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ของเราจะเดือดร้ อนอย่ างไรก็ตาม ถ้ าจิตใจของเรา (ตามที่สมมติเรียก) ไม่ ยึดถือว่ ามีตวั
เราอยู่จริงเสี ยอย่ างเดียว จิตใจของเราก็จะไม่ มคี วามทุกข์ ใดๆเลยได้ เพราะต้นเหตุที่ทาให้
จิตเกิดความทุกข์น้ นั ไม่มีอยูใ่ นจิตใจนี้เสี ยแล้ว

ความชัว่ ที่ตายไปแล้ว (นรกใต้ดิน) หรื อสถานที่สาหรับเป็ นรางวัลแก่มนุษย์ที่ทาความดีเมื่อ
ตายไปแล้ว (สวรรค์บนฟ้า) หรื อเรื่ องเทวดา นางฟ้า ปี ศาจ ซาตาน เป็ นต้น ซึ่ งเรื่ องเหล่านี้
ล้วนเป็ นเรื่ องของไสยศาสตร์ท้ งั สิ้ น
ไสยศาสตร์ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไป ถ้ านาเรื่ องไสยศาสตร์ มาใช้ ให้ เกิดสิ่ งที่ดงี ามก็
จัดว่ ามีประโยชน์ แต่ถา้ เป็ นเรื่ องการศึกษาให้เกิดปัญญา เพื่อให้เกิดความเห็นแจ้งใน
ธรรมชาติและชีวิตแล้ว ไสยศาสตร์กลับจะเป็ นตัวฉุดให้จมอยู่ ไม่เจริ ญงอกงาม เราจะต้องละ
ทิ้งไสยศาสตร์ แล้วมาใช้หลักวิทยาศาสตร์เท่านั้น เราจึงจะศึกษาให้เกิดความเห็นแจ้งชีวิต
และธรรมชาติได้

เราทาหน้ าที่เพื่อใคร?
บางคนที่ไม่เข้าใจ เมื่อมีผบู ้ อกว่าไม่มีตวั เราอยูจ่ ริ ง ก็อาจจะคิดไปว่า เมื่อไม่ มตี วั
เราเสี ยแล้ ว แล้ วจะมีชีวติ อยู่ไปทาไม? หรื อไม่ ร้ ู จะทางานหรื อเล่ าเรียนไปทาไม? สู อ้ ยู่
เฉยๆจะดีกว่า เพราะถึงทาไปก็ไม่มีใครได้รับผล ซึ่ งนี่เป็ นการมองโลกสุ ดโต่ งไปในทาง
เห็นว่ าไม่ มตี วั ตนใดๆเลย จึงไม่ยอมทาอะไรเลย ที่ตรงข้ามกับคนที่สุดโต่ งไปในทางเห็น
ว่ ามีตวั ตน ที่เห็นแก่ ตวั จัด คือทาอะไรๆก็เพื่อตัวเอง จนทาให้เกิดการเบียดเบียนคนอื่น
ขึ้นมา
คนเรานี้ ถ้าให้อยูเ่ ฉยๆไม่ทาอะไรเลย ชีวิตก็จะเป็ นทุกข์ คือคนที่ไม่ทาอะไรเลย
ก็จะไม่มีทรัพย์มาบริ หารชีวิต แล้วชีวิตก็จะเป็ นทุกข์ เช่น ไม่มีขา้ วจะกิน หรื อไม่มีที่จะอยู่
เป็ นต้น หรื อแม้คนร่ ารวย ถ้าไม่ทาอะไรเลย สุ ดท้ายทรัพย์กจ็ ะหมด หรื อถึงจะไม่หมด
ชีวิตก็จะไร้คุณค่าและน่าเบื่อหน่าย เพราะเอาแต่เสพความสุ ข จนในที่สุดความสุ ขนั้นก็จะ
กลับมาสร้างความทุกข์มหันต์ให้ในภายหลัง
ดังนั้นชีวิตจึงต้องมีหน้าที่ การทาหน้าที่น้ นั จะช่วยให้ชีวิตมีความทุกข์ลดน้อยลง
คนเราถ้ าได้ ทางานก็จะมีความสุ ขอยู่กบั การทางาน ถ้าไม่ทางานแล้วเอาแต่กินๆนอนๆ
และเที่ยวเล่น ชีวิตก็จะน่าเบื่อหน่ายและไร้คุณค่าอย่างที่สุด และจะมีความทุกข์อย่างที่สุด
ตามมาในภายหลัง เหมือนร่ างกายก็ต้องออกกาลัง จึงจะทาให้ ร่างกายแข็งแรงและเป็ นสุ ข
ถ้าร่ างกายไม่เคยออกกาลังเลย ร่ างกายก็จะอ่อนแอและไม่มีภูมิคุม้ กันโรค แล้วร่ างกายก็
จะปวดเมื่อยหรื อไม่สุขสบายและเจ็บป่ วยได้ง่าย รวมทั้งอายุก็จะสั้นอีกด้วย
การทางาน (ที่สุจริ ต) เพื่อเลี้ยงชีวิตและครอบครัวนั้นจัดว่าเป็ น การทาหน้ าที่ที่
สาคัญอย่ างมากของชีวติ ซึ่ งผูท้ ี่เข้าใจแล้วว่า “ไม่มีตวั เราจริ ง” ก็จะ “ทาหน้ าที่เพื่อ

สรุ ปได้วา่ ถ้าเรายังเชื่อว่า “เรื่ องราวของไสยศาสตร์ท้ งั หลายมีจริ งหรื อเป็ นจริ ง” ก็
แสดงว่ าเรายังเป็ นนักวิทยาศาสตร์ ที่แท้ จริงไม่ ได้ เพราะยังไปหลงเชื่ อสิ่ งที่เราเองก็ยังพิสูจน์
ให้ เห็นจริงไม่ ได้ แล้วจะมาเป็ นนักวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาความจริ งของชีวิตให้กบั ตัวเองได้
อย่างไร? ซึ่งจุดนีน้ ับว่ าสาคัญที่สุด ที่เราจะมองข้ ามไปไม่ ได้ เลย ถ้าปรารถนาที่จะค้นหา
ความจริ งให้กบั ตัวเอง
ศาสนาสอนให้ เชื่ ออย่ างไร?
ศาสนาย่อมคู่กบั ความเชื่อและการปฏิบตั ิเสมอ คือเมื่อเราเชื่ อในคาสอนของศาสนา
ใด เราก็ย่อมที่จะปฏิบัตติ ามคาสอนของศาสนานั้น จึงจะเรี ยกว่าเรานับถือศาสนานั้นอย่าง
แท้จริ ง แต่ถึงแม้เราจะปฏิญาณตนว่านับถือศาสนาใดอยูก่ ต็ าม ถ้าเราไม่ปฏิบตั ิตามคาสอน
ของศาสนานั้น ก็เท่ากับเราไม่มีความเชื่อในศาสนานั้น ซึ่งนี่กเ็ ท่ ากับเราไม่ ได้ นับถือศาสนา
นั้นอย่ างแท้ จริง
ศาสนาส่ วนใหญ่ จะมีคาสอนให้ผนู ้ บั ถือทุกคนจะต้องเชื่อมัน่ เพียงอย่างเดียวโดยไม่
ต้องสงสัย หรื อห้ามถาม ห้ามสงสัย ซึ่งก็เท่ ากับเป็ นการปิ ดกั้นสติปัญญาของผู้ที่นับถือไม่ ให้
เจริญงอกงาม เหมือนปิ ดกั้นต้นไม้ไม่ให้ถูกแสงแดด บางศาสนาก็มีคาสอนหรื อคาอธิ บายต่อ
คาถามหรื อข้อสงสัยได้อย่างละเอียด แต่วา่ เป็ นคาตอบที่อา้ งตาราของ

