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มาก ดังนั้นจิตของมนุษย์จึงได้นาเอาอวิชชา หรื อความรู ้วา่ มีตนเองนี้มาปรุ งแต่ง (คือการ
กระทาโดยอัตโนมัติตามความเคยชิน) ให้มนั มีความเข้มข้นขึ้นมากกว่าสัตว์และพืช จน
กลายเป็ นความยึดถือด้วยความอยากได้ หรื อไม่อยากได้ (ซึ่ งนี่ก็คืออาการของกิเลสหรื อ
ตัณหา) เพื่อตนเองขึ้นมา
เมื่อจิตโง่น้ ีอยากได้สิ่งใด แล้วได้สิ่งนั้นตามที่อยากได้ จิตโง่น้ ีก็จะเกิดความรู ้สึก
หนัก เหนื่อย ขึ้นมาทันที ซึ่ งนี่ก็คืออาการของความทุกข์ซ่อนเร้น แต่เมื่อใดที่จิตโง่น้ ีอยาก
ได้สิ่งใด แล้วไม่ได้สิ่งนั้นตามที่อยากจะได้ หรื อต้องพลัดพรากหรื อสู ญเสี ยสิ่ งรักไป จิต
โง่น้ ีก็จะเกิดความเศร้าโศก หรื อเสี ยใจอย่างรุ นแรงขึ้นมาทันที ซึ่ งนี่ก็คืออาการของความ
ทุกข์เปิ ดเผยนัน่ เอง
ต้ องรู้ จักกิเลสตัณหาด้ วย
สาเหตุใกล้ชิดที่ทาให้เกิดอุปาทานหรื อความยึดถือว่าร่ างกายและจิตใจนี้คือตัว
เรา-ของเราขึ้นมานั้นคือ กิเลสหรื อตัณหา ซึ่ ง กิเลส แปลว่า สิ่ งทาให้ จิตสกปรก โดยอาการ
ของกิเลสนั้นเรี ยกว่า ตัณหา ที่แปลว่า ความอยากด้ วยความโง่ หรื อ ความอยากด้ วย
อวิชชา โดยกิเลสก็มีอาการแสดงออกมา ๓ อย่างคือ
๑. เอาเข้ ามาหาตัว คือเป็ นความอยากเอาเข้ามายังตัวเอง ซึ่ งก็ได้แก่ ความรัก
ความชอบ ความพอใจ หรื อ ความยินดี เป็ นต้น หรื อถ้าเรี ยกเป็ นตัณหาก็เรี ยกว่า ความ
อยากได้ อยากมี อยากเป็ น ซึ่ งจัดเป็ นกิเลสประเภทบวก ที่ทาให้เกิดความทุกข์ซ่อนเร้น
๒. ผลักออกไปจากตัว คือเป็ นความอยากหนีหรื ออยากทาลาย ซึ่ งก็ได้แก่ ความ
โกรธ ความเกลียด ความกลัว หรื อความไม่พอใจ ความยินร้าย เป็ นต้น หรื อถ้าเรี ยกเป็ น
ตัณหาก็เรี ยกว่า ความไม่อยากได้ ไม่อยากมี ไม่อยากเป็ น ซึ่ งจัดเป็ นกิเลสประเภทลบ ที่ทา
ให้เกิดความทุกข์เปิ ดเผย

๔๑
ต้ องรู้ จักคาว่ าอัตตาก่ อน
ในยุคที่พระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยูน่ ้ นั เป็ นยุค อุปนิสัตว์ คือเป็ นยุคที่ผคู ้ น
มีความเชื่อเรื่ องเทพเจ้ารวมทั้งเรื่ องสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็ นเรื่ องที่เขาเชื่อว่าเหนือธรรมชาติกนั
อยู่ โดยในยุคนั้นผูค้ นเขาจะมีความเชื่อว่า จิตใจ หรื อ วิญญาณ ของคนเราและสิ่ งที่มีชีวติ
ทั้งหลายนี้เป็ นอัตตา
คาว่า อัตตา แปลว่า ตน, ตนเอง คือหมายถึง สิ่ งทีเ่ ป็ นตัวตนของมันเอง (หรื อ
ตัวตนทีแ่ ท้จริง) โดยไม่ตอ้ งอาศัยสิ่ งอื่นมาทา หรื อมาปรุ งแต่งให้เกิดตัวตนของมันขึ้นมา
โดยอัตตานี้จะมีความเป็ น นิจจัง ที่แปลว่า เทีย่ ง ซึ่งหมายถึง เป็ นอมตะ (ไม่ตาย) หรื อ
นิรันดร คือสิ่ งที่เป็ นอัตตาจะไม่แตกสลาย หรื อดับหายไปอย่างเด็ดขาด ไม่วา่ กาลเวลาจะ
ผ่านไปสักเท่าใดก็ตาม หรื อไม่วา่ จะมีอะไรมาทาลายก็ตาม ซึ่ งความเชื่อว่าจิตหรื อ
วิญญาณของคนและสิ่ งที่มีชีวติ เป็ นอัตตานี้ เป็ นหลักคาสอนของศาสนาพราหมณ์ หรื อ
ฮินดู (ตามที่เราได้ศึกษากันมาแล้ว)
อัตตาเป็ นความรู้ ทมี่ าจากอวิชชา
จากการที่เราได้ศึกษากันมาแล้วว่า เมื่อจิตของสิ่ งที่มีชีวติ เกิดขึ้นมา มันก็จะมี
อวิชชาหรื อความรู ้สึกตัวว่ามีตนเอง เกิดขึ้นมาด้วยเสมอเล็กน้อยเสมอ เพื่อให้จิตนั้นรัก
ตัวเองและพยายามที่จะมีชีวติ อยูต่ ่อไป ซึ่งอวิชชานี่เองทีท่ าให้ คนทัว่ ไป ทีย่ งั ไม่ มีปัญญา
ตามทีพ่ ระพุทธเจ้ าสอน เกิดความเข้ าใจผิดว่ ามันมีตัวตนของเราอยู่จริงๆ โดยเชื่อจิตหรื อ
วิญญาณของเราและสิ่ งที่มีชีวติ ทั้งหลายนี่เองที่เป็ นอัตตา ซึ่ งความเชื่อนี้ก็เป็ นที่ยอมรับกัน
อย่างมาก เพราะมันตรงกับความรู ้สึกธรรมดาๆของมนุษย์ทุกคน
แต่ความเข้าใจผิดหรื อความเห็นผิดนี้เอง ที่เป็ นต้นเหตุให้จิตของมนุท้ งั หลาย เกิด
ความยึดถือว่ามีตนเองขึ้นมา แล้วก็เกิดความทุกข์ข้ ึนมาในชีวติ ไม่สามารถหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ไปได้ ยังไม่เท่านั้น ความยึดถือนี้ก็ยงั ทาให้มนุษย์เกิดความเห็นแก่ตวั แล้วก็ทา
อะไรๆไปด้วยความเห็นแก่ตวั อย่างโง่เขลา จึงส่ งผลให้เกิดการเอารัดเอาเปรี ยบ หรื อ

