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ตนเองอย่างจริงจัง จนพบกับความจริงว่า แม้ จิตใจของเราเองก็ยงั เป็ นอนัตตาด้ วย
เหมือนกัน แล้วพระองค์ก็ได้ทรงทดลองใช้ความรู ้เรื่ องความเป็ นอนัตตาของจิตใจนี้ กับ
สมาธิ มาปฏิบตั ิร่วมกัน จนทาให้ดบั ทุกข์ได้อย่างถาวร จึงทาให้พระองค์กลายเป็ นพุทธะ
หรื อผูร้ ู ้แจ้ง ในเรื่ องการปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์ที่แท้จริ งขึ้นมา และเราก็เรี ยกพระองค์วา่ เป็ น
พระพุทธเจ้ า ที่หมายถึง สุ ดยอดของผู้ร้ ู หรื อผู้ทมี่ ีปัญญาสู งสุ ด
เมื่อความรู ้เรื่ องความเป็ นอนัตตาของจิตใจมนุษย์ เป็ นความรู ้ที่ทาให้เจ้าชายสิ ทธัต
ถะกลายเป็ นพระพุทธเจ้าได้ ดังนั้นความรู้ เรื่ องความเป็ นอนัตตาของจิตใจเรานี้ จึงเป็ น
เรื่ องสาคัญทีส่ ุ ด ทีเ่ ราจะต้ องสนใจศึกษา เพื่อให้เกิดปั ญญาสาหรับนามาใช้ปฏิบตั ิคู่กบั
สมาธิ เพื่อดับทุกข์ของจิตใจกันต่อไป
กฎสู งสุ ดของธรรมชาติ
การที่จะศึกษาเรื่ องอนัตตาให้เข้าใจได้น้ นั เราจะต้องเข้าใจถึงกฎพื้นฐานหรื อกฎ
สู งสุ ดของธรรมชาติเสี ยก่อน คือธรรมชาติของเรานี้ จะมีกฎอยู่กฎหนึ่ง ทีเ่ ป็ นกฎทีม่ ี
อานาจสู งสุ ด ทีค่ วบคุมทุกสิ่ งทุกอย่ างอยู่ รวมทั้งดลบันดาลให้ ทุกสิ่ งทุกอย่ างเป็ นไป ซึ่งกฎ
นี้ก็คือกฎที่บงั คับทุกสิ่ งทุกอย่างเอาไว้วา่ “การทีส่ ิ่ งใดจะเกิดขึน้ สิ่ งนั้นต้ องอาศัยเหตุและ
ปัจจัยมาร่ วมกันปรุ งแต่ งให้ เกิดขึน้ ”
ความจริ งแล้วกฎนี้ก็คือกฎพื้นฐานง่ายๆที่ใครๆก็เข้าใจได้และยอมรับ
แต่ กฎ
พืน้ ฐานง่ ายๆนี่แหละ ถ้ าเราเอามาพิจารณาให้ ดี เราจะสามารถเข้ าใจและเห็นแจ้ ง ถึงความ
จริงทีล่ กึ ซึ้งสู งสุ ดของชี วติ เราได้ ซึ่ งความจริ งที่ลึกซึ้ งสู งสุ ดของชีวติ นั้นก็คือ ความจริ ง
เรื่ องความเป็ นอนัตตาของสิ่ งหลาย โดยเน้นมาที่ความจริ งเรื่ องจิตใจของเรานี้เป็ นอนัตตา
ก่อนอื่นเราจะต้องทาความเข้าใจกับคาบางคาก่อน เราจึงจะศึกษากฎสู งสุ ดนี้ได้
เข้าใจ ซึ่ งก็ได้แก่คาต่อไปนี้
คาว่า เหตุ หมายถึง สิ่ งที่มากระทาให้เกิดผล
คาว่า ปัจจัย หมายถึง เหตุยอ่ ยๆ หรื อ สิ่ งสนับสนุน
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ยิง่ มากตามไปด้วย ที่น้ ีเวลาที่เราจะทาสิ่ งนั้นอีก มันก็จะทาได้ง่าย แม้โดยที่เราไม่ได้ต้ งั ใจ
มันก็ทาได้เหมือนมันทาได้ดว้ ยตัวเอง
แต่ที่สาคัญก็คือ เมื่อเวลาเราได้ พบเจอสิ่ ง ทีเ่ คยทาให้ เกิดความเคยชินนั้นอีก จิต
ของเราก็จะแสดงอาการ ไปตามเคยชินของมันทันที โดยที่เราไม่ได้ต้ งั ใจให้เกิดขึ้น และ
เราก็ไม่สามารถควบคุมมันได้อีกด้วย ยังไม่เท่านั้น ถ้ าความเคยชินใดมีมาก การทีจ่ ะทาให้
ความเคยชินนั้นหายไป หรื อไม่ เกิดขึน้ มาได้ อกี ก็เป็ นเรื่ องยากมากตามไปด้ วย เพราะมัน
ฝังลึกลงไปถึงจิตใต้สานึก จนกลายเป็ นนิสัยที่แก้ได้ยากไปแล้ว
ความเคยชินนี้ก็มีท้ งั ดีและไม่ดี คือถ้าเป็ นความเคยชินในการทาสิ่ งที่ดี มันก็จะ
เป็ นผลดีกบั ชีวติ ของเรา อย่างเช่น เมื่อเราเคยระงับความรักหรื อความโกรธได้บ่อยๆ เมื่อ
เราได้พบกับสิ่ งที่มายัว่ ให้รักหรื อให้โกรธ เราก็จะไม่เกิดความรักหรื อความโกรธขึ้นมา
หรื ออย่างเช่น เมื่อเราเคยฝึ กสมาธิ บ่อยๆ เมื่อเวลาเราตั้งใจขึ้นมาเมื่อไร จิตของเราก็จะเกิด
สมาธิ ข้ ึนมาได้อย่างง่ายดาย หรื ออย่างเช่น เมื่อเราเคยพิจารณาให้เกิดปั ญญาขึ้นมาบ่อยๆ
เมื่อเวลาเรามีสติ ก็จะทาให้ปัญญาเกิดขึ้นมาทันทีอย่างรวดเร็ ว เป็ นต้น
แต่ถา้ เป็ นความเคยชินในการทาสิ่ งที่ไม่ดี มันก็ยอ่ มที่จะเกิดผลเสี ยหรื อผลร้ายกับ
ชีวติ ของเรา อย่างเช่น เมื่อเราเคยเกิดความโกรธบ่อยๆ เมื่อเวลาเราถูกคนหรื อสิ่ งใดมายัว่
ให้โกรธอีก ความโกรธก็จะพรุ่ งออกมาทันทีอย่างรวดเร็ วและรุ นแรง ชนิดที่เราแทบไม่
รู ้ตวั แต่ถึงจะรู ้ตวั เราก็หยุดความโกรธไม่ได้ และถ้าเราควบคุมความโกรธที่รุนแรงมากๆ
ไม่ได้ ก็จะทาให้เราไปด่าหรื อทาร้ายคนหรื อสิ่ งที่มายัว่ ให้เราเกิดความโกรธนั้นอีกด้วย
หรื ออย่างเช่น เมื่อเราเคยชอบหรื อรักเพศตรงข้ามบ่อยๆ เมื่อเราได้เจอเพศตรงข้ามที่น่ารัก
อีก ความรักก็จะเกิดขึ้นมาทันทีอย่างรวดเร็ วจนเราห้ามไม่อยู่
หรื ออย่างเช่น เมื่อเราเคยเกิดอุปาทานว่านี่คือตัวเรา-ของเราบ่อยๆ เมื่อจิตได้พบสิ่ ง
ที่เคยทาให้เกิดอุปาทานนั้นอีก อุปาทานว่านี่คือตัวเรา-ของเรา ก็จะเกิดขึ้นมาทันทีอย่าง
รวดเร็ วและรุ นแรง ชนิดที่เราไม่สามารถห้ามหรื อหยุดมันได้ หรื ออย่างเช่น เมื่อเราเคยเกิด

