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คานา
ศาสนาเคยเป็ นสิ่ งยึดเหนี่ยวจิตใจมนุษย์ให้มีความอุ่นใจ เบาใจ สบายใจและหายจากความหวาดกลัวจากภัย
ต่างๆ ที่มนุษย์ไม่สามารถแก้ไขหรื อป้ องกันได้มาช้านานแล้ว แต่ในยุคปั จจุบนั ที่ความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
กาลังเจริ ญรุ่ งเรื องอย่างยิง่ อยูน่ ้ ี ได้มีบางคนมองว่าศาสนาไม่มีความจาเป็ นสาหรับชีวติ คือบุคคลเหล่านี้มองว่า
ศาสนามีแต่เรื่ องงมงายไร้สาระ, ศาสนาเป็ นสิ่ งครอบงาชีวติ ไม่ให้มีอิสรภาพ, ศาสนาไม่ได้ช่วยให้มีความเข้าใจและ
เห็นแจ้งในชีวติ , และศาสนาไม่ได้ช่วยให้ความทุกข์ของชีวติ ลดน้อยลง หรื อหมดสิ้ นไปได้อย่างแท้จริ งเลย ดังนั้น
บุคคลเหล่านี้จึงได้ละทิ้งศาสนา ที่ตนเองเคยนับถือมาก่อน แล้วมาปฏิญาณตนว่าเขา “ไม่มีศาสนา” ไปในที่สุด
หนังสื อ “ไม่มีศาสนา” เล่มนี้ เรี ยบเรี ยงขึ้นสาหรับคนที่ “ไม่มีศาสนา” โดยเฉพาะ โดยหนังสื อเล่มนี้จะช่วย
ชี้แนะวิธีการศึกษาชีวติ ตามหลักวิทยาศาสตร์ จนทาให้ผศู ้ ึกษาเกิดความเห็นแจ้งในชีวติ และโลกได้อย่างถูกต้องด้วย
ตนเอง โดยไม่จาเป็ นต้องเชื่อจากใครๆ รวมทั้งหนังสื อนี้ยงั แนะนาวิธีการปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์ของชีวติ โดยใช้หลัก
วิทยาศาสตร์ โดยไม่ยดึ ติดกับคาสอนของศาสนาใดๆ หรื ออาศัยความเชื่อจากใครๆทั้งสิ้ น เรี ยกว่าเป็ นการศึกษาเพื่อ
อิสรภาพของปั ญญาอย่างแท้จริ ง และเมื่อผูไ้ ม่มีศาสนา มีความเห็นแจ้งในชีวติ ในโลก รวมทั้งดับทุกข์ของชีวติ ได้
แล้ว ชีวติ ก็ยอ่ มที่จะได้พบกับประโยชน์ หรื อสิ่ งที่มีคุณค่าที่สุดสาหรับชีวติ ที่แม้คนมีศาสนาก็ยงั ยากที่จะได้พบ อัน
จะทาให้มีความกล้าหาญที่จะประกาศตนว่าเป็ นผูท้ ี่ “ไม่มีศาสนา” ได้อย่างภาคภูมิใจอีกด้วย
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ศาสนาคืออะไร?
คาว่า ศาสนา ภาษาอังกฤษจะหมายถึง ความสั มพันธ์ ในทางจิตวิญญาณระหว่ างมนุษย์ กบั พระเจ้ า โดยมีผล
เป็ นความรอดหรื อไม่มีทุกข์ คือเมื่อมนุษย์มีศรัทธาหรื อความเชื่อมัน่ ในพระเจ้าแล้วก็จะทาให้มนุษย์รอดพ้นจากความ
ทุกข์ได้ ส่ วนภาษาบาลีจะหมายถึง คาสอน ซึ่ งคาสอนนี้ก็หมายถึงคาสอนให้ปฏิบตั ิตาม โดยมีผลเป็ นความไม่มีทุกข์
หรื อมีทุกข์ลดน้อยลง
ศาสนาของโลกก็มีอยู่ ๒ ประเภท คือ
๑. ศาสนาประเภทที่ยอมรับนับถือ “พระเจ้ า” (หรื อเทพเจ้า) เป็ นสิ่ งสู งสุ ด
๒. ศาสนาประเภทที่ยอมรับนับถือ “ธรรมชาติ” เป็ นสิ่ งสู งสุ ด
ศาสนาประเภทที่ยอมรับนับถือพระเจ้าเป็ นสิ่ งสู งสุ ดนั้น จะมีความเชื่ อว่ ามีบุคคลตัวตนทีย่ งิ่ ใหญ่ ทสี่ ุ ดในโลก
และในจักรวาล (หรือในเอกภพ) และมีอานาจเหนือสิ่ งใดๆ หรือเหนือธรรมชาติ ที่คอยดลบันดาลให้ทุกสิ่ งทุกอย่าง
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เป็ นไป คือสร้างทุกสิ่ งทุกอย่างขึ้นมา รักษาสิ่ งต่างๆเอาไว้ และทาลายสิ่ งต่างๆไปเมื่อถึงเวลา ถ้าใครเชื่อมัน่ ในพระเจ้า
และปฏิบตั ิตามคาสั่งสอนของพระเจ้าอย่างเคร่ งครัด ผูน้ ้ นั ก็จะรอดพ้นจากความทุกข์ได้
ส่ วนศาสนาประเภทที่ยอมรับนับถือธรรมชาติวา่ เป็ นสิ่ งสู งสุ ดนั้น จะมีความเชื่อว่าอานาจสู งสุ ดที่ควบคุมทุก
สิ่ งทุกอย่างอยูน่ ้ ีก็คือ ธรรมชาติ หรือ กฎธรรมชาติ ทีเ่ ป็ นของธรรมดาๆทีเ่ ราทุกคนก็สามารถสั มผัสได้ นี่เอง ซึ่งผูท้ ี่นบั
ถือศาสนาประเภทนี้ก็เชื่อว่า ธรรมชาตินี่เองที่คอยดลบันดาลให้ทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นไป คือสร้างทุกสิ่ งทุกอย่างขึ้นมา
รักษาสิ่ งต่างๆเอาไว้ และทาลายสิ่ งต่างๆไปเมื่อถึงเวลา ถ้าใครรู ้จกั หรื อเข้าใจธรรมชาติท้ งั หลายโดยเฉพาะธรรมชาติ
ของจิตใจตัวเองได้อย่างถูกต้อง ก็จะสามารถดาเนินชีวติ ให้ถูกต้องตามที่ธรรมชาติกาหนดมาได้ และมีผลเป็ นความ
ไม่มีทุกข์เลย หรื อมีทุกข์นอ้ ยที่สุดได้
จากหลักการของศาสนาทั้งสองประเภทนี้ก็ทาให้สรุ ปได้วา่ ศาสนาก็คือหลักการปฏิบัติเพือ่ ให้ บังเกิดผลเป็ น
“ความไม่ มีทุกข์ ” หรือ “มีทุกข์ น้อยทีส่ ุ ด” โดยศาสนาจะมีความเชื่อเป็ นหลักสาคัญ ถ้าใครเชื่อในคาสอนของศาสนา
ใด ก็เรี ยกว่าเขานับถือศาสนานั้น และเมื่อมีความเชื่อในศาสนาใด ก็ตอ้ งมีการปฏิบตั ิตามคาสอนของศาสนานั้น ซึ่ง
หลักการปฏิบัติของแต่ ละศาสนาก็อาจจะแตกต่ างกันไป ตามบทบัญญัติทมี่ ีอยู่ในแต่ ละศาสนา แต่ ผลคือความไม่ มี
ทุกข์ จะเหมือนกัน
แต่ยงั มีบางคนที่ปฏิญาณตนว่า “ไม่ มีศาสนา” เพราะเขาไม่เชื่อถือและไม่ปฏิบตั ิตามคาสอนของศาสนาใดๆ
เลยในโลก ซึ่ งเราจะมาศึกษากันดูวา่ การดาเนินชีวติ โดยไม่เชื่อถือในคาสอนของศาสนาใดๆเลยนั้นจะมีผลอย่างไร
ต่อชีวติ และผูท้ ี่ไม่มีศาสนานี้จะสามารถมีชีวติ อยูโ่ ดยไม่มีความทุกข์เลยหรื อมีนอ้ ยที่สุด เหมือนกับคนที่ปฏิบตั ิตาม
คาสอนของศาสนาอย่างเคร่ งครัดได้หรื อไม่?
ศาสนาเกิดขึน้ ได้ อย่างไร?
ในยุคเริ่ มต้นนั้นมนุษย์จะยังไม่มีศาสนา แต่ เพราะมนุษย์ ถูกภัยต่ างๆจากธรรมชาติคุกคาม เช่น ฟ้ าร้อง,
ฟ้ าผ่า, น้ าท่วม, ฝนแล้ง, ลมพายุ , แผ่นดินไหว เป็ นต้น ด้วยความที่มนุษย์ยคุ นั้น ยังไม่มีความรู ้วา่ สาเหตุที่แท้จริ งที่ทา
ให้เกิดภัยต่างๆนั้นคืออะไร จึงทาให้ มนุษย์ ในยุคนั้นคิดเอาตามสามัญสานึกของตัวเองว่า จะต้ องมีบุคคลหรือสิ่ งอะไร
ทีม่ ีอานาจมาก ทีส่ ามารถดลบันดาลให้ เกิดภัยต่ างๆนั้นขึน้ มา
ด้วยความกลัวต่อภัยธรรมชาติเหล่านั้น ดังนั้นมนุษย์ในยุคนั้นจึงได้ คิดวิธีการที่จะอ้อนวอนสิ่ งที่คิดว่า “ มี
อานาจ” นั้นให้หยุดการดลบันดาลภัยนั้นเสี ยด้วยการยอมสิ โรราบ หรื ออ้อนวอน หรื อเคารพบูชาด้วยวิธีการต่างๆที่
คิดขึ้นต่อสิ่ งที่คิดว่ามีอานาจนั้น เพื่อให้สิ่งที่คิดว่ามีอานาจนั้นพอใจและไม่ดลบันดาลภัยต่างๆนั้นมาให้ ซึ่งเมื่อได้
กระทาการบูชาอ้ อนวอนแล้ ว มนุษย์ กห็ ายกลัวภัยต่ างๆเหล่ านั้น แล้ วก็มีความอุ่นใจ เบาใจ และสุ ขใจ ขึน้ มา ทั้งๆที่ภยั
เหล่านั้นก็ยงั คงมีอยูเ่ หมือนเดิม ซึ่ งนี่คือจุดเริ่ มต้นของการมีศาสนาขึ้นมาในโลก และมีการพัฒนามาเรื่ อยๆจนถึงขั้น
ศาสนาช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ท้ งั ปวงได้
ศาสนามีประโยชน์ อย่างไร?
เมื่อมนุษย์มีความรู ้ความเข้าใจในธรรมชาติมากขึ้น ศาสนาก็เปลีย่ นจากความกลัวภัยธรรมชาติมาเป็ นความ
กลัวภัยจากชี วติ โดยเฉพาะภัยจากความทุกข์ ของชี วติ อย่างเช่น ความทุกข์จากความแก่, ความเจ็บ, ความตาย , และ
ความพลัดพราก เป็ นต้น
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มนุษย์เป็ นสิ่ งที่มีชีวติ แต่ เมื่อทุกชีวติ ต้องตาย และคนที่ตายก็ไม่เคยมีใครกลับมาบอก เลยว่าชีวติ เบื้องหลัง
ความตายนั้นเป็ นอย่างไร มนุษย์ จึงกลัวภัยจากความตายนีก้ นั มาก เพราะไม่ ร้ ู ว่าเมื่อตายไปแล้ วจะเป็ นเช่ นไร ซึ่งจุดนี้
เองทีศ่ าสนามีบทบาทมาช่ วยให้ มนุษย์ คลายความกลัวภัยจากความตายนีล้ งได้ มาก ศาสนาจึงเท่ากับเป็ นเครื่ องยึด
เหนี่ยวจิตใจของผูน้ บั ถือ ให้บรรเทาความทุกข์ใจลงได้เป็ นอย่างดี แม้วา่ มนุษย์จะยังคงไม่พน้ จากความตายก็ตาม
ทุกศาสนาจะสอนให้เชื่อมัน่ ว่า ถ้ าทาแต่ ความดี เมื่อตายไปแล้วก็ย่อมทีจ่ ะได้ รับแต่ ผลทีด่ ี (เช่น ได้ข้ ึนสวรรค์
หรื อเกิดมาร่ ารวยมีเกียรติ เป็ นต้น) แต่ ถ้าทาความชั่ว เมื่อตายไปแล้วก็จะได้ รับแต่ ผลทีเ่ ลวร้ ายหรือไม่ ดี (เช่น ตกนรก
หรื อเกิดมาต่าต้อยยากจน เป็ นต้น) หรือถ้ าปฏิบัติตามหลักศาสนาขั้นสู งอย่ างเคร่ งครัดได้ ถึงทีส่ ุ ด ก็จะเข้ าถึงสภาวะที่
มีแต่ ความสุ ขอยู่ชั่วนิรันดรได้ หรือพ้ นทุกข์ อย่ างถาวรได้
โดยพื้นฐานแล้วเมื่อมนุษย์มีความเชื่อมัน่ ในศาสนาที่ตนเองนับถือ มนุษย์ก็จะไม่ทาความชัว่ แต่จะทาแต่
ความดี ซึ่ งมันก็ยอ่ มที่จะมีผลดีท้ งั แก่จิตใจของตัวเอง ทั้งแก่ชีวติ ของตัวเองและแก่สังคม คือส่ วนตัวก็มีความปกติสุข
และส่ วนรวมก็มีความสงบสุ ข รวมทั้งโลกก็มีสันติภาพ ซึ่งนี่คือผลดีจากการมีศาสนา
ศาสนามีข้อเสี ยอย่างไรบ้ าง?
คาสอนดั้งเดิมหรื อแก่นแท้หรื อหัวใจของทุกศาสนานั้นจะ สอนให้ ทุกคนเป็ นคนดี รักผู้อนื่ ช่ วยเหลือผู้อนื่
ไม่ เบียดเบียนใครๆ และสอนให้ ใช้ ชีวติ อย่ างเรียบง่ าย ประหยัด งดเว้ นสิ่ งทีไ่ ม่ ดี เช่ น สิ่ งเสพติด สิ่ งฟุ่ มเฟื อย การพนัน
การดื่มสุ รา เป็ นต้น รวมทั้งสอนให้ ขยัน อดทน เสี ยสละ เป็ นต้น ซึ่ งคาสอนเหล่านี้นบั ว่ามีประโยชน์อย่างยิง่ ต่อผูท้ ี่
ปฏิบตั ิได้และต่อสังคมโดยรวม ถ้ าทุกคนหรือ ส่ วนใหญ่ ปฏิบัติได้ เช่ นนี้ โลกก็จะมีสันติภาพได้
ความจริ งแล้วหลักคาสอนดั้งเดิมของทุกศาสนาจะมีไม่มาก
แต่ ภายหลังได้ มีการแต่ งเติมคาสอนออกไป
มากมาย ซึ่งก็มีท้งั ทีต่ รงกับหลักคาสอนดั้งเดิม และผิดเพีย้ นจากหลักคาสอนดั้งเดิมออกไปจนกลายเป็ นเรื่องราวและ
การปฏิบัติทงี่ มงายไร้ เหตุผล ทีไ่ ม่ ได้ ช่วยให้ ผ้ นู ับถือหรือผู้มาศึกษาเกิดความเข้ าใจ
และเห็นแจ้ งในชีวติ ขึน้ มาได้
รวมทั้งไม่ได้ช่วยทาให้ความทุกข์ของผูท้ ี่นบั ถือ ลดน้อยลงหรื อหมดสิ้ นไปได้อย่างแท้จริ งเลย ซ้ าร้ายยังจะทาให้ชีวติ
มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
ในปัจจุบนั สิ่ งหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในศาสนาก็คือ “พิธีกรรม” ซึ่ งจัดว่าเป็ นส่ วนเกินของศาสนาที่คนรุ่ น
หลังๆแต่งเติมขึ้นมาให้ผนู ้ บั ถือปฏิบตั ิ เพื่อให้มีระเบียบแบบแผน และสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้น แต่ กลับเป็ นว่า
ผู้คนทีน่ ับถือกลับมายึดถือพิธีกรรมว่ าเป็ นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ และเห็นว่าพิธีกรรมสาคัญมากกว่าหลักคาสอนเสี ยอีก จน
ทาให้ผนู้ บั ถือเกิดความเห็นผิดว่า พิธีกรรมเป็ นหัวใจของศาสนา มากกว่าหลักคาสอนที่เป็ นหัวใจ
อีกสิ่ งหนึ่งก็คือ “ เรื่ องการอาศัยศาสนาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์” โดยนักสอนศาสนา (หรือนักบวชของ
ศาสนา) บางคนทีห่ วังผลประโยชน์ ทางวัตถุ ก็อาศัยศาสนาเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์ โดยอาศัยศาสนาบังหน้าเพื่อให้
ผูท้ ี่เชื่อถือนาทรัพย์หรื อสิ่ งของหรื อเกียรติยศชื่อเสี ยงมาให้ ถ้าใครจะหันหน้าเข้าหาศาสนาก็จะต้องบริ จาคทรัพย์จึงจะ
ได้รับความสนใจ แต่ถา้ ใครไม่มี ทรัพย์ก็จะไม่ได้รับความสนใจ คือแทนที่ศาสนาจะเป็ นฝ่ ายให้แต่กลับจะเป็ นฝ่ ายเอา
เพียงอย่างเดียว ซึ่ งส่ วนมากแล้ว นักสอนศาสนาเช่นนี้ จะร่ ารวย แต่วา่ ผูน้ บั ถือกลับยากจน จึงทาให้ ศาสนาถูกมองว่ า
เป็ นธุรกิจแสวงหาผลประโยชน์ จากผู้นับถือไปในทีส่ ุ ด
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อีกเรื่ องหนึ่งคือ “ปัจจุบันศาสนามักสอนให้ คนเห็นแก่ตัว ” คือศาสนาส่ วนใหญ่จะมีคาสอนเรื่ องการบริ จาค
ทรัพย์ให้แก่ทางศาสนา แล้วบอกคล้ายกับว่านี่เป็ นการสั่ งสมหรือฝากทรัพย์เอาไว้ เพือ่ ไปรับเอาในโลกหน้ า ภายหลัง
ทีต่ ายจากโลกนีไ้ ปแล้วตามความเชื่อของศาสนา อีกทั้งยังสอนว่าถ้าบริ จาคเพียงเล็กน้อย ก็จะได้รับผลมากมายในโลก
หน้า ยิง่ ถ้าบริ จาคมาก ก็จะยิง่ ได้รับผลทวีคูณหลายร้อยหลายพันเท่าเลยทีเดียว นี่เองทีท่ าให้ คนทีน่ ับถือเกิดความเห็น
แก่ตัว คือคนมีทรัพย์มากก็คิดว่า ในโลกนี้ตนเองก็มีทรัพย์ใช้สอยอย่างสุ ขสบายอยูแ่ ล้ว แต่เมื่อตายไปทรัพย์ที่เหลือก็
จะไม่สามารถเอาติดตัวไปด้วยได้ จึงได้เสี ยดายทรัพย์เหล่านั้น และอยากที่จะเก็บทรัพย์เหล่านั้นเอาไปไว้ใช้สอยใน
โลกหน้า ที่เชื่อว่าจะมีอีกตามความเชื่อของศาสนา เขาจึงได้เอาทรัพย์จานวนมากไปบริ จาคกับทางศาสนา เพื่อหวังจะ
ไปรับเอาในโลกหน้า แทนที่จะบริ จาคเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยใจบริ สุทธิ์
นี่เองที่ทาให้ศาสนาถูกมองว่า สอนให้ คนเห็นแก่ตัว คือทาอะไรๆเพือ่ ตัวเอง ไม่ ได้ เสี ยสละเพือ่ สั งคมด้ วยใจ
บริสุทธิ์โดยไม่ หวังผลตอบแทนใดๆอย่ างแท้ จริง แม้ ผูค้ นส่ วนใหญ่จะมองว่าผูบ้ ริ จาคนั้นเป็ นคนมีจิตใจงดงามและ
เสี ยสละก็ตาม ซึ่งแม้ คนทีม่ ีทรัพย์น้อยก็ยงั เห็นแก่ตัว ด้ วยการเจียดทรัพย์ทมี่ ีน้อยของตนไปบริจาคแข่ งขันกัน เพือ่
หวังไปรับเอาในโลกหน้ าด้ วยเช่ นกัน ซึ่ งลักษณะเช่นนี้เรี ยกว่า “บ้ าบริจาค‛ เพราะอยากกักตุนเอาไว้เพื่อตัวเองในโลก
หน้า ที่แม้จะยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ให้เห็นจริ งได้ก็ตาม
อีกเรื่ องหนึ่งก็คือ “การนาเอาสิ่ งทีไ่ ม่ ใช่ หลักของศาสนามาสั่ งสอนหรือปฏิบัติ ” ซึ่ งอาจเป็ นเพราะว่ามีคน
นิยมและได้ผลประโยชน์มาก แต่ ว่าเป็ นเรื่องนอกศาสนาบ้ าง งมงายบ้ าง ไร้ สาระบ้ าง ไร้ เหตุผลบ้ าง หรือทาลายหลัก
คาสอนดั้งเดิมของศาสนาบ้ าง แล้วก็สนใจนามาศึกษาและปฏิบตั ิกนั อย่างจริ งจัง จนลืมหลักคาสอนดั้งเดิมของ
ศาสนาไปในที่สุด
อีกเรื่ องหนึ่งก็คือเรื่ อง “ การปฏิบตั ิที่เสื่ อมเสี ยของนักสอนศาสนาหรื อนักบวชของศาสนา” คือก็อาจมีนัก
สอนศาสนาหรือนักบวชในศาสนาบางคนทีป่ ฏิบัติตัวเสื่ อมเสี ย แต่เป็ นที่สนใจของสังคม ก็ทาให้ผคู ้ นมองไปว่า คา
สอนของศาสนานั้นไม่ดีจริ ง เพราะแม้ผสู ้ อนศาสนาเองก็ยงั ปฏิบตั ิตรงข้ามกับที่ตนเองสอน
อีกเรื่ องหนึ่งคือ “ พฤติกรรมของผูน้ บั ถือศาสนา” คือคาสอนของศาสนานั้นถึงแม้จะดีงาม แต่ กใ็ ช่ ว่าผู้นับถือ
ทุกคนจะปฏิบัติตามได้ อย่างเคร่ งครัด เมื่อมีผนู ้ บั ถือศาสนาบางคนที่ประพฤติเสื่ อมเสี ย หรื อยิง่ ถ้ามีคนประพฤติเสื่ อม
เสี ยมากๆ คนทีน่ ับถือศาสนาอืน่ หรือคนไม่ มีศาสนาก็จะมองศาสนานั้น ว่ ามีคาสอนทีไ่ ม่ สามารถช่ วยให้ ผ้ นู ับถือเกิดมี
ความประพฤติทดี่ ีงามขึน้ มาได้
อีกเรื่ องหนึ่งก็คือ “ ข้อบังคับของศาสนา” ซึ่งแทบทุกศาสนามักจะมีกฎเกณฑ์บงั คับเอาไว้ให้ผทู้ ี่นบั ถือต้อง
ปฏิบตั ิตามทั้งสิ้ น ไม่โดยตรงก็โดยอ้อม
คือเท่ากับว่าแทนทีศ่ าสนาจะช่ วยให้ มีอสิ รภาพ แต่ กลับเป็ นว่าศาสนา
กลายเป็ นสิ่ งครอบงาหรือผูกมัดให้ ผ้ นู ับถือสู ญเสี ยอิสรภาพในการคิด การพูด และการกระทาทีแ่ ม้ ว่าจะถูกต้ องดีงาม
ในระดับสากลก็ตาม
อีกเรื่ องคือ “ ความใจแคบของศาสนา” คือ ศาสนาส่ วนใหญ่มักจะสอนทานองว่า ถ้ าใครไม่ มานับถือศาสนานี้
แล้วไปนับถือศาสนาอื่น เมื่อตายไปก็จะต้ องได้ รับโทษอย่างแสนสาหัสตราบนานเท่านาน แต่ถา้ ใคร มานับถือและ
ปฏิบตั ิตามคาสอนของศาสนานี้ อย่างเคร่ งครัด เมื่อตายไปก็จะได้ รับรางวัลอย่างล้นเหลือตราบนานเท่านานเลยทีเดียว
จากสิ่ งที่ไม่ดีท้ งั หลายที่เกิดขึ้นในภายหลังของศาสนาทั้งหลายนี่เอง ที่ทาให้ คนที่มีปัญญาบางคนเบื่อหน่าย
ศาสนาที่เขานับถืออยู่ เพราะเขามองเห็นทั้งความงมงายไร้สาระ มองเห็นความเสื่ อมเสี ย มองเห็นการครอบงา
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มองเห็นการแสวงหาผลประโยชน์ มองเห็นความเห็นแก่ตวั และมองไม่เห็นว่าศาสนาจะช่วยให้เขามีความเข้าใจ และ
เห็นแจ้งในชีวติ ได้อย่างไร? รวมมองไม่เห็นว่าศาสนาจะช่วยให้เขาหลุด พ้นจากความทุกข์ของชีวติ ที่กาลังประสบอยู่
นี้ได้อย่างไร?
ดังนั้นผูท้ ี่มีปัญญาเหล่านี้จึงพยายามแสวงหาศาสนาทีบ่ ริสุทธิ์ ทีด่ ีงาม, มีประโยชน์ , ไม่ มีโทษ, ไม่ แสวงหา
ผลประโยชน์ , ไม่ งมงายไร้ เหตุผล, ให้ อสิ ระ, เป็ นสากล, และช่ วยให้ มีความเข้ าใจ และเห็นแจ้ งในชีวติ , รวมทั้งช่ วยให้
หลุดพ้ นจากความทุกข์ หรือมี ความทุกข์ ลดน้ อยลงได้ ซึ่ งก็ยากที่จะได้พบศาสนาเช่นนี้ในปั จจุบนั ดังนั้นบางคนจึง
ละทิ้งศาสนาของตนแล้วกลายมาเป็ นคน ‚ไม่ มีศาสนา‛ ไปในที่สุด ซึ่ งนับวันคนไม่มีศาสนา เช่นนี้ จะมีมากขึ้นใน
โลกยุคปัจจุบนั
ถ้ ามนุษย์ ไม่ มีศาสนาจะเป็ นอย่ างไร?
ศาสนาย่อมคู่กบั ความเชื่อเสมอ ศาสนาคือคาสอนให้ ปฏิบัติตาม ซึ่งก็ต้องอาศัยความเชื่อมั่นในคาสอนจึงจะ
ปฏิบัติตามได้ ซึ่งความเชื่ อมั่นนีส้ ามารถเกิดขึน้ ได้ จากการปลูกฝังมาตั้งแต่ ยงั เล็ก คือจากจิตที่ยงั ว่างแล้วปลูกฝังให้
เกิดมีความเชื่อขึ้นมา และเมื่อหมัน่ ตอกย้าความเชื่อนั้นบ่อยๆ ความเชื่อในศาสนาก็จะมัน่ คงมากขึ้น และถ้ าใครได้
รับคาสอนทีด่ ีจากศาสนา เขาก็ย่อมทีจ่ ะได้ รับแต่ ความสุ ขสงบ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้ า ใครได้ รับแต่ การปลูกฝังให้ มี
แต่ ความเชื่ อเพียงอย่ างเดียว โดยไม่ มีคาสอนทีด่ ีอยู่ด้วย ก็จะทาให้ เขากลายเป็ นคนคลัง่ ศาสนา ที่ผู้ สอนศาสนา
สามารถชี้นาให้เขาทาอะไรก็ได้ ที่แม้จะตรงข้ามกับหลักคาสอนของศาสนา โดยการอ้างว่านี่เป็ นคาสอนของศาสนา
ซึ่งนี่คือผลเสี ยจากการนับถือศาสนาโดยขาดปัญญา
ส่ วนบางคนที่นบั ถือศาสนาแต่ไม่ได้รับการปลูกฝัง ให้มีความเชื่ออย่างเหนียวแน่นในศาสนามาตั้งแต่ยงั เล็ก
เมื่อโตขึน้ และได้ พบสิ่ งทีไ่ ม่ ดีของศาสนาทีต่ นนับถือบ่ อยๆ เขาก็อาจจะขาดความเชื่อมั่นในศาสนาทีเ่ ขานับถืออยู่ได้
หรื อบุคคลที่แม้ได้รับการปลูกฝังให้มีความเชื่อมัน่ ในศาสนามาก่อนแล้วก็ตาม แต่เมื่อโตขึ้นและได้เรี ยนรู ้โลกมาก
ขึ้น และได้ พบสิ่ งทีไ่ ม่ ดีของศาสนาที่เขานับถือบ่ อยๆ ก็อาจจะทาให้ เขาขาดความเชื่อมั่นในศาสนาที่เขานับถืออยู่ได้
บุคคลที่ขาดความเชื่อมัน่ ในศาสนานี้ก็แยกได้เป็ นสองจาพวกคือ พวกทีม่ ีปัญญาน้ อย กับพวกทีม่ ีปัญญามาก
ซึ่ งคนที่มีปัญญาน้อยนี้ค่อนข้างเสี่ ยงที่จะทาความชัว่ ได้ง่าย เพราะขาดสิ่ งยึดเหนี่ยวจิตใจหรื อขาดภูมิคุม้ กันความชัว่
คือเมื่อเขาไม่ เชื่อว่าถ้ าทาชั่วแล้วจะต้ องได้ รับผลอันเลวร้ ายหรือไม่ ดี ภายหลังเมื่อตายไปแล้ว เขาก็ย่อมทีจ่ ะไม่ เกรง
กลัวการทาความชั่ว จึงมีโอกาสที่บุคคลประเภทนี้จะทาความชัว่ ได้ง่าย และผลเสี ยก็จะเกิดแก่ท้ งั คนที่ทาความชัว่ เอง
และแก่สังคมไปด้วยเสมอ อย่างเช่นที่กาลังเป็ นอยูใ่ นสังคมโลกปั จจุบนั หรื อคนที่มีปัญญาน้อยบางคน เมื่อเห็นว่า
เมื่อตายไปแล้วก็จะไม่มีโลกหน้าอีก จึงได้ พยายามแสวงหาและเสพความสุ ขให้ เต็มอิม่ ในปัจจุบัน เพราะเชื่ อว่ าตาย
ไปแล้วก็จะไม่ ได้ เสพอีก ซึ่งการแสวงหาและเสพของเขานั้นบางครั้งก็แสวงหาและเสพในทางที่ผดิ ที่ จะมีผลกลับมา
สร้างความทุกข์ให้กบั ตัวของเขาเองและแก่สังคมด้วย
ส่ วนพวกที่มีปัญญามากนี้ไม่น่าเป็ นห่วง เพราะเขาย่อมมีปัญญามองเห็นว่าการทาความชั่วนั้นจะมีแต่ ผลเสี ย
หรือไม่ ดีเพียงอย่างเดียว ไม่วา่ ตายแล้วจะเป็ นเช่นไรก็ตาม และ มองเห็นว่าการทาความดีน้ันจะมีแต่ ผลดีเพียงอย่าง
เดียว ไม่วา่ ตายไปแล้วจะเป็ นเช่นไรก็ตาม ดังนั้นคนทีม่ ีปัญญาทีแ่ ท้จริงนี้ แม้ ไม่ มีศาสนาเขาก็ยงั ทาแต่ ความดีและไม่
ทาความชั่วได้ เหมือนกับคนทีม่ ีศาสนา

๖
ผูม้ ีปัญญาย่อมมองเห็นว่า คนทีท่ าความชั่ ว ก็จะทาให้ ชีวติ ในปัจจุบันมีแต่ ปัญหา มีแต่ ความเดือดร้ อนวุ่นวาย
หาความสงบสุ ขไม่ ได้ เพราะการทาความชัว่ ของเขาในปั จจุบนั นัน่ เอง แม้ ตายไปแล้วถ้ าโลกหน้ ามี เขาก็ ยังต้ องได้ รับ
ผลทีไ่ ม่ ดีอกี อย่างแน่ นอน แต่ถึงโลกหน้าจะไม่มี เขาก็ได้รับผลที่ไม่ดีอยูแ่ ล้วในปั จจุบนั ส่ วนคนที่ทาความดี
นั้น ชี วติ ในปัจจุบันของเขาก็ย่อมทีจ่ ะมีแต่ ความสงบสุ ข ไม่ มีความเดือดร้ อน เพราะการทาความดีของเขาในปัจจุบนั
แม้ ตายไปแล้วถ้ าโลกหน้ ามี เขาก็ ยงั ต้ องได้ รับผลดีอกี อย่างแน่ นอน แต่ถึงโลกหน้าจะไม่มี เขาก็ไม่ขาดทุนเพราะเขาก็
ได้รับผลดีอยูแ่ ล้วในปั จจุบนั
สรุ ปได้วา่ การที่คนเราจะทาความชัว่ นั้น ขึน้ อยู่กบั การขาดความเชื่ อมั่นในคาสอนทีด่ ีของศาสนา และการ
ขาดปัญญา ส่ วนคนที่จะทาความดีน้ นั ก็ ขึน้ อยู่กบั การมีความเชื่ อมั่นในคาสอนทีด่ ีของศาสนา และมีปัญญา ดังนั้น
การสร้างโลกให้มีสันติภาพ จึงมีอยู่ ๒ วิธี คือ (๑) พยายามเผยแพร่ คาสอนในส่ วนทีด่ ีของทุกศาสนา ให้ผนู้ บั ถือมี
ความเชื่อมัน่ ในคาสอนที่ดีของศาสนาที่เขานับถือให้มากขึ้น และ (๒) พยายามให้ ความรู้ ทถี่ ูกต้ อง หรือให้ การศึกษาที่
ถูกต้ องทีจ่ ะทาให้ เกิดความเข้ าใจและเห็นแจ้ งในชีวติ ได้ แก่ท้ งั เด็กและผูใ้ หญ่ ให้มากที่สุด เพื่อให้เขามีปัญญาที่ถูกต้อง
มากขึ้น ถ้าทาได้โลกจึงจะมีสันติภาพที่มนั่ คงได้
ความดี-ความชั่วทีเ่ ป็ นสากลเป็ นอย่างไร?
ทุกศาสนาย่อมที่จะมีคาสอนที่เป็ นหลักพื้นฐานเรื่ องความดีและความชัว่ เสมอ ซึ่ งคาสอนส่ วนใหญ่จะ
คล้ายๆกันคือจะสอนว่า ความชั่ วก็คือการเบียดเบียนชี วติ และทรัพย์ สินของผู้อนื่ , รวมทั้งการลุ่มหลงสุ รา, สิ่ งเสพติด,
การพนัน, ความสนุกสนานเฮฮา, ความฟุ่ มเฟื อย เป็ นต้ น ส่ วนความดีกค็ ือการช่ วยเหลือผู้อนื่ , รวมทั้งการประหยัด,
ไม่ ฟุ่มเฟื อย, ขยัน, อดทน, เสี ยสละ เป็ นต้น
แต่บางศาสนาก็มีคาสอนที่เสริ มแต่งขึ้นมาใหม่และยึดถือกันมากกว่าคาสอนพื้นฐานว่า ความชั่วก็คือการไป
นับถือศาสนาอืน่ ส่ วนความดีกค็ ือการนับถือและปฏิบัติตามคาสอนของศาสนา ของเขา ส่ วนผล จากการทาชัว่ ก็คือ
เมื่อตายไปจะต้ องถูกลงโทษหรือถูกทรมานอย่ างแสนสาหัส ตราบนานเท่านานใน “นรก” ของเขา ส่ วนผลจากการทา
ดีก็คือ เมื่อตายไปก็จะได้ รับรางวัลเป็ นสิ่ งทีม่ นุษย์ ชื่นชอบ อย่างมากมายล้นเหลือใน “สวรรค์ ” ของเขา ตราบนาน
แสนนานเลยทีเดียว ซึ่ งทั้งนรกและสวรรค์ของแต่ละศาสนานั้นจะไม่เหมือนกันหรื อไม่ใช่สถานที่เดียวกัน
คาสอนเรื่ อง “นรก” ที่เป็ นสถานที่ “สาหรับลงโทษ” คนทาผิดเช่น นี้ผมู ้ ีปัญญาจะมองว่า เป็ นการขู่เด็กหรือ
คนมีปัญญาน้ อยให้ กลัว เพือ่ ผู้คนจะได้ ไม่ ทาชั่ ว โดย บอกว่าผูท้ ี่ทาความชัว่ เมื่อตายไปจะถูกทาร้ายหรื อถูกทรมาน
อย่างแสนสาหัส หรื อถูกฆ่าซ้ าแล้วซ้ าอีก ซึ่ งนี่เป็ นสิ่ งที่มนุษย์ทุกคนกลัวอย่างที่สุด ซึ่งการสอนเช่นนี้ ก็มีผลดีตรงที่
คนทีเ่ ชื่ อก็จะไม่ ทาชั่ ว แล้ วก็ทาให้ ท้งั ตัวผู้ปฏิบัติเองก็มีความสุ ข และสั งคมก็สงบสุ ข
ส่ วนคาสอนเรื่ อง “สวรรค์” ที่เป็ นสถานที่ “สาหรับให้รางวัล” เช่น นี้ผมู ้ ีปัญญาจะมองว่า เป็ นการเอาสิ่ งที่
มนุษย์ ท้งั หลายชื่ นชอบ อันได้ แก่ เรื่องความสุ ขจากเรื่องทางเพศ เรื่องวัตถุ สิ่งของ เรื่องเกียรติยศชื่อเสี ยง มาหลอกล่อ
ให้ ผ้ คู นอยากทาความดี เพื่อหวังจะได้รับรางวัลนั้นในโลกหน้าหรื อเมื่อตายไปแล้ว ซึ่ งการสอนเช่นนี้ก็นบั ว่ามีส่วนดี
อยูบ่ า้ งตรงที่สอนให้รู้จกั การเสี ยสละ แต่ก็มีส่วนเสี ยตรงที่การเสี ยสละนั้นทาไปด้วยความเห็นแก่ตวั และ ผูส้ อนก็
มักจะสอนทานองว่า ถ้ าอยากจะได้ รับผลดีมากๆ ก็ต้องเอาทรัพย์มาบริจาคให้ กบั ศาสนานีห้ รือผู้สอนมากๆ จึงจะ
ได้รับผลดีน้ นั มากตามไปด้วย ซึ่ งก็ทาให้ผสู ้ อนเช่นนี้ร่ ารวยไปตามๆกัน และผลเสี ยอีกอย่างก็คือทาให้ คนทีเ่ ชื่อนั้น

๗
ไม่ มีการพัฒนาทางสติปัญญา คือถึงแม้จะเป็ น “คนดี” ก็ตาม แต่ก็เป็ น “คนดีทโี่ ง่ เขลา” ซึ่ งความโง่น้ นั ไม่เคยทาให้
ใครได้รับสิ่ งที่มีประโยชน์แก่ชีวติ อย่างแท้จริ งเลย
จะเห็นได้วา่ คาสอนเรื่ องความดี-ความชัว่ และผลของความดี-ความชัว่ (นรก-สวรรค์) ของแต่ละศาสนานั้น
จะแตกต่างกัน ซึ่งในกรณีนีถ้ ้ าเราทาใจให้ เป็ นกลางโดยไม่ เอนเอียงไปเข้ าข้ างศาสนาใดเลยก็จะทาให้ เกิดปัญหาขึน้ มา
ว่ า เราจะเชื่ อในคาสอนของศาสนาใดจึงจะถูกต้ องทีส่ ุ ด? ถ้ าไปเชื่อศาสนาหนึ่ง ก็จะขัดแย้งกับอีกศาสนาหนึ่ง แต่ทุก
ศาสนาก็อา้ งว่าคาสอนของเขานั้นถูกต้องที่สุด และก็แน่นอนว่าในทางตรงกันข้ามก็เป็ นการบอกว่า “คาสอนของ
ศาสนาอื่นนั้นผิด” ไปในตัวด้วย ซึ่ งนี่ก็เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ผมู ้ ีปัญญาไม่นบั ถือศาสนาใดเลย
จากเหตุความเชื่อที่ไม่ตรงกันนี้เองที่ทาให้เกิดคาถามขึ้นมาว่า “แล้วทาไมจึงไม่ มีคาสอนทีเ่ ป็ นกลางๆหรือ
สากล ให้ มนุษย์ ท้งั หมดไม่ ว่าจะนับถือลัทธิหรือศาสนาใดก็ตาม จะได้ เอาไว้ปฏิบัติให้ ตรงกัน จะได้ ไม่ มีความแตกแยก
ในสั งคมมนุษย์ อันจะนาไปสู่ สันติภาพของโลกได้ ?”
สาหรับคนไม่มีศาสนาแล้วเขาจะมองว่า การทาความดีน้ันต้ องเป็ นสากล อันได้แก่ การช่วยเหลือผูอ้ ื่นให้พน้
จากความทุกข์หรื อมีความสุ ขอย่างมัน่ คงด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ให้แรงกาย ให้ทรัพย์ ให้ความรู ้ ให้อภัย ให้โอกาส ให้
หลักในการดาเนินชีวติ ที่ถูกต้อง ให้ความรู้ที่จะทาให้เข้าใจหรื อรู้แจ้งในชีวติ เป็ นต้น
ส่ วนการทาความชั่วทีเ่ ป็ น
สากล ก็คือการเบียดเบียนชีวติ และทรัพย์สินของผูอ้ ื่นในทุกๆกรณี ทั้งทางกายและวาจา ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ส่ วนผลจากการทาความดีโดยตรงนั้นก็คือ ความสุ ขใจ อิม่ ใจ สบายใจจากการทีไ่ ด้ ทาความดี ส่ วนผลจากการ
ทาความชัว่ โดยตรงก็คือ ความทุกข์ ใจ ร้ อนใจ หรืออย่างน้ อยก็คือความไม่ สบายใจจากการทีไ่ ด้ ทาความชั่ว ซึ่งนี่คือ
ผลโดยตรงที่เราทุกคนก็สามารถรับรู ้ได้จริ ง โดยไม่จาเป็ นต้องเชื่อจากใครๆ และทุกคนไม่วา่ นับถือลัทธิ หรื อศาสนา
อะไรก็ตอ้ งยอมรับ
ส่ วนผลโดยอ้อมจากการทาความดี และความชัว่ นั้นมันไม่แน่นอน ผู้มีปัญญาจึงไม่ สนใจ อย่างเช่น คนทา
ความดีแต่ก็ไม่มีใครรู ้ จึงไม่มีใครไปชื่นชมหรื อให้รางวัล ส่ วนคนที่ทาความชัว่ แต่ปกปิ ดเอาไว้ได้ ก็ไม่มีใครไป
ตาหนิหรื อลงโทษ เป็ นต้น ซึ่งผลโดยอ้อมเหล่านี้ มันเป็ นเรื่องของสั งคมภายนอก ทีเ่ อาแน่ นอนไม่ ได้ ถ้าใครหวังว่า
จะทาความดี เพื่อให้คนอื่นมาชื่นชมหรื อให้รางวัล
ก็แสดงว่ าเขาไม่ ได้ ทาดีด้วยใจบริสุทธิ์ แต่ทาเพราะหวัง
ผลตอบแทน และเมื่อทาความดีไปแล้วไม่ได้รับผล ตามที่หวังนั้นตอบแทน ก็เลยทาให้เห็นผิดไปว่า ‚ทาดีแล้วไม่ ได้
ดี‛ แต่พอไปมองคนทาชัว่ บางคนที่ปกปิ ดเอาไว้ได้และร่ ารวยสุ ขสบาย และมีคนยกย่องเคารพนับถือ ก็เลยเกิด
ความเห็นผิดไปอีกว่า ‚ทาชั่วแล้วได้ ดี‛ ไปในที่สุด
สรุ ปได้วา่ ศาสนาทีค่ น “ ไม่ มีศาสนา” จะยอมรับได้ น้ันจะต้ องเป็ นสากล คือทุกคนในโลกยอมรับได้ เป็ น
ศาสนาที่ไม่ทาให้เกิดความแตกแยก เป็ นศาสนาที่ทาให้มนุษย์เกิดความเห็นแจ้งชีวติ และเป็ นศาสนาที่สร้าง
ประโยชน์แก่มนุษย์ทุกคน ซึ่ งศาสนาเช่นนี้เราจะเรี ยกว่าเป็ น “ ศาสนาสากล” หรื อ “ศาสนาแห่ งมิตรภาพ” หรื อ
“ศาสนาวิทยาศาสตร์ ” ซึ่ งเป็ นศาสนาในฝันของคนไม่มีศาสนาทั้งหลาย
ชีวติ คืออะไร?
สิ่ งที่ผมู ้ ีปัญญาของโลกทั้งหลายอยากจะรู ้มากที่สุดก็คือ “ความจริ งที่เกี่ยวกับชีวติ ” เช่น ชีวติ คืออะไร? เกิด
มาทาไม? ตายแล้วจะเป็ นเช่ นไร? อะไรคือสิ่ งสู งสุ ดทีเ่ ราควรจะได้ รับ? และจะได้ โดยวิธีใด? เป็ นต้น แต่เมื่อไม่

๘
สามารถค้นหาความจริ งเหล่านี้ได้ จึงทาให้แม้ผมู ้ ีปัญญาของโลกก็ยงั คงตาบอดหรื อมืดมนท์ เพราะไม่รู้จกั ชีวติ ของ
ตัวเองอย่างแท้จริ งอยูต่ ่อไป
การที่เราจะศึกษาสิ่ งใดให้เกิดความเข้าใจ หรื อให้รู้จกั กับสิ่ งนั้นได้อย่างถูกต้องแท้จริ ง เราก็ตอ้ งมีสิ่งนั้นมา
ให้ศึกษาจริ งๆ ถ้าเราไม่มีของจริ งมาศึกษา ถึงเราจะศึกษาอย่างไรก็ไม่มีทางเข้าใจหรื อรู ้จกั กับสิ่ งนั้นอย่างถูกต้อง
แท้จริ งได้ ดังนั้นการศึกษาชีวติ เราก็ต้องมาศึกษาจากชีวติ ของเราเองจริงๆเท่านั้น เราจะไม่ เชื่อจากตาราหรือจาก
ใครๆทั้งสิ้น แต่ เราจะเชื่อจากการทีเ่ ราได้ ประสบ หรือสั มผัสกับสิ่ งนั้นมาแล้วอย่างแน่ ชัดเสี ยก่อนเท่านั้น ซึ่งนี่คือ
วิธีการของวิทยาศาสตร์ ที่จะช่วยปลดปล่อยสติปัญญาของเราให้เป็ นอิสระ ไม่เป็ นทาสทางสติปัญญาของใครๆ
ทั้งสิ้ น
อะไรคือจุดหมายของชี วติ ?
ชีวติ ของมนุษย์เราก็เปรี ยบเหมือนคนที่เรื อแตกกลางทะเล คือต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองให้อยูร่ อดก่อน
เป็ นอันดับแรก และพยายามว่ายน้ าเข้าหาฝั่ง ซึ่งก็ต้องว่ายไปทั้งๆทีย่ งั มองไม่ เห็นฝั่ง โดยอาศัยผูน้ าที่ตวั เองเชื่อถือเป็ น
ผูน้ าทาง คือชีวติ ก็ตอ้ งดิ้นรนทางานเลี้ยงชีวติ ถ้าหยุดทางานก็อดตาย และยังต้องแสวงหาที่พ่ งึ ทางใจเพื่อให้เบาใจ อุ่น
ใจ ว่าอนาคตจะต้องได้รับสิ่ งที่ดีกว่าที่เป็ นอยู่ ซึ่ งที่พ่ งึ นั้นก็คงไม่พน้ การมีศาสนา
คนมีศาสนาก็เหมือนกับคนที่ได้ยดึ เกาะเศษไม้ เล็กๆเอาไว้ พร้ อมกับพยายามว่ายนา้ ไปด้ วยจึงไม่ จมทะเล
แล้วก็เชื่อว่าเศษไม้น้ นั ได้ช่วยพยุงตัวเองเอาไว้ไม่ให้จมทะเล แล้วก็ทาให้เกิดความอุ่นใจ เบาใจ สบายใจว่า ตนเองมีที่
พึ่งอย่างดีที่สุดแล้ว ส่ วนคนที่ไม่มีศาสนาก็เปรี ยบเหมือนคนที่ไม่มีสิ่งยึดเกาะเลย เมื่อมองไปเห็นคนมีศาสนาที่เขา
เกาะเพียงเศษไม้อยู่ ก็เกิดความคิดว่า การไม่ เกาะเศษไม้ น้ันเลยจะดีเสี ยกว่าการไปเกาะเศษไม้ น้ัน เพราะอย่างไรเสี ย
ทุกคนก็ต้องว่ ายนา้ ช่ วยตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ ว แม้วา่ ใครจะมีเศษไม้มาให้ยดึ เกาะ ก็ยงั ต้องว่ายน้ าช่วยเหลือตัวเอง
อยูอ่ ีกนั้นเอง ถ้าหยุดว่ายเมื่อใดก็จะจมลงทันที เศษไม้น้ นั ก็ไม่ได้ช่วยอะไรอย่างแท้จริ ง เศษไม้น้ นั ก็เป็ นเพียงแค่
“กาลังใจ” ให้แก่คนตกทะเลเท่านั้น
คนที่ไม่มีศาสนาก็ตอ้ งทางานเลี้ยงชีวติ เหมือนกัน เพียงแต่วา่ เขาไม่มีที่พ่ งึ ทางใจเหมือนคนมีศาสนา ดังนั้น
ลึกๆแล้วคนไม่มีศาสนาจะรู ้สึกอ้างว้าง หว้าเหว่ และหวาดกลัว เพราะไม่รู้จุดหมายปลายทางของชีวติ อย่างแท้จริ ง แต่
ถ้ าคนไม่ มีศาสนาจะรู้ จักชี วติ อย่ างถูกต้ องแท้ จริงแล้ ว เขาก็จะเป็ นคนทีม่ ีจุดหมายของชี วติ ทีม่ ั่นคง และไม่ ร้ ู สึก
อ้างว้างว้าเหว่และหวาดกลัวอีกต่ อไป ดังนั้นจุดเริ่ มต้นที่จะทาให้คนไม่มีศาสนานี้มีจุดหมายของชีวติ ที่มนั่ คงได้ ก็
ต้ องมาศึกษาชี วติ เพือ่ ให้ เกิดความเห็นแจ้ งชี วติ อย่ างถูกต้ อง หรื อเกิดความรู ้แจ้งเห็นจริ งในชีวติ และเมื่อเกิด
ความเห็นแจ้งชีวติ อย่างถูกต้องแล้ว คนไม่มีศาสนาก็จะมีความอุ่นใจ เบาใจ สบายใจ และมีจุดหมายชีวติ ที่มนั่ คง ซึ่ ง
อาจจะมากกว่าคนที่ปฏิญาณตนว่ามีศาสนาบางคนเสี ยอีก
วิทยาศาสตร์ คืออะไร?
วิทยาศาสตร์ คือ ความรู้ ทเี่ กิดขึน้ มาจากการสั งเกตปรากฏการณ์ ทเี่ กิดขึน้ ของธรรมชาติ วิทยาศาสตร์เป็ น
วิธีการค้นหาความจริ งของธรรมชาติ ที่ได้ผลแน่นอนหรื อถูกต้องที่สุด โดยวิทยาศาสตร์ จะมีหลักอันเป็ นหัวใจอยูท่ ี่
๑. ศึกษาจากสิ่ งทีม่ ีอยู่จริง ที่เราสามารถรู้เห็นหรื อสัมผัสได้จริ งในปัจจุบนั
๒. ศึกษาโดยใช้ เหตุใช้ ผล ที่สมเหตุสมผลที่สุด โดยเหตุผลนั้นก็มาจากสิ่ งที่มีอยูจ่ ริ งนัน่ เอง

๙
๓. มีการศึกษาอย่างเป็ นระบบ โดยศึกษาจากพื้นฐานแล้วแตกกิ่งก้านสาขาออกไปอย่างมีระเบียบ รวมทั้งยัง
มีการศึกษาและปฏิบตั ิอย่างมีข้ นั ตอนอีกด้วย
๔. จะเชื่ อต่ อเมื่อได้ มีการพิสูจน์ หรือทดลองจนเห็นผลอย่ างแน่ ชัดแล้ วเท่ านั้น
สิ่ งสาคัญในการศึกษาธรรมชาติและชีวติ ของเรานี้ก็คือ เราจะต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์มาศึกษา คือเราจะเอา
สิ่ งทีป่ รากฏหรือมีอยู่จริงๆในปัจจุบัน ทีเ่ ราสามารถรู้ เห็นหรือ สั มผัสได้ จริงด้ วย ตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจของเรา
เท่านั้นมาใช้ ศึกษา โดยการคิดพิจารณาก็ตอ้ งใช้เหตุผลที่สมเหตุสมผลเท่านั้น เราจะไม่อาศัยการคาดคะเน หรื อนึกเดา
เอา หรื อเชื่อตามคนอื่นอย่างเด็ดขาด แม้ใครจะโอ้อวดว่าเขามีความรอบรู ้อย่างยิง่ หรื อมีอิทธิ ฤทธิ์ มากมายสักเพียงใด
ก็ตาม หรื ออวดอ้างว่าเป็ นผูว้ เิ ศษที่รอบรู ้ทุกสิ่ งทุกอย่างสักเท่าใดก็ตาม เราก็จะไม่เชื่อ จนกว่าเราได้จะพิสูจน์ให้เห็น
จริ งแล้วอย่างแน่ชดั ด้วยตัวของเราเองก่อนเท่านั้น
การศึกษาที่ขดั แย้งหรื อตรงข้ามกับหลักวิทยาศาสตร์ อย่างยิง่ ก็คือ “การเชื่ อจากผู้อนื่ โดยตนเองไม่ ได้ ร้ ู เห็น
หรือสั มผัสด้ วยตนเองจริงๆอย่างแน่ ชัด” ซึ่ งนัน่ เป็ นหลักของ “ไสยศาสตร์ ” (ที่หมายถึงความรู ้ของคนหลับหรื อไม่มี
สติปัญญา) ที่อาศัยเพียงความเชื่อโดยไม่ใช้ปัญญา คือไม่มีเหตุผล และไม่มีของจริ งมายืนยัน
โดยหลักของไสย
ศาสตร์ ก็คือ “ให้ เชื่อเพียงอย่างเดียว ห้ ามถาม ห้ ามสงสั ย ” ซึ่ งไสยศาสตร์ ก็ยอ่ มที่จะมีแต่เรื่ องลึกลับไกลตัว หรื อ เรื่อง
ทีเ่ ขาเชื่อว่าเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่ องของความศักดิ์สิทธิ์ ปาฏิหาริ ย ์ หรื อสิ่ งวิเศษ หรื ออานาจวิเศษต่างๆ เป็ นต้น ที่
พิสูจน์ให้เห็นจริ งไม่ได้ มีแต่คาล่าลือปากต่อปากเท่านั้น และคนที่เชื่อก็มกั เป็ นคนไม่ชอบใช้ความคิดและขลาดกลัว
หรื ออ่อนแอ ซึ่งเรื่องไสยศาสตร์ ทสี่ าคัญก็คือเรื่องทีว่ ่า จะมี “จิต” ของมนุษย์ หรือสิ่ งทีม่ ีชีวติ ทีจ่ ะสามารถออกจาก
ร่ างกายทีต่ ายแล้ว ไปเกิดยังร่ างกายใหม่ ๆได้ (อย่างที่เรี ยกกันว่า ผี หรื อวิญญาณ) หรื อเรื่ องสถานที่สาหรับลงโทษ
มนุษย์ที่ทาความชัว่ ที่ตายไปแล้ว (นรกใต้ดิน) หรื อสถานที่สาหรับเป็ นรางวัลแก่มนุษย์ที่ทาความดีเมื่อตายไปแล้ว
(สวรรค์บนฟ้ า) หรื อเรื่ องเทวดา นางฟ้ า ปี ศาจ ซาตาน เป็ นต้น ซึ่ งเรื่ องเหล่านี้ลว้ นเป็ นเรื่ องของไสยศาสตร์ ท้ งั สิ้ น
ไสยศาสตร์ ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไป ถ้ านาเรื่องไสยศาสตร์ มาใช้ ให้ เกิดสิ่ งทีด่ ีงามก็จัดว่ามีประโยชน์ แต่ถา้
เป็ นเรื่ องการศึกษาให้เกิดปั ญญา เพื่อให้เกิดความเห็นแจ้งในธรรมชาติและชีวติ แล้ว ไสยศาสตร์ กลับจะเป็ นตัวฉุ ดให้
จมอยู่ ไม่เจริ ญงอกงาม เราจะต้องละทิง้ ไสยศาสตร์ แล้วมาใช้หลักวิทยาศาสตร์ เท่านั้น เราจึงจะศึกษาให้เกิด
ความเห็นแจ้งชีวติ และธรรมชาติได้
สรุ ปได้วา่ ถ้าเรายังเชื่อว่า “ เรื่ องราวของไสยศาสตร์ ท้ งั หลายมีจริ งหรื อเป็ นจริ ง” ก็แสดงว่าเรายังเป็ น
นักวิทยาศาสตร์ ทแี่ ท้ จริงไม่ ได้ เพราะยังไปหลงเชื่ อสิ่ งทีเ่ ราเองก็ยงั พิสูจน์ ให้ เห็นจริงไม่ ได้ แล้วจะมาเป็ น
นักวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาความจริ ง ของชีวติ ให้กบั ตัวเองได้อย่างไร? ซึ่งจุดนีน้ ับว่ าสาคัญทีส่ ุ ด ทีเ่ ราจะมองข้ ามไป
ไม่ ได้ เลย ถ้าปรารถนาที่จะค้นหาความจริ งให้กบั ตัวเอง
ศาสนาสอนให้ เชื่ออย่างไร?
ศาสนาย่อมคู่กบั ความเชื่อและการปฏิบตั ิเสมอ คือ เมื่อเราเชื่อในคาสอนของศาสนาใด เราก็ย่อมทีจ่ ะปฏิบัติ
ตามคาสอนของศาสนานั้น จึงจะเรี ยกว่าเรานับถือศาสนานั้นอย่างแท้จริ ง แต่ถึงแม้เราจะ ปฏิญาณตนว่านับถือศาสนา
ใดอยูก่ ็ตาม ถ้าเราไม่ปฏิบตั ิตามคาสอนของศาสนานั้น ก็เท่ากับเราไม่มีความเชื่อในศาสนานั้น ซึ่งนี่กเ็ ท่ากับเราไม่ ได้
นับถือศาสนานั้นอย่างแท้จริง

๑๐
ศาสนาส่ วนใหญ่ จะมีคาสอนให้ผนู ้ บั ถือทุกคนจะต้องเชื่อมัน่ เพียงอย่างเดียวโดยไม่ตอ้ งสงสัย หรื อห้ามถาม
ห้ามสงสัย ซึ่งก็เท่ ากับเป็ นการปิ ดกั้นสติปัญญาของผู้ทนี่ ับถือไม่ ให้ เจริญงอกงาม เหมือนปิ ดกั้นต้นไม้ไม่ให้ถูก
แสงแดด บางศาสนาก็มีคาสอนหรื อคาอธิ บายต่อคาถามหรื อข้อสงสัยได้อย่างละเอียด แต่วา่ เป็ นคาตอบที่อา้ งตารา
ของศาสนาบ้าง อ้างคาสอนของนักสอนศาสนาที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังบ้าง อ้างความรู ้วา่ ผูต้ อบได้ปฏิบตั ิจนได้รู้แจ้งเห็น
จริ งแล้วบ้าง หรื อบางทีก็อา้ งสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ หรื อผูว้ เิ ศษของศาสนาบ้าง เป็ นต้น ซึ่งล้วนเป็ นคาตอบทีค่ นไม่ มีศาสนารับ
ไม่ ได้ เพราะขาดทั้งเหตุผลและหลักฐานหรือความจริงมายืนยัน
คาสอนที่สอนให้เชื่อมัน่ โดยไม่ตอ้ งสงสัยนี้ จะมีผลดีต่อเมื่อผูน้ บั ถือศาสนานั้นมีสติปัญญาน้อย และศาสนา
มีคาสอนที่ถูกต้องดีงามเพียงพอ รวมทั้งนักสอนศาสนาก็เป็ นคนดีดว้ ย แต่ในทางตรงกันข้าม สาหรับคน ที่มีปัญญา
แล้วเขาย่อมรู ้สึกอึดอัดใจ เพราะเห็นว่าถ้าศาสนาไม่มีคาสอนที่ดี หรื อนักสอนศาสนาเป็ นคนเห็นแก่ตวั ก็อาจจะทา
ให้เกิดผลเสี ยแก่ท้ งั ผูน้ บั ถือและสังคมขึ้นมาได้
ยังมีคาสอนระดับสู งของบางศาสนาที่ให้อิสระแก่ผนู ้ บั ถืออย่างเต็มที่
คือไม่ มีการบังคับว่าจะต้ องเชื่อ
เพียงแต่ จะให้ เหตุผลว่ าควรจะทาอย่ างไร? หรือไม่ ควรทาอย่างไร? หรือควรจะเชื่ออย่างไร? ซึ่ งศาสนานี้เป็ นศาสนาที่
สอนให้เกิดปั ญญา แต่ก็ยากที่จะมีใครเข้าใจ เพราะแม้แต่ผทู ้ ี่นบั ถือศาสนานี้เองเกือบทั้งหมด ก็ยงั รับไม่ได้กบั คาสอน
ระดับสู งของศาสนาตัวเองนี้ เพราะเขาเชื่อว่า เมื่อนับถือแล้วก็ตอ้ งเชื่อมัน่ เพียงอย่างเดียว เหมือนศาสนาเผด็จการ อีก
ทั้งปั จจุบนั ศาสนานี้ก็ยงั ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาสอนให้ผดิ เพี้ยนไปอย่างมาก จนแทบมองไม่เห็นเนื้อแท้ของศาสนา
ดั้งเดิมแล้ว
เชื่ออย่างไรจึงจะไม่ ผดิ ?
ในเรื่ องของความเชื่อนั้น สาหรับผูท้ ี่มีปัญญาแล้วเขาย่อมจะไม่ เชื่อจากการบอกต่ อๆกันมา, จากการทาตามๆ
กันมา, จากคาลา่ ลือ, จากตารา, จากเหตุผลตรงๆ (ตรรกะ), จากเหตุผลแวดล้ อม (นัยยะ), จากสามัญสานึกของตัวเอง,
จากทีม่ ันตรงกับความเห็นทีต่ นเองมีอยู่, จากบุคคลที่ดูภายนอกว่าน่ าเชื่อถือ, และแม้ จากครู อาจารย์ ของตนเองก็ตาม
การเชื่อจากบุคคลอื่นหรื อแม้จากตารา โดยตนเองยังไม่ ได้ พสิ ู จน์ ทดลองให้ ได้ เห็นจริงนั้น มันมีโอกาสทีจ่ ะมี
ความผิดพลาดได้ ท้งั สิ้น เพราะบุคคลอื่นนั้นเขาก็อาจมีความเห็นผิดมาก่อนแล้วก็ได้ หรื อคนเขียนตาราก็อาจมี
ความเห็นผิดมาก่อนแล้วก็ได้ หรื อ
ในกรณี ที่คนเขียนตาราอาจมีความเห็นถูกมาก่อน แต่
ตารานั้นก็อาจถูก
เปลี่ยนแปลงให้ผดิ เพี้ยนก่อนที่จะมาถึงเราแล้วก็ได้
แม้แต่สามัญสานึก ที่เป็ นความรู ้สึกธรรมดาๆของจิตใจเราเอง มันก็ยงั จะหลอกเราให้มีความเห็นที่ผดิ ได้
ส่ วนเหตุผลที่น่าเชื่อที่สุดนั้นก็ยงั เชื่อไม่ได้ เพราะถ้าเหตุ ที่เราได้รับมามันผิด ผลมันก็ยอ่ มที่จะผิดตามไปด้วย ส่ วน
บุคคลที่ดูภายนอกว่าน่าเชื่อถือที่สุด หรื อแม้แต่ครู อาจารย์ของเราเองก็ตาม ถ้าบังเอิญเขามีความเห็นที่ผดิ มาก่อน แล้ว
เราเชื่อตามเขา เราก็จะพลอยมีความเห็นผิดตามเขาไปด้วย ทันที ซึ่งจากเหตุผลนีเ้ องทีค่ นมีปัญญาของโลก จึง ยังไม่
เชื่ อจากใครๆ แม้ จากเหตุผลและสามัญสานึกของตัวเองก็ตาม
สาหรับผูม้ ีปัญญาแล้ว ก่อนอืน่ เขาจะไม่ สนใจไปศึกษาเรื่องต่ างๆทีไ่ ม่ ควรสนใจ เขาจะสนใจศึกษาแต่ เฉพาะ
เรื่องทีค่ วรสนใจ อันได้แก่เรื่ องที่จะทาให้เขาเกิดความเข้าใจและเห็นแจ้งชีวติ หรื อเรื่ องว่าทาอย่างไรชีวติ จึงจะไม่มี
ความทุกข์? ดังนั้นเขาจึงไม่ สนใจทีจ่ ะไปศึกษาหรือพิสูจน์ เรื่องเหลวไหลไร้ สาระ ทีม่ ีผ้ มู าท้ าทายหรืออวดอ้ าง
ทั้งหลาย

๑๑
สาหรับผูม้ ีปัญญา เมื่อได้ รับรู้ เรื่องราวหรือคาสอนใดมา เขาก็จะนามาพิจารณาดูก่อน ว่ าคาสอนนั้นมีโทษ
หรือมีประโยชน์ ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่ามีโทษ (คือเห็นว่าถ้าปฏิบตั ิตามแล้วจะเกิดความทุกข์ความเดือดร้อน) เขาก็จะ
ละทิง้ ไม่สนใจ แต่ถึ งแม้เขาจะพิจารณาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ (คือเห็นว่าถ้าปฏิบตั ิตามแล้วจะเกิดความสุ ขและมี
ความทุกข์ลดน้อยลง) เขาก็ยงั ไม่เชื่อ แต่ เขาจะนาเอามาทดลองปฏิบัติดูก่อน ถ้าทดลองปฏิบตั ิจนเต็มความสามารถ
แล้วไม่ได้รับผล (คือไม่มีความสุ ข และความทุกข์ก็ไม่ลดน้อยลง) เขาก็จะละทิง้ อีกเหมือนกัน จนกว่าเขาจะทดลอง
ปฏิบัติ จนได้ รับผลเป็ นความสุ ขมากขึน้ และความทุกข์ ลดน้ อยลงจริง เขาก็จึงจะเชื่ อและรับเอาไปปฏิบัติให้ ยงิ่ ๆขึน้
ต่ อไป
นี่คือหลักในการสร้างความเชื่อของผูท้ ี่มีปัญญา คือเขาจะไม่ เชื่ ออะไรง่ ายๆ จนกว่ าจะได้ พสิ ู จน์ ให้ เห็นจริง
ด้ วยตนเองอย่างแน่ ชัดก่อนแล้วเท่านั้น ซึ่ งศาสนาส่ วนใหญ่จะไม่มีหลักคาสอนเช่นนี้ จะมีก็บางศาสนาเท่านั้น แต่ถึง
บางศาสนานั้นจะมี ก็ไม่ได้รับความสนใจนามาศึกษาและปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง เพราะผูน้ บั ถือส่ วนใหญ่ยงั ยึดติดอยูก่ บั
ตาราและผูส้ อนศาสนาอยูอ่ ย่างเหนียวแน่น จนละเลยไม่สนใจนาคาสอนนี้มาศึกษาและปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
ดังนั้นผูท้ ี่ปฏิญาณตนว่าไม่มีศาสนาทั้งหลาย จึงควรที่จะมีหลักในการสร้างความเชื่อเช่นนี้เอาไว้ในใจ
เพือ่ ทีจ่ ะได้ เป็ นคนทีม่ ีอสิ ระในการคิดและเชื่อ อันจะทาให้ เกิดปัญญาทีแ่ ท้จริงขึน้ มาได้ รวมทั้ง มีความกล้าหาญทีจ่ ะ
ประกาศตนว่า “ไม่ มีศาสนา” ได้ อย่ างภาคภูมิใจ และไม่ กลัวใครตาหนิ พร้อมทั้งยังสามารถชี้แนะให้ผอู ้ ื่นเกิดมีปัญญา
ที่แท้จริ งขึ้นมาได้ ซึ่ งก็เท่ากับว่าได้ช่วยสังคมให้สงบสุ ข และช่วยโลกให้มีสันติภาพไปในตัว
ศาสนามีอะไรเป็ นสิ่ งสู งสุ ด?
ศาสนาทั้งหลายของโลกย่อมที่จะมี ‚สิ่ งสู งสุ ด‛ เพื่อให้ผนู ้ บั ถือยึดถือเอาไว้ ในฐานะสิ่ งที่ตอ้ งเกรงกลัว และ
เคารพ รวมทั้งเชื่อฟังเสมอ ซึ่ งบางศาสนาก็เรี ยกว่า “พระเจ้ า” บางศาสนาก็เรี ยกว่า “เทพเจ้ า” บางศาสนาก็เรี ยกว่า
“ธรรมชาติ” บางลัทธิ ก็เรี ยกว่า “อานาจศักดิ์สิทธิ์” เป็ นต้น
สิ่ งสู งสุ ดทั้งหลายของทุกศาสนานี้โดยสรุ ปแล้วก็จะมีลกั ษณะเหมือนกัน คือ เป็ นผู้ดลบันดาลให้ ทุกสิ่ งทุก
อย่างเป็ นไป ซึ่ งการดลบันดาลของสิ่ งสู งสุ ดนั้นโดยสรุ ปก็คือ การสร้ างสิ่ งต่ างๆขึน้ มา รักษาสิ่ งต่ างๆเอาไว้ และทาลาย
สิ่ งต่ างๆไปเมื่อถึงเวลา ซึ่ งสรรพสิ่ งทั้งหลายของโลกและของจักรวาล รวมทั้งความเจริ ญ ความเสื่ อม และความสุ ข
ความทุกข์ ความโง่ ความฉลาด เป็ นต้น ก็ลว้ นเกิดมาจากการดลบันดาลจากสิ่ งสู งสุ ดนี้ท้ งั สิ้ น ซึ่งถ้าไม่มีความเชื่อจาก
ศาสนามาครอบงา เราก็จะมองเห็นว่า สิ่ งทีม่ ีอานาจสู งสุ ดในโลกหรือในจักรวาลก็คือ สิ่ งทีเ่ ราสามารถพบเห็นได้ จริง
ในปัจจุบันทีเ่ รียกว่ า ‚ธรรมชาติ‛ นี่เอง
สรุ ปได้วา่ ทุกสิ่ งทุกอย่าง รวมทั้งมนุษย์ทุกคน ย่อมที่จะต้องมีสิ่งสู งสุ ดมาคอยดลบันดาลหรื อควบคุมอยู่
ทั้งสิ้ น ไม่ ว่าใครจะยอมรับหรือไม่ กต็ าม เพียงแต่ บางศาสนาอาจจะมองว่าเป็ นบุคคล หรื อเป็ นสิ่ งที่มีชีวติ ที่มีอานาจ
วิเศษหรื อศักดิ์สิทธิ์ แต่สาหรับผูท้ ี่ไม่ยดึ ติดในศาสนา จะมองว่าเป็ นธรรมชาติ ซึ่ งถ้าเราจะมองด้วยใจเป็ นกลางแล้ว
เราก็จะพบว่า ‚ไม่ ว่าสิ่ งสู งสุ ดนั้นจะเป็ นบุคคลตัวตนหรือเป็ นธรรมชาติ มันก็คือสิ่ งเดียวกัน‛ แต่สาหรับคนที่ยดึ ติด
ในศาสนาอาจจะไม่ยอมรับเช่นนี้ เพราะเขาถูกความเชื่อจากศาสนาครอบงาอยู่
สิ่ งทีม่ ีอานาจสู งสุ ดในจักรวาลคืออะไร?

๑๒
ธรรมชาติ ก็คือ สิ่ งที่ปรากฏหรื อเกิดขึ้นมาให้เราได้พบเห็น หรื อสัมผัสได้จริ งในปั จจุบนั จนเป็ นของ
ธรรมดาๆนี่เอง ซึ่ งในธรรมชาติน้ ีจะมี “กฎของธรรมชาติ” อยูม่ ากมาย โดยกฎของธรรมชาติน้ ีเองที่ควบคุมทุกสิ่ งทุก
อย่างของธรรมชาติให้เป็ นไป โดยธรรมชาติน้ ีจะมีกฎอยูก่ ฎหนึ่ง ที่จดั ว่าเป็ น “กฎสู งสุ ดของธรรมชาติ” หรื อ “กฎ
สู งสุ ดของจักรวาล” ซึ่ งกฎทั้งหลายของธรรมชาติ ล้วนจะต้องขึ้นอยูก่ บั กฎสู งสุ ดนี้ท้ งั สิ้ น ถ้าเราจะเข้าใจกฎนี้อย่าง
ถูกต้องแล้ว เราก็จะเข้าใจชีวติ เข้าใจธรรมชาติ และเห็นแจ้งชีวติ เห็นแจ้งธรรมชาติได้ คือกฎนี้จะเปรี ยบเสมือน
กุญแจสาหรับไขปริ ศนาของชีวติ และธรรมชาติได้ ซึ่ งกฎสู งสุ ดนี้ก็คือกฎง่ายๆเพียงข้อเดียว คือกฎที่วา่ :
‚ทุกสิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จะต้ องอาศัยเหตุมาปรุ งแต่ งให้ เกิดขึน้ ทั้งสิ้น ‛
คาว่า ‚สิ่ ง‛ หมายถึง ธรรมชาติทมี่ ีอยู่ ซึ่ งก็มีท้ งั สิ่ งที่เป็ นวัตถุและสิ่ งไม่ใช่วตั ถุ ซึ่ งสิ่ งที่เป็ นวัตถุน้ นั ก็ต้งั แต่ สิ่ง
ทีเ่ ล็กทีส่ ุ ดในระดับอะตอมขึน้ ไปเป็ นวัตถุสิ่งของใหญ่ ๆทั้งหลาย รวมทั้งพวกรังสี และพลังงานทั้งหลายด้วย ส่ วนสิ่ งที่
ไม่ใช่วตั ถุก็ได้แก่พวกจิตใจ คือ การรับรู้ , ความจา, ความรู้ สึก, และการปรุ งแต่ งของจิต (เช่ น ความอยากและ
ความคิด), รวมทั้งนามธรรมทั้งหลายที่มนุษย์สมมติข้ ึนมา เช่น ความเสื่ อม ความเจริ ญ ความดี ความชัว่ ความรวย
ความจน ความสุ ข ความทุกข์ ความโง่ ความฉลาด เป็ นต้นนัน่ เอง
ส่ วนคาว่า ‚เกิด‛ หมายถึง จากการทีไ่ ม่ มีอยู่ก่อน แล้วจึงมามีขนึ้ ในภายหลัง ซึ่ งก็ตรงข้ามกับคาว่า ‚ดับ‛ ที่
หมายถึง จากการทีม่ ีอยู่ก่อน แล้วจึงมาไม่ มีหรือหายไปในภายหลัง
ส่ วนคาว่า “ตั้งอยู่” หมายถึง เมื่อเกิดขึน้ มาแล้วแต่ ยงั ไม่ ดับหายไป
ส่ วนคาว่า “ปรุ งแต่ ง” ก็หมายถึง การเอาสิ่ งหลายๆสิ่ งทีแ่ ตกต่ างกัน มารวมกัน จนเกิดเป็ นสิ่ งใหม่ ขนึ้ มา โดย
เราจะมองไม่ เห็นลักษณะของสิ่ งต่ างๆทีม่ ารวมกันนั้นเลย
ส่ วนคาว่า ‚เหตุ‛ หมายถึง สิ่ งทีป่ รุ งแต่ งให้ เกิดผล และเมื่อมีเหตุ ก็ตอ้ งมี “ผล” ที่หมายถึง สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ มาจาก
เหตุ อย่างที่เรามักเรี ยกกันว่า เหตุและผล
สิ่ งที่เราควรเข้าใจอีกจุดหนึ่งก็คือ ที่เราพูดกันว่า “ทุกสิ่ งเกิดขึน้ มาจากเหตุ” นี้ มันไม่ใช่วา่ จะมีเพียงเหตุเดียว
ที่มาปรุ งแต่ง คือถ้าอาศัยเพียงเหตุเดียวจะไม่สามารถปรุ งแต่งให้เกิดสิ่ งใดขึ้นมาได้ จะต้องมีหลายๆเหตุมาช่วยกัน จึง
จะปรุ งแต่งให้เกิดสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งขึ้นมาได้ ดังนั้นเมื่อพบคาว่า “เหตุ” ก็ขอให้เราเข้าใจว่ามันได้รวบรวมเหตุต่างๆเอาไว้
แล้วอย่างครบถ้วน ในการที่จะปรุ งแต่งให้เกิดสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งขึ้นมา แต่ เรามักกล่ าวถึงแต่ เพียงเหตุใหญ่ ทสี่ ุ ดเพียงเหตุ
เดียว ส่ วนเหตุย่อยๆทีเ่ หลือทั้งหมดมักไม่ กล่ าวถึง เพราะมันมีมากและไม่ สาคัญ อย่างเช่น ที่เราชอบพูดกันว่า “เมื่อมี
แม่ไก่เป็ นเหตุ จึงมีไข่ไก่เป็ นผล” แต่เราไม่ได้พดู ถึงเหตุยอ่ ยๆอีกหลายอย่างอันได้แก่ อาหาร น้ า อากาศ อุณหภูมิ
เพราะมันไม่สาคัญ เป็ นต้น คือเราก็มกั จะพูดเพียงสั้นๆว่า “เมื่อมีแม่ไก่ จึงมีไข่ไก่” หรื อ “เมื่อไม่มีแม่ไก่ ก็จะไม่มีไข่
ไก่” เท่านั้น ซึ่ งก็ขอให้เราเข้าใจจุดนี้เอาไว้ดว้ ย
เมื่อทุกสิ่ งที่เกิดขึ้น จะต้องอาศัยเหตุมาปรุ งแต่งให้เกิดขึ้น ดังนั้นเราจะเรี ยกทุกสิ่ งที่มีลกั ษณะ “เกิดขึน้ ” จาก
เหตุน้ ีวา่ เป็ น ‚สิ่ งปรุ งแต่ ง‛ ซึ่ งการปรุ งแต่งนี้ จะเกิดขึน้ มาโดยธรรมชาติเอง อันได้แก่อวัยวะต่างๆของร่ างกายมนุษย์
และสัตว์, เนื้อไม้, ผลไม้, ดิน, น้ า, เหล็ก, พลาสติก, แก้ว, และจิตใจของสิ่ งที่มีชีวติ ทั้งหลาย เป็ นต้น ส่ วนสิ่ งทีเ่ กิด
ขึน้ มาโดยการกระทาของสิ่ งทีม่ ีชีวติ เช่น รังผึ้ง, รังปลวก, รังนก, บ้าน, รถยนต์, เครื่ องบิน, โทรทัศน์, คอมพิวเตอร์

๑๓
เป็ นต้นนั้น จะไม่เรี ยกว่าเป็ นสิ่ งปรุ งแต่ง แต่จะเรี ยกว่าเป็ น “สิ่ งประกอบ” คือเป็ นการนาเอาสิ่ งต่างๆหลายๆสิ่ งมา
รวมกันเข้า แต่ก็ยงั มองเห็นลักษณะของสิ่ งที่นามาประกอบนั้นอย่างชัดเจน
กฎสู งสุ ดนีบ้ อกอะไรกับเราบ้ าง?
กฎสู งสุ ดนี้เป็ นกฎที่เฉี ยบขาดของธรรมชาติ ที่ครอบงาทุกสิ่ งทุกอย่างในโลก และในจักรวาลเอาไว้ ไม่ มีสิ่ง
ใดทีจ่ ะอยู่นอกเหนือกฎนีไ้ ปได้ ซึ่ งถ้าเราพิจารณาอย่างหยาบๆ เราก็อาจจะเห็นว่าเป็ นเรื่ องง่ายๆที่ใครๆก็รู้กนั อยูแ่ ล้ว
เป็ นปกติ ไม่เห็นว่าจะมีความพิเศษอะไร แต่ถา้ เราจะตั้งใจพิจารณาให้ดีแล้ว เราก็จะพบกับความลับบางอย่างของ
ธรรมชาติ ทีซ่ ่ อนอยู่ในทุกสิ่ งทุกอย่ างนีไ้ ด้ อย่ างง่ ายดาย โดยเฉพาะความลับของชีวติ เรื่ องว่า ชีวติ คืออะไร? เกิดมา
ทาไม? ตายแล้วจะเป็ นเช่นไร? อะไรคือสิ่ งสู งสุ ดที่เราควรจะได้รับ? และจะได้โดยวิธีใด?
ในขั้นต้นกฎนี้ได้บอกให้เราเข้าใจสิ่ งต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาอย่างกว้างๆก่อนว่า “ทุกสิ่ งทีเ่ กิดขึน้ มาในโลกและใน
จักรวาลนีล้ ้ วนมีความเกีย่ วข้ องกันอยู่ท้งั สิ้น ไม่ มากก็น้อย ไม่ โดยตรงก็โดยอ้ อม ” เพราะเมื่อเหตุได้ปรุ งแต่งให้เกิดผล
ขึ้นมาแล้ว ผลนี้ก็ยงั จะกลายมาเป็ นเหตุ เพื่อปรุ งแต่งให้เกิดผลใหม่ข้ ึนมาได้อีก และผลใหม่น้ ีก็ยงั กลายมาเป็ นเหตุ
เพื่อปรุ งแต่งให้เกิดผลใหม่ๆขึ้นมาได้อีกเรื่ อยไป
อีกทั้งเหตุหนึ่งก็สามารถร่ วมกับเหตุอนื่ ๆแล้ วปรุ งแต่ งให้ เกิดผล
ต่ างๆได้ มากมายหลายผลอีกด้ วย คือมันจะเป็ นเหตุ-เป็ นผล, เป็ นเหตุ-เป็ นผล , เป็ นเหตุ-เป็ นผล เช่นนี้เกี่ยวพันกัน
ต่อๆไป เหมือน ห่วงโซ่ที่คล้องต่อกันเอาไว้เป็ นสายยาวๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด และ แต่ละสายก็ยงั เกี่ยวพันกับสายอื่นๆ
อีกมากมายและยุง่ เหยิง หรื อเหมือนกับการผลักดันกันต่อๆไปเป็ นทอดๆของโดมิโนที่สลับซับซ้อนและยุง่ เหยิง
นัน่ เอง
ศาสนาต่างๆ ก็จะมีความเชื่อว่ามีสิ่งสู งสุ ดที่ศาสนานับถืออยู่ มาเป็ นผูค้ วบคุมหรื อดลบันดาลให้ทุกสิ่ งทุก
อย่างเป็ นไป โดยเฉพาะความเจริ ญ ความเสื่ อม หรื อความสุ ข ความทุกข์ของมนุษย์เราแต่ละคน แต่สาหรับคนไม่มี
ศาสนาก็จะมองว่าสิ่ งต่างๆที่เกิดขึ้นและเป็ นไปนั้น เกิดมาจาก
“การผลักดันกันของเหตุและผล” มากมายที่
สลับซับซ้อน ทีบ่ างสิ่ งเราก็สามารถเข้ าใจได้ เพราะเหตุ และผลของมันมองเห็นหรือเข้ าใจได้ ง่าย แต่ บางสิ่ งก็ไม่
สามารถเข้ าใจได้ เพราะเหตุ และผลของมันมากและสลับซับซ้ อน รวมทั้งยังเกีย่ วพันกันอย่ างยุ่งเหยิงจนหาต้ นเหตุ
จริงๆไม่ เจอ แต่ไม่วา่ เราจะหา “ ต้นเหตุ” (เหตุเริ่ มต้น) ของมันเจอหรื อไม่ก็ตาม ทุกสิ่ งก็ยอ่ มเป็ นไปตามเหตุอยูว่ นั ยัง
ค่า ไม่ มีสิ่งใดจะเกิดขึน้ มาโดยไม่ มีเหตุได้ เพราะนี่คือกฎสู งสุ ดของธรรมชาติ
เมื่อเราเข้าใจระบบการดลบันดาล หรื อการผลักดันของกฎสู งสุ ดของธรรมชาติน้ ีแล้ว ก็จะทาให้เราหายโง่
เพราะเข้าใจแล้วว่า ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นมาก็ตาม แม้วา่ จะสิ่ งนั้นใครจะบอกว่าเป็ นสิ่ งน่าอัศจรรย์ที่สุดก็ตาม แต่เราจะ
มองเห็นว่ามันก็เป็ นของมัน ‚เช่ นนั้นเอง‛ คือมันก็เป็ นไปตามเหตุ ท้ งั หลายของมัน หาได้มีความน่าอัศจรรย์เลย แล้วก็
จะทาให้ เราเข้ าใจโลก เข้ าใจทุกสิ่ งทีเ่ กิดขึน้ เข้ าใจมนุษย์ และเข้ าใจจิตของมนุษย์ ทุกคน ว่า “ทาไมมันจึงเป็ นเช่นนั้น?”
อันจะทาให้เราปล่อยวางความยึดถือในโลกลงได้อย่างมาก (คือมีความยึดถือลดน้อยลง) ไม่เป็ นคนแบกโลกเอาไว้ให้
หนัก หรื อเป็ นทุกข์ไปเปล่าๆ ด้วยความโง่เขลา
กฎสู งสู งสุ ดได้ บอกความลับอะไรกับเราบ้ าง?
กฎสู งสุ ดนี้ได้บอกความลับที่สาคัญ ๓ ประการให้เราได้รู้ อันได้แก่

๑๔
๑. “สิ่ งปรุ งแต่ ง” ทั้งหลายล้วน ไม่ ใช่ ตัวตนทีแ่ ท้จริง (คาว่า “ตัวตนทีแ่ ท้จริง” หมายถึง สิ่ งที่เป็ นตัวตนของ
มันเอง โดยไม่อาศัยเหตุใดๆมาปรุ งแต่งขึ้นมา ซึ่ งลักษณะของตัวตนที่แท้จริ งนี้จะเป็ น “ สิ่ งถาวร” หรื อเป็ น “อมตะ ”
คือไม่ตายหรื อไม่ดบั สลายหายไปอย่างเด็ดขาด
ซึ่งนี่เป็ นแค่ ความเชื่อว่ามีตัวตนทีแ่ ท้จริงของศาสนาบางศาสนา
เท่านั้น เราจะหาสิ่ งที่เป็ นตัวตนเช่นนี้ไม่มี จะมีก็แต่ “สิ่ งทีไ่ ม่ ใช่ ตัวตนทีแ่ ท้จริง” หรื อเรี ยกว่าเป็ น “ตัวตนชั่วคราว”
หรื อ “ตัวตนสมมติ” เท่านั้น) เพราะว่ าเมื่อทุกสิ่ งทีเ่ กิดขึน้ ล้วนจะต้ องอาศัยสิ่ งอืน่ ๆมาเป็ นเหตุ เพือ่ ปรุ งแต่ งมันขึน้ มา
จึงทาให้ หาสิ่ งหรือสภาวะทีเ่ ป็ น “ตัวตนจริงๆ” ของมันเองไม่ มี ดังนั้นจึงทาให้พดู ได้วา่ “สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ มาจากเหตุ
ทั้งหลายนั้น ไม่ ใช่ ตัวตนทีแ่ ท้จริง” อย่างเช่น ร่ างกายของเราก็ตอ้ งอาศัยอวัยวะต่างๆมาปรุ งแต่งขึ้นมา และอวัยวะ
ต่างๆก็ตอ้ งอาศัยอาหาร, น้ า, ความร้อน, และก๊าซ เพื่อ ปรุ งแต่งขึ้นมาอีกเหมือนกัน ดังนั้นจึงหาตัวตน จริ งๆของ
ร่ างกายไม่มี จะมีก็เพียง “สิ่ งปรุ งแต่ ง” หรื อจะเรี ยกว่าเป็ นตันตนก็ได้ แต่เป็ น “ตัวตนมายา” (สิ่ งหลอกลวงว่าเป็ น
ของจริ ง) หรื อ “ตัวตนชั่วคราว” (เป็ นตัวตนที่ไม่เที่ยงแท้ถาวร) หรื อ “ตัวตนสมมติ” (ลงมติร่วมกันว่าเป็ นตัวตน)
เท่านั้น เป็ นต้น
๒. “สิ่ งปรุ งแต่ ง” ทั้งหลายล้วน ไม่ เทีย่ งแท้ถาวร คือไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ หรื อดารงอยูใ่ นสภาพเดิมได้
ตลอดไป (คือไม่เป็ นอมตะ หรื อจะต้องแตกดับหายไปอย่างแน่นอนไม่ชา้ ก็เร็ ว) คือเมื่อสิ่ งปรุ งแต่งทั้งหลายล้วนต้อง
อาศัยสิ่ งอื่นๆมาเป็ นเหตุปรุ งแต่งขึ้นมา ดังนั้นเมื่อเหตุของมันเปลี่ยนแปลงไป สิ่ งปรุ งแต่งนั้นก็จะต้องเปลี่ยนแปลง
ตามไปด้วยเสมอ ซึ่งเหตุต่างๆที่มาแต่งนั้น มันก็ยงั ต้องอาศัยเหตุอื่นๆ เพื่อมาปรุ งแต่งตัว
ตนของมันขึ้นมาอีก
เหมือนกัน และ “เหตุทเี่ ป็ นพืน้ ฐาน” ให้เกิดทุกสิ่ งขึ้นมา อันได้แก่ วัตถุธาตุท้งั ๔ คือ ของแข็ง, ของเหลว, ความร้ อน,
และก๊าซ ซึ่ งเหตุพ้นื ฐานนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถเกิดขึ้นมาแล้วจะตั้งอยูอ่ ย่างถาวรได้ ดังนั้นสิ่ งปรุ งแต่งทั้งหลาย จึง
มีความเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา และต้ องแตกสลาย (ใช้กบั วัตถุ) หรือดับ (ใช้กบั พวกนามธรรมหรื อจิต) หายไป
อย่างแน่ นอน ไม่ ช้าก็เร็ว อย่างเช่น ร่ างกายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา สุ ดท้ายไม่ชา้ ก็เร็ ว ก็ตอ้ ง
แตกสลายหรื อตายไปอย่างแน่นอนในที่สุด
๓. “สิ่ งปรุ งแต่ ง” ทั้งหลายล้วน ต้ องทนประคับประคองตัวเองอยู่ด้วยความยากลาบากตลอดเวลา เพราะเมื่อ
สิ่ งปรุ งแต่งทั้งหลาย ล้วนจะต้องอาศัยเหตุต่างๆมากมาย เพื่อมาปรุ งแต่งมันขึ้นมา ดังนั้นสิ่ งปรุ งแต่งทั้งหลาย จึงต้องมี
ความยากลาบาก ทั้งในการทีจ่ ะต้ องคอยแสวงหาเหตุ ต่างๆมาปรุ งแต่ งตัวของมันให้ เกิดขึน้ มาและตั้งอยู่ และยังต้องมี
ความยากลาบาก ในการทีจ่ ะต้ องคอยดูแลรักษาเหตุ ต่ างๆภายในตัวของมันนั้นเอาไว้ ไม่ ให้ มันเสื่ อมสลายไป จาก
ความเปลีย่ นแปลงภายในตัวของมันเอง รวมทั้งยังต้องมีความยากลาบาก ในการทีจ่ ะต้ องคอยระมัดระวังหรือ
ป้องกันไม่ ให้ สิ่งต่ างๆภายนอกมาทาลายเหตุต่างๆภายในของมัน อีกด้วย
ในกรณี ของ “สภาวะที่ตอ้ งทน” นี้ ถ้ าเป็ นวัตถุสิ่งของทีไ่ ม่ มีชีวติ ก็ไม่ มีปัญหาอะไร เพราะมันไม่มีจิตมารับรู ้
สภาวะที่ตอ้ งทนของมัน แต่เราก็สามารถพิจารณาด้วยเหตุดว้ ยผล ให้เข้าใจถึงสภาวะที่ตอ้ งทนของมันได้ แต่ในส่ วน
ของสิ่ งที่มีชีวติ นี้ยอ่ มมีปัญหา เพราะมันมีจิตทีส่ ามารถรับรู้ ถึงสภาวะทีต่ ้ องทนของมัน ซึ่ งการรับรู ้น้ ีก็จะทาให้เกิด
เป็ น “ความรู้ สึกทีต่ ้ องทน” อยู่ตลอดเวลา ซึ่ งเวลาที่ความรู ้สึกที่ตอ้ งทนนี้มีนอ้ ย (คือขณะที่จิตไม่มีกิเลส) ก็เรี ยกว่า
“ความไม่ มีทุกข์ ” (ความรู ้สึกที่ทนได้ง่าย หรื อทนได้สบาย) ส่ วนเวลาที่ความรู ้สึกที่ตอ้ งทนนี้มีมาก (คือขณะที่จิตมี
กิเลส) ก็เรี ยกว่า “ความทุกข์ ” (ที่แปลว่า ความรู ้สึกที่ทนได้ยาก หรื อทนได้ลาบาก)
เราจะใช้ หลักเกณฑ์ อะไรมาศึกษา?

๑๕
เราได้เข้าใจแล้วว่า ‚สิ่ งปรุ งแต่ งทั้งหลาย‛ ล้วนไม่ ใช่ ตัวตนทีแ่ ท้จริง และไม่ เทีย่ งแท้ถาวร รวมทั้ง ยังต้ องทน
อีกด้ วย ซึ่งความจริ ง ของธรรมชาติท้ งั ๓ ประการนี้เอง ที่เราจะนามาใช้พิจารณาหาความจริ งของชีวติ ทั้งหลาย ทั้ง
ของเราและผูอ้ ื่น รวมทั้งของสิ่ งที่มีชีวติ และไม่มีชีวติ ทั้งหลาย ทั้งในโลกและในจักรวาล เพือ่ ให้ เกิดความเข้ าใจใน
พืน้ ฐานของทุกสิ่ งได้ อย่ างถูกต้ อง ด้ วยตัวของเราเอง โดยไม่ เชื่อจากใครๆ
หลักเกณฑ์ที่เราจะนามาใช้พิจารณาก็คือ ให้เราสังเกตว่า สิ่ งที่เรากาลังพิจารณาอยูน่ ้ นั “เป็ นสิ่ งปรุ งแต่ ง
หรือไม่ ?” ถ้าพบว่าสิ่ งที่เรากาลังพิจารณาอยูน่ ้ นั “เป็ นสิ่ งปรุ งแต่ ง” เราก็เข้าใจได้เลย ทันทีวา่ สิ่ งนั้น “ไม่ ใช่ ตัวตนที่
แท้จริง และไม่ เทีย่ งแท้ ถาวร รวมทั้งยังต้ องทนอยู่ ” อีกด้วย
ส่ วนการที่เราจะรู ้วา่ สิ่ งใดเป็ น “ สิ่ งปรุ งแต่ง” หรื อไม่น้ นั ก็ให้เราสังเกตดูวา่ ‚สิ่ งนั้นมีการเกิดขึน้ หรือดับ
หายไปหรือไม่ ?‛ ถ้าสิ่ งใดมีการเกิดขึ้นหรื อดับหายไป เราก็เข้าใจได้เลยทันทีวา่ สิ่ งนั้นเป็ น “สิ่ งปรุ งแต่ง
หลักเกณฑ์ที่เราจะนามาใช้พิจารณาอีกข้อหนึ่งก็คือ ให้เราสังเกตว่า ถ้ าสิ่ งใดต้ องอาศัยเหตุเพือ่ มาปรุ งแต่ งให้
มันเกิดขึน้ และตั้งอยู่ สิ่ งนั้นก็จดั ว่าเป็ น “สิ่ งปรุ งแต่ง”
สรุ ปง่ายๆว่า “ถ้ าสิ่ งใดมีการเกิดขึน้ หรือดับหายไป หรือ ต้ องอาศัยเหตุเพือ่ มาปรุ งแต่ งให้ เกิดขึน้ และตั้งอยู่
สิ่ งนั้นจะต้ องเป็ นสิ่ งปรุ งแต่ งอย่างแน่ นอน” ซึ่ง “ สิ่ งปรุ งแต่ง” นี้ก็ยอ่ มที่จะ “ ไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ ง และไม่เที่ยงแท้
ถาวร รวมทั้งยังต้องทนอยู่ ” ซึ่ งนี่คือหลักสาคัญที่เราจะนามาใช้ศึกษาสิ่ งต่างๆ โดยเฉพาะร่ างกายและจิตใจของเรา
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นแจ้งว่า มันเป็ น “ตัวตนที่แท้จริ ง” หรื อ “ไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ ง” กันแน่
วัตถุเป็ นตัวตนทีแ่ ท้ จริงหรือไม่ ?
เมื่อเรานาน้ าแข็งมาก้อนหนึ่งแล้ววางไว้นอกตูเ้ ย็น เราก็จะพบว่า ก้อนน้ าแข็งนั้นจะค่อยๆละลายไปเรื่ อยๆ
จนในที่สุดก้อนน้ าแข็งนั้นก็จะหายไป ซึ่ งนี่แสดงถึงว่าก้อนน้ าแข็งนั้นไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ ง มันเป็ นเพียงสิ่ งที่ถูกปรุ ง
แต่งขึ้นมาจากน้ าและอุณหภูมิที่ต่ามากๆเท่านั้น เมื่ออุณหภูมิต่าๆนั้นหายไป (คือร้อนขึ้น) ลักษณะที่เราสมมติเรี ยกว่า
“ก้อนน้ าแข็ง” จึงหายตามไปด้วย และเหลือน้ าอยูใ่ ห้เห็นแทน ซึ่ งแม้แต่น้ านั้นก็ยงั ไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ งอีก เพราะเมื่อ
น้ านั้นอยูใ่ นอุณหภูมิที่สูง มันก็จะค่อยๆระเหยกลายเป็ นไอน้ าไปอีก ซึ่ งนี่คือความจริ งง่ายๆที่เราสามารถพบเห็นได้
จริ งด้วยตาของเราเอง
แต่นกั วิทยาศาสตร์ จะบอกละเอียดขึ้นไปอีกว่า แม้น้ านั้นก็ยงั ประกอบด้วยออกซิ เจนกับไฮโดรเจนมาผสม
กันอีก และแม้ออกซิ เจนกับไฮโดรเจน ก็ยงั ประกอบด้วยอะตอมที่มีลกั ษณะที่แตกต่างกันจานวนมาก มารวมตัวกัน
ส่ วนอะตอมก็ยงั ประกอบด้วยอนุภาคของโปรตอน นิวตรอน และอีเล็กตอนอีก ซึ่ งอนุภาคเหล่านี้ก็ยงั เป็ นแค่เพียง
พลังงานที่อดั แน่นจนเกิดเป็ นรู ปร่ างขึ้นมาเท่านั้น ซึ่ งเรื่ องที่ละเอียดเกินไปเช่นนี้ เราจะไม่เชื่อหรื อไม่สนใจก็ได้
เพราะไม่ใช่เรื่ องสาคัญ
นี่คือลักษณะที่ไม่ใช่ตวั ตนของวัตถุท้ งั หลาย
คือวัตถุท้งั หลายล้ วนเกิดมาจากสิ่ งทีย่ ่ อยเล็กทีส่ ุ ด (ทีเ่ รียกว่า
วัตถุธาตุ) จานวนมากมายมหาศาลทีม่ าประกอบขึน้ มาเท่านั้น แต่เรามักมองไม่เห็นหรื อไม่เข้าใจ เพราะเรารู ้สึกว่า
วัตถุท้ งั หลายนั้นมันมีตวั ตนของมันเองจริ งๆ อย่างเช่น เราอาจจะเห็นว่าแอปเปิ ลลูกหนึ่งนั้นเป็ นแอปเปิ ลจริ งๆ เพราะ
มันมีรูปร่ าง มีรส มีกลิ่นที่เป็ นแอปเปิ ลจริ งๆ ซึ่งนั่นคือสิ่ งทีธ่ รรมชาติหลอกเรา แต่ถา้ เราเอาลูกแอปเปิ ลนั้นไปวางไว้
ที่อุณหภูมิปกตินานๆ ซึ่ งอาจจะต้องใช้เวลาหลายวัน เราก็จะเห็นว่าลูกแอปเปิ ลนั้นจะค่อยๆแห้งเหี่ ยวไป เพราะน้ าใน
ลูกแอปเปิ ลนั้นจะค่อยๆระเหยหายไป และในที่สุดลักษณะของแอปเปิ ลนั้นก็จะหายไป เหลืออยูแ่ ต่ของแข็งๆเพียง

๑๖
เล็กน้อยเท่านั้น ซึ่ งของแข็งนั้นต่อไปมันก็จะกลายเป็ นดินไป ซึ่ งนี่ก็แสดงถึงว่า ลูกแอปเปิ ลนั้นประกอบขึ้นมาจากดิน
น้ า และก๊าซ ในอุณหภูมิระดับหนึ่ง แล้วเราก็มาสมมติเรียกกันว่า “ลูกแอปเปิ ล” ซึ่งนี่เป็ นการแสดงให้เห็นความจริ ง
ที่ลึกซึ้ งว่า ไม่มีสิ่งใดหรื อสภาวะใดที่จะมาเป็ นตัวตนที่แท้จริ งของลูกแอปเปิ ลนั้นได้
วัตถุท้ งั หลายก็ไม่ต่างอะไรกับลูกแอปเปิ ล คือประกอบด้วยของแข็ง ของเหลว อุณหภูมิ และก๊าซ ในลักษณะ
ที่แตกต่างกัน วัตถุบางอย่างก็มีสถานะเป็ นของแข็ง บางอย่างก็เป็ นของเหลว บางอย่างก็เป็ นก๊าซ และบางอย่างก็มี
อายุยาวนานมากกว่ามันจะเสื่ อมสลายหายไป อย่างเช่น เพชร หรื อก้อนหิ น หรื อเหล็ก เป็ นต้น แต่บางอย่างก็มีอายุส้ นั
อย่างเช่น ผลไม้ หรื อสิ่ งที่มนุษย์ประดิษฐ์ข้ ึนมาทั้งหลาย หรื อร่ างกายของสิ่ งที่มีชีวติ ทั้งหลาย เป็ นต้น ตามที่เราสมมติ
เรี ยกกันอยู่
ในขั้นนี้เราจะต้องมองให้เห็นว่า วัตถุท้ งั หลายไม่ใช่หรื อไม่ได้มีตวั ตนที่แท้จริ ง
คือมองให้ เห็นว่ าวัตถุ
ทั้งหลายประกอบขึน้ มาจากวัตถุธาตุจานวนมากมายมหาศาล ทีม่ ายึดเกาะรวมตัวกันขึน้ มาโดยใช้ แรงดึงดูดของ
ประจุพลังงานทีต่ รงข้ ามกันเท่ านั้น (เหมือนแรงดึงดูดของแม่เหล็กที่ข้ วั ตรงข้ามกัน) เมื่อถูกความร้อนสู งๆมาเผา
หรื อถูกทุบ ถูกตีแรงๆ วัตถุธาตุน้ นั มันก็ยอ่ มที่จะแตกแยกกันออกไป ไม่สามารถที่จะเกาะกุมตัวกันอยูใ่ นลักษณะเดิม
ได้ตลอดไป หรื อแม้ไม่มีอะไรมาทาลาย ในที่สุดไม่ชา้ ก็เร็ ว มันก็ตอ้ งสลายตัวเองอยูอ่ ย่างแน่นอน ซึ่งการพิจารณา
เช่ นนีเ้ อง ทีจ่ ะทาให้ เราเข้ าใจถึงลักษณะของ “ความไม่ ใช่ ตัวตนทีแ่ ท้จริง” ของวัตถุท้งั หลายได้ อันจะเป็ นพืน้ ฐานให้
เข้ าใจถึงลักษณะที่ “ไม่ ใช่ ตัวตนทีแ่ ท้จริงของร่ างกายและจิตใจ” ต่ อไปได้
แต่ถา้ เรายังไม่เข้าใจถึงลักษณะที่ไม่ใช่
ตัวตนที่แท้จริ งของวัตถุท้ งั หลาย เราก็จะไม่มีทางเข้าใจถึงลักษณะที่ไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ งของร่ างกายและจิตใจ
ทั้งหลายได้
ร่ างกายเป็ นตัวตนทีแ่ ท้จริงหรือไม่ ?
ร่ างกายของเรานั้นเป็ นวัตถุที่มองเห็นได้ดว้ ยตา จึงไม่ใช่เรื่ องยากที่จะเข้าใจ เพราะเราก็มองเห็นกันอยูว่ า่
ร่ างกายก็ต้องอาศัยพ่อและแม่ เพือ่ สร้ างหรือทาให้ เกิดขึน้ มา โดยมีลกั ษณะทางพันธุกรรมจากพ่ อและแม่ มาสร้ างเป็ น
ลักษณะของร่ างกายหรืออวัยวะต่ างๆขึน้ มา แล้วก็ยงั ต้ องอาศัยอาหาร, นา้ , อากาศ, รวมทั้งอุณหภูมิทพี่ อเหมาะ, และ
การดูแลอย่ างดี เป็ นต้ น จึงจะเจริญเติบโตขึน้ มาและมีชีวติ อยู่ได้
ถ้าขาดพ่อหรื อแม่ก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ หรื อถ้าขาดอาหาร, น้ า, อากาศ, หรื ออุณหภูมิที่พอเหมาะ, หรื อการดูแลที่
ดีก็จะต้องตายไป และเมื่อ ร่ างกายเกิดขึ้นมาแล้ว ก็ตอ้ งมาทนมีชีวติ อยูด่ ว้ ยความยากลาบาก มากบ้างน้อยบ้างไปตลอด
ชีวติ อีกทั้งร่ างกายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ก็ยงั มีแต่การเปลี่ยนแปลงอยูท่ ุกวินาที คือมีความเปลี่ยนแปลงไป สู่ ความแก่ชรา
อยูท่ ุกวินาที จนในทีส่ ุ ดไม่ ช้าก็เร็ว ร่ างกายก็ต้องตายไปอย่ างแน่ นอน ซึ่งบางคนก็ประสบอุบตั ิเหตุ หรื อเจ็บป่ วยตาย
เสี ยตั้งแต่ยงั หนุ่มสาวหรื อยังเล็ก ตามเหตุ ต่างๆที่ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ แต่ส่วนมากถึงจะมีชีวติ อยูไ่ ด้ยาวนานก็
ไม่เกินร้อยปี จะมีเกินบ้างก็เล็กน้อย ซึ่ งนี่คือความจริ งที่มีอยูใ่ นร่ างกายทั้งหลาย
เมื่อร่ างกายนี้ตายไป ก็เท่ ากับวัตถุธาตุต่างๆ คือดิน, นา้ , ความร้ อน, และอากาศ ทีม่ าปรุ งแต่ งเป็ นอวัยวะต่ างๆ
ของร่ างกาย ก็ย่อมทีจ่ ะแตกสลาย แยกกลับ คืนไปสู่ ธรรมชาติเดิมของมัน ซึ่งวัตถุธาตุต่างๆที่แตกสลายไปนั้น จะ ไม่
สามารถที่จะย้อนกลับมาปรุ งแต่งเป็ นร่ างกายเหมือนเช่นเดิมได้อีกต่อไป แต่ถึงแม้จะมีการโคลนิ่งร่ างกายขึ้นมาได้
ใหม่และเหมือนร่ างกายเก่าก็ตาม ก็ไม่ใช่วา่ ร่ างกายเก่านั้นจะกลับมาเกิดเป็ นร่ างกายใหม่ แต่เป็ นว่ามันมีลกั ษณะ
ร่ างกายที่เหมือนกันเท่านั้น ซึ่ งจุดสังเกตของร่ างกายก็คือ “มีการเกิดขึน้ และต้ องอาศัยเหตุ ต่ างๆเพือ่ มาปรุ งแต่ งให้

๑๗
เกิดขึน้ มาและตั้งอยู่” ซึ่ งเพียงเท่านี้เราก็เข้าใจได้แล้วว่า ‚ร่ างกายเป็ นสิ่ งปรุ งแต่ ง ‛ ที่ไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ ง (หรื อ
ไม่ใช่ตวั ตนอมตะ) และไม่เที่ยงแท้ถาวร รวมทั้งยังมีสภาวะที่ตอ้ งทนอีกด้วย
จิตเป็ นตัวตนทีแ่ ท้จริงหรือไม่ ?
คาว่า “จิต” หมายถึง อาการทีค่ ิดนึกหรือปรุ งแต่ ง ส่ วนคาว่า “ใจ” หมายถึง อาการทีร่ ับรู้ และรู้ สึก คือถ้ามัน
คิดนึกปรุ งแต่งก็มาเรี ยกว่า “จิต” แต่พอมันทาหน้าที่รับรู ้และรู ้สึกก็มาเรี ยกว่า “ใจ” ซึ่ งใจนั้นจะเป็ นศูนย์กลางในการ
ทางาน (คือคิดนึกปรุ งแต่ง) ของจิต ซึ่ งคาทั้งสองนี้บางทีก็ใช้แทนกันได้ หรื อบางทีก็เรี ยกรวมกันว่า “จิตใจ” ก็ได้
จิตนั้น เป็ นนามธรรม (ธรรมชาติที่ไม่ใช่วตั ถุแต่เป็ นพวกความรู ้สึก) ที่ต่างจากวัตถุ แต่หลักการพิจารณา ก็
เหมือนกับวัตถุทุกอย่าง คือ เราจะมาพิจารณาดูวา่ จิตเป็ นสิ่ งปรุ งแต่ งหรือไม่ ? โดยศึกษาจากจิตของเราเองจริ งๆ โดย
ไม่ยดึ ติดกับตาราใดๆ หรื อจะเชื่อจากใครๆทั้งสิ้ น
จิตเป็ นธรรมชาติที่ประกอบด้วย (๑) การรับรู้ (๒) ความรู้ สึก (๓) ความจา และ(๔) การปรุ งแต่ งของจิต
(เช่น ความอยาก และความคิด) ถ้ าขาดสิ่ งใดไป จิตก็จะเกิดขึน้ มาไม่ ได้ (เช่น ถ้าไม่มีการรับรู ้ ก็จะไม่มีจิต เพราะการ
รับรู ้น้ ีจะเป็ นพื้นฐานให้เกิดจิต ) หรือเกิดเป็ นจิตทีไ่ ม่ สมบูรณ์ เช่น ถ้าสมองเสี ยหายจนความทรงจาของสมองสู ญ
หายไปหมด แต่ร่างกายยังไม่ตาย จิตก็จาและปรุ งแต่งอะไรไม่ได้ เอาแต่นอนนิ่งๆเหมือนคนหลับ หรื ออาจนอนลืมตา
อยูแ่ ต่ไม่สามารถพูดและเคลื่อนไหวร่ างกายได้
“การรับรู้” ของจิต ก็ต้องอาศัยระบบประสาททีย่ งั ดีอยู่ของร่ างกายตามจุดต่ างๆ (การรับรู ้น้ ีเกิดขึ้นได้ตาม
ระบบประสาททั้ง ๖ ของร่ างกาย คือที่ตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย, ใจ-ที่สมอง) เพือ่ เกิดขึน้ มารับรู้ สิ่งต่ างๆภายนอก (คือตา
เห็นภาพ, หูได้ยนิ เสี ยง, จมูกได้กลิ่น, ลิ้นได้รู้รส, กายได้รับรู ้สิ่งที่มาสัมผัสกาย, ใจได้รับรู ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตทั้งหมด)
ถ้าระบบประสาทจุดใดของร่ างกายเสี ยหาย การรับรู ้ที่จุดนั้นก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ อย่างเช่นถ้าตาบอดก็จะไม่
เห็นภาพ หรื อถ้าหูหนวกก็จะไม่ได้ยนิ เสี ยง หรื อถ้าสมองเสี ยก็จะจาและคิดไม่ได้ เป็ นต้น
ส่ วนการที่จิตจะเกิด “ความรู้สึกต่างๆ” ขึ้นมาได้น้ นั ก็ต้องอาศัย “การรับรู้ ” เกิดขึน้ มาก่อน เมื่อมีการรับรู้ ก็
จะเกิด “ความรู้ สึก” ตามมาด้ วยทันที ถ้าไม่มีการรับรู ้ ก็จะไม่เกิดความรู ้สึกขึ้นมาได้ (ความรู ้สึกก็สรุ ปได้ ๓ อย่าง
คือ ความรู้สึกสุ ข, ทุกข์, และไม่สุขไม่ทุกข์)
ส่ วนการที่จิต “ จาสิ่ งต่างๆได้” นั้น ก็เพราะอาศัยข้ อมูลทีจ่ ิตได้ บันทึกเอาไว้ ทเี่ นือ้ สมองทีย่ งั ดีอยู่ มา
ตรวจสอบเทียบเคียงกับสิ่ งทีไ่ ด้ รับรู้ และรู้ สึกนั้น เมื่อมีขอ้ มูลตรงกัน จึงเกิดการจาสิ่ งที่รับรู ้ที่ตรงกับความทรงจาที่มี
อยูไ่ ด้ แต่ถา้ ไม่มีขอ้ มูลที่ตรงกันก็ไม่รู้จกั ถ้าสมองเสื่ อมหรื อความทรงจาเสี ยหายไป ก็จาอะไรไม่ได้ หรื อถ้าจาไว้
นานๆ โดยไม่ได้ทบทวนหรื อตอกย้า ก็ทาให้ความจานั้นสู ญหายหรื อลืมได้เหมือนกัน
ส่ วนการที่จิตจะ “ปรุ งแต่งให้เกิดความอยากและความคิด” ขึ้นมาได้น้ นั ก็ต้องอาศัยความทรงจามาปรุ งแต่ ง
ให้ เกิดความอยากและความคิดขึน้ มา แต่ถา้ ไม่มีความทรงจา จิตก็ไม่สามารถปรุ งแต่งให้เกิดความ อยากและความคิด
ใดๆขึ้นมาได้
ส่ วนการที่จิตจะ “ ปรุ งแต่งให้เกิดความอยากและความคิด” ขึ้นมาได้ นั้น ก็ต้องอาศัยความรู้ สึกและ “ ความ
เคยชินทีจ่ ะเกิดความอยากขึน้ มาอีก” มาปรุ งแต่ ง จึงจะเกิดความอยาก และความคิดขึน้ มาได้ ถ้าไม่มีความรู ้สึกและ
ความเคยชิน ก็จะทาให้ความอยากและความคิดเกิดขึ้นมาไม่ได้

๑๘
จากการพิจารณาส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของจิตใจทั้งหมดมาแล้วนี้ ก็ทาให้เราได้รู้วา่ ส่ วนประกอบแต่ ละ
ส่ วนของจิตนี้ ล้ วนต้ องอาศัยสิ่ งอืน่ ๆเพือ่ มาปรุ งแต่ งให้ เกิดขึน้ มาทั้งสิ้น ไม่มีส่วนประกอบใดที่ จะเกิดขึ้นมาได้เอง
โดยไม่ตอ้ งอาศัยสิ่ งอื่นเพื่อมาปรุ งแต่งให้เกิดขึ้นมา ซึ่ งนี่ก็แสดงให้เราเข้าใจได้ทนั ทีวา่ ส่ วนประกอบแต่ ละส่ วนของ
จิตทั้งหมดนีเ้ ป็ น “สิ่ งปรุ งแต่ ง” ที่ไม่ ใช่ตวั ตนที่แท้จริ ง และไม่เที่ยงแท้ถาวร (ไม่เป็ นอมตะ) รวมทั้งยังต้องทนอยูอ่ ีก
ด้วย แต่สมมติวา่ “ถ้า จิตจะมีตวั ตนที่แท้จริ งเป็ นของมันเองแล้ว มันจะต้ องมีตัวตนทีเ่ ป็ นตัวตนของมันเอง โดยไม่
ต้องอาศัยเหตุใดๆเพื่อมาปรุ งแต่งตัวตนของมันขึ้นมา แล้วมันก็จะสามารถออกจากร่ างกายที่ตายแล้ว เพื่อไปเกิดยัง
ร่ างกายใหม่ๆได้” ตามความเชื่อของบางศาสนา
การสังเกตอีกอย่างก็คือ การเกิดและดับของส่ วนประกอบแต่ ละส่ วนของจิต คือทั้งการรับรู ้ , ความรู้สึก, การ
จาสิ่ งต่างๆได้, และการปรุ งแต่งทั้งหลายของจิต ก็ลว้ นมีการเกิดขึ้นและดับหายไป
ตามระบบประสาทต่างๆของ
ร่ างกายอยูต่ ลอดเวลา คือเมื่อจิตเกิดขึน้ จุดนีแ้ ล้ วก็จะดับหายไป แล้ วก็ไปเกิดขึน้ ทีจ่ ุดใหม่ แล้ วก็ดับหายไป และเกิดขึน้
ทีจ่ ุดใหม่ ๆอีก ต่ อเนื่องกัน อย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาทีจ่ ิตตื่นอยู่ ซึ่ง ถ้าเราสังเกตให้ดีเราก็จะพบกับความจริ งข้อนี้
หรื อเมื่อเราหลับสนิทและไม่ฝัน ก็เท่ากับว่าจิตได้ดบั หายไปชัว่ คราว แต่พอจิตตื่นขึ้นมา ก็เท่ากับว่าจิตได้เกิดขึ้นมา
ใหม่แล้ว และเพราะมีความทรงจาเหมือนเดิมทีส่ มองเก็บเอาไว้ ดังนั้นจิตทีเ่ กิดขึน้ มาใหม่ ทุกครั้ง จึงมีความจาที่
เหมือนเดิม นี่เองทีท่ าให้ จิตเกิดความเข้ าใจผิดคิดว่ามีตนเองทีเ่ ป็ นตัวตนทีแ่ ท้จริงหรือเป็ นตัวตนอมตะขึน้ มา
ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ก็แสดงให้เราเข้าใจได้ทนั ทีวา่ ส่ วนประกอบทั้งหมดของจิตนี้เป็ นสิ่ งปรุ งแต่ง ที่ไม่ ใช่ตวั ตนที่แท้จริ ง และ
ไม่เที่ยงแท้ถาวร (ไม่เป็ นอมตะ) รวมทั้งยังต้องทนอยูอ่ ีกด้วย
การสังเกตโดยสรุ ปของจิตก็คือ การเกิดขึน้ และดับหายไปของจิต ซึ่ งเมื่อกล่าวโดยสรุ ปแล้ว ‚จิต‛ ก็คือสิ่ งที่
รู้สึกนึกคิดได้ คือเมื่อจิตเกิดขึน้ (คือเมื่อตื่นขึ้น) ก็จะเกิดความรู้ สึกนึกคิดขึน้ มา แต่ พอจิตหยุดทางานหรือดับหายไป
(เช่นตอนหลับสนิท หรื อสลบ) ก็จะไม่ มีความรู้ สึกนึกคิด ซึ่ งนี่ก็แสดงให้เราเข้าใจได้ทนั ทีวา่ จิตก็มีการเกิดขึ้นและ
ดับหายไป อันเป็ นลักษณะของสิ่ งปรุ งแต่งที่ไม่ ใช่ตวั ตนที่แท้จริ ง และไม่เที่ยงแท้ถาวร (ไม่เป็ นอมตะ) รวมทั้งยังต้อง
ทนอยูอ่ ีกด้วย แต่ถา้ สมมติวา่ จิตจะมีตวั ตนเป็ นของมันเองจริ งๆแล้ว มันจะต้องมี จิตอยูต่ ลอดเวลา หรื อตื่นอยู่
ตลอดเวลา หรื อมีการรับรู ้และรู ้สึกอยูต่ ลอดเวลา และจดจาได้ รวมทั้งปรุ งแต่งหรื อคิดนึกได้อยูต่ ลอดเวลา โดยไม่มี
การดับหายไปเลยแม้สักวินาทีเดียว ไม่วา่ จะมีร่างกายหรื อไม่ก็ตาม
เราคืออะไร?
จากการพิจารณาถึงส่ วนประกอบทั้งหมดของจิตแล้วก็ทาให้เราสรุ ปได้วา่ “จิตเป็ นสิ่ งปรุ งแต่ ง” ดังนั้นจึง
เท่ากับว่า “จิตนีไ้ ม่ ใช่ ตัวตนทีแ่ ท้จริงทีจ่ ะมาเป็ นตัวเราหรือใครๆได้ ” เพราะมันเป็ นสิ่ งที่ “ ไม่เที่ยงแท้ถาวร” ไม่
สามารถมีอยูอ่ ย่างเป็ นอมตะหรื อไม่ตายเลยได้ เมื่อมีร่างกายและความทรงจาพร้อมจิตก็เกิดขึ้น แต่เมื่อไม่มีร่างกาย
จิตก็เกิดขึ้นไม่ได้ หรื อแม้จะมีร่างกายที่ยงั ไม่ตายแต่ไม่มีความทรงจา จิตก็เกิดขึ้นมาได้ไม่สมบูรณ์ ซ้ าเมื่อเกิดขึ้นมา
และยังตั้งอยู่ จิตก็มีแต่อาการที่ “ต้ องทน” (คือ “ความรู้สึกทนได้ยาก” ซึ่ งก็มีท้ งั ทนได้ยากมากเมื่อเวลาเกิดความทุกข์
และทนได้ยากน้อยเมื่อเวลาไม่มีทุกข์) อยูต่ ลอดเวลา
จากเหตุผลทั้งหมดนี้ก็ทาให้เราเข้าใจได้ทนั ทีวา่ “จะหาจิตทีจ่ ะมาเป็ นตัวเราจริงๆนั้นไม่ มี” จะมีกเ็ พียงแค่จิต
ของธรรมชาติ ที่ธรรมชาติปรุ งแต่งขึ้นมา เพียงชัว่ คราวเท่านั้น แต่ มันก็มีความแปลกประหลาดมหัศจรรย์ตรงที่ มัน
สามารถปรุ งแต่ งให้ เกิดความรู้ สึกว่ ามี “ตัว เรา” ขึน้ มาได้ อย่างน่ าอัศจรรย์ ทสี่ ุ ด แต่ถึงมันจะมีความแปลกประหลาด

๑๙
มหัศจรรย์สักเท่าใดก็ตาม มันก็เป็ นแค่ เพียงสิ่ งทีถ่ ูกปรุ งแต่ งขึน้ มาชั่วคราวเท่านั้น มัน ก็หาได้ มีตัวตนทีแ่ ท้จริงไม่ คือ
เมื่อมีเหตุพร้อม มันก็เกิดมีข้ ึนมา แต่ถา้ ไม่มีเหตุ มันก็ไม่เกิดมีข้ ึนมา อีกทั้งขณะที่มนั เกิดขึ้นมาและยังตั้งอยูน่ ้ นั มันก็มี
การเกิดและดับสื บต่อกันไว้อย่างรวดเร็ วอยูต่ ามระบบประสาททั้ง ๖ ของร่ างกายเราอยูต่ ลอดเวลา
ส่ วนการที่จิตเกิดขึ้นมาแล้วก็ยงั เกิดความรู ้สึกว่ามีเราอยูเ่ หมือนเดิมได้อีก เสมอๆ
ก็เพราะเหตุของมันคือ
“ร่ างกาย” และ “ ความทรงจาเก่า” ทีส่ มองเก็บเอาไว้ ยังคงมีอยู่เหมือนเดิม มันจึง ปรุ งแต่ งให้ เกิดจิตทีเ่ หมือนเดิม
ขึน้ มาใหม่ ได้ อกี เรื่อยไป จนกว่าเหตุของมันจะเสี ยหายไปถาวร คือร่ างกายตาย หรื อสมองเสี ย ก็จะไม่ มีการปรุ งแต่ง
ให้เกิด “ความรู้ สึกว่ ามีตัวเรา” นี้ข้ ึนมา ได้อีกต่อไปอย่างถาวร เหมือนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีขอ้ มูลของ
ระบบปฏิบตั ิการณ์ใดอยู่ เมื่อเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ข้ ึนมาครั้งใด ระบบปฏิบตั ิการณ์น้ นั ก็จะเกิดขึ้นมาทางานทันที
เหมือนเดิมทุกครั้ง แต่ถา้ ข้อมูลของระบบปฏิบตั ิการณ์ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ น้ นั เสี ยหายไป คอมพิวเตอร์ เครื่ องนั้นก็
จะไม่สามารถทางานได้
สรุ ปว่า จากลักษณะที่จิตต้อง ‚อาศัยเหตุเกิดขึน้ ‛ และยังมี ‚อาการเกิดขึน้ มาและดับหายไป‛ นี้เอง ที่ทาให้
เราเข้าใจได้ทนั ทีวา่ ‚จิตไม่ ใช่ ตัวตนทีแ่ ท้จริงหรือตัวตนอมตะ‛ ชนิดที่จะสามารถมีอยูอ่ ย่างถาวรได้ โดยไม่ตอ้ งอาศัย
เหตุใดๆสร้างขึ้นมา ซึ่ งนี่ก็แสดงถึงว่า จิตไม่สามารถที่จะออกจากร่ างกายที่ตายแล้ว เพื่อไปเกิดยังร่ างกายใหม่ๆได้อีก
ดังนั้น เราจึงจะหาจิตทีจ่ ะมาเป็ นตัวตนของเราจริงๆ ชนิดทีจ่ ะคงมีอยู่ไปชั่ วนิรันดรนั้นไม่ มี และเมื่อจิตก็ยงั ไม่ใช่
ตัวตนที่แท้เสี ยแล้ว แล้ว “ความรู ้สึกว่ามีตวั เรา” นี้ ก็เกิดขึ้นมาจากจิต ดังนั้นจึง เท่ากับว่า ‚ไม่ มีเรา‛ อยูจ่ ริ ง ส่ วนสิ่ งที่
มีอยูแ่ ละ “ รู ้สึกว่ามีเรา” นี้ มันก็เป็ นเพียง สิ่ งทีถ่ ูกปรุ งแต่ ง หรือสร้ างขึน้ มาโดยธรรมชาติเพียงชั่ วคราวเท่ านั้น หรื อ
ใครจะเรี ยกว่ามันเป็ นตัวตนก็ได้ แต่เป็ น ‚ตัวตนชั่วคราว‛ หรื อ ‚ตัวตนมายา‛ เพราะมัน ‚ไม่ ได้ มีตัวตนทีแ่ ท้จริง‛
เลย คือมันก็มีอยูเ่ หมือนกัน แต่มนั ไม่ใช่ของจริ ง เพราะของจริ งมันไม่มี เหมือน “หุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์ ” ที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาให้มีความรู ้สึกนึกคิดได้นนั่ เอง
สรุ ปแล้ วมันมีเราอยู่จริงหรือไม่ ?
สิ่ งที่เราจะต้องระวังก็คือ อย่ ามีความเห็นสุ ดโต่ งไปในทาง “มี” กับ “ไม่ มี” คือถ้าเรามีความเห็นว่าในชีวติ
ของเรานี้ มันมีตัวเราจริงทีเ่ ป็ นตัวตนอมตะ (คือจะมีอยูไ่ ปชัว่ นิรันดร) ที่สามารถออกจากร่ างกายที่ตายไปแล้ว เพื่อ
ไปเกิดใหม่ได้ (ตามที่บางศาสนาสอนอยู)่ และเห็นว่า การทาความดีและชั่วจะต้ องได้ รับผลในโลกหน้ าทีไ่ ปเกิดใหม่
นั้น คือสรุ ปแล้วความเห็นว่า “มี” นี้จะเห็นว่า “ตายแล้วเกิด” ซึ่ งความเห็นนี้จดั ว่าเป็ นความเห็นที่สุดโต่งไปในทาง
“มี” แต่ถา้ เรามีความเห็นว่า ในชีวติ ของเรานีม้ ันไม่ มีตัวตนใดๆเลย การทาความดีและชั่วจะไม่ มีผลใดๆเลย คือสรุ ป
แล้วความเห็นนี้จะเห็นว่า “ตายแล้ วสู ญ” ซึ่ งความเห็นนี้จดั ว่าเป็ นความเห็นที่สุดโต่งไปในทาง “ไม่มี” ซึ่งความเห็น
ทั้งสองนีจ้ ัดว่ าเป็ นความเห็นผิด ทีเ่ กิดมาจากความไม่ ร้ ู ความจริงสู งสุ ดของธรรมชาติอย่ างถูกต้ อง และเมื่อไม่รู้ความ
จริ งสู งสุ ดของธรรมชาติในเรื่ องของชีวติ อย่างถูกต้อง ก็จะไม่สามารถดาเนินชีวติ ให้ไม่มีความทุกข์ได้
เมื่อเราพิจารณาด้วยเหตุดว้ ยผล จากร่ างกายและจิตใจของเราเองแล้วเราก็จะพบว่า ชีวติ ของเรานีไ้ ม่ ใช่ ว่ามัน
จะไม่ มีตัวตนใดๆเลยอย่างพวกทีเ่ ห็นว่า “ไม่ มี” คือมันก็มีตัวเราอยู่เหมือนกัน แต่ มันเป็ นตัวเราทีเ่ กิดขึน้ มาจากเหตุที่
ไม่ ใช่ สิ่งเทีย่ งแท้ถาวร ดังนั้นตัวตนนีจ้ ึงจัดเป็ น “ตัวตนชั่วคราว” ไม่ ใช่ ตัวตนอมตะ อย่างพวกทีม่ ีความเห็นว่า “มี”
และ “ตัวเราชัว่ คราว” นี้เมื่อทาความดีก็จะเกิดผลดีข้ ึนมาทันที คือทาให้ เกิดความสุ ขใจ อิม่ ใจขึน้ มาทันที อีกทั้งความดี

๒๐
นี้ยงั จะมาส่ งเสริ มให้ชีวติ ของเรามีความเจริ ญรุ่ งเรื องด้วย แต่ถา้ “ตัวเราชัว่ คราว” นี้ทาความชัว่ ก็จะเกิดผลชัว่ หรื อไม่ดี
ขึ้นมาทันที คือทาให้ เกิดความทุกข์ ใจ ร้ อนใจ หรืออย่ างน้ อยก็ไม่ สบายใจขึน้ มาทันที อีกทั้งความชัว่ นี้ยงั จะส่ งเสริ มให้
ชีวติ ของเราตกต่า หรื อเดือดร้อนขึ้นมาได้ ซึ่ งลักษณะของ “ตัวตนชัว่ คราวนี้” จะไม่จดั อยูใ่ นพวก “ตายแล้วเกิด” หรื อ
“ตายแล้วสู ญ” แต่จะเรี ยกว่า “มันสู ญ (คือว่างจากตัวเราจริง) มาตั้งแต่ ยงั ไม่ ตาย คือไม่ตอ้ งรอให้ตายก่อนแล้วจึงค่อย
สู ญ แต่มนั สู ญมาตั้งแต่ยงั ไม่ตาย
เมื่อมันก็มีตวั เราแต่เป็ นตัวเราที่ไม่เที่ยงแท้ถาวร (ตัวเราชัว่ คราว) และตัวเรานี้ก็จะเป็ นไปตามเหตุที่ปรุ งแต่ง
มันขึ้นมา อีกทั้งเราไม่สามารถบังคับบัญชาตัวเรานี้ให้เป็ นไปตามที่เราอยากจะให้เป็ นได้ ดังนั้นเราก็จะปฏิบตั ิต่อตัว
เราและผูอ้ ื่นเหมือนกับว่ามีตวั ตนอยูจ่ ริ งๆ คือเราจะเคารพนับถือและปฏิบัติต่อทุกคนอย่ างเท่ าเทียมกัน แต่ จิตจะไม่
ไปยึดถือว่าตัวตนทั้งหลายจะต้ องเป็ นไปตามทีเ่ ราอยากจะให้ เป็ น (คือ อยากจะเป็ นหนุ่มเป็ นสาว อยากมีความสุ ข
อยากร่ ารวย อยากสวย อยากหล่อ อยากมีคู่ และไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บ ไม่อยากตาย ไม่อยากพลัดพรากจากสิ่ งของ
หรื อบุคคลอันเป็ นที่รักไป ไม่อยากผิดหวัง เป็ นต้น ซึ่ งถ้ามันไม่เป็ นไปตามที่เราอยาก จิตที่ยดึ ถือนี้ก็จะเกิดความเศร้า
โศก เสี ยใจ แห้งเหี่ ยวใจ เป็ นต้น หรื อที่เรี ยกว่า เป็ นทุกข์) เมื่อจิตไม่ มีความยึดถือด้ วยความโง่ จิตก็จะไม่ เป็ นทุกข์ ซึ่ง
นี่คือวิธีการดับทุกข์โดยใช้ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่ องความจริ งสู งสุ ดของธรรมชาติ
ทาไมจิตจึงไม่ ยอมรับว่าไม่ มีเรา?
จากเหตุผลทั้งหมดนี้ ก็แสดงให้เราเข้าใจได้แล้วว่า “แท้จริงแล้วมันไม่ มีเราอยู่จริง‛ แต่สามัญสานึก หรื อ
ความรู้สึกตัวของเราตามปกติธรรมดานี้กลับไม่รู้สึกเช่นนั้น คือมันก็ยงั รู ้สึก ตัวว่ามี “เรา” หรื อ “ตัวเรา” อยูจ่ ริ งๆใน
โลก ซึ่งจากสามัญสานึกนีเ้ อง ทีท่ าให้ เหตุผลทีแ่ ม้ จะสมเหตุสมผลอย่ างยิง่ นี้ หมดความหมายลงไปทันที คือ “ ไม่ มี
ใครยอมรับเหตุผลนี้” เพราะมันขัดแย้งกับความรู ้สึกของจิต หรื อมันฝื นสามัญสานึกของจิต ซึ่ งผูท้ ี่ไม่ยอมรับเหตุผล
นั้นเขาคงจะเห็นว่า “เหตุผลเพียงแค่น้ ี จะมาทาให้เกิดความเข้าใจและเห็นแจ้งชีวติ อย่างถูกต้องได้อย่างไร?” คือเขายัง
มีความเห็นหรื อเชื่อว่า ‚จิตเป็ นสิ่ งลึกลับหรือมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ เราคนธรรมดาไม่ สามารถล่ วงรู้ ถึงความ
ลึกลับของจิตได้ ต้ องเป็ นผู้วเิ ศษ หรือเหนือมนุษย์ ธรรมดาจึงจะเข้ าใจได้ ” ซึ่งถ้าใครยังมีความยึดถือในความเชื่อ
เช่นนี้อยู่ ก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจชีวติ หรื อตัวเองได้อย่างถูกต้อง เพราะมองข้ามความจริ งไป แล้วเอาแต่เพ้อฝันถึงสิ่ งที่
ไม่มีเหตุผล และไม่มีของจริ งมายืนยัน
ทั้งหมดนี้ก็คือเหตุผลที่สมเหตุสมผลที่สุด และน่าเชื่อถือที่สุด (แต่ก็อย่าเพิ่งเชื่อ) ถ้าเราไม่ยอมรับเหตุผลนี้
แล้ว เราจะไปยอมรับอะไร? เราจะเชื่อตามตารา หรื อเชื่อตามคนอื่น หรื อเชื่อจากสามัญสานึกโง่ๆของเราเอง โดยละ
ทิ้งเหตุผลที่น่าเชื่อที่สุดนี้หรื อ? แล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไร ว่าความเชื่อเหล่านั้ นจะถูกต้องแท้จริ ง เพราะเรา ไม่
สามารถพิสูจน์ให้เห็นจริ งด้วยตัวของเราเอง แต่ถา้ สิ่ งที่เราไปพิสูจน์น้ นั มันไม่ได้มีอยูจ่ ริ ง ถึงใครจะไปพิสูจน์อย่างไร
ก็ไม่มีทางค้นพบ เพราะมันไม่มีอยูจ่ ริ ง ส่ วนสิ่ งที่มีเหตุผลและมีหลักฐานคือของจริ งมายืนยันว่า “จิตมีการเกิดและดับ
อยู่เสมอ และจิตต้ องอาศัยร่ างกายเกิดขึน้ มา” นี้เป็ นสิ่ งที่เราสามารถพิจารณาให้เกิดความเข้าใจด้วยเหตุผล และ
พิสูจน์ให้เห็นจริ งหรื อเห็นแจ้งได้ทนั ทีในขณะที่ยงั มีชีวติ อยูน่ ้ ี โดยไม่จาเป็ นต้องเชื่อจากใครๆ เพราะเราก็สามารถ
เกิดปั ญญารู ้แจ้งหรื อเห็นแจ้งชีวติ ขึ้นมาได้ดว้ ยตัวของเราเองแล้ว
จิตเกิดขึน้ มาได้ อย่างไร?

๒๑
วัตถุท้ งั หลายของโลกก็มีอยู่ ๒ ประเภท คือ ไม่ มีชีวติ กับ มีชีวติ โดยสิ่ งที่ไม่มีชีวติ นั้นเราก็คงจะพบเห็นกัน
อยูแ่ ล้วโดยทัว่ ไป เช่น ก้อนหิ น ก้อนดิน เหล็ก ไม้ พลาสติก กระจก เป็ นต้น ส่ วนสิ่ งที่มีชีวติ นี้ก็สรุ ปได้ ๓ จาพวก
ใหญ่ๆ คือ มนุษย์, สั ตว์ , และพืช ซึ่ งความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่ไม่มีชีวติ กับสิ่ งที่มีชีวติ ก็คือ “การรับรู้ ” คือสิ่ งทีม่ ีชีวติ
ก็ย่อมทีจ่ ะมีการรับรู้ สิ่งต่ างๆได้ (เมื่อมีการรับรู ้แล้วก็จะมีความรู ้สึกเกิดขึ้นมาด้วยเสมอ) ส่ วนสิ่ งที่ไม่มีชีวติ ก็ยอ่ มที่จะ
ไม่มีการรับรู ้สิ่งใดๆได้
แล้วการรับรู ้น้ ีมาจากไหน? เมื่อพิจารณาจากความจริ งที่มีอยูจ่ ริ งในชีวติ ของเรา แล้วก็จะพบว่า เมื่อ ระบบ
ประสาทต่างๆของร่ างกายเรา (คือตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย, และ ใจ-สมอง) มีความสมบูรณ์ หรื อดี พร้อม หรื อยังไม่ตาย
มันก็จะเกิด “ การรับรู้ ” ขึน้ มาทีร่ ะบบประสาทนั้นได้ แต่ถา้ ระบบประสาทใดเสี ยหาย ก็จะไม่เกิดการรับรู ้ข้ ึนมาได้
อย่างเช่น เมื่อระบบประสาทของลูกตายังดีอยู่ เมื่อมีภาพมากระทบตา ก็จะเกิดการรับรู ้ภาพขึ้นมาที่ตานั้นขึ้นมาทันที
แต่ถา้ ตาเสี ยหรื อบอด ก็จะไม่เกิดการรับรู ้ภาพได้ เป็ นต้น คือเรียกว่ า ต้ องอาศัยระบบประสาททีย่ งั ดีอยู่ของร่ างกาย
มาสั มผัสกับสิ่ งภายนอกทีต่ รงกัน จึงจะเกิด “การรับรู้ ” ขึน้ มาทันทีทรี่ ะบบประสาทจุดนั้น ซึ่ง “การรับรู้” ของ
ร่ างกายนี้ ก็เหมือนกับกระแสไฟฟ้ าอย่างอ่อนๆนัน่ เอง
เมื่อเชื้ออสุ จิ (ซึ่ งเป็ นชีวติ เล็กๆซึ่ งมีการรับรู ้และรู ้สึกได้ ที่เกิดมาจากร่ างกายของผูช้ ายสร้างขึ้นมา) ของพ่อ
ไปผสมกับไข่ของแม่ ก็จะทาให้เกิดมีชีวติ ขึ้นมาและค่อยๆเจริ ญเติบโตขึ้นเป็ นร่ างกายขึ้นมา โดยอาศัยข้อมูล(DNA)
จากไข่ของแม่และเชื้อของพ่อนั้น มาปรุ งแต่งให้เกิดลักษณะของอวัยวะต่างๆของร่ างกายขึ้นมา และสิ่ งสาคัญก็คือมัน
ได้เกิดเนื้อสมองที่มีคุณสมบัติพิเศษขึ้นมา ซึ่งสมองนี้เองที่เป็ นพื้นฐานให้เกิดจิตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ โดยสมองนี้
สามารถบันทึกข้อมูลจากการรับรู้และรู้สึก รวมทั้งการปรุ งแต่งของจิตทั้งหลายเอาไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์
เราเกิดขึน้ มาได้ อย่างไร?
สั ญชาติญาณ หมายถึง ความรู้ ทเี่ กิดขึน้ มาพร้ อมกับชี วติ โดยไม่ มีใครมาสอน อย่างเช่น สัญชาติญาณในการ
หาอาหาร, กินอาหาร, สื บพันธุ์, เอาตัวรอด, รักลูก, เลี้ยงลูก เป็ นต้น อย่างที่สัตว์และพืชทั้งหลายมีอยูน่ นั่ เอง
ซึ่ง
สัญชาติญาณพื้นฐานหรื อสัญชาติญาณใหญ่ของทุกชีวติ ก็คือ “ความรู้ ว่าจิตนีค้ ือตัวตนหรือตนเอง” ที่ทาให้เกิด
สัญชาติญาณย่อยๆทั้งหลายขึ้นมา ซึ่ งสัญชาติญาณว่า จิตนี้คือตนเองนี้ จะมีอยูแ่ ล้วประจาแก่ทุกจิตที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆ
ซึ่ งสัตว์และแม้พืชทั้งหลาย ก็ได้อาศัยสัญชาติญาณนี้ ในการรักษาเผ่าพันธุ์ของมันเอาไว้ ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากโลก
ถ้าไม่มีสัญชาติญาณนี้ สัตว์และพืชทั้งหลายก็จะไม่รักตัวเอง ไม่ดูแลรักษาตัวเอง ไม่สืบพันธ์ ไม่กินอาหาร แล้วก็จะ
สู ญพันธ์ไปในที่สุด
เด็กที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ๆนั้น ก็จะมี “ สัญชาติญาณว่าจิตนี้คือตนเอง” นี้ดว้ ยเหมือนกัน เพียงแต่วา่ ยังมีนอ้ ย
หรื อไม่เข้มข้น แต่เมื่อ จิตเด็กนั้นเริ่ มได้รับรู ้สิ่งต่างๆของโลกทาง ตา หู จมูก ลิ้น และกาย ที่ให้ความรู ้สึกที่น่าพอใจ
บ้าง และไม่น่าพอใจบ้าง ซึ่งความรู้ สึกนีเ้ องทีม่ ากระตุ้นให้ “สั ญชาติญาณว่าจิตนีค้ ือตัวเอง” ให้ เริ่มทางาน แล้ว
สัญชาติญาณนี้ก็จะมากระตุน้ ให้จิตเกิดเป็ น “ความรู้ สึกว่ ามีตัวเอง” อยูใ่ นโลก และเมื่อเริ่ มเกิด “ความรู ้สึกว่ามี
ตัวเอง” ขึ้นมาแล้ว สมองก็จะเก็บ “ความรู้ สึกว่ามีตัวเอง” นีไ้ ว้ในจิตใต้ สานึก ยิง่ เด็กนั้นโตขึ้น “ความรู ้สึกว่ามีตวั เอง”
นี้ก็จะมีความเคยชินมากขึ้น จนทุกครั้งที่จิตตื่นขึ้นมา มันก็จะรู ้สึกว่ามีตวั เองอยูต่ ลอดเวลา อย่างที่เรี ยกว่าเป็ นสามัญ
สานึกของเรา หรื อเป็ นนิสัยของเรานี่เอง

๒๒
สัญชาติญาณว่าจิตนี้ตวั เอง หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็ น ‚ความรู้ ว่าจิตนีค้ ือตัวเอง‛ นี้เอง ที่เป็ นต้นขั้วหรื อ
ต้นตอที่มากระตุน้ ให้จิตเกิด “ความยึดถือว่าจิตนีค้ ือตัวเรา” และความทุกข์ท้ งั หลายขึ้นมา ดังนั้นสัญชาติญาณหรื อ
ความรู ้น้ ีจึงจัดว่าเป็ น ‚ความโง่ สูงสุ ดของมนุษย์ ” เพราะมันเป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิดความทุกข์ท้ งั หลายขึ้นมา ส่ วน ‚ความรู้
และความเข้ าใจว่าแท้จริงไม่ มีตัวเรา‛ นั้นจัดว่าเป็ น ‚ปัญญาสู งสุ ดของมนุษย์ ‛ เพราะมันทาให้ความทุกข์ท้ งั หลายดับ
หายไปได้
สรุ ปได้วา่ “พืน้ ฐานดั้งเดิมของทุกชี วติ จะว่ างหรือบริสุทธิ์เหมือนกันหมด แต่ มาไม่ ว่างหรือไม่ บริสุทธิ์ หรือ
มาเกิดความยึดถือว่ามีตัวตนทีแ่ ตกต่ างกันเอาในภายหลัง ด้ วยความโง่ เขลาเพราะไม่ มีใครสอน”
จนกว่าจิตใดจะ
ศึกษาจนเกิดความเข้าใจว่า “แท้ จริงมันไม่ ได้ มีตัวเราหรือตัวตนทีแ่ ท้ จริงของใครๆอยู่เลย” แล้วจิตนี้ก็พยายามตั้งใจ
เพ่งอยูใ่ นความเข้าใจนี้อย่างต่อเนื่อง (คือเกิดสมาธิ ) แล้วจิตนี้ก็จะกลับคืนมาเป็ นจิตที่วา่ งหรื อบริ สุทธิ์ ได้อีกครั้ง (แม้
เพียงชัว่ คราว) ซึ่ งจิตที่วา่ งหรื อบริ สุทธิ์ น้ ีก็จะไม่มีความเห็นแก่ตวั เลย และจะมีสติปัญญาอย่างเต็มที่อยูด่ ว้ ย รวมทั้งจะ
ไม่มีความทุกข์ทางจิตใจอยูเ่ ลย (และถ้าจิตใดสามารถปฏิบตั ิได้อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานานๆ จน “สัญชาติญาณว่าจิตนี้
คือตัวเรา” ได้หายไปจากจิตใต้สานึกอย่างถาวร จิตนี้ก็จะไม่มีความทุกข์อีกอย่างถาวรหรื อตลอดเวลาที่ยงั มีจิตอยู)่
ความยึดถือคืออะไร?
ความยึดถือ ก็คือ อาการทีจ่ ิตไปแบก ไปหาม หรือครอบครองสิ่ งต่ างๆว่าเป็ น “ตัวตน” บ้ าง ว่าเป็ น “ของตน”
บ้ าง ด้ วยความรัก หรือความพอใจ อย่างที่เรี ยกรวมๆกันว่า “ตัวตน-ของตน” (ถ้าเน้นมาที่ชีวติ ของเราก็จะเรี ยกว่าเป็ น
“ตัวเรา-ของเรา”) โดยสิ่ งไปยึดถือนั้นถ้าเป็ น เด็กเล็กๆหรื อคนที่มีปัญญาน้อย ก็จะยึดถือเอาทั้ง “ร่ างกายและจิต” ของ
ตัวเองว่าเป็ น “ตัวตน” (หรื อตัวเรา) และยึดถือเอาสิ่ งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับร่ างกาย (เช่น ชื่อ นามสกุล พ่อ แม่ พี่ น้อง
เพื่อน ทรัพย์สมบัติ เป็ นต้น) ว่าเป็ น “ของตน” (หรื อของเรา) แต่ผใู ้ หญ่บางคนที่มีปัญญาขึ้นมาหน่อย ก็จะมายึดถือเอา
“จิต” ว่าเป็ น “ตัวตน” (หรื อตัวเรา) และยึดถือเอาร่ างกายและสิ่ งที่เกี่ยวข้องทั้งหลายว่าเป็ น “ของตน” (หรื อของเรา)
คือเมื่อมีการ “ยึดถือว่ามีตัวตน” ขึ้นมาเมื่อใด ก็ยอ่ มที่จะมี “ของตน” เกิดตามมาด้วยเสมอ
จากการศึกษามาแล้วก็ทาให้เราเข้าใจได้วา่ “จิตนีไ้ ม่ ใช่ ตัวเราจริง” (ไม่ใช่ตวั ตน) แต่เป็ นเพียงสิ่ งที่ธรรมชาติ
ปรุ งแต่งขึ้นมาชัว่ คราวเท่านั้น แต่มนั ก็มีความน่าอัศจรรย์ตรงที่ มันมี “ความรู้ สึกว่ ามีตัวเรา” เกิดขึ้นมาด้วย อีกทั้งจิต
นี้ยงั สามารถปรุ งแต่งให้เกิดความคิด ความอยาก รวมทั้งความยึดถือขึ้นมาได้อีก คือเมื่อจิตมี “ความรู ้สึกว่ามีตวั เรา”
มันก็จะเป็ นเหตุมาปรุ งแต่งให้เกิด “ความอยากเพื่อตัวเรา” (ความอยากก็มีท้ งั ความอยากได้และอยากทาลายหรื ออยาก
หนี) ขึ้นมา ซึ่ งความอยากนี้ก็จะเป็ นเหตุมาปรุ งแต่งให้เกิด “ความยึดถือว่ามีตวั เรา-ของเรา” ขึ้นมา และเมื่อมีความ
ยึดถือ (หรื อยึดมัน่ หรื อยึดมัน่ ถือมัน่ ) ก็ยอ่ มที่จะเกิดความทุกข์ตามมาด้วยเสมอ
สรุ ปได้วา่ แม้จิตจะ “ไม่ มีตัวตนของใครๆจริง” ก็ตาม แต่มนั ก็มีความโง่ ( สัญชาติญาณว่าจิตนี้คือตนเอง)
ครอบงาจนทาให้เกิด “ความรู้ สึกว่ ามีตนเอง” ขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ แล้วจิตที่มีความรู ้สึกว่ามีตนเองนี้ ก็จะมา
“ยึดถือเอาจิตนีว้ ่าเป็ นตัวเอง” และ “ยึดถือเอาร่ างกายอันเป็ นทีต่ ้งั ของจิตกับสิ่ งทีเ่ กีย่ วข้ องกับร่ างกายว่าเป็ นของตน”
แล้วจิตที่ยดึ ถือนี้ก็มาเป็ นทุกข์ข้ ึนมาเองอย่างช่วยไม่ได้
ตายแล้วไปไหน?

๒๓
จากการที่เราศึกษามาทั้งหมดก็ทาให้เข้าใจได้วา่ “แท้จริงไม่ มีสิ่งใดเลยทีจ่ ะมาเป็ นเราหรือตัวเราได้ จะมีก็
เพียงตัวเราชนิดชั่วคราว ทีย่ ดึ ถือหรืออยากจะให้ เป็ นไปตามทีเ่ ราอยากจะให้ เป็ นไม่ ได้ ‛ คือเมื่อเหตุเช่นนี้ ๆเกิดขึ้นมา
มันก็เกิดมีเราขึ้นมา แต่เมื่อเหตุเช่นนี้ ๆแตกสลายหรื อดับหายไป ความรู ้สึกว่ามี ตวั เรานี้ ก็ยอ่ มที่จะดับหายตามไปด้วย
ทันที คือร่ างกายกับจิตนีจ้ ะอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ ถ้ าสิ่ งใดแตกสลายหรือดับหายไป อีกสิ่ งก็จะต้ องแตกสลายหรือดับ
หายตามไปด้ วยทันที เหมือนกับหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ ที่มีกลไกลที่เป็ นวัตถุที่ละเอียดอ่อนซับซ้อน กับกระแสไฟฟ้ า
ทางานร่ วมกันอยู่ ถ้าตัวเครื่ องเสี ย หรื อกระแสไฟฟ้ าดับลง หุ่นยนต์น้ นั ก็จะไม่ทางาน
ส่ วนการที่จะเกิดจิตที่เหมือนเดิม ที่มีความทรงจาเหมือนเดิมทุกประการ เช่นนี้ ข้ ึนมาอีก หลังจากร่ างกายตาย
ไปแล้วนั้น ย่อมไม่อยูใ่ นฐานะที่จะเป็ นไปได้ และเราก็ไม่ ได้ มีความจามาก่อนเลยว่า ‚เคยมีเรามาก่อนทีเ่ ราจะเกิด
ขึน้ มา‛ เพือ่ มาเป็ นหลักฐานยืนยัน
ถ้ามีใครมาถามว่า “ คนเราตายแล้วจิตที่รู้สึกว่าเป็ นตัวเรานี้ไปไหน?” ซึ่งแม้ผทู ้ ี่เข้าใจแล้วว่าไม่มีตวั เราจริ ง ก็
คงตอบไม่ได้ เพราะเข้ าใจแล้วว่า แท้จริงมันไม่ มี ตัวตนของใครมาเกิด ดังนั้นจึงเท่ากับว่าไม่ มีใครตาย และแม้ ตัวตนที่
กาลังมีอยู่นี้ มันก็ยงั ไม่ มี ตัวตนของใครอยู่จริง (มีแต่ตวั ตนชัว่ คราวหรื อตัวตนมายาที่ไม่ใช่ของจริ งแท้ถาวรหรื อ
อมตะ) และเมื่อเราเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วว่า “ ไม่มีตวั เราอยูจ่ ริ ง” ดังนั้น เรื่องภายหลังจากความตาย หรือเรื่องโลก
หน้ า หรือเรื่องการเวียนกลับมาเกิดใหม่ อกี ของจิต หรือเรื่องสถานทีส่ าหรับคนทีต่ ายไปแล้ว อย่างเช่ น เรื่องนรกใต้ ดิน
, สวรรค์ บนฟ้า, รวมทั้งเรื่องเทวดา, นางฟ้า, ผี, ปี ศาจ, ซาตาน เป็ นต้ น เราก็ไม่ ต้องไปสนใจ เพราะมันไม่อยูใ่ นฐานะ
ที่จะเป็ นไปได้เลยตามหลักเหตุผลและความจริ งที่มีอยู่
สิ่ งที่เราควรพิจารณาที่สุดก็คือ ความรู ้สึกว่ามีตวั เรานี้ มันก็มาจากจิตของเราเอง ซึ่ งตามเหตุผลแล้ว จิตก็เป็ น
สิ่ งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุหลายๆเหตุดว้ ยกันมาปรุ งแต่งให้เกิดขึ้น ดังนั้นจิตจึงไม่ใช่สิ่งที่จะมาเป็ นตัวตน ที่แท้จริ งหรื อ
เป็ นสิ่ งเที่ยงแท้ถาวร ที่จะมาให้ยดึ ถือเอาเป็ นตัวตน ของใครๆได้ ส่ วนความรู้ สึกว่ ามีตัวเรานี้ มันก็เป็ นแค่ เพียง
ความรู้ สึกของจิตทีธ่ รรมชาติให้ มาเท่านั้น ถึงแม้มนั จะรู ้สึกว่ามีตวั เราอย่าง เข้มข้นสักเท่าใดก็ตาม มันก็เป็ นแค่เพียง
ความรู้สึกที่ก็ตอ้ งอาศัยเหตุมาปรุ งแต่งให้เกิดขึ้นมาชัว่ คราวเท่านั้น จะ เชื่อถือว่าเป็ นความจริ งแท้ไม่ได้ อีกทั้งแม้ จิตก็
ยังไม่ ใช่ ตัวตนทีแ่ ท้จริง แล้ วความรู้ สึก ว่ามีตัวเราทีเ่ ป็ นเพียงส่ วนประกอบหนึ่งของจิต จะมาเป็ นตัวตน ทีแ่ ท้จริงได้
อย่างไร? แต่ที่มนั มีความรู ้สึกว่ามีตวั เราอยูน่ ้ ี มันก็เป็ นเพียงสั ญชาติญาณของจิต ทีธ่ รรมชาติมอบให้ ไว้ เพือ่ ให้ ทุกชี วติ
รักตัวเอง เพือ่ ทีจ่ ะได้ ดูแลรักษาตัวเองเอาไว้ จะได้ ไม่ สูญพันธุ์ไปจากโลกเท่ านั้น ซึ่ งนี่คือการเล่นกลของธรรมชาติ ที่
หลอกมนุษย์และสัตว์ “ให้ หลงเชื่ อว่ ามีตนเองอยู่จริง” ได้อย่างแนบเนียนที่สุด แต่ เมื่อพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้วก็จะ
พบว่ า มันก็ไม่ มีใครมาให้ หลอกจริงๆเลย มีแต่ จิตของธรรมชาติทธี่ รรมชาติปรุ งแต่ งขึน้ มาเอง แล้ วก็หลอกจิตทีไ่ ม่ มี
ตัวตนจริงนั้นเอง ให้ เกิดความเข้ าใจผิดว่ามีตนเองจริงๆเท่านั้น ซึ่ งมันเป็ นเรื่ องที่น่าอัศจรรย์อย่างที่สุด
เกิดมาทาไม?
เมื่อเข้าใจแล้วว่า ไม่มี สิ่ งใดที่จะมาเป็ นเราได้จริ ง ก็ทาให้เกิดคาถามขึ้นมาว่า แล้วชีวติ นีเ้ กิดขึน้ มาทาไม?
ใครสร้ าง? ซึ่ งจากความเป็ นจริ งแล้ว ชีวติ ทั้งหลายก็เกิดขึ้นมา จากเหตุและผลที่ทยอยกันผลักดันให้เกิดขึ้นมา โดยสิ่ ง
ทีส่ ร้ าง (หรือปรุ งแต่ ง) ขึน้ มาก็คือธรรมชาติ หรื อสิ่ งที่เป็ นอยูข่ องมันตามปกติธรรมดานี่เอง โดยการสร้างนั้น
ธรรมชาติก็ใช้กฎสู งสุ ดของธรรมชาตินนั่ เองสร้างขึ้นมา
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ถ้าจะถามต่อว่าธรรมชาติสร้างชีวติ ขึ้นมาทาไม? ก็คงไม่มีใครตอบได้ เพราะมันก็เป็ นไปของมันเช่ นนีเ้ อง
ตามธรรมชาติ แต่เมื่อชีวติ เกิดขึ้นมาแล้วควรถามว่า “ทาอย่างไรจึงจะได้รับสิ่ งที่มีคุณค่าที่สุดในการเกิดมานี้?” ซึ่ง
คาตอบก็คือต้องทา ‚ทาหน้ าที่‛ ซึ่งหน้าที่ นี้ก็หมายถึง การกระทาทีช่ ี วติ ทุกชี วติ ต้ องทา ถ้าไม่ทาก็จะเป็ นทุกข์ หรื อ
เดือดร้อนหรื อสู ญพันธุ์ได้ ซึ่ งหน้าที่โดยสรุ ปของทุกชีวติ ก็คือ หน้ าทีใ่ นการดูแลรักษาชี วติ ไม่ ให้ เป็ นทุกข์ คือเมื่อชีวติ
เกิดมาก็ตกอยูใ่ นสภาวะที่ตอ้ งทนอยูต่ ลอดเวลาตามกฎสู งสุ ดของธรรมชาติ ซึ่ งความที่ตอ้ งทนอยูน่ ้ ีมนั ก็คือความทุกข์
ที่เป็ นพื้นฐานของทุกชีวติ ดังนั้นทุกชีวติ จึงต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาชีวติ ไม่ให้เป็ นทุกข์ หรื อให้มีทุกข์นอ้ ยที่สุด ทั้ง
ร่ างกายและจิตใจ
จากหน้าที่โดยสรุ ปนี้ เราก็สามารถที่จะแยกแยะออกไปเป็ นหน้าที่ต่างๆได้มากมายคือ หน้ าทีใ่ นการดูแล
จิตใจ, หน้ าทีใ่ นการดูแลร่ างกาย, รวมทั้งหน้ าทีใ่ นการดูแลครอบครัว, สั งคม, ประเทศชาติ, โลก, รวมทั้ง
สภาพแวดล้อม ไม่ ให้ เป็ นทุกข์ หรือเดือดร้ อน หรือเสี ยหาย ซึ่งสาเหตุที่ มนุษย์ตอ้ งมีหน้าที่ต่างๆมากมายก็เพราะ ถ้ า
จิตใจของเรายังมีความยึดถือว่ ามีตัวเราอยู่ แล้วเราไม่ดูแลรักษาร่ างกาย ร่ างกายก็จะเจ็บป่ วย,
ถ้าไม่ดูและรักษา
ครอบครัว ครอบครัวก็จะ เดือดร้อน, ถ้าไม่ดูแลรักษาสังคม สังคมก็จะไม่สงบ, ถ้าไม่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อมก็จะเสี ยหาย, ถ้าไม่ดูและรักษาโลก โลกก็จะมีแต่วกิ ฤติการณ์ และเมื่อโลกและสภาพแวดล้อม รวมทั้ง
สังคม ครอบครัว และร่ างกายของเราเดือดร้อนหรื อไม่สงบสุ ข ก็จะพลอยทาให้จิตใจที่ยงั ยึดถืออยูน่ ้ ีพลอยเกิดความ
ทุกข์ตามไปด้วย แต่ ถึงสภาพแวดล้อมทั้งหลายหรือร่ างกายของเราจะเดือดร้ อนอย่างไรก็ตาม ถ้ าจิตใจของเรา (ตามที่
สมมติเรียก) ไม่ ยดึ ถือว่ ามีตัวเราอยู่จริงเสี ยอย่ างเดียว จิตใจของเราก็จะไม่ มีความทุกข์ ใดๆเลยได้ เพราะต้นเหตุที่ทา
ให้จิตเกิดความทุกข์น้ นั ไม่มีอยูใ่ นจิตใจนี้เสี ยแล้ว
เราทาหน้ าทีเ่ พือ่ ใคร?
บางคนที่ไม่เข้าใจ เมื่อมีผบู ้ อกว่าไม่มีตวั เรา อยูจ่ ริ ง ก็อาจจะคิดไปว่า เมื่อไม่ มีตัวเราเสี ยแล้ ว แล้ วจะมีชีวติ อยู่
ไปทาไม? หรือไม่ ร้ ู จะทางานหรือเล่ าเรียนไปทาไม? สู ้อยูเ่ ฉยๆจะดีกว่า เพราะถึงทาไปก็ไม่มีใครได้รับผล ซึ่ งนี่เป็ น
การมองโลกสุ ดโต่ งไปในทางเห็นว่าไม่ มีตัวตนใดๆเลย จึงไม่ยอมทาอะไรเลย ที่ตรงข้ามกับ คนทีส่ ุ ดโต่ งไปในทางเห็น
ว่ามีตัวตน ทีเ่ ห็นแก่ตัวจัด คือทาอะไรๆก็เพือ่ ตัวเอง จนทาให้เกิดการเบียดเบียนคนอื่นขึ้นมา
คนเรานี้ ถ้าให้อยูเ่ ฉยๆไม่ทาอะไรเลย ชีวติ ก็จะเป็ นทุกข์ คือคนที่ไม่ทา อะไรเลย ก็จะไม่มีทรัพย์มาบริ หาร
ชีวติ แล้วชีวติ ก็จะเป็ นทุกข์ เช่น ไม่มีขา้ วจะกิน หรื อไม่มีที่จะอยู่ เป็ นต้น หรื อแม้คนร่ ารวย ถ้าไม่ทาอะไรเลย สุ ดท้าย
ทรัพย์ก็จะหมด หรื อถึงจะไม่หมด ชีวติ ก็จะไร้คุณค่าและน่าเบื่อหน่าย เพราะเอาแต่ เสพความสุ ข จนในที่สุดความสุ ข
นั้นก็จะกลับมาสร้างความทุกข์มหันต์ให้ในภายหลัง
ดังนั้นชีวติ จึงต้องมีหน้าที่ การทาหน้าที่น้ นั จะช่วยให้ชีวติ มีความทุกข์ลดน้อยลง คนเราถ้ าได้ ทางานก็จะมี
ความสุ ขอยู่กบั การทางาน ถ้าไม่ทางานแล้วเอาแต่กินๆนอนๆ และเที่ยวเล่น ชีวติ ก็จะน่าเบื่อหน่ายและไร้คุณค่าอย่าง
ที่สุด และจะมีความทุกข์อย่างที่สุดตามมาในภายหลัง เหมือนร่ างกายก็ต้องออกกาลัง จึงจะทาให้ ร่างกายแข็งแรง และ
เป็ นสุ ข ถ้าร่ างกายไม่ เคยออกกาลังเลย ร่ างกายก็จะอ่อนแอและไม่มีภูมิคุม้ กันโรค แล้ว ร่ างกายก็จะปวดเมื่อยหรื อไม่
สุ ขสบายและเจ็บป่ วยได้ง่าย รวมทั้งอายุก็จะสั้นอีกด้วย
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การทางาน (ที่สุจริ ต) เพื่อเลี้ยงชีวติ และครอบครัวนั้นจัดว่า เป็ น การทาหน้ าที่ทสี่ าคัญอย่างมากของชีวติ ซึ่งผู้
ที่เข้าใจแล้วว่า “ ไม่มีตวั เราจริ ง” ก็จะ ‚ทาหน้ าทีเ่ พือ่ หน้ าที่” ไม่ใช่ทา หน้าที่เพื่อตัวตนของใคร หน้าที่น้ ีคือสิ่ งสู งสุ ด
ของชีวติ การทางานจึงเป็ นสิ่ งสู งสุ ดของชี วติ ด้ วย ดังนั้นเราจึงควรทางานให้สนุก และมีความสุ ขอยูก่ บั การทางาน
เมื่อมีความสุ ขอยูก่ บั การทางานแล้ว ก็ไม่ตอ้ งไปแสวงหาความสุ ขจากที่อื่น จึงทาให้ไม่ตอ้ งเสี ยทรัพย์เพื่อไปซื้ อหา
ความสุ ขนั้น แล้วก็จะทาให้มีทรัพย์เหลือ เมื่อมีทรัพย์เหลือก็นาไปช่วยเหลือคนที่ มีทุกข์หรื อเดือดร้อน หรื อช่วยเหลือ
สังคมอย่างถูกวิธีดว้ ยสติปัญญา (อย่างเช่น การเผยแผ่ให้มนุษย์ให้เข้าใจความจริ งสู งสุ ดเรื่ องไม่มีตนเองอยูจ่ ริ ง) ก็จะ
ยิง่ ทาให้ชีวติ มีแต่ความสุ ขใจอิ่มใจอยูเ่ สมอได้ ซึ่งนี่คือชี วติ ทีม่ ีคุณค่ า หรือชี วติ ทีป่ ระเสริฐทีแ่ ท้ จริง
ความทุกข์ เกิดจากอะไร?
ในความเป็ นจริ งของโลกเรานี้ จะมีความเป็ นสิ่ งคู่เสมอ คือเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึน้ มา มันก็จะต้ องมีสิ่งตรงข้ าม
เกิดขึน้ มาด้ วยเสมอ อย่างเช่น เมื่อมีสว่างก็ตอ้ งมีมืด เมื่อมีขาวก็ตอ้ งมีดา เมื่อมีเกิดก็ตอ้ งมีตาย เพื่อมีพบก็ตอ้ งมีจาก
เมื่อมีชอบก็ตอ้ งมีชงั เมื่อมีได้ก็ตอ้ งมีเสี ย เป็ นต้น
ดังนั้นเมื่อชีวติ มีความสุ ข มันก็ตอ้ งมีความทุกข์เกิดขึ้นมาด้วยเสมออย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง ซึ่งความทุกข์ ของ
มนุษย์ เรานั้นก็มีมากมาย ทั้งของร่ างกายและของจิตใจ โดยความทุกข์ของร่ างกายก็ได้แก่ความทุกข์จากความร้อน,
ความหนาว, ความหิว, ความกระหาย, ความเจ็บ, ความปวด, ความเมื่อยล้า, ความคัน, ความอึดอัดทรมาน เป็ นต้น ซึ่ง
ความทุกข์น้ ีเป็ นความทุกข์ตามธรรมชาติของร่ างกาย ทีไ่ ม่ สามารถแก้ไขให้ หมดสิ้นไป หรือป้องกันไม่ ให้ เกิดขึน้ มา
อย่างถาวรได้ จะทาได้ก็เพียงบรรเทาให้เบาบางลงได้บา้ งเท่านั้น
ส่ วนความทุกข์ของจิตใจก็ได้แก่ ความทุกข์ ทเี่ กิดขึน้ มาพร้ อมกับ ‚ความยึดถือว่ามีตัวเรา‛ ที่เกิดขึ้นมาใน
สภาพทีย่ ากลาบากบ้าง, ที่ แก่ชราบ้าง, ที่ เจ็บป่ วยบ้าง, ที่ ร้ ู ตัวว่ าจะตายบ้าง, ที่กาลัง พลัดพรากจากบุคคลหรื อสิ่ งที่รักที่
พอใจอยูบ่ า้ ง, ที่กาลังประสบกับบุคลหรื อสิ่ งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจอยูบ่ า้ ง, และตัวเราทีผ่ ดิ หวังเพราะอยากจะได้ สิ่งใด
แล้วไม่ ได้ สิ่งนั้นตามทีอ่ ยาก ซึ่ งนี่เป็ นการมองความทุกข์อย่างกว้างๆ แต่โดยสรุ ปแล้วความทุกข์ท้ งั หลายของจิตใจก็
จะเกิดมาพร้อมกับ ‚ความยึดถือว่ามีตัวเรา‛ อยูด่ ว้ ยเสมอ
ความยึดถือว่ามีตวั เรานี้ก็คือ อาการทีจ่ ิตเข้ าไปแบกไปหาม หรือไปครอบครองธรรมชาติทสี่ มมติเรียกว่าเป็ น
‚ตัวเรา-ของเรา‛ (ธรรมชาติน้ นั ก็ได้แก่ร่างกายและจิตใจที่เรากาลังรู ้สึกอยูน่ ้ ี) ด้ วยความรักหรือ ความพอใจอย่างยิง่
ซึ่ งความยึดถือว่ามีตวั เรานี้ก็เกิดมาจาก ‚ความอยาก‛ อีกทีหนึ่งที่มากระตุน้ หรื อผลักดันให้เกิดขึ้น ซึ่ งความอยากนี้ก็มี
อยู่ ๓ ประเภท คือ (๑) อยากได้ (๒) อยากเป็ นอยู่ และ (๓) อยากทาลาย
ความอยากเป็ นอย่างไร?
เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้วเราก็จะพบว่า ขณะที่จิตได้พบเห็นหรื อสัมผัสสิ่ งที่น่าพึงพอใจ ที่ให้ความรู ้สึก
ที่น่าพึงพอใจ หรื อให้ความสุ ข (happy) แต่ ว่ายังไม่ ได้ ความสุ ขนั้น จิตก็จะเกิดความอยากได้ (หรืออยากเอา)
ความสุ ขนั้นมาให้ ตนเองอย่ างยิง่ อยู่ตลอดเวลา ซึ่ งความอยากได้น้ ี ก็เป็ นความหิ วที่ทรมานจิตใจอย่างยิง่ คือในขณะที่
กาลังเกิดความอยากได้อยูน่ ้ นั จิตก็จะดิน้ รนหรือเร่ าร้ อนอยู่ตลอดเวลาด้ วยความอยากจะได้ (เหมือนเวลาที่เราหิว
อยากจะกินแต่ยงั ไม่ได้กิน) ซึ่ งเราจะเรี ยกลักษณะอาการนี้วา่ เป็ น “ความทุกข์ ซ่อนเร้ น‛ ที่อาจจะสังเกตเห็นได้ยากอยู่
สักหน่อย

๒๖
หรื อแม้วา่ จิตของเราจะได้ความสุ ขนั้นมาแล้ว และกาลังมีความสุ ขอยู่ แต่ จิตก็ยงั อยากทีจ่ ะได้ ความสุ ขนั้น
มากขึน้ อยู่ตลอดเวลา (เหมือนกับยิง่ ได้กินก็ยงิ่ หิ วมากยิง่ ขึ้น) ซึ่ งมันก็ทาให้จิตเกิดอาการดิ้นรนหรื อเร่ าร้อนเหมือนกับ
อาการขณะที่ยงั ไม่ได้ความสุ ขนัน่ เอง ซึ่ งมันก็เป็ นลักษณะอาการของ “ความทุกข์ ซ่อนเร้ น‛ นัน่ เอง
ส่ วนขณะที่จิตแม้จะได้ความสุ ขมาแล้วก็ตาม และกาลังมีความสุ ขอยูน่ ้ นั
จิตก็ยงั เกิดความอยากทีจ่ ะมี
ความสุ ขอยู่เช่ นนั้นตลอดไป และวิตกกังวลกลัวว่ าจะต้ องจากความสุ ขนั้นไป (เหมือนกับเวลากินอยูแ่ ล้วกลัวว่าคน
อื่นจะมาแย่งเอาของกินไป) ซึ่ งอาการวิตกกังวลกลัวว่าจะต้องจากความสุ ขนั้นไปนี้เอง ที่ทาให้จิตเกิดความดิ้นรน
หรื อเร่ าร้อนอยูต่ ลอดเวลาอีกเหมือนกัน ซึ่ งมันก็เป็ นลักษณะอาการของ “ความทุกข์ ซ่อนเร้ น‛ นัน่ เอง
ส่ วนเวลาที่จิตต้องพลัดพรากจากความสุ ขไป จิตก็ย่อมทีจ่ ะเกิดความอยากทีจ่ ะได้ ความสุ ขนั้นกลับคืนมาอีก
(เหมือนยังกินไม่อิ่ม แล้วก็ไม่ได้กินต่ออีก) ซึ่ งก็ยอ่ มที่จะทาให้จิตเกิดความทุกข์ทรมานมากยิง่ ขึ้นอีกอย่างเห็นได้ชดั
ซึ่ งเราจะเรี ยกลักษณะอาการนี้วา่ เป็ น “ความทุกข์ เปิ ดเผย‛
ส่ วนขณะที่จิตกาลังพบกับ สิ่ งทีไ่ ม่ น่าพึงพอใจ ที่ให้ความรู ้สึกที่ไม่น่าพึงพอใจ (unhappy) ทั้งหลายอยูน่ ้ นั
จิตก็ย่อมทีจ่ ะเกิดความอยากทีจ่ ะทาลายสิ่ งนั้นอย่ างยิง่ อยู่ด้วยเสมอ (หรื อยากหนี หรื อโกรธ เกลียด กลัว อับอาย เบื่อ
หน่าย ราคาญใจ ไม่พอใจ เป็ นต้น) ซึ่ งอาการอยากทาลายนี้เอง ที่เป็ นอาการของจิตที่ดิ้นรน หรื อเร่ าร้อนด้วยความ
อยากจะหนีไปให้พน้ ๆสิ่ งที่ไม่น่าพึงพอใจนั้นอย่างยิง่ ซึ่ งมันก็เป็ นลักษณะอาการของ “ความทุกข์ เปิ ดเผย‛ นัน่ เอง
ส่ วนกรณี ที่จิตกาลังพบกับสิ่ งทีใ่ ห้ ความรู้ สึกจืดหรือกลางๆ (no happy and no unhappy) อยูน่ ้ นั จิตจะยัง
ไม่เกิดความอยากใดๆขึ้นมา จะเกิดก็เพียงความลังเลใจ หรืองง เซ่ อ หรือติดสิ นใจไม่ ถูก เท่ านั้น ซึ่ งความลังเลใจนี้จะ
ยังไม่ทาให้จิตเกิดความทุกข์ที่รุนแรงขึ้นมาได้ จะทาได้ก็เพียง ทาให้ เกิดความรู้ สึกว่ ามีตัวตนอ่ อนๆขึน้ มารบกวนจิต
ให้ ราคาญใจ ขุ่นมัว เศร้ าหมอง ไม่ สดชื่ นแจ่ มใส ไม่ สงบเย็น ไม่ ปกติสุข เท่ านั้น ซึ่ งจะเรี ยกว่าเป็ น ‚ความทุกข์ อ่อนๆ‛
ก็ได้
ความอยากทั้งหลายของจิตนี้เอง ที่ทาให้จิตเกิดอาการ เศร้ าโศก, เสี ยใจ, แห้ งเหี่ยวใจ, เร่ าร้ อนใจ, กลัดกลุ้มใจ,
เครียด, ตรอมใจ, ทรมานใจ, หนักใจ, เศร้ าซึม, หรือไม่ สบายใจ เป็ นต้น เหล่านี้ข้ ึนมา ที่เรี ยกว่าเป็ นความทุกข์ของ
จิตใจ และทุกครั้งทีค่ วามอยากเกิดขึน้ มาและดับหายไป มันก็จะทิง้ ความเคยชินเอาไว้ให้ กบั จิตใต้ สานึกเสมอ และเมื่อ
จิตได้สัมผัสกับสิ่ งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจใหม่อีก ความอยากนี้ก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ได้อีกอย่างง่ายดาย ตามความ
เคยชินที่จิตใต้สานึกได้สั่งสมเอาไว้ ซึ่ งควบคุมได้ยากหรื อไม่ได้เลยถ้าไม่มีสมาธิ เพียงพอ
จะดับทุกข์ ได้ อย่ างไร?
เราได้เข้าใจมาแล้วว่า ความทุกข์ท้ งั หลายมีตน้ เหตุมาจาก “ความรู ้วา่ จิตนี้คือตัวเรา” (สัญชาติญาณว่าจิตนี้คือ
ตัวเรา) ที่มากระตุน้ ให้จิตเกิดความรู ้สึกว่ามีตวั เราขึ้นมา และเมื่อตัวเรานี้ได้รับรู ้สิ่งต่างๆจนเกิดความรู ้สึกต่างๆขึ้นมา
ความรู ้สึกนี้ก็จะมากระตุน้ ให้จิตเกิดความอยากขึ้นมา และความอยากนี้ก็จะมากระตุน้ ให้จิตเกิดความยึดถือว่ามีตวั เรา
พร้อมกับความทุกข์ข้ ึนมา ดังนั้นถ้ าเราสามารถทาให้ “ความรู้ ว่าจิตนีค้ ือตัวเรา” นีห้ ายไปจากจิตใต้ สานึกได้ ความ
ทุกข์ ท้งั หลายก็จะไม่ เกิดขึน้ มาได้ เพราะต้นเหตุของมันไม่เกิดขึ้น
เมื่อเรามีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วว่า ‚ไม่ มีสิ่งใดทีจ่ ะมาเป็ นตัวเราหรือของเราจริง ‛ ซึ่ งความเข้าใจนี้ จะ
ช่วยได้เพียง ทาให้จิตคลายความยึดถือว่ามีตวั เราลงบ้างเท่านั้น และช่วยให้ความทุกข์ที่รุนแรงลดน้อยลงเท่านั้น แต่

๒๗
ถ้าเราต้องการที่จะให้ความทุกข์ท้ งั หลายดับลงจนหมด เราจะต้ องนาความเข้ าใจนี้ มา เพ่งพิจารณาดูเข้ าไปในจิตของ
เราอย่ างตั้งใจและต่ อเนื่องนานๆ โดยจิตไม่ ฟุ้งซ่ านไปคิดถึงเรื่องอืน่ เลย จนกระทัง่ จิตเกิดเป็ นสมาธิขนึ้ มา และเมื่อจิต
เป็ นสมาธิ มันก็จะเข้ าใจและยอมรับความจริงว่า “ไม่ มีตัวเรา” แล้ว “ความรู้ ว่ามีตัวเรา” ก็จะหายไปในขณะนี้ แล้ว
“ความรู ้สึกตัวว่ามีตวั เรา” ก็จะไม่เกิดขึ้น และความอยากพร้อมด้วย “ความยึดถือว่ามีตวั เรา” และ “ความทุกข์
ทั้งหลาย” ก็จะไม่เกิดขึ้น (แม้ชวั่ คราว)
เมื่อจิตไม่ มีความทุกข์ จะเป็ นเช่ นไร?
ถ้าความอยากหรื อความยึดถือนี้มีมาก ความทุกข์ก็จะมีความรุ นแรงมาก แต่ถา้ ความอยากนี้มีนอ้ ย ความทุกข์
ก็จะมีความรุ นแรงน้อยลงตามไปด้วย เหมือนระบบการเร่ งของเครื่ องยนต์ แต่ถา้ เราสามารถหยุด หรื อทาให้ความ
อยากนี้ดบั หายไป หรื อไม่เกิดขึ้นมาได้อย่างหมดจด จนจิตบริ สุทธิ์ จากความอยากทั้งหลาย ความทุกข์ท้ งั หลายก็ยอ่ ม
ที่จะไม่เกิดขึ้น
เมื่อจิตไม่มีความทุกข์ สภาวะทีต่ รงข้ ามกับความทุกข์ กย็ ่ อมทีจ่ ะปรากฏขึน้ มาแทน ซึ่งเป็ นสภาวะของความ
ปกติ, สงบ, เย็น, ปลอดโปร่ ง, สดชื่น, เบิกบาน, แจ่ มใจ, เบาสบาย ที่เรี ยกว่าเป็ น ‚ความสงบเย็น‛ หรือ ‚ความไม่ มี
ทุกข์ ‛
สภาวะของความไม่มีทุกข์น้ ี ปกติเราก็พอจะมีกนั อยู่บ้างแล้ วในชี วติ ประจาวัน เพียงแต่ อาจจะไม่ มากและไม่
ถาวรเท่านั้น คือ ความไม่มีทุกข์น้ ี มันจะเกิดขึ้นมาในขณะที่จิตของเราไม่มีความอยากใดๆ หรื อในขณะที่จิตของเรา
เกิดความว่างจากความอยากได้เองตามธรรมชาติ เมื่อได้พบกับสภาพแวดล้อมที่ชวนให้จิตสงบ หรื อไม่มีอะไรมา
รบกวน เช่น ป่ า เขา ทะเล หรื อห้องที่เงียบสงบ เป็ นต้น หรื อเมื่อจิตมันถูกความทุกข์ แผดเผาเสี ยจนอ่ อนล้ าแล้ ว ความ
ทุกข์ มันก็จะค่ อยๆลดลง หรือดับหายไปของมันได้ เองอีกชั่วคราวเหมือนกัน ถ้าความทุกข์มนั จะไม่ลดลง หรื อหายไป
จากจิตของเราบ้างเลย เราก็คงจะเป็ นบ้าตายไปกันหมดแล้ว เพราะถูกความทุกข์แผดเผาอยูต่ ลอดทั้งวันเป็ นแน่ ดังนั้น
เราจึงควรขอบคุณธรรมชาติทไี่ ด้ มอบ “ความไม่ มีทุกข์ ” มาให้ เราอยู่เสมอ และก็ควรขอบคุณธรรมชาติอีก ที่ได้มอบ
วิธีการดับทุกข์ไว้ให้ เพื่อที่เราจะได้เอาไว้ปฏิบตั ิเพื่อดับมัน
จะดับทุกข์ อย่ างถาวรได้ อย่ างไร?
หลักปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์โดยสรุ ปก็คือ “คอยระวังอย่าให้จิต ไปคิดถึงเรื่ องที่จะทาให้จิตเกิดความ ยึดถือว่ามีตวั
เราขึ้นมา แต่ ให้ จิตตั้งใจคิดถึงหรือมองเห็นแต่ เรื่อง ‘ไม่ มีตัวเราจริง’ อยู่ตลอดเวลา” (ความรู ้น้ ีก็คือปั ญญา) จิตก็จะเกิด
เป็ นสมาธิ ข้ ึนมาได้เอง แล้วความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้น แต่ถา้ เผลอไปคิดถึงเรื่ องว่ามีตวั เราขึ้นมาอีกเมื่อใด ความยึดถือ
ว่ามีตวั เรา ก็จะกลับมาเกิดขึ้นอีกเมื่อนั้น และความทุกข์ ก็จะยังจะกลับมาเกิดขึ้นมาได้อีกเรื่ อยไป
ชีวติ ของเราก็จะเป็ นเช่นนี้ไปเรื่ อยๆ คือพอมีปัญญากับสมาธิ ความยึดถือว่ามีตวั เราก็จะหายไป แต่พอไม่มี
ปั ญญากับสมาธิ ความยึดถือว่ามีตวั เราก็จะเกิดขึ้นมาอีก จนกว่าเราจะสามารถปฏิบัติให้ เกิดปัญญากับสมาธิ อย่าง
ต่ อเนื่องเป็ นเวลานานๆ จนกระทัง่ ความเคยชินทีจ่ ะกลับมาเกิดความยึดถือว่ามีตัวเรา (หรื อที่เรี ยกว่าเป็ นนิสัยที่จะเกิด
ความยึดถือว่ามีตวั เราขึ้นมาอีกเรื่ อยๆ) ทีจ่ ิตใต้ สานึกได้ สั่งสมไว้ได้ หมดความเคยชินไป (หรื อถูกทาลายให้หายไป)
อย่างถาวร และมีปัญญาคือความรอบรู้ ว่าไม่ มีตัวเราเกิดขึน้ มาในจิตใต้ สานึกแทน ความยึดถือว่ามีตวั เราและความ
ทุกข์ท้ งั หลายของจิต ก็จะไม่กลับมาเกิดขึ้นอีกได้อย่างถาวรหรื อตลอดชีวติ

๒๘
จะปฏิบัติในชีวติ จริงได้ อย่างไร?
การปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์น้ ี ถ้ าเราฝึ กฝนมาชานาญแล้ ว เราก็สามารถทีจ่ ะปฏิบัติได้ ทุกทีแ่ ละทุกเวลา ไม่ ว่าเราจะ
กาลังทาอะไรอยู่กต็ าม อย่างเช่นในขณะที่กาลังเรี ยนหนังสื ออยู่ หรื ออ่านหนังสื ออยู่ หรื อทางานอยู่ หรื อพูดอยู่ หรื อ
คิดค้นอยู่ หรื อแม้การทากิจวัตรประจาวันของเราเป็ นต้น คือเราก็ต้ งั ใจในการคิด หรือพูด หรือทา แต่ กม็ ีความเข้ าใจ
อยู่เสมอว่ า ไม่ มีผ้ คู ิด, พูด, หรือทาอยู่ตลอดเวลาด้ วยเสมอ ซึ่งก็จะทาให้ เกิดทั้งสมาธิและปัญญาขึน้ มาพร้ อมกัน ใน
การทีจ่ ะมาระวังไม่ ให้ ความทุกข์ เกิดขึน้ ในกรณีทคี่ วามทุกข์ ยงั ไม่ เกิดขึน้ และ ดับความทุกข์ ในกรณีทคี่ วามทุกข์ ได้
เกิดขึน้ มาแล้วให้ ดับลง
สาหรับผูท้ ี่เพิ่งเริ่ มปฏิบตั ิใหม่ๆนั้นจะทาได้ยากเพราะไม่เคยชิน ดังนั้นจึงต้องมีการฝึ กสมาธิ เพื่อเป็ นพื้นฐาน
ก่อน แต่ การทีจ่ ะฝึ กให้ จิตเกิดสมาธิได้ น้ ัน ผู้ฝึกจาเป็ นทีจ่ ะต้ องเป็ นคนทีม่ ีจิตทีป่ กติอยู่ก่อนแล้ วด้ วย
จิตที่ปกติน้ ี จะมาเป็ นพื้นฐานให้จิตมีสมาธิ ได้ง่าย ซึ่ งการที่เราจะมีจิตที่ปกติได้น้ นั เราก็ตอ้ งเป็ นคนดีมี
ศีลธรรมมาก่อนพอสมควร ถ้ าเป็ นคนชั่ว (คนชั่วคือคนทีช่ อบเบียดเบียนชีวติ และทรัพย์สินรวมทั้งกามารมณ์ของ
ผู้อนื่ และชอบพูดโกหก, คาหยาบ, ส่ อเสี ยด, และเพ้อเจ้ อ) หรือไม่ ดีกจ็ ะฝึ กสมาธิได้ ยาก เพราะจิตของคน ชัว่ นั้นจะมี
ความไม่ปกติอยูเ่ สมอ คือจะมีแต่ความดิ้นรน, หงุดหงิด, ราคาญใจ, โกรธง่าย, ฟุ้ งซ่าน, หวาดระแวง, ไม่สบายใจ เป็ น
ต้นอยูเ่ สมอ จึงฝึ กให้เกิดสมาธิ ได้ยากหรื อไม่ได้เลยถ้าชัว่ มากๆ
การที่เราจะเป็ นคนดีและมีจิตที่ปกติได้อย่างแท้จริ งนั้น เราจะต้ องใช้ ชีวติ ทีไ่ ม่ เบียดเบียนชีวติ และทรัพย์สิน
รวมทั้งกามารมณ์ ของผู้อนื่ รวมทั้งไม่ พดู โกหก ไม่ พดู คาหยาบ ไม่ พดู ส่ อเสี ยด และไม่ พดู เพ้ อเจ้ ออยู่เสมอจนเป็ น
ปกติ ถ้าทาได้ เราจึงจะฝึ กจิตให้เกิดสมาธิ ได้ง่าย แต่ถา้ ทาไม่ได้ก็จะฝึ กสมาธิ ได้ยาก เรื่ องของจิตปกติน้ ีจึงมี
ความสาคัญไม่แพ้สมาธิ และปั ญญาเลย
สมาธิคืออะไร?
คาว่าสมาธิในที่น้ ีไม่ได้หมายถึงว่า จะต้องนัง่ หลับตาตัวแข็งทื่อ และไม่รับรู ้สิ่งภายนอกเลย ซึ่งนั่นเป็ นสมาธิ
ทีส่ ู งเกินความจาเป็ นและทาได้ ยาก อีกทั้งก็ไม่จาเป็ นที่จะต้องใช้ในการปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์น้ ีอีกด้วย
ปกติเราก็พอจะมีสมาธิ กนั อยูบ่ า้ งแล้ว แต่วา่ ไม่นาน พอหรื อไม่ต้ งั อยูไ่ ด้ตามที่เราต้องการ อย่างเช่นเวลาที่เรา
ตั้งใจพูดต่อหน้าผูค้ นมากๆ เราก็จะมีสมาธิ ข้ ึนมาทันที แต่เ มื่อเราไม่ต้ งั ใจ เราก็จะไม่มีสมาธิ ซึ่งสมาธินีเ้ ป็ นสิ่ งจาเป็ น
มาก ทั้งในการเรียน การทางานและการปฏิบัติเพือ่ ดับทุกข์ นี้ แต่บางคนก็มีสมาธิ ส้ นั หรื อน้อย จึงเรี ยนไม่เก่ง หรื อ
ทางานไม่ได้ดี แต่ถา้ มีการฝึ กให้จิตมีสมาธิ อยูเ่ สมอ ก็สามารถมีสมาธิ มากขึ้นจนเป็ นนิสัยได้
ความจริ งแล้ว การฝึ กสมาธิ น้ นั เราก็สามารถฝึ กได้ โดยตรงจากการเรียน การพูด การคิด การทางาน หรือจาก
การทากิจวัตรต่ างในชีวติ ประจาวันของเรานีก้ ไ็ ด้ เพราะการที่เราตั้งใจกาหนดรู ้สิ่งใด หรื อตั้งใจคิด หรื อพูด หรื อทา
ในสิ่ งที่ดีงามอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานานๆได้ จิตของเราก็จะเกิดสมาธิ ข้ ึนมาได้
อะไรปิ ดกั้นสมาธิ?
จิตที่เป็ นสมาธิ จะ มีลกั ษณะ (๑) บริสุทธิ์ สะอาด คือไม่มี ความอยากใดๆ หรื อ ไม่มีแม้ความลังเลใจแม้แต่
น้อย (๒) ตั้งมั่น เข้มแข็ง ไม่อ่อนแอ คือจะไม่มีอะไรมายัว่ ยวนให้เกิดความอยากใดๆ หรื อแม้เกิดความลังเลใจได้
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และ (๓) อ่อนโยน ไม่แข็งกระด้าง ไม่ด้ือรั้น สามารถควบคุมได้ง่าย สุ ขมุ รอบครอบ รวมทั้งจะมีความระมัดระวังตัว
อยูต่ ลอดเวลาด้วย
แต่การที่เราไม่มีสมาธิ ก็เพราะมี ‚สิ่ งปิ ดกั้นสมาธิ‛ มาปิ ดกั้นจิตของเราเอาไว้ไม่ให้เกิดสมาธิ ซึ่ งสิ่ งปิ ดกั้น
สมาธิ น้ ีก็มีท้ งั อย่างหยาบ และ อย่างละเอียด
สิ่ งปิ ดกั้นสมาธิ อย่างหยาบก็ได้แก่อาการที่จิตน้อมไปในทาง
๑. พอใจ เช่น ความรัก, ความใคร่ , ความชอบใจ, อยากได้ , อยากเป็ นอยู่ เป็ นต้น
๒. ไม่ พอใจ เช่น โกรธ, เกลียด, กลัว, อับอาย, เบื่อหน่าย, อยากทาลาย, อยากหนี เป็ นต้น
๓. ลังเลใจ เช่น สับสน, ว้าวุน่ ใจ, งง, เซ่อ, ตัดสิ นใจไม่ถูก เป็ นต้น
สิ่ งปิ ดกั้นสมาธิ อย่างละเอียดก็ได้แก่
๑. อาการที่จิตน้อมไปในทาง พึงพอใจเล็กๆน้ อยๆ ในความสุ ขสนุกสนานทางตา, หู, จมูก, ลิ้น, และ
กาย โดยมีเรื่ องทางเพศเป็ นเรื่ องสู งสุ ด
๒. อาการที่จิตน้อมไปในทางไม่ พงึ พอใจเล็กๆน้ อยๆ หรื ออึดอัดใจ หรื อยังมีความอาฆาตพยาบาทฝัง
ใจอยู่
๓. ความคิดที่ฟุ้งซ่ าน เตลิดเปิ ดเปิ ง หรื อตื่นเต้นจนน่าราคาญใจ
๔. อาการที่จิต เซื่องซึม ง่วงซึม หดหู่ มึนชา เคลิบเคลิ้ม
๕. ความลังเลสงสั ย ในสิ่ งที่เชื่อถืออยู่ หรื อในการปฏิบตั ิของตนเอง
ปกติในแต่ละวันนั้นสิ่ งปิ ดกั้นสมาธิ อย่างละเอียดนี้ จะครอบงาจิตของเราอยู่ มากทีส่ ุ ด จึงทาให้จิตของเราไม่
มีสมาธิ อยูเ่ สมอ เมื่อจิตไม่ มีสมาธิ สั ญชาติญาณว่าจิตนีค้ ือตัวเรา ก็จะกระตุ้นให้ จิตเกิดความรู้ สึกตัวว่ ามีตัวเราอ่ อนๆ
เกิดขึน้ มารบกวนจิตอยู่ตลอดเวลา อันจะทาให้ จิตของเรา รู้ สึกราคาญใจ, ขุ่นมัว, ไม่ สงบ , ไม่ ปกติ , ไม่ สดชื่นแจ่ มใส ,
ไม่ เบาสบายอยู่เสมอ ซึ่ งเราจะเรี ยกว่าเป็ นความทุกข์ชนิดอ่อนๆหรื อไม่รุนแรงก็ได้ ส่ วนสิ่ งปิ ดกั้นสมาธิ อย่างหยาบ
นั้นจะเกิดไม่บ่อยนัก คือจะเกิดเฉพาะเวลาที่ มีสิ่งภายนอกที่รุนแรงมาสัมผัสเท่านั้น มันจึงจะเกิดขึ้น แล้วก็ทาให้เกิด
ความทุกข์ที่รุนแรงขึ้นมา อย่างเช่น เวลาที่เรามีความโกรธที่รุนแรง หรื อมีความเศร้าโศกเสี ยใจอย่างรุ นแรง หรื อมี
ความเครี ยด ความกังวลใจ หรื อเบื่อหน่าย หรื ออับอาย เป็ นต้น
สมาธิฝึกอย่างไร?
วิธีการฝึ กให้จิตมีสมาธิ น้ นั นอกจากเราจะฝึ กจากการเรี ยน หรื อทางาน หรื อจากการทากิจวัตรต่างๆของเรา
โดยตรงแล้ว เรายังสามารถทีจ่ ะฝึ กพิเศษ จากการฝึ กกาหนดลมหายใจของเราเองเมื่อมีเวลาว่างก็ได้
วิธีการฝึ กพิเศษก็คือ ก่อนอื่นให้หาที่สงบไม่มีอะไรมารบกวนก่อน และควรใช้อิริยาบถนัง่ ในการฝึ ก เมื่อ
ชานาญแล้วจะใช้อิริยาบถใดก็ได้ ส่ วนจะนัง่ อย่างไรก็ได้ จะลืมตาหรื อหลับตาก็ได้ถา้ ทาแล้วไม่ฟุ้งซ่านหรื อง่วงนอน
ในขั้นต้นก็ให้ต้ งั ใจกาหนดรู ้การหายใจของร่ างกายอยูต่ ลอดเวลา ว่ากาลังหายใจเข้าหรื อออกอยู่ และรวมการ
รับรู ้ท้ งั หมดของจิตให้มากาหนดอยูท่ ี่ลมหายใจนี้ ถ้าเผลอปล่อยจิตไปที่อื่นแล้วรู ้ตวั ก็ให้รีบกลับมากาหนดที่ลม
หายใจนี้เหมือนเดิม ซึ่งในขั้นนีก้ ใ็ ห้ บังคับลมหายใจให้ เบา และยาวอยู่ตลอดเวลา
ในการฝึ กใหม่ๆนั้น เมื่อเรายังไม่สามารถ ควบคุมความคิดได้ เราก็ใช้ วธิ ีการนับลมหายใจเพือ่ ไม่ ให้ จิตเลือ่ น
ลอย เช่น การนับลมหายใจเป็ นคู่ๆไปเรื่ อยๆ จนจิตมีสมาธิ ก็ได้ หรื อ อาจจะจะท่องคาสั้ นๆทีด่ ีงาม เช่น นี่ไม่ใช่เรา, ไม่
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มีเรา, ไม่มีใคร, ว่างเปล่า, ไม่มีใครได้อะไร , ไม่มีใครเสี ยอะไร เป็ นต้น เพื่อเตือนหรื อสอนตัวเองไปเรื่ อยๆก็ได้ ซึ่ ง
การนับลมหายใจหรื อท่องในใจนี้ เราจะนับหรื อท่องในขณะที่หายใจออก ส่ วนเวลาหายใจเข้าจะหยุดก็ได้ หรื อใคร
จะนับหรื อท่องในขณะที่หายใจเข้า แต่พอเวลาหายใจออกจะหยุดก็ได้ คือ ให้ นับหรือท่ องไปและหยุดพักไป เพือ่ จิต
จะได้ ไม่ เลือ่ นลอยจนฟุ้ งซ่ าน
อีกวิธีหนึ่งก็คือ การตั้งใจคิดพิจารณาสิ่ งที่ดีงาม โดยเราจะคิดเฉพาะเวลาทีห่ ายใจออก ส่ วนเวลาหายใจเข้ าก็
ให้ หยุดคิด ( หรื อใครจะคิดในขณะที่หายใจเข้า แต่พอเวลาหายใจออกจะหยุด คิดก็ได้) และให้ คิดด้ วยประโยคสั้ นๆ
และคิดช้ าๆ ซึ่ งเรื่ องที่คิดก็ควรเป็ นเรื่ องที่ดีงาม เช่น
นักเรี ยนก็คิดเรื่ องการเรี ยน คนทางานก็คิดเรื่ องงาน
นักวิทยาศาสตร์ ก็คิดเรื่ องการค้นคว้า เป็ นต้น แต่ ถ้าไปคิดถึงเรื่องทีท่ าให้ เกิด ‚สิ่ งปิ ดกั้นสมาธิ‛ ทั้งหลายขึน้ มา จิตก็
จะไม่ สามารถเกิดสมาธิขนึ้ มาได้
ส่ วนนักปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์ ก็ควรคิดถึงเรื่องทีเ่ กีย่ วกับปัญญา คือเรื่ องที่เกี่ยวกับว่า ‚ทุกสิ่ งทีเ่ กิดขึน้ มาจาก
เหตุท้งั หลายนี้ ล้วนไม่ ใช่ ตัวตนทีแ่ ท้จริง และไม่ เทีย่ งแท้ ยงั่ ยืนถาวร รวมทั้งยังต้ องทนอยู่ด้วยความยากลาบาก ‛
นัน่ เอง แต่ถา้ จะให้เกิดสมาธิ ได้เร็ ว เราก็ใช้วธิ ี การตั้งใจพูดออกเสี ยงมาเลยก็ได้ คือให้พดู คนเดียว แต่เหมือนกับว่ามี
คนฟังอยูม่ ากๆ
เมื่อเราสามารถตั้งใจนับ, ท่อง, คิด, หรื อพูดได้นานๆ จน “สิ่ งปิ ดกั้นสมาธิ อย่างละเอียด” ได้ระงับหรื อดับ
หายไปจนหมดสิ้ นแล้ว จิตก็จะสงบ ตั้งมั่น ไม่ ฟุ้งซ่ าน และอ่ อนโยนสามารถควบคุมได้ ง่าย รวมทั้งจะเกิดความสุ ขที่
สงบประณีตขึน้ มา พร้ อมกับความอิม่ เอมใจด้ วย ซึ่ งนี่แสดงถึงว่าจิตของเราเริ่ มมีสมาธิ ข้ ึนมาแล้วอย่างแท้จริ ง และ
เมื่อจิตมีสมาธิ ความยึดถือว่ามีตวั เราก็จะไม่เกิดขึ้น หรื อที่กาลังเกิดอยูก่ ็จะระงับดับหายไป และความทุกข์ก็จะดับ
หายไป หรื อไม่มีตามไปด้วยทันที
จิตที่มีสมาธิ น้ ีจะมีความรู ้สึกตัว หรื อตื่นตัว หรื อระมัดระวังตัวอยูต่ ลอดเวลา และจะมีปัญญามาคอยดูแลอยู่
ตลอดเวลาด้วย พร้อมกันนั้น ความสงบ เย็น ปลอดโปร่ ง สดชื่น เบิกบาน แจ่ มใส เบาสบาย ก็จะปรากฏขึน้ มาใน
ขณะนีด้ ้ วย ซึ่ งนี่ก็คือสภาวะจิตขณะที่ “ไม่ มีทุกข์ ” ที่แท้จริ ง ที่เราสามารถปฏิบตั ิให้เกิดขึ้นได้จริ งโดยไม่ยากเย็นเลย
และถ้ าใครปรารถนาจะให้ เกิดสภาวะนีอ้ ย่างถาวร ก็ต้องหมั่นฝึ กฝนให้ เกิดสมาธิและปัญญาเช่ นนีใ้ ห้ ต่อเนื่องนานๆ
จนนิสัยที่จะกลับมาเกิดความยึดถือว่ามีตวั เรานี้ถูกทาลายจนหมดสิ้ นไปจากจิตใต้สานึกอย่างถาวร ความทุกข์
ทั้งหลายก็จะไม่กลับมาเกิดอีกอย่างถาวรหรื อจนตลอดชีวติ ได้
จะเชื่อได้ อย่างไร?
จากหลักการที่วา่ “เมื่อมีการใช้เหตุผลพิจารณา จนเกิดความเข้าใจถูกต้องแล้วว่า ไม่มีตวั เรา และให้นาเอา
ความเข้าใจนี้ มาเพ่งพิจารณามองเข้าไปในจิต ที่สมมติเรี ยกว่าเรานี้อย่างตั้งใจที่สุด ก็จะทาให้จิตเกิดทั้งปั ญญาและ
สมาธิ ข้ ึนมากาจัดความยึดถือว่ามีตวั เรานี้ ให้ระงับหรื อดับหายไปได้ แล้วความทุกข์ก็จะดับลง หรื อไม่เกิดขึ้น และจิต
ก็จะสงบเย็น” นี้ เราก็จะยังเชื่อไม่ ได้ ว่ามันจะได้ ผลจริงหรือไม่ ? เพราะมันยังเป็ นแค่ทฤษฎีที่น่าเชื่อถือเท่านั้น เรา
จะต้องนาเอาหลักการนี้มาทดลองปฏิบตั ิให้ได้ผลแน่ชดั ก่อนเราจึงจะค่อยเชื่อ แต่ถา้ ทดลองปฏิบตั ิอย่างเต็ม
ความสามารถของเราแล้วแต่ก็ยงั ไม่ได้ผล ก็อย่าเชื่อให้ละทิ้งเสี ย
สรุ ปว่าการที่เราจะเชื่อและรับเอาหลักการใดมาปฏิบตั ิ เราจะต้องพิสูจน์ทดลองให้เห็นจริ งด้วยจิตของเราเอง
อย่างแน่ชดั เสี ยก่อน เราจึงจะเชื่อว่าทฤษฎี หรื อหลักการนั้นถูกต้องแน่นอน ไม่ผดิ พลาด ซึ่งความเชื่อทีเ่ กิดขึน้ นีก้ ็
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ไม่ ได้ เชื่ อคนสอน แต่ เป็ นการเชื่ อจากความจริงทีป่ รากฏขึน้ มาให้ ได้ รับรู้ จริงๆ และก็ไม่ ใช่ การเชื่ อตนเองด้ วย เพราะ
ตนเองก็คือความยึดถือที่เกิดมาจากความโง่ ถ้ายังมีความยึดถือว่ามีตนเองอยู่ ก็แสดงว่ายังมีความโง่ครอบงาจิตอยู่
ดังนั้นถ้ าเชื่อตนเองก็เท่ากับเชื่อคนโง่ แล้วความเชื่อนี้ก็ยอ่ มที่จะมีความผิดพลาดได้อย่างมาก
ทาอย่ างไรจึงจะมีความปรารถนาทีจ่ ะดับทุกข์ ?
ทั้งๆที่เราก็รและเข้
ู้
าใจแล้วว่าชีวติ มีแต่ความทุกข์ และไม่มีอะไรที่จะมาเป็ นตัวเราหรื อของเราได้จริ ง แต่ เราก็
ยังคงมีความยึดถือว่ ามีตัวเราอยู่อกี นั่นเอง ถึงแม้ มันจะลดน้ อยลงบ้ างแล้วก็ตาม ดังนั้นเรา (ตามที่สมมติเรี ยก) จึง
ยังคงต้องมีความทุกข์อยูต่ ่อไป จนกว่าเราจะถูกความทุกข์แผดเผาเอาจนทนต่อไปไม่ไหวแล้ว และเบื่อหน่ายต่อความ
ทุกข์ท้ งั หลายอย่างเต็มที่นนั่ แหละ เราจึงจะสนใจที่จะมาศึกษาและปฏิบตั ิเพื่อดับมัน
อีกอย่างถ้าเราหมัน่ พิจารณาถึง ความทุกข์ ทมี่ ันแผดเผาเราอยู่ในปัจจุบัน หรือคิดพิจารณาถึงความทุกข์ ใน
อนาคต ทีจ่ ะต้ องเกิดขึน้ มาอย่างแน่ นอน (จากความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพรากจากสิ่ งที่รัก ความประสบ
กับสิ่ งที่ไม่รัก และความผิดหวัง ) อยู่เสมออย่ างจริงจัง เราก็จะ เริ่ มเกิดความกลัวต่อความทุกข์ในอนาคต และมีความ
ปรารถนา (ความอยากที่ดี) ที่จะศึกษาและปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันไม่ให้ความทุกข์ในอนาคตนั้นเกิดขึ้น
อีกอย่างถ้าเราจะหมัน่ พิจารณาถึงความสุ ขทั้งหลาย ที่เรา กาลังลุ่มหลงติดใจกันยิง่ นักนี้อยูเ่ สมอว่า “ มันเป็ น
สิ่ งที่ไม่เที่ยงแท้ถาวร ต้องแสวงหามาด้วยความเหนื่อยยาก อีกทั้งยัง ทาให้ตอ้ งเป็ นห่วงกังวลอยูเ่ สมอ ซ้ าเมื่อไม่มี
ความสุ ขหรื อมีนอ้ ยลง เราก็จะเป็ นทุกข์อีก แต่ ถึงเราจะเสพความสุ ขไปมากสั กเท่ าใดก็ตาม สุ ดท้ ายมันก็จะผ่ านเลย
หรือสู ญหายไปจนหมดสิ้น และยิง่ เสพก็จะยิง่ ติดใจ และอยากเสพมากยิง่ ขึ้น อันส่ งผลให้ตอ้ งแสวงหาและห่วงใย
มากยิง่ ขึ้น ซึ่ งก็ยอ่ มที่จะนาปั ญหา และความทุกข์ ความเดือดร้อนมาให้อีกอย่างไม่รู้จกั จบสิ้ น และสิ่ งสาคัญ ความสุ ข
ทีเ่ ราลุ่มหลงติดใจนี้ มันก็มีความทุกข์ ซ่อนเร้ นอยู่ ด้ วยทั้งสิ้น” ซึ่ งการพิจารณาเช่นนี้ก็จะช่วยให้เราเกิดความเบื่อ
หน่ายในความสุ ขและมีความอยากที่จะดับทุกข์มากขึ้น
จุดสาคัญ ถ้าเราจะมีความเข้าใจอย่างถูกต้องว่า “ไม่ มีอะไรทีจ่ ะมาเป็ นตัวเราจริง‛ ได้อย่างแท้จริ งแล้ว เราก็
จะมองเห็นได้ เองว่ า ถึงแม้ เราจะเสพสุ ข และลุ่มหลงติดใจความสุ ข หรือแสวงหาความสุ ข และยึดถือว่ า เป็ นของเรา
ไปมากสั กเท่าใดก็ตาม แต่ แท้ทจี่ ริงแล้ว ก็ไม่ ได้ มีใครทีไ่ ด้ เสพ หรื อยึดถือได้ อย่างแท้จริงเลย ซึ่ งจุดนี้จะเป็ นจุดสาคัญ
ที่จะทาให้เราไม่คิดที่จะแสวงหาและยึดถือสิ่ งใดๆในโลก อันจะนาไปสู่ การปฏิบัติทสี่ ู งขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะคืนทุกสิ่ งทุกอย่ าง
ทีไ่ ด้ เคยยึดถือเอาไว้ แก่ธรรมชาติในอนาคตอีกด้ วย
สรุ ปได้วา่ ถ้าเรามีความเข้าใจอย่างถูกต้อง ว่า “ทุกสิ่ ง ทีเ่ กิดขึน้ ล้ วนไม่ เทีย่ งแท้ ถาวร ต้ องทนอยู่ และไม่ ใช่
ตัวตนทีแ่ ท้จริง” แล้ว เราก็จะมองเห็นความจริ งแท้ของธรรมชาติที่สาคัญที่สุดได้ และจะทาให้เราเกิดความเบื่อหน่าย
ต่อชีวติ และต่อทุกสิ่ งทุกอย่าง อันจะนาเราไปสู่ การศึกษาและปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์ที่สูงขึ้นต่อไปได้ ซึ่ งนี่คือประโยชน์
จากการมองเห็นความจริ งสู งสุ ดของธรรมชาติ
สิ่ งทีม่ ีคุณค่ าทีส่ ุ ดของมนุษย์ คืออะไร?
เมื่อเราเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจนแล้วว่า ‚มันไม่ มีสิ่งใดหรือสภาวะใดทีจ่ ะมาเป็ นเราหรือของเราได้ จริง‛ ก็จะ
ทาให้เรามองเห็นได้วา่ ชีวติ ที่สมมติวา่ เป็ นเรานี้ ธรรมชาติปรุ งแต่ งหรือสร้ างสรรค์ ขนึ้ มา เพือ่ ให้ มาทาหน้ าทีเ่ ท่านั้น
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ไม่ ได้ สร้ างขึน้ มาเพือ่ ให้ มายึดถือสิ่ งใดๆ เพราะทุกสิ่ งมันยึดถือไม่ ได้ ถ้ าโง่ ไปยึดถือเข้ าก็จะเป็ นทุกข์ ดังนั้นสิ่ งที่ดีที่สุด
หรื อมีคุณค่า หรื อมีประโยชน์อย่างแท้จริ ง สาหรับมนุษย์ทุกคนก็คือ ‚ความไม่ มีทุกข์ ‛ นัน่ เอง
เมื่อชีวติ ก็ไม่ได้มีตวั ตนของใครจริ ง และความสุ ขทั้งหลายก็ไม่ได้เที่ยงแท้ถาวร ผูม้ ีปัญญาทั้งหลายจึง
มองเห็นว่า ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปลุ่มหลงความสุ ขทั้งหลายของโลก เพียงคอยดูแลรักษาจิต ใจและร่ างกายไม่ ให้
เป็ นทุกข์ ในขณะทีย่ งั มีชีวติ อยู่นีก้ พ็ อแล้ ว ถ้ าไปแสวงหาและเสพความสุ ข ก็จะทาให้ เกิดความทุกข์ ขนึ้ มาโดยไม่ ได้
อะไร
เมื่อจิตหลุดพ้นจากความยึดถือว่ามีตวั เรา และไม่แสวงหาและลุ่มหลงติดใจในสิ่ งใดๆในโลกแล้ว จิตก็จะ
กลับคืนสู่ ความบริสุทธิ์ตามธรรมชาติเดิมของมัน ซึ่ งลักษณะนี้เรี ยกว่าเป็ น ‚จิตหลุดพ้ น‛ (แต่ถา้ ใครยังมีความเชื่อว่า
มีตวั เราเป็ นผูห้ ลุดพ้นก็เท่ากับยังไม่เข้าใจเรื่ องที่วา่ แท้จริ งมันไม่มีตวั เรา) ซึ่ งความหลุดพ้นนี้ก็คือ หลุดพ้ นหรืออยู่
เหนืออานาจของโลก ไม่มีสิ่งในโลกที่จะมายัว่ ยวนให้รัก ชอบ พอใจ หรื อโกรธ เกลียด กลัว หรื อไม่พอใจ เป็ นต้นได้
แม้แต่เล็กน้อย และแม้แต่ความตายก็ไม่สามารถที่จะมาทาให้จิตนี้หวัน่ ไหวไปในทางกลัวหรื อเศร้าโศกเสี ยใจได้
แม้แต่นอ้ ยนิด
จิตที่หลุดพ้นจากความยึดถือว่ามีตวั เรานี้ จะไม่ มีความอยากใดๆเพือ่ ตัวเองอีกต่ อไป คือจะไม่คิดอะไรเพื่อ
ตัวเอง, พูดอะไรเพื่อตัวเอง, และทาอะไรเพื่อตัวเอง ไม่วา่ จะในลักษณะใดๆ คือทั้งโดยตรงและโดยอ้อม แต่แม้จะไม่
มีความอยากใดๆ จิตทีห่ ลุดพ้ นนี้ ก็ยงั คงทาหน้ าทีต่ ่ างๆของชี วติ ต่ อไปอย่ างถูกต้ องสมบูรณ์ โดยเฉพาะหน้ าทีใ่ นการ
นาสั นติสุขมาสู่ มวลมนุษย์ และนาสั นติภาพมาสู่ โลก ด้ วยการชี้นาให้ มนุษย์ ตื่นจากความหลับใหล (จากความโง่ ที่
เข้ าใจผิดว่ามีตนเอง) แล้ วมามีปัญญาเข้ าใจชี วติ อย่ างถูกต้ อง (ว่ าไม่ มีตนเองอยู่จริง) และรู้ จักวิธีการดาเนินชี วติ ทีไ่ ม่ มี
ความทุกข์ ได้ ด้วยตนเอง ซึ่ งการทาหน้าที่น้ ีไม่ได้ทาเพื่อใคร แต่ทาตามหน้าที่ และเพื่อหน้าที่ ตามที่ธรรมชาติกาหนด
มา และมีผลเป็ นความสงบเย็น หรื อไม่มีความทุกข์ใดๆของจิตใจ เป็ นผลตอบแทนที่ธรรมชาติมอบมาให้
สรุ ปได้วา่ ถึงแม้ ใครจะปฏิญาณตนว่า “ไม่ มีศาสนา” แต่ กส็ ามารถทีจ่ ะมีความเข้ าใจหรือเห็นแจ้ งชีวติ ได้
โดยไม่ ต้องอาศัยความรู้ และเชื่ อจากศาสนาใดๆ เพราะอาศัยการศึกษาชีวติ ตามหลักวิทยาศาสตร์ คือใช้เหตุใช้ผลและ
ศึกษาจากชีวติ จริ งของเราเอง จนทาให้พบกับความจริ งว่า ‚มันไม่ มีเราอยู่จริง” และเมื่อพบกับความจริ งนี้แล้วก็จะทา
ให้เกิดความรู ้แจ้งชีวติ ขึ้นมา ซึ่ งจากความรู ้แจ้งนี้เองที่ทาให้พบกับวิธีการดับทุกข์ของจิตใจ ที่มนุษย์ทุกคนเกลียดกลัว
ซึ่งนี่กเ็ ท่ ากับว่ าเป็ นการค้ นพบทีย่ งิ่ ใหญ่ ทีแ่ ม้ ผ้ ทู เี่ ชื่ อมั่นในศาสนาทั้งหลายก็ยากทีจ่ ะได้ พบ ซึ่ งความรู ้น้ ีนอกจากจะ
ช่วยให้กาจัดทุกข์ของจิตได้แล้ว ยังจะช่วยให้โลกมีสันติภาพขึ้นมาได้อีกด้วย
เราจะช่ วยโลกให้ มีสันติภาพได้ อย่างไร?
สั นติภาพ หมายถึง ความสงบสุ ขของโลก ซึ่งเกิดมาจากการทีม่ นุษย์ ไม่ ทาร้ ายกัน หรื อไม่เอารัดเอาเปรี ยบ
เบียดเบียนกัน ไม่วา่ จะโดยวิธีใด ซึ่ งการที่โลกมีแต่วกิ ฤติการณ์อยูท่ ุกวันนี้ก็เพราะ มนุษย์ เบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่
คือทั้งเบียดเบียนกันเอง เบียดเบียนสัตว์ และเบียดเบียนป่ าไม้
ส่ วนสาเหตุที่ทาให้มนุษย์เบียดเบียนกันนี้ก็เพราะมนุษย์มี “ความโลภ ” (อยากได้วตั ถุนิยม คือ เรื่ องทางเพศ,
วัตถุสิ่งของ, และเกียรติยศชื่อเสี ยง ที่ให้ความสุ ขอย่างยิง่ ) เมื่อไม่ได้ตามที่โลภก็จึงเกิด “ความโกรธ ” (อยากทาร้าย
บุคคลหรื อสิ่ งที่มาขัดขวางไม่ให้ได้วตั ถุนิยม)
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ส่ วนสาเหตุที่ทาให้มนุษย์มีความโลภและความโกรธก็เพราะมนุษย์มี “ความเห็นแก่ตัว ” คือโลภก็เพื่อตัวเอง
โกรธก็เพราะตัวเองไม่ได้ตามที่อยากได้
ส่ วนสาเหตุที่ทาให้มนุษย์มีความเห็นแก่ตวั ก็เพราะมนุษย์มี “ความยึดถือว่ามีตัวเอง” คือเมื่อยึดถือว่ามีตวั เอง
จึงทาให้เกิดความเห็นแก่ตวั ขึ้นมา
ส่ วนสาเหตุที่ทาให้มนุษย์มีความยึดถือว่ามีตวั เองก็เพราะมนุษย์มี “ความเข้ าใจผิดตัวว่ ามีตัวเองอยู่จริง” คือ
เมื่อมีความเข้าใจผิดตัวว่ามีตวั เองจริ ง จึงทาให้เกิดความยึดถือว่ามีตวั เองขึ้นมา
ส่ วนสาเหตุที่ทาให้มนุษย์มีความเข้าใจผิดว่ามีตวั เองอยูจ่ ริ งก็เพราะมนุษย์มี “ความรู้ ผดิ ว่ ามีตัวเองอยู่จริง ”
(สัญชาติญาณว่ามีตวั เอง ที่ฝังอยูใ่ นจิตใต้สานึก ที่เรี ยกว่าเป็ นความโง่สูงสุ ดของมนุษย์) คือเมื่อมีความรู ้ผดิ ว่ามีตวั เอง
อยูจ่ ริ ง จึงทาให้เกิดความเข้าใจผิดว่ามีตวั เองอยูจ่ ริ งขึ้นมา
เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดลึกซึ้ งก็ทาให้สรุ ปได้วา่ ต้ นตอของวิกฤติการณ์ท้งั หลายของโลกเกิดมาจาก “ความ
โง่ สูงสุ ดหรือความรู้ ผดิ ว่ ามีตัวเองอยู่จริงของมนุษย์ ท้งั หลาย” คือเมื่อมนุษย์มีความรู ้ผดิ ว่ามีตวั เองอยูจ่ ริ ง จึงทาให้จิต
โง่ของมนุษย์น้ นั เกิดความเข้าใจผิดว่ามีตวั เองอยูจ่ ริ งขึ้นมา, เมื่อมีความเข้าใจผิดว่ามีตวั เองอยูจ่ ริ ง ก็ทาให้เกิดความ
ยึดถือว่ามีตวั เองขึ้นมา, เมื่อมีความยึดถือว่ามีตวั เองก็ทาให้เกิดความเห็นแก่ตวั ขึ้นมา, เมื่อมีความเห็นแก่ตวั จึงทาให้
เกิดความโลภและโกรธเพื่อตัวเองขึ้นมา, และเมื่อมีความโลภและโกรธ จึงทาให้มนุษย์เกิดการเบียดเบียนกันขึ้นมา,
จนทาให้โลกมีแต่วกิ ฤติการณ์และหาสันติภาพไม่ได้อย่างเช่นในปั จจุบนั
ดังนั้นวิธีสร้างสันติภาพให้แก่โลกที่ได้ผลแน่นอนและยัง่ ยืนที่สุดก็คือ การเผยแพร่ ความจริงทีเ่ กีย่ วกับชีวติ
นีเ้ พือ่ ให้ มนุษย์ หายโง่ หรื อการสอนให้มนุษย์เกิดความรู ้ที่ถูกต้องว่า “แท้ จริงมันไม่ ได้ มีตัวเองอยู่จริง มีแต่ ตัวเอง
ชั่วคราวเท่านั้น”, เมื่อมนุษย์ส่วนใหญ่เกิดความรู ้ที่ถูกต้องว่า แท้จริ งมันไม่ได้มีตวั เองอยูจ่ ริ งแล้ว ความเข้าใจผิดว่ามี
ตัวเองอยูจ่ ริ งก็จะหายไป, เมื่อความเข้าใจผิดว่ามีตวั เองอยูจ่ ริ งหายไป ความยึดถือว่ามีตวั เองก็จะลดน้อยลง, เมื่อความ
ยึดถือว่ามีตวั เองลดน้อยลง ความเห็นแก่ตวั ก็จะลดน้อยลงตาม, เมื่อความเห็นแก่ตวั ลดน้อยลง (หรื อไม่เห็นแก่ตวั แต่
เห็นแก่ผอู ้ ื่นแทน) ความโลภและโกรธก็จะลดน้อยลงตาม, เมื่อมนุษย์มีความโลภและโกรธน้อยลง การเบียดเบียน
กันก็จะลดน้อยลง, เมื่อมนุษย์เบียดเบียนกันลดน้อยลง วิกฤติการณ์ของโลกก็จะลดน้อยลง, และเมื่อโลกมี
วิกฤติการณ์ลดน้อยลงจนโลกกลับคืนสู่ ความปกติ สันติภาพก็จะกลับมาปรากฏได้ใหม่หลังจากที่โลกได้สูญเสี ยมัน
ไป
จึงขอฝากให้ผทู ้ ี่มีปัญญาทั้งหลาย ทั้งที่มีศาสนาและไม่มีศาสนา ที่คน้ พบความจริ งของชีวติ แล้ว มาช่ วยกัน
เผยแพร่ ความจริงนีแ้ ก่ เพือ่ นมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์รวมทั้งป่ าไม้ ที่กาลังมีความทุกข์ความ
เดือดร้อน ให้พน้ จากความทุกข์ความเดือดร้อนและมามีความปกติสุข รวมทั้งช่วยกอบกูส้ ันติภาพกลับคืนให้แก่โลก
กันต่อไป
จบบริบูรณ์
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.whatami.net)
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