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บทคัดย่อ

งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 3 ประการ คื อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาหลั ก ไตรลั ก ษณ์ ใ น
พระพุทธศาสนา 2) เพื่อศึกษาเรื่องความผาสุกทางจิตวิญญาณ และ 3) เพื่อศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างหลักไตรลักษณ์กับความผาสุกทางจิตวิญญาณ เป็นการศึกษาวิจัยเอกสาร
ผลการศึกษาพบว่า
1) ไตรลักษณ์ในพระพุทธศาสนา หมายถึง ลักษณะสามประการ หรือ อาการที่
เป็นเครื่องก�ำหนดหมายให้รู้ถึงความจริงของสภาวธรรมทั้งหลาย ที่เป็นอย่างนั้นๆ คือ (1)
ความเป็นของไม่เที่ยง (2) ความเป็นทุกข์ หรือ ความเป็นของคงทนอยู่มิได้ และ (3) ความ
เป็นของมิใช่ตวั ตน 2) ความผาสุกทางจิตวิญญาณเป็นลักษณะภายในของบุคคลทีแ่ สดงออก
ถึงความสมบูรณ์พร้อมของร่างกายและจิตใจ เป็นพลังอ�ำนาจทีน่ ำ� ไปสูก่ ารมีความหมาย เป้า
หมายและความหวังในการด�ำเนินชีวติ มีกำ� ลังใจในการเผชิญกับสถานการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้
3) หลักไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นหลักธรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็น
ค�ำสอนสากลใช้กบั ทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยูใ่ นโลก พระพุทธเจ้าทรงสอนไตรลักษณ์เพือ่ ให้มนุษย์
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เกิดความเข้าใจในเรือ่ งชีวติ ของมนุษย์วา่ ชีวติ มีการเกิดขึน้ ตัง้ อยูแ่ ละดับไป สิง่ ใดไม่เทีย่ ง สิง่
นั้นเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตาตามกฎของไตรลักษณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างหลักไตรลักษณ์
กับความผาสุกทางจิตวิญญาณของมนุษย์เกิดจากการทีม่ นุษย์มคี วามรูแ้ จ้งและเข้าใจ รวมทัง้
เกิดการยอมรับว่าชีวิตมนุษย์ทุกคนล้วนตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์

ค�ำส�ำคัญ: ไตรลักษณ์, ความผาสุกทางจิตวิญญาณ
Abstract

The Research objectives of the study were 1) to study three
Characteristic principles in Buddhism, 2) to study spiritual well-being, and 3)
to study the relationship between three Characteristic principles and spiritual
well-being. It is a documentary research.
The results were found that:
1) Tilakkhana in Buddhism means three characteristics or the
appearances that determine to realize the truth of all Dharma having the
nature of (1) impermanence, (2) suffering or unbarablility, and (3) non-being.
2) The Spiritual well-being is an internal characteristic of a person expressed
through the physical and mental complete well-being. It is the power leading
to meaning, goal and hope in living the life and to encourage one facing
against the occurring various situations. 3) The principle of three characteristics
is the Impermanence,. Suffering, and Soulless. They are interconnected to
each other and regarded as the universal doctrine that apply to everything
in the World. The Buddha taught three characteristics to human beings for
their understanding the nature of life: arising, existing and ceasing. Whatever
is impermanent is subject to suffer and has none Self. according to the
rules of three characteristics. The relationship between three Characteristic
principles and spiritual well-being of human beings arises from having known
and understood and accepted that all human lives fall under the law of three
Characteristics.
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บทน�ำ

พระพุทธศาสนามีหลักค�ำสอนที่มุ่งสอนให้มนุษย์มีการด�ำเนินชีวิต ที่เรียกว่า
“พรหมจรรย์” เพื่อพัฒนามนุษย์ให้ไปสู่เป้าหมาย คือ ความพ้นทุกข์ ดังค�ำกล่าวสรุปการ
ตรัสรูข้ อง พระพุทธองค์และการบรรลุความเป็นพระอรหันต์ของพระสาวกว่าชาติสนิ้ ไปแล้ว
พรหมจรรย์เสร็จสิ้นลงแล้ว กิจที่ควรท�ำได้ท�ำแล้ว กิจอื่นๆ จะต้องท�ำเพื่อการนี้ ย่อมไม่มีอีก
ภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์แล้วท�ำกิจที่ควรท�ำเสร็จแล้ว ปลงภาระ
ได้แล้ว บรรลุประโยชน์ ได้โดยล�ำดับแล้ว สิ้นภวสังโยชน์แล้ว หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบ (พระ
ไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 11 ข้อ 186: 145)
พระพุทธพจน์นแี้ สดงถึงวัตถุประสงค์ของชีวติ มนุษย์ คือ การบรรลุพระนิพพาน
ได้แก่ การหลุดพ้นอย่างสิน้ เชิงจากทุกสิง่ ทุกอย่างทัง้ รูปธรรมนามธรรม คือ “ความสิน้ ราคะ
โทสะ โมหะ” (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 18 ข้อ 314: 331) “และ ความสิน้ ตัณหา” (พระ
ไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 21 ข้อ 34: 45) คือจุดจบแห่งทุกข์ เมื่อไม่มีทุกข์บีบคั้นจึงเป็นภาวะ
แห่งความผาสุกที่แท้จริง ทั้งฝ่ายรูปธรรมและจิตวิญญาณ
แนวคิดทางพระพุทธศาสนาเป็นกระบวนการพัฒนามนุษย์เพื่อไปสู่ประโยชน์
ระดับสูงสุดในการด�ำเนินชีวติ และสังคมโดยรวมทีเ่ รียกว่า “สังคมอุดมปัญญา” ซึง่ เป็นความ
ผาสุกทัง้ กายและจิต ในระดับปัจเจกบุคคลและสังคม (พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโฺ ต), 2542:
3) โดยมีแนวคิดว่าความจริงมีอยู่ตามธรรมชาติ พระพุทธเจ้าได้มาค้นพบความจริงและได้
น�ำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย ซึ่งความจริงนี้เรียกว่า สัจธรรมหรือกฎ
ธรรมชาติ (พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโฺ ต), 2542: 24) ชีวติ มนุษย์กเ็ ป็นส่วนหนึง่ ของธรรมชาติ
และเป็นไปตามความจริงหรืออยู่ใต้กฎนี้ด้วย จึงควรปฏิบัติและด�ำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับ
ความจริงของธรรมชาตินี้ เพือ่ ให้มนุษย์ได้ประโยชน์จากสัจธรรมทีพ่ ระพุทธองค์ทรงประกาศ
พระศาสนาและเพื่อต้องการขยายปัญญาให้แก่สังคมมนุษย์ สามารถแบ่งได้ 2 ขั้น คือ (พระ
ธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), 2542: 26)
1) ปัญญาขั้นรู้หลักความจริง ได้แก่รู้ความจริงของธรรมชาติ
2) ปัญญาขั้นจัดสรรด�ำเนินการ ได้แก่ความสามารถในการประพฤติปฏิบัติต่อ
ธรรมชาติหรือความจริงนั้นได้อย่างถูกต้องดีงาม
นอกจากนี้ก็มีจุดหมายที่อีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าจุดหมายหรือเป้าหมายขั้นบุคคล
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus

วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 | กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

450

ได้แก่ พระนิพพาน ซึง่ เป้าหมายแห่งนิพพานขัน้ บุคคลนี้ จะไปสัมพันธ์กบั เป้าหมายแห่งการ
บ�ำเพ็ญประโยชน์สุขเพื่อชาวโลกเพราะผู้ใดไม่นิพพาน ผู้นั้นก็ไม่สามารถบ�ำเพ็ญประโยชน์
แก่ชาวโลกได้อย่างเต็มที่ บุคคลที่จะนิพพานก็ต้องเข้าถึง อนัตตลักษณะ ดับได้แม้กระทั่ง
ตัวตน (ความนึกคิดถึง) เพราะไม่มตี วั ตน (ทีย่ ดึ ถือไว้) มีความสุขหรือผาสุกเต็มเปีย่ มบริบรู ณ์
แล้ว ท่านผู้นี้แหละ จึงจะบ�ำเพ็ญประโยชน์สุขเพื่อชาวโลกได้เต็มที่ (พระธรรมปิฎก (ป. อ. ป
ยุตฺโต), 2545: 12) ซึ่งในทางวิชาการสมัยใหม่ ค�ำว่า “ความผาสุกทางจิตวิญญาณ” มีความ
หมายแตกต่างกันมาก และมีความซับซ้อนในการตีความ เช่น “ความผาสุกทางจิตวิญญาณ
เป็นตัวบ่งชีข้ องระดับจิตวิญญาณทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ของสุขภาพ เป็นความรูส้ กึ ของความเกีย่ ว
พันเชือ่ มโยงทีม่ คี วามกลมกลืนระหว่างตนเอง ผูอ้ นื่ ธรรมชาติและสิง่ สูงสุด” (Hungelmann,
J., 1987: 35) เป็นการแสดงออกถึงความมัน่ คงของชีวติ ทีม่ คี วามสัมพันธ์ กับตนเอง ชุมชน สิง่
แวดล้อม และสิ่งสูงสุด ซึ่งจะช่วยฟูมฟักและสร้างความเป็นองค์รวมให้แก่ชีวิต (Burkhardt,
M.A., 1989: 69-77) ความผาสุกทางจิตวิญญาณเป็นสิง่ ทีไ่ ด้มาเมือ่ บุคคลค้นพบความสมดุล
ระหว่างคุณค่าในชีวติ เป้าหมาย ความเชือ่ และความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและผูอ้ นื่ อันจะ
ท�ำให้บุคคลมีความรัก ความศรัทธา ความหวัง และมีการค้นหาความหมายในชีวิต รวมทั้ง
ทะนุบำ� รุงสัมพันธภาพกับผูอ้ นื่ การมีความหมายและเป้าหมายในชีวติ เป็นการรับรูถ้ งึ ความ
ผาสุกว่าชีวิตมีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมาย รู้ว่าตนเองต้องการจะท�ำสิ่งใด เพื่ออะไร อะไรคือ
ความเหมาะสมกับตนเองในปัจจุบนั รวมทัง้ มีความพึงพอใจในชีวติ ทัง้ ในปัจจุบนั และในอดีต
มองโลกในแง่ดี มองเห็นชีวติ และวันเวลาเป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า มีความพึงพอใจทีจ่ ะมีสมั พันธภาพ
กับบุคคลรอบข้าง และมีความภาคภูมิใจในตนเอง (Potter. P.A.,& Perry, A.G., 1999: 5662) รวมทั้งความผาสุกทางจิตวิญญาณ ยังเป็นความสุข ความสงบ ที่เกิดจากความดี ความ
ไม่เห็นแก่ตัว ปราศจากสิ่งรบกวนจิตใจ มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา มีสติ สมาธิ ปัญญา
มีการเข้าถึงสิ่งสูงสุด เช่น พระรัตนตรัย พระนิพพาน
การศึกษาแนวคิดเรือ่ งหลักไตรลักษณ์ในพระพุทธศาสนา และแนวคิดเรือ่ งความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณ รวมทัง้ ได้มกี ารศึกษาประเด็นความสัมพันธ์ระหว่าง หลักไตรลักษณ์กบั
ความผาสุกทางจิตวิญญาณ มีความสัมพันธ์กนั อย่างไร เพือ่ น�ำเสนอพุทธวิธใี นการสร้างสรรค์
ชีวิตที่ดีงามแก่บุคคลและมวลมนุษย์ในสังคมเกิดความสุขในการด�ำรงชีวิตในโลกปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาหลักไตรลักษณ์ในพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

Journal of Buddhist Studies Vol.10 No. 2 | July - December 2019

วิญญาณ

451

2. เพื่อศึกษาเรื่องความผาสุกทางจิตวิญญาณ
3. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักไตรลักษณ์กับความผาสุกทางจิต

ระเบียบวิธีวิจัย

ในการวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research)
โดยมีวิธีด�ำเนินการและขั้นตอนในการด�ำเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล คือ ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และส�ำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. น�ำข้อมูลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด
และสังเคราะห์ข้อมูล เขียนงานวิจัยพร้อมน�ำเสนอแนวคิดผู้วิจัย โดยให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และตอบปัญหาที่ต้องการทราบ
3. ค้นหาการศึกษาวิจยั และจัดข้อมูลให้เป็นระบบเพือ่ สะดวกต่อการเขียนงานวิจยั
4. สรุปผลการวิจัยและน�ำเสนองานวิจัย

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาหลักไตรลักษณ์ในพระพุทธศาสนา พบว่า สิ่งทั้งปวงทั้งที่เป็น
นามธรรม รูปธรรมนั้น ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เพราะมี
การเกิดขึน้ (อุปาทะ) ฐิติ (ตัง้ อยู)่ ภังคะ (ดับไป) ด้วยเหตุทบี่ คุ คลยังไม่เข้าใจในเรือ่ งไตรลักษณ์
อย่างแท้จริง เพราะเหตุวา่ มีอวิชชาและสิง่ ทีม่ าปิดบัง ไตรลักษณ์เอาไว้ จนท�ำให้ไม่เห็นหลักค�ำ
สอนของพระพุทธเจ้าในเรือ่ งไตรลักษณ์ ทัง้ 3 อย่าง ดังนีค้ อื 1) สันตติปดิ บัง อนิจจลักษณะ 2)
อิรยิ าบถ ปิดบังทุกข ลักษณะ 3) ฆนสัญญา ปิดบัง อนัตตลักษณะ ทีเ่ ป็นความจริงของสังขาร
คือขันธ์ 5 ซึง่ ได้แก่รปู เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เมือ่ บุคคลได้ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากัมมัฏ
ฐาน วิปัสสนาหรือปัญญาก็จะเจริญขึ้นและเมื่อปัญญาเกิดขึ้น อวิชชาก็จะดับไป จากนั้นเรา
ก็สามารถมองเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งทั้งหลายด้วยเหตุนี้ การรู้แจ้งในไตรลักษณ์ไปสู่
ความหลุดพ้น (วิมตุ ตฺ )ิ ความบริสทุ ธิ์ (สุทธฺ )ิ ปัญญา (ปญฺา) สันติ (สนฺต)ิ และความดับทุกข์
(นิพฺพาน) ซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
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การศึกษาเรือ่ งไตรลักษณ์จะท�ำให้เกิดความรูแ้ ละเข้าใจความเป็นไปของสรรพสิง่
ในโลกทีไ่ ม่เทีย่ งแท้ แน่นอน เปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา เกิดขึน้ ตัง้ อยูแ่ ละดับไป เหนืออ�ำนาจ
การควบคุมขึน้ อยูก่ บั เหตุและปัจจัย ดังนัน้ คุณค่าของการศึกษาจนรูแ้ จ้งชัดในหลักไตรลักษณ์
จึงสามารถน�ำมาปฏิบตั ติ นในการด�ำเนินชีวติ ด้วยความไม่ประมาท เว้นจากท�ำชัว่ มุง่ ท�ำความ
ดี ท�ำจิตใจให้บริสุทธิ์เป็นอิสระปลอดจากกิเลส ก็จะพบกับความสุขในชีวิต
2. ความผาสุกทางจิตวิญญาณ พบว่า ความผาสุกทางจิตวิญญาณเป็นลักษณะ
ภายในของบุคคลทีแ่ สดงออกถึงความสมบูรณ์พร้อมของร่างกายและจิตใจ เป็นพลังอ�ำนาจที่
น�ำไปสู่การมีความหมาย เป้าหมายและความหวังในการด�ำเนินชีวิต มีก�ำลังใจในการเผชิญ
กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จิตวิญญาณมีคุณสมบัติเป็นพลังงานที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้
เชือ่ ว่ามีอำ� นาจเฉพาะตัวทีจ่ ะสามารถรูส้ กึ รูค้ ดิ รูจ้ ดจ�ำ รูแ้ สดงออกทางพฤติกรรมหรือการก
ระท�ำใดๆ ของปัจเจกชน ของหมู่คณะ ของสังคม และมนุษย์ ทั้งมิติกายภาพและมิติทาง
พลังงาน จิตวิญญาณมีหน้าที่ในการควบคุมจิตใจ จิตใจควบคุมร่างกายและท�ำให้เกิดการ
ผสมผสานกันระหว่างร่างกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณของมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม หาก
สุขภาพจิตดี จะช่วยให้สุขภาพกายดีด้วยและมีส่วนส�ำคัญในการป้องกันตนเองจากภาวะ
คุกคาม เป็นขุมพลังของชีวติ ทีช่ ว่ ยในการด�ำรงไว้ซงึ่ ความสมดุลของสุขภาวะในทุกมิติ ความ
สุขที่แท้จริงมาจากภายในจิตใจหรือจิตวิญญาณที่มีความหลุดพ้นจากกิเลส ตัณหาทั้งปวง
ดังนั้นความผาสุกทางจิตวิญญาณ จึงเป็นจิตใจที่โน้มไปทางความดี ความมีสิริ
มงคลเชือ่ ว่าจิตใจทีเ่ ปีย่ มด้วยความเมตตา กรุณา ทีอ่ ยากให้คนอืน่ มีความสุข ความผาสุกทาง
จิตวิญญาณทางพระพุทธศาสนาประกอบด้วยการให้ทาน รักษาศีล การเจริญสติ ภาวนา
การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ใจเป็นสุข สามารถพิจารณาไตร่ตรองถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่าง
ถ่องแท้ ส่งผลท�ำให้สามารถพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็ง มีพลังใจในการมีชีวิตอยู่อย่าง
มีความหมาย มีความสุข สงบและมีสติ การปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาท�ำให้
มนุษย์ค้นพบความหมายของจิตวิญญาณท�ำให้ความผาสุกของจิตวิญญาณ
สาระทีแ่ ท้จริงอันเป็นประโยชน์สงู สุดทีแ่ ท้จริงของมนุษย์ คือ จิตใจทีผ่ าสุกอย่าง
ยั่งยืนเท่านั้น นอกนั้นไม่ใช่สาระแท้จริง ไม่ใช่ประโยชน์แท้เลย จิตใจที่ผาสุกแท้ คือ จิตใจ
ที่มีปัญญารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต ดินน�้ำลมไฟ
กิจกรรมการงาน ความดี ความชัว่ ความเหมาะ ความไม่เหมาะ ความถูกต้อง ความไม่ถกู
ต้อง ความเจ็บป่วย ความไม่เจ็บป่วย ปัญหาต่าง ๆ ทั้งหมดในโลก ไม่ใช่สุข ไม่ใช่ทุกข์ใน
ใจเรา แต่เป็นเพียงวัตถุสสาร พลังงาน ที่เป็นกลาง ๆ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป หมุนวน
อยู่ในโลก ตราบชั่วกาลนาน ไม่มีหมดไปอย่างถาวร และไม่มีตั้งอยู่อย่างถาวร มีเพียงผู้ที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ฝึกฝนจนได้จติ วิญญาณทีผ่ าสุกอย่างยัง่ ยืนแท้จริงเท่านัน้ ทีเ่ ลือกจะเกิดก็ได้ เลือกจะดับก็ได้
3. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักไตรลักษณ์กับความผาสุกทางจิตวิญญาณพบว่า
หลักไตรลักษณ์คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเป็นหลักธรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นค�ำ
สอนสากลใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลก พระพุทธเจ้าทรงสอนไตรลักษณ์เพื่อให้มนุษย์
เกิดความเข้าใจในเรื่องชีวิตของมนุษย์ว่าชีวิตว่า มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป สิ่งใดไม่เที่ยง
สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตาตามกฎของไตรลักษณ์ ความผาสุกทางจิตวิญญาณในทุก
ระดับสัมพันธ์กับหลักไตรลักษณ์ในแง่ที่ว่า ไม่ว่าความผาสุกระดับใดล้วนตกอยู่ในกฎของ
ไตรลักษณ์ ความผาสุกระดับปัจเจกคือความสุขที่เกิดจากการใช้ปัญญาพิจารณาและพัฒนา
ตัวตนจากภายในของตัวบุคคลที่มีการเข้าใจถึงหลักไตรลักษณ์ แล้วก่อเกิดความผาสุกจาก
ภายใน และแสดงออกสู่ภายนอก ไปสู่สังคม สู่สิ่งแวดล้อม และสังคมกับสิ่งแวดล้อมก็ย้อน
กลับมาให้ตัวบุคคลนั้นได้รับความสุขจากที่ได้

อภิปรายผล

การศึกษาเรื่องหลักไตรลักษณ์ในพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาจากพระไตรปิฎก
และ คัมภีร์ในพระพุทธศาสนา หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับไตรลักษณ์ในพระพุทธ
ศาสนาทั้งตามรูปศัพท์ และอรรถกถา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหมายของไตรลักษณ์ ค�ำ
อธิบายไตรลักษณ์ในเชิงพรรณนาความให้พิสดาร ตามแนวแห่งพระอรรถกถาจารย์ พร้อม
แสดงตัวอย่างให้เห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงในหลักไตรลักษณ์ ค�ำว่า ไตรลักษณ์ มาจาก
ค�ำ 2 ค�ำ คือ ค�ำว่า ไตร + ลักษณะ ภาษาบาลีว่า ติ+ลกฺขณานิ ค�ำว่า ไตร หรือ ติ แปลว่า 3
ค�ำว่า ลักษณะ หรือ ลกฺขณานิ แปลว่า อาการ หรือ ลักษณะ เมื่อน�ำเอาค�ำทั้งสองมารวมเข้า
กันแล้วก็จะได้ ค�ำว่า ไตรลักษณ์ หรือ ติลกฺขณานิ ซึ่งแปลว่า ลักษณะ 3 อย่าง คือ อนิจจัง
ความไม่เที่ยง ทุกขัง ความเป็นทุกข์ อนัตตา ความไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน ตรงกับภาษาอังกฤษว่า
Three Characteristics of Existence แปลว่า ลักษณะ 3 อย่าง ซึง่ หมายถึง ลักษณะของสิง่
ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นสังขตธรรม และอสังขตธรรม สอดคล้องกับ บุญสืบ อินสาร (บุญสืบ อิน
สาร, 2555: 341)
ไตรลักษณ์เป็นลักษณะทีม่ ที ปี่ รากฏแก่สงิ่ ทัว่ ๆ ไป จะเป็นสิง่ มีชวี ติ หรือไม่มชี วี ติ
ก็ตาม มีสภาพที่เป็นสามัญ เช่นเดียวกัน คือ ไม่เที่ยง ความแปรปรวน ความเปลี่ยนแปลง
ความไม่คงที่ ไม่คงอยู่สภาวะเดิม เป็นทุกข์ความทนได้ยาก ความล�ำบาก ความคับแค้น
เป็นอนัตตา ความไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน บังคับไม่ได้ ไม่อยูใ่ นอ�ำนาจของใคร ไม่ตกอยูใ่ นอิทธิพล
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หรือภายใต้การบังคับ บัญชาของใครผู้ใดผู้หนึ่ง แต่หากต้องเป็นอย่างนั้นเสมอกัน ดังนั้น
คุณค่าของหลักไตรลักษณ์ในด้านต่างๆ
1. คุณค่าทางด้านจริยธรรมมี 2 ประการ ดังนี้คือ
1) สังขารทัง้ หลายไม่เทีย่ งหนอ มีความเกิดขึน้ และเสือ่ มสลายไปเป็นธรรมดา
เกิดขึน้ แล้วย่อมดับไป ความสงบวางแห่งสังขารเหล่านัน้ เป็นสุขชีถ้ งึ คุณค่าในด้านการวางใจ
ต่อสังขาร คือโลกและชีวติ ให้รเู้ ท่าทันว่า สิง่ ทัง้ หลาย ซึง่ เป็นสภาพปรุงแต่งล้วนไม่เทีย่ งแท้
ยั่งยืน ต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไป ไม่อาจคงสภาพเดิมอยู่ได้
2) สังขารทัง้ หลายมีความเสือ่ มสลายไปเป็นธรรมดา เธอทัง้ หลายจงยังความ
ไม่ประมาทให้ถึงพร้อม (หรือจงบ�ำเพ็ญกิจให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ชี้ถึงคุณค่าใน
ด้านการปฏิบตั กิ จิ หน้าทีเ่ พือ่ ความมีชวี ติ ทีเ่ รียกว่าเป็นอยูห่ รือด�ำเนินไปอย่างถูกต้องดีงามโลก
อันเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่น และเพื่อให้เข้าถึงบรมธรรมที่เป็นจุด
หมายสูงสุดขอชีวติ โดยให้รตู้ ามความเป็นจริงว่า สิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวงทัง้ ชีวติ และโลกล้วนเกิด
จากองค์ประกอบทัง้ หลายประมวลกันขึน้ ด�ำรงอยูไ่ ด้ชวั่ คราว ไม่เทีย่ ง ไม่ยงั่ ยืน มีความบีบ
คั้น กดอัดขัดแย้งแฝงอยู่ทั้งภายนอกและภายใน จะต้องทรุดโทรมแตกสลายเปลี่ยนแปลง
กลายรูปไป ไม่อยูใ่ นอ�ำนาจของความและจิตใจของตน คุณค่าข้อนีเ้ น้นด้านความไม่ประมาท
เร่งรัดท�ำกิจ เป็นระดับโลกิยะ เรียกง่ายๆ ว่า คุณค่าด้านการท�ำกิจ ซึง่ สอดคล้องกับ ประยุทธ์
ปยุตฺโต (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2534: 87-88)
ปัจเจกชนใดหรือบุคคลบุคคลหนึ่งมีความเข้าใจถึงหลักไตรลักษณ์นั้น เขาจะมี
ความสุขที่ดีหรือก่อให้เกิดความผาสุกได้อย่างแท้จริง การประสบความส�ำเร็จในชีวิตทุกๆ
ด้าน ที่มีเหตุปัจจัยให้ในความหวังของแต่ละบุคคลมีไม่เหมือนกัน และเมื่อเขามีความสุขก็
ท�ำให้บุคคลรอบข้าง ครอบครัว สังคม มีความสุขไปด้วย เพราะตัวปัจเจกชนคือจุดเริ่มต้น
ของครอบครัว สังคม และโลก เพราะในระดับปัจเจกชน ถ้ามีความเข้าใจในหลักไตรลักษณ์
คือ อนิจจัง ความไม่เที่ยง ทุกขัง ความเป็นทุกข์ และอนัตตา ความไม่ใช่ตัวตน อย่างถ่องแท้
แล้ว ก็จะน�ำไปสู่ความสุข ก่อเกิดความสัมพันธ์ไปสู่ความผาสุกทางจิตวิญญาณ หรือหาก
จะให้มคี วามผาสุกทางจิตวิญญาณก็จะต้องรับรูห้ รือเข้าใจในหลักไตรลักษณ์วา่ ทุกสิง่ ล้วนไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นของไม่มีตัวตน สอดคล้องกับ สุจิตรา อ่อนค้อม (สุจิตรา อ่อนค้อม,
2540: 15)
ความผาสุกทางจิตวิญญาณในทุกระดับสัมพันธ์กบั หลักไตรลักษณ์ในแง่ทวี่ า่ ไม่
ว่าความผาสุกระดับใดล้วนตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ ความผาสุกระดับปัจเจกคือความสุข
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ที่เกิดจากการใช้ปัญญาพิจารณาและพัฒนาตัวตนจากภายในของตัวบุคคลที่มีการเข้าใจถึง
กฎไตรลักษณ์ แล้วก่อเกิดความผาสุกจากภายใน และออกสูภ่ ายนอกไปสูส่ งั คมสูส่ งิ่ แวดล้อม
และสังคมกับสิง่ แวดล้อมก็ยอ้ นกลับมาให้ตวั บุคคลนัน้ ได้รบั ความสุขจากทีไ่ ด้รบั รูแ้ ละสัมผัส
จนน�ำไปสู้ความผาสุกที่อยู่เหนือผัสสะ ยากที่จะหาเหตุผลรองรับ แต่ท้ายที่สุดแล้วก็กลับ
เข้ามาในจิตวิญญาณของตัวบุคคล มนุษย์เรานั้นมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และเข้าถึงความจริง
ความดี ความงาม ทีม่ อี ยูแ่ ล้วในธรรมชาติของตนเอง ขอเพียงแต่เราตระหนักรู้ ใช้ชวี ติ อยูบ่ น
หนทางของพัฒนามิติทางจิตวิญญาณ ผ่านการเจริญสติ ปฏิบัติภาวนา ท�ำสมาธิ หรือปฏิบัติ
ตนตามหลักศาสนา เราจะสามารถปลดปล่อยตนเองให้หลุดพ้นจากความคับแคบยึดติด
ในตัวตน เป็นอิสระ เข้าถึงความสุขภายในและค้นพบคุณค่าในตนเอง เกิดสุขภาวะทางจิต
วิญญาณ การทีเ่ รามีสขุ ภาวะทางจิตวิญญาณจะส่งผลให้เรามีสขุ ภาวะทางกาย สุขภาวะทาง
จิต และเกิดสุขภาวะทางสังคมและสุขภาวะทางสังคมนั้นก็จะส่งผลย้อนกลับมาเป็นปัจจัย
ให้เราเกิดการพัฒนาทางจิตวิญญาณไปสู่ความสมบูรณ์ สิ่งเหล่านี้มีความเชื่อมโยงเป็นหนึ่ง
เดียว การพัฒนาทางจิตวิญญาณของเรานั้นจึงมิได้หมายถึงการกระท�ำเพื่อตนเองฝ่ายเดียว
หากแต่หมายถึง การกระท�ำเพื่อส่วนรวมเพื่อความสุขสงบ ความรัก ความสมานไมตรีของ
สังคมรวมทั้งตัวเราเอง
ภาวะที่ก่อให้เกิดความผาสุกนั้น คือ สุขภาวะทางกาย เป็นความสุขที่สัมผัสได้
จากประสาททัง้ 5 คือ รูป เสียง กลิน่ รส และผิวหนัง เรียกว่า “กามคุณ 5” จัดว่าเป็นฝ่ายรูป
หรือความสุขทีเ่ กิดจากผัสสะ มีรา่ งกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ไม่ได้รบั อุปทั วันตราย มีเศรษฐกิจ
พอเพียง มีสิ่งแวดล้อมดี, สุขภาวะทางจิต คือความสุขที่สัมผัสได้จากจิต คือ ความสบายใจ
ความสุขใจ ความอิ่มใจ ความพอใจ อันเกิดจากจิตใจที่สงบและเย็น จัดว่าเป็นฝ่ายนาม อัน
เป็นความสุขทีส่ ะอาด มีจติ ใจดี มีเมตตา มีสติ มีสมาธิ มีความหย่อนคลายสบายใจ, สุขภาวะ
ทางสังคมคือมีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง มีศีล ไม่เบียดเบียนกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อ
แผ่ มีการงานชอบ มีความยุติธรรมในสังคม, สุขภาวะทางจิตวิญญาณ คือ จิตวิญญาณหมาย
ถึงมีจิตสูง กล่าวคือมีความดี ลดละความเห็นแก่ตัว มีปัญญา มีการเข้าถึงสิ่งสูงสุด สิ่งสูงสุด
ในทางพระพุทธศาสนาคือพระนิพพาน ในศาสนาอื่นหมายถึงพระผู้เป็นเจ้า ความสุขทั้งทาง
กายและทางใจ ย่อมมีสว่ นสัมพันธ์กนั ไม่อาจจะแยกให้ขาดจากกันได้ เพราะต่างก็ตอ้ งพึง่ พา
อาศัยกันและกัน จะขาดเสียอย่างใดอย่างหนึ่งหาได้ไม่ การปฏิบัติได้เกิด “ความพอดี” ไม่
มากและไม่น้อยเกินไป ไม่ว่าในส่วนกายหรือใจก็ตาม ก็ย่อมจะเกิดความสุขโดยปราศจาก
ความทุกข์ ที่แอบแฝงตามมา
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ในความสุขทัง้ สองฝ่ายนี้ ความสุขทางใจ นับว่าเป็น “ยอมแห่งความสุข” ทัง้ หมด
ถ้าเรากระท�ำสิ่งใดแล้วจิตใจไม่มีความสุข แม้ว่าเราจะมีวัตถุมากมายครบถ้วน คอยอ�ำนวย
ความสุขทุกรูปแบบ ก็หาได้ก่อให้เกิดความสุขที่สมบูรณ์หรือแท้จริงไม่ แต่ในทางตรงกัน
ข้าม แม้ว่าทางร่างกายจะขาดแคลนวัตถุ ที่จะอ�ำนวยความสุข แต่ถ้าจิตใจมันมีปิตหิ ล่อเลี้ยง
มีความพอใจ มีความสงบใจ คนก็ย่อมจะประสบความสุขได้ กล่าวสั้นๆความสุขก็คือความ
สบายกาย และสบายใจ ในสองอย่างนี้ ความสุขใจ นับว่าเป็นยอดแห่งความสุขในโลก และ
ทุกคนก็สามารถที่จะบรรลุความสุขใจนี้ได้ตลอดเวลา
การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักไตรลักษณ์กับความผาสุกทางจิต
วิญาณนั้นผู้วิจัยเห็นว่าจะต้องมีความเข้าใจกับประเด็นเหล่านี้ก่อนคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรง
ตรัสสอนและความสุขในพุทธศาสนา ก่อนที่จะวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดของประเด็น
ส�ำคัญๆ ต่อไป
1. พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นเมื่อ ก่อนพุทธศักราช 45 ปี โดยมีพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบหลักสัจธรรมด้วยการตรัสรู้  สิ่งที่พระองค์ได้มาจากการตรัสรู้
คือธรรมะ ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องอันมีอยู่ตามธรรมชาติ พระองค์มิได้สร้างขึ้น หรือเป็น
เจ้าของ เพียงแต่เป็นผู้ค้นพบ แล้วน�ำมาเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป ให้เกิดมีปัญญาเห็นแจ้ง
สามารถทะลุฝา่ ข้ามความมืดมนแห่งอวิชชาได้  และมองเห็นเป้าหมายของชีวติ อย่างชัดเจน
สามารถปฏิบัติตามเป้าหมายนั้นอย่างได้ผล
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่อขจัดความทุกข์ให้แก่มนุษย์อย่างแท้จริง ดังที่
พระพุทธองค์ตรัสว่า ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตถาคตจะพูดแต่เรื่องทุกข์ กับความดับทุกข์
เท่านัน้ เรือ่ งอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วกับเรือ่ งแก้ปญ
ั หาความทุกข์ของมนุษย์ พระพุทธองค์จะไม่ตรัส ทรง
เปรียบความรู้ (ธรรมะ) ทีพ่ ระองค์ตรัสรูม้ มี ากมายเหมือนใบไม้ทอี่ ยูใ่ นป่า แต่ธรรมะทีม่ คี วาม
จ�ำเป็นในการน�ำมาสอนเพือ่ ขจัดทุกข์นนั้ เหมือนกับใบไม้ทอี่ ยูใ่ นก�ำมือ ปัจจุบนั นีเ้ ป็นยุคแห่ง
ข้อมูลข่าวสาร ปรากฏมีขา่ วสารทีไ่ ม่มปี ระโยชน์มากมาย อันเป็นพิษภัยแก่ผคู้ น ก็เหมือนใบไม้
ที่อยู่ในป่า เป็นข่าวสารที่ไม่มีประโยชน์ในการแก้ปัญหาส�ำหรับมนุษย์  เป้าหมายของพุทธ
ศาสนาคือการดับทุกข์ มีอยู่สามระดับ ได้แก่
1) เป้าหมายระดับต้น อันเป็นไปเพื่อประโยชน์ปัจจุบัน (ทิฏฐธัมมิกัตถะ)
ได้แก่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายและความเป็นอยู่ที่ดี มีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ มีสถานภาพที่ดีในสังคม มีเกียรติ การจะบรรลุถึงเป้าหมายระดับ
นี้ จะต้องประกอบด้วยหลักธรรมส�ำคัญได้แก่ ความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านในการ
ท�ำงาน, ความประหยัด อดออม รูจ้ กั รักษาทรัพย์สมบัตทิ หี่ ามาได้มใิ ห้เสือ่ ม, การรู้จักพบปะ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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คบหาสมาคมกับคนดีแล้วน�ำเอาคุณสมบัติของคนดีมาเป็นแบบอย่าง, และรู้วิธีหาทรัพย์สิน
เงินทอง และรู้จักทางเสื่อมของ เงินทอง แล้วใช้จ่ายทรัพย์ตามความจ�ำเป็น ผู้ที่จะบรรลุเป้า
หมายของชีวติ ในขัน้ นีจ้ ะต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางแห่งธรรมอย่างถูกต้อง ก็จะได้รบั ผลคือความ
สุขความส�ำเร็จในชีวิตประจ�ำวัน
2) เป้าหมายระดับกลาง อันเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เบือ้ งหน้า (สัมปรายิกตั ถะ)
ได้แก่การมีคณ
ุ ธรรมความดีงามทางด้านจิตใจ มีความสุขสงบใจ มีสขุ ภาพจิตทีด่ ี อันเป็นความ
สุขทางด้านจิตใจที่เกิดจากการประกอบคุณงามความดี การจะบรรลุถึงเป้าหมายในระดับ
นี้ จะต้องประกอบด้วยธรรม 4 ประการ คือ ศรัทธา เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าและค�ำสอน, ศีล
ประพฤติตนตามศีล 5, จาคะ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ, และปัญญา รู้แจ้งในสิ่งต่างๆ
ตามจริง เป้าหมายระดับนี้นอกจากจะท�ำให้บุคคลมีความสุขทางด้านจิตใจแล้ว ยังส่งผลให้
บุคคลได้พบกับความสุขในโลกหน้า คือสุคติโลกสวรรค์ ภายหลังจากตายไปแล้ว
3) เป้าหมายระดับสูง อันเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด (ปรัตถะ) การบรรลุ
ถึงความหลุดพ้น คือพระนิพพานอันเป็นความสุขอย่างยิ่ง (นิพพานํ ปรมํ สุขํ) วิธีการที่จะ
บรรลุถึง เป้าหมายสูงสุดได้จะต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ 8 ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ มีความ
เห็นชอบ, สัมมาสังกัปปะ ด�ำริชอบ, สัมมาวาจา เจรจาชอบ, สัมมากัมมันตะ การงานชอบ,
สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ, สัมมาวายามะ พยายามชอบ, สัมมาสติ ระลึกชอบ, และสัมมา
สมาธิ ตัง้ ใจชอบ เมือ่ บุคคลฝึกฝนอบรมตนเองตามอริยมรรคมีองค์ 8 นีแ้ ล้ว ย่อมบรรลุถงึ เป้า
หมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
2. ไตรลักษณ์เป็นหลักค�ำสอนที่ชาวพุทธรู้จักคุ้นเคยมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อ
สถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้วไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวัง จึงมักจะได้ยินได้ฟังค�ำพูดว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และที่ว่าความแน่นอนก็คือความไม่
แน่นอน ความเข้าใจอย่างนี้ล้วนสะท้อนถึงเรื่องไตรลักษณ์นั่นเอง พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีลักษณะที่เหมือนกันอยู่ 3 ประการ คือ
1) อนิจจัง คือ ความไม่เที่ยง ความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ทุกวันทุกเวลา
ดังที่เราเคยได้ยินว่า สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และแตกสลายไป ไม่ยั่งยืน เช่น ตัวเราแก่ลง
ทุก ๆ วินาที เนื้อหนังก็เหี่ยวย่น แต่เรามักมองข้ามลักษณะเหล่านี้ไปเพราะมีสิ่งปิดบังเอาไว้
คือ การสืบต่อ (สันตติ) อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายจนดูเหมือนไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของเด็ก ถ้าเราเห็นเด็กคนนั้นอยู่ทุกวัน เราก็ไม่ค่อยตระหนักรู้ถึง
ความเปลี่ยนแปลงคือความเจริญเติบโตของเขา ทั้งที่เขาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อย่างนี้
เรียกว่า ความสืบต่อปิดบังอนิจจัง
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2) ทุกขัง ความทุกข์ หรืออาการที่ทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้ สิ่งทั้งหลายจะ
ค่อย ๆ สลายตัวไป ไม่คงอยู่ในสภาพเดิม เหมือนกับเสื้อที่ซื้อมาใหม่ ๆ เราเก็บเอาไว้อย่างดี
แม้จะไม่เคยสวมใส่เลย แต่มนั ก็เก่า คล�ำ้ หมอง สีสนั ซีดจาง อาการเช่นนีเ้ รียกว่าเสือ้ เป็นทุกข์
แล้ว ความหมายก็คอื มันทนอยูใ่ นสภาพเดิมไม่ได้ ความทุกข์ทปี่ รากฏชัดเจนในสิง่ มีชวี ติ เช่น
พืชและสัตว์มีเกิด แก่และตาย เป็นทุกข์ตามสภาวธรรม ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา
3) อนัตตา หมายถึง ลักษณะที่ไม่เป็นไปตามอ�ำนาจบังคับบัญชา จะควบคุม
สัง่ การไม่ได้เลย กล่าวคือ เราไม่สามารถสัง่ ให้รปู เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นไปตาม
ความต้องการของเรา เช่น เราไม่สามารถสัง่ ร่างกายไม่ให้เจ็บป่วยได้ อนัตตลักษณะในทีน่ จี้ งึ
ได้แก่ลักษณะความไม่เป็นไปในอ�ำนาจบังคับบัญชา
หากเข้าใจเรือ่ งไตรลักษณ์แล้วจะแก้ปญ
ั หาชีวติ ได้อย่างมากมาย ไตรลักษณ์สอน
ให้เรารูเ้ ท่าทันยอมรับความจริง เป็นวิธกี ารวางท่าทีตอ่ สิง่ ทัง้ หลายให้สอดคล้องกับความจริง
ของธรรมชาติ เป็นท่าทีแห่งปัญญา ความเป็นอิสระ ไม่ถกู มัดตัว และสอนให้เราแก้ไข ท�ำการ
ไปตามเหตุปจั จัย เป็นขัน้ ปฏิบตั ติ อ่ สิง่ ทัง้ หลายโดยสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติ
เป็นการปฏิบตั ดิ ว้ ยปัญญา เช่น เมือ่ ผมของเราหงอกขาว เนือ้ หนังเหีย่ วย่น ซึง่ เป็นอาการเบือ้ ง
ต้นของความแก่ชรา ถ้าไม่ยอมรับปรากฏการณ์นี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความทุกข์ ทุกข์เพราะ
ไม่อยากจะแก่ ไม่ยอมรับความจริงนี้ แต่ท้ายที่สุดแล้วเราย่อมพ่ายแพ้ต่อความจริง หากเรา
ยอมรับว่า ผมหงอกเป็นเรือ่ งธรรมดา ไม่ได้เกิดขึน้ กับเราคนเดียว ทุกๆ คนก็เป็นเช่นเดียวกัน
จะช้าหรือเร็วเท่านัน้ เอง ถ้าคิดได้อย่างนีจ้ ะหายจากความทุกข์ หรืออย่างน้อยก็ทำ� ให้ทกุ ข์นนั้
เบาบางลง จางคลายไปได้ ท้ายทีส่ ดุ แล้วเมือ่ ความทุกข์นนั้ เบาบางลงสิง่ ทีไ่ ด้มาก็คอื ความสุข
ซึ่งความสุขนั้นในพระพุทธศาสนาเองก็มีกล่าวไว้เช่นกัน ความสุขตามทัศนะของพระพุทธ
ศาสนานั้นมีความหมายในสามมิติ คือ
1) ความสุขที่เป็นสภาวะแห่งความสุข ความสบาย เมื่อความสุขเกิดแก่ผู้ใด
บุคคลผู้นั้นย่อมมีความสุข เช่น มีความสนุกสนาน ร่าเริง เบิกบาน แจ่มใสยินดี มีสุข สบาย
กายสบายใจ เป็นต้น
2) ความสุข คือสภาวะทีส่ ามารถทนต่อความทุกข์ได้งา่ ยหมายถึงเป็นสภาพที่
ทนได้งา่ ยซึง่ ตรงข้ามกับค�ำว่า “ความทุกข์” คือ สภาพทีท่ นได้ยากเป็นสภาพทีบ่ บี คัน้ ให้ผคู้ น
ไม่สบายกายไม่สบายใจ ความสุขในความหมายนี้มิได้หมายถึงการปฏิเสธความทุกข์โดยสิ้น
เชิง แต่หมายถึงสภาวะทีส่ ามารถอยูร่ ว่ มกับทุกข์ได้ สามารถทนอยูก่ บั ความบีบคัน้ ได้ สามารถ
ด�ำรงอยู่ท่ามกลางสภาวะที่ทนได้ยากได้
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3) ความสุข คือ สภาวะที่ปราศจากความทุกข์ ไม่มีความทุกข์ ขจัดหรือ
ท�ำลายความทุกข์ เป็นสภาวะที่สิ้นกิเลสทั้งปวงหรือภาวะที่ปราศจากตัณหาความอยากทั้ง
ปวง พระพุทธศาสนาเรียกความสุขชนิดนีว้ า่ “นิพพานสุข”การมีความสุขย่อมส่งผลให้บคุ คล
สดชืน่ แจ่มใส เบิกบาน มีกำ� ลังใจทีจ่ ะประกอบกิจทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคม ตรงข้าม
กับคนที่มีความทุกข์ย่อมไม่มีชีวิตที่สดใส ร่าเริง ดังนั้น ความสุขจึงมีประโยชน์และมีความ
ส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ เพียงแต่ว่าความสุขที่มีนั้นจะเป็นความสุขในระดับใด จะ
เป็นระดับความสุขของมนุษย์โลกทั่วไปหรือในระดับอริยบุคคลโดยพระพุทธศาสนาระบุว่า
การที่บุคคลจะมีความสุขได้นั้น สามารถมีได้ตั้งแต่การเริ่มต้นด้วยการท�ำความดี หรือการ
ท�ำบุญ ซึง่ มีพระพุทธพจน์วา่ “บุญเป็นชือ่ ของความสุข” หมายความว่าการกระท�ำในสิง่ ทีเ่ ป็น
บุญท�ำให้บุคคลมีความสุข ส่วนในเรื่องการบ�ำเพ็ญเพียรทางจิตหรือการเจริญภาวนาความ
สุขก็เป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนให้จิตของผู้บ�ำเพ็ญภาวนาเกิดสมาธิได้ง่ายดังพระพุทธพจน์ที่ว่า
“ผู้มีสุข จิตย่อมตั้งมั่น” สาเหตุที่ความสุขท�ำให้ผู้บ�ำเพ็ญเพียรเจริญภาวนาเกิดสมาธิเพราะ
ว่าเมื่อความสุขเกิดกับผู้ใด ผู้นั้นย่อมมีจิตมั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน ท�ำให้ผู้บ�ำเพ็ญเพียรเจริญภาวนา
เกิดสมาธิขึ้น และเมื่อจิตเป็นสมาธิและบรรลุธรรมแล้วความสุขก็เกิดขึ้นเป็นองค์ประกอบ
ของฌานหรือธรรมที่ได้รู้
ดังนัน้ ความผาสุกในพระพุทธศาสนาเป็นเพียงความสุขในระดับของความมีปจั จัย
4 อันมีอัตตาแฝงอยู่ ซึ่งยังไม่ใช่ความสุขในขั้นหลุดพ้นหรือนิพพานสุข ส่วนความสุขที่แท้
จริงตามหลักพระพุทธศาสนา จึงหมายถึงสภาวะทีช่ วี ติ จิตใจหลุดพ้นจากกิเลสและตัณหาทัง้
ปวงหรือมีความเป็นอิสระแห่งจิตเป็นอย่างยิง่ เป็นความสุขทีเ่ กิดจากการบ�ำเพ็ญทางจิต จน
เกิดสมาธิและปัญญา มีจติ ทีเ่ ป็นอิสระจากการครอบง�ำของสรรพสิง่ เข้าถึงธรรมและนิพพาน
ฉะนั้น จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตตามทัศนะของพระพุทธศาสนาก็คือ การเข้าถึงนิพพานสุข
ซึง่ สามารถเข้าถึงได้ดว้ ยการฝึกจิตให้เป็นสมาธิจนเกิดปัญญา หรือด้วยการปฏิบตั ใิ นแนวทาง
ที่ท�ำให้จิตปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวง

สรุป

ความสุขทั้งทางกายและทางใจ ย่อมมีส่วนสัมพันธ์กัน ไม่อาจจะแยกให้ขาด
จากกันได้ เพราะต่างก็ตอ้ งพึง่ พาอาศัยกันและกัน จะขาดเสียอย่างใดอย่างหนึง่ หาได้ไม่ การ
ปฏิบตั ไิ ด้เกิด “ความพอดี” ไม่มากและไม่นอ้ ยเกินไป ไม่วา่ ในส่วนกายหรือใจก็ตาม ก็ยอ่ มจะ
เกิดความสุขโดยปราศจากความทุกข์ ทีแ่ อบแฝงตามมา กล่าวสัน้ ๆ ความสุขก็คอื ความสบาย
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กาย และสบายใจ ในสองอย่างนี้ ความสุขใจ นับว่าเป็นยอดแห่งความสุขในโลก และทุกคนก็
สามารถที่จะบรรลุความสุขใจนี้ได้ตลอดเวลา
ดังนั้นจึงควรด�ำรงชีวิตให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เพื่อน�ำชีวิตไปสู่ความพ้น
ทุกข์ทเี่ รียกว่า พระนิพพาน คือจุดหมายสูงสุดของชีวติ ในพระพุทธศาสนา ความเป็นจริงของ
ชีวิตตามหลักไตรลักษณ์คือ ชีวิตต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีใครต้านกระแสแห่ง
ความเปลี่ยนแปลงได้ ในโลกนี้ไม่มีอะไรคงที่ ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ นอกจากความเปลี่ยนแปลง
ซึง่ กฎไตรลักษณ์สอดคล้องกับการยอมรับตามทฤษฎีของนักปรัชญาตะวันตกทีไ่ ด้ยนื ยันความ
เปลีย่ นแปลงว่าเป็นลักษณะทีแ่ ท้จริงของสรรพสิง่ ทุกสิง่ เป็นอนิจจังคือเกิดขึน้ ตัง้ อยูแ่ ละดับ
ไปเป็นธรรมดา เมือ่ สิง่ ใดสิง่ หนึง่ เกิดขึน้ สิง่ นัน้ จะเปลีย่ นสภาพหนึง่ ไปสูส่ ภาพหนึง่ จึงได้มกี าร
ยอมรับว่าความเปลี่ยนแปลงมีจริงตามกาลเวลา
ได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างหลักไตรลักษณ์กับความผาสุกทางจิตวิญญาณของ
มนุษย์เกิดจากการที่มนุษย์มีความรู้แจ้งและเข้าใจ รวมทั้งเกิดการยอมรับว่าชีวิตมนุษย์ทุก
คนล้วนตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์
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