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ก็ยงั มีนอ้ ยอยู่ เพราะคนมีความรู ้ส่วนใหญ่ จะเป็ นพาลชนกันไปเสี ยเกือบหมด ดังนั้นคา
สอนที่แท้จริ งของพระพุทธเจ้า จึงยังไม่ค่อยมีใครได้รู้จกั
สรุ ปคาสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้ าไว้ ในประโยคเดียว
เคยมีผไู ้ ปถามพระพุทธเจ้าว่า “คาสอนทั้งหมดของพระพุทธองค์น้ นั สรุ ปได้วา่
อย่างไร?” ซึ่ งพระองค์ทรงตรัสตอบว่า คาสอนทั้งหมดของพระองค์จะสรุ ปอยูท่ ี่
“สิ่ ง
ทั้งหลายทั้งปวง ไม่ ควรยึดถือว่าเป็ นตัวตน (คาว่า อัตตา หมาย ถึงตัวตนทีแ่ ท้จริง)” ซึ่ง
ความหมายของประโยคนี้ก็คือ ไม่ ให้ เรายึดถือ (อุปาทาน แปลว่า ความยึดถือเอาไว้ดว้ ย
ความรักหรื อความพึงพอใจ) เ อาร่ างกายและจิตใจ ทีเ่ ราสมมติเรียกว่าเป็ นตัวเรา-ของเรานี้
ว่ามันเป็ นตัวเรา-ของเราจริงๆ เพราะถ้าจิตโง่ไปยึดถือเข้าเมื่อใด จิตโง่น้ นั ก็จะเกิดความ
ทุกข์ข้ ึนมาทันที แต่ถา้ จิตนี้มีปัญญาและสมาธิ ก็จะไม่เกิดความยึดถือ และไม่เกิดความ
ทุกข์ใดๆ ซึ่ งนี่ก็คือการสรุ ปหลักอริ ยสัจ ๔ ที่ส้ นั ที่สุดนัน่ เอง
ประโยคที่สรุ ปนี้ คือคาสอนที่เป็ นหัวใจของคาสอนทั้งหมด ของพระพุทธเจ้า
หรื อของพุทธศาสนา ดังนั้นถ้าใครสามารถเข้าใจประโยคนี้ได้อย่างถูกต้อง ก็เท่ากับว่าได้
รู ้จกั คาสอนทั้งหมดของพุทธศาสนาแล้ว ถ้าใครปฏิบตั ิได้เพียงเท่านี้ ก็เท่ากับได้ปฏิบตั ิตาม
คาสอนทั้งหมดของพุทธศาสนาแล้ว และถ้าใครได้รับผลเพียงเท่านี้ ก็เท่ากับได้รับผล
ทั้งหมดจากพุทธศาสนาแล้ว
อริยสั จ ๔ ความจริงอันประเสริฐ
อริยสั จ แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ ซึ่ งอริ ยสัจนี้เป็ นคาสอนเรื่ องความทุกข์
ของจิตใจมนุษย์ ซึ่งความทุกข์ นีเ้ ป็ นสิ่ งทีน่ ่ าหวาดกลัวทีส่ ุ ดของมนุษย์ ทุก คน และอริ ยสัจ
๔ ของพระพุทธเจ้านี้เอง ที่เป็ นคาสอนถึงวิธีการดับทุกข์ หรื อการปฏิบตั ิเพื่อความพ้นทุกข์
ของจิตใจมนุษย์ ดังนั้นจึงทาให้คาสอนนี้เป็ นคาสอนที่มีคุณค่าหรื อประโยชน์สูงสุ ด จึงได้
เรี ยกคาสอนนี้วา่ อริ ยสัจ โดยอริ ยสัจนี้ก็สรุ ปได้ ๔ ประการ คือ

๔๙
เกิดตัวตนของมันขึ้นมา และมันก็จะต้องเป็ นสิ่ งที่เที่ยง หรื อไม่มีการดับหายไปเลยแม่แต่
วินาทีเดียว
ทั้งหมดนี้คือความจริ งของจิต ที่เราทุกคนก็รู้สึกได้จริ ง ซึ่ งมันเป็ นสิ่ งยืนยันว่าจิต
ของเรานี้มนั เป็ นแค่เพียงสิ่ งปรุ งแต่งเท่านั้น มันไม่ใช่ตวั ตนที่เที่ยงแท้ถาวร หรื อเป็ นตัวตน
ของเราจริ งๆ ถึงแม้จิตใดจะยอมรับหรื อไม่ยอมรับก็ตาม แต่มนั ก็ยงั คงเป็ นอนัตตาของมัน
อยูว่ นั ยังค่า
มันไม่ มีตัวเราอยู่จริง
เมื่อจิตเป็ นอนัตตา ก็แสดงว่า ความรู ้สึกที่จิตรู ้สึกว่าเป็ นตัวเรานี้ ก็เป็ นอนัตตาด้วย
เหมือนกัน คือมันก็หมายถึงความจริ งว่า ตัวเราไม่ ได้ มีอยู่จริง คือเมื่อจิตมีและความทรงจา
ยังมีอยู่ จึงทาให้ความรู ้สึกว่ามีตวั เราเกิดขึ้นมาได้ แต่ เมื่อจิตไม่ มี หรื อความทรงจาไม่ มี ก็
จะทาให้ ความรู้ สึกตัวว่ ามีตัวเราอยู่นี้ ไม่ มีตามไปด้ วย
เมื่อวิญญาณต้องอาศัยระบบประสาทของร่ างกายที่ยงั ดีอยูเ่ พื่อเกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อ
ร่ างกายตาย วิญญาณก็จะดับหายตามไปด้วย (หรื อเกิดขึ้นมาได้) และข้อมูลของความทรง
จาในสมองก็จะสู ญหายไปด้วย ซึ่ งเมื่อความจริ งเป็ นเช่นนี้แล้ว ก็จะทาให้คาถามที่เราอยาก
รู ้กนั มากว่า จิตหรื อวิญญาณของคนทีต่ ายไปแล้วจะออกไปเกิดใหม่ ได้ หรื อไม่ ? และเรื่ อง
นรกใต้ ดิน สวรรค์ บนฟ้ า รวมทั้งเรื่ องเทวดา นางฟ้ าและเทพเจ้ าทั้งหลาย ทีเ่ ป็ นสถานที่
หรื อตัวตนบุคคลตามความเชื่ อนั้นมีจริงหรื อไม่ ? เป็ นต้นนั้น ไม่มีที่ต้ งั คือไม่อยูใ่ นฐานะที่
จะเป็ นไปได้เลย
ถ้าใครยังเชื่อว่าจิตหรื อวิญญาณ สามารถออกจากร่ างที่ตายไปแล้ว เพื่อไปเกิดใหม่
ได้ หรื อยังชื่อว่ามีการเกิดใหม่ได้โดยมีอวิชชา หรื อกิเลสตัณหา หรื อกรรม ไปสร้างจิต
หรื อวิญญาณใหม่ข้ ึนมาเพื่อมารับผลกรรมเก่าก็ตาม ก็แสดงว่ายังยึดติดอยูใ่ นความเชื่อเรื่ อง
จิตหรื อวิญญาณของเรานี้เป็ นอัตตา ตามหลักคาสอนของศาสนาพราหมณ์ ที่ปลอมปนเข้า
มาอยูใ่ นคาสอนของพระพุทธเจ้ามานมนานแล้ว ซึ่ งผูท้ ี่ยงั ยึดติดในความเชื่อเช่นนี้อยู่ จะ

