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ศาสนาบ้ าง แล้วก็สนใจนามาศึกษาและปฏิบตั ิกนั อย่างจริ งจัง จนลืมหลักคาสอนดั้งเดิม
ของศาสนาไปในที่สุด
อีกเรื่ องหนึ่งก็คือเรื่ อง “การปฏิบตั ิที่เสื่ อมเสี ยของนักสอนศาสนาหรื อนักบวชของ
ศาสนา” คือก็อาจมีนักสอนศาสนาหรื อนักบวชในศาสนาบางคนที่ปฏิบัตติ วั เสื่ อมเสี ย แต่
เป็ นที่สนใจของสังคม ก็ทาให้ผคู ้ นมองไปว่า คาสอนของศาสนานั้นไม่ดีจริ ง เพราะแม้
ผูส้ อนศาสนาเองก็ยงั ปฏิบตั ิตรงข้ามกับที่ตนเองสอน
อีกเรื่ องหนึ่งคือ “พฤติกรรมของผูน้ บั ถือศาสนา” คือคาสอนของศาสนานั้นถึงแม้
จะดีงาม แต่ กใ็ ช่ ว่าผู้นับถือทุกคนจะปฏิบัตติ ามได้ อย่ างเคร่ งครัด เมื่อมีผนู ้ บั ถือศาสนาบาง
คนที่ประพฤติเสื่ อมเสี ย หรื อยิ่งถ้ามีคนประพฤติเสื่ อมเสี ยมากๆ คนที่นับถือศาสนาอื่นหรื อ
คนไม่ มศี าสนาก็จะมองศาสนานั้น
ว่ ามีคาสอนที่ไม่ สามารถช่ วยให้ ผ้ นู ับถือเกิดมีความ
ประพฤติที่ดงี ามขึน้ มาได้
อีกเรื่ องหนึ่งก็คือ “ข้อบังคับของศาสนา” ซึ่ งแทบทุกศาสนามักจะมีกฎเกณฑ์
บังคับเอาไว้ให้ผทู ้ ี่นบั ถือต้องปฏิบตั ิตามทั้งสิ้ น ไม่โดยตรงก็โดยอ้อม คือเท่ ากับว่ าแทนที่
ศาสนาจะช่ วยให้ มอี ิสรภาพ แต่ กลับเป็ นว่ าศาสนากลายเป็ นสิ่ งครอบงาหรื อผูกมัดให้ ผ้ นู ับ
ถือสู ญเสี ยอิสรภาพในการคิด การพูด และการกระทาที่แม้ ว่าจะถูกต้ องดีงามในระดับสากล
ก็ตาม
อีกเรื่ องคือ “ความใจแคบของศาสนา” คือศาสนาส่ วนใหญ่ มกั จะสอนทานองว่ า
ถ้ าใครไม่ มานับถือศาสนานี้ แล้วไปนับถือศาสนาอื่น เมื่อตายไปก็จะต้ องได้ รับโทษอย่ าง
แสนสาหัสตราบนานเท่ านาน แต่ถา้ ใครมานับถือและปฏิบตั ิตามคาสอนของศาสนานี้อย่าง
เคร่ งครัด เมื่อตายไปก็จะได้ รับรางวัลอย่ างล้ นเหลือตราบนานเท่ านานเลยทีเดียว

คือตัวเรา
ก็จะกระตุ้นให้ จติ เกิดความรู้ สึกตัวว่ ามีตวั เราอ่ อนๆเกิดขึน้ มารบกวนจิตอยู่
ตลอดเวลา อันจะทาให้ จติ ของเรารู้ สึกราคาญใจ, ขุ่นมัว, ไม่ สงบ, ไม่ ปกติ, ไม่ สดชื่ นแจ่ มใส,
ไม่ เบาสบายอยู่เสมอ ซึ่ งเราจะเรี ยกว่าเป็ นความทุกข์ชนิดอ่อนๆหรื อไม่รุนแรงก็ได้ ส่ วนสิ่ ง
ปิ ดกั้นสมาธิ อย่างหยาบนั้นจะเกิดไม่บ่อยนัก คือจะเกิดเฉพาะเวลาที่มีสิ่งภายนอกที่รุนแรงมา
สัมผัสเท่านั้น มันจึงจะเกิดขึ้น แล้วก็ทาให้เกิดความทุกข์ที่รุนแรงขึ้นมา อย่างเช่น เวลาที่เรามี
ความโกรธที่รุนแรง หรื อมีความเศร้าโศกเสี ยใจอย่างรุ นแรง หรื อมีความเครี ยด ความกังวล
ใจ หรื อเบื่อหน่าย หรื ออับอาย เป็ นต้น

จากสิ่ งที่ไม่ดีท้ งั หลายที่เกิดขึ้นในภายหลังของศาสนาทั้งหลายนี่เอง ที่ทาให้คนที่
มีปัญญาบางคนเบื่อหน่ายศาสนาที่เขานับถืออยู่ เพราะเขามองเห็นทั้งความงมงายไร้สาระ
มองเห็นความเสื่ อมเสี ย มองเห็นการครอบงา มองเห็นการแสวงหา

สมาธิฝึกอย่ างไร?
วิธีการฝึ กให้จิตมีสมาธิ น้ นั นอกจากเราจะฝึ กจากการเรี ยน หรื อทางาน หรื อจากการ
ทากิจวัตรต่างๆของเราโดยตรงแล้ว เรายังสามารถที่จะฝึ กพิเศษ จากการฝึ กกาหนดลมหายใจ
ของเราเองเมื่อมีเวลาว่ างก็ได้
วิธีการฝึ กพิเศษก็คือ ก่อนอื่นให้หาที่สงบไม่มีอะไรมารบกวนก่อน และควรใช้
อิริยาบถนัง่ ในการฝึ ก เมื่อชานาญแล้วจะใช้อิริยาบถใดก็ได้ ส่ วนจะนัง่ อย่างไรก็ได้ จะลืมตา
หรื อหลับตาก็ได้ถา้ ทาแล้วไม่ฟุ้งซ่านหรื อง่วงนอน
ในขั้นต้นก็ให้ต้ งั ใจกาหนดรู ้การหายใจของร่ างกายอยูต่ ลอดเวลา ว่ากาลังหายใจเข้า
หรื อออกอยู่ และรวมการรับรู ้ท้ งั หมดของจิตให้มากาหนดอยู่ที่ลมหายใจนี้ ถ้าเผลอปล่อยจิต
ไปที่อื่นแล้วรู ้ตวั ก็ให้รีบกลับมากาหนดที่ลมหายใจนี้เหมือนเดิม ซึ่งในขั้นนีก้ ใ็ ห้ บังคับลม
หายใจให้ เบา และยาวอยู่ตลอดเวลา
ในการฝึ กใหม่ๆนั้น เมื่อเรายังไม่สามารถควบคุมความคิดได้ เราก็ใช้ วธิ ีการนับลม
หายใจเพื่อไม่ ให้ จิตเลื่อนลอย เช่น การนับลมหายใจเป็ นคู่ๆไปเรื่ อยๆ จนจิตมีสมาธิ กไ็ ด้
หรื ออาจจะจะท่ องคาสั้ นๆที่ดงี าม เช่น นี่ไม่ใช่เรา, ไม่มีเรา, ไม่มีใคร, ว่างเปล่า, ไม่มีใครได้
อะไร, ไม่มีใครเสี ยอะไร เป็ นต้น เพื่อเตือนหรื อสอนตัวเองไปเรื่ อยๆก็ได้ ซึ่ งการนับลม
หายใจหรื อท่องในใจนี้ เราจะนับหรื อท่องในขณะที่หายใจออก ส่ วนเวลาหายใจเข้าจะหยุดก็
ได้ หรื อใครจะนับหรื อท่องในขณะที่หายใจเข้า แต่พอเวลา

