรู้ถึง
เหตุและผลท่ีแทจ้ริงของบางส่ิงไดน่ี้เอง ท่ีทาํให้เราเกิดความเขา้ใจผดิวา่มีส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติ เช่น เทพเจา้ หรือส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายข้ึนมา แต่ถ้าเราจะเข้าใจถึงเร่ืองการปรุงแต่งผลักดันกนัของเหตุและผลตามกฎสูงสุดของธรรมชาตนีิ้
แล้ว เรากจ็ะเข้าใจได้ทนัทว่ีา มันกเ็ป็นของธรรมดาของมันเช่นน้ันเอง คือไม่ไดมี้อะไรท่ีจะอยูน่อกเหนือเหตุและผลตาม
กฎสูงสุดของธรรมชาติเลย 

อศัจรรย์แห่งการปรุงแต่ง 

คาํท่ีเราควรทาํความเขา้ใจก่อนอีกคาํก็คือคาํวา่ ปรุงแต่ง (สังขาร) ท่ีหมายถึง การกระท า คือหมายถึง กริิยาของ
ธรรมชาติ ที่ท าให้เกดิส่ิงทั้งหลายขึน้มา  ซ่ึงการปรุงแต่งของธรรมชาติน้ีเป็นความอศัจรรยอ์ยา่งยิง่ของธรรมชาติ ท่ี
สามารถเอาส่ิงพื้นฐาน  ๔ อยา่ง (คือ ของแขง็ ของเหลว ความร้อน และก๊าซ) มาสร้างหรือทาํ (ปรุงแต่ง) ใหเ้กิดเป็นส่ิง
ต่างๆข้ึนมาไดอ้ยา่งมากมาย เช่น ภูเขา ตน้ไม ้บา้น รถยนต ์โทรศพัท ์ร่างกาย จิตใจ เป็นตน้ ทั้งๆทีเ่ดิมแล้วส่ิงทั้งหลายนี้
มันกไ็ม่ได้มีอยู่ก่อนเลย แต่เม่ือมันมีเหตุและปัจจัยพร้อม มันกเ็กดิขึน้มาได้อย่างน่าอัศจรรย์ อยา่งเช่น เม่ือเรานาํเอาเมล็ด
มะม่วงมาฝังดินแลว้รดนํ้าและใหไ้ดรั้บอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ (มีความร้อน) และไม่นานเมล็ดมะม่วงนั้นมนัก็จะงอก
ออกมาเป็นตน้มะม่วงไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ แต่ถา้ไม่รดนํ้า หรือไม่มีความร้อน เมล็ดมะม่วงก็จะไม่งอกออกมาเป็นตน้
มะม่วงได ้เป็นตน้  

การปรุงแต่งของธรรมชาติน้ีเอง ท่ีทาํใหเ้กิดส่ิงต่างๆข้ึนมาในโลก ทั้งท่ีเป็นวตัถุ พลงังาน และจิตใจ (ความรู้สึก
นึกคิด) ซ่ึงเราก็ไม่รู้วา่ทาํไมธรรมชาติจึงเป็นเช่นน้ีได ้ ดงันั้นเร่ืองการปรุงแต่งน้ีจึงเป็นเร่ืองลึกลบัหรือมหศัจรรยอ์ยา่งยิง่
ของธรรมชาติ แต่ถึงแม้มันจะมีความมหัศจรรย์สักเท่าไร มันกม็ีขอบเขต (ไม่ใช่จะมหัศจรรย์อย่างไม่มีขอบเขตเหมือน
หนังแฟนตาซี) คือมันจะต้องอาศัยส่ิงอ่ืนเอามาปรุงแต่ง ไม่ใช่ว่ามันจะสามารถเกดิขึน้มาได้เองลอยๆ ซ่ึงเม่ือส่ิงใดถูก



 ๓๐ 

ปรุงแต่งให้เกิดข้ึนมาแลว้ มนัก็จะเป็นส่ิงใหม่ท่ีสามารถเป็นเหตุหรือปัจจยัไปร่วมกนัปรุงแต่งให้เกิดส่ิงใหม่ๆข้ึนมาได้
อีกอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด ท่ีเรียกวา่ ววิฒันาการของธรรมชาติ นัน่เอง 

ส่ิงปรุงแต่ง - ส่ิงไม่ปรุงแต่ง 

ส่ิงทั้งหลายของธรรมชาติน้ี ถา้จะแยกเพื่อใหเ้ขา้ใจง่าย ก็แยกได ้๒ ประเภท คือ ส่ิงปรุงแต่ง (สังขาร) กบั ส่ิงที่
ไม่ปรุงแต่ง (วสิังขาร) ซ่ึงส่ิงปรุงแต่งก็คือส่ิงท่ีตอ้งอาศยัส่ิงอ่ืนมาปรุงแต่งให้เกิดข้ึน และเม่ือเกิดข้ึนมาแลว้มนัยงัปรุงแต่ง
ใหเ้กิดส่ิงอ่ืนต่อไปดว้ย โดยส่ิงปรุงแต่งจะมีลกัษณะให้สังเกตได้คือ มีการเกดิ, ดับ, เปลีย่นแปลง, รวมทั้งยงัต้องมีเหตุ
ปัจจัยมาปรุงแต่งให้มันเกดิขึน้และตั้งอยู่อกีด้วย ซ่ึงส่ิงเป็นส่ิงปรุงแต่งก็ไดแ้ก่ทุกส่ิง (คือทั้งส่ิงท่ีเป็นวตัถุและไม่ใช่วตัถุ 
ทั้งท่ีมีชีวติและไม่มีชีวติ) ยกเวน้ส่ิงท่ีไม่ปรุงแต่ง 

ตวัอยา่งเช่น ร่างกายของเรานั้นก็มีการเกิดข้ึน มีการเจริญเติบโต มีความแก่เฒ่า และตอ้งอาศยัอาหาร นํ้า ความ
ร้อน และอากาศ มาปรุงแต่งใหเ้กิดข้ึนและตั้งอยู ่ ซ่ึงน่ีก็แสดงวา่ร่างกายเป็นส่ิงปรุงแต่ง หรืออยา่งเช่น จิตใจของเรากม็ี
การเกดิและดับอยู่เสมอ และมีการเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งยงัต้องอาศัยร่างกายทีย่ังไม่ตายเพ่ือเกดิขึน้และ
ตั้งอยู่ ซ่ึงน่ีแสดงถึงว่า จิตใจของเราน้ันเป็นส่ิงปรุงแต่ง เป็นตน้ 

ส่ิงท่ีไม่ปรุงแต่งก็คือ ส่ิงทีม่ีอยู่ตามธรรมชาติโดยไม่ต้องมีเหตุปัจจัยอะไรมาปรุงแต่งให้มันมีอยู่ ดงันั้นส่ิงไม่
ปรุงแต่งจึงมีลกัษณะใหส้ังเกตไดคื้อ ไม่มีการเกดิ, ไม่มีการดับ, ไม่มีการเปลีย่นแปลง, และไม่ต้องมีอะไรมาเป็นเหตุ
ปัจจัยให้มันมีอยู่, รวมทั้งมันกไ็ม่ปรุงแต่งให้เกดิส่ิงอ่ืนอกีด้วย ซ่ึงส่ิงท่ีไม่ปรุงแต่งน้ีก็มีเพียง ความว่าง, กฎของธรรมชาติ
, ความดับ, และ นิพพาน (ความสงบเยน็ของจิต) เท่าน้ัน นอกนั้นเป็นส่ิงปรุงแต่งทั้งส้ิน  

ส่ิงท่ีไม่ปรุงแต่งท่ีมีอยูใ่นจิตใจของเรานั้นจะมีอาการใหเ้ราสังเกตไดคื้อ เม่ือใดทีจิ่ตของเราหยุดการปรุงแต่งให้
เกดิกเิลส หรือหยุดการปรุงแต่งให้เกดิอุปาทานว่าร่างกายและจิตใจนีเ้ป็นตัวเรา-ของเรา เม่ือน้ันสภาวะของความดับลง
ของความทุกข์กจ็ะปรากฏ และความสงบเยน็ (นิพพาน) ของจิตกจ็ะปรากฏ ซ่ึงน่ีกแ็สดงว่า ความดับทุกข์และนิพพาน
น้ันเป็นส่ิงทีไ่ม่ปรุงแต่ง คือเม่ือจิตหยดุการปรุงแต่ง สภาวะของการไม่ปรุงแต่งก็จะปรากฏ  (เร่ืองน้ีเราจะไดศึ้กษากนั
โดยละเอียดต่อไป) 

ธาตุพืน้ฐานโลก 

คาํวา่ ธาตุ นั้นในทางโลกจะหมายถึง ส่ิงทีย่่อยเลก็ทีสุ่ด แต่ในทางพุทธศาสนาจะหมายถึง ส่ิงพืน้ฐาน หรือ ส่ิงที่
มีอยู่จริง คือหมายถึงวา่ จริงๆแลว้ส่ิงทั้งหลาย (คือ วตัถุส่ิงของ คน สัตว ์และพืช ทั้งหลาย)  ท่ีเกิดข้ึนมาในโลกน้ี มนัไม่มี
ตวัตนของมนัจริงๆเลย เพราะว่าส่ิงทีม่ีอยู่จริงๆกคื็อธาตุ ทีธ่รรมชาติได้น าเอาธาตุมาปรุงแต่งให้เกดิส่ิงทั้งหลายขึน้มา 
โดยธาตุท่ีเป็นพื้นฐานใหเ้กิดส่ิงทั้งหลายทั้งท่ีเป็นส่ิงท่ีมีชีวติและไม่มีชีวตินั้น ก็มีอยูเ่พียง ๖ ธาตุ อนัไดแ้ก่ 

๑. ธาตุดิน คือคุณสมบติัท่ีค่อนแขง็ หรือของแขง็ 

๒. ธาตุน า้ คือคุณสมบติัท่ีเหลว เอิบอาบ เกาะกุมตวัเอง หรือของเหลว 

๓. ธาตุไฟ คือคุณสมบติัท่ีทาํลาย หรือความร้อน  

๔. ธาตุลม คือคุณสมบติัท่ีบางเบา แผก่ระจาย หรือก๊าซ 



 ๓๑ 

๕. ธาตุว่าง (อากาศธาตุ) คือคุณสมบติัท่ีวา่ง ไม่มีอะไร หรือสุญญากาศ 

๖. ธาตุวญิญาณ (วญิญาณธาตุ) คือคุณสมบติัท่ีรับรู้ส่ิงต่างๆได ้หรือวญิญาณ 

ธาตุพื้นฐานน้ีสรุปได ้๒ อยา่ง คือ รูปธาตุ (หรือวตัถุธาตุ) กบั นามธาตุ (หรืออรูปธาตุ) โดยรูปธาตุก็คือส่ิงท่ีเป็น
พวกวตัถุและส่ิงของรวมทั้งพลงังานทั้งหลายท่ีมีอยูใ่นโลก ก็เกิดข้ึนมาจากการท่ีรูปธาตุ ๔ (คือธาตุดิน, ธาตุนํ้า, ตุไฟ, 
และธาตุลม) มาร่วมกนัปรุงแต่งใหเ้กิดข้ึน แลว้ก็อาศยัสุญญากาศตั้งอยู ่ ถา้ไม่มีสุญญากาศมนัก็จะไม่มีท่ีอยู ่ (อากาศธาตุ
ไม่จดัวา่เป็นรูปธาตุหรือนามธาตุ)  

ส่วนนามธาตุก็หมายถึง ธาตุพเิศษทีไ่ม่มีรูปร่างให้สัมผัสได้เหมือนวตัถุธาตุ อนัไดแ้ก่วญิญาณธาตุ (หรือการ
รับรู้) ซ่ึงเป็นธาตุท่ีตอ้งอาศยัรูปธาตุพิเศษ อนัไดแ้ก่ระบบประสาททั้ง ๖ ของ ร่างกายของคน สัตว ์และพืช ท่ียงัดีอยูเ่กิด
ข้ึนมา ซ่ึงเม่ือมนัเกิดข้ึนมาแลว้มนัก็ทาํใหมี้การรับรู้ (วิญญาณ) เกิดข้ึนมาตามระบบประสาททั้ง ๖ ของร่างกาย อนัไดแ้ก่ 
ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ (สมอง) เพื่อมารับรู้ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ (ส่ิงกระทบกาย) และ ธรรมารมณ์ (ส่ิงกระทบ
ใจ) ท่ีตรงกนั ซ่ึงวญิญาณนี้เองทีเ่ป็นเหตุมาปรุงแต่งให้เกดิจิตใจของเราขึน้มา และเกิดส่ิงท่ีมีชีวติทั้งหลายข้ึนมาในโลก 

ขันธ์ ๕ 

คาํวา่ ขันธ์ แปลวา่ กอง หรือ กลุ่ม หรือ ส่วน ซ่ึงในชีวติของมนุษยเ์ราทุกคนน้ีจะมีส่วนประกอบอยู ่๕ ส่วน ท่ี
เรียกวา่ ขนัธ์ ๕ อนัไดแ้ก่ 

๑. รูปขันธ์ คือส่วนท่ีเป็นร่างกายท่ีเกิดข้ึนมาจากรูปธาตุ ๔ และมีลกัษณะแยกไดเ้ป็นชายหรือหญิง 

๒. วญิญาณขันธ์ คือส่วนท่ีเป็นการรับรู้ ท่ีเกิดข้ึนมาตามระบบประสาททั้ง ๖ ของร่างกาย 

๓. สัญญาขันธ์ คือส่วนท่ีเป็นอาการท่ีจิตจ าส่ิงต่างๆทีรั่บรู้ได้  

๔. เวทนาขันธ์ คือส่วนท่ีเป็นความรู้สึก ท่ีเกิดข้ึนจากการรับรู้ทั้งหลาย  

๕. สังขารขันธ์ คือส่วนท่ีเป็นการคิดนึกและการปรุงแต่งทั้งหลายของจิต 

ขนัธ์ทั้ง ๕ น้ี ถา้จะเรียกใหถู้กตอ้ง จะตอ้งเรียกเตม็ๆวา่ รูปขนัธ์ วญิญาณขนัธ์ สัญญาขนัธ์ เวทนาขนัธ์ สังขาร
ขนัธ์ แต่การเรียกเช่นน้ีมนัยาว เราจึงมักนิยมเรียกส้ันๆแค่ว่า รูป วิญญาณ สัญญา เวทนา สังขาร เท่าน้ัน อีกอยา่งเรามกัจะ
มีการเรียงลาํดบัวา่ “รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ” ซ่ึงมนัฟังดูแลว้คลอ้งจองดี แต่การเรียงแบบน้ีมนัไม่เรียง
ตามลาํดบัการเกิดของแต่ละขนัธ์ ดงันั้นเราตอ้งเรียงใหม่ใหเ้ป็นไปตามลาํดบัการเกิดแต่ละขนัธ์ คือเป็น “รูป วิญญาณ 
สัญญา เวทนา สังขาร” จึงขอใหผู้ศึ้กษาเขา้ใจตามน้ี  

ขนัธ์ทั้ง ๕ น้ีคือส่วนประกอบท่ีประกอบกนัข้ึนมาเป็นชีวิตของเราทุกคน โดยขันธ์ทั้ง ๕ นีส้รุปย่อลงเป็น รูป 
กบั นาม ซ่ึง รูป ก็คือรูป (หรือร่างกาย) ท่ีเกิดมาจากรูปธาตุ ๔ มาปรุงแต่ง (สร้างหรือทาํ) ให้เกิดข้ึน ส่วน นาม ก็คือ 
วญิญาณ สัญญา เวทนา และสังขาร ท่ีทาํงานร่วมกนัจนเกิดเป็น จิต หรือ ใจ ของเราข้ึนมา โดยรูปกบันาม (หรือร่างกาย
กบัจิตใจ) นีจ้ะพึง่พาอาศัยซ่ึงกนัและกนัอยู่ ถ้าส่ิงใดขาดหายไป อกีส่ิงกย่็อมทีจ่ะแตก (คือร่างกาย) หรือดับ (คือจิตใจ) 
หายไปด้วยกนัทั้งคู่ทนัท ี คือเม่ือร่างกายตาย จิตใจก็ยอ่มท่ีจะดบัหายตามไปดว้ย เพราะจิตใจตอ้งอาศยัร่างกายเพื่อปรุง



 ๓๒ 

แต่งใหเ้กิดข้ึนมา เม่ือไม่มีจิตใจ ร่างกายก็จะแตก (หรือตาย) สลายไป เพราะจิตใจจะช่วยใหร่้างกายยงัมีการปรุงแต่งใหมี้
การเจริญเติบโต และดาํรงสภาพเป็นร่างกายอยูไ่ด ้ 

ขนัธ์ ๕ หรือร่างกายกบัจิตใจน้ีเอง ทีพ่ระพุทธเจ้าสอนให้เราน ามาศึกษาจากร่างกายและจิตใจของเราเองจริงๆ 
ว่าแต่ละขันธ์มันอาศัยเหตุปัจจัยอะไร เพ่ือมาปรุงแต่งให้เกดิขึน้และตั้งอยู่? รวมทั้งแตกหรือดับหายไปเพราะขาดเหตุ
ปัจจัยอะไร? เพ่ือทีจ่ะได้ค้นพบความจริงเร่ืองความไม่เที่ยง (อนิจจัง) มีสภาวะทีต้่องทน (ทุกขัง) และความไม่ใช่ตัวตน
ทีแ่ท้จริง (อนัตตา) ของร่างกายกบัจิตใจ ซ่ึงความจริงน้ีเองท่ีเป็นปัญญาท่ีทาํใหเ้ราเกิดความเขา้ใจในชีวิต และถา้บวกกบั
เรามีสมาธิอยูด่ว้ย ก็จะทาํให้จิตปล่อยวางความยดึถือ (อุปาทาน) ในร่างกายจิตใจ (ท่ีสมมติวา่เป็นตวัเรา-ของเรา) วา่เป็น
ตวัเรา-ของเราลง เม่ือจิตใจไม่มีความยดึถือ มนัก็ไม่มีความทุกข ์ (แมเ้พียงชัว่คราว) เม่ือจิตไม่มีความทุกข ์ มนัก็นิพพาน 
(หรือสงบเยน็) และเม่ือจิตสงบเยน็ ก็จะทาํใหเ้ราเกิดความเห็นแจง้ชีวิตข้ึนมาได ้

อายตะ ๑๒ 

อีกเร่ืองท่ีเราจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ก็คือเร่ือง อายตนะ ท่ีแปลวา่ ส่ิงเช่ือมต่อ คือหมายถึงส่ิงท่ีใชเ้ช่ือมต่อกนั ซ่ึงก็แยก
ได ้๒ ประเภท อนัไดแ้ก่ อายตนะภายใน คือส่ิงเช่ือมต่อท่ีเป็นภายใน กบั อายตนะภายนอก คือส่ิงเช่ือมต่อท่ีเป็นภายนอก 

อายตนะภายในนั้นก็คือ ส่ิงเช่ือมต่อทีจั่ดว่าอยู่ภายในร่างกายของเรา ซ่ึงมีอยู ่ ๖ จุด ตามระบบประสาททั้ง ๖ 
ของร่างกาย อนัไดแ้ก่ ๑. ตา ๒. หู ๓. จมูก ๔. ลิน้ ๕. กาย ๖. ใจ อนัไดแ้ก่ (เม่ือพบคาํวา่ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ กข็อให้
เขา้ใจวา่หมายถึงอายตนะภายในทั้ง ๖) 

๑. ตา (อายตนะตา) ก็ตอ้งอาศยัแกว้ตาท่ียงัดีอยูข่องร่างกายเพื่อเกิดข้ึน  

๒. หู (อายตนะหู) ก็ตอ้งอาศยัแกว้หูท่ียงัดีอยูข่องร่างกายเกิดข้ึน  

๓. จมูก (อายตนะจมูก) ก็ตอ้งอาศยัจมูกของร่างกายท่ียงัดีอยูเ่กิดข้ึน  

๔. ลิน้ (อายตนะล้ิน) ก็ตอ้งอาศยัล้ินของร่างกายท่ียงัดีอยูเ่กิดข้ึน  

๕. กาย (อายตนะกาย) ก็ตอ้งอาศยัเน้ือเยือ่ทุกส่วนของร่างกายเกิดข้ึน  

๖. ใจ (อายตนะใจ) ก็ตอ้งอาศยัสมองของร่างกายท่ียงัดีอยูเ่กิดข้ึน 

ก่อนอ่ืนเราตอ้งเขา้ใจก่อนวา่ อายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ น้ี ไม่ไดห้มายถึงส่ิงท่ีเป็นระบบ
ประสาทของร่างกายท่ีเป็นพวกรูป (วตัถุ) แต่หมายถึงนามธรรมทีเ่กดิขึน้ตามระบบประสาททั้ง ๖ ของร่างกาย ถา้ระบบ
ประสาทใดของร่างกายเสียหาย อายตนะท่ีระบบประสาททั้งก็จะไม่สามารถเกิดข้ึนมาได ้ อยา่งเช่น เม่ือแกว้ตาเสียหาย 
ตาหรือส่ิงท่ีทาํหนา้ท่ีมองเห็นก็จะไม่สามารถเกิดข้ึนมาได ้หรือเม่ือแกว้หูเสียหาย หูหรือส่ิงท่ีทาํหนา้ท่ีไดย้นิเสียงก็จะไม่
สามารถเกิดข้ึนมาได ้เป็นตน้ 

ส่วนอายตนะภายนอกนั้นก็คือ ส่ิงเช่ือมต่อทีจั่ดว่าเป็นส่ิงภายนอก ท่ีคู่กบัอายตนะภายในท่ีตรงกนั  ซ่ึงก็มีอยู ่ ๖ 
อยา่ง อนัไดแ้ก่  

๑. รูป (หรือภาพ) ซ่ึงมีไวเ้ช่ือมต่อกบัตา 
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๒. เสียง ซ่ึงมีไวเ้ช่ือมต่อกบัหู 

๓. กลิน่ ซ่ึงมีไวเ้ช่ือมต่อกบัจมูก 

๔. รส ซ่ึงมีไวเ้ช่ือมต่อกบัล้ิน 

๕. โผฏฐัพพะ (ส่ิงท่ีกายจะสามารถรับรู้ได ้เช่น เยน็ ร้อน อ่อน แขง็) ซ่ึงมีไวเ้ช่ือมต่อกบักาย 

๖. ธรรมารมณ์ (คือทุกส่ิงท่ีใจจะสามารถรับรู้ได ้อนัไดแ้ก่ การรับรู้ ความจาํ ความรู้สึก การคิดนึก-ปรุงแต่งของ
จิต) ซ่ึงมีไวเ้ช่ือมต่อกบัใจ 

อายตนะทั้งในและนอกน้ีเองท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ในการศึกษาเร่ืองการดบัทุกขต์ามหลกัอริยสัจ ๔ คือเม่ืออายตนะ
ภายนอกมากระทบกบัอายตนะภายในแลว้ ก็จะเกิดการปรุงแต่งให้เกิดวิญญาณข้ึนมา และถา้มีอวชิชาเกิดข้ึนมาในขณะน้ี 
ก็จะทาํใหเ้กิดการปรุงแต่งต่อๆกนัข้ึนมาอยา่งรวดเร็วยิง่กวา่สายฟ้าแลบ จนเกิดความทุกขข้ึ์นมาในท่ีสุด (ท่ีเรียกวา่
ปฏิจจสมุปบาท) ดงันั้นการศึกษาเร่ืองอายตนะน้ี จึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัท่ีเราจะตอ้งศึกษาใหเ้ขา้ใจก่อน 

วญิญาณ ๖ 

เม่ือไดย้นิคาํวา่ วญิญาณ ชาวพุทธส่วนใหญ่ก็จะเขา้ใจวา่หมายถึง ผ ี หรือจิตใจของคนเราท่ีออกจากร่างกายท่ี
ตายไปแลว้ได ้ ซ่ึงน่ีไม่ใช่วญิญาณทีพ่ระพุทธเจ้าสอน แต่เป็นความเช่ือว่าจิตใจของคนเรานีเ้ป็นอตัตา (ตัวตนที่แท้จริง) 
ทีส่ามารถออกจากร่างกายทีต่ายไปแล้วได้ ตามค าสอนของศาสนาพราหมณ์ ซ่ึงความเช่ือเร่ืองวิญญาณหรือจิตเป็นอตัตา
น้ีเอง ท่ีทาํให้เกิดความเช่ือเร่ืองการเวยีนวา่ยตายเกิดทางร่างกาย เร่ืองนรก สวรรค ์ เทวดา นางฟ้า รวมทั้งเร่ืองกรรมชนิด
ขา้มภพขา้มชาติ เป็นตน้ ข้ึนมา เพื่อมารองรับความเช่ือเร่ืองจิตหรือวิญญาณท่ีเป็นอตัตานัน่เอง (ซ่ึงต่อมาความเช่ือน้ีก็ได้
เขา้มาผสมปลอมปนอยูใ่นคาํสอนระดบัศีลธรรมของพุทธศาสนาในปัจจุบนั) 

คาํวา่วญิญาณน้ีพระพุทธเจา้ไดส้อนเอาไวว้า่ คาํวา่ วญิญาณ แปลวา่ การรับรู้ คือเป็นการรับรู้ท่ีเกิดข้ึนมาชัว่คร้ัง
ชัว่คราวตามอายตนะภายในทั้ง ๖ นัน่เอง และเม่ือเกิดข้ึนมาแลว้ก็จะมีช่ือเรียกไปตามอายตนะภายในท่ีเกิดข้ึน อนัไดแ้ก่ 

๑. วญิญาณทางตา คือเม่ือมีรูปมากระทบตา ก็จะเกิดการรับรู้ทางตาข้ึน (คือเกิดการเห็นภาพข้ึน)  

๒. วญิญาณทางหู คือเม่ือมีเสียงมากระทบหู ก็จะเกิดการรับรู้เสียงข้ึน (คือเกิดการไดย้นิเสียงข้ึน) 

๓. วญิญาณทางจมูก คือเม่ือมีกล่ินมากระทบจมูก ก็จะเกิดการรับรู้กล่ินข้ึน (คือเกิดการไดก้ล่ินข้ึน) 

๔. วญิญาณทางลิน้ คือเม่ือมีรสมากระทบล้ิน ก็จะเกิดการรับรู้รสข้ึน (คือเกิดการไดล้ิ้มรสข้ึน) 

๕. วิญญาณทางกาย คือเม่ือมีความเยน็,ร้อน, อ่อน, แขง็ (โผฏฐพัพะ) มากระทบกาย ก็จะเกิดการไดรั้บรู้ส่ิงท่ีมา
กระทบกายข้ึน  

๖. วญิญาณทางใจ คือเม่ือมีการรับรู้, ความจาํ, ความรู้สึกต่างๆ, และการปรุงแต่ง-คิดนึกของจิต (ธรรมารมณ์) 
มากระทบใจ ก็จะเกิดการรับรู้ส่ิงท่ีมากระทบใจข้ึน  

วญิญาณหรือการรับรู้ของคนเราน้ีก็มีลกัษณะเหมือนไฟฟ้าในทางวตัถุนัน่เอง คือเม่ือมีแสงแดดมากระทบแผน่
โซล่าร์เซลลท่ี์ยงัดีอยู ่ ก็จะเกิดไฟฟ้าข้ึนมาท่ีแผน่โซล่าร์เซลลน์ั้นทนัที แต่ถา้ไม่มีแสงแดดมากระทบแผน่โซล่าร์เซลล ์
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ไฟฟ้าก็จะไม่เกิดข้ึน หรือถึงแมจ้ะมีแสงแดดมากระทบแผน่โซล่าร์เซลล ์แต่ถา้แผน่โซล่าร์เซลลน์ั้นเสียหาย ไฟฟ้าท่ีแผน่
โซล่าร์เซลลน์ั้นก็จะไม่สามารถเกิดข้ึนมาไดเ้หมือนกนั 

สรุปไดว้า่ เราตอ้งแยกใหอ้อกก่อนวา่ วญิญาณ ท่ีหมายถึง ผ ี หรือจิตใจของคนท่ีตายแลว้นั้นไม่ใช่วญิญาณท่ี
พระพุทธเจา้สอน เพราะมนัมีลกัษณะเป็นอตัตา (ตวัตนอมตะ) ท่ีเป็นคาํสอนของศาสนาพราหมณ์เขา ส่วนวญิญาณที่
พระพุทธเจ้าสอนน้ันจะหมายถึง กระแสของการรับรู้ทีเ่กิดขึน้มาช่ัวคร้ังช่ัวคราวตามระบบประสาททั้ง ๖ ของร่างกายที่
ยงัมีชีวติอยู่ ถ้าร่างกายตายหรือระบบประสาทใดเสียหาย วญิญาณกจ็ะไม่สามารถเกดิขึน้มาได้ทีร่่างกายทีต่ายแล้วหรือที่
ระบบประสาททีเ่สียหายแล้วน้ันได้ ซ่ึงน่ีคือวิญญาณท่ีแทจ้ริงท่ีพระพุทธเจา้สอน ท่ีมีลกัษณะเกิดข้ึนจากเหตุและปัจจยั 
ตั้งอยูไ่ดด้ว้ยเหตุและปัจจยั และดบัหายไปเพราะขาดเหตุหรือปัจจยั ตามกฎอิทปัปัจจยตา อนัเป็นกฎสูงสุดของธรรมชาติ
นัน่เอง 

ผสัสะ ๖ 

ผสัสะ แปลวา่ การสัมผสั (การกระทบทางอายตนะภายในยงัไม่เรียกวา่เป็นผสัสะ) ซ่ึงการสัมผสัจะเกิดข้ึนก็
ต่อเม่ือมีองคป์ระกอบครบ ๓ องคป์ระกอบ อนัไดแ้ก่ อายตนะภายนอก + อายตนะภายใน + วิญญาณ ดงันั้นผสัสะจึงมี
อยู ่๖ จุดอนัไดแ้ก่ 

๑. ผสัสะทางตา คือการสัมผสัทางตา 

๒. ผสัสะทางหู คือการสัมผสัทางหู 

๓. ผสัสะทางจมูก คือการสัมผสัทางจมูก 

๔. ผสัสะทางลิน้ คือการสัมผสัทางล้ิน  

๕. ผสัสะทางกาย คือการสัมผสัทางกาย 

๖. ผสัสะทางใจ คือการสัมผสัทางใจ 

อยา่งเช่น เม่ือมีรูปมากระทบตาแลว้เกิดวิญญาณทางตาข้ึน ก็เรียกวา่เป็นผสัสะหรือการสัมผสัทางตา หรือเม่ือมี
ธรรมารมณ์มากระทบใจ แลว้เกิดวิญญาณทางใจข้ึน ก็เรียกวา่เป็นการสัมผสัทางใจ เป็นตน้ ซ่ึงการสัมผสัน่ีเองที่เป็น
จุดเร่ิมต้นของการเกดิความทุกข์และดับทุกข์ คือเม่ือเราขาดสติ (คือไม่ไดร้ะลึกถึงปัญญา) ในขณะท่ีกาํลงัเกิดการสัมผสั 
ก็จะทาํใหอ้วชิชา (หวัใจของอวชิชาก็คือความรู้วา่มีตวัเรา) เกิดข้ึนในจิต แลว้ทาํให้จิตเกิดการปรุงแต่งให้เกิดอุปาทาน 
(ความยดึถือวา่มีตวัเรา) และความทุกขข้ึ์นมา  

แต่ถา้ในขณะท่ีกาํลงัเกิดการสัมผสัอยูน้ี่ ถา้เรามีสติ (คือระลึกถึงปัญญาได)้ สติก็จะดึงเอาปัญญา (ความเขา้ใจ
และเห็นแจง้วา่มนัไม่มีตวัเราอยูจ่ริง) และสมาธิ (ท่ีเคยฝึกมาก่อน) ออกมา แลว้ก็ทาํใหอ้วชิชาไม่เกิดข้ึน (หรือท่ีเกิดข้ึน
แลว้ก็จะดบัหายไป) แลว้ก็ทาํใหอุ้ปาทานไม่เกิดข้ึน (หรือท่ีเกิดข้ึนแลว้ก็จะดบัหายไป) และก็ทาํใหค้วามทุกขไ์ม่เกิดข้ึน 
(หรือท่ีเกิดข้ึนแลว้ก็จะดบัหายไป) 

สัญญา ๖ 
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สัญญา แปลวา่ ความส าคัญมั่นหมาย คือหมายถึง อาการทีจิ่ตจ าส่ิงทีก่ าลงัรับรู้อยู่ได้ (หรือกาํลงัสัมผสัอยู)่ ซ่ึง
สัญญาน้ีก็มี ๖ อาการ ตามส่ิงท่ีรับรู้ อนัไดแ้ก่ 

๑. สัญญาในรูป คือจาํรูปท่ีเห็นได ้วา่เป็นรูปของอะไรหรือใคร เป็นตน้ 

๒. สัญญาในเสียง คือจาํเสียงท่ีไดย้นิได ้วา่เป็นเสียงของใครหรือส่ิงใด เป็นตน้ 

๓. สัญญาในกลิน่ คือจาํกล่ินท่ีไดก้ล่ินได ้วา่เป็นกล่ินของส่ิงใด เป็นตน้ 

๔. สัญญาในรส คือจาํรสท่ีไดล้ิ้มได ้วา่เป็นรสของอะไร เป็นตน้ 

๕. สัญญาในโผฏฐัพพะ คือจาํส่ิงท่ีมากระทบกายได ้วา่เป็นอะไรและเยน็หรือร้อน เป็นตน้ 

๖. สัญญาในธรรมารมณ์ คือจาํส่ิงท่ีใจรับรู้ได ้วา่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ เป็นตน้  

การสาํคญัมัน่หมายน้ีมนัก็ใกลท่ี้จะเป็นความยดึมัน่ถือมัน่ (อุปาทาน) แลว้ ซ่ึงสัญญาท่ีสาํคญัก็คือการสาํคญัมัน่
หมาย (หรือจาํได)้ วา่จิตใจท่ีกาํลงัรู้สึกอยูน้ี่วา่เป็นตวัเรา และสาํคญัมัน่หมายวา่ร่างกายน้ีกบัส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น พอ่ แม่ 
สามีหรือภรรยา ลูก พี่ นอ้ง ญาติ ทรัพยส์มบติั เกียรติยศ ช่ือเสียง เป็นตน้ วา่เป็นของเรา (ส่วนคนท่ีโง่มากหน่อยก็จะ
สาํคญัมัน่หมายวา่ร่างกายกบัจิตใจน้ีคือตวัเรา และสาํคญัมัน่หมายวา่ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งวา่เป็นของเรา)  

เวทนา ๖ 

เวทนา แปลวา่ ความรู้สึก ซ่ึงความรู้สึกน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือมีผสัสะหรือการสัมผสัเกิดข้ึน คือเม่ือมีการสัมผสั ก็จะ
เกิดเวทนาหรือความรู้สึกตามมาดว้ยทนัที ดงันั้นเวทนาจึงสามารถเกิดข้ึนไดต้ามผสัสะทั้ง ๖ อนัไดแ้ก่ 

๑. เวทนาทางตา คือความรู้สึกท่ีเกิดจากการสัมผสัทางตา 

๒. เวทนาทางหู คือความรู้สึกท่ีเกิดจากการสัมผสัทางหู 

๓. เวทนาทางจมูก คือความรู้สึกท่ีเกิดจากการสัมผสัทางจมูก 

๔. เวทนาทางลิน้ คือความรู้สึกท่ีเกิดจากการสัมผสัทางล้ิน 

๕. เวทนาทางกาย คือความรู้สึกท่ีเกิดจากการสัมผสัทางกาย 

๖. เวทนาทางใจ ความรู้สึกท่ีเกิดจากการสัมผสัทางใจ 

เวทนาหรือความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนตามผสัสะทั้ง ๖ น้ียงัแยกได ้๓ ชนิด คือ  

๑. สุขเวทนา  ความรู้สึกท่ีทนไดง่้าย หรือความรู้สึกท่ีน่าพอใจ (หรือความสุข)  

๒. ทุกขเวทนา ความรู้สึกท่ีทนไดย้าก หรือความรู้สึกท่ีไม่น่าพอใจ  

๓. อทุกขมสุขเวทนา ความรู้สึกท่ีเป็นกลางๆหรือไม่ใช่ทั้งสุขเวทนาและทุกขเวทนา (ความรู้สึกจืดๆ) 

การท่ีจะเกิดสุขเวทนา หรือทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาข้ึนมานั้น มันกขึ็น้อยู่กบัอายตนะภายนอกทีม่า
ประทบ อยา่งเช่น เม่ือตาของเราเห็นรูปของเพศตรงขา้มท่ีสวยงาม ก็จะเกิดสุขเวทนาหรือความสุขทางตาข้ึนมาทนัที แต่
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เม่ือตาของเราเห็นรูปของคนท่ีเราเกลียดหรือกลวั ก็จะเกิดทุกขเวทนาข้ึนมาทนัที หรือถา้ตาของเราเห็นรูปตน้ไม ้ หรือ
ภูเขา หรือสัตว ์หรือคนท่ีเราไม่รักและไม่เกลียด ก็จะเกิด อทุกขมสุขเวทนา หรือความรู้สึกจืดๆข้ึนมาทนัที เป็นตน้  

ส่ิงท่ีตอ้งเขา้ใจก่อนก็คือ สุขเวทนานั้นก็คือความสุข ส่วนทุกขเวทนานั้นยงัไม่ใช่ความทุกขต์ามหลกัอริยสัจ ๔ 
จนกวา่จิตของเราจะเกิดความไม่พอใจ (คือกิเลสพวกยนิร้าย) ในทุกขเวทนาน้ีอยา่งรุนแรง ซ่ึงความไม่พอใจท่ีรุนแรงน้ี
เอง ท่ีเป็นธรรมารมณ์อนัเลยร้ายท่ีมากระทบใจ แลว้ทาํใหใ้จเกิดทุกขเวทนาทางใจท่ีรุนแรงซอ้นข้ึนมาอีกที ซ่ึง
ทุกขเวทนาทางใจทีรุ่นแรงทีเ่กดิซ้อนขึน้มานีเ้อง ทีเ่รียกว่าเป็นความทุกข์ตามหลกัอริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจา้ ซ่ึงเร่ืองน้ี
เราจะไดศึ้กษากนัโดยละเอียดต่อไป 

สังขาร ๓ 

สังขาร แปลวา่ ปรุงแต่ง ซ่ึงหมายถึง กริิยาทีป่รุงแต่งกไ็ด้ หรือหมายถึงส่ิงทีไ่ปปรุงแต่งให้เกดิส่ิงอ่ืนกไ็ด้ หรือ
หมายถึง ส่ิงของทีถู่กปรุงแต่งให้เกดิขึน้กไ็ด้ โดยสังขารน้ีในชีวติอขงเราก็มีอยู ่๓ อยา่ง อนัไดแ้ก่ 

๑. กายสังขาร สภาพการปรุงแต่งทางกาย คือ การกระทาํ (กิริยา) ของร่างกายก็เรียกวา่สังขาร, ร่างกายก็สามารถ
ทาํ (ปรุงแต่ง) ใหเ้กิดส่ิงอ่ืนข้ึนมาได,้ และร่างกายของเราก็เป็นส่ิงปรุงแต่งมาจากรูปธาตุ ๔  

๒. วจีสังขาร สภาพการปรุงแต่งทางวาจา คือ กิริยาการพูดก็เป็นส่ิงปรุงแต่งมาจากการไตร่ตรอง, คาํพูดสามารถ
ทาํ (ปรุงแต่ง) ใหค้นฟังเกิดความเขา้ใจได,้ และคาํพูดก็เป็นส่ิงปรุงแต่งข้ึนมาจากระบบของหลอดลมกบัลมท่ีเล่นผา่น
หลอดลม  

๓. จิตตสังขาร สภาพการปรุงแต่งทางจิต คือ กิริยาอาการต่างๆของจิต เช่น อาการของกิเลส และการคิดของจิต 
ก็เป็นส่ิงท่ีไดรั้บการปรุงแต่งมาจากเวทนา, จิตสามารถก็สั่ง (ปรุงแต่ง) ใหร่้างกายเคล่ือนไหวไดแ้ละใหป้ากพูดได,้ และ
กิริยาอาการต่างๆของจิต (เช่น อาการของกิเลส อุปาทาน เป็นตน้) กบัการคิดของจิต ก็เป็นส่ิงปรุงแต่งข้ึนมาจากร่างกาย 
(คือร่างกายเป็นทาํใหเ้กิดวญิญาณ และวิญญาณก็ทาํให้เกิดจิต) กบัสัญญา (สัญญาก็ตอ้งอาศยัเน้ือสมองในการเก็บขอ้มูล
ของความทรงจาํทั้งหลาย) 

จิตตสังขาร 

สังขาร (หรือสังขารขันธ์) ในขันธ์ ๕ น้ันกคื็อจิตตสังขาร ซ่ึงเป็นอาการปรุงแต่งของจิตท่ีเกิดข้ึนต่อจากสัญญา
และเวทนานัน่เอง โดยจิตตสังขารน้ีก็ยงัแยกได ้๒ อยา่ง อนัไดแ้ก่ 

๑. การคิดของจิต คือเป็นการคิดพิจารณา หรือไตร่ตรอง หรือนอ้มจิตไป เป็นตน้นัน่เอง ซ่ึงการคิดของจิตน้ีเราก็
ยงัพอท่ีจะสามารถควบคุมให้มนัคิดนึกไปเร่ืองใดก็ได ้หรือไม่คิดเร่ืองใดก็ได ้โดยการคิดน้ีก็สามารถแยกได ้๒ อยา่งคือ  

๑.๑ คิดไปตามอ านาจของกเิลส  คือเม่ือใดท่ีจิตขาดสติ ก็จะทาํใหอ้วชิชาและกิเลสเกิดข้ึนมาครอบงาํจิต แลว้จิต
ก็จะคิดไปตามอาํนาจของกิเลส คือคิดไปดว้ยความพอใจบา้ง ไม่พอใจบา้ง ลงัเลใจบา้ง หรือคิดไปดว้ยความเห็นแก่ตวั 
ซ่ึงกิเลสน้ีก็มาจากความเคยชิน (อนุสัย) ของจิตใตส้าํนึกอีกที 
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๑.๒ คิดไปด้วยสติปัญญา  คือเม่ือใดท่ีจิตมีสติ ปัญญา และสมาธิ (ตามหลกัอริยมรรคของอริยสัจ ๔ ของ
พระพุทธเจา้) พวกอวชิชาและกิเลสก็จะไม่เกิดข้ึน (หรือท่ีกาํลงัเกิดอยูก่็จะดบัหายไปไดแ้มเ้พียงชัว่คราว) เม่ือจิตไม่มี
กิเลส มนัก็จะบริสุทธ์ิ (ประภสัสร) และมนัก็จะคิดไปดว้ยสติปัญญา หรือคิดไปดว้ยความไม่เห็นแก่ตวั 

๒. ความเคยชินของจิต ซ่ึงความเคยชินน้ีเรียกวา่ อนุสัย ท่ีหมายถึง ความเคยชิน ท่ีเป็นอาการปรุงแต่งของจิต
โดยอตัโนมติั (คือเราไม่ไดต้ั้งใจหรือยากจะใหม้นัเกิด) ตามความเคยชินของจิตใตส้าํนึกท่ีจิตไดส้ั่งสมมาตลอดทั้งชีวติ 
(หรือท่ีเราเรียกกนัวา่นิสัย) ซ่ึงความเคยชินนีเ้ราไม่สามารถควบคุมมันได้ โดยความเคยชินน้ีก็ยงัแยกได ้ ๒ อยา่ง อนั
ไดแ้ก่ 

๒.๑ ความเคยชินของกเิลส  คือเม่ือจิตจาํส่ิงท่ีรับรู้ไดแ้ลว้และเกิดความรู้สึกข้ึนมาแลว้ ถ้าจิตขาดสติ ปัญญา 
และสมาธิ จิตกจ็ะเกดิการปรุงแต่งต่อไปทนัทโีดยอตัโนมัติ ว่าจะท าอย่างไรกบัเวทนาทีเ่กดิขึน้น้ัน คือเม่ือเกิดสุขเวทนา 
จิตก็จะเกิดอาการพอใจข้ึนมาทนัที, เม่ือเกิดทุกขเวทนา จิตก็จะเกิดความไม่พอใจข้ึนมาทนัที, เม่ือเกิดอทุกขมสุขเวทนา 
จิตก็จะเกิดความลงัเลใจข้ึนมาทนัที และเม่ือจิตเกิดกิเลสแลว้ก็จะเกิดการปรุงแต่งต่อไปใหเ้กิดอุปาทานและความทุกข์
ข้ึนมาดว้ยทนัทีโดยอตัโนมติั อยา่งเช่นเม่ือมีเพศตรงขา้มท่ีเราชอบมาใหเ้ราเห็น เราก็จะเกิดความรักหรือพอใจข้ึนมา
ทนัที หรือเม่ือมีคนมาด่าเรา เราก็จะเกิดความโกรธข้ึนมาทนัที เป็นตน้   

๒.๒ ความเคยชินของสติปัญญา คือเม่ือจิตจาํส่ิงท่ีรับรู้ไดแ้ลว้และเกิดความรู้สึกข้ึนมาแลว้ ถ้าจิตมีสติ ปัญญา 
(มีดวงตาเห็นธรรมแล้ว) และสมาธิ จิตก็จะไม่ปรุงแต่งใหเ้กิดกิเลสพร้อมอุปาทานและความทุกขข้ึ์นมา แลว้จิตก็จะ
นิพพานหรือสงบเยน็ ซ่ึงสติ ปัญญา และสมาธิน้ีก็มาจากการฝึกฝนตามหลกัอริยมรรค จนกลายเป็นความเคยชินท่ีจะไม่
เป็นทุกข ์(ท่ีเรียกวา่ บารมี) ท่ีตรงขา้มกบัความเคยชินของกิเลส   

ระบบการท างานของจิต 

เม่ือเรารู้จกัเร่ืองธาตุ ๖, ขนัธ์ ๕, อายตนะ ๑๒, วญิญาณ ๖, ผสัสะ ๖, สัญญา ๖, เวทนา ๖, และสังขาร ๓ แลว้ 
ต่อไปเราก็จะมาศึกษาถึงเร่ืองระบบการทาํงานของจิตอยา่งละเอียด วา่มนัเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร? และทาํงานอยา่งไร? จึงทาํ
ใหเ้กิดจิตหรือใจข้ึนมา รวมทั้งจิตใจมนัมีการปรุงแต่งอยา่งไร จึงทาํใหค้วามทุกขเ์กิดข้ึนและดบัหายไป (หรือไม่เกิดข้ึน) 

คาํวา่ จิต หมายถึง ส่ิงที่ท าหน้าทีค่ิดนึก-ปรุงแต่ง ส่วนคาํวา่ ใจ หมายถึง ส่ิงที่ท าหน้าทีรั่บรู้และรู้สึก ซ่ึงบางทีก็
เรียกรวมๆกนัวา่ จิตใจ ท่ีหมายถึง ส่ิงทีท่ าหน้าที่รู้สึกนึกคิด หรือจะเรียกแยกกนัก็ได ้หรือใชเ้รียกแทนกนัก็ได ้

โดยพื้นฐานนั้นจิตก็เกิดข้ึนมาจากร่างกายท่ียงัมีชีวติอยู ่ ซ่ึงร่างกายน้ีจะมีระบบประสาทอยู ่ ๖ จุด และท่ีระบบ
ประสาททั้ง ๖ น้ีเองท่ีเป็นจุดท่ีการรับรู้ (หรือวญิญาณ) จะเกิดข้ึน คือเม่ือมีอายตนะภายนอกมากระทบกบัอายตนะภายใน
ท่ีตรงกนั เช่น มีรูปมากระทบตา หรือมีเสียงมากระทบหู เป็นตน้ กจ็ะเกดิการรับรู้ (หรือวิญญาณ) ขึน้มาทีอ่ายตนะ
ภายในน้ันทันท ีเช่น เกิดวิญญาณทางตา (หรือการเห็นภาพ) ข้ึน หรือเกิดวญิญาณทางหู (หรือการไดย้นิเสียง) ข้ึน เป็นตน้   

เม่ือเกิดวญิญาณหรือการรับรู้ข้ึนมาแลว้ ส่ิงท่ีจะเกิดตามมาก็คือ การจ าส่ิงทีรั่บรู้น้ันได้ (สัญญา) เช่นจาํไดว้า่ภาพ
ท่ีเห็นนั้นเป็นภาพอะไร หรือเสียงท่ีไดย้นินั้นเป็นเสียงอะไรหรือของใคร เป็นตน้ ซ่ึงการท่ีจิตจาํส่ิงท่ีรับรู้นั้นไดก้็เพราะ 
สมองของเรามีขอ้มูล (หรือความทรงจาํ) ของส่ิงท่ีเรารับรู้นั้นบนัทึกอยูก่่อนแลว้ เม่ือเกิดการรับรู้ส่ิงใดข้ึนมา จิตก็จะนาํ
ส่ิงท่ีรับรู้นั้นมาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีสมองมีอยู ่ ถา้เปรียบเทียบแลว้ตรงกนั ก็จะเกิดการจาํส่ิงท่ีรับรู้นั้นได ้ แต่ถา้ไม่มี
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ขอ้มูลก็จะไม่รู้จกั (หรือถา้ลืมไปแลว้ก็จะจาํไม่ได)้ ยิง่ถา้เป็นเด็กท่ีเพิ่งเกิดมาใหม่ๆท่ีสมองยงัไม่มีความทรงจาํ ก็ยอ่มท่ีจะ
ไม่รู้จกัส่ิงท่ีรับรู้ใดๆได ้

เม่ือเกิดการจาํส่ิงท่ีรับรู้ไดแ้ลว้ ส่ิงท่ีจะเกิดตามมาทนัทีก็คือ ความรู้สึก (เวทนา) ซ่ึงความรู้สึกน้ีก็มีอยู ่ ๓ ชนิด 
ซ่ึงการทีจ่ะเกดิความรู้สึกใดขึน้มา มันกขึ็น้อยู่กบัส่ิงทีจ่ าได้น่ันเอง คือเม่ือจาํไดว้า่ส่ิงท่ีรับรู้นั้นใหค้วามรู้สึกท่ีน่าพอใจ ก็
จะเกิดสุขเวทนาหรือความรู้สึกท่ีน่าพอใจ (หรือความรู้สึกท่ีทนไดง่้ายหรือความสุข) ข้ึนมาทนัที แต่ถา้ส่ิงท่ีรับรู้นั้นให้
ความรู้สึกท่ีไม่น่าพอใจ ก็จะเกิดทุกขเวทนาหรือความรู้สึกท่ีไม่น่าพอใจ (หรือความรู้สึกท่ีทนไดย้าก) ข้ึนมาทนัที หรือ
ถา้ส่ิงท่ีรับรู้นั้นใหค้วามรู้สึกท่ีเป็นกลางๆหรือไม่ใช่ทั้งน่าพอใจและไม่น่าพอใจ ก็จะเกิดอทุกขมสุขเวทนาข้ึนมาทนัที 

เม่ือเกิดความรู้สึกข้ึนมาแลว้ ส่ิงท่ีจะเกิดต่อไปทนัทีก็คือ การปรุงแต่งของจิต ซ่ึงการปรุงแต่งของจิตน้ีก็แยกได ้
๒ อาการ คือ เกดิกเิลส (คือยนิดี-ยนิร้าย-ลงัเลใจ) กบั ไม่เกดิกเิลส คือเม่ือจิตของเราไม่มีสติปัญญาและสมาธิ (ตามหลกั
อริยมรรค) เม่ือเกิดความรู้สึกท่ีน่าพอใจ (สุขเวทนา) ข้ึนมา จิตของเราก็จะเกิดความพอใจ (หรือยนิดี หรืออยากได ้หรือ 
รัก ชอบ เป็นตน้) ข้ึนมาทนัทีตามความเคยชิน, เม่ือเกิดความรู้สึกท่ีไม่น่าพอใจ (ทุกขเวทนา) จิตของเราก็จะเกิดความไม่
พอใจ (หรือยินร้าย หรือไม่อยากได ้ หรือโกรธ เกลียด กลวั เบ่ือหน่าย เป็นตน้) ข้ึนมาทนัทีตามความเคยชิน, เม่ือเกิด
ความรู้สึกจืดๆ (อทุกขมสุขเวทนา) ข้ึนมา จิตของเราก็จะเกิดความลงัเลใจ (หรือไม่แน่ใจ) ข้ึนมาทนัทีตามความเคยชิน 
แต่ในขณะท่ีเกิดความรู้สึกข้ึนมานั้น ถา้จิตของเรามีสติปัญญาและสมาธิ (ตามหลกัอริยมรรค) อยู ่ แมจ้ะเกิดความรู้สึกใด
ข้ึนมาก็ตาม จิตของเราก็จะไม่เกิดอาการของกิเลสใดๆข้ึนมา 

เม่ือจิตไม่มีกเิลสมันกไ็ม่มีความทุกข์ 

เม่ือจิตเกิดกิเลส (คือความยินดี-ยนิร้าย-ลงัเลใจ) ตวัใดข้ึนมาก็ตาม มันกจ็ะท าให้จิตเกดิการปรุงแต่งให้เกดิ
อุปาทานหรือความยดึถือว่าจิตใจและร่างกายนีคื้อตัวเรา-ของเรา ทีเ่ป็นผู้ทีม่ีกเิลสขึน้มาด้วยทนัท ี ซ่ึงกิเลสและอุปาทาน
น้ีเองท่ีเป็นธรรมารมณ์ท่ีเลวร้ายท่ีกาํลงักระทบใจอยู ่ แลว้ทาํใหว้ญิญาณทางใจและเกิดทุกขเวทนาทางใจ (ความรู้สึกท่ี
ทนไดย้าก) ซอ้นข้ึนมา แลว้ทุกขเวทนาทางใจน้ีก็มากระทบใจอีก แลว้ก็ทาํใหใ้จเกิดทุกขเวทนาซอ้นข้ึนมาอีก วนเวยีน
อยู่อย่างนีจ้นท าให้เกดิทุกขเวทนาทางใจทีรุ่นแรงขึน้มา ซ่ึงทุกเวทนาทางใจท่ีรุนแรงท่ีเกิดซอ้นข้ึนมาน้ีเอง ท่ีเรียกวา่เป็น
ความทุกขต์ามหลกัอริยสัจ ๔ (คือมีตวัเราเกิดข้ึนมาเป็นผูท่ี้มีความทุกข)์ 

แต่ถึงแมจ้ะเกิดความรู้สึก (เวทนา) ใดๆข้ึนมาก็ตาม ถ้าจิตของเรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา สติกจ็ะดึงเอาปัญญา
ออกมาพร้อมสมาธิ (จากการเคยฝึกมาก่อน) กจ็ะท าให้จิตไม่ปรุงแต่งกเิลสใดๆให้เกดิขึน้มา เม่ือไม่มีกเิลส อุปาทานกจ็ะ
ไม่เกดิขึน้ (คือไม่เกดิความยดึถือว่าจิตใจและร่างกายนี้คือตัวเรา-ของเรา) และเม่ือไม่มีกเิลสและอุปาทาน กจ็ะไม่มี
ธรรมารมณ์อนัเลวร้ายมากระทบใจ กจ็ะท าให้ไม่เกดิทุกขเวทนาทางใจซ้อนขึน้มา (ถึงจะมีทุกขเวทนาจากการกระทบ
คร้ังแรกอยูบ่า้งก็ตามแต่ก็ไม่รุนแรง) เม่ือไม่มีทุกขเวทนาทางใจท่ีรุนแรง (ไม่มีความทุกข)์ จิตก็ยอ่มท่ีจะยงัคงมีความ
สงบเยน็ (หรือนิพพาน) อยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ (แต่ถา้จิตเกิดความทุกข ์ นิพพานก็จะหายไป เม่ือความทุกขห์ายไป 
นิพพานก็จะกลบัมาปรากฏไดใ้หม่) 

จิตเดิมแท้ประภัสสร 



 ๓๙ 

จิตของเด็กทุกคนท่ีเพิ่งเกิดมาใหม่ๆนั้นจะมีความประภสัสร (คือบริสุทธ์ิหรือไม่มีกิเลส ไม่มีอุปาทานหรือความ
ยดึถือวา่จิตใจและร่างกายน้ีคือตนเอง) อยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ ซ่ึงจิตท่ีประภสัสรน้ีเองท่ีมีนิพพานหรือความสงบเยน็ 
(เพราะไม่มีความทุกข)์ อยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ ซ่ึงจิตของส่ิงท่ีมีชีวติทั้งหลายนั้น เม่ือเกิดข้ึนมาแลว้แมจ้ะไม่มีกิเลสและ
ความยดึถือวา่มีตนเองอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติก็ตาม แต่มันกม็ีสัญชาติญาณ (ความรู้ท่ีเกิดข้ึนมาพร้อมกบัจิตโดยไม่ตอ้งมี
ใครสอน) ว่ามีตนเองเกดิขึน้มาด้วยเลก็น้อย  

สัญชาติญาณหรือความรู้วา่มีตนเองน้ีเอง ท่ีทาํใหทุ้กชีวิตเม่ือเกิดข้ึนมาแลว้เกิดความรู้สึกวา่มีตนเองอยูใ่นโลก
จริงๆ เม่ือทุกชีวติมีความรู้สึกวา่มีตนเอง จึงทาํให้รักตนเอง เม่ือรักตนเองจึงทาํให้พยายามเอาตวัรอด จึงทาํใหเ้กิด
สัญชาติญาณหรือความรู้อ่ืนๆตามมาอีก เช่น สัญชาติญาณในการหาอาหาร กินอาหาร สืบพนัธ์ เล้ียงลูก หนีภยั เป็นตน้ 
ดงันั้นสัญชาติญาณวา่มีตนเองจึงเป็นสัญชาติญาณใหญ่ท่ีทาํใหเ้กิดสัญชาติญาณอ่ืนๆตามมาอีก ถา้ส่ิงท่ีมีชีวติใดไม่มี
สัญชาติญาณวา่มีตนเอง ส่ิงท่ีมีชีวตินั้นก็ยอ่มท่ีจะสูญพนัธ์ไปจากโลก ซ่ึงสัญชาติญาณหรือความรู้ว่ามีตนเองนี้เอง ท่ีทาง
พุทธศาสนาจดัวา่เป็น อวชิชา ท่ีหมายถึง ความไม่รู้ความจริงทีค่วรรู้ หรือความโง่สูงสุดของจิตท่ีไม่รู้จกัความจริงสูงสุด
ของธรรมชาติในเร่ืองท่ีวา่มนัไม่มีตวัเราอยูจ่ริง  

อวชิชา (ความรู้วา่มีตนเอง) น้ีเองท่ีเม่ือเกิดข้ึนมาแลว้มนัก็จะมาครอบงาํจิต แล้วท าให้จิตของเด็กทุกคนทีแ่ม้เพิง่
เกดิขึน้มาเกดิความรู้สึกว่ามีตนเองอ่อนๆอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงแมจ้ะยงัไม่เกิดกิเลสและความยดึถือวา่มีตนเองก็ตาม แต่เม่ือ
จิตของเด็กนั้นไดรั้บรู้ส่ิงต่างๆของโลกผา่น ตา หู จมูก ล้ิน และกาย (เช่นเม่ือแม่เอานมใหลู้กดูดกิน) ก็ยอ่มท่ีจะทาํใหเ้กิด
ความรู้สึกข้ึนมาแก่จิตของเด็ก (เช่นเม่ือเด็กไดดู้ดนมก็จะเกิดความรู้สึกอร่อยหรือน่าพอใจ) เม่ือเกิดความรู้สึกข้ึนมาแลว้ก็
จะทาํใหเ้กิดกิเลสตามมาทนัทีตามสัญชาติญาณวา่มีตนเอง (คือเกิดความพอใจในความเอร็ดอร่อย) เม่ือเกดิกเิลสแล้วกจ็ะ
เกดิความยดึถือว่ามีตนเองทีเ่ป็นผู้มีกเิลสเกดิขึน้ตามมาทันท ี (คือเกิดความยดึถือวา่มีท่ีเป็นผูมี้ความพอใจในความ
เอร็ดอร่อย) ซ่ึงทุกคร้ังทีจิ่ตของเด็กน้ันเกดิกเิลส กจ็ะท าให้ความประภัสสรและนิพพานหรือความสงบเยน็ของจิตทีม่ีอยู่
ก่อนน้ันหายไปทนัท ี แต่พอกเิลสดับหายไป (เพราะมนัไม่เท่ียง) ความประภสัสรและนิพพานก็จะกลบัมาปรากฏไดอี้ก
เร่ือยไป 

ทุกคร้ังท่ีจิตของเด็กเกิดกิเลสและดบัหายไป มันกจ็ะทิง้ความเคยชิน (อนุสัย) เอาไว้ให้แก่จิต ยิ่งเม่ือเด็กน้ันโต
ขึน้ กย่็อมทีจ่ะเคยเกดิกิเลสมาแล้วมากมาย จึงเท่ากบัมีความเคยชินของกเิลสมากตามไปด้วย ดงันั้นเม่ือใดท่ีจิตของเด็กท่ี
โตแลว้นั้นไดรั้บรู้ส่ิงต่างๆของโลก แลว้เกิดความรู้สึกต่างๆข้ึน (เกิดเวทนา) ความเคยชินของกิเลสจึงไดไ้หลออกมา เป็น
กิเลสและความยดึถือวา่มีตนเองข้ึนมาอีกไดอ้ยา่งง่ายดายและรวดเร็ว (ท่ีเรียกวา่อาสวะกิเลส) ท่ีหา้มไดย้ากหรือแทบ
ไม่ไดเ้ลย น่ีเองท่ีทาํใหจิ้ตของเรานั้นเกิดความทุกขข้ึ์นมาตามความยดึถือวา่มีตวัเรา เพราะมีอวชิชาเป็นตน้เหตุ แต่เม่ือ
กเิลสดับหายไป ความยดึถือว่ามีตัวเราและความทุกข์กจ็ะพลอยดับหายตามไปด้วยทันท ี แล้วความประภัสสรของจิต
และนิพพานกจ็ะกลบัมาปรากฏได้อกี (เราจะไม่ใชค้าํวา่ “เกิด” กบันิพพาน เพราะนิพพานไม่มีการเกิด แต่จะใชค้าํวา่ 
“ปรากฏ” ท่ีหมายถึง มนัมีอยูแ่ลว้ตลอดเวลา แต่มนัถูกปิดบงัหรือครอบงาํจากส่ิงอ่ืนเอาไว ้ พอเอาส่ิงท่ีปิดบงัหรือ
ครอบงาํนั้นออกไป เราก็จะพบส่ิงท่ีถูกปิดบงัหรือครอบงาํนั้นทนัที)  

สรุปไดว้า่ จิตดั้งเดิม (จิตเดิมแท้) ของมนุษย์คนน้ันจะไม่มีกเิลสและความยดึถือว่ามีตนเองอยู่แล้วทุกคนตาม
ธรรมชาติ แต่เพราะมีอวชิชาเกดิขึน้มาครอบง าและได้รับการอบรมส่ังสอนที่แตกต่างกนั จึงท าให้จิตของเด็กทั้งหลาย



 ๔๐ 

เกดิความรู้สึกและยดึถือว่ามีตนเองที่แตกต่างกนัขึน้มา แล้วก็ท าให้มนุษย์ทั้งหลายเกดิความเห็นแก่ตัวขึน้มา ซ่ึง
ความเห็นแก่ตวัน้ีเองท่ีทาํให้เกิดความทุกขแ์ก่จิตใจของตนเอง และยงัทาํใหเ้กิดการเอารัดเอาเปรียบหรือเบียดเบียนชีวติ
ของคนอ่ืนรวมทั้งสัตวท์ั้งหลายและแมพ้ืชทั้งหลายดว้ย จนทาํใหส้ังคมมนุษยมี์แต่ความเดือดร้อนวุน่วายและโลกมีแต่
วกิฤติการณ์จนหาสันติภาพไม่ไดอ้ยา่งเช่นในปัจจุบนั     

จริงสมมติ - จริงแท้ 

ความจริง หมายถึง ส่ิงทีม่ีอยู่หรือเป็นอยู่ตามธรรมชาติอย่างไม่เปลีย่นแปลง ซ่ึงความจริงน้ีมีอยู ่๒ อยา่ง คือ 

๑. ความจริงสมมติ คือเป็นความจริงตามทีช่าวโลกเขาสมมติกนัขึน้มา เช่น ตวัเรา, ตวัเขา, ชาย, หญิง, หล่อ, 
สวย, ไม่หล่อ, ไม่สวย, คนแก่, เด็ก, พอ่, แม่, ลูก, สามี, ภรรยา, ตน้ไม,้ ภูเขา, รถยนต,์ เงิน, ทอง, รวย, จน, มีเกียรติ, ไร้
เกียติ, สูง, ตํ่า, ดาํ, ขาว, ได,้ เสีย, ดี, ชัว่, โง่, ฉลาด, สุข, ทุกข ์เป็นตน้ ซ่ึงความจริงสมมติน้ียงัไม่แน่นอน (คือเปล่ียนแปลง
ได)้ เพราะยงัไม่ใช่ความจริงแท ้

๒. ความจริงแท้ คือเป็นความจริงสูงสุดของธรรมชาติทีเ่ป็นเร่ืองความไม่ใช่ตัวตนทีแ่ท้จริง (อนัตตา) ตามกฎ
ไตรลกัษณ์ ท่ีบอกวา่ ส่ิงปรุงแต่งทั้งหลาย ไม่เท่ียง มีสภาวะท่ีตอ้งทน และไม่ใช่ตวัตนท่ีแทจ้ริง ซ่ึงความจริงแทน้ี้จะไมมี่
วนัเปล่ียนแปลง 

คาํต่างๆท่ีชาวโลกเขาพูดกนัอยูน่ั้น มันเป็นเพยีงแค่การสมมติขึน้มาเพ่ือใช้ในการส่ือสารเท่าน้ัน ซ่ึงค าต่างๆ
เหล่านีเ้ป็นค าทีเ่กดิมาจากสามัญส านึกของมนุษย์ เช่น ตัวเรา ตัวเขา พ่อ แม่ ลูก เป็นต้น ทีใ่ครๆก็รู้สึกตรงกนัว่าส่ิงทีเ่รา
พูดถึงน้ันมันมีอยู่จริงๆ ซ่ึงน่ีคือความรู้และเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแค่เพียงระดบัโลกหรือระดบัสติปัญญาของคนธรรมดาทัว่ไป 
(ท่ีเรียกวา่สัมมาทิฏฐิระดบัชาวบา้น) ท่ียงัไม่มีสติปัญญาระดบัสูงตามหลกัพุทธศาสนา (ท่ีเรียกวา่สัมมาทิฏฐิระดบัอริยะ) 
เพราะความจริงแท้น้ันจะเป็นความรู้และเข้าใจว่า ส่ิงต่างๆทีช่าวโลกเขาสมมติเรียกกันอยู่น้ัน มันไม่ได้เป็นตัวตนจริงๆ 
(อตัตา) ตามทีพู่ดกนัอยู่เลย เพราะทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาในโลกนั้น ลว้นเป็นส่ิงท่ีถูกปรุงแต่ง (สร้าง ทาํ ประกอบ) ใหเ้กิด
ข้ึนมาจากเหตุและปัจจยัตามกฎอิทปัปัจจยตาทั้งส้ิน ดงันั้นส่ิงปรุงแต่งทั้งหลายจึงไม่ใช่ตวัตนท่ีแทจ้ริง เพราะหาตวัตน
จริงๆของมนัเองไม่มี (สุญญตา)  

การมองโลกนั้นถา้เรามองอยา่งผวิเผนิหรือหยาบๆโดยไม่สังเกตหรือไม่ตั้งใจพิจารณา (คือไม่มีสติ-ปัญญา-
สมาธิ) เราก็จะเกิดความรู้ข้ึนมาวา่ส่ิงต่างๆของโลกนั้นมนัมีอยูจ่ริงๆ ซ่ึงลกัษณะน้ีในทางพุทธศาสนาเรียกวา่เป็น อวชิชา 
ท่ีหมายถึง ความรู้ผดิ (โดยความรู้ผดิสูงสุดก็คือความรู้วา่มีตวัเรา) ซ่ึงอวชิชานีเ้ม่ือเกดิขึน้มาในจิตของเรา (ตามทีส่มมติ
เรียก) แล้ว มันกจ็ะครอบง าจิตของเราท าให้จิตของเราปรุงแต่งให้เกดิความรู้สึกว่ามีตัวเราอยู่จริงๆขึน้มา และเม่ือจิตของ
เราได้สัมผสัโลกผ่านตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ จิตของเรากจ็ะเกดิความยดึถือ (อุปาทาน) ว่าจิตใจและร่างกายนีคื้อตัวตน
ของเราจริงๆขึน้มา รวมทั้งเกิดความยดึถือว่าส่ิงต่างทีเ่กีย่วข้องกบัตัวเรา เช่น พ่อ แม่ ลูก สามี ภรรยา ทรัพย์ เกยีรติยศ 
ช่ือเสียง เป็นต้น ว่าเป็นของเราขึน้มาอกีด้วย (ที่เรียกว่า ตัวเรา-ของเรา) ซ่ึงเม่ือเกิดความยดึมัน่ถือมัน่ข้ึนมาเม่ือใด ก็ยอ่ม
ท่ีจะเกิดความทุกข ์ (เช่น ความเสียใจ ความคบัแคน้ใจ ความหนกั-เหน่ือยใจ หรือความทรมานใจ ไม่สบายใจ เป็นตน้) 
ข้ึนมาดว้ยเสมอ 



 ๔๑ 

แต่ถา้เรามองโลกอยา่งชาญฉลาด คือดว้ยสติปัญญาหรือดว้ยความตั้งใจ (คือดว้ยสติ-ปัญญา-สมาธิ ตามหลกั
อริยมรรค) เรากจ็ะมองเห็นแต่ความว่างจากตัวตนทีแ่ท้จริง (ทีเ่รียกว่าเห็นสุญญตา) เพราะเรามองเห็นแค่เพยีงเหตุและ
ปัจจัยทีม่าปรุงแต่งให้เกดิส่ิงต่างๆขึน้มาเท่าน้ัน ไม่ได้มองเห็นว่าเป็นตัวตนจริงๆตามทีช่าวโลกเขารู้สึกกนั ซ่ึงเม่ือเรา
มองเห็นความวา่ง (สุญญตา) อยูเ่ช่นน้ี ก็จะทาํใหอ้วชิชาท่ียงัไม่เกิดก็จะไม่เกิดข้ึน หรือท่ีกาํลงัเกิดอยูใ่นจิตของเราก็จะดบั
หายไปทนัที (แมเ้พียงชัว่คราว) เม่ืออวชิชาไม่มี จิตก็จะไม่มีการปรุงแต่งใหเ้กิดความรู้สึกวา่มีตวัเราข้ึนมา รวมทั้งไม่เกิด
ความยดึถือวา่จิตใจและร่างกายน้ีคือตวัเรา-ของเราข้ึนมาดว้ย และเม่ือไม่มีความยดึถือ จิตของเราก็จะไม่มีความทุกข ์เม่ือ
จิตไม่มีความทุกข ์มนัก็จะนิพพาน (สงบเยน็) ซ่ึงน่ีก็คือการปฏิบติัตามหลกัอริยมรรคโดยสรุป  

กฎไตรลกัษณ์ 

วธีิการท่ีจะเกิดปัญญาเพื่อนาํมาใชด้บัทุกขน์ั้นพระพุทธเจา้สอนวา่ ให้น าเอาขันธ์ ๕ (คือร่างกายและจิตใจ) ของ
เรามาพจิารณาให้เข้าใจและเห็นแจ้งถึงความจริงสูงสุดของชีวติทีค่วรรู้ ซ่ึงความจริงสูงสุดน้ีมี ๓ ประการ ท่ีเรียกวา่ ไตร
ลกัษณ์ ท่ีหมายถึง ลกัษณะ ๓ ประการของส่ิงปรุงแต่งทั้งหลาย (แต่เราชอบเรียกความจริงน้ีวา่เป็นกฎไตรลกัษณ์ เพราะ
มนัเป็นกฎท่ีเช่ือโยงกบักฎอิทปัปัจจยตา) ซ่ึงลกัษณะทั้ง ๓ นั้นก็ไดแ้ก่ 

๑. อนัตตลกัษณะ หรือ อนัตตา คือ ความไม่ใช่ตัวตนทีแ่ท้จริง (หรือไม่ใช่อตัตา) 

๒. อนิจจลกัษณะ หรือ อนิจจัง คือ ความไม่เทีย่ง (หรือไม่เป็นอมตะ) 

๓. ทุกขลกัษณะ หรือ ทุกขัง คือ สภาวะทีต้่องทน (หรือมีความยากลาํบากในการดาํรงอยู)่ 

ก่อนอ่ืนเราตอ้งเขา้ใจวา่ ค าว่า อตัตา นี ้ เป็นความเช่ือของศาสนาพราหมณ์ ทีเ่ช่ือว่ามีส่ิงทีเ่ป็นตัวตนของมันเอง 
โดยไม่ต้องอาศัยเหตุและปัจจัยใดๆมาปรุงแต่งให้มันเกดิขึน้มา ดงันั้นส่ิงท่ีเป็นอตัตาจึงมีลกัษณะเท่ียง (นิจจงั) หรือไม่
เปล่ียนแปลง หรือเป็นอมตะ และไม่มีสภาวะท่ีตอ้งทน (สุขงั) เพราะมนัไม่ข้ึนอยูก่บัส่ิงอ่ืน มนัจึงมีการดาํรงอยู ่ (ตั้งอยู)่ 
อยา่งสุขสบาย ซ่ึงน่ีเป็นแค่ “ความเช่ือ” ท่ียงัไม่มีใครมาพิสูจน์ใหเ้ราเห็นความจริงได ้ ซ่ึงส่ิงท่ีศาสนาพราหมณ์สอนวา่
เป็นอตัตานั้นก็ไดแ้ก่ วิญญาณหรือจิตใจของมนุษยแ์ละสัตวท์ั้งหลายนัน่เอง แต่ส าหรับพุทธศาสนาแล้ว ค าว่า อตัตา นีจ้ะ
เป็นแค่ค าสมมติเพ่ือใช้เรียกส่ิงต่างๆเท่าน้ัน ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นตัวตนจริงๆอย่างที่ศาสนาพราหมณ์สอน เช่น คาํวา่ 
ตวัเรา หรือ พอ่ แม่ ลูก รถยนต ์บา้น ตน้ไม ้สัตว ์เป็นตน้ อยา่งคาํสอนระดบัศีลธรรมท่ีพระพุทธเจา้สอนวา่ “ตนเป็นท่ีพึ่ง
แห่งตน” เป็นตน้ 

ในความเป็นจริงนั้นทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา ตอ้งอาศยัเหตุและปัจจยัมาปรุงแต่งใหเ้กิดข้ึน  เม่ือเกิดข้ึนมาแลว้จึงหา
ตวัตนจริงๆของตนเองไม่มี มีแต่ส่ิงปรุงแต่งท่ีไม่ใช่ตวัตนจริงๆเท่านั้น (ท่ีเรียกวา่อนตัตา) ซ่ึงส่ิงปรุงแต่งท่ีเกิดข้ึนมาน้ี
เม่ือเกิดข้ึนมาแลว้ก็ไม่สามารถตั้งอยูอ่ยา่งถาวร (หรือเป็นอมตะ) ได ้เพราะไม่ชา้ก็เร็ว ส่ิงปรุงแต่งทั้งหลายก็ตอ้งแตก (ใช้
กบัวตัถุ) หรือดบั (ใชก้บัจิต) ไปในท่ีสุด (ท่ีเรียกวา่อนิจจงั)  และแมข้ณะท่ียงัตั้งอยู ่ส่ิงปรุงแต่งทั้งหลาย ก็ยงัตอ้งทนท่ีจะ
ประคบัประคองสภาพการปรุงแต่งของมนัเอาไวด้ว้ยความยากลาํบากอีกดว้ย (ท่ีเรียกวา่ทุกขงั) ดังน้ันจึงไม่มีส่ิงใดที่
เกดิขึน้มาแล้วจะเป็นตัวตนที่แท้จริง ทีเ่ทีย่ง และไม่มีสภาวะทีต้่องทน ซ่ึงน่ีก็แสดงถึงวา่ จิตใจของมนุษยแ์ละสัตว์
ทั้งหลายน้ีไม่ไดเ้ป็นอตัตาตามท่ีศาสนาพราหมณ์สอน 

อนัตตา-ไม่ใช่ตัวตนทีแ่ท้จริง 



 ๔๒ 

เม่ือทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา ลว้นตอ้งอาศยัเหตุและปัจจยัมาร่วมกนัปรุงแต่งใหเ้กิดข้ึนทั้งส้ิน (ตามกฎอิทปัปัจจยตา) 
ดงันั้นทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนจึงเรียกวา่เป็น ส่ิงปรุงแต่ง (สังขาร) ซ่ึงทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนและเราสมมติเรียก เช่น ร่างกาย, จิตใจ, พอ่, 
แม่, สามี, ภรรยา, ลูก, ตวัเรา, ตวัเขา, ตน้ไม,้ สัตว ์เป็นตน้ น้ีเองท่ีเป็นส่ิงปรุงแต่ง ซ่ึงเม่ือเราพิจารณาใหล้ะเอียดลึกซ้ึงเรา
ก็จะเขา้ใจไดว้า่ ส่ิงปรุงแต่งทั้งหลายน้ันจะหาส่ิงทีแ่ก่นแท้หรือตัวตนของมันเองจริงๆไม่มี (ท่ีเรียกวา่ สุญญตา-ความวา่ง
จากตวัตนท่ีแทจ้ริง) เพราะจริงๆแลว้มนัมีแค่เพียงเหตุและปัจจยัท่ีมาร่วมกนัปรุงแต่งใหเ้กิดข้ึนมาเท่านั้น ดังน้ันส่ิงปรุง
แต่งทั้งหลายทีเ่ราสมมติกนัขึน้มาน้ัน จึงไม่ใช่ตัวตนทีแ่ท้จริง (อนัตตา) ตามทีเ่ราสมมติกนัขึน้มาเลย (คือไม่ไดเ้ป็น
อตัตาหรือตวัตนท่ีแทจ้ริงหรือมีตวัตนเป็นของตนเอง ตามท่ีศาสนาพราหมณ์สอนเลย)  

อยา่งเช่น ส่ิงท่ีเราสมมติเรียกวา่เป็นร่างกายของเราน้ีก็เป็นส่ิงปรุงแต่ง (หรือประกอบ) ข้ึนมาจากรูปธาตุ ๔ คือ 
ของแขง็ ของเหลว ความร้อน และก๊าซ ดงันั้นร่างกายของเราจึงไม่ใช่ตวัตนท่ีแทจ้ริง (อนตัตา-ไม่ใช่อตัตา) หรืออยา่งเช่น 
ส่ิงท่ีเราสมมติเรียกวา่เป็นจิตใจของเราน้ีก็เป็นส่ิงปรุงแต่ง (หรือประกอบ) ข้ึนมาจากวิญญาณ การจาํได ้ ความรู้สึก และ
การคิดนึก-ปรุงแต่ง ดงันั้นจิตใจของเราจึงไม่ใช่ตวัตนท่ีแทจ้ริง เป็นตน้ 

อนิจจัง-ไม่เทีย่ง 

เม่ือส่ิงปรุงแต่งทั้งหลายเกิดข้ึนมาจากเหตุและปัจจยัแลว้ มันกต้็องขึน้อยู่กบัเหตุและปัจจัยทีม่าร่วมกนัปรุงแต่ง
ให้มันเกดิขึน้มา เม่ือเหตุหรือปัจจัยของมันเปลี่ยนแปลง ส่ิงปรุงแต่งน้ันก็ย่อมทีจ่ะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย และเม่ือเหตุ
หรือปัจจัยของมันแตก (ใช้กบัวตัถุ) หรือดับ (ใช้กบัจิต) หายไป ส่ิงปรุงแต่งน้ันกย่็อมทีจ่ะแตกหรือดับหายตามไปด้วย
ทนัท ี ซ่ึงแมเ้หตุและปัจจยัท่ีมาปรุงแต่งนั้น มนัก็ยงัตอ้งอาศยัเหตุและปัจจยัมาปรุงแต่งใหม้นัเกิดข้ึนมาดว้ยเหมือนกนั 
(คือมีการปรุงแต่งซอ้นกนัเป็นชั้นๆไป) และเม่ือเหตุและปัจจยัพื้นฐาน (คือรูปธาตุ ๔) ของทุกส่ิงก็ยงัไม่เท่ียง (คือมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา) จึงทาํใหส่ิ้งปรุงแต่งทั้งหลายมีความไม่เท่ียง (ท่ีเรียกวา่ อนิจจงั) ตามไปดว้ย คือมนัจะมีความ
เปล่ียนแปลงหรือไหลอยูต่ลอดเวลา หรือมีความเส่ือมสภาพอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอยา่งไม่หยดุน่ิงน้ีเอง ท่ีทาํ
ใหส่ิ้งปรุงแต่งทั้งหลายตอ้งแตกสลาย (ใชก้บัวตัถุ) หรือ ดบัหายไป (ใชก้บัจิต) อยา่งแน่นอนไม่ชา้ก็เร็ว    

บางคนอาจจะแยง้วา่ “เม่ือส่ิงใดมีอายยุาวนานมากก็เท่ากบัวา่ส่ิงนั้นเท่ียง” อยา่งเช่นท่ีบอกวา่ “โลก ภูเขา กอ้น
หิน เพชร หรือดวงอาทิตย ์ เป็นตน้ ท่ีกวา่จะแตกสลายตอ้งใชเ้วลานานหลายลา้นปีนั้นเป็นส่ิงท่ีเท่ียง” นั้นไม่ถูกตอ้ง 
เพราะแม้จะมีอายุยาวนานสักเท่าใด มันกย็งัต้องแตกสลายอย่างแน่นอนอยู่น่ันเอง ดงันั้นเราจะเอาอายมุาเป็นส่ิงช้ีวดัวา่ 
“ถา้ส่ิงใดมีอายยุาวนานส่ิงนั้นเป็นส่ิงเท่ียง” ไม่ได ้

สรุปไดว้า่สาเหตุท่ีส่ิงปรุงแต่งทั้งหลายไม่เท่ียงนั้นก็เป็นเพราะ ส่ิงปรุงแต่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนของมันเอง 
(อนัตตา) คือมนัตอ้งอาศยัเหตุและปัจจยัมาปรุงแต่งให้เกิดข้ึนมา ซ่ึงเหตุและปัจจยัท่ีมาปรุงแต่งนั้นก็ตอ้งอาศยัเหตุและ
ปัจจยัมาปรุงแต่งใหเ้กิดข้ึนอีกเหมือนกนั และเม่ือเหตุและปัจจยัท่ีเป็นพื้นฐานของการปรุงแต่งทั้งหลายก็ยงัมีความไม่
เท่ียง จึงทาํใหส่ิ้งปรุงแต่งทั้งหลายมีความไม่เท่ียงตามไปดว้ย 

ทุกขัง-ต้องทน 

ลกัษณะของอนตัตากบัอนิจจงันั้นเป็นส่ิงท่ีเขา้ใจไดง่้าย คืออนตัตาก็หมายถึง ไม่ใช่ตวัตนจริงๆ เป็นแค่ส่ิงปรุง
แต่งโดยอาศยัส่ิงอ่ืน ส่วนอนิจจงัก็คือมนัไม่เท่ียง เกิดข้ึนแลว้ก็ตอ้งแตก-ดบัไปในท่ีสุดไม่ชา้ก็เร็ว แต่ท่ีเขา้ใจยากท่ีสุดนัน่
ก็คือลกัษณะของ ทุกขงั เพรามนัเป็นสภาวะของการปรุงแต่งท่ีไม่สามารถปรุงแต่งใหเ้กิดเป็นส่ิงต่างๆข้ึนมาไดจ้ริงๆ ถา้



 ๔๓ 

สมมติมนัจะปรุงแต่งใหเ้กิดเป็นส่ิงต่างๆข้ึนมาไดจ้ริงๆแลว้ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นจะเป็นอตัตาและเท่ียงทนัที แต่น่ีกลบัไม่ใช่ 
เพราะความจริงก็คือมนัเป็นแค่เพียงการปรุงแต่งท่ีเหมือนกบัการเล่นกลของนกัมายากลเก่งๆ ท่ีเล่นกลหลอกเรา จนเรา
เกิดความรู้สึกวา่เขาทาํส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดใ้หเ้ป็นไปไดจ้ริงๆเท่านั้น 

คาํวา่ ทุกขัง (หรือทุกข)์ แปลวา่ ทน หรือ ต้องทน คือหมายถึง มันเป็นสภาวะของส่ิงปรุงแต่งทั้งหลาย ทีต้่อง
ทนประคับประคองสภาพการปรุงแต่งของตัวเองไว้ด้วยความยากล าบาก ถ้าไม่ทนประคับประคองสภาวะการปรุงแต่ง
ของมันเอาไว้ กจ็ะท าให้สภาวะการปรุงแต่งของมันน้ันสลาย (คือแตกหรือดับ) ไปทนัที เหมือนกบัการท่ีเรากาํลงัโหนก่ิง
ไมอ้ยู ่ ซ่ึงเราก็ตอ้งทนจบัยดึก่ิงไมไ้วด้ว้ยความยากลาํบาก และทาํใหเ้ราเกิดความรู้สึกทรมานข้ึนมาท่ีแขนหรือร่างกายอยู่
ตลอดเวลา ถา้เราไม่ทนจบัยึดไว ้เราก็จะตกจากตน้ไมท้นัที  (ส่วนอนิจจงัก็คือไม่มีใครจะโหนอยูไ่ดต้ลอดไป สุดทา้ยทุก
คนก็ตอ้งตกจากก่ิงไม)้ 

ถา้เราเคยเรียนวทิยาศาสตร์มาเราก็พอจะจินตนาการไดว้า่ วตัถุส่ิงของทั้งหลายก็เกิดมาจากสสารจาํนวนมากมา
รวมตวักนั ซ่ึงการรวมตวักนัของสสารนั้นมนัก็ตอ้งมีการจบัยดึกนัระหวา่งอะตอมกบัอะตอม ซ่ึงการจบัยดึกนันัน่เองเป็น
สภาวะท่ีตอ้งทน (ทุกขงั) ของวตัถุ (ถา้มนัไม่จบัยดึกนั อะตอมก็จะแยกออกจากกนัไปจนหมด แลว้สสารก็จะสลายตวั
หายไปทนัที) ซ่ึงเม่ือเรานาํเอาวตัถุมาสร้างเป็นส่ิงของต่างๆท่ีสลบัซบัซอ้นข้ึนมา สภาวะท่ีตอ้งทนก็จะยิง่มีความซบัซอ้น
มากยิง่ข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงเม่ือเราเพ่ง (ด้วยสมาธิ) พจิารณาถึงสภาวะทีต้่องทนของวัตถุทั้งหลายเช่นนี้แล้ว เรากจ็ะเกดิ
ความรู้สึกอดิหนาระอาใจ หรือไม่ช่ืนชอบ หรือเบ่ือหน่ายต่อวตัถุน้ันขึน้มาทนัท ี ซ่ึงน้ีก็คือการมองเห็นสภาวะท่ีตอ้งทน
ของวตัถุทั้งหลาย ตามกฎไตรลกัษณ์  

วตัถุของโลกก็มี ๒ อยา่ง คือ วตัถุทีไ่ม่มีชีวติ กบั วัตถุทีม่ีชีวติ ซ่ึงวตัถุท่ีไม่มีชีวติก็ไดแ้ก่วตัถุและส่ิงของ
ทั้งหลาย ส่วนวตัถุท่ีมีชีวติก็ไดแ้ก่ร่างกายของคน สัตว ์ และพืช ท่ียงัไม่ตาย  ซ่ึงวตัถุท่ีไม่มีชีวติก็จะไม่มีจิตใจมารับรู้
สภาวะท่ีตอ้งทนของมนั ดงันั้นวตัถุทั้งหลายจึงไม่มีปัญหาเร่ืองสภาวะท่ีตอ้งทนของมนั แต่ท่ีมีปัญหาก็คือวตัถุท่ีมีชีวติ
หรือมีจิตใจ ซ่ึงก็ไดแ้ก่ร่างกายของเราทุกคน ท่ีเราก็ตอ้งทนต่อความรู้สึกหนาว ร้อน หิว กระหาย เจบ็ ปวด เหน่ือย ลา้ 
เป็นตน้ มากบา้งนอ้ยบา้งอยูต่ลอดเวลา คือบางคร้ังถา้มีมาก (เช่น เวลาหิวมาก หรือร้อนมาก หรือเจบ็ปวดมาก หรือ
เหน่ือยมาก เป็นตน้) ก็เรียกวา่ ความทรมานกาย (หรือทุกขก์าย) แต่ปกติจะมีไม่มาก (เช่น อ่ิมทอ้ง เยน็สบาย ไม่เจบ็ปวด 
ไม่เหน่ือย เป็นตน้) ก็เรียกวา่ ความสบายกาย (หรือสุขกาย) ซ่ึงน่ีก็คือลกัษณะของทุกขงัของร่างกาย ท่ีจิตใจของเรา
สามารถรับรู้ได ้

ส่วนท่ีเขา้ใจยากก็คือ สภาวะท่ีตอ้งทน (ทุกขงั) ของจิต ซ่ึงจิตก็คือส่ิงท่ีรู้สึกนึกคิดได ้ (ตอ้งดูจากจิตของเราเอง
จริงๆ) ซ่ึงจิตก็เป็นส่ิงปรุงแต่งเหมือนกบัร่างกายและวตัถุทั้งหลาย ดงันั้นจิตจึงตอ้งมีสภาวะท่ีตอ้งทนอยูด่ว้ยตลอดเวลา
ไม่มากก็นอ้ย คือถ้าเวลาใดที่จิตเกดิกเิลสและความยดึถือว่ามีตัวเรา-ของเรา สภาวะทีต้่องทนของจิตกจ็ะมีมากขึน้ แล้วก็
เรียกว่า ความทุกข์ (ตามหลักอริยสัจ ๔) แต่เวลาใดทีจิ่ตยงัไม่เกดิกิเลสความยดึถือว่ามีตัวเรา-ของเรา สภาวะทีต้่องทน
ของจิตกจ็ะมีน้อยมาก แล้วก็เรียกว่าทีสุ่ดทุกข์ (เพราะสภาวะทีต้่องทนนีไ้ด้ลดน้อยลงทีสุ่ดเท่าทีม่ันจะสามารถลดลงได้
แล้ว) หรือ นิพพาน (ความสงบเยน็) ซ่ึงน่ีก็คือสภาวะท่ีตอ้งทน (ทุกขงั) ทั้งหมดของจิตใจ ท่ีตอ้งมีสภาวะท่ีตอ้งทนอยู่
ดว้ยตลอดเวลาไม่มากก็นอ้ย  

ไม่มีตัวเราอยู่จริง 



 ๔๔ 

เม่ือสรุปหลกัอริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจา้แลว้ก็สรุปไดว้า่ “ความทุกข์ (ความเศร้าโศก หรือความเสียใจ เป็นต้น) 
เกดิมาจากความยดึถือว่าชีวตินี ้ (คือร่างกายกบัจิตใจ) เป็นตัวเรา-ของเรา ถ้าไม่ยดึถือก็จะไม่มีความทุกข์ ส่วนวธีิการ
ปฏิบัติเพ่ือทีจ่ะไม่ให้จิตเกดิความยดึถือน้ันกต้็องใช้ ปัญญา ศีล และสมาธิมาท างานร่วมกนั” ซ่ึงการศึกษาอริยสัจ ๔ นั้น 
จุดแรกเราจะตอ้งรู้จกัความทุกขข์องอริยสัจ ๔ ใหถู้กตอ้งก่อน วา่หมายถึงความทุกขข์องจิตใจเท่านั้น ไม่ไดห้มายถึง
ความทรมานของร่างกาย (อยา่งเช่น ความหิว ความกระหาย ความหนาว ความร้อน ความเหน่ือยยากลาํบาก เป็นตน้) 
อยา่งท่ีชาวพุทธส่วนใหญ่กาํลงัเขา้ใจผดิกนัอยู ่ ถา้ใครยงัเขา้ใจผดิวา่ความทุกขใ์นอริยสัจ ๔ คือความทรมานของร่างกาย
อยู ่ก็เท่ากบัยงัมีความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) อยู ่และเท่ากบัยงัไม่เห็นแจง้อริยสัจ ๔ 

เม่ือรู้จกัความทุกขถู์กตอ้งแลว้ ต่อไปก็ตอ้งมาสนใจเร่ืองปัญญา (ส่วนเร่ือง ศีล กบั สมาธินั้นเราก็ตอ้งมีกนัอยู่
ก่อนแลว้พอสมควร ไม่อยา่งนั้นจะอ่านหนงัสือน้ีไม่รู้เร่ือง) เพราะหลกัการปฏิบติัเพื่อดบัทุกขต์ามหลกัอริยมรรคน้ีตอ้งมี
ปัญญาเป็นตวันาํ ซ่ึงปัญญานีก้คื็อความรอบรู้ในชีวติอย่างแจ่มแจ้ง (คือทั้งเข้าใจและเห็นแจ้งด้วย) เม่ือเข้าใจชีวติอย่าง
แจ่มแจ้งแล้ว กจ็ะท าให้จิตใจปล่อยวางความยดึถือลงได้ แล้วจิตกจ็ะไม่มีความทุกข์ (ทั้งอย่างช่ัวคราวและถาวร)  

 ความรอบรู้ในชีวิตนั้น คือรู้อะไร? และ รู้อยา่งไร? ซ่ึงชีวิตกคื็อ “ร่างกายกบัจิตใจ” ส่วนความรอบรู้กคื็อ ความ
เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่า ทั้งร่างกายและจิตใจนีม้ันเป็น “ส่ิงปรุงแต่ง” ทีต้่องอาศัยเหตุและปัจจัยมาร่วมกนัปรุงแต่งให้
เกดิขึน้ ซ่ึงเม่ือมันเป็นส่ิงปรุงแต่ง ดังน้ันมันจึงไม่ใช่ตัวตนทีแ่ท้จริง (อนัตตา-ไม่ใช่อตัตา) และเม่ือเกดิขึน้มาแล้วมันกม็ี
แต่ความเปลีย่นแปลงไปสู่ความแตก (ใช้กบัร่างกาย) – ดับ (ใช้กบัจิตใจ) อยู่ตลอดเวลา สุดท้ายไม่ช้ากเ็ร็วมันกต้็องแตก-
ดับไปในทีสุ่ด (อนิจจัง) อกีทั้งขณะที่ยงัตั้งอยู่ มันก็ยงัต้องทนอยู่อย่างยากล าบากอกีด้วย (ทุกขัง) ซ่ึงน่ีก็คือความรอบรู้ใน
ชีวติ ท่ีเป็นปัญญาของอริยมรรค ท่ีสรุปใหเ้ขา้ใจง่ายๆก็คือความเขา้ใจวา่ “มันไม่มีตัวเราอยู่จริง” (ท่ีเรียกวา่สุญญตา) คือ
ตวัตนจริงๆ (ท่ีเป็นอตัตา) นั้นไม่มี มีแต่ตวัตนมายา (คือส่ิงหลอกลวงวา่มีอยูจ่ริงๆ) หรือตวัตนชัว่คราว (คือมีชัว่คราว
ตราบเท่าท่ียงัมีร่างกายและความทรงจาํน้ีอยูส่มบูรณ์เท่านั้น) เท่านั้น  

เม่ือเราใชเ้หตุผลมาพิจารณาร่างกายและจิตใจของเราเอง (ตามท่ีสมมติเรียก) จนเกิดความเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้
แลว้วา่ มนัไม่มีตวัเราอยูจ่ริง กอ็ย่าเพิง่เช่ือ (ตามหลกักาลามสูตร) แต่ให้เอาความเขา้ใจน้ีมาทดลองปฏิบติัเพื่อพิสูจน์วา่
มนัใชด้บัทุกขไ์ดจ้ริงหรือเปล่า? (คือทาํให้อุปาทานหรือความยดึถือระงบัหรือดบัลงไดจ้ริงแมเ้พียงชัว่คราวหรือเปล่า?) 
ถ้าทดลองปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถแล้ว ความทุกข์ไม่ลดลงหรือดับลงจริง กอ็ย่าเช่ือ ให้ละทิง้หลกัการนีเ้สีย แต่ถ้า
ลองปฏิบัติดูแล้วท าให้ความทุกข์ลดลงหรือดับลงได้จริง จึงค่อยปลงใจเช่ือและน ามาปฏิบัติให้ยิง่ๆขึน้ต่อไป  

ส่วนวธีิการปฏิบติันั้นก็ไม่ยาก คือใหเ้ราตั้งใจเพง่ (คือเพง่ดว้ยสมาธิท่ีตอ้งมีศีลเป็นพื้นฐานอยูก่่อนแลว้เป็น
ปกติ) พิจารณาถึงความไม่เท่ียง มีสภาวะท่ีตอ้งทน และความไม่ใช่ตวัตนท่ีแทจ้ริงของร่างกายและจิตใจของเราเองอยู่
เสมอ รวมทั้งยงัพิจารณาส่ิงต่างๆภายนอกท่ีเรากาํลงัสัมผสัอยูด่ว้ย (เช่น พอ่ แม่ พี่ นอ้ง ลูก สามีหรือภรรยา ทรัพยส์มบติั 
ส่ิงของ เกียรติยศ ช่ือเสียง เป็นตน้)  

เม่ือจิตมีสมาธิ มันกจ็ะมองเห็นส่ิงต่างๆตามทีเ่ป็นจริง คือมองเห็นวา่มนัไม่มีตวัตนของเราหรือของใครๆหรือ
ของส่ิงใดๆอยูจ่ริง แลว้ก็จะมองเห็นความไม่เท่ียง คือมองเห็นความเปล่ียนแปลงหรือการไหลไปสู่ความแตก-ดบัของส่ิง
ทั้งหลายอยูต่ลอดเวลา และมองเห็นสภาวะท่ีส่ิงทั้งหลายตอ้งทนอยูด่ว้ยความยากลาํบาก ซ่ึงเม่ือมองเห็นความจริงอยู่
เช่นนี ้ จิตมันกจ็ะยอมรับเหตุผลทีเ่คยเข้าใจมาแล้ว และยอมรับความจริงว่ามันไม่มีตัวตนของเราหรือของใครๆหรือของ



 ๔๕ 

ส่ิงใดๆอยู่จริง พร้อมกนัน้ันจิตกจ็ะเกดิความเบ่ือหน่าย (นิพพทิา-เบ่ือหน่าย คือไม่ยนิดี-ยนิร้าย-ลงัใจ) ในความไม่เทีย่ง
ของส่ิงปรุงแต่งทั้งหลาย (คือในร่างกายและจิตใจ รวมทั้งทุกส่ิงที่เกีย่วข้องกบัร่างกาย) เม่ือจิตเกิดความเบ่ือหน่าย 
(นิพพิทา) ความยดึถือ (อุปาทาน) ก็จะระงบัดบัลง (แมเ้พียงชัว่คราว) เม่ือจิตไม่มีความยดึถือ มนัก็หลุดพน้ (จากกิเลส
หรือจากความยดึถือ) เม่ือจิตหลุดพน้มนัก็ไม่มีความทุกข ์ (แมเ้พียงชัว่คราว)  เม่ือจิตไม่มีความทุกข ์ มนัก็นิพพาน (สงบ
เยน็) ซ่ึงน่ีก็คือวธีิการปฏิบติัตามหลกัอริยมรรคโดยสรุป 

นิพพาน   

นิพพาน แปลวา่ ดับเสียซ่ึงความร้อน ซ่ึงก็หมายถึง ความเยน็ คือคาํวา่นิพพานน้ีก็เป็นคาํธรรมดาๆท่ี
ชาวบา้นเขาใชเ้รียกส่ิงของท่ีมนัเคยร้อนแลว้มนัก็เยน็ลงวา่นิพพาน ทีน้ีเม่ือมีการปฏิบติัใหค้วามทุกขข์องจิตใจดบัลง
ไดแ้ต่ก็ไม่รู้วา่จะใชค้าํวา่อะไร จึงไดย้มืคาํวา่นิพพานของชาวบา้นมาใชเ้รียก โดยบางก็วา่เม่ือมีกามารมณ์พร้อมก็
นิพพาน บางก็บอกวา่ตอ้งมีสมาธิจึงจะนิพพาน แต่พระพุทธเจา้บอกวา่ เม่ือจิตไม่มีความทุกขจึ์งจะนิพพานจริง 

นิพพานน้ีมนัก็มีอยูก่บัจิตมาตั้งแต่เกิดจิตข้ึนมาแลว้ คือเม่ือจิตเกดิมามันกม็ีความประภัสสรหรือบริสุทธ์ิจาก
กเิลสและความยดึถือว่ามีตนเองอยู่แล้วตามธรรมชาติ ซ่ึงจิตประภัสสรนีม้ันกม็ีความสงบเยน็และไม่มีความทุกข์อยู่
แล้ว แต่เม่ือจิตเกิดกิเลสและความยดึถือวา่มีตนเองข้ึนมาเม่ือใด จิตจึงสกปรก (เศร้าหมองขุ่นมวั) และมีความทุกข ์จึง
ทาํใหค้วามประภสัสรของจิตถูกความสกปรกปิดบงัเอาไว ้ จึงทาํใหจิ้ตไม่สามารถสัมผสันิพพานได ้ แต่เม่ือกิเลสจร
หายไป ความประภสัสรและนิพพานก็จะกลบัมาปรากฏแก่จิตไดใ้หม่  (ไม่ใชค้าํวา่เกิดกบันิพพาน เพราะนิพพานไม่
มีการเกิด แต่จะใชค้าํวา่ปรากฏ ท่ีหมายถึง มนัมีอยูแ่ลว้ตลอดเวลาตามธรรมชาติ  แต่จิตของเราเพิ่งไดม้าสัมผสักบั
มนั) ซ่ึงนิพพานน้ีก็มีอยู ่๒ ลกัษณะอนัไดแ้ก่ 

๑.   นิพพานช่ัวคราว หรือ นิพพานขั้นต้น ซ่ึงนิพพานชัว่คราวน้ีมีอยู ่๒ ลกัษณะ คือ 

(๑.๑) นิพพานตามธรรมชาติ คือปกติจิตของเรามนัก็มีนิพพานกนัอยูแ่ลว้ เพียงแต่มนัยงัเป็นแค่ขั้นตน้และ
ชัว่คราวเท่านั้น คือเม่ือเราไดไ้ปอยูใ่นสถานท่ีสงบ เช่น ป่า เขา ทะเล ลาํธาร หรือท่ีเงียบๆไม่มีส่ิงรบกวน หรือเม่ือเรา
ไดพ้บเห็นส่ิงท่ีทาํใหจิ้ตปล่อยวางความยดึถือได ้ เช่น พบเห็นคนตาย หรือภยัพิบติั เป็นตน้ จิตของเรามนัก็สงบเยน็
ของมนัไดเ้อง หรือเม่ือจิตของเรามนัเกิดความทุกขม์าจนอ่อนลา้แลว้ ความทุกขม์นัก็ดบัลงของมนัเองไดเ้หมือนกนั 
ซ่ึงนิพพานตามธรรมชาตินี้ ยงัเป็นเพยีงแค่ความสงบเย็นขั้นต้นและช่ัวคราว ที่ยงัเป็นแค่ความอุ่นใจ เบาใจ ตาม
ธรรมชาติทีเ่รากม็ีกนัอยู่แล้วในชีวติประจ าวนัน่ันเอง ซ่ึงนิพพานชัว่คราวน้ีถึงแมจ้ะยงัไม่เยน็สนิทและไม่ถาวร แต่ก็
นบัวา่มีคุณค่ายิง่สาํหรับจิตมนุษยเ์รา เพราะมนัไดห้ล่อเล้ียงจิตของเราเอาไวไ้ม่ใหเ้ร่าร้อนเป็นทุกขอ์ยูต่ลอดทั้งวนั 
เพราะถูกกิเลสแผดเผาอยูต่ลอดทั้งวนัจนเป็นบา้กนัไปหมด  คือนิพพานจะช่วยใหจิ้ตของเราในแต่ละวนัไดรั้บการ
พกัผอ่น ดงันั้นเราจึงควรขอบคุณนิพพานชัว่คร้ังชัว่ครามตามธรรมชาติน้ี และไม่เนรคุณต่อนิพพานดว้ยการเกลียด
กลวันิพพาน เพื่อท่ีจะไดแ้สวงหานิพพานท่ีสูงข้ึนต่อไป 

(๑.๒) นิพพานจากการปฏิบัติ ซ่ึงนิพพานจากการปฏิบติัน้ีก็แยกได ้๒ อยา่ง อนัไดแ้ก่  

(๑.๒.๑) นิพพานจากการปฏิบัติสมาธิ โดยนิพพานจากการปฏิบติัสมาธินั้นก็คือ การท่ีเราฝึกสมาธิโดยไม่มี
ปัญญาตามหลกัอริยมรรคอยูด่ว้ย ก็สามารถทาํใหจิ้ตนิพพานไดเ้หมือนกนั เพราะสมาธินั้นจะกดทบัหรือทาํใหกิ้เลส



 ๔๖ 

ระงบัดบัลงไดช้ัว่คราว ถ้าเรามีสมาธิสูงๆ กจ็ะท าให้นิพพานสูงสุด (คือความสงบเย็นสูงสุด) ปรากฏได้เหมือนกัน 
เพยีงแต่จะไม่ถาวรเท่าน้ัน คือเม่ือสมาธิหายไปเม่ือใด นิพพานจากสมาธิน้ีก็จะหายตามไปดว้ย  

(๑.๒.๒) นิพพานจากการปฏิบัติอริยมรรค โดยนิพพานจากการปฏิบติัอริยมรรคนั้นก็คือ เม่ือเรามีปัญญา
และสมาธิ (โดยมีศีลเป็นพืน้ฐานอยู่ก่อนแล้ว) ตามหลกัอริยมรรคแล้ว เม่ือเรามีสติ สติกจ็ะดึงเอาปัญญาและสมาธิ
ออกมา กจ็ะท าให้กเิลสและความทุกข์ทีย่งัไม่เกดิกจ็ะไม่เกิดขึน้ หรือทีเ่กดิขึน้แล้วกจ็ะดับหายไปทันท ี แล้วนิพพานก็
จะปรากฏ (ถา้กิเลสดบัลงสนิท นิพพานสูงสุดก็จะปรากฏ ถา้กิเลสดบัลงไม่สนิท (คือยงัมีนิวรณ์อยู)่ นิพพานขั้นตน้ท่ี
เป็นเพียงความอุ่นใจ เบาใจ ก็ปรากฏแทน) แต่เม่ือจิตของเรายงัมีความเคยชินของกิเลสอยูใ่นจิตใตส้าํนึก เม่ือเราเผลอ
สติ ก็จะทาํใหกิ้เลสและความทุกขก์ลบัมาเกิดข้ึนไดอี้กเร่ือยไป   

 ๒. นิพพานถาวร ซ่ึงนิพพานถาวรก็เกิดจากการปฏิบัติตามหลกัอริยมรรค อย่างจริงจังและต่อเน่ืองนานๆ 
จนสามารถท าลายความเคยชินของอวชิชาและกเิลส ทีม่ีอยู่ในจิตใต้ส านึกให้หมดส้ินไปได้อย่างถาวร จึงทาํใหจิ้ตไม่
กลบัมาเกิดความทุกขไ์ดอี้กอยา่งถาวร (คือตลอดชีวิต) และทาํใหจิ้ตมีความสงบเยน็ไดอ้ยา่งสูงสุดจนตลอดชีวิต ซ่ึง
นิพพานถาวรน้ีเองท่ีเป็นนิพพานสูงสุดของพุทธศาสนา 

จบบทที ่๒ 

 

บทที ่๓ ปฏิจจสมุปบาท 

ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ 

ปฏิจจสมุปบาท แปลวา่ การอาศัยกันและกนัแล้วเกดิขึน้พร้อมกนั คือในการสอนเร่ืองสาเหตุของความทุกข์
ตามหลกัอริยสัจ ๔ นั้น ถา้จะแสดงอยา่งยอ่ๆก็จะบอกวา่ กิเลสหรือความยดึถือ (อุปาทาน) คือสาเหตุใหเ้กิดความทุกข ์
แต่ถา้จะบอกอยา่งละเอียด ก็ตอ้งบอกวา่ เพราะมีอวชิชาเป็นตน้เหตุ จึงทาํใหจิ้ตเกิดการปรุงแต่งใหเ้กิดอาการต่างๆข้ึน
มาถึง ๑๒ อาการอยา่งรวดเร็ว จึงเกิดความทุกขข้ึ์นมา ซ่ึงอาการทั้ง ๑๒ น้ีเองท่ีเรียกวา่ ปฏิจจสมุปบาท  

จากการท่ีเราไดศึ้กษาเร่ืองกฎอิทปัปัจจยตามาแลว้เราก็จะเขา้ใจไดว้า่ การทีส่ิ่งใดจะเกดิขึน้มาได้ มันกต้็องมีเหตุ
และปัจจัยมาปรุงแต่ง (หรือท า) ให้เกดิขึน้ คือมนัมีการผลกัดนัของเหตุและผลต่อๆกนัไปเหมือนโดมิโน จนเกิดส่ิงใดส่ิง
หน่ึงข้ึนมา ซ่ึงการปรุงแต่งผลกัดนักนัจนเกิดความทุกขข้ึ์นมาน้ีเอง ท่ีเรียกวา่ปฏิจจสมุปบาท ดังน้ันปฏิจจสมุปบาทจึง
เป็นการอธิบายถึงเร่ืองการเกิดขึน้และดับหายไปของความทุกข์ (แมเ้พียงชัว่คราว) อย่างละเอยีด โดยปฏิจจสมุปบาทน้ีก็
มี ๒ สาย คือ สายเกดิทุกข์ กบั สายดับทุกข์  

โดยปฏิจจสมุปบาทสายเกิดทุกขน์ั้นก็มีอาการอยู ่๑๒ อาการก็ไดแ้ก่ 

๑. อวชิชาเป็นปัจจยัใหเ้กิดสังขาร 

๒. สังขารเป็นปัจจยัให้เกิดวิญญาณ 

๓. วญิญาณเป็นปัจจยัใหเ้กิดนามรูป 

๔. นามรูปเป็นปัจจยัใหเ้กิดอายตนะภายใน  



 ๔๗ 

๕. อายตนะภายในเป็นปัจจยัใหเ้กิดผสัสะ 

๖. ผสัสะเป็นปัจจยัใหเ้กิดเวทนา 

๗. เวทนาเป็นปัจจยัใหเ้กิดตณัหา 

๘. ตณัหาเป็นปัจจยัใหเ้กิดอุปาทาน 

๙. อุปาทานเป็นปัจจยัใหเ้กิดภพ 

๑๐. ภพเป็นปัจจยัใหเ้กิดชาติ 

๑๑. ชาติเป็นปัจจยัใหเ้กิดความทุกข ์

ในขณะท่ีจิตของเรากาํลงัเกิดความทุกขอ์ยูน่ั้น จะมีอาการทั้ง ๑๒ น้ีปรุงแต่งผลกัดนักนัอยา่งรวดเร็วยิง่กวา่
สายฟ้าแลบ วนเวยีนอยูต่ลอดเวลา โดยมีอวชิชาเป็นตน้เหตุและมีความทุกขเ์ป็นผลสุดทา้ย ซ่ึงถา้จะสรุปอาการทั้ง ๑๒ น้ี
ก็สรุปใหเ้ขา้ใจไดง่้ายๆก็ไดว้า่ เม่ือจิตมีอวชิชา (ความรู้ว่ามีตัวเรา) ครอบง า กจ็ะท าให้จิตเกดิความรู้สึกว่าตัวเรา และเกดิ
ความยดึถือว่าจิตใจและร่างกายนี้คือตัวเรา-ของเรา พร้อมทั้งเกดิความทุกข์ขึน้มา ซ่ึงความหมายของแต่ละอาการนั้น เรา
จะไดศึ้กษากนัโดยละเอียดต่อไป 

ขันธ์บริสุทธ์ิ-ขันธ์ไม่บริสุทธ์ิ 

ก่อนท่ีจะศึกษาเร่ืองปฏิจจสมุปบาท เราจะตอ้งเขา้ใจเร่ืองพื้นฐานของชีวติคือร่างกายกบัจิตใจหรือขนัธ์ ๕ ก่อน 
วา่ขนัธ์ ๕ น้ีแยกได ้๓ ลกัษณะ คือ 

๑. สุทธิขันธ์ คือขนัธ์ท่ีบริสุทธ์ิตามธรรมชาติ ทีย่ังไม่มีการยดึถือว่าเป็นตัวตนหรือเป็นขันธ์ของใคร อยา่งเช่น
ขนัธ์ของเด็กท่ีเพิ่งเกิดมาใหม่ๆ หรือขนัธ์ของคนทัว่ไปขณะท่ีวา่งจากความยดึถือวา่เป็นตวัตน (หรือตวัเรา) ตาม
ธรรมชาติ ซ่ึงสุทธิขนัธ์น้ียงัเป็นแค่ความบริสุทธ์ิตามธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนไดเ้องตามธรรมชาติ ท่ียงัไม่มีสติปัญญาและ
สมาธิมาป้องกนัหรือรักษาความบริสุทธ์ิเอาไว ้ ดังน้ันสุทธิขันธ์นีจึ้งยงัไม่ถาวร คือสามารถหายไปได้ถ้าเกดิอวชิชาขึน้มา
ครอบง าจิต แล้วท าให้จิตเกดิการปรุงแต่งขึน้มาตามหลกัปฏิจจสมุปบาท จนเกดิความยดึถือว่าขันธ์ ๕ นีคื้อตัวเรา-ของ
เราขึน้มา กจ็ะท าให้สุทธิขันธ์นีห้ายไป แล้วกลายเป็นอุปาทานขันธ์ได้ แต่เม่ืออวชิชาดบัหายไป สุทธิขนัธ์ก็จะกลบัมา
ปรากฏไดใ้หม่เร่ือยไป (สุทธิขนัธ์ ก็คือจิตประภสัสร) 

๒. อุปาทานขันธ์ คือขนัธ์ท่ีถูกยดึครองแลว้ คือเม่ือจิตท่ีบริสุทธ์ิอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติไดเ้กิดอวชิชา (ความรู้วา่มี
ตวัเรา) ข้ึนมาครอบงาํจิตขณะท่ีเกิดผสัสะ อวชิชากจ็ะครอบง าจิตแล้วท าให้จิตเกดิการปรุงแต่งให้เกดิความยดึถือ 
(อุปาทาน) ว่าขันธ์ ๕ นีคื้อตัวเรา-ของเราขึน้มาพร้อมความทุกข์ ซ่ึงน่ีก็คือการเกิดขนัธ์ ๕ ข้ึนมาแลว้เพราะมีการยึดถือวา่
มีตวัตนข้ึนมายดึครองขนัธ์ ๕ วา่เป็นตวัตน-ของตน (หรือตวัเรา-ของเรา) แลว้ แต่ถา้ขนัธ์ ๕ ไม่มีการยดึครอง (คือไม่มี
อุปาทาน) ก็เรียกวา่ยงัไม่เกิดขนัธ์ ๕ ข้ึนมา (คือยงัเป็นสุทธิขนัธ์อยู)่ 

๓. วสุิทธิธันธ์ คือขนัธ์ท่ีบริสุทธ์ิอยา่งถาวร (คือตลอดท่ียงัมีชีวติอยู)่ ท่ีเกิดจากการปฏิบติัอริยมรรค จนบงั
เกิดผลแลว้อยา่งสมบูรณ์ คือสามารถท าลายความเคยชินของอวชิชาและกเิลส ทีอ่ยู่ในจิตใต้ส านึกให้หมดส้ินไปได้แล้ว
อย่างถาวร จึงท าให้มีสติปัญญาและสมาธิ มาคอยระวงัรักษาสุทธิขันธ์ (หรือความประภัสสรของจิต) เอาไว้อยู่



 ๔๘ 

ตลอดเวลาทีจิ่ตต่ืนอยู่ จึงท าให้จิตไม่เกดิอวชิชาขึน้ขณะที่มีผสัสะ เม่ือไม่มีอวชิชา จิตก็จะไม่มีการปรุงแต่งใหเ้กิดความ
ยดึถือวา่ขนัธ์ ๕ น้ีคือตวัเรา-ของเราข้ึนมาอีกอยา่งถาวร (คือตลอดเวลาท่ียงัมีจิตอยู)่ เม่ือจิตไม่มีความความยดึถือ มนัก็ไม่
มีความทุกข ์เม่ือจิตไม่มีความทุกข ์มนัก็สงบเยน็ หรือนิพพานไดต้ลอดชีวติ 

อวชิชาคืออะไร? 

อวชิชา แปลวา่ ไม่ใช่วชิชา ซ่ึงคาํวา่ วชิชา หมายถึง ความรู้สูงสุด ซ่ึงความรู้สูงสุดก็หมาถึง ความรู้ทีด่ับทุกข์ได้  
(ถา้เป็นความรู้ทัว่ไปเรียกวา่ วชิา ท่ีแปลวา่ ความรู้ ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีนาํมาใชด้บัทุกขไ์ม่ได)้ ซ่ึงความรู้ท่ีดบัทุกขไ์ดน้ั้นก็คือ 
ความรู้ในอริยสัจ ๔ โดยความรู้ในอริยสัจ ๔ น้ีบางทีก็เรียกวา่ ปัญญา ท่ีหมายถึง ความรอบรู้ในเร่ืองการดับทุกข์ หรือ
เรียกวา่ ดวงตาเห็นธรรม ท่ีหมายถึง ปัญญาเห็นแจ้งในอริยสัจ ๔  

การบอกวา่ วชิชา คือ ความรู้ในเร่ืองอริยสัจ ๔ นั้นเป็นการพูดอยา่งกวา้งๆ ท่ีเขา้ใจไดย้าก แต่ถา้จะอธิบายให้
ละเอียดก็จะไดว้า่ ความทุกขก์็เกิดจากอวชิชาเป็นตน้เหตุ และทุกขด์บัไปเพราะอวชิชาดบัไป ส่วนวธีิการปฏิบติัเพื่อให้
ความทุกขด์บัไปก็ทาํไดโ้ดยใชปั้ญญา ศีล สมาธิ มาทาํงานร่วมกนั ซ่ึงปัญญานั้นก็ไดแ้ก่ความรอบรู้เร่ืองขนัธ์ ๕ (คือ
ร่างกายกบัจิตใจ) วา่มนัไม่ใช่ตวัเราท่ีแทจ้ริง (อนตัตา) ซ่ึงเม่ือร่างกายและจิตนีไ้ม่ใช่ตัวเราจริง ดังน้ันมันจึงเท่ากับไม่มี
ตัวเราอยู่จริงในร่างกายและจิตใจนี ้(สุญญตา – ความวา่งจากตวัตน)   ดงันั้นจึงสรุปวา่ วชิชาหรือปัญญา น้ีก็คือความรู้วา่ 
มันไม่มีตัวเราอยู่จริง  

สรุปไดว้า่ คาํวา่ วชิชา หมายถึง ความรู้สูงสุดทีด่ับทุกข์ได้ โดยมีความหมายมุ่งเนน้ไปท่ีความรู้วา่ มันไม่มีตัวเรา
อยู่จริง ซ่ึงวชิชาหรือปัญญาน้ีก็คือองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการนาํมาปฏิบติัคู่กบัสมาธิ (โดยมีศีลเป็นพื้นฐานอยูก่่อนแลว้) 
เพื่อดบัทุกขต์ามหลกัอริยสัจ ๔ ส่วนคาํวา่ อวชิชา ก็หมายถึง ไม่ใช่วชิชา คือหมายถึงเป็นความรู้นาํมาใชท่ี้ดบัทุกขไ์ม่ได ้
ซ่ึงสัญชาติญาณ (ความรู้ท่ีเกิดข้ึนมาพร้อมกบัจิตโดยไม่ตอ้งมีใครมาสอน) แห่งความมีตวัตน (หรือความรู้วา่มีตวัตน) น้ี
เอง ท่ีเป็นความรู้ท่ีนอกจากจะดบัทุกขไ์ม่ไดแ้ลว้ ยงัเป็นความรู้ท่ีทาํใหจิ้ตเกิดความทุกขอี์กดว้ย ดังน้ันสัญชาติญาณแห่ง
ความมีตัวตนหรือความรู้ว่ามีตัวตน (หรือตัวเรา) นี ้จึงจัดเป็นหัวใจของอวชิชา หรือสรุปใหเ้ขา้ใจง่ายๆก็คือ อวชิชา ก็คือ 
ความรู้ว่ามีตัวเรา เพราะอวชิชาน้ีเองท่ีเม่ือเกิดข้ึนมาครอบงาํจิตแลว้ มนัก็จะทาํใหจิ้ตเกิดการปรุงแต่งอยา่งรวดเร็วยิง่กวา่
สายฟ้าแลบข้ึนมา แลว้ทาํใหจิ้ตเกิดความรู้สึกวา่มีตวัเรา และความยดึถือวา่ร่างกายและจิตใจน้ีคือตวัเราข้ึนมา ตาม
หลกัปฏิจจสมุปบาท 

อาการของปฏิจจสมุปบาทสายเกดิทุกข์ 

  ๑. อวชิชาเป็นปัจจัยให้เกดิสังขาร : สังขาร ก็หมายถึง การปรุงแต่ง ซ่ึงสังขารก็ไดแ้ก่ สังขาร ๓ (ตามท่ีไดศึ้กษา
มาแลว้) โดยสังขารในปฏิจจสมุปบาทน้ีก็คือ จิตตสังขาร ท่ีหมายถึง การปรุงแต่งทางจิต โดยการท่ีอวชิชาเป็นปัจจยัให้
เกิดสังขารก็หมายถึงวา่ เดิมทีนั้นจิตของเราจะบริสุทธ์ิหรือประภสัสรอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ คือยงัไม่มีการปรุงแต่งให้เกิด
ความยดึถือวา่มีตวัเราข้ึนมา (สุทธิขนัธ์) แต่เม่ืออวชิชาหรือความรู้วา่มีตวัเราเกิดข้ึนมาในจิต อวชิชาน้ีก็จะครอบงาํจิต 
แลว้ทาํใหจิ้ตเกิดการปรุงแต่งไปดว้ยความรู้วา่มีตวัเราข้ึนมาทนัที 

๒. สังขารเป็นปัจจัยให้เกดิวิญญาณ :  วญิญาณ ก็หมายถึง การรับรู้ หรือ วิญญาณ ๖ (ตามท่ีไดศึ้กษามาแลว้) คือ
เม่ือจิตเกิดการปรุงแต่งไปดว้ยความรู้วา่มีตวัเราแลว้ จากเดิมท่ีการรับรู้ (หรือวิญญาณ) ยงัไม่มีความรู้สึกวา่มีตวัเราเกิด



 ๔๙ 

ข้ึนมารับรู้ (คือยงัเป็นวญิญาณท่ีบริสุทธ์ิอยู)่ ก็จะเกิดมีตวัเราท่ีเป็นผูมี้การรับรู้ข้ึนมาดว้ยทนัที (คือเกิดเป็นวิญญาณของ
เราข้ึนมาแลว้)  

๓. วญิญาณเป็นปัจจัยให้เกดินามรูป : นามรูป ก็คือ ขันธ์ ๕ หรือร่างกายกบัจิตใจทีป่ระกอบกนัเป็นชีวติของเรา
ขึน้มา (ตามท่ีไดศึ้กษามาแลว้) คือเม่ือวิญญาณท่ีเป็นองคป์ระกอบพื้นฐานของจิตเกิดเป็นวญิญาณของเราข้ึนมาแลว้ จึง
ทาํใหอ้งคป์ระกอบท่ีเหลือของจิต (คือสัญญา เวทนา สังขาร) จึงพลอยเกิดข้ึนมาเป็นจิตท่ีรู้สึกวา่เป็นตวัเราทนัที และเม่ือ
จิตน้ีเกิดข้ึนในร่างกาย (คือรูป) จึงทาํใหเ้กิดความรู้สึกวา่ร่างกายน้ีเป็นร่างกายของเราข้ึนมาดว้ยทนัที (คือเกิดความรู้สึก
วา่ขนัธ์ ๕ หรือร่างกายกบัจิตใจน้ีคือ ตวัเรา-ของเรา ข้ึนมาแลว้) 

๔. นามรูปเป็นปัจจัยให้เกดิอายตนะภายใน : อายตนะภายใน ก็คือ อายตนะภายใน ๖ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กายใจ 
(ตามท่ีไดศึ้กษามาแลว้) คือเม่ือเกิดความรู้สึกวา่มีตวัเรา (คือขนัธ์ ๕ หรือร่างกายกบัจิตใจ) เกิดข้ึนมาแลว้ ก็จะทาํให้
อายตนะภายในทั้ง ๖ (อายตนะภายในก็ตอ้งอาศยัรูปหรือร่างกายเกิดข้ึน) จากเดิมทีย่งับริสุทธ์ิอยู่ กพ็ลอยเกดิเป็น
อายตนะภายในของเรา ท่ีพร้อมจะทาํหนา้ท่ีเช่ือมต่อกบัอายตนะภายนอกข้ึนมาทนัที    

๕. อายตนะภายในเป็นปัจจัยให้เกดิผสัสะ : ผสัสะ ก็คือ การสัมผสั ๖ (ตามท่ีไดศึ้กษามาแลว้) คือเม่ือมีอายตนะ
ภายในเกิดข้ึนมารออยูแ่ลว้ และเม่ือมีอายตนะภายนอก (คือรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์) ท่ีตรงกนัมา
กระทบ ก็จะเกิดวญิญาณทางอายตนะภายในข้ึนมาอีกทนัที ซ่ึงน่ีก็คือการเกิดผสัสะ (คือเกิดความรู้สึกวา่มีตวัเราท่ีเป็นผูมี้
ผสัสะ)  

๖. ผสัสะเป็นปัจจัยให้เกดิเวทนา: เวทนาก็คือ เวทนา ๓ ตามผสัสะ ๖ (ตามท่ีเราไดศึ้กษามาแลว้) คือเม่ือเกิด
ความรู้สึกวา่มีตวัเราท่ีกาํลงัมีผสัสะอยู ่ ก็จะเกิดความรู้สึกวา่มีตวัเราท่ีเป็นผูมี้ความรู้สึก (เวทนา) ตามผสัสะข้ึนมาดว้ย
ทนัที 

๗. เวทนาเป็นปัจจัยให้เกดิตัณหา: ตณัหา ก็คือ ตณัหา ๓ (ตามท่ีเราไดศึ้กษามาแลว้) คือเม่ือเกิดความรู้สึกวา่มี
ตวัเราท่ีเป็นผูมี้ความรู้สึกใดๆข้ึนมาแลว้ ก็จะเกิดความรู้สึกวา่มีตวัเราท่ีเป็นผูมี้ตณัหา (ความอยาก) ข้ึนมาดว้ยทนัที (คือ
เม่ือเกิดสุขเวทนา ก็จะเกิดความอยากได ้อยากมี อยากเป็นข้ึนมาทนัที แต่ถา้เกิดทุกขเวทนา ก็จะเกิดความไม่อยากได ้ไม่
อยากมี ไม่อยากเป็น ข้ึนมาทนัที)  

๘. ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกดิอุปาทาน: อุปาทาน ก็คือ อุปาทาน ๔ (ตามท่ีเราไดศึ้กษามาแลว้) คือเม่ือเกิด
ความรู้สึกวา่มีตวัเราท่ีเป็นผูมี้ตณัหาข้ึนมาแลว้ ตณัหาน้ีก็จะทาํใหค้วามรู้สึกวา่มีตวัเราน้ีมีความเขม้ขน้ข้ึน จนกลายมา
เป็นความยดึถือวา่มี ตวัเรา-ของเรา ข้ึนมาดว้ยทนัที   

๙. อุปาทานเป็นปัจจัยให้เกดิภพ : ภพ ก็คือ อารมณ์ของจิต ซ่ึงมี ๓ อยา่ง คือ กามภพ (กามชนิดสูงสุดคือเร่ือง
ทางเพศ) อารมณ์ของกาม, รูปภพ อารมณ์ของรูป (วตัถุ ส่ิงของ), อรูปภพ อารมณ์ของอรูป (อรูป คือส่ิงท่ีไม่มีรูป อนั
ไดแ้ก่ ช่ือเกียรติยศ ช่ือเสียง เป็นตน้) คือเม่ือเกิดความยดึถือวา่มีตวัเรา-ของเราข้ึนมาแลว้ ก็จะเกิดตวัเราท่ีมีกามบา้ง ท่ีมี
รูป ท่ีมีอรูปบา้ง ข้ึนมาดว้ยทนัที 

๑๐. ภพเป็นปัจจัยให้เกดิชาติ : ชาติ ก็คือ การเกดิทางจิต คือเม่ือภพแก่กลา้ ก็จะเกิดตวัเราท่ีเขม้ขน้ข้ึนมาตามภพ
ทนัที  



 ๕๐ 

๑๑. ชาติเป็นปัจจัยให้เกดิความทุกข์ : ความทุกขก์็คือ ความเศร้าโศก หรือเสียใจ ความคบัแคน้ใจ ความแหง้
เห่ียวใจ และความหนกัเหน่ือยใจ หรือความไม่สบายใจ เป็นตน้ ท่ีเกิดข้ึนมาพร้อมกบัความยดึถือวา่มีตวัเราในสภาพท่ีไม่
น่าพอใจ (เช่น ในร่างกายท่ีกาํลงัแก่ เจบ็ จะตาย พลดัพราก ผดิหวงั เป็นตน้ ท่ีเป็นความทุกขเ์ปิดเผย) บา้ง หรือในสภาพท่ี
น่าพอใจ (เช่น ในร่างกายท่ีกาํลงัหล่อ สวย มีความสุข มีความสมหวงั เป็นตน้ ท่ีเป็นความทุกขซ่์อนเร้น) บา้ง 

ปฏิจจสมุปบาทแบบย่อ 

การอธิบายปฏิจจสมุปบาทสายเกิดทุกขอ์ยา่งละเอียดนั้น เป็นการอธิบายถึงระบบการทาํงานของจิตในทาง
ทฤษฏี วา่มนัตอ้งมีอวชิชาเกิดข้ึนมาครอบงาํจิตก่อน แลว้ทาํใหจิ้ตเกิดการปรุงแต่งใหเ้กิดความรู้สึกวา่มีตวัเราอยู่
ตลอดเวลา และเม่ือจิตท่ีมีความรู้สึกวา่มีตวัเราน้ีไดส้ัมผสักบัส่ิงต่างๆของโลก ก็จะทาํใหจิ้ตเกิดความยดึวา่ร่างกายและ
จิตใจน้ีคือตวัเอง และยดึถือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง (เช่น พอ่ แม่ สามี ภรรยา ลูก ทรัพยส์มบติั ช่ือเสียง เป็นตน้) วา่เป็นของตน
ข้ึนมาทนัที และเม่ือมีความยดึถือ ก็ยอ่มท่ีจะเกิดความทุกขข้ึ์นมาดว้ยทนัที (ไม่ทุกขซ่์อนเร้นก็ทุกขเ์ปิดเผย)  

แต่ในทางปฏิบติันั้นมนัจะเร่ิมตน้ท่ีผสัสะ คือเม่ือมีอายตนะภายนอกมาถึงกนัเขา้กบัอายตนะภายใน (เช่นตาเห็น
รูป หรือหูไดย้นิเสียง เป็นตน้) แลว้เกิดวญิญาณทางอายตนะภายในนั้นข้ึน ลกัษณะเช่นน้ีเรียกวา่ผสัสะ เม่ือมีผสัสะแลว้
จิตขาดสติ (คือไม่มีการดึงเอาปัญญาและสมาธิออกมา) จึงทาํใหอ้วชิชา (ความรู้วา่มีตวัเรา) เกิดข้ึนมา เม่ืออวชิชาเกิดข้ึน
จึงทาํใหผ้สัสะนั้นเป็นผสัสะของอวชิชา เม่ือเกิดผสัสะของอวชิชาข้ึน จึงทาํใหเ้กิดเวทนาของอวชิชาข้ึน เม่ือมีเวทนาจึงมี
ตณัหา เม่ือมีตณัหาจึงมีอุปาทาน เม่ือมีอุปาทานจึงมีภพ เม่ือมีภพจึงมีชาติ เม่ือมีชาติจึงมีความทุกข ์ ซ่ึงน่ีก็คือการ
แสดงปฏิจจสมุปบาทแบบยอ่ ท่ีเร่ิมตน้จากผสัสะ 

ปฏิจจสมุปบาทสายดับทุกข์ 

ปฏิจจสมุปบาทสายดบัทุกข ์(หรือทุกขไ์ม่เกิด) นั้น ก็คือ เม่ืออวชิชาดบัไป สังขารจึงดบั, เม่ือสังขารดบั วิญญาณ
จึงดบั, เม่ือวิญญาณดบั นามรูปจึงดบั, เม่ือนามรูปดบั อายตนะภายในจึงดบั, เม่ืออายตนะภายในดบั ผสัสะจึงดบั, เม่ือ
ผสัสะดบั เวทนาจึงดบั, เม่ือเวทนาดบั ตณัหาจึงดบั, เม่ือตณัหาดบั อุปาทานจึงดบั, เม่ืออุปาทานดบั ภพจึงดบั, เม่ือภพดบั 
ชาติจึงดบั, เม่ือชาติดบั ทุกขจึ์งดบั ซ่ึงน่ีคือการดบัลงของความทุกขอ์ยา่งละเอียด 

ในทางปฏิบติันั้นการดบัทุกขจ์ะเร่ิมตน้ท่ีการระวงัผสัสะ คือเม่ือเกิดผสัสะข้ึน ก็ใหเ้รามีสติอยูต่ลอดเวลา (คือ
คอยระลึกถึงปัญญาอยูต่ลอดเวลาโดยมีสมาธิคอยหนุนหลงัอยูด่ว้ย) ก็จะทาํใหอ้วชิชาไม่เกิดข้ึน (หรือท่ีกาํลงัเกิดอยูก่็จะ
ดบัหายไปทนัที) เม่ืออวชิชาไม่เกิด ก็จะทาํใหผ้สัสะนั้นเป็นผสัสะท่ีบริสุทธ์ิตามธรรมชาติ (คือไม่รู้สึกวา่เป็นผสัสะของ
ใคร) ซ่ึงก็เท่ากบัวา่ผสัสะของอวชิชาไม่เกิดข้ึน เม่ือไม่มีผสัสะของอวชิชา ก็จะไม่มีเวทนาของอวชิชา เม่ือไม่มีเวทนา
ของอวชิชา ก็จะไม่มีตณัหา อุปาทาน ภพ ชาติ และความทุกขเ์กิดข้ึน  

แต่ถึงแมเ้ราจะเผลอสติขณะท่ีมีผสัสะ จนปล่อยใหอ้วชิชาเกิดข้ึน จนเกิดเวทนา ตณัหา อุปาทาน ภพ ชาติ และ
ความทุกขข้ึ์นมาแลว้ก็ตาม ถา้เรากลบัมามีสติอีกคร้ัง สติก็จะดึงเอาปัญญา (ท่ีเราเคยมีมาแลว้) และสมาธิ (จากการท่ีเรา
เคยฝึกมาก่อน) ออกมา ปัญญาและสมาธิน้ีก็จะมาทาํใหอ้วชิชาดบัลงได ้ และความทุกขท่ี์กาํลงัเกิดอยูก่็จะดบัลงได ้ (แม้
เพียงชัว่คราว)  

การดบัทุกขน้ี์ ถา้ดบัอวชิชาได ้ ความทุกขก์็จะดบัลงอยา่งสนิท (แมเ้พียงชัว่คราว) แลว้จิตก็จะสงบเยน็ (หรือ
นิพพาน) อยา่งสูงสุด (คือเยน็สนิท) แต่ถา้ดบัท่ีอวชิชาไม่ได ้ ก็มาดบัท่ีตณัหาแทน คือเม่ือเราเผลอสติจนจิตปรุงแต่งให้



 ๕๑ 

เกิดความทุกขข้ึ์นมาแลว้ และเราก็กลบัมามีสติอีกคร้ัง ซ่ึงสติก็จะดึงเอาปัญญาและสมาธิออกมาดบัอวชิชา แต่วา่ดบัไม่ได ้
เพราะปัญญายงัไม่แหลมคมพอ และสมาธิกย็งัไม่แขง็แรงพอ เราก็เปล่ียนมาดบัท่ีตณัหา (ความอยากซ่ึงเป็นกิเลส) แทน 
เพราะมนัดบัง่ายกวา่การดบัท่ีอวชิชา ซ่ึงเม่ือตณัหาดบั ก็จะทาํใหอุ้ปาทาน ภพ ชาติ และความทุกขด์บัลงไดเ้หมือนกนั 
แต่วา่อวชิชายงัเกิดข้ึนอยู ่ ซ่ึงอวชิชาก็ยงัจะปรุงแต่งใหเ้กิดความรู้สึกวา่มีตวัเรา (ขนัธ์ ๕) เกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลาแมข้ณะท่ี
ไม่มีความทุกข ์ ซ่ึงความรู้สึกวา่มีตวัเราน้ี มนัก็เป็นส่ิงรบกวนจิตอ่อนๆ (ซ่ึงก็คือนิวรณ์) ท่ีทาํใหจิ้ตเกิดความรู้สึกไม่สงบ
เยน็อยา่งเตม็ท่ี (คือไม่นิพพานสูงสุด)  

สรุปไดว้า่การปฏิบติัเพื่อดบัทุกขก์็คือก็ ตอ้งระวงัท่ีผสัสะ คือตอ้งมีสติเม่ือมีผสัสะทุกคร้ัง ซ่ึงสติก็จะดึงเอา
ปัญญาและสมาธิออกมาเพื่อดบัอวชิชา ถา้ดบัอวชิชาได ้ จิตก็จะสงบเยน็หรือนิพพานอยา่งสูงสุดได ้ (แมเ้พียงชัว่คราว) 
แต่ถา้ดบัท่ีอวชิชาไม่ได ้ก็เปล่ียนมาดบัท่ีตณัหาแทน เม่ือตณัหาดบั จิตก็จะสงบเยน็หรือนิพพานไดเ้หมือนกนั เพียงแต่จะ
ไม่สงบเยน็หรือนิพพานอยา่งสูงสุดเท่านั้น 

ดวงตาเห็นธรรม 

ธรรมจักษุ แปลวา่ ดวงตาเห็นธรรม ซ่ึงหมายถึง การมีปัญญาเห็นแจง้อริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจา้ ซ่ึงการ
เห็นปฏิจจสมุปบาทด้วยจิตของเราน่ันเองคือการมี ดวงตาเห็นธรรม  

โดยการเห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือการเห็นวา่ แทจ้ริงมนัไม่ไดมี้ตวัตน (อตัตา) ของเราหรือของใครๆอยูจ่ริง แต่
เม่ือจิตท่ีสมมติเรียกวา่เป็นเราน้ีเกิดความรู้วา่มีตวัเรา (อวชิชา) ข้ึนมาครอบงาํ จิตน้ีก็จะปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกวา่มีตวั
เราข้ึนมาอยูต่ลอดเวลา และเม่ือมีส่ิงภายนอก (รูป เสียง กล่ิน รส เป็นตน้) ท่ีรุนแรงมาสัมผสัจิต ก็จะทาํใหจิ้ตน้ีเกิดการ
ปรุงแต่งให้เกิดความยดึถือวา่ร่างกายและจิตใจน้ี (รวมทั้งส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง) คือตวัเรา-ของเราข้ึนมา  

ถา้เกิดตวัเราท่ีน่าพอใจ (คือกาํลงัมีความสุขจากกามารมณ์บา้ง จากการมีวตัถุบา้ง จากการมีช่ือเสียงเกียรติยศ
บา้ง) ข้ึนมา ก็จะเกิดความทุกขซ่์อนเร้น (คือความหนกั-เหน่ือยใจ ไม่สบายใจ เร่าร้อนใจ ไม่สงบเยน็) ข้ึนมาทนัที  

ถา้เกิดตวัเราท่ีไม่น่าพอใจ (คือกาํลงัมีความยากลาํบากทางกาย หรือกาํลงัมีความแก่ เจ็บ หรือกาํลงัจะตาย หรือ
กาํลงัพลดัพรากจากส่ิงอนัเป็นท่ีรักอยู ่หรือกาํลงัประสบกบัส่ิงท่ีไม่รักอยู ่หรือกาํลงัผดิหวงัอยู)่ ข้ึนมา ก็จะเกิดความทุกข์
เปิดเผย (คือความเศร้าโศก หรือเสียใจ คบัแคน้ใจ แหง้เห่ียวใจ หรือทรมานใจ) ข้ึนมาทนัที 

แต่เม่ือจิตไม่มีอวชิชา (หรืออวชิชาดบัหายไป) ครอบงาํ ก็จะไม่มีการปรุงแต่งใหเ้กิดความรู้สึกวา่มีตวัเราข้ึนมา 
และความทุกขท์ั้งปวง (คือทั้งอยา่งซ่อนเร้นและเปิดเผย รวมทั้งอยา่งรุนแรงและไม่รุนแรง) ก็จะไม่เกิดข้ึน (หรือท่ีกาํลงั
เกิดอยูก่็จะดบัหายไป) เม่ือจิตไม่มีความทุกขท์ั้งปวง นิพพานหรือความสงบเยน็สูงสุดก็จะปรากฏ (แมเ้พียงชัว่คราว)  

แต่ถึงแมเ้ราจะเผลอสติจนทาํใหอ้วชิชาเกิดข้ึน จนจิตปรุงแต่งใหเ้กิดความรู้สึกวา่มีตวัเราข้ึนมาแลว้ แต่ถา้เรามี
สติดึงเอาปัญญาและสมาธิออกมาทนั จนทาํใหต้ณัหา (ความอยาก) ไม่เกิดข้ึน ก็จะทาํใหอุ้ปาทาน (ความยดึถือ) ไม่
เกิดข้ึน และความทุกขท่ี์รุนแรงก็จะไม่เกิดข้ึน จะมีก็เพียงความทุกขเ์บาบาง (ท่ีทาํใหจิ้ตไม่สงบเยน็สูงสุด) ท่ีเกิดข้ึนมา
จากการเกิดความรู้สึกวา่มีตวัเรามารบกวนจิตอยูบ่า้งเท่านั้น 

สรุปไดว้า่ การมีดวงตาเห็นธรรมก็คือ การเห็นแจ้งด้วยจิตของเราเองจริงๆว่า เม่ือเกดิอวชิชา (ความรู้ว่ามีตัวเรา
ทีม่าจากจิตใต้ส านึก) ขึน้มาครอบง าจิต กจ็ะท าให้จิตปรุงแต่งให้เกดิความรู้สึกว่ามีตัวเราขึน้มาอยู่ตลอดเวลา และเม่ือมี



 ๕๒ 

เร่ืองหรือส่ิงภายนอกทีรุ่นแรงมาสัมผสัจิต กจ็ะท าให้จิตปรุงแต่งให้เกดิความยดึถือว่ามีตัวเรา-ของเราขึน้มาทนัที แล้ว
ความทุกข์ (ไม่ทุกเปิดเผยก็ทุกข์ซ่อนเร้น) กจ็ะเกดิขึน้มาด้วยทนัท ีแต่ถา้อวชิชาไม่เกิดข้ึน จิตก็จะไม่มีความทุกขใ์ดๆ ซ่ึง
ก็จะทาํใหนิ้พพานสูงสุดปรากฏ แต่ถึงแมอ้วชิชาจะเกิดข้ึนแลว้ ถา้ตณัหาไม่เกิดข้ึน ก็จะทาํใหค้วามทุกขท่ี์รุนแรงไม่
เกิดข้ึน จะมีก็เพียงทุกขอ่์อนๆ (คือความเศร้าหมองขุ่นมวัจากอาการองนิวรณ์) เกิดข้ึนเท่านั้น แลว้ทาํใหนิ้พพานขั้นตน้ 
(คือความอุ่นใจ เบาใจ) ปรากฏแทน    

จบบทที ่๓ 

บทที ่๔ อริยะชน 

ระวงัความเห็นผดิ ๒ อย่าง 

ความเห็น (ความเขา้ใจ) ท่ีพระพุทธเจา้สอนวา่เป็นความเห็นผดิมี ๒ ประการ คือ  

๑.สัสสตทฏิฐิ ความเห็นวา่ มีตัวตนสืบต่อไว้เร่ือยไป (อตัตา) 

๒.อุจเฉททฏิฐิ ความเห็นวา่ ไม่มีตัวตนใดๆเลย (นิรัตตา) 

ความเห็นวา่มีตวัตนสืบต่อไวเ้ร่ือยไปนั้นก็คือ ความเช่ือว่าจิตใจ หรือวญิญาณ ของเรานีเ้ป็นตัวตนทีแ่ท้จริง 
หรือเป็นอมตะ (ตามค าสอนของศาสนาพราหมณ์ ทีส่อนว่าจิตหรือวิญญาณของคนเรานี้เป็นอตัตา) ทีไ่ม่มีวนัดับ
หายไป คือแม้ร่างกายจะตายไปแล้ว ถ้าจิตยงัมีกเิลสอยู่ ก็จะเกดิจิตขึน้มาได้ใหม่สืบต่อไว้เร่ือยไป ซ่ึงความเห็นน้ีเองท่ี
ทาํใหเ้กิดความเช่ือเร่ืองการเวียนวา่ยตาย-เกิด เร่ืองนรกใตดิ้น สวรรคบ์นฟ้า และเร่ืองเทวดา นางฟ้า รวมทั้งเร่ืองกรรม
ชนิดท่ีตอ้งไปรับผลเอาเม่ือตายไปแลว้ เป็นตน้ ซ่ึงความเห็นนี้กม็ีผลดีตรงทีท่ าให้คนทีเ่ช่ือไม่ท าความช่ัวเพราะกลวั
ตกนรก และอยากท าความดีเพราะอยากขึน้สวรรค์ อันส่งผลท าให้สังคมสงบสุขได้ แต่มีผลเสียตรงท่ีความเช่ือน้ีไม่ใช่
ปัญญา สาํหรับนาํมาใชป้ฏิบติัเพื่อดบัทุกขต์ามหลกัอริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจา้ 

ส่วนความเห็นวา่ไม่มีตวัตนใดๆเลย (นิรัตตา)  นั้น เป็นความเช่ือของบางลทัธิในสมยัพทุธกาล ท่ีเช่ือวา่ “ชีวติ
ของมนุษย์และส่ิงทีม่ีชีวติทั้งหลายนี ้ไม่ได้มีตัวตนใดๆเลย เพราะมันเป็นเพยีงธาตุมาประกอบกนัขึน้มาเท่าน้ัน ดงันั้น
การกระทาํของส่ิงท่ีมีชีวติทั้งหลายน้ี จึงไม่มีผลใดๆเลย คือทาํดีก็ไม่มีผลดี ทาํชัว่ก็ไม่มีผลชัว่ อนัทาํให้เกิดความเห็น
วา่ พอ่-แม่ไมมี่ บาป-บุญไม่มี เป็นตน้ รวมทั้งเช่ือวา่ชีวติของเราน้ีจะดบัสูญไปเม่ือร่างกายตาย ดังน้ันเม่ือยงัมีชีวติอยู่ก็
ควรแสวงหาความสุขให้เต็มอิม่ เพราะเม่ือตายไปแล้วก็จะไม่ได้เกดิมาเสพความสุขได้อกีแล้ว”  ซ่ึงความเห็นน้ีมี
ผลเสียตรงท่ีคนท่ีเช่ือจะไม่ชอบทาํความดี เพราะเช่ือวา่ไม่มีผลดี และไม่กลวัการทาํความชัว่ เพราะเช่ือวา่ไม่ตอ้งรับ
โทษ จึงส่งผลทาํใหส้ังคมเดือดร้อนวุน่วาย  

ความเห็นทั้งสองน้ีพระพุทธเจา้สอนวา่เป็นความเห็นผิด คือเป็นความเห็นทีสุ่ดโต่งไปในทาง มี กบั ไม่มี ซ่ึง
เป็นความเห็นทีไ่ม่ถูกต้องตามความเป็นจริงของธรรมชาติ และเม่ือเป็นความเห็นท่ีไม่ถูกตอ้ง จึงไม่ใช่ปัญญาท่ีจะ
นาํมาใชป้ฏิบติัเพื่อดบัทุกขไ์ด ้

ส่วนความเห็นท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริงของธรรมชาติ (สัมมาทิฏฐิ) ท่ีเป็นปัญญาสาํหรับนาํมาใชป้ฏิบติัเพื่อ
ดบัทุกขน์ั้นก็คือ ความเห็นท่ีอยูต่รงกลางระหวา่งความเห็นผดิทั้งสอง คือเป็นความเห็นวา่ ชีวติของเรา (คือร่างกายกบั
จิตใจ) นีม้ันกม็ีตัวตนอยู่เหมือนกนั ไม่ใช่ว่าจะไม่มีตัวตนใดๆเลยเหมือนพวกนิรัตตา แต่กไ็ม่ใช่ว่าจะเป็นตัวตนอมตะ



 ๕๓ 

เหมือนพวกอตัตา คือชีวิตของเราน้ี มันเป็นเพยีงส่ิงทีถู่กปรุงแต่งให้เกดิขึน้มาเป็นตัวตนมายาหรือเพยีงช่ัวคราว
เท่าน้ัน จึงเรียกว่าเป็นอนัตตา (คือไม่ใช่อตัตา) ซ่ึงตัวตนช่ัวคราวนี ้ เม่ือท ากรรมใดลงไปแล้วจะต้องได้รับผลเสมอ 
ไม่ใช่วา่ไม่ตอ้งรับผลใดๆเลยอยา่งพวกนิรัตตา แต่ก็ไม่ใช่วา่จะไปรับเอาต่อเม่ือตายไปแลว้อยา่งพวกอตัตา โดยผลที่
ได้รับกคื็อความรู้สึกของจิตใจ ทีเ่กดิขึน้เม่ือได้ท ากรรมใดๆลงไป (คือทาํดีก็สุขใจ ทาํชัว่ก็ทุกขใ์จ)  

ส่วนเร่ืองภายหลงัจากการตายแลว้นั้น พุทธศาสนาจะไม่สอนว่ามีตัวตนไปเกดิหรือดับสูญ เพราะเม่ือจิตหรือ
วญิญาณของเรานี้ มันเป็นเพยีงส่ิงทีถู่กปรุงแต่งให้เกดิขึน้มาเพยีงช่ัวคราวเท่าน้ัน ดังน้ันมันจึงไม่ได้มีตัวตนของใคร
มาเกดิ หรือไปเกดิ หรือดับสูญ คือเรียกวา่ “มันสูญมาตั้งแต่ยงัไม่ตาย” นัน่เอง จึงทาํใหไ้ม่จดัวา่เป็นพวกตายแลว้เกิด
อยา่งพวกอตัตา หรือตายแลว้สูญอยา่งพวกนิรัตตา  

กรรมทีแ่ท้จริงของพุทธศาสนา 

ก่อนอ่ืนเราตอ้งเขา้ใจก่อนวา่ ค าสอนเร่ืองกรรมและผลของกรรมทีส่อนว่า เม่ือมนุษย์ท ากรรมใดแล้วจะต้อง
ไปรับผลของกรรมในชาติต่อไปหรือจากตายไปแล้วน้ัน เป็นค าสอนของศาสนาพราหมณ์ ไม่ใช่ค าสอนทีแ่ท้จริงของ
พระพุทธเจ้า แต่หลงัจากท่ีพระพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ไม่นาน คาํสอนน้ีก็ไดป้ลอมปนเขา้มาอยูใ่นคาํสอนของ
พุทธศาสนาโดยชาวพุทธไม่รู้ตวั  

สาํหรับพุทธศาสนา คาํวา่ กรรม แปลวา่ การกระท าด้วยเจตนา ซ่ึงเจตนาก็คือ กเิลส ส่วนผลของกรรมเรียกวา่ 
วบิาก ซ่ึงคาํสอนเร่ืองกรรมของพุทธศาสนาน้ีก็คือการสอนเร่ืองจิตใตส้าํนึก ทีส่อนว่าเม่ือตัวตนมายาหรือช่ัวคราวนี้
ท าความดี (สรุปอยู่ทีก่ารช่วยเหลือผู้อ่ืน) ไม่ว่าจะท าด้วยร่างกาย (คือมีเจตนาทีจ่ะไม่เบียดเบียนชีวติและทรัพย์สิน
รวมทั้งกามารมณ์ของผู้อ่ืน) หรือการพูด (คือการมีเจตนาทีจ่ะไม่พูดโกหก ค าหยาบ ส่อเสียด เพ้อเจ้อ) หรือจิตคิด (คือ
ไม่คิดโลภ ไม่คิดโกรธ มีความเห็นถูก) กต็าม กจ็ะเกดิผลดีโดยตรง คือมีความสุขใจ-อิม่ใจขึน้มาทนัท ี (หรืออาจเกิด
เม่ือทาํเสร็จแลว้ก็ได)้ แต่ถ้าตัวตนช่ัวคราวนีท้ าความช่ัว (สรุปอยู่ทีก่ารเบียดเบียนผู้อ่ืน) ไม่ว่าจะท าด้วยร่างกาย (คือมี
เจตนาในการเบียดเบียนชีวติและทรัพย์สินรวมทั้งกามารมณ์ของผู้อ่ืน) หรือการพูด (คือการมีเจตนาทีจ่ะพูดโกหก ค า
หยาบ ส่อเสียด เพ้อเจ้อ) หรือจิตคิด (คือคิดโลภ คิดโกรธ มีความเห็นผดิ)  กต็าม กจ็ะเกดิผลช่ัวโดยตรง คือมีความ
ร้อนใจ-ไม่สบายใจขึน้มาทนัท ี(หรืออาจเกิดเม่ือทาํเสร็จแลว้ก็ได)้    

ยงัมีผลของกรรมโดยออ้มท่ีพระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนก็คือความเช่ือท่ีวา่ “ถา้ทาํความดีแลว้จะมีคนมาชมเชย
หรือให้รางวลั หรือทาํใหชี้วติเจริญรุ่งเร่ือง แต่ถา้ทาํความชัว่แลว้จะถูกติเตียนหรือถูกลงโทษ หรือทาํใหชี้วติตกตํ่า
หรือวบิติั” ซ่ึงผลโดยออ้มน้ีมนัไม่แน่นอน มนัข้ึนอยูก่บัเหตุปัจจยัภายนอก อยา่งเช่น เม่ือทาํดีแลว้ไม่มีใครรู้ ก็ไม่มี
ใครมาชมเชยหรือให้รางวลั หรือเม่ือทาํชัว่แลว้ปกปิดเอาไวไ้ด ้ก็ไม่มีใครรู้ จึงไม่ถูกติเตียน ไม่ถูกลงโทษ เป็นตน้ ซ่ึง
จากความเช่ือน้ีเองท่ีทาํใหเ้กิดคาํพูดวา่ “ทาํดีแลว้ไม่ไดดี้ แต่พอทาํชัว่กลบัไดดี้” ข้ึนมา เพราะเขา้ใจผดิคิดวา่ ผลโดย
ออ้มน้ีคือผลของกรรมตามท่ีพระพุทธเจา้สอน (การทาํดีแลว้มีผลดีน้ีบางทีก็เรียกวา่ บุญ ส่วนการทาํชัว่แลว้มีผลไม่ดีน้ี
บางทีก็เรียกวา่ บาป)  

สรุปไดว้า่คาํสอนเร่ืองกรรมทีแ่ท้จริงของพุทธศาสนากคื็อ การสอนเร่ืองการกระท าด้วยกเิลสทีท่ าให้เกดิ
ความยดึถือว่ามีตัวเรา และท าให้เกดิความทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นตัวเราทีด่ี หรือตัวเราทีช่ั่วกต็าม คือถา้เป็นตวัเราท่ีดีก็จะ
เป็นกิเลสฝ่ายดี ก็จะเกิดตวัเราท่ีมีความสุขใจ ท่ีมีทุกขซ่์อนเร้น แต่ถา้เป็นตวัเราท่ีชัว่ ก็จะเป็นกิเลสฝ่ายชัว่ ก็จะเกิดตวั



 ๕๔ 

เราท่ีมีความร้อนใจ ท่ีมีทุกขเ์ปิดเผย  แต่ถา้เราปรารถนาจะไม่มีความทุกขใ์ดๆ จะตอ้งไม่มีกิเลสและความยดึถือวา่มี
ตวัเราเท่านั้น จึงจะไม่มีความทุกขใ์ดๆเลย ซ่ึงเร่ืองกรรมและวบิากนี้ จัดเป็นเร่ืองทีไ่ม่ควรสนใจน ามาศึกษา เพราะไม่
เป็นประโยชน์แก่การศึกษาเพ่ือดับทุกข์ อกีทั้งยังเป็นเร่ืองทีท่ าให้จมติดอยู่ในทุกข์ ดงันั้นเม่ือเราเร่ิมตน้ศึกษาเร่ืองการ
ดบัทุกข ์ จึงไม่ควรสนใจศึกษาเร่ืองกรรม (โดยเฉพาะเร่ืองกรรมชนิดขา้มภพขา้มชาติท่ีไม่ใช่คาํสอนของพระพุทธเจา้) 
เพียงเราเขา้ใจวา่เร่ืองกรรมท่ีพระพุทธเจา้สอนนั้น เป็นการสอนเร่ืองของจิตใตส้าํนึกวา่ “เม่ือท าความดีกจ็ะเกดิผลดี
คือความสุขใจ แต่ถ้าท าความช่ัวกจ็ะเกดิผลช่ัวคือความร้อนใจ” เท่าน้ีก็พอแลว้ 

อนุสัย  ๓ 

อนุสัย  หมายถึง  ความเคยชิน   คือทุกคร้ังท่ีจิตของเราไดเ้กิดกิเลสข้ึนมาแลว้ และแมม้นัจะดบัไปแลว้ก็
ตาม  แต่มนัจะทิ้งความเคยชินไวใ้หแ้ก่จิตใตส้าํนึกของเราเสมอ เม่ือมีเร่ืองหรือส่ิงภายนอกท่ีรุนแรงมาสัมผสัจิต ก็
จะทาํใหกิ้เลสเกิดข้ึนมาอีกไดอ้ยา่งรวดเร็วและรุนแรงจนเราไม่สามารถควบคุมมนัได ้ (ท่ีเรียกวา่อาสวะกิเลส) คือ
มนัจะทาํใหจิ้ตของเราเกิดกิเลสตวันั้นไดง่้ายยิง่ข้ึน  ยิง่ถา้เกิดกิเลสข้ึนมาบ่อยๆก็จะยิง่มีอนุสัยมากข้ึน  ซ่ึงอนุสัยน้ี
ถา้จะแยกแลว้ก็ได ้ ๓  ประเภท อนัไดแ้ก่ 

  ๑.  ราคานุสัย        ความเคยชินท่ีจะเกิดกิเลสประเภทราคะข้ึนมาอีก 

  ๒.  ปฏิฆานุสัย      ความเคยชินท่ีจะเกิดกิเลสประเภทโทสะข้ึนมาอีก 

  ๓.  อวชิชานุสัย     ความเคยชินท่ีจะเกิดอวชิชาข้ึนมาอีก 

พระพุทธองคไ์ดท้รงสอนเอาไวว้า่  “ไม่ว่ากเิลสตัวใดจะเกดิขึน้มาในจิตเรา มันหาได้ทิง้ความเคยชินทีจ่ะ
เกดิเฉพาะกเิลสของตัวน้ันไว้ไม่ แต่มันจะเกดิความเคยชินของกเิลสทีเ่หลืออกีสองตัวทิง้เอาไว้ให้แก่จิตด้วยเสมอ
ทุกคร้ัง” คือสรุปวา่ไม่วา่กิเลสตวัใดจะเกิดข้ึน มนัจะทิ้งอนุสัยของกิเลสทุกตวัไวใ้หด้ว้ยเสมอ น่ีเองท่ีทาํให้คนท่ีมี
ราคะมากๆ ก็จะมีโทสะมาก และมีอวชิชามากตามไปดว้ย เป็นตน้ 

สังโยชน์  ๑๐ 

สังโยชน์  หมายถึง  เคร่ืองผูก  คือหมายถึง ส่ิงทีผู่กจิตให้ติดอยู่กบัความทุกข์ คือเม่ือจิตของเรามีความเคย
ชินของอวชิชาและกิเลสอยูใ่นจิตใตส้าํนึกมากๆ เม่ือมีส่ิงหรือเร่ืองภายนอกท่ีรุนแรงมาสัมผสัจิต ก็จะทาํใหจิ้ตเกิด
กิเลสข้ึนมาทนัทีอยา่งหา้มไม่ได ้ แลว้ก็ทาํใหจิ้ตของเราเกิดความทุกขข้ึ์นมาอยา่งหา้มไม่ได ้ ซ่ึงลกัษณะน้ีเองท่ี
เรียกวา่เป็นสังโยชน์ คือเป็นส่ิงท่ีผกูจิตเอาไวใ้หติ้ดอยูก่บัความทุกข ์ ซ่ึงสังโยชน์น้ีมีอยู ่ ๑๐ ตวั ท่ีเม่ือแยก
ตามลาํดบัจากหยาบไปหาละเอียดก็ไดแ้ก่ 

๑. สักกายทฎิฐิ  ความเห็น (เขา้ใจ) วา่ร่างกายและจิตใจน้ีเป็นตวัตน (เป็นอตัตา) 

๒. วจิิกจิฉา    ความไม่แน่ใจในส่ิงหรือคาํสอนท่ีเช่ือถืออยู ่ (คือในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์
และการปฏิบติัของเรา) วา่มีจริงหรือไม่? หรือถูกตอ้งหรือไม่? 

๓. สีลพัพตปรามาส  การปฏิบติัศีลและขอ้ปฏิบติัต่างๆท่ีผิดจากจุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริง (งมงาย) 

๔. กามราคะ    ความกาํหนดัยนิดีในกามารมณ์ (เร่ืองทางเพศ) 



 ๕๕ 

๕. ปฏิฆะ   ความรู้สึกอึดอดัขดัเคืองใจ (เช่นความโกรธ) 

๖. รูปราคะ   ความติดใจในความสุขจากรูปารมณ์ (พวกวตัถุ) 

๗. อรูปาราคะ  ความติดใจในความสุขจากอรูปารมณ์ (พวกช่ือเสียงเกียรติยศ) 

๘. มานะ  ความถือตวัเม่ือเปรียบเทียบกบัคนอ่ืน (วา่เหนือ หรือเสมอ หรือตํ่ากวา่) 

๙. อุจธัจจะ  ความฟุ้งซ่านหรือความต่ืนเตน้เล็กๆนอ้ย 

๑๐. อวชิชา  สัญชาติญาณแห่งความมีตวัตน (ความรู้วา่มีตนเอง)  

เม่ือเกดิดวงตาเห็นธรรมกจ็ะท าลายสังโยชน์  ๓   ตัวแรกได้ (คือมีความเขา้ใจแลว้วา่ในชีวติของเราน้ีไม่มี
ส่ิงท่ีจะเป็นตวัตนของเราไดจ้ริง) ส่วนสังโยชน์ท่ีละเอียดท่ีเหลือนั้นจะตอ้งมีการปฏิบติัอริยมรรคใหม้ากและ
ต่อเน่ือง  จนทาํใหค้วามเคยชินของกิเลสและอวชิชาท่ีมีอยูใ่นจิตใตส้าํนึก ถูกตดัอาหารหรือขาดความเคยชินเพิ่ม 
มนัก็จะค่อยๆแหง้เห่ียวตายหรือหมดความเคยชินไปของมนัเอง  

พระอริยะบุคคล 

ปุถุชน หมายถึง คนที่ยงัมีกเิลสหนาแน่น และยงัไม่เห็นแจ้งอริยสัจ ๔  ซ่ึงตามธรรมดาแลว้ความทุกขข์อง
ปุถุชนนั้นก็มีทั้งอยา่งรุนแรงและไม่รุนแรง ซ่ึงความทุกขข์องปุถุชนนั้นมนัก็สามารถท่ีจะระงบั หรือดบัลงเองอยา่ง
ชัว่คราวไดต้ามธรรมชาติอยูแ่ลว้ เพียงแต่ปุถุชนไม่สามารถควบคุมใหม้นัระงบัหรือดบัลงไดต้ามท่ีตอ้งการเท่านั้น 

อริยะชน หรือ พระอริยะ หมายถึง บุคคลทีไ่กลจากกเิลส (คือมีกิเลสนอ้ยตลอดจนไม่มีกิเลสเลย) หรือ
หมายถึง บุคคลทีป่ระเสริฐ ซ่ึงพระอริยะน้ีมี ๔ ระดบั อนัไดแ้ก่  

๑. พระโสดาบัน คือจิตมีดวงตาเห็นธรรมแลว้ และสามารถทาํลายสังโยชน์ ๓ ตวัแรกไดแ้ลว้ ก็สมมติเรียกวา่
พระโสดาบนั ท่ีหมายถึงผูท่ี้เขา้สู่กระแสแห่งพระนิพพานแลว้ ซ่ึงพระโสดาบนัน้ีก็ยงัเผลอขาดสติ (ลืมระลึกถึง
ปัญญา) ไดบ้่อยๆ จนทาํใหค้วามทุกขท่ี์รุนแรงเกิดข้ึนไดบ้่อยๆ แต่ไม่นานกจ็ะมีสติรู้ตัว (ระลึกถึงปัญญา) และ
นิพพาน (คือทุกขท่ี์รุนแรงไดด้บัลง) ในทีสุ่ด ซ่ึงพระโสดาบนัน้ียงัมีครอบครัวไดเ้พราะยงัมีกามราคะอยู ่

๒. พระสกทิาคามี คือจิตท่ีจะเกิดความทุกขอี์กเพียงคร้ังเดียวก็จะดบัทุกขไ์ดท้นัที ซ่ึงพระสกิทาคามีก็คือพระ
โสดาบนัท่ีปฏิบติัมากข้ึน จนสามารถดับทุกข์ทีรุ่นแรงได้ทนัททุีกคร้ังทีค่วามทุกข์ทีรุ่นแรงได้เกดิขึน้ คือดบัไดเ้ร็วกวา่
พระโสดาบนั แต่ก็ตดัสังโยชน์ไดเ้ท่าพระโสดาบนั 

๓. พระอนาคามี หมายถึง ผู้ไม่มีเรือน ซ่ึงพระอนาคามีก็คือพระสกิทาคามีท่ีปฏิบติัมากข้ึนจนสามารถทาํลาย
สังโยชน์ได ้ ๗ ตวั และมีสติอยูต่ลอดเวลา รวมทั้งไม่มีความทุกขท่ี์รุนแรงแลว้อยา่งถาวร  จะมีเพยีงความทุกข์ที่เบา
บางอยู่บ้างเท่าน้ัน ซ่ึงพระอนาคามีน้ีจะไม่มีครอบครัวแลว้ (เพราะไม่มีกามราคะแลว้) 

๔. พระอรหันต์  หมายถึง ผู้บริสุทธ์ิ ซ่ึงพระอรหนัตก์็คือพระอนาคามีท่ีปฏิบติัมากข้ึน จนสามารถทาํลาย
สังโยชน์ทั้ง ๑๐ ตวัไดห้มดแลว้  จึงทาํใหท้่านมีสติสมบูรณ์ และความทุกขท์ั้งหลายก็ไดด้บัลงอยา่งสนิทแลว้อยา่ง
ถาวร และมีนิพพานสูงสุด หรือสงบเยน็อยา่งสูงสุดและถาวร 



 ๕๖ 

ความจริงแลว้พระอริยะบุคคลเหล่าน้ี กไ็ม่มีใครทีจ่ะมายดึถือว่าตัวเองเป็นใครหรืออะไร เพราะท่านมี
ความเห็นแจ้งในชีวติแล้วว่า “มันไม่ได้มีตัวตนของใครๆอยู่จริง” ถา้จิตใดยงัมีความยดึถือวา่มีตวัเองเป็นพระอริยะอยู ่
ก็หมายความวา่จิตนั้นยงัมีกิเลสครอบงาํอยูอ่ยา่งลึกซ้ึง ยงัไม่ไดเ้ป็นพระอริยะตามท่ีสมมติจริง ซ่ึงพระอริยะทั้งหลายน้ี 
จะมีหนา้ท่ีสาํคญัอยูอ่ยา่งหน่ึงคือ ช่วยเพ่ือนมนุษย์ให้พ้นทุกข์และช่วยโลกให้มีสันติภาพ ดว้ยการสอนใหม้วลมนุษย์
ต่ืนข้ึนมารู้แจง้ชีวติโดยไม่หวงัผลตอบแทนใดๆแมค้าํวา่ขอบคุณ ซ่ึงผลจากการปฏิบติัหนา้ท่ีน้ีก็คือ ความสงบเยน็หรือ
นิพพานอนัเป็นผลท่ีธรรมชาติตอบแทนมาให้  

สภาพพื้นฐานของชีวตินั้น จิตของปุถุชนกบัจิตของพระอริยะ ก็จะไม่มีความแตกต่างกนัเลย คือมีความไม่
เท่ียง มีสภาวะท่ีตอ้งทน และไม่ใช่ตวัตนของใครจริงเหมือนกนัหมด แต่จะต่างกนัตรงทีปุ่ถุชนจะไม่สามารถดับทุกข์
ของตัวเองได้ตามทีต้่องการ เพราะไม่รู้จักวธีิการดับทุกข์ทีถู่กต้อง  ส่วนพระอริยบุคคลนั้นท่านสามารถท่ีจะดบัทุกข์
ของจิตใจท่านไดต้ามความสามารถของท่าน เพราะท่านรู้วธีิการดบัทุกขท่ี์ถูกตอ้งแลว้ ซ่ึงเร่ืองพระอริยะบุคคลนีจั้ดว่า
เป็นเร่ืองทีไ่ม่ควรสนใจ (อจินหตย) เพราะไม่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาเร่ืองการดับทุกข์ เพียงเรารู้วา่เป็นเร่ืองของจิต
ท่ีหลุดพน้จากกิเลสเท่านั้นก็พอแลว้ 

จากเร่ืองพระอริยะบุคคลน้ี บางคนอาจจะคิดวา่ เร่ืองความพ้นทุกข์แล้วมีผลเป็นความสงบเยน็เพยีงแค่นี้ เป็น
เร่ืองง่ายๆหรือธรรมดาเกนิไป หรือไม่น่าต่ืนเต้น ไม่น่าสนใจ มนัน่าจะมีผลอะไรท่ีมากยิง่ไปกวา่น้ี เช่น ไดบ้รรลุถึง
ความเป็นตวัตนอมตะ ท่ีมีแต่ความสุขและไม่มีความทุกขใ์ดๆอยูช่ัว่นิรันดร หรือบรรลุเป็นผูว้เิศษ หรือไดเ้ป็นผู ้
ยิง่ใหญ่และมีผูค้นเคารพนบัถือมากๆ เป็นตน้ ตามท่ีปุถุชนทั้งหลายอยากจะเป็น แต่ถา้เราจะเขา้ใจความเป็นอนตัตา
ของชีวติอยา่งถูกตอ้งแลว้ เราก็จะพบวา่ “เม่ือไม่มีอะไรที่จะมาเป็นตัวเราจริงๆ แล้วจะอยากได้อะไรไปเพ่ือใคร?” แต่
ถึงแมจ้ะไดก้็ “ไม่มีใครทีไ่ด้จริงและไม่มีอะไรทีไ่ด้จริง” ดงันั้นเพียงแค่จิตมนัไม่มีความทุกข ์ เท่าน้ีก็นบัวา่เป็นส่ิง
สูงสุด (คือมีประโยชน์หรือคุณค่าสูงสุด) สาํหรับจิตท่ีไม่ใช่ตวัตนท่ีแทจ้ริงน้ีแลว้  

มนุษย์เกดิมาเพ่ือท าหน้าที่ 

ถา้มีคนมาถามวา่ เราเกดิมาเพ่ืออะไร? คนท่ีเขา้ใจชีวิตอยา่งถูกตอ้งแลว้วา่มนัไม่มีเราอยูจ่ริงก็ตอบไม่ได ้
เพราะแท้จริงมันไม่มีเรามาเกิด และถา้มีคนมาถามอีกวา่ ตายแล้วไปไหน? ก็ตอบไม่ไดอี้ก เพราะไม่มีใครตาย มีแต่ส่ิง
ทีถู่กปรุงแต่งให้เกดิขึน้และแตก-ดับหายไปตามธรรมชาติเท่าน้ัน ความเห็นวา่มีเรามาเกิดและมีเราตายนั้น เป็น
ความเห็นของคนท่ียงัไม่เขา้ใจถึงความจริงสูงสุดของธรรมชาติท่ีวา่ “ไม่มีส่ิงใดทีจ่ะเป็นตัวตนของมันจริงๆ” 

เม่ือธรรมชาติไดป้รุงแต่งใหเ้กิด “ตวัเรามายาหรือตวัเราชัว่คราว” ข้ึนมาแลว้ เราควรปฏิบติัอยา่งไรจึงจะ
ไดรั้บส่ิงสูงสุดท่ีชีวติควรไดรั้บ? คือเม่ือธรรมชาติได้ปรุงแต่งให้เกดิเราขึน้มาแล้ว เรากต้็องปฏิบัติตามทีก่ฎของ
ธรรมชาติก าหนดมา น่ันกคื็อ หน้าที ่ ซ่ึงหน้าที่นีคื้อส่ิงทีเ่ราต้องปฏิบัติตาม ถ้าไม่ปฏิบัติตาม เรากจ็ะเป็นทุกข์และ
ทรมาน โดยหนา้ท่ีท่ีเราตอ้งปฏิบติันั้นก็ไดแ้ก่ การปฏิบัติเพ่ือไม่ให้ร่างกายทรมาน และไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์  

ปัจจยัพื้นฐานของร่างกายนั้นตอ้งการอาหาร, นํ้า, อุณหภูมิพอเหมาะ, อากาศบริสุทธ์ิ, พร้อมทั้งเส้ือผา้, ท่ีอยู่
อาศยั, ยารักษาโรค, การออกกาํลงักาย, และการดูแลรักษาสุขภาพ เป็นตน้ อยา่งพอเหมาะพอควร (คือไม่มากหรือ
นอ้ยเกิน) เพื่อบริหารร่างกายใหด้าํรงอยูอ่ยา่งไม่ลาํบากหรือไม่ทรมาน ถา้ขาดปัจจยัพื้นฐานเหล่าน้ี ร่างกายก็จะ
เจบ็ปวดหรือทรมานและตายได ้ ดังน้ันการท างานทีสุ่จริต เพ่ือให้ได้ปัจจัยพืน้ฐานเหล่านีม้าบริหารร่างกาย จึงเป็น



 ๕๗ 

หน้าที่ทีส่ าคัญ ถา้เราไม่ทาํงานก็จะไม่มีปัจจยัพื้นฐานเหล่าน้ี เม่ือไม่มีปัจจยัพื้นฐานเหล่าน้ี ร่างกายก็จะเจบ็ปวดหรือ
ทรมาน  

แต่การท่ีจะมีปัจจยัพื้นฐานอยา่งพอเพียงและมีงานท่ีสุจริตอยา่งมัน่คง เราจาํเป็นตอ้งมีครอบครัวท่ีดี, มีสังคม
ท่ีดี, มีประเทศชาติท่ีสงบมัน่คง, และมีธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิสมบูรณ์ ดังน้ันหน้าทีใ่นการดูแลครอบครัว, หน้าทีใ่นการ
ดูแลสังคม, หน้าทีใ่นการดูแลประเทศชาติ, และหน้าทีใ่นการดูแลธรรมชาติ จึงจัดเป็นหน้าทีข่องชีวติด้วยเหมือนกนั 
ถา้เราไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีเหล่าน้ีใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ ก็จะทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่ส่ิงเหล่าน้ี แลว้ก็จะเกิดผลเลวร้าย
กลบัมาทาํใหชี้วติของเราเกิดความเดือดร้อน หรือเกิดความเจบ็ปวดทรมานร่างกายข้ึนมาได ้

เม่ือทาํงานและมีปัจจยัมาบริหารร่างกายจนร่างกายมีความปกติสุขแลว้ แต่ถ้าจิตใจยงัคงมีความทุกข์อยู่ ก็
เรียกว่ายังไม่ได้ท าหน้าทีใ่ห้สมบูรณ์ เพราะจิตใจยงัมีความทุกข์อยู่ ดังน้ันการปฏิบัติเพ่ือดับทุกข์ของจิตใจ จึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับมนุษย์ทุกคน  หรือเป็นหน้าทีท่ีส่ าคัญเท่าๆกบัหน้าทีใ่นการดูร่างกาย อีกทั้งการเผยแผค่าํสอนเร่ือง
การศึกษาและปฏิบติัเพื่อดบัทุกขไ์ปยงัเพื่อนมนุษย ์ก็เป็นหนา้ท่ีของเราทุกคนท่ีเขา้ใจแลว้ตอ้งปฏิบติั  เพื่อช่วยใหมี้คน
ดีและมีปัญญาเกิดข้ึนมาในสังคมและโลกมากๆ อนัจะช่วยใหส้ังคมสงบสุขและโลกมีสันติภาพ แต่ถา้ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ี
น้ี สังคมและโลกก็จะไม่มีคนดีและมีปัญญา อนัจะส่งผลกลบัมาทาํใหชี้วติของเราตอ้งพบกบัความเดือดร้อนได ้
เพราะมีแต่คนชัว่เตม็บา้นเตม็เมือง 

การเผยแผค่าํสอนของพระพุทธเจา้น้ี กเ็ท่ากบัเป็นการปฏิบัติเพ่ือเพิม่ “บารมี” อยู่แล้วในตัว (บารมี หมายถึง 
นิสัยหรือคุณสมบติัท่ีจะช่วยใหก้ารปฏิบติัเพื่อดบัทุกขบ์งัเกิดผลอยา่งสูงสุดได ้ซ่ึงบารมีน้ีก็มีอยู ่๑๐ อยา่ง ไดแ้ก่ ความ
เสียสละ, การไม่ลุ่มหลงกามารมณ์, และการมีศีล, มีความรอบรู้, มีความอดทน, มีความเพยีร, มีความจริงใจ, มีความ
ตั้งใจมั่นคง, มีความเป็นมิตรต่อทุกอย่างเสมอหน้า, และมีความปล่อยวาง) ถา้ขาดการเผยแผ ่ ก็จะขาดบารมี เม่ือไม่มี
บารมีหรือมีไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ก็จะทาํใหก้ารปฏิบติัเพื่อดบัทุกขข์องเราไม่บงัเกิดผลอยา่งสูงสุดได ้เพราะบารมีก็คือ
ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีจะมาสนบัสนุนการปฏิบติัเพื่อใหบ้งัเกิดผลอยา่งสูงสุดได ้

สรุปไดว้า่ มนุษยเ์กิดมาเพื่อมาทาํหนา้ท่ี หน้าทีจึ่งเป็นส่ิงสูงสุดส าหรับมนุษย์ทุกคน ถา้เราไม่ปฏิบติัหนา้ท่ี
ของร่างกายใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ เราก็จะมีความเดือดร้อนทางร่างกาย แต่ถา้เราไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีของร่างกายไดถู้กตอ้ง
สมบูรณ์ ก็จะเกิดผลเป็นความปกติสุขของชีวติ และสันติภาพของโลก ส่วนการไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีของจิตใจ ก็จะเกิดผล
เป็นความทุกขข์องจิตใจ แต่ถา้เราปฏิบติัหนา้ท่ีของจิตใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ ก็จะมีผลเป็น นิพพาน  

 สรุปค าสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้า 

พระพุทธเจา้ไดท้รงสรุปคาํสอนเร่ืองการดบัทุกขท์ั้งหมดของพระพุทธองค ์เอาไวใ้นประโยคท่ีวา่  

“ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดถือว่าเป็นตัวเรา-ของเรา” 

ทุกส่ิงทุกอยา่งของธรรมชาตินั้น มนัก็เป็นธรรมดาของมนัอยา่งนั้นเอง คือเป็นส่ิงทีถู่กปรุงแต่งขึน้มาจากเหตุ
และปัจจัย ดังน้ันมันจึงมีความไม่เทีย่ง คือมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความแตก-ดับอยู่ตลอดเวลา และบังคับบัญชาไม่ได้ 
เพราะมันไม่มีตัวตนทีแ่ท้จริงเป็นของมันเอง ซ่ึงแมจิ้ตท่ีรู้สึกวา่เป็นตวัเราน้ีก็เป็นธรรมชาติท่ีมีความไม่เท่ียงและไม่มี
ตวัตนท่ีแทจ้ริงเป็นของตนเองดว้ยเหมือนกนั  



 ๕๘ 

จิตท่ีไม่รู้ความจริงของธรรมชาติเร่ืองน้ี ก็จะยดึถือเอาตวัจิตเองและส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งวา่เป็นตวัตน-ของตน เม่ือส่ิง
ท่ียดึถือไวน้ี้ยงัคงเป็นไปตามท่ีจิตอยากจะใหเ้ป็น ตวัตนน้ีก็ยงัมีความสุขอยู ่ แต่เม่ือส่ิงท่ีไดย้ดึถือเอาไวน้ี้เปล่ียนแปลง
ไปในลกัษณะท่ีไม่อยากจะใหเ้ป็น เช่น ร่างกายมีความทุกข์ทรมาน, ร่างกายมีความแก่, ร่างกายมีความเจ็บป่วย, 
ร่างกายก าลงัจะตาย, หรือคนทีรั่กได้จากไป, หรือเม่ือต้องประสบกบัส่ิงที่น่าเกลยีดน่ากลวั, หรือเม่ือเกดิความผดิหวงั 
เป็นตน้ ตวัตนน้ีก็จะเกิดความเศร้าโศก เสียใจ หรือเป็นทุกขอ์ยา่งรุนแรงข้ึนมาทนัที ซ่ึงจากเหตุน้ีเองพระพุทธเจา้จึง
สอนไม่ใหไ้ปยดึถือส่ิงใดๆวา่เป็นตวัเรา-ของเรา ถา้ยดึถือก็จะทาํใหจิ้ตเป็นทุกข ์ถา้ไม่ยึดถือจิตก็จะไม่เป็นทุกข ์

สรุปไดว้า่ ถา้ใครไดรู้้อยา่งถูกตอ้งเพียงแค่ประโยคน้ี ก็เท่ากบัไดรู้้จกัคาํสอนทั้งหมดของพุทธศาสนา ถา้ใคร
ปฏิบติัไดเ้พียงเท่าน้ี ก็เท่ากบัไดป้ฏิบติัทั้งหมดของพุทธศาสนา และถา้ใครไดรั้บผลเพียงเท่าน้ี ก็เท่ากบัไดรั้บผล
ทั้งหมดจากพุทธศาสนาแลว้ 

แก่นพุทธศาสนา 

พุทธศาสนาในปัจจุบนัจะประกอบดว้ยศาสนวตัถุ (ส่ิงก่อสร้าง), ศาสนาพิธี (พิธีกรรมต่างๆ), ศาสนาบุคคล 
(นกับวช), และศาสนาธรรม (คาํสอน)  แต่ส่ิงเหล่าน้ียงัไม่ใช่แก่นแทข้องพุทธศาสนา  ซ่ึงเร่ืองน้ีพระพุทธองคไ์ดท้รง
เปรียบการศึกษาและปฏิบติัในศาสนา (คาํสอนของพระพุทธองค)์ วา่ เหมือนกบัการไปแสวงหาตน้ไมใ้หญ่ ท่ีมีทั้งก่ิง
และใบ สะเก็ด เปลือก กะพี้  และแก่น ท่ีเราจะไปเลือกเอาส่ิงใดมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ อนัไดแ้ก่ 

“ความสมบูรณ์ดว้ย ลาภสักการะและเสียงสรรเสริญ จดัเป็นเพียงกิง่และใบของศาสนา 

ความสมบูรณ์ดว้ย ศีล จดัเป็นเพียงสะเกด็ของศาสนา 

ความสมบูรณ์ดว้ย สมาธิ จดัเป็นเพียงเปลือกของศาสนา 

ความสมบูรณ์ดว้ย สัมมาทิฎฐิ (ความเห็นท่ีถูกตอ้ง) จดัเป็นกะพีข้องศาสนา 

ความหลุดพ้นจากทุกข์โดยส้ินเชิง (ถาวร) จดัเป็นแก่นของศาสนา” 

จากจุดน้ีเราก็สามารถสาํรวจวา่ ตวัเราเองหรือใครหรือสังคมใดเขา้ถึงพุทธศาสนาในระดบัใด   ซ่ึงการท่ี
ถาวรวตัถุของศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองและมีผูค้นนบัถือมากมายนั้น ยงัเป็นแค่เพียงก่ิงและใบของพุทธศาสนาเท่านั้น  
แมก้ารท่ีผูค้นมีศีลหรือหรือมีสมาธิก็ยงัไมใ่ช่แก่นของพุทธศาสนา แมก้ารเขา้ใจหลกัคาํสอนของพระพุทธเจา้อยา่ง
ถูกตอ้ง (มีสัมมาทิฏฐิ) ก็ยงัเป็นเพียงเขา้ใกลแ้ก่นของคาํสอนของพระพุทธเจา้เท่านั้น จะต้องถึงข้ันปฏิบัติจนดับทุกข์ได้
ถาวร (นิพพานถาวร ) จึงจะช่ือวา่เขา้ถึงแก่นของคาํสอนท่ีแทจ้ริงของพระพุทธเจา้ได ้

ธรรมชาติของตน้ไมใ้หญ่ก็ตอ้งมีทั้งก่ิงใบ, สะเก็ด, เปลือก, กะพี้ , และแก่น จึงจะทาํใหต้น้ไมน้ั้นดาํรงอยูไ่ด ้
หรือนาํมาใชป้ระโยชน์ได ้ ถา้ตน้ไมใ้ดมีแต่ก่ิงและใบมากเกินไปโดยไม่มีแก่น ตน้ไมน้ั้นก็จะหกัโค่นไดโ้ดยง่าย หรือ
นาํเอามาใชป้ระโยชน์อะไรไม่ได ้ ซ่ึงพุทธศาสนาก็เหมือนกนั คือจะตอ้งมีทั้งลาภสักการะและเสียงสรรเสริญ, มีผูป้ฏิบติั
ศีลอยา่งถูกตอ้งเคร่งครัดมากๆ, มีผูป้ฏิบติัสมาธิอยา่งจริงจงัมากๆ, มีผูมี้ความเห็นถูกตอ้งมากๆ, และมีผูห้ลุดพน้จาก
ความทุกขโ์ดยส้ินเชิงอยูบ่า้ง พุทธศาสนาจึงจะมัน่คงอยูไ่ดอ้ยา่งถาวร แต่ถา้พุทธศาสนามีแต่ลาภสักการะและเสียง
สรรเสริญมากมาย หรือมีแต่ส่ิงก่อสร้างใหญ่โตมากมาย แต่คนท่ีจะปฏิบติัศีลอยา่งถูกตอ้งเคร่งครัดกลบัมีนอ้ย แมค้นท่ี



 ๕๙ 

จะฝึกสมาธิจริงจงัก็มีนอ้ย และคนท่ีจะมีความเห็นถูกตอ้งก็ไม่มี รวมทั้งคนท่ีหลุดพน้จากความทุกขอ์ยา่งถาวรก็ไม่มี 
อยา่งน้ีพุทธศาสนาก็ยอ่มท่ีจะดาํรงอยูไ่ม่ได ้หรือมีแต่ช่ือวา่เป็นพุทธ แต่ไม่มีแก่นแทข้องความเป็นพุทธอยูเ่ลย     

การน าอริยสัจ ๔ มาใช้ในชีวติจริง 

อริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจา้น้ี เป็นค าสอนเร่ืองการปฏิบัติเพ่ือความไม่มีทุกข์ของจิตใจในปัจจุบัน คือทั้งทาํให้
ความทุกขท่ี์กาํลงัเกิดอยูด่บัลงทนัทีชัว่คราว และทั้งป้องกนัไม่ใหค้วามทุกขเ์กิดข้ึนมาอีกในอนาคตอยา่งถาวรหรือ
ตลอดชีวิต ซ่ึงในการปฏิบติัจะตอ้งใชปั้ญญาและสมาธิมาทาํงานร่วมกนั โดยมีศีลมาเป็นพื้นฐานอยูก่่อนแลว้ โดยหลกั
อริยสัจ ๔ น้ีแมผู้ค้รองเรือนก็สามารถปฏิบติัไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งบวชเป็นพระภิกษุ 

เม่ือเราไดศึ้กษาจนเกิดมีปัญญาอยา่งแทจ้ริงแลว้ การปฏิบติัก็ไม่ยาก เพราะเราสามารถปฏิบติัไดทุ้กสถานท่ี
และทุกเวลาท่ีต่ืนอยู ่ เพยีงเราเปลีย่นการมองโลกจากการทีม่องเพยีงผวิเผนิแล้วเห็นแต่ตัวตนสมมติ ให้มาเป็นการ
มองอย่างลกึซ้ึงคือมองเห็นถึงความไม่ใช่ตัวตนทีแ่ท้จริง (คือเห็นอนตัตา)  คือเม่ือเราตอ้งพบปะผูค้น หรือเม่ือตอ้งทาํ
หนา้ท่ีการงานหรือกิจวตัรประจาํวนัอยู ่เรากต้็องมีสติ (ความระลกึได้) ระลกึถึงปัญญา (เร่ืองความเป็นอนิจจัง, ทุกขัง, 
และอนัตตาในทุกส่ิง โดยเฉพาะในร่างกายและจิตใจทีส่มมติเรียกว่าเป็นตัวเรา) ด้วยความตั้งใจอย่างทีสุ่ด (คือด้วย
สมาธิ) และระวงัอย่าให้จิตเกดิความพอใจและไม่พอใจ (เกดิกเิลสหรือตัณหา) ต่อส่ิงใดๆในโลกอยู่ตลอดเวลา ส่วน
เวลาว่างเรากม็าฝึกสมาธิให้เข้มแข็งมากยิง่ขึน้หรือพิจารณาธรรมะให้เกดิปัญญาแตกฉานยิง่ขึน้ เพียงเท่าน้ีก็เท่ากบั
เป็นการปฏิบติัตามหลกัการดบัทุกขข์องอริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจา้อยา่งถูกตอ้งแลว้ 

ส่ิงท่ีจะช้ีวดัวา่การปฏิบติัของเราน้ีถูกตอ้งแลว้คือ ความทุกข์ได้ดับลง หรือลดลง (ในกรณีทีค่วามทุกข์ก าลงั
เกดิอยู่) หรือไม่ม ี (ในกรณีที่ความทุกข์ยงัไม่เกดิ) และนิพพานปรากฏ แต่ถา้ปฏิบติัแลว้ความทุกขไ์ม่ดบัลง หรือไม่
ลดลง หรือปฏิบติัแลว้ความทุกขก์ลบัยิง่เพิ่มข้ึนก็แสดงวา่ การปฏิบติัของเราผดิพลาด ซ่ึงอาจเกิดจากการไม่มีศีล, 
หรือไม่มีสมาธิ, หรือไม่มีปัญญา ซ่ึงวธีิแก้ไขกคื็อ ถ้าไม่มีศีลกต้็องตั้งใจปฏิบัติศีลให้สมบูรณ์, ถ้าไม่มีสมาธิ กต้็อง
หมั่นฝึกสมาธิให้มากเม่ือมีเวลาว่าง, หรือถ้าไม่มีปัญญาหรือปัญญาไม่แหลมคมพอ กต้็องมาตั้งใจพจิารณาธรรมะ จน
เกดิความเข้าใจอย่างแจ้งชัดในความเป็นอนิจจัง, ทุกขัง, และอนัตตาในทุกส่ิง โดยเฉพาะในร่างกายและจิตใจของเรา
เอง  

สรุปไดว้า่ หลกัอริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้านี้เป็นของสากลและเป็นหลกัทีต่รงกนัหรือเหมือนกนักบัหลกั
วทิยาศาสตร์ ดังน้ันมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด หรือนับถือศาสนาใด หรือมีความเช่ืออย่างไรกต็าม เม่ือได้
ศึกษาหลกัอริยสัจ ๔ นีจ้นเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้ว กส็ามารถน าเอาหลกัอริยสัจ ๔ นีม้าปฏิบัติได้ทนัทโีดยไม่
ต้องขึน้อยู่กบัใครและไม่ต้องมีพธีิรีตองใดๆ รวมทั้งไม่ขึน้อยู่กบัเวลาใดๆ ส่วนผูท่ี้เบ่ือหน่ายชีวิตเพราะมองเห็นความ
ไร้สาระ จากการลุ่มหลงความสุขจากกามารมณ์ วตัถุฟุ่มเฟือย และเกียรติยศช่ือเสียง ท่ีนาํความทุกขม์าให้อยูเ่สมอ 
แลว้ปรารถนาท่ีจะปฏิบติัเพื่อหลุดพน้จากความทุกขอ์ยา่งถาวร ก็ตอ้งละทิ้งความสุขของโลก แลว้แสวงหาสถานท่ี
สงบเพื่อศึกษาและปฏิบติัตามหลกัอริยมรรคอยา่งจริงจงัต่อไป 

สันติภาพเกดิขึน้ได้ถ้ามนุษย์เข้าใจเร่ืองอนัตตา 



 ๖๐ 

หลกัอนตัตาและอริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจา้น้ี นอกจากจะน ามาใช้ดับทุกข์ของจิตใจมนุษย์ได้แล้ว ยงัน ามาใช้
สร้างสันติภาพให้แก่โลกได้อกีด้วย ซ่ึงตน้เหตุท่ีโลกมีแต่วิกฤตการณ์ก็เป็นเพราะมนุษยถู์กความโง่สูงสุด (ความรู้ผดิวา่
มีตวัเอง) ครอบงาํ จึงทาํใหม้นุษยเ์กิดความรู้สึกวา่มีตวัเองอยูจ่ริงๆ เม่ือมีความรู้สึกวา่มีตวัเอง จึงทาํให้เกิดความยดึถือ
วา่มีตวัเองข้ึนมา, เม่ือมีความยดึถือวา่มีตวัเอง จึงทาํใหม้นุษยมี์ความเห็นแก่ตวั, และเม่ือมีความเห็นแก่ตวัจึงทาํใหเ้กิด
ความโลภ (อยากไดม้าเป็นของตวัเอง) และโกรธ (อยากทาํร้ายผูอ่ื้น), อนัส่งผลทาํให้เกิดการเบียดเบียนผูอ่ื้น รวมทั้ง
การเบียดเบียนสัตวแ์ละป่าไมข้ึ้นมาอยา่งมากมาย จนโลกมีแต่วกิฤติการณ์ทางสภาพแวดลอ้มและทางสังคม แลว้ก็ทาํ
ใหส้ันติภาพหายไปอยา่งเช่นในปัจจุบนั  

ส่วนวธีิสร้างสันติภาพตามหลกัพุทธศาสนา ก็ทาํไดโ้ดยการสอนใหม้นุษยมี์ความเขา้ใจในความเป็นอนตัตา
ของชีวติอยา่งถูกตอ้งวา่ “มันไม่ได้มีตัวตนของเราหรือของใครๆอยู่จริง มีแต่ตัวตนมายาหรือตัวตนช่ัวคราวเท่าน้ัน ถ้า
ใครมายดึถือในตัวตนมายาหรือตัวตนช่ัวคราวนีว่้าเป็นตนเองจริงๆ กจ็ะท าให้จิตใจเป็นทุกข์และท าให้ชีวติเดือดร้อน 
รวมทั้งท าให้โลกเกดิวกิฤตการณ์” เม่ือมนุษยเ์กิดความเขา้ใจถูกตอ้งเช่นน้ีก็จะทาํให ้ “ความรู้ผดิวา่มีตนเอง” หายไป 
แลว้ “ความรู้สึกวา่มีตนเองก็จะลดนอ้ยลง” แลว้ “ความยึดถือวา่มีตวัเอง” ก็จะลดนอ้ยลง, แลว้ “ความเห็นแก่ตวั” ก็จะ
ลดนอ้ยลงตามดว้ย, แลว้ความโลภและโกรธก็จะลดนอ้ยลง, แลว้การเบียดเบียนผูอ่ื้น รวมทั้งการเบียดเบียนสัตวแ์ละ
ป่าไมก้็จะลดนอ้ยลง, แลว้ก็จะทาํใหก้ารช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ์ สัตว ์ และป่าไมเ้กิดข้ึนมาแทน, เม่ือการเบียดเบียนกนั
ลดนอ้ยลงและมีการช่วยเหลือกนัมากข้ึน วกิฤตการณ์ต่างๆของโลกก็จะลดนอ้ยลงหรือหมดส้ินไป, และเม่ือ
วกิฤตการณ์ไม่มี สันติภาพก็จะกลบัคืนมาไดห้ลงัจากท่ีไดเ้สียมนัไป  

จบบทที ่๔ 

จบบริบูรณ์ 

(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้าก www.whatami.net) 
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