
สมาธิแบบพุทธ∗

ขอเจรญิพร ทานกงสุลใหญประเทศไทย ประจํ านครชิคาโก คุณนาย
ญาติโยมวัดธมัมาราม ชาวชิคาโกและเมืองใกล ทุกทาน

ปจจุบันนี้ ในเมืองฝรั่ง เชน ประเทศอเมริกานี้เอง คนสนใจ
พระพุทธศาสนามากขึ้น อยางที่อาตมาไดทราบดวยตนเองก็ดี
หรือไดสดับตรับฟงจากการที่มาพบปะกับพระสงฆและญาติโยมที่
น่ีก็ดี หรือแมกระทั่งญาติโยมที่เปนฝรั่ง เขาพูดกันวาคนเมืองนี้
ศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนากันมากขึ้น จุดสนใจอยางหนึ่งก็คือ
เรื่องสมาธิ เรื่องสมาธิน้ีฝร่ังเขาสนใจมานานแลว

ในเมื่อฝร่ังสนใจพระพุทธศาสนาและสนใจเรื่องสมาธิ เรา
ในฐานะชาวพุทธที่ใกลศูนยกลาง ใกลคํ าสอน ใกลสถาบันพระ
ศาสนา ใกลวัดวาอาราม ใกลพระสงฆมากนี้ ก็นาจะมีความรูเปน
หลักแกเขาได อยางนอยก็รูทันความเปนไปและรูเขาใจสิ่งที่เขาสน

                                                          
∗ ปาฐกถา แสดงที่วัดธัมมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๙
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ใจ เผื่อมีอะไรเกี่ยวของก็จะไดแนะนํ าเขาถูก ถาเขาเขาใจผิด ก็อาจ
จะแกไขชี้แจงแนะนํ าไป หรือแมแตชวยใหตัวเองเขาใจใหถูกตอง
จึงคิดวาวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องสมาธินิดหนอย เปนการพูดในแง
หลักการทั่ว ๆ ไป กวาง ๆ

เมื่อพูดถึงคํ าวาสมาธิ ถาจะถามถึงคํ าฝรั่งที่เรามักจะไดยิน
เขาใชสํ าหรับสมาธิ โยมมักจะนึกถึงคํ าวา meditation ซ่ึงใชกัน
เกลื่อน แตความจริง meditation ไมใชคํ าตรงแทสํ าหรับสมาธิ
เพราะเปนคํ าที่มีความหมายคลุมเครือ เปนคํ าภาษาอังกฤษที่มีมา
แตเกากอน ถาจะแปลเปนภาษาไทยก็คลาย ๆ คํ าวา ความ
ครุนคิดพิจารณา ซ่ึงก็ไมไดมีความชัดเจนวาครุนคิดพิจารณาอยาง
ไร เมื่อคํ าวาสมาธิของเราเขามาเขาไมรูจะใชคํ าอะไร ก็เอาคํ าวา
meditation ใชไปกอนเทานั้นเอง เพราะฉะนั้น มันจึงไมสามารถ
สื่อความหมายที่แทจริงได

สมาธิในความหมายที่แทของเรา ฝร่ังเขาไมมีการปฏิบัติ
กัน อาตมาเคยคุยกับ Professor อเมริกันที่สอนพุทธศาสนาใน
ประเทศอเมริกาทานหนึ่ง ทานบอกวา ในประเทศนี้หรือในเมือง
ฝร่ังนี้ไมมีสมาธิในความหมายที่ฝกกันในพระพุทธศาสนา ถาจะ
หาการปฏิบัติอยางใกลเคียงที่สุด ก็นาจะดูไดจากศาสนาคริสต
นิกายของพวก Quakers พวก Quakers มาประชุมกัน แตเขาไม
ไดมีการสวดออนวอนเพื่อทํ าพิธีกรรมอะไรแบบของนิกายอื่น แม



พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓๕

แตโรงประชุมของเขา เขาก็ไมเรียกวา church ดวยซํ้ า เขามานั่ง
สงบนิ่ง ใครมีความคิดอะไรผุดขึ้นมาในระหวางที่กํ าลังนั่งสงบกัน
อยู ก็ใหคนนั้นลุกขึ้นมาพูดถึงความคิดของตนเองที่ผุดขึ้นนั้น อันนี้
เขาเรียกวาเปน meditation ของเขา Professor ทานนั้นบอกวาถา
จะเรียกสมาธิของฝรั่งที่ใกลเขามาก็มีอยางนี้ ซ่ึงถาเทียบกับพุทธ
ศาสนาแลว ยังไมใชเลย

เพราะฉะนั้น ตอมาฝรั่งที่ใชภาษาอังกฤษ เมื่อมาศึกษา
พระพุทธศาสนา รูเขาใจหลักธรรมดีข้ึน ก็คือวงการชาวพุทธเองที่
ใชภาษาอังกฤษ จึงไดตกลงกันวา สํ าหรับคํ าวาสมาธิน้ี ซ่ึงเปนขอ
ธรรมสํ าคัญในพระพุทธศาสนา ศัพทท่ีใชตรงมากกวาคํ าวา
meditation ก็คือคํ าวา concentration ตกลงใหใชคํ านี้เปนคํ าแปล
สํ าหรับคํ าวา สมาธิ

สํ าหรับคํ าวา meditation น้ันก็ไดมีความโนมเอียงอยาง
หนึ่งวา ใหถือเปนการใชแบบกวางๆ แลวก็เลยเอามาใชกับคํ าวา
ภาวนา จะเห็นวาคํ าวา meditation เดี๋ยวนี้มักจะใชสํ าหรับคํ าวา
ภาวนา ซ่ึงก็ไมไดตรงทีเดียว เพราะคํ าวาภาวนานั้น แปลวา การ
เจริญหรือการทํ าใหเพิ่มพูนขึ้นมา หรือแปลใหตรงศัพทวาทํ าใหมี
ใหเปน หมายความวา สภาพจิตที่ดี เชนคุณธรรม ยังไมมีในจิตใจ
ของเราก็ทํ าใหเปนใหมีข้ึนมา อยางนี้เรียกวาภาวนา เชน ศรัทธา
ยังไมมี ก็ทํ าใหมีข้ึนมา เมตตายังไมมีก็ทํ าใหมีข้ึนมา อะไรตางๆ



สมาธิแบบพุทธ๑๓๖

เหลานี้ แมแตสมาธิยังไมมีก็ทํ าใหมีข้ึนมา ก็เรียกวาภาวนา นอก
จากทํ าใหมีใหเปนแลว ก็ทํ าใหเพิ่มพูนขึ้นไปดวย

ในภาษาไทยเราแปล ภาวนา วา เจริญ เชน เจริญเมตตา
เรียกวาเมตตาภาวนา เจริญสมาธิก็เรียกวาสมาธิภาวนา เจริญ
วิปสสนาก็เรียกวาวิปสสนาภาวนา เจริญปญญาก็เรียกวาปญญา
ภาวนา เมื่อคํ าวาภาวนา แปลวาเจริญ ฝร่ังจะแปลใหตรงแทก็แปล
วา development การใชศัพทเหลานี้ถือวายังไมลงตัวแนนอน

ภาวนาหรือการเจริญนั้น ถาพูดถึงในทางจิตใจและทาง
ปญญา รวมแลวก็มีสองดานสํ าคัญที่เรารูกัน ซ่ึงบางทีเราเรียกวา
กรรมฐาน การเจริญกรรมฐานก็มีสายสมถะ คือทํ าจิตใหสงบ เปน
สมาธิ เรียกวาสมถภาวนา และอีกดานหนึ่งคือวิปสสนา เรียกวา
วิปสสนาภาวนา ไดแกเจริญปญญา คือทํ าปญญาใหเกิดขึ้น ใหรู
แจงความจริงของสิ่งทั้งหลาย ใหรูวาสังขารทั้งหลายเปนของไม
เที่ยง เกิดขึ้นตั้งอยู ดับไป ทนอยูในสภาพเดิมไมได ตองเปลี่ยน
แปลงและเปนไปตามเหตุปจจัย การรูความจริงนี้เรียกวาวิปสสนา
จึงมีภาวนาใหญ ๆ ท่ีเปนหลักอยู ๒ อยาง คือ เจริญสมถะ ทํ าจิต
ใจใหสงบ มุงใหเกิดสมาธิ เรียกวา สมถภาวนา และเจริญวิปสสนา
ทํ าปญญาความรูเขาใจความจริงของสิ่งทั้งหลาย ท้ังโลกและชีวิต
ใหเกิดขึ้น เรียกวา วิปสสนาภาวนา
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บางทีเอาคํ า meditation มาใชแทนภาวนา ก็เลยมี
meditation ๒ แบบ สํ าหรับสมถภาวนาก็ใชวา Tranquillity
Meditation ถาใหตรงก็เปน Tranquillity Development หมายถึง
การทํ าใหความสงบเกิดขึ้น (tranquillity คือความสงบ บางทีก็ใช
คํ าวา calm ซ่ึงก็คือความสงบ หมายถึงสมถะ) มุงที่ตัวสมาธิ สวน
อีกดานหนึ่งคือ วิปสสนาภาวนา วิปสสนาใชคํ าวา insight ซ่ึงแปล
วาการหยั่งรูหยั่งเห็น เอา meditation ตอเขาไปเปน Insight
Meditation แปลวา วิปสสนาภาวนา ถาใหตรงก็เปน Insight
Development แปลวา การเจริญวิปสสนา เมื่อเอาคํ าวา
meditation มาใชในความหมายของภาวนา ก็แบงเปน ๒ อยางนี้

น้ีเปนตัวอยางของการเขาใจเกี่ยวกับเรื่องศัพท ซ่ึงตองให
โยมทํ าใจไวกอนวามันยังไมลงตัว อยางที่วานี้ก็เปนความนิยม
อยางหนึ่ง เปนอันใหรูวา คํ าวา meditation เปนศัพทท่ีไมชัดเจน
แลวแตเราจะตกลงกันวาจะเอามาใชอยางไร ตอนนี้มีความโนม
เอียงวาใหเอา meditation มาใชกับภาวนา แบงเปน ๒ อยาง เปน
meditation ๒ แบบ คือ Tranquillity Meditation เปนการเจริญ
ความสงบ เรียกวา สมถภาวนา กับ Insight Meditation การเจริญ
ปญญาที่หยั่งรูหยั่งเห็น เรียกวา วิปสสนาภาวนา

สวนตัว สมาธิ น้ัน ก็นิยมใหใชจํ ากัดจํ าเพาะลงไปวา con-
centration ซ่ึงจะมีความหมายชัดขึ้น เราจะศึกษาอะไร เราจะ
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พิจารณาเรื่องอะไร จิตตอง concentrate หมายความวาตองแนว
แน ตองมุงแนวแนปกลงไปในสิ่งนั้น ถาไม concentrate ก็จะมอง
เห็นเขาใจสิ่งนั้นไดยาก จะไมชัดเจน ความหมายจึงใกลเขามา



ตอน ๑
การปฏิบัติสมาธิใหถูกทาง

ทีน้ีมาดูสมาธิของเรา สมาธิน้ันแปลงาย ๆ วา ภาวะที่จิต
ตั้งมั่น พุทธศาสนิกชนจํ าแมนทีเดียว เชน ในองคของมรรคขอ
สัมมาสมาธิ เราแปลกันวาจิตตั้งมั่นชอบ จิตตั้งมั่น หมายความวา
จิตเรียบสมํ่ าเสมอ จับอยูกับสิ่งใดก็มั่นคง อยูกับสิ่งนั้น แลวเดิน
เรียบ ไมวอกแวก ไมฟุงซาน ไมกระสับกระสาย ไมกระวนกระวาย
จิตอยูตัวลงตัวแนวแน ถาจะพิจารณาคิดเรื่องอะไรก็อยูกับสิ่งนั้น
สิ่งเดียว สิ่งอื่นเขามาแทรกมากวนไมได อยางนี้เรียกวา สมาธิ

ถาพูดอยางภาษาชาวบาน สมาธิก็คือการที่จิตของเราอยู
กับสิ่งที่ตองการไดตามตองการ แคน้ีก็เปนสมาธิแลว แตถาแปล
ตามภาษาแบบวิชาการก็จะบอกอยางที่กลาวมาวา ความมีจิตตั้ง
มั่น คือจิตมีอารมณหนึ่งเดียว หมายความวาจะคิดจะกํ าหนดจะ
จับอยูกับเรื่องใด ก็อยูกับเรื่องนั้น ไมฟุงซานหลุดลอยไปเรื่องอื่น
ถาใจอยูกับสิ่งที่ตองการไดอยางนี้เรียกวาเปน สมาธิ

การที่จะใหเขาใจเรื่องสมาธิดีน้ี เราไมตองพูดความหมาย
กันมากมาย หันไปพูดในแงคุณประโยชนบาง เมื่อพูดถึงคุณ
ประโยชนก็จะเห็นความหมายชัดขึ้นไปดวย
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จิตที่เปนสมาธิน้ีจะมีลักษณะสํ าคัญ ๓ ประการ ซ่ึงเปน
ประโยชนของมันดวย เรามาดูวาพระพุทธศาสนากลาวถึงคุณ
ลักษณะของจิตที่เปนสมาธิอยางไร เอาที่เปนขอสํ าคัญ ๓ ประการ

๑) จิตที่มีสมาธิจะเปนจิตที่มีกํ าลัง เรียกวามีพลังมาก
๒) จิตสมาธิจะผองใสเหมือนนํ้ าที่ใส เพราะมันนิ่งสงบ

ทํ าใหมองเห็นอะไรไดชัดเจน ขอน้ีเกื้อกูลตอปญญา
๓) ขอท่ี ๓ สืบเนื่องมาจากขอท่ี ๑ และ ๒ คือ พอจิตของ

เราสงบ ไมมีอะไรกวน ไมมีอะไรวุนวาย จิตของเราก็ไม
กระสับกระสาย ไมวอกแวก ไมกระวนกระวาย มันก็สงบ พอสงบ
ไมมีอะไรกวนก็เปนสุข เพราะฉะนั้นคนที่จิตเปนสมาธิก็สงบ เมื่อ
สงบก็มีความสุข ซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีนาปรารถนาอีกประการหนึ่ง

น้ีเปนคุณสมบัติหลัก ๆ ท่ีสํ าคัญของจิตที่เปนสมาธิ ๓
ประการ ถาดูจากนี้จะเห็นไดวาเวลานี้เราเอาสมาธิมาใชประโยชน
อะไรกันบาง และเราจะตองดูวาใน ๓ อยางนี้ อยางไหนเปนคุณ
สมบัติท่ีพระพุทธเจาตองการใหเราใช

๑) พลังจิต ขอใหดูพุทธพจนตอไปนี้
“เปรียบเหมือนแมนํ้ าที่เกิดบนภูเขา ไหลลงเปนสายยาว
ไกล มีกระแสเชี่ยว พัดพาส่ิงที่พอจะพัดพาเอาไปได หาก
คนปดปากเหมืองของแมนํ้ านั้นทั้งสองขาง กระแสนํ้ าใน
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ทามกลาง ไมกระจาย ไมสายพรา ไมเขวควาง ก็ไหลลิ่ว มี
กระแสเชี่ยว และพัดพาส่ิงที่พอจะพัดพาเอาไปได . . .”

(องฺ.ปญจก. ๒๒/๕๑)
ท่ีจริง พุทธพจนน้ีก็ทรงมุงประโยชนดานพลังจิตในแงเสริม

กํ าลังปญญา แตคนก็มักชอบเอาพลังจิตนั้นไปใชทางฤทธิ์เดช
ดานพลังจิตแบบหลังนี้ไปไกล ในเมืองฝรั่งเวลานี้ ก็ชอบกันมาก ถึง
กับเอามาทดลองกันวา จิตที่เปนสมาธิมีพลังมากเพราะพุงดิ่งไป
ทางใดทางหนึ่ง พอพุงไปแลวก็มีกํ าลังแมแตจะทํ าใหวัตถุเคลื่อน
ไหวก็ได หรือจะตั้งใจมองตั้งใจฟงดิ่งไปเฉพาะจุดก็ทํ าใหมองเห็น
สิ่งไกล ๆ จนกระทั่งเกิดตาทิพย หรือไดยินเสียงไกล ๆ จนเกิดหู
ทิพยได เหลานี้เปนเรื่องของพลังจิตแบบอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย
ปรากฏวาในเมืองฝรั่งมีคนพวกหนึ่งฝกใฝกับเรื่องนี้ มีการคนควา
ทดลองกันอยางเอาจริงเอาจัง เปนการสนใจในประโยชนของ
สมาธิดานหนึ่ง

๒) ความสุขสงบ (ขอกลับขอขางบน เอา ๓ เปน ๒ และเอา ๒
เปน ๓) มีพุทธพจนแหงหนึ่งวา

“ภิกษุทั้งหลาย สมาธิภาวนา ที่เจริญแลว ทํ าใหมากแลว
จะเปนไปเพื่อความอยูเปนสุขในปจจุบัน เปนไฉน? ภิกษุ
ทั้งหลาย ในเรื่องนี้ ภิกษุ ปลอดจากกาม ปลอดจากอกุศล
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ธรรมทั้งหลาย เขาถึงปฐมฌาน . . . ทุติยฌาน . . . ตติย
ฌาน . . . จตุตถฌาน . . .”

(องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๔๑)
มองดูในสังคมฝรั่งก็ชอบขอน้ีมากเหมือนกัน เพราะใน

สังคมฝรั่งมีปญหาเรื่องจิตใจมาก มีความกังวล มีความกระวน
กระวายใจ และมีความเครียด เนื่องจากการแขงขัน การแยงชิงกัน
หาผลประโยชน ระบบตาง ๆ ทางสังคมมันบีบคั้นจิตใจคน ทํ าให
จิตใจไมสบาย ในที่สุดก็มีความทุกขมาก จึงปรากฏวาฝรั่งทั้งหลาย
ท้ังที่เจริญดวยวัตถุมาก แตจิตใจไมสบาย เมื่อมีทุกขมากก็หาทาง
ออก หาไปหามา พอมาเจอเรื่องสมาธิจากพระพุทธศาสนา จาก
ศาสนาฮินดู จากโยคะ เปนตน พูดสั้น ๆ วาจากตะวันออก ก็เห็น
วาสมาธิน้ีเปนวิธีปฏิบัติท่ีทํ าใหจิตใจสงบมีความสุข ก็เลยชอบใจ
เพราะฉะนั้นจึงปรากฏวา ฝร่ังหันมาหาสมาธิเพราะจุดมุงหมายคือ
ตองการประโยชนในแงความสงบ หรือความสุขกันมาก คือเพื่อแก
ปญหาดานจิตใจนั่นเอง

๓) จิตใสและขยายปญญา คราวนี้มาดูพุทธพจนท่ีวา
“ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนหวงนํ้ า ที่ใสแจว ไมขุนมัว
เลย คนตาดียืนอยูบนฝง ก็จะเห็นได แมซ่ึงหอยโขง หอย
กาบ แมซ่ึงกอนหิน กอนกรวด แมซ่ึงฝูงปลา ที่กํ าลังแหวก
วายอยูก็ตาม กํ าลังหยุดอยูก็ตาม ในหวงนํ้ านั้น นั่นเพราะ
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เหตุไร? ก็เพราะนํ้าไมขุน แมฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น ดวยจิต
ที่ไมขุนมัว ก็จักรูไดซ่ึงประโยชนตน จักรูไดซ่ึงประโยชนผู
อื่น จักรูไดซ่ึงประโยชนทั้งสองฝาย จักประจักษแจงไดซ่ึง
คุณวิเศษลํ้ ามนุษยสามัญ กลาวคือญาณทัสสนะ ที่สามารถ
ทํ าใหเปนอริยชน . . .”

(องฺ.เอก. ๒๗/๔๐)
คุณประโยชนสํ าคัญของสมาธิคือการทํ าใหจิตใส ชวยให

มองเห็นสิ่งที่ตองการไดชัดเจน ซ่ึงเปนเรื่องของปญญา สมาธิเปน
เรื่องของจิต คือทํ าจิตใหสงบ แตพอสงบแลวจิตก็ใส ก็เลยใช
ปญญาไดดี มองเห็นอะไรไดชัดเจน หลายทานจํ าพุทธพจนแมนวา
“สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ” [องฺ.เอกาทสก. ๒๔/๒๐๙] แปลวา ผูมีจิตตั้งมั่น
แลว จะรูชัดตามที่มันเปน คือ มีสมาธิแลว จะเกิดปญญารูจริงได
หมายความวา สมาธิเปนฐาน เปนตัวเอื้อ เปนปจจัย หรือเปน
เครื่องมือท่ีจะชวยใหการใชปญญาไดผลดี ขอน้ีเปนคุณประโยชน
ท่ีบางทีถูกมองขาม แตกลับเปนขอสํ าคัญ เพราะเปนประโยชนท่ี
มุงหมายในพระพุทธศาสนา

เมื่อไดทํ าความเขาใจเบื้องตนอยางนี้แลว ก็มาพิจารณา
กันใหละเอียดขึ้นอีกสักหนอย เพื่อจะไดเห็นเหตุผลท่ีชัดเจน
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๑. สมาธิเพื่อพลังจิต
คนไทยก็สนใจเรื่องสมาธิในแงพลังจิตกันมาก เพราะชอบ

เรื่องฤทธิ์ เรื่องปาฏิหาริย ถาสมาธิมีประโยชนเพียงเพื่อพลังจิตให
มีฤทธิ์เกงกลาแลว พุทธศาสนาไมตองเกิดขึ้น เพราะในอินเดียเขา
มีความชํ านาญในเรื่องนี้กันมานานแลว การปฏิบัติโยคะก็เกิดมี
กอนพุทธศาสนา พระพุทธเจากอนตรัสรูก็ไปเขาสํ านักโยคะดวย
ไปหาอาจารยสํ านักตาง ๆ เชนเสด็จไปที่อาฬารดาบส กาลาม
โคตร ทานที่เรียนพุทธประวัติคงจะเคยไดยินพระพุทธเจาเสด็จไป
เรียนการบํ าเพ็ญสมาธิ จนกระทั่งจบขั้นที่เขาเรียกวาฌานสมาบัติ
ท้ังหมด

ฌานสมาบัติน้ีมี ๘ ข้ัน เปนรูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔
ทานอาฬารดาบส กาลามโคตร ไดสมาธิถึงอรูปฌานขั้นที่ ๓ เรียก
วาอากิญจัญญายตนสมาบัติ พระพุทธเจาเขาไปปฏิบัติในสํ านัก
ของทานนี้ ก็ไดฌานสมาบัติข้ันนี้ดวย จบสมาบัติ ๗ พระพุทธเจา
ไมทรงพอพระทัยจึงเสด็จออกจากสํ านักนี้ แลวไปยังสํ านักของ
อุททกดาบส รามบุตร ทานนี้ไดฌานสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครบ
สมาบัติ ๘ คือจบเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ พระพุทธเจาก็
จบดวย พระอาจารยก็นิมนตวาทานจบความรูของสํ านักนี้ ขอให
อยูชวยสอนลูกศิษยตอไป พระพุทธเจาทรงพิจารณาเห็นวานี่ยังไม
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ใชจุดหมาย พระองคจึงไดขอลาออกไปแสวงธรรมดวยพระองคเอง
พวกโยคี ฤาษี ดาบส สมัยกอนพุทธกาล มีฤทธิ์ ทรงฌาน

ไดอิทธิปาฏิหาริยกันเยอะแยะ พระพุทธเจาไมทรงพอพระทัย ถา
เราเอาแคฤทธิ์ แคฌานสมาบัติแลว ก็ไมตองมีพระพุทธศาสนา
เพราะเขาไดกันมามีอยูกอนแลว แตพระพุทธเจาไมทรงพอพระทัย
จึงเสด็จตอไป เรื่องนี้เปนจุดที่จะตองระวัง ขอใหสังเกตวา เมื่อพระ
พุทธเจาตรัสรูแลว พระองคไมทรงสรรเสริญการใชสมาธิในทาง
ของฤทธิ์เดชปาฏิหาริย

โยมคงจํ าไดวา พระพุทธเจาตรัสไววา ปาฏิหาริย มี ๓
อยาง

๑. อิทธิปาฏิหาริย ปาฏิหาริยคือการแสดงฤทธิ์ไดตางๆ
มากมาย เชน เหาะเหินเดินอากาศ เดินนํ้ า ดํ าดิน

๒. อาเทศนาปาฏิหาริย ปาฏิหาริยคือการทายใจได
สามารถทายใจคนวาเขาคิดอะไร คิดอยางไร คิดจะทํ าอะไร หรือ
จิตใจมีสภาพเปนอยางไร

๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย ปาฏิหาริยคือการสั่งสอนใหเกิด
ปญญา รูความจริงดวยตัวของเขาเอง

ปาฏิหาริยขอท่ี ๓ เทานั้นที่พระพุทธเจาสรรเสริญ สวน
ปาฏิหาริยท่ี ๑ และ ๒ พระพุทธเจาถึงกับตรัสวา ทรงรังเกียจ
เพราะวาปาฏิหาริยท่ี ๑ และ ๒ น้ัน ใครทํ าไดก็เปนเรื่องของคนนั้น
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คนอื่นก็ไดแตท่ึง เห็นวานามหัศจรรย แลวก็มาหวังพึ่ง เมื่อหวังพึ่ง
แลวก็พึ่งตัวเองไมได ไมเปนตัวของตัว แตปาฏิหาริยขอ ๓ สอนให
เขาเกิดปญญา เปนอัศจรรย เพราะเมื่อเขาเกิดปญญาแลว เขาก็
เห็นดวยตัวเอง พระองคเห็นความจริงอยางไร เขาก็เห็นความจริง
อยางเดียวกันกับท่ีพระองคเห็น พอเขาเกิดปญญาเห็นเหมือนที่
พระองคเห็น เขาก็เปนอิสระ ไมตองขึ้นตอพระองคตอไป แตถา
เปนปาฏิหาริย ๑ และ ๒ เขาก็ตองขึ้นตอพระองค ตองหวังพึ่งพระ
องคตลอดตอไป พระพุทธเจาตองการใหทุกคนเปนอิสระ เพราะ
ฉะนั้นพระองคจึงไมสรรเสริญปาฏิหาริยท่ี ๑ และ ๒ ซ่ึงใชได
เฉพาะเรื่องเฉพาะราวและตองระวังในระยะยาว เพราะมันทํ าให
เกิดความประมาท ถามีผูมีฤทธิ์ เราเคารพนับถือ เราก็ไปหวังพึ่ง
ทาน อยากจะไดอะไรก็ตองใหทานบันดาล ตัวเราเองก็ไมรูจัก
เผชิญปญหา ไมรูจักแกปญหา ไมรูจักทํ าอะไรใหเปน อยูเทาไหนก็
เทานั้น เพราะฉะนั้นก็ไมพัฒนา พระพุทธศาสนาไมตองการใหคน
เปนอยางนั้น

จะเห็นไดวา พระพุทธเจาเปนยอดของผูมีฤทธิ์ แตพระองค
สรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริย คือการสอนใหเกิดปญญาขอเดียว
พระองคเองนั้นทรงมีท้ังอิทธิปาฏิหาริยและอาเทศนาปาฏิหาริย
ดวย มีครบหมด มีฤทธิ์มาก แตขอใหสังเกตดูตลอดพุทธประวัติ
๔๕ ป เคยมีปรากฏครั้งใดไหมที่พระพุทธเจาเอาฤทธิ์ของพระองค
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บันดาลผลที่ตองการใหแกใครผูใดผูหนึ่ง น่ีเปนจุดสังเกตที่สํ าคัญ
หลายคนไมเคยคิด พระพุทธเจาเปนยอดของผูมีฤทธิ์ ไมมีใครมี
ฤทธิ์เทาพระองค แตพระองคไมเคยใชฤทธิ์บันดาลผลที่ตองการให
แกใครเลยตลอด ๔๕ พรรษา ทํ าไม? เพราะพระองคไมตองการให
ใครมาขึ้นตอพระองค มาหวังพึ่งพระองค ถาเขามาหวังพึ่งพระองค
ตอไปเขาจะประมาท ไมคิดพึ่งตนเอง ไมคิดพัฒนาตนเอง ไมคิด
แกปญหา คนเราลองไมสูปญหา ไมทํ าอะไรดวยตนเอง ก็ไม
พัฒนา อยูเทาไรก็เทานั้น พวกเรานี่ชอบเรื่องฤทธิ์ ตองระวังใหมาก
อยาใหขัดหลักพุทธศาสนาเปนอันขาด ถาจะชอบบางก็อยาใหผิด
หลักพึ่งตน อยาใหผิดหลักฝกฝนพัฒนาตน และตองเพียรพยายาม
ทํ าการตาง ๆ ใหสํ าเร็จตามเหตุตามผล อันนี้เปนหลักการสํ าคัญ
ของพระพุทธศาสนา

เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงพนจากลัทธิฤาษีชีไพร ไม
เฉพาะในสมัยโบราณที่เขานิยมเรื่องฤทธิ์ปาฏิหาริย โยคี ฤาษี
ดาบสในอินเดียจนกระทั่งปจจุบันเดี๋ยวนี้ ก็ยังแขงฤทธิ์กันตามเดิม
พระพุทธศาสนาไมเอาดวย บอกวาถาขืนยุงกับฤทธิ์อยูอยางนี้คนก็
ไมพัฒนา พระพุทธเจาใชฤทธิ์ทํ าอะไรบาง? พระพุทธเจาทรงใช
ฤทธิ์ปราบฤทธิ์ เพราะสมัยนั้นเขาถือกันวาเรื่องฤทธิ์น้ีสํ าคัญ เขา
ถือวา ถาใครไมมีฤทธิ์ก็ไมเปนพระอรหันต เขามีคานิยมอยางนี้
พระพุทธเจาถือวาฤทธิ์ไมใชเปนเครื่องหมายของความเปนพระ 
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อรหันต แตพระองคอยูทามกลางคานิยมของสังคมที่มีความเชื่อ
อยางนั้น พระองคเปนพระศาสดา เปนผูประกาศพระศาสนา พระ
องคก็ตองทํ าไดเพื่อจะไดใหเขายอมรับเชื่อถือไวกอน เพราะฉะนั้น
พระองคจึงมีฤทธิ์เพื่อใชเปนเครื่องมือประกาศพระศาสนา ใหเหนือ
กวาพวกมีฤทธิ์กันเหลานั้น เพราะพอไปเจอกันแลว เขาทดลอง
ฤทธิ์ ถาพระองคไมมีฤทธิ์ เขาก็ไมยอมฟง ไมยอมเชื่อ

ยกตัวอยางเชนพวกชฎิล เปนที่นับถือของประชาชน พวก
ชฎิลน้ีถือตัววามีฤทธิ์มากและถือวาใครเปนพระอรหันตตองมีฤทธิ์ 
พระพุทธเจาทรงพิจารณาเห็นวาถาไมไปปราบพวกนี้กอน ประชา
ชนไมฟงพระองค เพราะเขาถือวาถึงอยางไรก็สูอาจารยชฎิลของ
เขาไมได พระพุทธเจาก็เสด็จไปหาชฎิลกอน พอไปถึง ชฎิลก็ลองดี
เอาฤทธิ์มาแกลงหลายคืน พระพุทธเจาก็ผานทุกคืน จนกระทั่งในที่
สดุชฎิลยอมรับ รูวาสูไมได พอชฎิลสูไมไดยอมรับ เขาก็ยอมฟง
กอนนั้นเขาไมยอมฟง จะพูดอะไรเขาก็วาสูเราไมไดอยางนั้นอยาง
น้ี พอเขายอมรับในเรื่องฤทธิ์แลว ก็ยอมฟง พระองคก็เลิกใชฤทธิ์
หันมาใชอนุสาสนีปาฏิหาริย คือสอนใหเกิดปญญา ใหเขารูความ
จริง เขาถึงสัจธรรม พอไปเจอรายใหมถาเปนพวกที่เมาฤทธิ์ พระ
องคก็ใชฤทธิ์ปราบใหม พอเขายอมรับ พระองคก็เลิกใชฤทธิ์ แต
พระองคไมใชฤทธิ์บันดาลผลที่ตองการใหแกผูใดทั้งสิ้น
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การใชสมาธิเพื่อใหมีฤทธิ์ มีพลังปาฏิหาริย นอกจากมักทํ า
ใหคนเสียนิสัย ทํ าใหคนคอยหวังพึ่งแลว สํ าหรับตัวเอง ฤทธิ์ทํ าให
หมดกิเลสไมได ฤทธิ์ไมสามารถกํ าจัดกิเลสได ฤทธิ์ทํ าใหหมดทุกข
ไมได การใชสมาธิในแงน้ีไมเปนหลักประกันอะไร อยางดีจิตสงบ
แลวกิเลสก็สงบไปชั่วคราวดวยกํ าลังสมาธิ ทานเรียกวา วิกขัมภน-
วิมุตติ แปลวาหลุดพนดวยขมไวช่ัวคราว แตถามีอะไรมาลอหรือ
กระทบ กิเลสก็ฟูข้ึนไดอีก เพราะฉะนั้นจึงไมมั่นคง

มีพระเถระองคหนึ่งเปนอาจารยสอนกรรมฐานในยุคหลัง
พุทธกาล ตัวเองไดสมาธิช้ันสูง ไดฌานสมาบัติ ชํ านาญมาก และ
เพราะการที่บํ าเพ็ญสมาธิอยูตลอดเวลา จิตสงบอยูเสมอ กิเลสก็
ไมมีโอกาสฟูข้ึนมา เลยหลงผิดคิดวาตัวเองสํ าเร็จเปนพระอรหันต
อาจารยท่ีไมสํ าเร็จอรหันตสามารถสอนลูกศิษยใหเปนอรหันตได 
เพราะการเปนอรหันตข้ึนตอตัวของคนนั้นเอง

ลูกศิษยบางทาน ไดมารูหลักจากทานแลวไปปฏิบัติดวย
ตนเอง ไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันต รูวาพระอาจารยยังไมสํ าเร็จ
ก็จะเตือน แตถาจะไปบอกตรงๆ ทานถือตัวเปนอาจารยก็จะไมดี
กิเลสขึ้นมา เกิดแรงตานจะเปนอันตรายตอการปฏิบัติ ลูกศิษยก็
เลยใชอุบายวิธีทํ าใหเกิดนิมิตเปนรูปชาง วันหนึ่ง ขณะนั่งอยู
เพลินๆ ก็ทํ าใหเห็นเปนชางวิ่งเขามา พระอาจารยตกใจตั้งสติไม
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ทัน ลุกขึ้นจะกระโจนหนี ลูกศิษยซ่ึงเปนพระอรหันตก็จับชายจีวร
ดึงกระตุกไว พระอาจารยก็ไดสติ

ท่ีพระอาจารยไดสติ ก็เพราะทานเจริญธรรมปฏิบัติมานาน
เรียกวาสติไมทันนิดเดียว พอลูกศิษยกระตุกปุบก็ไดสติ รูตัววาเรา
น่ียังไมสํ าเร็จ เพราะพระอรหันตไมตกใจ คือไมมีกิเลสที่จะเปนเหตุ
ใหเกิดความกลัว คนที่จะเกิดความกลัวก็เพราะมี โลภะ โทสะ
โมหะ ยังมีตัณหาอยู ถาไมมีกิเลสก็ไมมีความกลัว ทานรูหลักการ
อันนี้อยู ทานก็รูวากิเลสของทานยังไมหมด ก็เลยหันมาบอกใหลูก
ศิษยเปนที่พึ่ง ชวยเปนหลักใหแลวปฏิบัติตอ พระอาจารยก็สํ าเร็จ
เปนพระอรหันตดวย

ท่ีอาตมาพูดนี้ ตองการใหเขาใจวา การมีฤทธิ์ การไดฌาน
สมาบัติ หรือการใชสมาธิฝายพลังจิต ไมไดชวยใหสํ าเร็จเปนพระ
อรหันต ไมหมดกิเลส ไมหมดความทุกข แตสามารถทํ าใหจิตสงบ
แลวเหมือนกับหมดกิเลสไปไดช่ัวคราว เปนสิ่งที่ดีมาก มีประโยชน
แตบางทานเพราะเหตุท่ีไดสมาธิระดับตาง ๆ แลวกิเลสยังไมหมด
เกิดความลํ าพองใจตัวเอง กลับไปหนุนมานะขึ้นมา เลยยิ่งหนักเขา
ไปอีก คราวนี้กิเลสกลับฟู เพราะคนเรานี้ ถาไมมีกํ าลัง ไมมี
อํ านาจ กิเลสถึงมีอยูก็จะไมมีกํ าลัง แตพอรูวาเรามีอํ านาจ มีพลัง
มาก ก็จะรูสึกคึกฮึกเหิมใจ คนที่มีฤทธิ์ก็เชนเดียวกัน ถายังมีกิเลส
อยู ก็เกิดความฮึกเหิมใจ เลยทํ าการรายไดยิ่งใหญ
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ยกตัวอยางเชน พระเทวทัตไดฌานสมาบัติ ไดอภิญญาที่
เปนโลกีย มีฤทธิ์มาก แตเพราะยังไมหมดกิเลส เลยเกิดไปลํ าพอง
ใจในฤทธิ์ของตัวเอง แลวไปนึกถึงการมีอํ านาจ การที่จะไดลาภ
สักการะอะไรใหญโต ก็เลยเอาฤทธิ์เขามาหนุนการอยากไดอํ านาจ
และลาภสักการะนั้น เลยไปกันใหญ พระเทวทัตก็เสียไปเลย

จะเห็นวา การใชสมาธิเพื่อวัตถุประสงคดานฤทธิ์เดช
ปาฏิหาริยน้ี อาจจะกลายเปนเครื่องกีดขวางกางกั้นตัวเองไมให
กาวหนาตอไปในการที่จะบรรลุธรรมก็ได เพราะฉะนั้นจึงตองระวัง
โดยไมประมาท

๒. สมาธิเพื่อความสุขสงบ
กอนถึงประโยชนขอสํ าคัญ คือจิตใส ขอพูดถึงการใชสมาธิ

ในแงความสงบและความสุข การใชสมาธิเพื่อความสงบสุขก็มี
ประโยชนมาก นอกจากเปนเครื่องพักผอนอยางดียิ่งแลว ยังใชปอง
กันและแกไขปญหาทั้งหลายในทางจิต เชน ความเครียด ความฟุง
ซาน ความสับสน วาวุน กระวนกระวาย ความเหงา ความวาเหว
เปนตน ทํ าใหจิตใจสบายมีความสุข

อยางไรก็ตาม การใชประโยชนจากสมาธิเพียงเทานี้ตาม
หลักพระพุทธศาสนาถือวายังไมเพียงพอ ยังไปไมถึงจุดหมายของ
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พระพุทธศาสนา เปนเพียงการใชสมาธิแกปญหาจิตใจหรือแก
ความทุกขในระดับหนึ่ง นอกจากนั้นยังอาจจะกลายเปนโทษได จะ
ตองใชดวยปญญา เพราะถาไมระวังใหดี สมาธิท่ีใชเพื่อประโยชน
ขอน้ีอาจจะกลายเปน สิ่งกลอม หรือ ยากลอม ชนิดหนึ่ง ซ่ึงทํ าใหเกิด
ความประมาท นํ าไปสูความเสื่อมเสียหาย และกลายเปนเครื่องขัด
ขวางการบรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนา

มีบุคคลอยูระดับเดียวที่ใชสมาธิในแงของความสุขสงบได
อยางปลอดภัยเต็มท่ี โดยจะไมมีทางกลายเปนสิ่งกลอม คือพระ
อรหันต เพราะทานบรรลุจุดหมายของพระศาสนาแลว ทานไมมีกิจ
ท่ีจะตองทํ าเพื่อกาวสูจุดหมายนั้นอีก และทานพนไปแลวจากการ
ท่ีจะมีความประมาท ทานจึงใชสมาธิเปนเครื่องพักผอน ระหวาง
ทํ างานเผยแผธรรมเปนตน เรียกวาเปน ทิฏฐธรรมสุขวิหาร สํ าหรับ
คนทั่วไปก็ทํ าตามอยางทานได แตตองอยูในขอบเขตที่ตามทาน
จริง ๆ ไมใชเกินเลยไปจนกลายเปนสิ่งกลอม

สิ่งกลอม มีความหมายอยางไร? กลอมก็หมายความวาทํ า
ใหสบายใจ ทํ าใหเพลิน คลายกับยากลอมประสาท ประสาทเราไม
สบาย เราตื่นเตน เรากระวนกระวาย เราเครียด เรานอนไมหลับ
เราก็เอายานอนหลับมากิน พอกินยานอนหลับเขาไป ก็สบาย นอน
หลับได ก็ดีเหมือนกัน แตสิ่งกลอมน้ันมีขอบเขต และมีโทษดวย ถา
ขืนกลอมอยูอยางนั้นตลอดไป ก็ไมดีแน ควรกลอมไดช่ัวคราว คือ
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กลอมพอใหหายอาการนั้น เชน หายจากความกระวนกระวาย
กระสับกระสาย เดือดรอน นอนไมหลับ พอหายแลวก็หยุด แตอยา
อยูดวยยานอนหลับตลอดชีวิต ไมดีแน

ฉันใดก็ฉันนั้น สิ่งกลอมของมนุษยมีมาก ยิ่งมนุษยท่ีมุงหา
ความสุขจากสิ่งเสพทางวัตถุ ตอไปจะมีปญหามาก วัตถุน้ันให
ความสุขไดระดับหนึ่ง เมื่อไดความสุขแลว บางทีก็เกิดความเบื่อ
หนาย หรือคนอีกพวกหนึ่ง วิ่งหาความสุขจากวัตถุเรื่อยไป แตไม
สมใจ ไมถึงจุดหมายสักที ก็วิ่งไลความสุขอยูน่ัน ชีวิตที่เรงรัดแขง
ขันหาผลประโยชน หาความสุขจากวัตถุ ทํ าใหเกิดสภาพจิตที่
เครียด กระวนกระวาย ฟุงซาน กังวลถึงผลประโยชนหรือลาภที่ยัง
ไมได และหวาดกลัวหวั่นใจในสิ่งที่ไดมาแลว วาจะหลุดหาย อยาง
น้ีเปนตน เพราะฉะนั้นความสุขจากวัตถุเสพนี้ จึงรบกวนจิตใจ
ตลอดเวลา ดวยประการตาง ๆ

จนกระทั่งในขั้นสุดทายก็คือวา คนที่มุงหวังความสุขจาก
การเสพวัตถุน้ี จะเอาความสุขไปฝากไวกับวัตถุอยางเดียว แตวัตถุ
มันมีเวลาที่สุข มีเวลาที่เบื่อหนาย พอเราเอาความหวังในความสุข
ไปฝากไวกับวัตถุอยางเดียว ตอไปชีวิตจะมีความหมายดวยวัตถุ
สิ่งเสพเทานั้น พอเบื่อหนายวัตถุก็เบื่อหนายชีวิตดวย พอผิดหวัง
วัตถุ ก็ผิดหวังชีวิตดวย พอวัตถุหมดความหมาย ชีวิตก็หมดความ
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หมายดวย น่ีคือปญหาในสังคมที่เจริญแลวที่มากไปดวยวัตถุสิ่ง
เสพบริโภค

วัตถุสิ่งเสพบริโภคเหลานั้นไมไดเปนหลักประกันของความ
สุข มนุษยท่ีอยูในสังคมที่เจริญ มีสิ่งบริโภคมากมายพรั่งพรอม
กลับปรากฏวาฆาตัวตายกันมาก คนในสังคมที่ยากจนกลับไมคอย
ฆาตัวตาย สังคมอเมริกันเดี๋ยวนี้ก็คงจะทราบกันอยูแลววา คนฆา
ตัวตายเพิ่มมากขึ้น คือคนหนุมสาววัยรุน สถิติของ USA Today
บอกวาในชวงเวลา ๓๐ ปท่ีผานมานี้ เด็กวัยรุนหนุมสาวอเมริกัน
อายุ ๑๕-๑๙ ป ฆาตัวตายเพิ่มข้ึน ๓๐๐% น่ีเปนสถิติของสถาบัน
สุขภาพจิตแหงชาติของอเมริกัน เปนที่งงงันกันไปเลยวา ทํ าไม
หนุมสาววัยรุนฆาตัวตาย ในขณะที่สังคมมั่งคั่งพรั่งพรอม คน
เหมือนมั่งมีศรีสุข จะเอาอะไรก็เอาได หนุมสาวก็อยูในวัยที่กํ าลัง
สดใส มีกํ าลังวังชาที่จะหาความสุข ไฉนจึงมาฆาตัวตาย หนีความ
สุขไป

สังคมที่มั่งคั่งพรั่งพรอม ไมเปนหลักประกันในเรื่องที่จะมี
ความสุข ในสังคมแบบนี้คนมักไปฝากความสุขไวกับการเสพวัตถุ
ตอมาพอเบื่อหนายวัตถุ ก็เบื่อหนายชีวิตดวย ผิดหวังวัตถุก็ผิดหวัง
ชีวิตดวย วัตถุหมดความหมาย ชีวิตก็หมดความหมายดวย อันนี้
เปนอันตรายที่สํ าคัญของสังคมและอารยธรรมปจจุบัน มนุษยสมัย
กอนฝากความสุขไวกับวัตถุเสพนอย เพราะคนสมัยกอนไมคอยมี
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วัตถุบริโภคมาก ความสุขของเขาอยูท่ีแหลงอื่น แหลงความสุขของ
มนุษยไมไดอยูท่ีสิ่งเสพอยางเดียว ความสุขของเขาขึ้นกับวัตถุเสพ
นอย เพราะฉะนั้นเมื่อเขาผิดหวังจากสิ่งเหลานี้ เขาก็ไมฆาตัวตาย

มนุษยเรานี้มีชองทางของความสุขมากมายหลายอยาง แต
มนุษยยุคปจจุบันนี้ ทํ าการพัฒนาดวยมุงความเจริญพรั่งพรอม
ทางเศรษฐกิจ หรือทางวัตถุ จนกระทั่งเปนบริโภคนิยม เห็นแกการ
บริโภค ความสุขก็เลยมาอยูท่ีการบริโภค อยูท่ีสิ่งเสพ เพราะฉะนั้น
ก็เอาความหมายของชีวิต ไปรวมเปนอันเดียวกันกับวัตถุเสพ
อยางที่กลาวมาวาเมื่อไรผิดหวังวัตถุเสพก็ผิดหวังชีวิตดวย เมื่อไร
วัตถุเสพหมดความหมาย ชีวิตก็หมดความหมายดวย น่ีคือสภาพ
สังคมอเมริกันเปนตน ในปจจุบัน ท่ีกํ าลังจะเปนมากขึ้น เปนพิษ
เปนภัยของอารยธรรมที่เดินมาในทางที่ผิดพลาด

ขอหันกลับมาพูดเรื่องการใชสมาธิเปนสิ่งกลอม ในสังคมที่
มีปญหาจิตใจมาก คนตองการความสุขจากวัตถุเสพ คนอยากได
แตไมไดอยางใจบาง หรือไดแลวแตไมสุขสมหวังบาง อยากมีวัตถุ
หวังวาจะมีความสุข แตพอไดจริงหาไดมีความสุขอยางนั้นไม ทํ า
อยางไรชีวิตนี้จึงจะมีความหมาย บางคนก็เบื่อชีวิตไปเลย อาจจะ
ฆาตัวตาย ถาไมเอาอยางนั้นก็หันไปหาสิ่งกลอม เพราะฉะนั้นทาง
ออกสํ าคัญสํ าหรับคนเหลานี้ท่ีไมไดความสุขสมหมายก็คือ สิ่ง
กลอม เริ่มดวยยาเสพติด สังคมแบบนี้ก็มียาเสพติดเปนที่พึ่ง ยา
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เสพติดเปนทางออกชวยใหมีความสุข ในสังคมแบบนี้ก็จะปรากฏ
วา มีสิ่งเสพติดเกลื่อนกลาดไปหมด ตอนนี้สิ่งเสพติดก็เขาไปเมือง
ไทยดวย แมแตในโรงเรียน ยามาก็กํ าลังระบาด พอถึงวันเหมาะ ๆ
ก็ตองตรวจปสสาวะนักเรียนทุกคน วาคนไหนติดยามาบาง เวลานี้
ปญหาเมืองไทยกํ าลังหนัก เยาวชนของเราก็จะแย

สังคมปจจุบันมุงหวังความสุขจากสิ่งเสพ ความสุขของเขา
อยูท่ีสิ่งเสพ เมื่อไมไดความสุขจากสิ่งเสพก็หาสิ่งกลอมมาแทน คือ
ยาเสพติด สิ่งกลอมท่ีมีในสังคมมานานแลว ท่ีเปนสิ่งเสพติดเกาก็
คือสุรา ถาไมสุราก็การพนัน ถาไมการพนันก็สิ่งกลอมท่ีประณีตขึ้น
มาคือดนตรี สิ่งบันเทิง กีฬา ซ่ึงมีท้ังคุณทั้งโทษ บางอยางก็ใชใน
ทางเปนประโยชนไดบาง เชนดนตรี สิ่งบันเทิง กีฬา พวกนี้ใชเปน
ประโยชนไดดวย แตถาใชเปนสิ่งกลอม ไปติดเพลินเมื่อไรก็มีโทษ
ทันที สิ่งกลอมท่ีประณีตขึ้นมาทางจิต คือ สมาธิ ซ่ึงชวยใหไมตอง
หันไปพึ่งสิ่งเสพติด ไมตองหันไปพึ่งดนตรี มีปญหา เครียด มีความ
ทุกขใจ กระวนกระวาย กลุมใจ เขาสมาธิก็สงบ สบาย หนีจากสิ่ง
เดือดรอนกลุมใจไปได เพราะสมาธิเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดความสุข
สงบ

แตถาใชในความหมายนี้ ใชไปใชมา ถาไมระวัง สมาธิก็
กลายเปนสิ่งกลอมน่ันเอง สิ่งกลอมเปนอยางไร ก็ทํ าใหเราหาย
จากความเครียด ความทุกข ความเดือดรอนใจ มีความสุข หลบ
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ปญหาได หนีปญหาได พนไปจากทุกขช่ัวคราว แตปญหาที่แทจริง
ไมไดแก กิเลสในใจสวนลึกก็ยังมีอยู และปญหาภายนอก ปญหา
ในครอบครัว ปญหาในสังคมก็ไมไดแก เวลาเกิดทุกขข้ึนมา ไม
สบายใจก็มานั่งสมาธิ หลบไปทีหนึ่ง ก็กลอมไปไดทีหนึ่ง แตปญหา
ไมไดแก ถาอยางนี้ก็ลํ าบาก สะสมปญหา ในสังคมฝรั่ง คนไมนอย
เลยที่หันมาสนใจสมาธิในฐานะเปนสิ่งกลอม เพราะฉะนั้น เราอยา
มาจมอยูแคน้ัน ถาขืนจมอยูในแงเปนสิ่งกลอมก็จะผิด ผิดอยางไร
ผิดหลักการสํ าคัญ ๒ ประการ

๑. ตกอยูในความประมาท พอกลอมแลวสบายใจ หลบ
ปญหาได หลบทุกขไดช่ัวคราว ก็กลายเปนคนหนีปญหา ปญหาที่
แทจริงไมแก เมื่อหลบปญหาก็เกิดความประมาท มัวแตน่ังสบาย ไม
ตองทํ าอะไร สิ่งที่จะตองทํ าก็ไมทํ า ปญหาที่ควรจะแกก็ไมแก
ความเพียรพยายามที่จะกระทํ าการก็หยุด เกิดความประมาท อันนี้
ผิดหลักสํ าคัญของพระพุทธศาสนา

๒. ขัดกับไตรสิกขา แตท่ีสํ าคัญยิ่งกวานั้นก็คือ ตามหลัก
พระพุทธศาสนา ธรรมทั้งหมดอยูในระบบของหลักการใหญท่ี
เรียกวา สิกขา ๓ สิกขาคือการฝกฝน การเรียนรูฝกหัดพัฒนาตน
ทํ าใหชีวิตเจริญกาวหนาไปสูจุดหมายคือความดับทุกขโดยสิ้นเชิง 
ตราบใดที่ยังไมถึงจุดหมายหยุดไมได กระบวนการปฏิบัติน้ีเรียกวา
ไตรสิกขา สมาธิเปนองคประกอบอยูในกระบวนการของไตรสิกขา
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น้ี เพราะฉะนั้นสมาธิจะตองเปนเครื่องชวยใหเรากาวตอ สูธรรมที่
สูงขึ้นไป ไมใชกลอมใหหยุดใหเพลินจมอยูกับท่ี ขัดกับไตรสิกขา

๓. สมาธิเพื่อจิตใสและขยายปญญา
ไตรสิกขา เปนระบบที่รวมองคธรรมตาง ๆ มากมายเขามา

สัมพันธกัน เพื่อจะเดินหนาไปสูจุดหมาย ดังนั้นองคธรรมทุกอยาง
ในไตรสิกขาซึ่งเปนขอยอย ๆ น้ี จะตองสัมพันธกัน ในลักษณะที่สง
ผลตอกัน เปนปจจัยสงตอแกขออื่น ๆ ตอไป ขอธรรมทั้งหลายใน
พระพุทธศาสนา ถือวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการแหงไตรสิกขา
ซ่ึงเปนระบบสัมพันธแหงองคธรรมที่เปนปจจัยหนุนเนื่องตอกันไป
สูจุดหมาย เพราะฉะนั้นองคธรรมทุกขอ จะตองมีความหมายใน
เชิงเปนปจจัยหนุนเนื่องสงตอแกขออื่น ถาปฏิบัติธรรมแลว ลอง
ลอยอยู หรือทํ าใหอยูกับท่ี แสดงวาผิด อันนี้คือหลักใหญท่ีใช
วินิจฉัย เพราะธรรมทุกขอไมพนไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา

ไมวาทานจะเอาหลักธรรมขอไหนมา จะเอาเมตตา กรุณา
สติ สมาธิ ขอไหนก็ตาม ทุกขออยูในไตรสิกขาหมด เมื่อมันอยูใน
ไตรสิกขา มันก็อยูในระบบ มันก็อยูในกระบวนการคืบหนา ท่ีตอง
เดินไปสูจุดหมายเดียวกัน ทุกขอจึงตองสงผลตอกัน ในลักษณะใด
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ลักษณะหนึ่ง ถาปฏิบัติธรรมขอใดแลว ทํ าใหหยุด ทํ าใหลองลอย
ไรจุดหมาย ก็แสดงวาผิด

ถาเราปฏิบัติสมาธิแลว กลายเปนเครื่องกลอม ทํ าใหเพลิน
สงบอยู ก็หยุด แสดงวามันดวน ไมสงผลตอกระบวนการไตรสิกขา
ไมเดินหนา ก็ผิด ถาปฏิบัติถูก ตองสงผลในไตรสิกขา

สมาธิเปนปจจัยแกอะไร? วาโดยหลักใหญ สมาธิเปน
ปจจัยแกปญญา เพราะสมาธิทํ าใหจิตสงบ ใส และมีกํ าลัง แต
ลักษณะที่จิตสงบก็ดี ใสก็ดี มีกํ าลังก็ดี คือจิตพรอมท่ีจะทํ างาน
ลักษณะสํ าคัญของจิตที่เปนสมาธิ ทานเรียกวาเปนกัมมนิยัง หรือ
กรรมนีย น่ีแหละเปนตัวสํ าคัญที่พระพุทธเจาตองการ คือจิตเปน
สมาธิปุบ ก็เปนกัมมนิยังทันที กัมมนิยัง หรือกรรมนีย แปลวา
เหมาะแกการใชงาน จึงตองเอาไปใช อยาไปหยุดอยู ถาจิตเปน
สมาธิแลวหยุดสบาย ก็แสดงวาพลาดแลว พระพุทธเจาตองการให
เอาจิตที่เปนกรรมนียน้ีไปใชงาน ไมใชใหมานอนเสวยสุขอยูเฉย ๆ
ใชงานอะไร? ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา สมาธิเปนองคท่ี ๒
สงผลหนุนเนื่องใหเกิดปญญา ก็เอาไปใชงานทางปญญา น่ีคือ
ประโยชนขอท่ี ๒ ท่ีบอกวาเปนคุณลักษณะของจิตที่สํ าคัญ คือทํ า
ใหจิตใส ไมมีอะไรมารบกวน ทํ าใหใชงานในทางปญญาไดเต็มท่ี

คนเรานี้ยิ่งเรื่องละเอียดออนลึกซึ้งเทาไร การที่จะคิด
พิจารณาใหรูใหเขาใจ ก็ยิ่งตองการจิตที่แนวแนเทานั้น ถาเรื่องไม
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ละเอียดออน ไมลึกซึ้ง เราก็ไมตองใชปญญามาก แมแตจะทํ างาน
ทํ าการ หรือฟงครูอาจารยสอนบรรยาย ถาเราไมมีสมาธิบางเลยก็
ไมรูเรื่อง ปญญาไมเกิด เพราะฉะนั้นปญญาจะทํ างานได ตอง
อาศัยจิตที่เปนสมาธิมากบางนอยบางตามแตเรื่องนั้นจะละเอียด
ลึกซึ้งแคไหน

ตกลงวา สิ่งที่ตองการในพระพุทธศาสนาอยูในขอท่ี ๓ น้ี
คือการมีสมาธิ ท่ีทํ าใหจิตพรอมท่ีจะใชงาน และงานสํ าคัญที่
ตองการใชคือปญญาที่จะรูเขาใจความจริงของสิ่งทั้งหลาย จน
กระทั่งเขาถึงความจริงของธรรมชาติ รูเขาใจธรรมชาติของสิ่งทั้ง
หลายวาเปนอยางไร รูสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปนจริง น้ีเปนสิ่งที่
ตองการ ถาไมรูถึงขั้นนี้แลว กิเลสไมหมด ฉะนั้นจึงตองใหเชื่อมตอ
ระหวางสมาธิกับปญญา

ตอนนี้ท่ีพูดมาก็เพื่อใหเห็นวา เรื่องสมาธิน้ีตองระวังเหมือน
กัน ถาไมเขาใจหลักการของพระพุทธศาสนาใหชัด ก็อาจจะเขวได
เพราะคุณประโยชน ๓ ประการนี้ มีชองทางการใชตางกันออกไป
ตอนนี้ขอสรุปข้ันหนึ่งกอนวา คุณสมบัติหรือคุณประโยชนของ
สมาธิท่ีสํ าคัญ ๓ ประการ คือ

๑. สมาธิทํ าใหจิตแนวแนเกิดพลัง ซ่ึงอาจจะนํ าไปใชใน
เรื่องของฤทธิ์ เรื่องของปาฏิหาริย เปนพลังจิต
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๒. สมาธิทํ าใหจิตใส ทํ าใหมองอะไรชัดเจน เกื้อกูลตอการ
ใชปญญา

๓. สมาธิทํ าใหจิตสงบ ทํ าใหเกิดความสุข
เวลานี้สังคมมีปญหาทางจิตใจมากเพราะพิษภัยของวัตถุ

นิยม คนจึงไปหวังประโยชนขอท่ี ๓ จากสมาธิมาก ซ่ึงยังไมใชจุด
หมายของพระพุทธศาสนา

ขอใหจํ าหลักการสํ าคัญของพระพุทธศาสนาวา ถาปฏิบัติ
ธรรมอะไรแลว ทํ าใหเกิดความประมาท ก็ผิด ถาปฏิบัติธรรมอะไร
แลว ไมสงผลใหกาวตอไปในระบบแหงกระบวนการของไตรสิกขา
ไมเคลื่อนสูจุดหมาย ก็ผิด ตองระวังใหดี

ผลพลอยได
กอนที่จะยอนกลับมาพูดเรื่องสมาธิในแงท่ีเปนจุดมุงหมาย

ของพุทธศาสนา จะพูดถึงผลพลอยไดพิเศษบางอยาง ซ่ึงเปน
ประโยชนในยุคปจจุบัน แตเปนประโยชนขางเคียง ซ่ึงจะเอามา
เปนจุดมุงหมายของพุทธศาสนาไมได

จิตที่เปนสมาธิน้ัน เปนจิตที่อยูตัวลงตัว เรียกวาจิตเขาที่
ตางกับจิตของเราตามปกติท่ีวุนวาย ฟุงซาน เดี๋ยวคิดเรื่องโนน
เดี๋ยวคิดเรื่องนี้ ทานวาเหมือนกับลิง ลิงนี้อยูกับท่ีไมได มันอยูไมสุข
กระโดดจากกิ่งไมน้ีไปกิ่งไมโนน วิ่งไปกระโดดไปเรื่อย จิตของเราก็
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เปนอยางนั้น ออกจากเรื่องนี้ไปเรื่องโนน มีเรื่องราวมากมาย และ
ชอบไปจับเอาเรื่องที่ไมควรคิดมาคิด เรื่องที่ผานไปแลวที่กระทบ
กระเทือนใจ ก็เอามาคิด เอามาปรุงแตง หวนละหอย โกรธงอน
เรื่องที่ยังไมมาก็ไปวิตกกังวล จิตก็ไมสบาย พอจิตไมสบาย จิตไม
อยูตัว ทุกขทางใจก็เกิดขึ้น แตจิตใจนี้ทํ างานสัมพันธกับรางกาย
เราตองระวังนึกถึงหลักนี้เสมอ

ชีวิตของเรานี้ประกอบดวยกายกับใจ ใจกับกายนี้ทํ างาน
ประสานกัน สัมพันธกัน สงผลกระทบตอกัน ถาจิตไมปกติ จิตไม
ลงตัว กายก็มีปญหาดวย เพราะฉะนั้นการทํ างานของรางกายก็ไม
เขาที่ดวย เชนเกิดอารมณข้ึนมา มีความโกรธ พอจิตโกรธ กายเปน
อยางไร หัวใจก็เตนแรง หายใจดัง ยิ่งโกรธมากยิ่งหายใจแรง
หายใจดังฟดฟาดอยางกับคนขึ้นเขา พอมีอารมณกลัวก็หนาซีด
บางทีหยุดกลั้นหายใจ เลือดลมเดินไมปกติ รางกายเปลี้ยหมด ทํ า
ใหเกิดปญหาทางรางกาย ถาเปนบอย ๆ จิตจะเครียดอยูตลอด
เวลา สภาพจิตกับกายตอนนี้เปนรอยตอสํ าคัญ คือตอน เครียด ถา
จิตเครียดกายก็จะเครียดดวย พอกายเครียด การทํ างานของราง
กายก็จะวิปริตหมด สุขภาพก็เสีย โรคภัยไขเจ็บก็ตามมา

เพราะฉะนั้นผลพลอยไดท่ีสํ าคัญก็คือพอเราทํ าสมาธิได 
จิตทํ างานดี ลงตัว เรียบและราบรื่น เขาอยูในดุลยภาพ เมื่อจิตอยู
ในภาวะสมดุล ปลอดโปรง การทํ างานของรางกาย เชนลมหายใจ
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ก็ปรับดีดวย สมํ่ าเสมอ ถาจิตเปนสมาธิลึกขึ้นไป ละเอียดขึ้นไป ก็
สงบมาก พอสงบมาก การใชพลังงานก็นอยลง

การทํ างานของจิตนี้อาศัยสมอง สมองทํ างานก็ตองใช
เลือดเลี้ยง เลือดก็ตองอาศัยออกซิเจน ออกซิเจนก็อาศัยการ
หายใจ เมื่อจิตเปนสมาธิดีข้ึน ใจสงบ ไมหนัก ไมเหนื่อย ก็ตองการ
พลังงานนอยลง การเผาผลาญของรางกายก็นอยลง ความ
ตองการออกซิเจนก็นอยลง การหายใจก็ประณีตขึ้น หลักก็มีบอก
ไววา ถาเขาสมาธิถึงฌานที่ ๔ ไมหายใจเลย หมายความวา วัด
ดวยมาตรฐานของคนปกติ เรียกวาไมหายใจ เอามือมาแตะรูจมูก
จะไมปรากฏลมหายใจ เพราะลมหายใจประณีตมาก ตองการ
ออกซิเจนนิดเดียว ออกซิเจนที่เขาไปในรางกายเล็กนอยก็เลี้ยงราง
กายไปไดนาน คนที่เขาสมาธิลึก ๆ จิตสงบมาก การหายใจก็ราบ
ร่ืนและตองการพลังงานนอย การเผาผลาญรางกายนอย ก็มีผลตอ
รางกาย ทํ าใหสุขภาพดี เลือดลมเดินคลอง ทํ าใหอายุยืน และ
สมาธิน้ีมาไดในรูปตาง ๆ เชนเจริญพรหมวิหาร ทํ าใหจิตใจชุมช่ืน
เย็นสบาย ทํ าใหหนาตาอิ่มเอิบ ผองใส แกชาเปนตน

สภาพรางกายกับจิตใจสัมพันธกัน ถาเราทํ าตรงขามกับท่ี
กลาวมานี้ คือไมมีสมาธิ เชนโกรธขึ้นมา ปญหาทางกายก็ตามมา
ทันที เพราะตองการพลังงานเผาผลาญมาก ก็ตองหายใจแรง ๆ
หัวใจก็ตองเตนแรง ปอดก็หายใจฟูดฟาด ๆ ใชลมมากเหมือน



สมาธิแบบพุทธ๑๖๔

อยางคนเดินขึ้นเขา ซ่ึงเหนื่อยมาก ถาโกรธอยูเรื่อย ท้ังใจและกาย
ก็เสื่อมโทรมไว

พอไดหลักนี้ก็หมายความวา สมาธิมีผลในดานสุขภาพ ก็
เลยเอาสมาธิมาใชในการรักษาโรคไดดวย อันนี้เปนผลพลอยได
อยางหนึ่ง เวลานี้ก็ปรากฏวาในเมืองอเมริกานี้เอง มีการนํ าสมาธิ
มาใชประโยชนในการรักษาโรค แมแตโรคที่แกไขไมหาย เชน
University of Massachusetts ท่ีไดเปดคลีนิคดานนี้ข้ึนมา ตอนนี้
ทางรัฐบาลอเมริกันก็ถึงกับยอมรับให Medicare ใหเงินมาสํ าหรับ
การรักษาโรคโดยวิธีของการใชสมาธิประสานกันกับการบริหารราง
กายดวย อาจารยท่ีชํ านาญในสมาธิก็ไปทํ างานเปนจริงเปนจัง
มหาวิทยาลัยยอมรับ กลายเปนกิจการ เปนคลีนิคในโรงพยาบาล
หรืออยางที่มหาวิทยาลัย Harvard คุณหมอทานหนึ่งเลาวา เขา
เปดการสอนสมาธิในการรักษาโรค อันนี้ก็เปนเรื่องผลพลอยได

ท่ีจริง ถาโยมดูแลว ท้ังหมดที่กลาวมาก็เปนเรื่องเดียวกัน
คือพอจิตอยูตัวเปนสมาธิแลวก็ไดดุล จิตก็ลงตัวของมัน ไมมีอะไร
มากวน ลองนึกดูวาจิตของคนที่ไมมีอะไรมากวน จะสบายแคไหน
เมื่อไมมีอะไรมากวน สภาพจิตดีแลว สภาพรางกายก็ปรับเขากัน
สอดคลองกับจิตนั้น การทํ างานของรางกายก็ราบรื่นลงตัวดี อยาง
ท่ีภาษาไทยโบราณเรียกวา เลือดลมเดินดี ทุกอยางก็เปนไปดวยดี
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รางกายก็ปกติ ไมเครียด ไมมีตัวมากีดมากั้นมาบีบมากด การ
ทํ างานของเลือดลมตาง ๆ ก็เลยคลอง สุขภาพก็ดี จึงรักษาโรคได

เอากันงาย ๆ แมแตในชีวิตประจํ าวัน เวลาไหนเราเกิดใจ
ไมสบาย เชน โกรธขึ้นมา หรือกลัวขึ้นมา หรือประหมา ถาเรามีสติ
นึกได ก็หายใจยาว ๆ เทานั้นแหละ จะดีข้ึนทันที พอโกรธขึ้นมาก็
หายใจยาวๆ หายใจเขายาว หายใจออกยาว แบบสบายๆ อยางมี
สติ ความโกรธก็จะบางเบาลง และสภาพรางกายที่ไมสบายก็จะ
ผอนคลายไปดวย หรือมีเรื่องอะไรที่เปนปญหาทางอารมณ ก็เอา
วิธีน้ีมาใชทันที เปนวิธีงายๆใชแคลมหายใจที่มีอยูแลว

การหายใจเปนตัวอยางของความสัมพันธ ระหวางกายกับ
จิต เหมือนกายคนเดินขึ้นเขา พอเหนื่อยก็หายใจแรง แตถึงแมไม
ไดไปข้ึนเขาสักหนอย ไมไดใชแรงกายสักหนอย พอโกรธขึ้นมาก็
หายใจแรงอยางกับคนเดินขึ้นเขา แสดงวากายกับจิตมันสัมพันธ
กัน ทีน้ีเรายอนกลับเอากายมาชวยปรับจิต คือในเวลาที่สภาพจิต
ไมดีน้ัน ลมหายใจเราไมปกติ เราก็ปรับลมหายใจของเราใหดี ปรับ
ลมหายใจใหสมํ่ าเสมอ สติก็มา เพราะเวลาเราหายใจอยางนั้น เรา
ตองมีสติ พอสติมาอยางนี้ สติเปนองคธรรมฝายจิต กายกับจิตมา
สัมพันธกันก็ปรับสภาพจิตอีก ทํ าใหความโกรธเบาลง จากนั้นก็มี
ปญญาเริ่มมองเห็นอะไร ๆ พิจารณาได แตถาโกรธเอาแตอารมณ
ปลอยอารมณไปอยางไมมีสติ จะทํ าอะไรก็ไมรูจักยับยั้ง ก็พลาด
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เสียเลย ฉะนั้นทานจึงบอกวาคนโกรธปญญาดับมืด ปญญาหาย
ไป คนโกรธไมรูดํ าไมรูแดง ไมรูดีไมรูช่ัว คนโกรธฆาไดแมกระทั่งแม
ของตัวเอง ซ่ึงก็เปนความจริงอยางนั้น

เพราะฉะนั้น ถาเราเกิดความโกรธขึ้นมา ก็อาศัยวิธีงาย ๆ
ตั้งใจหายใจใหดี เพราะตอนนั้นเราไมรูตัววาเราแทบไมหายใจ
หรือหายใจแรงเกินไป เราก็ปรับลมหายใจใหสบาย ๆ หายใจ
ยาวๆ เขายาวออกยาว อารมณของเราก็จะบรรเทาเบาลง จิตก็จะ
สงบลง สติก็ดีข้ึน ปญญาก็จะมา คิดอะไรไดชัดเจนขึ้น

แมแตในชีวิตประจํ าวัน การนํ าสมาธิมาใชก็มีประโยชน
เอามาใชไดทุกเรื่องทุกเวลา แมแตถาไมมีอะไรจะทํ า แมแตไมได
เกิดอารมณโกรธ ไมไดเครียด น่ังอยูเฉย ๆ จิตมันจะฟุงซาน ก็มาดู
ลมหายใจ หายใจเขาหายใจออกสบาย ๆ อยางมีสติ ใหจิตของเรา
อยูกับลมหายใจ แคน้ีก็มีประโยชน

การทํ าสมาธิในชีวิตประจํ าวันมีประโยชนมากมาย แต
ประโยชนน้ันมีหลายขั้นหลายตอนอยางที่กลาวมาแลว ประโยชน
ท่ีแทจริง ท่ีตรงตามหลักการของพุทธศาสนา คือประโยชนในไตร
สิกขาที่วาสมาธิเปนตัวสงผลตอปญญา โดยเปนปจจัยในกระบวน
การปฏิบัติสูจุดหมาย หมายความวา เมื่อสมาธิมาแลว ก็ทํ าใหจิต
เปนกรรมนีย เหมาะแกการใชงาน แลวก็เอามาใชงานทางปญญา
คือทํ าการพินิจพิจารณาจนเขาถึงพระไตรลักษณ รูความเปนจริง



พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๖๗

ของสิ่งทั้งหลาย แลวจิตหลุดพนเปนอิสระ ก็จะถึงจุดหมายของ
พระพุทธศาสนา อันนี้แหละเปนตัวจริงที่ตองการ

เวลานี้เมื่อคนมาพูดเรื่องสมาธิกัน เราจะตองพิจารณาวา
เขากํ าลังพูดถึงสมาธิในความหมาย คุณคา หรือประโยชนแงใด
และถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนาหรือไม ขอยํ้ าวา เวลานี้ใน
สังคมตะวันตก คนมักนึกถึงสมาธิในความหมายแบบที่วามานี้ คือ
มุงแคจะเอามาแกปญหาจิตใจที่เครียด ท่ีมีความทุกขเทานั้นเอง
ซ่ึงถาไมระวังใหดี ก็จะกลายเปนสิ่งกลอมอยางที่กลาวมา และพอ
กลอมแลว ก็กลับจะมีโทษแกชีวิตและสังคมได ไมใชสิ่งที่จะมีแต
ผลดี



ตอน ๒
วิธีปองกันและแกไขโทษของสมาธิ

ทานพูดไวในคัมภีรใหรูวา สมาธิมีท้ังคุณและโทษ โทษของ
สมาธิคืออะไร ทานสอนไววา สมาธิเปนพวกเดียวกันกับโกสัชชะ
คือความเกียจคราน พอไดสมาธิ จิตสงบ ก็สบาย สบายก็เฉย ชัก
เฉื่อยชา ข้ีเกียจ ไมอยากทํ าอะไร ซ่ึงก็เปนธรรมดาวาคนมีความสุข
สบาย มักไมอยากทํ าอะไร ฉะนั้นในการปฏิบัติจึงตองระวัง เรียก
วาตองมีดุลยภาพ แตทานใชคํ าวารักษาอินทรียใหสมํ่ าเสมอ หรือ
รักษาอินทรียใหเสมอกัน ถาใชภาษาปจจุบัน ก็บอกวารักษา
อินทรียใหมีดุลยภาพ หรือรักษาความสมดุลของอินทรีย

๑. ปรับอินทรียใหสมดุล
อินทรีย ๕ เปนหัวขอธรรมสํ าคัญในการปฏิบัติธรรม ไดแก

ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และ ปญญา
ก. ศรัทธา กับ ปญญา ศรัทธาเปนความเชื่อ ใจโนมไป มี

ความซาบซึ้งอะไรตออะไรงาย ศรัทธามีขอดีคือทํ าใหจิตใจมีพลัง
คนมีศรัทธา เชื่ออะไรก็มีกํ าลังในเรื่องนั้น ถาโยมไมมีศรัทธา โยมก็
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ไมมีกํ าลังมาวัดนี้ ยิ่งศรัทธาแรงเทาไร ก็ยิ่งมีกํ าลังเทานั้น แมวัดนี้
จะหางไกลเทาไร จะ ๑๐๐ กิโลเมตร หรือ ๕๐๐ กิโลเมตร ถามี
ศรัทธาแรง ก็ไปไดท้ังนั้น แตถาโยมหมดศรัทธาเมื่อไร แมแตวัดอยู
ขางบานก็ไมไป ถาไมมีศรัทธาก็หมดแรงทันที ศรัทธาทํ าใหมีกํ าลัง
เพราะฉะนั้นจึงสํ าคัญมาก แตศรัทธานี้ทานวาตองมีตัวหนุน คือ
ปญญา

ปญญาเปนตัวที่ทํ าใหมีเหตุมีผล ทํ าใหรูความถูกตอง
ความสมควร ความเหมาะสม ความจริงหรือไมจริง รูสิ่งที่แทสิ่งที่
เท็จ สิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูก ศรัทธาเชื่อดิ่งซาบซึ้งไปไดงาย ๆ ถาไมมี
ปญญาประกอบ ก็จะเชื่อหลง ๆ ไหล ๆ ไปเลย แลวมีกํ าลังก็ไปทํ า
ตามที่เชื่อ อาจจะมีกํ าลังในการทํ าสิ่งที่ราย แมแตเบียดเบียนกัน
เชนในศาสนาตาง ๆ ท่ีเอาแตศรัทธา คนมีกํ าลังผลักดันใจแรงมาก
ทํ าใหสามารถแมแตไปฆาคนศาสนาอื่นหรือทํ าสงครามศาสนากัน
ก็ได ทานจึงเตือนวาตองระวัง ศรัทธาตองมีปญญาคุม

แตถาไมมีศรัทธา มีแตปญญา ก็เปนปญหา เจาปญญานี้รู
โนนรูน่ี แตบางทีไมเอาจริงเอาจังสักอยาง เรียกวาปญญาจับจด
เรื่องนี้ก็รูเรื่องนั้นก็รู ไมเอาจริงสักเรื่องหนึ่ง ก็เสียอีก แตพอมี
ศรัทธาแลว ทํ าใหจับแนนและพุงดิ่ง เพราะศรัทธาเปนตัวจับและ
เปนตัวพุงดิ่งไปในเรื่องนั้น พอเราศรัทธาในเรื่องใด ใจเราก็พุงดิ่งไป
ในเรื่องนั้น ท้ังมีกํ าลัง ท้ังมีทิศทางชัดเจน พอมีทิศทาง ปญญาที่จะ
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ศึกษาเรื่องนั้น ก็เจาะดิ่งไปในเรื่องนั้น ปญญากับศรัทธาก็เสริมกัน
ศรัทธาในเรื่องไหน ปญญาก็พิจารณาจริงจังในเรื่องนั้น เชนศรัทธา
ในธรรมขอไหน ก็ใชปญญาศึกษาธรรมขอน้ันอยางจริงจัง ศรัทธา
จึงมาเสริมปญญา ทํ าใหปญญามีทิศทางชัดเจนเอาจริงเอาจังแนน
แฟนและมีกํ าลังมาก จนกระทั่งประสบความสํ าเร็จ จึงตองมีคูกัน
เมื่อไรปญญาถึงจุดหมาย รูจริงแลว ก็ไมตองอาศัยศรัทธาอีกตอไป
แตระหวางปฏิบัติตองอาศัยศรัทธา อยาไปบอกวาไมตองมีศรัทธา
ไมได ตองมี แตศรัทธาตองหนุนปญญา

เปนอันวา ศรัทธา
๑. กํ าหนดทิศทางใหแกปญญา
๒. ทํ าใหใชปญญามั่นแนวในเรื่องนั้น
๓. ทํ าให(การแสวง)ปญญามีกํ าลัง
แลวปญญาก็เปนตัวพิจารณาในเรื่องที่ศรัทธาจับดิ่งพุงไป

น้ันจนถึงที่สุด ทํ าใหเกิดความแจมแจงชัดเจนทะลุโลงไป
แตศรัทธาบางชนิดเปนศรัทธาขาดปญญาและบังปญญา 

คือใหเชื่ออยางเดียว หามถาม ในบางลัทธิศาสนาใหศรัทธาตอง
เชื่อ หามถาม ถามแลวผิด อยางนี้ทานไมเอาดวย เรียกวาเปน
ศรัทธาที่ขัดขวางปญญา หรือศรัทธาตาบอด ไมเกิดปญญา และ
กอความขัดแยง ฉะนั้นศรัทธาตองเสริมปญญา ตองชวยใหปญญา
เกิด พอปญญาเกิดแลว ในที่สุดศรัทธาจะหมดหนาที่ เพราะ
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ปญญารูแจงเห็นจริงในสิ่งนั้น ประจักษแจงเองแลว ไมตองอาศัย
ความเชื่ออีกตอไป

ข. วิริยะ กับ สมาธิ วิริยะคือความเพียร สมาธิคือภาวะจิตที่
มั่นคง แนวสงบ สองอยางนี้ตองมาเสริมกัน มาชวยพยุงกัน มาดุล
กัน

วิริยะ ความเพียรนี้มาจากคํ าวา วีระ ซ่ึงแปลวา แกลวกลา
จะเดินหนา เห็นอะไร ๆ ก็ทาทายความสามารถไปหมด จะตองเอา
ชนะ จะตองทํ าใหสํ าเร็จใหได เจาวิริยะนี้จะเดินหนาไปเรื่อย เดิน
หนา ๆ ทาเดียว จึงทํ าใหเกิดความกระวนกระวายได แลวก็พรา ไม
หนักแนน ทานจึงใหเอาสมาธิมาชวย เมื่อสมาธิมาก็ทํ าใหสงบและ
มั่นคง ก็เกิดความพอดีข้ึน

ในทางตรงขาม ถาไมมีวิริยะ สมาธิก็น่ิงเฉยเฉื่อยชา จะ
นอนสบายเสวยความสุข ก็ข้ีเกียจ กลายเปนนอนนิ่งอยางแนวแน
ทานจึงวา สมาธิแรงไปก็มีโทษ ทํ าใหเกิดความเกียจคราน ตองมี
วิริยะมาชวยพยุง เมื่อวิริยะมาพยุง ก็ไมนอนนิ่ง แตเดินหนา แตถา
มีวิริยะฝายเดียว ก็เดินหนาอยางกระสับกระสาย กระวนกระวาย
เรารอน เมื่อมีท้ังวิริยะมาพยุงและมีสมาธิมาคุม ก็เดินหนาอยาง
มั่นคง ไมใชเดินหนาอยางกระสับกระสาย และเดินหนาอยางแนว
แน ไมใชนอนนิ่งอยางแนวแน

เพราะฉะนั้น ๒ คูน้ี คือ
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๑. ศรัทธา กับ ปญญา ตองเขาคูตรึงกันไวใหพอดี
๒. วิริยะ กับ สมาธิ ตองเขาคูคุมและพยุงกันใหพอดี
แลวมีสติคอยตรวจดู และบอกใหรูวา ตอนนี้ตัวนี้ชักจะ

หยอน ไปเติมซะ ตัวนั้นเกินแลว ตองลดสักหนอย
สติซ่ึงเปนขอท่ี ๓ เปนตัวเดี่ยว ตองใชทุกกรณี สติจะคอยดู

คอยระวังใหอยูตลอดเวลา แมในการทํ างานทํ าการตางๆ ก็ตองใช
หลักการนี้ เพราะเมื่ออินทรีย ๕ มีความสมํ่ าเสมอสมดุลกัน ก็จะ
ทํ าใหการปฏิบัติธรรมและการทํ ากิจการงานเดินหนาไปสูความ
สํ าเร็จดวยดี

๒. ปรับการปฏิบัติใหดํ าเนินตามไตรสิกขา
ท่ีวามานี้เปนการพูดขยายกวางออกไปจากเรื่องสมาธิ ตก

ลงวา สมาธิเปนองคธรรมสํ าคัญในพระพุทธศาสนา มีประโยชน
มากมาย แตฐานะของสมาธิในพระพุทธศาสนานั้นชัดเจน คือ
สมาธิน้ันอยูในกระบวนการของไตรสิกขา หรืออยูในระบบสัมพันธ
ของการปฏิบัติธรรมที่เรียกวา ไตรสิกขา ซ่ึงเปนกระบวนการปฏิบัติ
ท่ีองคธรรมทุกขอตองสัมพันธสงผลตอกันในการเคลื่อนเดินหนาไป
สูจุดหมาย ถายังไมถึงจุดหมายแลวหยุดไมได องคธรรมทุกขอตอง
สงผลอยางที่วานั้น จะเปนองคธรรมดวน ๆ ลอย ๆ ปฏิบัติไปโดยมี
ผลเฉพาะตัวไมได
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ผูปฏิบัติจะตองมองเห็นวาธรรมะขอน้ีสงผลไปสูธรรมะขอ
ไหนอยางไร ถาตีขอน้ีไมออก ก็แสดงวายังไมเขาใจธรรมะนั้นชัด
จุดนี้สํ าคัญ เพราะเปนหลักการของไตรสิกขาที่บอกวา องคธรรม
ทุกขอ เปนหนวยหนึ่งในกระบวนการปฏิบัติท่ีสัมพันธกัน ตองสง
ผลหนุนเนื่องกันไปสูจุดหมาย จุดนี้เปนเรื่องที่มักจะพลาด เวลา
มองความหมายของธรรมะ เรามักจะมองแตละขอ พอมองแตละ
ขอแลวก็หยุดอยูแคน้ัน ไมไปสัมพันธกับขออื่น ถามองไมสัมพันธ
กับขออื่นแลวก็หยุดอยูแคน้ัน และแมแตความหมายของธรรมขอ
น้ันเองก็ไมชัด

สันโดษ
ขอยกเรื่องสันโดษเปนตัวอยาง เพราะสันโดษเปนตัวหนุน

การเจริญสมาธิอยางสํ าคัญ ท่ีจริงไมใชหนุนเฉพาะสมาธิเทานั้น
แตหนุนการปฏิบัติธรรมทุกอยาง รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่การงาน
ในชีวิตประจําวัน

สันโดษนี้เราจะปฏิบัติไปทํ าไม? คนที่สันโดษจะมีลักษณะ
ท่ีสุขงายดวยวัตถุนอย มีวัตถุแคไหนก็สุขไดหมด ตรงขามกับคนที่
ไมสันโดษ ซ่ึงไมรูจักมีความสุข เพราะสุขไมไดดวยวัตถุท่ีมี หมาย
ความวาความสุขอยูท่ีสิ่งที่ยังไมได คนไมสันโดษ คือจะสุขดวยสิ่ง
ท่ียังไมมี เพราะฉะนั้นก็ยังไมสุขสักที เพราะสุขดวยสิ่งที่ยังไมถึงยัง
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ไมได สวนคนที่สันโดษก็คือสุขงายดวยวัตถุนอย แลวสุขดวยสิ่งที่มี
อะไรมีแลวก็สุขไดท้ังนั้น

แตความสุขก็ไมใชผลท่ีตองการของสันโดษ ถาใครไปเขา
ใจวา สันโดษเพื่อความสุข หรือสันโดษแลวจะไดมีความสุข ก็ผิด
อีก กลายเปนสันโดษนอน คือจะเปนสันโดษแบบสมาธิ ท่ีไมสงผล
ตอในกระบวนการของไตรสิกขา ท่ีทํ าใหน่ังนิ่งเสวยความสุข
สันโดษก็เหมือนกัน สันโดษแบบที่วาสุขงายดวยวัตถุนอยแลวจบที่
ความสุข ก็นอนสบาย ทีน้ีก็ไมตองทํ าอะไร ฉันสุขแลวพอ ก็หยุด
ไมสงผลตอไปในกระบวนการของไตรสิกขา ใชไมได ไตรสิกขาตอง
เดินหนา

สันโดษจะสงผลอยางไรในกระบวนการของไตรสิกขา โยม
ตองมีคํ าตอบวามันสงผลตอไปอยางไร ความสุขเปนเพียงผล
พลอยไดของสันโดษ มันเปนผลที่พวงมาในตัวเอง พอเราสันโดษ
เราก็มีสุข เพราะสันโดษก็คือพอใจและชวยทํ าใหจิตสงบ ไมกระวน
กระวาย ไมเรารอน ตอนนี้ถาใชเปนมันก็มากลับเปนตัวเสริมอีก
พอเราสุขงายดวยวัตถุนอย ใจเราสบายสงบแลว ไมทุรนทุราย เรา
ก็พรอมท่ีจะเอาใจมาอยูในกระบวนการปฏิบัติ

สันโดษที่สงผลในกระบวนการปฏิบัติคืออยางไร ตอนนี้ก็
นอกเรื่องไปนิดหนึ่ง คือ ออกจากเรื่องสมาธิมาพูดเรื่องสันโดษ เรา
มาดูคนไมสันโดษกอน คนไมสันโดษจะมีความสุขดวยวัตถุท่ียังไม
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ได เขาก็ตองตะลอนวิ่งหาสิ่งที่ยังไมมี เมื่อเขาวิ่งหาวัตถุท่ียังไมมี
เพื่อจะมีความสุข เขาก็ไมสุขสักที

๑. ความสุขจากวัตถุเขาก็ยังไมมี
๒. เขาตองวิ่งพลานหาความสุข

ก. ใชเวลาหมดไปกับการที่จะหาวัตถุมาเสพ
ข. ใชแรงงานหมดเปลืองไปกับการหาสิ่งเสพ
ค. ครุนคิดอยูน่ันแหละวาจะหาอะไรมาเสพ พรุงนี้จะ
ไปเสพอะไรที่ไหน จะบริโภคอะไรใหมีความสุข

เปนอันวา สํ าหรับคนที่ไมสันโดษ เขาจะใชเวลา ใชแรงงาน
และใชความคิดหมดเปลืองไปกับการพยายามหาวัตถุมาเสพ ทีน้ี
เวลา แรงงาน และความคิดยังไมพอที่จะหาสิ่งเสพมาบํ ารุงความ
สุข เมื่อเวลาไมพอก็เบียดบังเวลาทํ าการทํ างานทํ าหนาที่ของตัว
เพื่อเอาเวลานั้นไปหาสิ่งเสพบํ ารุงสุข การจะไดสิ่งเสพก็ตองใชเงิน
ทอง เงินทองไมพอก็จะตองไปเบียดบังทํ าทุจริตเพื่อเอาเงินไปหา
ซ้ือสิ่งเสพ ยิ่งกวานั้นที่สํ าคัญคือ เวลาทํ างานใจก็ไมอยูกับงาน ใจก็
คิดแตจะไปหาสิ่งเสพ เพราะยังไมไดความสุขที่ตองการ ก็ทํ างาน
ดวยความฝนใจ ทุกขทรมานใจในการทํ างาน และไมมีสมาธิ ตก
ลงวาความสุขจากวัตถุก็ยังไมได แลวเวลาทํ างานก็ทํ าดวยความ
ทุกขทรมานใจ เวลา แรงงานและความคิดก็หมดเปลืองไปกับการ
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พยายามหาสิ่งเสพ แลวยังลอใหทํ าทุจริตอีกดวย หมดเลย คนไม
สันโดษมีแตเสีย

คนสันโดษเปนอยางไร คนสันโดษสุขงายดวยวัตถุนอย มี
อะไรแกก็สุขไดทันที ความสุขจากวัตถุก็ไดแลว ท่ีสํ าคัญก็คือ แกไม
ตองเอาเวลาแรงงานและความคิดไปใชในการพยายามวิ่งแรหา
ความสุขจากการเสพวัตถุ เวลาแรงงานและความคิดก็จึงมีอยู
เหลือเฟอ

เมื่อเวลาแรงงานและความคิดที่ออมไวไดมีอยูมากมาย ก็
เอาเวลาแรงงานและความคิดนั้นมาทุมเทกับการทํ าสิ่งที่ดีงาม ท่ี
ทางพระทานเรียกวากุศลธรรม ถาเปนชาวบานญาติโยมก็เอามา
ใชทํ างานทํ าการ ทํ าหนาที่ ทํ าประโยชน ถาเปนพระสงฆก็เอาเวลา
แรงงานและความคิดนั้นมาใชในการเลาเรียนศึกษาปฏิบัติคนควา
สั่งสอนเผยแผธรรม ถาเปนนักปฏิบัติก็อุทิศตัวอุทิศใจใหแกธรรม
ไดเต็มท่ี เราก็บํ าเพ็ญกิจหนาที่ของเราไดเต็มท่ี เสร็จแลวยังมีความ
สุขจากการทํ างานหรือการปฏิบัติหนาที่น้ันอีก เพราะเรารักงาน
ชอบงาน มีจิตใจพอใจในกุศลธรรม ในการทํ าสิ่งที่ดีงาม เราทํ างาน
ปฏิบัติหนาที่ไปเราก็มีความสุข สุขจากวัตถุเสพเราก็ได สุขจากการ
ทํ างานทํ าการเราก็ได แลวเรายังมีเวลาแรงงานและความคิดเหลือ
เฟอท่ีจะมาทํ างาน ทํ าสิ่งที่ดีงามสรางสรรคอีก ดีทุกอยาง
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จุดที่ตองยํ้ าก็คือ สันโดษจะพลาดตอนที่ไมมีจุดหมาย
กลายเปนสันโดษดวนลอย มันดวนและลอยตอนที่วา สันโดษแล
วจะไดความสุขก็เลยนอนสบาย ถาอยางนั้นก็เปนสันโดษขี้เกียจ
ใชไมได สันโดษที่วาสงผลในกระบวนการไตรสิกขา โยมจะเห็นวา
พอเราสันโดษถูกตอง ก็จะสงผลทํ าใหเรายิ่งพรอมท่ีจะบํ าเพ็ญ
กุศลธรรม เพราะเรามีเวลาแรงงานและความคิดเหลือเฟอ เราก็
เอาเวลาแรงงานและความคิดนั้นมาทุมเทใหกับการทํ ากิจหนาที่ 
ทํ าความดีสรางสรรค บํ าเพ็ญกุศลธรรม กาวหนาไปในไตรสิกขา

น่ีแหละสันโดษที่ถูกตองสงผลตอไปอยางนี้ เพราะฉะนั้น
พระพุทธเจาตรัสสันโดษที่ไหน พระองคจะไมตรัสไวดวน ๆ พระ
องคจะตรัสตอ เชนในหลักธรรมชุดหนึ่งเรียกวา อริยวงศ ๔ พระ
พุทธเจาตรัสวา

“๑. ภกิษสัุนโดษในจีวร
๒. ภกิษสัุนโดษในอาหารบิณฑบาต
๓. ภกิษสัุนโดษในที่อยูอาศัย
๔. ภกิษยิุนดีในการละอกุศลธรรมและบํ าเพ็ญกุศลธรรม”

(ที.ปา. ๑๑/๒๓๗)
น่ีคือ ๓ ขอตนมาหนุนขอสุดทาย พอสันโดษแลว ภิกษุก็มี

เวลาแรงงานและความคิด ท่ีจะมาบํ าเพ็ญขอท่ี ๔ เชน จะเจริญ
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สมาธิและวิปสสนา หรือจะเลาเรียนปริยัติ จะเผยแผธรรม ก็อุทิศ
ตัวไดเต็มท่ี

สันโดษนี้ ถาไมตรัสไวกับการบํ าเพ็ญกุศลธรรมและละ
อกุศลธรรม พระพุทธเจาก็จะตรัสไวคูกับความเพียร ในหลักธรรม
ชุดไหนมีสันโดษ หลักธรรมชุดนั้นจะมีความเพียรดวย อันนี้เปน
หลักทั่วไป เพราะมันจะมาหนุนกัน คนที่สันโดษก็พรอมท่ีจะเพียร
ยิ่งกวานั้นพระพุทธเจายังตรัสสํ าทับไวอีกอยางหนึ่งวา ใหไม
สันโดษในกุศลธรรม

โยมตองจํ าไววา พระพุทธศาสนาไมไดสอนแตสันโดษ ถา
ถามวาพระพุทธเจาสอนใหเราสันโดษใชไหม? โยมตองตอบวา
ตองแยกแยะกอน ยังไมใชอยางนั้น ถาไปตอบวาพระพุทธเจาสอน
ใหเราสันโดษ ก็ยังไมถูก เพราะพระพุทธเจาสอนทั้งสันโดษและไม
สันโดษ ทานเรียกวา วิภัชชวาท คือ ตองจํ าแนกแยกใหถูก ถาถาม
วา พระพุทธเจาสอนใหสันโดษใชไหม? ตอบวาใชก็มี ไมใชก็มี ท่ีวา
ใชอยางไร คือพระพุทธเจาสอนใหเราสันโดษในวัตถุเสพ หรือใน
วัตถุบํ ารุงบํ าเรอ แตใหไมสันโดษในกุศลธรรม พระพุทธเจาตรัสวา
เพราะเราไมสันโดษในกุศลธรรม เราจึงตรัสรู พระพุทธเจาตรัสไว
วา เราเห็นคุณของธรรม ๒ ประการ คือ

๑. ความไมสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย
๒. ความเพียรไมระยอ
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พระพุทธเจาทรงบรรยายถึงการที่พระองคไมสันโดษและมี
ความเพียร ถาพระพุทธเจาสันโดษ พระองคก็ไมไดตรัสรู พระองค
เสด็จไปสํ านักอาฬารดาบส กาลามโคตร ท่ีเลาไปแลว ไดอากิญ-
จัญญายตนสมาบัติ ไปสํ านักอุททกดาบส รามบุตร ไดเนวสัญญา
นาสัญญายตนสมาบัติ จบสมาบัติ ๘ ถาพระองคสันโดษพอใจ ก็
จบเทานั้น อยูแคสมาธิ พระพุทธเจาก็ไมตรัสรู แตพระพุทธเจาไม
สันโดษ ไมอิ่ม ไมพอในกุศลธรรม ถาไมบรรลุจุดหมายก็ไมหยุด
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงออกจากสํ านักของพระอาจารยเหลา
น้ัน แลวไปบํ าเพ็ญเพียรตอ ทรงกาวสูปญญาจนถึงโพธิ จึงตรัสรู
พระองคจึงตรัสไววา ท่ีพระองคไดตรัสรูน้ี ไดเห็นคุณคาของความ
ไมสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย

ถาเราสันโดษในวัตถุเสพ มันก็จะมาหนุนใหเราไมสันโดษ
ในกุศลธรรมไดเต็มท่ี เราก็จะเอาเวลาแรงงานและความคิดมาทุม
เทในการเพียรพยายามบํ าเพ็ญกุศลธรรม ทํ าการสรางสรรคสิ่งที่ดี
งามยิ่งขึ้นไป จึงเห็นไดชัดวา สันโดษในวัตถุเสพ ก็เพื่อใหพรอมท่ี
จะเพียร ใหไมสันโดษในกุศลธรรมก็เพื่อใหมุงหนาไปในความเพียร
เปนอันวาทั้งสันโดษและไมสันโดษก็เพื่อหนุนความเพียร
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สติปฏฐาน
หันมาเรื่องสติปฏฐาน ก็หลักการเดียวกัน พอไดสมาธิท่ีถูก

ตอง ก็มาเปนตัวเอื้อแกปญญา จุดหมายของธรรมะในพุทธศาสนา
น้ันอยูในกระบวนการของไตรสิกขา สมาธิเพื่อเปนปจจัยแกการใช
ปญญา เราก็กาวจากสมถะหรือสมาธิไปสูวิปสสนา

วิปสสนามีวิธีปฏิบัติสํ าคัญที่เรียกวา สติปฏฐาน คือการ
เอาสติมาใชในการที่จะกํ าหนดอารมณตาง ๆ หรือตามดูสิ่งที่เกิด
ข้ึนเปนไปในชีวิตจิตใจของเรา เอาสติไปจับใหทันหมด แลวสงให
ปญญาพิจารณา สติกับปญญาทํ างานคูกัน (ปญญาในที่น้ีเรียกวา
สัมปชัญญะ) ขอเปรียบเทียบใหฟง เหมือนกับตาเรานี้เปนปญญา
เราจะมองอะไรสิ่งนั้นตองอยูตอหนา ถาสิ่งนั้นมันลองลอยไปเราก็
มองไมได ปญญาก็ตองมองสิ่งที่อยูตอหนาจิต สิ่งนั้นจะอยูตอหนา
จิตไดอยางไรก็ตองจับหรือกํ ากับไว สิ่งที่จับไวก็คือสติ สติจับสิ่งนั้น
ไวตอหนาแลว ปญญาก็เหมือนตาที่มองดูสิ่งนั้น

ในวิธีปฏิบัติวิปสสนาจะมีสติเปนตัวสํ าคัญ เปนตัวจับสิ่ง
น้ันไวใหปญญาดู สติกับปญญาจึงทํ างานคูกัน สติเปนองคธรรม
ฝายจิต คืออยูในหมวดสมาธิ ก็มาทํ างานประสานกับปญญา
เหมือนกับรับใชปญญา
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สติตามทุกอยางที่เกิดขึ้นในปจจุบันไมใหพลาดไป สติจับ
ปญญาก็ดู ปญญาดูรูตามเปนจริง ทุกอยางที่เกิดขึ้นในดานราง
กาย ความเคลื่อนไหว การยืน การนั่ง การนอน การกิน การดื่ม
การรับประทานอาหาร สติจับทันหมด ปญญาก็ดูรูตามเปนจริง
อาการที่เกิดขึ้นเปนไปในจิตใจ เชน ความรูสึกสุขทุกข และความ
คิดอะไรตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเราทุกอยาง สติจับให
ปญญาดูหมดทันกับปจจุบัน เมื่อดูไป ๆ ปญญาก็เห็นความไม
เที่ยง เห็นความเปลี่ยนแปลง เห็นความเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เพราะสิ่งทั้งหลาย เมื่อเรามองตามที่มันเปน ตามดูตอเนื่องไปและ
ไมขาดตอน ก็จะเห็นการเกิดขึ้น การตั้งอยู การดับไป ซ่ึงเปน
อาการของอนิจจังตลอดเวลา พอเราดูโดยไมมีอะไรมาบังตา ก็เห็น
ตามเปนจริง เห็นสภาพที่เปนอยางนั้น คือเห็นความเปลี่ยนแปลง
ความเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อันนี้คือเรื่องของสติปฏฐาน

สรุปความ
เทาที่พูดมานี้ก็ใหรูเรื่องสมาธิเปนพื้นฐานไวกอน ใหรูวา

สมาธิในพระพุทธศาสนามีจุดมุงหมายอยางไร ใหรูประโยชนคุณ
คา ท้ังที่เปนผลพลอยได และผลที่ตองการที่แทจริง

แตกอนพุทธกาล เขาใชสมาธิกันมานานแลว อยางพวก
โยคี ฤาษี ดาบสที่ไดฤทธิ์ ไดปาฏิหาริย ไดอภิญญา พวกนี้ใชสมาธิ
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เพื่อฤทธิ์ ปาฏิหาริย พลังจิต แลวไมสามารถหมดกิเลส เพราะ
สมาธิกํ าจัดกิเลสไมได สมาธิชวยใหจิตสงบจากกิเลสไดช่ัวคราว
และทํ าใหจิตพรอมท่ีจะทํ างาน ตองเอาจิตนี้ไปใชทํ างานอีกทีหนึ่ง
จึงจะกํ าจัดกิเลสได ไมใชสมาธิกํ าจัดกิเลส

อีกพวกหนึ่งเอาสมาธิมาใชเปนตัวกลอม ทํ าใหใจสบายมี
ความสุข ฤาษี โยคีในสมัยกอนพุทธกาลก็เปนแบบนี้ดวย เขาปลีก
ตัวแยกจากสังคม ไปอยูในปา แลวก็มีความสุขจากฌานสมาบัติ
ไดเสวยความสุข เรียกวาเปนพวกตัดขาดจากสังคม ปลีกตัวออก
ไปเลย ไมเอากับใครทั้งนั้น แกก็เพลินกับการเลนฌาน ศัพทพระ
ทานเรียกวา ฌานกีฬา มีความสุขเพลินกับฌานสมาบัติ ไมเอา
เรื่องเอาราวกับชีวิตจริง ก็เสียผลเหมือนกัน

พระพุทธเจาไมทรงยอมรับดวย เสด็จแยกออกมาเลย พุทธ
ศาสนาไมใชอยางนั้น พุทธศาสนาไมใชลัทธิฤาษี โยคี ดาบส ตอง
แยกใหได บางทีเราเอาพุทธศาสนาไปปนกับลัทธิฤาษี โยคี ดาบส
ชีไพร ก็ผิดอีก เรื่องนี้เปนเรื่องละเอียดออนที่จะตองแยกใหถูก

แมแตลักษณะของพระในพุทธศาสนาก็ไมใชฤาษี ชีไพร มี
หลักการที่แยกกันเดนชัด ดีไมดี ถาเขาใจผิดเอาพระไปเปนฤาษีอีก
ก็จะยุง ตางกันมากในหลักการ วินัยของพระที่พระพุทธเจาวางไว
ปองกันเด็ดขาดไมใหพระไปเปนฤาษี แตเราอาจจะเอาคํ าวาฤาษี
มาใชในความหมายใหม เหมือนอยางที่เรียกพระพุทธเจาเปน มหา
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มุนี หรือ มหาฤาษี แตเปนการเลียนศัพทของเขามาใชในความ
หมายใหม คือ อิสิ หรือ ฤาษี แปลวาผูแสวงหาคุณงามความดี
พระพุทธเจาเปนมหาฤาษี (มหา + อิสิ) แปลวาผูแสวงคุณที่ยิ่ง
ใหญ แตไมใชฤาษีแบบโบราณในอินเดีย พวกนั้นมีมากอน
พุทธกาล พระพุทธเจาทรงไปทดลองมาหมด เห็นวาไมใชทางที่ถูก
ตองจึงไดละทิ้งมา เพราะฉะนั้นพวกเราถาไมระวังใหดี จะไปตกอยู
ในลัทธิฤาษี ชีไพร

ไดพูดเรื่องสมาธิ ใหเห็นความหมาย คุณประโยชน และ
การใชท่ีถูกตองตามหลักการของพระพุทธศาสนา พรอมท้ังการใช
เพื่อประโยชนอยางอื่นที่ขางเคียง ซ่ึงถาเรารูเทาทันแลว แมแต
ประโยชนขางเคียง เราก็เอามาใชไดหมด ไมใชหมายความวาจะ
ไมใหโยมใช

แมแตเปนตัวกลอมก็ใชได แตใชไดในขอบเขตที่วา อยาให
เกิดความประมาท อยาใหมันดึงเราใหหยุดอยูน่ิง แตใชแกปญหา
เฉพาะหนาชั่วคราวผานไป เหมือนอยางใชยานอนหลับแกโรคได
แตอยาใหติด

จะใชเพื่อพลังจิตก็ใชได อยางนอยรวมจิตไมใหมันฟุงซาน
ไปก็ยังดี แตอยาลืมกาวตอไปในการใชประโยชนท่ีแทคือ
ประโยชน ตามจุดมุงหมายของพุทธศาสนา ท่ีจะกํ าจัดกิเลส และ
ใหรูเทาทันความจริงของสิ่งทั้งหลาย ใหรูถึงความที่สิ่งทั้งหลายเปน
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อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยางไร แลวรูจักโลกและชีวิตตามเปนจริง
จนกระทั่งวางจิตวางใจตอชีวิตและโลกไดถูกตอง เปนจิตสงบ ราบ
เรยีบ โปรงโลง ผองใส เปนอิสระ เพราะไมมีกิเลส ไมมีอะไรหรือ
ความเปนไปใด ๆ ในโลก ท่ีจะมาทํ าใหจิตหวั่นไหวได เพราะ
ปญญาเขาถึงความจริง แลวดํ าเนินชีวิตเปนอยูดวยปญญา ท่ีรู
และทํ าตรงเหตุปจจัย อันนี้คือสิ่งที่เราตองการ ซ่ึงจะสํ าเร็จดวยการ
ท่ีมาปฏิบัติตามกระบวนการสงตอของไตรสิกขา

ถาจะเอา meditation ๒ อยางที่พูดแตตน คือ Tranquillity
Meditation (เดี๋ยวนี้นิยมเรียก Tranquillity Development) ไดแก
สมถภาวนา และ Insight Meditation (เดี๋ยวนี้นิยมเรียก Insight
Development) คือวิปสสนาภาวนา ก็มาประสานกัน โดยใหสมถ
ภาวนาสงผลตอไปสูวิปสสนาภาวนา แลวก็จะบรรลุถึงจุดหมายที่
แทจริง

วันนี้ ไดพูดมาในเรื่องเกี่ยวกับสมาธิพอใหเปนแนวทาง ก็
คิดวาเปนเวลาพอสมควรแลว ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรสาธุชน
ทุกทาน ท่ีไดมีศรัทธามาฟงธรรมในวันนี้ แลวก็ไมเฉพาะในกรณีน้ี
แตขออนุโมทนาดวยในการที่ทุกทานไดมีศรัทธาชวยกันสงเสริมคํ้ า
จุนกิจการพระศาสนา มาชวยกันบํ าเพ็ญประโยชน ไมเฉพาะแกตัว
โยมญาติมิตรเองเทานั้น แตเปนการบํ าเพ็ญประโยชนแกผูอื่นและ
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แกสังคมดวย ซ่ึงถูกตองตามหลักที่พระพุทธเจาทรงสอนไววา ให
เราบํ าเพ็ญทั้งประโยชนตนและประโยชนผูอื่น โยมไดปฏิบัติอยาง
น้ีแลว ก็ขอใหมีความอิ่มใจ มีปติในคุณความดีท่ีตนไดบํ าเพ็ญ ท้ัง
สวน ทาน ศีล ภาวนา และเมื่อมีปติอิ่มใจอยางนี้ ก็จะเปนสภาพ
จิตที่ดีอันจะนํ าไปสูสมาธิได ดังที่พระพุทธเจาตรัสไว ขอทวนอีกที
วา ผูปฏิบัติธรรมควรจะทํ าสภาพจิต ๕ ประการตอไปนี้ใหเกิดอยู
เสมอ

๑. ปราโมทย ความราเริงเบิกบานใจ
๒. ปติ ความอิ่มใจ
๓. ปสสัทธิ ความสงบเย็น ผอนคลายกายใจ ไมเครียด
๔. สขุ ความสะดวกใจ คลองใจ ไมมอีะไรตดิขดัคบัของใจ
๕. สมาธิ จิตอยูตัว ลงตัวเขาที่ สงบราบเรียบ ไมมีอะไร

มารบกวนได
สภาพจิต ๕ ประการนี้ขอใหญาติโยมรักษาไวใหดี แลว

ปลูกฝงปรุงแตงเพิ่มพูนใหเกิดขึ้นในจิตใจอยูเสมอ ก็จะทํ าใหชีวิตมี
ความสุข และกาวหนาในการปฏิบัติธรรม แลวใหสมาธิซ่ึงเปนตัวที่
๕ สงผลแกปญญาตอไป ก็จะถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา

ขออนุโมทนาโยมทุกทานอีกครั้งหนึ่ง และขออาราธนาคุณ
พระรัตนตรัย อวยชัยใหพรอภิบาลรักษา ขอโยมญาติมิตรทุกทาน
จงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย กาวหนาในการดํ าเนินชีวิต ในการ
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ประกอบกิจหนาที่การงาน และในธรรมปฏิบัติ ใหกุศลงอกงาม รม
เย็นเปนสุขในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยทั่วกัน
ตลอดกาลทุกเมื่อ



ภาคผนวก
(คัดตัดมาจากปาฐกถาอีกเรื่องหน่ึง)

โดยทั่วไป สมาธิน้ันนิยมปฏิบัติกันในการบํ าเพ็ญสมถ-
กรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน และก็มักจะมองกันในแงท่ีวาจะ
ตองเขาวัดเขาปาไปปฏิบัติ แตท่ีจริงไมควรจะรอชา เราควรเจริญ
สมาธิหรือทํ าสมถะวิปสสนากันตั้งแตในชีวิตประจํ าวันนี่แหละ ท้ัง
น้ีเพราะสภาพจิตของเรานี้ก็เหมือนอาการกิริยาทางกาย มันขึ้นตอ
ความเคยชิน การสะสม การทํ าใหคุน ท่ีเรียกวาเสพคุน หรือทํ าให
มาก พอทํ าใหมากก็จะชิน เราเคยเดินอยางไร เคยพูด หรือเคยทํ า
อาการกิริยาอยางไร ตอไปก็จะมีนิสัยอยางนั้น จิตของเราก็เหมือน
กัน ถาเราปลอยใหจิตใจฟุงซานวุนวาย ชอบปรุงแตงอารมณ
กระทบกระทั่ง เก็บเอาสิ่งไมดีมาคิด มาปรุงแตง ก็จะเกิด
ความเครียด เกิดความกระวนกระวายใจ พอทํ าอยางนี้บอยๆ ชิน
เขา จิตก็จะลงรอง พอไปนั่งที่ไหนก็มีความโนมเอียงที่จะเครียดทัน
ที อารมณไมดีเกิดและไมสบายใจ กลายเปนจิตที่ขาดสมาธิอยู
ตลอดเวลา และไมมีความสุข
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เพราะฉะนั้นเรามาลองปฏิบัติดู เอาอะไรสักอยางมาใหจิต
กํ าหนด ท่ีสัมพันธระหวางกายกับจิต เชนลมหายใจ พอลมหายใจ
ดี มันจะปรับสภาพรางกายดวย และจะเอื้อตอการทํ างานของจิต
ใหดี จิตก็จะมีสติกํ าหนดดวย ทํ าใหหายเครียดไปเลย เพียงแคน้ีก็
ไดแลว ไมจํ าเปนตองเอาลมหายใจอยางเดียว เอาอยางอื่นก็ได
เอาอะไรที่ดี ๆ มากํ ากับจิต

ชาวพุทธนับถือพระรัตนตรัย เอาเรื่องพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆมาพิจารณา ระลึกถึงพระคุณของทาน เอาเรื่องการ
บํ าเพ็ญทาน เรื่องบุญกุศล เอาหลักคํ าสอน เอาขอธรรมตางๆ มา
ไตรตรองพิจารณา ทํ าใหจิตใจสบาย และเกิดปญญา ก็หายเครียด
ไป

ตอนแรกใหสติมากอน ถาเกิดสภาพจิตไมดีจะเครียดขึ้น
มา หรือจะฟุงซานวุนวายใจ เรารูตัวนึกได สติก็คือนึกไดวา ไมได
ละ เปนอีกแลว หยุด ๆ ไปเอาดีมาแทน ก็ไปเอาสภาพจิตที่ดีเขามา
แทน หรือเอาจิตไปอยูกับสิ่งที่ไมเสียหาย เชน กํ าหนดลมหายใจ
สภาพจิตก็เปลี่ยนไป ลองกํ าหนดลมหายใจเขา—ออก พรอมกับ
วาในใจอยางใดอยางหนึ่ง เชน

(หายใจเขา) พุท-   (หายใจออก) โธ
(หายใจเขา) เขา—หนอ   (หายใจออก) ออก—หนอ
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ทานใหกรรมฐานวิธีตาง ๆ ไวใช ถามองในความหมายของ
สุข ก็คือการปรุงแตงความสุขนั่นเอง จนกระทั่งในที่สุดเรากาวตอ
ไป ก็จะเหนือปรุงแตง คือความสุขนี้มีความสุขขั้นปรุงแตง กับ
ความสุขขั้นเหนือปรุงแตง ถาเปนขั้นตามธรรมดาของพวกเรา ก็ใช
สมถะ เปนความสุขขั้นปรุงแตง แตถาเราเลยจากนี้ไปเปนขั้น
วิปสสนา ก็จะพาไปถึงสุขเหนือปรุงแตง ตกลงวาทั้ง ๒ อยาง
ทํ าลายคลายเครียดทั้งนั้น


