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วัตถุเป็ นตัวตนที่แท้ จริงหรื อไม่ ?

เกิดขึน้ จุดนีแ้ ล้ วก็จะดับหายไป แล้ วก็ไปเกิดขึน้ ที่จุดใหม่ แล้ วก็ดบั หายไปและเกิดขึน้ ที่จุด
ใหม่ ๆอีก ต่ อเนื่องกันอย่ างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาที่จติ ตื่นอยู่ ซึ่ งถ้าเราสังเกตให้ดีเราก็จะพบ
กับความจริ งข้อนี้ หรื อเมื่อเราหลับสนิทและไม่ฝัน ก็เท่ากับว่าจิตได้ดบั หายไปชัว่ คราว แต่
พอจิตตื่นขึ้นมา ก็เท่ากับว่าจิตได้เกิดขึ้นมาใหม่แล้ว และเพราะมีความทรงจาเหมือนเดิมที่
สมองเก็บเอาไว้ ดังนั้นจิตที่เกิดขึน้ มาใหม่ ทุกครั้ง จึงมีความจาที่เหมือนเดิม นี่เองที่ทาให้ จิต
เกิดความเข้ าใจผิดคิดว่ ามีตนเองที่เป็ นตัวตนที่แท้ จริงหรื อเป็ นตัวตนอมตะขึน้ มา ซึ่ งทั้งหมด
นี้กแ็ สดงให้เราเข้าใจได้ทนั ทีว่า ส่ วนประกอบทั้งหมดของจิตนี้เป็ นสิ่ งปรุ งแต่ง ที่ไม่ใช่
ตัวตนที่แท้จริ ง และไม่เที่ยงแท้ถาวร (ไม่เป็ นอมตะ) รวมทั้งยังต้องทนอยูอ่ ีกด้วย
การสังเกตโดยสรุ ปของจิตก็คือ การเกิดขึน้ และดับหายไปของจิต ซึ่ งเมื่อกล่าวโดย
สรุ ปแล้ว “จิต” ก็คือสิ่ งที่รู้สึกนึกคิดได้ คือเมื่อจิตเกิดขึน้ (คือเมื่อตื่นขึ้น) ก็จะเกิดความรู้ สึก
นึกคิดขึน้ มา แต่ พอจิตหยุดทางานหรื อดับหายไป (เช่นตอนหลับสนิท หรื อสลบ) ก็จะไม่ มี
ความรู้ สึกนึกคิด ซึ่ งนี่ กแ็ สดงให้เราเข้าใจได้ทนั ทีวา่ จิตก็มีการเกิดขึ้นและดับหายไป อันเป็ น
ลักษณะของสิ่ งปรุ งแต่งที่ไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ ง และไม่เที่ยงแท้ถาวร (ไม่เป็ นอมตะ) รวมทั้ง
ยังต้องทนอยูอ่ ีกด้วย แต่ถา้ สมมติวา่ จิตจะมีตวั ตนเป็ นของมันเองจริ งๆแล้ว มันจะต้องมีจิต
อยูต่ ลอดเวลา หรื อตื่นอยูต่ ลอดเวลา หรื อมีการรับรู ้และรู ้สึกอยูต่ ลอดเวลา และจดจาได้
รวมทั้งปรุ งแต่งหรื อคิดนึกได้อยูต่ ลอดเวลา โดยไม่มีการดับหายไปเลยแม้สกั วินาทีเดียว ไม่
ว่าจะมีร่างกายหรื อไม่กต็ าม

เมื่อเรานาน้ าแข็งมาก้อนหนึ่งแล้ววางไว้นอกตูเ้ ย็น เราก็จะพบว่า ก้อนน้ าแข็งนั้น
จะค่อยๆละลายไปเรื่ อยๆ จนในที่สุดก้อนน้ าแข็งนั้นก็จะหายไป ซึ่ งนี่แสดงถึงว่าก้อน
น้ าแข็งนั้นไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ ง มันเป็ นเพียงสิ่ งที่ถูกปรุ งแต่งขึ้นมาจากน้ าและอุณหภูมิที่ต่า
มากๆเท่านั้น เมื่ออุณหภูมิต่าๆนั้นหายไป (คือร้อนขึ้น) ลักษณะที่เราสมมติเรี ยกว่า “ก้อน
น้ าแข็ง” จึงหายตามไปด้วย และเหลือน้ าอยูใ่ ห้เห็นแทน ซึ่ งแม้แต่น้ านั้นก็ยงั ไม่ใช่ตวั ตนที่
แท้จริ งอีก เพราะเมื่อน้ านั้นอยู่ในอุณหภูมิที่สูง มันก็จะค่อยๆระเหยกลายเป็ นไอน้ าไปอีก
ซึ่ งนี่คือความจริ งง่ายๆที่เราสามารถพบเห็นได้จริ งด้วยตาของเราเอง
แต่นกั วิทยาศาสตร์จะบอกละเอียดขึ้นไปอีกว่า
แม้น้ านั้นก็ยงั ประกอบด้วย
ออกซิ เจนกับไฮโดรเจนมาผสมกันอีก และแม้ออกซิ เจนกับไฮโดรเจน ก็ยงั ประกอบด้วย
อะตอมที่มีลกั ษณะที่แตกต่างกันจานวนมาก มารวมตัวกัน ส่ วนอะตอมก็ยงั ประกอบด้วย
อนุภาคของโปรตอน นิวตรอน และอีเล็กตอนอีก ซึ่ งอนุภาคเหล่านี้กย็ งั เป็ นแค่เพียง
พลังงานที่อดั แน่นจนเกิดเป็ นรู ปร่ างขึ้นมาเท่านั้น ซึ่ งเรื่ องที่ละเอียดเกินไปเช่นนี้ เราจะไม่
เชื่อหรื อไม่สนใจก็ได้เพราะไม่ใช่เรื่ องสาคัญ
นี่คือลักษณะที่ไม่ใช่ตวั ตนของวัตถุท้ งั หลาย คือวัตถุท้ งั หลายล้ วนเกิดมาจากสิ่ งที่
ย่ อยเล็กที่สุด (ที่เรียกว่ าวัตถุธาตุ) จานวนมากมายมหาศาลที่มาประกอบขึน้ มาเท่ านั้น แต่
เรามักมองไม่เห็นหรื อไม่เข้าใจ เพราะเรารู ้สึกว่าวัตถุท้ งั หลายนั้นมันมีตวั ตนของมันเอง
จริ งๆ อย่างเช่น เราอาจจะเห็นว่าแอปเปิ ลลูกหนึ่งนั้นเป็ นแอปเปิ ลจริ งๆ เพราะมันมีรูปร่ าง
มีรส มีกลิ่นที่เป็ นแอปเปิ ลจริ งๆ ซึ่งนั่นคือสิ่ งที่ธรรมชาติหลอกเรา แต่ถา้ เราเอาลูกแอปเปิ ล
นั้นไปวางไว้ที่อุณหภูมิปกตินานๆ ซึ่ งอาจจะต้องใช้เวลาหลายวัน เราก็จะเห็นว่าลูก
แอปเปิ ลนั้นจะค่อยๆแห้งเหี่ ยวไป เพราะน้ าในลูกแอปเปิ ลนั้นจะค่อยๆระเหยหายไป และ
ในที่สุดลักษณะของแอปเปิ ลนั้นก็จะหายไป เหลืออยูแ่ ต่ของแข็งๆเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่ ง
ของแข็งนั้นต่อไปมันก็จะกลายเป็ นดินไป ซึ่ งนี่ก็

เราคืออะไร?
จากการพิจารณาถึงส่ วนประกอบทั้งหมดของจิตแล้วก็ทาให้เราสรุ ปได้วา่ “จิตเป็ น
สิ่ งปรุ งแต่ ง” ดังนั้นจึงเท่ากับว่า “จิตนีไ้ ม่ ใช่ ตวั ตนที่แท้ จริงที่จะมาเป็ นตัวเราหรื อใครๆได้ ”
เพราะมันเป็ นสิ่ งที่ “ไม่เที่ยงแท้ถาวร” ไม่สามารถมีอยูอ่ ย่างเป็ นอมตะหรื อไม่ตายเลยได้ เมื่อ
มีร่างกายและความทรงจาพร้อมจิตก็เกิดขึ้น แต่เมื่อไม่มีร่างกาย จิตก็เกิดขึ้นไม่ได้ หรื อแม้จะ
มีร่างกายที่ยงั ไม่ตายแต่ไม่มีความทรงจา จิตก็เกิดขึ้นมาได้

