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กิเลสขึ้นมาเมื่อใด ก็จะทาให้จิตของเราเกิดอุปาทาน หรื อความยึดถือว่ามีตวั เรา ที่กาลังเป็ น
ผูม้ ีกิเลสขึ้นมาด้วยทันที และเมื่อจิตเกิดความยินดีในสุ ขเวทนาขึ้นมาเมื่อใด ความทุกข์
ซ่อนเร้นก็ยอ่ มที่จะเกิดขึ้นมาด้วยทันที
เมื่อจิตของเราสัมผัสกับสิ่ งต่างๆภายนอก แล้วเกิดทุกขเวทนาขึ้นมา ซึ่งขณะที่
สั มผัสนี้ ถ้ า จิตของเราไม่ มีสติ ไม่ มีปัญญา ไม่ มีสมาธิ จิตของเราก็จะกลายเป็ นจิตโง่ แล้ว
จิตโง่ ของเราก็จะปรุ งแต่ งให้ เกิดความยินร้ ายหรื อไม่ พอใจ ซึ่งเป็ นกิเลสประเภทลบขึน้ มา
ด้ วยทันที ตามความเคยชินของจิตใต้ สานึก ซึ่ งเมื่อจิตของเราเกิดกิเลสขึ้นมาเมื่อใด ก็จะทา
ให้จิตของเราเกิดอุปาทาน หรื อความยึดถือว่ามีตวั เรา ที่กาลังเป็ นผูม้ ีกิเลสขึ้นมาด้วยทันที
และเมื่อจิตเกิดความยินร้ายในทุกขเวทนาขึ้นมาเมื่อใด ความทุกข์เปิ ดเผยก็ยอ่ มที่จะเกิด
ขึ้นมาด้วยทันที
เมื่อจิตของเราสัมผัสกับสิ่ งต่างๆภายนอก แล้วเกิดอทุกขมสุ ขเวทนาขึ้นมา ซึ่ง
ขณะทีส่ ั มผัสนี้ ถ้ า จิตของเราไม่ มีสติ ไม่ มีปัญญา ไม่ มีสมาธิ จิตของเราก็จะกลายเป็ นจิตโง่
แล้ วจิตโง่ ของเราก็จะปรุ งแต่ งให้ เกิดความความลังเลใจ ซึ่งเป็ นกิเลสประเภทกลางๆขึน้ มา
ด้ วยทันที ตามความเคยชินของจิตใต้ สานึก ซึ่ งกิเลสประเภทกลางๆนี้ จะยังไม่ทาให้จิต
ของเราเกิดอุปาทานหรื อความยึดถือว่ามีตวั เราที่เข้มข้นขึ้นมาได้ จึงยังไม่ทาให้จิตของเรา
เกิดความทุกข์ที่รุนแรงใดๆขึ้นมาได้ จะเกิดก็เพียงความรู ้สึกไม่สงบ ไม่ปกติ หรื อ
ความรู ้สึกราคาญใจ หรื อความรู ้สึกไม่สบายใจเล็กๆน้อยขึ้นมาเท่านั้น (อาการของนิวรณ์)
หรื อจะเรี ยกว่านี่คือความทุกข์อ่อนๆก็ได้
ต้ นเหตุของความทุกข์ คืออวิชชา
เมื่อกิเลสทาให้จิตเกิดอุปาทาน แล้วอะไรทาให้กิเลสเกิดขึ้นมา? ซึ่งต้นเหตุที่ทาให้
กิเลสเกิดขึ้นมานั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ได้แก่สิ่งที่เรี ยกว่าอวิชชาที่มีอยูใ่ นจิตใต้สานึก
ของเรา ซึ่ งคาว่า อวิชชา แปลว่า ความรู้ ผดิ ซึ่ งความรู ้ผดิ นี้ก็คือความรู ้ที่มาปรุ งแต่งหรื อ

๒๕
สรุ ปได้วา่ ความรู ้ที่จะทาให้เกิดปั ญญานั้นก็คือความรู ้เรื่ องความเป็ นอนิจจัง ทุกขัง
และอนัตตาของสิ่ งปรุ งแต่งทั้งหลาย ดังนั้นต่อไปนี้เราจะมาศึกษาถึงเรื่ องอนิจจัง ทุกขัง และ
อนัตตาให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องกันต่อไป เพื่อที่จะได้นาปั ญญานี้มาปฏิบตั ิคู่กบั สมาธิ
โดยมีศีลเป็ นพื้นฐาน เพื่อนามาใช้ดบั ทุกข์กนั ต่อไป
พระพุทธเจ้ านับถือธรรมชาติเป็ นสิ่ งสู งสุ ด
ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่า ทุกศาสนาย่อมจะมีสิ่งสู งสุ ดเอาไว้ เคารพบูชาเสมอ ซึ่ งสิ่ ง
สู งสุ ดก็คือสิ่ งที่มีอานาจสู งสุ ดในโลกและในจักรวาล ซึ่ งสิ่ งสู งสุ ดนี้เองที่เป็ นผูส้ ร้างทุกสิ่ ง
ทุกอย่างขึ้นมา รักษาทุกสิ่ งทุกอย่างเอาไว้ ดลบันดาลให้ทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นไป และทาลาย
สิ่ งต่างๆไปเมื่อถึงเวลา
โดยศาสนาพราหมณ์น้ นั จะมีเทพเจ้า (หรื อพระเจ้า) เป็ นสิ่ งสู งสุ ด ที่ผนู ้ บั ถือทุกคน
จะต้องเกรงกลัวและเคารพบูชา รวมทั้งเชื่อฟังและทั้งปฏิบตั ิตามคาสอนของเทพเจ้าอย่าง
เคร่ งครัด ถ้าใครไม่ปฏิบตั ิตามคาสอนของเทพเจ้าก็จะถูกลงโทษ เช่น ตายไปจะต้องไปเกิด
เป็ นสัตว์ในนรกและถูกทรมานในนรก หรื อเกิดมาเป็ นคนที่ลาบากยากจน เป็ นต้น แต่ถา้
ใครปฏิบตั ิตามคาสอนของเทพเจ้าอย่างเคร่ งครัด ก็จะได้รับรางวัล เช่น ตายไปก็จะได้ไปเกิด
เป็ นเทวดาเสพสุ ขอยูบ่ นสวรรค์ หรื อเกิดมาเป็ นคนที่มีแต่ความสุ ขสบาย เป็ นต้น ซึ่งคาสอน
ที่เป็ นหลักสาคัญของศาสนาพราหมณ์ก็คือ คาสอนเรื่ องจิตหรื อวิญญาณของมนุษย์และสิ่ งที่
มีชีวติ ทั้งหลายเป็ นอัตตา (อัตตา แปลว่า ตัวตน หรื อ ตนเอง หรื อ ตัวตนทีแ่ ท้จริง)
ส่ วนพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าจะไม่ยอมรับว่า สิ่ งสุ ดจะเป็ นเทพเจ้าหรื อพระเจ้า
หรื อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ใดๆ แต่ จะยอมรับสิ่ งทีป่ รากฏหรื อเกิดขึน้ จริง ทีเ่ ราทุกคนสามารถรับรู้
หรื อสั มผัสได้ จริงในปัจจุบัน ว่ าเป็ นสิ่ งสู งสุ ด ซึ่ งสิ่ งที่ปรากฏหรื อเกิดขึ้นจริ ง ที่เราทุกคน
สามารถรับรู ้หรื อสัมผัสได้จริ งในปั จจุบนั นี้ก็คือธรรมชาติ ซึ่ งธรรมชาติก็คือ สิ่ งที่เกิดขึ้นมา
ในโลกหรื อในจักรวาล ที่เราพบเห็นเป็ นของธรรมดานี่เอง ซึ่งหลักคาสอนที่สาคัญ

