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เมื่อเราพบกับคาสอนในระดับศีลธรรมบางเรื่ องที่มีอยูม่ ากมายในพระไตรปิ ฎก
ที่ดูแล้วเหมือนกับคาสอนของศาสนาพราหมณ์ เราก็ตอ้ งแยกความหมายเหล่านั้นให้เป็ น
ของพุทธเสี ยก่อน มิฉะนั้นเราอาจจะเข้ าใจผิด คือคิดว่ าพุทธก็สอนเหมือนกับพราหมณ์ คือ
สรุ ปง่ายๆว่า คาสอนของพุทธแท้ ๆนั้นจะอยู่ในจิตของตัวเราเองทั้งสิ้น คือเป็ นสิ่ งที่เราจะ
สามารถรู ้สึกได้จริ งในปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นคาสอนที่ลึกซึ้ ง แต่ถา้ เป็ นคาสอนไกลตัว ที่เราไม่
สามารถรู ้สึกได้จริ งในปั จจุบนั ที่ดูผวิ เผินจะเป็ นเรื่ องสถานที่ หรื อตัวตนบุคคล จะไม่ใช่คา
สอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้า แต่เป็ นคาสอนที่ผสมหรื อปลอมปนเข้ามาใหม่ ซึ่ งเราก็ตอ้ ง
นามาตีความให้เป็ นคาสอนของพุทธศาสนาเสี ยก่อน เราจึงจะพบคาสอนของพระพุทธเจ้า
ที่ซ่อนอยูใ่ นคาสอนเหล่านั้นได้
เกิดมาทาไม?
สาหรับผูท้ ี่เข้าใจและเห็นแจ้งชีวติ แล้วว่า “มันไม่มีตวั เราอยูจ่ ริ ง” ก็จะเข้ าใจได้ ว่า
มันไม่ ได้ มีตัวตนของเราหรื อของใครๆมาเกิดตามทีเ่ ชื่ อกันอยู่เลย ส่ วนสิ่ งที่เกิดขึ้นมาแล้ว
และรู ้สึกว่าเป็ นตัวเรานี้ มันเป็ นแค่เพียงสิ่ งที่ถูกปรุ งแต่งขึ้นมาจากเหตุและปั จจัยโดย
ธรรมชาติเท่านั้น และเมื่อเกิดขึน้ มาแล้ว มันก็ต้องมีหน้ าที่ ทีจ่ ะต้ องปฏิบัติตามทีธ่ รรมชาติ
กาหนดมา ถ้าใครไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่ธรรมชาติกาหนดมา เขาก็จะต้องได้รับผลเป็ น
ความทุกข์ทางใจและความเดือดร้อนทางกาย
แต่ ถ้าใครปฏิบัติหน้ าทีต่ ามทีธ่ รรมชาติ
กาหนดมาได้ อย่ างถูกต้ อง เขาก็จะไม่ มีความทุกข์ ทางใจและไม่ มีความเดือดร้ อนทางกาย
ซึ่ งหน้าที่ของคนเรานั้นก็สรุ ปอยูท่ ี่ การดูแลรักษาร่ างกายไม่ ให้ เกิดความทรมาน และดูแล
รักษาจิตใจไม่ ให้ เกิดความทุกข์
หน้าที่ในการดูแลรักษาร่ างกายนั้นก็สรุ ปอยูท่ ี่ การแสวงหาปัจจัย ๔ มาบริหา
ร่ างกาย และการดูแลร่ างกายไม่ ให้ ได้ รับความทรมาน ซึ่ งก็หมายถึงการเรี ยนของเด็ก, การ
ทาหน้าที่และการงานของผูใ้ หญ่, การแสวงหาความรู ้ที่จะช่วยให้เอาตัวรอดในสังคมและ
โลก, การออกกาลังกาย, การป้ องกันหรื อระวังโรคและภัยที่จะเกิดขึ้นกับร่ างกาย, การ
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๔. โลกจินตา คือ เรื่ องโลกๆ คือตอนนี้เรายังไม่ตอ้ งสนใจเรื่ องต่างๆของชาวโลก
เช่นเรื่ องทางวัตถุท้ งั หลาย ที่ไม่เป็ นประโยชน์สาหรับการศึกษาเพื่อความพ้นทุกข์ รวมทั้ง
เรื่ องเกี่ยวกับโลก เช่น ใครสร้างโลก ? โลกมีที่สิ้นสุ ดหรื อไม่? เป็ นต้น และเรื่ องของชีวติ
หลังความตายด้วย เช่น ตายแล้วไปไหน ? หรื อ นรก สวรรค์ เป็ นต้น ว่ามีจริ งหรื อไม่ หรื อ
เป็ นอย่างไร?
สรุ ปได้วา่ เรื่ องที่ไม่ควรศึกษาเหล่านี้ ล้วนเป็ นเรื่ องของความเชื่อที่ไกลตัวทั้งสิ้ น
ถ้ าเรามาศึกษาเรื่ องความเชื่ อทีไ่ ม่ มีหลักการทีแ่ น่ ชัด ไม่ มีเหตุผลมาอธิบายให้ เข้ าใจได้ และ
ไม่ มีของจริงหรื อหลักฐานมายืนยัน แล้วจะเกิดปัญญาขึน้ มาได้ อย่างไร? เพราะมันเป็ นเรื่ อง
ที่มีแต่จะทาให้เกิดความงมงายมากขึ้นเท่านั้น ถ้าใครไปหลงศึกษาเข้า ก็อาจจะจมติดอยูก่ บั
ความเชื่อเหล่านี้ แล้วก็จะทาให้เกิดความเข้าใจผิด ต่อหลักคาสอนที่แท้จริ งของ
พระพุทธเจ้าได้
ศึกษาจากร่ างกายและจิตใจของเราเอง
การศึกษาเรื่ องการดับทุกข์น้ ี พระพุทธเจ้ าสอนให้ เราศึกษา จากชี วติ จริงของเราใน
ปัจจุบัน ทีย่ งั มีความทรงจาดี และมีสติร้ ู สึกตัวดีอยู่นี้ เพราะความทุกข์มนั ก็เกิดที่ชีวติ ของ
เรานี้ ดังนั้นการดับทุกข์มนั ก็ตอ้ งมาดับที่ชีวติ ของเรานี้ ถ้าจะไปดับเอาในชาติหน้าหรื ออีก
หมื่นชาติแสนชาติ ตามที่เชื่อกันอยู่ แล้วมันจะทาให้ความทุกข์ในชีวติ นี้ดบั ลงได้อย่างไร?
การศึกษาชีวติ ของเรานี้ ก็ศึกษาจากตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจ ของเรานี่เอง โดย
การพิจารณาดูจากความเป็ นจริ งว่า สิ่ งเหล่ านีม้ ันเกิดขึน้ มาจากเหตุอะไร? ตั้งอยู่ได้ ด้วยเหตุ
อะไร? และดับหายไปเพราะขาดเหตุอะไร? ซึ่ งเมื่อเข้าใจแล้วก็ให้มาพิจารณาดูอีกว่า เมื่อจิต
ของเราเกิดความยึดถือว่าชีวติ นี้คือตัวตนของเราจริ งๆ (คือเกิดอุปาทาน) จิตจะเกิดความ
ทุกข์ข้ ึนมาทันทีจริ งหรื อไม่? และเมื่อจิตของเรา มีปัญญาและสมาธิพร้ อมเมื่อใด
ความ
ยึดถือว่าชีวติ นี้คือตัวตนของเราจริ งๆ จะดับหายไป (แม้เพียงชัว่ คราว) และทาให้ความทุกข์
ดับหายไป (แม้เพียงชัว่ คราว) จริ งหรื อไม่?

