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มนุษย์ เราอยากได้ อะไร?และไม่ อยากได้ อะไร?

จากประโยคนี้ก็แสดงถึงการปฏิบตั ิตามหลักของมรรคของอริ ยสัจ ๔ โดยสรุ ป คือ
เป็ นการบอกว่า สิ่ งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ ยกเว้นสิ่ งใดเลย แม้ แต่ สิ่งทีส่ มมติเรียกว่ากันว่าเป็ น
ตัวราและของเรานี้ (ตัวเรา ก็คือร่ างกายและจิตใจ ส่ วน ของเรา ก็คือสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับตัว
เรา อันได้แก่ ทรัพย์สมบัติ และสิ่ งของทั้งหลาย สามีหรื อภรรยา ลูก พ่อแม่ พี่ น้อง ญาติ
เพื่อน เป็ นต้น) ไม่ ควรทีจ่ ะยึดถือ (อุปาทานคือ ความยึดถือด้วยกิเลส คือด้วยความรักหรื อ
ความยินดี) ว่าเป็ นตัวตน หรื อของตน (คือยึดถือร่ างกายและจิตใจนี้วา่ เป็ นตัวเรา และ
ยึดถือสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับร่ างกายทั้งหลายว่าเป็ นของเรา) เพราะสิ่ งทั้งหลายนี้มนั ไม่ใช่ตวั ตน
ที่แท้จริ ง (อนัตตา) มันมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ ความแตกดับอยูต่ ลอดเวลา (อนิจจัง) และยัง
ต้องทนอยูอ่ ย่างยากลาบากอีกด้วย (ทุกขัง)

ก่อนอื่นเราต้องมาพิจารณาดูวา่ เราและมนุษย์ ทุกคนอยากได้ อะไร? ซึ่งแม้เราจะ
คิดว่าเราอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่ งนี้มากมาย เช่น อยากได้เพศตรงข้ามที่เราพึงพอใจ อยากได้
ทรัพย์สินเงินทองมากๆ อยากมีชื่อเสี ยงเกียรติยศ อยากมีอานาจ อยากเป็ นหนุ่มเป็ นสาวที่
มีร่างกายงดงามและสุ ขสบายไปตลอดชีวติ อยากจะอยูก่ บั คนที่ เรารักตลอดไป อยากมี
ความรู ้มากๆ อยากท่องเที่ยวไปทัว่ โลก หรื ออยากมีชีวติ ที่เป็ นอมตะ เป็ นต้น แต่สรุ ปแล้ว
ทุกสิ่ งที่เราอยากได้ท้ งั หลายนั้น ก็ลว้ นเป็ นสิ่ งที่ทาให้เรามี “ความสุ ข” ด้วยกันทั้งนั้น
ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ มนุษย์ ทุกคนอยากได้ หรื ออยากมีความสุ ข
ต่อไปเราก็มาพิจารณาต่ออีกว่า
แล้ วเราและมนุษย์ ทุกคนกลัวหรื อไม่ อยากได้
อะไร? ซึ่ งแม้เราจะคิดว่าเรา กลัวการพลัดพรากคนหรื อสิ่ งที่เรารัก กลัวการอยู่ คนเดียว
กลัวความยากจน กลัวความหิ ว กลัวความทรมานของร่ างกาย กลัวการเจ็บป่ วย กลัวความ
แก่ กลัวความตาย กลัวการถูกทาร้าย หรื อกลัวผี กลัวความอับอาย กลัวการดูถูกเหยียด
หยาม กลัวการเป็ นทาส เป็ นต้น แต่สรุ ปแล้วทุกสิ่ งที่เรากลัวนั้น ก็ลว้ นเป็ นสิ่ งที่ทาให้เรา
เกิดความเศร้าโศก (หรื อความเสี ยใจ) ด้วยกันทั้งนั้น ซึ่ งความเศร้าโศกหรื อความเสี ยใจนี้ก็
คือสิ่ งที่เราเรี ยกกันว่า “ความทุกข์ ” ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่
มนุษย์ ทุกคนกลัวความทุกข์
หรื อไม่ อยากได้ ไม่ อยากมีความทุกข์
อะไรคือปัญหาของชีวติ ?
เราเคยคิดหรื อไม่วา่ อะไรคือปั ญหาใหญ่หรื อสาคัญที่สุดของชีวติ ? ซึ่งคน
ส่ วนมากอาจจะคิดว่าปั ญหาที่ใหญ่หรื อสาคัญที่สุดของชีวติ ก็คือ การไม่ได้ความสุ ขตามที่
เราอยากจะได้ ซึ่ งถ้าเราจะพิจารณาดูให้ดีเราก็จะพบว่า แท้ จริงแล้ วการไม่ ได้ ความสุ ข
ตามทีเ่ ราอยากจะได้ น้ ันยังไม่ ใช่ ปัญหา แต่ปัญหาที่มนั อยูท่ ี่ เมื่อเราไม่ได้ความสุ ขแล้วมัน
ทาให้เราเกิดความทุกข์ ดังนั้นปัญหาทีส่ าคัญทีส่ ุ ดของชี วติ ก็คือความทุกข์ คือถ้าเราไม่มี

ถ้าเรา (ตามที่สมมติเรี ยก) ไปยึดถือสิ่ งเหล่านี้ดว้ ยความรักหรื อความยินดีเข้า เมื่อ
สิ่ งเหล่านีเ้ ปลีย่ นแปลงไปในทางทีไ่ ม่ น่ารักหรื อย่ายินดี หรื อสิ่ งเหล่านีไ้ ด้ พลัดพรากจากเรา
ไป เราก็จะเกิดความเศร้ าโศกหรื อเสี ยใจอย่างยิง่ (คือเกิดความทุกข์ ) ขึน้ มาทันที ดังนั้นถ้า
เราไม่อยากจะมีความทุกข์ ก็ตอ้ งไม่ยดึ ถือในสิ่ งทั้งหลายเกล่านี้ ซึ่ งวิธีที่จะทาให้จิตไม่เกิด
ความยึดถือก็คือต้องใช้ปัญญากับสมาธิ มาทางานร่ วมกัน โดยมีศีลเป็ นพื้นฐานอยูก่ ่อนแล้ว
สรุ ปได้วา่ ถ้าใครเข้าใจคาสอนประโยคนี้เพียงประโยตเดียว ก็เท่ากับเข้าใจคา
สอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าแล้ว ถ้าใครปฏิบตั ิได้เพียงเท่านี้ ก็เท่ากับได้ปฏิบตั ิตามคา
สอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าแล้ว และถ้าใครได้รับผลจากการปฏิบตั ิเพียงเท่านี้ ก็เท่ากับ
ได้รับผลจากการปฏิบตั ิตามคาสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าแล้ว
สรุ ปการปฏิบัติในชี วติ ประจาวันของเรา
สรุ ปคาสอนเรื่ องการดับทุกข์ตามหลักอริ ยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้าก็จะสรุ ปอยูท่ ี่
“ให้ มองโลกโดยเห็นเป็ นของว่างเปล่า”
ซึ่ งการมองก็คือให้มองด้วยเข้าใจถึงความจริ ง
พื้นฐานของทุกสิ่ งทุกอย่างที่วา่ “สิ่ งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาให้เรารับรู ้และรู ้สึกได้น้ ี มันเป็ น

