๒
ต้ องแยกพุทธออกจากพราหมณ์ ก่อน
ก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจก่อนว่า พุทธศาสนาในอดีต หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้ า
ปรินิพพานไปแล้ว ได้ มีการนาเอาคาสอนของศาสนาพราหมณ์ (หรื อฮินดู) เข้ ามาผสมหรื อ
ปลอมปนอยู่ด้วย โดยคาสอนของศาสนาพราหมณ์ที่ปลอมปนเข้ามานั้น ก็เป็ นคาสอนเรื่ อง
การเวียนว่ายตายเกิดเพื่อรับผลกรรม เรื่ องนรกใต้ ดิน สวรรค์ บนฟ้ า เรื่ องผี เทวดา นางฟ้ า
พระอินทร์ พระพรหม เป็ นต้น นัน่ เอง ซึ่ งคาสอนที่ปลอมปนแล้วนี้ ก็ได้ถูกเผยแพร่ ออกไป
ทัว่ โลก และสื บทอดมาจนถึงปั จจุบนั
จึงทาให้ผทู ้ ี่นบั ถือพุทธศาสนาในปัจจุบนั หลงเข้ าใจผิด คิดว่าคาสอนปลอมปนนี้
คือคาสอนทีแ่ ท้ จริงของพระพุทธเจ้ า และยังเชื่ อถือหรื อยึดถือกันอย่ างเหนียวแน่ น ว่ าคา
สอนปลอมปนนี้ เป็ นคาสอนทีแ่ ท้ จริงของพระพุทธเจ้ า ถึงแม้จะมีใคร นาเอาคาสอนที่
แท้จริ งของพระพุทธเจ้า ที่มีเหตุมีผล พิสูจน์ได้ ไม่งมงาย และเป็ นประโยชน์อย่างแท้จริ งกับ
ชีวติ มาสอน ก็ไม่ยอมรับ ซ้ าบางคนยังไปโกรธคนที่มาสอนอีก หาว่าเขาทาลายศาสนา
ดังนั้นเพื่อให้ที่ผศู ้ ึกษารู ้จกั แยกแยะว่า คาสอนใดเป็ นคาสอนที่แท้จริ งของ
พระพุทธเจ้า และคาสอนใดไม่ใช่คาสอนที่แท้จริ งของพระพุทธเจ้า เราจึงต้องแยกคาสอน
ของพุทธศาสนาในปัจจุบนั ออกเป็ น ๒ ระดับ คือ ระดับศีลธรรม (หรื อระดับชาวบ้าน) กับ
ระดับสู ง (หรื อระดับปัญญาชน)
ศีลธรรมเป็ นคาสอนพืน้ ฐาน
คาสอนระดับศีลธรรมนั้นแยกออกเป็ น ๒ ส่ วน คือ
ส่ วนทีเ่ ป็ นคาสอนของ
พระพุทธเจ้ าจริงๆ กับ ส่ วนทีเ่ พิม่ เติมเข้ ามาจากศาสนาอื่น ซึ่ งส่ วนที่เป็ นคาสอนของ
พระพุทธเจ้าจริ งๆ ก็จะเป็ นคาสอนที่สอนให้รักษาศีล สอนให้ละเว้นอบายมุข ละเว้นสิ่ ง
เสพติด ละเว้นสิ่ งฟุ่ มเฟื อย สอนให้กตัญญูกตเวที สอนให้ขยัน อดทน เสี ยสละ ให้อภัย
สอนให้ช่วยเหลือผูอ้ ื่น สอนให้ประหยัดอดออม เป็ นต้น ซึ่งเป็ นคาสอนทีเ่ อาไว้ สอนบุคคล
ทีม่ ีสติปัญญาน้ อย เช่ น ชาวบ้ านทัว่ ๆไป หรื อเด็ก หรื อคนทีไ่ ม่ มีความรู้ หลักวิทยาศาสตร์

๖๗
พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า “บุคคลจะล่ วงพ้ นความทุกข์ ได้ เพราะความเพียร” คือ
ต้องมีความเพียรหรื อความพยายามในการปฏิบตั ิปัญญา ศีล และสมาธิ อยูเ่ สมอๆ จึงจะหลุด
พ้นจากความทุกข์ได้ ถ้ามีปัญญาเพียงอย่างเดียว แล้วไม่มีความเพียรในการฝึ กสมาธิ หรื อมี
สมาธิ แล้วไม่นาปั ญญากับสมาธิ มาปฏิบตั ิร่วมกันอย่างต่อเนื่องจริ งจัง ก็จะยังไม่หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ได้จริ ง
สรุ ปการปฏิบัติในชี วติ ประจาวัน
เมื่อเราได้ศึกษามาจนเกิดความเข้าใจและเห็นแจ้งแล้วว่า
“มันไม่ มีตัวเราและ
ตัวตนของใครๆรวมทั้งของสิ่ งใดๆอยู่จริง” แล้ว ก็เท่ากับเกิดปั ญญาขั้นความเข้าใจขึ้นมาแล้ว
และเราก็ได้มีการฝึ กสมาธิ มาจนชานาญแล้ว ทีน้ ีก็เป็ นการปฏิบตั ิ ซึ่ งการปฏิบตั ิน้ ีก็สรุ ปได้
๒ ช่วง คือ ช่ วงทีม่ ีเวลาว่าง กับ ช่ วงทีต่ ้ องพบปะผู้คน
ช่วงที่เรามีเวลาว่าง เราก็มาฝึ กสมาธิ และหมัน่ พิจารณาให้เกิดปั ญญาอยูเ่ สมอๆ
เพื่อให้จิตมีความชานาญของสมาธิ มากขึ้น และให้มีปัญญาแหลมคมมากขึ้น จนเป็ นความ
เคยชิ นของจิตใต้ สานึกหรื อเป็ นนิสัยในการดับทุกข์ ของจิต เพื่อเตรียมเอาไว้ ใช้ เมื่อต้ องเผชิ ญ
กับโลก ซึ่ งการปฏิบตั ิสมาธิ และปั ญญานี้ตอ้ งทาพร้อมกัน โดยการปฏิบตั ิสมาธิ และปั ญญานี้
ยังแยกได้ ๒ วิธี อันได้แก่
ใช้ ปัญญานาหน้ าสมาธิ คือมีการตั้งใจพิจารณาให้เกิดปั ญญาอย่างจริ งจัง ซึ่งการ
ตั้งใจพิจารณาอย่างจริงจังนี้ ก็จะทาให้ เกิดสมาธิอย่างพอเหมาะขึน้ มาด้ วยเสมอ ซึ่งเมื่อมี
ปั ญญาและสมาธิ พร้อม ความทุกข์ก็จะระงับหรื อดับหายไปได้ (แม้เพียงชัว่ คราว)
ใช้ สมาธินาหน้ าปัญญา คือเราจะใช้สมาธิมาบังคับจิตให้หยุดการคิดนึกหรื อปรุ ง
แต่งให้เกิดกิเลสขึ้นมา โดยมีปัญญาคอยควบคุมอยูก่ ็ได้ ซึ่ งเมื่อมีปัญญาและสมาธิ พร้อม
ความทุกข์ก็จะระงับหรื อดับหายไปได้ (แม้เพียงชัว่ คราว) เหมือนกัน
เมื่อเราต้องเผชิญกับโลกหรื อต้องพบปะผูค้ น หรื อขณะที่เราต้องปฏิบตั ิกิจวัตร
ประจาวันของเรา เราก็ต้องมีสติมาระวัง “ไม่ ให้ กเิ ลสทีเ่ ป็ นความยินดีและยินร้ าย รวมทั้ง

