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ประสบกับบุคลหรื อสิ่ งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจอยูบ่ า้ ง, และตัวเราที่ผดิ หวังเพราะอยากจะ
ได้ สิ่งใดแล้ วไม่ ได้ สิ่งนั้นตามที่อยาก ซึ่ งนี่เป็ นการมองความทุกข์อย่างกว้างๆ แต่โดยสรุ ป
แล้วความทุกข์ท้ งั หลายของจิตใจก็จะเกิดมาพร้อมกับ “ความยึดถือว่ ามีตวั เรา” อยูด่ ว้ ย
เสมอ
ความยึดถือว่ามีตวั เรานี้ กค็ ือ อาการที่จติ เข้ าไปแบกไปหาม หรื อไปครอบครอง
ธรรมชาติที่สมมติเรียกว่ าเป็ น “ตัวเรา-ของเรา” (ธรรมชาติน้ นั ก็ได้แก่ร่างกายและจิตใจที่
เรากาลังรู ้สึกอยูน่ ้ ี ) ด้ วยความรักหรื อความพอใจอย่ างยิ่ง ซึ่ งความยึดถือว่ามีตวั เรานี้กเ็ กิด
มาจาก “ความอยาก” อีกทีหนึ่ งที่มากระตุน้ หรื อผลักดันให้เกิดขึ้น ซึ่ งความอยากนี้ กม็ ีอยู่
๓ ประเภท คือ (๑) อยากได้ (๒) อยากเป็ นอยู่ และ (๓) อยากทาลาย

คนมีศาสนาก็เหมือนกับคนที่ได้ยดึ เกาะเศษไม้ เล็กๆเอาไว้ พร้ อมกับพยายามว่ ายนา้
ไปด้ วยจึงไม่ จมทะเล แล้วก็เชื่อว่าเศษไม้น้ นั ได้ช่วยพยุงตัวเองเอาไว้ไม่ให้จมทะเล แล้วก็ทาให้
เกิดความอุ่นใจ เบาใจ สบายใจว่า ตนเองมีที่พ่ ึงอย่างดีที่สุดแล้ว ส่ วนคนที่ไม่มีศาสนาก็เปรี ยบ
เหมือนคนที่ไม่มีสิ่งยึดเกาะเลย เมื่อมองไปเห็นคนมีศาสนาที่เขาเกาะเพียงเศษไม้อยู่ ก็เกิด
ความคิดว่ า การไม่ เกาะเศษไม้ น้ นั เลยจะดีเสี ยกว่ าการไปเกาะเศษไม้ น้ นั เพราะอย่ างไรเสี ยทุก
คนก็ต้องว่ ายนา้ ช่ วยตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ ว แม้วา่ ใครจะมีเศษไม้มาให้ยึดเกาะ ก็ยงั ต้อง
ว่ายน้ าช่วยเหลือตัวเองอยูอ่ ีกนั้นเอง ถ้าหยุดว่ายเมื่อใดก็จะจมลงทันที เศษไม้น้ นั ก็ไม่ได้ช่วย
อะไรอย่างแท้จริ ง เศษไม้น้ นั ก็เป็ นเพียงแค่ “กาลังใจ” ให้แก่คนตกทะเลเท่านั้น
คนที่ไม่มีศาสนาก็ตอ้ งทางานเลี้ยงชีวิตเหมือนกัน
เพียงแต่วา่ เขาไม่มีที่พ่ ึงทางใจ
เหมือนคนมีศาสนา ดังนั้นลึกๆแล้วคนไม่มีศาสนาจะรู ้สึกอ้างว้าง หว้าเหว่ และหวาดกลัว
เพราะไม่รู้จุดหมายปลายทางของชีวิตอย่างแท้จริ ง
แต่ ถ้าคนไม่ มศี าสนาจะรู้ จกั ชีวิตอย่ าง
ถูกต้ องแท้ จริงแล้ ว เขาก็จะเป็ นคนที่มจี ุดหมายของชีวติ ที่มั่นคง และไม่ ร้ ู สึกอ้ างว้ างว้ าเหว่ และ
หวาดกลัวอีกต่ อไป ดังนั้นจุดเริ่ มต้นที่จะทาให้คนไม่มีศาสนานี้มีจุดหมายของชีวิตที่มนั่ คงได้
ก็ต้องมาศึกษาชีวติ เพื่อให้ เกิดความเห็นแจ้ งชีวิตอย่ างถูกต้ อง หรื อเกิดความรู ้แจ้งเห็นจริ งใน
ชีวิต และเมื่อเกิดความเห็นแจ้งชีวิตอย่างถูกต้องแล้ว คนไม่มีศาสนาก็จะมีความอุ่นใจ เบาใจ
สบายใจ และมีจุดหมายชีวิตที่มนั่ คง ซึ่ งอาจจะมากกว่าคนที่ปฏิญาณตนว่ามีศาสนาบางคนเสี ย
อีก

ความอยากเป็ นอย่ างไร?
เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้วเราก็จะพบว่า ขณะที่จิตได้พบเห็นหรื อสัมผัสสิ่ งที่
น่าพึงพอใจ ที่ให้ความรู ้สึกที่น่าพึงพอใจ หรื อให้ความสุ ข (happy) แต่ ว่ายังไม่ ได้
ความสุ ขนั้น จิตก็จะเกิดความอยากได้ (หรื ออยากเอา) ความสุ ขนั้นมาให้ ตนเองอย่ างยิง่
อยู่ตลอดเวลา ซึ่ งความอยากได้น้ ี ก็เป็ นความหิ วที่ทรมานจิตใจอย่างยิ่ง คือในขณะที่กาลัง
เกิดความอยากได้อยูน่ ้ นั
จิตก็จะดิน้ รนหรื อเร่ าร้ อนอยู่ตลอดเวลาด้ วยความอยากจะได้
(เหมือนเวลาที่เราหิ วอยากจะกินแต่ยงั ไม่ได้กิน) ซึ่ งเราจะเรี ยกลักษณะอาการนี้วา่ เป็ น
“ความทุกข์ ซ่อนเร้ น” ที่อาจจะสังเกตเห็นได้ยากอยูส่ กั หน่อย หรื อแม้วา่ จิตของเราจะได้
ความสุ ขนั้นมาแล้ว และกาลังมีความสุ ขอยู่ แต่ จติ ก็ยงั อยากที่จะได้ ความสุ ขนั้นมาก
ขึน้ อยู่ตลอดเวลา (เหมือนกับยิ่งได้กินก็ยิ่งหิ วมากยิ่งขึ้น) ซึ่ งมันก็ทาให้จิตเกิดอาการดิ้น
รนหรื อเร่ าร้อนเหมือนกับอาการขณะที่ยงั ไม่ได้ความสุ ขนัน่ เอง ซึ่ งมันก็เป็ นลักษณะ
อาการของ “ความทุกข์ ซ่อนเร้ น” นัน่ เอง
ส่ วนขณะที่จิตแม้จะได้ความสุ ขมาแล้วก็ตาม และกาลังมีความสุ ขอยูน่ ้ นั จิตก็ยัง
เกิดความอยากที่จะมีความสุ ขอยู่เช่ นนั้นตลอดไป และวิตกกังวลกลัวว่ าจะต้ องจาก

วิทยาศาสตร์ คืออะไร?
วิทยาศาสตร์ คือ ความรู้ ที่เกิดขึน้ มาจากการสั งเกตปรากฏการณ์ ที่เกิดขึน้ ของ
ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์เป็ นวิธีการค้นหาความจริ งของธรรมชาติ ที่ได้ผลแน่นอนหรื อถูกต้อง
ที่สุด โดยวิทยาศาสตร์จะมีหลักอันเป็ นหัวใจอยูท่ ี่
๑. ศึกษาจากสิ่ งที่มอี ยู่จริง ที่เราสามารถรู ้เห็นหรื อสัมผัสได้จริ งในปั จจุบนั

