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1

บทคัดยอ

บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษากำเนิดและพัฒนาการของมนุษย ในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของมนุษยใหมีคุณคาตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท จากการศึกษาพบวา การกำเนิดมนุษยขึ้นอยู
กับพลังของกฎแหงกรรม และประเภทมนุษยแตกตางกันในดานคุณภาพทางจิต กระบวนสำคัญที่ทำใหมนุษย
เกิดการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาเปนมนุษยมีคุณคา ฝกอบรมปญญาใหรูแจงในอริยสัจ ละเหตุแหงทุกข และ
เจริญแนวทางการพัฒนาใหมนุษยมีคุณคา 3 ประการ ตามหลักไตรสิกขา คือ 1)ศีลภาวนา คือ การพัฒนา
ความประพฤติ การฝกอบรมศีล ควบคุมกาย วาจา ใหอยูในระเบียบวินัยไมเบียดเบียน และอยูรวมกันดวยดี
เกื้อกูลกัน 2)สมาธิหรือจิตตภาวนา คือ การพัฒนาจิต การฝกอบรมจิตใจ ใหเข็มแข็งมั่นคงเจริญ งอกงามดวย
คุณธรรมทั้งหลาย 3)ปญญาภาวนา คือ การพัฒนาปญญา การฝกอบรมปญญา ใหรูเขาใจทั้งหลายตามความ
เปนจริง ตามสภาวะการณ ทำตนใหบริสุทธิ์จากกิเลส และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นๆไดดวยปญญา บทความนี้มอง
ที่ตนเองเปนหลัก รากฐานแหงการพัฒนามนุษยใหสมบูรณไดนั่นก็คือปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ
ปญญา ใหมีคุณคาจากภายใน คือเปนผูประพฤติตนใหเกิดกุศลกรรมบถ 10 ไดแกประพฤติดี ทางกาย วาจา ใจ
เปนธรรมแหงมนุษยภาพ ในพัฒนาดานจิตใจ ดานสติปญญา และดานมโนธรรมสำนึก เริ่มจากมนุษยตองมี
สัมมาทิฏฐิ ดำเนินชีวิตแบบสายกลางตามหลักศีล ใหมีความสุจริตทางกาย ทางวาจา และเอื้อตอการพัฒนา
สมาธิ ใหจิตมีสมรรถภาพ คุณภาพ สุขภาพจิตที่ดี ใหเกิดปญญา มีความรู ความเขาใจในจริยธรรมและคุณธรรม
เปนการบูรณาการ ในการอยูรวมกันอยางสันติสุข
คำสำคัญ 1.มนุษย, 2.พุทธปรัชญา
Abstract

This academic article have a purpose: To study the origin and development of human
beings in changing human behavior to have values according to Theravada Buddhist
philosophy According to the study, it was found that The birth of man depends on the power
of the law of karma. And human types differ in mental qualities. The vital process of human
change has evolved into a human being of value. Training intelligence to be enlightened in
the Noble Truths Leave the cause of suffering And development approaches for human beings
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have 3 values according to the threefold principle: 1)Praying is the development of behavior.
The training of the precepts to control the body and the words in a discipline without
harassment and coexist with each other. 2)Meditation, or mind, is the mental development,
the training of the mind. Let the strong and firm needle flourish with virtue. 3)Intellect Prayana
is the development of wisdom. Intelligence training to know and understand the truth
according to the circumstances Purify yourself from passion and solve any problems that arise
with wisdom This article is mainly focused on oneself. The foundation of human development
to be complete is to follow the three principles of morality, concentration, and wisdom to be
valuable from within. that is, one who conducts oneself to produce 10 merit-making acts,
namely good behavior, physical, verbal, and mental; is the virtue of humanity. in the
development of the mind, intellect and conscience Starting from human beings, there must
be right view. Leading a middle-of-the-road life according to the precepts to be honest in the
body, verbal and conducive to the development of concentration. to have mental capacity,
quality, and good mental health; to give rise to wisdom, knowledge, and understanding of
ethics and virtues is an integration in peaceful coexistence
Keywords: 1.Human, 2.Buddhist philosophy
1. บทนำ

บรรดาสัตวโลกทั้งหลาย มนุษยเปนสัตวที่มีสมอง มีสติปญญาสามารถคิดและไตรตรองได แตการจะ
เขาใจสิ่งใดไดนั้นมีมากนอยแตกตางกันไป และความเขาใจธรรมะของมนุษยก็ยังแตกตางกันออกไปอีก มนุษย
บางคนเปนเวไนยสัตว เพราะเปนผูที่สามารถฟงธรรมะในพระพุทธศาสนาแลวนำไปปฏิบัติฝกอบรมตนตาม
ธรรมะนั้นได แตบางคนไมอาจเรียกวาเวไนยสัตวได เพราะไมมีความสามารถเชนนั้น เวไนยสัตว หมายถึง ผูที่
พอจะแนะนำสั่งสอนได ผูที่สามารถดัดไดสอนได สามารถบรรลุธรรมหรือ ไดรับความสำเร็จได เปนคำเรียกคน
ที่มีกิเลสเบาบาง ซึ่งอาจบรรลุธรรมได เมื่อไดฟงธรรมบอย ๆ เหมือนดอกบัวที่อยูในน้ำ เมื่อไดรับแสงอาทิตย
หลายวันเขาก็จะโผลพนน้ำขึ้นมาบานได การถือกำเนิด ของมนุษยมีปรากฏการณที่สำคัญอยางหนึ่งเกี่ยวกับ
มนุษย มนุษยตามทัศนะพุทธปรัชญา ทั้งปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก ไดพยายามตอบคำถาม
เกี่ยวกับมนุษย ในทุกแงมุมตางๆ เชนมนุษยคืออะไร มนุษยมาจากไหน มนุษยเกิดมีขึ้นในโลกตั้งแตเมื่อไร
มนุษยมีองคประกอบอยางไร ธรรมชาติของมนุษย มนุษยในรูปแบบพุทธปรัชญา จุดหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย
คืออะไร สิ่งประเสริฐที่สุดสำหรับมนุษยคืออะไร พุทธปรัชญา เปนปรัชญาที่มีมนุษยเปนจุดศูนยกลางของ
ปรัชญา จุดมุงหมายของพุทธปรัชญา ก็คือมุงศึกษา ทำความเขาใจเกี่ยวกับมนุษยและการแกปญหาของมนุษย
มนุษยเปนสัตวโลกชนิดหนึ่งที่มีชีวิต เกิด แก เจ็บ ตายอยูในโลกเชนเดียวกับสัตวโลกชนิดอื่นๆ พุทธปรัชญาถือ
วาสิ่งที่มีอยูมีเพียงสองสิ่งเทานั้น คือสิ่งที่เรียกวาสังฆทานธรรมอยางหนึ่งและอสังขตธรรมอีกอยางหนึ่งพุทธ
ปรัชญาถือวามนุษยแตละคนนั้นประกอบดวยรูปและนาม หรือการรวมกันเขาของรูปกับนาม จึงมีชื่อเรียกวามนุษย
สภาพ ที่แทจริงของมนุษยคือ ไมเที่ยง เปนทุกขและเปนอนัตตา มนุษยตามทัศนะของพุทธปรัชญานั้นอาจตอบ
ไดทั้งในแงของความจริงขั้นสมมุติหรือสมมติสัจจะและทั้งในขัน้ ปรมัตถสจั จะ
วารสารปรัชญาปริทรรศน
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2. ความหมายและประเภทของมนุษย
2.1 ความหมายของมนุษย
จากการศึกษาความหมายของคำวา มนุษย คือ สัตวที่รูจักใชเหตุผล สัตวที่มีจิตใจสูง ผูรูในสิ่งที่เปน
ประโยชนและไมเปนประโยชนผูเปนเหลากอแหงมนุษย ผูรูจักประโยชนตามกำลัง มนุษยคือผูมีจิตใจสูง
หมายถึงจิตใจสูงในดานคุณธรรม ในทางพุทธปรัชญาไดกลาววา คุณธรรมที่จะพัฒนามนุษยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณ หรือมนุษยที่แทจริงได ก็เพราะหมีเบญจศีล เบญจธรรม ไตรสิกขา แตโดยพื้นฐานของมนุษยแลว
มนุษยที่ยังไมพัฒนาจะเปนมนุษยที่มีกิเลสหนา มีความโลภ ความโกรธความหลง และมีธรรมชาติใฝต่ำเปน
สวนมาก มนุษยที่พัฒนาแลวเทานั้น จึงจะเปนมนุษยที่มีใจสูง
มนุษย เมื่อกลาวถึงตามรูปศัพท มีความหมาย (ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรม, หนา, 684) ดังนี้
คำวา “มนุษย” มาจากคำศัพทภาษาสันสกฤษต 2 ศัพท คือ มน กับ อุษย =มนุษยะ คำวา “มน”
แปลวา “ใจ, คิด, รู” สวนคำวา “อุษยะ”(อุสสะ) แปลวา “สูงกวา ดีกวา” มีรูปวิเคราะห
ตามหลักภาษา
บาลีวา “มนสฺส อุสสนฺนตาย มนุสฺโส” แปลวา “ชื่อมนุษยเพราะความมีใจสูง”
คำวา “มนุษย” มาจาก มน ธาตุ คือ ธาตุแหงความรู ความคิด ดังนั้น ธาตุประจำตัวมนุษย ก็คือ ธาตุ
รู มนุษยตามหลักพระพุทธศาสนาคือสัตวประเภทหนึ่ง ที่เรียกวา “สัตว” เพราะยังติดของอยูในกามคุณ มา
จากภาษาบาลี วา “ สตฺโต” แปลวา ผูติดขัด ผูถูกรอยรัด ผูถูกเหนี่ยวรั้งเอาไว”
สารานุกรมปรัชญา ใหความหมายมนุษยนิยม คือแนวคิดที่ถือเอาความกาวหนาของมนุษยชาติ เปน
เปาหมายของการกระทำ สงเสริมใหมนุษยอยูรวมกันอยางสันติ ดวยความยุติธรรม มีศักดิ์ศรี รูจักคิด และ
รับผิดชอบการกระทำของตนตอสังคม
ค ำ
วา “มนุษย” ในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ พุทธทาสกลาววา “ มนุษยสามารถพัฒนาตนเอง และฝกฝนได หลัก
สัจธรรมในพุทธปรัชญา มุงหลุดพนจากทุกข บรรลุนิพพาน มนุษยที่แทคือมนุษยที่มีคุณคา สามารถพัฒนา
ตนเอง ใหกาวสูสภาวะสูงสุดของมนุษย ถือวาเปนธรรมชาติของมนุษยนั้นเอง โดยมีเปาหมายชีวิต ในเบื้องตน
โลกียะธรรม เปนคำสอนใหมนุษยเปนคนดี มีศีลธรรม มีความสงบสุข รมเย็นยึดหลักศีลธรรม ปฏิบัติตามทาง
สายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) เปาหมายสุดทายสูงสุด คือความหลุดพนจากสภาพของชีวิตที่เปนทุกข หลุดพน
จากกิ เ ลสตั ณหา อุ ป าทาน ดั บ ทุ กข ได โ ดยสิ้น เชิง นิพพานจึงแปลวา ดับ ซึ่งพุทธทาสภิกขุตีความหมาย
“นิพพาน” ใหมวา “นิพพานคือ เย็น เย็นที่ไมรอน แปลวา เย็น”
พุทธทาสภิกขุวา “มนุษยแปลวา คน คนคือมนุษย นั่นเปนคำสอนที่ผิด มนุษยนี้ตองอบรมกันมาก
ถาใจมันยังต่ำ มันยังไหลไปทางต่ำ ยังไมเปนมนุษย ยังเปนคน กิจกรรมของมนุษยตองเกี่ยวของกับ ศีลธรรม
“มนุษยก็ไมมีอะไรมากหรอก กิน กาม เกียรติ 3 อยางนี้ คือวิถีของมนุษย”
นั่นก็ถูกตอง แตเราลองคิด
ใหละเอียด “คนเรานั้นอยูไดเพราะกิน สุขเพราะกาม งามเพราะเกียรติ” ไมเสียหายอะไรเลย เพราะหากได
ศึกษาอยางรอบคอบตั้งแตเริ่มตน ยอมทำตนใหเปนที่พึ่งแหงตนและเปนสุขได ในที่สุดก็จะเปนที่พึ่งของผูอื่นได
พุทธศาสนามุงชี้อะไรเปนอะไร ลักษณะสามัญ
ของสิ่งทั้งปวง (ไตรลักษณ) อำนาจของความยึดติด
(อุปทาน) ขั้นของการปฏิบัติศาสนา (ไตรสิกขา) คนเราติดอะไร (ขันธ 5) การทำใหรูแจงตามวิธีธรรมชาติ การ
ทำใหรูแจงตามหลักวิชา ลำดับแหง
การหลุดพนจากโลก เปาหมายสูงสุด คือ “พระนิพพาน” (พุทธทาส
ภิกขุ, 2543, 177-188)
วารสารปรัชญาปริทรรศน
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2.2 กำเนิดมนุษยในทางพุทธศาสนา
กำเนิดในทางพุทธศาสนา ไดแบงกำเนิดออกเปน 4 ประเภท คือ (ม.มู.12/169/147)
1. ชลาพุชะกำเนิด สัตวเกิดในครรภ เชน คน ชาง มา เปนตน
2. อัณฑชะกำเนิด สัตวเกิดในไข เชน นก ไก ปลา เปนตน
3. สังเสทชะกำเนิด สัตวเกิดในที่สิ่งปฏิกูลเนาเหม็นชื้นแฉะ เชน เชื้อโรค หนอนเปนตน
4. โอปปาติกะกำเนิด สัตวเกิดผุดขึ้นเองโดยไมตองทองมารดาอยางมนุษย มีเทวดาและสัตวนรกเปน

สัตวทั้งหลายจะเกิดใหมในบรรดากำเนิดทั้ง 4 นั้นขึ้นอยูกับพลังแหงกรรม ในพุทธศาสนากลาวถึง
เหตุปจจัยแหงการตั้งครรภ มากำเนิดมนุษย.
มีหลายทฤษฎีที่กลาวถึง การกำเนิดมนุษย วิทยาศาสตรพยายามหาคำตอบนี้ ศาสนาเปนศาสตร
ความรูที่เกาแกกอนวิทยาศาสตร ก็พยายามตอบคำถามนี้ โดยการยกใหเปนพลังอำนาจวิเศษ ที่เรียกวา “พระ
เจา”“พระเปนเจา”หรือเทพเปนผูสรางมนุษย ในศาสนาพราหม-ฮินดู เชื่อวาพระพรหมเปนผูสรางมนุษย แต
พระพุทธเจาตรัสการกำเนิดมนุษยไวในพระสูตรที่มีชื่อวา“อัคคัญญสูตร” พอสรุ ป ได ด ั ง นี ้ การกำเนิ ด มนุ ษย
เริ่มมาจากอาภัสสรพรหมเกิดการเสื่อมไปของจิต จากจิตบริสุทธิ์ดวยฌานสูการเปนจิตที่มีกิเลส 3 อยาง คือ
โลภ โกรธ หลง เพราะอายตนะ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ) ดังอธิบายไดดังนี้ เริ่มมาจากอาภัสสรพรหมเกิด
ความอยาก (โลภะ) กินงวนดิน เพราะเกิดจากอายตนทางจมูก คือ ไดกลิ่นหอมของงวนดิน จึงเหาะมากิน เมื่อ
กินแลวเกิดอายตนทางชิวหา (ลิ้น) รับรูวางวนดินมีรสชาติอรอยเหมือนน้ำผึ้ง จึงยิ่งหลงใหล (โมหะ) กินงวนดิน
จนหมด เมื่อเกิดกิเลสซึ่งผิดวิสัยของพรหม จึงทำใหรัสมีกายเสื่อม ผิวแทจึงปรากฏแลวพากันดูหมิ่นพรหมที่มี
ผิวกายไมงาม พรหมที่ถูกดูหมิ่นก็โกรธ (โทสะ) พรหมจึงกายเปนมนุษยที่มีกิเลส 3 อยาง เมื่อนานไปงวนดิน
หมดไป กลายเปนกะบิดินและเครือดินตามลำดับ แลวกลายเปนขาวสาลีขึ้นมาแทน พรหมกลายเปนมนุษยเต็ม
ตัว จึงมีอวัยวะเพศ เห็นชัดวา ใครเปนผูหญิง ใครเปนผูชาย เมื่อพิจารณาตอกัน ก็เกิดความใคร (โลภะ) จึงเกิด
การสืบพันธขึ้น แลวทำใหเกิดทายาทสืบตอกันมา
การกำเนิดชีวิตของมนุษย ตองมีองคประกอบ 3 ประการดังนี้ (ม.มู.12/408/444)
1 บิดามารดาอยูรวมกัน
2 มารดามีระดู
3 มีปฏิสนธิจิตมาอาศัย(คันธัพพะ) คือ ปฏิสนธิวิญญาณปรากฎขึ้น กายมนุษยอันแรกสุดนี้ไดแก จิต
ดวงแรกเกิด คือ วิญญาณดวงแรกที่ปรากฏขึ้นในครรภมารดา จนถึงเวลาตาย อัตภาพในระหวางนี้ชื่อวากาย
มนุษย (วิ. มหา.1/172/141)
ชีวิตและรางกายมนุษยเริ่มตนพัฒนาเปลี่ยนแปลง และเจริญเติบโตมาจากเซลล เริ่มตนเพียงเซลล
เดียว ทางพระพุทธศาสนาเรียกเซลลนั้นวา “กลละรูป” สวนทางชีววิทยา เรียกวา “ไซโกต” ภายในกลลรูป
หรือเซลลเริ่มตน ประกอบดวยโครงสรางของรูปกลาป 3 อยาง คือ
1) กายทสกกลาป ทําหนาที่เก็บขอมูลเพื่อบงชี้และพัฒนาลักษณะทางกายภาพของ กลลรูปหรือ
เซลลเริ่มตน ใหครบอวัยวะที่ควรเกิดขึ้นในรางกายมนุษยและมีความแตกตางตามกรรมที่ทำมาและภพภูมิที่ไป
เกิด.
2) ภาวทสกกลาป ทําหนาที่กําหนดเพศมนุษยที่เกิดจากกรรม ตั้งแตเริ่มปฏิสนธิและพัฒนา ลักษณะ
ทางกายภาพที่เกี่ยวกับเพศ
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3) วัตถุทสกกลาป เปรียบเสมือนทั้งหัวใจและสมอง ของกลลรูปหรือเซลลเป นที่ อาศั ยเกิ ด ของ
ปฏิสนธิจิตและเปนชองทางใหชีวิตปรากฎขึ้นในรางกาย มนุษยทั้งหลายที่มีรูปรางสัณฐานและอวัยวะตาง ๆ
ปรากฎชัดเจนขึ้นไดนั้น ยอมอาศัยกัมมชกลาป 3 นี้เปนพื้นกอน และรูปกลาปอื่น ๆจึงเกิดขึ้นภายหลัง โดยมี
กรรม จิต อุตุ และอาหารเปนเหตุใหเกิด ซึ่งจะชวยปรับปรุงใหรูปราง สัณฐานและอวัยวะตาง ๆ ปรากฎชัดเจน
ขึ้นได ทั้งคัมภีรอรรถกถาฝายวินัย พระสูตร พระอภิธรรม ไดอธิบายถึงลำดับการเกิดขึ้นและการดับไปของรูป
กลาปจนครบทุกประเภท ในลักษณะที่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกันจนถึงลำดับพัฒนาการดังกลาว (อภิ.ก.
37/692/738-739)
2.3 ประเภทของมนุษย
ลักษณะมนุษยในทางพุทธศาสนา ไดแบงตามคุณลักษณะทางจิตออกเปน 5 ประเภท
1. มนุสฺสเทโว หมายถึง มนุษยชั้นสูงที่มีคุณธรรมของเทวดา 2 ประการ ประจำใจ คือ
1)
หิริ- ความละอายใจต อบาป ไมกลากระทำบาป ทั้งตอหน าและลั บหลัง 2) โอตัปป-ความรั งเกีย จ ความ
ขยะแขยงตอบาป ไมอยากแตะตอง บาปดวยกาย วาจา ใจ
2. มนุสฺสมนุสโส หมายถึง มนุษยที่มีคุณธรรม 5 ประการ เปนเหตุใหเขามีศีล 5 ประการคือ 1) มี
เมตตา มีความรักและปรารถนาดีตอคนอื่น สัตวอื่นอันเปนเหตุใหเขางดเวนจากการเบียดเบียนชีวิตรางกายของ
ผูอื่น 2) สันโดษ คือความรัก ความพอใจ ความยินดี และภักดีตอภรรยา (สามี)ของตนเปนเหตุใหเว นจาก
ประพฤติผิดทางกามในภรรยา(สามี)ของผูอื่น 3) มีความรักในสัจจะ ซื่อตรงตอความจริง 4) มีความรักในสติ คือ
ความตื่นตัวรูทั่วพรอม ความรอบคอบ5) ไมประมาท ระมัดระวัง อันเปนเหตุใหงดเวนจากการเสพสิ่งมึนเมา
ที่มาทำลายสติ กอใหเกิดความประมาทมัวเมา
3. มนุสฺสติรจฺฉาโน หมายถึง มนุษยที่มีคาเทากับสัตวดิรัจฉาน เพราะเขาปราศจากธรรม 5ศีล 5
ดังกลาวแลว เมื่อตายไปเกิดในกำเนิดสัตวเดียรฉานเปนอยางดีที่สุด
4. มนุสฺสเปโต หมายถึงมนุษยที่มีลักษณะคลายเปรต คือมีความอดอยาก หิว กระหาย อยูเปน
นิตย ดังที่ทานกลาวเปรียบเทียบไววา มีทองเทาภูเขา มีปากเทาเข็ม ความอดอยากมี 2 ทาง คือ อดอยากทาง
กาย กับอดอยากทางใจ อดอยากทางกาย หมายถึง ความอยากจนเข็นใจ ไรทรัพย ไมมีอาหารพอกิน ตองอด
มื้อกินมื้อ สวนอดอยากทางใจ หมายถึงคนพออยูพอกินแลว แตยังอยากไดอยากมีมากยิ่ง ๆขึ้นไป บางคนเปน
เศรษฐีแตยังดิ้นรนอยากมีมากกวาเดิม จิตใจของเขายังหิวกระหายหาความสงบสุขไมได จิตใจของเขาจึงไม
แตกตางจากคนยากจน คนประเภทนี้เทียบไดกับเปรตชั้นสูง ที่เรียกวา เวมานิกเปรต คือเปรตที่อยูในวิมาน แต
ยังทุกขทรมานดวยความหิว
5. มนุสฺสเนริยโก หมายถึงมนุษยที่ลักษณะคลายสัตวนรก มนุษยที่ทำกรรมไมดี ผิดศีล 5 คือ
ถูกคุม
ขังและถูกลงโทษอยางหนักโดยนายนิริยบาล นี้เปนนักโทษทางกาย หรือสัตวนรกทางกายมีคนบางคนเปนนักโทษทางใจ
คือกระทำความผิด ตองหลบ ๆ ซอน ๆ จิตใจเต็มไปดวยความกลัว ความหวาดระแวงความละอายใจ และความทุกข แม
จะไมถูกควบคุมโดยเจาหนาที่ ก็เทากับคุมขังตนเอง จัดเปนนักโทษหรือสัตวนรกเหมือนกัน สัตวที่จุติจากมนุษยกลับมา
เกิดในหมูมนุษยมีจำนวนนอย สวนสัตวที่จุติจากมนุษยแลวไปเกิดในนรกมีจำนวนมากกวา (มนุสสจุตินิรยสูตร)
มนุษย 5 ประเภทนี้แตกตางกันในดานคุณภาพทางจิต พระพุทธศาสนาใชเกณฑคุณภาพทางจิ ตใจ
จำแนกมนุษยในโลกนี้ อันเปนผลแหงกรรม กลาวคือสัพพสัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของตน เพราะอาศัยการกระทำ
มีเจตนาหรือเจตจำนงเปนตัวกำหนดการกระทำ เมื่อมีเจตนาแลวบุคคลนั้นยอมแสดงการกระทำกรรมมาทางกาย
ทางวาจาและทางใจ เมื่อบุคคลกระทำกรรมเชนใด ก็ยอมไดรับผลของกรรมเชนนั้น (องฺ.ฉกฺก, 22/63/577.)เปนไป
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ตามกฎปฏิจจสมุปบาท คือ เปนกฎแหงเหตุและผล หลักสาเหตุ อกุศลมูล (รากเหงาแหงอกุศล)มี 3 อยาง คือ
โลภะ โทสะ โมหะ กุศลมูล (รากเหงาแหงกุศล) มี 3 อยาง คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะเรียกอีกอยางวา “กฎแหง
กรรม” เมื่อมนุษยมีการกระทำดียอมทำใหไดรับผลดี เมื่อกระทำชั่วยอมทำใหไดรับผลชั่ว สมดังพุทธสุภาษาษิตที่มาใน
อรรถกถา ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ความวา น ชจฺจา วสโลโหติ, น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ, กมฺมุนา วสโล โหติ, กมฺมุนา
โหติ พฺราหฺมโณ แปลความวา คนจะต่ำตอยเพราะชาติก็หาไม, คนจะสูงสงเพราะชาติก็หาไม, คนยอมต่ำชา
เพราะกรรม, คนยอมสูงสงเพราะกรรม. (องฺ.ฉกฺก.อ., 36/775)
2.4 องคประกอบของมนุษยตามแนวพุทธปรัชญา
พุทธปรัญชญากลาวถึงองคประกอบของมนุษยไวหลายแบบ ซึ่งขึ้นอยูกับความเหมาะสมกับบุคคลที่
ฟงคำสั่งสอนหรือเหมาะสมกับสถานการณและจริตของบุคคลที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนดังนี้
1. มนุษยตามนัยแหงเอกนิยม มนุษยก็คือกระบวนการแหงธรรม ซึ่งเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุปจจัยแหง
ธรรม ซึ่งเปนการสืบตอกันแหงสังขารธรรม
2. มนุษยตามนัยแหงทวินิยม มนุษยตามแบบของรูปกับนาม กายกับจิต
3. มนุษยตามนัยแหงพหุนิยม
มนุษยตามแบบของเบญจขันธ คือ “รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ”สิ่งที่เรียกวา ชีวิต ตาม
หลักพระพุทธปรัชญา มีองคประกอบใหญ 2 สวน คือ สวนที่เปนรูปธรรม กับสวนที่เปนนามธรรม รวมอยูในสิ่ง
ที่เรียกวา ขันธ 5 ไดแก 1) รูป ไดแกสวนที่ผสมกันของธาตุ 2) เวทนา ไดแกระบบประมวนความรูสึกวาชอบไม
ชอบและเฉย ๆ 3) สัญญา การจำสิ่งที่ไดรับและรูสึก 4) สังขาร ระบบคิดปรุงแตงแยกแยะสิ่งที่ไดรับรูมาและจำ
ได 5) วิญญาณ ระบบรูสิ่งนั้นๆ ทางอายตนะภายใน รูป นาม วิญญาณขันธจัดเขาในจิต เวทนา สัญญา สังขาร
จัดเขาในเจตสิก การหมดเหตุปจจัย
ของนามรูปจัดเขาในนิพพาน
มนุษยตามนัยของอายตนะ คือมนุษยตามแบบของ ตา หู จมูก ลิ้น ใจ
จักขุ (ตา) ไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา (ไมใชอัตตา)
สิ่งใด
เปนอนัตตา สิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา
“นั่นไมใช
ของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชอัตตาของเรา”
• โสตะ (หู) ไมเที่ยง ฯลฯ
• ฆานะ (จมูก) ไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง ฯลฯ
• ชิวหา (ลิ้น) ไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา
สิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา ‘นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่น
ไมใชอัตตาของเรา’กายไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง ฯลฯ
• มโน (ใจ) ไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา
สิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา ‘นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่น
ไมใชอัตตาของเรา’ ยอมเบื่อหนายแมในจักขุยอมเบื่อหนายแมในโสตะ ยอมเบื่อหนายแมในฆานะ ยอมเบื่อ
หนายแมในชิวหายอมเบื่อหนายแมในกาย ยอมเบื่อหนายแมในมโน เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกำหนัดเพราะ
คลายกำหนัดจิตยอมหลุดพน เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็รูวา ‘หลุดพนแลว’ รูชัดวา ‘ชาติสิ้นแลว อยูจบพรหมจรรย
แลว1 ทำกิจที่ควรทำ2 เสร็จแลว ไมมีกิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้อีกตอไป” (สํ.สฬา.18/1-3)
มนุษยตามนัยยะแหงความเปนธาตุ มนุษยตามแบบของธาตุ 4 .ดิน น้ำ ไฟ ลม มนุษยคือที่ประชุมแหง
มหาภูตรูป 4 เมื่อสิ้นชีวิต ธาตุดินไปตามธาตุดิน ธาตุน้ำไปตามธาตุน้ำ ธาตุไฟไปตามธาตุไฟ ธาตุลมไปตามธาตุ
วารสารปรัชญาปริทรรศน

Journal of Philosophical Vision

ปที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2564

-.27- Vol 26 No.1 January - June 2021

ลม อินทรียทั้งหลายยอมผันแปรไปเปนอากาศธาตุ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกลวนเกิดขึ้นจากการประชุมกันของ
ธาตุ 4 ดวยเหตุที่มนุษยและสรรพสัตว มีธาตุเปนองคประกอบการคบคาสมาคม การคุนเคยสนิมกัน ก็จะ
เกิดขึ้นตามพื้นฐานของอุปนิสัยจิตใจที่เหมือนกัน เชนคนที่นิสัยดี ก็ยอมคบกับคนที่นิสัยดี แตจะไมยอมไปคบ
รวมกลุมกับคนนิสัยไมดี ดังองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธองค ทรงชี้ใหภิกษุเห็นวา “พระภิกษุมักอยูรวมกันโดย
ธาตุ เชน ผูมีปญญามากจะอยูรวมกับกลุมกับพระสารีบุตร ผูมีฤทธิ์มากจะอยูรวมกับกลุมพระโมคคัลลานะ ผูที่
ใฝตอสุตตะจะอยูรวมกลุมกับพระอานนท และผูมีความปรารถนาลามกจะไปอยูรวมกลุมกับพระเทวทัต เปน
ตน (ขุ.ชา.ปฺาส. 28/61/15-18)
3.พัฒนาการของมนุษย
ทัศนะของพุทธทาสภิกขุ ธรรมชาติของมนุษย วา “มนุษยมีสัญชาตญาณสัตวแฝงฝงอยู คือ ความ
หมกมุนอยูในโลกียะ “ความเปนตัวกู ของกู” สัญชาตญาณของสัตวที่กลาวนี้เองเปนสาเหตุแหงความทุกข
ปญหา และความขัดแยงที่เกิดขึ้นตอมนุษยทั้งในแงปจเจกบุคคลและสังคม มนุษยผูประเสริฐหรือมนุษยที่มี
คุณคาก็คือมนุษยที่สามารถเอาชนะหรือวาควบคุมสัญชาตญาณสัตวเหลานี้ไดนั่นเอง การดำเนินชีวิตที่พระ
พุทธองคทรงแสดงใหมนุษยเห็นภาวะความเปนจริงของมนุษย นำไปสูความดับทุกข คือ การศึกษาใหเขาใจถอง
แทในอริยสัจ 4 ชี้ใหเห็นแหงสารัตถะแหงชีวิตวา นี่คือความทุกข สาเหตุของความทุกข และการดับทุกข ดังนี้
1) ชีวิตเปนทุกข เหตุเกิดของทุกข และความดับทุกข มีอยูในชีวิตคนนี้ ขอปฏิบัติเพื่อกำจัดทุกข ให
ไดรับความสุขตั้งแตขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุด ลวนขึ้นอยูกับการปฏิบัติของตนเองทั้งสิ้น
2) ความทุกขของชีวิต มนุษยทุกคนยอมเกิดจากตัวตน เนื่องจากจิตของตนทั้งนั้นที่รับผลเปนสุข
ทุกข
3) ความสุขระดับสามัญมีอยูภายนอกตัวตน แตความสุขระดับสูงสุดอยูในตัวตน ทำใหเกิดไดดวย
การควบคุมและกำจัดตัณหา ลด ละ ตามลำดับไป จนสามารถกำจัดไดหมดสิ้นไป
4) ความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตที่สงบ สะอาด สูงกวา ดีกวา ความสุขทางกาย ทางเนื้อหนัง
ทัศนะของพุทธศาสนา หลักธรรมคำสอน เพื่อความหลุดพนทุกข ไดแก คำสอนใหรูเขาใจความจริง
ที่เปนไปของชีวิต และวิธีการปฏิบัติ ที่นำไปสูความดับทุกข ดวยการศึกษา ใหมีความรู ความเขาใจแทจริงใน
อริยสัจ 4 และการเขาถึงสัจธรรมนี้ โดยเริ่มตนดวยการปฏิบัติรักษาศีล คือ งดเวนจากการทำความชั่วทั้งปวง
และการฝกอบรมเจริญปญญา
แนวคิดมนุษยนิยม ถือวา มนุษยเปนสิ่งหนึ่งในธรรมชาติ มีศักดิ์ศรี มีคา และมีความสามารถที่จะ
พัฒนาตนเอง โดยอาศัยเหตุผล และวิธีการทางวิทยาศาสตร ไมตองอาศัยอำนาจเหนือธรรมชาติแตอยางใด
สรุปพัฒนาการของมนุษย คือ ชีวิตมนุษยมีเปาหมาย มีจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตอยูอยางอิสระ มี
ความสงบสุขทั้งรางกายและจิตใจ มีคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยยึดหลักธรรมคำสอน เพื่อความหลุด
พนทุกข โดยมีความสัมพันธสอดคลองประสานกลมกลืนกับกฎเกณฑธรรมชาติ อันจะกอประโยชนตอตนเอง
สังคมและสิ่งแวดลอม
4คุณคาของมนุษยตามทัศนะของพุทธปรัชญา
4.1 คุณคาคืออะไร
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คุณคา เปนกระบวนการที่มีปรากฎในการกระทำในสิ่งที่พึงประสงค สิ่งที่ควรมี และสิ่งที่ควรเปน ที่
เปนหลักทางจริยศาสตร ในการหาคุณคาของความเปนมนุษย
ปรัชญากับวิถีชีวิต ไดกลาววา คุณคา คือ สิ่งที่มนุษยใชในการประเมินคุณสมบัติของสิ่งตาง ๆ ใน
ธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษยหรือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น เชน ความคิด คุณคา คือลักษณะ “ที่พึงประสงค”หรือ
ลักษณะ“ที่ควรจะเปน”หรือลักษณะที่ “นาพึงปรารถนา”
4.2 แนวทางการพัฒนาใหมนุษยมคี ุณคา
มนุ ษย ต องมี ส ั มมาทิ ฏ ฐิ คื อกระบวนสำคัญ ที่ ทำใหม นุษ ยเ กิด การเปลี่ย นแปลงในทางที ่ด ี แ ละ
สรางสรรคกอใหเกิดความรู ความเขาใจ มีแนวคิด ความเห็น เจตคติ คานิยมที่ถูกตอง มีความเกื้อหนุนแกชีวิต
และสังคม ที่ถูกตองตามความเปนจริงเรียกวา สัมมาทิฏฐิ มีผลใหการคิด การพูดถูกตองตามที่พึงประสงค ถือ
เปนสัมมาทิฏฐิฝายโลกียะ แตถาเกิดความรู ความเขาใจ และเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง ถือวาเปน
สัมมาทิฏฐิฝายโลกุตระ อาจกลาวไดวาจุดเริ่มการศึกษาที่ถูกตองตามแนวพุทธศาสนาคือ การศึกษาเริ่มตนเมื่อ
คนเริ่มรูจักคิดแบบโยนิโสมนสิการ ดังนั้น คนจะรูดีรูชั่วรูถูกรูผิดตอเมื่อเขาเกิดสัมมาทิฏฐิในลักษณะของมัชฌิม
ศึกษา แตการศึกษาที่จะน ามาสูการพัฒนามนุษยใหสมบูรณไดนั้นจะตองอาศัยแนวทางแหงสัมมาทิฏฐิเปน
ฐาน อันไดแกการศึกษาที่ใชปญญานำโดยใหอยูในรูปแบบแหงมัชฌิมศึกษา (อำพล บุดดาสาร, พระมหาสมบัติ
คุเณสโก ดร.,พ.ต.ท. หญิงปยะนุช ศรีสรานุกรม, 2563.หนา 27)
คุณคาของมนุษยจะเกิดมีไดในรูปแบบใดนั้นเปนสิ่งที่เราตองมาทำความเขาใจถึงแนวคิดเรื่องมนุษย
กอน แนวคิดของพุทธปรัชญาเถรวาท มีแนวคิดในเรื่องของคุณคา ซึ่งเปนแนวคิดเรื่องมนุษยในแนวคิดของพุทธ
ปรัชญาเถรวาท จากที่กลาวมาเปนเพียงแคการกลาวถึงความเปนมนุษย แบบคราว ๆ เพื่อใหมองเห็นถึง
แนวคิด เพื่อตองการแนวคิดเรื่องคุณคาแบบอัตวิสัยที่เปนไปตามหลักพุทธปรัชญา และแนวคิดอื่น ๆ อัน
ประกอบดวยการมีชีวิตที่มีคุณคาตามแบบอัตวิสัยของพุทธปรัชญาเถรวาท วามีความสอดคลองในทิศทาง
ใดบางที่จะไดศึกษา ในการตอไป เพราะเหตุนั้นตามหลักพุทธธรรม ไดแสดงถึงมนุษยในดานตาง ๆ คือ “ชีวิต
ดานในหรือประโยชนดาน คุณคาของชีวิตเปนจุดหมายขั้นสูงขึ้นไป” ดวยการพัฒนาใหเกิด “คุณคาแหงปญญา
ของตน อันหมายถึงการคิดพิสูจนทดสอบดวยปญญาของตนใหเห็นเหตุผลชัดเจนจนมั่นใจ” จากการเขาถึง
คุณคาจึงตองมีหลักในการ ปฏิบัติตามสิ่งนั้นๆ และการปฏิบัติตองเกิดขึ้นดวยปญญา ในการพัฒนาตนเองของ
มนุษยใหมีคุณคา แนวคิดเรื่องคุณคาอันเปนแนวคิดทางจริยศาสตรที่กลาวถึงสิ่งที่ดี และธรรมที่ควรปฏิบัติ
อันมีการกลาววา “จริยศาสตรและจริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม”เพื่อแสดงแนวคิดในเรื่องของการแสดง
ถึงคุณคาในการเขาถึงความจริงของความเปนมนุษยและองคประกอบของชีวิต ในการปฏิบัติใหถึงหลักการ
ดำเนินชีวิตที่ จะตองพัฒนาไปตามลำดับจนสามารถพนทุกข แลวเปนหลักในการปฏิบัติใหหมดกิเลสทั้งปวง
คุณคาความเปน มนุษยนั้น คือ การที่มนุษยนั้นเปนสัตวที่มีเหตุผล และเปนมนุษยที่มีความสามารถในการ
พั ฒ นาสติ ป  ญ ญาพร อมทั ้ งทำจิ ตใจให ส ู ง “มนุษยเปน สัตวป ระเภทเดีย วที่ส ามารถพัฒ นาจิตใจใหส ูงขึ้น
ตามลำดับจนถึงขั้นหมด กิเลสได” ดวยเหตุนั้น มนุษยจะมีคาจึงตองอาศัยหลักการณปฏิบัติบางอยางเพื่อเขาถึง
สิ่งนั้น “ปรัชญากับวิถีชีวิต” ไดกลาววา คุณคา คือ “สิ่งที่มนุษยใชในการประเมินคุณสมบัติของสิ่งตาง ๆ ใน
ธรรมชาติ ของพฤติกรรมมนุษยหรือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเชนความคิด” ในการปฏิบัติที่เปนหลักการทั้งหลาย
การปฏิบัติตามหลักสูตร ตามมหาสติปฏฐานสูตร จัดเปนการปฏิบัติที่มีคุณคาแลวที่กลาวกันวาคุณคาที่จริงแท
ของมนุษย ตองปฏิบัติตามหลักของมหาสติปฏฐานสูตรเทานั้น “คุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งตางจากขอเท็จจริงของ
สิ่งนั้นตรงที่วา ขอเท็จจริงของสิ่งหนึ่งก็ คือ ลักษณะที่สิ่งนั้นไดเปนมาแลวและกำลังดำเนินการตอไป” คุณคา
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นั้น คือ ลักษณะ “ที่พึงประสงค” หรือลักษณะ “ที่ควรจะเปน” หรือลักษณะที่ “นาพึงปรารถนา” จาก
การศึกษากระบวนการของ คุณคาที่มีปรากฏในการกระทำในสิ่งที่พึงประสงค และสิ่งที่ควรมีควรเปนที่เปน
หลักทางจริยศาสตร ในการหาคุณคาของความเปนมนุษย
4.3 คุณคาของความเปนมนุษย ตามหลักทางจริยศาสตร ในพุทธปรัชญาเถรวาท คือ คุณคาที่
แทจริงของการดำเนินชีวิต มิใชเปนการสนองความตองการหรือความปรารถนาของมนุษยอยางไมมีที่สิ้นสุด
อันเปนการผลิตหรือการบริโภคอยางฟุมเฟอยโดยไมมีเปาหมายหรือคุณคาที่แทจริง ตามหลักพุทธปรัชญาเถร
วาทจะมีคำสอนใหพิจารณาผลที่เกิดขึ้น เพื่อใหสาวหาเหตุที่ทำใหผลตาง ๆเกิดขึ้น เพื่อหาวิธีการแกไขเหตุที่จะ
ไดทำใหผลลัทธที่ถูกตองแนนอนตามความเปนจริง ดังที่พระพุทธองคไดทรงตรัสสอนไวในเรื่อง อริยสัจ 4 ซึ่ง
พุทธปรัชญาเถรวาท ถือวาเปนความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ (วิ.ม. 4/14/18) คือ
1. ทุกข ความทุกข เปนสภาพที่มนุษยทุกคนทนไดยาก จนเกิดเปนสภาพขัดของ บกพรอง ขาดแกน
สาร และความเที่ยงแท ไมใหความพอใจที่แทจริง เชน ความปรารถที่ไมสมหวัง ความพลัดพรากจากสิ่งอันเปน
ที่รัก อันเปนการยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานขันธทั้ง 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ สิ่งเหลานี้เปน
ความทุกขของมนุษย
2. ทุกขสมุทัย เมื่อเกิดทุกข พุทธปรัชญาเถรวาท จะมีหลักในการพิจารณาวา ความทุกขตาง ๆ
เหลานี้ มีสาเหตุเกิดมาจากอะไร ก็จะพบวา ความทุกขนั้น มีสาเหตุมาจากตัณหา 3 ประการ คือ กามตัณหา
(ความอยากในกามคุณทั้ง 5 เพื่อสนองความตองการของตนเอง) ภวตัณหา
(ความทะยานอยากใน
ภพ ความอยากในภาวะของตัวตนที่จะได จะเปนอยางใดอยางหนึ่ง อยากเปน อยากคงอยูตลอดไป) วิภวตัณหา
(ความอยากในความพรากพนไปแหงตนจากความเปนอยางใด
อยางหนึ่งอันมปรารถนา อยากทำลาย
อยากใหดับสูญ) สิ่งเหลานี้เปนสาเหตุของความทุกข
3. ทุกขนิโรจน ความดับไปแหงทุกข ไดแก ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไป ภาวะที่เขาถึงเมื่อกำจัดอวิชชา
ตัณหาสิ้นไป ไมติดของในตัณหาทั้ง 3 ก็เปนชีวิตที่หลุดพน ก็จะถึงซึ่งความสงบ ปลอดโปรงเปนอิสระ คือ
นิพพาน
4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ปฏิปทาที่นำไปสูความดับทุกข ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ไดแก อริย
อัฏฐังคิกมรรค หรือเรียกวา มัชฌิมปฏิปทา ซึ่งแปลวา “ทางสายกลาง” มรรคมีองค 8 อันสามารถสรุปลงใน
สิกขา 3 คือ ศีล สมาธิ และปญญา ดังนั้นคุณคาของมนุษยในการรูแจงในอริยสัจ ๔
จะตองปฏิบัติใหครบถวนในหลักไตรสิกขา (ม.ม.13/138/155) คือ ศีล สมาธิ และปญญา
4.4 การพัฒนาคุณคามนุษยตามหลักไตรสิกขา
ไตรสิกขา แปลวา การศึกษา 3 อยาง เพื่อใหมนุษยมีคุณคาในเบื้องตน ทามกลาง และที่สุด คือศีล
สมาธิ และปญญา จะตองเกิดขึ้นจากความสะอาด บริสุทธิ์ และปราศจากกิเลสอยางหยาบ อยางกลาง และ
อยางละเอียดที่เปนไปทางกาย ทางจิต และทางปญญา แนวทางการดำเนินไปสูนิพพาน คือ วิสุทธิ (ความ
บริสุทธิ์) (ขุ.ธ.25/277/118) ที่เปนผลสืบเนื่องจากหลักธรรมในสติปฎฐาน
1) อธิศีลสิกขา คือ การสำรวมอินทรียในทวารทั้ง 6 ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ
ใน
คัมภีรอังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต กลาววา อินทรียสังวรศีล หมายถึง การสำรวมเพื่อคุมครองทวารทั้งหลาย
ใหมีสติเปนเครื่องรักษาทวาร มีสติปญญาเปนเครื่องรักษาตน คือ เปนผูมีสติที่ประกอบดวยญาณ เปนเครื่อง
คุมครองทวารและมีใจรักษาดวยดี ประกอบดวยจิตที่มีสติเปนเครื่องรักษาอินทรียสังวรศีล เปนศีลของผูปฏิบัติ
ธรรมโดยเฉพาะที่สำคัญ คือ วิปสสนาภาวนา เปนศีลที่จัดอยูในองคมรรค เปนโลกุตตระ ผูปฏิบัติวิปสสนา
วารสารปรัชญาปริทรรศน
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ภาวนาจะตองทำใหบริสุทธิ์หมดจรดเปนอันดับแรก มีสติกำหนดรู ในการเห็น การไดยิน การลิ่มรส การ
รูสึกถูกตองสัมผัส และรูในธรรมารมณ ความรูสึกตาง ๆ อันเปนสภาพที่เกิดขึ้นกับใจในขณะที่มีสติ สงบ รูตัว
ทั่วพรอมดวยการสำรวมระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยูนั้น กำลังมีสติอยูสงบและสำรวมอยู ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ก็ไมสามารถครอบงำจิตผูนั้นได จิตในขณะนั้นก็เปนกุศล เปนกรรมดี เพราะกรรมเปนกุศลทั้ง
ปวงเกิดพรอมไปดวย นอกจากนี้อริยมรรคมีองค 8 อันเปนหนทางไปสูการปหานกิเลสทั้งหลายไปดวย นั่นก็คือ
การสำรวมทางทวารทั้ง 6 อยางมีสติ เรียกวา กำลังสะสมแนวทางไปสูการเกิดปญญาทำใหพนทุกขนั่นเอง
อาชีวปาริสุทธิศีล หมายถึง การเลี้ยงชีวิตดวยสัมมาอาชีวะ ละเวนจากการประกอบมิจฉาชีว ะที่
พระพุทธเจาทรงหามไว 5 อยาง คือ ไมขายอาวุธ ไมขายมนุษย ไมขายสัตวใหเขาเอาไปฆา ไมขายน้ำเมา และ
ไมขายยาพิษ (องฺ ปฺจ. 22/177/295).
ปจจยสันนิสิตศีล คือ หมดจดบริสุทธิ์ดวยการพิจารณา ใชปญญาตระหนักถึงประโยชนจากการได
พึ่งพาปจจัย 4 อยางแทจริง รูจักประมาณในการบริโภคและเปนผูรู กิเลสที่ พึ งละดวยการพิ จารณา การ
พิจารณาเชนนี้วาเปนการเจริญภาวนาโดยการกำหนดรูวาเปนเพียงธาตุ หรือสิ่งปฏกูลเทานั้น ดวยเหตุนี้ปจจย
สันนิสิตศีลยอมสำเร็จไดดวยการเจริญวิปสสนาภาวนา(วิสุทธิมรรค, หนา 37).
ปาริสุทธิศีล เปนศีลที่พระภิกษุสงฆและคฤหัสถถือปฏิบัติใหบริสุทธิ์และหมดจดจากอาสวะกิเลส
ทั้งหลายทั้งปวง เมื่อขัดเกลาดวยศีลบริสุทธิ์หมดจดนี้แลว ก็เปนเหตุใหจิตบริสุทธิ์และปญญาบริสุทธิ์ตามลำดับ
มาเชนกัน จนกระทั่งเปนผูบริสุทธิ์จากกิเลสทั้งปวง เปนไปเพื่อทำที่สุดแหงทุกข คือ เพื่อพนจากทุกขโดยสิ้นเชิง
ศีลจึงเปนพื้นฐานและเปนรากเหงาสำคัญตอการทำกุศลใหเจริญขึ้น การเจริญวิปสสนาเพื่อใหรูแจงเห็นจริงตาม
ไตรลั กษณ จ นสามารถละสั งโยชน ไ ด ทั ้ งหมด โดยเริ่มตน จากศีล ใหบ ริส ุทธิ์ห มดจดเสีย ก อน และต อ งมี
ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับสมาธิเพื่อใหเกิดปญญาและบรรลุธรรมเปนอริยบุคคลตามลำดับตอไป
อธิจิตตสิกขา เปนการควบคุมที่จิตที่ใจ เพื่อใหจิตนั้น อยูในสภาพทำหนาที่ใหประโยชนที่สุด คือ
ไมมีความเห็นผิด ไมมีความเศราหมอง ไมมีความฟุงซาน เรียกวาเปนการอบรมจิต ปฏิบัติตามหนทางการดับ
ทุกข อริยมรรคประกอบดวยองค 8 คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ที่สุดของพรหมจรรย คือมีสัมมาสมาธิ (สํ.ม. 19/6/9) หรืออบรมจิตใหถึง
ที่สุด ทานจึงจัดวาสมาธิ เปนลักษณะของมหาบุรุษ ซึ่งไมวาจะเปนมหาบุรุษทั้งทางโลกหรือทางธรรม จะเกิด
ความบริสุทธิ์หมดจดแหงจิต กำจัดราคะ กำจัดโทสะ กำจัดโมหะ เปนชื่อแหงนิพพานธาตุ ธรรมเปนที่สิ้นอา
สวะ เรียกวา จิตตวิสุทธิ (สํ.ม. 19/7/10)
2) ปญญาสิกขา พระพุทธองคตรัสไวชัดเจน วาเมื่อจิตเปนสมาธิแลว ยอมเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่
เปนจริง หมายถึง อาการที่จิตประกอบดวยสมาธิในลักษณะที่พรอมจะปฏิบัติหนาที่ ปญหาตาง ๆที่สะสมอยูใต
จิตสำนึกนั้น จะมีคำตอบโพลงออกมาเฉย ๆ หรืออาจใชวิธีนอมจิตเขาไปพิจารณาปญหาที่เรากำลังมีอยู และ
การพิจารณาดวยกำลังของสมาธิในลักษณะนี้เอง รียกวา “ปญญา” ดังนั้น ปญญากับสมาธิจึงเกี่ยวของกัน
เสมอ การเจริญกรรมฐานเปนการพิจารณา รูปนามที่เกิดขึ้นตามความเปนจริงทุก ขณะอยางตอเนื่อง จนผู
ปฏิบัติเห็นจริงในสภาวะนั้นตามไตรลักษณ เมื่ออินทรียแกกลาวิปสสนาญาณก็ จะปรากฏใหเห็นหนทางแหง
มรรคผลจนสามารถบรรลุธรรมเปนอริยบุคคล ในพระพุทธศาสนาจำแนก อริยบุคคลออกเปน 4 ระดับ ไดแก
พระโสดาบัน พระสกทาคามีพระอนาคามี และพระอรหันต เพื่อความสิ้นอาสวะ (สํ.ม. 19/45/40)
มารที่เปนอุปสรรคกั้นขวางชีวิตมนุษยไมใหพนทุกขหรือมีความสุข ไดแกมารภายในคือ กิเลสมาร ขัน
ธมาร มัจจุมาร อภิสังขารมาร และมารภายนอกคือ เทวปุตตมารคือเพื่อนมนุษย ดังนั้น มนุษยจึงตองไมประมาท
วารสารปรัชญาปริทรรศน
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ตองมีสติ รูสึกตัวอยูเสมอ “ทุกเรื่องที่คิด ทุกกิจ ที่ทำ ทุกคำที่พูด ทุกครั้งที่เคลื่อนไหว” “ความไมประมาท” เปน
หลักธรรมระดับหัวใจสำคัญของพุทธศาสนา กอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธองคไดตรัสปจฉิมโอวาทวา
“ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนเธอทั้งหลายวา สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา เธอทั้งหลายจง
ตั้งอยูใน ความไมประมาท” (ส.ส.12/506/545)
4.5 ความสำคัญคุณคามนุษยจากภายใน
คุณลักษณะแหงมนุษยภาพ ผูประพฤติกุศลกรรมบถ 10 คือประพฤติดี ทางกาย วาจา ใจ ยอมไดรับ
ความสุขในชาตินี้และไปเกิดในสุคติในชาติหนา ผูประพฤติอกุศลกรรมบถ 10 คือ ประพฤติทางกาย วาจา ใจ
ยอมไดรับความทุกขในชาตินี้ และไปเกิดในทุคติในชาติหนา พระพุทธองคทรงเชื่อวา มนุษยมีความเทาเทียม
กัน กลาวคือมนุษยสามารถพัฒนาและฝกฝนใหมีคุณคาจากภายใน คือธรรม ไดแก การพัฒนาดานจิตใจ
สติปญญา และมโนธรรมสำนึก
1. ดานการพัฒนาจิตใจ คือ ความสามารถในการยกจิต อยูเหนือวัตถุ อยูเหนือกายภาพอยูเหนือ
โลกียวิสัย บรรลุโลกุตรธรรม ฝกจิตใจใหมีความสงบไดในทุกอิริยาบถ ในพุทธปรัชญาแสดงใหเห็นวาบุคคลใน
โลกนี้ ทำความชั่วไวมาก ตายแลวไปเกิดในสุคติก็มี เปนเพราะในขณะที่เขากำลังจะดับจิตไดนึกถึงกุศลกรรมที่
เขาเคยทำไวมาก หรือมีจิตเปนสัมมาทิฎฐิ เมื่อดับจิตลงในขณะที่จิตเปนกุศล จึงไดไปเกิดในสุคติโลกสวรรค ดัง
พุทธสุภาษิต “จิตฺเต อสงฺกิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา” เมื่อจิตไมเศราหมองแลว ยอมหวังไดวาจักเขาถึงสุคติ (ม.มู,
12/70/63.) จิตที่ไมเศราหมองคือจิตที่เปนกุศล หรือบุคคลบางคนในโลกนี้ทำความดีไวมาก ตายแลวไปเกิดใน
ทุคติหรือนรกนั้น เปนเพราะในขณะที่เขากำลังจะดับจิตไดนึกถึงอกุศลกรรมที่เขาไดเคยทำไวบาง หรือมีจิตเปน
มิจฉาทิฎฐิ ดับจิตลงในขณะที่จิตเปนอกุศล ตายแลวจึงไดไปเกิดในทุคติหรือนรก ดังพุทธสุภาษิตที่วา “จิตฺเต สงฺกิ
สิฎเฐ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา” เมื่อจิตเศราหมองแลวยอมเขาถึงทุคติก็คือจิตที่เปนอกุศล ดังปรากฏในวัตถูปมสูตร วา
ดวยขออุปมาดวยผา (ม.มู., 12/70/62.)
2. ดานการพัฒนาปญญา คือ ความสามารถในการใชปญญา กระบวนการคิด การใชเหตุผลการคิด
อยางเปนระเบียบวิธี การคิดเพื่อแสวงหาความรูใหม การคิดเพื่อการสื่อความหมาย การใชความคิด เชิ ง
สัมพันธภาพ การคิดสังเคราะหตาง ๆ รูจักการอางอิงความคิดและประสบการณของผูอื่นมาใชในการอธิบาย
แบบแผนการคิดตาง ๆของมนุษยไดทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและอารยธรรมของมนุษยชาติ
3. ดานมโนสำนึก ที่เปนสิ่งบงชี้ถึงชะตากรรมของมนุษยชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก ธรรมชาติที่
มนุษยอาศัยอยู มนุษยเปนสิ่งมีชีวิต ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนสิ่งที่ทำใหแยกมนุษยจากสัตวอื่น ๆ
มนุษยเปนสัตวที่ประเสริฐ เพราะมีคุณธรรม รูวาอะไรดี อะไรชั่ว รูวาคนเราเวลาอยูรวมกัน รูวาปฏิบัติดี ปฏิบัติ
ชอบตอกันอยางไร มีแบบแผนที่ดีงามสำหรับความประพฤติมีการใครครวญถึงการกำหนดเกณฑฺมาตรฐานในการ
ตัดสินปญหาทางจริยธรรม (ม.มู, 12/489–490/374–377)
5 บทสรุป

การกำเนิ ดมนุ ษย ขึ ้ น อยู  กั บ พลั งของกฎแห งกรรม มนุ ษย ในทั ศนะพุ ทธปรัช ญาเถรวาทมีอยู 5
ประเภท ซึ่งแตกตางกันในดานคุณภาพทางจิต องคประกอบของมนุษยที่สำคัญ มี 2 สวน คือ กาย กับจิต มนุษยมี
เปาหมายและมีจิตสำนึก ในการดำเนินชีวิตอยูอยางสงบสุขทั้งรางกายและจิตใจ มีคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย ยึดหลักธรรมคำสอน เพื่อความหลุดพนทุกข อันจะกอประโยชนตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
และวิธีการปฏิบัติที่นำไปสูความดับทุกขแทจริงในอริยสัจ 4 และมรรค มีองค 8 เปนรากฐานแหงการพัฒนา
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มนุษยใหสมบูรณไดนั่นก็คือปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปญญา ใหมีคุณคาจากภายใน คือเปนผู
ประพฤติตนใหเกิดกุศลกรรมบถ 10 ไดแกประพฤติดี ทางกาย วาจา ใจ เปนธรรมแหงมนุษยภาพ ในพัฒนา
ดานจิตใจ ดานสติปญญา และดานมโนธรรมสำนึก เริ่มจากมนุษยตองมีสัมมาทิฏฐิ ดำเนินชีวิตแบบสายกลาง
ตามหลักศีล ใหมีความสุจริตทางกาย ทางวาจา และเอื้อตอการพัฒนาสมาธิ ใหจิตมีสมรรถภาพ คุณภาพ
สุขภาพจิตที่ดี ใหเกิดปญญา มีความรู ความเขาใจในจริยธรรมและคุณธรรม เปนการบูรณาการ ในการอยู
รวมกันอยางสันติสุข เพื่อประโยชนในปจจุบันและประโยชนในภพหนา หากดำรงชีวิตดวยความไมประมาท
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