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สมาธิแก้ความเครียด 

หลวงพอ่วิรยิงัค ์สิรนฺิธโร 

…นกึพทุโธในใจ กาํหนดใจไวท่ี้ใจ อย่าใหใ้จคิดฟุ้งซา่นไป

อ่ืน ใหก้าํหนดลงท่ีใจของตน เม่ือกาํหนดลงท่ีใจแลว้ ก็ใหท้าํ

ความรูอ้ยูท่ี่ใจ ใหน้กึวา่ไม่มีรา่งกาย ไม่มีตวัมีตน มีแตใ่จเท่านัน้ 

นกึไวเ้ท่านัน้ ในท่ีสดุถงึท่ีสดุก็จะเกิดความสงบ  

ความสงบนัน้คือการไม่มีอารมณ ์มีความสขุสบาย มีความ

เบากายเบาใจ เรยีกวา่ความสงบ หรอืเรยีกวา่จิตเป็นสมาธิ จิตท่ี

เป็นสมาธินัน้ถือวา่เป็นอานิสงส ์พระพทุธองคต์รสัวา่ มะหปั

ผะโล มะหานิสังโส มีผลใหญ่ มีอานิสงสใ์หญ่ ทาํไม

พระพทุธเจา้จงึตรสัวา่มีผลใหญ่ มีอานิสงสใ์หญ่ เพราะวา่เป็น

ธรรมะชัน้สงู ผูท่ี้จะทาํมาถงึขัน้นี ้มาถึงขัน้ปฏิบติัสมาธินี ้ก็

จะตอ้งอาศยัการกระทาํมามาก หรอือาศยัศรทัธาท่ีมีความ

มั่นคงภายในจิตใจ จะตอ้งมีความเช่ือ หมายถงึวา่ความเช่ือท่ี

เกิดขึน้นัน้เป็นความเช่ือท่ีมีความลกึซึง้ เพราะเหตวุา่การปฏิบติั

ในทางใจนีม้นัเป็นนามธรรม มองไม่เห็น ตอ้งอาศยัความเช่ือมั่น
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และความตัง้ใจท่ีแนว่แน่ จงึจะสามารถมาทาํสมาธิ มาปฏิบติั

ของเรื่องสมาธิได ้ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูค้นทัง้หลายนัน้พากนัเขา้ใจผิด คิดวา่ผู้

ท่ีเสียสละ หรอืผูท่ี้สงบแลว้จงึจะมาทาํสมาธิ ไม่ใช่อยา่งนัน้ การ

ท่ีจะมีการทาํสมาธิขึน้มาไดน้ัน้ ตอ้งอาศยัความมั่นคงภายใน

จิตใจและไม่ไดห้มายความวา่ คนท่ีมีการมีงานแลว้ทาํสมาธิ

ไม่ได ้คนท่ีมีการมีงานหรอืมีขอ้เก่ียวขอ้งมากมายก็ทาํได ้เพราะ

สมาธิเป็นส่ิงท่ีจะทาํใหกิ้จการงานตา่งๆนัน้ เกิดความมีระเบียบ

ขึน้  

ในการท่ีมีจิตใจไม่เป็นสมาธินัน้ ทาํอะไรตา่งๆมนัก็ไม่เกิด

ความสาํเรจ็ อยา่งท่ีผูค้นทัง้หลายพากนัทาํกนัอยู่ทกุวนันี ้ก็ลว้น

แลว้แตเ่คา้มีสมาธิกนั แตส่มาธิเหลา่นัน้เป็นสมาธิเพียงเกิดขึน้

โดยธรรมชาติ เช่นผูท่ี้เขียนหนงัสือมีสมาธิ หรอืผูท่ี้ขบัรถมีสมาธิ 

หรอืผูท่ี้กาํลงัปาฐกถามีสมาธิ หรอืผูท่ี้กาํลงัเดินท่ีจะไปจดุใดจดุ

หนึง่ มีสมาธิ ถา้ไม่มีสมาธิ คนขบัรถก็ควํ่า ถา้ไม่มีสมาธิ เขียน

หนงัสือก็ไม่เป็นตวั ถา้ไม่มีสมาธิ คนท่ีไปปาฐกถาก็ไม่ไดถ้อ้ย
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ความ เพราะฉะนัน้สมาธินัน้มีอยู่แลว้ทกุคน แตว่า่สมาธิ

เหลา่นัน้เป็นสมาธิท่ีเกิดตามธรรมชาติ ยงัมีส่ิงท่ีทาํใหเ้สียสมาธิ

ไดม้าก  

ถา้หากวา่ไดม้าฝึกหดัหรอืมาอบรม ถา้ฝึกหดัอบรมแลว้จะ

เกิดสมาธิมาอีกชนิดหนึง่เรยีกวา่ไม่ใช่สมาธิธรรมชาติ แตส่มาธิ

ท่ีไดร้บัการปรบัปรุงขึน้ การปรบัปรุงขึน้นัน้ย่อมจะเป็นสมาธิท่ี

ดีกวา่สมาธิธรรมชาตินัน้อีกมาก เหมือนกนักบันํา้ท่ีไหลลงตาม

ธรรมชาติ มนัก็ไดผ้ลเพียงธรรมชาติ สว่นผูท่ี้มีสติมีปัญญากวา่

นัน้แกไ้ขธรรมชาติ ก็กัน้เป็นเข่ือน ไม่ใหน้ ํา้มนัไหลลงไปตาม

ธรรมชาติ มนัก็ไดผ้ลขึน้ เชน่เข่ือนตา่งๆ เม่ือกัน้สาํเรจ็แลว้ก็กลบั

กลายเป็นพลงัไฟฟ้า กลบักลายเป็นสว่นท่ีจะใหเ้ป็นเกษตรกรรม 

ไดร้บัผลประโยชนอี์กมากมาย มากกวา่ท่ีจะปลอ่ยใหน้ํา้มนัไหล

ไปตามธรรมชาติ ขอ้นีก็้เป็นขอ้เปรยีบเทียบได ้เหมือนกนักบัผูท่ี้

ไดพ้ากนัฝึก คือพากนัฝึกสมาธิขึน้ ก็เท่ากนักบัเราไดท้าํในส่ิงท่ี

เหนือธรรมชาติ  
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การฝึกสมาธิจงึเป็นวิชาการชนิดหนึ่ง หรอืเรยีกวา่เป็น

เทคนิคชนิดหนึ่ง เหมือนกนักบัท่ีเขาใชเ้ทคนิคในการท่ีจะสรา้ง

เข่ือนขึน้มานัน้ เขาก็มีเทคนิคและมีความรูมี้วิชาการ ทาํจน

สาํเรจ็ ในการสรา้งสมาธินีเ้ช่นเดียวกนั ก็ตอ้งมีวิชาการ

เพราะฉะนัน้ความตรสัรูข้องพระพทุธเจา้ของเรานัน้ พระองค์

ตรสัรูข้ึน้มาจากสมาธิ เม่ือเป็นเช่นนัน้พระองคจ์งึมีวิธีการและ

วิชาการแสดงถึงเรื่องสมาธินัน้ไวม้าก เพราะพระองคไ์ดท้รง

กระทาํมาแลว้ และไดฝึ้กมาแลว้จนกระทั่งสาํเรจ็  

ดว้ยเหตนุัน้พระองคจ์งึไดต้ัง้ขอ้ความสาํคญัไวข้อ้หนึ่งวา่

สมาธิ สว่นท่ีจะทาํใหเ้กิดวิมตุติไดน้ัน้มี ๓ ประการ คือ ศลี 

สมาธิ ปัญญา เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้จงึไดท้รงแสดงถึงเรื่อง

สมาธิไวม้าก ในคมัภีรว์ิสทุธิมรรคท่ีท่านแสดงนัน้ก็เรยีกวา่ ศีล

นิเทศ สมาธนิิเทศ และปัญญานิเทศ สมาธิจงึอยู่ในนิเทศ

หนึง่หรอืสมาธิจงึอยู่ในคาํสอนของพระพทุธเจา้มากมาย 

เพราะฉะนัน้จงึเป็นโชคดีท่ีเราไดเ้ป็นชาวพทุธ เม่ือพวกเราได้

เป็นชาวพทุธ เราก็ไดมี้โอกาสท่ีจะไดฟั้ง และไดมี้โอกาสท่ีจะได้
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ศกึษาถงึเรื่องสมาธิใหเ้กิดความเขา้ใจในเรื่องของสมาธินีไ้ด้

อย่างกวา้งขวาง  

เพราะฉะนัน้การทาํสมาธิของชาวพทุธจงึเป็นส่ิงท่ีทาํกนัอยู่

ทกุหนแหง่ ไมว่า่จะเป็นชาวพทุธอยู่ท่ีใด เป็นประเทศพม่า 

ประเทศลงักา ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศจีน หรอืประเทศอ่ืนใดท่ีนบั

ถือพทุธศาสนา ก็ลว้นแลว้แตมี่รากฐานของสมาธิทัง้สิน้ และเม่ือ

เป็นเช่นนัน้ชาวพทุธจงึมีโอกาสมากกวา่ จงึไดพ้ากนัศกึษา และ

ในปัจจบุนั ประเทศไทยเราทกุหนแห่งก็ไดพ้ากนัฝึกสมาธิขึน้

พืน้ฐานนี ้ไดพ้ากนัปฏิบติัสมาธิกนัโดยทั่วไป ก็เป็นผลอนัดียิ่งท่ี

จะทาํใหจ้ิตใจนัน้มีความสามารถ หรอืจิตใจนัน้ไดร้บัความ

พกัผ่อน  

เพราะใจของคนเรานีมี้แตจ่ะใชก้ารอยู่ตลอดเวลา ไมว่า่

กลางวนั ไม่วา่กลางคืน ตา่งก็ใชโ้ดยไม่มีการหยดุยัง้ เม่ือเป็น

เช่นนัน้จิตบางจิตก็ทนไม่ไหว ก็ถงึความขดัขอ้ง หรอืถงึความตงึ

เครยีดของจิต จงึจาํเป็นเหลือเกินท่ีจะตอ้งใหมี้เวลาพกัผ่อน การ

พกัผ่อนนัน้ถา้หากวา่ผูท่ี้ทาํสมาธิใหเ้กิดเป็นสมาธิไดแ้ลว้ โอกาส
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ท่ีจะใหจ้ิตนีเ้ขา้ไปพกัผ่อนก็พกัผ่อนไดอ้ยา่งสบาย เม่ือพกัผ่อน

ไดก็้เกิดกาํลงัวงัชา หรอืเกิดคลายความตงึเครยีด คลายความ

กดดนัตา่งๆไดม้าก ความตงึเครยีดและความกดดนัตา่งๆนัน้มนั

ก่อปฏิกิรยิาใหเ้กิดความเสียหายไดม้ากมาย  

บางทีอาศยัความควบคมุจติใจไม่อยู่ มีความตงึเครยีดอย่าง

มาก ฆา่ตวัตายไปซะก็มาก นอกจากฆา่ตวัตาย ฆา่คนอ่ืนให้

ตายอีกดว้ย นอกเหนือจากนัน้ก็ก่อความทะเลาะวิวาท กอ่ความ

อาฆาตจองเวร ก่อความทาํผิดพลาดดว้ยอาการตา่งๆเพราะ

ความตงึเครยีดของจิตใจ และถา้หากเกิดความตดึเครยีดไป

เรื่อยๆ ความสขุสบายนัน้ก็หมดไปดว้ย  

แตอ่าศยัท่ีพวกเราฝึกฝนสมาธิกนั แทนท่ีจะตงึเครยีดแบบ

เดียวกนักบัคนอ่ืนๆ ความตงึเครยีดเหลา่นัน้มนัก็ลดกาํลงัลง ถึง

จะมีก็ไม่ถงึกบัทาํอนัตรายตา่งๆ ใหเ้กิดอนัตรายตา่งๆ และ

นอกเหนือจากท่ีวา่สมาธิท่ีจะทาํใหเ้ป็นผลประโยชนข์ัน้พืน้ฐาน

แลว้ สมาธินัน้ยงัเป็นกาํลงัตอ่ไปท่ีจะสรา้งวาสนา สรา้งบารมี 
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สรา้งความดีจากปัจจบุนัชาตินีต้อ่ไปอีกปรภพเบือ้งหนา้ น่ีคือผล

ของสมาธิ  

เพราะฉะนัน้ผูท่ี้มีสมาธิจงึเป็นผูท่ี้ควรแกก่ารเคารพ ควรแก่

การบชูาเพราะเหตสุามารถท่ีจะตัง้ใหเ้กิดความมีระเบยีบขึน้มา

ในตวัของตนได ้จะเป็นพระภิกษุ จะเป็นพระสามเณร จะเป็น

อบุาสก อบุาสิกา ก็ดนู่าเล่ือมใส นา่เคารพ นา่นบัถือ เพราะเหตุ

วา่มีรศัมี หรอืมีความผ่องใส รา่งกายก็ผ่องใส จิตใจเน่ียกบั

รา่งกายมนัเป็นส่ิงสมัพนัธก์นั ถา้เศรา้หมองแลว้ รา่งกายก็ดแูก่

ไปมาก รา่งกายมนัก็ดทูรุดโทรม แตถ่า้หากวา่จิตใจมนัผ่องใส

แลว้ รา่งกายมนัก็ดหูนุ่มแนน่ขึน้ แลว้ก็รูส้กึวา่กระชุ่มกระชวย

มากมาย น่ีก็ใจกบัรา่งกายเป็นส่ิงท่ีตอ้งประสานกนั 

เพราะฉะนัน้เม่ือใจผ่องแผว้ มองดแูลว้ ดคูนแลว้ ก็ดรููส้กึมีความ

แช่มชืน้ มีเลือดมีฝาด มองแลว้ผ่องใส  

เพราะฉะนัน้องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคจ์งึมี

รศัมี มีรศัมีออกจากพระกายของพระองคน์ัน้ โดยปกติจะมีรศัมี

หนึง่วา ท่ีเราทาํพระพทุธรูป พระเศียรของพระพทุธรูปนัน้มี
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ปลายแปลมอยู่ขา้งบน อยา่ไปเขา้ใจผิด ท่ีปลายแหลมนัน้เขาทาํ

ไวว้า่ นั่นแหละคือรศัมีของพระพทุธเจา้ รศัมีอนันีจ้ะเป็นสีเขียว 

สีเหลือง สีแดง สีชมพ ูสีขาว สีนํา้เงนิ รวมกนัเป็นฉัพพรรณรังส ี

เรยีกวา่ สี ๖ ประการ เหมือนกนักบัสายรุง้ขึน้อยู่บนพระเศียร

ของพระพทุธเจา้ เราจงึไดท้าํเปลวเพลิงไวอ้ยู่บนพระเศียรเพ่ือให้

เป็นรศัมี แทท่ี้จรงิแลว้รศัมีในรา่งกายของพระพทุธองคน์ัน้

ออกมาหนึง่วา น่ีก็คือพลงัของจิตของพระพทุธองคน์ัน้ สรา้ง

พลงัจิตมาถงึส่ีอสงไขยแสนกปัป์ เพราะฉะนัน้พลงัจิตนัน้จงึทาํ

ใหพ้ระองคมี์ความผ่องใสอยูต่ลอดเวลา รา่งกายของพระองค์

นัน้จงึเป็นรา่งกายท่ีมีความกระชุ่มกระชวยผ่องใส มีรศัมีเป็น

ตน้  

อนันีพ้ระสาวกตา่งๆก็เป็นไดเ้ช่นเดียวกนั แตว่า่จะเป็นถงึขัน้

พระพทุธเจา้นัน้ย่อมไม่ได ้เพราะพระพทุธเจา้ตอ้งบาํเพ็ญบารมี

ถึงส่ีอสงไขยแสนกปัป์ พระสาวกตา่งๆนั่นก็จะมีรา่งกายผ่องใส

เท่านัน้แหละ เหมือนกนักบัพระอัสสชิ ทา่นพระอสัสชนิัน้ท่าน

เดินไปพบกบัพระอปุติสสะ คือพระสารีบตุร พระสารบีตุรได้
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มองเหน็รา่งกายของพระอสัสชิซึง่ไดค้รองจีวรแลว้ถือบาตรเดิน

มา ทา่นมองไป ทา่นก็ออกอทุานในใจวา่ พระภิกษุองคนี์ท้าํไม

รา่งกายถงึผ่องใสนกั ชะรอยจะมีธรรมะเรยีกวา่วิมตุติธรรมเป็น

แน่แท ้ท่านพระสารบีตุรในตอนนัน้ทา่นยงัไม่ไดบ้วช ท่านจงึได้

เขา้ไปกราบทา่นพระอสัสช ิเพราะเหน็รา่งกายผ่องใส  

อนันีแ้หละท่ีพวกเราท่านทัง้หลายจงพากนัเขา้ใจเถิดวา่ 

สมาธินัน้คณุประโยชนม์ากมายเหลือ เรยีกวา่มหาศาลจรงิๆ จงึ

สมควรแกก่ารท่ีเราจะไดพ้ากนัฝึกฝนใหเ้กิดขึน้ และเม่ือเกิด

ขึน้มาในใจของเราแลว้ เราเองก็จะรู ้รู ้คือรูว้า่เป็นอย่างไร มนั

สบายอยา่งไร มนัดีอย่างไร มนัวิเวกอย่างไร มนัซาบซึง้อย่างไร 

มนัละเอียดออ่นอย่างไร มนัผ่องใสอย่างไร มนันุ่มนวลอย่างไร 

มนัเบาอย่างไร จะเกิดขึน้แกผู่ท่ี้มาฝึกสมาธิทกุคนท่ีจะเกิดขึน้ 

เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้จงึตรสัวา่ สันทฏิฐิโก ผูป้ฏิบติัจะพงึ

เห็นเองเป็นตน้  

เม่ือเราไดป้ระสบผลเช่นนี ้เราก็จะมีความภาคภมูิใจ 

ภาคภมูิใจก็คือเรามีกศุล เรามีวาสนา เรามีบารมีความดีท่ี
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เกิดขึน้นี ้เกิดขึน้ไดจ้รงิๆ ไม่ไดส้กัแตว่า่คิด ไม่ไดส้กัแตว่า่พดู แต่

วา่เกิดขึน้มาไดจ้รงิๆ เพราะฉะนัน้เราทา่นทัง้หลายจงใช้

ความสามารถ ใชค้วามมานะ ความพากเพียรเทา่ท่ี

ความสามารถเรามีอยู่นัน้ เอามาใชส้าํหรบัการทาํสมาธิน่ี แลว้

ชีวิตของเรานีก็้จะเป็นชีวิตท่ีมีคณุคา่สงูสดุ ไม่เสียทีท่ีเกิดมาเป็น

มนษุยพ์บแลว้ซึง่พระพทุธศาสนา  

แลว้เหตปุระการหนึง่เราท่านทัง้หลาย รา่งกายของเรานีท่ี้

เราไดม้าน่ี มนัเป็นส่ิงท่ีไม่เท่ียงเพราะมนัจะตอ้งเกิดและดบั 

เวลาก่อนนัน้เราก็เด็ก มาอีกหน่อยเราก็เป็นหนุ่มเป็นสาว มาอีก

หน่อยเราก็เป็นคนมีอาย ุมาอีกหน่อยเราก็แก่ลงซะแลว้ รอวา่วนั

ไหนจะตาย วนัไหนจะดบัจติ เวลาท่ียงัไมต่ายก็มีเสียง เวลาตาย

แลว้ก็หมดเสียง คือหมายความวา่หมดชาติ เม่ือถึงเวลานัน้เรา

จะรูไ้ดว้า่ จิตท่ีเราทาํสมาธิไวน้ัน้มีประโยชนเ์พียงใด เพราะวา่

เม่ือเวลาท่ีจิตของเราจะออกจากรา่งนัน้ สมาธินีจ้ะรวมประชมุ

ใหผ้ลประโยชนแ์ก่เราอยา่งเต็มท่ี เม่ือรา่งกายแตกดบัไป แตใ่จ

ของเรานัน้ไม่ไดแ้ตกดบัไปตามรา่งกาย ใจนีเ้รยีกวา่เป็นอมตะ 
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ไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีเป็นวตัถขุองโลก รา่งกายนีเ้ป็นวตัถขุองโลก

เท่านัน้เอง เกิดมาก็ดบัโลกไป เรยีกวา่มนษุยโ์ลก แตใ่จนัน้ไม่ใช่

เป็นเรื่องของโลก ไม่ไดด้บัไปกบัโลก แตเ่ป็นอมตะ เป็นส่ิงท่ีไม่

ตาย รา่งกายนีเ้ป็นส่ิงท่ีตาย สว่นใจนัน้เป็นส่ิงท่ีไม่ตาย  

เม่ือใจเป็นส่ิงท่ีไม่ตาย ใจจงึมีคณุคา่สงู ท่ีเราพากนัปฏิบติันี ้

ก็ถกูตอ้งแลว้ ดว้ยเหตนีุเ้อง ท่านผูท่ี้มีความฉลาด มีความเขา้ใจ

ในตวัของตวัเอง เราเรยีกทา่นผูน้ัน้วา่ เมธชีน หรอืเรยีกวา่คนผู้

ท่ีมีปัญญา หรอืเรยีกวา่ วิญ�ูชน ชนผูท่ี้มีความรูส้งู ผูท่ี้มี

ความรูส้งู หรอืผูท่ี้มีปัญญาท่ีถกูตอ้งนัน้ ทา่นเหลา่นัน้ไดเ้ป็นผูท่ี้

เขา้ใจหาหนทางท่ีจะปฏิบติัความดีเหลา่นัน้ ไม่วา่จะทกุ

ยากลาํบากแคไ่หน ท่านเหลา่นัน้ทา่นก็ยอมกนั แมชี้วิตจะสิน้ไป

ดว้ยการปฏิบติั ท่านก็ยอม  

ยกตวัอยา่งเชน่ ท่านพระโสณะ โสณะนัน้ไม่ใช่โสณะองค์

ท่ีมาประกาศศาสนาท่ีประเทศไทย แตเ่ป็นโสณะท่ีอยู่ในอสีติ

มหาสาวก ในครัง้พทุธกาลนัน้ท่านเดินจงกรม เม่ือเดินจงกรมไป
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แลว้นัน้ เทา้ของทา่นแตก แลว้ทา่นก็คลานจงกรม จนกระทั่งหวั

เข่าแตก แลว้ท่านจงึมานั่งสมาธิปลงอนิจจงั แลว้ไดส้าํเรจ็  

มีอยู่อีกองคห์นึ่ง ทา่นไปเดินธุดงคไ์ปในป่าดงเสือ เดิน

จงกรม เดินไปเดินมาท่านก็เทา้แตก เสรจ็แลว้ทา่นก็คลาน

จงกรม เม่ือคลานจงกรมแลว้ นายพรานนกึวา่อีเกง้จงึไดฟั้ดหอก

ถกูทอ้งไสไ้หล นายพรานเหน็เช่นน้นัรบีเขา้ประคอง จบัไสย้ดัเขา้

ไปแลว้ก็เอาใบไมจ้กุ แลว้ก็แบกขึน้บนบา่ พระท่านก็ไมโ่กรธ 

ท่านบอกวา่ แบกอาตมาไปหาอาจารยน์ะ ทา่นก็แบกพระองค์

นัน้ไป ท่านก็ทาํสมาธิอยูบ่นบา่ของนายพราน ไดส้าํเรจ็เป็นพระ

อรหนัต ์ 

และอีกองคห์นึ่งท่านก็เดินจงกรมในท่ีแหง่นัน้ แตก็่ถกูเสือ

ตะครุบเอา เสือกดั เม่ือเสือกดัท่านก็ทาํสมาธิอยูท่ี่ปากเสือ ท่าน

ก็ไดส้าํเรจ็เป็นพระอรหนัตอ์ยู่ท่ีปากเสือ น่ีเราก็พอจะคงเขา้ใจได้

วา่ ทาํไมท่านถึงไดเ้สียสละชีวิตถึงขัน้นัน้ในการท่ีจะแสวงหา

วิมตุติธรรม  
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อย่างท่ีส่ีองคท่ี์ขึน้ไปอยู่บนผาชนั ตดัไมพ้ะอง เป็นไมต้อ่ๆ

กนัขึน้ไป แลว้ก็ไปนั่งสมาธิอยู่ท่ีผาชนั แลว้ก็ใชเ้ทา้ถีบไมพ้ะอง

นัน้ทิง้ ก็เป็นอนัวา่ลงไม่ได ้องคห์นึ่งพอทาํสมาธิไปไดห้นึง่วนัก็

ไดส้าํเรจ็ แลว้ก็ไปบิณฑบาตมาเลีย้งสามองค ์สามองคก็์บอกวา่ 

ไม่ฉนั ยอมตาย พอถึงอีก ๗ วนั องคท่ี์สองก็ไดส้าํเรจ็เป็นพระ

อนาคา เหาะไปบิณฑบาตเอามาเลีย้งอีกสององค ์สององคก็์

บอกวา่ ไม่ฉนั สององคก็์ตายสมใจ คือไม่ไดส้าํเรจ็ ก็เลยตายอยู่

บนภเูขานั่น อีกองคห์นึ่งไดม้าเป็นกุมารกสัสป แลว้ปฏิบติัได้

สาํเรจ็เป็นพระอรหนัต ์องคห์นึ่งนั่นไดม้าเกิดเป็นพระพาหยิะ 

แลว้ปฏิบติัก็ไดส้าํเรจ็เป็นพระอรหนัตใ์นชาติตอ่มา  

เราจะเห็นไดว้า่ การกระทาํนัน้ไม่เสียเปลา่ ถงึแมท้า่นจะ

ตายอยู่บนยอดเขา แตภ่ายหลงัท่านก็มาไดส้าํเรจ็เป็นพระ

อรหนัตใ์นชาติตอ่มา ดว้ยเหตอุย่างนีพ้วกเราท่านทัง้หลายท่ีได้

พากนักระทาํนี ้ย่อมจะตอ้งเป็นนิสยั เป็นปัจจยัใหแ้ก่เราไปทกุ

ภพทกุชาติ ไมว่า่เราจะไปเกิดในท่ีใด สมาธิน่ีจะติดตนตามตวั

เราไปทกุหนแห่ง เม่ือเราทาํสมาธิไดม้ากแลว้ เราก็ไม่ควรท่ีจะ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 14 
 

รรีอ หาวธีิการท่ีจะปฏิบติัใหก้า้วหนา้ตอ่ไป จากสมถกรรมฐาน

ใหเ้ป็นวิปัสสนากรรมฐาน  

ดงัท่ีกลา่วมาแลว้นีเ้ป็นเรื่องของสมถะ คือทาํความสงบ การ

ทาํความสงบนัน้ก็อาศยัการกระทาํใหม้าก เม่ือกระทาํใหม้าก

แลว้ ความสงบนัน้มากขึน้ จิตนีก็้กลายเป็นพลงัจิต เม่ือจิตนี ้

กลายเป็นพลงัจิต จิตนีก็้มีกาํลงัแก่กลา้ตามลาํดบั เม่ือจติมี

กาํลงัแกก่ลา้ตามลาํดบัแลว้ ท่านก็ใหเ้จรญิวิปัสสนา  

บางคนนัน้กลา่ววา่ เจรญิวปัิสสนาลว้น ไม่มีสมาธิ อนันี ้

เป็นไปไม่ได ้จาํเป็นเหลือเกินท่ีจะตอ้งมีสมาธิพอเป็นเบือ้งบาท 

ถา้ไม่มีสมาธิเลย จะบาํเพ็ญวิปัสสนาลว้น ก็ไม่ถกูตอ้ง บางคน

นัน้คิดวา่เราบาํเพ็ญวิปัสสนาคือเรยีนอภิธรรม เรยีนอภิธรรม

จนกระทั่งรูจ้กัจิตเท่านัน้ดวง เทา่นีด้วง แลว้ก็เรยีนถงึอนิจจงั ทกุ

ขงั อนตัตา ถงึเรยีนไปเทา่ไหร ่วา่เป็นวปัิสสนานัน้ มนัก็เป็นไป

ไม่ได ้เพราะวปัิสสนาท่ีจะใหเ้กิดเป็นวิปัสสนาจรงิๆนัน้ ตอ้งเป็น

วิปัสสนาท่ีเกิดขึน้จากพลงัของจิตสมดั่งท่ีองคส์มเด็จพระผูมี้พระ

ภาคไดท้รงตรสัไวว้า่ สัมมาสมาธิ  
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สัมมาสมาธนิัน้คือฌาน ๔ ในมรรค ๘ นัน้มีขอ้สาํคญัอยู่

ขอ้หนึ่งในขอ้สดุทา้ยนัน้ เรยีกวา่ สมัมาสมาธิ สมัมาสมาธินัน้ก็

คือฌาน ๔ ไดแ้ก ่ปฐมฌาน ทุตยิฌาน ตตยิฌาน และจตุตถ

ฌาน ฌานทัง้ ๔ นัน้เป็นสมัมาสมาธิ เป็นองคม์รรคในจาํนวน

มรรคทัง้ ๘ ก็เป็นเอาไดค้วามวา่ ถา้จะพจิารณาถึงอริยสัจ หรอื

พิจารณาถึงวปัิสสนาแลว้ จะตอ้งมีสมาธิ ถา้ไม่มีสมาธิ มรรคก็

จะขาดไปองคน์งึ มรรคนัน้มี ๘ ถา้ขาดสมาธิก็เหลือ ๗ อนันี ้

เป็นไปไม่ได ้เพราะฉะนัน้การดาํเนินวิปัสสนานัน้จะตอ้งดาํเนิน

ไปจากการท่ีทาํจตินีใ้หส้งบ มีกาํลงัแก่กลา้  

เม่ือจิตสงบมีกาํลงัแก่กลา้แลว้จะเกิดกระแสจิต กระแสจิต

นัน้ก็เหมือนกบักระแสไฟ เราเหน็ดวงไฟนัน้ บางทีก็สวา่งนอ้ย 

บางทีก็สวา่งมาก ท่ีสวา่งนอ้ยก็เพราะแรงเทียนนอ้ย ท่ีสวา่งมาก

ก็เพราะแรงเทียนสงู ขอ้นีเ้ป็นขอ้เปรยีบเทียบ ผูท่ี้มีพลงั มีกาํลงั

จิตแก่กลา้ มีกาํลงัมาก กระแสจิตก็สงู ผูมี้กาํลงันอ้ย กระแสจิตก็

ตํ่า  
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แตอ่ย่างไรก็ตาม พระพทุธองคน์ัน้ทรงตรสัวา่ ญาณะ 

ญาณะคือความหยั่งรู ้การท่ีจะหยั่งรูไ้ดน้ัน้ ท่ีจะใหเ้ป็นญาณะ

นัน้ จะตอ้งมีจดุเรยีกวา่จดุหนึ่ง จดุหนึ่งนัน้เราจะสงัเกตไดท่ี้

ตรงไหน จดุนัน้ถา้บคุคลใดมีกาํลงัจิตพิจารณารูป คือรูปของเรา

น่ีแหละ จะเป็นรูปรา่งกายทกุสว่นอย่างใดก็ตาม ถา้เราพิจารณา

เห็นรา่งกายอนันี ้เกิดนิพพทิทาญาณความเบื่อหนา่ยขึน้มา 

นั่นแหละเรยีกวา่จดุ เรยีกวา่จดุท่ีจะทาํใหเ้กิดญาณะ คือความ

หยั่งรู ้แลว้ก็ญาณะอนันีท่ี้เรยีกวา่วิปัสสนา  

การท่ีจะทาํจิตใหไ้ปถึงขัน้นัน้นั่น ก็จาํเป็นทีจ่ะต้องไต่เต้า

ไปจากสมถะคือความสงบ เม่ือไตเ่ตา้ไปจากความสงบนี ้ก็ไป

ถึงจดุนัน้ก็เรยีกวา่ใกลต้อ่ความสาํเรจ็ ดั่งท่ีท่านปัญจวคัคียไ์ดฟั้ง

ธรรมจากพระพทุธองค ์แลว้ก็เกิด รูปัสมิงปิ นิพพนิทะต ิเบื่อ

หนา่ยในรูป การท่ีเกิดขึน้เชน่นัน้ เรยีกวา่ญาณะ ไดเ้กิดขึน้แก่

ท่านปัญจวคัคียแ์ลว้ แตญ่าณะอนันีเ้องท่ีนกัปฏิบติัทัง้หลาย

เรยีกวา่เจรญิวปัิสสนา ทาํใหเ้กิดขึน้ใหไ้ด ้การทาํใหเ้กิดขึน้ใหไ้ด้

นัน้ตอ้งอาศยัการซํา้ลงไปท่ีเก่า เหมือนกนักบัคนฟันตน้ไม ้การ
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ฟันตน้ไมน้ัน้ เราตอ้งฟันลงไปท่ีเดียว ไม่ใชว่า่เราฟันตรงโนน้ที

ตรงนีที้นัน้ โคน่ตน้ไมไ้ม่ลม้ การจะโคน่ตน้ไมใ้หล้ม้ตอ้งฟันลงไป

ท่ีเดียวฉนัใด การท่ีเราจะทาํจิตนีใ้หถ้ึงญาณะ คือใหถ้ึงวิปัสสนา

ท่ีแทจ้รงิ ตอ้งยํา้ลงไปท่ีเดียวคือรา่งกาย หรอืเรยีกวา่รูป ท่ี

พระองคไ์ดท้รงตรสัยืนยนัในมหาสติปัฏฐานวา่  

กาเย กายานุปัสสี วิหะระต ิ 

อาตาปี สัมปะชาโน สะตมิา  

วิเนยยะ โลเก อะภชิฌาโทมะนัสสัง 

มหาสติปัฏฐานนัน้ยกกายานุปัสสนาสตปัิฏฐานเป็น

อนัดบัแรก คือใหพ้จิารณากายใน กายนอก พิจารณากายในก็

คือพิจารณารา่งกายของเรา พิจารณากายนอกก็คือพจิารณา

รา่งกายของคนอ่ืน การพิจารณาอนันีถื้อวา่เป็นวิปัสสนา แตว่า่

เม่ือเรายงัไม่ถงึวิปัสสนา เราจะยกกายอนันีข้ึน้กาํหนดก็ได ้

เพราะเป็นเครือ่งสอบทาน หรอืเรยีกวา่เป็นเครื่องท่ีจะทดสอบวา่

จิตอนันีถ้งึวิปัสสนาหรอืยงั ถา้เรามองไปมนัก็เท่านัน้ มองไปก็

เท่านัน้ เราก็นกึเอาวา่รา่งกายนีแ้ก่ตายเนา่เป่ือย มนัก็เทา่นัน้ ไม่
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เกิดความสงัเวชสลดใจ ไม่เกิดนิพพิททาญาณ ยงัไม่เบื่อหนา่ย 

อนันัน้เรยีกวา่ญาณะยงัไม่เกิดขึน้ วิปัสสนายงัไม่เกิดขึน้  

ถึงไม่วิปัสสนายงัไม่เกิดขึน้ มนัก็ไม่เสียหายท่ีตรงไหน ถา้เรา

จะเอาจิตของเราเขา้พิจารณาก็ได ้แตก่ารพจิารณาท่ีเราจะทาํให้

เกิดขึน้มาไดอ้ย่างแทจ้รงินัน้ ก็ตอ้งอาศยักาลและเวลา เม่ือถึง

เวลานัน้แลว้ ความพรอ้มก็เกิดขึน้ ถา้ความพรอ้มเกิดขึน้เม่ือไร 

นิพพิททาญาณก็เกิดขึน้เม่ือนัน้ ความพรอ้มนัน้อะไรเป็นท่ีทาํให้

พรอ้ม ก็คือพละ เพราะฉะนัน้ท่านจงึแสดงถึงวา่ ศรัทธาพละ 

วิริยะพละ สตพิละ สมาธพิละ ปัญญาพละ พละก็แปลวา่

กาํลงั ศรทัธาก็มีกาํลงั ความเพียรก็มีกาํลงั สติก็มีกาํลงั สมาธิก็

มีกาํลงั ปัญญาก็มีกาํลงั  

แตท่ี่จรงิแลว้นัน้ สมาธิเป็นตวัประสานงาน เป็นตวัตัง้ตน้ 

เม่ือสมาธิมีกาํลงัแลว้ สว่นอ่ืนก็มีกาํลงัตามไปดว้ย เรยีกวา่กาํลงั

ตอ้งใหเ้ป็นท่ีเพียงพอ ท่ีท่านแสดงวา่ วิรยิะพลงั สติพลงั สมาธิ

พลงั อะไรอย่างนี ้ทา่นแสดงถึงวา่ผูท่ี้ทาํสมถะมามากพอแลว้ ก็
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บงัเกิดวิปัสสนาขึน้ เม่ือบงัเกิดวิปัสสนาขึน้ ก็เรยีกวา่เป็นผูมี้พลงั 

ถา้ไม่มีพลงัก็ไม่เกิดวิปัสสนา  

ทีนีเ้ม่ือเกิดวิปัสสนาขึน้มาแลว้อย่างนี ้ทา่นบอกวา่เจรญิให้

มาก กระทาํใหม้าก การเจรญิใหม้าก กระทาํใหม้ากดงัท่ีท่าน

แสดงไวใ้นอนัตตลักขณสูตรวา่  

รูปัส๎มิงปิ นิพพนิทะต ิเวทะนายะปิ นิพพนิทะต ิ

สัญญายะปิ นิพพนิทะต ิสังขาเรสุปิ นิพพนิทะต ิ

วิญญาณัส๎มงิปิ นิพพนิทะต ินิพพนิทงั วิรัชชะต ิ 

เบ่ือหนา่ยในรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณแลว้ ก็

คลายจากความกาํหนดั เม่ือคลายจากความกาํหนดัแลว้ ท่านผู้

นัน้ก็ถือวา่เป็นผูป้ฏิบติัอยู่จบพรหมจรรยแ์ลว้ ขณีาชาต ิทา่นผู้

นัน้ก็ถือวา่เป็นผูสิ้น้ไปจากกิเลส การท่ีจะเกิดตอ่ไปอีกก็ไม่มีอีก

แลว้ น่ีเรยีกวา่ทาํกนัถงึท่ีสดุก็เป็นอยา่งนี ้ถึงเรยีกวา่พระ

นิพพาน  

พระนิพพานนัน้เป็นสถานท่ีท่ีอยู่ของผูห้มดกิเลส ไม่มีส่ิงท่ี

จะอามิสตา่งๆ หรอืวา่ความเกิดแก่เจ็บตายหรอืวา่ทกุขต์า่งๆท่ี
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จะเขา้มาเจือปนไม่มีอีกแลว้ การไปถึงพระนิพพานนัน้ถือวา่เป็น

พระอรหนัต ์พระพทุธเจา้เป็นพระอรหนัตอ์งคแ์รก จงึเรยีกวา่

สมัมาสมัพทุธะ ตอ่มาจงึเป็นสาวกะพทุธะ จนกระทั่งถงึพวกเรา

ก็สามารถทาํใหถ้ึงซึง่พระนิพพานไดเ้หมือนกนั แตเ่ม่ือยงัไม่ทนั

ถึง เราก็ตอ้งพยายามกนัเรื่อยไป ตอ่ไปก็นั่งสมาธิกนัตอ่ไปอีก 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/qCZh_CdIcCw  
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