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เมื่อจิตมีมีความทุกข์ มันก็นิพพาน
เมื่อจิตไม่มีความทุกข์ มันก็จะกลับคืนสู่ สภาพเดิมของมัน คือสงบ (ไม่ดิ้นรน) เย็น
(ไม่เร่ าร้อน) สดชื่ น (อิ่มเอม) แจ่ มใส (ไม่ข่นุ มัว) เบา (ไม่หนัก) สบาย (ไม่รู้สึกว่าทนได้ยาก)
ซึ่ งอาการนี้เรี ยกว่า นิพพาน ที่แปลว่า เย็น คือจิตสงบเย็น เพราะไม่มีความทุกข์ใดๆ
เราต้องระวังอย่าเข้าใจผิดว่า นิพพานคือความสุ ข เพราะความสุ ขจะทาให้ จิตเร่ า
ร้ อนด้ วยความอยากได้ ในความสุ ขนั้นอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งยังทาให้ จิตอยากได้ ความสุ ขให้
มากขึน้ ด้ วย ซึ่ งความอยากนัน่ เอง ที่เป็ นกิเลสหรื อตัณหา ที่ทาให้จิตเกิดความยึดถือ
(อุปาทาน) ขึ้นมา แล้วก็ทาให้จิตเกิดความทุกข์ซ่อนเร้นขึ้นมาด้วย จึงทาให้จิตไม่สงบเย็น
หรื อนิพพานจริ ง
นิพพานหรื อความสงบเย็นของจิต จากการที่จิตไม่มีความทุกข์น้ ี ก็มี ๒ ระดับ คือ
นิพพานพืน้ ฐาน กับ นิพพานสู งสุ ด ซึ่ งนิพพานพื้นฐานก็คือ ความสงบเย็นของจิตเรา
ตามปกติ ทีเ่ ราก็มีกนั อยู่แล้ วในชี วติ ประจาวันขณะทีจ่ ิตของเรา ยังไม่ เกิดความทุกข์ ทรี่ ุ นแรง
ขึน้ มา คือถ้าจิตเกิดความทุกข์ข้ ึนมา มันก็จะเกิดความเครี ยด ความเศร้าโศก ความเสี ยใจ
ความหนัก ความเหนื่อยใจหรื อความเครี ยด ที่รุนแรงขึ้นมา
ตามปกติในชีวติ ประจาวันของเรานั้น ความทุกข์ที่รุนแรงจากกิเลสจะไม่ค่อยมี คือ
ความทุกข์ที่รุนแรงจะมีก็ต่อ เมื่อมีสิ่งภายนอกที่รุนแรงมากระตุน้ ให้เกิดกิเลส ซึ่ งช่วงเวลาที่
กิเลสยังไม่เกิดขึ้นมานั้น ถ้าจิตของเราไม่มีปัญญาและสมาธิ ก็จะเป็ นโอกาสให้ “นิวรณ์”
เกิดขึ้นมาครอบงาจิตของเราแทน
เมื่อจิตของเราถูกนิวรณ์ตวั ใดตัวหนึ่งเกิดขึ้นมาครอบงาจิตของเรา มันก็จะทาให้จิต
ของเราเกิดความรู ้สึกอึดอัดใจ หรื อไม่สบายใจ หรื อราคาญใจ หรื อไม่สดชื่น ไม่ปลอด
โปร่ งแจ่มใส ไม่เป็ นปกติสุข รบกวนจิตอยูต่ ลอดเวลา ซึ่งมันก็จะทาให้ จิตของเรา ไม่ มี
สมาธิ ไม่ มีปัญญา และยังทาให้ จิตของเราไม่ สงบเย็นอย่ างเต็มทีห่ รื อสู งสุ ดได้ คือมันก็ยงั มี
ความสงบเย็นอยูบ่ า้ ง ที่เรี ยกว่า นิพพานพื้นฐาน หรื อนิพพานขั้นต้น คือเป็ นแค่เพียง ความ
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สู งสุ ด (หมายเหตุ ต่อไปถ้าพบคาว่า สมาธิ ในหนังสื อนี้ ก็ขอให้เข้าใจว่าหมายถึง สมาธิถูก)
เมื่อจิตมีสมาธิ ก็สามารถพิจารณาถึงความจริงของธรรมชาติให้ เข้ าใจได้ เพราะจิต
จะมีความสุ ขมุ รอบครอบ จึงสามารถเข้ าใจถึงเรื่ องการเกิดขึน้ ตั้งอยู่ และดับหายไปของสิ่ ง
ปรุ งแต่ งทั้งหลายได้ รวมทั้งยอมรับเหตุผลที่สมเหตุสมผล และยอมรับความจริ งที่เกิดขึ้นกับ
จิต ที่จิตรับรู ้ได้จริ งโดยไม่บิดพลิ้ว ซึ่งนี่กค็ ือผลจากการมีสมาธิทชี่ ่ วยให้ เกิดปัญญาได้ ถ้าไม่
มีสมาธิ ก็จะไม่มีสามารถพิจารณาโดยใช้เหตุใช้ผล ให้เกิดปั ญญาที่เป็ นความเข้าใจได้
วิธีฝึกสมาธิอย่างง่ ายๆ
ตามปกติเราก็พอจะมีสมาธิ กนั อยูบ่ า้ งแล้ว เพียงแต่ จะไม่ มากพอเท่านั้น อย่างเช่น
เวลาเราตั้งใจฟังครู สอน หรื อตั้งใจอ่านหนังสื อ เราก็จะมีสมาธิ ข้ ึนมาแล้วโดยอัตโนมัติ ซึ่ งนี่
ก็คือสมาธิ ที่จาเป็ นสาหรับนามาใช้คู่กบั ปั ญญาในการปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์ ซึ่ งวิธีการฝึ กให้จิต
มีสมาธิ น้ นั ก็สามารถทาได้ท้ งั อย่างไม่เป็ นระบบและเป็ นระบบ
โดยการฝึ กอย่างไม่ เป็ น
ระบบนั้น ก็ทาได้ โดยมีการตั้งใจหรื อกาหนดรู้ ในการเคลื่อนไหวของร่ างกาย, ในการพูด,
และคิดของเราเอง หรื อในการทากิจวัตรประจาวันของเราก็ได้ หรื อจะฝึ กอย่างเป็ นระบบ
โดยกาหนดการหายใจของร่ างกายเราก็ได้
วิธีการฝึ กสมาธิ อย่างเป็ นระบบที่ทาได้ง่ายและเป็ นที่นิยมนั้นก็คือ
กาหนดการ
หายใจของร่ างกายเราเอง ซึ่ งวิธีการฝึ กนั้น เราจะใช้อิริยาบถใดก็ได้ คือทั้งการเดิน การยืน
การนัง่ และการนอน แต่ถา้ เพิ่งเริ่ มต้นฝึ กควรใช้อิริยาบถนัง่ ก่อน เพราะจะทาให้เกิดสมาธิ ได้
ง่ายกว่าอิริยาบถอื่น ถ้าฝึ กจนชานาญแล้วจะใช้อิริยาบถใดก็ได้
ส่ วนวิธีการฝึ กโดยสรุ ปนั้นก็คือ ให้ เราตั้งใจกาหนดอยู่ทกี่ ารหายใจของร่ างกายของ
เราอยู่ตลอดเวลา และพยายามควบคุมให้ ลมหายใจเบาและยาวอยู่ตลอดเวลา (ถ้ าลม

