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เพ่งอยูใ่ นความเข้าใจนี้อย่างต่อเนื่อง (คือเกิดสมาธิ ) แล้วจิตนี้ กจ็ ะกลับคืนมาเป็ นจิตที่วา่ ง
หรื อบริ สุทธิ์ ได้อีกครั้ง (แม้เพียงชัว่ คราว) ซึ่ งจิตที่วา่ งหรื อบริ สุทธิ์ นี้ กจ็ ะไม่มีความเห็นแก่
ตัวเลย และจะมีสติปัญญาอย่างเต็มที่อยูด่ ว้ ย รวมทั้งจะไม่มีความทุกข์ทางจิตใจอยูเ่ ลย
(และถ้าจิตใดสามารถปฏิบตั ิได้อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานานๆ จน “สัญชาติญาณว่าจิตนี้คือ
ตัวเรา” ได้หายไปจากจิตใต้สานึกอย่างถาวร จิตนี้ก็จะไม่มีความทุกข์อีกอย่างถาวรหรื อ
ตลอดเวลาที่ยงั มีจิตอยู)่

อานาจสู งสุ ดในโลกหรื อในจักรวาลก็คือ สิ่ งที่เราสามารถพบเห็นได้ จริ งในปัจจุบันที่เรียกว่ า
“ธรรมชาติ” นี่เอง
สรุ ปได้วา่ ทุกสิ่ งทุกอย่าง รวมทั้งมนุษย์ทุกคน ย่อมที่จะต้องมีสิ่งสู งสุ ดมาคอยดล
บันดาลหรื อควบคุมอยูท่ ้ งั สิ้ น ไม่ ว่าใครจะยอมรับหรื อไม่ กต็ าม เพียงแต่บางศาสนาอาจจะ
มองว่าเป็ นบุคคล หรื อเป็ นสิ่ งที่มีชีวิตที่มีอานาจวิเศษหรื อศักดิ์สิทธิ์ แต่สาหรับผูท้ ี่ไม่ยึดติด
ในศาสนา จะมองว่าเป็ นธรรมชาติ ซึ่ งถ้าเราจะมองด้วยใจเป็ นกลางแล้วเราก็จะพบว่า “ไม่ ว่า
สิ่ งสู งสุ ดนั้นจะเป็ นบุคคลตัวตนหรื อเป็ นธรรมชาติ มันก็คือสิ่ งเดียวกัน” แต่สาหรับคนที่ยึด
ติดในศาสนาอาจจะไม่ยอมรับเช่นนี้ เพราะเขาถูกความเชื่อจากศาสนาครอบงาอยู่

ความยึดถือคืออะไร?
ความยึดถือ ก็คือ อาการที่จติ ไปแบก ไปหาม หรื อครอบครองสิ่ งต่ างๆว่ าเป็ น
“ตัวตน” บ้ าง ว่ าเป็ น “ของตน” บ้ าง ด้ วยความรัก หรื อความพอใจ อย่างที่เรี ยกรวมๆกัน
ว่า “ตัวตน-ของตน” (ถ้าเน้นมาที่ชีวิตของเราก็จะเรี ยกว่าเป็ น “ตัวเรา-ของเรา”) โดยสิ่ ง
ไปยึดถือนั้นถ้าเป็ นเด็กเล็กๆหรื อคนที่มีปัญญาน้อย ก็จะยึดถือเอาทั้ง “ร่ างกายและจิต”
ของตัวเองว่าเป็ น “ตัวตน” (หรื อตัวเรา) และยึดถือเอาสิ่ งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับร่ างกาย (เช่น
ชื่อ นามสกุล พ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อน ทรัพย์สมบัติ เป็ นต้น) ว่าเป็ น “ของตน” (หรื อของเรา)
แต่ผใู ้ หญ่บางคนที่มีปัญญาขึ้นมาหน่อย ก็จะมายึดถือเอา “จิต” ว่าเป็ น “ตัวตน” (หรื อตัว
เรา) และยึดถือเอาร่ างกายและสิ่ งที่เกี่ยวข้องทั้งหลายว่าเป็ น “ของตน” (หรื อของเรา) คือ
เมื่อมีการ “ยึดถือว่ ามีตวั ตน” ขึ้นมาเมื่อใด ก็ยอ่ มที่จะมี “ของตน” เกิดตามมาด้วยเสมอ
จากการศึกษามาแล้วก็ทาให้เราเข้าใจได้วา่ “จิตนีไ้ ม่ ใช่ ตวั เราจริ ง” (ไม่ใช่
ตัวตน) แต่เป็ นเพียงสิ่ งที่ธรรมชาติปรุ งแต่งขึ้นมาชัว่ คราวเท่านั้น แต่มนั ก็มีความน่า
อัศจรรย์ตรงที่ มันมี “ความรู้ สึกว่ ามีตวั เรา” เกิดขึ้นมาด้วย อีกทั้งจิตนี้ยงั สามารถปรุ งแต่ง
ให้เกิดความคิด ความอยาก รวมทั้งความยึดถือขึ้นมาได้อีก คือเมื่อจิตมี “ความรู ้สึกว่ามี
ตัวเรา” มันก็จะเป็ นเหตุมาปรุ งแต่งให้เกิด “ความอยากเพื่อตัวเรา” (ความอยากก็มีท้ งั
ความอยากได้และอยากทาลายหรื ออยากหนี) ขึ้นมา ซึ่ งความอยากนี้ก็จะเป็ นเหตุมา

สิ่ งที่มอี านาจสู งสุ ดในจักรวาลคืออะไร?
ธรรมชาติ ก็คือ สิ่ งที่ปรากฏหรื อเกิดขึ้นมาให้เราได้พบเห็น หรื อสัมผัสได้จริ งใน
ปัจจุบนั จนเป็ นของธรรมดาๆนี่ เอง ซึ่ งในธรรมชาติน้ ีจะมี “กฎของธรรมชาติ” อยูม่ ากมาย
โดยกฎของธรรมชาติน้ ีเองที่ควบคุมทุกสิ่ งทุกอย่างของธรรมชาติให้เป็ นไป โดยธรรมชาติน้ ี
จะมีกฎอยูก่ ฎหนึ่ง ที่จดั ว่าเป็ น “กฎสู งสุ ดของธรรมชาติ” หรื อ “กฎสู งสุ ดของจักรวาล” ซึ่ ง
กฎทั้งหลายของธรรมชาติ ล้วนจะต้องขึ้นอยูก่ บั กฎสู งสุ ดนี้ ท้ งั สิ้ น ถ้าเราจะเข้าใจกฎนี้อย่าง
ถูกต้องแล้ว เราก็จะเข้าใจชีวิต เข้าใจธรรมชาติ และเห็นแจ้งชีวิต เห็นแจ้งธรรมชาติได้ คือกฎ
นี้จะเปรี ยบเสมือนกุญแจสาหรับไขปริ ศนาของชีวิตและธรรมชาติได้ ซึ่ งกฎสู งสุ ดนี้ กค็ ือ
กฎง่ายๆเพียงข้อเดียว คือกฎที่ว่า :
“ทุกสิ่ งที่เกิดขึน้ จะต้ องอาศัยเหตุมาปรุ งแต่ งให้ เกิดขึน้ ”
คาว่า “สิ่ ง” หมายถึง ธรรมชาติที่มอี ยู่ ซึ่ งก็มีท้ งั สิ่ งที่เป็ นวัตถุและสิ่ งไม่ใช่วตั ถุ ซึ่ ง
สิ่ งที่เป็ นวัตถุน้ นั ก็ต้งั แต่ สิ่งที่เล็กที่สุดในระดับอะตอมขึน้ ไปเป็ นวัตถุสิ่งของใหญ่ ๆทั้งหลาย
รวมทั้งพวกรังสี และพลังงานทั้งหลายด้วย ส่ วนสิ่ งที่ไม่ใช่วตั ถุกไ็ ด้แก่พวกจิตใจ คือ การรับรู้
, ความจา, ความรู้ สึก, และการปรุ งแต่ งของจิต (เช่ น ความอยากและ

