๓๐
ที่ถูกกระทาให้เกิดขึ้นมาก็ได้ อย่างเช่น การทาอาหาร ก็เรี ยกว่าการปรุ งแต่ง ส่ วนอาหารก็
เรี ยกว่า สิ่ งปรุ งแต่ง เป็ นต้น
ส่ วนความหมายของคาว่าอัตตาก็คือ ไม่อาศัยสิ่ งใดมาปรุ งแต่ง ซึ่ งก็หมายถึงสิ่ งที่
เป็ นอัตตาจะไม่อาศัยสิ่ งใดมาปรุ งแต่งเลย เพราะมันจะมีตวั ตนเฉพาะเป็ นของมันเอง
ดังนั้นสิ่ งที่เป็ นอัตตาจึงเป็ นสิ่ งที่เที่ยง เพราะมันจะไม่มีวนั เปลี่ยนแปลงหรื อถูกทาลายลง
ได้ ซึ่ งความหมายของอัตตานี้ ก็จะตรงข้ามกับคาว่า สังขาร ที่หมายถึง เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งอาศัย
สิ่ งอื่นมาปรุ งแต่งให้เกิดขึ้น และเมื่อสิ่ งใดถูกปรุ งแต่ งให้ เกิดขึน้ มาแล้ ว สิ่ งปรุ งแต่ งทีเ่ กิด
ขึน้ มานั้นจะไม่ ใช่ อตั ตา (คือเรียกว่าอนัตตา) เพราะมันไม่ มีตัวตนเป็ นของมันเองเลย คือ
มันมีแต่ เหตุและปัจจัยเท่ านั้นทีม่ าปรุ งแต่ งให้ เกิดมันขึน้ มา อย่างเช่น ร่ างกายของคนเรานี้ก็
ต้องอาศัยอาหาร น้ า ความร้อน และอากาศ มาร่ วมกันปรุ งแต่งให้เกิดขึ้นมา ดังนั้นร่ างกาย
ของเราจริ งๆจึงไม่มี เพราะมันเป็ นเพียงสิ่ งปรุ งแต่ง ดังนั้นจึงเรี ยกว่าได้ ร่ างกายของเรานี้
เป็ นอนัตตา (คือร่ างกายไม่ใช่อตั ตา) เป็ นต้น
สรุ ปได้วา่ การปรุ งแต่งนี้เป็ นสิ่ งที่มหัศจรรย์ที่สุของธรรมชาติ เพราะมันสามารถ
นาเอาสิ่ งอื่นๆมาร่ วมกันปรุ งแต่ งให้ เกิดเป็ นสิ่ งใหม่ ขนึ้ มาได้ อย่ างน่ าอัศจรรย์ โดยแทบไม่
หลงเหลือลักษณะของสิ่ งต่ างๆทีน่ ามาปรุ งแต่ งนั้นให้ เราสั งเกตเห็นหรื อรับรู้ ได้ เลย คือมัน
เหมือนนักมายากลชั้นเยีย่ ม ที่เล่นกลหลอกเราให้เชื่อว่าเป็ นความจริ งได้อย่างสนิทที่สุด
โดยเราไม่รู้ตวั เลยว่าเรากาลังถูกหลอกอยู่ ซึ่งนี่คือความจริงทีล่ กึ ซึ้งทีส่ ุ ดทีธ่ รรมซ่ อนเอาไว้
หรื อหลอกลวงเราให้ เกิดความเข้ าใจผิดว่าสิ่ งทีเ่ กิดขึน้ มาทั้งหลายนีเ้ ป็ นตัวตนของมันเอง
จริงๆ จนทาให้เราเกิดความรักหรื อความยึดถือในสิ่ งปรุ งแต่งทั้งหลายเหล่านั้น แล้วก็ทาให้
เราต้องเป็ นทุกข์ไปเพราะเราโง่ของเราเอง ที่ไปหลงรักสิ่ งปรุ งแต่งที่มีแต่ความไม่เที่ยงและ
ต้องทนอยูอ่ ย่างยากลาบากนั้น
พระพุทธเจ้ าสอนเรื่ องความจริง ๓ ประการ

๗
คาว่า ความจริง ก็หมายถึง สิ่ งทีม่ ีอยู่หรื อเป็ นอยู่ตามธรรมชาติดย่ างไม่ มีวนั
เปลีย่ นแปลง ส่ วนคาว่า ความจริงอันประเสริฐ ก็หมายถึงว่า ความจริงนีม้ ีประโยชน์ หรื อมี
คุณค่ าแก่ ชีวติ ของมนุษย์ เราทุกคนอย่ างยิง่ เพราะความจริ งนี้สามารถช่วยให้เราหลุดพ้น
จากความทุกข์ ที่เป็ นภัยอันใหญ่หลวงของชีวติ ได้
จุดแรกต้ องรู้ จักความทุกข์ ให้ ถูกต้ องก่ อน
ส่ วนวิธีการศึกษาเรื่ องอริ ยสัจ ๔ นี้ จะต้องมีการศึกษาอย่างเป็ นระบบ คือเริ่มต้ นก็
ต้ องศึกษาเรื่ องความทุกข์ ให้ ร้ ู จักก่ อนว่ า ความทุกข์ นีม้ ันคืออะไร? เมื่อรู ้จกั ความทุกข์
ถูกต้องแล้ว ก็จึงค่อยมาศึกษาเรื่ องสาเหตุของความทุกข์ เมื่อรู ้จกั สาเหตุของความทุกข์แล้ว
จึงค่อยมาศึกษาเรื่ องความไม่มีทุกข์ และมาศึกษาเรื่ องวิธีการปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุถึงความ
ไม่มีทุกข์เป็ นอันดับสุ ดท้าย แต่ ถ้าเราศึกษาผิด คือไปศึกษาเรื่ องวิธีการดับทุกข์ ก่อน เราก็
อาจจะเกิดความเข้ าใจผิดได้ เพราะเมื่อเรายังไม่ ร้ ู จักความทุกข์ และสาเหตุของมันอย่ าง
ถูกต้ อง แล้ วเราจะมารู้ จักความไม่ มีทุกข์ และวิธีการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ อย่ างถูกต้ องได้
อย่างไร? ซึ่ งนี่เป็ นเรื่ องที่สาคัญ ที่เราจะต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด เราจึงจะศึกษา
อริ ยสัจ ๔ ให้เกิดความเข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้
ความทุกข์ คืออะไร?
ความทุกข์ในอริ ยสัจ ๔ นี้ หมายถึงความทุกข์ของจิตใจของเราในชีวติ ปั จจุบนั
อย่างทีเ่ ราชอบเรียกกันว่า ความเศร้ าโศก หรื อ ความเสี ยใจ หรื อความคับแค้ นใจ หรื อ
ความเครียด หรื อความหนักเหนื่อยใจ หรื อความไม่ สบายใจ เป็ นต้ น นั่นเอง คือถ้าความ
ทุกข์มีนอ้ ย ก็ยงั เป็ นแค่เพียง ความเครี ยด หรื อความหนักเหนื่อยใจ หรื อความไม่สบายใจ
หรื อความหงุดหงิดราคาญใจ เป็ นต้น เท่านั้น แต่ ถ้าความทุกข์ มีมากหรื อรุ นแรง ก็จะเป็ น
ความเศร้ าโศก หรื อความเสี ยใจ หรื อความคับแค้ นใจ หรื อความไม่ สบายใจทีร่ ุ นแรง เป็ น
ต้ น ที่ทาให้เกิดการร้องไห้คร่ าครวญ หรื อความเศร้าตรม (ที่สมัยนี้เรี ยกว่าโรคซึ มเศร้า) ที่

