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มนุษย์เกิดความเห็นแจ้งชีวิต และเป็ นศาสนาที่สร้างประโยชน์แก่มนุษย์ทุกคน ซึ่ งศาสนา
เช่นนี้เราจะเรี ยกว่าเป็ น “ศาสนาสากล” หรื อ “ศาสนาแห่ งมิตรภาพ” หรื อ “ศาสนา
วิทยาศาสตร์ ” ซึ่ งเป็ นศาสนาในฝันของคนไม่มีศาสนาทั้งหลาย

ความสุ ขนั้นไป (เหมือนกับเวลากินอยูแ่ ล้วกลัวว่าคนอื่นจะมาแย่งเอาของกินไป) ซึ่ งอาการ
วิตกกังวลกลัวว่าจะต้องจากความสุ ขนั้นไปนี้เอง ที่ทาให้จิตเกิดความดิ้นรนหรื อเร่ าร้อนอยู่
ตลอดเวลาอีกเหมือนกัน ซึ่ งมันก็เป็ นลักษณะอาการของ “ความทุกข์ ซ่อนเร้ น” นัน่ เอง
ส่ วนเวลาที่จิตต้องพลัดพรากจากความสุ ขไป จิตก็ย่อมที่จะเกิดความอยากที่จะได้
ความสุ ขนั้นกลับคืนมาอีก (เหมือนยังกินไม่อิ่ม แล้วก็ไม่ได้กินต่ออีก) ซึ่ งก็ยอ่ มที่จะทาให้
จิตเกิดความทุกข์ทรมานมากยิ่งขึ้นอีกอย่างเห็นได้ชดั ซึ่ งเราจะเรี ยกลักษณะอาการนี้วา่ เป็ น
“ความทุกข์ เปิ ดเผย”
ส่ วนขณะที่จิตกาลังพบกับ สิ่ งที่ไม่ น่าพึงพอใจ ที่ให้ความรู ้สึกที่ไม่น่าพึงพอใจ
(unhappy) ทั้งหลายอยูน่ ้ นั จิตก็ย่อมที่จะเกิดความอยากที่จะทาลายสิ่ งนั้นอย่ างยิง่ อยู่ด้วย
เสมอ (หรื อยากหนี หรื อโกรธ เกลียด กลัว อับอาย เบื่อหน่าย ราคาญใจ ไม่พอใจ เป็ นต้น)
ซึ่ งอาการอยากทาลายนี้เอง ที่เป็ นอาการของจิตที่ดิ้นรน หรื อเร่ าร้อนด้วยความอยากจะหนี
ไปให้พน้ ๆสิ่ งที่ไม่น่าพึงพอใจนั้นอย่างยิง่ ซึ่ งมันก็เป็ นลักษณะอาการของ “ความทุกข์
เปิ ดเผย” นัน่ เอง
ส่ วนกรณี ที่จิตกาลังพบกับสิ่ งที่ให้ ความรู้ สึกจืดหรื อกลางๆ (no happy and no
unhappy) อยูน่ ้ นั จิตจะยังไม่เกิดความอยากใดๆขึ้นมา จะเกิดก็เพียงความลังเลใจ หรื องง
เซ่ อ หรื อติดสิ นใจไม่ ถูก เท่ านั้น ซึ่ งความลังเลใจนี้จะยังไม่ทาให้จิตเกิดความทุกข์ที่รุนแรง
ขึ้นมาได้ จะทาได้กเ็ พียงทาให้ เกิดความรู้ สึกว่ ามีตวั ตนอ่ อนๆขึน้ มารบกวนจิตให้ ราคาญใจ
ขุ่นมัว เศร้ าหมอง ไม่ สดชื่ นแจ่ มใส ไม่ สงบเย็น ไม่ ปกติสุข เท่ านั้น ซึ่ งจะเรี ยกว่าเป็ น “ความ
ทุกข์ อ่อนๆ” ก็ได้
ความอยากทั้งหลายของจิตนี้เอง ที่ทาให้จิตเกิดอาการ เศร้ าโศก, เสี ยใจ, แห้ งเหี่ยวใจ
, เร่ าร้ อนใจ, กลัดกลุ้มใจ, เครียด, ตรอมใจ, ทรมานใจ, หนักใจ, เศร้ าซึม, หรื อไม่ สบายใจ เป็ น
ต้น เหล่านี้ข้ ึนมา ที่เรี ยกว่าเป็ นความทุกข์ของจิตใจ และทุกครั้งที่ความอยากเกิดขึน้ มาและ
ดับหายไป มันก็จะทิง้ ความเคยชินเอาไว้ ให้ กบั จิตใต้ สานึก

ชีวติ คืออะไร?
สิ่ งที่ผมู ้ ีปัญญาของโลกทั้งหลายอยากจะรู ้มากที่สุดก็คือ
“ความจริ งที่เกี่ยวกับ
ชีวิต” เช่น ชีวติ คืออะไร? เกิดมาทาไม? ตายแล้ วจะเป็ นเช่ นไร? อะไรคือสิ่ งสู งสุ ดที่เราควร
จะได้ รับ? และจะได้ โดยวิธีใด? เป็ นต้น แต่เมื่อไม่สามารถค้นหาความจริ งเหล่านี้ ได้ จึงทา
ให้แม้ผมู ้ ีปัญญาของโลกก็ยงั คงตาบอดหรื อมืดมนท์ เพราะไม่รู้จกั ชีวิตของตัวเองอย่าง
แท้จริ งอยูต่ ่อไป
การที่เราจะศึกษาสิ่ งใดให้เกิดความเข้าใจ หรื อให้รู้จกั กับสิ่ งนั้นได้อย่างถูกต้อง
แท้จริ ง เราก็ตอ้ งมีสิ่งนั้นมาให้ศึกษาจริ งๆ ถ้าเราไม่มีของจริ งมาศึกษา ถึงเราจะศึกษา
อย่างไรก็ไม่มีทางเข้าใจหรื อรู ้จกั กับสิ่ งนั้นอย่างถูกต้องแท้จริ งได้ ดังนั้นการศึกษาชีวติ เรา
ก็ต้องมาศึกษาจากชีวิตของเราเองจริงๆเท่ านั้น เราจะไม่ เชื่ อจากตาราหรื อจากใครๆทั้งสิ้น
แต่ เราจะเชื่ อจากการที่เราได้ ประสบ
หรื อสั มผัสกับสิ่ งนั้นมาแล้ วอย่ างแน่ ชัดเสี ยก่ อน
เท่ านั้น ซึ่ งนี่คือวิธีการของวิทยาศาสตร์ ที่จะช่วยปลดปล่อยสติปัญญาของเราให้เป็ นอิสระ
ไม่เป็ นทาสทางสติปัญญาของใครๆทั้งสิ้ น
อะไรคือจุดหมายของชีวิต?
ชีวิตของมนุษย์เราก็เปรี ยบเหมือนคนที่เรื อแตกกลางทะเล
คือต้องพยายาม
ช่วยเหลือตัวเองให้อยูร่ อดก่อนเป็ นอันดับแรก และพยายามว่ายน้ าเข้าหาฝั่ง ซึ่งก็ต้องว่ าย
ไปทั้งๆที่ยงั มองไม่ เห็นฝั่ง โดยอาศัยผูน้ าที่ตวั เองเชื่อถือเป็ นผูน้ าทาง คือชีวิตก็ตอ้ งดิ้นรน
ทางานเลี้ยงชีวิต ถ้าหยุดทางานก็อดตาย และยังต้องแสวงหาที่พ่ ึงทางใจเพื่อให้เบาใจ อุ่นใจ
ว่าอนาคตจะต้องได้รับสิ่ งที่ดีกว่าที่เป็ นอยู่ ซึ่ งที่พ่ ึงนั้นก็คงไม่พน้ การมีศาสนา

