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อนัตตาหรื อความไม่ใช่ตวั ตนก็หมายถึง สิ่ งที่ถูกปรุ งแต่งให้เกิดขึ้นมาทั้งหลายนี้
มันไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ ง (คือไม่ใช่อตั ตา) ที่จะตั้งอยูไ่ ปชัว่ นิรันดรได้ (คือไม่เป็ นนิจจัง)
เพราะมันเป็ นสิ่ งที่ไม่เที่ยงและมีภาวะที่ตอ้ งทนอยูต่ ลอดเวลา และเมื่อเรานาเอาลักษณะ
ของอนัตตามาเพ่งพิจารณาสิ่ งทั้งหลายต่อไปอย่างจริ งจัง เราก็จะพบกับความจริ งสู งสุ ด
อีกอย่างคือ สิ่ งทั้งหลายนั้นมันเป็ น สุ ญญตา คือ เป็ นของว่างเปล่า คือหมายถึงว่างเปล่า
จากความเป็ นอัตตาหรื อตัวตนของมันเอง

ความรู้ เรื่ องสุ ญญตา) อีกสั กหน่ อย เราก็สามารถนาสมาธิและปัญญานี้ มาใช้ ดับทุกข์ ที่
กาลังเกิดอยู่ในชี วติ ปัจจุบันของเรานี้ ให้ ระงับหรื อดับหายไปอย่ างชั่ วคราวได้ แล้ ว ทั้งๆที่
เรายังใช้ ชีวติ ครองเรื อนอยู่ หรื อถ้าเราปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวร
จริ งๆในภายหลัง จึงค่อยมาคิดเรื่ องการปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุถึงความหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ได้อย่างถาวร (คือตลอดชีวติ ) ก็ได้ไม่มีใครบังคับ

สรุ ปได้วา่ สิ่ งปรุ งแต่งทั้งหลายจะมีความจริ งให้เราสังเกตได้ คือมันต้องอาศัยสิ่ ง
อื่นมาร่ วมกันปรุ งแต่งให้เกิดขึ้น มันไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้เองลอยๆ และเมื่อมันเกิดขึ้น
มาแล้วมันก็จะไม่สามารถตั้งอยูไ่ ปชัว่ นิรันดรได้ คือไม่ชา้ ก็เร็ วมันจะต้องแตกสลายหรื อ
ดับหายไปอย่างแน่นอน รวมทั้งเมื่อสิ่ งปรุ งแต่งทั้งหลายยังตั้งอยู่ มันก็ยงั ต้องทน
ประคับประคองสภาพการปรุ งแต่งของมันเอาไว้ดว้ ยความยากลาบากอีกด้วย ซึ่งนี่คือ
ลักษณะของสิ่ งปรุ งแต่ ง ทีเ่ ราจะนาเอามาพิจารณาสิ่ งทั้งหลายของโลก โดยเน้ นมาที่
ร่ างกายและจิตใจของเราเองเป็ นหลัก เพื่อค้นหา ความจริ งว่า ร่ างกายและจิตใจของเรานี้
มันเป็ นอัตตาหรื ออนัตตากันแน่
ชี วติ เกิดมาจากธาตุ
ชีวติ ของเรานี้ก็ประกอบด้วยร่ างกายกับจิตใจ โดยร่ างกายก็เกิดมาจากวัตถุธาตุ
(คาว่า ธาตุ หมายถึง คุณสมบัติ) ๔ อย่ าง คือธาตุดิน หรื อของแข็ง, ธาตุนา้ คือของเหลว,
ธาตุไฟ คือความร้ อน, และธาตุลม คืออากาศ ส่ วนจิตใจก็เกิดมาจากนามธาตุ ที่เรี ยกว่า
ธาตุวญ
ิ ญาณ
ธาตุวญ
ิ ญาณก็คือ การรับรู ้ที่เกิดขึ้นตามระบบประสาททั้ง ๖ คือที่ตา หู จมูก ลิ้น
กาย และใจ ซึ่ งธาตุวญ
ิ ญาณนี้เรามักจะเรี ยกสั้นๆว่า วิญญาณ ที่หมายถึง การรับรู้ โดย
ทาง

เมื่อมีผมู ้ าบอกเช่นนี้ เราอาจจะคิดว่า นี่ดูจะเป็ นการคุยโวโอ้อวดเสี ยมากกว่า
เพราะการพ้นทุกข์มนั จะง่ายอย่างนั้นเชียวหรื อ ถ้ามันง่ายแล้วทาไมไม่ค่อยมีใครเขามา
ศึกษาและปฏิบตั ิเพื่อความพ้นทุกข์กนั เลย จะมีก็แต่เพียงคนแก่ๆที่ไม่สามารถแสวงหา
ความสุ ขได้แล้ว หรื อคนที่ผดิ หวังทางโลกเท่านั้น ที่มาปฏิบตั ิเพื่อความพ้นทุกข์กนั แต่ เรา
ก็อย่ าเพิง่ ดูหมิ่นว่ านี่เป็ นการคุยโวโอ้ อวด เพราะถ้ านี่เกิดเป็ นความจริงขึน้ มา เราก็อาจเป็ น
คนทีโ่ ชคดีทสี่ ุ ดในโลกคนหนึ่งก็ได้ ทีไ่ ด้ พบวิธีการดับทุกข์ ได้ จริงๆ หรื อถ้ามันไม่เป็ น
ความจริ ง เราก็ไม่เสี ยหายอะไร เพราะเราเพียงแค่ลงทุนฝึ กสมาธิ สักหน่อย และลงทุน
ศึกษาเรื่ อง “สุ ญญตา” (คือเรื่ องทุกสิ่ งเป็ นของว่างเปล่า) ให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องอีก
สักเล็กน้อยเท่านั้นเอง
อย่างนี้เขาเรี ยกว่า “มีแต่ ได้ ไม่ มีเสี ย” ซึ่ งเมื่อมันมีแต่ได้กบั ได้อย่างนี้ แล้วเราจะ
ไม่มาลองศึกษาวิธีการดับทุกข์ของพระพุทธเจ้ากันบ้างเชียวหรื อ? เมื่อเราเกิดมาแล้วก็อย่า
ให้เสี ยชาติเกิด คือเกิดมาแล้วต้องมาจมอยูใ่ นความทุกข์ไปจนตลอดชีวติ โดยไม่ได้อะไร
เลย สู ้มาทดลองศึกษาและปฏิบตั ิเพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์ดีกว่า เพื่อว่าบางทีเรา อาจจะ
ได้คน้ พบวิธีการปฏิบตั ิให้ชีวติ หลุดพ้นจากความทุกข์ข้ ึนมาจริ งๆก็ได้
ถ้ าเราสามารถ
ค้ นพบวิธีการปฏิบัติให้ ชีวติ หลุดพ้ นจากความทุกข์ ได้ จริงๆขึน้ มา ก็เรียกว่ าเราเกิดมาแล้ ว
ไม่ เสี ยชาติเกิด เพราะได้เกิดมาเป็ นมนุษย์ แล้วมาพบคาสอนที่แท้จริ งของพระพุทธเจ้า
และได้มาปฏิบตั ิตามคาสอนของพระพุทธเจ้า จนหลุดพ้นจากความทุกข์ ที่เป็ นภัยที่น่า
หวาดกลัว

