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เสมอ และเมื่อจิตได้สมั ผัสกับสิ่ งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจใหม่อีก ความอยากนี้กจ็ ะเกิด
ขึ้นมาใหม่ได้อีกอย่างง่ายดาย ตามความเคยชินที่จิตใต้สานึ กได้สงั่ สมเอาไว้ ซึ่ งควบคุม
ได้ยากหรื อไม่ได้เลยถ้าไม่มีสมาธิ เพียงพอ

ก็ตาม จะได้ เอาไว้ ปฏิบัตใิ ห้ ตรงกัน จะได้ ไม่ มคี วามแตกแยกในสั งคมมนุษย์ อันจะนาไปสู่
สั นติภาพของโลกได้ ?”
สาหรับคนไม่มีศาสนาแล้วเขาจะมองว่า การทาความดีน้ นั ต้ องเป็ นสากล อันได้แก่
การช่วยเหลือผูอ้ ื่นให้พน้ จากความทุกข์หรื อมีความสุ ขอย่างมัน่ คงด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ให้
แรงกาย ให้ทรัพย์ ให้ความรู ้ ให้อภัย ให้โอกาส ให้หลักในการดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง ให้
ความรู ้ที่จะทาให้เข้าใจหรื อรู ้แจ้งในชีวิต เป็ นต้น ส่ วนการทาความชั่วที่เป็ นสากล ก็คือการ
เบียดเบียนชีวิตและทรัพย์สินของผูอ้ ื่นในทุกๆกรณี ทั้งทางกายและวาจา ทั้งโดยตรงและโดย
อ้อม
ส่ วนผลจากการทาความดีโดยตรงนั้นก็คือ ความสุ ขใจ อิม่ ใจ สบายใจจากการที่ได้
ทาความดี ส่ วนผลจากการทาความชัว่ โดยตรงก็คือ ความทุกข์ ใจ ร้ อนใจ หรื ออย่ างน้ อยก็คือ
ความไม่ สบายใจจากการที่ได้ ทาความชั่ว ซึ่ งนี่คือผลโดยตรงที่เราทุกคนก็สามารถรับรู ้ได้จริ ง
โดยไม่จาเป็ นต้องเชื่อจากใครๆ และทุกคนไม่วา่ นับถือลัทธิ หรื อศาสนาอะไรก็ตอ้ งยอมรับ
ส่ วนผลโดยอ้อมจากการทาความดีและความชัว่ นั้นมันไม่แน่นอน ผู้มปี ัญญาจึงไม่
สนใจ อย่างเช่น คนทาความดีแต่กไ็ ม่มีใครรู ้ จึงไม่มีใครไปชื่นชมหรื อให้รางวัล ส่ วนคนที่
ทาความชัว่ แต่ปกปิ ดเอาไว้ได้ ก็ไม่มีใครไปตาหนิหรื อลงโทษ เป็ นต้น ซึ่งผลโดยอ้ อมเหล่ านี้
มันเป็ นเรื่ องของสั งคมภายนอก ที่เอาแน่ นอนไม่ ได้ ถ้าใครหวังว่าจะทาความดี เพื่อให้คนอื่น
มาชื่นชมหรื อให้รางวัล ก็แสดงว่ าเขาไม่ ได้ ทาดีด้วยใจบริสุทธิ์ แต่ทาเพราะหวังผลตอบแทน
และเมื่อทาความดีไปแล้วไม่ได้รับผลตามที่หวังนั้นตอบแทน ก็เลยทาให้เห็นผิดไปว่า “ทาดี
แล้ วไม่ ได้ ดี” แต่พอไปมองคนทาชัว่ บางคนที่ปกปิ ดเอาไว้ได้และร่ ารวยสุ ขสบาย และมีคน
ยกย่องเคารพนับถือ ก็เลยเกิดความเห็นผิดไปอีกว่า “ทาชั่วแล้ วได้ ดี” ไปในที่สุด
สรุ ปได้วา่ ศาสนาที่คน “ไม่ มศี าสนา” จะยอมรับได้ น้ นั จะต้ องเป็ นสากล คือทุกคน
ในโลกยอมรับได้ เป็ นศาสนาที่ไม่ทาให้เกิดความแตกแยก เป็ นศาสนาที่ทาให้

จะดับทุกข์ ได้ อย่ างไร?
เราได้เข้าใจมาแล้วว่า ความทุกข์ท้ งั หลายมีตน้ เหตุมาจาก “ความรู ้วา่ จิตนี้คือตัว
เรา” (สัญชาติญาณว่าจิตนี้คือตัวเรา) ที่มากระตุน้ ให้จิตเกิดความรู ้สึกว่ามีตวั เราขึ้นมา และ
เมื่อตัวเรานี้ได้รับรู ้สิ่งต่างๆจนเกิดความรู ้สึกต่างๆขึ้นมา ความรู ้สึกนี้ก็จะมากระตุน้ ให้จิต
เกิดความอยากขึ้นมา และความอยากนี้ก็จะมากระตุน้ ให้จิตเกิดความยึดถือว่ามีตวั เรา
พร้อมกับความทุกข์ข้ ึนมา ดังนั้นถ้ าเราสามารถทาให้ “ความรู้ ว่าจิตนีค้ ือตัวเรา” นีห้ ายไป
จากจิตใต้ สานึกได้ ความทุกข์ ท้ งั หลายก็จะไม่ เกิดขึน้ มาได้ เพราะต้นเหตุของมันไม่
เกิดขึ้น
เมื่อเรามีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วว่า “ไม่ มีสิ่งใดที่จะมาเป็ นตัวเราหรื อของ
เราจริง” ซึ่ งความเข้าใจนี้จะช่วยได้เพียง ทาให้จิตคลายความยึดถือว่ามีตวั เราลงบ้าง
เท่านั้น และช่วยให้ความทุกข์ที่รุนแรงลดน้อยลงเท่านั้น แต่ถา้ เราต้องการที่จะให้ความ
ทุกข์ท้ งั หลายดับลงจนหมด เราจะต้ องนาความเข้ าใจนี้ มาเพ่ งพิจารณาดูเข้ าไปในจิตของ
เราอย่ างตั้งใจและต่ อเนื่องนานๆ โดยจิตไม่ ฟุ้งซ่ านไปคิดถึงเรื่ องอื่นเลย จนกระทั่งจิตเกิด
เป็ นสมาธิขนึ้ มา และเมื่อจิตเป็ นสมาธิ มันก็จะเข้ าใจและยอมรับความจริงว่ า “ไม่ มีตวั
เรา” แล้ ว “ความรู้ ว่ามีตวั เรา” ก็จะหายไปในขณะนี้ แล้ว “ความรู ้สึกตัวว่ามีตวั เรา” ก็จะ
ไม่เกิดขึ้น และความอยากพร้อมด้วย “ความยึดถือว่ามีตวั เรา” และ “ความทุกข์ท้ งั หลาย”
ก็จะไม่เกิดขึ้น (แม้ชวั่ คราว)
เมื่อจิตไม่ มคี วามทุกข์ จะเป็ นเช่ นไร?
ถ้าความอยากหรื อความยึดถือนี้มีมาก ความทุกข์กจ็ ะมีความรุ นแรงมาก แต่ถา้
ความอยากนี้มีนอ้ ย ความทุกข์กจ็ ะมีความรุ นแรงน้อยลงตามไปด้วย เหมือนระบบการ

