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ความรู้ มากพอ เช่ น เด็ก หรื อชาวบ้ าน ซึ่ งความเชื่อทั้งหลายนั้น ยังไม่ใช่ความจริ งและไม่ทา
ให้เกิดปั ญญา เพราะความเชื่ อยังเป็ นแค่ ความมั่นใจว่าจะเป็ นความจริงเท่านั้น ดังนั้นความ
เชื่อจึงยังคงเจืออยูด่ ว้ ยความงมงายทั้งสิ้ นไม่มากก็นอ้ ย แม้จะเป็ นความเชื่อที่ดีงามก็ตาม ที่
สาคัญเราจะเอาความเชื่ อมาใช้ ศึกษาและปฏิบัติ เพื่อให้ เกิดความพ้ นทุกข์ ตามหลัก
อริยมรรคของพระพุทธเจ้ าไม่ ได้ เด็ดขาด เพราะพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้ปัญญามาศึกษาและ
ปฏิบตั ิ แต่เรากลับเอาความเชื่อที่งมงายมาศึกษาและปฏิบตั ิ แล้วมันจะช่วยให้ดบั ทุกข์ได้
อย่างไร?

หรื อเป็ นผู้ทกี่ าลังจะตาย จิตของเราก็จะไม่ เกิดความเศร้ าโศก หรื อความเสี ยใจใดๆเลย จะมี
ก็เพียงความรู ้สึกที่ไม่น่ายินดีเล็กๆน้อยจากความหิ ว หรื อจากความเจ็บป่ วยของร่ างกาย
เท่านั้น ซึ่ งนี่ก็คือจิตที่ไม่มีความทุกข์ เพราะไม่มีอุปาทาน

สรุ ปได้วา่ คาสอนเรื่ องจิตหรื อวิญญาณของเรานี้เป็ นอัตตาที่เวียนว่ายตายเกิด
รวมทั้งเรื่ องนรก สวรรค์ เทวดา นางฟ้า เป็ นต้นนั้น เป็ นคาสอนของศาสนาพราหมณ์ ที่
ผสมหรื อปลอมปนเข้ามาอยูใ่ นคาสอนของพุทธศาสนาในปั จจุบนั จนทาให้ชาวพุทธหลง
เข้าใจผิดคิดว่าเรื่ องพวกนี้เป็ นคาสอนที่แท้จริ งของพระพุทธเจ้า แต่ที่สาคัญก็คือ คาสอน
เรื่ องจิตหรื อวิญญาณของเราเป็ นอัตตานี้ มันเป็ นคาสอนที่ตรงข้ามกับคาสอนที่เป็ นหัวใจ
ของอริ ยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า จิตหรื อวิญญาณของเรานี้ไม่ใช่
อัตตา (คือเป็ นอนัตตา) ดังนั้นถ้ าใครยังมีความเชื่ อเรื่ องจิตหรื อวิญญาณเวียนว่ายตายเกิด
รวมทั้งเรื่ องนรก สวรรค์ เทวดา นางฟ้ า เป็ นต้ น อย่ างทีเ่ ป็ นสถานทีห่ รื อเป็ นตัวตนบุคคล
ว่ ามีอยู่จริง ก็จะไม่ สามารถศึกษาอริยสั จ ๔ ของพระพุทธเจ้ าให้ เกิดความเข้ าใจได้ อย่ าง
ถูกต้ อง คือถึงจะศึกษาไปอย่างมากมายสักเท่าใดก็ตาม ก็จะทาให้เกิดความเข้าใจผิดไปหมด
เพราะหัวใจของอริ ยสัจ ๔ ได้ถูกทาลายหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปแล้วนัน่ เอง

ความทุกข์ตามหลักอริ ยสัจ ๔ นี้ยงั แยกได้ ๒ อย่าง คือทุกข์ เปิ ดเผยและทุกข์ ซ่อน
เร้ น ซึ่ งความทุกข์เปิ ดเผยนั้นก็คือ ความทุกข์ ทเี่ กิดจากความยึดถือ ว่ ามีตัวเราทีก่ าลังพบกับ
ความรู้ สึกทีไ่ ม่ น่ายินดี (ความรู้ สึกทีไ่ ม่ น่ายินดีนีเ้ รียกว่ า ทุกขเวทนา) อยู่ (คือจากที่ได้
บรรยายมาแล้วนั้น) คือเป็ นความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับน้ าตาและเสี ยงร้องไห้คร่ า
ครวญ

อัศจรรย์ แห่ งการปรุ งแต่ ง

ส่ วนความทุกข์ซ่อนเร้นนั้นก็คือ ความทุกข์ ทเี่ กิดขึน้ มาจากความยึดถือว่ ามีตัวเรา
ทีก่ าลังพบกับความรู้ สึกทีน่ ่ ายินดี (ความรู้ สึกทีน่ ่ ายินดีนีเ้ รียกว่ า สุ ขเวทนา หรื อทีเ่ ราชอบ
เรียกกันว่ าความสุ ข) อยู่ ซึ่ งในขณะที่เรากาลังมีความยินดีหรื อพอใจ (คืออาการของกิเลส)
ในความสุ ขอยูน่ ้ นั จิตของเราก็จะเกิดความเร่ าร้อนใจ หนักเหนื่อยใจ ไม่สบายใจ หรื อไม่
สงบ ไม่ปกติ เป็ นต้น อยูด่ ว้ ยอย่างเงียบๆ ซึ่ งความรู ้สึกเร่ าร้อนใจ หรื อหนักเหนื่อยใจ เป็ น
ต้น ที่เกิดซ้อนขึ้นมานี้เองที่เรี ยกว่าเป็ นความทุกข์ซ่อนเร้น ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับรอยยิม้ และ
เสี ยงหัวเราะ ซึ่งแม้ ความทุกข์ ซ่อนเร้ นนีเ้ รามักจะคิดว่ ามันไม่ ใช่ ความทุกข์ แต่ ถ้าเรา
พิจารณาให้ ดีแล้ วเราก็จะพบว่ า มันก็ทาให้ จิตของเราเกิดความรู้ สึกทรมานได้ ไม่ แพ้ ความ
ทุกข์ เปิ ดเผยเหมือนกัน ดังนั้นถ้าจะให้จิตของเราไม่มีความทุกข์ใดๆอย่างแท้จริ ง มันก็ตอ้ ง
ไม่มีท้ งั ความทุกข์เปิ ดเผยและความทุกข์ซ่อนเร้นด้วย จึงจะเรี ยกว่าเป็ นความไม่มีทุกข์ได้
อย่างแท้จริ ง

คาสอนที่เป็ นหัวใจของปั ญญาของพุทธศาสนา ก็คือคาสอนเรื่ องจิตหรื อวิญญาณ
ของมนุษย์ และสิ่ งที่มีชีวติ ทั้งหลายนี้เป็ นอนัตตา ซึ่ งคาว่า อนัตตา แปลว่า ไม่ ใช่ อตั ตา ซึ่ง
ความหมายตรงๆก็คือ เป็ นการปฏิเสธหรื อไม่ยอมรับว่าเป็ นอัตตา ดังนั้นจึงเท่ากับว่า

สรุ ปได้วา่ เราจะต้องรู ้จกั ความทุกข์ให้ถูกต้องว่า มันเป็ น “ความทุกข์ ทเี่ กิดขึน้ มา
พร้ อมกับความยึดถือว่ามีตัวเรา” เราจึงจะศึกษาเรื่ องสาเหตุของความทุกข์ และความไม่ มี
ทุกข์ รวมทั้งเรื่ องวิธีการดับทุกข์ ให้ เข้ าใจได้ อย่ างถูกต้ อง แต่ถา้ เราไปเข้าใจผิดว่า ความ

