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ที่พิสดาร คือคิดได้ละเอียด คิดได้ซบั ซ้อนและลึกซึ้ ง ซึ่ งนี่เองที่เป็ นดาบสองคม เพราะเมื่อ
คิดได้มาก คิดได้ละเอียดซับซ้อนและลึกซึ้ ง แต่ ไม่ มีใครมาสอนว่า “แท้จริงทันไม่ มีตนเอง
อยู่จริง” จึงทาให้ การคิดของมนุษย์ น้ ัน เป็ นการคิดไปตามอานาจของอวิชชา (หรื อความโง่
สู งสุ ด) คือคิดไปด้ วยความรู้ สึกตัวว่ ามีตนเอง และเมื่อจิตโง่น้ ีได้พบกับสุ ขเวทนาหรื อ
ทุกขเวทนาขึ้นมา จึงทาให้จิตโง่น้ ีเกิดความยินดีกบั สุ ขเวทนา และยินร้ายกับทุกขเวทนา ที่
รับรู ้น้ นั ขึ้นมาอย่างรุ นแรงทันที ซึ่ งนี่เองที่ทาให้จิตโง่น้ ีเกิดความรู ้สึกตัวว่ามีตนเองที่
รุ นแรงหรื อเข้มข้นขึ้น ซึ่ งความรู ้สึกตัวว่ามีตนเองที่รุนแรงหรื อเข้มข้นนี้เอง ที่เรี ยกว่าเป็ น
อุปาทาน หรื อความยึดถือว่าชีวติ นี้คือตัวตนของตนเอง ซึ่ งเมื่อมีอุปาทาน ก็ยอ่ มที่จะมี
ความทุกข์เกิดขึ้นมาด้วยเสมอ
สรุ ปได้วา่ สิ่ งที่มีชีวติ ทั้งหลาย ย่อมจะมีอวิชชาหรื อความรู ้วา่ มีตนเอง เกิดขึ้นมา
ในจิตเสมอตามธรรมชาติ เพื่อให้สิ่งที่มีชีวติ ทั้งหลายรักตัวเอง และพยามยามเอาตัวรอด
เพื่อให้ดารงเผ่าพันธุ์เอาไว้ แต่สาหรับมนุษย์น้ นั เป็ นสัตว์กลายพันธุ์ชนิดพิเศษ ที่มีสมอง
มากผิดปกติ จึงทาให้มีการจาและคิดได้มาก คือคิดได้ซบั ซ้อนและคิดได้ละเอียดลึก ซึ่ง
นี่เองทีท่ าให้ จิตของมนุษย์ นาเอาอวิชชามาพัฒนา (หรื อปรุ งแต่ ง) ให้ มีความเข้ มข้ นหรื อ
รุ นแรงขึน้ จนกลายเป็ นอุปาทานหรื อความยึดถือว่ามีตนเองขึ้นมา ซึ่ งเมื่อมีความยึดถือว่ามี
ตนเองในสภาพที่น่าพึงพอใจ ก็ทาให้เกิดความทุกข์ซ่อนเร้นขึ้นมา หรื อเมื่อมีความยึดถือ
ว่ามีตนเองในสภาพที่น่าไม่พึงพอใจขึ้นมา ก็ทาให้เกิดความทุกข์เปิ ดเผยขึ้นมา ด้วยความ
โง่สูงสุ ดของตัวเอง
ความไม่ มีทุกข์ เป็ นอย่ างไร?
ความไม่มีทุกข์น้ ีก็คือสภาวะที่ตรงข้ามกับความทุกข์นนั่ เอง คือความทุกข์จะเป็ น
ความรู ้สึกที่ทนได้ยาก หรื อทรมาน รวมทั้งยังมีความรู ้สึกเร่ าร้อน กระวนกระวาย หนัก
เหนื่อย และความไม่ปกติอยูด่ ว้ ย ดังนั้นความไม่มีทุกข์จึงเป็ นความรู ้สึกที่ทนได้ง่าย หรื อ
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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 เมื่อหายใจ
เข้ าก็ให้ หยุดคิด (หรื อจะคิดช่วงเวลาหายใจเข้าก็ได้ เมื่อหายใจออกก็ให้หยุดคิด ) ซึ่งการ
คิดนีค้ วรคิดเรื่ องทีท่ าให้ เกิดปัญญาหรื อความรู้ ทดี่ ีงาม เช่น เรื่ องความไม่เที่ยง เรื่ องสภาวะ
ที่ตอ้ งทน เรื่ องความไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ ง หรื อเรื่ องความว่างจากตัวเราและตัวตนของคน
อื่น หรื อเรื่ องการคิดค้นสิ่ งที่เป็ นประโยชน์แก่สังคม หรื อเรื่ องการเรี ยน หรื อเรื่ องการ
เตือนตนเอง หรื อเรื่ องการสอนหลักการดับทุกข์น้ ี เป็ นต้น ซึ่งการฝึ กเช่ นนีจ้ ะทาให้ จิตเกิด
สมาธิได้ ง่าย รวมทั้งยังทาให้ เกิดปัญญาไปพร้ อมๆกันไปด้ วย เรี ยกว่าเป็ นการปฏิบตั ิท้ งั
สมาธิ และปั 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
หนึ่ง จนไม่รับรู ้สิ่งอื่นใดเลยนั้นไม่จาเป็ น เพราะเพียงเท่านี้ก็พอแล้วสาหรับนามาใช้ ใน
การปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์ตามหลักอริ ยสัจ ๔ (หรื อใครจะฝึ กสมาธิ ให้สูงขึ้นกว่านี้ก็ได้ใน
ภายหลัง)

