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อวัยวะต่ างๆขึน้ มา แล้ วก็ยงั ต้ องอาศัยอาหาร, นา้ , อากาศ, รวมทั้งอุณหภูมทิ ี่พอเหมาะ,
และการดูแลอย่ างดี เป็ นต้ น จึงจะเจริญเติบโตขึน้ มาและมีชีวิตอยู่ได้
ถ้าขาดพ่อหรื อแม่กเ็ กิดขึ้นมาไม่ได้ หรื อถ้าขาดอาหาร, น้ า, อากาศ, หรื ออุณหภูมิ
ที่พอเหมาะ, หรื อการดูแลที่ดีก็จะต้องตายไป และเมื่อร่ างกายเกิดขึ้นมาแล้ว ก็ตอ้ งมาทนมี
ชีวิตอยูด่ ว้ ยความยากลาบาก มากบ้างน้อยบ้างไปตลอดชีวิต อีกทั้งร่ างกายเมื่อเกิดขึ้น
มาแล้ว ก็ยงั มีแต่การเปลี่ยนแปลงอยูท่ ุกวินาที คือมีความเปลี่ยนแปลงไปสู่ ความแก่ชราอยู่
ทุกวินาที จนในที่สุดไม่ ช้าก็เร็ว ร่ างกายก็ต้องตายไปอย่ างแน่ นอน ซึ่ งบางคนก็ประสบ
อุบตั ิเหตุ หรื อเจ็บป่ วยตายเสี ยตั้งแต่ยงั หนุ่มสาวหรื อยังเล็ก ตามเหตุต่างๆที่ไม่มีใคร
สามารถคาดเดาได้ แต่ส่วนมากถึงจะมีชีวิตอยูไ่ ด้ยาวนานก็ไม่เกินร้อยปี จะมีเกินบ้างก็
เล็กน้อย ซึ่ งนี่คือความจริ งที่มีอยูใ่ นร่ างกายทั้งหลาย
เมื่อร่ างกายนี้ตายไป ก็เท่ ากับวัตถุธาตุต่างๆ คือดิน, นา้ , ความร้ อน, และอากาศ
ที่มาปรุ งแต่ งเป็ นอวัยวะต่ างๆของร่ างกาย ก็ย่อมที่จะแตกสลาย แยกกลับคืนไปสู่ ธรรมชาติ
เดิมของมัน ซึ่ งวัตถุธาตุต่างๆที่แตกสลายไปนั้น จะไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาปรุ งแต่ง
เป็ นร่ างกายเหมือนเช่นเดิมได้อีกต่อไป แต่ถึงแม้จะมีการโคลนิ่งร่ างกายขึ้นมาได้ใหม่และ
เหมือนร่ างกายเก่าก็ตาม ก็ไม่ใช่วา่ ร่ างกายเก่านั้นจะกลับมาเกิดเป็ นร่ างกายใหม่ แต่เป็ นว่า
มันมีลกั ษณะร่ างกายที่เหมือนกันเท่านั้น ซึ่ งจุดสังเกตของร่ างกายก็คือ “มีการเกิดขึน้ และ
ต้ องอาศัยเหตุต่างๆเพื่อมาปรุ งแต่ งให้ เกิดขึน้ มาและตั้งอยู่” ซึ่ งเพียงเท่านี้เราก็เข้าใจได้แล้ว
ว่า “ร่ างกายเป็ นสิ่ งปรุ งแต่ ง” ที่ไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ ง (หรื อไม่ใช่ตวั ตนอมตะ) และไม่
เที่ยงแท้ถาวร รวมทั้งยังมีสภาวะที่ตอ้ งทนอีกด้วย

และรู ้สึกก็มาเรี ยกว่า “ใจ” ซึ่ งใจนั้นจะเป็ นศูนย์กลางในการทางาน (คือคิดนึกปรุ งแต่ง)
ของจิต ซึ่ งคาทั้งสองนี้บางทีก็ใช้แทนกันได้ หรื อบางทีกเ็ รี ยกรวมกันว่า “จิตใจ” ก็ได้
จิตนั้น เป็ นนามธรรม (ธรรมชาติที่ไม่ใช่วตั ถุแต่เป็ นพวกความรู ้สึก) ที่ต่างจาก
วัตถุ แต่หลักการพิจารณา ก็เหมือนกับวัตถุทุกอย่าง คือเราจะมาพิจารณาดูวา่ จิตเป็ นสิ่ ง
ปรุ งแต่ งหรื อไม่ ? โดยศึกษาจากจิตของเราเองจริ งๆ โดยไม่ยึดติดกับตาราใดๆ หรื อจะเชื่อ
จากใครๆทั้งสิ้ น
จิตเป็ นธรรมชาติที่ประกอบด้วย (๑) การรับรู้ (๒) ความรู้ สึก (๓) ความจา และ
(๔) การปรุ งแต่ งของจิต (เช่น ความอยาก และความคิด) ถ้ าขาดสิ่ งใดไป จิตก็จะเกิด
ขึน้ มาไม่ ได้ (เช่น ถ้าไม่มีการรับรู ้ ก็จะไม่มีจิต เพราะการรับรู ้น้ ีจะเป็ นพื้นฐานให้เกิดจิต)
หรื อเกิดเป็ นจิตที่ไม่ สมบูรณ์ เช่น ถ้าสมองเสี ยหายจนความทรงจาของสมองสู ญหายไป
หมด แต่ร่างกายยังไม่ตาย จิตก็จาและปรุ งแต่งอะไรไม่ได้ เอาแต่นอนนิ่งๆเหมือนคน
หลับ หรื ออาจนอนลืมตาอยูแ่ ต่ไม่สามารถพูดและเคลื่อนไหวร่ างกายได้
“การรับรู ้” ของจิตก็ต้องอาศัยระบบประสาทที่ยงั ดีอยู่ของร่ างกายตามจุดต่ างๆ
(การรับรู ้น้ ีเกิดขึ้นได้ตามระบบประสาททั้ง ๖ ของร่ างกาย คือที่ตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย,
ใจ-ที่สมอง) เพื่อเกิดขึน้ มารับรู้ สิ่งต่ างๆภายนอก (คือตาเห็นภาพ, หูได้ยินเสี ยง, จมูกได้
กลิ่น, ลิ้นได้รู้รส, กายได้รับรู ้สิ่งที่มาสัมผัสกาย, ใจได้รับรู ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตทั้งหมด) ถ้า
ระบบประสาทจุดใดของร่ างกายเสี ยหาย การรับรู ้ที่จุดนั้นก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้
อย่างเช่นถ้าตาบอดก็จะไม่เห็นภาพ หรื อถ้าหูหนวกก็จะไม่ได้ยินเสี ยง หรื อถ้าสมองเสี ยก็
จะจาและคิดไม่ได้ เป็ นต้น
ส่ วนการที่จิตจะเกิด “ความรู ้สึกต่างๆ” ขึ้นมาได้น้ นั ก็ต้องอาศัย “การรับรู้ ” เกิด
ขึน้ มาก่ อน เมื่อมีการรับรู้ ก็จะเกิด “ความรู้ สึก” ตามมาด้ วยทันที ถ้าไม่มีการรับรู ้ ก็จะ
ไม่เกิดความรู ้สึกขึ้นมาได้ (ความรู ้สึกก็สรุ ปได้ ๓ อย่าง คือ ความรู ้สึกสุ ข, ทุกข์, และไม่
สุ ขไม่ทุกข์)

จิตเป็ นตัวตนที่แท้ จริงหรื อไม่ ?
คาว่า “จิต” หมายถึง อาการที่คิดนึกหรื อปรุ งแต่ ง ส่ วนคาว่า “ใจ” หมายถึง อาการ
ที่รับรู้ และรู้ สึก คือถ้ามันคิดนึกปรุ งแต่งก็มาเรี ยกว่า “จิต” แต่พอมันทาหน้าที่รับรู ้

