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ต้ องรู้ จักความทุกข์ เปิ ดเผย-ความทุกข์ ซ่อนเร้ น
ทั้งหมดที่ได้บรรยายมานี้คือความทุกข์ที่เห็นได้ง่าย จึงเรี ยกว่าเป็ น ความทุกข์
เปิ ดเผย แต่ยงั มีความทุกข์ที่เห็นได้ยากอยูอ่ ีก ที่เรี ยกว่า ความทุกข์ ซ่อนเร้ น คือเมื่อเราเกิด
ความยึดถือในสิ่ งใด แล้วสิ่ งนั้นยังอยูก่ บั เรา และทาให้เราเกิดความสุ ข ซึ่ งในขณะที่จิต
กาลังเกิดความรักหรื อความพอใจในสิ่ งทีย่ ดึ ถืออยู่น้ ัน จิตจะเกิดความรู้ สึกหนัก เหนื่อย
กระวนกระวาย หรื อไม่ สงบ ไม่ ปกติ หรื อไม่ สบาย อยู่ด้วยอย่ างเงียบๆ
ความรู ้สึกหนัก เหนื่อย กระวนกระวาย หรื อไม่สงบ ไม่ปกติ หรื อไม่สบายนี้เอง
ที่เป็ นความรู ้สึกที่ทนได้ยาก หรื อทรมาน ที่ซ่อนอยูภ่ ายใน โดยมีความสุ ขที่น่าพอใจหุ ม้
ห่ออยูภ่ ายนอก ซึ่ งนี่ก็คือความทุกข์ดว้ ยเหมือนกัน แต่ มันซ่ อนเร้ นอยู่ ต้ องสั งเกตจึงจะ
พบ แต่แม้ความทุกข์ซ่อนเร้นนี้ มันจะไม่รุนแรงเท่าความทุกข์เปิ ดเผย แต่มนั ก็ทาให้จิต
เกิดความทุกข์หรื อทรมานได้ไม่แพ้ความทุกข์เปิ ดเผยเหมือนกัน
สรุ ปได้วา่ ความทุกข์ตามหลักอริ ยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้านั้น จะหมายถึงทั้ง
ความทุกข์ เปิ ดเผย และความทุกข์ ซ่อนเร้ นด้ วย จึงเป็ นสิ่ งที่เราจะต้องรู ้จกั ให้ถูกต้องว่า
ความทุกข์ไม่ใช่จะหมายถึงความเศร้าโศกหรื อเสี ยใจเท่านั้น แต่ มันยังมีความทุกข์ ทเี่ ป็ น
ความรู้ สึกหนัก เหนื่อย ทรมาน ทีเ่ กิดขึน้ ขณะทีเ่ รากาลังมีความพอใจในความสุ ขอีกด้ วย
ถ้าใครไม่ยอมรับความทุกข์ซ่อนเร้นนี้ ก็ยากที่จะศึกษาให้เกิด ความเข้าใจในหลักอริ ยสัจ
๔ ของพระพุทธเจ้าได้
ต้ องรู้ จักคาว่ า “ความเคยชิน” ก่อน
พระพุทธเจ้าได้สอนว่า ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือ “ความเคยชินของอวิชชา”
แต่ก่อนอื่น เราต้องมาทาความเข้าใจกับคาว่า “ความเคยชิน” กับคาว่า “อวิชชา” ก่อน คือ
การที่จิตของเราเคยทาอะไรซ้ าๆหรื อบ่อยๆ มันก็จะกลายเป็ นความเคยชิน (หรื อที่เรา
เรี ยกกันว่านิสัย ซึ่ งสมัยใหม่เรี ยกว่า จิตใต้สานึก) ยิง่ ถ้าเราเคยทาอะไรบ่อยมากๆ ความ
เคยชินก็จะ

๔๕
คาว่า ผล หมายถึง สิ่ งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุ
คาว่า เกิด หมายถึง จากเดิมที่มนั ไม่มีอยูก่ ่อน แล้วจึงมามีข้ ึนภายหลัง
คาว่า ดับ (หรื อแตกสลาย) หมายถึง จากเดิมที่มนั มีอยูก่ ่อน แล้วจึงหายไปใน
ภายหลัง
คาว่า ตั้งอยู่ หมายถึง เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วแต่ยงั ไม่ดบั หายไป
คาว่า ปรุ งแต่ ง หมายถึง การที่ธรรมชาตินาเอาสิ่ งต่างๆมารวมหรื อผสมกัน แล้ว
ทาให้เกิดเป็ นสิ่ งใหม่ข้ ึนมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ โดยสิ่ งที่เกิดขึ้นมาจากการปรุ งแต่งนั้น
เรี ยกว่า “สิ่ งปรุ งแต่ ง”
กฎสู งสุ ดของธรรมชาติน้ ีก็เทียบได้กบั พระเจ้า หรื อเทพเจ้า ที่เป็ นสิ่ งสู งสุ ดของ
ศาสนาที่นบั ถือพระเจ้าหรื อเทพเจ้าเป็ นสิ่ งสู งสุ ด ซึ่งนี่กเ็ ท่ ากับว่ าพุทธศาสนาก็มีพระเจ้ า
ด้ วยเหมือนกัน แต่ มีธรรมชาติหรื อกฎของธรรมชาติเป็ นพระเจ้ า ที่สร้างทุกสิ่ งทุกอย่าง
ขึ้นมา ดลบันดาลหรื อควบคุมให้ทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นไป และทาลายทุกสิ่ งทุกอย่างไปเมื่อ
ถึงเวลา โดยเฉพาะการเกิดและดับหายไปของความทุกข์ ของจิตใจมนุษย์ กับความ
เดือดร้ อนวุ่นวายในโลก หรื อสั นติภาพหรื อความสงบสุ ขของโลก ก็เป็ นไปตามกฎสู งสุ ด
ของธรรมชาตินีท้ ้งั สิ้น คือถ้าเราปฏิบตั ิถูกตรงตามหลักในการดับทุกข์ จิตใจของเราก็จะ
ไม่มีทุกข์ แต่ถา้ ปฏิบตั ิผดิ จิตใจของเราก็จะเป็ นทุกข์ ถ้ามนุษย์ส่วนใหญ่ปฏิบตั ิผดิ คือเห็น
แก่ตวั และเบียดเบียนผูอ้ ื่น โลกก็จะมีวกิ ฤติการณ์ แต่ถา้ มนุษย์ส่วนใหญ่ปฏิบตั ิถูก คือไม่
เห็นแก่ตวั รักผูอ้ ื่น ช่วยเหลือผูอ้ ื่น โลกก็จะมีสันติภาพ
อัศจรรย์ แห่ งการปรุ งแต่ ง
ถ้าเราจะพิจารณาสิ่ งทั้งหลายของธรรมชาติให้ดี
เราจะพบว่ามันมีความ
มหัศจรรย์อย่างมาก แต่ เมื่อเราได้ พบกับสิ่ งทีม่ หัศจรรย์น้ันบ่ อยๆ เราก็จะเห็นว่ามันเป็ น
ของธรรมดาๆไป ซึ่ งนี่เองที่ทาให้มนุษย์โง่เขลา ที่มองไม่เห็นความมหัศจรรย์ของ
ธรรมชาติ

