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ที่สุดของพระพุทธเจ้าก็คือ คาสอนเรื่ องจิตหรื อวิญญาณของมนุษย์และสิ่ งที่มีชีวติ ทั้งหลาย
เป็ นอนัตตา (อนัตตา แปลว่า ไม่ ใช่ อตั ตา หรื อ ไม่ ใช่ ตัวตนทีแ่ ท้จริง)

ลาดับการเกิดความทุกข์

นี่ก็แสดงว่า พุทธศาสนามีสิ่งสู งสุ ดเป็ นธรรมชาติ โดยธรรมชาติน้ ีกจ็ ะมี “กฎ
สู งสุ ด” เอาไว้ควบคุมสิ่ งต่างๆ คือสร้างทุกสิ่ งทุกอย่างขึ้นมา รักษาทุกสิ่ งทุกอย่างเอาไว้ ดล
บันดาลให้ทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นไป และทาลายสิ่ งต่างๆไปเมื่อถึงเวลา เหมือนกับสิ่ งสู งสุ ด
ของศาสนาพราหมณ์ แต่ต่างกันตรงที่สิ่งสู งสุ ดของศาสนาพราหมณ์น้ นั เป็ นตัวตนบุคคล
แต่สิ่งสู งสุ ดของพุทธศาสนานั้นเป็ นกฎของธรรมชาติ
กฎอิทปั ปัจจยตา
โดยกฎสู งสุ ดของธรรมชาติน้ ีพระพุทธเจ้าเรี ยกว่า กฎอิทปั ปัจจยตา ที่แปลว่า กฎ
การอาศัยกันและกันแล้วเกิดขึน้ มาพร้ อมกัน โดยกฎนี้ จะบังคับทุกสิ่ งทุกอย่างเอาไว้วา่
“ทุกสิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จะต้ องมีเหตุ (หลายๆเหตุ) มาร่ วมกันปรุ งแต่ งหรื อทาให้ เกิดขึน้ ” คือกฎนี้
ก็คือกฎพื้นฐานง่ายๆที่เราทุกคนก็รู้จกั กันดีอยูแ่ ล้ว เพียงแต่ไม่สนใจนามาพิจารณาให้
เข้าใจอย่างละเอียดเท่านั้น จึงไม่คิดว่ากฎพื้นฐานง่ายๆตามธรรมชาติน้ ี จะเป็ นสิ่ งสู งสุ ดที่
ควบคุมชีวติ ของเราทุกคน และควบคุมทุกสิ่ งทุกอย่างอยู่
กฎสู งสุ ดนี้ก็คือการสอนเรื่ องของเหตุและผลนัน่ เอง คือพระพุทธเจ้าจะสอนว่า
“ทุกสิ่ งย่ อมเกิดขึน้ มาจากเหตุ ตั้งอยู่ได้ เพราะเหตุของมันยังมีอยู่ และจะดับหายไปก็เพราะ
เหตุของมันดับหายไปก่ อน” ซึ่ งสรุ ปง่ายๆก็คือ เมื่อมีเหตุ จึงจะมีผล เมื่อไม่มีเหตุก็ไม่มีผล
สรุ ปได้วา่ ชาวพุทธทุกคนต้องรู ้จกั ว่ าสิ่ งสู งสุ ดทีท่ ุกคนต้ องเคารพเกรงกลัวนั้นก็
คือธรรมชาติ หรื อกฎของธรรมชาติ เพราะนี่คือสิ่ งที่สร้างทุกสิ่ งทุกอย่างขึ้นมา รักษาทุก
สิ่ งทุกอย่างเอาไว้ ดลบันดาลให้สิ่งต่างๆเป็ นไป และทาลายสิ่ งต่างๆไปเมื่อถึงเวลา ซึ่งแม้
ศาสนาอื่นๆเขาจะเชื่ อถือว่ ามีเทพเจ้ าหรื อพระเจ้ าเป็ นสิ่ งสู งสุ ด แต่ เมื่อพิจารณาให้ ละเอียด

สาเหตุที่จิตของเราเกิดความทุกข์ข้ ึนมานั้นก็เป็ นเพราะ เมื่อจิตของเราได้สัมผัสกับ
สิ่ งต่างๆภายนอกผ่านระบบประสาทของตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เมื่อใด ก็จะเกิดวิญญาณ
(วิญญาณ แปลว่า การรับรู ้) หรื อการรับรู ้ ขึ้นมาที่ระบบประสาทนั้นทันที คือตาได้เห็นรู ป
, หูได้ยนิ เสี ยง, จมูกได้กลิ่น, ลิ้นได้รับรส, กายได้รับสัมผัสทางผิวหนังหรื อเนื้อเยือ่ ของ
ร่ างกาย, ใจได้รับรู ้สิ่งต่างๆที่ใจรับรู ้ได้ (คือรับรู ้ทุกสิ่ งต่อจากตา หู จมูก ลิ้น และกายต่ออีก
ทีหนึ่ง, รับรู ้ความรู ้สึกที่เกิดขึ้นกับใจ, รับรู ้การจดจาของจิต, รับรู ้การคิดนึกของจิต)
เมื่อจิตของเราได้สัมผัสกับสิ่ งต่างๆภายนอกเมื่อใด จิตของเราก็จะจาสิ่ งที่รับรู ้น้ นั
ได้ข้ ึนมาด้วยทันที (สัญญา แปลว่า การจาได้) และเมื่อจิตของเราจาสิ่ งที่รับรู ้น้ นั ได้เมื่อใด
จิตของเราก็จะเกิดเวทนา (อ่านว่า เวทะนา ที่แปลว่า ความรู ้สึก) หรื อความรู ้สึกต่อสิ่ งที่
รับรู ้มานั้นขึ้นมาทันที
เวทนานี้สรุ ปแล้วก็มีอยู่ ๓ อย่าง คือ (๑) สุ ขเวทนา คือความรู ้สึกที่น่ายินดี หรื อ
ความรู ้สึกที่ทนได้ง่าย (ซึ่ งเราเรี ยกกันว่าความสุ ข) (๒) ทุกขเวทนา คือความรู ้สึกที่ไม่
น่ายินดี หรื อความรู ้สึกที่ทนได้ยาก (๓) อทุกขมสุ ขเวทนา ความรู ้สึกกลางๆ หรื อจืดๆ ที่
ไม่ใช่ท้ งั สุ ขเวทนาหรื อทุกขเวทนา ซึ่ งการที่เวทนาใดจะเกิดขึ้นมานั้น ก็ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ ง
ภายนอกที่มาสัมผัส อย่างเช่นเมื่อตาเห็นรู ปเพศตรงข้ามที่สวยงาม ก็จะเกิดสุ ขเวทนาขึ้นมา
ทันที แต่ถา้ เห็นรู ปที่น่าเกลียดหรื อน่ากลัว ก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาทันที หรื อถ้าเห็นรู ป
ป่ าเขา ก็จะเกิดอทุกขมสุ ขเวทนาขึ้นมาทันที
เมื่อจิตของเราสัมผัสกับสิ่ งต่างๆภายนอก แล้วเกิดสุ ขเวทนาขึ้นมา
ซึ่งขณะที่
สั มผัสนี้ ถ้ า จิตของเราไม่ มีสติ ไม่ มีปัญญา ไม่ มีสมาธิ จิตของเราก็จะกลายเป็ นจิตโง่ แล้ว
จิตโง่ ของเราก็จะปรุ งแต่ ง (สั งขาร แปลว่ า ปรุ งแต่ ง) ให้ เกิดความยินดีหรื อพอใจ ซึ่งเป็ น
กิเลสประเภทบวกขึน้ มาด้ วยทันที ตามความเคยชินของจิตใต้ สานึก ซึ่ งเมื่อจิตของเราเกิด

