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บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	1.	เพื่อศึกษาหลักการตีความในพุทธอรรถปริวรรตศาสตร์	2.	เพื่อน�า

พุทธอรรถปริวรรตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการตีความเก่ียวกับทุกข์เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต	

3.	 เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่และรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักพุทธอรรถปริวรรตศาสตร	์

การวจัิยน้ีเป็นการวจัิยเชงิคณุภาพ	(Qualitative	Research)	เป็นการวจัิยเก่ียวกับการตคีวามเรือ่งความทกุข์

ในพุทธปรัชญาในติลักขณสูตร	ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร	อนัตตลักขณสูตร	และปฏิจจสมุปปาทสูตร	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ในติลักขณสูตรเป็นการกล่าวถึงความเป็นจริงของสรรพสิ่งในธรรมชาติว่า

เป็นไปตามกฎของธรรมชาติว่าเป็นอนิจจัง	ทุกขัง	และอนัตตา	แม้สังขารทั้งหลายก็อยู่ภายใต้กฎธรรมชาตินี้	

ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นการกล่าวถึงความทุกข์ของชีวิต	 เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตตั้งแต่การเกิด

การแก่	การเจ็บ	การตาย	รวมทั้งความทุกข์ที่จรเข้ามา	การประสบกับความผิดหวัง	การไม่ได้ดังใจปรารถนา	

และประการส�าคัญคือ	 การยึดมั่นในเบญจขันธ์	 ในอนัตตลักขณสูตรเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการยึดมั่นใน

ความเป็นตัวตนทีเ่พยีงเกิดจากความรูส้กึว่ามตีวัตนในความไม่มตีวัตน	และในป			ฏิจจสมปุบาทเป็นความทกุข์

ที่เกิดจากแรงเหวี่ยงของอวิชชา	ตัณหา	อุปาทาน	เป็นหลักส�าคัญ

	 องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากศึกษาวิจัย	 คือ	 สัมมาทิฐิเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	

เพื่อการดับทุกข์	 แต่ต้องอาศัยการตีความหลักพุทธอรรถปริวรรตศาสตร์เข้ามาช่วยให้เกิดความเข้าใจ
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Abstract 

 This research Article aimed to 1) to study the principles of the Buddhist Hermeneutics,

2) to apply the Buddhist Hermeneutics on the suffering for developing the quality of life,

and 3) to create a new body of knowledge and a development model for the quality of life. 

This was a qualitative study on the interpretation of the suffering in different discourses; 

namely TilakkhaNasutta (the three common characteristics), Dhammachakkappavattanasutta 

(the discourse on Moving the Wheel of the Doctrine), AnattakkhaNasutta (the discourse 

on the characteristics of Non-Self), and PaticcasamuppAdhasutta (the discourse on the 

Dependent Organization). The data were analyzed and interpreted for applying in the 

development of the quality of life.

 The research findings revealed that TilakkhaNasutta said about the reality of all 

things in the nature, especially the impermanence, the suffering and the soullessness even 

the formations under the law of nature, while Dhammachakkappavattanasutta dwelled

on the suffering of life or the problems from birth, the ages, the pain and the death

including the experience of hopelessness, and the important point was the attachment to

five aggregates. In AnattalakkhaNasutta, the suffering took place from the attachment 

in selfness or soulness which was only the feeling as the existence of self, and in 

PaticcasamupAdhasutta, the suffering occurred from the motivation of the ignorance, the 

desire and the attachment.

 The new body of knowledge was the Right Understanding as the significant 

instrument for developing the quality of life by ceasing the suffering but depending upon 

Buddhist Hermeneutics for assistance to clearly understand the suffering so as to be able 

to develop the quality of life. The process and model of development would be as follows: 

Right Understanding + Buddhist Hermeneutics ➞ Developing the Quality of Life.

Keywords : The Buddhist Hermeneutics, The Truth Suffering, Developing the Quality of Life

เรื่องทุกข์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	จึงสามารถน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต	หากเขียนเป็นรูปกระบวนการจะได้

รูปแบบ	ดังนี้	สัมมาทิฏฐิ	+พุทธอรรถปรวรรต	➞ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ค�าส�าคัญ : พุทธอรรถปริวรรต ความจริงของทุกข์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
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บทน�ำ

	 มนุษย์ที่เกิดมาต้ังแต่เกิดจนตาย	 สิ่งที่ประสบคือ	 คือ	 ความทุกข์	 ทุกคนล้วนอยู่กับทุกข์	

เผชิญหน้ากับทุกข์	ความทุกข์เปรียบเสมือนเงาติดตามตัว	แต่ที่น่าประหลาดใจ	คือ	มีคนจ�านวนน้อย

ทีจ่ะรูจ้กัทกุข์	มน้ีอยคนทีจ่ะเข้าใจทกุข์	และยิง่มจี�านวนน้อยลงไปอีกทีจ่ะเอาชนะทกุข์ได้	(พทุธทาสภิกข,ุ	

2546:	 362)	 ทรรศนะเกี่ยวกับทุกข์ก่อนการเกิดขึ้นของพุทธปรัชญา	 มีหลายทรรศนะที่ขัดแย้งกัน

บางทรรศนะเชื่อว่า	ความทุกข์เกิดจากกรรมเก่าของตน	(ปุพเพกตวาท)	กล่าวคือ	บุคคลมีความทุกข์

เป็นผลมาจากกรรมเก่าของตนที่เคยกระท�าไว้ในอดีตให้ผล	 เช่น	 การฆ่าสัตว์	 การเข่นฆ่ามนุษย์	

การลักทรัพย์	การฉ้อโกง	การยักยอกทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตน	การเบียดเบียนผู้อื่น	สัตว์อื่น	

การประพฤตินอกใจคู่ครอง	หรือการผูกใจเจ็บผูกอาฆาต	สิ่งเหล่านี้ท�าให้มีความทุกข์	กรรมเก่าที่กล่าว

นัน้	หมายถงึ	กรรมช่ัวทีต่นก่อ	บางทรรศนะเช่ือว่า	ความทกุข์เกิดจากมผู้ีบันดาลให้เกิดขึน้	(นมิมานวาท)	

กลุม่นีเ้ช่ือในอ�านาจดลบนัดาล	นัน่คือ	เช่ือว่ามอี�านาจเบือ้งบนคอยบงการความทกุข์ให้เกดิขึน้	ในท�านอง

ผู้จัดสรรความทุกข์ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล	 หรือชีวิตเป็นไปตามพรหมลิขิตที่ได้ลิขิตไว้

แล้ว	มนษุย์มไิด้ก่อทกุข์ด้วยตนเอง	บางทรรศนะเช่ือว่า	ความทกุข์ไม่มผีล	(นตัถกิวาท)	การกระท�าของ

มนษุย์ไม่จัดเป็นบญุหรอืบาป	ตายแล้ว	ทกุอย่างจบสิน้	ไม่มอีะไรทีจ่ะต้องได้รบัในภายหลงั	เป็นเรือ่งของ

ความบังเอิญ	ความทุกข์มิได้เกิดจากเหตุ	ไม่มีเหตุใดที่จะท�าให้ความทุกข์เกิด	ไม่มีผลใดที่เกิดจากเหตุ	

	 ประเด็นเหล่านีเ้ป็นประเด็นทีจ่ะต้องน�ามาวจัิย	ศึกษาค้นคว้าเพือ่ความเข้าใจทีถ่กูต้อง	ท่ามกลาง

ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมที่ถือกันว่า	 ศิวิไล	 (Civilization)	 และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	

ถามว่า	 มนุษย์มีความสุขที่แท้จริงหรือเปล่า	 ความสุขเป็นที่ปรารถนาของทุกคนหรือไม่	 หรือทุกคน

อยากออกไปจากความทุกข์จริงไหม	ประเด็นเหล่านี้สมควรน�ามาอภิปราย	วิเคราะห์	สังเคราะห์	ค้นหา

ความหมายทีแ่ท้จรงิเพือ่เข้าถงึกระบวนการของชีวติโดยอาศัยหลกัการตีความหรอือรรถปรวิรรตศาสตร์	

(Hermeneutics)	ถามว่า	ในเชิงปรัชญา	โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาตะวันตก	มีค�าตอบให้เราคลายจาก

ความทุกข์ได้จริงหรือไม่	ค�าตอบในเรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าสงสัย	ถึงแม้นักปรัชญาตะวันตก	ได้มีความ

พยายามแสวงหาค�าตอบในเรือ่งของชีวติ	นบัต้ังแต่ยคุดึกด�าบรรพ์	มนษุย์มคีวามทกุข์หรอืปัญหาตลอด

มา	ปัญหาที่อยู่อาศัย	ปัญหาการด�ารงชีพ	ปัญหาการรวมกลุ่ม	ปัญหาการอยู่ร่วมกัน	ปัญหาการเลือก

ผู้น�ากลุ่ม	 ปัญหาความปลอดภัย	 ปัญหาการทะเลาะวิวาท	 ปัญหาการครอบครองพื้นที่	 รวมทั้งปัญหา

เกี่ยวกับความรักความใคร่	ปัญหาเหล่านี้ได้ก่อความทุกข์เดือดร้อนแก่มนุษย์ตลอดมา	

	 มนุษย์พยายามแสวงหาหนทางในการแก้ปัญหาหรือแก้ทุกข์	 ในทางปรัชญา	 ทั้งปรัชญา

ตะวนัตกและปรชัญาตะวันออก	กพ็ยายามแสวงหาค�าตอบเช่นกนั	ขอยกปรชัญาตะวันตกน�าเสนอเป็น

เบื้องต้น	 เช่น	ปัจเจกสุขนิยม	 (Individual	Hedonism)	และมหสุขนิยม	 (Universal	Hedonism)	

ทัง้สองลทัธนิี	้ต่างมุง่แก้ปัญหาของมนษุย์	โดยเสนอให้มนษุย์แสวงหาความสขุเป็นหลกั	นัน่คือ	ปัจเจก
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สุขนิยม	 มองว่า	 มนุษย์มีทุกข์	 เพราะยังมีความสุขไม่เพียงพอหรือมีความสุขน้อยไป	 ท�าอย่างไรให้

คนเรามีความสุขเพิ่มขึ้น	กลุ่มนี้เสนอหลักว่า	ความสุขส่วนตนเป็นเป้าหมายสูงสุด	นั่นคือ	มนุษย์ต้อง

ท�าทุกสิ่งเพื่อตนเอง	 ความสุขของตนเองส�าคัญที่สุด	 การกระท�าทุกอย่างต้องมุ่งมาเพื่อประโยชน์ตน	

จะใช้วิธีการอะไรก็ได้	 ขอให้การกระท�านั้นส่งผลให้ตนเองมีความสุข	 แนวคิดของปัจเจกสุขนิยม	 ใช้

ประสาทสัมผัสเป็นเครื่องมือในการพิสูจน์	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	เป็นการพิสูจน์เชิงประจักษ์	หรือ	

พิสูจน์โดยตรงและตรงกับความรู้สึก	หากประสาทสัมผัสอยู่ในภาวะปกติ	 การรับรู้ย่อมเปิดเผยให้เรา

รับรู้ตรงกับความเป็นจริง	 ผัสสะจึงเป็นเครื่องวัดทุกสิ่ง	 ซ่ึงสอดคล้องกับทรรศนะของโปรทากอรัส

(Prothagoras)	ผู้น�ากลุ่มโสฟิสต์	(Sophist)	ที่ประกาศว่า	มนุษย์เป็นเครื่องวัดทุกสิ่ง	(A	man	is	the	

measure	of	all	things.)	(D.M.	Datta,	1972:	178)	แต่ในที่สุด	ทรรศนะของกลุ่มปัจเจกสุขนิยม

ยงัเป็นทีถ่กเถยีงกนัในวงการปรชัญาว่า	ควรเช่ือถือได้มากน้อยเพยีงใด	เพราะยงัมช่ีองโหว่ให้ฝ่ายอ่ืน	ๆ 	

โจมตีได้อีกมากเช่นกัน	ลัทธิมหสุขหรือสากลสุขนิยม	(Universal	Hedonism)	กลับไปเน้นความสุข

ของคนหมู่มาก	 คนเราไม่ควรอยู่เพื่อตนเอง	 แต่สมควรอยู่เพื่อประโยชน์สุขของคนหมู่มาก	 เพราะ

เมื่อคนส่วนใหญ่มีความสุข	 เราเองย่อมมีความสุขตามไปด้วย	 (สมบูรณ์	 บุญโท,	 2558:	 127-129)	

แนวคิดของกลุ่มนี้เรียกว่า	จริยศาสตร์แนวประโยชน์นิยม	มีความเชื่อว่า	สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตต้องเป็น

ประโยชน์หรือความสุขแก่คนส่วนมาก	 ดังหลักการที่เบนธัมเสนอว่า	 “ความสุขหรือความดีมากที่สุด 

เพื่อคนจ�านวนมากที่สุด (The greatest happiness for the greatest numbers.”	(อ้างใน	วศิน	

อินทสระ,	2519:	190)	จากหลักการนี้	จะเห็นได้ว่า	ประโยชน์นิยมได้ถูกจัดเป็นสาธารณประโยชน์สุข

เหตุที่เป็นดังนี้	เพราะมุ่งหมายถึงประโยชน์ของมหาชนมากกว่าประโยชน์หรือความสุขเฉพาะกลุ่มคน

กลุ่มเล็ก	 ๆ	 ถึงกระนั้นก็ตาม	 ประโยชน์นิยมของเบนธัม	 กล่าวได้ว่า	 เป็นประโยชน์นิยมอย่างหยาบ	

ด้วยเหตุผลที่ว่า	 เบนธัมไม่ยอมรับความแตกต่างทางคุณภาพระหว่างความสุข	 ความสุขทุกประเภท

ย่อมเหมือนกันหรือเท่ากัน	 ความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเหมือนกัน	 เมื่อมันเท่ากันในปริมาณ

เบนธัมพยายามกล่าวรวม	 ๆ	 ไม่ได้แยกแยะระหว่างปริมาณกับคุณภาพ	 แท้จริงแล้ว	 เมื่อเราพูดถึง

ความสุข	ถ้าคิดจ�านวนครั้ง	เวลาที่กระท�าเท่ากัน	แต่ผลที่เกิดจากการกระท�านั้น	ย่อมแตกต่างกัน	เช่น	

คนหนึ่งขโมยสิ่งของของคนอ่ืนได้มา	 กว่าจะได้มาย่อมเสี่ยงต่ออันตราย	 แต่เมื่อขโมยได้มาแล้ว

เขาอาจมีความสุขที่ขโมยส�าเร็จ	กับอีกคนหนึ่งท�างานด้วยความยากล�าบาก	แต่เป็นงานสุจริต	ความสุข

ที่เกิดเพราะความสมหวัง	ย่อมแตกต่างกัน

	 ส่วนปรัชญาตะวันออกมองเรื่องทุกข์อย่างไร	ผู้วิจัยขอน�าเสนอ	2	ทรรศนะ	คือ	ทรรศนะที่	1	

คือ	 ฝ่ายเทวนิยม	 (Theism)	 ฝ่ายนี้เป็นฝ่ายนับถือพระเจ้า	 ยอมรับอ�านาจเบ้ืองบน	 คือ	 พระพรหม

พระนารายณ์	และพระศิวะ	พระเจ้าทั้ง	3	องค์นี้	รวมเรียกว่า	ตรีมูรติ	(อดิศักดิ์	ทองบุญ,	2546:	14)	

ฝ่ายเทวนยิมยอมรบัพระพรหมในฐานะผู้สร้าง	(Creator)	พระพรหมเป็นผู้สร้างทกุสิง่	รวมทัง้ชีวติด้วย	
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ชีวิตเราจะเป็นอย่างไร	เป็นไปตามพรหมลิขิต	หากชีวิตมีความทุกข์	ถือว่า	ชีวิตถูกก�าหนดไว้แล้วตั้งแต่

เกิด	พระนารายณ์	ได้รับการยอมรับในฐานะเทพผู้ปกป้องรักษา	(Protector)	รักษาทุกสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น	

คอยปัดเป่าทุกข์ภัยที่เกิดขึ้น	คอยช่วยเหลือสัตว์โลก	รวมทั้งมนุษย์ให้อยู่เย็นเป็นสุข	ช่วยปกป้องภัย

หายนะและช่วยให้มนุษย์ตั้งมั่นอยู่ในความดีงาม	พระศิวะ	ในฐานะผู้ท�าลาย	(Destroyer)	ชาวอินเดีย

เชื่อว่า	เมื่อโลกนี้ด�ารงอยู่เป็นเวลานาน	ศีลธรรมของมนุษย์ตกต�่ามาก	มนุษย์กระท�าบาปกรรม	ท�าให้

โลกนี้สกปรกจนเกินไป	เต็มไปด้วยความเลวร้าย	เกินที่จะเยียวยาแก้ไข	ก็จ�าต้องหาวิธีการช�าระล้างใน

บางครั้งบางคราว	เพื่อท�าให้โลกนี้มีความสะอาด	มนุษย์กลับมามีศีลธรรม	หยุดการเข่นฆ่าเบียดเบียน

กัน	 เป็นการก�าจัดทุกข์ที่ต้องอาศัยอ�านาจเบื้องบน	ด้วยการวิงวอน	อ้อนวอน	บวงสรวง	บูชาตามวิธี

การที่ถูกก�าหนดไว้ในคัมภีร์สามเวทของปรัชญาฮินดูเชื่อว่า	ความทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไร	ฝ่ายนี้เชื่อว่า	

วิญญาณของมนุษย์เป็นสิ่งที่แยกออกมาจากปรมาตมัน	ปรมาตมัน	แปลว่า	วิญญาณใหญ่หรือยิ่งใหญ่

หรือวิญญาณบริสุทธิ์ที่หยุดเวียนว่ายตายเกิดแล้ว	 หมายถึง	 พระพรหมนั่นเอง	 วิญญาณมนุษย์เรียก

อีกอย่างหนึ่งว่า	 “อาตมัน”	 หรือ	 “โซล”	 (soul)	 อาตมันที่แยกตัวมาจากปรมาตมัน	 มาบังเกิดใน

โลกมนุษย์	ย่อมมีกิเลส	เมื่อมีกิเลส	อาตมันที่เคยบริสุทธิ์มาก่อนต้องมามัวหมองเศร้าหมองเป็นเหตุ

ให้ท�ากรรมต่าง	ๆ	เมื่อท�ากรรมต่าง	ๆ	อาตมันนั้นต้องรับผลของกรรมนั้น	ๆ	กลายเป็นว่า	อาตมันเมื่อ

ไม่บริสุทธิ์เพราะมีกิเลส	 เมื่อมีกิเลสก็ต้องเสวยกรรมนั้น	 เป็นสังสารวัฏฏ์ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิด

ถามว่า	เมื่อไหร่อาตมันจึงไม่ต้องทุกข์	หลุดจากการเวียนว่ายตายเกิด	ฝ่ายเทวนิยมเชื่อว่า	เมื่ออาตมัน

ได้ถูกช�าระให้บริสุทธิ์หรือไม่ถูกกิเลสครอบง�า	 อาตมันจึงจะไปหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับปรมาตมัน	

กลายเป็นวิญญาณอมตะ	 เมื่อเป็นวิญญาณอมตะ	 ไม่มีความทุกข์	 เรียกว่า	 บรรลุโมกษะ	 แต่ถามว่า

ปรมาตมนักดี็	อาตมนักดี็	เป็นอมตะจรงิหรอื	ประเด็นนีก้ย็งัเป็นประเด็นทีย่งัมข้ีอโต้แย้งจากฝ่ายอ่ืนอยู	่

แม้ฝ่ายเทวนิยมจะยืนยันว่า	อาตมันที่บรรลุโมกษะเท่านั้น	จึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้

	 ส่วนทรรศนะที่	 2	 คือ	 ฝ่ายอเทวนิยม	 (Atheism)	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงพุทธปรัชญาเช่ือว่า

ความทุกข์เกิดจากการกระท�าของมนุษย์เอง	เมื่อมนุษย์ท�ากรรมชั่ว	กรรมชั่วย่อมให้ผลเป็นความทุกข์	

ไม่มกีรรมช่ัวใดท่ีจะไม่ให้ผลเป็นความทกุข์	เมือ่ถงึเวลากรรมช่ัวจะให้ผล	ไม่สิง่ใดจะขวางกัน้	ไม่มอี�านาจ

ใด	 ๆ	 จะยับยั้งได้เรียกว่า	 เป็นไปตามกฎแห่งกรรม	 (The	 Law	 of	 Action)	 ความทุกข์ของมนุษย์	

มนุษย์เป็นผู้กระท�า	 ฝ่ายอเทวนิยมปฏิเสธอ�านาจเบื้องบน	 ความทุกข์มิได้ถูกก�าหนดจากอ�านาจเหนือ

ธรรมชาติ	มิใช่เกิดจากพรหมลิขิต	แม้ว่าพุทธปรัชญาให้ความส�าคัญเรื่องกรรม	แต่นักปรัชญาจากฝ่าย

เทวนิยม	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ท่านศังกราจารย์แห่งลัทธิเวทานตะ	ก็มีข้อโต้แย้ง	ประเด็นที่พุทธปรัชญา

เสนอว่า	จิต	หรือ	วิญญาณเป็นอนัตตา	ท่านศังกราจารย์ถามว่า	หากไม่มีวิญญาณอมตะ	ใครเล่าจะเป็น

ผู้รับกรรม	 ในเมื่อร่างกายเป็นสิ่งผุพังไปตามกาลเวลา	 การรับกรรม	 ต้องมีผู้รับกรรม	 ประเด็นนี้	

กลายเป็นประเด็นส�าคัญที่พุทธปรัชญาต้องมีทางออก	เพราะเป็นปัญหาเชิงอภิปรัชญาและเป็นปัญหา

การตีความที่มีความเข้าใจแตกต่างกันออกไป	
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◆ พระครูวิมลปริยัติสุนทร (เชือน ธรรมโชโต) สมบูรณ์ บุญโท สวัสดิ์ อโณทัย ◆

	 การเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทุกข์ในพุทธปรัชญา	เป็นสิ่งที่ต้องท�าความเข้าใจ	เพราะค�าว่า”	ทุกข์”	

มีปรากฏในพระไตรปิฎก	 มีปรากฎอยู่ในที่ผู้วิจัยจะศึกษาคือ	 ธัมมนิยามสูตรหรือติลักขณสูตร	 (ขุ.ธ.	

17/277/64)	 ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร	 (วิ.มหา.	 4/17;	 ส�.	 มหา.	 19/528)	 ปฏิจจสมุปปาทสูตรหรือ

อิทัปปัจจยตา	(ส�.นิ.	16/4/5-10)	หรือธัมมปท	ประเด็นคือ	การเข้าใจทุกข์	มีความเหมือนกัน	หรือ

แตกต่างกนัอย่างไร	จะท�าอย่างไรทีจ่ะมคีวามเข้าใจถูกต้องตามหลกัวชิาการ	ท�าให้ผู้วจัิยเกิดความอยากรู้

อยากเห็นอยากค้นหาค�าตอบเกี่ยวกับความทุกข์ในทัศนะของพุทธปรัชญา	ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาวิเคราะห์

พุทธอรรถปริวรรตศาสตร์เกี่ยวกับทุกข์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1. เพื่อศึกษาหลักการตีความในพุทธอรรถปริวรรตศาสตร์

	 2.	เพื่อน�าพุทธอรรถปริวรรตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการตีความเกี่ยวกับทุกข์เพื่อน�าไปสู่

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

	 3.	เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักพุทธอรรถปริวรรต	

ศาสตร์

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

	 1.	 รวบรวมหลักพุทธปรัชญาเกี่ยวกับทุกข์จากคัมภีร์พระไตรปิฎก	 ซ่ึงเป็นคัมภีร์ช้ันปฐมภูม	ิ

อันประกอบด้วยหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏอยู่ในหลักเบญจขันธ์	หลักไตรลักษณ์	หลักอริยสัจ	4	หลัก

ปฏิจจสมุปบาท

	 2.	รวบรวมหลักพุทธปรัชญาจากคัมภีร์ช้ันทุติยภูมิ	 คือ	 อรรถกถา	 ฏีกา	 หรือทัศนะจาก

นักปราชญ์ยุคปัจจุบัน	เช่น	ท่านพุทธทาสภิกขุ	พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.	ปยุตฺโต)

	 3.	น�าเอาหลกัอรรถปรวิรรตทัง้ทางตะวนัตกและตะวันออก	โดยเฉพาะอย่างยิง่	หลกัการตีความ

พุทธอรรถปริวรรตน�ามาตีความเรื่องทุกข์

	 4.	ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 method)	 การถกประเด็นปัญหา	 (Discursive)	

และพรรณนาความ	(Descriptive)	เพื่อน�าไปสู่ข้อสรุปในการวิจัย

สรุปผลกำรวิจัย

	 วัตถุประสงค์ข้อที่	1	เพื่อศึกษาหลักการการตีความในพุทธอรรถปริวรรตศาสตร์	ผลการวิจัย

พบว่า	 การตีความอาศัยหลักค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎก	 อันประกอบ

ด้วยพระวินัยปิฎก	 พระสุตตันตปิฎก	 และพระอภิธรรมปิฎก	 วิธีการตีความต้องไม่ขัดแย้งกับหลัก
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ค�าสอนของพระพทุธเจ้า	หลกัการตีความในพระวินยัปิฎกในเรือ่งข้อปฏิบติั	ต้องไม่ตีความเกนิพระวนิยั

ที่บัญญัติไว้	 โดยยึดเอาพระวินัยเป็นหลัก	 (วิ.มหา.	 1/20/26)	 การตีความในพระสุตตันตปิฎก	 ต้อง

อาศัยหลักค�าสอนที่ปรากฏในพระสูตรต่าง	ๆ	(องฺ.เอกก.-ทุก-ติก.	20/505/179-184)	การตีความใน

พระอภิธรรมปิฎก	เป็นการตีความเกี่ยวกับหลักธรรมขั้นสูง	ต้องยึดแนวอภิธรรม	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เรื่องรูป	จิต	เจตสิก	และ	นิพพาน	การตีความในเชิงปรมัตถธรรม	ทั้ง	4	นี้	ต้องตีความให้เห็นความเป็น

อนจิจัง	ทกุขงัและอนตัตา	(ข.ุธ.25/35/54)	ทีเ่ป็นปัญหากนัอยูใ่นปัจจุบนั	เพราะไปตีความเรือ่งนิพพาน

ว่าเป็นอัตตา	ไม่ตีความเป็นไปตามคัมภีร์	ซึ่งการตีความแบบนี้	กลับกลายเป็นการสนับสนุนลัทธิที่เชื่อ

เรื่องอัตตาถาวร	ในขณะที่พุทธปรัชญาคัดค้านแนวคิดแบบอัตตานิยมหรือปรมาตมัน	

	 หลักการตีความในพุทธปรัชญา	สรุปได้	ดังนี้

	 1. ยึดหลักเที่ยงตรงต่อหลักค�าสอนหรือยึดคัมภีร์	 คือ	 พระพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่างไร	

ผู้ตีความ	ต้องมคีวามรูแ้ละสตัย์ซ่ือต่อหลกัค�าสอน	ไม่ตีความตามใจนกึ	หรอืตามความรูส้กึของตนเอง	

ไม่ตีความเข้าข้างตนเอง	แต่ยึดหลกัค�าสอนทีพ่ระพทุธองค์ทรงประทานให้ไว้	นัน่คือ	คัมภีร์พระไตรปิฎก	

อันประกอบด้วยพระวินัยปิฎก	พระสุตตันตปิฎก	และพระอภิธรรมปิฎก	

 2. ยึดหลักปฏิบัติได้	 ผู้คนมักคิดว่า	 ค�าสอนมักมีไว้เพื่อศึกษาเล่าเรียนให้เกิดความเข้าใจ

โดยไม่ต้องสนใจว่าจะน�าหลักค�าสอนนั้น	 ๆ	 มาปฏิบัติได้หรือไม่	 แท้จริงค�าสอนในพุทธปรัชญา

ประกอบด้วยส่วนส�าคัญ	3	ส่วน	คือ	ปริยัติ	 ปฏิบัติ	 ปฏิเวธ	ปริยัติ	 คือ	 การศึกษาหลักค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก	 ปฏิบัติ	 คือ	 การน�าเอาค�าสอนเหล่านั้นมาลงมือปฏิบัติตาม

หากรู้แล้วไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามจะมีประโยชน์น้อย	ปฏิเวธ	คือ	การรู้แจ้งแทงตลอดและได้รับผล

จากการปฏิบัตินั้น	เรียกว่า	เกิดมรรค	เกิดผล	ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการลงมือปฏิบัติตามของ

ตน	 การค�านึงหลักปฏิบัติหรือน�าไปใช้ได้จริง	 ๆ	 ท�าให้ค�าสอนนั้น	 ๆ	 มีความหมายต่อการด�าเนินชีวิต	

ท�าให้ศาสนาเป็นเรื่องของทุกชีวิต	คนจึงจะเห็นคุณค่าของศาสนาและไม่ทอดทิ้งศาสนาอันเป็นบ่อเกิด

พุทธปรัชญา

 3. ยึดหลักความไม่เห็นแก่ตัว	 เป้าหมายของพุทธปรัชญาเพื่อก�าจัดลดทอนหรือท�าลายความ

เหน็แก่ตัวของมนษุย์	บ่อเกิดของวิกฤตการณ์ต่าง	ๆ 	มกัเกดิจากความเหน็แก่ตัวทัง้สิน้	การตีความพทุธ

ปรัชญาต้องตีความเพื่อสื่อให้เห็นความส�าคัญของการไม่เห็นแก่ตัว	 ต้องตีความเพื่อจูงใจให้เกิดความ

รักเพื่อนมนุษย์	มิใช่ตีความเพื่อส่งเสริมความเห็นแก่ตัว

 4. ยึดหลักความเพียรพยายาม	 พุทธปรัชญาส่งเสริมความเพียรพยายามของมนุษย์ในการ

เอาชนะตนเองหรือการก้าวสู่ความส�าเร็จต้องอาศัยความเพียรของคนมากกว่ารอคอยโชคชะตา	พุทธ

ปรัชญาเน้นกรรมลิขิต	ชีวิตจะดีต้องอาศัยความเพียรพยายาม	ความเพียรท�าให้หลุดพ้นจากอุปสรรค	
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 5. ยึดหลักอนิจจัง	 การตีความไม่จ�าเป็นต้องตายตัว	 การตีความที่ดีต้องปรับให้เข้ากับบริบท

และปรับให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกวัน	 นักตีความที่ดีที่ได้รับการยอมรับจากสังคมเป็น

นักตีความที่ปรับให้เหมาะกับยุคสมัย	แต่ไม่ผิดไปจากหลักค�าสอนเดิม	หลักอนิจจังคือ	หลักของความ

เปลี่ยนแปลงหรือท�าให้เหมาะสมกับยุคสมัย

 6. ยึดเป้าหมาย	 นักตีความที่ดีต้องเข้าใจเป้าหมาย	 เพราะทุกการกระท�าย่อมมีเป้าหมาย

พทุธปรชัญามเีป้าหมายชัดเจนในการสอน	การตีความต้องไม่ท�าให้เป้าหมายเสยีหายหรอืผิดเป้าหมาย	

และต้องรักษาเป้าหมายไว้ให้ได้	 อะไรคือเป้าหมายของพุทธปรัชญา	 เป้าหมายของพุทธปรัชญา	 คือ

การมีอิสรภาพ	 การไม่ตกอยู่ภายใต้อ�านาจของอวิชชา	 ดังน้ัน	 การตีความต้องให้เกิดความชัดเจน

แจ่มแจ้ง	ไม่คลุมเครือ	หรือต้องขจัดความไม่รู้ออกไปจากใจให้ได้

	 7.	ยึดทางสายกลาง หรือ มัชฌิมาปฏิปทา	 นักตีความที่ดีต้องไม่เป็นนักตีความสุดโต่ง	

(Extremist)	หรือ	นักตีความหัวรุนแรง	การเป็นนักตีความหัวรุนแรง	หรือยืนกระต่ายขาเดียว	ท�าให้

มุมมองของตนเองขาดความรอบด้าน	 ที่ส�าคัญ	 ความคิดของนักตีความหัวรุนแรงหลงทางได้ง่าย

ผิดพลาดได้ง่าย	 แต่การตีความที่อาศัยหรือยึดทางสายกลางสอดคล้องกับพุทธปรัชญาได้ดีกว่าและ

ยอมรับได้มากกว่า

	 8.	ยึดธรรมวินัย	 การตีความที่ดีต้องไม่ทิ้งธรรมและวินัย	 เพราะธรรมและวินัย	 คือ	 หลัก

ค�าสอนอันเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า	 การตีความที่ผิดธรรมผิดวินัยหรือการตีความนอกลู่นอกทาง	

ไม่จัดเป็นการตีความในพุทธปรัชญา	หลักการนี้	จัดเป็นหลักการของพุทธอรรถปริวรรต

	 9.	การตีความในพุทธปรัชญาสามารถตีความในลักษณะบุคลาธิษฐานหรือธรรมาธิษฐาน	 คือ	

ประการแรก	ตีความให้เห็นเป็นรูปธรรม	เป็นสัตว์	บุคคล	เทวดา	ภูตผีปีศาจ	อสุรกาย	ส่วนประการ

ที่สอง	 ตีความในเชิงของธรรมะ	 ช้ีให้เห็นอรรถเห็นธรรม	 เป็นเรื่องของธรรมะล้วน	 ๆ	 เพื่อให้เข้าใจ

ความจริง	หรือ	สัจธรรม

	 10.	ยดึการตีความตามพจนานกุรมหรอืปทานกุรม	ปัจจบุนัมพีจนานกุรมมากมายทัง้พจนานกุรม

เฉพาะทางและพจนานุกรมทั่วไป	 ได้รวบรวมค�าศัพท์ต่าง	 ๆ	 และให้ความหมายไว้ชัดเจน	สามารถน�า

ไปใช้ได้ทันที	 มีโอกาสผิดพลาดน้อย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 พจนานุกรมท่ีได้มีการช�าระหลาย	 ๆ	 ครั้ง

มีความสมบูรณ์ในระดับที่มีความน่าเชื่อถือ	สามารถอ้างอิงได้

 วัตถุประสงค์ข้อที่	 2.	 เพื่อน�าพุทธอรรถปริวรรตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการตีความเกี่ยวกับ

ทกุข์เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาคุณภาพชีวติ ผลการวจัิยพบว่า	ในการน�าพทุธอรรถปรวิรรตใช้ในการตีความ

เกี่ยวกับทุกข์	ท�าให้เข้าใจเรื่องทุกข์ได้ชัดมากขึ้น	เช่น	
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 ยดึหลกัเทีย่งตรงต่อหลกัค�าสอนหรอืยึดคัมภีร์	พบว่า	เรือ่งทกุข์มปีรากฏอยู่มากในคัมภีร์และ

มีความแตกต่างเรื่องทุกข์ในไตรลักษณ์กับทุกข์ในหลักอริยสัจ	4	กล่าวคือ	ทุกข์ในไตรลักษณ์เป็นทุกข์

ของสภาวธรรมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ	เป็นทุกข์ของทุกสิ่ง	คือเป็นความพร่อง	เป็นความเสื่อมที่มีอยู่ใน

ธรรมชาติหรือสังขาร	 มีอยู่อย่างนั้น	 เกิดอย่างน้ัน	 เป็นสัจธรรม	 ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่

อุบติัขึน้	คงมอียู	่เป็นอยูอ่ย่างนัน้	หรอืเป็นตถตา	ในขณะทีท่กุข์ในอรยิสจั	4	เป็นทกุข์ทีเ่กิดขึน้กับบุคคล	

หรือเป็นปัญหาของบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น	ท�าให้เกิดความทุกข์	 เช่น	

การเกิด	 การแก่	 การเจ็บ	 การตาย	 การพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นท่ีรัก	 การประสบกับผู้ที่ไม่เป็นที่รัก

การไม่สมปรารถนาในสิง่ทีต้่องการ	เรือ่งเหล่านี	้คือ	ทกุข์ในอรยิสจั	4	ขณะทีท่กุข์ในหลกัปฏิจจสมปุบาท

เป็นความทุกข์ท่ีอิงอาศัยหรือเป็นทุกข์ที่เป็นกระบวนการที่เกิดจากอ�านาจของอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิด

สังขารคอื	ความคดิปรุงแต่ง	สังขารเปน็ปัจจยัใหเ้กดินามรปู	คอื	สว่นทีเ่ปน็นามธรรมและรปูธรรม	นาม

รูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะทั้งหก	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	สฬายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาคือ	

ความรู้สึกพอใจบ้าง	ไม่พอใจบ้าง	เฉย	ๆ	บ้าง	เวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาคือ	ความอยาก	กล่าวคือ	

กามตัณหา	ภวตัณหา	วิภวตัณหา	ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน	คือ	ความยึดมั่นถือมั่น	อุปาทาน

เป็นปัจจัยให้เกิดภพตามการยึดมั่นที่ถูกสร้างขึ้นมา	ภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติ	คือ	การเกิดเต็มตัว	ชาติ

เป็นปัจจัยให้เกิดชรา	มรณะ	ทุกข์	โทมนัส	โสกะ	ปริเทวะ	อุปายาส	เพราะชาติมี	ทุกข์ต่าง	ๆ	จึงเกิด

ขึ้น	ตราบใดที่ยังหยุดการเกิดไม่ได้	ก็หยุดทุกข์ไม่ได้

 ยดึหลกัปฏิบติัได้	เรือ่งทกุข์ในพทุธปรชัญาเป็นเรือ่งทีต้่องลงมอืปฏิบติัด้วยตนเอง	หลกัปฏิบติั

ที่เรียกว่า	การประพฤติพรหมจรรย์	ในพุทธปรัชญาโดยย่อคือ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	การปฏิบัติตามศีล	คือ	

การด�าเนินชีวิตให้เป็นปกติ	 โดยไม่ท�าความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืนและตนเอง	 เป็นการจัดระเบียบตนเอง

เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและสังคม	การปฏิบัติสมาธิ	คือ	การท�าจิตใจให้สงบ	หนักแน่น	

มั่นคง	โดยการเจริญสมถกรรมฐานตามรูปแบบที่พระพุทธเจ้าทรงก�าหนด	เช่น	การเพ่งกสิณ	โดยการ

ก�าหนดสิ่งต่าง	ๆ	เป็นอารมณ์	เช่น	เพ่งปฐวีกสิณ	เพ่งอาโปกสิณ	เพ่งเตโชกสิณ	เพ่งวาโยกสิณ	หรือ

เพ่งกสิณอื่น	ๆ	จนกระทั่งเกิดองค์ฌาน	ได้ฌานในระดับต่าง	ๆ	ตั้งแต่ปฐมฌาน	ทุติยฌาน	ตติยฌาน	

จตุตถฌาน	นีเ้ป็นรปูแบบหนึง่	อีกรปูแบบหนึง่	เป็นการสร้างสมาธใินชีวติประจ�าวัน	เช่น	การอ่านหนงัสอื	

การเขียนหนังสือ	การฟัง	หรือ	การใส่ใจต่อสิ่งที่ตนเองกระท�า	โดยมีจิตมุ่งมั่น	เอาจริงเอาจัง	ใส่ใจ	หรือ

ให้ความสนใจต่อการที่ท�าต้ังแต่ต้นจนจบ	 สมาธิแบบนี้สามารถท�าให้เกิดได้ในสถานการณ์ต่าง	 ๆ	

เรียกว่า	 มีจิตแน่วแน่	 ไม่ประสบผลที่คาดหวัง	 ไม่ย่อท้อ	 ไม่รวนเร	 ยังคงมุ่งต่อเป้าหมายไม่หว่ันไหว

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น	ยังคงมุ่งหน้าสู่เป้าหมายต่อไป

 ยึดหลักความไม่เห็นแก่ตัว	 หากมีการตีความโดยยึดหลักความไม่เห็นแก่ตัว	 จะท�าให้บุคคล

ไม่มีอคติ	มีใจเป็นกลาง	เพราะเข้าใจความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายว่า	ทุกสิ่งเป็นอนัตตา	คือ	ความไม่มี
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ตัวตน	การที่เข้าใจความข้อนี้ได้ถูกต้อง

 ยึดหลักความเพียรพยายาม การตีความพุทธวจนะ	ควรใช้หลักความพยายามเข้าไปจับ	หาก

ยึดหลักนี้	 จะพบว่า	 ไม่มีหลักค�าสอนใด	ๆ	ที่สอนให้คนเกียจคร้าน	 เช่น	หลักโอวาท	3	คือ	การท�า

ความดีทุกอย่าง	 การไม่กระท�าความช่ัวทุกชนิด	 การกระท�าจิตให้ผ่องใส	 หลักค�าสอนนี้ถือได้ว่า

พระพทุธเจ้าพยายามกระตุ้นสาวกอยูต่ลอดเวลา	ต้ังแต่ทรงส่งพระสาวกออกไปประกาศศาสนาทรงสัง่

ให้พระสาวกออกจารกิไปเพือ่ประโยชน์เก้ือกูล	เพือ่ความสขุแก่มหาชน	เพือ่อนเุคราะห์ประชาชน	เพือ่

ประโยชน์แก่เทวดาและมนษุย์ท้ังหลาย	จนกระทัง่ตอนใกล้จะเสด็จดับขนัธปรนิพิพาน	ยงัทรงตักเตือน

ให้พระสาวกทั้งหลายที่มาประชุมกันให้ประกอบความเพียรด้วยความไม่ประมาท	

 ยึดหลักอนิจจัง ค�าสอนเรื่องอนิจจัง	 คือ	 ความเปลี่ยนแปลงของสังขารทั้งหลาย	 หากเข้าใจ

ถูกต้องจักเป็นเรื่องที่สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดี	เพราะความเปลี่ยนแปลงเป็นความเป็นจริง

ของสังขารในบรรดาสังขารทั้งหลาย	 เพราะชีวิตประกอบด้วยสังขาร	 3	 ประการ	 (ม.มู.12/127/99)

คือ	 กายสังขาร	 วจีสังขาร	 มโนสังขาร	 กายสังขาร	 เปลี่ยนไปไม่หยุด	 การเปลี่ยนแปลงในช่วงต้น

เป็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงขาขึ้นเรียกว่าเป็นการพัฒนา	 หลังจากพัฒนาเต็มที่แล้ว	 กายสังขารเริ่ม

เปลี่ยนแปลงในด้านขาลงเรียกว่า	 เป็นหายนะหรือความเสื่อมของร่างกาย	 การเปลี่ยนแปลงท้ังช่วง

ขาขึ้นและขาลง	 เป็นสิ่งที่ต้องดูแลรักษา	 เป็นเรื่องที่ทุกคนเฝ้าระวังความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	

เพื่อตั้งรับความเปลี่ยนแปลงให้ทันการณ์	 เช่น	การเจ็บป่วยอันเกิดจากโรคภัยต่าง	ๆ	ที่อาจเกิดขึ้นได้

ตลอดเวลา	 ทั้งจากอุตุนิยาม	 คือ	 การเปลี่ยนแปลงของดิน	 ฟ้า	 อากาศ	 และฤดูกาลท่ีเปลี่ยนไป

ทั้งจากพีชนิยาม	 อันรวมทั้งกรรมพันธุ์ที่ถ่ายทอดจากบิดามารดา	 ทั้งจากกรรมนิยามหรือกฎแห่งกรรม

ที่กระท�าในปัจจุบันและกรรมที่ท�าไว้ในอดีต	 ทั้งจากจิตนิยามคือ	 การท�างานของจิตที่ส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางกายสังขาร	และทั้งธรรมนิยามคือ	กฎการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามสภาวะธรรมชาติ

ที่ส่งผลกระทบต่อกายสังขาร	 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกายสังขารขึ้นมา	 วจีสังขารก็ตกอยู่

ภายใต้กฎของความเปลี่ยนแปลงเช่นกัน	บางครั้งวาจาที่เปล่งออกมา	ไพเราะ	น่าฟัง	บางคราว	วาจา

ทีเ่ปล่งออกมา	หยาบกระด้าง	ชวนทะเลาะ	ก่อความวิวาทต่อกนั	เพราะวาจานัน้ถกูปรงุแต่งไปตามอ�านาจ

ของความคิดท่ีก่อตัวขึน้มาด้วยความรกับ้าง	เกลยีดบ้าง	โกรธบ้าง	หากเรารูตั้ว	กส็ามารถก�ากบัวจสีงัขาร

ให้แสดงออกมาในทางที่เหมาะสม	ท�าให้ชีวิตมีคุณภาพตามที่ต้องการได้	มโนสังขารคือ	สิ่งปรุงแต่งใจ

ให้คิด	 ธรรมชาติของจิตย่อมคิดอยู่ตลอดเวลา	 คิดดี	 ก็มี	 คิดช่ัว	 ก็มี	 จิตคิดดี	 ความคิดนั้นเป็น

สัมมาทิฏฐิ	 เมื่อคิดช่ัว	 จิตนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ	 สติสัมปชัญญะเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการปกป้อง

ดูแลใจ	 เพื่อกลั่นกรองสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เข้าสู่จิตใจ	 ดุจนายทวารบาลส�ารวจตรวจตราคนเข้า-ออกประตู	

พิจารณาความสมเหมาะสมของผู้ที่จะเข้า-ออกประตู	 การยกระดับจิตให้มีคุณภาพ	 ย่อมท�าให้ชีวิต

มีคุณภาพมากขึ้น
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  ยึดเป้าหมาย การตีความในพุทธปรัชญา ต้องยึดเป้าหมายของค�าสอน	คือ	การพ้นทุกข์หรือ

การมีสันติสุข	 เพราะหากมีการตีความค�าสอนไปในทางที่ยั่วยุให้เกิดความรุนแรงหรือเกียจคร้าน	

นั่นถือว่า	 เป็นการตีความออกนอกแนวทางของพุทธปรัชญา	 ดังเคยมีการตีความเรื่อง	 “สันโดษ”	

ว่าท�าให้คนเกียจคร้าน	 เพราะตีความไม่ครอบคลุมเนื้อหาของสันตุฏฐีธรรม	 ที่แบ่งสันตุฏฐีธรรมออก

เป็น	3	คือ	ยถาลาภสันโดษ หมายถึง	ยินดีตามได้	ได้เท่าไหร่	ยินดีตามนั้น	ยถาสารูปสันโดษ	ยินดี

ตามความเหมาะสมกับตน	ยถาพลสันโดษ	ยินดีตามก�าลัความสามารถของตน	เป็นการสอนมิให้เกิด

ความโลภเกิน	เพราะอติโลภะ	ความโลภเกินเป็นบาป	

 ยึดทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา หลักพุทธปรัชญาเน้นทางสายกลาง	 เพราะการปฏิบัติ

แบบสุดโต่ง	 คือ	 เน้นไปข้างใดข้างหนึ่งนั้น	 ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่แท้จริงได้	 ดังนั้น	 การตีความ

หลักค�าสอนต้องยึดทางสายกลาง	กล่าวคือ	ต้องไม่มีอวิชชาหรือโมหะเข้ามาชี้น�า	ต้องมีสัมมาทิฏฐิน�า

เท่านั้น	 นั่นคือ	 ขณะที่มีการตีความนั้น	 ผู้ตีความมีความเข้าใจเรื่องนั้นเพียงพอหรือไม่	 ตีความแล้ว	

มีปัญหาหรือไม่	 ผลของการตีความก่อความยุ่งยาก	 ท�าให้เกิดปัญหาหรือไม่	 ถ้าไม่มีปัญหาเกิดขึ้น	

แสดงว่า	การตีความนั้น	ได้รับการยอมรับ	จึงจะสามารถน�าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้

	 วัตถปุระสงค์ข้อที	่3.	เพือ่สร้างองค์ความรูใ้หม่และรปูแบบการพฒันาคุณภาพชีวติ	ในการวจิยั

พบว่า	สัมมาทิฐิ	เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อการดับทุกข์	แต่ต้องอาศัยหลัก

การตีความหลักพุทธอรรถปริวรรตศาสตร์เข้ามาช่วยให้เกิดความเข้าใจเรื่องทุกข์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

จึงสามารถน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต	หากเขียนเป็นรูปกระบวนการจะได้รูปแบบ	ดังนี้

จากรูปแบบข้างต้น	สามารถน�ามาอธิบายได้	ดังนี้

 สัมมำทิฏฐิ	คือ	ความเห็นถูกต้อง	ปัญญาที่ถูกต้องในพุทธปรัชญา	เป็นความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับ

ชีวิตที่น�าไปสู่การดับทุกข์	ความรู้	ความเข้าใจที่สามารถดับทุกข์ได้	แก้ปัญหาชีวิตได้	เห็นความเป็นจริง

ของสังขารทั้งหลายว่า	เป็นอนิจจัง	ไม่เที่ยงแท้	แปรผัน	หาความเป็นตัวตนมิได้	จนคลายความยึดมั่น

สัมมำทิฐิ พุทธอรรถปริวรรต

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
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◆ พระครูวิมลปริยัติสุนทร (เชือน ธรรมโชโต) สมบูรณ์ บุญโท สวัสดิ์ อโณทัย ◆

ในความเป็นตัวตน	เบื่อหน่ายจางคลายในสังขารเหล่านั้น	จนเข้าถึง	“ความเป็นจริง”	ว่า	ธรรมชาติของ

ชีวิตเป็นอย่างนี้	 หาเป็นอย่างอ่ืนได้ไม่	 การมีอวิชชาเข้ามาบังจิต	 คิดอยากได้	 อยากมี	 อยากเป็น

เป็นหนทางแห่งการยึดติดยึดมั่น	 นั่นเป็นหนทางแห่งทุกข์ทั้งมวล	 ในขณะท่ีมีสัมมาทิฐิ	 เป็นการดับ

อวิชชาในเบื้องต้น	 เปรียบเสมือนแสงทองส่องหล้าโผล่ขึ้นมาก�าจัดความมืดให้หมดไป	 เมื่อแสงสว่าง

ปรากฏ	บคุคลย่อมมองเห็นเสน้ทาง	เดนิต่อไปได้	ไมห่ลงทาง	เดนิตรงทาง	(อชุคุโต)	เพราะมีแสงสว่าง

เป็นตัวน�าฉันใด	 ก็ฉันนั้น	 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง	 เป็นความจริงที่อยู่เบื้องหน้าของทุกคน	 ผู้มีปัญญา

ย่อมมองเห็นได้	 เข้าใจได้	 และเข้าใจตรงตามความเป็นจริง	 พระพุทธเจ้า	 พระอริยสาวก	 พระสาวก

ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเห็นอย่างไร	เมื่อบุคคลทั่วไปเดินตามอริยมรรคที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้	ย่อมรู้	

ย่อมเหน็ตามความเป็นจรงิได้เช่นกนั	เพราะโลกนีไ้ม่เคยว่างจากพระอรหนัต์	หากสงฆ์สาวกปฏิบติัตาม

ตามหลักอริยมรรคที่ทรงสอนไว้

 พุทธอรรถปริวรรต เป็นการตีความด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ปรากฏคัมภีร์ทางพระพุทธ

ศาสนาเพื่อน�ามาสู่การประเมินคุณค่าด้วยการน�ามาบูรณาการในการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตตามแนวทางปฏิบติัเพือ่พฒันาสมัมาทฐิ	ิ(ส�.น.ิ	16/42/20)	อันประกอบด้วยปรโตโฆสะและโยนโิส

มนสิการ	 ปรโตโฆสะ	 (องฺ.	 จตุกฺก.	 21/248/332)	 เริ่มด้วยหลักสัปปุริสสังเสวะ	 การคบหาสัตบุรุษ	

สัตบุรุษคือ	คนดีมีคุณธรรม	คนดีคือ	คนที่คิดดี	พูดดี	ท�าดี	ตั้งมั่นอยู่ในสุจริตคือ	กายสุจริต	วจีสุจริต	

และมโนสุจริต	ซึ่งตรงข้ามกับคนชั่ว	การคบหา	โดยการเข้าไปหาบ้าง	โดยการเข้าไปอยู่ใกล้บ้าง	โดย

การเข้าไปดูแล	ไปสนทนากบัคนดี	การไปคบหา	ท�าให้ซึมซาบรบัเอาสิง่ดี	ๆ 	ทีพ่บเหน็มาเป็นแนวทางใน

การด�าเนินชีวิตได้	คนดีมักมีสิ่งดีในพฤติกรรมของเขา	ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้คบหา	ผู้เข้าใกล้	หาก

รูจ้กัสงัเกต	จดจ�าเอามาเป็นแบบอย่าง	คบคนเช่นไร	ย่อมเป็นเช่นนัน้	แล้วตามด้วยหลกัสทัธมัมสัสวนะ	

การฟังธรรม	การรับฟังค�าสอนของท่าน	การสนทนาธรรม	สอบถามข้อสงสัย	ตั้งใจรับฟังความคิดเห็น

ของท่านตามโอกาสอันควร	 รับฟังโอวาทด้วยความใส่ใจ	 การขอให้ท่านช่วยชี้แนะแนวทางปฏิบัติเพื่อ

ความเจรญิรุง่เรอืงของชีวติ	การฟังธรรมตามกาล	จัดเป็นมงคลสงูสดุ	การฟังธรรมเป็นการบ่มเพาะความ

มีเหตุมีผลให้เกิดขึ้นในตนเองได้	เพราะธรรมะเป็นเรื่องที่มีเหตุผล	ทนต่อการพิสูจน์	เมื่อผู้ฟังตั้งใจฟัง	

ย่อมได้รับฟังความจริงจากเรื่องที่ได้ฟัง	 ส่วนโยนิโสมนสิการคือ	 การกระท�าไว้ในใจโดยแยบคายหรือ

การพิจารณาถึงต้นก�าเนิดหรือการพิจารณาละเอียดรอบคอบ	 นักปราชญ์แบ่งโยนิโสมนสิการ	 ไว้	

4	ประการ	(พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.	ปยุตฺโต),	2553:	670)	คือ

	 1.	อุบายมนสิการ	 แปลว่า	 คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย	 คือ	 คิดอย่างมีวิธี	 หรือคิดถูกวิธี	

หมายถึง	คิดถูกวิธีที่จะให้เข้าถึงความจริง	สอดคล้องเข้าแนวกับสัจจะ	ท�าให้หยั่งรู้สภาวะลักษณะและ

สามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลาย
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◆ พุทธอรรถปริวรรตศาสตร์ว่าด้วยความจริงของทุกข์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ◆

 2. ปถมนสิการ	แปลว่า	คิดเป็นทาง	หรือ	คิดถูกทาง	คือ	คิดได้ต่อเนื่องเป็นล�าดับ	จัดล�าดับ

ได้	หรือมีล�าดับ	มีขั้นตอน	แล่นไปเป็นแถวเป็นแนว	หมายถึง	ความคิดเป็นระเบียบตามแนวเหตุผล	

เป็นต้น	ไม่ยุ่งเหยิงสับสน	ฯลฯ	รวมทั้งความสามารถที่จะชักความนึกคิดเข้าสู่แนวทางที่ถูกต้อง

 3. การณมนสิการ	 แปลว่า	 คิดตามเหตุ	 คิดค้นเหตุ	 คิดตามเหตุผล	 หรือคิดอย่างมีเหตุผล	

หมายถึง	การคิดสืบค้นตามแนวความสัมพันธ์สืบทอดกันแห่งเหตุปัจจัย	พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุ	ให้

เข้าใจถึงต้นเค้า	หรือแหล่งที่มาซึ่งส่งผลต่อเนื่องมาตามล�าดับ

 4. อุปปาทกมนสิการ	 แปลว่า	คิดให้เกิดผล	คือ	 ใช้ความคิดให้เกิดผลที่พึงประสงค์	 เล็งถึง

การคิดอย่างมีเป้าหมาย	 หมายถึง	 การคิดการพิจารณาที่ท�าให้เกิดกุศลธรรม	 เช่น	 ปลุกเร้าให้เกิด

ความเพียร	การรู้จักคิดในทางที่ท�าให้หายหวาดกลัว	ให้หายโกรธ	การพิจารณาที่ท�าให้มีสติ	หรือ	ท�าให้

จิตใจเข้มแข็งมั่นคง	เป็นต้น

	 โยนิโสมนสิการ	 เป็นวิธีการที่ท�าให้เกิดปัญญาแท้หรือสัมมาปัญญาหรือ	 สัมมาทิฐิ	 ได้แก่	 วิธี

เจริญสมาธิและวิปัสสนา	วิธีการแห่งเหตุผลตามหลักอริยสัจ	4	วิธีการวิเคราะห์หาความจริงตามหลัก

ขันธ์	 5	 วิธีการหาความเช่ือมโยงเหตุปัจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาท	 วิธีการวิจัยหลักธรรมตามหลัก

โพชฌงค์	7	วิธีการบรรลุความส�าเร็จตามหลักอิทธิบาท	4	

 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต	จ�าเป็นต้องพัฒนาให้ครบทั้ง	4	ด้านคือ	1)	การพัฒนาด้านอารมณ ์

ผู้ที่ควบคุมอารมณ์ได้ดี	ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์	รู้จักระงับยับยั้งอารมณ์	มักเป็นผู้มีอารมณ์ไม่อ่อน

ไหวไปตามกระแสความรูส้กึทีเ่กดิขึน้	สามารถจัดการกับอารมณ์ตนเองได้	สิง่ทีเ่ข้ามาจากภายนอก	คือ	

รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	มากระทบกับสิ่งที่อยู่ภายใน	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	ท�าให้บุคคลเกิด

อารมณ์ขึ้นมา	หากไม่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะนั้น	ๆ	2)	การพัฒนาด้านสังคม	การปฏิสัมพันธ์

กับผู้อื่น	จ�าเป็นต้องมีความเข้าใจสังคม	ท�าอย่างไรเมื่อต้องอยู่ร่วมกับสังคม	ไม่มีปัญหากับสังคม	การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตจึงต้องอาศัยหลักคุณธรรมเข้ามาช่วยสนับสนุน	 เช่น	 หลักสังคหวัตถุ	 4	 3)	 การ

พัฒนาด้านสติปัญญา	คุณภาพชีวิตขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่ละคน	ชีวิตจะตกต�่าหรือขึ้นที่สูง	วัดกัน

ด้วยสติปัญญา	 จะเป็นบัณฑิตหรือคนพาล	 มีปัญญาเป็นเครื่องตัดสิน	 แต่ปัญญาอย่างเดียว	 ยังไม่

เพียงพอ	ต้องอาศัยสติก�ากับด้วย	4) การพัฒนาด้านจิตใจ	สภาพจิตใจที่ดีย่อมเกื้อหนุนชีวิตให้เจริญ

ก้าวหน้า	จิตกับกายสมควรได้รับการพัฒนาควบคู่กันไป	แต่จิตใจเป็นฝ่ายน�าชีวิต	ชีวิตที่ขาดผู้น�าหรือ

มผู้ีน�าไม่ดี	ย่อมพากนัลงเหวลกึ	ประสบแต่ความทกุข์ยาก	การยกระดับจิตใจของบคุคล	จงึความส�าคัญ

ยิ่ง	ต้องอาศัยการฝึกฝนและฝึกฝนบ่อย	ๆ	จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมมีความสุข	
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◆ พระครูวิมลปริยัติสุนทร (เชือน ธรรมโชโต) สมบูรณ์ บุญโท สวัสดิ์ อโณทัย ◆

อภิปรำยผลกำรวิจัย 

 จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่อง	 พุทธอรรถปริวรรตศาสตร์ว่าด้วยความจริงของทุกข์	 พบว่า

การเข้าใจเรื่องทุกข์มีแตกต่างกันออกไป	 บางลัทธิมองว่า	 ความทุกข์เป็นเรื่องของการดลบันดาลจาก

เบือ้งบน	เป็นเรือ่งของพรหมลขิติ	หรอืเทวลขิติ	หรอืเป็นการลงโทษจากผู้มอี�านาจเหนอืมนษุย์	บางลทัธิ

มองว่า	ความทุกข์ไม่มีเหตุปัจจัย	เกิดขึ้นเอง	เป็นความบังเอิญ	เป็นเรื่องของโชคชะตา	บางลัทธิมองว่า	

ความทุกข์เป็นผลจากบาปที่บรรพบุรุษกระท�าไว้	ส่งผลให้ลูกหลานต้องมีบาปติดตัว	(บาปก�าเนิด)	แต่

พุทธปรัชญามองว่า	ความทุกข์เป็นความจริงอย่างหนึ่ง	เรียกว่า	ทุกขอริยสัจ	ความทุกข์เป็นปัญหาของ

มนุษย์	ทั้งปัญหาทางกายและปัญหาทางจิต	ปัญหาทางกาย	ได้แก่	การเกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	ปัญหาทาง

จิต	ได้แก่	ความเศร้าโศกเสียใจ	ความเหือดแห้งใจ	ความคับแค้นใจ	การพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก	

การประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก	 การผิดหวังในสิ่งที่คาดหวัง	 นอกจากนี้	 ปัญหาทางจิตที่ส�าคัญ	 คือ

การถูกกิเลสคือ	 โลภะ	 ความอยากได้	 โทสะ	 ความโกรธ	 โมหะ	 คือ	 ความหลง	 เข้าครอบง�าจิตใจ

ท�าให้มนุษย์มีปัญหา	 พุทธปรัชญาถือว่า	 ตัณหาคือ	 ความอยาก	 เป็นสาเหตุของปัญหาทั้งปวง	 ทั้ง

กามตัณหา	ภวตัณหา	และวิภวตัณหา	หากมนุษย์ต้องการพ้นทุกข์	หรือหมดปัญหา	จ�าเป็นต้องก�าจัด	

หรือจัดการที่สาเหตุ	ตัณหาเป็นต้นเหตุของความทุกข์	หากต้องการให้พ้นทุกข์	ต้องท�าลายที่ต้นเหตุ	

	 ตามหลักปฏิจจสมุปบาท	 ความทุกข์เกิดจากอวิชชา	 คือ	 ความไม่รู้	 หมายถึง	 ไม่รู้ในทุกข	์

(ทุกฺเข	 อญฺญาณ�)	 ไม่รู้ในสาเหตุของทุกข์	 (ทุกฺขสมุทเย	 อญฺญาณ�)	 ไม่รู้ในการดับทุกข์	 (ทุกฺขนิโรเธ	

อญฺญาณ�)	ไม่รู้วิธีปฏิบัติที่น�าไปสู่การดับทุกข์	(ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาย	อญฺญาณ�)	สอดรับกับงานวิจัย

ของพระครูสาครธรรมรัตน์	ธมฺมรตโนและอุทัย	สติมั่น	(2560)	ในดุษฎีนิพนธ์เรื่อง	การวิเคราะห์เรื่อง

ทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทตามนัยแห่งนิพเพธิกสูตร	 ผลการวิจัยพบว่า	 ทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทเป็น

สภาวธรรมอันเกิดจากเหตุปัจจัยที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นตามอาการ	 12	อย่าง	 เริ่มจาก	อวิชชา-

สังขาร-วิญญาณ-นามรูป-สฬายตนะ-ผัสสะ-เวทนา-ตัณหา-อุปาทาน-ภพ-ชาติ-ชราและมรณะ	 จัดเป็น

สภาวทุกข์	ส่วนทุกข์ที่เกิดจากชาติชรามรณะ	เรียกว่า	ปกิณณกทุกข์	อันเป็นอาการของทุกข์ที่ปรากฏ

ออกมาเป็นโสกะ	ปริเทวะ	ทุกข์	โทมนัส	และอุปายาส	เป็นต้น

	 ตามหลักอริยมรรค	 ความทุกข์เริ่มต้นที่มิจฉาทิฏฐิ	 คือ	 ความเห็นผิดหรืออวิชชา	 ความทุกข์

เริม่ต้นทีไ่หน	ก็ดับทีน่ัน่	ความทกุข์ตามหลกัอรยิมรรคระบถุงึการเกดิ	การแก่	การตาย	การพลดัพรากจาก

สิ่งอันเป็นท่ีรัก	 การต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก	 การไม่สมปรารถนาในสิ่งท่ีตนปรารถนา	 กล่าว

โดยย่อ	 การยึดมั่นในเบญจขันธ์	 5	 เหล่านี้	 ล้วนเป็นที่มาแห่งทุกข์	 สอดรับกับงานวิจัยของพระมหา

กฤษณะ	ตรุโณ	(2536)	ที่ว่า	อนัตตลักขณสูตรเป็นพระธรรมเทศนาสัมพันธ์กับปฐมเทศนาเป็นหลัก

ธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสแสดงโดยมากเป็นพระสูตรที่ท�าให้เกิดปัญญาพิจารณารูปนามใน

ไตรลักษณ์	 เกิดความรู้แจ้งซ่ึงรูปและนาม	 เป็นหนทางหลุดพ้นจากทุกข์	 ได้แก่	 มรรค	 ผล	 นิพพาน
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◆ พุทธอรรถปริวรรตศาสตร์ว่าด้วยความจริงของทุกข์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ◆

ความยึดมั่นเป็นสาเหตุส�าคัญของความทุกข์ในขันธ์	5	กล่าวคือ	ยึดมั่นในความเป็นรูป	ยึดมั่นในความ

เป็นเวทนา	 ยึดมั่นในความเป็นสัญญา	 ยึดมั่นในความเป็นสังขาร	 และยึดมั่นในความเป็นวิญญาณ

การถอนความยึดมั่น	 ตลอดถึงการท�าลายความยึดมั่นได้	 ย่อมบรรเทาความทุกข์และขจัดความทุกข์

ที่เกิดขึ้นได้	การถอนความยึดมั่นมิอาจเกิดขึ้นได้โดยตัวมันตัวเองหากปราศจากซึ่งความรู้	ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องถึงที่มาของความยึดมั่นในขันธ์	5	เพราะหลงว่า	รูป	เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	ว่าเป็น

สิ่งเที่ยงแท้แน่นอน	ไม่ผันแปรเป็นอื่น	ไม่รู้ความเป็นจริงของขันธ์	5	ว่าเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์	

เมื่อใดรู้	 เข้าใจความเป็นจริงของสังขารทั้งหลายว่า	 เป็นอนิจจัง	 ทุกขัง	 อนัตตา	 เมื่อนั้น	 บุคคลจึงจะ

ถอน	ท�าลายความยึดมั่นลงได้	สอดคล้องกับงานของพระสิริมังคลาจารย์	(2539)	ที่ว่า	การเห็นทุกข์	

แม้เหน็เพยีงอย่างใดอย่างหนึง่	ได้ช่ือว่า	เหน็อรยิสจั	การเหน็สาเหตุแห่งทกุข์	เป็นการเช่ือมโยงให้เหน็

ทุกข์	ความดับทุกข์	และวิธีปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์	การเห็นความดับทุกข์	ท�าให้เห็นกระบวนการของ

อริยสัจครบวงจร	ในท�านองเดียวกัน	เมื่อเห็นวิธีการปฏิบัติหรือมรรค	ท�าให้เห็นทุกข์	สาเหตุแห่งทุกข์	

และการดับทุกข์	ในรอบวงของอริยสัจ	ประเด็นที่ควรให้ความใส่ใจ	คือค�าว่า	“เห็น”	หมายถึง	เข้าใจ	

หรือ	 เห็นด้วยปัญญา	 มิใช่เห็นด้วยมังสจักษุ	 พระสิริมังคลาจารย์วิเคราะห์เพิ่มเติมว่า	 ผู้ใดไม่เห็นไม่

เข้าใจอริยสัจ	4	ผู้นั้นย่อมไม่พ้นทุกข์	สัมมาทิฐิจึงเป็นปฐมมรรคของการเดินตามทางแห่งอริยมรรคมี

องค์	8	ประการดังกล่าวแล้ว

บทสรุป

 การวจัิยเรือ่ง	พทุธอรรถปรวิรรตว่าด้วยความจรงิของทกุข์เพือ่การพฒันาคุณภาพชีวติ	ทีผู้่วิจยั

สนใจศึกษาค้นคว้าวิจัยนีไ้ด้มุง่เน้น	“ทกุข์”	ในเบญจขนัธ์	ในไตรลกัษณ์	ในอนัตตลกัขณสตูร	ธมัมจกักปั

ปวตัตนสตูรและปฏิจจสมปุบาท	เพือ่แสดงให้เหน็ว่า	มรีายละเอียดแตกต่างกนัอย่างไร	ผู้วิจัยพยายาม

ค้นคว้าหาข้อมูลมาประกอบข้อคิดวินิจฉัยเพื่อเติมเต็มในประเด็นที่ไม่ชัดเจน	 ให้มีความชัดเจนเจน

ยิ่งขึ้น	 พบว่า	 ทุกข์ในเบญจขันธ์เกิดจากการยึดมั่น	 ยึดติดในขันธ์	 5	 คือ	 เกิดอุปาทาน	 ซ่ึงอุปาทาน

มีอยู่	4	ประการดังกล่าวรายละเอียดไว้แล้ว	การก�าจัดทุกข์	คือ	การท�าลายอุปาทานให้หมดไป	ทุกข์ใน

ไตรลกัษณ์	เป็นทกุข์ทีเ่นือ่งอยูใ่นธรรมชาติ	เป็นไปตามธรรมชาติ	เป็นสจัธรรมของสรพสิง่คือ	อนจิจตา	

ความเป็นสิ่งไม่เที่ยง	ทุกขตา	ความเป็นทุกข์	หรือความพร่องหรือความไม่สมบูรณ์พร้อมในธรรมชาติ	

อนัตตตตา	ความไม่มีตวัตนที่ถาวร	สามารถสูญสลายไปตามกาลเวลา	ผู้เข้าถึงความจริงข้อนี้	ย่อมเห็น

ความเป็นจริง	 ความเป็นเช่นนั้นนั้นเอง	 (ตถตา)	 ส่วนในธัมมจักกัปวัตตนสูตร	 เป็นการกล่าวถึงทุกข์

ที่เกิดจากตัณหา	3	ประการ	คือ	กามตัณหา	ภวตัณหา	วิภวตัณหา	เป็นสาเหตุหลัก	การก�าจัดทุกข์คือ	

การก�าจัดตัณหาอันเป็นสมทุยัของทกุข์	แต่ต้องทราบเป้าหมายของการก�าจัดทุกข์	เมือ่รูเ้ป้าหมายชัดเจน	

จึงมองหาวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับเป้าหมายนั้นคือ	 สันติสุข	 ที่เกิดจากสัมมาปฏิบัติ	 ส่วนทุกข์ใน

ปฏิจจสมุปบาท	เป็นทุกข์ที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นตามกฎของอิทัปปัจจยตา		
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◆ พระครูวิมลปริยัติสุนทร (เชือน ธรรมโชโต) สมบูรณ์ บุญโท สวัสดิ์ อโณทัย ◆

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 ประเด็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทุกข์	ยังมีประเด็นที่น่าจะวิจัยต่อ	เช่น

	 1.	ความทกุข์กับสงัสารวัฏฏ์	ประเด็นเรือ่งทกุข์เกีย่วข้องกบัสงัสารวัฏฏ์ในพทุธปรชัญา	ยงัเป็น

ประเด็นทีน่่าสนใจ	ความเข้าใจของประชาชนเหมอืนกนัหรอืไม่	นกัวิชาการเข้าใจตรงกนัหรอืขดัแย้งกนั	

 2. ความทุกข์กับนิพพาน	 ปัญหาเรื่องนิพพานยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันที่มานาน	 ปัจจุบันยัง

เป็นปัญหาอยู่หรือไม่	ผู้รู้แต่ละส�านักทั้งในต่างประเทศและในประเทศ	มีข้อหักล้างอย่างไร	ส่วนความ

ทุกข์มีความส�าคัญอย่างไรต่อนิพพาน	นิพพานก่อน	จึงจะหมดทุกข์	หรือหมดทุกข์ก่อน	จึงจะนิพพาน

 3. ความทุกข์กับสังคมไทยในศตวรรษที่ 21	ในยุคโลกาภิวัตน์	สังคมไทยมีความสุขจริงหรือ

ว่า	มีความทุกข์จริง	ในสังคมไทยหลังนวยุค	สังคมมีวิธีการจัดการกับทุกข์อย่างไร
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◆ พุทธอรรถปริวรรตศาสตร์ว่าด้วยความจริงของทุกข์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ◆
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