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ไม่สามารถเข้าใจและเห็นแจ้งคาสอนที่แท้จริ งของพระพุทธเจ้าได้ และไม่สามารถปฏิบตั ิ
เพื่อดับทุกข์ของจิตใจได้ เพราะยังขาดปัญญาที่เป็ นหัวใจสาคัญในการปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์
ธาตุพืน้ ฐานโลก
การศึกษาเพื่อให้เกิดปั ญญาตามหลักของพระพุทธเจ้านั้น พระพุทธองค์ ทรงสอน
ให้ เราศึกษาจากร่ างกายและจิตใจของเอง ซึ่ ง คือจากร่ างกายของเราเองที่ยงั ไม่ตายนี้ และ
จากจิตใจของเราเองที่ยงั มีสติสัมปฤดีอยูน่ ้ ี (คือรู ้สึกตัวดีอยู่ และยังจาอะไรๆได้)
โดยสิ่ งทั้งหลายบนโลกของเรานี้ ที่เราสามารถสัมผัสหรื อรับรู ้ได้น้ นั ก็สรุ ปได้ ๒
อย่าง คือ วัตถุ กับ จิตใจ โดยวัตถุก็คือสิ่ งที่เราสามารถสัมผัสได้ดว้ ย ตา หู จมูก ลิ้น และ
กาย (คือทางผิวหนังและเนื้อเยือ่ ของร่ างกายทั้งหมด) ซึ่ งวัตถุก็ยงั แยกได้ ๒ อย่าง คือ วัตถุ
ทีไ่ ม่ มีชีวติ กับ วัตถุทมี่ ีชีวติ
วัตถุที่ไม่มีชีวติ นี้ก็ได้แก่พวก ดิน หิ น ทราย น้ า อากาศ และ โลหะ อโลหะ ไม้
พลาสติก ยาง กระจก เป็ นต้น โดยวัตถุท้ งั หลายนี้เกิดมาจาก วัตถุธาตุ ๔ อย่างมารวมตัว
กัน คือ (๑) ธาตุดิน คือของแข็ง (๒) ธาตุนา้ คือของเหลว (๓) ธาตุไฟ คือความร้อน และ
(๔) ธาตุลม คือก๊าซ
วัตถุธาตุท้ งั ๔ นี้เองที่เป็ นธาตุพ้นื ฐาน ที่ธรรมชาติได้นามาปรุ งแต่ง ให้เกิดเป็ น
วัตถุและสิ่ งของทั้งหลาย เช่น บ้าน รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เสื้ อผ้า เป็ นต้น
รวมทั้งร่ างกายคน สัตว์และพืช เป็ นต้น ขึ้นมา โดยวัตถุเหล่านี้เราไม่สามารถไปรู ้ได้อย่าง
ละเอียด ว่ามันอาศัยเหตุปัจจัยอะไรบ้างมาปรุ งแต่งให้มนั เกิดขึ้นมา
แต่ เราอาศัยการ
พิจารณาด้ วยเหตุผลได้ ว่า มันต้ องอาศัยเหตุและปัจจัยมาปรุ งแต่ ง มันจึงเกิดขึน้ มาได้ มัน
ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้เองลอยๆ และเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้ว มันก็มีความเสื่ อมสภาพอยู่
ตลอดเวลา และในที่สุดไม่ชา้ ก็เร็ ว สภาพหรื อลักษณะของวัตถุท้ งั หลาย ก็ตอ้ งแตกสลาย
หายไป และวัตถุธาตุท้ งั ๔ ที่มาปรุ งแต่ง ก็จะแยกกลับไปเป็ นธาตุตามธรรมชาติดงั เดิม ซึ่ ง
นี่ก็แสดงถึงความจริ งว่า วัตถุท้ งั หลายเป็ นอนัตตา

๑๙
ตั้งแต่ อดีตชาติ (คือหลายหมื่นหลายแสนชาติมาแล้วจนนับไม่ ถ้วน) ได้ บาเพ็ญบารมีเพื่อ
ตรัสรู้ เป็ นพระพุทธเจ้ า ซึ่งชาติสุดท้ ายได้ เกิดมาเป็ นเจ้ าชายสิ ทธัตถะ และมาตรัสรู้ เป็ น
พระพุทธเจ้ าขึน้ มา”
รวมทั้งก็ยงั นาเอาหลักกรรม หรื อเรื่ องการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อรับผลกรรม
รวมทั้งเรื่ องเทวดา นางฟ้า เรื่ องเทพเจ้า เรื่ องนรกใต้ดิน สวรรค์บนฟ้า เป็ นต้น ที่เป็ นคา
สอนของศาสนาพราหมณ์ เข้ามารวมเป็ นคาสอนของพุทธศาสนาอีกด้วย ซึ่งนี่กค็ ือการ
ยอมรับ เรื่ องจิตหรื อวิญญาณของคน และสิ่ งทีม่ ีชีวติ ทั้งหลายว่าเป็ นอัตตา ตามหลักคา
สอนของศาสนาพราหมณ์นนั่ เอง
นี่เองที่ทาให้พุทธศาสนาในสมัยนั้นเริ่ มเจริ ญขึ้น เพราะได้รับการยอมรับจาก
ศาสนาพราหมณ์ในยุคนั้น คือคาสอนส่ วนใหญ่จะเหมือนกับหลักของศาสนาพราหมณ์
คือเรื่ องกรรม เรื่ องการเวียนว่ายตายเกิด และเรื่ องเทวดา นางฟ้า พระอินทร์ พระพรหม
เป็ นต้น รวมทั้งเรื่ องการปฏิบตั ิตามหลักอริ ยสัจ ๔ เพียงแต่มีจุดหมายสู งสุ ดต่างกันเท่านั้น
คือของพราหมณ์น้ นั เมื่อหมดกิเลสหรื อกรรมแล้ว ก็จะกลับไปรวมอยูก่ บั พระพรหมชัว่
นิรันดร แต่ ของพุทธจะสอนว่ าเมื่อหมดกิเลสหรื อกรรมแล้ วก็จะไม่ กลับมาเกิดให้ เป็ นทุกข์
อีก ทีเ่ รียกว่านิพพาน
ต่อมาพุทธศาสนาที่ประยุกติข้ ึนมาใหม่น้ ี ก็ได้เจริ ญรุ่ งเรื องขึ้นมาในอินเดียอยู่
หลายปี ซึ่ งก็ได้มีการนาหลักคาสอนใหม่น้ ีบนั ทึกเป็ นตาราเอาไว้ โดยไม่ทิ้งคาสอนดั้งเดิม
ของพระพุทธเจ้า ที่แม้จะศึกษาแล้วไม่เข้าใจก็ตาม และมีการนาออกไปเผยแพร่ ยงั
ประเทศต่างๆทัว่ โลกด้วย ก่อนที่จะเสื่ อมลงและสาบสู ญไปจากอินเดียในที่สุด
นี่เองที่ทาให้ยงั มีคาสอนที่แท้จริ งของพระพุทธเจ้า ซ่อนอยูใ่ นคาสอนที่แต่ง
ขึ้นมาใหม่ ที่สืบต่อมาจนถึงรุ่ นเราในปั จจุบนั ซึ่ งในยุคใหม่น้ ีก็ได้ท่านพระอาจารย์พุทธ
ทาส ที่ได้ศึกษาค้นคว้า จนพบคาสอนที่แท้จริ งของพระพุทธเจ้า และได้นามาเผยแพร่ จน
ทาให้ปัญญาชนของโลก ได้พบคาสอนที่แท้จริ งของพระพุทธเจ้าได้อีกครั้ง แต่ปัญญาชน
สมัยนี้

