๔๖
ทั้งๆที่มนั แสดงความมหัศจรรย์ให้เราได้พบเห็นอยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งความมหัศจรรย์น้ นั ก็คือ
การปรุ งแต่งของธรรมชาติ
เราลองคิดดูวา่ มันน่าแปลกหรื อไม่เมื่อธรรมชาติเอาดิน น้ า ความร้อน และก๊าซ มา
รวมกันด้วยอานาจหรื อวิธีอะไรที่เราไม่สามารถรู ้ได้ (ซึ่ งเราไม่จาเป็ นต้องรู ้ก็ได้ เพราะไม่
จาเป็ น) จนทาให้เกิดเป็ นผลแอปเปิ ล ที่มีรูปร่ างและสี สันเช่นนี้ รวมทั้งมีกลิ่นและรสที่
เอร็ ดอร่ อยเช่นนี้ข้ ึนมาได้ ซึ่ งนี่คือตัวอย่างของการปรุ งแต่งที่น่าอัศจรรย์ของธรรมชาติ
ดังนั้นถ้ าเราพบว่ ามีอะไรเกิดขึน้ มาจากเหตุปัจจัย ก็จงรู้ ว่านั่นเป็ นสิ่ งทีน่ ่ าอัศจรรย์ ทสี่ ุ ด
เพราะมันสามารถสร้ างสิ่ งใหม่ ให้ เกิดขึน้ มาได้ โดยเอาสิ่ งอื่นมาสร้ าง
ผลแอปเปิ ลไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้เองลอยๆโดยไม่ตอ้ งอาศัย ดิน น้ า ความร้อน
และก๊าซ เพราะกฎของธรรมชาติบงั คับไว้วา่ ต้องมีดิน น้ า ความร้อน และก๊าซที่พอเหมาะ
สมมาร่ วมกันปรุ งแต่ง จึงจะเกิดเป็ นผลแอปเปิ ลขึ้นมาได้ คือแต่เดิมยังไม่มีผลแอปเปิ ล เมื่อ
มีการเอาดิน น้ า ความร้อน และก๊าซมาปรุ งแต่ง จึงเกิดผลแอปเปิ ลขึ้นมา เมื่อดิน น้ า ความ
ร้อน และก๊าซยังคงอยู่ ลักษณะหรื อภาวะของความเป็ นผลแอปเปิ ลก็จะยังคงอยูห่ รื อตั้งอยู่
แต่เมื่อเอาผลแอปเปิ ลนั้นมาตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิปกตินานๆ น้ าในผลแอปเปิ ลนั้นก็
จะละเหยออกไปจนหมด และก๊าซก็จะจางหายไป ความร้อนก็หายไป คงเหลือไว้แค่เพียง
ผงดินแห้งๆนิดหน่อยเท่านั้น ซึ่ งนี่ก็คือการแตกสลายหรื อดับหายไปของลักษณะหรื อ
ภาวะความเป็ นผลแอปเปิ ล
ผลแอปเปิ ลจะมีตน้ แอปเปิ ลเป็ นเหตุ และมี ดิน น้ า แสงแดด (ความร้อน) และ
อากาศ (ก๊าซ) เป็ นปั จจัยมาร่ วมปรุ งแต่งให้เกิดขึ้นมา เมื่อดิน น้ า ความร้อน และก๊าซที่มา
ปรุ งแต่งนั้นยังคงตั้งอยู่ ลักษณะหรื อภาวะของผลแอปเปิ ลก็จะยังมีอยู่ แต่เมื่อดิน น้ า ความ
ร้อน และก๊าซที่มาปรุ งแต่งนั้น แตกแยกกันออกไป ลักษณะหรื อภาวะที่เราสมมติเรี ยกว่า
เป็ นผลแอปเปิ ลนั้น ก็จะแตกสลาย หรื อดับหายตามไปด้วยทันที

๒๓
ความยึดมั่นในชี วติ คือความทุกข์
เมื่อร่ างกายของเรากาลังมีความยากลาบาก เช่น เหนื่อย หนัก หรื อเมื่อร่ างกายของ
เรามีสภาพที่ไม่น่ารัก เช่น แก่ชรา หรื อพิการ หรื อไม่งดงาม หรื อเมื่อร่ างกายของเรากาลัง
เกิดความรู ้สึกที่ทรมาน เช่น เจ็บ ปวด หิ ว กระหาย หนาว ร้อน เป็ นต้น หรื อเมื่อร่ างกาย
ของเรากาลังป่ วยไข้ แล้ วจิตโง่ นีก้ ไ็ ปยึดถือว่ ามีตัวเรา ทีเ่ ป็ นผู้ทมี่ ีร่างกายทีม่ ีภาวะทีไ่ ม่
น่ ายินดีเหล่านี้ ซึ่ งก็จะทาให้จิตโง่น้ ี เกิดความเศร้าโศก หรื อความเสี ยใจอย่างรุ นแรงขึ้นมา
ทันที ซึ่ งนี่ก็คือความทุกข์จากอุปาทาน
เมื่อสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับร่ างกายของเรา เช่น สามีหรื อภรรยา ลูก พ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติ
เพื่อน คนรู ้จกั รวมทั้งทรัพย์สมบัติ สิ่ งของต่างๆ และเกียรติยศ ชื่อเสี ยง เป็ นต้น ต้องพลัด
จากเราไป แล้ วจิตโง่ นีก้ ไ็ ปยึดถือว่ ามีตัวเรา ทีเ่ ป็ นผู้ทกี่ าลังมีความพลัดพราก ซึ่ งก็จะทาให้
จิตโง่ที่ยดึ ถือนี้ เกิดความความเศร้าโศก หรื อความเสี ยใจอย่างรุ นแรงขึ้นมาทันที ซึ่ งนี่ก็คือ
ความทุกข์จากอุปาทาน
เมื่อชีวติ (คือร่ างกายกับจิตใจ) ต้องประสบกับบุคคล หรื อสิ่ งหรื อสภาพที่น่า
เกลียด น่ากลัว หรื อไม่น่ารัก แล้วจิตโง่ กไ็ ปยึดถือว่า มีตัวเราทีก่ าลังประสบกับบุคคล หรื อ
สิ่ งหรื อสภาพที่ไม่น่ารักอยู่ แล้วจิตโง่น้ ีก็จะเกิดความความเศร้าโศก หรื อความเสี ยใจอย่าง
รุ นแรงขึ้นมาทันที ซึ่ งนี่ก็คือความทุกข์จากอุปาทาน
เมื่อชีวติ มีความหวังหรื ออยากจะได้สิ่งใด แล้วไม่ได้สิ่งนั้นตามที่อยากจะได้ (คือ
ผิดหวัง) แล้วจิตโง่ กไ็ ปยึดถือว่า มีตัวเราทีเ่ ป็ นผู้ผดิ หวัง ซึ่ งก็จะทาให้จิตโง่น้ ี เกิดความ
ความเศร้าโศก หรื อความเสี ยใจอย่างรุ นแรงขึ้นมาทันที ซึ่ งนี่ก็คือความทุกข์จากอุปาทาน
สุ ดท้ายเมื่อชีวติ กาลังจะตายไปตามธรรมชาติ
แล้วจิตโง่ นีก้ ไ็ ปยึดถือมีตัวเราที่
กาลังจะตาย ซึ่ งก็จะทาให้จิตโง่น้ ีเกิดความเศร้าโศก หรื อเสี ยใจอย่างรุ นแรงขึ้นมาทันที ซึ่ ง
นี่ก็คือความทุกข์จากอุปาทาน

