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1. บทน�ำ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก พระนามเดิม เจริญ คชวัตร
ฉายา สุวฑฺฒโน เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายกพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
สถิต ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ทรงด�ำรงต�ำแหน่ง
เมื่อ พ.ศ. 2532 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปร
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถือเป็นสมเด็จพระ
สังฆราชทีม่ พี ระชันษามากกว่าสมเด็จพระสังฆราช
ทุกพระองค์ในอดีตและเป็นพระองค์แรกของไทย
ที่ มี พ ระชั น ษา 100 ปี สิ้ น พระชนม์ เ มื่ อ วั น ที่
24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ทรงนิพนธ์เรื่องต่างๆ
ไว้เป็นอันมาก ทั้งที่เป็นประเภทต�ำรา ประเภท
พระธรรมเทศนา ประเภทงานแปลเป็ น ภาษา
ต่างประเทศ และประเภททัว่ ไป หนังสือพระนิพนธ์
*

เรื่อง “ความเข้าใจเรื่องชีวิต” โดยตีพิมพ์ที่จังหวัด
นครปฐม ส�ำนักพิมพ์สาละพิมพการเมื่อปี พ.ศ.
2557 มีจ�ำนวน 112 หน้า ISBN 978-616-348606
หนังสือเรือ่ ง ความเข้าใจเรือ่ งชีวติ เริม่ ต้น
ด้วยค�ำน�ำ  พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก
ต่ อ ไปเป็ นเนื้ อ หา ซึ่ ง แบ่ ง หั วข้ อ ตามสารบั ญ ได้
12 หัวข้อ ได้แก่ 1) วงจรชีวิต 2) เราเกิดมาท�ำไม
3) ภาพชีวิตของแต่ละคน 4) ชีวิตต้องการอะไร
5) ศึกษาชีวติ ทัง้ สองด้าน 6) สิง่ อันเป็นทีร่ กั ของชีวติ
7) แง่ คิ ด เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต 8) จุ ด หมายของชี วิ ต
9) พึ่งผิดที่ ชีวิตย่อมมีภัย 10) ความสุขอยู่ที่ไหน
11) เงื่อนไขของความสุข และ 12) สุจริตธรรม
เหตุแห่งความสุขที่แท้จริง
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ส�ำหรับเป้าหมายของหนังสือเรื่องความ
เข้าใจเรื่องชีวิต ผู้นิพนธ์หนังสือต้องการอธิบาย
หนทางทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามสุข โดยการจัดเรียงเนือ้ หา
อย่างเป็นระบบ เพือ่ ให้งา่ ยแก่การศึกษาและน�ำมา
ประพฤติปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดสติปัญญาในการ
แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ โดยทีม่ กี ารด�ำเนินชีวติ
อยูบ่ นความไม่ประมาท มีคณ
ุ ธรรมเป็นหลักประจ�ำใจ
สามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างแท้จริง
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จ ารณ์ มี ค วามประสงค์ เ ลื อ ก
วิ จ ารณ์ ห นั ง สื อ เล่ ม นี้ เพื่ อ ศึ ก ษาวิ ธี ที่ ใ ช้ ใ นการ
อธิบายเพื่อความเข้าชีวิตตามรูปแบบของผู้นิพนธ์
ในแง่มมุ ประเด็นต่างๆ ให้เห็นถึงจุดเด่นของหนังสือ
ที่มีความน่าสนใจอย่างมาก เพราะหนังสือเล่มนี้
ควรค่าแก่การศึกษา อีกทั้งผู้ที่นิพนธ์ถือว่าเป็น
บุคคลทีไ่ ด้รบั การยอมรับในวงการพระพุทธศาสนา
ซึ่งจะได้น�ำองค์ความรู้ที่ผู้นิพนธ์ไว้มาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

2. โครงสร้างของหนังสือ

หนั ง สื อ เรื่ อ ง ความเข้ า ใจเรื่ อ งชี วิ ต
ประกอบด้วยทั้งหมด 3 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ค�ำน�ำในส่วนนี้ กองบรรณาธิการ
ได้จดั พิมพ์ขนึ้ เพือ่ ให้ผมู้ าถวายความเคารพพระศพ
ได้มสี งิ่ อนุสรณ์ อันเนือ่ งด้วยสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไว้เป็น
ที่ระลึก
ส่วนที่ 2 พระประวัติสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ในส่วนนี้ทางกองบรรณาธิการได้กล่าวถึงประวัติ
โดยย่อ พระกรณียกิจ พระเกียรติยศของสมเด็จ
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พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ
ปริณายก กล่าวได้วา่ ทรงด�ำรงอยูใ่ นฐานะพระสังฆ
บิดรของพุทธบริษัททั่วโลกโดยแท้
ส่วนที่ 3 เนื้อหาตามสารบัญผู้นิพนธ์ได้
อธิบายถึงการสร้างความเข้าใจในชีวิต เพื่อให้การ
ด�ำเนินชีวิตเป็นไปอย่างปกติสุข

3. เนื้อหาโดยย่อ

แบ่งตามหัวข้อทั้งหมด 12 หัวข้อ
1. วงจรชีวิต กล่าวถึง ความเชื่อหลัง
ความตายทีว่ า่ ตายแล้วเกิดกับตายแล้วสูญ ซึง่ หลัก
ของความจริงในเรื่องนี้ ต้องอาศัยผู้รู้ คือ พระพุทธ
องค์เท่านั้นที่ทรงแสดงไว้ โดยนัยของอริยสัจว่า
ตราบใดที่ยังมีตัณหา (ความอยาก) ก็มีชาติ (ความ
เกิด) สิ้นตัณหาก็สิ้นชาติ (ไม่มีการเกิด)
2. เราเกิดมาท�ำไม กล่าวถึง เราเกิดมา
ด้วยตัณหา (ความอยาก) และกรรม เพื่อสนอง
ตัณหา และกรรมของตนเอง หากมีความส�ำนึกที่ดี
ย่อมมุ่งกระท�ำแต่กรรมดี เนื่องด้วยร่างกายนี้เป็น
ผลของกรรม และเป็นที่ตั้งของกิเลส จึงต้องมีการ
ควบคุมไม่ให้ตกอยูภ่ ายใต้อำ� นาจของกิเลสมี ราคะ
(ความติดความยินดี) โทสะ (ความขัดเคือง) โมหะ
(ความหลงใหล) เป็นต้น
3. ภาพชีวิตของแต่ละคน กล่าวถึง ชีวิต
ไม่ได้มีความหมายแค่ความเป็นอยู่แห่งร่างกาย
แต่ยังหมายถึง ความสุข ความทุกข์ ความเจริญ
ความเสื่ อ ม ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น ไปของแต่ ล ะบุ ค คล
ซึง่ ภาพของชีวติ ถูกวาดฝันให้มจี ดุ หมายแตกต่างกัน
ไป แต่สำ� หรับผูร้ ยู้ อ่ มไม่ปรารถนา หรือต้องการชีวติ
แบบคนจ�ำนวนมาก
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4. ชีวิตต้องการอะไร กล่าวถึงธรรมดา
ทัว่ ไปย่อมหลีกหนีไม่พน้ ความต้องการในโลกธรรม
(ธรรม คือ เรื่องของโลก) ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ
สุข สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นที่ต้องการอย่างยิ่ง แต่ทว่ายังมี
ความเสือ่ มลาภ ความเสือ่ มยศ นินทา ทุกข์เป็นของ
เคียงคู่ที่ทุกคนต้องประสบเช่นกัน พระพุทธองค์
ทรงให้พจิ ารณาถึงความจริงทีว่ า่ สุขหรือทุกข์ทเี่ กิด
ขึ้นแล้วกับเรา สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็น
ทุกข์ เพราะมีความเปลีย่ นแปลงไป ความสงบย่อม
มีขึ้นได้
5. ศึกษาชีวิตทั้งสองด้าน กล่าวถึง ชีวิต
ของแต่ละคนต้องประสบทั้งความสุข และความ
ทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากสิ่งอันเป็นที่รัก
การศึกษาท�ำความเข้าใจในความสุข และความ
ทุกข์ทเี่ กิดขึน้ ย่อมท�ำให้เห็นกระบวนการแห่งจิตใจ
ที่ก�ำลังเป็นไปด้วยอ�ำนาจของความผูกจิต (ความ
คิด) น�ำมาซึ่งความโศก ความกลัวเกิดจากความรัก
ความยินดี ความใคร่ ความอยาก นั่นเอง
6. สิ่ ง อั น เป็ น ที่ รั ก ของชี วิ ต กล่ า วถึ ง
สิ่งอันเป็นที่รักยิ่งของชีวิต คือ ตนเอง ไม่มีสิ่งใดที่
จะเป็นที่รักยิ่งกว่า การเกิดมามีชีวิตก็มาด้วยตัว
เปล่า ครั้นตายไปก็ไปด้วยตัวเปล่า หาได้มีบุคคล
หรือทรัพย์สมบัติติดตามตนไปได้ เว้นเสียแต่บุญ
และบาปทีต่ นได้กระท�ำไว้ พระพุทธองค์จงึ ทรงสอน
ให้รักษาตนให้ดี ประคับประคองไปในทางที่ถูก
7. แง่คิดเกี่ยวกับชีวิต กล่าวถึง คนเรา
เมือ่ ประสบกับเหตุการณ์อนั เป็นทุกข์ ก็ควรมีความ
ส�ำนึก และประพฤติตนให้อยู่ในขอบเขต โดยการ
มีสติรจู้ กั ตนตามความเป็นจริง ไม่หลงตน ไม่ลำ� เอียง
มีความรับผิดชอบในการกระท�ำของตน ผลที่เกิด
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ขึ้นล้วนมาจากเหตุทั้งสิ้น คติทางพระพุทธศาสนา
แสดงถึงเรือ่ งการท�ำดี มี ในเรือ่ งทาน ศีล การอบรม
จิต และปัญญา หากบุคคลนัน้ ปรารถนาซึง่ ความสุข
นอกจากนี้ พ ระพุ ท ธองค์ ยั ง ทรงแสดงถึ ง ความ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในโลกนีซ้ งึ่ จะต้องเป็นไป มิใช่
เรื่องแปลก เพราะความเปลี่ยนแปลงก็คือ ความ
เกิด-ดับของสิ่งทั้งหลาย พระพุทธศาสนาพร้อมที่
จะแก้ไขปัญหาส�ำหรับทุกคนขึน้ อยูก่ บั ว่าบุคคลนัน้
เข้าใจยอมรับความจริงหรือไม่
8. จุดหมายของชีวิต กล่าวถึง ความ
ปรารถนาที่เป็นไปของคนธรรมดาย่อมเป็นไปด้วย
อ�ำนาจของตัณหา คือ ความอยาก พระพุทธองค์
ทรงวางหลักเกณฑ์ของชีวิตไว้ 3 อย่าง 1) ทุชีวิต
ชีวิตชั่วร้าย หมายถึง คนที่ใช้ชีวิตท�ำกรรมชั่วร้าย
2) โมฆชีวิต ชีวิตว่างเปล่า หมายถึง คนที่ปล่อยให้
ชีวติ ล่วงไปเปล่าปราศจากประโยชน์ 3) สุชวี ติ ชีวติ ดี
หมายถึง คนทีใ่ ช้ชวี ติ ประกอบกรรมทีด่ ที ชี่ อบต่างๆ
ชีวติ ดีเมือ่ มีมากๆ ขึน้ จะกลายเป็นชีวติ อันอุดม คือ
ชีวิตอันสูงสุด ซึ่งประกอบด้วยความดี 4 ประการ
1) กรรม หมายถึง การท�ำงานทีเ่ ป็นประโยชน์ตา่ งๆ
2) วิชา หมายถึง ความรู้ในศิลปวิทยา 3) ศีล หมายถึง
ความประพฤติดี และ 4) ธรรม หมายถึง คุณสมบัติ
ที่ดีในจิตใจ ชีวิตที่ด�ำเนินไปเป็นเรื่องของกรรมทั้ง
สิ้น มีทั้งกรรมดี และกรรมชั่ว แต่หลักส�ำคัญเน้นที่
การสร้างกรรมดีเพื่อให้เกิดขึ้นในจิตใจ คือจิตใจ
ต้องประกอบด้วยสัมมาทิฎฐิ คือ ความเห็นชอบตรง
ตามความเป็นจริง โดยอาศัยวิชาละอกุศลธรรม
และวิชาละความทุกข์ใจ
9. พึ่ ง ผิ ด ที่ ชี วิ ต ย่ อ มมี ภั ย กล่ า วถึ ง
ภัยของชีวติ มี 3 อย่าง 1) กิเลสภัย หมายถึง มูลเหตุ
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ให้ประพฤติชั่ว 2) ทุจริตภัย หมายถึง อกุศลทุจริต
บาปกรรม และ 3) ทุคติภัย หมายถึง ทางด�ำเนินที่
ประกอบด้วยทุกข์เดือดร้อน ทั้งสามนี้เป็นเหตุเป็น
ผลเกี่ยวเนื่องกันไป คือ กิเลสเป็นเหตุให้ประกอบ
ทุจริต ทุจริตก็ส่งไปสู่ทุคติ เพราะการระลึกถึงที่พึ่ง
ในทางที่ผิด แต่หากระลึกถึงพระรัตนตรัย อันมี
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เข้าใจหลักความ
เป็นจริงของชีวิต หลักของเหตุผล ย่อมประสบกับ
ความสุข
10. ความสุขอยู่ที่ไหน กล่าวถึง ความสุข
มีทั้งความสุขทางกาย และความสุขทางใจ ซึ่งคน
ธรรมดาส่วนใหญ่มกั แสวงหาความสุขจากสุขสมบัติ
คือ อาศัยทรัพย์สมบัติภายนอก เครื่องอุปโภค
บริโภคต่างๆ ส�ำหรับผู้มีปัญญาควรพิจารณาว่า
แท้จริงแล้ว อะไรเป็นเหตุของความสุข อะไรเป็น
เหตุของความทุกข์
11. เงื่อนไขของความสุข กล่าวถึง ปัจจัย
ภายนอกที่เป็นอุปกรณ์แห่งความสุข อันได้แก่ เงิน
ทอง ยศ ชื่อเสียง เป็นต้น แต่สิ่งเหล่านี้เป็นของ
ไม่ยั่งยืนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งความเป็นจริงสุข
ทุกข์เกิดจากปัจจัยภายใน ต้องอาศัยหลักของสุจริต
แปลว่าความประพฤติดีมีทั้งทางกาย วาจา และใจ
เรียกสัน้ ๆ ว่า ธรรม เป็นสิง่ ทีค่ วรกระท�ำเพือ่ ให้เกิด
ความสุข ประกอบด้วย กายสุจริต 3 คือ ไม่ฆ่าสัตว์
ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในทางกาม วจีสุจริต 4
คือ ไม่พูดปด ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดค�ำหยาบ ไม่พูด
เพ้อเจ้อเหลวไหล มโนสุจริต 3 คือ ไม่โลภในทรัพย์
สมบัตขิ องผูอ้ น่ื ไม่พยาบาทปองร้าย มีความเห็นถูก
ส่วนตรงกันข้ามคือ หลักของทุจริต แปลว่า ความ
ประพฤติไม่ดีทั้งทางกาย วาจา และใจ เรียกสั้นๆ
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ว่า อธรรม เป็นสิ่งที่ควรเว้น หลักสุจริตต้องมีธรรม
ที่ควรประพฤติควบคู่กันไป
11.1 ไม่ฆา่ สัตว์ควบคูก่ บั ความละอาย
ในการเบียดเบียน การเอ็นดูขวนขวาย
11.2 ไม่ลกั ทรัพย์ควบคูก่ บั การบริจาค
การเอื้อเฟื้อ การเฉลี่ยความสุข
11.3 ไม่ประพฤติผดิ ในทางกามควบคู่
กับการไม่คิดนอกใจ การยึดมั่นในประเพณี
11.4 ไม่พูดปดควบคู่กับการมีปาก
ตรงกับใจ การไม่มีลับลมคมใน
11.5 ไม่พดู ส่อเสียดควบคูก่ บั การพูด
ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี
11.6 ไม่พดู ค�ำหยาบควบคูก่ บั การพูด
อ่อนหวาน มีอัธยาศัยอ่อนโยน
11.7 ไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลควบคู่
กับการพูดมีหลักฐานอ้างอิง มีประโยชน์
11.8 ไม่โลภในทรัพย์สมบัตขิ องผูอ้ นื่
ควบคู่กับ ความพอใจในทรัพย์ของตน
11.9 ไม่พยาบาทปองร้ายควบคู่กับ
ความมีเมตตา
11.10 มีความเห็นถูกควบคู่กับการ
ท�ำความเห็นให้ตรง
12. สุจริตธรรม เหตุแห่งความสุขทีแ่ ท้จริง
กล่าวถึงสุจริตธรรมอ�ำนวยผลให้เกิดเป็นความสุข
ทุจริต ทุจริตธรรมอ�ำนวยผลให้เกิดเป็นความทุกข์
นอกจากนี้ยังต้องอาศัย
12.1 เมตตา คือ ความรักใคร่ปรารถนา
จะให้เป็นสุข
12.2 มิตร คือ ผูม้ เี มตตาปรารถนาสุข
ประโยชน์ต่อกัน
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ต่อกัน

12.3 ไมตรี คือ มีเมตตาปรารถนาดี

ทั้ง 3 หลักนี้ย่อมเป็นประโยชน์ทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่น เพราะเหตุนี้พระพุทธองค์ผู้ทรง
ประกอบด้วย พระเมตตาไมตรี มีมติ รภาพในสรรพ
สัตว์ จึงทรงสั่งสอนอนุเคราะห์แก่สัตว์โลก แสดง
ความสุขอันแท้จริงไว้ โดยเกิดจากปัจจัยภายใน
เรียกว่า หลักของสุจริตธรรมเป็นพืน้ ฐานทีจ่ ะน�ำมา
ซึง่ ความสุข แต่ไม่วา่ ความสุข หรือความทุกข์กต็ าม
ย่อมจะต้องเกิดขึ้น

4. บทวิจารณ์

จากการสรุปเนื้อความของหนังสื่อเรื่อง
ความเข้าใจเรื่องชีวิตของสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ท�ำให้
พบจุดเด่นดังนี้
จุดเด่นของหนังสือนี้ คือ มีการจัดเนื้อหา
เรียงไปตามล�ำดับ มีการสอดแทรกพุทธพจน์และ
ยกตัวอย่างเรื่องประกอบ ท�ำให้ง่ายต่อการศึกษา
ท�ำความเข้าใจ ทัง้ ยังเป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ เพราะเหตุ
ว่ า เป็ น การอธิ บ ายความเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ชี วิ ต ของ
ทุกคนซึง่ เป็นเรือ่ งของภายในตนเอง เป็นหลักทีท่ รง
คุณค่าอย่างยิง่ อีกทัง้ สอดแทรกหลักปฏิบตั อิ นั จะก่อ
ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และสังคม น�ำมาซึ่ง
ความสุ ข เที ย บเคี ย งกั บ หลั ก พุ ท ธธรรม (Phra
Dhammapitaka (P.A. Payutto), 1995 : 6)
ที่เป็นกระบวนการเข้าถึงสัจธรรมความเป็นจริง
นอกจากจุดเด่นแล้ว ข้อแนะน�ำส�ำหรับ
หนังสือนี้ คือ ผู้นิพนธ์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทาง
พระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง การอธิบายความ
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แม้จะเต็มไปด้วยศัพท์ทางพระพุทธศาสนา อาจเป็น
เพราะท่านศึกษาค�ำสอนทางพระพุทธศาสนามา
เป็ น เวลานาน ส� ำ หรั บ ผู ้ อ ่ า นที่ ไ ม่ มี พื้ น ฐานทาง
พระพุทธศาสนามาพอสมควรมาอ่านหนังสือเล่มนี้
ย่อมต้องใช้เวลาในการศึกษาท�ำความเข้าใจเพิม่ เติม
เพื่ อ ขยายองค์ ว ามรู ้ ท างด้ า นพระพุ ท ธศาสนา
เสมือนว่าเป็นภาษาธรรม มีความละเอียดลึกซึ้ง
ซึง่ ต่างจากภาษาคน ทีค่ นธรรมดาต่างเข้าใจกันโดย
ง่าย (Buddhadasa Bhikkhu, n.d. : 6-7) นับเป็น
สิง่ งดงามในการเพิม่ พูนความรูท้ างธรรม และถึงแม้
หนังสือเล่มนี้จะไม่มีการอ้างอิงเชิงอรรถตามแบบ
หนังสือวิชาการโดยทั่วไป ซึ่งบางครั้งก็ไม่จ�ำเป็น
เพราะผู้นิพนธ์ถือว่าเป็นผู้ที่ทรงภูมิอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้หนังสือเล่มนีจ้ ะเต็มไป
ด้วยภาษาธรรม และภาษาปราชญ์ เป็นภาษาเฉพาะ
ซึ่งต่างจากภาษาธรรมดาทั่วไป แสดงถึงความมี
เสน่หข์ องหนังสือทีส่ ามารถด�ำรงภาษาปราชญ์ไว้ได้
อย่างเหมาะสม และงดงาม
นอกจากจุ ด เด่ น และจุ ด ด้ อ ยดั ง กล่ า ว
ข้างต้นแล้ว หลังจากอ่านหนังสือนี้ ผู้วิจารณ์ยังมี
แนวคิดที่สอดคล้อง และเห็นด้วยในประเด็นต่างๆ
มีรายละเอียดดังนี้
แนวคิดที่เห็นด้วย
ผู้วิจารณ์มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกับ
ผูน้ พิ นธ์หนังสือเรือ่ งความเข้าใจเรือ่ งชีวติ ในประเด็น
ได้แก่
1. เห็นด้วยในประเด็นที่ว่า เราเกิดมา
ด้วยตัณหา และกรรม เพื่อสนองตัณหา และกรรม
ของตนเอง (Somdej Phra Nyanasamvara Somdej
Phra Sangharaja Sakalamahasanghaparinayaka,
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2014 : 11) ทุกอย่างต้องมีเหตุมีปัจจัย
ผูว้ จิ ารณ์มคี วามเห็นสอดคล้องกับข้อความ
ข้างต้น ตรงกับพระไตรปิฎก หลักของปฏิจจสมุ
ปบาท (Tripitaka (Thai) 4/3/5) คือ ธรรมที่อาศัย
กันเกิดขึน้ พร้อม (Phra Brahmagunabhorn (P.A.
Payutto), 2010 : 252) แสดงให้เห็นว่าการเกิดมา
นัน้ ต้องอาศัยกระบวนการหลายอย่างทีอ่ งิ อาศัยกัน
2. เห็นด้วยในประเด็นที่ว่า พระพุทธ
ศาสนาพร้อมที่จะชี้ทาง เพื่อแก้ปัญหาส�ำหรับทุกๆ
คนอยู่ทุกขณะ แต่เมื่อใครปิดประตูใจไม่รับธรรม
พระพุทธศาสนาก็เข้าไปช่วยไม่ได้ (Somdej Phra
Nyanasamvara Somdej Phra Sangharaja
Sakalamahasanghaparinayaka, 2014 : 55)
เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล
ผูว้ จิ ารณ์มคี วามเห็นสอดคล้องกับข้อความ
ทีว่ า่ พระพุทธศาสนาพร้อมทีจ่ ะชีท้ างเพือ่ แก้ปญ
ั หา
ตรงกับพระไตรปิฎก ในครั้นที่พระพุทธองค์ทรง
สั่งสอนสาวก 60 รูปแรก หลังจากที่บรรลุเป็น
พระอรหันต์แล้ว ทรงตรัสกับภิกษุทงั้ หลายใจความ
ว่า “พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชน์สุขแก่ชน
จ�ำนวนมาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์
เกื้ อ กู ล และความสุ ข แก่ ท วยเทพและมนุ ษ ย์ ”
(Tripitaka (Thai) 4/32/40) แสดงให้เห็นว่าแนวคิด
ของพระพุทธองค์พร้อมจะช่วยเหลือเกื้อกูลแก่
สรรพสัตว์ อีกทัง้ ในข้อความทีว่ า่ เมือ่ ใครปิดประตูใจ
พระพุทธศาสนาก็เข้าไปช่วยไม่ได้ ซึ่งมีปรากฏเป็น
ตัวอย่างในพระไตรปิฎก คือเรื่องของอุปกาชีวก
(Tripitaka (Thai) 5/11/16-17) ถึงแม้จะได้พบ
พระพุทธองค์หลังจากตรัสรูแ้ ล้วเป็นคนแรก แต่ดว้ ย
ความทีป่ ระตูใจไม่พร้อมจะรับธรรม อาจเพราะการ
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สั่ ง สมอบรมบารมี ม ายั ง ไม่ พ อ ท� ำ ให้ อุ ป กาชี ว ก
ไม่สามารถบรรลุคุณธรรมใดๆ ได้เลย
3. เห็นด้วยในประเด็นทีว่ า่ ความสงบทาง
จิตจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการพิจารณาเห็นความ
จริงของสิ่งนั้น จิตจะต้องไม่เกิดความยินดี-ยินร้าย
ต่อสิ่งนั้นด้วย (Somdej Phra Nyanasamvara
Somdej Phra Sangharaja Sakalamahasangh
aparinayaka, 2014 : 29) ความสงบจึงมีได้
ผูว้ จิ ารณ์มคี วามเห็นสอดคล้องกับข้อความ
ข้างต้น ตรงกับพระไตรปิฎกหลักของสติปัฏฐาน 4
(Tripitaka (Thai) 10/372-405/301-340) เป็นการ
สร้างวิถีชีวิตที่ปกติ นั่นก็คือความสงบสุข โดยหลัก
สติปฏั ฐานคือ การตัง้ สติกำ� หนดพิจารณาสิง่ ทัง้ หลาย
ให้รเู้ ห็นตามความจริง (Phra Brahmagunabhorn
(P.A. Payutto), 2010 : 141)
หลังจากที่ผู้วิจารณ์ได้อ่านพิจารณาอย่าง
ถี่ถ้วนแล้ว ไม่มีประเด็นใดที่เห็นขัดแย้งกับผู้นิพนธ์
หนั ง สื อ เรื่ อ งความเข้ า ใจเรื่ อ งชี วิ ต ของสมเด็ จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ
ปริณายก เพราะผู้นิพนธ์เป็นบุคคลที่ประกอบด้วย
ภูมิรู้ ภูมิธรรมจนได้รับการยอมรับถือเป็นบุคคล
ส�ำคัญ แต่ผู้วิจารณ์เห็นว่ามีประเด็นที่ควรขยาย
ความ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้อ่านที่ก�ำลัง
ศึกษาธรรมะในประเด็นต่างๆ ได้แก่
1. เรื่องวงจรชีวิต ในหนังสือระบุไว้ว่า
การท�ำสมาธิจนได้ “ดวงตาชั้นใน” มองเห็นความ
จริงได้ด้วยตนเอง จึงจะสิ้นสงสัย (Somdej Phra
Nyanasamvara Somdej Phra Sangharaja
Sakalamahasanghaparinayaka, 2014 : 8)
ซึ่ ง ในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ข าดการกล่ า วถึ ง หลั ก ของ
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วิปสั สนา เพราะในพระไตรปิฎกระบุวา่ เธอจงเจริญ
ธรรม 2 ประการ คือ 1) สมถะ หมายถึง การฝึกจิต
ให้สงบเป็นสมาธิ 2) วิปัสสนา หมายถึง ความเห็น
แจ้งให้ยิ่งขึ้นไปเถิด ธรรม 2 ประการ คือ 1) สมถะ
2) วิปสั สนานีซ้ งึ่ เธอเจริญให้ยง่ิ ขึน้ ไปแล้ว จักเป็นไป
เพือ่ รูแ้ จ้งธรรมธาตุหลายประการ (Tripitaka (Thai)
13/198/235) และในคัมภีรว์ สิ ทุ ธิมรรคระบุวา่ การ
เจริญปัญญาภาวนา (วิปสั สนา) ย่อมส�ำเร็จในความ
เป็นพระอรหันต์ (Somdej Phrabudhacan (Ac
Asabamahathera) (Trans), 2008) (ละสังโยชน์
ได้หมดทั้ง 10 (Phra Brahmagunabhorn (P.A.
Payutto), 2010 : 128) มี วิจกิ จิ ฉา คือ ความสงสัย
เป็นต้น) (Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto), 2010 : 243) แสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้ศึกษา
ต้องการทราบถึงการปฏิบัติจนสิ้นความสงสัยตาม
นัยของหนังสือเล่มนี้ ย่อมต้องมีการแสวงหาองค์
ความรู้เพิ่มเติมจากคัมภีร์พระไตรปิฎก และคัมภีร์
อื่นๆ ที่ส�ำคัญเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
2. วิชาละอกุศลธรรม และวิชาละความ
ทุกข์ใจนี้ เป็นวิชาของพระพุทธองค์ทจี่ ะรักษาตัวให้
รอดได้ ในพระไตรปิฎกระบุว่า การไม่ท�ำบาปทั้ง
ปวง การท�ำกุศลให้ถึงพร้อม การท�ำจิตของตนให้
ผ่องแผ้ว นี้คือค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
(Tripitaka (Thai) 10/90/50) แสดงการเทียบเคียง
วิชาละอกุศลธรรมคูก่ บั การไม่ทำ� บาป วิชาละความ
ทุกข์ใจคูก่ บั การท�ำจิตของตนให้ผอ่ งแผ้วในส่วนของ
การท�ำกุศล และในเรือ่ ง กรรม-การให้ผลระบุวา่ การจะ
ช่วย รักษาตัวเราได้ ต้องหมั่นนึกถึงกุศลคือ ความดี
อยูเ่ นืองนิตย์ (Kittiwuttho Bhikkhu, 2014 : 156)
แสดงว่า วิชาการเจริญกุศลก็ส�ำคัญแต่เนื่องด้วย
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หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ส รุ ป รวบยอด แฝงนั ย ยะที่ ลึ ก ซึ้ ง
โดยหากผูน้ น้ั ละอกุศลธรรม ละความทุกข์ การเจริญ
กุศลย่อมเกิดมีตามล�ำดับ

5. สรุป

หนั ง สื อ เรื่ อ งความเข้ า ใจเรื่ อ งชี วิ ต ของ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา
สังฆปริณายก เป็นงานนิพนธ์ที่มีรูปแบบการเรียง
ล�ำดับไปตามเนื้อหาจากเบื้องต้น ไปท่ามกลาง
และสูเ่ บือ้ งปลาย กล่าวคือ ประกอบด้วยค�ำน�ำพระ
ประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายกในหน้า ก-ฎ และเนือ้ หาตาม
สารบัญ 1-87 อย่างไรก็ดีหนังสือนี้ ขาดบทสรุป
และบรรณานุกรม ท�ำให้ยงั ไม่เกิดความสมบูรณ์ของ
หนังสือ
ด้านเนื้อหาอธิบายถึงความจริงพื้นฐาน
ดั้ ง เดิ ม ในเรื่ อ งของชี วิ ต แนวคิ ด ของแต่ ล ะชี วิ ต
มีความต้องการมีความปรารถนาที่แตกต่างกันไป
อธิบายมุมมองทางพระพุทธศาสนา มีหลักในการ
ศึ ก ษา แล้ ว น้ อ มน� ำ มาประพฤติ ป ฏิ บั ติ อ ย่ า งไร
จึงถือว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริง โดยอาศัย
หลักธรรมที่ชื่อว่า สุจริตธรรมเป็นกระบวนการ
ขับเคลื่อนในการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับชีวิต
กล่าวโดยสรุปได้ว่า หนังสือเรื่องความ
เข้าใจเรื่องชีวิตของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีสาระธรรมที่
ทรงคุณค่าส�ำหรับทุกคน เพราะเป็นเรื่องพื้นฐานที่
ทุกคนจะต้องท�ำความเข้าใจ และยังเป็นคุณธรรม
พื้ น ฐานที่ ทุ ก คนควรจะปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความสงบสุ ข
ทั้งต่อตนเอง สังคม และโลกนี้
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