-๒๐-

-๓๗-

ความคิด), รวมทั้งนามธรรมทั้งหลายที่มนุษย์สมมติข้ ึนมา เช่น ความเสื่ อม ความเจริ ญ
ความดี ความชัว่ ความรวย ความจน ความสุ ข ความทุกข์ ความโง่ ความฉลาด เป็ นต้น
นัน่ เอง
ส่ วนคาว่า “เกิด” หมายถึง จากการที่ไม่ มอี ยู่ก่อน แล้ วจึงมามีขนึ้ ในภายหลัง ซึ่ ง
ก็ตรงข้ามกับคาว่า “ดับ” ที่หมายถึง จากการที่มอี ยู่ก่อน แล้ วจึงมาไม่ มหี รื อหายไปใน
ภายหลัง
ส่ วนคาว่า “ตั้งอยู่” หมายถึง เมื่อเกิดขึน้ มาแล้ ว แต่ ยังไม่ ดบั หายไป
ส่ วนคาว่า “ปรุ งแต่ ง” ก็หมายถึง การเอาสิ่ งหลายๆสิ่ งที่แตกต่ างกัน มารวมกัน
จนเกิดเป็ นสิ่ งใหม่ ขนึ้ มา โดยเราจะมองไม่ เห็นลักษณะของสิ่ งต่ างๆที่มารวมกันนั้นเลย
ส่ วนคาว่า “เหตุ” หมายถึง สิ่ งที่ปรุ งแต่ งให้ เกิดผล และเมื่อมีเหตุ ก็ตอ้ งมี “ผล”
ที่หมายถึง สิ่ งที่เกิดขึน้ มาจากเหตุ อย่างที่เรามักเรี ยกกันว่า เหตุและผล
สิ่ งที่เราควรเข้าใจอีกจุดหนึ่งก็คือ ที่เราพูดกันว่า “ทุกสิ่ งเกิดขึน้ มาจากเหตุ” นี้
มันไม่ใช่วา่ จะมีเพียงเหตุเดียวที่มาปรุ งแต่ง คือถ้าอาศัยเพียงเหตุเดียวจะไม่สามารถปรุ ง
แต่งให้เกิดสิ่ งใดขึ้นมาได้ จะต้องมีหลายๆเหตุมาช่วยกัน จึงจะปรุ งแต่งให้เกิดสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่งขึ้นมาได้ ดังนั้นเมื่อพบคาว่า “เหตุ” ก็ขอให้เราเข้าใจว่ามันได้รวบรวมเหตุต่างๆ
เอาไว้แล้วอย่างครบถ้วน ในการที่จะปรุ งแต่งให้เกิดสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งขึ้นมา แต่ เรามัก
กล่ าวถึงแต่ เพียงเหตุใหญ่ ที่สุดเพียงเหตุเดียว ส่ วนเหตุย่อยๆที่เหลือทั้งหมดมักไม่ กล่ าวถึง
เพราะมันมีมากและไม่ สาคัญ อย่างเช่น ที่เราชอบพูดกันว่า “เมื่อมีแม่ไก่เป็ นเหตุ จึงมีไข่
ไก่เป็ นผล” แต่เราไม่ได้พูดถึงเหตุยอ่ ยๆอีกหลายอย่างอันได้แก่ อาหาร น้ า อากาศ
อุณหภูมิ เพราะมันไม่สาคัญ เป็ นต้น คือเราก็มกั จะพูดเพียงสั้นๆว่า “เมื่อมีแม่ไก่ จึงมีไข่
ไก่” หรื อ “เมื่อไม่มีแม่ไก่ ก็จะไม่มีไข่ไก่” เท่านั้น ซึ่ งก็ขอให้เราเข้าใจจุดนี้เอาไว้ดว้ ย
เมื่อทุกสิ่ งที่เกิดขึ้น จะต้องอาศัยเหตุมาปรุ งแต่งให้เกิดขึ้น ดังนั้นเราจะเรี ยกทุกสิ่ งที่มี
ลักษณะ “เกิดขึน้ ” จากเหตุน้ ี วา่ เป็ น “สิ่ งปรุ งแต่ ง” ซึ่ งการปรุ งแต่งนี้ จะเกิดขึน้ มาโดย
ธรรมชาติเอง อันได้แก่อวัยวะต่างๆของร่ างกายมนุษย์และสัตว์, เนื้อไม้, ผลไม้, ดิน

สัญชาติญาณย่อยๆทั้งหลายขึ้นมา ซึ่ งสัญชาติญาณว่าจิตนี้คือตนเองนี้ จะมีอยูแ่ ล้วประจาแก่
ทุกจิตที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆ ซึ่ งสัตว์และแม้พืชทั้งหลาย ก็ได้อาศัยสัญชาติญาณนี้ ในการรักษา
เผ่าพันธุ์ของมันเอาไว้ ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากโลก ถ้าไม่มีสญ
ั ชาติญาณนี้ สัตว์และพืชทั้งหลายก็
จะไม่รักตัวเอง ไม่ดูแลรักษาตัวเอง ไม่สืบพันธ์ ไม่กินอาหาร แล้วก็จะสู ญพันธ์ไปในที่สุด
เด็กที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ๆนั้น ก็จะมี “สัญชาติญาณว่าจิตนี้คือตนเอง” นี้ดว้ ยเหมือนกัน
เพียงแต่วา่ ยังมีนอ้ ย หรื อไม่เข้มข้น แต่เมื่อจิตเด็กนั้นเริ่ มได้รับรู ้สิ่งต่างๆของโลกทาง ตา หู
จมูก ลิ้น และกาย ที่ให้ความรู ้สึกที่น่าพอใจบ้าง และไม่น่าพอใจบ้าง ซึ่งความรู้ สึกนีเ้ องที่มา
กระตุ้นให้ “สั ญชาติญาณว่ าจิตนีค้ ือตัวเอง” ให้ เริ่มทางาน แล้วสัญชาติญาณนี้กจ็ ะมากระตุน้
ให้จิตเกิดเป็ น “ความรู้ สึกว่ ามีตวั เอง” อยูใ่ นโลก และเมื่อเริ่ มเกิด “ความรู ้สึกว่ามีตวั เอง” ขึ้น
มาแล้ว สมองก็จะเก็บ “ความรู้ สึกว่ ามีตวั เอง” นีไ้ ว้ ในจิตใต้ สานึก ยิ่งเด็กนั้นโตขึ้น “ความรู ้สึก
ว่ามีตวั เอง” นี้ก็จะมีความเคยชินมากขึ้น จนทุกครั้งที่จิตตื่นขึ้นมา มันก็จะรู ้สึกว่ามีตวั เองอยู่
ตลอดเวลา อย่างที่เรี ยกว่าเป็ นสามัญสานึกของเรา หรื อเป็ นนิสัยของเรานี่เอง
สัญชาติญาณว่าจิตนี้ตวั เอง หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่าเป็ น “ความรู้ ว่าจิตนีค้ ือตัวเอง”
นี้เอง ที่เป็ นต้นขั้วหรื อต้นตอที่มากระตุน้ ให้จิตเกิด “ความยึดถือว่ าจิตนีค้ ือตัวเรา” และความ
ทุกข์ท้ งั หลายขึ้นมา ดังนั้นสัญชาติญาณหรื อความรู ้น้ ีจึงจัดว่าเป็ น “ความโง่ สูงสุ ดของมนุษย์ ”
เพราะมันเป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิดความทุกข์ท้ งั หลายขึ้นมา ส่ วน “ความรู้ และความเข้ าใจว่ าแท้ จริง
ไม่ มตี วั เรา” นั้นจัดว่าเป็ น “ปัญญาสู งสุ ดของมนุษย์ ” เพราะมันทาให้ความทุกข์ท้ งั หลายดับ
หายไปได้
สรุ ปได้วา่ “พื้นฐานดั้งเดิมของทุกชีวติ จะว่ างหรื อบริสุทธิ์เหมือนกันหมด แต่ มาไม่
ว่ างหรื อไม่ บริสุทธิ์ หรื อมาเกิดความยึดถือว่ ามีตวั ตนที่แตกต่ างกันเอาในภายหลัง ด้ วยความโง่
เขลาเพราะไม่ มใี ครสอน” จนกว่าจิตใดจะศึกษาจนเกิดความเข้าใจว่า “แท้ จริงมันไม่ ได้ มตี วั เรา
หรื อตัวตนที่แท้ จริงของใครๆอยู่เลย” แล้วจิตนี้กพ็ ยายามตั้งใจ

