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ความจรงิและปัญหาของชวีติมนุษย ์

 
 
 
 
 
 

ก่อนที่เราจะเขา้ไปพจิารณาแนวคดิของพระพุทธเจา้ว่าด้วย
ชวีติทีด่คีวรเป็นอย่างไร และทําไมพระพุทธเจา้จงึทรงเหน็อย่างนัน้ 
เราควรเริ่มต้นด้วยเรื่องที่เป็นพื้นฐานเกี่ยวกบัชีวิตของมนุษย์เรา
เสยีก่อน เรื่องนี้เราเข้าใจได้ไม่ยาก พระพุทธเจ้าย่อมทรงเห็นใน
เบื้องต้นว่าชวีติมนุษย์ตามที่เป็นอยู่เป็นอย่างไร ขอ้เท็จจรงิทัง้หมด
ที่บอกว่าชวีติมนุษย์เป็นอย่างไรเราจะเรยีกในที่นี้ ว่าความจรงิของ
ชวีติ ความจรงิของชวีิตบางส่วนอาจไม่เป็นปัญหา แต่บางส่วนอาจ
เป็นปัญหา ส่วนทีเ่ป็นปัญหานัน้บางอย่างคนเราแกไ้ด ้แต่บางอย่าง
คนเราแก้ไม่ได ้ในส่วนของปัญหาทีแ่กไ้ด ้พระพุทธเจา้อาจทรงเหน็
ว่าปล่อยใหค้นอื่น ทีเ่ขามหีน้าทีห่รอืความเชีย่วชาญในเรื่องเหล่านัน้
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แก้ไป มเีฉพาะปัญหาบางอย่างในชวีติมนุษย์เราเท่านัน้ทีพ่ระพุทธ-
เจ้าทรงสนใจทีจ่ะหาทางแก้ ทัง้หมดทีก่ล่าวมานี้เราเขา้ใจได ้พุทธ -
ศาสนา ในแง่ที่เป็นระบบความรูอ้ย่างหนึ่งของมนุษย์ก็ย่อมเหมอืน
ระบบความรูอ้ื่นๆ ทีม่นุษยเ์ราสรา้งสรรค์ขึน้ในโลก คอืเป็นเครื่องมอื
เฉพาะทางเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างในชวีติมนุษย์เรา ไม่มเีครื่องมือ 
ใดที่สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตมนุษย์ แต่ เป็นไปได้ที่
เครื่องมือบางอย่างมีขอบเขตการใช้งานที่เกี่ยวข้องกบัชีวติมนุษย์
กวา้งกว่าเครื่องมอือื่น 

เนื่องจากความจริงเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์และปัญหาในชีวิต
มนุษย์ทีพ่ระพุทธเจา้ทรงสนใจจะหาทางแก้เกี่ยวขอ้งกบัสิง่ที่เราจะ
พจิารณาต่อไปขา้งหน้าอนัไดแ้ก่ทศันะของพระพุทธเจา้ ว่าดว้ยชวีติ
ที่ดี ในบทนี้ เราจงึจะมาพิจารณาว่า (1) ธรรมชาติของชีวติมนุษย์
เป็นอย่างไร (2) ปัญหาในชวีติมนุษยท์ี่พระพุทธเจา้ทรงเหน็ว่าเป็น
ปัญหาใหญ่ และปัญหาใหญ่ๆพวกนี้แหละที่พระองค์ทรงสนใจจะ
หาทางแก้ (และเราชาวพุทธโดยทัว่ไปเชื่อว่าทรงแก้ได้สําเร็จ) 
ปัญหาเหล่านี้มอีะไรบา้ง 

ชีวิตมนุษย์เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติอย่างหนึ่ ง 
ปรากฏการณ์ ตามธรรมชาติ ทุกอย่างผู้ที่ เขาศึกษาอันได้แก่
นักวทิยาศาสตร์ต่างกเ็หน็ร่วมกนัว่าเป็นเรื่องลกึซึ้ง เขา้ใจได้ไม่ง่าย 
เพียงชีวิตของแมลงบางชนิด นักวิทยาศาสตร์ที่เขาศึกษาเรื่องนี้
อย่างละเอยีด สามารถบรรยายให้เราเขา้ใจว่ามคีวามสลบัซบัซ้อน
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มากมายปานใด และสิง่เหล่านี้งานของพวกเขาจะตอ้งหาทางสะสาง
ทําความเขา้ใจใหไ้ด ้ชวีติมนุษย์ในแง่หนึ่งกอ็าจพจิารณาไดว้่า เป็น
ระบบธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนระบบชีวิตของแมลงชนิดที่เรา
กล่าวถึงนั ้น ในแงชีววิทยา คงมีอะไรที่สลับซับซ้อนไม่แพ้กัน
ระหว่างชีวิตของคนเราและแมลงตามที่ว่านัน้ ผู้เขียนไม่กล้าที่จะ
กล่าวว่าชีวิตมนุษย์ในแง่ชีววิทยาสลับซับซ้อนมากกว่าชีวิตของ
แมลง เพราะไม่มคีวามรูต้รงอนัไดม้าจากการลงมอืศกึษาวจิยัเรื่องนี้
อย่างที่นักวิทยาศาสตร์ทัง้หลายเขาทํากัน เอาเป็นว่า เราจะพู ด
รวมๆว่า ชีวิตมนุษย์ในแง่ชีววิทยาเป็นระบบหนึ่ งที่ธรรมชาติ
สร้างสรรค์ไว้ในโลกธรรมชาติร่วมกบัระบบชีวิตอื่นๆ สิง่ที่ผู้เขยีน
อยากเสนอเป็นเบื้องตน้ในตอนนี้มเีพยีงว่า ความจรงิของชวีติมนุษย์
รวมทัง้ปัญหาของชวีติมนุษย์ที่พระพุทธเจ้าทรงสนใจจะหาทางแก้
นัน้เป็นเรื่องทีเ่ราจะศกึษาโดดๆ โดยไม่สนใจชวีติมนุษยใ์นแง่ทีเ่ป็น
ระบบอย่างหนึ่งในทางชวีวทิยาไม่ได้อย่างเด็ดขาด ความจรงิทาง
ชีววิทยาเกี่ยวกบัชีวิตมนุษย์เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาใหญ่ๆที่
พระพุทธเจา้ทรงมองเหน็ว่าเป็นปัญหาของชวีติมนุษย ์เมื่อความจรงิ 
ทางชวีวทิยาเกีย่วขอ้งกบัปัญหาเหล่านี้ การจะแกปั้ญหาเหล่านี้ย่อม
เกี่ยวข้องกบัความรู้ในทางชวีวทิยาแน่นอน กล่าวอกีอย่างหนึ่งคือ 
เราต้องการความรู้ในทางชวีวทิยาเป็นเครื่องมอืร่วม ในการจดัการ
กบัปัญหาในชวีติมนุษย ์

ชวีวทิยาสมยัใหม่แบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือ
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ชวีวทิยาแนวเดมิทีศ่กึษา ชวีติพชื สตัว ์และคน ในฐานะทีเ่ป็นหน่วย
ชวีติหนึ่ง การศกึษาในแนวนี้เน้นที่จะเขา้ใจ ระบบการทํางานของ
หน่วยชวีตินัน้ๆ เช่นหวัใจของคนและสตัว์ทํางานอย่างไร ระบบการ 
สบืทอดลูกหลานของสิง่เหล่านี้ดําเนินไปอย่างไร เป็นต้น ผลของ
การศกึษาชวีวทิยาในแนวนี้ จะยงัผลใหเ้กดิความเขา้ใจทีเ่จาะลกึลง
ไปในพืช สตัว์ และคน ว่ากลไกภายในชีวิตของสิ่งเหล่านี้ทํางาน
อย่างไร และหากจะคน้ควา้ต่อไปว่ามปัีญหาอะไรบา้งทีส่มควรไดร้บั
การแก้ไข ในระบบชีวิตของพืช สตัว์ และคน ความรู้เหล่านี้ก็จะ
กลายมาเป็นชวีวทิยาประยุกต์ ตวัอย่างชวีวทิยาประยุกต์ทีเ่รารูจ้กัดี
กค็อืแพทยศาสตร ์

เนื้อหาส่วนที่สองของชีววิทยาที่พัฒนาขึ้นไม่นานนี้สนใจ
ศกึษาพฤติกรรมทางสงัคม ของสิง่มีชวีติ เนื่องจากพฤติกรรมทาง
สงัคมของสิง่มีชวีิตปรากฏชดัในคนและสตัว์ นักชวีวทิยา จงึลงมือ
ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ก่อน อันที่จริง พวกเขาสนใจศึกษา
พฤตกิรรมทางสงัคมของมนุษยด์้วย แต่การศกึษาทางวทิยาศาสตร์
เกี่ยวขอ้งกบัชีวติมนุษย์มกีฎระเบยีบมาก พวกเขาจงึหนัไปศกึษา
สตัว์แทน และเชื่อว่าการศึกษาพฤติกรรมทางสงัคมของสัตว์ส่วน
หนึ่งจะช่วยให้เราเขา้ใจพฤติกรรมทางสงัคมของคนด้วย พชืหลาย
ชนิดแสดงพฤติกรรมเสมือนว่าพวกมนัมีความรู้สกึนึกคิดในทาง
สงัคม ต้นไม้บางชนิดเมื่อจะตาย พร้อมใจตายกันทัง้ป่า ไม่ตาย
เดีย่วๆ การตายเดีย่วในพชืเหล่านี้ปรากฏตามกาลเวลาทีเ่ปลีย่นไป 
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แต่เมื่อถงึบางช่วงของเวลา พวกมนัจะตายหมู่ ไม่ว่าแก่ชราหรอืทีย่งั
เป็นลูกเลก็เด็กแดง ทัง้หมดนี้ทําใหน้ักวทิยาศาสตร์ จํานวนหนึ่งใน
ปัจจุบนัเหน็ไปในทํานองว่า พชืบางชนิดกม็พีฤติกรรมทางสงัคมได้
เช่นเดยีวกบัคนและสตัว์ ในอนาคต การศกึษาพฤตกิรรมทางสงัคม
ของพชืน่าจะพฒันามากขึ้น เมื่อการศกึษาพฤติกรรมทางสงัคมใน
คนและสตัวก์า้วหน้าไปถงึระดบัหนึ่ง 

ปัญหาในชวีติมนุษย์เราตามทีพ่ระพุทธเจา้กล่าวถงึและหยบิ
ยกมาแสดงในฐานที่เป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตมนุษย์ที่เราจะต้อง
หาทางจดัการแก้ไข (เช่นการเอารดัเอาเปรยีบกนัในทางการเมอืง 
เศรษฐกจิ วฒันธรรม เป็นต้น) เกี่ยวขอ้งกบัความจรงิทางชวีวทิยาที่
นักชวีวทิยา พวกที่สอง (คือพวกที่ศกึษาพฤติกรรมทางสงัคมของ
มนุษย์และสัตว์) ศึกษาและค้นพบความจริงบางอย่างที่ เป็น
ประโยชน์มาก ยกตวัอย่างเช่น ความรู้สกึว่าฉันคอืฉันและฉันเป็น
สมาชกิของเผ่าพนัธุ์นี้ ฉันอาจตายเพื่อเผ่าพนัธุ์ของฉันได้ เป็นต้น
เป็นความรูส้กึร่วมทีม่ใีนคนและสตัว์ คําสอนในทางพุทธศาสนาอาจ
เรยีกปรากฏการณ์นี้ว่าความรูส้กึว่ามอีตัตาตวัตน ในแงค่าํ เราเขา้ใจ 
เวลาที่เราพูดว่ามนุษย์และสตัว์ย่อมมคีวามรูส้กึว่าตนเป็นตน และ
เรากเ็ขา้ใจต่อไปว่าเพราะเหตุนี้ไง คนอสีานบางคนจงึโกรธมากเมื่อ
มคีนไปกล่าวกบัเขาว่าพวกคุณมนัเป็นลาว นี่คอืตวัอย่างกลไกการ
ทํางานของความรูส้กึว่าเป็นอตัตาตวัตน ในทางชวีวทิยา นักวทิยา-
ศาสตร์เขาศกึษาเรื่องนี้อย่างลกึซึ้ง ทําให้เหน็ว่ากลไกลการทํางาน



ชีวิตท่ีดีในทศันะของพระพทุธเจ้า 
 

 

 -6- 

ของความรู้สกึว่าเป็นตวัตนในสตัว์บางชนิดลึกซึ้งกว่าคน เมื่อพบ
อย่างนัน้ กจ็ะสาวหาความจรงิอื่นๆทีร่ออยู่ขา้งหน้าไดต้่อไปอกีมาก 
เช่น สาวไปแลว้พบว่า เผ่าพนัธุ์ทีม่คีวามรูส้กึในเรื่องตวัตนแรงชนิด
สามารถพลชีพีเพื่อพวกพอ้งไดง้า่ยๆ มแีนวโน้มทีจ่ะอยู่รอดเป็นหมู่
เป็นคณะมากกว่าเผ่าพนัธุท์ีม่คีวามรูส้กึในเรื่องอตัตาตวัตนน้อยกว่า  

พวกเราที่ศึกษาพุทธประวัติย่อมทราบว่า ชาติพันธุ์ของ
พระพุทธเจ้าถูกฆ่าจนเกือบจะเรยีกได้ว่า สิ้นชาติ ที่เป็นอย่างนัน้
ไม่ใช่เพราะชาตพินัธุ์นี้อ่อนแอในแงก่ารสงคราม แต่เพราะพวกเขาม ี
พฒันาการทางศีลธรรมสูงจนฆ่าคนอื่นไม่ได้ เมื่อเกดิสงคราม เลย
ถูกศตัรูฆ่าทางเดยีว คําถามทีน่่าคดิคอื พระพุทธเจ้าทรงเขา้ใจเรื่อง
นี้ใช่ไหม และทรงเห็นว่าผลที่สุดของการพฒันาชวีิต เพื่อที่จะเป็น
คนดตีามหลกัพุทธศาสนา อาจดําเนินมาถงึขัน้ทีช่าตพินัธุ์นัน้ๆอาจ
สิ้นชาติได้ เพราะไม่สามารถทําชัว่เพื่อปกป้องตนและชาติ เราจะ
ศกึษาและอภปิรายเรื่องทาํนองนี้อย่างละเอยีด ในงานวจิยันี้ 

มกีารศกึษาสมยัใหม่แขนงหนึ่งทีค่นเราสรา้งขึน้เพื่อใชศ้กึษา
มนุษยใ์นแงท่ีเ่ป็นสิง่ทีร่วมกนัอยู่เป็นหมู่เป็นคณะ เราเรยีกวทิยาการ
แขนงนี้รวมๆว่าสงัคมศาสตร ์ตวัอย่างของสงัคมศาสตร์ทีเ่ราคุน้เคย
กเ็ช่นรฐัศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์และสงัคมวทิยา เป็นตน้ ในงานวจิยันี้ 
เราจะไม่ใช้ประโยชน์จากสงัคมศาสตร์ในฐานะเครื่องมือร่วมเพื่อ
เข้าใจธรรมชาติและปัญหาในชีวิตมนุษย์ ด้วยเหตุผลว่า สังคม-
ศาสตร์เป็นวทิยาการในเชงิประยุกต์ รากฐานของสงัคมศาสตร์คือ
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วทิยาศาสตร์ธรรมชาติและปรชัญา เมื่อเราใช้ประโยชน์จากวทิยา-
ศาสตรธ์รรมชาต ิ(โดยเฉพาะอย่างชวีวทิยา) และปรชัญาแลว้ กไ็ม่มี
เหตุผลที่เราจะใช้ประโยชน์จากสงัคมศาสตร์ เราอาจกล่าวถึงงาน
ศึกษาทางสังคมศาสตร์ที่สําคัญบางเรื่อง แต่เพื่อแสดงว่า นี่คือ
ปรากฏการณ์ ที่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ธรรมชาต ิ
ปรชัญา และ พุทธธรรม 

เพื่อใหก้ารพจิารณาความจรงิและปัญหาในชวีติมนุษยใ์นบท
นี้เป็นสดัเป็นส่วน ผูเ้ขยีน ขอเสนอหลกัคดิสําหรบัแบ่งเนื้อหาที่เรา
จะพิจารณาในบทนี้  (ซึ่งจะเป็นโครงสร้างของงานวิจยันี้ทัง้หมด) 
ดงันี้ 

(1) แรกทเีดยีว ชวีติมนุษยอ์าจพจิารณาไดใ้นแงท่ี่แต่ละชวีติ
ต่างก็เป็นหน่วยหนึ่ง ในจกัรวาลที่กวา้งใหญ่ไพศาล คําว่าหน่วยใน
ที่นี้ผู้เขียนใช้เพื่อระบุว่าสิง่นี้ เป็นเอกเทศต่างหาก จากสิ่งอื่น แม้
โดยรวมหน่วยต่างๆจะสงักดัประเภทเดยีวกนั เช่น นายเขยีว นาย
ขาว นางแดง ต่างกร็วมอยู่ในประเภทของสิง่มชีวีติทีเ่รยีกว่าคน แต่
นายเขยีวต้องถือว่าเป็นหน่วยหนึ่ง ต่างหาก จากนายขาวและนาง
แดง สองคนหลงัก็เช่นเดียวกนั เราจะเข้าใจชีวิตมนุษย์ในฐานะที่
เป็นหน่วยหนึ่ งอย่างนี้  เมื่อเราลงมือศึกษาเรื่องที่ว่า  อะไรคือ
ธรรมชาติของมนุษย์ และอะไรคือปัญหาที่สําคัญในชีวิตมนุษย ์
ตามที่พระพุทธเจ้าทรงมองเห็นและชักชวนชาวโลกมาพิจารณา 
หาทางจดัการกบัปัญหาเหล่านี้ สิง่แรกที่ผูเ้ขยีนอยากทาํความเขา้ใจ
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กบัผู้อ่านคือ การบอกว่าเราจะศึกษาชีวติมนุษย์ในแง่ที่เป็นหน่วย
หนึ่งนัน้เป็นเพยีงการบอกว่านี่คอืแนวทางหนึ่งในบรรดาแนวทางที่
อาจมไีดม้ากในการศกึษาชวีติมนุษย ์เราไม่ควรเขา้ใจว่า การศกึษา
ชีวิตมนุษย์ในแง่ที่เป็นหน่วยหนึ่งต่างหากจากหน่วยอื่นๆ สําคญั
สงูสุดกว่าการศกึษาชวีติมนุษยจ์ากแงมุ่มอื่นๆ ผู้เขยีนสงัเกตเหน็ว่า 
หนังสอืที่เขยีนถึงแนวคิดทางจรยิศาสตร์ของพระพุทธเจ้าจํานวน 
มากทัง้โดยคนไทยและต่างชาตเิขยีนเรื่องจรยิศาสตร์ของพระพุทธ-
เจ้าในแง่ที่เป็นหลักการ สําหรบัให้หน่วยชีวิตแต่ละหน่วยนําไป
ประยุกต์ใช้กบัชวีติของตน งานเขยีนคลาสสกิของพระพุทธโฆสา-
จารย์ทีช่ื่อ “วสิุทธมิรรค” กเ็ขยีนในแนวนี้ ชวีติทีด่ใีนทศันะของท่าน
ทีแ่ต่งหนังสอืแนวนี้กค็อืชวีติใครชวีติมนัที่ต่างกม็ุ่งไปหาความหลุด
พน้ ผ่านทางการปฏบิตัติามไตรสกิขาอนัไดแ้ก่ศลี สมาธ ิและปัญญา 
หนังสอืสมยัใหม่เล่มสําคญัของพระเถระนักวชิาการไทยคือ “พุทธ-
ธรรม” ของสมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย ์(ประยุทธ ์ปยุตฺโต) กท็าํนอง
เดยีวกนันี้ ต่างกนับา้งทีบ่างตอนของหนังสอืท่านตคีวามหลกัปฏบิตัิ
บางอย่างเช่นศลีในแง่ทีม่คีวามหมายในทางสงัคม (คอืเกนิไปกว่าที่
เป็นหลักการปฏิบัติสําหรบัใครมัน แต่เรื่องนี้ก็เป็นหลัก นัยทาง 
สงัคมเป็นเรื่องเสรมิ) หนังสอืเกี่ยวกบัพุทธจรยิศาสตร์ทีรู่จ้กักนัมาก
ในต่างประเทศของท่านสทัธาตสิสะ กอ็อกมาในทาํนองนี้ ชื่อหนังสอื
ระบุไวช้ดัว่าพุทธจรยิศาสตร์ย่อมมพีระนิพพานเป็นเป้าหมายปลาย 
ทาง จรยิศาสตร์แนวนี้เป็นเรื่องของใครของมนั ชวีติที่ดกี็เป็นเรื่อง
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ของใครของมนั 
(2) ความเข้าใจว่าจริยศาสตร์ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอน เป็น

เรื่องใชก้บัชีวติใคร ชวีติมนั ไม่ใช่เรื่องผิด ผู้เขยีนไม่ได้พูดถึงแนว
การเขยีนพุทธจริยศาสตร์แบบนี้ว่าผิด ที่พูดถึง เพียงเพื่อบอกว่า 
นอกจากจะเขียนแนวนี้ในงานวิจยันี้  ผู้เขยีนจะเขียนแนวอื่นๆ ที่
กว้างไปกว่านี้ ด้วยเหตุผลง่ายๆ ว่า ชวีติมนุษย์นอกจากจะมองว่า
เป็นหน่วยหนึ่งในโลกธรรมชาติ เรายังสามารถมองชีวิตมนุษย ์
(เดยีวกนันี่แหละ) ในแง่อื่นๆ ได้อกีมาก เป็นหน้าที่ของผูเ้ขยีนทีจ่ะ 
อธบิายให้ผูอ่้านเขา้ใจว่า นอกจากทีจ่ะมองชวีติมนุษยว์่าเป็นหน่วย
หนึ่งๆ เราจะมองเป็นอย่างอื่นอะไรได้บ้าง อนัที่จรงิเรื่องนี้เราพอ
เข้าใจได้ หากว่าเราเป็นคนที่รู้จ ักคิดสกัหน่อย ถามว่า ชายหนุ่ม
ชาวนาคนหนึ่งอยู่กบัแม่ตาบอด เขาเป็นคนทํางานหลกัเพื่อหาเลี้ยง
แม่ วนัหนึ่งทีพ่ระธุดงคผ่์านมา เขามโีอกาสไดฟั้งพระเทศน์แลว้เกดิ
ศรทัธาอยากบวช สมมตวิ่า เขามศีรทัธาจรงิๆ และรูส้กึรุนแรงว่าเขา
ควรบวช ถามว่า เขาควรทิ้งแม่ตาบอดเพื่อออกบวชไหม แน่นอน 
การออกบวชหากพิจารณาจากจริยศาสตร์แบบมองชีวิตคนเป็น
หน่วยๆ กต็้องนับว่าดกีว่าอยู่เลี้ยงแม่ไปจนแม่ตาย เพราะการออก
บวชเป็นโอกาสที่เขาจะพฒันาขดัเกลาชวีติให้สูงขึ้นเรื่อยๆ ในทาง
ธรรม เขาอาจเป็นพระอรหนัต์ ซึ่งในทางพุทธจรยิศาสตร์แบบมอง
ชวีติเป็นหน่วยเดีย่วๆของใครของมนั ย่อมถือว่านี่เป็นสิง่วเิศษสุดที่
มนุษยจ์ะพึง่ขวนขวาย ทําใหเ้กดิมใีนตน แต่หากพจิารณาจากแงมุ่ม
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อื่น เราถามไดว้่า คุณออกบวช ทิ้งแม่ตาบอดไว้อย่างนัน้ ต่อให้คุณ
พยายามหาทางจดัการใหแ้ม่มชีวีติอยู่ต่อไปไดอ้ย่างด ีแม่กย็่อมรูส้กึ
ว่าคุณทิ้งแม่ไป แม่ตาบอดต้องการคุณ ชีวิตแม่นับแต่วนัที่คุณทิ้ง
ท่านไปย่อมไม่เหมือนเดิม ความเป็นพระอรหันต์ทีคุ่ณได้มามี
ความหมายอะไร คําถามนี้เราถามได้ และสมควรถาม ผู้เขยีนจะ
ถามปัญหาพวกนี้ในงานวิจยัเล่มนี้ เพราะคิดว่าเป็นคําถามสําคญั 
การเขียนถึงเรื่องชีวิตที่ดีในทัศนะของพระพุทธเจ้าโดยไม่ถาม
คําถามสําคญัพวกนี้  สําหรบัผู้เขยีน ผลที่ได้อย่างมากก็ครึ่งเดียว
ของคําตอบทีเ่ราสมควรตอบ แต่การถามคําถามเหล่านี้กส็รา้งความ
ยุ่งยากใหแ้ก่การพจิารณาว่าชวีติทีด่งีามตามทศันะของพระพุทธเจา้
ควรเป็นอย่างไร แต่นัน่เป็นจุดทีผู่เ้ขยีนรูว้่าตนเองจะตอ้งประสบ ผล 
ที่ได้จากงานวิจยันี้สําหรบัผู้เขยีนไม่ได้อยู่ที่การได้มาซึ่งคําตอบที่
งดงามสมบูรณ์แบบ ซึ่งผู้เขยีนรู้ว่าหาได้ ทําได้ เพยีงแต่เราจะต้อง
ไม่ถามคําถามทีส่ําคญับางอย่าง เพราะถามแลว้จะกระทบต่อความ
สวยงามของคําตอบที่เราอยากได้อยากเหน็ งานวจิยันี้อาจจบด้วย 
การพบว่าไม่มคีําตอบทีส่วยงามสาํเรจ็รูป เพราะชวีติมนัเป็นของมนั
อย่างนี้ เลอืกอย่าง ย่อมต้องเสยีอย่าง แต่การรู้ว่าคําสอนของพระ 
พุทธเจ้าเป็นคําสอนที่ไม่เคยบอกว่าเราสามารถเลือกอะไรเพียง
อย่างเดยีวแลว้ชวีติจะสวยงามสมบูรณ์แบบ จะช่วยใหเ้ราชาวพุทธ
เป็นคนเขม้แขง็ในชวีติจรงิ ผูเ้ขยีนจะไม่บอกว่าชายหนุ่มชาวนานัน้
ควรอยู่กบัแม่หรอืควรเดนิตามความรูส้กึภายในของตน แต่ผู้เขยีน
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จะอภิปรายให้ละเอยีดเท่าที่ทําได้ว่า หากเลอืกทางหนึ่ง คุณจะพบ
อะไรในชีวิต และหากเลือกอีกทาง คุณจะพบอะไร สิง่ที่คุณจะพบ
ย่อมมทีัง้สุขและทุกข ์คุณทีเ่ป็นคนเลอืกแนวทางชวีติคือคนทีจ่ะตอ้ง
รบัผิดชอบต่อสุขและทุกข์ที่จะตามมาจากการเลือกนัน้ โปรดเลอืก 
เพราะชวีติเป็นของคุณ 

(3) โดยภาพรวม งานวจิยันี้จะเริม่ต้นดว้ยการพจิารณาชวีติ
มนุษย์ในแง่ที่เป็น หน่วยหนึ่งในโลกธรรมชาติ เราต่างกม็ีชวีติเป็น
ของตนหนึ่งชวีติ คนทีจ่ะดูแลมนัใหด้ใีหช้ัว่อย่างไรกค็อืเราแต่ละคน 
คนอื่นไม่เกีย่ว พระพุทธเจา้กเ็ขา้มาเกีย่วขอ้งกบัชวีติในแงน่ี้ ของคน
อื่นไม่ได้ สิง่ที่เราพิจารณาเป็นหลกัในตอนนี้ก็คือชีวิตในแง่ที่เป็น
หน่วยเดี่ยวๆ ของใครของมนั มีอะไรเป็นธรรมชาติลึกๆ ที่ได้รบั
มอบมาตามธรรมชาติ และสิง่เหล่านี้อะไรที่เป็นปัญหาทีเ่ราสมควร
จดัการ หากไม่รู้จกัจดัการเรื่องเหล่านี้ ก็อาจพูดได้ว่าที่คุณเกดิมา 
นัน้เสียเปล่า เกิดมาแล้วไม่รู้จ ักคิดอะไร รู้จ ักแต่หาเงนิมาซื้อหา
ความสุขทีจ่ะพอซื้อหาไดด้ว้ยเงนิแลว้กต็ายไป 

(4) ถัดมา เราจะพิจารณาชีวิตในแง่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอื่น 
ผูเ้ขยีนจะพดูถงึความเกีย่วขอ้งทีใ่กลต้วัเราทีสุ่ดคอืครอบครวั เราทุก
คนที่เกิดมามีหนึ่งชีวิตในโลกต้องมีพ่อและแม่ บางคนต่อไปอาจ
แต่งงานมคีรอบครวั แปลว่ากม็สีามหีรอืภรรยา บางคนที่เลอืกชวีติ
แบบนี้ก็อาจมลีูก มีหลาน แต่บางคนแต่งงานแล้วก็ไม่มลีูกมหีลาน 
การถามว่าชีวิตที่ดีเป็นอย่างไร ตามทัศนะของพระพุทธเจ้า หาก
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ถามโดยคดิว่าชวีติทีด่ขีองบุคคลสว่นหนึ่งตอ้งวดัจากความสมัพนัธท์ี่
เขามตี่อคนในครอบครวัดว้ย คําตอบทีไ่ดก้จ็ะแตกต่างจากการถาม
ว่าชวีติที่ดขีองคนแต่ละคนควรเป็นเช่นไร โดยไม่มองเกี่ยวขอ้งไป
หาคนอื่นเช่นพ่อแม่ สตรีบางท่านที่แต่งงานแล้วภายหลังไปทํา
วปัิสสนา แลว้เกดิความรงัเกยีจว่ากามารมณ์เป็นสิง่ตํ่าทราม ทําให้
สามีมีปัญหาเพราะไม่สามารถมคีวามสุขในทางกามกบัภรรยานัก
ปฏบิตัธิรรมได ้ทีสุ่ด สามกีม็เีมยีน้อย ทําใหลู้กสาววยัรุ่นทีรู่เ้รื่องรบั
ไม่ได้ เตลิดออกจากบ้านไป เพราะเกลียดพ่อที่มีเมียน้อย และ
เกลียดแม่ที่เอาแต่ปฏิบัติธรรม ไม่สนใจดูแลว่า ลูกและสามีจะอยู่
อย่างไร ปัญหาเช่นนี้มจีรงิในสงัคมพุทธ (และสงัคมทีน่ับถอืศาสนา
อื่นๆ) ชวีติที่ดใีนทศันะของพระพุทธเจ้าควรมหีนทางที่เหมาะเจาะ
ในการจดัการป้องกนัมใิหเ้กดิความทุกขแ์บบนี้ในครอบครวัชาวพุทธ 
ผูเ้ขยีนจะถามคําถามทีส่ําคญัและพยายามตอบในงานวจิยันี้ว่า ชวีติ
ทีด่ใีนฐานะทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของครอบครวัควรเป็นอย่างไร พ่อแม่ที่ดี
ต้องดีกับตัวเอง และดีกบัลูกด้วย อย่างเท่าเทียมกัน ลูกก็เช่นกัน 
สามภีรรยาก็ทํานองเดยีวกนั ภรรยานักปฏบิตัิกรรมฐานประเภทที่
เอาโครงกระดูกมาแขวนไวใ้นบา้นเพื่อเพ่งอสุภะนัน้ เราพูดไดว้่าไม่
คดิถงึสามแีละลูกเลย เป็นคนทีค่ดิถงึแต่ตนเอง ชวีติแบบนี้อาจดใีน
แงต่นคนเดยีว แต่แย่หรอืใชไ้ม่ไดเ้ลยหากคดิถงึคนในครอบครวั 

(5) ถดัจากครอบครวั ผู้เขยีนจะพูดถึงชีวิตที่ดีในแง่ที่เกี่ยว 
ขอ้งกบัคนอื่นในโลก คนอื่นในโลกผูเ้ขยีนแยกเป็นสองสว่น สว่นแรก
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คือส่วนที่เป็นคนอื่นก็จรงิ แต่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราโดยตรง ส่วนที่
สองคอืคนอื่นทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัชวีติเราโดยตรง หรอืไม่เกีย่วขอ้งเลย 
คนอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเราในทางดผีูเ้ขยีนขอเรยีกว่ามติร ตวัอย่างของ
มติรกเ็ช่นคร ูอาจารย ์สหายร่วมสํานักเรยีน คนอื่นอกีประเภทหนึ่ง
ที่เกี่ยวข้องกบัชวีิตเราผู้เขยีนขอเรยีกว่าศตัรู ศตัรูในที่นี้ หมายถึง
คนทีม่คีวามคดิไม่ตรงกบัเรา ขดัแยง้กบัเรา และเป็นไดท้ีศ่ตัรูจะเป็น
คร ูอาจารย ์สหายร่วมสาํนักเรยีน หรอืคนทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัเราในแง่
ที่กล่าวมา แต่ไม่ชอบ เกลียด เรา เป็นการส่วนตัว ในงานวิจยันี้ 
ผูเ้ขยีนแบ่งมติรและศตัรูออกเป็นสองประเภท และจะศกึษาว่า ชวีติ
ทีด่ตีามทศันะของพระพุทธเจา้มวีธิจีดัการกบัมติรและศตัรอูย่างไร  

ตามความคิดของผู้เขยีน มติรและศตัรูมีสองแบบ มิตรและ
ศตัรูอย่างแรก ขอเรียกว่ามิตรและศตัรูที่มีความหมายต่อชีวิตเรา 
และแบบทีส่องขอเรยีกว่ามติรและศตัรูที่ไม่มคีวามหมายกบัชวีติเรา 
มติรทีม่คีวามหมายกบัชวีติเราส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของครู อาจารย ์
เพื่อร่วมเรยีน หรอืเพื่อนร่วมงาน ความเป็นมติรของคนเหล่านี้ไม่ได้
พจิารณาจากการที่พวกเขากบัเราคดิตรงกนั คลา้ยกนั หรอืเดนิไป
ในทางเดียวกันเป็นหลัก ความเป็นมิตรผู้เขียนนิยามจากความ
ปรารถนาด ีมิตรอาจคิดต่างจากเรา แต่ที่สุดเขาปรารถนาดีต่อเรา 
เราทีเ่ป็นชาวพุทธควรเป็นคนมคุีณสมบตัใินการแยกแยะออกว่าใคร
เป็นมติร และเมื่อมัน่ใจว่าเขา เป็นมติร เราก็ต้องมวีธิใีนการถนอม
มิตรภาพให้ยัง่ยืน มิตรอีกแบบหนึ่งที่ผู้เขียนเรียกว่ามิตรที่ไม่มี
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ความหมายไดแ้ก่คนทีอ่าจเขา้มาเกีย่วขอ้งกบัชวีติเราเพราะชื่นชอบ
เราอย่างฉาบฉวย หรอืหวงัประโยชน์บางอย่างจากเรา ความเป็น
มติรทีไ่ม่สาํคญัของคนเหล่านี้วดัจากการทีม่เีขา ชวีติเรากไ็ม่ไดด้ขีึน้ 
ขาดเขาไป ชวีติเรากไ็ม่เสยีหาย คนเหล่านี้อาจพูดกบัใครต่อใครว่า
รกัเรา ชอบเรา เคารพเรา คําพูดนี้แมจ้ะมาจากความจรงิใจ แต่การ
ทีพ่วกเขาไม่มอีะไรที่จะแลกเปลี่ยนกบัเราในทางปัญญา ในแง่ที่จะ
ทําให้เราเป็นคนมคีวามคดิที่ก้าวหน้าขึ้น แม้จะนับว่าพวกเขาเป็น
มติร แต่กเ็ป็นมติรแบบไม่มคีวามหมาย ในงานวจิยันี้ ผูเ้ขยีนจะเน้น
มติรที่มีความหมาย ซึ่งบางคนอาจปากหนัก ไม่เคยพูดหรอืแสดง 
ออกว่าชอบเรา หรอืรกัเรา แต่จากสิง่ที่เขาทํา ซึ่งบางอย่างเขาไม่
ปรารถนาให้เรารู้เลย เขาหวังดีกับเรา ชาวพุทธควร เป็นคนที่
สามารถสงัเกตออกว่าใครเป็นมติร แมเ้จา้ตวัจะไม่แสดงตน และเมื่อ
รูแ้ลว้กค็วรมหีลกัในการใชช้วีติทีจ่ะทาํใหม้ติรภาพจากคนแบบนี้และ
เรายัง่ยนืใหน้านทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

(6) สําหรับศัตรู ผู้เขียนอยากแสดงความเห็นส่วนตัวนิด
หน่อยว่า ศตัรูบางแบบมค่ีาต่อชวีติเรามากกว่ามติรนางแบบ กล่าว
ให้ชดัก็คอื ศตัรูที่มคีวามหมายมค่ีามากกว่ามติรที่ไม่มคีวามหมาย 
ศตัรูที่มคีวามหมายคอืคนที่คดิไม่เหมอืนเรา คดิตรงขา้มกบัเรา ไม่
ชอบเรา และหากทําได ้พวกเขาจะพยายามหกัลา้งความคดิของเรา 
ความเป็นศตัรูที่มคีวามหมายไม่ได้วดัจากการทีพ่วกเขาเกลยีดเรา 
แต่วดัจากการที่คนเหล่านี้มหีลกัการบางอย่างของตนที่สมควรแก่
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การเคารพ และใช้ชวีติอย่างที่แสดงว่าพวกเขาเคารพหลกัการนัน้ 
และที่พวกเขาไม่ชอบเรา ก็เพราะพวกเขาเกลียดความคิดเราที่
ขดัแยง้กบัหลกัการทีพ่วกเขาเชื่อมัน่อยู่ นอกจากนัน้ ความเป็นศตัรู
ที่มคีวามหมายของคนเหล่านี้ก็พจิารณาจากการที่พวกเขาเหน็เรา
ว่าเป็นศตัรูในทางความคิดเท่านัน้ ใครก็ตามที่เมื่อเห็นว่าเราเป็น
ศตัรูแล้วก็ต่อต้านเราทุกเรื่อง ไม่อยากเห็นเราเจรญิก้าวหน้า หาก
ทาํได ้หรอืมอํีานาจทีจ่ะทาํ กก็ลัน่แกลง้เรา หากเป็นอย่างนี้ ผูเ้ขยีน 
จดัให้เป็นศตัรูที่ไร้ความหมาย มิตรและศตัรูที่ไร้ความหมายเราไม่
ต้องสนใจก็ได้ ไม่สนใจในที่นี้ อาจมคีวามหมายได้หลายอย่าง เช่น 
บางคนอาจคิดว่าวนัที่คนที่ประทุษร้ายเราป่วยหนัก ทรมาน บน
เตยีง และกําลงัจะตาย จะเป็นวนัทีเ่ราสะใจทีสุ่ด นี่เป็นตวัอย่างการ
ใหค้วามสนใจ แต่ถ้าเราเฉยๆ เหมอืนก่อนหน้านัน้ ไม่ว่าคนพวกนี้
จะรุ่งเรอืงหรอืตกตํ่า ทัง้หมดไม่มคีวามหมายใดๆกบัเราเลย นี่อาจ
เป็นความหมายของคาํว่าไม่ใสใ่จ เช่นเดยีวกนั คนทีน่ิยมชมชอบเรา
ด้วยปาก แต่ในยามวิกฤต ไม่เคยแสดงอาการว่าห่วงใยเรา หรือ
พยายามเตม็ทีแ่ลว้ทีจ่ะช่วยเหลอืเรา (ในทางทีถู่กต้องตามกฎหมาย
และศลีธรรม) เรากเ็พยีงแต่รูว้่ามคีนเหล่านี้ ไม่ตอ้งสนใจเลยกไ็ด ้

จากทีก่ล่ามาทัง้หมดนี้ ผูอ่้านจะเหน็ว่า ขอบเขตการศกึษาว่า
ชวีติทีด่ตีามทศันะของพระพุทธเจ้าในงานวจิยันี้กว้าง ไม่เฉพาะจะ
ศกึษาว่าเราจะเขา้ถึงนิพพานอย่างไร ซึ่งจรยิศาสตร์แบบหนึ่งของ
พุทธศาสนาศึกษามายาวนาน ในงานวจิยันี้ ผู้เขยีนจะพูดถึงเรื่อง
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ความดงีามสว่นตวัแบบนี้ดว้ย แต่เมื่อพจิารณาแลว้ จะเสนอต่อไปว่า
ชวีติมนุษย์ยงัเกี่ยวขอ้งกบัครอบครวั พ่อแม่ มติรสหาย ครูอาจารย ์
ที่เป็นกัลยาณมิตร รวมทัง้ศัตรู สิ่งที่ผู้เขียนจะเสนอในงานวิจัยนี้
ผูว้จิยัมัน่ใจว่าเป็นปรากฏการณ์ปกตธิรรมดาของชวีติ พระพุทธเจา้
เองกท็รงมศีตัร ูโดยสว่นตวั การเป็นมติรหรอืศตัรมูองจากตวัเราเอง
กไ็ด ้ใหเ้รารูจ้กัถามตวัเองดว้ยว่า เราเป็นมติรหรอืศตัรูของคนคนนี้  

ผู้เขียนเองถือว่าศัตรูที่มีความหมายคือแนวคิดจะในทาง
ปรชัญา ศาสนา การเมอืง เศรษฐศาสตร์ หรอืวฒันธรรม เป็นต้น ที่
เราไม่ เห็นด้วย การมีสิ่งที่ เราไม่ เห็นด้วยและเราใช้ชีวิต เพื่ อ
วพิากษ์วิจารณ์สิง่ที่เราไม่เห็นด้วย ทําให้โลกเจรญิ พระพุทธเจ้าก็
ทรงวิจารณ์แนวคิดหลายอย่างร่วมสมัยกับพระองค์ การรู้ว่านี่
สมควรถือเป็นศตัรูที่คู่ควรแก่การที่เราจะถกเถียงด้วย ควรถือเป็น
คุณสมบตัอิย่างหนึ่งของชาวพุทธทีแ่ปลว่าผูรู้ ้ผูต้ื่น ผูเ้บกิบาน  

เป็นไปได้ที่ในท้ายที่สุด งานวจิยันี้อาจเสนอแนะว่า ในบาง
ระดบัมติรและศตัรูทีม่คีวามหมายไม่ควรแยกกนั เพราะเป็นสิง่ทีท่ํา
ให้ชีวิตเราพฒันาขึ้นทัง้คู่ มิตรบางคนเมื่อเขาตาย เราคิดถึง ศตัรู
บางคน หากเขาตาย เราคดิถงึ เป็นไปได ้และควรเป็นอย่างนัน้  

คนจํานวนมากที่เข้ามาในชีวิตเรา หากพวกเขาตาย เราก็
เพียงแต่เฉยๆ ในจํานวนนี้ บางคนอาจก่อกรรมตัดรอนเรามาไม่
น้อย แต่ที่สุดก็ทําอะไรเราไม่ได้มาก คนเช่นนี้ เราสมควรปล่อยให้
ตายๆไป ชวีิตเรามีค่า เราต้องรู้ว่าอะไรควรไม่ควรเอามาแขวนใส่
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ชวีติ ชวีติทีด่คีวรเบา สบาย สว่างและสุขในตนตามอตัภาพ มคีวาม 
สมัพนัธท์ีด่กีบัครอบครวั ญาตมิติร ครอูาจารย ์เพื่อนร่วมสาํนักเรยีน 
และศษิย ์และสุดทา้ยกม็มีติรและศตัรทูีคู่่ควร ซึง่กไ็ม่จาํเป็นตอ้งมาก 


