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อีกทั้งเรื่ องนิพพาน ก็ยงั เข้าใจหรื อเชื่อกันผิดๆไปอีก คือส่ วนใหญ่จะเชื่อว่า
นิพพานคือการตายแล้วไม่กลับมาเกิดเป็ นคนหรื ออะไรๆ (เช่น สัตว์เดรัจฉาน หรื อเทวดา
หรื อพระพรหม เป็ นต้น) อีกต่อไป คือ เรียกว่ าตายแล้ วดับสู ญไปเลย แต่ก็มีบางคนที่เชื่อว่า
นิพพานเป็ นดินแดน หรื อเป็ นบ้านเป็ นเมือง หรื อเป็ นสภาวะที่มีแต่ความสุ ข ไม่มีความ
ทุกข์ใดๆเลยชัว่ นิรันดร คือ เรียกว่ าตายแล้ วไปเกิดเป็ นตัวตนอมตะ ทีม่ ีแต่ ความสุ ขไม่ มี
ความทุกข์ อยู่ชั่วนิรันดร
ความเข้ าใจผิดของชาวพุทธเกิดมาจากอะไร?
เหตุที่ทาํ ให้ชาวพุทธในปั จจุบนั เกิดความเข้าใจผิดในหลักอริ ยสัจ ๔ ของ
พระพุทธเจ้านั้นก็เป็ นเพราะ ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยูน่ ้ นั เป็ นยุคที่
ผูค้ นสนใจในการศึกษาและปฏิบตั ิเพื่อความพ้นทุกข์กนั อยูม่ าก และได้เกิดลัทธิ หรื อ
ศาสนาขึ้นมามากมาย ซึ่ งศาสนาตั้งเดิมของชาวอินเดียนั้นก็คือศาสนาพราหมณ์ (หรื อ
ต่อมาเปลี่ยนชื่อมาเป็ นศาสนาฮินดู) ที่สอนเรื่ องการมีตวั ตนอมตะ (ที่เรี ยกว่า อาตมัน หรื อ
อัตตา) โดยศาสนาพราหมณ์น้ ีก็มีผคู ้ นนับถือกันอยูม่ ากมายในยุคนั้น ซึ่ งศาสนาพราหมณ์น้ ี
ไม่มีศาสดา แต่จะมีพราหมณ์ซ่ ึ งเป็ นคนธรรมดาที่ทาํ หน้าที่เผยแพร่ คาํ สอนและทําพิธีต่างๆ
ซึ่ งเมื่อมีผนู ้ บั ถือมากๆ ก็จะทําให้พราหมณ์เหล่านี้มีทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสี ยง และมี
อํานาจในทางการเมือง
พราหมณ์สอนว่าจิตวิญญาณของเราเป็ นอัตตา
โดยหลักคําสอนของศาสนาพราหมณ์น้ ีจะสอนว่า สิ่ งที่มีอาํ นาจสู งสุ ดที่สร้างสิ่ ง
ทั้งหลายขึ้นมา และควบคุมหรื อดลบันดาล ให้สิ่งทั้งหลายเป็ นไปนั้นก็คือเทพเจ้า (หรื อ
พระเจ้า) ที่เป็ นผูม้ ีฤทธิ์ เดชมาก และมีตวั ตนที่เป็ นอมตะที่เรี ยกว่า “อัตตา” ซึ่งเทพเจ้าของ
ศาสนาพราหมณ์น้ นั มีมากมาย แต่เทพเจ้าสู งสุ ดเพียง ๓ พระองค์ คือมีพระพรหม ที่เป็ นผูท้ ี่
สร้างโลกและมนุษย์รวมทั้งสัตว์ท้ งั หลายขึ้นมา และมีพระนารายณ์ที่เป็ นผูค้ อยรักษา
มนุษย์และโลก รวมทั้งมีพระอิศวรที่เป็ นผูท้ าํ ลายสิ่ งต่างๆไปเมื่อถึงเวลา
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๒. เมื่อทากรรมเสร็จแล้ว หรื อไม่อย่างนั้นก็จะได้รับผลภายหลังจากทํากรรมนั้น
เสร็ จแล้ว
๓. ต่ อจากนั้น หรื อไม่อย่างนั้นก็จะได้รับในเวลาต่อมาอีกก็ได้
สรุ ปแล้วเรื่ องกรรมของพุทธศาสนานี้ก็คือ การสอนเรื่ องของจิตใต้ สานึกของเรา
นี่เอง คือเมื่อเราทําอะไรลงไปด้วยเจตนาแล้ว จิตใต้สาํ นึกมันก็จะรู ้และจะเกิดความรู ้สึก
ไปตามเจตนาที่ทาํ นั้นทันที โดยไม่สามารถบังคับได้ คือ ถ้ ามีเจตนาดีจิตก็เป็ นสุ ข แต่ ถ้ามี
เจตนาชั่ วจิตก็เป็ นทุกข์ ซึ่ งนี่คือผลโดยตรงที่มีผลแน่นอนอย่างไม่มีทางหลีกหนีพน้ ส่ วน
ผลภายนอก อันได้แก่ เมื่อทําดีแล้วก็มีคนมาชื่นชมและให้รางวัลหรื อมีชีวติ เจริ ญรุ่ งเรื อง
หรื อเมื่อทําชัว่ แล้วถูกติเตียนหรื อลงโทษหรื อมีชีวติ ตกตํ่าหรื อวิบตั ิน้ นั มันเป็ นผลโดยอ้อม
ทีไ่ ม่ แน่ นอนเพราะมันขึน้ อยู่กบั ปัจจัยภายนอก อย่างเช่น ถ้าทําดีแล้วไม่มีใครรู ้ก็ไม่มีใคร
มายกย่องหรื อให้รางวัล หรื อเมื่อทําชัว่ แล้วไม่มีใครรู ้ก็ไม่ถูกติเตียนหรื อลงโทษ เป็ นต้น
ดังนั้นเราจึงอย่าเอาผลภายนอกนี้มาเป็ นผลของกรรม เดี๋ยวจะเกิดความเข้าใจผิดขึ้นมาได้
ว่า “ทําดีแล้วไม่ได้ดี แต่พอทําชัว่ แล้วกลับได้ดี” อย่างที่คนทัว่ ไปเข้าใจผิดกันอยู่ ซึ่ งเรื่ อง
กรรมนี้เป็ นเรื่ องที่ ไม่ ควรสนใจศึกษาสาหรับผู้เริ่มต้ นศึกษา (เป็ นเรื่ องอจินไตย) เพราะมัน
เอาแน่นอนไม่ได้และไม่เป็ นประโยชน์แก่การดับทุกข์
บุญ-บาปคืออะไร?
คําว่า บุญ นี้ความหมายตั้งเดิม หมายถึง ความบริสุทธิ์ ซึ่ งตรงข้ามกับคําว่า บาป
ที่หมายถึง ความ ความชั่วหรื อความเลว ซึ่ งโดย บุญก็คือความสะอาดหรื อบริ สุทธิ์ ของ
จิตใจมนุษย์ ที่เกิดจากการที่ไม่มีกิเลสครอบงํา หรื อเป็ นจิตที่หลุดพ้นจากกิเลส และจิตก็
นิพพาน
ส่ วนบาปก็คือ การทีจ่ ิตเกิดกิเลสขึน้ มาแล้วกิเลสก็สั่งให้ กายบ้ าง วาจาบ้ าง หรื อ
แม้ แต่ จิตใจเองก็ตาม ทากรรมต่ างๆลงไปด้ วยเจตนา ไม่ ว่าจะเป็ นกรรมดีหรื อกรรมชั่วก็
ตาม ซึ่ งกิเลสนี้ก็ยอ่ มที่จะทําให้จิตเกิดอุปาทานหรื อความยึดมัน่ ถือมัน่ ว่ามีตนเองเป็ นผูท้ าํ
กรรมขึ้นมา เมื่อจิตทํากรรมใดลงไปแล้ว ก็ยอ่ มที่จะเกิดวิบากหรื อผลขึ้นมา ไม่วา่ จะเป็ น

