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	๓.วิญญาณจะเกิดได้ ต้องอาศัยร่างกาย อาศัยชีวิต อาศัยพฤติกรรมของร่างกาย สิ่งเหล่านี้พุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งสิ้น โดยใช้สำนวนว่า มหาภูตรูป และอุปาทายรูป เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ
	๔.ลักขณรูป ๔ เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ
	๕.ลักขณรูป ๔ ก็คือพฤติกรรมในระบบของเซลล์
	๖.กัมมัญญตา เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ
	๗.กัมมัญญตา ก็คือ กัมมันตภาพของร่างกาย
	๘.การเกิดของวิญญาณเกี่ยวข้องกับโลหิตอย่างใกล้ชิดที่สุด
	๙.เรื่องเซลล์ในพุทธศาสนา
	๑๐.ชีวิตคืออะไร ?
	๑๑.วิญญาณ เกิดจากชีวิตเป็นความจริงเพียงแง่เดียว แท้จริงวิญญาณย่อมเกิดจากวิญญาณ
	๑๒.จะรู้ได้ชัดว่า "วิญญาณเกิดจากวิญญาณ" ต้องรู้เสียก่อนว่า คำว่าวิญญาณเกิดและดับ มีความหมายแค่ไหน? และอะไรคือสิ่งที่มีอยู่อย่างแท้จริง
	๑๓.วิญญาณมี ๒ ประเภท คือ วิถีจิต กับภวังคจิต
	๑๔.คำว่า ภวังคจิตเกิด
	๑๕.คำว่า วิถีจิตเกิด
	๑๖.อะไรคือสิ่งที่มีอยู่ (entity)
	๑๗.นักวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับว่า จิตเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างหนึ่ง และถือว่า จิตเป็นผู้สร้าง เป็นผู้ควบคุมอาณาจักรวัตถุทั้งหมด
	๑๘."สิ่งที่มี" ตามมติของศาสนาและนักปรัชญาทั่วโลก
	๑๙."สิ่งที่มี" ตามมติของพุทธศาสนา
	๒๐.วิญญาณ เป็นสิ่งที่มีอีกอย่างนอกจากรูปธรรม หรือเป็นผลของรูปธรรม
	๒๑.เหตุไร นักวิทยาศาสตร์จึงมักเข้าใจว่า วิญญาณเป็นผลของชีวิต ไม่ใช่เป็นผู้สร้างชีวิต ?
	๒๒."สิ่งที่มี" ตามมติของอาจารย์  บุราวาศ ราชบัณฑิตในสาขาปรัชญา
	๒๓.นามธรรมในความหมายของอาจารย์สมัคร
	๒๔.วิญญาณ ในความหมายของอาจารย์สมัคร
	๒๕.อาจารย์สมัครไม่สนใจเรื่องตายเกิด
	๒๖."ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว"" อาจารย์สมัครเห็นว่า เป็นเพียงจินตภาพไม่ใช่หลักความจริง
	๒๗.วิธีให้ทานที่ทันสมัย ตามความเข้าใจของอาจารย์สมัคร
	๒๘."สิ่งนิรันดร" ตามมติของอาจารย์สมัคร
	๒๙.สังขตธรรม อสังขตธรรม ในความหมายของอาจารย์สมัคร
	๓๐.มติของอาจารย์สมัครเป็นตัวอย่างอันดียิ่ง ที่จะทำให้เข้าใจถึงมติของนักศึกษาปัจจุบันว่ามีอยู่อย่างไร
	๓๑.หลักฐานต่างๆ ที่แสดงว่าพุทธศาสนาถือว่า วิญญาณเป็นสิ่งที่มีอีกอย่าง นอกจากรูปธรรม
	เรื่องธาตุ ๖
	เรื่องท้าวมหานาม
	วิญญาณก้าวลงสู่ท้อง
	จิตไม่เกิด โลกไม่เกิด
	เรื่องการระลึกชาติ
	เรื่องทิพยจักษุ
	เรื่องญาณทัสนะ
	เรื่องภพสาม

	๓๒.วิญญาณ ไม่ใช่การสะท้อนของผัสสะในสมอง
	๓๓.พุทธศาสนาถือว่า สิ่งที่มีจริงๆ มีอยู่ ๒ คือ ธูปธาตุกับนามธาตุ แต่ทั้งสองนี้อยู่อย่างอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
	๓๔.วิธีเรียนเรื่องนามธรรม
	๓๕.ตามหลักพุทธศาสนาจริงๆ ถือว่า นามธรรมเป็นสิ่งที่มีอีกอย่างนอกจากวัตถุไม่ใช่หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสสาร ดังที่อาจารย์สมัครเข้าใจ
	๓๖.และคำว่า นามธรรมในพุทธศาสนาก็ไม่ใช่หมายถึงกฎธรรมชาติอย่างที่อาจารย์สมัครเข้าใจ
	๓๗.ตามหลักพุทธศาสนาถือว่า กฎธรรมชาติ มีความสัมพันธ์อยู่กับวิญญาณอย่างใกล้ชิดที่สุด
	๓๘.ความหมายของคำว่า "ธรรม"
	๓๙.กฎธรรมชาติเป็นสังขตธรรม หรืออสังขตธรรม ?
	๔๐.จะเข้าใจเรื่องของชีวิต, เรื่องธรรมชาติให้แจ่มใสจริงๆ ก็ต่อเมื่อรู้แจ้งเรื่องนิพพานเท่านั้น
	๔๑.บทสรุป

	บทที่ ๖ การดับของวิญญาณ
	๑.พระสูตรที่มักทำให้เข้าใจว่า ตายแล้ววิญญาณดับสูญ
	๒.แง่คิดที่จะทำให้เข้าใจว่า ตายแล้ววิญญาณดับสูญ
	๓.วิญญาณ ในความหมาย ของภิกษุสาติ
	๔.ชาวพุทธส่วนมาก มักเข้าใจเรื่องวิญญาณเหมือนกับภิกษุสาติ
	๕.แต่วิญญาณในความหมายของภิกษุสาติเป็นมิจฉาทิฏฐิ
	๖.วิญญาณในความหมายของภิกษุสาติก็คือ วิญญาณในความตายของพราหมณ์
	๗.เจตภูตมีจริงหรือไม่ ?
	๘.เจตภูต ก็คือ อัตตา หรือวิญญาณในความหมายของพราหมณ์นั่นเอง
	๙.ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ก็ถือเหมือนกันว่า ตายแล้ว วิญญาณไปเกิดใหม่
	๑๐.เมื่อเปรียบ การสืบต่อของวิญญาณเหมือนการสืบต่อของผลมะม่วงเหมือนเปลวไฟ เหมือนความรู้จากครูมาสู่ศิษย์
	๑๑.วญญาณ โดยสภาพแม้จะเป็นของเกิดดับ เปลี่ยนแปลงเป็นรูปใหม่อยู่ทุกขณะก็จริง แต่วิญญาณที่เกิดใหม่ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับวิญญาณอันเก่าที่ดับไป
	๑๒.วิญญาณเป็นอนันตรปัจจัยให้เกิดวิญญาณในขณะต่อมา
	๑๓.ความหมายของคำว่า อนันตร
	๑๔.เคล็ดสำคัญ ในการเข้าใจเรื่องจุติปฏิสนธิ
	๑๕.วิญญาณจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ หรือจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่น
	๑๖.นักศึกษาบางคนเข้าใจว่า "ตายแล้ววิญญาณดับสูญ แต่กรรมเหลืออยู่ กรรมเปรียบเหมือนคลื่นวิทยุ กรรมนี้จะแล่นไปสู่ชีวิตใหม่ และสร้างวิญญาณใหม่ขึ้นอีกชีวิตนั้น" มตินี้ถูกหรือไม่?
	๑๗.บทสรุป

	บทที่ ๗ การสืบต่อของวิญญาณ
	๑."ถ้าชีวิตไม่มี วิญญาณก็ไม่มี ชีวิตดับ วิญญาณก็ดับ ชีวิตสืบต่อได้ทางการสืบพันธุ์ ฉะนั้น วิญญาณก็คงจะสืบมาจากพ่อแม่นั้นเอง คนส่วนมากมักเข้าใจเช่นนี้ แต่ทางพุทธศาสนาถือว่า "วิญญาณที่สร้างสรรค์ชีวิตนี้เป็นวิญญาณมาจากที่อื่น มาเข้าท้องแม่"
	๒.บทพิสูจน์ การสืบต่อวิญญาณ
	๓.การพิสูจน์เรื่องนี้ ปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าต้องเข้าใจให้ชัดเจนเสียก่อนว่า "วิถีจิตเกิดขึ้นอย่างไร? ภวังคจิตเกิดขึ้นได้อย่างไร?
	๔.การเกิดของวิญญาณ มีหลักสำคัญอยู่ที่ "สังขาร"
	๕."สังขาร เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ" สังขารคือเจตนา
	๖.ประสาทเป็นเพียงปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดวิญญาณ
	๗.ปัจจัยสำคัญยิ่งที่ทำให้เกิดวิญญาณ คือ สังขาร-เจตนา ตัวอย่าง
	๘.ลำพังอายตนะอย่างเดียว ก่อให้เกิดวิญญาณไม่ได้
	๙."สังขาร เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ" นี่คือ ข้อเท็จจริงที่เด็ดขาดที่แสดงให้ทราบว่า "วิญญาณเป็นธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งนอกจากร่างกาย" แต่คนทั่วไปอ่านข้อเท็จจริงนี้ไม่ออก
	๑๐.กลอง เมื่อถูกกระทบเมื่อไร ก็ดังเมื่อนั้น แต่วิญญาณไม่ใช่เช่นนี้ 
	๑๑.ทั้งวิถีจิตและภวังคจิตจะเกิดได้ต้องอาศัยเจตนาทั้งสิ้น
	๑๒.นักศึกษา ที่แก่เรื่องชีววิทยามักแย้งว่า "วิญญาณจะเกิด ต้องอาศัยเจตนา" นี้ แม้ว่าจะเป็นความจริง แต่ก็ไม่พอที่จะถือเอามาเป็นข้อพิสูจน์ในเรื่องวิญญาณ
	๑๓.เหตุไรคนส่วนมากจึงเข้าใจข้อเท็จจริงอันนี้ยากนัก และคอยแต่จะเข้าใจว่าวิญญาณเป็นผลของร่างกาย
	๑๔.ข้อเท็จจริงเพียงชิ้นเดียว นำไปสู่กฎอันยิ่งใหญ่ได้-นิวตัน
	๑๕.การพิสูจน์หาความจริงในสิ่งต่างๆ อย่าใช้ตัวอย่างที่เข้าใจเพียงผิวเผิน
	๑๖."วิญญาณเป็นธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งนอกจากร่างกาย" นี่เป็หลักสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่การเข้าใจว่า "วิญญาณคือธรรมชาติผู้สร้างสรรค์ชีวิต วิญญาณสืบต่อไปถึงชาติหน้าได้ ฯลฯ"
	สมมุติฐานอันที่ ๑
	สมมุติฐานอันที่ ๒
	สมมุติฐานอันที่ ๓
	สมมุติฐานอันที่ ๔
	สมมุติฐานอันที่ ๕
	สมมุติฐานอันที่ ๖
	สมมุติฐานอันที่ ๗
	สมมุติฐานอันที่ ๘

	๑๗.ความแตกต่าง ระหว่างสมมุติฐานกับมติปรัชญาต่างๆ
	๑๘.สมมุติฐานเป็นเพียงร่างร้าน
	๑๙.บทพิสูจน์ วิญญาณเป็นธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งนอกจากร่างกาย
	จะพิสูจน์เรื่องนี้ ก่อนอื่นต้องเข้าใจคำว่า "วิญญาณเกิด" มีความหมายอย่างไรเสียก่อน คำว่า วิญญาณเกิด
	วิญญาณจะเกิด ต้องอาศัยเจตนา ทุกขณะ ถ้าเจตนาไม่มี วิญญาณย่อมไม่เกิด ตัวอย่างพระพุทธเจ้าเข้าฌาน เสียงฟ้าผ่า ไม่ทรงได้ยิน และตัวอย่างอื่นๆ
	เรื่องอิทธิปาฏิหารย์ต่าง ๆ ก็เป็นข้อพิสูจน์เรื่องนี้ได้
	แต่คนส่วนมาก ไม่เชื่อข้อพิสูจน์เหล่านี้ เพราะตัวเองตกเป็นทาสของตัณหา
	"วิญญาณจะเกิดต้องอาศัยนามธรรมอะไรบ้าง"

	๒๐.เหตุไรจึงเข้าใจยากมาก เรื่องวิญญาณกับร่างกายเป็นธรรมชาติคนละอย่าง ?
	๒๑.ผู้ที่ไม่ค่อยจะเชื่อทฤษฎีของพุทธศาสนาควรนึกถึงพุทธภาษิตบทนี้ไว้บ้าง "ตถาคตเปรียบเหมือนดวงตาของโลก"
	๒๒.ข้อแย้งของคนที่ไม่เชื่อว่า วิญญาณเป็นธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งนอกจากร่างกาย
	๒๓.คำตอบที่สมบูรณ์ในปัญหาเรื่องวิญญาณกับร่างกาย
	แง่วัตถุ
	แง่นามธรรม

	๒๔.สมมุติฐานเรื่องวิญญาณได้มาจากหลักฐานในคัมภีร์และข้อเท็จจริง เหล่านี้ คือ
	เรื่องเซลล์
	ทุกเซลล์มีวิญญาณ
	พฤติกรรมของชีวิตเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ
	ธาตุทั้งสี่เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ
	วิญญาณเป็นของเกิดแล้วดับอยู่ทุกขณะ ส่วนที่ดับไปนั้นก็อันตรธานไปเลย
	วิญญาณที่เกิดใหม่ไม่ใช่วิญญาณอันเก่า
	ตายแล้ววิญญาณไปเกิดใหม่นิสัยสันดานสืบต่อไปถึงชาติหน้าได้
	วิญญาณเป็นอนันตะ
	ปรัชญาเรื่องวิญญาณของมหายาน

	๒๕.หลักฐานและข้อเท็จจริงเหล่านี้ มีทางที่จะทำให้เข้าใจอย่างไรได้บ้าง ?
	๒๖.ปรัชญาเรื่องวิญญาณของมหายาน สูตรเว่ยหล่าง
	ขนาดของใจนั้นใหญ่หลวงเหมือนกับอากาศ
	ใจสิงซึมอยู่  ในสรรพสิ่งและติดเป็นผืนเดียวกันทั่วสากลจักรวาล
	ถ้าทำใจให้เป็นอิสระได้อย่างเด็ดขาด  จะสามารถรู้สารพัดสิ่ง
	จิตเดิมเป็นของบริสุทธิ์
	ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏในโลกออกมาจากจิตเดิม
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