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วิธีฝึกสมาธิเบือ้งต้น 

หลวงพอ่วิรยิงัค ์สิรนฺิธโร 

ตอ่ไปนีข้อใหญ้าติโยมทัง้หลายพากนัตัง้ใจท่ีจะทาํความ

สงบในเบือ้งตน้นีก็้ใหว้า่ตามอาตมาทกุคน “ขา้พเจา้ระลกึถึงคณุ

พระพทุธเจา้ คณุพระธรรม คณุพระสงฆ ์คณุบิดามารดา คณุครู

บาอาจารย ์จงมาดลบนัดาลใหใ้จของขา้พเจา้จงรวมลงเป็น

สมาธิ พทุโธ ธมัโม สงัโฆ (สามครัง้) พทุโธๆๆ” น่ีก็ใหน้กึไวใ้นใจ 

นั่งขดัสมาธิ ขาเบือ้งขวาทบัขาเบือ้งซา้ย มือเบือ้งขวาหงายทบั

มือเบือ้งซา้ย วางไวบ้นตกั  

หลบัตานกึพทุโธในใจ นกึไวใ้นใจนัน้อย่าใหก้ลัน้ไป ให้

กาํหนดจิตนัน้ใหเ้ท่ียง อย่าใหจ้ิตนีส้า่ยแสไ่ปตามอารมณต์า่งๆ 

ใหจ้ิตนัน้อยู่ท่ีจิตใจนัน้ อยู่ท่ีใจ เม่ือกาํหนดไดน้ัน้ก็พยายาม ถา้

หากวา่ใจนีม้นัจะสา่ยแสไ่ปในทางโนน้ทางนีเ้ราก็ดงึมนักลบัมา

อยู่ท่ีพทุโธ ถา้มนัยงันกึไปอีก เราก็ดงึมนักลบัมาอีกอยูอ่ย่างนัน้  

เม่ือเราทาํอยูอ่ย่างนัน้ ในไม่ชา้จิตนีก็้จะอยู่ จิตท่ีอยูน่ัน้ก็คือ

ตัง้มั่น ไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ ์จิตก็ถือวา่เป็นสมาธิ เป็น
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สมาธินัน้มีอยูส่ามประการ สมาธิเบือ้งตํ่า สมาธิเบือ้งกลาง และ

สมาธิขัน้สงู สมาธิเบือ้งตํ่านัน้เรยีกวา่ ขณิกสมาธิ สมาธิท่ี

เป็นขณิกะคือสมาธิเฉียดๆ หรอืเรยีกวา่สมาธิเบือ้งตน้ ก็

หมายถงึวา่ตอ้งใชค้าํบรกิรรมจงึจะเป็นสมาธิ เม่ือจิตเป็นสมาธิ

แลว้จะมีอาการอย่างหนึง่เกิดขึน้ อาการอย่างหนึ่งนัน้คือการจิต

เขา้ภวังค ์ 

จิตเขา้ภวงัคก็์เหมือนกบัเรานอนหลบั เม่ือเรานกึพทุโธๆไป 

จิตเขา้ภวงัคก็์จะรูส้กึวา่มนัหายไป หรอืบางทีก็ลืมพทุโธไป บาง

ทีก็รูส้กึตวัเบา บางทีก็รูส้กึสบาย อย่างนัน้เรยีกวา่จิตเขา้ภวงัค ์

เม่ือจิตเขา้ภวงัคไ์ปแลว้มนัจะอยู่ไดซ้กัครูห่นึ่ง ภวงัคก็์จะถอนขึน้ 

มนัก็จะเป็นอยู่อย่างนี ้ในภวงัคน์ัน้บางทีก็มีนิมิต นิมิตเห็น

ปราสาทราชวงั นิมิตเหน็เปรตอสรุกาย นิมติเห็นบา้น นิมติเห็น

ถนน นิมิตเหน็ภเูขา นิมิตเหน็อากาศ ดวงเดือนดวงดาวอะไร

ตา่งๆ เวลาจิตเขา้ภวงัคน์ัน้สามารถท่ีจะเหน็เป็นนิมิตได ้แตนิ่มิต

เหลา่นีไ้ม่ควรท่ีจะยดึถือวา่เป็นจรงิ เพราะมนัเป็นสว่นหนึ่งของ
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สญัญา หรอืเรยีกวา่เป็นสว่นหนึง่ของความท่ีเคยจาํไว ้หมาย

เอาไวแ้ตอ่ดีต  

เพราะฉะนัน้นิมิตจงึเป็นอารมณช์นิดหนึ่ง ในนิมิตนัน้ก็ถือวา่

เป็นสมาธิขึน้ขณิกะ คือเป็นสมาธิเพียงชัน้ตํ่า ถา้เราเห็นเป็น

นิมิตตา่งๆนัน้ เราตอ้งไม่ยดึ ถา้เรายดึอยู่ในนิมิต ถือวา่เรายงัอยู่

ในสมาธิขัน้ตํ่าอยู่ และถา้หากเรายิ่งยดึนิมติมากเท่าไหร ่จิตนัน้

จะไม่มีเวลาท่ีจะสงูขึน้ไปได ้จาํเป็นท่ีจะตอ้งไม่ยดึในนิมิตนัน้ แต่

ถา้หากวา่ผูใ้ดไม่มีนิมิตเสีย ก็ไม่เหน็ ไม่เป็นไร เพราะวา่นิมตินัน้

เป็นสว่นหนึง่ของอารมณเ์ทา่นัน้เอง  

บางคนก็พดูวา่ชัน้นั่งมาตัง้นานไม่เหน็อะไรเลย อนันัน้แหละ

มนัเป็นการดี ผูท่ี้ไม่เหน็อะไรเลยก็คือผูท่ี้ไม่คอ่ยจะมีอุปาทาน

มากนกั คนท่ีมีนิมิตมากๆ ก็คือคนท่ีมีอปุาทานมากไป นิมิตก็

เกิดขึน้ แตนิ่มตินัน้มนัก็ไม่ไดท้าํความเสียหายอะไรใหก้บัสมาธิ 

มนัเป็นเพียงส่ิงบอกเหตบุางส่ิงบางประการเท่านัน้ ถา้ผูใ้ดไปถือ

นิมิตเป็นสาระประโยชน ์ผูน้ัน้ก็เป็นผูท่ี้ยงัอยู่ในภาวะของจิต

เป็นขณิกะ  
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ในภวงัคน์ัน้จะตอ้งมีเหมือนกนักบัท่ีเราทาํจิตเขา้ภวงัคคื์อ

สงบไป เม่ือจติเขา้ภวงัค ์สงบไปนัน้ มนัจะเกิดส่ิงหนึง่ท่ีเขา้ไปอยู่

ในภวงัคน์ัน้ เกิดความสบาย เราจะรูส้กึวา่มนัมีความสบายและ

อ่ิมเอิบในท่ีนัน้ มีความสบายและอ่ิมเอิบในท่ีนัน้นั่น ก็คือจิตของ

เราไดเ้ป็นสมาธิขัน้หนึ่งแลว้ ความสบายท่ีมีอยู่ในท่ีนัน้ เป็น

ความสบายท่ีมีความปกติธรรมดา  

แตส่มาธิท่ีเป็นขณิกะนี ้จาํเป็นท่ีเราจะตอ้งทาํใหเ้กิดขึน้ให้

มาก เม่ือทาํเกิดขึน้ใหม้ากแลว้ ความสบายตา่งๆนีม้นัจะมีความ

แตกตา่งกนัตามลาํดบั ท่ีวา่แตกตา่งนัน้คือแตกตา่งดว้ยความ

ละเอียดออ่น ในภวงัคน์ัน้ อาจจะเกิดความละเอียดออ่นขึน้มา 

ซึง่บางครัง้นัน้มนัจะลกึซึง้ลงไป แตบ่างครัง้มนัก็ไม่คอ่ยจะลกึซึง้

นกั อาการกิรยิาเหลา่นี ้เราก็ไม่จาํเป็นตอ้งเอาใจใสน่กั เพราะวา่

ความสบายก็ดี ความซึง้ก็ดี หรอืความอ่ิมเอิบอะไรตา่งๆก็ดี

เหลา่นี ้ก็ลว้นแลว้แตเ่ป็นเรื่องของปฐมฌานทัง้นัน้ หรอืเป็น

เรื่องของสมาธิขัน้ตน้เท่านัน้เอง  
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แตว่า่บคุคลผูท่ี้จะกา้วลว่งสมาธิขัน้ตน้ก็ไม่ใช่ง่ายนกั ก็

จาํเป็นท่ีจะตอ้งอยู่ดว้ยความสบายนั่นไปกอ่น แตท่กุคนท่ีทาํ

สมาธิก็ตอ้งการความสบายนั่นเอง เม่ือความสบายเกิดขึน้ เขาก็

อยู่เป็นวิหารธรรม มีความประสงคแ์ละปรารถนาท่ีจะใหค้วาม

สบายเหลา่นัน้เกิดขึน้มาอีก เม่ือความสบายเหลา่นัน้เกิดขึน้มา

ได ้เกิดขึน้มาไดต้ามปกติอยา่งนัน้แลว้ ความสบายเหลา่นัน้ก็

กลบักลายเป็นส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดศรทัธา คนเราในเบือ้งตน้ท่ีจะทาํ

สมาธิตอ่ไปนานๆนัน้ จะตอ้งมีความสบายเป็นเครื่องจงูใจ จงึจะ

สามารถทาํใหเ้ราเกิดศรทัธามีความเช่ือและมีความประสงคท่ี์

จะทาํความสบายเหลา่นัน้ใหเ้กิดขึน้  

เม่ือเราทาํได ้เรื่องของขณิกะน่ี มนัก็จะมีการรวมตวัมาก

ยิ่งขึน้ เพราะการทาํสมาธินั่น ทา่นเปรยีบเหมือนกบัการให้

อาหารแกร่า่งกาย รา่งกายนัน้จะมีกาํลงัเรีย่วแรงไดก็้ตอ่เม่ือมี

อาหาร เด็กท่ีจะเจรญิวยัใหญ่โตไดก็้เพราะอาหาร ฉนัใดก็ดี จิต

ท่ีจะมีกาํลงัไดก็้เพราะสมาธิ สมาธิในเบือ้งตน้ก็เรยีกวา่ขณิกส

มาธิ เม่ือเราทาํสมาธิอนัท่ีเรยีกวา่ขณิกะน่ีสาํเรจ็ขึน้มาได ้ก็ถือ
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วา่เรามีความดีชัน้หนึ่ง แตค่วามดีท่ีเกิดจากขณิกสมาธินัน้ เรา

ท่านทัง้หลายทกุคนก็คงจะไดพ้บเหน็กนัอยู่แลว้ แตก่ารท่ีเราจะ

ไปแกส้มาธิอยา่งตํ่าใหส้งูขึน้นัน้ ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่ และไม่ใช่

เรื่องท่ีเราจะตอ้งไปแกไ้ข  

เหมือนกนักบัเราใหอ้าหารแก่เด็ก เราไม่จาํเป็นตอ้งไปแกไ้ข

อะไร นอกจากใหอ้าหารอยา่งเดียวเท่านัน้ เด็กก็โตได ้สมาธิก็

เช่นเดียวกนั ท่ีเราเป็นขณิกสมาธิ เราก็ไม่จาํเป็นตอ้งไป

กระตือรอืลน้ในการท่ีเราจะทาํจิตนีใ้หก้า้วขึน้ไปโดยรวดเรว็ เรา

ก็ใชส้มาธิของเราท่ีเราเคยทาํอยู่นั่น แลว้เราก็ทาํมนัอีก เราเคย

ทาํเชน่ไร เราก็ทาํเชน่นัน้ เหมือนกนักบัผูร้บัประทานอาหาร เคย

รบัประทานเชน่ไรเราก็รบัประทานเชน่นัน้ เราก็ใสท่างปากของ

เราน่ีเม่ือไร เราก็ใสท่างปากสถานเดียวก็พอ  

เม่ือเราตอ้งการจะใหจ้ิตของเรากา้วหนา้ เราทาํอย่างไร เรา

ก็ทาํอย่างนัน้ น่ีคือลกัษณะของผูบ้าํเพ็ญสมาธิท่ีจะใหก้า้วขึน้ไป 

เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้จงึไดท้รงยํา้หนกัยํา้หนาวา่ โลโภ ธมฺ

มาน ํปริปนฺโถ การทาํความโลภใหเ้กิดขึน้นัน้ มนัเป็นอนัตราย



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 7 
 

แก่สมาธิ บางคนนัน้ไดใ้ชค้วามคิด ไดมี้ความคิดท่ีวา่จะตอ้งใช้

ความกระตืนรอืลน้ หรอืวา่การพลิกแพลงหาวิธีการดว้ยประการ

ตา่งๆ ซึง่ก็ไม่สูจ้าํเป็นนกั  

แตว่า่ถึงอย่างไรก็ตาม ขอ้สาํคญัท่ีสดุคือการรกัษา รกัษา

ไม่ใหส้มาธิ ไมใ่หเ้ราเป็นผูท่ี้มีความเกียจครา้น ไม่ใหเ้ราเป็นผูมี้

ความมกังา่ย ไมใ่หเ้ราเป็นผูท่ี้ผลดัวนัและเวลา มีความประมาท 

ท่ีเราจะรกัษาอยู่ก็มีเท่านี ้คือเราตอ้งทาํใหเ้ป็นการสมํ่าเสมอ 

วนันีเ้ราทาํ พรุง่นีเ้ราทาํ ตอ่ไปเราทาํ คือเราทาํใหเ้ป็นการ

สมํ่าเสมอ ถึงมนัจะดี ถึงมนัจะไม่ดี ถึงมนัจะเป็นอะไรก็ทาํไป

อย่างนัน้ อยา่งนีเ้รยีกวา่การเจรญิใหม้าก กระทาํใหม้าก ทาํไป

ดว้ยความสมํ่าเสมอ  

เช่นเดียวกนักบัผูร้บัประทานอาหารอยา่งน่าเบื่อหนา่ยของ

มนษุย ์ทานเชา้ ทานกลางวนั ทานเยน็ ๆๆ ปีแลว้ปีเลา่ เดือน

แลว้เดือนเลา่ ก็ทานกนัอยูน่ี่แหละ อรอ่ยบา้ง ไม่อรอ่ยบา้ง ดี

บา้ง ไม่ดีบา้ง ก็วา่กนัไป แตไ่ม่ทานก็ไม่ได ้มนัจะตายเอา แต่

ทานมนัก็รูส้กึวา่ มนัซํา้แลว้ก็ซํา้เลา่ ซ ํา้ซากอยู่ตลอดไป ฉนัใดก็
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ดี การทาํสมาธิก็เชน่เดียวกบัเรารบัประทานอาหาร เราก็ทาํซํา้

แลว้ก็ซํา้เลา่ ซ ํา้แลว้ก็ซํา้เลา่อยู่น่ีแหละ ถา้เราไม่ทาํ เม่ือไรจิตเรา

จะมีพลงั ถา้เราไม่ทาํ เราจะไปรอวนัไหนใหจ้ิตเรามีพลงั มนัก็รอ

ไม่ได ้เพราะวา่การท่ีเราจะไปรอใหค้นอ่ืนเคา้สง่พลงัมาใหเ้รานัน้ 

มนัเป็นเรื่องผิดปกติวิสยัคือมนัเป็นไปไม่ได ้ 

พลงัท่ีจะใหเ้กิดขึน้นัน้ มนัเกิดขึน้มาเองดว้ยการกระทาํของ

เรา ฉนัใดก็ดี เหมือนกนักบัผูร้บัประทานอาหาร เราจะใหค้นอ่ืน

มารบัประทานแทนเรา มนัก็รบัประทานไม่ได ้เราอยากอ่ิม เราก็

ตอ้งรบัประทานเอง เราอยากแข็งแรง เราก็ตอ้งทานเขา้ไปเอง 

ถึงแมว้า่มนัจะเป็นการน่าเบ่ือหนา่ยแคไ่หน แตม่นัเบ่ือหน่าย

ไม่ได ้ก็เพราะมนัหวิ คนทกุวนัถา้ไม่ทานมนัก็หิวแลว้ มือ้สองมือ้

ก็แย่แลว้ แตว่า่สาํหรบัสว่นใจของเรานี ้มนัไม่มีความหิวจาํเป็น

เหมือนกบัรา่งกาย ก็เลยเกิดความประมาท เม่ือไรทาํก็ได ้คือมนั

ไม่เกิดความหวิ  

แตค่นไม่รูห้รอกวา่ เม่ือไมท่าํสมาธิแลว้น่ี จติมนัมีความ

ฟุ้งซา่น จิตมนัมีความกงัวล จิตมนัมีความวุน่วาย นั่นแหละคือ
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ความผิดปกติ เม่ือความวุน่วายความกงัวล ทกุส่ิงทกุอยา่งท่ี

เกิดขึน้นัน้ เราก็ไม่สามารถท่ีจะควบคมุจิตได ้คือไม่สามารถท่ีจะ

ควบคมุไดก็้เพราะเหตเุราไมมี่กาํลงัเพียงพอ เม่ือไม่มีกาํลงั

เพียงพอ เราควบคมุไม่ได ้เราก็เกิดความเดือดรอ้น บคุคล

ทัง้หลายท่ีไมมี่สมาธินัน้ ไมมี่การควบคมุจิตใจก็ตดัสินใจ

ผิดพลาด เม่ือเกิดการตดัสินใจผิดพลาด บคุคลผูน้ัน้ก็เสียใจ

ภายหลงัวา่เราไม่ควรทาํ ทาํไมเราถงึทาํไปเพราะความโมโห 

เพราะความฉนุเฉียว เพราะความไม่พอใจ เพราะความท่ี

ควบคมุจิตใจไม่ได ้ก็เลยทาํไป น่ีก็เป็นเรื่องของสมาธิ คือเป็น

เรื่องของสมาธิท่ีออ่นแอ เม่ือออ่นแอแลว้ การควบคมุจติใจนัน้ ก็

ควบคมุไม่ไหว  

ในเรื่องของสมาธินีก็้เชน่เดียวกนั ถา้หากวา่เราไดพ้ยายาม

ทาํจิตของเราอย่างสมํ่าเสมอ มีพละมีกาํลงัอยู่สมํ่าเสมอ เราก็

จะสามารถท่ีจะทาํใหเ้กิดพลงัขึน้มาได ้เพิ่มเติมขึน้มาได ้เม่ือ

เพิ่มเติมขึน้มาได ้เราก็มีสว่น คือเรามีสว่นท่ีไดดี้กวา่บคุคลผูท่ี้ไม่

ทาํมากมาย เรยีกวา่มีสว่นท่ีเพิ่มพนูพละกาํลงัยิ่งขึน้ 
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เพราะฉะนัน้เรือ่งของสมาธิในเบือ้งตน้นี ้จงึเป็นสมาธิท่ีเราจะใช้

โดยทั่วไป เราสามารถท่ีเราจะใชไ้ด ้คือประโยชนใ์ชส้อยมี

เกิดขึน้  

เราลองคิดดวูา่ เม่ือเราเลีย้งลกูของเราโตขึน้มาแลว้ เราจะ

ใหม้นัทาํอะไร เราก็ใหท้าํ ใหม้นัหงุเขา้แทนเรา ใหม้นัทาํงาน

แทนเรา ใหม้นัปัดกวาดบา้น มนัก็มีโอกาสไดฉ้นัใด จิตของเรา

ในเม่ือเราพยายามท่ีกระทาํใหเ้กิดขึน้แลว้ จนกระทั่งสามารถ

ควบคมุจิตใจไดแ้ลว้ ก็สามารถท่ีจะบงัคบัใหจ้ิตใจนีเ้ดินไป

ในทางท่ีเราตอ้งการ ทางท่ีเราตอ้งการนัน้คือทางสวรรค ์นิพพาน 

หรอืเรยีกวา่ทางบญุ ทางกศุล เม่ือเรามีความควบคมุจิตใจได ้

เราก็ไปวดัได ้เราก็ไปปฏิบติัได ้เราก็ทาํบญุทาํทานได ้เราก็สรา้ง

กศุลไดท้กุอยา่ง น่ีคือผลพวงท่ีเกิดมาจากสมาธิในเบือ้งตน้ ก็

เห็นปานนีแ้ลว้ เรยีกวา่มีผลมหาศาล แตว่า่เม่ือมีผลขึน้มาแลว้

นัน้ อยูท่ี่การท่ีเราจะทาํตอ่เน่ืองตอ่ไป การทาํตอ่เน่ืองตอ่ไปนัน้ก็

คือการกระทาํโดยไม่มีความหยดุยัง้ หรอืเรยีกวา่หยดุหยอ่น การ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 11 
 

กระทาํท่ีไม่การหยดุยัง้และหยดุหย่อนนัน้แหละ ท่ีจะทาํใหจ้ิต

ของเราเขา้สูอ่ปุจาระ  

อุปจาระนัน้ไดแ้ก่จิตท่ีเพิ่มพนูกาํลงัขึน้มากแลว้ ถือวา่เป็น

ผูใ้หญ่ ถา้จะพดูก็คือไดเ้ป็นหนุ่มขึน้มาแลว้ อุปจารสมาธนิัน้ 

เม่ือเราบรกิรรมพทุโธๆไปก็ถือวา่เป็นการกระทาํจิตในเบือ้งตน้ 

แตเ่ม่ือเราไม่บรกิรรมพทุโธแลว้ จิตนัน้มนัก็ตัง้อยู่ได ้แลว้ก็ตัง้อยู่

ไดต้ามความประสงค ์อยา่งนัน้เรยีกวา่อปุจารสมาธิ อปุจาร

สมาธิน่ีเรยีกวา่เป็นสมาธิท่ีมีกาํลงัเขา้ขีดหรอืเรยีกวา่เขา้ขัน้ การ

ทาํสมาธิใหถ้ึงเขา้ขีดเขา้ขัน้ไดนี้ ้ผูน้ัน้ก็ตอ้งเป็นผูมี้ความ

พยายามอย่างสงู คือทาํแลว้ก็ทาํอีก ทาํแลว้ก็ทาํอีก ทาํ

จนกระทั่งถึงได ้ก็เรยีกวา่ทาํถึงอปุจารสมาธิ  

การทาํอปุจารสมาธิใหเ้กิดขึน้นัน้ เป็นพลงั คือเป็นพลงัใหญ่ 

การเป็นพลงัใหญ่นัน้ คือสามารถท่ีจะทาํไดห้ลายอยา่ง บางคน

นัน้หรอืวา่พวกฤาษีนัน้เขาก็ทาํไปในทางฌานใหส้งูขึน้ คือทติุย

ฌาน ตติยฌาน จตตุถฌาน แลว้ก็ไปถึง อรูปฌาน คืออา

กาสนญัจายตนฌาน วญิญาณญัจายตนฌาน อา
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กิญจญัญายตนฌาน เนวสญัญานาสญัญายตนฌาน อนันีก็้ไป

ทางโลกียฌาน เม่ือทาํไปอย่างนีก็้จะไปถงึอัปปนาสมาธิ คือ

สมาธิชัน้สงูสดุ 

สมาธิชัน้สงูสดุนัน้เรยีกวา่เป็นสมาธิท่ีประกอบไปดว้ฌาน

สมาบติั ท่ีเรยีกวา่เป็นสมาบติั ๘ สมาบัต ิ๘ นัน้ก็คือ ปฐมฌาน 

ทุตยิฌาน ตตยิฌาน จตุตถฌาน เป็นสี่ อากาสนัญจายตน

ฌาน วิญญาณัญจายตนฌาน อากิญจัญญายตนฌาน เนว

สัญญานาสัญญายตนฌาน นัน้เรยีกวา่อรูปฌาน ๔ ๒x๔ 

เป็น ๘ เรยีกวา่สมาบติั ๘ ผูท่ี้ไดส้มาบติั ๘ นัน้ก็คือเป็นผูท่ี้สาํเรจ็

ทางสมาธิชัน้สงูสดุในทางโลกีย ์เม่ือผูท่ี้เขา้มาถึงอปุจารสมาธิ

แลว้เช่นนี ้เขาไม่ไดเ้ดินทางพระพทุธศาสนา หรอืวา่เขาเดินทาง

มาทางฤทธ์ิก็อาจสามารถท่ีจะเป็นขึน้มาได ้เช่นเหาะเหนิ

เดินอากาศไดก็้มีในอดีต หรอืรูจ้กัจิตใจของคน บงัคบัจิตใจคน

ได ้รกัษาโรคภยัได ้อนันีเ้รยีกวา่เป็นฤทธ์ิ หรอืท่ีเรยีกวา่เกิดจาก

อปุจารสมาธิ เพราะวา่อปุจารสมาธินัน้จิตก็เขา้ภวงัคเ์หมือนกนั 
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แตเ่ม่ือเขา้ภวงัคไ์ปแลว้ ทาํงานในภวงัคไ์ด ้เม่ือทาํงานในภวงัค์

ไดก็้เรยีกวา่ทาํไดด้ว้ยความบรสิทุธ์ิในภวงัคน์ัน้  

การทาํงานในภวงัคไ์ดน้ัน้เป็นเรื่องสาํคญัมาก จะทาํได้

เฉพาะผูไ้ดอ้ปุจารสมาธิเทา่นัน้ ผูท่ี้ไดอ้ปุจารสมาธิเท่านัน้ท่ีจะ

สามารถทาํงานในภวงัคไ์ด ้ภวงัคน์ัน้ก็จะมีความชาํนาญ เพราะ

การเขา้ภวงัคน์ัน้ตอ้งอาศยัเขา้หลายรอ้ยครัง้ นบัครัง้ไมถ่ว้น 

เรยีกวา่เขา้แลว้เขา้อีก เขา้แลว้เขา้อีกก็เกิดความชาํนาญขึน้ 

เรยีกวา่ วส ีความชาํนาญอนันีแ้หละท่ีเรยีกวา่เป็นอปุจารสมาธิ 

พอเวลาท่ีเขา้ไปอยู่ในภวงัคน์ัน้ มนัจะมีส่ิงหนึง่เกิดขึน้ในจิต ส่ิงท่ี

เกิดขึน้ในจิตนัน้คือกระแสจิต หรอืเรยีกวา่ดวงตาทพิย ์คือ

หลบัตาน่ีแตม่นัมองเหน็ มองเหน็ก็คือมองเห็นในลกัษณะท่ี

ตอ้งการจะมองเหน็อะไรก็มองเหน็ส่ิงนัน้ ในอปุจารสมาธิก็เป็น

เช่นนัน้ เพราะฉะนัน้ในอปุจารสมาธิน่ี จงึมีการดาํเนินส่ิงสาํคญั

ไดใ้นพระพทุธศาสนา ส่ิงสาํคญัในพระพทุธศาสนาท่ีจะดาํเนิน

ไดก็้คือ วิปัสสนากรรมฐาน 
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วิปัสสนากรรมฐานนัน้คือทาํเกิดขึน้ไดใ้นขณะท่ีเป็น

อปุจารสมาธิ ดาํเนินวิปัสสนากรรมฐานไดเ้พราะเหตวุา่จิตนัน้

เกิดความสะอาดและเกิดความผ่องใส หลบัตามองเห็นชดัเจน 

อย่างนีเ้รยีกวา่จิตท่ีเป็นอปุจาระ ถา้จิตเป็นขณิกะนัน้ มองเหน็

เหมือนกนัแตท่าํอะไรไม่ไดคื้อกาํลงัไม่เพียงพอ บางทีอาจจะ

นิมิตเหน็คนแก่คนตาย แตเ่ราก็ทาํอะไรไม่ได ้มนัก็เท่านัน้ เพราะ

ยงักาํลงัจิตไมถ่ึงขัน้อปุจาระ ก็เลยทาํอะไรไม่ได ้ 

แตถ่า้กาํลงัจิตถึงขัน้อปุจาระนัน้ ไม่ตอ้งมีนิมิต แตว่า่ทาํให้

นิมิตเกิดขึน้มาได ้ดว้ยสามารถแห่งพลงัจติ เพราะฉะนัน้ แทนท่ี

จะนาํพลงัจิตอนันีเ้อาไปใชส้ว่นโลกีย ์ก็นาํเอาพลงัจิตนีม้าใช้

สว่นโลกตุตระเสีย พระพทุธองคน์ัน้ตอ้งการจะใหบ้คุคลพน้จาก

กิเลส และพน้จากความเกิด แก่ เจ็บ ตายในสงัสารวฏันี ้

พระองคจ์งึไดแ้นะในการปฏิบติัจิตวา่ ไม่ใหไ้ปหลงในทางโลกียะ 

หรอืเรยีกวา่โลกียฌาน ใหจ้ตินีน้อ้มเขา้สูว่ปัิสสนา เพราะพลงัจิต

ในขณะนัน้ถือวา่ไดส้ะสมมาเป็นอนัมาก คือไดส้ะสมมามาก

แลว้ ถา้สะสมมามาก เราเอาไปใชเ้ป็นโลกียม์นัก็หมด สญูเสีย
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พลงัไปในทางท่ีประโยชนน์อ้ย เพราะวา่สว่นท่ีเป็นโลกียน์ัน้ 

ถึงแมเ้ราจะใชพ้ลงัจิตไปเทา่ไร มนัก็ไม่มีอาการท่ีจะกาํจดักิเลส

ไดแ้มแ้ตเ่ท่าเสน้ขน ก็เรยีกวา่กาํจดักิเลสไม่ไดเ้ลย  

เพราะฉะนัน้ ในทางโลกียน์ัน้จงึเพียงเพ่ือระงบักิเลสเท่า

นัน้เอง ความโลภ ความโกรธ ความหลงก็ยงัมีอยูเ่ทา่เดิม ราคะ 

โทสะ โมหะก็ยงัมีอยูเ่ทา่เดิม แตว่า่ปิดมนัเอาไวไ้ม่ใหม้นัทาํงาน 

เพราะเปิดเม่ือไรก็งอก กิเลสก็งอกแลว้เป็นตวัเป็นตนเป็นอะไร

ขึน้มา เรยีกวา่กิเลสงอก นั่นเรยีกวา่โลกีย ์สว่นโลกตุตระนั่น ก็

นาํอปุจารจิตเป็นสมาธิท่ีเรยีกวา่เป็นอปุจาระนัน้ ก็นาํเอามาเป็น

เครื่องการพิจารณาใหเ้ป็นวปัิสสนา  

วิปัสสนานัน้ไดแ้ก่ความรูแ้จง้และเหน็จรงิ ความรูแ้จง้และ

เห็นจรงินีคื้อส่ิงท่ีจะทาํเพ่ือกาํจดักิเลส เราจะทาํไดเ้ท่าไร ก็เป็น

การดี กาํจดักิเลสไปทีละเลก็ทีละนอ้ย ยงัดีกวา่ท่ีไม่ไดก้าํจดั

กิเลสเสียเลย ถา้เริม่ตน้ดาํเนินวิปัสสนาเม่ือไร ก็เรยีกวา่เริม่ตน้

รบราฆา่ฟันกบักิเลสเม่ือนัน้ คือรบราฆา่ฟันกบักิเลสเม่ือนัน้ 

เพราะฉะนัน้ถา้หากวา่เราไดพ้บพระพทุธศาสนาแลว้ อยา่งท่ีเรา
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มาเกิดน่ีก็พบพระพทุธศาสนาแลว้ เราก็ควรท่ีจะมองถงึ

วิปัสสนานีเ้ป็นสว่นสาํคญั เพราะการดาํเนินจิตใหเ้ป็นสมาธิ

เรยีกวา่ขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ ใหเ้ป็นโลกีย

ฌานนัน้ ถึงแมไ้มพ่บพระพทุธศาสนาก็ทาํได ้ 

แตก่่อนแตไ่รมาดกึดาํบรรพ ์เขาก็ทาํไดเ้รื่องของโลกียฌาน 

เหาะเหนิเดินอากาศดว้ยฤทธ์ิ ระลกึชาติได ้เขาก็ทาํได ้หรอืเขา

จะแสดงฤทธ์ิเดินบนผิวนํา้ เขาก็ทาํได ้หรอืเขาจะรกัษาโรคภยัไข้

เจ็บเป็นสว่นพเิศษใหห้าย เขาก็ทาํได ้นั่นเรือ่งโลกียฌาน แต่

ไม่ใช่เรื่องพน้ทกุข ์ไม่ใช่เรื่องหมดกิเลส ฤทธ์ิตา่งๆนีม้นัก็น่า

อศัจรรย ์คนอย่างไปรกัษาหมอไม่หาย คนท่ีเขามีพลงัจิต เขา

รกัษาหาย ก็อศัจรรย ์อย่างเขาไม่รูเ้รื่องอะไร ไปบอกเรื่องใหเ้ขา

ถกู ก็อศัจรรย ์อย่างนีม้นัเป็นเรื่องโลกีย ์ถงึแมจ้ะอศัจรรยแ์คไ่หน 

อศัจรรยเ์หลา่นีก็้ไม่สามารถกาํจดักิเลสไดแ้มเ้ท่าใยบวั คือยงั

กาํจดักิเลสไมไ่ดเ้ลย  

สว่นการท่ีเรามาดาํเนินวิปัสสนานัน้ เริม่กาํจดักิเลสตัง้แต่

เบือ้งตน้ ตัง้แตเ่บือ้งตน้ท่ีตัง้ท่า ก็เริม่รดิรอนกิเลสแลว้ รดิรอน
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กิเลสในตรงท่ีวา่ ไม่ใช่ตวัตนซึง่เป็นการฝืนความจรงิอยา่งยิ่ง 

เพราะเราก็ถือวา่เรา แลว้ทาํไมมนัไม่ใช่เรา น่ีขึน้ตน้ของวปัิสสนา

ก็เริม่ตน้แลว้ เริม่ตน้สวนทาง คือสวนทางกบักิเลส อย่างพวก

โลกียฌานน่ีมนัไม่ไดส้วนทาง มีแตว่า่เงียบลงไปเลย ในท่ีสดุอีก

หยิกยงัไม่เจ็บเลย ไม่รูส้กึอะไร ก็เรยีกวา่เป็นโลกียฌานไป ไม่ได้

กาํจดักิเลส เพราะฉะนัน้การตัง้หนา้ตัง้ตาเขา้สูว่ิปัสสนานีจ้งึเป็น

การตัง้หนา้ตัง้ตาเขา้สูค่วามกาํจดักิเลส เราอยากจะเกิด แก่ เจบ็ 

ตายอยู่อีกตอ่ไป เราอยากจะทกุขย์ากในโลกนีอี้กนบัรอ้ยนบัพนั

นบัหม่ืนนบัแสนนบัลา้นโกฏิชาติ อยา่งนัน้หรอื ในเม่ือเราพบ

พระพทุธศาสนาแลว้ ก็ไม่ควรเป็นเชน่นัน้ เราก็ควรท่ีจะรดิรอน

กิเลสเทา่ท่ีสามารถจะรดิรอนมนัลงไปได ้ 

ดตูวัอย่างเช่นท่านพระมหากัสสปะนัน้ตัง้แตอ่ดีตชาติ ท่าน

เคยรดิรอนกิเลสมาแลว้ตัง้แตอ่ดีตชาติ เคยปฏิบติัมาแลว้ พอมา

อีกชาติท่ีท่านมาเกิดในชาตินี ้ถงึแมท้า่นจะแตง่งานกบัหญิงท่ี

สวยท่ีสดุ แตท่า่นก็ถึงแมจ้ะนอนในรว่มในหอ้งเดียวกนั ท่านก็ไม่

แตะตอ้งกายซึง่กนัและกนั อนันีก็้เป็นผลพวงมาจากวิปัสสนา
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นั่นเอง เพราะฉะนัน้วิปัสสนาจงึเป็นหนทางท่ีจะทาํใหกิ้เลสนี้

รดิรอนกิเลสนีอ้อกไปทีละเลก็ทีละนอ้ย ถา้หากวา่เราทาํได ้เรา

ทาํไดไ้ม่ใช่วา่ทาํเด๋ียวนี ้วิปัสสนาเด๋ียวนี ้กิเลสมนัก็จะหมด

เด๋ียวนี ้หาเป็นเช่นนัน้ไม่ อาจจะตอ้งใชก้ารทาํวิปัสสนานีซ้กัหนึง่

พนัหรอืสองพนัชาติ หรอืหม่ืนหนึ่ง หรอือาจจะหลายหม่ืนชาติก็

อาจเป็นได ้เพราะฉะนัน้เราไม่ตอ้งไปคิดวา่เราดาํเนินวปัิสสนา

เด๋ียวนีก็้สาํเรจ็เด๋ียวนี ้มนัเป็นไปยงัไม่ได ้ 

แตถ่า้เราไม่เริม่ตน้ซะก่อน เราก็ตอ้งหลงทาง ถา้หลงทางเรา

ไปเกิดเป็นฤาษีชีไพรก็ไปอีกเรื่อง ไปเกิดในพรหมโลก กวา่จะ

ไดม้าเกิดมนษุยก็์เป็นกปัป์ เพราะฉะนัน้เรื่องของวิปัสสนานีจ้งึ

เป็นเรื่องสมควรแก่การท่ีเราจาํตอ้งทาํ โดยการท่ีปลงอนิจจัง 

อย่างคนแก่คนเฒา่เขาบอก บอกวา่ไปงานศพไปปลงอนิจจงันะ 

ไปปลงอนิจจงักนั นั่นแหละคือวิปัสสนาเริม่ตน้ คือไปปลง

อนิจจงั แตว่า่พืน้ฐานของจติใจนัน้ ยงัไมมี่ ถงึแมจ้ะปลงอนิจจงั 

มนัก็ไม่เป็นวิปัสสนา  
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การท่ีจะเป็นวปัิสสนาไดน้ัน้ตอ้งมีพืน้ฐานคือมีพืน้ฐานท่ีเป็น

กาํลงัเสียก่อน คือสมาธิท่ีเป็นอปุจาระ และเราก็พิจารณาเขา้ไป

วา่รา่งกายอนันี ้อนิจจังเป็นของไม่เท่ียง ทกุขัง เป็นทกุข ์

อนัตตาไม่ใช่ตวัตน อยา่งนีท้่านเรยีกวา่ไตรลักษณ ์ไตรลกัษณ์

นัน้น่ะเป็นส่ิงท่ี…เป็นคาํสงูมาก ผูป้ฏิบติัเขา้ถึงขัน้นัน้ถือวา่เป็นผู้

ปฏิบติัเขา้ขัน้คือเขา้ขัน้วปัิสสนา ถา้หากวา่ดาํเนินถงึไตรลกัษณ ์ 

อนิจจังนัน้เราก็เหน็แลว้วา่ ความแก่ ความสลายตวั ความ

เจ็บไขไ้ดป่้วย ความผิดเพีย้น ผดัเพีย้น หรอืความเปล่ียนแปลง

ตา่งๆ ประเด๋ียวพอ่ตายก่อนลกู ลกูตายก่อนพอ่ แม่ตา่ยก่อนลกู 

ลกูตายก่อนแม่ หลานตายกอ่นนา้ นา้ตายก่อนหลาน ลงุตาย

ก่อนหลาน หลานตายก่อนลงุ มนัก็ไม่เท่ียง ก็เรยีกวา่อนิจจงั เรา

จะเอาส่ิงเท่ียงท่ีไหน อนันีก็้เรยีกวา่เป็นอบุายวิปัสสนาท่ีเราควร

จะทาํใหเ้กิดขึน้ในขณะเรานั่งสมาธิ  

ทุกขัง ความเป็นทกุขต์า่งๆเราก็ปรากฏอยู ่ทกุขด์ว้ยความ

ไม่สบาย ทกุขด์ว้ยความปวดเม่ือย ทกุขด์ว้ยความลาํเค็ญตา่งๆ 

ความลาํเค็ญท่ีปรารถนาส่ิงใดไม่ไดส้มความปรารถนา ตอ้งการ 
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แตม่นัก็ไม่ไดต้ามความตอ้งการ เจ็บใจนกั นั่นแหละเรยีกวา่

ความทกุข ์ใครเลา่ท่ีไม่เคยเจ็บใจ ใครเลา่ท่ีไม่เคยโมโห ใครเลา่

ท่ีไม่เคยถกูคนอ่ืนทาํรา้ยจิตใจ มนัก็มีดว้ยกนัทัง้นัน้ ส่ิงท่ีเกิดขึน้

เหลา่นีเ้รยีกวา่ทกุขงั ความเป็นทกุข ์อนันีก็้เป็นอบุายหนึ่งของ

วิปัสสนา รา่งกายนีข้องเรานีจ้วนจะตายก็เรยีกวา่มหาทกุข ์วิ่ง

วอนกนั สง่โรงพยาบาลใสอ๊่อกซิเจน ใสอ่ะไร ป๊ัมหวัใจ วา่กนัตะ

หลบุตบุตบั ในท่ีสดุสูไ้ดก็้ได ้สูไ้ม่ไดก็้ตายไป อนันัน้เรยีกวา่ทกุ

ขงั ความเป็นทกุข ์ 

อนัตตา ความไม่ใช่ตวัตน เคา้เรยีกวา่อนตัตา ไม่ใช่ตวัตนก็

เพราะรา่งกายอนันีม้นัเป็นธาต ุใครไปถือวา่เป็นตวัไดย้งัไง สว่น

แข็งเป็นธาตดิุน สว่นออ่นๆเหลวๆก็เป็นธาตนุํา้ สว่นใดพดัไปพดั

มาก็ธาตลุม สว่นใดเรา่รอ้นก็เป็นธาตไุฟ ก็ธาตุ ๔ ดนิ นํา้ ไฟ 

ลม ก็เหน็กนัอยู่ อยา่งเราเอาไปเผาไฟอย่างนี ้รา่งกายของเรา

เอาไปเผาไฟ บางทีนํา้เหลืองออกมา ไฟเผาก็รอ้นเดือดฉ่ีๆ

ออกมานั่นน่ะ นั่นแหละเรยีกวา่นํา้ ดิน นํา้ ไฟ ลม กระจายลงไป

ก็หมด เหลือแตดิ่น อนันีก็้เรยีกวา่อนตัตา ความไม่ใช่ตวัตน ถา้



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 21 
 

เป็นตวัตนนะ เราตอ้งบอกมนัได ้เพราะบอกมนัไม่ได ้จงึไม่ใช่

ตวัตน แกอยา่แก่นะ แกอย่าตายนะ วา่อีกซกัวนัสองวนัก็คอ่ย

ตาย วนันีอ้ย่าเพิ่งตายก็แลว้กนั ก็บอกไม่ไดท้ัง้สิน้ เพราะฉะนัน้

จงึไม่ใช่ตวัตนเพราะมนัไม่ไดอ้ยู่ในอาํนาจบงัคบับญัชาของเรา  

อย่างท่ีอธิบายมานีเ้รยีกวา่ไตรลกัษณ ์ถา้เรานั่งสมาธิไป จิต

เป็นอปุจาระ เราก็นกึส่ิงเหลา่นีข้ึน้มา จะไปนกึอนตัตาก็ได ้จะไป

นกึทกุขงัก็ได ้จะไปนกึอนิจจงัก็ได ้พอเรานกึปลงไปๆ กิเลสมนั

จะคอ่ยตกสะเก็ดหลดุไป เด๋ียวตรงนัน้ก็หลดุไป เด๋ียวตรงนีก็้

หลดุไปหรอกกิเลส ในเม่ือเราทาํถกูเหมือนกนักบัเราจะโคน่

ตน้ไม ้เราก็ตดัโคนมนั อยา่งนีเ้ป็นตน้ 

การท่ีจะใหเ้กิดแห่งความท่ีเป็นวิปัสสนาแทจ้รงิก็คือ มองดู

อตัภาพรา่งกาย ใหเ้หน็ความแตกสลาย ใหเ้หน็ความเนา่เป่ือย 

ใหเ้หน็ความท่ีมนัจะตอ้งกลายเป็นดิน นํา้ ไฟ ลม ไม่มีสภาพท่ี

เป็นรา่งกายเหลืออยู่ หลบัตามองด ูอปุจารสมาธินัน้สมาธิอยู่ใน

ภวงัค ์เม่ือเป็นเช่นนัน้มนัก็สามารถมองเหน็ได ้เม่ือมองเห็นไดก็้
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เกิดส่ิงหนึง่ขึน้มาในใจ สิ่งนัน้คือวิปัสสนาหรอืเรยีกวา่นิพพทิทา

ญาณ คือความเบ่ือหน่าย 

ความเบ่ือหนา่ยนั่นแหละ เรยีกวา่ว ิส่ิงหนึง่ท่ีเกิดขึน้ เรยีกวา่

เป็นวิปัสสนา ดงัเช่นปัญจวคัคีย ์ท่านฟังอนัตตลักขณสูตร

แลว้ รูปัสมิงปิ นิพพนิทะต ิท่านเบื่อหนา่ยในรูป ความเบื่อ

หนา่ยอนันีเ้รยีกวา่วิปัสสนาแทจ้รงิเม่ือเราทาํลงไป ทาํลงไป

เม่ือไหร ่เราถงึจะเกิดนิพพทิทาญาณขึน้มา ยงัไม่เกิดร ึเราก็ทาํ

มนัไปเรื่อยๆ มนัก็มีสกัวนัหนึ่งมนัจะเกิดขึน้ วิปัสสนานัน้หรอืนิพ

พาทาญาณความเบื่อหน่ายนัน้ ไม่ใช่มนัเกิดบอ่ยๆ แตม่นั

จะตอ้งเกิดเฉพาะท่ีเราทาํจติถึงท่ี เราพิจารณาวิปัสสนาถึงท่ี 

เห็นจรงิแจง้ประจกัษถ์งึท่ี แตล่ะครัง้มนัก็จะเกิดนิพพาทาญาณ

ความเบ่ือหนา่ยขึน้มาแตล่ะครัง้ แตต่อ้งเขา้ใจวา่การดาํเนินเขา้

สูว่ิปัสสนานัน้ เม่ือความเบื่อหนา่ยเกิดขึน้นัน้ไม่ใชว่า่เราได้

สาํเรจ็ เรายงัไม่ไดส้าํเรจ็ ยงัเพียงแกะกิเลสทีละนิดทีละหน่อย 

ยงัไม่ถงึขึน้ จาํเป็นท่ีจะตอ้งใชนิ้พพิททาญาณความเบ่ือหนา่ย
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ขึน้มานบัครัง้ไม่ถว้น หรอืเรยีกวา่นบัชาติไม่ถว้นก็แลว้กนั กวา่

จะไดส้าํเรจ็  

ยกตวัอยา่งเชน่ ท่านยสกุลบุตร ท่านยสกลุบตุรนัน้ แต่

อดีตชาติท่านเป็นผูท่ี้เอาศพไปเผา เรยีกวา่ศพไม่มีญาติ ท่านจะ

ทาํบญุอยา่งนัน้ ท่านยสกลุบตุรน่ะ วนัหนึง่มีศพผูห้ญิงคนหนึ่ง

อายปุระมาณ ๑๖ ปี กาํลงัสาวแลว้ก็ตายดว้ยโรคกะทนัหนั ท่าน

ก็นาํเอาศพเน่ียขึน้ไปเผา ในขัน้แรกนั่น เวลาอาบนํา้ศพก็ดสูวยดี 

แตเ่ผาไปๆก็เกิดไหม ้นํา้เหลืองไหล ดาํเป็นตอตะโก ทา่นเกิด

วิปัสสนาขึน้ ทา่นก็ไปเรยีกเพ่ือนของท่านมาอีก ๕๔ คน บอกวา่ 

แหม ฉนัไดค้วามเบ่ือหนา่ยแลว้ พวกนัน้ก็มาพิจารณา ก็เกิด

นิพพทิทา ความเบื่อหนา่ยเช่นเดียวกนั เม่ือมาชาติยท่ีทา่นเป็น

สกลุบตุรชาตินี ้ท่านมาเหน็นางบาํเรอท่ีเคา้เอามาบาํเรอท่านนะ่ 

เป็นผูห้ญิงสาวๆตา่งๆนั่นน่ะ ก็นอนเปลือยกายบา้ง นํา้ลายไหล

บา้ง พอมองเห็นก็สงัเวชสลดใจ ท่านก็เลยหนีจากปราสาท ไป

พบพระพทุธเจา้ท่ีป่าอิสิปตนมฤคทายวนั อย่างนีเ้ม่ือท่านไปแลว้
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พบพระพทุธเจา้แลว้ พระพทุธเจา้แสดงธรรม ท่านก็ไดต้รสัรู ้

ท่านก็ไดส้าํเรจ็เป็นพระอรหนัต ์

น่ีแหละการบาํเพ็ญวปัิสสนานัน้ตอ้งใชร้ะยะเวลาอนั

ยาวนาน เรื่องของสมาธิ สมถะวิปัสสนาจงึเป็นเรื่องท่ีเราท่าน

ทัง้หลายจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความตัง้ใจพยายามกระทาํใหเ้กิดขึน้ 

ดว้ยความสมํ่าเสมอ ทาํไปเลย ทาํไปเรื่อยๆดว้ยความสามารถ

และดว้ยความมั่นคง เราก็จะไปประสบผลสาํเรจ็ซึง่เป็นท่ีรอเรา 

ท่านทัง้หลายไมต่อ้งเป็นห่วง ท่ีสดุถงึท่ีสดุนัน้เราก็จะตอ้งเป็น

ดอกบวับาน เหมือนกบัทา่นผูบ้านแลว้ ทา่นผูบ้านแลว้ผูส้าํเรจ็

แลว้นั่นเยอะ เราก็จะเป็นเชน่กบัท่านผูส้าํเรจ็แลว้เช่นเดียวกนั 

ในเม่ือเรามาเริม่ตน้หนทางวิปัสสนาแลว้อย่างนี ้ตอ่ไปนีก็้นั่ง

สมาธิกนัตอ่ไป 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/fEUCUBtbEc8  

 

https://youtu.be/fEUCUBtbEc8

