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บทคัดยุ่อ
บัทควิามวิิจัุยนี�มีวัิตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพืื่�อศึึกษาหลัักอริยสัจุ 4 ใน

พื่ระพุื่ทธศึาสนา 2) เพืื่�อศึึกษาการประยุกต์ใช้หลัักอริยสัจุ 4 ในชีวิิตประจุำาวัินตามแนวิแพื่ทย์

วิิถีธรรม 3) เพืื่�อวิิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลัักอริยสัจุ 4 ในชีวิิตประจุำาวัินตามแนวิแพื่ทย์วิิถี

ธรรม เป็นงานวิิจัุยเชิงคุณภาพื่ แบับัการวิิจัุยเอกสาร ร่วิมกับัการสัมภาษณ์เชิงลึัก ผลัการวิิจัุย

พื่บัว่ิา
1) หลัักอริยสัจุ 4 เป็นควิามจุริงอันประเสริฐซึึ่�งยังปุถุชนผ้้ปฏิิบััติตามมรรค 8 ให้

เป็นอริยะ มี 4 ประการ ได้้แก่ (1) ทุกขอริยสัจุ คือ อาการไม่สุขสมใจุหมาย (2) ทุกขสมุทยอ

ริยสัจุ คือ ควิามอยากที�ร่วิมด้้วิยควิามกำาหนัด้ในอารมณ์ต่างๆ (3) ทุกขนิโรธอริยสัจุ คือ สภาพื่

ลัะควิามอยากที�ร่วิมด้้วิยควิามกำาหนัด้ (4) ทุกขนิโรธคามินีปฏิิปทาอริยสัจุ คือ การปฏิิบััติศีึลั

ด้้วิยปัญญาอย่างตั�งมั�น เพืื่�อลัะควิามกำาหนัด้

2) การประยุกต์ใช้หลัักอริยสัจุ 4 ในชีวิิตประจุำาวัินของแพื่ทย์วิิถีธรรม มีแนวิคิด้ 

คือ ผ้้มีปัญญาจุะร้้ว่ิาสิ�งมีค่าที�สุด้ในชีวิิต คือ ควิามพ้ื่นทุกข์ ซึึ่�งเหตุแห่งทุกข์ทั�งมวิลั คือ 

ควิาม อยากแบับัยึด้มั�นถือมั�น คนที�เข้าใจุเรื�องของกรรมแลัะวิิบัากกรรมอย่างแจุ่มแจุ้งเท่านั�น 

จึุงจุะสามารถลัะ บัรรเทา ทำาให้หมด้สิ�นไปซึึ่�งควิามอยากนั�นได้้ โด้ยเริ�มจุากการปฏิิบััติศีึลัไป

เป็นลัำาดั้บั
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3) การประยุกต์ใช้หลัักอริยสัจุ 4 ในชีวิิตประจุำาวัินตามแนวิแพื่ทย์วิิถีธรรม มีควิาม

สอด้คล้ัองตามหลัักอริยสัจุ 4 ในพื่ระพุื่ทธศึาสนา เพื่ราะมุ่งการดั้บัทุกข์ใจุเป็นหลััก โด้ยการ

ปฏิิบััติศีึลัด้้วิยปัญญาอย่างตั�งมั�น กระทั�งลัะควิามอยากแบับัยึด้มั�นถือมั�นได้้ ทำาให้เกิด้ปัญญาร้้

ชัด้ว่ิาควิามอยากแบับัยึด้มั�นถือมั�นเป็นเหตุให้เกิด้ทุกข์ทั�งมวิลัตัวิจุริง

คำาสัำาคัญ : การประยุกต์ใช้, หลัักอริยสัจุ 4, แพื่ทย์วิิถีธรรม

Abstract
The aims of this research paper were to study the Four 

Noble Truths in Buddhism, to examine how the Four Noble Truths are used 

in daily life according to Buddhist Dhamma Medicine, and to assess how the 

Four Noble Truths are applied in daily life according to Buddhist Dhamma 

Medicine. This is a qualitative study based on literature and in-depth interviews. 

According to the research, the Four Noble Truths in Buddhism are four 

things that ordinary people who practice the Noble Eightfold Path must understand: 

suffering or unsatisfactoriness, the cause of suffering or origin of suffering, the cessation 

of suffering or extinction of suffering, and the path leading to the cessation of suffering.

According to Buddhist Dhamma Medicine, the Four Noble Truths should 

be used in daily life. There is a perception that the enlightened will see that the most 

valuable thing in life is suffering liberty. Clinging to want is the source of all sorrow in 

the world. Only those who have a thorough understanding of the subject of karma 

and result of karma will be able to eliminate, relieve, and eliminate the clinging desire 

that is the source of all of life’s suffering. Starting with the orderly practice of precepts.

The application of the Four Noble Truths in daily life by Buddhist Dhamma 

Medicine is congruent with the Four Noble Truths’ ideas in Buddhism, because it 

focuses primarily on the mental cessation of suffering, by practicing the precepts 

with wisdom and concentration until you let go of your steadfast desire, causing 

wisdom to know clearly that the clinging desire is the actual cause of all suffering.

Keywords : application, the Four Noble Truth, the Buddhist Dhamma Medicine



มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย วิิทยาเขตเชียงใหม่

วิารสารปรัชญาอาศรม  ปีที� 4  ฉบัับัที� 1  |  มกราคม - มิถุุนายน  256564

บทนำา
พื่ระสัมมาสัมพุื่ทธเจุ้าตรัสร้้วิิธีการดั้บักองทุกข์ทั�งมวิลัในชีวิิตของมนุษย์ แลัะทรงเปิด้เผย

องค์ควิามร้้พื่ร้อมด้้วิยวิิธีการปฏิิบััติส่้ควิามพ้ื่นทุกข์แก่มวิลัมนุษยชาติด้้วิยพื่ระมหากรุณาธิคุณแลัะพื่ระ

ปัญญาธิคุณอันยิ�ง แม้ว่ิาปัจุจุุบัันนี�จุะผ่านกาลัเวิลัาล่ัวิงเลัยมากว่ิา 2,500 ปีแล้ัวิ แต่พื่ระพุื่ทธองค์ก็

ทรงยืนยันเอาไว้ิว่ิา องค์ควิามร้้พื่ร้อมด้้วิยวิิธีการปฏิิบััติส่้ควิามพ้ื่นทุกข์ของพื่ระองค์นั�นเป็นจุริงตลัอด้

กาลั (อกาลิัโก) แลัะเชื�อเชิญให้มาพิื่ส้จุน์กันได้้ (เอหิปัสสิโก) โด้ยมีเนื�อหาสำาคัญว่ิา “เพื่ราะไม่เห็นอริยสัจุ 

4 ตามเป็นจุริง เราแลัะพื่วิกเธอจึุงต้องท่องเที�ยวิไปในชาตินั�น  ๆตลัอด้เวิลัานาน แต่เพื่ราะได้้เห็นอริยสัจุ 

4 เราแลัะพื่วิกเธอจึุงถอนตัณหาที�จุะนำาไปเกิด้ได้้ ตัด้รากแห่งทุกข์ได้้เด็้ด้ขาด้ บััด้นี�จึุงไม่มีการเกิด้อีกต่อ

ไป” (พื่ระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ัม 5 ข้อ 287: 104) นี�จึุงเป็นคำาตรัสยืนยันว่ิาหากสาวิกคนใด้ปฏิิบััติ

ตามได้้ก็จุะสามารถพ้ื่นจุากกองทุกข์ทั�งมวิลัหรือถึงพื่ระนิพื่พื่านได้้

มนุษย์นั�นมีควิามรักสุขเกลีัยด้ทุกข์เป็นนิสัย จึุงอยากได้้แลัะมุ่งแสวิงควิามสุขตามที�คน

ส่วินใหญ่ในโลักบัอกว่ิาถ้าได้้มาจุะทำาให้ชีวิิตมีควิามสุข อาทิเช่น ลัาภ ยศึ สรรเสริญ แลัะสภาพื่สุข

สบัายต่าง  ๆเป็นต้น ดั้งที� นายแพื่ทย์จุำาลัอง ดิ้ษยวิณิช ได้้กล่ัาวิไว้ิในวิงจุรของควิามสุขแลัะควิามทุกข์

ว่ิา “ควิามสุข คือ สิ�งที�ทุกชีวิิตปรารถนา ทุกชีวิิตต่างดิ้�นรนไขว่ิคว้ิาพื่ยายามทำาทุกวิิถีทางเพืื่�อที�จุะตอบั

สนองควิามต้องการ หวัิงจุะให้ได้้มาซึึ่�งควิามสุขให้มากที�สุด้เท่าที�จุะทำาได้้ แต่ในควิามเป็นจุริงสิ�งที�ทุก

ชีวิิตต้องได้้เจุอ คือ สุขๆ ทุกข์ๆ  เป็นธรรมด้า เดี้�ยวิก็ดี้เดี้�ยวิก็ร้ายหมุนเวีิยนสลัับัไปมาอย่้อย่างนี�ไม่มีสิ�น

สุด้ เปรียบัเหมือนเหรียญสองด้้าน คือ เมื�อเราอยากได้้ควิามสุขเราก็จุะต้องเจุอควิามทุกข์ก่อน คือ

ทุกข์จุากการอยากได้้ควิามสุข ฉะนั�นเมื�อพิื่จุารณาด้้ให้ดี้จุะเห็นว่ิา ควิามสุขแลัะควิามทุกข์เป็นของค่้

กัน แลัะไม่อาจุแยกออกจุากกันได้้โด้ยสิ�นเชิง มีลัักษณะที�เหมือนกันอย่างหนึ�งของควิามสุขแลัะควิาม

ทุกข์ คือ การเกิด้ขึ�น การตั�งอย่้ แลัะการเกิด้ดั้บัไป หรืออาจุจุะเรียกสั�นๆ ว่ิา การเกิด้แลัะการดั้บั ถ้า

มองในทรรศึนะของการเกิด้แลัะการดั้บัแล้ัวิ ทั�งควิามสุขแลัะควิามทุกข์จึุงมีสภาพื่เหมือนกัน หรืออีก

นัยหนึ�ง คือ ควิามสุขก็คือควิามทุกข์ในลัักษณะหนึ�ง ได้้แก่ การเกิด้แลัะการดั้บัติด้ต่อกันอย่้อย่างไม่ขาด้

สายแล้ัวิ ควิามสุขยังมีการแปรเปลีั�ยนไปเป็นควิามทุกข์เมื�อไรก็ได้้” (จุำาลัอง ดิ้ษยวิณิช, 2544: 2-3)

เมื�อทุกชีวิิตต่างก็อยากได้้ในสภาพื่สุขสบัายทั�งหลัายอย่างไม่ร้้พื่อ จึุงเกิด้การแก่งแย่ง 

แข่งขันกันที�ถ้กขับัเคลืั�อน ถ้กมอมเมาจุากกิเลัสด้้วิยควิามโลัภ โกรธ หลัง คือ โลัภอยากได้้ทุกอย่าง

ที�จุะเป็นประโยชน์ต่อตนเองมามากๆ อยากให้สิ�งเหล่ัานี�อย่้กับัตนเองตลัอด้ไป ถ้าไม่ได้้ในสิ�งที�ตนเอง

ต้องการก็เกิด้ควิามโกรธ เกลีัยด้ ชิงชังต่อตนเองแลัะผ้้อื�นที�ขัด้ขวิางไม่ให้ตนเองได้้ในสิ�งที�ตนอยากได้้

นั�น ในที�สุด้จึุงต้องทำาทุกวิิถีทางเพืื่�อให้ได้้มาซึึ่�งลัาภ ยศึ สรรเสริญ แลัะควิามสุขสบัาย เพื่ราะหลังเชื�อ

ว่ิาสิ�งเหล่ัานี�คือควิามสุขเลิัศึยอด้ในชีวิิต โด้ยไม่คำานึงถึงควิามถ้กหรือผิด้จุารีตสังคม กฎหมายบ้ัานเมือง 
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จุรรยาบัรรณแลัะศีึลัธรรม เมื�อทำาผิด้ศีึลัจึุงเป็นเหตุแห่งโรค เรื�องร้ายแลัะทำาให้เกิด้ทุกข์ทั�งปวิง

ด้ร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน (หมอเขียวิ) กล่ัาวิไว้ิในหนังสือไขรหัสลัับัสุด้ขอบัฟ้้า เล่ัม 1 การ

ผ่าตัด้กิเลัสเหตุแห่งโรคทุกข์ทั�งปวิงว่ิา “เมื�อหลังติด้สุขลัวิงมากๆ ก็จุะทำาให้เอามาเสพื่มากๆ เอามา

กักตุนมากๆ แลัะผลัาญทรัพื่ยากรโลักมาแปลัเป็นทรัพื่ย์สินมากยิ�งขึ�นๆ เพืื่�อเอาไว้ิซืึ่�อหรือแลักเปลีั�ยน

เอาสิ�งที�ติด้มาเสพื่สุขลัวิงให้ได้้มากยิ�งขึ�น  ๆทำาให้เกิด้ควิามขาด้แคลันในโลัก ทำาให้เกิด้การลัักขโมย ช่อ

โกง แย่งชิง เข่นฆ่่า เบีัยด้เบีัยน ทำาร้ายกันสารพัื่ด้ร้ปแบับั เมื�อทรัพื่ยากรโลักถ้กนำามาใช้มากเกิน ควิาม

สมดุ้ลัก็จุะเกิด้ภัยพิื่บััติธรรมชาติ” (ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน, 2557: 19)

ในยุคสมัยปัจุจุุบัันที�ผ้้วิิจัุยได้้ทำาการวิิจัุยฉบัับันี� ปัญหาสุขภาพื่จิุตแลัะควิามแปรปรวินทาง

จิุต ซึึ่�งเป็นลัักษณะอย่างหนึ�งของควิามทุกข์ มีแนวิโน้มเพิื่�มปริมาณแลัะควิามรุนแรงมากขึ�นๆ อันเป็น

ผลัเนื�องมาจุากอย่้ในช่วิงที�ทั�วิโลักต้องประสบัวิิกฤตการณ์ครั�งยิ�งใหญ่ของมวิลัมนุษยชาติ คือ การแพื่ร่

ระบัาด้ของเชื�อไวิรัสโควิิด้-19 ตั�งแต่ปลัายปี พื่.ศึ. 2562 ยิ�งทำาให้เกิด้ภาวิะเศึรษฐกิจุตกตำ�าทั�วิทุกมุมโลัก 

เนื�องจุากทุกคนต้องใช้ชีวิิตอย่้แต่ในบ้ัาน หยุด้การทำากิจุกรรมนอกบ้ัานแลัะการสัมผัสสัมพัื่นธ์กับับุัคคลั

อื�น  ๆถ้าไม่จุำาเป็น เพืื่�อหยุด้การแพื่ร่ระบัาด้ของเชื�อ รวิมถึงมียอด้ผ้้ติด้เชื�อแลัะผ้้เสียชีวิิตจุากเชื�อโรคชนิด้

นี�จุำานวินไม่น้อย ทำาให้ควิามเครียด้ในชีวิิตของผ้้คนยุคนี�ยิ�งทวีิควิามรุนแรงมากขึ�น

เมื�อเราทุกคนยังคงต้องใช้ชีวิิตอย่้ท่ามกลัางกระแสสังคมอันเชี�ยวิกรากจุากควิามโลัภ 

โกรธ หลัง ที�เต็มไปด้้วิยควิามโหด้ร้าย มอมเมา เป็นเหตุให้เราต้องเกิด้ควิามทุกข์ใจุซึ่ำ�าแล้ัวิซึ่ำ�าอีก ทำาให้

ต้องเผชิญควิามเครียด้แลัะควิามวิิตกกังวิลัอย่างไม่ร้้จุบั แล้ัวิเราจุะทำาอย่างไรให้ใจุของเราเป็นไทหรือ

ไม่ตกไปเป็นทาสของกิเลัส ที�มักหลัอกให้เราหลังคิด้ให้ตนเองทุกข์ใจุได้้แทบัทุกเสี�ยวิวิินาที จุะมีวิิธี

การปฏิิบััติอย่างไรบ้ัางไหม เพืื่�อทำาให้ควิามทุกข์ใจุ ควิามขัด้แย้ง ควิามอึด้อัด้ขัด้เคือง ควิามคับัข้องใจุ 

ควิามโกรธ ควิามอาฆ่าต ควิามกลััวิ ควิามวิิตกกังวิลั ควิามระแวิง ควิามหวัิ�นไหวิ ได้้บัรรเทาเบัาบัาง

ลังหรือหมด้สิ�นเกลีั�ยงได้้

ผ้้วิิจัุยจึุงต้องการพิื่ส้จุน์องค์ควิามร้้ส่้ควิามพ้ื่นทุกข์ที�พื่ระพุื่ทธองค์ทรงสอนนั�นก็คือ 

อริยสัจุ 4 โด้ยหลัังจุากที�พื่ระพุื่ทธเจุ้าปรินิพื่พื่านไปแล้ัวิ พุื่ทธสาวิกต่างก็มีการตีควิามแลัะมีวิิธี

การปฏิิบััติที�แตกต่างกันไปตามควิามเข้าใจุของตนเอง ซึึ่�งถ้าตีควิามถ้กแลัะปฏิิบััติได้้ถ้กต้องถ้ก

ตรงตามพื่ระพุื่ทธเจุ้าจุริง ผลัที�ได้้ก็คือต้องเข้าถึงควิามดั้บัทุกข์ พื่บักับัควิามผาสุก อิ�มเอิบั เบิักบัาน 

แจุ่มใสได้้จุริงในทุกปัจุจุุบัันขณะ แต่ถ้าตีควิามผิด้ก็จุะปฏิิบััติผิด้ ผลัที�เกิด้ขึ�นคือไม่สามารถดั้บัควิาม

ทุกข์ที�เกิด้ขึ�นในใจุได้้ ดั้งนั�นผ้้ที�ต้องการปฎิบััติส่้ควิามพ้ื่นทุกข์ตามคำาสอนของพื่ระพุื่ทธเจุ้า จึุงควิร

ทำาตัวิเป็นนักวิิทยาศึาสตร์ปฏิิบััติพิื่ส้จุน์ ต่อเมื�อเกิด้ผลัที�เป็นประโยชน์อย่างประจัุกษ์แจุ้งแก่ตนแล้ัวิ

จึุงสมควิรเชื�อองค์ควิามร้้นั�น หรือคร้บัาอาจุารย์ท่านนั�น



มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย วิิทยาเขตเชียงใหม่

วิารสารปรัชญาอาศรม  ปีที� 4  ฉบัับัที� 1  |  มกราคม - มิถุุนายน  256566

ผ้้วิิจัุยจึุงมีควิามสนใจุอย่างยิ�งที�จุะศึึกษาการประยุกต์ใช้หลัักอริยสัจุ 4 ในชีวิิตประจุำาวัิน

ตามหลัักพื่ระพุื่ทธศึาสนา โด้ยเลืัอกศึึกษาจุากกลุ่ัมบุัคคลัที�นำาไปใช้จุริงจุนเห็นผลัอย่างเป็นร้ปธรรม

ชัด้เจุน ซึึ่�งในงานวิิจัุยนี�ผ้้วิิจัุยเลืัอกที�จุะศึึกษากับักลุ่ัมประชากรผ้้นำาการประยุกต์ใช้หลัักอริยสัจุ 4 ใน

ชีวิิตประจุำาวัินตามแนวิแพื่ทย์วิิถีธรรม ซึึ่�งม้ลันิธิแพื่ทย์วิิถีธรรมเป็นองค์กรที�ให้การอบัรมทั�งทางด้้านการ

ด้้แลัสุขภาพื่พึื่�งตนตามแนวิเศึรษฐกิจุพื่อเพีื่ยงแลัะการทำากสิกรรมไร้สารพิื่ษให้แก่ประชาชนทั�วิไป โด้ย

ไม่คิด้ค่าใช้จุ่ายใด้ๆ ภายใต้แนวิคิด้ว่ิา “ลัด้กิเลัสรักษาโรค, ลัด้โรค ลัด้ยา ลัด้ค่าใช้จุ่าย ลัด้ทุกข์, ศ้ึนย์

บัาทรักษาทุกโรค, มาเป็นหมอด้้แลัตัวิเองกันเถอะ แลัะหมอที�ดี้ที�สุด้ในโลักคือตัวิเราเอง” ตามแนวิท าง

ปรัชญาเศึรษฐกิจุพื่อเพีื่ยงแลัะหลัักพุื่ทธศึาสตร์  ตั�งแต่ปีพื่.ศึ. 2538-2564 มีประชาชนที�ผ่านการอบัรม

จุากม้ลันิธิแล้ัวิ ไม่ตำ�ากว่ิา 300,000 คนทั�วิโลัก (หมายขวัิญพุื่ทธ กล้ัาจุน, 2563: 83)

ดั้งนั�นผ้้วิิจัุยจึุงมีควิามเห็นว่ิาเหมาะสมอย่างยิ�งที�จุะศึึกษาการประยุกต์ใช้หลัักอริยสัจุ 4 

ในชีวิิตประจุำาวัินตามแนวิแพื่ทย์วิิถีธรรม เพืื่�อนำามาวิิเคราะห์สังเคราะห์ให้เป็นงานวิิจัุยที�เชื�อถือได้้ เพืื่�อ

ให้เกิด้ประโยชน์ต่อมวิลัมนุษยชาติในการฝึึกฝึนตนส่้การดั้บัควิามทุกข์ที�เกิด้ขึ�นในใจุจุนได้้พื่บักับัควิาม

ผาสุกแท้แห่งชีวิิตสืบัไป

วัิต์ถุีประสังค์
1) เพืื่�อศึึกษาหลัักอริยสัจุ 4 ในพื่ระพุื่ทธศึาสนา

2) เพืื่ �อศึึกษาการประยุกต์ใช้หลัักอริยสัจุ 4 ในชีวิิตประจุำาวัินตามแนวิแพื่ทย์วิิถีธรรม

3) เพืื่�อวิิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลัักอริยสัจุ 4 ในชีวิิตประจุำาวัินตามแนวิแพื่ทย์วิิถีธรรม

ระเบียุบวิิธีวิิจัยุ
บัทควิามวิิจุัยนี� เป็นการวิิจุัยเชิงคุณภาพื่ (Qualitative Research) มีขั�น

ตอนการด้ำาเนินงานด้ังนี�

1) รวิบัรวิมข้อม้ลัปฐมภ้มิ (Primary Sourc e) ศึึกษาข้อม้ลัจุากพื่ระไตรปิฎกภาษาไทย

ฉบัับัมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย พื่.ศึ. 2539

2) รวิบัรวิมข้อม้ลัทุติยภ้มิ (Secondary Source) รวิบัรวิมอรรถกถา ฎีกา หนังสือ แลัะ

เอกสารอื�นๆ ที�เกี�ยวิข้อง

3) ทำาการสัมภาษณ์เชิงลึักกับัผ้้ให้ข้อม้ลัหลััก (Key Informations) คือ ด้ร.ใจุเพื่ชร กล้ัา

จุน (ประธานม้ลันิธิแพื่ทย์วิิถีธรรมแห่งประเทศึไทย) จิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรมระดั้บัใด้ระดั้บัหนึ�ง จุำานวิน 

10 คน แลัะผ้้ที�มีการติด้ตามแลัะเข้าร่วิมกิจุกรรมอบัรมในค่ายของแพื่ทย์วิิถีธรรมอย่้สมำ�าเสมอไม่ว่ิาทาง
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ใด้ทางหนึ�ง (เข้าร่วิมกิจุกรรมภายในศ้ึนย์ของแพื่ทย์วิิถีธรรมโด้ยตรงหรือเข้าร่วิมแบับัผ่านทางออนไลัน์) 

จุำานวิน 10 คน รวิมทั�งสิ�นจุำานวิน 21 คน

4) นำาข้อม้ลัที�ได้้มาวิิเคราะห์แลัะสังเคราะห์ ด้้วิยวิิธีการวิิเคราะห์เนื�อหา (Content 

Analysis) ในร้ปแบับัการพื่รรณนาแลัะการอรรถาธิบัาย

5) สรุปแลัะอภิปรายผลัการวิิจุัย โด้ยใช้ร้ปแบับัการพื่รรณนาตาม

วิัตถุประสงค์ของการวิิจุัย

ผลัการวิิจัยุ
1) หลัักอริยสัจุ 4 ในพื่ระพุื่ทธศึาสนาหลัักอริยสัจุ 4 เป็นควิามจุริงอันประเสริฐซึึ่�ง

ยังปุถุชนผ้้ปฏิิบััติตามมรรค 8 ให้เป็นอริยะ มี 4 ประการ ได้้แก่ 1) ทุกขอริยสัจุ คือ อาการไม่สุขสมใจุ

ในอารมณ์ต่างๆ 2) ทุกขสมุทยอริยสัจุ คือ ควิามอยากที�ร่วิมด้้วิยควิามกำาหนัด้ยินดี้ในอารมณ์นั�น 3) 

ทุกขนิโรธอริยสัจุ คือ การลัะควิามอยากที�ร่วิมด้้วิยควิามกำาหนัด้ยินดี้ในอารมณ์นั�น 4) ทุกขนิโรธคามิ

นีปฏิิปทาอริยสัจุ คือ การปฏิิบััติศีึลัด้้วิยปัญญาอย่างตั�งมั�น เพืื่�อลัะควิามกำาหนัด้ในอารมณ์นั�น

การทำาให้แจุ้งอริยสัจุ 4 ที�ยังไม่ร้้แจุ้งตามควิามเป็นจุริง มีควิามสำาคัญอย่างยิ�งสำาหรับัชีวิิต

ของมนุษย์ เพื่ราะเป็นการดั้บัทุกข์ทางใจุหรือทุกขอริยสัจุซึึ่�งเป็นควิามทุกข์ที�มีควิามแรงที�สุด้หรือมีนำ�า

หนักมากโด้ยเปรียบัเหมือนกับัดิ้นทั�งแผ่นดิ้น ซึึ่�งควิามทุกข์ทางใจุนี�เองที�เป็นเหตุให้เกิด้การประพื่ฤติ

บัาปอกุศึลักรรมทั�งหลัายอันนำาวิิบัากร้ายมาส่้ชีวิิตของมนุษย์ แลัะเมื�อเราดั้บัทุกข์ทางใจุได้้ก็จุะทำาให้

ควิามทุกข์ทางเหตุการณ์ภายนอกหรือควิามทุกข์ทางร่างกายนั�นทุเลัาเบัาบัางลังไปด้้วิย เพื่ราะเมื�อเรา

ไม่ทุกข์ใจุจุากควิามทุกข์ทางเหตุการณ์ภายนอกหรือควิามทุกข์ทางร่างกายได้้แล้ัวิ เราก็จุะไม่กระทำา

บัาปอกุศึลักรรมใหม่เข้าไปเพิื่�ม อีกทั�งยังมีเรี�ยวิแรงกำาลัังมาประกอบักุศึลักรรมใหม่ซึึ่�งจุะเป็นพื่ลัังวิิบัาก

ดี้เข้าไปผลัักดั้นวิิบัากร้ายเหล่ัานั�นออกไปได้้ (พื่ระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ัม 19 ข้อ 1091: 605)

วิิธีการปฏิิบััติตามหลัักอริยสัจุ 4 คือ 1) การกำาหนด้ร้้ทุกขอริยสัจุ ทำาได้้โด้ยการร้้ให้ชัด้ว่ิา 

นี�ทุกขอริยสัจุ คือ ทุกขเวิทนาทางใจุ ส่วินทุกขอริยสัจุนี� ควิรกำาหนด้ร้้ คือ ทุกขเวิทนาทางใจุนั�นจุะมีได้้

หลัากหลัายอาการ ได้้แก่ เครียด้ กลััวิ กังวิลั ระแวิง หวัิ�นไหวิ กระวินกระวิายใจุ โกรธ เบืั�อหน่าย เศึร้า

ซึึ่ม หงุด้หงิด้ เสียใจุ น้อยใจุ อึด้อัด้ใจุ รำาคาญใจุ เป็นต้น สุด้ท้ายทุกขอริยสัจุนี� เราได้้กำาหนด้ร้้แล้ัวิ คือ 

เราสามารถแยกทุกขเวิทนาทางใจุซึึ่�งเป็นทุกขอริยสัจุออกจุากทุกขเวิทนาทางเหตุการณ์ภายนอกหรือ

ทางร่างกาย ได้้อย่างแม่นชัด้ 2) การลัะทุกขสมุทยอริยสัจุ ทำาได้้โด้ยการร้้ให้ชัด้ว่ิา นี�ทุกขสมุทยอริยสัจุ 

คือ กามตัณหา ภวิตัณหา วิิภวิตัณหา ส่วินทุกขสมุทยอริยสัจุนี� ควิรลัะเสีย คือ การอาศัึยวิิภวิตัณหา 
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เพืื่�อลัะ เพืื่�อบัรรเทา เพืื่�อทำาให้หมด้สิ�นไป ในกามตัณหา แลัะภวิตัณหา สุด้ท้ายทุกขสมุทยอริยสัจุนี� 

เราลัะได้้แล้ัวิ คือ เมื�อเราอาศัึยวิิภวิตัณหา เพืื่�อลัะ เพืื่�อบัรรเทา เพืื่�อทำาให้หมด้สิ�นไป ในกามตัณหา 

แลัะภวิตัณหา ได้้แล้ัวิ ก็พึื่งลัะวิิภวิตัณหานั�น ก็เป็นอันจุบักิจุในตน 3) การทำาให้แจุ้งทุกขนิโรธอริยสัจุ 

ทำาได้้โด้ยการร้้ให้ชัด้ว่ิา นี�ทุกขนิโรธอริยสัจุ คือ วิิราคะ (ควิามคลัายกำาหนัด้) ส่วินทุกขนิโรธอริยสัจุนี� 

ควิรทำาให้แจุ้ง คือ การปฏิิบััติศีึลัที�เป็นกุศึลั กระทั�งเกิด้ผลัโด้ยลัำาดั้บั จุนเกิด้นิพื่พิื่ทา (ควิามลัะหน่าย) 

แลัะวิิราคะ (ควิามคลัายกำาหนัด้) สุด้ท้ายทุกขนิโรธอริยสัจุนี� เราได้้ทำาให้แจุ้งแล้ัวิ คือ เมื�อปฏิิบััติศีึลัที�

เป็นกุศึลั กระทั�งเกิด้ผลัโด้ยลัำาดั้บั ย่อมร้้แจุ้งเห็นจุริงในควิามหลุัด้พ้ื่นหรือควิามไม่อาลััยในทุกขอริยสัจุ

หรือทุกขเวิทนาทางใจุนั�นที�เกิด้ขึ�นในตนไปเป็นลัำาดั้บั 4) การเจุริญทุกขนิโรธคามินีปฏิิปทาอริยสัจุ 

ทำาได้้โด้ยการร้้ให้ชัด้ว่ิา นี�ทุกขนิโรธคามินีปฏิิปทาอริยสัจุ คือ อริยมรรคมีองค์ 8 ส่วินทุกขนิโรธคามินี

ปฏิิปทาอริยสัจุนี� ควิรให้เจุริญ คือ การปฏิิบััติศีึลัด้้วิยปัญญาอย่างตั�งมั�นตามหลัักจุรณะ 15 ประการ 

สุด้ท้ายทุกขนิโรธคามินีปฏิิปทาอริยสัจุนี� เราได้้ให้เจุริญแล้ัวิ คือ ปฏิิบััติศีึลัด้้วิยปัญญาอย่างตั�งมั�นตาม

หลัักจุรณะ 15 ประการแล้ัวิย่อมเกิด้วิิชชา 3 ประการ ซึึ่�งเป็นญาณปัญญาหยั�งร้้จิุตของตนโด้ยชอบั 

(พื่ระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ัม 4 ข้อ 15-16: 22-24)

การประยุกต์ใช้หลัักอริยสัจุ 4 ในพื่ระพุื่ทธศึาสนา พื่บัว่ิา ทุกขอริยสัจุหรือทุกขเวิทนา

ทางใจุอันเกิด้จุากควิามยึด้มั�นถือมั�นหรือควิามกำาหนัด้ยินดี้ในสุขสมใจุ เป็นเหตุให้ปัญญาดั้บั ทำาให้เกิด้

การประกอบัทุจุริตกรรมหรือไม่ปฏิิบััติศีึลัที�เป็นกุศึลัทางกาย วิาจุา ใจุ ซึึ่�งเป็นวิิบัากร้ายที�ด้้ด้ดึ้งปัญหา

ทั�งมวิลัมาส่้ชีวิิต ส่วินการลัะ การบัรรเทา การทำาให้หมด้สิ�นไปซึึ่�งควิามยึด้มั�นถือมั�นหรือควิามกำาหนัด้

ยินดี้ในสุขสมใจุ โด้ยการพิื่จุารณาเห็นโทษของควิามกำาห นัด้ยินดี้ในสุขสมใจุนั�นตามควิามเป็นจุริง ย่อม

ทำาให้จิุตหลุัด้พ้ื่นจุากควิามกำาหนัด้ยิน ดี้ในสุขสมใจุอันเป็นเหตุแห่งทุกขอริยสัจุไปเป็นลัำาดั้บั เป็นเหตุ

ให้ปัญญาเจุริญ ทำาให้เกิด้การประกอบัสุจุริตกรรมหรือปฏิิบััติศีึลัที�เป็นกุศึลัทางกาย วิาจุา ใจุ ซึึ่�งเป็น

วิิบัากดี้ที�มีผลัทำาให้ทุกขเวิทนาทางทางร่างกายหรือเรื�องร้ายนั�น ทุเลัาเบัาบัางลัง หรือถึงขั�นสงบัระงับั

โด้ยฉับัพื่ลัันได้้เลัยทีเดี้ยวิ เพื่ราะฉะนั�นการลัะ บัรรเทา ทำาให้หมด้สิ�นไปซึึ่�งควิามกำาหนัด้ยินดี้ในสุขสม

ใจุอันเป็นเหตุแห่งทุกขอริยสัจุจึุงเป็นการดั้บัที�เหตุแห่งกองทุกข์ทั�งปวิงได้้โด้ยแท้จุริง (พื่ระไตรปิฎก

ภาษาไทย เล่ัม 16 ข้อ 96: 182-184)

2) การประยุกต์ใช้หลัักอริยสัจุ 4 ในชีวิิตประจุำาวัินตามแนวิแพื่ทย์วิิถีธรรม

แนวิคิด้การประยุกต์ใช้หลัักอริยสัจุ 4 ในชีวิิตประจุำาวัินตามแนวิแพื่ทย์วิิถีธรรม คือ การเกิด้เป็นทุกข์ 

ชีวิิตถ้าไม่ร้้ทางพ้ื่นทุกข์ก็จุะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างไม่ร้้จุบัไม่ร้้สิ�น แลัะหาควิามผาสุกที�แท้จุริงไม่ได้้ ผ้้

มีปัญญาจุะร้้ว่ิา สิ�งที�มีค่าที�สุด้ในชีวิิต คือ ควิามพ้ื่นทุกข์ ซึึ่�งเหตุแห่งกองทุกข์ทั�งหมด้ทั�งมวิลั ก็คือ ควิาม

อยากแบับัยึด้มั�นถือมั�น คนที�เข้าใจุเรื�องของกรรมแลัะวิิบัากกรรมอย่างแจุ่มแจุ้งได้้จุริงเท่านั�น จึุงจุะ
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สามารถลัะ บัรรเทา ทำาให้หมด้สิ�นไปซึึ่�งควิามอยากแบับัยึด้มั�นถือมั�นอันเป็นเหตุแห่งกองทุกข์ทั�งหมด้

ทั�งมวิลัในชีวิิตได้้ โด้ยเริ�มจุากการปฏิิบััติศีึลั 5 ศีึลั 8 ศีึลั 10 ไปจุนถึงจุุลัศีึลัหรือจุ้ฬศีึลั มัชฌิิมศีึลั แลัะ

มหาศีึลัไปเป็นลัำาดั้บั จุนเกิด้ผลัเข้าใจุเรื�องกรรมอย่างแจุ่มแจุ้งขึ�นว่ิา การที�เราไม่ปฏิิบััติตามศีึลัหรือเสพื่

กิเลัสก็จุะมีผลัในการสร้างทุกข์ใจุ ทุกข์กาย แลัะเรื�องร้ายให้แก่ชีวิิตมากขึ�น  ๆอย่างไม่มีที�สิ�นสุด้ แต่เมื�อ เรา

ปฏิิบััติตามศีึลัหรือลัด้ ลัะ เลิักการเสพื่กิเลัสก็จุะมีผลัในการการลัด้ทุกข์ใจุ ทุกข์กาย แลัะเรื�องร้ายใน

ชีวิิตลังไปเป็นลัำาดั้บัๆ จุนสุด้ท้ายก็จุะสามารถพ้ื่นจุากทุกข์ใจุได้้ในที�สุด้ ถ้ายังมีชี วิิตอย่้ก็ต้องได้้รับัทุกข์

กาย แลัะเรื�องร้ายจุากวิิบัากร้ายที�เคยพื่ลัาด้ทำามาก่อนเป็นธรรมด้า แต่ก็ยินดี้เต็มใจุรับัได้้อย่างไม่ทุกข์

ใจุ แลัะวิิบัากร้ายเหล่ัานั�นก็จุะเบัาบัางลังไปเรื�อย  ๆเพื่ราะผ้้นั�นไม่ทำาบัาปทั�ง ปวิงแล้ัวิ แลัะพื่ากเพีื่ยรทำา

แต่ดี้ที�สามารถทำาให้เกิด้ขึ�นได้้จุริงอย่้เป็นนิตย์ จึุงสั�งสมเป็นวิิบัากดี้ที�ดั้นวิิบัากร้ายเอาไว้ิทำาให้ออกฤทธิ�

น้อยลังๆ ไปข้างอย่างเดี้ยวิ (ด้ร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน, 2565: สัมภาษณ์)

วิิธีการใช้หลัักอริยสัจุ 4 ในชีวิิตประจุำาวัินตามแนวิแพื่ทย์วิิถีธรรม คือ กำาหนด้ร้้ว่ิาทุกข์

อริยสัจุเป็นทุกข์ใจุที�มีกับัสภาพื่ต่างๆ ทั�งทางร่างกายแลัะทางเหตุการณ์ ซึึ่�งเป็นทุกข์ที�ทุกข์ที�สุด้ในโลัก 

โด้ยทำาให้เกิด้ทุกข์ทั�งหมด้ทั�งมวิลัสืบัเนื�องต่อไป ซึึ่�งการลัะตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์อริยสัจุ ท ำาได้้ด้้วิย

การอาศัึยวิิภวิตัณหาหรือตัณหาอุด้มการณ์ที�อยากหมด้กิเลัสหรืออยากให้เกิด้สิ�งที�ดี้แบับัไม่ยึด้มั�นถือ

มั�น โด้ยทำาดี้เต็มที�แล้ัวิได้้เท่าไหร่พื่อใจุเท่านั�น โด้ยสภาพื่ตัณหาดั้บัโด้ยไม่เหลืัอเพื่ราะร้้ชัด้ด้้วิยปัญญา

อันยิ�งว่ิา สุขสมใจุอยากเป็นสุขแวิบัเดี้ยวิหมด้ไป ไม่เที�ยง ไม่มีตัวิตนแท้ เป็นทุกข์ทั�งหมด้ทั�งมวิลัตลัอด้

กาลั จึุงไม่เอาสุขสมใจุอยากนั�นแล้ัวิ ทำาให้ไม่มีสุขที�ได้้สมใจุอยากแลัะไม่มีทุกข์ที�ไม่ได้้สมใจุอยาก ไม่มี

ทุกข์ที�กลััวิว่ิาสภาพื่ใด้  ๆจุะหมด้ไป ไม่มีทุกข์กายแลัะเรื�องร้ายที�เกิด้จุากการกระทำาในปัจุจุุบััน สบัายใจุ

ไร้กังวิลั อะไรจุะเกิด้หรือจุะดั้บัก็ไม่ทุกข์ใจุ มีแต่ควิามยินดี้ในควิามไม่สุขไม่ทุกข์ ไม่ชอบัไม่ชัง ไม่อยาก 

ไม่ยึด้มั�นถือมั�น อันเกิด้จุากการปฏิิบััติอริยมรรคมีองค์ 8 คือ บัาปทั�งปวิงไม่ทำาหรืออยากแบับัยึด้มั�นถือ

มั�นนี�ไม่ทำา ยังกุศึลัให้ถึงพื่ร้อม กุศึลัไหนทำาได้้ก็ทำา แลัะทำาจิุตใจุให้ผ่องใส ไม่ยึด้มั�นถือมั�น ดี้ไหนทำาได้้ก็ทำา 

ดี้ไหนทำาไม่ได้้ก็ไม่ต้องทำาด้้วิยควิามยินดี้ ดี้เกิด้ก็ยินดี้ให้เกิด้ให้ได้้อาศัึยก่อนที�ทุกอย่างจุะดั้บัไป ร้ายเกิด้

ก็ยินดี้รับั ยินดี้ให้หมด้ไป เมื�อเราแก้ไขเต็มที�แล้ัวิร้ายนั�นยังเกิด้อย่้ก็กล้ัารับั กล้ัาให้หมด้ไป รับัเท่าไหร่

หมด้เท่านั�น ดี้ก็ยิ�งออกฤทธิ�ได้้มากให้ได้้อาศัึยก่อนที�ทุกสิ�งทุกอย่างจุะดั้บัไปเท่านั�น จิุตใจุก็ผ่องใส เอา

ประโยชน์ได้้ทุกเรื�อง ปล่ัอยวิางได้้ทุกเรื�อง ผลัจุากการปฏิิบััติเช่นนี�เน้นที�พ้ื่นทุกข์ใจุเป็นหลััก ส่วินทุกข์

กายแลัะเรื�องร้ายที�เบัาลังหรือระงับัไปอย่างฉับัพื่ลัันนั�นเป็นเพีื่ยงของแถม ซึึ่�งจุะเป็นเหตุเป็นปัจุจัุยแก่

กันแลัะกันเอง ถ้าเราปฏิิบััติได้้ถ้กต้องถ้กตรงจุะไม่มีทุกข์ใจุ ทุกข์กายแลัะเรื�องร้ายจุากพื่ฤติกรรมใหม่

นั�น แล้ัวิจุะเป็นวิิบัากดี้ที�ไปดั้นวิิบัากร้ายจุากพื่ฤติกรรมเก่าออกไปได้้ด้้วิย โด้ยใช้วิิถีชีวิิตปกติที�มีผัสส

ะเป็นปัจุจัุย แล้ัวิให้เราอ่านสุขเวิทนาหรือทุกขเวิทนาที�เกิด้ขึ�นว่ิาเป็นแบับัเสพื่กิเลัส (เคหสิตตเวิทนา) 
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หรือลัด้ลัะเลิักกิเลัส (เนกขัมมสิตตเวิทนา) ถ้าเป็นแบับัเคหสิตตเวิทนาก็ให้เปลีั�ยนเป็นแบับัเนกขัมมสิ

ตตเวิทนา ซึึ่�งการปฏิิบััติศีึลัด้้วิยปัญญาอย่างตั�งมั�นจุะเป็นการสั�งสมสภาพื่พุื่ทธะที�บัริสุทธิ�บัริบ้ัรณ์ขึ�นใน

ตนได้้ในที�สุด้ การปฏิิบััติในขณะที�มีผัสสะหรือการกระทบัสัมผัสเป็นปัจุจัุยเช่นนี�ก็จุะทำาให้ชีวิิตของเรา

พ้ื่นทุกข์ได้้จุริงไปเป็นลัำาดั้บั (ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน, 2557: 27-35)

การประยุกต์ใช้หลัักอริยสัจุ 4 ในชีวิิตประจุำาวัินตามแนวิแพื่ทย์วิิถีธรรม พื่บัว่ิา ทุกข์ใจุ 

ทุกข์กาย เรื�องร้าย แลัะเหตุให้ปัญญาดั้บั ล้ัวินเกิด้จุากควิามอยากแบับัยึด้มั�นถือมั�นในใจุของเรา อัน

เนื�องด้้วิยควิามหลังชอบัหรือชังในสุขสมใจุทั�งส่วินที�เป็นอดี้ตแลัะปัจุจุุบัันสังเคราะห์ร่วิมกันทั�งสิ�น ถ้า

เรามีควิามกำาหนัด้ยินดี้ในสุขสมใจุที�เกิด้ขึ�น ณ ปัจุจุุบัันก็จุะทำาให้เกิด้ทุกข์ใจุ แลัะเป็นเหตุให้ปัญญาดั้บั 

ซึึ่�งเป็นกรรมไม่ดี้ที�สร้างทุกข์กาย เรื�องร้าย แลัะผลัร้ายทั�งหมด้ทั�งมวิลัให้แก่ชีวิิต จึุงทำาให้ชีวิิตต้องวิน

เวีิยนอย่้ในกองทุกข์อย่างไม่ร้้จุบั แต่ถ้า เราลัะควิามกำาหนัด้ยินดี้ในสุขสมใจุที�เกิด้ขึ�น ณ ปัจุจุุบัันก็จุะไม่

ทำาให้เกิด้ทุกข์ใจุ แลัะเ ป็นเหตุให้ปัญญาเจุริญ ซึึ่�งเป็นกรรมดี้ที�บัรรเทาทุกข์กาย เรื�องร้าย แลัะสร้างผลั

ดี้ทั�งหมด้ทั�งมวิลัให้แก่ชีวิิต จึุงทำาให้ชีวิิตพ้ื่นจุากกองทุกข์ไปเป็นลัำาดั้บั

3) วิิเคราะห์การประยกุต์ใช้หลัักอริยสจัุ 4 ในชีวิิตประจุำาวัินตามแนวิแพื่ทยวิ์ิถี

ธรรม วิิเคราะห์แลัะสังเคราะห์ควิามสอด้คล้ัองระหว่ิางการประยุกต์ใช้หลัักอริยสัจุ 4 ในชีวิิตประจุำา

วัินตามแนวิแพื่ทย์วิิถีธรรม กับัหลัักอริยสัจุ 4 ในพื่ระพุื่ทธศึาสนา โด้ยมีประเด็้นที�นำามาวิิเคราะห์แลัะ

สังเคราะห์ คือ แนวิคิด้การประยุกต์ใช้หลัักอริยสัจุ 4 วิิธีการใช้หลัักอริยสัจุ 4 แลัะการประยุกต์ใช้หลััก

อริยสัจุ 4 ในชีวิิตประจุำาวัินตามแนวิแพื่ทย์วิิถีธรรม พื่บัว่ิา การประยุกต์ใช้หลัักอริยสัจุ 4 ในชีวิิตประจุำา

วัินตามแนวิแพื่ทย์วิิถีธรรม มีควิามสอด้คล้ัองตามหลัักอริยสัจุ 4 ในพื่ระพุื่ทธศึาสนาดั้งนี�

แนวิคิด้การประยุกต์ใช้หลัักอริยสัจุ 4 ในชีวิิตประจุำาวัินตามแนวิแพื่ทย์วิิถีธรรม คือ การ

เกิด้เป็นทุกข์ ชีวิิตถ้าไม่ร้้ทางพ้ื่นทุกข์ก็จุะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างไม่สิ�นสุด้ ผ้้มีปัญญาจุะร้้ว่ิา สิ�งที�มีค่าที�

สุด้ในชีวิิต คือ ควิามพ้ื่นทุกข์ ซึึ่�งเหตุแห่งกองทุกข์ทั�งหมด้ทั�งมวิลั ก็คือ ควิามอยากแบับัยึด้มั�นถือมั�น 

คนที�เข้าใจุเรื�องของกรรมแลัะวิิบัากกรรมอย่างแจุ่มแจุ้งได้้จุริงเท่านั�น จึุงจุะสามารถลัะ บัรรเทา ทำาให้

หมด้สิ�นไปซึึ่�งควิามอยากแบับัยึด้มั�นถือมั�นอันเป็นเหตุแห่งกองทุกข์ทั�งหมด้ทั�งมวิลัในชีวิิตได้้ โด้ยเริ�มจุาก

การปฏิิบััติศีึลัไปเป็นลัำาดั้บั สอด้คล้ัองกับัหลัักพื่ระพุื่ทธศึาสนา คือ เหตุที�ทำาให้ชีวิิตต้องทนทุกข์ทรมาน

อย่างไม่ร้้จุบัไม่ร้้สิ�น เพื่ราะไม่มีปัญญาร้้ชัด้ในอริยสัจุ 4 ผ้้ที�ร้้ชัด้ในอริยสัจุ 4 จึุงเรียกได้้ว่ิา ‘ผ้้มีปัญญา’ ซึึ่�ง

เกิด้จุากการปฏิิบััติศีึลัอย่างถ้กตรง (ศีึลัที�เป็นกุศึลั) ย่อมเกิด้ควิามร้้แจุ้งเห็นจุริงตามควิามเป็นจุริง (ยถา

ภ้ตญาณทัสสนะ) อันนำาไปส่้ควิามลัะหน่าย (นิพื่พิื่ทา) แลัะควิามคลัายกำาหนัด้หรือคลัายจุากควิาม

อยากแบับัยึด้มั�นถือมั�น (วิิราคะ) กระทั�งเกิด้ผลัพ้ื่นจุากทุกข์ใจุไปเป็นลัำาดั้บั (อรหัตตผลั) ก็จุะเป็นผ้้ที�ไม่
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ทำาบัาปทั�งปวิง (การเสพื่สุขสมใจุจุากควิามอยากแบับัยึด้มั�นถือมั�น) ทำาแต่กุศึลัให้ถึงพื่ร้อม แลัะชำาระ

จิุตของตนให้ผ่องใส (พื่ระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ัม 19 ข้อ 1104: 615)

วิิธีการใช้หลัักอริยสัจุ 4 ในชีวิิตประจุำาวัินตามแนวิแพื่ทย์วิิถีธรรม พื่บัว่ิา วิิธีการปฏิิบััติ

ตามหลัักอริยสัจุ 4 สามารถทำาได้้โด้ย 1) การกำาหนด้ร้้ทุกข์อริยสัจุ คือ กำาหนด้ร้้ว่ิาทุกข์อริยสัจุเป็น

ทุกข์ใจุที�มีกับัสภาพื่ต่างๆ ทั�งทางร่างกายแลัะทางเหตุการณ์ ซึึ่�งเป็นทุกข์ที�ทุกข์ที�สุด้ในโลัก โด้ยทำาให้

เกิด้ทุกข์ทั�งหมด้ทั�งมวิลัสืบัเนื�องต่อไป 2) การลัะเหตุแห่งทุกข์อริยสัจุ คือ การลัะตัณหาอันเป็นเหตุแห่ง

ทุกข์อริยสัจุ ทำาได้้ด้้วิยการอาศัึยวิิภวิตัณหาหรือตัณหาอุด้มการณ์ที�อยากหมด้กิเลัสหรืออยากให้เกิด้สิ�ง

ที�ดี้แบับัไม่ยึด้มั�นถือมั�น โด้ยทำาดี้เต็มที�แล้ัวิได้้เท่าไหร่พื่อใจุเท่านั�น 3) การทำาให้แจุ้งสภาพื่ดั้บัทุกข์อริยสัจุ 

คือ สภาพื่ตัณหาดั้บัโด้ยไม่เหลืัอนั�นต้องร้้ชัด้ด้้วิยปัญญาอันยิ�งในไตรลัักษณ์ คือ ควิามไม่เที�ยง เป็นทุกข์ 

ไม่มีตัวิตนแท้ของกิเลัสหรือควิามสุขสมใจุอยาก ซึึ่�งปัญญาอันยิ�งนั�นจุะเกิด้ขึ�นได้้โด้ยการปฏิิบััติศีึลัที�เป็น

กุศึลัไปเป็นลัำาดั้บัๆ 4) การเจุริญวิิธีปฏิิบััติส่้ควิามดั้บัทุกข์อริยสัจุ คือ การปฏิิบััติอริยมรรคมีองค์ 8 คือ 

บัาปทั�งปวิงไม่ทำาหรืออยากแบับัยึด้มั�นถือมั�นนี�ไม่ทำา ยังกุศึลัให้ถึงพื่ร้อม กุศึลัไหนทำาได้้ก็ทำา แลัะทำา

จิุตใจุให้ผ่องใส ไม่ยึด้มั�นถือมั�น ดี้ไหนทำาได้้ก็ทำา ดี้ไหนทำาไม่ได้้ก็ไม่ต้องทำาด้้วิยควิามยินดี้ 

สอด้คล้ัองกับัหลัักพื่ระพุื่ทธศึาสนา คือ ทุกขอริยสัจุนั�น โด้ยย่อแล้ัวิก็คือ อุปาทานขันธ์ 5 

หรือควิามยึด้มั�นถือมั�นในขันธ์ทั�ง 5 อันได้้แก่ ร้ป เวิทนา สัญญา สังขาร แลัะวิิญญาณ ซึึ่�งควิามยึด้มั�นถือ

มั�นในขันธ์ทั�ง 5 นั�นก็คือ ควิามทุกข์ใจุอันเป็นสภาพื่ของควิามกำาหนัด้ด้้วิยอำานาจุควิามพื่อใจุในสุขสม

ใจุอยากอันเนื�องด้้วิยขันธ์ทั�ง 5 โด้ยที�ควิามทุกข์ใด้ๆ ก็ไม่มาก ไม่หนัก หรือไม่แรงเท่าทุกข์อริยสัจุหรือ

ทุกข์ใจุ ซึึ่�งการออกจุากกามตัณหา แลัะภวิตัณหา ต้องอาศัึยควิามอยากอันยิ�งที�จุะออกจุากกามตัณหา 

แลัะภวิตัณหานั�น อันเป็นตัณหาอุด้มการณ์เรียกว่ิา ‘วิิภวิตัณหา’ ซึึ่�งเป็นตัณหาที�ใช้ยึด้อาศัึย (สมาทาน) 

ด้้วิยควิามยินดี้ยิ�งในกุศึลัวิิตก เพืื่�อลัะควิามยินดี้ในอกุศึลัวิิตก เมื�อออกจุากกามตัณหา แลัะภวิตัณหาได้้

แล้ัวิก็พึื่งลัะวิิภวิตัณหานั�นโด้ยไม่ต้องยึด้มั�นถือมั�นเอาไว้ิ โด้ยผ้้ที�ปฏิิบััติศีึลัอย่างถ้กตรง (ศีึลัที�เป็นกุศึลั) 

ย่อมเกิด้ควิามร้้แจุ้งเห็นจุริงตามควิามเป็นจุริง (ยถาภ้ตญาณทัสสนะ) อันนำาไปส่้ควิามลัะหน่าย (นิพื่พิื่

ทา) แลัะควิามคลัายกำาหนัด้หรือคลัายจุากควิามอยากแบับัยึด้มั�นถือมั�น (วิิราคะ) กระทั�งเกิด้ผลัพ้ื่น

จุากทุกข์ใจุไปเป็นลัำาดั้บั ด้้วิยการใช้หลัักอริยมรรคมีองค์ 8, สิกขา 3, แลัะจุรณะ 15 (พื่ระไตรปิฎก

ภาษาไทย เล่ัม 4 ข้อ 15-16: 22-24)

การประยุกต์ใช้หลัักอริยสัจุ 4 ในชีวิิตประจุำาวัินตามแนวิแพื่ทย์วิิถีธรรม พื่บัว่ิา เมื�อลัะ

ควิามกำาหนัด้ยินดี้ในสุขสมใจุที�เกิด้ขึ�น ณ ปัจุจุุบัันก็จุะไม่ทำาให้เกิด้ทุกข์ใจุ แลัะเป็นเหตุให้ปัญญาเจุริญ 

ซึึ่�งเป็นกรรมดี้ที�บัรรเทาทุกข์กาย เรื�องร้าย แลัะสร้างผลัดี้ทั�งหมด้ทั�งมวิลัให้แก่ชีวิิต จึุงทำาให้ชีวิิตพ้ื่นจุาก
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กองทุกข์ไปเป็นลัำาดั้บั สอด้คล้ัองกับัหลัักพื่ระพุื่ทธศึาสนา คือ การลัะ การบัรรเทา การทำาให้หมด้สิ�น

ไปซึึ่�งควิามยึด้มั�นถือมั�นหรือควิามกำาหนัด้ยินดี้ในสุขสมใจุ โด้ยการพิื่จุารณาเห็นโทษของควิามกำาหนัด้

ยินดี้ในสุขสมใจุนั�นตามควิามเป็นจุริง ย่อมทำาให้จิุตหลุัด้พ้ื่นจุากควิามกำาหนัด้ยินดี้ในสุขสมใจุอันเป็น

เหตุแห่งทุกขอริยสัจุไปเป็นลัำาดั้บั เป็นเหตุให้ปัญญาเจุริญ ทำาให้เกิด้การประกอบัสุจุริตกรรมหรือปฏิิบััติ

ศีึลัที�เป็นกุศึลัทางกาย วิาจุา ใจุ ซึึ่�งเป็นวิิบัากดี้ที�มีผลัทำาให้ทุกขเวิทนาทางทางร่างกายหรือเรื�องร้ายนั�น 

ทุเลัาเบัาบัางลัง หรือถึงขั�นสงบัระงับัโด้ยฉับัพื่ลัันได้้เลัยทีเดี้ยวิ เพื่ราะฉะนั�นการลัะ บัรรเทา ทำาให้หมด้

สิ�นไปซึึ่�งควิามกำาหนัด้ยินดี้ในสุขสมใจุอันเป็นเหตุแห่งทุกขอริยสัจุจึุงเป็นการดั้บัที�เหตุแห่งกองทุกข์ทั�ง

ปวิงได้้โด้ยแท้จุริง (พื่ระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ัม 16 ข้อ 96: 182-184)

อภิปรายุผลั
จุากผลัการวิิจัุยพื่บัว่ิา องค์ควิามร้้ส่้ควิามพ้ื่นทุกข์ที�พื่ระพุื่ทธเจุ้าทรงให้ควิามสำาคัญยิ�ง

นั�น ก็คือ ‘อริยสัจุ 4’ โด้ยหลัังจุากที�พื่ระพุื่ทธเจุ้าปรินิพื่พื่านไปแล้ัวิ ชาวิพุื่ทธหลัากหลัายสำานักต่างก็มี

การตีควิามแลัะมีวิิธีการปฏิิบััติที�แตกต่างกันไปตามควิามเข้าใจุของตนเอง ซึึ่�งยังมีผ้้ที�ตีควิามแลัะนำาไป

ประยุกต์ใช้จุนเห็นผลัถ้กต้องถ้กตรงตามที�พื่ระพุื่ทธเจุ้าตรัสไว้ิจุริง แลัะผลัที�ได้้นั�นก็คือการเข้าถึงควิามดั้บั

ทุกข์ พื่บักับัควิามผาสุก อิ�มเอิบั เบิักบัาน แจุ่มใสได้้จุริงในปัจุจุุบัันขณะ มิใช่เป็นเพีื่ยงการกด้ข่มควิาม

อยากเอาไว้ิเท่านั�น แต่เกิด้จุากการปฏิิบััติศีึลัลัด้ ลัะ เลิักควิามอยากแบับัยึด้มั�นถือมั�นด้้วิยปัญญาอย่าง

ตั�งมั�น ร่วิมกับัหม่้มิตรดี้ที�มีศีึลั พื่ร้อมทั�งสานพื่ลัังกันทำาควิามดี้ช่วิยเหลืัอสังคมอย่้เป็นนิตย์ สอด้คล้ัองกับั

ที� กองพัื่น จิุตแสง อธิบัายไว้ิว่ิา “ผลัการปฏิิบััติงานของจิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีวิิถีธรรม จัุงหวัิด้ขอนแก่น พื่บั

ว่ิา สุขภาวิะทางกายมีควิามแข็งแรง เกิด้ควิามร้้สึกว่ิาชีวิิตร้้สึกมีพื่ลััง สด้ชื�น เบิักบัานใจุ มีควิามเชื�อเรื�อง

กรรมมากขึ�นว่ิากรรมให้ผลั (วิิบัาก) จุริง การเจ็ุบัป่วิยถือว่ิาเป็นสิ�งมาทด้ลัองจิุตใจุ แลัะสุด้ท้ายที�เป็น

พิื่เศึษคือมีจิุตใจุมั�นคงแข็งแรง เชื�อมั�นในศัึกยภาพื่ของตนเอง แลัะมีควิามพื่ร้อมที�จุะด้้แลัตนเองให้แข็ง

แรงมากกว่ิาที�เป็นอย่้ในปัจุจุุบััน ได้้มีโอกาสช่วิยเหลืัอผ้้อื�น ยามเจุอวิิกฤติก็สามารถแก้ไขปัญหาได้้ดี้ขึ�น 

มีสติหรือการร้้เท่าทันหรือสำารวิมระวัิงการทานอาหารหรือการบัริโภคสิ�งต่างๆ มากขึ�น จึุงสามารถอย่้

กับัครอบัครัวิรวิมทั�งบุัคคลัอื�นในสังคมชนได้้อย่างปกติสุข” (กองพัื่น จิุตแสง, 2561: 88) แลัะ นิตยา

ภรณ์ สุระสาย อธิบัายไว้ิว่ิา “การประเมินผลัที�ได้้จุากการด้้แลัสุขภาพื่ของตนเองด้้วิยการแพื่ทย์วิิถี

ธรรมอย่างต่อเนื�อง พื่บัว่ิามีผลัดี้ ดั้งนี� ด้้านร่างกาย สุขภาพื่ทางร่างกายดี้ แข็งแรงขึ�น เจ็ุบัป่วิยน้อย เบัา

กาย มีกำาลััง บัรรเทาควิามเจ็ุบัป่วิยให้หายได้้ ด้้านจิุตใจุ มีใจุเย็น ไม่เร่งรีบั ลัด้เครียด้ คลัายควิามกังวิลั 

สุขภาพื่จิุตใจุดี้มาก ด้้านจิุตวิิญญาณ เกิด้ควิามผาสุก ทุกข์น้อยลัง จิุตใจุเป็นสุข เพิื่�มขึ�นตามลัำาดั้บั ด้้าน

สังคมสร้างครอบัครัวิอบัอุ่น มีจิุตช่วิยเหลืัอแบ่ังปัน โด้ยมีแรงบัันด้าลัใจุ การเปิด้ใจุเรียนร้้ ควิามศึรัทธา

บุัคคลัต้นแบับัที�ประสบัควิามสำาเร็จุ แลัะควิามเชื�อเรื�องกรรมแลัะผลัของกรรม เป็นเงื�อนไขสำาคัญแห่ง
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ควิามสำาเร็จุในการด้้แลัสุขภาพื่” (นิตยาภรณ์ สุระสาย, 2563: 202)

เหตุปัจุจัุยสำาคัญที�ทำาให้ผ้้ที�นำาหลัักอริยสัจุ 4 ไปประยุกต์ใช้ในชีวิิตประจุำาวัินแล้ัวิไม่เกิด้

ผลัตามที�พื่ระพุื่ทธเจุ้าตรัสไว้ิ นั�นก็คือ เข้าใจุว่ิา ‘ทุกขอริยสัจุ’ เป็นทั�งทุกข์ทางใจุ ทางร่างกาย แลัะทาง

เหตุการณ์ แล้ัวิไปหลังเข้าใจุว่ิา ‘ทุกขสมุทยอริยสัจุ’ หรือเหตุแห่งทุกข์อริยสัจุนั�นเกิด้จุากการได้้รับัทุกข์

ทางร่างกาย แลัะทางเหตุการณ์ จึุงนำาไปส่้การเข้าใจุผลัของการดั้บัทุกขอริยสัจุที�ผิด้เพีื่�ยน คือ เข้าใจุว่ิา 

สภาพื่ ‘ทุกขนิโรธอริยสัจุ’ หรือสภาพื่ดั้บัทุกข์อริยสัจุได้้นั�นต้องประสบัแต่สภาพื่ดีๆ้  ทางร่างกายหรือ

ทางเหตุการณ์หรือทั�งสองอย่างรวิมกัน จึุงนำาไปส่้การปฏิิบััติส่้ควิามพ้ื่นทุกข์อริยสัจุหรือ ‘ทุกขนิโรธคา

มินีปฏิิปทาอริยสัจุ’ ที�ผิด้เพีื่�ยนตามมา คือ การปฏิิบััติศีึลัโด้ยเอาใจุไปมุ่งหมายอยากได้้สภาพื่ดีๆ้  ทาง

ร่างกายหรือทางเหตุการณ์หรือทั�งสองอย่างรวิมกัน 

แท้จุริงแล้ัวิ ‘ทุกขอริยสัจุ’ ที�พื่ระพุื่ทธเจุ้าหมายนั�น คือ ทุกข์ทางใจุเพีื่ยงอย่างเดี้ยวิ แต่

ทุกข์ทางใจุนั�นเนื�องด้้วิยหรือเกาะเกี�ยวิอย่้กับัทุกข์ทางร่างกาย แลัะทางเหตุการณ์ อันเนื�องมาจุาก ‘ทุกข

สมุทยอริยสัจุ’ หรือเหตุแห่งทุกข์อริยสัจุ คือ ควิามอยากแบับัยึด้มั�นถือมั�นในสภาพื่ใด้สภาพื่หนึ�ง เมื�อไม่

ประสบักับัสิ�งเหล่ัานั�นสมใจุหมายจึุงเกิด้เป็นทุกข์ทางใจุขึ�นมา ซึึ่�ง สภาพื่ ‘ทุกขนิโรธอริยสัจุ’ หรือสภาพื่

ดั้บัทุกข์อริยสัจุนั�น พื่ระพุื่ทธเจุ้าตรัสว่ิา “ทุกขนิโรธอริยสัจุ คือ ควิามดั้บัตัณหาไม่เหลืัอด้้วิยวิิราคะ” 

(พื่ระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ัม 4 ข้อ 14: 22) ก็คือ การลัะ บัรรเทา ทำาให้หมด้สิ�นไปในตัณหาหรือควิาม

อยากแบับัยึด้มั�นถือมั�นในสภาพื่นั�น  ๆไปเป็นลัำาดั้บั จึุงทำาให้ทุกข์ทางใจุที�เนื�องด้้วิยหรือเกาะเกี�ยวิอย่้กับั

ทุกข์ทางร่างกาย แลัะทางเหตุการณ์นั�นสงบัระงับัหรือดั้บัไปอย่างฉับัพื่ลัันในปัจุจุุบััน โด้ยการปฏิิบััติศีึลั

ด้้วิยปัญญาอย่างตั�งมั�น อันเป็น ‘ทุกขนิโรธคามินีปฏิิปทาอริยสัจุ’ ที�ถ้กต้อง คือ การตั�งศีึลัหรือเจุตนา

ที�เป็นกุศึลัขึ�นมาปฏิิบััติเพืื่�อขัด้เกลัากิเลัสหรือควิามอยากแบับัยึด้มั�นถือมั�นหรือควิามโลัภ โกรธ หลัง

ภายในใจุตน ด้้วิย ‘อปัณณกปฏิิปทา’ คือ คุ้มครองทวิารในอินทรีย์ ร้้ประมาณในการบัริโภคอาหาร 

แลัะประกอบัควิามเพีื่ยรเครื�องตื�นอย่้เนืองๆ (พื่ระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ัม 20 ข้อ 16: 159) จุนเกิด้

ผลัจุางคลัายจุากควิามอยากแบับัยึด้มั�นถือมั�นนั�นไปเป็นลัำาดั้บั

ดั้งนั�นเราจึุงควิรทำาตัวิเป็นนักวิิทยาศึาสตร์ปฏิิบััติพิื่ส้จุน์ด้้ว่ิา ‘การเชื�อแลัะปฏิิบััติตามหลััก

อริยสัจุ 4 ในพื่ระพุื่ทธศึาสนาแบับัไหนที�จุะเกิด้ผลัลัะหน่ายคลัายควิามกำาหนัด้ยินดี้ในสุขสมใจุที�เกิด้

ขึ�น ณ ปัจุจุุบััน เพืื่�อพ้ื่นจุากควิามทุกข์ใจุ แลัะเป็นเหตุให้ปัญญาเจุริญ ซึึ่�งเป็นกรรมดี้ที�มีวิิบัากดี้ออก

ฤทธิ�บัรรเทาทุกข์กาย เรื�องร้าย แลัะสร้างผลัดี้ทั�งหมด้ทั�งมวิลัให้แก่ชีวิิต จุนทำาให้ชีวิิตพ้ื่นจุากกองทุกข์

ไปเป็นลัำาดั้บัได้้จุริง ตามที�พื่ระพุื่ทธเจุ้าท่านตรัสไว้ิ’ แลัะเมื�อเกิด้ผลัที�เป็นประโยชน์อย่างประจัุกษ์แจุ้ง

แก่ตนแล้ัวิจึุงสมควิรเข้าถึงธรรมเหล่ัานั�น ถ้าเป็นโทษก็พึื่งลัะทิ�งเสีย (พื่ระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ัม 

20 ข้อ 66: 255-263)
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องค์ควิามรู้จากงานวิิจัยุ
การได้้พื่บักับัเหตุการณ์หรือสภาพื่ต่าง  ๆที�ไม่ถ้กใจุเรา ไม่ได้้ดั้�งใจุเรา เป็นสุด้ยอด้แห่งเครื�องมืออันลัำ�าค่า 

ที�ทำาให้ได้้ฝึึกล้ัางกิเลัส คือ ควิามหลังชิงชังรังเกียจุ หลังยึด้มั�นถือมั�นในใจุเรา  อันเป็นเหตุแห่งทุกข

อริยสัจุ แลัะทำาให้ได้้ล้ัางวิิบัากร้ายของเรา ด้้วิยการปฏิิบััติอริยมรรคมีองค์ 8 คือ บัาปทั�งปวิงไม่ทำาหรือ

อยากแบับัยึด้มั�นถือมั�นนี�ไม่ทำา ยังกุศึลัให้ถึงพื่ร้อม กุศึลัไหนทำาได้้ก็ทำา แลัะทำาจิุตใจุให้ผ่องใส ไม่ยึด้มั�น

ถือมั�น ดี้ไหนทำาได้้ก็ทำา ดี้ไหนทำาไม่ได้้ก็ไม่ต้องทำาด้้วิยควิามยินดี้ เอาประโยชน์ได้้ทุกเรื�อง ปล่ัอยวิางได้้

ทุกเรื�อง ถ้าเราปฏิิบััติได้้ถ้กต้องถ้กตรงจุะไม่มีทุกข์ใจุ ทุกข์กายแลัะเรื�องร้ายจุากพื่ฤติกรรมใหม่นั�น แล้ัวิ

จุะเป็นวิิบัากดี้ที�ไปดั้นวิิบัากร้ายจุากพื่ฤติกรรมเก่าออกไปได้้ด้้วิย โด้ยใช้วิิถีชีวิิตปกติที�มีผัสสะเป็นปัจุจัุย 

แล้ัวิให้เราอ่านสุขเวิทนาหรือทุกขเวิทนาที�เกิด้ขึ�นว่ิาเป็นแบับัเสพื่กิเลัส (เคหสิตตเวิทนา) หรือลัด้ลัะเลิัก

กิเลัส (เนกขัมมสิตตเวิทนา) ถ้าเป็นแบับัเคหสิตตเวิทนาก็ให้เปลีั�ยนเป็นแบับัเนกขัมมสิตตเวิทนา โด้ย

การปฏิิบััติศีึลัด้้วิยปัญญาอย่างตั�งมั�นจุนเกิด้สภาพื่พุื่ทธะที�บัริสุทธิ�บัริบ้ัรณ์ขึ�นในตนได้้ในที�สุด้ การปฏิิบััติ

ในขณะที�มีผัสสะหรือการกระทบัสัมผัสเป็นปัจุจัุยเช่นนี�ก็จุะทำาให้ชีวิิตของเราพ้ื่นทุกข์ได้้จุริงไปเป็นลัำาดั้บั

สัรุป
หลัักอริยสัจุ 4 เป็นควิามจุริงอันประเสริฐซึึ่�งยังปุถุชนผ้้ปฏิิบััติตามมรรค 8 ให้เป็นอริยะ มี 4 ประการ 

ได้้แก่ 1) ทุกขอริยสัจุ คือ อาการไม่สุขสมใจุหมาย 2) ทุกขสมุทยอริยสัจุ คือ ควิามอยากที�ร่วิมด้้วิย

ควิามกำาหนัด้ในอารมณ์ต่างๆ 3) ทุกขนิโรธอริยสัจุ คือ สภาพื่ลัะควิามอยากที�ร่วิมด้้วิยควิามกำาหนัด้ 

4) ทุกขนิโรธคามินีปฏิิปทาอริยสัจุ คือ การปฏิิบััติศีึลัด้้วิยปัญญาอย่างตั�งมั�น เพืื่�อลัะควิามกำาหนัด้ การ

ประยุกต์ใช้หลัักอริยสัจุ 4 ในชีวิิตประจุำาวัินของแพื่ทย์วิิถีธรรม มีแนวิคิด้ คือ ผ้้มีปัญญาจุะร้้ว่ิาสิ�งมีค่าที�

สุด้ในชีวิิต คือ ควิามพ้ื่นทุกข์ ซึึ่�งเหตุแห่งทุกข์ทั�งมวิลั คือ ควิามอยากแบับัยึด้มั�นถือมั�น คนที�เข้าใจุเรื�อง

ของกรรมแลัะวิิบัากกรรมอย่างแจุ่มแจุ้งเท่านั�น จึุงจุะสามารถลัะ บัรรเทา ทำาให้หมด้สิ�นไปซึึ่�งควิาม

อยากนั�นได้้ โด้ยเริ�มจุากการปฏิิบััติศีึลัไปเป็นลัำาดั้บั การประยุกต์ใช้หลัักอริยสัจุ 4 ในชีวิิตประจุำาวัินตาม

แนวิแพื่ทย์วิิถีธรรม มีควิามสอด้คล้ัองตามหลัักอริยสัจุ 4 ในพื่ระพุื่ทธศึาสนา เพื่ราะมุ่งการดั้บัทุกข์ใจุ

เป็นหลััก โด้ยการปฏิิบััติศีึลัด้้วิยปัญญาอย่างตั�งมั�น กระทั�งลัะควิามอยากแบับัยึด้มั�นถือมั�นได้้ ทำาให้เกิด้

ปัญญาร้้ชัด้ว่ิาควิามอยากแบับัยึด้มั�นถือมั�นเป็นเหตุให้เกิด้ทุกข์ทั�งมวิลัตัวิจุริง
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