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โลกมากขึ้น และได้ พบสิ่ งที่ไม่ ดขี องศาสนาที่เขานับถือบ่ อยๆ ก็อาจจะทาให้ เขาขาดความ
เชื่ อมัน่ ในศาสนาที่เขานับถืออยู่ได้
บุคคลที่ขาดความเชื่อมัน่ ในศาสนานี้กแ็ ยกได้เป็ นสองจาพวกคือ
พวกที่มี
ปัญญาน้ อย กับพวกที่มปี ัญญามาก ซึ่ งคนที่มีปัญญาน้อยนี้ค่อนข้างเสี่ ยงที่จะทาความชัว่
ได้ง่าย เพราะขาดสิ่ งยึดเหนี่ยวจิตใจหรื อขาดภูมิคุม้ กันความชัว่ คือเมื่อเขาไม่ เชื่ อว่ าถ้ าทา
ชั่วแล้ วจะต้ องได้ รับผลอันเลวร้ ายหรื อไม่ ดี ภายหลังเมื่อตายไปแล้ ว เขาก็ย่อมที่จะไม่
เกรงกลัวการทาความชั่ว จึงมีโอกาสที่บุคคลประเภทนี้จะทาความชัว่ ได้ง่าย และผลเสี ยก็
จะเกิดแก่ท้ งั คนที่ทาความชัว่ เอง และแก่สงั คมไปด้วยเสมอ อย่างเช่นที่กาลังเป็ นอยูใ่ น
สังคมโลกปัจจุบนั หรื อคนที่มีปัญญาน้อยบางคน เมื่อเห็นว่าเมื่อตายไปแล้วก็จะไม่มีโลก
หน้าอีก จึงได้ พยายามแสวงหาและเสพความสุ ขให้ เต็มอิม่ ในปัจจุบัน เพราะเชื่ อว่ าตายไป
แล้ วก็จะไม่ ได้ เสพอีก
ซึ่ งการแสวงหาและเสพของเขานั้นบางครั้งก็แสวงหาและเสพ
ในทางที่ผิด ที่จะมีผลกลับมาสร้างความทุกข์ให้กบั ตัวของเขาเองและแก่สงั คมด้วย
ส่ วนพวกที่มีปัญญามากนี้ไม่น่าเป็ นห่วง เพราะเขาย่ อมมีปัญญามองเห็นว่ าการ
ทาความชั่วนั้นจะมีแต่ ผลเสี ยหรื อไม่ ดเี พียงอย่ างเดียว ไม่วา่ ตายแล้วจะเป็ นเช่นไรก็ตาม
และมองเห็นว่ าการทาความดีน้ ันจะมีแต่ ผลดีเพียงอย่ างเดียว ไม่วา่ ตายไปแล้วจะเป็ นเช่น
ไรก็ตาม ดังนั้นคนที่มปี ัญญาที่แท้ จริงนี้ แม้ ไม่ มศี าสนาเขาก็ยงั ทาแต่ ความดีและไม่ ทา
ความชั่วได้ เหมือนกับคนที่มศี าสนา

ความไม่ปกติอยูเ่ สมอ คือจะมีแต่ความดิ้นรน, หงุดหงิด, ราคาญใจ, โกรธง่าย, ฟุ้งซ่าน,
หวาดระแวง, ไม่สบายใจ เป็ นต้นอยูเ่ สมอ จึงฝึ กให้เกิดสมาธิ ได้ยากหรื อไม่ได้เลยถ้าชัว่ มากๆ
การที่เราจะเป็ นคนดีและมีจิตที่ปกติได้อย่างแท้จริ งนั้น
เราจะต้ องใช้ ชีวติ ที่ไม่
เบียดเบียนชีวติ และทรัพย์ สินรวมทั้งกามารมณ์ ของผู้อื่น รวมทั้งไม่ พูดโกหก ไม่ พูดคาหยาบ
ไม่ พูดส่ อเสี ยด และไม่ พูดเพ้ อเจ้ ออยู่เสมอจนเป็ นปกติ ถ้าทาได้เราจึงจะฝึ กจิตให้เกิดสมาธิ ได้
ง่าย แต่ถา้ ทาไม่ได้กจ็ ะฝึ กสมาธิ ได้ยาก เรื่ องของจิตปกติน้ ีจึงมีความสาคัญไม่แพ้สมาธิ และ
ปัญญาเลย

ผูม้ ีปัญญาย่อมมองเห็นว่า คนที่ทาความชั่ว ก็จะทาให้ ชีวติ ในปัจจุบันมีแต่ ปัญหา
มีแต่ ความเดือดร้ อนวุ่นวาย หาความสงบสุ ขไม่ ได้ เพราะการทาความชัว่ ของเขาใน
ปัจจุบนั นัน่ เอง แม้ ตายไปแล้ วถ้ าโลกหน้ ามี เขาก็ยงั ต้ องได้ รับผลที่ไม่ ดอี กี อย่ างแน่ นอน
แต่ถึงโลกหน้าจะไม่มี เขาก็ได้รับผลที่ไม่ดีอยูแ่ ล้วในปัจจุบนั ส่ วนคนที่ทาความดีน้ นั
ชีวติ ในปัจจุบันของเขาก็ย่อมที่จะมีแต่ ความสงบสุ ข ไม่ มคี วามเดือดร้ อน เพราะการทา
ความดีของเขาในปัจจุบนั แม้ ตายไปแล้ วถ้ าโลกหน้ ามี เขาก็ยงั ต้ องได้ รับ

สมาธิคืออะไร?
คาว่าสมาธิ ในที่น้ ีไม่ได้หมายถึงว่า จะต้องนัง่ หลับตาตัวแข็งทื่อ และไม่รับรู ้สิ่ง
ภายนอกเลย ซึ่งนั่นเป็ นสมาธิที่สูงเกินความจาเป็ นและทาได้ ยาก อีกทั้งก็ไม่จาเป็ นที่จะต้อง
ใช้ในการปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์น้ ี อีกด้วย
ปกติเราก็พอจะมีสมาธิ กนั อยู่บา้ งแล้ว แต่วา่ ไม่นานพอหรื อไม่ต้ งั อยูไ่ ด้ตามที่เรา
ต้องการ อย่างเช่นเวลาที่เราตั้งใจพูดต่อหน้าผูค้ นมากๆ เราก็จะมีสมาธิ ข้ ึนมาทันที แต่เมื่อเรา
ไม่ต้ งั ใจ เราก็จะไม่มีสมาธิ ซึ่งสมาธินเี้ ป็ นสิ่ งจาเป็ นมาก ทั้งในการเรียน การทางานและการ
ปฏิบัตเิ พื่อดับทุกข์ นี้ แต่บางคนก็มีสมาธิ ส้ นั หรื อน้อย จึงเรี ยนไม่เก่ง หรื อทางานไม่ได้ดี แต่
ถ้ามีการฝึ กให้จิตมีสมาธิ อยูเ่ สมอ ก็สามารถมีสมาธิ มากขึ้นจนเป็ นนิสยั ได้
ความจริ งแล้ว การฝึ กสมาธิ น้ นั เราก็สามารถฝึ กได้ โดยตรงจากการเรียน การพูด
การคิด การทางาน หรื อจากการทากิจวัตรต่ างในชีวิตประจาวันของเรานีก้ ไ็ ด้ เพราะการที่เรา
ตั้งใจกาหนดรู ้สิ่งใด หรื อตั้งใจคิด หรื อพูด หรื อทาในสิ่ งที่ดีงามอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานานๆ
ได้ จิตของเราก็จะเกิดสมาธิ ข้ ึนมาได้
อะไรปิ ดกั้นสมาธิ?

