๔๒
เบียดเบียนผูอ้ ื่น เบียดเบียนสัตว์ และทาลายป่ าไม้ผมู ้ ีพระคุณของมนุษย์ รวมทั้งสร้าง
มลพิษและทาลายธรรมชาติ จนเกิดสงครามและภัยพิบตั ิ และวิกฤติการณ์มากมายขึ้นมาทัว่
โลกอย่างเช่นในปั จจุบนั จนสันติภาพของโลกหายไป
อนัตตาคือหัวใจของปัญญา
นิพพิทา แปลว่า ความเบื่อหน่ ายด้ วยปัญญา ซึ่ งความเบื่อหน่ายนี้ หมายถึง ไม่มี
ทั้งความยินดีและยินร้ายที่เป็ นกิเลส ซึ่ งความเบื่อหน่ายนี้เอง ที่ทาให้จิตของเรา “ ปล่อย
วาง” กิเลส ตัณหา และอุปาทานลงได้ แล้วก็ทาให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ ซึ่ ง
การที่จิตของเราจะเกิดนิพพิทาได้น้ นั จิตของเรา จะต้องมีความเข้าใจอย่างแจ้งชัด ถึงความ
จริ งที่ลึกซึ้ งสู งสุ ด ๓ ประการ ของสิ่ งที่เรายึดถืออยู่ จิตของเราจึงจะเกิดนิพพิทาขึ้นมาได้
(แม้เพียงชัว่ คราว)
โดยความจริ งที่ลึกซึ้ งสู งสุ ดนี้ก็คือ ความจริ งที่เรี ยกว่า ไตรลักษณ์ ที่หมายถึง
ลักษณะ ๓ ประการของสิ่ งปรุ งแต่ งทั้งหลาย อันได้แก่
๑. อนิจจัง หมายถึง ความไม่ เทีย่ ง คือสิ่ งปรุ งแต่งทั้งหลายนั้น มีการเปลี่ยนแปลง
อยูต่ ลอดเวลา (ไม่นิ่ง) หรื อมีการเสื่ อมสภาพอยูต่ ลอดเวลา และไม่ชา้ ก็เร็ วสิ่ งปรุ งแต่ง
ทั้งหลายก็ตอ้ งแตกสลาย (ใช้กบั วัตถุ) หรื อดับหายไป (ใช้กบั จิต) ไปในที่สุดอย่างแน่นอน
(คือไม่เป็ นอมตะ)
๒. ทุกขัง หมายถึง ความทีต่ ้ องทนอยู่ คือสิ่ งปรุ งแต่งทั้งหลายนั้น เมื่อมันยังตั้งอยู่
(คือยังไม่แตกหรื อดับไป) มันก็ยงั ต้องทนประคับประคองสภาพการปรุ งแต่ง ของมัน
เอาไว้ดว้ ยความยากลาบากอยูต่ ลอดเวลา ถ้ามันไม่ทนอยูเ่ ช่นนี้ สภาพการปรุ งแต่งของมันก็
จะแตกหรื อดับหายไปทันที
๓. อนัตตา หมายถึง ความไม่ ใช่ ตัวตนทีแ่ ท้จริง คือเป็ นการบอกให้รู้วา่ สิ่ งปรุ ง
แต่งทั้งหลายไม่ใช่อตั ตา คือ ถ้ าสิ่ งใดต้ องอาศัยเหตุและปัจจัยมาปรุ งแต่ งให้ เกิดขึน้ และมี
ความไม่ เทีย่ ง รวมทั้งต้ องทนอยู่ สิ่ งนั้นไม่ ใช่ อตั ตา หรื อไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ ง

๒๗
อวิชชานี้มนั ก็คือ สั ญชาติญาณ (สัญชาติญาณ ก็คือ ความรู ้ที่เกิดขึ้นมาได้เองตาม
ธรรมชาติโดยที่ไม่มีใครสอน อย่างเช่น สัตว์ที่พอเกิดขึ้นมา มันก็เดินได้เองโดยที่ไม่มีใคร
สอน เป็ นต้น) ของจิตหรื อของสิ่ งทีม่ ีชีวติ ทั้งหลายของโลก ทีท่ าให้ สิ่งทีม่ ีชีวติ ทีเ่ กิดขึน้
มาแล้วจะรักตัวเอง เมื่อรักตัวเองมันก็จะพยายามเอาตัวรอด ซึ่งอวิชชา (หรื อหรื อความรู ้
ว่ามีตนเอง) นี้เอง ที่ทาให้เกิดสัญชาติญาณ หรื อความรู ้ยอ่ ยๆตามมาอีก เช่น สัญชาติญาณ
ในการกินอาหาร ในการหาอาหาร สัญชาติญาณในการหนีภยั สัญชาติญาณในการสื บพันธ์
สัญชาติญาณในการรักลูก เลี้ยงลูก เป็ นต้น ถ้าสิ่ งที่มีชีวติ ใด ไม่มีอวิชชาหรื อความรู ้วา่ มี
ตนเอง สิ่ งที่มีชีวติ นั้นก็จะไม่รักตัวเอง แล้วมันก็จะไม่พยายามเอาตัวรอด แล้วมันก็จะสู ญ
พันธ์ไปจากโลกทันที
อวิชชาคือต้ นเหตุของความทุกข์
อวิชชาหรื อความรู ้ผดิ ว่า “ร่ างกายและจิตใจนี้คือตัวเรา-ของเรา” นี้เอง ที่เป็ นทั้งสิ่ ง
ที่ทาให้ทุกชีวติ เกิดขึ้นมาและดารงอยูไ่ ด้ ไม่สูญพันธ์ไปจากโลก รวมทั้งยังเป็ นสิ่ งทีท่ าให้
มนุษย์ เรานีเ้ กิดความทุกข์ แก่ จิตใจอีกด้ วย คือถ้าเป็ นสิ่ งที่มีชีวติ ที่มีสมองไม่พฒั นามาก
(คือพวก สัตว์เดรัจฉาน และพืช ที่มีความจาได้ไม่มาก และคิดได้ไม่ละเอียดลึกซึ้ ง) มันก็
เพียงทาอะไรๆไปตามสัญชาติญาณของมันเท่านั้น คือแค่เพียงเอาตัวรอด หรื อไม่ให้
ร่ างกายเจ็บปวดหรื อทรมานเท่านั้น
ส่ วนความคิดเรื่ องความอยากได้ หรื อไม่อยากได้ ที่เกินความจาเป็ น หรื อความคิด
เรื่ องความสวยความงาม หรื อความแก่ ความตาย ความพลัดพราก หรื อความผิดหวัง เป็ น
ต้นนั้น มันจะมีนอ้ ย ดังนั้นแม้สัตว์และพืชมันจะต้องพบกับความอดอยาก หรื อความ
ทรมานของร่ างกาย หรื อความพลัดพราก เป็ นต้น ตามธรรมชาติเหมือนคนเรา มันก็ไม่มี
ความทุกข์มากเหมือนคนเรา เพราะมันคิดให้เป็ นทุกข์มากไม่เป็ นเหมือนคนเรา
การที่มนุษย์เรานี้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานั้น ก็เป็ นเพราะสมองของมนุษย์เอง ที่มี
การพัฒนามากเกินไป คือทาให้จาสิ่ งต่างๆที่รับรู ้ได้มาก และมีความคิดที่ละเอียดลึกซึ้ งได้

