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ทาให้กินไม่ได้นอนไม่หลับ จนบางคนที่มีความทุกข์มากๆแล้วทนต่อความทุกข์มากๆนี้
ไม่ได้ ก็ถึงกับไปฆ่าหรื อทาร้ายผูอ้ ื่น หรื อเป็ นบ้าหรื อฆ่าตัวตายไปเลยก็มี

พระพุทธเจ้ าไม่ ยอมรับเรื่ องทีศ่ าสนาพราหมณ์ สอนว่ า จิตหรื อวิญญาณของคนและสิ่ งทีม่ ี
ชีวติ ทั้งหลายนีเ้ ป็ นอัตตาทีเ่ วียนว่ายตายเกิดได้ รวมทั้งไม่ ยอมรับเรื่ องนรก สวรรค์ เทวดา
นางฟ้ า เป็ นต้ น อย่ างทีเ่ ป็ นสถานทีห่ รื อเป็ นตัวตนบุคคลว่ ามีอยู่จริง ซึ่ งเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่
สาคัญที่สุด ที่เราจะต้องมาศึกษากันดูวา่ ทาไมพระพุทธเจ้าถึงได้สอนว่าจิตหรื อวิญญาณของ
มนุษย์และสิ่ งที่มีชีวติ ทั้งหลายนี้เป็ นอนัตตา

ก่อนอื่นเราต้องรู ้จกั คาว่าอุปาทานก่อน คือคาว่า อุปาทาน แปลว่า ความยึดถือ
หรื อความยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเป็ นอาการที่จิตใต้สานึก (จิตใต้สานึกคือจิตส่ วนลึกที่เรา
ควบคุมไม่ได้ มันจะคิดนึกหรื อปรุ งแต่งไปตามความเคยชินที่มนั สั่งสมเอาไว้ โดยที่เรา
ไม่สามารถควบคุมมันได้) ของเรา มันไปแบกไปหามเอาร่ างกายและจิตใจ (ที่สมมติ
เรี ยกว่าเป็ นตัวเรานี้) ว่าเป็ นตัวเราจริ งๆ ด้วยความรักหรื อความพอใจ (คือด้วยกิเลส)
โดยความทุกข์ตามหลักอริ ยสัจ ๔ นี้ เราจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่า มันเป็ นความ
ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจโดยตรง ไม่ใช่ความรู ้สึกที่ไม่น่ายินดี (ทุกขเวทนา) ทางตา หู จมูก
ลิ้น กาย และใจ คือเป็ นความทุกข์ ทเี่ กิดขึน้ มาพร้ อมกับอุปาทาน หรื อความยึดถือ ว่ ามีตัว
เราทีเ่ ป็ นผู้กาลังมีความทุกข์ คือต้องมีอุปาทานอยูด่ ว้ ยจึงจะเป็ นความทุกข์ตามหลัก
อริ ยสัจ ๔ แต่ถา้ เป็ นเพียงความรู ้สึกที่ไม่น่ายินดี ที่เกิดขึ้นมาที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
แล้วจิตไม่เกิดความยึดถือว่ามีตวั เราที่เป็ นผูม้ ีความรู ้สึกไม่น่ายินดีน้ นั อย่างนี้จะไม่ ใช่
ความทุกข์ตามหลักอริ ยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้า เพราะมันยังไม่เป็ นปั ญหา คือมันยังไม่ทา
ให้จิตเกิดความรู ้สึกทรมานหรื อเป็ นทุกข์อย่างรุ นแรง
อย่างเช่น เมื่อร่ างกายของรากาลังเกิดความหิ วอย่างมาก หรื อมีความเจ็บป่ วย
อย่างมาก หรื อกาลังจะตาย แล้วจิตของเราก็เกิดความยึดถือว่ามีตวั เราที่เป็ นผูท้ ี่มีความหิ ว
หรื อเป็ นผูม้ ีความเจ็บป่ วย หรื อเป็ นผูท้ ี่กาลังจะตาย เป็ นต้น จิตของเราก็จะเกิดความเศร้า
โศก หรื อความเสี ยใจอย่างรุ นแรงขึ้นมาทันที ซึ่ งนี่ก็คือตัวความทุกข์ที่แท้จริ ง แต่ ถึงแม้
ร่ างกายของเรากาลังมีความหิวอย่างมาก หรื อมีความเจ็บป่ วยอย่างมาก หรื อแม้ แต่ กาลัง
จะตาย ถ้ าจิตของเรามีสติ มีปัญญาและสมาธิทเี่ ข้ มแข็งอยู่ตลอดเวลา จิตของเราก็จะไม่
เกิดความยึดถือ ว่ ามีตัวเราทีก่ าลังเป็ นผู้ทมี่ ีความหิวอย่ างมาก หรื อเป็ นผู้ทมี่ ีความ
เจ็บป่ วยอย่างมาก

ก่อนอื่นเราจะต้องมาทาความเข้าใจกับคาบางคาก่อน จึงจะศึกษาเรื่ องอนัตตาได้
เข้าใจ อันได้แก่คาต่อไปนี้
คาว่า เหตุ หมายถึง สิ่ งที่มากระทาให้เกิดผล
คาว่า ปัจจัย หมายถึง เหตุยอ่ ยๆ หรื อ สิ่ งสนับสนุน
คาว่า ผล หมายถึง สิ่ งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุ
คาว่า เกิด หมายถึง จากเดิมที่มนั ไม่มีอยูก่ ่อน แล้วจึงมามีข้ ึนภายหลัง
คาว่า ดับ (หรื อแตกสลาย) หมายถึง จากเดิมที่มนั มีอยูก่ ่อน แล้วจึงหายไปใน
ภายหลัง
คาว่า ตั้งอยู่ หมายถึง เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วแต่ยงั ไม่ดบั หายไป
คาว่า ปรุ งแต่ ง หมายถึง การนาเอาสิ่ งต่างๆมารวมหรื อผสมกัน แล้วทาให้เกิดเป็ น
สิ่ งใหม่ข้ ึนมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ โดยสิ่ งที่เกิดขึ้นมาจากการปรุ งแต่งนั้นเรี ยกว่า “สิ่ งปรุ ง
แต่ ง”
อัศจรรย์ แห่ งการปรุ งแต่ ง
คาที่สาคัญก็คือคาว่า ปรุ งแต่ง ที่มาจากคาว่า สั งขาร ของภาษาบาลี ที่แปลว่า ปรุ ง
แต่ ง ซึ่ งคาว่าปรุ งแต่งนี้เป็ นได้ท้ งั กิริยา คือเป็ นการกระทาก็ได้ หรื อเป็ นนามที่หมายถึง สิ่ ง

