๓๖
เบาใจ หรื ออุ่นใจ หรื อสบายใจ ที่เกิดจากการที่เราไม่ทาความผิดหรื อชัว่ เอาไว้ก่อน และทา
สิ่ งที่ถูกต้องเหมาะสมไว้อยูเ่ สมอ จึงทาให้ไม่มีปัญหาหรื อความเดือดร้อนใดๆในชีวติ
นิพพานพื้นฐานนี้เอง ที่ได้ช่วยหล่อเลี้ยงจิตของเราเอาไว้ ไม่ให้เป็ นบ้าตายเพราะ
ถูกกิเลสตัณหาแผดเผาให้เกิดความทุกข์อยูต่ ลอดทั้งวัน ดังนั้นเราจึงควรรู ้จกั บุญคุณของ
นิพพานนี้ จะได้ไม่เนรคุณนิพพานนี้ ด้วยการเกลียดกลัวความสงบ แล้ววิง่ ไปหาความ
สนุกสนานเฮฮา จนเกิดปั ญหา และความเดือดร้อนตามมามากมายในภายหลัง อย่างที่กาลัง
เป็ นกันอยู่
นิพพานสู งสุ ดคือจุดหมายสู งสุ ดของพุทธศาสนา
ส่ วนนิพพานสู งสุ ดก็คือ จิตทีส่ งบเย็นอย่ างสู งสุ ด ที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบตั ิ
ปั ญญากับสมาธิ (โดยมีศีลเป็ นพื้นฐานอยูก่ ่อนแล้ว)
จนทาให้ อวิชชาและอุปาทานดับ
หายไปอย่างสนิท (แม้เพียงชัว่ คราว) จึงทาให้ความทุกข์ดบั หายไปอย่างหมดจดหรื อ
สิ้ นเชิง จึงทาให้จิตนิพพานอย่างสู งสุ ด หรื อสงบเย็นอย่างสู งสุ ดได้
นิพพานสู งสุ ดนี้ ก็ยงั มีท้ งั อย่างชัว่ คราวและถาวรอีก คือถ้ าเราสามารถปฏิบัติให้
ปัญญากับสมาธิเกิดขึน้ มาได้ อย่ างถูกต้ องครบถ้ วนเมื่อใด ก็จะทาให้ อวิชชาและกิเลสตัณหา
ดับหายไปได้ ในขณะนั้น แล้ วก็ทาให้ ความทุกข์ ดับหายตามไปด้ วย แต่ถา้ ความเคยชินของ
อวิชชาและกิเลสตัณหา ยังคงมีอยูใ่ นจิตใต้สานึกของเรา ดังนั้นถ้าเราเผลอสติ จนทาให้
ปั ญญาหายไป หรื อสมาธิ หายไปเมื่อใด ก็จะทาให้กิเลสหรื อนิวรณ์ เกิดขึ้นมาครอบงาจิต
ของเราได้อีกเรื่ อยไป
จนกว่าเราจะสามารถปฏิบตั ิ ให้เกิดปั ญญาและสมาธิ ได้อย่างต่อเนื่องนานๆ (คือ
จะนานเป็ นกี่วนั หรื อกี่เดือนหรื อกี่ปีนั้น เอาแน่ไม่ได้ ขึ้นอยูก่ บั ว่าจิตของใครมีความเคย
ชินของอวิชชาและกิเลสตัณหาสะสมไว้มากน้อยเท่าไร) จนทาให้ ความเคยชินของอวิชชา
และกิเลสตัณหา หมดความเคยชินไปจากจิตใต้ สานึก แล้วเกิดความเคยชินของปัญญาและ
สมาธิขนึ้ มาแทน ก็จะทาให้ ความทุกข์ ไม่ กลับมาเกิดได้ อกี อย่ างถาวร ซึ่ งก็จะทาให้
นิพพาน

๓๓
เลื่อมใสของผูค้ นทัว่ ไป อันจะเป็ นเหตุให้มีคนสนใจ มาศึกษาวิธีการปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์
ตามอย่างท่านมากขึ้นด้วย
สมาธิ คือ จิตทีต่ ้ งั มั่นอยู่เสมอ
สมาธิ แปลว่า ตั้งมั่นอยู่เสมอ คือเป็ นอาการของจิตที่ต้ งั ใจ หรื อจดจ่อ หรื อจับ
หรื อเพ่ง อยูก่ บั สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งอยูต่ ลอดเวลาได้นานๆ ซึ่ งสมาธิ น้ ีมี ๒ ประเภท คือ สมาธิผดิ
กับ สมาธิถูก
โดยสมาธิ ผดิ ก็คือ สมาธิ ที่จดจ่ออยูก่ บั สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ด้วยกิเลสตลอดเวลา ซึ่ งผล
ของสมาธิ ผดิ นี้ก็คือจะมีความทุกข์ หรื อความเร่ าร้อนใจ ไปตามอานาจของสิ่ งที่กาลังเพ่ง
อยู่ เช่น ถ้าเพ่งอยูใ่ นเรื่ องกามารมณ์ จิตก็จะเร่ าร้อนทรมานอยูด่ ว้ ยความอยากได้ใน
กามารมณ์น้ นั ให้มากยิง่ ๆขึ้นไป หรื อถ้าเพ่งอยูด่ ว้ ยความโกรธ ก็จะทาให้จิตเกิดความเร่ า
ร้อนหรื อคับแค้นใจ เป็ นต้น
ส่ วนสมาธิ ถูกก็คือ สมาธิทจี่ ดจ่ อหรื อตั้งใจทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งแล้วทาให้ กเิ ลสระงับ
หรื อดับหายไป (แม้ เพียงชั่วคราว) เช่น การเพ่งอยูท่ ี่การหายใจของร่ างกายเราเอง หรื อการ
ตั้งใจอ่านหนังสื อเรี ยน หรื อการที่นกั เรี ยนตั้งใจฟังสิ่ งที่ครู สอน หรื อการที่ครู ต้ งั ใจสอน
หรื อการตั้งใจทางานที่สุจริ ต หรื อการที่นกั วิยาศาสตร์ ต้ งั ใจคิดค้นสิ่ งที่ดีงาม เป็ นต้น โดย
สมาธิ ถูกนี้จะมีลกั ษณะ ๓ ประการ คือ
๑. บริสุทธิ์ คือไม่มีกิเลสหรื อนิวรณ์ครอบงา
๒. ตั้งมั่น คือเข้มแข็ง ไม่มีอะไรมายัว่ ยวนให้หวัน่ ไหวได้ (คือไม่ทาให้เกิดกิเลส)
๓. อ่อนโยน คือ ควบคุมได้ง่าย มีความสุ ขมุ รอบครอบ และมีความจาดี
ผลของสมาธิ น้ ีก็คือ ทาให้จิตมีความสุ ขสงบ, มีสติตลอดเวลา, และเมื่อจิตไม่มี
กิเลสใดๆครอบงา จึงทาให้ความยึดถือว่ามีตวั เรา-ของเราหายไปด้วย เมื่อจิตไม่มีความ
ยึดถือ จึงทาให้จิตไม่มีความทุกข์ เมื่อจิตไม่ มีความทุกข์ กจ็ ะทาให้ จิตสงบเย็นได้ อย่ าง

