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คาสอนดั้งเดิมหรื อแก่นแท้หรื อหัวใจของทุกศาสนานั้นจะ สอนให้ ทุกคนเป็ นคน
ดี รักผู้อื่น ช่ วยเหลือผู้อื่น ไม่ เบียดเบียนใครๆ และสอนให้ ใช้ ชีวติ อย่ างเรียบง่ าย ประหยัด
งดเว้ นสิ่ งที่ไม่ ดี เช่ น สิ่ งเสพติด สิ่ งฟุ่ มเฟื อย การพนัน การดื่มสุ รา เป็ นต้น รวมทั้งสอนให้
ขยัน อดทน เสี ยสละ เป็ นต้น ซึ่ งคาสอนเหล่านี้นบั ว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผูท้ ี่ปฏิบตั ิได้
และต่อสังคมโดยรวม ถ้ าทุกคนหรื อ ส่ วนใหญ่ ปฏิบัตไิ ด้ เช่ นนี้ โลกก็จะมีสันติภาพได้
ความจริ งแล้วหลักคาสอนดั้งเดิมของทุกศาสนาจะมีไม่มาก แต่ ภายหลังได้ มกี าร
แต่ งเติมคาสอนออกไปมากมาย ซึ่ งก็มที ้ งั ที่ตรงกับหลักคาสอนดั้งเดิม และผิดเพีย้ นจาก
หลักคาสอนดั้งเดิมออกไปจนกลายเป็ นเรื่ องราวและการปฏิบัตทิ ี่งมงายไร้ เหตุผล ที่ไม่ ได้
ช่ วยให้ ผ้ นู ับถือหรื อผู้มาศึกษาเกิดความเข้ าใจและเห็นแจ้ งในชีวติ ขึน้ มาได้ รวมทั้งไม่ได้
ช่วยทาให้ความทุกข์ของผูท้ ี่นบั ถือ ลดน้อยลงหรื อหมดสิ้ นไปได้อย่างแท้จริ งเลย ซ้ าร้ายยัง
จะทาให้ชีวิตมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
ในปัจจุบนั สิ่ งหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในศาสนาก็คือ “พิธีกรรม” ซึ่ งจัดว่าเป็ น
ส่ วนเกินของศาสนาที่คนรุ่ นหลังๆแต่งเติมขึ้นมาให้ผนู ้ บั ถือปฏิบตั ิ เพื่อให้มีระเบียบแบบ
แผน และสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้น แต่ กลับเป็ นว่ าผู้คนที่นับถือกลับมายึดถือพิธีกรรม
ว่ าเป็ นเรื่ องศักดิ์สิทธิ์ และเห็นว่ าพิธีกรรมสาคัญมากกว่ าหลักคาสอนเสี ยอีก จนทาให้ผนู ้ บั
ถือเกิดความเห็นผิดว่า พิธีกรรมเป็ นหัวใจของศาสนา มากกว่าหลักคาสอนที่เป็ นหัวใจ

ปัญญาเช่ นนีใ้ ห้ ต่อเนื่องนานๆ จนนิสยั ที่จะกลับมาเกิดความยึดถือว่ามีตวั เรานี้ ถูกทาลายจน
หมดสิ้ นไปจากจิตใต้สานึ กอย่างถาวร ความทุกข์ท้ งั หลายก็จะไม่กลับมาเกิดอีกอย่างถาวร
หรื อจนตลอดชีวิตได้

อีกสิ่ งหนึ่งก็คือ “เรื่ องการอาศัยศาสนาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์” โดยนักสอน
ศาสนา (หรื อนักบวชของศาสนา) บางคนที่หวังผลประโยชน์ ทางวัตถุ ก็อาศัยศาสนาเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ โดยอาศัยศาสนาบังหน้าเพื่อให้ผทู ้ ี่เชื่อถือนาทรัพย์หรื อสิ่ งของหรื อ
เกียรติยศชื่อเสี ยงมาให้ ถ้าใครจะหันหน้าเข้าหาศาสนาก็จะต้องบริ จาคทรัพย์จึงจะได้รับ
ความสนใจ แต่ถา้ ใครไม่มีทรัพย์กจ็ ะไม่ได้รับความสนใจ คือแทนที่ศาสนาจะเป็ นฝ่ ายให้
แต่กลับจะเป็ นฝ่ ายเอาเพียงอย่างเดียว ซึ่ งส่ วนมากแล้วนักสอน

จะเชื่ อได้ อย่ างไร?
จากหลักการที่วา่ “เมื่อมีการใช้เหตุผลพิจารณา จนเกิดความเข้าใจถูกต้องแล้วว่า
ไม่มีตวั เรา และให้นาเอาความเข้าใจนี้ มาเพ่งพิจารณามองเข้าไปในจิต ที่สมมติเรี ยกว่าเรา
นี้อย่างตั้งใจที่สุด ก็จะทาให้จิตเกิดทั้งปั ญญาและสมาธิ ข้ ึนมากาจัดความยึดถือว่ามีตวั เรานี้
ให้ระงับหรื อดับหายไปได้ แล้วความทุกข์ก็จะดับลง หรื อไม่เกิดขึ้น และจิตก็จะสงบเย็น”
นี้ เราก็จะยังเชื่ อไม่ ได้ ว่ามันจะได้ ผลจริงหรื อไม่ ? เพราะมันยังเป็ นแค่ทฤษฎีที่น่าเชื่อถือ
เท่านั้น เราจะต้องนาเอาหลักการนี้มาทดลองปฏิบตั ิให้ได้ผลแน่ชดั ก่อนเราจึงจะค่อยเชื่อ
แต่ถา้ ทดลองปฏิบตั ิอย่างเต็มความสามารถของเราแล้วแต่กย็ งั ไม่ได้ผล ก็อย่าเชื่อให้ละทิ้ง
เสี ย
สรุ ปว่าการที่เราจะเชื่อและรับเอาหลักการใดมาปฏิบตั ิ เราจะต้องพิสูจน์ทดลอง
ให้เห็นจริ งด้วยจิตของเราเองอย่างแน่ชดั เสี ยก่อน เราจึงจะเชื่อว่าทฤษฎี หรื อหลักการนั้น
ถูกต้องแน่นอน ไม่ผิดพลาด ซึ่งความเชื่ อที่เกิดขึน้ นีก้ ไ็ ม่ ได้ เชื่ อคนสอน แต่ เป็ นการเชื่ อจาก
ความจริงที่ปรากฏขึน้ มาให้ ได้ รับรู้ จริงๆ และก็ไม่ ใช่ การเชื่ อตนเองด้ วย เพราะตนเองก็คือ
ความยึดถือที่เกิดมาจากความโง่ ถ้ายังมีความยึดถือว่ามีตนเองอยู่ ก็แสดงว่ายังมีความโง่
ครอบงาจิตอยู่ ดังนั้นถ้ าเชื่ อตนเองก็เท่ ากับเชื่ อคนโง่ แล้วความเชื่อนี้กย็ อ่ มที่จะมีความผิด
พลาดได้อย่างมาก
ทาอย่ างไรจึงจะมีความปรารถนาที่จะดับทุกข์ ?
ทั้งๆที่เราก็รู้และเข้าใจแล้วว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์ และไม่มีอะไรที่จะมาเป็ นตัวเรา
หรื อของเราได้จริ ง แต่ เราก็ยังคงมีความยึดถือว่ ามีตวั เราอยู่อกี นั่นเอง ถึงแม้ มันจะลด
น้ อยลงบ้ างแล้ วก็ตาม ดังนั้นเรา (ตามที่สมมติเรี ยก) จึงยังคงต้องมีความทุกข์อยู่

