
คํานํา 

ชาวพุทธส่วนใหญ่แมจ้ะนบัถือพุทธศาสนา แต่ก็นบัถือตามๆกนัมาตั้งแต่โบราณ คือนบัถือตามพอ่แม่หรือ
บรรพบุรุษ ไม่ไดน้บัถือเพราะเขา้ใจในหลกัคาํสอนของพระพุทธเจา้อยา่งแทจ้ริง ซ่ึงจากการนบัถือตามๆกนัมาน้ีเอง ท่ี
ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงคาํสอนของพระพุทธเจา้ ใหเ้ป็นไปตามความเช่ือและความเขา้ใจของผูส้อนบา้ง หรือตาม
ความเช่ือของสังคมบา้ง จนทาํใหผู้ท่ี้สนใจจะมาศึกษาพุทธศาสนา อยา่งเช่น ชาวต่างชาติหรือแมแ้ต่ชาวพุทธเองก็ตาม 
เกิดความสับสน เพราะไม่รู้วา่คาํสอนใดคือคาํสอนท่ีแทจ้ริงของพระพุทธเจา้ และคาํสอนใดไม่ใช่คาํสอนท่ีแทจ้ริงของ
พระพุทธเจา้ ถา้จะใหไ้ปศึกษาจากพระไตรปิฎกเอาเองก็ศึกษาไม่ไหว เพราะมีเน้ือหามากมาย รวมทั้งภาษาท่ีใช ้ก็อ่าน
แลว้เขา้ใจยาก ซ่ึงจากเหตุน้ีเองจึงไดเ้กิดการนาํเอาหลกัคาํสอนท่ีแทจ้ริงของพระพุทธเจา้ มาสรุปไวโ้ดยใชภ้าษาง่ายๆอยู่
ในหนงัสือ “พระพุทธเจา้สอนอะไร?” เล่มน้ี เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจจะไดใ้ชเ้ป็นคู่มือในการศึกษา เพื่อใหรู้้และเขา้ใจวา่ 
แทจ้ริงแลว้พระพุทธเจา้สอนอะไร?  

จึงฝากใหผู้ท่ี้สนใจทั้งหลาย ไดช่้วยกนัศึกษาหลกัคาํสอนของพระพุทธเจา้น้ีใหเ้ขา้ใจ และนาํเอาไปปฏิบติั 
เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์แก่ชีวติ และถา้ใครเห็นวา่หนงัสือน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย ์ก็ขอใหช่้วยกนัเผยแพร่ต่อไป 
เพื่อช่วยใหเ้ขาไดรั้บประโยชน์จากคาํสอนของพระพุทธเจา้ รวมทั้งช่วยใหโ้ลกมีสันติภาพ ตามเจตนารมณ์ของ
พระพุทธเจา้กนัต่อไป 

เตชปัญโญ ภิกขุ 

อาศรมพุทธบุตร เกาะสีชงั ชลบุรี 
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ภาค ๑ อมตะธรรม 

พุทธะ – ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 

คาํวา่ พุทธะ แปลวา่ รู้, ตื่น, เบิกบาน ซ่ึงคาํวา่ รู้ ก็หมายถึง รู้แจง้ชีวติ, ส่วนคาํวา่ ต่ืน ก็หมายถึง ต่ืนจากความไม่
รู้ (หรือหายโง่), ส่วนคาํวา่ เบิกบาน ก็หมายถึง ความสดช่ืน หรือความไม่มีทุกข ์ซ่ึงถา้ใครเป็นผูท่ี้ รู้ และต่ืน รวมทั้งเบิก
บาน ก็จะเรียกวา่เป็น “พุทธะ” ส่วนคาํวา่ พระพุทธเจ้า  เป็นคาํท่ีเราใชเ้รียกผูท่ี้เป็นพุทธะคนแรกและเป็นศาสดาท่ีให้
กาํเนิดพุทธศาสนาข้ึนมา โดยคาํวา่พระพุทธเจา้ก็หมายถึง ผู้รู้สูงสุด  ซ่ึงพระพุทธเจา้นั้นตามประวติัศาสตร์ เดิมท่านเป็น
เจา้ชายของเมืองเล็กๆเมืองหน่ึงของอินเดียเม่ือสมยั ๒,๕๐๐ กวา่ปีมาแลว้ นามวา่เจา้ชายสิทธตัถะ ซ่ึงพระองคก์็ทรงเป็น
ผูท่ี้มีความสุขอยา่งเพียบพร้อมทุกอยา่งอยูแ่ลว้ แต่จากการท่ีพระองคท์รงไดเ้รียนรู้ในวชิาการต่างๆของสมยันั้นมาอยา่ง
มากมาย จึงทาํใหพ้ระองคท์รงเป็นผูท่ี้มองเห็นชีวติต่างไปจากคนอ่ืน คือคนทัว่ไปจะมองโลกวา่น่าอยูแ่ละมีแต่ความสุข
แลว้ก็ลุ่มหลงติดใจกนัอยู ่แต่พระองคก์ลบัทรงมองเห็นวา่  “โลกน้ันมีภัยอนัใหญ่หลวงรอเราทุกคนอยู่ เพราะเราทุกคน
จะต้องพบกบัความแก่ ความเจ็บ และความตาย รวมทั้งต้องพบกบัความพลดัพรากจากบุคคลหรือส่ิงอนัเป็นทีรั่กไป 



และการทีต้่องประสบกบับุคคลหรือส่ิงทีน่่าเกลยีดหรือกลวั รวมทั้งต้องพบกบัความผดิหวงั  อย่างแน่นอนในอนาคต 
ซ่ึงเมื่อภัยอนัใหญ่หลวงมาถึง เราทุกคนกต้็องพบกบัความเศร้าโศกหรือเสียใจอย่างทีสุ่ด”  

เม่ือทรงเห็นดงัน้ีแลว้จึงทรงเกิดความสังเวชใจข้ึนมาวา่ “ มันจะมีประโยชน์อะไรกบัการทีเ่รามีความสุขทีแ่ม้จะ
มากมายและยาวนานสักเท่าใดกต็าม แต่สุดท้ายกต้็องมาพบกบัภัยทีน่่าสะพรึงกลวันี”้   ซ่ึงจากการท่ีพระองคท์รง
มองเห็นโทษและภยัจากการติดใจลุ่มหลงในความสุขของโลกท่ีตามมาดว้ยความทุกขน้ี์เอง ทีท่าํให้พระองค์ทรงเกดิ
ความเบื่อหน่ายในความสุขทั้งหลายของโลก ทีไ่ม่เทีย่งแท้ถาวรและมีความทุกข์ทีน่่ากลวัอย่างยิง่ตามมา  ดงันั้นจึงทาํให้
พระองคท์รงเสด็จเขา้ป่า แลว้อธิฐานบวชดว้ยพระองคเ์อง เพื่อคน้หา อมตะธรรม ท่ีหมายถึง หลกัปฏิบัติเพือ่ความหลุด
พ้นจากความทุกข์อย่างยัง่ยนืถาวร ตามท่ีมีฤๅษี โยคี ในยคุนั้นไดป้ฏิบติักนัอยูก่่อนแลว้  

ในยคุนั้นมีเจา้ลทัธิท่ีมีช่ือเสียงหลายคน ท่ีสอนเร่ืองความหลุดพน้จากความทุกข ์โดยเจา้ชายสิทธิถะก็ไดเ้ขา้ไป
ศึกษาและทดลองปฏิบติัตามท่ีเจา้ลทัธิเหล่านั้นสอนอยา่งจริงจงั ซ่ึงก็มีทั้งการทรมานร่างกายอยา่งแสนสาหสั และการ
ฝึกจิตใหมี้สมาธิสูงๆ แต่ก็ทรงพบวา่ไม่สามารถทาํใหห้ลุดพน้จากความทุกขไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง ดงันั้นพระองคจึ์งทรง
ลม้เลิกวธีิการเก่าๆนั้นเสีย แล้วหันมาใช้วธีิการพจิารณาหาค้นหาต้นเหตุ ทีท่าํให้จิตของพระองค์เกดิความทุกข์ขึน้มา 
จึงทาํให้พระองค์ทรงตรัสรู้ (ค้นพบ) อมตะธรรมด้วยพระองค์เอง โดยทีไ่ม่ได้มีใครสอน และพระองคก์็ทรงเรียกตวัเอง
วา่เป็น พุทธะ คือเป็น ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน และเม่ือพระองคท์รงตรัสรู้แลว้ ก็ไดน้าํอมตะธรรมน้ีมาสอนแก่ผูท่ี้สนใจ จน
มีผูน้บัถือมากมาย ซ่ึงต่อมาเม่ือพระองคท์รงปรินิพพานไปแลว้ ก็ไดมี้ผูน้าํเอาคาํสอนของพระองคน้ี์ มารวบรวมไวใ้ห้
คนรุ่นหลงัท่ีสนใจไดศึ้กษา จนเกิดเป็นศาสนาท่ีเรียกวา่พุทธศาสนาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั  (แต่เราก็ตอ้งเขา้ใจวา่ เม่ือ
พระพุทธองคท์รงปรินิพพานไปแลว้ คาํสอนเร่ืองความหลุดพน้จากความทุกขข์องพระองค ์ก็ไดถู้กตีความใหผ้ดิเพี้ยน
ไปตามความเช่ือของสังคมยคุนั้น ท่ีอยากจะมีอตัตาหรือตวัตน  จนทาํใหค้าํสอนของพระองค ์กลายเป็นคาํสอนท่ี
นาํมาใชด้บัทุกขข์องจิตใจในปัจจุบนัไม่ได ้อยา่งเช่นท่ีกาํลงัเป็นอยูใ่นปัจจุบนั)  

 อมตะธรรม  

อมตะธรรมท่ีพระพุทธเจา้ทรงคน้พบดว้ยพระองคเ์องนั้นก็คือ อริยสัจ ๔  ท่ีแปลวา่ ความจริงอนัประเสริฐ ๔ 
ประการ โดยอริยสัจ ๔ นั้นก็ไดแ้ก่ 

๑. ทุกข์ คือ ความจริงเร่ืองความทุกข ์ 
๒. สมุทยั คือ ความจริงเร่ืองสาเหตุของความทุกข์  
๓. นิโรธ คือ ความจริงเร่ืองความไม่มีทุกข ์และเม่ือจิตไม่มีทุกขม์นัก็จะนิพพาน (สงบเยน็) 
๔. มรรค หรือ อริยมรรค คือ ความจริงเร่ืองการปฏิบติัเพื่อความไม่มีทุกข์ (หรือการดบัทุกข)์  

อริยสัจ ๔ น้ีสรุปแลว้ก็คือ คําสอนเร่ืองการปฏิบัติเพือ่ความไม่มีทุกข์ของจิตใจในปัจจุบัน ซ่ึงหลกัอริยสัจ ๔ น้ี
เป็นเร่ืองเร่งด่วนท่ีสุดท่ีเราจะตอ้งรีบศึกษาใหเ้ขา้ใจก่อนท่ีจะไปศึกษาเร่ืองอ่ืน เพราะเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัท่ีสุด คือเรา
จะต้องรู้จักวธีิการดับทุกข์ให้ได้ก่อน จึงค่อยไปศึกษาเร่ืองอืน่  ถา้เราหลงไปศึกษาเร่ืองอ่ืนก่อนโดยท่ียงัไม่รู้จกัวธีิการดบั
ทุกข ์เราก็จะยงัคงมีความทุกขอ์ยูต่่อไปตลอดเวลาท่ีศึกษานั้น แต่ถา้เรามาศึกษาเร่ืองการดบัทุกขก่์อน แมภ้ายหลงัเราจะ
ศึกษาหรือไม่ศึกษาเร่ืองอ่ืน รวมทั้งจะดาํเนินชีวติอยูต่่อไป เราก็จะไม่มีความทุกขห์รือมีนอ้ยท่ีสุดได ้ถา้มีการปฏิบติั
ตามหลกัอริยมรรคอยา่งจริงจงั 



ความทุกข์คือความเศร้าโศกเสียใจ 

ความทุกขต์ามหลกัอริยสัจ ๔ นั้น ถา้จะใหอ้ธิบายอยา่งละเอียดก็จะแยกได ้๒ อยา่ง คือ ทุกข์ซ่อนเร้น กบั ทุกข์
เปิดเผย โดยความทุกขซ่์อนเร้นนั้น เป็นความทุกขท่ี์เห็นไดย้าก ตอ้งสังเกตจึงจะพบ คือเป็นความรู้สึกหนัก-เหน่ือยใจ 
หรือความเร่าร้อนใจ ความกระวนกระวายใจ หรือความทีจิ่ตไม่สงบ ไม่เป็นปกติ ทีเ่กดิขึน้มาจากความพอใจหรือยนิดี 
เมื่อเราได้ความสุขตามทีอ่ยากจะได้ (คือมนัเกิดข้ึนมาพร้อมกบัรอยยิม้และเสียงหวัเราะ) ซ่ึงความทุกขซ่์อนเร้นน้ีมนัไม่
รุนแรง จึงไม่จดัวา่เป็นภยัอนัใหญ่หลวง  และทุกคนก็ชอบความสุข จึงไม่รู้สึกวา่มนัมีความทุกขซ่์อนอยูด่ว้ย   

ส่วนความทุกขเ์ปิดเผยนั้นเป็น ความทุกข์ทีรุ่นแรงทีเ่ห็นได้ง่าย  โดยความทุกขเ์ปิดเผยน้ีก็สรุปอยูท่ี่  ความเศร้า
โศก (หรือความเสียใจ) แต่ก็มีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไป เช่น ความคับแค้นใจ ความตรอมใจ ความแห้งเห่ียวใจ 
ความเครียด และความไม่สบายใจ เป็นต้น ทีเ่กดิขึน้มาจากความไม่พอใจหรือความยนิร้ายต่อภาวะทีไ่ม่น่ายนิดีของ
ชีวติ (คือมนัเกิดข้ึนมาพร้อมกบันํ้าตาและเสียงร้องไห)้ ซ่ึงภาวะท่ีไม่น่ายนิดีของชีวตินั้นก็สรุปอยูท่ี่ ความแก่ ความเจบ็ 
ความป่วย และความตายของร่างกาย รวมทั้งความพลดัพรากจากบุคคลหรือส่ิงอนัเป็นท่ีรัก ความท่ีตอ้งประสบกบั
บุคคลหรือส่ิงท่ีน่าเกลียดหรือน่ากลวั และความผดิหวงั ซ่ึงความทุกข์เปิดเผยนีเ้อง ทีจั่ดว่าเป็นภัยอนัใหญ่หลวงของเรา
ทุกคน ท่ีเราไม่อยากใหม้นัเกิดข้ึนกบัจิตใจของเราและของคนท่ีเรารัก  

ทุกข์เกดิจากอุปาทาน 

อุปาทาน แปลวา่ ความยดึมั่นถือมั่น (เรียกสั้นๆวา่ความยดึถือ) ซ่ึงก็หมายถึง  อาการของจิตทีเ่ข้าไปแบกหรือ
หามเอาส่ิงใดส่ิงหน่ึง มาไว้ด้วยความรักหรือความพอใจ โดยความยดึถือน้ีก็สรุปอยูท่ี่ ความยดึถือ “ในร่างกายและจิตใจ 
ทีส่มมติเรียกกนัว่าเป็นตัวเรานี้” วา่มนัเป็น “ตัวเรา” และเม่ือมีความยดึถือวา่มีตวัเราเกิดข้ึนมาแลว้ ก็จะมีความยดึถือใน
ส่ิงต่างๆท่ีเก่ียวของกบัตวัเรา เช่น พอ่แม่ พี่ นอ้ง สามีหรือภรรยา ลูก ญาติ เพื่อน รวมทั้งทรัพยสิ์นเงินทอง กบัส่ิงของ
ต่างๆ และเกียรติยศช่ือเสียง เป็นตน้ วา่มนัเป็น  “ของเรา” ตามมาดว้ยเสมอ  อยา่งท่ีเรามกัเรียกรวมๆกนัวา่ “ตัวเรา-ของ
เรา” 

เม่ือพิจารณาใหดี้เราก็จะพบวา่ ในขณะท่ีจิตของเรากาํลงัเกิดความทุกข ์(เปิดเผย) อยูน่ั้น จิตของเราจะเกดิความ
ยดึถือว่ามี “ตัวเรา” ทีเ่ป็นผู้ทีม่ีภาวะทีไ่ม่น่าพงึพอใจเกดิขึน้อยู่ด้วยเสมอ  ซ่ึงภาวะท่ีไม่น่าพึงพอใจนั้นก็ไดแ้ก่ “การทีม่ี
ร่างกายแก่ หรือมีร่างกายเจ็บ หรือมีร่างกายป่วย หรือมีร่างกายพกิาร หรือมีร่างกายไม่หล่อไม่สวย หรือมีร่างกายที่
กาํลงัจะตาย หรือมีตัวเราทีเ่ป็นผู้ทีก่าํลงัพลดัพรากจากบุคคลหรือส่ิงอนัเป็นทีรั่กอยู่ หรือมีตัวเราทีเ่ป็นผู้ทีก่าํลงัประสบ
กบับุคคลหรือส่ิงทีน่่าเกลยีดน่ากลวัอยู่ หรือมีตัวเราทีก่าํลงัผดิหวงัอยู่” ซ่ึงน่ีก็สรุปไดว้า่ ความทุกข์ทั้งหมดของชีวติเรา
น้ัน มันเกดิขึน้มาจาก “ความยดึถือว่ามีตัวเรา ” นัน่เอง ดงันั้นในทางตรงกนัขา้ม ถา้เราสามารถ  “ปล่อยวางความยดึถือ
ว่ามีตัวเรา” น้ีเสียได ้ความทุกขท์ั้งหลายก็จะไม่เกิดข้ึน เพราะจิตไม่ไปยดึถือเอาภาวะท่ีไม่น่าพึงพอใจของธรรมชาติ
เหล่านั้น วา่เป็น “ตวัเรา-ของเรา” ดว้ยความโง่อยา่งสูงสุดของจิต    

อุปาทานเกดิจากตัณหา 

เม่ืออุปาทานหมายถึง อาการของจิตท่ีเขา้ไปแบกหรือหาม เอาส่ิงใดส่ิงหน่ึงมาไวด้ว้ยความรักหรือความพอใจ  
ดังน้ันถ้าเราไม่เกดิความรักหรือความพอใจในส่ิงใด เรากจ็ะไม่เกดิความยดึถือหรืออุปาทานในส่ิงน้ัน และเรากจ็ะไม่เกดิ



ความทุกข์เพราะส่ิงน้ัน ดงันั้นเราจึงตอ้งมาศึกษาท่ีจุดน้ี คือเร่ืองความรักหรือความพอใจ วา่มนัคืออะไร? เกิดจากอะไร? 
และจะทาํใหม้นัไม่เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร? โดยความรักหรือความพอใจน้ี ก็คือส่ิงท่ีเรียกวา่  กเิลส  ท่ีแปลวา่ ส่ิงเศร้าหมอง 
หรือ ส่ิงทีท่าํให้จิตเศร้าหมอง ซ่ึงสรุปได ้๓ อาการ อนัไดแ้ก่  

๑. อยากเอาเข้ามา ซ่ึงก็สรุปอยูท่ี่ ความอยากได ้อยากมี อยากเป็น ท่ีจาํแนกไดเ้ป็นความรัก ชอบ พอใจ ติดใจ 
เป็นตน้ ซ่ึงเราจะเรียกวา่ ความยนิดี หรือ ความพอใจ ซ่ึงจดัเป็นกิเลสประเภทบวก 

๒. อยากผลกัออกไป ซ่ึงก็สรุปอยูท่ี่ ความไม่อยากได ้ไม่อยากมี ไม่อยากเป็น ซ่ึงจาํแนกไดเ้ป็นความโกรธ 
เกลียด กลวั เบ่ือ อบัอาย หรือความอยากหนี อยากทาํลาย  เป็นตน้ ซ่ึงเราจะเรียกวา่ ความยนิร้าย หรือ ความไม่พอใจ ซ่ึง
จดัเป็นกิเลสประเภทลบ 

๓. ลงัเลใจ คือยงัไม่รู้วา่จะเอาเขา้มาหรือผลกัออกไป หรือท่ีเรียกวา่ ความไม่แน่ใจ ซ่ึงจดัเป็นกิเลสประเภท
กลางๆ 

กิเลสท่ีทาํใหเ้กิดความทุกขน์ั้นก็คือ ความยนิดี หรือ ความพอใจ (ท่ีทาํใหเ้กิดความทุกขซ่์อนเร้น) และ ความ
ยนิร้าย หรือ ความไม่พอใจ (ท่ีทาํใหเ้กิดทุกขเ์ปิดเผย) ซ่ึง ความพอใจและไม่พอใจ ของกิเลสน้ีเองท่ีเรียกวา่ ตัณหา ท่ี
แปลวา่ ความอยาก คือเป็น ความอยากเอาเข้ามาและอยากผลกัออกไป  ซ่ึงเม่ือความอยากเกิดข้ึน มนัก็ทาํใหจิ้ตเกิด
อุปาทาน คือเกดิความยดึถือว่ามีตัวเรา ทีเ่ป็นผู้มีความอยากขึน้มาทนัทพีร้อมความทุกข์  (คือทั้งทุกขซ่์อนเร้นและทุกข์
เปิดเผย) ส่วนความลงัเลใจไม่จดัวา่เป็นตณัหาเพราะยงัไม่ทาํใหเ้กิดความทุกข ์ 

กเิลสตัณหาเกดิมาจากความเข้าใจว่ามีอตัตา 

การท่ีจิตของเราเกิดความรักหรือความพอใจในส่ิงใดนั้นก็เป็นเพราะ จิตของเรามนัมีความเขา้ใจ (หรือ
ความเห็น) วา่  “ส่ิงทีเ่ราไปรักหรือพอใจน้ันมันเป็นตัวตนของมันเองจริงๆ (อตัตา) ซ่ึงตัวตนนีจ้ะเป็นส่ิงทีเ่ทีย่งแท้ถาวร 
(นิจจัง) และตัวตนนีจ้ะมีแต่ความสุข (สุขัง) ซ่ึงเม่ือจิตมีความเขา้ใจดงัน้ี มนัจึงไดเ้กิดความรักหรือความพอใจข้ึนมา 
เพราะมนัเขา้ใจวา่ เมื่อรักหรือพอใจในส่ิงทีเ่ป็นตัวตนทีเ่ทีย่งและมีแต่ความสุขนีแ้ล้ว มันกจ็ะมีแต่ความสุขอย่างนี้
ตลอดไปโดยไม่มีปัญหาหรือความทุกข์ใดๆตามมา ซ่ึงส่ิงท่ีจิตเขา้ใจวา่เป็นอตัตานั้นก็สรุปอยูท่ี่ ร่างกายและจิตใจท่ี
สมมติเรียกวา่เป็น “ตัวเรา” น้ี และส่ิงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเรา เช่น พอ่ แม่ พี่ นอ้ง ญาติ สามีหรือภรรยา ลูก เพื่อน คน
รู้จกั และทรัพยส์มบติั รวมทั้งส่ิงของเคร่ืองใชท้ั้งหลาย และเกียรติยศช่ือเสียง เป็นตน้ ท่ีสมมติเรียกวา่เป็น “ของเรา” 

ต้องเข้าใจคําว่าอตัตาก่อน 

คาํวา่ อตัตา เป็นภาษาบาลีแปลวา่  ตน หรือ ตัวตน หรือ ตนเอง ซ่ึงหมายถึง ความเป็นตัวตนของตนเอง หรือ 
ความเป็นตัวตนทีแ่ท้จริง โดยส่ิงท่ีเป็นอตัตานั้น จะมีลกัษณะ ๓ ประการ คือ 

๑. ไม่ต้องอาศัยส่ิงอืน่ใดมาปรุงแต่ง (คาํวา่ปรุงแต่งหมายถึงการกระทาํโดยธรรมชาติ) คือมนัจะมีตวัตนเฉพาะ
เป็นของมนัเองโดยท่ีไม่ตอ้งอาศยัส่ิงอ่ืนใดมาเป็นเหตุและปัจจยั ในการปรุงแต่งใหม้นัเกิดข้ึนมาและตั้งอยู่ 



๒. นิจจัง คือ มันจะตั้งอยู่หรือดํารงอยู่ในลกัษณะหรือภาวะเช่นเดิมตลอดไป โดยท่ีจะไม่แตกสลาย (ใชก้บั
วตัถุ) หรือดบัหายไป (ใชก้บัจิตหรือความรู้สึก) อยา่งเด็ดขาด (ท่ีเรียกวา่ นิรันดร หรือ อมตะ) ไม่วา่จะมีอะไรมาทาํลาย 
หรือไม่วา่กาลเวลาจะผา่นพน้ไปสักเท่าไรก็ตาม  

๓. สุขัง คือ มันจะตั้งอยู่อย่างสุขสบาย เพราะเม่ือไม่มีส่ิงใดจะมาทาํลายใหม้นัเปล่ียนแปลงหรือแตกดบัได ้
ดงันั้นมนัจึงดาํรงอยูห่รือตั้งอยูอ่ยา่งไม่มีปัญหาใดๆท่ีจะทาํใหเ้ดือดร้อนหรือเป็นทุกข ์ดงันั้นมนัจึงตั้งอยูอ่ยา่งสุขสบาย
ตลอดเวลา 

ในสมยัพุทธกาลนั้นเป็นยคุท่ีผูค้นส่วนมากจะมีความเช่ือวา่ จิตใจ (หรือวญิญาณ) ของส่ิงทีม่ีชีวติทั้งหลายนี้
เป็นอตัตา คือมันสามารถทีจ่ะออกจากร่างกายทีต่ายไปแล้วเพือ่ไปเกดิยงัร่างกายใหม่ๆได้เร่ือยไป ซ่ึงจากความเช่ือน้ีเอง
ท่ีทาํใหเ้กิดความเช่ือเร่ืองการเวยีนวา่ยตายเกิด เร่ืองนรก สวรรค ์เร่ืองเทวดา นางฟ้า ผ ีปีศาจ และเร่ืองการเกิดใหม่เพื่อ
มารับผลจากการกระทาํของตนเองท่ีทาํไวเ้ม่ือชาติก่อน (เร่ืองกรรม) เป็นตน้ ข้ึนมา ซ่ึงความเช่ือน้ีเองท่ีภายหลงัท่ี
พระพุทธเจา้ไดป้รินิพพานไปแลว้ไม่นาน ก็ไดผ้สมหรือปลอมปนเขา้มาอยูใ่นคาํสอนของพุทธศาสนา จนทาํใหค้วามรู้
เร่ืองอนตัตา ท่ีเป็นหวัใจของอริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจา้ ถูกเขา้ใจผดิวา่เป็นอตัตาไปโดยไม่รู้ตวั จนทาํใหห้ลกัอริยสัจ 
๔ ของพระพุทธเจา้ กลายเป็นหลกัการปฏิบติัเพื่อท่ีตายแลว้จะไดไ้ม่ตอ้งกลบัมาเกิดอีกใหเ้ป็นทุกข ์อยา่งเช่นท่ีคนท่ีนบั
ถือพุทธศาสนาส่วนมาก กาํลงัเช่ือกนัอยูใ่นปัจจุบนั  

ความเข้าใจว่ามีอตัตามาจากความรู้สึกว่ามีตัวเรา 

สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดความเขา้ใจวา่จิตใจของเราน้ีเป็นอตัตานั้นก็เป็นเพราะ “ เราทุกคนต่างกม็ีความรู้สึกว่ามีตัวเรา
อยู่จริงๆมายนืยนั” คือในเม่ือเราก็มีความรู้สึกวา่มีตวัเราอยูจ่ริงๆขณะน้ี จึงไดเ้กิดความเขา้ใจข้ึนมาวา่ มนัมีตวัเราอยู่
จริงๆ ซ่ึงน่ีเองทีท่าํให้ไม่มีใครยอมรับว่า “มันไม่มีตัวเราอยู่จริง”  เพราะมันฝืนหรือตรงข้ามกบัสามัญสํานึกของจิต ที่
มันรู้สึกว่ามีตัวเราอยู่จริงๆ แม้ใครจะมีเหตุผลทีส่มเหตุสมผลมาคัดค้านกต็าม  ดงันั้นเร่ืองท่ีสาํคญัต่อไปก็คือ การศึกษา
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจวา่ “ความรู้สึกวา่มีตวัเรา” น้ี มนัคืออะไร? 

ในเร่ืองน้ีพระพุทธเจา้ไดท้รงสอนวา่ ความรู้สึกว่ามีตัวเราทีเ่กดิขึน้นี้ มนัเกิดมาจากส่ิงท่ีเรียกวา่ อวชิชา ท่ี
หมายถึง ความโง่สูงสุดของมนุษย์ หรือหมายถึง ความรู้ทีผ่ดิทีท่าํให้เกดิความทุกข์ขึน้มา ซ่ึงความรู้ท่ีผดินั้นก็ไดแ้ก่ 
“ความรู้ว่ามีตัวเอง (อตัตา)”  ซ่ึงอวชิชาน้ีก็คือส่ิงท่ีสมยัน้ีเรียกวา่  “สัญชาติญาณแห่งความมีตัวตน” ท่ีเป็นสัญชาติญาณ
ของส่ิงท่ีมีชีวติทั้งหลาย ทีธ่รรมชาติมอบไว้ให้แก่จิตใต้สํานึกของส่ิงทีม่ีชีวติทั้งหลาย เพือ่ให้ส่ิงทีม่ีชีวติทั้งหลายเกดิ
ความรู้สึกว่ามีตัวเองขึน้มา เม่ือมีความรู้สึกวา่มีตวัเองแลว้ มนัก็จะรักตวัเอง เม่ือมนัรักตวัเองมนัก็จะพยายามเอาตวัรอด
และสืบเผา่พนัธ์ุเอาไว ้ดงันั้นจึงทาํใหเ้กิดสัญชาติญาณยอ่ยๆตามมาอีก เช่น สัญชาติญาณในการกินอาหาร หาอาหาร 
หนีภยั  สืบพนัธ์ุ และเล้ียงลูก เป็นตน้ ถา้ไม่มีสัญชาติญาณเหล่าน้ี ส่ิงท่ีมีชีวติทั้งหลายก็จะไม่รักตวัเอง เม่ือไม่รักตวัเองก็
จะไม่พยายามเอาตวัรอด แลว้ก็จะตอ้งสูญพนัธ์ุไปในท่ีสุด   

กเิลสมาจากจิตใต้สํานึก 

จิตปกติของเราน้ีเรียกวา่ จิตเต็มสํานึก คือเป็นจิตท่ีเราควบคุมได ้ คือจะคิดอะไรกไ็ด้ โดยมีเจตนาหรือความ
ตั้งใจทีจ่ะคิด คือถา้เราขาดสติ เราก็จะตั้งใจคิดดว้ยอวชิชาและกิเลส แต่ถา้เรามีสติ เราก็จะตั้งใจคิดดว้ยสติและปัญญา 



แต่เม่ือจิตของเราเกิดอวชิชาและกิเลสข้ึนมาและดบัหายไปคร้ังใด อวชิชาและกิเลสมนัก็จะทิ้งความเคยชินเอาไวใ้หแ้ก่
จิตใตส้าํนึก เมื่อจิตของเราเคยเกดิอวชิชาและกเิลสขึน้มาบ่อยๆ จิตใต้สํานึกมันกจ็ะมีความเคยชินของอวชิชาและกเิลส
มาก เม่ือมีส่ิงใดมาย ัว่ยวน ก็จะทาํใหอ้วชิชาและกิเลสเกิดข้ึนมาทนัทีอยา่งรวดเร็วจนเราแทบไม่รู้ตวัและยงัควบคุม
ไม่ไดอี้กดว้ย อยา่งเช่น เม่ือเราไดพ้บเพศตรงขา้มท่ีน่ารักน่าใคร่ เราก็จะเกิดความรักหรือความใคร่ข้ึนมาทนัทีโดยท่ีเรา
ไม่ไดต้ั้งใจ หรือเม่ือมีคนมาด่าเรา เราก็จะเกิดความโกรธข้ึนมาทนัทีโดยท่ีเราไม่ไดอ้ยากจะโกรธ อีกทั้งเรายงัหยดุโกรธ
ไม่ไดอี้กดว้ย หรือเม่ือเรารู้วา่คนท่ีเรารักไดจ้ากไป เราก็จะเกิดความเสียใจอยา่งรุนแรงข้ึนมาทนัที โดยท่ีเราไม่สามารถ
ระงบัหรือดบัใหม้นัหายไปได ้เป็นตน้  

อาการท่ีอวชิชาและกิเลสมนัเกิดข้ึนมาไดเ้อง โดยท่ีเราไม่สามารถควบคุมมนัไดน้ี้เอง ท่ีเรียกวา่เป็น  ความเคย
ชินทีม่าจากจิตใต้สํานึก (หรือท่ีเราเรียกวา่เป็นนิสัยของจิต) คือเพราะจิตของเราเคยเกิดอวชิชาและกิเลสมามาก จึงทาํให้
จิตใตส้าํนึกของเรามีความเคยชินของอวชิชาและกิเลสน้ีมาก ดงันั้นเม่ือมีส่ิงหรือเร่ืองราวภายนอกมาย ัว่ยวน จึงทาํให้
อวชิชาและกิเลสเกิดข้ึนมาไดเ้องอยา่งรวดเร็วโดยท่ีเราแทบไม่รู้ตวัและยงัควบคุมมนัไม่ไดอี้กดว้ย   

สรุปอวชิชาคือต้นเหตุของความทุกข์ 

สรุปไดว้า่ ตน้เหตุของความทุกขท์ั้งหลายก็มาจาก ความรู้ว่ามีตัวเอง (สัญชาติญาณแห่งความมีตวัตน) ท่ี
ธรรมชาติมอบใหม้า เพื่อใหม้นุษยมี์ความรู้สึกวา่มีตวัเอง เพื่อท่ีจะไดใ้หม้นุษยสื์บเผา่พนัธ์ุเอาไว ้จะไดไ้ม่สูญพนัธ์ไป
จากโลก แต่เมื่อมนุษย์มีความรู้สึกว่ามีตัวเอง จึงทาํให้มนุษย์เกดิความเข้าใจผดิไปว่ามันมีตัวเองอยู่จริงๆ รวมทั้งยงั
เข้าใจผดิว่ามีตัวตนของคนอืน่และของส่ิงอืน่ๆอยู่จริงๆอกีด้วย เม่ือมีความเขา้ใจผดิวา่มีตวัเองเช่นน้ีเกิดข้ึน จึงไดท้าํให้
มนุษยเ์กิดความรักหรือความพอใจ (คือเกิดกิเลส) ในร่างกายและจิตใจของธรรมชาติท่ีรู้สึกวา่เป็นตวัเอง และยงัรักหรือ
พอใจในส่ิงท่ีเป็นของธรรมชาติท่ีรู้สึกวา่เป็นของตวัเองอีกดว้ย ซ่ึงเมื่อเกดิความรักหรือความพอใจขึน้มาแล้ว จึงได้เกดิ
ความยดึถือ (อุปาทาน) ว่ามีตัวเองขึน้มาพร้อมกบัความยดึถือว่ามีของตัวเองขึน้มาด้วย  และเม่ือเกิดความยดึถือวา่มี
ตวัเองข้ึนมาในภาวะท่ีน่าพอใจ (คือชีวติกาํลงัมีความสุขอยู)่ ก็จะเกิดความทุกขซ่์อนเร้นข้ึนมา แต่เม่ือเกิดความยดึถือวา่
มีตวัเองข้ึนมาในภาวะท่ีไม่น่าพอใจ (เช่นร่างกายแก่ หรือเจบ็ หรือกาํลงัจะตาย เป็นตน้) ก็จะเกิดความทุกขเ์ปิดเผย
ข้ึนมา  

อาการทั้งหมดน้ี เม่ือมนัเกิดข้ึนมาแลว้มนัก็ไดทิ้้งความเคยชินเอาไวแ้ก่จิตใตส้าํนึก ดงันั้นเม่ือมีส่ิงหรือเร่ืองราว
จากภายนอกมาย ัว่ยวน อาการเหล่าน้ีจึงไดเ้กิดข้ึนอีกอยา่งง่ายดายและรวดเร็วจนเราแทบไม่รู้ตวั และยงัควบคุมมนั
ไม่ไดอี้กดว้ย  แต่ถึงแม้จิตใต้สํานึกน้ันเราจะควบคุมไม่ได้ แต่เราสามารถเปลีย่นแปลงมันได้  โดยการสร้างความเคยชิน
ใหม่ใหก้บัมนั ซ่ึงหลกัอริยมรรคของอริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจา้น่ีเอง ท่ีเป็นหลกัการปฏิบติัในการสร้างความเคยชิน
ใหม่ใหก้บัจิตใตส้าํนึก เพือ่ให้มันเปลีย่นจากทีม่ันมี “ความรู้ผดิของอวชิชา” ว่า “ตัวเรา-ของเรานีเ้ป็นอตัตา” มาเป็น 
“ความรู้ทีถู่กต้องของปัญญา” ว่า “ตัวเรา-ของเรานีม้ันเป็นอนัตตา (คือไม่ใช่อตัตา)”  รวมทั้งยงัสร้างความเคยชินของ
สมาธิใหม้ากข้ึนดว้ย ซ่ึงความเคยชินใหม่น้ีเรียกวา่ บารมี ท่ีหมายถึง คุณสมบัติทีนํ่าไปสู่นิพพานหรือความพ้นทุกข์ 
และเม่ือเราปฏิบติัอริยมรรคจนสามารถทาํลายความเคยชินของอวชิชาและกิเลสใหห้มดส้ินไปจากจิตใตส้าํนึกของเรา
ไดแ้ลว้ ก็เรียกวา่บารมีเตม็แลว้ และก็จะทาํใหเ้กิดความหลุดพน้จากความทุกขท์ั้งปวงไดอ้ยา่งถาวร (หรือตลอดชีวติ) 



ดงันั้นต่อไปน้ีเราจะมาศึกษาเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ ในเร่ืองความเป็นอนตัตา ทั้งของร่างกายและจิตใจของเรา รวมทั้ง
ของส่ิงทั้งหลายของธรรมชาติกนัต่อไป 

 

ภาค ๒ ดวงตาเห็นธรรม 

กฎสูงสุดของธรรมชาติ 

การท่ีเราจะศึกษาใหเ้กิดความเขา้ใจวา่ “ร่างกายและจิตใจของเรานีเ้ป็นอนัตตา” ไดน้ั้น จําเป็นทีจ่ะต้องเข้าใจ
ถึงกฎพืน้ฐานของธรรมชาติทีสํ่าคัญทีสุ่ดก่อน จึงจะศึกษาแลว้เกิดความเขา้ใจ  ซ่ึงกฎนีก้ค็ือกฎทีค่วบคุมส่ิงทุกส่ิงทุก
อย่างอยู่ (ซ่ึงเทียบไดก้บัพระเจา้ของบางศาสนา) โดยกฎน้ีเรียกวา่ กฎสูงสุดของธรรมชาติ หรือ กฎสูงสุดของจักรวาล ท่ี
ทางพุทธศาสนาเรียกวา่ กฎอทิปัปัจจยตา ท่ีหมายถึง กฎทีเ่ป็นการอาศัยเหตุและปัจจัยให้เกดิขึน้ โดยกฎน้ีจะบงัคบัทุก
ส่ิงเอาไวว้า่ “ทุกส่ิงทีเ่กดิขึน้ จะต้องมีเหตุและปัจจัยมาปรุงแต่งให้เกดิขึน้ ” ซ่ึงกฎอิทปัปัจจยตาน้ี ก็เป็นกฎพื้นฐานง่ายๆ
ท่ีใครๆก็เขา้ใจและยอมรับกนัอยูแ่ลว้ ซ่ึงกฎน้ีแมจ้ะดูวา่เป็นกฎง่ายๆ แต่วา่ถา้เรานาํเอากฎน้ีมาพิจารณาอยา่งละเอียด
ลึกซ้ึงแลว้ เราก็จะพบวา่ มันมีความลบัของธรรมชาติทีสํ่าคัญซ่อนอยู่ในทุกส่ิงของธรรมชาติ  ถา้เราสามารถไขความลบั
ของธรรมชาติน้ีได ้เราก็จะเขา้ใจและเห็นแจง้ เร่ืองความเป็นอนตัตาของร่างกายและจิตใจของเราได ้แต่ก่อนอ่ืนเรา
จะตอ้งเขา้ใจความหมายของคาํบางคาํเสียก่อน จึงจะศึกษากฎอิทปัปัจยตาไดเ้ขา้ใจ อนัไดแ้ก่คาํวา่ 

เกดิขึน้ หมายถึง จากการทีไ่ม่มีอยู่ก่อน แล้วจึงมามีขึน้ในภายหลงั 

ดับหายไป หมายถึง จากการทีเ่คยมีอยู่ก่อน แล้วจึงมาหายไปในภายหลงั 

เหตุ หมายถึง ส่ิงทีก่ระทาํให้เกดิผล 

ปัจจัย หมายถึง  เหตุย่อยๆ หรือ ส่ิงทีม่าสนับสนุนเหตุ  
ผล หมายถึง ส่ิงทีเ่กดิขึน้มาจากเหตุ 
ปรุงแต่ง หมายถึง การกระทาํโดยธรรมชาติ 
ส่ิงปรุงแต่ง หมายถึง ส่ิงทีเ่กดิขึน้มาจากเหตุและปัจจัยมาปรุงแต่งให้เกดิขึน้ 

อศัจรรย์แห่งการปรุงแต่ง 

คาํวา่ สังขาร เป็นภาษาบาลีแปลวา่ ปรุงแต่ง ซ่ึงคาํวา่ “ปรุงแต่ง” น้ีเป็นคาํท่ีมีความหมายลึกซ้ึง ถา้เขา้ใจคาํน้ี
แลว้ก็จะเขา้ใจกฎอิทปัปัจจยตาไดถู้กตอ้ง คือคาํวา่ปรุงแต่งน้ีมีความหมายคลา้ยการปรุงอาหาร ท่ีเราเอาเคร่ืองปรุงต่างๆ
ท่ีพอเหมาะ มาปรุงโดยใชค้วามร้อนอยา่งถูกตอ้ง ก็จะเกิดเป็นอาหารท่ีเอร็ดอร่อยข้ึนมาได ้ซ่ึงคาํวา่ปรุงแต่งน้ีก็
เหมือนกนั คือมันเป็นการกระทาํโดยธรรมชาติ ในการนําเอาธาตุ (คือส่ิงมีอยู่จริงๆ) ตามธรรมชาติ มาปรุงแต่งให้เกดิ
เป็นวตัถุและส่ิงของต่างๆ รวมทั้งจิตใจทีรู้่สึกนึกคิดได้ของคนเราขึน้มาได้อย่างน่าอศัจรรย์ และเมื่อมันปรุงแต่งให้เกดิ
เป็นส่ิงใดขึน้มาแล้ว ส่ิงทีถู่กปรุงแต่งให้เกดิขึน้มาน้ัน แทบจะไม่หลงเหลอืลกัษณะเดิมของส่ิงทีนํ่ามาปรุงแต่งมันเลย 
เพราะส่ิงทีนํ่ามาปรุงแต่งทั้งหลายน้ัน มันได้รวมตัวกนัจนกลายเป็นส่ิงใหม่ขึน้มาได้อย่างน่าอศัจรรย์  ซ่ึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา
จาการปรุงแต่งน้ีเราจะเรียกวา่เป็น “ส่ิงปรุงแต่ง” 



ตวัอยา่งเช่น ร่างกายท่ีตอ้งอาศยัอาหาร นํ้า ความร้อน และอากาศท่ีบริสุทธ์ิ มาปรุงแต่งใหเ้กิดข้ึน ซ่ึงร่างกายท่ี
เกิดข้ึนมาน้ีแทบจะไม่หลงเหลือลกัษณะของอาหาร นํ้า ความร้อน และอากาศ ใหเ้ราพบเห็นหรือสัมผสัไดเ้ลย เพราะ
มนัไดร้วมตวักนักลายเป็นวตัถุชนิดใหม่ท่ีสมมติเรียกวา่ “ร่างกาย” ข้ึนมาแทน หรืออยา่งเช่น เม่ือร่างกายไดป้รุงแต่งให้
เกิดวญิญาณ (การรับรู้) ข้ึนมา ซ่ึงวญิญาณน้ีก็จะทาํใหส้มองทาํงาน โดยการนาํเอาขอ้มูลจากสมองมาปรุงแต่งใหเ้กิด
เป็นการจาํได ้และความรู้สึก รวมทั้งการคิดนึก ข้ึนมา แลว้เราก็เรียกส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาน้ีรวมๆวา่เป็น จิต หรือ ใจ  เป็นตน้  

ส่วนกรณีท่ีเป็นการกระทาํโดยคนหรือสัตว ์ไม่ควรใชค้าํวา่ ปรุงแต่ง แต่ควรใชค้าํวา่ ทาํ หรือ ประกอบ หรือ 
สร้าง หรือ ประดิษฐ ์แทน อยา่งเช่น การสร้างรถยนตข้ึ์นมา หรือการประดิษฐหุ่์นยนตข้ึ์นมา เป็นตน้ เพราะมนัยงั
หลงเหลือลกัษณะเดิมของส่ิงท่ีนาํเอามาสร้าง เช่น เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง ยาง พลาสติก แกว้ เป็นตน้  ใหเ้ราไดพ้บ
เห็นอยู ่

ทุกส่ิงมันเป็น “เช่นน้ันเอง” 

ส่ิงท่ีตอ้งสังเกตคือ จะมีคาํวา่ เหตุและปัจจัย (หรือเหตุปัจจยั) ซ่ึงท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะวา่ การท่ีส่ิงใดส่ิงหน่ึงจะ
เกิดข้ึนมาได ้จะตอ้งมีเหตุหลายๆเหตุมาร่วมกนัปรุงแต่งใหเ้กิดข้ึน ซ่ึงมนัแสดงถึงวา่แค่เพียงเหตุเดียว จะไม่สามารถ
ปรุงแต่งใหเ้กิดส่ิงใดข้ึนมาได ้ คือต้องมีอย่างน้อย ๒ เหตุมาร่วมกนัปรุงแต่ง จึงจะปรุงแต่งให้เกดิส่ิงต่างๆขึน้มาได้  ซ่ึง
เหตุท่ีสาํคญัหรือใหญ่ท่ีสุดเพียงเหตุเดียวเราจะเรียกวา่เป็น “เหตุ” ส่วนเหตุท่ีเหลือนอกนั้นเราจะเรียกวา่เป็น “ปัจจยั” แต่
บางทีเราก็ไม่นิยมกล่าวถึงปัจจยั เพราะเราก็รู้ๆกนัอยูแ่ลว้ เราจึงกล่าวถึงเฉพาะเหตุเท่านั้น อยา่งท่ีเราชอบพดูกนัวา่  
“เหตุทาํให้เกดิผล” หรือ “ผลเกดิมาจากเหตุ” นัน่เอง 

กฎอิทปัปัจจตาน้ีจะมีรายละเอียดวา่ “เมื่อส่ิงนีม้ี ส่ิงนีจึ้งมี, เมื่อส่ิงนีไ้ม่มี ส่ิงนีจึ้งไม่มี, เมื่อส่ิงนีเ้กดิขึน้ ส่ิงนีจึ้ง
เกดิขึน้, เมื่อส่ิงนีด้ับหายไป ส่ิงนีจึ้งดับหายไป ” ซ่ึงน่ีก็คือการบอกถึงเร่ืองของเหตุและผลนัน่เอง คือเป็นการบอกวา่ 
“เม่ือมีเหตุ จึงมีผล, เม่ือไม่มีเหตุ ก็จะไม่มีผล, เม่ือเหตุเกิดข้ึน ผลก็จะเกิดข้ึน, เม่ือเหตุดบัไป ผลก็จะดบัไป” แต่เม่ือเหตุ
ทาํใหเ้กิดผลแลว้ ผลนั้นก็ยงัจะเป็นเหตุใหเ้กิดผลใหม่ข้ึนมาไดอี้ก คือมนัจะมีการผลกัดนักนัใหเ้กิดเป็นเหตุ เป็นผล เป็น
เหตุ เป็นผล, เป็นเหตุ เป็นผล ฯลฯ อยา่งน้ีต่อๆกนัไปเหมือนห่วงโซ่ท่ีคลอ้งต่อๆกนัไปเร่ือยๆอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด  

อีกทั้งเหตุเพียงเหตุเดียวก็ยงัสามารถทาํใหเ้กิดผลไดห้ลายๆผล รวมทั้งผลเพียงผลเดียวก็ยงัมาจากหลายๆเหตุได้
อีก ดังน้ันเหตุและผลของแต่ละส่ิงหรือแต่ละเร่ือง จึงมีความเกีย่วพนักนักบัเหตุและผล ของส่ิงหรือเร่ืองอืน่ๆอกี
มากมายอย่างสลบัซับซ้อนและยุ่งเหยงิ จนบางทเีรากไ็ม่สามารถไปล่วงรู้ถึงเหตุและผลทีแ่ท้จริงทั้งหมด ของบางส่ิง
หรือบางเร่ืองได้อย่างถูกต้อง จนทาํใหค้นท่ีไม่เขา้ใจเร่ืองกฎของเหตุและผลน้ี เกิดความคิดวา่ ส่ิงท่ีไม่รู้ถึงเหตุและผล
ทั้งหมดของมนันั้น มนัเป็นส่ิงวเิศษหรือส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติไป แต่ถา้เราจะเขา้ใจถึงหลกัการเกิดข้ึนมาจากเหตุและผล
ตามกฏอิทปัปัจจยตาน้ีแลว้ เราก็จะเขา้ใจไดว้า่  “ทุกส่ิงน้ันมันกเ็ป็นของธรรมดาๆของมันเช่นน้ันเอง” ไม่ไดมี้อะไร
วเิศษเหนือธรรมชาติเลย  

การปรุงแต่งของธรรมชาติน้ี มันเป็นความอศัจรรย์ของธรรมชาติ ซ่ึงเราก็ไม่จาํเป็นตอ้งรู้วา่ธรรมชาติทาํอยา่งน้ี
ไดอ้ยา่งไร? เพยีงเรารู้ว่าชีวติคือร่างกายและจิตใจของเรานี ้มันเป็นเพยีง “ส่ิงปรุงแต่ง” ทีธ่รรมชาติปรุงแต่งให้เกดิ
ขึน้มาเพยีงช่ัวคราว เท่าน้ันกพ็อแล้ว  เพราะเพียงเท่าน้ีก็ทาํใหเ้รา  ล่วงรู้ถึงความจริงสูงสุดของธรรมชาติ  เร่ืองความเป็น
อนตัตาของร่างกายและจิตใจของเราท่ีเราควรรู้ ท่ีธรรมชาติไดซ่้อนเอาไวแ้ลว้  



กฎอิทปัปัจจยตา คือกฎสูงสุดของธรรมชาติทีค่วบคุมทุกส่ิงทุกอย่างเอาไว้ คือกฎอิทปัปัจจยตาน้ีก็เป็นกฎง่ายๆ
ท่ีบงัคบัเอาไวว้า่ การท่ีส่ิงใดจะเกิดข้ึนมา จะตอ้งมีเหตุและปัจจยัมาร่วมกนัปรุงใหเ้กิดข้ึน ดงันั้นเม่ือพิจารณาในทาง
กลบักนัก็จะพบวา่ “ไม่มีส่ิงใดจะเกดิขึน้มาได้เองลอยๆโดยไม่มีเหตุปัจจัย” ซ่ึงเม่ือเราเขา้ใจถึงกฎสูงสุดน้ีแลว้ เราก็จะ
เขา้ใจไดเ้องวา่ ทุกส่ิงทุกอยา่งเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร รวมทั้งเราก็จะเขา้ใจไดว้า่ ไม่มีส่ิงใดทีจ่ะอยู่นอกเหนือกฎสูงสุดนีไ้ป
ได้ แต่คนส่วนมากท่ีไม่มีความรู้พื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์ ก็มกัเช่ือวา่มีส่ิงท่ีอยูน่อกเหนือกฎสูงสุดน้ี คือเช่ือวา่มีส่ิงท่ี
ลึกลบัเหนือธรรมชาติ อนัไดแ้ก่ ความเช่ือวา่มีบุคคลหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือของวเิศษ เช่น เทพเจา้ เทวดา นางฟ้า ผ ีนรก 
สวรรค ์และ คาถาอาคม เคร่ืองรางของขลงั เป็นตน้ ท่ีเป็นเร่ืองเล่าต่อๆกนัมา แต่ถา้เราเขา้ใจกฎสูงสุดน้ีแลว้ เราก็จะ
เขา้ใจไดเ้องวา่ “ส่ิงลึกลบัเหนือธรรมชาติเหล่าน้ี มนัเป็นส่ิงท่ีไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะเป็นไปได”้ ถา้ใครยงัเช่ือวา่จะมีส่ิง
ลึกลบัเหนือธรรมชาติเช่นน้ีอยู ่แสดงวา่ยงัไม่เขา้ใจกฎอิทปััจจยตาน้ีอยา่งถูกตอ้ง และจะไม่สามารถศึกษาพุทธศาสนา
ใหเ้กิดความเขา้ใจได ้

กฎไตรลกัษณ์ 

ส่ิงปรุงแต่งทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนมาตามกฎสูงสุดของธรรมชาติน้ี จะมีลกัษณะหรือความจริงประจาํอยู ่๓ ประการ 
ท่ีเรียกวา่ กฎไตรลกัษณ์ ท่ีหมายถึง ลกัษณะ ๓ ประการของส่ิงปรุงแต่งทั้งหลาย  (กฎไตรลกัษณ์น้ีบางทีก็เรียกวา่ สามัญ
ลกัษณะ ท่ีหมายถึง ลกัษณะทัว่ไปของส่ิงปรุงแต่งทั้งหลาย)  อนัไดแ้ก่ 

๑. อนิจจัง  แปลวา่ ไม่เทีย่ง คือส่ิงปรุงแต่งทั้งหลาย จะมีการเปลีย่นแปลงหรือไหลไปสู่ความแตก (ใช้กบัพวก
วตัถุ) หรือดับ (ใช้กบัพวกจิตหรือความรู้สึกต่างๆ) อยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถทีจ่ะดํารงอยู่หรือตั้งอยู่ในสภาวะหรือ
ลกัษณะเดิมได้ตลอดไป คือสุดท้ายไม่ช้ากเ็ร็ว สภาพการปรุงแต่งของมันกต้็องแตกสลาย (ใช้กบัวตัถุ) หรือดับหายไป 
(ใช้กบัจิตหรือความรู้สึก) อย่างแน่นอน  ซ่ึงท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะส่ิงพื้นฐาน (คือธาตุ ๖ ตามธรรมชาติ) ท่ีมาปรุงแต่งให้
เกิดส่ิงปรุงแต่งทั้งหลายข้ึนมานั้น มนัก็เป็นส่ิงปรุงแต่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาดว้ยเหมือนกนั ดงันั้นจึงทาํให้
ส่ิงปรุงแต่งใหม่ๆทั้งหลายมีความเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย  

๒. ทุกขัง แปลวา่ง ทน หรือ ต้องทน คือหมายถึง ส่ิงปรุงแต่งทั้งหลาย มันต้องทนประคับประคองสภาพของ
การปรุงแต่งของมันเอาไว้อย่างยากลาํบาก ทั้งจากการเปล่ียนแปลง (อนิจจงั) ภายในของมนัเอง และจากการถูกทาํลาย
จากส่ิงภายนอกต่างๆอยูเ่สมอดว้ย ถา้มนัไม่ทนประคบัประคองเอาไว ้สภาพการปรุงแต่งของมนัก็จะตอ้งแตกสลายหรือ
ดบัหายไปทนัที ซ่ึงในกรณทีีเ่ป็นวตัถุทีไ่ม่มีชีวติกไ็ม่มีปัญหาอะไร เพราะมันไม่มีจิตทีม่ารับรู้สภาวะทีต้่องทนของมัน  
แต่ถา้เป็นวตัถุท่ีมีชีวติ ก็จะมีปัญหา เพราะมนัสามารถรับรู้สภาวะท่ีตอ้งทนของมนัได ้คือร่างกายท่ียงัมีชีวติก็จะรู้สึกถึง
ความหนกั เหน่ือย เจบ็ ปวด หรือความทรมานของร่างกาย ส่วนจิตใจกจ็ะรู้สึกถึงความทุกข์ทรมานเมื่อเกดิความยดึถือ
ว่ามีตัวเองขึน้มา ส่วนในกรณีท่ีจิตไม่มีความยดึถือวา่มีตวัเอง มนัก็ยงัมีความรู้สึกท่ีตอ้งทนอยูด่ว้ยเสมอ เพราะจิตเป็น
ส่ิงปรุงแต่ง เพียงแต่วา่มีนอ้ยมากจนไม่เป็นปัญหา (คือไม่ทาํใหจิ้ตเกิดความรู้สึกท่ีทรมานหรือเป็นทุกข)์ ซ่ึงความรู้สึกท่ี
ตอ้งทนของจิตท่ีมีนอ้ยมากน้ีเอง ท่ีเรียกวา่ นิพพาน   

๓. อนัตตา แปลวา่ ไม่ใช่อตัตา หรือ  ไม่ใช่ตัวตนทีแ่ท้จริง  คือหมายถึง  เป็นการปฏิเสธหรือไม่ยอมรับว่าเป็น
อตัตา คือถา้ส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีตอ้งอาศยัเหตุและปัจจยัมาปรุงแต่งใหเ้กิดข้ึน และมีความไม่เท่ียง รวมทั้งยงัตอ้งทนอยู ่ก็



แสดงวา่ส่ิงนั้นไม่ใช่อตัตา ดงันั้นคาํวา่ “อนตัตา” จึงเป็นคาํท่ีใชบ้อกใหรู้้วา่ ส่ิงนั้นส่ิงน้ีไม่ใช่อตัตา แต่เป็นเพียง สังขาร 
หรือส่ิงปรุงแต่งเท่านั้น 

ลกัษณะของส่ิงปรุงแต่งทั้งหลายน้ี จะมีลกัษณะทีต่รงข้ามกบัลกัษณะของอตัตา คืออตัตาจะไม่ตอ้งอาศยัเหตุ
ปัจจยั แต่ส่ิงปรุงแต่งตอ้งอาศยัเหตุปัจจยั, อตัตาจะเป็นส่ิงท่ีเท่ียง แต่ส่ิงปรุงแต่งจะไม่เท่ียง, และอตัตาจะเป็นส่ิงท่ีทนอยู่
อยา่งสบาย แต่ส่ิงปรุงแต่งจะตอ้งทนอยูอ่ยา่งยากลาํบาก  

ลกัษณะของความเป็นอนิจจงัทุกขงัและอนตัตาน้ี ถ้าพจิารณาให้ดีกจ็ะพบว่า มันกค็ือลกัษณะเดียวกนัน่ันเอง  
เพียงแต่เราแยกอาการออกมาพิจารณาเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจไดง่้ายเท่านั้น คือเม่ือเราพิจารณาร่างกายและจิตใจของเรา 
ถึงความเป็นอนิจจงัอยา่งแรงกลา้ (คือดว้ยสมาธิ) เราก็จะพบความเป็นทุกขงัของร่างกายกบัจิตใจ เม่ือเราพิจารณาถึง
ความเป็นทุกขงัของร่างกายและจิตใจต่อไปอยา่งแรงกลา้ เราก็จะพบความเป็นอนตัตาของร่างกายและจิตใจได ้และถา้
เราพิจารณาความเป็นอนตัตาของร่างกายและจิตใจต่อไปอยา่งแรงกลา้ เราก็จะพบความเป็น สุญญตา คือ วา่งจากอตัตา 
หรือ วา่งจากส่ิงหรือสภาวะท่ีเป็นตนัตนท่ีแทจ้ริงของร่างกายและจิตใจได้  

สุญญตา – ความว่าง 

สุญญตา แปลวา่ ความว่าง ซ่ึงมี ๓ ความหมาย คือ  

๑. ว่างเปล่าโดยไม่มีอะไรเลย คือความวา่งทางวตัถุท่ีเรียกวา่สุญญากาศ   

๒. ว่างจากอตัตา คือวา่งจากตวัตนท่ีแทจ้ริง   

๓. จิตว่าง  คือจิตวา่งจากกิเลส  

ความหมายท่ีเราตอ้งเขา้ใจก็คือความวา่งจากอตัตา คือเม่ือส่ิงใดไม่เท่ียงและมีสภาวะท่ีตอ้งทน ส่ิงนั้นก็จะเป็น
อนตัตา (คือไม่ใช่อตัตา) และเมื่อส่ิงใดไม่ใช่อตัตา ส่ิงน้ันกจ็ะเป็นสุญญตา  คือมนัวา่งจากอตัตาหรือวา่งจากตวัตนของ
มนัเอง หรือเรียกง่ายๆวา่ “มันไม่ได้มีตัวตนของมันเองอยู่จริง” และเม่ือเราเขา้ใจแลว้วา่ชีวติของเรา (คือร่างกายกบั
จิตใจ) มนัเป็นอนตัตา คือไม่ใช่ตวัตนท่ีแทจ้ริง ดังน้ันจึงเท่ากบัว่า มันเป็นสุญญตา  คือมันไม่ได้มีส่ิงทีเ่ป็นอตัตาหรือ
ตัวตนทีเ่ป็นเราอยู่จริงๆเลย หรือเรียกง่ายๆวา่ “มันไม่มีตัวเราอยู่จริง” ซ่ึงการมองทุกส่ิงใหเ้ห็น (เขา้ใจ) ถึงความเป็น
สุญญตาน่ีเอง ท่ีจะทาํใหจิ้ตของเราหลุดพน้จากความยดึถือวา่มีตวัเรา-ของเรา และไม่มีความทุกขไ์ด ้ดงันั้นจึงเรียกไดว้า่ 
ความรู้เร่ืองสุญญตาน้ีเป็นสุดยอดของปัญญานัน่เอง  

ร่างกายเป็นอนัตตา 

เม่ือมองโดยภาพรวมแลว้เราก็จะพบวา่ ร่างกายกค็ือกลุ่มก้อนอย่างหน่ึงทีเ่ป็นวตัถุ มีลกัษณะภายนอกและ
ระบบภายในคล้ายหุ่นยนต์ทีเ่คลือ่นไหวได้ เจริญเติบโตได้   และเม่ือพิจารณาจากร่างกายของเราเองจริงๆในปัจจุบนัแลว้
เราก็จะพบวา่ ความจริงแล้วร่างกายของเราน้ันกต้็องอาศัยเช้ือจากพ่อและไข่จากแม่มาผสมกนั จึงเกดิร่างกายของเรา
ขึน้มา และอาศัยอาหาร นํา้ ความร้อนทีพ่อเหมาะ และอากาศทีบ่ริสุทธ์ิ มาปรุงแต่งให้ตั้งอยู่ได้ ซ่ึงเพียงเท่าน้ีก็แสดงให้
เขา้ใจไดแ้ลว้วา่ร่างกายเป็นส่ิงปรุงแต่ง อีกทั้งร่างกายก็ยงัมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา โดยตอ้งมีการแตกสลาย 
(หรือตาย) อยา่งแน่นอนในท่ีสุดไม่ชา้ก็เร็ว และร่างกายก็ยงัตอ้งทนต่อความหนาวบา้ง ร้อนบา้ง หิวบา้ง กระหายบา้ง 



ทนต่อโรคร้ายต่างๆมากมายบา้ง จากความหนกับา้งเหน่ือยบา้ง เป็นตน้ จึงทาํใหร่้างกายตอ้งทนอยูด่ว้ยความยากลาํบาก 
ซ่ึงน่ีก็ยิง่เป็นส่ิงท่ีมายนืยนัอีกวา่ร่างกายเป็นส่ิงปรุงแต่ง  

เม่ือร่างกายเป็นส่ิงปรุงแต่ง ดังน้ันจึงเท่ากบัว่าร่างกายของเรานีม้ันเป็นอนัตตา คือไม่ใช่อตัตา  และเม่ือมนัไม่ใช่
อตัตา ก็แสดงวา่มนัเป็นสุญญตา คือไม่ไดมี้ร่างกายจริงๆตามท่ีสมมติเรียกเลย และเมื่อเราเห็น (เข้าใจอย่างแจ้งชัด) แล้ว
ว่า มันไม่มีร่างกายของเราจริงๆ เราจึงไม่ควรยดึถือว่า “ร่างกายนีค้ือเราหรือของเรา”  (ซ่ึงแมร่้างกายของคนอ่ืนหรือส่ิง
อ่ืนๆก็มีลกัษณะเดียวกนักบัร่างกายของเรา คือไม่ควรยดึถือวา่เป็นตวัตนท่ีแทจ้ริงของใครๆหรือของส่ิงใดๆทั้งส้ิน)  ถา้
จิตโง่ไปยดึถือเขา้ เม่ือร่างกายท่ียดึถือเอาไวน้ี้มนัเปล่ียนแปลงไปเป็นภาวะหรือในลกัษณะท่ีไม่น่าพึงพอใจ เช่น แก่ เจบ็ 
หรือกาํลงัจะตาย จิตโง่น้ีก็ยอ่มท่ีจะเกิดความทุกขไ์ปอยา่งช่วยไม่ได ้ แต่ถ้าจิตฉลาด (เพราะมีปัญญาทีเ่ข้าใจถึงความจริง
สูงสุดว่ามันไม่ได้มีร่างกายจริงๆ) และมีสมาธิอยู่ด้วย จิตทีเ่ฉลยีวฉลาดและมีสมาธินี ้กจ็ะไม่เกดิความยดึถือร่างกายนีว่้า
เป็นตัวเราหรือของเรา ซ่ึงแมร่้างกายจะเปล่ียนแปลงไปเป็นภาวะหรือในลกัษณะท่ีไม่น่าพึงพอใจอยา่งไรก็ตาม จิตท่ี
ฉลาดน้ีก็จะไม่เกิดความทุกขใ์ดๆ  

     จิตใจเป็นอนัตตา 

คาํวา่ จิต หรือ ใจ (คือเม่ือทาํหนา้ท่ีคิดนึก ก็สมมติเรียกวา่จิต แต่พอทาํหนา้ท่ีรับรู้และรู้สึก ก็สมมติเรียกวา่ใจ) 
น้ีสรุปแลว้ก็คือ “ส่ิงทีรู้่สึกนึกคิดได้” คือมนัสามารถรับรู้ส่ิงต่างๆได,้ รู้สึกส่ิงท่ีรับรู้ได,้ จาํส่ิงท่ีรับรู้ได ้และมีการคิดนึก
หรือเกิดอาการต่างๆ (เช่นอาการกิเลส) ได ้(ส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งระวงัก็คือ เราตอ้งมาดูจากจิตของเราเองจริงๆวา่มนัเป็น
อยา่งไร? อยา่ไปติดภาษาท่ีใชอ้ธิบาย ซ่ึงมนัอาจจะไม่ตรงกบัความจริงท่ีเรารู้สึกจริงๆก็ได)้  

เม่ือจิตใจคือส่ิงท่ีรู้สึกนึกคิดได ้ทีน้ีเราก็ตอ้งมาพิจารณาดูวา่ จิตใจมนัตอ้งอาศยัส่ิงใดมาปรุงแต่งใหม้นัเกิด
ข้ึนมา หรือมนัสามารถเกิดข้ึนมาไดเ้องโดยท่ีไม่ตอ้งอาศยัส่ิงใดมาปรุงแต่งใหม้นัเกิดข้ึนมา? ซ่ึงจากความเป็นจริงทีเ่รา
รู้สึกอยู่จริงๆกค็ือ จิตใจต้องอาศัยร่างกายทีย่งัดีอยู่หรือร่างกายทีย่งัไม่ตายเกดิขึน้เสมอ เราไม่เคยมีจิตทีไ่ม่ต้องอาศัย
ร่างกายเลย หรือเราไม่เคยมีจิตทีส่ามารถล่องลอยออกจากร่างกายได้เลย  (ถา้จิตเป็นอตัตา มนัไม่จาํเป็นตอ้งอาศยั
ร่างกายเกิดข้ึนมา และสามารถล่องลอยออกจากร่างกายได)้ ซ่ึงเพียงเท่าน้ีก็แสดงใหเ้ราเขา้ใจแลว้วา่ จิตใจน้ีมนัเป็นส่ิง
ปรุงแต่ง 

 อีกอยา่งจิตใจน้ีมนัก็มีการเกิดข้ึนและดบัหายไปอยูเ่สมอ รวมทั้งมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอดว้ย (ถา้จิตเป็น
อตัตามนัจะมีอยูต่ลอดเวลา คือจะไม่มีการเกิดและดบั) คือขณะทีเ่ราตื่นอยู่ จิตกเ็กดิขึน้มา แต่พอเวลาเราหลบัสนิทและ
ไม่ฝัน จิตกด็ับหายไป (ส่วนขณะท่ีหลบัแลว้ฝันนั้นจิตก็เกิดข้ึนมาแลว้แต่วา่ยงัไม่สมบูรณ์ ยงัเป็นแค่เพียงจิตใตส้าํนึก
เท่านั้น) เมื่อตื่นใหม่จิตจึงเกดิขึน้มาใหม่ (ส่วนการท่ีจิตเกิดข้ึนมาใหม่แลว้ยงัมีความจาํและความคิดไดเ้หมือนจิตเก่าท่ี
ดบัไปก็เป็นเพราะสมองยงัดีอยู ่จึงทาํใหข้อ้มูลท่ีสมองเก็บไวเ้ป็นความทรงจาํไม่หายไป จิตจึงยงัจาํอะไรๆได้
เหมือนเดิมและคิดไดเ้หมือนเดิม แต่ถา้สมองเสียหาย แมร่้างกายจะยงัไม่ตาย ขอ้มูลของความทรงจาํก็จะหายไป เม่ือจิต
ต่ืนก็จะจาํและคิดอะไรไม่ได ้เหมือนเจา้ชายหรือเจา้หญิงนิทรา) รวมทั้งจิตใจของเรากม็ีการคิดและเกดิความพอใจบ้าง 
ไม่พอใจบ้าง เปลีย่นแปลงไปตามความรู้สึก (เวทนา) อยู่เสมอๆ ซ่ึงน่ีก็ยิง่เป็นการยนืยนัวา่ จิตใจน้ีเป็นส่ิงปรุงแต่ง 



อีกอยา่งจิตใจของเราก็ยงัมีความสุขบา้ง ความทุกขบ์า้งอยูเ่สมอๆ (ถา้จิตเป็นอตัตามนัก็จะมีแต่ความสุขอยู่
ตลอดเวลาโดยท่ีจะไม่มีความทุกขเ์ลย) เราไม่เคยมีความสุขอยูต่ลอดเวลาทั้งวนัทั้งคืนเลย ซ่ึงน่ีก็ยิง่เป็นการยนืยนัวา่
จิตใจน้ีเป็นส่ิงปรุงแต่ง  

เม่ือความจริงหลายๆอยา่งมนัยนืยนัวา่จิตใจของเราน้ีเป็นส่ิงปรุงแต่ง ดังน้ันกแ็สดงว่า จิตใจของเรานีม้ันเป็น
อนัตตา คือไม่ใช่ตัวตนทีแ่ท้จริง และเป็น สุญญตา คือไม่ได้มีตัวตนทีเ่ป็นเราจริงๆเลย เพราะมันเป็นแค่เพยีงส่ิงปรุงแต่ง
ทีเ่กดิมาจากเหตุ (คือวญิญาณจากร่างกาย) และปัจจัย (คือข้อมูลทีเ่ป็นความทรงจําทีส่มองมีอยู่) มาร่วมกนัปรุงแต่งให้
เกดิขึน้มาเพยีงช่ัวคราวเท่าน้ัน ดงันั้นความรู้สึกวา่มีตวัเราอยูจ่ริงในกายน้ี จึงเป็นส่ิงลมๆแล้งๆ (คือหาสาระหรือแก่นสาร
ไม่ได้ หรือเป็นส่ิงบอบบางทีสุ่ด) ทีส่ามารถดับหายไปได้อย่างง่ายดายทนัท ีทีค่วามทรงจําของสมองเสียหายไป หรือแม้
เพยีงร่างกายขาดอากาศหายใจไปเพยีงไม่กีน่าทเีท่าน้ัน ซ่ึงแมข้ณะท่ีจิตหลบัสนิทและไม่ฝัน ความรู้สึกวา่มีตวัเราก็ยงั
ไม่มี จะมีก็เพียงกลุ่มกอ้นของธาตุตามธรรมชาติกลุ่มหน่ึง ท่ีรอการปรุงแต่งร่วมกนัใหม่ เพื่อใหเ้กิดเป็นจิตใจท่ีรู้สึกวา่มี
ตวัเราข้ึนมาใหม่เท่านั้น 

เราคืออะไร? 

เด็กทุกคนท่ีเพิ่งเกิดมาใหม่ๆจะยงัมีจิตบริสุทธ์ิ (ท่ีเรียกวา่ประภสัสร คือสวา่งเหมือนเพชรท่ีมีแสงส่องออกมา
ไดเ้อง) คือยงัไม่มีกเิลสหรือตัณหา และยงัไม่มีความยดึถือว่ามีตัวเอง จะมีกเ็พยีงสัญชาติญาณแห่งความมีตัวตน 
(อวชิชา)  ทีธ่รรมชาติมอบให้มาเพยีงเลก็น้อย เพือ่ให้จิตเกดิความรู้สึกว่ามีตัวเองเพยีงอ่อนๆเท่าน้ัน  ซ่ึงจิตท่ีประภสัสร
น้ีเองจะมีนิพพานหรือความสงบเยน็อยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ แต่เม่ือจิตของเด็กนั้นไดรั้บการสัมผสัจากโลกภายนอกผา่น
ตา หู จมูก ล้ิน และกาย แลว้เกิดความรู้สึก (เวทนา) ท่ีน่าพอใจ (สุขเวทนา) บา้ง หรือไม่น่าพอใจ (ทุกขเวทนา) บา้ง จิต
ของเด็กนั้นก็จะเร่ิมเกิดความพอใจ หรือไม่พอใจ (คือเกิดกิเลส) ข้ึนมาตามสัญชาติญาณ และเร่ิมเกิดความยดึถือ (คือเกิด
อุปาทาน) วา่มีตนเองข้ึนมา และเม่ือเด็กนั้นโตข้ึนและไดรั้บการตั้งช่ือและถูกเรียกช่ือบ่อยๆ รวมทั้งไดรั้บการบอกวา่มี
คนนั้นเป็นพอ่ คนน้ีเป็นแม่ คนน้ีเป็นญาติ และมีส่ิงนั้นส่ิงน้ีเป็นของตน เป็นตน้ จิตของเด็กนั้นก็จะมีความทรงจาํมาก
ข้ึนและมีความเคยชินของกิเลสและอุปาทาน เก็บไวใ้นจิตใตส้าํนึกมากข้ึนดว้ย 

เม่ือเด็กนั้นไดรั้บรู้ (เกิดวญิญาณ) ส่ิงหรือเร่ืองราวจากภายนอกท่ีรุนแรง เด็กนั้นก็จะจาํส่ิงท่ีไดรั้บรู้มานั้นได ้
(เกิดสัญญา) แลว้เกิดความรู้สึกท่ีรุนแรงต่อส่ิงท่ีไดรั้บรู้นั้น (เกิดเวทนา)  เม่ือเกิดความรู้สึกท่ีรุนแรงข้ึนมาแลว้ ถา้ใน
ขณะนั้นจิตของเด็กนั้นไม่มีสติปัญญาและสมาธิ จิตของเด็กนั้นก็จะเกิดตณัหาหรือกิเลสข้ึนมาดว้ยทนัที (เกิดสังขาร)  
เม่ือเกิดตณัหาก็จะทาํใหเ้กิดความรู้สึกวา่มีตวัเองอยา่งเขม้ขน้ข้ึนมาทนัที ซ่ึงความรู้สึกวา่มีตวัองท่ีเขม้ขน้น้ีเองท่ีเรียกวา่
ความยดึถือ (อุปาทาน) และเม่ือมีอุปาทาน ก็ยอ่มท่ีจะมีความทุกขเ์กิดข้ึนมาดว้ยเสมอ (ไม่อยา่งซ่อนเร้นก็อยา่งเปิดเผย) 

ถึงแมเ้ด็กนั้นจะไดรั้บการศึกษาจนเกิดมีปัญญาแลว้ก็ตาม แต่ถา้ไม่มีสติมาดึงเอาปัญญาออกมาแกปั้ญหา ก็ไม่
สามารถดบัทุกขไ์ด ้หรือถึงแมจ้ะมีสติดึงเอาปัญญาออกมาแลว้ก็ตาม แต่ขาดสมาธิ ก็ยงัดบัทุกขไ์ม่ไดอี้กเหมือนกนั ต้อง
มีพร้อมทั้งสติปัญญาและสมาธิ จึงจะดับทุกข์ได้ คือถา้จิตของเด็กนั้นมีปัญญา (จากการมีดวงตาเห็นธรรมแลว้) และ
สมาธิ (จากการเคยฝึกมาก่อน) อยูต่ลอดเวลา ซ่ึงในสมาธินั้นก็จะมีสติคอยระวงัอยูด่ว้ยตลอดเวลา เม่ือเกิดความรู้สึก 
(เกิดเวทนา) ใดข้ึนมา สติกจ็ะดึงอาปัญญามาแก้ปัญหา (คือระวงักเิลสหรือดับกเิลส) แต่ถ้าปัญญายงัไม่สามารถดับกเิลส
ได้ กด็ึงเอาสมาธิออกมาช่วย กจ็ะทาํให้กเิลสทีย่งัไม่เกดิกจ็ะไม่เกดิขึน้ หรือทีเ่กดิขึน้แล้วกจ็ะดับหายไป  แล้วจิตของเด็ก



น้ันกจ็ะไม่เกดิอุปาทานพร้อมกบัความทุกข์ขึน้มา ซ่ึงก็จะทาํใหจิ้ตของเด็กนั้นกลบัมาประภสัสรไดใ้หม่ แต่ถา้จิตของ
เด็กนั้นเผลอสติปล่อยใหกิ้เลสเกิดข้ึนมาอีก ก็จะทาํใหอุ้ปาทานพร้อมความทุกขเ์กิดข้ึนมาไดอี้ก วนเวยีนอยูอ่ยา่งน้ี
เร่ือยไป จนกวา่เด็กนั้นมีการปฏิบติัสติปัญญาและสมาธิไดอ้ยา่งต่อเน่ืองนานๆ จนสามารถทาํลายความเคยชินของ
อวชิชาและกิเลส ท่ีมีอยูใ่นจิตใตส้าํนึกของเด็กนั้นใหห้มดส้ินไปไดอ้ยา่งถาวร ก็จะทาํใหอ้วชิชา กิเลส และอุปาทาน
พร้อมความทุกข ์จะไม่กลบัมาเกิดกบัจิตของเด็กนั้นไดอี้กอยา่งถาวรหรือตลอดชีวติ  

มันไม่มีตัวเราอยู่จริง 

ทั้งหมดน้ีก็คือชีวติของคนเราทุกคน ท่ีไม่มีอะไรนอกจาก มีความทุกข์และไม่มีความทุกข์ ท่ีน้ีก็มีคาํถามวา่ ใคร
ทุกขแ์ละใครท่ีไม่มีทุกข?์ ซ่ึงคาํตอบก็คือ แท้จริงมันไม่ได้มีตัวตนของใครมาเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์จริงๆเลย ส่วนที่
เรารู้สึกว่ามีตัวเราทุกข์น้ันมันเป็นมายาหรือส่ิงหลอกลวง ทีธ่รรมชาติมันหลอกจิตของธรรมชาติทีไ่ม่ได้เป็นจิตของใคร 
ว่าเป็นตัวเรา แล้วทาํให้จิตของธรรมชาติน้ัน เกดิความยดึถือว่ามีตัวเราขึน้มาพร้อมกบัความทุกข์เท่าน้ัน แต่พอจิตไม่มี
ความยดึถือ มนัก็จะกลบัมาเป็นจิตท่ีบริสุทธ์ิตามธรรมชาติท่ีไม่มีความทุกขไ์ดต้ามเดิม ซ่ึงถา้เรามองเห็นความจริงอยู่
อยา่งน้ีดว้ยสมาธิ จิตกจ็ะปล่อยวางความยดึถือว่ามีตัวเราลงได้ และเป็นจิตท่ีหลุดพน้จากความทุกขไ์ด ้(แต่ตอ้งระวงัวา่ 
อย่าเข้าใจผดิว่ามีตัวเราทีห่ลุดพ้น เพราะถา้ยงัเขา้ใจวา่มีตวัเราท่ีหลุดพน้ ก็แสดงวา่ยงัไม่หลุดพน้จริง) 

สรุปวา่ แท้จริงแล้วมันไม่ได้มีตัวตนของเราหรือของใครๆอยู่จริง ร่างกายกบัจิตใจของเราทุกคนมันเหมือน
หุ่นยนต์ทีแ่สนมหัศจรรย์ คือมนัเป็นแค่เพียงกลุ่มกอ้นของสสาร (ร่างกาย) และพลงังาน (จิตใจ) ของธรรมชาติ ท่ี
ทาํงานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ จนเกิดร่างกายและจิตใจของเราข้ึนมาไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ถา้หุ่นยนตใ์ดฉลาด (มีปัญญา
และสมาธิ) คือสามารถเขา้ใจความจริงเร่ืองสุญญตาน้ีได ้หุ่นยนตน์ั้นก็จะไม่มีความทุกขห์รือมีนอ้ยลง แต่ถา้หุ่นยนตใ์ด
โง่ (ไม่มีปัญญาและสมาธิ) หุ่นยนตน์ั้นก็จะมีความทุกข ์ แต่ถึงหุ่นยนต์ใดจะมีความทุกข์หรือไม่มีความทุกข์ มันกเ็ป็น
แค่เพยีงหุ่นยนต์ทีรู้่สึกนึกคิดได้เท่าน้ัน ไม่ได้มีตัวตนของใครๆจริงมาเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์เลย  ซ่ึงน่ีคือความจริง
สูงสุดของชีวติมนุษยท์ั้งหลาย ท่ีแมหุ่้นยนตใ์ดจะรู้หรือไม่รู้ จะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตาม ความจริงมนัก็จะเป็นอยา่ง
น้ีอยา่งไม่มีวนัเปล่ียนแปลง 

ดวงตาเห็นธรรม 

ดวงตาเห็นธรรม ก็คือการเกิด ความเห็นแจ้ง  (หรือเห็นจริง) แลว้วา่ หลกัอริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจา้น้ีใชด้บั
ทุกขไ์ดจ้ริง โดยไม่ต้องเช่ือจากใครๆหรือแม้จากพระพุทธเจ้าเองกต็าม เพราะเราไดพ้ิสูจน์จนเห็นผลจริงดว้ยจิตของเรา
เองแลว้ ซ่ึงการเกิดดวงตาเห็นธรรมนั้นสรุปแลว้ก็คือการเห็นแจง้วา่ “เมื่อส่ิงใดเกดิขึน้มาแล้ว ส่ิงน้ันล้วนจะต้องแตก 
(ใช้ดับวตัถุ) หรือดับ (ใช้กบัพวกจิตใจหรือความรู้สึก) หายไปเป็นธรรมดาอย่างแน่นอน” ซ่ึงน่ีก็คือการเห็นแจง้ถึงความ
ไม่เท่ียง (อนิจจงั) สภาวะท่ีตอ้งทน (ทุกขงั) และความไม่ใช่ตวัตนท่ีแทจ้ริง (อนตัตา) รวมทั้งความวา่งจากตวัตนท่ี
แทจ้ริง (สุญญตา) ของส่ิงปรุงแต่งทั้งหลาย (โดยเนน้มาท่ีร่างกายและจิตใจของเรา)  ดว้ยสมาธิ และเม่ือมีการเห็นอนิจจงั
ทุกขงัอนตัตาและสุญญตาดว้ยสมาธิเช่นน้ี จิตของเรากจ็ะมองเห็นความจริงของส่ิงปรุงแต่งทั้งหลายว่า “มันหาสาระ
แก่นสารไม่ได้ ยดึถือไม่ได้ ถ้ายดึถือ (หรือรักหรือพอใจ) กจ็ะทาํให้เกดิความเศร้าโศกเสียใจในภายหลงัได้”  ซ่ึงเม่ือจิต
มองเห็นความจริงเช่นน้ีมนัก็จะเกิด “นิพพทิา” หรือความเบ่ือหน่ายข้ึนมา (นิพพทิา แปลวา่ ความเบื่อหน่าย คือเป็น



อาการท่ีจิตไม่ยนิดีหรือยนิร้ายต่อส่ิงใดๆ หรือไม่เกิดกิเลสนัน่เอง คือไม่ไดเ้บ่ือหน่ายเฉพาะความทุกข ์แต่เบ่ือหน่ายทั้ง
ในความสุขดว้ย เพราะความสุขมนันาํความทุกขม์าให้) 

 เม่ือจิตเกิดความเบ่ือหน่าย มนัก็จะ  “ปล่อยวาง” หรือ คลายอุปาทานหรือความยดึถือว่ามีตัวเรา-ของเราลง
ทนัท ีเมื่อจิตปล่อยวาง มันกจ็ะ “วมุิตติ” (คาํวา่ วมุิตติ แปลวา่ หลุดพ้น คือหมายถึง จิตหลุดพ้นจากกเิลส ซ่ึงวมุิตติน้ีก็มี
ทั้ง ปัญญาวมุิติ  คือ การหลุดพ้นโดยมีปัญญานําหน้าสมาธิ คือมีการพิจารณาหลกัธรรมะอยา่งตั้งใจแลว้มนัก็จะมีสมาธิ
เกิดข้ึนมาไดพ้ร้อมๆกนั แลว้ก็จะเกิดความหลุดพน้ข้ึนมาได ้กบั เจโตวมุิตต ิคือ หลุดพ้นโดยมีสมาธินําหน้าปัญญา คือมี
การใชส้มาธิท่ีเคยฝึกมาแลว้มาหยดุกิเลสและนิวรณ์โดยมีปัญญาคอยควบคุม ก็จะเกิดความหลุดพน้ข้ึนมาได ้ซ่ึงวมุิตติ
ทั้งสองน้ีก็ยงัมีทั้งอยา่งชัว่คราวและอยา่งถาวรหรือตลอดชีวติ) และเมื่อจิตไม่มีอุปาทาน มันกจ็ะไม่มีความทุกข์ (ทั้ง
ทุกขซ่์อนเร้นและทุกขเ์ปิดเผย) เมื่อจิตไม่มีความทุกข์ มันกจ็ะนิพพานหรือสงบเยน็ (แม้เพยีงช่ัวคราวตามวมุิตติ)  

เม่ือนิพพานปรากฏ (เราจะไม่ใชค้าํวา่เกิดกบันิพพาน เพราะนิพพานไม่ไดเ้ป็นส่ิงปรุงแต่ง แต่เป็นส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้
พร้อมกบัจิตตามธรรมชาติตั้งแต่เกิด แต่เพราะกิเลสมาปิดบงัเอาไว ้จึงทาํใหจิ้ตของเราไม่สามารถสัมผสันิพพานได ้แต่
เม่ือกิเลสจรจากไป จิตของเราก็จะกลบัมาสัมผสันิพพานได)้ ก็จะทาํใหเ้ราเกิดความเห็นแจง้  (หรือพบความจริงหรือท่ี
เรียกวา่รู้จริง) ข้ึนมาวา่  “ความรู้ในหลกัอริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้านีด้ับทุกข์ได้จริง  เพราะบัดนีค้วามทุกข์ได้ระงับหรือ
ดับลงจริงๆแล้ว (แม้เพยีงช่ัวคราว) เพราะกเิลสหรือสาเหตุของมันได้ระงับหรือดับลงก่อนแล้ว รวมทั้งนิพพานกไ็ด้
ปรากฏขึน้มาจริงๆแล้ว” พร้อมกนัน้ีก็จะเกิดความรู้ข้ึนมาเองวา่ “การปฏิบัติของเรานีถู้กต้องแล้ว ไม่มีอะไรจะยิง่ไปกว่า
นีอ้กีแล้ว” ซ่ึงน่ีก็คือส่ิงท่ีเรียกวา่ การเกดิดวงตาเห็นธรรม หรือการเกิดปัญญาหรือวชิชา หรือสัมมาทิฏฐิตามหลกัพุทธ
ศาสนา 

สรุปแลว้การเกิดดวงตาเห็นธรรมก็คือ การท่ีเราไดศึ้กษามาจนเกิดความเขา้ใจอยา่งแจง้ชดัวา่  “อะไรทีเ่กดิขึน้
มาแล้วไม่ช้ากเ็ร็วมันกต้็องแตกหรือดับหายไปอย่างแน่นอน ไม่มีส่ิงใดทีจ่ะเกดิขึน้มาแล้วจะไม่แตกหรือดับหายไป” 
และเม่ือเราเพง่พิจารณาอยูเ่ช่นน้ีดว้ยความตั้งใจหรือดว้ยสมาธิ จิตของเรากจ็ะหลุดพ้นจากความยดึถือว่ามีตัวตนของ
เราหรือของใครๆหรือของส่ิงใดๆอยู่จริงๆ เม่ือจิตหลุดพน้มนัก็นิพพานหรือสงบเยน็ และเม่ือนิพพานปรากฏก็เป็นการ
ยนืยนัวา่หลกัอริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจา้น้ีใชด้บัทุกขไ์ดจ้ริง (แมเ้พียงชัว่คราว) โดยไม่ตอ้งเช่ือจากใครๆหรือจากตาํรา
ใดๆทั้งส้ิน เพราะเราไดพ้ิสูจน์จนเห็นผลจริงอยา่งแน่ชดัแลว้ 

ความไม่ประมาท 

ก่อนท่ีพระพุทธเจา้จะปรินิพพาน พระองคไ์ดท้รงตรัสเตือนสาวกทั้งหลายเอาไวว้า่ “สังขารทั้งหลาย มีความ
เส่ือมส้ินไปเป็นธรรมดา พวกเธอทั้งหลายจงยงัประโยชน์ทั้งหลายให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาท”  ซ่ึงน่ีก็คือการ
สรุปหลกัในการปฏิบติัทั้งหมดของอริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจา้เอาไวท่ี้ความไม่ประมาท   

ธรรมชาติของสังขารหรือส่ิงปรุงแต่งทั้งหลาย (โดยเนน้มาท่ี ร่างกายและจิตใจของเรา รวมทั้งของคนอืน่ และ
ส่ิงทั้งหลาย ทีม่ันให้ความสุขแก่เรา ) นั้น มันกาํลงัเปลีย่นแปลงหรือมีความเส่ือมสภาพอยู่ตลอดเวลา และสุดท้ายไม่ช้าก็
เร็ว มันกต้็องแตกหรือดับส้ินไปหรือหายไปอย่างแน่นอน  ตามกฎความเป็นอนิจจงั ทุกขงั และอนตัตาของสังขาร
ทั้งหลาย 



ความประมาทก็คือ ความลุ่มหลงมัวเมา (คือเพลดิเพลนิอยู่ด้วยความพอใจ) ใน “ส่ิงทีใ่ห้ความสุข” ทั้งหลาย
ของโลกอย่างขาดสติ (คือลืมระลึกถึงปัญญาท่ีมองเห็นความเป็นอนิจจงั ทุกขงั และอนตัตาของส่ิงท่ีใหค้วามสุขนั้น) 
เม่ือไม่มีปัญญาก็จะทาํใหเ้กิดความเห็นผดิข้ึนมา ตามความเคยชินท่ีมีอยูใ่นจิตใตส้าํนึก วา่ “ส่ิงท่ีใหค้วามสุขนั้นมนัเป็น
อตัตาท่ีจะตั้งอยูอ่ยา่งสุขสบายตลอดไปโดยไม่นาํความทุกขใ์ดๆมาให”้  ซ่ึงเมื่อมีความเห็นผดิเช่นนีเ้กดิขึน้ กจ็ะทาํให้
เกดิความรัก (คือชอบหรืออยากได้มาเป็นของตนเอง) และความผูกพนั (คือติดใจ หรืออยากมี อยากเป็น อยู่เช่นน้ัน
ตลอดไป) กบัส่ิงทีใ่ห้ความสุขน้ันขึน้มาทนัที  ยิง่ลุ่มหลงมัวเมามาก กจ็ะยิง่มีความรักและความผูกพนัมาก ซ่ึงความรัก
และความผกูพนัน้ี เม่ือเกิดข้ึนมาบ่อยๆ มนัก็จะเป็นความเคยชินท่ีฝังลึกอยูใ่นจิตใตส้าํนึกของเรา เร่ือยๆ ยิง่เรามีความรัก
และความผกูพนัมาก ก็จะยิง่เป็นความเคยชินเก็บไวใ้นจิตใตส้าํนึกมาก  สุดท้ายเมื่อส่ิงทีเ่รารักและผูกพนัน้ัน มันได้
เปลีย่นแปลงไปตามความไม่เทีย่งของมัน เช่นร่างกายแก่ เจ็บ หรือกาํลงัจะตาย หรือคนทีเ่รารักหรือส่ิงทีเ่รารักได้จาก
เราไป เป็นต้น เราก็จะเกิดความเศร้าโศกหรือเสียใจ (คือเกิดความทุกขเ์ปิดเผย) อยา่งรุนแรงข้ึนมาทนัที โดยท่ีเราไม่
สามารถควบคุมมนัได ้ซ่ึงน่ีก็คือผลจากความประมาท 

ส่วนความไม่ประมาทก็คือ การมีสติอยู่ตลอดเวลา แล้วสติกจ็ะดึงเอาปัญญาและสมาธิออกมา เมื่อมีปัญญาและ
สมาธิ กจ็ะทาํให้กเิลสทีเ่ป็นความลุ่มหลงพอใจ กบัความรักและความผูกพนั ในส่ิงทีใ่ห้ความสุขทั้งหลาย ระงับหรือดับ
หายไป (แม้ช่ัวคราว) เมื่อกเิลสดับหายไป กจ็ะทาํให้ความทุกข์ไม่เกดิขึน้ ซ่ึงเมื่อเรามีสติปัญญาและสมาธิเช่นนีบ่้อยๆ ก็
จะทาํให้ความเคยชินของกเิลส ทีม่ีอยู่ในจิตใต้สํานึกลดลงได้ และเม่ือมีการปฏิบติัอยา่งน้ีต่อเน่ืองนานๆ ความเคยชิน
ของกิเลสก็จะหมดส้ินไปจากจิตใตส้าํนึกของเราไดอ้ยา่งถาวร และเราก็จะไม่มีความทุกขใ์ดๆไปจนตลอดชีวติ  ซ่ึง
ความไม่มีทุกข์นีเ้องทีเ่ป็นประโยชน์แก่ชีวติของเรา ท่ีเราตอ้งรีบแสวงหา ส่วนการเผยแพร่ความรู้น้ีออกไปแก่ผูค้นทัว่
โลก เพื่อใหเ้ขามีปัญญาท่ีรู้แจง้ชีวติและหลุดพน้จากความทุกข์  ซ่ึงเมื่อเขามีปัญญาแล้วเขากจ็ะมาช่วยกนัเผยแพร่
ความรู้นีต่้อๆกนัไป จนทาํให้โลกมีสันติภาพได้ ซ่ึงสันติภาพของโลกน้ีเอง ท่ีเป็นประโยชน์ส่วนรวมท่ีโลกรอคอย  

สรุปคําสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้า 

เม่ือมีผูไ้ปทูลถามพระพุทธเจา้วา่ “คําสอนทั้งหมดของพระพุทธองค์น้ันสรุปได้ว่าอย่างไร?” พระพุทธเจา้ทรง
ตรัสตอบวา่ คาํสอนทั้งหมดของพระพุทธองค ์จะสรุปอยูท่ี่ประโยคท่ีวา่  “ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยดึถือว่าเป็นตัวตน 
(อตัตา)” 

จากคาํพดูประโยคน้ีก็แสดงใหเ้ราเขา้ใจไดท้นัทีวา่ น่ีคือการแสดงหลกัอริยสัจ ๔ โดยยอ่นัน่เอง  คือถ้าจิตโง่ไป
ยดึถือร่างกายและจิตใจรวมทั้งส่ิงต่างๆทีเ่กีย่วข้อง ว่าเป็นตัวเรา-ของเราเข้า จิตโง่น้ันกจ็ะเกดิความทุกข์ แต่ถ้าจิตฉลาด
และไม่ยดึถือกจ็ะไม่เกดิความทุกข์ ซ่ึงถา้ใครเขา้ใจคาํสอนโดยสรุปของพระพุทธเจา้เพียงเท่าน้ี ก็เท่ากบัรู้จกัคาํสอน
ทั้งหมดของพุทธศาสนา ถา้ใครปฏิบติัไดเ้พียงเท่าน้ีก็เท่ากบัไดป้ฏิบติัทั้งหมดในพุทธศาสนา และถา้ใครไดรั้บผลเพียง
เท่าน้ี ก็เท่ากบัไดรั้บผลทั้งหมดจากพุทธศาสนาแลว้ 

 

ภาค ๓ หลกัพืน้ฐานพุทธศาสนา  

พุทธศาสนามีคําสอน ๒ ระดับ 



ก่อนอ่ืนผูศึ้กษาจาํเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจก่อนวา่ ปัจจุบนัพุทธศาสนามีคาํสอนอยู ่๒ ระดบั คือ ระดับพืน้ฐาน กบั 
ระดับสูง โดยคาํสอนระดบัพื้นฐานนั้นก็เป็น คําสอนศีลธรรม ซ่ึงเป็นคาํสอนง่ายๆ  สาํหรับเอาไวส้อนคนธรรมดา
ทัว่ๆไป เช่น ชาวบา้น หรือเด็ก ท่ีมีการศึกษานอ้ย หรือผูท่ี้ไม่มีเวลามาศึกษาพุทธศาสนาอยา่งจริงจงั โดยคาํสอน
ศีลธรรมน้ีก็สรุปอยูท่ี่  

๑. การสอนให้ละเว้นการทาํช่ัวทั้งปวง อนัไดแ้ก่ สอนใหรั้กษาศีล ๕ และละเวน้การพนนั ส่ิงเสพติด ส่ิง
ฟุ่มเฟือย การเท่ียวเตร่เฮฮา รวมทั้งสอนไม่ใหค้บเพื่อนท่ีไม่ดี และอยา่เกียจคร้าน  เป็นตน้   

๒. สอนให้ทาํความดีให้ครบถ้วน เช่น สอนใหรั้กผูอ่ื้น ช่วยเหลือผูอ่ื้น เสียสละ แบ่งปัน สอนใหข้ยนั อดทน ให้
อภยั รวมทั้งสอนใหใ้ชชี้วติท่ีเรียบง่ายและพอเพียง และสอนเร่ืองการปฏิบติัต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในชีวติ เป็นตน้ ซ่ึงผล
จากการปฏิบติัศีลธรรมน้ีก็คือ ทาํให้ผู้ทีป่ฏิบัติมีความปกติสุข ไม่เดือดร้อน (แต่กย็งัไม่พ้นจากความทุกข์จากความแก่ 
เจ็บ ตาย) ถ้าสังคมมีคนดีจากการมีศีลธรรมกนัมากๆ สังคมกจ็ะสงบสุข และถ้าโลกมีคนดีหรือมีศีลธรรมกนัมากๆ โลก
กจ็ะมีสันติภาพ (ซ่ึงหนงัสือน้ีจะไม่มีเร่ืองศีลธรรม เพราะมีคนสอนกนัอยูแ่ลว้มากมาย) 

    ส่วนคาํสอนระดบัสูงนั้นเป็นคําสอนทีล่กึซ้ึง ท่ีตอ้งใชส้ติปัญญามากในการศึกษา โดยจะเอาไว้สอนเฉพาะ
คนทีม่ีเหตุผล ยอมรับความจริง ไม่ยดึติดในความเช่ือใดๆ และสนใจค้นคว้าหาความจริงของชีวติ รวมทั้งเป็นคนทีม่ี
ความรู้หลกัพืน้ฐานวทิยาศาสตร์อยู่ด้วย ซ่ึงคาํสอนระดบัสูงน้ีก็สรุปอยูท่ี่  คําสอนเร่ืองการทาํจิตให้บริสุทธ์ิจากกเิลส  
โดยหลกัคาํสอนทั้งหมดเร่ืองการทาํจิตใหบ้ริสุทธ์ิน้ี ก็สรุปอยูท่ี่หลกัอริยสัจ ๔ ซ่ึงผลจากการปฏิบติัตามหลกัอริยสัจ ๔ 
นั้นก็คือ ทาํให้ความทุกข์ของจิตใจในปัจจุบันของผู้ปฏิบัติลดน้อยลง ตลอดจนไม่มีเลยได้ถ้ามีการปฏิบัติอย่างเต็ม
มาตรฐาน ซ่ึงคาํสอนระดบัสูงของพระพุทธเจา้น้ีเป็นคาํสอนท่ีพระพุทธเจา้เนน้สอนมากท่ีสุด (หนงัสือน้ีจะมีเฉพาะคาํ
สอนระดบัสูงน้ีเท่านั้น) 

ส่ิงสาํคญัท่ีเราตอ้งเขา้ใจก็คือ คําสอนระดับศีลธรรมของพุทธศาสนาในปัจจุบันน้ัน มีทั้งคําสอนทีเ่ป็นคําสอน
ของพระพุทธเจ้าจริงๆกบัคําสอนทีแ่ต่งเติมเข้ามาใหม่ โดยคําสอนทีเ่ป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆน้ัน กไ็ด้แก่คํา
สอนเร่ืองการปฏิบัติล้วนๆทีม่ีเหตุมีผลตามหลกัวทิยาศาสตร์ ส่วนคาํสอนท่ีแต่งเติมเขา้มาใหม่นั้น เป็นคาํสอนท่ีคนมี
ความรู้ทางโลก อาจจะมองว่าเป็นเร่ืองไสยศาสตร์ทีส่อนให้เช่ืออย่างไม่เป็นวทิยาศาสตร์ เพราะมีแต่เร่ืองท่ีเป็นเร่ือง
อศัจรรยเ์หนือธรรมชาติท่ีพิสูจน์ไม่ไดอ้ยูเ่ตม็ไปหมด อยา่งเช่น เร่ืองอิทธิปาฏิหาริย ์เร่ืองนรก สวรรค ์เทวดา นางฟ้า ผ ี
และการเกิดใหม่เพื่อรับผลจากการกระทาํท่ีไดเ้คยทาํไวก่้อนตาย (เร่ืองกรรม) เป็นตน้ ซ่ึงคําสอนเหล่านีแ้ต่เดิมไม่ได้
เป็นคําสอนทีแ่ท้จริงของพระพุทธเจ้า แต่เป็นคําสอนทีป่ระยุกต์มาจากศาสนาฮินดู (หรือพราหมณ์) ภายหลงัที่
พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว ซ่ึงชาวพุทธในยคุนั้นเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีมีประโยชน์ตรงท่ีช่วยใหส้ังคมสงบสุข จึงไดรั้บ
เอาเขา้มาเป็นคาํสอนในระดบัศีลธรรมของพุทธศาสนาและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั  

ส่วนหลกัคาํสอนของอริยสัจ ๔ นั้นเป็นหลกัท่ีสอนใหเ้กิดปัญญาท่ีเป็นการใชเ้หตุผลในการศึกษา ซ่ึงกจ็ะทาํให้
ผู้ศึกษาเกดิความเข้าใจและเห็นแจ้งในชีวติได้อย่างถูกต้องด้วยตัวเอง โดยทีไ่ม่ต้องเช่ือจากใครๆหรือจากตําราใดๆทั้งส้ิน  
แต่การท่ีใครจะมาศึกษาคาํสอนระดบัสูงของพระพุทธเจา้ ใหเ้กิดความเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จําเป็นทีจ่ะต้องเป็นคนดี
หรือมีศีลธรรมและมีความรู้ทางโลกอยู่บ้าง ถา้เป็นคนชัว่ท่ีแมจ้ะมีความรู้มาก แต่ถา้ไม่มีศีลธรรมก็จะศึกษาไม่เขา้ใจ 
เพราะคนท่ีไม่มีศีลธรรมนั้นจิตของเขาจะไม่มีความปกติ เมื่อจิตไม่ปกติ กจ็ะไม่มีสมาธิในการศึกษา เมื่อไม่มีสมาธิก็



ย่อมทีจ่ะไม่สามารถพจิารณาไตร่ตรอง หลกัคําสอนอนัลกึซ้ึงของพระพุทธเจ้า ให้เกดิความเข้าใจอย่างถูกต้องได้  ท่ี
สาํคญัก็คืออาจเกิดความเขา้ใจผดิเพี้ยนข้ึนมาไดโ้ดยง่าย  

ต้องละเว้นเร่ืองอจินไตย 

สาํหรับผูท่ี้เร่ิมตน้ศึกษาคาํสอนระดบัสูงของพระพุทธเจา้นั้น ส่ิงสําคัญอย่างหน่ึงกค็ือ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า 
อย่าเพิง่ไปศึกษาเร่ืองทีไ่ม่ควรศึกษา ท่ีเรียกวา่เร่ือง อจินไตย ท่ีแปลวา่ ไม่ควรนํามาคิด ซ่ึงมีอยู ่ ๔ เร่ือง อนัไดแ้ก่ 

๑. พุทธวสัิย คือ เร่ืองเกีย่วกบัพระพุทธเจ้า ซ่ึงก็ไดแ้ก่เร่ืองประวติัของพระพุทธเจา้หรือของพระอริยบุคคล
ทั้งหลายดว้ย คือตอนน้ีเรายงัไม่ตอ้งสนใจวา่พระพุทธเจา้จะเป็นใครหรือมีจริงหรือไม่? เพียงขอใหค้าํสอนน้ีนาํมาใช้
ดบัทุกขไ์ดก้็พอแลว้  

๒. ฌานวสัิย คือ เร่ืองเกีย่วกบัสมาธิสูงๆ คือตอนน้ีเรายงัไม่ตอ้งสนใจทั้งการศึกษาและปฏิบติัเร่ืองสมาธิสูงๆ 
เพราะเพียงสมาธิธรรมดาๆของเราน้ี ก็สามารถนาํมาใชป้ฏิบติัเพื่อดบัทุกขไ์ดแ้ลว้  

๓. กรรมวบิาก คือ เร่ืองกรรมและผลของกรรม คือตอนน้ีเรายงัไม่ตอ้งสนใจวา่เร่ืองกรรมท่ีมีคนเช่ือถือกนัอยู่
นั้นจะมีจริงหรือไม่ หรือเป็นอยา่งไร? เพราะมนัไม่ไดช่้วยใหเ้กิดความรู้และความเขา้ใจ ท่ีจะสามารถนาํมาใชป้ฏิบติั
เพื่อดบัทุกขเ์ลย 

๔. โลกจินตา คือ เร่ืองโลกๆ คือตอนน้ีเรายงัไม่ตอ้งสนใจเร่ืองต่างๆของชาวโลก เช่นเร่ืองทางวตัถุทั้งหลายท่ีไม่
เป็นประโยชน์สาํหรับการศึกษาเพื่อความพน้ทุกข ์รวมทั้งเร่ืองเก่ียวกบัโลก เช่น ใครสร้างโลก? โลกมีท่ีส้ินสุดหรือไม่? 
เป็นตน้ และเร่ืองของชีวติหลงัความตายดว้ย เช่น ตายแลว้ไปไหน? นรก สวรรค ์ตามท่ีเช่ือกนัอยูน่ั้นมีจริงหรือไม่? เป็น
ตน้ 

ชาวต่างชาติท่ีจะมาศึกษาพุทธศาสนา มกัจะสนใจศึกษาวา่พระพุทธเจา้มีจริงหรือไม่? หรือบางคนก็ชอบศึกษา
และปฏิบติัเฉพาะเร่ืองสมาธิระดบัสูง หรือบางคนก็ไปศึกษาเร่ืองกรรม หรือบางคนก็จะศึกษาวา่ตายแลว้ไปไหน? เกิด
หรือไม่เกิด? ถา้เกิดอะไรไปเกิด? นรก สวรรค ์เทวดา ผ ีเป็นตน้นั้นมีอยูจ่ริงหรือไม่? เป็นตน้ ซ่ึงเร่ืองพวกนีจั้ดว่าเป็น
เร่ืองทีย่งัไม่ควรศึกษา เพราะเป็นเร่ืองทีไ่ม่ใช่พืน้ฐานตามหลกัของพุทธศาสนา  ซ่ึงเราจะเห็นไดว้า่เร่ืองท่ีไม่ควรศึกษา
เหล่าน้ีลว้นเป็นเร่ืองของความเช่ือทั้งส้ิน ถ้าเรามาศึกษาเร่ืองความเช่ือทีไ่ม่มีหลกัการทีแ่น่ชัด ไม่มีเหตุผลมาอธิบายให้
เข้าใจได้ และไม่มีของจริงหรือหลกัฐานมายนืยนั แล้วจะเกดิปัญญาขึน้มาได้อย่างไร?  ถา้ใครไปหลงศึกษาเขา้ก็จะจม
ติดอยูก่บัความเช่ือเหล่าน้ี แลว้ก็อาจจะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผดิต่อคาํสอนท่ีแทจ้ริงของพระพุทธเจา้ได้ 

ส่วนเร่ืองท่ีควรศึกษาสาํหรับผูเ้ร่ิมตน้นั้นก็คือเร่ือง  ความทุกข์คืออะไร? เกดิจากอะไร? ทุกข์ดับแล้วจะเป็น
อย่างไร? และทาํอย่างไรชีวติจึงจะไม่มีความทุกข์หรือมีให้น้อยทีสุ่ด?  เพราะน่ีคือเร่ืองทีสํ่าคัญทีสุ่ดและเร่งด่วนทีสุ่ดที่
เราจะต้องรู้ก่อนทีจ่ะไปรู้เร่ืองอืน่ เม่ือมีความรู้เร่ืองความไม่มีทุกขไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้จึงค่อยไปศึกษาเร่ืองอ่ืน ก็จะทาํ
ใหไ้ม่เกิดความเขา้ใจท่ีผดิเพี้ยนต่อคาํสอนท่ีแทจ้ริงของพระพุทธเจา้ เพราะมีหลกัการท่ีถูกตอ้งมาเป็นเคร่ืองตรวจสอบ
แลว้   

หลกัพืน้ฐานพุทธศาสนา 



การท่ีจะศึกษาเร่ืองความเป็นอนตัตาใหเ้กิดความเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งนั้น เราจะต้องใช้เข้าใจถึงหลกัอนัเป็น
พืน้ฐานของพุทธศาสนาเสียก่อน เพราะถา้เรายงัไม่เขา้ใจหลกัพื้นฐานในการศึกษา เราก็จะศึกษาผดิพลาด แลว้ก็จะไม่
เกิดความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งข้ึนมาได ้ซ่ึงหลกัพื้นฐานของพุทธศาสนานั้นก็สรุปอยูท่ี่ 

๑. มุ่งตรงสู่การดับทุกข์ คือจะสอนเฉพาะเร่ืองการดบัทุกขท่ี์เป็นเร่ืองเร่งด่วนท่ีสุดเท่านั้น  
๒.  ศึกษาจากส่ิงทีเ่รามีอยู่จริง คือจากส่ิงท่ีเราสามารถพบเห็นหรือรู้สึกไดจ้ริงในปัจจุบนั 

๓. ศึกษาโดยใช้เหตุใช้ผล ซ่ึงเหตุผลน้ีก็มาจากส่ิงท่ีเรามีอยูจ่ริงนัน่เอง 

๔. ศึกษาอย่างเป็นระบบ คือมีหลกัการท่ีแน่ชดั ศึกษาจากพื้นฐานไปสู่ยอด จากง่ายไปหายาก มีการ
ตั้งสมมติฐาน และพิสูจน์สมมติฐาน แลว้สรุปผล และบนัทึก (หรือท่องจาํ) เป็นตน้ 

๕. พสูิจน์ก่อนเช่ือ คือจะเช่ือหรือยอมรับเอาหลกัการหรือทฤษฎีใดมาปฏิบติั ก็ต่อเม่ือไดมี้การพิสูจน์จนเห็นผล
จริงอยา่งแน่ชดัแลว้เท่านั้น 

สรุปไดว้า่ พุทธศาสนาจะมุ่งตรงสู่การดบัทุกข์ และศึกษาจากส่ิงท่ีมีอยูจ่ริง ศึกษาโดยใชเ้หตุใชผ้ล ศึกษาอยา่งมี
ระบบ และไม่เช่ืออะไรล่วงหนา้จนกวา่จะไดพ้ิสูจน์จนเห็นผลอยา่งแน่ชดัแลว้ ซ่ึงหลกัการน้ีมนัก็ตรงกบัหลกั
วทิยาศาสตร์ ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ พุทธศาสนาเป็นวทิยาศาสตร์ทางด้านจิตใจมาก่อน แต่คนรุ่นหลงัท่ีไม่เขา้ใจ ไดท้าํ
พุทธศาสนาท่ีเป็นวทิยาศาสตร์ ใหก้ลายเป็นไสยศาสตร์ ท่ีสอนใหมี้แต่ความเช่ือ จนนาํมาใชป้ฏิบติัเพื่อดบัทุกขไ์ม่ได้
อยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ดงันั้นส่ิงสาํคญัในการเร่ิมตน้ศึกษาพุทธศาสนาก็คือ เราจะใช้ความเช่ือมาศึกษาไม่ได้เด็ดขาด 
เพราะความเช่ือเป็นเพยีงความมั่นใจว่าจะเป็นความจริงเท่าน้ัน คือความเช่ือน้ันจะไม่มีหลกัการทีแ่น่ชัดตายตัว และไม่
มีเหตุผลมาอธิบายให้เข้าใจได้ รวมทั้งไม่มีของจริงมายนืยนัหรือพสูิจน์ไม่ได้  ดงันั้นความเช่ือจึงไม่จดัวา่เป็นปัญญาท่ีจะ
นาํมาใชด้บัทุกขต์ามหลกัอริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจา้ได ้ แต่ถ้าจะมีความเช่ือ พุทธศาสนาจะสอนให้มีปัญญามาคอย
กาํกบัอยู่ด้วยเสมอ ถา้ความเช่ือขาดปัญญามาคอยกาํกบั ก็จะกลายเป็นความงมงายไปทนัที แมจ้ะเป็นความเช่ือท่ีดีก็ตาม 

หลกัความเช่ือในพุทธศาสนา 

ในเร่ืองความเช่ือน้ี พระพุทธเจา้ไดท้รงวางหลกัในการสร้างความเช่ือเอาไว ้ท่ีเรียกวา่ หลกักาลามสูตร (คือเป็น
พระสูตรท่ีทรงสอนแก่ชาวกาลามะของอินเดียสมยัพุทธกาล) ซ่ึงมีหลกัโดยสรุปดงัน้ี  

๑. อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะเหตุวา่ ได้ยนิได้ฟังมา 
๒. อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะเหตุวา่ เป็นเร่ืองทีเ่ล่าต่อๆกนัมาตั้งแต่โบราณ 

๓. อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะเหตุวา่ ผู้คนกาํลงัลํา่ลอืกนัอยู่อย่างกระฉ่อน 

๔. อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะเหตุวา่ มีตําราอ้างองิ 

๕. อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะเหตุวา่ มีเหตุผลตรงๆ (ตรรกะ) รองรับ 

๖. อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะเหตุวา่ มีเหตุผลแวดล้อมรองรับ 

๗. อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะเหตุวา่ สามัญสํานึกของเรามันยอมรับ  
๘. อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะเหตุวา่ มันตรงกบัความเห็นทีเ่รามีอยู่ก่อนแล้ว 

๙. อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะเหตุวา่ ผู้ทีส่อนน้ันดูจากภายนอกแล้วน่าเช่ือถือ 

๑๐. อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะเหตุวา่ ผู้ทีส่อนนีเ้ป็นครูอาจารย์ทีเ่รานับถือ 



เม่ือเราไดพ้บคาํสอนใด ก่อนอืน่กใ็ห้นํามาพจิารณาดูก่อนว่า คําสอนน้ันมีโทษหรือไม่มีโทษ? มีประโยชน์
หรือไม่มีประโยชน์? และคนดีมีเหตุผลทีม่ีใจเป็นกลางติเตียนหรือไม่ติเตียน?  ถา้พิจารณาแลว้เห็นวา่คาํสอนนั้นมีโทษ 
ไม่มีประโยชน์ และคนดีมีเหตุผลท่ีมีใจเป็นกลางติเตียน ก็ใหล้ะทิ้งเสีย  แต่เม่ือใดท่ีเราพิจารณาแลว้เห็นวา่คาํสอนนั้นมี
ประโยชน์ ไม่มีโทษ และคนดีมีเหตุผลท่ีมีใจเป็นกลางก็ไม่ติเตียน ก็ใหน้าํมาทดลองปฏิบติัดูก่อน เมื่อปฏิบัติตามอย่าง
เต็มตามมาตรฐานแล้วความทุกข์ไม่ลดลงหรือดับลงจริง (แม้เพยีงช่ัวคราว) กใ็ห้ละทิง้เสีย แต่ถา้ทดลองปฏิบติัดูแลว้ผล
ออกมาเป็นความทุกขล์ดลงหรือดบัทุกขจ์ริง (แมเ้พียงชัว่คราว)  จึงค่อยปลงใจเช่ือและรับเอามาปฏิบติัใหย้ิง่ๆข้ึน (คือ
ดบัทุกขไ์ดอ้ยา่งถาวร) ต่อไป 

อย่าเช่ือใครแม้แต่ตัวเอง 

สาเหตุท่ีพระพุทธเจา้สอนวา่ “อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะไดย้นิไดฟั้งมา” นั้นก็เป็นเพราะ ส่ิงทีเ่ราได้
ยนิได้ฟังมาน้ัน เรากย็งัไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริง ถา้เราไปเช่ือวา่มนัจริง แลว้ถา้บงัเอิญมนัไม่จริงข้ึนมา เราก็จะไดรั้บคาํ
สอนท่ีผดิเพี้ยนมาปฏิบติัโดยไม่รู้ตวั 

 สาเหตุท่ีพระพุทธเจา้สอนวา่ “อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะเป็นเร่ืองเล่าต่อๆกนัมาตั้งแต่โบราณ” นั้นก็
เป็นเพราะ เร่ืองทีเ่ล่าต่อๆกนัมานมนานแล้วน้ัน มันกย่็อมทีจ่ะมีการแต่งเติมหรือเปลีย่นแปลงไปจนผดิเพีย้นจากต้นตอ
ได้ ถา้เราหลงเช่ือ เราก็จะไดรั้บคาํสอนท่ีผดิเพี้ยนมาปฏิบติัโดยไม่รู้ตวั 

สาเหตุท่ีพระพุทธเจา้สอนวา่ “อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะมีคนกาํลงัลํ่าลือกนัอยูอ่ยา่งกระฉ่อน” นั้นก็
เป็นเพราะ คําลํา่ลอืน้ันเป็นการกระทาํของคนทีไ่ม่รู้จริง (คนโง่ชอบลํา่ลอื) ทีช่อบลํา่ลอืเร่ืองโกหกทีม่ีคนเขาแต่งขึน้  
(เช่นเร่ืองผูว้เิศษ เร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เร่ืองพระอรหนัต)์ เม่ือเราหลงไปเช่ือคาํลํ่าลือ เราก็จะไดรั้บคาํสอนท่ีผดิเพี้ยนมา
ปฏิบติัโดยไม่รู้ตวั 

สาเหตุท่ีพระพุทธเจา้สอนวา่ “อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะมีตาํราอา้งอิง” นั้นก็เป็นเพราะวา่ ตํารา
ทั้งหลายน้ัน อาจถูกแก้ไขเปลีย่นแปลงให้ผดิเพีย้นไปจากต้นฉบับได้ หรือคนแต่งตําราอาจเป็นคนทีไ่ม่รู้จริงกไ็ด้  ถา้เรา
ไปหลงเช่ือตาํรา เราก็จะไดรั้บคาํสอนท่ีผดิเพี้ยนมาปฏิบติัโดยไม่รู้ตวั 

สาเหตุท่ีพระพุทธเจา้สอนวา่ “อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะมีเหตุผลตรงๆ (ตรรกะ) รองรับ” นั้นก็เป็น
เพราะ เหตุผลตรงๆน้ันยงัเป็นแค่ทฤษฎทีีน่่าเช่ือถือทีสุ่ดเท่าน้ัน ถ้าบังเอญิเหตุทีเ่ราได้รับมาน้ันมันผดิ ผลของมันกย่็อม
ทีจ่ะผดิตามไปด้วยทนัที ดงันั้นถา้เราเช่ือในเหตุผลนั้นเขา้ เราก็จะไดรั้บคาํสอนท่ีผดิเพี้ยนมาปฏิบติัโดยไม่รู้ตวั  

สาเหตุท่ีพระพุทธเจา้สอนวา่ “อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะมีเหตุผลแวดลอ้มรองรับ” นั้นก็เป็นเพราะ 
การใช้เหตุผลแวดล้อม (หลกัฐานประกอบ)  มาตัดสินน้ัน กเ็ท่ากบัเป็นการคาดเดาตามส่ิงแวดล้อม ถา้บงัเอิญเหตุผลท่ี
แวดลอ้มนั้นมนัเป็นเหตุผลปลอม (เช่นหลกัฐานปลอม) เราก็จะไดรั้บคาํสอนท่ีผดิเพี้ยนมาปฏิบติัโดยไม่รู้ตวั  

สาเหตุท่ีพระพุทธเจา้สอนวา่ “อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะสามญัสาํนึกของเรามนัยอมรับ” นั้นก็เป็น
เพราะ สามัญสํานึกของเราน้ัน มันเป็นแค่เพยีงความรู้สึกธรรมดาๆของจิตทีไ่ม่ประกอบด้วยปัญญาเท่าน้ัน ดังน้ัน
สามัญสํานึกของเราน้ันมันกอ็าจตัดสินอะไรผดิพลาดได้ (อยา่งเช่นเรารู้สึกวา่คนๆน้ีเป็นคนดี โดยท่ีเราก็ไม่รู้วา่เขาเป็น
คนดีจริงหรือเปล่า?) ถา้เราเช่ือสามญัสาํนึกของเรา เราก็จะไดรั้บคาํสอนท่ีผดิเพี้ยนมาปฏิบติัโดยไม่รู้ตวั  



สาเหตุท่ีพระพุทธเจา้สอนวา่ “อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะมนัตรงกบัความเห็นท่ีเรามีอยูก่่อนแลว้” นั้น
ก็เป็นเพราะ ถ้าบังเอญิความเห็นทีเ่รามีอยู่ก่อนแล้วน้ัน มันเป็นความเห็นทีผ่ดิอยู่ก่อนแล้วโดยทีเ่ราไม่รู้ตัว แล้วมีคนเขา
มาพูดตรงกบัความเห็นทีเ่รามีอยู่ก่อนแล้ว กจ็ะทาํให้เราเช่ือมั่นว่าความเห็นทีเ่รามีอยู่น้ันมันถูกต้องแล้ว  ซ่ึงน่ีก็เท่ากบัทาํ
ใหเ้ราเกิดความเห็นผดิมากยิง่ข้ึนอีกโดยไม่รู้ตวั และเราก็จะไดรั้บคาํสอนท่ีผดิเพี้ยนมาปฏิบติัโดยไม่รู้ตวั 

สาเหตุท่ีพระพุทธเจา้สอนวา่ “อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะคนท่ีบอกท่ีสอนนั้นดูภายนอกน่าเช่ือถือ” นั้น
ก็เป็นเพราะ คนทีดู่แล้วน่าเช่ือถือน้ัน เขากอ็าจมีความเห็นผดิอยู่ก่อนแล้วโดยทีต่ัวเขาเองไม่รู้ตัวกไ็ด้  เม่ือเราไปเช่ือเขา 
เราก็จะไดรั้บคาํสอนท่ีผดิเพี้ยนมาปฏิบติัโดยไม่รู้ตวั 

สาเหตุท่ีพระพุทธเจา้สอนวา่ “อยา่เช่ือวา่เป็นความจริงเพียงเพราะคนท่ีบอกท่ีสอนน้ีเป็นครูอาจารยท่ี์เราเคารพ
นบัถือ” นั้นก็เป็นเพราะ แม้ครูอาจารย์ทีเ่รานับถือน้ันท่านกอ็าจมีความเห็นผดิอยู่ก่อนแล้วโดยทีต่ัวท่านเองกไ็ม่รู้ตัวกไ็ด้  
ถา้เราเช่ือท่าน เราก็จะพลอยเกิดความเห็นผดิตามท่านไปดว้ยทนัทีโดยไม่รู้ตวั  และเราก็จะไดรั้บคาํสอนท่ีผดิเพี้ยนมา
ปฏิบติัโดยไม่รู้ตวั 

สรุปแลว้หลกัในการสร้างความเช่ือตามหลกัพุทธศาสนานั้นก็คือ หลกัท่ีสอนวา่  “อย่าเช่ือใคร แม้แต่ตัวเราเอง 
แต่ให้เช่ือความจริงทีเ่ราได้พสูิจน์จนเห็นผลจริงอย่างแน่ชัดแล้วเท่าน้ัน” ซ่ึงหลกัในการสร้างความเช่ือของพระพุทธเจา้
น้ี จดัวา่เป็นหลกัในการสร้างอจัฉริยะบุคคลเลยทีเดียว เพราะคนส่วนมากจะเช่ือตามตาํราหรือตามคนอ่ืน นอ้ยคนท่ีจะ
เช่ือดว้ยเหตุดว้ยผล แต่แมเ้หตุผลท่ีน่าเช่ือท่ีสุด พระพุทธเจา้ก็ยงัสอนวา่อยา่เพิ่งเช่ือ จนกวา่จะไดพ้ิสูจน์จนเห็นผลจริง
อยา่งแน่ชดัก่อน ดังน้ันจึงจําเป็นอย่างยิง่ทีเ่ราจะต้องนําหลกัความเช่ือของพระพุทธเจ้านีม้าใช้ ทั้งในการศึกษาและ
ปฏิบัติของเรานีอ้ย่างเคร่งครัด เพื่อท่ีจะไดแ้ยกแยะวา่คาํสอนใดคือคาํสอนท่ีแทจ้ริงของพระพุทธเจา้ และคาํสอนใด
ไม่ใช่คาํสอนท่ีแทจ้ริงของพระพุทธเจา้  

ศึกษาจากร่างกายและจิตใจของเราเอง 

ในการศึกษาเร่ืองการดบัทุกขต์ามหลกัอริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจา้น้ี พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราศึกษาจาก
ร่างกายและจิตใจของเราเองในปัจจุบัน ทีย่งัมีสติสัมปฤดี (ความรู้สึกตัวไม่เป็นคนเสียสติ) และมีความจําดีอยู่นี ้เพราะ
ความทุกข์กอ็ยู่ในร่างกายและจิตใจนี ้ดังน้ันวธีิการดับทุกข์กต้็องอยู่ในร่างกายและจิตใจนี้  ถา้เราไปศึกษาท่ีอ่ืน เช่น อ่าน
จากตาํราแลว้ก็จินตนาการไปถึงเร่ืองการดบัทุกขใ์นชาติหนา้ แต่ไม่สนใจดบัทุกขใ์นชาติน้ี เป็นตน้ ก็จะเป็นการศึกษาท่ี
ผดิพลาด แลว้ก็จะไม่เกิดปัญญาสาํหรับนาํมาใชด้บัทุกขไ์ดจ้ริง 

ต้องพึง่ตนเอง 

ส่ิงสาํคญัอีกอยา่งก็คือ เราต้องพึง่ตัวเองทั้งในการศึกษาและปฏิบัติ จึงจะบังเกดิผลเป็นความดับลงของทุกข์ได้
จริง เราจะไปพึ่งคนอ่ืนหรือพึ่งส่ิงท่ีเราเช่ือวา่ศกัด์ิสิทธ์ิใหม้าช่วยไม่ได ้ เพราะการพึ่งส่ิงภายนอกนั้น  จะทาํใหเ้ราเป็นคน
อ่อนแอ ไม่อดทน ไม่มีปัญญา ไม่มีความชาํนาญ อนัเป็นส่ิงท่ีทาํลายคุณสมบติัท่ีจะนาํไปสู่ความพน้ทุกข์  (คือไม่เกิด
บารมี) 

ดงันั้นเม่ือเรามาศึกษาเร่ืองการดบัทุกข์ เรากต้็องพึง่ตัวเอง ทั้งในการฟังหรืออ่านอย่างตั้งใจ แล้วนําส่ิงทีจํ่าได้
น้ันมาคิดพจิารณาหาเหตุผลอย่างจริงจัง จนเกดิความเข้าใจอย่างแจ้งชัด แล้วนําความเข้าใจนีม้าพสูิจน์ด้วยการทดลอง



ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างจริงจัง จนความทุกข์ดับลงจริงๆ (แม้เพยีงช่ัวคราว) จนเกดิเป็นความเห็นแจ้งขึน้มาในทีสุ่ด  แต่
ถา้เราไปพึ่งส่ิงภายนอก (อยา่งเช่น ถา้เราเอาแต่สวดมนตอ์อ้นวอนหรือบนบาลสารกล่าวส่ิงท่ีเราเช่ือวา่ศกัด์ิสิทธ์ิ ใหม้า
ช่วยใหเ้ราพน้ทุกข ์หรือการใหท้รัพยสิ์นเงินทองแก่นกับวชมากๆ โดยหวงัวา่จะเกิดอาํนาจวเิศษมาช่วยใหเ้ราพน้ทุกข์
ได ้เป็นตน้) โดยไม่ไดล้งมือปฏิบติัอยา่งจริงจงัดว้ยตวัเอง ก็จะไม่ไดรั้บผลเป็นความพน้ทุกขไ์ดจ้ริง เพราะขาดการพึ่ง
ตวัเอง  

 

ภาค ๔ หลกัการปฏิบัติ  

นิพพาน- ความสงบเยน็ 

คาํวา่ นิโรธ  แปลวา่ ความดับ คือหมายถึงความทุกขไ์ดห้ายไป เม่ือจิตไม่มีความทุกข ์มนัก็นิพพาน ซ่ึงคาํวา่ 
นิพพาน แปลวา่ เยน็ คือหมายถึงความทุกขไ์ดด้บัไปแลว้และจิตก็จะเยน็ คือความทุกขม์นัก็ทาํใหจิ้ตด้ินรน เร่าร้อน 
แหง้เห่ียว ทรมาน หนกั-เหน่ือย ขุ่นมวั ไม่สงบ เม่ือจิตไม่มีความทุกข ์หรือความทุกขไ์ดด้บัหายไป (แมเ้พียงชัว่คราว) 
จิตจึงกลบัคืนสู่สภาวะเดิมของมนั คือความสงบ เยอืกเยน็ เบา สบาย สดช่ืน แจ่มใส  ซ่ึงสรุปแลว้นิพพานก็หมายถึง จิตที่
สงบเยน็   

นิพพานน้ีจะมีอยู ่๓ ลกัษณะ อนัไดแ้ก่ 

๑. นิพพานตามธรรมชาติ คือตามปกติแลว้ กิเลสและความทุกขม์นัก็ไม่ไดเ้กิดอยูต่ลอดเวลา ดังน้ันเวลาใดที่
ความทุกข์ยงัไม่เกดิขึน้ เวลาน้ันจิตของเรามันกนิ็พพานหรือสงบเยน็อยู่แล้วตามธรรมชาติ เพยีงแต่จะยงัไม่เยน็สนิท
หรือสูงสุด (เพราะยงัมีอาการของนิวรณ์มารบกวนจิตอยู)่ คือยงัเป็นแค่เพยีงความอุ่นใจหรือเบาใจ จากการท่ีชีวติของเรา
ยงัปกติสุขดีอยู ่เพราะเราทาํแต่ความดี ไม่ไดท้าํความผดิหรือชัว่ ซ่ึงเพียงเท่าน้ีก็นบัวา่มีประโยชน์แลว้แก่ชีวติของเรา ท่ี
ยงัไม่มีความรู้ในเร่ืองการดบัทุกขต์ามหลกัอริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจา้ 

๒. นิพพานขั้นต้นหรือนิพพานชิมลอง คือเป็น  ความเยน็สนิท  ท่ีมาจากการท่ีนิวรณ์ไดร้ะงบัหรือดบัหายไป
ชัว่คราว ซ่ึงก็อาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีจิตของเรามนัไดถู้กกิเลสแผดเผาเสียจนอ่อนลา้แลว้ มนัก็จะระงบัหรือดบัลงไป
ของมนัชัว่คราวไดเ้องตามธรรมชาติ หรืออาจเกิดจากการท่ีเราไดไ้ปพบกบัส่ิงท่ีทาํใหจิ้ตสงบ เช่น พบเห็นคนตายหรือ
พบเห็นภยัพิบติัต่างๆของคนอ่ืน หรือเราไดไ้ปอยูใ่นสถานท่ีท่ีชวนใหจิ้ตสงบ เช่น ป่า เขา ลาํธาร แม่นํ้า ทะเล หรือใน
หอ้งท่ีไม่มีส่ิงรบกวน เป็นตน้ หรืออาจเกดิจากการทีเ่ราฝึกจิตให้มีสมาธิจนนิวรณ์ระงับหรือดับหายไปช่ัวคราว  มันกท็าํ
ให้จิตของเราเยน็ได้อย่างสนิท ซ่ึงน่ีกค็ือนิพพานของจริงทีเ่ป็นความสงบเยน็อย่างสูงสุด แต่วา่ยงัเป็นแค่เพียงชัว่คราว 
เม่ือสมาธิหายไปและกิเลสหรือนิวรณ์กลบัมาเกิดข้ึนอีก นิพพานสูงสุดน้ีก็จะยงัหายไปไดอี้ก ดังน้ันนิพพานนีจึ้งเรียก
ได้ว่าเป็นนิพพานขั้นต้นหรือนิพพานชิมลองทีเ่หมือนนิพพานของแท้ ทีม่ีเอาไว้ให้เราได้ลิม้ลอง เพื่อท่ีจะไดป้รารถนา 
(ความอยากท่ีดีหรืออยากพน้ทุกข)์ นิพพานชนิดถาวรต่อไป   

๓. นิพพานถาวร คือเป็นการปฏิบติัปัญญาและสมาธิตามหลกัอริยมรรค จนสามารถทาํลาย สัญชาติญาณแห่ง
ความมีตวัตน ( อวชิชา) ใหห้มดส้ินไปจากจิตใตส้าํนึกไดอ้ยา่งถาวร จึงทาํใหกิ้เลสและความทุกขจ์ะไม่กลบัมาเกิดข้ึน
แก่จิตอีกอยา่งถาวร จึงทาํใหจิ้ตบรรลุนิพพานสูงสุดไดอ้ยา่งถาวร (คือตลอดชีวติ)     



สรุปไดว้า่ เม่ือจิตเกิดกิเลส มนัก็จะเกิดความรู้สึกเร่าร้อนทรมานหรือเป็นทุกข ์แต่เมื่อใดทีจิ่ตไม่มีกเิลส (รวมทั้ง
นิวรณ์) จิตมันกจ็ะไม่มีความทุกข์ เมื่อจิตไม่มีความทุกข์ มันกจ็ะเยน็  ซ่ึงคาํวา่เยน็น้ีมนัก็ตรงกบัคาํวา่ “นิพพาน” ท่ี
ชาวบา้นของอินเดียในสมยัพุทธกาลเขาใชพ้ดูกนัอยู ่ ซ่ึงนิพพานนีเ้องทีม่าช่วยให้จิตของเราได้รับการพกัผ่อน ถ้าจิต
ของเราถูกกเิลสแผดเผาอยู่ตลอดทั้งวนั (คือด้วยความพอใจและไม่พอใจ หรือเดี๋ยวหัวเราะ เดี่ยวร้องไห้อยู่ตลอดทั้งวนั) 
เราคงเป็นบ้าตายกนัไปหมดแล้ว ดงันั้นเราจึงควรรู้คุณค่าของนิพพาน และขอบคุณนิพพานท่ีไดช่้วยหล่อเล้ียงจิตของเรา
เอาไว ้และไม่เนรคุณต่อนิพพาน ดว้ยการเกลียดกลวันิพพาน แลว้พยายามแสวงหานิพพานสูงสุดและถาวรกนัต่อไป 

อริยมรรคมีองค์ ๘ 

จากการท่ีเราไดศึ้กษามาทั้งหมดก็สรุปไดว้า่ พระพุทธเจา้สอนเร่ืองการดบัทุกข ์เพราะความทุกขคื์อภยัอนัใหญ่
หลวงหรือน่ากลวัท่ีสุดของคนทัว่ไป ซ่ึงหลกัท่ีสอนเร่ืองการดบัทุกขข์องพระพุทธเจา้นั้นก็คือ อริยสัจ ๔ ท่ีสรุปอยูท่ี่ 
ความทุกข์ ก็คือความทุกขข์องจิตใจในปัจจุบนั ทีม่ีต้นเหตุมาจากสัญชาติญาณแห่งความมีตัวตน ท่ีมีอยูใ่นจิตใตส้าํนึก
ของมนุษยทุ์กคน ส่วนความไม่มีทุกข์ ก็ไดแ้ก่นิพพานหรือความสงบเยน็ของจิต เม่ือจิตไม่มีความทุกข ์ ส่วนวธีิการดับ
ทุกข์ นั้นเรียกวา่ มรรค ท่ีแปลวา่ หนทาง หรือ อริยมรรค ท่ีแปลวา่ หนทางอนัประเสริฐ  ซ่ึงอริยมรรคน้ีแมจ้ะเป็น
หนทางเดียว แต่ก็มีองคป์ระกอบอยูถึ่ง ๘ องคป์ระกอบ อนัไดแ้ก่ 

๑. สัมมาทฏิฐิ ความเห็นท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงก็สรุปอยูท่ี่การมีความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งในชีวติวา่ “มันไม่ได้มีตัวเราอยู่
จริง” อนัเป็นหวัใจของปัญญา   

๒. สัมมาสังกปัปะ ความดาํริ (หรือความปรารถนา) ท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงก็สรุปอยูท่ี่ดาํริท่ีจะออกจากกามารมณ์ ดาํริท่ี
จะออกจากความอาฆาตพยาบาทปองร้าย และดาํริท่ีจะไม่เบียดเบียนใครดว้ยความหลงผดิ 

๓. สัมมาวาจา การปฏิบติัทางวาจาท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงก็สรุปอยูท่ี่การระวงัรักษาวาจาใหเ้รียบร้อย 
๔. สัมมากมัมันตะ การปฏิบติัทางกายท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงก็สรุปอยูท่ี่การระวงัรักษาความประพฤติทางกายให้

เรียบร้อย 

๕. สัมมาอาชีวะ การเล้ียงชีวติและบริหารชีวติท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงก็สรุปอยูท่ี่การประกอบอาชีพและบริหารชีวติท่ี
ถูกตอ้ง 

๖. สัมมาวายามะ การมีความเพียรท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงก็สรุปอยูท่ี่การมีความเพียรพยายามในการปฏิบติัเพื่อทาํลาย
ตน้เหตุของความทุกข์ 

๗. สัมมาสติ การตั้งสติเอาไวถู้กตอ้ง ซ่ึงก็สรุปอยูท่ี่การระลึกถือแต่เร่ืองท่ีทาํใหเ้กิดปัญญา  
 ๘. สัมมาสมาธิ การมีความตั้งใจมัน่อยูเ่สมอท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงก็สรุปอยูท่ี่การมีจิตท่ีบริสุทธ์ิ ตั้งมัน่ และอ่อนโยน  

  องคป์ระกอบทั้ง ๘ ของอริยมรรคน้ี สามารถสรุปยอ่ลงเป็นหลกัในการปฏิบติัได ้๓ ส่วน คือ ปัญญา, ศีล,  
และ สมาธิ ซ่ึงปัญญาก็คือ สัมมาทิฏฐิ สังมาสังกปัปะ ส่วนศีลก็คือ สัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ สัมมาอาชีวะ ส่วนสมาธิ 
ก็คือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ  ซ่ึงเรามกัชอบเรียกง่ายๆวา่ ศีล สมาธิ ปัญญา คือตอ้งมีศีลเป็นพื้นฐานอยูก่่อน
แลว้ ซ่ึงศีลจะเป็นพื้นฐานใหเ้กิดสมาธิ และสมาธิก็จะเป็นพื้นฐานใหเ้กิดปัญญา และปัญญาก็จะวนกลบัมาช่วยใหเ้รามี
ศีลท่ีถูกตอ้ง อนัจะทาํใหเ้รามีสมาธิและปัญญามากยิง่ข้ึนจนดบัทุกขไ์ดใ้นท่ีสุด  ซ่ึงในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานีไ้ม่ใช่



จะมาปฏิบัติทลีะอย่าง แต่เป็นการปฏิบัติพร้อมกนั จึงจะมีพลงัมากาํจัดทุกข์ได้  ถา้ปฏิบติัทีละอยา่งจะไม่มีพลงัมากาํจดั
ทุกขไ์ด ้ 

เร่ืองศีลและสมาธินั้นเป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจไดง่้าย ก็ยงัเหลือเร่ืองปัญญาเท่านั้นท่ีอาจจะเขา้ใจยากอยูส่ักหน่อย เพราะ
ตอ้งศึกษาโดยใชห้ลกัวทิยาศาสตร์ในการศึกษา คือใช้เหตุผลและความจริงจากส่ิงทีเ่รามีอยู่จริงๆในชีวติปัจจุบันมา
ศึกษา จนเกดิความเข้าใจอย่างแจ้งชัดว่า มันไม่ได้มีส่ิงทีเ่ป็นตัวตน (อตัตา) ของเราอยู่จริงเลยในร่างกายและจิตใจที่
สมมติเรียกว่าเป็นตัวเรา-ของเรานี ้ เพื่อสร้างความเห็นท่ีถูกตอ้ง (สัมมาทิฏฐิ)  อนัเป็นองคป์ระกอบตวัแรกของ
อริยมรรคใหเ้กิดข้ึน เมื่อมีองค์ประกอบตัวแรกแล้ว องค์ประกอบทีเ่หลอืทั้งหมดกจ็ะเกดิขึน้ตามมาเองอย่างถูกต้อง  แต่
ถา้ยงัไม่มีองคป์ระกอบตวัแรก องคป์ระกอบท่ีเหลือทั้งหมดก็จะไม่เกิดข้ึนอยา่งถูกตอ้ง แลว้การปฏิบติัเพื่อดบัทุกขต์าม
หลกัอริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจา้ก็จะไม่เกิดข้ึน  

ศีล- จิตทีป่กติ 

ก่อนอ่ืนเราควรเขา้ใจคาํวา่ศีลก่อน คือคาํวา่ ศีล แปลวา่ ปกติ ซ่ึงหมายถึงความปกติของจิต คือถ้าเรามีชีวติที่
สงบสุข ไม่มีความเดือดร้อนหรือไม่สะดุ้งหรือหวาดกลวัต่อส่ิงใดๆ เพราะไม่เคยได้ทาํความผดิหรือช่ัวอยู่แล้วเป็นปกติ 
กเ็รียกว่าเราเป็นคนมีศีลแล้วโดยไม่ต้องไปขอจากใคร โดยศีลนั้นก็สรุปอยูท่ี่การปฏิบติัทางกายและวาจาท่ีถูกตอ้งหรือ
งดงาม อนัไดแ้ก่  การมีเจตนา (ตั้งใจ) ทีจ่ะไม่ล่วงละเมิดหรือเบียดเบียนชีวติและทรัพย์สินรวมทั้งกามารมณ์ (วตัถุ
กาม) ของผู้อืน่ รวมทั้งการมีเจตนาทีจ่ะไม่พูดโกหก คําหยาบ ส่อเสียด และเพ้อเจ้อ  ซ่ึงศีลน้ีเป็นส่ิงจาํเป็นเพราะจะเป็น
พื้นฐานใหก้ารฝึกสมาธิทาํไดง่้าย ถา้ขาดศีลก็ฝึกสมาธิไม่ได ้แต่เม่ือจะกล่าวถึงการปฏิบติัอริยมรรค เรามกัจะกล่าว
เพียงวา่ “ ต้องใช้ปัญญากบัสมาธิมาทาํงานร่วมกนั” เท่านั้น ซ่ึงตามความเป็นจริงแลว้ก็ตอ้งมีศีลมาเป็นพื้นฐานอยูก่่อน
แลว้ เพียงแต่จะไม่กล่าวถึงเท่านั้น ดงันั้นเราจึงควรเขา้ใจจุดน้ีเอาไวด้ว้ย    

ศีลของอริยมรรคก็มีเพียงเท่าน้ี ซ่ึงแม้ผู้ทีไ่ม่ได้บวช (ผู้ครองเรือน)  กส็ามารถปฏิบัติได้ เพยีงแต่อาจจะปฏิบัติ
ได้ยากอยู่สักหน่อย เพราะต้องใช้ชีวติอยู่ในสังคมทีไ่ม่มีศีลธรรม แต่ถ้าตั้งใจจริงกส็ามารถปฏิบัติได้   ส่วนนกับวชเช่น
พระภิกษุนั้นจะมีศีลท่ีมากข้ึน ก็เพื่อใหมี้ความปกติมากข้ึน เพื่อใหมี้สมาธิไดง่้ายข้ึน และมีปัญญาแตกฉานมากยิง่ข้ึน 
อนัจะช่วยใหมี้ความทุกขน์อ้ยกวา่คนท่ีไม่ไดบ้วช แต่ถึงแมจ้ะบวชแลว้ถา้ไม่มีศีลของตนเอง ก็มีค่าเท่ากบัผูท่ี้ยงัไม่ได้
บวช คือยงัมีความทุกขเ์หมือนคนทัว่ๆไปท่ียงัไม่ไดบ้วช  

สมาธิ- จิตทีต่ั้งมั่น 

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

โดยสมาธิผดิก็คือ สมาธิท่ีจดจ่ออยูก่บัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ดว้ยกิเลสหรือนิวรณ์ตลอดเวลา ซ่ึงผลของสมาธิผดิน้ีก็คือ
จะมีความทุกข ์หรือความเร่าร้อนใจ ไปตามอาํนาจของส่ิงท่ีกาํลงัเพง่อยู่  เช่น ถา้เพง่อยูใ่นเร่ืองกามารมณ์ จิตก็จะเร่า
ร้อนทรมานอยูด่ว้ยความอยากไดใ้นกามารมณ์นั้นใหม้ากยิง่ๆข้ึนไป หรือถา้เพง่อยูด่ว้ยความโกรธ ก็จะทาํใหจิ้ตเกิด
ความเร่าร้อนหรือคบัแคน้ใจ เป็นตน้  



ส่วนสมาธิถูกก็คือ สมาธิทีจ่ดจ่อหรือตั้งใจทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงแล้วทาํให้กเิลสระงับหรือดับหายไป (แม้
เพยีงช่ัวคราว) เช่น การเพง่อยูท่ี่การหายใจของร่างกายเราเอง หรือการตั้งใจอ่านหนงัสือเรียน หรือการท่ีนกัเรียนตั้งใจ
ฟังส่ิงท่ีครูสอน หรือการท่ีครูตั้งใจสอน หรือการตั้งใจทาํงานท่ีสุจริต หรือการท่ีนกัวยิาศาสตร์ตั้งใจคิดคน้ส่ิงท่ีดีงาม 
เป็นตน้   

สมาธิถูกน้ีจะมีลกัษณะ ๓ ประการ คือ 

๑. บริสุทธ์ิ คือไม่มีกิเลส และนิวรณ์ครอบงาํ 
๒. ตั้งมั่น คือเขม้แขง็ ไม่มีอะไรมาย ัว่ยวนใหห้ว ัน่ไหวได ้(คือไม่ทาํใหเ้กิดกิเลสหรือนิวรณ์) 
๓. อ่อนโยน คือ มีสติสมบูรณ์ มีความสุขมุรอบครอบและมีความจาํดี จึงเหมาะสมต่อการทาํงานทุกชนิด 

ผลของสมาธิน้ีก็คือ ทาํใหจิ้ตมีความสุขท่ีประณีต (สุขสงบ), มีสติตลอดเวลา, และเม่ือจิตไม่มีกิเลสและนิวรณ์
ครอบงาํ จึงทาํใหอุ้ปาทานดบัหายไปดว้ย เม่ือจิตไม่มีอุปาทานจึงทาํใหจิ้ตไม่มีความทุกข์  เมื่อจิตไม่มีความทุกข์กจ็ะทาํ
ให้นิพพาน (ความสงบเยน็) ปรากฏ  (หมายเหตุ ต่อไปถา้พบคาํวา่ สมาธิ ในหนงัสือน้ี ก็ขอใหเ้ขา้ใจวา่หมายถึง สมาธิ
ถูก)  

เม่ือจิตมีสมาธิ กส็ามารถพจิารณาถึงความจริงของธรรมชาติให้เข้าใจได้ เพราะจิตจะมีสติตลอดเวลา รวมทั้งไม่
ด้ือร้ันหรือแขง็กระดา้งและไม่มีความลาํเอียงใดๆ จึงสามารถเข้าใจถึงเร่ืองการเกดิขึน้ ตั้งอยู่ และดับหายไปของส่ิง ปรุง
แต่งทั้งหลายได้ รวมทั้งยอมรับเหตุผลและความจริงท่ีไดพ้บเห็นหรือรับรู้โดยไม่บิดพล้ิว ซ่ึงน่ีกค็ือผลจากการมีสมาธิที่
ช่วยให้เกดิปัญญาได้ ถา้ไม่มีสมาธิก็จะไม่มีสามารถพิจารณาโดยใชเ้หตุใชผ้ลใหเ้กิดความเขา้ใจได้ 

สมาธิน้ีเป็นส่ิงท่ีเราจะตอ้งฝึกใหเ้กิดข้ึน เพราะปกติเราจะมีสมาธิกนันอ้ย จึงยงัไม่เพียงพอท่ีจะนาํมาใชใ้นการ
ปฏิบติัเพื่อดบัทุกขต์ามหลกัอริยมรรค แต่ก่อนท่ีจะฝึกสมาธิ เราจะต้องรู้จักกบัส่ิงทีต่รงข้ามหรือศัตรูของสมาธิเสียก่อน 
เพราะเป็นส่ิงตรงข้ามกนั คือเม่ือจิตมีสมาธิ ศตัรูของสมาธิก็จะไม่มี แต่เม่ือจิตมีศตัรูของสมาธิครอบงาํ จิตก็จะไม่มี
สมาธิ ซ่ึงศตัรูของสมาธิน้ีก็ไดแ้ก่ นิวรณ์ คือเม่ือจิตของเรามีนิวรณ์ตวัใดตวัหน่ึงเกิดข้ึนมาในจิต จิตของเราก็จะไม่มี
สมาธิ แต่ถา้จิตของเราไม่มีนิวรณ์ตวัใดเลย และมีความตั้งมัน่และอ่อนโยน ก็เท่ากบัจิตของเรามีสมาธิแลว้ 

นิวรณ์ – ส่ิงปิดกั้นจิต 

   คาํวา่ นิวรณ์ แปลวา่ ส่ิงปิดกั้นจิต ซ่ึงนิวรณ์น้ีก็คืออาการของกิเลสอยา่งอ่อนๆนัน่เอง โดยอาการของนิวรณ์น้ี
แยกได ้๕ อาการ อนัไดแ้ก่ 

๑. กามฉันทะ คือความพอใจเล็กๆนอ้ยๆในกามารมณ์  
๒. พยาบาท คือความอาฆาตหรือพยาบาทท่ีฝังใจอยู ่ 
๓. ถีนมิทธะ คือความหดหู่ เซ่ืองซึม มึนชา  
๔. อุทธัจจกุกกุจจะ คือความต่ืนเตน้หรือความฟุ้งซ่านท่ีทาํใหเ้กิดความรําคาญใจ  
๕. วจิิกจิฉา คือความลงัเลสงสัยในส่ิงท่ีเราเช่ือถือยูว่า่มีจริงหรือไม?่ หรือถูกตอ้งหรือไม่?  

ปกตินิวรณ์น้ีจะเกิดข้ึนมาครอบงาํจิตของเราอยูเ่กือบตลอดทั้งวนั ซ่ึง เม่ือมนัเกิดข้ึนแลว้ แมม้นัจะไม่ทาํใหเ้กิด
ความทุกขอ์ยา่งเตม็ท่ี (คือความเศร้าโศกหรือเสียใจ ความคบัแคน้ใจ เป็นตน้) แต่มันกท็าํให้จิตของเราขุ่นมัว ไม่สงบ



ระงับ ไม่เป็นปกติ ไม่เบาสบาย ไม่สดช่ืน ไม่ปลอดโปร่งแจ่มใส (คือไม่นิพพาน)  ซ่ึงเรียกว่าเป็นความทุกข์อ่อนๆ  และ
เม่ือนิวรณ์ตวัใดเกิดข้ึน มนัก็จะทาํใหจิ้ตของเราไม่มีสมาธิ เม่ือจิตไม่มีสมาธิก็จะทาํใหปั้ญญาท่ีจะมาดบัทุกขไ์ม่เกิดข้ึน 
เม่ือจิตไม่มีปัญญาและสมาธิ จึงทาํใหค้วามทุกขอ่์อนๆเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลาและนิพพานสูงสุดก็ไม่ปรากฏ ส่ิงสําคัญก็
คือ เมื่อนิวรณ์นีเ้กดิขึน้บ่อยๆ กจ็ะยิง่ทาํให้ความเคยชินของอวชิชาทีม่ีอยู่ในจิตใต้สํานึกของเรามีมากยิง่ขึน้ ซ่ึงกจ็ะทาํให้
เปลีย่นแปลงหรือกาํจัดมันได้ยากยิง่ขึน้ด้วย  น่ีเองจึงไดเ้รียกอาการน้ีวา่ นิวรณ์ ท่ีหมายถึง ส่ิงปิดกั้นจิตจากความดี (คือ
จากปัญญาสมาธิและนิพพาน)    

วธีิการฝึกสมาธิง่ายๆ 

ตามปกติเราก็พอจะมีสมาธิกนัอยูบ่า้งแลว้ เพยีงแต่จะไม่มากพอเท่าน้ัน อยา่งเช่น เวลาเราตั้งใจฟังครูสอน หรือ
ตั้งใจอ่านหนงัสือ เราก็จะมีสมาธิข้ึนมาแลว้โดยอตัโนมติั ซ่ึงน่ีก็คือสมาธิท่ีจาํเป็นสาํหรับ นาํมาใชคู้่กบัปัญญาในการ
ปฏิบติัเพื่อดบัทุกข ์ซ่ึง วธีิการฝึกใหจิ้ตมีสมาธินั้นก็สามารถทาํได ้ โดยการตั้งใจในการเคล่ือนไหวของร่างกาย, ในการ
พดู, และคิดของเราเอง หรือในการทาํกิจวตัรประจาํวนัของเราก็ได ้หรือ จะฝึกกาํหนดการหายใจของร่างกายเรา หรือจะ
ฝึกเพง่วตัถุ เป็นตน้ ก็ได ้

วธีิการฝึกสมาธิท่ีทาํไดง่้ายและเป็นท่ีนิยมนั้นก็คือ กาํหนดการหายใจ (ท่ีเรียกวา่อานาปานสติ) ซ่ึงวธีิการฝึก นั้น 
เราจะใชอิ้ริยาบถใดก็ได ้แต่ถา้เพิ่งเร่ิมตน้ฝึกควรใชอิ้ริยาบถนัง่ก่อน เพราะจะทาํใหเ้กิดสมาธิไดง่้ายกวา่อิริยาบถอ่ืน  ถา้
ฝึกจนชาํนาญแลว้จะใชอิ้ริยาบถใดก็ได ้ส่วนวธีิการฝึกน้ันกค็ือ ให้เราตั้งใจกาํหนดอยู่ทีก่ารหายใจของร่างกายของเราอยู่
ตลอดเวลา และพยายามควบคุมให้ลมหายใจเบาและยาวอยู่ตลอดเวลา (ถ้าลมหายใจแรงและส้ันจะทาํให้จิตเกดิสมาธิได้
ยากกว่า) โดยระวงัอยา่ไปกาํหนดส่ิงอ่ืนภายนอกร่างกาย และ ระวงัอยา่ไปคิดถึงเร่ืองท่ีจะทาํใหกิ้เลสและนิวรณ์เกิด
ข้ึนมา ซ่ึงในการกาํหนดการหายใจของร่างกายน้ี ขั้นตน้เราอาจจะใชว้ธีิการนบัการหายใจของเราไปเร่ือยๆเพื่อใหจิ้ต
สงบก็ได ้หรือจะท่องคาํสั้นๆในขณะท่ีเรากาํลงัหายใจ เช่น ไม่มีเรา, ไม่มีใคร, วา่งเปล่า, ผา่นไป, ตายแน่, เกิดดบั, อยา่
โง่, อยา่บา้ เป็นตน้ เพื่อใหมี้สติอยูต่ลอดเวลาก็ได ้ 

แต่ถา้จิตยงัไม่สงบ ให้ลองใช้วธีิคิดด้วยสติ (คือตั้งใจคิดใหเ้ป็นคาํพดูแลว้ก็ตั้งใจฟังดว้ย) โดยการตั้งใจคิดช้าๆ
ด้วยประโยคส้ันๆ ในขณะทีก่าํลงัหายใจออก แต่เมื่อหายใจเข้ากใ็ห้หยุดคิด (หรือจะคิดช่วงเวลาหายใจเขา้ก็ได ้เม่ือ
หายใจออกก็ใหห้ยดุคิด) ซ่ึงการคิดนีค้วรคิดเร่ืองทีท่าํให้เกดิปัญญาหรือความรู้ทีด่ีงาม เช่น เร่ืองความไม่เท่ียง เร่ือง
สภาวะท่ีตอ้งทน เร่ืองความไม่ใช่ตวัเรา หรือเร่ืองความวา่งจากตวัเรา หรือเร่ืองการคิดคน้ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่สังคม 
หรือเร่ืองการเรียน หรือเร่ืองการเตือนตนเอง หรือเร่ืองการสอน อริยสัจ ๔ เป็นตน้ ซ่ึงการฝึกเช่นนีจ้ะทาํให้จิตเกดิสมาธิ
ได้ง่าย รวมทั้งยงัทาํให้เกดิปัญญาไปพร้อมๆกนัไปด้วย เรียกวา่เป็นการปฏิบติัทั้งสมาธิและปัญญาไปพร้อมๆกนั 

เราจะสังเกตไดว้า่จิตของเรามีสมาธิหรือไม่ โดยให้สังเกตได้จากการทีจิ่ตของเราสงบหรือไม่ฟุ้งซ่านแล้ว (คือ
ไม่มีกิเลสและนิวรณ์) และความด้ินรนของจิตก็จะไม่มี รวมทั้งมีความสุขท่ีสงบ ประณีต และมีปีติหรือความอ่ิมเอมใจ  
รวมทั้งจิตของเราก็จะมีสติอยูต่ลอดเวลาดว้ย ก็แสดงวา่จิตของเรามีสมาธิแลว้  ซ่ึงเมื่อจิตไม่มีนิวรณ์ จิตกจ็ะไม่มีความ
ทุกข์แม้เพยีงเลก็น้อย เมื่อจิตไม่มี ความทุกข์แม้เพยีงเลก็น้อย จิตกจ็ะนิพพาน สูงสุด (คือสงบเยน็ เบาสบาย สดช่ืน 
ปลอดโปร่งแจ่มใสอยา่งสูงสุด) เมื่อจิตนิพพานกแ็สดงว่าจิตมีสมาธิแล้วอย่างสมบูรณ์ ซ่ึงน่ีคือสมาธิท่ีจาํเป็นในการ



ปฏิบติัตามหลกัอริยมรรค ส่วนสมาธิท่ีสูงไปกวา่น้ี ท่ีเป็นการเพง่ส่ิงใดส่ิงหน่ึงจนไม่รับรู้ส่ิงอ่ืนใดเลยนั้นไม่จาํเป็น 
เพราะเพียงเท่าน้ีก็พอแลว้สาํหรับนาํมาใชใ้นการปฏิบติัของเรา  

สมาธิน้ีมีหลายระดบั (ท่ีเรียกวา่ฌาน) ซ่ึงระดบัตน้ๆก็จะมีความตั้งใจมากในการระมดัระวงัไม่ใหนิ้วรณ์
เกิดข้ึน รวมทั้งมีความสุขสงบและปีติดว้ย ส่วนระดบัท่ีสูงข้ึนก็ไม่ตอ้งระมดัระวงันิวรณ์แลว้เพราะชาํนาญแลว้  
รวมทั้งปีติก็จะหายไป (เพราะไม่ต่ืนเตน้แลว้) จะมีแต่เฉพาะความสุขสงบเท่านั้น ส่วนระดับทีสู่งขึน้ความสุขสงบกจ็ะ
หายไป (เพราะเบื่อสุขแล้ว) จะเหลอืเพยีงจิตทีบ่ริสุทธ์ิ ทีม่ีความสงบเยน็สูงสุดเท่าน้ัน  ซ่ึงความสงบเยน็สูงสุดน้ีเองท่ี
เรียกวา่เป็นนิพพานสูงสุด เม่ือนิพพานปรากฏ ก็แสดงวา่การปฏิบติัของเราถูกตอ้งแลว้ โดยมีความดบัหายไปของ
ความทุกข ์และการปรากฏของนิพพานมาเป็นส่ิงยนืยนั 

อยู่เหนือความตาย 

ในสมยัพุทธกาลนั้น ไดมี้ผูไ้ปทูลถามพระพุทธเจา้วา่ “ทาํอย่างไรมัจจุราช (คือความตาย) จึงจะตามหาเราไม่
พบ?” ซ่ึงพระพุทธเจา้ทรงตอบวา่ “ให้มองโลกโดยเห็นเป็นของว่างเปล่า (เห็นสุญญตา) แล้วละความยดึถือว่าเป็น
ตัวตน (อตัตา) ในส่ิงทั้งหลายเสีย แล้วมัจจุราชจะตามหาเราไม่พบ”  

ความตายนั้นจดัเป็นภยัท่ีน่าหวาดกลวัอยา่งท่ีสุดของเราทุกคน และใครๆก็อยากจะหลุดพน้จากความตาย แต่
การทีเ่รากลวัตายกเ็ป็นเพราะ เรากลวัความทุกข์จากความตาย  ถ้าความตายไม่ทาํให้เราเป็นทุกข์ เรากจ็ะไม่กลวัตาย 
ดงันั้นส่ิงสาํคญัก็คือ ทาํอยา่งไรเราจึงจะตายโดยไม่เป็นทุกขไ์ด?้ 

ในขณะท่ีเรากาํลงัจะตาย หรือใกลต้าย หรือกาํลงักงัวลถึงเร่ืองความตายอยูน่ั้น ถา้เราเผลอสติ (คือลืมนึกถึง
เร่ืองปัญญาหรือสุญญตา) แลว้มองเห็น (หรือเขา้ใจ) วา่มีตวัเราอยูจ่ริงๆ (คือมีความเขา้ใจวา่ร่างกายและจิตใจน้ีเป็น
อตัตา ตามความเคยชินท่ีมาจากจิตใตส้าํนึก) ก็แน่นอนวา่จะเกิดความยดึถือวา่มีตวัเราท่ีกาํลงัจะตาย แลว้เราก็จะเกิด
ความหวาดกลวั (คือไม่อยากตาย) อยา่งท่ีสุดข้ึนมาทนัที ซ่ึงความหวาดกลวัน้ีก็คือความเศร้าโศกหรือเสียใจอยา่ง
รุนแรง (หรือความทุกขท่ี์รุนแรงมาก) ท่ีเป็นภยัอนัใหญ่หลวงของเราทุกคน แต่ถ้าเรามองโลกด้วยสติและปัญญาอย่าง
ตั้งใจ (คือด้วยสมาธิ) ให้เห็นถึงความเป็นสุญญตา คือมองเห็นว่า “ทุกส่ิงทีเ่กดิขึน้นีม้ันเป็นเพยีงการปรุงแต่งของธาตุ
ตามธรรมชาติเท่าน้ัน ไม่ได้มีตัวตนของเราหรือของใครๆอยู่จริง” กจ็ะไม่ทาํให้เกดิความยดึถือว่ามีตัวเราขึน้มา (ที่
เรียกว่าจิตหลุดพ้น)  และเมื่อร่างกายจะต้องตายจริงๆ จิตใจกจ็ะไม่เกดิความเศร้าโศกหรือเสียใจ (คือไม่มีทุกข์อย่าง
รุนแรง) เพราะไม่มีความรู้สึกว่ามีใครตาย ซ่ึงน่ีก็คือวธีิการเอาชนะความตายหรืออยูเ่หนือความตาย อนัเป็นหลกัปฏิบติั
โดยสรุปของอริยมรรคของอริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจา้นัน่เอง  

 

ภาค ๕ เร่ืองทีค่วรรู้ 

ศาสนา ๒ ประเภท 

ศาสนา เป็นหลกัการปฏิบัติเพือ่ให้ชีวติของเรามีความสุขและมีความทุกข์น้อยลง โดยศาสนานั้นตอ้งมีความ
เช่ือ (หรือความศรัทธา) อยูด่ว้ยเป็นพื้นฐาน ถา้ไม่มีความเช่ือก็ไม่มีศาสนา  ซ่ึงศาสนาของโลกนั้นแยกได ้๒ ประเภท 
อนัไดแ้ก่ 



๑. เทวนิยม คือศาสนาท่ีเช่ือเร่ืองเทพเจา้หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ 

๒. อเทวนิยม คือศาสนาท่ีไม่เช่ือเร่ืองเทพเจา้หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  

ศาสนาประเภทเทวนิยมนั้น เป็นศาสนาท่ีสอนใหมี้ความเช่ือเร่ืองเหนือธรรมชาติ เช่น เทพเจา้ หรือ พระเจา้ วา่
เป็นผูท่ี้มีอาํนาจสูงสุด ท่ีดลบนัดาลใหทุ้กส่ิงเป็นไป เม่ือผูน้บัถือมีความเช่ือมัน่และปฏิบติัตามหลกัคาํสอนของศาสนา
แลว้ ก็จะทาํใหมี้ความอุ่นใจ สุขใจ และทาํใหมี้ความทุกขล์ดนอ้ยลงได ้ 

ส่วนศาสนาประเภทอเทวนิยมนั้น เป็นศาสนาท่ีไม่ยอมรับเร่ืองเทพเจา้วา่มีอยูจ่ริง แต่ยอมรับธรรมชาติที่
เกดิขึน้จริงๆทีสั่มผสัได้ในปัจจุบัน ว่าเป็นส่ิงทีม่ีอาํนาจสูงสุดทีด่ลบันดาลให้ทุกส่ิงเป็นไป  ดงันั้นหลกัในการสอนของ
ศาสนาประเภทน้ี จะไม่สอนใหเ้กิดความเช่ือก่อน แต่จะสอนใหเ้กิดปัญญาก่อน เม่ือมีปัญญาแลว้ความเช่ือและการ
ปฏิบติัตามคาํสอนของศาสนาก็จะตามมาเองอยา่งมัน่คง ซ่ึงพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาประเภทน้ี  

ศาสนาทุกศาสนาลว้นสอนใหค้นเป็นคนดีและช่วยใหโ้ลกมีความสงบสุข เพียงแต่วธีิการสอนนั้นอาจจะ
แตกต่างกนับา้งตามความรู้ของผูค้นในสังคม คือบางสังคมก็ตอ้งใชค้วามเช่ือนาํการปฏิบติั แต่บางสังคมก็ใชปั้ญญา
นาํหนา้การปฏิบติั แต่ไม่วา่จะใชอ้ะไรนาํ ผลท่ีไดก้็เหมือนกนั คือมีความสุข มีสันติภาพ และมีความทุกขน์อ้ยลง  

จริงแท้ –  จริงสมมติ 

คาํวา่ โลก หมายถึง ทีอ่ยู่ของส่ิงทีม่ีชีวติ ซ่ึงส่ิงท่ีมีชีวตินั้นก็สรุปอยูท่ี่ คน ท่ีชอบเรียกตวัเองวา่เป็น มนุษย์ ท่ี
หมายถึงผูมี้ใจสูง, สัตว์เดรัจฉาน ท่ีมีร่างกายขนานไปกบัโลก, และ  พชื  ท่ีมีลาํตน้ติดอยูก่บัโลก ซ่ึงโลกน้ันเป็นส่ิง
ประหลาดมหัศจรรย์ ทีม่ันมีส่ิงทีม่ีชีวติเกดิขึน้มาได้  และส่ิงท่ีมีชีวติชั้นสูงคือคนนั้นก็สามารถมาล่วงรู้ถึงความจริงท่ี
ควรรู้ของโลกได ้ซ่ึงความจริงของโลกนั้นมีอยู ่๒ ระดบั คือ  

๑. ความจริงสมมติ คือ ความจริงตามทีช่าวโลกสมมติกนัขึน้มา เช่น คน, สัตว,์ ภูเขา, ตน้ไม,้ รถยนต,์  บา้น, 
คอมพิวเตอร์, มือถือ, เงิน (ทรัพย)์,  ตวัเรา, ตวัเขา, พอ่, แม่, ลูก, สามี, ภรรยา,  พี่, นอ้ง, ชาย, หญิง, เด็ก, ผูใ้หญ่, สวย, 
หล่อ, ไม่สวย, ไม่หล่อ, ดี, ชัว่, โง่, ฉลาด, รวย, จน, เจา้นาย, ลูกจา้ง เป็นตน้ 

๒. ความจริงแท้ คือ ความจริงสูงสุดของธรรมชาติ ท่ีเป็นเร่ืองลึกซ้ึงท่ีสุดของธรรมชาติ อนัไดแ้ก่ความจริง
เร่ืองท่ีวา่ ส่ิงทั้งหลายทีช่าวโลกสมมติกนัขึน้มาน้ันมันเป็นสุญญตา คือมนัวา่งเปล่าจากความเป็นตวัตนท่ีแทจ้ริง (อตัตา) 
ของส่ิงทั้งหลายเหล่านั้น 

การมอง (สัมผสั) โลกนั้น ถา้เรามองอยา่งหยาบๆ คือขาดการพจิารณาอย่างละเอยีดลกึซ้ึงด้วยสติปัญญาและ
สมาธิ เรากจ็ะเห็นโลก (คือเกิดความเขา้ใจไปตามความเคยชินของสัญชาติญาณแห่งความมีตวัตน) ว่ามันมีส่ิงต่างๆอยู่
จริงๆตามทีส่มมติกนัขึน้มา คือเห็นวา่มนัมีตวัเรา-ของเรา หรือมีตวัตนของคนอ่ืน หรือมีตวัตนของส่ิงอ่ืนๆอยูจ่ริงๆ ซ่ึง
การมองเช่นน้ีก็จะทาํใหอุ้ปาทานและความทุกขเ์กิดข้ึน แต่ถา้เรามองโลกอยา่งฉลาด คือมีการพจิารณาอย่างละเอยีด
ลกึซ้ึงด้วยสติปัญญาและสมาธิ เรากจ็ะเห็นถึงความจริงสูงสุดว่า ส่ิงทั้งหลายตามทีเ่ราสมมติกนัขึน้มาน้ัน มันไม่ได้มี
ตัวตนอยู่จริงๆเลย ซ่ึงการมองเช่นน้ีก็จะทาํใหอุ้ปาทานไม่เกิดข้ึน และความทุกขก์็จะไม่เกิดข้ึน   

ปัญญา ๓ ระดับ 



คาํวา่ ปัญญา ตามหลกัพุทธศาสนาจะหมายถึง ความรอบรู้ในเร่ืองการปฏิบัติเพือ่ความพ้นทุกข์ (ปัญญาน้ีบางที
ก็เรียกวา่ วชิชา ท่ีหมายถึง ความรู้สูงสุด แต่ถา้เป็นความรู้ทัว่ไปจะเรียกวา่ วชิา) ซ่ึงการเกิดปัญญาในพุทธศาสนาน้ีมี ๓ 
ขั้น อนัไดแ้ก่ 

๑. สุตมยปัญญา คือ  ปัญญาทีเ่กดิมาจากการฟังหรืออ่าน  คือเม่ือเราไดฟั้งหรืออ่าน คําสอนทีถู่กต้องมาแลว้ก็จาํ
ได ้ก็เรียกวา่เป็น ปัญญาขั้นจําได้ ซ่ึงปัญญาขั้นน้ียงัไม่ช่วยดบัทุกขเ์พราะยงัเป็นแค่ความรู้ท่ีจาํไดเ้ท่านั้น 

๒. จินตามยปัญญา คือ ปัญญาทีเ่กดิมาจากการคิดพจิารณา  คือเม่ือเรานาํเอาส่ิงท่ีจาํไดน้ั้นมาไตร่ตรองหรือ
พิจารณาหาเหตุหาผลอยา่งละเอียดถ่ีถว้น หรือใหลึ้กซ้ึงถึงท่ีสุด จนเกดิความเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่งขึน้มา ก็เรียกวา่
เป็น ปัญญาขั้นเข้าใจ  ซ่ึงปัญญาขั้นเขา้ใจน้ีก็ช่วยใหค้วามทุกขล์ดนอ้ยลงตามความเขา้ใจ คือถา้เขา้ใจมากความทุกขก์็
ลดลงมาก เพราะจะมีสมาธิเกิดข้ึนจากการคิดพิจารณาดว้ยเสมอ 

๓. ปัญญาทีเ่กดิมาจากการปฏิบัติ คือเม่ือเราไดน้าํเอาความเขา้ใจนั้นมาพิสูจน์ ดว้ยการทดลองปฏิบติัอยา่ง
จริงจงั จนบงัเกิดผลเป็นความดบัหายไปหรือลดลงไปของความทุกขจ์ริงๆ (แมเ้พียงชัว่คราว) ก็เรียกวา่เป็น  ปัญญาขั้น
เห็นแจ้ง (หรือรู้แจ้งเห็นจริง) แลว้  

ส่ิงสาํคญัเราตอ้งระวงัวา่ ถา้เราหลงไปศึกษาคาํสอนท่ีไม่ใช่คาํสอนท่ีแทจ้ริงของพระเจา้เขา้ ถึงแมจ้ะศึกษามา
อยา่งมากมายสักเท่าไร ก็ไม่เรียกวา่เป็นปัญญาไม่วา่จะระดบัใด คือจะยงัเป็นแค่ความเช่ือว่าเป็นปัญญาเท่าน้ัน จะตอ้ง
เป็นการศึกษาคาํสอนท่ีแทจ้ริงเท่านั้น จึงจะเรียกวา่เป็นปัญญาจริง ซ่ึงปัญญาสูงสุดในพุทธศาสนาก็คือปัญญาขั้นเห็น
แจง้หรือเห็นจริง เพราะทาํใหค้วามทุกขด์บัลงหรือลดลงจริง (แมจ้ะเพียงชัว่คราวก็ตาม)  

อนัตตา หัวใจของปัญญา 

ความเขา้ใจอยา่งแจง้ชดั เร่ืองความเป็นอนัตตาของส่ิงทั้งหลายนีเ้อง ทีจั่ดเป็นปัญญาสูงสุดของพุทธศาสนา  
เพราะความเขา้ใจน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ชีวติของเราเป็นอยา่งยิง่  ซ่ึงประโยชน์นั้นก็คือมนัช่วยใหค้วามทุกขด์บัลงหรือ
ลดลงได ้ รวมทั้งความเขา้ใจน้ียงัจะทาํใหเ้ราเกิดความรู้แจง้หรือเห็นจริงในชีวติและโลกไดอี้กดว้ย ดงันั้นจึงเรียกไดว้า่ 
ความรู้เร่ืองอนตัตาน้ีเป็นหวัใจของปัญญาในพุทธศาสนา เพราะเม่ือเราเขา้ใจถึงความเป็นอนตัตาแลว้ ก็จะทาํใหค้าํถาม
วา่ทาํไม? ในเร่ืองของชีวติท่ีเราเคยมีหมดส้ินไปได ้ 

ในชีวติของเรานั้น ถา้เรายงัไม่เขา้ใจถึงความเป็นอนตัตาของส่ิงทั้งหลายอยา่งถูกตอ้ง เราก็จะเกิดคาํถามต่างๆ
ข้ึนมามากมาย เช่น ใครสร้างชีวติและโลก? ชีวติเกิดมาจากไหน? เกิดมาเพื่ออะไร? ทาํไมส่ิงต่างๆจึงเป็นเช่นนั้น? ตาย
แลว้จะเป็นอยา่งไร? อะไรคือส่ิงสูงสุด (คือมีประโยชน์ท่ีสุด) ของชีวติ? และจะไดม้าโดยวธีิใด? เป็นตน้ แต่ถา้เราเกิด
ความเขา้ใจถึงความเป็นอนตัตาของส่ิงทั้งหลายอยา่งถูกตอ้งแลว้ คาํถามเหล่าน้ีก็จะหมดส้ินไปทนัที เพราะเรามีปัญญา
เห็นแจง้หรือรู้จริงในชีวติและโลกตามท่ีมนัเป็นอยูจ่ริงแลว้ 

 ดงันั้นจึงเรียกไดว้า่ อนัตตานีเ้ป็นคําตอบของทุกคําถามได้ คือถา้เราเขา้ใจถึงความเป็นอนตัตาแลว้ เราก็จะตอบ
คาํถามทุกคาํถามเก่ียวกบัชีวติและโลกในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ (คือช่วยใหด้บัทุกข)์ ได ้อยา่งเช่นคาํถามท่ีวา่ ทาํไม
คนเราจึงมีความรัก? และทาํไมจึงมีปัญหาเม่ือมีความรัก? ซ่ึงคาํตอบก็คือ เพราะร่างกายของมนุษยม์นัเป็นอนตัตา คือ
ร่างกายเป็นแค่เพียงส่ิงปรุงแต่งท่ีไม่เป็นอมตะ ดงันั้นร่างกายทั้งหลายจึงตอ้งตายไปในท่ีสุด ดงันั้นเพื่อใหเ้กิดมีร่างกาย



มาสืบทอดเอาไว ้จะไดไ้ม่สูญพนัธ์ุไปจากโลก ธรรมชาติจึงไดล่้อลวงหรือวางกบัดกัเอาไวใ้หม้นุษยสื์บพนัธ์ุ ซ่ึงวธีิการ
ทีจ่ะล่อลวงให้มนุษย์สืบพนัธ์น้ัน กต้็องเอาความสุขสูงสุดจากการร่วมเพศ มาเป็นรางวลัหรือล่อให้มนุษย์สืบพนัธ์ุ โดย
มีจุดเร่ิมต้นอยู่ทีก่ารมีความสุขจาการมีความรักก่อน แล้วมีจุดสูงสุดอยู่ทีค่วามสุขจากการร่วมเพศ  และเม่ือมีการร่วม
เพศแลว้ก็จะเกิดมนุษยข้ึ์นมาสืบต่อเอาไว ้ซ่ึงน่ีเป็นระบบกลไกลท่ีชาญฉลาดของธรรมชาติ ท่ีหลอกใหม้นุษยสื์บพนัธ์ุ 
โดยท่ีมนุษยส่์วนใหญ่ไม่รู้ตวั หรือถึงแมบ้างคนจะรู้ตวั แต่ก็ยากท่ีจะหลุดพน้จากความย ัว่ยวนอยา่งท่ีสุดของความสุข
สูงสุดน้ีได ้และเม่ือลุ่มหลงในความสุขสูงสุดน้ีแลว้ ก็จะเกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย เช่น ความยากลาํบากในการอุม้
ทอ้งและคลอดลูก ความยากลาํบากในการเล้ียงดูลูกและครอบครัว ปัญหาจากการนอกใจ ปัญหาจากการอยา่ร้าง ปัญหา
จากโรคติดต่อทางเพศ และปัญหาในการทาํร้ายกนัจากการแยง่ชิงเพศตรงขา้ม รวมทั้งปัญหาจากการท่ีตอ้งทนอยูก่บั
บุคคลและภาระหนา้ท่ี ท่ีแสนจะน่าเบ่ือไปจนแก่เฒ่าหรือตลอดชีวติ เป็นตน้ แต่ถึงแมจ้ะมีปัญหาหรือความทุกข์
ยากลาํบากมากมายเช่นน้ี มนุษยก์็ยงัยนิดีท่ีจะมีความรักและสืบพนัธ์ุ เพียงแค่ตอ้งการความสุขสูงสุด จากการร่วมเพศ ท่ี
ธรรมชาติหลอกล่อเอาไวเ้ท่านั้น  

ธาตุพืน้ฐานโลก 

คาํวา่ ธาตุ ในทางพุทธศาสนาหมายถึง ส่ิงทีม่ีอยู่จริง คือความจริงแลว้ส่ิงทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนมาในโลกน้ีมนั
ไม่ไดมี้ตวัตน (อตัตา) อยูจ่ริงๆ จะมีกเ็พยีงส่ิงทีเ่รียกว่าธาตุเท่าน้ันทีม่ีอยู่จริง คือธรรมชาติก็เอาธาตุน่ีเองมาปรุงแต่งให้
เกิดเป็นส่ิงปรุงแต่งทั้งหลายข้ึนมา ซ่ึงธาตุพื้นฐานท่ีมาปรุงแต่งใหเ้กิดส่ิงท่ีมีชีวติและไม่มีชีวติทั้งหลายข้ึนมาน้ี ก็มีอยู ่๖ 
ธาตุ ท่ีเรียกวา่ ธาตุพืน้ฐานโลก อนัไดแ้ก่ 

๑. ธาตุดิน คือคุณสมบติัท่ีแขง็ (ของแขง็) 
๒. ธาตุนํา้ คือคุณสมบติัท่ีเหลว เกาะกุมตวัเอง (ของเหลว) 
๓. ธาตุไฟ คือคุณสมบติัท่ีร้อน ทาํลาย (ความร้อน) 
๔. ธาตุลม คือคุณสมบติัท่ีบางเบา แผก่ระจาย (ก๊าซ) 
๕. ธาตุว่าง คือคุณสมบติัท่ีวา่ง ไม่มีอะไร (สุญญากาศ) 
๖. ธาตุวญิญาณ คือคุณสมบติัท่ีรับรู้ส่ิงต่างๆได ้(วญิญาณ-การรับรู้) 

ธาตุทั้งหมดน้ีแยกเป็น รูปธาตุ กบั นามธาตุ โดยรูปธาตุก็คือ ธาตุดิน, ธาตุนํ้า, ธาตุไฟ, และธาตุลม ท่ีเป็น
พื้นฐานปรุงแต่งใหเ้กิดเป็นวตัถุส่ิงของและพลงังานทั้งหลายข้ึนมาในโลก ซ่ึงรูปธาตุน้ีก็ตอ้งอาศยัธาตุวา่ง (สุญญากาศ) 
เพื่อตั้งอยู ่ถา้ไม่มีสุญญากาศ วตัถุทั้งหลายก็จะไม่มีท่ีอาศยั (ธาตุวา่งไม่จดัวา่เป็นรูปธาตุหรือนามธาตุ) 

ส่วนนามธาตุก็คือธาตุวญิญาณ (หรือวญิญาณ-การรับรู้) ท่ีตอ้งอาศยัรูปธาตุท่ีเหมาะสมเกิดข้ึนมา (คืออาศยั
ร่างกายของคน สัตว ์และพืชท่ีเหมาะสมหรือยงัไม่ตายเกิดข้ึนมา) และวญิญาณน้ีเอง ท่ีเป็นพื้นฐานปรุงแต่งใหเ้กิดจิตใจ
ของส่ิงท่ีมีชีวติทั้งหลายข้ึนมา  

ขันธ์ ๕ 

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



๑. รูปขันธ์ คือส่วนท่ีเป็นร่างกายท่ีเกิดข้ึนมาจากรูปธาตุ ๔ และมีลกัษณะแยกไดเ้ป็นชายหรือหญิง  

๒. วญิญาณขันธ์ คือส่วนท่ีเป็นการรับรู้ ท่ีเกิดข้ึนมาตามระบบประสาททั้ง ๖ ของร่างกาย 

๓. สัญญาขันธ์ คือส่วนท่ีเป็นอาการท่ีจิตจาํส่ิงต่างๆท่ีรับรู้ได ้ 
๔. เวทนาขันธ์ คือส่วนท่ีเป็นความรู้สึก ท่ีเกิดข้ึนจากการรับรู้ทั้งหลาย  
๕. สังขารขันธ์ คือส่วนท่ีเป็นการคิดนึกและการปรุงแต่งทั้งหลายของจิต 

ขนัธ์ทั้ง ๕ น้ี ถา้จะเรียกใหถู้กตอ้ง จะตอ้งเรียกเตม็ๆวา่ รูปขันธ์ วญิญาณขันธ์ สัญญาขันธ์ เวทนาขันธ์ สังขาร
ขันธ์ แต่การเรียกเช่นน้ีมนัยาว เราจึงมกันิยมเรียกสั้นๆแค่วา่ รูป วญิญาณ สัญญา เวทนา สังขาร  เท่านั้น อีกอยา่งเรา
มกัจะมีการเรียงลาํดบัวา่ “รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ” ซ่ึงมนัฟังดูแลว้คลอ้งจองดี แต่การเรียงแบบน้ีมนัไม่เรียง
ตามลาํดบัการเกิดของแต่ละขนัธ์ ดงันั้นเราตอ้งเรียงใหม่ใหเ้ป็นไปตามลาํดบัการเกิด ของแต่ละขนัธ์ คือเป็น  รูป 
วญิญาณ สัญญา เวทนา สังขาร จึงขอใหผู้ศึ้กษาเขา้ใจตามน้ี  

ขนัธ์ทั้ง ๕ น้ีคือส่วนประกอบท่ีประกอบกนัข้ึนมาเป็นชีวติของเราทุกคน โดยขนัธ์ทั้ง ๕ น้ีสรุปยอ่ลงเป็น  รูป  
กบั นาม ซ่ึง “รูป” ก็คือรูป (หรือร่างกาย) ท่ีเกิดมาจากรูปธาตุ ๔ มาปรุงแต่งใหเ้กิดข้ึน ส่วน “นาม” ก็คือ วญิญาณ 
สัญญา เวทนา และสังขาร ท่ีทาํงานร่วมกนัจนเกิดเป็น จิต หรือ ใจ ของเราข้ึนมา โดยรูปกบันาม (หรือร่างกายกบัจิตใจ) 
นีจ้ะพึง่พาอาศัยซ่ึงกนัและกนัอยู่ ถ้าส่ิงใดหายไป อกีส่ิงกย่็อมทีจ่ะแตก (คือร่างกาย) หรือดับ (คือจิตใจ) หายไปด้วย
ทนัที คือเม่ือร่างกายตาย จิตใจก็ยอ่มท่ีจะดบัหายตามไปดว้ย เพราะจิตใจตอ้งอาศยัร่างกายเพื่อปรุงแต่งใหเ้กิดข้ึนมา 
หรือเม่ือไม่มีจิตใจ ร่างกายก็จะแตก (หรือตาย) สลายไป เพราะจิตใจจะช่วยใหร่้างกายยงัมีการปรุงแต่งใหมี้การ
เจริญเติบโต และดาํรงสภาพเป็นร่างกายอยูไ่ด ้ 

จุดสาํคญัท่ีสุดท่ีพระพุทธเจา้ทรงสอนใหพ้ิจารณาก็คือ ใหน้าํขนัธ์ ๕ หรือ ร่างกายกบัจิตใจของเราเองจริงๆใน
ปัจจุบนัน้ีมาตั้งใจพิจารณาดูวา่ มันอาศัยเหตุปัจจัยอะไรมาปรุงแต่งให้เกดิขึน้? และพจิารณาว่ามันเทีย่งหรือไม่เทีย่ง? 
รวมทั้งพจิารณาว่ามันมีสภาวะทีต้่องทนอยู่อย่างยากลาํบากหรือทนอยู่อย่างสบาย? ซ่ึงเม่ือเราพบคาํตอบน้ีแลว้ เราก็จะ
เขา้ใจและเห็นแจง้ไดเ้องวา่ ร่างกายกบัจิตใจของเราน้ีมนัเป็นอตัตาหรืออนตัตากนัแน่? โดยท่ีไม่จาํเป็นตอ้งเช่ือจาก
ใครๆหรือจากตาํราใดๆ และเม่ือเขา้ใจ และเห็นแจง้ถึงความเป็นอนตัตาของร่างกายและจิตใจอยา่งถูกตอ้งแลว้ ก็จะเกิด
ปัญญาหรือความเห็นท่ีถูกตอ้งข้ึนมา สาํหรับนาํมาใชป้ฏิบติัเพื่อดบัทุกขต์ามหลกัอริยมรรค  

วญิญาณ – การรับรู้ 

มีคาํๆหน่ึงท่ีเราจาํเป็นจะตอ้งทาํความเขา้ใจใหถู้กตอ้ง คือคาํวา่ วญิญาณ ท่ีหมายถึง การรับรู้  คือตามธรรมชาติ
แลว้ร่างกายของคนเราน้ีถา้ยงัดีอยูห่รือยงัไม่ตาย จะมีระบบประสาทสาํหรับเอาไวติ้ดต่อกบัส่ิงภายนอก ๖ จุด ซ่ึงถา้
ระบบประสาทใดยงัทาํงานอยู ่ เมื่อมีส่ิงภายนอกทีต่รงกนักบัระบบประสาทน้ันมาสัมผสั กจ็ะทาํให้เกดิวญิญาณ (หรือ
การรับรู้) ขึน้มาทีร่ะบบประสาทน้ันทนัที  และวญิญาณท่ีเกิดข้ึนมานั้น ก็จะมีช่ือเรียกไปตามระบบประสาทท่ีเกิดข้ึนนั้น 
อนัไดแ้ก่ 

๑. จักขุวญิญาณ คือ เม่ือมีรูป (แสงจากวตัถุ) มาสัมผสัตา ก็จะเกิดการรับรู้รูป (การเห็นรูป) ข้ึนมาท่ีตาทนัที  

๒. โสตวญิญาณ คือเม่ือมีเสียงมาสัมผสัหู ก็จะเกิดการรับรู้เสียง (การไดย้นิเสียง) ข้ึนมาท่ีหูทนัที 

๓. ฆานวญิญาณ คือเม่ือมีกล่ินมาสัมผสัจมูก ก็จะเกิดการรับรู้กล่ิน (การไดก้ล่ิน) ข้ึนมาท่ีจมูกทนัที 



๔. ชิวหาวญิญาณ คือเม่ือมีรสมาสัมผสัล้ิน ก็จะเกิดการรับรู้รส (การไดล้ิ้มรส) ข้ึนมาท่ีล้ินทนัที 

๕. กายวญิญาณ คือเม่ือมี “ส่ิงสัมผสักาย” (เช่น เยน็ ร้อน อ่อน แขง็) มาสัมผสักาย ก็จะเกิดการรับรู้ “ส่ิงสัมผสั
กาย” ข้ึนมาทนัที 

๖. มโนวญิญาณ คือเม่ือมี “ส่ิงสัมผสัใจ” (คือทุกส่ิงท่ีตา หู จมูก ล้ินและกายรับรู้มาแลว้ รวมทั้งความรู้สึก 
ความจาํ และการปรุงแต่งของจิต) มาสัมผสัใจ ก็จะเกิดการรับรู้ “ส่ิงสัมผสัใจ” ข้ึนมาทนัที 

วญิญาณน้ีก็มีลกัษณะเหมือนกบัไฟฟ้านัน่เอง คือเม่ือหมุนไดนาโมก็จะเกิดไฟฟ้าข้ึน หรือเม่ือเอาแผน่สังกะสี
กบัแผน่ทองแดงจุ่มลงในนํ้ากรด ก็จะเกิดไฟฟ้าข้ึนมาท่ีแผน่ทั้งสองได ้หรือเม่ือมีแสงแดดส่องมากระทบกบัแผงโซล่า
เซลล ์ก็จะเกิดไฟฟ้าข้ึนมาท่ีแผงโซล่าเซลลน์ั้นได ้ซ่ึงน่ีก็คือลกัษณะการเกิดข้ึนของส่ิงปรุงแต่งทั้งหลายนัน่เอง 

ในสมยัพุทธกาลผูค้นส่วนใหญ่จะเช่ือวา่วญิญาณน้ีเป็นอตัตา ท่ีเป็นตวัตนของเราจริงๆ ท่ีสามารถออกจาก
ร่างกายท่ีตายแลว้เพื่อไปเกิดใหม่ไดเ้ร่ือยไป แต่สาํหรับพระพุทธเจา้แลว้จะไม่สอนวา่วญิญาณเป็นอตัตาเช่นนั้น แต่จะ
สอนว่าวญิญาณ (การรับรู้) น้ันเป็นแค่เพยีง “ส่ิงปรุงแต่ง” ทีเ่กดิขึน้มาช่ัวคราวตามระบบประสาททั้ง ๖ (คือทีต่า หู จมูก 
ลิน้ กาย ใจ) ของร่างกายของส่ิงทีม่ีชีวติทั้งหลายเท่าน้ัน ถ้าร่างกายตาย กจ็ะทาํให้วญิญาณไม่สามารถเกดิขึน้มาได้  ซ่ึง
วญิญาณน้ีเองท่ีเป็นพื้นฐานใหเ้กิดจิตใจของส่ิงท่ีมีชีวติข้ึนมา ถา้ไม่มีวญิญาณ ส่ิงทั้งหลายก็จะเป็นเพียงวตัถุธรรมดาๆ
ไป  

การเกดิขึน้ของจิตใจ 

ถา้ร่างกายยงัไม่ตาย และจิตยงัต่ืนอยู ่(ไม่ไดห้ลบั) เม่ือมีส่ิงภายนอกมาสัมผสัระบบประสาทใดท่ียงัดีอยูแ่ละยงั
ทาํงานอยู ่กจ็ะเกดิวญิญาณหรือการรับรู้ขึน้มาทีร่ะบบประสาทน้ันทนัที 

เม่ือเกิดวญิญาณท่ีระบบประสาทใดข้ึนมาแลว้ กจ็ะเกดิการจําส่ิงทีรั่บรู้น้ันขึน้มาด้วยทนัที ซ่ึงท่ีเป็นเช่นน้ีก็
เพราะสมองมีขอ้มูลของส่ิงท่ีรับรู้นั้นอยูก่่อนแลว้ จึงจาํได ้ถา้ไม่มีก็จะไม่รู้จกั หรือถา้เคยจาํไดแ้ลว้แต่ความจาํนั้น
หายไปก็จะจาํไม่ได ้

เม่ือเกิดการจาํไดแ้ลว้ กจ็ะเกดิความรู้สึกจากส่ิงทีจํ่าได้น้ันขึน้มาด้วยทนัที ซ่ึงความรู้สึกน้ีเรียกวา่  เวทนา  ถา้ส่ิง
ท่ีจาํไดน้ั้นเป็นส่ิงท่ีให ้ ความรู้สึกทีท่นได้ง่าย (หรือน่าพอใจ หรือท่ีเราเรียกกนัวา่ ความสุข) ก็เรียกวา่ สุขเวทนา แต่ถา้
เป็นส่ิงท่ีให ้ความรู้สึกทีท่นได้ยาก (หรือไม่น่าพอใจ) ก็เรียกวา่ ทุกขเวทนา (ซ่ึงทุกขเวทนาจุดน้ียงัไม่ใช่ความทุกขต์าม
หลกัอริยสัจ ๔) และถา้เป็นส่ิงท่ีให ้ความรู้สึกทีเ่ป็นกลางๆ (คือไม่ใช่ทั้งสุขเวทนาและทุกขเวทนา) ก็เรียกวา่ อทุกขมสุข
เวทนา   

เม่ือเกิดความรู้สึกใดข้ึนมา และจิตขณะนีก้ไ็ม่มีปัญญาและสมาธิ จิตกจ็ะเกดิการปรุงแต่งให้เกดิกเิลสต่อไป
ทนัท ีด้วยอาํนาจของเวทนาทีม่ายัว่ยวน  (คือเกิดความพอใจหรืออยากไดสุ้ขเวทนาทนัที หรือเกิดความไม่พอใจหรือไม่
อยากไดทุ้กขเวทนาทนัที หรือเกิดความลงัเลใจต่ออทุกขมสุขเวทนาทนัที) และเมื่อเกดิกเิลสขึน้มาแล้ว ใจกจ็ะรับรู้กเิลส
น้ันอยู่ด้วย แล้วใจกจ็ะเกดิทุกขเวทนาทีรุ่นแรงซ้อนขึน้มาอกีท ีซ่ึงทุกขเวทนาทีเ่กดิซ้อนขึน้มาใหม่นี ้กค็ือความทุกข์
ตามหลกัอริยสัจ ๔ น่ันเอง  (คือมีทั้งทุกขซ่์อนเร้นและทุกขเ์ปิดเผย) อีกทั้งเม่ือเกิดกิเลสข้ึนมาแลว้ จิตก็ยงัมีการคิดไป
ต่างๆนาๆตามอาํนาจกิเลสอีกดว้ย แต่ถา้เกิดความรู้สึกใดข้ึนมาแลว้ จิตก็มีสติและระลึกเอาปัญญาท่ีเคยมีแลว้ออกมา



พร้อมดว้ยสมาธิ ก็จะทาํใหกิ้เลสไม่เกิดข้ึน และความทุกขก์็จะไม่เกิดข้ึน แมข้ณะน้ีจิตจะคิดอะไรก็จะคิดดว้ยปัญญา ซ่ึง
น่ีก็คือการเกิดข้ึนของจิตใจอยา่งเป็นระบบ 

กรรม - การกระทาํด้วยเจตนา 

 มีเร่ืองท่ีเราควรรู้อีกเร่ืองก็คือ เร่ืองกรรมท่ีเป็นคาํสอนในระดบัศีลธรรม โดยเร่ืองกรรมน้ีก็แยกได ้๒ อยา่ง คือ 
เร่ืองกรรมทีเ่ป็นเร่ืองเอามาจากความเช่ือของผู้คนในสมัยพุทธกาล ท่ีสอนวา่เม่ือเราทาํกรรมใดไวใ้นชาติน้ี เราจะตอ้ง
ไปรับผลในชาติหนา้ และ เร่ืองกรรมทีเ่ป็นของพุทธศาสนาจริงๆทีเ่ป็นวทิยาศาสตร์  ท่ีสอนเร่ืองผลจากการกระทาํของ
เราในปัจจุบนั ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี   

คาํวา่ กรรม  หมายถึง การกระทาํด้วยเจตนา   ซ่ึง เจตนาในทีนี่ก้ค็ือกเิลส (คือการกระทาํด้วยความอยาก   หรือ
ด้วยความยดึถือว่ามีตัวตนผู้กระทาํ) คือทุกคร้ังท่ีเราทาํอะไรลงไปดว้ยกิเลส หรือมีเจตนา ( ความจงใจ) ในการกระทาํ  
จะเรียกวา่เป็นกรรมทั้งส้ิน และจะมีผลเรียกวา่ วบิาก (ถา้เป็นการกระทาํท่ีไม่ไดท้าํดว้ยกิเลส ไม่เรียกวา่เป็นกรรม แต่
เรียกวา่เป็น กริิยา และมีผลเป็น ปฏิกริิยา อยา่งเช่นถา้เราเดินไปเหยยีบมดตายโดยไม่ไดเ้จตนา ก็เรียกวา่เป็นกิริยา และมี
ผลคือมดตายเรียกวา่เป็นปฏิกิริยา) 

 โดยกรรมน้ีก็มีอยู ่๒ ประเภท อนัไดแ้ก่  

๑. อกุศลกรรม หรือ กรรมช่ัว  หรือ การกระทาํช่ัว ท่ีเกิดข้ึนทางกาย หรือวาจา หรือใจก็ได ้ซ่ึงไดแ้ก่การมีเจตนา
ในการเบียดเบียนชีวติ, ทรัพยสิ์น, และกามารมณ์ของผูอ่ื้น, และมีเจตนาในการพดูโกหก, คาํหยาบ, ส่อเสียด, เพอ้เจอ้, 
รวมทั้งการท่ีเรามีความคิดโลภ (อยากได้ ส่ิงของของผูอ่ื้น), ความคิดโกรธ, และการมีความเห็นผดิจากธรรมนองคลอง
ธรรม (เช่นเห็นวา่ทาํดีแลว้ไม่ไดดี้ แต่ทาํชัว่กลบัไดดี้ เป็นตน้)   

๒. กุศลกรรม หรือ กรรมดี  หรือ การกระทาํดี  ท่ีเกิดข้ึนไดท้างกาย หรือวาจา หรือใจก็ได ้ อนัไดแ้ก่ การมี
เจตนาท่ีจะไม่ทาํกรรมชัว่ทั้งปวง, การช่วยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้ทุกขห์รือมีความสุขดว้ยการใหท้รัพยห์รือส่ิงของบา้ง ให้
ความรู้บา้ง ใหธ้รรมะบา้ง  ใหโ้อกาสบา้ง ใหอ้ภยับา้ง, รวมทั้งการเคารพเช่ือฟังพอ่แม่ครูอาจารย,์ การอ่อนนอ้มถ่อมตน
ต่อผูใ้หญ่, การเล้ียงดูบิดามารดาใหเ้ป็นสุข, การทาํหนา้ท่ีการงานท่ีสุจริต, การปฏิบติัต่อคนรอบขา้งอยา่งถูกตอ้ง, และ
การปฏิบติัสมาธิ เป็นตน้  

วบิาก หมายถึง ผลของกรรม  คือทุกคร้ังท่ีเกิดกรรม ก็ยอ่มท่ีจะมีวบิากตามมาดว้ยเสมอ   ซ่ึงวบิากนีก้ค็ือผลที่
เกดิขึน้แก่จิตโดยตรง โดยวบิากน้ีก็มีอยู ่ ๒ ประเภทตามชนิดของกรรม อนัไดแ้ก่ 

๑. วบิากช่ัว   หรือ ความรู้สึกทีไ่ม่ดี อนัไดแ้ก่ ความทุกขใ์จ  ความร้อนใจ ความไม่สบายใจ เป็นตน้ (วบิากชัว่น้ี
เรียกวา่ บาป ท่ีหมายถึง ผลจากการทาํความช่ัว) 

๒. วบิากดี หรือ ความรู้สึกทีด่ี อนัไดแ้ก่ ความสุขใจ ความอ่ิมเอมใจ ดีใจ สบายใจ  เป็นตน้  (วบิากดีน้ีเรียกวา่ 
บุญ ท่ีหมายถึง ความสุขจาการทาํความดี) 

วบิากน้ีจะมากเท่าไรและจะตั้งอยูน่านเท่าไร ก็ข้ึนอยูก่บัวา่ไดท้าํกรรมชนิดใด และมีเจตนาในขณะท่ีทาํมาก
หรือนอ้ยเพียงใด  ซ่ึงวบิากน้ีอาจจะใหผ้ลในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงจากทั้ง ๓  ช่วงน้ีก็ได ้คือ 



๑. ทนัททีีท่าํกรรมอยู่  คือเม่ือทาํกรรมใดอยูก่็จะไดรั้บผลในขณะท่ีกาํลงัทาํอยู่ 
๒. เมื่อทาํกรรมเสร็จแล้ว  หรือไม่อยา่งนั้นก็จะไดรั้บผลภายหลงัจากทาํกรรมนั้นเสร็จแลว้ 
๓. ต่อจากน้ัน  หรือไม่อยา่งนั้นก็จะไดรั้บในเวลาต่อมาอีกก็ได ้

สรุปแลว้เร่ืองกรรมของพุทธศาสนาน้ีก็คือ การสอนเร่ืองของจิตใต้สํานึกของเราน่ีเอง  คือเม่ือเราทาํอะไรลงไป
ดว้ยเจตนาแลว้  จิตใตส้าํนึกมนัก็จะรู้และจะเกิดความรู้สึกไปตามเจตนาท่ีทาํนั้นทนัที โดยไม่สามารถบงัคบัได ้ คือ ถ้ามี
เจตนาดีจิตกเ็ป็นสุข แต่ถ้ามีเจตนาช่ัวจิตก็ เป็นทุกข์ ซ่ึงน่ีคือผลโดยตรงท่ีมีผลแน่นอนอยา่งไม่มีทางหลีกหนีพน้ ส่วน
ผลภายนอก อนัไดแ้ก่ เม่ือทาํดีแลว้ก็มีคนมาช่ืนชมและใหร้างวลัหรือมีชีวติเจริญรุ่งเรือง หรือเม่ือทาํชัว่แลว้ถูกติเตียน
หรือลงโทษหรือมีชีวติตกตํ่าหรือวบิติันั้น มันเป็นผลโดยอ้อมทีไ่ม่แน่นอนเพราะมันขึน้อยู่กบัปัจจัยภายนอก อยา่งเช่น 
ถา้ทาํดีแลว้ไม่มีใครรู้ก็ไม่มีใครมายกยอ่งหรือใหร้างวลั หรือเม่ือทาํชัว่แลว้ไม่มีใครรู้ก็ไม่ถูกติเตียนหรือลงโทษ เป็นตน้ 
ดงันั้นเราจึงอยา่เอาผลภายนอกน้ีมาเป็นผลของกรรม เด๋ียวจะเกิดความเขา้ใจผดิข้ึนมาไดว้า่ “ทาํดีแลว้ไม่ไดดี้ แต่พอทาํ
ชัว่แลว้กลบัไดดี้” อยา่งท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจผดิกนัอยู ่    

เร่ืองกรรมน้ีเป็นเร่ืองท่ี ไม่ควรสนใจศึกษาสําหรับผู้เร่ิมต้นศึกษา (เป็นเร่ืองอจินไตย) เพราะมันเอาแน่นอน
ไม่ได้และไม่เป็นประโยชน์แก่การดับทุกข์  อยา่งเช่น  ขณะน้ีถา้เราทาํกรรมดีอยู ่แต่อาจจะยงัไม่ไดรั้บผลเป็นความสุขใจ
ในขณะน้ีก็ได ้เพราะเราไดท้าํกรรมชัว่ท่ีรุนแรงกวา่มาก่อนหนา้น้ี ดงันั้นผลของกรรมดีน้ี จึงถูกผลของกรรมชัว่นั้น
หกัลา้งไปจนหมดเสียก่อน เราจึงไม่ไดรั้บผลดีจากการทาํดีในขณะน้ีก็ได ้เป็นตน้ ทีสํ่าคัญเร่ืองกรรมและวบิากนี้เป็น
เพยีงคําสอนระดับศีลธรรมของพุทธศาสนาเท่าน้ัน เพราะยงัเป็นเร่ืองของความยดึถือดว้ยกิเลสอยู ่หรือยงัติดจมอยูใ่น
ความทุกขอ์ยู ่คือถา้ทาํกรรมดีก็ยงัมีความทุกขซ่์อนเร้นอยู ่แต่ถา้ทาํกรรมชัว่ก็จะมีความทุกขเ์ปิดเผย ดังน้ันถ้าเรา
ปรารถนาความพ้นทุกข์ กต้็องมาปฏิบัติเพือ่อยู่เหนือกรรมทั้งหลาย โดยการปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดความหลุดพน้จากความ
ยดึถือวา่มีตวัตน ไม่วา่จะเป็นตวัตนท่ีดีหรือชัว่ก็ตาม  เพราะแมจ้ะเป็นตวัตนท่ีดี ก็ยงัมีความทุกขจ์ากความแก่ ความเจบ็ 
ความตายและความพลดัพราก เป็นตน้อยูน่ัน่เอง 

เกดิมาทาํไม? 

สาํหรับผูท่ี้เขา้ใจและเห็นแจง้ชีวติแลว้วา่ “มนัไม่มีตวัเราอยูจ่ริง” ก็จะ เขา้ใจไดว้า่มนัไม่ไดมี้ตวัตนของเราหรือ
ของใครๆมาเกิดตามท่ีเช่ือกนัอยูเ่ลย ส่วนส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาแลว้และรู้สึกวา่เป็นตวัเราน้ี มนัเป็นแค่เพียงส่ิง ท่ีถูกปรุงแต่ง
ข้ึนมาจากเหตุและปัจจยัโดยธรรมชาติเท่านั้น และเมื่อเกดิขึน้มาแล้ว มันกต้็องมีหน้าที ่ทีจ่ะต้องปฏิบัติตามทีธ่รรมชาติ
กาํหนดมา ถา้ใครไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีธรรมชาติกาํหนดมา เขาก็จะตอ้งไดรั้บผลเป็นความทุกข์ ทางใจและความ
เดือดร้อนทางกาย แต่ถ้าใครปฏิบัติหน้าทีต่ามทีธ่รรมชาติกาํหนดมาได้อย่างถูกต้อง เขากจ็ะไม่มีความทุกข์ ทางใจและ
ไม่มีความเดือดร้อนทางกาย ซ่ึงหนา้ท่ีของคนเรานั้นก็สรุปอยูท่ี่ การดูแลรักษาร่างกายไม่ให้เกดิความทรมาน และดูแล
รักษาจิตใจไม่ให้เกดิความทุกข์ 

หนา้ท่ีในการดูแลรักษาร่างกายนั้นก็สรุปอยูท่ี่ การแสวงหาปัจจัย ๔ มาบริหาร่างกาย และการดูแลร่างกายไม่ให้
ได้รับความทรมาน ซ่ึงก็หมายถึงการเรียนของเด็ก, การทาํหนา้ท่ีและการงานของผูใ้หญ่, การแสวงหาความรู้ท่ีจะช่วย
ใหเ้อาตวัรอดในสังคมและโลก, การออกกาํลงักาย, การ ป้องกนัหรือระวงัโรคและภยัท่ีจะเกิดข้ึนกบัร่างกาย, การรักษา
โรคและภยัท่ีเกิดข้ึนกบัร่างกาย, และการดูแลรักษาครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลกใหมี้ความสงบสุข, รวมทั้ง



การดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มไม่ใหเ้สียหาย และเม่ือเราไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการดูแลรักษาร่างกายอยา่งถูกตอ้งแลว้ เราก็
จะไดรั้บผลท่ีดี คือ มีความสุขสบายของร่างกาย และมีความ ทุกขท์รมานของร่างกายนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้เป็นส่ิง
ตอบแทน  

แต่ถา้เราไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีในการดูแลรักษาร่างกายใหถู้กตอ้ง เช่น ไม่ออกกาํลงักาย, เอาสารเคมีเป็นพิษหรือส่ิง
เสพติดเขา้สู่ร่างกาย, ไม่รักษาโรคท่ีเกิดกบัร่างกาย, ไม่ระวงัหรือป้องกนัภยัท่ีจะเกิดข้ึนกบัร่างกาย, ไม่เรียนหนงัสือ, ไม่
ทาํหนา้ท่ีการงาน, ไม่แสวงหาความรู้ท่ีจะช่วยใหเ้อาตวัรอดในสังคมและโลก, ไม่ดูแลบุคคลในครอบครัว, ไม่ดูแล
สังคม, ไม่ดูแลประเทศชาติ, ไม่ดูแลโลก, และไม่ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม เราก็จะไดรั้บผลท่ีเลวร้าย คือ มีความทุกข์
ทรมานของร่างกายมาก เป็นส่ิงตอบแทน 

ส่วนหนา้ท่ีในการดูและรักษาจิตใจนั้นก็สรุปอยูท่ี่ การแสวงหาความรู้ในเร่ืองการดบัทุกขข์องจิตใจ และการ
ปฏิบติัเพื่อดบัทุกขข์องจิตใจในปัจจุบนั ซ่ึงการแสวงหาความรู้ในเร่ืองการดับทุกข์ของจิตใจนีก้ค็ือ การศึกษาเพือ่ให้เกดิ
ความเข้าใจและเห็นแจ้งชีวติตามหลกัอริยสัจ ๔ ทีพ่ระพุทธเจ้าทรงสอนไว้น่ีเอง ส่วนการปฏิบติัเพื่อดบัทุกขข์องจิตใจ
ในปัจจุบนันั้นก็คือ การปฏิบติัตามหลกั อริยมรรค เพื่อดบัทุกขข์องจิตใจท่ีกาํลงัเกิดอยูใ่หด้บัหายไป (แมเ้พียงชัว่คราว) 
และเพื่อทาํลายตน้ตอของความทุกข ์ท่ีมีอยูใ่นจิตใตส้าํนึกใหห้มดส้ินไปอยา่งถาวร เพื่อท่ีความทุกขจ์ะไดไ้ม่กลบัมาเกิด
กบัจิตใจของเราอีกอยา่งถาวร (คือตลอดชีวติ) 

ถา้เราสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในการดูแลรักษาจิตใจน้ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เราก็จะไดรั้บผลเป็นความไม่มีทุกข ์
(นิพพาน) ของจิตใจในปัจจุบนั (ทั้งอยา่งชัว่คราวและถาวร) แต่ถา้เราไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีในการดูแลรักษาจิตใจน้ีอยา่ง
ถูกตอ้ง เราก็จะไดรั้บผลเป็นความทุกขข์องจิตใจในปัจจุบนั 

สรุปไดว้า่ เราเกดิมาเพือ่ทาํหน้าที่ หน้าทีจึ่งจัดเป็นส่ิงสูงสุดของชีวติ ถา้เราไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีใหถู้กตอ้ง เราก็จะ
ถูกธรรมชาติลงโทษใหไ้ดรั้บความเดือดร้อนแก่ร่างกาย และเกิดความทุกขแ์ก่จิตใจ แต่ถา้เราปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง เราก็จะไดร้างวลัจากธรรมชาติ คือความปกติสุขของร่างกาย และความสงบเยน็ (นิพพาน) ของจิตใจ  

ความเห็นผดิ ๒ อย่าง 

ความเห็น (หรือความเขา้ใจ) ในเร่ืองของชีวตินั้น พระพุทธเจา้ ไดส้อนเอาไวว้า่ มีความเห็นผดิอยู ่๒ อยา่ง ท่ีเรา

ตอ้งระวงัอยา่ใหเ้กิดข้ึนมา อนัจะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีผดิต่อคาํสอนท่ีแทจ้ริงของพระพุทธเจา้ได ้ซ่ึงความเห็นผดิทั้ง 

๒ นั้นก็คือ 

๑. สัสสตทฏิฐิ คือ ความเห็นว่ามีตัวตนมาสืบต่อไว้เร่ือยไป คือเป็นความเห็นวา่จิตใจของเราน้ีมนัเป็นอตัตา
หรือตวัตนจริงๆ และเช่ือว่าเมื่อร่างกายตายไปแล้ว ตัวตนนีจ้ะยงัมีการเกดิขึน้มาใหม่ได้อกีเร่ือยไป เพือ่มารับผลจากการ
กระทาํของเราในชาตินี้ ซ่ึงความเห็นน้ีก็ตอ้งมีเร่ืองนรก สวรรค์ เทวดา นางฟ้า และกรรมชนิดขา้มภพขา้มชาติมารองรับ
ดว้ย ซ่ึงคนท่ีมีความเห็นเช่นน้ีมกัจะชอบทาํความดี ไม่ชอบทาํความชัว่ เพื่อท่ีจะไดไ้ปเกิดใหม่แลว้มีชีวติท่ีดี 

๒. อุจเฉททฏิฐิ คือ ความเห็นว่าขาดสูญ คือเป็นความเห็นวา่มนัไม่มีตวัตนใดๆเลยในชีวติทุกชีวติ และไม่เช่ือ

วา่ตายแลว้จะมีการเกิดใหม่ไดอี้กอยา่งพวกสัสสตทิฏฐิ รวมทั้งเช่ือวา่การกระทาํทั้งหลายไม่มีผลใดๆ ซ่ึงคนท่ีมี



ความเห็นเช่นน้ีจะแสวงหาความสุขเฉพาะในปัจจุบนัใหม้ากท่ีสุด เพราะเช่ือวา่ตายแลว้จะไม่ไดเ้สพความสุขอีก ซ่ึงคน

ท่ีมีความเห็นเช่นน้ีมกัจะไม่กลวัการทาํความชัว่ แต่ก็ไม่ชอบทาํความดี เพราะเช่ือวา่ไม่มีผลใดๆไม่วา่จะในปัจจุบนัหรือ

ในอนาคต 

ความเห็นทั้งสองน้ีพระพุทธเจา้บอกวา่เป็นความเห็นผดิ (มิจฉาทิฏฐิ)  เพราะเป็นความเห็นทีสุ่ดโต่งไปในทางมี

กบัไม่มี คือพวกท่ีมีความเห็นวา่ “มีตวัตน” (อตัตา-ตวัตนท่ีแทจ้ริง) ก็จะเกิดความยดึถือวา่มีตวัตนอยูจ่ริงๆ จึงยงัทาํให้

ไม่หลุดพน้จากความทุกขไ์ปได ้ส่วนพวกท่ีมีความเห็นวา่ “ไม่มีตวัตนเลย” (นิรัตตา-ไม่มีตวัตนเลย) นั้น กย็งัจะเกดิ

ความยดึถือว่ามีตัวตนอยู่ด้วยเหมือนกนั คือเป็นตัวตนทีม่ีความเห็นว่าไม่มีตัวตนใดๆ   ดงันั้นจึงยงัทาํใหไ้ม่หลุดพน้จาก

ความทุกขไ์ปไดอี้กเหมือนกนั 

 ส่วนความเห็นท่ีถูกตอ้ง (สัมมาทิฏฐิ) นั้นก็คือความเห็นวา่  มันไม่มีตัวตนของเราอยู่จริงๆ (อนัตตา-ไม่ใช่ตัวตน

ทีแ่ท้จริง) ส่วนทีเ่รารู้สึกว่ามีตัวเราอยู่นี ้มันเป็นเพยีงการปรุงแต่งของธรรมชาติ ให้เกดิความรู้สึกว่ามีตัวเราขึน้มา

ช่ัวคราวเท่าน้ัน และจิตทีรู้่สึกว่ามีตัวเรานีถ้้าทาํดีมันกจ็ะเกดิความสุขใจ แต่ถ้าทาํช่ัวมันกจ็ะเกดิความทุกข์ใจ  (คือไม่ใช่

ตอ้งไปรับผลในชาติหนา้อยา่งพวกสัสสตทิฏฐิ และก็ไม่ใช่วา่ไม่ตอ้งรับผลใดๆเลยอยา่งพวกอุจเฉททิฏฐิ) ซ่ึงความเห็น

วา่ไม่มีตวัเราอยูจ่ริงน้ี จะไม่ทาํใหเ้กิดความยนิดี-ยนิร้าย (หรือกิเลส) ข้ึนมา แลว้ก็ไม่ทาํใหเ้กิดความยดึถือวา่มีตวัตนใดๆ

พร้อมกบัความทุกขข้ึ์นมา เพราะมนัเป็นปัญญาท่ีเขา้ใจและเห็นแจง้ชีวติตามท่ีมนัเป็นอยูจ่ริง  

  

ภาค ๖ อริยะชน 
อนุสัย-ความเคยชิน 

เม่ือสรุปเหตุผลท่ีมาผลกัดนักนัจนทาํใหเ้กิดความทุกขข้ึ์นมาแลว้จะไดว้า่ “เพราะมีสัญชาติญาณแห่งความมี
ตัวตน (หรือความรู้ว่ามีตัวเอง) อยู่ในจิตใต้สํานึก จึงทาํให้จิตเกดิความรู้สึกว่ามีตัวเอง (หรือตัวเรา) อยู่จริงๆ เมื่อมีส่ิง
หรือเร่ืองราวจากภายนอกมาสัมผสั กจ็ะเกดิความรู้สึกทีท่นได้ง่าย (สุขเวทนา) บ้าง หรือความรู้สึกทนได้ยาก 
(ทุกขเวทนา) บ้างขึน้มา แล้วกจ็ะเกดิกเิลสและความยดึถือว่ามีตัวเราขึน้มาพร้อมความทุกข์ทนัท”ี ซ่ึงจุดสาํคญัท่ีเรา
ตอ้งทาํความเขา้ใจก็คือ เร่ืองการเกิดกิเลส วา่ทาํไมเม่ือมีส่ิงหรือเร่ืองราวภายนอกมากระทบจิต จึงทาํใหกิ้เลสเกิดข้ึนมา? 
เพื่อท่ีเราจะไดห้าวธีิระงบัหรือป้องกนัไม่ใหม้นัเกิดข้ึน  

การท่ีกิเลสไดเ้กิดข้ึนมาอยา่งรุนแรงและรวดเร็วจนเราแทบไม่รู้ตวั และควบคุมไม่ไดน้ั้น ก็เกิดมาจาก อนุสัย ท่ี
แปลวา่ ความเคยชิน คือเม่ือกิเลส (รวมทั้งนิวรณ์) ไดเ้กิดข้ึนแลว้และดบัหายไปจากจิตคร้ังใด มันจะทิง้ความเคยชิน
เอาไว้ให้แก่จิตใต้สํานึกหน่วยหน่ึงเสมอ ยิง่ถา้จิตของเราเคยเกิดกิเลสมาแลว้บ่อยๆหรือนานหลายปีหรือหลายสิบปี 
อนุสัยหรือความเคยชินของกิเลสก็จะยิง่มีมากในจิตใตส้าํนึก และเม่ือใดท่ีจิตของเราไดส้ัมผสักบัส่ิงหรือเร่ืองราว
ภายนอก ท่ีทาํใหเ้กิดความรู้สึกท่ีทนไดง่้ายหรือทนไดย้ากข้ึนมาอีก กเิลสมันกจ็ะเกดิขึน้มาได้เองอย่างรวดเร็วและ



รุนแรงทนัท ีตามความเคยชินของมัน โดยทีเ่ราไม่ได้ตั้งใจหรืออยากจะให้มันเกดิ ซ่ึงน่ีก็คืออาการท่ีเรียกวา่ อาสวะกเิลส 
ท่ีหมายถึง กเิลสทีไ่หลล้นทะลกักนัออกมาจากความเคยชิน ท่ีไดส้ั่งสมเอาไวใ้นจิตใตส้าํนึก  

สังโยชน์-เคร่ืองผูกจิต 

จากการท่ีเราไม่สามารถควบคุมจิตใตส้าํนึกได ้แลว้มนัก็ไหลทะลกัออกมาเป็นกิเลส จนทาํใหเ้ราเกิดความทุกข์
อยูเ่สมอน้ีเอง ท่ีเรียกวา่เป็นอาการของ สังโยชน์ ท่ีแปลวา่ เคร่ืองผูก คือมนัจะผกูมดัจิตของเราเอาไวใ้หจ้มติดอยูก่บั
ความทุกขต์ลอดไป   ซ่ึงสังโยชน์น้ีก็สรุปได ้๑๐ ชั้น อนัไดแ้ก่ 

๑. สักกายทฎิฐิ  ความเห็น (ความเขา้ใจ) วา่ร่างกายและจิตใจน้ีเป็นตวัตนท่ีแทจ้ริง (อตัตา) 
๒. วจิิกจิฉา    ความไม่แน่ใจในส่ิงหรือคาํสอนท่ีเช่ือถืออยู ่(คือในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์และการ

ปฏิบติัของเรา) วา่มีจริงหรือไม่? ถูกตอ้งหรือไม่? 
๓. สีลพัพตปรามาส  การปฏิบติัศีลและขอ้ปฏิบติัต่างๆท่ีผดิจากจุดมุ่งหมายท่ี แทจ้ริง (คือไม่ไดมุ้่งตรงไปเพื่อ

การดบัทุกขข์องจิตใจในปัจจุบนั) 
๔. กามราคะ    ความติดใจในความสุขจากกามารมณ์  
๕. ปฏิฆะ   ความกระทบกระทัง่แห่งจิต (เช่นความโกรธ ความอึดอดัขดัเคืองใจ) 
๖. รูปราคะ   ความติดใจในความสุขจากส่ิงท่ีเป็นพวกวตัถุหรือส่ิงของต่างๆ 

๗. อรูปาราคะ  ความติดใจในความสุขจากช่ือเสียงเกียรติยศหรือจากสมาธิ 
๘. มานะ  ความถือตวัเม่ือเปรียบเทียบกบัคนอ่ืนวา่เหนือกวา่ หรือเสมอ หรือตํ่ากวา่ 
๙. อุจธัจจะ  ความฟุ้งซ่านหรือความต่ืนเตน้เล็กๆนอ้ย 

๑๐. อวชิชา  ความโง่สูงสุด ซ่ึงสรุปอยูท่ี่สัญชาติญาณแห่งความมีตวัตน  

สังโยชน์  ๓   ตวัแรก นั้นยงัเป็นแค่ความเห็นหรือความเขา้ใจผดิ ท่ีสามารถทาํลายไดง่้าย โดยการศึกษาใหเ้กิด
ความเห็นหรือความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งวา่ “มันไม่ได้มีส่ิงทีเ่ป็นตัวตนของเราจริงๆ (ทีเ่รียกว่าสุญญตา)  อยู่ในร่างกายและ
จิตใจทีส่มมติเรียกว่าตัวเรานีเ้ลย” เม่ือมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งดงัน้ีแลว้ สักกายทิฏฐิก็จะหมดส้ินไป และเม่ือมีการ
ทดลองปฏิบติัตามหลกัอริยมรรค จนความทุกขไ์ดด้บัลงและนิพพานก็ปรากฏจริงๆแลว้ (แมเ้พียงชัว่คราว) ก็จะทาํให้
วจิิกิจฉากบัสีลพัพตปรามาสหมดส้ินไป แลว้ก็จะเกิด สัมมาทฏิฐิ (ความเห็นท่ีถูกตอ้ง) หรือเกิด  ดวงตาเห็นธรรม ข้ึนมา 
แต่ถ้าจิตเผลอสติเมื่อใด ความเห็นว่ามีอตัตา กจ็ะยงักลบัมาเกดิขึน้ได้อกีเร่ือยไป จากความเคยชินทีย่งัมีอยู่ในจิตใต้
สํานึก แต่มนัก็ยงัระวงัไม่ใหเ้กิดข้ึนหรือทาํใหท่ี้มนัเกิดข้ึนมาแลว้ใหม้นัหายไปไดง่้าย (แมเ้พียงชัว่คราว) เพียงแค่มีสติ
มาระลึกถึงความเป็นสุญญตาในร่างกายและจิตใจของเราเอง รวมทั้งของคนอ่ืนและของส่ิงทั้งหลายเท่านั้น ส่วน
สังโยชน์ท่ีเหลือมนัตอ้งอาศยัความเพียรพยายามในการปฏิบติั ตามหลกัอริยมรรคอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองนานๆจึงจะ
ทาํลายได ้เพราะมนัเป็นความเคยชินท่ีเราสั่งสมมานมนานแลว้ตั้งแต่เกิด โดยความเคยชินทีก่าํจัดยากทีสุ่ดกค็ือสัญชาติ
ญาณแห่งความมีตัวตน (อวชิชา)  ถา้สามารถทาํลายความเคยชินตวัสุดทา้ยน้ีได ้จิตก็จะเป็นจิตท่ีบริสุทธ์ิอยา่งถาวรและ
มีนิพพานสูงสุดและถาวร คือไม่มีความทุกขอ์ยา่งถาวร (คือตลอดชีวติ)    

พระอริยะบุคคล 



ปุถุชน หมายถึง คนทีย่งัมีกเิลสหนาแน่น (คือยงัไม่เห็นแจง้อริยสัจ ๔ หรือยงัไม่มีดวงตาเห็นธรรม) ซ่ึงปุถุชนน้ี
ก็มีทั้งปุถุชนดี (คนท่ีชอบทาํความดี) และปุถุชนเลว (คนท่ีชอบทาํความชัว่)  ซ่ึงตามธรรมดาแลว้ความทุกขข์องปุถุชน
นั้นก็มีทั้งอยา่งรุนแรงและไม่รุนแรง ซ่ึงความทุกขข์องปุถุชนนั้นมนัก็สามารถท่ีจะระงบั หรือดบัลงเองอยา่งชัว่คราวได้
ตามธรรมชาติอยูแ่ลว้ เพียงแต่ปุถุชนไม่สามารถควบคุมใหม้นัระงบัหรือดบัลงไดต้ามท่ีตอ้งการเท่านั้น 

อริยะชน หรือ พระอริยะ นั้นจะหมายถึง บุคคลทีป่ระเสริฐ ซ่ึงบุคคลท่ีเป็นพระอริยะก็คือผูท่ี้เห็นแจง้อริยสัจ ๔ 
แลว้ (คือมีดวงตาเห็นธรรมแลว้) และมีกิเลสนอ้ยจนถึงไม่มีเลย ซ่ึงพระอริยะน้ีมี ๔ ระดบั โดยแต่ละระดบันั้นจะ
สามารถทาํลายสังโยชน์ไดแ้ตกต่างกนัและดบัทุกขไ์ดแ้ตกต่างกนัไป ตามการปฏิบติัของแต่ละบุคคล อนัไดแ้ก่  

๑. พระโสดาบัน  คือผูท่ี้ สามารถทาํลายสังโยชน์ท่ีเป็นความเห็นผดิ ๓ ตวัแรกไดแ้ลว้ แต่ก็ ยงัอาจเผลอขาดสติ 
(คือลืมระลึกถึงปัญญา จึงทาํใหส้ักกายทิฏฐิเกิดข้ึนมาไดอี้กเร่ือยๆ ตามความเคยชินจากจิตใตส้าํนึก ) ไดบ้่อยๆ จนทาํให้
ความทุกขเ์กิดข้ึนไดบ้่อยๆ แต่ไม่นานกจ็ะมีสติและระลกึถึงปัญญาขึน้มาได้ และนิพพานได้ (ช่ัวคราว) ในทีสุ่ด ซ่ึงพระ
โสดาบนัน้ียงัมีครอบครัวได ้เพราะยงัละกามราคะไม่ได ้

๒. พระสกทิาคามี ก็คือพระโสดาบนัท่ีปฏิบติัมากข้ึน จนสามารถดบัทุกขไ์ดท้นัทีทุกคร้ังท่ีความทุกขไ์ดเ้กิดข้ึน 
คือเพียงดบัไดเ้ร็วกวา่พระโสดาบนัเท่านั้น ส่วนสังโยชน์ยงัทาํลายไดเ้ท่าพระโสดาบนั 

๓. พระอนาคามี ก็คือพระสกิทาคามีท่ีปฏิบติัมากข้ึน จนสามารถทาํลายสังโยชน์ได ้๗ ตวั  ซ่ึงพระอนาคามีน้ีจะ
มีสติอยูต่ลอดเวลาและไม่มีความทุกขแ์ลว้ จะมีก็เพียงความรู้สึกถือตวัและความฟุ้งของจิตรบกวนจิตอยูบ่า้งเล็กนอ้ย
เท่านั้น ซ่ึงพระอนาคามีน้ีจะไม่มีครอบครัวแลว้ เพราะไม่มีกามราคะแลว้  

๔. พระอรหันต์  ก็คือพระอนาคามีท่ีปฏิบติัมากข้ึน  จนสามารถทาํลายสังโยชน์ไดท้ั้งหมดแลว้อยา่งส้ินเชิง 
(ถาวร) และจะ มีสติสมบูรณ์ (คือมีติดต่อกนัอยูต่ลอดเวลา) จนทาํใหค้วามทุกขท์ั้งหลายดบัลงแลว้อยา่งสนิทและอยา่ง
ถาวร และมีนิพพานสูงสุด หรือสงบเยน็อยา่งสูงสุดและถาวรหรือตลอดชีวติ  

ความจริงแลว้พระอริยะบุคคลเหล่าน้ี กไ็ม่มีใครทีจ่ะมายดึถือว่าตัวเองเป็นใครหรือเป็นอะไร เพราะท่านมี
ความเห็นแจ้งในชีวติแล้วว่า “มันไม่ได้มีตัวตนของใครๆอยู่จริง”  ถา้จิตใดยงัมีความยดึถือวา่มีตวัเองเป็นพระอริยะอยู ่ก็
หมายความวา่จิตนั้นยงัมีกิเลสครอบงาํอยูอ่ยา่งลึกซ้ึง ยงัไม่ไดเ้ป็นพระอริยะตามท่ีสมมติจริง ซ่ึงพระอริยะทั้งหลายน้ี จะ
มีหนา้ท่ีสาํคญัอยูอ่ยา่งหน่ึงคือ ช่วยเพือ่นมนุษย์ให้พ้นทุกข์และช่วยโลกให้มีสันติภาพ ดว้ยการสอนใหม้วลมนุษยต่ื์น
ข้ึนมารู้แจง้ชีวติ โดยไม่หวงัผลตอบแทนใดๆแมค้าํวา่ขอบคุณ ซ่ึงผลจากการปฏิบติัหนา้ท่ีน้ีก็คือ ความสงบเยน็หรือ
นิพพานอนัเป็นผลท่ีธรรมชาติตอบแทนมาให้  

จากเร่ืองพระอริยะบุคคลน้ี บางคนอาจจะคิดวา่ เร่ืองความพ้นทุกข์แล้วมีผลเป็นความสงบเยน็เพยีงแค่นี ้เป็น
เร่ืองง่ายๆหรือธรรมดาเกนิไป หรือไม่น่าตื่นเต้น  ไม่น่าสนใจ มนัน่าจะมีผลอะไรท่ียิง่ไปกวา่น้ี เช่น ไดบ้รรลุถึงความ
เป็นตวัตนอมตะ ท่ีมีแต่ความสุขและไม่มีความทุกขใ์ดๆอยูช่ัว่นิรันดร หรือบรรลุเป็นผูว้เิศษ หรือไดเ้ป็นผูย้ิง่ใหญ่และมี
ผูค้นเคารพนบัถือมากๆ ตามท่ีปุถุชนทั้งหลายอยากจะเป็น แต่ถา้เราจะเขา้ใจความเป็นอนตัตาอยา่งถูกตอ้งแลว้ เราก็จะ
พบวา่ “เมื่อไม่มีอะไรทีจ่ะมาเป็นตัวเราจริงๆ แล้วจะอยากได้อะไรไปเพือ่ใคร? ” แต่ถึงแมจ้ะไดก้็ “ไม่มีใครทีไ่ด้จริงและ
ไม่มีอะไรทีไ่ด้จริง เพราะทุกส่ิงมันไม่ได้มีอยู่จริง” ดงันั้นเพียงแค่จิตมนัไม่มีความทุกขเ์ท่าน้ี ก็นบัวา่เป็นส่ิงสูงสุด
สาํหรับชีวติท่ีไม่ใช่ตวัตนท่ีแทจ้ริงแลว้  



บารมี ๑๐  

การปฏิบติัตามหลกัอริยมรรคของอริยสัจ ๔ นั้นก็สรุปอยูท่ี่ การระวงัจิตไม่ให้กเิลสและนิวรณ์เกดิขึน้มาอยู่
ตลอดเวลาทีจิ่ตตื่นอยู่ และในขณะเดียวกนักม็ีสติระลกึถึงเฉพาะเร่ืองทีท่าํให้เกดิปัญญาอย่างตั้งใจทีสุ่ด (ความตั้งใจกค็ือ
สมาธิ)  ซ่ึงการปฏิบติัเช่นน้ีก็จะทาํ ให ้ความเคยชินของกิเลสท่ีมีอยูใ่นจิตใตส้าํนึกขาดอาหาร  (คือขาดความเคยชินเพิ่ม) 
ซ่ึงมนัก็จะค่อยๆแหง้เห่ียวตายไปของมนัเอง และขณะเดียวกนัก็เท่ากบัเป็นการสร้างความเคยชินของปัญญาและสมาธิ
ใหแ้ก่จิตใตส้าํนึกอยูด่ว้ยในตวั ซ่ึงความเคยชินของปัญญาและสมาธิน้ี เป็นความเคยชินท่ีเป็นประโยชน์ (คือช่วยใหพ้น้
ทุกขแ์ละพบนิพพาน) จึงไดเ้รียกเสียใหม่วา่เป็น บารมี ท่ีหมายถึง คุณสมบัติทีนํ่าไปสู่นิพพาน  ซ่ึงบารมีน้ีก็มีอยู ่๑๐ 
บารมีดว้ยกนั อนัไดแ้ก่ 

๑. ทานบารมี คือมีการใหห้รือสละออกไปเพื่อลดความเห็นแก่ตวั 

๒. ศีลบารมี คือมีการตั้งใจท่ีจะละเวน้การเบียดเบียนส่ิงท่ีมีชีวติทั้งหลาย 

๓. เนกขัมมบารมี คือมีการตั้งใจท่ีจะหลีกหนีเร่ืองกามารมณ์ท่ีใหค้วามสุขสูงสุดและเป็นส่ิงย ัว่ยวนใหติ้ดอยูใ่น
ความทุกขอ์ยา่งท่ีสุด 

๔. ปัญญาบารมี คือมีความรู้ในส่ิงท่ีควรรู้ และมีเหตุผล ยอมรับความจริง ไม่งมงาย  
๕. ขันติบารมี คือมีความอดทนอดกลั้นต่อสิงท่ีมาย ัว่ยวนใหเ้กิดกิเลส 

๖. วริิยะบารมี คือมีความเพียรพยายามอยา่งกลา้หาญท่ีจะกาํจดักิเลสอยา่งไม่กลวัตาย 
๗. สัจจะบารมี คือมีความจริงใจ ซ่ือสัตย ์ 
๘. อธิฐานบารม ีคือมีความตั้งใจมัน่คงไม่เปล่ียนแปลง 

๙. เมตตาบารมี คือมีความเป็นมิตรกบัทุกคนเสมอหนา้ หรือไม่เป็นศตัรูกบัใครๆ  

๑๐. อุเบกขาบารม ีคือมีการปล่อยวาง ไม่ยดึติดในส่ิงใดๆ  

บารมีทั้ง ๑๐ น้ีเป็นคุณสมบติัท่ีจาํเป็นในการปฏิบติัเพื่อความหลุดพน้จากความทุกข ์ตามหลกัอริยมรรคของ
อริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจา้ ถา้เราสั่งสมบารมีจนเตม็ เราก็จะบรรลุถึงนิพพานสูงสุดได ้(คือพน้ทุกขถ์าวร) แต่ถา้บารมี
ยงัไม่เตม็ ก็จะพบเพียงนิพพานขั้นตน้ (คือเพียงชัว่คร้ังชัว่คราว) เท่านั้น ซ่ึงผูท่ี้ปรารถนานิพพานถาวร ก็ตอ้งพยายามสั่ง
สมบารมีทั้ง ๑๐ น้ีใหม้าก โดยเร่ิมจากการเป็นคนท่ีไม่เห็นแก่ตวั รู้จกัเสียสละเพื่อผูอ่ื้น มีความตั้งใจท่ีจะไม่เบียดเบียน
ผูอ่ื้น และไม่ลุ่มหลงเร่ืองกามารมณ์ พร้อมทั้งเป็นคนชอบศึกษาหาความรู้ มีเหตุผล ยอมรับความจริง ต่อจากนั้นจึงมี
ความอดทน และมีความพยายามในการปฏิบติัเพื่อกาํจดัรากเหงา้ของกิเลสดว้ยความซ่ือสัตยจ์ริงใจ และมีความตั้งใจ
มัน่คงท่ีจะพน้ทุกข ์พร้อมกนันั้นก็ตอ้งมีความเป็นมิตรกบัทุกคนอยา่งเสมอหนา้ และรู้จกัปล่อยวางความยดึถือในส่ิง
ทั้งหลายของโลก ซ่ึงการปฏิบติัอริยมรรคอยา่งจริงจงัเคร่งครัดนัน่เอง ท่ีเป็นการสั่งสมบารมีทั้ง ๑๐ ใหเ้ตม็ไดโ้ดยตรง   

การนําอริยสัจ ๔ มาใช้ในชีวติประจําวนั 

อริยสัจ ๔ เป็นหลกัการดบัทุกขข์องจิตใจในปัจจุบนั (อนัไดแ้ก่ ความเศร้าโศก หรือเสียใจ ความคบัแคน้ใจ 
ความไม่สบายใจ ความหนกัเหน่ือยใจ เป็นตน้) ซ่ึงความทุกขน้ี์เป็นภยัอนัใหญ่หลวงของมนุษยท่ี์สามารถแกไ้ขหรือ
ป้องกนัได ้โดยใชปั้ญญาท่ีเป็นความเขา้ใจและเห็นแจง้ชีวติ (วา่แทจ้ริงมนัไม่มีตวัเรา) มาทาํงานร่วมกบัสมาธิ โดยมีศีล



เป็นพื้นฐาน ซ่ึงแค่เพยีงมีปัญญาข้ันเข้าใจ กท็าํให้ความทุกข์ทีเ่คยมีอยู่มากมาย (ทีเ่กดิจาก อุปาทานหรือการแบกโลก
เอาไว้) ลดน้อยลงแล้ว และถา้ยิง่มีสมาธิมาช่วย ก็จะยิง่ทาํใหค้วามทุกขร์ะงบัหรือดบัลงไดอ้ยา่งสนิท  

ส่วนวธีิการปฏิบติัโดยสรุปก็คือ ถา้มีเวลาวา่งก็ใหฝึ้กจิตใหมี้สมาธิแล ะพิจารณาร่างกายและจิตใจของเรา 
รวมทั้งส่ิงต่างๆท่ีเราสนใจ ถึงความเป็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา และสุญญตาอยูเ่สมอ แต่เมื่อต้องใช้ชีวติประจําวนัทีต้่อง
พบปะผู้คน กใ็ห้มีสติมองเห็นความว่างจากตัวตนทีแ่ท้จริง  ในทุกส่ิงทีก่าํลงัสัมผสัอยู่เสมอ (เห็นสุญญตา)  ซ่ึงถา้จิตมี
กาํลงัสมาธิมากพอ ก็จะทาํใหค้วามทุกขท่ี์ยงัไม่เกิดก็จะไม่เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึนแลว้ก็จะดบัหายไป แต่ถา้กาํลงัสมาธิไม่
มากพอจนทาํใหค้วามทุกขย์งัเกิดข้ึนอีก ก็ตอ้งกลบัไปฝึกสมาธิมาใหม่ แต่ถา้ฝึกแลว้สมาธิไม่เกิด ก็ตอ้งสาํรวจตวัเองวา่
ขาดศีลขอ้ใด ถา้พบวา่ขาดศีลขอ้ใดก็ตอ้งพยายามรักษาศีลขอ้นั้นใหไ้ด ้ 

 สรุปไดว้า่ การปฏิบัติเพือ่ดับทุกข์ตามหลกัอริยสัจ ๔ น้ันกค็ือการมองโลกด้วยปัญญาทีเ่ห็นแจ้งชีวติ โดยมี
สมาธิมาช่วยและมีศีลเป็นพืน้ฐาน ซ่ึงทุกคนไม่วา่จะเป็นชนชาติใดหรือนบัถือศาสนาใดอยูก่็ตาม ถา้เขา้ใจหลกัอริยสัจ 
๔ แลว้ก็สามารถนาํเอาหลกัอริยสัจ ๔ น้ีมาปฏิบติัไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งข้ึนอยูก่บัใครและไม่ตอ้งมีพิธีรีตองใดๆ   

สันติภาพเกดิขึน้ได้ถ้ามนุษย์เข้าใจเร่ืองอนัตตา 

หลกัอนตัตาและอริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจา้น้ี  นอกจากจะนํามาใช้ดับทุกข์ของจิตใจมนุษย์ได้แล้ว ยงันํามาใช้
สร้างสันติภาพให้แก่โลกได้อกีด้วย คือสาเหตุท่ีโลกมีแต่วกิฤตการณ์ ก็เป็นเพราะมนุษยถู์กสัญชาติญาณแห่งความมี
ตวัตน (คือความรู้วา่มีตวัเอง) ครอบงาํ จึงทาํใหม้นุษยเ์กิดความรู้สึกวา่มีตวัเอง ข้ึนมา เม่ือมีความรู้สึกวา่มีตวัเอง จึงทาํให้
เกิดความเขา้ใจผดิวา่มีตวัเองอยูจ่ริงๆข้ึนมา, เมื่อมีความเข้าใจผดิว่ามีตัวเองอยู่จริงๆ กจึ็งทาํให้มนุษย์มีความเห็นแก่ตัว
จัด, และเม่ือมีความเห็นแก่ตวัจดั จึงทาํใหเ้กิดความโลภ (อยากได้ ส่ิงของของผูอ่ื้นมาเป็นของตน) และโกรธ (อยาก
ทาํลายส่ิงท่ีไม่น่าพอใจ), อนัส่งผลทาํใหเ้กิดการเบียดเบียน ทั้งมนุษยส์ัตวแ์ละป่าไมข้ึ้นมาอยา่งมโหฬาร รวมทั้งยงั
ทาํลายทรัพยากรและพลงังานของโลกใหห้มดส้ินไปอยา่งไร้คุณค่า และทาํลายส่ิงแวดลอ้มใหเ้สียหาย รวมทั้งยงัสร้าง
มลภาวะใหแ้ก่โลกอยา่งมากมาย  จนทาํใหโ้ลกมีแต่วกิฤติการณ์ทั้งทางสังคมและสภาพแวดลอ้มเกิดข้ึนมาอยา่งมากมาย 
แลว้ก็ทาํใหส้ันติภาพของโลกหายไปอยา่งเช่นในปัจจุบนั  

ส่วนวธีิสร้างสันติภาพตามหลกัพุทธศาสนา ก็ทาํไดโ้ดยการสอนใหม้นุษยมี์ความเขา้ใจ ถึงเร่ืองความเป็น
อนตัตาของชีวติอยา่งถูกตอ้ง (มีสัมมาทิฏฐิ) วา่ “มันไม่ได้มีตัวตนของเราหรือของใครๆอยู่จริง ถ้าใครมายดึถือว่าเป็น
ตนเองจริงๆ กจ็ะทาํให้จิตใจเป็นทุกข์และทาํให้ชีวติเดือดร้อน รวมทั้งทาํให้โลกเกดิวกิฤตการณ์”  เม่ือมนุษยเ์กิดความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้งเช่นน้ีแลว้ก็จะทาํให ้“ความเห็นแก่ตวั” ลดนอ้ยลง, แลว้ความโลภและโกรธก็จะลดนอ้ยลง, แลว้การ
เบียดเบียนมนุษยส์ัตวแ์ละป่าไมก้็จะลดนอ้ยลง รวมทั้งการทาํลายทรัพยากรและพลงังานและส่ิงแวดลอ้มก็จะลดนอ้ยลง  
และเม่ือการเบียดเบียนกนัลดนอ้ยลง ก็จะทาํใหก้ารช่วยเหลือเพื่อนมนุษยส์ัตวแ์ละป่าไม้ รวมทั้งการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ก็จะเกิดข้ึนมาแทน เพราะมนุษยมี์ความรักและเมตตาต่อเพื่อนมนุษยแ์ละสัตวร์วมทั้งพืชทั้งหลายดว้ยความจริงใจ และ
เม่ือการเบียดเบียนกนัลดนอ้ยลง รวมทั้ง มีการช่วยเหลือกนัมากข้ึน วกิฤตการณ์ต่างๆของโลกก็จะ ลดนอ้ยลง และ เม่ือ
วกิฤตการณ์ต่างๆลดนอ้ยลงมากๆ สันติภาพก็จะกลบัคืนมาไดห้ลงัจากท่ีไดเ้สียมนัไป  

จบริบูรณ์ 



(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได ้จาก www.whatami.net) 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


