๖๔
ตลอดเวลา เมื่อเรามายึดถือร่ างกายที่เป็ นของหนักนี้เอาไว้ จึงทาให้จิตใจของเรานี้ เกิด
ความรู ้สึกหนักหรื อเครี ยดหรื อความไม่พอใจ ที่เป็ นความทุกข์อยูเ่ สมอๆ
ยังไม่เท่านั้น ถ้าคนที่เรารักนั้นมียงั มีนิสัยหรื อพฤติกรรมที่ไม่ดีหรื อน่าเกลียดอยู่
ด้วย เช่น เป็ นคนใจร้าย ชอบลักขโมยหรื อคดโกง เจ้าชู ้ ใจง่าย หรื อเป็ นคนชอบพูดโกหก
หยาบคาย เสี ยดสี และเพ้อเจ้อ หรื อเป็ นคนเห็นแก่ตวั ดื้อรั้น ว่ายากสอนยาก ฟุ้งเฟ้อ
ฟุ่ มเฟื อย เกียจคร้าน โง่เขลา เอาแต่ใจ ไม่อดทน ชอบเที่ยวเตร่ ชอบเล่นการพนัน ติดสุ รา
หรื อสิ่ งเสพติดต่างๆ ติดการเล่นต่างๆ ไม่ชอบการเรี ยนรู ้ ไม่ชอบทาหน้าที่การงาน ไม่รัก
สามีหรื อภรรยาหรื อพ่อแม่พี่นอ้ งหรื อญาติ ไม่รักประเทศชาติบา้ นเมือง ไม่รักษาความ
สะอาด ไม่รักษาสภาพแวดล้อม เป็ นต้น ก็จะทาให้เราเกิดความเครี ยดหรื อความไม่พอใจ
หรื อความหนักใจ หรื อความวิตกกังวลใจ หรื อความห่วงใย ที่เป็ นความทุกข์อยูเ่ สมอๆ
และยิง่ ถ้าคนที่เรารักได้กระทาสิ่ งที่ผดิ กฎหมาย หรื อกระทาสิ่ งที่ไม่ดีเข้าแล้วถูกจับได้
หรื อถูกลงโทษ ก็จะยิง่ ทาให้เราเกิดความเครี ยดหรื อความไม่พอใจ ที่เป็ นความทุกข์ที่
รุ นแรงมากยิง่ ขึ้น
แต่ถา้ เรามีปัญญาที่เข้าใจและเห็นแจ้งชีวติ แล้วว่า สิ่ งทีเ่ รายึดถือว่าเป็ นตัวเราของเรานั้น มันไม่ ได้ เป็ นตัวตนทีแ่ ท้จริงตามทีส่ มมติกนั ขึน้ มาเลย บวกกับเราก็มีสมาธิ
จากการที่ได้เคยฝึ กมาแล้วด้วย และเราก็มีสติคอยระลึกถึงปั ญญานี้อยูเ่ สมอๆด้วยสมาธิ ก็
จะทาให้ จิตของเราเกิด “ความเบื่อหน่ าย” ต่ อสิ่ งทีเ่ ราได้ ยดึ ถือเอาไว้น้ัน เพราะมองเห็น
ความไม่ เทีย่ งหรื อความไม่ ถาวร และมีสภาวะทีต่ ้ องทนอยู่ด้วยความยากลาบากของมัน
เมื่อจิตเกิดความเบื่อหน่าย มันก็จะคลายความพอใจและไม่พอใจในสิ่ งที่ได้ยดึ ถือเอาไว้
นั้นลงทันที (คือกิเลสจะระงับหรื อดับลงแม้เพียงชั้วคราว) เมื่อจิตไม่มีกิเลส ก็จะทาให้จิต
“ปล่อยวาง” ความยึดถือในสิ่ งทั้งหลายว่าเป็ นตัวเรา-ของเราลงทันที เมื่อจิตปล่อยวาง
ความยึดถือว่ามีตวั เรา-ของเราลง จิตมันก็จะกลับมาเป็ นจิตเดิมแท้ ที่บริ สุทธิ์ ตาม
ธรรมชาติของมัน เหมือน

๕
พุทธศาสนามีพระเจ้ าเป็ นธรรมชาติ
ศาสนาในโลกนี้ สรุ ปได้ ๒ ประเภท คือ เทวนิยม กับ อเทวนิยม ซึ่งศาสนา
ประเภทเทวนิยมนั้น จะนับถือพระเจ้าหรื อเทพเจ้าเป็ นสิ่ งสู งสุ ด ส่ วนศาสนาประเภทอ
เทวนิยมนั้น จะนับถือธรรมชาติเป็ นสิ่ งสู งสุ ด
คาว่า “สิ่ งสู งสุ ด” นั้นก็หมายถึง สิ่ งทีม่ ีอานาจสู งสุ ดในโลกและในจักรวาล ที่สร้าง
ทุกสิ่ งทุกอย่างขึ้นมา รักษาทุกสิ่ งทุกอย่างเอาไว้ ดลบันดานให้ทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นไป และ
ทาลายสิ่ งต่างๆไปเมื่อถึงเวลา
โดยศาสนาประเภทเทวนิยมนั้น จะเชื่ อว่า พระเจ้ าหรื อเทพเจ้ า เป็ นสิ่ ง สู งสุ ด ซึ่ง
พระเจ้าหรื อเทพเจ้านี้ เขาเชื่อว่าเป็ นบุคคลตัวตนเหมือนมนุษย์ ที่มีฤทธิ์ หรื ออานาจ เหนือ
ธรรมชาติ ที่ทุกคนต้องเกรงกลัว ถ้ าใครลบหลู่หรื อไม่ ปฏิบัติตามคาสอน ก็จะถูกลงโทษ
แต่ ถ้าใครเคารพบูชาหรื อปฏิบัติตามคาสอน ก็จะได้ รับรางวัล ดังนั้นคาสอนของศาสนา
ประเภทนี้ จึงใช้ความเชื่อมานาการปฏิบตั ิ ซึ่ งศาสนาประเภทเทวนิยมนี้ ที่เป็ นศาสนา
เก่าแก่ที่สุดของโลก ก็ได้แก่ศาสนาพราหมณ์ (ซึ่ งต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาเป็ นศาสนาฮินดู)
ส่ วนศาสนาที่นบั ถือธรรมชาติเป็ นสิ่ งสู งสุ ด นั้นก็ได้แก่ ศาสนาพุทธ โดย
พระพุทธเจ้าจะสอนว่า “ทุกสิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จะเป็ นของมันเช่ นนั้นเอง ตามเหตุตามปัจจัย”
(คาว่า ปั จจัย หมายถึง สิ่ งที่มาสนับสนุนเหตุ หรื อหมายถึง เหตุยอ่ ยๆ) ซึ่งเหตุและปัจจัย
นั้นก็เป็ นสิ่ งที่เราทุกคนก็สามารถรับรู ้หรื อสัมผัสได้จริ งในชีวติ ของเรานี่เอง ซึ่งสิ่ งทีเ่ รา
ทุกคนสามารถรับรู้ หรื อสั มผัสได้ จริงในปัจจุบัน ก็คือธรรมชาติ หรื อสิ่ งที่เกิดขึ้นมาเป็ น
ธรรมดา ที่เราก็พบเห็นกันอยูท่ ุกวันนี่เอง ซึ่ งนี่ก็แสดงถึงว่า พุทธศาสนาไม่ยอมรับความมี
อยูจ่ ริ ง ของสิ่ งสู งสุ ดชนิดที่เป็ นตัวตนบุคคล ของศาสนาประเภทเทวนิยมทั้งหลาย แต่ถา้
จะมองว่าพระเจ้าหรื อเทพเจ้านั้นเป็ นธรรมชาติ หรื อเป็ นกฎของธรรมชาติ จึงจะยอมรับ
พระพุทธเจ้าจะสอนให้ใช้ปัญญานาการปฏิบตั ิ พระพุทธเจ้าจะไม่สอนให้เชื่อ ใน
สิ่ งที่เราไม่สามารถรับรู ้หรื อพิสูจน์ได้ เพราะความเชื่อจะตรงข้ามกับปั ญญา ถ้าเราเอา
ความ

