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การเข้าและการออกจากสมาธ ิ

หลวงปู่ สวุจัน ์สวุโจ 

ไดเ้วลาแลว้ตัง้ใจปฏิบติัธรรม เพ่ือจะไดใ้หรู้ธ้รรม เหน็ธรรม 

และถึงธรรม ท่ีเราควรรูท่ี้เราควรเหน็และธรรมท่ีเราควรถึง ถา้เรา

ไดถ้ึงธรรมะแลว้ เราก็จะไดส้มัผสั ไดร้บัรสแห่งพระสทัธรรม ท่ี

พระพทุธเจา้พระองคท์รงตรสัวา่รสแหง่พระสทัธรรมชนะเสียซึง่

รสทัง้ปวง เรยีกวา่ธรรมรส ใครไดด่ื้มธรรมรสเป็นอมตะ เรยีกวา่

รสอมตะ เป็นท่ีพึง่ไดต้ลอด กาํจดัทกุข ์กาํจดัภยัไดสิ้น้เชิง 

เหมือนกบัองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้และพระอรยิเจา้

ทัง้หลาย ท่านไดร้บัรสพระสทัธรรมแลว้ ทา่นไม่ยนิดีรสอย่างอ่ืน

ซึง่เป็นวตัถหุรอืเป็นอามิส เพราะรสเหลา่นัน้มนัก็รูส้กึแตเ่พียง

ลิน้นิดเดียวเทา่นัน้เอง แลว้ก็จืดจางหายไปๆ ไม่ตัง้มั่น ไมม่ั่นคง 

ไม่ถาวรเหมือนกบัรสพระสทัธรรม ไม่เคยมีหายไปไหน ถา้เราได้

เขา้ถึงแลว้ เพราะเหตนุัน้เราทัง้หลายควรจะอยากใหรู้ป้ฏิบติั ให้

รูธ้รรม  
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คาํวา่รูธ้รรมนัน้คือรูธ้รรมไหนเป็นธรรมอยา่งตํ่า พระองคจ์ดั

กองธรรมไว ้๓ กองหรอื ๓ กลุม่ ธรรมอย่างตํ่า ธรรมอย่างกลาง 

ธรรมอย่างสงูหรอืธรรมอย่างปราณีต ธรรมอย่างตํ่านัน้ไดแ้ก่ 

ธรรมท่ีเป็นทจุรติท่ีเป็นอกศุลอนัลามก เรยีกวา่ธรรมลามก ธรรม

สกปรก ธรรมเผ็ดรอ้นหรอืธรรมเจ็บแสบ ผลของธรรมเหลา่นีไ้ม่

เกิดประโยชน ์น่ีเป็นธรรมกลุม่หนึง่ใหเ้รารูจ้กัเพ่ือจะไดล้ะไดเ้วน้ 

ธรรมเหลา่นีไ้ดแ้ก ่กายทุจริต วจทีจุริต มโนทุจริต น่ีเรยีกวา่ 

หนีาธรรมา ธรรมในสว่นเลว สว่นตํ่า กายทจุรติ ธรรมในสว่น

ตํ่านัน้ เม่ือเกิดขึน้ในใจแลว้ มนัจงูใจใหเ้กิดความยนิดีความ

พอใจในการกระทาํทจุรติ มนัเกิดจงูใจใหไ้ปพอใจในการฆา่สตัว ์

จงูใจไปใหล้กัทรพัย ์จงูใจไปใหย้ินดีในเสพเมถนุ จงูใจใหใ้ช้

วาจาพดูเท็จ พดูสอ่เสียด พดูคาํหยาบ พดูเพอ้เจอ้ แลว้ทาํใจให้

มีพยาบาท ทาํใจใหเ้บียดเบยีนทรมานผูอ่ื้นสตัวอ่ื์น ทาํใจใหมี้

ความเห็นอนัไม่ถกูตอ้ง มีความคิดในทางท่ีชั่วท่ีไม่ดี  น่ีเป็นธรรม

ฝ่ายตํ่า เพราะฉะนัน้ นกัภาวนาตอ้งรูจ้กั ธรรมฝ่ายตํ่าถา้เกิดขึน้

ในกาย ถา้ใชท้างกายก็ไปในทางท่ีไม่ดี  
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สว่นธรรมอยา่งกลาง ธรรมปานกลาง ละกายทจุรติ 

ประพฤติกายสจุรติ น่ีธรรมอย่างกลาง ละวจีทจุรติ ประพฤติวจี

สจุรติ ละมโนทจุรติ ประพฤติมโนสจุรติ น่ีธรรมอย่างกลาง 

บคุคลผูป้ระพฤติธรรมอย่างกลาง ทา่นวา่เป็นมนสุสธรรม ธรรม

ในชัน้มนษุย ์ชัน้กามาวจรกศุล ไดค้วามสขุในรูปในเสียงในกล่ิน

ในรสในโผฏฐัพพะตามวิสยักาํลงัท่ีเป็นกามาวจรแบบมนษุย์

ธรรมดา แตไ่ม่ไดค้วามสขุละเอียดปราณีตมั่นคงกวา่นัน้อีก  

ธรรมอย่างสงูนบัตัง้แตฌ่าณสมาบติัขึน้ไป คือละนิวรณ ์๕ 

อย่าง ละกามะฉันทะได ้ละพยาบาทได ้ละถนีมิทธะได ้ละ

อุทธัจจะ กุกกัจจะ ละวิจกิจิฉา คือละกามฉนัทะ จิตใจไม่

พวัพนัพอใจในทางกามเพราะปัญญาเห็นโทษของกาม เป็นทกุข์

ของกาม ของรูปของเสียงของกล่ินของรส คือละอารมณ ์มี

ปัญญาทางตา ทางห ูทางจมกู ทางลิน้ ทางกาย รกัษาสาํรวม

ระวงัไมห่ลง ไม่เกิดความพอใจ เรยีกวา่กามารมณ ์กามะฉนัทะ

คือพอใจ พยาบาทดว้ยอาํนาจแห่งความไม่ชอบ ความโกรธ 

ความไม่พอใจ ละความพยาบาทได ้จิตเคยพยาบาท เหน็โทษ
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ของพยาบาทละไดข้าด ถีนมิทธะ ความหดหู่เคลิบเคลิม้ ทา่นละ

ไดจ้ิตหดหู่ไม่ขวนขวาย จิตประมาท ไม่ระลกึเหน็ทกุขเ์หน็ภยั ไม่

เห็นทกุขท่ี์จะเกิดขึน้คือความชราครํ่าครา่ในอตัภาพ เราถึงความ

เจ็บปวด เราถงึความแตกดบั ไม่เตรยีมหาท่ีพึ่ง จิตหดหู ่อยู่ได ้

กินไดอ้ยู่ สกัแตว่า่กินสกัแตว่า่อยู ่ทา่นละธรรมเหลา่นีไ้ด ้จิต

ฟุ้งซา่นราํคาญ ท่านเห็นโทษ ทา่นสาํรวมระวงัมีสติรกัษาจิต

ไม่ใหฟุ้้งซา่นราํคาญ พยายามแกไ้ขวิจิกิจฉา ความสงสยัลงัเลไม่

แน่นอนในจิตในใจ มนัเขา้หาผูป้ระพฤติธรรมปฏิบติัธรรม ท่ี

เรยีกวา่บณัฑติผูต้ัง้อยู่ในธรรม สนทนาฟังธรรมโดยเคารพ 

สนทนาธรรมโดยเคารพ รูจ้กัธรรมควรละ ธรรมควรเจรญิ เขา้ใจ

ในธรรม มีความรูค้วามฉลาดขึน้มาแกค้วามวิจกิิจฉาความ

สงสยัได ้สิน้ความสงสยัเพราะมารูค้วามจรงิ เพราะฉะนัน้ธรรม

นีจ้งึเป็นธรรมชัน้สงู ถงึแมว้า่จะละไดช้ั่วคราว แตก็่ยงัมีอานิสงส์

เรยีกวา่ธรรมชัน้สงูเป็นวหิารธรรมเครื่องอยู่ของชัน้พรหม จิต

ประกอบดว้ยเมตตา กรุณา มุทติา อุเบกขา น่ีวิหารธรรมเป็น

เครื่องอยู่ของผูใ้หญ่ของชัน้พรหม 
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น่ีขัน้สงูอย่างตํ่า อยา่งเพลา สว่นชัน้สงูอยา่งประณีตก็

หมายถงึอรยิมรรค อรยิผล นบัตัง้แตโ่สดาบนั ขึน้ไปจนถงึ 

สกิทาคา อนาคา อรหตัต ์สงูไปตามลาํดบั เรยีกวา่ธรรมชัน้สงู 

เพราะฉะนัน้เราตอ้งศกึษารูต้วักาํหนดวา่จติใจของเราอยูใ่นชัน้

ใดภมูิใด เราตอ้งการชัน้ใดภมูิใด เราก็ปฏิบติัในชัน้นัน้ๆ ชัน้เลว

ชัน้ตํ่าชัน้หยาบน่ีเป็นชัน้อบายภมูิ เพราะฉะนัน้เม่ือเราไม่

ตอ้งการอบายภมูิ เราก็เห็นโทษของการทติุต กายทจุรติ วจี

ทจุรติ ตลอดถึง มโนทจุรติ แลว้มาประพฤติกายสจุรติ วจีสจุรติ 

มโนสจุรติ เราตอ้งการปราณีตกวา่นัน้ อบรมจิตภาวนา เหมือน

เรากาํลงัปฏิบติัน่ีเป็นการปฏิบติัสรา้งกศุลอย่างสงู เราตอ้งการ

ความสขุในทางธรรมโดยตรง  

เราจงึพยายามสนัโดษในอามิสในเครื่อง ในปัจจยั ๔ เครื่อง

อาศยัเลีย้งชีพแลว้มาปฏิบติัเอาความสขุในทางธรรม เรา

พยายามละอารมณภ์ายนอก กามฉนัทะดว้ยการมาสาํรวมให้

สงบจากกาม วิวิจเจวะ กาเมห ิสงดัจากกาม คือส่ิงท่ีเราชอบ

ใจพอใจ มีรูป มีเสียง มีกล่ิน ส่ิงเหลา่นีเ้ป็นตน้ ตอ้งใชปั้ญญา
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พิจารณาเหน็โทษส่ิงเหลา่นี ้ไม่ใช่มีแตค่ณุอย่างเดียว ถึงแมว้า่

ตาจะเหน็แลว้มนัชอบก็ตาม หไูดย้ินเกิดความชอบ จมกูไดก้ล่ิน

มนัชอบก็ตาม หรอืรสท่ีมนัชอบก็ตาม สมัผสัท่ีมนัชอบท่ีมนัยนิดี

ก็ตาม แตปั่ญญานัน้ไม่มองเห็นแตค่วามดีอย่างเดียว มองเหน็

โทษส่ิงเหลา่นัน้ดว้ย เพราะเหตใุดจงึมีโทษ เพราะมนัไมเ่ท่ียง 

มนัไม่ตัง้อยู่ไดน้าน เม่ือไม่เท่ียงแลว้ของนัน้จากไปแลว้ หมดไป

แลว้ ก็ทกุขเ์พราะเราติด เพราะเราหลง ตอ้งดใูหล้ะเอียด อยา่ไป

คิดวา่เราชอบแลว้จะมีความสขุเสมอไป ไม่ใช่ ส่ิงท่ีเราชอบแลว้

อาจจะมีความสขุแตค่รัง้แรก แตเ่หมือนกบัไดข้องปลอมเน่ีย

แหละ ดใูหม่ๆก็สวยงามแตน่านๆไปแลว้ก็หมดคา่หมดราคา รูป

เสียงกล่ินรสก็เหมือนกนั มนันานไปแลว้ก็หมดคา่หมดราคา 

เพราะฉะนัน้น่ีโทษ...รูจ้กัคณุรูจ้กัโทษ  

เม่ือเรารูจ้กัอยา่งนัน้แลว้ มนัก็ยดึเป็นท่ีพึง่ไม่ได ้เราพึง่ทาง

ธรรมมาอบรมจิตใจของเราใหฉ้ลาด ยดึธรรมอนัเป็นกศุล รูปาว

จรกุศล อรูปาวจรกุศล เสรจ็แลว้ถึงโลกุตตระกุศล อบรมจิต

ใหฉ้ลาด กศุลแปลวา่ฉลาด รูปาวจรกศุลก็ฉลาดในการทาํสมาธิ 



7 
 

อบรมจิตใหมี้นิมิตหมายความสงบ ใหต้ัง้มั่นในอารมณอ์ย่างใด

อย่างหนึง่เป็นเครื่องหมายนิมิตหมาย เราจะเอาอะไรมาเป็น

อารมณก็์ได ้มาเพง่มากาํหนดเพ่ือใหจ้ิตนั่นตัง้มั่น ตัง้มั่นตัง้ตวั

ซะก่อน เพราะโดยปกติแลว้ จิตมนัหวั่นไหวไปตามอารมณท่ี์

เรยีกกิเลสมนัปรุงไปใหเ้กิดฟุ้งซา่น เม่ือฟุง้ซา่นแลว้มนัก็มีความ

ราํคาญ เม่ือยิ่งความราํคาญก็ยิ่งดิน้หาความเพลิดเพลินเพ่ือ

ความพอใจ ความเพลิดเพลินนัน้ มนัก็ไม่ไดส่ิ้งท่ีคงท่ี มนัเล่ือน

ลอยไม่มีหลกั เพราะฉะนัน้ทา่นจงึจดัเขา้ในสมทุยั ไม่ควรหลง 

ควรจิตเป็นสมาธิตัง้มั่นเป็นมรรค สติก็เป็นมรรค วิรยิะคือความ

เพียรชอบก็เป็นมรรค เป็นหนทางออกจากทกุข ์จิตตัง้มั่นชอบก็

เป็นมรรค เพราะฉะนัน้ความเพียรชอบ สติระลกึชอบ สมาธิตัง้

มั่นชอบ ๓ อยา่งนีเ้ป็นปฏิปทาใหไ้ดถ้ึงธรรมอนัชัน้สงู  

นบัตัง้แตรู่ปฌาณไปตามลาํดบั จิตสงดัจากกาม จิตสงดั

จากอกศุลคือนิวรณ ์๕ อย่างดงักลา่วมาแลว้ จิตเขา้สูค่วามวิเวก 

กายวิเวก จติตวิเวก พอจิตเขา้รวมวิเวก สงดัจากภายนอก 

กิเลสภายนอกคือกามารมณ ์กิเลสภายในคือนิวรณท่ี์ปรุงขึน้
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ภายในจิต เม่ือมนัปลอ่ยอารมณก์่อกวนทัง้ภายนอกทัง้ภายใน

แลว้ จิตก็เขา้สูค่วามสงบสงดั เพราะไมมี่อะไรปรุงไปในทาง

ก่อกวน กายก็รูส้กึเบาๆ เหมือนกบัไม่นั่งติดพืน้ จิตก็เบา กาย

ลหุตา จติตลหุตา กายปัสสัทธ ิจติปัสสัทธิ กายก็สงบ จิตก็

สงบ น่ี ถา้จิตรวมมนัไม่มีการรูส้กึ ถึงใครไมบ่อก มนัรูเ้พราะมนั

สงบ มนัไดส้มัผสัเรยีกวา่จิตมนัเขา้ถึงธรรม จิตมนัเขา้ถงึธรรม 

มนัก็ตอ้งรูธ้รรมเหน็ธรรม เพราะมนัไดส้มัผสัแลว้ มนัตอ้งเกิดขึน้ 

ตอ้งรูจ้กั มนัเปล่ียนจากความรูส้กึเม่ือยงัเขา้ไม่ถึง จากปกติ

ธรรมดามาทาํใหก้ายสงบ จติสงบ กายเบา จิตเบา มีความ

ปรากฏขึน้ในจติในใจ กายก็ออ่น จิตก็ออ่น แตไ่ม่ใช่ออ่นแอ แต่

มนัออ่น มนัน่ิมนวลตอ่ธรรม มนัออ่นตอ่ธรรม ออ่นตอ่

พระพทุธเจา้ ออ่นตอ่พระธรรม ออ่นตอ่พระสงฆ ์มนัออ่นตอ่ให้

ควรแก่การงาน กายกัมมันยตา จติก็กัมมันยตา มนัออ่นทาํให้

ทาํคลอ่งทาํการงานคือควรแก่งานคือสมาธิสมาบติั เราจะนั่งอยู่

นานเทา่ไหรก็่ไดน้กึจะออกเม่ือไหรก็่ได ้ 
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เม่ือจิตเขา้ถึงขัน้นีแ้ลว้ตอ้งฝึก หดัเขา้หดัออกใหช้าํนาญ 

เรยีกวา่ วสีทัง้ ๕ คือชาํนาญในการคิด สมบรูณใ์นการคิดวา่จะ

เขา้เม่ือไหร ่ไมต่อ้งคิดสบัสนวุน่วาย พอคิดจะเขา้มนัก็ได ้เขา้ได้

เลย ชาํนาญในการปฏิบติัเขา้สมาธิ เม่ือสมบรูณด์ว้ยความคิด

แลว้ การเขา้สมาธิก็เขา้ไดเ้ลย ไม่ตอ้งรรีอตามเวลาท่ีตัง้ใจ เขา้

เวลาไหนก็ได ้ตามใจกาํหนดไวใ้นเวลานัน้น่ะ ชาํนาญในการ

อธิษฐาน เม่ือเขา้จิตรวมสงบแลว้จะอยู่ไดต้ามท่ีตัง้ใจไว ้จะอยู่

นานเทา่นัน้ชั่วโมงหรอือยู่ทัง้วนั มนัก็อยู่ไดท้ัง้วนั จะอยู่ไดก่ี้

ชั่วโมงก็ไดเ้ทา่นัน้ตามท่ีกาํหนดไว ้ชาํนาญในการออก ออกได้

ตามเวลา แมจ้ะเขา้เวลาไหนตอ้งตัง้จิตไวจ้ะออกแลว้ ถงึเวลาก็

ออกตรงกบัเวลา อยูน่านเทา่ไหรต่ามแลว้แตก่าํหนด ชาํนาญใน

การพิจารณา ปัจจเวกขณวส ีเวลาออกแลว้ก็พิจารณาทางท่ี

เราออกทางท่ีเราเขา้ตามลาํดบั เป็นภาพเป็นนิมิตหมายไวใ้นจิต

ในใจเหมือนกบัเรากรุยทาง เวลาจะเขา้อีกก็เขา้ไดต้ลอดเวลา 

เรยีกวา่เขา้ไดโ้ดยไม่ยาก น่ี ใหช้าํนาญในวสี ออกไม่ยากเขา้ไม่

ยาก อยากเขา้เวลาไหนก็เขา้ อยากออกเวลาไหนก็ออก ชาํนาญ
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แมแ้ตคิ่ดจะเขา้มนัก็พรอ้มดว้ย มนัสมบรูณด์ว้ยความคิด มนัถงึ

พรอ้ม สมบรูณด์ว้ยการเขา้ดาํเนินเขา้สูส่มาธิ สมบรูณด์ว้ยการ

อยู่ในสมาธิ จะอยู่นานเท่าไหรก็่ได ้แลว้ก็ออกไดต้ามกาํหนด 

เพราะพิจารณา อาศยัปัจจเวกขณะพิจารณา มนัไมเ่ส่ือม 

เพราะฉะนัน้ผูป้ฏิบติัจะตอ้งฝึกอยู่เสมอ จะตอ้งยินดีใน

ความสงบ ยนิดีในความวิเวก นอ้มไปสูค่วามวิเวก เพราะไดผ้ล

คือไดด่ื้มรสพระสทัธรรมคือความสงบ เป็นรสอนัเลิศอนั

ประเสรฐิกวา่รสใดๆทัง้หมด ชนะเสียซึง่รสทัง้ปวง เพราะฉะนัน้

เราทัง้หลายควรพยายามตัง้ใจภาวนา ใครเคยไดค้วามสงบดว้ย

วิธีไหน เราก็ทาํตามทางท่ีเราเคยทาํ เม่ือถงึความสงบแลว้ เราก็

อยู่ในความสงบ จะอยูน่านเท่าไหรก็่ได ้เพ่ือใหจ้ิตใจผ่องใส

สะอาด พกัผ่อนเพราะเราทกุขม์าเป็นเวลายาวนานแลว้ตัง้แต่

เกิดมาไม่เคยเขา้สมาธิสมาบติั ไม่เคยเขา้ใจ เม่ือมนัเขา้ไดแ้ลว้ก็

ควรอยู่ในความสงบไประยะหนึง่ แลว้ก็ใหช้าํนาญ ฝึกจนวา่ให้

เขา้เวลาไหนก็ได ้ออกเวลาไหนก็ได ้อยู่นานเทา่ไรก็ได ้หดัเขา้

หดัออกจนชาํนาญ พอเขา้แลว้หดัถอยออกมาแลว้ก็เขา้อีก เขา้
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แลว้ก็ถอยอีก ตัง้ใจวา่จะอยูส่ามชั่วโมง ส่ีชั่วโมง หา้ชั่วโมง อยู่

เท่าไหรก็่ใหอ้ยู่ หดัไปเรื่อยๆ  

บางคนนะเม่ือไปสงบแลว้ทาํยงัไงอีก...ไม่ตอ้งทาํอะไรแลว้

เพราะเราตอ้งการความสขุความสงบ แตมี่แตฝึ่กเขา้ฝึกออกฝึกก็

อยู่นานแลว้นะ่ ปัญหาจะมีขึน้ใหเ้กิดปัญญาไปน่ี เพราะมนัไม่ใช่

จะสะดวกอย่างนัน้เสมอไป ปัญหาอปุสรรคท่ีเราออกมาแลว้ไป

ทาํการทาํงาน มีเรื่องมีราวกระทบกระเทือน อนันีเ้ป็นปัญหาท่ี

เราเขา้อีกไม่ได ้น่ีจะตอ้งใชปั้ญญา แลว้จะไดใ้ชปั้ญญา

วิปัสสนาเขา้ไปช่วย เพ่ือจะไดเ้ห็นโทษวา่ท่ีมนัเขา้ไม่ไดเ้พราะ

อะไร มีอะไรเกิดขึน้ในจิตในใจ คราวนัน้ทาํไมเขา้ได ้คราวนี ้

ทาํไมเขา้ไม่ได ้เราก็จะไดใ้ชปั้ญญาพิจารณาตอ่ไปเม่ือเห็นโทษ 

แลว้ก็สาํรวมระวงั ตดัทางนัน้ออก ก็จะไดแ้กไ้ขไปตามเรื่อยๆจน

กิเลสมนัหมดไป เพราะกิเลสนั่นเองท่ีเขา้ไมไ่ด ้ไม่ใช่อนัอ่ืน กิเลส

เม่ือไดช้่องวา่งมนัเกิดขึน้มาขดัขวางอีก มนัป่วนอีก ไม่ได ้

เพราะฉะนัน้เราตอ้งปัญญาในเรื่องกิเลสอนันีท่ี้มนัขดัขวาง มี
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หลายประเภทท่ีมาขดัขวาง ตอ้งใชส้ติใชปั้ญญาในตอนนี ้ไดย้ิน

ไดฟั้งแลว้กาํหนดจดจาํใหดี้  

 

ท่ีมา: https://youtu.be/PfUa3iTXIjE จบท่ีนาที 23.57 
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