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การพจิารณากายใหจ้ติสงบ 

หลวงพอ่วิรยิงัค ์สิรนฺิธโร 

การทาํสมาธินัน้ตอ้งอาศยัความตัง้ใจท่ีแนว่แน่ ถึงจะเกิด

เป็นผลขึน้มา เพราะสมาธินัน้เป็นธรรมะชัน้สงู เป็นส่ิงท่ีไม่ใช่

ของเลน่ ไม่ใชส่ิ่งท่ีจะทาํเลน่ ตอ้งทาํจรงิ พระพทุธเจา้ตรสัวา่ กยิ

รา เจ กยริาเถน ํทาํจบัใหม้ั่นคัน้ใหต้าย การจบัใหม้ั่นคัน้ให้

ตายนัน้คือความทาํจรงิ กุโส ยถา ทุคฺคหโิต หตถฺเมวา

นุกนฺตต ิหญา้คาท่ีกาํไม่แนน่แลว้ดงึมา ยอ่มบาดมือ หญา้คาก็

ไม่ขาด มือของเราก็ตอ้งถกูบาดอย่างนี ้แตถ่า้เรากาํหญา้คาให้

แม่น ดงึมา หญา้คาก็ขาด มือเราก็ไม่บาด ขอ้นีเ้ป็นขอ้อปุมา

เรื่องของสมาธิท่ีจะใหพ้วกเราทัง้หลายไดพ้ากนัทาํใหเ้ป็น

ประโยชน ์ในชีวิตของเราน่ี ถา้เราไดท้าํแลว้คา่สงูเหลือเกิน 

เพราะฉะนัน้ตอ่ไปนีอ้าตมาจะเป็นผูน้าํ ญาติโยมทัง้หลายก็วา่

ตาม 

ขา้พเจา้ระลกึถึงคณุพระพทุธเจา้ คณุพระธรรม คณุ

พระสงฆ ์คณุบิดามารดา คณุครูบาอาจารย ์จงมาดลบนัดาลให้
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ใจของขา้พเจา้ จงรวมลงเป็นสมาธิ พทุโธ ธมัโม สงัโฆ (๓ ครัง้) 

พทุโธๆๆ 

นกึไวใ้นใจ นั่งขดัสมาธิ ขาเบือ้งขวาทบัขาเบือ้งซา้ย มือ

เบือ้งขวาหงายทบัมือเบือ้งซา้ย วางไวบ้นตกั นกึพทุโธในใจ นกึ

พทุโธนัน้ ไม่เรว็ไมช่า้ อย่ากลัน้ใจ วางรา่งกายของเราใหส้บาย 

ทาํตวัของเราใหส้บาย ทาํตวัของเราใหเ้หมือนเราอยู่คนเดียว  

พอหลบัตาแลว้ทกุอย่างก็ไมเ่ห็น เราเกิดมาคนเดียว ตายไป

คนเดียว อย่างนีเ้รยีกวา่วิธีการ วธีิการทาํสมาธิ เราทา่นทัง้หลาย

การทาํสมาธินัน้เป็นหนทางท่ีจะไปถงึซึง่ความสขุสบาย หรอืเป็น

หนทางท่ีจะทาํใหเ้ราพน้จากทกุขไ์ด ้แมว้า่จะเกิดความเจ็บ

ความปวด ความเม่ือย ความเหน่ือย ความหิวมากมายเพียงใดก็

ตาม ก็มิไดเ้ป็นอปุสรรค คือเราอย่าถือวา่เป็นอปุสรรค เราตอ้งใช้

ความอดทนเพ่ือจะตอ่สูใ้นการบาํเพ็ญสมาธินี ้

เม่ือตัง้ใจใหดี้ แลว้ก็ใหธ้รรมะนีห้ลั่งไหลทางห ูแลว้ก็รูถ้งึใจ 

เรากาํหนดใจของเราไวเ้ฉยๆ ธรรมะนีจ้ะเขา้ทางหแูลว้จะถึงใจ

ของเราเอง เพราะวา่ธรรมะไม่ไดอ้ยู่อ่ืนไกล ธรรมะอยู่ในตวัของ
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คน พระพทุธเจา้สอนนัน้ไม่ไดส้อนนอกเหนือไปจากตวัคน ท่ี

พระองคไ์ดท้รงแสดงวา่ ปัญจขันธา ขนัธท์ัง้หลาย ๕ รูปะ

ขันโธ รูปนัน้เป็นขนัธน์งึ เวทนาขนัโธ เวทนาเป็นขนัธน์งึ 

สัญญาขันโธ สญัญาเป็นขนัธน์งึ สังขารขนัโธ สงัขารเป็นขนัธ์

นงึ วิญญาณขันโธ วิญญาณก็เป็นขนัธน์งึ  

พระพทุธเจา้ท่ีตรสัเทศนาถงึขนัธ ์๕ ก็คือเทศนาถึงตวัของ

เรา ทกุคนท่ีนั่งอยู่น่ีมีขนัธ ์๕ ทัง้นัน้ ขาสอง แขนสอง ศีรษะหนึ่ง 

ถือวา่เป็นสว่นรา่งกาย ในรา่งกายอนันี ้ท่ีเรามีอยูนี่จ้งึเป็น

รากฐาน เรยีกวา่รากฐานท่ีจะทาํใหเ้กิดคณุธรรม ทาํใหเ้กิด

สมาธิ ทาํใหเ้กิดความสขุ ก็เกิดมาจากฐานตน้ คือรา่งกายนีเ้ป็น

อนัดบัแรก ถา้รา่งกายอนันีไ้ม่มี ไม่รูเ้ราจะไปสอนกนัตรงไหน 

หรอืวา่เราจะไปสอนวิญญาณมนัก็สอนไม่ได ้หรอืเราไปสอ

นอทิสสมานกาย มนัก็สอนไม่ได ้ก็ตอ้งสอนกนัในรา่งกายนี ้ 

รา่งกายอนันีจ้ะมีตา มีห ูมีจมกู มีลิน้ มีกาย มีใจ รา่งกาย

อนันีมี้ครบ เม่ือตอ้งการดรููปก็ได ้ตอ้งการฟังเสียงก็ได ้

เพราะฉะนัน้รา่งกายจงึถือวา่เป็นฐาน คือเป็นฐานท่ีมี
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ความสาํคญั เม่ือเราไดร้า่งกายนีม้า และเราไดพ้ากนัปฏิบติัก็

เท่ากนักบัวา่ เราไดส่ิ้งท่ีถกูตอ้ง แลว้เราก็ปฏิบติัถกูตอ้ง ท่ี

พระพทุธเจา้ตรสัถึงมหาสติปัฏฐาน พระองคก็์ตรสัเอากายา

นุปัสสนาสตปัิฏฐานขึน้ตน้ แลว้พระพทุธองคส์ั่งใหท้าํอย่างไร

ตอ่กายอนันี ้ 

พระองคส์ั่งใหพ้ิจารณาวา่รา่งกายนีเ้ป็นปฐม หรอืรา่งกายนี้

เป็นตวัประสานงาน เม่ือเรามีรา่งกายอนันีแ้ลว้ รา่งกายอนันีก็้

จะตอ้งเป็นตวัประสานงาน คือประสานงานกบัใจ ประสานงาน

กบัคาํสั่งสอนของพระพทุธศาสนา ท่ีวา่ประสานงานนัน้ก็คือนาํ

รา่งกายอนันีม้าฟังเทศนฟั์งธรรม มาทาํสมาธิ นาํมาเป็นเครื่อง

พิจารณา การพิจารณานัน้ องคส์มเด็จพระพทุธเจา้ไดท้รงรบัสั่ง

ตอ่มาวา่  

อย ํโข เม กาโย กายของเรานีแ้ล 

อุทธฺ ํปาทตลา เบือ้งบนแตพื่น้เทา้ขึน้มา 

อโธ เกสมตถฺกา เบือ้งตํ่าแตป่ลายผมลงไป 

ตจปริยนฺโต มีหนงัหุม้อยู่เป็นท่ีสดุรอบ 
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ปูโร นานปปฺการสฺส อสุจโิน เต็มไปดว้ยของไม่สะอาด มี

ประการตา่งๆ 

อตถฺ ิอิมสฺมึ กาเย มีอยู่ในกายนี ้

คือของไม่สะอาดก็มีทัง้กระดกู เนือ้ หนงั อจุจาระ ปัสสาวะ 

เลือด นํา้เหลือง ท่ีอยู่ในรา่งกายอนันี ้เราจะตอ้งทาํอย่างไรจงึจะ

ทาํใหร้า่งกายอนันีเ้ป็นประโยชนก์บัเรามากท่ีสดุ แตถ่า้เรา

พิจารณาใหเ้หน็วา่รา่งกายอนันีเ้กิดมาดบัไป อย่างนีก็้เรยีกวา่ 

เราทาํไดดี้ท่ีสดุ เราไดป้ระโยชนจ์ากรา่งกายอนันี ้ 

แตถ่า้เราคิดถงึวา่รา่งกายอนันีม้นัเป็นของสวยงาม รา่งกาย

อนันีก็้สกัแตว่า่รา่งกาย เราก็เลยกลบักลายเป็นการเพิม่กิเลส

ใหก้บัตวัของเรา การเพิ่มกิเลสนัน้ ความรกัเป็นสว่นการเพิ่ม

กิเลส ความโกรธเป็นสว่นเพิ่มกิเลส ความหลงเป็นสว่นเพิ่มกิเลส 

กิเลสทัง้สามกองนีเ้ป็นสว่นท่ีจะตอ้งเพิ่ม คือเป็นการเพิ่มกิเลส

ขึน้  

เพราะฉะนัน้ถา้เราไม่เช่ือฟังคาํสอนของพระพทุธเจา้ แตเ่รา

ก็ไปเช่ือกิเลสนั่น ก็ย่อมจะทาํใหเ้กิดความฟุ้งซา่น ถา้เช่ือความ
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รกั ความรกัก็จะกอ่ความฟุง้ซา่น ถา้เช่ือความโกรธ ความโกรธก็

จะก่อความฟุง้ซา่น ถา้เช่ือความหลงก็จะกอ่ใหจ้ิตนีเ้กิดความมวั

เมา น่ีคือเราไปเช่ือ คือเราเช่ือตวักิเลส เม่ือเราเช่ืออย่างนัน้ เราก็

จะตอ้งไดร้บัผล คือไดร้บัผลในทางท่ีทาํใหเ้ราแสวงหา แลว้ก็

เพิ่มพนูส่ิงตา่งๆท่ีลว้นแลว้แตเ่ป็นสว่นทาํใหเ้กิดความเศรา้

หมอง  

ดว้ยเหตนีุพ้ระพทุธเจา้จงึไดใ้หพ้ิจารณาอสุภกรรมฐาน 

เพ่ือท่ีจะไดป้ลงสงัเวช แลว้ก็จะไดรู้เ้ท่าถงึความจรงิ เม่ือปลง

ธรรมสงัเวช รูเ้ท่าถงึความจรงิแลว้ จิตนัน้ก็กลบัคือกลบัเป็น

สมาธิ พอจิตเป็นสมาธิไดใ้นเบือ้งตน้ เราก็มีโอกาส คือมีโอกาส

ท่ีจะกา้วหนา้ตอ่ไปในทางท่ีถกูตอ้ง เม่ือโอกาสท่ีจะกา้วหนา้ของ

เรามีอยู่ เราก็จะตอ้งใชค้วามตัง้ใจหรอืใชปั้ญญา ใชปั้ญญาเป็น

เครื่องพิจารณา เพราะถา้หากวา่ทาํจิตของเราสงบแลว้ เราใช้

ปัญญาก็สามารถรกัษาความสงบตา่งๆเหลา่นีไ้วเ้ป็นหลกั 

สามารถท่ีจะควบคมุใหเ้กิดเป็นพละกาํลงัขึน้มาได ้ 
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เพราะฉะนัน้ผูท่ี้มีความเล่ือมใสในพระพทุธศาสนา รูเ้รื่อง

ของการปฏิบติั คือรูเ้รื่องของการกระทาํจติ จงึไดเ้ป็นผลเป็น

ประโยชนแ์ก่ผูน้ัน้คือเป็นปัจจยั เป็นบารมี เป็นการสรา้งสม

เพิ่มเติมบารมีเหลา่นีข้ึน้มา เม่ือสรา้งสมอบรมบารมีเหลา่นี ้

ขึน้มามากแลว้ ก็ทาํใหเ้กิดความวเิศษ คือพเิศษ ความวิเศษหรอื

เรยีกวา่การพิเศษนัน้ มนันอกเหนือไปจากส่ิงธรรมดาทั่วไป 

เพราะส่ิงธรรมดานัน้ไม่ใชพ่ิเศษ มนัเป็นของปรกติ สว่นสิง่ท่ี

เรยีกวา่เป็นพิเศษนัน้ คือนอกเหนือจากความปรกติ ใจของเรา

นัน้ท่ีไดร้บัการพฒันาเลยจากความปรกติไปนัน้ ก็คือการท่ีมีการ

กระทาํท่ีตอ่เน่ือง การกระทาํตอ่เน่ืองจากวนันีไ้ปหาวนัตอ่ไป 

จากวนัตอ่ไปแลว้ก็ไปหาวนัตอ่ไปอีก อย่างนีเ้คา้เรยีกวา่เป็นการ

ตอ่เน่ือง  

ผูท่ี้จะสาํเรจ็ตอ้งอาศยัความตอ่เน่ืองน่ีแหละเป็นหลกัใหญ่ 

เพราะฉะนัน้ในทา่นพระสาวกผูท่ี้ตอ้งการพน้จากทกุขอ์ย่าง

จรงิๆจงัๆ ทา่นจงึไดอ้อกธุดงคก์รรมฐานเพ่ือท่ีจะไดส้รา้งความ

ตอ่เน่ืองอนันีใ้หติ้ดตอ่กนัไปเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน  
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การท่ีพวกทาํสมาธิพอเป็นพิธีหรอืวา่พอเป็นนิสยั อนันี ้

เรยีกวา่มนัเป็นสว่นเลก็นอ้ย เรยีกวา่เป็นสว่นนอ้ยมาก เพราะ

การกระทาํเพียงเพ่ือเป็นนิสยั หรอืเรยีกวา่ทาํไม่ใหเ้กิดมาก ไม่ได้

เกิดสมาธิขึน้มามาก เพียงเพ่ือใหส้บายเลก็ๆนอ้ยๆก็พอแลว้ 

หรอืทาํเพ่ือเราจะไดบ้ญุก็พอแลว้ อย่างนีเ้รยีกวา่เป็นเพียง

กระทาํเพ่ือพอเป็นนิสยั ไม่ไดเ้ป็นเรื่องของการทาํจรงิ  

แตก่ารทาํพอเป็นเพียงนิสยันัน้ก็ไม่ใช่วา่ไม่ไดผ้ล ก็เป็นผล

เป็นประโยชน ์แตว่า่ตอ้งใชเ้วลานาน คือใชเ้วลาอนัยาวนาน 

อย่างการเดินทางอย่างนี ้เราเดินไปซกักิโลสองกิโล แลว้เราก็

หยดุซะ อย่างนี ้มนัก็ตอ้งใชเ้วลายาวนานมาก สว่นผูท่ี้เดินไปวนั

ละ ๔๐ ๕๐ กิโล อนันีก็้ไม่ตอ้งใชเ้วลายาวนาน เพราะฉะนัน้ก็

เปรยีบเหมือนกนักบัผูท่ี้บาํเพ็ญสมาธิ ถา้เราจะเอาเพียงแคนิ่สยั

วาสนา เราก็ทาํกนัไปเรื่อยๆ ทาํไปเรื่อยๆ มนัก็มากขึน้เรื่อยๆ 

เป็นนิสยัวาสนาไปเรื่อยๆ  

แตส่ิ่งเหลา่นีเ้ป็นส่ิงท่ีเราตอ้งมีความรู ้ความรูน้ัน้เป็นตวัท่ี

จะตอ้งจดุชนวน หรอืเป็นตวันาํท่ีจะเขา้สูค่วามถกูตอ้ง แมเ้ราจะ
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กระทาํเลก็นอ้ยก็ตาม แตถ่า้หากวา่มนัเป็นการถกูตอ้งแลว้ ผล

นัน้มนัก็มากทีเดียว แตห่ากวา่เราทาํกนัจรงิๆจงัๆ อดหลบั อด

นอน อดอาหาร แตว่า่การดาํเนินจิตนัน้ไมถ่กูตอ้ง ถงึแมว้า่จะทาํ

นานเพียงแคไ่หน ก็ไมไ่ดผ้ลอยา่งยิ่ง เพราะวา่ขาดความรู ้คือ

ขาดความรูท่ี้ถกูตอ้ง ก็จะเป็นอนัวา่ถกูตอ้งยิ่งๆขึน้ไป  

ความผิดของเรื่องสมาธินัน้มีอยู่มากมาย บคุคลผูท่ี้สรา้ง

ความผิดขึน้นัน้เพราะความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ ์เรยีกวา่ขาดความรู ้

เม่ือเป็นอยา่งนี ้เราตอ้งใชโ้อกาส เราตอ้งใชเ้วลา เม่ือเราใช้

โอกาสเวลาแลว้ เราก็ตอ้งมีสติและปัญญา เม่ือเรามีสติปัญญา

พรอ้ม การเดินหรอืการท่ีเราจะพยายามใหจ้ิตอนันีเ้ขา้สูค่วาม

ถกูตอ้งนัน้ ก็เป็นเรื่องงา่ยนิดเดียว เหมือนกนักบัคนท่ีรูเ้ขา้ใจ 

การท่ีจะเดินเขา้ประตบูา้นเราน่ี มนัเป็นส่ิงงา่ยเหลือกนั แทบท่ี

จะหลบัตาเดินก็ได ้แตถ่า้เป็นคนอ่ืนท่ีไม่เคยกบับา้นของเรา

อย่างนี ้จะตอ้งหาประตนูานทีเดียว กวา่จะไดพ้บประตทูางเขา้

ได ้ 
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ขอ้นีก็้เปรยีบเช่นเดียวกนั การท่ีพวกเราไดพ้ากนัมาปฏิบติั

กนัอยูนี่ ้เม่ือถกูตอ้งแลว้ก็เทา่กนักบัวา่เป็นบา้นของเรา เป็น

ประตท่ีูสามารถจะเดินเขา้เดินออกไดส้บาย เพราะฉะนัน้เม่ือเรา

เขา้ใจอย่างนี ้เราก็จาํเป็นตอ้งศกึษา ครูบาอาจารยมี์ท่ีจะศกึษา

ไม่ตอ้งไปกลวั คือไม่ตอ้งไปกลวัครูบาอาจารย ์เราจะตอ้งเป็นตวั

ของเราเอง แลว้แหละเราก็ชว่ยกนัขวนขวาย คือช่วยตวัของเรา

ขวนขวายตอ่ไป เทา่ท่ีพดูมาในเรือ่งลกัษณะของผูท่ี้จะบาํเพ็ญ

ความเพียรนี ้เพ่ือท่ีจะใหเ้ขา้ใจ เขา้ใจเสียกอ่น คือทาํความ

เขา้ใจเสียก่อน แลว้เราจะไดเ้ดินไปในทางถกูตอ้งแทจ้รงิ  

ปฐมฌานนัน้มีอยู่ ๕ ประการ คือ วิตก วจิาร ปีต ิสุข 

เอกัคคตา อาตมาจะลาํดบัฌานใหท้ราบ วิตกนัน้ วิจารนัน้ 

ไดแ้ก่คาํบรกิรรม คนท่ีจะบรกิรรมพทุโธก็ดี บรกิรรมสมัมาอรหงั

ก็ดี บรกิรรมอฐิัก็ดี บรกิรรมอะไรก็ได ้ในคาํบรกิรรมนัน้คือการ

บรกิรรมนัน้ถือวา่เป็นเรื่องของปฐมฌาน คือเป็นองคท่ี์หนึ่ง กบั

องคท่ี์สอง เรยีกวา่วิตก เรยีกวา่วจิาร เม่ือเป็นเชน่นัน้ตอ่ไป ปีติ

คือความอ่ิมใจก็เกิดขึน้ ความอ่ิมใจนัน้ไดแ้ก่ความสขุสบายท่ี
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ปราศจากอารมณ ์ไม่มีอารมณเ์ขา้มาเจือปน ก็เลยเกิดปีติ คือ

ความเอิบอ่ิม เม่ือวิตก วิจาร ปีติ แลว้ก็มีความสุข ความสขุก็คือ

ความสบายของจิตใจนั่นเอง เรยีกวา่ไมว่อกแวกไปตามอารมณ์

ตา่งๆ เกิดความสขุ และเอกคัคตาสดุทา้ยก็คือความเป็นหนึง่  

พอนกึพทุโธมากเขา้ๆ จิตมนัก็จะคอ่ยหดตวัลงตามลาํดบั 

การหดตวัของจิตนัน้ก็คือการท่ีถกูเลาะอารมณต์า่งๆออกไปแลว้ 

ก็เกิดความเป็นหนึ่งของจิต น่ีเรยีกวา่ปฐมฌาน ตอ่ไปนัน้เป็น

ทติุยฌาน ทุตยิฌานนัน้มีองค ์๓ คือ ปีติ สขุ เอกคัคตา 

เป็นอนัวา่ วิตก วจิารไม่ตอ้ง ในฌานท่ีสองนี ้คือพทุโธไมต่อ้ง คาํ

บรกิรรมไม่ตอ้ง ถา้ยงัใชค้าํบรกิรรมอยู่ ผูน้ัน้ก็ยงัอยู่ในปฐมฌาน 

คือยงักา้วไปถงึฌานท่ีสองไม่ได ้เพราะจิตยงัไม่มั่นคงพอ ท่ีวา่

จิตไม่มั่นคงพอก็เพราะวา่กาํลงัยงัไม่พอ ก็ตอ้งนกึพทุโธไปก่อน  

เม่ือกาํลงัพอแลว้ พทุโธไม่ตอ้งนกึ แตจ่ิตก็เหมือนกนักบันกึ

พทุโธเหมือนกนั คือมีความเป็นสมาธิเหมือนกนั เพราะฉะนัน้จิต

ของคนเราท่ีจะเล่ือนชัน้ จากปฐมฌานมาถึงทติุยฌานนัน้ ก็ตอ้ง

เล่ือนชัน้อย่างนี ้คือไม่ตอ้งบรกิรรม แตว่า่จติมนัก็อยู่ไดเ้หมือน
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คาํบรกิรรมเหมือนกนั น่ีเป็นฌานท่ีสอง และฌานท่ีสองนีมี้

ความสขุ และก็มีปีติอีกดว้ย ความเอิบอ่ิมตา่งๆ  

ตอ่จากนีไ้ปจติก็จะเล่ือนขึน้ถึงฌานที ่๓ เม่ือถงึฌานท่ี ๓ 

แลว้ ก็ตดัความปีติออกไป ฌานท่ี ๓ นัน้ก็มีแตค่วามสขุและ

เอกคัคตา ยงัมีความสขุอยู ่แตปี่ตินัน้ไม่มีแลว้ มาถึงฌานท่ี ๓ นี ้

ปีติไม่มีแลว้ มีแตส่ขุกบัเอกคัคตาคือความเป็นหนึ่ง ไม่ตอ้ง

บรกิรรม ถา้มาถึงฌานท่ี ๓ แลว้ ยิ่งไม่ตอ้งบรกิรรมใหญ่ เพราะ

กาํหนดจิตเขา้ไปแลว้น่ี มนัก็จะเขา้ไปตัง้อยู่ไดเ้องอย่างนี ้แลว้ก็

มีแตค่วามสขุ แลว้ก็มีแตค่วามเป็นหนึ่ง การตัง้อยู่นัน้ไมใ่ช่ตัง้หา้

นาที สิบนาที (เสียงไม่ชดั)  

เม่ือเลยจากตติยฌานแลว้ก็มาถงึจตุตถฌานคือฌานท่ีส่ี

สดุทา้ย ฌานท่ีส่ีนัน้มีแตอุ่เบกขากับเอกคัคตา คือความวาง

เฉยและก็มีความเป็นหนึ่ง น่ีเรยีกวา่จิตชัน้ยอด ถา้ทาํมาถึงน่ีได้

ถือวา่จิตชัน้ยอด อย่าไปเช่ือคาํบรกิรรม ถา้หากเราเช่ือและติด

อยู่ในคาํบรกิรรมแลว้ จิตของเรานีก็้จะกา้วเป็นฌานตามลาํดบั



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 13 
 

อย่างนีไ้ม่ได ้เพราะฉะนัน้ฌานท่ี ๔ จงึเหลือแตอ่เุบกขา 

เอกคัคตา  

ขอ้นีอ้าตมาจะเปรยีบเทียบใหฟั้ง เปรยีบเหมือนกบัคนเรานี ้

เกิดมาก็ยงัไม่เคยมีบา้นซกัหลงั ยงัไม่เคยมีรถเก๋งซกัคนั อยู่ๆ

ตอ่มา เกิดมีเงนิขึน้มา ถกูลอตเตอรี่บา้งอะไรบา้ง ก็เกิดมีเงิน

ขึน้มา แลว้ก็เอาไปซือ้บา้น เอาไปซือ้รถ เพราะวา่ไม่เคยมีเลย ก็

เกิดปีติจนตวัลอย เรยีกวา่เตน้จนตวัลอย อย่างนีเ้รยีกวา่เกิด

ความเอิบอ่ิม ถา้เปรยีบก็เหมือนกบัปฐมฌาน  

แตบ่คุคลคนเดียวกนันี ้ตอ่มาในภายหลงัเกิดร ํ่ารวย

มหาศาล รถจะเอาเท่าไหรก็่ได ้บา้นจะเอาก่ีหลงัก็ได ้พอไปถึง

ขัน้นีแ้ลว้ ไอค้วามอ่ิมเอิบปีติไออ้ย่างท่ีไมเ่คยไดพ้บนั่น จิตนัน้มนั

ก็หายไป พอไดร้ถคนังามๆคนัท่ีสองท่ีสามท่ีส่ี มนัก็เทา่นัน้แหละ 

คือมนัไม่มีปีติเหมือนเดิม ฉนัใดก็ดี อนันีเ้ป็นขอ้เปรยีบเทียบ 

เหมือนกนักบัจิตท่ีไปถึงอเุบกขากบัเอกคัคตา เรยีกวา่จิตดาํเนิน

ถึงฌานชัน้ ๔ ก็จะไม่มีความเอิบอ่ิมถึงแมว้า่จิตนัน้จะละเอียด

แคไ่หนก็ตาม ก็จะเกิดมีความรูอ้ยู่เท่านัน้  
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เพราะฉะนัน้เรือ่งของฌานนี ้ถา้ใครทาํได ้ผูน้ัน้จะดาํเนิน

วิปัสสนาไดต้อ่ไป เพราะการดาํเนินวิปัสสนานัน้ตอ้งอาศยั 

อาศยัอะไร อาศยัพลงัจติ เม่ือเกิดพลงัจิตขึน้จากฌานทัง้ ๔ คือ

ปฐมฌาน ทติุยฌาน ตติยฌาน และจตตุถฌาน ก็นาํเอามา

พิจารณารา่งกาย พิจารณาถงึส่ิงตา่งๆทกุส่ิงทกุอย่างท่ีมีอยู่ใน

โลกนี ้ 

เป็นประดจุทา่นพระอญัญาโกณฑญัญะ ท่ีท่านมีดวงตาเห็น

ธรรมวา่ ยง ฺก�ิจฺ ิสมุทยธมฺม ํสพพฺนฺต ํนิโรธธมฺมนฺต ิธรรม

ทัง้หลายเกิดขึน้เป็นธรรมดา ธรรมทัง้หลายเหลา่นัน้ย่อมดบัไป

เป็นธรรมดา อนันีต้อ้งเกิดขึน้จากญาณ ไม่ใช่เกิดขึน้จากความ

นกึคิด เพราะวา่เราไปคิดเบื่อหนา่ยเอา มนัก็ไม่ได ้การท่ีจะเบื่อ

หนา่ยขึน้มาไดก็้ตอ้งอาศยักาํลงั คืออาศยักาํลงัของฌาน

พิจารณาถึงความเกิดความดบั รา่งกายเกิดมาแลว้ก็แกแ่ลว้ก็

ตาย น่าสงัเวชสลดใจ  

เม่ือเป็นเชน่นี ้ความสงัเวชสลดใจอนันัน้ถือวา่เป็นวิปัสสนา

ญาณ ดาํเนินวิปัสสนานัน้ ดาํเนินเพ่ือความพน้ทกุข ์ดาํเนิน
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สมถะนัน้ ดาํเนินเพ่ือความสงบ ดาํเนินเพ่ือความเป็นกาํลงั เม่ือ

กาํลงัเป็นท่ีเพียงพอ พิจารณาก็เหน็จรงิแจง้ประจกัษ ์การเหน็

จรงิแจง้ประจกัษน์ัน้จงึไดช่ื้อวา่ เป็น ปัจจักขสิทธ ิเมือ่เป็นปัจ

จักขสิทธก็ิถือวา่เกิดเป็นสจัธรรม พิจารณาเหน็จรงิแจง้

ประจกัษล์งไปถึงสจัธรรมอนันีก็้จะสามารถท่ีจะกาํจดักิเลส

ออกไปไดโ้ดยสิน้เชิงดว้ยวปัิสสนา  

เพราะฉะนัน้พระพทุธองคจ์งึตรสัวา่ สมโถ จ วิปสฺสนา จ 

ความสงบดว้ย การมีปัญญาดว้ย อย่างนีเ้ป็นตน้ เพราะฉะนัน้

เราท่านทัง้หลาย การท่ีเราไดพ้ากนับาํเพญ็ในทางถกูตอ้งแลว้ ก็

น่าจะตอ้งภาคภมูิใจ หรอืดีใจท่ีเราเป็นเจา้ของพระพทุธศาสนา 

ท่ีเราชว่ยกนัดาํรงพระพทุธศาสนานีไ้ว ้เม่ือเรารกัษาศาสนาครัง้

แรก ตอ่ไปเราก็รกัษาเรา คือรกัษาตวัของเราใหเ้กิดความเป็นไป

ยิ่งๆขึน้  

สมดงัท่ีพระพทุธองคท์รงตรสัวา่ ภาวิโต การเจรญิใหม้าก 

พาหุลกีโต เจรญิใหม้าก อภญิญายะ เป็นไปเพ่ือความรูย้ิ่ง สัม
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โพธายะ เป็นไปเพ่ือความรูดี้ นิพพานายะ เป็นไปเพ่ือความดบั

สนิท ตอ่ไปนีข้อท่านทกุคนจงพากนัตัง้ใจนั่งสมาธิกนัตอ่ไป 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/FZjBGayskPQ  

 

https://youtu.be/FZjBGayskPQ

