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คาสอนเรื่ อง “นรก” ที่เป็ นสถานที่ “สาหรับลงโทษ” คนทาผิดเช่นนี้ผมู ้ ีปัญญา
จะมองว่า เป็ นการขู่เด็กหรื อคนมีปัญญาน้ อยให้ กลัว เพื่อผู้คนจะได้ ไม่ ทาชั่ว โดยบอกว่าผู ้
ที่ทาความชัว่ เมื่อตายไปจะถูกทาร้ายหรื อถูกทรมานอย่างแสนสาหัส หรื อถูกฆ่าซ้ าแล้วซ้ า
อีก ซึ่ งนี่เป็ นสิ่ งที่มนุษย์ทุกคนกลัวอย่างที่สุด ซึ่ งการสอนเช่นนี้ กม็ ีผลดีตรงที่ คนที่เชื่ อก็
จะไม่ ทาชั่ว แล้ วก็ทาให้ ท้ งั ตัวผู้ปฏิบัตเิ องก็มคี วามสุ ข และสั งคมก็สงบสุ ข
ส่ วนคาสอนเรื่ อง “สวรรค์” ที่เป็ นสถานที่ “สาหรับให้รางวัล” เช่นนี้ผมู ้ ีปัญญา
จะมองว่า เป็ นการเอาสิ่ งที่มนุษย์ ท้ งั หลายชื่ นชอบ อันได้ แก่ เรื่ องความสุ ขจากเรื่ องทาง
เพศ เรื่ องวัตถุสิ่งของ เรื่ องเกียรติยศชื่ อเสี ยง มาหลอกล่ อให้ ผ้ คู นอยากทาความดี เพื่อหวัง
จะได้รับรางวัลนั้นในโลกหน้าหรื อเมื่อตายไปแล้ว ซึ่ งการสอนเช่นนี้ กน็ บั ว่ามีส่วนดีอยู่
บ้างตรงที่สอนให้รู้จกั การเสี ยสละ
แต่กม็ ีส่วนเสี ยตรงที่การเสี ยสละนั้นทาไปด้วย
ความเห็นแก่ตวั และผูส้ อนก็มกั จะสอนทานองว่า ถ้ าอยากจะได้ รับผลดีมากๆ ก็ต้องเอา
ทรัพย์ มาบริจาคให้ กบั ศาสนานีห้ รื อผู้สอนมากๆ จึงจะได้รับผลดีน้ นั มากตามไปด้วย ซึ่ งก็
ทาให้ผสู ้ อนเช่นนี้ร่ ารวยไปตามๆกัน และผลเสี ยอีกอย่ างก็คือทาให้ คนที่เชื่ อนั้น ไม่ มกี าร
พัฒนาทางสติปัญญา คือถึงแม้จะเป็ น “คนดี” ก็ตาม แต่กเ็ ป็ น “คนดีที่โง่ เขลา” ซึ่ งความ
โง่น้ นั ไม่เคยทาให้ใครได้รับสิ่ งที่มีประโยชน์แก่ชีวิตอย่างแท้จริ งเลย
จะเห็นได้วา่ คาสอนเรื่ องความดี-ความชัว่ และผลของความดี-ความชัว่ (นรกสวรรค์) ของแต่ละศาสนานั้นจะแตกต่างกัน ซึ่งในกรณีนถี้ ้ าเราทาใจให้ เป็ นกลางโดยไม่
เอนเอียงไปเข้ าข้ างศาสนาใดเลยก็จะทาให้ เกิดปัญหาขึน้ มาว่ า เราจะเชื่ อในคาสอนของ
ศาสนาใดจึงจะถูกต้ องที่สุด? ถ้ าไปเชื่ อศาสนาหนึ่ง ก็จะขัดแย้ งกับอีกศาสนาหนึ่ง แต่ทุก
ศาสนาก็อา้ งว่าคาสอนของเขานั้นถูกต้องที่สุด และก็แน่นอนว่าในทางตรงกันข้ามก็เป็ น
การบอกว่า “คาสอนของศาสนาอื่นนั้นผิด” ไปในตัวด้วย ซึ่ งนี่กเ็ ป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ผู ้
มีปัญญาไม่นบั ถือศาสนาใดเลย

เร่ งของเครื่ องยนต์ แต่ถา้ เราสามารถหยุด หรื อทาให้ความอยากนี้ดบั หายไป หรื อไม่เกิด
ขึ้นมาได้อย่างหมดจด จนจิตบริ สุทธิ์ จากความอยากทั้งหลาย ความทุกข์ท้ งั หลายก็ยอ่ มที่จะ
ไม่เกิดขึ้น
เมื่อจิตไม่มีความทุกข์ สภาวะที่ตรงข้ ามกับความทุกข์ กย็ ่ อมที่จะปรากฏขึน้ มาแทน
ซึ่งเป็ นสภาวะของความปกติ, สงบ, เย็น, ปลอดโปร่ ง, สดชื่ น, เบิกบาน, แจ่ มใจ, เบาสบาย ที่
เรี ยกว่าเป็ น ‚ความสงบเย็น‛ หรื อ ‚ความไม่ มที ุกข์ ‛
สภาวะของความไม่มีทุกข์น้ ี
ปกติเราก็พอจะมีกนั อยู่บ้างแล้ วในชีวิตประจาวัน
เพียงแต่ อาจจะไม่ มากและไม่ ถาวรเท่ านั้น คือความไม่มีทุกข์น้ ี มันจะเกิดขึ้นมาในขณะที่จิต
ของเราไม่มีความอยากใดๆ หรื อในขณะที่จิตของเราเกิดความว่างจากความอยากได้เองตาม
ธรรมชาติ เมื่อได้พบกับสภาพแวดล้อมที่ชวนให้จิตสงบ หรื อไม่มีอะไรมารบกวน เช่น ป่ า
เขา ทะเล หรื อห้องที่เงียบสงบ เป็ นต้น หรื อเมื่อจิตมันถูกความทุกข์ แผดเผาเสี ยจนอ่ อนล้ า
แล้ ว ความทุกข์ มนั ก็จะค่ อยๆลดลง หรื อดับหายไปของมันได้ เองอีกชั่วคราวเหมือนกัน ถ้า
ความทุกข์มนั จะไม่ลดลง หรื อหายไปจากจิตของเราบ้างเลย เราก็คงจะเป็ นบ้าตายไปกัน
หมดแล้ว เพราะถูกความทุกข์แผดเผาอยูต่ ลอดทั้งวันเป็ นแน่ ดังนั้นเราจึงควรขอบคุณ
ธรรมชาติที่ได้ มอบ “ความไม่ มที ุกข์ ” มาให้ เราอยู่เสมอ และก็ควรขอบคุณธรรมชาติอีก ที่ได้
มอบวิธีการดับทุกข์ไว้ให้ เพื่อที่เราจะได้เอาไว้ปฏิบตั ิเพื่อดับมัน

จากเหตุความเชื่อที่ไม่ตรงกันนี้ เองที่ทาให้เกิดคาถามขึ้นมาว่า “แล้ วทาไมจึงไม่
มีคาสอนที่เป็ นกลางๆหรื อสากล ให้ มนุษย์ ท้ งั หมดไม่ ว่าจะนับถือลัทธิหรื อศาสนาใด

จะดับทุกข์ อย่ างถาวรได้ อย่ างไร?
หลักปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์โดยสรุ ปก็คือ “คอยระวังอย่าให้จิต ไปคิดถึงเรื่ องที่จะทาให้
จิตเกิดความยึดถือว่ามีตวั เราขึ้นมา แต่ ให้ จติ ตั้งใจคิดถึงหรื อมองเห็นแต่ เรื่ อง ‘ไม่ มตี วั เราจริ ง’
อยู่ตลอดเวลา” (ความรู ้น้ ีกค็ ือปัญญา) จิตก็จะเกิดเป็ นสมาธิ ข้ ึนมาได้เอง แล้วความทุกข์กจ็ ะ
ไม่เกิดขึ้น แต่ถา้ เผลอไปคิดถึงเรื่ องว่ามีตวั เราขึ้นมาอีกเมื่อใด ความยึดถือว่ามีตวั เรา ก็จะ
กลับมาเกิดขึ้นอีกเมื่อนั้น และความทุกข์ ก็จะยังจะกลับมาเกิดขึ้นมาได้อีกเรื่ อยไป

