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สรุ ปอุปาทานก็คือ การที่จิตไปยึดถือเอา ตัวจิตเอง ว่าเป็ น “ตัวเรา” และยึดถือ
ร่ างกายนี้ กับสิ่ งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับร่ างกายนี้ เช่น สามีหรื อภรรยา ลูก พ่อ แม่ พี่ น้อง
ญาติ เพื่อน คนรู ้จกั รวมทั้งทรัพย์สมบัติ สิ่ งของต่างๆ และเกียรติยศ ชื่อเสี ยง เป็ นต้น ว่า
เป็ น “ของเรา” อย่างที่เราชอบเรี ยกรวมๆกันว่า “ตัวเรา-ของเรา”
สิ่ งทั้งปวงไม่ ใช่ ตัวตนทีแ่ ท้จริง
สิ่ งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติน้ ี มันจะมีความจริ งอยู่ ๓ ประการเกิด
ขึ้นมาด้วยเสมอ คือ (๑) อนิจจัง คือ ไม่เที่ยง คือต้องแตกสลาย (ใช้กบั วัตถุ) หรื อตาย (ใช้
กับร่ างกาย) หรื อดับหายไป (ใช้กบั จิต) ในที่สุด ไม่ชา้ ก็เร็ ว (๒) ทุกขัง คือ ต้องทนอยู่ คือ
ต้องทนประคับประคองสภาพความเป็ นตัวเองเอาไว้ดว้ ยความยากลาบาก และ (๓)
อนัตตา คือ ไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ งของใครๆหรื อของสิ่ งใดๆทั้งสิ้ น
เมื่อจิตเราไม่รู้หรื อไม่เข้าใจหรื อไม่ยอมรับความจริ งทั้ง ๓ นี้ จึงทาให้จิตเกิด
ความยึดถือ (อุปาทาน) เอาจิตของธรรมชาติน้ ีวา่ เป็ นตัวเอง (หรื อตัวเรา) และยังไปยึดถือ
เอาร่ างกายและสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับร่ างกายว่าเป็ นของตน (หรื อของเรา) เข้า คือไปหลงรักสิ่ ง
เหล่านี้เข้าจนกลายเป็ นความผูกพันที่ยากจะห้ามใจไม่ให้รักได้
เมื่อเรารักหรื อผูกพันกับสิ่ งใดแล้ว ก็เป็ นธรรมดาที่เราจะต้องเกิดความห่วงใยสิ่ ง
นั้น เพราะกลัวว่าสิ่ งนั้นจะจากเราไป และกลัวว่าสิ่ งนั้นจะเกิดความทุกข์หรื อเดือดร้อน
ซึ่ งความวิตกกังวล หรื อความเครี ยด ที่เกิดจากความห่วงใยนี้เอง ที่เป็ นความทุกข์ที่เกิดมา
จากความยึดถือ ยิง่ รักมากหรื อผูกพันมาก ก็จะยิง่ มีความทุกข์มาก
เมื่อสิ่ งที่เรายึดถือเอาไว้น้ นั มันต้องเปลี่ยนแปลงไป หรื อพลัดพรากจากเราไป
ตามธรรมชาติของมัน (เพราะความไม่เที่ยง) ก็แน่นอนว่าจะยิง่ ทาให้จิตของเรา เกิดความ
เศร้าโศก หรื อความเสี ยใจอย่างรุ นแรงขึ้นมาทันที ซึ่ งนี่ก็คือความทุกข์ที่เกิดมาจากความ
ยึดถือ ยิง่ รักมากหรื อผูกพันมาก ก็จะยิง่ มีความทุกข์มาก

๔๗
ทุกสิ่ งมันเป็ นของมันเช่ นนั้นเอง
เมื่อเราตั้งใจสังเกตสิ่ งต่างๆ อย่างเช่น ผลแอปเปิ ล หรื อร่ างกายและจิตใจของเรา
เป็ นต้น อย่างจริ งจัง (คือด้วยสมาธิ ) เราก็จะพบกับความจริ งที่ซ่อนอยูใ่ นสิ่ งเหล่านั้นว่า
“การทีส่ ิ่ งใดจะเกิดขึน้ มา มันจะต้ องมีเหตุและปัจจัยมาร่ วมกันปรุ งแต่ งให้ เกิดขึน้ เมื่อเหตุ
และปั จจัยของมันยังตั้งอยู่ สิ่ งนั้นก็จะยังคงตั้งอยู่ แต่ถา้ เหตุหรื อปั จจัยของมันหายไป สิ่ ง
นั้นก็จะหายไปด้วยทันที
นี่ก็ทาให้เราพบกับความจริ งที่สาคัญที่สุดคือ สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ มานั้นมันไม่ ใช่ สิ่งนั้น
จริงๆ (อนัตตา) อีกอย่าง สิ่ งที่เกิดขึ้นมานั้น มันไม่สามารถตั้งอยูใ่ นลักษณะหรื อสภาพเดิม
นั้นได้ตลอดไป เพราะสุ ดท้ ายไม่ ช้าก็เร็ว สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ มานั้นก็ต้องแตกสลายหรื อดับ
หายไปอย่างแน่ นอน (อนิจจัง) รวมทั้งขณะที่สิ่งนั้นมันยังไม่แตกสลายหรื อดับหายไป สิ่ ง
ที่เกิดขึ้นมานั้นก็ดูแล้วไม่น่ารัก ไม่น่ายินดี หรื อน่าเบื่อ น่าเอือมละอา ไม่น่ายึดถือ เพราะ
มันต้ องทนประคับประคองเหตุและปัจจัยของมันเอาไว้ ด้วยความยากลาบาก (ทุกขัง)
และเมื่อเราเพ่งพิจารณาสิ่ งที่เกิดขึ้นมานั้นนานๆ เราก็จะพบกับความสู งสุ ดอีกว่า สิ่ งทีเ่ กิด
ขึน้ มานั้นมันเป็ นสิ่ งว่างเปล่า คือว่างเปล่าจากตัวตนที่แท้จริ ง (ที่เรี ยกว่า สุ ญญตา ที่แปลว่า
ความว่าง)”
เมื่อเราเพ่งพิจารณา (ด้วยสมาธิ ) จนเกิดความเข้าใจที่แจ้งชัดเจนขึ้นมาเช่นนี้แล้ว
ความรู้ อย่ างหนึ่งก็จะเกิดขึน้ นัน่ ก็คือความเข้าใจใน ความเป็ นไปของทุกสิ่ งทุกอย่างใน
โลกและแม้ในจักรวาลว่า “ทุกสิ่ งมันก็เป็ นของมันเช่ นนั้นเอง” คือมันเป็ นไปตามเหตุตาม
ปัจจัยของมันตามธรรมชาติ ไม่ ได้ มีใครหรื ออะไรทีว่ เิ ศษหรื อมีอทิ ธิฤทธิ์ใดๆมาดลบันดาล
ให้ มันเป็ นไป และเมื่อความรู ้น้ ีเกิดขึ้น จิตของเราก็จะหลุดพ้นจากความยึดถือ ในสิ่ ง
ทั้งหลายว่าเป็ นตัวตน-ของตน หรื อ ตัวเรา-ของเรา (แม้เพียงชัว่ คราว) เมื่อจิตหลุดพ้ น มัน
ก็จะสงบเย็น (นิพพาน) ซึ่ งนี่ก็คือภาวะที่ รู้ (เกิดปั ญญาเห็นแจ้งโลก), ตื่น (หายโง่), และ
เบิกบาน (ไม่มีทุกข์) เพราะเกิดความเห็นแจ้งในอริ ยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้า

