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ศาสนาบ้าง อ้างคาสอนของนักสอนศาสนาที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังบ้าง อ้างความรู ้วา่ ผูต้ อบได้
ปฏิบตั ิจนได้รู้แจ้งเห็นจริ งแล้วบ้าง หรื อบางทีกอ็ า้ งสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ หรื อผูว้ ิเศษของศาสนาบ้าง
เป็ นต้น ซึ่งล้ วนเป็ นคาตอบที่คนไม่ มศี าสนารับไม่ ได้ เพราะขาดทั้งเหตุผลและหลักฐาน
หรื อความจริงมายืนยัน
คาสอนที่สอนให้เชื่อมัน่ โดยไม่ตอ้ งสงสัยนี้ จะมีผลดีต่อเมื่อผูน้ บั ถือศาสนานั้นมี
สติปัญญาน้อย และศาสนามีคาสอนที่ถูกต้องดีงามเพียงพอ รวมทั้งนักสอนศาสนาก็เป็ น
คนดีดว้ ย แต่ในทางตรงกันข้าม สาหรับคนที่มีปัญญาแล้วเขาย่อมรู ้สึกอึดอัดใจ เพราะเห็น
ว่าถ้าศาสนาไม่มีคาสอนที่ดี หรื อนักสอนศาสนาเป็ นคนเห็นแก่ตวั ก็อาจจะทาให้เกิดผล
เสี ยแก่ท้ งั ผูน้ บั ถือและสังคมขึ้นมาได้
ยังมีคาสอนระดับสู งของบางศาสนาที่ให้อิสระแก่ผนู ้ บั ถืออย่างเต็มที่ คือไม่ มกี าร
บังคับว่ าจะต้ องเชื่ อ เพียงแต่ จะให้ เหตุผลว่ าควรจะทาอย่ างไร? หรื อไม่ ควรทาอย่ างไร?
หรื อควรจะเชื่ ออย่ างไร? ซึ่ งศาสนานี้เป็ นศาสนาที่สอนให้เกิดปัญญา แต่กย็ ากที่จะมีใคร
เข้าใจ เพราะแม้แต่ผทู ้ ี่นบั ถือศาสนานี้เองเกือบทั้งหมด ก็ยงั รับไม่ได้กบั คาสอนระดับสู ง
ของศาสนาตัวเองนี้ เพราะเขาเชื่อว่า เมื่อนับถือแล้วก็ตอ้ งเชื่อมัน่ เพียงอย่างเดียว เหมือน
ศาสนาเผด็จการ อีกทั้งปั จจุบนั ศาสนานี้กย็ งั ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาสอนให้ผิดเพี้ยนไป
อย่างมาก จนแทบมองไม่เห็นเนื้อแท้ของศาสนาดั้งเดิมแล้ว

เมื่อเข้าใจแล้วว่า ไม่มีสิ่งใดที่จะมาเป็ นเราได้จริ ง ก็ทาให้เกิดคาถามขึ้นมาว่า แล้ วชีวติ นีเ้ กิด
ขึน้ มาทาไม? ใครสร้ าง? ซึ่ งจากความเป็ นจริ งแล้ว ชีวิตทั้งหลายก็เกิดขึ้นมาจากเหตุและผล
ที่ทยอยกันผลักดันให้เกิดขึ้นมา โดยสิ่ งที่สร้ าง (หรื อปรุ งแต่ ง) ขึน้ มาก็คือธรรมชาติ หรื อสิ่ งที่
เป็ นอยูข่ องมันตามปกติธรรมดานี่เอง โดยการสร้างนั้นธรรมชาติกใ็ ช้กฎสู งสุ ดของธรรมชาติ
นัน่ เองสร้างขึ้นมา
ถ้าจะถามต่อว่าธรรมชาติสร้างชีวิตขึ้นมาทาไม? ก็คงไม่มีใครตอบได้ เพราะมันก็
เป็ นไปของมันเช่ นนีเ้ องตามธรรมชาติ แต่เมื่อชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วควรถามว่า “ทาอย่างไรจึง
จะได้รับสิ่ งที่มีคุณค่าที่สุดในการเกิดมานี้?” ซึ่ งคาตอบก็คือต้องทา “ทาหน้ าที่” ซึ่ งหน้าที่น้ ี ก็
หมายถึง การกระทาที่ชีวติ ทุกชีวติ ต้ องทา ถ้าไม่ทาก็จะเป็ นทุกข์ หรื อเดือดร้อนหรื อสู ญพันธุ์
ได้ ซึ่ งหน้าที่โดยสรุ ปของทุกชีวิตก็คือ หน้ าที่ในการดูแลรักษาชีวติ ไม่ ให้ เป็ นทุกข์ คือเมื่อ
ชีวิตเกิดมาก็ตกอยูใ่ นสภาวะที่ตอ้ งทนอยูต่ ลอดเวลาตามกฎสู งสุ ดของธรรมชาติ ซึ่ งความที่
ต้องทนอยูน่ ้ ี มนั ก็คือความทุกข์ที่เป็ นพื้นฐานของทุกชีวิต ดังนั้นทุกชีวิตจึงต้องมีหน้าที่ดูแล
รักษาชีวิตไม่ให้เป็ นทุกข์ หรื อให้มีทุกข์นอ้ ยที่สุด ทั้งร่ างกายและจิตใจ
จากหน้าที่โดยสรุ ปนี้ เราก็สามารถที่จะแยกแยะออกไปเป็ นหน้าที่ต่างๆได้มากมาย
คือ หน้ าที่ในการดูแลจิตใจ, หน้ าที่ในการดูแลร่ างกาย, รวมทั้งหน้ าที่ในการดูแลครอบครัว,
สั งคม, ประเทศชาติ, โลก, รวมทั้งสภาพแวดล้ อม ไม่ ให้ เป็ นทุกข์ หรื อเดือดร้ อน หรื อเสี ยหาย
ซึ่ งสาเหตุที่มนุษย์ตอ้ งมีหน้าที่ต่างๆมากมายก็เพราะ ถ้ าจิตใจของเรายังมีความยึดถือว่ ามีตัว
เราอยู่ แล้วเราไม่ดูแลรักษาร่ างกาย ร่ างกายก็จะเจ็บป่ วย, ถ้าไม่ดูและรักษาครอบครัว
ครอบครัวก็จะเดือดร้อน, ถ้าไม่ดูแลรักษาสังคม สังคมก็จะไม่สงบ, ถ้าไม่ดูแลรักษา
สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมก็จะเสี ยหาย, ถ้าไม่ดูและรักษาโลก โลกก็จะมีแต่วิกฤติการณ์
และเมื่อโลกและสภาพแวดล้อม รวมทั้งสังคม ครอบครัว และร่ างกายของเราเดือดร้อน
หรื อไม่สงบสุ ข ก็จะพลอยทาให้จิตใจที่ยงั ยึดถืออยูน่ ้ ีพลอยเกิดความทุกข์ตามไปด้วย แต่ ถึง
สภาพแวดล้ อมทั้งหลายหรื อร่ างกาย

เชื่ ออย่ างไรจึงจะไม่ ผดิ ?
ในเรื่ องของความเชื่อนั้น สาหรับผูท้ ี่มีปัญญาแล้วเขาย่อมจะไม่ เชื่ อจากการบอก
ต่ อๆกันมา, จากการทาตามๆกันมา, จากคาล่าลือ, จากตารา, จากเหตุผลตรงๆ (ตรรกะ), จาก
เหตุผลแวดล้ อม (นัยยะ), จากสามัญสานึกของตัวเอง, จากที่มันตรงกับความเห็นที่ตนเองมี
อยู่, จากบุคคลที่ดูภายนอกว่ าน่ าเชื่ อถือ, และแม้ จากครู อาจารย์ ของตนเองก็ตาม
การเชื่อจากบุคคลอื่นหรื อแม้จากตารา โดยตนเองยังไม่ ได้ พสิ ู จน์ ทดลองให้ ได้ เห็น
จริงนั้น มันมีโอกาสที่จะมีความผิดพลาดได้ ท้ งั สิ้น เพราะบุคคลอื่นนั้นเขาก็อาจมี

