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มนุษยเ์มือ่เกดิขึน้มาแลว้ก็ตอ้งมาประสบกบัความทกุข ์ดงันัน้ความทกุขจ์งึเป็น

ปัญหาใหญห่ลวงของมนุษย ์ทีม่นุษยท์กุคนกลวัหรอืไมอ่ยากใหเ้กดิขึน้กบัชวีติของ

ตนเอง ซึง่ศาสนาทัง้หลายของโลก โดยเฉพาะพทุธศาสนา ก็เกดิขึน้มาเพือ่มาชว่ย

ใหม้นุษยห์ลดุพน้จากความทกุขน์ี ้แตค่ าสอนของพทุธศาสนาทีไ่ดบ้นัทกึเป็นต ารา

เอาไวนั้น้ จะมมีากมายจนท าใหค้นทั่วๆไปศกึษาไมไ่หว  ดงันัน้จงึไดเ้กดิหนังสอื 

ธรรมะก ามอืเดยีว เลม่นีข้ ึน้มา ซึง่หนังสอืนีจ้ะสรปุหลกัค าสอนทีแ่ทจ้รงิของ

พระพทุธเจา้ทัง้หมดเอาไวใ้หเ้หลอืสัน้ทีส่ดุ เพือ่ใหค้นทีไ่มช่อบอา่นหนังสอืทีม่ี

เนือ้หามากๆจะไดใ้ชเ้ป็นคูม่อื ในการเริม่ตน้ศกึษาหลกัค าสอนของพระพทุธเจา้ ให ้

เกดิความรู ้และความเขา้ใจในหลกัค าสอนของพระพทุธเจา้ทัง้หมด ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

และครบถว้น และจะไดน้ าค าสอนของพระพทุธเจา้ไปปฏบิตัไิด ้เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์

ตอ่ชวีติของตนเอง และเพือ่นมนุษยท์ัง้หลายตอ่ไป และถา้ใครเห็นวา่หนังสอืนีจ้ะเป็น

ประโยชนต์อ่เพือ่นมนุษย ์และสิง่ทีม่ชีวีติทัง้หลายของโลก ก็ขอใหช้ว่ยกนัเผยแพร่

ตอ่ไปดว้ยใจบรสิทุธิ ์เพือ่ชว่ยใหโ้ลกมสีนัตภิาพอยา่งยั่งยนืตอ่ไป   
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มนษุยเ์ราอยากไดอ้ะไร?และไมอ่ยากไดอ้ะไร? 

กอ่นอืน่เราตอ้งมาพจิารณาดวูา่ เราและมนษุยท์กุคนอยากไดอ้ะไร? ซึง่แม ้

เราจะคดิวา่เราอยากจะไดส้ ิง่นัน้ส ิง่นีม้ากมาย เชน่ อยากไดเ้พศตรงขา้มทีเ่ราพงึพอใจ 

อยากไดท้รัพยส์นิเงนิทองมากๆ อยากมชีือ่เสยีงเกยีรตยิศ อยากมอี านาจ  อยากเป็น

หนุ่มเป็นสาวทีม่รีา่งกายงดงามและสขุสบายไปตลอดชวีติ อยากจะอยูก่บัคนทีเ่รารัก

ตลอดไป อยากมคีวามรูม้ากๆ อยากทอ่งเทีย่วไปทั่วโลก หรอือยากมชีวีติทีเ่ป็นอมตะ 



เป็นตน้ แตส่รปุแลว้ทกุสิง่ทีเ่ราอยากไดท้ัง้หลายนัน้ ก็ลว้นเป็นสิง่ทีท่ าใหเ้ราม ี

“ความสขุ” ดว้ยกนัทัง้นัน้ ดงันัน้จงึสรปุไดว้า่ มนษุยท์กุคนอยากไดห้รอือยากมี

ความสขุ 

ตอ่ไปเราก็มาพจิารณาตอ่อกีวา่ แลว้เราและมนษุยท์กุคนกลวัหรอืไมอ่ยาก

ไดอ้ะไร? ซึง่แมเ้ราจะคดิวา่เรา กลวัการพลดัพรากคนหรอืสิง่ทีเ่รารัก กลวัการอยูค่น

เดยีว กลวัความยากจน กลวัความหวิ กลวัความทรมานของรา่งกาย กลวัการเจ็บป่วย 

กลวัความแก ่กลวัความตาย กลวัการถกูท ารา้ย หรอืกลวัผ ีกลวัความอบัอาย กลวัการ

ดถูกูเหยยีดหยาม กลวัการเป็นทาส เป็นตน้ แตส่รปุแลว้ทกุสิง่ทีเ่รากลวันัน้ ก็ลว้นเป็น

สิง่ทีท่ าใหเ้ราเกดิความเศรา้โศก (หรอืความเสยีใจ) ดว้ยกนัทัง้นัน้ ซึง่ความเศรา้โศก

หรอืความเสยีใจนีก้็คอืสิง่ทีเ่ราเรยีกกนัวา่ “ความทกุข”์ ดงันัน้จงึสรปุไดว้า่ มนษุย์

ทกุคนกลวัความทกุข ์หรอืไมอ่ยากได ้ไมอ่ยากมคีวามทกุข ์

อะไรคอืปญัหาของชวีติ? 

เราเคยคดิหรอืไมว่า่ อะไรคอืปัญหาใหญห่รอืส าคญัทีส่ดุของชวีติ? ซึง่คน

สว่นมากอาจจะคดิวา่ปัญหาทีใ่หญห่รอืส าคญัทีส่ดุของชวีติก็คอื การไมไ่ดค้วามสขุ

ตามทีเ่ราอยากจะได ้ซึง่ถา้เราจะพจิารณาดใูหด้เีราก็จะพบวา่ แทจ้รงิแลว้การไมไ่ด้

ความสขุตามทีเ่ราอยากจะไดน้ ัน้ยงัไมใ่ชป่ญัหา แตปั่ญหาทีม่นัอยูท่ี ่เมือ่เรา

ไมไ่ดค้วามสขุแลว้มนัท าใหเ้ราเกดิความทกุข ์ ดงัน ัน้ปญัหาทีส่ าคญัทีส่ดุของชวีติ

ก็คอืความทกุข ์คอืถา้เราไมม่คีวามทกุขเ์สยีอยา่งเดยีว แมเ้ราจะไมม่คีวามสขุก็ไม่

เป็นอะไร แตน่ีเ่รามคีวามทกุขก์็เพราะเราอยากไดค้วามสขุ แลว้ไมไ่ดค้วามสขุนัน้

ตามทีเ่ราอยากจะได ้ 

สรปุไดว้า่ ปัญหาทีใ่หญห่รอืส าคญัทีส่ดุของชวีติมนุษยท์กุคนก็คอื ความทกุข ์

คอืเรยีกไดว้า่ ความทกุขน์ีเ้ป็นภยัอนัใหญห่ลวงของมนษุยท์กุคน โดยเฉพาะ

ความทกุขจ์ากความตายและความพลดัพรากจากบคุคลหรอืสิง่อนัเป็นทีรั่ก ทีใ่น



อนาคตไมช่า้ก็เร็ว มนัจะตอ้งเกดิขึน้แกช่วีติของเราและมนุษยท์กุคน อยา่งแน่นอน

อยา่งไมม่ทีางหลกีเลีย่ง  

มนษุยจ์มอยูใ่นความทกุขแ์ตไ่มเ่ห็นทกุข ์

เมือ่มคีวามทกุขท์ีน่่าหวาดกลวัอยา่งยิง่รอเราอยูใ่นอนาคต แลว้เราเคยคดิถงึ

ความทกุขใ์นอนาคตนีก้นับา้งหรอืเปลา่? ซึง่แน่นอนไมม่ใีครอยากคดิถงึมนั 

เพราะเมือ่คดิถงึมนัแลว้จะท าใหจ้ติใจของเราหดหูห่รอืหอ่เหีย่ว แลว้ก็ท าใหค้วามสขุ

หดหายไป หรอืหมดสนุกไปทันททีีค่ดิถงึความทกุข ์ ดงัน ัน้เราจงึไมช่อบคดิถงึ

ความทกุข ์หรอืแกลง้ท าเป็นลมืไปวา่มนัมคีวามทกุขอ์ยา่งแสนสาหสัรอเราอยู ่

เพือ่ทีจ่ะไดส้นกุสนานเฮฮาหรอืมคีวามสขุกนัไดอ้ยา่งเต็มที ่โดยไมต่อ้งมา

กงัวลวา่จะตอ้งพบกบัภยัพบิตัอินัใหญห่ลวงทีร่อเราอยูใ่นวนัขา้งหนา้ ซึง่นีก่็คอื

ธรรมชาตขิองคนโง่เขลาทั่วไป ทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้มาเชน่นี ้ซ ึง่ยากทีจ่ะมคีนทีม่ี

สตปัิญญา ทีค่ดิถงึภัยอนัใหญห่ลวงทีร่ออยูใ่นอนาคต แลว้ไมป่ระมาทดว้ยการมคีวาม

ขยันพากเพยีรในการศกึษาและปฏบิตั ิเพือ่ทีจ่ะป้องกนัไมใ่หช้วีติตอ้งพบกบัความ

ทกุข ์ทีเ่ป็นภัยอนัใหญห่ลวงของชวีติ ทีร่ออยูใ่นอนาคต    

ธรรมชาตขิองคนทั่วโลกก็จะเป็นเชน่นี ้คอืชอบคดิกนัวา่ ขอใหม้คีวามสขุ

สนุกสนานในปัจจบุนันีเ้อาไวก้อ่น แมต้อ่ไปในอนาคต จะตอ้งพบกบัความทกุขต์รม

อยา่งแสนสาหสัก็ตาม ซึง่มนัก็เหมอืนปลาโงท่ ีห่ลงกนิเหยือ่ทีพ่รานเบ็ดเอามา

ลอ่ไว ้แตภ่ายในเหยือ่น ัน้มเีบ็ดทีแ่หลมคมซอ่นอยู ่เม ือ่ปลาโงก่นิเหยือ่แลว้ก็จะ

ตดิเบ็ดน ัน้ดว้ย แลว้ก็จะถกูพรานเบ็ดเอาไปฆา่เป็นอาหารอยา่งทรมานทีส่ดุ 

ซึง่เราจะไปวา่ปลานัน้โง่ก็ไมไ่ด ้เพราะมนัไมม่คีวามคดิหรอืมนัไมรู่ว้า่ในเหยือ่นัน้มเีบ็ด

ซอ่นอยู ่มนัจงึไดก้นิเหยือ่นัน้แลว้ก็ตอ้งตดิเบ็ดไปในทีส่ดุ แตเ่มือ่มนักนิเหยือ่แลว้ตดิ

เบ็ด มนัก็ยังรูจั้กดิน้รนอยา่งสดุชวีติ เพือ่ทีจ่ะไดห้ลดุพน้จากเบ็ดนัน้ ซึง่ตรงขา้มกนั

มนษุย ์ทีแ่มจ้ะรูอ้ยูว่า่เมือ่ลุม่หลงในความสขุสนกุสนาน แลว้จะตอ้งพบกบั

ความทกุขต์รมอยา่งแสนสาหสั ก็ยงัยอมทีจ่ะเอาชวีติไปแลกกบัความสขุทีเ่ป็น

เหยือ่ของโลก ซึง่แมเ้มือ่ชวีติไดพ้บกบัความทกุขต์รมแลว้ ก็ยังไมค่ดิทีจ่ะแสวงหา



วธิกีารทีจ่ะหลดุพน้จากความทกุขนั์น้อกี ซึง่นีเ่รยีกวา่มนุษยเ์รานีโ้ง่กวา่สตัวเ์ดรัจฉาน

ก็วา่ได ้

พระพทุธเจา้คอืผูท้ ีม่าสอนใหม้นษุยห์ลดุพน้จากความทกุข ์

 แตถ่า้มวีธิทีีจ่ะท าใหเ้ราไมม่คีวามทกุข ์(หรอืความเศรา้โศกเสยีใจ) เลยเราจะ

สนใจหรอืไม?่ ซึง่แนน่อนวา่ทกุคนสนใจถา้มวีธิที ีจ่ะท าใหเ้ราไมม่คีวามทกุข ์แต่

เราก็อาจจะคดิวา่ไมม่ทีางเป็นไปได ้หรอืถงึแมจ้ะเป็นไปไดก้็ตอ้งใชท้รัพยส์นิเงนิทอง

มากมาย หรอืตอ้งมกีารปฏบิตัทิีย่ากล าบากมากจนคนธรรมดาไมส่ามารถท าได ้หรอื

บางคนก็อาจคดิวา่ตอ้งปฏบิตัสิมาธภิาวนา ไปจนตายหลายๆชาตถิงึจะหลดุพน้จาก

ความทกุขไ์ด ้หรอืบางคนอาจจะคดิวา่ตอ้งละทิง้ทรัพยส์มบตั ิชือ่เสยีงเกยีรตยิศ ละ

ทิง้ลกูเมยี-หรอืสามสีดุทีร่ัก แลว้ออกบวชไปปฏบิตัสิมาธภิาวนาอยูต่ามป่าเขาทีเ่งยีบ

เหงาตลอดชวีติเหมอืนพระพทุธเจา้ จงึจะหลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้ซึง่นีเ่ป็นความ

เขา้ใจหรอืความเชือ่ของคนทั่วไป ทีย่ังไมรู่จั้กวธิกีารปฏบิตัเิพือ่ดบัทกุข ์หรอืเพือ่

ความหลดุพน้จากความทกุข ์ของพระพทุธเจา้  

กอ่นอืน่ขอใหเ้รารูจ้ักกอ่นวา่ พระพทุธเจา้นัน้ทรงเป็นผูท้ีค่น้พบวธิกีารปฏบิตั ิ

เพือ่ใหจ้ติของเราในปัจจบุนัหลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้โดยไมย่ากอยา่งทีเ่ราคดิหรอื

เชือ่กนัอยูเ่ลย คอืเราไมจ่ าเป็นตอ้งออกบวชเหมอืนพระพทุธเจา้หรอืเหมอืน

พระท ัว่ๆไปก็ได ้เพยีงแคเ่รามสีมาธพิอสมควร และมปีญัญาทีเ่ป็นความเขา้ใจ

วา่ “ทกุสิง่เป็นของวา่งเปลา่” (หรอืความรูเ้ร ือ่งสญุญตา) อกีสกัหนอ่ย เราก็

สามารถน าสมาธแิละปญัญานี ้มาใชด้บัทกุข ์ทีก่ าลงัเกดิอยูใ่นชวีติปจัจบุนั

ของเรานี ้ใหร้ะงบัหรอืดบัหายไปอยา่งช ัว่คราวไดแ้ลว้ ท ัง้ๆทีเ่รายงัใชช้วีติ

ครองเรอืนอยู ่หรอืถา้เราปรารถนาทีจ่ะหลดุพน้จากความทกุขอ์ยา่งถาวรจรงิๆใน

ภายหลงั จงึคอ่ยมาคดิเรือ่งการปฏบิตัเิพือ่ใหบ้รรลถุงึความหลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้

อยา่งถาวร (คอืตลอดชวีติ) ก็ไดไ้มม่ใีครบงัคบั 



เมือ่มผีูม้าบอกเชน่นี ้เราอาจจะคดิวา่ นีด่จูะเป็นการคยุโวโออ้วดเสยีมากกวา่ 

เพราะการพน้ทกุขม์นัจะง่ายอยา่งนัน้เชยีวหรอื ถา้มนัง่ายแลว้ท าไมไมค่อ่ยมใีครเขา

มาศกึษาและปฏบิตัเิพือ่ความพน้ทกุขก์นัเลย จะมกี็แตเ่พยีงคนแก่ๆ ทีไ่มส่ามารถ

แสวงหาความสขุไดแ้ลว้ หรอืคนทีผ่ดิหวังทางโลกเทา่นัน้ ทีม่าปฏบิตัเิพือ่ความพน้

ทกุขก์นั แตเ่ราก็อยา่เพิง่ดหูมิน่วา่นีเ่ป็นการคยุโวโออ้วด เพราะถา้นีเ่กดิเป็น

ความจรงิขึน้มา เราก็อาจเป็นคนทีโ่ชคดทีีส่ดุในโลกคนหนึง่ก็ได ้ทีไ่ดพ้บ

วธิกีารดบัทกุขไ์ดจ้รงิๆ หรอืถา้มนัไมเ่ป็นความจรงิ เราก็ไมเ่สยีหายอะไร เพราะเรา

เพยีงแคล่งทนุฝึกสมาธสิกัหน่อย และลงทนุศกึษาเรือ่ง “สญุญตา” (คอืเรือ่งทกุสิง่

เป็นของวา่งเปลา่) ใหเ้กดิความเขา้ใจอยา่งถกูตอ้งอกีสกัเล็กนอ้ยเทา่นัน้เอง   

อยา่งนีเ้ขาเรยีกวา่ “มแีตไ่ดไ้มม่เีสยี” ซึง่เมือ่มนัมแีตไ่ดก้บัไดอ้ยา่งนี ้แลว้เรา

จะไมม่าลองศกึษาวธิกีารดบัทกุขข์องพระพทุธเจา้กนับา้งเชยีวหรอื? เมือ่เราเกดิ

มาแลว้ก็อยา่ใหเ้สยีชาตเิกดิ คอืเกดิมาแลว้ตอ้งมาจมอยูใ่นความทกุขไ์ปจนตลอด

ชวีติโดยไมไ่ดอ้ะไรเลย สูม้าทดลองศกึษาและปฏบิตัเิพือ่แสวงหาความพน้ทกุขด์กีวา่ 

เพือ่วา่บางทเีรา อาจจะไดค้น้พบวธิกีารปฏบิตัใิหช้วีติหลดุพน้จากความทกุขข์ึน้มา

จรงิๆก็ได ้ ถา้เราสามารถคน้พบวธิกีารปฏบิตัใิหช้วีติหลดุพน้จากความทกุขไ์ด้

จรงิๆขึน้มา ก็เรยีกวา่เราเกดิมาแลว้ไมเ่สยีชาตเิกดิ  เพราะไดเ้กดิมาเป็นมนุษย ์

แลว้มาพบค าสอนทีแ่ทจ้รงิของพระพทุธเจา้ และไดม้าปฏบิตัติามค าสอนของ

พระพทุธเจา้ จนหลดุพน้จากความทกุข ์ทีเ่ป็นภัยทีน่่าหวาดกลวัอยา่งทีส่ดุของทกุ

ชวีติได ้ ซึง่ความหลดุพน้จากความทกุขน์ีเ้อง ทีเ่ป็นสิง่สงูสดุของชวีติ ไมม่ ี

อะไรทีจ่ะมคีณุคา่หรอืเป็นประโยชนม์ากไปกวา่ความไมม่ทีกุขอ์กีแลว้ แม ้

ทรัพยส์มบตั ิหรอืชือ่เสยีงเกยีรตยิศ หรอือ านาจวาสนา ทีแ่มใ้ครจะมมีากมายสกั

เทา่ใดก็ตาม ก็ยังไมม่คีณุคา่เทา่กบัการมชีวีติทีไ่มม่คีวามทกุขน์ีเ้ลย 

อรยิสจั ๔ คอืหวัใจของค าสอนท ัง้หมดของพระพทุธเจา้ 

เราอาจจะเคยไดย้นิไดฟั้งกนัมาบา้งแลว้วา่ พระพทุธเจา้ตรัสรูอ้รยิสจั ๔ แตเ่รา

อาจจะยังไมรู่ห้รอืเขา้ใจอยา่งถกูตอ้งวา่อรยิสจั ๔ นัน้คอือะไร? และมรีายละเอยีด



อยา่งไรบา้ง? ดงันัน้เราจงึตอ้งมาศกึษาเรือ่งอรยิสจั ๔ กนัใหม ่เพือ่ทีจ่ะไดรู้แ้ละ

เขา้ใจไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

ค าวา่ อรยิสจั แปลวา่ ความจรงิอนัประเสรฐิ ซึง่อรยิสจันีส้รปุแลว้ก็คอื ค า

สอนเรือ่งวา่ ความทกุขข์องจติใจเราในปัจจบุนันีม้นัเกดิมาจากสาเหตอุะไร? และจะ

ท าใหค้วามทกุขน์ีม้นัไมม่หีรอืดบัหายไปทัง้อยา่งชัว่คราวและถาวร (คอืตลอดชวีติ) 

ไดอ้ยา่งไร? โดยค าสอนของอรยิสจันีก้็มอียู ่๔ ประการ อนัไดแ้ก ่

ทกุข ์คอืความจรงิเรือ่งความทกุข ์ซึง่สรปุอยูท่ีอ่ปุาทาน (ความยดึถอืวา่มตีวั

เรา) 

สมทุยั คอืความจรงิเรือ่งสาเหตขุองความทกุข ์ซึง่สรปุอยูท่ี ่กเิลส (ความยนิด-ี

ยนิรา้ย) 

นโิรธ คอืความจรงิเรือ่งความไมม่ทีกุข ์ซึง่สรปุอยูท่ี ่นพิพาน (ความสงบเย็น

ของจติใจ) 

มรรค คอืความจรงิเรือ่งวธิกีารปฏบิตัเิพือ่ความไมม่ทีกุข ์ซึง่สรปุอยูท่ีก่ารใช ้

ปัญญากบัสมาธมิาท างานรว่มกนั โดยมศีลีเป็นพืน้ฐานอยูก่อ่นแลว้  

ค าวา่ ความจรงิ ก็หมายถงึ สิง่ทีม่อียูห่รอืเป็นอยูต่ามธรรมชาตดิยา่งไมม่ ี

วนัเปลีย่นแปลง สว่นค าวา่ ความจรงิอนัประเสรฐิ ก็หมายถงึวา่ ความจรงินีม้ ี

ประโยชนห์รอืมคีณุคา่แกช่วีติของมนษุยเ์ราทกุคนอยา่งยิง่ เพราะความจรงินี้

สามารถชว่ยใหเ้ราหลดุพน้จากความทกุข ์ทีเ่ป็นภัยอนัใหญห่ลวงของชวีติได ้

จดุแรกตอ้งรูจ้กัความทกุขใ์หถ้กูตอ้งกอ่น 

สว่นวธิกีารศกึษาเรือ่งอรยิสจั ๔ นี ้จะตอ้งมกีารศกึษาอยา่งเป็นระบบ คอื

เร ิม่ตน้ก็ตอ้งศกึษาเร ือ่งความทกุขใ์หรู้จ้กักอ่นวา่ ความทกุขน์ีม้นัคอือะไร? เมือ่

รูจั้กความทกุขถ์กูตอ้งแลว้ ก็จงึคอ่ยมาศกึษาเรือ่งสาเหตขุองความทกุข ์เมือ่รูจั้ก

สาเหตขุองความทกุขแ์ลว้ จงึคอ่ยมาศกึษาเรือ่งความไมม่ทีกุข ์และมาศกึษาเรือ่ง

วธิกีารปฏบิตัเิพือ่ใหบ้รรลถุงึความไมม่ทีกุขเ์ป็นอนัดบัสดุทา้ย แตถ่า้เราศกึษาผดิ 



คอืไปศกึษาเรือ่งวธิกีารดบัทกุขก์อ่น เราก็อาจจะเกดิความเขา้ใจผดิได ้เพราะ

เมือ่เรายงัไมรู่จ้กัความทกุขแ์ละสาเหตขุองมนัอยา่งถกูตอ้ง แลว้เราจะมารูจ้กั

ความไมม่ทีกุขแ์ละวธิกีารปฏบิตัเิพือ่ดบัทกุขอ์ยา่งถกูตอ้งไดอ้ยา่งไร? ซึง่นี่

เป็นเรือ่งทีส่ าคญั ทีเ่ราจะตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครัด เราจงึจะศกึษาอรยิสจั ๔ ให ้

เกดิความเขา้ใจไดอ้ยา่งถกูตอ้งตรงตามทีพ่ระพทุธเจา้สอนเอาไว ้

ความทกุขค์อือะไร? 

ความทกุขใ์นอรยิสจั ๔ นี ้หมายถงึความทกุขข์องจติใจของเราในชวีติปัจจบุนั 

อยา่งทีเ่ราชอบเรยีกกนัวา่ ความเศรา้โศก หรอื ความเสยีใจ หรอืความคบัแคน้

ใจ หรอืความเครยีด หรอืความหนกัเหนือ่ยใจ หรอืความไมส่บายใจ เป็นตน้ 

น ัน่เอง คอืถา้ความทกุขม์นีอ้ย ก็ยังเป็นแคเ่พยีง ความเครยีด หรอืความหนักเหนือ่ย

ใจ หรอืความไมส่บายใจ หรอืความหงุดหงดิร าคาญใจ เป็นตน้ เทา่นัน้ แตถ่า้ความ

ทกุขม์มีากหรอืรนุแรง ก็จะเป็นความเศรา้โศก หรอืความเสยีใจ หรอืความคบั

แคน้ใจ หรอืความไมส่บายใจทีร่นุแรง เป็นตน้  ทีท่ าใหเ้กดิการรอ้งไหค้ร ่าครวญ 

หรอืความเศรา้ตรม (ทีส่มยันีเ้รยีกวา่โรคซมึเศรา้) ทีท่ าใหก้นิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั จน

บางคนทีม่คีวามทกุขม์ากๆแลว้ทนตอ่ความทกุขม์ากๆนีไ้มไ่ด ้ก็ถงึกบัไปฆา่หรอืท า

รา้ยผูอ้ ืน่ หรอืเป็นบา้หรอืฆา่ตวัตายไปเลยก็ม ี 

กอ่นอืน่เราตอ้งรูจ้ักค าวา่อปุาทานกอ่น คอืค าวา่ อปุาทาน แปลวา่ ความ

ยดึถอื หรอืความยดึม ัน่ถอืม ัน่ ซึง่เป็นอาการทีจ่ติใตส้ านกึ (จติใตส้ านกึคอืจติสว่น

ลกึทีเ่ราควบคมุไมไ่ด ้มนัจะคดินกึหรอืปรงุแตง่ไปตามความเคยชนิทีม่นัสัง่สมเอาไว ้

โดยทีเ่ราไมส่ามารถควบคมุมนัได)้ ของเรา มนัไปแบกไปหามเอารา่งกายและจติใจ 

(ทีส่มมตเิรยีกวา่เป็นตวัเรานี้) วา่เป็นตวัเราจรงิๆ ดว้ยความรักหรอืความพอใจ (คอื

ดว้ยกเิลส)  

โดยความทกุขต์ามหลกัอรยิสจั ๔ นี ้เราจะตอ้งเขา้ใจใหถ้กูตอ้งวา่ มนัเป็น

ความทกุขท์ีเ่กดิขึน้กบัจติใจโดยตรง ไมใ่ชค่วามรูส้กึทีไ่มน่่ายนิด ี(ทกุขเวทนา) ทาง



ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ คอืเป็นความทกุขท์ ีเ่กดิขึน้มาพรอ้มกบัอปุาทาน 

หรอืความยดึถอื วา่มตีวัเราทีเ่ป็นผูก้ าลงัมคีวามทกุข์  คอืตอ้งมอีปุาทานอยูด่ว้ย

จงึจะเป็นความทกุขต์ามหลกัอรยิสจั ๔ แตถ่า้เป็นเพยีงความรูส้กึทีไ่มน่่ายนิด ีทีเ่กดิ

ขึน้มาที ่ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ แลว้จติไมเ่กดิความยดึถอืวา่มตีวัเราทีเ่ป็นผูม้ี

ความรูส้กึไมน่่ายนิดนัีน้ อยา่งนีจ้ะไมใ่ชค่วามทกุขต์ามหลกัอรยิสจั ๔ ของ

พระพทุธเจา้ เพราะมนัยังไมเ่ป็นปัญหา คอืมนัยังไมท่ าใหจ้ติเกดิความรูส้กึทรมาน

หรอืเป็นทกุขอ์ยา่งรนุแรง 

อยา่งเชน่ เมือ่รา่งกายของราก าลงัเกดิความหวิอยา่งมาก หรอืมคีวามเจ็บป่วย

อยา่งมาก หรอืก าลงัจะตาย แลว้จติของเราก็เกดิความยดึถอืวา่มตีวัเราทีเ่ป็นผูท้ีม่ ี

ความหวิ หรอืเป็นผูม้คีวามเจ็บป่วย หรอืเป็นผูท้ีก่ าลงัจะตาย เป็นตน้ จติของเราก็จะ

เกดิความเศรา้โศก หรอืความเสยีใจอยา่งรนุแรงขึน้มาทันท ีซึง่นีก่็คอืตวัความทกุขท์ี่

แทจ้รงิ แตถ่งึแมร้า่งกายของเราก าลงัมคีวามหวิอยา่งมาก หรอืมคีวาม

เจ็บป่วยอยา่งมาก หรอืแมแ้ตก่ าลงัจะตาย ถา้จติของเรามสีตมิปีญัญาและ

สมาธทิ ีเ่ขม้แข็งอยูต่ลอดเวลา จติของเราก็จะไมเ่กดิความยดึถอื วา่มตีวัเราที่

ก าลงัเป็นผูท้ ีม่คีวามหวิอยา่งมาก หรอืเป็นผูท้ ีม่คีวามเจ็บป่วยอยา่งมาก หรอื

เป็นผูท้ ีก่ าลงัจะตาย จติของเราก็จะไมเ่กดิความเศรา้โศก หรอืความเสยีใจ

ใดๆเลย จะมกี็เพยีงความรูส้กึทีไ่มน่่ายนิดเีล็กๆนอ้ยจากความหวิ หรอืจากความ

เจ็บป่วยของรา่งกายเทา่นัน้ ซึง่นีก่็คอืจติทีไ่มม่คีวามทกุข ์เพราะไมม่อีปุาทาน 

ความทกุขต์ามหลกัอรยิสจั ๔ นีย้ังแยกได ้๒ อยา่ง คอืทกุขเ์ปิดเผยและ

ทกุขซ์อ่นเรน้ ซึง่ความทกุขเ์ปิดเผยนัน้ก็คอื ความทกุขท์ ีเ่กดิจากความยดึถอื วา่

มตีวัเราทีก่ าลงัพบกบัความรูส้กึทีไ่มน่า่ยนิด ี(ความรูส้กึทีไ่มน่า่ยนิดนีีเ้รยีกวา่ 

ทกุขเวทนา) อยู่  (คอืจากทีไ่ดบ้รรยายมาแลว้นัน้)  คอืเป็นความทกุขท์ีเ่กดิขึน้มา

พรอ้มกบัน ้าตาและเสยีงรอ้งไหค้ร ่าครวญ  

สว่นความทกุขซ์อ่นเรน้นัน้ก็คอื ความทกุขท์ ีเ่กดิขึน้มาจากความยดึถอืวา่มี

ตวัเรา ทีก่ าลงัพบกบัความรูส้กึทีน่า่ยนิด ี(ความรูส้กึทีน่า่ยนิดนีีเ้รยีกวา่ สขุ



เวทนา หรอืทีเ่ราชอบเรยีกกนัวา่ความสขุ) อยู่  ซึง่ในขณะทีเ่ราก าลงัมคีวามยนิดี

หรอืพอใจ (คอือาการของกเิลส) ในความสขุอยูนั่น้ จติของเราก็จะเกดิความเรา่รอ้น

ใจ หนักเหนือ่ยใจ ไมส่บายใจ หรอืไมส่งบ ไมป่กต ิเป็นตน้ อยูด่ว้ยอยา่งเงยีบๆ ซึง่

ความรูส้กึเรา่รอ้นใจ หรอืหนักเหนือ่ยใจ เป็นตน้ ทีเ่กดิซอ้นขึน้มานีเ้องทีเ่รยีกวา่เป็น

ความทกุขซ์อ่นเรน้ ทีเ่กดิขึน้มาพรอ้มกบัรอยยิม้และเสยีงหวัเราะ ซึง่แมค้วามทกุข์

ซอ่นเรน้นีเ้รามกัจะคดิวา่มนัไมใ่ชค่วามทกุข ์แตถ่า้เราพจิารณาใหด้แีลว้เราก็

จะพบวา่ มนัก็ท าใหจ้ติของเราเกดิความรูส้กึทรมานไดไ้มแ่พค้วามทกุข์

เปิดเผยเหมอืนกนั ดงันัน้ถา้จะใหจ้ติของเราไมม่คีวามทกุขใ์ดๆอยา่งแทจ้รงิ มนัก็

ตอ้งไมม่ทีัง้ความทกุขเ์ปิดเผยและความทกุขซ์อ่นเรน้ดว้ย จงึจะเรยีกวา่เป็นความไมม่ี

ทกุขไ์ดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

สรปุไดว้า่เราจะตอ้งรูจ้ักความทกุขใ์หถ้กูตอ้งวา่ มนัเป็น  “ความทกุขท์ ีเ่กดิ

ขึน้มาพรอ้มกบัความยดึถอืวา่มตีวัเรา” เราจงึจะศกึษาเร ือ่งสาเหตขุองความ

ทกุข ์และความไมม่ทีกุข ์รวมท ัง้เร ือ่งวธิกีารดบัทกุขใ์หเ้ขา้ใจไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

แตถ่า้เราไปเขา้ใจผดิวา่ ความทกุขค์อืความรูส้กึทีไ่มน่่ายนิด ี(ทกุขเวทนา) ของ

รา่งกายหรอืของชวีติ (เชน่ จากความหวิ หรอืความเจ็บป่วยของรา่งกาย หรอืจาก

ความตาย หรอืจากการพลดัพรากจากบคุคลหรอืสิง่ภายนอก เป็นตน้) ก็จะท าใหเ้รา

เกดิความเขา้ใจผดิในเรือ่งสาเหตขุองความทกุข ์และเรือ่งความไมม่ทีกุข ์รวมทัง้เรือ่ง

การปฏบิตัเิพือ่ความไมม่ทีกุขไ์ด ้คอืเรยีกวา่จะท าใหเ้กดิความเห็นผดิ หรอืความ

เขา้ใจผดิตอ่หลกัอรยิสจั ๔ ของพระพทุธเจา้ได ้   

สาเหตขุองทกุขค์อือะไร? 

เมือ่ความทกุขก์็คอืความเศรา้โศกหรอืความเสยีใจ ทีเ่กดิขึน้มาพรอ้มกบั

อปุาทานหรอืความยดึถอืวา่มตีวัเรา สว่นเหตทุีท่ าใหเ้กดิอปุาทานขึน้มานัน้ก็คอื กเิลส 

ทีห่มายถงึ สิง่ท าใหเ้กดิความสกปรก โดยอาการของกเิลสนัน้เรยีกวา่  ตณัหา  ที่

แปลวา่ ความอยากดว้ยความโง ่โดยกเิลสก็มอีาการแสดงออกมา ๓ ลกัษณะคอื 



๑. ยนิด ีคอืเป็นอาการทีเ่อาเขา้มาหาตวั ซึง่เป็นความอยากเอาเขา้มายังตวัเอง 

ซึง่ก็ไดแ้ก ่ความรัก ความชอบ ความพอใจ หรอื ความยนิด ีเป็นตน้ หรอืถา้เรยีกเป็น

ตณัหาก็เรยีกวา่ ความอยากได ้ อยากม ีอยากเป็น ซึง่จัดเป็นกเิลสประเภทบวก ทีท่ า

ใหเ้กดิความทกุขซ์อ่นเรน้ 

๒. ยนิรา้ย คอืเป็นอาการทีผ่ลกัออกไปจากตวั ซึง่เป็นความอยากหนหีรอื

อยากท าลาย ซึง่ก็ไดแ้ก ่ความโกรธ ความเกลยีด ความกลวั หรอืความไมพ่อใจ 

ความยนิรา้ย เป็นตน้ หรอืถา้เรยีกเป็นตณัหาก็เรยีกวา่ ความไมอ่ยากได ้ไมอ่ยากม ีไม่

อยากเป็น ซึง่จัดเป็นกเิลสประเภทลบ ทีท่ าใหเ้กดิความทกุขเ์ปิดเผย 

๓. ลงัเลใจ คอืเป็นอาการไมแ่น่ใจ ซึง่เป็นอาการทีไ่มใ่ชท่ัง้บวกและลบ คอื

เป็นแคค่วามงงๆ หรอืเซอ่  หรอืลงัเลใจ ไมแ่น่ใจ ตดัสนิใจไมไ่ด ้ซึง่จัดเป็นกเิลส

ประเภทกลางๆ ทีย่ังไมท่ าใหเ้กดิความทกุขท์ีร่นุแรง (เป็นแคน่วิรณ์) 

ล าดบัการเกดิความทกุข ์

สาเหตทุีจ่ติของเราเกดิความทกุขข์ึน้มานัน้ก็เป็นเพราะ เมือ่จติของเราไดส้มัผัส

กบัสิง่ตา่งๆภายนอกผา่นระบบประสาทของตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ เมือ่ใด ก็จะเกดิ

วญิญาณ (วญิญาณ แปลวา่ การรับรู)้  หรอืการรับรู ้ข ึน้มาทีร่ะบบประสาทนัน้ทันท ีคอื

ตาไดเ้ห็นรปู, หไูดย้นิเสยีง, จมกูไดก้ลิน่, ลิน้ไดร้ับรส, กายไดรั้บสมัผัสทางผวิหนัง

หรอืเนือ้เยือ่ของรา่งกาย, ใจไดรั้บรูส้ ิง่ตา่งๆทีใ่จรับรูไ้ด ้(คอืรับรูท้กุสิง่ตอ่จากตา ห ู

จมกู ลิน้ และกายตอ่อกีทหีนึง่, รับรูค้วามรูส้กึทีเ่กดิขึน้กบัใจ, รับรูก้ารจดจ าของจติ, 

รับรูก้ารคดินกึของจติ) 

เมือ่จติของเราไดส้มัผัสกบัสิง่ตา่งๆภายนอกเมือ่ใด จติของเราก็จะจ าสิง่ทีรั่บรู ้

นัน้ไดข้ ึน้มาดว้ยทันท ี(สญัญา แปลวา่ การจ าได)้ และเมือ่จติของเราจ าสิง่ทีรั่บรูนั้น้

ไดเ้มือ่ใด จติของเราก็จะเกดิเวทนา (อา่นวา่ เวทะนา ทีแ่ปลวา่ ความรูส้กึ) หรอื

ความรูส้กึตอ่สิง่ทีรั่บรูม้านัน้ขึน้มาทันท ี 



เวทนานีส้รปุแลว้ก็มอียู ่๓ อยา่ง คอื (๑) สขุเวทนา คอืความรูส้กึทีน่่ายนิด ี

หรอืความรูส้กึทีท่นไดง้่าย (ซึง่เราเรยีกกนัวา่ความสขุ) (๒) ทกุขเวทนา คอื

ความรูส้กึทีไ่มน่่ายนิด ีหรอืความรูส้กึทีท่นไดย้าก (๓) อทกุขมสขุเวทนา ความรูส้กึ

กลางๆ หรอืจดืๆ ทีไ่มใ่ชท่ัง้สขุเวทนาหรอืทกุขเวทนา ซึง่การทีเ่วทนาใดจะเกดิขึน้มา

นัน้ ก็ขึน้อยูก่บัสิง่ภายนอกทีม่าสมัผัส อยา่งเชน่เมือ่ตาเห็นรปูเพศตรงขา้มทีส่วยงาม 

ก็จะเกดิสขุเวทนาขึน้มาทันท ีแตถ่า้เห็นรปูทีน่่าเกลยีดหรอืน่ากลวั ก็จะเกดิ

ทกุขเวทนาขึน้มาทันท ีหรอืถา้เห็นรปูป่าเขา ก็จะเกดิอทกุขมสขุเวทนาขึน้มาทันท ี

เมือ่จติของเราสมัผัสกบัสิง่ตา่งๆภายนอก แลว้เกดิสขุเวทนาขึน้มา ซึง่ขณะที่

สมัผสันี ้ถา้จติของเราไมม่สีต ิไมม่ปีญัญา ไมม่สีมาธ ิจติของเราก็จะกลายเป็น

จติโง ่แลว้จติโงข่องเราก็จะปรงุแตง่ (สงัขาร แปลวา่ ปรงุแตง่) ใหเ้กดิความ

ยนิดหีรอืพอใจ ซึง่เป็นกเิลสประเภทบวกขึน้มาดว้ยทนัท ีตามความเคยชนิ

ของจติใตส้ านกึ ซึง่เมือ่จติของเราเกดิกเิลสขึน้มาเมือ่ใด ก็จะท าใหจ้ติของเราเกดิ

อปุาทาน หรอืความยดึถอืวา่มตีวัเรา ทีก่ าลงัเป็นผูม้กีเิลสขึน้มาดว้ยทันท ีและเมือ่จติ

เกดิความยนิดใีนสขุเวทนาขึน้มาเมือ่ใด ความทกุขซ์อ่นเรน้ก็ยอ่มทีจ่ะเกดิขึน้มาดว้ย

ทันท ี

 เมือ่จติของเราสมัผัสกบัสิง่ตา่งๆภายนอก แลว้เกดิทกุขเวทนาขึน้มา ซึง่

ขณะทีส่มัผสันี ้ถา้จติของเราไมม่สีต ิไมม่ปีญัญา ไมม่สีมาธ ิจติของเราก็จะ

กลายเป็นจติโง ่แลว้จติโงข่องเราก็จะปรงุแตง่ใหเ้กดิความยนิรา้ยหรอืไม่

พอใจ ซึง่เป็นกเิลสประเภทลบขึน้มาดว้ยทนัท ีตามความเคยชนิของจติใต้

ส านกึ ซึง่เมือ่จติของเราเกดิกเิลสขึน้มาเมือ่ใด ก็จะท าใหจ้ติของเราเกดิอปุาทาน 

หรอืความยดึถอืวา่มตีวัเรา ทีก่ าลงัเป็นผูม้กีเิลสขึน้มาดว้ยทันท ีและเมือ่จติเกดิความ

ยนิรา้ยในทกุขเวทนาขึน้มาเมือ่ใด ความทกุขเ์ปิดเผยก็ยอ่มทีจ่ะเกดิขึน้มาดว้ยทันท ี

เมือ่จติของเราสมัผัสกบัสิง่ตา่งๆภายนอก แลว้เกดิอทกุขมสขุเวทนาขึน้มา ซึง่

ขณะทีส่มัผสันี ้ถา้จติของเราไมม่สีต ิไมม่ปีญัญา ไมม่สีมาธ ิจติของเราก็จะ

กลายเป็นจติโง ่แลว้จติโงข่องเราก็จะปรงุแตง่ใหเ้กดิความความลงัเลใจ ซึง่



เป็นกเิลสประเภทกลางๆขึน้มาดว้ยทนัท ีตามความเคยชนิของจติใตส้ านกึ  ซึง่

กเิลสประเภทกลางๆนี ้จะยังไมท่ าใหจ้ติของเราเกดิอปุาทานหรอืความยดึถอืวา่มตีวั

เราทีเ่ขม้ขน้ขึน้มาได ้จงึยังไมท่ าใหจ้ติของเราเกดิความทกุขท์ีร่นุแรงใดๆขึน้มาได ้จะ

เกดิก็เพยีงความรูส้กึไมส่งบ ไมป่กต ิหรอืความรูส้กึร าคาญใจ หรอืความรูส้กึไมส่บาย

ใจเล็กๆนอ้ยขึน้มาเทา่นัน้ (อาการของนวิรณ์) หรอืจะเรยีกวา่นีค่อืความทกุขอ์อ่นๆก็

ได ้

ตน้เหตขุองความทกุขค์อือวชิชา 

เมือ่กเิลสท าใหจ้ติเกดิอปุาทาน แลว้อะไรท าใหก้เิลสเกดิขึน้มา? ซึง่ตน้เหตทุี่

ท าใหก้เิลสเกดิขึน้มานัน้พระพทุธเจา้ทรงสอนวา่ ไดแ้กส่ ิง่ทีเ่รยีกวา่อวชิชาทีม่อียูใ่น

จติใตส้ านกึของเรา ซึง่ค าวา่ อวชิชา แปลวา่ ความรูผ้ดิ ซึง่ความรูผ้ดินีก้็คอืความรู ้

ทีม่าปรงุแตง่หรอืกระตุน้ใหจ้ติเกดิกเิลส ซึง่สรปุแลว้อวชิชาหรอืความรูผ้ดินีก้็คอื 

ความรูว้า่ชวีติหรอืรา่งกายและจติใจ ทีส่มมตเิรยีกวา่เป็นตวัเรานี ้คอืตวัตน

ของเราจรงิๆ (ถา้เป็นความรูถ้กูตอ้ง จะเรยีกวา่ วชิชา ทีแ่ปลวา่ ความรูส้งูสดุ คอื

เป็นความรูว้า่รา่งกายและจติใจนีไ้มใ่ชต่วัเราจรงิๆ) 

อวชิชา (หรอืความรูว้า่ชวีติของเรานีเ้ป็นตวัตนของเราเองจรงิๆ) นีเ้อง ทีส่มยันี้

เรยีกวา่เป็นสญัชาตญิาณ (สญัชาตญิาณคอืความรูท้ีเ่กดิขึน้มาพรอ้มกบัจติตาม

ธรรมชาตโิดยทีไ่มม่ใีครสอน อยา่งเชน่ สตัวท์ีเ่กดิขึน้มาก็เดนิไดเ้องโดยทีไ่มม่ใีคร

สอน) ของสิง่ทีม่ชีวีติทัง้หลาย ซึง่อวชิชานีค้อื สญัชาตญิาณวา่มตีนเอง (หรอื

ความรูว้า่ชวีตินีค้อืตนเองหรอืตวัเรา) ซึง่สญัชาตญิาณวา่มตีนเองนีเ้อง ทีท่ าใหส้ ิง่ทีม่ ี

ชวีติทัง้หลายเกดิความรูส้กึวา่มตีนเอง แลว้ก็รักตนเอง แลว้ก็พยายามเอาตวัรอด (คอื

หาอาหาร กนิอาหาร หนภีัย สบืพันธ ์รักลกู เลีย้งลกู เป็นตน้) จงึท าใหส้ ิง่ทีม่ชีวีติ

ทัง้หลายยังคงด ารงเผา่พันธุอ์ยูใ่นโลกได ้ถา้สิง่มชีวีติใดไมม่สีญัชาตญิาณนี ้ส ิง่ทีม่ ี

ชวีตินัน้ก็จะสญูพันธุไ์ปจากโลกทันท ี 



อวชิชานีม้นัก็เป็นธรรมชาตขิองจติ ทีเ่มือ่จติตืน่ขึน้มาเมือ่ใด อวชิชาก็จะเกดิ

ขึน้มาดว้ยทันท ีแลว้มนัก็จะมาครอบง าจติของเรา แลว้ท าใหจ้ติของเราเกดิความรูส้กึ

วา่ชวีตินีค้อืตวัตนของเราจรงิๆ ซึง่สตัวแ์ละพชืทัง้หลายก็จะด าเนนิชวีติไปตามอ านาจ

ของอวชิชาหรอืตามสญัชาตญิาณวา่มตีนเองนี ้โดยสตัวแ์ละพชืทัง้หลายจะไมม่สีมอง

ทีส่ามารถจ าและคดิไดม้าก ดงันัน้พวกมนัจงึไมม่คีวามคดิทีพ่สิดารคอื ซบัซอ้นและ

ละเอยีดลกึซึง้ จงึท าใหจ้ติของพวกมนัไมส่ามารถปรงุแตง่ใหอ้วชิชา กลายความเป็น

อปุาทานหรอืความยดึถอืวา่มตีนเองไดเ้หมอืนมนุษย ์ดงันัน้สตัวแ์ละพชืทัง้หลาย จงึ

ไมม่คีวามทกุขท์ีร่นุแรงหรอืเขม้ขน้เหมอืนมนุษย ์ 

 แตส่ าหรับมนุษยนั์น้จะเป็นสตัวพ์เิศษ ทีม่เีนือ้สมองมากเมือ่เทยีบกบัรา่งกาย 

ดงันัน้จงึท าใหม้กีารจ าสิง่ตา่งๆทีจ่ติไดเ้คยรับรูม้าไดม้าก เมือ่จ าไดม้าก จงึท าใหเ้กดิ

การคดิทีพ่สิดาร คอืคดิไดล้ะเอยีด คดิไดซ้บัซอ้นและลกึซึง้ ซึง่นีเ่องทีเ่ป็นดาบสอง

คม เพราะเมือ่คดิไดม้าก คดิไดล้ะเอยีดซบัซอ้นและลกึซึง้ แตไ่มม่ใีครมาสอนวา่ 

“แทจ้รงิทนัไมม่ตีนเองอยูจ่รงิ” จงึท าใหก้ารคดิของมนษุยน์ ัน้ เป็นการคดิไป

ตามอ านาจของอวชิชา (หรอืความโงส่งูสดุ) คอืคดิไปดว้ยความรูส้กึตวัวา่มี

ตนเอง และเมือ่จติโง่นีไ้ดพ้บกบัสขุเวทนาหรอืทกุขเวทนาขึน้มา จงึท าใหจ้ติโง่นีเ้กดิ

ความยนิดกีบัสขุเวทนา และยนิรา้ยกบัทกุขเวทนา ทีร่ับรูนั้น้ขึน้มาอยา่งรนุแรงทันท ี

ซึง่นีเ่องทีท่ าใหจ้ติโง่นีเ้กดิความรูส้กึตวัวา่มตีนเองทีร่นุแรงหรอืเขม้ขน้ขึน้ ซึง่ความ

รูส้กึตวัวา่มตีนเองทีร่นุแรงหรอืเขม้ขน้นีเ้อง ทีเ่รยีกวา่เป็นอปุาทาน หรอืความยดึถอืวา่

ชวีตินีค้อืตวัตนของตนเอง ซึง่เมือ่มอีปุาทาน ก็ยอ่มทีจ่ะมคีวามทกุขเ์กดิขึน้มาดว้ย

เสมอ 

สรปุไดว้า่ สิง่ทีม่ชีวีติทัง้หลาย ยอ่มจะมอีวชิชาหรอืความรูว้า่มตีนเอง เกดิ

ขึน้มาในจติเสมอตามธรรมชาต ิเพือ่ใหส้ ิง่ทีม่ชีวีติทัง้หลายรักตวัเอง และพยามยาม

เอาตวัรอดเพือ่ใหด้ ารงเผา่พันธุเ์อาไว ้แตส่ าหรับมนุษยนั์น้เป็นสตัวก์ลายพันธุช์นดิ

พเิศษ ทีม่สีมองมากผดิปกต ิจงึท าใหม้กีารจ าและคดิไดม้าก คอืคดิไดซ้บัซอ้นและ

คดิไดล้ะเอยีดลกึ ซึง่นีเ่องทีท่ าใหจ้ติของมนษุยน์ าเอาอวชิชามาพฒันา (หรอื



ปรงุแตง่) ใหม้คีวามเขม้ขน้หรอืรนุแรงขึน้ จนกลายเป็นอปุาทานหรอืความยดึถอื

วา่มตีนเองขึน้มา ซึง่เมือ่มคีวามยดึถอืวา่มตีนเองในสภาพทีน่่าพงึพอใจ ก็ท าใหเ้กดิ

ความทกุขซ์อ่นเรน้ขึน้มา หรอืเมือ่มคีวามยดึถอืวา่มตีนเองในสภาพทีน่่าไมพ่งึพอใจ

ขึน้มา ก็ท าใหเ้กดิความทกุขเ์ปิดเผยขึน้มา ดว้ยความโง่สงูสดุของตวัเอง  

ความไมม่ทีกุขเ์ป็นอยา่งไร? 

ความไมม่ทีกุขน์ีก้็คอืสภาวะทีต่รงขา้มกบัความทกุขน่ั์นเอง คอืความทกุขจ์ะ

เป็นความรูส้กึทีท่นไดย้าก หรอืทรมาน รวมทัง้ยังมคีวามรูส้กึเรา่รอ้น กระวนกระวาย 

หนัก เหนือ่ย และความไมป่กตอิยูด่ว้ย ดงันัน้ความไมม่ทีกุขจ์งึเป็นความรูส้กึทีท่นได ้

ง่าย หรอืความสงบ เย็น ปลอดโปรง่ สดชืน่ แจม่ใส เบา สบาย ซึง่ความรูส้กึนีเ้รานยิม

เรยีกวา่ นพิพาน ทีแ่ปลวา่ เย็น คอืหมายถงึ ความสงบเย็นของจติใจ ซึง่นพิพานนี้

เราอยา่เขา้ใจผดิวา่เป็นความสขุอยา่งทีเ่ราชืน่ชอบกนั เพราะถา้เป็นความสขุทีแ่มจ้ะ

ประณีตสกัเทา่ใดก็ตาม มนัก็ยังท าใหจ้ติเกดิความพอใจหรอืยนิด ี(คอืท าใหจ้ติเกดิ

กเิลส) แลว้ก็ท าใหจ้ติของเราเกดิความทกุขซ์อ่นเรน้ขึน้มาได ้ซึง่มนัก็ยังท าใหจ้ติ

ของเราไมน่พิพานไดจ้รงิ 

นพิพานหรอืความสงบเย็นของจตินี ้มนัก็เป็นธรรมชาตขิองจติอยูแ่ลว้ คอืมนัก็มี

พรอ้มกบัจติมาตัง้แตเ่กดิแลว้ แตเ่มือ่ใดทีจ่ติของเราเกดิกเิลสขึน้มา นพิพานนีก็้

จะไมป่รากฏ แตเ่มือ่กเิลสหายไปเมือ่ใด นพิพานก็จะปรากฏขึน้มาไดอ้กี  คอื

เราไมไ่ดส้รา้งหรอืท าใหน้พิพานเกดิขึน้มา เป็นแตเ่พยีงเราเอากเิลสออกไป นพิพาน

ก็จะกลบัมาปรากฏใหจ้ติไดส้มัผัสแลว้ เหมอืนพระจันทรว์ันเพ็ญ ทีส่วา่งเต็มดวงอยู่

ตลอดเวลา แตเ่มือ่มเีมฆหมอกมาปิดบงั แสงสวา่งของดวงจันทรก์็จะไมป่รากฏใหเ้รา

ไดเ้ห็น แตเ่มือ่เมฆหมอกลอยผา่นไป แสงสวา่งก็จะกลบัมาใหเ้ราไดเ้ห็นอกี 

นพิพานนีย้ังแบง่ตามระดบัความเย็นไดอ้กี คอื เย็นสนทิ กบั เย็นไมส่นทิ คอื

เมือ่ใดทีก่เิลสทัง้หลาย (คอืรวมทัง้นวิรณ์ทีเ่ป็นกเิลสออ่นๆดว้ย) ไดด้บัหายไป (แม ้

เพยีงชัว่คราว) ความทกุขท์ัง้หลายก็จะดบัหายไปอยา่งสนทิดว้ย (แมเ้พยีงชัว่คราว) 



ซึง่ขณะนีเ้องทีจ่ติของเราจะนพิพานไดอ้ยา่งสงูสดุ หรอืสงบเย็นไดอ้ยา่งสงูสดุ (แม ้

เพยีงชัว่คราว) 

 สว่นเวลาทีก่เิลสไดด้บัหายไป แตก่เิลสออ่นๆทีเ่รยีกวา่ นวิรณ์ (นวิรณ์ คอืสิง่

ปิดกนัจติไมใ่หม้สีมาธ)ิ ยังคงเกดิขึน้อยูใ่นจติของเรา ถงึแมจ้ติของเราจะไมเ่กดิความ

ทกุขท์ีร่นุแรงก็จรงิ แตม่นัก็ยงัมคีวามรูส้กึไมส่งบ ไมป่กต ิไมส่ดชืน่ ไมแ่จม่ใส 

ไมเ่บาสบาย  มารบกวนจติของเราอยูต่ลอดเวลา ซึง่นีจ่ะเรยีกวา่เป็นความทกุข์

ออ่นๆก็ได ้และเมือ่จติมคีวามทกุขอ์อ่นๆรบกวนจติอยู ่จติจงึไมส่งบเย็นหรอืนพิพาน

อยา่งสงูสดุ แตม่นัก็ยังพอมคีวามสงบเย็นอยูบ่า้ง คอืยังเป็นแคเ่พยีงความอุน่ใจ หรอื

เบาใจ ทีเ่กดิจากการทีเ่ราไดท้ าหนา้ทีท่ัง้หลายของอยา่งถกูตอ้งสมบรูณ์แลว้ และก็

ไมไ่ดท้ าความผดิหรอืชัว่เอาไวก้อ่นดว้ย (คอืการเป็นคนดมีศีลีธรรมอยูแ่ลว้เป็นปกต)ิ 

 นพิพานทัง้สองนีก้็ยังมทีัง้อยา่งชัว่คราวและถาวรอกี คอืเมือ่ใดทีจ่ติของเรามี

สมาธ ินพิพานสงูสดุก็จะปรากฏขึน้มาทันท ีแตถ่า้เราไมม่สีมาธ ินพิพานสงูสดุก็จะ

หายไปทันท ีเมือ่เรามสีมาธใิหม ่นพิพานสงูสดุก็จะกลบัมาปรากฏไดอ้กี จนกวา่เราจะ

สามารถปฏบิตัใิหอ้วชิชาทีเ่ป็นความเคยชนิอยูใ่นจติใตส้ านกึของเรา ใหห้ายไปได ้

อยา่งถาวร นพิพานสงูสดุก็จะปรากฏแกจ่ติของเราไดอ้ยา่งถาวรเหมอืนกนั  

  สรปุไดว้า่ นพิพานนีเ้องทีไ่ดห้ลอ่เลีย้งจติของมนุษยเ์อาไวใ้หไ้ดพ้ักผอ่น ถา้

ไมม่นีพิพานมาหลอ่เลีย้งจติเอาไวเ้ราคงเป็นบา้ตายกนัไปหมดแลว้ เพราะถกูกเิลส

แผดเผาอยูต่ลอดทัง้วัน ดงัน ัน้เราจงึควรรูจ้กัคณุคา่ของนพิพานและพยายาม

แสวงหานพิพานสงูสดุและถาวรใหแ้กจ่ติใจตอ่ไป อกีทัง้เราไมค่วรเนรคณุตอ่

นพิพาน ดว้ยการเกลยีดกลวัหรอืเบือ่หน่ายความสงบเย็น แลว้วิง่ไปหาความ

สนุกสนานเฮฮา จนท าใหเ้กดิทัง้ความทกุขแ์กจ่ติใจ และเกดิปัญหาทางกายและทาง

สงัคมตามมามากมาย อยา่งทีก่ าลงัเป็นอยูใ่นปัจจบุนั   

วธิกีารปฏบิตัเิพือ่ความไมม่ทีกุขเ์ป็นอยา่งไร? 



ค าวา่ มรรค แปลวา่ หนทาง แตค่วามหมายจะหมายถงึ วธิกีารปฏบิตัเิพือ่

ความพน้ทกุข ์หรอืวธิกีารปฏบิตัเิพือ่ดบัทกุข ์ สว่นค าวา่ อรยิมรรค หมายถงึ 

หนทางอนัประเสรฐิ ซึง่วธิปีฏบิตัเิพือ่ความพน้ทกุขต์ามหลกัอรยิสจั ๔ ของ

พระพทุธเจา้โดยละเอยีดนัน้ จะมอีงคป์ระกอบอยู ่๘ ประการ แตส่ามารถสรปุลงเป็น

หลกัปฏบิตัไิด ้๓ ประการ คอื ปญัญา ศลี สมาธิ โดยปัญญาก็คอื ความรูแ้ละเขา้ใจ

ในหลกัอรยิสจั ๔ ทัง้หมด (โดยหวัใจของปัญญาก็คอืความเขา้ใจอยา่งถกูตอ้งวา่ 

“มนัไมไ่ดม้ตีวัเราอยูจ่รงิ” ซึง่ปัญญานีก้็คอื วชิชา ทีเ่ป็นความรูส้งูสดุน่ันเอง) สว่นศลี

ก็คอืความปกตขิองจติ ทีเ่กดิจากการไมท่ าความผดิหรอืชัว่ทางกายและวาจาอยูเ่ป็น

ปกตใินชวีติของเรา สว่นสมาธกิ็คอืจติทีต่ัง้มัน่อยูเ่สมอ 

ในการปฏบิตัขิองมรรคนี ้จะตอ้งปฏบิตัทิัง้ปัญญาศลีและสมาธพิรอ้มกนั โดยศลี

จะเป็นพืน้ฐานใหเ้กดิสมาธ ิและสมาธจิะเป็นพืน้ฐานใหเ้กดิปัญญา แลว้ปัญญาก็จะ

กลบัมาท าใหเ้กดิศลีทีย่ ิง่ข ึน้ และเกดิสมาธกิบัปัญญาทีย่ ิง่ข ึน้ไปเรือ่ยๆ จนดบัทกุขไ์ด ้

อยา่งถาวรในทีส่ดุ ซึง่ในการปฏบิตัจิรงิๆเราจะกลา่ววา่มเีพยีงปัญญากบัสมาธเิทา่นัน้ 

เพราะศลีจะเป็นพืน้ฐานอยูก่อ่นแลว้ ดงันัน้เราจงึมกัไมก่ลา่วถงึศลี 

สิง่ทีม่อี านาจมาท าใหก้เิลสดบัลงไดก้็คอืสมาธ ิเพราะเมือ่จติของเรามสีมาธ ิ

กเิลสทัง้หลายก็จะไมเ่กดิขึน้ แตถ่า้ไมม่ปัีญญา จติใตส้ านกึของเราก็จะยังคงมคีวาม

เคยชนิของอวชิชาและกเิลสอยูต่อ่ไป ไมไ่ดจ้างคลายหายไปได ้ดงันัน้จงึตอ้งมี

ปัญญาเขา้มาชว่ย จงึจะท าใหจ้ติใตส้ านกึของเรา เกดิความเคยชนิของทัง้สมาธแิละ

ปัญญาขึน้มาได ้อนัจะสง่ผลใหค้วามเคยชนิของอวชิชาและกเิลสคอ่ยๆจางหายไป

จากจติใตส้ านกึได ้และเกดิมคีวามเคยชนิของปัญญากบัสมาธขิึน้มาแทน จงึจะท าให ้

จติของเราหลดุพน้จากความทกุขไ์ดอ้ยา่งถาวร เพราะความเคยชนิของอวชิชาและ

กเิลส ไดจ้างหายไปจากจติใตส้ านกึของเราแลว้ อกีทัง้ปัญญาและสมาธกิ็จะมาคอย

ระวังไมใ่หอ้วชิชาและกเิลส กลบัมาเกดิขึน้กบัจติของเราไดอ้กีตลอดชวีติ  

 การปฏบิตัปัิญญากบัสมาธขิองมรรคนี ้จะมวีธิกีารปฏบิตัอิยู ่๒ วธิ ีคอื ใช้

ปญัญาน าหนา้สมาธ ิ กบั ใชส้มาธนิ าหนา้ปญัญา  คอืถา้เราไมค่อ่ยเกง่เรือ่งสมาธ ิ



เราก็ใชว้ธิกีารเพง่พจิารณาในเรือ่งปัญญาอยา่งตัง้ใจ ซึง่ก็จะท าใหจ้ติของเราเกดิ

สมาธทิีส่มน ้าสมเนือ้ขึน้มาดว้ย แลว้ก็ท าใหค้วามทกุขท์ีก่ าลงัเกดิอยู ่ระงับหรอืดบัลง

ได ้(แมเ้พยีงชัว่คราว) หรอืท าใหค้วามทกุขท์ีย่ังไมเ่กดิ ก็จะไมเ่กดิขึน้มาไดใ้นขณะนี ้

แตถ่า้เราเกง่เรือ่งสมาธ ิเราก็ใชส้มาธหิยดุกเิลสทีก่ าลงัเกดิอยู ่ใหร้ะงับหรอืดบัลง 

โดยมปัีญญาคอยควบคมุอยู ่แลว้ความทกุขท์ีก่ าลงัเกดิอยู ่ก็จะระงับหรอืดบัลงได ้

(แมเ้พยีงชัว่คราว) หรอืความทกุขท์ีย่ังไมเ่กดิก็จะไมเ่กดิขึน้  

การปฏบิตัขิองมรรคนีไ้มว่า่จะเป็นใคร หรอืชนชาตใิด หรอืไมว่า่จะนับถอืศาสนา

อะไรก็ตาม ถา้เขาสามารถศกึษาจนเกดิความเขา้ใจในหวัใจของปัญญา (คอืเรือ่ง

ความเป็นอนัตตาของรา่งกายและจติใจ) ไดแ้ลว้ เขาก็สามารถน าเอาหลกัของมรรคนี้

ไปปฏบิตัไิดด้ว้ยตนเองทันท ีโดยไมต่อ้งขึน้อยูก่บัใคร และก็ไมจ่ าเป็นวา่จะตอ้งเป็น

พระหรอืนักบวชเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถปฏบิตัใิหบ้รรลถุงึความหลดุพน้จากกเิลสอยา่ง

ถาวรได ้คอืถงึเป็นผูค้รองเรอืนก็สามารถปฏบิตัไิด ้เพยีงแตอ่าจจะยากอยูส่กัหน่อย 

เพราะการประกอบอาชพีเลีย้งชวีติของผูค้รองเรอืนนัน้ จะเป็นอปุสรรคในการปฏบิตัใิห ้

ถกูตอ้งอยา่งสมบรูณ์ไดย้าก แตแ่คเ่พยีงเราสามารถศกึษาจนเกดิปญัญาขึน้มา

ไดจ้รงิแลว้ เพยีงแคน่ีก็้จะชว่ยใหค้วามทกุขใ์นชวีติลดนอ้ยลงอยา่งมากแลว้  

คอืคนทั่วไปทีไ่มเ่คยศกึษาใหเ้กดิปัญญามากอ่น ถา้มคีวามทกุข ์เขาก็จะมคีวามทกุข์

อยา่งรนุแรงเต็มที ่แตส่ าหรับผูท้ีเ่คยศกึษามาจนเกดิปัญญาทีแ่ทจ้รงิมาแลว้ ถงึแมจ้ะ

เขายังไมม่กีารฝึกฝนสมาธแิละปัญญาใหม้ากขึน้ก็ตาม แตเ่วลาทีม่คีวามทกุข ์เขาก็จะ

มคีวามทกุขน์อ้ยลง หรอืไมม่ากเทา่กบัคนทีไ่มเ่คยมปัีญญามากอ่น ซึง่นีค่อืประโยชน์

จากการศกึษาอรยิสจั ๔ ทีแ่มจ้ะยังไมไ่ดน้ าหลกัอรยิสจั ๔ ไปปฏบิตัอิยา่งจรงิจังก็

ตาม  

ศลีความปกตขิองจติ 

ค าวา่ ศลี แปลวา่ ปกต ิคอืหมายถงึ ความปกตขิองจติ ทีไ่มม่คีวามเดอืดรอ้น

ใจ จากการท าความผดิหรอืชัว่เอาไวใ้นอดตี ซึง่การปฏบิตัเิพือ่ใหจ้ติมศีลีนัน้ก็สรปุอยู่

ที ่การมเีจตนา (ความจงใจหรอืความต ัง้ใจ) ทีไ่มจ่ะไมเ่บยีดเบยีน  ชวีติของ  



ทรพัยส์นิของผูอ้ ืน่  กามารมณ์ (เชน่เร ือ่งทางเพศ) ของผูอ้ ืน่ และรวมท ัง้การ

มเีจตนาทีจ่ะไมพ่ดูค าไมจ่รงิ ค าหยาบ  ค าสอ่เสยีด และเร ือ่งเพอ้เจอ ดงันัน้ถา้

เราปรารถนาทีจ่ะไมม่คีวามทกุข ์เราจะตอ้งเป็นคนด ีทีม่ศีลีอยูก่อ่นเป็นปกต ิถา้เป็น

คนไมม่ศีลีอยูเ่ป็นปกตแิลว้ จะไมส่ามารถปฏบิตัเิพือ่ดบัทกุขต์ามหลกัอรยิสจั ๔ ได ้

เพราะขาดพืน้ฐานทีส่ าคญันี ้

การปฏบิตัเิพือ่ใหจ้ติของเรามศีลีหรอืมคีวามปกตติามหลกัของมรรคนี ้จรงิๆจะมี

เพยีงเทา่นี ้คอืเพยีงเทา่นีก้็จะเป็นพืน้ฐานใหเ้ราสามารถฝึกจติใหม้สีมาธไิดแ้ลว้ สว่น

ศลีของนักบวชแชน่พระภกิษุนัน้ จะมมีากกวา่นี ้เพราะศลีทีม่ากขึน้ก็ยอ่มทีจ่ะใหจ้ติมี

ความปกตมิากยิง่ขึน้ แลว้ก็ท าใหม้สีมาธไิดง้่ายยิง่ขึน้ดว้ย อกีทัง้ยังท าใหผู้พ้บเห็นวา่

พระทา่นมกีริยิาวาจาและความประพฤตเิรยีบรอ้ย ก็ยอ่มทีจ่ะเกดิความเลือ่มใสศรัทธา 

แลว้เขาก็จะเขา้มาฟังธรรม จงึเป็นโอกาสใหไ้ดเ้ผยแพรค่ าสอนของพระพทุธเจา้ให ้

กวา้งไปทั่วโลกได ้อนัจะชว่ยใหโ้ลกมสีนัตภิาพได ้

สมาธ ิคอื จติทีต่ ัง้ม ัน่อยูเ่สมอ 

สมาธ ิแปลวา่ ต ัง้ม ัน่อยูเ่สมอ คอืเป็นอาการของจติทีต่ัง้ใจ หรอืจดจอ่ หรอื

จับ หรอืเพง่ อยูก่บัสิง่ใดสิง่หนึง่อยูต่ลอดเวลาไดน้านๆ ซึง่สมาธนิีม้ ี๒ ประเภท คอื 

สมาธผิดิ  กบั สมาธถิกู 

โดยสมาธผิดิก็คอื สมาธทิีจ่ดจอ่อยูก่บัสิง่ใดสิง่หนึง่ ดว้ยกเิลสตลอดเวลา ซึง่

ผลของสมาธผิดินีก้็คอืจะมคีวามทกุข ์หรอืความเรา่รอ้นใจ ไปตามอ านาจของสิง่ที่

ก าลงัเพง่อยู ่ เชน่ ถา้เพง่อยูใ่นเรือ่งกามารมณ์ จติก็จะเรา่รอ้นทรมานอยูด่ว้ยความ

อยากไดใ้นกามารมณ์นัน้ใหม้ากยิง่ๆขึน้ไป หรอืถา้เพง่อยูด่ว้ยความโกรธ ก็จะท าให ้

จติเกดิความเรา่รอ้นหรอืคบัแคน้ใจ เป็นตน้ 

สว่นสมาธถิกูก็คอื สมาธทิ ีจ่ดจอ่หรอืต ัง้ใจท าสิง่ใดสิง่หนึง่แลว้ท าใหก้เิลส

ระงบัหรอืดบัหายไป (แมเ้พยีงช ัว่คราว) เชน่ การเพง่อยูท่ีก่ารหายใจของรา่งกาย

เราเอง หรอืการตัง้ใจอา่นหนังสอืเรยีน หรอืการทีนั่กเรยีนตัง้ใจฟังสิง่ทีค่รสูอน หรอื



การทีค่รตูัง้ใจสอน หรอืการตัง้ใจท างานทีส่จุรติ หรอืการทีนั่กวยิาศาสตรต์ัง้ใจคดิคน้

สิง่ทีด่งีาม เป็นตน้ โดยสมาธถิกูนีจ้ะมลีกัษณะ ๓ ประการ คอื 

๑. บรสิทุธิ ์คอืไมม่กีเิลสหรอืนวิรณ์ครอบง า 

๒. ต ัง้ม ัน่ คอืเขม้แข็ง ไมม่อีะไรมายั่วยวนใหห้วั่นไหวได ้(คอืไมท่ าใหเ้กดิ

กเิลส) 

๓. ออ่นโยน คอื ควบคมุไดง้่าย มคีวามสขุมุรอบครอบ และมคีวามจ าด ี 

ผลของสมาธนิีก้็คอื ท าใหจ้ติมคีวามสขุสงบ, มสีตติลอดเวลา, และเมือ่จติไมม่ี

กเิลสใดๆครอบง า จงึท าใหค้วามยดึถอืวา่มตีวัเรา-ของเราหายไปดว้ย เมือ่จติไมม่ี

ความยดึถอื จงึท าใหจ้ติไมม่คีวามทกุข์  เมือ่จติไมม่คีวามทกุขก็์จะท าใหจ้ติสงบ

เย็นไดอ้ยา่งสงูสดุ (หมายเหต ุตอ่ไปถา้พบค าวา่ สมาธ ิในหนังสอืนี ้ก็ขอใหเ้ขา้ใจ

วา่หมายถงึ สมาธถิกู)  

เมือ่จติมสีมาธ ิ ก็สามารถพจิารณาถงึความจรงิของธรรมชาตใิหเ้ขา้ใจได ้

เพราะจติจะมคีวามสขุมุรอบครอบ จงึสามารถเขา้ใจถงึเร ือ่งการเกดิขึน้ ต ัง้อยู ่

และดบัหายไปของสิง่ปรงุแตง่ท ัง้หลายได ้รวมทัง้ยอมรับเหตผุลทีส่มเหตสุมผล 

และยอมรับความจรงิทีเ่กดิขึน้กบัจติ ทีจ่ติรับรูไ้ดจ้รงิโดยไมบ่ดิพลิว้ ซึง่นีก็่คอืผล

จากการมสีมาธทิ ีช่ว่ยใหเ้กดิปญัญาได ้ ถา้ไมม่สีมาธกิ็จะไมม่สีามารถพจิารณา

โดยใชเ้หตใุชผ้ล ใหเ้กดิปัญญาทีเ่ป็นความเขา้ใจได ้

ตอ้งรูจ้กันวิรณ์กอ่น 

ถา้ในชว่งทีก่เิลสตณัหา ยังไมเ่กดิขึน้มาท าใหจ้ติเกดิความทกุขท์ีร่นุแรง ซึง่ถา้

ในชว่งนัน้ จติของเราไมม่สีมาธแิละปัญญา มนัก็จะมกีเิลสออ่นๆ ทีเ่รยีกวา่ นวิรณ ์ที

หมายถงึ สิง่ปิดก ัน้จติ เกดิขึน้มาครอบง าจติของเราแทนอยูต่ลอดเวลา ซึง่อาการ

ของนวิรณ์นัน้แยกได ้๕ อาการ อนัไดแ้ก ่

๑.  ความพงึพอใจเล็กๆนอ้ยๆในเรือ่งกามารมณ์  



๒. ความคดิอาฆาตพยาบาท  

๓. ความคดิฟุ้งซา่น หรอืความตืน่เตน้ จนน่าร าคาญใจ  

๔. ความหดหูเ่ซือ่งซมึ  

๕. ความคดิลงัเลสงสยัในสิง่ทีเ่ชือ่ถอือยู ่วา่มจีรงิหรอืไม ่หรอืถกูตอ้งหรอืไม ่ 

 นวิรณ์นีจั้ดเป็นความชัว่รา้ยอนัดบัแรก ทีค่รอบง าจติของเราอยูต่ลอดเวลา คอื

ขณะทีจ่ติของเราไมม่สีมาธแิละปัญญา แตก่็ยังไมม่กีเิลสตณัหาและความทกุขท์ี่

รนุแรงเกดิขึน้ จงึเป็นโอกาสใหอ้วชิชาเกดิขึน้มาครอบง าจติของเรา แลว้

อวชิชาก็ปรงุแตง่ใหจ้ติของเราเกดิอาการของความทกุขอ์อ่นๆ ซึง่เป็นอาการ

ความร าคาญใจ อดึอดัใจ หรอืไมส่บายใจเล็กๆนอ้ย เกดิขึน้มารบกวนจติของเราอยู่

ตลอดเวลา แลว้ก็ท าใหจ้ติของเราไมม่สีมาธ ิและปัญญาก็ไมเ่กดิ  

ทีส่ าคญันวิรณ์นีเ้ป็นอาหารของอวชิชา คอืมนัท าใหอ้วชิชาเกดิขึน้มาอยู่

เสมอ แลว้ก็ท าใหจ้ติเกดิความเคยชนิของอวชิชา มาส ัง่สมไวใ้นจติใตส้ านกึ

ของเรามากขึน้เร ือ่ยๆ ยิง่ถา้เรามอีายมุาก และไมม่กีารปฏบิตัเิพือ่ก าจัดความเคยชนิ

ของอวชิชาบา้ง ความเคยชนิของอวชิชานีก้็จะมมีาก และเมือ่มสี ิง่ภายนอกมากระตุน้

ใหเ้กดิกเิลสตณัหา จติของเราก็จะเกดิกเิลสตณัหา และอปุาทานพรอ้มความทกุข์

ขึน้มาทันท ีอยา่งง่ายดายและรนุแรง จนเราไมส่ามารถควบคมุมนัได ้ 

อกีทัง้เมือ่ความเคยชนิของอวชิชานีม้มีาก ก็จะท าใหท้ าลายหรอืท าใหค้วาม

เคยชนิของอวชิชานี ้หมดสิน้ไปไดย้ากอกีดว้ย ซึง่นีค่อืความชัว่รา้ยของนวิรณ์ ทีแ่ม ้

จะไมใ่หผ้ลรนุแรงในทันท ีแตม่นักลบัเป็นอาหารใหแ้กอ่วชิชา และกเิลสพรอ้มความ

ทกุข ์ทีจ่ะเกดิขึน้มาในอนาคตอยา่งรนุแรงได ้แลว้ก็ท าใหช้วีติของเรา ตอ้งจมตดิอยู่

กบัความทกุขไ์ปจนตลอดชวีติ  

วธิฝึีกสมาธอิยา่งงา่ยๆ 

ตามปกตเิราก็พอจะมสีมาธกินัอยูบ่า้งแลว้ เพยีงแตจ่ะไมม่ากพอเทา่น ัน้ 

อยา่งเชน่ เวลาเราตัง้ใจฟังครสูอน หรอืตัง้ใจอา่นหนังสอื เราก็จะมสีมาธขิ ึน้มาแลว้



โดยอตัโนมตั ิซึง่นีก่็คอืสมาธทิีจ่ าเป็นส าหรับน ามาใชคู้ก่บัปัญญาในการปฏบิตัเิพือ่ดบั

ทกุข ์ซึง่วธิกีารฝึกใหจ้ติมสีมาธนัิน้ก็สามารถท าไดท้ัง้อยา่งไมเ่ป็นระบบและเป็นระบบ 

โดยการฝึกอยา่งไมเ่ป็นระบบน ัน้ ก็ท าไดโ้ดยมกีารต ัง้ใจหรอืก าหนดรูใ้นการ

เคลือ่นไหวของรา่งกาย, ในการพดู, และคดิของเราเอง หรอืในการท ากจิวตัร

ประจ าวนัของเราก็ได ้หรอืจะฝึกอยา่งเป็นระบบโดยก าหนดการหายใจของรา่งกาย

เราก็ได ้

วธิกีารฝึกสมาธอิยา่งเป็นระบบทีท่ าไดง้่ายและเป็นทีน่ยิมนัน้ก็คอื ก าหนดการ

หายใจของรา่งกายเราเอง ซึง่วธิกีารฝึกนัน้ เราจะใชอ้ริยิาบถใดก็ได ้คอืทัง้การเดนิ 

การยนื การน่ัง และการนอน แตถ่า้เพิง่เริม่ตน้ฝึกควรใชอ้ริยิาบถน่ังกอ่น เพราะจะท า

ใหเ้กดิสมาธไิดง้่ายกวา่อริยิาบถอืน่ ถา้ฝึกจนช านาญแลว้จะใชอ้ริยิาบถใดก็ได ้ 

สว่นวธิกีารฝึกโดยสรปุนัน้ก็คอื ใหเ้ราต ัง้ใจก าหนดอยูท่ ีก่ารหายใจของ

รา่งกายของเราอยูต่ลอดเวลา และพยายามควบคมุใหล้มหายใจเบาและยาว

อยูต่ลอดเวลา (ถา้ลมหายใจแรงและส ัน้จะท าใหจ้ติเกดิสมาธไิดย้าก) โดยระวัง

อยา่คดิถงึสิง่หรอืเรือ่งทีจ่ะท าใหเ้กดิกเิลสทัง้หลายขึน้มา  

ในการก าหนดการหายใจของรา่งกายนี ้ขัน้ตน้เราอาจจะใชว้ธิกีารนับการหายใจ

ของเราไปเรือ่ยๆ เพือ่ใหจ้ติสงบก็ได ้หรอืจะทอ่งค าส ัน้ๆในขณะทีเ่ราก าลงัหายใจ

เขา้หรอืออกก็ได ้เชน่ ไมม่เีรา, ไมม่ใีคร, วา่งเปลา่, ผา่นไป, ตายแน่, เกดิดบั, อยา่

โง่, อยา่บา้ เป็นตน้ เพือ่ใหม้สีตอิยูต่ลอดเวลาก็ได ้หรอืใครจะคดิคน้วธิกีารฝึกใหม่ๆ

ขึน้มาเองก็ได ้

แตถ่า้จติยังไมส่งบ ใหล้องใชว้ธิคีดิดว้ยสต ิ (คอืตัง้ใจคดิใหเ้ป็นค าพดูแลว้ก็

ตัง้ใจฟังดว้ย) โดยการต ัง้ใจคดิชา้ๆดว้ยประโยคส ัน้ๆ ในขณะทีก่ าลงัหายใจ

ออก แตเ่มือ่หายใจเขา้ก็ใหห้ยดุคดิ (หรอืจะคดิชว่งเวลาหายใจเขา้ก็ได ้เมือ่

หายใจออกก็ใหห้ยดุคดิ) ซึง่การคดินีค้วรคดิเร ือ่งทีท่ าใหเ้กดิปญัญาหรอืความรู ้

ท ีด่งีาม เชน่ เรือ่งความไมเ่ทีย่ง เรือ่งสภาวะทีต่อ้งทน เรือ่งความไมใ่ชต่วัตนที่



แทจ้รงิ หรอืเรือ่งความวา่งจากตวัเราและตวัตนของคนอืน่ หรอืเรือ่งการคดิคน้สิง่ที่

เป็นประโยชนแ์กส่งัคม หรอืเรือ่งการเรยีน หรอืเรือ่งการเตอืนตนเอง หรอืเรือ่งการ

สอนหลกัการดบัทกุขน์ี ้เป็นตน้ ซึง่การฝึกเชน่นีจ้ะท าใหจ้ติเกดิสมาธไิดง้า่ย 

รวมท ัง้ยงัท าใหเ้กดิปญัญาไปพรอ้มๆกนัไปดว้ย เรยีกวา่เป็นการปฏบิตัทิัง้สมาธิ

และปัญญาไปพรอ้มๆกนั 

เราจะสงัเกตไดว้า่จติของเรามสีมาธหิรอืไม ่โดยใหส้งัเกตไดจ้าก  “การทีจ่ติ

ของเรามสีตอิยูต่ลอดเวลา และจติจะสงบหรอืไมฟุ่้ งซา่นแลว้ (เพราะจติหยดุ

ดิน้รนจากอ านาจของกเิลสและนวิรณ์แลว้) รวมท ัง้มคีวามสขุสงบ และมปีีติ

หรอืความอิม่เอมใจอยูด่ว้ย” ก็แสดงวา่จติของเรามสีมาธแิลว้ ซึง่เมือ่จติไมม่ ี

กเิลสและนวิรณ์ จติก็จะไมม่คีวามทกุขแ์มเ้พยีงเล็กนอ้ย เมือ่จติไมม่คีวาม

ทกุขแ์มเ้พยีงเล็กนอ้ย จติก็จะสงบเย็น หรอืนพิพานไดอ้ยา่งสงูสดุ  

เมือ่จติสงบเย็นสงูสดุ ก็แสดงวา่จติมสีมาธแิลว้อยา่งสมบรูณ์  ซึง่นีค่อืสมาธทิี่

จ าเป็นในการปฏบิตัเิพือ่ดบัทกุขข์องเรา สว่นสมาธทิีส่งูไปกวา่นี ้ทีเ่ป็นการเพง่สิง่ใด

สิง่หนึง่ จนไมรั่บรูส้ ิง่อืน่ใดเลยนัน้ไมจ่ าเป็น เพราะเพยีงเทา่นีก้็พอแลว้ส าหรับน ามาใช ้

ในการปฏบิตัเิพือ่ดบัทกุขต์ามหลกัอรยิสจั ๔ (หรอืใครจะฝึกสมาธใิหส้งูขึน้กวา่นีก้็ได ้

ในภายหลงั) 

ปญัญาคอือะไร? 

ค าวา่ ปญัญา แปลวา่ ความรอบรู ้หรอืรูร้อบ คอืหมายถงึรูอ้ยา่งครบถว้น ซึง่

ตามหลกัพทุธศาสนาแลว้ ค าวา่ปญัญาจะหมายถงึ ความรอบรูใ้นเร ือ่งการดบั

ทกุข ์หรอืความรอบรูใ้นอรยิสจั ๔ ซึง่ความรูท้ีจ่ะท าใหค้วามทกุขด์บัลงไดนั้น้ ก็คอื

ความรูท้ีท่ าใหอ้วชิชาและกเิลสออ่นแรงลง และท าใหค้วามเคยชนิของอวชิชาและ

กเิลสในจติใตส้ านกึของเราจางคลายลงไดน่ั้นเอง 

โดยอวชิชาก็คอืความเขา้ใจผดิวา่ชวีติ (คอืรา่งกายและจติใจ) ของเรานีเ้ป็น

ตวัตนของเราจรงิๆ (คอืเขา้ใจผดิวา่ชวีติของเรานีเ้ป็นอตัตา ตามความเชือ่ของศาสนา



พราหมณ)์ ดงันัน้ความรูท้ีจ่ะท าใหค้วามเขา้ใจผดินีห้มดสิน้ไปได ้จงึจะเรยีกวา่เป็น

ปัญญา ซึง่ความรูท้ ีจ่ะท าใหค้วามเขา้ใจผดิวา่ชวีติของเรานีเ้ป็นอตัตาก็คอื 

ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งตรงตามความจรงิของธรรมชาตทิีว่า่ “ชวีติของเรานีเ้ป็น

อนตัตา” (ค าวา่อนัตตา แปลวา่ ไมใ่ชอ่ตัตา) 

สว่นความรูท้ีจ่ะท าใหก้เิลสออ่นแรงลงนัน้ก็คอื ความรูเ้ร ือ่งความไมเ่ทีย่ง 

(อนจิจงั) ของสิง่ปรงุแตง่ท ัง้หลาย กบัความรูเ้ร ือ่งสภาวะทีต่อ้งทนอยู ่(ทกุ

ขงั) ของสิง่ปรงุแตง่ท ัง้หลาย  รวมท ัง้ความรูเ้ร ือ่งสิง่ท ัง้หลายไมใ่ชต่วัตนที่

แทจ้รงิ (อนตัตา) ซึง่เมือ่เรามคีวามรูเ้รือ่งอนจิจังทกุขงัและอนัตตาอยา่งถกูตอ้งแลว้ 

และน าความรูน้ีม้าเพง่พจิารณา ก็จะท าใหก้เิลสออ่นแรงลง เมือ่กเิลสออ่นแรงลงแลว้ 

เราก็ไมจ่ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชส้มาธสิงูๆมาดบักเิลสนีก้็ได ้คอืจากการเพง่พจิารณาถงึ

ความเป็นอนจิจังทกุขงัและอนัตตาน่ันเอง ก็จะท าใหจ้ติของเราเกดิสมาธเิพยีงพอ

แลว้ทีจ่ะมาท าใหก้เิลสทีอ่อ่นแรงลงแลว้นี ้ระงับหรอืดบัลงไดอ้ยา่ง่ายดาย ซึง่นีค่อื

ประโยชนจ์ากการมปัีญญา แตถ่า้เราไมม่ปัีญญา เราจะตอ้งใชส้มาธสิงูๆเทา่นัน้ จงึจะ

ระงับหรอืดบักเิลสทีร่นุแรงหรอืเขม้แข็งได ้ซึง่การฝึกจติใหม้สีมาธสิงูๆนัน้จะท าได ้

ยาก 

สรปุไดว้า่ ความรูท้ีจ่ะท าใหเ้กดิปัญญานัน้ก็คอืความรูเ้รือ่งความเป็นอนจิจัง ทกุ

ขงั และอนัตตาของสิง่ปรงุแตง่ทัง้หลาย ดงันัน้ตอ่ไปนีเ้ราจะมาศกึษาถงึเรือ่งอนจิจัง 

ทกุขงั และอนัตตาใหเ้กดิความเขา้ใจอยา่งถกูตอ้งกนัตอ่ไป เพือ่ทีจ่ะไดน้ าปัญญานี้

มาปฏบิตัคิูก่บัสมาธ ิโดยมศีลีเป็นพืน้ฐาน เพือ่น ามาใชด้บัทกุขก์นัตอ่ไป 

พระพทุธเจา้นบัถอืธรรมชาตเิป็นสิง่สงูสดุ 

กอ่นอืน่เราตอ้งเขา้ใจวา่ ทกุศาสนายอ่มจะมสี ิง่สงูสดุเอาไวเ้คารพบชูา

เสมอ ซึง่สิง่สงูสดุก็คอืสิง่ทีม่อี านาจสงูสดุในโลกและในจักรวาล ซึง่ส ิง่สงูสดุนีเ้องที่

เป็นผูส้รา้งทกุสิง่ทกุอยา่งขึน้มา รักษาทกุสิง่ทกุอยา่งเอาไว ้ดลบนัดาลใหท้กุสิง่ทกุ

อยา่งเป็นไป และท าลายสิง่ตา่งๆไปเมือ่ถงึเวลา  



โดยศาสนาพราหมณ์นัน้จะมเีทพเจา้ (หรอืพระเจา้) เป็นสิง่สงูสดุ ทีผู่นั้บถอืทกุ

คนจะตอ้งเกรงกลวัและเคารพบชูา รวมทัง้เชือ่ฟังและทัง้ปฏบิตัติามค าสอนของเทพ

เจา้อยา่งเครง่ครัด ถา้ใครไมป่ฏบิตัติามค าสอนของเทพเจา้ก็จะถกูลงโทษ เชน่ ตาย

ไปจะตอ้งไปเกดิเป็นสตัวใ์นนรกและถกูทรมานในนรก หรอืเกดิมาเป็นคนทีล่ าบาก

ยากจน เป็นตน้ แตถ่า้ใครปฏบิตัติามค าสอนของเทพเจา้อยา่งเครง่ครัด ก็จะไดร้ับ

รางวัล เชน่ ตายไปก็จะไดไ้ปเกดิเป็นเทวดาเสพสขุอยูบ่นสวรรค ์หรอืเกดิมาเป็นคนที่

มแีตค่วามสขุสบาย เป็นตน้ ซึง่ค าสอนทีเ่ป็นหลกัส าคญัของศาสนาพราหมณ์ก็คอื ค า

สอนเรือ่งจติหรอืวญิญาณของมนุษยแ์ละสิง่ทีม่ชีวีติทัง้หลายเป็นอตัตา ( อตัตา 

แปลวา่ ตวัตน หรอื ตนเอง หรอื ตวัตนทีแ่ทจ้รงิ) 

สว่นพทุธศาสนานัน้ พระพทุธเจา้จะไมย่อมรับวา่ สิง่สดุจะเป็นเทพเจา้หรอืพระ

เจา้หรอืสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์ดๆ แตจ่ะยอมรบัสิง่ท ีป่รากฏหรอืเกดิขึน้จรงิ ทีเ่ราทกุคน

สามารถรบัรูห้รอืสมัผสัไดจ้รงิในปจัจบุนั วา่เป็นสิง่สงูสดุ ซึง่สิง่ทีป่รากฏหรอื

เกดิขึน้จรงิ ทีเ่ราทกุคนสามารถรับรูห้รอืสมัผัสไดจ้รงิในปัจจบุนั นีก้็คอืธรรมชาต ิซึง่

ธรรมชาตกิ็คอื สิง่ทีเ่กดิขึน้มาในโลกหรอืในจักรวาล ทีเ่ราพบเห็นเป็นของธรรมดา

นีเ่อง ซึง่หลกัค าสอนทีส่ าคญัทีส่ดุของพระพทุธเจา้ก็คอื ค าสอนเรือ่งจติหรอืวญิญาณ

ของมนุษยแ์ละสิง่ทีม่ชีวีติทัง้หลายเป็นอนัตตา (อนตัตา แปลวา่ ไมใ่ชอ่ตัตา หรอื 

ไมใ่ชต่วัตนทีแ่ทจ้รงิ) 

นีก่็แสดงวา่ พทุธศาสนามสี ิง่สงูสดุเป็นธรรมชาต ิโดยธรรมชาตนิีก้็จะม ี

“กฎสงูสดุ” เอาไวค้วบคมุสิง่ตา่งๆ คอืสรา้งทกุสิง่ทกุอยา่งขึน้มา รักษาทกุสิง่ทกุ

อยา่งเอาไว ้ดลบนัดาลใหท้กุสิง่ทกุอยา่งเป็นไป และท าลายสิง่ตา่งๆไปเมือ่ถงึเวลา 

เหมอืนกบัสิง่สงูสดุของศาสนาพราหมณ์ แตต่า่งกนัตรงทีส่ ิง่สงูสดุของศาสนา

พราหมณ์นัน้เป็นตวัตนบคุคล แตส่ ิง่สงูสดุของพทุธศาสนานัน้เป็นกฎของธรรมชาต ิ

กฎอทิปัปจัจยตา 



  โดยกฎสงูสดุของธรรมชาตนิีพ้ระพทุธเจา้เรยีกวา่ กฎอทิปัปจัจยตา ที่

แปลวา่ กฎการอาศยักนัและกนัแลว้เกดิขึน้มาพรอ้มกนั โดยกฎนี ้จะบงัคบัทกุสิง่

ทกุอยา่งเอาไวว้า่ “ทกุสิง่ท ีเ่กดิขึน้ จะตอ้งมเีหต ุ(หลายๆเหต)ุ มารว่มกนัปรงุ

แตง่หรอืท าใหเ้กดิขึน้” คอืกฎนีก้็คอืกฎพืน้ฐานง่ายๆทีเ่ราทกุคนก็รูจ้ักกนัดอียูแ่ลว้ 

เพยีงแตไ่มส่นใจน ามาพจิารณาใหเ้ขา้ใจอยา่งละเอยีดเทา่นัน้ จงึไมค่ดิวา่กฎพืน้ฐาน

ง่ายๆตามธรรมชาตนิี ้จะเป็นสิง่สงูสดุทีค่วบคมุชวีติของเราทกุคน และควบคมุทกุสิง่

ทกุอยา่งอยู ่

กฎสงูสดุนีก้็คอืการสอนเรือ่งของเหตแุละผลน่ันเอง คอืพระพทุธเจา้จะสอนวา่ 

“ทกุสิง่ยอ่มเกดิขึน้มาจากเหต ุต ัง้อยูไ่ดเ้พราะเหตขุองมนัยงัมอียู ่และจะดบั

หายไปก็เพราะเหตขุองมนัดบัหายไปกอ่น” ซึง่สรปุง่ายๆก็คอื เมือ่มเีหต ุจงึจะมี

ผล เมือ่ไมม่เีหตกุ็ไมม่ผีล  

สรปุไดว้า่ ชาวพทุธทกุคนตอ้งรูจ้ัก วา่สิง่สงูสดุทีท่กุคนตอ้งเคารพเกรงกลวั

น ัน้ก็คอืธรรมชาต ิ หรอืกฎของธรรมชาต ิเพราะนีค่อืสิง่ทีส่รา้งทกุสิง่ทกุอยา่ง

ขึน้มา รักษาทกุสิง่ทกุอยา่งเอาไว ้ดลบนัดาลใหส้ ิง่ตา่งๆเป็นไป และท าลายสิง่ตา่งๆ

ไปเมือ่ถงึเวลา ซึง่แมศ้าสนาอืน่ๆเขาจะเชือ่ถอืวา่มเีทพเจา้หรอืพระเจา้เป็นสิง่

สงูสดุ แตเ่มือ่พจิารณาใหล้ะเอยีดลกึซึง้แลว้ มนัก็คอืสิง่เดยีวกนัน ัน้เอง  คอื

เพยีงแคม่องกนัไปคนละแง่มมุเทา่นัน้ คอืถา้คนมปัีญญายังไมม่ากพอ ก็จะมองวา่เป็น

ตวัตนบคุคลไปกอ่น ตอ่เมือ่มปัีญญามากพอจงึจะมองวา่เป็นธรรมชาต ิ

ตอ้งรูจ้กัค าวา่อตัตากอ่น 

 กอ่นอืน่เราจะตอ้งมาท าความเขา้ใจความหมายของกบัค าวา่ “อตัตา” ของ

พราหมณ์กอ่น เพราะเป็นค าทีต่รงขา้มกบัค าวา่ “อนัตตา” ทีพ่ระพทุธเจา้สอน คอืค า

วา่ อตัตา แปลวา่ ตวัตน หรอื ตนอง หรอื ตวัตนทีแ่ทจ้รงิ ซึง่ความหมายก็หมายถงึ 

สิง่ทีเ่ป็นตวัตนของมนัเอง ซึง่ส ิง่ทีเ่ป็นตวัตนของมนัเองก็หมายถงึ มนัไมต่อ้งอาศยัสิง่

อืน่ใดมาปรงุแตง่หรอืสรา้งหรอืท าใหเ้กดิเป็นตวัตนของมนัขึน้มา และสิง่ทีเ่ป็นอตัตานี้



จะเป็น นจิจงั ทีแ่ปลวา่ เทีย่ง หรอืเป็นอมตะ  คอืสิง่ทีเ่ป็นอตัตานีจ้ะไมม่วีันดบัหรอื

หายไปอยา่งเด็ดขาด ไมว่า่กาลเวลาจะผา่นพน้ไปสกัเทา่ใดก็ตาม หรอืไมว่า่จะมอีะไร

มาท าลายก็ตาม คอืเรยีกวา่สิง่ทีเ่ป็นอตัตานีจ้ะตัง้อยูห่รอืมอียูไ่ปชัว่นรัินดร  

โดยศาสนาพราหมณ์จะสอนวา่ จติหรอืวญิญาณของมนุษยแ์ละสิง่ทีม่ชีวีติ

ทัง้หลายนีเ้ป็นอตัตา ทีส่ามารถออกจากรา่งกายของสิง่ทีม่ชีวีติทีต่ายแลว้ เพือ่ไปเกดิ

ยังรา่งกายใหม่ๆ ไดเ้รือ่ยไป ซึง่จากค าสอนนีเ้องทีเ่ป็นตน้ตอใหเ้กดิค าสอนเรือ่งการ

เวยีนวา่ยตายเกดิเพือ่มารับผลกรรมทีไ่ดท้ าไวก้อ่นตาย รวมทัง้เรือ่งนรกใตด้นิ สวรรค์

บนฟ้า และเรือ่งเทวดา นางฟ้า ผ ียักษ์ พระอนิทร ์พระพรหม และเทพเจา้ตา่งๆ เป็น

ตน้ ซึง่ค าสอนเหลา่นีเ้องทีไ่ดผ้สมหรอืปลอมปนเขา้มาอยูใ่นพทุธศาสนา 

ภายหลงัทีพ่ระพทุธเจา้ไดป้รนิพิพานไปแลว้ไมน่าน และไดส้บืตอ่มาจนถงึ

ปจัจบุนั โดยชาวพทุธไมรู่ต้วั  จนเป็นเหตใุหช้าวพทุธเกดิความเขา้ใจผดิ คดิวา่ค า

สอนเหลา่นีค้อืค าสอนทีแ่ทจ้รงิของพระพทุธเจา้ 

ค าสอนเรือ่งจติหรอืวญิญาณเป็นอตัตาของพราหมณ์นี ้ เป็นเพยีงความเชือ่

เทา่น ัน้ และเป็นค าสอนระดบัศลีธรรมหรอืระดบัพืน้ฐาน ทีเ่อาไวส้อนคน

ธรรมดาท ัว่ไปทีไ่มม่คีวามรูม้ากพอ เชน่ เด็ก หรอืชาวบา้น  ซึง่ความเชือ่

ทัง้หลายนัน้ยังไมใ่ชค่วามจรงิและไมท่ าใหเ้กดิปัญญา เพราะความเชือ่ยงัเป็นแค่

ความม ัน่ใจวา่จะเป็นความจรงิเทา่น ัน้ ดงันัน้ความเชือ่จงึยังคงเจอือยูด่ว้ยความงม

งายทัง้ส ิน้ไมม่ากก็นอ้ย แมจ้ะเป็นความเชือ่ทีด่งีามก็ตาม ทีส่ าคญัเราจะเอาความ

เชือ่มาใชศ้กึษาและปฏบิตั ิเพือ่ใหเ้กดิความพน้ทกุข ์ตามหลกัอรยิมรรคของ

พระพทุธเจา้ไมไ่ดเ้ด็ดขาด เพราะพระพทุธเจา้สอนใหใ้ชปั้ญญามาศกึษาและ

ปฏบิตั ิแตเ่รากลบัเอาความเชือ่ทีง่มงายมาศกึษาและปฏบิตั ิแลว้มนัจะชว่ยใหด้บั

ทกุขไ์ดอ้ยา่งไร? 

สรปุไดว้า่ ค าสอนเรือ่งจติหรอืวญิญาณของเรานีเ้ป็นอตัตาทีเ่วยีนวา่ยตายเกดิ 

รวมทัง้เรือ่งนรก สวรรค ์เทวดา นางฟ้า เป็นตน้นัน้ เป็นค าสอนของศาสนาพราหมณ์ 

ทีผ่สมหรอืปลอมปนเขา้มาอยูใ่นค าสอนของพทุธศาสนาในปัจจบุนั จนท าใหช้าว



พทุธหลงเขา้ใจผดิคดิวา่เรือ่งพวกนีเ้ป็นค าสอนทีแ่ทจ้รงิของพระพทุธเจา้ แตท่ีส่ าคญั

ก็คอื ค าสอนเรือ่งจติหรอืวญิญาณของเราเป็นอตัตานี ้มนัเป็นค าสอนทีต่รงขา้มกบัค า

สอนทีเ่ป็นหวัใจของอรยิสจั ๔ ของพระพทุธเจา้ คอืพระพทุธเจา้ทรงสอนวา่ จติหรอื

วญิญาณของเรานีไ้มใ่ชอ่ตัตา (คอืเป็นอนัตตา) ดงัน ัน้ถา้ใครยงัมคีวามเชือ่เร ือ่ง

จติหรอืวญิญาณเวยีนวา่ยตายเกดิ รวมท ัง้เร ือ่งนรก สวรรค ์เทวดา นางฟ้า 

เป็นตน้ อยา่งทีเ่ป็นสถานทีห่รอืเป็นตวัตนบคุคล วา่มอียูจ่รงิ ก็จะไมส่ามารถ

ศกึษาอรยิสจั ๔ ของพระพทุธเจา้ใหเ้กดิความเขา้ใจไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  คอืถงึจะ

ศกึษาไปอยา่งมากมายสกัเทา่ใดก็ตาม ก็จะท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิไปหมด เพราะ

หวัใจของอรยิสจั ๔ ไดถ้กูท าลายหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงไปแลว้น่ันเอง   

อศัจรรยแ์หง่การปรงุแตง่ 

ค าสอนทีเ่ป็นหวัใจของปัญญาของพทุธศาสนา ก็คอืค าสอนเรือ่งจติหรอื

วญิญาณของมนุษย ์และสิง่ทีม่ชีวีติทัง้หลายนีเ้ป็นอนัตตา ซึง่ค าวา่ อนตัตา แปลวา่ 

ไมใ่ชอ่ตัตา ซึง่ความหมายตรงๆก็คอื เป็นการปฏเิสธหรอืไมย่อมรับวา่เป็นอตัตา 

ดงัน ัน้จงึเทา่กบัวา่ พระพทุธเจา้ไมย่อมรบัเร ือ่งทีศ่าสนาพราหมณ์สอนวา่ จติ

หรอืวญิญาณของคนและสิง่ทีม่ชีวีติท ัง้หลายนีเ้ป็นอตัตาทีเ่วยีนวา่ยตายเกดิ

ได ้รวมท ัง้ไมย่อมรบัเร ือ่งนรก สวรรค ์เทวดา นางฟ้า เป็นตน้ อยา่งทีเ่ป็น

สถานทีห่รอืเป็นตวัตนบคุคลวา่มอียูจ่รงิ ซึง่เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งทีส่ าคญัทีส่ดุ ทีเ่รา

จะตอ้งมาศกึษากนัดวูา่ ท าไมพระพทุธเจา้ถงึไดส้อนวา่จติหรอืวญิญาณของมนุษย์

และสิง่ทีม่ชีวีติทัง้หลายนีเ้ป็นอนัตตา 

กอ่นอืน่เราจะตอ้งมาท าความเขา้ใจกบัค าบางค ากอ่น จงึจะศกึษาเรือ่งอนัตตา

ไดเ้ขา้ใจ อนัไดแ้กค่ าตอ่ไปนี ้

ค าวา่ เหต ุหมายถงึ สิง่ทีม่ากระท าใหเ้กดิผล 

ค าวา่ ปจัจยั หมายถงึ เหตยุอ่ยๆ หรอื สิง่สนับสนุน  

ค าวา่ ผล หมายถงึ สิง่ทีเ่กดิขึน้มาจากเหต ุ



ค าวา่ เกดิ  หมายถงึ จากเดมิทีม่นัไมม่อียูก่อ่น แลว้จงึมามขีึน้ภายหลงั 

 ค าวา่ ดบั (หรอืแตกสลาย) หมายถงึ จากเดมิทีม่นัมอียูก่อ่น แลว้จงึหายไปใน

ภายหลงั 

 ค าวา่ ต ัง้อยู ่หมายถงึ เมือ่เกดิขึน้มาแลว้แตย่ังไมด่บัหายไป 

 ค าวา่ ปรงุแตง่ หมายถงึ การน าเอาสิง่ตา่งๆมารวมหรอืผสมกนั แลว้ท าใหเ้กดิ

เป็นสิง่ใหมข่ึน้มาไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ โดยสิง่ทีเ่กดิขึน้มาจากการปรงุแตง่นัน้เรยีกวา่ 

“สิง่ปรงุแตง่” 

อศัจรรยแ์หง่การปรงุแตง่ 

ค าทีส่ าคญัก็คอืค าวา่ ปรงุแตง่ ทีม่าจากค าวา่ สงัขาร ของภาษาบาล ีทีแ่ปลวา่ 

ปรงุแตง่ ซึง่ค าวา่ปรงุแตง่นีเ้ป็นไดท้ัง้กริยิา คอืเป็นการกระท าก็ได ้หรอืเป็นนามที่

หมายถงึ สิง่ทีถ่กูกระท าใหเ้กดิขึน้มาก็ได ้อยา่งเชน่ การท าอาหาร ก็เรยีกวา่การปรงุ

แตง่ สว่นอาหารก็เรยีกวา่ สิง่ปรงุแตง่ เป็นตน้ 

สว่นความหมายของค าวา่อตัตาก็คอื ไมอ่าศยัสิง่ใดมาปรงุแตง่ ซึง่ก็หมายถงึสิง่

ทีเ่ป็นอตัตาจะไมอ่าศยัสิง่ใดมาปรงุแตง่เลย เพราะมนัจะมตีวัตนเฉพาะเป็นของมนัเอง 

ดงันัน้สิง่ทีเ่ป็นอตัตาจงึเป็นสิง่ทีเ่ทีย่ง เพราะมนัจะไมม่วีันเปลีย่นแปลงหรอืถกูท าลาย

ลงได ้ซึง่ความหมายของอตัตานี ้ก็จะตรงขา้มกบัค าวา่ สงัขาร ทีห่มายถงึ เป็นสิง่ที่

ตอ้งอาศยัสิง่อืน่มาปรงุแตง่ใหเ้กดิขึน้ และเมือ่ส ิง่ใดถกูปรงุแตง่ใหเ้กดิขึน้มาแลว้ 

สิง่ปรงุแตง่ทีเ่กดิขึน้มาน ัน้จะไมใ่ชอ่ตัตา (คอืเรยีกวา่อนตัตา) เพราะมนัไมม่ ี

ตวัตนเป็นของมนัเองเลย คอืมนัมแีตเ่หตแุละปจัจยัเทา่น ัน้ทีม่าปรงุแตง่ใหเ้กดิ

มนัขึน้มา อยา่งเชน่ รา่งกายของคนเรานีก้็ตอ้งอาศยัอาหาร น ้า ความรอ้น และ

อากาศ มารว่มกนัปรงุแตง่ใหเ้กดิขึน้มา ดงันัน้รา่งกายของเราจรงิๆจงึไมม่ ีเพราะมนั

เป็นเพยีงสิง่ปรงุแตง่ ดงันัน้จงึเรยีกวา่ได ้รา่งกายของเรานีเ้ป็นอนัตตา (คอืรา่งกาย

ไมใ่ชอ่ตัตา) เป็นตน้  



สรปุไดว้า่ การปรงุแตง่นีเ้ป็นสิง่ทีม่หศัจรรยท์ีส่ขุองธรรมชาต ิ เพราะมนั

สามารถน าเอาสิง่อืน่ๆมารว่มกนัปรงุแตง่ใหเ้กดิเป็นสิง่ใหมข่ ึน้มาไดอ้ยา่งนา่

อศัจรรย ์โดยแทบไมห่ลงเหลอืลกัษณะของสิง่ตา่งๆทีน่ ามาปรงุแตง่น ัน้ใหเ้รา

สงัเกตเห็นหรอืรบัรูไ้ดเ้ลย คอืมนัเหมอืนนักมายากลชัน้เยีย่ม ทีเ่ลน่กลหลอกเราให ้

เชือ่วา่เป็นความจรงิไดอ้ยา่งสนทิทีส่ดุ โดยเราไมรู่ต้วัเลยวา่เราก าลงัถกูหลอกอยู ่ซึง่

นีค่อืความจรงิทีล่กึซึง้ท ีส่ดุทีธ่รรมซอ่นเอาไว ้หรอืหลอกลวงเราใหเ้กดิความ

เขา้ใจผดิวา่สิง่ท ีเ่กดิขึน้มาท ัง้หลายนีเ้ป็นตวัตนของมนัเองจรงิๆ จนท าใหเ้รา

เกดิความรักหรอืความยดึถอืในสิง่ปรงุแตง่ทัง้หลายเหลา่นัน้ แลว้ก็ท าใหเ้ราตอ้งเป็น

ทกุขไ์ปเพราะเราโง่ของเราเอง ทีไ่ปหลงรักสิง่ปรงุแตง่ทีม่แีตค่วามไมเ่ทีย่งและตอ้ง

ทนอยูอ่ยา่งยากล าบากนัน้ 

พระพทุธเจา้สอนเรือ่งความจรงิ ๓ ประการ 

ค าสอนทีเ่ป็นหวัใจของปัญญาของอรยิสจั ๔ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนไวนั้น้ก็คอื

ค าสอนทีเ่ราเรยีกวา่ ไตรลกัษณ์ ทีห่มายถงึ ลกัษณะ ๓ ประการของสิง่ปรงุแตง่

ท ัง้หลาย อนัไดแ้ก ่

๑. อนจิจงั คอื ความไมเ่ทีย่ง 

๒. ทกุขงั คอื ความทีต่อ้งทนอยู ่

๓. อนตัตา คอื ความไมใ่ชต่วัตน 

อนจิจังหรอืความไมเ่ทีย่งก็หมายถงึมนัไมเ่ป็นอมตะ คอืเมือ่ส ิง่ปรงุแตง่

ท ัง้หลายถกูปรงุแตง่ใหเ้กดิขึน้มาแลว้ มนัจะไมส่ามารถต ัง้อยูใ่นสภาพน ัน้ได้

ตลอดไปช ัว่นรินัดร คอืมนัสามารถทีจ่ะถกูท าลายจากสิง่ภายนอกใหแ้ตกสลาย (ใช ้

กบัวัตถ)ุ หรอืดบัหายไปได ้(ใชก้บัจติ) ตลอดเวลา อกีทัง้เมือ่เกดิขึน้มาแลว้ มนัก็ยังมี

การเปลีย่นแปลงหรอืมคีวามเสือ่มสภาพอยูใ่นตวัของมนัเองอยูต่ลอดเวลา และใน

ทีส่ดุไมช่า้ก็เร็ว สิง่ปรงุแตง่ทัง้หลายก็ตอ้งแตกหรอืดบัหายไปอยา่งแน่นอน 



ทกุขงัหรอืความทีต่อ้งทนอยูก่็หมายถงึ เมือ่ส ิง่ปรงุแตง่ทัง้หลายมคีวาม

เปลีย่นแปลงหรอืเสือ่มสภาพอยูต่ลอดเวลา ดงัน ัน้ส ิง่ปรงุแตง่ท ัง้หลาย จงึตอ้งทน

ประคบัประคอง สภาพการปรงุแตง่ของมนัเอาไวด้ว้ยความยากล าบากอยู่

ตลอดเวลา ถา้สิง่ปรงุแตง่นัน้เป็นวัตถเุราจะไมส่ามารถไปรูส้กึถงึภาวะทีต่อ้งทนอยู่

ของมนัได ้แตเ่ราก็ใชเ้หตผุลมาพจิารณาได ้และท าใหเ้ราเกดิความรูส้กึอดิหนาระอา

ใจ หรอืเบือ่หน่ายเมือ่พจิารณาดสู ิง่ปรงุแตง่ทัง้หลาย ซึง่นีก่็คอืภาวะทีต่อ้งทนอยูข่อง

วัตถทุัง้หลายทีเ่ราพจิารณาใหเ้กดิความเขา้ใจได ้แตถ่า้เป็นรา่งกายและจติใจของเรา

เอง เราก็จะสามารถรับรูถ้งึภาวะทีต่อ้งทนอยูข่องรา่งกายและจติใจของเราเองได ้

อนัตตาหรอืความไมใ่ชต่วัตนก็หมายถงึ สิง่ทีถ่กูปรงุแตง่ใหเ้กดิขึน้มาทัง้หลาย

นี ้มนัไมใ่ชต่วัตนทีแ่ทจ้รงิ (คอืไมใ่ชอ่ตัตา) ทีจ่ะตัง้อยูไ่ปชัว่นรัินดรได ้(คอืไมเ่ป็นนจิ

จัง) เพราะมนัเป็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งและมภีาวะทีต่อ้งทนอยูต่ลอดเวลา และเมือ่เราน าเอา

ลกัษณะของอนัตตามาเพง่พจิารณาสิง่ทัง้หลายตอ่ไปอยา่งจรงิจัง เราก็จะพบกบั

ความจรงิสงูสดุอกีอยา่งคอื สิง่ทัง้หลายนัน้มนัเป็น สญุญตา คอื เป็นของวา่งเปลา่ 

คอืหมายถงึวา่งเปลา่จากความเป็นอตัตาหรอืตวัตนของมนัเอง 

สรปุไดว้า่สิง่ปรงุแตง่ทัง้หลายจะมคีวามจรงิใหเ้ราสงัเกตได ้คอืมนัตอ้งอาศยัสิง่

อืน่มารว่มกนัปรงุแตง่ใหเ้กดิขึน้ มนัไมส่ามารถเกดิขึน้มาไดเ้องลอยๆ และเมือ่มนั

เกดิขึน้มาแลว้มนัก็จะไมส่ามารถตัง้อยูไ่ปชัว่นรัินดรได ้คอืไมช่า้ก็เร็วมนัจะตอ้งแตก

สลายหรอืดบัหายไปอยา่งแน่นอน รวมทัง้เมือ่ส ิง่ปรงุแตง่ทัง้หลายยังตัง้อยู ่มนัก็ยัง

ตอ้งทนประคบัประคองสภาพการปรงุแตง่ของมนัเอาไวด้ว้ยความยากล าบากอกีดว้ย 

ซึง่นีค่อืลกัษณะของสิง่ปรงุแตง่ ทีเ่ราจะน าเอามาพจิารณาสิง่ท ัง้หลายของ

โลก โดยเนน้มาทีร่า่งกายและจติใจของเราเองเป็นหลกั  เพือ่คน้หาความจรงิวา่ 

รา่งกายและจติใจของเรานี ้มนัเป็นอตัตาหรอือนัตตากนัแน่   

ชวีติเกดิมาจากธาต ุ



ชวีติของเรานีก้็ประกอบดว้ยรา่งกายกบัจติใจ โดยรา่งกายก็เกดิมาจากวตัถุ

ธาต ุ (ค าวา่ ธาต ุหมายถงึ คณุสมบตั)ิ ๔ อยา่ง คอืธาตดุนิ หรอืของแข็ง, ธาตนุ า้ 

คอืของเหลว, ธาตไุฟ คอืความรอ้น, และธาตลุม คอือากาศ  สว่นจติใจก็เกดิมา

จากนามธาต ุทีเ่รยีกวา่ ธาตวุญิญาณ  

ธาตวุญิญาณก็คอื การรับรูท้ีเ่กดิขึน้ตามระบบประสาททัง้ ๖ คอืทีต่า ห ูจมกู 

ลิน้ กาย และใจ ซึง่ธาตวุญิญาณนีเ้รามกัจะเรยีกสัน้ๆวา่ วญิญาณ ทีห่มายถงึ การ

รบัรู ้ โดยทางวทิยาศาสตรค์น้พบวา่วญิญาณนีก้็คอืไฟฟ้าออ่นๆ ทีเ่กดิขึน้มาในระบบ

ประสาททัง้หลายของรา่งกายทีย่ังดอียูห่รอืยังไมต่าย 

จติใจ คอื สิง่ทีรู่ส้กึนกึคดิได ้คอืถา้มนัท าหนา้ทีค่ดินกึ เราก็เรยีกวา่ จติ แต่

พอมนัท าหนา้ทีรั่บรูแ้ละรูส้กึเราก็เรยีกวา่ ใจ ซึง่มนัก็คอืสิง่เดยีวกนัน่ันเอง โดยจติใจนี้

จะประกอบดว้ย วญิญาณหรอืการรับรู,้ การจ าสิง่ทีรั่บรูไ้ด,้ ความรูส้กึ, และปรงุแตง่กบั

การคดินกึของจติ 

เมือ่ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจของเรา ไดรั้บรูส้ ิง่ใด (เชน่ ตาเห็นรปู ก็จะเกดิ

วญิญาณทางตา หรอืการเห็นรปูขึน้มาทันท)ี เมือ่มกีารรับรูส้ ิง่ใดแลว้ มนัก็จะจ าสิง่ที่

รับรูนั้น้ไดท้ันท ี(เชน่จ าไดว้า่สิง่ทีเ่ห็นนัน้คอือะไร) เมือ่จ าสิง่ทีรั่บรูนั้น้ได ้มนัก็จะเกดิ

ความรูส้กึตอ่สิง่ทีรั่บรูนั้น้ขึน้มาดว้ยทันท ี(ซึง่ความรูส้กึนีก้็มอียู ่๓ อยา่ง คอื รูส้กึสขุ

หรอืสบาย, รูส้กึไมส่ขุหรอืไมส่บาย, รูส้กึจดืๆ) และเมือ่เกดิความรูส้กึขึน้มาแลว้ ก็จะมี

การปรงุแตง่กบัการคดินกึตอ่ไปทันท ี(คอืถา้ปรงุแตง่คดินกึดว้ยกเิลส จติก็จะเกดิ

ความทกุข ์แตถ่า้ปรงุแตง่คดินกึดว้ยสตปัิญญาและสมาธ ิจติก็จะไมเ่กดิความทกุข)์ 

ไมม่ตีวัเราอยูจ่รงิ 

เมือ่เราพจิารณาตามความเป็นจรงิแลว้เราก็จะพบวา่ รา่งกายของเรานีเ้กดิมา

จากรปูธาต ุ๔ มาปรงุแตง่หรอืท าใหเ้กดิขึน้ ดงันัน้รา่งกายจงึเป็นอนัตตา อกีทัง้ไมช่า้

ก็เร็วรา่งกายก็ตอ้งแตกดบัหรอืตายไปในทีส่ดุ ซึง่นีค่อืลกัษณะของอนจิจังของ

รา่งกาย ซ า้ทีข่ณะทีร่า่งกายยังไมต่าย รา่งกายก็ยังตอ้งทนอยูด่ว้ยความยากล าบาก



อกีดว้ย (คอืตอ้งทนตอ่ความหวิความกระหาย ทนตอ่ความเจ็บป่วย ทนตอ่ความหนาว

ความรอ้น เป็นตน้) ซึง่นีก่็คอืลกัษณะของทกุขงัของรา่งกาย  

สว่นการพจิารณาจติใจก็เหมอืนกบัการพจิารณารา่งกาย คอืใหพ้จิารณาวา่ 

วญิญาณก็ตอ้งอาศยัระบบประสาทของรา่งกายเพือ่เกดิขึน้มา เมือ่วญิญาณเกดิขึน้

มาแลว้จงึจะเกดิการจ าได ้ความรูส้กึ และการคดินกึขึน้มาได ้ถา้ไมม่รีา่งกายทีย่ังไม่

ตาย วญิญาณก็จะไมส่ามารถเกดิขึน้มาได ้ หรอืถา้ไมม่ขีอ้มลูทีส่มองเก็บไว ้จติก็

จะจ าอะไรไมไ่ด ้และคดินกึไมไ่ดเ้พราะไมม่ขีอ้มลูมาใหค้ดิ ทีส่ าคญัเมือ่ไมม่ี

วญิญาณทีเ่ป็นพืน้ฐานใหเ้กดิการจ าได ้ความรูส้กึ และการคดินกึปรงุแตง่ ก็เทา่กบัไม่

มจีติ  ซึง่นีก่็แสดงถงึความจรงิวา่ จติใจของเรานีไ้มม่ตีวัตนเป็นของตนเอง หรอื

แสดงวา่ จติใจของเรานีเ้ป็นอนัตตา  

อกีทัง้จติใจก็ยังไมเ่ทีย่ง คอืมกีารเกดิและดบัอยูเ่สมอ คอืเมือ่เราตืน่ข ึน้มา 

จติใจจงึจะเกดิขึน้มา แตเ่มือ่เราหลบั จติใจก็จะดบัหายไป ซึง่นีก่็แสดงถงึความ

ไมเ่ทีย่งของจติ อกีทัง้จติก็ยังมคีวามทกุขอ์ยูเ่สมอๆ ซึง่นีก่็แสดงถงึลกัษณะทกุขงั

ของจติ 

สรปุไดว้า่ ไมม่อีะไรทีจ่ะเป็นตวัตนของเราจรงิๆ ทัง้รา่งกายและจติใจ แตส่ ิง่ท ี่

เรารูส้กึวา่เป็นตวัเรา-ของเราอยูน่ ี ้มนัเป็นเพยีงมายาหรอืสิง่หลอกลวง ที่

ธรรมชาตสิรา้งสรรคข์ ึน้มาหลอกจติเทา่น ัน้ ถา้จติใดโง่แลว้ไปยดึถอืรา่งกายและ

จติใจของธรรมชาตทิีไ่มเ่ทีย่งนีว้า่เป็นตวัเรา-ของเรา ดว้ยความรักหรอืยนิดเีขา้ เมือ่ส ิง่

ทีย่ดึถอืเอาไวน้ีเ้ปลีย่นแปลงไปในทางทีไ่มน่่าพงึพอใจ (เชน่ รา่งกายแก ่เจ็บ ตาย 

หรอืบคุคลเป็นทีร่ักตอ้งพลดัพรากจากเราไป เป็นตน้) จติโง่นีก้็จะเกดิความทกุข์

ขึน้มาทันท ีแตถ่า้จตินีม้สีตปัิญญาและสมาธ ิจตินีก้็จะไมเ่กดิความยดึถอืวา่รา่งกาย

และจติใจนีค้อืตวัเรา-ของเรา แลว้จติทีเ่ฉลยีวฉลาดนีก้็จะไมม่คีวามทกุข ์

สรปุค าสอนท ัง้หมดของพระพทุธเจา้ไวใ้นประโยคเดยีว 



ไดม้ผีูไ้ปทลูถามพระพทุธเจา้วา่ “ค าสอนทัง้หมดของพระองคนั์น้ สรปุใหเ้หลอื

สัน้ทีส่ดุไดว้า่อยา่งไร?” ซึง่พระพทุธเจา้ไดท้รงตรัสตอบวา่  ค าสอนทัง้หมดของ

พระองคนั์น้ สรปุอยูใ่นประโยคทีว่า่ “สิง่ท ัง้หลายท ัง้ปวงอนัใครๆไมค่วรเขา้ไป

ยดึถอืวา่เป็นตวัตน-ของตน” 

จากประโยคนีก้็แสดงถงึการปฏบิตัติามหลกัของมรรคของอรยิสจั ๔ โดยสรปุ 

คอืเป็นการบอกวา่ ส ิง่ท ัง้หลายท ัง้ปวง ไมย่กเวน้สิง่ใดเลย แมแ้ตส่ ิง่ท ีส่มมติ

เรยีกวา่กนัวา่เป็นตวัราและของเรานี ้(ตวัเรา ก็คอืรา่งกายและจติใจ สว่น ของเรา 

ก็คอืสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัเรา อนัไดแ้ก ่ทรัพยส์มบตั ิและสิง่ของทัง้หลาย สามหีรอื

ภรรยา ลกู พอ่แม ่พี ่นอ้ง ญาต ิ เพือ่น เป็นตน้) ไมค่วรทีจ่ะยดึถอื (อปุาทานคอื 

ความยดึถอืดว้ยกเิลส คอืดว้ยความรักหรอืความยนิด)ี วา่เป็นตวัตน หรอืของตน (คอื

ยดึถอืรา่งกายและจติใจนีว้า่เป็นตวัเรา และยดึถอืสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรา่งกายทัง้หลาย

วา่เป็นของเรา) เพราะสิง่ทัง้หลายนีม้นัไมใ่ชต่วัตนทีแ่ทจ้รงิ (อนัตตา) มนัมกีาร

เปลีย่นแปลงไปสูค่วามแตกดบัอยูต่ลอดเวลา (อนจิจัง) และยังตอ้งทนอยูอ่ยา่ง

ยากล าบากอกีดว้ย (ทกุขงั)  

ถา้เรา (ตามทีส่มมตเิรยีก) ไปยดึถอืสิง่เหลา่นีด้ว้ยความรักหรอืความยนิดเีขา้  

เมือ่ส ิง่เหลา่นีเ้ปลีย่นแปลงไปในทางทีไ่มน่า่รกัหรอืยา่ยนิด ีหรอืสิง่เหลา่นีไ้ด ้

พลดัพรากจากเราไป เราก็จะเกดิความเศรา้โศกหรอืเสยีใจอยา่งยิง่ (คอืเกดิ

ความทกุข)์  ขึน้มาทนัที  ดงันัน้ถา้เราไมอ่ยากจะมคีวามทกุข ์ก็ตอ้งไมย่ดึถอืในสิง่

ทัง้หลายเกลา่นี ้ซ ึง่วธิทีีจ่ะท าใหจ้ติไมเ่กดิความยดึถอืก็คอืตอ้งใชปั้ญญากบัสมาธมิา

ท างานรว่มกนั โดยมศีลีเป็นพืน้ฐานอยูก่อ่นแลว้ 

สรปุไดว้า่ ถา้ใครเขา้ใจค าสอนประโยคนีเ้พยีงประโยตเดยีว ก็เทา่กบัเขา้ใจค า

สอนทัง้หมดของพระพทุธเจา้แลว้ ถา้ใครปฏบิตัไิดเ้พยีงเทา่นี ้ ก็เทา่กบัไดป้ฏบิตัติาม

ค าสอนทัง้หมดของพระพทุธเจา้แลว้ และถา้ใครไดร้ับผลจากการปฏบิตัเิพยีงเทา่นี ้ก็

เทา่กบัไดร้ับผลจากการปฏบิตัติามค าสอนทัง้หมดของพระพทุธเจา้แลว้ 



สรปุการปฏบิตัใินชวีติประจ าวนัของเรา 

สรปุค าสอนเรือ่งการดบัทกุขต์ามหลกัอรยิสจั ๔ ของพระพทุธเจา้ก็จะสรปุอยูท่ี ่

“ใหม้องโลกโดยเห็นเป็นของวา่งเปลา่” ซึง่การมองก็คอืใหม้องดว้ยเขา้ใจถงึความ

จรงิพืน้ฐานของทกุสิง่ทกุอยา่งทีว่า่ “สิง่ทัง้หลายทีเ่กดิขึน้มาใหเ้รารับรูแ้ละรูส้กึไดน้ี ้

มนัเป็นเพยีง “สิง่ปรงุแตง่” ทีห่าตวัตนทีแ่ทจ้รงิไมม่ ีเพราะมนัไมใ่ชต่วัตนทีแ่ทจ้รงิ 

ดงันัน้สิง่ทัง้หลายนีจ้งึมคีวามไมเ่ทีย่ง คอืตอ้งแตกดบัไปในทีส่ดุไมช่า้ก็เร็ว รวมทัง้ยัง

ตอ้งทนอยูด่ว้ยความยากล าบากอกีดว้ย”  โดยสิง่ทีต่อ้งมองอยูเ่ป็นประจ า

ตลอดเวลาก็คอื รา่งกายและจติใจทีส่มมตเิรยีกกนัวา่เป็นตวัเรานี ้ ซึง่การมองนี้

ก็ตอ้งมองดว้ยสมาธหิรอืความตัง้ใจอยา่งมาก (โดยมศีลีเป็นพืน้ฐานอยูก่อ่นแลว้) จงึ

จะท าใหจ้ติของเราซาบซึง้และยอมรับความจรงิวา่ “มนัไมม่ตีวัเราอยูจ่รงิ” แลว้ก็จะ

ท าใหจ้ติของเราปลอ่ยวางความยดึถอื ในรา่งกายและจติใจ รวมทัง้ส ิง่ตา่งๆที่

เกีย่วขอ้งกบัรา่งกายของเรานีว้า่เป็นตวัเรา-ของเราลงได ้อนัจะท าใหก้เิลสทีเ่ป็น

สาเหตขุองความทกุขข์องจติใจของเรา ระงับหรอืดบัหายไปได ้(แมเ้พยีงชัว่คราว) 

แลว้ก็จะท าใหจ้ติใจของเราสงบเย็นหรอืนพิพานได ้(แมเ้พยีงชัว่คราว)   

สว่นการน าเอาวธิปีฏบิตันิีไ้ปปฏบิตัใินชวีติจรงินัน้ก็ม ี๒ ชว่ง คอืเวลาวา่ง กบั 

เมือ่ตอ้งไปผจญกบัโลก คอืเมือ่มเีวลาวา่งเราก็ตอ้งหมัน่ฝึกฝนสมาธแิละพจิารณา

ใหเ้กดิปัญญาอยูเ่สมอ เพือ่ใหจ้ติมคีวามเขม้แข็งและมปัีญญาแหลมคมมากยิง่ขึน้ 

และเมือ่เวลาทีเ่ราตอ้งไปพบปะผูค้นหรอืใชช้วีติตามปกต ิเราก็ตอ้งมสีตทิีร่ะลกึถงึ

ปัญญาหรอืมองเห็นความวา่งเปลา่ (สญุญตา) ในทกุสิง่ทกุอยา่งเป็นพืน้ฐานอยู่

ตลอดเวลา และยังตอ้งมสีมาธหิรอืความตัง้ใจในการมองนัน้อยูต่ลอดเวลาอกีดว้ย ที่

ส าคญัเราก็ตอ้งเป็นคนดทีีม่ศีลี คอืมกีารส ารวมกายและวาจาใหเ้รยีบรอ้ยอยูเ่ป็นปกติ

อกีดว้ย จงึจะสามารถปฏบิตัปัิญญากบัสมาธไิด ้ถา้ขาดศลีก็จะท าใหไ้มม่สีมาธแิละ

ปัญญา แลว้ก็จะท าใหไ้มส่ามารถปฏบิตัติามหลกัการดบัทกุข ์หรอืหลกัอรยิมรรคของ

พระพทุธเจา้ 

******************************** 



(ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากเว็บ ฉันคอือะไร? “เว็บไซตส์ าหรับผูแ้สวงหา

ความจรงิ” www.whatami.net หรอื www.whatami.6te.net) 

 


