๕๒
ระบบการทางานของจิตใจมนุษย์
ร่ างกายของเราเกิดขึ้นมาจากวัตถุธาตุท้ งั ๔ มาร่ วมกันปรุ งแต่งให้เกิดขึ้น โดย
ร่ างกายที่ยงั ดีอยู่ (คือยังไม่ตาย) ของสิ่ งที่มีชีวติ ทั้งหลายนั้น จะมีธาตุพิเศษที่เป็ นนามธาตุ
เกิดขึ้นมาที่ระบบประสาททั้ง ๖ ของร่ างกายได้ (คือที่ตา, หู , จมูก, ลิ้น, กาย, และใจ) ซึ่ง
ธาตุพิเศษนั้นก็คือ ธาตุวญ
ิ ญาณ หรื อเรี ยกสั้นๆว่า วิญญาณ ที่แปลว่า การรับรู้ ซึ่งวิญญาณ
นี้จดั เป็ นนามธาตุ คือธาตุที่มีแค่ชื่อ ไม่มีลกั ษณะเหมือนวัตถุธาตุ
เมื่อสิ่ งภายนอก (เช่น รู ป เสี ยง) มากระทบกับระบบประสาทของร่ างกายที่ตรงกัน
(เช่น ตา หู ) ก็จะทาให้เกิดวิญญาณหรื อการรับรู ้ ขึ้นมาที่ระบบประสาทนั้นทันที (เช่นเกิด
การเห็นรู ปขึ้นที่ตา เกิดการได้ยนิ เสี ยงขึ้นมาที่หู)
เมื่อเกิดการรับรู ้ใดขึ้นมาแล้ว ก็จะเกิดการจาสิ่ งที่รับรู ้น้ นั ขึ้นมาด้วยทันที เช่น จา
ได้วา่ รู ปที่เห็นนั้นเป็ นใคร ชื่ออะไร หรื อจาเสี ยงที่ได้ยนิ นั้นว่าเป็ นเสี ยงอะไร หรื อเสี ยง
ของใคร เป็ นต้น
เมื่อเกิดการจาสิ่ งที่รับรู ้ใดขึ้นมาแล้ว ก็จะเกิดความรู ้สึก (เวทนา) ต่อสิ่ งที่รับรู ้และ
จาได้น้ นั ขึ้นมาด้วยทันที ซึ่ งความรู ้สึกนี้ก็มี ๓ อย่าง คือ (๑) สุ ขเวทนา คือความรู ้สึกที่ทน
ได้ง่าย หรื อที่เราเรี ยกกันว่า “ความสุ ข” (๒) ทุกขเวทนา คือความรู ้สึกที่ทนได้ยาก (๓)
อทุกขมสุ ขเวทนา คือความรู ้สึกกลางๆ ที่ไม่มีท้ งั สุ ขเวทนาและทุกขเวทนา
เมื่อเกิดเวทนาขึ้นมาแล้ว ถ้าขณะนี้จิตไม่มีสติปัญญาและสมาธิ ก็จะทาให้อวิชชา
เกิดขึ้นมาครอบงาจิตทันที แล้วก็จะทาให้จิตเกิดการปรุ งแต่ง ไปตามอานาจของอวิชชา
ทันที คือทาให้เกิดความพอใจในสุ ขเวทนา, เกิดความไม่พอใจในทุกขเวทนา, เกิดความ
ลังเลใจในอทุกขมสุ ขเวทนา (คือเกิดกิเลสหรื อตัณหาขึ้นมา)
เมื่อจิตเกิดกิเลสขึ้นมาแล้ว ก็จะเกิดอุปาทานหรื อความยึดถือว่ามีตวั เรา ที่เป็ นผูม้ ี
กิเลสขึ้นมาด้วยทันที

๑๗
นับถือพระพุทธองค์มากขึ้น จนกลายเป็ นลัทธิ หรื อศาสนาใหม่ที่สอนโดยใช้เหตุผลและ
ความจริ ง
หลักคาสอนของพระพุทธเจ้านั้น จะตรงข้ ามกับหลักของศาสนาพราหมณ์ คือจะ
สอนให้ผนู ้ บั ถือนั้นเกิดปั ญญา คือจะสอนให้เป็ นคนรู ้จกั ใช้เหตุผลในการศึกษาและปฏิบตั ิ
เพื่อความพ้นทุกข์ รวมทั้งสอนให้ใช้ปัญญาในการดาเนินชีวติ ซึ่งนี่กเ็ ท่ากับเป็ นการสอน
ไม่ ให้ เชื่ ออะไรงมงายทีพ่ สิ ู จน์ ไม่ ได้ หรื อไม่มีเหตุผลที่สมเหตุสมผล มาอธิ บายให้เข้าใจได้
พระพุทธเจ้ าสอนว่ าจิตวิญญาณของคนเราเป็ นอนัตตา
โดยหลักคาสอนที่สาคัญที่สุดของพระพุทธเจ้าก็คือ คาสอนเรื่ องจิตหรื อวิญญาณ
ของคนเราและสิ่ งที่มีชีวติ ทั้งหลายนี้เป็ น อนัตตา ที่หมายถึง ไม่ ใช่ อตั ตา คือเป็ นการปฏิเสธ
หรื อไม่ ยอมรับว่าจิตหรื อวิญญาณของตนเรา และสิ่ งทีม่ ีชีวติ ทั้งหลายนีเ้ ป็ นอัตตาตามที่
ศาสนาพราหมณ์สอน รวม ทั้งพระองค์ก็ทรงปฏิเสธ เรื่ องความมีอยูข่ องเทพเจ้าทั้งหลาย
ของศาสนาพราหมณ์อีกด้วย
โดยพระองค์ทรงสอนว่า ทุกสิ่ งมันเป็ นไปตามธรรมชาติหรื อธรรมดาของมันเอง
โดยไม่ มีใครมาคอบควบคุมหรื อดลบันดาล ซึ่ งนี่ก็เท่ากับเป็ นการไม่ยอมรับเรื่ องการเวียน
ว่ายตายเกิดตามกรรม เรื่ องนรกใต้ดิน สวรรค์บนฟ้า รวมทั้งเรื่ องผี เทวดา นางฟ้า เป็ นต้น
ว่ามีอยูจ่ ริ ง นัน่ เอง ซึ่งคาสอนเรื่ องจิตหรื อวิญญาณทั้งหลายเป็ นอนัตตานีเ้ อง ทีเ่ ป็ นหัวใจ
ของปัญญา ทีน่ ามาใช้ ปฏิบัติค่ ูกบั สมาธิ โดยมีศีลเป็ นพืน้ ฐาน สาหรับนามาใช้ดบั ทุกข์ตาม
หลักอริ ยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้า
พราหมณ์ ได้ กลืนพุทธเมื่อพระพุทธเจ้ าปรินิพพานไปแล้ ว
เมื่อมีผคู ้ นหันมานับถือพุทธศาสนามากขึ้น ก็ทาให้พวกพราหมณ์ท้ งั หลายสมัย
นั้นไม่พอใจ แต่ กไ็ ม่ สามารถลบล้ างคาสอนของพระพุทธเจ้ าได้ เพราะไม่ สามารถเอาความ
เชื่ อมาหักล้ างคาสอนของพระพุทธเจ้ า ทีป่ ระกอบด้ วยเหตุผลและมีความจริงมายืนยันได้
จนเมื่อพระพุทธเจ้าปริ นิพพาน (คือตาย) ไปแล้วไม่นาน พวกพราหมณ์ก็ได้พยายามกลืน

