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จิตที่เป็ นสมาธิ จะมีลกั ษณะ (๑) บริสุทธิ์ สะอาด คือไม่มีความอยากใดๆ หรื อไม่มีแม้
ความลังเลใจแม้แต่นอ้ ย (๒) ตั้งมัน่ เข้มแข็ง ไม่อ่อนแอ คือจะไม่มีอะไรมายัว่ ยวนให้เกิด
ความอยากใดๆ หรื อแม้เกิดความลังเลใจได้ และ (๓) อ่ อนโยน ไม่แข็งกระด้าง ไม่ด้ือรั้น
สามารถควบคุมได้ง่าย สุ ขมุ รอบครอบ รวมทั้งจะมีความระมัดระวังตัวอยูต่ ลอดเวลาด้วย
แต่การที่เราไม่มีสมาธิ กเ็ พราะมี “สิ่ งปิ ดกั้นสมาธิ” มาปิ ดกั้นจิตของเราเอาไว้
ไม่ให้เกิดสมาธิ ซึ่ งสิ่ งปิ ดกั้นสมาธิ น้ ี กม็ ีท้ งั อย่ างหยาบ และ อย่ างละเอียด
สิ่ งปิ ดกั้นสมาธิ อย่างหยาบก็ได้แก่อาการที่จิตน้อมไปในทาง
๑. พอใจ เช่น ความรัก, ความใคร่ , ความชอบใจ, อยากได้ , อยากเป็ นอยู่
เป็ นต้น
๒. ไม่ พอใจ เช่น โกรธ, เกลียด, กลัว, อับอาย, เบื่อหน่าย, อยากทาลาย,
อยากหนี เป็ นต้น
๓. ลังเลใจ เช่น สับสน, ว้าวุน่ ใจ, งง, เซ่อ, ตัดสิ นใจไม่ถูก เป็ นต้น
สิ่ งปิ ดกั้นสมาธิ อย่างละเอียดก็ได้แก่
๑. อาการที่จิตน้อมไปในทาง พึงพอใจเล็กๆน้ อยๆ ในความสุ ข
สนุกสนานทางตา, หู, จมูก, ลิ้น, และกาย โดยมีเรื่ องทางเพศเป็ นเรื่ อง
สู งสุ ด
๒. อาการที่จิตน้อมไปในทางไม่ พงึ พอใจเล็กๆน้ อยๆ หรื ออึดอัดใจ หรื อ
ยังมีความอาฆาตพยาบาทฝังใจอยู่
๓. ความคิดที่ฟุ้งซ่ าน เตลิดเปิ ดเปิ ง หรื อตื่นเต้นจนน่าราคาญใจ
๔. อาการที่จิต เซื่ องซึม ง่วงซึ ม หดหู่ มึนชา เคลิบเคลิ้ม
๕. ความลังเลสงสั ย ในสิ่ งที่เชื่อถืออยู่ หรื อในการปฏิบตั ิของตนเอง

ผลประโยชน์ มองเห็นความเห็นแก่ตวั และมองไม่เห็นว่าศาสนาจะช่วยให้เขามีความเข้าใจ
และเห็นแจ้งในชีวิตได้อย่างไร? รวมมองไม่เห็นว่าศาสนาจะช่วยให้เขาหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ของชีวิตที่กาลังประสบอยู่น้ ีได้อย่างไร?
ดังนั้นผูท้ ี่มีปัญญาเหล่านี้ จึงพยายามแสวงหาศาสนาที่บริสุทธิ์ ที่ดงี าม, มีประโยชน์ ,
ไม่ มีโทษ, ไม่ แสวงหาผลประโยชน์ , ไม่ งมงายไร้ เหตุผล, ให้ อสิ ระ, เป็ นสากล, และช่ วยให้ มี
ความเข้ าใจและเห็นแจ้ งในชีวติ , รวมทั้งช่ วยให้ หลุดพ้ นจากความทุกข์ หรื อมีความทุกข์ ลด
น้ อยลงได้ ซึ่ งก็ยากที่จะได้พบศาสนาเช่นนี้ในปัจจุบนั ดังนั้นบางคนจึงละทิ้งศาสนาของตน
แล้วกลายมาเป็ นคน “ไม่ มศี าสนา” ไปในที่สุด ซึ่ งนับวันคนไม่มีศาสนาเช่นนี้ จะมีมากขึ้น
ในโลกยุคปั จจุบนั

ปกติในแต่ละวันนั้นสิ่ งปิ ดกั้นสมาธิ อย่างละเอียดนี้ จะครอบงาจิตของเราอยู่
มากที่สุด จึงทาให้จิตของเราไม่มีสมาธิ อยูเ่ สมอ เมื่อจิตไม่ มีสมาธิ สั ญชาติญาณว่ าจิตนี้

ถ้ ามนุษย์ ไม่ มศี าสนาจะเป็ นอย่ างไร?
ศาสนาย่อมคู่กบั ความเชื่อเสมอ ศาสนาคือคาสอนให้ ปฏิบัติตาม ซึ่งก็ต้องอาศัย
ความเชื่ อมัน่ ในคาสอนจึงจะปฏิบัตติ ามได้
ซึ่งความเชื่ อมัน่ นีส้ ามารถเกิดขึน้ ได้ จากการ
ปลูกฝังมาตั้งแต่ ยังเล็ก คือจากจิตที่ยงั ว่างแล้วปลูกฝังให้เกิดมีความเชื่อขึ้นมา และเมื่อหมัน่
ตอกย้าความเชื่อนั้นบ่อยๆ ความเชื่อในศาสนาก็จะมัน่ คงมากขึ้น และถ้ าใครได้ รับคาสอนที่ดี
จากศาสนา เขาก็ย่อมที่จะได้ รับแต่ ความสุ ขสงบ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้ าใครได้ รับแต่ การ
ปลูกฝังให้ มแี ต่ ความเชื่ อเพียงอย่ างเดียว โดยไม่ มคี าสอนที่ดอี ยู่ด้วย ก็จะทาให้ เขากลายเป็ น
คนคลัง่ ศาสนา ที่ผสู ้ อนศาสนาสามารถชี้นาให้เขาทาอะไรก็ได้ ที่แม้จะตรงข้ามกับหลักคา
สอนของศาสนา โดยการอ้างว่านี่เป็ นคาสอนของศาสนา ซึ่ งนี่คือผลเสี ยจากการนับถือ
ศาสนาโดยขาดปัญญา
ส่ วนบางคนที่นบั ถือศาสนาแต่ไม่ได้รับการปลูกฝัง ให้มีความเชื่ออย่างเหนียวแน่น
ในศาสนามาตั้งแต่ยงั เล็ก เมื่อโตขึน้ และได้ พบสิ่ งที่ไม่ ดขี องศาสนาที่ตนนับถือบ่ อยๆ เขาก็
อาจจะขาดความเชื่ อมัน่ ในศาสนาที่เขานับถืออยู่ได้ หรื อบุคคลที่แม้ได้รับการปลูกฝังให้มี
ความเชื่อมัน่ ในศาสนามาก่อนแล้วก็ตาม แต่เมื่อโตขึ้นและได้เรี ยนรู ้

