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ค�าปรารภ

ผู้คนทุกวันนี้ส่วนใหญ่มีชีวิตที่สุขสบายกว่าเมื่อก่อนมาก 

การแสวงหาอาหารเพือ่ประทงัชวีติ หรอืดิน้รนขวนขวายเพือ่ความ 

อยู่รอด มิใช่ปัญหาอีกต่อไป  นอกจากไม่รู้จักความหิวโหยหรือ 

ความขัดสนแล้ว  ยังมีความสะดวกสบายอย่างมาก  เทคโนโลยีที่ 

ครั้งหนึ่งเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย  กลายเป็นของที่ผู ้คนมีแทบทุกหลังคา 

เรือน หรือติดตัวแทบทุกคน  เช่น  โทรทัศน์  และโทรศัพท์มือถือ

แม้กระนัน้ผูค้นทกุวนันีก้ย็งัมคีวามทกุข์ใจอยูน่ัน่เอง นอกจาก 

ความทุกข์ที่ผู้คนคุ้นเคยกันดี  เช่น ความผิดหวัง ความคับแค้นใจ 

และความพลดัพรากสญูเสยี รวมทัง้ความทกุข์เพราะแก่  เจบ็ และ 

ตายแล้ว  ยังมีความทุกข์อีกชนิดหนึ่ง  ซึ่งกลายเป็นปัญหาที่แพร่ 

ระบาดในปัจจบุนั นัน่คอืความทกุข์เกีย่วกบัส�านกึในตวัตน หรอืใน 

ส่วนลึกของตัวตน ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในส่วนลึกของใจ 

เรียกอีกอย่างว่า ปัญหาตัวตน 

ปัญหาตัวตนเป็นลักษณะเด่นของสังคมยุคนี้ก็ว่าได้  เพราะ 

เป็นยุคที่ทัศนคติแบบปัจเจกนิยมได้รับการเชิดชูสูงมาก  ความ 

ต้องการของปัจเจกบคุคล ถอืว่าส�าคญักว่าอย่างอืน่ ส�านกึในตวัตน 

จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่  และพลอยท�าให้ผู้คนหมกมุ่นกับตนเอง 

รวมทั้งอยู่แบบตัวใครตัวมันมากขึ้น
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ในอกีด้านหนึง่ วธิกีารแก้ปัญหาตวัตนของคนยคุนีก้ม็ลีกัษณะ 

พิเศษ กล่าวคือ อาศัยการบริโภคหรือครอบครองวัตถุเป็นส�าคัญ 

โดยได้รบัอทิธพิลจากลทัธบิรโิภคนยิม  ด้วยเหตนุี ้ การบรโิภควตัถุ 

ของคนในยุคนี้  จึงมิได้มีความหมายเพียงแค่การแสวงหาความ 

สะดวกสบาย หรอืความสขุทางกายเท่านัน้ แต่ยงัเป็นไปเพือ่บ�าบดั 

ความทกุข์ในส่วนลกึของใจ ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นบทบาทของศาสนา 

ต่างๆ  ในอดีต

เมือ่ผูค้นจ�านวนมากมองว่า บรโิภคนยิมเป็นค�าตอบของชวีติ 

โดยเฉพาะการแก้ทกุข์ทางใจ  เป็นธรรมดาอยูเ่อง ทีเ่ขาจะหนัหลงั 

ให้กบัศาสนาต่างๆ รวมทัง้พทุธศาสนาด้วย ในสถานการณ์ดงักล่าว 

ศาสนาต่างๆ หนัมาใช้วธิเีดยีวกบับรโิภคนยิม  เพือ่ดงึดดูผูค้น หรอื 

เพื่อจะได้มีที่ยืนอยู่ในสังคมต่อไป นี้คือสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้นกับพุทธ 

ศาสนาในเมืองไทยเช่นกัน

อนัทีจ่รงิพทุธศาสนาสามารถให้ประโยชน์แก่ผูค้นได้มากกว่า 

นัน้ กล่าวคอืช่วยให้พ้นทกุข์ได้อย่างแท้จรงิ แม้กระทัง่การแก้ปัญหา 

ตวัตน พทุธศาสนากม็คี�าตอบทีด่กีว่าบรโิภคนยิม แต่นัน่หมายความ 

ว่าพุทธศาสนาที่สอนและเผยแผ่อยู่ในปัจจุบัน  จะต้องธ�ารงรักษา 

แก่นแท้เอาไว้ให้ได้  ไม่คล้อยตามบรโิภคนยิมอย่างทีเ่ป็นอยู ่ รวมทัง้ 

ท�าให้แก่นแท้ดงักล่าว เชือ่มโยงกบัวถิชีวีติของผูค้นในปัจจบุนั จนเหน็ 

ได้ชัดว่า ค�าสอนของพระพุทธองค์นั้น แก้ทุกข์ได้จริง
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หนงัสอืเล่มนี ้ มทีีม่าจากค�าบรรยายของข้าพเจ้า ณ อาคาร 

ศลิปวฒันธรรม จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  เมือ่วนัที ่ ๒๗ สงิหาคม 

๒๕๖๒ ตามค�านิมนต์ของธรรมสถาน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เนื้อหาบางส่วน  ข้าพเจ้าเคยน�าไปบรรยาย ณ  ชาติภูมิสถาน 

ป. อ. ปยตุโฺต จงัหวดัสพุรรณบรุ ี เมือ่วนัที ่๑๒ มกราคม ปีเดยีวกนั 

เนือ่งในวนัคล้ายวนัเกดิของสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตุโฺต) 

แต่เนื่องจากมีเวลาน้อย ข้าพเจ้าจึงพูดเพียงบางประเด็น  ในการ 

บรรยายทีจ่ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ข้าพเจ้าได้ขยายความเพิม่และ 

เติมเนื้อหาให้ครบถ้วน

ขออนุโมทนาคุณหมออัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ ประธานชมรม 

กัลยาณธรรม ที่เห็นว่าค�าบรรยายดังกล่าวควรเผยแพร่ให้กว้าง 

ขวางออกไป พร้อมกนันีข้ออนโุมทนาคณุพชัธร กตินิกุลูศลิป์ และ 

ครอบครัว ซึ่งร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือเล่มนี้ด้วย

หวังว่าหนังสือเล่มนี้  จะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านเห็นความส�าคัญ 

ของการรักษาแก่นแท้ของพุทธศาสนา  รวมทั้งศึกษาและปฏิบัติ 

จนเข้าถึงแก่นแท้ดังกล่าว  จนสามารถแก้ทุกข์ของตนได้  รวมทั้ง 

น�าพาผู้คนทั้งหลาย  ให้เข้าถึงประโยชน์ดังกล่าวด้วย

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
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ค�าน�า
ชมรมกัลยาณธรรม

ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ฟังปาฐกถาธรรมของท่านพระอาจารย์ 

ไพศาล  วิสาโล  ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แพร่ภาพสดผ่าน 

ทาง  Facebook  ในวาระพิเศษงานฉลองครบรอบ ๑๐๒ ปีของ 

มหาวทิยาลยั  เมือ่วนัที ่๒๗ สงิหาคม ๒๕๖๒  ด้วยหวัข้อทีน่่าสนใจ 

กอปรกบัมคีวามศรทัธาว่า  ท่านพระอาจารย์จะแสดงปาฐกถาครัง้นี้ 

อย่างดี  เมื่อฟังแล้วก็ยิ่งประทับใจในเนื้อหาที่ลึกซึ้งชวนคิดหลาย 

แง่มุม  สะท้อนปมปัญหาและความติดตันต่างๆ  ของผู้คนในยุค 

ปัจจุบัน ที่ไม่อาจเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา หรือไม่ได้รับ 

ประโยชน์จากพระธรรมอย่างเตม็คณุค่า ชีช้ดัถงึภยัของศาสนาใหม่ 

คอื “ศาสนาบรโิภคนยิม” และความยดึตดิถอืมัน่ในสิง่ทีไ่ม่มอียูจ่รงิ 

คอื “ตวัตน” อนัเป็นอปุสรรคส�าคญัในการเข้าถงึธรรม นอกจากนี้ 

ในตอนจบท่านพระอาจารย์ยังให้ค�าตอบ ชี้ทางออก ที่พอจะเป็น 

เข็มทิศให้เราเดินไปถูกทาง ทั้งในฐานะของผู้ศึกษาและผู้เผยแผ่ 

ธรรม
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ในนามชมรมกัลยาณธรรมจึงขออนุญาตน�าปาฐกถานั้นมา 

ท�าหนังสือ  ได้รับความร่วมมือจากกัลยาณมิตรมากมาย ทุกคน 

ชื่นชมเนื้อหาที่มีความทันสมัย สื่อถึงปัญหาและภาพสถานการณ์ 

ที่ไม่ปรกติทั้งหลาย  ด้วยตัวอย่างร่วมสมัยที่ชัดเจน ชวนให้ย้อน 

กลับมาพิจารณาว่า  เราเป็นพุทธแบบไหนกันแน่  มรดกธรรมที่ 

องค์สมเดจ็พระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงประทานไว้ มค่ีาสงูล�า้ 

และเป่ียมล้นประสทิธภิาพในการก�าจดัทกุข์ คลีค่ลายปัญหา และให้ 

อิสรภาพทางใจ  เราได้รับประโยชน์จากธรรมนั้นเพียงพอหรือยัง

ในมงคลวาระ ๓๗  ปี แห่งสมณเพศ ของท่านพระอาจารย์ 

ไพศาล วสิาโล ทีจ่ะมาถงึในเดอืนกมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ นี ้คณะศษิย์ 

ขอน้อมถวายมทุติาและน้อมอาจรยิบชูาแด่พระปิยาจารย์  ด้วยการ 

จัดพิมพ์หนังสือ  “พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาตัวตน”  เพื่อ 

สืบทอดแก่นธรรมอันจะเป็นหลักทางใจของชาวพุทธ น้อมสืบสาน 

มโนปณิธานของพระอาจารย์  ซึ่งทุ่มเทอุทิศตนให้กับงานเผยแผ่ 

ธรรม เป็นแสงส่องทางชวีติแก่สาธชุน และเป็นภมูปัิญญาแห่งพทุธะ 

ของสงัคมไทยผ่านกาลอนัยาวนาน หนงัสอืเล่มนี ้ มแีก่นหลกัธรรม 

อันส�าคัญที่ท่านได้น�ามาอธิบายด้วยภาษาง่ายๆ ท�าให้เข้าถึงผู้อ่าน 

ทีแ่ม้จะห่างวดัได้เป็นอย่างด ีท�าความเข้าใจได้ไม่ยาก จงึส่งมอบให้ 

คนที่ท่านรักได้อย่างสบายใจและทรงประสิทธิภาพยิ่ง
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ขออนโุมทนาเพือ่นๆ ทีม่ส่ีวนร่วมในธรรมทานนี ้ โดยเฉพาะ 

น้องอ้อม น้องธร  ที่เป็นก�าลังหลักในการเรียบเรียงบทความให้ 

น่าอ่าน ทั้งทีมงานคนแนวหลังทางธรรมมากมาย ที่ช่วยกันรับไม้ 

งานสืบสายธาร น้อมบูชาธรรม  “ในมงคลกาลแห่ง ๓๗ พรรษา 

พระไพศาล วสิาโล” สบืทอดอดุมการณ์แห่งธรรมของพระอาจารย์ 

ให้เป็นประโยชน์ยั่งยืนยาวนานสืบไป  หวังว่าท่านผู ้อ่านจะได้ 

ทบทวนใจ  ย้อนกลบัมามองตน แก้ไขวธิคีดิ  วถิคีวามเป็นอยู ่ และ 

ช่วยกันสร้างสรรค์คุณค่าแท้ของชีวิต ทั้งส่วนตน และเกื้อกูลแก่ 

ส่วนรวม ตามหลกัพระพทุธศาสนาและได้รบัประโยชน์จากพระพทุธ 

ศาสนาทีแ่ท้จรงิ  ก้าวข้าม “ตวัตน” (ทีไ่ม่มจีรงิ) และปลอดภยัจาก 

ศาสนาบริโภคนิยมโดยทั่วกันทุกท่าน  เทอญ

น้อมกราบบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า

ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์

ประธานชมรมกัลยาณธรรม



เกริ่น

สองด้านของพุทธศาสนา

คิดต�่า หรือ คิดสูง

ลัทธิบริโภคนิยมกับการสร้างตัวตนใหม่

ลัทธิบริโภคนิยมกับความเป็นตัวตน

ปัญหาตัวตนของคนสมัยใหม่

ปัญหาตัวตนของลัทธิบริโภคนิยม

การรับมือกับปัญหาตัวตน

เมื่อบริโภคนิยมครอบง�าพุทธศาสนา

กลับมาสู่แก่นแท้ของพุทธศาสนา

๑๒

๑๕

๒๑

๒๕

๓๑

๓๕

๔๗

๕๙

๖๗

๗๕

ส า ร บั ญ





ท่านอาจารย์พุทธทาส สรุปเกี่ยวกับชีวิตที่ดี
เอาไว้อย่างงดงามและสั้นกระชับว่า

“ชีวิตที่ดีคือ ชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์”
สงบเย็น  เพราะลด  เพราะละ

เพราะมีปัญญาเข้าถึงความจริงของชีวิต
จนกระทั่งไม่หวั่นไหวไปกับ
ความเป็นอนิจจังของสังขาร
หรือความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ง



อาตมารูส้กึเป็นเกยีรตทิีไ่ด้รบันมินต์มาแสดงธรรมเนือ่งใน 
โอกาสที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีอายุครบ ๑๐๒ ปี  ปกติ 
เมื่อครบรอบการก่อตั้งองค์กร การสถาปนามหาวิทยาลัย หรือ 
แม้กระทัง่การขึน้บ้านใหม่  เราย่อมถอืว่าเป็นโอกาสมงคล สิง่หนึง่ 
ทีช่าวพทุธเรานยิมท�ากนักค็อื การนมินต์พระมาเจรญิพระพทุธมนต์ 
เพือ่เป็นสิริมงคล หรือเพื่อเป็นขวัญก�าลังใจแก่เจ้าภาพ รวมทั้ง 
สมาชิกของหน่วยงานหรือองค์กร อีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ 
การนิมนต์พระมาแสดงธรรม ซึ่งก็คือการกล่าวถึงสัจธรรมของ 
ชีวิต  เพื่อให้ผู้คนตระหนักความไม่ประมาท

เกริ่น
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การสดบัฟังความจรงิของชวีติทีเ่รยีกว่าสจัธรรม  บ่อยครัง้ 
เป็นสิ่งที่ผู้คนละเลย มองข้าม หรือไม่อยากนึกถึง  เช่น ความ 
ไม่เที่ยงของชีวิต ความไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่ง มีความเจริญ 
กย่็อมมคีวามเสือ่ม  เป็นของคูก่นั หรอืว่า  ในท่ามกลางความสขุ 
นั้น มีความทุกข์ที่ผู้คนไม่สามารถหลีกพ้นได้ ความจริงของชีวิต 
ดังกล่าว  ผู้คนไม่ค่อยอยากฟัง  เพราะว่าไม่ถูกใจ  กระทบใจ 
หรอืว่ากระเทอืนกเิลส แต่เป็นสิง่ส�าคญัทีค่วรสดบัรบัฟัง  เพือ่เป็น 
เครื่องเตือนใจในการด�าเนินชีวิต





การนมินต์พระมาเจรญิพทุธมนต์เพือ่ความเป็นสริมิงคลกด็ี 
การสดบัฟังธรรมหรอืสจัธรรมจากพระภกิษสุงฆ์กด็ ี จะว่าไปแล้ว 
เป็นสิ่งสะท้อนถึงบทบาทของพุทธศาสนาสองประการ

ในด้านหนึ่ง  พุทธศาสนามีบทบาทในการให้ความหวัง 
ให้ก�าลังใจ หรือแม้กระทั่งปลอบประโลมใจผู้คน  โดยเฉพาะ 
ในยามที่ประสบกับความทุกข์ บทบาทด้านนี้เป็นสิ่งดึงดูดผู้คน 
จ�านวนมากให้เข้าหาพุทธศาสนา กล่าวได้ว่าเหตุผลหลักที่ผู้คน 
เข้าวัดหรือว่าเข้าหาพุทธศาสนา  ก็เพราะต้องการความหวัง 
หรือก�าลังใจ  เช่น  มาท�าบุญก็เพราะหวังว่าจะมีโชค  มีลาภ 

สองด้านของ
พุทธศาสนา
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มีความมั่งมีศรีสุข  เมื่อประสบเคราะห์  เป็นหนี้เป็นสิน  หรือ 
เจ็บป่วย  ผู้คนก็อยากมาวัดเพื่อให้พระสะเดาะเคราะห์  ด้วย 
ความหวงัว่าความทกุข์จะมลายหายไป  เคราะห์กรรมจะสญูสิน้ไป 
หลายคนมาวดักเ็พือ่ขอน�้ามนต์หรอืวตัถมุงคล ไว้เป็นทีพ่ึง่ทางใจ 
ช่วยให้แคล้วคลาดจากภัยอันตราย มีคนอีกไม่น้อย ที่ประสบ 
ความพลัดพรากสูญเสีย  โดยเฉพาะสูญเสียคนรัก หรือรู้สึกผิด 
ต่อผู้ที่จากไป  การมาวัดก็เพื่อบรรเทาความโศกเศร้า  ความ 
รูส้กึผดิ  เช่น มาถวายสงัฆทาน ท�าบญุอทุศิให้กบับคุคลเหล่านัน้ 
นี่คือความคาดหวังของผู้คนที่มาวัด  และเป็นสิ่งที่พุทธศาสนา 
ได้ตอบสนองมาโดยตลอด

นอกจากการให้ความหวงั ก�าลงัใจ หรอืปลอบประโลมใจ 
ให้กับผู้คนแล้ว อีกบทบาทหนึ่ง ที่ส�าคัญของพุทธศาสนาก็คือ 
การชี ้กระตุน้  เปิดใจให้ผูค้นตระหนกัถงึความจรงิของชวีติ และ 
เห็นความส�าคัญของการฝึกฝนพัฒนาตน  ซึ่งบางครั้งเป็นสิ่งที่ 
สวนทางกบักเิลส และเป็นด้านทีช่าวพทุธจ�านวนมากไม่อยากฟัง

มคีราวหนึง่อาตมาแสดงธรรมทีว่ดั ปกตจิะพดูเรือ่งความสขุ 
ความสงบ แต่วนันัน้อาตมาพดูเรือ่งการเตรยีมตวัตาย ปรากฏว่า 
มชีาวบ้านคนหนึง่เดนิลงจากศาลาไปเลย  เพราะไม่พอใจทีอ่าตมา 
พดูเรือ่งทีไ่ม่เป็นมงคล ตอนหลงัได้คดิ กม็าขอโทษอาตมา นีค่อื 
ปฏิกิริยาหรือความรู้สึกของคนจ�านวนไม่น้อย  เมื่อได้ยินเรื่องนี้ 
ขอให้สงัเกตว่า  เวลาผูค้นปรารถนาความมัง่มศีรสีขุ กอ็ยากได้พร 
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จากพระ แต่พอพระพูดถึงความจริงของชีวิต  ว่าทุกคนต้องตาย 
จึงควรเตรียมตัวตายเสียแต่เนิ่นๆ หลายคนกลับไม่อยากฟัง ถ้า 
อุดหูได้ก็คงท�า

สองด้านของพุทธศาสนาดังกล่าว จริงๆ แล้ว  เป็นสิ่งที่มี 
ควบคู่กันมาโดยตลอด  ในขณะที่พระสอนว่า  การท�าบุญย่อม 
ท�าให้เกดิความเจรญิ ในขณะเดยีวกนัท่านกบ็อกว่า ความเจรญินัน้ 
ไม่เทีย่ง ทกุอย่างต้องเสือ่มและดบัไปในทีส่ดุ  ในขณะทีพ่ระท่าน 
ให้พรว่า  อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  ท่านก็พูดอีกด้านหนึ่งว่า 
ในที่สุดทุกคนก็ต้องตาย แม้มีร่างกายแข็งแรงเพียงใด สุดท้าย 
ก็ต้องเจ็บป่วย  แม้ผิวพรรณจะผ่องใสเพียงใด  สุดท้ายก็ต้อง 
หม่นหมองเพราะความแก่ชรา  ในขณะที่ท่านพูดถึงการท�าความ 
เพียรเพื่อจะได้ร�่ารวยมั่งคั่ง  ท่านก็เตือนว่า  ความร�่ารวยมั่งคั่ง 
หรือลาภยศนั้นเจือไปด้วยทุกข์  เป็นภาระที่ต้องรักษา ท�าให้เกิด 
ความหนักอกหนักใจอยู่เสมอ อีกทั้งได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอเสียที

นี้คือสองด้านของพุทธศาสนา  ที่มาควบคู่กันโดยตลอด 
แต่คนส่วนใหญ่อยากฟังหรือสนใจแต่ด้านที่ให้ความหวังและ 
ก�าลังใจ  ส่วนด้านที่เป็นความจริงของชีวิตที่ทุกคนต้องประสบ 
ผู้คนกลับไม่อยากฟัง  ทั้งนี้ก็เพราะความจริงที่ว่า  ไม่มีอะไรที่ 
แน่นอน ไม่มอีะไรทีย่ดึมัน่ถอืมัน่ได้เลยสกัอย่าง หรอื  ไม่มอีะไร 
ที่ยึดมั่นว่าเป็นตัวเราของเราได้  สิ่งเหล่านี้ถึงที่สุดแล้ว  มัน 
สะเทือนไปถึงเบื้องลึกของจิตใจเรา  เพราะในเบื้องลึกของจิตใจ 
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เรา  ล้วนปรารถนาความสขุ ความมัง่คัง่ร�า่รวย ความมัน่คง ความ 
ยั่งยืน ความแน่นอน จึงยากที่จะยอมรับว่า  ไม่มีอะไรที่แน่นอน 
หรือจีรังยั่งยืน  ทุกอย่างเป็นทุกข์  เมื่อมีลาภก็ต้องเสื่อมลาภ 
มียศก็ต้องเสื่อมยศ  เมื่อเกิดก็ต้องแก่  เจ็บ ตาย อะไรก็ตามที่ 
เรายึดว่าเป็นของเรา  หรือแม้กระทั่งตัวเรา  สุดท้ายมันก็เป็น 
เพยีงมายาภาพ ไม่มอีะไรทีเ่ป็นตวัเราของเราอย่างแท้จรงิ นีค่อื 
ความจริงที่คนน้อยคนอยากจะฟัง อยากจะรับรู้

การทีเ่ราละเลยคณุปูการด้านหนึง่ของพทุธศาสนา โดยหวงั 
เพียงว่า พุทธศาสนาจะให้แต่ความสุข ความเจริญ ความมั่งมี 
ดงันัน้จงึเอาแต่ท�าบญุ ถวายทาน หรอืท�าตามประเพณ ีท�าให้เรา 
ชาวพุทธได้ประโยชน์น้อยจากพุทธศาสนา  เราควรตระหนักว่า 
พุทธศาสนาสามารถให้อะไรเราได้มากกว่านั้น  ไม่ใช่ให้แค่ 
ความหวงั  ไม่ใช่ให้แค่ก�าลงัใจ ปลอบประโลมใจ หรอืท�าให้เกดิ 
ความอบอุ่นใจเท่านั้น  แต่พุทธศาสนายังสามารถจะช่วยให้เรา 
ก้าวข้ามความทกุข์  เป็นอสิระจากความทกุข์ แต่จะท�าเช่นนัน้ได้ 
ก็ต้องผ่านการฝึกฝนตน  ทั้งการพัฒนากาย  วาจา  หรือศีล 
การฝึกจิตหรือสมาธิ  และการพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้น  ถ้าเรา 
มปัีญญา  เข้าใจความจรงิของชวีติ จนวางใจได้ถกูต้อง ไม่ปฏบิตัติวั 
หรือวางจิตวางใจขวางกระแสแห่งสัจธรรม  แม้มีความเสื่อม 
เกิดขึ้น  มีเหตุร้ายเกิดขึ้น  เจ็บป่วย  แก่ชรา หรือประสบความ 
พลัดพรากสูญเสีย  ใจก็จะไม่ทุกข์  อย่างไรก็ตามดังได้กล่าว 
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ความจรงิเหล่านีผู้้คนไม่ค่อยอยากฟัง  เพราะไม่ถูกใจ  เช่นเดียว 
กับการฝึกฝนตน  เพื่อลด  ละ  ขัด  เกลา  เป็นสิ่งที่หลายคน 
ไม่ปรารถนา  เพราะว่าสวนทางกับกิเลส  เมื่อใดก็ตามที่เรา 
ไม่ปรนเปรอกิเลส กิเลสก็จะหาทางปั่นป่วน สร้างความวุ่นวาย 
ในจิตใจของเรา จนเรายอมพ่ายแพ้ต่ออ�านาจของมัน

ถ้าหากเราเข้าใจถงึจดุมุง่หมายของพทุธศาสนาอย่างแท้จรงิ 
แล้ว  เราจะไม่หลงเพลินกับสิ่งที่อาตมาเรียกว่า  “ของหวาน” 
ที่ดึงดูดผู้คนให้เข้าหาพุทธศาสนา  แต่เราจะยอมรับว่าพุทธ- 
ศาสนามี  “ยาขม”  ที่จะบรรเทาความทุกข์ให้กับจิตใจของเรา 
ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้  เราจะได้รับประโยชน์จากพุทธศาสนา 
อย่างเต็มที่  แต่เป็นเพราะผู้คนมักมองข้ามเป็นสาระส�าคัญของ 
พุทธศาสนาไป  จึงหลงวนอยู ่ในความทุกข์  แม้จะมีความสุข 
ก็เป็นสุขชั่วคราว  ในยามที่ได้ลาภ  เจริญรุ่งเรือง หรือในยามที่ 
ชีวิตราบรื่น  ปกติ  ก็เพลิดเพลินในความสุข  แต่พอชีวิตผกผัน 
สญูเสยีทรพัย์ พลดัพรากจากคนรักหรือของรัก อันเป็นธรรมดา 
โลก ผู้คนก็กลัดกลุ้มอมทุกข์  คิดแต่เพียงว่า ถ้ามีพระมาเจริญ 
พทุธมนต์ มารดน�้ามนต์ มาสะเดาะเคราะห์ ความทกุข์เหล่านัน้ 
ก็จะบรรเทาเบาบางไป อย่างนี้นับว่าเป็นการเสียโอกาสที่จะได้ 
รับประโยชน์จากพุทธศาสนาอย่างแท้จริง





ผูค้นจ�านวนมาก ปรารถนาแต่ความสขุจากวตัถ ุ เช่น ลาภ 
หรือความมั่งมี  จนมองข้ามความสุขที่ประเสริฐกว่า  วิเศษกว่า 
อันเป็นความสุขที่เกิดจากการฝึกฝนตน 

มีเรื่องเล่าว่า มีพระบวชใหม่รูปหนึ่ง  เมื่อครบก�าหนดสึก 
ก็มาหาหลวงปู่ดู่  พรหฺมปญฺโญ  เพื่อให้หลวงปู่อวยพรและรด 
น�้ามนต์  ในขณะที่หลวงปู่พรมน�้ามนต์อยู่นั้น พระรูปนั้นตั้งจิต 
ปรารถนาในใจว่า  “ขอความร�า่รวยมหาศาล ขอลาภขอผลพูนทวี 
มีกินมีใช้ไม่รู้หมด จะได้แบ่งไปท�าบุญเยอะๆ” พอเงยหน้าขึ้นมา 

คิดต�่า หรือ คิดสูง

21
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ก็เห็นหลวงปู่จ้องหน้าอยู่  จากนั้นหลวงปู่ก็พูดขึ้นมาว่า  “ท่าน 
ที่ท่านคิดน่ะมันต�่า  คิดให้มันสูงไว้ไม่ดีหรือ  แล้วเรื่องที่ท่านคิด 
น่ะ จะตามมาทีหลัง”  พระรูปนั้นประหลาดใจว่า  หลวงปู่รู ้ใจ 
ของตนได้อย่างไร แต่หลวงปู่รู้ได้อย่างไรไม่ส�าคัญ ที่ส�าคัญคือ 
ที่ท่านพูดว่า  “ที่ท่านคิดน่ะมันต�่า คิดให้มันสูงไว้ไม่ดีกว่าหรือ”

อะไรที่ท่านว่ามันต�่า  ก็ได้แก่  การขอให้มั่งคั่งร�่ารวย  ให้ 
มกีนิมใีช้ไม่หมด คอืหวงัแต่การมทีรพัย์ ทีเ่รยีกว่า สามญัทรพัย์ 
แต่ที่จริงแล้ว  ชีวิตเราสามารถเข้าถึงสิ่งที่ประเสริฐกว่านั้นได้ 
ซึง่พระท่านเรยีกว่า อรยิทรพัย์ หรอื ความสขุความสงบในจติใจ 
อนัเกดิจากการท�าความด ี เกดิจากการฝึกจติฝึกใจ หรอืยิง่กว่านัน้ 
คอื ปรมตัถ์ หรอื ประโยชน์สงูสดุ ได้แก่ นพิพาน ความพ้นทกุข์ 
เป็นอิสระจากทุกข์อย่างสิ้นเชิง

มนุษย์เราสามารถเข้าถึงประโยชน์สูงสุดดังกล่าวได้  และ 
พทุธศาสนากเ็อือ้ให้เราเข้าถงึประโยชน์สงูสดุนัน้ แต่ผูค้นจ�านวน 
ไม่น้อย ปรารถนาประโยชน์จากพุทธศาสนาเพียงแค่ความมั่งมี 
ความร�า่รวย ซึง่ทีจ่รงิแล้ว ไม่สามารถช่วยให้ผูค้นพ้นทกุข์ได้อย่าง 
แท้จรงิ พทุธศาสนาทีแ่ท้จรงิ สามารถแก้ทกุข์ทางใจได้ถงึรากเหง้า 
แต่ผูค้นส่วนใหญ่กลบัมองไม่เหน็ แม้จะเข้าวดักต็าม ดงัตวัอย่าง 
พระรูปที่ว่า  นับประสาอะไรกับคนที่ไม่ได้เข้าวัดเลย  แต่เรียก 
ตัวเองว่าเป็นชาวพุทธ
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ตอนนี้แนวโน้มของคนส่วนใหญ่ก็คือ  เวลามีความทุกข์ใจ 
หรอืปรารถนาชวีติทีพ่งึประสงค์ แม้เป็นชาวพทุธกต็าม  เขากลบั 
ไปหาค�าตอบจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า 
สิง่ทีเ่ขาหนัไปหานัน้คอือะไร ? คอื วตัถสุิง่เสพต่างๆ ถงึขัน้อาศยั 
วัตถุเป็นสรณะ ในการออกจากทุกข์ทางใจ หรือเพื่อเข้าถึงชีวิต 
ที่พึงประสงค์

เราควรตระหนักว่า 

พุทธศาสนาสามารถให้อะไรเราได้มากกว่านั้น

ไม่ใช่ให้แค่ความหวัง  ไม่ใช่ให้แค่ก�าลังใจ

ปลอบประโลมใจ หรือท�าให้เกิดความอบอุ่นใจเท่านั้น

แต่พุทธศาสนายังสามารถ

จะช่วยให้เราก้าวข้ามความทุกข์ 

เป็นอิสระจากความทุกข์





ยคุนีส้มยันี ้คนเรามท่ีาท ีมคีวามสมัพนัธ์กบัวตัถแุตกต่าง 
จากคนยุคก่อนๆ  มาก  สมัยก่อนเราต้องการสิ่งเสพหรือวัตถุ 
กเ็พือ่ความอยูร่อด หรอืเพือ่ความปลอดภยั  เช่น มกีนิ มปัีจจยัสี่ 
พอเพยีง ทีจ่รงิแล้ว สมยัก่อนอย่าว่าแต่อาหาร แม้กระทัง่เสือ้ผ้า 
ก็ยังหาได้ยาก  เสื้อผ้าเป็นของมีค่า  ในสมัยพุทธกาลจนกระทั่ง 
ถึงเมื่อไม่กี่ร้อยปีมานี้  เพียงแค่เสื้อผ้าผืนหนึ่งก็หาไม่ได้ง่ายๆ 
เพราะเป็นสิง่มค่ีามรีาคา ตลอดทัง้ชวีติ คนๆ หนึง่ อาจจะมเีสือ้ผ้า 
แค่สองสามชดุเท่านัน้  จงึเกดิประเพณถีวายผ้าป่า ถวายผ้ากฐนิ 
เพราะฉะนัน้ การมวีตัถเุพือ่ความอยูร่อด เพือ่ปกป้องจากอนัตราย 
ถือว่าเป็นความปรารถนาอย่างเต็มที่ของผู้คนสมัยนั้น

ลัทธิบริโภคนิยม

กับการสร้างตัวตนใหม่

25
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แต่เมื่อเวลาผ่านไป  เราไม่ได้ต้องการวัตถุเพียงเพื่อความ 
อยูร่อด เพือ่ความปลอดภยั เช่น ข้าว อาหาร บ้าน เรายงัต้องการ 
วตัถเุพือ่ความสะดวกสบายทางกาย  เช่น วทิย ุ โทรทศัน์  เครือ่ง 
ซกัผ้า ตูเ้ยน็ รถยนต์ แต่มาถงึวนันี ้ผูค้นต้องการมากกว่านัน้ ยคุนี้ 
เป็นยุคที่มีลักษณะพิเศษจนมีชื่อเรียกอย่างหนึ่งว่ายุคบริโภคนิยม 
เพราะเป็นยุคที่ผู ้คนมีความเชื่อแพร่หลายว่า  “มีมากเท่าไหร่ 
กส็ขุมากเท่านัน้”  ถ้าอยากสขุมากๆ กต้็องบรโิภคมากๆ แต่การ 
บริโภคของคนยุคนี้แตกต่างจากคนยุคก่อนคือ  ผู้คนไม่ได้เสพ 
เพื่อความเอร็ดอร่อย  เพื่อปรนเปรออายตนะ  เพื่อความสะดวก 
สบายเท่านั้น  แต่เสพเพื่อความสุขทางใจ  เพื่อการมีตัวตนใหม่ 
ยิง่กว่านัน้ หากสงัเกตจะพบว่า ทกุวนันีผู้ค้นจ�านวนไม่น้อย จรงิๆ 
แล้วไม่ได้ต้องการเสพสินค้า  แต่ต้องการเสพภาพลักษณ์  เสพ 
ภาพตวัตน ทีท่�าให้รูส้กึว่าเขาเป็นคนใหม่ มตีวัตนใหม่ หากดใูห้ดี 

ขอให้สังเกตว่า  โฆษณาระยะหลังๆ 
ไม่ค่อยเน้นคุณสมบัติทางกายภาพของสินค้า 
แต่เน้นบุคลิกลักษณะของบุคคลที่จะมาเป็น 

นายแบบหรือนางแบบ ที่เราเรียกว่าพรีเซ็นเตอร์ 
ซึ่งก็คือการน�าเอาภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนา

มาผูกติดกับสินค้าอย่างแนบแน่น
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เขาไม่ได้เสพสนิค้า แต่เสพยีห้่อหรอืแบรนด์เนม ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ 
หรือตัวแทนคุณสมบัติบางอย่างที่เขาอยากมี

พัฒนาการดังกล่าว  จะเห็นได้จากสินค้าที่ขายตามร้าน 
ร้านค้าแต่ก่อนมีแต่สินค้าที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิต  เช่น  ข้าว 
ปลา  ไข่  น�้าปลา น�้าตาล  เกลือ  สบู่  ผงซักฟอก แต่พอสังคม 
พฒันามากขึน้ อตุสาหกรรมเจรญิงอกงามมากขึน้ สนิค้าทีไ่ด้รบั 
ความนยิมไม่ใช่สนิค้าเพือ่ความอยูร่อดแล้ว แต่เป็นสนิค้าทีอ่�านวย 
ความสะดวก  ให้ความเพลิดเพลิน หรือประดับประดา ตกแต่ง 
เช่น  เครือ่งส�าอาง ครมีประทนิผวิ วทิย ุ โทรทศัน์ ตูเ้ยน็  เครือ่ง 
ซกัผ้า  ไปจนถึงรถยนต์ แต่เมือ่มาถึงจุดหนึ่ง  วถิีการบริโภคของ 
ผู้คนก็เปลี่ยนไป  คนจ�านวนมาก  โดยเฉพาะคนชั้นกลางหรือ 
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คนชัน้สงู  เขาไม่ได้บรโิภคเพือ่ความสะดวกสบายทางกายเท่านัน้ 
แต่ยงัต้องการมากกว่านัน้ นัน่คอืตอบสนองความต้องการทีจ่ะเป็น 
อะไรบางอย่าง  เช่น  เป็นคนฉลาด เป็นคนทนัยคุ มบีคุลกิมาดมัน่ 
หรือว่าทรงเสน่ห์ พูดง่ายๆ คืออยากเป็นคนใหม่  และจะเป็นได้ 
ก็ด้วยการบริโภคสินค้าบางชนิด ที่เรียกว่าสินค้าแบรนด์เนม ซึ่ง 
ท�าให้เขามีภาพลักษณ์หรือภาพตัวตนที่พึงปรารถนา

ในยคุนี ้ โฆษณามอีทิธพิลมากต่อการก�าหนดความต้องการ 
หรือความคาดหวังของผู้คน ขอให้สังเกตว่า  โฆษณาระยะหลังๆ 
ไม่ค่อยเน้นคณุสมบตัทิางกายภาพของสนิค้า  เช่น รวดเรว็ คงทน 
สวย อร่อย  อ่อนนุม่ แต่เน้นบคุลกิลกัษณะของบคุคลทีจ่ะมาเป็น 
นายแบบหรือนางแบบ ที่เราเรียกว่าพรีเซ็นเตอร์  ซึ่งก็คือการน�า 
เอาภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนามาผูกติดกับสินค้าอย่างแนบแน่น 
เพือ่ให้ผูช้มโฆษณาเกดิภาพประทบัในใจว่า บคุลกิลกัษณะเช่นนัน้ 
ตวัตนอย่างนัน้  จะบงัเกดิขึน้กบัตนได้ หากบรโิภคสนิค้าดงักล่าว

ขอให้เราสงัเกตว่า สนิค้าทีโ่ฆษณาอย่างแพร่หลาย  เป็นที่ 
นิยมของคนชั้นกลาง ตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับบน มักจะได้แก่ 
เสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋าถอื  เครือ่งส�าอาง ครมีบ�ารงุผวิ หรอืไม่ 
กน็าฬิกา โทรศพัท์มอืถอื รถยนต์ ซึง่ล้วนเป็นสิง่ทีบ่รโิภคใช้สอย 
ในที่สาธารณะ ท�าไมถึงเป็นเช่นนั้น ?  ก็เพื่อแสดงตัวตนที่พึง 
ปรารถนาให้คนอื่นได้เห็น  อะไรที่บริโภคแล้วไม่ค่อยมีคนเห็น 
ย่อมไม่เป็นที่นิยม
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เนือ่งจากผูค้นบรโิภคสนิค้าเพือ่แสดงภาพลกัษณ์บางอย่าง 
ให้ผู้คนเห็น ดังนั้นสินค้าจะผลิตจากอะไร มีคุณสมบัติอย่างไร 
ก็ไม่ส�าคัญเท่ากับยี่ห้อหรือแบรนด์  ที่ประทับลงบนสินค้านั้น 
เพราะยี่ห้อหรือแบรนด์นั้น  เป็นตัวสื่อภาพลักษณ์ในสายตาของ 
ผู้คน  เมื่อสังคมพัฒนามาจนกลายเป็นสังคมบริโภค หรือสังคม 
ทีล่ทัธบิรโิภคนยิมแพร่หลาย จนกลายเป็นกระแสหลกั ยีห้่อหรอื 
แบรนด์จะมคีวามส�าคญัต่อผูค้น มากกว่าคณุสมบตัทิางกายภาพ 
ของสนิค้า ยีห้่อเหล่านีจ้ะถกูสร้างขึน้มา  เพือ่เป็นสญัลกัษณ์แทน 
คณุสมบตับิางอย่างทีผู่ค้นอยากมอียากเป็น  เช่น  เป็นสญัลกัษณ์ 
แห่งความทนัสมยั ความมรีสนยิม ความฉลาดปราดเปรยีว หรอื 
ถูกน�ามาเชื่อมโยงแนบแน่นกับความเก่ง ความเป็นผู้ชนะ ความ 
เป็นไทย ทั้งนี้โดยอาศัยการโฆษณา

โฆษณาที่ประสบความส�าเร็จ  ย่อมท�าให้ผู ้คนรู ้สึกใน 
ส่วนลกึว่า ตนได้เป็นอะไรบางอย่างทีพ่งึปรารถนา  เมือ่ได้บรโิภค 
สินค้าที่มียี่ห้อหรือแบรนด์เนมดังกล่าว  เราไม่ได้บริโภคเพื่อ 
ความสะดวกสบาย  หรือเพื่อความเอร็ดอร่อย  เช่น  อาหารที่ 
เอร็ดอร่อย  เพลงที่ไพเราะ  หนังที่สนุก  แต่เราบริโภคเพราะ 
ปรารถนาอะไรที่ลึกไปกว่านั้น  คือการเป็นอะไรบางอย่างที่ 
พึงประสงค์  ซึ่งพูดอีกอย่างก็คือ การมีตัวตนใหม่





เดี๋ยวนี้วัยรุ ่นจ�านวนไม่น ้อย  ไม่ได ้กิน  Coke  หรือ 
McDonald’s  เพือ่ความอร่อย แต่เพราะต้องการเป็นคนทนัสมยั 
เขาไม่ได้ใส่รองเท้า Nike  เพราะนุ่มเท้าหรือว่าใช้ทน แต่เพราะ 
อยากเป็นผูช้นะ เหมอืนนกักฬีาทีม่ชีือ่เสยีง  ถ้าเป็นเมือ่ ๑๐ ปีก่อน 
ก็  Tiger  Woods  หรือ  Michael  Jordan  สมัยนี้ก็เป ็น 
นักกีฬาคนอื่น  เช่น Messi หลายคนไม่ได้กินกาแฟ Starbucks 
เพราะว่ารสชาต ิแต่เพราะต้องการเป็นคนรุน่ใหม่ทีก้่าวล�า้ มรีะดบั 
หลายคนไม่ได้สะพายกระเป๋า  Louis  Vuitton  เพราะมันสวย 
หรอืทน แต่เพราะอยากมบีคุลกิมาดมัน่  เป่ียมรสนยิม ประโยชน์ 
ใช้สอยหรือคุณลักษณะทางกายภาพของสินค้า  ไม่ได้ดึงดูด 
คนมากเท่ากบัภาพลกัษณ์ทีต่ดิมากบัยีห้่อ นีค่อืเหตผุลว่า  เดีย๋วนี้ 
คนไม่ได้บรโิภคหรอืเสพสนิค้า แต่บรโิภคยีห้่อ บรโิภคแบรนด์เนม 
หรือเสพภาพลักษณ์ที่ติดมากับสินค้านั้น

ลัทธิบริโภคนิยม

กับความเป็นตัวตน
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ให้เราสังเกต  โดยเฉพาะนักบริโภคระดับสูง  เดี๋ยวนี้ไม่ได้ 
ซื้อสินค้า  แต่ซื้อยี่ห้อ  ไม่ได้บริโภคคุณสมบัติทางกายภาพของ 
สนิค้าหรอืประโยชน์ใช้สอย แต่บรโิภคสญัลกัษณ์ หรอืคณุค่าทาง 
นามธรรมที่ผูกติดมากับยี่ห้อ ผู้ผลิตสินค้าก็เข้าใจความต้องการ 
ของผูบ้รโิภคในยคุปัจจบุนั  เพราะฉะนัน้  เขาจะไม่เน้นเรือ่งคณุภาพ 
หรือประโยชน์ใช้สอยของสินค้า อันนั้นเป็นเรื่องรอง  เรื่องหลัก 
กค็อื การผลติภาพลกัษณ์ หรอืการสร้างคณุค่าทางนามธรรมให้ 
กบัผลติภณัฑ์  เช่น Nike ประกาศว่า  เขาไม่ใช่บรษิทัรองเท้า  เขา 
ไม่ได้ขายรองเท้า แต่เขาเป็นบรษิทักฬีา  เขาขายความเป็นนกักฬีา 
ที่สมาร์ท  Ford ก็ไม่ได้ขายรถ แต่ขายภาพลักษณ์ความเป็นคน 
ชั้นกลางที่ทันสมัย McDonald’s  ก็ไม่ได้ขายแฮมเบอร์เกอร์ 
แต่ขายภาพลักษณ์ความเป็นคนทันสมัยและมิตรภาพที่ไว้ใจได้ 
Marlboro  ไม่ได้ขายบหุรี ่ แต่ขายภาพลกัษณ์ความเป็นชายชาตรี 
และความเป็นอเมริกัน  Starbucks  ไม่ได้ขายกาแฟ  แต่ขาย 
ความเป็นคนทันสมัย มีความคิดสร้างสรรค์ หรือเป็นพวก Mil- 
lennium ส่วน Diesel  ก็ไม่ได้ประกาศว่าเขาขายกางเกงยีนส์ 
แต่ประกาศว่าขายไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย  รวมถึงการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมและธุรกิจที่มีจริยธรรม แม้แต่  IBM ก็ประกาศว่า 
เขาไม่ได้ขายคอมพิวเตอร์  แต่ขายค�าตอบทางธุรกิจ

บรษิทัชัน้น�าทัง้หลายไม่ได้ให้ความส�าคญักบัการขายสนิค้า 
มากเท่ากับการขายยี่ห้อ  ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับคุณภาพ หรือ 
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ประโยชน์ใช้สอยของสินค้า  มากเท่ากับภาพลักษณ์ที่ติดมากับ 
สนิค้านัน้ ทัง้หมดทีพ่ดูมากเ็พือ่จะชีใ้ห้เหน็ว่า ผูค้นทกุวนันีห้นัมา 
แก้ทกุข์ทางใจด้วยการเสพสนิค้า หรอืเสพภาพลกัษณ์ทีม่ากบัสนิค้า 
สนิค้าทีว่่านี ้ อาจเป็นวตัถ ุอาจเป็นบรกิาร หรอืเป็นประสบการณ์ 
กไ็ด้ ประสบการณ์ทีว่่านี ้ อาจจะได้แก่ การไปเทีย่วต่างประเทศ 
ไปดิสนีย์แลนด์  ไปชมการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศ 
หรือได้ร่วมชมฟุตบอลนัดวันแดงเดือดที่อังกฤษ  เหล่านี้ถือเป็น 
การบริโภคอย่างหนึ่ง  เป็นการบริโภคประสบการณ์  ไม่ใช่เพื่อ 
ความเอร็ดอร่อย  ความสนุกหรือความสบายเท่านั้น  แต่เพื่อ 
ความรู้สึกว่า ฉันได้เป็นอะไรบางอย่างที่พึงปรารถนา

การเสพสญัลกัษณ์ หรอืภาพลกัษณ์ทีม่ากบัสิง่เสพ พดูอกี 
อย่างหนึง่กค็อื การเอาภาพลกัษณ์นัน้มาประดบัตวัตน หรอืกลนื 
เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของตวัตน ด้วยเหตนุีจ้งึกล่าวได้ว่า ผูค้นจ�านวน 
มาก ไม่ได้เสพสนิค้าเพือ่ความสะดวกสบายทางกายอกีต่อไป แต่ 
เพื่อตอบสนองความสุขทางใจ หรือเพื่อแก้ทุกข์ทางใจ  จริงอยู่ 
คนสมัยก่อนเสพหรือมีวัตถุเพื่อความสุขทางใจเช่นกัน  เช่น  เพื่อ 
การมหีน้ามตีา มสีถานภาพทีส่งูขึน้ ดงัมสี�านวนว่า “มเีงนินบัเป็น 
น้อง  มีทองนับเป็นพี่”  แต่ปัจจุบัน  ผู ้คนไม่ได้มีหรือเสพเพื่อ 
สถานภาพเท่านั้น  แต่เสพเพื่อการมีตัวตนใหม่  หรือเพื่อแก้ไข 
ความคับข้องทางจิตใจ  ในระดับที่เรียกว่า  “จิตวิญญาณ”  เลย 
ทีเดียว



รถคันนี้สีแดง



วันนี้อาตมาจะพูดถึงปัญหาตัวตนของคนสมัยใหม่  และ 
จะเชื่อมโยงว่า การเสพวัตถุ  หรือการคล้อยตามกระแสบริโภค 
นิยมส�าหรับคนจ�านวนไม่น้อย  เป็นไปเพื่อแก้ปัญหาตัวตน หรือ 
เพื่อการมีตัวตนใหม่

ปัญหาตวัตนทีเ่กดิกบัคนทกุวนันีม้หีลายประการ ประการ 
แรก คือความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้าง ท�าให้ต้องการมีสังกัดหรือ 
รูส้กึว่าเป็นส่วนหนึง่ของบางสิง่บางอย่างทีใ่หญ่กว่าตน หลายคน 
พบว่า  การเสพสินค้าบางอย่าง  ช่วยท�าให้ตนมีสังกัด  มีชุมชน 
ช่วยลดความโดดเดี่ยวอ้างว้าง ท�าให้เกิดความมั่นคงในจิตใจได้ 
หลายคนทีใ่ช้ผลติภณัฑ์ของ Apple เช่น MacBook หรอื  iPhone 
ท�าให้รูส้กึว่า  เขาเป็นส่วนหนึง่ของชมุชนทีก่ว้างใหญ่ เป็นชมุชนทีม่ี 

ปัญหาตัวตน
ของคนสมัยใหม่
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ความผูกพันกับผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์เป็นแกนกลาง  เป็นตัวยึด 
เหนี่ยว  ดังมีค�าเรียกว่า  “สาวก Apple” หลายคนที่ขี่  Harley 
Davidson แล้วรู้สึกว่าตนมีชุมชนเพื่อนพ้องที่กว้างใหญ่ ท�าให้ 
ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว

การบริโภคสินค้า  จึงเป็นการสร้างความเชื่อมโยงกับผู้คน 
จ�านวนไม่น้อยที่มีรสนิยมเหมือนกัน มีความภักดีในสินค้า หรือ 
พูดให้ถูกกว่านั้นก็คือ มีความภักดีในยี่ห้ออย่างเหนียวแน่น มัน 
ท�าให้เขารู้สึกว่า  เขามีพวก มีชุมชน  รู้สึกอบอุ่นใจ  ในท�านอง 
เดยีวกนั การเข้าร่วมคอนเสร์ิต  เป็นแฟนคลบัของดารา หรอืว่า 
การได้ร่วมอเีว้นท์ใหญ่ๆ ในด้านบนัเทงิและการกฬีา กเ็ป็นสิง่หนึง่ 
ที่ช่วยลดความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยว  เป็นการบริโภคอย่างหนึ่ง 
ทีเ่รยีกว่า  “การบรโิภคประสบการณ์” ท�าให้เกดิความรูส้กึมกีลุม่ 
ก้อน ท�าให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว

ปัญหาตวัตนประการทีส่องกค็อื การไม่พงึพอใจในตวัตน 
รูส้กึว่าตวัเองไร้ค่า  ไม่น่าภาคภมูใิจ จงึต้องการมตีวัตนใหม่ และ 
ทางออกทีห่ลายคนพบกค็อื การซือ้สนิค้าแบรนด์เนม อย่างทีไ่ด้ 
กล่าวไว้แล้วว่า ผูค้นจ�านวนมากไม่ได้เสพเพราะประโยชน์ใช้สอย 
ไม่ใช่เพราะว่ามันอร่อย  ไม่ใช่เพราะว่ามันสะดวกสบาย  ไม่ใช่ 
เพราะว่ามันปลอดภัย แต่เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดี  เช่น 
เป็นคนเก่ง  เป็นแมน  เป็นผู้น�า  เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ 
เดี๋ยวนี้สินค้าแบรนด์เนม  ไม่ใช่เป็นแค่สิ่งแสดงตัวตนเท่านั้น แต่ 
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มันเป็นสิ่งที่  “สร้างตัวตนที่พึงปรารถนา”  เลยทีเดียว มันไม่ใช่ 
เป็นเครื่องแสดงตัวตนของเรา  แต่มันเป็นสิ่งที่สร้างตัวตนใหม่ 
ให้กบัเรา หรอืสร้างภาพตวัตนใหม่ให้กบัเรา  ในสายตาของผูค้น 
ทั้งหลาย

สนิค้าแบรนด์เนมเหล่านีม้เีสน่ห์ต่อผูค้น  เพราะมนัให้สญัญา 
ว่า  เมือ่ซือ้หรอืใช้มนัแล้ว  เราจะมตีวัตนใหม่ หรอืได้เสพความฝัน 
ได้เข้าถึงคุณค่าความรู้สึกที่ดีงาม  หรือประสบการณ์ที่ท�าให้ 
อิ่มเอมใจ อย่างที่บอกไว้แล้วว่า  Ford  เขาไม่ได้ขายรถ แต่ขาย 
ความเป็นคนชัน้กลางทีท่นัสมยั คนซือ้ Ford หรอื Benz กไ็ม่ใช่ 
เพราะมันปลอดภัย ขับเร็ว ขับนุ่ม แต่เพราะมันให้ความรู้สึกถึง 
การมีตัวตนใหม่ McDonald’s ก็ไม่ได้ขายแฮมเบอร์เกอร์  เขา 
ขายภาพลกัษณ์ความเป็นคนสมยัใหม่ รสชาตหิรอืความรูส้กึทีล่ิน้ 
เป็นเรื่องหนึ่ง  แต่ที่ส�าคัญกว่าคือความรู้สึกทางใจ นั่นคือความ 
เป็นคนทันสมัย  Starbucks ก็ไม่ได้ขายกาแฟ แต่ขายความเป็น 
คนรุ่นใหม่ มีความคิดนอกกรอบ รสชาติเป็นอีกเรื่องหนึ่ง  และ 
ไม่ใช่สิ่งส�าคัญด้วย สิ่งส�าคัญคือ การได้เติมเต็มอะไรบางอย่าง 
ในจิตใจ คือการสร้างตัวตนใหม่ในความรู้สึกของเขา 

จริงอยู่ที่พูดมานี้  เป็นเรื่องของภาพลักษณ์  เป็นเรื่องของ 
จนิตนาการ  เป็นเรือ่งของความรูส้กึ อย่างไรกต็าม  “ความจรงิ” 
ทุกวันนี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่มีอยู่จริงเท่านั้น  แต่ยังหมายถึงสิ่งที่ 
เราคดิว่าม ี รถสขีาว  ถ้าเราคดิว่ามนัสเีขยีว มนักเ็ขยีว สงัเกตไหม 
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ทุกวันนี้มีรถหลายคันที่ติดข้อความว่า  “รถคันนี้สีแดง” ทั้งๆ ที่ 
สเีขยีว ถ้าเจ้าของคดิว่ามนั “แดง” มนักแ็ดง บางคนัตดิข้อความว่า 
“รถคนันีส้ขีาว” ทัง้ทีด่�าเมีย่มเลย แต่เขาไม่รูส้กึว่ามนัด�า  ถ้าเขา 
คดิว่ามนั  “ขาว” รถคนันัน้กข็าว มนัเป็นความจรงิในจนิตนาการ 
ซึง่ในความคดิของเขาอาจจะส�าคญักว่าความจรงิในทางกายภาพ 
หรือความจริงแบบ objective ด้วยซ�้า  และนี่ก็คือสิ่งที่วัตถุโดย 
เฉพาะสินค้าแบรนด์เนมกระท�า หรือส่งผลต่อจิตใจต่อผู้คน คือ 
ให้ความรูส้กึว่า  “ฉนัเป็นคนทนัสมยั” ฉนัเป็นคนมาดมัน่ ฉนัเป็น 
คนมีรสนิยม  เป็นแมน  หรือว่าเป็นคนที่คิดนอกกรอบ  เป็น 
คนอิสระเสรี  หลายคนอาศัยการบริโภคสินค้า  เป็นค�าตอบใน 
การมีตัวตนใหม่  ช่วยลดความทุกข์ทางใจที่ไม่พอใจในตัวตนเดิม

มีชาวอเมริกันผู้หนึ่งพูดไว้น่าสนใจว่า  “การบริโภค  เป็น 
หนทางในการบรรลุซึ่งการพัฒนาตน การประจักษ์แจ้งแห่งตน 
และการยงัตนให้ไพบลูย์”  ข้อความดงักล่าว คล้ายๆ กบัหน้าทีข่อง 
ศาสนาเลย  เพราะศาสนาทั้งหลายก็มุ่งเน้นการพัฒนาตน มุ่งให้ 
เกิดการประจักษ์แจ้งแห่งตน  (Self-Actualization) และท�าให้ 
เกิดความเจริญงอกงาม ครั้งหนึ่งศาสนาเคยท�าหน้าที่นี้  แต่คน 
จ�านวนมากในปัจจุบันบอกว่า  ศาสนาไม่จ�าเป็นแล้ว  ใช้การ 
บริโภคดีกว่า  เพราะถ้าฉันบริโภคถูก บริโภคเป็น ซื้อยี่ห้อได้ถูก 
ฉันก็จะบรรลุถึงการพัฒนาตน การประจักษ์แจ้งแห่งตน  และ 
การยังตนให้ไพบูลย์ได้
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ปัญหาตวัตนประการทีส่าม คอื ความรูส้กึพร่อง ความรูส้กึ 
พร่องนี้มีหลายระดับ ระดับแรก  คือความรู้สึกพร่องหรือขาด 
จุดหมายในการด�าเนินชีวิต หมายความว่า  ไม่รู้ว่าเกิดมาท�าไม 
อยู่ไปเพื่ออะไร หาจุดหมายของชีวิตไม่เจอ  จึงรู้สึกเคว้งคว้าง 
แต่บริโภคนิยมให้ค�าตอบได้ นั่นคือ  “อยู่เพื่อรวย อยู่เพื่อความ 
มัง่คัง่ร�า่รวย” หลายคนรูส้กึมจีดุหมายในชวีติขึน้มาทนัท ีจดุหมาย 
ทีว่่า คอืมเียอะๆ หรอื สะสมมากๆ ร�่ารวยกว่าคนอืน่ ความคดิ 
ดังกล่าวช่วยลดความรู้สึกพร่อง  หรือความรู้สึกไม่มีเป้าหมาย 
ในชีวิตได้เหมือนกัน  หลายคนตั้งเป้าตั้งแต่เป็นนักศึกษาว่า 
ภายในเวลาห้าปีหลงัจากเรยีนจบ จะต้องมเีงนิให้ได้สบิล้าน  เรยีน 
จบแพทย์อายุสามสิบ จะต้องมีเงินยี่สิบล้าน  อันนี้คือจุดหมาย 
ในชีวิตที่ท�าให้หลายคนรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมา นี้คือจุดหมายชีวิต 
ที่กระแสบริโภคนิยมมอบให้กับผู้คนจ�านวนไม่น้อย ท�าให้รู้สึกว่า 
ชีวิตนี้ไม่เคว้งคว้างล่องลอย

ความรูส้กึพร่องประการต่อมา คอื พร่องความสขุ  ใครทีม่ี 
ปัญหานี ้ บรโิภคนยิมกจ็ะตอบว่า  “เป็นเพราะคณุยงัมมีากไม่พอ 
ถ้าคณุมมีากกว่านี ้คณุกจ็ะมคีวามสขุ” มกีารสอบถามคนอเมรกินั 
จ�านวนมากว่า “อะไรทีจ่ะท�าให้คณุมคีวามสขุมากกว่าเดมิ”  เกอืบ 
ร้อยทัง้ร้อยตอบว่า “มเีงนิมากกว่าทีม่อียูต่อนนี”้ หลายคนเชือ่ว่า 
ถ้ามีเงินมากกว่านี้  ฉันจะมีความสุขยิ่งขึ้น ที่ฉันยังไม่มีความสุข 
ตอนนีเ้พราะยงัมไีม่พอ ยงัมน้ีอยไป บรโิภคนยิมให้ค�ามัน่สญัญา 
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ว่า  ถ้าคณุมเีงนิมากๆ คณุกจ็ะมคีวามสขุมาก ความทกุข์ทีเ่คยมี 
ก็จะบรรเทาหายไป 

ความรู้สึกพร่องประการที่สาม  เป็น ความรู้สึกพร่องทาง 
จิตวิญญาณ หรือในระดับจิตไร้ส�านึก  ในด้านหนึ่งมันคือความ 
กลัวตาย แต่ที่จริงมันคือความกลัวว่าตัวตนจะไม่ยั่งยืน จะว่าไป 
แล้ว คนเราไม่ได้กลวัตายมากเท่ากบักลวัตวัตนจะดบัสญู แต่ว่า 
ในระดับพื้นผิว  เพียงแค่ความตายอย่างเดียวก็ท�าให้ผู้คนเกิด 
ความกลัว  รู ้สึกกระสับกระส่าย  นี่คือสิ่งที่รบกวนจิตใจผู ้คน 
ทางออกของผูค้นจ�านวนมากกค็อื  เสพสขุให้เยอะๆ จะได้ลมืตาย 
เมื่อสนุกสนานเพลิดเพลินมากๆ ก็จะไม่มีเวลาคิดถึงความตาย 
ของตน หรือลืมไปเลยว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องตาย หลายคนจึง 
อยู ่เหมือนคนลืมตาย  นี่เป็นวิธีที่หลายคนใช้รับมือกับความ 
กลวัตาย คอืท�าตวัให้วุน่ ท�าใจไม่ให้ว่าง บางคนกว็ุน่กบัการท�างาน 
แต่หลายคนก็วุ่นกับการเสพ ความสนุกสนาน ช่วยท�าให้ลืมตาย 
ไปได้ อย่างน้อยก็ช่วงเวลาหนึ่ง

แต่นอกจากความกลัวตายแล้ว  ยังมีความรู้สึกลึกๆ  ที่ 
รบกวนจิตใจผู้คนในระดับจิตไร้ส�านึก  นั่นคือความไม่มั่นใจว่า 
ตวัตนมจีรงิไหม  เรือ่งนีไ้ม่ค่อยมคีนพดูถงึกนัเท่าไหร่ แต่ว่าอาตมา 
เชื่อว่ามันรบกวนจิตใจผู้คนจ�านวนไม่น้อย จริงอยู่  คนส่วนใหญ่ 
มคีวามเชือ่ว่า ตวักนูีม้อียูจ่รงิ แต่ในส่วนลกึๆ กเ็กดิความระแวง 
สงสัยว่า ตัวกูมีจริงไหม
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การค้นพบของพทุธศาสนาทีส่�าคญั คอืการค้นพบว่าตวักู 
ไม่มีอยู่จริง ตัวกูหรือตัวตนเป็นแค่ภาพปรุงแต่งที่จิตปรุงขึ้นมา 
เป็นมายา อะไรที่เป็นมายา อะไรที่ไม่เป็นความจริง  ในส่วนลึก 
ของจิตใจเราทุกคนก็ย่อมรู้  แม้มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน แต่ 
ก็จะมีบางช่วงบางขณะที่เราเกิดความสงสัยว่า  ตัวกูมีจริงหรือ 
เพราะว่าตัวตนหรือตัวกูในความรู ้สึกของเรามันแปรเปลี่ยน 
ไปเรื่อย ตัวอย่างเช่น  เวลาเราเจอลูก ตัวตนที่เป็นพ่อแม่  หรือ 
ความส�าคัญมั่นหมายว่าเป็นพ่อแม่ก็ปรากฏ  แต่เวลาเราเจอ 
พ่อแม่  ตัวตนใหม่ก็เกิดขึ้น  คือ  ตัวตนที่เป็นลูก  เวลาเราเจอ 
ลกูศษิย์ ตวัตนทีเ่ป็นครกูป็รากฏ แต่เวลาเราเจอครเูก่าๆ ตวัตน 
ทีเ่ป็นศษิย์กป็รากฏ  เวลาเราเจอฝรัง่ ตวัตนทีเ่ป็นไทย หรอืความ 
ส�าคญัมัน่หมายว่า ฉนัคอืคนไทยกผ็ดุขึน้มา พอเจอคนใต้ ตวัตน 
ที่เป็นคนอีสานก็ผุดขึ้นมาแทนที่  เวลาเจอคนชัยภูมิ ตัวตนที่เป็น 
คนขอนแก่นก็ปรากฏ

คนที่สอบได้เกรด ๓.๘ ย่อมรู้สึกว่ากูเก่ง แต่พอเจอคนที่ 
ได้  ๔.๐  หรือได้เหรียญทองเกียรตินิยม  ความรู้สึกว่ากูเป็น 
คนเก่งก็หายไป  เกิดความรู้สึกว่า  กูเป็นคนไม่เก่งไปเสียแล้ว 
อาจเกดิความอจิฉาเขาขึน้มากไ็ด้ คนทีเ่ป็นแชมป์ฟตุบอลถ้วย ก. 
ทีแรกก็เกิดความส�าคัญมั่นหมายว่า  กูเก่ง  แต่พอไปเจอแชมป์ 
พรเีมยีร์ลกีขององักฤษ ความรูส้กึว่ากเูก่งกห็ายไป ความรูส้กึว่า 
กูไม่เก่ง ก็มาแทนที่
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เราจะสงัเกตเหน็ได้ว่า  “ตวัก”ู แปรเปลีย่นไปเรือ่ย ขึน้อยู่ 
กบัสถานการณ์และบรบิท  ถ้า “ตวัก”ู จรงิแท้แน่นอน แล้วท�าไม 
มนัแปรเปลีย่นไปเรือ่ย ? ปรากฏการณ์ดงักล่าวเป็นตวัอย่างหนึง่ 
ที่ท�าให้หลายคนหรือแทบจะทุกคนก็ว่าได้  เมื่อถึงจุดหนึ่งก็สงสัย 
หรือเกิดกังขาขึ้นมาว่า  “เอ๊ะ ตัวกู  มีจริงไหม ?” แต่ธรรมชาติ 
ของจิตส่วนลึก ยอมรับไม่ได้ว่า “ตัวกู” ไม่มีจริง  เพราะถ้าตัวกู 
ไม่มีจริงก็เคว้งสิ  สิ่งที่เรามักท�าก็คือ  พยายามกดความลังเล 
สงสยันีเ้อาไว้ กดมนัเอาไว้ในส่วนลกึของใจ แต่สิง่ทีก่ดเอาไว้นัน้ 
ไม่เคยหายไปไหน มนัแค่หลบไปอยูใ่นจติไร้ส�านกึ คอยโผล่ออก 
มารบกวนจิตใจตอนเราเผลอ

อะไรทีเ่รากดเอาไว้มนัไม่เคยหาย แต่หลบซ่อนอยู ่แล้วโผล่ 
ออกมาในยามที่เราเผลอ หรือไม่ก็แสดงตัวในลักษณะอื่น คนที่ 

มกีารสอบถามคนอเมรกินัจ�านวนมากว่า
“อะไรที่จะท�าให้คุณมีความสุขมากกว่าเดิม” 

เกือบร้อยทั้งร้อยตอบว่า 
“มีเงินมากกว่าที่มีอยู่ตอนนี้” 

หลายคนเชื่อว่า ถ้ามีเงินมากกว่านี้ฉันจะมีความสุขยิ่งขึ้น
ที่ฉันยังไม่มีความสุขตอนนี้ 
เพราะยังมีไม่พอ ยังมีน้อยไป
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โกรธเกลยีดพ่อถงึขัน้อยากท�าร้ายพ่อ แม้จะกดข่มความรูส้กึโกรธ 
เกลยีดพ่อเอาไว้ แต่บางครัง้มนัโผล่ออกมาเป็นความโกรธเกลยีด 
อย่างอืน่แทน มบีางคนเกลยีดศาลพระภมู ิอยากเตะศาลพระภมูิ 
ทุกครั้งที่เห็น  แต่เมื่อสาวไปลึกๆ  ก็พบว่าเขาโกรธเกลียดพ่อ 
แต่เจ้าตวัยอมรบัไม่ได้ว่าตวัเองมคีวามรูส้กึนีก้บัพ่อ  เพราะคนดเีขา 
ไม่โกรธเกลียดพ่อ จึงกดความรู้สึกนี้เอาไว้ในส่วนลึกของใจ แต่ 
ความรู้สึกนี้ไม่ได้หายไปไหน มันเพียงแต่โผล่ในรูปอื่น นั่นคือ 
โกรธเกลียดศาลพระภูมิ

ความลงัเลสงสยัว่า “ตวักไูม่มจีรงิ” กเ็ช่นกนั ใจเรายอมรบั 
ไม่ได้ว่า ตวักไูม่มจีรงิ จงึพยายามกดความสงสยันีเ้อาไว้จนอยูใ่น 
จิตไร้ส�านึก  วันดีคืนดีมันก็โผล่ออกมาสู่จิตส�านึก  เป็นความรู้สึก 
พร่อง อันนี้เป็นแนวคิดของ  เดวิด ลอย  (David  Loy) นักคิด 
ชาวพทุธทีน่่าสนใจมาก ความรูส้กึพร่องดงักล่าว ท�าให้เกดิความ 
รูส้กึไม่มัน่คง  ง่อนแง่น คบัข้อง กระวนกระวาย ท�าให้ไม่เป็นสขุ 

วิธีหนึ่งที่คนทั่วไปใช้ในการบรรเทาความรู้สึกพร่องก็คือ 
การเสพและครอบครองวัตถุ  หรือมีเงินมากๆ ทั้งนี้เพื่อเติมเต็ม 
จิตใจ ทรัพย์สินเงินทองเป็นวัตถุรูปธรรม ที่หลายคนคิดว่าจะ 
ช่วยท�าให้ใจหายพร่อง  ได้รับการเติมจนเต็มได้  นี้คือเหตุผลว่า 
ท�าไมผู้คนพากันแสวงหา บริโภค และสะสมวัตถุอย่างเอาจริง 
เอาจงั  ไม่ใช่เพยีงเพือ่ความสะดวกสบายทางกาย ไม่ใช่เพือ่ความ 
เอรด็อร่อยทางอายตนะ หรอืเพือ่ความสนกุสนานเท่านัน้ ทีส่�าคญั 
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คอืเพือ่เตมิเตม็จติใจ  เพือ่ลดความรูส้กึพร่อง  โดยพยายามยดึหา 
อะไร  มาเป็นตัวตน  หรือรองรับค�้าจุนภาพตัวตนให้ดูเป็นจริง 
ขึ้นมา

ประเด็นนี้อาตมาคิดว่าน่าสนใจ คนทุกวันนี้ไม่ได้ต้องการ 
มวีตัถมุากๆ  เพือ่แสดงความยิง่ใหญ่ของตวักเูท่านัน้ ลกึไปกว่านัน้ 
คือท�าไปเพื่อลดความรู้สึกพร่อง  เพื่อให้จิตใจมีที่ยึดเหนี่ยว สิ่งที่ 
ใช้เตมิเตม็จติใจ หรอืท�าให้จติใจไม่คลอนแคลน ว่างเปล่า กลวงโบ๋ 
อาจจะไม่ได้มีแต่วัตถุเท่านั้น  อาจจะเป็นประเทศชาติด้วยก็ได้ 
ความรู้สึกพร่อง  อาจจะน�าไปสู่การยึดประเทศชาติว่าเป็นตัวกู 
หรือยึดอุดมการณ์บางอย่างที่ใหญ่กว่าตัวเอง  บางคนอาจจะ 
ยึดบริษัท  เพื่อลดความรู้สึกพร่อง  นักธุรกิจชาวญี่ปุ ่นจ�านวน 
ไม่น้อย  เมือ่หลายสบิปีก่อนนบัถอืบรษิทัของตนเป็นเหมอืนพระเจ้า 
ส�าคัญยิ่งกว่าครอบครัว  จนยอมตายเพื่อบริษัทได้  เพราะบริษัท 
คอืสิง่ทีเ่ขายดึถอืเป็นตวัตน มนัเป็นสิง่ทีช่่วยให้เขารูส้กึว่ามตีวัตน 
ที่มั่นคง  เป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มจิตใจ ท�าให้รู้สึกไม่ว่างเปล่า

ด้วยเหตนุีจ้งึกล่าวได้ว่า การแสวงหาวตัถขุองคนในยคุนีท้ี่ 
เรยีกว่ายคุบรโิภคนยิม ไม่ได้เกดิจากตณัหาทีเ่รยีกว่า กามตณัหา 
คือ  ความอยากมี  อยากได้  อยากเสพ  เพื่อรสอร่อย  แต่เกิด 
จากแรงผลักทางจิตวิญญาณ ที่ปรารถนาการเติมเต็มทางจิต 
เพื่อลดความรู้สึกพร่อง หรือเพื่อการเป็นอะไรที่มั่นคง  จริงแท้ 
เป็นความปรารถนาหรือตัณหาที่เรียกว่า ภวตัณหา



คนส่วนใหญ่อยากฟัง หรือสนใจแต่
ด้านที่ให้ความหวังและก�าลังใจ
ส่วนด้านที่เป็นความจริงของชีวิต

ที่ทุกคนต้องประสบ ผู้คนกลับไม่อยากฟัง
ทั้งนี้ก็เพราะความจริงที่ว่า

ไม่มีอะไรที่แน่นอน 
ไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้เลยสักอย่าง 

หรือ  ไม่มีอะไรที่ยึดมั่นได้ว่าเป็นตัวเราของเรา 
สิ่งเหล่านี้  ถึงที่สุดแล้ว

มันสะเทือนไปถึงเบื้องลึกของจิตใจเรา





กล่าวได้ว่า ลัทธิบริโภคนิยม  หรือวิถีปฏิบัติที่ตั้งอยู่บน 
ความเชื่อว่าความสุขอยู่ที่การบริโภค  ได้กลายเป็นศาสนาใหม่ 
ของคนยุคปัจจุบันไปแล้ว  เป็นสิ่งที่ผู้คนเข้าหา  เพื่อสนองตอบ 
ความต้องการทางจติวญิญาณ ทกุวนันีล้ทัธบิรโิภคนยิมกลายเป็น 
ทางออก หรือศาสนาที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้คนมาก  เพราะ

ประการแรก มนัช่วยให้เข้าถงึความสขุได้ง่าย สะดวก ให้
ผลเร็ว ท�าไมผู้คนจึงนิยมไปร้านเซเว่น  เพราะมันสะดวกเข้าถึง 
เรียกว่า  convenience  store  เดี๋ยวนี้ผู้คนต้องการความสุขที่ 
เสพได้ไวหรือเกิดขึ้นเร็ว  เรียกว่า  instant happiness  เป็น 

ปัญหาตัวตน
ของลัทธิบริโภคนิยม
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ความสขุทีเ่กดิขึน้ได้ง่าย แค่กนิ  instant coffee กเ็กดิ  instant 
happiness แล้ว ท�าไม  fast  food ถงึเป็นทีน่ยิมของผูค้น  เพราะ 
มันตอบสนองความต้องการของผู้คนได้เร็ว  ยิ่งเดี๋ยวนี้ใครอยาก 
กนิอะไรอร่อยๆ กไ็ม่ต้องไปร้านแล้ว แค่อยูท่ีบ้่านกไ็ด้กนิ  เพราะ 
มดีลีเิวอรีม่าส่งถงึบ้าน นีค่อืเสน่ห์ของบรโิภคนยิม มนัให้ความสขุ 
ที่เร็ว  ง่าย สะดวก

ประการที่สอง  บริโภคนิยมน�าเสนอวัตถุสิ่งเสพที่หลาก 
หลาย  ถ้าอยากดูหนังฟังเพลง ก็มีให้เลือกมากมายหลายแบบ 
ตามห้างสรรพสินค้า  ไม่ว่าอยากซื้ออะไร  เขามีให้เราเลือก 
มากมายหลายชนิด  อย่าว่าแต่สบู่  ยาสีฟัน  แชมพู  แม้กระทั่ง 
ไอศกรีม น�้าผลไม้  เสื้อผ้า กางเกง รองเท้า ความหลากหลาย 
ดงักล่าว ท�าให้เรารูส้กึว่าเรามอีสิระเสรมีากขึน้  เรามอีสิระทีจ่ะ 
เลือก แทบไม่มีขีดจ�ากัด สามารถปรุงแต่งตัวตนได้หลากหลาย 
ตามใจปรารถนา  ถ้าคณุอยากมตีวัตนทีภ่มูฐิาน อยากมภีาพลกัษณ์ 
ของนักธุรกิจที่ส�าเร็จ  ก็นั่ง  Benz  แต่ถ้าอยากมีตัวตนที่อิสระ 
ใช้ชีวิตที่เต็มร้อย  ก็นั่ง  Lamborghini  อยากมีภาพลักษณ์นัก 
ผจญภยัชอบลยุ กน็ัง่  Jeep หรอื Land Rover คณุเลอืกตวัตน 
แบบที่ต้องการได้เลย ถ้ามีเงินน้อยกว่านี้ก็ยังเลือกได้  ด้วยการ 
ซื้อของที่ราคาถูกกว่า  เช่น  เสื้อ  รองเท้า

บรโิภคนยิมให้อสิระแก่เราในการเลอืกสร้างตวัตน อกีทัง้ 
ง่ายและสบายด้วย  เพราะเพยีงแค่มเีงนิซือ้เท่านัน้ ตวัตนใหม่กจ็ะ 
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เกดิขึน้มาได้ทนัท ีมนัยงัท�าให้เรารูส้กึว่าเรามอี�านาจ  เป็นอ�านาจ 
ที่เกิดจากการมีเงิน  ได้ครอบครองเทคโนโลยี สามารถประกาศ 
ให้โลกรู้ว่า  เราเป็นใคร ก�าลังท�าอะไร  เวลาไปเที่ยวที่ไหน พบ 
ดาราคนไหน พิชิตยอดเขาอะไร  เราสามารถประกาศให้โลกรู้ 
ได้ทันที ท�าให้คนทั้งโลกอิจฉาเราได้

พระพุทธเจ้าเปรียบสุขจากวัตถุหรือกามสุขว่า

เหมือนกับแสงสว่างที่เกิดจากคบไฟที่ท�าด้วยหญ้าแห้ง

มันให้แสงสว่างก็จริง แต่เป็นแสงสว่างที่ไม่นวล

แถมยังมีควันที่ท�าให้ระคายเคือง

อย่างไรก็ตาม  ข้อเสียของการแสวงหาค�าตอบด้วยวิธีนี้ 
ก็คือ  แม้เป็นค�าตอบที่ได้มาง่าย  รวดเร็ว  แต่ก็ให้ความพอใจ 
ชั่วครู่ชั่วยาม ความสุขที่ได้จากวัตถุสิ่งเสพนั้น  เป็นสุขชั่วคราว 
ได้มาง่าย รวดเรว็ทนัใจกจ็รงิ แต่กห็ายไปเรว็ แม้เราจะมคีวามสขุ 
ทันทีที่ได้เสพได้ซื้อ  ไม่ว่ารองเท้า กระเป๋า  โทรศัพท์มือถือ แต่ 
ไม่นานเราก็จะเบื่อ  แล้วก็อยากจะได้ตัวใหม่  ท�าไมบางคนมี 
รองเท้าถงึร้อยคู ่ หรอืสองร้อยคู ่ เพราะไม่ว่าซือ้กีคู่่ๆ   ความสขุที่ 
ได้ไม่เคยยัง่ยนืหรอือยูน่าน ตอนทีไ่ด้มาใหม่ๆ กด็ใีจ มคีวามสขุ 



50

กบัการแก้ปัญหาตวัตนพุทธศาสนา

แต่พอผ่านไปสองสามเดือนก็รู ้สึกเฉยๆ  และต่อมาก็เบื่อ  ท�า 
อย่างไรจึงจะมีความสุขอีก ก็ต้องไปซื้อคู่ใหม่  ได้มาก็มีความสุข 
แต่แล้วก็เบื่ออีก ต้องซื้อใหม่  เป็นเช่นนี้ไม่หยุดหย่อน

ท�าไมบางคนมีรถซูเปอร์คาร์ราคายี่สิบล้านถึงสิบห้าคัน 
ก็เพราะแต่ละคันให้ความสุขแก่เขาชั่วคราวเท่านั้น ตอนที่ซื้อมา 
คันแรก ก็มีความสุขดี  แต่พอใช้ไปสี่ห้าเดือน ความสุขก็จืดจาง 
ท�าอย่างไรถึงจะมีความสุขอีก  ก็ต้องซื้อคันที่สอง  มีความสุข 
สักพัก สี่ห้าเดือนก็เบื่อ ความสุขจืดจาง  จึงซื้อคันใหม่  จนมีถึง 
สบิคนัแล้ว กย็งัอยากได้คนัทีส่บิเอด็อกี แต่เดาได้เลยว่า  ไม่นาน 
กอ็ยากได้คนัทีส่บิสอง และเมือ่ได้มาแล้ว กย็งัรูส้กึไม่เตม็อิม่หรอื 
ไม่รู้สึกพอเสียที  ท�าไมถึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะความสุขที่ได้จาก 
รถนั้น จืดจางเร็ว  เรียกว่า  “สุขชั่วคราว”

แต่นอกจากสุขชั่วคราวแล้ว มันยังเจือไปด้วยทุกข์ ทุกข์ 
เพราะต้องรกัษา  เวลาขบัรถราคายีส่บิล้าน กไ็ม่กล้าจอดรมิถนน 
เพราะกลัวโดนขูดโดนขีด แม้จอดที่บ้านก็ยังรู้สึกกังวล กลัวหนู 
จะเข้าไปกัดสายไฟหรือท�าให้รถเสีย  ต้องสร้างอู่เฉพาะให้มัน 
บางอู่ถึงกับติดกระจกทั้งสี่ด้าน  และติดแอร์ด้วยเพื่อกันหนู  ยัง 
ไม่ต้องพูดถึงการดูแลมันให้มีสภาพดีและใหม่เสมอ คนโบราณ 
เขาบอกว่า  “มีทองเท่าหนวดกุ้ง นอนสะดุ้งจนเรือนไหว” ค�า 
พงัเพยนีส้ะท้อนให้เหน็ว่า การมวีตัถทุีม่ค่ีามรีาคานัน้ สร้างภาระ 
ให้แก่เรา นี่คือความทุกข์อย่างหนึ่ง
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มีเรื่องเล่าว่ามีชายคนหนึ่งไปกราบหลวงปู ่ดู ่  เขาบอก 
หลวงปูว่่าเขาเพิง่ไปเช่าพระอปุคตุมา หลวงปูก่ถ็ามว่าเช่ามาท�าไม 
เขาก็ตอบว่าจะได้รวยไงครับหลวงปู่  หลวงปู่จึงเปรยขึ้นมาเบาๆ 
ว่า  “รวยกับซวย มันใกล้ๆ  กันนะ”  เขาสงสัย  ถามหลวงปู่ว่า 
หมายความว่าอย่างไร หลวงปู่ตอบว่า  “มันออกเสียงคล้ายกัน” 
เสร็จแล้วท่านก็อธิบายว่า  “จะเอารวยน่ะ จะหามายังไงก็ทุกข์ 
จะรักษามันก็ทุกข์  หมดไปก็ทุกข์อีก กลัวคนจะจี้จะปล้น  ไปคิด 
ดูเถิด มันไม่จบหรอก มีแต่เรื่องยุ่ง  เอาดี ดีกว่า”

พระพุทธเจ้าเปรียบสุขจากวัตถุหรือกามสุขว่าเหมือนกับ 
แสงสว่างทีเ่กดิจากคบไฟทีท่�าด้วยหญ้าแห้ง มนัให้แสงสว่างกจ็รงิ 
แต่เป็นแสงสว่างทีไ่ม่นวล แถมยงัมคีวนัทีท่�าให้ระคายเคอืง แสง 
สว่างทีเ่กดิจากไฟ กค็อืความสขุจากวตัถ ุ ส่วนความระคายเคอืง 
ทีเ่กดิจากควนั กค็อืโทษทีเ่กดิจากกามสขุ  เช่น ภาระทีต้่องดแูล 
ความโกรธแค้นเมื่อมีคนมาลักขโมย  รวมทั้งความเสียใจเมื่อ 
สูญเสียมันไป  จึงกล่าวได้ว่า  ความสุขจากบริโภคนิยม  เป็นสุข 
ชั่วคราว แต่ทุกข์ยาวนาน

เคยมีการสอบถามคนนับพันที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง 
ในอเมรกิา ทัง้สลากกนิรวบ ทัง้สลากกนิแบ่ง  เก้าสบิเปอร์เซน็ต์ 
พดูตรงกนัเลยว่า ความสขุของเขาลดน้อยลงหลงัจากผ่านไปแล้ว 
หกเดอืน ตอนทีถ่กูลอ็ตเตอรีใ่หม่ๆ ทกุคนมคีวามสขุมาก แต่พอ 
ผ่านไปหกเดือน กลับสุขน้อยลง น้อยกว่าตอนที่ยังไม่ถูกด้วยซ�า้ 
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อันนี้มีเหตุผลหลายประการ อาตมาจะไม่พรรณนามาก 

นอกจากสขุชัว่คราว ทกุข์ยาวนานแล้ว บรโิภคนยิมยงัไม่ได้ 
แก้ปัญหาตวัตนหรอืแก้ความรูส้กึพร่องอย่างแท้จรงิ  เพราะไม่ว่า 
จะแสวงหาวตัถมุาเตมิเตม็เท่าไหร่ กไ็ม่เคยรูส้กึเตม็อิม่สกัท ี เกดิ 
ความรู้สึกพร่อง อยากได้  ไม่รู้จักพอเสมอ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว 
ที่จริงไม่ใช่แต่คนอเมริกัน คนชาติอื่นก็เช่นกัน ถ้าถามว่า อะไร 
ท�าให้คนมีความสุขเพิ่มขึ้น ทุกคนจะตอบว่า ถ้ามีเงินมากกว่านี้ 
ฉันก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้น แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้คิดว่า ทุกวันนี้เขามี 
เงนิมากกว่าเมือ่สบิปีก่อน แต่ถามว่า  เขามคีวามสขุมากกว่าสบิปี 
ก่อนไหม หลายคนพบว่า ตนไม่ได้มคีวามสขุเพิม่ขึน้เลย ทัง้ๆ ทีม่ี 
เงินมากกว่าแต่ก่อนหลายเท่าตัวด้วยซ�้า แม้กระนั้น  เขาก็ยังมี 
ความหวังว่า  ถ้ามีมาก  จะสุขมาก นี่เป็นความฝันลมๆ แล้งๆ 
เพราะไม่ว่ามมีากเท่าไหร่  เขากไ็ม่ได้รูส้กึว่ามคีวามสขุเพิม่ขึน้เลย

หลายคนรู้สึกพร่อง  เพราะว่าไม่ว่าจะหามามากเท่าไหร่ 
ได้มาเท่าไหร่ กย็งัไม่รูจ้กัพอ มรีองเท้าสองร้อยคูแ่ล้ว กย็งัอยาก 
จะได้คูท่ีส่องร้อยเอด็ มรีถ Lamborghini สบิคนัแล้ว กย็งัอยาก 
จะได้คนัทีส่บิเอด็ แล้วพอได้คนัทีส่บิเอด็แล้ว กค็งอยากจะได้คนัที่ 
สิบสอง  จนกว่าจะได้เห็นสัจธรรมว่า วัตถุสิ่งเสพไม่ใช่ค�าตอบ 
แห่งความสขุอย่างแท้จรงิ ในแง่นี ้ศาสนาบรโิภคนยิมไม่สามารถ 
ตอบสนอง หรือเติมเต็มความรู้สึกพร่องได้ นอกจากรู้สึกพร่อง 
ความสุขแล้ว ยังรู้สึกว่าชีวิตนี้ไร้คุณค่า  ไร้ความหมายด้วยซ�้า
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อาตมาได้ดูคลิปวีดีโอที่แพร่หลายเมื่อสักสามสี่ปีก่อน 
ผูห้ญงิคนหนึง่ หน้าตาสวย ร�า่รวย แต่สหีน้าหม่นหมอง เธอมาหา 
จิตแพทย์ บอกว่าชีวิตเธอไม่มีความสุขเลย รู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่า 
ไร้ความหมาย  ไม่รู้จะอยู่ไปท�าไม จนมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย 
แทนทีจ่ติแพทย์จะให้ยา กลบับอกเธอว่า อยากจะให้ฟังเรือ่งราว 
ของผู้หญิงคนหนึ่ง คุณสนใจไหม  เธอบอกว่าเธอสนใจ หมอจึง 
เรียกคุณป้าคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานท�าความสะอาดเข้ามา

คุณป้าก�าลังท�าความสะอาดอยู่  เธอก็วางไม้กวาด แล้วก็ 
มาเล่าเรือ่งของเธอให้หญงิคนนีฟั้ง คณุป้าเล่าว่า  เมือ่ปีทีแ่ล้วเธอ 
สูญเสียสามี  เพราะว่าสามีเป็นโรคมาลาเรีย หลังจากนั้นไม่นาน 
เธอกส็ญูเสยีลกูชายคนเดยีว  เพราะอบุตัเิหตรุถยนต์  เธอเศร้าโศก 
เสยีใจมาก กนิไม่ได้นอนไม่หลบั ไม่สามารถยิม้ได้อกีต่อไป เพราะ 
รู้สึกว่า  ชีวิตนี้เธอไม่เหลืออะไรแล้ว  จนกระทั่งมีความคิดอยาก 
ฆ่าตวัตาย แต่วนัหนึง่ขณะทีเ่ดนิกลบับ้าน มลีกูแมวผอมโซตวัหนึง่ 
วิ่งตามเธอมาจนถึงบ้าน  เธอสงสารแมว  เพราะข้างนอกอากาศ 
หนาว จงึอุม้แมวเข้ามาในบ้าน  เนือ่งจากมนัหวิโซ  เธอจงึเอานม 
ให้มนักนิ มนัเลยีนมจนหมดจาน มนัมคีวามสขุมาก จงึมานวัเนยี 
พันแข้งพันขาเธอ  เธอเห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้ แล้วเธอก็ฉุกคิดขึ้น 
มาว่า  “เอ๊ะ  ฉันไม่ได้ยิ้มอย่างนี้มานานแล้ว  จ�าไม่ได้ว่ายิ้มครั้ง 
สดุท้ายเมือ่ไร”  เธอจงึได้คดิว่า “ถ้าการช่วยแมวตวันีท้�าให้ฉนัยิม้ 
ได้  การช่วยให้คนอื่นมีความสุข ก็น่าจะท�าให้ฉันมีความสุขด้วย 
เหมือนกัน”
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นอกจากสุขชั่วคราว ทุกข์ยาวนานแล้ว

บริโภคนิยมยังไม่ได้แก้ปัญหาตัวตน

หรือแก้ความรู้สึกพร่องอย่างแท้จริง

เพราะไม่ว่าจะแสวงหาวัตถุมาเติมเต็มเท่าไหร่

ก็ไม่เคยรู้สึกเต็มอิ่มสักที 

เกิดวามรู้สึกพร่อง อยากได้  ไม่รู้จักพอเสมอ

วนัรุง่ขึน้เธอจงึอบขนมปัง แล้วเอาไปเยีย่มเพือ่นบ้านทีป่่วย 
ตดิเตยีง  เพือ่นบ้านดใีจมาก  เธอเหน็เขายิม้  เธอกพ็ลอยมคีวามสขุ 
ด้วย  เธอจงึรูว่้า  ถ้าเรามอบความสขุให้กบัผูอ้ืน่  เรากจ็ะมคีวามสขุ 
เช่นกัน นับแต่นั้นมา  เธอตั้งใจว่า ทุกวันจะท�าดีเพื่อผู้อื่น  แล้ว 
เธอก็ท�าอย่างที่ตั้งใจทุกวัน  หลังจากนั้นเธอก็กินได้นอนหลับ 
สามารถยิ้มได้  และกลับมามีความสุขเหมือนเดิม

พอคณุป้าเล่าเรือ่งนีเ้สรจ็ ผูห้ญงิคนนัน้กอ็ึง้เลย เธอบอกว่า 
“เธอมีทุกอย่างที่เงินซื้อได้  แต่สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้  (ความสุข)  เธอ
ไม่มีเลย”

ผู้หญิงคนหนึ่งมีเงินมากมาย ซื้อทุกอย่างที่ปรารถนา แต่ 
ไม่มีความสุข สุขกายจริงแต่ใจไม่มีความสุข ผู้หญิงอีกคนหนึ่ง 
มเีงนิไม่มาก แต่จติใจเธอเป่ียมไปด้วยความสขุ  เพราะเธอได้ท�า 
สิ่งที่มีคุณค่า  ได้ช่วยเหลือผู้อื่น
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เรือ่งนีช้ีใ้ห้เหน็ว่า ถงึแม้เราจะมเีงนิทองมากมาย พรัง่พร้อม 
ด้วยวัตถุสิ่งเสพ แต่ก็ไม่ได้ช่วยลดความพร่องในจิตใจ ไม่ว่าจะ 
เป็นการพร่องความสขุ หรอืความรูส้กึว่าชวีติไร้คณุค่า ซึง่ล้วนแต่ 
ท�าให้เป็นทกุข์  เพราะรูส้กึว่าชวีติว่างเปล่า โหวงเหวง จติใจว้าวุน่ 
ทรพัย์สมบตัเิหล่านีไ้ม่สามารถตอบโจทย์ได้ การบรโิภคไม่สามารถ 
ลดหรือบรรเทาความรู้สึกว่างเปล่าในจิตใจ  ซึ่งอาตมาเรียกว่า 
เป็นปัญหาตัวตนของคนจ�านวนไม่น้อยในปัจจุบัน

เรื่องราวของหญิงผู้นี้  ยังชี้ให้เห็นถึงความสุขใจอีกอย่าง 
ที่ขาดหายไปจากชีวิตของเธอ นั่นคือความสงบ กล่าวได้ว่าสิ่งที่ 
รบกวนจิตใจของเธออีกอย่างหนึ่งคือ  “การพร่องความสงบ”

ทุกวันนี้มีคนจ�านวนมากที่คิดว่าตัวเองไม่มีความสุขเพราะ 
ว่ายังมีไม่พอ  เขาจึงพยายามดิ้นรนแสวงหาเพื่อมีให้มากขึ้น แต่ 
ไม่ว่าได้มาเท่าไหร่ กย็งัไม่มคีวามสขุเสยีท ี เขาคดิว่าทีเ่ป็นเช่นนัน้ 
เพราะยังมีไม่พอ ต้องไปหามาอีก แต่ความจริง ที่เขาเป็นทุกข์ 
ไม่ใช่เพราะมีไม่พอ แต่เพราะสงบไม่พอต่างหาก นี่คือปัญหา 
พื้นฐานของคนในยุคปัจจุบัน ความสงบที่ว่า หมายถึงความสงบ 
ในจติใจ การพร่องความสงบนี ้ยิง่มมีากเท่าไหร่ กย็ิง่รูส้กึไม่มัน่คง 
จะรูส้กึรุม่ร้อน กระสบักระสาย  ส่วนหนึง่เกดิจากความไม่แน่นอน 
ในอนาคต ความวติกกงัวลว่าจะมคีวามผนัผวนปรวนแปรเกดิขึน้ 
กับทรัพย์สมบัติของตน รวมทั้งกลัวว่าจะต้องพลัดพรากสูญเสีย 
คนรักและของรัก
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คนทีร่วยเพราะหุน้ อาตมาเชือ่ว่าเขาไม่ได้มคีวามมัน่ใจ หรอื 
มีความสุขอย่างแท้จริง  เพราะว่าราคาหุ้นจะตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ 
แม้จะเป็นหุน้ชัน้ดกีต็าม ในใจรูส้กึหวัน่ไหวอยูล่กึๆ  ว่า ทรพัย์สมบตัิ 
ทีต่วัเองมจีะด้อยค่าลง หรอืแปรเปลีย่นไป ยงัไม่ต้องพดูถงึความ 
อยากได้โน่นได้นี ่ซึง่คอยรบกวนจติใจไม่หยดุหย่อน ท�าให้ใจไม่สงบ 
เสยีท ี เหน็คนอืน่เขามมีากมาย กท็กุข์ใจทีต่นเองไม่ม ีแม้รวยแล้ว 
แต่เหน็คนทีร่วยกว่ากท็กุข์  เพราะรูส้กึว่าตวัเองยงัรวยไม่พอ ความ 
รู้สึกเหล่านี้คอยรุมเร้าจิตใจ ท�าให้หาความสงบได้ยาก

ทัง้นีท้ัง้นัน้ ยงัไม่ต้องพดูถงึความรูส้กึพร่องทีล่กึสดุ นัน่คอื 
ความรู้สึกพร่อง  เนื่องจากสงสัยว่า  “ตัวตน”  หรือ  “ตัวฉัน” 
มีจริงไหม  ซึ่งแสดงออกในลักษณะของความกระวนกระวาย 
กระสับกระส่าย  ความรู้สึกคับข้องใจ  ในสภาพดังกล่าว  ไม่ว่า 
บรโิภคมากมายเพยีงใด มีเงินทองมากแค่ไหน ก็ไม่ได้ลดความ 
รู้สกึพร่องทีว่่า ซึง่เป็นความพร่องในระดับจติไร้ส�านกึเลยทีเดยีว 
เพราะทรัพย์สมบัติที่มีมากมาย  ไม่สามารถลดความลังเลสงสัย 
ในความไม่มีตัวตนได้อย่างแท้จริง  เรียกว่าถมเท่าไหร่จิตใจ 
ก็ไม่รู ้สึกเต็ม  เพราะถมผิดที่  ไม่ได้ตอบโจทย์ที่แท้จริง  หรือ 
เกาไม่ถูกที่คัน  ดังนั้น  ความรู้สึกคับข้องใจ  กระสับกระส่าย 
ว่างเปล่า จึงยังรบกวนจิตใจต่อไป  ไม่หยุดหย่อน



การค้นพบของพุทธศาสนาที่ส�าคัญ
คือการค้นพบว่า  “ตัวกู”  ไม่มีอยู่จริง
ตัวกูหรือตัวตน  เป็นแค่ภาพปรุงแต่ง

ที่จิตปรุงขึ้นมาเป็น “มายา”
อะไรที่เป็นมายา อะไรที่ไม่เป็นความจริง
ในส่วนลึกของจิตใจ  เราทุกคนก็ย่อมรู้

แม้มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน





พุทธศาสนามองเรื่องนี้อย่างไร มีวิธีการอย่างไร  ในการ 
รับมือกับปัญหาตัวตนดังกล่าว 

ประการแรก พุทธศาสนามองว่า  “ตัวตนใหม่” นี้  ไม่ได้ 
เกดิจากการเสพ ไม่ว่าจะเสพสนิค้าหรอืเสพสญัลกัษณ์ แต่ต้อง 
เกิดจากการสร้าง  เกิดจากการท�าเอง  เช่น  เป็นคนใหม่ด้วย 
การท�าดี  คุณเป็นคนใหม่ได้  ถ้าคุณรักษาศีล  คุณท�าความดี 
ช่วยเหลือเกื้อกูลผู ้อื่น  ตัวตนใหม่เกิดขึ้นได้  ถึงแม้ว่ายังมีรถ 
คนัเดมิ  บ้านหลงัเดมิ  เสือ้ผ้าตวัเดมิ แต่ความเป็นคนใหม่เกดิขึน้ 
ได้  เมื่อใจเราเปลี่ยน  ใจเรามีทัศนคติในทางบวก หรือมีความ 
เอือ้เฟ้ือเกือ้กลูมากขึน้ ซึง่เกดิขึน้ได้จากการให้ทานเป็นจดุเริม่ต้น 
ตามมาด้วยการรักษาศีล และการฝึกจิต ฝึกปัญญา

การรับมือกับ

ปัญหาตัวตน
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ในพทุธศาสนา วธิหีนึง่ทีจ่ะท�าให้คนเราเปลีย่นเป็นคนใหม่ 
กค็อื การบวช การบวชเป็นหนทางหนึง่ในการเปลีย่นเป็นคนใหม่ 
ก่อนบวชจะมีการโปรยทาน  เป็นสัญลักษณ์ของการสร้างตัวตน 
ใหม่ นัน่คอื ลด ละ มเีมตตา กรณุา และเมือ่บวชแล้วกเ็หมอืน 
เป็นคนใหม่  เริ่มจากมีชื่อใหม่เรียกว่า  “ฉายา”  เป็นภาษาบาลี 
ครอบครวัก็เปลี่ยน พ่อแม่ก็เปลี่ยน อุปัชฌาย์กลายเป็นพ่อแม่ 
แทน พีน้่องในครอบครวักเ็ปลีย่นมาเป็นเพือ่น พระอายมุากกว่า 
เรียกว่า ภนัเต อายนุ้อยกว่าเรยีกว่าอาวโุส นีเ้ป็นวถิทีางหนึง่ใน 
การเปลีย่นเป็นคนใหม่ทีพ่ทุธศาสนาหยบิยืน่ให้ คนทีผ่่านการบวช 
มา จึงเรียกว่าคนสุก  ไม่ใช่คนดิบอีกต่อไป

แต่ถึงแม้ไม่บวช  เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้ด้วย 
การบ�าเพญ็ทาน รกัษาศลี ธรรมเนยีมการจารกิแสวงบญุไปตาม 
ที่ต่างๆ  เป็นอีกวิถีทางหนึ่งในการเปลี่ยนเป็นคนใหม่  ไม่ใช่เพียง 
เพราะไปถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้น แต่เป็นเพราะว่าในระหว่างทาง 
ได้รักษาศีล  เจริญสมาธิภาวนา ท�าความเพียร ขัดเกลาตนเอง 
กลายเป็นคนใหม่ขึ้นมา  สรุปก็คือ  การเป็นคนใหม่  หรือการ 
มีตัวตนใหม่  เกิดขึ้นได้จากการฝึกฝนตน  เพื่อสร้างคุณภาพใหม่ 
ให้กับจิตใจ จนมีความมั่นคงภายในอย่างแท้จริง 

การฝึกฝนตนนั้น  เป็นไปเพื่อการละ  ยิ่งละมากเท่าไหร่ 
จิตก็ยิ่งเปลี่ยนมากเท่านั้น  ไม่ใช่ละทรัพย์สมบัติด้วยการให้ทาน 
เท่านัน้ ทีส่�าคญักว่านัน้คอืละกเิลส ละความยดึตดิถอืมัน่ ท�าให้ 



61

พระไพศาล วสิาโล

มีตัวตนใหม่อย่างแท้จริง อย่างน้อยๆ ก็ท�าให้เป็นคนใจเย็นมาก
ขึ้น  มีความเอื้อเฟื้อ  เป็นอิสระจากวัตถุ สิ่งที่เรียกว่า  being 
หรือคุณภาพภายใน  เป็นสิ่งส�าคัญกว่า having หรือการมี 

ขณะทีบ่รโิภคนยิมบอกว่า คณุจะเป็นคนใหม่เมือ่คณุ “ม”ี 
อย่างนั้นอย่างนี้  จนมีค�าพูดว่า  “I  shop,  therefore  I  am” 
หรอื “ฉนัชอป ฉนัจงึมตีวัตน” แต่พทุธศาสนามองว่า คณุจะเป็น 
คนใหม่เมือ่คณุได้  “ท�า”  เช่น ให้ทานและขดัเกลาตนเอง  เริม่ต้น 
ด้วยการขัดเกลา ทางกาย วาจา จนกระทั่งถึงการขัดเกลาจิต 
และปัญญา พุทธศาสนามองว่า ความสุขที่แท้ เกิดจากการท�า 
ไม่ใช่เกิดจากการเสพ

ขณะทีบ่รโิภคนยิมให้สญัญากบัเราว่า  ถ้าเรามมีาก  เราจะ 
มีความสุขมาก  ดังนั้นจึงต้องเสพเยอะๆ  ไม่ว่าเสพวัตถุ  เสพ 
บรกิาร หรอืเสพประสบการณ์ แต่ถงึทีส่ดุแล้ว การเสพเหล่านัน้ 
ไม่ช่วยให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง

ความสขุแท้จรงิ  เกดิจากการ “ท�าด”ี  ต่างหาก ดงัเรือ่งเล่า 
เมื่อสักครู่  ที่เปรียบเทียบระหว่างหญิงสาวที่ร�่ารวยกับคุณป้า 
ทีย่ากจน คนหนึง่รวยทรพัย์แต่ไม่มคีวามสขุใจ อกีคนหนึง่ยากจน 
แต่มคีวามสขุใจ แม้ไม่รวยทรพัย์ แต่รวยความสขุ  เป็นความสขุ 
ทีเ่กดิจากการท�าความด ี ส่วนความสขุทีเ่กดิจากการเสพ ความสขุ 
ที่เกิดจากการมี  ไม่สามารถให้ความรู้สึกเต็มอิ่มในจิตใจได้อย่าง
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แท้จริง ไม่สามารถลดความรู้สึกพร่องได้ แต่ความสุขที่เกิดจาก 
การท�าความด ี เอือ้เฟ้ือช่วยเหลอืผูอ้ืน่ สามารถช่วยเตมิเตม็จติใจ 
ได้  อย่างน้อยก็ในระดับหนึ่ง  คือท�าให้จิตใจเปี่ยมสุขและเปี่ยม 
คุณค่า ยิ่งถ้ารู้จัก  “การท�า” ที่ละเอียดกว่านั้น คือการท�าสมาธิ 
ภาวนา ก็จะช่วยท�าให้จิตใจได้รับความสงบ

บางครัง้ท�าดแีล้ว กย็งัมสีิง่รบกวนจติใจ  เช่น ท�าดแีล้วแต่ 
ไม่มีคนเห็น  ท�าดีแล้วแต่คนไม่เข้าใจ  หรือว่าท�าดีแล้วก็ยังมี 
ความวติกกงัวลมารบกวน  เช่น กงัวลเรือ่งการงาน หรอืเป็นทกุข์ 
ที่ช่วยเขาได้ไม่เต็มที่  แต่ถ้าเรารู้จักท�าสมาธิภาวนา ความสงบ 
ก็เกิดขึ้นในจิตใจได้

พุทธศาสนามองว่า ความสุขไม่ได้เกิดจากการมี  แต่เกิด 
จากการละ  เกิดจากการวาง  แทนที่จะมีให้มากๆ  เราควรรู้จัก 
ปล่อยวางให้มาก การให้ทาน  เป็นจดุเริม่ต้นในการปล่อยวาง ไม่ใช่ 
แค่สละสิ่งของเท่านั้น  แต่ยังช่วยสละความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ 

ถ้าหากภาวนาไป จนถงึระดบัวปัิสสนา

กจ็ะเหน็ชดัเจนว่า จรงิๆ แล้ว มนัไม่มตีวักตูัง้แต่แรก 

เราไม่ต้องวาง “ตวัก”ู หรอก 

เพราะมันไม่มีตัวกูตั้งแต่แรก
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เรายึดว่าเป็น  “ของกู” ถ้าเราให้ทานเป็น ความยึดมั่นถือมั่นใน 
“ของก”ู กจ็ะน้อยลง และความยดึมัน่ถอืมัน่ใน “ตวัก”ู กจ็ะลดลง 
ตามไปด้วย  ที่ส�าคัญก็คือ  นอกจากการลดความกังวล  ความ 
เครียด ด้วยการปล่อยวาง  ไม่ยึดติดถือมั่นแล้ว พุทธศาสนายัง 
ช่วยให้เราลดความรู้สึกพร่องได้อย่างแท้จริง  โดยการชี้ให้เห็น 
ความจรงิว่า ไม่ม ี “ตวัก”ู อยูเ่ลย “ตวัก”ู  เป็นแค่สิง่ทีจ่ติปรงุแต่ง 
หรือทึกทักว่ามีจริง มันเป็นเพียงมายา

ศาสนาอื่นแก้ปัญหาตัวตนด้วยวิธีต่างๆ  เช่น  การท�าให้ 
ตัวตนของแต่ละคน ถูกกลืนเข้าไปรวมกับตัวตนที่ใหญ่กว่า  เช่น 
อาตมัน หรือพระเจ้า ท�าให้จิตใจรู้สึกมั่นคง  ไม่ว่างเปล่า บาง 
ศาสนาท�าให้รู้สึกว่าแม้ตายไปแล้ว  ตัวตนก็ยังมีความสืบเนื่อง 
ตัวตนไม่ได้ดับสูญ  เช่น มีสวรรค์  มีชาติหน้ารองรับการสืบต่อ 
ของตวัตน ชาตนิีต้ายแต่กาย แต่ตวัตนยงัสบืเนือ่งต่อไปในชาตหิน้า 
แนวคดิดงักล่าว นอกจากช่วยแก้ปัญหาตวัตนของผูค้น ท�าให้อยู่ 
อย่างไม่ทกุข์ใจ  ไม่กระสบักระส่ายแล้ว ยงัท�าให้กลวัตายน้อยลง

ทีนี้อาจมีคนสงสัยว่า  ในสังคมหรือวัฒนธรรมที่ไม่เชื่อว่า 
มีพระเจ้า  สวรรค์  หรือชาติหน้า  เพราะเสื่อมศรัทธาในศาสนา 
เขาแก้ปัญหานี้อย่างไร  ค�าตอบก็คือ  เอาสิ่งอื่นมาแทน  เช่น 
ประเทศชาต ิหลายคนรูส้กึอบอุน่ใจ  เมือ่มปีระเทศชาตเิป็นทีย่ดึ 
เหนีย่ว การท�าให้แต่ละคนรูส้กึว่า ตวัตนของตนถกูกลนืหาย หรอื 
เข้าไปรวมกับสิ่งที่ใหญ่กว่า  เช่น  ประเทศชาติ  ช่วยลดปัญหา 
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ตัวตนได้ในระดับหนึ่ง ท�าให้คนรู้สึกอบอุ่นมั่นคง แต่นั่นไม่ใช่วิธี 
การแก้ปัญหาตัวตนที่แท้จริง

พทุธศาสนาไปไกลกว่านัน้ พทุธศาสนาชีใ้ห้เหน็ว่า ตวัตน 
นัน้ไม่มอียูจ่รงิ  เพราะถ้ามจีรงิแล้ว ตวัตนของแต่ละคนย่อมคงที่ 
ไม่แปรเปลี่ยน อย่างไรก็ตามความจริงดังกล่าว  เพียงแค่คิดเอา 
หรือไตร่ตรองด้วยเหตุผลอย่างเดียวไม่พอ  ใจต้องเห็นความ 
จริงนี้อย่างแจ่มแจ้งด้วย  จึงจะหายสงสัยกังขา พูดอีกอย่างคือ 
ต้องเป็นการประจักษ์แจ้งอย่างถ่องแท้ว่า  “ตัวกูไม่มีจริง” การ 
ประจักษ์แจ้งดังกล่าว  จะเกิดขึ้นได้จากการท�าสมาธิภาวนา 
ทีเ่รยีกว่า  “วปัิสสนา”  โดยอาศยัการเจรญิสตปัิฏฐานเป็นส�าคญั

การเจรญิสตปัิฏฐาน แม้เพยีงเบือ้งต้น คอืการรูก้าย  เหน็ 
กายตามที่เป็นจริงก็ช่วยได้มาก  เมื่อเรามีสติขณะเดิน ก็จะเห็น 
ว่า ทีเ่ดนินัน้ไม่ใช่เราหรอื “ก”ู  เดนิ แต่เป็น “รปู” ทีเ่ดนิ  เวลามี 
ความคิดเกิดขึ้น มันไม่ใช่เราคิดหรือ  “กู”  คิด  แต่เป็น  “นาม” 
หรือ  “จิต” ที่คิดหรือมีความคิดเกิดขึ้นกับจิตหรือนามนั้น  เวลา 
โกรธ มนัไม่ใช่เราโกรธ แต่เป็นความโกรธทีเ่กดิขึน้ในใจ  ถ้าเรา 
เจรญิสตอิย่างถกูต้อง จะช่วยไถ่ถอนความยดึมัน่ถอืมัน่ หรอืลด 
ความยดึมัน่ถอืมัน่ในตวักขูองกไูด้  เพราะจะเหน็ว่า  ไม่ว่าท�าอะไร 
ลงไป มนัไม่มตีวักเูป็นผูท้�า มแีต่  “รปู” หรอื  “นาม” หรอืมแีต่ 
“กาย” กบั  “ใจ” ทีเ่ป็นตวักระท�า  เอาเข้าจรงิ  ไม่มคี�าว่า  “ใคร” 
มีแต่ค�าว่า  “อะไร” มากกว่า ที่กระท�าหรือเป็นไป
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ฉะนัน้  ถ้าหากภาวนาไปจนถงึระดบัวปัิสสนา กจ็ะเหน็ชดัเจน 
ว่า จรงิๆ แล้ว มนัไม่มตีวักตูัง้แต่แรก เราไม่ต้องวาง “ตวัก”ู หรอก 
เพราะมันไม่มีตัวกูตั้งแต่แรก  เพียงแค่เราวางหรือสละความ 
ยึดถือว่ามีตัวกูเท่านั้นก็พอแล้ว  เมื่อเห็นชัดแจ่มแจ้งว่าไม่มีตัวกู 
ความลังเลสงสัยว่า ตัวกูมีอยู่จริงไหมก็จะหมดไป จิตจะยอมรับ 
อย่างสิ้นเชิงว่า  ไม่มีตัวกูเลยแม้แต่น้อย จึงไม่มีความจ�าเป็นที่จะ 
กดข่มความลงัเลสงสยัว่าตวักมูจีรงิไหมอกีต่อไป ความรูส้กึพร่อง 
ที่รบกวนจิตใจก็จะหายไป  เกิดความรู้สึกเต็มอิ่ม หรือความรู้สึก 
โปร่งเบาขึ้นมา  เป็นอิสระอย่างแท้จริง

พุทธศาสนาสามารถช่วยแก้ปัญหาตัวตนได้ตั้งแต่ระดับ 
เบือ้งต้น  เช่น ความรูส้กึว่าชวีติไม่มคีณุค่า ไร้จดุหมาย หรอืความ 
รู้สึกว่าพร่องความสุข ทั้งนี้ด้วยการท�าความดี  ซึ่งช่วยเติมเต็ม 
จิตใจให้มีความสุขและเปี่ยมด้วยคุณค่า  ขณะเดียวกัน  การท�า 
สมาธิภาวนา ก็ช่วยเติมเต็มความสงบให้แก่จิตใจ  ไม่รู้สึกพร่อง 
หรอืขาดความสงบอกีต่อไป ยิง่ไปกว่านัน้ ความรูส้กึพร่องเพราะ 
ไม่แน่ใจว่าตัวกูมีจริงไหมก็จะเลือนหายไป  เมื่อเราได้เจริญ 
วปัิสสนา คือการบ�าเพ็ญ “ปัญญาภาวนา” 

นี้คือวิธีแก้ปัญหาตัวตนที่ได้ผลและช่วยลดรากเหง้าของ
ความทุกข์ได้อย่างแท้จริง





อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ พุทธศาสนาที่สอน 
และเผยแผ่ในปัจจุบัน  ไม่ได้เสนอทางออกที่แตกต่างหรือดีกว่า 
บรโิภคนยิมเลย  ไม่สามารถท�าให้คนเหน็ว่า พทุธศาสนาสามารถ 
แก้ทกุข์ทางใจได้ดกีว่า หรอืยัง่ยนืกว่าบรโิภคนยิม การทีท่กุวนันี้ 
ผู้คนหันไปหาบริโภคนิยมกันมากมาย ทั้งๆ ที่เรียกตัวเองว่าเป็น 
ชาวพุทธ  หรือทั้งๆ  ที่ยังเข้าวัดอยู่ สาเหตุส�าคัญก็เพราะการ 
เผยแผ่พุทธศาสนาในปัจจุบัน  ไม่สามารถท�าให้ผู ้คนเห็นว่า 
พุทธศาสนาเป็นค�าตอบที่ดีกว่าบริโภคนิยม และเมื่อผู้คนหันเห 
ไปหาบริโภคนิยมเพราะเชื่อว่า  มันสามารถให้ค�าตอบ แก้ทุกข์ 
ทางใจ หรือตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณได้  สิ่งที่ 

เมื่อบริโภคนิยม

ครอบง�าพุทธศาสนา
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ชาวพุทธท�าในปัจจุบัน  แทนที่จะเสนอทางเลือกที่ดีกว่า  กลับ 
คล้อยตามหรือเลียนแบบบริโภคนิยม ด้วยการตอบสนองความ 
อยากม ีอยากรวย อยากได้  เดีย๋วนีพ้รทีพ่ระนยิมให้แก่ญาตโิยม 
ก็คือ คือ “รวยๆๆ” ส่วนญาติโยมก็หวังพรอย่างนี้จากพระ

เคยมีโยมกลุ่มหนึ่งมาหาอาตมา คุยกันครู่ใหญ่ อาตมาก็ 
ให้พรว่า  “ขอให้อยูเ่ยน็เป็นสขุนะ”  ผ่านไปไม่ถงึนาท ี เขาบอกว่า 
จะกลบับ้านแล้ว ขอพรหน่อย อาตมากเ็ลยทกัว่า “เพิง่ให้เมือ่กีน้ี้ 
เอง” ทแีรกเขากง็ง ทีง่ง กค็งเป็นเพราะอาตมาไม่ได้บอกว่า ขอ 
ให้เขารวยๆๆ แต่บอกว่า “ขอให้อยูเ่ยน็เป็นสขุ”  เขาฟังแล้ว ไม่คดิ 
ว่านัน่คอืพร  เพราะว่า “อยูเ่ยน็เป็นสขุ”  เป็นข้อความทีไ่ม่โดนใจ 
เขา หรือไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการ สิ่งที่เขาต้องการคือ  “รวยๆๆ” 
กระมัง

ทุกวันนี้  พุทธศาสนาตอบสนองความอยากรวย อยากมี 
อยากได้  ของผู้คน  ด้วยการอวยพรให้รวยๆๆ  หรือไม่ก็ขาย
วตัถมุงคล ขายบญุ  โดยเน้นอานสิงส์คอืความร�า่รวย  เน้นการมี
การได้ มากกว่าการละ ให้มมีากๆ แทนทีจ่ะสอนให้รูจ้กัละ ไม่ว่า 
จะเป็นการละวัตถุสิ่งของ  ไปจนถึงการละความโกรธ ละความ 
โลภ  เน้นการใช้เงิน  มากกว่าการท�าความเพียร  เดี๋ยวนี้มีการ 
น�าเสนอทางลัดและง่าย ส�าหรับคนที่อยากได้สมาธิหรือนิพพาน 
ขอเพยีงแต่ว่า  จ่ายเงนิเยอะๆ กจ็ะได้สมาธไิวๆ หรอืเข้าถงึนพิพาน 
เรว็ๆ ท�านองเดยีวกนั  ถ้าอยากรวยเรว็ กแ็นะน�าให้ท�าบญุเยอะๆ 
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คุณไม่ต้องขยันก็ได้  แค่ท�าบุญเยอะๆ หรือว่าซื้อบุญให้ถูกตัว 
ก็จะรวยได้

ทกุวนันี ้ ผูค้นท�าบญุไม่ต่างจากการซือ้หุน้  เวลาซือ้หุน้ผูค้น 
ก็จะดูว่าหุ้นตัวไหนให้ผลตอบแทนสูง  หลายคนก่อนจะท�าบุญ 
ก็ดูว่า บุญชนิดไหนท�าแล้วให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ถ้าท�าบุญกับ 
สัตว์ได้ผลตอบแทนน้อยก็ไม่อยากท�า  ท�าบุญกับคนจนได้ผล 
ตอบแทนน้อย ก็ไม่ค่อยท�า ต้องท�าบุญกับพระอรหันต์  จึงจะได้ 
ผลตอบแทนมาก จงึตามหาพระอรหนัต์ จนกระทัง่ไปเจอเณรค�า 
เข้า กถ็กูเขาหลอก หมดเงนิไปมากมาย นีเ้ป็นเพราะท�าบญุเพือ่ 
จะเอา  ไม่ได้มีจิตที่คิดจะละ

พุทธศาสนาที่เผยแผ่ทุกวันนี้ยังเลียนแบบบริโภคนิยม 
อกีหลายอย่าง  เช่น น�าเสนอวธิกีารต่างๆ ทีร่วดเรว็ทนัใจ สะดวก 
สบาย  ไม่ยุ่งยาก  ไม่ว่าจะเป็นการท�าบุญ หรือการภาวนา ก็น�า 
เสนอวธิกีารทีร่วดเรว็ทนัใจ สะดวกสบาย อะไรทียุ่ง่ยาก อะไรที่ 
ล�าบาก กไ็ม่ค่อยส่งเสรมิเท่าไหร่ ทัง้นีเ้พราะผูค้นยคุนีช้อบอะไร 
ที่รวดเร็วทันใจ สะดวกสบาย จะกินอาหาร ก็ต้อง  fast  food 
จะกนิกาแฟ กต้็อง  instant coffee แม้แต่จะปฏบิตัธิรรม กอ็ยาก 
รู้ว่าท�าอย่างไรจะมีสติเร็วๆ หายโกรธไวๆ ลดกิเลสทันที  โดย 
ไม่ต้องเหนื่อย  เวลาฟังธรรม ก็อยากรู้ธรรมะสั้นๆ ที่จะช่วยลด 
ทุกข์ได้ไวๆ
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แนวโน้มอีกประการหนึ่งของพุทธศาสนาในปัจจุบัน คือ
เน้นสนองความต้องการของปัจเจกบคุคล  ไม่สนใจส่วนรวม  เช่น 
ชกัชวนคนท�าบญุสร้างวตัถโุดยไม่สนใจผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
สอนให้คนสนใจแต่ประโยชน์ตน จนลืมประโยชน์ท่าน หรือการ 
ช่วยเหลือสังคม มีหลายงานที่ผู้คนแห่กันมาท�าบุญ แต่ทิ้งขยะ 
เกลือ่นกลาดเตม็วดั โดยไม่มกีารสร้างจติส�านกึให้ผูค้นได้ตระหนกั 
ว่า  เมือ่จะมาท�าบญุ กค็วรค�านงึถงึส่วนรวมด้วย คณุจะมาเอาบญุ 
แต่ก็อย่าทิ้งขยะ ทุกวันนี้ส�านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง 
ส�านกึในการช่วยเหลอืสงัคมมอียูน้่อยมากในหมูช่าวพทุธ ส่วนใหญ่ 
เน้นแต่การท�าบุญเพื่อจะเอา  เพื่อจะมี  เพื่อจะรวย

สิง่หนึง่ทีพ่ทุธศาสนาใกล้เคยีงกบับรโิภคนยิมมากขึน้เรือ่ยๆ 
คอืการท�าให้ผูค้น นกึถงึแต่ตวัเอง  ไม่สนใจผูอ้ืน่ แม้กระทัง่การ 
อทุศิบญุกศุลให้แก่ผูอ้ืน่  เดีย๋วนีม้หีลายคนไม่อยากท�า  เพราะกลวัว่า 
ถ้าอทุศิบญุกศุลให้คนอืน่แล้ว บญุของตนจะเหลอืน้อยลง ความคดิ 
ดงักล่าวแพร่หลาย  เพราะมกีารสอนว่า อย่าแผ่บญุกศุลให้คนอืน่ 
มาก  เพราะบุญกุศลของเราจะเหลือน้อยลง  นี้เป็นความคิด 
ที่เห็นแก่ตัวมาก คงเพราะได้รับอิทธิพลจากบริโภคนิยม  เพราะ 
บรโิภคนยิมเน้นให้เอามากๆ สละให้น้อย คดิถงึแต่ตวัเองเยอะๆ

เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นการให้ทาน  รักษาศีล  หรือภาวนา 
หลายคนจะเน้นแต่ตวัเอง หรอืนกึถงึประโยชน์ทีจ่ะเกดิแก่ตวัเอง 
เป็นทีต่ัง้  เช่น  ให้ทานเพราะหวงัรวย  ไม่ใช่เพราะอยากช่วยผูอ้ืน่ 
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หรือแม้แต่เพื่อลดความตระหนี่  รักษาศีลก็เพื่อตัวเอง มองข้าม 
อานิสงส์ของศีลว่า  เป็นไปเพื่อช่วยให้สังคมอยู่ด้วยกันได้อย่าง 
สงบสขุ มติด้ิานสงัคมถกูมองข้ามไปจากการท�าบญุ การรกัษาศลี 
หรือการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธ

เดี๋ยวนี้  ไม่ว่าจะเป็น 

การให้ทาน รักษาศีล หรือภาวนา 

หลายคนจะเน้นแต่ตัวเอง

หรือนึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ตัวเองเป็นที่ตั้ง

ทกุวนันีผู้ค้นจ�านวนมากปฏบิตัธิรรมโดยไม่สนใจช่วยเหลอื 
ผู้อื่น  แม้กระทั่งพี่น้องหรือคนในครอบครัว  อาตมาได้รับฟังค�า 
บ่นมามากทีเดียวเลยว่า  นักปฏิบัติธรรมหลายคน ขวนขวาย 
ไปปฏิบัติธรรมในที่ไกล ท�าบุญเยอะแยะเลย แต่ไม่สนใจพ่อแม่ 
ขณะทีพ่่อแม่ท�างานหนกั  ช่วยท�างานบ้าน  เชด็บ้าน ถบู้าน บางที 
ท�าอาหารให้ลกู ซกัผ้า รดีผ้าให้ลกู ทัง้ทีแ่ก่แล้ว แต่ลกูกไ็ม่เคย 
คดิจะช่วยพ่อแม่เลย แม้กระทัง่วนัเสาร์อาทติย์ ถามว่าเสาร์อาทติย์ 
ไปไหน ? ค�าตอบคือไปท�าบุญ บางทีก็ไปภาวนา ท�าเสร็จก็บอก 
ว่าเอาบุญมาฝากพ่อฝากแม่  แต่ไม่สนใจที่จะช่วยผ่อนเบาภาระ 
ของพ่อแม่  หรือช่วยพ่อแม่ท�างานบ้าง  ท�าไมจึงไม่คิดว่า การ 
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ช่วยงานหรอืช่วยดแูลพ่อแม่ กเ็ป็นการท�าบญุ เป็นการปฏบิตัธิรรม 
อย่างหนึ่ง

อาตมาเคยไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งที่โรงพยาบาล  เขาเป็น 
มะเร็งที่คอ นั่งคุยเหมือนคนธรรมดาไม่ได้ อาตมาต้องนั่งก้มคุย 
กบัเขา พยาบาลกด็นีะ ดแูลเขาจนกระทัง่ใกล้จะกลบับ้านได้ แต่ 
ก็มีปัญหาว่า  เมื่อกลับบ้านแล้วใครจะดูแล พยาบาลไม่สามารถ 
จะตามไปดูแลได้  คนไข้คนนี้เคยมีแฟนมาช่วยดูแล  แต่ว่าวันดี 
คืนดีก็โดนพี่สาวไล่ไป บอกว่ายังไม่ได้แต่งงานกัน มาดูแลกัน 
อย่างนี้ไม่ได้ ผิดศีลข้อสาม อาตมาก็งง  ไม่รู้ว่าผิดศีลข้อสาม 
ตรงไหน  เมื่อไม่มีคนดูแล  พยาบาลจึงติดต่อพี่สาวให้มาดูแล 
พี่สาวปฏิเสธ บอกว่า  “ฉันไม่ว่าง ก�าลังปฏิบัติธรรมอยู่  ในเมื่อ 
เขาป่วย เขากต้็องรบักรรมของเขาไป” ทีจ่รงิวดัทีเ่ธอปฏบิตัธิรรม 
ก็ไม่ไกลจากบ้านของน้องชาย อยู่ในอ�าเภอเดียวกันด้วยซ�้า

น่าคิดว่า ท�าไมเธอไม่คิดว่า การดูแลน้องชาย ก็คือการ 
ปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง ท�าไมเธอไม่มีจิตเมตตาเลย ทั้งๆ ที่เป็น 
นกัปฏบิตัธิรรม กรณนีีส้ะท้อนถงึการปฏบิตัธิรรมของคนปัจจบุนั 
มากทีเดียว คือปฏิบัติธรรมเพื่อตัวเอง  ไม่สนใจช่วยเหลือผู้อื่น 
ท�าไมการปฏิบัติธรรมจึงท�าให้คนไร้น�้าใจ ขาดเมตตาจิต อันนี้ 
ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนาอย่างแน่นอน  แต่ว่ามัน 
เกดิขึน้ได้อย่างไร อาตมาคดิว่า ส่วนหนึง่เพราะค�าสอนของพทุธ 
ศาสนาในปัจจุบัน เน้นที่ตัวเองมากขึ้น  ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะ 
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อิทธิพลของบริโภคนิยม  เพราะบริโภคนิยมเน้นเรื่องตัวเอง 
อยู่แล้ว

ขอให้สังเกตว่า  บริโภคนิยมมีพัฒนาการ  จากการตอบ 
สนองความสุขทางกาย มาเป็นการแก้ทุกข์ทางใจ  จากการให้ 
ความสะดวกสบาย ปรนเปรออายตนะทัง้ห้า  เพือ่ความเอรด็อร่อย 
สนุกสนาน สบาย มาเป็นการแก้ปัญหาทางใจ คือการลดความ 
รู้สึกพร่อง  หรือการมีตัวตนใหม่  แต่พุทธศาสนาพัฒนาไปใน 
ทางตรงข้าม  จากเดิมที่มุ่งแก้ทุกข์ทางใจ กลายเป็นตอบสนอง 
ความสุขทางกาย หรือตอบสนองความต้องการทางวัตถุ  คือมี 
ทรัพย์สินเงินทองมากๆ นี้เป็นพัฒนาการที่น่าห่วง

ขณะทีบ่รโิภคนยิมพฒันาจากการแสวงหาวตัถเุพือ่ความสขุ 
ทางกาย มาเป็นศาสนาชนดิหนึง่  เพือ่ตอบสนองความทกุข์ทางใจ 
แต่พุทธศาสนาแทนที่จะเสนอวิธีแก้ทุกข์ที่ดีกว่าบริโภคนิยม 
กลบัพฒันาไปสูก่ารตอบสนองความต้องการทางวตัถ ุซึง่เป็นเรือ่ง 
ที่น่าเสียดายมาก  เพราะท�าให้ผู้คนห่างไกลจากประโยชน์สูงสุด 
ของพุทธศาสนา





ถ้าเราจะช่วยให้ผูค้นได้รบัประโยชน์สงูสดุจากพทุธศาสนา 
ต้องช่วยให้เขารู้จักพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง และช่วยให้เขา 
เข้าถึงวิธีการดับทุกข์ ซึ่งพุทธศาสนามีค�าตอบที่ชัดเจน และ 
ปฏิบัติได้ ไม่ใช่เข้าหาพุทธศาสนาเพียงเพราะหวังสิ่งปลอบ 
ประโลมใจ ไม่ว่าจะเป็นน�้ามนต์ วัตถุมงคล ค�าอวยพรของพระ

พุทธศาสนาสามารถให้ประโยชน์กับเรามากกว่านั้น นั่น 
คือการชี้ให้เห็นถึงหนทางดับทุกข์อย่างแท้จริง สิ่งที่พุทธศาสนา 
ควรท�าในเวลานี้ ไม่ใช่การคล้อยตามบริโภคนิยม หรือปล่อยให้ 
บรโิภคนยิมมาครอบง�าพทุธศาสนา แต่ต้องกลบัมาสูส่ิง่ทีเ่ป็นสาระ 

กลับมาสู่แก่นแท้
ของพุทธศาสนา
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แก่นแท้ของพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  ให้ผู้คนได้ตระหนักชัดว่า 
พุทธศาสนาเป็นทางเลือกที่ดีกว่าบริโภคนิยมอย่างไร

แม้ว่าบรโิภคนยิมจะเสนอการแก้ทกุข์ทางใจทีง่่าย สะดวก 
รวดเร็ว แต่ว่านอกจากไม่ได้ผลแล้ว ยังเกิดโทษหรือเกิดผลเสีย 
มากมาย วธิแีก้ทกุข์ทางใจ รวมทัง้การแก้ปัญหาตวัตนของพทุธ 
ศาสนานัน้ ดกีว่า ประเสรฐิกว่า แต่จะท�าอย่างนัน้ได้ กต้็องท�าให้ 
ผูค้นมองเหน็ว่า จดุมุง่หมายของชวีติคอือสิรภาพทางจติ ชวีติทีด่ี 
คือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ แทนที่จะสอนให้คนอยาก 
ร�า่รวย  ต้องสอนให้เขาเหน็ว่า ชวีติทีด่หีรอืชวีติทีด่กีว่า ไม่ใช่ชวีติ 
ที่ร�่ารวย  แต่คือชีวิตที่สงบเย็นเป็นสุขด้วยความดีและเข้าถึง 
ความสงบ ยิ่งกว่านั้นคือชีวิตที่ดีที่สุดได้แก่ชีวิตที่เข้าถึงนิพพาน 
อันเป็นภาวะที่อิสระอย่างสมบูรณ์

ท่านอาจารย์พุทธทาสสรุปเกี่ยวกับชีวิตที่ดีเอาไว้อย่าง 
งดงามและสั้นกระชับว่า  “ชีวิตที่ดีคือ  ชีวิตที่สงบเย็นและเป็น 
ประโยชน์” สงบเยน็  เพราะลด เพราะละ เพราะมปัีญญา  เข้าถงึ 
ความจริงของชีวิต  จนกระทั่งไม่หวั่นไหวไปกับความเป็นอนิจจัง 
ของสงัขาร หรอืความไม่เทีย่งของสรรพสิง่ แม้ว่าความแก่ ความ 
เจ็บ ความตาย  เป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้น แต่เมื่อเกิดขึ้น  ใจก็ยัง 
สงบเย็นได้  เพราะมีปัญญาเข้าใจความจริงของชีวิต จนกระทั่ง 
ไม่มีความยึดติดถือมั่นในสิ่งใด  มิหน�าซ�้า  ยังสามารถบ�าเพ็ญ 
ประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ เพราะว่าไม่มีความเห็นแก่ตัว
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จุดมุ่งหวังของชีวิตคืออิสรภาพทางจิต นี่คือประโยชน์ที่ 
ผูค้นควรได้รบัจากพทุธศาสนา ไม่ใช่ความมัง่มหีรอืความร�า่รวย 
อสิรภาพทางจติ หรอืชวีติทีด่งีาม  เกดิขึน้ได้จากการฝึกฝนตนตาม 
หลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา ดูแลรักษากาย  วาจา ด้วย 
ศลี  ฝึกจติด้วยสมาธ ิและพฒันาปัญญาเพือ่ให้เหน็ความจรงิของ 
ชีวิต หรืออย่างน้อยก็ให้รู้จักการท�าบุญที่ถูกต้อง คือบุญกิริยา 
วัตถุ ซึ่งเป็นเรื่องของการท�าดีและการท�าจิต บุญสิบประการนี้ 
ถ้าเราเข้าใจอย่างแท้จรงิกค็อืการท�าด ีท�าดด้ีวยทาน ท�าดด้ีวยศลี 
ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเกื้อกูลส่วนรวม ท�าดีด้วยความ 
ถ่อมตวั รวมทัง้การฝึกจติให้เหน็ความจรงิ จนวางท่าทต่ีอสิง่ต่างๆ 
ได้ถกูต้อง ไม่พึง่พงิหรอืถกูครอบง�าด้วยสิง่ต่างๆ รวมทัง้ความสขุ

พทุธศาสนาจะมคีวามหมายต่อผูค้น กต่็อเมือ่ชกัชวนผูค้น 
ให้เหน็ความส�าคญัของการฝึกจติหรอืสมาธภิาวนามากขึน้  เมือ่ 
ต้นปีนี้  บิลล์  เกตส์  แนะน�าหนังสือดีห้าเล่ม  เป็นหนังสือดีที่สุด 
ในรอบปีที่ผ่านมา หนึ่งในนั้นก็คือ  “คู่มือการท�าสมาธิและการ 
เจริญสติ” - “The Headspace Guide  to Meditation and 
Mindfulness” บิลล์  เกตส์ บอกว่า  เมื่อก่อนเขาไม่สนใจสมาธิ 
ภาวนาเลย  เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่เสียเวลา  ไร้ประโยชน์  แต่ 
ตอนนี้เขาเห็นความส�าคัญมาก ขนาดชวนผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ 
แอนดี้  (Andy  Puddicombe) มาสอนสมาธิให้กับเขา  แอนดี้ 
เคยบวชพระมาสบิปี มาฝึกปฏบิตัทิีเ่มอืงไทยและพม่า  เมือ่สกึไป 
แล้ว ก็ไปสอนสมาธิแบบง่ายๆ  ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกใจผู้คน ท�าแล้ว 
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ก็เห็นผล  จนบิลล์  เกตส์  เกิดความสนใจ  เขาบอกว่า ทุกวันนี้ 
เขาท�าสมาธิแค่วันละสิบนาทีเท่านั้น แต่ว่าท�าแล้วได้ผลมาก

แน่นอนในฐานะชาวพทุธ เมือ่ท�าสมาธ ิ เราไม่ควรหวงัความ 
สงบเท่านั้นนะ แต่เพื่อให้เกิดปัญญาด้วย  ไม่ใช่ท�าสมาธิเพื่อจะ 
เอา  เช่น  เอาความสงบ แต่ท�าเพื่อละ  เช่น ละกิเลส ละความ 
เห็นแก่ตัว ละความยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งปวง รวมทั้งความสงบ

แม้ว่าบริโภคนิยมจะเสนอการแก้ทุกข์ทางใจ
ที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว

แต่ว่านอกจากไม่ได้ผลแล้ว
ยังเกิดโทษหรือเกิดผลเสียมากมาย

วิธีแก้ทุกข์ทางใจ รวมทั้งการแก้ปัญหาตัวตน
ของพุทธศาสนานั้น ดีกว่า ประเสริฐกว่า

แต่จะท�าอย่างนั้นได้ ต้องท�าให้ผู้คนมองเห็นว่า 
จุดมุ่งหมายของชีวิตคือ อิสรภาพทางจิต

พทุธศาสนาจะช่วยผูค้นได้มาก  ถ้าชีใ้ห้เหน็ว่า เหตแุห่งทกุข์ 
อยู่ที่ใจ  ไม่ใช่เพราะเรามีน้อย  ไม่ใช่เพราะสิ่งแวดล้อมไม่เป็นใจ 
ไม่ใช่เพราะผูค้นไม่น่ารกั แต่เป็นเพราะใจของเราเอง ใจทีย่ดึตดิ 
ถือมั่น  ใจที่ยังหลงอยู่ มีเท่าไหร่ก็ไม่หายทุกข์ หากไม่แก้ที่ใจ 
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ถ้าเรารู ้จักลดความเห็นแก่ตัว  ความโลภ  ความยึดติดถือมั่น 
ความสุขในจิตใจ หรือความสงบในจิตใจก็จะเกิดขึ้นได้

พุทธศาสนาควรจะชี้ให้ผู้คนได้ตระหนักว่า สุขที่แท้จริง 
คืออะไร  “สุขจากการท�าดี” ประเสริฐกว่า  “สุขจากการเสพ”
“สขุจากการละ” ประเสรฐิและยัง่ยนืกว่า “สขุจากการม”ี  ถ้าผูค้น 
เห็นความจริงดังกล่าว ความหลงใหลเพลิดเพลิน จนติดอยู่ใน 
กระแสบริโภคนิยมและพลัดจมอยู่ในความทุกข์ก็จะลดน้อยลง

ที่ส�าคัญอีกประการก็คือการชี้ให้เห็นว่า  “ประโยชน์ตน 
กับประโยชน์ท่าน” แยกจากกันไม่ได้ ถ้าเราต้องการพัฒนาตน 
ต้องการชวีติทีด่งีาม กต้็องรูจ้กัเกือ้กลูผูอ้ืน่  ช่วยเหลอืสงัคม การ 
คิดแต่จะเอา มุ่งความพ้นทุกข์ส่วนตัว แต่ไม่สนใจผู้อื่น มีแต่จะ 
ท�าให้ห่างไกลจากความสขุทีแ่ท้จรงิ และทีส่�าคญักค็อื การภาวนา 
จนกระทั่งเห็นว่า ไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูได้เลย 
ยิง่เหน็ตรงนีม้ากเท่าไหร่  ปัญหาตวัตนกจ็ะน้อยลงๆ ไปมากเท่านัน้ 
ความโกรธ ความโลภ จนเกิดตัณหา มานะ ทิฏฐิ  เพราะความ 
ยึดติดถือมั่นในตัวกูของกู ก็จะเกิดขึ้นน้อยลง

การแก้ปัญหาตวัตนอย่างแท้จรงิเกดิขึน้ไม่ได้ถ้าเราไม่หมัน่ 
พิจารณาจิต จนกระทั่งเห็นความจริงของกายและใจว่า มันไม่มี 
อะไรที่เป็นตัวเราของเราเลยแม้แต่น้อย ความจริงดังกล่าวต้อง 
อาศัยความเพียรจึงจะเห็น  และเนื่องจากมันเป็นสิ่งที่สวนทาง 
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กับกิเลส  จึงเป็นเสมือนยาขมที่แม้ไม่น่าฟังแต่ว่าจ�าเป็น  เป็น 
สิ่งประเสริฐ  ดีกว่าขนมหวานที่ปรนเปรอกิเลส แต่ไม่ท�าให้ 
เกิดความสุขที่แท้จริง ซ�้ายังก่อทุกข์ด้วย

อาตมาพูดมาเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่า หากพุทธศาสนาจะ 
มีบทบาทอย่างแท้จริงในสังคม  โดยไม่ถูกบริโภคนิยมครอบง�า 
หรอืกดักร่อน จนสญูเสยีสารตัถะ การน�าเสนอทางออกทีด่กีว่า 
ประเสรฐิกว่าบรโิภคนยิมเป็นสิง่จ�าเป็น ซึง่ทีจ่รงิกค็อืการกลบัมา 
สูส่ิง่ทีเ่ป็นหวัใจ หรอืแก่นแท้ของพทุธศาสนา การจะท�าเช่นนัน้ได้ 
นอกจากชาวพุทธแล้ว พระสงฆ์ก็ส�าคัญมาก  เพราะถ้าพระสงฆ์ 
เป็นแบบอย่างแห่งความสงบและความเรียบง่ายแล้ว ย่อมชี้ชวน 
ให้ผู้คนเห็นชัดว่า มีวิธีที่ดีกว่าบริโภคนิยม สิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหา 
ตัวตนอย่างแท้จริง มีอยู่จริงและเป็นไปได้  ไม่เกินวิสัยของผู้คน 
ทั้งหลาย

ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทุกท่าน ขอให้มีความ 
เพียรพยายามในการฝึกฝนและพัฒนาตน  จนกระทั่งเข้าถึง 
ความสงบสุขอย่างแท้จริง



www.kanlayanatam.com
Facebook : kanlayanatam

อันที่จริงพุทธศาสนาสามารถช่วยให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง

แม้กระทั่งการแก้ปัญหาตัวตน

พุทธศาสนาก็มีค�าตอบที่ดีกว่าบริโภคนิยม

แต่นั่นหมายความว่าพุทธศาสนา

จะต้องธ�ารงรักษาแก่นแท้เอาไว้ให้ได้

รวมทั้งท�าให้แก่นแท้ดังกล่าว

เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน

จนเห็นได้ชัดว่า

ค�าสอนของพระพุทธองค์นั้น แก้ทุกข์ได้จริง


