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๒. ศึกษาโดยใช้ เหตุใช้ ผล ที่สมเหตุสมผลที่สุด โดยเหตุผลนั้นก็มาจากสิ่ งที่มีอยู่
จริ งนัน่ เอง
๓. มีการศึกษาอย่ างเป็ นระบบ โดยศึกษาจากพื้นฐานแล้วแตกกิ่งก้านสาขา
ออกไปอย่างมีระเบียบ รวมทั้งยังมีการศึกษาและปฏิบตั ิอย่างมีข้ นั ตอนอีกด้วย
๔. จะเชื่ อต่ อเมื่อได้ มกี ารพิสูจน์ หรื อทดลองจนเห็นผลอย่ างแน่ ชัดแล้ วเท่ านั้น
สิ่ งสาคัญในการศึกษาธรรมชาติและชีวิตของเรานี้กค็ ือ
เราจะต้องใช้หลัก
วิทยาศาสตร์มาศึกษา คือเราจะเอาสิ่ งที่ปรากฏหรื อมีอยู่จริงๆในปัจจุบัน ที่เราสามารถรู้
เห็นหรื อสั มผัสได้ จริงด้ วย ตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจของเราเท่ านั้นมาใช้ ศึกษา โดยการ
คิดพิจารณาก็ตอ้ งใช้เหตุผลที่สมเหตุสมผลเท่านั้น เราจะไม่อาศัยการคาดคะเน หรื อนึก
เดาเอา หรื อเชื่อตามคนอื่นอย่างเด็ดขาด แม้ใครจะโอ้อวดว่าเขามีความรอบรู ้อย่างยิ่ง หรื อ
มีอิทธิ ฤทธิ์ มากมายสักเพียงใดก็ตาม หรื ออวดอ้างว่าเป็ นผูว้ ิเศษที่รอบรู ้ทุกสิ่ งทุกอย่างสัก
เท่าใดก็ตาม เราก็จะไม่เชื่อ จนกว่าเราได้จะพิสูจน์ให้เห็นจริ งแล้วอย่างแน่ชดั ด้วยตัวของ
เราเองก่อนเท่านั้น

หน้ าที่” ไม่ใช่ทาหน้าที่เพื่อตัวตนของใคร หน้าที่น้ ีคือสิ่ งสู งสุ ดของชีวิต การทางานจึงเป็ นสิ่ ง
สู งสุ ดของชีวติ ด้ วย ดังนั้นเราจึงควรทางานให้สนุก และมีความสุ ขอยูก่ บั การทางาน เมื่อมี
ความสุ ขอยูก่ บั การทางานแล้ว ก็ไม่ตอ้ งไปแสวงหาความสุ ขจากที่อื่น จึงทาให้ไม่ตอ้ งเสี ย
ทรัพย์เพื่อไปซื้ อหาความสุ ขนั้น แล้วก็จะทาให้มีทรัพย์เหลือ เมื่อมีทรัพย์เหลือก็นาไป
ช่วยเหลือคนที่มีทุกข์หรื อเดือดร้อน หรื อช่วยเหลือสังคมอย่างถูกวิธีดว้ ยสติปัญญา (อย่างเช่น
การเผยแผ่ให้มนุษย์ให้เข้าใจความจริ งสู งสุ ดเรื่ องไม่มีตนเองอยูจ่ ริ ง) ก็จะยิ่งทาให้ชีวิตมีแต่
ความสุ ขใจอิ่มใจอยูเ่ สมอได้ ซึ่งนี่คือชีวติ ที่มคี ุณค่ า หรื อชีวติ ที่ประเสริฐที่แท้ จริง

การศึกษาที่ขดั แย้งหรื อตรงข้ามกับหลักวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งก็คือ “การเชื่ อจาก
ผู้อื่นโดยตนเองไม่ ได้ ร้ ู เห็นหรื อสั มผัสด้ วยตนเองจริงๆอย่ างแน่ ชัด” ซึ่ งนัน่ เป็ นหลักของ
“ไสยศาสตร์ ” (ที่หมายถึงความรู ้ของคนหลับหรื อไม่มีสติปัญญา) ที่อาศัยเพียงความเชื่อ
โดยไม่ใช้ปัญญา คือไม่มีเหตุผล และไม่มีของจริ งมายืนยัน โดยหลักของไสยศาสตร์กค็ ือ
“ให้ เชื่ อเพียงอย่ างเดียว ห้ ามถาม ห้ ามสงสั ย” ซึ่ งไสยศาสตร์กย็ อ่ มที่จะมีแต่เรื่ องลึกลับ
ไกลตัว หรื อเรื่ องที่เขาเชื่ อว่ าเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่ องของความศักดิ์สิทธิ์ ปาฏิหาริ ย ์
หรื อสิ่ งวิเศษ หรื ออานาจวิเศษต่างๆ เป็ นต้น ที่พิสูจน์ให้เห็นจริ งไม่ได้ มีแต่คาล่าลือปาก
ต่อปากเท่านั้น และคนที่เชื่อก็มกั เป็ นคนไม่ชอบใช้ความคิดและขลาดกลัวหรื ออ่อนแอ
ซึ่งเรื่ องไสยศาสตร์ ที่สาคัญก็คือเรื่ องที่ว่า จะมี “จิต” ของมนุษย์ หรื อสิ่ งที่มชี ีวิต ที่จะ
สามารถออกจากร่ างกายที่ตายแล้ ว ไปเกิดยังร่ างกายใหม่ ๆได้ (อย่างที่เรี ยกกันว่า ผี หรื อ
วิญญาณ) หรื อเรื่ องสถานที่สาหรับลงโทษมนุษย์ที่ทา

ความทุกข์ เกิดจากอะไร?
ในความเป็ นจริ งของโลกเรานี้ จะมีความเป็ นสิ่ งคู่เสมอ คือเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึน้ มา มัน
ก็จะต้ องมีสิ่งตรงข้ ามเกิดขึน้ มาด้ วยเสมอ อย่างเช่น เมื่อมีสว่างก็ตอ้ งมีมืด เมื่อมีขาวก็ตอ้ งมี
ดา เมื่อมีเกิดก็ตอ้ งมีตาย เพื่อมีพบก็ตอ้ งมีจาก เมื่อมีชอบก็ตอ้ งมีชงั เมื่อมีได้กต็ อ้ งมีเสี ย เป็ น
ต้น
ดังนั้นเมื่อชีวิตมีความสุ ข มันก็ตอ้ งมีความทุกข์เกิดขึ้นมาด้วยเสมออย่างไม่มีทาง
หลีกเลี่ยง ซึ่งความทุกข์ ของมนุษย์ เรานั้นก็มมี ากมาย ทั้งของร่ างกายและของจิตใจ โดย
ความทุกข์ของร่ างกายก็ได้แก่ความทุกข์จากความร้อน, ความหนาว, ความหิ ว, ความกระหาย
, ความเจ็บ, ความปวด, ความเมื่อยล้า, ความคัน, ความอึดอัดทรมาน เป็ นต้น ซึ่ งความทุกข์น้ ี
เป็ นความทุกข์ตามธรรมชาติของร่ างกาย ที่ไม่ สามารถแก้ ไขให้ หมดสิ้นไป หรื อป้ องกันไม่ ให้
เกิดขึน้ มาอย่ างถาวรได้ จะทาได้กเ็ พียงบรรเทาให้เบาบางลงได้บา้ งเท่านั้น
ส่ วนความทุกข์ของจิตใจก็ได้แก่ ความทุกข์ ที่เกิดขึน้ มาพร้ อมกับ “ความยึดถือว่ ามี
ตัวเรา” ที่เกิดขึ้นมาในสภาพที่ยากลาบากบ้าง, ที่แก่ ชราบ้าง, ที่เจ็บป่ วยบ้าง, ที่ร้ ู ตวั ว่ าจะตาย
บ้าง, ที่กาลังพลัดพรากจากบุคคลหรื อสิ่ งที่รักที่พอใจอยูบ่ า้ ง, ที่กาลัง

