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ถ้าเราเปิดหนังสือทุกเล่มที่เขียนกันในสมัยปัจจุบันอันว่าด้วย 

ต้นเหตุของการเกิดศาสนา  แล้ว จะเห็นว่า เขาเขียนไว้เหมือน  ๆ  กัน 

ตรงกันที่ว่า คนป่าดั้งเดิมกลัวฟ้าผ่า ฟ้าร้อง กลัวความมืด กลัวพายุ 

กลัวสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่เหนือความเข้าใจหรือความต้านทานของคนป่าเหล่านั้น 

และวิธีที่จะหลบหลีกอันตรายก็คือต้องแสดงอาการยอมแพ้หมอบกราบ 

อ้อนวอนบูชา แล้วแต่คนฉลาดที่สุดในสมัยนั้นเห็นว่าจะต้องทำตามที่ตน 

นึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผีเหล่านั้นจะชอบใจ

นีน่บัวา่ ศาสนาเกดิมาในโลกดว้ยอำนาจของความกลวั และมกีาร 

ปฏิบัติไปตามความกลัว

ความกลัวของคนชั้นหลัง  ๆ  เลื่อนสูงขึ้นมาถึงกลัวความทุกข์ชนิด 

ที่อำนาจทางวัตถุช่วยไม่ได้ เช่น ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ความ 

หมน่หมองมดืมวั เพราะอำนาจของความอยาก ความโกรธ ความหลงผดิ 

ถึงแม้คนเราจะมีอำนาจหรือเงินทองสักเท่าไร ก็ไม่สามารถระงับอาการ 

ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน
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อันโหดร้ายของความทุกข์เหล่านั้นได ้ ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่เจริญ 

ด้วยนักคิด นักค้นคว้า ผู้มีสติปัญญาทั้งหลาย จึงได้ละทิ้งการไหว้ 

บรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทำการค้นหาวิธีเอาชนะความเกิด แก่ เจ็บ ตาย 

หรือเอาชนะความอยาก ความโกรธ ความหลงผิดให้ได้, 

นี่นับว่าเป็นบ่อเกิดของศาสนาที่สูงขึ้นไปในทางปัญญา ในที่สุด 

ได้พบวิธีท่ีจะเอาชนะความเกิด แก่ เจ็บ ตาย หรือเอาชนะกิเลสต่าง  ๆได้

สำหรับพระพุทธศาสนาก็มีมูลมาจากความกลัวแบบหลังน้ีเหมือนกัน : 

พระพทุธเจา้เปน็ผูพ้บวธิทีีจ่ะเอาชนะสิง่ทีค่นกลวัไดเ้ตม็ตามความประสงค์ 

และเกิดวิธีปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ชนิดที่เรียกว่า พระศาสนา 

พุทธศาสนาแปลว่าศาสนาของผู้รู้ เพราะพุทธะแปลว่าผู้รู้ คือ 

รู้ความจริงของส่ิงท้ังปวงได้ถูกต้อง เพราะฉะน้ัน พุทธศาสนาจึงเป็นศาสนา 

ที่อาศัยสติปัญญา; หรืออาศัยวิชาความรู้ที่ถูกต้องเพื่อทำลายความทุกข์ 

และต้นเหตุของความทุกข์เหล่านั้น.

การทำพธิรีตีองเพือ่บชูาบวงสรวง ออ้นวอนบรรดาสิง่ศกัดิส์ทิธิน์ัน้ 

ไม่ใช่พุทธศาสนา 

พระพทุธเจา้ไมร่บัเขา้มาไวใ้นศาสนาของพระองคเ์ลย เพราะเปน็สิง่ 

ที่น่าขบขัน น่าหัวเราะ และถือเอาเป็นที่พึ่งอันแท้จริงไม่ได้; พระพุทธเจ้า 

ทรงปฏิเสธการกระทำเช่นนั้นโดยสิ้นเชิง.

มีคำกล่าวในพระพุทธศาสนา 

“ความรู้ ความฉลาด และความสามารถ ท่ีจะทำให้สำเร็จประโยชน์ 

นั่นแหละ เป็นตัวฤกษ์ที่ดี อยู่ในตัวมันเองแล้ว ดวงดาวในท้องฟ้า 

จะทำอะไรได ้ ประโยชนท์ีค่วรจะไดก้ผ็า่นพน้คนโง ่ๆ ทีม่วัแตน่ัง่คำนวณ 

ดวงดาวในท้องฟ้าไปเสียสิ้น” ดังนี้; และว่า 

“ถ้าน้ําศักด์ิสิทธ์ิในแม่น้ําคงคา ฯลฯ จะทำให้คนหมดบาปหมดทุกข์ 

ไดแ้ลว้ พวกเตา่ ป ู ปลา หรอืหอยทีอ่าศยัอยูใ่นแมน่ํา้หรอืสระศกัดิส์ทิธิ ์
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นั้นก็จะหมดบาปหมดทุกข์ไปด้วยนํ้านั้นเหมือนกัน” 

หรือ “ถ้าหากว่าคนจะพ้นทุกข์ได้ด้วยการบวงสรวงบูชาอ้อนวอน 

เอา ๆ แล้ว ในโลกนี้ก็จะไม่มีใครมีความทุกข์เลย  เพราะว่าใคร ๆ ต่างก็ 

บูชาอ้อนวอนเป็น”

โดยเหตุที่ยังมีคนที่มีความทุกข์ทั้งที่ได้กราบไหว้บูชาหรือทำพิธี- 

รีตองต่าง  ๆ  อยู่ จึงถือว่าไม่เป็นหนทางที่จะเอาตัวรอดได้ ฉะนั้นเราจะ 

ต้องพิจารณาโดยละเอียดลออให้รู้ ให้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแล้วปฏิบัติ 

ต่อสิ่งนั้น ๆ ให้ถูกต้อง

พทุธศาสนาไมป่ระสงคก์ารคาดคะเน หรอืทำอยา่งทีเ่รยีกวา่เผือ่จะ 

เป็นอย่างนั้นเผื่อจะเป็นอย่างนี้ เราจะทำไปตรง  ๆ  ตามที่มองเห็นด้วย 

ปัญญาของตัวเอง โดยไม่ต้องเชื่อคนอื่น แม้จะมีคนอื่นมาบอกให้ ไม่ได้ 

หมายความวา่จะตอ้งเชือ่เขาทนัท ี เราจะตอ้งฟงัและพจิารณาจนเหน็จรงิวา่ 

เป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วจึงจะเชื่อ และพยายามทำให้ปรากฏผลด้วยตนเอง

ศาสนาเหมือนกับของหลายเหล่ียม ดูเหลี่ยมหนึ่งมันก็เป็นไป 

อย่างหนึ่ง ดูอีกเหลี่ยมหนึ่งมันก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่งแล้วแต่ว่าบุคคลนั้น 

จะถือหลักการคิดในแนวไหน ก็จะเห็นศาสนาเดียวกันในลักษณะท่ี 

แตกต่างกันได้ : แม้พุทธศาสนาก็ตกอยู่ในลักษณะเช่นนี้

คนเรายอ่มเชือ่ความคดิเหน็ของตวัเอง เพราะฉะนัน้ ความจรงิหรอื 

สัจจะสำหรับคนหนึ่ง  ๆ นั้น มันอยู่ตรงที่ว่าเขาเข้าใจและมองเห็นเท่าไร 

เท่านั้นเอง : สิ่งที่เรียกว่า “ความจริง” ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน คนเรา 

เข้าถึงปัญหาหนึ่ง ๆ ได้ตื้นลึกกว่ากัน หรือด้วยลักษณะที่ต่างกันและด้วย 

สติปัญญาที่ต่างกัน สิ่งใดที่อยู่เหนือสติปัญญาความรู้ความเข้าใจของตน 

หรือตนยังไม่เข้าใจ คนนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นความจริงของเขา ถ้าเขาจะ 

พลอยว่าจริงไปตามผู้อื่น เขาก็รู้สึกอยู่แก่ใจว่าไม่เป็นความแท้ความจริง 

ของเขาเลย



คู่ มื อ ม นุ ษ ย์

6

ความจริงของคนหนึ่ง ๆ นั้นจะเดินคืบหน้าได้เสมอ ตามสติปัญญา  

ความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นทุก  ๆ  วัน จนกว่าจะถึงความจริงขั้นสุดท้าย 

คนเรามีการศึกษามาต่างกัน และมีหลักพิจารณาสำหรับจะเชื่อต่าง ๆ กัน 

ฉะนั้น ถ้าจะเอาสติปัญญาที่ต่างกันมาดูพุทธศาสนาก็จะเกิดความคิดเห็น 

ต่างกันไป ทั้งนี้เพราะว่าพุทธศาสนาก็มีอะไร ๆ ครบทุกอย่างที่จะให้คนดู

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว พุทธศาสนาคือวิธีปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดจาก 

ความทกุข.์ โดยการทำใหรู้ค้วามจรงิวา่อะไรเปน็อะไร ตามทีพ่ระพทุธเจา้ 

ทา่นทรงทำไดก้อ่นและไดท้รงสอนไว ้ แตค่มัภรีท์างศาสนานัน้ยอ่มมอีะไร ๆ 

เพิม่ขึน้ไดท้กุโอกาสทีค่นชัน้หลงัเขาจะเพิม่เตมิลงไป พระไตรปฎิกของเรา 

ก็ตกอยู่ในฐานะอย่างเดียวกัน คนชั้นหลัง ๆ เพิ่มเติมข้อความเข้าไปตามที่ 

เห็นว่าจำเป็นสำหรับยุคนั้น  ๆ เพื่อจะช่วยให้คนมีศรัทธามากขึ้น  ๆ หรือ 

กลัวบาปรักบุญมากขึ้น ซึ่งอาจจะมากเกินขอบเขตจนกระทั่งเกิดการ 

เมาบุญกันใหญ่

แมแ้ตพ่ธิรีตีองตา่ง  ๆทีเ่พิง่เกดิขึน้และเกีย่วเนือ่งกบัพระพทุธศาสนา 

เพยีงเลก็  ๆนอ้ย  ๆกพ็ลอยถกูนบัเขา้เปน็พทุธศาสนาไปดว้ยอยา่งนา่สมเพช 

เช่น การจัดสำรับคาวหวานผลหมากรากไม้เพ่ือเซ่นวิญญาณของพระพุทธเจ้า 

อย่างที่เรียกว่าถวายข้าวพระเป็นต้น. 

มันเป็นสิ่งที่มีไม่ได้ตามหลักของพุทธศาสนา 

แต่พุทธบริษัทบางพวกเข้าใจว่านี่เป็นพุทธศาสนา และได้สอนกัน 

ถือกันอย่างเคร่งครัด.

พธิรีตีองตา่ง  ๆทำนองนีไ้ดเ้กดิขึน้อยา่งหนาแนน่มากมาย จนหุม้หอ่ 

ของจริงหรือความมุ่งหมายเดิมให้สาบสูญไป. ขอยกตัวอย่างเช่นในเรื่อง 

การบวชนาค ก็เกิดมีพิธีทำขวัญนาค เชื้อเชิญแขกมาเลี้ยงดูกันอย่าง 

เมามายเอิกเกริก ทำพิธีทั้งที่วัดและที่บ้าน บวชไม่กี่วันก็สึกออกมา แล้ว 

กลายเป็นคนเกลียดวัดยิ่งไปกว่าเดิมก็มี. นี่ขอให้คิดดูเถิดว่าสิ่งไม่เคยมี 

ในครั้งพุทธกาลก็ได้มีขึ้น
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การบวชสมัยพระพุทธเจ้า นัน้หมายความวา่ บุคคลใดท่ีได้รับอนุญาต 

จากบิดามารดาแล้ว ก็ปลีกตัวจากบ้านเรือนเป็นคนที่ทางบ้านตัดบัญชี 

ทิ้งได้ ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ โอกาสเหมาะสมเมื่อไรท่าน 

กบ็วชให ้ โดยมไิดพ้บหนา้บดิามารดาญาตพิีน่อ้งเลย จนตลอดชวีติกย็งัม;ี 

แม้บางรายจะมีกลับมาเยี่ยมบิดามารดาบ้างก็ต่อโอกาสหลังซึ่งเหมาะสม 

แต่ก็มีน้อยเหลือเกิน. ในพุทธศาสนามีระเบียบว่ามาบ้านได้ก็ต่อเมื่อมี 

เหตุผลสมควร และพึงทราบไว้ด้วยว่า พวกที่บวชนั้นไม่ได้เวียนมาบ้าน 

ไม่ได้บวชในที่ต่อหน้าบิดามารดา ไม่ได้ฉลองกันเป็นการใหญ่แล้วไม่กี่วัน 

สึก สึกแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไปกว่าเดิม อย่างที่เป็นกันอยู่ในเวลานี้.

เราหลงเรียกการทำขวัญนาคและการทำพิธีต่าง  ๆ  ตลอดถึงการ 

ฉลองอะไร  ๆ  เหล่านั้นว่าเป็นพุทธศาสนา แล้วก็นิยมทำกันอย่างยิ่ง จน 

หมดเปลืองทรัพย์ของตนหรือของคนอื่นเท่าไรก็ไม่ว่า พุทธศาสนาใหม่ ๆ 

อย่างนี้เกิดมีมากมายแทบจะทั่วไปทุกแหง่. ธรรมะหรอืของจรงิทีเ่คยมมีา 

แตก่อ่นนัน้ถกูหุม้หอ่โดยพธิรีตีองจนมดิ เกดิมุง่หมายผดิเปน็อยา่งอืน่ไป 

เช่นการบวชก็กลายเป็นเรื่องสำหรับแก้หน้าเด็กหนุ่ม  ๆ  ที่ถูกหาว่าเป็น 

คนดบิ หาเมยียาก อะไรเหลา่นีเ้ปน็ตน้. ในบางถิน่บางแหง่ถอืเปน็โอกาส 

สำหรับรวบรวมเงินที่มีผู้นำมาช่วย เป็นการหาทางรํ่ารวยเสียคราวหนึ่ง 

ถึงอย่างนั้นเขาก็เรียกว่าพุทธศาสนา; ใครไปตำหนิติเตียนเข้าก็จะถูกหาว่า 

ไม่รู้จักพุทธศาสนาหรือทำลายศาสนา.

อีกเรื่องหนึ่ง ตัวอย่างเช่น กฐิน : พระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายจะ 

ให้ภิกษุทำจีวรเป็นด้วยตนเองด้วยกันทุกรูป และให้พร้อมเพรียงกันทำ 

ด้วยมือของตัวเองในเวลาอันรวดเร็ว. ถ้าผ้าที่ช่วยกันทำนั้นมีผืนเดียว 

ก็มอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของภิกษุองค์ใดองค์หนึ่ง ซึ่งไม่จำเป็นจะต้อง 

เป็นเจ้าอาวาส แต่เป็นภิกษุซึ่งหมู่สงฆ์เห็นว่ามีคุณสมบัติสมควรที่จะใช้ 

จีวรผืนนั้นได้ หรือขาดแคลนผ้าจะใช้สอย ให้เป็นผู้ใช้สอยจีวรผืนนั้นได้ 
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ในนามของสงฆ์ทั้งหมด.

พระองคท์รงมุง่หมายจะใหพ้ระทกุรปูหมดความถอืเนือ้ถอืตวั ไมว่า่ 

จะเปน็พระผูน้อ้ย สมภารเจา้วดั หรอืพระผูใ้หญม่ศีกัดิม์เีกยีรตอิะไรกต็าม 

ต้องลดตัวลงมาเป็นกุลีกันหมดในวันนั้น เพื่อจะมาระดมกันกะผ้าตัดผ้า 

เย็บผ้า ต้มแก่นไม้ทำสีย้อมผ้า และอะไร ๆ ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้จีวรนั้น 

สำเร็จได้ในวันนั้น เพราะเป็นการรวบรวมเอาเศษผ้ามาต่อกันเป็นจีวร. 

พระพุทธเจ้าท่านทรงมุ่งหมายให้สิ่งที่เรียกว่ากฐินเป็นอย่างนั้น คือ 

ไม่ต้องไปเกี่ยวกับฆราวาสเลยก็ได้ 

แต่เดี๋ยวนี้กฐินกลายเป็นเรื่องมีไว้สำหรับประกอบพิธีหรูหราหาเงิน 

เอิกเกริกเฮฮาสนุกสนานพักผ่อนหย่อนใจ โดยไม่ได้รับผลสมความ 

มุง่หมายอนัแทจ้รงิ แตก่ลบัใชเ้วลามาก เปลอืงเงนิมาก ยุง่ยากมาก จน 

กลายเป็นโอกาสสำหรับทำสำมะเลเทเมา คือไปทอดกฐินเพื่อกินเหล้า 

กินปลาเล่นไพ่เฮฮากันอย่างสนุกสนาน หรือไม่ก็มุ่งหน้าหาเงินกันเท่านั้น.

พทุธศาสนา “เนือ้งอก” ทำนองนีม้ขีึน้ใหม ่  ๆมากมายหลายรอ้ยอยา่ง 

โดยไม่ต้องระบุชื่อ เพราะมากจนระบุไม่ไหว แต่อยากจะให้เชื่อว่า 

“พุทธศาสนาเนื้องอก” เป็นเนื้อร้ายชนิดหนึ่งซึ่งงอกขึ้น ๆ  จนปิดบังห่อหุ้ม 

เนื้อดีหรือแก่นแท้ของพุทธศาสนาให้ค่อย  ๆ  ลบเลือนไป : ด้วยเหตุฉะนี้ 

แหละ สิ่งที่เราเรียกว่าพุทธศาสนาจึงมีเพิ่มขึ้นมากมายหลายประเภทจาก 

ตัวแท้ของศาสนาที่มีอยู่ดั้งเดิม เกิดเป็นนิกายใหญ่และนิกายย่อย  ๆ 

อีกตั้ง ๒๐  - ๓๐ นิกาย ที่กลายเป็นนิกายตันตระ ที่เนื่องกับกามารมณ์ 

ไปกม็ ี จำเปน็ทีจ่ะตอ้งแยกแยะใหรู้จ้กัตวัพทุธศาสนาเดมิแทไ้วเ้สมอ จะได้ 

ไม่หลงงมงายยึดถือเปลือกที่หุ้มภายนอกหรือติดแน่นในพิธีรีตองต่าง ๆ 

จนเป็นการประพฤติผิดไปจากความมุ่งหมายเดิมที่ถูกต้องยิ่งขึ้น.

เราควรยึดกายวาจาบริสุทธิ์ให้เป็นที่พึ่งของจิตบริสุทธิ ์ เพื่อให้เกิด 

ปัญญารู้ว่าอะไรถูกแล้วประพฤติปฏิบัติไปตามนั้น. อย่าได้ถือว่าถ้าเขาว่า 

เปน็พทุธศาสนาแลว้กเ็ปน็พทุธศาสนา. เนือ้งอกนัน้ไดง้อกมาแลว้นบัตัง้แต ่
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วันหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน และยังงอกเรื่อย  ๆ  มา กระจายไป 

ทุกทิศทุกทาง จนกระทั่งบัดนี้เลยมีเนื้องอกก้อนโต  ๆ  อย่างมากมาย.

พวกเราเองจะไปอ้างเอา “พุทธศาสนาเน้ืองอก” มาถือว่าเป็นพุทธศาสนา 

ไมไ่ด ้ หรอืคนในศาสนาอืน่จะมาชีก้อ้นเนือ้งอกเหลา่นีซ้ึง่มอียูอ่ยา่งนา่บดัสี 

อย่างน่าละอายว่าเป็นพุทธศาสนา ก็ไม่ถูกเหมือนกัน คือไม่เป็นการ 

ยุติธรรม เพราะสิ่งนี้ไม่ใช่พุทธศาสนา แต่เป็น  “เนื้องอก”  พวกเราที่จะ 

ช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่คนทั้งหลาย หรือเพื่อ 

ประโยชน์แก่ตัวเราเองก็ตาม จะต้องรู้จักจับฉวยให้ถูกตัวแท้ของพุทธศาสนา 

ไม่ไปถูกชิ้นเนื้อร้ายเนื้องอกดังที่กล่าวมาแล้ว.

แม้พุทธศาสนาตัวแท้ก็ยังมีหลายแง่หลายมุมที่จะทำให้เกิดการ 

จับฉวยเอาไม่ถูกความหมายที่แท้ของพระพุทธศาสนาก็ได้.

ถ้ามองด้วยสายตาของนักศีลธรรมก็จะเห็นว่า พุทธศาสนาเป็น 

ศาสนาแห่งศีลธรรม (Moral) เพราะมีกล่าวถึงบุญบาปความซื่อตรง 

ดีชั่ว  ความกตัญญูกตเวที  ความสามัคคี  ความเป็นคนที่ เปิดเผย 

ตัวเอง และอะไรต่าง  ๆ  อีกมากมาย ล้วนแต่มีอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งนั้น 

แมช้าวตา่งประเทศกม็องดใูนสว่นนีอ้ยูม่าก หรอืวา่ชอบพทุธศาสนาเพราะ 

เหตุนี้ก็มีอยู่มาก.

พุทธศาสนาอีกส่วนหน่ึงสูงข้ึนไปเป็นสัจธรรม (Truth) คือ กล่าวถึง 

ความจริงที่ลึกซึ้งเร้นลับนอกเหนือไปกว่าที่คนธรรมดาสามัญจะเห็นได้. 

ส่วนนี้ก็ได้แก่ความรู้เรื่องความว่างเปล่าของสรรพสิ่งทั้งปวง (สุญญตา), 

เรื่องความไม่เที่ยง (อนิจจัง), ความเป็นทุกข์ (ทุกขัง), ความไม่ใช่ 

ตัวตน (อนัตตา); หรือเรื่องการเปิดเผยว่าทุกข์เป็นอย่างไร  เหตุให้ 

เกิดทุกข์เป็นอย่างไร ความดับสนิทของทุกข์เป็นอย่างไร และวิธีปฏิบัติ 

ให้ถึงความดับทุกข์เป็นอย่างไร; ในฐานะเป็นความจริงอันเด็ดขาด 

ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้  (อริยสัจจ์)  ซึ่งทุกคนควรจะต้องรู้นี้  เรียกว่า 
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พุทธศาสนาในฐานะเป็นสัจธรรม.

พุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนา (Religion) คือส่วนที่เป็นตัว 

ระเบียบปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา กระทั่งผลที่เกิดขึ้นคือ 

ความหลุดพ้น. และปัญญาที่รู้เห็นความหลุดพ้น ว่าเมื่อใครปฏิบัติแล้ว 

จะหลุดพ้นไปจากความทุกข์ได้จริง. นี่เรียกว่าพุทธศาสนาในฐานะที่เป็น 

ศาสนา.

เรายังมี พุทธศาสนาในเหลี่ยมที่เป็นจิตวิทยา (Psychology) เช่น 

คัมภีร์พระไตรปิฎกภาคสุดท้ายกล่าวบรรยายถึงลักษณะของจิตไว้ 

กว้างขวางอย่างน่าอัศจรรย์ที่สุด เป็นที่งงงันและสนใจแก่นักศึกษา 

ทางจติแมแ้หง่ยคุปจัจบุนั เปน็ความรูท้างจติวทิยาทีจ่ะอวดไดว้า่แยบคาย 

หรือลึกลับกว่าความรู้ทางจิตวิทยาของโลกปัจจุบันไปเสียอีก.

พุทธศาสนายังมีเหลี่ยมความรู้ซึ่งจัดได้ว่าเป็นปรัชญา (Philoso- 

phy) คือสิ่งที่ทดลองไม่ได้ ยังต้องอาศัยการคำนึงคำนวณไปตามหลัก 

แห่งการใช้เหตุผลแห่งการคำนึงคำนวณระบอบหนึ่ง. แต่ถ้าเห็นแจ้ง 

ประจักษ์ได้ด้วยตา หรือด้วยการพิสูจน์ทดลองตามทางวัตถุ หรือแม้ 

เห็นชัดด้วย  “ตาใน” คือญาณจักษุก็ตาม เรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ 

(Science) ได้. ความรู้อันลึกซึ้งเช่นเรื่องสุญญตาย่อมเป็นปรัชญาสำหรับ 

ผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมไปพลางก่อน; แต่จะกลายเป็นวิทยาศาสตร์ทันที 

สำหรับผู้ที่บรรลุธรรมแล้ว เช่น พระอรหันต์; เพราะท่านได้เห็นแจ้ง 

ประจักษ์แล้วด้วยจิตใจของท่านเอง ไม่ต้องคำนึงคำนวณตามเหตุผล.

หลกัพระพทุธศาสนาบางประเภทกเ็ปน็วทิยาศาสตร์ โดยสว่นเดยีว 

เพราะพิสูจน์ได้ชัดแจ้งด้วยความรู้สึกภายในใจของผู้มีสติปัญญา; 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอริยสัจจ์เป็นต้น. ถ้าผู้ใดมีสติปัญญาสนใจศึกษา 
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ค้นคว้าแล้วจะมีเหตุผลแสดงอยู่ในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร ์ ไม่มืดมัว 

เป็นปรัชญาเหมือนอย่างบางเรื่อง.

สำหรบับคุคลผูบ้ชูาวฒันธรรม กจ็ะพบวา่มคีำสัง่สอนในพระพทุธ- 

ศาสนาหลายข้อที่ตรงกับหลักวัฒนธรรมสากล. และมีคำสอนอีกมาก 

ที่เป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธโดยเฉพาะ ซึ่งดีกว่าสูงกว่าวัฒนธรรมสากล 

อย่างมากมาย.

แม้  พุทธศาสนาส่วนที่เป็นตรรกวิทยา (Logic) ซึ่งเป็นศาสตร์ 

ทีโ่ยกโคลงทีส่ดุ กม็มีากดว้ยเหมอืนกนั โดยเฉพาะในพวกพระอภิธรรม- 

ปิฎกบางคัมภีร์ เช่น คัมภีร์กถาวัตถุ เป็นต้น.

แต่อย่างไรก็ตาม อยากจะขอยืนยันว่า พุทธศาสนาเหลี่ยมซึ่ง 

ชาวพุทธจะต้องสนใจที่สุดนั้นคือ เหลี่ยมที่เป็นศาสนา ซึ่งหมายถึง 

วิธีปฏิบัติโดยรวบรัด เพ่ือให้รู้ความจริงว่าส่ิงท้ังปวงเป็นอะไร จนถอนความ 

ยึดถือหลงใหลต่าง ๆ ออกมาเสียจากส่ิงท้ังปวงได้. การกระทำเช่นน้ีเรียกว่า 

เราเข้าถึงตัวพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นพุทธศาสนา : มีผลดียิ่งไปกว่า 

ที่จะถือเป็นเพียงศีลธรรมขั้นพื้นฐาน และสัจธรรมอันเป็นความรู้ที่ลึกซึ้ง 

อย่างเดียวโดยไม่ปฏิบัติอะไร, และเป็นผลดีกว่าที่จะถือเป็นปรัชญาที่มี 

ไว้คิดไว้นึกไว้เถียงกันอย่างสนุก  ๆ  แล้วไม่ละกิเลสอะไรได้ หรือดีกว่า 

ท่ีจะถือเป็นเพียงวัฒนธรรมสำหรับการประพฤติท่ีดีงามน่าเล่ือมใสในด้าน 

สังคมแต่อย่างเดียว.

อยา่งนอ้ยทีส่ดุ เราทัง้หลายควรถอืพทุธศาสนาในฐานะเปน็ศลิปะ 

(Art) ซึ่งในที่นี้หมายถึง  ศิลปะแห่งการครองชีวิต คือเป็นการกระทำที่ 

แยบคายสุขุม ในการที่จะมีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์ให้น่าดูน่าชม น่าเลื่อมใส 

น่าบูชา เป็นที่จับอกจับใจแก่คนทั้งหลาย จนคนอื่นพอใจทำตามเรา 

ดว้ยความสมคัรใจ ไมต่อ้งแคน่เขน็กนั : เราจะม ีความงดงามในเบือ้งตน้ 



คู่ มื อ ม นุ ษ ย์

12

ด้วยศีลบริสุทธิ์ : มี  ความงดงามในท่ามกลาง  ด้วยการมีจิตใจสงบเย็น 

เหมาะสมที่จะทำงานในด้านจิต : มี ความงดงามในเบื้องปลาย ด้วยความ 

สมบูรณ์แห่งปัญญา คือรู้แจ้งสิ่งทั้งปวงว่าอะไรเป็นอะไร จนไม่มีความ 

ทุกข์เกิดขึ้นเพราะสิ่งทั้งปวงนั้น.

เมื่อใครมีชีวิตอยู่ด้วยความงาม  ๓ ประการ เช่นนี้แล้ว ถือว่า 

เป็นผู้มีศิลปะแห่งการดำรงชีวิตอย่างสูงสุด. ชาวตะวันตกหันมาสนใจ 

พุทธศาสนาในฐานะเป็นศิลปะแห่งชีวิตโดยนัยนี้ เป็นอันมาก  และ 

กล่าวขวัญกันมากกว่าแง่อื่น ๆ.

การที่เราเข้าถึงตัวแท้ของพระพุทธศาสนา จนถึงกับนำมาใช้เป็น 

แบบแห่งการครองชีวิตได้นั้น มันทำให้เกิดความบันเทิงรื่นเริงตามทาง 

ของธรรมะ ไม่เหงาหงอย ไม่เบื่อหน่าย หรือหวาดกลัวดังที่เกรงกัน 

อยู่ว่า ถ้าละกิเลสกันเสียแล้วชีวิตนี้จะแห้งแล้งไม่มีรสชาติอะไรเลย หรือ 

ถ้าปราศจากตัณหาต่าง  ๆ  โดยสิ้นเชิงแล้วคนเราจะทำอะไรไม่ได้ หรือ 

ไม่คิดทำอะไรอย่างนี้เป็นต้น แต่โดยที่แท้แล้ว ผู้ดำรงชีวิตอย่างถูกต้อง 

ตามศลิปะแหง่การครองชวีติของพระพทุธเจา้นัน้ คอืผูม้ชียัชนะอยูเ่หนอื 

สิ่งทั้งปวงที่เข้ามาแวดล้อมตน ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ บุคคล สิ่งของ หรือ 

อะไรก็ตาม จะเข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และทางใจก็ตาม ย่อม 

จะเข้ามาในฐานะผู้แพ้ ไม่อาจจะทำให้เกิดความมืดมัว สกปรก เร่าร้อน 

ให้แก่ผู้นั้นได้. อากัปกิริยาที่เป็นฝ่ายชนะอารมณ์ทั้งปวงนี้ ย่อมเป็นที่ 

บันเทิงเริงร่ืนอย่างแท้จริง; และน่ีคือข้อท่ีควรถือเป็นศิลปะในพุทธศาสนา.

ธรรมะในพระพุทธศาสนาจะให้ความเพลิดเพลินแก่จิตใจท่ี 

ต้องการธรรมะ นับได้ว่าเป็นอาหารจำเป็นอย่างหนึ่งเหมือนกัน. คน 

ที่ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสยังต้องการอาหารทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 

แสวงหากันไปตามวิสัยปุถุชนนั้นก็ถูกแล้ว แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ลึก 

และไม่ต้องการอาหารอย่างนั้น สิ่งนี้คือวิญญาณซึ่งเป็นอิสระหรือบริสุทธิ์ 
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ต้องการความบันเทิงเริงรื่น คืออาหารทางธรรมะ นับตั้งแต่

ความยินดีปรีดาที่รู้สึกว่าตนได้ทำอะไรอย่างถูกต้อง เป็นที่พอใจ 

ของผู้รู้ทั้งหลาย,

มีความสงบระงับในใจชนิดที่กิเลสมารบกวนไม่ได้.

มีความเห็นแจ่มแจ้งรู้เท่าทันสิ่งทั้งปวงว่าอะไรเป็นอะไร ไม่ทะเยอ- 

ทะยานในสิ่งใด,

มีอาการเหมือนกับนั่งลงได้ ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาเหมือนคนทั้งหลาย 

ชนิดที่ท่านให้คำเปรียบไว้ว่า “กลางคืนอัดควัน กลางวันเป็นไฟ”.

“กลางคืนอัดควัน”  นั่นหมายถึงการนอนไม่หลับกระสับกระส่าย 

มือก่ายหน้าผาก คิดจะแสวงหาอย่างนั้นอย่างนี้ คิดจะกระทำเพื่อ 

ใหไ้ดเ้งนิ ไดล้าภ หรอืสิง่ตา่ง ๆ ทีต่นปรารถนา อนัเปน็ควนักลุม้อยูใ่นใจ 

เพราะมันยังมืดคํ่า ลุกไปไหนไม่สะดวก ต้องทนนอนอัดควันอยู่.

ครั้นถึงเวลารุ่งขึ้นก็ออกวิ่งว่อนไปตามความต้องการของ  “ควัน” 

ที่อัดไว้เมื่อคืน นี่เรียกว่า “กลางวันเป็นไฟ” เป็นอาการของจิตใจที่ไม่ได้ 

รับความสงบ  ไม่ได้รับอาหารทางธรรม  เป็นความหิวกระหายไปตาม 

อำนาจของกิเลสและตัณหา :  “กลางคืนอัดควัน” ร้อนกลุ้มอยู่แล้ว 

ตลอดคืน; “กลางวันยังเป็นไฟ” คือทั้งร้อนทั้งไหม้อะไรไปในตัวเสร็จ 

ตลอดทั้งวัน แล้วจะหาความสงบเยือกเย็นอย่างไรได้.

ถ้าคนเราต้อง “กลางคืนอัดควัน กลางวันเป็นไฟ”  ไปจนตลอดชีวิต 

ถึงตายแล้วจะเป็นอย่างไรบ้าง  ขอให้ลองคิดดู. เขาเกิดมาทนทุกข์ 

ทรมานจนตลอดชีวิต คือนับตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเน่าเข้าโลงไปทีเดียว 

โดยไม่มีสติปัญญาที่จะระงับดับไฟ ดับควันนั้นเสียเลย. บุคคลชนิดนี้ 

จะต้องอาศัยสติปัญญาของบุคคลประเภทพระพุทธเจ้าสำหรับช่วยแก้ไข 

ให้เบาบางลงตามส่วน.

เมือ่เขาไดเ้ขา้ใจสิง่ทัง้หลายทัง้ปวงถกูตอ้งตามความเปน็จรงิมากขึ้น 

เท่าไร



คู่ มื อ ม นุ ษ ย์

14

ควันหรือไฟก็จะลดน้อยลงเท่านั้น.

ทั้งหมดนี้เป็นการชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาลักษณะ 

หลายเหลี่ยมหลายมุม เหมือนกับภูเขาลูกเดียวมองจากทิศต่าง  ๆ  กัน 

ก็เห็นรูปต่าง ๆ กัน ได้ประโยชน์ต่าง ๆ กัน แล้วแต่ใครจะมองอย่างไร. 

แม้พระพุทธศาสนาจะมีมูลมาจากความกลัว 

ก็ไม่ใช่ความกลัวที่โง่เขลาของคนป่าเถื่อน 

จนถึงกับนั่งไหว้รูปเคารพหรือไหว้สิ่งที่ปรากฏการณ์แปลก ๆ : 

แต่เป็นความกลัวชนิดที่สูงด้วยสติปัญญา 

คือกลัวว่าจะไม่ได้รอดพ้นไปจากการบีบคั้นของความเกิด แก่ 

เจ็บ ตาย 

หรือความทุกข์ทั้งหลายที่เรามองเห็น ๆ กันอยู่.

พุทธศาสนาตัวแท้ไม่ใช่หนังสือ ไม่ใช่คัมภีร์ ไม่ใช่เสียงบอกเล่า 

ตามพระไตรปิฎก หรือตัวพิธีรีตองต่าง  ๆ ซึ่งไม่ใช่ตัวแท้ของพระพุทธ- 

ศาสนา ตัวแท้ต้องเป็นตัวการปฏิบัติด้วยกายวาจาใจ ชนิดที่จะทำลาย 

กิเลสให้ร่อยหรอหรือหมดสิ้นไปในที่สุด; ไม่จำเป็นต้องเนื่องด้วยหนังสือ 

ด้วยตำรา ไม่ต้องอาศัยพิธีรีตองหรือสิ่งภายนอก เช่นผีสางเทวดา แต่ 

ต้องเนื่องด้วยกายวาจาใจโดยตรง คือจะต้องบากบั่นกำจัดกิเลสให้หมด 

สิ้นไป จนเกิดความรู้แจ่มแจ้ง สามารถทำอะไรให้ถูกต้องได้ด้วยตนเอง  

ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนอวสาน. 

นี่แหละคือตัวแท้ของพระพุทธศาสนาในส่วนที่เราจะต้องเข้าถึงให้จงได้.

อย่าได้ไปหลงยึดเอาเนื้องอกที่หุ้มห่อพระพุทธศาสนา

มาถือว่าเป็นตัวพระพุทธศาสนากันเลย.



สิ่งที่รู้จักยากที่สุด.

สิ่งรู้จัก ยากที่สุด กว่าสิ่งใด

ไม่มีสิ่ง ไหนไหน ได้ยากเท่า

สิ่งนั้นคือ ตัวเอง หรือตัวเรา

ที่คนเขลา หลงว่ากู- รู้จักดี

ที่พระดื้อ เณรดื้อ และเด็กดื้อ

ไม่มีรื้อ มีสร่าง อย่างหมุนจี๋

เพราะความรู้ เรื่องตัวก ู มันไม่มี

หรือมีอย่าง ไม่มี ที่ถูกต้อง

อันตัวกู ของกู ที่รู้จัก

เป็นตัวลวง เหลือลึก ให้คนหลง

ส่วนตัวธรรม เป็นตัวจริง ที่ยิ่งยง

หมดความหลง รู้ตัวธรรม ลํ้าเลิศตน ฯ



ความสงบ



17

พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร

คำว่า “ศาสนา” มีความหมายกว้างขวางกว่า “ศีลธรรม”

ศลีธรรมหมายถงึขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัประโยชนส์ขุในขัน้พืน้ฐานทัว่ไป; 

และมีตรงกันแทบทุกศาสนา,

ศาสนาหมายถึงระเบียบปฏิบัติในขั้นสูง ผิดแปลกแตกต่างกันไป 

เฉพาะศาสนาหนึ่ง ๆ ทีเดียว.

ศีลธรรมทำให้เป็นคนดี มีการปฏิบัติไม่เบียดเบียนตนหรือคนอื่น 

ตามหลักสังคมทั่ว ๆ  ไป แต่เมื่อได้ปฏิบัติครบถ้วนตามนั้นแล้ว คนก็ยัง 

ไม่พ้นทุกข์ที่มาจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย. ยังไม่พ้นทุกข์จากการ 

เบียดเบียนของกิเลส อำนาจของศีลธรรมได้สิ้นสุดลงเสียก่อนที่จะกำจัด 

โลภะ โทสะ โมหะ ให้สิ้นสุดไปได้ และไม่สามารถกำจัดความทุกข์อัน 

เกิดจากการเกิด แก่ เจ็บ ตายได้.

ส่วนขอบเขตของศาสนานั้นยังไปไกลต่อไปอีก, โดยเฉพาะพระ- 
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พทุธศาสนายอ่มมุง่หมายโดยตรงทีจ่ะกำจดักเิลสโดยสิน้เชงิ หรอืดบัทกุข์ 

ทัง้หลายทีเ่กดิขึน้จากการเกดิ แก ่ เจบ็ ตายใหส้ิน้ไป. นีช้ีใ้หเ้หน็วา่ศาสนา 

กับศีลธรรมนั้นต่างกันอย่างไร, พุทธศาสนาไปได้ไกลกว่าศีลธรรมสากล 

ของโลกทั่ว  ๆ  ไปอย่างไร เมื่อเข้าใจดังนี้แล้วเราจะได้สนใจพุทธศาสนา 

โดยเฉพาะ.

พุทธศาสนา คือ วิชารวมทั้งระเบียบปฏิบัติสำหรับจะให้รู้ว่าอะไร 

เปน็อะไร. ขอใหส้นใจในคำจำกดัความนีใ้หม้ากเปน็พเิศษ เพือ่ประโยชน ์

ที่จะเข้าใจพุทธศาสนาได้โดยเร็วและโดยง่าย.

ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูว่าท่านรู้จักอะไรเป็นอะไรกันหรือเปล่า. 

แมจ้ะรูว้า่ตวัเองเปน็อะไร, ชวีติ หนา้ทีก่ารงาน อาชพี เงนิทอง ขา้วของ 

เกียรติยศ ชื่อเสียง คืออะไรก็ตาม ใครกล้ายืนยันว่ารู้ถึงที่สุดบ้าง 

ถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรจริง ๆ  แล้ว เราย่อมไม่ปฏิบัติผิดต่อสิ่งทั้งปวง. 

เมื่อปฏิบัติถูกแล้วก็เป็นอันแน่นอนว่าความทุกข์จะเกิดขึ้นไม่ได้. เดี๋ยวนี้ 

เรายังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร เราจึงปฏิบัติผิดไม่มากก็น้อย; ความทุกข์ 

ก็เกิดขึ้นตามส่วน.

การปฏบิตัธิรรมในพระพทุธศาสนากค็อืปฏบิตัเิพือ่ใหรู้ว้า่สิง่ทัง้ปวง 

คอือะไร; เมือ่รูแ้จง้แทจ้รงิกย็อ่มหมายถงึการบรรลมุรรคผลขัน้ใดขัน้หนึง่ 

หรึอถึงขีดสูงสุดเพราะความรู้นั่นเองเป็นตัวทำลายกิเลสไปในตัว.

เมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอะไรจริง ๆ แล้ว ความเบื่อหน่ายคลายความ 

อยากและความหลุดพ้นจากทุกข ์ย่อมจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัต ิ : เราทำ 

ความเพียรปฏิบัติก็แต่ขั้นที่ยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรกันเท่านั้น โดยเฉพาะ 

ในขั้นที่ยังไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตน.  ขณะนี้เราไม่รู้ว่า 

ชีวิตหรือสิ่งทั้งปวงที่เรากำลังหลงรักใคร่ยินดีเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

จึงหลงรักยินดีติดพันยึดถือในสิ่งเหล่านั้น.  ครั้นรู้จริงตามวิธีของ 

พระพุทธศาสนา คือมองเห็นชัดว่าส่ิงท้ังปวงไม่เท่ียง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน 

ไม่มีอะไรนา่ผกูมดัตวัเราเขา้กบัสิง่นัน้จรงิ  ๆแลว้ จติกจ็ะเกดิความหลดุพน้ 



19

พุ ท ธ ท า ส ภิ ก ขุ

จากอำนาจครอบงำของสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาทันที.

ขอยืนยันในคำจำกัดความข้อนี้ว่า เป็นคำจำกัดความที่เพียงพอ 

และเหมาะสมแก่ท่านท้ังหลายท่ีจะเอาไปใช้สำหรับการปฏิบัติของตน; เพราะ 

เหตุว่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งพระไตรปิฎกก็ล้วนแต่เป็นการ 

บ่งระบุให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร? เท่านั้นเอง เช่น หลักเรื่องอริยสัจจ์ ๔ 

ประการ ซ่ึงจะนำมาเปรียบเทียบกับคำจำกัดความดังกล่าวเพ่ือดูว่าจะลงรอย 

กันได้เพียงใด.

อริยสัจจ์ข้อที่ ๑ แสดงว่า สิ่งปรุงแต่งทั้งปวงเป็นทุกข์. นี่คือบอก 

ตรง ๆ ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอะไรนั่นเอง. สิ่งทั้งปวงเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ใจ 

แต่คนทั้งหลายไม่รู้ไม่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นความทุกข์ จึงได้มีความอยาก 

ในสิ่งเหล่านั้น. ถ้ารู้ว่ามันเป็นความทุกข์ ไม่น่าอยากและไม่น่ายึดถือ 

ไม่น่าผูกพันตัวเองเข้ากับสิ่งใดแล้ว เขาก็คงจะไม่ไปอยาก.

อริยสัจจ์ข้อที่ ๒ แสดงว่า  ความอยากด้วยอวิชชานั้นเป็นต้นเหตุ 

ของความทุกข์ คนทั้งหลายก็ยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจว่าความอยากนี่แหละ 

เป็นตัวต้นเหตุของความทุกข์ใจ จึงได้พากันอยากนั่นอยากนี่ร้อยแปดพัน 

ประการ เพราะไม่รู้ว่าความอยากด้วยอวิชชานั้นคืออะไร.

อริยสัจจ์ข้อที่ ๓ แสดงว่า นิโรธหรือนิพพานคือการดับความอยาก 

เสยีไดส้ิน้เชงิ เปน็ความไมม่ทีกุข.์ คนทัง้หลายยิง่ไมรู่จ้กักนัใหญ ่ ทัง้  ๆที ่

เป็นสิ่งที่อาจลุถึงได้ในที่ทั่ว  ๆ ไป คือพบได้ตรงที่ความอยากมันดับลงไป 

นัน่เอง, นีค่อืไมรู่ว้า่อะไรเปน็อะไร จงึไมม่ใีครปรารถนาทีจ่ะดบัความอยาก 

ไม่ปรารถนานิพพาน เพราะไม่รู้ว่าอะไรคือนิพพาน.

อริยสัจจ์ข้อที ่ ๔ ที่เรียกว่ามรรค อันได้แก่วิธีดับความอยากนั้น ๆ 

เสยี. ไมม่ผีูใ้ดเขา้ใจวา่การทำอยา่งนีเ้ปน็วธิดีบัความอยาก ไมม่ใีครสนใจ 

เรื่องอริยมรรคอันมีองค์ ๘ ประการซึ่งดับความอยากเสียได้; ไม่รู้จักว่า 

อะไรเป็นที่พึงแก่ตนเอง; อะไรควรขวนขวายอย่างยิ่ง; จึงไม่สนใจกับ 

เรื่องอริยมรรคของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐที่สุดในบรรดา 
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วิชาความรู้ของมนุษย์เราในโลกนี้. นี่แหละคือการไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร 

อย่างน่าหวาดเสียว

ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า อริยสัจจ์ ๔ ประการนั้นคือความรู้ที่บอกให้ 

เห็นชัดว่าอะไรเป็นอะไรอย่างครบถ้วนนั่นเอง  :  เรื่องความอยากนั้น 

บอกให้รู้ว่า เมื่อไปเล่นกับมันจึงเป็นความทุกข์ใจขึ้นมา เราก็ยังขืนไป 

เล่นกับความอยากจนเต็มไปด้วยความทุกข์ นี่แหละเป็นความโง่เขลาที่ 

ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรตามที่เป็นจริง จึงปฏิบัติผิดทุกอย่าง; จะมีถูกบ้าง 

ก็เล็กน้อยเกินไป และมักจะถูกตามความหมายของคนที่มีกิเลสตัณหา 

ซึง่ถอืกนัวา่ถา้ไดอ้ะไรมาตรงตามความตอ้งการของตนแลว้กจ็ดัวา่เปน็การ 

ปฏิบัติถูก อย่างนี้ทางธรรมไม่ถือว่าถูกเลย.

ทีนี้ลองเอาหลักทางบาลีที่เรียกว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาหรือ 

คาถาของพระอัสสชิมาพิจารณากัน; เม่ือพระอัสสชิได้มาพบกับพระสารีบุตร 

ก่อนได้บวช; พระสารีบุตรได้ถามถึงใจความของพระพุทธศาสนาว่ามีอยู ่

อย่างไรโดยย่อที่สุด. พระอัสสชิได้ตอบว่า

“สิง่เหลา่ใดเกดิมาเพราะมเีหตทุำใหเ้กดิ พระตถาคตเจา้แสดงเหต ุ

ของสิ่งเหล่านั้น พร้อมทั้งแสดงความดับสิ้นเชิงของสิ่งเหล่านั้นเพราะ 

หมดเหตุ : พระมหาสมณเจ้าตรัสอย่างนี้”.

นีค่อืการบอกวา่ สิง่ทัง้ปวงมเีหตปุรงุแตง่ขึน้มา มนัดบัไมไ่ดจ้นกวา่ 

จะดับเหตุเสียก่อน นี้เป็นการชี้ให้รู้ว่า อย่าไปเห็นอะไรเป็นตัวตนที่ถาวร 

เพราะมีแต่สิ่งที่เกิดจากเหตุและงอกงามต่อไปตามอำนาจของเหตุและ 

จะดบัไปเพราะสิน้เหต ุ เพราะฉะนัน้ปรากฏการณท์ัง้หลายในโลกนีล้ว้นแต ่

เป็นผลิตผลของสิ่งที่เป็นเหตุ เป็นความเลื่อนไหลไปไม่มีหยุด เพราะ 

อำนาจของธรรมชาติ ที่มีลักษณะไม่หยุดปรุง สิ่งต่าง  ๆ  จึงปรุงแต่งกัน 

ไม่หยุดและเปลี่ยนแปลงไม่หยุด.

พระพุทธศาสนาบอกให้เรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตน มีแต่การ 
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ปรุงแต่งกันไปและมีความทุกข์รวมอยู่ในนั้นด้วย เพราะความไม่มีอิสระ 

จึงต้องเป็นไปตามอำนาจของเหตุ. จะไม่มีความทุกข์ก็ต่อเมื่อหยุด, จะ 

หมดได้ก็เมื่อดับเหตุเพื่อไม่ให้มีการปรุง. ข้อนี้เป็นการบอกให้รู้ว่าอะไร 

เป็นอะไรอย่างลึกซึ้งที่สุดเท่าที่ผู้มีสติปัญญาจะบอกได้ นับว่าเป็นหัวใจ 

พุทธศาสนาจริง ๆ. การบอกนี้คือบอกให้รู้ว่า

สิ่งทั้งปวงเป็นแต่เรื่องของมายา อย่าไปหลงยึดถือจนชอบหรือชัง 

มันเข้า. เมื่อทำจิตใจให้เป็นอิสระได้จริง ๆ แล้วนั่นแหละ คือการออกมา 

เสยีไดจ้ากอำนาจของเหต ุ เปน็การดบัเหตเุสยีได ้ เรากจ็ะไมต่อ้งเปน็ทกุข ์

เพราะความชอบหรือความชังอีกต่อไป.

อีกทางหนึ่งนั้น อยากจะชี้ให้สังเกตดูถึง  วัตถุประสงค์แห่งการ 

ออกผนวชของพระพุทธเจ้า ว่าท่านออกผนวชโดยความประสงค์อันใด. 

พระพุทธภาษิตที่ตรัสถึงข้อนี้มีอยู่อย่างชัดเจนว่า พระองค์ออกผนวช 

เพื่อแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศล

คำ “กศุล” ของพระองคใ์นทีน่ีห้มายถงึ ความฉลาด หมายถงึ ความรู ้

ที่ถูกต้องถึงที่สุด โดยเฉพาะก็คือรู้ว่าอะไรเป็นความทุกข์ อะไรเป็นเหตุ 

ให้เกิดทุกข์ อะไรเป็นความไม่มีทุกข์ อะไรเป็นวิธีให้ถึงความไม่มีทุกข์ 

เพราะถ้ารู้อย่างถูกต้องสิ้นเชิงจริง  ๆ  แล้ว ก็คือความฉลาดหรือความรู้ 

ถึงที่สุด; ฉะนั้นความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์นั่นแหละ 

คือตัวพุทธศาสนา.

เรื่อง  ไตรลักษณ์  ก็เป็นหลักสำคัญอีกแนวหนึ่ง มีหัวข้อสั้น  ๆ  ว่า 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อันเป็นหลักที่เราต้องรู้ ถ้าไม่รู้ก็เรียกว่าไม่รู้จัก 

พุทธศาสนา. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาน้ีคือ การประกาศความจริงออกไปว่า

“สิง่ปรงุแตง่ทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง สิง่ปรงุแตง่ทัง้ปวงเปน็ทกุข์ สิง่ทัง้ปวง 

ไม่ใช่ตัวตน”.

ที่ว่าเป็น อนิจจัง ก็คือ สิ่งทั้งปวงเปลี่ยนแปลงเรื่อย  ไม่มีอะไรเป็น 

ตัวเองที่หยุดอยู่แม้ชั่วขณะ.
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ทีว่า่เปน็ ทกุขงั นัน้หมายถงึวา่ สิง่ทัง้ปวงมลีกัษณะเปน็ความทนทกุข ์

ทรมานอยูใ่นตวัของตวัเอง มลีกัษณะดแูลว้นา่ชงั นา่เบือ่หนา่ย นา่ระอา 

อยู่ในตัวของมันเองทั้งนั้น.

และที่ว่าเป็น  อนัตตา  นั้นก็คือ การบอกให้รู้ว่าบรรดาสิ่งทั้งปวง 

ไมม่อีะไรทีเ่ราควรจะเขา้ไปยดึมัน่ดว้ยจติใจ วา่เปน็ตวัเราหรอืเปน็ของเรา, 

ถ้าไปยึดถือก็ต้องเป็นทุกข์; และบอกให้รู้ว่าส่ิงท้ังปวงน้ันย่ิงกว่าไฟ เพราะว่า 

ไฟลุกโพลง  ๆ  อยู่ เราเห็นเราก็ไม่เข้าใกล้ แต่สิ่งทั้งปวงนั้นมันเป็นไฟ 

ที่มองไม่เห็น เราจึงเข้าไปกอดกองไฟกันด้วยความสมัครใจ แล้วก็เป็น 

ทุกข์อยู่ตลอดกาล, นี่คือการบอกให้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงคืออะไร โดยนัยแห่ง 

ไตรลักษณ์เป็นการชี้ให้เห็นชัดว่า

พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติที่ทำให้เรารู้ได้ว่าอะไรเป็น 

อะไรเท่านั้นเอง.

เมื่อได้กล่าวถึงหลักที่ว่า เราต้องรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอะไรและต้อง 

ปฏิบัติอย่างไรจึงจะตรงต่อกฎธรรมชาติของสิ่งทั้งปวง ดังนี้แล้ว หลักใน 

พระบาลกีม็อีกีพวกหนึง่เรยีกวา่ โอวาทปาฏโิมกข ์ แปลวา่ คำสอนทีเ่ปน็ 

ประธานของคำสอนทั้งหมด; มีอยู่ ๓ ข้อสั้น ๆ คือ ไม่ทำความชั่วทั้งปวง 

ทำความดีให้เต็มที่ และทำจิตใจให้สะอาด ปราศจากความเศร้าหมอง 

นี้เป็นหลักสำหรับปฏิบัติ.

เมือ่รูว้า่สิง่ทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง เปน็ทกุข ์ ไมใ่ชต่วัตน ยดึถอืไมไ่ด ้ และ 

ไปหลงใหลด้วยไม่ได้. เราก็ต้องปฏิบัติต่อสิ่งทั้งปวงให้ถูกต้องด้วยความ 

ระมัดระวัง คือ เว้นจากการทำชั่ว หมายถึงการละโมบโลภลาภด้วยกิเลส  

ไม่ลงทุนด้วยการฝืนศีลธรรมขนบธรรมเนียมต่าง  ๆ  เพื่อไปทำความชั่ว 

อีกทางหนึ่งนั้น ให้ทำแต่ความด ีตามที่บัณฑิตสมมติตกลงกันว่าเป็นคนดี.

แต่ทั้งสองข้อนี้เป็นเพียงขั้นศีลธรรม.

ข้อที่สามที่ว่า  ทำจิตให้บริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองโดย 

ประการทั้งปวงนั้นนั่นแหละเป็นตัวพุทธศาสนาโดยตรง หมายความว่า 
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ทำจิตใจให้เป็นอิสระ ถ้ายังไม่เป็นอิสระจากอำนาจครอบงำของสิ่งทั้งปวง 

แล้ว จะเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไปไม่ได้ จิตจะเป็นอิสระก็ต้องมาจาก 

ความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถึงที่สุด  ถ้ายังไม่รู้จะไปหลงรักหรือหลงชัง 

อย่างใดอย่างหนึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้วจะเรียกว่าเป็นอิสระแท้จริงได้ 

อยา่งไร คนเรามคีวามรูส้กึอยูส่องอยา่งเทา่นัน้ คอืความพอใจกบัไมพ่อใจ 

(อภิชฌาและโทมนัส).

คนเราตกเป็นทาสของอารมณ์ ไม่เป็นอิสระแก่ตัวเองเลย เพราะ 

ไมรู่ว้า่อารมณห์รอืสิง่ทัง้ปวงนัน้คอือะไรนัน่เอง. ความพอใจมลีกัษณะทีจ่ะ 

รวบรัดอะไร ๆ เข้ามาหาตัว : ความไม่พอใจมีลักษณะที่จะผลักไสอะไร ๆ  

ออกไปเสียจากตัว : ถ้ายังมีความรู้สึกสองอย่างนี้อยู่ ก็หมายความว่า 

จิตใจยังไม่เป็นอิสระ เพราะยังหลงรักหลงชังอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ จึง 

ไมม่ทีางทีจ่ะบรสิทุธิป์ราศจากการครอบงำของสิง่ทัง้ปวงได.้ โดยเหตนุีเ้อง 

หลักพระพุทธศาสนาในขั้นสูงสุดนี้จึงปฏิเสธการยึดถือสิ่งที่น่ารักน่าชัง  :  

ปฏิเสธเลยขึ้นไปถึงกับไม่หลงติดทั้งในความดีและความชั่ว จิตจึงจะเป็น 

อิสระจากสิ่งทั้งปวงและบริสุทธิ์อยู่เหนืออารมณ์ต่าง ๆ .

ศาสนาอื่นนิยมกันเพียงให้เว้นจากความชั่วและให้ยึดถือในความดี  

ให้หลงยึดผูกพันในความดี จนถึงยอดของความดี คือพระผู้เป็นเจ้า. 

พระพุทธศาสนายังไปไกลกว่าน้ันมาก  คือไม่ยอมผูกพันตัวเองกับส่ิงใดเลย. 

การผกูพนัในความดนีัน้กจ็ดัวา่เปน็การปฏบิตัถิกูในระยะตน้หรอืระยะกลาง 

เมื่อเรายังทำอะไรให้สูงไปกว่านั้นไม่ได้เท่านั้นเอง.

ในระยะแรกเราเว้นจากความชั่ว

ในระยะถัดมาเราก็ทำความดีให้เต็มที่ : 

ส่วนในระยะสูงนั้น เราทำจิตใจให้ลอยสูงเหนือการครอบงำของทั้ง 

ความดีและความชั่ว.

การทีผ่กูพนัตวัอยูภ่ายใตผ้ลของความด ี ยงัไมใ่ชก่ารพน้จากความ 

ทุกข์โดยสิ้นเชิง : เพราะคนชั่วก็จะมีความทุกข์ไปตามประสาคนชั่ว คนดี 
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ก็จะต้องมีความทุกข์ไปตามประสาของคนดี. ถึงเป็นมนุษย์ที่ดีก็มีความ 

ทุกข์อย่างมนุษย์ที่ดี จะดีอย่างเทวดาก็มีความทุกข์อย่างเทวดา แม้จะ 

เป็นพรหมก็มีความทุกข์อย่างพรหม จะไม่มีความทุกข์เลยก็ต่อเมื่อขึ้นไป 

ให้พ้น สูงเหนือจากสิ่งที่เรียกว่าความดี กลายเป็นโลกุตตระ (โลกของ 

พระอริยเจ้า) คือเป็นพระอริยเจ้าเสียเอง. ถ้าขึ้นสูงถึงที่สุดก็เรียกว่าเป็น 

พระอรหันต์.

ทีนี้คำว่า พระพุทธศาสนานั้นแปลว่าอะไร?

พุทธแปลว่าพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้.

พุทธศาสนาก็แปลว่าศาสนาของผู้รู้.

พุทธศาสนิกก็แปลว่าผู้ปฏิบัติตามศาสนาของผู้รู้.

ที่ว่ารู้นั้นหมายถึงรู้อะไร?

กค็อืรูส้ิง่ทัง้ปวงตามทีเ่ปน็จรงินัน่เอง จงึกลา่วไดว้า่พทุธศาสนากค็อื 

ศาสนาท่ีทำให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร  เป็นศาสนาเก่ียวกับความรู้จริง เราจึงต้อง 

ปฏิบัติจนเรารู้ได้เอง. เมื่อรู้ถึงที่สุดแล้วไม่ต้องกลัว กิเลสตัณหาต่าง  ๆ 

จะถูกความรู้นั้นทำลายให้สิ้นไป ความไม่รู้  (อวิชชา)  ก็จะดับไปทันที 

ในเมื่อความรู้ได้เกิดขึ้นมา ฉะนั้นข้อปฏิบัติต่าง ๆ จึงมีไว้เพื่อให้วิชชาเกิด.

ท่านท้ังหลายจงปักใจม่ันในทางท่ีจะเข้าถึงพระพุทธศาสนา ด้วยการ 

ปฏิบัติให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่าน้ัน ขอแต่ให้เป็นความรู้ท่ีถูกต้อง รู้ด้วย 

ความเห็นแจ้งจริง  ๆ. อย่ารู้อย่างโลก  ๆ รู้คร่ึง ๆ กลาง ๆ ซึ่งไปหลงสิ่งที่ 

ไม่ดีว่าดี หลงสิ่งซึ่งเป็นที่เกิดของความทุกข์ว่าเป็นความสุขดังนี้ ก็จะ 

ค่อย ๆ รู้ไปตามลำดับ นั่นแหละจะเป็นการรู้จักพุทธศาสนาที่ถูกตัวพุทธ- 

ศาสนาแท้ ๆ.

ถ้าศึกษาพุทธศาสนาโดยวิธีนี้แล้ว แม้คนตัดฟืนขายที่ไม่รู้หนังสือ 

ก็จะเข้าถึงตัวพุทธศาสนาได้ ในขณะที่มหาเปรียญหลายประโยคที่กำลัง 
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ง่วนอยู่กับพระไตรปิฎกไม่อาจเข้าถึงพุทธศาสนาได้เลย. พวกเราที่มี 

สตปิญัญาอยูบ่า้งนา่จะสามารถพนิจิพจิารณาสิง่ทัง้ปวงใหรู้ต้ามทีเ่ปน็จรงิได้ 

ฉะนั้นเมื่อถูกความทุกข์อะไรเข้าแก่ตัวเองแล้ว ก็จะต้องศึกษาสิ่งนั้นให้ 

เข้าใจแจ่มแจ้งว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่. ความทุกข์ที่เกิดขึ้นและกำลัง 

เผาลนเราให้เร่าร้อนอยู่นั้นมันคืออะไร เป็นอย่างไร มาจากไหน.

ถา้ทกุคนทัง้สต ิ คอยเฝา้กำหนดพจิารณาความทกุขท์ีเ่กดิขึน้แกต่น 

ในลักษณะดังกล่าวนี้แล้ว ก็จะเป็นทางให้เข้าถึงพุทธศาสนาได้ดีที่สุด 

ดกีวา่การทีจ่ะเรยีนเอาจากพระไตรปฎิกอยา่งเปรยีบเทยีบกนัไมไ่ดท้เีดยีว. 

การทีใ่ครจะมวัแตศ่กึษาพทุธศาสนาจากพระไตรปฎิก ในแงข่องภาษาหรอื 

วรรณคดีนั้น จะไม่มีทางรู้ว่าอะไรเป็นอะไร ทั้ง ๆ ที่พระไตรปิฎกก็เต็มไป 

ดว้ยคำบรรยายวา่สิง่นัน้เปน็อยา่งนัน้ สิง่นีเ้ปน็อยา่งนี ้ เขาฟังอย่างนกแก้ว 

นกขุนทอง พูดตามที่จำไว้ได้ แต่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงของ 

สิง่ทัง้หลาย เวน้ไวแ้ตเ่ขาจะไดท้ำการพจิารณาใหเ้หน็เปน็เรือ่งจรงิของชวีติ 

จิตใจ เข้าถึงตัวจริงของกิเลส ของความทุกข์ ของธรรมชาติ หรือของ 

สิ่งทั้งปวงซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเขานั่นแหละ จึงจะเข้าถึงตัวพระพุทธ- 

ศาสนาที่แท้ได้.

คนที่ไม่เคยอ่านเคยฟังพระไตรปิฎกเลย แต่เคยพิจารณาอย่าง 

ละเอียดลออทุกครั้งที่ความทุกข์เกิดขึ้นแผดเผาจิตใจของตน นี้แหละ 

เรียกว่าเขากำลังเรียนพระไตรปิฎกโดยตรงและอย่างถูกต้อง ดียิ่งกว่า 

กำลังเปิดเล่มพระไตรปิฎกออกอ่าน เพราะว่าพวกที่กำลังลูบคลำเล่ม 

พระไตรปิฎกอยู่ทุก  ๆ  วัน แต่แล้วไม่รู้จักอมฤตธรรมคำสอนที่มีอยู่ใน 

พระไตรปิฎก เขาก็คล้ายกับการที่เรามีตัวเอง ใช้ตัวเอง ปฏิบัติตัวเอง 

ไม่สามารถแก้ปัญหาต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวกับตัวเองให้ลุล่วงไปได้ ยังคงมีความทุกข์ 

ยังคงมีตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพิ่มมากขึ้นทุก  ๆ วันตามอายุที่เพิ่มขึ้น, 

นี่เพราะไม่รู้จักตัวเราอย่างเดียวเท่านั้น.

ชีวิตจิตใจที่สวมอยู่กับเรา เราก็ยังไม่รู้จัก การที่จะไปรู้สิ่งลึกลับ 
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ที่ซ่อนอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นมันยิ่งยากไปกว่าเป็นไหน  ๆ เพราะฉะนั้น 

จงหันมาศึกษาพุทธศาสนาหรือรู้จักตัวพุทธศาสนาด้วยการศึกษาจาก 

ตัวจริงคือจากส่ิงท้ังปวงซ่ึงรวมท้ังร่างกายและจิตใจน้ีเอง จากชีวิตซึ่ง 

กำลังหมุนอยู่ในวงกลมของความอยาก  -  กระทำตามความอยาก แล้วก็ 

เกดิผลอยา่งนัน้อยา่งนีข้ึน้มาหลอ่เลีย้งเจตนาทีอ่ยาก - จงึทำสบืตอ่ไปไมม่ทีี ่

สิ้นสุด  -  ต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร หรือทะเลแห่งความทุกข์ เพราะ 

ความที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรข้อเดียวเท่านั้น.

สรุปความว่า พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติเพ่ือให้รู้ว่า 

อะไรเป็นอะไร เมื่อเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องจริง ๆ แล้ว ไม่ต้องมีใคร 

มาสอนเราหรอืมาแนะนำเรา เรากป็ฏบิตัติอ่สิง่นัน้ ๆ ถกูตอ้งไดด้ว้ยตนเอง 

แล้วกิเลสก็จะหมดไปเอง เราเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งขึ้นมาทันที 

เราจะปฏิบัติอะไรไม่ผิดขึ้นมาทันท ี เราจะลุถึงสิ่งที่ดีสุดที่มนุษย์ควรจะได ้ 

หรือที่ชอบเรียกกันว่ามรรคผลนิพพานนี้ได้ด้วยตนเอง เพราะการที่เรา 

มีความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรโดยถูกต้องถึงที่สุดอย่างแท้จริงเท่านั้น.



แม่ชีบนถนนสีดำ


