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ไม่สมบูรณ์ ซ้ าเมื่อเกิดขึ้นมาและยังตั้งอยู่ จิตก็มีแต่อาการที่ “ต้ องทน” (คือ “ความรู ้สึก
ทนได้ยาก” ซึ่ งก็มีท้ งั ทนได้ยากมากเมื่อเวลาเกิดความทุกข์ และทนได้ยากน้อยเมื่อเวลา
ไม่มีทุกข์) อยูต่ ลอดเวลา
จากเหตุผลทั้งหมดนี้ กท็ าให้เราเข้าใจได้ทนั ทีวา่
“จะหาจิตที่จะมาเป็ นตัวเรา
จริงๆนั้นไม่ ม”ี จะมีกเ็ พียงแค่จิตของธรรมชาติ ที่ธรรมชาติปรุ งแต่งขึ้นมาเพียงชัว่ คราว
เท่านั้น แต่ มนั ก็มคี วามแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ตรงที่ มันสามารถปรุ งแต่ งให้ เกิด
ความรู้ สึกว่ ามี “ตัวเรา” ขึน้ มาได้ อย่ างน่ าอัศจรรย์ ที่สุด แต่ถึงมันจะมีความแปลก
ประหลาดมหัศจรรย์สกั เท่าใดก็ตาม มันก็เป็ นแค่ เพียงสิ่ งที่ถูกปรุ งแต่ งขึน้ มาชั่วคราว
เท่ านั้น มันก็หาได้ มตี วั ตนที่แท้ จริงไม่ คือเมื่อมีเหตุพร้อม มันก็เกิดมีข้ ึนมา แต่ถา้ ไม่มีเหตุ
มันก็ไม่เกิดมีข้ ึนมา อีกทั้งขณะที่มนั เกิดขึ้นมาและยังตั้งอยูน่ ้ นั มันก็มีการเกิดและดับสื บ
ต่อกันไว้อย่างรวดเร็ วอยูต่ ามระบบประสาททั้ง ๖ ของร่ างกายเราอยูต่ ลอดเวลา
ส่ วนการที่จิตเกิดขึ้นมาแล้วก็ยงั เกิดความรู ้สึกว่ามีเราอยูเ่ หมือนเดิมได้อีกเสมอๆ
ก็เพราะเหตุของมันคือ “ร่ างกาย” และ “ความทรงจาเก่ า” ที่สมองเก็บเอาไว้ ยงั คงมีอยู่
เหมือนเดิม มันจึงปรุ งแต่ งให้ เกิดจิตที่เหมือนเดิมขึน้ มาใหม่ ได้ อกี เรื่ อยไป จนกว่าเหตุของ
มันจะเสี ยหายไปถาวร คือร่ างกายตาย หรื อสมองเสี ย ก็จะไม่มีการปรุ งแต่งให้เกิด
“ความรู้ สึกว่ ามีตวั เรา” นี้ข้ ึนมาได้อีกต่อไปอย่างถาวร เหมือนเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่มี
ข้อมูลของระบบปฏิบตั ิการณ์ใดอยู่ เมื่อเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ข้ ึนมาครั้งใด ระบบปฏิบตั ิ
การณ์น้ นั ก็จะเกิดขึ้นมาทางานทันทีเหมือนเดิมทุกครั้ง
แต่ถา้ ข้อมูลของ
ระบบปฏิบตั ิการณ์ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ น้ นั เสี ยหายไป คอมพิวเตอร์เครื่ องนั้นก็จะไม่
สามารถทางานได้
สรุ ปว่า จากลักษณะที่จิตต้อง “อาศัยเหตุเกิดขึน้ ” และยังมี “อาการเกิดขึน้ มา
และดับหายไป” นี้เอง ที่ทาให้เราเข้าใจได้ทนั ทีวา่ “จิตไม่ ใช่ ตวั ตนที่แท้ จริงหรื อตัวตน
อมตะ” ชนิดที่จะสามารถมีอยูอ่ ย่างถาวรได้ โดยไม่ตอ้ งอาศัยเหตุใดๆสร้างขึ้นมา ซึ่ งนี่ ก็
แสดงถึงว่า จิตไม่สามารถที่จะออกจากร่ างกายที่ตายแล้ว เพื่อไปเกิดยังร่ างกายใหม่ๆ

เราจะใช้ หลักเกณฑ์ อะไรมาศึกษา?
เราได้เข้าใจแล้วว่า “สิ่ งปรุ งแต่ งทั้งหลาย” ล้ วนไม่ ใช่ ตวั ตนที่แท้ จริง และไม่ เที่ยง
แท้ ถาวร รวมทั้งยังต้ องทนอีกด้ วย ซึ่ งความจริ งของธรรมชาติท้ งั ๓ ประการนี้เอง ที่เราจะ
นามาใช้พิจารณาหาความจริ งของชีวิตทั้งหลาย ทั้งของเราและผูอ้ ื่น รวมทั้งของสิ่ งที่มีชีวิต
และไม่มีชีวิตทั้งหลาย ทั้งในโลกและในจักรวาล เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในพื้นฐานของทุก
สิ่ งได้ อย่ างถูกต้ อง ด้ วยตัวของเราเอง โดยไม่ เชื่ อจากใครๆ
หลักเกณฑ์ที่เราจะนามาใช้พิจารณาก็คือ ให้เราสังเกตว่า สิ่ งที่เรากาลังพิจารณาอยู่
นั้น “เป็ นสิ่ งปรุ งแต่ งหรื อไม่ ?” ถ้าพบว่าสิ่ งที่เรากาลังพิจารณาอยูน่ ้ นั “เป็ นสิ่ งปรุ งแต่ ง”
เราก็เข้าใจได้เลยทันทีวา่ สิ่ งนั้น “ไม่ ใช่ ตวั ตนที่แท้ จริง และไม่ เที่ยงแท้ ถาวร รวมทั้งยังต้ อง
ทนอยู่” อีกด้วย
ส่ วนการที่เราจะรู ้วา่ สิ่ งใดเป็ น “สิ่ งปรุ งแต่ง” หรื อไม่น้ นั ก็ให้เราสังเกตดูวา่ “สิ่ ง
นั้นมีการเกิดขึน้ หรื อดับหายไปหรื อไม่ ?” ถ้าสิ่ งใดมีการเกิดขึ้นหรื อดับหายไป เราก็เข้าใจ
ได้เลยทันทีวา่ สิ่ งนั้นเป็ น “สิ่ งปรุ งแต่ง หรื อหลักที่เราจะนามาใช้พิจารณาอีกข้อหนึ่งก็คือ
ให้เราสังเกตว่า ถ้ าสิ่ งใดต้ องอาศัยเหตุเพื่อมาปรุ งแต่ งให้ มันเกิดขึน้ และตั้งอยู่ สิ่ งนั้นก็จดั ว่า
เป็ น “สิ่ งปรุ งแต่ง”
คือสรุ ปง่ายๆว่า “ถ้ าสิ่ งใดมีการเกิดขึน้ หรื อดับหายไป หรื อต้ องอาศัยเหตุเพื่อมา
ปรุ งแต่ งให้ เกิดขึน้ และตั้งอยู่ สิ่ งนั้นจะต้ องเป็ นสิ่ งปรุ งแต่ งอย่ างแน่ นอน” ซึ่ ง “สิ่ งปรุ งแต่ง”
นี้กย็ อ่ มที่จะ “ไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ ง และไม่เที่ยงแท้ถาวร รวมทั้งยังต้องทนอยู”่ ซึ่ งนี่คือ
หลักสาคัญที่เราจะนามาใช้ศึกษาสิ่ งต่างๆ โดยเฉพาะร่ างกายและจิตใจของเรา เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและเห็นแจ้งว่า มันเป็ น “ตัวตนที่แท้จริ ง” หรื อ “ไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ ง” กันแน่

