๒๖
อวิชชาบ่อยๆ เมื่อจิตได้รับรู ้สิ่งใดๆ อวิชชาก็จะเกิดขึ้นมาครอบงาจิตของเราทันที โดยเรา
ไม่สามารถหยุดมันได้ ทั้งๆที่เราก็รู้อยูว่ า่ อวิชชาได้เกิดขึ้นมาแล้วในจิตของเรา เป็ นต้น
ต้ องรู้ จักคาว่ า “อวิชชา” ให้ ถูกต้ อง
ส่ วนคาว่า อวิชชา นี้แปลว่า ไม่ ใช่ วชิ ชา ซึ่ งคาว่า วิชชา หมายถึง ความรู้ สูงสุ ดที่
ดับทุกข์ ได้ (ซึ่ งความรู ้สูงสุ ดนี้ก็คือ ปั ญญา ที่เป็ นความรู ้และเข้าใจว่า ร่ างกายและจิตใจนี้
ไม่ ใช่ ตัวเรา-ของเรา) ส่ วนคาว่า วิชา จะหมายถึง ความรู้ ซึ่ งเป็ นความรู ้ทวั่ ไปที่นามาใช้ดบั
ทุกข์ไม่ได้
ดังนั้นคาว่า อวิชชา จึงหมายถึง ความรู้ ทที่ าให้ เกิดความทุกข์ ซึ่ งนี่ก็แสดงถึงว่า
ความรู ้ที่ทาให้เกิดความทุกข์น้ นั เป็ น “ความรู ้ที่ผดิ ” (คือถ้ารู ้ถูกต้องมันก็ไม่เกิดความทุกข์)
ซึ่ งความรู ้ผดิ นี้ก็คือ ความรู้ ทผี่ ดิ หรื อไม่ ตรง ตามความเป็ นจริงของธรรมชาติ
โดยความจริ งของธรรมชาติน้ นั ร่ างกายและจิตใจ ของคนและสัตว์ท้ งั หลายนี้
มันไม่ใช่ตวั ตนของใครหรื อของสิ่ งใดจริ งๆเลย (คือร่ างกายและจิตใจมันเป็ นอนัตตา ซึ่ ง
เรื่ องนี้เราจะได้ศึกษากันโดยละเอียดในหัวข้อต่อไปข้างหน้า) ดังนั้นก็แสดงว่าคาว่า
อวิชชา จึงหมายถึง ความรู้ ว่าร่ างกายและจิตใจของเรานี้ เป็ นตัวเรา-ของเราจริงๆ (คือเป็ น
ความเข้าใจผิดว่าร่ างกายและจิตใจของเรานี้เป็ นอัตตา)
อวิชชาเกิดมาจากอะไร?
อวิชชานี้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า อวิชชา (ความรู ้วา่ ร่ างกายและจิตใจนี้คือตัวเราของเรา) มันก็เกิดมาพร้ อมกับจิตของสิ่ งทีม่ ีชีวติ ทั้งหลายตามธรรมชาติ คือเมื่อเกิดจิต
ขึ้นมาในร่ างกายใด จิตมันก็จะเกิดความรู ้สึกตัวว่า “นี่คือตนเอง” ขึ้นมาด้วยเล็กน้อยเสมอ
ซึ่งความรู้ สึกตัวว่ า “จิตนีค้ ือตนเอง” เพียงเล็กน้ อยนี้ ยังไม่ เป็ นปัญหา เพราะมันยังไม่ ทา
ให้ จิตทีร่ ้ ู สึกตัวนั้น เกิดความทุกข์ หรื อความรู้ สึกทีท่ รมานมากขึน้ มาได้ ซึ่ งความรู ้สึกตัวว่า
“จิตนี้คือตัวเอง” นี่เอง ที่ทาให้จิตเกิดความรู ้และเข้าใจว่า “ร่ างกายและจิตใจนี้คือตัวตนของตน (เมื่อเน้นมาดูที่จิตเราก็จะใช้คาว่า “ตัวเรา-ของเรา”)

๔๓
ความเข้าใจถึงความเป็ นอนัตตาของร่ างกายและจิตใจของเรานี่เอง ทีจ่ ัดว่าเป็ น
หัวใจของปัญญา เพราะความเข้าใจนี้เมื่อมีสมาธิ มาช่วย ก็จะทาให้จิตของเราเกิดนิพพิทา
และทาให้จิตหลุดพ้นจากความยึดถือว่าร่ างกายและจิตใจนี้คือตัวเรา-ของเรา แล้วก็ทาให้
จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ทั้งอย่างชัว่ คราวและถาวร ดังนั้นเรื่ องอนัตตานี้ จึงเป็ นเรื่ อง
สาคัญที่สุด ที่เราต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง จึงจะเกิดปั ญญาหรื อวิชชา
ขึ้นมาได้จริ ง
พระพุทธเจ้ าทรงค้ นพบว่ าจิตเป็ นอนัตตา
ความรู ้เรื่ องความเป็ นอนิจจังกับทุกขังนั้น เป็ นความรู ้เก่าแก่ที่ ฤๅษีหรื อนักบวช
ของอินเดียสมัยก่อนเขาก็รู้กนั อยูแ่ ล้ว เพราะมันก็เป็ นธรรมชาติที่แสดงให้เราพบเห็นหรื อ
รับรู ้ได้ง่ายๆอยูแ่ ล้ว แต่ ความรู้ เรื่ องความเป็ นอนัตตานีถ้ ึงแม้ เขาจะรู้ จักกันดีอยู่แล้ ว แต่ เขา
กลับยังไม่ ร้ ู อย่ างถึงทีส่ ุ ด เพราะเขายังเชื่ อว่ า จิตใจ (หรื อวิญญาณ) ของคนเราและสั ตว์
ทั้งหลายนีเ้ ป็ นอัตตา คือเป็ นตัวตนทีเ่ ป็ นอมตะ ที่ไม่มีวนั ตายหรื อไม่มีวนั ดับหายไปอย่าง
เด็ดขาด ไม่วา่ กาลเวลาจะผ่านพ้นไปสักเท่าใดก็ตาม หรื อไม่วา่ จะมีสิ่งใดมาทาลายก็ตาม
ความเชื่อนี้เองที่เป็ นต้นเหตุให้เกิดความเชื่อเรื่ อง นรกใต้ดิน สวรรค์บนฟ้า ผี
เทวดา นางฟ้า และเรื่ องเทพเจ้าทั้งหลาย รวมทั้งเรื่ องการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อมารับผล
กรรม เป็ นต้นขึ้นมา ซึ่ งความเชื่อนี้เองที่เป็ นความเห็นหรื อความเข้าใจที่ผดิ ที่ทาให้พวก
ฤๅษีหรื อนักบวชที่ยงั มีความเห็นผิดเช่นนี้อยู่ ไม่สามารถปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์ได้อย่างถาวร
เพราะเมื่อมีความเห็นผิดตั้งแต่ตน้ เสี ยแล้ว ก็ยอ่ มจะทาให้เกิดการปฏิบตั ิที่ผดิ และได้รับ
ผลที่ผดิ (คือดับทุกข์ถาวรไม่ได้) ตามไปด้วย
จนเมื่อเจ้าชายสิ ทธัตถะได้ออกผนวชเพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์ ตามอย่างที่ฤๅษี
หรื อนักบวชในสมัยนั้นเขาปฏิบตั ิกนั อยู่ ซึ่ งพระองค์ก็ทรงศึกษาและทดลองปฏิบตั ิอย่าง
หนักอยูห่ ลายปี แต่ก็ยงั ค้นไม่พบวิธีการปฏิบตั ิจนถึงขั้นดับทุกข์ได้อย่างถาวร จึงได้ ทรง
ทดลองเปลีย่ นวิธีการปฏิบัติใหม่ โดยการใช้ เหตุใช้ ผลมาพิจารณาร่ างและและจิตใจของ

