-๔๘ชีวิตของเราก็จะเป็ นเช่นนี้ไปเรื่ อยๆ คือพอมีปัญญากับสมาธิ ความยึดถือว่ามีตวั
เราก็จะหายไป แต่พอไม่มีปัญญากับสมาธิ ความยึดถือว่ามีตวั เราก็จะเกิดขึ้นมาอีก จนกว่ า
เราจะสามารถปฏิบัตใิ ห้ เกิดปัญญากับสมาธิ อย่ างต่ อเนื่องเป็ นเวลานานๆ จนกระทั่งความ
เคยชินที่จะกลับมาเกิดความยึดถือว่ ามีตวั เรา (หรื อที่เรี ยกว่าเป็ นนิสยั ที่จะเกิดความยึดถือ
ว่ามีตวั เราขึ้นมาอีกเรื่ อยๆ) ที่จติ ใต้ สานึกได้ สั่งสมไว้ ได้ หมดความเคยชินไป (หรื อถูก
ทาลายให้หายไป) อย่ างถาวร และมีปัญญาคือความรอบรู้ ว่าไม่ มตี วั เราเกิดขึน้ มาในจิตใต้
สานึกแทน ความยึดถือว่ามีตวั เราและความทุกข์ท้ งั หลายของจิต ก็จะไม่กลับมาเกิดขึ้นอีก
ได้อย่างถาวรหรื อตลอดชีวิต
จะปฏิบัตใิ นชีวิตจริงได้ อย่ างไร?
การปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์น้ ี ถ้ าเราฝึ กฝนมาชานาญแล้ ว เราก็สามารถที่จะปฏิบัตไิ ด้
ทุกที่และทุกเวลา ไม่ ว่าเราจะกาลังทาอะไรอยู่กต็ าม อย่างเช่นในขณะที่กาลังเรี ยนหนังสื อ
อยู่ หรื ออ่านหนังสื ออยู่ หรื อทางานอยู่ หรื อพูดอยู่ หรื อคิดค้นอยู่ หรื อแม้การทากิจวัตร
ประจาวันของเราเป็ นต้น คือเราก็ต้งั ใจในการคิด หรื อพูด หรื อทา แต่ กม็ คี วามเข้ าใจอยู่
เสมอว่ า ไม่ มผี ้ คู ิด, พูด, หรื อทาอยู่ตลอดเวลาด้ วยเสมอ ซึ่ งก็จะทาให้ เกิดทั้งสมาธิและ
ปัญญาขึน้ มาพร้ อมกัน ในการที่จะมาระวังไม่ ให้ ความทุกข์ เกิดขึน้ ในกรณีที่ความทุกข์ ยงั
ไม่ เกิดขึน้ และดับความทุกข์ ในกรณีที่ความทุกข์ ได้ เกิดขึน้ มาแล้ วให้ ดบั ลง
สาหรับผูท้ ี่เพิ่งเริ่ มปฏิบตั ิใหม่ๆนั้นจะทาได้ยากเพราะไม่เคยชิน ดังนั้นจึงต้องมี
การฝึ กสมาธิ เพื่อเป็ นพื้นฐานก่อน แต่ การที่จะฝึ กให้ จติ เกิดสมาธิได้ น้ นั ผู้ฝึกจาเป็ นที่
จะต้ องเป็ นคนที่มจี ิตที่ปกติอยู่ก่อนแล้ วด้ วย
จิตที่ปกติน้ ี จะมาเป็ นพื้นฐานให้จิตมีสมาธิ ได้ง่าย ซึ่ งการที่เราจะมีจิตที่ปกติได้
นั้น เราก็ตอ้ งเป็ นคนดีมีศีลธรรมมาก่อนพอสมควร ถ้ าเป็ นคนชั่ว (คนชั่วคือคนที่ชอบ
เบียดเบียนชีวติ และทรัพย์ สินรวมทั้งกามารมณ์ ของผู้อื่น และชอบพูดโกหก, คาหยาบ,
ส่ อเสี ยด, และเพ้ อเจ้ อ) หรื อไม่ ดกี จ็ ะฝึ กสมาธิได้ ยาก เพราะจิตของคนชัว่ นั้นจะมี

-๙ผลดีอกี อย่ างแน่ นอน แต่ถึงโลกหน้าจะไม่มี เขาก็ไม่ขาดทุนเพราะเขาก็ได้รับผลดีอยูแ่ ล้วใน
ปัจจุบนั
สรุ ปได้วา่ การที่คนเราจะทาความชัว่ นั้น ขึน้ อยู่กบั การขาดความเชื่ อมั่นในคาสอนที่
ดีของศาสนา และการขาดปัญญา ส่ วนคนที่จะทาความดีน้ นั ก็ ขึน้ อยู่กบั การมีความเชื่ อมั่นใน
คาสอนที่ดขี องศาสนา และมีปัญญา ดังนั้นการสร้างโลกให้มีสนั ติภาพ จึงมีอยู่ ๒ วิธี คือ (๑)
พยายามเผยแพร่ คาสอนในส่ วนที่ดขี องทุกศาสนา ให้ผนู ้ บั ถือมีความเชื่อมัน่ ในคาสอนที่ดี
ของศาสนาที่เขานับถือให้มากขึ้น และ (๒) พยายามให้ ความรู้ ที่ถูกต้ อง หรื อให้ การศึกษาที่
ถูกต้ องที่จะทาให้ เกิดความเข้ าใจและเห็นแจ้ งในชีวติ ได้ แก่ท้ งั เด็กและผูใ้ หญ่ให้มากที่สุด
เพื่อให้เขามีปัญญาที่ถูกต้องมากขึ้น ถ้าทาได้โลกจึงจะมีสันติภาพที่มนั่ คงได้
ความดี-ความชั่วที่เป็ นสากลเป็ นอย่ างไร?
ทุกศาสนาย่อมที่จะมีคาสอนที่เป็ นหลักพื้นฐานเรื่ องความดีและความชัว่ เสมอ ซึ่ ง
คาสอนส่ วนใหญ่จะคล้ายๆกันคือจะสอนว่า ความชั่วก็คือการเบียดเบียนชีวิตและทรัพย์ สิน
ของผู้อื่น, รวมทั้งการลุ่มหลงสุ รา, สิ่ งเสพติด, การพนัน, ความสนุกสนานเฮฮา, ความ
ฟุ่ มเฟื อย เป็ นต้ น ส่ วนความดีกค็ ือการช่ วยเหลือผู้อื่น, รวมทั้งการประหยัด, ไม่ ฟุ่มเฟื อย,
ขยัน, อดทน, เสี ยสละ เป็ นต้น
แต่บางศาสนาก็มีคาสอนที่เสริ มแต่งขึ้นมาใหม่และยึดถือกันมากกว่าคาสอน
พื้นฐานว่า ความชั่วก็คือการไปนับถือศาสนาอื่น ส่ วนความดีกค็ ือการนับถือและปฏิบัตติ าม
คาสอนของศาสนาของเขา ส่ วนผลจากการทาชัว่ ก็คือ เมื่อตายไปจะต้ องถูกลงโทษหรื อถูก
ทรมานอย่ างแสนสาหัส ตราบนานเท่ านานใน “นรก” ของเขา ส่ วนผลจากการทาดีกค็ ือ เมื่อ
ตายไปก็จะได้ รับรางวัลเป็ นสิ่ งที่มนุษย์ ชื่นชอบ อย่ างมากมายล้ นเหลือใน “สวรรค์ ” ของเขา
ตราบนานแสนนานเลยทีเดียว ซึ่ งทั้งนรกและสวรรค์ของแต่ละศาสนานั้นจะไม่เหมือนกัน
หรื อไม่ใช่สถานที่เดียวกัน

