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การฝกสมาธิทางพระพุทธศาสนา ถือวา จิตสงบ เปนกุญแจสําคัญในการเปด
แสงสวางใหแกโลก เปนบอเกิดพลังอันยิ่งใหญแกชีวิต เปนบอเกิดแหงปญญาของ
มวลมนุษยชาติทั้งโลก และเปนความสุขทีม่ ีคาสูงสุดแกผูปฏิบัติ ดังพุทธวจนะ นัตถิ
สันติ ปรมัง สุขัง สุขอื่นใดจะเทาใจหยุดนิ่งไมมีอีกแลว ความสุขอันเกิดจากจิตสงบนั้น
อาจกลาวไดวาเปนความสุขที่ยิ่งใหญที่สุดในชีวิตมนุษย
พจนานุกรมใหคํานิยาม “สมาธิ” อธิบายวา ความตั้งมั่นแหงจิต ความสํารวม
จิตใจ ความแนวแนของจิต การตรึกตรองเครงเครียดในสิ่งใด คําอธิบายเหลานี้ลวน
แตแสดงลักษณะของสมาธิ ใหเห็นความหมายและความสําคัญที่มีอยูในสมาธินั่นเอง
เพียงแตความตั้งมั่นแหงจิต ซึ่งเปนคําอธิบายทอนแรกก็มีความหมายลึกซึ้งและแสดง
ใหเห็นวาสมาธินั้นเกี่ยวกับจิตเราแท ๆ เพราะวา ความตั้งมั่นจะมีไดตองตั้งอยูที่จิต
การทําจิตใหมั่นคง ไมใหฟุงซาน ไมใหกวัดแกวง ใหตั้งอยูในอารมณไมเกาะ
เกี่ยวดวยสิ่งอื่น ไมใหเปนไปตามกระแสของสิ่งตาง ๆ ที่ไดประสบดวย ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ ตรงนี้สําคัญมาก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทั้ง ๖ นี้ มีชื่อตามหลักธรรมในทาง
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พุทธศาสนาวา “อินทรีย” คําวา อินทรียนั้นแปลวา เปนใหญ คือ เปนใหญในหนาที่
ของตน ตาเปนใหญในการดู หูเปนใหญในการฟงความถูกตอง ใจเปนใหญในการรู ดู
ฟง เปนหนาที่ของอินทรียทั้ง ๖ แตละอยาง จะขาดอยางใดอยางหนึ่งไมไดเลย ถา
ขาดไปสักอยางหนึ่งก็ทําใหคนนั้นไมสมบูรณไมครบวงจร
สมมติวาตาบอดไปขางหนึ่ง ก็ทําใหและเห็นไมถนัด และ ทําใหขาดความ
สวยงามไปดวย ยิ่งกวานั้น ถาตาบอดเสียทั้ง ๒ ขาง ก็แลไมเห็นอะไรเลย ทําใหความ
เปนคนบกพรองไป และความเปนคนยังไมเต็มที่ มิหนําซ้ําจะเรียนหนังสือกับเขาก็
ไมได เพราะการเรียนหนังสือตองใชอินทรีย คือ ตา เปนสวนสําคัญกวาสวนอื่น หูก็
เหมือนกัน ถาสมมติวาหูหนวกก็ไมไดยินเสียง ไมวา จะเปนเสียงของมนุษยหรือของ
สัตววาเปนอยางไร แลวคงขาดประโยชนในการเลาเรียนไปอีกทางหนึ่ง จมูก ลิ้น กาย
ถาพิการไปเสียก็ไรประโยชนตามหนาที่ไปอยางหนึ่ง และจิตใจซึ่งเปนอินทรีย ๖ เปน
อันดับสุดทาย ก็มีหนาที่ที่จะจําอยูอยางสําคัญในการรับรูเรื่องราวตาง ๆ อันเกิดจาก
อินทรียท้งั ๕ ขางตน ถาขาดไปเสียก็เหมือนคนหมดสติ กลายเปนบาเปนบอ เพราะไม
รูเรื่องอะไร จะดีหรือราย ทําการวิปริตผิดแปลกจากคนผูมีอินทรียทั้ง ๖ ครบบริบูรณ
อินทรียทั้ง ๖ ประการนี้ จึงนับวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งทีทําใหคนเปนคน
สมบูรณ และเปนหลักสําคัญนําสมาธิใหมีได ทําใหเกิดสมาธิไดไว สมาธินั้นไดแก
ความตั้งมัน่ อยูในเรื่องที่ตองการ ใหใจตั้งไวเพียงเรื่องเดียว ไมใหจิตฟุงซานออกนอก
ไปจากเรื่องที่ตองการ
ความตั้งใจนี้เปนความหมายทั่วไปของสมาธิ แลวก็จะตองมีกิจการที่จะตองทํา
ทุกอยาง ไมวาจะเปนการเลาเรียนศึกษา หรือวา การงานอยางใดอยางหนึ่ง ในการ
เลาเรียนศึกษา จะอานจะเขียนเรียนหนังสือ ก็ตองมีสมาธิในการเขียน จะฟงคําสอน
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คําบรรยายของครูอาจารยก็มีสมาธิในการฟงดังที่เรียกวา ตั้งใจอาน ตั้งใจเรียน ตั้งใจ
ฟง
ในการตั้งใจดังกลาวนี้นั้น ก็ตองมีอาการของกายและใจประกอบกัน เชน ใน
การอาน รางกายก็ตองพรอมที่จะอาน เชน เวลาเปดหนังสือตาก็ตองดูหนังสือ ใจก็
ตองอานดวย ไมใชตาอานแลวใจไมอาน ถาใจไปคิดเรื่องอื่นเสียแลว ตาจับอยูที่
หนังสือก็จะคางอยูอยางนั้น เรียกวา ตาคาง จะมองไมเห็นหนังสือ จะไมรูเรื่อง ใจ
จะตองอานดวย และเมื่อใจอานไปพรอมกับตาที่อาน จึงจะรูเรื่องที่อาน ความรูเรื่อง
เรียกวาเปนปญญาอยางหนึ่ง คําวาเปนปญญา ในตัวอยางหนึ่งคือ ไดปญญาจาก
การอานหนังสือ ถาหากวาตากับใจอานหนังสือไปพรอมกัน ก็จะอานไดเร็ว รูเรื่องเร็ว
และจําไดดี ใจที่อานนี่แหละ คือ ใจที่มีสมาธิดี หมายความวา ใจตองอยูที่การอาน
ในการเขียนหนังสือก็เหมือนกัน มือเขียนใจตองเขียนดวย การเขียนหนังสือจึง
สําเร็จดวยดี ถาใจไมเขียนหนังสือ หรือ ใจคิดไปในเรื่องอื่น ๆ ฟุงซานออกไปแลว จะ
เขียนหนังสือไมสําเร็จ ไมเปนตัว ใจจึงตองเขียนดวย คือ ตั้งใจเขียนไปพรอมกับมือที่
เขียน
การฟงก็เหมือนกัน หูฟงใจก็ตองฟงไปพรอมกัน หูฟงแตถาใจไมฟง แมเสียงมา
กระทบหูก็ไมรูเรื่องไมเขาใจ ใจจึงตองฟงดวย ใจจะฟงก็ตองมีสมาธิในการฟง คือ
ตั้งใจฟง ดังนี้จะเห็นไดในการเรียนหนังสือ ในการอานหนังสือ การเขียนจะตองมี
สมาธิ ในการทําการงานทุกอยางก็เหมือนกัน ไมวาเปนการงานที่ทําทางกาย วาจา
แมใจจะคิดอานการงานตาง ๆ ก็ตองมีสมาธิอยูในการงานที่ทํานั้น เมื่อเปนดังนี้จึงจะ
ทําการงานสําเร็จได
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ตามนัยนี้ จะเห็นวาสมาธิเปนสิ่งจําเปนที่ตองมีในการทํางานทุกอยาง เปนการ
แสดงวาจําเปนตองมีสมาธิในการเรียน ในการงานที่พึงทําทุกอยาง ถาเราไมมสี มาธิ ก็
ไมมีโอกาสทําการงานสําเร็จได
ตอจากนี้ จะไดกลาวถึงการฝกหัดทําสมาธิ ก็เพราะวาความตั้งใจใหเปนสมาธิ
ดังกลาวนั้น จําเปนจะตองมีวิธีฝกหัด ประกอบดวยจิต จึงจะเปนสมาธิไดโดยงาย
สมาธิที่มมี าตามธรรมดาเหมือนอยางที่ทุกคนมีอยูยังไมเพียงพอ ก็เพราะวากําลังใจ
ที่ตั้งมั่นยังออนแอ ยังดิ้นรนกวัดแกวง กระสับกระสาย โยกคลอน หวั่นไหวไปใน
อารมณ คือ เรื่องตาง ๆ ไดโดยงาย
เราทุกคนก็จะตองพบเรื่องราวตาง ๆ ที่เขาไปเปนอารมณใหเกิดกับใจ ไดแก
เขามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยูเปนประจํา เมือเปนเชนนี้ จึงไดมีความรักใคร
บาง ความฟุงซานบาง ความหลงบาง ความชังบาง เมื่อจิตใจมีอารมณออนไหว และ
มีเรื่องทําใหใจหวั่นไหวเกิดขึ้นมาอีก อันสืบเนื่องมาจากอารมณดังกลาวก็ยากที่จะมี
สมาธิในการเรียน ในการทํางานตามที่ประสงคได
ดังจะฟงเห็นไดวา ในบางคราวหรือหลายครั้งที่เรารวมใจใหมาอานหนังสือ
เขียนหนังสือ และ ฟงคําสอนไมคอยได เพราะวาจิตใจฟุงซานอยูในเรื่องนั้นบาง เรื่อง
โนนบาง ทีช่ อบบาง ทีช่ ังบาง ที่หลงบาง จนรวมใจเขามาไมติด เมื่อเปนดังนี้ ก็ทําให
ไมสามารถจะอาน จะเขียน จะฟง เฉพาะเรื่องนั้น ๆ อยางเดียวได จึงทําใหการเรียนไม
ดี
ในการทํางานก็เหมือนกัน เมื่อจิตใจกระสับกระสายไปดวยอํานาจของอารมณ
และ ภาวะที่เกิดสืบจากอารมณที่เรียกวา กิเลส คือ ความรัก ความชัง ความหลง เปน
ตน ดังกลาวนั้นก็ทําใหไมสามารถทําการงานไดดีไดเชนเดียวกัน ใจที่ไมไดหัดทํา
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สมาธิก็จะเปนเชนนั้น และแมวาจะยังไมมีอารมณอะไรเขามารบกวนใหเกิดความ
กระสับกระสาย ดังนั้น ความตั้งใจก็ยังไมสูจะแรงนัก ฉะนั้นจึงสูฝกหัดทําสมาธิไมได
ในการฝกหัดทําสมาธิ มีอยู ๒ ประการคือ ๑. ฝกหัดทําสมาธิเพือ่ แกอารมณ
และกิเลสของจิตใจที่เกิดขึ้นในปจจุบัน บางคราวก็เปนอารมณรักซึ่งจะชักใย ชักใจ
กระสับกระสาย เมื่อเปนดังนั้นก็ตองสงบใจจากอารมณรัก จากความชอบนั้น ซึ่งเปน
อันตรายตอการศึกษา ตอการงานที่จะพึงทํา ตลอดจนถึงศีลธรรมอันดีของสาธุชนนี้
เปนวิธีหนึ่งที่พระพุทธเจาทรงสอน คือ หัดเอาชนะใจใหสงบจากอารมณเหลานั้นใหจง
ได บางคราวก็เกิดอารมณโกรธ ความโกรธอันทําใจใหรอนรุม กระสับกระสายก็เปน
อันตรายอีกเหมือนกัน เพราะทําใหเสียสมาธิ
ฉะนั้นก็ตองหัดทําสมาธิ คือ หัดสงบใจจากอารมณโกรธ จากความโกรธนั้น ใน
บางคราวก็มีอารมณหลง ความหลงซึ่งมีลักษณะเปนความงวงเหงา เคลิ้ม มีลักษณะ
เปนความฟุงซาน รําคาญใจบาง มีลักษณะเปนความเคลือบแคลงสงสัยบาง เมื่อเปน
เชนนี้ก็ตองหัดทําสมาธิกําหนดจิต หัดสงบจิตสงบใจจากอารมณหลง จากความหลง
นั้น ๆ
วิธีสอนทําสมาธิตามวิธีพุทธศาสนา เมือ่ จะทําสมาธิใหสงบใจจากอารมณรัก
โกรธ หลง ดังนั้นก็จะตองเปลี่ยนอารมณใหแกจิตใจขึ้น เทาที่ทราบแลว คือ อารมณ
รักทําใหเกิดความชอบ เมื่อเปนเชนนี้ก็ตองเปลี่ยนอารมณรักมาเปนอารมณที่ไมรัก ไม
ชอบ ความโกรธก็เหมือนกัน ก็ตองเปลี่ยนอารมณโกรธมาเปนอารมณไมโกรธ หรือให
เปลี่ยนมาเปนอารมณรัก แตวาเปนความรักที่ประกอบดวยเมตตาคือ เปนความรักที่
บริสุทธิ์อยางญาติมิตร มีความรักซึ่งกันและกัน หรือเปนความรักระหวางบิดามารดา
กับบุตรธิดา ความหลงก็เหมือนกัน ตองเปลี่ยนอารมณที่หลงมาเปนอารมณที่ไมหลง
เพราะวาภาวะของจิตใจจะเปนอยางไรนั้น สุดแตวาจิตใจตั้งอยูในอารมณอะไร เมื่อ
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จิตใจตั้งอยูในอารมณรัก ความชอบก็เกิดขึ้น ถาจิตใจไมตั้งอยูในอารมณรัก แตวา
ตั้งอยูในอารมณที่ตรงกันขามก็เกิดความสงบ ใจโกรธก็เหมือนกัน ก็เพราะตั้งอยูใน
อารมณโกรธ เมื่อเปลี่ยนอารมณใหจิตใจตั้งอยูในอารมณที่ตรงกันขามก็เกิดความ
สงบ ความหลงก็เชนกัน เมื่อตั้งอยูในความไมหลงก็สงบ
พระพุทธเจาจึงไดตรัสเอาไววา อารมณเชนไรควรจะตองหัดใจไวใหตั้งอยูใน
เวลาไหน กําหนดจิตอยางไร ตั้งสติไว เมื่อเปนเชนนี้แลว การที่หัดจิตใจไวก็จะทําใหรู
ลูทาง ตั้งสติสัมปชัญญะไวที่จะสงบจิตใจของตนเองอยางนี้ ก็จะทําใหสามารถ
กําหนดจิตใจของตนเองไดดี นี่นับวาเปนจุดมุงหมายของการทําสมาธิอยางหนึ่ง ที่
ตองหัดเอาไวใหจงได
ประการที่ ๒ นั้น ฝกหัดสมาธิเพื่อใหเกิดพลังใจที่ตั้งมั่นมากขึ้น คือ ใหมีพลังขึ้น
ก็เหมือนอยางการที่ออกกําลังกายเพื่อใหกายมีกําลังเรี่ยวแรง เมื่อหัดออกกําลังกาย
อยูบอย ๆ กําลังกายก็จะดีขึ้น จิตใจก็จะเหมือนกัน เมื่อหัดทําสมาธิอยูบอย ๆ แลว
โดยที่ปฏิบตั ิอยูในหลักของสมาธิเพิ่มขึ้น ก็จะทําใหพลังจิตใจมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
เชนเดียวกับการออกกําลังกายที่ทําใหพลังกายเพิ่มมากขึ้น ฉะนั้นนี่คือสมาธิในการ
ฝกหัด
สําหรับสมาธิในการใชก็มี ๒ ประการคือ
๑.

ฝกสมาธิเพื่อใชระงับอารมณและระงับกิเลสที่เปนปจจุบันดังกลาว
ขางตน คือ ผูที่ฝกหัดทําสมาธิตามสมควรแลวจะสามารถระงับจิตใจไดดี จะ
ไมลุอํานาจของอารมณของกิเลสที่เปนความรัก และ ความชัง และ ความหลง
ทั้งหลาย จะสามารถสงบจิตใจตัวเองได รักษาจิตใจตัวเองใหสวัสดีได อารมณ
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และกิเลสเหลานี้จะไมเปนอันตรายตอการเรียน ตอการงาน ตอกฎหมาย และ
ตอศีลธรรมอันดีงาม
๒.

ฝกสมาธิเพื่อใชประกอบการงานที่พึงทําทั้งหลาย ตั้งตนการเรียน การ
อาน การเขียน การฟง เมื่อเปนเชนนี้จะทําใหการเรียนดี จะทําใหการทํางานดี
ขึ้น นี่คือสมาธิในการใช ตามที่กลาวมานี้เปนการแสดงใหเห็นลักษณะของการ
ทําสมาธิทวั่ ไป

การหัดทําสมาธิและการใชสมาธิ การฝกหัดสมาธิ หรือ ที่เรียกวาการอบรมจิต
หรือ การฝกหัดแบบพุทธศาสนานั้น ปจจุบันนี้ เปนทีน่ ิยมกันอยางแพรหลายไปเกือบ
ทั่วโลก ซึ่งอาจจะเปนเพราะวาองคกร องคการ และสมาคมตาง ๆ ทางพุทธศาสนาได
จัดใหมีโครงการผลิตตําราพุทธศาสนาเปนภาษาตางประเทศ
เผยแผมากขึ้น
นอกจากนั้น ยังรวมไปถึงการกอสรางวัดพุทธศาสนาในตางประเทศตาง ๆ ทําให
โครงการเผยแผพุทธศาสนาของคณะกรรมการประสบผลสําเร็จไดดีกวาแตกอนมา
ทีเดียว
แตสิ่งที่สําคัญที่สุดยิ่งกวาอื่นใดก็คือ
พระธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจานั้น เปนอมตะ ธรรมที่สูงคา ยิ่งศึกษาคนควาก็ยิ่งนารู และ ทาทาย
ตอการติดตาม และ การพิสูจนใหเห็นผลจริงผลจังมากยิ่งขึ้น ไมเปนที่นาแปลกเลยวา
บรรดาชาวตางประเทศที่มาจากนอรเวย แคนาดา สวิตเซอรแลนด อังกฤษ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา เปนตน ไดหลั่งไหลเขามาบวช
เรียน และปฏิบัตธิ รรมในประเทศไทยมากขึ้น ขอสังเกตสวนใหญรอบรูแตกฉานใน
พระไตรปฎกฉบับภาษาตางประเทศมาแลวทั้งสิ้น
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ดังนั้นวัตถุประสงคที่สําคัญก็คือ
เพื่อศึกษาและคนควาความจริงจากการ
ปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะชาวตางประเทศตองการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ ภาคทฤษฎีก็
ไดเรียนจบมาแลวในพระไตรปฎก
และเปนที่นาปติอยางยิ่งที่บางทานบวชเรียน
มาแลว ๒๐ พรรษา และมีความชํานาญในการฝกสมาธิมากอยางยอดเยี่ยม อีกหลาย
อยางไดนําความรูและความมหัศจรรย ที่ไดจากการปฏิบัติฝกวิปสสนากรรมฐานทาง
พระพุทธศาสนา ไปเผยแผยังบานเกิดเมืองนอนของตนไดผลเกินคาด
การฝกสมาธิในทางพระพุทธศาสนานั้น ถือวา จิตสงบเปนกุญแจสําคัญในการ
เปดแสงสวางใหแกโลก เปนบอเกิดพลังอันยิ่งใหญแกชีวิต เปนบอเกิดแหงปญญาของ
มวลมนุษยชาติทั้งโลก และเปนความสุขที่มคี าสูงสุดแกผูปฏิบัติ ดังพุทธวจนะบทหนึ่ง
ที่กลาวไววา นัตถิ สันติ ปรมัง สุขัง สุขอื่นใดจะเทาใจหยุดนิ่งไมมีอีกแลว ใจหยุดนิ่ง
แหงความสงบ เปนสุขอยางยิ่ง เมื่อใจอยูนิ่งก็เกิดความสงบขึ้น และเมื่อสงบก็เปนสุข
มาก ความสุขเกิดจากจิตสงบนั้น อาจกลาวไดวา เปนความสุขที่ยิ่งใหญที่สุดในชีวิต
มนุษย
จิตเปนสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของรางกาย จิตเปนผูนํา สวนรางกายเปนเพียงผู
ปฏิบัติตามคําสั่งของจิต อุปมาดังมากับคนขี่ หากผูขี่คุมบังเหียนบังคับมาดวยความ
ชํานาญ ก็จะเดินทางไปสูจุดหมายปลายทางไดอยางราบรื่น ถาหากวาผูขี่ไมไดรับการ
ฝกอยางชํานิชํานาญ หรือตั้งอยูในความประมาทเกินไป ก็จะเดินทางไปสูจุดมุงหมาย
ดวยความลําบาก
ความสุขของจิตที่แทจริง จะเกิดขึ้นกับบุคคลผูหมั่นฝกฝน หรืออบรมจิตอยู
เสมอทุกวันไมไดขาด การฝกจิต หรือ ฝกสมาธิในทางพุทธศาสนา เรียกอีกอยางหนึ่ง
วา พระกรรมฐาน พระกรรมฐาน แปลวา การกระทําใหฐานะดี พระกรรมฐานจึงถือ
เปนที่ตั้งของการกระทําที่แบงออกเปนวิธีปฏิบัติได ๒ ประการคือ
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๑.

สมถะกรรมฐาน แปลวา การทําจิตใหสงบ หรือทําสมาธิตามอุบายที่
กําหนดให
๒. วิปส สนากรรมฐาน แปลวา การฝกจิตใหรูแจงเห็นจริงในชั้นสูง หรือ
อาจจะกลาวไดวา ทําปญญาใหเกิดรูแจงเห็นจริงตามสภาพความเปนจริง
นั่นเอง
แตในที่นี้จะเสนอแนะเพียงแนวทางการฝกทําสมาธิเบื้องตนทั้ง ๒ อยางนี้
สมถะกรรมฐาน แปลวา อุบายที่กําหนดใหทําสมาธิในเบื้องตน วิปสสนากรรมฐาน
เปนอุบายเรืองปญญา ทําใหผปู ฏิบัติมีปญญาเห็นแจงเห็นจริง เห็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา เห็นปญญาภายนอกภายใน เห็นวินัยภายในภายนอก เห็นความจริงของชีวิต
มี อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เกิดขึ้นแกทานเอง นั่นแหละเปนการปฏิบัติธรรมชั้นสูง สราง
ความจริงของชีวิต เปนการปกครองตน ปกครองชีวิต ปกครองครอบครัวได แตสมถะ
เปนการศึกษาแสวงหาความรูขอเท็จจริงในตัวของตัวเองตามลําดับขั้นตอนของ
เบื้องตน
ทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ที่ทานมาปฏิบัติ พระกรรมฐานเปนคํากลาง
การปฏิบัตใิ ชแนวสติปฏฐาน ๔ ทางสายเอกของพระพุทธเจา ทานทรงชี้แจงแสดงมา
ใหเราทราบวา ทางสายเอกนั้น ทําใหเดินไปสูจุดมุงหมาย มัชฌิมาปฏิปทา ทางสาย
กลางเดินทางไปหาที่สดุ แหงปญญา รอบรูในกองการสังขาร จะไดอานตัวออก บอก
ตัวได ใชตวั เปน จะไดเห็นตัวตาย จะไดคลายทิฏฐิ จะไดดําริชอบ จะไดประกอบกุศล
ไดผลอนันตเปนหลักฐานสําคัญ ตรงนี้เปนจุดหมายอันนี้
เพราะฉะนั้น ทานสาธุชนทั้งหลายที่เรามาปฏิบัติ ณ วัดอัมพวันนั้น ไมใชมา
หลับตา หนอ ๆ แหน ๆ มีอายตนะธาตุอินทรียเปนหลักปฏิบัตขิ องทานโดยเฉพาะ
ดังที่ไดกลาวมาแลวในสมาธิเบื้องตน ตาเห็นรูป หูไดยินเสียง จมูกไดกลิ่น ลิ้นรับรส
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กายสัมผัส ทานตองปฏิบัติโดยใชสติกําหนดอยูที่จุดนี้ใหจงได จะรูจริง รูแจง เห็นจริง
ในตัวของทานเอง จึงจะอานตัวออก บอกตัวได ใชตัวเปน ไมใชมาหนอ ๆ แหน ๆ มา
พองหนอ ยุบหนอ ซายยาง ขวายาง ไมใชอยางนั้น แตเปนอิริยาบถที่ตองปฏิบัติโดย
ละเอียด ตาเห็นรูป กายรับรู จิตกําหนด หูไดยินเสียง จิตกําหนด จมูกไดกลิ่น กําหนด
จิตทางจมูก ลิ้นรับรสเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม กําหนด หวานหนอ ๆ เค็มหนอ ๆ ทานถึง
จะทราบของจริงได เสียงหนอ ๆ ทานไดยนิ เสียงหนอทานก็นิ่ง ทานก็ไมเคยกําหนด
ถาทานไมเคยกําหนดแลว ทานจะรูไดอยางไร รูแตของปลอม รับประทานอาหารก็ไม
กําหนดเคี้ยว ไมมีสติ ทานจะไดของปลอมแนนอน กายสัมผัสรอนหนาว ออนแข็ง
ทานไมกําหนด ทานก็ไมมีสติ ทานจะไดของปลอมแนนอน
มีเวทนาก็ไมกําหนด ปลอยใหมันผานไปอยางนาเสียดาย หายใจเขาก็ไมรู
หายใจออกก็ไมรู นาจะรูลมหายใจเขาออกเปนประการใด ทานกลับไมรูอีก ทานจะ
รับรูแตของปลอม รูของจริงแตประการใด ของจริงอยูในตัวทาน แตเสียใจเหลือเกิน
ของจริงไมชอบกลับชอบของปลอม ที่ไดไมเอากลับไปเอาที่ไมได ทานจะไปเอาของที่
ไหนที่ยังไมได อยูใกลมือเอากอนไดไหม ทานจะเอาอะไรมาเปนหลัก แลวมานั่งจิ้ม ๆ
จ้ํา ๆ ไมไดอะไร
นี่แหละพระพุทธเจาสอนที่เราปฏิบัติทั้ง ๒ ประการ ยืนหนอ ๕ ครั้ง ก็เปนสม
ถกรรมฐาน วิปสสนากรรมฐาน พองหนอ ยุบหนอ ก็เปนสมถะกรรมฐาน วิปสสนา
กรรมฐาน ทั้ง ๒ ประการนี้ ไมใชวิปสสนาอยางเดียว หายใจเขารู หายใจออกรู ก็
เรียกวาสมถะ เปนอุบายเบื้องตนใหจิตสงบ พอจิตสงบแลวจะรูของจริง พองหนอ ยุบ
หนอ รูแลว พองเปนรูป ยุบเปนรูป จิตกําหนดรูเปนตัวนาม ก็กลายเปนวิปสสนา
กรรมฐาน เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เสียงหนอ เสียงหนอ อุปาทานยึด ก็กําหนดเสียงหนอ
เปนสมถะกรรมฐาน อุบายวิธีเกิดขึ้น กําหนดเสียงหนอ พอเสียงกําหนดได หูกับเสียง
เปนอันเดียวกันไหม หูกับเสียงเปนคนละอัน ในเมื่อ เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เสียงก็
ธรรมบรรยาย - ความสําคัญของ “สมาธิ”

Page 10

กลับไปหาเขา หูก็อยูกับเราถึงจะเปนวิปสสนา เขาใจแจงชัดในตัวกําหนดนี้ เสียงหนอ
หนอนี้เปนอะไร เสียงเปนอะไร อะไรเปนรูป อะไรเปนนาม ถึงจะเรียกวา วิปสสนา
ญาณ เรามีสติครบเหมือนมีทรัพย ตามีทรัพย หูมีทรัพย มีสติสัมปชัญญะ เสียงนั้นก็
กลับไปหาเขา เราก็จะทราบไดวา เสียงนั้นเขาโกหกจึงจะเปนวิปสสนา เปนสิ่งที่ไม
เที่ยง เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป
สมาธิกอใหเกิดความสุขจากความสงบที่เราหามาไดดว ยราคาถูกแท ๆ แตอยา
ลืมวามีคุณคามหาศาลยิ่งกวาทรัพยสมบัติพัสถานใด ๆ แนนอนที่สุด การปฏิบัติพระ
กรรมฐาน ตองพยายามฝกตอไปเถิดประเสริฐที่สุด อาตมาจําคําสอนของยายได ยาย
บอกวา ยากแทหลาน เราไมเคย ถาเคยแลวก็งา ยแท เราไมเคยฝกเลย เอะอะก็พูดวา
แขงเรือแขงพายแขงได แขงบุญแขงวาสนากันไมได แตเสียใจดวย พายเรือก็ไมเปน มี
แรงก็จ้ําไดหรือ นั่งเรือก็ไมเปน เรือก็จะลมแลวจะไปแขงเรือไดอยางไร ตองฝกตองหัด
ฝกฝน ตองอบรมดวย ทําไมไดไตองทําไมตองนั่งเฝา บางคนบอกหลวงพอนิมนตไป
นั่งเฝาเขาหนอยซิ เฝาอยางไรถึงจะดีได คนดีไมตองไปเฝา หนามแหลมใครไปเสี้ยม
มะนาวกลมเลียงใครไปกลึง
นาเสียดายเสียใจที่เราเกิดมาเปนมนุษยโสภาภาคย เกิดมาก็ยากเหลือเกิน
พยายามทําความเปนมนุษยใหบริสุทธิ์หนอย และอีกประการหนึ่ง เราเกิดมามีอายุถึง
ขนาดนี้ก็ยาก บางคนอยูในทองไมทันรองก็ตายแลว เรามีอายุถึงปูนนี้แลวก็นาภูมิใจ
แลว สวนผูใดไดมีโอกาสฟงธรรมก็นับวาโชคดีแลว เราพบพระพุทธเจา พระพุทธเจา
มาตรัสในโลก เราไดฟงธรรมปฏิบตั ิพระกรรมฐาน เปนการทดแทนคุณบิดามารดา ถือ
วาบวชในพระพุทธศาสนาเหมือนกัน ถาใครปฏิบัติไตรสิกขา ๓ ศีล สมาธิ ปญญา
ปฏิบัติวปิ สสนากรรมฐานได ถือวาใชคาปอนน้ํานมแมได เพราะพระกรรมฐานเปน
พระอภิธรรม เจริญสติปฏฐาน ๔ รับรองใชคาปอนนมแมไดแนนอน ไมตองเปนผูชาย
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นุงเหลือง หมเหลือง การที่จะสนองพระเดชพระคุณบิดานี้แสนยากมาก ไมมีใครจะ
ทดแทนคุณบิดามารดาผูมีพระคุณบิดามารดาผูมีพระคุณได
ทานทั้งหลาย โปรดอยาไดประมาท คิดวาเราจะอยูอีกนาน เราก็ไมแนนอนไม
ทราบวาจะตายเมื่อไร เราทุกคนเกิดมาเพื่อรอเวลาตาย ไดมาเพื่อรอเวลาเสีย มีเพื่อรอ
เวลาหมด เจอกันเพื่อรอเวลาจาก เดี๋ยวก็จะจากกันไปแลว พบกันระหวางสามีภรรยา
รอเวลาที่จะตองพลัดพรากจากของอันเปนที่รัก เปนของที่ชอบไปดวยกันทุกคน นี่
แหละเปนของตายของแนนอน ของจริงอยูตรงนั้น เกิด แก เจ็บ ตาย เปนของจริง อยู
ตรงนั้น ผูที่ตองพลัดพรากพเนจรจะจากจร จําตองจากเปนของจริง อยูก็ไวในใจ จะ
ตายก็คิดถึงรําพึงรําพัน ไมมีใครจะอยูรอดปลอดภัยในโลกมนุษยนี้ไปได จิตใจทาน
ตองหนึ่งบวกหนึ่งตองเปนหนึ่ง ใจอยาเปนสองเปนสาม สัจจะ เมตตา สามัคคี มีวินัย
ทานจะแกไขปญหาชีวิตไดอยางสมคาดปรารถนาทุกประการ
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