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หายใจแรงและสั้ นจะทาให้ จิตเกิดสมาธิได้ ยาก) โดยระวังอย่าคิดถึงสิ่ งหรื อเรื่ องที่จะทาให้
เกิดกิเลสทั้งหลายขึ้นมา
ในการกาหนดการหายใจของร่ างกายนี้ ขั้นต้นเราอาจจะใช้วธิ ี การนับการหายใจ
ของเราไปเรื่ อยๆ เพื่อให้จิตสงบก็ได้ หรื อจะท่องคาสั้ นๆในขณะทีเ่ รากาลังหายใจเข้ าหรื อ
ออกก็ได้ เช่น ไม่มีเรา, ไม่มีใคร, ว่างเปล่า, ผ่านไป, ตายแน่, เกิดดับ, อย่าโง่, อย่าบ้า เป็ น
ต้น เพื่อให้มีสติอยูต่ ลอดเวลาก็ได้ หรื อใครจะคิดค้นวิธีการฝึ กใหม่ๆขึ้นมาเองก็ได้
แต่ถา้ จิตยังไม่สงบ ให้ ลองใช้ วธิ ีคิดด้ วยสติ (คือตั้งใจคิดให้เป็ นคาพูดแล้วก็ต้ งั ใจ
ฟังด้วย) โดยการตั้งใจคิดช้ าๆด้ วยประโยคสั้ นๆ ในขณะทีก่ าลังหายใจออก แต่ เมื่อหายใจเข้ า
ก็ให้ หยุดคิด (หรื อจะคิดช่วงเวลาหายใจเข้าก็ได้ เมื่อหายใจออกก็ให้หยุดคิด ) ซึ่งการคิดนี้
ควรคิดเรื่ องทีท่ าให้ เกิดปัญญาหรื อความรู้ ทดี่ ีงาม เช่น เรื่ องความไม่เที่ยง เรื่ องสภาวะที่
ต้องทน เรื่ องความไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ ง หรื อเรื่ องความว่างจากตัวเราและตัวตนของคนอื่น
หรื อเรื่ องการคิดค้นสิ่ งที่เป็ นประโยชน์แก่สังคม หรื อเรื่ องการเรี ยน หรื อเรื่ องการเตือน
ตนเอง หรื อเรื่ องการสอนหลักการดับทุกข์น้ ี เป็ นต้น ซึ่งการฝึ กเช่ นนีจ้ ะทาให้ จิตเกิดสมาธิ
ได้ ง่าย รวมทั้งยังทาให้ เกิดปัญญาไปพร้ อมๆกันไปด้ วย เรี ยกว่าเป็ นการปฏิบตั ิท้ งั สมาธิ และ
ปั ญญาไปพร้อมๆกัน
เราจะสังเกตได้วา่ จิตของเรามีสมาธิ หรื อไม่ โดยให้สังเกตได้จาก “การทีจ่ ิตของ
เรามีสติอยู่ตลอดเวลา และจิตจะสงบหรื อไม่ ฟ้ ุงซ่ านแล้ ว (เพราะจิตหยุดดิน้ รนจากอานาจ
ของกิเลสและนิวรณ์แล้ว) รวมทั้งมีความสุ ขสงบ และมีปีติหรื อความอิม่ เอมใจอยู่ด้วย” ก็
แสดงว่าจิตของเรามีสมาธิ แล้ว ซึ่งเมื่อจิตไม่ มีกเิ ลสและนิวรณ์ จิตก็จะไม่ มีความทุกข์ แม้
เพียงเล็กน้ อย เมื่อจิตไม่ มีความทุกข์ แม้ เพียงเล็กน้ อย จิตก็จะสงบเย็น หรื อนิพพานได้
อย่ างสู งสุ ด
เมื่อจิตสงบเย็นสู งสุ ด ก็แสดงว่าจิตมีสมาธิ แล้วอย่างสมบูรณ์ ซึ่งนี่คือสมาธิที่
จาเป็ นในการปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์ของเรา ส่ วนสมาธิ ที่สูงไปกว่านี้ ที่เป็ นการเพ่งสิ่ งใดสิ่ ง

๓๑
วาง ความยึดถือว่ ามีตัวเราลง ความทุกข์ กจ็ ะไม่ เกิดขึน้ หรื อถ้าความทุกข์กาลังเกิดอยู่ ก็จะ
ดับหายไป (แม้ชวั่ คราว)
เมื่อสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับร่ างกายของเรา เช่น สามีหรื อภรรยา ลูก พ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติ
เพื่อน คนรู ้จกั รวมทั้งทรัพย์สมบัติ สิ่ งของต่างๆ และเกียรติยศ ชื่อเสี ยง เป็ นต้น ต้องพลัด
จากเราไป แต่ ถ้าขณะนีจ้ ิตของเรามี สติปัญญาและสมาธิ อยู่พร้ อม จิตก็จะไม่ เกิดความ
ยึดถือว่ ามีตัวเรา ทีก่ าลังเป็ นผู้พลัดพราก จึงทาให้จิตที่มีสติปัญญาและสมาธิ น้ ี ไม่มีความ
ทุกข์ หรื อถ้าความทุกข์กาลังเกิดอยู่ ก็จะดับหายไป (แม้ชวั่ คราว)
เมื่อชีวติ (คือร่ างกายกับจิตใจ) ต้องประสบกับบุคคล หรื อสิ่ งหรื อสภาพที่น่า
เกลียดน่ากลัวหรื อไม่น่ารักอยู่ แต่ ถ้าขณะนีจ้ ิตของเรามี สติปัญญาและสมาธิอยู่พร้ อม จิต
ก็จะไม่ เกิดความยึดถือว่ ามีตัวเรา ทีก่ าลังเป็ นผู้ทตี่ ้ องประสบกับสิ่ งทีไ่ ม่ น่ายินดีเช่ นนี้ จึงทา
ให้จิตที่มีสติปัญญาและสมาธิ น้ ี ไม่มีความทุกข์
เมื่อชีวติ มีความหวังหรื ออยากจะได้สิ่งใด แล้วไม่ได้สิ่งนั้นตามที่อยากจะได้ (คือ
ผิดหวัง) แต่ ถ้าขณะนีจ้ ิตของเรามี สติปัญญาและสมาธิอยู่พร้ อม จิตก็จะไม่ เกิดความยึดถือ
ว่ ามีตัวเรา ทีเ่ ป็ นผู้ทกี่ าลังผิดหวัง จึงทาให้จิตที่มีสติปัญญาและสมาธิ น้ ี ไม่มีความทุกข์
สุ ดท้ายเมื่อชีวติ กาลังจะตายไปตามธรรมชาติ แต่ ถ้าขณะนีจ้ ิตของเรามี สติปัญญา
และสมาธิอยู่พร้ อม จิตก็จะไม่ เกิดความยึดถือ ว่ ามีตัวเราทีก่ าลังจะตาย จึงทาให้จิตที่มี
สติปัญญาและสมาธิ น้ ี ไม่มีความทุกข์
สรุ ปได้วา่ ถ้าจิตนี้โง่ (คือถูกอวิชชาครอบงา) แล้วเกิดความยึดถือว่ามีตวั เราขึ้นมา
เมื่อใด จิตโง่น้ ีก็จะเกิดความทุกข์ข้ ึนมาทันที แต่ ถ้าจิตนี้ มีสติปัญญาและสมาธิ อยู่พร้ อม
เมื่อใด จิตนีก้ จ็ ะกลายเป็ นจิตทีเ่ ฉลียวฉลาด ทีป่ ล่อยวางความยึดถือว่ามีตัวเราลงได้ แล้วจิต
ที่เฉลียวฉลาดนี้ ก็จะไม่มีความทุกข์ใดๆ

