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และพืช ซึ่ งความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่ไม่มีชีวิต กับสิ่ งที่มีชีวิตก็คือ “การรับรู้ ” คือสิ่ งที่มี
ชีวติ ก็ย่อมที่จะมีการรับรู้ สิ่งต่ างๆได้ (เมื่อมีการรับรู ้แล้วก็จะมีความรู ้สึกเกิดขึ้นมาด้วย
เสมอ) ส่ วนสิ่ งที่ไม่มีชีวิตก็ยอ่ มที่จะไม่มีการรับรู ้สิ่งใดๆได้
การรับรู ้น้ ีมาจากไหน? เมื่อพิจารณาจากความจริ งที่มีอยูจ่ ริ งในชีวิตของเราแล้ว
ก็จะพบว่า เมื่อระบบประสาทต่างๆของร่ างกายเรา (คือตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย, และ ใจสมอง) มีความสมบูรณ์ หรื อดีพร้อม หรื อยังไม่ตาย มันก็จะเกิด “การรับรู้ ” ขึน้ มาที่ระบบ
ประสาทนั้นได้ แต่ถา้ ระบบประสาทใดเสี ยหาย ก็จะไม่เกิดการรับรู ้ข้ ึนมาได้ อย่างเช่น
เมื่อระบบประสาทของลูกตายังดีอยู่ เมื่อมีภาพมากระทบตา ก็จะเกิดการรับรู ้ภาพขึ้นมาที่
ตานั้นขึ้นมาทันที แต่ถา้ ตาเสี ยหรื อบอด ก็จะไม่เกิดการรับรู ้ภาพได้ เป็ นต้น คือเรียกว่ า
ต้ องอาศัยระบบประสาทที่ยังดีอยู่ของร่ างกาย มาสั มผัสกับสิ่ งภายนอกที่ตรงกัน จึงจะ
เกิด “การรับรู้ ” ขึน้ มาทันทีที่ระบบประสาทจุดนั้น ซึ่ ง “การรับรู ้” ของร่ างกายนี้ ก็
เหมือนกับกระแสไฟฟ้าอย่างอ่อนๆนัน่ เอง
เมื่อเชื้ออสุ จิ (ซึ่ งเป็ นชีวิตเล็กๆซึ่ งมีการรับรู ้และรู ้สึกได้ ที่เกิดมาจากร่ างกายของ
ผูช้ ายสร้างขึ้นมา) ของพ่อไปผสมกับไข่ของแม่ ก็จะทาให้เกิดมีชีวิตขึ้นมาและค่อยๆ
เจริ ญเติบโตขึ้นเป็ นร่ างกายขึ้นมา โดยอาศัยข้อมูล (DNA) จากไข่ของแม่และเชื้อของพ่อ
นั้น มาปรุ งแต่งให้เกิดลักษณะของอวัยวะต่างๆของร่ างกายขึ้นมา และสิ่ งสาคัญก็คือมัน
ได้เกิดเนื้อสมองที่มีคุณสมบัติพิเศษขึ้นมา ซึ่ งสมองนี้เองที่เป็ นพื้นฐานให้เกิดจิตขึ้นมา
อย่างสมบูรณ์ โดยสมองนี้สามารถบันทึกข้อมูลจากการรับรู ้และรู ้สึก รวมทั้งการปรุ งแต่ง
ของจิตทั้งหลายเอาไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์

, น้ า, เหล็ก, พลาสติก, แก้ว, และจิตใจของสิ่ งที่มีชีวิตทั้งหลาย เป็ นต้น ส่ วนสิ่ งที่เกิดขึน้ มา
โดยการกระทาของสิ่ งที่มีชีวติ เช่น รังผึ้ง, รังปลวก, รังนก, บ้าน, รถยนต์, เครื่ องบิน,
โทรทัศน์, คอมพิวเตอร์ เป็ นต้นนั้น จะไม่เรี ยกว่าเป็ นสิ่ งปรุ งแต่ง แต่จะเรี ยกว่าเป็ น “สิ่ ง
ประกอบ” คือเป็ นการนาเอาสิ่ งต่างๆหลายๆสิ่ งมารวมกันเข้า แต่กย็ งั มองเห็นลักษณะของ
ของสิ่ งที่นามาประกอบนั้นอย่างชัดเจน

เราเกิดขึน้ มาได้ อย่ างไร?
สั ญชาติญาณ หมายถึง ความรู้ ที่เกิดขึน้ มาพร้ อมกับชีวติ โดยไม่ มใี ครมาสอน
อย่างเช่น สัญชาติญาณในการหาอาหาร, กินอาหาร, สื บพันธุ์, เอาตัวรอด, รักลูก, เลี้ยงลูก
เป็ นต้น อย่างที่สตั ว์และพืชทั้งหลายมีอยูน่ นั่ เอง
ซึ่ งสัญชาติญาณพื้นฐานหรื อ
สัญชาติญาณใหญ่ของทุกชีวิตก็คือ “ความรู้ ว่าจิตนีค้ ือตัวตนหรื อตนเอง” ที่ทาให้เกิด

กฎสู งสุ ดนีบ้ อกอะไรกับเราบ้ าง?
กฎสู งสุ ดนี้เป็ นกฎที่เฉี ยบขาดของธรรมชาติ ที่ครอบงาทุกสิ่ งทุกอย่างในโลก และ
ในจักรวาลเอาไว้ ไม่ มีสิ่งใดที่จะอยู่นอกเหนือกฎนีไ้ ปได้ ซึ่ งถ้าเราพิจารณาอย่างหยาบๆ เรา
ก็อาจจะเห็นว่าเป็ นเรื่ องง่ายๆที่ใครๆก็รู้กนั อยูแ่ ล้วเป็ นปกติ ไม่เห็นว่าจะมีความพิเศษอะไร
แต่ถา้ เราจะตั้งใจพิจารณาให้ดีแล้ว เราก็จะพบกับความลับบางอย่ างของธรรมชาติ ที่ซ่อน
อยู่ในทุกสิ่ งทุกอย่ างนีไ้ ด้ อย่ างง่ ายดาย โดยเฉพาะความลับของชีวิตเรื่ องว่า ชีวิตคืออะไร?
เกิดมาทาไม? ตายแล้วจะเป็ นเช่นไร? อะไรคือสิ่ งสู งสุ ดที่เราควรจะได้รับ? และจะได้โดย
วิธีใด?
ในขั้นต้นกฎนี้ได้บอกให้เราเข้าใจสิ่ งต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาอย่างกว้างๆก่อนว่า “ทุกสิ่ ง
ที่เกิดขึน้ มาในโลกและในจักรวาลนีล้ ้ วนมีความเกีย่ วข้ องกันอยู่ท้ งั สิ้น ไม่ มากก็น้อย ไม่
โดยตรงก็โดยอ้ อม” เพราะเมื่อเหตุได้ปรุ งแต่งให้เกิดผลขึ้นมาแล้ว ผลนี้กย็ งั จะกลายมาเป็ น
เหตุ เพื่อปรุ งแต่งให้เกิดผลใหม่ข้ ึนมาได้อีก และผลใหม่น้ ีก็ยงั กลายมาเป็ นเหตุ เพื่อปรุ ง
แต่งให้เกิดผลใหม่ๆขึ้นมาได้อีกเรื่ อยไป อีกทั้งเหตุหนึ่งก็สามารถร่ วมกับเหตุอื่นๆแล้ วปรุ ง
แต่ งให้ เกิดผลต่ างๆได้ มากมายหลายผลอีกด้ วย คือมันจะเป็ นเหตุ-เป็ นผล, เป็ นเหตุ-เป็ นผล,
เป็ นเหตุ-เป็ นผล เช่นนี้เกี่ยวพันกันต่อๆไป เหมือนห่วงโซ่ที่คล้องต่อกันเอาไว้เป็ นสายยาวๆ
อย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด และแต่ละสายก็ยงั เกี่ยวพันกับสายอื่นๆอีกมากมายและยุง่ เหยิง หรื อ
เหมือนกับการผลักดันกันต่อๆไปเป็ นทอดๆของโดมิโนที่สลับซับซ้อนและยุง่ เหยิงนัน่ เอง

