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บทคัดย่อ
เนื่องด้วยพุทธศาสนามีแนวคิดเพื่อพัฒนาชีวิตของมนุษย์ภายใต้กฎแห่งความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
และเป้าหมายสูงสุดก็คอื การดับทุกข์หรือนิพพาน ซึง่ การท�ำความเข้าใจกระบวนการนี้ จ�ำเป็นต้องพิจารณา การ
อธิบายธรรมชาติหรือตัวตนของมนุษย์ควบคูก่ บั สัจธรรมของโลก ส่งผลให้คำ� อธิบายเกีย่ วกับ “ชีวติ ” หรือ “ตัวตน”
มีล�ำดับขั้นแปรผันตามระดับของความจริง โดยทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า บริบทของการอธิบาย ในพุทธปรัชญา
อาศัยตรรกะเฉกเช่นปรัชญาตะวันตกบางส�ำนักที่เริ่มจากการพิสูจน์การมีอยู่ของตัวตนเชิงสสารไปสู่ตัวตนที่จริง
แท้เชิงนามธรรม แต่อาจต่างกันตรงประเด็นว่า พุทธปรัชญาไม่ได้สนิ้ สุดทีก่ ารพยายามค้นหาการมีอยูข่ องตัวตนที่
สมบูรณ์แบบอย่างไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากสิ่งที่จริงที่สุด คือการไม่มีอะไรคงอยู่อย่างเป็นอมตะ จึงอาจตีความ
ได้ว่า พุทธศาสนาพยายามเข้าใจ “การมีอยู่ของตัวตน” เพื่อยืนยันถึง “ตัวตนที่แท้จริง” ซึ่งหมายถึง “การไม่มี
ตัวตน” นีเ่ องได้นำ� มาซึง่ ค�ำถามว่า การอธิบายลักษณะนีส้ ร้างความย้อนแย้งเชิงตรรกะเกีย่ วกับนิยามเรือ่ งตัวตน
ของมนุษย์หรือไม่ หรือค�ำว่า “ตัวตน” มีหลายความหมายในทางพุทธศาสนา ในบทความนีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่
ศึกษาและท�ำความเข้าใจบริบทเรื่อง “ตัวตน” ในพุทธปรัชญาให้กระจ่างชัด โดยเลือกศึกษามุมมองวิชาการทาง
พุทธศาสนาตามแนวทางการตีความของท่านพุทธทาสภิกขุและสมเด็จ พระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็น
หลักในการพิจารณา เนื่องด้วยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธปรัชญาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
ค�ำส�ำคัญ: พุทธปรัชญา ตัวตน สัจธรรม อภิปรัชญา
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ABSTRACT
Due to the Buddhist concepts that enhance humans to purposively develop their
lives under the rules of truth that Buddha has enlightened, the supreme ideal of life is to end
suffering i.e. nirvana. However, in the path of understanding this process without concerning
world deserting to Dhamma path, it might begin with the explanation of nature or self of
human together with the Truth of the world that leads to the explanation of “life” or “human
self” varying to the level of Truth. In author’s view, the context of explanation in Buddhist
philosophy uses logic in the same way like some schools of western philosophy which initiate
from the proof of material self to abstract Truth. Nonetheless, the difference is Buddhist
philosophy does not end with the search for absolute Truth since the absolute Truth is the
non-existence of any immortality. The interpretation might be the understanding of Buddhism
on the existence of self is to prove “non-self” which is the real self. Is this statement logical
contradictory? Are there various definitions of self in the context of Buddhism? Therefore, this
article’s objective is to explore and clarify the Buddhist philosophy’s explanation of “self”. By
choosing to study Buddhist perspectives in accordance with the interpretation of Buddhadasa
Bhikkhu and Somdet Phra Phutthakasachan (P. Payutto) as the main of consideration. Since
both of them are experts in Buddhist philosophy that is widely accepted.
KEYWORDS: Buddhist Philosophy, Self, Truth, Metaphysics
บทน�ำ

ในปรัชญาตะวันตก บริบทเรื่อง “ตัวตน”
และ “การรู้จัก ตนเอง” มีความส�ำ คั ญ ยิ่ ง ส� ำ หรั บ
การแสวงหาความรู ้ ที่ แ ท้ จ ริ ง นั บ ตั้ ง แต่ โ สคราตี ส
(Socrates) นักปรัชญายุคคลาสสิคได้พยายามพิสจู น์
ค�ำท�ำนายของเทพพยากรณ์แห่งเดลฟี (Delphi) ที่
กล่าวว่า เขาคือผู้ที่ฉลาดที่สุดในนครรัฐเอเธนส์ขณะ
นั้น ด้วยวิธีการ “วิภาษวิธี” (Dialectic) (Stumpf &
Fieser, 2008) โดยวิภาษวิธีแบบโสคราตีสจะอาศัย
การถกเถียงระหว่างคู่สนทนาผ่านการถามตอบ และ
สมมติฐานแรกจะมาจากความเชื่อเดิมของคู่สนทนา
ในประเด็นที่ก�ำลังถกเถียง จากนั้นตั้งค�ำถามเพื่อ

พิสูจน์ความเชื่อว่าเป็นความเชื่อที่จริงหรือไม่ หาก
ความเชื่อตั้งต้นยังสามารถใช้เหตุผลอื่นๆ มาหักล้าง
ได้ ความเชื่อนั้นจะหมดความน่าเชื่อถือลง และไม่
สามารถเรียกว่าความรู้ น�ำมาซึ่งข้อสรุปใหม่ที่น่า
เชื่อถือมากขึ้น โดยข้อสรุปที่เกิดขึ้นใหม่นี้จะกลาย
เป็นสมมติฐานส�ำหรับการสนทนาต่อไปเพื่อแสวงหา
ความรู้ที่แท้จริง
วิธีการแสวงหาความรู้แบบโสคราตีสท�ำให้
เกิ ด การทบทวนความเชื่ อ หรื อ ความรู ้ เ ดิ ม อย่ า ง
สม�่ ำ เสมอตลอดเวลา จนกว่ า จะค้ น พบความเชื่ อ
หรือความรู้ที่แท้จริงที่ไม่มีเหตุผลอื่นใดมาหักล้างได้
อีก อย่างไรก็ดี การแสวงหาความรู้ในลักษณะนี้ จะ
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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ไม่สามารถพัฒนาไปสู่ความรู้ที่แท้จริงได้เลย หากคู่
สนทนาไม่เคยสงสัยความเชื่อหรือความรู้ของตนเอง
ด้ ว ยเหตุ นี้ การแสวงหาความรู้ที่แท้จริงตามแนว
ทางของโสคราตีสจึงจ�ำเป็นต้องเริ่มต้นที่ “การรู้จัก
ตนเอง”(Know Thyself) และการรูจ้ กั ตนเองส�ำหรับ
โสคราตีส คือการรู้ว่าจิตวิญญาณ (Soul) ของตนเอง
มีความรู้อะไรบ้าง ซึ่งการจะตระหนักรู้นี้ได้ จ�ำเป็น
ต้องมีความสงสัยในความเชื่อของตนเองเสียก่อน
(Avnon, 1995)
อาจกล่าวได้ว่า กระบวนการแสวงหาความ
รู้ที่แท้จริง ต้องเริ่มจากการท�ำความเข้าใจและสงสัย
เกี่ยวกับตนเอง จากนั้นจึงน�ำความสงสัยมาพิสูจน์
ความจริงให้ปรากฏ นั่นคือ ความเชื่อใดๆ ก็ตามที่เรา
มีจะยังไม่ใช่ความรู้หรือเป็นความจริงได้ หากความ
เชื่อนั้นๆ ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ให้เห็นว่าจริง เพราะ
ฉะนัน้ ผูท้ มี่ คี วามเชือ่ จะต้องเชือ่ ในสิง่ ทีเ่ ป็นความจริง
ด้วย (True Believe) จึงจะสามารถพัฒนาไปสู่การมี
ความรู้ที่แท้จริงได้
เนื่ อ งด้ ว ยในยุ ค กรี ก คลาสสิ ค บริ บ ททาง
อภิปรัชญา (Metaphysics) และญาณวิทยา (ทฤษฎี
ความรู้) (Epistemology) เกี่ยวข้องกับการแสวงหา
ความจริงในลักษณะภววิสัย (Objective) ที่จริงใน
ตัวเอง (Self-evidence) อย่างเป็นอิสระ ฉะนั้นใน
ฐานะของผู้รู้ (Subject) จะมีความรู้ที่แท้จริงได้จะ
ต้องสามารถพิสูจน์ด้วยเหตุผลที่ชัดเจนได้ว่าตนเอง
รู้ความจริงได้อย่างไร (Justification) กล่าวคือ การ
รับรู้ของผู้รู้จ�ำเป็นต้องสัมพันธ์อย่างแท้จริงกับความ
จริง (แหล่งของการรับรู้) เท่านั้นจึงจะเรียกได้ว่ามี
ความรู้ความจริง
ความรู้จึงขึ้นอยู่กับการรับรู้ระดับของความ
จริง ดังปรากฏให้เห็นในมโนทัศน์เรื่องทฤษฎีแบบ
(Form) ของเพลโต (Plato) ที่อธิบายระดับขั้นของ
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การรับรู้ความจริง โดยเริ่มต้นจากการรับรู้ความจริง
ในระดับของความเชื่อ (Believe) การรับรู้ความจริง
ในระดับของการเชื่อในสิ่งที่เป็นจริง (True Believe)
การรั บ รู ้ ค วามจริ ง ในระดั บ ความจริ ง ที่ จั บ ต้ อ งได้
(Object) การรับรูค้ วามจริงลักษณะมโนภาพ (Ideas)
และสุดท้าย คือการรับรู้ความจริงสูงสุดในโลกของ
แบบ (Form) ตามล�ำดับ ทั้งนี้ ความจริงที่ปรากฏใน
ระดับแรกมีความน่าเชือ่ ถือน้อยทีส่ ดุ และบางครัง้ เป็น
เพียงแค่ความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น ในทางตรงกัน
ข้ามความจริงในระดับสุดท้าย คือ ความจริงสูงสุดและ
เป็นที่มาของสรรพสิ่งในโลกใบนี้ หากเปรียบเทียบให้
เข้าใจง่าย ก็เหมือนกับการส่งข้อความต่อๆ กัน ซึ่ง
ข้อความแรกเปรียบได้กับความจริงในโลกของแบบ
หรือข้อความตั้งต้น หากคนที่รับสารคนแรกตีความ
ผิดไปจากข้อเท็จจริงของข้อความตั้งต้น สารที่ถูกส่ง
ต่อๆ กันย่อมไม่ใช่ความจริง กล่าวคือ ข้อความที่ถูก
ส่งต่อๆ กันไปสามารถเปลี่ยนไปจากต้นฉบับได้ ยิ่งมี
การส่งต่อกันหลายทอดมาก ความเป็นไปได้ที่ข้อเท็จ
จริงจะเปลีย่ นยิง่ มีมากด้วยเช่นกัน ดังนัน้ หากเราเป็น
คนสุดท้ายทีไ่ ด้รบั ข้อความ เรายิง่ ต้องพิสจู น์ความจริง
หลายขัน้ ตอนมากกว่าคนอืน่ หากปรารถนาจะรูค้ วาม
จริงที่เป็นข้อความต้นแบบได้
ต่อมาในยุคของเรเน่ เดสการ์ตส์ (Rene
Descartes) นักปรัชญาผู้บุกเบิกแนวความคิดแบบ
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ ได้พยายามค้นหาจริงและ
ความรู้ที่แน่นอน เขาเชื่อว่า ก่อนการพิสูจน์ความรู้
หรือความจริงใดๆ จ�ำเป็นต้องหาสมมติฐานแรกที่
จริงอย่างปฏิเสธไม่ได้ก่อน เพื่อตัดความคลุมเครือที่
จะเกิดขึ้นในกระบวนการรับรู้ออกให้หมด เขาจึงเริ่ม
ต้นที่การพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับการมีอยู่ของตัว
ผู้รับรู้ และแยกความรู้ออกจากความฝันหรืออาการ
จิ ต หลอน (Hallucination) ภายหลั ง การพิ สู จ น์
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เดสการ์ตส์ ได้ยนื ยันว่า การพยายามถามหาตัวตนของ
เรา สิ่งที่พบและเป็นความชัดเจนล�ำดับแรกที่เราไม่
อาจปฏิเสธได้ คือ “ความคิดสงสัย” เพราะทุกครั้งที่
เกิดการสงสัยเกีย่ วกับตัวตน สิง่ ทีป่ รากฏอย่างชัดแจ้ง
ก็คือ “ความคิดสงสัยเกี่ยวกับตัวตน” และความคิด
สงสัยไม่สามารถด�ำรงอยู่อย่างอิสระ หากปราศจาก
“ผู้ที่คิดสงสัย” และนี่คือสมมติฐานแรกที่ชัดเจนใน
ตัวเอง ดังวลีที่มีชื่อเสียงของเขาที่ว่า “เพราะฉันคิด
ฉันจึงมีอยู่” (I think therefore I am) (Stumpf &
Fieser, 2008)
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาพุทธปรัชญาเทียบ
เคียงกับปรัชญาตะวันตกในประเด็นเกี่ยวกับตัวตน
ข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่า พุทธปรัชญาน�ำเสนอการ
ตีความบริบทเชิงอภิปรัชญาว่าด้วยความจริงของชีวติ
อย่างลึกซึ้งมากกว่าปรัชญาตะวันตก พุทธศาสนา
พยายามตอบโจทย์การเข้าใจตัวตนทั้งในระดับภว
วิสัย (Objective) และอัตวิสัย (Subjective) อย่าง
เป็นล�ำดับขั้นและอยู่ภายใต้เป้าหมายสูงสุดเดียวกัน
นั่นคือ พุทธศาสนาสอนให้มนุษย์เข้าใจตนเองเพื่อ
เป็นปุถุชนที่ดีไปพร้อมๆ กับการเข้าใจสภาวะของตัว
ตนของปุถุชนที่ดีว่าเป็นสิ่งสมมติท่ีไม่สามารถยึดมั่น
ถือมัน่ ได้ ซึง่ การอธิบายเช่นนีส้ ร้างความย้อนแย้งทาง
ตรรกะเกี่ยวกับนิยามของ “ตัวตน”
อนึ่ง ผู้เขียนเห็นว่ากระบวนการแสวงหา
ความรู้เพื่อเข้าใจ “ตัวตน” อันน�ำไปสู่การรู้จักตนเอง
ของตะวันตกมีตรรกะการอธิบายทีช่ ดั เจน ฉะนัน้ หาก
น�ำมาพิจารณาเทียบเคียงแนวทางของพุทธปรัชญาน่า
จะช่วยเพิม่ ความเข้าใจเกีย่ วกับความจริงของชีวติ ของ
มนุษย์ได้อย่างชัดเจนและกระจ่างยิ่งขึ้น
ในบทความนี้จะอาศัยการศึกษาผ่านงาน
วิชาการทางพุทธศาสนา โดยเน้นแนวทางการตีความของ
ท่านพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

(ป.อ. ปยุ ตฺ โ ต) เป็ น หลั ก ในการพิ จ ารณา และมี
ประเด็นศึกษาดังต่อไปนี้
1. พุทธปรัชญาว่าด้วยบริบทของ “สัจจะ”
2. “หลักปฏิจจสมุปบาท” กับค�ำอธิบาย
เรื่อง “ตัวตนของมนุษย์”
3. มโนทัศน์เกี่ยวกับ “ชีวิต” หรือ “ตัวตน
ของมนุษย์” ในพุทธศาสนา
4. แนวทางการศึกษาเพือ่ การพัฒนาตนเอง
ในพุทธปรัชญา
“สัจจะ” ในพุทธปรัชญา
โดยทั่วไป “สัจจะ” หมายถึง “ความจริง”
(Truth) ข้อเท็จจริง (Fact) และความเป็นจริงหรือ
สิ่งที่เป็นจริง (Reality) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความจริงใน
ระดับของการมีตัวตนที่ด�ำรงอยู่จริง ซึ่งการยืนยัน
ตัวตนแบบนี้สามารถรับรู้ได้ผ่านประสาทสัมผัส เช่น
ต้นไม้ เก้าอี้ หรือภูเขา เป็นต้น และบางครัง้ ตรวจสอบ
ได้จากการใช้เหตุผลเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ทางตรรกะ
เช่น พระเจ้า และคณิตศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้ การ
อธิบายเกี่ยวกับสิ่งหรือตัวตนดังกล่าว เป็นกรอบการ
อธิบายของปรัชญาตะวันตกในบริบทเชิงอภิปรัชญา
ที่พยายามค้นหาความจริงแท้ของสรรพสิ่ง
แนวคิดข้างต้น หากเทียบเคียงกับแนวคิด
เรื่องสัจจะของพุทธศาสนา อาจกล่าวได้ว่า การ
อธิ บ ายความจริ ง เช่ น นั้ น เป็ น เพี ย งแค่ ค วามจริ ง
ในระดับของสิ่งสมมติ เนื่องด้วยพุทธศาสนาแยก
พิจารณาความจริงออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ สมมติ
สัจจะและปรมัตถสัจจะ ซึ่งเป็นความจริงในระดับที่
ต่างกัน
สมมติสัจจะ เป็นความจริงในลักษณะที่ไม่
ต่างจากกรอบความคิดแบบปรัชญาตะวันตกที่กล่าว
ไว้ขา้ งต้น นัน่ คือ การรูค้ วามจริงของผูร้ บั รู้ (Subject)
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หมายถึงการที่ผู้รับรู้สามารถมีความเชื่อหรือความรู้
เกีย่ วกับความจริงได้ เช่น การเชือ่ ว่านกมีสองขา เป็น
ความเชือ่ ทีม่ สี งิ่ หรือตัวตนของนกทีม่ อี ยูจ่ ริงในโลกมา
ยืนยันได้ว่าผู้ที่เชื่อมีความรู้จริงหรือไม่ ในทางตรงกัน
ข้ามหากสิง่ ทีเ่ ป็นจริงมีลกั ษณะนามธรรม อาทิ ความดี
ก็มบี รรทัดฐานหรือนิยามของความดีทมี่ ลี กั ษณะสากล
มายืนยันได้วา่ ผูท้ เี่ ชือ่ มีความเชือ่ ทีต่ รงกับสิง่ ทีเ่ รียกว่า
ความดีตามบรรทัดฐานนั้นๆ หรือไม่ เป็นต้น
ทั้งนี้ความจริงตามความหมายของสมมติ
สัจจะสามารถแยกย่อยได้อีก 2 ลักษณะ คือ
หนึ่ง ความจริงที่เกิดจากบทบาทและความ
สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในสังคม เช่น บทบาทของความ
เป็นครู พ่อแม่ สามี และภรรยา เป็นต้น ซึ่งความจริง
เหล่านี้ คือการลดทอนความจริงจากสิ่ง (ตัวตน) ที่
มีอยู่จริงในลักษณะของสสาร มาเป็นความจริงใน
รูปของบทบาทที่เป็นนิยามเพื่อแยกสิ่งที่เป็นสสาร
ดังกล่าวออกจากกัน หรือเพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้
ชีวติ ร่วมกันในสังคม ดังนัน้ ความจริงประเภทนีส้ ำ� หรับ
พุทธศาสนาจึงสามารถลดทอนลงเป็น ขันธ์ 5 หรือ
รูปและนามได้
สอง ความจริงในลัก ษณะของการนิ ย าม
สภาวะบางอย่าง เช่น เกียรติยศ สวย และเก่ง เป็นต้น
ซึ่งการนิยามเหล่านี้เป็นการให้คุณค่าระหว่างมนุษย์
ด้วยกัน เป็นการตัดสินคุณค่าทีไ่ ม่เกีย่ วกับสิง่ (ตัวตน)
ทีเ่ ป็นรูปธรรม เป็นความจริงทีไ่ ม่มตี วั ตนและสามารถ
ลดทอนลงเหลือเป็นแค่ความคิดของมนุษย์ได้ ความ
จริงสมมติประเภทนี้ สร้างตัวตนทีเ่ รียกว่าอัตตาขึน้ ใน
ความคิดของผู้ที่เชื่อ เกิดความเป็น “เรา” และ “คน
อื่น” เกิดการเปรียบเทียบระหว่างบทบาทซึ่งกันและ
กัน ซึ่งตัวตนประเภทนี้ไม่ได้มีอยู่จริง เป็นเพียงสิ่งที่
มนุษย์บัญญัติขึ้นเชิงนิยามเท่านั้น
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จากสมมติสัจจะ 2 ประเภท อาจสรุปรวมได้
ว่า สิ่งที่เป็นความจริงในระดับที่สามารถลดทอนไปสู่
ความจริงพื้นฐานได้ หรือพูดอีกนัยหนึ่งว่า เป็นความ
จริงทีเ่ กิดจากการรวมตัวกันของสิง่ ทีจ่ ริงพืน้ ฐาน เช่น
ตัวตนของมนุษย์ที่เกิดจากขันธ์ 5 ครบองค์ประกอบ
หรือการยึดมั่นว่ามีตัวเราที่แตกต่างจากคนอื่นด้วย
บัญญัติหรือภาษาของมนุษย์ ซึ่งเป็นตัวตนเชิงความ
คิดเท่านั้น ซึ่งการคิดก็ต้องมีผู้คิด และผู้คิดก็ต้องมีตัว
ตนที่สามารถแยกย่อยให้เหลือเพียงขันธ์ 5 ได้นั่นเอง
ส่วนปรมัตถสัจจะ คือความจริงอีกขั้นหนึ่ง
ทีไ่ ม่สามารถลดทอนไปสูส่ งิ่ อืน่ ทีจ่ ริงกว่าได้อกี เพราะ
สิง่ ทีจ่ ริงในระดับนีไ้ ม่ได้เกิดขึน้ มาจากการมาประกอบ
กันขององค์ประกอบใดๆ ยกตัวอย่างเช่น ขันธ์ 5 คือ
สิ่งที่ลดทอนต่อไปอีกไม่ได้ นั่นคือ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร และวิญญาณ เป็นสิง่ ทีย่ อ่ ยทีส่ ดุ ซึง่ ในประเด็นนี้
อาจมีคนแย้งว่า ในความเป็นจริงแล้ว ขันธ์ 5 ก็ยัง
สามารถลดเหลือเพียงรูปและนามได้อีก เพราะรูป
หมายถึง สิ่งที่เรียกว่าสสารหรือวัตถุโดยทั่วไปเป็นตัว
ตนทีเ่ รียกว่าสิง่ และนามหมายถึง วิญญาณทีเ่ ป็นการ
รวมกันของเวทนา สัญญา และสังขาร ซึ่งมีลักษณะ
เป็นนามธรรมที่ผลักดันให้เกิดการสร้างตัวตนแบบ
อัตตาขึ้น (ตัวตนทางความคิด)
ทัง้ นี้ การลดขันธ์ 5 ให้เหลือเพียงรูปและนาม
เป็นเพียงการลดเชิงนิยามเท่านั้น เพราะสูงขึ้นจาก
ความจริงนี้ ก็คือ นิพพาน เป็นความจริงเชิงสภาวะ
ของการหลุดพ้นและดับสิ้นซึ่งกิเลสและขันธ์ทั้งปวง
ส� ำ หรั บ ความจริ ง ระดั บ ปรมั ต ถสั จ จะ
สามารถแยกย่อยได้อีก 2 ระดับ ปรมัตถสัจจะที่มี
ภาษาบัญญัติ และปรมัตถสัจจะที่ไม่มีภาษาบัญญัติ
(วัชระ งามจิตรเจริญ, 2561)
ระดับปรมัตถสัจจะทีม่ ภี าษาบัญญัติ หมาย
ถึงความจริงในระดับที่ยังระบุถึงสิ่งที่จริงขั้นพื้นฐาน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ที่ลดทอนต่อไปเป็นสิ่งอื่นๆ ไม่ได้ นั่นคือ ขันธ์ 5 ซึ่ง
ความจริงในระดับนีภ้ าษาสามารถอธิบายคุณลักษณะ
เพื่อสร้างความเข้าใจการมีอยู่ของสิ่งที่จริงได้อย่าง
ชัดเจน
ระดั บ ปรมั ต ถสั จ จะที่ ไ ม่ มี ภ าษาบั ญ ญั ติ
หมายถึง ความจริงที่สูงขึ้นไปอีก เป็นความจริงที่ไม่
สามารถก�ำหนดรู้ได้ด้วยภาษาบัญญัติ ในคัมภีร์วิสุทธิ
มรรคใช้ค�ำว่า ธรรมล้วนๆ (สุทฺธธมฺมา) ที่หมายถึง
ไม่มผี ทู้ ำ� กรรมและผูร้ บั วิบากกรรม นัน่ หมายความว่า
ไม่มีการรับรู้ ตัวตน หรือสภาวะของการนิยามตัวตน
ใดๆ ในสภาวการณ์นี้ เป็นความจริงที่อาจเรียกได้ว่า
อนัตตา หรือความว่าง ทีน่ า่ จะหมายถึงนิพพานนัน่ เอง
ใน ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม ท่านพุทธทาสได้
อธิบายถึงนิยามเกี่ยวกับความจริง (Truth) ไว้ว่า “สิ่ง
ที่ปรากฏอยู่แก่ใจเท่าที่เรารู้หรือสัมผัสได้ พร้อมทั้ง
ส่วนที่เป็นเหตุ และส่วนที่เป็นผล” (พุทธทาสภิกขุ,
2549ก) การเข้าใจความจริงคือการเข้าถึงพุทธธรรม
ซึ่งพุทธธรรมมีความหมายกว้าง อย่างไรก็ดี คนทั่วไป
มักเข้าใจในลักษณะที่เป็นกระบวนการเพื่อการเข้า
ถึงความเป็นพระพุทธเจ้า อันเป็นการตีความภายใต้
บริบทของการปฏิบัติหรือการบ�ำเพ็ญกรรมฐานโดย
อาศัยการเรียนตามพระไตรปิฎก อันเป็นวิถีที่คน
จ�ำนวนน้อยสามารถเข้าถึงได้
อนึ่ง ท่านพุทธทาสภิกขุได้ขยายความใน
วิถีแห่งการเข้าถึงพุทธธรรม ไว้ว่า หากตระหนักถึง
อานุภาพแห่งพุทธธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสอย่างลึกซึง้
ย่อมพบว่า อานุภาพแห่งพุทธธรรมนั้นให้ประโยชน์
เพื่อทุกชีวิตอย่างเท่าเทียม และมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
การบรรลุญาณกับศานติ โดยญาณคือความรู้ที่หมด
จากความทะเยอทะยานในโลก ซึ่งหมายถึงการมอง
เห็นความจริงของสรรพสิ่งที่ทะลุการรับรู้จากตา หู
จมูก ลิ้น และกาย ความจริงนี้ ท่านพุทธทาสเรียก

ว่า “การมองในด้านใน” (พุทธทาสภิกขุ, 2549ข)
อันหมายถึงการเข้าใจอย่างชัดแจ้ง ประณีต และ
ละเอียดขึ้นกว่าการรับรู้ผ่านอายตนะทั้งหลาย เนื่อง
ด้วยอายตนะเหล่านี้ท�ำให้การรับรู้มีขีดจ�ำกัด เช่น
หูของเราแม้จะรับรู้เสียงได้มากมายแต่ก็ถูกจ�ำกัด
ความถี่ที่เหมาะสมกับหูของเรา ซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละ
ชนิ ด รั บ รู ้ ค วามถี่ ไ ด้ ใ นระดั บ ที่ ต ่ า งกั น ดั ง เช่ น การ
ทดลองของนักวิทยาศาสตร์ทพี่ บว่า สุนขั สามารถรับรู้
เสียงในความถี่ที่สูงกว่ามนุษย์ หรือการมองเห็นสีที่
แตกต่างกันของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า
การอธิบายและการรับรู้ความจริงของท่านพุทธทาส
เริม่ ต้นจากการอธิบายความจริงทีผ่ า่ นการใช้ประสาท
สัมผัสในการรับรูเ้ ฉกเช่นปรัชญาวิทยาศาสตร์ตะวันตก
ต่ า งกั น ตรงที่ ท ่ า นเพิ่ ม เติ ม ให้ เ ห็ น ถึ ง ระดั บ ความ
จริงที่ละเอียดขึ้นมากกว่าการมองความจริงในแง่
สรรพสิ่ง (ตัวตน) หรือวัตถุ ตัวอย่างเช่น ดอกกุหลาบ
ที่เราเห็นว่ามีสีแดง ความจริงแล้วกุหลาบไม่ได้มีสี
การมองเห็นสีมาจากคลื่นแสงที่มากระทบแก้วตา
ของเรา และเพียงแค่ตาของมนุษย์เท่านั้นที่เห็นเป็น
สีแดง เนื่องจากสีคือสิ่งที่มนุษย์บัญญัติขึ้น เป็นมายา
คติทไี่ ม่ได้มอี ยูจ่ ริง ซึง่ แนวทางการอธิบายนีไ้ ม่ตา่ งจาก
ทัศนะของค้านท์ (Kant) ทีม่ องว่าสรรพสิง่ มีกรอบการ
รับรูเ้ ฉพาะตนซึง่ ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ฉะนัน้
ภายใต้ขอ้ มูลทีไ่ ด้รับจากกรอบการรับรู้ยอ่ มไม่ใช่สงิ่ ที่
จริงโดยเนื้อแท้ของสรรพสิ่ง เพราะไม่มีใครอาจล่วงรู้
ได้ นัยยะนี้แสดงให้เห็นว่า ความจริงสูงสุดคงเป็นอื่น
ใดไม่ได้นอกจากการรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มีอยู่จริง
เป็นความว่าง หรือสุญญตานั่นเอง
“หลักปฏิจจสมุปบาท” กับค�ำอธิบายเรือ่ ง “ตัวตน”
หลั ก ปฏิ จ จสมุ ป บาท เป็ น หลั ก ธรรมที่ มี
บริ บ ทครอบคลุ ม หลั ก ธรรมอื่ น ๆ ทั้ ง ยั ง เป็ น หลั ก
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เดียวกันกับกฎไตรลักษณ์ ที่เป็นกฎธรรมชาติและ
ความจริงของสรรพสิง่ พระพุทธเจ้าทรงสอนเกีย่ วกับ
หลักปฏิจจสมุปบาทต่อจากกฎไตรลักษณ์ หลักปฏิจจ
สมุปบาทจึงเป็นหลักธรรมที่เสริม ความเข้าใจถึงกฎ
ไตรลักษณ์ให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ทัง้ ยังเป็นการยืนยันว่าปฐม
เหตุสงู สุดทีส่ ร้างสรรพสิง่ เช่น พระเจ้าผูส้ ร้างโลกอย่าง
แท้จริงนัน้ ไม่มี สรรพสิง่ ล้วนเกิดขึน้ ตามเหตุและปัจจัย
ด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งผู้ที่ศึกษาพุทธปรัชญาอย่างลึกซึ้ง
หลายท่านได้ยกย่องให้หลักปฏิจจสมุปบาทเป็นหลัก
คิดเชิงปรัชญาที่เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา
(Central Philosophy of Buddhism) ตัวอย่างเช่น
วศิน อินทสระ (2561) ได้เรียกหลักธรรมนี้ว่า “เพชร
แห่งพระธรรม” เป็นต้น
ค�ำว่า ปฏิจจสมุปบาท หมายถึง การเกิดขึ้น
พร้อมกันอย่างอิงอาศัยซึ่งกันและกัน ประกอบขึ้น
จากค�ำว่า “ปฏิจฺจ” ที่แปลว่า อิงอาศัย “สํ” ที่แปล
ว่า พร้อมกัน และ “อุปฺปาท” ที่แปลว่า การเกิดขึ้น
เมือ่ เอามารวมกันจึงหมายถึงอาการทีเ่ รียกสิง่ ทัง้ หลาย
ที่อาศัยซึ่งกันและกันแล้วเกิดขึ้นพร้อมกัน ซึ่งความ
หมายทัว่ ไปของหลักปฏิจจสมุปบาท สามารถแยกการ
พิจารณาเป็น 2 อย่าง ดังนี้
หนึ่ง ปฏิจจสมุปบาท หมายถึง ความเป็น
เหตุเป็นผล (Causality) นั่นคือ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิด
ขึน้ อย่างมีสาเหตุ เช่น การเกิดขึน้ ของต้นไม้ ย่อมต้อง
มีดิน ปุ๋ย น�้ำ  และอากาศ เป็นสาเหตุให้เกิด ในทาง
พุทธศาสนาไม่มีความเชื่อเรื่องปฐมเหตุของสรรพสิ่ง
ดังเช่นความเชื่อของนักปรัชญาตะวันตกที่พยายาม
หาจุดเริม่ ต้นของโลกและจักรวาลโดยอ้างถึงปฐมเหตุ
ที่ เกิ ด ขึ้ น มาก่อนเป็นอย่างแรก แล้วใช้อธิบ ายถึ ง
ก�ำเนิดของสิ่งอื่นๆ ตามมา ซึ่งต่างจากพุทธศาสนามี
ความเห็นไปในขัว้ ตรงข้าม กล่าวคือศาสนาพุทธไม่เชือ่
ว่ามีความจริงพืน้ ฐานทีส่ ามารถด�ำรงอยูไ่ ด้ดว้ ยตัวเอง
120

และเป็นสาเหตุแรก เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างทีถ่ อื ก�ำเนิด
ขึ้นล้วนเป็นทั้งเหตุและผลต่อกันและกันอย่างไม่มีจุด
เริ่มและจุดสิ้นสุด
สอง ปฏิจจสมุปบาท หมายถึงสิ่งที่เป็นไป
ตามเหตุปัจจัยหรือตามเงื่อนไข (Conditionality)
นั่ น คื อ สิ่ ง ต่ า งเกิ ด ขึ้ น อย่ า งมี ป ั จ จั ย หรื อ เงื่ อ นไข
ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ฉะนั้ น สรรพสิ่ ง บนโลกนี้ ล ้ ว นเกิ ด ขึ้ น
อย่างมีสาเหตุด้วยกันทั้งสิ้น อีกทั้งทุกสิ่งยังสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้เสมอ จึงไม่
สามารถยืนยันการมีอยูข่ องสรรพสิง่ ใดๆ อย่างแน่นอน
ได้วา่ “มี” หรือ “ไม่ม”ี “เกิด” หรือ “ไม่เกิด” เพราะไม่มี
สิง่ ใดคงทีย่ นื ยาวเป็นอมตะ สรรพสิง่ ล้วนเปลีย่ นแปลง
ไปตามเหตุปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างไม่มี
หลีกเลี่ยงไม่ได้ (วัชระ งามจิตรเจริญ, 2561)
จากนิยามของหลักปฏิจจสมุปบาทในข้างต้น
อาจกล่าวได้วา่ สรรพสิง่ ไม่ได้เกิดขึน้ และหายไปอย่าง
ไร้ร่องรอย ตัวตนของมนุษย์ก็เช่นกัน เพราะทุกสิ่งอยู่
ภายใต้กฎธรรมชาติตามเหตุและปัจจัยอันเป็นเงือ่ นไข
ซึง่ ควบคุมไม่ได้ บางต�ำราอาจเรียกหลักธรรมนีว้ า่ กฎ
อิทปั ปัจจยตา อันหมายถึงกฎทีเ่ กิดขึน้ ตามเหตุผลและ
เป็นไปตามเหตุปัจจัยแห่งสังขตธรรมทั้งปวง จึงไม่มี
สิง่ ทีด่ ำ� รงอยูไ่ ด้ดว้ ยตัวเองอย่างเป็นอิสระตามแนวคิด
เรื่อง “สิ่งสัมบูรณ์” (Absolute) หรือ “ความจริง
สูงสุด” (Ultimate Truth) ของนักปรัชญาตะวันตก
ในทางตรงกันข้าม สรรพสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นทั้งเหตุ
และผลโยงใยซึ่งกันและกันอย่างเป็นวัฏฏสงสาร
ความเข้าใจเรื่องวัฏฏสงสาร บางทัศนะมอง
ความจริงเรื่องนี้เพียงมิติเดียวหมายถึงการเวียนว่าย
ตายเกิดของภพชาติ แต่แท้จริงแล้ว ค�ำว่า “วัฏฏ
สงสาร” คือการวนเวียนเกิดขึ้นของความอยาก อัน
หมายถึงความปรารถนาต่างๆ เมื่อปรารถนาหรือ
ความอยากเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็จะมีการกระท�ำเพื่อ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
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ให้ได้มาซึ่งปรารถนาหรือความอยากนั้น การกระท�ำ
ทีเ่ ป็นผลจะส่งต่อไปเป็นเหตุและวนเวียนสร้างผลใหม่
ไปเรื่อยๆ อย่างไม่จบสิ้น
มโนทัศน์เกี่ยวกับ “ชีวิต” หรือ “ตัวตน” ทาง
พุทธศาสนา
ในพุทธศาสนา โลกและชีวิตคือสิ่งที่มีจริง
ตามธรรมชาติ เป็นความจริงที่วิทยาศาสตร์เรียก
ว่า “กฎแห่งธรรมชาติ” (Law of Nature) และ
พุทธศาสนาเรียกว่า กฎแห่งไตรลักษณ์ ที่หมายถึง
ความจริงที่เป็นสามัญลักษณะของสภาวะซึ่งปรากฏ
ในสั ง ขตธรรมทั้ ง หลาย ประกอบไปด้ ว ยลั ก ษณะ
3 ประการ ได้แก่ อนิจจัง คือความไม่เที่ยง เพราะ
ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งเปลี่ ย นแปลงอยู ่ เ สมอ ไม่ มี สิ่ ง ใด
คงที่ไปตลอด ทุกขัง คือความเป็นทุกข์ คือการทน
อยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งไม่ได้จริง เมื่อพินิจอย่าง
แจ่มแจ้งแล้ว สรรพสิง่ ล้วนมีแต่ความน่าสังเวชใจ และ
อนัตตา คือความไม่มตี วั ตน เพราะไม่มอี ะไรจีรงั อย่าง
เป็นอมตะจึงไม่สามารถยึดมัน่ ว่ามีหรือไม่มอี ะไรอย่าง
แท้จริงได้ (พุทธทาสภิกขุ, 2559)
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ “ชีวิต” หรือ “ตัวตน”
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบใหญ่ ได้แก่ ร่างกาย และ
จิตใจ ซึง่ ทัง้ สององค์ประกอบเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
กล่าวคือ มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปอย่างสัมพันธ์
กับเหตุและปัจจัยแวดล้อมมากมาย ฉะนั้น มนุษย์จึง
ไม่มีอิสรภาพอย่างแท้จริง ท�ำให้ไม่สามารถก�ำหนด
ชะตาชีวิตตนเองได้อย่างเด็ดขาด เพราะแม้ว่ามนุษย์
จะมีคณ
ุ ลักษณะพิเศษทีเ่ รียกว่าสติปญ
ั ญาทีเ่ หนือกว่า
สิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ ก็ตาม แต่มนุษย์กย็ งั ไม่สามารถก้าวพ้น
จากการครอบง�ำจากปัจจัยภายนอกได้อย่างสมบูรณ์
(พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2528)

ในแง่มมุ เกีย่ วกับชีวติ นี้ ท่านพุทธทาสได้ขยาย
ความเพิ่มเติมว่า เหตุที่ชาวพุทธไม่เข้าใจหลักของ
พุทธศาสนานั้น นั่นเป็นเพราะชาวพุทธมักเข้าใจผิด
เรื่อง “ชาติ” หรือ “การเกิด” โดยส่วนใหญ่เข้าใจว่า
ชีวิตเริ่มต้นหลังจากออกจากครรภ์มารดา จึงเข้าใจ
การมีอยู่ของชีวิตหมายถึงตัวตน ซึ่งด�ำรงอยู่จนสิ้น
อายุขยั แต่ในความเป็นจริงแล้ว “การมีอยูข่ องตัวตน”
ไม่ได้หมายถึงแค่การด�ำรงอยูเ่ ชิงรูปธรรมหรือร่างกาย
ที่สามารถจับต้องได้ด้วยประสาทสัมผัสเท่านั้น แต่
ยังหมายรวมไปถึงการเกิดขึ้นของอัตตาที่สร้างการ
ยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนขึ้นอีกด้วย และนี่เองเรียกว่า
ก�ำเนิดของ “ชาติ” (พุทธทาสภิกขุ, 2561ก) ที่หมาย
ถึงตัวตนในลักษณะของอัตตา เป็นการอุบัติขึ้นอย่าง
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาภายในจิตใจของมนุษย์
ท่านพุทธทาสได้ยกตัวอย่างของเด็กเล็กๆ
เพือ่ อธิบายเรือ่ งตัวตนของมนุษย์วา่ การร้องเพลงของ
เด็ก แม้มีเนื้อหาสื่อเชิงกามารมณ์ หากการร้องเพลง
นัน้ ปราศจากอัตตาในจิตใจของเด็ก เพราะตัวของเด็ก
ที่ร้องเพลง ยังไม่รู้ความหมายของภาษาอย่างแท้จริง
การร้องเพลงของเด็กจึงไม่ใช่การร้องอย่างเข้าใจความ
หมายทีเ่ นือ้ เพลงสือ่ สาร เท่ากับว่าตัวเด็กผูน้ นั้ ยังคงมี
จิตที่ว่างจากความรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ ซึ่งต่างจากการ
ร้องเพลงที่มีความรู้สึกนึกคิดอย่างมีอารมณ์ร่วมไป
ตามเพลง หรือพร้อมยินดีตามความหมายของเพลง
นั้นๆ ไม่ต่างจากกรณีของคนขอทาน ที่ร้องเพลงที่
เกี่ยวข้องกับความยากล�ำบากนานาประการอย่างไม่
ได้รสู้ กึ ใดๆ กับเนือ้ เพลง เขาย่อมยังไม่มตี วั ตนใดเกิดขึน้
แต่เมื่อใดก็ตามที่เขามีอารมณ์ร่วมไปตามเนื้อหาของ
เพลงที่เขาร้อง เช่นร้องอย่างเปรียบเทียบชีวิตอัน
ยากล�ำบากของตนเองกับคนที่สุขสบายและร�่ำรวย
ตัวตนย่อมอุบัติขึ้นทันที (กลุ่มวัชราภารณ์, ม.ป.ป.)
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ใน แก่นพุทธศาสน์ ท่านพุทธทาสได้เปรียบ
เทียบนิยามของตัวตนกับความเข้าใจของปรัชญา
ตะวันตกว่า ตัวตนสามารถเทียบเคียงได้กับค�ำว่า
“ego” ในภาษาละติน และการรู้สึกว่ามีตัวตนเรียก
ว่า egoism ที่ตรงกับค�ำในภาษาอังกฤษว่า “soul”
และภาษากรีกว่า “kentricon” ซึ่งเมื่อพิจารณา
ความหมายของค�ำว่า “kentricon” พบว่าตรงกับค�ำ
ในภาษาอังกฤษคือ “centre” แปลว่าศูนย์กลาง จึง
เท่ากับว่า “ego” และ “kentricon” คือสิ่งเดียวกัน
(พุทธทาสภิกขุ, 2561ก)
ด้วยเหตุนี้ เราสามารถอนุมานต่อได้วา่ soul
หมายถึงศูนย์กลางของการมีชีวิต และธรรมชาติแห่ง
ตัวตนคือการยืนยันในการมีชีวิตของปุถุชน ฉะนั้น
ทุกคนทีเ่ ป็นปุถชุ นย่อมมีความรูส้ กึ ทีเ่ รียกว่า egoism
อยูเ่ ป็นประจ�ำ และทุกครัง้ ทีแ่ สดงออกถึงความรูส้ กึ นี้
จะเห็นเป็นรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส หรือการ
นึกคิดในใจ ซึ่งท่านพุทธทาส เรียกการเกิดขึ้นนี้ว่า
“ตัวตน” หรือ “ตัวกู ของกู” (พุทธทาสภิกขุ, 2561ก)
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงปฏิ เ สธการมี ตั ว ตนใน
ลั ก ษณะของอั ต ตา เนื่ อ งด้ ว ยการด� ำ รงอยู ่ ข อง
มันไม่สามารถด�ำรงอยู่ได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พระองค์ทรงอธิบายบริบท
ของอัตตาคูก่ บั มโนทัศน์ความสุขและโมกษะว่า ความ
สุขที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดจากโมกษะ หรือการ
หลุดพ้น เป็นการหลุดพ้นจากสภาวะของการมีตัวตน
ที่ยึดโยงกับพันธนาการทั้งหลายในโลก ฉะนั้น ความ
สุขสูงสุดจึงหมายถึงการหลุดพ้นจากสังสารวัฏหรือ
การเวียนว่ายตายเกิด
ส่วนทัศนะของท่านพุทธทาส การคิดว่ามีตัว
ตนอยู่จริง คืออาการที่แสดงออกถึงการเป็นโรค โรค
ที่เกิดจากการสร้างความยึดมั่นถือมั่นขึ้นในจิตใจ ซึ่ง
หากไม่ได้รับยารักษา ผู้ที่ยึดมั่นจะไม่สามารถบรรลุ
122

หัวใจแห่งพุทธศาสนาอันหมายถึงการดับทุกข์ให้หมด
สิ้นได้ ในพระบาลี มัชฌิมนิกาย ตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่า
คราวหนึ่งเคยมีคนทูลถามพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธ
วจนะทัง้ หมดทีพ่ ระองค์เคยตรัสเอาไว้วา่ ทรงสามารถ
สรุ ป ให้ เ หลื อ เพี ย ง ประโยคเดี ย วได้ ห รื อ ไม่ ทั้ ง นี้
พระองค์ได้ตรัสตอบกลับมาว่า “สพฺเพ ธมฺมา นาลํ
อภินิเวสาย” แปลว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น
(พุทธทาสภิกขุ, 2561ก) นี่เองแสดงให้เห็นว่า หัวใจ
ของพุทธศาสนาคือการหยุดการยึดมัน่ และถือมัน่ แม้
กระทัง่ หลักธรรมก็ไม่สามารถยึดมัน่ ได้ ฉะนัน้ เมือ่ ไม่มี
หลักธรรมใดๆ ให้ถอื มัน่ การปฏิบตั ทิ แี่ ท้ ย่อมหมายถึง
การปฏิบัติจิตเพื่อให้ไม่ยึดติดกับอะไรทั้งสิ้นนั่นเอง
นอกจากนี้ ท่ า นพุ ท ธทาสยั ง ให้ เ ราแยก
พิจารณา ค�ำว่า “คน” ออกจาก “มนุษย์” โดยให้
เหตุผลว่า คนมักหาความสุขจากกามารมณ์ แต่มนุษย์
หาความสุขจากธรรม คนเจริญด้วยวัตถุ แต่มนุษย์
เจริญด้วยคุณธรรม คนท�ำงานด้วยความเห็นแก่ตัวกู
แต่มนุษย์ท�ำงานด้วยความเห็นตัวธรรม นอกจากนั้น
คนยังได้รับการกระตุ้นจากกิเลส แต่มนุษย์ได้รับการ
กระตุ้นจากสติปัญญา (พุทธทาสภิกขุ, 2561ข)
จากนิยามเกี่ยวกับชีวิตและการเกิดขึ้นของ
ตัวตนในข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่า “ชีวิต” หรือ “ตัวตน
ของมนุษย์” ทางพุทธศาสนา สามารถแยกพิจารณา
ได้ 3 ความหมาย ดังนี้
หนึ่ง ชีวิตหรือตัวตนที่อิงกับสมมติสัจจะ
เป็นตัวตนเชิงกายภาพหรือร่างกาย และสิ่งที่เป็น
นามธรรมทีอ่ ยูภ่ ายในความคิดและจิตใจ อันเป็นสิง่ ที่
มนุษย์บญ
ั ญัตขิ นึ้ ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นบทบาทหน้าทีข่ อง
มนุษย์ในสังคม คุณค่าและค่านิยมในการใช้ชีวิต ซึ่ง
ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มีอยู่จริง เป็นเพียงมายาคติที่เกิด
ขึ้นมาเพื่อสร้างตัวตนและประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
มนุษย์เท่านั้น จนก่อนเกิดอัตลักษณ์เฉพาะบุคคลขึ้น

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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สอง ชีวิตหรือตัวตนที่อิงกับปรมัตถสัจจะ
อย่างมีภาษาบัญญัติ เป็นตัวตนขัน้ พืน้ ฐานทีล่ ดทอน
ต่อไปเป็นสิ่งอื่นๆ ไม่ได้ หรือที่เรียกว่าปฐมเหตุขั้น
พืน้ ฐาน นัน่ ก็คอื ขันธ์ 5 อันเป็นองค์ประกอบแรกเริม่
ก่อนที่จะมาประกอบเป็นสรรพสิ่งประเภทต่าง เช่น
มนุษย์ สุนัข หรือต้นไม้ เป็นต้น
สาม ชีวิตหรือตัวตนที่อิงกับปรมัตถสัจจะ
อย่างไม่มีภาษาบัญญัติ เป็นชีวิตที่ไร้ซึ่งอัตตา อยู่
ในสภาวะสุญญตาเป็นสภาวะที่ไม่สามารถก�ำหนดรู้
ได้ด้วยภาษาบัญญัติ จึงไม่มีการรับรู้ว่ามีตัวตน หรือ
นิยามเกีย่ วกับลักษณะของตัวตนใดๆ อาจเรียกว่าเป็น
สภาวะแห่งอนัตตา หรือความว่างจากตัวตน
แนวทางการศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาตนเองใน
พุทธปรัชญา
จากมิติทางอภิปรัชญาและญาณวิทยาของ
พุทธศาสนาดังที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การ
รู้จักตนเองจ�ำเป็นต้องเข้าใจสัจธรรมหรือธรรมชาติที่
เป็นจริงของสรรพสิ่ง
การเข้าใจสัจธรรมหรือธรรมชาติที่เป็นจริง
ของสรรพสิ่งต้องอาศัยสติปัญญาไม่ต่างจากแนวทาง
ของตะวันตก ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวว่า สติปัญญา
คือ “ธรรม” และธรรม คือ “ความว่าง” จิตที่ว่าง
ย่อมไม่วุ่นวายและไม่ทุกข์ จิตที่ว่างคือจิตเดียวกับ
พระพุทธ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ ซึ่งเป็นธรรม
อันสมบูรณ์ในตัวของชีวิตจิตใจนั้นเอง (กลุ่มวัชรา
ภารณ์, ม.ป.ป.) ในแง่นี้ อาจตีความได้ว่า พุทธทาส
เชื่อว่า สติปัญญาคือสิ่งที่ท�ำให้มนุษย์มองเห็นตัวตน
ที่แท้จริง ไม่ใช่อัตตา แต่เป็นอนัตตา
อีกทั้งส�ำหรับท่านพุทธทาส การเห็นอัตตา
เกิดจนกลายเป็นความเห็นแก่ตัว ล้วนเกี่ยวข้องกับ
การมีสติปัญญา กล่าวคือ ทันทีที่สติปัญญาเกิดขึ้น

ความเห็นแก่ตวั ก็จะมลายหายไป เนือ่ งด้วยสติปญ
ั ญา
และความเห็ น แก่ ตั ว มี คุ ณ ลั ก ษณะต่ า งกั น และไม่
สามารถอยู่ร่วมกันได้ หากมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น อีกสิ่งจะ
หายไปทันที ตัวอย่างเช่น ขณะที่เราร�ำพึงร�ำพันถึง
ตัวเองด้วยสติปญ
ั ญา เราจะไม่มคี วามเห็นแก่ตวั หรือ
กิเลสตัณหา ซึ่งเป็นเวลาที่เราไม่มีทุกข์หรืออัตตาใดๆ
สติปญ
ั ญาท�ำให้เราร�ำพึงถึงเหตุและปัจจัยแห่งการเกิด
เช่นทุกสิ่งที่มีอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไร เราควรมีชีวิตอยู่
อย่างไร หรือมีสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วเรียกว่าความส�ำเร็จ
หรือความผิดพลาดบ้าง เป็นต้น
การใช้สติปัญญาช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ
ตามหลักความจริงและเป็นเหตุผล โดยไม่น�ำความ
เห็นแก่ตัวมาเจือปน อัตตาจึงเกิดขึ้นไม่ได้ เมื่ออัตตา
ไม่เกิดความทุกข์ก็ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน (กลุ่ม
วัชราภารณ์, ม.ป.ป.)
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) ได้
เสนอแนวทางเพื่อสร้างปัญญาผ่านการให้การศึกษา
ที่ยั่งยืน นั่นคือ การส่งเสริมให้มีการศึกษาที่ถูกต้อง
และสอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติ ทั้งในแง่
ของชีวติ ทีส่ อดคล้องกับสมมติสจั จะและปรมัตถสัจจะ
เพราะการศึกษาคือชีวิต และชีวิตก็คือการ
ศึกษา การใช้ชวี ติ จึงไม่ใช่การด�ำรงชีวติ อย่างปราศจาก
เป้าหมายหรือรอคอยโชคชะตาก�ำหนด แต่หมายถึง
การรู้จักเรียนรู้และฝึกฝนตนเองอย่างถูกต้องและ
สม�่ำเสมอตามหลักสัจธรรมหรือหลักไตรสิกขา ซึ่ง
เป้าหมายสูงสุดของการศึกษา คือการบรรลุสภาวะ
ที่ปราศจากทุกข์ และกระบวนศึกษาคือการท�ำลาย
อวิชชา (ความไม่รู้) และตัณหา (ความอยากมีอยาก
เป็น) ที่เกิดขึ้นในตัวเรา (พระราชวรมุนี (ประยุทธ์
ปยุตฺโต), 2528)
เป้าหมายของการศึกษาจึงหมายถึงการตอบ
โจทย์การแก้ปัญหาชีวิตใน 3 มิติส�ำคัญ ได้แก่
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หนึ่ ง มิ ติ ข องการเผชิ ญ หน้ า การศึ ก ษา
เป็นการแก้ปญ
ั หาของมนุษย์ หากชีวติ มนุษย์ไร้ปญ
ั หา
การศึกษาก็ไม่จ�ำเป็นต้องมี
สอง มิ ติ ข องผลลั พ ธ์ : ผลลั พ ธ์ เ ชิ ง บวก
หมายถึง การศึกษาท�ำให้ชีวิตดีขึ้น พัฒนาขึ้น และ
ผลลัพธ์เชิงลบ หมายถึง การศึกษาท�ำให้หลุดพ้นจาก
ปัญหา ปราศจากสิ่งบีบคั้นหรืออุปสรรค (ความทุกข์)
สาม มิติด ้านความสัมพันธ์ข องชี วิตกั บ
ปัจจัยแวดล้อม การศึกษาช่วยให้มนุษย์เป็นอิสระ
จากปั จ จั ย ภายนอกและมี ค วามสมบู ร ณ์ ใ นตั ว เอง
มากขึ้นอย่างเป็นล�ำดับ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.
ปยุตฺโต), 2556)
ในมุมมองของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ป.อ. ปยุตโฺ ต) ข้างต้น ชีใ้ ห้เห็นว่า นอกจากการศึกษา
จะช่วยผลักดันให้มนุษย์สามารถแก้ปัญหาชีวิตที่เป็น
ความทุกข์หรืออุปสรรคได้แล้ว ยังส่งเสริมให้มนุษย์
สามารถพัฒนาตนเองเพือ่ เป็นมนุษย์สมบูรณ์ ทีบ่ รรลุ
เป้าหมายสูงสุด นัน่ คือการหลุดพ้นจากสังสารวัฏหรือ
การเวียนว่ายตายเกิดได้อีก
และเมื่อน�ำมาพิจารณาร่วมกับแนวคิดเรื่อง
การศึ ก ษาของท่ า นพุ ท ธทาสเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาที่
แท้จริง ซึ่งหมายถึงการพัฒนาเพื่อท�ำให้คนเกิดใหม่
จากคนเกิดใหม่เป็นมนุษย์ ท่านพุทธทาสอธิบายว่า ใน
ชีวติ ของคนๆ หนึง่ สามารถเกิดได้หลายครัง้ อย่างน้อย
ก็ 2 ครัง้ โดยครัง้ แรก หมายถึงการเกิดขึน้ ของร่างกาย
เรียกการเกิดครั้งที่หนึ่งว่า “คน” ซึ่งเป็นการเกิดขึ้น
เฉกเช่นสรรพสัตว์ในโลก ส่วนการเกิดขึ้นในครั้งที่ 2
เป็นการเกิดขึน้ ของวิญญาณ เรียกว่า “มนุษย์” ซึง่ การ
เกิดขึ้นในครั้งนี้มีพระพุทธเจ้าเป็นบิดา มีพระธรรม
เป็นมารดา และมีพระสงฆ์เป็นพี่ ทัง้ นี้มนุษย์หมายถึง
ผู้ที่ละทิ้งความเลวทรามของตัวตนตอนที่เป็นคนทิ้ง
หลังจากเป็นมนุษย์แล้ว วิญญาณสามารถเกิดได้อีก
124

หลายหนตามล�ำดับและทุกครั้งที่เกิดจะดีขึ้นเรื่อยๆ
ได้แก่ การเกิดเป็นพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี
และพระอรหันต์ในท้ายที่สุด ดังนั้นเพื่อให้มนุษย์เกิด
ใหม่แล้วดีขึ้น มนุษย์ต้องได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนา
ตนเอง โดยมีพระนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุด (กลุ่ม
วัชราภารณ์, ม.ป.ป.)
บทสรุป

จากการศึกษามุมมองวิชาการทางพุทธศาสนา
ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การที่มนุษย์บรรลุเป้าหมาย
สูงสุดในทางพุทธศาสนา หรือตัวตนแบบปรมัตถสัจจะ
อย่างไม่มีภาษาบัญญัติ ที่เป็นสภาวะอนัตตาได้จริง
มนุษย์จ�ำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง โดยเริ่ม
จากการศึกษาและพัฒนาจิตให้ตระหนักถึงความจริง
ที่เกิดขึ้นกับ “ตัวตนแบบสมมติสัจจะ” ซึ่งมีอัตตาที่
เกิดจากการยึดมัน่ ถือมัน่ ว่าเป็นตัวเราของเรา โดยมอง
เห็นได้ว่าตัวตนแบบนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและ
เป็นมายาคติที่ไม่ได้มีอยู่จริง เมื่อจิตเข้าใจความจริง
นี้แล้ว จิตจึงสามารถก้าวข้ามและบรรลุ “ตัวตนแบบ
ปรมัตถสัจจะ” ทั้งในระดับที่มีภาษาบัญญัติและไม่มี
ภาษาบัญญัติได้ตามล�ำดับอย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะ
ส�ำหรับกระบวนการให้การศึกษาเพือ่ พัฒนา
ตนเองให้เข้าใจความจริงเกี่ยวกับ “ตัวตน” ของ
พุทธศาสนา อาจสรุปรูปแบบการอธิบายอย่างเป็น
ล�ำดับขั้นเทียบเคียงกับทัศนะของเพลโต (Plato)
ได้ดังนี้
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ระดับขั้นของ
ความจริงตามทฤษฎีแบบ (Form)
ความจริงเกี่ยวกับ “ตัวตน”
ความจริง
ของเพลโต
ในพุทธศาสนา
1
ความจริงในโลกของวัตถุในระดับที่เป็นภาพ สมมติสัจจะ เป็นความจริงที่ถูกนิยามหรือ
(Image) เช่น ภาพวาดของดอกบัว เป็นต้น ก�ำหนดขึ้นในสังคมมนุษย์ เช่น หน้าที่ทาง
สังคม อาชีพเกียรติยศ ความสวย และความ
เก่ง เป็นต้น
2
ความจริงในระดับของวัตถุ (สามารถตรวจ ความจริงพื้นฐาน ได้แก่ ขันธ์ 5 นั่นคือ รูป
สอบได้ด้วยประสาทสัมผัส) เช่น ดอกบัวจริงๆ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ซึ่งเป็น
สามารถมองเห็น สัมผัส ดมกลิ่น และลิ้มรส ความจริงในระดับของอัตตา
ได้ เป็นต้น
3
ความจริงในลักษณะเป็นมโนภาพ (Idea) ปรมัตถสัจจะที่มีภาษาบัญญัติ เป็นความจริง
เช่น ลักษณะร่วมของดอกบัวแต่ดอกทีแ่ ตกต่าง ที่สืบเนื่องมาจากความจริงพื้นฐานของขันธ์
กัน ที่ท�ำให้เราเรียกว่า ดอกบัว ซึ่งการเข้าใจ 5 กล่าวคือ เป็นการเข้าใจจริงของการมารวม
ลักษณะร่วมนี้ ต้องใช้ประสาทสัมผัสที่เคยมี ตัวกันและแยกออกจากกันตามเหตุและปัจจัย
กับดอกบัว แล้วค้นหาลักษณะร่วมของสิ่งที่ ของขันธ์ 5
ดอกบัวทุกดอกมีร่วมกัน เป็นต้น
4
ความจริ ง ในโลกของแบบ (Form) เช่ น ปรมัตถสัจจะที่ไม่มีภาษาบัญญัติ เป็นความ
ลักษณะของดอกบัวที่สมบูรณ์แบบ ที่เป็นที่มา จริงขั้นสูงสุดที่ไม่มีภาษาใดมาบัญญัติลักษณะ
ของมโนภาพเกี่ยวกับดอกบัว และเป็นที่มา ได้ เรียกว่า สภาวะของอนัตตา (การไม่มตี วั ตน
ของดอกบัวแต่ละดอก ทั้งนี้แบบของดอกบัว ใดๆ ด�ำรงอยู่จริง)
ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยประสาทสัมผัส แต่
เข้าใจได้ด้วยเหตุผล เป็นต้น
ทัง้ นี้ ความจริงในแต่ละระดับเกีย่ วโยงซึง่ กัน
และกันภายใต้หลักของสัจธรรมสูงสุดเดียวกัน
แต่เนื่องจากเป้าหมายสูงสุดพุทธศาสนาคือ
ความว่างจากการยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนด�ำรงอยู่จริง
ความจริงสูงสุดจึงหมายถึง “การไม่มีตัวตน” ที่ด�ำรง
อยู่อย่างปราศจากเงื่อนไขใด ตัวตนของมนุษย์ที่จริง
แท้จึงไม่มี สรรพสิ่งล้วนอุบัติขึ้นตามเหตุและปัจจัย
ทั้งสิ้น ซึ่งการพิจารณาความจริงเช่นนี้แตกต่างจาก

ปรัชญาตะวันตกอย่างสิน้ เชิง เพราะปรัชญาตะวันตก
เชื่อว่ามีมนุษย์มีตัวตนด�ำรงอยู่จริง เพราะแม้ว่าเรา
จะไม่สามารถยืนยันได้ว่าตัวตนของเรามีอยู่จริงใน
ลักษณะของสสาร อาทิ ร่างกาย หรือ อสสาร อาทิ
จิต ก็ตาม แต่ตัวตนนั้นก็ด�ำรงอยู่จริง เนื่องด้วยการ
ยอมรับว่าตัวตนด�ำรงอยู่ สามารถท�ำความเข้าใจได้
ด้วยเหตุผล โดยเราไม่จ�ำเป็นต้องรับรู้ความจริงแท้
เกี่ยวกับตัวตน ซึ่งต่างจากพุทธศาสนาที่แยกนิยาม
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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บริบทของตัวตนเป็น “ตัวตนแบบสมมติสัจจะ” และ
“ตัวตนแบบปรมัตถสัจจะ” ซึ่งทั้ง 2 แบบมีลักษณะ
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง จนดูราวกับว่ามีความย้อน
แย้งกันทางเหตุผล แต่เมือ่ พิจารณาความต่างดังกล่าว
แล้ว พบว่าไม่ได้ขัดแย้งกันทางความคิด ในทางกลับ
กัน เป็นกระบวนการยกระดับความรู้ของจิตสู่การมี
ความรู้ที่แท้จริง กล่าวคือ หากจิตยังไม่รู้จัก “ตัวตน
แบบสมมติสัจจะ” อย่างถ่องแท้ จิตย่อมไม่สามารถ
เข้าใจ “ตัวตนแบบปรมัตถสัจจะ” ได้
และถ้ามองตัวตนในบริบทของชีวติ มนุษย์ใน
ทางพุทธศาสนา ก็น่าจะหมายถึง “ตัวตนแบบสมมติ
สัจจะ” ซึ่งเป็นที่รองรับประสบการณ์ของแต่ละคนที่
มีอย่างแตกต่างกัน และทุกคนมีเสรีภาพในการเลือก
การกระท�ำของตนเองอย่างอิสระ แต่ผลของการเลือก
ที่เกิดจาก “ตัวตนแบบสมมติสัจจะ” เกี่ยวโยงกับ
ความเข้าใจลักษณะของ “ตัวตนแบบปรมัตถสัจจะ”
ซึ่งแต่ละคนจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเองเท่านั้น ดังค�ำ
กล่าวของท่านพุทธทาสที่ว่า “ศาสนานั้นเหมือนกับ
ของหลายเหลี่ยม ดูเหลี่ยมหนึ่งมันก็เป็นอย่างหนึ่ง ดู
อีกเหลี่ยมหนึ่งมันก็ไปอีกอย่างหนึ่ง แล้วแต่ว่าบุคคล
จะถือหลักในการคิดแนวไหน การเห็นศาสนาเดียวกัน
จึงเห็นลักษณะทีต่ า่ งกันได้ และพุทธศาสนาก็ตกอยูใ่ น
ลักษณะนี้เช่นกัน” (พุทธทาสภิกขุ, 2559)
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