๑๘
ศาสนาพุทธ โดยใช้อุบายแต่งเรื่ องเป็ นคาสอนขึ้นมาใหม่วา่ “พระนารายณ์ได้ อวตารมาเกิด
เป็ นพระพุทธเจ้ า แล้ วมาสอนผิดๆ เพื่อให้ พวกอสู ร (พวกนอกศาสนา) ในยุคนั้น ทีก่ าลังมี
ฤทธิ์กล้าแข็ง ให้ อ่อนแรงลง และมารวมกันไว้ เพื่อจะได้ กาจัดได้ ง่ายๆ”
เมื่อเกิดคาสอนเช่นนี้ข้ ึนมา คนที่ไม่มีความรู ้ และเชื่อในคาสอนของศาสนา
พราหมณ์อยูก่ ่อนแล้ว ก็จึงเกิดความเข้าใจว่า แท้ จริงพระพุทธเจ้ าก็คือพระนารายณ์ อวตาร
มานั่นเอง ดังนั้นคนทีน่ ับถือศาสนาพราหมณ์ จึงนับถือพระพุทธเจ้ าด้ วย แต่ การนับถือของ
เขานั้น กลับเป็ นการนับถือว่าพระองค์ เป็ นแค่ คนรับใช้ ทตี่ ่าต้ อยเท่านั้น และก็ไม่ได้นบั ถือ
คาสอนของพระพุทธเจ้าด้วย เพราะเชื่อว่าเป็ นคาสอนที่ผดิ ที่ปฏิบตั ิตามแล้วจะเกิดโทษ
นี่เองที่ทาให้คนทัว่ ไปเกิดความเข้าใจผิดว่า พุทธศาสนาเป็ นเพียงกิง่ หรื อสาขาหนึ่ง
ทีแ่ ยกมาจากศาสนาพราหมณ์เท่านั้น เพราะเชื่อตามเรื่ องที่พราหมณ์แต่งขึ้นมา ซึ่ งก็ยากที่
จะแก้ไขให้คนทัว่ ไปเข้าใจได้ เพราะพุทธศาสนาที่แท้จริ ง เป็ นคาสอนที่ยากเกินสติปัญญา
ที่เขาจะรับได้
นี่เองที่เป็ นเหตุให้คนในสมัยนั้น ไม่มานับถือพุทธศาสนา และแม้คนที่นบั ถืออยู่ ก็
ไม่นาคาสอนอริ ยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้ามาศึกษาและปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
จึงทาให้ หลัก
อริยสั จ ๔ ของพระพุทธเจ้ าถูกลืมเลือนไป คือไม่ มีใครสนใจนามาศึกษาและปฏิบัติอย่ าง
จริง จนทาให้ ศาสนาพุทธในสมัยนั้นค่ อยๆเสื่ อมลง
ถึงแม้ในช่วงนั้นจะมีคนที่นาคาสอนที่แท้จริ ง เรื่ องความเป็ นอนัตตาของจิตหรื อ
วิญญาณมาสอน ก็ถูกต่อต้านและถูกทาร้าย จนไม่มีใครกล้านามาสอนอีก เพราะกลัวถูก
กาจัด จึงทาให้คนที่เข้าใจคาสอนที่แท้จริ งของพระพุทธเจ้า ค่อยๆหมดสิ้ นไป จนกลายเป็ น
ศาสนาที่เกือบจะสาบสู ญไปในช่วงนั้น
การประยุกติคาสอนเพื่อความอยู่รอด
แต่ก่อนที่พุทธศาสนาจะเสื่ อมสิ้ นไปจากอินเดีย ก็ได้มีผพู ้ ยายามประยุกติคาสอน
ของพุทธศาสนาใหม่ โดยการแต่งเรื่ องราวมาเสริ มคาสอนดั้งเดิมว่า “พระพุทธเจ้ านั้น
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ชีวติ คือขันธ์ ๕
ขันธ์ ๕ หมายถึง หมู่ หรื อกลุ่ม หรื อส่ วน ๕ ส่ วน ที่ประกอบเป็ นชีวติ ของเรา
ขึ้นมา ซึ่ งส่ วนทั้ง ๕ นั้นก็ได้แก่
๑. รู ป คือ ร่ างกาย
๒. เวทนา คือ ความรู ้สึก
๓. สั ญญา คือ การที่จิตจาสิ่ งที่รับรู ้ได้
๔. สั งขาร คือ การคิดนึกของจิต
๕. วิญญาณ คือ การรับรู ้ที่เกิดขึ้นตามประสาทของร่ างกาย
ขันธ์ท้ งั ๕ นี้สรุ ปก็คือ ร่ างกายกับจิตใจ ที่เรี ยกว่าเป็ นชีวติ ของเรา ซึ่ งร่ างกายก็คือ
ส่ วนที่เป็ นวัตถุ ส่ วนจิตใจนั้นเป็ นนามธรรม (คือธรรมชาติที่มีแค่ชื่อ) โดยร่ างกายกับจิตใจ
นี้จะแยกกันไม่ได้ ถ้าแยกกันเมื่อใด ก็จะทาให้ชีวติ แตก (คือร่ างกาย) ดับ (คือจิตใจ) หายไป
ด้วยกันทั้งคู่ทนั ที (คือตาย)
คาว่า จิต จะหมายถึง อาการทีค่ ิดนึก (หรื อผูค้ ิดนึก) ส่ วนคาว่า ใจ จะหมายถึง การ
รับรู้ และรู้ สึก (หรื อผูร้ ับรู ้และรู ้สึก) ซึ่ งมันก็คือสิ่ งเดียวกัน แต่มาเรี ยกแยกกันตามการทา
หน้าที่เท่านั้นเอง ซึ่ งเราก็มกั จะเรี ยกรวมๆกันว่า จิตใจ ที่หมายถึง สิ่ งทีร่ ้ ู สึกนึกคิดได้ โดย
พื้นฐานที่ทาให้เกิดจิตใจขึ้นมานั้นก็คือวิญญาณ ซึ่ งวิญญาณก็ตอ้ งอาศัยระบบประสาทของ
ร่ างกายเพื่อเกิดขึ้นมา ถ้าร่ างกายตาย วิญญาณก็จะไม่เกิดขึ้น หรื อไม่มี
วิญญาณนี้ทางวิทยาศาสตร์ บอกว่า มันก็คือไฟฟ้าอ่อนๆ ที่เกิดขึ้นมาในร่ างกายของ
สิ่ งที่มีชีวติ ทั้งหลายที่ยงั ไม่ตาย ถ้าร่ างกายตาย ไฟฟ้านี้ก็จะไม่เกิดขึ้น เหมือนแผงโซร่ าเซลล์
ที่ยงั ดีอยู่ เมื่อมีแสงแดดมากระทบ ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมาที่แผงโซร่ าเซลล์น้ นั ทันที แต่
ถ้าแผงโซร่ าเซลล์น้ นั เสี ยหาย แม้จะมีแสงแดดมากระทบ ไฟฟ้าก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะเหตุ
ปั จจัยของมันมีไม่ครบ

