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บทคัดย่อ

เนื่องด้วยพุทธศาสนามีแนวคิดเพื่อพัฒนาชีวิตของมนุษย์ภายใต้กฎแห่งความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู	้

และเป้าหมายสงูสดุกค็อืการดบัทกุข์หรอืนพิพาน	ซึง่การท�าความเข้าใจกระบวนการนี	้จ�าเป็นต้องพจิารณา	การ

อธบิายธรรมชาตหิรอืตัวตนของมนษุย์ควบคูกั่บสจัธรรมของโลก	ส่งผลให้ค�าอธบิายเกีย่วกับ	“ชวีติ”	หรอื	“ตวัตน”	

มีล�าดับขั้นแปรผันตามระดับของความจริง	 โดยทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า	บริบทของการอธิบาย	 ในพุทธปรัชญา

อาศัยตรรกะเฉกเช่นปรัชญาตะวันตกบางส�านักที่เริ่มจากการพิสูจน์การมีอยู่ของตัวตนเชิงสสารไปสู่ตัวตนที่จริง

แท้เชงินามธรรม	แต่อาจต่างกนัตรงประเดน็ว่า	พทุธปรชัญาไม่ได้สิน้สดุทีก่ารพยายามค้นหาการมอียูข่องตัวตนที่

สมบูรณ์แบบอย่างไม่เปลี่ยนแปลง	เนื่องจากสิ่งที่จริงที่สุด	คือการไม่มีอะไรคงอยู่อย่างเป็นอมตะ	จึงอาจตีความ

ได้ว่า	พุทธศาสนาพยายามเข้าใจ	“การมีอยู่ของตัวตน”	เพื่อยืนยันถึง	“ตัวตนที่แท้จริง”	ซึ่งหมายถึง	“การไม่มี

ตวัตน”	นีเ่องได้น�ามาซึง่ค�าถามว่า	การอธบิายลักษณะนีส้ร้างความย้อนแย้งเชงิตรรกะเกีย่วกบันยิามเร่ืองตัวตน

ของมนษุย์หรอืไม่	หรอืค�าว่า	“ตวัตน”	มหีลายความหมายในทางพทุธศาสนา	ในบทความนีจ้งึมวีตัถปุระสงค์เพือ่

ศึกษาและท�าความเข้าใจบริบทเรื่อง	“ตัวตน”	ในพุทธปรัชญาให้กระจ่างชัด	โดยเลือกศึกษามุมมองวิชาการทาง

พุทธศาสนาตามแนวทางการตีความของท่านพุทธทาสภิกขุและสมเด็จ	พระพุทธโฆษาจารย์	(ป.อ.	ปยุตฺโต)	เป็น

หลักในการพิจารณา	เนื่องด้วยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธปรัชญาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

ค�าส�าคัญ: 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�า

ในปรัชญาตะวันตก	 บริบทเรื่อง	 “ตัวตน”	

และ	 “การรู ้จักตนเอง”	 มีความส�าคัญยิ่งส�าหรับ

การแสวงหาความรู ้ที่แท้จริง	 นับตั้งแต่โสคราตีส	

(Socrates)	นกัปรชัญายคุคลาสสคิได้พยายามพิสูจน์

ค�าท�านายของเทพพยากรณ์แห่งเดลฟี	 (Delphi)	 ที่

กล่าวว่า	 เขาคือผู้ที่ฉลาดที่สุดในนครรัฐเอเธนส์ขณะ

นั้น	ด้วยวิธีการ	“วิภาษวิธี”	(Dialectic)	(Stumpf	&	

Fieser,	 2008)	 โดยวิภาษวิธีแบบโสคราตีสจะอาศัย

การถกเถียงระหว่างคู่สนทนาผ่านการถามตอบ	และ

สมมติฐานแรกจะมาจากความเชื่อเดิมของคู่สนทนา

ในประเด็นที่ก�าลังถกเถียง	 จากนั้นตั้งค�าถามเพ่ือ

พิสูจน์ความเชื่อว่าเป็นความเชื่อที่จริงหรือไม่	 หาก

ความเชื่อตั้งต้นยังสามารถใช้เหตุผลอื่นๆ	 มาหักล้าง

ได้	 ความเชื่อนั้นจะหมดความน่าเชื่อถือลง	 และไม่

สามารถเรียกว่าความรู้	 น�ามาซ่ึงข้อสรุปใหม่ที่น่า 

เชื่อถือมากข้ึน	 โดยข้อสรุปท่ีเกิดข้ึนใหม่นี้จะกลาย

เป็นสมมติฐานส�าหรับการสนทนาต่อไปเพ่ือแสวงหา

ความรู้ที่แท้จริง	

วิธีการแสวงหาความรู้แบบโสคราตีสท�าให้

เกิดการทบทวนความเชื่อหรือความรู ้เดิมอย่าง

สม�่าเสมอตลอดเวลา	 จนกว่าจะค้นพบความเชื่อ

หรือความรู้ท่ีแท้จริงท่ีไม่มีเหตุผลอื่นใดมาหักล้างได้

อีก	 อย่างไรก็ดี	 การแสวงหาความรู้ในลักษณะนี	้ จะ
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ไม่สามารถพัฒนาไปสู่ความรู้ที่แท้จริงได้เลย	 หากคู่

สนทนาไม่เคยสงสัยความเชื่อหรือความรู้ของตนเอง	

ด้วยเหตุน้ี	 การแสวงหาความรู ้ที่แท้จริงตามแนว

ทางของโสคราตีสจึงจ�าเป็นต้องเริ่มต้นที่	 “การรู้จัก

ตนเอง”(Know	Thyself)	และการรูจ้กัตนเองส�าหรบั

โสคราตีส	คือการรู้ว่าจิตวิญญาณ	(Soul)	ของตนเอง

มีความรู้อะไรบ้าง	 ซึ่งการจะตระหนักรู้น้ีได้	 จ�าเป็น

ต้องมีความสงสัยในความเช่ือของตนเองเสียก่อน	

(Avnon,	1995)	

อาจกล่าวได้ว่า	 กระบวนการแสวงหาความ

รู้ที่แท้จริง	 ต้องเริ่มจากการท�าความเข้าใจและสงสัย

เกี่ยวกับตนเอง	 จากนั้นจึงน�าความสงสัยมาพิสูจน์

ความจริงให้ปรากฏ	นั่นคือ	ความเชื่อใดๆ	ก็ตามที่เรา

มีจะยังไม่ใช่ความรู้หรือเป็นความจริงได้	 หากความ

เชื่อนั้นๆ	 ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ให้เห็นว่าจริง	 เพราะ

ฉะนัน้	ผูท้ีม่คีวามเช่ือ	จะต้องเช่ือในสิง่ท่ีเป็นความจรงิ

ด้วย	(True	Believe)	จึงจะสามารถพัฒนาไปสู่การมี

ความรู้ที่แท้จริงได้

เนื่องด้วยในยุคกรีกคลาสสิคบริบททาง

อภิปรัชญา	(Metaphysics)	และญาณวิทยา	(ทฤษฎี

ความรู้)	 (Epistemology)	 เกี่ยวข้องกับการแสวงหา

ความจริงในลักษณะภววิสัย	 (Objective)	 ที่จริงใน

ตัวเอง	 (Self-evidence)	 อย่างเป็นอิสระ	 ฉะนั้นใน

ฐานะของผู้รู้	 (Subject)	 จะมีความรู้ที่แท้จริงได้จะ

ต้องสามารถพิสูจน์ด้วยเหตุผลที่ชัดเจนได้ว่าตนเอง

รู้ความจริงได้อย่างไร	 (Justification)	กล่าวคือ	การ

รับรู้ของผู้รู้จ�าเป็นต้องสัมพันธ์อย่างแท้จริงกับความ

จริง	 (แหล่งของการรับรู้)	 เท่านั้นจึงจะเรียกได้ว่ามี

ความรู้ความจริง

ความรู้จึงขึ้นอยู่กับการรับรู้ระดับของความ

จริง	 ดังปรากฏให้เห็นในมโนทัศน์เรื่องทฤษฎีแบบ	

(Form)	 ของเพลโต	 (Plato)	 ท่ีอธิบายระดับขั้นของ

การรับรู้ความจริง	 โดยเริ่มต้นจากการรับรู้ความจริง

ในระดับของความเชื่อ	 (Believe)	การรับรู้ความจริง

ในระดับของการเชื่อในสิ่งที่เป็นจริง	(True	Believe)	

การรับรู ้ความจริงในระดับความจริงที่จับต้องได้	

(Object)	การรับรู้ความจริงลักษณะมโนภาพ	(Ideas)	

และสุดท้าย	 คือการรับรู้ความจริงสูงสุดในโลกของ

แบบ	(Form)	ตามล�าดับ	ทั้งนี้	ความจริงที่ปรากฏใน

ระดบัแรกมคีวามน่าเชือ่ถอืน้อยทีส่ดุ	และบางครัง้เป็น

เพียงแค่ความเชื่อส่วนบุคคลเท่าน้ัน	 ในทางตรงกัน

ข้ามความจรงิในระดบัสดุท้าย	คอื	ความจรงิสงูสดุและ

เป็นที่มาของสรรพสิ่งในโลกใบนี้	หากเปรียบเทียบให้

เข้าใจง่าย	 ก็เหมือนกับการส่งข้อความต่อๆ	 กัน	 ซึ่ง

ข้อความแรกเปรียบได้กับความจริงในโลกของแบบ

หรือข้อความตั้งต้น	 หากคนที่รับสารคนแรกตีความ

ผิดไปจากข้อเท็จจริงของข้อความต้ังต้น	 สารท่ีถูกส่ง

ต่อๆ	กันย่อมไม่ใช่ความจริง	กล่าวคือ	ข้อความที่ถูก

ส่งต่อๆ	กันไปสามารถเปลี่ยนไปจากต้นฉบับได้	ยิ่งมี

การส่งต่อกันหลายทอดมาก	ความเป็นไปได้ที่ข้อเท็จ

จรงิจะเปลีย่นยิง่มมีากด้วยเช่นกนั	ดังน้ัน	หากเราเป็น

คนสุดท้ายท่ีได้รบัข้อความ	เรายิง่ต้องพิสูจน์ความจรงิ

หลายขัน้ตอนมากกว่าคนอืน่	หากปรารถนาจะรูค้วาม

จริงที่เป็นข้อความต้นแบบได้

ต่อมาในยุคของเรเน่	 เดสการ์ตส์	 (Rene	

Descartes)	 นักปรัชญาผู้บุกเบิกแนวความคิดแบบ

ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่	 ได้พยายามค้นหาจริงและ

ความรู้ที่แน่นอน	 เขาเชื่อว่า	 ก่อนการพิสูจน์ความรู้

หรือความจริงใดๆ	 จ�าเป็นต้องหาสมมติฐานแรกที่

จริงอย่างปฏิเสธไม่ได้ก่อน	 เพื่อตัดความคลุมเครือที่

จะเกิดขึ้นในกระบวนการรับรู้ออกให้หมด	เขาจึงเริ่ม

ต้นที่การพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับการมีอยู ่ของตัว 

ผู้รับรู้	 และแยกความรู้ออกจากความฝันหรืออาการ

จิตหลอน	 (Hallucination)	 ภายหลังการพิสูจน	์ 
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เดสการ์ตส์	ได้ยนืยนัว่า	การพยายามถามหาตวัตนของ

เรา	 สิ่งที่พบและเป็นความชัดเจนล�าดับแรกที่เราไม่

อาจปฏิเสธได้	คือ	“ความคิดสงสัย”	เพราะทุกครั้งที่

เกิดการสงสยัเกีย่วกบัตวัตน	สิง่ทีป่รากฏอย่างชดัแจ้ง

ก็คือ	 “ความคิดสงสัยเกี่ยวกับตัวตน”	 และความคิด

สงสัยไม่สามารถด�ารงอยู่อย่างอิสระ	 หากปราศจาก	

“ผู้ที่คิดสงสัย”	 และนี่คือสมมติฐานแรกท่ีชัดเจนใน

ตัวเอง	 ดังวลีที่มีช่ือเสียงของเขาที่ว่า	 “เพราะฉันคิด	

ฉันจึงมีอยู่”	(I	think	therefore	I	am)	(Stumpf	&	

Fieser,	2008)	

อย่างไรก็ดี	 เมื่อพิจารณาพุทธปรัชญาเทียบ

เคียงกับปรัชญาตะวันตกในประเด็นเกี่ยวกับตัวตน

ข้างต้น	 ผู ้เขียนเห็นว่า	 พุทธปรัชญาน�าเสนอการ

ตคีวามบรบิทเชงิอภปิรชัญาว่าด้วยความจรงิของชวีติ

อย่างลึกซึ้งมากกว่าปรัชญาตะวันตก	 พุทธศาสนา

พยายามตอบโจทย์การเข้าใจตัวตนทั้งในระดับภว

วิสัย	 (Objective)	และอัตวิสัย	 (Subjective)	อย่าง

เป็นล�าดับข้ันและอยู่ภายใต้เป้าหมายสูงสุดเดียวกัน	

นั่นคือ	 พุทธศาสนาสอนให้มนุษย์เข้าใจตนเองเพ่ือ

เป็นปุถุชนที่ดีไปพร้อมๆ	กับการเข้าใจสภาวะของตัว

ตนของปุถุชนที่ดีว่าเป็นสิ่งสมมติที่ไม่สามารถยึดมั่น

ถอืม่ันได้	ซึง่การอธบิายเช่นนีส้ร้างความย้อนแย้งทาง

ตรรกะเกี่ยวกับนิยามของ	“ตัวตน”	

อนึ่ง	 ผู ้เขียนเห็นว่ากระบวนการแสวงหา

ความรู้เพื่อเข้าใจ	“ตัวตน”	อันน�าไปสู่การรู้จักตนเอง

ของตะวนัตกมตีรรกะการอธบิายทีช่ดัเจน	ฉะน้ัน	หาก

น�ามาพจิารณาเทยีบเคยีงแนวทางของพุทธปรัชญาน่า

จะช่วยเพ่ิมความเข้าใจเกีย่วกบัความจรงิของชวีติของ

มนุษย์ได้อย่างชัดเจนและกระจ่างยิ่งขึ้น	

ในบทความนี้จะอาศัยการศึกษาผ่านงาน 

วชิาการทางพทุธศาสนา	โดยเน้นแนวทางการตคีวามของ 

ท่านพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 

(ป.อ.	 ปยุตฺโต)	 เป็นหลักในการพิจารณา	 และมี

ประเด็นศึกษาดังต่อไปนี้

1.	 พุทธปรัชญาว่าด้วยบริบทของ	“สัจจะ”

2.	 “หลักปฏิจจสมุปบาท”	 กับค�าอธิบาย

เรื่อง	“ตัวตนของมนุษย์”

3.	 มโนทัศน์เกี่ยวกับ	“ชีวิต”	หรือ	“ตัวตน

ของมนุษย์”	ในพุทธศาสนา

4.	 แนวทางการศกึษาเพือ่การพฒันาตนเอง

ในพุทธปรัชญา

“สัจจะ” ในพุทธปรัชญา

โดยทั่วไป	 “สัจจะ”	 หมายถึง	 “ความจริง”	

(Truth)	 ข้อเท็จจริง	 (Fact)	 และความเป็นจริงหรือ

สิ่งที่เป็นจริง	 (Reality)	ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความจริงใน

ระดับของการมีตัวตนที่ด�ารงอยู่จริง	 ซึ่งการยืนยัน

ตัวตนแบบนี้สามารถรับรู้ได้ผ่านประสาทสัมผัส	 เช่น	

ต้นไม้	เก้าอี	้หรือภเูขา	เป็นต้น	และบางคร้ังตรวจสอบ

ได้จากการใช้เหตุผลเช่ือมโยงความสัมพันธ์ทางตรรกะ	

เช่น	 พระเจ้า	 และคณิตศาสตร์	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 การ

อธิบายเกี่ยวกับสิ่งหรือตัวตนดังกล่าว	 เป็นกรอบการ

อธิบายของปรัชญาตะวันตกในบริบทเชิงอภิปรัชญา

ที่พยายามค้นหาความจริงแท้ของสรรพสิ่ง	

แนวคิดข้างต้น	 หากเทียบเคียงกับแนวคิด

เร่ืองสัจจะของพุทธศาสนา	 อาจกล่าวได้ว่า	 การ

อธิบายความจริงเช่นนั้น	 เป็นเพียงแค่ความจริง

ในระดับของสิ่งสมมติ	 เนื่องด้วยพุทธศาสนาแยก

พิจารณาความจริงออกเป็น	2	ลักษณะ	ได้แก่	สมมติ

สัจจะและปรมัตถสัจจะ	 ซึ่งเป็นความจริงในระดับที่

ต่างกัน

สมมติสัจจะ	 เป็นความจริงในลักษณะที่ไม่

ต่างจากกรอบความคิดแบบปรัชญาตะวันตกที่กล่าว

ไว้ข้างต้น	นัน่คอื	การรูค้วามจรงิของผูร้บัรู	้(Subject)	
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
118

หมายถึงการที่ผู้รับรู้สามารถมีความเชื่อหรือความรู้

เกีย่วกบัความจรงิได้	เช่น	การเชือ่ว่านกมสีองขา	เป็น

ความเช่ือทีมี่สิง่หรอืตวัตนของนกทีม่อียูจ่รงิในโลกมา

ยืนยันได้ว่าผู้ที่เชื่อมีความรู้จริงหรือไม่	ในทางตรงกัน

ข้ามหากสิง่ทีเ่ป็นจรงิมีลกัษณะนามธรรม	อาท	ิความดี	

กม็บีรรทดัฐานหรอืนยิามของความดท่ีีมลีกัษณะสากล

มายนืยนัได้ว่าผูท่ี้เชือ่มคีวามเชือ่ท่ีตรงกบัสิง่ท่ีเรียกว่า

ความดีตามบรรทัดฐานนั้นๆ	หรือไม่	เป็นต้น

ทั้งนี้ความจริงตามความหมายของสมมติ

สัจจะสามารถแยกย่อยได้อีก	2	ลักษณะ	คือ	

หนึ่ง	 ความจริงที่เกิดจากบทบาทและความ

สมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์ในสงัคม	เช่น	บทบาทของความ

เป็นครู	พ่อแม่	สามี	และภรรยา	เป็นต้น	ซึ่งความจริง

เหล่านี้	 คือการลดทอนความจริงจากสิ่ง	 (ตัวตน)	 ที่

มีอยู่จริงในลักษณะของสสาร	 มาเป็นความจริงใน

รูปของบทบาทที่เป็นนิยามเพื่อแยกสิ่งที่เป็นสสาร 

ดังกล่าวออกจากกัน	 หรือเพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้

ชวีติร่วมกนัในสงัคม	ดงันัน้ความจรงิประเภทนีส้�าหรบั

พุทธศาสนาจึงสามารถลดทอนลงเป็น	 ขันธ์	 5	 หรือ 

รูปและนามได้

สอง ความจริงในลักษณะของการนิยาม

สภาวะบางอย่าง	เช่น	เกยีรตยิศ	สวย	และเก่ง	เป็นต้น	

ซึ่งการนิยามเหล่านี้เป็นการให้คุณค่าระหว่างมนุษย์

ด้วยกนั	เป็นการตดัสนิคณุค่าทีไ่ม่เกีย่วกบัสิง่	(ตวัตน)	

ทีเ่ป็นรปูธรรม	เป็นความจรงิทีไ่ม่มตีวัตนและสามารถ

ลดทอนลงเหลือเป็นแค่ความคิดของมนุษย์ได้	 ความ

จรงิสมมตปิระเภทนี	้สร้างตวัตนท่ีเรยีกว่าอตัตาขึน้ใน

ความคิดของผู้ที่เชื่อ	เกิดความเป็น	“เรา”	และ	“คน

อื่น”	เกิดการเปรียบเทียบระหว่างบทบาทซึ่งกันและ

กัน	 ซึ่งตัวตนประเภทนี้ไม่ได้มีอยู่จริง	 เป็นเพียงสิ่งที่

มนุษย์บัญญัติขึ้นเชิงนิยามเท่านั้น

จากสมมติสัจจะ	2	ประเภท	อาจสรุปรวมได้

ว่า	 สิ่งที่เป็นความจริงในระดับที่สามารถลดทอนไปสู่

ความจริงพื้นฐานได้	หรือพูดอีกนัยหนึ่งว่า	เป็นความ

จริงทีเ่กดิจากการรวมตัวกนัของส่ิงทีจ่ริงพ้ืนฐาน	เช่น	

ตัวตนของมนุษย์ที่เกิดจากขันธ์	5	ครบองค์ประกอบ	

หรือการยึดมั่นว่ามีตัวเราท่ีแตกต่างจากคนอื่นด้วย

บัญญัติหรือภาษาของมนุษย์	 ซ่ึงเป็นตัวตนเชิงความ

คิดเท่านั้น	ซึ่งการคิดก็ต้องมีผู้คิด	และผู้คิดก็ต้องมีตัว

ตนที่สามารถแยกย่อยให้เหลือเพียงขันธ์	5	ได้นั่นเอง

ส่วนปรมัตถสัจจะ	 คือความจริงอีกขั้นหนึ่ง

ทีไ่ม่สามารถลดทอนไปสูส่ิ่งอืน่ทีจ่รงิกว่าได้อกี	เพราะ

สิง่ทีจ่รงิในระดบันีไ้ม่ได้เกดิขึน้มาจากการมาประกอบ

กันขององค์ประกอบใดๆ	ยกตัวอย่างเช่น	ขันธ์	5	คือ

สิ่งที่ลดทอนต่อไปอีกไม่ได้	นั่นคือ	รูป	เวทนา	สัญญา	 

สงัขาร	และวญิญาณ	เป็นสิง่ทีย่่อยทีส่ดุ	ซึง่ในประเดน็นี	้ 

อาจมีคนแย้งว่า	 ในความเป็นจริงแล้ว	 ขันธ์	 5	 ก็ยัง

สามารถลดเหลือเพียงรูปและนามได้อีก	 เพราะรูป	

หมายถึง	สิ่งที่เรียกว่าสสารหรือวัตถุโดยทั่วไปเป็นตัว

ตนทีเ่รยีกว่าสิง่	และนามหมายถงึ	วญิญาณทีเ่ป็นการ

รวมกันของเวทนา	 สัญญา	 และสังขาร	 ซึ่งมีลักษณะ

เป็นนามธรรมท่ีผลักดันให้เกิดการสร้างตัวตนแบบ

อัตตาขึ้น	(ตัวตนทางความคิด)	

ทัง้นี	้การลดขนัธ์	5	ให้เหลือเพียงรูปและนาม	

เป็นเพียงการลดเชิงนิยามเท่านั้น	 เพราะสูงขึ้นจาก

ความจริงนี้	 ก็คือ	 นิพพาน	 เป็นความจริงเชิงสภาวะ

ของการหลุดพ้นและดับสิ้นซึ่งกิเลสและขันธ์ทั้งปวง

ส� าหรับความจริ งระดับปรมัตถสัจจะ	

สามารถแยกย่อยได้อีก	 2	 ระดับ	 ปรมัตถสัจจะที่มี

ภาษาบัญญัติ	 และปรมัตถสัจจะท่ีไม่มีภาษาบัญญัติ	

(วัชระ	งามจิตรเจริญ,	2561)

ระดบัปรมตัถสัจจะทีม่ภีาษาบญัญัต ิหมาย

ถึงความจริงในระดับที่ยังระบุถึงสิ่งที่จริงขั้นพื้นฐาน
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ที่ลดทอนต่อไปเป็นสิ่งอื่นๆ	ไม่ได้	นั่นคือ	ขันธ์	5	ซึ่ง

ความจรงิในระดบันีภ้าษาสามารถอธบิายคณุลักษณะ

เพื่อสร้างความเข้าใจการมีอยู่ของสิ่งท่ีจริงได้อย่าง

ชัดเจน	

ระดับปรมัตถสัจจะที่ไม่มีภาษาบัญญัติ 

หมายถึง	 ความจริงที่สูงขึ้นไปอีก	 เป็นความจริงที่ไม่

สามารถก�าหนดรู้ได้ด้วยภาษาบัญญัติ	ในคัมภีร์วิสุทธิ

มรรคใช้ค�าว่า	 ธรรมล้วนๆ	 (สุทฺธธมฺมา)	 ที่หมายถึง	

ไม่มผีูท้�ากรรมและผูร้บัวบิากกรรม	นัน่หมายความว่า	

ไม่มีการรับรู้	ตัวตน	หรือสภาวะของการนิยามตัวตน

ใดๆ	 ในสภาวการณ์นี้	 เป็นความจริงที่อาจเรียกได้ว่า	

อนัตตา	หรอืความว่าง	ทีน่่าจะหมายถึงนพิพานนัน่เอง

ใน	ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม	ท่านพุทธทาสได้

อธิบายถึงนิยามเกี่ยวกับความจริง	(Truth)	ไว้ว่า	“สิ่ง

ที่ปรากฏอยู่แก่ใจเท่าท่ีเรารู้หรือสัมผัสได้	 พร้อมทั้ง

ส่วนที่เป็นเหตุ	 และส่วนที่เป็นผล”	 (พุทธทาสภิกขุ,	

2549ก)	 การเข้าใจความจริงคือการเข้าถึงพุทธธรรม	

ซึ่งพุทธธรรมมีความหมายกว้าง	อย่างไรก็ดี	คนทั่วไป

มักเข้าใจในลักษณะที่เป็นกระบวนการเพ่ือการเข้า

ถึงความเป็นพระพุทธเจ้า	 อันเป็นการตีความภายใต้

บริบทของการปฏิบัติหรือการบ�าเพ็ญกรรมฐานโดย

อาศัยการเรียนตามพระไตรปิฎก	 อันเป็นวิถีที่คน

จ�านวนน้อยสามารถเข้าถึงได้	

อนึ่ง	 ท่านพุทธทาสภิกขุได้ขยายความใน	

วิถีแห่งการเข้าถึงพุทธธรรม	 ไว้ว่า	 หากตระหนักถึง

อานภุาพแห่งพทุธธรรมท่ีพระพทุธเจ้าตรสัอย่างลกึซึง้	

ย่อมพบว่า	 อานุภาพแห่งพุทธธรรมนั้นให้ประโยชน์

เพื่อทุกชีวิตอย่างเท่าเทียม	 และมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

การบรรลุญาณกับศานติ	 โดยญาณคือความรู้ที่หมด

จากความทะเยอทะยานในโลก	 ซึ่งหมายถึงการมอง

เห็นความจริงของสรรพสิ่งที่ทะลุการรับรู้จากตา	 หู	

จมูก	 ลิ้น	 และกาย	 ความจริงนี้	 ท่านพุทธทาสเรียก

ว่า	 “การมองในด้านใน”	 (พุทธทาสภิกขุ,	 2549ข)	

อันหมายถึงการเข้าใจอย่างชัดแจ้ง	 ประณีต	 และ

ละเอียดข้ึนกว่าการรับรู้ผ่านอายตนะท้ังหลาย	 เนื่อง

ด้วยอายตนะเหล่านี้ท�าให้การรับรู้มีขีดจ�ากัด	 เช่น	

หูของเราแม้จะรับรู ้เสียงได้มากมายแต่ก็ถูกจ�ากัด

ความถ่ีที่เหมาะสมกับหูของเรา	 ซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละ

ชนิดรับรู ้ความถี่ได้ในระดับที่ต่างกัน	 ดังเช่นการ

ทดลองของนกัวทิยาศาสตร์ท่ีพบว่า	สุนขัสามารถรบัรู้ 

เสียงในความถี่ที่สูงกว่ามนุษย์	 หรือการมองเห็นสีที่ 

แตกต่างกันของสิ่งมีชีวิต	 เป็นต้น	 อาจกล่าวได้ว่า	 

การอธิบายและการรับรู้ความจริงของท่านพุทธทาส	

เร่ิมต้นจากการอธบิายความจริงท่ีผ่านการใช้ประสาท 

สมัผสัในการรบัรูเ้ฉกเช่นปรชัญาวิทยาศาสตร์ตะวนัตก	 

ต่างกันตรงที่ท ่านเพ่ิมเติมให้เห็นถึงระดับความ

จริงที่ละเอียดขึ้นมากกว่าการมองความจริงในแง ่

สรรพสิ่ง	(ตัวตน)	หรือวัตถุ	ตัวอย่างเช่น	ดอกกุหลาบ

ที่เราเห็นว่ามีสีแดง	 ความจริงแล้วกุหลาบไม่ได้มีส	ี

การมองเห็นสีมาจากคลื่นแสงที่มากระทบแก้วตา 

ของเรา	 และเพียงแค่ตาของมนุษย์เท่านั้นที่เห็นเป็น

สีแดง	เนื่องจากสีคือสิ่งที่มนุษย์บัญญัติขึ้น	เป็นมายา

คติทีไ่ม่ได้มอียูจ่ริง	ซ่ึงแนวทางการอธบิายนีไ้ม่ต่างจาก

ทศันะของค้านท์	(Kant)	ทีม่องว่าสรรพสิง่มกีรอบการ

รบัรูเ้ฉพาะตนซึง่ไม่สามารถเปรยีบเทยีบกนัได้	ฉะนัน้

ภายใตข้อ้มลูทีไ่ด้รับจากกรอบการรับรู้ยอ่มไม่ใช่สิง่ที่

จริงโดยเนื้อแท้ของสรรพสิ่ง	เพราะไม่มีใครอาจล่วงรู้

ได้	นัยยะนี้แสดงให้เห็นว่า	ความจริงสูงสุดคงเป็นอื่น

ใดไม่ได้นอกจากการรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มีอยู่จริง	

เป็นความว่าง	หรือสุญญตานั่นเอง

“หลักปฏจิจสมปุบาท” กบัค�าอธิบายเรือ่ง “ตวัตน”

หลักปฏิจจสมุปบาท	 เป็นหลักธรรมที่มี

บริบทครอบคลุมหลักธรรมอื่นๆ	 ทั้งยังเป็นหลัก
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เดียวกันกับกฎไตรลักษณ์	 ที่เป็นกฎธรรมชาติและ

ความจรงิของสรรพสิง่	พระพทุธเจ้าทรงสอนเกีย่วกับ

หลกัปฏจิจสมปุบาทต่อจากกฎไตรลกัษณ์	หลกัปฏจิจ

สมุปบาทจึงเป็นหลักธรรมท่ีเสริม	 ความเข้าใจถึงกฎ

ไตรลกัษณ์ให้ชดัเจนยิง่ขึน้	ทัง้ยงัเป็นการยนืยนัว่าปฐม

เหตสุงูสดุทีส่ร้างสรรพสิง่เช่น	พระเจ้าผูส้ร้างโลกอย่าง

แท้จรงิน้ันไม่ม	ีสรรพสิง่ล้วนเกดิขึน้ตามเหตแุละปัจจัย

ด้วยกันทั้งสิ้น	 ซึ่งผู้ท่ีศึกษาพุทธปรัชญาอย่างลึกซ้ึง

หลายท่านได้ยกย่องให้หลักปฏิจจสมุปบาทเป็นหลัก

คิดเชิงปรัชญาที่เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา	

(Central	Philosophy	of	Buddhism)	ตัวอย่างเช่น	

วศิน	อินทสระ	(2561)	ได้เรียกหลักธรรมนี้ว่า	“เพชร

แห่งพระธรรม”	เป็นต้น	

ค�าว่า	ปฏิจจสมุปบาท	หมายถึง	การเกิดขึ้น

พร้อมกันอย่างอิงอาศัยซึ่งกันและกัน	 ประกอบขึ้น

จากค�าว่า	“ปฏิจฺจ”	ที่แปลว่า	อิงอาศัย	“ส�”	ที่แปล

ว่า	พร้อมกัน	และ	“อุปฺปาท”	ที่แปลว่า	การเกิดขึ้น	

เม่ือเอามารวมกนัจงึหมายถงึอาการทีเ่รยีกสิง่ทัง้หลาย

ที่อาศัยซึ่งกันและกันแล้วเกิดขึ้นพร้อมกัน	 ซ่ึงความ

หมายทัว่ไปของหลกัปฏจิจสมปุบาท	สามารถแยกการ

พิจารณาเป็น	2	อย่าง	ดังนี้

หนึ่ง ปฏิจจสมุปบาท	 หมายถึง	 ความเป็น

เหตุเป็นผล	 (Causality)	 นั่นคือ	 ทุกสิ่งทุกอย่างเกิด

ขึน้อย่างมสีาเหต	ุเช่น	การเกดิขึน้ของต้นไม้	ย่อมต้อง

มีดิน	ปุ๋ย	น�้า	 และอากาศ	 เป็นสาเหตุให้เกิด	 ในทาง

พุทธศาสนาไม่มีความเชื่อเรื่องปฐมเหตุของสรรพส่ิง

ดังเช่นความเชื่อของนักปรัชญาตะวันตกที่พยายาม

หาจุดเริม่ต้นของโลกและจกัรวาลโดยอ้างถงึปฐมเหตุ 

ที่เกิดขึ้นมาก่อนเป็นอย่างแรก	 แล้วใช้อธิบายถึง

ก�าเนิดของสิ่งอื่นๆ	 ตามมา	 ซึ่งต่างจากพุทธศาสนามี

ความเหน็ไปในขัว้ตรงข้าม	กล่าวคอืศาสนาพทุธไม่เชือ่

ว่ามีความจริงพืน้ฐานทีส่ามารถด�ารงอยูไ่ด้ด้วยตวัเอง

และเป็นสาเหตแุรก	เพราะทุกสิง่ทกุอย่างทีถ่อืก�าเนดิ

ขึ้นล้วนเป็นทั้งเหตุและผลต่อกันและกันอย่างไม่มีจุด

เริ่มและจุดสิ้นสุด

สอง	 ปฏิจจสมุปบาท	 หมายถึงสิ่งที่เป็นไป

ตามเหตุปัจจัยหรือตามเง่ือนไข	 (Conditionality)	

นั่นคือ	 ส่ิงต่างเกิดขึ้นอย่างมีปัจจัยหรือเง่ือนไข

ท่ีท�าให้เกิด	 ฉะนั้นสรรพส่ิงบนโลกนี้ล ้วนเกิดขึ้น

อย่างมีสาเหตุด้วยกันทั้งสิ้น	 อีกทั้งทุกสิ่งยังสามารถ

เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้เสมอ	จึงไม่ 

สามารถยืนยันการมอียูข่องสรรพสิง่ใดๆ	อย่างแน่นอน 

ได้ว่า	“ม”ี	หรือ	“ไม่ม”ี	“เกดิ”	หรือ	“ไม่เกดิ”	เพราะไม่มี 

สิง่ใดคงทีย่นืยาวเป็นอมตะ	สรรพสิง่ล้วนเปลีย่นแปลง

ไปตามเหตุปัจจัยและเงื่อนไขที่เก่ียวข้องอย่างไม่มี

หลีกเลี่ยงไม่ได้	(วัชระ	งามจิตรเจริญ,	2561)

จากนยิามของหลกัปฏจิจสมปุบาทในข้างต้น	

อาจกล่าวได้ว่า	สรรพสิง่ไม่ได้เกดิขึน้และหายไปอย่าง

ไร้ร่องรอย	ตัวตนของมนุษย์ก็เช่นกัน	เพราะทุกสิ่งอยู่

ภายใต้กฎธรรมชาตติามเหตแุละปัจจยัอนัเป็นเงือ่นไข

ซึง่ควบคมุไม่ได้	บางต�าราอาจเรยีกหลกัธรรมนีว่้า	กฎ

อทิปัปัจจยตา	อนัหมายถงึกฎท่ีเกิดขึน้ตามเหตผุลและ

เป็นไปตามเหตุปัจจัยแห่งสังขตธรรมทั้งปวง	 จึงไม่มี

สิง่ทีด่�ารงอยูไ่ด้ด้วยตวัเองอย่างเป็นอสิระตามแนวคดิ

เร่ือง	 “ส่ิงสัมบูรณ์”	 (Absolute)	 หรือ	 “ความจริง

สูงสุด”	(Ultimate	Truth)	ของนักปรัชญาตะวันตก	 

ในทางตรงกันข้าม	 สรรพส่ิงท่ีเกิดข้ึนล้วนเป็นท้ังเหตุ

และผลโยงใยซึ่งกันและกันอย่างเป็นวัฏฏสงสาร

ความเข้าใจเรื่องวัฏฏสงสาร	บางทัศนะมอง

ความจริงเรื่องนี้เพียงมิติเดียวหมายถึงการเวียนว่าย

ตายเกิดของภพชาติ	 แต่แท้จริงแล้ว	 ค�าว่า	 “วัฏฏ

สงสาร”	 คือการวนเวียนเกิดขึ้นของความอยาก	 อัน

หมายถึงความปรารถนาต่างๆ	 เมื่อปรารถนาหรือ

ความอยากเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	 ก็จะมีการกระท�าเพื่อ
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ให้ได้มาซึ่งปรารถนาหรือความอยากนั้น	 การกระท�า

ทีเ่ป็นผลจะส่งต่อไปเป็นเหตแุละวนเวยีนสร้างผลใหม่

ไปเรื่อยๆ	อย่างไม่จบสิ้น	

มโนทัศน์เกี่ยวกับ “ชีวิต” หรือ “ตัวตน” ทาง 

พุทธศาสนา

ในพุทธศาสนา	 โลกและชีวิตคือสิ่งที่มีจริง

ตามธรรมชาติ	 เป็นความจริงท่ีวิทยาศาสตร์เรียก

ว่า	 “กฎแห่งธรรมชาติ”	 (Law	 of	 Nature)	 และ	 

พุทธศาสนาเรียกว่า	 กฎแห่งไตรลักษณ์	 ที่หมายถึง

ความจริงที่เป็นสามัญลักษณะของสภาวะซึ่งปรากฏ

ในสังขตธรรมทั้งหลาย	 ประกอบไปด้วยลักษณะ	 

3	 ประการ	 ได้แก่	อนิจจัง	 คือความไม่เที่ยง	 เพราะ

ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู ่เสมอ	 ไม่มี ส่ิงใด

คงท่ีไปตลอด	ทุกขัง คือความเป็นทุกข์	 คือการทน

อยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งไม่ได้จริง	 เมื่อพินิจอย่าง 

แจ่มแจ้งแล้ว	สรรพสิง่ล้วนมแีต่ความน่าสงัเวชใจ	และ

อนตัตา	คอืความไม่มตีวัตน	เพราะไม่มอีะไรจีรังอย่าง

เป็นอมตะจงึไม่สามารถยดึมัน่ว่ามีหรอืไม่มีอะไรอย่าง

แท้จริงได้	(พุทธทาสภิกขุ,	2559)

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 (ป.อ.	 ปยุตฺโต)	

ได้ให้ความหมายเก่ียวกับ	 “ชีวิต”	 หรือ	 “ตัวตน”	

ประกอบด้วย	2	องค์ประกอบใหญ่	ได้แก่	ร่างกาย	และ

จติใจ	ซึง่ท้ังสององค์ประกอบเปลีย่นแปลงตลอดเวลา	

กล่าวคือ	มีการเกิดขึ้น	ตั้งอยู่	และดับไปอย่างสัมพันธ์

กับเหตุและปัจจัยแวดล้อมมากมาย	ฉะนั้น	มนุษย์จึง

ไม่มีอิสรภาพอย่างแท้จริง	 ท�าให้ไม่สามารถก�าหนด

ชะตาชีวิตตนเองได้อย่างเด็ดขาด	เพราะแม้ว่ามนุษย์

จะมคีณุลกัษณะพเิศษท่ีเรยีกว่าสตปัิญญาทีเ่หนอืกว่า

สิง่มชีวีติอืน่ๆ	กต็าม	แต่มนษุย์กย็งัไม่สามารถก้าวพ้น

จากการครอบง�าจากปัจจัยภายนอกได้อย่างสมบูรณ์	

(พระราชวรมุนี	(ประยุทธ์	ปยุตฺโต),	2528)

ในแง่มมุเกีย่วกบัชวีตินี	้ท่านพทุธทาสได้ขยาย

ความเพิ่มเติมว่า	 เหตุที่ชาวพุทธไม่เข้าใจหลักของ

พุทธศาสนาน้ัน	 นั่นเป็นเพราะชาวพุทธมักเข้าใจผิด 

เรื่อง	“ชาติ”	หรือ	“การเกิด”	โดยส่วนใหญ่เข้าใจว่า

ชีวิตเริ่มต้นหลังจากออกจากครรภ์มารดา	 จึงเข้าใจ 

การมีอยู่ของชีวิตหมายถึงตัวตน	 ซ่ึงด�ารงอยู่จนสิ้น

อายขุยั	แต่ในความเป็นจริงแล้ว	“การมอียูข่องตวัตน”	

ไม่ได้หมายถงึแค่การด�ารงอยูเ่ชงิรปูธรรมหรอืร่างกาย

ที่สามารถจับต้องได้ด้วยประสาทสัมผัสเท่านั้น	 แต่

ยังหมายรวมไปถึงการเกิดขึ้นของอัตตาที่สร้างการ

ยึดม่ันถือมั่นว่ามีตัวตนขึ้นอีกด้วย	 และน่ีเองเรียกว่า	

ก�าเนิดของ	“ชาติ”	(พุทธทาสภิกขุ,	2561ก)	ที่หมาย

ถึงตัวตนในลักษณะของอัตตา	 เป็นการอุบัติขึ้นอย่าง

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาภายในจิตใจของมนุษย์

ท่านพุทธทาสได้ยกตัวอย่างของเด็กเล็กๆ	

เพือ่อธบิายเรือ่งตัวตนของมนษุย์ว่า	การร้องเพลงของ

เด็ก	แม้มีเนื้อหาสื่อเชิงกามารมณ์	หากการร้องเพลง

นัน้ปราศจากอตัตาในจิตใจของเด็ก	เพราะตวัของเดก็

ที่ร้องเพลง	ยังไม่รู้ความหมายของภาษาอย่างแท้จริง	

การร้องเพลงของเด็กจึงไม่ใช่การร้องอย่างเข้าใจความ

หมายทีเ่นือ้เพลงส่ือสาร	เท่ากบัว่าตัวเด็กผูน้ัน้ยงัคงมี

จิตที่ว่างจากความรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่	 ซ่ึงต่างจากการ

ร้องเพลงท่ีมีความรู้สึกนึกคิดอย่างมีอารมณ์ร่วมไป

ตามเพลง	 หรือพร้อมยินดีตามความหมายของเพลง 

นั้นๆ	 ไม่ต่างจากกรณีของคนขอทาน	 ที่ร้องเพลงที่

เกี่ยวข้องกับความยากล�าบากนานาประการอย่างไม่

ได้รูส้กึใดๆ	กบัเนือ้เพลง	เขาย่อมยงัไม่มตีวัตนใดเกดิขึน้	 

แต่เมื่อใดก็ตามท่ีเขามีอารมณ์ร่วมไปตามเนื้อหาของ

เพลงที่เขาร้อง	 เช่นร้องอย่างเปรียบเทียบชีวิตอัน

ยากล�าบากของตนเองกับคนท่ีสุขสบายและร�่ารวย	 

ตัวตนย่อมอุบัติขึ้นทันที	(กลุ่มวัชราภารณ์,	ม.ป.ป.)
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ใน	แก่นพุทธศาสน์	ท่านพุทธทาสได้เปรียบ

เทียบนิยามของตัวตนกับความเข้าใจของปรัชญา

ตะวันตกว่า	 ตัวตนสามารถเทียบเคียงได้กับค�าว่า	

“ego”	 ในภาษาละติน	 และการรู้สึกว่ามีตัวตนเรียก

ว่า	egoism	ที่ตรงกับค�าในภาษาอังกฤษว่า	“soul”	

และภาษากรีกว่า	 “kentricon”	 ซึ่งเมื่อพิจารณา

ความหมายของค�าว่า	“kentricon”	พบว่าตรงกับค�า

ในภาษาอังกฤษคือ	“centre”	แปลว่าศูนย์กลาง	จึง

เท่ากับว่า	“ego”	และ	“kentricon”	คือสิ่งเดียวกัน	

(พุทธทาสภิกขุ,	2561ก)

ด้วยเหตนุี	้เราสามารถอนมุานต่อได้ว่า	soul	

หมายถึงศูนย์กลางของการมีชีวิต	และธรรมชาติแห่ง

ตัวตนคือการยืนยันในการมีชีวิตของปุถุชน	 ฉะน้ัน	 

ทกุคนทีเ่ป็นปถุุชนย่อมมีความรูส้กึท่ีเรยีกว่า	egoism	

อยูเ่ป็นประจ�า	และทกุครัง้ทีแ่สดงออกถงึความรูส้กึนี้	 

จะเห็นเป็นรูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 และสัมผัส	 หรือการ

นึกคิดในใจ	 ซึ่งท่านพุทธทาส	 เรียกการเกิดขึ้นนี้ว่า	

“ตวัตน”	หรอื	“ตวัก	ูของก”ู	(พทุธทาสภกิขุ,	2561ก)

พระพุทธเจ ้าทรงปฏิเสธการมีตัวตนใน

ลักษณะของอัตตา	 เนื่องด ้วยการด�ารงอยู ่ของ

มันไม่สามารถด�ารงอยู ่ได้อย่างอิสระ	 ทั้งยังมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 พระองค์ทรงอธิบายบริบท

ของอตัตาคูกั่บมโนทัศน์ความสุขและโมกษะว่า	ความ

สุขที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดจากโมกษะ	 หรือการ

หลุดพ้น	เป็นการหลุดพ้นจากสภาวะของการมีตัวตน

ที่ยึดโยงกับพันธนาการทั้งหลายในโลก	ฉะนั้น	ความ

สุขสูงสุดจึงหมายถึงการหลุดพ้นจากสังสารวัฏหรือ

การเวียนว่ายตายเกิด

ส่วนทัศนะของท่านพุทธทาส	การคิดว่ามีตัว

ตนอยู่จริง	คืออาการที่แสดงออกถึงการเป็นโรค	โรค

ที่เกิดจากการสร้างความยึดมั่นถือมั่นข้ึนในจิตใจ	 ซึ่ง

หากไม่ได้รับยารักษา	 ผู้ที่ยึดมั่นจะไม่สามารถบรรลุ

หวัใจแห่งพทุธศาสนาอนัหมายถงึการดบัทกุข์ให้หมด

สิ้นได้	ในพระบาลี มัชฌิมนิกาย	ตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่า	

คราวหนึ่งเคยมีคนทูลถามพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธ

วจนะทัง้หมดทีพ่ระองค์เคยตรสัเอาไว้ว่า	ทรงสามารถ

สรุปให้เหลือเพียง	 ประโยคเดียวได้หรือไม่	 ทั้งน้ี

พระองค์ได้ตรัสตอบกลับมาว่า	 “สพ ฺเพ ธม ฺมา นาล� 

อภินิเวสาย”	 แปลว่า	 สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น	

(พุทธทาสภิกขุ,	 2561ก)	นี่เองแสดงให้เห็นว่า	หัวใจ

ของพุทธศาสนาคอืการหยดุการยดึมัน่และถอืมัน่	แม้

กระท่ังหลักธรรมกไ็ม่สามารถยดึมัน่ได้	ฉะนัน้เมือ่ไม่มี

หลกัธรรมใดๆ	ให้ถอืมัน่	การปฏบิตัทิีแ่ท้	ย่อมหมายถงึ	 

การปฏิบัติจิตเพื่อให้ไม่ยึดติดกับอะไรทั้งสิ้นนั่นเอง

นอกจากนี้	 ท่านพุทธทาสยังให้เราแยก

พิจารณา	 ค�าว่า	 “คน”	 ออกจาก	 “มนุษย์”	 โดยให้

เหตุผลว่า	คนมกัหาความสขุจากกามารมณ์	แต่มนษุย์

หาความสุขจากธรรม	 คนเจริญด้วยวัตถุ	 แต่มนุษย์

เจริญด้วยคุณธรรม	 คนท�างานด้วยความเห็นแก่ตัวกู	

แต่มนุษย์ท�างานด้วยความเห็นตัวธรรม	 นอกจากนั้น	

คนยังได้รับการกระตุ้นจากกิเลส	 แต่มนุษย์ได้รับการ 

กระตุ้นจากสติปัญญา	(พุทธทาสภิกขุ,	2561ข)

จากนิยามเกี่ยวกับชีวิตและการเกิดขึ้นของ

ตัวตนในข้างต้น	ผู้เขียนเห็นว่า	“ชีวิต”	หรือ	“ตัวตน

ของมนุษย์”	ทางพุทธศาสนา	สามารถแยกพิจารณา

ได้	3	ความหมาย	ดังนี้

หน่ึง ชีวิตหรือตัวตนที่อิงกับสมมติสัจจะ 

เป็นตัวตนเชิงกายภาพหรือร่างกาย	 และส่ิงท่ีเป็น

นามธรรมทีอ่ยูภ่ายในความคดิและจติใจ	อนัเป็นสิง่ที่

มนษุย์บญัญตัขึิน้ต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นบทบาทหน้าทีข่อง

มนุษย์ในสังคม	 คุณค่าและค่านิยมในการใช้ชีวิต	 ซึ่ง

ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มีอยู่จริง	เป็นเพียงมายาคติที่เกิด

ข้ึนมาเพ่ือสร้างตัวตนและประโยชน์ร่วมกันระหว่าง

มนุษย์เท่านั้น	จนก่อนเกิดอัตลักษณ์เฉพาะบุคคลขึ้น		
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สอง ชีวิตหรือตัวตนท่ีอิงกับปรมัตถสัจจะ

อย่างมภีาษาบญัญตั	ิเป็นตวัตนขัน้พืน้ฐานทีล่ดทอน

ต่อไปเป็นสิ่งอื่นๆ	 ไม่ได้	 หรือที่เรียกว่าปฐมเหตุขั้น 

พืน้ฐาน	นัน่กคื็อ	ขนัธ์	5	อนัเป็นองค์ประกอบแรกเริม่

ก่อนที่จะมาประกอบเป็นสรรพสิ่งประเภทต่าง	 เช่น	

มนุษย์	สุนัข	หรือต้นไม้	เป็นต้น

สาม ชีวิตหรือตัวตนที่อิงกับปรมัตถสัจจะ

อย่างไม่มีภาษาบัญญัติ	 เป็นชีวิตที่ไร้ซ่ึงอัตตา	 อยู่

ในสภาวะสุญญตาเป็นสภาวะที่ไม่สามารถก�าหนดรู้

ได้ด้วยภาษาบัญญัติ	 จึงไม่มีการรับรู้ว่ามีตัวตน	 หรือ

นยิามเกีย่วกบัลกัษณะของตวัตนใดๆ	อาจเรยีกว่าเป็น

สภาวะแห่งอนัตตา	หรือความว่างจากตัวตน

แนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองใน 

พุทธปรัชญา  

จากมิติทางอภิปรัชญาและญาณวิทยาของ

พุทธศาสนาดังที่กล่าวมาข้างต้น	แสดงให้เห็นว่า	การ

รู้จักตนเองจ�าเป็นต้องเข้าใจสัจธรรมหรือธรรมชาติท่ี

เป็นจริงของสรรพสิ่ง	

การเข้าใจสัจธรรมหรือธรรมชาติที่เป็นจริง

ของสรรพสิ่งต้องอาศัยสติปัญญาไม่ต่างจากแนวทาง

ของตะวันตก	 ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวว่า	 สติปัญญา	

คือ	 “ธรรม”	 และธรรม	 คือ	 “ความว่าง”	 จิตที่ว่าง

ย่อมไม่วุ่นวายและไม่ทุกข์	 จิตท่ีว่างคือจิตเดียวกับ

พระพุทธ	พระธรรม	 และพระอริยสงฆ์	 ซึ่งเป็นธรรม

อันสมบูรณ์ในตัวของชีวิตจิตใจนั้นเอง	 (กลุ่มวัชรา

ภารณ์,	 ม.ป.ป.)	 ในแง่น้ี	 อาจตีความได้ว่า	 พุทธทาส 

เชื่อว่า	 สติปัญญาคือสิ่งที่ท�าให้มนุษย์มองเห็นตัวตน

ที่แท้จริง	ไม่ใช่อัตตา	แต่เป็นอนัตตา

อีกทั้งส�าหรับท่านพุทธทาส	 การเห็นอัตตา

เกิดจนกลายเป็นความเห็นแก่ตัว	 ล้วนเกี่ยวข้องกับ

การมีสติปัญญา	 กล่าวคือ	 ทันทีที่สติปัญญาเกิดขึ้น

ความเหน็แก่ตัวกจ็ะมลายหายไป	เนือ่งด้วยสตปัิญญา

และความเห็นแก่ตัวมีคุณลักษณะต่างกันและไม่

สามารถอยู่ร่วมกันได้	 หากมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น	 อีกสิ่งจะ

หายไปทันที	 ตัวอย่างเช่น	 ขณะที่เราร�าพึงร�าพันถึง

ตัวเองด้วยสติปัญญา	เราจะไม่มคีวามเหน็แก่ตวั	หรือ

กิเลสตัณหา	ซึ่งเป็นเวลาที่เราไม่มีทุกข์หรืออัตตาใดๆ	

สติปัญญาท�าให้เราร�าพึงถงึเหตุและปัจจัยแห่งการเกิด	

เช่นทุกสิ่งที่มีอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไร	 เราควรมีชีวิตอยู่

อย่างไร	หรือมีสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วเรียกว่าความส�าเร็จ

หรือความผิดพลาดบ้าง	เป็นต้น	

การใช้สติปัญญาช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ	

ตามหลักความจริงและเป็นเหตุผล	 โดยไม่น�าความ

เห็นแก่ตัวมาเจือปน	อัตตาจึงเกิดขึ้นไม่ได้	 เมื่ออัตตา

ไม่เกิดความทุกข์ก็ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน	(กลุ่ม

วัชราภารณ์,	ม.ป.ป.)

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(ป.อ.	ปยตุโฺต)	ได้

เสนอแนวทางเพ่ือสร้างปัญญาผ่านการให้การศึกษา

ที่ยั่งยืน	 นั่นคือ	 การส่งเสริมให้มีการศึกษาที่ถูกต้อง

และสอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติ	 ทั้งในแง่

ของชวีติทีส่อดคล้องกบัสมมตสิจัจะและปรมัตถสจัจะ	

เพราะการศึกษาคือชีวิต	 และชีวิตก็คือการ

ศกึษา	การใช้ชวีติจึงไม่ใช่การด�ารงชีวติอย่างปราศจาก 

เป้าหมายหรือรอคอยโชคชะตาก�าหนด	 แต่หมายถึง

การรู้จักเรียนรู้และฝึกฝนตนเองอย่างถูกต้องและ

สม�่าเสมอตามหลักสัจธรรมหรือหลักไตรสิกขา	 ซึ่ง

เป้าหมายสูงสุดของการศึกษา	 คือการบรรลุสภาวะ

ท่ีปราศจากทุกข์	 และกระบวนศึกษาคือการท�าลาย

อวิชชา	 (ความไม่รู้)	 และตัณหา	 (ความอยากมีอยาก

เป็น)	 ที่เกิดขึ้นในตัวเรา	 (พระราชวรมุนี	 (ประยุทธ	์ 

ปยุตฺโต),	2528)

เป้าหมายของการศกึษาจงึหมายถงึการตอบ

โจทย์การแก้ปัญหาชีวิตใน	3	มิติส�าคัญ	ได้แก่
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หนึ่ง มิติของการเผชิญหน้า	 การศึกษา

เป็นการแก้ปัญหาของมนษุย์	หากชวีติมนษุย์ไร้ปัญหา	

การศึกษาก็ไม่จ�าเป็นต้องมี

สอง มิติของผลลัพธ์: ผลลัพธ์เชิงบวก 

หมายถึง	 การศึกษาท�าให้ชีวิตดีขึ้น	 พัฒนาขึ้น	 และ

ผลลัพธ์เชิงลบ	หมายถึง	การศึกษาท�าให้หลุดพ้นจาก

ปัญหา	ปราศจากสิ่งบีบคั้นหรืออุปสรรค	(ความทุกข์)

สาม มิติด้านความสัมพันธ์ของชีวิตกับ

ปัจจัยแวดล้อม	 การศึกษาช่วยให้มนุษย์เป็นอิสระ

จากปัจจัยภายนอกและมีความสมบูรณ์ในตัวเอง

มากขึ้นอย่างเป็นล�าดับ	 (พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.	 

ปยุตฺโต),	2556)

ในมุมมองของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย	์

(ป.อ.	ปยตุโฺต)	ข้างต้น	ชีใ้ห้เหน็ว่า	นอกจากการศกึษา

จะช่วยผลักดันให้มนุษย์สามารถแก้ปัญหาชีวิตท่ีเป็น

ความทุกข์หรืออุปสรรคได้แล้ว	 ยังส่งเสริมให้มนุษย์

สามารถพฒันาตนเองเพ่ือเป็นมนษุย์สมบูรณ์	ทีบ่รรลุ

เป้าหมายสงูสดุ	นัน่คอืการหลดุพ้นจากสังสารวฏัหรอื

การเวียนว่ายตายเกิดได้อีก	

และเมื่อน�ามาพิจารณาร่วมกับแนวคิดเรื่อง

การศึกษาของท่านพุทธทาสเกี่ยวกับการศึกษาท่ี 

แท้จริง	 ซึ่งหมายถึงการพัฒนาเพื่อท�าให้คนเกิดใหม่	

จากคนเกดิใหม่เป็นมนษุย์	ท่านพทุธทาสอธบิายว่า	ใน

ชวีติของคนๆ	หนึง่สามารถเกิดได้หลายครัง้	อย่างน้อย

ก	็2	ครัง้	โดยครัง้แรก	หมายถงึการเกดิข้ึนของร่างกาย	

เรียกการเกิดครั้งที่หนึ่งว่า	 “คน”	 ซึ่งเป็นการเกิดข้ึน

เฉกเช่นสรรพสัตว์ในโลก	 ส่วนการเกิดข้ึนในครั้งที่	 2	

เป็นการเกิดขึน้ของวญิญาณ	เรยีกว่า	“มนษุย์”	ซึง่การ

เกิดขึ้นในครั้งนี้มีพระพุทธเจ้าเป็นบิดา	 มีพระธรรม

เปน็มารดา	และมพีระสงฆ์เปน็พี่	ทัง้นี้มนษุย์หมายถงึ 

ผู้ที่ละทิ้งความเลวทรามของตัวตนตอนท่ีเป็นคนทิ้ง	

หลังจากเป็นมนุษย์แล้ว	 วิญญาณสามารถเกิดได้อีก

หลายหนตามล�าดับและทุกครั้งที่เกิดจะดีขึ้นเรื่อยๆ	

ได้แก่	การเกิดเป็นพระโสดาบัน	สกิทาคามี	อนาคามี	

และพระอรหันต์ในท้ายที่สุด	ดังนั้นเพื่อให้มนุษย์เกิด

ใหม่แล้วดีขึ้น	 มนุษย์ต้องได้รับการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ตนเอง	 โดยมีพระนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุด	 (กลุ่ม

วัชราภารณ์,	ม.ป.ป.)	

บทสรุป

จากการศกึษามมุมองวิชาการทางพุทธศาสนา 

ข้างต้น	 แสดงให้เห็นว่า	 การที่มนุษย์บรรลุเป้าหมาย

สงูสดุในทางพทุธศาสนา	หรอืตวัตนแบบปรมตัถสจัจะ

อย่างไม่มีภาษาบัญญัติ	 ที่เป็นสภาวะอนัตตาได้จริง	

มนุษย์จ�าเป็นต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง	 โดยเริ่ม

จากการศึกษาและพัฒนาจิตให้ตระหนักถึงความจริง

ที่เกิดขึ้นกับ	 “ตัวตนแบบสมมติสัจจะ”	 ซ่ึงมีอัตตาที่

เกดิจากการยดึมัน่ถอืมัน่ว่าเป็นตวัเราของเรา	โดยมอง

เห็นได้ว่าตัวตนแบบนี้เปล่ียนแปลงตลอดเวลาและ

เป็นมายาคติที่ไม่ได้มีอยู่จริง	 เมื่อจิตเข้าใจความจริง

นี้แล้ว	จิตจึงสามารถก้าวข้ามและบรรลุ	“ตัวตนแบบ

ปรมัตถสัจจะ”	 ทั้งในระดับที่มีภาษาบัญญัติและไม่มี

ภาษาบัญญัติได้ตามล�าดับอย่างแท้จริง	

ข้อเสนอแนะ

ส�าหรบักระบวนการให้การศกึษาเพือ่พฒันา

ตนเองให้เข้าใจความจริงเกี่ยวกับ	 “ตัวตน”	 ของ 

พุทธศาสนา	 อาจสรุปรูปแบบการอธิบายอย่างเป็น

ล�าดับขั้นเทียบเคียงกับทัศนะของเพลโต	 (Plato)	 

ได้ดังนี้
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ระดับขั้นของ

ความจริง

ความจริงตามทฤษฎีแบบ (Form) 

ของเพลโต

ความจริงเกี่ยวกับ “ตัวตน”

ในพุทธศาสนา

1 ความจริงในโลกของวัตถุในระดับที่เป็นภาพ 

(Image)	เช่น	ภาพวาดของดอกบัว	เป็นต้น

สมมติสัจจะ	 เป็นความจริงที่ถูกนิยามหรือ

ก�าหนดขึ้นในสังคมมนุษย์	 เช่น	 หน้าที่ทาง

สังคม	 อาชีพเกียรติยศ	 ความสวย	 และความ

เก่ง	เป็นต้น

2 ความจริงในระดับของวัตถุ	 (สามารถตรวจ

สอบได้ด้วยประสาทสัมผัส)	เช่น	ดอกบัวจริงๆ	

สามารถมองเห็น	 สัมผัส	 ดมกลิ่น	 และลิ้มรส

ได้	เป็นต้น

ความจริงพื้นฐาน	 ได้แก่	ขันธ์ 5	 นั่นคือ	 รูป	

เวทนา	 สัญญา	 สังขาร	 และวิญญาณ	 ซึ่งเป็น

ความจริงในระดับของอัตตา

3 ความจริงในลักษณะเป็นมโนภาพ (Idea) 

เช่น	ลกัษณะร่วมของดอกบวัแต่ดอกทีแ่ตกต่าง

กัน	 ท่ีท�าให้เราเรียกว่า	 ดอกบัว	 ซ่ึงการเข้าใจ

ลักษณะร่วมนี้	 ต้องใช้ประสาทสัมผัสที่เคยมี

กับดอกบัว	 แล้วค้นหาลักษณะร่วมของสิ่งที่

ดอกบัวทุกดอกมีร่วมกัน	เป็นต้น

ปรมัตถสัจจะที่มีภาษาบัญญัติ	เป็นความจริง

ที่สืบเนื่องมาจากความจริงพื้นฐานของขันธ์	

5	 กล่าวคือ	 เป็นการเข้าใจจริงของการมารวม

ตัวกันและแยกออกจากกันตามเหตุและปัจจัย

ของขันธ์	5	

4 ความจริงในโลกของแบบ (Form)	 เช่น	

ลักษณะของดอกบัวที่สมบูรณ์แบบ	ที่เป็นที่มา

ของมโนภาพเกี่ยวกับดอกบัว	 และเป็นที่มา

ของดอกบัวแต่ละดอก	 ท้ังนี้แบบของดอกบัว	

ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยประสาทสัมผัส	 แต่

เข้าใจได้ด้วยเหตุผล	เป็นต้น

ปรมัตถสัจจะที่ไม่มีภาษาบัญญัติ	 เป็นความ

จริงขั้นสูงสุดที่ไม่มีภาษาใดมาบัญญัติลักษณะ

ได้	เรียกว่า	สภาวะของอนตัตา	(การไม่มีตวัตน

ใดๆ	ด�ารงอยู่จริง)

ทัง้นี	้ความจรงิในแต่ละระดบัเกีย่วโยงซ่ึงกนั

และกันภายใต้หลักของสัจธรรมสูงสุดเดียวกัน	

แต่เนื่องจากเป้าหมายสูงสุดพุทธศาสนาคือ

ความว่างจากการยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนด�ารงอยู่จริง	

ความจริงสูงสุดจึงหมายถึง	“การไม่มีตัวตน”	ที่ด�ารง

อยู่อย่างปราศจากเงื่อนไขใด	 ตัวตนของมนุษย์ที่จริง

แท้จึงไม่มี	 สรรพสิ่งล้วนอุบัติขึ้นตามเหตุและปัจจัย

ทั้งส้ิน	 ซึ่งการพิจารณาความจริงเช่นนี้แตกต่างจาก

ปรัชญาตะวนัตกอย่างส้ินเชงิ	เพราะปรัชญาตะวนัตก 

เชื่อว่ามีมนุษย์มีตัวตนด�ารงอยู่จริง	 เพราะแม้ว่าเรา

จะไม่สามารถยืนยันได้ว่าตัวตนของเรามีอยู่จริงใน

ลักษณะของสสาร	อาทิ	 ร่างกาย	หรือ	อสสาร	อาทิ	

จิต	 ก็ตาม	 แต่ตัวตนนั้นก็ด�ารงอยู่จริง	 เนื่องด้วยการ

ยอมรับว่าตัวตนด�ารงอยู่	 สามารถท�าความเข้าใจได้

ด้วยเหตุผล	 โดยเราไม่จ�าเป็นต้องรับรู้ความจริงแท้

เกี่ยวกับตัวตน	 ซึ่งต่างจากพุทธศาสนาที่แยกนิยาม
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บริบทของตัวตนเป็น	“ตัวตนแบบสมมติสัจจะ”	และ	

“ตัวตนแบบปรมัตถสัจจะ”	ซึ่งทั้ง	 2	แบบมีลักษณะ

แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง	 จนดูราวกับว่ามีความย้อน

แย้งกนัทางเหตุผล	แต่เมือ่พจิารณาความต่างดังกล่าว

แล้ว	พบว่าไม่ได้ขัดแย้งกันทางความคิด	 ในทางกลับ

กัน	 เป็นกระบวนการยกระดับความรู้ของจิตสู่การมี

ความรู้ที่แท้จริง	 กล่าวคือ	หากจิตยังไม่รู้จัก	 “ตัวตน

แบบสมมติสัจจะ”	 อย่างถ่องแท้	 จิตย่อมไม่สามารถ

เข้าใจ	“ตัวตนแบบปรมัตถสัจจะ”	ได้	

และถ้ามองตวัตนในบรบิทของชวีติมนษุย์ใน

ทางพุทธศาสนา	ก็น่าจะหมายถึง	“ตัวตนแบบสมมติ

สัจจะ”	ซึ่งเป็นที่รองรับประสบการณ์ของแต่ละคนที่

มีอย่างแตกต่างกัน	และทุกคนมีเสรีภาพในการเลือก

การกระท�าของตนเองอย่างอิสระ	แต่ผลของการเลอืก

ที่เกิดจาก	 “ตัวตนแบบสมมติสัจจะ”	 เกี่ยวโยงกับ

ความเข้าใจลักษณะของ	“ตัวตนแบบปรมัตถสัจจะ”	

ซึ่งแต่ละคนจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเองเท่านั้น	 ดังค�า

กล่าวของท่านพุทธทาสที่ว่า	 “ศาสนานั้นเหมือนกับ

ของหลายเหลี่ยม	ดูเหลี่ยมหนึ่งมันก็เป็นอย่างหนึ่ง	ดู

อีกเหลี่ยมหนึ่งมันก็ไปอีกอย่างหนึ่ง	 แล้วแต่ว่าบุคคล

จะถอืหลกัในการคดิแนวไหน	การเหน็ศาสนาเดยีวกนั

จงึเหน็ลกัษณะทีต่่างกนัได้	และพทุธศาสนาก็ตกอยูใ่น

ลักษณะนี้เช่นกัน”	(พุทธทาสภิกขุ,	2559)
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