คํานํา
ปั จจุบนั ผูท้ ี่นบั ถือพุทธศาสนาเกือบทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นคนธรรมดาทัว่ ไป หรื อแม้แต่พระภิกษุเองก็ตาม
ยังไม่รู้วา่ คําสอนของพุทธศาสนา ที่ตนเองนับถืออยูน่ ้ นั มีคาํ สอนที่ผสมอยูร่ ะหว่าง คําสอนของศาสนาพราหมณ์
และคําสอนของพระพุทธเจ้า โดยคําสอนที่เป็ นคําสอนที่แท้จริ งของพระพุทธเจ้านั้น จะเป็ นคําสอนเรื่ องการ
ปฏิบตั ิเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ของจิตใจในปัจจุบนั ซึ่งเป็ นคําสอนระดับสู งที่ตอ้ งใช้ปัญญาเป็ นหลักใน
การศึกษาและปฏิบตั ิ ซึ่ งพระพุทธเจ้าจะเอาไว้สอนเฉพาะคนที่มีสติปัญญาหรื อคนที่มีความรู ้มากพอเท่านั้น
ส่ วนคําสอนที่เป็ นคําสอนของศาสนาพราหมณ์ที่ผสมเข้ามานั้น เป็ นคําสอนระดับพื้นฐานหรื อระดับ
ศีลธรรม ที่สอนเรื่ องการใช้ชีวติ ของคนธรรมดาทัว่ ไป โดยคําสอนระดับศีลธรรมนี้ จะใช้ความเชื่อเป็ นหลักใน
การศึกษาและปฏิบตั ิ และอาไว้สอนคนที่มีสติปัญญาน้อย หรื อคนที่ไม่มีความรู ้ทวั่ ๆไป เช่น เด็กหรื อชาวบ้าน
ดังนั้นจึงทําให้เกิดหนังสื อ “สรุ ปหลักวิชชาพุทธศาสนา” เล่มนี้ข้ ึนมา เพื่อให้ปัญญาชนหรื อชาวต่างชาติ
ที่สนใจจะศึกษาหลักคําสอนที่แท้จริ งของพระพุทธเจ้า ได้ใช้หนังสื อเล่มนี้เป็ นคู่มือสําหรับศึกษา เพื่อให้รู้และ
เข้าใจว่า แท้จริ งแล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไร? เพื่อที่จะได้นาํ หลักคําสอนนั้นมาปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและมวลมนุษย์ท้ งั หลายต่อไป และถ้าใครเห็นว่าหนังสื อนี้จะเป็ นประโยชน์ ต่อเพื่อนมนุษย์และสิ่ งที่มี
ชีวติ ทั้งหลายของโลก ก็ขอให้ช่วยกันเผยแพร่ ต่อไปด้วยใจที่บริ สุทธิ์
เตชปัญโญ ภิกขุ
๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
อาศรมพุทธบุตร เกาะสี ชงั ชลบุรี
****************************
ต้ องแยกพุทธออกจากพราหมณ์ ก่อน
ก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจก่อนว่า พุทธศาสนาในอดีต หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้ าปรินิพพานไปแล้ ว ได้ มีการ
นําเอาคําสอนของศาสนาพราหมณ์ (หรื อฮินดู) เข้ ามาผสมหรื อปลอมปนอยู่ด้วย
โดยคําสอนของศาสนา
พราหมณ์ที่ปลอมปนเข้ามานั้น ก็เป็ นคําสอนเรื่ อง การเวียนว่ายตายเกิดเพื่อรับผลกรรม เรื่ องนรกใต้ ดิน สวรรค์

บนฟ้ า เรื่ องผี เทวดา นางฟ้ า พระอินทร์ พระพรหม เป็ นต้น นัน่ เอง ซึ่ งคําสอนที่ปลอมปนแล้วนี้ ก็ได้ถูกเผยแพร่
ออกไปทัว่ โลก และสื บทอดมาจนถึงปั จจุบนั
จึงทําให้ผทู ้ ี่นบั ถือพุทธศาสนาในปัจจุบนั หลงเข้ าใจผิด คิดว่าคําสอนปลอมปนนี้ คือคําสอนทีแ่ ท้จริง
ของพระพุทธเจ้ า และยังเชื่ อถือหรื อยึดถือกันอย่ างเหนียวแน่ น ว่ าคําสอนปลอมปนนี้ เป็ นคําสอนทีแ่ ท้ จริงของ
พระพุทธเจ้ า ถึงแม้จะมีใคร นําเอาคําสอนที่แท้จริ งของพระพุทธเจ้า ที่มีเหตุมีผล พิสูจน์ได้ ไม่งมงาย และเป็ น
ประโยชน์อย่างแท้จริ งกับชีวติ มาสอน ก็ไม่ยอมรับ ซํ้าบางคนยังไปโกรธคนที่มาสอนอีก หาว่าเขาทําลายศาสนา
ดังนั้นเพื่อให้ที่ผศู ้ ึกษารู ้จกั แยกแยะว่า คําสอนใดเป็ นคําสอนที่แท้จริ งของพระพุทธเจ้า และคําสอนใด
ไม่ใช่คาํ สอนที่แท้จริ งของพระพุทธเจ้า เราจึงต้องแยกคําสอนของพุทธศาสนาในปั จจุบนั ออกเป็ น ๒ ระดับ คือ
ระดับศีลธรรม (หรื อระดับชาวบ้าน) กับ ระดับสู ง (หรื อระดับปัญญาชน)
ศีลธรรมเป็ นคําสอนพืน้ ฐาน
คําสอนระดับศีลธรรมนั้นแยกออกเป็ น ๒ ส่ วน คือ ส่ วนทีเ่ ป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้ าจริงๆ กับ ส่ วนที่
เพิม่ เติมเข้ ามาจากศาสนาอื่น ซึ่ งส่ วนที่เป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้าจริ งๆ ก็จะเป็ นคําสอนที่สอนให้รักษาศีล
สอนให้ละเว้นอบายมุข ละเว้นสิ่ งเสพติด ละเว้นสิ่ งฟุ่ มเฟื อย สอนให้กตัญญูกตเวที สอนให้ขยัน อดทน เสี ยสละ
ให้อภัย สอนให้ช่วยเหลือผูอ้ ื่น สอนให้ประหยัดอดออม เป็ นต้น ซึ่งเป็ นคําสอนทีเ่ อาไว้ สอนบุคคลทีม่ ีสติปัญญา
น้ อย เช่ น ชาวบ้ านทัว่ ๆไป หรื อเด็ก หรื อคนทีไ่ ม่ มีความรู้ หลักวิทยาศาสตร์ เพียงพอ ซึ่ งการสอนก็จะสอนให้
เข้าใจ ถึงเหตุผลตามความเป็ นจริ งว่า การทําความชัว่ จะมีผลเลวร้าย แก่ตวั เองและสังคมอย่างไร และการทําความ
ดี จะมีผลดีแก่ตวั เองและสังคมอย่างไร ซึ่ งคําสอนระดับศีลธรรมนี้ เป็ นคําสอนพื้นฐาน ที่ทุกคนต้องมี ถ้าไม่มี
ศีลธรรม สังคมก็จะเดือดร้อนวุน่ วาย แม้โลกก็จะพินาศ
พราหมณ์ เอานรกมาขู่ เอาสวรรค์ มาล่ อ
ส่ วนที่เป็ นคําสอนระดับศีลธรรม ที่เพิม่ เติมเข้ามาจากศาสนาพราหมณ์น้ นั ก็เป็ นคําสอนที่สอนให้กลัว
การทําความชัว่ และอยากทําความดี ซึ่งหลักการสอนนั้น ก็จําเป็ นต้ องสอนให้ มีความเชื่ อในเรื่ องนรก-สวรรค์
เอาไว้ก่อน เพื่อให้ กลัวนรก จะได้ ไม่ ทาํ ความผิดหรื อความชั่ว และเพื่ออยากจะได้ สวรรค์ จะได้ ทาํ ความดี ซึ่งเมื่อ
คนไม่ทาํ ความชัว่ และทําแต่ความดี ก็จะไม่มีความเดือดร้อน จะมีแต่ความปกติสุข และถ้าโลกมีคนดีมากๆ โลกก็
มีความสงบสุ ขได้ ซึ่ งคําสอนเช่นนี้ก็เอาไว้สอนคนทัว่ ๆไป เช่น ชาวบ้านหรื อเด็ก ที่ยงั ไม่มีความรู ้เพียงพอ จึง
ต้องสอนอย่างนี้ไปก่อน
พระพุทธเจ้ าสอนเฉพาะเรื่ องการดับทุกข์

ส่ วนคําสอนระดับสู ง ของพระพุทธเจ้านี้เรี ยกว่า อริยสั จ ๔ ที่หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ
ซึ่ งเป็ นคําสอนที่สอนเรื่ อง การปฏิบตั ิเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ของจิตใจ คือการที่แม้เราจะไม่ทาํ ความชัว่
แล้วทําแต่ความดี ตามหลักศีลธรรมอย่างเคร่ งครัดที่สุดแล้ว แต่เมื่อเวลาที่ร่างกายหรื อชีวติ ของเราต้องประสบกับ
ความยากลําบาก หรื อ ความแก่ ความเจ็บ ความป่ วย ความตาย ความพลัดพราก เป็ นต้ น จิตใจของเราก็ยงั มี
ความทุกข์อยูอ่ ีก ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนวิธีการปฏิบตั ิ เพื่อที่จิตใจของเรา จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์
เหล่านี้
คําสอนเรื่ องความพ้นทุกข์น้ ี พระพุทธเจ้ าจะทรงสอนเฉพาะบุคคล ทีพ่ อจะมีสติปัญญาอยู่บ้าง หรื อ
บุคคลระดับปัญญาชน หรื อพวกหัวกะทิ เพราะการศึกษาและปฏิบตั ิเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ตามหลัก
อริ ยสัจ ๔ นี้ จําเป็ นจะต้ องใช้ ปัญญากับสมาธิมาทํางานร่ วมกัน โดยมีศีลเป็ นพืน้ ฐาน คนที่มีสติปัญญาน้อยจะไม่
สามารถศึกษา ให้เกิดความเข้าใจและเห็นแจ้งได้ ซึ่ งการศึกษาต่อไปนี้ของเราทั้งหมด จะศึกษาเฉพาะเรื่ องความ
พ้นทุกข์ อันเป็ นคําสอนระดับสู งของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้น
หลักพืน้ ฐานของพุทธศาสนา
ก่อนที่เราจะศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้า หรื อคําสอนของพุทธศาสนา เราจําเป็ นที่จะต้องรู ้จกั หลักการ
หรื อหลักพื้นฐานของพุทธศาสนาเสี ยก่อน เราจึงจะศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้า ให้เกิดความเข้าใจได้อย่าง
ถูกต้อง ถ้าเราไม่รู้หลักพื้นฐานของพุทธศาสนา เราก็จะศึกษาผิดพลาด แล้วก็จะเกิดความเข้าใจผิด ต่อหลักคํา
สอนที่แท้จริ งของพระพุทธเจ้าได้ ซึ่ งหลักพื้นฐานของพุทธศาสนานั้น สรุ ปได้ดงั นี้
๑. พระพุทธเจ้าสอนว่า ธรรมชาติเป็ นสิ่ งสู งสุ ด
๒. พระพุทธเจ้าสอน เฉพาะเรื่ องการดับทุกข์ ของจิตใจในปัจจุบัน
๓. พระพุทธเจ้าสอนว่า อย่ าเชื่ อจนกว่ าจะพิสูจน์ ให้ เห็นจริงก่ อน
๔. พระพุทธเจ้าสอนว่า ไม่ ควรศึกษาเรื่ องทีไ่ ม่ เป็ นปะโยชน์ แก่ การดับทุกข์
๕. พระพุทธเจ้าสอน ให้ ศึกษาจากร่ างกายและจิตใจของเราเอง
๖. พระพุทธเจ้าสอน ให้ ศึกษาโดยใช้ เหตุใช้ ผล
๗. พระพุทธเจ้าสอน ให้ ศึกษาอย่างเป็ นระบบ
๘. พระพุทธเจ้าสอน ให้พงึ่ ตนเอง
หลักพื้นฐานของพุทธศาสนานี้ จัดว่าเป็ นหลักที่ทนั สมัยอยูเ่ สมอ เพราะตรงกับหลักวิทยาศาสตร์ ใน
ปัจจุบนั ที่สอนให้เหตุใช้ผลในการศึกษา และมีการทดลองปฏิบตั ิเพื่อพิสูจน์หาความจริ งอีกด้วย

พุทธศาสนามีพระเจ้ าเป็ นธรรมชาติ
ศาสนาในโลกนี้ สรุ ปได้ ๒ ประเภท คือ เทวนิยม กับ อเทวนิยม ซึ่ งศาสนาประเภทเทวนิยมนั้น จะนับ
ถือพระเจ้าหรื อเทพเจ้าเป็ นสิ่ งสู งสุ ด ส่ วนศาสนาประเภทอเทวนิยมนั้น จะนับถือธรรมชาติเป็ นสิ่ งสู งสุ ด
คําว่า “สิ่ งสู งสุ ด” นั้นก็หมายถึง สิ่ งทีม่ ีอาํ นาจสู งสุ ดในโลกและในจักรวาล ที่สร้างทุกสิ่ งทุกอย่างขึ้นมา
รักษาทุกสิ่ งทุกอย่างเอาไว้ ดลบันดานให้ทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นไป และทําลายสิ่ งต่างๆไปเมื่อถึงเวลา
โดยศาสนาประเภทเทวนิยมนั้น จะเชื่ อว่า พระเจ้ าหรื อเทพเจ้ า เป็ นสิ่ ง สู งสุ ด ซึ่ งพระเจ้าหรื อเทพเจ้านี้
เขาเชื่อว่าเป็ นบุคคลตัวตนเหมือนมนุษย์ ที่มีฤทธิ์ หรื ออํานาจ เหนือธรรมชาติ ที่ทุกคนต้องเกรงกลัว ถ้ าใครลบ
หลู่หรื อไม่ ปฏิบัติตามคําสอน ก็จะถูกลงโทษ แต่ ถ้าใครเคารพบูชาหรื อปฏิบัติตามคําสอน ก็จะได้ รับรางวัล
ดังนั้นคําสอนของศาสนาประเภทนี้ จึงใช้ความเชื่อมานําการปฏิบตั ิ ซึ่ งศาสนาประเภทเทวนิยมนี้ ที่เป็ นศาสนา
เก่าแก่ที่สุดของโลก ก็ได้แก่ศาสนาพราหมณ์ (ซึ่ งต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาเป็ นศาสนาฮินดู)
ส่ วนศาสนาที่นบั ถือธรรมชาติเป็ นสิ่ งสู งสุ ด นั้นก็ได้แก่ ศาสนาพุทธ โดยพระพุทธเจ้าจะสอนว่า “ทุกสิ่ ง
ทีเ่ กิดขึน้ จะเป็ นของมันเช่ นนั้นเอง ตามเหตุตามปัจจัย” (คําว่า ปั จจัย หมายถึง สิ่ งที่มาสนับสนุนเหตุ หรื อ
หมายถึง เหตุยอ่ ยๆ) ซึ่ งเหตุและปั จจัยนั้นก็เป็ นสิ่ งที่เราทุกคนก็สามารถรับรู ้หรื อสัมผัสได้จริ งในชีวติ ของเรา
นี่เอง ซึ่งสิ่ งทีเ่ ราทุกคนสามารถรับรู้ หรื อสั มผัสได้ จริงในปัจจุบัน ก็คือธรรมชาติ หรื อสิ่ งที่เกิดขึ้นมาเป็ นธรรมดา
ที่เราก็พบเห็นกันอยูท่ ุกวันนี่เอง ซึ่ งนี่ก็แสดงถึงว่า พุทธศาสนาไม่ยอมรับความมีอยูจ่ ริ ง ของสิ่ งสู งสุ ดชนิดที่เป็ น
ตัวตนบุคคล ของศาสนาประเภทเทวนิยมทั้งหลาย แต่ถา้ จะมองว่าพระเจ้าหรื อเทพเจ้านั้นเป็ นธรรมชาติ หรื อเป็ น
กฎของธรรมชาติ จึงจะยอมรับ
พระพุทธเจ้าจะสอนให้ใช้ปัญญานําการปฏิบตั ิ พระพุทธเจ้าจะไม่สอนให้เชื่อ ในสิ่ งที่เราไม่สามารถรับรู ้
หรื อพิสูจน์ได้ เพราะความเชื่อจะตรงข้ามกับปั ญญา ถ้าเราเอาความเชื่อมาศึกษาและปฏิบตั ิ ก็จะทําให้หลงทาง
ไปสู่ ความผิดพลาดได้ง่าย คือทําให้ไม่เข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้อง และไม่สามารถปฏิบตั ิเพื่อ
ความพ้นทุกข์ได้จริ ง
พระพุทธเจ้ าสอนเฉพาะเรื่ องการดับทุกข์
ชีวติ ของมนุษย์ท้ งั หลายนี้ จะมีสิ่งทีน่ ่ าหวาดกลัวอย่ างยิง่ ก็คือความทุกข์ โดยเฉพาะความทุกข์จากความ
ตาย และความพลัดพรากจากบุคคลหรื อสิ่ งอันเป็ นที่รัก ดังนั้นความทุกข์ จึงเป็ นปัญหาใหญ่ หรื อสํ าคัญทีส่ ุ ด หรื อ
เร่ งด่ วนทีส่ ุ ด ที่มนุษย์ทุกคนจะต้องรี บศึกษาและหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์น้ ี หรื อปฏิบตั ิเพื่อไม่ให้ความทุกข์
นี้ เกิดขึ้นกับตนเองอย่างเร่ งด่วนที่สุด เมื่อชีวติ ไม่มีความทุกข์แล้ว ชีวติ ก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกต่อไปทั้งชีวติ ลอง
คิดดูวา่ ถ้าทั้งชีวติ ของเรา จะไม่มีความทุกข์ทางจิตใจเลยตลอดชีวติ มันจะดีเลิศอย่างไร?

การที่พระพุทธเจ้าทรงอุบตั ิข้ ึนมาในโลก ก็เพื่อมาสอนสิ่ งที่เป็ นประโยชน์สูงสุ ดให้แก่มนุษย์ นัน่ ก็คือ
เรื่ องการปฏิบตั ิเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ หรื อการดับทุกข์ในปัจจุบนั ของจิตใจมนุษย์ ซึ่งพระพุทธเจ้าจะ
ไม่เสี ยเวลามาสอนเรื่ องอื่น ที่ไม่เป็ นประโยชน์แก่การดับทุกข์เด็ดขาด
เมื่อพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงอุบตั ิข้ ึน เพื่อมาสอนเรื่ องความหลุดพ้นจากความทุกข์แล้ว และ เราก็เกิดมาแล้ว
ได้ มาพบกับคําสอนของพระพุทธเจ้ าแล้ ว ทําไมจึงเราไม่รีบมาศึกษา ทั้งๆที่ก็ไม่ตอ้ งแลกเปลี่ยนด้วยเงินทองหรื อ
อะไรเลย เพราะคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็ นของให้เปล่า ถ้าเราไม่รีบศึกษาและปฏิบตั ิเสี ยแต่วนั นี้ เมื่อความ
ทุกข์มาถึง เราจะไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้ แล้วเราก็ตอ้ งมาเสี ยใจในภายหลัง เพราะความโง่และ
ความประมาทของเราเอง
อย่ าเชื่ อจนกว่ าจะพิสูจน์ ให้ เห็นจริงก่ อน
เพื่อป้ องกันการศึกษาในเรื่ องการดับทุกข์น้ ีไม่ให้ผดิ พลาด พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนหลักในเรื่ องความ
เชื่อเอาไว้ที่เรี ยกว่า หลักกาลามสู ตร ที่เป็ นคําสอนที่ทรงสอนแก่ชนชาวกาลามะของอินเดียสมัยนั้นเอาไว้ โดย
สรุ ปเนื้อหาได้วา่ เมื่อเราได้ พบคําสอนใด ก่ อนอื่นเราอย่ าเพิง่ เชื่ อว่ าคําสอนนั้นจะถูกต้ องหรื อเป็ นความจริง ดังนี้
๑. อย่าเชื่อว่าเป็ นความจริ งเพียงเพราะ ได้ ยนิ ได้ ฟังมา
๒. อย่าเชื่อว่าเป็ นความจริ งเพียงเพราะ เป็ นเรื่ องเล่าต่ อๆกันมาตั้งแต่ โบราณ
๓. อย่าเชื่อว่าเป็ นความจริ งเพียงเพราะ มีคนกําลังลํา่ ลือกันอยู่อย่ างกระฉ่ อน
๔. อย่าเชื่อว่าเป็ นความจริ งเพียงเพราะ มีตําราอ้างอิง
๕. อย่าเชื่อว่าเป็ นความจริ งเพียงเพราะ มีเหตุผลตรงๆ (ตรรกะ) รองรับ
๖. อย่าเชื่อว่าเป็ นความจริ งเพียงเพราะ มีเหตุผลแวดล้ อมรองรับ
๗. อย่าเชื่อว่าเป็ นความจริ งเพียงเพราะ สามัญสํ านึกของเรามันยอมรับ
๘. อย่าเชื่อว่าเป็ นความจริ งเพียงเพราะ มันตรงกับความเห็นทีเ่ รามีอยู่ก่อนแล้ ว
๙. อย่าเชื่อว่าเป็ นความจริ งเพียงเพราะ คนทีบ่ อกทีส่ อนนั้นดูภายนอกน่ าเชื่ อถือ
๑๐. อย่าเชื่อว่าเป็ นความจริ งเพียงเพราะ คนทีบ่ อกทีส่ อนนีเ้ ป็ นครู อาจารย์ ทเี่ รานับถือ
เมื่อเราได้พบคําสอนใด ก่อนอื่นก็ให้เรานําคําสอนนั้นมาพิจารณาดูก่อน ว่าคําสอนนั้นมีโทษหรื อมี
ประโยชน์ และผูร้ ู ้ (ผูม้ ีปัญญาและมีใจเป็ นกลาง) ติเตียนหรื อไม่ ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าคําสอนนั้นมีโทษ ไม่มี
ประโยชน์ และผูร้ ู ้ติเตียน ก็ให้ละทิ้งเสี ย แต่ถา้ พิจารณาแล้วเห็นว่า คําสอนนั้นมีประโยชน์ ไม่มีโทษ และผูร้ ู ้ไม่ติ

เตียน ก็ให้นาํ มาทดลองปฏิบตั ิดูก่อน ถ้าปฏิบตั ิตามอย่างเต็มตามมาตรฐานแล้ว ความทุกข์ไม่ลดลงหรื อดับลงจริ ง
(แม้เพียงชัว่ คราว) ก็ให้ละทิ้งเสี ย แต่ถา้ ทดลองปฏิบตั ิดูแล้วผลออกมา เป็ นความลดลงหรื อดับทุกข์ของความ
ทุกข์จริ ง (แม้เพียงชัว่ คราว) จึงค่อยปลงใจเชื่อ และรับเอามาปฏิบตั ิให้ยงิ่ ๆขึ้น (คือดับทุกข์ได้อย่างถาวร) ต่อไป
หลักกาลามสู ตรนี้สรุ ปแล้วจะสอนว่า อย่าเชื่ อใคร แม้ แต่ ตัวเราเอง เพราะการเชื่อตามคนอื่นหรื อเชื่อตาม
ตํารานั้น เราก็ไม่รู้วา่ มันเป็ นความจริ งตามที่เขาบอกมาหรื อตามที่ตาํ ราเขียนไว้หรื อเปล่า เพราะเรายังไม่ ได้ พสิ ู จน์
หรื อพบเห็นด้ วยตัวของเราเองจริงๆ ดังนั้นมันจึงมีความเสี่ ยงทีจ่ ะผิดได้ แม้แต่เหตุผลที่น่าเชื่อ พระพุทธเจ้ าก็ยงั
สอนว่ าเพิง่ เชื่ อ เพราะถ้ าเรายังไม่ ได้ พสิ ู จน์ จนเห็นผลจริงๆอย่ างแน่ ชัด เหตุผลนั้นก็ยงั เป็ นแค่ปรัชญาหรื อทฤษฎี
ลอยๆที่รอการพิสูจน์เท่านั้น
แม้แต่สามัญสํานึกของเราเอง พระพุทธเจ้าก็สอนว่าเชื่อเพราะมันก็ยงั หลอกเราได้ ที่ สํ าคัญแม้ แต่ ครู
อาจารย์ทเี่ รานับถือ (ซึ่งก็รวมทั้งพระพุทธเจ้ าด้ วย) พระพุทธเจ้ าก็ยงั สอนว่ าเชื่ อ
เพราะถ้าครู อาจารย์ท่านก็มี
ความเห็นผิดอยูก่ ่อนแล้วมาสอนเรา แล้วเราก็เชื่อตามท่าน เราก็จะพลอยมีความเห็นผิดตามท่านไปด้วยทันที ซึ่ ง
หลักความเชื่อของพระพุทธเจ้านี้ เราจะต้ องยึดถือเอามาปฏิบัติอย่างเคร่ งครัด เราจึงจะค้นพบคําสอนที่แท้จริ ง
ของพระพุทธเจ้าได้
ไม่ ควรศึกษาเรื่ องทีไ่ ม่ เป็ นประโยชน์
สําหรับผูท้ ี่เริ่ มต้นศึกษาคําสอนระดับสู งของพระพุทธเจ้านั้น สิ่ งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือ พระพุทธเจ้าทรง
สอนว่า อย่าเพิง่ ไปศึกษาเรื่ องที่ไม่ควรศึกษา ที่เรี ยกว่าเรื่ อง อจินไตย ที่แปลว่า ไม่ ควรนํามาคิด ซึ่ งมีอยู่ ๔ เรื่ อง
อันได้แก่
๑. พุทธวิสัย คือ เรื่ องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ซึ่ งก็ได้แก่เรื่ องประวัติของพระพุทธเจ้า หรื อของพระ
อริ ยบุคคลทั้งหลายด้วย คือตอนนี้เรายังไม่ตอ้ งสนใจว่าพระพุทธเจ้าจะเป็ นใคร หรื อมีจริ งหรื อไม่ ?
๒. ฌานวิสัย คือ เรื่ องเกี่ยวกับสมาธิ สูงๆ คือตอนนี้เรายังไม่ตอ้ งสนใจทั้งการศึกษาและปฏิบตั ิเรื่ องสมาธิ
สู งๆ เพราะเพียงสมาธิ ธรรมดาๆของเรานี้ ก็สามารถนํามาใช้ปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์ได้แล้ว
๓. กรรมวิบาก คือ เรื่ องกรรมและผลของกรรม คือตอนนี้เรายังไม่ตอ้ งสนใจว่า เรื่ องกรรมที่มีคนเชื่อถือ
กันอยูน่ ้ นั จะมีจริ งหรื อไม่ หรื อเป็ นอย่างไร ? เพราะมันไม่ได้ช่วยให้เกิดความรู ้และความเข้าใจ ที่จะสามารถ
นํามาใช้ปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์ได้เลย
๔. โลกจินตา คือ เรื่ องโลกๆ คือตอนนี้เรายังไม่ตอ้ งสนใจเรื่ องต่างๆของชาวโลก เช่นเรื่ องทางวัตถุ
ทั้งหลาย ที่ไม่เป็ นประโยชน์สาํ หรับการศึกษาเพื่อความพ้นทุกข์ รวมทั้งเรื่ องเกี่ยวกับโลก เช่น ใครสร้างโลก

?

โลกมีที่สิ้นสุ ดหรื อไม่? เป็ นต้น และเรื่ องของชีวติ หลังความตายด้วย เช่น ตายแล้วไปไหน ? หรื อ นรก สวรรค์
เป็ นต้น ว่ามีจริ งหรื อไม่ หรื อเป็ นอย่างไร?
สรุ ปได้วา่ เรื่ องที่ไม่ควรศึกษาเหล่านี้ ล้วนเป็ นเรื่ องของความเชื่อที่ไกลตัวทั้งสิ้ น ถ้ าเรามาศึกษาเรื่ อง
ความเชื่ อทีไ่ ม่ มีหลักการทีแ่ น่ ชัด ไม่ มีเหตุผลมาอธิบายให้ เข้ าใจได้ และไม่ มีของจริงหรื อหลักฐานมายืนยัน แล้ ว
จะเกิดปัญญาขึน้ มาได้ อย่างไร? เพราะมันเป็ นเรื่ องที่มีแต่จะทําให้เกิดความงมงายมากขึ้นเท่านั้น ถ้าใครไปหลง
ศึกษาเข้า ก็อาจจะจมติดอยูก่ บั ความเชื่อเหล่านี้ แล้วก็จะทําให้เกิดความเข้าใจผิด ต่อหลักคําสอนที่แท้จริ งของ
พระพุทธเจ้าได้
ศึกษาจากร่ างกายและจิตใจของเราเอง
การศึกษาเรื่ องการดับทุกข์น้ ี พระพุทธเจ้ าสอนให้ เราศึกษา จากชี วติ จริงของเราในปัจจุบัน ทีย่ งั มีความ
ทรงจําดี และมีสติร้ ู สึกตัวดีอยู่นี้ เพราะความทุกข์มนั ก็เกิดที่ชีวติ ของเรานี้ ดังนั้นการดับทุกข์มนั ก็ตอ้ งมาดับที่
ชีวติ ของเรานี้ ถ้าจะไปดับเอาในชาติหน้าหรื ออีกหมื่นชาติแสนชาติ ตามที่เชื่อกันอยู่ แล้วมันจะทําให้ความทุกข์
ในชีวติ นี้ดบั ลงได้อย่างไร?
การศึกษาชีวติ ของเรานี้ ก็ศึกษาจากตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจ ของเรานี่เอง โดยการพิจารณาดูจากความ
เป็ นจริ งว่า สิ่ งเหล่ านีม้ ันเกิดขึน้ มาจากเหตุอะไร? ตั้งอยู่ได้ ด้วยเหตุอะไร? และดับหายไปเพราะขาดเหตุอะไร?
ซึ่ งเมื่อเข้าใจแล้วก็ให้มาพิจารณาดูอีกว่า เมื่อจิตของเราเกิดความยึดถือว่าชีวติ นี้คือตัวตนของเราจริ งๆ (คือเกิด
อุปาทาน) จิตจะเกิดความทุกข์ข้ ึนมาทันทีจริ งหรื อไม่? และเมื่อจิตของเรา มีปัญญาและสมาธิพร้ อมเมื่อใด ความ
ยึดถือว่าชีวติ นี้คือตัวตนของเราจริ งๆ จะดับหายไป (แม้เพียงชัว่ คราว) และทําให้ความทุกข์ดบั หายไป (แม้
เพียงชัว่ คราว) จริ งหรื อไม่?
ศึกษาโดยใช้ เหตุใช้ ผล
เหตุ คือ สิ่ งที่ทาํ ให้เกิดผล และ ผล ก็เกิดมาจากเหตุ ซึ่ งเหตุผลนี้เป็ นสิ่ งที่อธิ บายให้เราเข้าใจถึงความจริ ง
ของธรรมชาติ ว่ าสิ่ งทีเ่ กิดขึน้ มานั้นมันเกิดขึน้ มาเหตุอะไร เมื่อเราเข้าใจถึงเหตุที่ทาํ ให้เกิดสิ่ งใดขึ้นมาแล้ว ก็
เรี ยกว่าเรามีความรู ้ หรื อความเข้าใจอย่างถูกต้อง ในสิ่ งนั้น ตามความเป็ นจริ งของธรรมชาติแล้ว
แต่ถา้ เราไม่รู้หรื อไม่เข้าใจ ถึงเหตุที่ทาํ ให้เกิดสิ่ งใดขึ้นมา แล้วเราก็เชื่อตามคนอื่น ที่เขาบอกว่าสิ่ งนั้นสิ่ ง
นี้เป็ นเหตุให้เกิดสิ่ งนั้นขึ้นมา อย่างนี้ไม่เรี ยกว่าเป็ นความรู ้ หรื อความเข้าใจที่แท้จริ ง แต่เป็ นแค่เพียงความเชื่อ
ตามคนอื่นเท่านั้น ดังนั้นความเชื่อจึงไม่จดั ว่าเป็ นความรู ้ที่แท้จริ ง นักวิทยาศาสตร์ เขาไม่เอาความเชื่อมาศึกษา
เพราะไม่ทาํ ให้คน้ พบความจริ งของธรรมชาติได้ มีแต่จะทําให้หลงงมงายมากขึ้นเท่านั้น

พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนเป็ นหลักเอาไว้วา่ “เมื่อสิ่ งนีม้ ี สิ่ งนีจ้ ึงมี, เมื่อสิ่ งนีไ้ ม่ มี สิ่ งนีจ้ ึงไม่ มี, เมื่อสิ่ งนี้
เกิดขึน้ สิ่ งนีจ้ ึงเกิดขึน้ , เมื่อสิ่ งนีด้ ับหายไป สิ่ งนีจ้ ึงดับหายไป” ซึ่ งนี่ก็แสดงถึงว่า พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู ้จกั ว่า
“ทุกสิ่ งเกิดขึ้นมาจากเหตุ ถ้าไม่มีเหตุมนั ก็ไม่เกิด หรื อเมื่อเกิดมาจากเหตุแล้ว ถ้าเหตุของมันหายดับหายไป สิ่ งที่
เกิดขึ้นมานั้นก็จะดับหายตามไปด้วยทันที”
สิ่ งที่เกิดขึ้นมาในชีวติ ของเรานี้ มันย่อมจะมีเหตุผลของมันอยูแ่ ล้ว เพียงแต่เราอาจจะไม่รู้วา่ เหตุของมัน
คืออะไรเท่านั้น โดยเฉพาะความทุกข์ ของจิตใจเรา ทีม่ ันก็ต้องเกิดมาจากเหตุในชี วติ ปัจจุบันนีอ้ ยู่แล้ ว ถ้าเรา
ค้นพบเหตุน้ นั แล้ว เราก็มาดับที่เหตุของมัน ก็จะทําให้ความทุกข์มนั ดับหายได้
แต่ถา้ เราเข้าใจผิดว่า เหตุของความทุกข์ ของเรา เกิดมาจากกรรมเก่ าของเรา ตั้งแต่ ชาติก่อนๆ (ตามความ
เชื่อที่มาจากศาสนาพราหมณ์) ก็ยอ่ มจะทําให้เราเชื่อหรื อเข้าใจว่า เราไม่ สามารถทีห่ ลุดพ้ นจากความทุกข์ ในชี วติ
ปัจจุบันได้ เพราะความทุกข์ ในปัจจุบันนี้ มาจากเหตุทเี่ กิดขึน้ มานานแล้ ว ตั้งแต่ ชาติก่อน จึงทําให้เราท้อแท้และ
ไม่คิดจะศึกษา เรื่ องความพ้นทุกข์ในปั จจุบนั เพราะเชื่อว่าทําไม่ได้ ดังนั้นจึงทําให้เราต้องจมอยูใ่ นความทุกข์ ไป
จนตลอดชีวติ เพราะมีความเชื่อที่ผดิ ๆเช่นนี้
ศึกษาอย่างเป็ นระบบ
การศึกษาของวิทยาศาสตร์ น้ นั เขาจะศึกษาอย่างเป็ นระบบ คือมีท้ งั การตั้งสมมติฐาน และการพิสูจน์
สมมติฐาน เมื่อพิสูจน์แล้วพบว่าไม่ถูกต้อง เขาก็จะตั้งสมมติฐานใหม่ แล้วพิสูจน์ใหม่ จนพบความจริ ง อีกทั้งเขา
ยังต้องพิสูจน์ หรื อทดลองครั้งแล้วครั้งเล่า จนแน่ใจ เขาจึงจะตั้งเป็ นทฤษฎีข้ ึนมาให้คนอื่นศึกษา
การค้นหาวิธีการดับทุกข์ของพระพุทธเจ้า สมัยเพื่อพระองค์ยงั ไม่ทรงตรัสรู ้น้ นั ก็มีหลักเหมือนของ
นักวิทยาศาสตร์ คือ ตั้งสมมติฐานว่ าอะไรคือสาเหตุของความทุกข์ แล้ วก็ทดลองดับหรื อทําให้ สาเหตุของมัน
ระงับลง เมื่อทดลองแล้ ว ความทุกข์ กย็ งั ไม่ ระงับหรื อดับลงจริง ก็ต้ งั สมมติฐานใหม่ แล้ วก็ทดลองใหม่ จนความ
ทุกข์ ดับลงจริงๆ ซึ่ งเมื่อทรงค้นพบวิธีการดับทุกข์แล้ว ก็ยงั ต้องทดลองปฏิบตั ิซ้ าํ จนสามารถทําให้ความทุกข์ ไม่
เกิดขึ้นมาได้อีกอย่างถาวร จึงได้ทรงตรัสรู ้ (คือพูดได้วา่ รู ้จริ งแล้ว) ขึ้นมาเป็ นพระพุทธเจ้า ที่หมายถึง ผูท้ ี่ตรัสรู ้
ได้ดว้ ยพระองค์เอง และได้นาํ คําสอนที่ทรงตรัสรู ้น้ นั มาสอนแก่บุคคลที่สนใจปฏิบตั ิเพื่อความพ้นทุกข์ จนเกิด
เป็ นศาสนาขึ้นมา ซึ่ งนี่ก็แสดงถึงว่า พระพุทธเจ้าก็ทรงใช้หลักวิทยาศาสตร์ มาค้นหาความจริ งในเรื่ องการดับทุกข์
จึงได้เกิดเป็ นพระพุทธเจ้าขึ้นมา
การสอนเรื่ องการดับทุกข์ของพระพุทธเจ้านั้น ก็ตอ้ งสอนอย่างเป็ นระบบ คือต้ องสอนตั้งแต่ ไม่ ร้ ู อะไร
เลย ให้ ร้ ู ก่อน แล้ วจึงค่ อยๆสอนมากขึน้ ตามลําดับ จนถึงระดับสู งสุ ด
ซึ่งการสอนเรื่ องการดับทุกข์ของ
พระพุทธเจ้านั้น ก็ตอ้ งสอนให้รู้จกั ก่อน ว่าความทุกข์น้ นั คืออะไร? เมื่อรู ้จกั ว่าความทุกข์คืออะไรแล้ว จึงจะสอน
ให้รู้วา่ สาเหตุของความทุกข์คืออะไร? เมื่อรู ้จกั ว่าสาเหตุของความทุกข์คืออะไรแล้ว จึงจะสอนว่า เมื่อความทุกข์

ดับลงแล้วจะเป็ นอย่างไร? และเมื่อรู ้วา่ ความทุกข์ดบั ลงแล้วจะเป็ นอย่างไรแล้ว จึงมาศึกษาวิธีการดับทุกข์เป็ น
อันดับสุ ดท้าย
สรุ ปได้วา่ การศึกษาเรื่ องการดับทุกข์ของพระพุทธเจ้านี้ ต้องศึกษาอย่างเป็ นระบบเหมือนหลัก
วิทยาศาสตร์ จึงจะทําให้เกิดความเข้าใจและเห็นแจ้งในเรื่ องการดับทุกข์ของพระพุทธเจ้าได้ ถ้าศึกษาอย่างไม่
เป็ นระบบ ก็จะทําให้การศึกษาผิดพลาด แล้วก็จะทําให้ไม่เข้าใจหลักคําสอนที่แท้จริ งของพระพุทธเจ้าได้
ต้องพึง่ ตนเอง
การศึกษาและปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์ ตามหลักอริ ยสัจของพระพุทธเจ้านี้ พระพุทธเจ้าจะสอนให้เราพึ่ง
ตัวเอง คือต้องฟังหรื ออ่านมาด้วยตนเองอย่างตั้งใจเพื่อให้จาํ ได้ แล้วยังต้องมาพิจารณาหาเหตุผลอยูเ่ สมอ จนทํา
ให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ้งชัดหรื อทะลุปรุ โปร่ ง อีกทั้งยั้งต้องนําเอาความเข้าใจนั้นมาพิสูจน์หรื อทดลองปฏิบตั ิ
อย่างจริ งจัง จนเต็มตามมาตรฐานอีกด้วย จึงจะเกิดเป็ นความเข้าใจและเห็นจริ งขึ้นมาได้จริ ง หรื อดับทุกข์ได้จริ ง
(แม้เพียงชัว่ คราว)
ถ้าเราไม่พ่ งึ ตัวเอง แต่ไปพึ่งคนอื่น หรื อพึ่งสิ่ งที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ ให้มาช่วยดับทุกข์ เช่น พึ่งเทพเจ้า หรื อ
พึ่งการสดมนต์ พึ่งพิธีกรรมต่างๆ พึ่งการทําบุญมากๆ หรื อพึ่งบุญบารมีของครู บาอาจารย์ เป็ นต้น จะไม่ทาํ ให้
ความทุกข์ดบั หายไปได้ เพราะไม่ได้ดบั ที่เหตุของมัน แต่กลับไปใช้วธิ ี เหมือนกับการติดสิ นบนเทพเจ้า ให้มาช่วย
ดลบันดาลให้เราพ้นจากความทุกข์ ตามหลักของศาสนาประเภทเทวนิยม ดังนั้นจึงทําให้ความทุกข์ไม่ดบั ลงได้
จริ งๆ จะได้ก็เพียงแค่ความสบายใจบ้างเท่านั้น
อริยสั จ ๔ เดิมเป็ นวิทยาศาสตร์
หลักอริ ยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้านี้ ดั้งเดิมแล้วเป็ นหลักที่ตรงกับหลักวิทยาศาสตร์ คือเป็ นคําสอนที่มีเหตุ
มีผล พิสูจน์ได้ และสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง คือใช้ดบั ทุกข์หรื อช่วยให้พน้ ทุกข์ได้จริ ง โดยไม่ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ใคร
หรื อให้ใครมาช่วย แต่ ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้ าทรงปรินิพพานไปแล้ ว คําสอนอริยสั จ ๔ ของพระองค์ กค็ ่ อยๆถูก
กลืนไปด้ วยคําสอนของศาสนาพราหมณ์ ทีม่ ีอาํ นาจอยู่ในยุคนั้น จนทําให้อริ ยสัจ ๔ ของพระองค์ ถูกเข้าใจผิดไป
โดยหลักอริ ยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้า ได้ถูกตีความให้ผดิ เพี้ยนไปจากหลักดั้งเดิมที่เป็ นวิทยาศาสตร์ แล้ว
กลายมาเป็ นอริ ยสัจ ๔ ที่เป็ น ไสยศาสตร์ ที่หมายถึง ความรู ้ของคนที่หลับใหล หรื อ คนที่ยงั ไม่ตื่น (คือยังไม่มี
สติปัญญา) ทีม่ ีแต่ ความเชื่ อ ทีห่ ้ ามถาม ห้ ามสงสั ย พิสูจน์ ไม่ ได้ และนํามาใช้ ดับทุกข์ ในชี วติ ปัจจุบันของเราไม่ ได้
ซึ่ งคําสอนที่ผดิ เพี้ยนนี้ก็ได้สืบทอดมาจนถึงเราในปั จจุบนั โดยชาวพุทธเกือบทั้งหมดไม่รู้ตวั ว่าคําสอนที่นบั ถือ
อยูน่ ้ ีเป็ นพราหมณ์ ไม่ใช่พุทธแท้ๆ หรื อไม่ใช่คาํ สอนที่แท้จริ งของพระพุทธเจ้า มีเพียงชื่อเท่านั้นที่เป็ นพุทธ แต่
คําสอนส่ วนใหญ่ กลับเป็ นของพราหมณ์

พระพุทธเจ้ าสอนให้ ดับทุกข์ ทนี่ ี่และเดี๋ยวนี้
หลักอริ ยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้านี้ เป็ นคําสอนเรื่ องการปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์ของชีวติ ในปั จจุบนั คือปั ญหา
สําคัญที่สุดหรื อใหญ่หลวงที่สุด หรื อน่ากลัวที่สุดของมนุษย์ทุกคนก็คือ ความทุกข์ของจิตใจในปั จจุบนั ดังนั้น
พระพุทธเจ้ าจึงทรงสอนเรื่ องทีเ่ ป็ นประโยชน์ สูงสุ ด ซึ่งก็คือเรื่ องการดับทุกข์ ของจิตใจในปัจจุบัน ทีเ่ รียกว่ า ดับ
ทุกข์ ทนี่ ี่และเดี๋ยวนี้ คือความทุกข์มนั เกิดที่ไหนหรื อเมื่อไร ก็ดบั มันที่นนั่ หรื อเมื่อนั้นทันที และเมื่อชีวติ มันมี
ความทุกข์ ก็ตอ้ งปฏิบตั ิเพื่อให้ชีวติ หลุดพ้นจากความทุกข์ หรื อไม่มีความทุกข์ไปจนตลอดชีวติ
ความเข้ าใจผิดต่ อหลักอริยสั จ ๔ ของพระพุทธเจ้ า
ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่า ชาวพุทธเกือบทั้งหมดในปั จจุบนั กําลังมีความเข้าใจที่ผดิ ต่อหลักอริ ยสัจ ๔
เป็ นอย่างมาก จนเรี ยกได้วา่ จากหน้ามือกลายเป็ นหลังมือเลยทีเดียว คือเข้าใจผิดไปว่า หลักอริ ยสัจ ๔ ของ
พระพุทธเจ้านี้ เป็ นการปฏิบตั ิเพื่อสั่งสมบารมี (คุณสมบัติหรื อพลังอํานาจที่จะทําให้บรรลุถึงนิพพาน) เอาไว้
เพื่อที่จะได้พน้ ทุกข์ (หรื อนิพพาน) ในชาติต่อๆไป หรื อในอีกหมื่นชาติแสนชาติ
อีกทั้งเรื่ องนิพพาน ก็ยงั เข้าใจหรื อเชื่อกันผิดๆไปอีก คือส่ วนใหญ่จะเชื่อว่า นิพพานคือการตายแล้วไม่
กลับมาเกิดเป็ นคนหรื ออะไรๆ (เช่น สัตว์เดรัจฉาน หรื อเทวดา หรื อพระพรหม เป็ นต้น) อีกต่อไป คือ เรียกว่าตาย
แล้ วดับสู ญไปเลย แต่ก็มีบางคนที่เชื่อว่า นิพพานเป็ นดินแดน หรื อเป็ นบ้านเป็ นเมือง หรื อเป็ นสภาวะที่มีแต่
ความสุ ข ไม่มีความทุกข์ใดๆเลยชัว่ นิรันดร คือ เรียกว่ าตายแล้ วไปเกิดเป็ นตัวตนอมตะ ทีม่ ีแต่ ความสุ ขไม่ มีความ
ทุกข์ อยู่ชั่วนิรันดร
ความเข้ าใจผิดของชาวพุทธเกิดมาจากอะไร?
เหตุที่ทาํ ให้ชาวพุทธในปั จจุบนั เกิดความเข้าใจผิดในหลักอริ ยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้านั้นก็เป็ นเพราะ
ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยูน่ ้ นั เป็ นยุคที่ผคู ้ นสนใจในการศึกษาและปฏิบตั ิเพื่อความพ้นทุกข์
กันอยูม่ าก และได้เกิดลัทธิ หรื อศาสนาขึ้นมามากมาย ซึ่ งศาสนาตั้งเดิมของชาวอินเดียนั้นก็คือศาสนาพราหมณ์
(หรื อต่อมาเปลี่ยนชื่อมาเป็ นศาสนาฮินดู) ที่สอนเรื่ องการมีตวั ตนอมตะ (ที่เรี ยกว่า อาตมัน หรื ออัตตา) โดย
ศาสนาพราหมณ์น้ ีก็มีผคู ้ นนับถือกันอยูม่ ากมายในยุคนั้น ซึ่ งศาสนาพราหมณ์น้ ีไม่มีศาสดา แต่จะมีพราหมณ์ซ่ ึ ง
เป็ นคนธรรมดาที่ทาํ หน้าที่เผยแพร่ คาํ สอนและทําพิธีต่างๆ ซึ่ งเมื่อมีผนู ้ บั ถือมากๆ ก็จะทําให้พราหมณ์เหล่านี้มี
ทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสี ยง และมีอาํ นาจในทางการเมือง
พราหมณ์สอนว่าจิตวิญญาณของเราเป็ นอัตตา
โดยหลักคําสอนของศาสนาพราหมณ์น้ ีจะสอนว่า สิ่ งที่มีอาํ นาจสู งสุ ดที่สร้างสิ่ งทั้งหลายขึ้นมา และ
ควบคุมหรื อดลบันดาล ให้สิ่งทั้งหลายเป็ นไปนั้นก็คือเทพเจ้า (หรื อพระเจ้า) ที่เป็ นผูม้ ีฤทธิ์ เดชมาก และมีตวั ตนที่

เป็ นอมตะที่เรี ยกว่า “อัตตา” ซึ่ งเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์น้ นั มีมากมาย แต่เทพเจ้าสู งสุ ดเพียง ๓ พระองค์ คือ
มีพระพรหม ที่เป็ นผูท้ ี่สร้างโลกและมนุษย์รวมทั้งสัตว์ท้ งั หลายขึ้นมา และมีพระนารายณ์ที่เป็ นผูค้ อยรักษา
มนุษย์และโลก รวมทั้งมีพระอิศวรที่เป็ นผูท้ าํ ลายสิ่ งต่างๆไปเมื่อถึงเวลา
โดยพระพรหมนี้จะเป็ นจิตหรื อวิญญาณที่เป็ น “อัตตาใหญ่ ” ส่ วนจิตหรื อวิญญาณของคนหรื อสัตว์ที่มี
ชีวติ ทั้งหลายนั้น จะเป็ น “ อัตตาน้ อย” ที่แยกออกมาจากอัตตาใหญ่ หรื อจากพระพรหมอีกที ซึ่ งจิตหรื อวิญญาณ
ของคน และสิ่ งที่มีชีวติ ทั้งหลาย ที่เป็ นอัตตาหรื อเป็ นตัวตนอมตะนี้เอง ที่สามารถออกจากร่ างกายที่ตายไปแล้ว
เพื่อไปเกิดยังร่ างกายใหม่ๆได้เรื่ อยไป ที่เรี ยกว่า การเวียนว่ายตายเกิด
โดยจิตหรื อวิญญาณของคนเราที่เป็ นอัตตานี้เอง ที่เวียนว่ายตายเกิดไปตามกรรมหรื อตามการกระทํา
ของตนเอง คือคนที่ฝึกสมาธิ มากๆ ตายไปก็จะได้ไปเกิดเป็ นพรหม ที่อยูบ่ นสวรรค์ของพระพรหม ส่ วนคนที่ได้
ทําความดีไว้มากๆ ตายไปก็จะได้ไปเกิดเป็ นเทวดาบนสวรรค์ (ที่เชื่อกันว่าอยูฟ่ ้า) เมื่อตายจากเทวดาแล้ว ก็ยงั มา
เกิดเป็ นคนหรื อมนุษย์ที่สุขสบายอีก
ส่ วนคนที่ทาํ ชัว่ ไว้มากๆ เมื่อตายไปก็จะไปเกิดเป็ นสัตว์นรก ในนรก (ที่เชื่อกันว่าอยูใ่ ต้ดิน) เมื่อพ้นโทษ
จากนรกแล้ว ก็ยงั ต้องมาเกิดเป็ นคน ที่มีแต่ความลําบากยากจนอีก หรื อไปเกิดเป็ นเปรตที่หิวโหย เกิดเป็ น
อสุ รกาย (หรื อผี) เร่ ร่อน ที่กลัวแสงสว่าง และชอบหลอกหลอนผูค้ นให้กลัวในเวลากลางคืน หรื อเกิดเป็ นสัตว์
เดรัจฉานที่โง่เขลา ให้มนุษย์นาํ มาใช้แรงงาน และมาเป็ นอาหารของมนุษย์ เป็ นต้น ไปตามกรรมที่ได้ทาํ ไว้ตอน
ยังมีชีวติ อยู่
จนกว่าใครจะเบื่อหน่ายต่อการเวียนว่ายตายเกิด แล้วหันมาปฏิบตั ิเพื่อความพ้นทุกข์ ตามหลักการของ
ศาสนา เช่น สวดมนต์ ฝึ กสมาธิ หรื อทรมานร่ างกาย เป็ นต้น จนให้จิตหรื อวิญญาณบริ สุทธิ์ จากกิเลส หรื อหมด
สิ้ นกรรมแล้ว จิตหรื อวิญญาณของผูน้ ้ นั ก็จะกลับคืนไปรวมกับพระพรหม และมีแต่ความสุ ขไม่มีความทุกข์ใดๆ
อีกเลยอยูช่ วั่ นิรันดร ซึ่ งนี่คือจุดหมายสู งสุ ดของศาสนาพราหมณ์
ศาสนาพราหมณ์จะใช้ ความเชื่ อเป็ นหลักในการสอน
หลักสําคัญของศาสนาพราหมณ์น้ ีก็คือ จะสอนให้ มีความเชื่ อมั่นในเทพเจ้ าเป็ นหลัก คือให้เชื่อว่าเทพเจ้า
ทั้งหลายมีจริ ง, สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่เหนือธรรมชาติมีจริ ง, จิตวิญญาณของคนเราและสิ่ งที่มีชีวติ ทั้งหลายเป็ นอัตตาหรื อ
ตัวตนอมตะจริ งๆ, นรกสวรรค์ที่เป็ นสถานที่มีจริ ง, เทวดา นางฟ้า ผี เปรต อสุ รกาย ยักษ์ เป็ นต้น ที่เป็ นตัวตน
บุคคลมีจริ ง, บุญ (การทําความดีและได้รับผลดี เช่นได้ข้ ึนสวรรค์เป็ นต้น) และบาป (การทําความชัว่ ที่ตอ้ งได้รับ
โทษ เช่นตกนรกเป็ นต้น) มีจริ ง, การเวียนว่ายตายเกิดไปตามกรรมมีจริ ง, นิพพานหรื อความพ้นทุกข์ และได้ไป
อยูก่ บั พระพรหมชัว่ นิรันดรมีจริ ง

เมื่อผูค้ นที่นบั ถือ มีความเชื่อมัน่ เช่นนี้แล้ว ทีน้ ีก็จะสอนได้ง่าย ควบคุมได้ง่าย เมื่อควบคุมได้ง่ายเช่นนี้ ก็
เป็ นโอกาสที่จะสั่งสอนให้เป็ นคนดีได้ง่าย เมื่อเป็ นคนดีก็จะทําให้ผนู ้ ้ นั มีความปกติสุขได้ และถ้าสังคมมีคนดี
มากๆ สังคมก็สงบสุ ข ซึ่ งนี่คือผลดีจากการใช้ความเชื่อเป็ นหลักในการสอน แต่มนั ก็ทาํ ให้คนที่เชื่อนั้นเป็ นคนที่
ไม่มีเหตุผล ไม่มีสติปัญญา ดังนั้นคนที่นบั ถือศาสนาพราหมณ์ จึงเป็ นคนที่ไม่มีความรู ้ หรื อชาวบ้านทัว่ ๆไปเสี ย
เป็ นส่ วนใหญ่
พระพุทธเจ้ าสอนตรงข้ ามกับพราหมณ์
เมื่อเจ้าชายสิ ทธัตถะ ที่ทรงเพียบพร้อมไปด้วยความสุ ขอย่างเต็มที่ เท่าที่จะหาได้ในสมัยนั้น ได้เกิดความ
เบื่อหน่ายในความสุ ข ทีท่ รงพิจารณาแล้วเห็นว่า ไร้ สาระ คือไม่ เทีย่ งแท้ถาวร ไม่ นานความแก่ ความเจ็บ และ
ความตาย ทีน่ ่ าเกลียดน่ ากลัวอย่ างทีส่ ุ ด หรื อทําให้ เกิดความทุกข์ ใจ อย่ างสู งสุ ดก็จะมาถึง จึงได้ทรงเสด็จออก
ผนวชเพื่อค้นหาความพ้นทุกข์ เหมือนพวกฤๅษีหรื อนักบวชในสมัยนั้นทํากันอยู่
เมื่อทรงศึกษาค้นคว้าและทดลองปฏิบตั ิดว้ ยพระองค์เองอยู่ ๖ ปี ก็ได้ทรงค้นพบ (ตรัสรู ้) วิธีการปฏิบตั ิ
เพื่อความพ้นทุกข์ดว้ ยพระองค์เอง จึงได้ทรงประกาศตนว่าทรงเป็ นพุทธะ หรื อเป็ นผูร้ ู ้แจ้งเห็นจริ งในเรื่ องความ
พ้นทุกข์ดว้ ยตนเอง ซึ่ งต่อมาก็ได้มีผคู ้ นหันมานับถือพระพุทธองค์มากขึ้น จนกลายเป็ นลัทธิ หรื อศาสนาใหม่ที่
สอนโดยใช้เหตุผลและความจริ ง
หลักคําสอนของพระพุทธเจ้านั้น จะตรงข้ ามกับหลักของศาสนาพราหมณ์ คือจะสอนให้ผนู ้ บั ถือนั้นเกิด
ปั ญญา คือจะสอนให้เป็ นคนรู ้จกั ใช้เหตุผลในการศึกษาและปฏิบตั ิเพื่อความพ้นทุกข์ รวมทั้งสอนให้ใช้ปัญญา
ในการดําเนินชีวติ ซึ่งนี่กเ็ ท่ ากับเป็ นการสอนไม่ ให้ เชื่ ออะไรงมงายทีพ่ สิ ู จน์ ไม่ ได้ หรื อไม่มีเหตุผลที่สมเหตุสมผล
มาอธิบายให้เข้าใจได้
พระพุทธเจ้ าสอนว่ าจิตวิญญาณของคนเราเป็ นอนัตตา
โดยหลักคําสอนที่สาํ คัญที่สุดของพระพุทธเจ้าก็คือ คําสอนเรื่ องจิตหรื อวิญญาณของคนเราและสิ่ งที่มี
ชีวติ ทั้งหลายนี้เป็ น อนัตตา ที่หมายถึง ไม่ ใช่ อตั ตา คือเป็ นการปฏิเสธหรื อไม่ ยอมรับว่าจิตหรื อวิญญาณของตน
เรา และสิ่ งทีม่ ีชีวติ ทั้งหลายนีเ้ ป็ นอัตตาตามทีศ่ าสนาพราหมณ์สอน รวม ทั้งพระองค์ก็ทรงปฏิเสธ เรื่ องความมีอยู่
ของเทพเจ้าทั้งหลายของศาสนาพราหมณ์อีกด้วย
โดยพระองค์ทรงสอนว่า ทุกสิ่ งมันเป็ นไปตามธรรมชาติหรื อธรรมดาของมันเอง โดยไม่ มีใครมาคอบ
ควบคุมหรื อดลบันดาล ซึ่ งนี่ก็เท่ากับเป็ นการไม่ยอมรับเรื่ องการเวียนว่ายตายเกิดตามกรรม เรื่ องนรกใต้ดิน
สวรรค์บนฟ้า รวมทั้งเรื่ องผี เทวดา นางฟ้า เป็ นต้น ว่ามีอยูจ่ ริ ง นัน่ เอง ซึ่งคําสอนเรื่ องจิตหรื อวิญญาณทั้งหลาย

เป็ นอนัตตานีเ้ อง ทีเ่ ป็ นหัวใจของปัญญา ทีน่ ํามาใช้ ปฏิบัติค่ ูกบั สมาธิ โดยมีศีลเป็ นพืน้ ฐาน สําหรับนํามาใช้ดบั
ทุกข์ตามหลักอริ ยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้า
พราหมณ์ ได้ กลืนพุทธเมื่อพระพุทธเจ้ าปรินิพพานไปแล้ ว
เมื่อมีผคู ้ นหันมานับถือพุทธศาสนามากขึ้น ก็ทาํ ให้พวกพราหมณ์ท้ งั หลายสมัยนั้นไม่พอใจ
แต่ กไ็ ม่
สามารถลบล้ างคําสอนของพระพุทธเจ้ าได้ เพราะไม่ สามารถเอาความเชื่ อมาหักล้ างคําสอนของพระพุทธเจ้ า ที่
ประกอบด้ วยเหตุผลและมีความจริงมายืนยันได้ จนเมื่อพระพุทธเจ้าปริ นิพพาน (คือตาย) ไปแล้วไม่นาน พวก
พราหมณ์ก็ได้พยายามกลืนศาสนาพุทธ โดยใช้อุบายแต่งเรื่ องเป็ นคําสอนขึ้นมาใหม่วา่ “พระนารายณ์ได้ อวตาร
มาเกิดเป็ นพระพุทธเจ้ า แล้ วมาสอนผิดๆ เพื่อให้ พวกอสู ร (พวกนอกศาสนา) ในยุคนั้น ทีก่ าํ ลังมีฤทธิ์กล้ าแข็ง ให้
อ่อนแรงลง และมารวมกันไว้ เพื่อจะได้ กาํ จัดได้ ง่ายๆ”
เมื่อเกิดคําสอนเช่นนี้ข้ ึนมา คนที่ไม่มีความรู ้ และเชื่อในคําสอนของศาสนาพราหมณ์อยูก่ ่อนแล้ว ก็จึง
เกิดความเข้าใจว่า แท้ จริงพระพุทธเจ้ าก็คือพระนารายณ์ อวตารมานั่นเอง ดังนั้นคนทีน่ ับถือศาสนาพราหมณ์ จึง
นับถือพระพุทธเจ้ าด้ วย แต่ การนับถือของเขานั้น กลับเป็ นการนับถือว่ าพระองค์ เป็ นแค่ คนรับใช้ ทตี่ ํ่าต้ อยเท่ านั้น
และก็ไม่ได้นบั ถือคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วย เพราะเชื่อว่าเป็ นคําสอนที่ผดิ ที่ปฏิบตั ิตามแล้วจะเกิดโทษ
นี่เองที่ทาํ ให้คนทัว่ ไปเกิดความเข้าใจผิดว่า พุทธศาสนาเป็ นเพียงกิง่ หรื อสาขาหนึ่ง ทีแ่ ยกมาจากศาสนา
พราหมณ์เท่านั้น เพราะเชื่อตามเรื่ องที่พราหมณ์แต่งขึ้นมา ซึ่ งก็ยากที่จะแก้ไขให้คนทัว่ ไปเข้าใจได้ เพราะพุทธ
ศาสนาที่แท้จริ ง เป็ นคําสอนที่ยากเกินสติปัญญาที่เขาจะรับได้
นี่เองที่เป็ นเหตุให้คนในสมัยนั้น ไม่มานับถือพุทธศาสนา และแม้คนที่นบั ถืออยู่ ก็ไม่นาํ คําสอนอริ ยสัจ
๔ ของพระพุทธเจ้ามาศึกษาและปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง จึงทําให้ หลักอริยสั จ ๔ ของพระพุทธเจ้ าถูกลืมเลือนไป คือ
ไม่ มีใครสนใจนํามาศึกษาและปฏิบัติอย่ างจริง จนทําให้ ศาสนาพุทธในสมัยนั้นค่ อยๆเสื่ อมลง
ถึงแม้ในช่วงนั้นจะมีคนที่นาํ คําสอนที่แท้จริ ง เรื่ องความเป็ นอนัตตาของจิตหรื อวิญญาณมาสอน ก็ถูก
ต่อต้านและถูกทําร้าย จนไม่มีใครกล้านํามาสอนอีก เพราะกลัวถูกกําจัด จึงทําให้คนที่เข้าใจคําสอนที่แท้จริ งของ
พระพุทธเจ้า ค่อยๆหมดสิ้ นไป จนกลายเป็ นศาสนาที่เกือบจะสาบสู ญไปในช่วงนั้น
การประยุกติคําสอนเพื่อความอยู่รอด
แต่ก่อนที่พุทธศาสนาจะเสื่ อมสิ้ นไปจากอินเดีย ก็ได้มีผพู ้ ยายามประยุกติคาํ สอนของพุทธศาสนาใหม่
โดยการแต่งเรื่ องราวมาเสริ มคําสอนดั้งเดิมว่า “พระพุทธเจ้ านั้น ตั้งแต่ อดีตชาติ (คือหลายหมื่นหลายแสนชาติ
มาแล้วจนนับไม่ ถ้วน) ได้ บําเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู้ เป็ นพระพุทธเจ้ า ซึ่งชาติสุดท้ ายได้ เกิดมาเป็ นเจ้ าชายสิ ทธัตถะ
และมาตรัสรู้ เป็ นพระพุทธเจ้ าขึน้ มา”

รวมทั้งก็ยงั นําเอาหลักกรรม หรื อเรื่ องการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อรับผลกรรม รวมทั้งเรื่ องเทวดา นางฟ้า
เรื่ องเทพเจ้า เรื่ องนรกใต้ดิน สวรรค์บนฟ้า เป็ นต้น ที่เป็ นคําสอนของศาสนาพราหมณ์ เข้ามารวมเป็ นคําสอนของ
พุทธศาสนาอีกด้วย ซึ่งนี่กค็ ือการยอมรับ เรื่ องจิตหรื อวิญญาณของคน และสิ่ งทีม่ ีชีวติ ทั้งหลายว่าเป็ นอัตตา ตาม
หลักคําสอนของศาสนาพราหมณ์นนั่ เอง
นี่เองที่ทาํ ให้พุทธศาสนาในสมัยนั้นเริ่ มเจริ ญขึ้น เพราะได้รับการยอมรับจากศาสนาพราหมณ์ในยุคนั้น
คือคําสอนส่ วนใหญ่จะเหมือนกับหลักของศาสนาพราหมณ์ คือเรื่ องกรรม เรื่ องการเวียนว่ายตายเกิด และเรื่ อง
เทวดา นางฟ้า พระอินทร์ พระพรหม เป็ นต้น รวมทั้งเรื่ องการปฏิบตั ิตามหลักอริ ยสัจ ๔ เพียงแต่มีจุดหมายสู งสุ ด
ต่างกันเท่านั้น คือของพราหมณ์น้ นั เมื่อหมดกิเลสหรื อกรรมแล้ว ก็จะกลับไปรวมอยูก่ บั พระพรหมชัว่ นิรันดร แต่
ของพุทธจะสอนว่ าเมื่อหมดกิเลสหรื อกรรมแล้ วก็จะไม่ กลับมาเกิดให้ เป็ นทุกข์ อกี ทีเ่ รียกว่ านิพพาน
ต่อมาพุทธศาสนาที่ประยุกติข้ ึนมาใหม่น้ ี ก็ได้เจริ ญรุ่ งเรื องขึ้นมาในอินเดียอยูห่ ลายปี ซึ่ งก็ได้มีการนํา
หลักคําสอนใหม่น้ ีบนั ทึกเป็ นตําราเอาไว้ โดยไม่ทิ้งคําสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้า ที่แม้จะศึกษาแล้วไม่เข้าใจก็
ตาม และมีการนําออกไปเผยแพร่ ยงั ประเทศต่างๆทัว่ โลกด้วย ก่อนที่จะเสื่ อมลงและสาบสู ญไปจากอินเดียใน
ที่สุด
นี่เองที่ทาํ ให้ยงั มีคาํ สอนที่แท้จริ งของพระพุทธเจ้า ซ่อนอยูใ่ นคําสอนที่แต่งขึ้นมาใหม่ ที่สืบต่อมาจนถึง
รุ่ นเราในปั จจุบนั ซึ่ งในยุคใหม่น้ ีก็ได้ท่านพระอาจารย์พุทธทาส ที่ได้ศึกษาค้นคว้า จนพบคําสอนที่แท้จริ งของ
พระพุทธเจ้า และได้นาํ มาเผยแพร่ จนทําให้ปัญญาชนของโลก ได้พบคําสอนที่แท้จริ งของพระพุทธเจ้าได้อีก
ครั้ง แต่ปัญญาชนสมัยนี้ก็ยงั มีนอ้ ยอยู่ เพราะคนมีความรู ้ส่วนใหญ่ จะเป็ นพาลชนกันไปเสี ยเกือบหมด ดังนั้นคํา
สอนที่แท้จริ งของพระพุทธเจ้า จึงยังไม่ค่อยมีใครได้รู้จกั
สรุ ปคําสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้ าไว้ ในประโยคเดียว
เคยมีผไู ้ ปถามพระพุทธเจ้าว่า “คําสอนทั้งหมดของพระพุทธองค์น้ นั สรุ ปได้วา่ อย่างไร?” ซึ่งพระองค์
ทรงตรัสตอบว่า คําสอนทั้งหมดของพระองค์จะสรุ ปอยูท่ ี่ “สิ่ งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ ควรยึดถือว่าเป็ นตัวตน (คําว่า
อัตตา หมาย ถึงตัวตนทีแ่ ท้จริง)” ซึ่ งความหมายของประโยคนี้ก็คือ ไม่ ให้ เรายึดถือ (อุปาทาน แปลว่า ความ
ยึดถือเอาไว้ดว้ ยความรักหรื อความพึงพอใจ) เอาร่ างกายและจิตใจ ทีเ่ ราสมมติเรียกว่าเป็ นตัวเรา-ของเรานี้ ว่ามัน
เป็ นตัวเรา-ของเราจริงๆ เพราะถ้าจิตโง่ไปยึดถือเข้าเมื่อใด จิตโง่น้ นั ก็จะเกิดความทุกข์ข้ ึนมาทันที แต่ถา้ จิตนี้มี
ปั ญญาและสมาธิ ก็จะไม่เกิดความยึดถือ และไม่เกิดความทุกข์ใดๆ ซึ่ งนี่ก็คือการสรุ ปหลักอริ ยสัจ ๔ ที่ส้ นั ที่สุด
นัน่ เอง
ประโยคที่สรุ ปนี้ คือคําสอนที่เป็ นหัวใจของคําสอนทั้งหมด ของพระพุทธเจ้า หรื อของพุทธศาสนา
ดังนั้นถ้าใครสามารถเข้าใจประโยคนี้ได้อย่างถูกต้อง ก็เท่ากับว่าได้รู้จกั คําสอนทั้งหมดของพุทธศาสนาแล้ว ถ้า

ใครปฏิบตั ิได้เพียงเท่านี้ ก็เท่ากับได้ปฏิบตั ิตาม คําสอนทั้งหมดของพุทธศาสนาแล้ว และถ้าใครได้รับผลเพียง
เท่านี้ ก็เท่ากับได้รับผลทั้งหมดจากพุทธศาสนาแล้ว
อริยสั จ ๔ ความจริงอันประเสริฐ
อริยสั จ แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ ซึ่ งอริ ยสัจนี้เป็ นคําสอนเรื่ องความทุกข์ของจิตใจมนุษย์ ซึ่ง
ความทุกข์ นีเ้ ป็ นสิ่ งทีน่ ่ าหวาดกลัวทีส่ ุ ดของมนุษย์ ทุก คน และอริ ยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้านี้เอง ที่เป็ นคําสอนถึง
วิธีการดับทุกข์ หรื อการปฏิบตั ิเพื่อความพ้นทุกข์ของจิตใจมนุษย์ ดังนั้นจึงทําให้คาํ สอนนี้เป็ นคําสอนที่มีคุณค่า
หรื อประโยชน์สูงสุ ด จึงได้เรี ยกคําสอนนี้วา่ อริ ยสัจ โดยอริ ยสัจนี้ก็สรุ ปได้ ๔ ประการ คือ
๑. ทุกข์ คือ ความทุกข์ ซึ่ งก็ได้แก่ ความทุกข์ของจิตใจมนุษย์ ที่สรุ ปอยูท่ ี่ ความยึดมัน่ (อุปาทาน) ในชีวติ
ของตนเองว่าเป็ นตัวตน-ของตน (หรื อตัวเรา-ของเรา) และแสดงอาการออกมาเป็ น ความเศร้าโศก หรื อความ
เสี ยใจ ความไม่สบายใจ เป็ นต้น
๒. สมุทยั คือ เหตุของความทุกข์ ซึ่ งก็ได้แก่ความรู ้และความเข้าใจผิด (ที่เรี ยกว่า อวิชชา) ว่าชีวติ นี้คือ
ตัวตน-ของตน (หรื อตัวเรา-ของเรา) จริ งๆ
๓. นิโรธ คือ ความไม่ มีทุกข์ ซึ่ งก็ได้แก่ นิพพาน ที่หมายถึง ความสงบเย็นของจิตใจ
๔. มรรค คือ วิธีการดับทุกข์ ซึ่ งก็ได้แก่ การใช้ปัญญากับสมาธิ มาร่ วมกันดับทุกข์ โดยมีศีลเป็ นพื้นฐาน
สรุ ปง่ายๆก็คือ อริ ยสัจ ๔ นี้เป็ นคําสอนถึงเรื่ อง การเกิดขึน้ ของความทุกข์ และวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ จิตไม่
มีความทุกข์ ทั้งอย่างชัว่ คราว (คือเป็ นครั้งเป็ นคราว) และถาวร (คือตลอดไปเท่าที่ยงั มีชีวติ อยู)่ โดยหลักใน
การศึกษานั้น พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า เราจะต้ องศึกษาให้ เข้ าใจก่ อนว่ าความทุกข์ คืออะไร? เมื่อเข้ าใจว่าความ
ทุกข์ คืออะไรแล้ ว ก็จะทําให้ เข้ าใจได้ ต่อไปว่ าสาเหตุของความทุกข์ และความไม่ มีทุกข์ รวมทั้งวิธีการดับทุกข์ ที่
ถูกต้ องนั้นเป็ นอย่ างไร? แต่ถา้ เรารู ้จกั ความทุกข์ผดิ ก็จะทําให้เข้าใจถึงสาเหตุของความทุกข์ และความไม่มีทุกข์
รวมทั้งวิธีการดับทุกข์ผดิ ไปด้วยทั้งหมด
ความยึดถือคือความทุกข์
ความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าสอนนี้ หมายถึงความทุกข์ของจิตใจ ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับความยึดถือ คือคําว่า
อุปาทาน แปลว่า ความยึดถือ หรื อ ความยึดมั่น ซึ่งหมายถึง อาการทีจ่ ิตของเราไปยึดเอาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งมาแบกไว้
ด้ วยความรักหรื อความพอใจ (คือด้ วยกิเลส) คือเมื่อใดที่จิตใจของเราเกิดความความยึดถือขึ้นมา มันจะมีความ
ทุกข์เกิดขึ้นมาด้วยเสมอ ซึ่ งเมื่อเกิดความทุกข์ข้ ึน ก็จะทําให้จิตใจของเราเกิดความรู ้สึกที่ทนได้ยาก หรื อรู ้สึก
ทรมาน หรื อที่เราเรี ยกกันว่า ความเศร้าโศก หรื อความเสี ยใจ หรื อความไม่สบายใจ นัน่ เอง

สรุ ปอุปาทานก็คือ การที่จิตไปยึดถือเอา ตัวจิตเอง ว่าเป็ น “ตัวเรา” และยึดถือร่ างกายนี้ กับสิ่ งทั้งหลายที่
เกี่ยวข้องกับร่ างกายนี้ เช่น สามีหรื อภรรยา ลูก พ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติ เพื่อน คนรู ้จกั รวมทั้งทรัพย์สมบัติ สิ่ งของ
ต่างๆ และเกียรติยศ ชื่อเสี ยง เป็ นต้น ว่าเป็ น “ของเรา” อย่างที่เราชอบเรี ยกรวมๆกันว่า “ตัวเรา-ของเรา”
สิ่ งทั้งปวงไม่ ใช่ ตัวตนทีแ่ ท้จริง
สิ่ งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติน้ ี มันจะมีความจริ งอยู่ ๓ ประการเกิดขึ้นมาด้วยเสมอ คือ (๑)
อนิจจัง คือ ไม่เที่ยง คือต้องแตกสลาย (ใช้กบั วัตถุ) หรื อตาย (ใช้กบั ร่ างกาย) หรื อดับหายไป (ใช้กบั จิต) ในที่สุด
ไม่ชา้ ก็เร็ ว (๒) ทุกขัง คือ ต้องทนอยู่ คือต้องทนประคับประคองสภาพความเป็ นตัวเองเอาไว้ดว้ ยความ
ยากลําบาก และ (๓) อนัตตา คือ ไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ งของใครๆหรื อของสิ่ งใดๆทั้งสิ้ น
เมื่อจิตเราไม่รู้หรื อไม่เข้าใจหรื อไม่ยอมรับความจริ งทั้ง ๓ นี้ จึงทําให้จิตเกิดความยึดถือ (อุปาทาน) เอา
จิตของธรรมชาติน้ ีวา่ เป็ นตัวเอง (หรื อตัวเรา) และยังไปยึดถือเอาร่ างกายและสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับร่ างกายว่าเป็ นของ
ตน (หรื อของเรา) เข้า คือไปหลงรักสิ่ งเหล่านี้เข้าจนกลายเป็ นความผูกพันที่ยากจะห้ามใจไม่ให้รักได้
เมื่อเรารักหรื อผูกพันกับสิ่ งใดแล้ว ก็เป็ นธรรมดาที่เราจะต้องเกิดความห่วงใยสิ่ งนั้น เพราะกลัวว่าสิ่ งนั้น
จะจากเราไป และกลัวว่าสิ่ งนั้นจะเกิดความทุกข์หรื อเดือดร้อน ซึ่ งความวิตกกังวล หรื อความเครี ยด ที่เกิดจาก
ความห่วงใยนี้เอง ที่เป็ นความทุกข์ที่เกิดมาจากความยึดถือ ยิง่ รักมากหรื อผูกพันมาก ก็จะยิง่ มีความทุกข์มาก
เมื่อสิ่ งที่เรายึดถือเอาไว้น้ นั มันต้องเปลี่ยนแปลงไป หรื อพลัดพรากจากเราไปตามธรรมชาติของมัน
(เพราะความไม่เที่ยง) ก็แน่นอนว่าจะยิง่ ทําให้จิตของเรา เกิดความเศร้าโศก หรื อความเสี ยใจอย่างรุ นแรงขึ้นมา
ทันที ซึ่ งนี่ก็คือความทุกข์ที่เกิดมาจากความยึดถือ ยิง่ รักมากหรื อผูกพันมาก ก็จะยิง่ มีความทุกข์มาก
ความยึดมั่นในชี วติ คือความทุกข์
เมื่อร่ างกายของเรากําลังมีความยากลําบาก เช่น เหนื่อย หนัก หรื อเมื่อร่ างกายของเรามีสภาพที่ไม่น่ารัก
เช่น แก่ชรา หรื อพิการ หรื อไม่งดงาม หรื อเมื่อร่ างกายของเรากําลังเกิดความรู ้สึกที่ทรมาน เช่น เจ็บ ปวด หิ ว
กระหาย หนาว ร้อน เป็ นต้น หรื อเมื่อร่ างกายของเรากําลังป่ วยไข้ แล้ วจิตโง่ นีก้ ไ็ ปยึดถือว่ ามีตัวเรา ทีเ่ ป็ นผู้ทมี่ ี
ร่ างกายทีม่ ีภาวะทีไ่ ม่ น่ายินดีเหล่านี้ ซึ่ งก็จะทําให้จิตโง่น้ ี เกิดความเศร้าโศก หรื อความเสี ยใจอย่างรุ นแรงขึ้นมา
ทันที ซึ่ งนี่ก็คือความทุกข์จากอุปาทาน
เมื่อสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับร่ างกายของเรา เช่น สามีหรื อภรรยา ลูก พ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติ เพื่อน คนรู ้จกั รวมทั้ง
ทรัพย์สมบัติ สิ่ งของต่างๆ และเกียรติยศ ชื่อเสี ยง เป็ นต้น ต้องพลัดจากเราไป แล้วจิตโง่ นีก้ ไ็ ปยึดถือว่ามีตัวเรา ที่
เป็ นผู้ทกี่ าํ ลังมีความพลัดพราก ซึ่ งก็จะทําให้จิตโง่ที่ยดึ ถือนี้ เกิดความความเศร้าโศก หรื อความเสี ยใจอย่าง
รุ นแรงขึ้นมาทันที ซึ่ งนี่ก็คือความทุกข์จากอุปาทาน

เมื่อชีวติ (คือร่ างกายกับจิตใจ) ต้องประสบกับบุคคล หรื อสิ่ งหรื อสภาพที่น่าเกลียด น่ากลัว หรื อไม่
น่ารัก แล้วจิตโง่ กไ็ ปยึดถือว่า มีตัวเราทีก่ าํ ลังประสบกับบุคคล หรื อสิ่ งหรื อสภาพที่ไม่น่ารักอยู่ แล้วจิตโง่น้ ีก็จะ
เกิดความความเศร้าโศก หรื อความเสี ยใจอย่างรุ นแรงขึ้นมาทันที ซึ่ งนี่ก็คือความทุกข์จากอุปาทาน
เมื่อชีวติ มีความหวังหรื ออยากจะได้สิ่งใด แล้วไม่ได้สิ่งนั้นตามที่อยากจะได้ (คือผิดหวัง) แล้วจิตโง่ กไ็ ป
ยึดถือว่า มีตัวเราทีเ่ ป็ นผู้ผดิ หวัง ซึ่ งก็จะทําให้จิตโง่น้ ี เกิดความความเศร้าโศก หรื อความเสี ยใจอย่างรุ นแรงขึ้นมา
ทันที ซึ่ งนี่ก็คือความทุกข์จากอุปาทาน
สุ ดท้ายเมื่อชีวติ กําลังจะตายไปตามธรรมชาติ แล้วจิตโง่ นีก้ ไ็ ปยึดถือมีตัวเราทีก่ าํ ลังจะตาย ซึ่ งก็จะทําให้
จิตโง่น้ ีเกิดความเศร้าโศก หรื อเสี ยใจอย่างรุ นแรงขึ้นมาทันที ซึ่ งนี่ก็คือความทุกข์จากอุปาทาน
ต้ องรู้ จักความทุกข์ เปิ ดเผย-ความทุกข์ ซ่อนเร้ น
ทั้งหมดที่ได้บรรยายมานี้คือความทุกข์ที่เห็นได้ง่าย จึงเรี ยกว่าเป็ น ความทุกข์ เปิ ดเผย แต่ยงั มีความทุกข์
ที่เห็นได้ยากอยูอ่ ีก ที่เรี ยกว่า ความทุกข์ ซ่อนเร้ น คือเมื่อเราเกิดความยึดถือในสิ่ งใด แล้วสิ่ งนั้นยังอยูก่ บั เรา และ
ทําให้เราเกิดความสุ ข ซึ่ งในขณะที่จิต กําลังเกิดความรักหรื อความพอใจในสิ่ งทีย่ ดึ ถืออยู่น้ ัน จิตจะเกิดความรู้ สึก
หนัก เหนื่อย กระวนกระวาย หรื อไม่ สงบ ไม่ ปกติ หรื อไม่ สบาย อยู่ด้วยอย่ างเงียบๆ
ความรู ้สึกหนัก เหนื่อย กระวนกระวาย หรื อไม่สงบ ไม่ปกติ หรื อไม่สบายนี้เอง ที่เป็ นความรู ้สึกที่ทน
ได้ยาก หรื อทรมาน ที่ซ่อนอยูภ่ ายใน โดยมีความสุ ขที่น่าพอใจหุ ม้ ห่ออยูภ่ ายนอก ซึ่ งนี่ก็คือความทุกข์ดว้ ย
เหมือนกัน แต่ มันซ่ อนเร้ นอยู่ ต้ องสั งเกตจึงจะพบ แต่แม้ความทุกข์ซ่อนเร้นนี้ มันจะไม่รุนแรงเท่าความทุกข์
เปิ ดเผย แต่มนั ก็ทาํ ให้จิตเกิดความทุกข์หรื อทรมานได้ไม่แพ้ความทุกข์เปิ ดเผยเหมือนกัน
สรุ ปได้วา่ ความทุกข์ตามหลักอริ ยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้านั้น จะหมายถึงทั้งความทุกข์ เปิ ดเผย และ
ความทุกข์ ซ่อนเร้ นด้ วย จึงเป็ นสิ่ งที่เราจะต้องรู ้จกั ให้ถูกต้องว่า ความทุกข์ไม่ใช่จะหมายถึงความเศร้าโศกหรื อ
เสี ยใจเท่านั้น แต่ มันยังมีความทุกข์ ทเี่ ป็ นความรู้ สึกหนัก เหนื่อย ทรมาน ทีเ่ กิดขึน้ ขณะทีเ่ รากําลังมีความพอใจใน
ความสุ ขอีกด้ วย ถ้าใครไม่ยอมรับความทุกข์ซ่อนเร้นนี้ ก็ยากที่จะศึกษาให้เกิด ความเข้าใจในหลักอริ ยสัจ ๔ ของ
พระพุทธเจ้าได้
ต้ องรู้ จักคําว่ า “ความเคยชิน” ก่อน
พระพุทธเจ้าได้สอนว่า ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือ “ความเคยชินของอวิชชา” แต่ก่อนอื่น เราต้องมาทํา
ความเข้าใจกับคําว่า “ความเคยชิน” กับคําว่า “อวิชชา” ก่อน คือการที่จิตของเราเคยทําอะไรซํ้าๆหรื อบ่อยๆ มันก็
จะกลายเป็ นความเคยชิน (หรื อที่เราเรี ยกกันว่านิสัย ซึ่ งสมัยใหม่เรี ยกว่า จิตใต้สาํ นึก) ยิง่ ถ้าเราเคยทําอะไรบ่อย

มากๆ ความเคยชินก็จะยิง่ มากตามไปด้วย ที่น้ ีเวลาที่เราจะทําสิ่ งนั้นอีก มันก็จะทําได้ง่าย แม้โดยที่เราไม่ได้ต้ งั ใจ
มันก็ทาํ ได้เหมือนมันทําได้ดว้ ยตัวเอง
แต่ที่สาํ คัญก็คือ เมื่อเวลาเราได้ พบเจอสิ่ ง ทีเ่ คยทําให้ เกิดความเคยชินนั้นอีก จิตของเราก็จะแสดงอาการ
ไปตามเคยชินของมันทันที โดยที่เราไม่ได้ต้ งั ใจให้เกิดขึ้น และเราก็ไม่สามารถควบคุมมันได้อีกด้วย ยังไม่
เท่านั้น ถ้ าความเคยชินใดมีมาก การทีจ่ ะทําให้ ความเคยชินนั้นหายไป หรื อไม่ เกิดขึน้ มาได้ อกี ก็เป็ นเรื่ องยากมาก
ตามไปด้ วย เพราะมันฝังลึกลงไปถึงจิตใต้สาํ นึก จนกลายเป็ นนิสัยที่แก้ได้ยากไปแล้ว
ความเคยชินนี้ก็มีท้ งั ดีและไม่ดี คือถ้าเป็ นความเคยชินในการทําสิ่ งที่ดี มันก็จะเป็ นผลดีกบั ชีวติ ของเรา
อย่างเช่น เมื่อเราเคยระงับความรักหรื อความโกรธได้บ่อยๆ เมื่อเราได้พบกับสิ่ งที่มายัว่ ให้รักหรื อให้โกรธ เราก็
จะไม่เกิดความรักหรื อความโกรธขึ้นมา หรื ออย่างเช่น เมื่อเราเคยฝึ กสมาธิ บ่อยๆ เมื่อเวลาเราตั้งใจขึ้นมาเมื่อไร
จิตของเราก็จะเกิดสมาธิ ข้ ึนมาได้อย่างง่ายดาย หรื ออย่างเช่น เมื่อเราเคยพิจารณาให้เกิดปั ญญาขึ้นมาบ่อยๆ เมื่อ
เวลาเรามีสติ ก็จะทําให้ปัญญาเกิดขึ้นมาทันทีอย่างรวดเร็ ว เป็ นต้น
แต่ถา้ เป็ นความเคยชินในการทําสิ่ งที่ไม่ดี มันก็ยอ่ มที่จะเกิดผลเสี ยหรื อผลร้ายกับชีวติ ของเรา อย่างเช่น
เมื่อเราเคยเกิดความโกรธบ่อยๆ เมื่อเวลาเราถูกคนหรื อสิ่ งใดมายัว่ ให้โกรธอีก ความโกรธก็จะพรุ่ งออกมาทันที
อย่างรวดเร็ วและรุ นแรง ชนิดที่เราแทบไม่รู้ตวั แต่ถึงจะรู ้ตวั เราก็หยุดความโกรธไม่ได้ และถ้าเราควบคุมความ
โกรธที่รุนแรงมากๆไม่ได้ ก็จะทําให้เราไปด่าหรื อทําร้ายคนหรื อสิ่ งที่มายัว่ ให้เราเกิดความโกรธนั้นอีกด้วย หรื อ
อย่างเช่น เมื่อเราเคยชอบหรื อรักเพศตรงข้ามบ่อยๆ เมื่อเราได้เจอเพศตรงข้ามที่น่ารักอีก ความรักก็จะเกิดขึ้นมา
ทันทีอย่างรวดเร็ วจนเราห้ามไม่อยู่
หรื ออย่างเช่น เมื่อเราเคยเกิดอุปาทานว่านี่คือตัวเรา-ของเราบ่อยๆ เมื่อจิตได้พบสิ่ งที่เคยทําให้เกิด
อุปาทานนั้นอีก อุปาทานว่านี่คือตัวเรา-ของเรา ก็จะเกิดขึ้นมาทันทีอย่างรวดเร็ วและรุ นแรง ชนิดที่เราไม่สามารถ
ห้ามหรื อหยุดมันได้ หรื ออย่างเช่น เมื่อเราเคยเกิดอวิชชาบ่อยๆ เมื่อจิตได้รับรู ้สิ่งใดๆ อวิชชาก็จะเกิดขึ้นมา
ครอบงําจิตของเราทันที โดยเราไม่สามารถหยุดมันได้ ทั้งๆที่เราก็รู้อยูว่ า่ อวิชชาได้เกิดขึ้นมาแล้วในจิตของเรา
เป็ นต้น
ต้ องรู้ จักคําว่ า “อวิชชา” ให้ ถูกต้ อง
ส่ วนคําว่า อวิชชา นี้แปลว่า ไม่ ใช่ วชิ ชา ซึ่ งคําว่า วิชชา หมายถึง ความรู้ สูงสุ ดทีด่ ับทุกข์ ได้ (ซึ่งความรู ้
สู งสุ ดนี้ก็คือ ปั ญญา ที่เป็ นความรู ้และเข้าใจว่า ร่ างกายและจิตใจนี้ ไม่ ใช่ ตัวเรา-ของเรา ) ส่ วนคําว่า วิชา จะ
หมายถึง ความรู้ ซึ่ งเป็ นความรู ้ทวั่ ไปที่นาํ มาใช้ดบั ทุกข์ไม่ได้

ดังนั้นคําว่า อวิชชา จึงหมายถึง ความรู้ ทที่ าํ ให้ เกิดความทุกข์ ซึ่ งนี่กแ็ สดงถึงว่า ความรู ้ที่ทาํ ให้เกิดความ
ทุกข์น้ นั เป็ น “ความรู ้ที่ผดิ ” (คือถ้ารู ้ถูกต้องมันก็ไม่เกิดความทุกข์) ซึ่ งความรู ้ผดิ นี้ก็คือ ความรู้ ทผี่ ดิ หรื อไม่ ตรง
ตามความเป็ นจริงของธรรมชาติ
โดยความจริ งของธรรมชาติน้ นั ร่ างกายและจิตใจ ของคนและสัตว์ท้ งั หลายนี้ มันไม่ใช่ตวั ตนของใคร
หรื อของสิ่ งใดจริ งๆเลย (คือร่ างกายและจิตใจมันเป็ นอนัตตา ซึ่ งเรื่ องนี้เราจะได้ศึกษากันโดยละเอียดในหัวข้อ
ต่อไปข้างหน้า) ดังนั้นก็แสดงว่าคําว่า อวิชชา จึงหมายถึง ความรู้ ว่าร่ างกายและจิตใจของเรานี้ เป็ นตัวเรา-ของ
เราจริงๆ (คือเป็ นความเข้าใจผิดว่าร่ างกายและจิตใจของเรานี้เป็ นอัตตา)
อวิชชาเกิดมาจากอะไร?
อวิชชานี้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า อ วิชชา (ความรู ้วา่ ร่ างกายและจิตใจนี้คือตัวเรา-ของเรา) มันก็เกิดมา
พร้ อมกับจิตของสิ่ งทีม่ ีชีวติ ทั้งหลายตามธรรมชาติ คือเมื่อเกิดจิตขึ้นมาในร่ างกายใด จิตมันก็จะเกิดความรู ้สึกตัว
ว่า “นี่คือตนเอง” ขึ้นมาด้วยเล็กน้อยเสมอ ซึ่งความรู้ สึกตัวว่ า “จิตนีค้ ือตนเอง” เพียงเล็กน้ อยนี้ ยังไม่ เป็ นปัญหา
เพราะมันยังไม่ ทาํ ให้ จิตทีร่ ้ ู สึกตัวนั้น เกิดความทุกข์ หรื อความรู้ สึกทีท่ รมานมากขึน้ มาได้ ซึ่ งความรู ้สึกตัวว่า “จิต
นี้คือตัวเอง” นี่เอง ที่ทาํ ให้จิตเกิดความรู ้และเข้าใจว่า “ร่ างกายและจิตใจนี้คือตัวตน-ของตน (เมื่อเน้นมาดูที่จิตเรา
ก็จะใช้คาํ ว่า “ตัวเรา-ของเรา”)
อวิชชานี้มนั ก็คือ สั ญชาติญาณ (สัญชาติญาณ ก็คือ ความรู ้ที่เกิดขึ้นมาได้เองตามธรรมชาติโดยที่ไม่มี
ใครสอน อย่างเช่น สัตว์ที่พอเกิดขึ้นมา มันก็เดินได้เองโดยที่ไม่มีใครสอน เป็ นต้น) ของจิตหรื อของสิ่ งทีม่ ีชีวติ
ทั้งหลายของโลก ทีท่ าํ ให้ สิ่งทีม่ ีชีวติ ทีเ่ กิดขึน้ มาแล้วจะรักตัวเอง เมื่อรักตัวเองมันก็จะพยายามเอาตัวรอด ซึ่ง
อวิชชา (หรื อหรื อความรู ้วา่ มีตนเอง) นี้เอง ที่ทาํ ให้เกิดสัญชาติญาณ หรื อความรู ้ยอ่ ยๆตามมาอีก เช่น สัญชาติ
ญาณในการกินอาหาร ในการหาอาหาร สัญชาติญาณในการหนีภยั สัญชาติญาณในการสื บพันธ์ สัญชาติญาณใน
การรักลูก เลี้ยงลูก เป็ นต้น ถ้าสิ่ งที่มีชีวติ ใด ไม่มีอวิชชาหรื อความรู ้วา่ มีตนเอง สิ่ งที่มีชีวติ นั้นก็จะไม่รักตัวเอง
แล้วมันก็จะไม่พยายามเอาตัวรอด แล้วมันก็จะสู ญพันธ์ไปจากโลกทันที
อวิชชาคือต้ นเหตุของความทุกข์
อวิชชาหรื อความรู ้ผดิ ว่า “ร่ างกายและจิตใจนี้คือตัวเรา-ของเรา” นี้เอง ที่เป็ นทั้งสิ่ งที่ทาํ ให้ทุกชีวติ เกิด
ขึ้นมาและดํารงอยูไ่ ด้ ไม่สูญพันธ์ไปจากโลก รวมทั้งยังเป็ นสิ่ งทีท่ าํ ให้ มนุษย์ เรานีเ้ กิดความทุกข์ แก่ จิตใจอีกด้ วย
คือถ้าเป็ นสิ่ งที่มีชีวติ ที่มีสมองไม่พฒั นามาก (คือพวก สัตว์เดรัจฉาน และพืช ที่มีความจําได้ไม่มาก และคิดได้ไม่
ละเอียดลึกซึ้ ง) มันก็เพียงทําอะไรๆไปตามสัญชาติญาณของมันเท่านั้น คือแค่เพียงเอาตัวรอด หรื อไม่ให้ร่างกาย
เจ็บปวดหรื อทรมานเท่านั้น

ส่ วนความคิดเรื่ องความอยากได้ หรื อไม่อยากได้ ที่เกินความจําเป็ น หรื อความคิดเรื่ องความสวยความ
งาม หรื อความแก่ ความตาย ความพลัดพราก หรื อความผิดหวัง เป็ นต้นนั้น มันจะมีนอ้ ย ดังนั้นแม้สัตว์และพืช
มันจะต้องพบกับความอดอยาก หรื อความทรมานของร่ างกาย หรื อความพลัดพราก เป็ นต้น ตามธรรมชาติ
เหมือนคนเรา มันก็ไม่มีความทุกข์มากเหมือนคนเรา เพราะมันคิดให้เป็ นทุกข์มากไม่เป็ นเหมือนคนเรา
การที่มนุษย์เรานี้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานั้น ก็เป็ นเพราะสมองของมนุษย์เอง ที่มีการพัฒนามากเกินไป
คือทําให้จาํ สิ่ งต่างๆที่รับรู ้ได้มาก และมีความคิดที่ละเอียดลึกซึ้ งได้มาก ดังนั้นจิตของมนุษย์จึงได้นาํ เอาอวิชชา
หรื อความรู ้วา่ มีตนเองนี้มาปรุ งแต่ง (คือการกระทําโดยอัตโนมัติตามความเคยชิน) ให้มนั มีความเข้มข้นขึ้น
มากกว่าสัตว์และพืช จนกลายเป็ นความยึดถือด้วยความอยากได้ หรื อไม่อยากได้ (ซึ่ งนี่ก็คืออาการของกิเลสหรื อ
ตัณหา) เพื่อตนเองขึ้นมา
เมื่อจิตโง่น้ ีอยากได้สิ่งใด แล้วได้สิ่งนั้นตามที่อยากได้ จิตโง่น้ ีก็จะเกิดความรู ้สึกหนัก เหนื่อย ขึ้นมา
ทันที ซึ่ งนี่ก็คืออาการของความทุกข์ซ่อนเร้น แต่เมื่อใดที่จิตโง่น้ ีอยากได้สิ่งใด แล้วไม่ได้สิ่งนั้นตามที่อยากจะได้
หรื อต้องพลัดพรากหรื อสู ญเสี ยสิ่ งรักไป จิตโง่น้ ีก็จะเกิดความเศร้าโศก หรื อเสี ยใจอย่างรุ นแรงขึ้นมาทันที ซึ่ งนี่ก็
คืออาการของความทุกข์เปิ ดเผยนัน่ เอง
ต้ องรู้ จักกิเลสตัณหาด้ วย
สาเหตุใกล้ชิดที่ทาํ ให้เกิดอุปาทานหรื อความยึดถือว่าร่ างกายและจิตใจนี้คือตัวเรา-ของเราขึ้นมานั้นคือ
กิเลสหรื อตัณหา ซึ่ ง กิเลส แปลว่า สิ่ งทําให้ จิตสกปรก โดยอาการของกิเลสนั้นเรี ยกว่า ตัณหา ที่แปลว่า ความ
อยากด้ วยความโง่ หรื อ ความอยากด้ วยอวิชชา โดยกิเลสก็มีอาการแสดงออกมา ๓ อย่างคือ
๑. เอาเข้ ามาหาตัว คือเป็ นความอยากเอาเข้ามายังตัวเอง ซึ่ งก็ได้แก่ ความรัก ความชอบ ความพอใจ หรื อ
ความยินดี เป็ นต้น หรื อถ้าเรี ยกเป็ นตัณหาก็เรี ยกว่า ความอยากได้ อยากมี อยากเป็ น ซึ่ งจัดเป็ นกิเลสประเภท
บวก ที่ทาํ ให้เกิดความทุกข์ซ่อนเร้น
๒. ผลักออกไปจากตัว คือเป็ นความอยากหนีหรื ออยากทําลาย ซึ่ งก็ได้แก่ ความโกรธ ความเกลียด ความ
กลัว หรื อความไม่พอใจ ความยินร้าย เป็ นต้น หรื อถ้าเรี ยกเป็ นตัณหาก็เรี ยกว่า ความไม่อยากได้ ไม่อยากมี ไม่
อยากเป็ น ซึ่ งจัดเป็ นกิเลสประเภทลบ ที่ทาํ ให้เกิดความทุกข์เปิ ดเผย
๓. ลังเลไม่ แน่ ใจ คือเป็ นอาการที่ไม่ใช่ท้ งั บวกและลบ คือเป็ นแค่ความงงๆ หรื อเซ่อ หรื อลังเลใจ ไม่
แน่ใจ ตัดสิ นใจไม่ได้ ซึ่ งจัดเป็ นกิเลสประเภทกลางๆ ที่ยงั ไม่ทาํ ให้เกิดความทุกข์ที่รุนแรง (เป็ นแค่นิวรณ์)
สรุ ปได้วา่ ต้นเหตุของความทุกข์ท้ งั หลายของคนเรานี้ก็คือ “ความเคยชินของอวิชชา” นี่เอง คือเมื่อ
อวิชชา (หรื อความรู ้วา่ ร่ างกายและจิตใจนี้คือตัวเรา-ของเรา) นี้เกิดขึ้นมาครอบงําจิตของเราตามความเคยชิน

เมื่อใด ก็จะทําให้จิตของเรากลายเป็ นจิตโง่ข้ ึนมาทันที ซึ่ ง จิตโง่ นีก้ จ็ ะเกิดการปรุ งแต่ งโดยอัตโนมัติ ให้ เกิดกิเลส
หรื ออตัณหา (คือความอยากเพื่อตัวเอง) ขึน้ มาทันที แล้ วกิเลสตัณหานี้ ก็จะทําให้ เกิดอุปาทาน หรื อความยึดถือว่ า
ร่ างกายและจิตใจ รวมทั้งสิ่ งทีเ่ กีย่ วข้ องกับร่ างกายทั้งหลายนี้ ว่าเป็ น “ตัวเรา-ของเรา” ขึน้ มาทันที และเมื่อจิตโง่
นี้ไปแบกเอาสิ่ งที่หนักของธรรมชาติไว้ จิตโง่น้ ีจึงเกิดความรู ้สึกหนัก หรื อทรมานอย่างมากขึ้นมาทันที ซึ่ งนี่ก็คือ
การเกิดขึ้นของความทุกข์ของจิตมนุษย์ทุกคน
ต้ องรู้ จักนิวรณ์ ด้วย
ถ้าในช่วงที่กิเลสตัณหา ยังไม่เกิดขึ้นมาทําให้จิตเกิดความทุกข์ที่รุนแรง ซึ่ งถ้าในช่วงนั้น จิตของเราไม่มี
สมาธิ และปั ญญา มันก็จะมีกิเลสอ่อนๆ ที่เรี ยกว่า นิวรณ์ ทีหมายถึง สิ่ งปิ ดกั้นจิต เกิดขึ้นมาครอบงําจิตของเรา
แทนอยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งอาการของนิวรณ์น้ นั แยกได้ ๕ อาการ อันได้แก่
๑. ความพึงพอใจเล็กๆน้อยๆในเรื่ องกามารมณ์
๒. ความคิดอาฆาตพยาบาท
๓. ความคิดฟุ้งซ่าน หรื อความตื่นเต้น จนน่ารําคาญใจ
๔. ความหดหู่เซื่ องซึ ม
๕. ความคิดลังเลสงสัยในสิ่ งที่เชื่อถืออยู่ ว่ามีจริ งหรื อไม่ หรื อถูกต้องหรื อไม่
นิวรณ์น้ ีจดั เป็ นความชัว่ ร้ายอันดับแรก ที่ครอบงําจิตของเราอยูต่ ลอดเวลา คือขณะที่จิตของเราไม่มี
สมาธิ และปั ญญา แต่ก็ยงั ไม่มีกิเลสตัณหาและความทุกข์ที่รุนแรงเกิดขึ้น
จึงเป็ นโอกาสให้ อวิชชาเกิดขึน้ มา
ครอบงําจิตของเรา แล้ วอวิชชาก็ปรุ งแต่ งให้ จิตของเราเกิดอาการของความทุกข์ อ่อนๆ ซึ่งเป็ นอาการความรําคาญ
ใจ อึดอัดใจ หรื อไม่สบายใจเล็กๆน้อย เกิดขึ้นมารบกวนจิตของเราอยูต่ ลอดเวลา แล้วก็ทาํ ให้จิตของเราไม่มี
สมาธิ และปั ญญาก็ไม่เกิด
ที่สาํ คัญนิวรณ์น้ ีเป็ นอาหารของอวิชชา คือมันทําให้ อวิชชาเกิดขึน้ มาอยู่เสมอ แล้ วก็ทาํ ให้ จิตเกิดความ
เคยชินของอวิชชา มาสั่ งสมไว้ในจิตใต้ สํานึกของเรามากขึน้ เรื่ อยๆ ยิง่ ถ้าเรามีอายุมาก และไม่มีการปฏิบตั ิเพื่อ
กําจัดความเคยชินของอวิชชาบ้าง ความเคยชินของอวิชชานี้ก็จะมีมาก และเมื่อมีสิ่งภายนอกมากระตุน้ ให้เกิด
กิเลสตัณหา จิตของเราก็จะเกิดกิเลสตัณหา และอุปาทานพร้อมความทุกข์ข้ ึนมาทันที อย่างง่ายดายและรุ นแรง
จนเราไม่สามารถควบคุมมันได้
อีกทั้งเมื่อความเคยชินของอวิชชานี้มีมาก ก็จะทําให้ทาํ ลายหรื อทําให้ความเคยชินของอวิชชานี้ หมดสิ้ น
ไปได้ยากอีกด้วย ซึ่ งนี่คือความชัว่ ร้ายของนิวรณ์ ที่แม้จะไม่ให้ผลรุ นแรงในทันที แต่มนั กลับเป็ นอาหารให้แก่

อวิชชา และกิเลสพร้อมความทุกข์ ที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตอย่างรุ นแรงได้ แล้วก็ทาํ ให้ชีวติ ของเรา ต้องจมติดอยู่
กับความทุกข์ไปจนตลอดชีวติ
เมื่อปล่ อยวางก็จะไม่ ทุกข์
เมื่อร่ างกายของเรากําลังมีความยากลําบาก เช่น เหนื่อย หนัก หรื อเมื่อร่ างกายของเรามีสภาพที่ไม่น่ารัก
เช่น แก่ชรา หรื อพิการ หรื อไม่งดงาม หรื อเมื่อร่ างกายของเรากําลังเกิดความรู ้สึกที่ทรมาน เช่น เจ็บ ปวด หิ ว
กระหาย หนาว ร้อน เป็ นต้น หรื อเมื่อร่ างกายของเรากําลังป่ วยไข้ หรื อกําลังจะตาย
แต่ ถ้าขณะนีจ้ ิตของเรามี
สติปัญญาและสมาธิ อยู่พร้ อม จิตก็จะไม่ เกิดความยึดถือว่ ามีตัวเรา ทีก่ าํ ลังมีสภาพทีไ่ ม่ น่ายินดีเช่ นนี้ เมื่อจิต
ปล่ อยวาง ความยึดถือว่ ามีตัวเราลง ความทุกข์ กจ็ ะไม่ เกิดขึน้ หรื อถ้าความทุกข์กาํ ลังเกิดอยู่ ก็จะดับหายไป (แม้
ชัว่ คราว)
เมื่อสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับร่ างกายของเรา เช่น สามีหรื อภรรยา ลูก พ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติ เพื่อน คนรู ้จกั รวมทั้ง
ทรัพย์สมบัติ สิ่ งของต่างๆ และเกียรติยศ ชื่อเสี ยง เป็ นต้น ต้องพลัดจากเราไป
แต่ ถ้าขณะนีจ้ ิตของเรามี
สติปัญญาและสมาธิ อยู่พร้ อม จิตก็จะไม่ เกิดความยึดถือว่ ามีตัวเรา ทีก่ าํ ลังเป็ นผู้พลัดพราก
จึงทําให้จิตที่มี
สติปัญญาและสมาธิ น้ ี ไม่มีความทุกข์ หรื อถ้าความทุกข์กาํ ลังเกิดอยู่ ก็จะดับหายไป (แม้ชวั่ คราว)
เมื่อชีวติ (คือร่ างกายกับจิตใจ) ต้องประสบกับบุคคล หรื อสิ่ งหรื อสภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวหรื อไม่น่ารัก
อยู่ แต่ ถ้าขณะนีจ้ ิตของเรามี สติปัญญาและสมาธิอยู่พร้ อม จิตก็จะไม่ เกิดความยึดถือว่ ามีตัวเรา ทีก่ าํ ลังเป็ นผู้ที่
ต้ องประสบกับสิ่ งทีไ่ ม่ น่ายินดีเช่ นนี้ จึงทําให้จิตที่มีสติปัญญาและสมาธิ น้ ี ไม่มีความทุกข์
เมื่อชีวติ มีความหวังหรื ออยากจะได้สิ่งใด แล้วไม่ได้สิ่งนั้นตามที่อยากจะได้ (คือผิดหวัง) แต่ ถ้าขณะนี้
จิตของเรามี สติปัญญาและสมาธิอยู่พร้ อม จิตก็จะไม่ เกิดความยึดถือว่ ามีตัวเรา ทีเ่ ป็ นผู้ทกี่ าํ ลังผิดหวัง จึงทําให้
จิตที่มีสติปัญญาและสมาธิ น้ ี ไม่มีความทุกข์
สุ ดท้ายเมื่อชีวติ กําลังจะตายไปตามธรรมชาติ แต่ ถ้าขณะนีจ้ ิตของเรามี สติปัญญาและสมาธิอยู่พร้ อม จิต
ก็จะไม่ เกิดความยึดถือ ว่ามีตัวเราทีก่ าํ ลังจะตาย จึงทําให้จิตที่มีสติปัญญาและสมาธิ น้ ี ไม่มีความทุกข์
สรุ ปได้วา่ ถ้าจิตนี้โง่ (คือถูกอวิชชาครอบงํา) แล้วเกิดความยึดถือว่ามีตวั เราขึ้นมาเมื่อใด จิตโง่น้ ีก็จะเกิด
ความทุกข์ข้ ึนมาทันที แต่ ถ้าจิตนี้ มีสติปัญญาและสมาธิ อยู่พร้ อมเมื่อใด จิตนีก้ จ็ ะกลายเป็ นจิตทีเ่ ฉลียวฉลาด ที่
ปล่อยวางความยึดถือว่ามีตัวเราลงได้ แล้วจิตที่เฉลียวฉลาดนี้ ก็จะไม่มีความทุกข์ใดๆ
เมื่อจิตมีมีความทุกข์ มันก็นิพพาน

เมื่อจิตไม่มีความทุกข์ มันก็จะกลับคืนสู่ สภาพเดิมของมัน คือสงบ (ไม่ดิ้นรน) เย็น (ไม่เร่ าร้อน) สดชื่ น
(อิ่มเอม) แจ่ มใส (ไม่ข่นุ มัว) เบา (ไม่หนัก) สบาย (ไม่รู้สึกว่าทนได้ยาก) ซึ่ งอาการนี้เรี ยกว่า นิพพาน ที่แปลว่า
เย็น คือจิตสงบเย็น เพราะไม่มีความทุกข์ใดๆ
เราต้องระวังอย่าเข้าใจผิดว่า นิพพานคือความสุ ข เพราะความสุ ขจะทําให้ จิตเร่ าร้ อนด้ วยความอยากได้
ในความสุ ขนั้นอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งยังทําให้ จิตอยากได้ ความสุ ขให้ มากขึน้ ด้ วย ซึ่ งความอยากนัน่ เอง ที่เป็ น
กิเลสหรื อตัณหา ที่ทาํ ให้จิตเกิดความยึดถือ (อุปาทาน) ขึ้นมา แล้วก็ทาํ ให้จิตเกิดความทุกข์ซ่อนเร้นขึ้นมาด้วย จึง
ทําให้จิตไม่สงบเย็นหรื อนิพพานจริ ง
นิพพานหรื อความสงบเย็นของจิต จากการที่จิตไม่มีความทุกข์น้ ี ก็มี ๒ ระดับ คือ นิพพานพืน้ ฐาน กับ
นิพพานสู งสุ ด ซึ่ งนิพพานพื้นฐานก็คือ ความสงบเย็นของจิตเราตามปกติ ทีเ่ ราก็มีกนั อยู่แล้ วในชี วติ ประจําวัน
ขณะทีจ่ ิตของเรา ยังไม่ เกิดความทุกข์ ทรี่ ุ นแรงขึน้ มา คือถ้าจิตเกิดความทุกข์ข้ ึนมา มันก็จะเกิดความเครี ยด ความ
เศร้าโศก ความเสี ยใจ ความหนัก ความเหนื่อยใจหรื อความเครี ยด ที่รุนแรงขึ้นมา
ตามปกติในชีวติ ประจําวันของเรานั้น ความทุกข์ที่รุนแรงจากกิเลสจะไม่ค่อยมี คือความทุกข์ที่รุนแรงจะ
มีก็ต่อ เมื่อมีสิ่งภายนอกที่รุนแรงมากระตุน้ ให้เกิดกิเลส ซึ่ งช่วงเวลาที่กิเลสยังไม่เกิดขึ้นมานั้น ถ้าจิตของเราไม่มี
ปั ญญาและสมาธิ ก็จะเป็ นโอกาสให้ “นิวรณ์” เกิดขึ้นมาครอบงําจิตของเราแทน
เมื่อจิตของเราถูกนิวรณ์ตวั ใดตัวหนึ่งเกิดขึ้นมาครอบงําจิตของเรา มันก็จะทําให้จิตของเราเกิดความรู ้สึก
อึดอัดใจ หรื อไม่สบายใจ หรื อรําคาญใจ หรื อไม่สดชื่น ไม่ปลอดโปร่ งแจ่มใส ไม่เป็ นปกติสุข รบกวนจิตอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งมันก็จะทําให้ จิตของเรา ไม่ มีสมาธิ ไม่ มีปัญญา และยังทําให้ จิตของเราไม่ สงบเย็นอย่างเต็มทีห่ รื อ
สู งสุ ดได้ คือมันก็ยงั มีความสงบเย็นอยูบ่ า้ ง ที่เรี ยกว่า นิพพานพื้นฐาน หรื อนิพพานขั้นต้น คือเป็ นแค่เพียง ความ
เบาใจ หรื ออุ่นใจ หรื อสบายใจ ที่เกิดจากการที่เราไม่ทาํ ความผิดหรื อชัว่ เอาไว้ก่อน และทําสิ่ งที่ถูกต้องเหมาะสม
ไว้อยูเ่ สมอ จึงทําให้ไม่มีปัญหาหรื อความเดือดร้อนใดๆในชีวติ
นิพพานพื้นฐานนี้เอง ที่ได้ช่วยหล่อเลี้ยงจิตของเราเอาไว้ ไม่ให้เป็ นบ้าตายเพราะถูกกิเลสตัณหาแผดเผา
ให้เกิดความทุกข์อยูต่ ลอดทั้งวัน ดังนั้นเราจึงควรรู ้จกั บุญคุณของนิพพานนี้ จะได้ไม่เนรคุณนิพพานนี้ ด้วยการ
เกลียดกลัวความสงบ แล้ววิง่ ไปหาความสนุกสนานเฮฮา จนเกิดปั ญหา และความเดือดร้อนตามมามากมายใน
ภายหลัง อย่างที่กาํ ลังเป็ นกันอยู่
นิพพานสู งสุ ดคือจุดหมายสู งสุ ดของพุทธศาสนา

ส่ วนนิพพานสู งสุ ดก็คือ จิตทีส่ งบเย็นอย่ างสู งสุ ด ที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบตั ิปัญญากับสมาธิ (โดยมีศีล
เป็ นพื้นฐานอยูก่ ่อนแล้ว) จนทําให้ อวิชชาและอุปาทานดับหายไปอย่ างสนิท (แม้เพียงชัว่ คราว) จึงทําให้ความ
ทุกข์ดบั หายไปอย่างหมดจดหรื อสิ้ นเชิง จึงทําให้จิตนิพพานอย่างสู งสุ ด หรื อสงบเย็นอย่างสู งสุ ดได้
นิพพานสู งสุ ดนี้ ก็ยงั มีท้ งั อย่างชัว่ คราวและถาวรอีก
คือถ้ าเราสามารถปฏิบัติให้ ปัญญากับสมาธิเกิด
ขึน้ มาได้ อย่ างถูกต้ องครบถ้ วนเมื่อใด ก็จะทําให้ อวิชชาและกิเลสตัณหาดับหายไปได้ ในขณะนั้น แล้ วก็ทาํ ให้ ความ
ทุกข์ ดับหายตามไปด้ วย แต่ถา้ ความเคยชินของอวิชชาและกิเลสตัณหา ยังคงมีอยูใ่ นจิตใต้สาํ นึกของเรา ดังนั้นถ้า
เราเผลอสติ จนทําให้ปัญญาหายไป หรื อสมาธิ หายไปเมื่อใด ก็จะทําให้กิเลสหรื อนิวรณ์ เกิดขึ้นมาครอบงําจิต
ของเราได้อีกเรื่ อยไป
จนกว่าเราจะสามารถปฏิบตั ิ ให้เกิดปั ญญาและสมาธิ ได้อย่างต่อเนื่องนานๆ (คือจะนานเป็ นกี่วนั หรื อกี่
เดือนหรื อกี่ปีนั้น เอาแน่ไม่ได้ ขึ้นอยูก่ บั ว่าจิตของใครมีความเคยชินของอวิชชาและกิเลสตัณหาสะสมไว้มาก
น้อยเท่าไร) จนทําให้ ความเคยชินของอวิชชาและกิเลสตัณหา หมดความเคยชินไปจากจิตใต้ สํานึก แล้วเกิดความ
เคยชิ นของปัญญาและสมาธิขนึ้ มาแทน ก็จะทําให้ ความทุกข์ ไม่ กลับมาเกิดได้ อกี อย่ างถาวร ซึ่ งก็จะทําให้นิพพาน
สู งสุ ดปรากฏแก่จิตนี้ได้อย่างถาวร หรื อตลอดชีวติ ซึ่ งนิพพานสู งสุ ดและถาวรนี่เอง ที่เป็ นจุดหมายสู งสุ ดของ
พุทธศาสนา
อริยมรรคคือหนทางสู่ ความพ้ นทุกข์
คําว่า มรรค แปลว่า หนทาง คือหมายถึง หนทางสู่ ความพ้ นทุกข์ ซึ่ งบางทีก็เรี ยกว่า อริยมรรค ที่หมายถึง
หนทางอันประเสริฐ ซึ่ งสรุ ปแล้วมรรค หรื ออริ ยมรรคนี้ก็คือ วิธีการปฏิบัติเพื่อความพ้ นทุกข์ หรื อเรียกง่ ายๆว่ า
“วิธีการดับทุกข์ ” (คําว่า “ดับทุกข์” นี้ ไม่ได้หมายถึงว่าต้องให้ความทุกข์มนั เกิดขึ้นมาก่อน แล้วจึงค่อยไปดับ
มัน แต่มนั หมายรวมถึงว่า เป็ นการป้ องไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาอีก หรื อเป็ นการทําลายต้นเหตุของความทุกข์
เพื่อที่ความทุกข์จะได้ไม่กลับมาเกิดอีกอย่างถาวร)
มรรคนี้เป็ นหนทางเดียว หรื อวิธีการเดียว แต่มีองค์ประกอบโดยละเอียดอยูถ่ ึง ๘ องค์ประกอบ แต่เมื่อ
สรุ ปองค์ประกอบทั้ง ๘ ลงแล้ว ก็จะได้เป็ นหลักปฏิบตั ิ ๓ อย่าง อันได้แก่ ปั ญญา ศีล สมาธิ โดยการปฏิบตั ิจริ งๆ
นั้น เราจะต้องปฏิบตั ิให้เกิดปั ญญา ศีล และสมาธิ พร้อมกัน จึงจะเกิดพลังหรื ออํานาจ มาทําให้ความทุกข์ที่กาํ ลัง
เกิดอยู่ ดับลงได้ (แม้เพียงชัว่ คราว)
อีกทั้งปั ญญากับสมาธิ ที่เกิดขึ้น ก็จะไปสร้างความเคยชินให้กบั จิตใต้สาํ นึกอีกด้วย ซึ่ งเมื่อเราสามารถ
ปฏิบตั ิมรรคได้อย่างต่อเนื่องนานๆ ก็จะทําให้ความเคยชินของอวิชชาและกิเลสขาดอาหาร (คือขาดความเคยชิน
เพิ่ม) แล้วมันก็จะค่อยๆตายหรื อหมดความเคยชินไปเอง

ธรรมชาติของจิตมนุษย์น้ นั เราไม่สามารถเปลี่ยนความเคยชินได้ แต่เราทําให้มนั หายไปของมันเองได้
ด้ วยการทําให้ มันขาดความเคยชินเพิม่ แล้วมันก็จะค่ อยๆหายไปเอง ซึ่ งนี่เองที่ตอ้ งใช้ความเพียรพยายามอย่าง
มากในการปฏิบตั ิ ดังนั้น “การทําบุญมากๆ หรื อการอ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ที่เราเชื่อว่ามีจริ ง) ให้มาช่วย หรื อ
ให้ใครๆมาช่วย หรื อเชื่อว่าเพียงแค่การฝึ กสมาธิ อย่างหนักเท่านั้น ก็จะช่วยดับทุกข์ได้แล้วโดยไม่ตอ้ งใช้ปัญญา
มาช่วย” จึงเป็ นไปไม่ได้ที่จะทําให้ความทุกข์ดบั ลงอย่างถาวรได้ ต้ องใช้ ความเพียรในการปฏิบัติปัญญา ศีล
สมาธิด้วยตัวของเราเองเท่านั้น จึงจะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวร
ศีลความปกติของจิต
หลักการปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์ตามหลักอริ ยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้านั้น สรุ ปอยูท่ ี่ การใช้ สมาธิกบั ปัญญามา
ทํางานร่ วมกัน แต่การที่จิตจะเกิดสมาธิ ข้ ึนมาได้น้ นั จําเป็ นทีจ่ ิตจะต้ องมีศีลมาเป็ นพืน้ ฐาน ถ้าจิตไม่มีศีล ก็จะทํา
ให้จิตไม่มีสมาธิ และเมื่อจิตมีสมาธิ แล้ว สมาธิ ก็จะมาเป็ นพื้นฐานให้เกิดปั ญญา ดังนั้นจึงต้ องมีท้งั ศีล สมาธิ และ
ปัญญา มาทํางานร่ วมกัน จึงจะทําให้ ดับทุกข์ ได้ ถ้ าขาดสิ่ งใดไป ก็จะทําให้ไม่สามารถดับทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์
คําว่า ศีล แปลว่า ปกติ คือหมายถึง ความปกติของจิต ที่ไม่มีความเดือดร้อนใจ จากการทําความผิดหรื อ
ชัว่ เอาไว้ในอดีต ซึ่ งการปฏิบตั ิเพื่อให้จิตมีศีลนั้นก็สรุ ปอยูท่ ี่ การมีเจตนา (ความจงใจหรื อความตั้งใจ) ทีไ่ ม่ จะไม่
เบียดเบียน (๑) ชี วติ ของผู้อื่น (๒) ทรัพย์ สินของผู้อื่น (๓) กามารมณ์ (เช่ นเรื่ องทางเพศ) ของผู้อื่น และรวมทั้ง
การมีเจตนาทีจ่ ะไม่ พูด (๔) คําไม่ จริง (๕) คําหยาบ (๖) คําส่ อเสี ยด และ (๗) เรื่ องเพ้อเจอ ดังนั้นถ้าเราปรารถนา
ที่จะไม่มีความทุกข์ เราจะต้องเป็ นคนดี ที่มีศีลอยูก่ ่อนเป็ นปกติ ถ้าเป็ นคนไม่มีศีลอยูเ่ ป็ นปกติแล้ว จะไม่สามารถ
ปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์ตามหลักอริ ยสัจ ๔ ได้ เพราะขาดพื้นฐานที่สาํ คัญนี้
ศีลที่กล่าวมานี้เป็ นศีลพื้นฐาน ในการปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์ตามหลักอริ ยสัจ ๔ ส่ วนศีลที่มากขึ้น เช่นศีล
ของพระภิกษุน้ นั เป็ นศีลที่ละเอียดมาขึ้น เพื่อให้ภิกษุที่ปรารถนาจะปฏิบตั ิเพื่อความพ้นทุกข์อย่างจริ งจัง ได้มี
โอกาสปฏิบตั ิได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องการแสวงหาปั จจัย ๔ มาบริ หารร่ างกายให้อยูร่ อด รวมทั้งยังทํา
ให้เป็ นที่รักและเลื่อมใสของผูค้ นทัว่ ไป อันจะเป็ นเหตุให้มีคนสนใจ มาศึกษาวิธีการปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์ ตาม
อย่างท่านมากขึ้นด้วย
สมาธิ คือ จิตทีต่ ้ งั มั่นอยู่เสมอ
สมาธิ แปลว่า ตั้งมั่นอยู่เสมอ คือเป็ นอาการของจิตที่ต้ งั ใจ หรื อจดจ่อ หรื อจับ หรื อเพ่ง อยูก่ บั สิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่งอยูต่ ลอดเวลาได้นานๆ ซึ่ งสมาธิ น้ ีมี ๒ ประเภท คือ สมาธิผดิ กับ สมาธิถูก
โดยสมาธิ ผดิ ก็คือ สมาธิ ที่จดจ่ออยูก่ บั สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ด้วยกิเลสตลอดเวลา ซึ่ งผลของสมาธิ ผดิ นี้ก็คือจะมี
ความทุกข์ หรื อความเร่ าร้อนใจ ไปตามอํานาจของสิ่ งที่กาํ ลังเพ่งอยู่ เช่น ถ้าเพ่งอยูใ่ นเรื่ องกามารมณ์ จิตก็จะเร่ า

ร้อนทรมานอยูด่ ว้ ยความอยากได้ในกามารมณ์น้ นั ให้มากยิง่ ๆขึ้นไป หรื อถ้าเพ่งอยูด่ ว้ ยความโกรธ ก็จะทําให้จิต
เกิดความเร่ าร้อนหรื อคับแค้นใจ เป็ นต้น
ส่ วนสมาธิ ถูกก็คือ สมาธิทจี่ ดจ่ อหรื อตั้งใจทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งแล้วทําให้ กเิ ลสระงับหรื อดับหายไป (แม้
เพียงชั่วคราว) เช่น การเพ่งอยูท่ ี่การหายใจของร่ างกายเราเอง หรื อการตั้งใจอ่านหนังสื อเรี ยน หรื อการที่นกั เรี ยน
ตั้งใจฟังสิ่ งที่ครู สอน หรื อการที่ครู ต้ งั ใจสอน หรื อการตั้งใจทํางานที่สุจริ ต หรื อการที่นกั วิยาศาสตร์ ต้ งั ใจคิดค้น
สิ่ งที่ดีงาม เป็ นต้น โดยสมาธิ ถูกนี้จะมีลกั ษณะ ๓ ประการ คือ
๑. บริสุทธิ์ คือไม่มีกิเลสหรื อนิวรณ์ครอบงํา
๒. ตั้งมั่น คือเข้มแข็ง ไม่มีอะไรมายัว่ ยวนให้หวัน่ ไหวได้ (คือไม่ทาํ ให้เกิดกิเลส)
๓. อ่อนโยน คือ ควบคุมได้ง่าย มีความสุ ขมุ รอบครอบ และมีความจําดี
ผลของสมาธิ น้ ีก็คือ ทําให้จิตมีความสุ ขสงบ, มีสติตลอดเวลา, และเมื่อจิตไม่มีกิเลสใดๆครอบงํา จึงทํา
ให้ความยึดถือว่ามีตวั เรา-ของเราหายไปด้วย เมื่อจิตไม่มีความยึดถือ จึงทําให้จิตไม่มีความทุกข์ เมื่อจิตไม่ มีความ
ทุกข์ กจ็ ะทําให้ จิตสงบเย็นได้ อย่ างสู งสุ ด (หมายเหตุ ต่อไปถ้าพบคําว่า สมาธิ ในหนังสื อนี้ ก็ขอให้เข้าใจว่า
หมายถึง สมาธิถูก)
เมื่อจิตมีสมาธิ ก็สามารถพิจารณาถึงความจริงของธรรมชาติให้ เข้ าใจได้ เพราะจิตจะมีความสุ ขมุ รอบ
ครอบ จึงสามารถเข้ าใจถึงเรื่ องการเกิดขึน้ ตั้งอยู่ และดับหายไปของสิ่ งปรุ งแต่ งทั้งหลายได้ รวมทั้งยอมรับ
เหตุผลที่สมเหตุสมผล และยอมรับความจริ งที่เกิดขึ้นกับจิต ที่จิตรับรู ้ได้จริ งโดยไม่บิดพลิ้ว ซึ่งนี่กค็ ือผลจากการ
มีสมาธิทชี่ ่ วยให้ เกิดปัญญาได้ ถ้าไม่มีสมาธิ ก็จะไม่มีสามารถพิจารณาโดยใช้เหตุใช้ผล ให้เกิดปั ญญาที่เป็ นความ
เข้าใจได้
วิธีฝึกสมาธิอย่างง่ ายๆ
ตามปกติเราก็พอจะมีสมาธิ กนั อยูบ่ า้ งแล้ว เพียงแต่ จะไม่ มากพอเท่านั้น อย่างเช่น เวลาเราตั้งใจฟังครู
สอน หรื อตั้งใจอ่านหนังสื อ เราก็จะมีสมาธิ ข้ ึนมาแล้วโดยอัตโนมัติ ซึ่ งนี่ก็คือสมาธิ ที่จาํ เป็ นสําหรับนํามาใช้คู่กบั
ปั ญญาในการปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์ ซึ่ งวิธีการฝึ กให้จิตมีสมาธิ น้ นั ก็สามารถทําได้ท้ งั อย่างไม่เป็ นระบบและเป็ น
ระบบ โดยการฝึ กอย่ างไม่ เป็ นระบบนั้น ก็ทาํ ได้ โดยมีการตั้งใจหรื อกําหนดรู้ ในการเคลื่อนไหวของร่ างกาย, ใน
การพูด, และคิดของเราเอง หรื อในการทํากิจวัตรประจําวันของเราก็ได้
หรื อจะฝึ กอย่างเป็ นระบบโดย
กําหนดการหายใจของร่ างกายเราก็ได้
วิธีการฝึ กสมาธิ อย่างเป็ นระบบที่ทาํ ได้ง่ายและเป็ นที่นิยมนั้นก็คือ กําหนดการหายใจของร่ างกายเรา
เอง ซึ่ งวิธีการฝึ กนั้น เราจะใช้อิริยาบถใดก็ได้ คือทั้งการเดิน การยืน การนัง่ และการนอน แต่ถา้ เพิ่งเริ่ มต้นฝึ ก

ควรใช้อิริยาบถนัง่ ก่อน เพราะจะทําให้เกิดสมาธิ ได้ง่ายกว่าอิริยาบถอื่น ถ้าฝึ กจนชํานาญแล้วจะใช้อิริยาบถใดก็
ได้
ส่ วนวิธีการฝึ กโดยสรุ ปนั้นก็คือ ให้ เราตั้งใจกําหนดอยู่ทกี่ ารหายใจของร่ างกายของเราอยู่ตลอดเวลา
และพยายามควบคุมให้ ลมหายใจเบาและยาวอยู่ตลอดเวลา (ถ้ าลมหายใจแรงและสั้ นจะทําให้ จิตเกิดสมาธิได้ ยาก)
โดยระวังอย่าคิดถึงสิ่ งหรื อเรื่ องที่จะทําให้เกิดกิเลสทั้งหลายขึ้นมา
ในการกําหนดการหายใจของร่ างกายนี้ ขั้นต้นเราอาจจะใช้วธิ ี การนับการหายใจของเราไปเรื่ อยๆ
เพื่อให้จิตสงบก็ได้ หรื อจะท่องคําสั้ นๆในขณะทีเ่ รากําลังหายใจเข้ าหรื อออกก็ได้ เช่น ไม่มีเรา, ไม่มีใคร, ว่างเปล่า
, ผ่านไป, ตายแน่, เกิดดับ, อย่าโง่, อย่าบ้า เป็ นต้น เพื่อให้มีสติอยูต่ ลอดเวลาก็ได้ หรื อใครจะคิดค้นวิธีการฝึ ก
ใหม่ๆขึ้นมาเองก็ได้
แต่ถา้ จิตยังไม่สงบ ให้ ลองใช้ วธิ ีคิดด้ วยสติ (คือตั้งใจคิดให้เป็ นคําพูดแล้วก็ต้ งั ใจฟังด้วย) โดยการตั้งใจ
คิดช้ าๆด้ วยประโยคสั้ นๆ ในขณะทีก่ าํ ลังหายใจออก แต่ เมื่อหายใจเข้ าก็ให้ หยุดคิด (หรื อจะคิดช่วงเวลาหายใจเข้า
ก็ได้ เมื่อหายใจออกก็ให้หยุดคิด ) ซึ่งการคิดนีค้ วรคิดเรื่ องทีท่ าํ ให้ เกิดปัญญาหรื อความรู้ ทดี่ ีงาม เช่น เรื่ องความ
ไม่เที่ยง เรื่ องสภาวะที่ตอ้ งทน เรื่ องความไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ ง หรื อเรื่ องความว่างจากตัวเราและตัวตนของคนอื่น
หรื อเรื่ องการคิดค้นสิ่ งที่เป็ นประโยชน์แก่สังคม หรื อเรื่ องการเรี ยน หรื อเรื่ องการเตือนตนเอง หรื อเรื่ องการสอน
หลักการดับทุกข์น้ ี เป็ นต้น ซึ่งการฝึ กเช่ นนีจ้ ะทําให้ จิตเกิดสมาธิได้ ง่าย รวมทั้งยังทําให้ เกิดปัญญาไปพร้ อมๆกัน
ไปด้ วย เรี ยกว่าเป็ นการปฏิบตั ิท้ งั สมาธิ และปั ญญาไปพร้อมๆกัน
เราจะสังเกตได้วา่ จิตของเรามีสมาธิ หรื อไม่ โดยให้สังเกตได้จาก “การทีจ่ ิตของเรามีสติอยู่ตลอดเวลา
และจิตจะสงบหรื อไม่ ฟ้ ุงซ่ านแล้ ว (เพราะจิตหยุดดิน้ รนจากอํานาจของกิเลสและนิวรณ์ แล้ ว) รวมทั้งมีความสุ ข
สงบ และมีปีติหรื อความอิม่ เอมใจอยู่ด้วย” ก็แสดงว่าจิตของเรามีสมาธิ แล้ว ซึ่งเมื่อจิตไม่ มีกเิ ลสและนิวรณ์ จิตก็
จะไม่ มีความทุกข์ แม้ เพียงเล็กน้ อย เมื่อจิตไม่ มีความทุกข์ แม้ เพียงเล็กน้ อย จิตก็จะสงบเย็น หรื อนิพพานได้ อย่ าง
สู งสุ ด
เมื่อจิตสงบเย็นสู งสุ ด ก็แสดงว่าจิตมีสมาธิ แล้วอย่างสมบูรณ์ ซึ่งนี่คือสมาธิที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิเพื่อ
ดับทุกข์ของเรา ส่ วนสมาธิ ที่สูงไปกว่านี้ ที่เป็ นการเพ่งสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง จนไม่รับรู ้สิ่งอื่นใดเลยนั้นไม่จาํ เป็ น เพราะ
เพียงเท่านี้ก็พอแล้วสําหรับนํามาใช้ ในการปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์ตามหลักอริ ยสัจ ๔ (หรื อใครจะฝึ กสมาธิ ให้สูงขึ้น
กว่านี้ก็ได้ในภายหลัง)
ความโง่ ขัดขวางไม่ ให้ เกิดปัญญา

เรื่ องสมาธิ น้ นั เป็ นเรื่ องง่าย คือเมื่อเราศึกษาหลักการฝึ กเพียงเล็กน้อย เราก็สามารถไปฝึ กฝนเอาเองได้
ส่ วนเรื่ องปั ญญานี้เป็ นเรื่ องที่ยากที่สุด คือเพียงการฟังมาหรื ออ่านมา จะไม่ สามารถทําให้ เกิดปัญญาตามหลัก
พุทธศาสนาได้ เพราะคนปกติทวั่ ไปจะถูกอวิชชาหรื อความโง่สูงสุ ด ที่เป็ นความเข้าใจผิดว่า

“จิตนีค้ ือตัวเรา”

ครอบงําอยูต่ ลอดเวลา แต่พระพุทธเจ้ากลับสอนตรงข้าม คือสอนว่า “จิตนีไ้ ม่ ใช่ ตัวเรา” ดังนั้นมันจึงเป็ นเรื่ องยาก
มาก ที่จะสอนให้คนที่มีความเข้าใจผิดมามีความเข้าใจถูกต้องได้
ถึงแม้พระพุทธเจ้าจะมีเหตุผล ที่สมเหตุสมผลมาอธิ บายมากมายสักเท่าใดก็ตาม และเอาความจริ งที่เรา
ทุกคนก็พบเห็นกันอยูจ่ ริ งๆในชีวติ มายืนยันก็ตาม ก็หาคนที่จะเข้าใจและยอมรับได้ยาก เพราะความรู้ นีม้ ันทวน
กระแสของจิตใต้ สํานึกเรา ทีม่ ันรู้ สึกตัวว่ า “จิตนีค้ ือตัวเรา” อย่ างทีส่ ุ ด ดังนั้นบุคคลที่จะศึกษาให้เกิดปั ญญาได้
จึงต้องเป็ นคนที่ไม่ยดึ มัน่ ในความเชื่อที่งมงายไร้เหตุผลใดๆ และมีสติปัญญาอยูบ่ า้ งพอสมควร หรื อมีความรู ้
หลักวิทยาศาสตร์ พอสมควรเท่านั้น จึงพอจะมีโอกาส ที่จะศึกษาให้เกิดปั ญญาตามหลักพุทธศาสนาได้ ซึ่ ง
การศึกษาต่อไปนี้ท้ งั หมด จะเป็ นไปเพื่อให้เกิดปั ญญาเท่านั้น
ปัญญา ๓ ระดับ
คําว่า ปัญญา แปลว่า ความรอบรู้ หรื อ รู้ รอบ (คือรู ้ครบถ้วน) ซึ่ งจากมุมมองของพุทธศาสนาแล้ว คําว่า
ปัญญาจะหมายถึง ความรอบรู้ ในเรื่ องการดับทุกข์ หรื อ ความรอบรู้ ในหลักอริยสั จ ๔ ของพระพุทธเจ้ า นี่เอง
โดยปั ญญานี้มี ๓ ระดับ อันได้แก่
๑. ปัญญาขั้นจําได้ ซึ่ งปั ญญาขั้นนี้ก็เกิดมาจาก การฟังหรื ออ่านคําสอนที่แท้จริ งของพระพุทธเจ้ามาแล้ว
จําได้ (แต่ถา้ ฟังหรื ออ่านคําสอน ที่ไม่ใช่คาํ สอนที่แท้จริ งของพระพุทธเจ้า ก็ไม่จดั ว่าเป็ นปั ญญาใดๆ)
๒. ปัญญาขั้นเข้ าใจ คือเมื่อนําเอาคําสอนที่จาํ ได้น้ นั มาพิจารณาไตร่ ตรองด้วยเหตุดว้ ยผล จนเกิดเป็ น
ความเข้าใจอย่างทะลุปรุ โปร่ ง ก็เรี ยกว่ามีปัญญาขั้นเข้าใจ (แต่ถา้ พิจาณาแล้วไม่เข้าใจ ก็แสดงว่าคําสอนนั้นไม่ใช่
คําสอนที่แท้จริ งของพระพุทธเจ้า)
๓.

ปัญญาขั้นเห็นแจ้ ง คือเมื่อนําเอาความเข้าใจนั้นมาทดลองปฏิบตั ิ จนความทุกข์ลดลงหรื อดับลง

จริ งๆ (แม้เพียงชัว่ คราว) ก็เรี ยกว่าเกิดปั ญญาขั้นเห็นแจ้งขึ้นมาแล้ว ซึ่ งปั ญญาขั้นนี้จดั เป็ นปั ญญาขั้นสู งสุ ด (แต่ถา้

ทดลองปฏิบตั ิดูแล้วความทุกข์ไม่ลดลงหรื อไม่ดบั ลงจริ งแม้เพียงชัว่ คราว ก็แสดงว่าไม่ใช่คาํ สอนที่แท้จริ งของ
พระพุทธเจ้า)
ความรู้ เรื่ องจิตเป็ นอนัตตาคือหัวใจของปัญญา
การบอกว่า ความรอบรู ้ในหลักอริ ยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้านั้นคือปั ญญานั้น ยังเป็ นการพูดที่กว้างเกินไป
ถ้าจะพูดให้แคบลงมาอีกหน่อยก็ตอ้ งพูดว่า “ความรู้ ทที่ าํ ให้ อวิชชาและกิเลส ทีย่ งั ไม่ เกิด ไม่ เกิดขึน้ หรื อทําให้
อวิชชาหรื อกิเลส ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว ระงับหรื อดับหายไปได้ ” นั้นคือปั ญญา ซึ่ งความรู ้ที่จะทําให้อวิชชาและกิเลส ดับ
หายไปได้น้ นั ก็คือ ความรู้ หรื อความเข้ าใจ เรื่ องความเป็ นอนัตตาของทุกสิ่ ง โดยเน้นมาที่ความเข้าใจว่า จิตของ
เราทุกคนนีเ้ ป็ นอนัตตา (คือจิตนี้ไม่ใช่อตั ตา หรื อไม่ใช่ตวั เรา)
สรุ ปได้วา่ ความรู้ และความเข้ าใจในเรื่ องความเป็ นอนัตตาของทุกสิ่ ง โดยเน้ นมาที่ ความเป็ นอนัตตา
ของจิตใจเรานี่เอง ทีจ่ ัดว่าเป็ นหัวใจของปัญญา ที่เราจะนํามาใช้ปฏิบตั ิร่วมกับสมาธิ เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิเพื่อดับ
ทุกข์ ของจิตใจของเราในปั จจุบนั ดังนั้นต่อไปนี้เราจะมาศึกษาเรื่ อง

ความเป็ นอนัตตาของทุกสิ่ ง ให้เกิดความ

เข้าใจอย่างถูกต้องกันต่อไป
ต้ องรู้ จักคําว่ าอัตตาก่ อน
ในยุคที่พระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยูน่ ้ นั เป็ นยุค อุปนิสัตว์ คือเป็ นยุคที่ผคู ้ นมีความเชื่อเรื่ องเทพเจ้า
รวมทั้งเรื่ องสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็ นเรื่ องที่เขาเชื่อว่าเหนือธรรมชาติกนั อยู่

โดยในยุคนั้นผูค้ นเขาจะมีความเชื่อว่า

จิตใจ หรื อ วิญญาณ ของคนเราและสิ่ งที่มีชีวติ ทั้งหลายนี้เป็ นอัตตา
คําว่า อัตตา แปลว่า ตน, ตนเอง คือหมายถึง สิ่ งทีเ่ ป็ นตัวตนของมันเอง (หรื อตัวตนทีแ่ ท้จริง) โดยไม่
ต้องอาศัยสิ่ งอื่นมาทํา หรื อมาปรุ งแต่งให้เกิดตัวตนของมันขึ้นมา โดยอัตตานี้จะมีความเป็ น

นิจจัง ที่แปลว่า

เทีย่ ง ซึ่งหมายถึง เป็ นอมตะ (ไม่ตาย) หรื อ นิรันดร คือสิ่ งที่เป็ นอัตตาจะไม่แตกสลาย หรื อดับหายไปอย่าง
เด็ดขาด ไม่วา่ กาลเวลาจะผ่านไปสักเท่าใดก็ตาม หรื อไม่วา่ จะมีอะไรมาทําลายก็ตาม ซึ่ งความเชื่อว่าจิตหรื อ
วิญญาณของคนและสิ่ งที่มีชีวติ เป็ นอัตตานี้ เป็ นหลักคําสอนของศาสนาพราหมณ์ หรื อฮินดู (ตามที่เราได้ศึกษา
กันมาแล้ว)
อัตตาเป็ นความรู้ ทมี่ าจากอวิชชา

จากการที่เราได้ศึกษากันมาแล้วว่า เมื่อจิตของสิ่ งที่มีชีวติ เกิดขึ้นมา มันก็จะมีอวิชชาหรื อความรู ้สึกตัวว่า
มีตนเอง เกิดขึ้นมาด้วยเสมอเล็กน้อยเสมอ เพื่อให้จิตนั้นรักตัวเองและพยายามที่จะมีชีวติ อยูต่ ่อไป

ซึ่งอวิชชา

นี่เองทีท่ าํ ให้ คนทัว่ ไป ทีย่ งั ไม่ มีปัญญาตามทีพ่ ระพุทธเจ้ าสอน เกิดความเข้ าใจผิดว่ ามันมีตัวตนของเราอยู่จริงๆ
โดยเชื่อจิตหรื อวิญญาณของเราและสิ่ งที่มีชีวติ ทั้งหลายนี่เองที่เป็ นอัตตา ซึ่ งความเชื่อนี้ก็เป็ นที่ยอมรับกันอย่าง
มาก เพราะมันตรงกับความรู ้สึกธรรมดาๆของมนุษย์ทุกคน
แต่ความเข้าใจผิดหรื อความเห็นผิดนี้เอง ที่เป็ นต้นเหตุให้จิตของมนุท้ งั หลาย เกิดความยึดถือว่ามีตนเอง
ขึ้นมา แล้วก็เกิดความทุกข์ข้ ึนมาในชีวติ ไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้ ยังไม่เท่านั้น ความยึดถือนี้ก็ยงั
ทําให้มนุษย์เกิดความเห็นแก่ตวั แล้วก็ทาํ อะไรๆไปด้วยความเห็นแก่ตวั อย่างโง่เขลา จึงส่ งผลให้เกิดการเอารัด
เอาเปรี ยบ หรื อเบียดเบียนผูอ้ ื่น เบียดเบียนสัตว์ และทําลายป่ าไม้ผมู ้ ีพระคุณของมนุษย์ รวมทั้งสร้างมลพิษและ
ทําลายธรรมชาติ จนเกิดสงครามและภัยพิบตั ิ และวิกฤติการณ์มากมายขึ้นมาทัว่ โลกอย่างเช่นในปั จจุบนั จน
สันติภาพของโลกหายไป
อนัตตาคือหัวใจของปัญญา
นิพพิทา แปลว่า ความเบื่อหน่ ายด้ วยปัญญา ซึ่ งความเบื่อหน่ายนี้ หมายถึง ไม่มีท้ งั ความยินดีและยินร้าย
ที่เป็ นกิเลส ซึ่ งความเบื่อหน่ายนี้เอง ที่ทาํ ให้จิตของเรา “ ปล่อยวาง” กิเลส ตัณหา และอุปาทานลงได้ แล้วก็ทาํ ให้
จิตหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ ซึ่ งการที่จิตของเราจะเกิดนิพพิทาได้น้ นั จิตของเรา จะต้องมีความเข้าใจ
อย่างแจ้งชัด ถึงความจริ งที่ลึกซึ้ งสู งสุ ด ๓ ประการ ของสิ่ งที่เรายึดถืออยู่ จิตของเราจึงจะเกิดนิพพิทาขึ้นมาได้
(แม้เพียงชัว่ คราว)
โดยความจริ งที่ลึกซึ้ งสู งสุ ดนี้ก็คือ ความจริ งที่เรี ยกว่า ไตรลักษณ์ ที่หมายถึง ลักษณะ ๓ ประการของสิ่ ง
ปรุ งแต่ งทั้งหลาย อันได้แก่
๑. อนิจจัง หมายถึง ความไม่ เทีย่ ง คือสิ่ งปรุ งแต่งทั้งหลายนั้น มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา (ไม่นิ่ง)
หรื อมีการเสื่ อมสภาพอยูต่ ลอดเวลา และไม่ชา้ ก็เร็ วสิ่ งปรุ งแต่งทั้งหลายก็ตอ้ งแตกสลาย (ใช้กบั วัตถุ) หรื อดับ
หายไป (ใช้กบั จิต) ไปในที่สุดอย่างแน่นอน (คือไม่เป็ นอมตะ)

๒. ทุกขัง หมายถึง ความทีต่ ้ องทนอยู่ คือสิ่ งปรุ งแต่งทั้งหลายนั้น เมื่อมันยังตั้งอยู่ (คือยังไม่แตกหรื อดับ
ไป) มันก็ยงั ต้องทนประคับประคองสภาพการปรุ งแต่ง ของมันเอาไว้ดว้ ยความยากลําบากอยูต่ ลอดเวลา ถ้ามัน
ไม่ทนอยูเ่ ช่นนี้ สภาพการปรุ งแต่งของมันก็จะแตกหรื อดับหายไปทันที
๓. อนัตตา หมายถึง ความไม่ ใช่ ตัวตนทีแ่ ท้จริง คือเป็ นการบอกให้รู้วา่ สิ่ งปรุ งแต่งทั้งหลายไม่ใช่อตั ตา
คือถ้ าสิ่ งใดต้ องอาศัยเหตุและปัจจัยมาปรุ งแต่ งให้ เกิดขึน้ และมีความไม่ เทีย่ ง รวมทั้งต้ องทนอยู่ สิ่ งนั้นไม่ ใช่
อัตตา หรื อไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ ง
ความเข้าใจถึงความเป็ นอนัตตาของร่ างกายและจิตใจของเรานี่เอง ทีจ่ ัดว่าเป็ นหัวใจของปัญญา เพราะ
ความเข้าใจนี้เมื่อมีสมาธิ มาช่วย ก็จะทําให้จิตของเราเกิดนิพพิทา และทําให้จิตหลุดพ้นจากความยึดถือว่าร่ างกาย
และจิตใจนี้คือตัวเรา-ของเรา แล้วก็ทาํ ให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ทั้งอย่างชัว่ คราวและถาวร ดังนั้นเรื่ อง
อนัตตานี้ จึงเป็ นเรื่ องสําคัญที่สุด ที่เราต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง จึงจะเกิดปั ญญาหรื อวิชชาขึ้นมา
ได้จริ ง
พระพุทธเจ้ าทรงค้ นพบว่ าจิตเป็ นอนัตตา
ความรู ้เรื่ องความเป็ นอนิจจังกับทุกขังนั้น เป็ นความรู ้เก่าแก่ที่ ฤๅษีหรื อนักบวชของอินเดียสมัยก่อนเขา
ก็รู้กนั อยูแ่ ล้ว เพราะมันก็เป็ นธรรมชาติที่แสดงให้เราพบเห็นหรื อรับรู ้ได้ง่ายๆอยูแ่ ล้ว แต่ ความรู้ เรื่ องความเป็ น
อนัตตานีถ้ ึงแม้ เขาจะรู้ จักกันดีอยู่แล้ ว แต่ เขากลับยังไม่ ร้ ู อย่ างถึงทีส่ ุ ด เพราะเขายังเชื่ อว่ า จิตใจ (หรื อวิญญาณ)
ของคนเราและสั ตว์ท้งั หลายนีเ้ ป็ นอัตตา คือเป็ นตัวตนทีเ่ ป็ นอมตะ

ที่ไม่มีวนั ตายหรื อไม่มีวนั ดับหายไปอย่าง

เด็ดขาด ไม่วา่ กาลเวลาจะผ่านพ้นไปสักเท่าใดก็ตาม หรื อไม่วา่ จะมีสิ่งใดมาทําลายก็ตาม
ความเชื่อนี้เองที่เป็ นต้นเหตุให้เกิดความเชื่อเรื่ อง นรกใต้ดิน สวรรค์บนฟ้า ผี เทวดา นางฟ้า และเรื่ อง
เทพเจ้าทั้งหลาย รวมทั้งเรื่ องการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อมารับผลกรรม เป็ นต้นขึ้นมา ซึ่ งความเชื่อนี้เองที่เป็ น
ความเห็นหรื อความเข้าใจที่ผดิ ที่ทาํ ให้พวกฤๅษีหรื อนักบวชที่ยงั มีความเห็นผิดเช่นนี้อยู่ ไม่สามารถปฏิบตั ิเพื่อ
ดับทุกข์ได้อย่างถาวร เพราะเมื่อมีความเห็นผิดตั้งแต่ตน้ เสี ยแล้ว ก็ยอ่ มจะทําให้เกิดการปฏิบตั ิที่ผดิ และได้รับผล
ที่ผดิ (คือดับทุกข์ถาวรไม่ได้) ตามไปด้วย

จนเมื่อเจ้าชายสิ ทธัตถะได้ออกผนวชเพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์ ตามอย่างที่ฤๅษีหรื อนักบวชในสมัยนั้น
เขาปฏิบตั ิกนั อยู่ ซึ่ งพระองค์ก็ทรงศึกษาและทดลองปฏิบตั ิอย่างหนักอยูห่ ลายปี แต่ก็ยงั ค้นไม่พบวิธีการปฏิบตั ิ
จนถึงขั้นดับทุกข์ได้อย่างถาวร จึงได้ ทรงทดลองเปลีย่ นวิธีการปฏิบัติใหม่ โดยการใช้ เหตุใช้ ผลมาพิจารณาร่ าง
และและจิตใจของตนเองอย่างจริงจัง จนพบกับความจริงว่า แม้ จิตใจของเราเองก็ยงั เป็ นอนัตตาด้ วยเหมือนกัน
แล้วพระองค์ก็ได้ทรงทดลองใช้ความรู ้เรื่ องความเป็ นอนัตตาของจิตใจนี้ กับสมาธิ มาปฏิบตั ิร่วมกัน จนทําให้ดบั
ทุกข์ได้อย่างถาวร จึงทําให้พระองค์กลายเป็ นพุทธะหรื อผูร้ ู ้แจ้ง ในเรื่ องการปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์ที่แท้จริ งขึ้นมา
และเราก็เรี ยกพระองค์วา่ เป็ นพระพุทธเจ้ า ที่หมายถึง สุ ดยอดของผู้ร้ ู หรื อผู้ทมี่ ีปัญญาสู งสุ ด
เมื่อความรู ้เรื่ องความเป็ นอนัตตาของจิตใจมนุษย์ เป็ นความรู ้ที่ทาํ ให้เจ้าชายสิ ทธัตถะกลายเป็ น
พระพุทธเจ้าได้ ดังนั้นความรู้ เรื่ องความเป็ นอนัตตาของจิตใจเรานี้ จึงเป็ นเรื่ องสํ าคัญทีส่ ุ ด ทีเ่ ราจะต้ องสนใจ
ศึกษา เพื่อให้เกิดปั ญญาสําหรับนํามาใช้ปฏิบตั ิคู่กบั สมาธิ เพื่อดับทุกข์ของจิตใจกันต่อไป
กฎสู งสุ ดของธรรมชาติ
การที่จะศึกษาเรื่ องอนัตตาให้เข้าใจได้น้ นั เราจะต้องเข้าใจถึงกฎพื้นฐานหรื อกฎสู งสุ ดของธรรมชาติ
เสี ยก่อน คือธรรมชาติของเรานี้ จะมีกฎอยู่กฎหนึ่ง ทีเ่ ป็ นกฎทีม่ ีอาํ นาจสู งสุ ด ทีค่ วบคุมทุกสิ่ งทุกอย่ างอยู่ รวมทั้ง
ดลบันดาลให้ ทุกสิ่ งทุกอย่ างเป็ นไป ซึ่ งกฎนี้ก็คือกฎที่บงั คับทุกสิ่ งทุกอย่างเอาไว้วา่ “การทีส่ ิ่ งใดจะเกิดขึน้ สิ่ งนั้น
ต้ องอาศัยเหตุและปัจจัยมาร่ วมกันปรุ งแต่ งให้ เกิดขึน้ ”
ความจริ งแล้วกฎนี้ก็คือกฎพื้นฐานง่ายๆที่ใครๆก็เข้าใจได้และยอมรับ แต่ กฎพืน้ ฐานง่ ายๆนี่แหละ ถ้ าเรา
เอามาพิจารณาให้ ดี เราจะสามารถเข้ าใจและเห็นแจ้ ง ถึงความจริงทีล่ กึ ซึ้งสู งสุ ดของชี วติ เร าได้ ซึ่งความจริ งที่
ลึกซึ้ งสู งสุ ดของชีวติ นั้นก็คือ ความจริ งเรื่ องความเป็ นอนัตตาของสิ่ งหลาย โดยเน้นมาที่ความจริ งเรื่ องจิตใจของ
เรานี้เป็ นอนัตตา
ก่อนอื่นเราจะต้องทําความเข้าใจกับคําบางคําก่อน เราจึงจะศึกษากฎสู งสุ ดนี้ได้เข้าใจ ซึ่ งก็ได้แก่คาํ
ต่อไปนี้
คําว่า เหตุ หมายถึง สิ่ งที่มากระทําให้เกิดผล
คําว่า ปัจจัย หมายถึง เหตุยอ่ ยๆ หรื อ สิ่ งสนับสนุน

คําว่า ผล หมายถึง สิ่ งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุ
คําว่า เกิด หมายถึง จากเดิมที่มนั ไม่มีอยูก่ ่อน แล้วจึงมามีข้ ึนภายหลัง
คําว่า ดับ (หรื อแตกสลาย) หมายถึง จากเดิมที่มนั มีอยูก่ ่อน แล้วจึงหายไปในภายหลัง
คําว่า ตั้งอยู่ หมายถึง เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วแต่ยงั ไม่ดบั หายไป
คําว่า ปรุ งแต่ ง หมายถึง การที่ธรรมชาตินาํ เอาสิ่ งต่างๆมารวมหรื อผสมกัน แล้วทําให้เกิดเป็ นสิ่ งใหม่
ขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ โดยสิ่ งที่เกิดขึ้นมาจากการปรุ งแต่งนั้นเรี ยกว่า “สิ่ งปรุ งแต่ ง”
กฎสู งสุ ดของธรรมชาติน้ ีก็เทียบได้กบั พระเจ้า หรื อเทพเจ้า ที่เป็ นสิ่ งสู งสุ ดของศาสนาที่นบั ถือพระเจ้า
หรื อเทพเจ้าเป็ นสิ่ งสู งสุ ด ซึ่งนี่กเ็ ท่ ากับว่ าพุทธศาสนาก็มีพระเจ้ าด้ วยเหมือนกัน แต่ มีธรรมชาติหรื อกฎของ
ธรรมชาติเป็ นพระเจ้ า ที่สร้างทุกสิ่ งทุกอย่างขึ้นมา ดลบันดาลหรื อควบคุมให้ทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นไป และทําลาย
ทุกสิ่ งทุกอย่างไปเมื่อถึงเวลา

โดยเฉพาะการเกิดและดับหายไปของความทุกข์ ของจิตใจมนุษย์ กับความ

เดือดร้ อนวุ่นวายในโลก หรื อสั นติภาพหรื อความสงบสุ ขของโลก ก็เป็ นไปตามกฎสู งสุ ดของธรรมชาตินีท้ ้งั สิ้น
คือถ้าเราปฏิบตั ิถูกตรงตามหลักในการดับทุกข์ จิตใจของเราก็จะไม่มีทุกข์ แต่ถา้ ปฏิบตั ิผดิ จิตใจของเราก็จะเป็ น
ทุกข์ ถ้ามนุษย์ส่วนใหญ่ปฏิบตั ิผดิ คือเห็นแก่ตวั และเบียดเบียนผูอ้ ื่น โลกก็จะมีวกิ ฤติการณ์ แต่ถา้ มนุษย์ส่วนใหญ่
ปฏิบตั ิถูก คือไม่เห็นแก่ตวั รักผูอ้ ื่น ช่วยเหลือผูอ้ ื่น โลกก็จะมีสันติภาพ
อัศจรรย์ แห่ งการปรุ งแต่ ง
ถ้าเราจะพิจารณาสิ่ งทั้งหลายของธรรมชาติให้ดี เราจะพบว่ามันมีความมหัศจรรย์อย่างมาก แต่ เมื่อเรา
ได้ พบกับสิ่ งทีม่ หัศจรรย์น้ ันบ่ อยๆ เราก็จะเห็นว่ามันเป็ นของธรรมดาๆไป ซึ่ งนี่เองที่ทาํ ให้มนุษย์โง่เขลา ที่มอง
ไม่เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ทั้งๆที่มนั แสดงความมหัศจรรย์ให้เราได้พบเห็นอยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งความ
มหัศจรรย์น้ นั ก็คือ การปรุ งแต่งของธรรมชาติ
เราลองคิดดูวา่ มันน่าแปลกหรื อไม่เมื่อธรรมชาติเอาดิน นํ้า ความร้อน และก๊าซ มารวมกันด้วยอํานาจ
หรื อวิธีอะไรที่เราไม่สามารถรู ้ได้ (ซึ่ งเราไม่จาํ เป็ นต้องรู ้ก็ได้ เพราะไม่จาํ เป็ น) จนทําให้เกิดเป็ นผลแอปเปิ ล ที่มี
รู ปร่ างและสี สันเช่นนี้ รวมทั้งมีกลิ่นและรสที่เอร็ ดอร่ อยเช่นนี้ข้ ึนมาได้ ซึ่ งนี่คือตัวอย่างของการปรุ งแต่งที่น่า

อัศจรรย์ของธรรมชาติ ดังนั้นถ้ าเราพบว่ ามีอะไรเกิดขึน้ มาจากเหตุปัจจัย ก็จงรู้ ว่านั่นเป็ นสิ่ งทีน่ ่ าอัศจรรย์ ทสี่ ุ ด
เพราะมันสามารถสร้ างสิ่ งใหม่ ให้ เกิดขึน้ มาได้ โดยเอาสิ่ งอื่นมาสร้ าง
ผลแอปเปิ ลไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้เองลอยๆโดยไม่ตอ้ งอาศัย ดิน นํ้า ความร้อน และก๊าซ เพราะกฎของ
ธรรมชาติบงั คับไว้วา่ ต้องมีดิน นํ้า ความร้อน และก๊าซที่พอเหมาะสมมาร่ วมกันปรุ งแต่ง จึงจะเกิดเป็ นผล
แอปเปิ ลขึ้นมาได้ คือแต่เดิมยังไม่มีผลแอปเปิ ล เมื่อมีการเอาดิน นํ้า ความร้อน และก๊าซมาปรุ งแต่ง จึงเกิดผล
แอปเปิ ลขึ้นมา เมื่อดิน นํ้า ความร้อน และก๊าซยังคงอยู่ ลักษณะหรื อภาวะของความเป็ นผลแอปเปิ ลก็จะยังคงอยู่
หรื อตั้งอยู่
แต่เมื่อเอาผลแอปเปิ ลนั้นมาตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิปกตินานๆ นํ้าในผลแอปเปิ ลนั้นก็จะละเหยออกไปจน
หมด และก๊าซก็จะจางหายไป ความร้อนก็หายไป คงเหลือไว้แค่เพียงผงดินแห้งๆนิดหน่อยเท่านั้น ซึ่ งนี่ก็คือการ
แตกสลายหรื อดับหายไปของลักษณะหรื อภาวะความเป็ นผลแอปเปิ ล
ผลแอปเปิ ลจะมีตน้ แอปเปิ ลเป็ นเหตุ และมี ดิน นํ้า แสงแดด (ความร้อน) และอากาศ (ก๊าซ) เป็ นปัจจัย
มาร่ วมปรุ งแต่งให้เกิดขึ้นมา เมื่อดิน นํ้า ความร้อน และก๊าซที่มาปรุ งแต่งนั้นยังคงตั้งอยู่ ลักษณะหรื อภาวะของ
ผลแอปเปิ ลก็จะยังมีอยู่ แต่เมื่อดิน นํ้า ความร้อน และก๊าซที่มาปรุ งแต่งนั้น แตกแยกกันออกไป ลักษณะหรื อ
ภาวะที่เราสมมติเรี ยกว่าเป็ นผลแอปเปิ ลนั้น ก็จะแตกสลาย หรื อดับหายตามไปด้วยทันที
ทุกสิ่ งมันเป็ นของมันเช่ นนั้นเอง
เมื่อเราตั้งใจสังเกตสิ่ งต่างๆ อย่างเช่น ผลแอปเปิ ล หรื อร่ างกายและจิตใจของเรา เป็ นต้น อย่างจริ งจัง
(คือด้วยสมาธิ ) เราก็จะพบกับความจริ งที่ซ่อนอยูใ่ นสิ่ งเหล่านั้นว่า “ การทีส่ ิ่ งใดจะเกิดขึน้ มา มันจะต้ องมีเหตุและ
ปัจจัยมาร่ วมกันปรุ งแต่ งให้ เกิดขึน้ เมื่อเหตุและปั จจัยของมันยังตั้งอยู่ สิ่ งนั้นก็จะยังคงตั้งอยู่ แต่ถา้ เหตุหรื อปั จจัย
ของมันหายไป สิ่ งนั้นก็จะหายไปด้วยทันที
นี่ก็ทาํ ให้เราพบกับความจริ งที่สาํ คัญที่สุดคือ สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ มานั้นมันไม่ ใช่ สิ่งนั้นจริงๆ (อนัตตา) อีกอย่าง
สิ่ งที่เกิดขึ้นมานั้น มันไม่สามารถตั้งอยูใ่ นลักษณะหรื อสภาพเดิมนั้นได้ตลอดไป เพราะสุ ดท้ ายไม่ ช้าก็เร็ว สิ่ งที่
เกิดขึน้ มานั้นก็ต้องแตกสลายหรื อดับหายไปอย่างแน่ นอน (อนิจจัง) รวมทั้งขณะที่สิ่งนั้นมันยังไม่แตกสลายหรื อ
ดับหายไป สิ่ งที่เกิดขึ้นมานั้นก็ดูแล้วไม่น่ารัก ไม่น่ายินดี หรื อน่าเบื่อ น่าเอือมละอา ไม่น่ายึดถือ เพราะมันต้ อง

ทนประคับประคองเหตุและปัจจัยของมันเอาไว้ ด้วยความยากลําบาก (ทุกขัง) และเมื่อเราเพ่งพิจารณาสิ่ งที่เกิด
ขึ้นมานั้นนานๆ เราก็จะพบกับความสู งสุ ดอีกว่า สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ มานั้นมันเป็ นสิ่ งว่างเปล่า คือว่างเปล่าจากตัวตนที่
แท้จริ ง (ที่เรี ยกว่า สุ ญญตา ที่แปลว่า ความว่าง)”
เมื่อเราเพ่งพิจารณา (ด้วยสมาธิ ) จนเกิดความเข้าใจที่แจ้งชัดเจนขึ้นมาเช่นนี้แล้ว ความรู้ อย่ างหนึ่งก็จะ
เกิดขึน้ นัน่ ก็คือความเข้าใจใน ความเป็ นไปของทุกสิ่ งทุกอย่างในโลกและแม้ในจักรวาลว่า “ทุกสิ่ งมันก็เป็ นของ
มันเช่ นนั้นเอง” คือมันเป็ นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันตามธรรมชาติ

ไม่ ได้ มีใครหรื ออะไรทีว่ เิ ศษหรื อมี

อิทธิฤทธิ์ใดๆมาดลบันดาลให้ มันเป็ นไป และเมื่อความรู ้น้ ีเกิดขึ้น จิตของเราก็จะหลุดพ้นจากความยึดถือ ในสิ่ ง
ทั้งหลายว่าเป็ นตัวตน-ของตน หรื อ ตัวเรา-ของเรา (แม้เพียงชัว่ คราว) เมื่อจิตหลุดพ้ น มันก็จะสงบเย็น (นิพพาน)
ซึ่ งนี่ก็คือภาวะที่ รู้ (เกิดปั ญญาเห็นแจ้งโลก), ตื่น (หายโง่), และ เบิกบาน (ไม่มีทุกข์) เพราะเกิดความเห็นแจ้งใน
อริ ยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้า
ร่ างกายเป็ นอนัตตา
สิ่ งที่เราต้องนํามาพิจารณาเป็ นอันดับแรกก็คือร่ างกาย โดยร่ างกายก็ต้องอาศัยพ่ อและแม่ เป็ นเหตุ และมี
อาหาร นํา้ ความร้ อน และอากาศบริสุทธิ์ (วัตถุตุ ๔) เป็ นปัจจัยมาปรุ งแต่ งให้ เกิดขึน้ และตั้งอยู่ได้

เมื่อร่ างกาย

เกิดขึ้นมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปสู่ ความเจริ ญขึ้นเป็ นหนุ่มเป็ นสาว และเสื่ อมลงเป็ นคนแก่ชราอยูต่ ลอดเวลา
สุ ดท้ ายร่ างกายก็แตกสลายหรื อตายไปในที่สุด
แม้ขณะที่ร่างกายยังไม่ตาย มันก็ยงั ต้ องทนประคับประคองสภาวะความเป็ นร่ างกายเอาไว้ด้วยความ
ยากลําบาก คือต้องแสวงหาอาหารมาหล่อเลี้ยงร่ างกาย ต้องคอยดูและระมัดระวังร่ างกายไม่ให้เจ็บป่ วยหรื อถูกทํา
ร้าย รวมทั้งยังต้องทนต่อความหนาว ความร้อน ความหิ ว ความกระหาย และโรคภัยต่างๆมากมาย เป็ นต้น อยู่
ตลอดชีวติ ซึ่งนี่กแ็ สดงถึงความจริงทีว่ ่ า ร่ างของเราและของทุกชี วติ นั้นมันเป็ นอนัตตา คือไม่ใช่ตวั คนของมัน
เองจริ งๆ ที่จะเป็ นอมตะหรื อตั้งอยูใ่ นสภาพเดิมได้ตลอดไปชัว่ นิรันดร
จิตเป็ นอนัตตา
จากการที่เราได้ศึกษามาแล้วว่า วิญญาณคือพื้นฐานทําให้เกิดจิตใจขึ้นมา และวิญญาณก็ตอ้ งอาศัยระบบ
ประสาทของร่ างกายเพื่อเกิดขึ้นมา ส่ วนความรู ้สึกก็ตอ้ งอาศัยวิญญาณจึงจะเกิดความรู ้สึกขึ้นมาได้ ส่ วนความจํา

ก็ตอ้ งอาศัยของมูลจากเนื้อสมอง มาใช้ในการเทียบเคียงเพื่อให้จาํ ได้ และการคิดหรื อพิจารณาก็ตอ้ งอาศัย
ความจํานัน่ เอง มาใช้ในการคิดพิจารณา
อีกอย่าง จิตก็มีการเกิดและดับอยู่เสมอๆ คือเมื่อเราตื่นขึ้นมาก็คืออาการที่จิตได้เกิดขึ้นมาแล้ว เมื่อเวลา
เราหลับสนิทและไม่ฝัน ก็คืออาการที่จิตได้ดบั ไปแล้ว (ส่ วนเวลาที่เราหลับและยังฝันอยูน่ ้ นั ก็คือจิตได้เกิดขึ้นมา
แล้วแต่ยงั ไม่สมบูรณ์) ซึ่งทั้งหมดนีก้ แ็ สดงถึงความจริงว่ า จิตเป็ นสิ่ งปรุ งแต่ ง ทีม่ ีลกั ษณะเป็ นอนัตตา

คือจิต

ไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ ง แต่ถา้ จิตจะเป็ นอัตตาหรื อตัวตนที่แท้จริ งแล้ว มันจะไม่ตอ้ งอาศัยร่ างกายหรื อสิ่ งใดๆเพื่อให้
เกิดตัวตนของมันขึ้นมา และมันก็จะต้องเป็ นสิ่ งที่เที่ยง หรื อไม่มีการดับหายไปเลยแม่แต่วนิ าทีเดียว
ทั้งหมดนี้คือความจริ งของจิต ที่เราทุกคนก็รู้สึกได้จริ ง ซึ่ งมันเป็ นสิ่ งยืนยันว่าจิตของเรานี้มนั เป็ นแค่
เพียงสิ่ งปรุ งแต่งเท่านั้น มันไม่ใช่ตวั ตนที่เที่ยงแท้ถาวร หรื อเป็ นตัวตนของเราจริ งๆ ถึงแม้จิตใดจะยอมรับ
หรื อไม่ยอมรับก็ตาม แต่มนั ก็ยงั คงเป็ นอนัตตาของมันอยูว่ นั ยังคํ่า
มันไม่ มีตัวเราอยู่จริง
เมื่อจิตเป็ นอนัตตา ก็แสดงว่า ความรู ้สึกที่จิตรู ้สึกว่าเป็ นตัวเรานี้ ก็เป็ นอนัตตาด้วยเหมือนกัน คือมันก็
หมายถึงความจริ งว่า ตัวเราไม่ ได้ มีอยู่จริง คือเมื่อจิตมีและความทรงจํายังมีอยู่ จึงทําให้ความรู ้สึกว่ามีตวั เราเกิด
ขึ้นมาได้ แต่ เมื่อจิตไม่ มี หรื อความทรงจําไม่ มี ก็จะทําให้ ความรู้ สึกตัวว่ ามีตัวเราอยู่นี้ ไม่ มีตามไปด้ วย
เมื่อวิญญาณต้องอาศัยระบบประสาทของร่ างกายที่ยงั ดีอยูเ่ พื่อเกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อร่ างกายตาย วิญญาณก็
จะดับหายตามไปด้วย (หรื อเกิดขึ้นมาได้) และข้อมูลของความทรงจําในสมองก็จะสู ญหายไปด้วย ซึ่ งเมื่อความ
จริ งเป็ นเช่นนี้แล้ว ก็จะทําให้คาํ ถามที่เราอยากรู ้กนั มากว่า

จิตหรื อวิญญาณของคนทีต่ ายไปแล้วจะออกไปเกิด

ใหม่ ได้ หรื อไม่ ? และเรื่ องนรกใต้ ดิน สวรรค์ บนฟ้ า รวมทั้งเรื่ องเทวดา นางฟ้ าและเทพเจ้ าทั้งหลาย ทีเ่ ป็ นสถานที่
หรื อตัวตนบุคคลตามความเชื่ อนั้นมีจริงหรื อไม่ ? เป็ นต้นนั้น ไม่มีที่ต้ งั คือไม่อยูใ่ นฐานะที่จะเป็ นไปได้เลย
ถ้าใครยังเชื่อว่าจิตหรื อวิญญาณ สามารถออกจากร่ างที่ตายไปแล้ว เพื่อไปเกิดใหม่ได้ หรื อยังชื่อว่ามีการ
เกิดใหม่ได้โดยมีอวิชชา หรื อกิเลสตัณหา หรื อกรรม ไปสร้างจิตหรื อวิญญาณใหม่ข้ ึนมาเพื่อมารับผลกรรมเก่าก็
ตาม ก็แสดงว่ายังยึดติดอยูใ่ นความเชื่อเรื่ องจิตหรื อวิญญาณของเรานี้เป็ นอัตตา ตามหลักคําสอนของศาสนา
พราหมณ์ ที่ปลอมปนเข้ามาอยูใ่ นคําสอนของพระพุทธเจ้ามานมนานแล้ว ซึ่ งผูท้ ี่ยงั ยึดติดในความเชื่อเช่นนี้อยู่

จะไม่สามารถเข้าใจและเห็นแจ้งคําสอนที่แท้จริ งของพระพุทธเจ้าได้ และไม่สามารถปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์ของ
จิตใจได้ เพราะยังขาดปัญญาที่เป็ นหัวใจสําคัญในการปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์
ธาตุพืน้ ฐานโลก
การศึกษาเพื่อให้เกิดปั ญญาตามหลักของพระพุทธเจ้านั้น พระพุทธองค์ ทรงสอนให้ เราศึกษาจากร่ างกาย
และจิตใจของเอง ซึ่ ง คือจากร่ างกายของเราเองที่ยงั ไม่ตายนี้ และจากจิตใจของเราเองที่ยงั มีสติสัมปฤดีอยูน่ ้ ี (คือ
รู ้สึกตัวดีอยู่ และยังจําอะไรๆได้)
โดยสิ่ งทั้งหลายบนโลกของเรานี้ ที่เราสามารถสัมผัสหรื อรับรู ้ได้น้ นั ก็สรุ ปได้ ๒ อย่าง คือ

วัตถุ กับ

จิตใจ โดยวัตถุก็คือสิ่ งที่เราสามารถสัมผัสได้ดว้ ย ตา หู จมูก ลิ้น และ กาย (คือทางผิวหนังและเนื้อเยือ่ ของ
ร่ างกายทั้งหมด) ซึ่ งวัตถุก็ยงั แยกได้ ๒ อย่าง คือ วัตถุทไี่ ม่ มีชีวติ กับ วัตถุทมี่ ีชีวติ
วัตถุที่ไม่มีชีวติ นี้ก็ได้แก่พวก ดิน หิ น ทราย นํ้า อากาศ และ โลหะ อโลหะ ไม้ พลาสติก ยาง กระจก
เป็ นต้น โดยวัตถุท้ งั หลายนี้เกิดมาจาก วัตถุธาตุ ๔ อย่างมารวมตัวกัน คือ (๑) ธาตุดิน คือของแข็ง (๒) ธาตุนํา้ คือ
ของเหลว (๓) ธาตุไฟ คือความร้อน และ (๔) ธาตุลม คือก๊าซ
วัตถุธาตุท้ งั ๔ นี้เองที่เป็ นธาตุพ้นื ฐาน ที่ธรรมชาติได้นาํ มาปรุ งแต่ง ให้เกิดเป็ นวัตถุและสิ่ งของทั้งหลาย
เช่น บ้าน รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เสื้ อผ้า เป็ นต้น รวมทั้งร่ างกายคน สัตว์และพืช เป็ นต้น ขึ้นมา
โดยวัตถุเหล่านี้เราไม่สามารถไปรู ้ได้อย่างละเอียด ว่ามันอาศัยเหตุปัจจัยอะไรบ้างมาปรุ งแต่งให้มนั เกิดขึ้นมา แต่
เราอาศัยการพิจารณาด้ วยเหตุผลได้ ว่า มันต้ องอาศัยเหตุและปัจจัยมาปรุ งแต่ ง มันจึงเกิดขึน้ มาได้ มันไม่สามารถ
เกิดขึ้นมาได้เองลอยๆ และเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้ว มันก็มีความเสื่ อมสภาพอยูต่ ลอดเวลา และในที่สุดไม่ชา้ ก็เร็ ว
สภาพหรื อลักษณะของวัตถุท้ งั หลาย ก็ตอ้ งแตกสลายหายไป และวัตถุธาตุท้ งั ๔ ที่มาปรุ งแต่ง ก็จะแยกกลับไป
เป็ นธาตุตามธรรมชาติดงั เดิม ซึ่ งนี่ก็แสดงถึงความจริ งว่า วัตถุท้ งั หลายเป็ นอนัตตา
ชีวติ คือขันธ์ ๕
ขันธ์ ๕ หมายถึง หมู่ หรื อกลุ่ม หรื อส่ วน ๕ ส่ วน ที่ประกอบเป็ นชีวติ ของเราขึ้นมา ซึ่ งส่ วนทั้ง ๕ นั้นก็
ได้แก่

๑. รู ป คือ ร่ างกาย
๒. เวทนา คือ ความรู ้สึก
๓. สั ญญา คือ การที่จิตจําสิ่ งที่รับรู ้ได้
๔. สั งขาร คือ การคิดนึกของจิต
๕. วิญญาณ คือ การรับรู ้ที่เกิดขึ้นตามประสาทของร่ างกาย
ขันธ์ท้ งั ๕ นี้สรุ ปก็คือ ร่ างกายกับจิตใจ ที่เรี ยกว่าเป็ นชีวติ ของเรา ซึ่ งร่ างกายก็คือส่ วนที่เป็ นวัตถุ ส่ วน
จิตใจนั้นเป็ นนามธรรม (คือธรรมชาติที่มีแค่ชื่อ) โดยร่ างกายกับจิตใจนี้จะแยกกันไม่ได้ ถ้าแยกกันเมื่อใด ก็จะทํา
ให้ชีวติ แตก (คือร่ างกาย) ดับ (คือจิตใจ) หายไปด้วยกันทั้งคู่ทนั ที (คือตาย)
คําว่า จิต จะหมายถึง อาการทีค่ ิดนึก (หรื อผูค้ ิดนึก) ส่ วนคําว่า ใจ จะหมายถึง การรับรู้ และรู้ สึก (หรื อผู ้
รับรู ้และรู ้สึก) ซึ่ งมันก็คือสิ่ งเดียวกัน แต่มาเรี ยกแยกกันตามการทําหน้าที่เท่านั้นเอง ซึ่ งเราก็มกั จะเรี ยกรวมๆกัน
ว่า จิตใจ ที่หมายถึง สิ่ งทีร่ ้ ู สึกนึกคิดได้ โดยพื้นฐานที่ทาํ ให้เกิดจิตใจขึ้นมานั้นก็คือวิญญาณ ซึ่ งวิญญาณก็ตอ้ ง
อาศัยระบบประสาทของร่ างกายเพื่อเกิดขึ้นมา ถ้าร่ างกายตาย วิญญาณก็จะไม่เกิดขึ้น หรื อไม่มี
วิญญาณนี้ทางวิทยาศาสตร์ บอกว่า มันก็คือไฟฟ้าอ่อนๆ ที่เกิดขึ้นมาในร่ างกายของสิ่ งที่มีชีวติ ทั้งหลายที่
ยังไม่ตาย ถ้าร่ างกายตาย ไฟฟ้านี้ก็จะไม่เกิดขึ้น เหมือนแผงโซร่ าเซลล์ที่ยงั ดีอยู่ เมื่อมีแสงแดดมากระทบ ก็จะเกิด
กระแสไฟฟ้าขึ้นมาที่แผงโซร่ าเซลล์น้ นั ทันที แต่ถา้ แผงโซร่ าเซลล์น้ นั เสี ยหาย แม้จะมีแสงแดดมากระทบ ไฟฟ้า
ก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยของมันมีไม่ครบ
ระบบการทํางานของจิตใจมนุษย์
ร่ างกายของเราเกิดขึ้นมาจากวัตถุธาตุท้ งั ๔ มาร่ วมกันปรุ งแต่งให้เกิดขึ้น โดยร่ างกายที่ยงั ดีอยู่ (คือยังไม่
ตาย) ของสิ่ งที่มีชีวติ ทั้งหลายนั้น จะมีธาตุพิเศษที่เป็ นนามธาตุ เกิดขึ้นมาที่ระบบประสาททั้ง ๖ ของร่ างกายได้
(คือที่ตา, หู , จมูก, ลิ้น, กาย, และใจ) ซึ่ งธาตุพิเศษนั้นก็คือ ธาตุวญ
ิ ญาณ หรื อเรี ยกสั้นๆว่า วิญญาณ ที่แปลว่า การ
รับรู้ ซึ่ งวิญญาณนี้จดั เป็ นนามธาตุ คือธาตุที่มีแค่ชื่อ ไม่มีลกั ษณะเหมือนวัตถุธาตุ

เมื่อสิ่ งภายนอก (เช่น รู ป เสี ยง) มากระทบกับระบบประสาทของร่ างกายที่ตรงกัน (เช่น ตา หู ) ก็จะทํา
ให้เกิดวิญญาณหรื อการรับรู ้ ขึ้นมาที่ระบบประสาทนั้นทันที (เช่นเกิดการเห็นรู ปขึ้นที่ตา เกิดการได้ยนิ เสี ยง
ขึ้นมาที่หู)
เมื่อเกิดการรับรู ้ใดขึ้นมาแล้ว ก็จะเกิดการจําสิ่ งที่รับรู ้น้ นั ขึ้นมาด้วยทันที เช่น จําได้วา่ รู ปที่เห็นนั้นเป็ น
ใคร ชื่ออะไร หรื อจําเสี ยงที่ได้ยนิ นั้นว่าเป็ นเสี ยงอะไร หรื อเสี ยงของใคร เป็ นต้น
เมื่อเกิดการจําสิ่ งที่รับรู ้ใดขึ้นมาแล้ว ก็จะเกิดความรู ้สึก (เวทนา) ต่อสิ่ งที่รับรู ้และจําได้น้ นั ขึ้นมาด้วย
ทันที ซึ่ งความรู ้สึกนี้ก็มี ๓ อย่าง คือ (๑) สุ ขเวทนา คือความรู ้สึกที่ทนได้ง่าย หรื อที่เราเรี ยกกันว่า “ความสุ ข”
(๒) ทุกขเวทนา คือความรู ้สึกที่ทนได้ยาก (๓) อทุกขมสุ ขเวทนา คือความรู ้สึกกลางๆ ที่ไม่มีท้ งั สุ ขเวทนาและ
ทุกขเวทนา
เมื่อเกิดเวทนาขึ้นมาแล้ว ถ้าขณะนี้จิตไม่มีสติปัญญาและสมาธิ ก็จะทําให้อวิชชาเกิดขึ้นมาครอบงําจิต
ทันที แล้วก็จะทําให้จิตเกิดการปรุ งแต่ง ไปตามอํานาจของอวิชชาทันที คือทําให้เกิดความพอใจในสุ ขเวทนา,
เกิดความไม่พอใจในทุกขเวทนา, เกิดความลังเลใจในอทุกขมสุ ขเวทนา (คือเกิดกิเลสหรื อตัณหาขึ้นมา)
เมื่อจิตเกิดกิเลสขึ้นมาแล้ว ก็จะเกิดอุปาทานหรื อความยึดถือว่ามีตวั เรา ที่เป็ นผูม้ ีกิเลสขึ้นมาด้วยทันที
เมื่อจิตเกิดกิเลสขึ้นมา กิเลสก็จะกระทบกับใจ แล้ วทําให้ เกิดทุกขเวทนาทีร่ ุ นแรงขึน้ มาทีใ่ จทันทีพร้ อม
กับอุปาทาน ซึ่ งทุกขเวทนาที่รุนแรงนี้เอง ที่เรี ยกว่าเป็ นความทุกข์ ตามหลักอริ ยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้า (คือถ้า
พอใจในสุ ขเวทนา ก็เป็ นความทุกข์ซ่อนเร้น ถ้าเป็ นความไม่พอใจในทุกขเวทนา ก็เป็ นความทุกข์เปิ ดเผย)
แต่ถา้ ขณะที่จิตเกิดเวทนาขึ้นมาแล้ว ถ้ าจิตมีสติร้ ู เท่ าทัน สติกจ็ ะดึงเอาปัญญากับสมาธิออกมาหยุดไม่ ให้
กิเลสเกิดขึน้ มาได้ เมื่อกิเลสไม่ เกิดขึน้ อุปาทานก็จะไม่ เกิด เมื่ออุปาทานไม่ เกิด ความทุกข์ กจ็ ะไม่ เกิดขึน้ เมื่อ
ความทุกข์ ไม่ เกิดขึน้ จิตก็นิพพาน
สรุ ปได้วา่ ชีวติ ของเรานี้ไม่มีอะไร นอกจาก ทุกข์ กับ ไม่ทุกข์ คือถ้าจิตเกิดกิเลส มันก็จะเกิดความทุกข์
ถ้าจิตไม่มีกิเลส มันก็ไม่มีทุกข์ ทีน้ ีมนั ก็อยูท่ ี่วา่ เราจะสามารถทําให้จิตไม่มีความทุกข์ได้หรื อไม่เท่านั้น
หลักกรรมของพุทธศาสนา

มีเรื่ องที่เราควรรู ้อีกเรื่ องก็คือ เรื่ องกรรมที่เป็ นคําสอนในระดับศีลธรรม โดยเรื่ องกรรมนี้ก็แยกได้ ๒
อย่าง คือ เรื่ องกรรมทีเ่ ป็ นเรื่ องเอามาจากความเชื่ อของผู้คนในสมัยพุทธกาล ที่สอนว่าเมื่อเราทํากรรมใดไว้ใน
ชาติน้ ี เราจะต้องไปรับผลในชาติหน้า และ เรื่ องกรรมทีเ่ ป็ นของพุทธศาสนาจริงๆทีเ่ ป็ นวิทยาศาสตร์ ที่สอนเรื่ อง
ผลจากการกระทําของเราในปั จจุบนั ซึ่ งอธิ บายได้ดงั นี้
คําว่า กรรม หมายถึง การกระทําด้ วยเจตนา ซึ่ง เจตนาในทีน่ ีก้ ค็ ือกิเลส (คือการกระทําด้ วยความอยาก
หรื อด้ วยความยึดถือว่ ามีตัวตนผู้กระทํา) คือทุกครั้งที่เราทําอะไรลงไปด้วยกิเลส หรื อมีเจตนา (ความจงใจ) ใน
การกระทํา จะเรี ยกว่าเป็ นกรรมทั้งสิ้ น และจะมีผลเรี ยกว่า วิบาก (ถ้าเป็ นการกระทําที่ไม่ได้ทาํ ด้วยกิเลส ไม่
เรี ยกว่าเป็ นกรรม แต่เรี ยกว่าเป็ น กิริยา และมีผลเป็ น ปฏิกริ ิยา อย่างเช่นถ้าเราเดินไปเหยียบมดตายโดยไม่ได้
เจตนา ก็เรี ยกว่าเป็ นกิริยา และมีผลคือมดตายเรี ยกว่าเป็ นปฏิกิริยา)
โดยกรรมนี้ก็มีอยู่ ๒ ประเภท อันได้แก่
๑. อกุศลกรรม หรื อ กรรมชั่ว หรื อ การกระทําชั่ว ที่เกิดขึ้นทางกาย หรื อวาจา หรื อใจก็ได้ ซึ่ งได้แก่การ
มีเจตนาในการเบียดเบียนชีวติ , ทรัพย์สิน, และกามารมณ์ของผูอ้ ื่น, และมีเจตนาในการพูดโกหก, คําหยาบ,
ส่ อเสี ยด, เพ้อเจ้อ, รวมทั้งการที่เรามีความคิดโลภ (อยากได้สิ่งของของผูอ้ ื่น), ความคิดโกรธ, และการมีความเห็น
ผิดจากธรรมนองคลองธรรม (เช่นเห็นว่าทําดีแล้วไม่ได้ดี แต่ทาํ ชัว่ กลับได้ดี เป็ นต้น)
๒. กุศลกรรม หรื อ กรรมดี หรื อ การกระทําดี ที่เกิดขึ้นได้ทางกาย หรื อวาจา หรื อใจก็ได้ อันได้แก่
การมีเจตนาที่จะไม่ทาํ กรรมชัว่ ทั้งปวง, การช่วยเหลือผูอ้ ื่นให้พน้ ทุกข์หรื อมีความสุ ขด้วยการให้ทรัพย์หรื อ
สิ่ งของบ้าง ให้ความรู ้บา้ ง ให้ธรรมะบ้าง ให้โอกาสบ้าง ให้อภัยบ้าง, รวมทั้งการเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ครู อาจารย์,
การอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผูใ้ หญ่, การเลี้ยงดูบิดามารดาให้เป็ นสุ ข, การทําหน้าที่การงานที่สุจริ ต, การปฏิบตั ิต่อคน
รอบข้างอย่างถูกต้อง, และการปฏิบตั ิสมาธิ เป็ นต้น
วิบากคือผลของกรรม
วิบาก หมายถึง ผลของกรรม คือทุกครั้งที่เกิดกรรม ก็ยอ่ มที่จะมีวบิ ากตามมาด้วยเสมอ ซึ่งวิบากนีก้ ค็ ือ
ผลทีเ่ กิดขึน้ แก่จิตโดยตรง โดยวิบากนี้ก็มีอยู่ ๒ ประเภทตามชนิดของกรรม อันได้แก่
๑. วิบากชั่ว หรื อ ความรู้ สึกทีไ่ ม่ ดี อันได้แก่ ความทุกข์ใจ ความร้อนใจ ความไม่สบายใจ เป็ นต้น (วิบาก
ชัว่ นี้เรี ยกว่า บาป ที่หมายถึง ผลจากการทําความชั่ว)
๒. วิบากดี หรื อ ความรู้ สึกทีด่ ี อันได้แก่ ความสุ ขใจ ความอิ่มเอมใจ ดีใจ สบายใจ เป็ นต้น (วิบากดีน้ ี
เรี ยกว่า บุญ ที่หมายถึง ความสุ ขจาการทําความดี)

วิบากนี้จะมากเท่าไรและจะตั้งอยูน่ านเท่าไร ก็ข้ ึนอยูก่ บั ว่าได้ทาํ กรรมชนิดใด และมีเจตนาในขณะที่ทาํ
มากหรื อน้อยเพียงใด ซึ่ งวิบากนี้อาจจะให้ผลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งจากทั้ง ๓ ช่วงนี้ก็ได้ คือ
๑. ทันทีทที่ าํ กรรมอยู่ คือเมื่อทํากรรมใดอยูก่ ็จะได้รับผลในขณะที่กาํ ลังทําอยู่
๒. เมื่อทํากรรมเสร็จแล้ว หรื อไม่อย่างนั้นก็จะได้รับผลภายหลังจากทํากรรมนั้นเสร็ จแล้ว
๓. ต่ อจากนั้น หรื อไม่อย่างนั้นก็จะได้รับในเวลาต่อมาอีกก็ได้
สรุ ปแล้วเรื่ องกรรมของพุทธศาสนานี้ก็คือ การสอนเรื่ องของจิตใต้ สํานึกของเรานี่เอง คือเมื่อเราทําอะไร
ลงไปด้วยเจตนาแล้ว จิตใต้สาํ นึกมันก็จะรู ้และจะเกิดความรู ้สึกไปตามเจตนาที่ทาํ นั้นทันที โดยไม่สามารถ
บังคับได้ คือ ถ้ ามีเจตนาดีจิตก็เป็ นสุ ข แต่ ถ้ามีเจตนาชั่ วจิตก็เป็ นทุกข์ ซึ่ งนี่คือผลโดยตรงที่มีผลแน่นอนอย่างไม่
มีทางหลีกหนีพน้ ส่ วนผลภายนอก อันได้แก่ เมื่อทําดีแล้วก็มีคนมาชื่นชมและให้รางวัลหรื อมีชีวติ เจริ ญรุ่ งเรื อง
หรื อเมื่อทําชัว่ แล้วถูกติเตียนหรื อลงโทษหรื อมีชีวติ ตกตํ่าหรื อวิบตั ิน้ นั มันเป็ นผลโดยอ้อมทีไ่ ม่ แน่ นอนเพราะมัน
ขึน้ อยู่กบั ปัจจัยภายนอก อย่างเช่น ถ้าทําดีแล้วไม่มีใครรู ้ก็ไม่มีใครมายกย่องหรื อให้รางวัล หรื อเมื่อทําชัว่ แล้วไม่
มีใครรู ้ก็ไม่ถูกติเตียนหรื อลงโทษ เป็ นต้น ดังนั้นเราจึงอย่าเอาผลภายนอกนี้มาเป็ นผลของกรรม เดี๋ยวจะเกิดความ
เข้าใจผิดขึ้นมาได้วา่ “ทําดีแล้วไม่ได้ดี แต่พอทําชัว่ แล้วกลับได้ดี” อย่างที่คนทัว่ ไปเข้าใจผิดกันอยู่ ซึ่ งเรื่ องกรรม
นี้เป็ นเรื่ องที่ ไม่ ควรสนใจศึกษาสํ าหรับผู้เริ่มต้ นศึกษา (เป็ นเรื่ องอจินไตย) เพราะมันเอาแน่นอนไม่ได้และไม่
เป็ นประโยชน์แก่การดับทุกข์
บุญ-บาปคืออะไร?
คําว่า บุญ นี้ความหมายตั้งเดิม หมายถึง ความบริสุทธิ์ ซึ่ งตรงข้ามกับคําว่า บาป ที่หมายถึง ความ ความ
ชั่วหรื อความเลว ซึ่ งโดย บุญก็คือความสะอาดหรื อบริ สุทธิ์ ของจิตใจมนุษย์ ที่เกิดจากการที่ไม่มีกิเลสครอบงํา
หรื อเป็ นจิตที่หลุดพ้นจากกิเลส และจิตก็นิพพาน
ส่ วนบาปก็คือ การทีจ่ ิตเกิดกิเลสขึน้ มาแล้วกิเลสก็สั่งให้ กายบ้ าง วาจาบ้ าง หรื อแม้ แต่ จิตใจเองก็ตาม ทํา
กรรมต่ างๆลงไปด้ วยเจตนา ไม่ ว่าจะเป็ นกรรมดีหรื อกรรมชั่วก็ตาม ซึ่ งกิเลสนี้ก็ยอ่ มที่จะทําให้จิตเกิดอุปาทาน
หรื อความยึดมัน่ ถือมัน่ ว่ามีตนเองเป็ นผูท้ าํ กรรมขึ้นมา เมื่อจิตทํากรรมใดลงไปแล้ว ก็ยอ่ มที่จะเกิดวิบากหรื อผล
ขึ้นมา ไม่วา่ จะเป็ นวิบากดีหรื อวิบากชัว่ ก็ตาม (วิบากดีก็คือความสุ ขใจ อิ่มใจ ส่ วนวิบากชัว่ ก็คือความทุกข์ใจ
ร้อนใจ) และเมื่อจิตมีอุปาทาน จิตก็ยอ่ มที่จะเกิดความทุกข์ข้ ึนมาด้วยเสมอ (คือวิบากดีก็ทาํ ให้เกิดทุกข์ซ่อนเร้น
ส่ วนวิบากชัว่ ก็ทาํ ให้เกิดทุกข์เปิ ดเผย) ซึ่ งนี่ก็คือความหมายของคําว่าบุญและบาป ที่เป็ นความหมายดั้งเดิม ที่เป็ น
ความหมายของคําสอนในระดับปัญญาชน

แต่ความหมายของคําว่าบุญและบาปสมัยนี้เปลี่ยนไป คือคําว่าบุญกลับหมายถึง การทําความดีและมีผลดี
(คือมีความสุ ขใจอิ่มใจจากการทํากรรมดี) เท่านั้น ส่ วนบาปก็หมายถึง การทําความผิดหรื อความชัว่ แล้วมีผลไม่ดี
หรื อผลชัว่ (คือมีคามทุกข์ใจ ร้อนใจ) เท่านั้น ซึ่ งนี่คือความหมายของคําว่าบุญ-บาปในระดับศีลธรรม ดังนั้นเมื่อ
พบคําว่า บุญ-บาป เราก็ตอ้ งแยกแยะให้ออกว่าเป็ นคําสอนระดับใด จะได้ไม่เข้าใจสับสน
การเวียนว่ ายตายเกิดของพุทธศาสนา
พุทธศาสนาก็มีคาํ สอนเรื่ องการเวียนว่ายตายเกิดด้วยเหมือนกัน แต่ไม่ใช่การเวียนว่ายตายเกิดทางร่ าง
การเหมือนคําสอนของศาสนาพราหมณ์ โดยการเวียนว่ายตายเกิดของพุทธศาสนานี้ หมายถึง การเวียนว่ายตาย
เกิดทางจิตใจ คือพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า โลกก็คือกายนี้ แล้วจิตก็มาเวียนว่ายตายเกิดอยูใ่ นกายนี้
คําว่า วัฎฎะสงสาร แปลว่า การเวียนเป็ นวงกลม คือเป็ นอาการของจิตใจมนุษย์ ที่เกิดการเวียนวนเป็ น
วงกลม คือเมื่อจิตเกิดกิเลส กิเลสก็จะผลักดันให้จิตทํากรรม เมื่อทํากรรมใดลงไปแล้วก็ยอ่ มที่จะเกิดวิบาก เมื่อ
ได้รับวิบากดี (คือความสุ ข) ก็จะทําให้จิตเกิดกิเลสประเภทบวก คืออยากได้วบิ ากดี (คือความสุ ข) อีก แล้วจิตก็จะ
ทํากรรมดีต่อไปอีกเพื่อหวังจะได้วบิ ากดีอีก หรื อเมื่อจิตทํากรรมชัว่ ลงไปแล้วได้รับวิบากชัว่ (คือทุกข์ใจ ร้อนใจ)
จิตก็จะเกิดกิเลสประเภทลบ คือไม่อยากได้วบิ ากชัว่ นั้นอีก แต่จิตก็ยงั เกิดความอยากได้วบิ ากดีอยูอ่ ีก ดังนั้นจิตก็
ยังจะเกิดกิเลสแระเภทบวกต่อไปเพื่อหวังจะได้วบิ ากดีอีก วนเวียนอยูอ่ ย่างนี้เรื่ อยไป ตลอดทั้งวันและตลอดทั้ง
ชีวติ
การเวียนว่ายตายเกิดตามอํานาจของกิเลสนี่เอง ที่ทาํ ให้เกิดความทุกข์ ตามที่พระพุทธเจ้าสอน และผล
จากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือ ความทุกข์ คือเมื่อเกิดวิบากดี ก็เกิดความทุกข์ซ่อนเร้น แต่ถา้ เกิดวิบากชัว่ ก็เกิด
ความทุกข์เปิ ดเผย
พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนเอาไว้วา่ “การเกิดทุกทีเป็ นทุกทุกข์ที เมื่อไม่เกิดก็จะไม่ทุกข์” ซึ่ งการไม่เกิดนั้น
ก็คือขณะที่จิตของเรามีสติปัญญาและสมาธิ พร้อม ซึ่ งก็จะทําให้กิเลสดับหายไปหรื อไม่เกิดขึ้น เมื่อจิตไม่มีกิเลส
กรรมก็จะไม่เกิด เมื่อไม่มีกรรมก็จะไม่มีวบิ าก และไม่มีอุปาทานพร้อมทั้งความทุกข์ ซึ่ งเมื่อจิตไม่มีความทุกข์
มันก็จะนิพพาน (สงบเย็น) ซึ่ งนี่ก็คือ การทําลายหรื อการหักวัฎฎะสงสาร หรื อการตัดกรรม หรื อการหมดกรรม
หรื อการหยุดการเวียนว่ายตายเกิด แล้วก็บรรลุ (เข้าถึง) นิพพาน ที่แท้จริ ง
นรก-สวรรค์ ของพุทธศาสนา
ในพระไตรปิ ฎกของพุทธศาสนาปั จจุบนั นั้น จะมีคาํ สอนเรื่ องนรก สวรรค์ เทวดา นางฟ้า เปรต อสุ รกาย
(ผี) ยักษ์ เป็ นต้น อยูม่ ากมาย ซึ่ งนี่เป็ นคําสอนของศาสนาพราหมณ์ ที่ปลอมปนเข้ามาอยูใ่ นคําสอนระดับ
ศีลธรรมของพุทธศาสนามาช้านานแล้ว ซึ่ งคําสอนเหล่านี้ ถ้ามองในในมุมมองของบุคคลในระดับชาวบ้าน ก็จะ

มองว่าเป็ นสถานที่และบุคคล อย่างที่ชาวพุทธทัว่ ๆไปในปั จจุบนั เชื่อกันอยู่ ตามหลักคําสอนของศาสนา
พราหมณ์
แต่สาํ หรับมุมมองของปั ญญาชานแล้ว จะมองต่างออกไป คือจะมองว่า นี่เป็ นการสอนธรรมระดับสู ง
โดยการเอาธรรมะมาสมมติเป็ นสถานที่และบุคคล เพื่อเอาไว้สอนคนมีปัญญา อย่างเช่นคําสอนที่วา่ “คนดีเมื่อ
ตายไปแล้วย่อมบันเทิงบนโลกสวรรค์ ส่ วนคนชัว่ ตายไปย่อมพินาศในนรก” ซึ่ งก็หมายถึงว่า เมื่อเราทําความดี
เมื่อใด จิตของเราก็จะเปลี่ยนไปเป็ นเทวดา ที่หมายถึง คนที่มีแต่ความสุ ขโดยไม่ตอ้ งลําบากายทันที แต่ถา้ เราทํา
ความผิดหรื อชัว่ เมื่อใด จิตของเราก็จะเปลี่ยนไปเป็ นสัตว์นรก ที่มีแต่ความทุกข์ใจ หรื อร้อนใจอย่างยิง่ ขึ้นมาทันที
เป็ นต้น ซึ่ งนี่ก็คืออุบายในการสอนธรรมะระดับของ ที่ดูผวิ เผินก็จะดูเหมือนกับคําสอนของศาสนาพราหมณ์ แต่
ความหมายกลับเป็ นคําสอนที่ลึกซึ้ งของพุทธศาสนา (เหตุที่ตอ้ งมีคาํ สอนเช่นนี้ก็เพื่อให้ศาสนาพราหมณ์ในยุค
นั้นยอมรับ เพื่อที่จะได้ไม่ถูกพราหมณ์ที่มีอาํ นาจอยูใ่ นยุคนั้น ทําร้ายหรื อกําจัดผูท้ ี่สอนเรื่ องจิตเป็ นอนัตตา ตามที่
เราได้ศึกษากันมาแล้ว เรื่ องการประยุกติคาํ สอนของพุทธศาสนาเพื่อความอยูร่ อด)
ภาษาคน-ภาษาธรรม
การที่เราจะอ่านคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่มีอยูใ่ นพระไตรปิ ฎกให้เกิดความเข้าใจได้อย่างถูกต้องนั้น
เราจําเป็ นทีจ่ ะต้ องทําความเข้ าใจเรื่ องภาษาคน-ภาษาธรรมนีใ้ ห้ เข้ าใจเสี ยก่อน ถ้าเรายังไม่เข้าใจเรื่ องภาษาคนภาษาธรรมนี้อย่างถูกต้อง ถึงเราจะอ่านพระไตรปิ ฎกมาอย่างมากมายสักเท่าใดก็ตาม เราก็จะไม่เกิดความเข้าใจ
ในคําสอนของพระพุทธองค์ที่อยูใ่ นพระไตรปิ ฎกได้ ซํ้าจะยิง่ ทําให้เกิดความสับสนมากขึ้นได้ เพราะยิง่ อ่านก็จะ
ยิง่ พบความขัดแย้งของคําสอนที่มีอยูใ่ นพระไตรปิ ฎก แต่ถา้ เราเข้าใจเรื่ องภาษาคน-ภาษาธรรมนี้อย่างถูกต้องแล้ว
เราก็จะอ่านพระไตรปิ ฎกได้อย่างเข้าใจ
โดยคําสอนในพระไตรปิ ฎกนั้น นั้นจะมีวธิ ี การสอนผูค้ นอยู่ ๒ ลักษณะ คือ
๑. ธัมมาธิษฐาน คือสอนโดยแสดงตัวธรรมะล้วนๆ
๒. ปุคคลาธิษฐาน คือสอนโดยยกตัวตนบุคคลมาเป็ นธรรมะ

ธัมมาธิ ษฐานนั้นเป็ นการสอนธรรมระดับสู งแก่ บุคคลทีเ่ ริ่มเข้ าใจธรรมะแล้ ว ให้เข้าใจธรรมะยิง่ ขึ้น
เช่น สอนเรื่ องธาตุ ขันธ์ อายตนะ และอริ ยสัจ ๔ เป็ นต้น ซึ่ งเราจะเรี ยกว่า ภาษาธรรม เพราะเป็ นการแสดงแต่
เนื้อหาธรรมะที่ลึกซึ้ งล้วนๆ
ส่ วนการสอนศีลธรรมแก่บุคคลทีย่ งั ไม่ ร้ ู ธรรมะนั้น จะใช้การสอนอย่างปุคคลาธิ ษฐาน คือ

เอาตัว

ธรรมะมาสมมติว่าเป็ นบุคคลหรื อสถานทีต่ ่ างๆ แล้วแต่งให้เป็ นเรื่ องราวโดยให้มีหลักธรรมะอยูด่ ว้ ย ซึ่ งเราจะ
เรี ยกว่า ภาษาคน เพราะสอนเหมือนศาสนาพราหมณ์ที่สอนว่ามีตวั ตนบุคคลเหล่านั้นอยูจ่ ริ ง ซึ่ งภาษาคนที่พบ
บ่อยๆก็ได้แก่คาํ ต่อไปนี้
โลก หมายถึง ความทุกข์ หรื อสิ่ งที่เรายึดถือกันอยู่
ชาติ หมายถึง การเกิดทางจิตใจ
ตาย-เกิด หมายถึง การที่จิตเปลี่ยนจากสภาวะหนึ่งแล้วมาเป็ นอีกสภาวะหนึ่ง
สวรรค์ หมายถึง จิตที่มีแต่ความสุ ขใจอิ่มใจ
นรก หมายถึง จิตที่กาํ ลังเร่ าร้อนเหมือนถูกไปเผา เพราะทําผิดหรื อชัว่ เอาไว้มาก
พรหมโลก หมายถึง จิตที่กาํ ลังมีความสุ ขจากสมาธิ
เทวดา หมายถึง จิตที่กาํ ลังมีความสุ ขใจ อิ่มใจ จากกามารมณ์,วัตถุสิ่งของ, เชื่อเสี ยงเกียรติยศ
นางฟ้า หมายถึง ความสุ ขชนิดต่างๆของเทวดา
มนุษย์ หมายถึง จิตที่เบื่อๆอยากๆเพราะมีท้ งั ความสุ ขใจและความทุกข์กายปนกันอยู่
ยักษ์ หมายถึง จิตที่กาํ ลังมีความโกรธ พร้อมที่จะทําร้ายผูอ้ ื่นได้
มาร หมายถึง สภาวะจิตฝ่ ายตํ่า (หรื อกิเลส) ที่มาทําลายล้างสภาวะที่ดี (ความหลุดพ้น) ให้หายไป
อบายภูมิ หมายถึง ระดับจิตที่ไม่มีความเจริ ญ ไม่มีความสุ ขใจ อันได้แก่ นรก เปรต อสุ รกาย สัตว์
เดรัจฉาน

สัตว์เดรัจฉาน หมายถึง จิตที่กาํ ลังโง่อย่างไม่สมควรจะโง่
อสุ รกาย (ผี) หมายถึง จิตที่กาํ ลังขลาดกลัวหรื อไม่กล้าหาญ
เปรต หมายถึง จิตที่กาํ ลังหิ วหรื อกําลังมีอยากอยูด่ ว้ ยกิเลส
สัตว์นรก หมายถึง จิตที่กาํ ลังเร่ าร้อนทรมานอย่างยิง่ (ร้อนใจ ทุกข์ใจมาก)
สัตว์ หมายถึง จิตที่ยงั ข้องติดอยูใ่ นโลก (ในกามคุณ ๕)
ยมบาล หมายถึง กฎอันเฉียบขาดของธรรมชาติ
วัฏฏะสงสาร หมายถึง จิตที่วนเวียนอยูใ่ นกิเลส-กรรม-วิบาก
นิพพาน หมายถึง จิตที่สงบเย็น เป็ นต้น
เมื่อเราพบกับคําสอนในระดับศีลธรรมบางเรื่ องที่มีอยูม่ ากมายในพระไตรปิ ฎก ที่ดูแล้วเหมือนกับคํา
สอนของศาสนาพราหมณ์ เราก็ตอ้ งแยกความหมายเหล่านั้นให้เป็ นของพุทธเสี ยก่อน มิฉะนั้นเราอาจจะเข้ าใจผิด
คือคิดว่ าพุทธก็สอนเหมือนกับพราหมณ์ คือสรุ ปง่ายๆว่า คําสอนของพุทธแท้ ๆนั้นจะอยู่ในจิตของตัวเราเอง
ทั้งสิ้น คือเป็ นสิ่ งที่เราจะสามารถรู ้สึกได้จริ งในปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นคําสอนที่ลึกซึ้ ง แต่ถา้ เป็ นคําสอนไกลตัว ที่เราไม่
สามารถรู ้สึกได้จริ งในปั จจุบนั ที่ดูผวิ เผินจะเป็ นเรื่ องสถานที่ หรื อตัวตนบุคคล จะไม่ใช่คาํ สอนดั้งเดิมของ
พระพุทธเจ้า แต่เป็ นคําสอนที่ผสมหรื อปลอมปนเข้ามาใหม่ ซึ่ งเราก็ตอ้ งนํามาตีความให้เป็ นคําสอนของพุทธ
ศาสนาเสี ยก่อน เราจึงจะพบคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่ซ่อนอยูใ่ นคําสอนเหล่านั้นได้
เกิดมาทําไม?
สําหรับผูท้ ี่เข้าใจและเห็นแจ้งชีวติ แล้วว่า “มันไม่มีตวั เราอยูจ่ ริ ง” ก็จะเข้ าใจได้ ว่ามันไม่ ได้ มีตัวตนของ
เราหรื อของใครๆมาเกิดตามทีเ่ ชื่ อกันอยู่เลย ส่ วนสิ่ งที่เกิดขึ้นมาแล้วและรู ้สึกว่าเป็ นตัวเรานี้ มันเป็ นแค่เพียงสิ่ งที่
ถูกปรุ งแต่งขึ้นมาจากเหตุและปั จจัยโดยธรรมชาติเท่านั้น และเมื่อเกิดขึน้ มาแล้ว มันก็ต้องมีหน้ าที่ ทีจ่ ะต้ อง
ปฏิบัติตามทีธ่ รรมชาติกาํ หนดมา ถ้าใครไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่ธรรมชาติกาํ หนดมา เขาก็จะต้องได้รับผลเป็ น
ความทุกข์ทางใจและความเดือดร้อนทางกาย แต่ ถ้าใครปฏิบัติหน้ าทีต่ ามทีธ่ รรมชาติกาํ หนดมาได้ อย่ างถูกต้ อง
เขาก็จะไม่ มีความทุกข์ ทางใจและไม่ มีความเดือดร้ อนทางกาย ซึ่ งหน้าที่ของคนเรานั้นก็สรุ ปอยูท่ ี่ การดูแลรักษา
ร่ างกายไม่ ให้ เกิดความทรมาน และดูแลรักษาจิตใจไม่ ให้ เกิดความทุกข์

หน้าที่ในการดูแลรักษาร่ างกายนั้นก็สรุ ปอยูท่ ี่ การแสวงหาปัจจัย ๔ มาบริหาร่ างกาย และการดูแล
ร่ างกายไม่ ให้ ได้ รับความทรมาน ซึ่ งก็หมายถึงการเรี ยนของเด็ก, การทําหน้าที่และการงานของผูใ้ หญ่, การ
แสวงหาความรู ้ที่จะช่วยให้เอาตัวรอดในสังคมและโลก, การออกกําลังกาย, การป้ องกันหรื อระวังโรคและภัยที่
จะเกิดขึ้นกับร่ างกาย, การรักษาโรคและภัยที่เกิดขึ้นกับร่ างกายแล้ว, และการดูแลรักษาครอบครัว สังคม
ประเทศชาติ และโลกให้มีความสงบสุ ข, รวมทั้งการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้เสี ยหาย ซึ่ งเมื่อเราได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ในการดูแลรักษาร่ างกายอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว เราก็จะได้รับผลที่ดี คือมีความสุ ขสบายของ
ร่ างกาย และมีความทุกข์ทรมานของร่ างกายน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ เป็ นสิ่ งตอบแทน
แต่ถา้ เราไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ในการดูแลรักษาร่ างกายให้ถูกต้อง เช่น ไม่ออกกําลังกาย, เอาสารเคมีเป็ นพิษ
หรื อสิ่ งเสพติดเข้าสู่ ร่างกาย, ไม่ระวังหรื อป้ องกันโรคและภัยที่จะเกิดขึ้นกับร่ างกาย, ไม่รักษาโรคและภัยที่เกิด
กับร่ างกายแล้ว, ไม่เรี ยนหนังสื อ, ไม่ทาํ หน้าที่การงาน, ไม่แสวงหาความรู ้ที่จะช่วยให้เอาตัวรอดในสังคมและ
โลก, ไม่ดูแลบุคคลในครอบครัว, ไม่ดูแลสังคม, ไม่ดูแลประเทศชาติ, ไม่ดูแลโลก, และไม่ดูแลรักษา
สภาพแวดล้อม เราก็จะได้รับผลที่เลวร้าย คือมีความทุกข์ทรมานของร่ างกายมาก เป็ นสิ่ งตอบแทน
ส่ วนหน้าที่ในการดูแลรักษาจิตใจนั้นก็สรุ ปอยูท่ ี่ การแสวงหาความรู ้ในเรื่ องการดับทุกข์ของจิตใจ
และการปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์ของจิตใจในปัจจุบนั
ซึ่งการแสวงหาความรู้ ในเรื่ องการดับทุกข์ ของจิตใจนีก้ ค็ ือ
การศึกษาเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจและเห็นแจ้ งชี วติ อย่ างทีเ่ รากําลังศึกษากันอยู่นี้ ส่ วนการปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์ของ
จิตใจในปั จจุบนั นั้นก็คือ การปฏิบตั ิโดยใช้ปัญญาและสมาธิ มาทํางานร่ วมกัน โดยมีศีลธรรมเป็ นพื้นฐานอยูก่ ่อน
แล้ว เพื่อให้ความทุกข์ของจิตใจที่กาํ ลังเกิดอยูใ่ ห้ดบั หายไป (แม้เพียงชัว่ คราว) และเพื่อทําลายต้นตอของความ
ทุกข์ ที่มีอยูใ่ นจิตใต้สาํ นึกให้หมดสิ้ นไปอย่างถาวร เพื่อที่ความทุกข์จะได้ไม่กลับมาเกิดกับจิตใจของเราอีกอย่าง
ถาวรหรื อตลอดชีวติ
ถ้าเราสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในการดูแลรักษาจิตใจนี้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เราก็จะได้รับผลเป็ น
ความไม่มีทุกข์ของจิตใจในปั จจุบนั (ทั้งอย่างชัว่ คราวและถาวร) แต่ถา้ เราไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ในการดูแลรักษาจิตใจ
นี้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เราก็จะได้รับผลเป็ นความทุกข์ของจิตใจในปั จจุบนั
สรุ ปได้วา่ เราเกิดมาเพื่อทําหน้ าที่ หน้ าทีจ่ ึงจัดเป็ นสิ่ งสู งสุ ดของชี วติ ถ้าเราไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ให้ถูกต้อง
และครบถ้วน เราก็จะถูกธรรมชาติลงโทษให้ได้รับความเดือดร้อนแก่ร่างกาย และเกิดความทุกข์แก่จิตใจ แต่ถา้
เราปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เราก็จะได้รางวัลจากธรรมชาติ คือความปกติสุขของร่ างกาย และ
ความสงบเย็นของจิตใจทั้งอย่างชัว่ คราวและถาวรหรื อตลอดชีวติ
เราคืออะไร?

เราคือสิ่ งที่มีชีวติ ชนิดหนึ่งของโลก ทีธ่ รรมชาติได้ นําเอาดิน นํา้ ไฟ ลม มาปรุ งแต่ งหรื อสร้ างสรรค์ ให้
เกิดเป็ นร่ างกาย ทีม่ ีจิตใจหรื อความรู้ สึกนึกคิดได้ ขนึ้ มา แต่เพราะร่ างกายเป็ นสิ่ งปรุ งแต่ง จึงทําให้ในที่สุดไม่ชา้ ก็
เร็ ว ร่ างกายทั้งหลายต้องแตกสลายหรื อตายไป ดังนั้นเพื่อให้มีร่างกายเกิดขึ้นมาสื บต่อเอาไว้ จะได้ไม่สูญพันธุ์ไป
จากโลก ธรรมชาติจึงได้ มอบสั ญชาติญาณทีเ่ ป็ นความรู้ ว่ามีตัวเอง เอาไว้ ให้ แก่ จิตใต้ สํานึกของสิ่ งทีม่ ีชีวติ
ทั้งหลาย เพื่อให้สิ่งที่มีชีวติ ทั้งหลายจะได้มีความรู ้สึกว่ามีตวั เอง เมื่อมีความรู ้สึกว่ามีตวั เอง ก็จะได้รักตัวเอง และ
เมื่อรักตัวเอง ก็จะได้พยายามเอาตัวรอดและสื บเผ่าพันธุ์เอาไว้
จิตของเด็กทีเ่ พิง่ เกิดใหม่ ทุกคนจะยังบริสุทธิ์เหมือนกันหมด คือยังไม่ มีกเิ ลส ไม่ มีความยึดถือว่ ามี
ตัวเอง จะมีกเ็ พียงสั ญชาติญาณทีเ่ ป็ นความรู้ ว่ามีตัวเอง ทีธ่ รรมชาติมอบให้ ไว้ เพื่อทําให้ จิตเกิดความรู้ สึกว่ ามี
ตัวเองเพียงเล็กน้ อยเท่านั้น ซึ่ งนี่ก็หมายถึงว่า มนุษย์ ทุกคนในโลกคือคนๆเดียวกัน เพราะมีจุดกําเนิดเดียวกัน คือ
มาจากจิตที่วา่ งเหมือนกัน แต่วา่ มาแตกต่างกันในภายหลัง ตามเหตุตามปั จจัยที่แวดล้อมเท่านั้น และสุ ดท้ายก็ตอ้ ง
กลับไปสู่ จุดเริ่ มต้น คือว่างเปล่าด้วยกันหมดทุกคน
เมื่อมาพิจารณาที่ชีวติ ของเราที่มี “ความรู ้สึกว่ามีตวั เรา” นี้ เราก็จะพบว่า จิตใจมันก็อยากได้ ความสุ ข
เมื่อสิ่ งใดมันให้ ความสุ ข เราก็จะเกิดความรักหรื อความพอใจ (ทีเ่ รียกว่าเป็ นกิเลส) และมีความผูกพันกับสิ่ งนั้น
ซึ่ งสิ่ งที่เรารักและผูกพันมากที่สุดก็คือชีวติ ของเรา อันได้แก่ร่างกายและจิตใจที่สมมติเรี ยกว่าเป็ นตัวเรานี้ ส่ วน
สิ่ งที่เรารักและผูกพันรองลงมาก็คือบุคคลและสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ของเราทั้งหลาย และเมื่อเกิดความรักและ
ความผูกพันกับสิ่ งเหล่ านีข้ นึ้ มาแล้ ว ก็จะเกิดความยึดถือสิ่ งเหล่ านีว้ ่ าเป็ นตัวเรา-ของเราขึน้ มาด้ วย
แต่สิ่งที่เป็ นตัวเรา-ของเราทั้งหลาย ที่เราได้ยดึ ถือเอาไว้น้ ี มันไม่ ใช่ ตัวตนทีแ่ ท้จริง ดังนั้นมันจึงมีความ
เปลีย่ นแปลงไปสู่ ความแตกดับอยู่ตลอดเวลา และสุ ดท้ ายไม่ ช้าก็เร็ว สิ่ งทีเ่ ราได้ ยดึ ถือเอาไว้ น้ ัน มันก็ต้องแตกหรื อ
ดับไปอย่างแน่ นอน ซึ่ งเมื่อสิ่ งที่เรายึดถือเอาไว้น้ นั มันได้เปลี่ยนแปลงไปหรื อแตกดับไปตามธรรมชาติของมัน
(คือร่ างกายแก่ เจ็บ ป่ วย หรื อพิการ หรื อน่าเกลียดน่าชัง หรื อกําลังจะตาย และสิ่ งหรื อคนที่เรารักได้จากเราไป
หรื อเมื่อเราอยากจะได้สิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้น) เราก็จะเกิดความไม่ พอใจ (หรื อไม่ อยากได้ ไม่ อยากมี ไม่ อยาก
เป็ น) อย่ างรุ นแรง ทีเ่ รียกว่ าความเศร้ าโศกหรื อเสี ยใจขึน้ มาทันที รวมทั้งเมื่อเราต้องประสบกับบุคคลหรื อสิ่ งที่
เราเกลียดหรื อกลัว เราก็จะเกิดความไม่ พอใจและความเศร้ าโศก อย่างรุ นแรงขึ้นมาทันทีดว้ ยเหมือนกัน
อีกทั้งสิ่ งที่เราได้ยดึ ถือว่าเป็ นตัวเรา-ของเราเอาไว้น้ นั มันก็ยงั ต้องทนประคับประคองสภาพการปรุ ง
แต่งของมันเอาไว้ดว้ ยความยากลําบาก ซึ่ งก็เท่ากับว่าสิ่ งที่เราได้ยดึ ถือเอาไว้น้ นั มันเป็ น “ของหนัก” หรื อมี
“สภาวะทีต่ ้ องทน” อยูแ่ ล้วตามธรรมธรรมชาติ ดังนั้นเมื่อเราไปยึดถือหรื อแบกเอาเอาสิ่ งที่หนักเอาไว้ จึงทําให้
จิตของเราเกิดความรู ้สึกหนักหรื อความรู ้สึกที่ทนได้ยากที่รุนแรงขึ้นมาด้วย คือร่ างกายทั้งของเราและของคนที่
เรารักนั้น ก็ต้องดูแลรักษาเอาไว้ ด้วยความยากลําบาก เพราะมันมีท้ งั ความร้อน ความหนาว ความหิ ว ความ

กระหาย และโรคร้ายต่างๆ รวมทั้งยังมีการเบียดเบียนจากคนและการทําร้ายจากสัตว์ เป็ นต้น ที่คอยทําให้ร่างกาย
ต้องเจ็บปวดหรื อมีความทรมานอยูต่ ลอดเวลา เมื่อเรามายึดถือร่ างกายที่เป็ นของหนักนี้เอาไว้ จึงทําให้จิตใจของ
เรานี้ เกิดความรู ้สึกหนักหรื อเครี ยดหรื อความไม่พอใจ ที่เป็ นความทุกข์อยูเ่ สมอๆ
ยังไม่เท่านั้น ถ้าคนที่เรารักนั้นมียงั มีนิสัยหรื อพฤติกรรมที่ไม่ดีหรื อน่าเกลียดอยูด่ ว้ ย เช่น เป็ นคนใจร้าย
ชอบลักขโมยหรื อคดโกง เจ้าชู ้ ใจง่าย หรื อเป็ นคนชอบพูดโกหก หยาบคาย เสี ยดสี และเพ้อเจ้อ หรื อเป็ นคนเห็น
แก่ตวั ดื้อรั้น ว่ายากสอนยาก ฟุ้งเฟ้อฟุ่ มเฟื อย เกียจคร้าน โง่เขลา เอาแต่ใจ ไม่อดทน ชอบเที่ยวเตร่ ชอบเล่นการ
พนัน ติดสุ ราหรื อสิ่ งเสพติดต่างๆ ติดการเล่นต่างๆ ไม่ชอบการเรี ยนรู ้ ไม่ชอบทําหน้าที่การงาน ไม่รักสามีหรื อ
ภรรยาหรื อพ่อแม่พี่นอ้ งหรื อญาติ ไม่รักประเทศชาติบา้ นเมือง ไม่รักษาความสะอาด ไม่รักษาสภาพแวดล้อม
เป็ นต้น ก็จะทําให้เราเกิดความเครี ยดหรื อความไม่พอใจ หรื อความหนักใจ หรื อความวิตกกังวลใจ หรื อความ
ห่วงใย ที่เป็ นความทุกข์อยูเ่ สมอๆ และยิง่ ถ้าคนที่เรารักได้กระทําสิ่ งที่ผดิ กฎหมาย หรื อกระทําสิ่ งที่ไม่ดีเข้าแล้ว
ถูกจับได้หรื อถูกลงโทษ ก็จะยิง่ ทําให้เราเกิดความเครี ยดหรื อความไม่พอใจ ที่เป็ นความทุกข์ที่รุนแรงมากยิง่ ขึ้น
แต่ถา้ เรามีปัญญาที่เข้าใจและเห็นแจ้งชีวติ แล้วว่า สิ่ งทีเ่ รายึดถือว่าเป็ นตัวเรา-ของเรานั้น มันไม่ ได้ เป็ น
ตัวตนทีแ่ ท้จริงตามทีส่ มมติกนั ขึน้ มาเลย บวกกับเราก็มีสมาธิ จากการที่ได้เคยฝึ กมาแล้วด้วย และเราก็มีสติคอย
ระลึกถึงปั ญญานี้อยูเ่ สมอๆด้วยสมาธิ ก็จะทําให้ จิตของเราเกิด “ความเบื่อหน่ าย” ต่ อสิ่ งทีเ่ ราได้ ยดึ ถือเอาไว้น้ัน
เพราะมองเห็นความไม่ เทีย่ งหรื อความไม่ ถาวร และมีสภาวะทีต่ ้ องทนอยู่ด้วยความยากลําบากของมัน เมื่อจิต
เกิดความเบื่อหน่าย มันก็จะคลายความพอใจและไม่พอใจในสิ่ งที่ได้ยดึ ถือเอาไว้น้ นั ลงทันที (คือกิเลสจะระงับ
หรื อดับลงแม้เพียงชั้วคราว) เมื่อจิตไม่มีกิเลส ก็จะทําให้จิต “ปล่อยวาง” ความยึดถือในสิ่ งทั้งหลายว่าเป็ นตัวเราของเราลงทันที เมื่อจิตปล่อยวางความยึดถือว่ามีตวั เรา-ของเราลง จิตมันก็จะกลับมาเป็ นจิตเดิมแท้ ที่บริ สุทธิ์ ตาม
ธรรมชาติของมัน เหมือนตอนที่เพิ่งเกิดมาใหม่ๆ ที่มีความสงบเย็น สดชื่น ปลอดโปร่ ง แจ่มใส เบาสบาย อยูด่ ว้ ย
ซึ่ งนี่คือสภาวะของจิตขณะที่ไม่มีความทุกข์
วิธีสร้ างสั นติตามแนวทางพุทธศาสนา
หลักความรู ้เรื่ องความไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ งนี้ นอกจากจะนํามาใช้ ดับทุกข์ ของจิตใจมนุษย์ ได้ แล้ ว ยัง
นํามาใช้ สร้ างสั นติภาพให้ แก่โลกได้ อกี ด้ วย คือสาเหตุที่โลกมีแต่วกิ ฤตการณ์ ก็เป็ นเพราะมนุษย์ถูกสัญชาติญาณ
แห่งความมีตวั ตน (คือความรู ้วา่ มีตวั เอง) ครอบงํา จึงทําให้มนุษย์เกิดความรู ้สึกว่ามีตวั เองขึ้นมา เมื่อมีความรู ้สึก
ว่ามีตวั เอง จึงทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่ามีตวั เองอยูจ่ ริ งๆขึ้นมา, เมื่อมีความเข้ าใจผิดว่ ามีตัวเองอยู่จริงๆ ก็จึงทํา
ให้ มนุษย์ มีความเห็นแก่ ตัว, และเมื่อมีความเห็นแก่ตวั จึงทําให้เกิดความโลภ (อยากได้สิ่งของของผูอ้ ื่นมาเป็ น
ของตน) และโกรธ (อยากทําลายสิ่ งที่ไม่น่าพอใจ), อันส่ งผลทําให้เกิดการเบียดเบียนทั้งมนุษย์สัตว์และป่ าไม้
ขึ้นมาอย่างมโหฬาร รวมทั้งยังทําลายทรัพยากรและพลังงานของโลกให้หมดสิ้ นไปอย่างมโหฬาร และทําลาย

สิ่ งแวดล้อมให้เสี ยหาย รวมทั้งยังสร้างมลภาวะให้แก่โลกอย่างมากมาย จนทําให้โลกมีแต่วกิ ฤติการณ์ท้ งั ทาง
สังคม และทางสภาพแวดล้อมเกิดขึ้นมาอย่างมากมาย แล้วก็ทาํ ให้สันติภาพของโลกหายไปอย่างเช่นในปั จจุบนั
ส่ วนวิธีสร้างสันติภาพโดยใช้ปัญญานั้น ก็ทาํ ได้โดยการเผยแพร่ ให้มนุษย์ มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง
ถึงเรื่ องความจริ งสู งสุ ดของชีวติ ว่า “มันไม่ ได้ มีตัวตนของเราหรื อของใครๆอยู่จริง ถ้ าใครมายึดถือว่ าเป็ นตนเอง
จริงๆ ก็จะทําให้ จิตใจเป็ นทุกข์ และทําให้ ชีวติ เดือดร้ อน รวมทั้งทําให้ โลกเกิดวิกฤตการณ์ และอาจทําให้ โลกพินาศ
ได้ ถ้ ามนุษย์ ยงั ไม่ มีความรักและความเมตตาต่ อกัน” เมื่อมนุษย์เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเช่นนี้แล้วก็จะทําให้
“ความเห็นแก่ตวั ” ลดน้อยลง, แล้วความโลภและโกรธก็จะลดน้อยลง, แล้วการเบียดเบียนมนุษย์สัตว์และป่ าไม้ก็
จะลดน้อยลง รวมทั้งการทําลายทรัพยากรและพลังงานและสิ่ งแวดล้อมก็จะลดน้อยลง และเมื่อการเบียดเบียนกัน
ลดน้อยลง ก็จะทําให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สัตว์และป่ าไม้ รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็จะเกิดขึ้นมาแทน
เพราะมนุษย์มีความรักและเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์รวมทั้งพืชทั้งหลายด้วยความจริ งใจ และเมื่อการ
เบียดเบียนกันลดน้อยลง รวมทั้งมีการช่วยเหลือกันมากขึ้น วิกฤตการณ์ต่างๆของโลกก็จะลดน้อยลง และเมื่อ
วิกฤตการณ์ต่างๆลดน้อยลงมากๆ สันติภาพก็จะกลับคืนมาได้หลังจากที่ได้สูญเสี ยมันไป
สรุ ปวิธีพจิ ารณาให้ เกิดปัญญา
พระพุทธเจ้าได้ทรงสรุ ปวิธีการศึกษาให้เกิดปั ญญาเอาไว้วา่ ให้เรานําเอาขันธ์ ๕ หรื อ ร่ างกายกับจิตใจ
ของเรานี้ มาพิจารณาว่า มันอาศัยเหตุปัจจัยอะไร มาปรุ งแต่งให้เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับหายไป จนเกิดความเข้าใจ
อย่างแจ้งชัด ถึงความเป็ นอนัตตาของร่ างกายกับจิตใจ ก็จะทําให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ้งชัดขึ้นมาว่า “มันไม่ มี
ตัวเราและตัวตนของใครๆรวมทั้งของสิ่ งใดๆอยู่จริง” ซึ่ งนี่ก็คือการเกิดปั ญญาขั้นเข้าใจขึ้นมาแล้ว
เมื่อเราเกิดความเข้าใจอย่างแจ้งชัดแล้วว่า “มันไม่มีตวั เราอยูจ่ ริ ง” ที่เป็ นความเข้าใจอย่างถูกต้องตาม
ความเป็ นจริ งของธรรมชาติแล้วก็ตาม (คือมีปัญญาหรื อวิชชาแล้วแล้วก็ตาม) แต่จิตใต้สาํ นึกของเรามันจะยังไม่
ยอมรับ เพราะจิตใต้ สํานึกของเรา มันยังมีนิสัยหรื อความเคยชิ นของอวิชชาและกิเลส ทีค่ รอบงําจิตของเราอยู่
อย่างแรงกล้า ดังนั้นเมื่อใดที่จิตของเราไม่มีสมาธิ ก็จะทําให้อวิชชาและกิเลส กลับมาเกิดได้อีก อย่างง่ายดายและ
รุ นแรงเหมือนเดิม
ดังนั้นเราจึงต้องมีการหมัน่ ฝึ กฝนจิต ให้มีสมาธิ อยูเ่ สมอๆจนเป็ นนิสัย รวมทั้งต้ องมีการหมั่นพิจารณา
ขันธ์ ๕ โดยเฉพาะอย่ างยิง่ คือ ความสุ ขทีเ่ ราลุ่มหลงอยู่ ทีส่ ร้ างปัญหาให้ กบั ชี วติ ของเราและโลกอย่ างยิง่ นี้ ถึง
ความเป็ นอนิจจัง (ไม่เที่ยง) ทุกขัง (มีสภาวะที่ตอ้ งทนอยูอ่ ย่างยากลําบาก) และ อนัตตา (คือไม่ใช่ตวั ตนของใคร
หรื อของสิ่ งใดจริ ง) อยูเ่ สมอให้มากจนเป็ นนิสัยที่ยงิ่ กว่านิสัย เพื่อให้จิตมีความแหลมคมสามารถตัดกิเลสได้อย่าง
รวดเร็ ว

พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า “บุคคลจะล่ วงพ้ นความทุกข์ ได้ เพราะความเพียร” คือต้องมีความเพียรหรื อ
ความพยายามในการปฏิบตั ิปัญญา ศีล และสมาธิ อยูเ่ สมอๆ จึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ถ้ามีปัญญาเพียงอย่าง
เดียว แล้วไม่มีความเพียรในการฝึ กสมาธิ หรื อมีสมาธิ แล้วไม่นาํ ปั ญญากับสมาธิ มาปฏิบตั ิร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
จริ งจัง ก็จะยังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ได้จริ ง
สรุ ปการปฏิบัติในชี วติ ประจําวัน
เมื่อเราได้ศึกษามาจนเกิดความเข้าใจและเห็นแจ้งแล้วว่า “มันไม่ มีตัวเราและตัวตนของใครๆรวมทั้ง
ของสิ่ งใดๆอยู่จริง” แล้ว ก็เท่ากับเกิดปั ญญาขั้นความเข้าใจขึ้นมาแล้ว และเราก็ได้มีการฝึ กสมาธิ มาจนชํานาญ
แล้ว ทีน้ ีก็เป็ นการปฏิบตั ิ ซึ่ งการปฏิบตั ิน้ ีก็สรุ ปได้ ๒ ช่วง คือ ช่ วงทีม่ ีเวลาว่าง กับ ช่ วงทีต่ ้ องพบปะผู้คน
ช่วงที่เรามีเวลาว่าง เราก็มาฝึ กสมาธิ และหมัน่ พิจารณาให้เกิดปั ญญาอยูเ่ สมอๆ เพื่อให้จิตมีความ
ชํานาญของสมาธิ มากขึ้น และให้มีปัญญาแหลมคมมากขึ้น จนเป็ นความเคยชินของจิตใต้ สํานึกหรื อเป็ นนิสัยใน
การดับทุกข์ ของจิต เพื่อเตรียมเอาไว้ ใช้ เมื่อต้ องเผชิ ญกับโลก ซึ่ งการปฏิบตั ิสมาธิ และปั ญญานี้ตอ้ งทําพร้อมกัน
โดยการปฏิบตั ิสมาธิ และปั ญญานี้ยงั แยกได้ ๒ วิธี อันได้แก่
ใช้ ปัญญานําหน้ าสมาธิ คือมีการตั้งใจพิจารณาให้เกิดปั ญญาอย่างจริ งจัง ซึ่งการตั้งใจพิจารณาอย่าง
จริงจังนี้ ก็จะทําให้ เกิดสมาธิอย่างพอเหมาะขึน้ มาด้ วยเสมอ ซึ่ งเมื่อมีปัญญาและสมาธิ พร้อม ความทุกข์ก็จะ
ระงับหรื อดับหายไปได้ (แม้เพียงชัว่ คราว)
ใช้ สมาธินําหน้ าปัญญา คือเราจะใช้สมาธิ มาบังคับจิตให้หยุดการคิดนึกหรื อปรุ งแต่งให้เกิดกิเลสขึ้นมา
โดยมีปัญญาคอยควบคุมอยูก่ ็ได้ ซึ่ งเมื่อมีปัญญาและสมาธิ พร้อม ความทุกข์ก็จะระงับหรื อดับหายไปได้ (แม้
เพียงชัว่ คราว) เหมือนกัน
เมื่อเราต้องเผชิญกับโลกหรื อต้องพบปะผูค้ น หรื อขณะที่เราต้องปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันของเรา เราก็
ต้ องมีสติมาระวัง “ไม่ ให้ กเิ ลสทีเ่ ป็ นความยินดีและยินร้ าย รวมทั้งอาการทั้ง ๕ ของกิเลสอ่ อนๆ เกิดขึน้ มาอยู่
ตลอดเวลา” (ซึ่ งนี่ก็คือการมีสมาธิ นนั่ เอง) พร้ อมกันนั้นเราก็ต้องมองเห็น (คือมีความเข้ าใจอย่างแจ้ งชัดด้ วย
ความเคยชินจากจิตใต้ สํานึก) ถึงความจริงสู งสุ ดของธรรมชาติ เรื่ องสุ ญญตา คือเรื่ อง “ความว่างจากตัวตนที่
แท้จริง” ของทุกสิ่ งทีเ่ รากําลังสั มผัสอยู่ด้วย
โดยสิ่ งที่เราต้องมองเห็นความจริ งนี้เป็ นพื้นฐานอยูเ่ สมอก็คือ
“ร่ างกายและจิตใจของเรา” ในปัจจุบนั
นี่ก็คือการปฏิบตั ิปัญญาและสมาธิ พร้อมๆกัน โดยมีศีลธรรมเป็ นพื้นฐานอยูก่ ่อนแล้ว และเมื่อเรา
ปฏิบตั ิเช่นนี้ได้อย่างถูกต้อง ก็จะทําให้ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นในขณะที่เราต้องเผชิญกับโลก (แม้เพียงชัว่ คราว)

แต่ถา้ ยังปฏิบตั ิไม่ได้ คือยังมีความทุกข์อยู่ ก็ตอ้ งมาสํารวจตัวเราว่ายังขาดอะไรไป คือ ไม่ศีลธรรม หรื อไม่มี
สมาธิ หรื อไม่มีปัญญา ถ้ารู ้ตวั ว่าขาดอะไรไป ก็ตอ้ งกลับมาตั้งใจปฏิบตั ิสิ่งที่ขาดไปนั้นให้ได้
แต่ถา้ ยังทําไม่ได้อีก ก็ต้องให้ ความทุกข์ มันแผดเผา จนเราเกิดความรู้ สึกว่ า ทนไม่ ไหวอีกต่ อไปแล้ ว
หรื อเบื่อหน่ ายต่ อความทุกข์ อย่ างเต็มทีแ่ ล้ ว ทีนีจ้ ิตมันก็จะอยากมาปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ ขนึ้ มาได้ เองในภายหลัง ซึ่ง
นี่คือประโยชน์ จากการที่เรามีความเข้าใจและเห็นแจ้งชีวติ แล้ว แม้เราจะยังไม่พร้อมที่จะมาปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์
ในขณะนี้ก็ตาม คือเมื่อเรามีความรู ้แล้ว เราจะนํามาใช้เมื่อไรก็ได้ ซึ่ งจะต่างกับคนที่ไม่มีความรู ้ ที่ไม่สามารถนํา
ความรู ้มาใช้ได้ ไม่วา่ จะเป็ นเมื่อไรก็ตาม
ดังนั้นการมีความรู ้และความเข้าใจอย่างถูกต้อง ในหลักอริ ยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้า จึงเป็ นประโยชน์
แก่ทุกคน เพราะเหมือนกับการที่เรามีอาวุธเอาไว้ป้องกันตัว ที่แม้วา่ จะยังไม่ถูกนํามาใช้ ก็ไม่ได้เสี ยหาย แต่
เมื่อใดที่มีภยั เราก็สามารถนํามาอาวุธนั้นมาใช้ป้องกันตัวได้ทนั ที ซึ่ งจะต่างกับคนที่ไม่มีอาวุธ ที่เมื่อมีภยั เมื่อใด
ก็จะไม่มีอะไรมาป้ องกันตัวได้เลย
***************
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บ ฉันคืออะไร? “เว็บไซต์สาํ หรับผูแ้ สวงหาความจริ ง” www.whatami.net
หรื อ www.whatami.6te.net หรื อ www.whatami.tk)

