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จากหลักการของศาสนาทั้งสองประเภทนี้กท็ าให้สรุ ปได้วา่ ศาสนาก็คือหลักการ
ปฏิบัตเิ พื่อให้ บังเกิดผลเป็ น “ความไม่ มที ุกข์ ” หรื อ “มีทุกข์ น้อยที่สุด” โดยศาสนาจะมี
ความเชื่อเป็ นหลักสาคัญ ถ้าใครเชื่อในคาสอนของศาสนาใด ก็เรี ยกว่าเขานับถือศาสนานั้น
และเมื่อมีความเชื่อในศาสนาใด ก็ตอ้ งมีการปฏิบตั ิตามคาสอนของศาสนานั้น ซึ่ งหลักการ
ปฏิบัตขิ องแต่ ละศาสนาก็อาจจะแตกต่ างกันไป ตามบทบัญญัตทิ ี่มอี ยู่ในแต่ ละศาสนา แต่
ผลคือความไม่ มที ุกข์ จะเหมือนกัน
แต่ยงั มีบางคนที่ปฏิญาณตนว่า “ไม่ มศี าสนา” เพราะเขาไม่เชื่อถือและไม่ปฏิบตั ิ
ตามคาสอนของศาสนาใดๆเลยในโลก ซึ่ งเราจะมาศึกษากันดูวา่ การดาเนินชีวิตโดยไม่
เชื่อถือในคาสอนของศาสนาใดๆเลยนั้นจะมีผลอย่างไรต่อชีวิต และผูท้ ี่ไม่มีศาสนานี้จะ
สามารถมีชีวิตอยูโ่ ดยไม่มีความทุกข์เลยหรื อมีนอ้ ยที่สุด เหมือนกับคนที่ปฏิบตั ิตามคาสอน
ของศาสนาอย่างเคร่ งครัดได้หรื อไม่?

ปฏิบัตทิ ี่สูงขึน้ เพื่อที่จะคืนทุกสิ่ งทุกอย่ างที่ได้ เคยยึดถือเอาไว้ แก่ ธรรมชาติในอนาคตอีก
ด้ วย
สรุ ปได้วา่ ถ้าเรามีความเข้าใจอย่างถูกต้องว่ า “ทุกสิ่ งที่เกิดขึน้ ล้ วนไม่ เที่ยงแท้
ถาวร ต้ องทนอยู่ และไม่ ใช่ ตวั ตนที่แท้ จริง” แล้ว เราก็จะมองเห็นความจริ งแท้ของ
ธรรมชาติที่สาคัญที่สุดได้ และจะทาให้เราเกิดความเบื่อหน่ายต่อชีวิตและต่อทุกสิ่ งทุก
อย่าง อันจะนาเราไปสู่ การศึกษาและปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์ที่สูงขึ้นต่อไปได้ ซึ่ งนี่คือประโยชน์
จากการมองเห็นความจริ งสู งสุ ดของธรรมชาติ

ศาสนาเกิดขึน้ ได้ อย่ างไร?
ในยุคเริ่ มต้นนั้นมนุษย์จะยังไม่มีศาสนา แต่ เพราะมนุษย์ ถูกภัยต่ างๆจากธรรมชาติ
คุกคาม เช่น ฟ้าร้อง, ฟ้าผ่า, น้ าท่วม, ฝนแล้ง, ลมพายุ, แผ่นดินไหว เป็ นต้น ด้วยความที่
มนุษย์ยคุ นั้น ยังไม่มีความรู ้ว่าสาเหตุที่แท้จริ งที่ทาให้เกิดภัยต่างๆนั้นคืออะไร จึงทาให้
มนุษย์ ในยุคนั้นคิดเอาตามสามัญสานึกของตัวเองว่ า จะต้ องมีบุคคลหรื อสิ่ งอะไรที่มอี านาจ
มาก ที่สามารถดลบันดาลให้ เกิดภัยต่ างๆนั้นขึน้ มา
ด้วยความกลัวต่อภัยธรรมชาติเหล่านั้น ดังนั้นมนุษย์ในยุคนั้นจึงได้คิดวิธีการที่จะ
อ้อนวอนสิ่ งที่คิดว่า “มีอานาจ” นั้นให้หยุดการดลบันดาลภัยนั้นเสี ยด้วยการยอมสิ โรราบ
หรื ออ้อนวอน หรื อเคารพบูชาด้วยวิธีการต่างๆที่คิดขึ้นต่อสิ่ งที่คิดว่ามีอานาจนั้น เพื่อให้สิ่ง
ที่คิดว่ามีอานาจนั้นพอใจและไม่ดลบันดาลภัยต่างๆนั้นมาให้ ซึ่งเมื่อได้ กระทาการบูชาอ้ อน
วอนแล้ ว มนุษย์ กห็ ายกลัวภัยต่ างๆเหล่ านั้น แล้ วก็มคี วามอุ่นใจ เบาใจ และสุ ขใจขึน้ มา ทั้งๆ
ที่ภยั เหล่านั้นก็ยงั คงมีอยูเ่ หมือนเดิม ซึ่ งนี่คือจุดเริ่ มต้นของการ

สิ่ งที่มคี ุณค่ าที่สุดของมนุษย์ คืออะไร?
เมื่อเราเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจนแล้วว่า “มันไม่ มสี ิ่ งใดหรื อสภาวะใดที่จะมาเป็ น
เราหรื อของเราได้ จริง” ก็จะทาให้เรามองเห็นได้วา่ ชีวิตที่สมมติวา่ เป็ นเรานี้ ธรรมชาติปรุ ง
แต่ งหรื อสร้ างสรรค์ ขนึ้ มา เพื่อให้ มาทาหน้ าที่เท่ านั้น ไม่ ได้ สร้ างขึน้ มาเพื่อให้ มายึดถือสิ่ ง
ใดๆ เพราะทุกสิ่ งมันยึดถือไม่ ได้ ถ้ าโง่ ไปยึดถือเข้ าก็จะเป็ นทุกข์ ดังนั้นสิ่ งที่ดีที่สุด หรื อมี
คุณค่า หรื อมีประโยชน์อย่างแท้จริ งสาหรับมนุษย์ทุกคนก็คือ “ความไม่ มที ุกข์ ” นัน่ เอง
เมื่อชีวิตก็ไม่ได้มีตวั ตนของใครจริ ง และความสุ ขทั้งหลายก็ไม่ได้เที่ยงแท้ถาวร ผู ้
มีปัญญาทั้งหลายจึงมองเห็นว่า ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปลุ่มหลงความสุ ขทั้งหลายของ
โลก เพียงคอยดูแลรักษาจิตใจและร่ างกายไม่ ให้ เป็ นทุกข์ ในขณะที่ยงั มีชีวติ อยู่นกี้ พ็ อแล้ ว
ถ้ าไปแสวงหาและเสพความสุ ข ก็จะทาให้ เกิดความทุกข์ ขนึ้ มาโดยไม่ ได้ อะไร
เมื่อจิตหลุดพ้นจากความยึดถือว่ามีตวั เรา และไม่แสวงหาและลุ่มหลงติดใจในสิ่ ง
ใดๆในโลกแล้ว จิตก็จะกลับคื นสู่ ความบริสุทธิ์ตามธรรมชาติเดิมของมัน ซึ่ งลักษณะนี้
เรี ยกว่าเป็ น “จิตหลุดพ้ น” (แต่ถา้ ใครยังมีความเชื่อว่ามีตวั เราเป็ นผูห้ ลุดพ้นก็เท่ากับยังไม่
เข้าใจเรื่ องที่วา่ แท้จริ งมันไม่มีตวั เรา) ซึ่ งความหลุดพ้นนี้กค็ ือ หลุดพ้ นหรื อ

