๖
เชื่อมาศึกษาและปฏิบตั ิ ก็จะทาให้หลงทางไปสู่ ความผิดพลาดได้ง่าย คือทาให้ไม่เข้าใจคา
สอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้อง และไม่สามารถปฏิบตั ิเพื่อความพ้นทุกข์ได้จริ ง
พระพุทธเจ้ าสอนเฉพาะเรื่ องการดับทุกข์
ชีวติ ของมนุษย์ท้ งั หลายนี้
จะมีสิ่งทีน่ ่ าหวาดกลัวอย่ างยิง่ ก็คือความทุกข์
โดยเฉพาะความทุกข์จากความตาย และความพลัดพรากจากบุคคลหรื อสิ่ งอันเป็ นที่รัก
ดังนั้นความทุกข์ จึงเป็ นปัญหาใหญ่ หรื อสาคัญทีส่ ุ ด หรื อเร่ งด่ วนทีส่ ุ ด ที่มนุษย์ทุกคน
จะต้องรี บศึกษาและหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์น้ ี หรื อปฏิบตั ิเพื่อไม่ให้ความทุกข์น้ ี เกิด
ขึ้นกับตนเองอย่างเร่ งด่วนที่สุด เมื่อชีวติ ไม่มีความทุกข์แล้ว ชีวติ ก็ไม่มีปัญหาอะไรอีก
ต่อไปทั้งชีวติ ลองคิดดูวา่ ถ้าทั้งชีวติ ของเรา จะไม่มีความทุกข์ทางจิตใจเลยตลอดชีวติ มัน
จะดีเลิศอย่างไร?
การที่พระพุทธเจ้าทรงอุบตั ิข้ ึนมาในโลก ก็เพื่อมาสอนสิ่ งที่เป็ นประโยชน์สูงสุ ด
ให้แก่มนุษย์ นัน่ ก็คือเรื่ องการปฏิบตั ิเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ หรื อการดับทุกข์ใน
ปั จจุบนั ของจิตใจมนุษย์ ซึ่ งพระพุทธเจ้าจะไม่เสี ยเวลามาสอนเรื่ องอื่น ที่ไม่เป็ นประโยชน์
แก่การดับทุกข์เด็ดขาด
เมื่อพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงอุบตั ิข้ ึน เพื่อมาสอนเรื่ องความหลุดพ้นจากความทุกข์
แล้ว และ เราก็เกิดมาแล้ วได้ มาพบกับคาสอนของพระพุทธเจ้ าแล้ ว ทาไมจึงเราไม่รีบมา
ศึกษา ทั้งๆที่ก็ไม่ตอ้ งแลกเปลี่ยนด้วยเงินทองหรื ออะไรเลย เพราะคาสอนของพระพุทธเจ้า
นี้เป็ นของให้เปล่า ถ้าเราไม่รีบศึกษาและปฏิบตั ิเสี ยแต่วนั นี้ เมื่อความทุกข์มาถึง เราจะไม่
สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้ แล้วเราก็ตอ้ งมาเสี ยใจในภายหลัง เพราะความโง่
และความประมาทของเราเอง
อย่ าเชื่ อจนกว่ าจะพิสูจน์ ให้ เห็นจริงก่ อน
เพื่อป้ องกันการศึกษาในเรื่ องการดับทุกข์น้ ีไม่ให้ผดิ พลาด พระพุทธเจ้าได้ทรง
สอนหลักในเรื่ องความเชื่อเอาไว้ที่เรี ยกว่า หลักกาลามสู ตร ที่เป็ นคาสอนที่ทรงสอนแก่
ชน

๖๓
เรียกว่าเป็ นกิเลส) และมีความผูกพันกับสิ่ งนั้น ซึ่ งสิ่ งที่เรารักและผูกพันมากที่สุดก็คือชีวติ
ของเรา อันได้แก่ร่างกายและจิตใจที่สมมติเรี ยกว่าเป็ นตัวเรานี้ ส่ วนสิ่ งที่เรารักและผูกพัน
รองลงมาก็คือบุคคลและสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ของเราทั้งหลาย และเมื่อเกิดความรักและ
ความผูกพันกับสิ่ งเหล่ านีข้ นึ้ มาแล้ ว ก็จะเกิดความยึดถือสิ่ งเหล่ านีว้ ่ าเป็ นตัวเรา-ของเรา
ขึน้ มาด้ วย
แต่สิ่งที่เป็ นตัวเรา-ของเราทั้งหลาย ที่เราได้ยดึ ถือเอาไว้น้ ี
มันไม่ ใช่ ตัวตนที่
แท้ จริง ดังนั้นมันจึงมีความเปลีย่ นแปลงไปสู่ ความแตกดับอยู่ตลอดเวลา และสุ ดท้ ายไม่ ช้า
ก็เร็ว สิ่ งทีเ่ ราได้ ยดึ ถือเอาไว้น้ัน มันก็ต้องแตกหรื อดับไปอย่างแน่ นอน ซึ่ งเมื่อสิ่ งที่เรา
ยึดถือเอาไว้น้ นั มันได้เปลี่ยนแปลงไปหรื อแตกดับไปตามธรรมชาติของมัน (คือร่ างกาย
แก่ เจ็บ ป่ วย หรื อพิการ หรื อน่าเกลียดน่าชัง หรื อกาลังจะตาย และสิ่ งหรื อคนที่เรารักได้
จากเราไป หรื อเมื่อเราอยากจะได้สิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้น)
เราก็จะเกิดความไม่ พอใจ
(หรื อไม่ อยากได้ ไม่ อยากมี ไม่ อยากเป็ น) อย่ างรุ นแรง ทีเ่ รียกว่ าความเศร้ าโศกหรื อเสี ยใจ
ขึน้ มาทันที รวมทั้งเมื่อเราต้องประสบกับบุคคลหรื อสิ่ งที่เราเกลียดหรื อกลัว เราก็จะเกิด
ความไม่ พอใจและความเศร้ าโศก อย่างรุ นแรงขึ้นมาทันทีดว้ ยเหมือนกัน
อีกทั้งสิ่ งที่เราได้ยดึ ถือว่าเป็ นตัวเรา-ของเราเอาไว้น้ นั
มันก็ยงั ต้องทน
ประคับประคองสภาพการปรุ งแต่งของมันเอาไว้ดว้ ยความยากลาบาก ซึ่ งก็เท่ากับว่าสิ่ งที่
เราได้ยดึ ถือเอาไว้น้ นั มันเป็ น “ของหนัก” หรื อมี “สภาวะทีต่ ้ องทน” อยูแ่ ล้วตามธรรม
ธรรมชาติ ดังนั้นเมื่อเราไปยึดถือหรื อแบกเอาเอาสิ่ งที่หนักเอาไว้ จึงทาให้จิตของเราเกิด
ความรู ้สึกหนักหรื อความรู ้สึกที่ทนได้ยากที่รุนแรงขึ้นมาด้วย คือร่ างกายทั้งของเราและ
ของคนทีเ่ รารักนั้น ก็ต้องดูแลรักษาเอาไว้ ด้วยความยากลาบาก เพราะมันมีท้ งั ความร้อน
ความหนาว ความหิ ว ความกระหาย และโรคร้ายต่างๆ รวมทั้งยังมีการเบียดเบียนจากคน
และการทาร้ายจากสัตว์ เป็ นต้น ที่คอยทาให้ร่างกายต้องเจ็บปวดหรื อมีความทรมานอยู่

