บททีห่ นึ่ง
ความจริงและปั ญหาของชีวติ มนุษย์

ก่อนที่เราจะเข้าไปพิจารณาแนวคิดของพระพุทธเจ้าว่าด้วย
ชีวติ ทีด่ คี วรเป็ นอย่างไร และทําไมพระพุทธเจ้าจึงทรงเห็นอย่างนัน้
เราควรเริ่มต้นด้ว ยเรื่องที่เป็ น พื้น ฐานเกี่ย วกับ ชีวิตของมนุ ษ ย์เรา
เสีย ก่ อน เรื่องนี้ เราเข้าใจได้ไม่ ย าก พระพุ ทธเจ้าย่ อมทรงเห็น ใน
เบื้องต้นว่าชีวติ มนุ ษย์ตามที่เป็ นอยู่เป็ นอย่างไร ข้อเท็จจริงทัง้ หมด
ที่บอกว่าชีวติ มนุ ษย์เป็ นอย่างไรเราจะเรียกในที่น้ี ว่าความจริงของ
ชีวติ ความจริงของชีวิตบางส่วนอาจไม่เป็ นปั ญหา แต่บางส่วนอาจ
เป็ นปั ญหา ส่วนทีเ่ ป็ นปั ญหานัน้ บางอย่างคนเราแก้ได้ แต่บางอย่าง
คนเราแก้ไม่ได้ ในส่วนของปั ญหาทีแ่ ก้ได้ พระพุทธเจ้าอาจทรงเห็น
ว่าปล่อยให้คนอื่น ทีเ่ ขามีหน้าทีห่ รือความเชีย่ วชาญในเรื่องเหล่านัน้
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แก้ไป มีเฉพาะปั ญหาบางอย่างในชีวติ มนุ ษย์เราเท่านัน้ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสนใจทีจ่ ะหาทางแก้ ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานี้เราเข้าใจได้ พุทธศาสนา ในแง่ท่เี ป็ นระบบความรูอ้ ย่างหนึ่งของมนุ ษย์ก็ย่ อมเหมือน
ระบบความรูอ้ ่นื ๆ ทีม่ นุษย์เราสร้างสรรค์ขน้ึ ในโลก คือเป็ นเครื่องมือ
เฉพาะทางเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างในชีวติ มนุ ษย์เรา ไม่มเี ครื่องมือ
ใดที่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาทุ ก อย่ า งในชี วิต มนุ ษ ย์ แต่ เ ป็ นไปได้ ท่ี
เครื่องมือบางอย่างมีขอบเขตการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับชีวติ มนุ ษ ย์
กว้างกว่าเครื่องมืออื่น
เนื่ องจากความจริงเกี่ย วกับ ชีวิตมนุ ษ ย์แ ละปั ญ หาในชีวิต
มนุ ษย์ทพ่ี ระพุทธเจ้าทรงสนใจจะหาทางแก้เกี่ยวข้องกับสิง่ ที่เราจะ
พิจารณาต่อไปข้างหน้าอันได้แก่ทศั นะของพระพุทธเจ้า ว่าด้วยชีวติ
ที่ดี ในบทนี้ เราจึงจะมาพิจารณาว่า (1) ธรรมชาติของชีวติ มนุ ษย์
เป็ นอย่างไร (2) ปั ญหาในชีวติ มนุ ษย์ท่พี ระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็ น
ปั ญ หาใหญ่ และปั ญหาใหญ่ ๆพวกนี้แหละที่พ ระองค์ทรงสนใจจะ
หาทางแก้ (และเราชาวพุ ท ธโดยทัว่ ไปเชื่อ ว่ า ทรงแก้ ได้ สํ า เร็จ )
ปั ญหาเหล่านี้มอี ะไรบ้าง
ชี วิ ต มนุ ษ ย์ เ ป็ นปรากฏการณ์ ตามธรรมชาติ อ ย่ า งหนึ่ ง
ปรากฏการณ์ ตามธรรมชาติ ทุ ก อย่ า งผู้ ท่ี เ ขาศึ ก ษาอั น ได้ แ ก่
นักวิทยาศาสตร์ต่างก็เห็นร่วมกันว่าเป็ นเรื่องลึกซึ้ง เข้าใจได้ไม่ง่าย
เพีย งชีวิต ของแมลงบางชนิ ด นั กวิทยาศาสตร์ท่ีเขาศึกษาเรื่องนี้
อย่างละเอียด สามารถบรรยายให้เราเข้าใจว่ามีความสลับซับซ้อน
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มากมายปานใด และสิง่ เหล่านี้งานของพวกเขาจะต้องหาทางสะสาง
ทําความเข้าใจให้ได้ ชีวติ มนุ ษย์ในแง่หนึ่งก็อาจพิจารณาได้ว่า เป็ น
ระบบธรรมชาติอ ย่ า งหนึ่ งเหมือนระบบชีวิต ของแมลงชนิ ด ที่เรา
กล่ า วถึ ง นั ้น ในแงชี ว วิท ยา คงมี อ ะไรที่ ส ลับ ซั บ ซ้ อ นไม่ แ พ้ กัน
ระหว่างชีวิต ของคนเราและแมลงตามที่ว่านั น้ ผู้เขียนไม่ กล้าที่จ ะ
กล่ าวว่า ชีวิต มนุ ษ ย์ในแง่ ชีววิท ยาสลับ ซับ ซ้อนมากกว่ าชีวิต ของ
แมลง เพราะไม่มคี วามรูต้ รงอันได้มาจากการลงมือศึกษาวิจยั เรื่องนี้
อย่ า งที่นั ก วิท ยาศาสตร์ทงั ้ หลายเขาทํ ากัน เอาเป็ น ว่ า เราจะพู ด
รวมๆว่ า ชี วิต มนุ ษ ย์ ใ นแง่ ชี ว วิท ยาเป็ นระบบหนึ่ ง ที่ ธ รรมชาติ
สร้างสรรค์ไว้ในโลกธรรมชาติร่วมกับระบบชีวิตอื่นๆ สิง่ ที่ผู้เขีย น
อยากเสนอเป็ นเบื้องต้นในตอนนี้มเี พียงว่า ความจริงของชีวติ มนุษย์
รวมทัง้ ปั ญหาของชีวติ มนุ ษย์ท่พี ระพุทธเจ้าทรงสนใจจะหาทางแก้
นัน้ เป็ นเรื่องทีเ่ ราจะศึกษาโดดๆ โดยไม่ สนใจชีวติ มนุ ษย์ในแง่ทเ่ี ป็ น
ระบบอย่างหนึ่งในทางชีววิทยาไม่ได้อย่างเด็ดขาด ความจริงทาง
ชีววิทยาเกี่ย วกับ ชีวิตมนุ ษ ย์เกี่ย วข้องโดยตรงกับ ปั ญ หาใหญ่ๆ ที่
พระพุทธเจ้าทรงมองเห็นว่าเป็ นปั ญหาของชีวติ มนุษย์ เมื่อความจริง
ทางชีววิทยาเกีย่ วข้องกับปั ญหาเหล่านี้ การจะแก้ปั ญหาเหล่านี้ย่อม
เกี่ยวข้องกับความรู้ในทางชีววิทยาแน่ นอน กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ
เราต้องการความรู้ในทางชีววิทยาเป็ นเครื่องมือร่วม ในการจัดการ
กับปั ญหาในชีวติ มนุษย์
ชีววิทยาสมัยใหม่แบ่งเนื้อหาออกเป็ นสองส่วน ส่วนแรกคือ
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ชีววิทยาแนวเดิมทีศ่ กึ ษา ชีวติ พืช สัตว์ และคน ในฐานะทีเ่ ป็ นหน่วย
ชีวติ หนึ่ง การศึกษาในแนวนี้เน้นที่จะเข้าใจ ระบบการทํางานของ
หน่ วยชีวติ นัน้ ๆ เช่นหัวใจของคนและสัตว์ทํางานอย่างไร ระบบการ
สืบ ทอดลูกหลานของสิง่ เหล่านี้ ดําเนินไปอย่างไร เป็ นต้น ผลของ
การศึกษาชีววิทยาในแนวนี้ จะยังผลให้เกิดความเข้าใจทีเ่ จาะลึก ลง
ไปในพืช สัต ว์ และคน ว่ ากลไกภายในชีวิตของสิ่ง เหล่า นี้ ทํางาน
อย่างไร และหากจะค้นคว้าต่อไปว่ามีปัญหาอะไรบ้างทีส่ มควรได้รบั
การแก้ไข ในระบบชีวิตของพืช สัตว์ และคน ความรู้เหล่ านี้ ก็จ ะ
กลายมาเป็ นชีววิทยาประยุกต์ ตัวอย่างชีววิทยาประยุกต์ทเ่ี รารูจ้ กั ดี
ก็คอื แพทยศาสตร์
เนื้ อหาส่ว นที่ส องของชีว วิท ยาที่พ ัฒ นาขึ้น ไม่ น านนี้ ส นใจ
ศึกษาพฤติกรรมทางสังคม ของสิง่ มีชวี ติ เนื่องจากพฤติกรรมทาง
สังคมของสิง่ มีชวี ิตปรากฏชัดในคนและสัตว์ นักชีววิทยา จึงลงมือ
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของสัต ว์ ก่ อ น อัน ที่ จ ริง พวกเขาสนใจศึ ก ษา
พฤติกรรมทางสังคมของมนุ ษย์ด้วย แต่การศึกษาทางวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับชีวติ มนุ ษย์มกี ฎระเบียบมาก พวกเขาจึงหันไปศึกษา
สัตว์แทน และเชื่อว่าการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของสัตว์ส่วน
หนึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมทางสังคมของคนด้วย พืชหลาย
ชนิ ด แสดงพฤติกรรมเสมือนว่าพวกมัน มีความรู้สกึ นึ กคิด ในทาง
สังคม ต้น ไม้บ างชนิ ด เมื่อจะตาย พร้อมใจตายกัน ทัง้ ป่ า ไม่ ต าย
เดีย่ วๆ การตายเดีย่ วในพืชเหล่านี้ปรากฏตามกาลเวลาทีเ่ ปลีย่ นไป
-4-

สมภาร พรมทา
แต่เมื่อถึงบางช่วงของเวลา พวกมันจะตายหมู่ ไม่ว่าแก่ชราหรือทีย่ งั
เป็ นลูกเล็กเด็กแดง ทัง้ หมดนี้ทําให้นักวิทยาศาสตร์ จํานวนหนึ่งใน
ปั จจุบนั เห็นไปในทํานองว่า พืช บางชนิดก็มพี ฤติกรรมทางสังคมได้
เช่นเดียวกับคนและสัตว์ ในอนาคต การศึกษาพฤติกรรมทางสังคม
ของพืชน่ าจะพัฒนามากขึ้น เมื่อการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมใน
คนและสัตว์กา้ วหน้าไปถึงระดับหนึ่ง
ปั ญหาในชีวติ มนุ ษย์เราตามทีพ่ ระพุทธเจ้ากล่าวถึงและหยิบ
ยกมาแสดงในฐานที่เป็ นปั ญ หาใหญ่ ในชีวิต มนุ ษ ย์ ท่ีเราจะต้ อ ง
หาทางจัดการแก้ไข (เช่นการเอารัดเอาเปรียบกันในทางการเมือง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เป็ นต้น) เกี่ยวข้องกับความจริงทางชีววิทยาที่
นักชีววิทยา พวกที่สอง (คือพวกที่ศกึ ษาพฤติกรรมทางสังคมของ
มนุ ษย์ แ ละสั ต ว์ ) ศึ ก ษาและค้ น พบค วามจริ ง บางอย่ า งที่ เ ป็ น
ประโยชน์ มาก ยกตัวอย่างเช่น ความรู้สกึ ว่าฉันคือฉันและฉันเป็ น
สมาชิกของเผ่าพันธุ์น้ี ฉันอาจตายเพื่อเผ่าพันธุ์ของฉันได้ เป็ นต้น
เป็ นความรูส้ กึ ร่วมทีม่ ใี นคนและสัตว์ คําสอนในทางพุทธศาสนาอาจ
เรียกปรากฏการณ์น้ีว่าความรูส้ กึ ว่ามีอตั ตาตัวตน ในแง่คาํ เราเข้าใจ
เวลาที่เราพูดว่ามนุ ษย์และสัตว์ย่อมมีความรูส้ กึ ว่าตนเป็ นตน และ
เราก็เข้าใจต่อไปว่าเพราะเหตุน้ีไง คนอีสานบางคนจึงโกรธมากเมื่อ
มีคนไปกล่าวกับเขาว่าพวกคุณมันเป็ นลาว นี่คอื ตัว อย่างกลไกการ
ทํางานของความรูส้ กึ ว่าเป็ นอัตตาตัวตน ในทางชีววิทยา นักวิท ยาศาสตร์เขาศึกษาเรื่องนี้อย่างลึกซึ้ง ทําให้เห็นว่ากลไกลการทํางาน
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ของความรู้สกึ ว่าเป็ น ตัวตนในสัตว์ บ างชนิ ดลึกซึ้งกว่าคน เมื่อพบ
อย่างนัน้ ก็จะสาวหาความจริงอื่นๆทีร่ ออยู่ขา้ งหน้าได้ต่อไปอีกมาก
เช่น สาวไปแล้วพบว่า เผ่าพันธุ์ทม่ี คี วามรูส้ กึ ในเรื่องตัวตนแรงชนิด
สามารถพลีชพี เพื่อพวกพ้องได้งา่ ยๆ มีแนวโน้มทีจ่ ะอยู่รอดเป็ นหมู่
เป็ นคณะมากกว่าเผ่าพันธุท์ ม่ี คี วามรูส้ กึ ในเรื่องอัตตาตัวตนน้อยกว่า
พวกเราที่ ศึก ษาพุ ท ธประวัติ ย่ อ มทราบว่ า ชาติพ ัน ธุ์ ข อง
พระพุทธเจ้าถูกฆ่าจนเกือบจะเรียกได้ว่า สิ้นชาติ ที่เป็ น อย่างนั น้
ไม่ใช่เพราะชาติพนั ธุ์น้ีอ่อนแอในแง่การสงคราม แต่เพราะพวกเขามี
พัฒนาการทางศีลธรรมสูงจนฆ่าคนอื่นไม่ได้ เมื่อเกิดสงคราม เลย
ถูกศัตรูฆ่าทางเดียว คําถามทีน่ ่ าคิดคือ พระพุทธเจ้าทรงเข้าใจเรื่อง
นี้ใช่ไหม และทรงเห็นว่าผลที่สุดของการพัฒนาชีวิต เพื่อที่จะเป็ น
คนดีตามหลักพุทธศาสนา อาจดําเนินมาถึงขัน้ ทีช่ าติพนั ธุ์นัน้ ๆอาจ
สิ้น ชาติได้ เพราะไม่สามารถทําชั ่วเพื่อปกป้ องตนและชาติ เราจะ
ศึกษาและอภิปรายเรื่องทํานองนี้อย่างละเอียด ในงานวิจยั นี้
มีการศึกษาสมัยใหม่แขนงหนึ่งทีค่ นเราสร้างขึน้ เพื่อใช้ศกึ ษา
มนุษย์ในแง่ทเ่ี ป็ นสิง่ ทีร่ วมกันอยู่เป็ นหมู่เป็ นคณะ เราเรียกวิทยาการ
แขนงนี้รวมๆว่าสังคมศาสตร์ ตัวอย่างของสังคมศาสตร์ทเ่ี ราคุน้ เคย
ก็เช่นรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมวิทยา เป็ นต้น ในงานวิจยั นี้
เราจะไม่ ใช้ป ระโยชน์ จากสังคมศาสตร์ในฐานะเครื่องมือร่วมเพื่อ
เข้า ใจธรรมชาติแ ละปั ญ หาในชีวิต มนุ ษ ย์ ด้ว ยเหตุผ ลว่ า สังคมศาสตร์เป็ นวิทยาการในเชิงประยุกต์ รากฐานของสังคมศาสตร์คือ
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วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและปรัชญา เมื่อเราใช้ประโยชน์ จากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (โดยเฉพาะอย่างชีววิทยา) และปรัชญาแล้ว ก็ไม่มี
เหตุผลที่เราจะใช้ประโยชน์ จากสังคมศาสตร์ เราอาจกล่าวถึงงาน
ศึก ษาทางสังคมศาสตร์ท่ี สํ า คัญ บางเรื่อ ง แต่ เพื่อ แสดงว่ า นี่ คือ
ปรากฏการณ์ ที่ส ามารถอธิบ ายได้ ด้ ว ยวิท ยาศาสตร์ธ รรมชาติ
ปรัชญา และ พุทธธรรม
เพื่อให้การพิจารณาความจริงและปั ญหาในชีวติ มนุ ษย์ในบท
นี้เป็ นสัดเป็ นส่วน ผูเ้ ขียน ขอเสนอหลักคิดสําหรับแบ่งเนื้อหาที่เรา
จะพิจารณาในบทนี้ (ซึ่งจะเป็ น โครงสร้างของงานวิจยั นี้ ทงั ้ หมด)
ดังนี้
(1) แรกทีเดียว ชีวติ มนุ ษย์อาจพิจารณาได้ในแง่ท่แี ต่ละชีวติ
ต่างก็เป็ นหน่ วยหนึ่ง ในจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาล คําว่าหน่ ว ยใน
ที่น้ี ผู้เขีย นใช้เพื่อระบุ ว่ า สิง่ นี้ เป็ น เอกเทศต่า งหาก จากสิ่งอื่น แม้
โดยรวมหน่ วยต่างๆจะสังกัดประเภทเดียวกัน เช่น นายเขียว นาย
ขาว นางแดง ต่างก็รวมอยู่ในประเภทของสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ รียกว่าคน แต่
นายเขียวต้องถือว่าเป็ นหน่ วยหนึ่ง ต่างหาก จากนายขาวและนาง
แดง สองคนหลังก็เช่ นเดียวกัน เราจะเข้าใจชีวิตมนุ ษย์ในฐานะที่
เป็ นหน่ ว ยหนึ่ ง อย่ า งนี้ เมื่ อ เราลงมื อ ศึ ก ษาเรื่อ งที่ ว่ า อะไรคื อ
ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ และอะไรคือ ปั ญ หาที่สํ า คัญ ในชีวิต มนุ ษ ย์
ตามที่พ ระพุ ท ธเจ้า ทรงมองเห็น และชัก ชวนชาวโลกมาพิจ ารณา
หาทางจัดการกับปั ญหาเหล่านี้ สิง่ แรกที่ผเู้ ขียนอยากทําความเข้าใจ
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กับผู้อ่านคือ การบอกว่าเราจะศึกษาชีวติ มนุ ษย์ในแง่ท่เี ป็ นหน่ วย
หนึ่งนัน้ เป็ นเพียงการบอกว่านี่คอื แนวทางหนึ่งในบรรดาแนวทางที่
อาจมีได้มากในการศึกษาชีวติ มนุ ษย์ เราไม่ควรเข้าใจว่า การศึกษา
ชีวิต มนุ ษ ย์ในแง่ท่ีเป็ น หน่ วยหนึ่ งต่างหากจากหน่ วยอื่ น ๆ สําคัญ
สูงสุดกว่าการศึกษาชีวติ มนุ ษย์จากแง่มุมอื่นๆ ผู้เขียนสังเกตเห็นว่า
หนังสือที่เขียนถึงแนวคิดทางจริยศาสตร์ของพระพุทธเจ้าจํานวน
มากทัง้ โดยคนไทยและต่างชาติเขียนเรื่องจริยศาสตร์ของพระพุทธเจ้า ในแง่ท่ีเป็ น หลัก การ สํ า หรับ ให้ ห น่ ว ยชีวิต แต่ ล ะหน่ ว ยนํ า ไป
ประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ของตน งานเขียนคลาสสิกของพระพุทธโฆสาจารย์ทช่ี ่อื “วิสุทธิมรรค” ก็เขียนในแนวนี้ ชีวติ ทีด่ ใี นทัศนะของท่าน
ทีแ่ ต่งหนังสือแนวนี้กค็ อื ชีวติ ใครชีวติ มันที่ต่างก็มุ่งไปหาความหลุด
พ้น ผ่านทางการปฏิบตั ติ ามไตรสิกขาอันได้แก่ศลี สมาธิ และปั ญญา
หนังสือสมัยใหม่เล่มสําคัญของพระเถระนักวิชาการไทยคื อ “พุทธธรรม” ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ก็ทาํ นอง
เดียวกันนี้ ต่างกันบ้างทีบ่ างตอนของหนังสือท่านตีความหลักปฏิบตั ิ
บางอย่างเช่นศีลในแง่ทม่ี คี วามหมายในทางสังคม (คือเกินไปกว่าที่
เป็ น หลัก การปฏิบ ัติสํ า หรับ ใครมัน แต่ เรื่อ งนี้ ก็เป็ น หลัก นั ย ทาง
สังคมเป็ นเรื่องเสริม) หนังสือเกี่ยวกับพุทธจริยศาสตร์ทร่ี จู้ กั กันมาก
ในต่างประเทศของท่านสัทธาติสสะ ก็ออกมาในทํานองนี้ ชื่อหนังสือ
ระบุไว้ชดั ว่าพุทธจริยศาสตร์ย่อมมีพระนิพพานเป็ นเป้ าหมายปลาย
ทาง จริยศาสตร์แนวนี้เป็ นเรื่องของใครของมัน ชีวติ ที่ดกี ็เป็ น เรื่อง
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ของใครของมัน
(2) ความเข้าใจว่าจริยศาสตร์ ที่พระพุ ทธเจ้าทรงสอน เป็ น
เรื่องใช้กบั ชีวติ ใคร ชีวติ มัน ไม่ใช่เรื่องผิด ผู้เขียนไม่ได้พูดถึงแนว
การเขียนพุ ทธจริยศาสตร์แบบนี้ ว่าผิด ที่พูด ถึง เพียงเพื่อบอกว่า
นอกจากจะเขีย นแนวนี้ ในงานวิจยั นี้ ผู้เขีย นจะเขีย นแนวอื่น ๆ ที่
กว้างไปกว่านี้ ด้วยเหตุผลง่ายๆ ว่า ชีวติ มนุ ษย์นอกจากจะมองว่า
เป็ นหน่ ว ยหนึ่ งในโลกธรรมชาติ เรายัง สามารถมองชีวิต มนุ ษ ย์
(เดียวกันนี่แหละ) ในแง่อ่นื ๆ ได้อกี มาก เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ขียนทีจ่ ะ
อธิบายให้ผอู้ ่านเข้าใจว่า นอกจากทีจ่ ะมองชีวติ มนุ ษย์ว่าเป็ นหน่ วย
หนึ่ งๆ เราจะมองเป็ น อย่างอื่น อะไรได้บ้าง อัน ที่จริงเรื่องนี้เราพอ
เข้า ใจได้ หากว่า เราเป็ น คนที่รู้จ ักคิด สักหน่ อย ถามว่ า ชายหนุ่ ม
ชาวนาคนหนึ่งอยู่กบั แม่ตาบอด เขาเป็ นคนทํางานหลักเพื่อหาเลี้ยง
แม่ วันหนึ่งทีพ่ ระธุดงค์ผ่านมา เขามีโอกาสได้ฟังพระเทศน์แล้วเกิด
ศรัทธาอยากบวช สมมติว่า เขามีศรัทธาจริงๆ และรูส้ กึ รุนแรงว่าเขา
ควรบวช ถามว่า เขาควรทิ้งแม่ตาบอดเพื่อออกบวชไหม แน่ นอน
การออกบวชหากพิจ ารณาจากจริย ศาสตร์แ บบมองชีวิตคนเป็ น
หน่ วยๆ ก็ต้องนับว่าดีกว่าอยู่เลี้ยงแม่ไปจนแม่ตาย เพราะการออก
บวชเป็ นโอกาสที่เขาจะพัฒนาขัดเกลาชีวติ ให้สูงขึ้นเรื่อยๆ ในทาง
ธรรม เขาอาจเป็ นพระอรหันต์ ซึ่งในทางพุทธจริยศาสตร์แบบมอง
ชีวติ เป็ นหน่ วยเดีย่ วๆของใครของมัน ย่อมถือว่านี่เป็ นสิง่ วิเศษสุดที่
มนุษย์จะพึง่ ขวนขวาย ทําให้เกิดมีในตน แต่หากพิจารณาจากแง่มุม
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อื่น เราถามได้ว่า คุณออกบวช ทิ้งแม่ตาบอดไว้ อย่างนัน้ ต่อให้คุณ
พยายามหาทางจัดการให้แม่มชี วี ติ อยู่ต่อไปได้อย่างดี แม่กย็ ่อมรูส้ กึ
ว่าคุณ ทิ้งแม่ไป แม่ตาบอดต้องการคุณ ชีวิตแม่นับแต่ วนั ที่คุณทิ้ง
ท่ า นไปย่ อ มไม่ เหมือ นเดิม ความเป็ น พระอรหัน ต์ ที ค่ ุ ณ ได้ ม ามี
ความหมายอะไร คําถามนี้ เราถามได้ และสมควรถาม ผู้ เขีย นจะ
ถามปั ญหาพวกนี้ในงานวิจยั เล่มนี้ เพราะคิดว่าเป็ นคําถามสําคัญ
การเขีย นถึ งเรื่อ งชีวิต ที่ ดีใ นทัศ นะของพระพุ ท ธเจ้า โดยไม่ ถ าม
คําถามสําคัญ พวกนี้ สําหรับผู้เขียน ผลที่ได้อย่างมากก็ ครึ่งเดีย ว
ของคําตอบทีเ่ ราสมควรตอบ แต่การถามคําถามเหล่านี้กส็ ร้างความ
ยุ่งยากให้แก่การพิจารณาว่าชีวติ ทีด่ งี ามตามทัศนะของพระพุทธเจ้า
ควรเป็ นอย่างไร แต่นั ่นเป็ นจุดทีผ่ เู้ ขียนรูว้ ่าตนเองจะต้องประสบ ผล
ที่ได้จากงานวิจยั นี้สําหรับผู้เขียนไม่ได้อยู่ท่ีการได้มาซึ่ง คําตอบที่
งดงามสมบูรณ์ แบบ ซึ่ง ผู้เขียนรู้ว่าหาได้ ทําได้ เพียงแต่เราจะต้อง
ไม่ถามคําถามทีส่ ําคัญบางอย่าง เพราะถามแล้วจะกระทบต่อความ
สวยงามของคําตอบที่เราอยากได้อยากเห็น งานวิจยั นี้อาจจบด้วย
การพบว่าไม่มคี ําตอบทีส่ วยงามสําเร็จรูป เพราะชีวติ มันเป็ นของมัน
อย่างนี้ เลือกอย่าง ย่ อมต้องเสียอย่าง แต่การรู้ว่าคําสอนของพระ
พุ ท ธเจ้า เป็ น คํา สอนที่ไม่ เคยบอกว่ าเราสามารถเลือ กอะไรเพีย ง
อย่างเดียวแล้วชีวติ จะสวยงามสมบูรณ์แบบ จะช่วยให้เราชาวพุทธ
เป็ นคนเข้มแข็งในชีวติ จริง ผูเ้ ขียนจะไม่บอกว่าชายหนุ่ มชาวนานัน้
ควรอยู่กบั แม่หรือควรเดินตามความรูส้ กึ ภายในของตน แต่ผู้เขียน
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จะอภิปรายให้ละเอียดเท่าที่ทําได้ว่า หากเลือกทางหนึ่ง คุณจะพบ
อะไรในชีวิต และหากเลือกอีกทาง คุณจะพบอะไร สิง่ ที่คุณจะพบ
ย่อมมีทงั ้ สุขและทุกข์ คุณทีเ่ ป็ นคนเลือกแนวทางชีวติ คือคนทีจ่ ะต้อง
รับผิดชอบต่อสุขและทุกข์ท่จี ะตามมาจากการเลือกนัน้ โปรดเลือก
เพราะชีวติ เป็ นของคุณ
(3) โดยภาพรวม งานวิจยั นี้จะเริม่ ต้นด้วยการพิจารณาชีวติ
มนุ ษย์ในแง่ท่เี ป็ น หน่ วยหนึ่งในโลกธรรมชาติ เราต่างก็มีชวี ติ เป็ น
ของตนหนึ่งชีวติ คนทีจ่ ะดูแลมันให้ดใี ห้ช ั ่วอย่างไรก็คอื เราแต่ละคน
คนอื่นไม่เกีย่ ว พระพุทธเจ้าก็เข้ามาเกีย่ วข้องกับชีวติ ในแง่น้ี ของคน
อื่นไม่ได้ สิง่ ที่เราพิจารณาเป็ น หลักในตอนนี้ ก็คือชีวิตในแง่ท่ีเป็ น
หน่ วยเดี่ยวๆ ของใครของมัน มีอะไรเป็ น ธรรมชาติลึกๆ ที่ได้รบั
มอบมาตามธรรมชาติ และสิง่ เหล่านี้ อะไรที่เป็ นปั ญหาทีเ่ ราสมควร
จัดการ หากไม่รู้จ กั จัดการเรื่องเหล่านี้ ก็อาจพูดได้ว่าที่คุณเกิดมา
นั น้ เสีย เปล่ า เกิด มาแล้ว ไม่ รู้จ ักคิด อะไร รู้จ ัก แต่ ห าเงิน มาซื้อ หา
ความสุขทีจ่ ะพอซื้อหาได้ดว้ ยเงินแล้วก็ตายไป
(4) ถัด มา เราจะพิจ ารณาชีวิต ในแง่ ท่ีเกี่ย วข้อ งกับ สิ่งอื่น
ผูเ้ ขียนจะพูดถึงความเกีย่ วข้องทีใ่ กล้ตวั เราทีส่ ุดคือครอบครัว เราทุก
คนที่เกิด มามีห นึ่ งชีวิตในโลกต้องมีพ่ อและแม่ บางคนต่อไปอาจ
แต่งงานมีครอบครัว แปลว่าก็มสี ามีหรือภรรยา บางคนที่เลือกชีวติ
แบบนี้ก็อาจมีลูก มีหลาน แต่บางคนแต่งงานแล้วก็ไม่มลี ูกมีหลาน
การถามว่าชีวิตที่ดีเป็ น อย่างไร ตามทัศนะของพระพุ ทธเจ้า หาก
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ถามโดยคิดว่าชีวติ ทีด่ ขี องบุคคลส่วนหนึ่งต้องวัดจากความสัมพันธ์ท่ี
เขามีต่อคนในครอบครัวด้วย คําตอบทีไ่ ด้กจ็ ะแตกต่างจากการถาม
ว่าชีวติ ที่ดขี องคนแต่ละคนควรเป็ นเช่นไร โดยไม่มองเกี่ยวข้องไป
หาคนอื่น เช่ น พ่ อ แม่ สตรีบ างท่ า นที่แ ต่ งงานแล้ว ภายหลังไปทํ า
วิปัสสนา แล้วเกิดความรังเกียจว่ากามารมณ์เป็ นสิง่ ตํ่าทราม ทําให้
สามีมีปัญหาเพราะไม่สามารถมีความสุข ในทางกามกับภรรยานัก
ปฏิบตั ธิ รรมได้ ทีส่ ุด สามีกม็ เี มียน้อย ทําให้ลูก สาววัยรุ่นทีร่ เู้ รื่องรับ
ไม่ ได้ เตลิด ออกจากบ้ า นไป เพราะเกลีย ดพ่ อ ที่มีเมีย น้ อ ย และ
เกลีย ดแม่ท่ีเอาแต่ป ฏิบ ัติธรรม ไม่ สนใจดูแลว่ า ลูกและสามีจะอยู่
อย่างไร ปั ญหาเช่นนี้มจี ริงในสังคมพุทธ (และสังคมทีน่ ับถือศาสนา
อื่นๆ) ชีวติ ที่ดใี นทัศนะของพระพุทธเจ้าควรมีหนทางที่เหมาะเจาะ
ในการจัดการป้ องกันมิให้เกิดความทุกข์แบบนี้ในครอบครัวชาวพุทธ
ผูเ้ ขียนจะถามคําถามทีส่ ําคัญและพยายามตอบในงานวิจยั นี้ว่า ชีวติ
ทีด่ ใี นฐานะทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของครอบครัวควรเป็ นอย่างไร พ่อแม่ท่ดี ี
ต้องดีกับตัวเอง และดีกบั ลูกด้วย อย่างเท่ าเทีย มกัน ลูกก็เช่น กัน
สามีภรรยาก็ทํานองเดียวกัน ภรรยานักปฏิบตั ิ กรรมฐานประเภทที่
เอาโครงกระดูกมาแขวนไว้ในบ้านเพื่อเพ่งอสุภะนัน้ เราพูดได้ว่าไม่
คิดถึงสามีและลูกเลย เป็ นคนทีค่ ดิ ถึงแต่ตนเอง ชีวติ แบบนี้อาจดีใน
แง่ตนคนเดียว แต่แย่หรือใช้ไม่ได้เลยหากคิดถึงคนในครอบครัว
(5) ถัด จากครอบครัว ผู้เขียนจะพูด ถึงชีวิตที่ดีในแง่ท่ีเกี่ย ว
ข้องกับคนอื่นในโลก คนอื่นในโลกผูเ้ ขียนแยกเป็ นสองส่วน ส่วนแรก
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คือส่วนที่เป็ นคนอื่นก็จริง แต่เกี่ยวข้องกับชีวิต เราโดยตรง ส่วนที่
สองคือคนอื่นทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับชีวติ เราโดยตรง หรือไม่เกีย่ วข้องเลย
คนอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับเราในทางดีผูเ้ ขียนขอเรียกว่ามิตร ตัวอย่างของ
มิตรก็เช่นครู อาจารย์ สหายร่ วมสํานักเรียน คนอื่นอีกประเภทหนึ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราผู้เขียนขอเรียกว่าศัตรู ศัตรูในที่น้ี หมายถึง
คนทีม่ คี วามคิดไม่ตรงกับเรา ขัดแย้งกับเรา และเป็ นได้ทศ่ี ตั รูจะเป็ น
ครู อาจารย์ สหายร่วมสํานักเรียน หรือคนทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับเราในแง่
ที่กล่ าวมา แต่ไม่ ช อบ เกลีย ด เรา เป็ น การส่วนตัว ในงานวิจยั นี้
ผูเ้ ขียนแบ่งมิตรและศัตรูออกเป็ นสองประเภท และจะศึกษาว่า ชีวติ
ทีด่ ตี ามทัศนะของพระพุทธเจ้ามีวธิ จี ดั การกับมิตรและศัตรูอย่างไร
ตามความคิดของผู้เขียน มิตรและศัตรูมีสองแบบ มิตรและ
ศัตรูอย่างแรก ขอเรียกว่ามิตรและศัตรูท่ีมีความหมายต่อชีวิตเรา
และแบบทีส่ องขอเรียกว่ามิตรและศัตรูท่ีไม่มคี วามหมายกับชีวติ เรา
มิตรทีม่ คี วามหมายกับชีวติ เราส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของครู อาจารย์
เพื่อร่วมเรียน หรือเพื่อนร่วมงาน ความเป็ นมิตรของคนเหล่านี้ไม่ได้
พิจารณาจากการที่พวกเขากับเราคิดตรงกัน คล้ายกัน หรือเดินไป
ในทางเดีย วกัน เป็ น หลัก ความเป็ น มิต รผู้เขีย นนิ ย ามจากความ
ปรารถนาดี มิตรอาจคิดต่างจากเรา แต่ท่ี สุดเขาปรารถนาดีต่อเรา
เราทีเ่ ป็ นชาวพุทธควรเป็ นคนมีคุณสมบัตใิ นการแยกแยะออกว่าใคร
เป็ นมิตร และเมื่อมันใจว่
่ าเขา เป็ นมิตร เราก็ต้องมีวธิ ใี นการถนอม
มิต รภาพให้ ย งยื
ั ่ น มิต รอีก แบบหนึ่ งที่ผู้เขีย นเรีย กว่ า มิต รที่ไม่ มี
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ความหมายได้แก่คนทีอ่ าจเข้ามาเกีย่ วข้องกับชีวติ เราเพราะชื่นชอบ
เราอย่างฉาบฉวย หรือหวังประโยชน์ บางอย่างจากเรา ความเป็ น
มิตรทีไ่ ม่สาํ คัญของคนเหล่านี้วดั จากการทีม่ เี ขา ชีวติ เราก็ไม่ได้ดขี น้ึ
ขาดเขาไป ชีวติ เราก็ไม่เสียหาย คนเหล่านี้อาจพูดกับใครต่อใครว่า
รักเรา ชอบเรา เคารพเรา คํา พูดนี้แม้จะมาจากความจริงใจ แต่การ
ทีพ่ วกเขาไม่มอี ะไรที่จะแลกเปลี่ยนกับเราในทางปั ญญา ในแง่ท่จี ะ
ทําให้เราเป็ นคนมีความคิดที่ก้าวหน้าขึ้น แม้จะนับว่าพวกเขาเป็ น
มิตร แต่กเ็ ป็ นมิตรแบบไม่มคี วามหมาย ในงานวิจยั นี้ ผูเ้ ขียนจะเน้น
มิตรที่มีความหมาย ซึ่งบางคนอาจปากหนัก ไม่เคยพูดหรือแสดง
ออกว่าชอบเรา หรือรักเรา แต่ จากสิง่ ที่เขาทํา ซึ่งบางอย่างเขาไม่
ปรารถนาให้ เ รารู้เ ลย เขาหวัง ดี กับ เรา ชาวพุ ท ธควรเป็ นคนที่
สามารถสังเกตออกว่าใครเป็ นมิตร แม้เจ้าตัวจะไม่แสดงตน และเมื่อ
รูแ้ ล้วก็ควรมีหลักในการใช้ชวี ติ ทีจ่ ะทําให้มติ รภาพจากคนแบบนี้และ
เรายังยื
่ นให้นานทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
(6) สํ า หรับ ศัต รู ผู้ เขีย นอยากแสดงความเห็น ส่ ว นตัว นิ ด
หน่ อยว่า ศัตรูบางแบบมีค่าต่อชีวติ เรามากกว่ามิตรนางแบบ กล่าว
ให้ชดั ก็คอื ศัตรูท่มี คี วามหมายมีค่ามากกว่ามิตรที่ไม่มคี วามหมาย
ศัตรูท่มี คี วามหมายคือคนที่คดิ ไม่เหมือนเรา คิดตรงข้ามกับเรา ไม่
ชอบเรา และหากทําได้ พวกเขาจะพยายามหักล้างความคิดของเรา
ความเป็ นศัตรูท่มี คี วามหมายไม่ได้วดั จากการทีพ่ วกเขาเกลียดเรา
แต่วดั จากการที่คนเหล่านี้มหี ลักการบางอย่างของตนที่สมควรแก่
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การเคารพ และใช้ชวี ติ อย่างที่แสดงว่าพวกเขาเคารพหลักการนัน้
และที่พ วกเขาไม่ ช อบเรา ก็เพราะพวกเขาเกลีย ดความคิด เราที่
ขัดแย้งกับหลักการทีพ่ วกเขาเชื่อมันอยู
่ ่ นอกจากนัน้ ความเป็ นศัตรู
ที่มคี วามหมายของคนเหล่านี้ก็พจิ ารณาจากการที่พวกเขาเห็นเรา
ว่าเป็ น ศัต รูในทางความคิดเท่ านั น้ ใครก็ตามที่เมื่อเห็น ว่าเราเป็ น
ศัตรูแล้วก็ต่อต้านเราทุ กเรื่อง ไม่อยากเห็น เราเจริญก้าวหน้ า หาก
ทําได้ หรือมีอํานาจทีจ่ ะทํา ก็กลันแกล้
่
งเรา หากเป็ นอย่างนี้ ผูเ้ ขียน
จัดให้เป็ นศัตรูท่ไี ร้ความหมาย มิตรและศัตรูท่ไี ร้ความหมายเราไม่
ต้องสนใจก็ได้ ไม่สนใจในที่น้ี อาจมีความหมายได้หลายอย่าง เช่น
บางคนอาจคิด ว่ าวัน ที่คนที่ป ระทุ ษ ร้ายเราป่ วยหนั ก ทรมาน บน
เตียง และกําลังจะตาย จะเป็ นวันทีเ่ ราสะใจทีส่ ุด นี่เป็ นตัวอย่างการ
ให้ความสนใจ แต่ถ้าเราเฉยๆ เหมือนก่อนหน้านัน้ ไม่ว่าคนพวกนี้
จะรุ่งเรืองหรือตกตํ่า ทัง้ หมดไม่มคี วามหมายใดๆกับเราเลย นี่อาจ
เป็ นความหมายของคําว่าไม่ใส่ใจ เช่นเดียวกัน คนทีน่ ิยมชมชอบเรา
ด้ว ยปาก แต่ ในยามวิกฤต ไม่ เคยแสดงอาการว่ าห่วงใยเรา หรือ
พยายามเต็มทีแ่ ล้วทีจ่ ะช่วยเหลือเรา (ในทางทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย
และศีลธรรม) เราก็เพียงแต่รวู้ ่ามีคนเหล่านี้ ไม่ตอ้ งสนใจเลยก็ได้
จากทีก่ ล่ามาทัง้ หมดนี้ ผูอ้ ่านจะเห็นว่า ขอบเขตการศึกษาว่า
ชีวติ ทีด่ ตี ามทัศนะของพระพุทธเจ้าในงานวิจยั นี้กว้าง ไม่เฉพาะจะ
ศึกษาว่าเราจะเข้าถึงนิพพานอย่างไร ซึ่งจริยศาสตร์ แบบหนึ่งของ
พุทธศาสนาศึกษามายาวนาน ในงานวิจยั นี้ ผู้เขียนจะพูดถึงเรื่อง
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ความดีงามส่วนตัวแบบนี้ดว้ ย แต่เมื่อพิจารณาแล้ว จะเสนอต่อไปว่า
ชีวติ มนุ ษย์ยงั เกี่ยวข้องกับครอบครัว พ่อแม่ มิตรสหาย ครูอาจารย์
ที่เป็ น กัลยาณมิต ร รวมทัง้ ศัตรู สิ่งที่ผู้เขีย นจะเสนอในงานวิจ ัย นี้
ผูว้ จิ ยั มันใจว่
่ าเป็ นปรากฏการณ์ปกติธรรมดาของชีวติ พระพุทธเจ้า
เองก็ทรงมีศตั รู โดยส่วนตัว การเป็ นมิตรหรือศัตรูมองจากตัวเราเอง
ก็ได้ ให้เรารูจ้ กั ถามตัวเองด้วยว่า เราเป็ นมิตรหรือศัตรูของคนคนนี้
ผู้เขีย นเองถื อว่ า ศัต รูท่ีมีค วามหมายคือ แนวคิด จะในทาง
ปรัชญา ศาสนา การเมือง เศรษฐศาสตร์ หรือวัฒนธรรม เป็ นต้น ที่
เราไม่ เ ห็ น ด้ ว ย การมี ส ิ่ ง ที่ เ ราไม่ เ ห็ น ด้ ว ยและเราใช้ ชี วิ ต เพื่ อ
วิพากษ์วิจารณ์ สงิ่ ที่เราไม่เห็นด้วย ทําให้โ ลกเจริญ พระพุทธเจ้าก็
ทรงวิจ ารณ์ แ นวคิด หลายอย่ า งร่ ว มสมัย กับ พระองค์ การรู้ว่ า นี่
สมควรถือเป็ นศัตรูท่คี ู่ควรแก่การที่เราจะถกเถียงด้วย ควรถือเป็ น
คุณสมบัตอิ ย่างหนึ่งของชาวพุทธทีแ่ ปลว่าผูร้ ู้ ผูต้ ่นื ผูเ้ บิกบาน
เป็ นไปได้ท่ใี นท้ายที่สุด งานวิจยั นี้อาจเสนอแนะว่า ในบาง
ระดับมิตรและศัตรูทม่ี คี วามหมายไม่ควรแยกกัน เพราะเป็ นสิง่ ทีท่ ํา
ให้ชีวิตเราพัฒ นาขึ้นทัง้ คู่ มิตรบางคนเมื่อเขาตาย เราคิดถึง ศัตรู
บางคน หากเขาตาย เราคิดถึง เป็ นไปได้ และควรเป็ นอย่างนัน้
คนจํานวนมากที่เข้ามาในชีวิตเรา หากพวกเขาตาย เราก็
เพีย งแต่ เฉยๆ ในจํานวนนี้ บางคนอาจก่ อกรรมตัดรอนเรามาไม่
น้อย แต่ท่สี ุดก็ทําอะไรเราไม่ได้มาก คนเช่นนี้ เราสมควรปล่อยให้
ตายๆไป ชีวิตเรามีค่า เราต้องรู้ ว่าอะไรควรไม่ควรเอามาแขวนใส่
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ชีวติ ชีวติ ทีด่ คี วรเบา สบาย สว่างและสุขในตนตามอัตภาพ มีความ
สัมพันธ์ทด่ี กี บั ครอบครัว ญาติมติ ร ครูอาจารย์ เพื่อนร่วมสํานักเรียน
และศิษย์ และสุดท้ายก็มมี ติ รและศัตรูทค่ี ่คู วร ซึง่ ก็ไม่จาํ เป็ นต้องมาก
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