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๑. ปัญญาขั้นจาได้ ซึ่ งปั ญญาขั้นนี้ก็เกิดมาจาก การฟังหรื ออ่านคาสอนที่แท้จริ ง
ของพระพุทธเจ้ามาแล้วจาได้ (แต่ถา้ ฟังหรื ออ่านคาสอน ที่ไม่ใช่คาสอนที่แท้จริ งของ
พระพุทธเจ้า ก็ไม่จดั ว่าเป็ นปั ญญาใดๆ)
๒. ปัญญาขั้นเข้ าใจ คือเมื่อนาเอาคาสอนที่จาได้น้ นั มาพิจารณาไตร่ ตรองด้วยเหตุ
ด้วยผล จนเกิดเป็ นความเข้าใจอย่างทะลุปรุ โปร่ ง ก็เรี ยกว่ามีปัญญาขั้นเข้าใจ (แต่ถา้ พิจาณา
แล้วไม่เข้าใจ ก็แสดงว่าคาสอนนั้นไม่ใช่คาสอนที่แท้จริ งของพระพุทธเจ้า)
๓. ปัญญาขั้นเห็นแจ้ ง คือเมื่อนาเอาความเข้าใจนั้นมาทดลองปฏิบตั ิ จนความ
ทุกข์ลดลงหรื อดับลงจริ งๆ (แม้เพียงชัว่ คราว) ก็เรี ยกว่าเกิดปั ญญาขั้นเห็นแจ้งขึ้นมาแล้ว
ซึ่ งปั ญญาขั้นนี้จดั เป็ นปั ญญาขั้นสู งสุ ด (แต่ถา้ ทดลองปฏิบตั ิดูแล้วความทุกข์ไม่ลดลง
หรื อไม่ดบั ลงจริ งแม้เพียงชัว่ คราว ก็แสดงว่าไม่ใช่คาสอนที่แท้จริ งของพระพุทธเจ้า)
ความรู้ เรื่ องจิตเป็ นอนัตตาคือหัวใจของปัญญา
การบอกว่า ความรอบรู ้ในหลักอริ ยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้านั้นคือปั ญญานั้น ยัง
เป็ นการพูดที่กว้างเกินไป ถ้าจะพูดให้แคบลงมาอีกหน่อยก็ตอ้ งพูดว่า
“ความรู้ ทที่ าให้
อวิชชาและกิเลส ทีย่ งั ไม่ เกิด ไม่ เกิดขึน้ หรื อทาให้ อวิชชาหรื อกิเลส ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว ระงับ
หรื อดับหายไปได้ ” นั้นคือปั ญญา ซึ่ งความรู ้ที่จะทาให้อวิชชาและกิเลส ดับหายไปได้น้ นั ก็
คือ ความรู้ หรื อความเข้ าใจ เรื่ องความเป็ นอนัตตาของทุกสิ่ ง โดยเน้นมาที่ความเข้าใจว่า
จิตของเราทุกคนนีเ้ ป็ นอนัตตา (คือจิตนี้ไม่ใช่อตั ตา หรื อไม่ใช่ตวั เรา)
สรุ ปได้วา่ ความรู้ และความเข้ าใจในเรื่ องความเป็ นอนัตตาของทุกสิ่ ง โดยเน้ นมา
ที่ ความเป็ นอนัตตาของจิตใจเรานี่เอง ทีจ่ ัดว่าเป็ นหัวใจของปัญญา ที่เราจะนามาใช้ปฏิบตั ิ
ร่ วมกับสมาธิ เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์ ของจิตใจของเราในปั จจุบนั ดังนั้นต่อไปนี้
เราจะมาศึกษาเรื่ อง ความเป็ นอนัตตาของทุกสิ่ ง ให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องกันต่อไป
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๓. ลังเลไม่ แน่ ใจ คือเป็ นอาการที่ไม่ใช่ท้ งั บวกและลบ คือเป็ นแค่ความงงๆ หรื อ
เซ่อ หรื อลังเลใจ ไม่แน่ใจ ตัดสิ นใจไม่ได้ ซึ่ งจัดเป็ นกิเลสประเภทกลางๆ ที่ยงั ไม่ทาให้
เกิดความทุกข์ที่รุนแรง (เป็ นแค่นิวรณ์)
สรุ ปได้วา่ ต้นเหตุของความทุกข์ท้ งั หลายของคนเรานี้ก็คือ “ความเคยชินของ
อวิชชา” นี่เอง คือเมื่ออวิชชา (หรื อความรู ้วา่ ร่ างกายและจิตใจนี้คือตัวเรา-ของเรา) นี้เกิด
ขึ้นมาครอบงาจิตของเราตามความเคยชินเมื่อใด ก็จะทาให้จิตของเรากลายเป็ นจิตโง่ข้ ึนมา
ทันที ซึ่ง จิตโง่ นีก้ จ็ ะเกิดการปรุ งแต่ งโดยอัตโนมัติ ให้ เกิดกิเลสหรื ออตัณหา (คือความอยาก
เพื่อตัวเอง) ขึน้ มาทันที แล้ วกิเลสตัณหานี้ ก็จะทาให้ เกิดอุปาทาน หรื อความยึดถือว่ า
ร่ างกายและจิตใจ รวมทั้งสิ่ งทีเ่ กีย่ วข้ องกับร่ างกายทั้งหลายนี้ ว่าเป็ น “ตัวเรา-ของเรา”
ขึน้ มาทันที และเมื่อจิตโง่น้ ีไปแบกเอาสิ่ งที่หนักของธรรมชาติไว้ จิตโง่น้ ีจึงเกิดความรู ้สึก
หนัก หรื อทรมานอย่างมากขึ้นมาทันที ซึ่ งนี่ก็คือการเกิดขึ้นของความทุกข์ของจิตมนุษย์
ทุกคน
ต้ องรู้ จักนิวรณ์ ด้วย
ถ้าในช่วงที่กิเลสตัณหา ยังไม่เกิดขึ้นมาทาให้จิตเกิดความทุกข์ที่รุนแรง ซึ่ งถ้า
ในช่วงนั้น จิตของเราไม่มีสมาธิ และปั ญญา มันก็จะมีกิเลสอ่อนๆ ที่เรี ยกว่า
นิวรณ์ ที
หมายถึง สิ่ งปิ ดกั้นจิต เกิดขึ้นมาครอบงาจิตของเราแทนอยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งอาการของนิวรณ์
นั้นแยกได้ ๕ อาการ อันได้แก่
๑. ความพึงพอใจเล็กๆน้อยๆในเรื่ องกามารมณ์
๒. ความคิดอาฆาตพยาบาท
๓. ความคิดฟุ้งซ่าน หรื อความตื่นเต้น จนน่าราคาญใจ
๔. ความหดหู่เซื่ องซึ ม
๕. ความคิดลังเลสงสัยในสิ่ งที่เชื่อถืออยู่ ว่ามีจริ งหรื อไม่ หรื อถูกต้องหรื อไม่

