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ชีวติ เป็นเรือ่ งทีน่ า่ อัศจรรย์และมีความซับซ้อน มากกว่าทีม่ นุษย์จะเรียนรูไ้ ด้จบสิน้ ทัง้ ชีวติ มนุษย์
เป็นเพียงแค่เศษธุลีเล็กๆ ในธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสรรพสิ่งต่างๆ
เข้าด้วยกัน การเรียนรู้เรื่องชีวิตจึงเป็นเรื่องที่ลึกซึ้ง และเป็นที่น่าสนใจของมนุษยชาติเรามาโดยตลอด
ทุกยุคทุกสมัย นับตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึงยุคปัจจุปัน มนุษย์เราได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของความ
สัมพันธ์ระหว่างชีวิตและธรรมชาติเป็นอย่างมาก และได้พยายามปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
อยู่รอดของชีวิตมาโดยตลอด และเป็นการโชคดีของมนุษย์ที่มี โลกอันวิเศษ เป็นที่อาศัย แต่เราก็ต้อง
รูจ้ กั การรักษาโลก สิง่ แวดล้อม สรรพสัตว์ และเพือ่ นมนุษยชาติ ร่วมโลกกันด้วย และสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ เพราะมนุษย์เท่านั้นที่จะพบกับพระพุทธศาสนา ซึ่งจะก้าวเดินไปสู่ความจริง
ของธรรมชาติ เนื่องจากมนุษย์เรา เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องพบกับความแก่ ความเจ็บ และความตายอยู่
เบื้องหน้ากันทุกคน ไม่มีใครหนีสิ่งเหล่านี้ไปได้
ดังนัน้ มนุษย์เราทุกคนจึงกลัวความไม่แน่นอนของชีวติ กลัวความตาย และกลัวชีวติ หลังความตาย
จึงท�ำให้ชีวิตมนุษย์เรา ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนหาที่พึ่ง เพื่อพยายามหลีกหนีความทุกข์ ทั้งในชีวิต
ปัจจุบนั และอนาคตด้วยวิธกี ารต่างๆ จนมีการพัฒนาเป็นทัศนะคติความเชือ่ ในรูปแบบของปรัชญา และ
ลัทธิศาสนาต่างๆ มากมาย ยิ่งมนุษย์เรามีการเรียนรู้ความจริงของธรรมชาติมากเท่าไร มนุษย์เราก็จะ
ค่อยๆพัฒนาเป็นระบบศาสนาที่มีความลึกซึ้งได้มากขึ้นเท่านั้น มนุษย์ในสมัยแรกๆ ได้สังเกตเห็น
การเกิดขึ้นของฟ้าร้องฟ้าผ่าว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ และน่ากลัวส�ำหรับพวกเขา และต่อมาก็กลายเป็น
ความเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชา พอนานๆ ไป สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ก็พัฒนากลายเป็นเทพเจ้าที่จะ
ปกปักรักษาคุม้ ครองชีวติ ของพวกเขาให้พน้ ภัยและพ้นจากความน่ากลัวของสิง่ เลวร้ายเหล่านีไ้ ปได้ และ
เมือ่ มนุษย์อยูร่ วมกันเป็นสังคม ก็เริม่ มีความเชือ่ ในเรือ่ งภูตผีปศี าจหรือวิญญาณของผูท้ ตี่ ายไป จนในทีส่ ดุ
ก็มีการพัฒนาเป็นพระเจ้าและทวยเทพต่างๆตามล�ำดับ แล้วก็เกิดเป็นลัทธิที่มีพระเจ้าสูงสุดองค์เดียว
ทีม่ าคอยคุม้ ครองธรรมชาติและการด�ำเนินชีวติ ของมนุษย์เราทัง้ หลาย ดังนัน้ มนุษย์จงึ มีสงิ่ แทนพระเจ้า
โดยการเคารพบูชา ท�ำพิธีบวงสรวงเซ่นไหว้บูชาด้วยสิ่งของทั้งหลาย ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เพื่อท�ำ
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ให้พระเจ้าพึงพอใจ แล้วพระเจ้าจะได้บันดาลความสุขให้แก่ชีวิตมนุษย์ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้ามนุษย์
เราท�ำให้พระเจ้าไม่พึงพอใจหรือพิโรธขึ้นมา มนุษย์ก็จะได้รับการลงโทษจากพระเจ้า ความเชื่อในเรื่อง
ของพระเจ้า จึงอยู่เหนือเหตุผล และผู้ที่จะสื่อสารติดต่อกับพระเจ้าได้ ผู้นั้นจะเป็นตัวแทนของพระเจ้า
ได้ และจะเป็นผู้มีอ�ำนาจสั่งการควบคุมปกครองมนุษยชาติทั้งหลาย พร้อมไปกับศาสนา ก็จะถูกพัฒนา
ไปเป็นระบบการปกครองที่ควบคู่ไปกับอ�ำนาจของรัฐและอาณาจักร
แต่พระพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในท่ามกลาง
ความเชื่อของลัทธิและศาสนาต่างๆที่มีอยู่ในโลก แต่พระพุทธศาสนาแตกต่างกับศาสนาทั่วๆ ไป
อย่างสิน้ เชิง ตรงทีพ่ ระพุทธสาสนาไม่มกี ารนับถือพระเจ้าแบบเป็นตัวตนขึน้ มา และพระพุทธศาสนา
ก็ไม่มีการบังคับให้มนุษย์ต้องเชื่อ และมานับถือในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาให้ความส�ำคัญ
กับการเรียนรู้ความจริงของธรรมชาติ ซึ่งเรียกว่า สัจธรรม คือธรรมตามความเป็นจริงอันเป็น อนัตตา
การศึกษาในพระพุทธศาสนา จึงเป็นการศึกษาของ ธรรมชาติ ให้รู้ตามความเป็นจริงด้วย ปัญญา
อันเกิดขึ้นด้วยธรรมชาติของ จิต อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ มีเหตุและผล ตอบปัญหาต่อสังคมได้
การศึกษาเรื่อง จิตหรือชีวิต อันเป็นส่วนนามธรรม ไม่สามารถท�ำการสังเกตการณ์แบบ
วิทยาศาสตร์ได้ จึงต้องมีการพัฒนาวิธีการเรียนรู้แบบ อัตตะวิสัย รู้ได้เฉพาะตน และตนเองเท่านั้น
จะต้องลงมือปฏิบัติ ซึ่งเขาเรียกว่าทางสายเอก คือ “วิปัสสนากรรมฐาน” แล้วท่านก็จะพบกับ
แสงสว่างของชีวิตอย่างแท้จริงและก็จะรู้ว่าจิตและชีวิตเป็นอย่างไรในพระพุทธศาสนา
มนุษย์ทกุ คนทีเ่ กิดมาต่างก็มชี วี ติ ทีป่ ระกอบด้วยร่างกายและจิต มนุษย์เราทุกคนต่างก็รกั ชีวติ และ
หวงแหนชีวิตกันทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ ชีวิตจึงเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกับตัวเรามากที่สุด แต่ที่น่าแปลกใจ
ก็คอื มนุษย์กลับไม่เข้าใจชีวติ ตนเอง ทัง้ ในด้านความหมาย คุณค่า และการด�ำเนินชีวติ มากเท่าไร มนุษย์
ไม่เคยถามตนเองว่า เราเกิดมาเพื่ออะไร และจะท�ำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เพราะเรา
ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับชีวิต และจิตมากเท่าที่ควร ท�ำให้ชีวิตของคนทั่วไปดูออกจะสับสนวุ่นวายพอสมควร
ในการด�ำเนินชีวิต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ได้กล่าว ถึงเรื่องชีวิตและจิตไว้ว่า “ชีวิต
ประกอบด้วยกายและจิต จิตกับกายเป็นของที่มีอยู่ เป็นของคู่กันแก่ทุกๆคน ตั้งแต่ถือก�ำเนิดมา
จนตาย จิตหมายถึงสิ่งที่เรียกกันว่า จิตใจของทุกๆคน กายก็หมายถึงร่างกายของเรานี้เอง ”
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสมมหาเถร) ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ในหนังสือส�ำนัก
ปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ความว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงธุระในพระพุทธศาสนาว่ามีเพียง

13.

.

.

(168-172).indd 169

28/4/2559 10:15:25

170

สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำ�ปี ๒๕๕๙

สองประการ คือ คันธธุระ และ วิปัสสนาธุระ กล่าวโดยง่ายคือ การเรียนรู้และปฏิบัติตาม ซึ่งการ
ปฏิบตั ติ าม ก็คอื การเจริญวิปสั สนากรรมฐานจนได้บรรลุผลตามสมควรแก่วาสนาบารมีของแต่ละบุคคล
การเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทาง ที่พระพุทธองค์ทรงพร�ำ่ สอน ก็คือการเจริญสติปัฏฐาน ๔
อันเป็นเครื่องมือเพื่อการรื้อตนออกจากกิเลส และกองทุกข์ ประสบสุขที่แท้คือพระนิพพาน ถ้าเว้นจาก
วิปัสสนาเสียแล้ว ทางอื่นที่จะให้ถึงมรรค ผล นิพพาน นั้นไม่มีเลย ดังในมหาสติปัฏฐานสูตรกล่าวว่า
“เอกายโน อยํ ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตานํ วิสุทฺธิยา โสกปริเทวานํ สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมาย
ายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย ยทิทํ จตฺตาโร สติปฏฺานา ความว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ทางนี้เป็นทางเดียว เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย ๑ เพื่อระงับความโศก ๑ เพื่อระงับความ
คร�่ำครวญ ๑ เพื่อดับทุกข์ ๑ เพื่อดับโทมนัส ๑ เพื่อบรรลุอริยมรรค ๑ เพื่อเห็นแจ้งพระนิพพาน ๑
ทางเดียวนี้ คือ สติปัฏฐาน ๔” ดังนั้น ผู้ใดไม่อยู่โดยปราศจากสติ ผู้นั้นชื่อว่าปฏิบัติถูกต้องตาม
พุทธประสงค์ ซึง่ เราจะเห็นได้วา่ การเจริญสติปฏั ฐาน ๔ นัน้ ก็คอื การพัฒนากายกับจิตให้มคี วามแข็งแกร่ง
เพื่อก้าวไปสู่ประตูพระนิพพาน หรืออย่างน้อยก็เป็นการพัฒนาชีวิตให้เกิดปัญญา
องค์ทะไล ลามะ ได้กล่าวถึงความส�ำคัญในการพัฒนาชีวติ ในหลักพระพุทธศาสนากับโลกวิทยาศาสตร์
ในปัจจุบันไว้ว่า “ถ้าหากเราในฐานะผู้ปฎิบัติธรรมได้ละเลยต่อการค้นพบทางวิทยาศาสตร์แล้ว
การปฏิบัติธรรมของเราก็จะดูแห้งแล้งและคับแคบ เพราะความคิดเช่นนี้ก็น�ำไปสู่การยึดติดในลัทธิ
นิยม ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงสนับสนุนให้ชาวพุทธหันมาศึกษาวิทยาศาสตร์ เพื่อจะได้น�ำการรู้จริง
ไปหลอมรวมเข้ากับพุทธทัศนะ” ทั้งนี้จึงไม่แปลกใจที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือ
ทีป่ ระชาชนทัว่ ไปนิยมเรียกว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์หรือมหาวิทยาลัยพระ ทีร่ เิ ริม่ น�ำเอาวิทยาการในศาสตร์
สมัยใหม่ มาประยุกต์เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์ มีความรู้
ความเข้าใจในพื้นฐานหลักคิด และเกิดความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกตะวันตกอย่างเท่าทัน
เพราะมนุษย์เราแตกต่างจากสิ่งที่มีชีวิตและสัตว์ทั้งปวง ก็ตรงที่มนุษย์มีศักยภาพในการศึกษาเรียนรู้
ความจริงของธรรมชาติ และสามารถพัฒนาเป็นความรู้เกิดเป็นปัญญาได้ ซึ่งถ้าเป็นการเรียนรู้ในส่วน
ที่เป็น รูปธรรม เราเรียกว่า ความรู้ทางโลก เป็นปัญญาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเมื่อมีการน�ำ
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือทางโลก แล้วกลายเป็น นวัตกรรม ขึ้นมา เราจึง
เรียกว่า เทคโนโลยี โลกเราที่เห็นว่าเจริญอยู่ทุกวันนี้ ก็อาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาประกอบกันเป็นส�ำคัญ
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ส�ำหรับในส่วนที่เป็น นามธรรมของชีวิต หรือที่เรียกว่าทางจิตนั้น ก็จะเป็นการเรียนรู้จาก
ภายในจิต เกิดสติปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริง ที่เราเรียกว่า สัจธรรม คือความจริงของชีวิต
อันประเสริฐ เป็นแนวทางเดินของพุทธศาสนา และเมื่อมีการน�ำองค์ความรู้นั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อการด�ำรงชีวิต ก็เกิดเป็นแบบอย่างทางการปฏิบัติที่เรียกว่า มโนจิตส�ำนึก คือความจริงของชีวิต
อันประเสริฐ หรือที่เรียกว่า จริยธรรม ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีทางจิตใจของมนุษยชาติขึ้น
ดังนั้นโดยหลักการแล้วมนุษย์เรานั้นจะมีความสุขทั้งกายและใจ จึงต้องรู้จักการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการด�ำรงชีวิต จึงจะเป็นการสร้าง
ความสมดุลของดุลยภาพแห่งชีวิต ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เกิดความเจริญและ
สันติสุขต่อเพื่อนสรรพสัตว์ร่วมโลกทั้งหลาย ปัจจุบันการพัฒนาของวิทยาการทางโลกหรือที่เรียกว่า
วิทยาศาสตร์ โดยขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจ จึงท�ำให้โลกเรามีความเจริญทางวิทยาการอย่างขาด
จิตส�ำนึก อันเป็นสาเหตุส�ำคัญของปัญหาในโลกใบนี้ ที่ก�ำลังเกิดอยู่บนความขัดแย้ง การแก่งแย่งชิงดี
เอารัดเอาเปรียบกันอยู่ ความไม่สงบสุขของโลกจึงปรากฏอยู่ตลอดกาล
พระพุทธศาสนาได้สอนให้มนุษย์ได้รู้ว่า ชีวิตประกอบด้วยกายและจิตหรือเบญจขันธ์ จิตเป็น
ฐานรู้ คือมีคุณสมบัติในการรับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา และเรียกข้อมูลของสิ่งเร้า หรือเรื่องราว
ต่างๆ ของโลกภายนอกซึ่งเราเรียกว่า อายตนะภายนอก อันประกอบด้วย รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งที่ถูก
สัมผัส ธรรมารมณ์ และเรียกเครื่องมือการรับข้อมูลเหล่านี้คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รวมเรียกว่า
อายตนะภายใน ซึง่ เราถือว่าเป็นส่วนของ รูป ทีเ่ ป็นช่องทางในการรับรูข้ อ้ มูลต่างๆของโลก ดังนัน้ ข้อมูล
จากโลกจึงเป็นสิง่ เร้า แล้วจะวิง่ เข้าสูก่ ารรับรูข้ องจิต ท�ำให้เกิดเป็น อารมณ์ และส่วนของจิตทีร่ บั รูข้ อ้ มูล
เหล่านี้เรียกว่า วิญญาณ คือระบบการรับรู้ จะท�ำหน้าที่รับอารมณ์ เกิดเป็นความรู้สึก เวทนา เป็นการ
จ�ำได้หมายรู้ คือ สัญญา เป็นการปรุงแต่ง สังขาร และรวมเรียกการท�ำงานของชีวิตอันประกอบด้วย
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รวมเรียกว่า เบญจขันธ์
สิ่งเร้าเมื่อเป็นอารมณ์ในจิต จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการในจิตเป็นกระบวนการของจิต
ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาของเรา การด�ำเนินการของกระบวนจิต
จะเป็น กุศลจิต (จิตดี,จิตที่เป็นกุศล,การกระท�ำที่ดีก็เกิดจากกุศลมูล) หรือ อกุศลจิต (จิตอันเกิดเป็น
อกุศล ได้แก่ ความชัว่ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในใจ, แต่งจิตให้เป็นบาป, เป็นความชัว่ ) ทัง้ นีก้ ข็ นึ้ อยูก่ บั ความเห็น
หรือ ทิฏฐิ (ความเห็น,ความเข้าใจ,ความเชื่อถือ) ที่แตกต่างกัน และพื้นฐานความรู้เป็นปัญญาที่
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แตกต่างกันของแต่ละบุคคล กล่าวคือ ถ้าจิตประกอบด้วยปัญญา ก็จะรับรู้อารมณ์เป็น สัมมาทิฏฐิ
(ปัญญาอันเห็นชอบ คือเห็น อริยสัจ ๔, เห็นชอบตามคลองธรรมว่าท�ำดีมีผลดี ท�ำชั่วมีผลชั่ว)
เกิดการตอบสนองการรับรู้ของจิต เป็นกระบวนจิตที่ถูกต้องเรียกว่า กุศลจิต และตอบสนองต่อโลก
ด้วยการท�ำ กุศลกรรม (กรรมดี, กรรมที่เป็นกุศล,การกระท�ำที่ดีคือเกิดจากกุศลมูล) แต่ในทางตรง
กันข้าม ถ้าจิตมีการรับรู้ข้อมูลอย่างขาดปัญญาคือ อวิชชา (ความไม่รู้จริง, ความหลงอันเป็นเหตุไม่รู้
รู้จริงมี ๔ คือความไม่รู้อริยสัจ ๔ แต่ละอย่าง คือไม่รู้ทุกข์ ไม่รู้เหตุเกิดแห่งทุกข์ ไม่รู้ความดับทุกข์
และไม่รู้ทางให้ถึงความดับทุกข์) ก็จะรับรู้อารมณ์ที่เป็น มิจฉาทิฏฐิ (เห็นผิด, ความเห็นที่ผิดจาก
คลองธรรม, เช่นเห็นว่าท�ำดีได้ชั่ว ท�ำชั่วได้ดี) กระบวนจิตก็จะถูกปนเปื้อนด้วยข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
จากความเคยชินของอนุสัย อาสวะ การตอบสนองการรับรู้ของจิต เป็นกระบวนจิตที่ท�ำงานไม่ถูกต้อง
เรียกว่า อกุศลจิต และจะตอบสนองต่อโลกด้วย อกุศลกรรม (กรรมที่เป็นอกุศล, กรรมชั่ว, บาป,
การกระท�ำที่ไม่ดี)
ดังนั้น การที่มนุษย์เรานั้นจะเป็นคนดีหรือคนชั่ว จะเป็นคนคิดร้ายหรือคิดดี นั้นก็ขึ้นอยู่กับ
การท�ำงานของจิตนี่เอง ถ้าทุกคนเรียนรู้เรื่องชีวิตกับจิตในแง่มุมของพระพุทธศาสนา โลกก็จะเกิด
แต่สันติสุข
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