๑๖
ศาสนาพราหมณ์จะใช้ ความเชื่ อเป็ นหลักในการสอน
หลักสาคัญของศาสนาพราหมณ์น้ ีก็คือ จะสอนให้ มีความเชื่ อมั่นในเทพเจ้ าเป็ น
หลัก คือให้เชื่อว่าเทพเจ้าทั้งหลายมีจริ ง, สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่เหนือธรรมชาติมีจริ ง, จิตวิญญาณ
ของคนเราและสิ่ งที่มีชีวติ ทั้งหลายเป็ นอัตตาหรื อตัวตนอมตะจริ งๆ, นรกสวรรค์ที่เป็ น
สถานที่มีจริ ง, เทวดา นางฟ้า ผี เปรต อสุ รกาย ยักษ์ เป็ นต้น ที่เป็ นตัวตนบุคคลมีจริ ง, บุญ
(การทาความดีและได้รับผลดี เช่นได้ข้ ึนสวรรค์เป็ นต้น) และบาป (การทาความชัว่ ที่ตอ้ ง
ได้รับโทษ เช่นตกนรกเป็ นต้น) มีจริ ง, การเวียนว่ายตายเกิดไปตามกรรมมีจริ ง, นิพพาน
หรื อความพ้นทุกข์ และได้ไปอยูก่ บั พระพรหมชัว่ นิรันดรมีจริ ง
เมื่อผูค้ นที่นบั ถือ มีความเชื่อมัน่ เช่นนี้แล้ว ทีน้ ีก็จะสอนได้ง่าย ควบคุมได้ง่าย เมื่อ
ควบคุมได้ง่ายเช่นนี้ ก็เป็ นโอกาสที่จะสั่งสอนให้เป็ นคนดีได้ง่าย เมื่อเป็ นคนดีก็จะทาให้ผู ้
นั้นมีความปกติสุขได้ และถ้าสังคมมีคนดีมากๆ สังคมก็สงบสุ ข ซึ่ งนี่คือผลดีจากการใช้
ความเชื่อเป็ นหลักในการสอน แต่มนั ก็ทาให้คนที่เชื่อนั้นเป็ นคนที่ไม่มีเหตุผล ไม่มี
สติปัญญา ดังนั้นคนที่นบั ถือศาสนาพราหมณ์ จึงเป็ นคนที่ไม่มีความรู ้ หรื อชาวบ้าน
ทัว่ ๆไปเสี ยเป็ นส่ วนใหญ่
พระพุทธเจ้ าสอนตรงข้ ามกับพราหมณ์
เมื่อเจ้าชายสิ ทธัตถะ ที่ทรงเพียบพร้อมไปด้วยความสุ ขอย่างเต็มที่ เท่าที่จะหาได้
ในสมัยนั้น ได้เกิดความเบื่อหน่ายในความสุ ข ทีท่ รงพิจารณาแล้วเห็นว่า ไร้ สาระ คือไม่
เทีย่ งแท้ ถาวร ไม่ นานความแก่ ความเจ็บ และความตาย ทีน่ ่ าเกลียดน่ ากลัวอย่ างทีส่ ุ ด หรื อ
ทาให้ เกิดความทุกข์ ใจ อย่ างสู งสุ ดก็จะมาถึง จึงได้ทรงเสด็จออกผนวชเพื่อค้นหาความพ้น
ทุกข์ เหมือนพวกฤๅษีหรื อนักบวชในสมัยนั้นทากันอยู่
เมื่อทรงศึกษาค้นคว้าและทดลองปฏิบตั ิดว้ ยพระองค์เองอยู่ ๖ ปี ก็ได้ทรงค้นพบ
(ตรัสรู ้) วิธีการปฏิบตั ิเพื่อความพ้นทุกข์ดว้ ยพระองค์เอง จึงได้ทรงประกาศตนว่าทรงเป็ น
พุทธะ หรื อเป็ นผูร้ ู ้แจ้งเห็นจริ งในเรื่ องความพ้นทุกข์ดว้ ยตนเอง ซึ่ งต่อมาก็ได้มีผคู ้ นหัน
มา

๕๓
เมื่อจิตเกิดกิเลสขึ้นมา กิเลสก็จะกระทบกับใจ แล้ วทาให้ เกิดทุกขเวทนาทีร่ ุ นแรง
ขึน้ มาทีใ่ จทันทีพร้ อมกับอุปาทาน ซึ่ งทุกขเวทนาที่รุนแรงนี้เอง ที่เรี ยกว่าเป็ นความทุกข์
ตามหลักอริ ยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้า (คือถ้าพอใจในสุ ขเวทนา ก็เป็ นความทุกข์ซ่อนเร้น
ถ้าเป็ นความไม่พอใจในทุกขเวทนา ก็เป็ นความทุกข์เปิ ดเผย)
แต่ถา้ ขณะที่จิตเกิดเวทนาขึ้นมาแล้ว ถ้ าจิตมีสติร้ ู เท่ าทัน สติกจ็ ะดึงเอาปัญญากับ
สมาธิออกมาหยุดไม่ ให้ กเิ ลสเกิดขึน้ มาได้ เมื่อกิเลสไม่ เกิดขึน้ อุปาทานก็จะไม่ เกิด เมื่อ
อุปาทานไม่ เกิด ความทุกข์ กจ็ ะไม่ เกิดขึน้ เมื่อความทุกข์ ไม่ เกิดขึน้ จิตก็นิพพาน
สรุ ปได้วา่ ชีวติ ของเรานี้ไม่มีอะไร นอกจาก ทุกข์ กับ ไม่ทุกข์ คือถ้าจิตเกิดกิเลส
มันก็จะเกิดความทุกข์ ถ้าจิตไม่มีกิเลส มันก็ไม่มีทุกข์ ทีน้ ีมนั ก็อยูท่ ี่วา่ เราจะสามารถทาให้
จิตไม่มีความทุกข์ได้หรื อไม่เท่านั้น
หลักกรรมของพุทธศาสนา
มีเรื่ องที่เราควรรู ้อีกเรื่ องก็คือ เรื่ องกรรมที่เป็ นคาสอนในระดับศีลธรรม โดยเรื่ อง
กรรมนี้ก็แยกได้ ๒ อย่าง คือ เรื่ องกรรมทีเ่ ป็ นเรื่ องเอามาจากความเชื่ อของผู้คนในสมัย
พุทธกาล ที่สอนว่าเมื่อเราทากรรมใดไว้ในชาติน้ ี เราจะต้องไปรับผลในชาติหน้า และ
เรื่ องกรรมทีเ่ ป็ นของพุทธศาสนาจริงๆทีเ่ ป็ นวิทยาศาสตร์ ที่สอนเรื่ องผลจากการกระทา
ของเราในปั จจุบนั ซึ่ งอธิ บายได้ดงั นี้
คาว่า กรรม หมายถึง การกระทาด้ วยเจตนา ซึ่ง เจตนาในทีน่ ีก้ ค็ ือกิเลส (คือการ
กระทาด้ วยความอยาก หรื อด้ วยความยึดถือว่ ามีตัวตนผู้กระทา) คือทุกครั้งที่เราทาอะไร
ลงไปด้วยกิเลส หรื อมีเจตนา (ความจงใจ) ในการกระทา จะเรี ยกว่าเป็ นกรรมทั้งสิ้ น และ
จะมีผลเรี ยกว่า วิบาก (ถ้าเป็ นการกระทาที่ไม่ได้ทาด้วยกิเลส ไม่เรี ยกว่าเป็ นกรรม แต่
เรี ยกว่าเป็ น กิริยา และมีผลเป็ น ปฏิกริ ิยา อย่างเช่นถ้าเราเดินไปเหยียบมดตายโดยไม่ได้
เจตนา ก็เรี ยกว่าเป็ นกิริยา และมีผลคือมดตายเรี ยกว่าเป็ นปฏิกิริยา)
โดยกรรมนี้ก็มีอยู่ ๒ ประเภท อันได้แก่

