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สมาธิคืออะไร ?
พจนานุกรมใหคําอธิบายวา ความตั้งมั่นแหงจิต การสํารวมใจ
ความแนวแนของจิต การตริตรองอยางเครงเครียดในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
คําอธิบายเหลานี้ลวนแตแสดงลักษณะของสมาธิ ใหเห็นความหมาย
และความสําคัญที่มีอยูในสมาธินั้นทั้งสิ้น เพียงแตความตั้งมั่นแหงจิต ซึ่งเปน
คําอธิบายทอนแรก ก็มีความหมายลึกซึ้ง และแสดงใหเห็นวา สมาธินั้นเกี่ยวกับ
จิต เพราะวาความตัง้ มั่นจะมีไดตองตั้งอยูที่จิต การทําจิตใหมนั่ คง ไมใหฟุงซาน
ไมใหกวัดแกวง ใหตั้งอยูในอารมณ ไมเกาะเกี่ยวดวยสิ่งอื่น ไมใหเปนไปตามกระแส
ของสิ่งตาง ๆ ที่ไดประสบดวยตา หรือหู หรือจมูก ลิ้น กาย ใจ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทั้ง ๖ นี้ มีชื่อเรียกตามหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาวา “อินทรีย” คําวา อินทรีย แปลวา เปนใหญ คือเปนใหญใน
หนาที่ของตน ตาเปนใหญในการดู หูเปนใหญในการฟง จมูกเปนใหญในการดม
ลิ้นเปนใหญในการลิ้ม กายเปนใหญในการถูกตอง ใจเปนใหญในการรู ดู ฟง ลิ้ม
ถูกตอง รู เปนหนาที่ของอินทรียทั้ง ๖ แตละอยาง
อินทรียทั้ง ๖ นี้ จะขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได ถาขาดไปสักอยางหนึ่ง
ก็ทําใหเปนคนไมสมบูรณ สมมติวาตาบอดไปขางหนึ่ง ก็ทําใหแลเห็นไมถนัด และ
ทําใหขาดความสวยงามไป ยิ่งกวานั้น ถาตาบอดเสียทั้งสองขา ก็แลไมเห็นอะไรเลย
ทําใหความเปนคนบกพรองไป และเปนคนยังไมเต็มที่ มิหนําซ้ําจะเรียนหนังสือกับ
เขาก็ไมได เพราะการเรียนหนังสือตองใชอินทรียค ือตาเปนสวนสําคัญกวาสวนอื่น หู
ก็เหมือนกัน ถาสมมติวาหูหนวก ก็คงไมไดยินอะไร ไมรูวาเสียงของมนุษยเปน
หลักการฝกสมาธิเพื่อการศึกษา
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อยางไร ของสัตวเปนอยางไร และก็คงขาดประโยชนในการเลาเรียนไปอีกอยางหนึ่งๆ
จมูก ลิ้น กาย ถาพิการไปเสียก็ไรประโยชน ตามหนาที่ไปอยางหนึ่งๆ และใจซึ่งเปน
อินทรียที่ ๖ เปนอันดับสุดทาย ก็มีหนาที่ประจําอยูอยางสําคัญในการรับรูเรื่องราว
ตางๆ อันเกิดจากอินทรียทั้ง ๕ ขางตน ถาขาดไปเสียก็เหมือนคนหมดสติ
กลายเปนคนบาคนบอ เพราะไมรูเรื่องอะไรวาจะดีหรือราย ทําการวิปริตผิดแปลกไป
จากคนผูมีอินทรีย ๖ ครบบริบูรณ อินทรียทั้ง ๖ ประการนี้จึงนับวา เปนสิ่งสําคัญยิ่ง
ที่ทําคนใหเปนคนอยางสมบูรณทีเดียว และเปนหลักที่จะนําสมาธิใหมีได
สมาธินั้น ไดแกความตั้งมัน่ อยูในเรื่องที่ตองการใหใจตั้งไวเพียงเรื่อง
เดียว ไมใหจิตฟุงซานออกไปนอกจากเรื่องที่ตองการใหใจตั้งนั้น ความตัง้ ใจนี้เปน
ความหมายทั่วไปของสมาธิ และก็จะตองมีในกิจการที่จะทําทุกอยาง ไมวาจะเปน
การเลาเรียนศึกษา หรือวาการงานอยางใดอยางหนึ่ง ในการเลาเรียนศึกษา จะอาน
หนังสือก็ตองมีสมาธิในการอาน จะเขียนหนังสือก็ตองมีสมาธิในการเขียน จะฟงคํา
สอน คําบรรยายของครูอาจารย ก็มีสมาธิในการฟง ดังที่เรียกวา ตั้งใจอาน ตั้งใจ
เรียน ตั้งใจฟง
ในความตั้งใจดังกลาวนี้
ก็ตองมีอาการของกายและใจประกอบกัน
เชนวาในการอาน รางกายก็ตองพรอมที่จะอาน เชน เวลาเปดหนังสือ ตาก็ตองดู
หนังสือ ใจก็ตองอานดวย ไมใชตาอานแลวใจไมอาน ถาใจไปคิดเรื่องอื่นเสียแลว
ตาจับอยูที่หนังสือก็จับคาง ๆ อยูเทานั้น เรียกวาตาคาง จะมองไมเห็นหนังสือ จะไม
รูเรื่อง ใจจะตองอานดวย และเมื่อใจอานไปพรอมกับตาที่อาน จึงจะรูเรื่องที่อาน
ความรูเรื่องเรียกวาเปนปญญาอยางหนึ่ง คือไดปญญาจากการอานหนังสือ ถาหาก
วาตากับใจอานหนังสือไปพรอมกัน ก็จะอานไดเร็ว รูเรื่องเร็ว และจําไดดี ใจที่อานนี่
แหละคือใจที่มีสมาธิ คือหมายความวาใจตั้งอยูที่การอาน ในการเขียนหนังสือก็
เหมือนกัน มือเขียน ใจตองเขียนไปดวย การเขียนหนังสือจึงจะสําเร็จดวยดี ถาใจ
ไมเขียน หรือวาใจคิดไปถึงเรื่องอื่น ฟุงซานออกไปแลว จะเขียนหนังสือไมสําเร็จ ไม
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เปนตัว ใจจึงตองเขียนดวย คือวาตั้งใจเขียนไปพรอมกับมือที่เขียน การฟงก็
เหมือนกัน หูฟงใจก็ตองฟงไปพรอมกับหูดวย ถาใจไมฟง แมเสียงมากระทบหูก็ไมรู
เรื่อง ไมเขาใจ ใจจึงตองฟงดวย ใจจะฟงก็ตองมีสมาธิในการฟง คือตั้งใจฟง ดังนี้
จะเห็นวาในการเรียนหนังสือ ในการอานหนังสือ การเขียน การฟง จะตองมีสมาธิ
ในการทํา การงานทุกอยางก็เหมือนกัน ไมวาจะเปนการงานที่ทําทางกาย ทาง
วาจา แมใจที่คิดอานการงานตาง ๆ ก็ตองมีสมาธิอยูในการงานที่ทํานั้น เมื่อเปน
ดังนี้ จึงทําการงานสําเร็จได
ตามนัยนี้ จะเห็นวาสมาธิเปนสิง่ จําเปนที่ตองมีในการทํางานทุกอยาง
นี้เปนความหมายของสมาธิทั่วไป
และเปนการแสดงวาจําเปนตองมีสมาธิในการ
เรียน ในการงานที่พึงทําทุกอยาง
ตอจากนี้จะไดกลาวถึงการฝกหัดทําสมาธิ ก็เพราะวา ความตั้งใจให
เปนสมาธิดงั กลาวนั้น จําเปนจะตองมีวิธีฝกหัดประกอบดวย จิตจึงจะเปนสมาธิได
โดยงาย สมาธิที่มีตามธรรมดาเหมือนอยางที่ทุกคนมีอยูยังไมเพียงพอ ก็เพราะวา
กําลังใจที่ตั้งมั่นยังออนแอ ยังดิ้นรนกวัดแกวง กระสับกระสายโยกคลอนหวั่นไหวไป
ในอารมณ คือเรื่องตาง ๆ ไดงาย และทุกคนจะตองพบเรื่องราวตาง ๆ ที่เขาไปเปน
อารมณใหเกิดกับใจ ไดแก เขามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยูเปนประจํา
เมื่อเปนดังนี้ จึงไดมคี วามรักใครบาง ความชังบาง ความหลงบาง เมือ่ จิตใจมี
อารมณหวั่นไหว และมีเครื่องทําใหใจหวัน่ ไหวเกิดประกอบกันขึ้นมาอีก อันสืบ
เนื่องมาจากอารมณดังกลาวก็ยากที่จะมีสมาธิในการเรียน ในการทําการงาน ตามที่
ประสงคได ดังจะพึงเห็นไดวา ในบางคราวหรือหลายครั้งที่เรารวมใจใหมาอาน
หนังสือ เขียนหนังสือ และฟงคําสอนไมคอยได เพราะวาใจพลุงพลานอยูในเรื่องนั้น
บาง เรื่องนี้บาง ที่ชอบบาง ทีช่ ังบาง ทีห่ ลงบาง จนรวมใจเขามาไมติด เมื่อเปน
ดังนี้ก็ทําให ไมสามารถจะอาน จะเขียน จะฟง เฉพาะเรื่องนั้น ๆ อยางเดียวได จึง
ทําใหการเรียนไมดี ในการทํางานก็เหมือนกัน เมื่อจิตใจกระสับกระสายไปดวย
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อํานาจของอารมณและภาวะที่เกิดสืบจากอารมณ ทีเ่ รียกวา กิเลส คือความรัก
ความชัง ความหลง เปนตนดังกลาวนั้น ก็ทําใหไมสามารถทําการงานใหดีได
เชนเดียวกัน ใจที่ไมไดหัดทําสมาธิก็จะเปนเชนนั้น และแมวาจะยังไมมีอารมณอะไร
เขามารบกวนใหเกิดความกระสับกระสาย
ดังนั้นความตัง้ ใจก็ยังไมสูจะแรงนัก
ฉะนั้นจึงสูฝกหัดทําสมาธิไมได
ในการฝกหัดทําสมาธินั้น มีอยู ๒ ประการคือ
๑. ฝกหัดทําสมาธิ
เพื่อแกอารมณและกิเลสของใจที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบัน บางคราวก็เปนอารมณรัก เปนความรักซึ่งจะชักใจใหกระสับกระสาย เมื่อ
เปนดังนั้นก็ตองสงบใจจากอารมณรัก
จากความชอบนั้น
ซึ่งเปนอันตรายตอ
การศึกษา ตอการงานที่จะพึงทํา ตลอดจนถึงศีลธรรมอันดีของสาธุชน นี้เปนวิธีหนึ่ง
ที่พระพุทธเจาทรงสอน คือ ตองหัดเอาชนะใจใหสงบจากอารมณเหลานั้นใหได บาง
คราวก็เกิดอารมณโกรธ ความโกรธอันทําใจใหรอนรุมกระสับกระสาย ก็เปนอันตราย
อีกเหมือนกัน เพราะทําใหเสียสมาธิ ฉะนั้นก็ตองหัดทําสมาธิ คือหัดสงบใจจาก
อารมณโกรธ จากความโกรธนัน้
ในบางคราวก็มีอารมณหลง ความหลงซึ่งมี
ลักษณะเปนความงวงงงเคลิบเคลิ้มบาง มีลักษณะเปนความฟุง ซานรําคาญใจบาง
มีลักษณะเปนความเคลือบแคลงสงสัยบาง เมื่อเปนดังนี้ ก็ตองหัดทําสมาธิ หัดสงบ
ใจจากอารมณหลง จากความหลงนั้น ๆ วิธีสอนทําสมาธิทางพระพุทธศาสนานี้ เมื่อ
จะทําสมาธิใหสงบใจจากอารมณรัก โกรธ หลง ดังกลาว ก็จะตองเปลี่ยนอารมณ
ใหแกใจ คือเปนที่ทราบแลววาอารมณรักทําใหเกิดความชอบ เมื่อเปนดังนี้ ก็ตอง
เปลี่ยนอารมณรักนั้นมาเปนอารมณที่ไมรักไมชอบ ความโกรธก็เหมือนกัน ก็ตอง
เปลี่ยนอารมณโกรธมาเปนอารมณที่ไมโกรธ หรือใหเปลี่ยนมาเปนอารมณรัก แตวา
เปนความรักที่ประกอบดวยเมตตา คือเปนความรักที่บริสุทธิ์อยางญาติมิตร มีความ
รักซึ่งกันและกัน หรือเปนความรักระหวางบิดามารดากับบุตรธิดา ความหลงก็
เหมือนกัน ตองเปลี่ยนอารมณหลงมาเปนอารมณที่ไมหลง เพราะวาภาวะของใจจะ
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เปนอยางไรนั้นสุดแตวาใจตั้งอยูในอารมณอะไร
เมื่อใจตั้งอยูในอารมณรัก
ความชอบก็เกิดขึ้น ถาใจไมตงั้ อยูในอารมณรัก แตวาตั้งใจอยูในอารมณที่ตรงกัน
ขาม ก็เกิดความสงบ ใจโกรธก็เหมือนกัน ก็เพราะตั้งอยูในอารมณโกรธ เมื่อเปลี่ยน
อารมณใหใจตั้งอยูในอารมณที่ตรงกันขามก็เกิดความสงบ ความหลงก็เหมือนกัน
เมื่อตั้งอยูในอารมณที่ไมหลง ความหลงก็สงบ พระพุทธเจาจึงไดตรัสเอาไววา
อารมณเชนไร ควรจะหัดใจใหตงั้ ไวในเวลาไหน เมื่อเปนเชนนี้แลว การทีห่ ัดใจไวก็
จะทําใหรูลูทาง ที่จะสงบใจของตนเองอยางนี้ ก็จะทําใหสามารถสงบใจของตนเอง
ได นี้นับวาเปนจุดมุงหมายของการทําสมาธิอยางหนึ่งที่ตองหัดเอาไว
๒. ฝกหัดทําสมาธิ เพื่อใหเกิดพลังใจที่ตั้งมั่นมากขึ้น คือ ใหมีพลัง
ขึ้น ก็เหมือนอยางการที่ออกกําลังกายเพื่อใหกายมีกาํ ลังเรี่ยวแรง เมื่อหัดออกกําลัง
กายอยูบอยๆ กําลังกายก็จะดีขึ้น จิตใจก็เหมือนกัน เมื่อหัดทําสมาธิอยูบอย ๆ แลว
โดยที่ปฏิบตั ิอยูในหลักของสมาธิเพิ่มขึ้น
ก็จะทําใหพลังใจมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
เชนเดียวกับการออกกําลังกายที่ทําใหพลังทางกายเพิ่มมากขึ้นได
นี่คือสมาธิในการฝกหัด
สําหรับสมาธิในการใชก็มี ๒ ประการคือ
ฝกสมาธิเพื่อใชระงับอารมณและระงับกิเลสที่เปนปจจุบัน
๑)
ดังกลาวแลวขางตน ผูที่ฝกหัดทําสมาธิตามสมควรแลวจะสามารถระงับใจไดดี จะ
ไมลุอํานาจของอารมณ ของกิเลส ที่เปนความรัก ความชัง และความหลงทั้งหลาย
จะไมสามารถสงบใจตัวเองได รักษาใจใหสวัสดีได อารมณและกิเลสเหลานี้จะไมมา
เปนอันตรายตอการเรียน ตอการงาน ตอกฎหมาย และตอศีลธรรมอันดีงาม
๒) ฝกสมาธิสําหรับใชประกอบการงานที่พึงทําทั้งหลาย ตัง้ ตนดวย
การเรียน ในการอาน ในการเรียน ในการฟง เมื่อเปนเชนนี้จะทําใหการเรียนดี จะ
ทําใหการงานดีขึ้น
นี้คือสมาธิในการใช
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ตามที่กลาวมานี้ เปนการแสดงใหเห็นหลักของการทําสมาธิทั่ว ๆ ไป
และก็ตั้งตนแตความหมายทั่วไปของสมาธิ การหัดทําสมาธิและการใชสมาธิ
การฝกสมาธิหรือที่เรียกกันวา การอบรมจิต หรือ การฝกจิตแบบ
พุทธศาสนานั้น ปจจุบันนี้เปนที่นิยมกันอยางแพรหลายไปเกือบทั่วโลก ซึ่งอาจเปน
เพราะวาองคการและสมาคมตาง ๆ ทางพุทธศาสนาไดจัดใหมีโครงการผลิตตํารา
พุทธศาสนาเปนภาษาตางประเทศเผยแผมากขึ้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการกอสราง
วัดพุทธศาสนาในตางประเทศตาง ๆ ทําใหโครงการเผยแผพระพุทธศาสนาของคณะ
ธรรมฑูตประสบผลสัมฤทธิ์ไดดีกวาแตกอนมากทีเดียว แตสิ่งที่สําคัญที่สุดยิ่งกวาอื่น
ใดนั้นก็คือ พระธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น เปนอมตะธรรม
ที่มีคาสูง ยิ่งศึกษาคนควาก็ยิ่งนารูและทาทายตอการติดตามและการพิสูจน ใหเห็น
ผลจริงจังมากยิ่งขึ้น
ไมเปนที่นาแปลกเลยวาบรรดาชาวตางประเทศที่มาจากนอรเวย
แคนาดา สวิตเซอรแลนด อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เยอรมัน และ
สหรัฐอเมริกา เปนตน ไดหลั่งไหลเขามาบวชเรียนและปฏิบัตธิ รรม ในประเทศไทย
เรามากขึ้น ขอที่นาสังเกตก็คือ สวนใหญรอบรูแตกฉานในพระไตรปฎก ฉบับ
ภาษาตางประเทศมาแลวทั้งสิ้น
ดังนั้น วัตถุประสงคที่สําคัญก็คือ เพื่อศึกษาและคนควาความจริงจาก
การปฏิบัตธิ รรมโดยเฉพาะ และเปนที่นาปติเปนอยางยิ่งที่บางทานบวชเรียนมาแลว
๒๐ พรรษา และมีความชํานาญในการฝกสมาธิอยางยอดเยี่ยม อีกหลายทานไดนํา
ความรูและความมหัศจรรยที่ไดจากการฝกวิปสสนากัมมัฏฐานทางพระพุทธศาสนา
กลับไปเผยแผยังบานเกิดเมืองนอนของตนเองจนไดผลเกินคาด
การฝกสมาธิในทางพุทธศาสนา ถือวาจิตสงบเปนกุญแจสําคัญในการ
เปดแสงสวางแกโลก เปนบอเกิดพลังอันยิ่งใหญแกชีวิตเปนบอเกิดแหงปญญาของ
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มวลมนุษยทั้งโลกและเปนความสุขที่มีคาสูงสุดแกผูปฏิบัติ ดังพุทธวจนะบทหนึ่งซึ่ง
กลาวไววา
นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
แปลวา สุขอื่นใดนอกจากใจหยุดนิ่งไมมี
เมื่อใจหยุดนิ่ง ก็เกิดความสงบขึน้ และเมือ่ สงบก็เปนสุข ความสุขเกิด
จากจิตสงบนั้น อาจกลาวไดวาเปนความสุขที่ยิ่งใหญที่สุดในชีวิตมนุษย จิตเปนสิ่งที่
ประเสริฐที่สุดของรางกาย จิตเปนผูนํา สวนรางกายเปนเพียงผูปฏิบัติตามคําสั่งของ
จิต อุปมาดังมากับคนขี่ หากผูขี่คุมบังเหียนบังคับมาดวยความชํานาญ ก็จะ
เดินทางไปสูจุดหมายปลายทางไดอยางราบรื่น แตถาหากวาผูขี่ไมไดรับการฝกอยาง
ชํานิชํานาญหรือตั้งอยูในความประมาทจนเกินไป ก็จะพลาดทาตกมาหรือเดินทางไป
ไมถึงจุดหมายปลายทางที่ตองการได
ความสุขอันเกิดจากจิตสงบเปนความสุขทีซ่ ื้อหามาดวยราคาถูกที่สุด
แตกลับมีคุณคามหาศาลยิ่งกวาสมบัติพัสถานใด ๆ ทั้งสิ้น ความสุขของจิตที่แทจริง
จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่หมั่นฝกฝนหรืออบรมจิตอยูเสมอ
การฝกจิตหรือฝกสมาธิในทางพุทธศาสนาเรียกอีกอยางหนึ่งวา
กัมมัฏฐาน แปลวา เปนที่ตั้งของการกระทํา ซึ่งแบงออกเปนวิธีปฏิบัติได ๒ ประการ
คือ
๑. สมถกรรมฐาน แปลวา การทําจิตใจใหสงบ หรือทําสมาธิตาม
อุบายที่กําหนดให
๒. วิปสสนากรรมฐาน แปลวา การฝกจิตใหรูแจงเห็นจริงในชั้นสูง
หรืออาจกลาวไดวา ทําปญญาใหเกิดรูแจงเห็นสภาพตามความเปนจริงนั้นเอง แตใน
ที่นี้จะเสนอแนะเพียงแนวทางการฝกสมาธิเบือ้ งตนเทานั้น
ที่เรียกวาสมาธิเพื่อ
การศึกษา
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ธรรมที่ทําลายใจไมใหเปนสมาธิ
๑. โกธะ
๒. อุปะนาโห
๓. มักโข
๔. ปะลาโส
๕. อิสสา
๖. มัจฉะริยัง
๗. มายา
๘. ถัมโภ
๙. สารัมโภ
๑๐.
มานะ
๑๑.
อติมานะ
๑๒.
มะโท
๑๓.
ปะมาโท
๑๔.
ถินะมิทธัง
๑๕.
ตันที
๑๖.
อาลาสะยัง
๑๗.
ทุพพะลัง
๑๘.
ปาปะมิตตุปะเสวี
๑๙.
รูปง
๒๐.
สัททัง
๒๑.
คันธัง
๒๒.
ระสัง
๒๓.
โผฏฐัพพัง
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ความโกรธ
การผูกโกรธไว
ลบหลูบุญคุณทาน
ตีเสมอทาน
ความริษยา
ความตระหนี่
มารยา
หัวดื้อ
แขงดี
ถือตัว
ดูหมิ่นทาน
ความมัวเมา
ความประมาท
ความงวงเหงาหาวนอน
กินมาก
เกียจคราน
ออนแอ
คบมิตรชั่ว
ยินดีในรูป
ยินดีในเสียง
ชอบใจกลิ่น
ติดรส
ยินดีในสัมผัส
๘

๒๔.

ขุททาปปาสา
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เห็นแกกินและเห็นแกตัว

๙

