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ทุกข์คือความรู ้สึกที่ไม่น่ายินดี (ทุกขเวทนา) ของร่ างกายหรื อของชีวติ (เช่น จากความหิ ว
หรื อความเจ็บป่ วยของร่ างกาย หรื อจากความตาย หรื อจากการพลัดพรากจากบุคคลหรื อสิ่ ง
ภายนอก เป็ นต้น) ก็จะทาให้เราเกิดความเข้าใจผิดในเรื่ องสาเหตุของความทุกข์ และเรื่ อง
ความไม่มีทุกข์ รวมทั้งเรื่ องการปฏิบตั ิเพื่อความไม่มีทุกข์ได้ คือเรี ยกว่าจะทาให้เกิด
ความเห็นผิด หรื อความเข้าใจผิดต่อหลักอริ ยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้าได้

ลึกซึ้งแล้ว มันก็คือสิ่ งเดียวกันนั้นเอง คือเพียงแค่มองกันไปคนละแง่มุมเท่านั้น คือถ้าคนมี
ปั ญญายังไม่มากพอ ก็ จะมองว่าเป็ นตัวตนบุคคลไปก่อน ต่อเมื่อมีปัญญามากพอ จึงจะมอง
ว่าเป็ นธรรมชาติ

สาเหตุของทุกข์ คืออะไร?
เมื่อความทุกข์ก็คือความเศร้าโศกหรื อความเสี ยใจ ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับอุปาทาน
หรื อความยึดถือว่ามีตวั เรา ส่ วนเหตุที่ทาให้เกิดอุปาทานขึ้นมานั้นก็คือ กิเลส ที่หมายถึง สิ่ ง
ทาให้ เกิดความสกปรก โดยอาการของกิเลสนั้นเรี ยกว่า ตัณหา ที่แปลว่า ความอยากด้ วย
ความโง่ โดยกิเลสก็มีอาการแสดงออกมา ๓ ลักษณะคือ
๑. ยินดี คือเป็ นอาการที่เอาเข้ามาหาตัว ซึ่ งเป็ นความอยากเอาเข้ามายังตัวเอง ซึ่ งก็
ได้แก่ ความรัก ความชอบ ความพอใจ หรื อ ความยินดี เป็ นต้น หรื อถ้าเรี ยกเป็ นตัณหาก็
เรี ยกว่า ความอยากได้ อยากมี อยากเป็ น ซึ่ งจัดเป็ นกิเลสประเภทบวก ที่ทาให้เกิดความ
ทุกข์ซ่อนเร้น
๒. ยินร้ าย คือเป็ นอาการที่ผลักออกไปจากตัว ซึ่งเป็ นความอยากหนีหรื ออยาก
ทาลาย ซึ่ งก็ได้แก่ ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว หรื อความไม่พอใจ ความยินร้าย เป็ น
ต้น หรื อถ้าเรี ยกเป็ นตัณหาก็เรี ยกว่า ความไม่อยากได้ ไม่อยากมี ไม่อยากเป็ น ซึ่ งจัดเป็ น
กิเลสประเภทลบ ที่ทาให้เกิดความทุกข์เปิ ดเผย
๓. ลังเลใจ คือเป็ นอาการไม่แน่ใจ ซึ่ งเป็ นอาการที่ไม่ใช่ท้ งั บวกและลบ คือเป็ นแค่
ความงงๆ หรื อเซ่อ หรื อลังเลใจ ไม่แน่ใจ ตัดสิ นใจไม่ได้ ซึ่ งจัดเป็ นกิเลสประเภทกลางๆ
ที่ยงั ไม่ทาให้เกิดความทุกข์ที่รุนแรง (เป็ นแค่นิวรณ์)

ต้ องรู้ จักคาว่ าอัตตาก่ อน
ก่อนอื่นเราจะต้องมาทาความเข้าใจความหมายของกับคาว่า “อัตตา” ของ
พราหมณ์ก่อน เพราะเป็ นคาที่ตรงข้ามกับคาว่า “อนัตตา” ที่พระพุทธเจ้าสอน คือคาว่า
อัตตา แปลว่า ตัวตน หรื อ ตนอง หรื อ ตัวตนทีแ่ ท้จริง ซึ่ งความหมายก็หมายถึง สิ่ งที่เป็ น
ตัวตนของมันเอง ซึ่ งสิ่ งที่เป็ นตัวตนของมันเองก็หมายถึง มันไม่ตอ้ งอาศัยสิ่ งอื่นใดมาปรุ ง
แต่งหรื อสร้างหรื อทาให้เกิดเป็ นตัวตนของมันขึ้นมา และสิ่ งที่เป็ นอัตตานี้จะเป็ น นิจจัง ที่
แปลว่า เทีย่ ง หรื อเป็ นอมตะ คือสิ่ งที่เป็ นอัตตานี้จะไม่มีวนั ดับหรื อหายไปอย่างเด็ดขาด
ไม่วา่ กาลเวลาจะผ่านพ้นไปสักเท่าใดก็ตาม หรื อไม่วา่ จะมีอะไรมาทาลายก็ตาม คือเรี ยกว่า
สิ่ งที่เป็ นอัตตานี้จะตั้งอยู่หรื อมีอยู่ไปชัว่ นิรันดร
โดยศาสนาพราหมณ์จะสอนว่า จิตหรื อวิญญาณของมนุษย์และสิ่ งที่มีชีวติ
ทั้งหลายนี้เป็ นอัตตา ที่สามารถออกจากร่ างกายของสิ่ งที่มีชีวติ ที่ตายแล้ว เพื่อไปเกิดยัง
ร่ างกายใหม่ๆได้เรื่ อยไป ซึ่ งจากคาสอนนี้เองที่เป็ นต้นตอให้เกิดคาสอนเรื่ องการเวียนว่าย
ตายเกิดเพื่อมารับผลกรรมที่ได้ทาไว้ก่อนตาย รวมทั้งเรื่ องนรกใต้ดิน สวรรค์บนฟ้า และ
เรื่ องเทวดา นางฟ้า ผี ยักษ์ พระอินทร์ พระพรหม และเทพเจ้าต่างๆ เป็ นต้น ซึ่งคาสอน
เหล่ านีเ้ องทีไ่ ด้ ผสมหรื อปลอมปนเข้ ามาอยู่ในพุทธศาสนา ภายหลังทีพ่ ระพุทธเจ้ าได้
ปรินิพพานไปแล้ วไม่ นาน และได้ สืบต่ อมาจนถึงปัจจุบัน โดยชาวพุทธไม่ ร้ ู ตัว จนเป็ นเหตุ
ให้ชาวพุทธเกิดความเข้าใจผิด คิดว่าคาสอนเหล่านี้คือคาสอนที่แท้จริ งของพระพุทธเจ้า
คาสอนเรื่ องจิตหรื อวิญญาณเป็ นอัตตาของพราหมณ์น้ ี เป็ นเพียงความเชื่ อเท่านั้น
และเป็ นคาสอนระดับศีลธรรมหรื อระดับพืน้ ฐาน ทีเ่ อาไว้สอนคนธรรมดาทัว่ ไปทีไ่ ม่ มี

