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หายใจออกจะหยุดก็ได้ คือ ให้ นับหรื อท่ องไปและหยุดพักไป เพื่อจิตจะได้ ไม่ เลื่อนลอย
จนฟุ้งซ่ าน
อีกวิธีหนึ่ งก็คือ การตั้งใจคิดพิจารณาสิ่ งที่ดีงาม โดยเราจะคิดเฉพาะเวลาที่
หายใจออก ส่ วนเวลาหายใจเข้ าก็ให้ หยุดคิด (หรื อใครจะคิดในขณะที่หายใจเข้า แต่พอ
เวลาหายใจออกจะหยุดคิดก็ได้) และให้ คิดด้ วยประโยคสั้ นๆและคิดช้ าๆ ซึ่ งเรื่ องที่คิดก็
ควรเป็ นเรื่ องที่ดีงาม
เช่น นักเรี ยนก็คิดเรื่ องการเรี ยน คนทางานก็คิดเรื่ องงาน
นักวิทยาศาสตร์กค็ ิดเรื่ องการค้นคว้า เป็ นต้น แต่ ถ้าไปคิดถึงเรื่ องที่ทาให้ เกิด “สิ่ งปิ ดกั้น
สมาธิ” ทั้งหลายขึน้ มา จิตก็จะไม่ สามารถเกิดสมาธิขึน้ มาได้
ส่ วนนักปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์ ก็ควรคิดถึงเรื่ องที่เกีย่ วกับปัญญา คือเรื่ องที่เกี่ยวกับ
ว่า “ทุกสิ่ งที่เกิดขึน้ มาจากเหตุท้ งั หลายนี้ ล้ วนไม่ ใช่ ตวั ตนที่แท้ จริง และไม่ เที่ยงแท้ ยงั่ ยืน
ถาวร รวมทั้งยังต้ องทนอยู่ด้วยความยากลาบาก” นัน่ เอง แต่ถา้ จะให้เกิดสมาธิ ได้เร็ ว เรา
ก็ใช้วิธีการตั้งใจพูดออกเสี ยงมาเลยก็ได้ คือให้พูดคนเดียว แต่เหมือนกับว่ามีคนฟั งอยู่
มากๆ
เมื่อเราสามารถตั้งใจนับ, ท่อง, คิด, หรื อพูดได้นานๆ จน “สิ่ งปิ ดกั้นสมาธิ อย่าง
ละเอียด” ได้ระงับหรื อดับหายไปจนหมดสิ้ นแล้ว จิตก็จะสงบ ตั้งมัน่ ไม่ ฟุ้งซ่ าน และ
อ่ อนโยนสามารถควบคุมได้ ง่าย รวมทั้งจะเกิดความสุ ขที่สงบประณีตขึน้ มา พร้ อมกับ
ความอิม่ เอมใจด้ วย ซึ่ งนี่แสดงถึงว่าจิตของเราเริ่ มมีสมาธิ ข้ ึนมาแล้วอย่างแท้จริ ง และเมื่อ
จิตมีสมาธิ ความยึดถือว่ามีตวั เราก็จะไม่เกิดขึ้น หรื อที่กาลังเกิดอยูก่ ็จะระงับดับหายไป
และความทุกข์ก็จะดับหายไป หรื อไม่มีตามไปด้วยทันที

ศาสนาเช่นนี้จะร่ ารวย แต่วา่ ผูน้ บั ถือกลับยากจน จึงทาให้ ศาสนาถูกมองว่ าเป็ นธุรกิจ
แสวงหาผลประโยชน์ จากผู้นับถือไปในที่สุด
อีกเรื่ องหนึ่งคือ “ปัจจุบันศาสนามักสอนให้ คนเห็นแก่ ตวั ” คือศาสนาส่ วนใหญ่
จะมีคาสอนเรื่ องการบริ จาคทรัพย์ให้แก่ทางศาสนา แล้ วบอกคล้ ายกับว่ านี่เป็ นการสั่ งสม
หรื อฝากทรัพย์ เอาไว้ เพื่อไปรับเอาในโลกหน้ า ภายหลังที่ตายจากโลกนีไ้ ปแล้ วตามความ
เชื่ อของศาสนา อีกทั้งยังสอนว่าถ้าบริ จาคเพียงเล็กน้อย ก็จะได้รับผลมากมายในโลกหน้า
ยิ่งถ้าบริ จาคมาก ก็จะยิ่งได้รับผลทวีคูณหลายร้อยหลายพันเท่าเลยทีเดียว นี่เองที่ทาให้ คน
ที่นับถือเกิดความเห็นแก่ ตวั คือคนมีทรัพย์มากก็คิดว่า ในโลกนี้ตนเองก็มีทรัพย์ใช้สอย
อย่างสุ ขสบายอยูแ่ ล้ว แต่เมื่อตายไปทรัพย์ที่เหลือก็จะไม่สามารถเอาติดตัวไปด้วยได้ จึง
ได้เสี ยดายทรัพย์เหล่านั้น และอยากที่จะเก็บทรัพย์เหล่านั้นเอาไปไว้ใช้สอยในโลกหน้า
ที่เชื่อว่าจะมีอีกตามความเชื่อของศาสนา เขาจึงได้เอาทรัพย์จานวนมากไปบริ จาคกับทาง
ศาสนา เพื่อหวังจะไปรับเอาในโลกหน้า แทนที่จะบริ จาคเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยใจ
บริ สุทธิ์
นี่เองที่ทาให้ศาสนาถูกมองว่า สอนให้ คนเห็นแก่ ตวั คือทาอะไรๆเพื่อตัวเอง
ไม่ ได้ เสี ยสละเพื่อสั งคมด้ วยใจบริสุทธิ์โดยไม่ หวังผลตอบแทนใดๆอย่ างแท้ จริง แม้ผคู ้ น
ส่ วนใหญ่จะมองว่าผูบ้ ริ จาคนั้นเป็ นคนมีจิตใจงดงามและเสี ยสละก็ตาม ซึ่งแม้ คนที่มี
ทรัพย์ น้อยก็ยงั เห็นแก่ ตวั ด้ วยการเจียดทรัพย์ ที่มนี ้ อยของตนไปบริจาคแข่ งขันกัน เพื่อ
หวังไปรับเอาในโลกหน้ าด้ วยเช่ นกัน ซึ่ งลักษณะเช่นนี้เรี ยกว่า “บ้ าบริจาค” เพราะอยาก
กักตุนเอาไว้เพื่อตัวเองในโลกหน้า ที่แม้จะยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ให้เห็นจริ งได้กต็ าม
อีกเรื่ องหนึ่งก็คือ “การนาเอาสิ่ งที่ไม่ ใช่ หลักของศาสนามาสั่ งสอนหรื อปฏิบัติ”
ซึ่ งอาจเป็ นเพราะว่ามีคนนิยมและได้ผลประโยชน์มาก แต่ ว่าเป็ นเรื่ องนอกศาสนาบ้ าง งม
งายบ้ าง ไร้ สาระบ้ าง ไร้ เหตุผลบ้ าง หรื อทาลายหลักคาสอนดั้งเดิมของ

จิตที่มีสมาธิ น้ ี จะมีความรู ้สึกตัว หรื อตื่นตัว หรื อระมัดระวังตัวอยูต่ ลอดเวลา
และจะมีปัญญามาคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาด้วย พร้อมกันนั้น ความสงบ เย็น ปลอดโปร่ ง
สดชื่ น เบิกบาน แจ่ มใส เบาสบาย ก็จะปรากฏขึน้ มาในขณะนีด้ ้ วย ซึ่ งนี่กค็ ือสภาวะจิต
ขณะที่ “ไม่ มที ุกข์ ” ที่แท้จริ ง ที่เราสามารถปฏิบตั ิให้เกิดขึ้นได้จริ งโดยไม่ยากเย็นเลย และ
ถ้ าใครปรารถนาจะให้ เกิดสภาวะนีอ้ ย่ างถาวร ก็ต้องหมัน่ ฝึ กฝนให้ เกิดสมาธิและ

