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สมาธิจะคุ้มครองไปถงึภพชาตหิน้า 

หลวงพอ่วิรยิงัค ์สิรนฺิธโร 

นั่งขดัสมาธิ ขาเบือ้งขวาทบัขาเบือ้งซา้ย มือเบือ้งขวาหงาย

ทบัมือเบือ้งซา้ย วางไวบ้นตกั หลบัตานกึพทุโธในใจ  

นั่งสมาธิเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัยิ่ง เพราะอะไร เพราะวา่ใจ

ของเรานีพ้ระพทุธองคต์รสัวา่เป็นส่ิงประเสรฐิ และเราทาํอย่างไร

กบัส่ิงประเสรฐินีจ้งึจะสาํเรจ็เป็นผลเป็นประโยชน ์บคุคลทกุคน

ไดมี้ใจดว้ยกนัทัง้นัน้ เพราะการมีใจนั่นเองคือเป็นผูท่ี้มีของ

ประเสรฐิอยู่ท่ีตวัของเราแลว้ทกุคน เม่ือเราไดม้าปฏิบติัตามคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ดว้ยวธีิการทาํสมาธิ จงึเป็นการถกูตอ้ง

แลว้ ท่ีเราไดป้ฏิบติัส่ิงประเสรฐิใหมี้ผลประโยชนแ์ก่ตวัของเรา  

ถา้แมน้วา่เราไม่ไดม้าบาํเพญ็ทางใจ เราก็จะเสียที เสียหาย

ในการท่ีเราเกิดมาเป็นคน พบพระพทุธศาสนา เราเกิดเป็นพบ

พระพทุธศาสนาแลว้ เราไมไ่ดป้ฏิบติัในทางใจ ก็ถือวา่เราไดเ้สีย

ของสาํคญัหรอืไม่ไดร้บัผลประโยชนจ์ากส่ิงสาํคญั แตเ่ม่ือเราได้

พากนัมาปฏิบติัในทางใจ ถือวา่เราไดส่ิ้งท่ีมีความสาํคญั 
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ความสาํคญันัน้ไม่ใช่สาํคญัเพ่ือส่ิงอ่ืนใด สาํคญัเพ่ืออนาคตของ

เราตอ่ไป อนาคตนัน้คือนบัตัง้แตว่นัหนา้ไปจนกระทั่งถึงชาติ

หนา้  

สมาธินีจ้ะมีโอกาสไดช้่วยเหลือคุม้ครองตวัของเราไปดว้ย 

เพราะอะไร เพราะวา่สมาธิเม่ือไดร้บัการฝึกฝนแลว้นัน้ จะสง่

พลงัใหเ้กิดขึน้ สรา้งพลงัจิตนีใ้หส้งูยิ่งขึน้ ผูท่ี้ไม่ไดท้าํสมาธินัน้ก็

ไม่มีการสรา้งพลงั มีแตใ่ชค้วามนกึความคิดพรอ้มไปดว้ยอาสว

กิเลส มีอวิชชา ตณัหา อปุาทานเป็นตน้ ไดเ้ขา้มาอยู่ในจิตนัน้ 

แลว้ก็ทาํใหจ้ิตนัน้ตอ้งคิดไป โดยการท่ีไม่ไดร้บัการควบคมุท่ี

ถกูตอ้ง เม่ือจตินัน้ไม่ไดร้บัการควบคมุท่ีถกูตอ้ง ก็เลอะเทอะ 

เป็นอะไรก็เลอะเทอะ เป็นพระเป็นเณรก็เลอะเทอะ เป็นฆราวาส

ก็เลอะเทอะ คาํวา่เลอะเทอะก็คือเปรอะเป้ือน หมายถึงวา่เป็นผู้

ไม่มีอะไรเป็นเครื่องควบคมุ  

เม่ือไม่มีส่ิงควบคมุแลว้ก็เป็นโอกาสของพวกกิเลส คือ

อวิชชา ตณัหา อปุาทาน กิเลสตา่งๆเหลา่นี ้เม่ือกิเลสมีโอกาส

มากขึน้ ก็ทาํใหเ้ราคือตวัของคนนัน้ตอ้งประสบกบับาป หรอื
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ประสบกบัส่ิงท่ีไม่ดี การท่ีบคุคลประสบส่ิงบาปหรอืส่ิงไม่ดีนัน้ 

บคุคลผูน้ัน้ไมใ่ครจ่ะรูจ้กัตวัเอง เพราะวา่กิเลสนัน้ไดป้ลอมตวั

เขา้ไปเป็นตวัของเราซะแลว้ เม่ือมนัปลอมตวัเขา้ไปเป็นตวัของ

เราก็เลยทาํใหค้วามเขา้ใจผิด คือตวัของตนนัน้เป็นผูเ้ขา้ใจผิด 

เม่ือเขา้ใจผิดก็คิดวา่เรานีเ้ป็นตวัเป็นตน เป็นบคุคลเป็นเราเป็น

เขา แสดงถงึบทบาทตา่งๆ  

เม่ือแสดงบทบาทตา่งๆก็นกึวา่บทบาทนัน้มนัดีกบัเราจรงิๆ 

เรานีเ้ป็นผูท่ี้มีความสามารถ มีความดีซึง่ใครๆสูเ้ราไม่ได ้อนันี ้

เคา้เรยีกวา่พวกกิเลส กิเลสเหลา่นีจ้ะมีอยูใ่นจิตใจของผูท่ี้ไม่ได้

รบัการควบคมุ นอกเหนือจากนัน้ จิตใจของผูท่ี้ไม่ไดร้บัการ

ควบคมุนัน้ เลยเขา้ใจผิดตอ่ไปอีกเช่น บคุคลผูท่ี้เป็นพระ จะเป็น

ภิกษุหรอืเป็นสามเณรหรอืเรยีกวา่เป็นนกับวช ก็นกึวา่ตวัเราเป็น

ฆราวาส กระทาํในส่ิงท่ีผิดจากมรรยาทของภิกษุ มรรยาทของ

นกับวชท่ีจะพงึมี เพราะอะไร เพราะวา่ผูน้ัน้ไม่มีสมาธิเป็นเครื่อง

ควบคมุ แมจ้ะมีผา้กาสาวพสัตร ์คือมีห่อผา้เหลืองเป็นเครื่อง

คลมุตวัอยู่ ก็เหมือนกบักบัคลมุตอไม ้ไม่แตกตา่งอะไรกบัเอา
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ผา้เหลืองไปคลมุสตัว ์ซึง่มนัก็จะเตน้แรง้เตน้กาของมนัไปตาม

ประสา แตม่นัก็ไม่รูห้รอกวา่ผา้เหลืองนัน้คืออะไร  

ผูท่ี้ไม่มีสมาธิเป็นเครื่องควบคมุก็เช่นเดียวกนั แมเ้ขาจะเป็น

นกับวชแตเ่ขาก็จะตอ้งทาํส่ิงตา่งๆท่ีเขาตอ้งการจะทาํ ดว้ย

อาํนาจของกิเลส ดว้ยอาํนาจของการยกยอปอป้ันจากบคุคล 

เขา้ใจวา่เรานัน้เกง่บา้ง ใหญ่บา้ง โตบา้ง ก็เป็นไปตามเรื่อง อนั

นัน้คือความท่ีไม่มีสมาธิเป็นเครื่องควบคมุ  

เม่ือผูท่ี้มีสมาธิเป็นเครื่องควบคมุแลว้ เคา้จะตอ้งระมดัระวงั 

เช่นอยา่งเป็นนกับวชหรอืเป็นพระภิกษุ เป็นสามเณร ก็มีความ

สาํรวม มีความระวงั มีความเขา้ใจวา่เราเป็นนกับวชและ

พิจารณาถึงความจรงิของสจัธรรมอยู่ตลอด ก็ทาํใหผู้น้ัน้เป็นผูท่ี้

น่าเคารพ น่ากราบ น่าไหว ้เป็นปชูนียบคุคลได ้ดว้ยเหตอุย่างนี ้

การทาํสมาธิจงึมีคณุสมบติัหรอืมีความดีท่ีเหลือท่ีจะสดุท่ีจะ

พรรณนาได ้เม่ือเขาไดเ้ป็นผูท่ี้สรา้งสมาธิ สรา้งความมั่นคง

ภายในจิตใจแลว้ เขาจะกลายเป็นปชูนียบคุคล คือบคุคลท่ี
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สมควรแกก่ารกราบไหว ้สมควรแก่การท่ีจะทาํบญุใหท้านดว้ย 

เป็นอยา่งนัน้  

นอกเหนือจากท่ีวา่จะเป็นปชูนียบคุคลแลว้ คณุธรรมความ

ดีหรอืเรยีกวา่คณุธรรมท่ีเกิดขึน้จากสมาธินัน้ ย่อมจะเป็นเครื่อง

กาํจดักิเลสท่ีมีอยู่ภายในจิตใจไปในตวัดว้ย คือไดผ้ลหลายอย่าง

หลายประการ แมว้า่การบาํเพ็ญสมาธินัน้จะลาํบาก มีความ

เหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ มีความอดึอดัใจ หรอืมีความขดัขืนใน

จิตใจนัน้ ก็เป็นส่ิงท่ีเราสมควรจะแกไ้ข แกไ้ขไม่ใหม้นัอดึอดัใจ 

แกไ้ขไม่ใหม้นัเจ็บมนัปวด แกไ้ขใหเ้รามีการบาํเพ็ญใหม้าก

ยิ่งขึน้  

จากวนัละ ๕ นาทีเป็นวนัละ ๑๐ นาที จาก ๑๐ นาทีเป็น

ครึง่ชั่วโมง จากครึง่ชั่วโมงเป็นชั่วโมงเป็นตน้ คือพยายามท่ีจะ

สรา้งความเพียรใหแ้ก่ตวัของเราใหม้ากยิ่งขึน้ เพราะการสรา้ง

ความเพียรใหแ้ก่ตวัเราใหม้ากนัน้เป็นการลบลา้งความอดึอดั 

หรอืลบลา้งความฟุง้ซา่นในจติใจของเรา และลบลา้งพวกกิเลส

ท่ีมนัคอยมาสิงอยู่ในจิตใจของเรานัน้ เพราะฉะนัน้ถึงวา่เราจะ
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ลาํบากในการบาํเพ็ญสมาธิ ก็ไดผ้ลคุม้คา่ เรยีกวา่คุม้คา่เหลือท่ี

จะคุม้ เพราะคนเรานัน้ถา้หากวา่จากชาตินีคื้อตายแลว้ เราไป

เกิดเป็นสตัวเ์ดรจัฉานทนัทีน่ี มนัจะเกิดอะไรขึน้ ก็เกิดความ

เสียหายในชาติ ในชาติของเราน่ีท่ีเกิดตอ่ไปมนักลายเป็นเช่นนัน้

ไป มนัเกิดความเสียหายอยา่งมหาศาล เรยีกวา่แกไ้ม่ได ้เม่ือ

เกิดไปเป็นสตัวเ์ดรจัฉานก็ตอ้งอยู่เป็นสตัวเ์ดรจัฉานเป็นชาติๆ 

มนัก็เป็นส่ิงท่ีไม่น่าจะเป็นแกพ่วกเราชาวพทุธท่ีไดพ้บ

พระพทุธศาสนา  

เพราะฉะนัน้เม่ือเราพากนัมาทาํสมาธิ โอกาสท่ีจะไปเกิด

เป็นสตัวเ์ดรจัฉานหรอืวา่นรกนัน้เรยีกวา่นอ้ยมาก หรอืวา่ปิด

นรกไดเ้ลย หรอืวา่ปิดอบายภมูิไดเ้ลย เพราะอะไร เพราะวา่เม่ือ

เวลาท่ีเราจะตายนัน้ ก็จิตนีเ้องท่ีจะออกจากรา่ง รา่งกายอนันี ้

ในเม่ือจิตนีเ้ตรยีมท่ีจะออกจากรา่ง ทกุอย่างท่ีมีอยูจ่ิตก็ตอ้ง

พรอ้ม ก็เรยีกวา่เตรยีมพรอ้มชั่วระยะวินาทีเท่านัน้เอง จิตจะ

พรอ้มหมดทกุอย่าง สมาธิท่ีเราไดก้ระทาํมาแลว้ จะเป็นสิบครัง้ 

รอ้ยครัง้ หรอืจะเป็นก่ีครัง้ก็ตาม ทาํไวท่ี้ไหน ก็ทาํไวท่ี้ใจของเรา
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น่ีเอง เพราะฉะนัน้เวลาใจจะออกจากรา่งไปนี ้สมาธิทัง้หมดก็

เก็บเอาไปหมด ไม่มีอะไรเหลือ เรยีบ เก็บเพียบพรอ้ม เม่ือพรอ้ม

แลว้ในชั่ววินาทีนั่น สมาธิย่อมจะตอ้งเกิดขึน้กบัเรา เม่ือสมาธิ

เกิดขึน้กบัเรา เราก็ไม่ตอ้งไปเกิดเป็นสตัวเ์ดรจัฉาน เราก็ไม่ตอ้ง

ไปเกิดในอบาย เรยีกวา่ปิดไดแ้น่นอน  

เพราะอะไร เพราะวา่เม่ือเราทาํจิตนัน้ เราก็ไดท้าํและเราก็

จาํได ้ไม่มีการหลงลืม เรานั่งสมาธิก่ีครัง้ เราก็ไม่ไดลื้ม เรายงั

ทรงจาํอยู่ภายในจิตนัน้ไม่มีเวลาท่ีจะลืม ใครจะมาทาํใหลื้มก็

ไม่ได ้อะไรจะมาทาํใหลื้มก็ไม่ได ้อะไรจะมาพรากสมาธิจากจิต

นีไ้ปก็ไม่ได ้เพราะอะไร เพราะวา่มนัอยูก่บัจิตอยู่แลว้ เราทาํแลว้

มนัก็อยู่ในใจของเราอยู่แลว้ มนัจงึเรยีกวา่ไม่มีอะไรมาพรากได ้

จงึเรยีกวา่ สามารถท่ีจะปิดอบายภมูิได ้เพราะฉะนัน้จงึเป็นการ

คุม้คา่จรงิๆ ท่ีบคุคลทัง้หลายไดพ้ากนัมีการเสียสละมาปฏิบติั

ความดีเหลา่นีใ้หเ้กิดขึน้  

เม่ือปฏิบติัความดีเหลา่นีเ้กิดขึน้แลว้ เรานัน้สมควรอยา่งยิ่ง

ท่ีจะพฒันาจิตของเรานีใ้หย้ิ่งขึน้ ไม่ควรท่ีจะคิดวา่เท่านีพ้อแลว้ 
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ฉนัทาํเทา่นีก็้พอแลว้ ฉนัทาํเท่านีก็้มากแลว้ อยา่งนี ้เราไม่ควร

คิดอย่างนัน้ เราควรท่ีจะคิดวา่ท่ีเราทาํนีย้งันอ้ยเกินไป พยายาม

อยู่เรื่อยไป เม่ือเราใชค้วามพยายามน่ี จิตอนันีแ้หละจะไดร้บั

การขดูเกลาหรอืเรยีกวา่ขดัเกลา ใหเ้กิดความผ่องใส หรอืใหเ้กิด

จิตนีส้งูขึน้ตามลาํดบั เม่ือจตินีส้งูขึน้ตามลาํดบัก็ถือวา่เรายิ่งได้

ประสบผลสาํเรจ็ ยิ่งไดร้บัผลประโยชนเ์พิ่มขึน้  

ถา้เรามาคิดถงึวา่เราเกิดมาเพ่ือโลภ เราเกิดมาเพ่ือทรพัยสิ์น

สมบติั เราเกิดมาเพ่ือความครองเรอืน เราเกิดมาเพ่ือมีลกูมีเตา้ 

เราเกิดมาเพ่ือทรพัยสิ์นแผ่นดิน ก็คิดผิด เราไม่ไดเ้กิดมาเพ่ือส่ิง

นัน้ แตที่นีถ้า้หากวา่เรามีการมีงาน เราทาํเป็นเจา้ของ มี

ทรพัยสิ์นสมบติัทกุประการ สมบติัเหลา่นัน้ใหค้วามสขุเราก็จรงิ 

จรงิเพียงวา่ใหค้วามสขุในปัจจบุนั คือในปัจจบุนัชาตินีแ้ตว่า่

ทรพัยสิ์นสมบติัเหลา่นัน้ไม่มีประโยชนเ์ม่ือเราตายไปแลว้ ไม่มี

ประโยชนเ์พราะเราจะกลบัคืนมาปกครองสมบติัเหลา่นัน้อีกก็

ไม่ได ้และเราจะเอาตามไปดว้ยก็ไม่ได ้ 
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เพราะฉะนัน้ส่ิงท่ีเราจะเอาไปไดคื้อสมาธิท่ีเราพากนัทาํอยู่

น่ีเอง แมจ้ะเทา่ปีกริน้คือนิดหนึง่ หรอืแมจ้ะเทา่สตัวไ์ก่ปรกปีก

นิดหนึ่ง เทา่นัน้ก็ยงัเป็นเชือ้ท่ีมีความดีมากเหลือหลาย อย่างท่ี

ท่านกลา่วไวว้า่ผูท่ี้บาํเพ็ญสมาธินัน้ ผูมี้สมาธิในจิตนัน้ มานุส ํ

เทห ํเทวกาย ํมานสุ ํเทหก็ํหมายความวา่ เม่ือละจากกายเป็น

มนษุย ์เทวกาย ํก็ไดก้ายเทพหรอืเรยีกวา่กายเทวดา น่ีคือผลของ

สมาธิ ท่านวา่ มานสุ ํเทห ํเทวกาย ํเม่ือละจากกายอนัเป็นมนษุย์

ก็ไปไดก้ายเทวดา ซึง่เป็นส่ิงท่ีพฒันาคือหมายความวา่เพิ่ม

ความดีของเราใหส้งูยิ่งขึน้  

สมาธินัน้ถา้เราจะไปปรารถนาส่ิงนัน้บา้ง ส่ิงนีบ้า้ง มนัก็ไม่

ถกูตอ้งเท่าไรนกั เพราะสมาธิตอ้งตดัอารมณ ์เรานั่งสมาธิเพ่ือ

ความปรารถนาส่ิงนัน้ส่ิงนี ้มนักลายเป็นอปุาทานและกลายเป็น

อารมณ ์เพราะฉะนัน้การทาํสมาธิ ท่านจงึไม่ใหป้รารถนาเพ่ือ…

เราทาํสมาธิเพ่ือจะเอาเทวดาหรอืเราจะทาํสมาธิเพราะจะเอา

พระอินทรพ์ระพรหมอยา่งนี ้ท่านก็หา้ม ไมใ่หเ้ราทาํสมาธิ

ปรารถนาอย่างนัน้ แตว่า่ถงึเราจะปรารถนาและไม่ปรารถนา 
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เม่ือเราทาํ เราก็ได ้ท่ีทา่นไม่ใหป้รารถนานัน้ ท่านตอ้งการท่ีจะ

ไม่ใหเ้รามีอปุาทาน มีอารมณน์ั่นเอง เพราะอปุาทานอารมณม์นั

เป็นภยัของสมาธิ มนัเป็นอนัตรายของสมาธิ เราตอ้งกาํจดั

อนัตรายนีอ้อกไปใหเ้หลือความเป็นหนึง่ของจิต  

จิตนีเ้ม่ือเหลือความเป็นหนึง่ไดก็้จะเริม่มีพลงัแลว้ คือจิตนี ้

ถา้สงบไดก็้ถือวา่เริม่เกิดพลงัแลว้ พลงัของจิตนัน้เป็นพลงัท่ีมี

ความสะสม ครัง้หนึง่ก็สะสม ครัง้ท่ีสองก็สะสม ครัง้ก่ีครัง้ก็

สะสม ก่ีรอ้ยก่ีพนัครัง้ก็สะสม การสะสมนัน้ไดส้ะสมขึน้

ตามลาํดบั เรามีเทา่ไหรน่ัน้เก็บไวแ้ลว้ เราทาํอีกก็สะสมขึน้มาอีก 

เรามีเทา่ไหรเ่ราก็เก็บไวแ้ลว้ เราทาํอีกก็สะสมขึน้อีกดว้ยประการ

อย่างนี ้จงึถือวา่การสรา้งเสรมิพลงัจิตนัน้ จงึเป็นการสรา้งเสรมิ

วาสนาบารมี หรอืเรยีกวา่สรา้งเสรมิกศุล มหากศุล  

พระพทุธองคน์ัน้พระองคไ์ดบ้าํเพ็ญบารมีมา ๔ อสงไขย 

แสนกปัป์ ๔ อสงไขย แสนกปัป์นัน้บาํเพ็ญบารมีไวท่ี้ไหน 

บาํเพ็ญไวท่ี้ใจ และพระองคท์าํสมาธิมาตัง้แตช่าติแรกท่ีพระองค์

ปรารถนาโพธิญาณ ชาติท่ีพระองคเ์ป็นสเุมธฤาษี ชาตินัน้
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พระองคก็์ไดฌ้านสมาบติัแลว้ เม่ือพระองคบ์าํเพ็ญเป็นพระ

โพธิสตัว ์พระองคก็์บาํเพ็ญสมาธิแตล่ะชาติตามลาํดบัมา พลงั

จิตนัน้เองท่ีไดส้ะสม เรยีกวา่สะสมวาสนาบารมี พระองคจ์งึมี

บารมีถึง ๑๐ บารมีดว้ยกนั นบัไปตัง้แตท่านบารมี ศีลบารมี 

จนกระทั่งถึงอเุบกขาบารมี ก็ถือวา่บารมี ๑๐ ทศัน ์และบารมี

เหลา่นัน้ก็มารวมเป็นพลงัจติของพระองค ์พระองคก็์เกิดมีพลงั

ตามลาํดบัจากชาตินัน้มาถงึปัจฉิมภวิกชาติสดุทา้ยน่ีพระองค์

ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ พระองคต์รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้นัน้ก็ดว้ย

อาศยัพลงัท่ีพระองคไ์ดส้ะสมมาแลว้ เราเรยีกกนัวา่พระองค์

สะสมบารมี แตว่า่ท่ีจรงิแลว้ก็คือการสะสมพลงัจิตน่ีเอง  

เม่ือถึงท่ีสดุ ถงึท่ีสดุตรสัรูเ้ป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

พระองคก็์มีวิชา พระองคก็์มีทกุอยา่ง เรยีกวา่สัพพัญ�ุตญาณ 

สามารถท่ีจะระลกึชาติหนหลงัได ้สามารถท่ีจะแสดงฤทธ์ิตา่งๆ

ได ้สามารถท่ีจะรูจ้กัใจคนได ้นีเ้รยีกวา่พลงัจิตท่ีไดอ้บรมมา

เต็มท่ีแลว้ เรยีกวา่ไม่มีใครท่ีจะยิ่งใหญ่เทา่กนักบัพระองค ์ฉนัใด
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ก็ดี พวกเราก็เช่นเดียวกนั พวกเราก็มนษุย ์พระพทุธองคก็์มนษุย ์

พระองคบ์าํเพญ็บารมี  

เราก็บาํเพ็ญบารมี เรยีกวา่อย่างเม่ือเชา้เราทาํทานกนั 

ถวายอาหารภิกษุสามเณรก็เรยีกวา่ทานบารมี เราพากนัมา

รกัษาศีล ก็เรยีกวา่สมาทานอโุบสถศีลก็เรยีกวา่ศลีบารมี เราไม่

กลบับา้น เรานอนอยูท่ี่วดั ก็เรยีกวา่เนกขมัมะบารม ีเราตัง้

สจัจะวา่เราจะรกัษาศีลวนัหนึ่งกบัคืนหนึง่ไม่ใหข้าดก็เรยีกวา่สัจ

จบารม ีเรารกัษาศีลอยู่ เราก็ไม่ใหศี้ลขาด ถึงแมว้า่จะเราจะ

ลาํบากนกั อดอาหารตัง้แตเ่วลาวกิาลไปจนกระทั่งถงึอรุณขึน้มา

ใหม่ เราก็มีความอดทน ไม่ยอม ถึงแมม้นัจะหิวเทา่ไหรเ่ราก็ไม่

ทาน เพราะเรารกัษาศีลอยา่งนีเ้รยีกวา่ขันตบิารมี  

นอกเหนือจากเราจะรกัษาศีลแลว้ เราก็นั่งสมาธิอีก อย่างนี ้

ก็เรยีกวา่วริิยะบารมี เม่ือเรารกัษาศีลและเรานั่งสมาธิ เราก็มี

จิตใจมั่นคงไมว่อกแวก มีจิตใจท่ีเหนียวแนน่มั่นคง ใครจะมา

บอกใหเ้ราเลิกจากการรกัษาศีลก็ไม่ได ้จะมาบอกใหเ้ราเลิกจาก

สมาธิก็ไม่ไดอ้ย่างนีเ้รยีกวา่ อธิษฐานบารมี ในขณะท่ีเราพากนั
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กระทาํ เราก็มีความเขา้ใจในตวัเอง พิจารณาเหน็แลว้วา่การให้

ทานก็ดี การรกัษาศีลก็ดี ลว้นแลว้แตเ่ป็นส่ิงท่ีใหป้ระโยชนท์ัง้สิน้ 

อนันีท้่านเรยีกวา่ปัญญาบารมี  

เม่ือขณะท่ีเรารกัษาศีลอยู่ เราก็ไม่โกรธเคืองใคร เราก็ไม่

ทะเลาะววิาทใคร และเราก็พยายามท่ีจะเฉล่ียความสขุของตน

ใหแ้ก่บคุคลผูอ่ื้นดว้ยการแนะนาํ ดว้ยการพรํ่าสอน ดว้ยการ

ช่วยเหลืออะไรตา่งๆเหลา่นี ้ท่านเรยีกวา่เมตตาบารมี เม่ือเรา

มาอยู่ในวดั เราก็ไม่คิดถึง ใครจะเป็นสามีภรรยา ใครจะเป็น

ลกูหลาน สิง่ใดเป็นทรพัยสิ์นสมบติั เราก็ไม่ใยดี เรานกึถงึแตศี่ล

ของเราอยู่ตลอด อย่างนีท้่านเรยีกวา่เป็นอุเบกขาบารมี ใน

ท่ีสดุเราก็ไดแ้ลว้ซึง่บารมีถึง ๑๐ ทศัน ์เราก็ไดแ้ลว้บารมี

ครบถว้นในการปฏิบติัท่ีเรามากระทาํ  

เม่ือเราทา่นทัง้หลายไดก้ระทาํเช่นนีจ้ดุมุง่หมายคือพระ

นิพพาน พระนิพพานนัน้พระพทุธเจา้ตรสัวา่ นิพพานัง ปรมัง 

สุขัง นิพพานเป็นสขุอย่างยิ่ง นิพพานัง ปรมัง สุญญัง 

นิพพานสญูอย่างยิ่ง เม่ือเรารูเ้ช่นนีเ้ราจงึไดพ้ากนัเสียสละทกุ
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ประการ เพ่ือท่ีจะเดินทางเขา้สูพ่ระนิพพาน การท่ีจะเดินทางเขา้

สูพ่ระนิพพานนัน้ คือการกาํจดักิเลสออกใหห้มดโดยสิน้เชิง 

เรยีกวา่พระนิพพาน การท่ีเราพากนักระทาํสมาธิ มีฐานเป็น

เครื่องรบัรอง มีสมาธิท่ีมั่นคง มีสมาธิท่ีเป็นพลงั มีสมาธิพรอ้ม

มลู เรยีกวา่เป็นฐานกาํลงั เม่ือเป็นฐานกาํลงัอย่างนี ้เพ่ือท่ีจะให้

จิตนีห้ลดุพน้เพ่ือใหถ้งึพระนิพพาน จงึจาํเป็นจะตอ้งเดินทางเขา้

สูส่จัธรรม พิจารณาซึง่อรยิสจัธรรม  

อริยสัจธรรมนัน้คือทกุข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ทกุขไ์ดแ้ก่

เกิด แก่ เจบ็ ตาย ผูท่ี้เกิด แก ่เจ็บ ตาย ก็คือตวัเราน่ี เกิดมาน่ีแก ่

น่ีเจ็บ น่ีตาย รูปัง คือรูปอนันีเ้องท่ีเป็นตวัเกิด แก่ เจ็บ ตาย 

เพราะฉะนัน้ ทกุข ์พระพทุธเจา้จงึตรสัวา่ ความเกิดเป็นทกุข ์

ความแกเ่ป็นทกุข ์ความเจบ็เป็นทกุข ์ความตายเป็นทกุข ์จรงิ

อย่างนัน้ เกิดก็มาก็เหลือแตท่กุข ์แก่แลว้ก็แสนจะทกุข ์เจ็บไขไ้ด้

ป่วยก็แสนจะเวทนา ตายก็แสนท่ีจะเวทนาอยา่งนี ้เพราะฉะนัน้

ส่ีประการคือเกิด แก่ เจ็บ ตาย จงึเป็นทกุข ์รา่งกายของเราเป็นผู้

เกิดมา เป็นผูป้ระสานงานท่ีจะทาํก่อนใหเ้กิดความทกุขข์ึน้มาน่ี 
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แลว้เม่ือเรารูว้า่อนันีเ้ป็นทกุข ์เราจะทาํอยา่งไร จะทาํอยา่งไรจงึ

จะพิจารณาใหเ้หน็เป็นสจัจะ คือทุกขสัจจะ  

สจัจะแปลวา่ความจรงิ คือทาํปรากฏใหเ้ห็นเป็นความจรงิ 

การทาํปรากฏใหเ้หน็เป็นความจรงินัน้ อาศยัพลงัจิต เม่ือพลงั

จิตมีมาก เรากาํหนดจิตหลบัตาอยู่แลว้ เพง่ดไูปท่ีรูป คือรูปัง คือ

รูปนี ้เห็นไหม ไม่เห็น ก็ถือวา่พลงัจิตยงัออ่น พลงัจิตยงัไม่แก่ แต่

ถา้หากวา่หลบัตามองไปเหน็ เรยีกวา่พลงัจิตไดแ้ก่แลว้ สมควร

แก่การท่ีดาํเนินอรยิสจัไดแ้ลว้ เม่ือเป็นเชน่นัน้ ก็ยกรูปนี ้

พิจารณา รูปนีพ้ิจารณานัน้ใหเ้หน็วา่ รูปัง อนิจจัง รูปไมเ่ท่ียง รู

ปัง ทุกขัง รูปเป็นทกุข ์ธัมมัง อนัตตา ธรรมเป็นส่ิงท่ีไมใ่ช่

ตวัตน ก็เรยีกวา่รูปธรรม อนัเดียวกนั คือไม่ใช่ตวัตน  

ถา้หากวา่เป็นตวัตน รูปนีก็้อย่าแก่ เราบอกวา่อยา่แก่ มนัก็

จะตอ้งทาํตามเรา อยา่แก่ รูปนีอ้ย่าตาย มนัก็ตอ้งทาํตามเราวา่

อย่าตาย แตว่า่มนัไม่ไดอ้ยู่ในอาํนาจของเรา มนัจงึไม่ใชต่วัตน 

เม่ือความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นทุกข ์(๑) พิจารณาเหน็เช่นนี ้

เรยีกวา่ ปะริญเญยยันต ิเม ภกิขะเว (จากบทธมัมจกักปัปวตั
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ตนสตูร) ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย รูปไม่ใช่ตน ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย 

ทกุขค์วรกาํหนดรู ้การกาํหนดรูน้ัน้คือการใชญ้าณ เรยีกวา่

วิปัสสนาญาณ  

วิปัสสนาญาณนัน้มนัจะเกิดขึน้ในเม่ือเราพิจารณารูป ทา่น

ปัญจวคัคียท่ี์ท่านเกิดความเบื่อหนา่ย เพราะทา่นพิจารณารูป 

ท่านชฎิลทัง้พนัสามท่านเกิดความเบื่อหน่าย เพราะท่าน

พิจารณารูปเชน่เดียวกนั เพราะท่ีเกิดความเบื่อหนา่ยเรยีกวา่ 

รูปัสมิงปิ นิพพนิทะต ิเกิดเบ่ือหนา่ยในรูป ความเบ่ือหน่ายนัน้

คือวิปัสสนา วปัิสสนานัน้คือความรูแ้จง้และเหน็จรงิ การท่ีจะ

เกิดความเบ่ือหนา่ยขึน้มาไดน้ัน้ ตอ้งอาศยัพิจารณาหลายครัง้ 

เหมือนกนักบัเรากวา่จะทาํจติใหส้งบไดน้ัน้ เราก็ตอ้งทาํนบัครัง้

ไม่ถว้น กวา่จตินีจ้ะสงบได ้วิปัสสนาก็เชน่เดียวกนั เราก็

พิจารณาดรููปนีน้บัครัง้ไมถ่ว้น ในท่ีสดุก็เกิดความเบื่อหน่าย

ขึน้มา  

เม่ือเกิดความเบ่ือหนา่ยขึน้มาเม่ือไร เม่ือนัน้ก็ถือวา่เป็นผู้

กาํหนดรูไ้ดแ้ลว้ ปะริญเญยยันต ิเม ภกิขะเว ดกู่อนภิกษุ
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ทัง้หลาย ทกุขค์วรกาํหนดรู ้ผูน้ัน้กาํหนดรูไ้ดแ้ลว้ เม่ือกาํหนดรู้

ไดเ้กิดขึน้มาเช่นนีแ้ลว้ เราจะทาํอย่างไรอีกตอ่ไป ก็จาํเป็น

จะตอ้งทาํใหม้ากยิ่งขึน้ เพราะการพิจารณาวิปัสสนานัน้ ก็

เหมือนกนักบัการตม้ หรอืเรยีกวา่การหงุขา้ว การหงุขา้วนัน้เรา

จะหงุป๊ับสกุปุ๊ บไม่ได ้ตอ้งใสไ่ฟ แลว้จนกวา่จะเดือด จนกวา่จะ

สกุก็ตอ้งใชเ้วลา วิปัสสนาก็เช่นเดียวกนั จาํเป็นท่ีจะตอ้งใสไ่ฟ

คือ ตปะ ความเพียรแผดเผา พจิารณาเผารา่งกายอนันีใ้หเ้ป็น

จลุมิจลุ ใหเ้หลือเป็นกระดกู ใหเ้หลือเป็นดิน นํา้ ไฟ ลม ใหเ้กิด

ความนิพพทิทาญาณ ความเบื่อหน่ายอยู่ตลอด นบัครัง้ไม่ถว้น 

จงึจะไปประสบผล  

ท่ีวา่ประสบผลนัน้ พระพทุธองคท์รงตรสัตอ่ไปวา่ ปะหาตัพ

พันตเิม ภกิขะเว ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย สมทุยัควรละ การละนัน้ 

ละจากตณัหา ความทะเยอทยาน ตณัหา ความทะเยอะทยาน 

ความกาํหนดัยินดี ราคะ โทสะ ความโกรธ โมหะ ความหลง ส่ิง

เหลา่นีเ้รยีกวา่ สมุทยั (๒) ท่ีเรยีกวา่สมทุยัเพราะมนัก่อใหเ้กิด

ทกุข ์ถา้มีพวกนีแ้ลว้ก็ทกุขร์ ํ่าไป เพราะฉะนัน้ถา้วิปัสสนา
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พิจารณาละ พิจารณาเหน็จรงิแจง้ประจกัษล์งไปในรูปนีไ้ดแ้ลว้ 

ก็จะเกิดความละขึน้ ตณัหาก็จะนอ้ยลงไป ราคะความกาํหนดั

ยินดีก็นอ้ยลงไป โมหะ ความหลงก็นอ้ยลงไป ความโมโหโทโส

ตา่งๆก็นอ้ยลงไปตามลาํดบั อย่างนีเ้รยีกวา่ละ สมทุยัควรละ  

แตใ่นสมทุยันีท้่านอธิบายไวม้ากนกั ในคมัภีรว์ิสทุธิมรรค

ท่านแสดงสมทุยัวา่ สมุทยัหยาบ และสมุทยัละเอียด สมทุยั

หยาบนัน้ไดแ้กก่ารท่ีมีกิเลสคือมีความกาํหนดยนิดี มีความหลง

ในรูปสวยงาม อะไรตา่งๆ เกิดตณัหาความทะเยอะทยาน อนันี ้

เรยีกวา่สมุทยัหยาบ  

สมุทยัละเอียดนัน้ คือการเขา้ไปยดึถือวา่ เราไดส้าํเรจ็ชัน้

นัน้บา้ง ไดส้าํเรจ็ชัน้นีบ้า้ง เม่ือไปยดึถือวา่ไดส้าํเรจ็เม่ือไร ก็เกิด

กลายเป็นอปุาทาน มนัก็เลยกลายเป็นส่ิงท่ีวิปัสสนูปกเิลส คือ

กลายเป็น วิปัสสนปูกิเลสไป อนันัน้เรยีกวา่สมทุยัละเอียด คือไป

ยดึมั่นถือมั่นวา่ตวัสาํเรจ็ ความจรงิความสาํเรจ็นัน้มิได้

หมายความวา่เราไปพบส่ิงอศัจรรยแ์ลว้เกิดความสาํเรจ็ ย่อม

ไม่ใช่ ความสาํเรจ็นัน้มนัก็เหมือนกบัส่ิงท่ีเราทาํ ก็เปรยีบกนั
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ง่ายๆเหมือนกบัรบัประทานอาหารเม่ืออ่ิมแลว้ก็ถือวา่สาํเรจ็ การ

ท่ีจะอ่ิมไดก็้ตอ่เม่ือเราทาํจนคือหมายความวา่รบัประทานไป 

จนกระทั่งถึงจดุมนัก็อ่ิม วิปัสสนาหรอืเรยีกวา่การพจิารณาให้

เห็นจรงิแจง้ประจกัษ ์เกิดนิพพทิทาญาณ ความเบ่ือหนา่ยขึน้มา 

ก็เช่นเดียวกนั มนัก็จะตอ้งไปสูท่ี่จดุแห่งความเพียงพอแหง่ความ

ตอ้งการ  

เพราะฉะนัน้การท่ีมนัจะไปถงึจดุนัน้นะ่ เราจะวา่สาํเรจ็นัน้

ย่อมไม่ได ้เพราะอะไร เพราะเหมือนกนักบัเรารบัประทาน

อาหารน่ี มนัอ่ิมไปทีนงึ ก็ถือวา่สาํเรจ็เหมือนกนั แตว่า่ยงัไม่ใช่ส่ิง

ท่ีสาํเรจ็โดยแทจ้รงิ คนกินอ่ิมนัน้จะโตขึน้ไม่ไดท้นัที กวา่จะโตขึน้

นัน้ เราจะตอ้งอ่ิมนบัครัง้ไม่ถว้นไม่รูก่ี้รอ้ยก่ีพนัก่ีหม่ืนครัง้ จงึจะ

เป็นหนุ่มเป็นสาว เพราะอนันัน้เรยีกวา่ความสาํเรจ็เป็นหนุ่ม 

ความสาํเรจ็ท่ีรา่งกายสมบรูณข์ึน้ อนันีเ้ป็นขอ้เปรยีบเทียบ 

เพราะฉะนัน้ทา่นจงึไมใ่หย้ดึ พอเราอ่ิมไปทีนงึ เราก็ยดึวา่เราได้

สาํเรจ็แลว้ ก็เหมือนกบัเด็กทารก ท่ีกินอ่ิมแลว้ก็นอนหลบัสบาย 

ก็นกึวา่สาํเรจ็ เป็นหนุ่มแลว้ ไม่ใช่หนุ่ม นั่นมนัเป็นเด็กทารก 
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เช่นเดียวกนันั่นแหละกบัสมทุยัละเอียด การเขา้ไปยดึถือตวัตน

ท่านจงึเรยีกวา่เป็น วิปัสสนฯู 

ยงัมีอีกขอ้หนึง่ พระองคท์รงแสดงวา่ สัจฉิกาตัพพันต ิเม 

ภกิขเว ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย นิโรธ (๓) ควรทาํใหแ้จง้ ท่ีท่าน

แสดงอรยิสจัไวมี้ ๔ ขอ้นี ้มนัเป็นขอ้ตอ่เน่ืองกนั แตข่อ้สาํคญั

ท่ีสดุนัน้ไดแ้ก่ขอ้แรก ไดแ้ก่ ทกุขสจั เพราะเม่ือทาํใหท้กุขสจัให้

ปรากฏเดน่ชดั พิจารณาเหน็จรงิแจง้ประจกัษเ์กิดนิพพิททา

ญาณ ความเบ่ือหนา่ยขึน้มา ท่ีเรยีกวา่เป็นทกุขสจัแลว้ สมทุยั

สจัก็บงัเกิดขึน้ได ้ละได ้นิโรธสจัก็บงัเกิดขึน้ได ้คือความรูแ้จง้

และเห็นจรงิ หรอืเรยีกวา่ดบัทกุข ์ 

เหมือนกนักบัเราหิวอาหาร มนัเป็นทกุข ์เม่ือรบัประทาน

อาหารอ่ิมแลว้ ทกุขก็์หายไป เม่ือเราเป็นหนีเ้คา้ เราก็เป็นทกุข ์

เม่ือเราใชห้นีเ้คา้หมด ความทกุขก็์หายไป อย่างนีก็้เรยีกวา่ปลด

เปลือ้ง เพราะฉะนัน้นิโรธ คือส่ิงสาํเรจ็อยา่งหนึง่ คือปลดเปลือ้ง 

เม่ือเป็นหนีเ้คา้นั่น ยงัปลดเปลือ้งไม่หมด เช่นเป็นหนีเ้คา้แสนนงึ 

เราปลดเปลือ้งไปไดห้ม่ืนนงึ มนัก็เหลืออยูอี่กตัง้เยอะ แลว้เรา
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ปลดเปลือ้งไปไดห้า้หม่ืน ก็ยงัเหลืออีกตัง้ครึง่นงึอย่างนี ้นิโรธก็

เหมือนกนั การดบัทกุขน์ัน้ก็ดบัเป็นขัน้เป็นตอน เม่ือใชห้นีเ้คา้

หมดถงึแสน ก็เรยีกวา่หมดภาระ ดบัทกุขไ์ปเลย เหมือนกนักบัผู้

ท่ีพิจารณาเหน็จรงิแจง้ประจกัษ ์พรอ้มกนักบัท่ีเราพิจารณาละ

ภายในจิตใจนัน้ เกิดกระแสความสวา่งไสว และเกิดความ

ละเอียดขึน้มา นั่นแหละ เรยีกวา่เราดบั เรยีกวา่ดบัความโง่ หรอื

เรยีกวา่ดบัทกุขไ์ป  

และก็ยงัมีอีกขอ้หนึ่ง ขอ้สดุทา้ยท่ีพระองคท์รงแสดงวา่ 

ภาเว ตัพพันต ิเม ภกิขเว ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย มรรค (๔) 

ควรเจรญิใหม้าก มรรคควรเจรญิใหม้ากนัน้ ก็คือวา่เม่ือเรา

ประสบพบหนทางถกูแลว้ เราตอ้งทาํ เหมือนกบัรบัประทาน

อาหาร เรารูแ้ลว้วา่รบัประทานอาหารอย่างนีอ้รอ่ย แลว้ก็มีกาํลงั 

แลว้ก็ถกูตอ้งกบัธาตขุนัธข์องเรา ก็ถือวา่รบัประทานไปจนกวา่

เราเกิดเป็นหนุม่เป็นสาว หรอืเรยีกวา่มีกาํลงัเต็มท่ี เพราะฉะนัน้

ในคาํท่ีวา่ ภาเว ตพัพนัติเม ภิกขเว ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย มรรค

ควรเจรญิใหม้ากนัน้ เม่ือเราไดห้นทางแลว้ เราก็ไมห่ยดุยัง้ คือ
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เราไม่ยอมหยดุยัง้ เราพยายาม ภาวิโต เจรญิใหม้าก พาหุลกี

โต กระทาํใหม้าก อภญิญายะ ก็จะเป็นไปเพ่ือความรูย้ิ่ง สัม

โพธายะ ก็จะเป็นไปเพ่ือความรูดี้ นิพพานายะ ก็จะเป็นไปเพ่ือ

ความดบัสนิท อย่างนีเ้รยีกวา่อรยิสจั เพราะฉะนัน้ หนทางของ

พระพทุธศาสนานีจ้งึมีอย่างตํ่า อย่างกลาง อยา่งสงู ใหเ้ราพา

กนัปฏิบติัได ้อย่างครบถว้นบรบิรูณ ์

 

ท่ีมา: https://youtu.be/lcaqbIbg7NY  
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