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ทั้งในการที่จะต้ องคอยแสวงหาเหตุต่างๆ มาปรุ งแต่ งตัวของมันให้ เกิดขึน้ มาและตั้งอยู่
และยังต้องมีความยากลาบาก ในการที่จะต้ องคอยดูแลรักษาเหตุต่างๆภายในตัวของมัน
นั้นเอาไว้ ไม่ ให้ มันเสื่ อมสลายไป จากความเปลีย่ นแปลงภายในตัวของมันเอง รวมทั้งยัง
ต้องมีความยากลาบาก ในการที่จะต้ องคอยระมัดระวังหรื อป้ องกันไม่ ให้ สิ่งต่ างๆภายนอก
มาทาลายเหตุต่างๆภายในของมัน อีกด้วย
ในกรณี ของ “สภาวะที่ตอ้ งทน” นี้ ถ้ าเป็ นวัตถุสิ่งของที่ไม่ มีชีวติ ก็ไม่ มปี ัญหา
อะไร เพราะมันไม่มีจิตมารับรู ้สภาวะที่ตอ้ งทนของมัน แต่เราก็สามารถพิจารณาด้วยเหตุ
ด้วยผล ให้เข้าใจถึงสภาวะที่ตอ้ งทนของมันได้ แต่ในส่ วนของสิ่ งที่มีชีวิตนี้ยอ่ มมีปัญหา
เพราะมันมีจติ ที่สามารถรับรู้ ถึงสภาวะที่ต้องทนของมัน ซึ่ งการรับรู ้น้ ีกจ็ ะทาให้เกิดเป็ น
“ความรู้ สึกที่ต้องทน” อยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งเวลาที่ความรู ้สึกที่ตอ้ งทนนี้มีนอ้ ย (คือขณะที่จิต
ไม่มีกิเลส) ก็เรี ยกว่า “ความไม่ มที ุกข์ ” (ความรู ้สึกที่ทนได้ง่าย หรื อทนได้สบาย) ส่ วน
เวลาที่ความรู ้สึกที่ตอ้ งทนนี้ มีมาก (คือขณะที่จิตมีกิเลส) ก็เรี ยกว่า “ความทุกข์ ”
(ความรู ้สึกที่ทนได้ยาก หรื อทนได้ลาบาก)

ได้อีก ดังนั้น เราจึงจะหาจิตที่จะมาเป็ นตัวตนของเราจริงๆ ชนิดที่จะคงมีอยู่ไปชั่วนิรันดร
นั้นไม่ มี และเมื่อจิตก็ยงั ไม่ใช่ตวั ตนที่แท้เสี ยแล้ว แล้ว “ความรู ้สึกว่ามีตวั เรา” นี้ ก็เกิดขึ้นมา
จากจิต ดังนั้นจึงเท่ากับว่า “ไม่ มเี รา” อยูจ่ ริ ง ส่ วนสิ่ งที่มีอยูแ่ ละ “รู ้สึกว่ามีเรา” นี้ มันก็เป็ น
เพียง สิ่ งที่ถูกปรุ งแต่ ง หรื อสร้ างขึน้ มาโดยธรรมชาติเพียงชั่วคราวเท่ านั้น หรื อใครจะ
เรี ยกว่ามันเป็ นตัวตนก็ได้ แต่เป็ น “ตัวตนชั่วคราว” หรื อ “ตัวตนมายา” เพราะมัน “ไม่ ได้ มี
ตัวตนที่แท้ จริง” เลย คือมันก็มีอยูเ่ หมือนกัน แต่มนั ไม่ใช่ของจริ ง เพราะของจริ งมันไม่มี
เหมือน “หุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์ ” ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีความรู ้สึกนึ กคิดได้นนั่ เอง
สรุ ปแล้ วมันมีเราอยู่จริงหรื อไม่ ?
สิ่ งที่เราจะต้องระวังก็คือ อย่ ามีความเห็นสุ ดโต่ งไปในทาง “มี” กับ “ไม่ มี” คือถ้า
เรามีความเห็นว่าในชีวิตของเรานี้ มันมีตวั เราจริงที่เป็ นตัวตนอมตะ (คือจะมีอยูไ่ ปชัว่
นิรันดร) ที่สามารถออกจากร่ างกายที่ตายไปแล้ว เพื่อไปเกิดใหม่ได้ (ตามที่บางศาสนา
สอนอยู)่ และเห็นว่า การทาความดีและชั่วจะต้ องได้ รับผลในโลกหน้ าที่ไปเกิดใหม่ น้ ัน คือ
สรุ ปแล้วความเห็นว่า “มี” นี้จะเห็นว่า “ตายแล้ วเกิด” ซึ่ งความเห็นนี้ จดั ว่าเป็ นความเห็นที่
สุ ดโต่งไปในทาง “มี” แต่ถา้ เรามีความเห็นว่า ในชีวติ ของเรานีม้ นั ไม่ มตี วั ตนใดๆเลย การ
ทาความดีและชั่วจะไม่ มผี ลใดๆเลย คือสรุ ปแล้วความเห็นนี้จะเห็นว่า “ตายแล้ วสู ญ” ซึ่ ง
ความเห็นนี้ จดั ว่าเป็ นความเห็นที่สุดโต่งไปในทาง “ไม่มี” ซึ่งความเห็นทั้งสองนีจ้ ดั ว่ าเป็ น
ความเห็นผิด ที่เกิดมาจากความไม่ ร้ ู ความจริงสู งสุ ดของธรรมชาติอย่ างถูกต้ อง และเมื่อไม่
รู ้ความจริ งสู งสุ ดของธรรมชาติในเรื่ องของชีวิตอย่างถูกต้อง ก็จะไม่สามารถดาเนินชีวิตให้
ไม่มีความทุกข์ได้
เมื่อเราพิจารณาด้วยเหตุดว้ ยผล จากร่ างกายและจิตใจของเราเองแล้วเราก็จะพบว่า
ชีวติ ของเรานีไ้ ม่ ใช่ ว่ามันจะไม่ มตี วั ตนใดๆเลยอย่ างพวกที่เห็นว่ า “ไม่ ม”ี คือมันก็มีตวั เรา
อยู่เหมือนกัน แต่ มนั เป็ นตัวเราที่เกิดขึน้ มาจากเหตุที่ไม่ ใช่ สิ่งเที่ยงแท้ ถาวร

