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1. ศีล 5 สามารถทําใหบรรลุได 

 

  การปฏิบัติธรรมในดานจิตนัน้ เราจะตองเริ่มตนดวยทําตนเปนผูมีศีล  ศีลนี้เปนสิง่

สําคัญ  เปนคุณธรรมอันเปนภาคพืน้ เปนการปรับกาย วาจา และใจ ใหอยูในสภาพปกติ  

โดยเฉพาะอยางยิง่ศีลหา  อันเปนศีลทีฆ่ราวาสทั่วๆไปพึงสมาทานปฏิบัติ เปนศลีหลักใหญ 

และเปนศีลทีสํ่าคัญ  ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227  ก็รวมลงอยูในศีลหาขอนี้ จะเปนผูใดก็ตาม ในเมื่อ

มาตั้งใจสมาทานรักษาศีลหาขอ เมื่อทําศีลหาใหบริสุทธิ์แลว และตั้งใจทําสมาธภิาวนา ก็

สามารถจะทาํจิตใหสงบรูซึ้งเห็นจริงในสภาวธรรมตามความเปนจริง ไมเฉพาะแตเทานั้น ยงั

สามารถใหบรรลุมรรค ผล นพิพานได ยกตวัอยางเชน อุบาสก อุบาสกิา ในอดีตสมัย

พระพทุธเจายงัทรงพระชนมอยูก็มหีลายทาน เชน พระนางวิสาขามหาอุบาสิกา ทานอนาถบิณ

ฑิกะมหาเศรษฐี ทานก็เปนผูครองเหยาครองเรือน แลวก็มีศีลเพียงหาขอเทานั้น แลวทานก็ได

ปฏิบัติธรรมจนไดบรรลุโสดาบัน 

  คนในสมัยปจจุบันนี ้ มเีพียงแคศีลหา กย็ังถือวายังนอยหนาต่ําตา ศีลของเราไม

มาก บางคนก็สงสยัวามีศลีหาไมสามารถที่จะปฏิบัติใหบรรลุมรรค ผล นพิพานได  อันนี้เปน

การเขาใจผิด ความจรงิศีลหาขอนี ้ เปนศีลทีก่ําจดับาปกรรม หรืเปนการตัดผลเพิ่มของ

บาปกรรม ที่เราจะพงึทาํดวยกาย วาจา เชน ปาณาติบาต การเวนจากการฆาสัตว 

อทินนาทาน เวนจากการหยบิส่ิงของทีเ่ขาไมไดอนุญาต  กาเมสุมิฉาจาร เวนจากการประพฤติ

ผิดในกาม  มสุาวาท พูดเทจ็ สุรา ดื่มของมึนเมา ถาใครสมาทานรักษาศีลหาขอนีใ้หบริสุทธิ์

บริบูรณแลว ไดชื่อวา เปนการตัดผลเพิ่มของบาป บาปกรรมที่เราทาํ ที่จะตองไปเสวยผลคือ 

ไปตกนรกหรือไปทรมานในสถานทีห่าความเจริญมิไดนั้น มีแตการละเมิดศีลหาขอเทานั้น สวน

อ่ืนซึ่งเราทาํลงไปแมจะเปนบาปอยูบาง ก็เปนแตเพยีงความมวัหมองภายในจิตใจเทานัน้ แต

ถาใครมีศีลหาบริสุทธิ์สมบูรณ มหีวงัที่จะทําสมาธ ิปฏิบัติธรรม รูธรรม เห็นธรรม รูแจงเหน็จริง 

ในสภาวธรรมได เพราะฉะนัน้ ผูที่ไมสามารถจะมีศีลมากๆขึ้นไปกวานัน้ ก็อยาพึงทําความนอย

อกนอยใจวา ศีลเรานอยเหลือเกิน กลัววาจะไมถงึนพิพาน อันนัน้เปนการเขาใจผิด กอนที่เรา

จะเพิ่มศีลของตัวเองใหมากขึ้นไปนั้น เราตองพิจารณาถงึสมรรถภาพของตัวเองวา เราสามารถ

จะปฏิบัติและรักษาศีลใหมากๆไดหรือไม ถาเรายังไมมสีมรรถภาพพอที่จะรักษาศลีมากๆได ก็

ใหมั่นคงแตเพยีงในศีลหาเทานัน้ 

  ฆราวาสโดยทัว่ไป มีเพียงศลีหา เวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดใน

กาม มุสาวาท เวนการเสพสรุา  เรายงัประดับตกแตงดวยเครื่องหอม เครื่องยอม เครื่องทาได ดู

หนงั ดูละคร หรือประโคมขับดนตรีก็ได นอนบนที่นอน ที่สูง ที่ใหญก็ได ไมผิดศีล แตถาเราไป

เพิ่มขอ วกิาลโภช เขาไป แตวาอดขาวเย็นไมได  เพิม่ขอ มาลา เขาไป แตวาเวนจากการ



ประดับตกแตงไมได  เพิม่ขอ นัจจคีตะ เขาไป แตวาเวนดูละคร ดนตรีไมได  เพิม่ขอ อุจจา

สยนะ เขาไป แตก็พอใจในทีน่อนที่สูงทีใ่หญ  เราก็รักษาไมได เปนการหาเรื่องเพิ่มบาปให

ตนเองโดยไมมีเหตุผล  การที่ตั้งใจรักษาศีลใหมากๆนัน้ เราตองดูสมรรถภาพของตนเอง เมื่อ

เรามีศีลหาบริสุทธิ์บริบูรณแลว ตัง้ใจทาํสมาธ ิ บําเพ็ญเพียรภาวนาไป เมื่อเราภาวนาเปนแลว 

ศีลก็จะเพิม่ข้ึนเอง ไมเฉพาะศีล 8 ศีล 10 เทานั้น  เมื่อมีศีลหา มีสมาธิ มีปญญา รูแจงเหน็จริง

ในสภาวธรรม ความเปนของตัวเองซึง้มันเกิดขึน้ในจตินั่นแหละ ความที่จิตสงบเปนสมาธ ิ

ความที่มีปญญารูจาเห็นจริงในสภาวธรรม สามารถทาํจิตใหอยูในสภาพปกติไดนัน่แหละ จะ

เปนอุบายเพิม่ศีลเขาไป อยางวาแตศีล 227 ขอเลย  ตอใหเปนหมืน่ๆขอ แสนขอ ก็เพิ่มได ถา

พื้นฐานของจติใจดีแลว เพราะฉะนั้น ใครจะปฏิบัติธรรม จะเขยิบฐานะการปฏิบัติของตนใหสูง

ยิ่งเพียงใด แคไหน ก็ขอใหพิจารณาดูสมรรถภาพของตวัเองเปนสําคญั อยาไปทาํอยางงมงาย 

ทําอยางมีเหตมุีผล เชน เขาวารักษาอุโบสถไดบุญมาก แตในเมื่อเราไปรักษาอุโบสถ  อดขาว

เย็น ไดรับทุกขเวทนาอยางในสมัยที่อาตมาเปนพระเลก็ เณรนอย อยูกับพระอาจารยเสาร แลว

ก็ไปพอใจในคาํวา การอดขาว บางทีเขาชวนกนัอดขาว 3 วัน 5 วัน 7 วัน บางทีก็อดจนถึง 9 

วันกม็ี  แตเมือ่อดกันไปแลวผลที่ไดรับ กไ็มไดรับผลเทาที่ควร การอดทําใหเราเกิดความเพลีย 

ความหิว ในเมื่อรางกายเกดิความหวิ ไมไดอาหารมาบาํรุงรางกาย กอ็อนเพลยี ในเมื่อความ

ออนเพลยีเกิดขึ้น เราก็ไมสามารถจะปฏิบตัิธรรมไดอยางเต็มที ่แทนทีจ่ะไดผลดีกลับขาดทุน ดี

ไมดีทําใหเกิดโรคทางกาย โรคกระเพาะ โรคลําไส ตองทนทุกขทรมาน พยาบาลรักษาเปน

เวลานานกวาจะหาย เพราะฉะนัน้ ส่ิงใดทีเ่ราจะทาํลงไป ที่เราเหน็วา ปฏิบัติดี ปฏิบัตชิอบ หรือ

ปฏิบัติจริง เราอยาปฏิบัติกนัอยางงมงาย ทาํใหมีเหตมุีผล พิจารณาสมรรถภาพของรางกาย

และจิตใจตนเองวา มีความสามารถเพียงใดหรือไม อาตมาขอใหคติเอาไว 

 

 

2. วิธีทาํสมาธ ิ

 

  เร่ืองของธรรมะที่จะนํามาในโอกาสนี้ ก็ควรจะเปนเรื่องประสบการณเกีย่วกับการ

ปฏิบัติธรรม ซึง่ปญหาในการปฏิบัติธรรมในสมัยปจจุบันนี้ รูสึกวาเปนที่ตื่นอกตืน่ใจ หรือเปนที่

สนใจของบรรดาทานพุทธบริษัททัง้หลายโดยทั่วๆไป สมัยเมื่ออาตมายังเปนศิษยทานอาจารย

เสารอยูทางภาคอีสาน คนที่สนใจธรรมะ และตั้งใจนัง่สมาธิภาวนากันสวนมากมแีตคนแกๆ

อายุมากแลว ตอมาในสมยัปจจุบันนี้ คนหนุม คนสาว คนแก มีความสนใจในการปฏิบัติธรรม 

แสดงวาชาวพทุธทั้งหลายมคีวามตื่นตวั และเริ่มรูสึกสํานกึในการแสวงหาที่พึง่ใหแกตัวเอง

มากขึ้นทุกทีๆ แตบางครั้งก็ยังเปนสิง่ทีน่าเปนหวง เกีย่วกับเร่ืองการปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะ



อยางยิ่งการทาํสมาธิ เปนปญหาที่เราจะตองทาํความเขาใจวา การทําสมาธิ ทีจ่ัดวาเปน

สัมมาสมาธนิัน้ มีความมุงหมายอยูที่ตรงไหน ในหลักคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจา ในเมื่อพระองคแสดงธรรม โดยมากมักจะมธีรรมเปนของคูกนั เชน สัมมาสมาธ ิ มิจฉา

สมาธ ิหรือสัมมาทิฏฐ ิมิจฉาทิฏฐิ อะไรทาํนองนี ้ เร่ืองความถูกกับความผิดนัน้ พระองคมันจะ

ยกขึ้นมาแสดงคูกัน 

  ดังนัน้ ปญหาเรื่องการทําสมาธิในสมัยปจจุบันนี้ จะวาลัทธิของใครถกูของใครผิด 

จะไมขอนํามากลาว เร่ืองถกู หรือผิดอยูในความตั้งใจ หรือเจตนาของผูทาํ ถาหากบําเพ็ญ

สมาธิ มุงทีจ่ะใหจิตสงบ ใหมีจิตมัน่คงตอการทาํความดี และเพื่อจะใหเกิดมสีมาธิ มี

สติปญญารูแจงเหน็จริงในสภาวธรรมตามความเปนจริง เพื่อจะไดเปนอุบายถายถอนราคะ

ความกาํหนัดยินดี หรือกิเลส โลภ โกรธ หลง ใหหมดไปจากจิตใจ โดยไมไดมุงสิ่งอื่น นอกจาก

ความบริสุทธิแ์ละความพนทุกข จัดวาไดชื่อวาเปน สัมมาสมาธิ  ความรู ความเห็นของทาน

เหลานั้นก็เปน สัมมาทิฏฐิ  ทีนี้โดยวิสัยของการปฏิบตัิ หรือภูมิจิต ภูมิธรรมทีเ่กดิขึ้นนั้น ใน

ระดับตนๆนี ้ ก็ยอมมทีั้งผิด ทัง้ถกู แมแตผูที่มีภูมิจิตกาวขึ้นสูภูมิของความเปนพระอริยบุคคล

แลว  ก็ยงัมีความเหน็ผิด เห็นถูก  ยกเวนแตพระอรหนัตจําพวกเดียวเทานัน้  ผูทีสํ่าเร็จ โสดา 

สกิทาคา อนาคา แตยังไมไดสําเร็จพระอรหันต  และทาํไมจึงยงัไมสําเร็จพระอรหนัต กเ็พราะ

เหตุวา สัมมาทิฏฐิ ในขัน้พระอรหัตตมรรค ยังไมสมบูรณ จึงยงัของอยู จึงยงัไมสําเร็จกอน 

  เพราะฉะนัน้ ความผิด ความถูกนั้น เราอยาเพิ่มไปดวนตัดสินวา ใครผิด ใครถูก 

เอากนัตรงทีว่า ใครสามารถทําสมาธิจิตลงไปใหสงบลงไปไดแลว สภาพจิตของเราเปนอยางไร 

เรามีกิเลสตัวไหนมาก และควรจะแกไขอยางไร นี้เปนจุดแรกที่เราจะตองอานตัวของเราเองให

ออก จะวาสิ่งอื่นผิด ส่ิงอื่นถกู นัน้ไมสําคญั  แมวาเราจะรูอะไรผิดอะไรถูก แตเปนเรือ่งนอกตวั 

นั้นไมสําคัญ สําคัญอยูทีว่า เราอานจิตใจของเรา แลวกป็รับโทษตัวเอง แลวก็ตัดสินตัวเอง วา

ตัวเองผิด ตวัเองถูกนั่นแหละ เปนเรื่องสาํคัญที่สุด ถาหากเราไมสามารถจะจับจุดนี้ได เราจะ

ปฏิบัติ หรือบําเพ็ญเพียรภาวนาแคไหนก็ไมมีทางที่จะแกไขตัวเองได 

  อันนี ้ เปนความคิดความเขาใจของอาตมา ตัวผูเทศน ทีน่ํามาเลาสูกันฟงกบัทาน

ทั้งหลาย กเ็ผือ่วาทานทัง้หลายจะไดชวยคิดพิจารณา วาเปนการเหมาะสม หรือไมประการใด 

ในฐานะที่อาตมาเปนลูกศิษยพระอาจารยเสาร ก็จะไดนําเรื่องการปฏิบัติสมาธิตามสายทาน

อาจารยเสารมาเลาสูกันฟง 

  ในขั้นบริกรรมภาวนาตามแบบฉบับของทานอาจารยเสาร และทานอาจารยมัน่   

ทานอาจารยเสารและทานอาจารยมัน่ ทานเปนพระเถระทีท่รงคุณในทางการปฏิบัติ สมถกรรม

ฐานและวิปสสนากรรมฐานของภาคอีสาน บางทานอาจจะยงัไมรูวา ทานอาจารยเสาร ทาน

อาจารยมัน่ เปนคนเมืองไหน  อาตมาจะไดนําประวัตขิองทานมาเลาโดยยอๆ ทานอาจารย



เสาร และทานอาจารยมัน่ เปนชาวอุบลโดยกําเนิด ทานอาจารยเสารเกิดที่ อ.เมือง  ทาน

อาจารยมัน่เกดิที่ อ.โขงเจยีม  ทัง้สองทานนี้ในเมื่อไดมาอุปสมบทในพระธรรมวินยัแลว ก็ได

ตั้งใจศึกษาธรรมวินัย เพียงแคการใหรูหลักธรรม 

  ทานอาจารยเสารเปนพระเถระที่ไมไดศึกษาพระปรยิัติกวางขวาง ทานเรียนรู

เฉพาะขอวัตรปฏิบัติ อันเปนหนาทีท่ี่จะตองปฏิบัติโดยตรง ทานอาจารยเสารสอบนักธรรมตรีก็

ไมได เพราะทานไมสอบ แตความเขาใจเรื่อง พระธรรมวินัยซึง่เปนขอปฏิบัตินั้น รูสึกทานมี

ความเขาใจ ละเอียดละออดมีาก  และทานอาจารยเสารสอนกรรมฐาน หรือสอนคนภาวนานัน้ 

มักจะยึดหลักภาวนา พุทโธ เปนหลัก ยกตัวอยาง ในบางครั้ง มีผูไปถามทานวา อยากเรียน

กรรมฐาน อยากจะภาวนาทาํอยางไร? ทานอาจารยเสารจะบอกวา ภาวนา พทุโธ ซิ  ภาวนา 

พุทโธ แลว อะไรจะเกิดขึ้น?  ทานจะบอกวาอยาถาม พทุโธ แปลวาอะไร ถามไปทาํไม และ

ทานจะย้ําวาใหภาวนา พทุโธๆๆ อยางเดยีว  แลวการภาวนาใหมากๆ ทําใหมากๆ ทําใหชํานิ

ชํานาญ ในเมือ่ต้ังใจจริง ผลที่เกิดขึ้นไมตองถาม ทีนีเ้ราไปถามวา ภาวนาพุทโธแลว อะไรจะ

เกิดขึ้น ทั้งๆที่เรายังไมตองลงมาทํา แมวาผูทําเห็นผลมาแลวทานใหคําตอบลงไป มันก็ไม

เกิดประโยชนอะไรสําหรับเราผูถาม เพราะฉะนัน้ ไมจาํเปนตองถาม ถาหากวาทานอาจจะไป

เปนลูกศิษยของทานอาจารยองคใดองคหนึ่ง ที่ทานสอนใหภาวนาอยางใดอยางหนึ่งก็ตาม ถา

ทานยงัมีความลังเลสงสยัในโอวาทของทานอาจารยของทานอยู ทานจะภาวนาอยางไร 

เพียงไร แคไหน ทานจะไมไดรับผลสําเร็จ เพราะฉะนัน้ ทานจะไปเรียนกรรมฐานจากสํานกัไหน

ก็ตาม เชน จะเรียนจากสํานกัสัมมาอรหัง ยุบหนอ พองหนอ หรือกาํหนด นาม รูป อะไรก็ตาม 

ในเมื่อทานเรียนมาแลว ทานตองตั้งใจปฏบิัติอยางจรงิจงั ปฏิบัติตามคําแนะนําของทานอยาง

จริงจัง จะวาเอาจริง เอาจงั เชื่อกันจริงๆ อยางสมมตวิา อาจารยของทาน หลังจากสอนบท

ภาวนาใหแลว อาจารยของทานสั่งวา ใหทานไปนัง่สมาธิบริกรรมภาวนา วันละ 3 คร้ัง หรือ 4 

คร้ัง แตละครั้งขอใหทําไดคร้ังละ 1 ชัว่โมง ถาทานปฏิบัติตามคําสั่งของทานอาจารยทานได จะ

เปนอาจารยใดก็ตาม ผลยอมเกิดขึ้นอยางแนนอน แตถาทานมีความรูสึกวา เชื่อครึ่งไมเชื่อครึ่ง 

ทําไปแลวก็ไมไดผล อยาทาํดีกวา 

  พุทโธ นี้เปนคําบริกรรมภาวนา ในอนุสสติ 10 ขอ  พุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ 

สังฆานุสสติ หรืออนุสสติอ่ืนๆที่มีคาํบริกรรมภาวนา ตัง้แตขอ 1 – 8 เรียกวา ตองใชคําบริกรรม

ภาวนา  ตามบทหรือตามแบบในการภาวนาในขอนัน้ๆ การภาวนาอะไรทีน่ึกคาํบริกรรม

ภาวนาในใจ เมื่อเราทาํแลวจิตจะสงบลงไปไดแคอุปจารสมาธ ิใครจะภาวนาอยางไหน แบบใด

ก็ตาม ในเมื่อนึกบริกรรมภาวนา จิตจะสงบลงไปแคอุปจารสมาธ ิ

 

 



3. ข้ันของสมาธ ิ

 

  พระพทุธศาสนานี้ พระพทุธเจาวางหลักคาํสอนเอาไว อันเปนหลักใหญๆก็คือ ศีล 

สมาธ ิ ปญญา  เปนอุบายหรือเปนหนทางทีพุ่ทธบรษิัทจะตองยึดเปนหลกัปฏิบัติ เพื่อสราง

คุณธรรมคือความดีใหเกิดมข้ึีนในจิตในใจ จนถึงขนาดที ่ ศีล สมาธ ิปญญา ประชุมพรอมกัน

เปนองคอริยมรรค สามารถเกิดสติสัมปชญัญะขึ้นมาเปนมหาสติดวยวิธีการตางๆ วิธีการที่จะ

พึงปฏิบัตินัน้เราเรียกๆกนัโดยทั่วไปวา สมถกรรมฐาน และ วิปสสนากรรมฐาน  หนทางที่จะ

เขาไปสูความรูจริงเหน็แจงในภาวธรรมทั้งปวงนั้น เราจะหนีจากหลักแหงการปฏิบัติสมถกรรม

ฐาน และวิปสสนากรรมฐานไปไมได ไดกลาวแลววา การศึกษาธรรมะและการเรียนธรรมะเปน

ส่ิงที่เราทานทัง้หลายไดศึกษามามากพอสมควรแลว การฟงธรรมก็คอืการฟงเสียงผูเทศน เปน

การฟงสิ่งที่เขามาสัมผัสจากสิ่งที่เกิดขึ้นในภายนอก 

  สําหรับผูที่เร่ิมใหม ซึ่งจิตยงัไมเคยมีสมาธิและไมเคยเกดิภาวะตัวผูรูข้ึนมาในจิต 

ใหอาศัยการกาํหนดรูลมหายใจเขา ลมหายใจออกบาง หรือกําหนดบริกรรมภาวนาอยางใด

อยางหนึ่ง ตามที่ตนชาํนิชํานาญ เชน พทุโธ เปนตน ใหกําหนดจดจอลงที่จิต แลวเอาจิตนึก 

พุทโธๆๆ นกึอยูอยางนัน้ นึกอยูเฉยๆ อยาไปทําความรูสึกวา เมื่อไรจิตของเราจะสงบ เมื่อไรจิต

จะเกิดสวาง เมื่อไรจิตจะเกิดความรู ความเหน็ขึ้นมา 

  การภาวนาในเบื้องตนนี้ ไมใชเพื่อจะรูเพื่อจะเห็นสิง่อืน่ เพื่อใหรูใหเหน็สภาพ

ความจริงของจิตของตัวเอง เราจะเริ่มรูความเปนจริงของจิต ตัง้แตเราเริ่มกําหนดจิตกับ

บริกรรมภาวนา รูอยางไร รูอยูตรงทีว่าจิตของเรากับบริกรรมภาวนานัน้ มีความสัมพนัธหรืออยู

ดวยกนัหรือไม เมือจิตของเรากับบริกรรมภาวนาสัมพันธกันอยูดวยกนั มันมีโอกาสที่จะเผลอ

สงกระแสไปทางอืน่หรือไมนีใ้หเรากาํหนดดูความจริงของจิตในตอนนี ้ ทีนี้ในขณะทีเ่รานึก พุท

โธๆๆ อยูนัน้ ความรูสึกของจตินั้นมนัมีอะไรบางเกิดขึน้ จติอยูกับพทุโธไหม หรือวามนัลืมพุทโธ

เปนบางครั้ง บางขณะ  ในขณะที่ลืมนัน้จิตมันไปอยูทางไหน ไปอยูกับส่ิงภายนอก ซึง่เปนอดีต

สัญญา หรือวานิง่ วางอยูเฉยๆ ใหเราสงัเกตดูความจริงในตอนนี้   ทีนีถ้าหากจิตของเราลืม  

พุทโธแลวมนัไปอยูในสัญญาอดีตที่เราเคยนึกคิดและจดจําซึ่งเปนสิ่งอื่น นอกจากพุทโธ แสดง

วา จิตของเราละทิง้พทุโธแลวก็ไปยึดเอาอารมณเกาแกมาเปนความรูสึกนึกคิดตามนิสัยเดิม 

เปนอาการของจิตฟุงซาน 

  แตถาหากจิตลืมคําวา พุทโธ แลวไปนิ่งอยูเฉยๆ เมื่อมีอาการอยางนี้เกิดขึ้น ผู

ภาวนาอยาไปนึกถงึพทุโธอีก ใหกาํหนดรูลงที่จิตเฉยๆอยู แตในชวงนี้ถาหากลมหายใจปรากฏ

ข้ึนในความรูสึกก็ใหกําหนดรูลมหายใจเฉยอยู เอาลมหายใจเปนเครื่องรูของจิต เปนเครื่อง

ระลึกของสติ จดจอดูอยูอยางนั้น อยาไปสรางความรูสึกนึกคิดอะไรขึ้นมา และก็ไมตองไปนึก



วา ลมหายใจสั้น ลมหายใจยาว เปนแตเพียงรู กําหนดจดจออยูเฉยๆเทานัน้ ความสั้น ความ

ยาว ความละเอียด ความหยาบ ของลมหายใจ เปนสิง่ที่จิตรูอยู จิตยอมรูความสัน้ ความยาว 

ความหยาบ ความละเอยีด ของลมหายใจอยูในท ี โดยที่เราไมจําเปนตองไปนึกสําคัญมัน่

หมายวา ลมหายใจหยาบ ลมหายใจละเอียด ลมหายใจสั้น ลมหายใจยาว หรือลมหายใจ

หายขาดไปแลว กาํหนดรูลงที่จิตตัวรูจดจออยูอยางนัน้ 

  อันนี้เปนวธิีการปฏิบัติในเบื้องตน ในขณะที่ทานกําหนดจดจอดูอยูที่ลมหายใจ

เฉยอยู อะไรจะเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้น ไมตองไปคํานึงถงึทัง้นัน้  ถาในชวงนี้จิตมนัเกิดความ

สวางขึ้นมา กอ็ยาไปเอะใจ กําหนดรูลงทีจ่ิตอยางเดยีว หากเกิดภาพนิมิตตางๆขึ้นมา ก็อยาไป

เอะใจ กําหนดรูลงที่จิตอยางเดียว หรือจะมีอะไรเกิดขึ้น เปนอุทานธรรมะ เปนภาษิตซึ่งเกิดขึ้น 

เปนความรู เปนภาษา ก็อยาไปสําคัญมัน่หมาย อยาไปเอะใจ กําหนดรูอยูที่จิตอยางเดียว ถา

หากทานไปเอะใจ หรือเอาใจใสกับส่ิงนัน้ สภาพจิตมนัจะเปลีย่น เมื่อสภาพจิตเปลี่ยนแลว

สมาธิจะถอน  ส่ิงทีท่านกาํลังกาํหนดรูอยูนัน้มันจะหายไปทันท ี อันนี้ขอใหนกัปฏิบัติทั้งหลาย

พึงระมัดระวัง และในเมื่อทานจดจอเอาจติรูอยูที่จิต และก็รูอยูที่ส่ิงทีจ่ิตรู ความตั้งใจกําหนด

จดจออยูอยางนี้ดวยเจตนา ทานเรียกวา วิตก เมื่อจิตกับอารมณส่ิงที่กําหนดรู มคีวามสนิท

แนบแนนไมพรากจากกนั ทรงตัวอยูอัตโนมัติ โดยที่ทานไมไดตั้งใจที่จะควบคุม อันนี้เรียกวา 

วิจาร 

  เมื่อจิตกับอารมณ มีความซบึซาบและมีความซาบซึง้ลงไปในดวงจิต ความดูดดื่ม

มันกย็อมเกิดขึ้น ความดูดดื่มของจิตนั้นเรียกวา ปติ  ปติเกิดขึ้นทาํใหเรารูสึกกายเบา จิตเบา 

บางทีทาํใหตวัโยกโคลง บางทีทาํใหตัวขึน้จะลอย เหมือนกับข้ึนสูอากาศ บางททีาํใหรูสึกหนัก

ตัว ซึง่สุดแลวแตอาการของจิต มันจะปรุงจะแตงขึ้น  ใหทานกาํหนดรูอยูที่จติอยางเดียว  

ตอนนี้ปลอยใหจิตมันเสวยปติ ในเมื่อจิตมีปติเปนเครื่องหลอเลี้ยง จิตไมฟุงซานไมกระวน

กระวาย จิตกม็ีแต ความสุข และก็จะดําเนินสูสมาธิในขั้นละเอียดตอไปเปนลําดับ  ซึ่งจุดแรก

เราจะปรากฏวา อุปจารสมาธิเกิดขึ้นมีความรูสึกนิ่งสวาง แตความรูสึกในสิ่งภายนอกยงัรูสึก

อยูบางนิดๆหนอยๆ หรือปรากฏอยางละเอียด 

  ในเมื่อจิตผานขั้นตอนขั้นนี้ไปแลว จิตจะมีความสงบแนวแนนิ่งลงไปสูความเปน

หนึง่ซึ่งเรียกวา อัปปนาสมาธิ หรือ เอกคัคตา  ในตอนนี้จิตของทานสงบอยางละเอียด มีแต

สภาวะจิตสงบนิ่งสวางอยูอยางเดียว 

  สมาธิในขั้นตนนี้โดยสวนมาก ในเมื่อจิตสงบลงไปถงึขั้นอัปปนาสมาธิ หรือ

เอกัคคตาอยางแทจริงแลว เราจะรูสึกวากายหายไปหมด ยงัเหลือแตจิตดวงเดียวลวนๆแลว

ในตอนนี ้ ผูภาวนานั้นไมมคีวามสามารถที่จะนึกคิดอะไรอยางอื่นข้ึนภายในจิตได เพราะสมาธิ

ในตอนนีเ้ปนสมาธิดวยความเปนเองอยางแทจริง เปนสมาธทิี่หมดความตัง้ใจซึ่งเรยีกวาสมาธิ



จะเกิดขึ้นตอเมื่อเราหมดความตั้งใจ เปนสมาธทิี่เปนอตัโนมัติ เปนสมาธทิี่เปนเอง ผูภาวนาจะ

นอมจิตไปอยางไรก็นอมไมได จะถอนจิตออกมากถ็อนไมได จนกวาจิตนั้นจะถอนออกมาเอง 

นี่คือลักษณะจิตที่เขาไปสูอัปปนาสมาธ ิหรือเอกัคคตาในขั้นตน 

  สมาธิในขั้นนีท้ี่ทานวามันเปนสมถะ ยงัไมสามารถที่จะใหเกิดความรูความเห็นใน

ดานปญญาหรือวิปสสนาขึน้มาได ก็เพราะจิตในข้ันนี้เปนแตเพียงวา จิตดําเนนิเขาไปสูความ

เปนเดิม สภาพเดิมของจิตทีย่ังไมไดประสบกับอารมณใดๆ ยอมมีลักษณะอยางนี ้  จิตอยางนี้ 

ทานเรียกวา ปฐมจิต เรียกวา ปฐมวิญญาณ เรียกวา มโนธาต ุ  เปนเหตุใหผูภาวนาไดรูสภาพ

ความเปนจริงของจิตดั้งเดิมของตัวเอง คอืจิตที่ไมมีอะไรนั้น มนัมีลักษณะอยางไร แลวเราจะรู

ในตอนนี ้ และเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิในขั้นนี้ เมื่อมารับรูอารมณ คือ เกิดความคิดขึ้นมาก 

สภาพจิตหลงัจากที่เกิดมีสมาธิแลวออกมารับรูอารมณนี้ มันมีลักษณะแตกตางจากจิตที่ยังไม

เคยมีสมาธิอยางไร อันนี้ผูภาวนาเมื่อทําจิตลงไปถึงขั้นนี้แลวจะรูทันที  เพราะฉะนัน้ การ

บริกรรมภาวนาหรือกาํหนดอารมณเพื่อทาํใหจิตสงบนิง่ลงเปนสมาธถิงึขั้นอัปปนาสมาธนิั้น มี

จุดมุงหมายทีจ่ะใหผูภาวนานั้นรูสภาพความเปนจริงของจิตดั้งเดิมของตัวเอง แมวาภูมิจิตใน

ข้ันนี้จะยังไมเกิด ปญญาญาณรู เหน็อะไรก็ตาม  แตก็เปนพืน้ฐานสรางความมั่งคงของจิต เมื่อ

จิตผานการเปนสมาธิอยางนี้บอยๆเขา  ส่ิงที่จะไดเปนผลพึงตามมาก็คอื ความมี 

สติสัมปชัญญะ จะคอยปรากฏขึ้นทีละนอยๆ 

  ในขั้นแรกจิตสงบเพยีงครั้งสองครั้ง เมื่อจิตออกจากสมาธิมาขั้นนี้แลว มันก็จะ

ถอยพรวดๆๆออกมาโดยไมกําหนดอะไรเลย ออกมาสูความเปนซึง่ทีเ่คยเปนมาตั้งแตกอนที่ยงั

ไมเคยทําสมาธิ แตถาจิตผานสมาธิแบบนีบ้อยๆเขา เมือ่จิตถอนออกมาเกิดความคดิ จะเกิดมี

ตัวสติตามรูความคิดขึ้นมาทันท ี จิตคิดอะไร สติก็จะจองตามรู ใหผูภาวนารีบฉวยโอกาส

ในตอนนีก้ําหนดจดจอความรู ความคิดของตนเองไปเรื่อยๆ จิตคิดอะไรขึ้นมาก็รู เพยีงสกัแต

วารูอยางเดียว อยาไปวพิากษวิจารณ หรืออยาไปชวยมันคิดเพิ่มเติม ปลอยใหจติคิดไปเอง

โดยธรรมชาตขิองมัน หนาที่ของผูปฏิบัตินี้มีแตตั้งใจตามรูความคิดนัน้ไปเรื่อยๆ ในเมื่อตัวสต ิ

ตัวที่ตามรูความคิด จิตเอาความคิดอารมณที่เกิดขึ้นในจิตเปนเครื่องรู เปนเครื่องระลึกของสติ 

สติสัมปชัญญะก็จะคอยๆดข้ึีน แลวกเ็พิ่มพลังขึ้นเปนสติพละ จนสามารถเปนสติวนิโย 

สามารถกลายเปนมหาสต ิ  เมื่อจิตกลายเปนมหาสติข้ึนมาไดเมื่อไรสติวินโยจะเปนผูนาํ คือ

เปนผูตาม ตามรูอารมณคือ ความคดิ ซึ่งเกิดข้ึนกับจิต เมื่อจิตมีสติตามรู 

อารมณคือ ความคิดทนักนัเมื่อไร เมื่อนัน้ความคิดซึ่งเราเคยมีอยูกอนนั้น มนัก็จะกลายเปนภูมิ

ปญญา 

  โดยลักษณะทีว่า จิตตัวผูรู ก็จะปรากฏรูอยูสวนหนึ่งตางหาก และส่ิงทีอ่อกไปคิด 

คนควาในอารมณนั้น กจ็ะมอียูสวนหนึ่งอกีตางหาก มองๆดูแลวคลายกับวา เราคนเดียวมีจิต 



2 จิต มีใจ 2 ใจ  แตแทที่จริงมันกเ็ปนใจเดียวกนันัน้แหละ แตใจหนึง่จิตหนึง่มนัสงบนิ่งเปนตัว

ผูรู เพราะอาศัยพลังของสติ ประคับประคองเอาไวใหอยูในสภาพปกติ  แตอีกอันหนึ่งนัน้ 

กระแสแหงผูรูมันออกไปรับรูอารมณ  ในเมื่อรูข้ึนมาแลว จิตมีสติ อาศัยสติเปนพละ เปนกาํลัง 

จึงไมไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทีต่ัวเองปรุงขึน้มา ในเมื่อจิตปรุงความรูข้ึนมาโดยไมมีความยึดถือ 

อาการของกิเลสมันก็ไมม ีมแีตรูเฉยอยู อะไรรูข้ึนมาแลวก็ผานไป รูข้ึนมาแลวก็ผานไป  

  ในเมื่อจิตมนัละเอียดลงไป สติอันนี้มันละเอียดลงไปรูทันมนัอยางละเอียดลงไป 

โดยไมขาดสาย สายสัมพันธแหงสติมนัเชือ่มโยงกันอยูตลอดเวลา ความรูความคิดที่เกิดขึ้นใน

จิตนั้น มันจงึกลายเปนตัวปญญา ทีว่ารูธรรมเหน็ธรรม รูแจงแทงตลอดในธรรม ในขั้น 

วิปสสนากรรมฐาน นัน้กห็มายถงึ รูทนัความคิดที่เราเคยคิดอยูแตกอนที่ยังไมภาวนา หรือ

ภาวนาไมเปน 

  เมื่อเราภาวนาเปนแลว มีสติ มีสมาธิดี เรียกวาม ี พละ 5  พรอมที่จติมี ศรัทธา 

วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา พรอมมี ศีล สมาธิ ปญญา รวมพรอมกันเปนหนึง่  ตวัที่ปรากฏเดนชัด

ใหเรามองเหน็ก็คือความมีสติ ความรูเทาทันอารมณนัน้ๆ  ทนีี้ความคิดที่เคยทาํใหเราวุนวาย

เดือดรอนอยูนัน้แหละ มนัจะกลายมาเปนเครื่องรูของจิต เครื่องระลึกของสติ เมื่อจิตกับสติ

ประกอบพลงัเปนอันเดยีวแลว รูทันเหตกุารณนัน้ๆ มนัก็กลายเปนตัวปญญา เกิดมาเปนตัว

วิปสสนา มาดวยประการฉะนี ้

  ตอไปนี้ขอใหทานทัง้หลายกําหนดจิต กาํหนดรูลงทีจ่ติ พยายามจดจอลงที่ตัวผูรู 

หรือผูที่ยงัภาวนาไมเปน กก็ําหนดบริกรรมภาวนาตามที่ตนเคยชาํนิชาํนาญมาแลว ผูทีเ่คยมี

สมาธิมาแลวและทําสมาธิไดเร็ว ก็ไมจําเปนตองไปบริกรรมภาวนาอีก กําหนดรูลงทีจ่ิตเทานั้น 

จองรูลงทีจ่ิตผูรู คอยจดจอวามนัจะมีอะไรเกิดขึ้นภายในจิต ในเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นภายจิต จิต

มันจะตามรู ในขั้นแรกเราจะกําหนดจดจอดวยความตั้งใจ ใหมนัตามรู แตเมื่อมันรูทันกันจริงๆ

แลว ตอไปเราไมตองไปกําหนดตามรูใหมนัลําบาก  จิตกับสติเปนของคูกัน และจะกาํหนดตาม

รูส่ิงที่เกิดขึน้ภายในจิตเองโดยอัตโนมัต ิ

  ในตอนนีเ้รียกวา ปญญาภมูิ  ข้ันแหงวปิสสนาในภาคปฏิบัติ เกิดขึ้นเองในขัน้

อัตโนมัติ คือมันเกิดเปนความรูข้ันมานัน่เอง แตความรูในขั้นนีม้ันก็ยงัเปนภาคปฏิบัติ  ในขัน้

วิปสสนา ยังไมใชตัววิปสสนาอยางแทจริง  ในเมื่อจิตกาํหนดตามรูส่ิงที่รูเร่ือยไป เมื่อจิตรูซึ้งใน

ส่ิงที่รูนัน้ บางทีมันอาจจะรูซึ้งลงไปวา ความคิดอานทัง้หลายเหลานี้ มันก็เปนของไมเที่ยง เปน

ทุกข เปนอนัตตา 

  พระอรหันตเชนอยางทาน พระอัญญาโกณฑัญญะ ฟงพระธรรมจกักัปปวัตตน

สูตร แลว ไดดวงตาเหน็ธรรม เห็นวาอยางไร เหน็วา ส่ิงใดสิ่งหนึง่เกิดขึ้นเปนธรรมดา ส่ิงนั้นมี

ความดับไปเปนธรรมดา  ซึ่งเปนธรรมชาติของความรูแจงเหน็จริงภายในจิต ยอมมีลักษณะ



อยางนี้ ใครจะรู เหน็มากมายสักปานใดก็ตาม มันก็รวมไปสูความวา ยงกฺิญจิ สมทุยธมฺมํ สพฺ

พนต ํ นิโรธธมฺมนฺต ิ  ส่ิงใดสิ่งหนึง่เกิดขึ้นเปนธรรมดา ส่ิงนัน้มีความดับไปเปนธรรมดา  

ความเห็นความรูในขั้นสุดยอด มันมีเพียงแคนี้ ใครจะเทศนอยางไร อธิบายอยางไร พิจารณา

ไปอยางไร ในเมื่อจิตมันรูแจงเหน็จริง มนัก็มีแต ยงฺกิญจิ สมทุยธมฺม ํอยางเดยีวเทานั้น เพราะ

ความรูอันนี้มนัอยูเหนือสมมติบัญญัติ อยูเหนือโลก เปนความรูข้ันโลกุตตรธรรม 

 

 

4. เร่ืองของสมาธ ิ

 

  บางที บางทานบริกรรมภาวนา จิตอาจจะไมสงบเปนอัปปนาสมาธิสักที เพียงแต

สงบลงไปเปนอุปจารสมาธ ิคือ มีอาการเคลิ้มๆลงไป แลวก็สวาง จิตยังมีความรูสึกสัมพันธกับ

รางกายอยู แลวก็มีความมุงหมายที่จะทาํจิตใหไปถงึอัปปนาสมาธ ิ ชนิดที่เรียกวาสงบนิง่ลงไป

แลว รางกายตัวตนไมปรากฏรูสึก ทัง้ๆทีท่าํไมไดก็พยายามทาํอยูอยางนั้น เพราะไปหลงเชื่อวา 

“ตองทําจิตใหเปนอัปปนาสมาธ”ิ  ถาหากทานผูใดปฏิบัติแลว มีภูมิจิตเกิดขึ้นมีลักษณะดังทีว่า 

ก็ไมตองไปมุงหมายที่จะเอาอัปปนาสมาธ ิ พอทาํจิตใหสงบเปนอุปจารสมาธิบอยๆ พอทีจ่ะ

ประคับประคองจิตใหนอมสูการพิจารณาแนวทางพระไตรลักษณ คือพิจารณากายและ

ความรูสึก นอมไปสูพระไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขงั อนัตตา ก็รีบกาํหนดพิจารณาทนัที ไม

ตองคอยจิตสงบเปนอัปปนาสมาธิ   ปฏิบัติไปทํานองนี้ กย็อมจะเกดิผลแกผูปฏิบัติเหมือนกัน 

ถาหากตางวาเราจะคอยใหจิตสงบเปนอปัปนาสมาธิเสยีกอน เขาฌาณใหมนัไดชํานิชาํนาญ

กอน แลวจึงไปพิจารณาพระไตรลักษณ หรือยกจิตขึ้นสูภูมิวิปสสนา ถาเผื่อวาชั่วชวีิตนี ้ เราทํา

อยางนัน้ไมได เราจะมิตายเปลาหรือ  การทําจิตใหนิ่งเปนอัปปนาสมาธ ิหรือเขาฌานไดอยาง

ชํานิชาํนาญนัน้ ผลประโยชนของการชํานาญในการเขาฌาณ ชํานาญในการทําสมาธ ิ ทาํให

เกิดอิทธฤิทธิ ์ แตเหตุผลนั้นยังไมเพียงพอ เพราะทานอาจารยเทสก ทานวา จิตที่เปนสมาธิอยู

ในฌาณนัน้ เปนสมาธิทีโ่ง เพาะจิตที่เขาฌานนั้น จะตองเพงสิ่งใดสิ่งหนึง่เพียงสิง่เดียวเทานั้น 

อาการที่วาความรู ภูมิจิต ภูมิธรรมก็ไมเกิดขึ้น  ครูบาอาจารยทานก็ยืนยันวา สมาธิในฌาณ 

เปนสมาธิทีโ่ง แมแตโดยหลกั ทานก็ยนืยนัไววา ถาจิตไปติดอยูในความสงบ ในฌาณ คือ ข้ัน

สมถะเทานั้น อยางดีก็ใหเกิดอภิญญาสามารถที่จะทําฤทธิ์ตางๆได  สามารถที่จะรูในคนอื่น 

สามารถที่จะรูส่ิงที่ปดบงัซอนเรนอยูภายใน ซึ่งเราไมสามารถที่จะมองเหน็ไดดวยตาเปลา แต

เหตุผลที่จะพงึทําใหหมดกิเลสนั้นยังไมมี  ผูสําเร็จฌานแลวจะตองมาเวียนวายตายเกิด เพราะ

จิตไมมีปญญา ลักษณะการรูจริงเห็นจริงที่เรียกวา อภิญญา รูใจคนอื่น รูเหตุการณลวงหนา รู

เร่ืองในอดีตทีล่วงมาแลวนานๆ ในลักษณะอยางนี ้ ไมไดจัดเขาอยูในลักษณะปญญาที่จะเอา



ตัวรอดไดจากอํานาจของกิเลส เพราะฉะนัน้ สมาธิในฌานจึงเปนสมาธทิี่ไมสามารถจะทําผู

ปฏิบัติใหสําเร็จ มรรค ผล นิพพานได ถึงจะมีบาง ก็มจีาํนวนนอย แตสมาธิที่อยูในอริยมรรค 

คือ จิตสงบประชุมลงพรอมที่ หรืออริยมรรคประชุมพรอมที่จิตนัน้ สามารถทาํจิตใหมั่นคงและ

ดํารงอยูในความเปนกลาง เมื่อจิตมีอริยมรรค เปนเจตสิกประคับประคองอยูที่จติ จิตอยูที่

อริยมรรค อริยมรรคอยูที่จติ แมจะอยูในลักษณะสมาธิข้ันออนๆ จิตจะมีสติสัมปชัญญะรูเทา

ทันเหตุการณ อะไรเกิดขึ้นก็รู รูแลวไมยดึถือปลอยวางไป อาการทีจ่ะเสวยอารมณในขณะที่รู

เห็นอะไรขึ้นมานัน้ไมมี คือ จิตไมมีอาการซึมซาบเขาไปในสิ่งที่รูนัน้ เพราะไมมีความยึด ทาํไม

จึงเปนเชนนัน้? เพราะสิง่ทีรู่เหน็ขึ้นมานั้นเปนภูมิปญญาของจิตซึ่งถูกอริยมรรคคือ ศีล สมาธิ 

ปญญาประชมุพรอมกนัลงแลว สามารถปฏิบัติภูมิจิตไปสูภูมิจิตภูมิธรรมขึ้นสูงไปเปนลําดับ 

ซึ่งจิตมีลักษณะอยางนี ้ ในขั้นตนจะรูอะไรก็ตาม สมมติเรียกวา ธรรม ก็แลวกัน อารมณก็คือ

ธรรม ธรรมก็คอือารมณ 

  ในเมื่อรูอะไรขึ้นมาแลว ในตอนตนๆยงัจะมีสมมติบัญญัตเิรียกวาอะไรอยู 

ในตอนนีเ้ปนภูมิความรูของจิตซึ่งอยูในลกัษณะ ในขั้นของอุปจารสมาธิออนๆ ซึ่งมันอาจจะ

เกิดขึ้นแกผูปฏิบัติ ในขณะที่จิตสงบลงไปแลว ความรูสึกภายนอกก็ยงัมีอยู แตจิตอยูใน

ลักษณะแหงความสงบ แลวก็มีภูมิจิตภูมธิรรมเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา แมในบางครั้งยังพูดอยู 

หรือทําอะไรอยูก็ตาม ลักษณะความสงบของจิตมันมีอยู ภูมิรูส่ิงตางๆก็เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา 

แตวาสามารถที่จะพูดจะคุย สามารถที่จะทําทุกสิง่ทกุอยางไดในขณะนั้น อันนี้เรียกวา เปนภูมิ

จิตที่มีอริยมรรคประชุมพรอมลงทีจ่ิต ถาหากในขณะทีท่านผูปฏิบัติทีม่ีภูมิจิตลักษณะอยางนัน้ 

เมื่อทําสมาธิใหสงบละเอียดลงไป คือ ทาํในขณะที่ปราศจากสิง่รบกวน เชน นัง่สมาธิอยูใน

หองพระคนเดยีว เปนตน เมื่อจิตสงบลงไปอยางละเอียดแลว เมื่อเกดิภูมิความรูข้ึนมาภายใน

จิตนั้น ทุกสิง่ทุกอยางจะประกฎการณมีลักษณะวาจิตสงบนิง่ เดนสวางไสว และสิ่งที่ใหรูมี

ปรากฏการณเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา แตความรูในขั้นละเอียดนั้น ไมมอีะไรจะไปมีความสาํคัญ

มั่นหมาย สมมติบัญญัติเรียกชื่อส่ิงนั้นวาอะไร อันนี้เปนธรรมชาติของภูมิจิต ภูมิธรรมที่เกิดขึ้น

ในระดับสูง ในระดับละเอียด ซึ่งอยูเหนือสมมติบัญญัติ ซึง่เราเรียกวา สัจจธรรม  เกดิขึ้นในจิต

ของผูปฏิบัติ ตัวจริงของทานผูนั้นก็เปนสจัจธรรม ความรูของจริงที่เกิดข้ึนก็เปนสัจจธรรม 

  เพราะฉะนัน้ สัจจธรรม กับ สัจจธรรม ในเมื่อมาบรรจบกันเขาจงึเรียกชื่อกันไมถกู 

มีแตส่ิงที่เกิดขึน้ดับไปๆๆอยูอยางนัน้ ไปตรงกับคําในธรรมจักกัปปวตัตนสูตรที่วา ยงฺกิญจ ิ

สมุทยธมฺม ํสพฺพนตํ นิโรธธมฺมนฺต ิส่ิงใดสิง่หนึ่งที่มีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา ส่ิงนัน้ก็มีความดับ

ไปเปนธรรมดา ทําไมจงึวาอยางนัน้  ทาํไมจึงเรียกวาสิง่ใดสิ่งหนึ่ง คําวา ส่ิงใดสิง่หนึง่ เปนพระ

ดํารัสของพระพุทธเจา ทีพ่ระองคดํารัสวาสิง่ใดสิ่งหนึง่ก็เปนเพราะเหตุวา จะไปบัญญัติ

ชื่อเสียงเรียงนามวาอยางไรก็บัญญัติไมถูกทัง้นัน้ เพราะในขณะที่รูของจริงนัน้ มีแตเพียงสิง่ใด



ส่ิงหนึ่งเทานัน้ มันอยูเหนือสมมติบัญญัติ อะไรที่เราสมมติบัญญัติไดอยู ส่ิงนัน้ไมใชสัจจธรรม  

นั่นมนัเปนเพยีงสมมต ิ ความรูจริงเห็นจริงมันอยูเหนือสมมติบัญญัติ  นี่ขอใหทกุทานจงสงัเกต

ดูตรงนี้ใหดี ถาหากวามีภูมิจิตภูมิธรรมปรากฏขึ้นแลว ใหสังเกตดใูหดี ความรูธรรมะในขั้น

ละเอียดของจตินั้น เปนแตเพียงสิง่ใดสิ่งหนึ่งปรากฏการณใหรูอยูตลอดเวลา ไมมีส่ิงที่เราจะไป

สมมติบัญญัติ จิตก็นิง่ เดน อยูเฉยๆภูมิความรูก็เกิดขึน้อยูเร่ือยๆ 

  ทีนี้มปีญหาวาภูมิความรู อันนัน้มาจากไหน? มาจากจิต จิตทีม่ีปญญาอัน

ละเอียดเฉียบแหลม สามารถปรุงความรูข้ึนมา ความรูอันนัน้คือปญญาที่เกิดขึ้นกับจิต ตัวที่นิง่

เดนอยูนัน้คือ ตัวพทุธะผูรูเทาเอาทนัจงึไมหวัน่ไหวตอเหตุการณที่เกดิขึ้น รูอะไรก็เฉย รูอะไร

ข้ึนมากเ็ฉย เพราะมนัเปนภูมิปญญาของจิตที่ฝกฝนอบรมดีแลว จิตจึงไมหวั่นไหว จิตจึงไมติด

ส่ิงเหลานัน้ ในขณะนัน้เปนจิตที่บริสุทธิ ์ สะอาด ไมมีกิเลส ตณัหา อุปาทาน จติจงึมี

ปรากฏการณอยางนัน้ ถาจิตทานผูใดเปนอยูอยางนี้ตลอดกาลไมกลับกลอก ก็ไดชื่อวาเปน

พระอรหันต  นีพ่ึงสงัเกตและทําความเขาใจอยางนี ้ ถาหากเราทําอยางนี้ไดบอยๆ แมวาเรา

ออกจากการนัง่ปฏิบัตินั่งสมาธิหลับตามา มามองดูโลกและเขาสูสังคม ในเมือ่เราประสบ

อารมณตางๆในสังคมที่เราจะตองกระทบกระเทือน หรือรับผิดชอบอยูนัน้ ความรูสึกของเราจะ

เพยีงวา สักวาแต คือ พูดก็สักวาแตพูด คิดสักวาแตคิด ทําสักวาแตทํา อันนี้คอืสมาธิในภูมิ

ธรรมในอริยมรรค  แมออกมาจากการนั่งหลับตาสมาธแิลว  สมาธกิย็ังมีปรากฏอยูตลอดเวลา 

คือ ตัวสติทีม่ีกําลงักลาและเขมแข็งอยูนัน่เอง จึงดูคลายกับวาจิตมีความสงบอยูตลอดเวลา 

สวนที่สงบกป็รากฏอยู สวนที่ออกมาบงการทาํงานก็มปีรากฏอยู นีค่ือสมาธิตามแนวทางของ

พระพทุธเจา  ทาํสมาธิเปนแลว มีภูมิจิตภูมิธรรมสามารถรูธรรมเห็นธรรมแลว เราสามารถเอา

ภูมิธรรม ภูมิจิตมาประกอบประโยชนตามวิถทีางของชาวโลก ตามวถิีทางการครองบานครอง

เรือนไดอยางสบาย ถาสมาธิอันใดบาํเพญ็ดีแลว ปฏิบัติไดดีแลว คือวาอยูในขัน้ดีตามความ

นิยมของผูปฏิบัติ มีภูมิสมาธิสงบด ี มีภูมิธรรมสงบขึ้น เกิดเบื่อหนายตอครอบครัว เกิดเบื่อ

หนายตอโลก ไมเอาไหน ไมอยากจะเขาสูสังคม ไมอยากจะทาํประโยชนตอใครๆ อยากจะ

ปลีกตัวหนีไปสูปาคนเดียว ทํานองนี้ สมาธิอันนัน้อยาเพิ่งไปเชื่อ ใหพจิารณามนัใหรอบคอบ 

  ถาหากพระพทุธเจา สําเร็จเปนพระพุทธเจามีสมาธิ มพีระสติปญญาด ี เมื่อสําเร็จ

แลวเกิดความเบื่อหนายตอโลก ไมอยากอยูกับโลก ไมอยากโปรดสัตวโลก แตพระองคหาได

เปนเชนนัน้ไม เมื่อสําเร็จเปนพระพุทธเจาแลวในบางตอนตนๆแรกๆนัน้ มาพิจารณาวาธรรมะ

ที่ตรัสรูนี้ มนัเปนของละเอยีด สุขุม ยากที่เวไนยสัตวพงึรูตามเห็นตามได บางครั้งก็รูสึกทอแท

ในพระทัยไมอยากจะแสดง  กลวัจะไมมีผูรูธรรม หรือรูตาม จนกระทั่งมีผูกลาววา มทีาว

มหาพรหมลงมาอาราธนาใหพระองคทรงแสดงธรรม ความจริงทาวมหาพรหมที่มาอาราธนา

นั้น ก็คือ พรหมวหิารที่อยูในพระทัยของพระองคนัน่แหละ มากระตุนเตือนใหพระองครูสึก



สํานึก ในจารีตประเพณีของผูที่เปนพระพุทธเจา ผูทีเ่ปนพระพทุธเจาตองมีเมตตา กรุณา 

มุทิตา อุเบกขา ตอบรรดาเวไนยสัตวทัง้หลาย เมื่อพระองคตัดสินพระทัย แสดงพระธรรม

เทศนาแกเวไนยสัตว คุณธรรมนั้นจึงไดชื่อวา พระมหากรณุาธิคุณ เปนพระคุณอันยิง่ใหญของ

พระองคขอหนึ่งในบรรดาพระคุณทั้งสามประการ แลวพระองคกท็รงทําประโยชนแกโลกอยาง

กวางขวาง จนสามารถประดิษฐานพระพทุธศาสนาลงในชมพูทวีปได แผขยายกวางขวางมาสู

เมืองไทยเรา เราไดรับเปนศาสนทายาทประพฤติปฏิบัติอยูทุกวันนี้ ก็เพราะความที่

พระพทุธเจาสาํเร็จเปนพระสมัมาสัมพุทธเจาแลว มิไดเบื่อหนายตอการที่จะทาํประโยชนแก

โลกนัน่เอง เพราะฉะนัน้ ผูมภูีมิจิต ภูมิธรรม หรือมีความรูแจงเหน็จริง ในธรรมะที่ควรรูควรเห็น

จึงไมมีทางที่จะเบื่อหนายตอโลก แตไมยึดถือโลกดวยอํานาจของกิเลส จะมกี็มีแตความเมตตา 

มีความหวงัดี อันนี้คือ วิถีจิตของผูปฏิบัติจะตองเปนอยางนัน้ 

  ถาจะพูดใหชดัๆลงไป สมมติวาพอบาน นัง่สมาธิภาวนาเปนผูมีภูมิจิต ภูมิธรรม 

เบื่อหนายครอบครัว อยากจะหนีจากครอบครัว อันนัน้ก็ยังไมถูกตอง แมบาน ภาวนาเปนแลว 

มีภูมิจิต ภูมิธรรม เกิดเบื่อหนายตอการที่จะทํากับขาวกับปลา หงุขาว หุงปลา ใหครอบครัว

รับประทาน อันนัน้ก็ไมชอบดวยเหตุผล ในเมื่อทําเปน ภาวนาเปน รูธรรม เหน็ธรรม มีภูมิจิต 

ภูมิธรรมดี จะตองมีความรูสํานึกในหนาที ่ ที่ตนจะตองรบัผิดชอบเปนกิจวัตรประจําวันดียิง่ขึ้น 

ยกตวัอยางเชน นางกุลธิดา ซึง่เปนลูกสาวเศรษฐ ี และก็เปนพระโสดาบันตั้งแตยงัเด็กยงัเล็ก 

บังเอิญเพราะผลกรรมบันดาล ไดไปเปนภรรยาของนายพรานผูจับสัตวปามาขายทองตลาด 

ทั้งๆที่ทานผูนัน้เปนพระโสดาบัน เวลาสามีของทานจะเขาปาไปจับสัตว ทานก็เตรียมเสบียง

อาหารให เตรยีมเครื่องมือให แตภายในจติของทานไมไดนึกวาใหเขาไปจับสัตวใหไดมามากๆ 

จนกระทั่งมีพระสังฆาจารย ตั้งเปนปญหาขึ้นมาวา การที่พระโสดาบนักระทําเชนนัน้ จะไมผิด

คุณธรรมของพระโสดาบนัหรือ? พระอรรถกถาจารยก็แกวา ไมผิด เพราะทานปฏิบัติตาม

หนาที่ของความเปนภรรยาทีด่ี อันนี้เปนคติตัวอยาง เพราะฉะนัน้ ผูใดสําเร็จคุณธรรม แมจะได

ความเชื่อมัน่ในการปฏิบัติตน หรือมีภูมิจิตภูมิธรรมตามสมควรก็ตาม คือไดเปนอริยบุคคล

อยางที่ไมมีใครรูก็ตาม ยอมจะมีความฉลาดในหนาทีท่ีต่นรับผิดชอบอยูเปนอยางด ีจึงจะไดชื่อ

วา เปนผูปฏิบตัิดี ปฏิบัติชอบ  ในเมื่อจิตตั้งอยูในสมัมาทิฏฐิ มีความเห็นชอบ และกม็ีศีล สมาธ ิ

ปญญา เปนเครื่องประคับประคองจิต จติยอมดําเนนิไปสูภูมิจิต ภูมิธรรมที่ถูกตองจึงไดชื่อวา

เปนผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ดวยประการฉะนี ้

  ตอนี้ไป ขอไดโปรดทําความสงบจิตพิจารณาธรรมที่ตนเคยรูเคยเรียนมาแลว การ

พิจารณาธรรมนั้น ส่ิงใดทีเ่ราพิจารณาแลวทาํใหเราเกดิผล เกิดความรูความเหน็ขึ้นมา ก็ได

พิจารณาอนันัน้ ซ้าํๆซากๆบอยๆ ย้ําอยูที่ของเกานัน่แหละ อยาไปเปลี่ยน เพื่อทําใหชํานิ

ชํานาญ เพือ่ใหรูแจงเหน็จริง แลวภูมจิิต ภูมิธรรม มนัจะคอยๆขยายวงกวางออกไปเปน



ลําดับๆ ถาจบัโนนวางนี่ไมเปนหลกัฐานมั่นคงแลว จติของเราก็จะกลายเปนจิตที่ไมยึดหลกั 

หรือวิหารธรรมเครื่องอยูไมแนนอน การปฏิบัติก็จะไมประสบผลเทาทีค่วร “เพราะฉะนัน้ใครยึด

หลักอะไรปฏิบัติก็ยึดใหมัน่คงลงไป”  เราจะพิจารณาหลายๆอยาง ในเมื่อความรูความเห็น

เกิดขึ้นก็อยูในลักษณะเดียวกันนั่นแหละ อยูในลักษณะแหงความรูเหน็วา ไมเที่ยง เปนทกุข 

เปนอนัตตา เปนอนิจจัง เปนทกุขัง เปนอนัตตา อันเดียวกันนัน่แหละ เอาสิง่ๆเดียวเปน

เครื่องหมายแหงความไมเทีย่งเปนทกุข เปนอนัตตา บอยๆเขาเมื่อจิตมันรูซึ้งเห็นจริงอยางเดียว

เทานัน้ มนัก็ถอนอุปาทาน การยึดมั่นถือมัน่ไปเอง กิเลสตณัหามนัก็คอยหมดไปเอง 

เพราะฉะนัน้ จึงยดึหลกัใหมั่นคง คือวาเราสามารถจะทําไดทกุอิริยาบถ หลับตากท็ําได ลืมตา

ก็ทําได นอนทําก็ได ถาเราไมนึกอะไร บริกรรมภาวนาในใจ เรากก็ําหนดไวที่ใจ รูอะไรแลวก็

ตามรูใหมนัทนัความคิด คดิอะไรขึ้นมารูทัน รูใหทัน เราทําอะไร ใหมันทนัการกระทําของเรา 

พูดอะไรใหทนัตามคําพูดของเรา ใหมีสติอยูตลอดเวลา อันนี้เปนการทาํสมาธิ ไมตองบริกรรม

ภาวนาอะไรกไ็ด สําคัญอยูที่การทําสติ เชน อยางทานสอนวา นัง่หนอ กินหนอ เดนิหนอ ยก

หนอ ฯลฯ  อันนี้คือการทําสติ เปนการปฏิบัติสมาธิ อยาเอาไปเถียงกนั นัน่คือ การทาํสติ ไปได

ในหลักมหาสติปฏฐานทีว่า กาวไปก็รู ถอยกลับก็รู คูเหยียดกรู็ แลวก็นกึคิดอะไรก็รู รูอยู

ตลอดเวลา มนัก็เหมือนกนันั่นแหละ อยาไปเถียงกัน การปฏิบัติถามวัไปเถียงกนั นักปฏิบัติใน

ศาสนาพทุธแทนที่จะชวยกนัทาํความเจรญิแลวก็ไปทะเลาะกนั เพราะความคิดเหน็ไมตรงกนั

อะไรทํานองนี ้ อันนัน้มนัเปนวิธกีาร แตผลที่มันเกิดขึน้ภายใน เราจะรูจริงเหน็จริงเหมือนกนั

หมด 

  ลักษณะสังเกตการทําสมาธ ิ ถาหากเราทาํสมาธิทีถู่กตอง ภูมิจิตทีม่นัเปนสมาธิที่

ถูกตองนั้น จะมีลักษณะบงบอกวา สมาธิจะตองทํากายใหเบา ทําจติใหเบา เบาจนกระทั่ง

บางครั้งเรารูสึกวาไมมีกาย นี้ลักษณะของสมาธิที่ถกูตอง แลวเมือ่เลิกปฏิบัติ คือออกจาก

สมาธิแลว กท็ําใหกายเบาตลอดเวลา แมแตจะลุกจากทีน่ั่งนี้ อาการเหน็บชา หรืออะไรตางๆ

จะไมปรากฏ พอจิตออกจากสมาธิลืมตาโพลง ก็ลุกขึน้เดินไปไดเลย ไมตองดัดแขง ดัดขา อันนี้

คือสมาธิทีเ่กิดขึ้นอยางถูกตอง 

  ทีนี้สมาธิบางอยาง พอลืมตาข้ึนออกจากทีน่ั่งปฏิบัติแลว บางทานถึงกับนอนให

คนอื่นนวดเสนนวดเอ็นกอน อันนี้ไมถกูตองแน สมาธอิยางนี้คลายกับมอํีานาจอะไรอยางหนึ่ง

บาง จะเรียกวาอํานาจสะกดจิตก็ได คือการสะกดจิตนี้นมีอยูหลายอยาง สะกดดวยอํานาจ

คาถาอาคมบริกรรมภาวนาก็มี อยางคนที่ปลุกพระนี ้ พอเอาพระใสมือแลวก็ภาวนา นะมะ

พะธะๆๆ เดี๋ยวก็ส่ันขึ้นๆๆ นัน่ถูกอาํนาจสะกดจิตแลว อํานาจอะไร อํานาจคาถาบริกรรม

ภาวนา คาถาในทางไสยศาสตรบางอยางบริกรรมภาวนาแลวจะทําใหเกิดปติอยางแรง อาการ

ส่ันนัน้คือ อาการปติ ทนีี้ปติมนัเกิดขึ้นอยางแรงไมมีขอบเขต ก็มีอํานาจบงัคับจิตของเรา บางที



บังคับจิตของเราใหไปดูโนนดูนี่ อะไรในทีต่างๆในทํานองนัน้ ถาใครทาํไดก็ดีอยูหรอก อยาไป

หลง ใหมนัรูเทา 

 

 

5. ปรากฏการในขณะทําสมาธ ิ

 

  ถาหากทานจะบริกรรมภาวนา พทุโธๆๆ ก็ใหตัง้จิตอธิษฐานภายในใจของตัวเอง

วา บัดนี้ ฉันจะทําสมาธิภาวนา เพื่อใหจิตสงบเปนสมาธ ิ เพื่อจะใหรูแจงแทงตลอดสภาวธรรม

ตามความเปนจริง แลวกน็ึกในใจของตัวเองวา พทุโธ ธมัโม สังโฆ , พทุโธ ธัมโม สังโฆ , พทุโธ 

ธัมโม สังโฆ , แลวกน็อมใจเช่ือลงไปวาพระพุทธเจาอยูที่ใจ พระธรรมก็อยูที่ใจ พระอริยสงฆก็

อยูที่ใจ แลวกาํหนดลงที่ใจอยางเดียวเทานัน้ นกึบริกรรมภาวนา พุทโธๆๆ อยูอยางนัน้ จนกวา

จิตจะมีอาการสงบลงไป ใหพึงสงัเกตจติของตัวเองใหด ี ถาจิตมีอาการเคลิ้มๆลงไป คลายกับ

จะงวงนอน พึงใหรูเถอะวา จิตของเรากาํลังจะเริ่มสงบแลว เพราะจิตที่จะสงบในเบื้องตนนัน้ 

ถาจะวากันอยางตรงไปตรงมาก็คือ อาการนอนหลับ เพราะจิตเมือ่จะสงบกม็ีอาการเคลิ้มๆ

แลวก็วูบลงไป พอวูบลงไป ก็หยุดวูบ แลวจิตจะนิง่ ในเมื่อจิตนิ่งแลว ถาหากจิตจะนอนหลับ 

มันกห็ลับมืดไปเลย ถาหากวาจิตจะเปนสมาธิ พอวบูลงไปนิ่งแลว จิตก็จะมีอาการสวางขึ้นมา 

  ซึ่งทัง้นี ้ มิใชวาจะเปนในลกัษณะอยางเดียวกนัทัง้หมด บางทานกรู็สึกวามกีาย

เบา จิตก็เบา แลวจิตก็กาวเขาไปสูความสงบทีละนอยๆ ไมมีอาการวบูวาบ จนกระทั่งจิตสงบ

แนนิง่ไปจนถงึขั้นอัปปนาสมาธิ แตสวนมากในชวงนี้ ถาเกี่ยวกับเร่ืองบริกรรมภาวนานัน้ เมื่อ

จิตมีอาการเคลิ้มๆสงบลงไป มีอาการสวางขึ้นแลว คําบริกรรมภาวนาที่นกึอยูนั้นจะหายไป ใน

เมื่อคําบริกรรมภาวนาหายไปแลว เราก็ไมตองไปนึกถึงคําบริกรรมภาวนาอีก ในตอนนี้ใหผู

ปฏิบัติ กําหนดรูอยูที่จิตของตัวเอง ถาหากจิตมีอาการสงบนิง่สวางอยูเฉยๆ กก็ําหนดรูลงที่นัน้

อยางเดยีว แตถาหากชวงนัน้ ถาลมหายใจปรากฏขึ้นในความรูสึก ก็ใหกาํหนดรูลมหายใจ 

ตามรูลมหายใจ เพยีงแตรูเทานัน้ อยาไปนกึคิดอะไรทั้งนัน้ ลมหายใจสัน้ก็ไมตองวา ลมหายใจ

ยาวก็ไมตองวา ลมออกส้ันก็ไมตองวา ลมออกยาวก็ไมตองวา ลมเขาสั้นก็ไมตองวา ลมเขา

ยาวก็ไมตองวา เปนแตเพียงกําหนดรูลมหายใจอยู โดยธรรมชาติแลว อยาไปแตงลมหายใจ

เปนอันขาด ในชวงนีเ้พียงแตกําหนดรูอยูเทานั้น ถาหากวา เรากาํหนดรูอยูที่ลมหายใจ ถา 

หากลมหายใจแสดงไปในอาการตางๆเชน ลมหายใจอาจจะแสดงอาการหายใจแรงขึ้น หรือ

หายใจแผวเบาลงไป หรือบางครั้งอาจจะมองเหน็ลมหายใจสวางเหมอืนกับปุยนุน ก็ใหกาํหนด

รูลงที่จิตอยางเดียว รวมความวาอะไรเกิดขึน้ ลงไปภายในความรูสึก กเ็พียงแตกําหนดรูเฉยอยู 

อยาไปทาํความเอะใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้นนัน้ๆ ถาเราไปทําความเอะใจ หรือไปทักทวงสิ่งที่



เกิดขึ้น จิตจะถอนจากสมาธิทนัท ี เพราะฉะนัน้ใหกาํหนดรูอยูเฉยๆ ในเมื่อจิตมีส่ิงที่รูคือ ลม

หายใจปรากฏอยูตลอดเวลา ตัวสติสัมปชญัญะจะตองมีกําลังกลาขึน้ สามารถควบคุมจิตให

อยูในสภาพสงบโดยอัตโนมตัินี้ ขอใหนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทาํความเขาใจอยางนี ้ และถาหาก

จิตของผูภาวนานั้นไมวิ่งเขาไปยึดลมหายใจ ก็ยอมจะสงกระแสออกไปขางนอก ในชวงที่จิตมี

ความสงบสวางอยูนัน้ แลวภาพนิมิตตางๆจะปรากฏขึ้น จะเปนภาพอะไรก็ตาม เมื่อภาพตางๆ

ปรากฏขึ้นแลว ก็ใหกําหนดรูอยูที่จิตอยางเดียวเทานัน้ อยาไปทําความเอะใจกบัเหตุการณที่

เกิดขึ้นภายนอก  

  ถาหากเราสามารถประคองจิตของเราใหอยูในความสงบปกติ โดยไมไปเอะใจอยู

กับส่ิงทีเกิดขึ้นนั้น จิตก็จะสงบนิง่เปนสมาธิอยูตลอดไป ถาหากเกดิเอะใจขึ้นมาเมื่อไรแลว 

สมาธิกจ็ะถอน ภาพนมิิตนัน้ก็จะหายไป ในตอนนีม้ีความสําคัญมากสําหรับนักปฏบิัติ ถาหาก

เรามีความรูสึกวา ภาพนิมติตางๆเปนสิง่อื่นมาแสดงใหเรารู เราเหน็ บางทีเราอาจจะเขาใจผิด 

เชน อยางเหน็ภาพผเีปรต หรือเทวดา เปนตน บางทานอาจจะคิดวา ส่ิงทั้งหลายเหลานั้นเขา

มาขอสวนบุญเรา แลวเราก็ไปนึกแผสวนบญุกุศลใหเขา ในเมื่อนกึขึ้นมาอยางนัน้จิตก็ถอนจาก

สมาธ ิภาพนมิิตทั้งหลายนัน้กห็ายไป อันนี้ไมคอยรายแรงเทาไรนัก แตถาหากบางทาน อาจจะ

มีความรูสึก หรือมีความเหน็นอกเหนือไปกวานี้ โดยสาํคัญวาภาพนิมติทั้งหลายเหลานัน้ เปน

ส่ิงที่เขามาเพือ่จะดลบันดาลจิตใจของเราใหเกิดความสงบ ใหเกิดความรู แลวบางทีเราอาจจะ

เผลอๆนอมรับเอาสิ่งนั้น เขามาสงิสูอยูในตัวของเรา แลวสภาพจิตของเราจะกลายเปนใน

ลักษณะทีว่า สภาพผีสิง นี้ถาหากเราไปสาํคัญวาสิ่งเหลานั้นเปนตนเปนตัวขึ้นมาก หรือเปนสิ่ง

อ่ืนขึ้นมา โดยเฉพาะอยางยิ่งถาหากไปมองเหน็ภาพนมิิตของผูที่เราเขาใจวาเปนผูวิเศษ มา

ปรากฏกายใหเรามองเห็นแลว เราอาจจะนอมเอาภาพนิมิตนัน้ใหเขามาสูตัวของเรา หรือสู

จิตใจเรา เพราะความเขาใจผิดวา ส่ิงทีม่องเหน็นั้นเปนสิ่งที่มาจากที่อ่ืน ในเมื่อเรานอมเขา

มาแลว จะมีอาการคลายๆกบัวา มีส่ิงเขามาทรงอยูในจติ หลงัจากนัน้เราก็จะกลายเปนคนทรง

ไป อันนี้เปนสิง่ที่เราควรจะระมัดระวังใหมากๆ การภาวนาหรือการทําจิตนี้เราไมไดมุงใหส่ิงใด

ส่ิงหนึ่งมาชวยดลบันดาลใหเราเปนผูรู ผูเหน็  เราตองการจะทําใหจิตมคีวามสงบนิง่เปนสมาธิ 

โดยความเปนอิสระของจิตเอง ถาหากจิตจะเกิดความรู ความเห็นอะไรขึ้นมา ก็เปน

สมรรถภาพของจิตเอง ไมใชส่ิงอื่นบนัดาล เพราะฉะนัน้ ขอใหนักศกึษาธรรมะและนักปฏิบัติ

ทั้งหลายพงึทาํความเขาใจ ในเรื่องนมิิตตางๆ ถาหากวา ทานไมไปเอะใจ หรือไมไปสําคัญวา

นิมิตตางๆซึ่งไปปรากฏขึ้นนัน้ เปนสิ่งอืน่มาดลบันดาลใหเรารู เราเห็น ทําความรูสึกวาภาพ

นิมิตนัน้ เกิดขึ้นจากจิตของเรา จติของเรานัน้แหละเปนผูปรุงแตงขึ้นมา เพราะเรามี

ความสาํคัญวา เราอยากรู อยากเหน็  ในเมื่อเราอยากรู อยากเห็น พอจิตสงบเคลิ้มลงไปอยูใน

ระดับแหงอุปจารสมาธ ิ  ในตอนนี้จิตของเราจะฝนดีนกั ถาหากเรานึกถงึอะไรแลวจะเกิดเปน



ภาพนมิิตขึ้นมา ถาหากเราสามารถกําหนดจดจอรูลงที่จิตอยางเดียว โดยไมสําคญัมั่นหมาย

ในนิมิตนั้นๆ ภาพนมิิตจะเปนอุปกรณการปฏิบัติของทานผูมีสติปญญา โดยกําหนดรูอยูที่จิต 

แลวภาพนิมิตที่มองเหน็นัน้จะแสดงปฏิกริิยาเปลี่ยนแปลงตางๆ ถาจติของทานผูปฏิบัตินั้น มี

สมาธิมัน่คงพอสมควรก็จะสามารถกําหนดเอานิมิตเหลานัน้เปนเครื่องหมายแหงความรู เปน

เครื่องรูของจิต เปนเครื่องระลึกของสต ิ บางทีภาพนิมิตนัน้อาจจะแสดงเรื่องอสุภกรรมฐาน 

หรือธาตุกรรมฐาน ใหเรารูเราเหน็ก็ได ในเมื่อเปนเชนนั้น ก็จะสามารถทาํสติสัมปชัญญะของ

เราดีข้ึน แลวเมื่อสติสัมปชญัญะของเราดีข้ึนแลว จิตก็จะสงบ รวมตัวสูความเปนหนึ่ง ซึ่ง

เรียกวา อัปปนาสมาธ ิ

  เร่ืองปญหา อัปปนาสมาธนิัน้ บางทานอาจจะเขาใจวา อัปปนาสมาธิ คือความ

เปนหนึง่ของจติหรือเอกัคคตาจิต ไมสามารถทีจ่ะเกิดความรูความเห็นอะไรขึ้นได จริงอยูผู

ปฏิบัติในขั้นตน จะเปนการบริกรรมภาวนาก็ตาม หรือจะเปนการพิจารณาอะไรก็ตาม เมื่อจิต

สงบลงไปนิง่อยูในความเปนหนึง่ ซึง่เรียกวา เอกัคคตา ในชวงตนๆนี้ จิตอาจจะไมสามารถ

บันดาลใหเกิดความรู ความเห็นขึน้มาได แตถาหากวาทานผูนัน้ เคยพิจารณากรรมฐานอยาง

ใดอยางหนึง่จนชํานิชํานาญ ดวยการนอมนึกคิดแลว เมื่อจิตนิ่งไปเปนอัปปนาสมาธิ จิตก็จะ

สามารถบนัดาลใหเกิดความรู ความเห็น ในภูมิจิตภูมิธรรมขึ้นมาได ดังนัน้ เราจึงสามารถแบง

ข้ันของอัปปนาสมาธิได 2 ตอน 

  ตอนแรกจิตสงบนิ่งลงไปเปนหนึง่อยูในอัปปนาสมาธิ ถาอยูเปนสมาธใินขั้นฌาน 

จะไมสามารถเกิดความรูความเห็นอะไรขึน้มา เพราะจติอยูในฌานยอมเพงอยูในจดุๆเดียว แต

ถาหากวาจิตที่เคยพิจารณาวิปสสนากรรมฐานมาแลวก็ดี เคยพิจารณาธาตุกรรมฐานมาแลวก็

ดี เมื่อจิตสงบนิ่งลงไปเปนหนึง่แลวจะมลัีกษณะคลายๆกับจิตถอนตวัออกจากราง แลวก็สง

กระแสมารูเร่ืองของรางกาย จิตจะมองเหน็กายในลกัษณะตางๆ จะเปนนัง่อยู หรือนอนอยูก็

ตาม เมื่อเปนเชนนั้นจิตกจ็ะสงบนิง่เฉยสวางอยู และกายที่มองเหน็อยูในความรูสึกของจิตนัน้ 

ก็จะแสดงกิริยาเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะตางๆ ถาหากวาทานผูนั้นพิจารณาอสุภกรรมฐาน

มาจนชํานิชํานาญ ดวยการนอมนกึ จิตก็จะสามารถรูเร่ืองอสุภกรรมฐานโดยอัตโนมัติ โดยที่

กายที่มองเหน็อยูนัน้จะแสดงอาการขึ้นอืด แลวก็มนี้ําเหลืองไหล เนื้อหนงัหลุดออกไปเปนชิ้นๆ 

แลวยังเหลือแตโครงกระดูก ในที่สุดโครงกระดูกกจ็ะแหลกละเอยีดลงไป เปนจุลไป แลวก็

หายไปในที่สุดเหลือแตความวาง 

  ในเมื่อจิตวาแลว จิตก็จะสามารถกอตัว รูเร่ืองของโครงกระดูก ซึ่งจะมา

ประสานกันเปนโครงกระดูก แลวกจ็ะเกิดมีเนื้อมหีนงั กลับคืนมาอยูในสภาพเปนรางสมบูรณ

อยูอยางเกา จะมีอาการเปนไป กลับไปกลับมาอยูอยางนัน้ จนกวาจิตจะถอนออกมาจาก

สมาธิ และในขณะที่จิตรูเหน็นัน้ จะมีลักษณะคลายๆกบัวา รูเห็นดวยทางจิตอยางเดียว ไมได



เกี่ยวของกับประสาทสวนกาย คือไมไดเกีย่วของกับประสาทสวนตา เปนความรู คามเหน็ของ

จิตลวนๆ 

  แตถาหากทานผูเคยพิจารณาธาตุกรรมาฐาน ก็จะมองเหน็รางกายนี้แหละละลาย

ลงเปนดนิ เปนน้าํ เปนลม เปนไฟ อยางละเอียดถี่ถวน  แลวก็จะหายไป กลายเปนความวาง 

  ถาหากทานผูเคยพิจารณาวปิสสนากรรมฐาน เชน พิจารณา รูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ วาเปนของไมเทีย่ง เปนทุกข เปนอนัตตา เมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแลว แลวจิตก็

จะมีนมิิตอะไรขึ้นมาซึง่สุดแลวแตจิตจะปรุงขึ้นมา แตความปรุงแตงในขั้นนี้ จิตกับส่ิงที่รูเหน็นัน้

คลายกับวา ไมมีความสัมพนัธกนัเลย ในตอนนี้จิตกับส่ิงที่รูแยกกันออกเปนคนละสวน ส่ิงที่รู

นั้นก็แยกอยูสวนหนึง่ ตวัผูรูก็คือจิตนั้นก็อยูสวนหนึ่ง และสวนความเปลี่ยนแปลงที่มนัจะแสดง

ไปในลักษณะแหงพระไตรลกัษณคือ อนจิจัง ทุกขัง อนตัตานั้น ก็จะมีอันแสดงไปเอง ถาหาก

ทานผูฟงอาจจะมีความสงสัยวา การแสดงอยางนัน้ใครเปนผูแสดง ก็จิตนั้นแหละเปนผูปรุง

แตงขึ้นมา เปนตัวปญญาความรู ในเมื่อจิตปรุงแตงขึ้นมาดวยความรูเทาเอาทนั ดวยความไม

ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่รู จิตก็รูสึกวา คลายๆกับวาสิง่ที่รูอยูอีกสวนหนึง่ และตัวผูรูคือจิตนั้นแยก

เอกเทศเปนสวนหนึง่ ในตอนนี้เรียกวา จิตกับอารมณสามารถแยกออกจากกันคนละสวนก็ได 

อันนี้คือลักษณะปรากฏการณที่จะเกิดขึน้ ภายในจิตของผูปฏิบัติ เร่ิมตนแตบริกรรมภาวนา 

หรือในข้ันพิจารณาอสุภกรรมฐาน ธาตกุรรมฐาน หรือพิจารณาพระไตรลักษณในขั้น อนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา ซึ่งเรียกวาขั้นวิปสสนา ขอใหทานนกัปฏิบัติทั้งหลายพงึทําความเขาใจดังที่

กลาวมาแลวนี ้

  ถาหากสมมตวิา เราจะไมพจิารณาอะไรละ เปนเพียงแควาเราจะบริกรรมภาวนา

ใหจิตสงบอยางเดียวเทานัน้ แลวจิตของเราสามารถที่จะกาวขึ้นสูภูมวิิปสสนาไดหรือไม อันนี้

ขอตอบวา สามารถที่จะกาวขึ้นสูภูมิวิปสสนาได โดยทีผู่บริกรรมภาวนาทําจิตใหสงบนิ่งลงไป 

เร่ิมตนจากอุปจารสมาธ ิจนกระทัง่ถึงอัปปนาสมาธิๆ ในลักษณะทีจ่ิตนิ่งอยูในจุดเดยีว ไมมีส่ิง

ที่รูปรากฏขึ้นในจิต มีการสงบนิ่ง มีลักษณะนิ่งและสวางไสวอยูในความรูสึกอยางเดยีว ความรู

อ่ืนๆไมเกิดขึ้น เมื่อเปนเชนนั้น วิปสสนากรรมฐานเกิดข้ึนไดอยางไร  วิปสสนากรรมฐานจะ

เกิดขึ้นไดตอเมื่อจิตถอนออกจากความเปนเชนนัน้แลว มาเกิดความรูสึกนึกคิดขึ้นมา ผูปฏิบัติ

ที่ฉลาดก็ฉวยโอกาสกาํหนดความคิดนัน้ จิตคิดอะไรขึ้นมาก็กาํหนดรู คิดอะไรขึ้นมาก็กําหนดรู 

เพียงแตรูวาจติมีความคิดอยางเดียวเทานัน้ รูแลวก็ไมตองไปชวยจิตคิดอะไรเพิ่มเติม หรือ

วิพากษวิจารณ เปนแตเพยีงวา ส่ิงใดเกดิขึ้นก็รูๆๆอยูอยางนัน้ และสิ่งใดดับไปก็รู เกิดขึ้นแลว

มันก็เปนทุกข เกิดมาแลวก็เปนอนัตตา อะไรทํานองนั้น ไมตองไปนึกคิดในขณะนั้น ถาหากเรา

นึกคิดแลว สมาธิมนัจะถอนขึ้นมาอีก เราจะไมมีสมาธคิวบคุมจิตของเราใหจดจอดูความคิดที่

เกิดขึ้นนัน้ได เพราะฉะนัน้ตอนนี้ใหนักปฏิบัติพึงระวงัใหด ี เมื่อออกจากสมาธิในขั้นบริกรรม



ภาวนา ถาจิตสงบนิง่เปนอัปปนาสมาธิแลว เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิ อยาดวนออกจากสมาธิ

ทันทีทนัใด ใหตามกําหนดรูความคิดของตัวเองเรื่อยไป จนกวาจะถงึเวลาอนัสมควร จึงคอย

เลิก หรือจึงคอยออกจากทีน่ัง่สมาธ ิ

  ในเมื่อออกจากทีน่ั่งสมาธิแลว มิใชวาเราจะหยุดกําหนดรูจิต หรือรูอารมณที่เกิด

ข้ึนกับจิตในทนัททีันใดกห็าไม เราจําเปนจะตองกําหนดรูความรูสึกนกึคิดของเราอยู

ตลอดเวลา แมแตยืน เดิน นัง่ นอน กนิ ดื่ม ทํา พดู คิด เราก็ใหตั้งสติ กําหนดรูอาการ

เคลื่อนไหวไปมาของ กาย วาจา และใจของเราอยูตลอดเวลา การตามรู ตามเห็น ความ

เคลื่อนไหว กาย หรือการพูด การนึก การคิด ดวยความมสีติสัมปชัญญะจดจออยูนัน้แหละ คือ

การปฏบิัติธรรม แบบที่เรียกวา สามารถใหจิตเกิดความรูความฉลาดขึ้นมาได 

 

 

6. วิธีฝกสมาธิในชีวิตประจําวัน 

 

  คนเราทกุคนนีเ้ปนอยูดวยการทํางาน เราจะทํางานทั้งเวลาหลับ ทั้งเวลาตื่น เวลา

ตื่นเราทาํงานทุกสิง่ทุกอยางดวยความตั้งใจ แตเวลานอนหลับเราทาํงานโดยอัตโนมตัิ จิตของ

เราก็ยงัตองคดิ หัวใจกย็ังเตน ปอดก็ยังสูดลมหายใจ อันนี้คือการทาํงาน เพราะฉะนัน้ ชีวิตก็

คือการทํางาน งานก็คือชีวิต และส่ิงทัง้หลายเหลานั้น ถาเรามาพูดถงึวา ส่ิงเหลานัน้คือธรรม 

และเปนธรรมไดอยางไร 

  ในขอที่วา ธรรมะ คือ ชวีิต  ชวีิตก็คือธรรมะ อะไรทาํนองนี้ ที่เรียกวาธรรมะ ก็

เพราะเหตุวา ทุกสิง่ทุกอยางนี้ มันเปนเครือ่งรูของจิต เปนเครื่องระลึกของสติ และเปนพืน้ฐาน

ที่เปนเหตุใหเรารูวาทุกสิง่ทกุอยางนี้ มนัมีอยู มีความเปลี่ยนแปลงและแสดงความจิรงให

ปรากฏตลอดเวลา แมแตลมหายใจของเรานี้มนัก็แสดงความจิรงใหปรากฏอยูตลอดเวลา คือ 

การสูดลมออก สูดลมเขา ความจริงมันกป็รากฏคือ เราตองมีชวีิตอยู ถาเราหยุดหายใจเมื่อไร 

หยุดสูดลมออก ลมเขาเมือ่ไร เมื่อนั้นก็หมายถงึความสิ้นสูญแหงชวีิต คือ ตายนัน่เอง 

เพราะฉะนัน้ในคําตอบปญหาขอทีว่า ธรรมะคืออะไร ธรรมะคือชีวิต นีย้อมเปนสิ่งที่ไมผิด

แนนอน 

  อีกนัยหนึ่ง การที่เรามาศึกษาธรรมะนี้ ชือ่วาศึกษาใหรูความจริงของชีวิต เราควร

จะไดทราบคําวา สภาวธรรม   สภาวธรรมคือ ส่ิงทีม่ีอยู เปนอยูในโลกนีท้ั้งหมด หรือทุกสิง่ทุก

อยางที่มีอยูในจกัรวาลนี้ ตัง้แตอณู ปรมาณู หรือมวลสารที่เกาะกุมกนัเปนกอนใหญโตหา

ประมาณมิได ส่ิงทัง้หลายเหลานี้คือ ธรรมะดานสภาวธรรม  ธรรมะดานสภาวธรรมนี้ กย็อมมี

ปรากฏการณแสดงความจรงิใหเรารูอยูตลอดเวลา แตวาเราสามารถกําหนดรูทันหรือเปลา 



เพราะทุกสิง่ทกุอยางมีปรากฏการณข้ึน ทรงตัวอยู แลวก็สลายตวั อันนี้คือกฎธรรมชาติที่เรา

จะตองศึกษาใหรู 

  ภายในตัวของเรานี้ เราก็มกีายกับใจ กายกับใจนี้ ในเมือ่มีความสัมพนัธอยูตราบ

ใด เราก็ยังมชีวีิตเปนอยูตราบนั้น เมื่อมีกาย มีใจแลว เราตองมีสวนประกอบคือ ตา หู จมูก ล้ิน 

กาย และใจ  ซึ่งตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ บางครั้ง พระพุทธเจาทานก็วา อินทรยี 6 บางทีก็

วา ประตู (ทวาร) ซึ่งสุดแลวแตโวหารของพระองคทานจะรับส่ังมาเปนประการใด ทนีี้ถามุงถึง

ความเปนใหญก็เรียกวา อินทรีย 6 มี ตา หู จมกู ล้ิน กาย และใจ ก็ตางมีความเปนใหญใน

หนาที่ของเขาแตละอยางๆจะกาวกายกนัไมได ไมเหมือนมนษุยเราธรรมดาๆ ซึ่งบางทีอาจจะ

กาวกายหนาที่ของกนัและกันได 

  ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ เขามหีนาทีเ่ฉพาะตัว ถาหูจะอุตริไปดูแทนตา เชิญ

เลย ไมมทีาง ทนีี้ตาจะทําหนาที่อุตริมาทาํแทนห ู ก็ไมมทีางทําได เพราะอาศัยเหตุนี ้

พระพทุธเจาจงึสมมติบัญญตัิวา อันนี ้ อินทรีย คือ ความเปนใหญเฉพาะตวั ในบางครั้งทานก็

กลาววามันก็เปนประตู ในเมื่อส่ิงนัน้เปนประตู ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ทีเ่รียกวาประตู 

เพราะมีส่ิงผานออก ผานเขา รูปผานเขามาทางตา เสยีงผานเขามาทางห ูกลิน่ผานเขามาทาง

จมกู รสผานเขามาทางลิ้น สัมผัสผานเขามาทางกาย ธรรมารมณผานเขามาทางจติใจ 

  ส่ิงทัง่หลายทีผ่านเขามานี ้ ถาเรากําหนดใหมนัดีๆแลว ทนีี้เรารูวามนัผานออก 

ผานเขาอยูนี ้ ใครเปนผูรู ก็จิตใจของเรานัน่เองแหละเปนผูรู ส่ิงที่รูทัง้หลายเหลานัน้ก็เปน

สภาวธรรม กาย ใจ เปนสภาวธรรม ตา ห ูจมูก ล้ิน กาย และใจ ก็เปนสภาวธรรม ส่ิงที่ผานเขา

มาทาง ตา ห ูจมูก ล้ิน กาย และใจ ก็เปนสภาวธรรม ในที่สุดแมวาใจผูรูก็เปนสภาวธรรมอีก 

ส่ิงที่เปนสภาวธรรมนั้น หมายถึงสิง่ทีม่ีอยู เปนอยู ดังที่ปรากฏใหเรารูเห็นกันอยูนี ้

  เมื่อส่ิงเหลานี้เปนสภาวธรรม ส่ิงเหลานีก้็เปนเครื่องรูของจิต เปนเครือ่งระลึกของ

สติ นักปฏิบัตธิรรม นักศึกษาธรรมเอาใจมารูกับส่ิงเหลานี้ ทําสติกับส่ิงเหลานี้ตลอดเวลา เราก็

ไดชื่อวามีการปฏิบัติธรรมอยูตลอดเวลา  มาตอนนี ้มาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรม อยากจะขอ

ตัดเรื่องราววิธกีารปฏิบัติธรรม ซึง่เราเคยไดยินไดฟงมามากตอมากแลว เชน บริกรรมภาวนา

บาง หรือการพิจารณาอะไรซึ่งเกี่ยวกับรางกาย สังขารบางซึง่เปนสวนภายใน อยากจะ

ตีความหมายแหงสภาวธรรมใหมนักวางๆออกไป เพือ่ที่เราจะไดมทีางปฏิบัติธรรมให

กวางขวางออกไปยิ่งกวาที่เราไดเคยไดยิน ไดฟงมา เขาใจวาสิง่ใดที่เราสามารถรูดวยจิต หรือ

ส่ิงใดที่เราสัมผัสดวย ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ดังที่กลาวมาแลวนัน้ เขาใจวาจะเปนอารมณ 

เปนเครื่องรูของจิต เปนเครื่องระลึกของสตไิด ในเมื่อเปนเชนนั้น เราก็ควรจะนาํเอาเปนอารมณ

ปฏิบัติกรรมฐานได 



  ถาอยางสมมติวา ใครสักทานหนึง่อาจจะถามขึ้นมาวา ขาพเจาเรียนมาทางหมอ 

มีความรูทางแพทย จะเอาวิชาทางแพทยมาเปนอารมณภาวนากรรมฐานนี ้ ไมตองเอาพุทโธ 

หรือ ยุบหนอ พองหนอ จะใชไดไหม คําตอบก็คือ ได  ทําไมจงึตองได เพราะวิชาหมอ วิลชา

แพทยที่เราเรยีนมานัน้ มนัผานเขามาทางตา หู จมกู ล้ิน กาย และใจ ในเมื่อความรูอันใดที่

ผานเขามาทาง ตา ห ูจมกู ล้ิน กาย และใจ  กาย และใจ เปนสภาวธรรม ส่ิงที่กายรู ใจรู หรือ

สัมผัสรูนั้น ก็เปนสภาวธรรม มันเปนสิง่ทีเ่ราจะตองวิตก เอามาเปนอารมณ ปฏิบัติกรรมฐานได 

แมวาใครจะเรยีนมาในศาสตรไหน อยางไรมาก็ตาม จะเปนวิทยาศาสตร แพทยศาสตร 

นิติศาสตร หรือศาสตรอะไรก็แลวแต เรานึกวิตกเอาหัวขอวิชาการที่เราเรียนมานั้น แลวเอามา

เปนเครื่องพิจารณาของจิต ซึ่งเปนวิชาที่เราเรียนมารูมากอนแลวมนัคลองตัวงายด ี เชน อยาง

เราอาจจะนึกวาวชิาแพทยคืออะไร มีความสาํคัญกับชีวิตของเราอยางไร เวลาเราจะรักษา

คนไข จะรักษาอยางไร วางแผนอยางไร อะไรทํานองนี้ ซึง่เรายกเปนหวัขอมาตัง้เปนปญหา

แลวคิด คิดดวยความมีสติสัมปชัญญะ คิดจนกระทัง่จติของเรามันสงบ เพราะการคิดอันนั้น 

จะเปนเรื่องอะไรก็ได  เราบรกิรรมภาวนา พุทโธๆๆ พุทโธคือความคิดเหมือนกัน ยุบหนอ พอง

หนอ คือความคิดเหมือนกัน สัมมาอรหงัคอืความคิดเหมอืนกนั แตถาเราจะเอาเรื่องความคิดที่

เราเรียนมานี้ เอาวิชาที่เราเรยีนมาทกุอยางมาเปนความคิดนี้ มนัก็เปนความคิด ในเมื่อส่ิงนัน้

เปนความคิด ส่ิงนั้นก็เปนเครื่องรูของจิต เครื่องระลึกของสติ ทาํไมเราจะเอามาเปนอารมณ

กรรมฐานไมได บางททีานอาจจะสงสยัวา ส่ิงเหลานี้ไมมีคําวา ธรรมะ เจือปนอยูเลย แลวเรา

จะเอามาเปนอารมณกรรมฐานไดอยางไร 

  ในสมัยที่อาตมาเปนสามเณรนอย เรียนธรรมบทแปลภาษาบาลี เคยแปลพบเรื่อง

หนึง่วา ชางไมนั่งถากไมอยู อาการถากไมเปนอารมณกรรมฐาน ปลงปญญาลงสูพระไตร

ลักษณ พิจารณา อนิจจัง ทุกขงั อนัตตา ไดสําเร็จพระอรหันตเหมือนกนั การถากไมมีคําวา 

ธรรมะ เจือปนอยูดวยไหม 

  มีอีกคนหนึง่นัง่ทอหูกอยู กม็าพิจารณาชวีิตัวเองเปรียบเทียบกับการทอหูก การ

ทอหกูนี้มนัหดสั้นเขาไปเรื่อยฉันใด ชวีิตของเราก็ส้ันเขาไปทุกทีๆ แลวก็ไดความสลดสังเวชได

สําเร็จพระอรหันต การทอหกูมีคําวา ธรรมะ หรือเปลา 

  มีทานผูหนึง่เดนิทางไปเห็นพยับแดดเดือนเมษามนัรอน มองเหน็พยับแดดเกิด

ความระยิบระยับข้ึนมา ก็ไปปลงปญญาวา ออ พยบัแดดนี้มันก็เปลี่ยนแปลงอยางนี้นะ จิตก็ได

ความสงัเวช กสํ็าเร็จพระอรหันต พยับแดดมีคําวา ธรรมะ เจือปนอยูดวยหรือเปลา 

  ที่นาํเรื่องตางๆมาเลาใหทานทัง่หลายฟงนี้ อาตมาภาพอยากจะแกไขขอสงสัย

ของใจบรรดานกัศึกษาธรรมะทัง้หลาย เชน อยางบางทีวา สมถะ กบั วิปสสนา นีม้ีนัยตางกนั

อยางไร เมื่อตะกี้นีก้็ไดยินคาํถาม คาํตอบในเทป คําวาสมถะ กับวิปสสนา มีความแตกตางกนั



อยางไร ถาจะใหความตอบตรงตามความหมายกนัจริงๆ สมถะ และวิปสสนา ตางกนัแต

วิธีการ แตจุดมุงหมายก็คือความสงบ ทานจะสงัเกตดูขอเท็จจริง เทาที่ทานปฏิบัติผานมาก็ได 

ถาอยากจะรูขอเท็จจริงที่เราไมตองสงสัย ใหสลัดแบบทิง้เอาไวกอน การปฏิบัติสมถกรรมฐาน

ตามความเขาใจโดยทั่วไปคอื บริกรรมภาวนาและการเพงกสิณ หรือนึกอยูส่ิงใดสิ่งหนึง่ซึ่งเปน

เพียงสิ่งเดียว หรือนึกถึงลมหายใจ หรือนกึถึงโครงกระดูกเปนตน แลวเปนการนึกอยูเฉพาะใน

วงจาํกัด เฉพาะสิ่งหนึ่งๆ เชน อยางนกึพุทโธๆๆก็นกึอยูที่พทุโธ อันนี้เปนวิธีการปฏิบัติแบบ

สมถะ แตถาทานผูใดมีความคิดมาก สามารถที่จะคิดมากๆ วิตกถงึวชิาความรูที่เรียนมา อยาง

ที่เสนอแนะไปแลวเมื่อสักครูนี้ เชน อยางเรียนวิชาวทิยาศาสตรมา กม็านึกถงึหวัขอวิชา

วิทยาศาสตรแลวก็ตั้งคําถามตัวเอง ตอบตวัเองไปเรื่อยวา วทิยาศาสตรคืออะไร ในเมื่อตอบไป

ไดแลว ก็เกี่ยวของกับชีวิตมนุษยอยางไร ตอบไปขอไหน เพราะอะไรๆๆ ถามตัวเอง ตอบตัวเอง

เร่ือยไป หรือเราจะนกึนอมเอารางกายของเรามาวิตกขึน้มาวา รางกายของเรานี้ ประกอบดวย 

ขันธ 5  รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แลวก็มาใชความคิดวา รูป รูป ไมเที่ยง อนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา เกีย่วกบัเร่ือง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เร่ือยไป  การปฏบิัติแบบใช

ความคิดพิจารณาเพื่อใหเกดิปญญาเรียกวา วิปสสนากรรมฐาน หรือปฏิบัติแบบวิปสสนา

กรรมฐาน 

  ถาจะจาํกัดความใหมนัเขาใจอยางชัดเจนก็คือวา  

  บริกรรมภาวนา คือ ปฏิบัติแบบสมถะ 

  การปฏิบัติดวยการใชปญญาคนคิดพิจารณาเปนเรื่อง เปนราว เพื่อเปนอุบายให

จิตสงบ เปนการปฏิบัติแบบวิปสสนา 

  ทั้งสองอยางนีแ้หละ การนกึอยูส่ิงๆเดียวกด็ี หรือการพิจารณาเปนเรื่องเปนราวก็ดี 

มุงสูจุดแหงความสงบ ตัง้มัน่ของจิตในแนวแหงสมาธิ เพราะทั้งสองอยางนี้ ถาปฏบิัติแลวจะ

ทําใหจิตสงบเหมือนกัน ไมเชื่อทดลองดูก็ได เพราะฉะนัน้ ขอแตกตางกันนี้ แตกตางกันเฉพาะ

วิธีการ 

  แตถาจะถามวา การปฏิบัติดวยบริกรรมภาวนานี้ กับการใชสติปญญาพิจารณา 

เมื่อผลเกิดขึ้นแลวจะมนีัยแตกตางกนับางไหม อันนี้มขีอแตกตางกนัอยูบาง การบริกรรม

ภาวนา บางทจีิตสงบลงไปแลว ก็ไปนิ่งติดอยูที่สมถกรรมฐาน ที่ทานวาบริกรรมภาวนานี้ไดแค

สมถกรรมฐาน ถูกตองตามที่ทานวา สวนมากจะเปนอยางนัน้ แตถาหากวาผูที่ใชสติปญญา

เร่ิมตนพิจารณาเปนเรื่องเปนราวไมตองบริกรรมภาวนา เมื่อจิตสงบลงทําใหเกดิมีปติ มี

ความสุข และมีสมาธิอยางเดียวกับบริกรรมภาวนา ผูที่ใชความคิดนั้นในเมื่อมีสมาธิเกิดขึ้น

แลว จิตจะเดนิวิปสสนาไดเร็วกวาผูที่บริกรรมภาวนา เพราะฉะนัน้ 2 อยางนี้อยาของใจ ใครจะ



บริกรรมภาวนาก็ได จะใชสติปญญาพิจารณาก็ได แตวาขอเตือนเอาไวอีกอยางหนึง่ อันนีเ้ปน

ประสบการณ ออกจะเปนเรื่องนอกตาํราสกัหนอยหนึง่ 

  การทาํสมาธ ิ การปฏิบัติสมาธิตองพยายามใหสัมพนัธกับงานและชวีิตประจําวนั

ที่เราทําอยูในปจจุบัน เชน อยางสมมติวาทานขับรถภาวนา พทุโธ ในขณะที่ขับรถภาวนา พทุ

โธ ถาตางวาจติสงบลงไป แลวมันไปอยูกบัพุทโธ ไมสนใจกับการขับรถ ทานลองหลบัตานึกดูซิ

วา อะไรจะเกดิขึ้น อยางนอยก็ตองขับรถไปอยางไมมจีุดหมายปลายทาง ถารายไปหนอยรถ

สวนมากๆ บางทีอาจจะชนเกิดอุบัติเหตุ อันนี้ลองพิจารณาดู เปนประสบการณทีไ่ดยินไดฟง 

และเคยไดพบเห็นมาแลวดวยตนเอง เพราะฉะนั้นการทาํสมาธินี้ ถาพยายามทาํสมาธิ ฝก

สมาธิใหมันมคีวามสัมพันธกับสถานการณและส่ิงแวดลอม อันเปนเรื่องจริงของชีวติประจําวนั

ไดจะดีที่สุด เพราะทุกสิง่ทกุอยางก็ไดกลาวแลววา ทกุสิ่งทุกอยางมนัเปนสภาวธรรม เปน

เครื่องรูของจิต การปฏิบัตกิับส่ิงเหลานี ้ เราทาํสติรูอยางเดยีว เร่ืองพิธีรีตองนัน้ตัดออกไว

เสียกอน ถาเราจะทําใหเปนพธิีนัน้ เอาไวทาํตอนเชา ตอนเยน็ที่เรามีไหวพระสวดมนต

ประจําวนั แตถาเราจะทาํในขณะนี ้  ขณะนี้ทานฟงเทศน ทานอาจจะทาํสติกับการฟงเทศน 

เอาเสียงเปนเครื่องรูของจิต เครื่องระลึกของสติ ถาทานกาํหนดจดจอฟงอยู แมวาทานจะจาํ

คําพูดไมไดทกุคํา ทานอาจจะมีความรูสึกเกิดขึ้นมาวา เสียงนีม้ันกม็ีสูงๆต่ําๆ มหีนกั มเีบา 

แลวมีส้ันมยีาว ประเดี๋ยวทานก็รู อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ข้ึนมาดวยการกําหนดรูปจจุบัน หรือ

แมในที่สุดทานอาจจะกําหนดรูความเปนอยูในปจจุบนัของทาน ทานนั่งนานๆแลวมันปวดหลัง 

นั่งนานๆแลวมันเมื่อย นั่งนานๆแลวมนังวง ในเมื่อรูสึกตวัขึ้นมามีสติแลว ทานอาจจะไดรูธรรม

ข้ึนมาวา ทุกส่ิงทกุอยางมนัก็เปนอยางนีแ้หละ ยอมมกีารเปลี่ยนแปลงยักยายอยูตลอดเวลา 

พอเขามาในหองนี้ตอนแรกก็อากาศเยน็เฉียบเพราะฤทธิ์ของแอร หนกัๆเขาความอบอาวมัน

เกิดขึ้น จากกลิ่นไอของกันและกัน บางทีอาจจะเกิดความรอน 

  ทีนี้บางทพีระที่พูดที่เทศนอยูนี้ ตอนแรกก็ความรูสึกวานาฟง ฟงไป ฟงมา มัน

เหน็ดเหนื่อย อาจจะเกิดรําคาญขึ้นมาก็ได ส่ิงทั้งหลายเหลานี้คือเหตุการณปจจุบันทีม่ันจะ

เกิดขึ้นสอแสดงใหเรารูธรรมะ วาทุกสิ่งทุกอยางมีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

เพราะฉะนัน้ การที่เราจะทําสมาธิใหมีความสัมพนัธกับชีวิตประจําวนัของเราที่เปนอยูใน

ปจจุบันนี้ ใหมนัใกลที่สุด อยาใหมนัหางกัน 

  ในมหาสติปฏฐาน ทานก็ใหกําหนด ยนื เดิน นัง่ นอน กิน ดื่ม ทาํ พดู และคิด ทํา

สติอยางเดียว ทีนี ้ ในสิง่อืน่ๆที่เราทําอยู  เวลาเราตองการใชความคิดเกี่ยวกับงาน เราก็เอา

เร่ืองงานมาคดิ ทําสติคิดใหมันจดจอลงใหมันชัดๆ เวลาทาํๆสติอยูกบังาน เวลาเขยีนหนงัสือก็

ทําสติอยูกับส่ิงนัน้ ทําอะไรก็ทําสตกิับส่ิงนั้น ทาํสติอยางเดียว อันนีค้ือการปฏิบัติสมาธิเพื่อให



เกิดพลังจิตมคีวามสัมพันธกับชีวิตประจาํวันกบังานที่เราทาํอยู โดยเอาเรื่องของชวีติประจําวัน

เปนเครื่องรูของจิต เปนเครื่องระลึกของสต ิ

  เพราะฉะนัน้ จึงใครที่จะขอประมวลหลักการที่จะพึงยึดเปนแบบฉบับในการ

ปฏิบัติไว 3 อยาง 

1. บริกรรมภาวนา อยางนี้เราปฏิบัติมาแลว อะไรก็ได 

2. การใชสติปญญาพิจารณา  โดยวิตกเอาความรูที่เราเรียนมา หรือถาหารใครรู

เร่ืองกาย เร่ืองใจมากๆ เร่ืองอภิธรรมมากๆ จะวิตกเอาอภิธรรมมาเปนเครื่องรู

ของจิต เครื่องระลึกของสติกไ็ด ถาทานผูใดไมคลองตอเร่ืองของธรรมะ ก็เอา

วิชาการที่เราเรียนมา ที่เรารูมาที่คลองๆแลวนัน้ มาเปนอารมณพจิารณาใน

เบื้องตน มนัจะชวยใหการพิจารณาของเราคลองตัวขึ้น อันนี้เปนขั้นแหงการ

พิจารณา จะเอาอะไรมาเปนอารมณก็ได 

3. การกําหนดรูโดยที่เราตัง้ใจกําหนดรูลงทีจ่ิต ทําจิตใหวางอยูชัว่ขณะหนึง่ โดย

ธรรมดาของจติเมื่อเราตั้งใจกําหนดลง เราจะเกิดความวาง ในเวลาเมื่อเกิด

ความวางขึ้นมาแลว เราก็กาํหนดดูที่ความวาง ในเมื่อจิตวางอยูสักพักหนึง่

ความคิดยอมเกิดขึ้น เมื่อความคิดเกิดขึ้น ทําสติตามรูความคิดนัน้ เพียงแต

สักวารู อยาไปชวยมนัคิด ความคิดอะไรเกิดขึ้นกําหนดรู ความคิดอะไร

เกิดขึ้นกาํหนดรู ยกตัวอยางเชน คิดถึงสแีดง ก็เพยีงรูวาสีแดง ไมตองไปคิดวา

สีแดงคืออะไร ถาหากวาจิตมันคิดไปโดยอัตโนมัติของมัน เราทําสตติามรูอยู

ทุกระยะ อยาเผลอ ในทาํนองนี ้จะเปนอุบายทาํใหจิตของเรารูเทาทันอารมณ 

สติตัวนี้จะกลายเปนมหาสติ 

  ถาสติมนักลายเปนมหาสติ จะสามารถประคับประคองจิตใหดํารงอยูในสภาพ

ปกติไมหวัน่ไหวตออารมณไดงาย เมื่อสติตัวนี้เปนมหาสติแลว เพิม่พลังขึ้นดวยการฝกฝนอบรม 

กลายเปนสตนินทรีย  เมื่อสติตัวนี้กลายเปนสตินนทรียแลว พอกระทบอะไรขึ้นมา จิตจะคนควา

พิจารณาไปเองโดยอัตโนมัตโิดยที่เราไมไดตั้งใจ 

  เมื่อสติตัวนี้กลายเปนสตินนทรีย เปนใหญในอารมณทัง้ปวง ซึ่งมีลักษณะคลายๆ

กับวา จิตของเราสามารถเหนีย่วเอาอารมณมาเปนเครื่องมือเครื่องใชได หรือเอากิเลสมาเปน

เครื่องมือเครื่องใชได เพราะ สติตัวนี้เปนใหญยอมมีอํานาจเหนืออารมณ และสามารถใชอารมณ

ใหเกิดประโยชนได เมื่อเปนเชนนี ้ สติตัวนี้จะกลายเปน สติวนิโย  ในเมื่อสติตัวนี้กลายเปนสติ

วินโย สมาธิสติปญญาของผูปฏิบัติมีสมรรถภาพดียิง่ขึ้น ทานผูนั้นจะไมมีการหลับ ยนื เดนิ นัง่ 

นอน กนิ ดื่ม ทํา พูด และคิดตลอด 24 ชั่วโมง สติสัมปชัญญะเปนสายสมัพันธสืบตอกนั

ตลอดเวลา แมหลับลงไปแลวจะรูสึกวาตวัเองนอนไมหลับ เพราะสตไิมขาดตอน สติตัวรูหรือสติ



ตัวรูสํานึก หรือสติเปนตัวการ ซึ่งเปนสติวนิโยนี้ มนัจะคอยจดจออยูทีจ่ิตตลอดเวลา พออะไรเขา

มาพลั๊บมันจะฉกเหมือนงเูหาฉกเหยื่ออยางนัน้ ถาส่ิงใดที่มันยังไมรูแจงเหน็จริง มันจะยึดเอา

มาแลวกพ็ิจาณา คนควาจนรูความจรงิ ถามนัรูแลวกสั็มผัสรูแลวมันนิง่ เวลาเราจะทาํงานทําการ

ส่ิงหนึ่งสิง่ใด สติตัวนี้มนัจะคลายๆวาตวัรูปรากฏอยูในทามกลางแหงทรวงอก สวนที่สงกระแส

ออกไปทํางาน มนักท็ํางานของมันอยูตลอดเวลา ในเมือ่เปนเชนนัน้ เราสามารถจะเอาพลงัแหง

สมาธิไปใชในงานทกุประเภทได 

  การทาํสมาธิอันใดทําใหทานเบื่อตอโลก ตอครอบครัว มนัยงัไมถูกตองหรอก ถา

ทําสมาธิมีสติปญญารูแจงเห็นจริงดีแลว ตองสามารถเอาพลงัของสมาธิไปสนบัสนุนงานการที่

เราทําอยูได นักศึกษาก็ตองเอาพลังแหงสมาธิไปสนับสนนุการศึกษา เคยใหคําแนะนาํแก

นักศึกษาที่กําลังเรียนอยู วาวันแตละวนัๆไปเรียนหนงัสือ วันนี้อาจารยทานสอนอะไรมา พอกลับ

มาถงึทีพ่ัก พอเสร็จธุระแลว ใหวิตกถงึวิชาที่เราเรียนมาในวนันัน้ มาคดิทบทวน เปนการทบทวน

ความจาํ คิดไป คิดมา นกึไป นึกมา อยูอยางนัน้ดวยความตั้งใจ ผลปรากฏวา ทาํใหนักศึกษา

ทั้งหลายที่มีความสนใจปฏบิัติอยางนี้มีสมาธิแลวก็สามารเรียนหนังสือเกงสามารถที่จะเอาสมาธิ

ไปสนับสนนุการศึกษาและงานการที่เราทาํอยู บางทานถงึกบัเอาพลงัสมาธิไปชวยสราง

เครื่องมือวิทยาศาสตรข้ึนมาก็ได  อันนีถ้าหากมีนกัศึกษามาฟงอยูนี ้ลองพิจารณาดู ลองปฏิบัติดู 

วันหนึง่ไปเรียนอะไรมา วิตกถึงความรูอันนั้น คนควาพจิารณาเปนการทวนความจํา 

  ทีนี้ อยางพอบานแมเรือนทัง้หลาย ถาทานผูใดเกิดมีปญหาครอบครัว เชน อยาง

พอบานแมบานไมคอยจะลงรอยกัน มมีติขัดแยงอยู ก็ใหพยายามตั้งปญหาถามตัวเองวา เรามี

ความบกพรองอะไร ยกตัวอยางเชน บางครั้งทานอาจจะเผลอไปเทีย่วดึกดื่นเทีย่งคืน กลบัมา

แมบานโมโหบดิหูเอา ทานอยาเพิ่งไปโกรธ ใหตั้งปญหาถามตัวเองกอนวาเราผิดอะไร ถาเรามีสติ

ยับยั้งถามตวัเองสักพกัหนึง่ เราจะไดความรู ดวยความรูสึกวาเราผิด เพราะเราไปเทีย่วดึกเกินไป 

อันนี้เปนตัวอยางอนัหนึง่สําหรับการแกปญหาครอบครัวและชีวิตประจําวนั การปฏิบัติธรรมนี้ 

มิใชวาเราตองากรความรูความเห็นมาคุยอวดกันใหเสียเวลา เราตองการธรรมะอันที่สามารถจะ

มาแกไขปญหาชีวิตประจาํวนัได สามารถแกปญหาหวัใจได สามารถแกไขปญหางานการได 

สามารถใชพลงัสมาธิไปสนบัสนุนกิจการงานที่เราทาํอยูไดทุกประเภท จงึจะชือ่วาเปนการฝก

สมาธิแลวไดผลคุมคาแกการเสียเวลา 

 

 

        

 

 



บันทึกทายเลม 
  

  หนงัสือ สัมมาสมาธิ เลมนี ้ถูกจัดทําขึ้นเพื่อชวยการเผยแพรหลักการปฏิบัติธรรม

ของทานเจาคณุพระภาวนาพิศาลเถร (หลวงพอพุธ ฐานิโย)  ทีท่านไดมีเมตตาอนุเคราะหแก

คณะผูมีจิตศรัทธาในการศึกษาและปฏิบัติธรรม โดยพระคุณทานไดโปรดเดินทางไปแสดงธรรม 

ณ สถานที่ตางๆ ซึ่งคณะศิษยไดบันทกึเทปไว และไดรวบรวมจัดพิมพเปนหนงัสือเร่ืองธรรม

ปฏิบัติ และตอบปญหาการปฏิบัติธรรม ซึ่งเลมคอนขางจะใหญ คณะผูจัดทําจงึไดตัดตอน เอา

บางตอนของหนงัสือธรรมปฏิบัติและตอบปญหาการปฏิบัติธรรมออกมา เพื่อจะไดประหยัดและ

ทําใหการเผยแพรเปนไปไดอยางกวางขวาง 

  หนงัสือนี้จะเปนคูมือแกนกัปฏิบัติใหมเปนอยางด ีจะชวยใหไดแนวทางการปฏิบัติ

ธรรมอันเปนสมัมาสมาธ ิ และจะชวยทาํใหทานผูอานมคีวามมัน่ใจในการปฏิบัติดวยตนเองมาก

ยิ่งขึ้น  

 

        


