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ค าน า 

 ศาสนาเคยเป็นส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจมนุษยใ์หมี้ความอุ่นใจ เบาใจ สบายใจและหายจากความหวาดกลวัจากภยั
ต่างๆ ท่ีมนุษยไ์ม่สามารถแกไ้ขหรือป้องกนัไดม้าชา้นานแลว้ แต่ในยคุปัจจุบนัท่ีความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ 
ก าลงัเจริญรุ่งเรืองอยา่งยิง่อยูน้ี่  ไดมี้บางคนมองวา่ศาสนาไม่มีความจ าเป็นส าหรับชีวติ คือบุคคลเหล่าน้ีมองวา่
ศาสนามีแต่เร่ืองงมงายไร้สาระ,  ศาสนาเป็นส่ิงครอบง าชีวติไม่ใหมี้อิสรภาพ, ศาสนาไม่ไดช่้วยใหมี้ความเขา้ใจและ
เห็นแจง้ในชีวติ, และศาสนาไม่ไดช่้วยใหค้วามทุกขข์องชีวติลดนอ้ยลง หรือหมดส้ินไปไดอ้ยา่งแทจ้ริงเลย  ดงันั้น
บุคคลเหล่าน้ีจึงไดล้ะทิ้งศาสนา ท่ีตนเองเคยนบัถือมาก่อน แลว้มาปฏิญาณตนวา่เขา “ไม่มีศาสนา” ไปในท่ีสุด 

หนงัสือ “ไม่มีศาสนา” เล่มน้ี เรียบเรียงข้ึนส าหรับคนท่ี “ไม่มีศาสนา” โดยเฉพาะ  โดยหนงัสือเล่มน้ีจะช่วย
ช้ีแนะวธีิการศึกษาชีวติตามหลกัวทิยาศาสตร์ จนท าใหผู้ศึ้กษาเกิดความเห็นแจง้ในชีวติ และโลกไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ย
ตนเอง โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเช่ือจากใครๆ รวมทั้งหนงัสือน้ียงัแนะน าวธีิการปฏิบติัเพื่อดบัทุกขข์องชีวติ โดยใชห้ลกั
วทิยาศาสตร์ โดยไม่ยดึติดกบัค าสอนของศาสนาใดๆ หรืออาศยัความเช่ือจากใครๆทั้งส้ิน เรียกวา่เป็นการศึกษาเพื่อ
อิสรภาพของปัญญาอยา่งแทจ้ริง และเม่ือผูไ้ม่มีศาสนา มีความเห็นแจง้ในชีวติ ในโลก รวมทั้งดบัทุกขข์องชีวติได้
แลว้ ชีวติก็ยอ่มท่ีจะไดพ้บกบัประโยชน์ หรือส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีสุดส าหรับชีวติ ท่ีแมค้นมีศาสนาก็ยงัยากท่ีจะไดพ้บ อนั
จะท าใหมี้ความกลา้หาญท่ีจะประกาศตนวา่เป็นผูท่ี้ “ไม่มีศาสนา” ไดอ้ยา่งภาคภูมิใจอีกดว้ย 
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ศาสนาคืออะไร? 

 ค  าวา่ ศาสนา ภาษาองักฤษจะหมายถึง ความสัมพนัธ์ในทางจิตวญิญาณระหว่างมนุษย์กบัพระเจ้า โดยมีผล
เป็นความรอดหรือไม่มีทุกข ์คือเม่ือมนุษยมี์ศรัทธาหรือความเช่ือมัน่ในพระเจา้แลว้ก็จะท าใหม้นุษยร์อดพน้จากความ
ทุกขไ์ด ้ส่วนภาษาบาลีจะหมายถึง ค าสอน ซ่ึงค าสอนน้ีก็หมายถึงค าสอนใหป้ฏิบติัตาม โดยมีผลเป็นความไม่มีทุกข ์
หรือมีทุกขล์ดนอ้ยลง  

 ศาสนาของโลกก็มีอยู ่๒ ประเภท คือ 
๑. ศาสนาประเภทท่ียอมรับนบัถือ “พระเจ้า” (หรือเทพเจา้) เป็นส่ิงสูงสุด 
๒. ศาสนาประเภทท่ียอมรับนบัถือ “ธรรมชาติ” เป็นส่ิงสูงสุด 
ศาสนาประเภทท่ียอมรับนบัถือพระเจา้เป็นส่ิงสูงสุดนั้น จะมีความเช่ือว่ามีบุคคลตัวตนทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก

และในจักรวาล (หรือในเอกภพ) และมีอ านาจเหนือส่ิงใดๆ หรือเหนือธรรมชาติ ท่ีคอยดลบนัดาลใหทุ้กส่ิงทุกอยา่ง



 ๒ 
เป็นไป คือสร้างทุกส่ิงทุกอยา่งข้ึนมา รักษาส่ิงต่างๆเอาไว ้และท าลายส่ิงต่างๆไปเม่ือถึงเวลา ถา้ใครเช่ือมัน่ในพระเจา้ 
และปฏิบติัตามค าสั่งสอนของพระเจา้อยา่งเคร่งครัด ผูน้ั้นก็จะรอดพน้จากความทุกขไ์ด ้ 

ส่วนศาสนาประเภทท่ียอมรับนบัถือธรรมชาติวา่เป็นส่ิงสูงสุดนั้น จะมีความเช่ือวา่อ านาจสูงสุดท่ีควบคุมทุก
ส่ิงทุกอยา่งอยูน้ี่ก็คือ ธรรมชาติ หรือ กฎธรรมชาติ ทีเ่ป็นของธรรมดาๆทีเ่ราทุกคนกส็ามารถสัมผสัได้น่ีเอง ซ่ึงผูท่ี้นบั
ถือศาสนาประเภทน้ีก็เช่ือวา่ ธรรมชาติน่ีเองท่ีคอยดลบนัดาลใหทุ้กส่ิงทุกอยา่งเป็นไป คือสร้างทุกส่ิงทุกอยา่งข้ึนมา 
รักษาส่ิงต่างๆเอาไว ้และท าลายส่ิงต่างๆไปเม่ือถึงเวลา ถา้ใครรู้จกัหรือเขา้ใจธรรมชาติทั้งหลายโดยเฉพาะธรรมชาติ
ของจิตใจตวัเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ก็จะสามารถด าเนินชีวติใหถู้กตอ้งตามท่ีธรรมชาติก าหนดมาได ้และมีผลเป็นความ
ไม่มีทุกขเ์ลย หรือมีทุกขน์อ้ยท่ีสุดได ้

จากหลกัการของศาสนาทั้งสองประเภทน้ีก็ท าใหส้รุปไดว้า่ ศาสนากค็ือหลกัการปฏิบัติเพือ่ให้บังเกดิผลเป็น 
“ความไม่มีทุกข์” หรือ “มีทุกข์น้อยทีสุ่ด”  โดยศาสนาจะมีความเช่ือเป็นหลกัส าคญั ถา้ใครเช่ือในค าสอนของศาสนา
ใด ก็เรียกวา่เขานบัถือศาสนานั้น และเม่ือมีความเช่ือในศาสนาใด ก็ตอ้งมีการปฏิบติัตามค าสอนของศาสนานั้น ซ่ึง
หลกัการปฏิบัติของแต่ละศาสนากอ็าจจะแตกต่างกนัไป ตามบทบัญญตัิทีม่ีอยู่ในแต่ละศาสนา แต่ผลคือความไม่มี
ทุกข์จะเหมือนกนั  

แต่ยงัมีบางคนท่ีปฏิญาณตนวา่ “ไม่มีศาสนา” เพราะเขาไม่เช่ือถือและไม่ปฏิบติัตามค าสอนของศาสนาใดๆ
เลยในโลก ซ่ึงเราจะมาศึกษากนัดูวา่ การด าเนินชีวติโดยไม่เช่ือถือในค าสอนของศาสนาใดๆเลยนั้นจะมีผลอยา่งไร
ต่อชีวติ และผูท่ี้ไม่มีศาสนาน้ีจะสามารถมีชีวติอยูโ่ดยไม่มีความทุกขเ์ลยหรือมีนอ้ยท่ีสุด เหมือนกบัคนท่ีปฏิบติัตาม
ค าสอนของศาสนาอยา่งเคร่งครัดไดห้รือไม่?    

ศาสนาเกดิขึน้ได้อย่างไร? 

 ในยคุเร่ิมตน้นั้นมนุษยจ์ะยงัไม่มีศาสนา แต่เพราะมนุษย์ถูกภัยต่างๆจากธรรมชาติคุกคาม  เช่น  ฟ้าร้อง, 
ฟ้าผา่, น ้าท่วม, ฝนแลง้, ลมพายุ , แผน่ดินไหว เป็นตน้ ดว้ยความท่ีมนุษยย์คุนั้น  ยงัไม่มีความรู้วา่สาเหตุท่ีแทจ้ริงท่ีท า
ใหเ้กิดภยัต่างๆนั้นคืออะไร จึงท าให้มนุษย์ในยุคน้ันคิดเอาตามสามัญส านึกของตัวเองว่า จะต้องมีบุคคลหรือส่ิงอะไร
ทีม่ีอ านาจมาก ทีส่ามารถดลบันดาลให้เกดิภัยต่างๆน้ันขึน้มา  

ดว้ยความกลวัต่อภยัธรรมชาติเหล่านั้น ดงันั้นมนุษยใ์นยคุนั้นจึงได้ คิดวธีิการท่ีจะออ้นวอนส่ิงท่ีคิดวา่ “ มี
อ านาจ” นั้นใหห้ยดุการดลบนัดาลภยันั้นเสียดว้ยการยอมสิโรราบ หรือออ้นวอน หรือเคารพบูชาดว้ยวธีิการต่างๆท่ี
คิดข้ึนต่อส่ิงท่ีคิดวา่มีอ านาจนั้น เพื่อใหส่ิ้งท่ีคิดวา่มีอ านาจนั้นพอใจและไม่ดลบนัดาลภยัต่างๆนั้นมาให้  ซ่ึงเมื่อได้
กระท าการบูชาอ้อนวอนแล้ว มนุษย์กห็ายกลวัภัยต่างๆเหล่าน้ัน แล้วกม็ีความอุ่นใจ เบาใจ และสุขใจ ขึน้มา ทั้งๆท่ีภยั
เหล่านั้นก็ยงัคงมีอยูเ่หมือนเดิม ซ่ึงน่ีคือจุดเร่ิมตน้ของการมีศาสนาข้ึนมาในโลก  และมีการพฒันามาเร่ือยๆจนถึงขั้น
ศาสนาช่วยใหม้นุษยห์ลุดพน้จากความทุกขท์ั้งปวงได ้ 

ศาสนามีประโยชน์อย่างไร? 

 เม่ือมนุษยมี์ความรู้ความเขา้ใจในธรรมชาติมากข้ึน ศาสนากเ็ปลีย่นจากความกลวัภัยธรรมชาติมาเป็นความ
กลวัภัยจากชีวติ โดยเฉพาะภัยจากความทุกข์ของชีวติ  อยา่งเช่น ความทุกขจ์ากความแก่, ความเจบ็, ความตาย , และ
ความพลดัพราก เป็นตน้ 



 ๓ 
 มนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีมีชีวติ แต่ เม่ือทุกชีวติตอ้งตาย และคนท่ีตายก็ไม่เคยมีใครกลบัมาบอก เลยวา่ชีวติเบ้ืองหลงั

ความตายนั้นเป็นอยา่งไร มนุษย์จึงกลวัภัยจากความตายนีก้นัมาก เพราะไม่รู้ว่าเมื่อตายไปแล้วจะเป็นเช่นไร  ซ่ึงจุดนี้
เองทีศ่าสนามีบทบาทมาช่วยให้มนุษย์ คลายความกลวัภัยจากความตายนีล้งได้มาก ศาสนาจึงเท่ากบัเป็นเคร่ืองยดึ
เหน่ียวจิตใจของผูน้บัถือ ใหบ้รรเทาความทุกขใ์จลงไดเ้ป็นอยา่งดี แมว้า่มนุษยจ์ะยงัคงไม่พน้จากความตายก็ตาม 

ทุกศาสนาจะสอนใหเ้ช่ือมัน่วา่ ถ้าท าแต่ความดี เมื่อตายไปแล้วกย่็อมทีจ่ะได้รับแต่ผลทีด่ี (เช่น ไดข้ึ้นสวรรค ์
หรือเกิดมาร ่ ารวยมีเกียรติ เป็นตน้)  แต่ถ้าท าความช่ัว เมื่อตายไปแล้วกจ็ะได้รับแต่ผลทีเ่ลวร้ายหรือไม่ดี (เช่น ตกนรก 
หรือเกิดมาต ่าตอ้ยยากจน เป็นตน้) หรือถ้าปฏิบัติตามหลกัศาสนาข้ันสูงอย่างเคร่งครัดได้ถึงทีสุ่ด กจ็ะเข้าถึงสภาวะที่
มีแต่ความสุขอยู่ช่ัวนิรันดรได้  หรือพ้นทุกข์อย่างถาวรได้ 

 โดยพื้นฐานแลว้เม่ือมนุษยมี์ความเช่ือมัน่ในศาสนาท่ีตนเองนบัถือ มนุษยก์็จะไม่ท าความชัว่แต่จะท าแต่
ความดี ซ่ึงมนัก็ยอ่มท่ีจะมีผลดีทั้งแ ก่จิตใจของตวัเอง ทั้งแก่ชีวติของตวัเองและแก่สังคม คือส่วนตัวกม็ีความปกติสุข 
และส่วนรวมกม็ีความสงบสุข รวมทั้งโลกกม็ีสันติภาพ ซ่ึงน่ีคือผลดีจากการมีศาสนา 

ศาสนามีข้อเสียอย่างไรบ้าง? 

 ค  าสอนดั้งเดิมหรือแก่นแทห้รือหวัใจของทุกศาสนานั้นจะ สอนให้ทุกคนเป็นคนดี รักผู้อืน่ ช่วยเหลอืผู้อืน่ 
ไม่เบียดเบียนใครๆ และสอนให้ใช้ชีวติอย่างเรียบง่าย ประหยดั งดเว้นส่ิงทีไ่ม่ดี เช่น ส่ิงเสพติด ส่ิงฟุ่มเฟือย การพนัน 
การดื่มสุรา เป็นตน้ รวมทั้งสอนให้ขยนั อดทน เสียสละ เป็นตน้ ซ่ึงค าสอนเหล่าน้ีนบัวา่มีประโยชน์อยา่งยิง่ต่อผูท่ี้
ปฏิบติัไดแ้ละต่อสังคมโดยรวม ถ้าทุกคนหรือ ส่วนใหญ่ปฏิบัติได้เช่นนี ้โลกกจ็ะมีสันติภาพได้ 

ความจริงแลว้หลกัค าสอนดั้งเดิมของทุกศาสนาจะมีไม่มาก แต่ภายหลงัได้มีการแต่งเติมค าสอนออกไป
มากมาย ซ่ึงกม็ีทั้งทีต่รงกบัหลกัค าสอนดั้งเดิม และผดิเพีย้นจากหลกัค าสอนดั้งเดิมออกไปจนกลายเป็นเร่ืองราวและ
การปฏิบัติทีง่มงายไร้เหตุผล ทีไ่ม่ได้ช่วยให้ผู้นับถือหรือผู้มาศึกษาเกดิความเข้าใจ และเห็นแจ้งในชีวติขึน้มาได้ 
รวมทั้งไม่ไดช่้วยท าใหค้วามทุกขข์องผูท่ี้นบัถือ ลดนอ้ยลงหรือหมดส้ินไปไดอ้ยา่งแทจ้ริงเลย ซ ้ าร้ายยงัจะท าใหชี้วติ
มีความทุกขเ์พิ่มมากข้ึนอีกดว้ย 

 ในปัจจุบนัส่ิงหน่ึงท่ีเพิ่มเติมเขา้มาในศาสนาก็คือ “พธีิกรรม” ซ่ึงจดัวา่เป็นส่วนเกินของศาสนาท่ีคนรุ่น
หลงัๆแต่งเติมข้ึนมาใหผู้น้บัถือปฏิบติั เพื่อใหมี้ระเบียบแบบแผน และสร้างความน่าเช่ือถือมากข้ึน แต่กลบัเป็นว่า
ผู้คนทีนั่บถือกลบัมายดึถือพธีิกรรมว่าเป็นเร่ืองศักดิ์สิทธ์ิ  และเห็นว่าพธีิกรรมส าคัญมากกว่าหลกัค าสอนเสียอกี จน
ท าใหผู้น้บัถือเกิดความเห็นผดิวา่ พิธีกรรมเป็นหวัใจของศาสนา มากกวา่หลกัค าสอนท่ีเป็นหวัใจ  

 อีกส่ิงหน่ึงก็คือ “ เร่ืองการอาศยัศาสนาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์”  โดยนักสอนศาสนา (หรือนักบวชของ
ศาสนา) บางคนทีห่วงัผลประโยชน์ทางวตัถุ กอ็าศัยศาสนาเพือ่แสวงหาผลประโยชน์ โดยอาศยัศาสนาบงัหนา้เพื่อให้
ผูท่ี้เช่ือถือน าทรัพยห์รือส่ิงของหรือเกียรติยศช่ือเสียงมาให ้ถา้ใครจะหนัหนา้เขา้หาศาสนาก็จะตอ้งบริจาคทรัพยจึ์งจะ
ไดรั้บความสนใจ แต่ถา้ใครไม่มีทรัพยก์็จะไม่ไดรั้บความสนใจ คือแทนท่ีศาสนาจะเป็นฝ่ายใหแ้ต่กลบัจะเป็นฝ่ายเอา
เพียงอยา่งเดียว ซ่ึงส่วนมากแลว้ นกัสอนศาสนาเช่นน้ีจะร ่ ารวย แต่วา่ผูน้บัถือกลบัยากจน จึงท าให้ศาสนาถูกมองว่า
เป็นธุรกจิแสวงหาผลประโยชน์จากผู้นับถือไปในทีสุ่ด 



 ๔ 
 อีกเร่ืองหน่ึงคือ “ปัจจุบันศาสนามักสอนให้คนเห็นแก่ตัว” คือศาสนาส่วนใหญ่จะมีค าสอนเร่ืองการบริจาค

ทรัพยใ์หแ้ก่ทางศาสนา แล้วบอกคล้ายกบัว่าน่ีเป็นการส่ังสมหรือฝากทรัพย์เอาไว้ เพือ่ไปรับเอาในโลกหน้า  ภายหลงั
ทีต่ายจากโลกนีไ้ปแล้วตามความเช่ือของศาสนา อีกทั้งยงัสอนวา่ถา้บริจาคเพียงเล็กนอ้ย ก็จะไดรั้บผลมากมายในโลก
หนา้ ยิง่ถา้บริจาคมาก ก็จะยิง่ไดรั้บผลทวคูีณหลายร้อยหลายพนัเท่าเลยทีเดียว น่ีเองทีท่ าให้คนทีนั่บถือเกดิความเห็น
แก่ตัว  คือคนมีทรัพยม์ากก็คิดวา่  ในโลกน้ีตนเองก็มีทรัพยใ์ชส้อยอยา่งสุขสบายอยูแ่ลว้ แต่เม่ือตายไปทรัพยท่ี์เหลือก็
จะไม่สามารถเอาติดตวัไปดว้ยได ้จึงไดเ้สียดายทรัพยเ์หล่านั้น และอยากท่ีจะเก็บทรัพยเ์หล่านั้นเอาไปไวใ้ชส้อยใน
โลกหนา้ ท่ีเช่ือวา่จะมีอีกตามความเช่ือของศาสนา เขาจึงไดเ้อาทรัพยจ์  านวนมากไปบริจาคกบัทางศาสนา เพื่อหวงัจะ
ไปรับเอาในโลกหนา้ แทนท่ีจะบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคมดว้ยใจบริสุทธ์ิ 

น่ีเองท่ีท าใหศ้าสนาถูกมองวา่ สอนให้คนเห็นแก่ตัว คือท าอะไรๆเพือ่ตัวเอง ไม่ได้เสียสละเพือ่สังคมด้วยใจ
บริสุทธ์ิโดยไม่หวงัผลตอบแทนใดๆอย่างแท้จริง แม้ ผูค้นส่วนใหญ่จะมองวา่ผูบ้ริจาคนั้นเป็นคนมีจิตใจงดงามและ
เสียสละก็ตาม ซ่ึงแม้คนทีม่ีทรัพย์น้อยกย็งัเห็นแก่ตัว ด้วยการเจียดทรัพย์ทีม่ีน้อยของตนไปบริจาคแข่งขันกนั เพือ่
หวงัไปรับเอาในโลกหน้าด้วยเช่นกนั ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ีเรียกวา่ “บ้าบริจาค‛ เพราะอยากกกัตุนเอาไวเ้พื่อตวัเองในโลก
หนา้ ท่ีแมจ้ะยงัไม่มีใครสามารถพิสูจน์ใหเ้ห็นจริงไดก้็ตาม  

 อีกเร่ืองหน่ึงก็คือ “การน าเอาส่ิงทีไ่ม่ใช่หลกัของศาสนามาส่ังสอนหรือปฏิบัติ”  ซ่ึงอาจเป็นเพราะวา่มีคน
นิยมและไดผ้ลประโยชน์มาก แต่ว่าเป็นเร่ืองนอกศาสนาบ้าง งมงายบ้าง ไร้สาระบ้าง ไร้เหตุผลบ้าง หรือท าลายหลกั
ค าสอนดั้งเดิมของศาสนาบ้าง แลว้ก็สนใจน ามาศึกษาและปฏิบติักนัอยา่งจริงจงั จนลืมหลกัค าสอนดั้งเดิมของ
ศาสนาไปในท่ีสุด 

 อีกเร่ืองหน่ึงก็คือเร่ือง “ การปฏิบติัท่ีเส่ือมเสียของนกัสอนศาสนาหรือนกับวชของศาสนา” คือกอ็าจมีนัก
สอนศาสนาหรือนักบวชในศาสนาบางคนทีป่ฏิบัติตัวเส่ือมเสีย แต่เป็นท่ีสนใจของสังคม ก็ท  าใหผู้ค้นมองไปวา่  ค า
สอนของศาสนานั้นไม่ดีจริง เพราะแมผู้ส้อนศาสนาเองก็ยงัปฏิบติัตรงขา้มกบัท่ีตนเองสอน 

อีกเร่ืองหน่ึงคือ “ พฤติกรรมของผูน้บัถือศาสนา” คือค าสอนของศาสนานั้นถึงแมจ้ะดีงาม  แต่กใ็ช่ว่าผู้นับถือ
ทุกคนจะปฏิบัติตามได้อย่างเคร่งครัด เม่ือมีผูน้บัถือศาสนาบางคนท่ีประพฤติเส่ือมเสีย หรือยิง่ถา้มีคนประพฤติเส่ือม
เสียมากๆ คนทีนั่บถือศาสนาอืน่หรือคนไม่มีศาสนากจ็ะมองศาสนาน้ัน ว่ามีค าสอนทีไ่ม่สามารถช่วยให้ผู้นับถือเกดิมี
ความประพฤติทีด่ีงามขึน้มาได้ 

 อีกเร่ืองหน่ึงก็คือ “ ขอ้บงัคบัของศาสนา” ซ่ึงแทบทุกศาสนามกัจะมีกฎเกณฑบ์งัคบัเอาไวใ้หผู้ท่ี้นบัถือตอ้ง
ปฏิบติัตามทั้งส้ิน ไม่โดยตรงก็โดยออ้ม  คือเท่ากบัว่าแทนทีศ่าสนาจะช่วยให้มีอสิรภาพ แต่กลบัเป็นว่าศาสนา
กลายเป็นส่ิงครอบง าหรือผูกมัดให้ผู้นับถือสูญเสียอสิรภาพในการคิด การพูด และการกระท าทีแ่ม้ว่าจะถูกต้องดีงาม
ในระดับสากลกต็าม  

 อีกเร่ืองคือ “ ความใจแคบของศาสนา” คือศาสนาส่วนใหญ่มักจะสอนท านองว่า ถ้าใครไม่มานับถือศาสนานี ้
แลว้ไปนบัถือศาสนาอ่ืน เมื่อตายไปกจ็ะต้องได้รับโทษอย่างแสนสาหัสตราบนานเท่านาน  แต่ถา้ใคร มานบัถือและ
ปฏิบติัตามค าสอนของศาสนาน้ีอยา่งเคร่งครัด เมื่อตายไปกจ็ะได้รับรางวลัอย่างล้นเหลอืตราบนานเท่านานเลยทเีดียว  

 จากส่ิงท่ีไม่ดีทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนในภายหลงัของศาสนาทั้งหลายน่ีเอง ท่ีท าให้ คนท่ีมีปัญญาบางคนเบ่ือหน่าย
ศาสนาท่ีเขานบัถืออยู ่เพราะเขามองเห็นทั้งความงมงายไร้สาระ มองเห็นความเส่ือมเสีย มองเห็นการครอบง า 



 ๕ 
มองเห็นการแสวงหาผลประโยชน์ มองเห็นความเห็นแก่ตวั และมองไม่เห็นวา่ศาสนาจะช่วยใหเ้ขามีความเขา้ใจ และ
เห็นแจง้ในชีวติไดอ้ยา่งไร? รวมมองไม่เห็นวา่ศาสนาจะช่วยใหเ้ขาหลุด พน้จากความทุกขข์องชีวติท่ีก าลงัประสบอยู่
น้ีไดอ้ยา่งไร? 

 ดงันั้นผูท่ี้มีปัญญาเหล่าน้ีจึงพยายามแสวงหาศาสนาทีบ่ริสุทธ์ิ  ทีด่ีงาม, มีประโยชน์, ไม่มีโทษ, ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์, ไม่งมงายไร้เหตุผล, ให้อสิระ, เป็นสากล, และช่วยให้มีความเข้าใจ และเห็นแจ้งในชีวติ, รวมทั้งช่วยให้
หลุดพ้นจากความทุกข์ หรือมี ความทุกข์ลดน้อยลงได้ ซ่ึงก็ยากท่ีจะไดพ้บศาสนาเช่นน้ีในปัจจุบนั ดงันั้นบางคนจึง
ละทิ้งศาสนาของตนแลว้กลายมาเป็นคน ‚ไม่มีศาสนา‛ ไปในท่ีสุด ซ่ึงนบัวนัคนไม่มีศาสนา เช่นน้ี จะมีมากข้ึนใน
โลกยคุปัจจุบนั  

ถ้ามนุษย์ไม่มีศาสนาจะเป็นอย่างไร? 

 ศาสนายอ่มคู่กบัความเช่ือเสมอ ศาสนาคือค าสอนให้ปฏิบัติตาม ซ่ึงกต้็องอาศัยความเช่ือมั่นในค าสอนจึงจะ
ปฏิบัติตามได้  ซ่ึงความเช่ือมั่นนีส้ามารถเกดิขึน้ได้จากการปลูกฝังมาตั้งแต่ยงัเลก็ คือจากจิตท่ียงัวา่งแลว้ปลูกฝังให้
เกิดมีความเช่ือข้ึนมา และเม่ือหมัน่ตอกย  ้าความเช่ือนั้นบ่อยๆ ความเช่ือในศาสนาก็จะมัน่คงมากข้ึน  และถ้าใครได้
รับค าสอนทีด่ีจากศาสนา เขากย่็อมทีจ่ะได้รับแต่ความสุขสงบ แต่ในทางตรงกนัขา้ม  ถ้า ใครได้รับแต่การปลูกฝังให้มี
แต่ความเช่ือเพยีงอย่างเดียว โดยไม่มีค าสอนทีด่ีอยู่ด้วย กจ็ะท าให้ เขากลายเป็นคนคลัง่ศาสนา ท่ีผู ้ สอนศาสนา
สามารถช้ีน าใหเ้ขาท าอะไรก็ได ้ท่ีแมจ้ะตรงขา้มกบัหลกัค าสอนของศาสนา  โดยการอา้งวา่น่ีเป็นค าสอนของศาสนา 
ซ่ึงน่ีคือผลเสียจากการนบัถือศาสนาโดยขาดปัญญา 

ส่วนบางคนท่ีนบัถือศาสนาแต่ไม่ไดรั้บการปลูกฝัง ใหมี้ความเช่ืออยา่งเหนียวแน่นในศาสนามาตั้งแต่ยงัเล็ก 
เมื่อโตขึน้และได้พบส่ิงทีไ่ม่ดีของศาสนาทีต่นนับถือบ่อยๆ เขากอ็าจจะขาดความเช่ือมั่นในศาสนาทีเ่ขานับถืออยู่ได้ 
หรือบุคคลท่ีแมไ้ดรั้บการปลูกฝังใหมี้ความเช่ือมัน่ในศาสนามาก่อนแลว้ก็ตาม แต่เม่ือโตข้ึนและไดเ้รียนรู้โลกมาก
ข้ึน และได้พบส่ิงทีไ่ม่ดีของศาสนาที่เขานับถือบ่อยๆ กอ็าจจะท าให้เขาขาดความเช่ือมั่นในศาสนาที่เขานับถืออยู่ได้ 

 บุคคลท่ีขาดความเช่ือมัน่ในศาสนาน้ีก็แยกไดเ้ป็นสองจ าพวกคือ พวกทีม่ีปัญญาน้อย กบัพวกทีม่ีปัญญามาก  
ซ่ึงคนท่ีมีปัญญานอ้ยน้ีค่อนขา้งเส่ียงท่ีจะท าความชัว่ไดง่้าย เพราะขาดส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจหรือขาดภูมิคุม้กนัความชัว่ 
คือเมื่อเขาไม่เช่ือว่าถ้าท าช่ัวแล้วจะต้องได้รับผลอนัเลวร้ายหรือไม่ดี ภายหลงัเมื่อตายไปแล้ว เขากย่็อมทีจ่ะไม่เกรง
กลวัการท าความช่ัว จึงมีโอกาสท่ีบุคคลประเภทน้ีจะท าความชัว่ไดง่้าย และผลเสียก็จะเกิดแก่ทั้งคนท่ีท าความชัว่เอง 
และแก่สังคมไปดว้ยเสมอ อยา่งเช่นท่ีก าลงัเป็นอยูใ่นสังคมโลกปัจจุบนั  หรือคนท่ีมีปัญญานอ้ยบางคน เม่ือเห็นวา่
เม่ือตายไปแลว้ก็จะไม่มีโลกหนา้อีก จึงได้พยายามแสวงหาและเสพความสุขให้เต็มอิม่ในปัจจุบัน เพราะเช่ือว่าตาย
ไปแล้วกจ็ะไม่ได้เสพอกี ซ่ึงการแสวงหาและเสพของเขานั้นบางคร้ังก็แสวงหาและเสพในทางท่ีผดิ ท่ี จะมีผลกลบัมา
สร้างความทุกขใ์หก้บัตวัของเขาเองและแก่สังคมดว้ย 

 ส่วนพวกท่ีมีปัญญามากน้ีไม่น่าเป็นห่วง เพราะเขาย่อมมีปัญญามองเห็นว่าการท าความช่ัวน้ันจะมีแต่ผลเสีย
หรือไม่ดีเพยีงอย่างเดียว ไม่วา่ตายแลว้จะเป็นเช่นไรก็ตาม และ มองเห็นว่าการท าความดีน้ันจะมีแต่ผลดีเพยีงอย่าง
เดียว ไม่วา่ตายไปแลว้จะเป็นเช่นไรก็ตาม ดังน้ันคนทีม่ีปัญญาทีแ่ท้จริงนี ้ แม้ไม่มีศาสนาเขากย็งัท าแต่ความดีและไม่
ท าความช่ัวได้เหมือนกบัคนทีม่ีศาสนา 



 ๖ 
ผูมี้ปัญญายอ่มมองเห็นวา่ คนทีท่ าความช่ัว กจ็ะท าให้ชีวติในปัจจุบันมีแต่ปัญหา มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวาย 

หาความสงบสุขไม่ได้ เพราะการท าความชัว่ของเขาในปัจจุบนันัน่เอง แม้ตายไปแล้วถ้าโลกหน้ามี เขาก็ ยงัต้องได้รับ
ผลทีไ่ม่ดีอกีอย่างแน่นอน แต่ถึงโลกหนา้จะไม่มี เขาก็ไดรั้บผลท่ีไม่ดีอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั  ส่วนคนท่ีท าความดี
นั้น ชีวติในปัจจุบันของเขากย่็อมทีจ่ะมีแต่ความสงบสุข ไม่มีความเดือดร้อน เพราะการท าความดีของเขาในปัจจุบนั 
แม้ตายไปแล้วถ้าโลกหน้ามี เขาก็ ยงัต้องได้รับผลดีอกีอย่างแน่นอน แต่ถึงโลกหนา้จะไม่มี เขาก็ไม่ขาดทุนเพราะเขาก็
ไดรั้บผลดีอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั 

 สรุปไดว้า่ การท่ีคนเราจะท าความชัว่นั้น  ขึน้อยู่กบัการขาดความเช่ือมั่นในค าสอนทีด่ีของศาสนา และการ
ขาดปัญญา ส่วนคนท่ีจะท าความดีนั้นก็ ขึน้อยู่กบัการมีความเช่ือมั่นในค าสอนทีด่ีของศาสนา และมีปัญญา  ดงันั้น
การสร้างโลกใหมี้สันติภาพ จึงมีอยู ่๒ วธีิ คือ (๑) พยายามเผยแพร่ค าสอนในส่วนทีด่ีของทุกศาสนา ใหผู้น้บัถือมี
ความเช่ือมัน่ในค าสอนท่ีดีของศาสนาท่ีเขานบัถือใหม้ากข้ึน และ (๒) พยายามให้ความรู้ทีถู่กต้อง หรือให้การศึกษาที่
ถูกต้องทีจ่ะท าให้เกดิความเข้าใจและเห็นแจ้งในชีวติได้ แก่ทั้งเด็กและผูใ้หญ่ใหม้ากท่ีสุด เพื่อใหเ้ขามีปัญญาท่ีถูกตอ้ง
มากข้ึน ถา้ท าไดโ้ลกจึงจะมีสันติภาพท่ีมัน่คงได ้

ความดี-ความช่ัวทีเ่ป็นสากลเป็นอย่างไร? 

 ทุกศาสนายอ่มท่ีจะมีค าสอนท่ีเป็นหลกัพื้นฐานเร่ืองความดีและความชัว่เสมอ ซ่ึงค าสอนส่วนใหญ่จะ
คลา้ยๆกนัคือจะสอนวา่ ความช่ัวกค็ือการเบียดเบียนชีวติและทรัพย์สินของผู้อืน่, รวมทั้งการลุ่มหลงสุรา, ส่ิงเสพติด, 
การพนัน, ความสนุกสนานเฮฮา, ความฟุ่มเฟือย เป็นต้น  ส่วนความดีกค็ือการช่วยเหลอืผู้อืน่,  รวมทั้งการประหยดั, 
ไม่ฟุ่มเฟือย, ขยนั, อดทน, เสียสละ เป็นตน้ 

 แต่บางศาสนาก็มีค  าสอนท่ีเสริมแต่งข้ึนมาใหม่และยดึถือกนัมากกวา่ค าสอนพื้นฐานวา่ ความช่ัวกค็ือการไป
นับถือศาสนาอืน่ ส่วนความดีกค็ือการนับถือและปฏิบัติตามค าสอนของศาสนา ของเขา ส่วนผล จากการท าชัว่ก็คือ 
เมื่อตายไปจะต้องถูกลงโทษหรือถูกทรมานอย่างแสนสาหัส ตราบนานเท่านานใน “นรก” ของเขา  ส่วนผลจากการท า
ดีก็คือ เมื่อตายไปกจ็ะได้รับรางวลัเป็นส่ิงทีม่นุษย์ช่ืนชอบ อย่างมากมายล้นเหลอืใน “สวรรค์” ของเขา  ตราบนาน
แสนนานเลยทเีดียว ซ่ึงทั้งนรกและสวรรคข์องแต่ละศาสนานั้นจะไม่เหมือนกนัหรือไม่ใช่สถานท่ีเดียวกนั 

 ค  าสอนเร่ือง “นรก” ท่ีเป็นสถานท่ี “ส าหรับลงโทษ” คนท าผดิเช่น น้ีผูมี้ปัญญาจะมองวา่ เป็นการขู่เด็กหรือ
คนมีปัญญาน้อยให้กลวั เพือ่ผู้คนจะได้ไม่ท าช่ัว  โดย บอกวา่ผูท่ี้ท  าความชัว่เม่ือตายไปจะถูกท าร้ายหรือถูกทรมาน
อยา่งแสนสาหสั หรือถูกฆ่าซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก ซ่ึงน่ีเป็นส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนกลวัอยา่งท่ีสุด ซ่ึงการสอนเช่นน้ีก็มีผลดีตรงท่ี 
คนทีเ่ช่ือกจ็ะไม่ท าช่ัว แล้วกท็ าให้ทั้งตัวผู้ปฏิบัติเองกม็ีความสุข และสังคมกส็งบสุข   

ส่วนค าสอนเร่ือง “สวรรค”์ ท่ีเป็นสถานท่ี “ส าหรับใหร้างวลั” เช่น น้ีผูมี้ปัญญาจะมองวา่ เป็นการเอาส่ิงที่
มนุษย์ทั้งหลายช่ืนชอบ อนัได้แก่เร่ืองความสุขจากเร่ืองทางเพศ เร่ืองวตัถุ ส่ิงของ เร่ืองเกยีรติยศช่ือเสียง มาหลอกล่อ
ให้ผู้คนอยากท าความดี เพื่อหวงัจะไดรั้บรางวลันั้นในโลกหนา้หรือเม่ือตายไปแลว้ ซ่ึงการสอนเช่นน้ีก็นบัวา่มีส่วนดี
อยูบ่า้งตรงท่ีสอนใหรู้้จกัการเสียสละ แต่ก็มีส่วนเสียตรงท่ีการเสียสละนั้นท าไปดว้ยความเห็นแก่ตวั และ ผูส้อนก็
มกัจะสอนท านองวา่ ถ้าอยากจะได้รับผลดีมากๆ กต้็องเอาทรัพย์มาบริจาคให้กบั ศาสนานีห้รือผู้สอนมากๆ จึงจะ
ไดรั้บผลดีนั้นมากตามไปดว้ย ซ่ึงก็ท  าใหผู้ส้อนเช่นน้ีร ่ ารวยไปตามๆกนั และผลเสียอกีอย่างกค็ือท าให้คนทีเ่ช่ือน้ัน 



 ๗ 
ไม่มีการพฒันาทางสติปัญญา คือถึงแมจ้ะเป็น “คนดี” ก็ตาม แต่ก็เป็น “คนดีทีโ่ง่เขลา” ซ่ึงความโง่นั้นไม่เคยท าให้
ใครไดรั้บส่ิงท่ีมีประโยชน์แก่ชีวติอยา่งแทจ้ริงเลย 

จะเห็นไดว้า่ ค  าสอนเร่ืองความดี-ความชัว่และผลของความดี-ความชัว่ (นรก-สวรรค)์ ของแต่ละศาสนานั้น
จะแตกต่างกนั ซ่ึงในกรณนีีถ้้าเราท าใจให้เป็นกลางโดยไม่เอนเอยีงไปเข้าข้างศาสนาใดเลยกจ็ะท าให้เกดิปัญหาขึน้มา
ว่า เราจะเช่ือในค าสอนของศาสนาใดจึงจะถูกต้องทีสุ่ด?  ถ้าไปเช่ือศาสนาหน่ึง กจ็ะขัดแย้งกบัอกีศาสนาหน่ึง  แต่ทุก
ศาสนาก็อา้งวา่ค าสอนของเขานั้นถูกตอ้งท่ีสุด และก็แน่นอนวา่ในทางตรงกนัขา้มก็เป็นการบอกวา่ “ค าสอนของ
ศาสนาอ่ืนนั้นผดิ” ไปในตวัดว้ย ซ่ึงน่ีก็เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหผู้มี้ปัญญาไม่นบัถือศาสนาใดเลย  

จากเหตุความเช่ือท่ีไม่ตรงกนัน้ีเองท่ีท าใหเ้กิดค าถามข้ึนมาวา่ “แล้วท าไมจึงไม่มีค าสอนทีเ่ป็นกลางๆหรือ
สากล ให้มนุษย์ทั้งหมดไม่ว่าจะนับถือลทัธิหรือศาสนาใดก็ตาม จะได้เอาไว้ปฏิบัติให้ตรงกนั จะได้ไม่มีความแตกแยก
ในสังคมมนุษย์ อนัจะน าไปสู่สันติภาพของโลกได้?”  

ส าหรับคนไม่มีศาสนาแลว้เขาจะมองวา่ การท าความดีน้ันต้องเป็นสากล อนัไดแ้ก่ การช่วยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้
จากความทุกขห์รือมีความสุขอยา่งมัน่คงดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น ใหแ้รงกาย ใหท้รัพย ์ใหค้วามรู้ ใหอ้ภยั ใหโ้อกาส ให้
หลกัในการด าเนินชีวติท่ีถูกตอ้ง ใหค้วามรู้ท่ีจะท าใหเ้ขา้ใจหรือรู้แจง้ในชีวติ เป็นตน้  ส่วนการท าความช่ัวทีเ่ป็น
สากล ก็คือการเบียดเบียนชีวติและทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นในทุกๆกรณี ทั้งทางกายและวาจา ทั้งโดยตรงและโดยออ้ม  

ส่วนผลจากการท าความดีโดยตรงนั้นก็คือ ความสุขใจ อิม่ใจ สบายใจจากการทีไ่ด้ท าความดี ส่วนผลจากการ
ท าความชัว่โดยตรงก็คือ ความทุกข์ใจ ร้อนใจ หรืออย่างน้อยกค็ือความไม่สบายใจจากการทีไ่ด้ท าความช่ัว ซ่ึงน่ีคือ
ผลโดยตรงท่ีเราทุกคนก็สามารถรับรู้ไดจ้ริง โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเช่ือจากใครๆ และทุกคนไม่วา่นบัถือลทัธิหรือศาสนา
อะไรก็ตอ้งยอมรับ 

ส่วนผลโดยออ้มจากการท าความดีและความชัว่นั้นมนัไม่แน่นอน ผู้มีปัญญาจึงไม่สนใจ  อยา่งเช่น  คนท า
ความดีแต่ก็ไม่มีใครรู้  จึงไม่มีใครไปช่ืนชมหรือใหร้างวลั ส่วนคนท่ีท าความชัว่แต่ปกปิดเอาไวไ้ด ้ก็ไม่มีใครไป
ต าหนิหรือลงโทษ เป็นตน้ ซ่ึงผลโดยอ้อมเหล่านี ้มันเป็นเร่ืองของสังคมภายนอก ทีเ่อาแน่นอนไม่ได้   ถา้ใครหวงัวา่
จะท าความดี เพื่อใหค้นอ่ืนมาช่ืนชมหรือใหร้างวลั กแ็สดงว่าเขาไม่ได้ท าดีด้วยใจบริสุทธ์ิ แต่ท าเพราะหวงั
ผลตอบแทน และเม่ือท าความดีไปแลว้ไม่ไดรั้บผล ตามท่ีหวงันั้นตอบแทน ก็เลยท าใหเ้ห็นผดิไปวา่ ‚ท าดีแล้วไม่ได้
ดี‛ แต่พอไปมองคนท าชัว่บางคนท่ีปกปิดเอาไวไ้ดแ้ละร ่ ารวยสุขสบาย และมีคนยกยอ่งเคารพนบัถือ ก็เลยเกิด
ความเห็นผดิไปอีกวา่ ‚ท าช่ัวแล้วได้ดี‛ ไปในท่ีสุด  

สรุปไดว้า่ ศาสนาทีค่น “ ไม่มีศาสนา” จะยอมรับได้น้ันจะต้องเป็นสากล คือทุกคนในโลกยอมรับได้  เป็น
ศาสนาท่ีไม่ท าใหเ้กิดความแตกแยก เป็นศาสนาท่ีท าใหม้นุษยเ์กิดความเห็นแจง้ชีวติ และเป็นศาสนาท่ีสร้าง
ประโยชน์แก่มนุษยทุ์กคน ซ่ึงศาสนาเช่นน้ีเราจะเรียกวา่เป็น “ ศาสนาสากล” หรือ  “ศาสนาแห่งมิตรภาพ” หรือ 
“ศาสนาวทิยาศาสตร์” ซ่ึงเป็นศาสนาในฝันของคนไม่มีศาสนาทั้งหลาย  

ชีวติคืออะไร? 

 ส่ิงท่ีผูมี้ปัญญาของโลกทั้งหลายอยากจะรู้มากท่ีสุดก็คือ “ความจริงท่ีเก่ียวกบัชีวติ” เช่น  ชีวติคืออะไร? เกดิ
มาท าไม? ตายแล้วจะเป็นเช่นไร? อะไรคือส่ิงสูงสุดทีเ่ราควรจะได้รับ? และจะได้โดยวธีิใด?  เป็นตน้ แต่เม่ือไม่



 ๘ 
สามารถคน้หาความจริงเหล่าน้ีได ้จึงท าใหแ้มผู้มี้ปัญญาของโลกก็ยงัคงตาบอดหรือมืดมนท ์เพราะไม่รู้จกัชีวติของ
ตวัเองอยา่งแทจ้ริงอยูต่่อไป  

 การท่ีเราจะศึกษาส่ิงใดใหเ้กิดความเขา้ใจ หรือใหรู้้จกักบัส่ิงนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งแทจ้ริง เราก็ตอ้งมีส่ิงนั้นมา
ใหศึ้กษาจริงๆ ถา้เราไม่มีของจริงมาศึกษา ถึงเราจะศึกษาอยา่งไรก็ไม่มีทางเขา้ใจหรือรู้จกักบัส่ิงนั้นอยา่งถูกตอ้ง
แทจ้ริงได ้ ดังน้ันการศึกษาชีวติ เรากต้็องมาศึกษาจากชีวติของเราเองจริงๆเท่าน้ัน  เราจะไม่เช่ือจากต าราหรือจาก
ใครๆทั้งส้ิน แต่เราจะเช่ือจากการทีเ่ราได้ประสบ หรือสัมผสักบัส่ิงน้ันมาแล้วอย่างแน่ชัดเสียก่อนเท่าน้ัน  ซ่ึงน่ีคือ
วธีิการของวทิยาศาสตร์ ท่ีจะช่วยปลดปล่อยสติปัญญาของเราใหเ้ป็นอิสระ ไม่เป็นทาสทางสติปัญญาของใครๆ
ทั้งส้ิน 

อะไรคือจุดหมายของชีวติ? 

 ชีวติของมนุษยเ์ราก็เปรียบเหมือนคนท่ีเรือแตกกลางทะเล คือตอ้งพยายามช่วยเหลือตวัเองใหอ้ยูร่อดก่อน
เป็นอนัดบัแรก และพยายามวา่ยน ้าเขา้หาฝ่ัง ซ่ึงกต้็องว่ายไปทั้งๆทีย่งัมองไม่เห็นฝ่ัง โดยอาศยัผูน้ าท่ีตวัเองเช่ือถือเป็น
ผูน้ าทาง คือชีวติก็ตอ้งด้ินรนท างานเล้ียงชีวติ ถา้หยดุท างานก็อดตาย และยงัตอ้งแสวงหาท่ีพึ่งทางใจเพื่อใหเ้บาใจ อุ่น
ใจ วา่อนาคตจะตอ้งไดรั้บส่ิงท่ีดีกวา่ท่ีเป็นอยู ่ซ่ึงท่ีพึ่งนั้นก็คงไม่พน้การมีศาสนา 

คนมีศาสนาก็เหมือนกบัคนท่ีไดย้ดึเกาะเศษไม้เลก็ๆเอาไว้ พร้อมกบัพยายามว่ายน า้ไปด้วยจึงไม่จมทะเล  
แลว้ก็เช่ือวา่เศษไมน้ั้นไดช่้วยพยงุตวัเองเอาไวไ้ม่ใหจ้มทะเล แลว้ก็ท  าใหเ้กิดความอุ่นใจ เบาใจ สบายใจวา่ ตนเองมีท่ี
พึ่งอยา่งดีท่ีสุดแลว้ ส่วนคนท่ีไม่มีศาสนาก็เปรียบเหมือนคนท่ีไม่มีส่ิงยดึเกาะเลย เม่ือมองไปเห็นคนมีศาสนาท่ีเขา
เกาะเพียงเศษไมอ้ยู ่ กเ็กดิความคิดว่า การไม่เกาะเศษไม้น้ันเลยจะดีเสียกว่าการไปเกาะเศษไม้น้ัน เพราะอย่างไรเสีย
ทุกคนกต้็องว่ายน า้ช่วยตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว แมว้า่ใครจะมีเศษไมม้าใหย้ดึเกาะ ก็ยงัตอ้งวา่ยน ้าช่วยเหลือตวัเอง
อยูอี่กนั้นเอง ถา้หยดุวา่ยเม่ือใดก็จะจมลงทนัที เศษไมน้ั้นก็ไม่ไดช่้วยอะไรอยา่งแทจ้ริง เศษไมน้ั้นก็เป็นเพียงแค่ 
“ก าลงัใจ” ใหแ้ก่คนตกทะเลเท่านั้น   

 คนท่ีไม่มีศาสนาก็ตอ้งท างานเล้ียงชีวติเหมือนกนั เพียงแต่วา่เขาไม่มีท่ีพึ่งทางใจเหมือนคนมีศาสนา  ดงันั้น
ลึกๆแลว้คนไม่มีศาสนาจะรู้สึกอา้งวา้ง หวา้เหว ่และหวาดกลวั เพราะไม่รู้จุดหมายปลายทางของชีวติอยา่งแทจ้ริง แต่
ถ้าคนไม่มีศาสนาจะรู้จักชีวติอย่างถูกต้องแท้จริงแล้ว เขากจ็ะเป็นคนทีม่ีจุดหมายของชีวติทีม่ั่นคง และไม่รู้สึก
อ้างว้างว้าเหว่และหวาดกลวัอกีต่อไป ดงันั้นจุดเร่ิมตน้ท่ีจะท าใหค้นไม่มีศาสนาน้ีมีจุดหมายของชีวติท่ีมัน่คงได ้ ก็
ต้องมาศึกษาชีวติ เพือ่ให้เกดิความเห็นแจ้งชีวติอย่างถูกต้อง  หรือเกิดความรู้แจง้เห็นจริงในชีวติ และเม่ือเกิด
ความเห็นแจง้ชีวติอยา่งถูกตอ้งแลว้ คนไม่มีศาสนาก็จะมีความอุ่นใจ เบาใจ สบายใจ และมีจุดหมายชีวติท่ีมัน่คง ซ่ึง
อาจจะมากกวา่คนท่ีปฏิญาณตนวา่มีศาสนาบางคนเสียอีก 

วทิยาศาสตร์คืออะไร? 

 วทิยาศาสตร์ คือ ความรู้ทีเ่กดิขึน้มาจากการสังเกตปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ของธรรมชาติ  วทิยาศาสตร์เป็น
วธีิการคน้หาความจริงของธรรมชาติ ท่ีไดผ้ลแน่นอนหรือถูกตอ้งท่ีสุด โดยวทิยาศาสตร์จะมีหลกัอนัเป็นหวัใจอยูท่ี่  

๑. ศึกษาจากส่ิงทีม่ีอยู่จริง ท่ีเราสามารถรู้เห็นหรือสัมผสัไดจ้ริงในปัจจุบนั  
๒. ศึกษาโดยใช้เหตุใช้ผล ท่ีสมเหตุสมผลท่ีสุด โดยเหตุผลนั้นก็มาจากส่ิงท่ีมีอยูจ่ริงนัน่เอง 



 ๙ 
๓. มีการศึกษาอย่างเป็นระบบ  โดยศึกษาจากพื้นฐานแลว้แตกก่ิงกา้นสาขาออกไปอยา่งมีระเบียบ  รวมทั้งยงั

มีการศึกษาและปฏิบติัอยา่งมีขั้นตอนอีกดว้ย 
๔. จะเช่ือต่อเมื่อได้มีการพสูิจน์หรือทดลองจนเห็นผลอย่างแน่ชัดแล้วเท่าน้ัน  
ส่ิงส าคญัในการศึกษาธรรมชาติและชีวติของเราน้ีก็คือ เราจะตอ้งใชห้ลกัวทิยาศาสตร์มาศึกษา  คือเราจะเอา

ส่ิงทีป่รากฏหรือมีอยู่จริงๆในปัจจุบัน ทีเ่ราสามารถรู้เห็นหรือ สัมผสัได้จริงด้วย ตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจของเรา
เท่าน้ันมาใช้ศึกษา โดยการคิดพิจารณาก็ตอ้งใชเ้หตุผลท่ีสมเหตุสมผลเท่านั้น เราจะไม่อาศยัการคาดคะเน หรือนึกเดา
เอา หรือเช่ือตามคนอ่ืนอยา่งเด็ดขาด แมใ้ครจะโออ้วดวา่เขามีความรอบรู้อยา่งยิง่ หรือมีอิทธิฤทธ์ิมากมายสักเพียงใด
ก็ตาม หรืออวดอา้งวา่เป็นผูว้เิศษท่ีรอบรู้ทุกส่ิงทุกอยา่งสักเท่าใดก็ตาม  เราก็จะไม่เช่ือ จนกวา่เราไดจ้ะพิสูจน์ใหเ้ห็น
จริงแลว้อยา่งแน่ชดั ดว้ยตวัของเราเองก่อนเท่านั้น  

 การศึกษาท่ีขดัแยง้หรือตรงขา้มกบัหลกัวทิยาศาสตร์อยา่งยิง่ก็คือ “การเช่ือจากผู้อืน่โดยตนเองไม่ได้รู้เห็น
หรือสัมผสัด้วยตนเองจริงๆอย่างแน่ชัด” ซ่ึงนัน่เป็นหลกัของ “ไสยศาสตร์” (ท่ีหมายถึงความรู้ของคนหลบัหรือไม่มี
สติปัญญา) ท่ีอาศยัเพียงความเช่ือโดยไม่ใชปั้ญญา คือไม่มีเหตุผล และไม่มีของจริงมายนืยนั  โดยหลกัของไสย
ศาสตร์ก็คือ “ให้เช่ือเพยีงอย่างเดียว ห้ามถาม ห้ามสงสัย ” ซ่ึงไสยศาสตร์ก็ยอ่มท่ีจะมีแต่เร่ืองลึกลบัไกลตวั  หรือ เร่ือง
ทีเ่ขาเช่ือว่าเหนือธรรมชาติ เช่น เร่ืองของความศกัด์ิสิทธ์ิ ปาฏิหาริย ์หรือส่ิงวเิศษ หรืออ านาจวเิศษต่างๆ  เป็นตน้ ท่ี
พิสูจน์ใหเ้ห็นจริงไม่ได ้มีแต่ค าล ่าลือปากต่อปากเท่านั้น และคนท่ีเช่ือก็มกัเป็นคนไม่ชอบใชค้วามคิดและขลาดกลวั
หรืออ่อนแอ  ซ่ึงเร่ืองไสยศาสตร์ทีส่ าคัญกค็ือเร่ืองทีว่่า จะมี  “ จิต” ของมนุษย์หรือส่ิงทีม่ีชีวติ ทีจ่ะสามารถออกจาก
ร่างกายทีต่ายแล้ว ไปเกดิยงัร่างกายใหม่ๆได้  (อยา่งท่ีเรียกกนัวา่ ผ ีหรือวญิญาณ) หรือเร่ืองสถานท่ีส าหรับลงโทษ
มนุษยท่ี์ท าความชัว่ท่ีตายไปแลว้ (นรกใตดิ้น) หรือสถานท่ีส าหรับเป็นรางวลัแก่มนุษยท่ี์ท าความดีเม่ือตายไปแลว้ 
(สวรรคบ์นฟ้า) หรือเร่ืองเทวดา นางฟ้า ปีศาจ ซาตาน เป็นตน้ ซ่ึงเร่ืองเหล่าน้ีลว้นเป็นเร่ืองของไสยศาสตร์ทั้งส้ิน  

ไสยศาสตร์ไม่ใช่ส่ิงเลวร้ายเสมอไป ถ้าน าเร่ืองไสยศาสตร์มาใช้ให้เกดิส่ิงทีด่ีงามกจั็ดว่ามีประโยชน์ แต่ถา้
เป็นเร่ืองการศึกษาใหเ้กิดปัญญา เพื่อใหเ้กิดความเห็นแจง้ในธรรมชาติและชีวติแลว้ ไสยศาสตร์กลบัจะเป็นตวัฉุดให้
จมอยู ่ไม่เจริญงอกงาม เราจะตอ้งละทิ้งไสยศาสตร์ แลว้มาใชห้ลกัวทิยาศาสตร์เท่านั้น เราจึงจะศึกษาใหเ้กิด
ความเห็นแจง้ชีวติและธรรมชาติได ้

 สรุปไดว้า่ ถา้เรายงัเช่ือวา่ “ เร่ืองราวของไสยศาสตร์ทั้งหลายมีจริงหรือเป็นจริง” กแ็สดงว่าเรายงัเป็น
นักวทิยาศาสตร์ทีแ่ท้จริงไม่ได้ เพราะยงัไปหลงเช่ือส่ิงทีเ่ราเองกย็งัพสูิจน์ให้เห็นจริงไม่ได้   แลว้จะมาเป็น
นกัวทิยาศาสตร์เพื่อคน้หาความจริงของชีวติใหก้บัตวัเองไดอ้ยา่งไร? ซ่ึงจุดนีนั้บว่าส าคัญทีสุ่ด ทีเ่ราจะมองข้ามไป
ไม่ได้เลย ถา้ปรารถนาท่ีจะคน้หาความจริงใหก้บัตวัเอง 

ศาสนาสอนให้เช่ืออย่างไร? 

 ศาสนายอ่มคู่กบัความเช่ือและการปฏิบติัเสมอ คือ เมื่อเราเช่ือในค าสอนของศาสนาใด เรากย่็อมทีจ่ะปฏิบัติ
ตามค าสอนของศาสนาน้ัน จึงจะเรียกวา่เรานบัถือศาสนานั้นอยา่งแทจ้ริง แต่ถึงแมเ้ราจะ ปฏิญาณตนวา่นบัถือศาสนา
ใดอยูก่็ตาม ถา้เราไม่ปฏิบติัตามค าสอนของศาสนานั้น ก็เท่ากบัเราไม่มีความเช่ือในศาสนานั้น ซ่ึงน่ีกเ็ท่ากบัเราไม่ได้
นับถือศาสนาน้ันอย่างแท้จริง  



 ๑๐ 
 ศาสนาส่วนใหญ่ จะมีค าสอนใหผู้น้บัถือทุกคนจะตอ้งเช่ือมัน่เพียงอยา่งเดียวโดยไม่ตอ้งสงสัย หรือหา้มถาม 

หา้มสงสัย ซ่ึงกเ็ท่ากบัเป็นการปิดกั้นสติปัญญาของผู้ทีนั่บถือไม่ให้เจริญงอกงาม เหมือนปิดกั้นตน้ไมไ้ม่ใหถู้ก
แสงแดด บางศาสนาก็มีค  าสอนหรือค าอธิบายต่อค าถามหรือขอ้สงสัยไดอ้ยา่งละเอียด  แต่วา่เป็นค าตอบท่ีอา้งต ารา
ของศาสนาบา้ง อา้งค าสอนของนกัสอนศาสนาท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงับา้ง อา้งความรู้วา่ผูต้อบไดป้ฏิบติัจนไดรู้้แจง้เห็น
จริงแลว้บา้ง หรือบางทีก็อา้งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือผูว้เิศษของศาสนาบา้ง เป็นตน้ ซ่ึงล้วนเป็นค าตอบทีค่นไม่มีศาสนารับ
ไม่ได้ เพราะขาดทั้งเหตุผลและหลกัฐานหรือความจริงมายนืยนั 

ค าสอนท่ีสอนใหเ้ช่ือมัน่โดยไม่ตอ้งสงสัยน้ี จะมีผลดีต่อเม่ือผูน้บัถือศาสนานั้นมีสติปัญญานอ้ย และศาสนา
มีค าสอนท่ีถูกตอ้งดีงามเพียงพอ รวมทั้งนกัสอนศาสนาก็เป็นคนดีดว้ย แต่ในทางตรงกนัขา้ม ส าหรับคน ท่ีมีปัญญา
แลว้เขายอ่มรู้สึกอึดอดัใจ เพราะเห็นวา่ถา้ศาสนาไม่มีค  าสอนท่ีดี หรือนกัสอนศาสนาเป็นคนเห็นแก่ตวั ก็อาจจะท า
ใหเ้กิดผลเสียแก่ทั้งผูน้บัถือและสังคมข้ึนมาได ้ 

ยงัมีค าสอนระดบัสูงของบางศาสนาท่ีใหอิ้สระแก่ผูน้บัถืออยา่งเตม็ท่ี คือไม่มีการบังคับว่าจะต้องเช่ือ 
เพยีงแต่จะให้เหตุผลว่าควรจะท าอย่างไร? หรือไม่ควรท าอย่างไร? หรือควรจะเช่ืออย่างไร ? ซ่ึงศาสนาน้ีเป็นศาสนาท่ี
สอนใหเ้กิดปัญญา แต่ก็ยากท่ีจะมีใครเขา้ใจ เพราะแมแ้ต่ผูท่ี้นบัถือศาสนาน้ีเองเกือบทั้งหมด ก็ยงัรับไม่ไดก้บัค าสอน
ระดบัสูงของศาสนาตวัเองน้ี เพราะเขาเช่ือวา่ เม่ือนบัถือแลว้ก็ตอ้งเช่ือมัน่เพียงอยา่งเดียว เหมือนศาสนาเผด็จการ  อีก
ทั้งปัจจุบนัศาสนาน้ีก็ยงัถูกแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าสอนใหผ้ดิเพี้ยนไปอยา่งมาก จนแทบมองไม่เห็นเน้ือแทข้องศาสนา
ดั้งเดิมแลว้ 

เช่ืออย่างไรจึงจะไม่ผดิ? 

ในเร่ืองของความเช่ือนั้น ส าหรับผูท่ี้มีปัญญาแลว้เขายอ่มจะไม่เช่ือจากการบอกต่อๆกนัมา, จากการท าตามๆ
กนัมา, จากค าล า่ลอื, จากต ารา, จากเหตุผลตรงๆ  (ตรรกะ), จากเหตุผลแวดล้อม  (นัยยะ), จากสามัญส านึกของตัวเอง, 
จากทีม่ันตรงกบัความเห็นทีต่นเองมีอยู่, จากบุคคลที่ดูภายนอกว่าน่าเช่ือถือ, และแม้จากครูอาจารย์ของตนเองกต็าม  

การเช่ือจากบุคคลอ่ืนหรือแมจ้ากต ารา โดยตนเองยงัไม่ได้พสูิจน์ทดลองให้ได้เห็นจริงน้ัน มันมีโอกาสทีจ่ะมี
ความผดิพลาดได้ทั้งส้ิน เพราะบุคคลอ่ืนนั้นเขาก็อาจมีความเห็นผดิมาก่อนแลว้ก็ได ้หรือคนเขียนต าราก็อาจมี
ความเห็นผดิมาก่อนแลว้ก็ได ้หรือ ในกรณีท่ีคนเขียนต าราอาจมีความเห็นถูกมาก่อน แต่ ต ารานั้นก็อาจถูก
เปล่ียนแปลงใหผ้ดิเพี้ยนก่อนท่ีจะมาถึงเราแลว้ก็ได้ 

 แมแ้ต่สามญัส านึก ท่ีเป็นความรู้สึกธรรมดาๆของจิตใจเราเอง มนัก็ยงัจะหลอกเราใหมี้ความเห็นท่ีผดิได ้
ส่วนเหตุผลท่ีน่าเช่ือท่ีสุดนั้นก็ยงัเช่ือไม่ได ้เพราะถา้เหตุ ท่ีเราไดรั้บมามนัผดิ ผลมนัก็ยอ่มท่ีจะผดิตามไปดว้ย  ส่วน
บุคคลท่ีดูภายนอกวา่น่าเช่ือถือท่ีสุด หรือแมแ้ต่ครูอาจารยข์องเราเองก็ตาม ถา้บงัเอิญเขามีความเห็นท่ีผดิมาก่อน แลว้
เราเช่ือตามเขา เราก็จะพลอยมีความเห็นผดิตามเขาไปดว้ย ทนัที ซ่ึงจากเหตุผลนีเ้องทีค่นมีปัญญาของโลก จึง ยงัไม่
เช่ือจากใครๆ แม้จากเหตุผลและสามัญส านึกของตัวเองกต็าม 

ส าหรับผูมี้ปัญญาแลว้ ก่อนอืน่เขาจะไม่สนใจไปศึกษาเร่ืองต่างๆทีไ่ม่ควรสนใจ เขาจะสนใจศึกษาแต่เฉพาะ
เร่ืองทีค่วรสนใจ อนัไดแ้ก่เร่ืองท่ีจะท าใหเ้ขาเกิดความเขา้ใจและเห็นแจง้ชีวติ หรือเร่ืองวา่ท าอยา่งไรชีวติจึงจะไม่มี
ความทุกข?์ ดังน้ันเขาจึงไม่สนใจทีจ่ะไปศึกษาหรือพสูิจน์เร่ืองเหลวไหลไร้สาระ  ทีม่ีผู้มาท้าทายหรืออวดอ้าง
ทั้งหลาย 



 ๑๑ 
ส าหรับผูมี้ปัญญา เมื่อได้รับรู้เร่ืองราวหรือค าสอนใดมา เขากจ็ะน ามาพจิารณาดูก่อน ว่าค าสอนน้ันมีโทษ

หรือมีประโยชน์ ถา้พิจารณาแลว้เห็นวา่มีโทษ (คือเห็นวา่ถา้ปฏิบติัตามแลว้จะเกิดความทุกขค์วามเดือดร้อน) เขาก็จะ
ละทิ้งไม่สนใจ แต่ถึ งแมเ้ขาจะพิจารณาแลว้เห็นวา่มีประโยชน์ (คือเห็นวา่ถา้ปฏิบติัตามแลว้จะเกิดความสุขและมี
ความทุกขล์ดนอ้ยลง) เขาก็ยงัไม่เช่ือ แต่เขาจะน าเอามาทดลองปฏิบัติดูก่อน ถา้ทดลองปฏิบติัจนเตม็ความสามารถ
แลว้ไม่ไดรั้บผล (คือไม่มีความสุข และความทุกขก์็ไม่ลดนอ้ยลง) เขาก็จะละทิ้งอีกเหมือนกนั จนกว่าเขาจะทดลอง
ปฏิบัติ จนได้รับผลเป็นความสุขมากขึน้ และความทุกข์ลดน้อยลงจริง  เขากจึ็งจะเช่ือและรับเอาไปปฏิบัติให้ยิง่ๆขึน้
ต่อไป 

น่ีคือหลกัในการสร้างความเช่ือของผูท่ี้มีปัญญา คือเขาจะไม่เช่ืออะไรง่ายๆ จนกว่าจะได้พสูิจน์ให้เห็นจริง
ด้วยตนเองอย่างแน่ชัดก่อนแล้วเท่าน้ัน ซ่ึงศาสนาส่วนใหญ่จะไม่มีหลกัค าสอนเช่นน้ี จะมีก็บางศาสนาเท่านั้น แต่ถึง
บางศาสนานั้นจะมี ก็ไม่ไดรั้บความสนใจน ามาศึกษาและปฏิบติัอยา่งจริงจงั เพราะผูน้บัถือส่วนใหญ่ยงัยดึติดอยูก่บั
ต าราและผูส้อนศาสนาอยูอ่ยา่งเหนียวแน่น จนละเลยไม่สนใจน าค าสอนน้ีมาศึกษาและปฏิบติัอยา่งจริงจงั 

ดงันั้นผูท่ี้ปฏิญาณตนวา่ไม่มีศาสนาทั้งหลาย จึงควรท่ีจะมีหลกัในการสร้างความเช่ือเช่นน้ีเอาไวใ้นใจ 
เพือ่ทีจ่ะได้เป็นคนทีม่ีอสิระในการคิดและเช่ือ อนัจะท าให้เกดิปัญญาทีแ่ท้จริงขึน้มาได้ รวมทั้ง มีความกล้าหาญทีจ่ะ
ประกาศตนว่า “ไม่มีศาสนา” ได้อย่างภาคภูมิใจ และไม่กลวัใครต าหนิ พร้อมทั้งยงัสามารถช้ีแนะใหผู้อ่ื้นเกิดมีปัญญา
ท่ีแทจ้ริงข้ึนมาได ้ซ่ึงก็เท่ากบัวา่ไดช่้วยสังคมใหส้งบสุข และช่วยโลกใหมี้สันติภาพไปในตวั 

ศาสนามีอะไรเป็นส่ิงสูงสุด? 

ศาสนาทั้งหลายของโลกยอ่มท่ีจะมี ‚ส่ิงสูงสุด‛ เพื่อใหผู้น้บัถือยดึถือเอาไว ้ในฐานะส่ิงท่ีตอ้งเกรงกลวั และ
เคารพ รวมทั้งเช่ือฟังเสมอ ซ่ึงบางศาสนาก็เรียกวา่  “พระเจ้า” บางศาสนาก็เรียกวา่ “เทพเจ้า” บางศาสนาก็เรียกวา่  
“ธรรมชาติ” บางลทัธิก็เรียกวา่ “อ านาจศักดิ์สิทธ์ิ” เป็นตน้ 

 ส่ิงสูงสุดทั้งหลายของทุกศาสนาน้ีโดยสรุปแลว้ก็จะมีลกัษณะเหมือนกนั คือ เป็นผู้ดลบันดาลให้ทุกส่ิงทุก
อย่างเป็นไป ซ่ึงการดลบนัดาลของส่ิงสูงสุดนั้นโดยสรุปก็คือ การสร้างส่ิงต่างๆขึน้มา รักษาส่ิงต่างๆเอาไว้ และท าลาย
ส่ิงต่างๆไปเมื่อถึงเวลา ซ่ึงสรรพส่ิงทั้งหลายของโลกและของจกัรวาล รวมทั้งความเจริญ ความเส่ือม และความสุข 
ความทุกข ์ความโง่ ความฉลาด เป็นตน้ ก็ลว้นเกิดมาจากการดลบนัดาลจากส่ิงสูงสุดน้ีทั้งส้ิน  ซ่ึงถา้ไม่มีความเช่ือจาก
ศาสนามาครอบง า เราก็จะมองเห็นวา่ ส่ิงทีม่ีอ านาจสูงสุดในโลกหรือในจักรวาลกค็ือ ส่ิงทีเ่ราสามารถพบเห็นได้จริง
ในปัจจุบันทีเ่รียกว่า ‚ธรรมชาติ‛ น่ีเอง 

 สรุปไดว้า่ทุกส่ิงทุกอยา่ง รวมทั้งมนุษยทุ์กคน ยอ่มท่ีจะตอ้งมีส่ิงสูงสุดมาคอยดลบนัดาลหรือควบคุมอยู่
ทั้งส้ิน ไม่ว่าใครจะยอมรับหรือไม่กต็าม เพียงแต่ บางศาสนาอาจจะมองวา่เป็นบุคคล หรือเป็นส่ิงท่ีมีชีวติท่ีมีอ านาจ
วเิศษหรือศกัด์ิสิทธ์ิ แต่ส าหรับผูท่ี้ไม่ยดึติดในศาสนา จะมองวา่เป็นธรรมชาติ ซ่ึงถา้เราจะมองดว้ยใจเป็นกลางแลว้
เราก็จะพบวา่ ‚ไม่ว่าส่ิงสูงสุดน้ันจะเป็นบุคคลตัวตนหรือเป็นธรรมชาติ มันกค็ือส่ิงเดียวกนั‛ แต่ส าหรับคนท่ียดึติด
ในศาสนาอาจจะไม่ยอมรับเช่นน้ี เพราะเขาถูกความเช่ือจากศาสนาครอบง าอยู ่

ส่ิงทีม่ีอ านาจสูงสุดในจักรวาลคืออะไร? 



 ๑๒ 
 ธรรมชาติ ก็คือ ส่ิงท่ีปรากฏหรือเกิดข้ึนมาใหเ้ราไดพ้บเห็น หรือสัมผสัไดจ้ริงในปัจจุบนัจนเป็นของ

ธรรมดาๆน่ีเอง ซ่ึงในธรรมชาติน้ีจะมี “กฎของธรรมชาติ” อยูม่ากมาย โดยกฎของธรรมชาติน้ีเองท่ีควบคุมทุกส่ิงทุก
อยา่งของธรรมชาติใหเ้ป็นไป โดยธรรมชาติน้ีจะมีกฎอยูก่ฎหน่ึง ท่ีจดัวา่เป็น “กฎสูงสุดของธรรมชาติ” หรือ  “กฎ
สูงสุดของจักรวาล” ซ่ึงกฎทั้งหลายของธรรมชาติ ลว้นจะตอ้งข้ึนอยูก่บักฎสูงสุดน้ีทั้งส้ิน ถา้เราจะเขา้ใจกฎน้ีอยา่ง
ถูกตอ้งแลว้ เราก็จะเขา้ใจชีวติ เขา้ใจธรรมชาติ และเห็นแจง้ชีวติ เห็นแจง้ธรรมชาติได ้คือกฎน้ีจะเปรียบเสมือน
กุญแจส าหรับไขปริศนาของชีวติและธรรมชาติได ้  ซ่ึงกฎสูงสุดน้ีก็คือกฎง่ายๆเพียงขอ้เดียว คือกฎท่ีวา่ : 

‚ทุกส่ิงทีเ่กดิขึน้ จะต้องอาศัยเหตุมาปรุงแต่งให้เกดิขึน้ทั้งส้ิน‛ 

ค าวา่ ‚ส่ิง‛ หมายถึง ธรรมชาติทีม่ีอยู่ ซ่ึงก็มีทั้งส่ิงท่ีเป็นวตัถุและส่ิงไม่ใช่วตัถุ ซ่ึงส่ิงท่ีเป็นวตัถุนั้นก็ตั้งแต่ส่ิง
ทีเ่ลก็ทีสุ่ดในระดับอะตอมขึน้ไปเป็นวตัถุส่ิงของใหญ่ๆทั้งหลาย รวมทั้งพวกรังสีและพลงังานทั้งหลายดว้ย ส่วนส่ิงท่ี
ไม่ใช่วตัถุก็ไดแ้ก่พวกจิตใจ คือ  การรับรู้, ความจ า, ความรู้สึก, และการปรุงแต่งของจิต (เช่น ความอยากและ
ความคิด), รวมทั้งนามธรรมทั้งหลายท่ีมนุษยส์มมติข้ึนมา เช่น ความเส่ือม ความเจริญ ความดี ความชัว่ ความรวย 
ความจน ความสุข ความทุกข ์ความโง่ ความฉลาด เป็นตน้นัน่เอง 

ส่วนค าวา่ ‚เกดิ‛ หมายถึง จากการทีไ่ม่มีอยู่ก่อน แล้วจึงมามีขึน้ในภายหลงั ซ่ึงก็ตรงขา้มกบัค าวา่ ‚ดับ‛ ท่ี
หมายถึง จากการทีม่ีอยู่ก่อน แล้วจึงมาไม่มีหรือหายไปในภายหลงั 

ส่วนค าวา่ “ตั้งอยู่” หมายถึง เมื่อเกดิขึน้มาแล้วแต่ยงัไม่ดับหายไป 
ส่วนค าวา่ “ปรุงแต่ง” ก็หมายถึง การเอาส่ิงหลายๆส่ิงทีแ่ตกต่างกนั มารวมกนั จนเกดิเป็นส่ิงใหม่ขึน้มา โดย

เราจะมองไม่เห็นลกัษณะของส่ิงต่างๆทีม่ารวมกนัน้ันเลย 
ส่วนค าวา่ ‚เหตุ‛ หมายถึง ส่ิงทีป่รุงแต่งให้เกดิผล และเม่ือมีเหตุ ก็ตอ้งมี “ผล” ท่ีหมายถึง ส่ิงทีเ่กดิขึน้มาจาก

เหตุ อยา่งท่ีเรามกัเรียกกนัวา่ เหตุและผล 
ส่ิงท่ีเราควรเขา้ใจอีกจุดหน่ึงก็คือ ท่ีเราพดูกนัวา่ “ทุกส่ิงเกดิขึน้มาจากเหตุ” น้ี มนัไม่ใช่วา่จะมีเพียงเหตุเดียว

ท่ีมาปรุงแต่ง คือถา้อาศยัเพียงเหตุเดียวจะไม่สามารถปรุงแต่งใหเ้กิดส่ิงใดข้ึนมาได ้จะตอ้งมีหลายๆเหตุมาช่วยกนั จึง
จะปรุงแต่งใหเ้กิดส่ิงใดส่ิงหน่ึงข้ึนมาได ้ดงันั้นเม่ือพบค าวา่ “เหตุ” ก็ขอใหเ้ราเขา้ใจวา่มนัไดร้วบรวมเหตุต่างๆเอาไว้
แลว้อยา่งครบถว้น ในการท่ีจะปรุงแต่งใหเ้กิดส่ิงใดส่ิงหน่ึงข้ึนมา แต่เรามักกล่าวถึงแต่เพยีงเหตุใหญ่ทีสุ่ดเพยีงเหตุ
เดียว ส่วนเหตุย่อยๆทีเ่หลอืทั้งหมดมักไม่กล่าวถึง เพราะมันมีมากและไม่ส าคัญ  อยา่งเช่น ท่ีเราชอบพดูกนัวา่ “เม่ือมี
แม่ไก่เป็นเหตุ จึงมีไข่ไก่เป็นผล” แต่เราไม่ไดพ้ดูถึงเหตุยอ่ยๆอีกหลายอยา่งอนัไดแ้ก่ อาหาร น ้า อากาศ อุณหภูมิ 
เพราะมนัไม่ส าคญั เป็นตน้ คือเราก็มกัจะพดูเพียงสั้นๆวา่ “เม่ือมีแม่ไก่ จึงมีไข่ไก่” หรือ “เม่ือไม่มีแม่ไก่ ก็จะไม่มีไข่
ไก่” เท่านั้น ซ่ึงก็ขอใหเ้ราเขา้ใจจุดน้ีเอาไวด้ว้ย 

เม่ือทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึน จะตอ้งอาศยัเหตุมาปรุงแต่งใหเ้กิดข้ึน ดงันั้นเราจะเรียกทุกส่ิงท่ีมีลกัษณะ  “เกดิขึน้” จาก
เหตุน้ีวา่เป็น ‚ส่ิงปรุงแต่ง‛ ซ่ึงการปรุงแต่งน้ี จะเกดิขึน้มาโดยธรรมชาติเอง อนัไดแ้ก่อวยัวะต่างๆของร่างกายมนุษย์
และสัตว,์ เน้ือไม,้ ผลไม,้ ดิน, น ้า, เหล็ก, พลาสติก, แกว้, และจิตใจของส่ิงท่ีมีชีวติทั้งหลาย  เป็นตน้ ส่วนส่ิงทีเ่กดิ
ขึน้มาโดยการกระท าของส่ิงทีม่ีชีวติ เช่น รังผึ้ง, รังปลวก, รังนก, บา้น, รถยนต,์ เคร่ืองบิน, โทรทศัน์, คอมพิวเตอร์  



 ๑๓ 
เป็นตน้นั้น จะไม่เรียกวา่เป็นส่ิงปรุงแต่ง แต่จะเรียกวา่เป็น “ส่ิงประกอบ” คือเป็นการน าเอาส่ิงต่างๆหลายๆส่ิงมา
รวมกนัเขา้ แต่ก็ยงัมองเห็นลกัษณะของส่ิงท่ีน ามาประกอบนั้นอยา่งชดัเจน 

กฎสูงสุดนีบ้อกอะไรกบัเราบ้าง? 

 กฎสูงสุดน้ีเป็นกฎท่ีเฉียบขาดของธรรมชาติ ท่ีครอบง าทุกส่ิงทุกอยา่งในโลก และในจกัรวาลเอาไว ้ ไม่มีส่ิง
ใดทีจ่ะอยู่นอกเหนือกฎนีไ้ปได้ ซ่ึงถา้เราพิจารณาอยา่งหยาบๆ เราก็อาจจะเห็นวา่เป็นเร่ืองง่ายๆท่ีใครๆก็รู้กนัอยูแ่ลว้
เป็นปกติ ไม่เห็นวา่จะมีความพิเศษอะไร แต่ถา้เราจะตั้งใจพิจารณาใหดี้แลว้ เรากจ็ะพบกบัความลบับางอย่างของ
ธรรมชาติ ทีซ่่อนอยู่ในทุกส่ิงทุกอย่างนีไ้ด้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะความลบัของชีวติเร่ืองวา่ ชีวติคืออะไร? เกิดมา
ท าไม? ตายแลว้จะเป็นเช่นไร? อะไรคือส่ิงสูงสุดท่ีเราควรจะไดรั้บ? และจะไดโ้ดยวธีิใด?  

ในขั้นตน้กฎน้ีไดบ้อกใหเ้ราเขา้ใจส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนมาอยา่งกวา้งๆก่อนวา่ “ทุกส่ิงทีเ่กดิขึน้มาในโลกและใน
จักรวาลนีล้้วนมีความเกีย่วข้องกนัอยู่ทั้งส้ิน ไม่มากกน้็อย ไม่โดยตรงกโ็ดยอ้อม ” เพราะเม่ือเหตุไดป้รุงแต่งใหเ้กิดผล
ข้ึนมาแลว้ ผลน้ีก็ยงัจะกลายมาเป็นเหตุ เพื่อปรุงแต่งใหเ้กิดผลใหม่ข้ึนมาไดอี้ก และผลใหม่น้ีก็ยงักลายมาเป็นเหตุ 
เพื่อปรุงแต่งใหเ้กิดผลใหม่ๆข้ึนมาไดอี้กเร่ือยไป อกีทั้งเหตุหน่ึงกส็ามารถร่วมกบัเหตุอืน่ๆแล้วปรุงแต่งให้เกดิผล
ต่างๆได้มากมายหลายผลอกีด้วย คือมนัจะเป็นเหตุ-เป็นผล, เป็นเหตุ-เป็นผล , เป็นเหตุ-เป็นผล เช่นน้ีเก่ียวพนักนั
ต่อๆไป เหมือน ห่วงโซ่ท่ีคลอ้งต่อกนัเอาไวเ้ป็นสายยาวๆอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด และ แต่ละสายก็ยงัเก่ียวพนักบัสายอ่ืนๆ
อีกมากมายและยุง่เหยงิ หรือเหมือนกบัการผลกัดนักนัต่อๆไปเป็นทอดๆของโดมิโนท่ีสลบัซบัซอ้นและยุง่เหยงิ
นัน่เอง 

ศาสนาต่างๆ ก็จะมีความเช่ือวา่มีส่ิงสูงสุดท่ีศาสนานบัถืออยู ่มาเป็นผูค้วบคุมหรือดลบนัดาลใหทุ้กส่ิงทุก
อยา่งเป็นไป โดยเฉพาะความเจริญ ความเส่ือม หรือความสุข ความทุกขข์องมนุษยเ์ราแต่ละคน แต่ส าหรับคนไม่มี
ศาสนาก็จะมองวา่ส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนและเป็นไปนั้น เกิดมาจาก  “การผลกัดันกนัของเหตุและผล” มากมายท่ี
สลบัซบัซอ้น ทีบ่างส่ิงเรากส็ามารถเข้าใจได้ เพราะเหตุ และผลของมันมองเห็นหรือเข้าใจได้ง่าย แต่บางส่ิงกไ็ม่
สามารถเข้าใจได้ เพราะเหตุ และผลของมันมากและสลบัซับซ้อน รวมทั้งยงัเกีย่วพนักนัอย่างยุ่งเหยงิจนหาต้นเหตุ
จริงๆไม่เจอ แต่ไม่วา่เราจะหา  “ ตน้เหตุ” (เหตุเร่ิมตน้) ของมนัเจอหรือไม่ก็ตาม ทุกส่ิงก็ยอ่มเป็นไปตามเหตุอยูว่นัยงั
ค ่า ไม่มีส่ิงใดจะเกดิขึน้มาโดยไม่มีเหตุได้ เพราะน่ีคือกฎสูงสุดของธรรมชาติ 

เม่ือเราเขา้ใจระบบการดลบนัดาล หรือการผลกัดนัของกฎสูงสุดของธรรมชาติน้ีแลว้ ก็จะท าใหเ้ราหายโง่ 
เพราะเขา้ใจแลว้วา่ ไม่วา่อะไรจะเกิดข้ึนมาก็ตาม แมว้า่จะส่ิงนั้นใครจะบอกวา่เป็นส่ิงน่าอศัจรรยท่ี์สุดก็ตาม แต่เราจะ
มองเห็นวา่มนัก็เป็นของมนั ‚เช่นน้ันเอง‛ คือมนัก็เป็นไปตามเหตุทั้งหลายของมนั หาไดมี้ความน่าอศัจรรยเ์ลย แล้วก็
จะท าให้เราเข้าใจโลก เข้าใจทุกส่ิงทีเ่กดิขึน้ เข้าใจมนุษย์ และเข้าใจจิตของมนุษย์ทุกคน  วา่ “ท าไมมนัจึงเป็นเช่นนั้น?” 
อนัจะท าใหเ้ราปล่อยวางความยดึถือในโลกลงไดอ้ยา่งมาก (คือมีความยดึถือลดนอ้ยลง) ไม่เป็นคนแบกโลกเอาไวใ้ห้
หนกั หรือเป็นทุกขไ์ปเปล่าๆ ดว้ยความโง่เขลา 

กฎสูงสูงสุดได้บอกความลบัอะไรกบัเราบ้าง? 

 กฎสูงสุดน้ีไดบ้อกความลบัท่ีส าคญั ๓ ประการใหเ้ราไดรู้้ อนัไดแ้ก่ 



 ๑๔ 
๑. “ส่ิงปรุงแต่ง” ทั้งหลายลว้น ไม่ ใช่ตัวตนทีแ่ท้จริง (ค าวา่ “ตัวตนทีแ่ท้จริง” หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นตวัตนของ

มนัเอง โดยไม่อาศยัเหตุใดๆมาปรุงแต่งข้ึนมา ซ่ึงลกัษณะของตวัตนท่ีแทจ้ริงน้ีจะเป็น “ ส่ิงถาวร” หรือเป็น “อมตะ ” 
คือไม่ตายหรือไม่ดบัสลายหายไปอยา่งเด็ดขาด ซ่ึงน่ีเป็นแค่ความเช่ือว่ามีตัวตนทีแ่ท้จริงของศาสนาบางศาสนา
เท่าน้ัน เราจะหาส่ิงท่ีเป็นตวัตนเช่นน้ีไม่มี จะมีก็แต่ “ส่ิงทีไ่ม่ใช่ตัวตนทีแ่ท้จริง” หรือเรียกวา่เป็น “ตัวตนช่ัวคราว” 
หรือ “ตัวตนสมมติ” เท่านั้น) เพราะว่าเมื่อทุกส่ิงทีเ่กดิขึน้ ล้วนจะต้องอาศัยส่ิงอืน่ๆมาเป็นเหตุ เพือ่ปรุงแต่งมันขึน้มา 
จึงท าให้หาส่ิงหรือสภาวะทีเ่ป็น “ตัวตนจริงๆ” ของมันเองไม่มี ดงันั้นจึงท าใหพ้ดูไดว้า่ “ส่ิงทีเ่กดิขึน้มาจากเหตุ
ทั้งหลายน้ัน ไม่ใช่ตัวตนทีแ่ท้จริง”  อยา่งเช่น ร่างกายของเราก็ตอ้งอาศยัอวยัวะต่างๆมาปรุงแต่งข้ึนมา และอวยัวะ
ต่างๆก็ตอ้งอาศยัอาหาร, น ้า, ความร้อน, และก๊าซ เพื่อ ปรุงแต่งข้ึนมาอีกเหมือนกนั ดงันั้นจึงหาตวัตน จริงๆของ
ร่างกายไม่มี จะมีก็เพียง “ส่ิงปรุงแต่ง” หรือจะเรียกวา่เป็นตนัตนก็ได ้แต่เป็น “ตัวตนมายา” (ส่ิงหลอกลวงวา่เป็น
ของจริง) หรือ “ตัวตนช่ัวคราว” (เป็นตวัตนท่ีไม่เท่ียงแทถ้าวร) หรือ “ตัวตนสมมติ” (ลงมติร่วมกนัวา่เป็นตวัตน) 
เท่านั้น เป็นตน้ 

๒. “ส่ิงปรุงแต่ง” ทั้งหลายลว้น ไม่เทีย่งแท้ถาวร คือไม่สามารถท่ีจะตั้งอยู ่หรือด ารงอยูใ่นสภาพเดิมได้
ตลอดไป (คือไม่เป็นอมตะ หรือจะตอ้งแตกดบัหายไปอยา่งแน่นอนไม่ชา้ก็เร็ว)  คือเม่ือส่ิงปรุงแต่งทั้งหลายลว้นตอ้ง
อาศยัส่ิงอ่ืนๆมาเป็นเหตุปรุงแต่งข้ึนมา ดงันั้นเม่ือเหตุของมนัเปล่ียนแปลงไป ส่ิงปรุงแต่งนั้นก็จะตอ้งเปล่ียนแปลง
ตามไปดว้ยเสมอ ซ่ึงเหตุต่างๆท่ีมาแต่งนั้น มนัก็ยงัตอ้งอาศยัเหตุอ่ืนๆ เพื่อมาปรุงแต่งตวั ตนของมนัข้ึนมาอีก
เหมือนกนั และ “เหตุทีเ่ป็นพืน้ฐาน” ใหเ้กิดทุกส่ิงข้ึนมา อนัไดแ้ก่ วตัถุธาตุทั้ง ๔ คือ ของแข็ง, ของเหลว, ความร้อน, 
และก๊าซ ซ่ึงเหตุพื้นฐานน้ีก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีจะสามารถเกิดข้ึนมาแลว้จะตั้งอยูอ่ยา่งถาวรได ้ ดงันั้นส่ิงปรุงแต่งทั้งหลาย  จึง
มีความเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา และต้องแตกสลาย (ใชก้บัวตัถุ) หรือดับ (ใชก้บัพวกนามธรรมหรือจิต) หายไป 
อย่างแน่นอน ไม่ช้ากเ็ร็ว  อยา่งเช่น  ร่างกายเม่ือเกิดข้ึนมาแลว้ก็เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา สุดทา้ยไม่ชา้ก็เร็ว ก็ตอ้ง
แตกสลายหรือตายไปอยา่งแน่นอนในท่ีสุด 

๓. “ส่ิงปรุงแต่ง” ทั้งหลายลว้น ต้องทนประคับประคองตัวเองอยู่ด้วยความยากล าบากตลอดเวลา  เพราะเม่ือ
ส่ิงปรุงแต่งทั้งหลาย ลว้นจะตอ้งอาศยัเหตุต่างๆมากมาย เพื่อมาปรุงแต่งมนัข้ึนมา ดงันั้นส่ิงปรุงแต่งทั้งหลาย จึงตอ้งมี
ความยากล าบาก ทั้งในการทีจ่ะต้องคอยแสวงหาเหตุต่างๆมาปรุงแต่งตัวของมันให้เกดิขึน้มาและตั้งอยู่ และยงัตอ้งมี
ความยากล าบาก ในการทีจ่ะต้องคอยดูแลรักษาเหตุ ต่างๆภายในตัวของมันน้ันเอาไว้ ไม่ให้มันเส่ือมสลายไป จาก
ความเปลีย่นแปลงภายในตัวของมันเอง  รวมทั้งยงัตอ้งมีความยากล าบาก  ในการทีจ่ะต้องคอยระมัดระวงัหรือ
ป้องกนัไม่ให้ส่ิงต่างๆภายนอกมาท าลายเหตุต่างๆภายในของมัน อีกดว้ย 

ในกรณีของ “สภาวะท่ีตอ้งทน” น้ี ถ้าเป็นวตัถุส่ิงของทีไ่ม่มีชีวติ กไ็ม่มีปัญหาอะไร  เพราะมนัไม่มีจิตมารับรู้
สภาวะท่ีตอ้งทนของมนั แต่เราก็สามารถพิจารณาดว้ยเหตุดว้ยผล ใหเ้ขา้ใจถึงสภาวะท่ีตอ้งทนของมนัได ้แต่ในส่วน
ของส่ิงท่ีมีชีวติน้ียอ่มมีปัญหา เพราะมันมีจิตทีส่ามารถรับรู้ถึงสภาวะทีต้่องทนของมัน ซ่ึงการรับรู้น้ีก็จะท าใหเ้กิด
เป็น “ความรู้สึกทีต้่องทน” อยู่ตลอดเวลา ซ่ึงเวลาท่ีความรู้สึกท่ีตอ้งทนน้ีมีนอ้ย (คือขณะท่ีจิตไม่มีกิเลส) ก็เรียกวา่  
“ความไม่มีทุกข์” (ความรู้สึกท่ีทนไดง่้าย หรือทนไดส้บาย)  ส่วนเวลาท่ีความรู้สึกท่ีตอ้งทนน้ีมีมาก (คือขณะท่ีจิตมี
กิเลส) ก็เรียกวา่ “ความทุกข์” (ท่ีแปลวา่ ความรู้สึกท่ีทนไดย้าก หรือทนไดล้ าบาก)   

เราจะใช้หลกัเกณฑ์อะไรมาศึกษา? 



 ๑๕ 
 เราไดเ้ขา้ใจแลว้วา่ ‚ส่ิงปรุงแต่งทั้งหลาย‛ ล้วนไม่ใช่ตัวตนทีแ่ท้จริง และไม่เทีย่งแท้ถาวร รวมทั้ง ยงัต้องทน

อกีด้วย ซ่ึงความจริง ของธรรมชาติทั้ง ๓ ประการน้ีเอง ท่ีเราจะน ามาใชพ้ิจารณาหาความจริงของชีวติทั้งหลาย ทั้ง
ของเราและผูอ่ื้น รวมทั้งของส่ิงท่ีมีชีวติและไม่มีชีวติทั้งหลาย ทั้งในโลกและในจกัรวาล เพือ่ให้เกดิความเข้าใจใน
พืน้ฐานของทุกส่ิงได้อย่างถูกต้อง ด้วยตัวของเราเอง โดยไม่เช่ือจากใครๆ   

 หลกัเกณฑท่ี์เราจะน ามาใชพ้ิจารณาก็คือ ใหเ้ราสังเกตวา่  ส่ิงท่ีเราก าลงัพิจารณาอยูน่ั้น “เป็นส่ิงปรุงแต่ง
หรือไม่?” ถา้พบวา่ส่ิงท่ีเราก าลงัพิจารณาอยูน่ั้น “เป็นส่ิงปรุงแต่ง”  เราก็เขา้ใจไดเ้ลย ทนัทีวา่ส่ิงนั้น “ไม่ใช่ตัวตนที่
แท้จริง  และไม่เทีย่งแท้ถาวร รวมทั้งยงัต้องทนอยู่” อีกดว้ย   

ส่วนการท่ีเราจะรู้วา่ส่ิงใดเป็น “ ส่ิงปรุงแต่ง” หรือไม่นั้น ก็ใหเ้ราสังเกตดูวา่ ‚ส่ิงน้ันมีการเกดิขึน้หรือดับ
หายไปหรือไม่?‛  ถา้ส่ิงใดมีการเกิดข้ึนหรือดบัหายไป  เราก็เขา้ใจไดเ้ลยทนัทีวา่ส่ิงนั้นเป็น “ส่ิงปรุงแต่ง 

หลกัเกณฑท่ี์เราจะน ามาใชพ้ิจารณาอีกขอ้หน่ึงก็คือ ใหเ้ราสังเกตวา่  ถ้าส่ิงใดต้องอาศัยเหตุเพือ่มาปรุงแต่งให้
มันเกดิขึน้ และตั้งอยู่ ส่ิงนั้นก็จดัวา่เป็น “ส่ิงปรุงแต่ง” 

สรุปง่ายๆวา่ “ถ้าส่ิงใดมีการเกดิขึน้ หรือดับหายไป  หรือ ต้องอาศัยเหตุเพือ่มาปรุงแต่งให้เกดิขึน้และตั้งอยู่ 
ส่ิงน้ันจะต้องเป็นส่ิงปรุงแต่งอย่างแน่นอน” ซ่ึง “ ส่ิงปรุงแต่ง” น้ีก็ยอ่มท่ีจะ “ ไม่ใช่ตวัตนท่ีแทจ้ริง และไม่เท่ียงแท้
ถาวร รวมทั้งยงัตอ้งทนอยู่ ” ซ่ึงน่ีคือหลกัส าคญัท่ีเราจะน ามาใชศึ้กษาส่ิงต่างๆ โดยเฉพาะร่างกายและจิตใจของเรา 
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและเห็นแจง้วา่ มนัเป็น “ตวัตนท่ีแทจ้ริง” หรือ “ไม่ใช่ตวัตนท่ีแทจ้ริง” กนัแน่  

วตัถุเป็นตัวตนทีแ่ท้จริงหรือไม่? 

 เม่ือเราน าน ้าแขง็มากอ้นหน่ึงแลว้วางไวน้อกตูเ้ยน็ เราก็จะพบวา่ กอ้นน ้าแขง็นั้นจะค่อยๆละลายไปเร่ือยๆ 
จนในท่ีสุดกอ้นน ้าแขง็นั้นก็จะหายไป ซ่ึงน่ีแสดงถึงวา่กอ้นน ้าแขง็นั้นไม่ใช่ตวัตนท่ีแทจ้ริง มนัเป็นเพียงส่ิงท่ีถูกปรุง
แต่งข้ึนมาจากน ้าและอุณหภูมิท่ีต ่ามากๆเท่านั้น เม่ืออุณหภูมิต ่าๆนั้นหายไป (คือร้อนข้ึน) ลกัษณะท่ีเราสมมติเรียกวา่ 
“กอ้นน ้าแขง็” จึงหายตามไปดว้ย และเหลือน ้าอยูใ่หเ้ห็นแทน ซ่ึงแมแ้ต่น ้านั้นก็ยงัไม่ใช่ตวัตนท่ีแทจ้ริงอีก เพราะเม่ือ
น ้านั้นอยูใ่นอุณหภูมิท่ีสูง มนัก็จะค่อยๆระเหยกลายเป็นไอน ้าไปอีก  ซ่ึงน่ีคือความจริงง่ายๆท่ีเราสามารถพบเห็นได้
จริงดว้ยตาของเราเอง  

 แต่นกัวทิยาศาสตร์จะบอกละเอียดข้ึนไปอีกวา่ แมน้ ้านั้นก็ยงัประกอบดว้ยออกซิเจนกบัไฮโดรเจนมาผสม
กนัอีก และแมอ้อกซิเจนกบัไฮโดรเจน ก็ยงัประกอบดว้ยอะตอมท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัจ านวนมาก มารวมตวักนั 
ส่วนอะตอมก็ยงัประกอบดว้ยอนุภาคของโปรตอน นิวตรอน และอีเล็กตอนอีก ซ่ึงอนุภาคเหล่าน้ีก็ยงัเป็นแค่เพียง
พลงังานท่ีอดัแน่นจนเกิดเป็นรูปร่างข้ึนมาเท่านั้น ซ่ึงเร่ืองท่ีละเอียดเกินไปเช่นน้ี เราจะไม่เช่ือหรือไม่สนใจก็ได้
เพราะไม่ใช่เร่ืองส าคญั   
 น่ีคือลกัษณะท่ีไม่ใช่ตวัตนของวตัถุทั้งหลาย คือวตัถุทั้งหลายล้วนเกดิมาจากส่ิงทีย่่อยเลก็ทีสุ่ด (ทีเ่รียกว่า
วตัถุธาตุ) จ านวนมากมายมหาศาลทีม่าประกอบขึน้มาเท่าน้ัน  แต่เรามกัมองไม่เห็นหรือไม่เขา้ใจ เพราะเรารู้สึกวา่
วตัถุทั้งหลายนั้นมนัมีตวัตนของมนัเองจริงๆ อยา่งเช่น เราอาจจะเห็นวา่แอปเปิลลูกหน่ึงนั้นเป็นแอปเปิลจริงๆ เพราะ
มนัมีรูปร่าง มีรส มีกล่ินท่ีเป็นแอปเปิลจริงๆ ซ่ึงน่ันคือส่ิงทีธ่รรมชาติหลอกเรา แต่ถา้เราเอาลูกแอปเปิลนั้นไปวางไว้
ท่ีอุณหภูมิปกตินานๆ ซ่ึงอาจจะตอ้งใชเ้วลาหลายวนั เราก็จะเห็นวา่ลูกแอปเปิลนั้นจะค่อยๆแหง้เห่ียวไป เพราะน ้าใน
ลูกแอปเปิลนั้นจะค่อยๆระเหยหายไป และในท่ีสุดลกัษณะของแอปเปิลนั้นก็จะหายไป เหลืออยูแ่ต่ของแขง็ๆเพียง



 ๑๖ 
เล็กนอ้ยเท่านั้น ซ่ึงของแขง็นั้นต่อไปมนัก็จะกลายเป็นดินไป ซ่ึงน่ีก็แสดงถึงวา่ ลูกแอปเปิลนั้นประกอบข้ึนมาจากดิน 
น ้า และก๊าซ ในอุณหภูมิระดบัหน่ึง แล้วเรากม็าสมมติเรียกกนัว่า “ลูกแอปเปิล”  ซ่ึงน่ีเป็นการแสดงใหเ้ห็นความจริง
ท่ีลึกซ้ึงวา่ ไม่มีส่ิงใดหรือสภาวะใดท่ีจะมาเป็นตวัตนท่ีแทจ้ริงของลูกแอปเปิลนั้นได้  

 วตัถุทั้งหลายก็ไม่ต่างอะไรกบัลูกแอปเปิล คือประกอบดว้ยของแขง็ ของเหลว อุณหภูมิ และก๊าซ ในลกัษณะ
ท่ีแตกต่างกนั วตัถุบางอยา่งก็มีสถานะเป็นของแขง็ บางอยา่งก็เป็นของเหลว บางอยา่งก็เป็นก๊าซ และบางอยา่งก็มี
อายยุาวนานมากกวา่มนัจะเส่ือมสลายหายไป อยา่งเช่น เพชร หรือกอ้นหิน หรือเหล็ก เป็นตน้ แต่บางอยา่งก็มีอายสุั้น 
อยา่งเช่น ผลไม ้หรือส่ิงท่ีมนุษยป์ระดิษฐข้ึ์นมาทั้งหลาย หรือร่างกายของส่ิงท่ีมีชีวติทั้งหลาย เป็นตน้ ตามท่ีเราสมมติ
เรียกกนัอยู ่

 ในขั้นน้ีเราจะตอ้งมองใหเ้ห็นวา่ วตัถุทั้งหลายไม่ใช่หรือไม่ไดมี้ตวัตนท่ีแทจ้ริง คือมองให้เห็นว่าวตัถุ
ทั้งหลายประกอบขึน้มาจากวตัถุธาตุจ านวนมากมายมหาศาล ทีม่ายดึเกาะรวมตัวกนัขึน้มาโดยใช้แรงดึงดูดของ
ประจุพลงังานทีต่รงข้ามกนัเท่าน้ัน (เหมือนแรงดึงดูดของแม่เหล็กท่ีขั้วตรงขา้มกนั) เม่ือถูกความร้อนสูงๆมาเผา 
หรือถูกทุบ ถูกตีแรงๆ วตัถุธาตุนั้นมนัก็ยอ่มท่ีจะแตกแยกกนัออกไป ไม่สามารถท่ีจะเกาะกุมตวักนัอยูใ่นลกัษณะเดิม
ไดต้ลอดไป หรือแมไ้ม่มีอะไรมาท าลาย ในท่ีสุดไม่ชา้ก็เร็ว มนัก็ตอ้งสลายตวัเองอยูอ่ยา่งแน่นอน ซ่ึงการพจิารณา
เช่นนีเ้อง ทีจ่ะท าให้เราเข้าใจถึงลกัษณะของ “ความไม่ใช่ตัวตนทีแ่ท้จริง” ของวตัถุทั้งหลายได้ อนัจะเป็นพืน้ฐานให้
เข้าใจถึงลกัษณะที ่“ไม่ใช่ตัวตนทีแ่ท้จริงของร่างกายและจิตใจ” ต่อไปได้ แต่ถา้เรายงัไม่เขา้ใจถึงลกัษณะท่ีไม่ใช่
ตวัตนท่ีแทจ้ริงของวตัถุทั้งหลาย เราก็จะไม่มีทางเขา้ใจถึงลกัษณะท่ีไม่ใช่ตวัตนท่ีแทจ้ริงของร่างกายและจิตใจ
ทั้งหลายได ้ 

ร่างกายเป็นตัวตนทีแ่ท้จริงหรือไม่? 

 ร่างกายของเรานั้นเป็นวตัถุท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตา จึงไม่ใช่เร่ืองยากท่ีจะเขา้ใจ เพราะเราก็มองเห็นกนัอยูว่า่  
ร่างกายกต้็องอาศัยพ่อและแม่เพือ่สร้างหรือท าให้เกดิขึน้มา โดยมีลกัษณะทางพนัธุกรรมจากพ่อและแม่มาสร้างเป็น
ลกัษณะของร่างกายหรืออวยัวะต่างๆขึน้มา  แล้วกย็งัต้องอาศัยอาหาร, น า้, อากาศ, รวมทั้งอุณหภูมิทีพ่อเหมาะ, และ
การดูแลอย่างดี เป็นต้น จึงจะเจริญเติบโตขึน้มาและมีชีวติอยู่ได้  

ถา้ขาดพอ่หรือแม่ก็เกิดข้ึนมาไม่ได ้หรือถา้ขาดอาหาร, น ้า, อากาศ , หรืออุณหภูมิท่ีพอเหมาะ, หรือการดูแลท่ี
ดีก็จะตอ้งตายไป และเม่ือร่างกายเกิดข้ึนมาแลว้ ก็ตอ้งมาทนมีชีวติอยูด่ว้ยความยากล าบาก มากบา้งนอ้ยบา้งไปตลอด
ชีวติ อีกทั้งร่างกายเม่ือเกิดข้ึนมาแลว้ ก็ยงัมีแต่การเปล่ียนแปลงอยูทุ่กวนิาที  คือมีความเปล่ียนแปลงไป สู่ความแก่ชรา
อยูทุ่กวนิาที จนในทีสุ่ดไม่ช้ากเ็ร็ว ร่างกายกต้็องตายไปอย่างแน่นอน  ซ่ึงบางคนก็ประสบอุบติัเหตุ หรือเจบ็ป่วยตาย
เสียตั้งแต่ยงัหนุ่มสาวหรือยงัเล็ก ตามเหตุ ต่างๆท่ีไม่มีใครสามารถคาดเดาได ้แต่ส่วนมากถึงจะมีชีวติอยูไ่ดย้าวนานก็
ไม่เกินร้อยปี จะมีเกินบา้งก็เล็กนอ้ย ซ่ึงน่ีคือความจริงท่ีมีอยูใ่นร่างกายทั้งหลาย 

เม่ือร่างกายน้ีตายไป กเ็ท่ากบัวตัถุธาตุต่างๆ คือดิน, น า้, ความร้อน, และอากาศ ทีม่าปรุ งแต่งเป็นอวยัวะต่างๆ
ของร่างกาย กย่็อมทีจ่ะแตกสลาย แยกกลบั คืนไปสู่ธรรมชาติเดิมของมัน ซ่ึงวตัถุธาตุต่างๆท่ีแตกสลายไปนั้น จะ ไม่
สามารถท่ีจะยอ้นกลบัมาปรุงแต่งเป็นร่างกายเหมือนเช่นเดิมไดอี้กต่อไป แต่ถึงแมจ้ะมีการโคลน่ิงร่างกายข้ึนมาได้
ใหม่และเหมือนร่างกายเก่าก็ตาม ก็ไม่ใช่วา่ร่างกายเก่านั้นจะกลบัมาเกิดเป็นร่างกายใหม่ แต่เป็นวา่มนัมีลกัษณะ
ร่างกายท่ีเหมือนกนัเท่านั้น ซ่ึงจุดสังเกตของร่างกายก็คือ   “มีการเกดิขึน้ และต้องอาศัยเหตุ ต่างๆเพือ่มาปรุงแต่งให้



 ๑๗ 
เกดิขึน้มาและตั้งอยู่”  ซ่ึงเพียงเท่าน้ีเราก็เขา้ใจไดแ้ลว้วา่   ‚ร่างกายเป็นส่ิงปรุงแต่ง‛ ท่ีไม่ใช่ตวัตนท่ีแทจ้ริง (หรือ
ไม่ใช่ตวัตนอมตะ) และไม่เท่ียงแทถ้าวร รวมทั้งยงัมีสภาวะท่ีตอ้งทนอีกดว้ย 

จิตเป็นตัวตนทีแ่ท้จริงหรือไม่? 

 ค าวา่ “ จิต” หมายถึง อาการทีค่ิดนึกหรือปรุงแต่ง ส่วนค าวา่  “ใจ” หมายถึง อาการทีรั่บรู้และรู้สึก  คือถา้มนั
คิดนึกปรุงแต่งก็มาเรียกวา่ “จิต” แต่พอมนัท าหนา้ท่ีรับรู้และรู้สึกก็มาเรียกวา่ “ใจ” ซ่ึงใจนั้นจะเป็นศูนยก์ลางในการ
ท างาน (คือคิดนึกปรุงแต่ง) ของจิต  ซ่ึงค าทั้งสองน้ีบางทีก็ใชแ้ทนกนัได ้หรือบางทีก็เรียกรวมกนัวา่ “จิตใจ” ก็ได ้

จิตนั้น เป็นนามธรรม (ธรรมชาติท่ีไม่ใช่วตัถุแต่เป็นพวกความรู้สึก) ท่ีต่างจากวตัถุ แต่หลกัการพิจารณา ก็
เหมือนกบัวตัถุทุกอยา่ง คือ เราจะมาพิจารณาดูวา่ จิตเป็นส่ิงปรุงแต่งหรือไม่? โดยศึกษาจากจิตของเราเองจริงๆ โดย
ไม่ยดึติดกบัต าราใดๆ หรือจะเช่ือจากใครๆทั้งส้ิน  

 จิตเป็นธรรมชาติท่ีประกอบดว้ย (๑) การรับรู้ (๒) ความรู้สึก (๓)  ความจ า  และ(๔) การปรุงแต่งของจิต  
(เช่น ความอยาก และความคิด) ถ้าขาดส่ิงใดไป จิตกจ็ะเกดิขึน้มาไม่ได้ (เช่น ถา้ไม่มีการรับรู้ ก็จะไม่มีจิต เพราะการ
รับรู้น้ีจะเป็นพื้นฐานใหเ้กิดจิต) หรือเกดิเป็นจิตทีไ่ม่สมบูรณ์ เช่น ถา้สมองเสียหายจนความทรงจ าของสมองสูญ
หายไปหมด แต่ร่างกายยงัไม่ตาย จิตก็จ  าและปรุงแต่งอะไรไม่ได ้เอาแต่นอนน่ิงๆเหมือนคนหลบั หรืออาจนอนลืมตา
อยูแ่ต่ไม่สามารถพดูและเคล่ือนไหวร่างกายได ้

 “การรับรู้” ของจิต กต้็องอาศัยระบบประสาททีย่งัดีอยู่ของร่างกายตามจุดต่างๆ (การรับรู้น้ีเกิดข้ึนไดต้าม
ระบบประสาททั้ง ๖ ของร่างกาย คือท่ีตา, หู, จมูก, ล้ิน, กาย, ใจ-ท่ีสมอง) เพือ่เกดิขึน้มารับรู้ส่ิงต่างๆภายนอก (คือตา
เห็นภาพ, หูไดย้นิเสียง, จมูกไดก้ล่ิน, ล้ินไดรู้้รส, กายไดรั้บรู้ส่ิงท่ีมาสัมผสักาย, ใจไดรั้บรู้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัจิตทั้งหมด)  
ถา้ระบบประสาทจุดใดของร่างกายเสียหาย การรับรู้ท่ีจุดนั้นก็จะไม่สามารถเกิดข้ึนมาได ้อยา่งเช่นถา้ตาบอดก็จะไม่
เห็นภาพ หรือถา้หูหนวกก็จะไม่ไดย้นิเสียง หรือถา้สมองเสียก็จะจ าและคิดไม่ได ้เป็นตน้ 

ส่วนการท่ีจิตจะเกิด “ความรู้สึกต่างๆ” ข้ึนมาไดน้ั้น กต้็องอาศัย “การรับรู้” เกดิขึน้มาก่อน  เมื่อมีการรับรู้ ก็
จะเกดิ “ความรู้สึก” ตามมาด้วยทนัที  ถา้ไม่มีการรับรู้  ก็จะไม่เกิดความรู้สึกข้ึนมาได้  (ความรู้สึกก็สรุปได ้๓ อยา่ง 
คือ ความรู้สึกสุข, ทุกข,์ และไม่สุขไม่ทุกข)์ 

ส่วนการท่ีจิต “ จ าส่ิงต่างๆได”้ นั้น กเ็พราะอาศัยข้อมูลทีจิ่ตได้บันทกึเอาไว้ทีเ่นือ้สมองทีย่งัดีอยู่ มา
ตรวจสอบเทยีบเคียงกบัส่ิงทีไ่ด้รับรู้และรู้สึกน้ัน เม่ือมีขอ้มูลตรงกนั จึงเกิดการจ าส่ิงท่ีรับรู้ท่ีตรงกบัความทรงจ าท่ีมี
อยูไ่ด ้ แต่ถา้ไม่มีขอ้มูลท่ีตรงกนัก็ไม่รู้จกั ถา้สมองเส่ือมหรือความทรงจ าเสียหายไป ก็จ  าอะไรไม่ได ้หรือถา้จ าไว้
นานๆ โดยไม่ไดท้บทวนหรือตอกย  ้า ก็ท  าใหค้วามจ านั้นสูญหายหรือลืมไดเ้หมือนกนั 

ส่วนการท่ีจิตจะ “ปรุงแต่งใหเ้กิดความอยากและความคิด” ข้ึนมาไดน้ั้น กต้็องอาศัยความทรงจ ามาปรุงแต่ง
ให้เกดิความอยากและความคิดขึน้มา  แต่ถา้ไม่มีความทรงจ า จิตก็ไม่สามารถปรุงแต่งใหเ้กิดความ อยากและความคิด
ใดๆข้ึนมาได ้ 

ส่วนการท่ีจิตจะ “ ปรุงแต่งใหเ้กิดความอยากและความคิด” ข้ึนมาได้ นั้น กต้็องอาศัยความรู้สึกและ  “ ความ
เคยชินทีจ่ะเกดิความอยากขึน้มาอกี” มาปรุงแต่ง จึงจะเกดิความอยาก และความคิดขึน้มาได้ ถา้ไม่มีความรู้สึกและ
ความเคยชิน ก็จะท าใหค้วามอยากและความคิดเกิดข้ึนมาไม่ได ้



 ๑๘ 
 จากการพิจารณาส่วนประกอบแต่ละส่วนของจิตใจทั้งหมดมาแลว้น้ี ก็ท  าใหเ้ราไดรู้้วา่ ส่วนประกอบแต่ละ

ส่วนของจิตนี ้ล้วนต้องอาศัยส่ิงอืน่ๆเพือ่มาปรุงแต่งให้เกดิขึน้มาทั้งส้ิน  ไม่มีส่วนประกอบใดท่ี จะเกิดข้ึนมาไดเ้อง
โดยไม่ตอ้งอาศยัส่ิงอ่ืนเพื่อมาปรุงแต่งใหเ้กิดข้ึนมา ซ่ึงน่ีก็แสดงใหเ้ราเขา้ใจไดท้นัทีวา่ ส่วนประกอบแต่ละส่วนของ
จิตทั้งหมดนีเ้ป็น “ ส่ิงปรุงแต่ง” ท่ีไม่ ใช่ตวัตนท่ีแทจ้ริง และไม่เท่ียงแทถ้าวร (ไม่เป็นอมตะ) รวมทั้งยงัตอ้งทนอยูอี่ก
ดว้ย แต่สมมติวา่ “ถา้ จิตจะมีตวัตนท่ีแทจ้ริงเป็นของมนัเองแลว้ มันจะต้องมีตัวตนทีเ่ป็นตัวตนของมันเอง โดยไม่
ตอ้งอาศยัเหตุใดๆเพื่อมาปรุงแต่งตวัตนของมนัข้ึนมา แลว้มนัก็จะสามารถออกจากร่างกายท่ีตายแลว้ เพื่อไปเกิดยงั
ร่างกายใหม่ๆได”้ ตามความเช่ือของบางศาสนา 

 การสังเกตอีกอยา่งก็คือ การเกดิและดับของส่วนประกอบแต่ละส่วนของจิต คือทั้งการรับรู้ , ความรู้สึก, การ
จ าส่ิงต่างๆได,้ และการปรุงแต่งทั้งหลายของจิต ก็ลว้นมีการเกิดข้ึนและดบัหายไป ตามระบบประสาทต่างๆของ
ร่างกายอยูต่ลอดเวลา คือเมื่อจิตเกดิขึน้จุดนีแ้ล้วกจ็ะดับหายไป แล้วกไ็ปเกดิขึน้ทีจุ่ดใหม่ แล้วกด็ับหายไป และเกดิขึน้
ทีจุ่ดใหม่ๆอกี ต่อเน่ืองกนั อย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาทีจิ่ตตื่นอยู่ ซ่ึง ถา้เราสังเกตใหดี้เราก็จะพบกบัความจริงขอ้น้ี  
หรือเม่ือเราหลบัสนิทและไม่ฝัน ก็เท่ากบัวา่จิตไดด้บัหายไปชัว่คราว แต่พอจิตต่ืนข้ึนมา ก็เท่ากบัวา่จิตไดเ้กิดข้ึนมา
ใหม่แลว้ และเพราะมีความทรงจ าเหมือนเดิมทีส่มองเกบ็เอาไว้ ดังน้ันจิตทีเ่กดิขึน้มาใหม่ทุกคร้ัง จึงมีความจ าที่
เหมือนเดิม น่ีเองทีท่ าให้จิตเกดิความเข้าใจผดิคิดว่ามีตนเองทีเ่ป็นตัวตนทีแ่ท้จริงหรือเป็นตัวตนอมตะขึน้มา ซ่ึง
ทั้งหมดน้ีก็แสดงใหเ้ราเขา้ใจไดท้นัทีวา่ ส่วนประกอบทั้งหมดของจิตน้ีเป็นส่ิงปรุงแต่ง ท่ีไม่ ใช่ตวัตนท่ีแทจ้ริง และ
ไม่เท่ียงแทถ้าวร (ไม่เป็นอมตะ) รวมทั้งยงัตอ้งทนอยูอี่กดว้ย 

 การสังเกตโดยสรุปของจิตก็คือ การเกดิขึน้และดับหายไปของจิต ซ่ึงเม่ือกล่าวโดยสรุปแลว้ ‚จิต‛ ก็คือส่ิงท่ี
รู้สึกนึกคิดได ้คือเมื่อจิตเกดิขึน้ (คือเม่ือต่ืนข้ึน) กจ็ะเกดิความรู้สึกนึกคิดขึน้มา แต่พอจิตหยุดท างานหรือดับหายไป  
(เช่นตอนหลบัสนิท หรือสลบ) กจ็ะไม่มีความรู้สึกนึกคิด ซ่ึงน่ีก็แสดงใหเ้ราเขา้ใจไดท้นัทีวา่ จิตก็มีการเกิดข้ึนและ
ดบัหายไป อนัเป็นลกัษณะของส่ิงปรุงแต่งท่ีไม่ใช่ตวัตนท่ีแทจ้ริง และไม่เท่ียงแทถ้าวร (ไม่เป็นอมตะ) รวมทั้งยงัตอ้ง
ทนอยูอี่กดว้ย แต่ถา้สมมติวา่ จิตจะมีตวัตนเป็นของมนัเองจริงๆแลว้ มนัจะตอ้งมี จิตอยูต่ลอดเวลา หรือต่ืนอยู่
ตลอดเวลา หรือมีการรับรู้และรู้สึกอยูต่ลอดเวลา และจดจ าได ้รวมทั้งปรุงแต่งหรือคิดนึกไดอ้ยูต่ลอดเวลา โดยไม่มี
การดบัหายไปเลยแมส้ักวนิาทีเดียว ไม่วา่จะมีร่างกายหรือไม่ก็ตาม 

เราคืออะไร? 

จากการพิจารณาถึงส่วนประกอบทั้งหมดของจิตแลว้ก็ท าใหเ้ราสรุปไดว้า่ “จิตเป็นส่ิงปรุงแต่ง” ดงันั้นจึง
เท่ากบัวา่ “จิตนีไ้ม่ใช่ตัวตนทีแ่ท้จริงทีจ่ะมาเป็นตัวเราหรือใครๆได้” เพราะมนัเป็นส่ิงท่ี “ ไม่เท่ียงแทถ้าวร” ไม่
สามารถมีอยูอ่ยา่งเป็นอมตะหรือไม่ตายเลยได ้เม่ือมีร่างกายและความทรงจ าพร้อมจิตก็เกิดข้ึน แต่เม่ือไม่มีร่างกาย 
จิตก็เกิดข้ึนไม่ได ้หรือแมจ้ะมีร่างกายท่ียงัไม่ตายแต่ไม่มีความทรงจ า จิตก็เกิดข้ึนมาไดไ้ม่สมบูรณ์  ซ ้ าเม่ือเกิดข้ึนมา
และยงัตั้งอยู ่จิตก็มีแต่อาการท่ี “ต้องทน” (คือ “ความรู้สึกทนไดย้าก” ซ่ึงก็มีทั้งทนไดย้ากมากเม่ือเวลาเกิดความทุกข ์
และทนไดย้ากนอ้ยเม่ือเวลาไม่มีทุกข)์ อยูต่ลอดเวลา  

จากเหตุผลทั้งหมดน้ีก็ท าใหเ้ราเขา้ใจไดท้นัทีวา่ “จะหาจิตทีจ่ะมาเป็นตัวเราจริงๆน้ันไม่มี” จะมีก็เพียงแค่จิต
ของธรรมชาติ ท่ีธรรมชาติปรุงแต่งข้ึนมา เพียงชัว่คราวเท่านั้น แต่มันกม็ีความแปลกประหลาดมหัศจรรย์ตรงที่  มัน
สามารถปรุงแต่งให้เกดิความรู้สึกว่ามี “ตัว เรา” ขึน้มาได้อย่างน่าอศัจรรย์ทีสุ่ด แต่ถึงมนัจะมีความแปลกประหลาด



 ๑๙ 
มหศัจรรยส์ักเท่าใดก็ตาม มันกเ็ป็นแค่เพยีงส่ิงทีถู่กปรุงแต่งขึน้มาช่ัวคราวเท่าน้ัน มัน กห็าได้มีตัวตนทีแ่ท้จริงไม่ คือ
เม่ือมีเหตุพร้อม มนัก็เกิดมีข้ึนมา แต่ถา้ไม่มีเหตุ มนัก็ไม่เกิดมีข้ึนมา อีกทั้งขณะท่ีมนัเกิดข้ึนมาและยงัตั้งอยูน่ั้น มนัก็มี
การเกิดและดบัสืบต่อกนัไวอ้ยา่งรวดเร็วอยูต่ามระบบประสาททั้ง ๖ ของร่างกายเราอยูต่ลอดเวลา 

ส่วนการท่ีจิตเกิดข้ึนมาแลว้ก็ยงัเกิดความรู้สึกวา่มีเราอยูเ่หมือนเดิมไดอี้กเสมอๆ กเ็พราะเหตุของมันคือ 
“ร่างกาย” และ “ ความทรงจ าเก่า” ทีส่มองเกบ็เอาไว้ ยงัคงมีอยู่เหมือนเดิม มันจึง ปรุงแต่งให้เกดิจิตทีเ่หมือนเดิม
ขึน้มาใหม่ได้อกีเร่ือยไป จนกวา่เหตุของมนัจะเสียหายไปถาวร คือร่างกายตาย หรือสมองเสีย ก็จะไม่ มีการปรุงแต่ง
ใหเ้กิด “ความรู้สึกว่ามีตัวเรา” น้ีข้ึนมา ไดอี้กต่อไปอยา่งถาวร เหมือนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีขอ้มูลของ
ระบบปฏิบติัการณ์ใดอยู ่เม่ือเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ข้ึนมาคร้ังใด ระบบปฏิบติัการณ์นั้นก็จะเกิดข้ึนมาท างานทนัที
เหมือนเดิมทุกคร้ัง แต่ถา้ขอ้มูลของระบบปฏิบติัการณ์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้นเสียหายไป คอมพิวเตอร์เคร่ืองนั้นก็
จะไม่สามารถท างานได ้ 

 สรุปวา่ จากลกัษณะท่ีจิตตอ้ง ‚อาศัยเหตุเกดิขึน้‛ และยงัมี ‚อาการเกดิขึน้มาและดับหายไป‛ น้ีเอง ท่ีท าให้
เราเขา้ใจไดท้นัทีวา่ ‚จิตไม่ใช่ตัวตนทีแ่ท้จริงหรือตัวตนอมตะ‛ ชนิดท่ีจะสามารถมีอยูอ่ยา่งถาวรได ้โดยไม่ตอ้งอาศยั
เหตุใดๆสร้างข้ึนมา ซ่ึงน่ีก็แสดงถึงวา่ จิตไม่สามารถท่ีจะออกจากร่างกายท่ีตายแลว้ เพื่อไปเกิดยงัร่างกายใหม่ๆไดอี้ก  
ดังน้ัน เราจึงจะหาจิตทีจ่ะมาเป็นตัวตนของเราจริงๆ ชนิดทีจ่ะคงมีอยู่ไปช่ัวนิรันดรน้ันไม่มี และเม่ือจิตก็ยงัไม่ใช่
ตวัตนท่ีแทเ้สียแลว้ แลว้ “ความรู้สึกวา่มีตวัเรา” น้ี ก็เกิดข้ึนมาจากจิต ดงันั้นจึง เท่ากบัวา่ ‚ไม่มีเรา‛ อยูจ่ริง ส่วนส่ิงท่ี
มีอยูแ่ละ “ รู้สึกวา่มีเรา” น้ี มนัก็เป็นเพียง ส่ิงทีถู่กปรุงแต่ง หรือสร้างขึน้มาโดยธรรมชาติเพยีงช่ัวคราวเท่าน้ัน  หรือ
ใครจะเรียกวา่มนัเป็นตวัตนก็ได ้แต่เป็น  ‚ตัวตนช่ัวคราว‛ หรือ ‚ตัวตนมายา‛ เพราะมนั ‚ไม่ได้มีตัวตนทีแ่ท้จริง‛ 
เลย คือมนัก็มีอยูเ่หมือนกนั แต่มนัไม่ใช่ของจริง เพราะของจริงมนัไม่มี เหมือน “หุ่นยนต์คอมพวิเตอร์” ท่ีถูกสร้าง
ข้ึนมาใหมี้ความรู้สึกนึกคิดไดน้ัน่เอง 

สรุปแล้วมันมีเราอยู่จริงหรือไม่? 

 ส่ิงท่ีเราจะตอ้งระวงัก็คือ อย่ามีความเห็นสุดโต่งไปในทาง “มี” กบั “ไม่มี” คือถา้เรามีความเห็นวา่ในชีวติ
ของเราน้ี มันมีตัวเราจริงทีเ่ป็นตัวตนอมตะ (คือจะมีอยูไ่ปชัว่นิรันดร)   ท่ีสามารถออกจากร่างกายท่ีตายไปแลว้ เพื่อ
ไปเกิดใหม่ได ้(ตามท่ีบางศาสนาสอนอยู)่  และเห็นวา่ การท าความดีและช่ัวจะต้องได้รับผลในโลกหน้าทีไ่ปเกดิใหม่
น้ัน คือสรุปแลว้ความเห็นวา่ “มี” น้ีจะเห็นวา่ “ตายแล้วเกดิ” ซ่ึงความเห็นน้ีจดัวา่เป็นความเห็นท่ีสุดโต่งไปในทาง 
“มี” แต่ถา้เรามีความเห็นวา่ ในชีวติของเรานีม้ันไม่มีตัวตนใดๆเลย การท าความดีและช่ัวจะไม่มีผลใดๆเลย  คือสรุป
แลว้ความเห็นน้ีจะเห็นวา่ “ตายแล้วสูญ” ซ่ึงความเห็นน้ีจดัวา่เป็นความเห็นท่ีสุดโต่งไปในทาง “ไม่มี”  ซ่ึงความเห็น
ทั้งสองนีจั้ดว่าเป็นความเห็นผดิ ทีเ่กดิมาจากความไม่รู้ความจริงสูงสุดของธรรมชาติอย่างถูกต้อง  และเม่ือไม่รู้ความ
จริงสูงสุดของธรรมชาติในเร่ืองของชีวติอยา่งถูกตอ้ง ก็จะไม่สามารถด าเนินชีวติใหไ้ม่มีความทุกขไ์ด้ 

 เม่ือเราพิจารณาดว้ยเหตุดว้ยผล จากร่างกายและจิตใจของเราเองแลว้เราก็จะพบวา่ ชีวติของเรานีไ้ม่ใช่ว่ามัน
จะไม่มีตัวตนใดๆเลยอย่างพวกทีเ่ห็นว่า “ไม่มี” คือมันกม็ีตัวเราอยู่เหมือนกนั แต่มันเป็นตัวเราทีเ่กดิขึน้มาจากเหตุที่
ไม่ใช่ส่ิงเทีย่งแท้ถาวร ดังน้ันตัวตนนีจึ้งจัดเป็น “ตัวตนช่ัวคราว” ไม่ใช่ตัวตนอมตะ อย่างพวกทีม่ีความเห็นว่า “มี” 
และ “ตวัเราชัว่คราว” น้ีเม่ือท าความดีก็จะเกิดผลดีข้ึนมาทนัที คือท าให้เกดิความสุขใจ อิม่ใจขึน้มาทนัที อีกทั้งความดี



 ๒๐ 
น้ียงัจะมาส่งเสริมใหชี้วติของเรามีความเจริญรุ่งเรืองดว้ย แต่ถา้ “ตวัเราชัว่คราว” น้ีท าความชัว่ก็จะเกิดผลชัว่หรือไม่ดี
ข้ึนมาทนัที คือท าให้เกดิความทุกข์ใจ ร้อนใจ หรืออย่างน้อยกไ็ม่สบายใจขึน้มาทนัที อีกทั้งความชัว่น้ียงัจะส่งเสริมให้
ชีวติของเราตกต ่า หรือเดือดร้อนข้ึนมาได ้ซ่ึงลกัษณะของ “ตวัตนชัว่คราวน้ี” จะไม่จดัอยูใ่นพวก “ตายแลว้เกิด” หรือ 
“ตายแลว้สูญ” แต่จะเรียกวา่ “มันสูญ (คือว่างจากตัวเราจริง) มาตั้งแต่ยงัไม่ตาย คือไม่ตอ้งรอใหต้ายก่อนแลว้จึงค่อย
สูญ แต่มนัสูญมาตั้งแต่ยงัไม่ตาย 

เม่ือมนัก็มีตวัเราแต่เป็นตวัเราท่ีไม่เท่ียงแทถ้าวร  (ตวัเราชัว่คราว) และตวัเราน้ีก็จะเป็นไปตามเหตุท่ีปรุงแต่ง
มนัข้ึนมา อีกทั้งเราไม่สามารถบงัคบับญัชาตวัเราน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีเราอยากจะใหเ้ป็นได้  ดงันั้นเราก็จะปฏิบติัต่อตวั
เราและผูอ่ื้นเหมือนกบัวา่มีตวัตนอยูจ่ริงๆ คือเราจะเคารพนับถือและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั แต่จิตจะไม่
ไปยดึถือว่าตัวตนทั้งหลายจะต้องเป็นไปตามทีเ่ราอยากจะให้เป็น (คือ อยากจะเป็นหนุ่มเป็นสาว อยากมีความสุข 
อยากร ่ ารวย อยากสวย อยากหล่อ อยากมีคู่ และไม่อยากแก่ ไม่อยากเจบ็ ไม่อยากตาย ไม่อยากพลดัพรากจากส่ิงของ
หรือบุคคลอนัเป็นท่ีรักไป ไม่อยากผดิหวงั เป็นตน้ ซ่ึงถา้มนัไม่เป็นไปตามท่ีเราอยาก จิตท่ียดึถือน้ีก็จะเกิดความเศร้า
โศก เสียใจ แหง้เห่ียวใจ เป็นตน้ หรือท่ีเรียกวา่ เป็นทุกข)์ เมื่อจิตไม่มีความยดึถือด้วยความโง่ จิตกจ็ะไม่เป็นทุกข์ ซ่ึง
น่ีคือวธีิการดบัทุกขโ์ดยใชค้วามรู้ท่ีถูกตอ้งในเร่ืองความจริงสูงสุดของธรรมชาติ 

ท าไมจิตจึงไม่ยอมรับว่าไม่มีเรา? 

 จากเหตุผลทั้งหมดน้ีก็แสดงใหเ้ราเขา้ใจไดแ้ลว้วา่ “แท้จริงแล้วมันไม่มีเราอยู่จริง‛ แต่สามญัส านึก หรือ
ความรู้สึกตวัของเราตามปกติธรรมดาน้ีกลบัไม่รู้สึกเช่นนั้น คือมนัก็ยงัรู้สึก ตวัวา่มี “เรา” หรือ “ตวัเรา” อยูจ่ริงๆใน
โลก ซ่ึงจากสามัญส านึกนีเ้อง ทีท่ าให้เหตุผลทีแ่ม้จะสมเหตุสมผลอย่างยิง่ นี ้หมดความหมายลงไปทนัที  คือ “ ไม่มี
ใครยอมรับเหตุผลนี้” เพราะมนัขดัแยง้กบัความรู้สึกของจิต หรือมนัฝืนสามญัส านึกของจิต ซ่ึงผูท่ี้ไม่ยอมรับเหตุผล
นั้นเขาคงจะเห็นวา่ “เหตุผลเพียงแค่น้ี จะมาท าใหเ้กิดความเขา้ใจและเห็นแจง้ชีวติอยา่งถูกตอ้งไดอ้ยา่งไร?” คือเขายงั
มีความเห็นหรือเช่ือวา่ ‚จิตเป็นส่ิงลกึลบัหรือมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ  เราคนธรรมดาไม่สามารถล่วงรู้ถึงความ
ลกึลบัของจิตได้ ต้องเป็นผู้วเิศษ หรือเหนือมนุษย์ธรรมดาจึงจะเข้าใจได้ ” ซ่ึงถา้ใครยงัมีความยดึถือในความเช่ือ
เช่นน้ีอยู ่ก็ไม่มีทางท่ีจะเขา้ใจชีวติหรือตวัเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพราะมองขา้มความจริงไป แลว้เอาแต่เพอ้ฝันถึงส่ิงท่ี
ไม่มีเหตุผล และไม่มีของจริงมายนืยนั  

 ทั้งหมดน้ีก็คือเหตุผลท่ีสมเหตุสมผลท่ีสุด และน่าเช่ือถือท่ีสุด (แต่ก็อยา่เพิ่งเช่ือ) ถา้เราไม่ยอมรับเหตุผลน้ี
แลว้ เราจะไปยอมรับอะไร? เราจะเช่ือตามต ารา หรือเช่ือตามคนอ่ืน หรือเช่ือจากสามญัส านึกโง่ๆของเราเอง โดยละ
ทิ้งเหตุผลท่ีน่าเช่ือท่ีสุดน้ีหรือ? แลว้เราจะแน่ใจไดอ้ยา่งไร วา่ความเช่ือเหล่านั้ นจะถูกตอ้งแทจ้ริง เพราะเรา ไม่
สามารถพิสูจน์ใหเ้ห็นจริงดว้ยตวัของเราเอง แต่ถา้ส่ิงท่ีเราไปพิสูจน์นั้นมนัไม่ไดมี้อยูจ่ริง ถึงใครจะไปพิสูจน์อยา่งไร
ก็ไม่มีทางคน้พบ เพราะมนัไม่มีอยูจ่ริง ส่วนส่ิงท่ีมีเหตุผลและมีหลกัฐานคือของจริงมายนืยนัวา่ “จิตมีการเกดิและดับ
อยู่เสมอ และจิตต้องอาศัยร่างกายเกดิขึน้มา”  น้ีเป็นส่ิงท่ีเราสามารถพิจารณาใหเ้กิดความเขา้ใจดว้ยเหตุผล และ
พิสูจน์ใหเ้ห็นจริงหรือเห็นแจง้ไดท้นัทีในขณะท่ียงัมีชีวติอยูน้ี่ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเช่ือจากใครๆ เพราะเราก็สามารถ
เกิดปัญญารู้แจง้หรือเห็นแจง้ชีวติข้ึนมาไดด้ว้ยตวัของเราเองแลว้  

จิตเกดิขึน้มาได้อย่างไร? 



 ๒๑ 
 วตัถุทั้งหลายของโลกก็มีอยู ่๒ ประเภท คือ ไม่มีชีวติ กบั มีชีวติ โดยส่ิงท่ีไม่มีชีวตินั้นเราก็คงจะพบเห็นกนั

อยูแ่ลว้โดยทัว่ไป เช่น กอ้นหิน กอ้นดิน เหล็ก ไม ้พลาสติก กระจก เป็นตน้ ส่วนส่ิงท่ีมีชีวติน้ีก็สรุปได ้๓ จ าพวก
ใหญ่ๆ คือ มนุษย์, สัตว์, และพชื ซ่ึงความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีไม่มีชีวติ กบัส่ิงท่ีมีชีวติก็คือ “การรับรู้” คือส่ิงทีม่ีชีวติ
กย่็อมทีจ่ะมีการรับรู้ส่ิงต่างๆได้ (เม่ือมีการรับรู้แลว้ก็จะมีความรู้สึกเกิดข้ึนมาดว้ยเสมอ) ส่วนส่ิงท่ีไม่มีชีวติก็ยอ่มท่ีจะ
ไม่มีการรับรู้ส่ิงใดๆได ้

 แลว้การรับรู้น้ีมาจากไหน? เม่ือพิจารณาจากความจริงท่ีมีอยูจ่ริงในชีวติของเรา แลว้ก็จะพบวา่ เม่ือ ระบบ
ประสาทต่างๆของร่างกายเรา (คือตา, หู, จมูก, ล้ิน, กาย, และ ใจ-สมอง) มีความสมบูรณ์ หรือดีพร้อม หรือยงัไม่ตาย 
มันกจ็ะเกดิ “ การรับรู้” ขึน้มาทีร่ะบบประสาทน้ันได้ แต่ถา้ ระบบประสาทใดเสียหาย ก็จะไม่เกิดการรับรู้ข้ึนมาได้  
อยา่งเช่น เม่ือระบบประสาทของลูกตายงัดีอยู ่เม่ือมีภาพมากระทบตา ก็จะเกิดการรับรู้ภาพข้ึนมาท่ีตานั้นข้ึนมาทนัที 
แต่ถา้ตาเสียหรือบอด ก็จะไม่เกิดการรับรู้ภาพได ้เป็นตน้  คือเรียกว่า ต้องอาศัยระบบประสาททีย่งัดีอยู่ของร่างกาย 
มาสัมผสักบัส่ิงภายนอกทีต่รงกนั จึงจะเกดิ “การรับรู้” ขึน้มาทนัททีีร่ะบบประสาทจุดน้ัน  ซ่ึง “การรับรู้” ของ
ร่างกายน้ี ก็เหมือนกบักระแสไฟฟ้าอยา่งอ่อนๆนัน่เอง 

 เม่ือเช้ืออสุจิ (ซ่ึงเป็นชีวติเล็กๆซ่ึงมีการรับรู้และรู้สึกได ้ท่ีเกิดมาจากร่างกายของผูช้ายสร้างข้ึนมา) ของพอ่
ไปผสมกบัไข่ของแม่ ก็จะท าให้เกิดมีชีวติข้ึนมาและค่อยๆเจริญเติบโตข้ึนเป็นร่างกายข้ึนมา โดยอาศยัขอ้มูล(DNA) 
จากไข่ของแม่และเช้ือของพอ่นั้น มาปรุงแต่งใหเ้กิดลกัษณะของอวยัวะต่างๆของร่างกายข้ึนมา และส่ิงส าคญัก็คือมนั
ไดเ้กิดเน้ือสมองท่ีมีคุณสมบติัพิเศษข้ึนมา ซ่ึงสมองน้ีเองท่ีเป็นพื้นฐานใหเ้กิดจิตข้ึนมาอยา่งสมบูรณ์ โดยสมองน้ี
สามารถบนัทึกขอ้มูลจากการรับรู้และรู้สึก รวมทั้งการปรุงแต่งของจิตทั้งหลายเอาไวไ้ดอ้ยา่งน่าอศัจรรย์  

เราเกดิขึน้มาได้อย่างไร? 

 สัญชาติญาณ หมายถึง ความรู้ทีเ่กดิขึน้มาพร้อมกบัชีวติ โดยไม่มีใครมาสอน  อยา่งเช่น สัญชาติญาณในการ
หาอาหาร, กินอาหาร, สืบพนัธ์ุ, เอาตวัรอด, รักลูก, เล้ียงลูก เป็นตน้ อยา่งท่ีสัตวแ์ละพืชทั้งหลายมีอยูน่ัน่เอง ซ่ึง
สัญชาติญาณพื้นฐานหรือสัญชาติญาณใหญ่ของทุกชีวติก็คือ “ความรู้ว่าจิตนีค้ือตัวตนหรือตนเอง” ท่ีท  าใหเ้กิด
สัญชาติญาณยอ่ยๆทั้งหลายข้ึนมา  ซ่ึงสัญชาติญาณวา่ จิตน้ีคือตนเองน้ี จะมีอยูแ่ลว้ประจ าแก่ทุกจิตท่ีเกิดข้ึนมาใหม่ๆ   
ซ่ึงสัตวแ์ละแมพ้ืชทั้งหลาย ก็ไดอ้าศยัสัญชาติญาณน้ี ในการรักษาเผา่พนัธ์ุของมนัเอาไว ้ไม่ใหสู้ญพนัธ์ุไปจากโลก 
ถา้ไม่มีสัญชาติญาณน้ี สัตวแ์ละพืชทั้งหลายก็จะไม่รักตวัเอง ไม่ดูแลรักษาตวัเอง ไม่สืบพนัธ์ ไม่กินอาหาร แลว้ก็จะ
สูญพนัธ์ไปในท่ีสุด 

 เด็กท่ีเพิ่งเกิดข้ึนมาใหม่ๆนั้น ก็จะมี “ สัญชาติญาณวา่จิตน้ีคือตนเอง” น้ีดว้ยเหมือนกนั เพียงแต่วา่ ยงัมีนอ้ย 
หรือไม่เขม้ขน้ แต่เม่ือ จิตเด็กนั้นเร่ิมไดรั้บรู้ส่ิงต่างๆของโลกทาง ตา หู จมูก ล้ิน และกาย ท่ีใหค้วามรู้สึกท่ีน่าพอใจ
บา้ง และไม่น่าพอใจบา้ง ซ่ึงความรู้สึกนีเ้องทีม่ากระตุ้นให้ “สัญชาติญาณว่าจิตนีค้ือตัวเอง” ให้เร่ิมท างาน  แลว้
สัญชาติญาณน้ีก็จะมากระตุน้ใหจิ้ตเกิดเป็น “ความรู้สึกว่ามีตัวเอง” อยูใ่นโลก และเม่ือเร่ิมเกิด “ความรู้สึกวา่มี
ตวัเอง” ข้ึนมาแลว้ สมองกจ็ะเกบ็ “ความรู้สึกว่ามีตัวเอง” นีไ้ว้ในจิตใต้ส านึก ยิง่เด็กนั้นโตข้ึน “ความรู้สึกวา่มีตวัเอง” 
น้ีก็จะมีความเคยชินมากข้ึน จนทุกคร้ังท่ีจิตต่ืนข้ึนมา มนัก็จะรู้สึกวา่มีตวัเองอยูต่ลอดเวลา อยา่งท่ีเรียกวา่เป็นสามญั
ส านึกของเรา หรือเป็นนิสัยของเราน่ีเอง   



 ๒๒ 
 สัญชาติญาณวา่จิตน้ีตวัเอง หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่เป็น  ‚ความรู้ว่าจิตนีค้ือตัวเอง‛ น้ีเอง ท่ีเป็นตน้ขั้วหรือ

ตน้ตอท่ีมากระตุน้ใหจิ้ตเกิด “ความยดึถือว่าจิตนีค้ือตัวเรา” และความทุกขท์ั้งหลายข้ึนมา ดงันั้นสัญชาติญาณหรือ
ความรู้น้ีจึงจดัวา่เป็น ‚ความโง่สูงสุดของมนุษย์” เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความทุกขท์ั้งหลายข้ึนมา ส่วน ‚ความรู้
และความเข้าใจว่าแท้จริงไม่มีตัวเรา‛ นั้นจดัวา่เป็น ‚ปัญญาสูงสุดของมนุษย์‛ เพราะมนัท าใหค้วามทุกขท์ั้งหลายดบั
หายไปได ้

สรุปไดว้า่ “พืน้ฐานดั้งเดิมของทุกชีวติจะว่างหรือบริสุทธ์ิเหมือนกนัหมด แต่มาไม่ว่างหรือไม่บริสุทธ์ิ หรือ
มาเกดิความยดึถือว่ามีตัวตนทีแ่ตกต่างกนัเอาในภายหลงั ด้วยความโง่เขลาเพราะไม่มีใครสอน” จนกวา่จิตใดจะ
ศึกษาจนเกิดความเขา้ใจวา่ “แท้จริงมันไม่ได้มีตัวเราหรือตัวตนทีแ่ท้จริงของใครๆอยู่เลย” แลว้จิตน้ีก็พยายามตั้งใจ
เพง่อยูใ่นความเขา้ใจน้ีอยา่งต่อเน่ือง (คือเกิดสมาธิ) แลว้จิตน้ีก็จะกลบัคืนมาเป็นจิตท่ีวา่งหรือบริสุทธ์ิไดอี้กคร้ัง (แม้
เพียงชัว่คราว) ซ่ึงจิตท่ีวา่งหรือบริสุทธ์ิน้ีก็จะไม่มีความเห็นแก่ตวัเลย และจะมีสติปัญญาอยา่งเตม็ท่ีอยูด่ว้ย รวมทั้งจะ
ไม่มีความทุกขท์างจิตใจอยูเ่ลย (และถา้จิตใดสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลานานๆ จน “สัญชาติญาณวา่จิตน้ี
คือตวัเรา” ไดห้ายไปจากจิตใตส้ านึกอยา่งถาวร จิตน้ีก็จะไม่มีความทุกขอี์กอยา่งถาวรหรือตลอดเวลาท่ียงัมีจิตอยู)่ 

ความยดึถือคืออะไร? 

ความยดึถือ ก็คือ อาการทีจิ่ตไปแบก ไปหาม หรือครอบครองส่ิงต่างๆว่าเป็น “ตัวตน” บ้าง ว่าเป็น “ของตน” 
บ้าง ด้วยความรัก หรือความพอใจ  อยา่งท่ีเรียกรวมๆกนัวา่ “ตัวตน-ของตน” (ถา้เนน้มาท่ีชีวติของเราก็จะเรียกวา่เป็น 
“ตัวเรา-ของเรา”) โดยส่ิงไปยดึถือนั้นถา้เป็นเด็กเล็กๆหรือคนท่ีมีปัญญานอ้ย ก็จะยดึถือเอาทั้ง “ร่างกายและจิต” ของ
ตวัเองวา่เป็น “ตวัตน” (หรือตวัเรา) และยดึถือเอาส่ิงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัร่างกาย (เช่น ช่ือ นามสกุล พอ่ แม่ พี่ นอ้ง 
เพื่อน ทรัพยส์มบติั เป็นตน้) วา่เป็น “ของตน” (หรือของเรา) แต่ผูใ้หญ่บางคนท่ีมีปัญญาข้ึนมาหน่อย ก็จะมายดึถือเอา 
“จิต” วา่เป็น “ตวัตน” (หรือตวัเรา) และยดึถือเอาร่างกายและส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหลายวา่เป็น “ของตน” (หรือของเรา)  
คือเม่ือมีการ “ยดึถือว่ามีตัวตน” ข้ึนมาเม่ือใด ก็ยอ่มท่ีจะมี “ของตน” เกิดตามมาดว้ยเสมอ 

 จากการศึกษามาแลว้ก็ท าใหเ้ราเขา้ใจไดว้า่ “จิตนีไ้ม่ใช่ตัวเราจริง” (ไม่ใช่ตวัตน) แต่เป็นเพียงส่ิงท่ีธรรมชาติ
ปรุงแต่งข้ึนมาชัว่คราวเท่านั้น แต่มนัก็มีความน่าอศัจรรยต์รงท่ี มนัมี “ความรู้สึกว่ามีตัวเรา” เกิดข้ึนมาดว้ย อีกทั้งจิต
น้ียงัสามารถปรุงแต่งใหเ้กิดความคิด ความอยาก รวมทั้งความยดึถือข้ึนมาไดอี้ก คือเม่ือจิตมี “ความรู้สึกวา่มีตวัเรา” 
มนัก็จะเป็นเหตุมาปรุงแต่งใหเ้กิด “ความอยากเพื่อตวัเรา” (ความอยากก็มีทั้งความอยากไดแ้ละอยากท าลายหรืออยาก
หนี) ข้ึนมา ซ่ึงความอยากน้ีก็จะเป็นเหตุมาปรุงแต่งใหเ้กิด “ความยดึถือวา่มีตวัเรา-ของเรา” ข้ึนมา และเม่ือมีความ
ยดึถือ (หรือยดึมัน่ หรือยดึมัน่ถือมัน่) ก็ยอ่มท่ีจะเกิดความทุกขต์ามมาดว้ยเสมอ 

 สรุปไดว้า่ แมจิ้ตจะ “ไม่มีตัวตนของใครๆจริง” ก็ตาม แต่มนัก็มีความโง่ ( สัญชาติญาณวา่จิตน้ีคือตนเอง) 
ครอบง าจนท าใหเ้กิด “ความรู้สึกว่ามีตนเอง” ข้ึนมาไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์แลว้จิตท่ีมีความรู้สึกวา่มีตนเองน้ี ก็จะมา 
“ยดึถือเอาจิตนีว่้าเป็นตัวเอง” และ “ยดึถือเอาร่างกายอนัเป็นทีต่ั้งของจิตกบัส่ิงทีเ่กีย่วข้องกบัร่างกายว่าเป็นของตน”  
แลว้จิตท่ียดึถือน้ีก็มาเป็นทุกขข้ึ์นมาเองอยา่งช่วยไม่ได้ 

ตายแล้วไปไหน? 



 ๒๓ 
 จากการท่ีเราศึกษามาทั้งหมดก็ท าใหเ้ขา้ใจไดว้า่ “แท้จริงไม่มีส่ิงใดเลยทีจ่ะมาเป็นเราหรือตัวเราได้ จะมีก็

เพยีงตัวเราชนิดช่ัวคราว ทีย่ดึถือหรืออยากจะให้เป็นไปตามทีเ่ราอยากจะให้เป็นไม่ได้ ‛ คือเม่ือเหตุเช่นน้ี ๆเกิดข้ึนมา 
มนัก็เกิดมีเราข้ึนมา แต่เม่ือเหตุเช่นน้ี ๆแตกสลายหรือดบัหายไป ความรู้สึกวา่มีตวัเราน้ี ก็ยอ่มท่ีจะดบัหายตามไปดว้ย
ทนัที คือร่างกายกบัจิตนีจ้ะอาศัยซ่ึงกนัและกนัอยู่ ถ้าส่ิงใดแตกสลายหรือดับหายไป อกีส่ิงกจ็ะต้องแตกสลายหรือดับ
หายตามไปด้วยทนัที เหมือนกบัหุ่นยนตค์อมพิวเตอร์ท่ีมีกลไกลท่ีเป็นวตัถุท่ีละเอียดอ่อนซบัซอ้น กบักระแสไฟฟ้า
ท างานร่วมกนัอยู ่ถา้ตวัเคร่ืองเสีย หรือกระแสไฟฟ้าดบัลง หุ่นยนตน์ั้นก็จะไม่ท างาน  

ส่วนการท่ีจะเกิดจิตท่ีเหมือนเดิม ท่ีมีความทรงจ าเหมือนเดิมทุกประการ เช่นน้ีข้ึนมาอีก หลงัจากร่างกายตาย
ไปแลว้นั้น ยอ่มไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะเป็นไปได ้ และเราก็ไม่ได้มีความจ ามาก่อนเลยว่า ‚เคยมีเรามาก่อนทีเ่ราจะเกดิ
ขึน้มา‛ เพือ่มาเป็นหลกัฐานยนืยนั  

 ถา้มีใครมาถามวา่ “ คนเราตายแลว้จิตท่ีรู้สึกวา่เป็นตวัเราน้ีไปไหน?” ซ่ึงแมผู้ท่ี้เขา้ใจแลว้วา่ไม่มีตวัเราจริง ก็
คงตอบไม่ได ้เพราะเข้าใจแล้วว่า แท้จริงมันไม่มีตัวตนของใครมาเกดิ ดังน้ันจึงเท่ากบัว่าไม่มีใครตาย และแม้ตัวตนที่
ก าลงัมีอยู่นี ้มันกย็งัไม่มี ตัวตนของใครอยู่จริง (มีแต่ตวัตนชัว่คราวหรือตวัตนมายาท่ีไม่ใช่ของจริงแทถ้าวรหรือ
อมตะ) และเม่ือเราเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งแลว้วา่ “ ไม่มีตวัเราอยูจ่ริง” ดงันั้น เร่ืองภายหลงัจากความตาย หรือเร่ืองโลก
หน้า หรือเร่ืองการเวยีนกลบัมาเกดิใหม่อกีของจิต หรือเร่ืองสถานทีส่ าหรับคนทีต่ายไปแล้ว อย่างเช่น เร่ืองนรกใต้ดิน
, สวรรค์บนฟ้า, รวมทั้งเร่ืองเทวดา, นางฟ้า, ผ,ี ปีศาจ, ซาตาน เป็นต้น  เรากไ็ม่ต้องไปสนใจ เพราะมนัไม่อยูใ่นฐานะ
ท่ีจะเป็นไปไดเ้ลยตามหลกัเหตุผลและความจริงท่ีมีอยู ่

 ส่ิงท่ีเราควรพิจารณาท่ีสุดก็คือ ความรู้สึกวา่มีตวัเราน้ี มันกม็าจากจิตของเราเอง ซ่ึงตามเหตุผลแลว้ จิตก็เป็น
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาจากเหตุหลายๆเหตุดว้ยกนัมาปรุงแต่งใหเ้กิดข้ึน ดงันั้นจิตจึงไม่ใช่ส่ิงท่ีจะมาเป็นตวัตน ท่ีแทจ้ริงหรือ
เป็นส่ิงเท่ียงแทถ้าวร ท่ีจะมาใหย้ดึถือเอาเป็นตวัตน ของใครๆได ้ ส่วนความรู้สึกว่ามีตัวเรานี ้มันกเ็ป็นแค่เพยีง
ความรู้สึกของจิตทีธ่รรมชาติให้มาเท่าน้ัน ถึงแมม้นัจะรู้สึกวา่มีตวัเราอยา่ง เขม้ขน้สักเท่าใดก็ตาม มนัก็เป็นแค่เพียง
ความรู้สึกท่ีก็ตอ้งอาศยัเหตุมาปรุงแต่งใหเ้กิดข้ึนมาชัว่คราวเท่านั้น จะ เช่ือถือวา่เป็นความจริงแทไ้ม่ได ้ อกีทั้งแม้จิตก็
ยงัไม่ใช่ตัวตนทีแ่ท้จริง แล้วความรู้สึก ว่ามีตัวเราทีเ่ป็นเพยีงส่วนประกอบหน่ึงของจิต จะมาเป็นตัวตน ทีแ่ท้จริงได้
อย่างไร? แต่ท่ีมนัมีความรู้สึกวา่มีตวัเราอยูน้ี่ มันกเ็ป็นเพยีงสัญชาติญาณของจิตทีธ่รรมชาติมอบให้ไว้ เพือ่ให้ทุกชีวติ
รักตัวเอง เพือ่ทีจ่ะได้ดูแลรักษาตัวเองเอาไว้ จะได้ไม่สูญพนัธ์ุไปจากโลกเท่าน้ัน  ซ่ึงน่ีคือการเล่นกลของธรรมชาติ ท่ี
หลอกมนุษยแ์ละสัตว ์ “ให้หลงเช่ือว่ามีตนเองอยู่จริง” ไดอ้ยา่งแนบเนียนท่ีสุด  แต่เมื่อพจิารณาอย่างลกึซ้ึงแล้วกจ็ะ
พบว่า มันกไ็ม่มีใครมาให้หลอกจริงๆเลย มีแต่จิตของธรรมชาติทีธ่รรมชาติปรุงแต่งขึน้มาเอง แล้วกห็ลอกจิตทีไ่ม่มี
ตัวตนจริงน้ันเอง ให้เกดิความเข้าใจผดิว่ามีตนเองจริงๆเท่าน้ัน ซ่ึงมนัเป็นเร่ืองท่ีน่าอศัจรรยอ์ยา่งท่ีสุด 

เกดิมาท าไม? 

 เม่ือเขา้ใจแลว้วา่ ไม่มี ส่ิงใดท่ีจะมาเป็นเราไดจ้ริง ก็ท  าใหเ้กิดค าถามข้ึนมาวา่ แล้วชีวตินีเ้กดิขึน้มาท าไม?  
ใครสร้าง?  ซ่ึงจากความเป็นจริงแลว้ ชีวติทั้งหลายก็เกิดข้ึนมา จากเหตุและผลท่ีทยอยกนัผลกัดนัใหเ้กิดข้ึนมา โดยส่ิง
ทีส่ร้าง (หรือปรุงแต่ง) ขึน้มากค็ือธรรมชาติ หรือส่ิงท่ีเป็นอยูข่องมนัตามปกติธรรมดาน่ีเอง โดยการสร้างนั้น
ธรรมชาติก็ใชก้ฎสูงสุดของธรรมชาตินัน่เองสร้างข้ึนมา 



 ๒๔ 
 ถา้จะถามต่อวา่ธรรมชาติสร้างชีวติข้ึนมาท าไม? ก็คงไม่มีใครตอบได ้ เพราะมันกเ็ป็นไปของมันเช่นนีเ้อง

ตามธรรมชาติ แต่เม่ือชีวติเกิดข้ึนมาแลว้ควรถามวา่ “ท าอยา่งไรจึงจะไดรั้บส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีสุดในการเกิดมาน้ี?”   ซ่ึง
ค าตอบก็คือตอ้งท า ‚ท าหน้าที่‛ ซ่ึงหนา้ท่ี น้ีก็หมายถึง การกระท าทีชี่วติทุกชีวติต้องท า ถา้ไม่ท าก็จะเป็นทุกข ์หรือ
เดือดร้อนหรือสูญพนัธ์ุได ้ซ่ึงหนา้ท่ีโดยสรุปของทุกชีวติก็คือ หน้าทีใ่นการดูแลรักษาชีวติไม่ให้เป็นทุกข์ คือเม่ือชีวติ
เกิดมาก็ตกอยูใ่นสภาวะท่ีตอ้งทนอยูต่ลอดเวลาตามกฎสูงสุดของธรรมชาติ ซ่ึงความท่ีตอ้งทนอยูน้ี่มนัก็คือความทุกข์
ท่ีเป็นพื้นฐานของทุกชีวติ ดงันั้นทุกชีวติจึงตอ้งมีหนา้ท่ีดูแลรักษาชีวติไม่ใหเ้ป็นทุกข ์ หรือใหมี้ทุกขน์อ้ยท่ีสุด ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ   

 จากหนา้ท่ีโดยสรุปน้ี เราก็สามารถท่ีจะแยกแยะออกไปเป็นหนา้ท่ีต่างๆไดม้ากมายคือ หน้าทีใ่นการดูแล
จิตใจ, หน้าทีใ่นการดูแลร่างกาย, รวมทั้งหน้าทีใ่นการดูแลครอบครัว, สังคม, ประเทศชาติ, โลก, รวมทั้ง
สภาพแวดล้อม ไม่ให้เป็นทุกข์ หรือเดือดร้อน หรือเสียหาย ซ่ึงสาเหตุท่ี มนุษยต์อ้งมีหนา้ท่ีต่างๆมากมายก็เพราะ ถ้า
จิตใจของเรายงัมีความยดึถือว่ามีตัวเราอยู่ แลว้เราไม่ดูแลรักษาร่างกาย ร่างกายก็จะเจบ็ป่วย,  ถา้ไม่ดูและรักษา
ครอบครัว ครอบครัวก็จะ เดือดร้อน, ถา้ไม่ดูแลรักษาสังคม สังคมก็จะไม่สงบ, ถา้ไม่ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม 
สภาพแวดลอ้มก็จะเสียหาย, ถา้ไม่ดูและรักษาโลก โลกก็จะมีแต่วกิฤติการณ์ และเม่ือโลกและสภาพแวดลอ้ม รวมทั้ง
สังคม ครอบครัว และร่างกายของเราเดือดร้อนหรือไม่สงบสุข ก็จะพลอยท าใหจิ้ตใจท่ียงัยดึถืออยูน้ี่พลอยเกิดความ
ทุกขต์ามไปดว้ย แต่ถึงสภาพแวดล้อมทั้งหลายหรือร่างกายของเราจะเดือดร้อนอย่างไรกต็าม ถ้าจิตใจของเรา (ตามที่
สมมติเรียก) ไม่ยดึถือว่ามีตัวเราอยู่จริงเสียอย่างเดียว จิตใจของเรากจ็ะไม่มีความทุกข์ใดๆเลยได้  เพราะตน้เหตุท่ีท า
ใหจิ้ตเกิดความทุกขน์ั้นไม่มีอยูใ่นจิตใจน้ีเสียแลว้  

เราท าหน้าทีเ่พือ่ใคร? 

 บางคนท่ีไม่เขา้ใจ เม่ือมีผูบ้อกวา่ไม่มีตวัเรา อยูจ่ริง ก็อาจจะคิดไปวา่ เมื่อไม่มีตัวเราเสียแล้ว แล้วจะมีชีวติอยู่
ไปท าไม? หรือไม่รู้จะท างานหรือเล่าเรียนไปท าไม? สู้อยูเ่ฉยๆจะดีกวา่ เพราะถึงท าไปก็ไม่มีใครไดรั้บผล ซ่ึงน่ีเป็น
การมองโลกสุดโต่งไปในทางเห็นว่าไม่มีตัวตนใดๆเลย จึงไม่ยอมท าอะไรเลย ท่ีตรงขา้มกบั คนทีสุ่ดโต่งไปในทางเห็น
ว่ามีตัวตน ทีเ่ห็นแก่ตัวจัด คือท าอะไรๆกเ็พือ่ตัวเอง จนท าใหเ้กิดการเบียดเบียนคนอ่ืนข้ึนมา 

 คนเราน้ี ถา้ใหอ้ยูเ่ฉยๆไม่ท าอะไรเลย ชีวติก็จะเป็นทุกข ์คือคนท่ีไม่ท า อะไรเลย ก็จะไม่มีทรัพยม์าบริหาร
ชีวติ แลว้ชีวติก็จะเป็นทุกข ์เช่น ไม่มีขา้วจะกิน หรือไม่มีท่ีจะอยู ่เป็นตน้ หรือแมค้นร ่ ารวย ถา้ไม่ท าอะไรเลย สุดทา้ย
ทรัพยก์็จะหมด หรือถึงจะไม่หมด ชีวติก็จะไร้คุณค่าและน่าเบ่ือหน่าย เพราะเอาแต่ เสพความสุข จนในท่ีสุดความสุข
นั้นก็จะกลบัมาสร้างความทุกขม์หนัตใ์หใ้นภายหลงั 

 ดงันั้นชีวติจึงตอ้งมีหนา้ท่ี การท าหนา้ท่ีนั้นจะช่วยใหชี้วติมีความทุกขล์ดนอ้ยลง คนเราถ้าได้ท างานกจ็ะมี
ความสุขอยู่กบัการท างาน ถา้ไม่ท างานแลว้เอาแต่กินๆนอนๆ และเท่ียวเล่น ชีวติก็จะน่าเบ่ือหน่ายและไร้คุณค่าอยา่ง
ท่ีสุด และจะมีความทุกขอ์ยา่งท่ีสุดตามมาในภายหลงั  เหมือนร่างกายกต้็องออกก าลงั จึงจะท าให้ร่างกายแข็งแรง และ
เป็นสุข ถา้ร่างกายไม่ เคยออกก าลงัเลย ร่างกายก็จะอ่อนแอและไม่มีภูมิคุม้กนัโรค แลว้ ร่างกายก็จะปวดเม่ือยหรือไม่
สุขสบายและเจบ็ป่วยไดง่้าย รวมทั้งอายกุ็จะสั้นอีกดว้ย 



 ๒๕ 
 การท างาน (ท่ีสุจริต) เพื่อเล้ียงชีวติและครอบครัวนั้นจดัวา่ เป็น การท าหน้าที่ทีส่ าคัญอย่างมากของชีวติ ซ่ึงผู ้

ท่ีเขา้ใจแลว้วา่ “ ไม่มีตวัเราจริง” ก็จะ ‚ท าหน้าทีเ่พือ่หน้าที่” ไม่ใช่ท า หนา้ท่ีเพื่อตวัตนของใคร หนา้ท่ีน้ีคือส่ิงสูงสุด
ของชีวติ การท างานจึงเป็นส่ิงสูงสุดของชีวติด้วย  ดงันั้นเราจึงควรท างานใหส้นุก และมีความสุขอยูก่บัการท างาน  
เม่ือมีความสุขอยูก่บัการท างานแลว้ ก็ไม่ตอ้งไปแสวงหาความสุขจากท่ีอ่ืน จึงท าใหไ้ม่ตอ้งเสียทรัพยเ์พื่อไปซ้ือหา
ความสุขนั้น แลว้ก็จะท าใหมี้ทรัพยเ์หลือ เม่ือมีทรัพยเ์หลือก็น าไปช่วยเหลือคนท่ี มีทุกขห์รือเดือดร้อน หรือช่วยเหลือ
สังคมอยา่งถูกวธีิดว้ยสติปัญญา (อยา่งเช่น การเผยแผใ่หม้นุษยใ์หเ้ขา้ใจความจริงสูงสุดเร่ืองไม่มีตนเองอยูจ่ริง)  ก็จะ
ยิง่ท  าใหชี้วติมีแต่ความสุขใจอ่ิมใจอยูเ่สมอได ้ซ่ึงน่ีคือชีวติทีม่ีคุณค่า หรือชีวติทีป่ระเสริฐทีแ่ท้จริง  

 ความทุกข์เกดิจากอะไร? 

 ในความเป็นจริงของโลกเราน้ี จะมีความเป็นส่ิงคู่เสมอ คือเมื่อมีส่ิงใดเกดิขึน้มา มันกจ็ะต้องมีส่ิงตรงข้าม
เกดิขึน้มาด้วยเสมอ อยา่งเช่น เม่ือมีสวา่งก็ตอ้งมีมืด เม่ือมีขาวก็ตอ้งมีด า เม่ือมีเกิดก็ตอ้งมีตาย เพื่อมีพบก็ตอ้งมีจาก 
เม่ือมีชอบก็ตอ้งมีชงั เม่ือมีไดก้็ตอ้งมีเสีย เป็นตน้ 

 ดงันั้นเม่ือชีวติมีความสุข มนัก็ตอ้งมีความทุกขเ์กิดข้ึนมาดว้ยเสมออยา่งไม่มีทางหลีกเล่ียง ซ่ึงความทุกข์ของ
มนุษย์เราน้ันกม็ีมากมาย ทั้งของร่างกายและของจิตใจ  โดยความทุกขข์องร่างกายก็ไดแ้ก่ความทุกขจ์ากความร้อน, 
ความหนาว, ความหิว, ความกระหาย, ความเจบ็, ความปวด, ความเม่ือยลา้, ความคนั,  ความอึดอดัทรมาน เป็นตน้ ซ่ึง
ความทุกขน้ี์เป็นความทุกขต์ามธรรมชาติของร่างกาย ทีไ่ม่สามารถแก้ไขให้หมดส้ินไป หรือป้องกนัไม่ให้เกดิขึน้มา
อย่างถาวรได้ จะท าไดก้็เพียงบรรเทาใหเ้บาบางลงไดบ้า้งเท่านั้น  

 ส่วนความทุกขข์องจิตใจก็ไดแ้ก่ ความทุกข์ทีเ่กดิขึน้มาพร้อมกบั ‚ความยดึถือว่ามีตัวเรา‛ ท่ีเกิดข้ึนมาใน
สภาพทีย่ากล าบากบา้ง, ท่ีแก่ชราบา้ง, ท่ีเจ็บป่วยบา้ง, ท่ี รู้ตัวว่าจะตายบา้ง, ท่ีก าลงัพลดัพรากจากบุคคลหรือส่ิงท่ีรักท่ี
พอใจอยูบ่า้ง, ท่ีก าลงัประสบกบับุคลหรือส่ิงท่ีไม่น่ารักไม่น่าพอใจอยูบ่า้ง, และตวัเราทีผ่ดิหวงัเพราะอยากจะได้ส่ิงใด
แล้วไม่ได้ส่ิงน้ันตามทีอ่ยาก ซ่ึงน่ีเป็นการมองความทุกขอ์ยา่งกวา้งๆ แต่โดยสรุปแลว้ความทุกขท์ั้งหลายของจิตใจก็
จะเกิดมาพร้อมกบั ‚ความยดึถือว่ามีตัวเรา‛ อยูด่ว้ยเสมอ 

 ความยดึถือวา่มีตวัเราน้ีก็คือ อาการทีจิ่ตเข้าไปแบกไปหาม หรือไปครอบครองธรรมชาติทีส่มมติเรียกว่าเป็น 
‚ตัวเรา-ของเรา‛ (ธรรมชาตินั้นก็ไดแ้ก่ร่างกายและจิตใจท่ีเราก าลงัรู้สึกอยูน้ี่) ด้วยความรักหรือ ความพอใจอย่างยิง่ 
ซ่ึงความยดึถือวา่มีตวัเราน้ีก็เกิดมาจาก ‚ความอยาก‛ อีกทีหน่ึงท่ีมากระตุน้หรือผลกัดนัใหเ้กิดข้ึน ซ่ึงความอยากน้ีก็มี
อยู ่๓ ประเภท คือ (๑) อยากได้ (๒) อยากเป็นอยู่ และ (๓) อยากท าลาย 

ความอยากเป็นอย่างไร? 

 เม่ือพิจารณาอยา่งละเอียดแลว้เราก็จะพบวา่ ขณะท่ีจิตไดพ้บเห็นหรือสัมผสัส่ิงท่ีน่าพึงพอใจ ท่ีใหค้วามรู้สึก
ท่ีน่าพึงพอใจ หรือใหค้วามสุข  (happy)  แต่ว่ายงัไม่ได้ความสุขน้ัน จิตกจ็ะเกดิความอยากได้ (หรืออยากเอา) 
ความสุขน้ันมาให้ตนเองอย่างยิง่อยู่ตลอดเวลา ซ่ึงความอยากไดน้ี้ ก็เป็นความหิวท่ีทรมานจิตใจอยา่งยิง่ คือในขณะท่ี
ก าลงัเกิดความอยากไดอ้ยูน่ั้น จิตกจ็ะดิน้รนหรือเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาด้วยความอยากจะได้ (เหมือนเวลาท่ีเราหิว
อยากจะกินแต่ยงัไม่ไดกิ้น) ซ่ึงเราจะเรียกลกัษณะอาการน้ีวา่เป็น “ความทุกข์ซ่อนเร้น‛ ท่ีอาจจะสังเกตเห็นไดย้ากอยู่
สักหน่อย  



 ๒๖ 
 หรือแมว้า่จิตของเราจะไดค้วามสุขนั้นมาแลว้ และก าลงัมีความสุขอยู ่ แต่จิตกย็งัอยากทีจ่ะได้ความสุขน้ัน

มากขึน้อยู่ตลอดเวลา (เหมือนกบัยิง่ไดกิ้นก็ยิง่หิวมากยิง่ข้ึน) ซ่ึงมนัก็ท าใหจิ้ตเกิดอาการด้ินรนหรือเร่าร้อนเหมือนกบั
อาการขณะท่ียงัไม่ไดค้วามสุขนัน่เอง ซ่ึงมนัก็เป็นลกัษณะอาการของ “ความทุกข์ซ่อนเร้น‛ นัน่เอง  

 ส่วนขณะท่ีจิตแมจ้ะไดค้วามสุขมาแลว้ก็ตาม และก าลงัมีความสุขอยูน่ั้น จิตกย็งัเกดิความอยากทีจ่ะมี
ความสุขอยู่เช่นน้ันตลอดไป และวติกกงัวลกลวัว่าจะต้องจากความสุขน้ันไป  (เหมือนกบัเวลากินอยูแ่ลว้กลวัวา่คน
อ่ืนจะมาแยง่เอาของกินไป) ซ่ึงอาการวติกกงัวลกลวัวา่จะตอ้งจากความสุขนั้นไปน้ีเอง ท่ีท าใหจิ้ตเกิดความด้ินรน
หรือเร่าร้อนอยูต่ลอดเวลาอีกเหมือนกนั ซ่ึงมนัก็เป็นลกัษณะอาการของ “ความทุกข์ซ่อนเร้น‛ นัน่เอง  

 ส่วนเวลาท่ีจิตตอ้งพลดัพรากจากความสุขไป จิตกย่็อมทีจ่ะเกดิความอยากทีจ่ะได้ความสุขน้ันกลบัคืนมาอกี 
(เหมือนยงักินไม่อ่ิม แลว้ก็ไม่ไดกิ้นต่ออีก)  ซ่ึงก็ยอ่มท่ีจะท าใหจิ้ตเกิดความทุกขท์รมานมากยิง่ข้ึนอีกอยา่งเห็นไดช้ดั  
ซ่ึงเราจะเรียกลกัษณะอาการน้ีวา่เป็น “ความทุกข์เปิดเผย‛   

 ส่วนขณะท่ีจิตก าลงัพบกบั ส่ิงทีไ่ม่น่าพงึพอใจ ท่ีใหค้วามรู้สึกท่ีไม่น่าพึงพอใจ (unhappy) ทั้งหลายอยูน่ั้น 
จิตกย่็อมทีจ่ะเกดิความอยากทีจ่ะท าลายส่ิงน้ันอย่างยิง่อยู่ด้วยเสมอ (หรือยากหนี หรือโกรธ เกลียด กลวั อบัอาย เบ่ือ
หน่าย ร าคาญใจ ไม่พอใจ เป็นตน้)  ซ่ึงอาการอยากท าลายน้ีเอง ท่ีเป็นอาการของจิตท่ีด้ินรน หรือเร่าร้อนดว้ยความ
อยากจะหนีไปใหพ้น้ๆส่ิงท่ีไม่น่าพึงพอใจนั้นอยา่งยิง่ ซ่ึงมนัก็เป็นลกัษณะอาการของ “ความทุกข์เปิดเผย‛ นัน่เอง 

 ส่วนกรณีท่ีจิตก าลงัพบกบัส่ิงทีใ่ห้ความรู้สึกจืดหรือกลางๆ (no happy and no unhappy) อยูน่ั้น จิตจะยงั
ไม่เกิดความอยากใดๆข้ึนมา จะเกดิกเ็พยีงความลงัเลใจ หรืองง เซ่อ หรือติดสินใจไม่ถูก เท่าน้ัน   ซ่ึงความลงัเลใจน้ีจะ
ยงัไม่ท าใหจิ้ตเกิดความทุกขท่ี์รุนแรงข้ึนมาได ้จะท าไดก้็เพียง ท าให้เกดิความรู้สึกว่ามีตัวตนอ่อนๆขึน้มารบกวนจิต
ให้ร าคาญใจ ขุ่นมัว เศร้าหมอง ไม่สดช่ืนแจ่มใส ไม่สงบเยน็ ไม่ปกติสุข เท่าน้ัน  ซ่ึงจะเรียกวา่เป็น ‚ความทุกข์อ่อนๆ‛ 
ก็ได ้

 ความอยากทั้งหลายของจิตน้ีเอง ท่ีท าใหจิ้ตเกิดอาการ เศร้าโศก, เสียใจ, แห้งเห่ียวใจ, เร่าร้อนใจ, กลดักลุ้มใจ, 
เครียด, ตรอมใจ, ทรมานใจ, หนักใจ, เศร้าซึม, หรือไม่สบายใจ  เป็นตน้ เหล่าน้ีข้ึนมา ท่ีเรียกวา่เป็นความทุกขข์อง
จิตใจ และทุกคร้ังทีค่วามอยากเกดิขึน้มาและดับหายไป มันกจ็ะทิง้ความเคยชินเอาไว้ให้กบัจิตใต้ส านึกเสมอ และเม่ือ
จิตไดส้ัมผสักบัส่ิงท่ีน่าพอใจและไม่น่าพอใจใหม่อีก ความอยากน้ีก็จะเกิดข้ึนมาใหม่ไดอี้กอยา่งง่ายดาย ตามความ
เคยชินท่ีจิตใตส้ านึกไดส้ั่งสมเอาไว ้ซ่ึงควบคุมไดย้ากหรือไม่ไดเ้ลยถา้ไม่มีสมาธิเพียงพอ 

จะดับทุกข์ได้อย่างไร? 

 เราไดเ้ขา้ใจมาแลว้วา่ ความทุกขท์ั้งหลายมีตน้เหตุมาจาก “ความรู้วา่จิตน้ีคือตวัเรา” (สัญชาติญาณวา่จิตน้ีคือ
ตวัเรา) ท่ีมากระตุน้ใหจิ้ตเกิดความรู้สึกวา่มีตวัเราข้ึนมา และเม่ือตวัเราน้ีไดรั้บรู้ส่ิงต่างๆจนเกิดความรู้สึกต่างๆข้ึนมา 
ความรู้สึกน้ีก็จะมากระตุน้ใหจิ้ตเกิดความอยากข้ึนมา และความอยากน้ีก็จะมากระตุน้ใหจิ้ตเกิดความยดึถือวา่มีตวัเรา
พร้อมกบัความทุกขข้ึ์นมา ดังน้ันถ้าเราสามารถท าให้ “ความรู้ว่าจิตนีค้ือตัวเรา” นีห้ายไปจากจิตใต้ส านึกได้ ความ
ทุกข์ทั้งหลายกจ็ะไม่เกดิขึน้มาได้ เพราะตน้เหตุของมนัไม่เกิดข้ึน 

  เม่ือเรามีความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งแลว้วา่ ‚ไม่มีส่ิงใดทีจ่ะมาเป็นตัวเราหรือของเราจริง‛ ซ่ึงความเขา้ใจน้ี จะ
ช่วยไดเ้พียง ท าใหจิ้ตคลายความยดึถือวา่มีตวัเราลงบา้งเท่านั้น และช่วยใหค้วามทุกขท่ี์รุนแรงลดนอ้ยลงเท่านั้น แต่



 ๒๗ 
ถา้เราตอ้งการท่ีจะใหค้วามทุกขท์ั้งหลายดบัลงจนหมด เราจะต้องน าความเข้าใจนี ้มา เพ่งพจิารณาดูเข้าไปในจิตของ
เราอย่างตั้งใจและต่อเน่ืองนานๆ โดยจิตไม่ฟุ้งซ่านไปคิดถึงเร่ืองอืน่เลย จนกระทัง่จิตเกดิเป็นสมาธิขึน้มา  และเม่ือจิต
เป็นสมาธิ มันกจ็ะเข้าใจและยอมรับความจริงว่า “ไม่มีตัวเรา” แล้ว “ความรู้ว่ามีตัวเรา” กจ็ะหายไปในขณะนี้  แลว้ 
“ความรู้สึกตวัวา่มีตวัเรา” ก็จะไม่เกิดข้ึน   และความอยากพร้อมดว้ย “ความยดึถือวา่มีตวัเรา” และ “ความทุกข์
ทั้งหลาย” ก็จะไม่เกิดข้ึน (แมช้ัว่คราว) 

เมื่อจิตไม่มีความทุกข์จะเป็นเช่นไร? 

ถา้ความอยากหรือความยดึถือน้ีมีมาก ความทุกขก์็จะมีความรุนแรงมาก แต่ถา้ความอยากน้ีมีนอ้ย ความทุกข์
ก็จะมีความรุนแรงนอ้ยลงตามไปดว้ย เหมือนระบบการเร่งของเคร่ืองยนต ์แต่ถา้เราสามารถหยดุ หรือท าใหค้วาม
อยากน้ีดบัหายไป หรือไม่เกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งหมดจด จนจิตบริสุทธ์ิจากความอยากทั้งหลาย ความทุกขท์ั้งหลายก็ยอ่ม
ท่ีจะไม่เกิดข้ึน  

เม่ือจิตไม่มีความทุกข ์สภาวะทีต่รงข้ามกบัความทุกข์กย่็อมทีจ่ะปรากฏขึน้มาแทน ซ่ึงเป็นสภาวะของความ
ปกติ, สงบ, เยน็, ปลอดโปร่ง, สดช่ืน, เบิกบาน, แจ่มใจ, เบาสบาย  ท่ีเรียกวา่เป็น  ‚ความสงบเยน็‛ หรือ ‚ความไม่มี
ทุกข์‛  

สภาวะของความไม่มีทุกขน้ี์ ปกติเรากพ็อจะมีกนัอยู่บ้างแล้วในชีวติประจ าวนั เพยีงแต่อาจจะไม่มากและไม่
ถาวรเท่าน้ัน คือ ความไม่มีทุกขน้ี์ มนัจะเกิดข้ึนมาในขณะท่ีจิตของเราไม่มีความอยากใดๆ หรือในขณะท่ีจิตของเรา
เกิดความวา่งจากความอยากไดเ้องตามธรรมชาติ เม่ือไดพ้บกบัสภาพแวดลอ้มท่ีชวนใหจิ้ตสงบ หรือไม่มีอะไรมา
รบกวน เช่น ป่า เขา ทะเล หรือหอ้งท่ีเงียบสงบ เป็นตน้ หรือเมื่อจิตมันถูกความทุกข์แผดเผาเสียจนอ่อนล้าแล้ว ความ
ทุกข์มันกจ็ะค่อยๆลดลง หรือดับหายไปของมันได้เองอกีช่ัวคราวเหมือนกนั ถา้ความทุกขม์นัจะไม่ลดลง หรือหายไป
จากจิตของเราบา้งเลย เราก็คงจะเป็นบา้ตายไปกนัหมดแลว้ เพราะถูกความทุกขแ์ผดเผาอยูต่ลอดทั้งวนัเป็นแน่ ดงันั้น
เราจึงควรขอบคุณธรรมชาติทีไ่ด้มอบ “ความไม่มีทุกข์” มาให้เราอยู่เสมอ และก็ควรขอบคุณธรรมชาติอีก ท่ีไดม้อบ
วธีิการดบัทุกขไ์วใ้ห ้เพื่อท่ีเราจะไดเ้อาไวป้ฏิบติัเพื่อดบัมนั 

จะดับทุกข์อย่างถาวรได้อย่างไร? 

 หลกัปฏิบติัเพื่อดบัทุกขโ์ดยสรุปก็คือ “คอยระวงัอยา่ใหจิ้ต ไปคิดถึงเร่ืองท่ีจะท าใหจิ้ตเกิดความ ยดึถือวา่มีตวั
เราข้ึนมา แต่ให้จิตตั้งใจคิดถึงหรือมองเห็นแต่เร่ือง ‘ไม่มีตัวเราจริง’ อยู่ตลอดเวลา” (ความรู้น้ีก็คือปัญญา) จิตก็จะเกิด
เป็นสมาธิข้ึนมาไดเ้อง แลว้ความทุกขก์็จะไม่เกิดข้ึน แต่ถา้เผลอไปคิดถึงเร่ืองวา่มีตวัเราข้ึนมาอีกเม่ือใด ความยดึถือ
วา่มีตวัเรา ก็จะกลบัมาเกิดข้ึนอีกเม่ือนั้น และความทุกข ์ก็จะยงัจะกลบัมาเกิดข้ึนมาไดอี้กเร่ือยไป 

ชีวติของเราก็จะเป็นเช่นน้ีไปเร่ือยๆ คือพอมีปัญญากบัสมาธิ ความยดึถือวา่มีตวัเราก็จะหายไป แต่พอไม่มี
ปัญญากบัสมาธิ ความยดึถือวา่มีตวัเราก็จะเกิดข้ึนมาอีก จนกว่าเราจะสามารถปฏิบัติให้เกดิปัญญากบัสมาธิ อย่าง
ต่อเน่ืองเป็นเวลานานๆ จนกระทัง่ความเคยชินทีจ่ะกลบัมาเกดิความยดึถือว่ามีตัวเรา (หรือท่ีเรียกวา่เป็นนิสัยท่ีจะเกิด
ความยดึถือวา่มีตวัเราข้ึนมาอีกเร่ือยๆ) ทีจิ่ตใต้ส านึกได้ส่ังสมไว้ได้หมดความเคยชินไป (หรือถูกท าลายใหห้ายไป) 
อย่างถาวร และมีปัญญาคือความรอบรู้ว่าไม่มีตัวเราเกดิขึน้มาในจิตใต้ส านึกแทน ความยดึถือวา่มีตวัเราและความ
ทุกขท์ั้งหลายของจิต ก็จะไม่กลบัมาเกิดข้ึนอีกไดอ้ยา่งถาวรหรือตลอดชีวติ 



 ๒๘ 
จะปฏิบัติในชีวติจริงได้อย่างไร? 

การปฏิบติัเพื่อดบัทุกขน้ี์ ถ้าเราฝึกฝนมาช านาญแล้ว เรากส็ามารถทีจ่ะปฏิบัติได้ทุกทีแ่ละทุกเวลา ไม่ว่าเราจะ
ก าลงัท าอะไรอยู่กต็าม อยา่งเช่นในขณะท่ีก าลงัเรียนหนงัสืออยู ่หรืออ่านหนงัสืออยู ่หรือท างานอยู ่หรือพดูอยู ่หรือ
คิดคน้อยู ่หรือแมก้ารท ากิจวตัรประจ าวนัของเราเป็นตน้ คือเรากต็ั้งใจในการคิด หรือพูด หรือท า แต่กม็ีความเข้าใจ
อยู่เสมอว่า ไม่มีผู้คิด, พูด, หรือท าอยู่ตลอดเวลาด้วยเสมอ ซ่ึงกจ็ะท าให้เกดิทั้งสมาธิและปัญญาขึน้มาพร้อมกนั ใน
การทีจ่ะมาระวงัไม่ให้ความทุกข์เกดิขึน้ในกรณทีีค่วามทุกข์ยงัไม่เกดิขึน้ และ ดับความทุกข์ในกรณทีีค่วามทุกข์ได้
เกดิขึน้มาแล้วให้ดับลง 

 ส าหรับผูท่ี้เพิ่งเร่ิมปฏิบติัใหม่ๆนั้นจะท าไดย้ากเพราะไม่เคยชิน ดงันั้นจึงตอ้งมีการฝึกสมาธิเพื่อเป็นพื้นฐาน
ก่อน แต่การทีจ่ะฝึกให้จิตเกดิสมาธิได้น้ัน ผู้ฝึกจ าเป็นทีจ่ะต้องเป็นคนทีม่ีจิตทีป่กติอยู่ก่อนแล้วด้วย  

จิตท่ีปกติน้ี จะมาเป็นพื้นฐานใหจิ้ตมีสมาธิไดง่้าย ซ่ึงการท่ีเราจะมีจิตท่ีปกติไดน้ั้น เราก็ตอ้งเป็นคนดีมี
ศีลธรรมมาก่อนพอสมควร ถ้าเป็นคนช่ัว (คนช่ัวคือคนทีช่อบเบียดเบียนชีวติและทรัพย์สินรวมทั้งกามารมณ์ของ
ผู้อืน่ และชอบพูดโกหก, ค าหยาบ, ส่อเสียด, และเพ้อเจ้อ) หรือไม่ดีกจ็ะฝึกสมาธิได้ยาก เพราะจิตของคนชัว่นั้นจะมี
ความไม่ปกติอยูเ่สมอ คือจะมีแต่ความด้ินรน, หงุดหงิด, ร าคาญใจ, โกรธง่าย, ฟุ้งซ่าน, หวาดระแวง, ไม่สบายใจ เป็น
ตน้อยูเ่สมอ จึงฝึกใหเ้กิดสมาธิไดย้ากหรือไม่ไดเ้ลยถา้ชัว่มากๆ   

การท่ีเราจะเป็นคนดีและมีจิตท่ีปกติไดอ้ยา่งแทจ้ริงนั้น เราจะต้องใช้ชีวติทีไ่ม่เบียดเบียนชีวติและทรัพย์สิน
รวมทั้งกามารมณ์ของผู้อืน่  รวมทั้งไม่พูดโกหก ไม่พูดค าหยาบ ไม่พูด ส่อเสียด และไม่พูดเพ้อเจ้ออยู่เสมอจนเป็น
ปกติ ถา้ท าได้ เราจึงจะฝึกจิตใหเ้กิดสมาธิไดง่้าย แต่ถา้ท าไม่ไดก้็จะฝึกสมาธิไดย้าก เร่ืองของจิตปกติน้ีจึงมี
ความส าคญัไม่แพส้มาธิและปัญญาเลย 

สมาธิคืออะไร? 

ค าวา่สมาธิในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึงวา่ จะตอ้งนัง่หลบัตาตวัแขง็ท่ือ และไม่รับรู้ส่ิงภายนอกเลย ซ่ึงน่ันเป็นสมาธิ
ทีสู่งเกนิความจ าเป็นและท าได้ยาก อีกทั้งก็ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใชใ้นการปฏิบติัเพื่อดบัทุกขน้ี์อีกดว้ย 

ปกติเราก็พอจะมีสมาธิกนัอยูบ่า้งแลว้ แต่วา่ไม่นาน พอหรือไม่ตั้งอยูไ่ดต้ามท่ีเราตอ้งการ อยา่งเช่นเวลาท่ีเรา
ตั้งใจพดูต่อหนา้ผูค้นมากๆ เราก็จะมีสมาธิข้ึนมาทนัที แต่เ ม่ือเราไม่ตั้งใจ เราก็จะไม่มีสมาธิ  ซ่ึงสมาธินีเ้ป็นส่ิงจ าเป็น
มาก ทั้งในการเรียน การท างานและการปฏิบัติเพือ่ดับทุกข์นี้  แต่บางคนก็มีสมาธิสั้นหรือนอ้ย จึงเรียนไม่เก่ง หรือ
ท างานไม่ไดดี้ แต่ถา้มีการฝึกใหจิ้ตมีสมาธิอยูเ่สมอ ก็สามารถมีสมาธิมากข้ึนจนเป็นนิสัยได ้

ความจริงแลว้ การฝึกสมาธินั้น เรากส็ามารถฝึกได้โดยตรงจากการเรียน การพูด การคิด การท างาน หรือจาก
การท ากจิวตัรต่างในชีวติประจ าวนัของเรานีก้ไ็ด้ เพราะการท่ีเราตั้งใจก าหนดรู้ส่ิงใด หรือตั้งใจคิด หรือพดู หรือท า
ในส่ิงท่ีดีงามอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลานานๆได ้จิตของเราก็จะเกิดสมาธิข้ึนมาได ้ 

อะไรปิดกั้นสมาธิ? 

จิตท่ีเป็นสมาธิ จะ มีลกัษณะ (๑) บริสุทธ์ิ สะอาด คือไม่มี ความอยากใดๆ หรือ ไม่มีแมค้วามลงัเลใจแมแ้ต่
นอ้ย (๒)  ตั้งมั่น เขม้แขง็ ไม่อ่อนแอ คือจะไม่มีอะไรมาย ัว่ยวนใหเ้กิดความอยากใดๆ หรื อแมเ้กิดความลงัเลใจได ้



 ๒๙ 
และ (๓)  อ่อนโยน ไม่แขง็กระดา้ง ไม่ด้ือร้ัน สามารถควบคุมไดง่้าย สุขมุรอบครอบ  รวมทั้งจะมีความระมดัระวงัตวั
อยูต่ลอดเวลาดว้ย 

 แต่การท่ีเราไม่มีสมาธิก็เพราะมี ‚ส่ิงปิดกั้นสมาธิ‛ มาปิดกั้นจิตของเราเอาไวไ้ม่ใหเ้กิดสมาธิ ซ่ึงส่ิงปิดกั้น
สมาธิน้ีก็มีทั้ง อย่างหยาบ และ อย่างละเอยีด 

 ส่ิงปิดกั้นสมาธิอยา่งหยาบก็ไดแ้ก่อาการท่ีจิตนอ้มไปในทาง  
๑. พอใจ เช่น ความรัก, ความใคร่, ความชอบใจ, อยากได้, อยากเป็นอยู่ เป็นตน้  
๒. ไม่พอใจ เช่น โกรธ, เกลียด, กลวั, อบัอาย, เบ่ือหน่าย, อยากท าลาย, อยากหนี เป็นตน้  
๓. ลงัเลใจ เช่น สับสน, วา้วุน่ใจ, งง, เซ่อ, ตดัสินใจไม่ถูก เป็นตน้  

 ส่ิงปิดกั้นสมาธิอยา่งละเอียดก็ไดแ้ก่  
๑. อาการท่ีจิตนอ้มไปในทาง พงึพอใจเลก็ๆน้อยๆ  ในความสุขสนุกสนานทางตา, หู, จมูก, ล้ิน, และ

กาย โดยมีเร่ืองทางเพศเป็นเร่ืองสูงสุด  
๒. อาการท่ีจิตนอ้มไปในทางไม่พงึพอใจเลก็ๆน้อยๆ หรืออึดอดัใจ หรือยงัมีความอาฆาตพยาบาทฝัง

ใจอยู ่  
๓. ความคิดท่ีฟุ้งซ่าน เตลิดเปิดเปิง หรือต่ืนเตน้จนน่าร าคาญใจ  
๔. อาการท่ีจิต เซ่ืองซึม ง่วงซึม หดหู่ มึนชา เคลิบเคล้ิม  
๕. ความลงัเลสงสัย ในส่ิงท่ีเช่ือถืออยู ่หรือในการปฏิบติัของตนเอง 

 ปกติในแต่ละวนันั้นส่ิงปิดกั้นสมาธิอยา่งละเอียดน้ี จะครอบง าจิตของเราอยู่มากทีสุ่ด  จึงท าใหจิ้ตของเราไม่
มีสมาธิอยูเ่สมอ เมื่อจิตไม่มีสมาธิ สัญชาติญาณว่าจิตนีค้ือตัวเรา กจ็ะกระตุ้นให้จิตเกดิความรู้สึกตัวว่ามีตัวเราอ่อนๆ
เกดิขึน้มารบกวนจิตอยู่ตลอดเวลา อนัจะท าให้จิตของเรา รู้สึกร าคาญใจ, ขุ่นมัว, ไม่สงบ , ไม่ปกติ , ไม่สดช่ืนแจ่มใส , 
ไม่เบาสบายอยู่เสมอ ซ่ึงเราจะเรียกวา่เป็นความทุกขช์นิดอ่อนๆหรือไม่รุนแรงก็ได้ ส่วนส่ิงปิดกั้นสมาธิอยา่งหยาบ
นั้นจะเกิดไมบ่่อยนกั คือจะเกิดเฉพาะเวลาท่ี มีส่ิงภายนอกท่ีรุนแรงมาสัมผสัเท่านั้น มนัจึงจะเกิดข้ึน  แลว้ก็ท  าใหเ้กิด
ความทุกขท่ี์รุนแรงข้ึนมา อยา่งเช่น เวลาท่ีเรามีความโกรธท่ีรุนแรง หรือมีความเศร้าโศกเสียใจอยา่งรุนแรง หรือมี
ความเครียด ความกงัวลใจ หรือเบ่ือหน่าย หรืออบัอาย เป็นตน้ 

สมาธิฝึกอย่างไร?   

 วธีิการฝึกใหจิ้ตมีสมาธินั้น นอกจากเราจะฝึกจากการเรียน หรือท างาน หรือจากการท ากิจวตัรต่างๆของเรา
โดยตรงแลว้ เรายงัสามารถทีจ่ะฝึกพเิศษ จากการฝึกก าหนดลมหายใจของเราเองเมื่อมีเวลาว่างกไ็ด้  

 วธีิการฝึกพิเศษก็คือ ก่อนอ่ืนใหห้าท่ีสงบไม่มีอะไรมารบกวนก่อน และควรใชอิ้ริยาบถนัง่ในการฝึก เม่ือ
ช านาญแลว้จะใชอิ้ริยาบถใดก็ได ้ ส่วนจะนัง่อยา่งไรก็ได ้จะลืมตาหรือหลบัตาก็ไดถ้า้ท าแลว้ไม่ฟุ้งซ่านหรือง่วงนอน 

 ในขั้นตน้ก็ใหต้ั้งใจก าหนดรู้การหายใจของร่างกายอยูต่ลอดเวลา วา่ก าลงัหายใจเขา้หรือออกอยู ่และรวมการ
รับรู้ทั้งหมดของจิตใหม้าก าหนดอยูท่ี่ลมหายใจน้ี ถา้เผลอปล่อยจิตไปท่ีอ่ืนแลว้รู้ตวั ก็ใหรี้บกลบัมาก าหนดท่ีลม
หายใจน้ีเหมือนเดิม ซ่ึงในข้ันนีก้ใ็ห้บังคับลมหายใจให้เบา และยาวอยู่ตลอดเวลา 

 ในการฝึกใหม่ๆนั้น เม่ือเรายงัไม่สามารถ ควบคุมความคิดได ้ เรากใ็ช้วธีิการนับลมหายใจเพือ่ไม่ให้จิตเลือ่น
ลอย  เช่น การนบัลมหายใจเป็นคู่ๆไปเร่ือยๆ จนจิตมีสมาธิก็ได ้หรืออาจจะจะท่องค าส้ันๆทีด่ีงาม เช่น น่ีไม่ใช่เรา, ไม่



 ๓๐ 
มีเรา, ไม่มีใคร, วา่งเปล่า, ไม่มีใครไดอ้ะไร , ไม่มีใครเสียอะไร  เป็นตน้ เพื่อเตือนหรือสอนตวัเองไปเร่ือยๆก็ได ้ ซ่ึง
การนบัลมหายใจหรือท่องในใจน้ี เราจะนบัหรือท่องในขณะท่ีหายใจออก ส่วนเวลาหายใจเขา้จะหยดุก็ได ้หรือใคร
จะนบัหรือท่องในขณะท่ีหายใจเขา้ แต่พอเวลาหายใจออกจะหยดุก็ได้  คือ ให้นับหรือท่องไปและหยุดพกัไป เพือ่จิต
จะได้ไม่เลือ่นลอยจนฟุ้งซ่าน 

 อีกวธีิหน่ึงก็คือ การตั้งใจคิดพิจารณาส่ิงท่ีดีงาม โดยเราจะคิดเฉพาะเวลาทีห่ายใจออก ส่วนเวลาหายใจเข้าก็
ให้หยุดคิด ( หรือใครจะคิดในขณะท่ีหายใจเขา้ แต่พอเวลาหายใจออกจะหยดุ คิดก็ได)้ และให้คิดด้วยประโยคส้ันๆ
และคิดช้าๆ ซ่ึงเร่ืองท่ีคิดก็ควรเป็นเร่ืองท่ีดีงาม  เช่น  นกัเรียนก็คิดเร่ืองการเรียน คนท างานก็คิดเร่ืองงาน 
นกัวทิยาศาสตร์ก็คิดเร่ืองการคน้ควา้ เป็นตน้  แต่ถ้าไปคิดถึงเร่ืองทีท่ าให้เกดิ ‚ส่ิงปิดกั้นสมาธิ‛ ทั้งหลายขึน้มา จิตก็
จะไม่สามารถเกดิสมาธิขึน้มาได้ 

ส่วนนกัปฏิบติัเพื่อดบัทุกข ์ กค็วรคิดถึงเร่ืองทีเ่กีย่วกบัปัญญา คือเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวา่ ‚ทุกส่ิงทีเ่กดิขึน้มาจาก
เหตุทั้งหลายนี ้ล้วนไม่ ใช่ตัวตนทีแ่ท้จริง และไม่เทีย่งแท้ยัง่ยนืถาวร รวมทั้งยงัต้องทนอยู่ด้วยความยากล าบาก ‛ 
นัน่เอง แต่ถา้จะใหเ้กิดสมาธิไดเ้ร็ว เราก็ใชว้ธีิการตั้งใจพดูออกเสียงมาเลยก็ได ้คือใหพ้ดูคนเดียว แต่เหมือนกบัวา่มี
คนฟังอยูม่ากๆ  

 เม่ือเราสามารถตั้งใจนบั, ท่อง, คิด, หรือพดูไดน้านๆ จน “ส่ิงปิดกั้นสมาธิอยา่งละเอียด” ไดร้ะงบัหรือดบั
หายไปจนหมดส้ินแลว้ จิตกจ็ะสงบ ตั้งมั่น ไม่ฟุ้งซ่าน และอ่อนโยนสามารถควบคุมได้ง่าย รวมทั้งจะเกดิความสุขที่
สงบประณตีขึน้มา พร้อมกบัความอิม่เอมใจด้วย  ซ่ึงน่ีแสดงถึงวา่จิตของเราเร่ิมมีสมาธิข้ึนมาแลว้อยา่งแทจ้ริง และ
เม่ือจิตมีสมาธิ ความยดึถือวา่มีตวัเราก็จะไม่เกิดข้ึน หรือท่ีก าลงัเกิดอยูก่็จะระงบัดบัหายไป  และความทุกขก์็จะดบั
หายไป หรือไม่มีตามไปดว้ยทนัที 

 จิตท่ีมีสมาธิน้ีจะมีความรู้สึกตวั หรือต่ืนตวั หรือระมดัระวงัตวัอยูต่ลอดเวลา และจะมีปัญญามาคอยดูแลอยู่
ตลอดเวลาดว้ย พร้อมกนันั้น  ความสงบ เยน็ ปลอดโปร่ง สดช่ืน  เบิกบาน  แจ่มใส เบาสบาย กจ็ะปรากฏขึน้มาใน
ขณะนีด้้วย  ซ่ึงน่ีก็คือสภาวะจิตขณะท่ี  “ไม่มีทุกข์” ท่ีแทจ้ริง ท่ีเราสามารถปฏิบติัใหเ้กิดข้ึนไดจ้ริงโดยไม่ยากเยน็เลย 
และถ้าใครปรารถนาจะให้เกดิสภาวะนีอ้ย่างถาวร กต้็องหมั่นฝึกฝนให้เกดิสมาธิและปัญญาเช่นนีใ้ห้ต่อเน่ืองนานๆ  
จนนิสัยท่ีจะกลบัมาเกิดความยดึถือวา่มีตวัเราน้ีถูกท าลายจนหมดส้ินไปจากจิตใตส้ านึกอยา่งถาวร  ความทุกข์
ทั้งหลายก็จะไม่กลบัมาเกิดอีกอยา่งถาวรหรือจนตลอดชีวติได้ 

จะเช่ือได้อย่างไร? 

 จากหลกัการท่ีวา่ “เม่ือมีการใชเ้หตุผลพิจารณา จนเกิดความเขา้ใจถูกตอ้งแลว้วา่ ไม่มีตวัเรา และใหน้ าเอา
ความเขา้ใจน้ี มาเพง่พิจารณามองเขา้ไปในจิต ท่ีสมมติเรียกวา่เราน้ีอยา่งตั้งใจท่ีสุด ก็จะท าใหจิ้ตเกิดทั้งปัญญาและ
สมาธิข้ึนมาก าจดัความยดึถือวา่มีตวัเราน้ี ใหร้ะงบัหรือดบัหายไปได ้แลว้ความทุกขก์็จะดบัลง หรือไม่เกิดข้ึน และจิต
ก็จะสงบเยน็” น้ี เรากจ็ะยงัเช่ือไม่ได้ว่ามันจะได้ผลจริงหรือไม่? เพราะมนัยงัเป็นแค่ทฤษฎีท่ีน่าเช่ือถือเท่านั้น เรา
จะตอ้งน าเอาหลกัการน้ีมาทดลองปฏิบติัใหไ้ดผ้ลแน่ชดัก่อนเราจึงจะค่อยเช่ือ แต่ถา้ทดลองปฏิบติัอยา่งเตม็
ความสามารถของเราแลว้แต่ก็ยงัไม่ไดผ้ล ก็อยา่เช่ือใหล้ะทิ้งเสีย 

สรุปวา่การท่ีเราจะเช่ือและรับเอาหลกัการใดมาปฏิบติั เราจะตอ้งพิสูจน์ทดลองใหเ้ห็นจริงดว้ยจิตของเราเอง
อยา่งแน่ชดัเสียก่อน เราจึงจะเช่ือวา่ทฤษฎี หรือหลกัการนั้นถูกตอ้งแน่นอน ไม่ผดิพลาด ซ่ึงความเช่ือทีเ่กดิขึน้นีก้็



 ๓๑ 
ไม่ได้เช่ือคนสอน แต่เป็นการเช่ือจากความจริงทีป่รากฏขึน้มาให้ได้รับรู้จริงๆ และกไ็ม่ใช่การเช่ือตนเองด้วย  เพราะ
ตนเองก็คือความยดึถือท่ีเกิดมาจากความโง่ ถา้ยงัมีความยดึถือวา่มีตนเองอยู ่ก็แสดงวา่ยงัมีความโง่ครอบง าจิตอยู่  
ดังน้ันถ้าเช่ือตนเองกเ็ท่ากบัเช่ือคนโง่ แลว้ความเช่ือน้ีก็ยอ่มท่ีจะมีความผดิพลาดไดอ้ยา่งมาก 

ท าอย่างไรจึงจะมีความปรารถนาทีจ่ะดับทุกข์? 

 ทั้งๆท่ีเราก็รู้และเขา้ใจแลว้วา่ชีวติมีแต่ความทุกข ์และไม่มีอะไรท่ีจะมาเป็นตวัเราหรือของเราไดจ้ริง แต่เราก็
ยงัคงมีความยดึถือว่ามีตัวเราอยู่อกีน่ันเอง ถึงแม้ มันจะลดน้อยลงบ้างแล้วกต็าม ดงันั้นเรา (ตามท่ีสมมติเรียก) จึง
ยงัคงตอ้งมีความทุกขอ์ยูต่่อไป จนกวา่เราจะถูกความทุกขแ์ผดเผาเอาจนทนต่อไปไม่ไหวแลว้ และเบ่ือหน่ายต่อความ
ทุกขท์ั้งหลายอยา่งเตม็ท่ีนัน่แหละ เราจึงจะสนใจท่ีจะมาศึกษาและปฏิบติัเพื่อดบัมนั 

 อีกอยา่งถา้เราหมัน่พิจารณาถึง ความทุกข์ทีม่ันแผดเผาเราอยู่ในปัจจุบัน หรือคิดพจิารณาถึงความทุกข์ใน
อนาคต ทีจ่ะต้องเกดิขึน้มาอย่างแน่นอน (จากความแก่ ความเจบ็ ความตาย ความพลดัพรากจากส่ิงท่ีรัก ความประสบ
กบัส่ิงท่ีไม่รัก และความผดิหวงั ) อยู่เสมออย่างจริงจัง เราก็จะ เร่ิมเกิดความกลวัต่อความทุกข์ในอนาคต และมีความ
ปรารถนา (ความอยากท่ีดี) ท่ีจะศึกษาและปฏิบติัเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามทุกขใ์นอนาคตนั้นเกิดข้ึน 

 อีกอยา่งถา้เราจะหมัน่พิจารณาถึงความสุขทั้งหลาย ท่ีเรา ก าลงัลุ่มหลงติดใจกนัยิง่นกัน้ีอยูเ่สมอวา่ “ มนัเป็น
ส่ิงท่ีไม่เท่ียงแทถ้าวร ตอ้งแสวงหามาดว้ยความเหน่ือยยาก อีกทั้งยงั ท าใหต้อ้งเป็นห่วงกงัวลอยูเ่สมอ ซ ้ าเม่ือไม่มี
ความสุขหรือมีนอ้ยลง เราก็จะเป็นทุกขอี์ก แต่ถึงเราจะเสพความสุขไปมากสักเท่าใดกต็าม สุดท้ายมันกจ็ะผ่านเลย 
หรือสูญหายไปจนหมดส้ิน และยิง่เสพก็จะยิง่ติดใจ และอยากเสพมากยิง่ข้ึน อนัส่งผลใหต้อ้งแสวงหาและห่วงใย
มากยิง่ข้ึน ซ่ึงก็ยอ่มท่ีจะน าปัญหา และความทุกข ์ความเดือดร้อนมาใหอี้กอยา่งไม่รู้จกัจบส้ิน และส่ิงส าคัญ ความสุข
ทีเ่ราลุ่มหลงติดใจนี ้มันกม็ีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่ ด้วยทั้งส้ิน” ซ่ึงการพิจารณาเช่นน้ีก็จะช่วยใหเ้ราเกิดความเบ่ือ
หน่ายในความสุขและมีความอยากท่ีจะดบัทุกขม์ากข้ึน 

จุดส าคญั ถา้เราจะมีความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งวา่ “ไม่มีอะไรทีจ่ะมาเป็นตัวเราจริง‛ ไดอ้ยา่งแทจ้ริงแลว้ เราก็
จะมองเห็นได้เองว่า ถึงแม้เราจะเสพสุข และลุ่มหลงติดใจความสุข หรือแสวงหาความสุข และยดึถือว่า เป็นของเรา
ไปมากสักเท่าใดกต็าม แต่แท้ทีจ่ริงแล้ว กไ็ม่ได้มีใครทีไ่ด้เสพ หรื อยดึถือได้อย่างแท้จริงเลย ซ่ึงจุดน้ีจะเป็นจุดส าคญั 
ท่ีจะท าใหเ้ราไม่คิดท่ีจะแสวงหาและยดึถือส่ิงใดๆในโลก อนัจะน าไปสู่การปฏิบัติทีสู่งขึน้ เพือ่ทีจ่ะคืนทุกส่ิงทุกอย่าง
ทีไ่ด้เคยยดึถือเอาไว้ แก่ธรรมชาติในอนาคตอกีด้วย  

 สรุปไดว้า่ ถา้เรามีความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง ว่า “ทุกส่ิง ทีเ่กดิขึน้ล้วนไม่เทีย่งแท้ถาวร ต้องทนอยู่ และไม่ใช่
ตัวตนทีแ่ท้จริง” แลว้ เราก็จะมองเห็นความจริงแทข้องธรรมชาติท่ีส าคญัท่ีสุดได ้และจะท าใหเ้ราเกิดความเบ่ือหน่าย
ต่อชีวติและต่อทุกส่ิงทุกอยา่ง อนัจะน าเราไปสู่การศึกษาและปฏิบติัเพื่อดบัทุกขท่ี์สูงข้ึนต่อไปได ้ซ่ึงน่ีคือประโยชน์
จากการมองเห็นความจริงสูงสุดของธรรมชาติ 

ส่ิงทีม่ีคุณค่าทีสุ่ดของมนุษย์คืออะไร? 

 เม่ือเราเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งชดัเจนแลว้วา่ ‚มันไม่มีส่ิงใดหรือสภาวะใดทีจ่ะมาเป็นเราหรือของเราได้จริง‛ ก็จะ
ท าใหเ้รามองเห็นไดว้า่ ชีวติท่ีสมมติวา่เป็นเราน้ี ธรรมชาติปรุงแต่งหรือสร้างสรรค์ขึน้มา เพือ่ให้มาท าหน้าทีเ่ท่าน้ัน 



 ๓๒ 
ไม่ได้สร้างขึน้มาเพือ่ให้มายดึถือส่ิงใดๆ เพราะทุกส่ิงมันยดึถือไม่ได้ ถ้าโง่ไปยดึถือเข้ากจ็ะเป็นทุกข์  ดงันั้นส่ิงท่ีดีท่ีสุด  
หรือมีคุณค่า หรือมีประโยชน์อยา่งแทจ้ริงส าหรับมนุษยทุ์กคนก็คือ ‚ความไม่มีทุกข์‛ นัน่เอง 

เม่ือชีวติก็ไม่ไดมี้ตวัตนของใครจริง และความสุขทั้งหลายก็ไม่ไดเ้ท่ียงแทถ้าวร ผูมี้ปัญญาทั้งหลายจึง
มองเห็นวา่ ไม่มีประโยชน์อะไรท่ีจะไปลุ่มหลงความสุขทั้งหลายของโลก  เพยีงคอยดูแลรักษาจิตใจและร่างกายไม่ให้
เป็นทุกข์ ในขณะทีย่งัมีชีวติอยู่นีก้พ็อแล้ว ถ้าไปแสวงหาและเสพความสุข กจ็ะท าให้เกดิความทุกข์ขึน้มาโดยไม่ได้
อะไร 

เม่ือจิตหลุดพน้จากความยดึถือวา่มีตวัเรา และไม่แสวงหาและลุ่มหลงติดใจในส่ิงใดๆในโลกแลว้ จิตกจ็ะ
กลบัคืนสู่ความบริสุทธ์ิตามธรรมชาติเดิมของมัน  ซ่ึงลกัษณะน้ีเรียกวา่เป็น ‚จิตหลุดพ้น‛ (แต่ถา้ใครยงัมีความเช่ือวา่
มีตวัเราเป็นผูห้ลุดพน้ก็เท่ากบัยงัไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีวา่แทจ้ริงมนัไม่มีตวัเรา)  ซ่ึงความหลุดพน้น้ีก็คือ หลุดพ้นหรืออยู่
เหนืออ านาจของโลก ไม่มีส่ิงในโลกท่ีจะมาย ัว่ยวนใหรั้ก ชอบ พอใจ หรือโกรธ เกลียด กลวั หรือไม่พอใจ เป็นตน้ได้
แมแ้ต่เล็กนอ้ย และแมแ้ต่ความตายก็ไม่สามารถท่ีจะมาท าใหจิ้ตน้ีหวัน่ไหวไปในทางกลวัหรือเศร้าโศกเสียใจได้
แมแ้ต่นอ้ยนิด 

 จิตท่ีหลุดพน้จากความยดึถือวา่มีตวัเราน้ี จะไม่มีความอยากใดๆเพือ่ตัวเองอกีต่อไป คือจะไม่คิดอะไรเพื่อ
ตวัเอง, พดูอะไรเพื่อตวัเอง, และท าอะไรเพื่อตวัเอง ไม่วา่จะในลกัษณะใดๆ คือทั้งโดยตรงและโดยออ้ม แต่แมจ้ะไม่
มีความอยากใดๆ จิตทีห่ลุดพ้นนี ้กย็งัคงท าหน้าทีต่่างๆของชีวติต่อไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยเฉพาะหน้าทีใ่นการ
น าสันติสุขมาสู่มวลมนุษย์ และน าสันติภาพมาสู่โลก ด้วยการช้ีน าให้มนุษย์ตื่นจากความหลบัใหล (จากความโง่ที่
เข้าใจผดิว่ามีตนเอง) แล้วมามีปัญญาเข้าใจชีวติอย่างถูกต้อง  (ว่าไม่มีตนเองอยู่จริง)  และรู้จักวธีิการด าเนินชีวติทีไ่ม่มี
ความทุกข์ได้ด้วยตนเอง ซ่ึงการท าหนา้ท่ีน้ีไม่ไดท้  าเพื่อใคร แต่ท าตามหนา้ท่ี และเพื่อหนา้ท่ี ตามท่ีธรรมชาติก าหนด
มา และมีผลเป็นความสงบเยน็ หรือไม่มีความทุกขใ์ดๆของจิตใจ เป็นผลตอบแทนท่ีธรรมชาติมอบมาให้ 

 สรุปไดว้า่ ถึงแม้ใครจะปฏิญาณตนว่า “ไม่มีศาสนา” แต่กส็ามารถทีจ่ะมีความเข้าใจหรือเห็นแจ้งชีวติได้ 
โดยไม่ต้องอาศัยความรู้และเช่ือจากศาสนาใดๆ เพราะอาศยัการศึกษาชีวติตามหลกัวทิยาศาสตร์ คือใชเ้หตุใชผ้ลและ
ศึกษาจากชีวติจริงของเราเอง จนท าใหพ้บกบัความจริงวา่ ‚มันไม่มีเราอยู่จริง” และเม่ือพบกบัความจริงน้ีแลว้ก็จะท า
ใหเ้กิดความรู้แจง้ชีวติข้ึนมา ซ่ึงจากความรู้แจง้น้ีเองท่ีท าใหพ้บกบัวธีิการดบัทุกขข์องจิตใจ ท่ีมนุษยทุ์กคนเกลียดกลวั 
ซ่ึงน่ีกเ็ท่ากบัว่าเป็นการค้นพบทีย่ิง่ใหญ่ ทีแ่ม้ผู้ทีเ่ช่ือมั่นในศาสนาทั้งหลายกย็ากทีจ่ะได้พบ  ซ่ึงความรู้น้ีนอกจากจะ
ช่วยใหก้ าจดัทุกขข์องจิตไดแ้ลว้ ยงัจะช่วยใหโ้ลกมีสันติภาพข้ึนมาไดอี้กดว้ย  

เราจะช่วยโลกให้มีสันติภาพได้อย่างไร? 
สันติภาพ หมายถึง ความสงบสุขของโลก ซ่ึงเกดิมาจากการทีม่นุษย์ไม่ท าร้ายกนั  หรือไม่เอารัดเอาเปรียบ

เบียดเบียนกนั ไม่วา่จะโดยวธีิใด ซ่ึงการท่ีโลกมีแต่วกิฤติการณ์อยูทุ่กวนัน้ีก็เพราะ มนุษย์เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนัอยู่ 
คือทั้งเบียดเบียนกนัเอง เบียดเบียนสัตว ์และเบียดเบียนป่าไม ้

ส่วนสาเหตุท่ีท าใหม้นุษยเ์บียดเบียนกนัน้ีก็เพราะมนุษยมี์ “ความโลภ ” (อยากไดว้ตัถุนิยม คือ เร่ืองทางเพศ, 
วตัถุส่ิงของ, และเกียรติยศช่ือเสียง ท่ีใหค้วามสุขอยา่งยิง่) เม่ือไม่ไดต้ามท่ีโลภก็จึงเกิด  “ความโกรธ ” (อยากท าร้าย
บุคคลหรือส่ิงท่ีมาขดัขวางไม่ใหไ้ดว้ตัถุนิยม)  



 ๓๓ 
ส่วนสาเหตุท่ีท าใหม้นุษยมี์ความโลภและความโกรธก็เพราะมนุษยมี์ “ความเห็นแก่ตัว ” คือโลภก็เพื่อตวัเอง 

โกรธก็เพราะตวัเองไม่ไดต้ามท่ีอยากได้ 
ส่วนสาเหตุท่ีท าใหม้นุษยมี์ความเห็นแก่ตวัก็เพราะมนุษยมี์ “ความยดึถือว่ามีตัวเอง”  คือเม่ือยดึถือวา่มีตวัเอง 

จึงท าใหเ้กิดความเห็นแก่ตวัข้ึนมา 
ส่วนสาเหตุท่ีท าใหม้นุษยมี์ความยดึถือวา่มีตวัเองก็เพราะมนุษยมี์ “ความเข้าใจผดิตัวว่ามีตัวเองอยู่จริง”  คือ

เม่ือมีความเขา้ใจผดิตวัวา่มีตวัเองจริง จึงท าใหเ้กิดความยดึถือวา่มีตวัเองข้ึนมา  
ส่วนสาเหตุท่ีท าใหม้นุษยมี์ความเขา้ใจผดิวา่มีตวัเองอยูจ่ริงก็เพราะมนุษยมี์ “ความรู้ผดิว่ามีตัวเองอยู่จริง ” 

(สัญชาติญาณวา่มีตวัเอง ท่ีฝังอยูใ่นจิตใตส้ านึก ท่ีเรียกวา่เป็นความโง่สูงสุดของมนุษย)์ คือเม่ือมีความรู้ผดิวา่มีตวัเอง
อยูจ่ริง จึงท าใหเ้กิดความเขา้ใจผดิวา่มีตวัเองอยูจ่ริงข้ึนมา 

เม่ือพิจารณาอยา่งละเอียดลึกซ้ึงก็ท าใหส้รุปไดว้า่ ต้นตอของวกิฤติการณ์ทั้งหลายของโลกเกดิมาจาก “ความ
โง่สูงสุดหรือความรู้ผดิว่ามีตัวเองอยู่จริงของมนุษย์ทั้งหลาย”  คือเม่ือมนุษยมี์ความรู้ผดิวา่มีตวัเองอยูจ่ริง จึงท าใหจิ้ต
โง่ของมนุษยน์ั้นเกิดความเขา้ใจผดิวา่มีตวัเองอยูจ่ริงข้ึนมา, เม่ือมีความเขา้ใจผดิวา่มีตวัเองอยูจ่ริง ก็ท  าใหเ้กิดความ
ยดึถือวา่มีตวัเองข้ึนมา, เม่ือมีความยดึถือวา่มีตวัเองก็ท าใหเ้กิดความเห็นแก่ตวัข้ึนมา, เม่ือมีความเห็นแก่ตวัจึงท าให้
เกิดความโลภและโกรธเพื่อตวัเองข้ึนมา, และเม่ือมีความโลภและโกรธ จึงท าใหม้นุษยเ์กิดการเบียดเบียนกนัข้ึนมา, 
จนท าใหโ้ลกมีแต่วกิฤติการณ์และหาสันติภาพไม่ไดอ้ยา่งเช่นในปัจจุบนั 

ดงันั้นวธีิสร้างสันติภาพใหแ้ก่โลกท่ีไดผ้ลแน่นอนและย ัง่ยนืท่ีสุดก็คือ การเผยแพร่ความจริงทีเ่กีย่วกบัชีวติ
นีเ้พือ่ให้มนุษย์หายโง่ หรือการสอนใหม้นุษยเ์กิดความรู้ท่ีถูกตอ้งวา่ “แท้จริงมันไม่ได้มีตัวเองอยู่จริง มีแต่ตัวเอง
ช่ัวคราวเท่าน้ัน”, เม่ือมนุษยส่์วนใหญ่เกิดความรู้ท่ีถูกตอ้งวา่ แทจ้ริงมนัไม่ไดมี้ตวัเองอยูจ่ริงแลว้ ความเขา้ใจผดิวา่มี
ตวัเองอยูจ่ริงก็จะหายไป, เม่ือความเขา้ใจผดิวา่มีตวัเองอยูจ่ริงหายไป ความยดึถือวา่มีตวัเองก็จะลดนอ้ยลง, เม่ือความ
ยดึถือวา่มีตวัเองลดนอ้ยลง ความเห็นแก่ตวัก็จะลดนอ้ยลงตาม, เม่ือความเห็นแก่ตวัลดนอ้ยลง (หรือไม่เห็นแก่ตวัแต่
เห็นแก่ผูอ่ื้นแทน)  ความโลภและโกรธก็จะลดนอ้ยลงตาม, เม่ือมนุษยมี์ความโลภและโกรธนอ้ยลง การเบียดเบียน
กนัก็จะลดนอ้ยลง, เม่ือมนุษยเ์บียดเบียนกนัลดนอ้ยลง วกิฤติการณ์ของโลกก็จะลดนอ้ยลง, และเม่ือโลกมี
วกิฤติการณ์ลดนอ้ยลงจนโลกกลบัคืนสู่ความปกติ  สันติภาพก็จะกลบัมาปรากฏไดใ้หม่หลงัจากท่ีโลกไดสู้ญเสียมนั
ไป  

จึงขอฝากใหผู้ท่ี้มีปัญญาทั้งหลาย ทั้งท่ีมีศาสนาและไม่มีศาสนา ท่ีคน้พบความจริงของชีวติแลว้ มาช่วยกนั
เผยแพร่ความจริงนีแ้ก่เพือ่นมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษยแ์ละสัตวร์วมทั้งป่าไม ้ท่ีก าลงัมีความทุกขค์วาม
เดือดร้อน ใหพ้น้จากความทุกขค์วามเดือดร้อนและมามีความปกติสุข รวมทั้งช่วยกอบกูส้ันติภาพกลบัคืนใหแ้ก่โลก
กนัต่อไป   

จบบริบูรณ์ 
 

(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้าก www.whatami.net) 
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