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ส่ วนการที่จิต “จาสิ่ งต่างๆได้” นั้น ก็เพราะอาศัยข้ อมูลที่จติ ได้ บันทึกเอาไว้ ที่เนื้อสมองที่
ยังดีอยู่ มาตรวจสอบเทียบเคียงกับสิ่ งที่ได้ รับรู้ และรู้ สึกนั้น เมื่อมีขอ้ มูลตรงกัน จึงเกิดการ
จาสิ่ งที่รับรู ้ที่ตรงกับความทรงจาที่มีอยูไ่ ด้ แต่ถา้ ไม่มีขอ้ มูลที่ตรงกันก็ไม่รู้จกั ถ้าสมอง
เสื่ อมหรื อความทรงจาเสี ยหายไป ก็จาอะไรไม่ได้ หรื อถ้าจาไว้นานๆ โดยไม่ได้ทบทวน
หรื อตอกย้า ก็ทาให้ความจานั้นสู ญหายหรื อลืมได้เหมือนกัน
ส่ วนการที่จิตจะ “ปรุ งแต่งให้เกิดความอยากและความคิด” ขึ้นมาได้น้ นั ก็ต้อง
อาศัยความทรงจามาปรุ งแต่ งให้ เกิดความอยากและความคิดขึน้ มา แต่ถา้ ไม่มีความทรง
จา จิตก็ไม่สามารถปรุ งแต่งให้เกิดความอยากและความคิดใดๆขึ้นมาได้
ส่ วนการที่จิตจะ “ปรุ งแต่งให้เกิดความอยากและความคิด” ขึ้นมาได้น้ นั ก็ต้อง
อาศัยความรู้ สึกและ “ความเคยชินที่จะเกิดความอยากขึน้ มาอีก” มาปรุ งแต่ ง จึงจะเกิด
ความอยากและความคิดขึน้ มาได้ ถ้าไม่มีความรู ้สึกและความเคยชิน ก็จะทาให้ความ
อยากและความคิดเกิดขึ้นมาไม่ได้
จากการพิจารณาส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของจิตใจทั้งหมดมาแล้วนี้ ก็ทาให้เรา
ได้รู้วา่ ส่ วนประกอบแต่ ละส่ วนของจิตนี้ ล้ วนต้ องอาศัยสิ่ งอื่นๆเพื่อมาปรุ งแต่ งให้ เกิด
ขึน้ มาทั้งสิ้น ไม่มีส่วนประกอบใดที่จะเกิดขึ้นมาได้เองโดยไม่ตอ้ งอาศัยสิ่ งอื่นเพื่อมาปรุ ง
แต่งให้เกิดขึ้นมา ซึ่ งนี่ กแ็ สดงให้เราเข้าใจได้ทนั ทีวา่ ส่ วนประกอบแต่ ละส่ วนของจิต
ทั้งหมดนีเ้ ป็ น “สิ่ งปรุ งแต่ ง” ที่ไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ ง และไม่เที่ยงแท้ถาวร (ไม่เป็ นอมตะ)
รวมทั้งยังต้องทนอยูอ่ ีกด้วย แต่สมมติวา่ “ถ้าจิตจะมีตวั ตนที่แท้จริ งเป็ นของมันเองแล้ว
มันจะต้ องมีตวั ตนที่เป็ นตัวตนของมันเอง
โดยไม่ตอ้ งอาศัยเหตุใดๆเพื่อมาปรุ งแต่ง
ตัวตนของมันขึ้นมา แล้วมันก็จะสามารถออกจากร่ างกายที่ตายแล้ว เพื่อไปเกิดยังร่ างกาย
ใหม่ๆได้” ตามความเชื่อของบางศาสนา
การสังเกตอีกอย่างก็คือ การเกิดและดับของส่ วนประกอบแต่ ละส่ วนของจิต คือ
ทั้งการรับรู ้, ความรู ้สึก, การจาสิ่ งต่างๆได้, และการปรุ งแต่งทั้งหลายของจิต ก็ลว้ นมีการ
เกิดขึ้นและดับหายไปตามระบบประสาทต่างๆของร่ างกายอยูต่ ลอดเวลา คือเมื่อจิต

แสดงถึงว่า ลูกแอปเปิ ลนั้นประกอบขึ้นมาจากดิน น้ า และก๊าซ ในอุณหภูมิระดับหนึ่ง แล้ ว
เราก็มาสมมติเรียกกันว่ า “ลูกแอปเปิ ล” ซึ่ งนี่เป็ นการแสดงให้เห็นความจริ งที่ลึกซึ้ งว่า ไม่
มีสิ่งใดหรื อสภาวะใดที่จะมาเป็ นตัวตนที่แท้จริ งของลูกแอปเปิ ลนั้นได้
วัตถุท้ งั หลายก็ไม่ต่างอะไรกับลูกแอปเปิ ล คือประกอบด้วยของแข็ง ของเหลว
อุณหภูมิ และก๊าซ ในลักษณะที่แตกต่างกัน วัตถุบางอย่างก็มีสถานะเป็ นของแข็ง บางอย่าง
ก็เป็ นของเหลว บางอย่างก็เป็ นก๊าซ และบางอย่างก็มีอายุยาวนานมากกว่ามันจะเสื่ อมสลาย
หายไป อย่างเช่น เพชร หรื อก้อนหิ น หรื อเหล็ก เป็ นต้น แต่บางอย่างก็มีอายุส้ นั อย่างเช่น
ผลไม้ หรื อสิ่ งที่มนุษย์ประดิษฐ์ข้ ึนมาทั้งหลาย หรื อร่ างกายของสิ่ งที่มีชีวิตทั้งหลาย เป็ นต้น
ตามที่เราสมมติเรี ยกกันอยู่
ในขั้นนี้เราจะต้องมองให้เห็นว่า วัตถุท้ งั หลายไม่ใช่หรื อไม่ได้มีตวั ตนที่แท้จริ ง
คือมองให้ เห็นว่ าวัตถุท้ งั หลายประกอบขึน้ มาจากวัตถุธาตุจานวนมากมายมหาศาล ที่มายึด
เกาะรวมตัวกันขึน้ มาโดยใช้ แรงดึงดูดของประจุพลังงานที่ตรงข้ ามกันเท่ านั้น (เหมือนแรง
ดึงดูดของแม่เหล็กที่ข้ วั ตรงข้ามกัน) เมื่อถูกความร้อนสู งๆมาเผา หรื อถูกทุบ ถูกตีแรงๆ
วัตถุธาตุน้ นั มันก็ย่อมที่จะแตกแยกกันออกไป ไม่สามารถที่จะเกาะกุมตัวกันอยูใ่ นลักษณะ
เดิมได้ตลอดไป หรื อแม้ไม่มีอะไรมาทาลาย ในที่สุดไม่ชา้ ก็เร็ ว มันก็ตอ้ งสลายตัวเองอยู่
อย่างแน่นอน ซึ่งการพิจารณาเช่ นนีเ้ อง ที่จะทาให้ เราเข้ าใจถึงลักษณะของ “ความไม่ ใช่
ตัวตนที่แท้ จริง” ของวัตถุท้ งั หลายได้ อันจะเป็ นพื้นฐานให้ เข้ าใจถึงลักษณะที่ “ไม่ ใช่ ตวั ตน
ที่แท้ จริงของร่ างกายและจิตใจ” ต่ อไปได้ แต่ถา้ เรายังไม่เข้าใจถึงลักษณะที่ไม่ใช่ตวั ตนที่
แท้จริ งของวัตถุท้ งั หลาย
เราก็จะไม่มีทางเข้าใจถึงลักษณะที่ไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ งของ
ร่ างกายและจิตใจทั้งหลายได้
ร่ างกายเป็ นตัวตนที่แท้ จริงหรื อไม่ ?
ร่ างกายของเรานั้นเป็ นวัตถุที่มองเห็นได้ดว้ ยตา
จึงไม่ใช่เรื่ องยากที่จะเข้าใจ
เพราะเราก็มองเห็นกันอยูว่ า่ ร่ างกายก็ต้องอาศัยพ่ อและแม่ เพื่อสร้ างหรื อทาให้ เกิดขึน้ มา
โดยมีลกั ษณะทางพันธุกรรมจากพ่ อและแม่ มาสร้ างเป็ นลักษณะของร่ างกายหรื อ

