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สุขและทุกข์เป็ นธรรมชาติของชีวติ มนุ ษย์จงึ จําเป็ นทีจ+ ะต้องศึกษาพัฒนาทัง0 สุขและทุกข์เพื+อให้มดี ุลยภาพในการ
ดําเนินชีวติ ให้ชวี ติ ดําเนินไปในแนวทางทีส+ อดคล้องกับธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตาม ในยุคทีโ+ ลกเต็มไปด้วยสิง+ อํานวยความ
สะดวก มีวตั ถุพรังพร้
+ อม มนุ ษย์มคี วามเข้าใจผิดว่าวัตถุคอื สิง+ ทีจ+ ะตอบสนองความต้องการทัง0 หมดของชีวติ ยิง+ มีวตั ถุมา
ปรนเปรอมากเท่าใดก็ย่อมจะมีความสุขมากเท่านัน0 มนุ ษย์จงึ พยายามพัฒนาทางด้านวัตถุเพื+อตอบสนองความต้องการ
ทางด้านร่างกาย แต่ในทางจิตใจหาได้พฒ
ั นาไม่ ดังนัน0 มนุ ษย์จงึ เสีย ดุลยภาพของชีวติ ไป ตกอยู่ภายใต้การครอบงําของ
วัตถุ ทําให้มนุ ษย์มใี จเสาะ เปราะบาง อ่อนแอ ทุกข์ได้ง่าย สุขได้ยาก สําหรับพระพุทธศาสนานัน0 มองว่าความสุขเป็ นสิง+
พัฒนาได้ เพราะความสุขเมือ+ เกิดขึน0 อย่างถูกต้องแล้วจะเป็ นคุณสมบัตใิ นใจของมนุษย์ โดยพระพุทธศาสนาให้เหตุผลว่าเมือ+
มนุ ษย์เ ป็ นสัตว์ทส+ี ามารถพัฒนาได้ความสุขซึ+งเป็ นธรรมชาติอย่างหนึ+งของชีวติ จึงเป็ นสิง+ พัฒนาได้เช่นกัน เมือ+ เราพัฒนา
ความ สุขให้ประณีตขึน0 สูงขึน0 ก็จะทําให้ชวี ติ ดีขน0ึ คือทําให้ชวี ติ ของเรามีคุณธรรมต่างๆ เพิม+ ขึน0 และความสุขทีเ+ ราพัฒนาขึน0
นอกจากจะเกือ0 กูลต่อตนเองแล้วยังทําให้เกื0อกูลต่อผูอ้ +นื หรือสังคมด้วย เพราะปกติถ้าการแสวงหาความสุขเพียงเพือ+ ตนเอง
โดยไม่มกี ารพัฒนาความสุขให้สูง ขึ0นจะทําให้มกี ารเบียดเบีย นผู้อ+ืน เพื+อ ให้ตนเองได้รบั ความสุข แต่หากมีการพัฒ นา
ความสุขให้สงู ขึน0 ความสุขทีไ+ ด้รบั การพัฒนาให้สงู ขึน0 ตามลําดับนัน0 จะทําให้สงั คมมีสนั ติมากขึน0 ในการศึกษาครัง0 นี0 ทางผู้
ศึกษาจะได้พดู ถึงคุณค่าของชีวติ ทีม+ ที งสุ
ั 0 ขและทุกข์ รวมทัง0 เสนอแนะวิธใี นการทําให้ชวี ติ พัฒนาไปในทิศทางบวก
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Abstract
Happiness and sadness are something normal in everybody’s life. What one should do is to find the
balance between them. However, nowadays, our world has become modern which is full of advanced
technologies and innovations. People misunderstand that the things surround them can fulfilled their lives, which
is not true at all. They all forget to master their minds and get lost. And these lead them to feel sorrow. In terms
of Buddhism, happiness is what we can create by ourselves. That is, happiness is a part of every creature in the
world. When we master our mind, our live will get improved as well. Moreover, the happiness we get is not only
with us but also the others. This is to say, when everybody in the society is happy, this will lead to the peace. In
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this study, the researcher has described about value of life, happiness and sadness, as well as the suggestions
that can be applied in our lives.
Key words: Buddhism, Happiness.

บทนํา
โดยทัวไปแล้
+
ว คนเรานัน0 ล้วนต้องสุขบ้างทุกข์บา้ งเป็ นเรือ+ งธรรมดา ขึน0 อยูก่ บั สถานการณ์ เมือ+ ผ่านโลกผ่านชีวติ มา
ได้ระดับหนึ+งทุกคนจึงตระหนักได้ถงึ คําว่า ชีวติ มีขน0ึ มีลงได้อย่างชัดเจน กล่าวก็คอื ไม่มใี ครโชคร้ายไปตลอดและไม่มใี ครโชค
ดีไปตลอด ชีวติ มีสขุ และมีทกุ ข์ปนกันไปแต่ ประเด็นทีส+ าํ คัญทีก+ ค็ อื ทําอย่างไรถึงจะใช้ชวี ติ ให้มดี ุลยภาพระหว่างสุขและทุกข์
โดยรูใ้ ห้เท่าทันทุกข์และพัฒนาสุขอย่างมีหลักการ โดยในยาม ทีม+ สี ุขก็ไม่หลงระเริงลืมตนจนกลายเป็ นการสร้างทุกข์ให้คน
อืน+ หรือยึดติดเพียงความสุขในระดับต้น ๆ ไม่พฒ
ั นาความสุขให้สงู ขึน0 และทําอย่างไรในยามทีเ+ รามีทุกข์กไ็ ม่ใช่จมดิง+ อยู่กบั
ทุกข์อย่างไม่รวู้ นั รูค้ นื แต่รจู้ กั สร้างปั ญญาให้รเู้ ท่าทันทุกข์

คุณค่าของชีวิต2
เป้ าหมายของการดําเนินชีวติ ในทางพระพุทธศาสนาคือ การดําเนินชีวติ อย่างมีสติทก+ี ่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ตนเองและผู้อน+ื โดยไม่สร้างความเดือนร้อนให้แก่ตนเองและสังคม ในการดําเนินชีวติ ของมนุ ษย์นนั 0 ควรเป็ นไปอย่างมี
จุดมุง่ หมาย เพือ+ ชีวติ ทีด+ มี คี ุณค่า คําสอนทางพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่า สิง+ ทีเ+ ป็ นจุดหมายของการดําเนินชีวติ ก็เป็ นเรือ+ งของ
ประโยชน์ทเ+ี กีย+ วเนื+องกับความสุข เรียกว่า อรรถะ มี 3 ประการ ดังนี0
1. ทิ ฏฐธัมมิ กตั ถะ หมายถึง ประโยชน์ทพ+ี งึ เกิดขึน0 ในปั จจุบนั ซึง+ เป็ นประโยชน์เกีย+ วกับการดําเนินชีวติ ประจําวัน
ทีบ+ คุ คลธรรมดาสามัญทัว+ ๆ ไปต้องการ ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ และการมีค่คู รองและครอบครัวทีเ+ ป็ นสุข ซึ+งประกอบด้วย
หลักธรรมอันเป็ นวิถนี ําไปสูจ่ ดุ มุง่ หมาย หรือ เรียกอีกอย่างว่า "หัวใจของเศรษฐี" มี 4 ประการ
1) อุฏฐานสัมปทา คือ เลีย0 งชีพด้วยความขยัน ประกอบการงานด้านกสิกรรม พาณิชยกรรม รับราชการ
ฯลฯ เป็ นผูข้ ยันไม่เกียจคร้าน ประกอบด้วยปั ญญาเป็ นเครือ+ งสอดส่องพิจารณาให้รอบคอบ
2) อารักขสัมปทา คือ รูจ้ กั รักษาทรัพย์สมบัตทิ ห+ี ามาได้ดว้ ยความขยันและความชอบธรรม มิให้สญ
ู หาย
ชํารุดรูจ้ กั ซ่อมแซม ใช้จา่ ยแต่พอสมควร
3) กัลยาณมิตตา คือ คบคนดีเป็ นมิตร เป็ นทีถ+ งึ พร้อมด้วยศรัทธา ศีล จาคะ ปั ญญา เป็ นมิตรแท้มคี วาม
จริงใจ ไม่ชกั ชวนไปในทางทีเ+ สียหาย ฯลฯ
4) สมชีวติ า คือ การดําเนินชีวติ ให้เหมาะสมกับอัตภาพหรือฐานะของตน รูท้ างทีเ+ จริญ และทางทีเ+ สือ+ ม
เสียของโภคทรัพย์ ใช้จา่ ยทีเ+ หมาะสม ไม่ฟ่ ุมเฟื อย ไม่ให้ฝืดเคือง รายรับต้องได้มากกว่ารายจ่าย3
2. สัมปรายิ กตั ถะ หมายถึง ประโยชน์เบื0องหน้าเป็ นหลักประกันชีวติ ในอนาคต และภพหน้า ซึ+งเป็ นประโยชน์ท +ี
สูงกว่าประโยชน์ในปัจจุบนั เป็ นคุณค่าของชีวติ และยังเป็ นประโยชน์ทพ+ี งึ ได้ในโลกนี0เช่นเดียวกัน เป็ นความเจริญเติบโตงอก
งามแห่งชีวติ ซึง+ ประกอบด้วยหลักธรรม มี 4 ประการ
2
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1) สัทธาสัมปทา คือ เชือ+ ในพระปั ญญาการตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า และเชือ+ ในพระธรรม คําสังสอนของพระองค์
+
ท +ี
ให้ผลแก่ผปู้ ฏิบตั ทิ งในชาติ
ั0
น0แี ละชาติหน้า เชือ+ ในการทําดีได้ดี ทําชัวได้
+ ชวั +
2) ศีลสัมปทา คือ ถึงพร้อมด้วยการรักษาศีลด้วยความบริสุทธิใจ
k มีความประพฤติดงี าม ประกอบอาชีพสุจริต มี
ระเบียบวินยั ในการดําเนินชีวติ น่าเลือ+ มใส
3) จาคสัมปทา คือ ประกอบด้วยการเสียสละ มีความรักความเมตตา เอื0อเฟื0 อเผือ+ แผ่ แบ่งปั นให้แก่บุคคลอื+นโดย
ทัวหน้
+ า
4) ปั ญญาสัมปทา คือ ถึงพร้อมด้วยปั ญญา การใช้ปัญญาในการพิจารณาไตร่ตรองโดยแยบคาย เพื+อให้เ กิด
ประโยชน์สุขแก่ตนเองและผูอ้ น+ื และกําจัดให้สน0ิ ความทุกข์โดยสิน0 เชิง4
3. ปรมัตถะ หมายถึง ประโยชน์สงู สุด อันหมายถึงนิพพาน คือ ดับกิเลสและทุกข์ได้โดยสิน0 เชิง รูแ้ จ้งสภาวะของ
สิง+ ทังหลายตามความเป็
0
นจริง รูเ้ ท่าทันคติธรรมของสังขารธรรมทัง0 หลาย ไม่ตกเป็ นทาสของโลกและชีวติ ไม่ถูกบีบคัน0 ด้วย
อํานาจความยึดถือ สามารถทําจิตใจให้เป็ นอิสระ ผ่องใส สงบ มีความสุขใจ รูแ้ จ้งสภาวะของสิง+ ทัง0 ปวง หลุดพ้นจากความ
ทุกข์ ดับอวิชชา ตัณหา และอุปาทาน ประโยชน์สูงสุดนี0ผูป้ ระกอบด้วยหลักอริยมรรคมีองค์ 8 อันเป็ นแนวทางแห่งการ
ปฏิบตั ยิ ่อมสามารถเข้าถึงความสุขอันสูงสุดนี0ได้ กล่าวคือ เป็ นความสุขระดับโลกุตตระ

ความสุข
ความสุข ในทางพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็ น 2 ระดับ ได้แก่ โลกียสุข คือ ความสุขแบบชาวโลก และ โลกุตตระ
สุข คือ ความสุขเหนือชาวโลก
1) โลกียสุข คือ ความสุขแบบชาวโลก ทีม+ คี วามอยาก ความปรารถนา ทีจ+ ะให้ได้มาในสิง+ ทีต+ อ้ งการ เป็ นความสุขที+
พระพุทธศาสนาสอนแก่ผทู้ ม+ี ชี วี ติ อยู่เป็ นคฤหัสถ์หรือผูท้ ค+ี รองเรือนมีอยู่ 4 ประการ ดังนี0
(1) อัต ถิสุข สุข เกิด จากความมีท รัพ ย์ คือ ความภูมใิ จ เอิบ อิ+ม ใจ ว่ า ตนมีโ ชคทรัพ ย์ท+ีไ ด้ม าด้ว ย
นํ0าพักนํ0าแรงความขยันหมันเพี
+ ยรของตนและโดยชอบธรรม
(2) โภคสุข สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ คือ ความภูมใิ จ เอิบอิม+ ใจ ว่าตนได้ใช้ทรัพย์ทไ+ี ด้มาโดยชอบ
ธรรมนัน0 เลีย0 งชีพ บํารุงบิดามารดา สามีภรรยา บุตร มิตร และบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์
(3) อนณสุข สุขเกิดจากความไม่เป็ นหนี0 คือ ความภูมใิ จ เอิบอิม+ ใจว่า ตนเป็ นอิสระไม่มหี นี0สนิ ติดค้างใคร
(4) อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไม่มโี ทษ คือ ความภูมใิ จ เอิบอิม+ ใจว่า ตนมีความประพฤติ
สุจริต ไม่บกพร่องเสียหาย ใคร ๆ ติเตียนไม่ได้ทงั 0 ทางกาย วาจา และใจ5 ความสุขระดับนี0 ถึงแม้ว่าจัดเป็ นโลกียสุขแต่กถ็ อื
ว่าเป็ นความสุขทีค+ วรแสวงหาตามโลกียวิสยั ของมนุ ษย์ปุถุชนคนทัวไป
+ เพราะเป็ นความสุขทีช+ อบธรรมไม่มกี ารเบียดเบียน
กัน การแสวงหาความสุขแบบนี0ทาํ ให้ชวี ติ มีคุณค่า มีสขุ ภาพจิตดี และมีผลเป็ นสุขตามแบบชาวโลก
2) โลกุตตระสุข คือ ความสุขทีอ+ ยู่เหนือวิถชี าวโลก หมายถึง ความสุขอันเป็ นเรือ+ งภายในจิตใจทีเ+ กิดจากการ
ปฏิบตั ดิ ว้ ยสติปัญญา ความสุขระดับนี0จะเข้าถึงได้ดว้ ยหลักอริยมรรค อันเป็ นแนวทางแห่งการปฏิบตั ขิ องบุคคล เพื+อให้เกิด
ความดีสงู สุด หลักอริยมรรค มี 8 ประการ ดังนี0
(1) สัมมาทิฐิ (ความเห็นชอบ) หมายถึง ทัศนคติ ความเข้าใจ ความรู้ ทีเ+ กิดจากปั ญญาต่อสิง+ ทัง0 หลาย
ตามความเป็ นจริง มีความรูแ้ จ้งในอริยสัจ 4 คือ
4
5

อ้างอิงแล้ว. 23/54/324
องฺ.จตุกฺก. 21/62/91

1. รูจ้ กั ทุกข์
2. รูจ้ กั เหตุแห่งทุกข์
3. รูจ้ กั เรือ+ งการดับสิน0 ไปแห่งทุกข์
4. รูจ้ กั ทางทีป+ ฏิบตั แิ ห่งการดับสิน0 ไปแห่งทุกข์
ในพระไตรปิ ฎกอธิบายถึงสัมมาทิฏฐิ ดังนี0 "ภิกษุทงหลาย
ั0
สัมมาทิฏฐิคอื อะไร ความรูใ้ นทุกข์ ความรูใ้ นทุกขสมุทยั
ความรูใ้ นทุกขนิโรธ ความรูใ้ นทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทา นี0เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ"6
(2) สัมมาสังกัปปะ (ความดําริชอบ) หมายถึง การนึกคิดทีถ+ ูกต้องตามทํานองคลองธรรม มี 3 ประการ
คือ
1. ดําริออกจากกาม (เนกขัมมสังกัปป์ ) หมายถึง ความโลภ ความโกรธ และความรักใคร่ในวัตถุ
กามทีท+ าํ ให้ขดั ข้องหมองใจ
2. ดําริในอันทีจ+ ะไม่พยาบาท (อพยาบาทสังกัปป์ ) หมายถึง ไม่คดิ ปองร้าย เคียดแค้นผูอ้ น+ื แต่
กลับมีความคิดทีเ+ มตตา หมายถึง ความปรารถนาดี ต้องการให้เขามีความสุข
3. ดําริในการทีจ+ ะไม่เบียดเบียน (อวิหงิ สาสังกัปป์ ) หมายถึง ไม่คดิ ทําร้ายผู้อ+นื แต่กลับคิด
ช่วยเหลือเขาให้พน้ จากความทุกข์
(3) สัมมาวาจา (มีวาจาชอบ) หมายถึง การพูด การเจรจา ด้วยถ้อยคําทีถ+ ูกต้อง อ่อนหวาน มีความ
ไพเราะ มี 4 ประการ คือ
1. เว้นจากการพูดเท็จ คือ ไม่พดู โกหก ไม่หลอกลวงหรือกล่าวให้คลาดเคลื+อนไปจากความเป็ น
จริง แต่ควรพูดสิง+ ทีเ+ ป็ นจริงไม่วา่ จะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ
2. เว้นจากการพูดส่อเสียด คือ ไม่พดู ยุยง หรือเสียดแทงผูอ้ น+ื ให้เจ็บชํา0 นํ0าใจ แต่ควรพูดถ้อยคํา
ทีส+ มานสามัคคี
3. เว้นจากการพูดคําหยาบ คือ ไม่พดู จาด้วยถ้อยคําทีร+ ุนแรงลามก เช่น คําด่า คําประชดหรือ
กระแทกแดกดัน แต่ควรพูดด้วยถ้อยคําทีไ+ พเราะอ่อนหวาน น่าเชือ+ ถือ น่าฟั ง มีเหตุผล
4. เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ คือ ไม่พดู ไร้สาระ พูดเล่น พูดในสิง+ ทีเ+ ป็ นไปไม่ได้ แต่ควรพูดด้วย
ถ้อยคําทีส+ มเหตุสมผล มีประโยชน์ทางจิตใจ และทางการประพฤติปฏิบตั ิ
(4) สัมมากัมมันตะ (การทําการงานชอบ) หมายถึง การกระทําทีถ+ ูกต้องมี 3 ประการ คือ
1. เว้นจากปาณาติบาต คือ การเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ หรือเบียดเบียนโดยเจตนาต่อ
สิง+ มีชวี ติ ทุกชนิด
2. เว้นจากอทินนาทาน คือ การเว้นจากการถือเอาทรัพย์ของผู้อ+นื มาเป็ นของตน โดยอาการ
ขโมย หรือการใช้อาํ นาจของตนโดยมิชอบ
3. เว้นจากกาเมสุมจิ ฉาจาร คือ การเว้นจากการประพฤติในกามกับบุคคลทีม+ เี จ้าของหวงแหน
เช่น บุตรหญิงชาย ภรรยาและสามีผู้อ+นื ในพระไตรปิ ฎกอธิบายถึงสัมมากัมมันตะ ดังนี0 "ภิกษุทงั 0 หลาย สัมมากัมมันตะเป็ น
ไฉน ภิกษุทงั 0 หลาย การเว้นจากปาณาติบาต เว้นจากอทินนาทาน เว้นจากกาเมสุมจิ ฉาจารนี0เรียกว่า สัมมากัมมันตะ"7
(5) สัมมาอาชีวะ (การเลีย0 งชีพชอบ) หมายถึง การเลีย0 งชีพในทางทีถ+ กู ต้องโดยชอบธรรม อาชีพทีส+ จุ ริต
งดเว้นจากอาชีพทีผ+ ดิ กฎหมายและศีลธรรม (มิจฉาอาชีวะ) 5 อย่าง ดังนี0
6
7

ที.ม. 10/299/348
ที.ม. 10/299/348

1. ค้าขายเครือ+ งประหารทําลายกัน เช่น ปื น ระเบิด อาวุธสงคราม เป็ นต้น
2. ค้าขายมนุษย์
3. ค้าขายสัตว์สาํ หรับฆ่าเพือ+ เป็ นอาหาร
4. ค้าขายนํ0าเมา หรือสิง+ เสพย์ตดิ ทุกชนิด
5. ค้าขายยาพิษ
(6) สัมมาวายามะ (ความพยายามชอบ) หมายถึง ความเพียรพยายามทีถ+ กู ต้องในสิง+ ทีด+ ี มี 4 อย่าง คือ
1. เพียรระวังไม่ให้เกิดบาปและอกุศลขึน0 ในสันดานหรือนิสยั ของตน
2. เพียรละบาปทีเ+ กิดขึน0 ในสันดานของตนให้หมดสิน0 ไป
3. เพียรสร้างบุญกุศลให้เกิดขึน0 แก่ตนเอง
4. เพียรรักษาบุญกุศลทีเ+ กิดขึน0 แล้วให้มอี ยู่มนคง
ั + อย่าให้สญ
ู สิน0 ไป8
(7) สัมมาสติ (ความระลึกชอบ) หมายถึง ความระลึกหรือการตัง0 สติในทางทีถ+ ูกต้อง คือมีสติรอบคอบ
ระลึกได้ ก่อนทีจ+ ะทํา ก่อนพูด ก่อนคิด และระลึกถึงความดีงาม สิง+ ทีเ+ ป็ นบุญกุศล สิง+ ทีท+ าํ ให้จติ ใจผ่องใส และปฏิบตั ใิ ห้เกิด
ศีล สมาธิ ปั ญญา ในพระไตรปิ ฎกอธิบายถึงสัมมาสติ ดังนี0 สัมมาสติ เป็ นไฉน สติ คือ การคอยระลึกถึงอยู่เนือง ๆ การหวน
ระลึก (ก็ด)ี สติ คือ ภาวะทีร+ ะลึกได้ ภาวะทีท+ รงจําไว้ ภาวะทีไ+ ม่เลื+อนหาย ภาวะทีไ+ ม่ลอื (ก็ด)ี สติ คือ สติทเ+ี ป็ นอินทรีย์ สติท+ี
เป็ นพละ สัมมาสติ สติสมั โพชฌงค์ ทีเ+ ป็ นองค์มรรค นับเนื+องในองค์มรรค นี0เรียกว่า สัมมาสติ9
(8) สัมมาสมาธิ (จิตตัง0 มันชอบ)
+
หมายถึง ความตัง0 ใจ ความตัง0 มันในอารมณ์
+
ให้เป็ นหนึ+ง ไม่หวันไหว
+
ไม่
ฟุ้งซ่าน ทําจิตใจให้สะอาดบริสทุ ธิให้
k เป็ นไปเพือ+ ความดับทุกข์ ในพระไตรปิ ฎกอธิบาย ดังนี0 "สัมมาสมาธิ เป็ นไฉน ความ
ตัง0 อยู่แห่งจิต ความตัง0 แน่วแห่งจิต ความมันลงไปแห่
+
งจิต ความไม่ส่ายไป ความไม่ฟ้ ุงซ่านแห่งจิต ภาวะทีไ+ ม่ซดั ส่าย ความ
สงบ (สมถะ) สมาธิอนิ ทรีย์ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ สมาธิสมั โพชฌงค์ ทีเ+ ป็ นองค์แห่งมรรค นับเนื+องในมรรค อันใด นี0เรียกว่า
สัมมาสมาธิ" (อภิ.วิ.25/183/140)
หลักอริยมรรค 8 นี0 เป็ นหลักการปฏิบตั ทิ ว+ี างให้เป็ นแนวทางนํ าไปสู่ความสุข อันเป็ นความสุขสูงสุดในทาง
พระพุทธศาสนาทีถ+ อื ว่าเป็ นความสุขทีห+ ลุดพ้นจากสังสารวัฏ คือ ไม่มกี ารเวียนว่าย ตายเกิดอีกต่อไป และจัดเป็ นความสุข
ระดับโลกุตตระทีม+ คี วามละเอียดอ่อน มีความประณีต หมายถึง "นิพพาน" ลักษณะสําคัญของนิพพานทีส+ บื เนื+องมาจาก
ความหมายว่า "ดับ" ซึง+ นับว่ามีจดุ เด่นน่าสนใจ มีอยู่ 3 อย่าง คือ
1. ดับอวิชชา หมายถึง การเกิดญาณทัศนะอันสูงสุด หยังรู
+ ส้ จั ธรรม
2. ดับกิเลส หมายถึง กําจัดความชัวร้
+ าย และของเสียต่าง ๆ ภายในจิตใจ หมดเหตุทจ+ี ะเกิดปั ญหาความเดือดร้อน
วุ่นวายต่างๆ แก่ชวี ติ และสังขาร
3. ดับทุกข์ หมายถึง ความหมดทุกข์ บรรลุสขุ อันสูงสุด ความดับระดับทีส+ ามนี0 คือ ความสุข หรือความดับทุกข์สน0ิ
ทุกข์
ความสุขมีความสําคัญมากในทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในการปฏิบตั ธิ รรมถือว่า พุทธจริย ธรรมไม่แยก
ต่างหากจากความสุข ในการดําเนินชีวติ ประจําวัน การทําความดีต่างๆ ทัวไป
+ ก็เรียกว่า "บุญ" มีพุทธพจน์ตรัสว่า "บุญเป็ น
10
ชือ+ ของความสุข" ส่วนในการบําเพ็ญเพียรทางจิตหรือเจริญภาวนา ความสุขก็เป็ นปั จจัยสําคัญทีช+ ่วยให้เกิดสมาธิ11 เมือ+ จิต
8

อ้างอิงแล้ว, หน้า 348.
อภิ.วิ. 35/182/140
10
ขุ.อิต.ิ 25/200/240
11
องฺ สตฺตก 23/59/90
9

เป็ นสมาธิบรรลุฌานแล้ว ความสุขก็เป็ นองค์ประกอบของฌานและสูงขึน0 ไปทีส+ ุดของฌานจนไปสู่ความสุขทีป+ ระณีตนัน0 คือ"
นิพพาน" และนิพพานก็เป็ นความสุข12

สรุป
ตามหลักพระพุทธศาสนานัน0 มนุษย์เป็ นผลผลิตจากธรรมชาติ เป็ นส่วนหนึ+งของธรรมชาติ เมือ+ มนุ ษย์เป็ นส่วนหนึ+ง
ของธรรมชาติ จึงต้องตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาติอย่างหลีกเลีย+ งไม่ได้ และ เมือ+ สุขและทุกข์เป็ นธรรมชาติของชีวติ จึง
นับว่าเป็ นคุณสมบัตทิ ส+ี าํ คัญทีจ+ ะต้องรูเ้ ท่าทันและพัฒนาให้ชวี ติ เกิดดุลยภาพอันจะทําให้มนุษย์อยู่กบั ธรรมชาติได้ อย่างเป็ น
ปกติ ดังนัน0 ทัง0 สุขและทุกข์เป็ นคุณสมบัตชิ นิดหนึ+งทีม+ นุ ษย์จะต้องปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องกล่าวคือ สุขคือสิง+ ทีม+ นุษย์จะต้องพัฒนา
ให้เกิดขึน0 ในชีวติ ส่วนทุกข์คอื สิง+ ทีม+ นุษย์จะต้องกําหนดรูแ้ ละปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง หน้าทีต+ ่อทุกข์ของมนุษย์ได้แก่การรูเ้ ท่าทัน
ส่วนสุขนัน0 มีหน้าทีพ+ ฒ
ั นาให้เกิดขึน0 กล่าวโดยรวมก็คอื ทุกข์คอื กฎของธรรมชาติชนิดหนึ+ง เป็ นสิง+ ทีเ+ ป็ นไปตามธรรมชาติ มี
อยูต่ ามธรรมชาติ เมือ+ ทังโลก
0
และชีวติ เป็ นส่วนหนึ+งของธรรมชาติจงึ ต้องตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติ การเปลีย+ นแปลงเหล่านี0
เป็ นไปตามกฎธรรมชาติ คือเป็ นไปตามเหตุ ปั จจัย จากกฎธรรมชาติคอื สิง+ ทัง0 ปวงมีการเปลีย+ นแปลงนี0จงึ มีผลต่อมนุ ษย์ทงั 0
โดยตรงและโดยอ้อ ม โดยตรงคือ ชีว ิตร่ า งกายมนุ ษ ย์ เ ปลี+ย นแปลงไปตาม กฎธรรมชาติโ ดยที+มนุ ษ ย์ ไ ม่ต้อ งการให้
เปลี+ย นแปลง โดยอ้อ มคือ การเปลี+ย นแปลงตามธรรมชาตินัน0 ทํา ให้ม ีผ ลต่ อจิต ใจมนุ ษ ย์โ ดยก่ อ ให้เ กิด ทุก ข์เ พราะการ
เปลีย+ นแปลงไม่เป็ นไปตามทีม+ นุษย์ปรารถนาจะให้เป็ น เมือ+ ว่าโดยหลักการของพระพุทธศาสนาทีม+ องว่าสรรพสิง+ ทีร+ วมตัว
กันด้วยเหตุปัจจัยล้วนตกอยู่ภายใต้อาการคือ การเกิดขึน0 ตัง0 อยู่และดับไปซึ+งเป็ นอาการของการเปลีย+ นแปลงทัง0 สิน0 ดังนัน0
พระพุทธศาสนาจึงมีหลักการว่า ทุกข์เป็ นสิง+ ทีม+ นุ ษย์ตอ้ งรูด้ ว้ ยปั ญญา การเปลีย+ นแปลงตามกฎธรรมชาติไม่ควรมีอทิ ธิพล
เหนือจิตใจของมนุ ษย์ และไม่ใช่สงิ+ ทีม+ นุ ษย์จะเอาชีวติ เราเข้าไปเป็ นทุกข์อนั เนื+องมาจากการเปลีย+ นแปลง มนุษย์ตอ้ งรูเ้ ท่า
ทันทุกข์ทม+ี ตี ามธรรมชาติทโ+ี ยงมาหาชีวติ กล่าวโดยสรุปคือทุกข์มไี ว้เพือ+ รูเ้ ท่าทัน ไม่ใช่มไี ว้เพือ+ เป็ นทุกข์

เอกสารอ้างอิ ง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). หลักการและวิธีการเทศน์. พิมพ์ครัง0 ที+ 2. กรุงเทพมหานคร: หจก. สามลดา,
2555.
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2543.
_____________. พระไตรปิ ฎกฉบับประชาชน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2538.
สตีเฟ่ น อาร์ โควีย.์ อุปนิ สยั ทีM 8 : จากประสิ ทธิ ผลสู่ความยิMงใหญ่. แปลจาก ปกาศิต คําเรืองโรจน์. พิมพ์ครัง0 ที+ 9.
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ดเี อ็มจี, 2553.
สุรยิ ญ
ั ชูชว่ ย. การแสวงหาความสุขและคุณค่าของชีวิต กรณี ศึกษาทัศนะกลุม่ คนต่างวัยในกรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาจริยศาสตร์ศกึ ษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช. หลักพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครัง0 ที+ 9. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา
มกุฏราชวิทยาลัย, 2551.

12

พระธรรมปิ ฎก, 2539, หน้า 529.

