๔๘
ร่ างกายเป็ นอนัตตา
สิ่ งที่เราต้องนามาพิจารณาเป็ นอันดับแรกก็คือร่ างกาย โดยร่ างกายก็ต้องอาศัยพ่อ
และแม่ เป็ นเหตุ และมีอาหาร นา้ ความร้ อน และอากาศบริสุทธิ์ (วัตถุตุ ๔) เป็ นปัจจัยมา
ปรุ งแต่ งให้ เกิดขึน้ และตั้งอยู่ได้ เมื่อร่ างกายเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปสู่ ความเจริ ญ
ขึ้นเป็ นหนุ่มเป็ นสาว และเสื่ อมลงเป็ นคนแก่ชราอยูต่ ลอดเวลา สุ ดท้ ายร่ างกายก็แตกสลาย
หรื อตายไปในที่สุด
แม้ขณะที่ร่างกายยังไม่ตาย มันก็ยงั ต้ องทนประคับประคองสภาวะความเป็ น
ร่ างกายเอาไว้ด้วยความยากลาบาก คือต้องแสวงหาอาหารมาหล่อเลี้ยงร่ างกาย ต้องคอยดู
และระมัดระวังร่ างกายไม่ให้เจ็บป่ วยหรื อถูกทาร้าย รวมทั้งยังต้องทนต่อความหนาว ความ
ร้อน ความหิ ว ความกระหาย และโรคภัยต่างๆมากมาย เป็ นต้น อยูต่ ลอดชีวติ ซึ่งนี่กแ็ สดง
ถึงความจริงทีว่ ่ า ร่ างของเราและของทุกชี วติ นั้นมันเป็ นอนัตตา คือไม่ใช่ตวั คนของมันเอง
จริ งๆ ที่จะเป็ นอมตะหรื อตั้งอยูใ่ นสภาพเดิมได้ตลอดไปชัว่ นิรันดร
จิตเป็ นอนัตตา
จากการที่เราได้ศึกษามาแล้วว่า วิญญาณคือพื้นฐานทาให้เกิดจิตใจขึ้นมา และ
วิญญาณก็ตอ้ งอาศัยระบบประสาทของร่ างกายเพื่อเกิดขึ้นมา ส่ วนความรู ้สึกก็ตอ้ งอาศัย
วิญญาณจึงจะเกิดความรู ้สึกขึ้นมาได้ ส่ วนความจาก็ตอ้ งอาศัยของมูลจากเนื้อสมอง มาใช้
ในการเทียบเคียงเพื่อให้จาได้ และการคิดหรื อพิจารณาก็ตอ้ งอาศัยความจานัน่ เอง มาใช้ใน
การคิดพิจารณา
อีกอย่าง จิตก็มีการเกิดและดับอยู่เสมอๆ คือเมื่อเราตื่นขึ้นมาก็คืออาการที่จิตได้
เกิดขึ้นมาแล้ว เมื่อเวลาเราหลับสนิทและไม่ฝัน ก็คืออาการที่จิตได้ดบั ไปแล้ว (ส่ วนเวลาที่
เราหลับและยังฝันอยูน่ ้ นั ก็คือจิตได้เกิดขึ้นมาแล้วแต่ยงั ไม่สมบูรณ์) ซึ่งทั้งหมดนีก้ แ็ สดง
ถึงความจริงว่ า จิตเป็ นสิ่ งปรุ งแต่ ง ทีม่ ีลกั ษณะเป็ นอนัตตา คือจิตไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ ง แต่
ถ้าจิตจะเป็ นอัตตาหรื อตัวตนที่แท้จริ งแล้ว มันจะไม่ตอ้ งอาศัยร่ างกายหรื อสิ่ งใดๆเพื่อให้

๒๑
๑. ทุกข์ คือ ความทุกข์ ซึ่ งก็ได้แก่ ความทุกข์ของจิตใจมนุษย์ ที่สรุ ปอยูท่ ี่ ความยึด
มัน่ (อุปาทาน) ในชีวติ ของตนเองว่าเป็ นตัวตน-ของตน (หรื อตัวเรา-ของเรา) และแสดง
อาการออกมาเป็ น ความเศร้าโศก หรื อความเสี ยใจ ความไม่สบายใจ เป็ นต้น
๒. สมุทยั คือ เหตุของความทุกข์ ซึ่ งก็ได้แก่ความรู ้และความเข้าใจผิด (ที่เรี ยกว่า
อวิชชา) ว่าชีวติ นี้คือตัวตน-ของตน (หรื อตัวเรา-ของเรา) จริ งๆ
๓. นิโรธ คือ ความไม่ มีทุกข์ ซึ่ งก็ได้แก่ นิพพาน ที่หมายถึง ความสงบเย็นของ
จิตใจ
๔. มรรค คือ วิธีการดับทุกข์ ซึ่ งก็ได้แก่ การใช้ปัญญากับสมาธิ มาร่ วมกันดับทุกข์
โดยมีศีลเป็ นพื้นฐาน
สรุ ปง่ายๆก็คือ อริ ยสัจ ๔ นี้เป็ นคาสอนถึงเรื่ อง การเกิดขึน้ ของความทุกข์ และ
วิธีการปฏิบัติเพื่อให้ จิตไม่ มีความทุกข์ ทั้งอย่างชัว่ คราว (คือเป็ นครั้งเป็ นคราว) และถาวร
(คือตลอดไปเท่าที่ยงั มีชีวติ อยู)่ โดยหลักในการศึกษานั้น พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า
เรา
จะต้ องศึกษาให้ เข้ าใจก่ อนว่ าความทุกข์ คืออะไร? เมื่อเข้ าใจว่ าความทุกข์ คืออะไรแล้ ว ก็จะ
ทาให้ เข้ าใจได้ ต่อไปว่ าสาเหตุของความทุกข์ และความไม่ มีทุกข์ รวมทั้งวิธีการดับทุกข์ ที่
ถูกต้ องนั้นเป็ นอย่ างไร? แต่ถา้ เรารู ้จกั ความทุกข์ผดิ ก็จะทาให้เข้าใจถึงสาเหตุของความ
ทุกข์ และความไม่มีทุกข์ รวมทั้งวิธีการดับทุกข์ผดิ ไปด้วยทั้งหมด
ความยึดถือคือความทุกข์
ความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าสอนนี้ หมายถึงความทุกข์ของจิตใจ ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับ
ความยึดถือ คือคาว่า อุปาทาน แปลว่า ความยึดถือ หรื อ ความยึดมั่น ซึ่งหมายถึง อาการที่
จิตของเราไปยึดเอาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งมาแบกไว้ ด้ วยความรักหรื อความพอใจ (คือด้ วยกิเลส) คือ
เมื่อใดที่จิตใจของเราเกิดความความยึดถือขึ้นมา มันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นมาด้วยเสมอ ซึ่ ง
เมื่อเกิดความทุกข์ข้ ึน ก็จะทาให้จิตใจของเราเกิดความรู ้สึกที่ทนได้ยาก หรื อรู ้สึกทรมาน
หรื อที่เราเรี ยกกันว่า ความเศร้าโศก หรื อความเสี ยใจ หรื อความไม่สบายใจ นัน่ เอง

