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นี่คือหลักในการสร้างความเชื่อของผูท้ ี่มีปัญญา คือเขาจะไม่ เชื่ ออะไรง่ ายๆ
จนกว่ าจะได้ พิสูจน์ ให้ เห็นจริงด้ วยตนเองอย่ างแน่ ชัดก่ อนแล้ วเท่ านั้น ซึ่ งศาสนาส่ วน
ใหญ่จะไม่มีหลักคาสอนเช่นนี้ จะมีกบ็ างศาสนาเท่านั้น แต่ถึงบางศาสนานั้นจะมี ก็
ไม่ได้รับความสนใจนามาศึกษาและปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง เพราะผูน้ บั ถือส่ วนใหญ่ยงั ยึด
ติดอยูก่ บั ตาราและผูส้ อนศาสนาอยูอ่ ย่างเหนียวแน่น จนละเลยไม่สนใจนาคาสอนนี้ มา
ศึกษาและปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
ดังนั้นผูท้ ี่ปฏิญาณตนว่าไม่มีศาสนาทั้งหลาย จึงควรที่จะมีหลักในการสร้าง
ความเชื่อเช่นนี้เอาไว้ในใจ เพื่อที่จะได้ เป็ นคนที่มอี สิ ระในการคิดและเชื่ อ อันจะทาให้
เกิดปัญญาที่แท้ จริงขึน้ มาได้ รวมทั้งมีความกล้ าหาญที่จะประกาศตนว่ า “ไม่ มศี าสนา”
ได้ อย่ างภาคภูมใิ จ และไม่ กลัวใครตาหนิ พร้อมทั้งยังสามารถชี้แนะให้ผอู ้ ื่นเกิดมีปัญญา
ที่แท้จริ งขึ้นมาได้ ซึ่ งก็เท่ากับว่าได้ช่วยสังคมให้สงบสุ ข และช่วยโลกให้มีสนั ติภาพไป
ในตัว

ปรุ งแต่งให้เกิด “ความยึดถือว่ามีตวั เรา-ของเรา” ขึ้นมา และเมื่อมีความยึดถือ (หรื อยึดมัน่ หรื อ
ยึดมัน่ ถือมัน่ ) ก็ยอ่ มที่จะเกิดความทุกข์ตามมาด้วยเสมอ
สรุ ปได้วา่ แม้จิตจะ “ไม่ มตี วั ตนของใครๆจริง” ก็ตาม แต่มนั ก็มีความโง่ (สัญชาติ
ญาณว่าจิตนี้คือตนเอง) ครอบงาจนทาให้เกิด “ความรู้ สึกว่ ามีตนเอง” ขึ้นมาได้อย่างน่า
อัศจรรย์ แล้วจิตที่มีความรู ้สึกว่ามีตนเองนี้ ก็จะมา “ยึดถือเอาจิตนีว้ ่ าเป็ นตัวเอง” และ “ยึดถื อ
เอาร่ างกายอันเป็ นที่ต้งั ของจิตกับสิ่ งที่เกีย่ วข้ องกับร่ างกายว่ าเป็ นของตน” แล้วจิตที่ยึดถือนี้ก็
มาเป็ นทุกข์ข้ ึนมาเองอย่างช่วยไม่ได้

ศาสนามีอะไรเป็ นสิ่ งสู งสุ ด?
ศาสนาทั้งหลายของโลกย่อมที่จะมี “สิ่ งสู งสุ ด” เพื่อให้ผนู ้ บั ถือยึดถือเอาไว้
ในฐานะสิ่ งที่ตอ้ งเกรงกลัว และเคารพ รวมทั้งเชื่อฟังเสมอ ซึ่ งบางศาสนาก็เรี ยกว่า
“พระเจ้ า” บางศาสนาก็เรี ยกว่า “เทพเจ้ า” บางศาสนาก็เรี ยกว่า “ธรรมชาติ” บางลัทธิ ก็
เรี ยกว่า “อานาจศักดิ์สิทธิ์” เป็ นต้น
สิ่ งสู งสุ ดทั้งหลายของทุกศาสนานี้โดยสรุ ปแล้วก็จะมีลกั ษณะเหมือนกัน คือ
เป็ นผู้ดลบันดาลให้ ทุกสิ่ งทุกอย่ างเป็ นไป ซึ่ งการดลบันดาลของสิ่ งสู งสุ ดนั้นโดยสรุ ปก็
คือ การสร้ างสิ่ งต่ างๆขึน้ มา รักษาสิ่ งต่ างๆเอาไว้ และทาลายสิ่ งต่ างๆไปเมื่อถึงเวลา ซึ่ ง
สรรพสิ่ งทั้งหลายของโลกและของจักรวาล รวมทั้งความเจริ ญ ความเสื่ อม และ
ความสุ ข ความทุกข์ ความโง่ ความฉลาด เป็ นต้น ก็ลว้ นเกิดมาจากการดลบันดาลจาก
สิ่ งสู งสุ ดนี้ท้ งั สิ้ น ซึ่ งถ้าไม่มีความเชื่อจากศาสนามาครอบงา เราก็จะมองเห็นว่า สิ่ งที่มี

ตายแล้ วไปไหน?
จากการที่เราศึกษามาทั้งหมดก็ทาให้เข้าใจได้วา่ “แท้ จริงไม่ มีสิ่งใดเลยที่จะมาเป็ นเรา
หรื อตัวเราได้ จะมีกเ็ พียงตัวเราชนิดชั่วคราว ที่ยดึ ถือหรื ออยากจะให้ เป็ นไปตามที่เราอยากจะ
ให้ เป็ นไม่ ได้ ” คือเมื่อเหตุเช่นนี้ๆเกิดขึ้นมา มันก็เกิดมีเราขึ้นมา แต่เมื่อเหตุเช่นนี้ๆแตกสลาย
หรื อดับหายไป ความรู ้สึกว่ามีตวั เรานี้ ก็ยอ่ มที่จะดับหายตามไปด้วยทันที คือร่ างกายกับจิตนี้
จะอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ ถ้ าสิ่ งใดแตกสลายหรื อดับหายไป อีกสิ่ งก็จะต้ องแตกสลายหรื อดับ
หายตามไปด้ วยทันที
เหมือนกับหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ที่มีกลไกลที่เป็ นวัตถุที่ละเอียดอ่อน
ซับซ้อน กับกระแสไฟฟ้าทางานร่ วมกันอยู่ ถ้าตัวเครื่ องเสี ย หรื อกระแสไฟฟ้าดับลง หุ่ นยนต์
นั้นก็จะไม่ทางาน
ส่ วนการที่จะเกิดจิตที่เหมือนเดิม ที่มีความทรงจาเหมือนเดิมทุกประการเช่นนี้ข้ ึนมา
อีก หลังจากร่ างกายตายไปแล้วนั้น ย่อมไม่อยูใ่ นฐานะที่จะเป็ นไปได้ และเราก็ไม่ ได้ มคี วามจา
มาก่ อนเลยว่ า “เคยมีเรามาก่ อนที่เราจะเกิดขึน้ มา” เพื่อมาเป็ นหลักฐานยืนยัน
ถ้ามีใครมาถามว่า “คนเราตายแล้วจิตที่รู้สึกว่าเป็ นตัวเรานี้ไปไหน?” ซึ่ งแม้ผทู ้ ี่เข้าใจ
แล้วว่าไม่มีตวั เราจริ ง ก็คงตอบไม่ได้ เพราะเข้ าใจแล้ วว่ า แท้ จริงมันไม่ มีตวั ตนของใครมาเกิด
ดังนั้นจึงเท่ ากับว่ าไม่ มใี ครตาย และแม้ ตวั ตนที่กาลังมีอยู่นี้ มันก็ยงั ไม่ มี

