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ตัวตนของใครอยู่จริง (มีแต่ตวั ตนชัว่ คราวหรื อตัวตนมายาที่ไม่ใช่ของจริ งแท้ถาวรหรื อ
อมตะ) และเมื่อเราเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วว่า “ไม่มีตวั เราอยูจ่ ริ ง” ดังนั้น เรื่ องภายหลังจาก
ความตาย หรื อเรื่ องโลกหน้ า หรื อเรื่ องการเวียนกลับมาเกิดใหม่ อกี ของจิต หรื อเรื่ อง
สถานที่สาหรับคนที่ตายไปแล้ ว อย่ างเช่ น เรื่ องนรกใต้ ดิน, สวรรค์ บนฟ้ า, รวมทั้งเรื่ อง
เทวดา, นางฟ้ า, ผี, ปี ศาจ, ซาตาน เป็ นต้ น เราก็ไม่ ต้องไปสนใจ เพราะมันไม่อยู่ในฐานะที่
จะเป็ นไปได้เลยตามหลักเหตุผลและความจริ งที่มีอยู่
สิ่ งที่เราควรพิจารณาที่สุดก็คือ ความรู ้สึกว่ามีตวั เรานี้ มันก็มาจากจิตของเราเอง
ซึ่ งตามเหตุผลแล้ว จิตก็เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุหลายๆเหตุดว้ ยกันมาปรุ งแต่งให้เกิดขึ้น
ดังนั้นจิตจึงไม่ใช่สิ่งที่จะมาเป็ นตัวตนที่แท้จริ งหรื อเป็ นสิ่ งเที่ยงแท้ถาวร ที่จะมาให้ยึดถือ
เอาเป็ นตัวตนของใครๆได้ ส่ วนความรู้ สึกว่ ามีตวั เรานี้ มันก็เป็ นแค่ เพียงความรู้ สึกของจิต
ที่ธรรมชาติให้ มาเท่ านั้น ถึงแม้มนั จะรู ้สึกว่ามีตวั เราอย่างเข้มข้นสักเท่าใดก็ตาม มันก็เป็ น
แค่เพียงความรู ้สึกที่กต็ อ้ งอาศัยเหตุมาปรุ งแต่งให้เกิดขึ้นมาชัว่ คราวเท่านั้น จะเชื่อถือว่าเป็ น
ความจริ งแท้ไม่ได้ อีกทั้งแม้ จติ ก็ยงั ไม่ ใช่ ตวั ตนที่แท้ จริง แล้ วความรู้ สึกว่ ามีตวั เราที่เป็ น
เพียงส่ วนประกอบหนึ่งของจิต จะมาเป็ นตัวตนที่แท้ จริงได้ อย่ างไร? แต่ที่มนั มีความรู ้สึก
ว่ามีตวั เราอยูน่ ้ ี มันก็เป็ นเพียงสั ญชาติญาณของจิตที่ธรรมชาติมอบให้ ไว้ เพื่อให้ ทุกชีวติ รัก
ตัวเอง เพื่อที่จะได้ ดูแลรักษาตัวเองเอาไว้ จะได้ ไม่ สูญพันธุ์ไปจากโลกเท่ านั้น ซึ่ งนี่คือการ
เล่นกลของธรรมชาติ ที่หลอกมนุษย์และสัตว์ “ให้ หลงเชื่ อว่ ามีตนเองอยู่จริ ง” ได้อย่าง
แนบเนียนที่สุด แต่ เมื่อพิจารณาอย่ างลึกซึ้งแล้ วก็จะพบว่ า มันก็ไม่ มใี ครมาให้ หลอกจริงๆ
เลย มีแต่ จติ ของธรรมชาติที่ธรรมชาติปรุ งแต่ งขึน้ มาเอง แล้ วก็หลอกจิตที่ไม่ มตี วั ตนจริง
นั้นเอง ให้ เกิดความเข้ าใจผิดว่ ามีตนเองจริงๆเท่ านั้น ซึ่ งมันเป็ นเรื่ องที่น่าอัศจรรย์อย่างที่สุด

ความเห็นผิดมาก่อนแล้วก็ได้ หรื อคนเขียนตาราก็อาจมีความเห็นผิดมาก่อนแล้วก็ได้ หรื อ
ในกรณี ที่คนเขียนตาราอาจมีความเห็นถูกมาก่อน แต่ตารานั้นก็อาจถูกเปลี่ยนแปลงให้
ผิดเพี้ยนก่อนที่จะมาถึงเราแล้วก็ได้
แม้แต่สามัญสานึก ที่เป็ นความรู ้สึกธรรมดาๆของจิตใจเราเอง มันก็ยงั จะหลอก
เราให้มีความเห็นที่ผิดได้ ส่ วนเหตุผลที่น่าเชื่อที่สุดนั้นก็ยงั เชื่อไม่ได้ เพราะถ้าเหตุที่เรา
ได้รับมามันผิด ผลมันก็ยอ่ มที่จะผิดตามไปด้วย ส่ วนบุคคลที่ดูภายนอกว่าน่าเชื่อถือที่สุด
หรื อแม้แต่ครู อาจารย์ของเราเองก็ตาม ถ้าบังเอิญเขามีความเห็นที่ผิดมาก่อน แล้วเราเชื่อ
ตามเขา เราก็จะพลอยมีความเห็นผิดตามเขาไปด้วยทันที ซึ่งจากเหตุผลนีเ้ องที่คนมีปัญญา
ของโลก จึงยังไม่ เชื่ อจากใครๆ แม้ จากเหตุผลและสามัญสานึกของตัวเองก็ตาม
สาหรับผูม้ ีปัญญาแล้ว ก่ อนอื่นเขาจะไม่ สนใจไปศึกษาเรื่ องต่ างๆที่ไม่ ควรสนใจ
เขาจะสนใจศึกษาแต่ เฉพาะเรื่ องที่ควรสนใจ อันได้แก่เรื่ องที่จะทาให้เขาเกิดความเข้าใจ
และเห็นแจ้งชีวิต หรื อเรื่ องว่าทาอย่างไรชีวิตจึงจะไม่มีความทุกข์? ดังนั้นเขาจึงไม่ สนใจที่
จะไปศึกษาหรื อพิสูจน์ เรื่ องเหลวไหลไร้ สาระ ที่มผี ้ มู าท้ าทายหรื ออวดอ้ างทั้งหลาย
สาหรับผูม้ ีปัญญา เมื่อได้ รับรู้ เรื่ องราวหรื อคาสอนใดมา เขาก็จะนามาพิจารณา
ดูก่อน ว่ าคาสอนนั้นมีโทษหรื อมีประโยชน์ ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่ามีโทษ (คือเห็นว่าถ้า
ปฏิบตั ิตามแล้วจะเกิดความทุกข์ความเดือดร้อน) เขาก็จะละทิ้งไม่สนใจ แต่ถึงแม้เขาจะ
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ (คือเห็นว่าถ้าปฏิบตั ิตามแล้วจะเกิดความสุ ขและมีความ
ทุกข์ลดน้อยลง) เขาก็ยงั ไม่เชื่อ แต่ เขาจะนาเอามาทดลองปฏิบัตดิ ูก่อน ถ้าทดลองปฏิบตั ิจน
เต็มความสามารถแล้วไม่ได้รับผล (คือไม่มีความสุ ข และความทุกข์กไ็ ม่ลดน้อยลง) เขาก็
จะละทิ้งอีกเหมือนกัน จนกว่ าเขาจะทดลองปฏิบัติ จนได้ รับผลเป็ นความสุ ขมากขึน้ และ
ความทุกข์ ลดน้ อยลงจริง เขาก็จงึ จะเชื่ อและรับเอาไปปฏิบัตใิ ห้ ยงิ่ ๆขึน้ ต่ อไป

เกิดมาทาไม?

