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มันไม่มีความคิดหรื อมันไม่รู้วา่ ในเหยือ่ นั้นมีเบ็ดซ่อนอยู่ มันจึงได้กินเหยือ่ นั้นแล้วก็ตอ้ ง
ติดเบ็ดไปในที่สุด แต่เมื่อมันกินเหยือ่ แล้วติดเบ็ด มันก็ยงั รู ้จกั ดิ้นรนอย่างสุ ดชีวติ เพื่อที่จะ
ได้หลุดพ้นจากเบ็ดนั้น ซึ่งตรงข้ ามกันมนุษย์ ทีแ่ ม้ จะรู้ อยู่ว่าเมื่อลุ่มหลงในความสุ ข
สนุกสนาน แล้ ว จะต้ องพบกับความทุกข์ ตรมอย่ างแสนสาหัส ก็ยงั ยอมทีจ่ ะเอาชี วติ ไปแลก
กับความสุ ขทีเ่ ป็ นเหยื่อของโลก ซึ่ งแม้เมื่อชีวติ ได้พบกับความทุกข์ตรมแล้ว ก็ยงั ไม่คิดที่จะ
แสวงหาวิธีการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์น้ นั อีก ซึ่ งนี่เรี ยกว่ามนุษย์เรานี้โง่กว่าสัตว์
เดรัจฉานก็วา่ ได้

วิทยาศาสตร์ คน้ พบว่าวิญญาณนี้ก็คือไฟฟ้าอ่อนๆ ที่เกิดขึ้นมาในระบบประสาททั้งหลาย
ของร่ างกายที่ยงั ดีอยูห่ รื อยังไม่ตาย

พระพุทธเจ้ าคือผู้ทมี่ าสอนให้ มนุษย์ หลุดพ้ นจากความทุกข์
แต่ถา้ มีวธิ ี ที่จะทาให้เราไม่มีความทุกข์ (หรื อความเศร้าโศกเสี ยใจ) เลยเราจะ
สนใจหรื อไม่? ซึ่งแน่ นอนว่ าทุกคนสนใจถ้ ามีวธิ ีทจี่ ะทาให้ เราไม่ มีความทุกข์ แต่เราก็
อาจจะคิดว่าไม่มีทางเป็ นไปได้ หรื อถึงแม้จะเป็ นไปได้ก็ตอ้ งใช้ทรัพย์สินเงินทองมากมาย
หรื อต้องมีการปฏิบตั ิที่ยากลาบากมากจนคนธรรมดาไม่สามารถทาได้ หรื อบางคนก็อาจ
คิดว่าต้องปฏิบตั ิสมาธิ ภาวนา ไปจนตายหลายๆชาติถึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ หรื อ
บางคนอาจจะคิดว่าต้องละทิ้งทรัพย์สมบัติ ชื่อเสี ยงเกียรติยศ ละทิ้งลูกเมีย-หรื อสามีสุดที่
รัก แล้วออกบวชไปปฏิบตั ิสมาธิ ภาวนาอยูต่ ามป่ าเขาที่เงียบเหงาตลอดชีวติ เหมือน
พระพุทธเจ้า จึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ซึ่งนี่เป็ นความเข้าใจหรื อความเชื่อของคน
ทัว่ ไป ที่ยงั ไม่รู้จกั วิธีการปฏิบตั ิเพื่อ ดับทุกข์ หรื อเพื่อ ความหลุดพ้นจากความทุกข์ ของ
พระพุทธเจ้า
ก่อนอื่นขอให้เรารู ้จกั ก่อนว่า พระพุทธเจ้านั้นทรงเป็ นผูท้ ี่คน้ พบวิธีการปฏิบตั ิ
เพื่อให้จิตของเราในปัจจุบนั หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ โดยไม่ยากอย่างที่เราคิดหรื อเชื่อ
กันอยูเ่ ลย คือเราไม่ จาเป็ นต้ องออกบวชเหมือนพระพุทธเจ้ าหรื อเหมือนพระทัว่ ๆไปก็ได้
เพียงแค่ เรามีสมาธิพอสมควร และมีปัญญาทีเ่ ป็ นความเข้ าใจว่า “ทุกสิ่ งเป็ นของว่ าง
เปล่า” (หรื อ

จิตใจ คือ สิ่ งทีร่ ้ ู สึกนึกคิดได้ คือถ้ามันทาหน้าที่คิดนึก เราก็เรี ยกว่า จิต แต่พอมัน
ทาหน้าที่รับรู ้และรู ้สึกเราก็เรี ยกว่า ใจ ซึ่ งมันก็คือสิ่ งเดียวกันนัน่ เอง โดยจิตใจนี้จะ
ประกอบด้วย วิญญาณหรื อการรับรู ้, การจาสิ่ งที่รับรู ้ได้, ความรู ้สึก, และ ปรุ งแต่งกับการ
คิดนึกของจิต
เมื่อตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจของเรา ได้รับรู ้สิ่งใด (เช่น ตาเห็นรู ป ก็จะเกิด
วิญญาณทางตา หรื อการเห็นรู ปขึ้นมาทันที) เมื่อมีการรับรู ้สิ่งใดแล้ว มันก็จะจาสิ่ งที่รับรู ้
นั้นได้ทนั ที (เช่นจาได้วา่ สิ่ งที่เห็นนั้นคืออะไร) เมื่อจาสิ่ งที่รับรู ้น้ นั ได้ มันก็จะเกิด
ความรู ้สึกต่อสิ่ งที่รับรู ้น้ นั ขึ้นมาด้วยทันที (ซึ่ งความรู ้สึกนี้ก็มีอยู่ ๓ อย่าง คือ รู ้สึกสุ ขหรื อ
สบาย, รู ้สึกไม่สุขหรื อไม่สบาย, รู ้สึกจืดๆ) และเมื่อเกิดความรู ้สึกขึ้นมาแล้ว ก็จะมีการ
ปรุ งแต่งกับการคิดนึกต่อไปทันที (คือถ้า ปรุ งแต่งคิดนึกด้วยกิเลส จิตก็จะเกิดความทุกข์
แต่ถา้ ปรุ งแต่งคิดนึกด้วยสติปัญญาและสมาธิ จิตก็จะไม่เกิดความทุกข์)
ไม่ มีตัวเราอยู่จริง
เมื่อเราพิจารณาตามความเป็ นจริ งแล้วเราก็จะพบว่า ร่ างกายของเรานี้เกิดมาจาก
รู ปธาตุ ๔ มาปรุ งแต่งหรื อทาให้เกิดขึ้น ดังนั้นร่ างกายจึงเป็ นอนัตตา อีกทั้งไม่ชา้ ก็เร็ ว
ร่ างกายก็ตอ้ งแตกดับหรื อตายไปในที่สุด ซึ่ งนี่คือลักษณะของอนิจจังของร่ างกาย ซ้ าที่
ขณะที่ร่างกายยังไม่ตาย ร่ างกายก็ยงั ต้องทนอยูด่ ว้ ยความยากลาบากอีกด้วย (คือต้องทน
ต่อความหิ วความกระหาย ทนต่อความเจ็บป่ วย ทนต่อความหนาวความร้อน เป็ นต้น) ซึ่ง
นี่ก็คือลักษณะของทุกขังของร่ างกาย
ส่ วนการพิจารณาจิตใจก็เหมือนกับการพิจารณาร่ างกาย คือให้พิจารณาว่า
วิญญาณก็ตอ้ งอาศัยระบบประสาทของร่ างกายเพื่อเกิดขึ้นมา เมื่อวิญญาณเกิดขึ้นมาแล้ว
จึง

