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สมาธิแบบพุทธ∗ 

ขอเจริญพร ท่านกงสุลใหญ่ประเทศไทย ประจํานครชิคาโก คุณนาย ญาติโยม
วัดธัมมาราม ชาวชิคาโกและเมืองใกล้ ทุกท่าน 

ปจจุบันน้ี ในเมืองฝร่ัง เชน ประเทศอเมริกาน้ีเอง คนสนใจ
พระพุทธศาสนามากขึ้น อยางที่อาตมาไดทราบดวยตนเองก็ดี หรือได
สดับตรับฟงจากการที่มาพบปะกับพระสงฆและญาติโยมที่น่ีก็ดี หรือ
แมกระทั่งญาติโยมท่ีเปนฝร่ัง เขาพูดกันวา คนเมืองนี้ศึกษาปฏิบัติ
พระพุทธศาสนากันมากขึ้น จุดสนใจอยางหน่ึงก็คือเร่ือง สมาธิ เร่ือง
สมาธิน้ีฝร่ังเขาสนใจมานานแลว 

ในเม่ือฝร่ังสนใจพระพุทธศาสนาและสนใจเร่ืองสมาธิ เราในฐานะ
ชาวพุทธท่ีใกลศูนยกลาง ใกลคําสอน ใกลสถาบันพระศาสนา ใกลวัดวา
อาราม ใกลพระสงฆมากน้ี ก็นาจะมีความรูเปนหลักแกเขาได อยางนอย
ก็รูทันความเปนไป และรูเขาใจสิ่งท่ีเขาสนใจ เผื่อมีอะไรเก่ียวของ ก็จะ
ไดแนะนําเขาถูก ถาเขาเขาใจผิด ก็อาจจะแกไขชี้แจงแนะนําไป หรือ
แมแตชวยใหตัวเองเขาใจใหถูกตอง  

จึงคิดวา วันน้ีจะพูดกันถึงเร่ืองสมาธินิดหนอย เปนการพูดในแง
หลักการทั่วๆ ไป กวางๆ  
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๒ 

๒

สมาธิ เคยวา meditation แตเดี๋ยวนี้วา concentration 
เมื่อพูดถึงคําวาสมาธิ ถาจะถามถึงคําฝร่ังท่ีเรามักจะไดยิน

เขาใชสําหรับสมาธิ โยมมักจะนึกถึงคําวา meditation ซ่ึงใชกัน
เกลื่อน  

แตความจริง meditation ไมใชคําตรงแทสําหรับสมาธิ 
เพราะเปนคําท่ีมีความหมายคลุมเครือ เปนคําภาษาอังกฤษท่ีมีมา
แตเกากอน ถาจะแปลเปนภาษาไทย ก็คลายๆ คําวา ความ
ครุนคิดพิจารณา ซ่ึงก็ไมไดมีความชัดเจนวาครุนคิดพิจารณา
อยางไร เมื่อคําวาสมาธิของเราเขามา เขาไมรูจะใชคําอะไร ก็เอา
คําวา meditation ใชไปกอนเทาน้ันเอง เพราะฉะน้ัน มันจึงไม
สามารถสื่อความหมายท่ีแทจริงได 

สมาธิในความหมายท่ีแทของเรา ฝร่ังเขาไมมีการปฏิบัติกัน 
อาตมาเคยคุยกับ Professor อเมริกันท่ีสอนพุทธศาสนาใน
ประเทศอเมริกาทานหน่ึง ทานบอกวา ในประเทศน้ี หรือในเมือง
ฝร่ังน้ี ไมมีสมาธิในความหมายท่ีฝกกันในพระพุทธศาสนา ถาจะ
หาการปฏิบัติอยางใกลเคียงท่ีสุด ก็นาจะดูไดจากศาสนาคริสต
นิกายของพวก Quakers  

พวก Quakers มาประชุมกัน แตเขาไมไดมีการสวดออน
วอนเพ่ือทําพิธีกรรมอะไรแบบของนิกายอื่น แมแตโรงประชุมของ
เขา เขาก็ไมเรียกวา church ดวยซํ้า เขามาน่ังสงบน่ิง ใครมี
ความคิดอะไรผุดข้ึนมาในระหวางท่ีกําลังน่ังสงบกันอยู ก็ใหคนน้ัน
ลุกข้ึนมาพูดถึงความคิดของตนเองท่ีผุดข้ึนน้ัน อันน้ีเขาเรียกวา
เปน meditation ของเขา  
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๓

Professor ทานน้ันบอกวา ถาจะเรียกสมาธิของฝร่ังท่ีใกล
เขามา ก็มีอยางน้ี ซ่ึงถาเทียบกับพุทธศาสนาแลว ยังไมใชเลย  

เพราะฉะน้ัน ตอมาฝร่ังท่ีใชภาษาอังกฤษ เมื่อมาศึกษา
พระพุทธศาสนา รูเขาใจหลักธรรมดีข้ึน ก็คือวงการชาวพุทธเองท่ี
ใชภาษาอังกฤษ จึงไดตกลงกันวา สําหรับคําวาสมาธิน้ี ซ่ึงเปนขอ
ธรรมสําคัญในพระพุทธศาสนา ศัพทท่ีใชตรงมากกวาคําวา 
meditation ก็คือคําวา concentration ตกลงใหใชคําน้ีเปนคําแปล
สําหรับคําวา “สมาธิ” 

ภาวนา จะใชคําใด ควรรูไวท้ัง ๒ อยาง  
สําหรับคําวา meditation น้ัน ก็ไดมีความโนมเอียงอยาง

หน่ึงวา ใหถือเปนการใชแบบกวางๆ แลวก็เลยเอามาใชกับคําวา 
“ภาวนา”  

จะเห็นวา คําวา meditation เด๋ียวน้ีมักจะใชสําหรับคําวา
ภาวนา ซ่ึงก็ไมไดตรงทีเดียว เพราะคําวาภาวนาน้ัน แปลวา การ
เจริญ หรือการทําใหเพ่ิมพูนข้ึนมา หรือแปลใหตรงศัพทวา ทําใหมี
ใหเปน หมายความวา สภาพจิตท่ีดี เชนคุณธรรม ยังไมมีในจิตใจ
ของเรา ก็ทําใหเปนใหมีข้ึนมา อยางน้ีเรียกวาภาวนา เชน ศรัทธา
ยังไมมี ก็ทําใหมีข้ึนมา เมตตายังไมมี ก็ทําใหมีข้ึนมา อะไรตางๆ 
เหลาน้ี แมแตสมาธิยังไมมี ก็ทําใหมี ข้ึนมา ก็เรียกวาภาวนา 
นอกจากทําใหมีใหเปนแลว ก็ทําใหเพ่ิมพูนข้ึนไปดวย  

ในภาษาไทยเราแปล “ภาวนา” วา เจริญ เชน เจริญเมตตา  
เรียกวาเมตตาภาวนา เจริญสมาธิ วาสมาธิภาวนา เจริญวิปสสนา 
วาวิปสสนาภาวนา เจริญปญญา ก็เรียกวาปญญาภาวนา  
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เมื่อคําวาภาวนา แปลวาเจริญ ฝร่ังจะแปลใหตรงแทก็แปล 
วา development การใชศัพทเหลาน้ีถือวายังไมลงตัวแนนอน 

ภาวนา หรือการเจริญน้ัน ถาพูดถึงในทางจิตใจ และทาง
ปญญา รวมแลวก็มีสองดานสําคัญท่ีเรารูกัน ซ่ึงบางทีเราเรียกวา 
กรรมฐาน  

การเจริญกรรมฐาน ก็มีสายสมถะ คือทําจิตใหสงบ เปน
สมาธิ เรียกวา “สมถภาวนา” และอีกดานหน่ึงคือวิปสสนา เรียกวา 
"วิปสสนาภาวนา” ไดแกเจริญปญญา คือทําปญญาใหเกิดข้ึน ให
เจริญเพ่ิมพูนข้ึน ใหรูแจงความจริงของสิ่งท้ังหลาย ใหรูวาสังขาร
ท้ังหลายเปนของไมเท่ียง เกิดข้ึนต้ังอยู ดับไป ทนอยูในสภาพเดิม
ไมได ตองเปลี่ยนแปลงและเปนไปตามเหตุปจจัย การรูความจริงน้ี
เรียกวา “วิปสสนา”  

จึงมีภาวนาใหญๆ ท่ีเปนหลักอยู ๒ อยาง คือ เจริญสมถะ 
ทําจิตใจใหสงบ มุงใหเกิดสมาธิ เรียกวา สมถภาวนา และเจริญ
วิปสสนา ทําปญญาความรูเขาใจความจริงของสิ่งท้ังหลาย ท้ังโลก
และชีวิตใหเกิดข้ึน เรียกวา วิปสสนาภาวนา 

บาง ที เอา คํา  meditation มาใช แทนภาวนา  ก็ เ ลย มี 
meditation ๒ แบบ  

สําหรับสมถภาวนาก็ใชวา Tranquillity Meditation ถาให
ตรงก็เปน Tranquillity Development หมายถึงการทําใหความ
สงบเกิดข้ึน (tranquillity คือความสงบ บางทีก็ใชคําวา calm ซ่ึงก็
คือความสงบ หมายถึงสมถะ) มุงท่ีตัวสมาธิ  
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สวนอีกดานหน่ึงคือ วิปสสนาภาวนา วิปสสนาใชคําวา 
insight ซ่ึงแปลวาการหย่ังรูหย่ังเห็น เอา meditation ตอเขาไปเปน 
Insight Meditation แปลวา วิปสสนาภาวนา ถาใหตรงก็เปน 
Insight Development แปลวา การเจริญวิปสสนา เมื่อเอาคําวา 
meditation มาใชในความหมายของภาวนา ก็แบงเปน ๒ อยางน้ี 

น้ีเปนตัวอยางของการเขาใจเก่ียวกับเร่ืองศัพท ซ่ึงตองให
โยมทําใจไวกอนวามันยังไมลงตัว อยางท่ีวาน้ีก็เปนความนิยม
อยางหน่ึง  

เปนอันใหรูวา คําวา meditation เปนศัพทท่ีไมชัดเจน 
แลวแตเราจะตกลงกันวาจะเอามาใชอยางไร ตอนน้ีมีความโนม
เอียงวาใหเอา meditation มาใชกับภาวนา แบงเปน ๒ อยาง เปน 
meditation ๒ แบบ คือ Tranquillity Meditation เปนการเจริญ
ความสงบ เรียกวา สมถภาวนา กับ Insight Meditation การเจริญ
ปญญาท่ีหย่ังรูหย่ังเห็น เรียกวา วิปสสนาภาวนา  

สวนตัว สมาธิ น้ัน ก็นิยมใหใชจํากัดจําเพาะลงไปวา con- 
centration ซ่ึงจะมีความหมายชัดข้ึน  

เราจะศึกษาอะไร  เราจะพิจารณาเ ร่ืองอะไร  จิตตอง 
concentrate หมายความวาตองแนวแน ตองมุงแนวแนปกลงไป
ในสิ่งน้ัน ถาไม concentrate ก็จะมองเห็นเขาใจสิ่งน้ันไดยาก จะ
ไมชัดเจน ความหมายจึงใกลเขามา  

 



ตอน ๑ 

ปฏิบัติสมาธิใหถูกทาง 

ทีน้ีมาดูสมาธิของเรา สมาธิน้ันแปลงายๆ วา ภาวะท่ีจิตตั้ง
มั่น พุทธศาสนิกชนจําแมนทีเดียว เชน ในองคมรรคขอสัมมาสมาธิ 
เราแปลกันวาจิตต้ังมั่นชอบ  

จิตต้ังมั่น หมายความวา จิตเรียบสมํ่าเสมอ จับอยูกับสิ่งใดก็
มั่นคง อยูกับสิ่งน้ัน แลวเดินเรียบ ไมวอกแวก ไมฟุงซาน ไม
กระสับกระสาย ไมกระวนกระวาย จิตอยูตัว ลงตัว แนวแน ถาจะ
พิจารณาคิดเร่ืองอะไร ก็อยูกับสิ่งน้ันสิ่งเดียว สิ่งอื่นเขามาแทรกมา
กวนไมได อยางน้ีเรียกวา “สมาธิ”  

ถาพูดอยางภาษาชาวบาน สมาธิก็คือ การท่ีจิตของเราอยู
กับสิ่งท่ีตองการไดตามตองการ แคน้ีก็เปนสมาธิแลว  

แตถาแปลตามภาษาแบบวิชาการ ก็จะบอกอยางท่ีกลาวมา
วา ความมีจิตต้ังมั่น คือจิตมีอารมณหน่ึงเดียว หมายความวา จะ
คิดจะกําหนดจะจับอยูกับเร่ืองใด ก็อยูกับเร่ืองน้ัน ไมฟุงซานหลุด
ลอยไปเร่ืองอื่น ถาใจอยูกับสิ่งท่ีตองการไดอยางน้ี เรียกวาเปน
สมาธิ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๗ 

๗

สมาธิ มีประโยชนท่ีเปนลักษณะสําคัญ ๓   
การท่ีจะใหเขาใจเร่ืองสมาธิดีน้ี เราไมตองพูดความหมายกัน

มากมาย หันไปพูดในแงคุณประโยชนบาง เมื่อพูดถึงคุณประโยชน
ก็จะเห็นความหมายชัดข้ึนไปดวย 

จิตท่ีเปนสมาธิ น้ี มีลักษณะสําคัญ ๓ ประการ  ซ่ึงเปน
ประโยชนของมันดวย  มาดูวาพระพุทธศาสนากลาวถึงคุณ  
ลักษณะของจิตท่ีเปนสมาธิอยางไร เอาท่ีเปนขอสําคัญ ๓ ประการ  

๑) จิตที่มีสมาธิ เปนจิตที่มีกําลัง เรียกวามีพลังมาก 
๒) จิตสมาธิจะผองใส เหมือนน้ําที่ใส เพราะมันนิ่งสงบ ทําให

มองเห็นอะไรไดชัดเจน ขอนี้เกื้อกูลตอปญญา  
๓) ขอที่ ๓ สืบเนื่องมาจากขอที่ ๑ และ ๒ คือ พอจิตของเราสงบ 

ไมมีอะไรกวน ไมมีอะไรวุนวาย จิตของเราก็ไมกระสับกระสาย 
ไมวอกแวก ไมกระวนกระวาย มันก็สงบ พอสงบ ไมมีอะไร
กวน ก็เปนสุข เพราะฉะนั้น คนที่จิตเปนสมาธิ ก็สงบ เมื่อสงบ 
ก็มีความสุข ซ่ึงเปนคุณสมบัติที่นาปรารถนาอีกประการหนึ่ง  

น้ี เปนคุณสมบัติหลักๆ  ท่ีสําคัญของจิตท่ีเปนสมาธิ  ๓ 
ประการ  

ถาดูจากน้ีจะเห็นไดวา เวลาน้ีเราเอาสมาธิมาใชประโยชน
อะไรกันบาง และเราจะตองดูวาใน ๓ อยางน้ี อยางไหนเปน
คุณสมบัติท่ีพระพุทธเจาตองการใหเราใช 



สมาธิแบบพุทธ 

 

๘

๘

๑) พลังจิต ขอใหดูพุทธพจนตอไปน้ี (องฺ.ปญจก.๒๒/๕๑/๗๓) 

 “เปรียบเหมือนแม่นํ้าท่ีเกิดบนภูเขา ไหลลงเป็นสาย
ยาวไกล มีกระแสเชี่ยว พัดพาส่ิงท่ีพอจะพัดพาเอาไปได้ หาก
คนปิดปากเหมืองของแม่นํ้าน้ันท้ังสองข้าง กระแสนํ้าใน
ท่ามกลาง ไม่กระจาย ไม่ส่ายพร่า ไม่เขวคว้าง ก็ไหลลิ่ว มี
กระแสเชี่ยว และพัดพาส่ิงท่ีพอจะพัดพาเอาไปได้...” 
ท่ีจริง พุทธพจนน้ีทรงมุงประโยชนดานพลังจิตในแงเสริม

กําลังปญญา แตคนก็มักชอบเอาพลังจิตน้ันไปใชทางฤทธิ์เดช  

ดานพลังจิตแบบหลังน้ีไปไกล ในเมืองฝร่ังเวลาน้ี ก็ชอบกัน
มาก ถึงกับเอามาทดลองกันวา จิตท่ีเปนสมาธิมีพลังมากเพราะพุง
ดิ่งไปทางใดทางหนึ่ง พอพุงไปแลวก็มีกําลังแมแตจะทําใหวัตถุ
เคลื่อนไหวก็ได หรือจะต้ังใจมองตั้งใจฟงดิ่งไปเฉพาะจุด ก็ทําให
มองเห็นสิ่งไกลๆ จนกระท่ังเกิดตาทิพย หรือไดยินเสียงไกลๆ จน
เกิดหูทิพยได เหลาน้ีเปนเร่ืองของพลังจิตแบบอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย  

ปรากฏวาในเมืองฝร่ังมีคนพวกหน่ึงฝกใฝกับเร่ืองน้ี มีการ
คนควาทดลองกันอยางเอาจริงเอาจัง เปนการสนใจในประโยชน
ของสมาธิดานหน่ึง 

๒) ความสุขสงบ (ขอกลับขอขางบน เอา ๓ เปน ๒ และเอา 
๒ เปน ๓) มีพุทธพจนแหงหน่ึงวา (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๔๑/๕๗) 

“ภิกษุทั้งหลาย สมาธิภาวนา ที่เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว 
จะเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน เป็นไฉน?...ในข้อนี้ 
ภิกษุ ปลอดจากกาม ปลอดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เข้าถึง
ปฐมฌาน...ทุติยฌาน...ตติยฌาน...จตุตถฌาน...”  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๙

๙

มองดูในสังคมฝร่ังก็ชอบขอน้ีมากเหมือนกัน เพราะในสังคม
ฝร่ังมีปญหาเร่ืองจิตใจมาก มีความกังวล มีความกระวนกระวาย
ใจ และมีความเครียด เน่ืองจากการแขงขัน การแยงชิงกันหา
ผลประโยชน ระบบตางๆ ทางสังคมบีบคั้นจิตใจคน ทําใหจิตใจไม
สบาย ในท่ีสุดก็มีความทุกขมาก จึงปรากฏวาฝร่ังท้ังหลาย ท้ังท่ี
เจริญดวยวัตถุมาก แตจิตใจไมสบาย  

เมื่อมีทุกขมาก คนก็หาทางออก หาไปหามา พอมาเจอเร่ือง
สมาธิจากพระพุทธศาสนา จากศาสนาฮินดู จากโยคะ เปนตน พูด
สั้นๆ วาจากตะวันออก ก็เห็นวาสมาธิน้ีเปนวิธีปฏิบัติท่ีทําใหจิตใจ
สงบ มีความสุข ก็เลยชอบใจ เพราะฉะน้ันจึงปรากฏวา ฝร่ังหันมา
หาสมาธิเพราะจุดมุงหมายคือตองการประโยชนในแงความสงบ 
หรือความสุขกันมาก คือเพ่ือแกปญหาดานจิตใจน่ันเอง  

๓) จิตใสและขยายปญญา คราวน้ีมาดูพุทธพจนท่ีวา (องฺ.เอก. 

๒๐/๔๗/๑๐) 

“ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนห้วงนํ้า ท่ีใสแจ๋ว ไม่ขุ่น
มัวเลย คนตาดียืนอยู่บนฝั่ง ก็จะเห็นได้ แม้ซึ่งหอยโข่ง 
หอยกาบ แม้ซึ่งก้อนหิน ก้อนกรวด แม้ซึ่งฝูงปลา ท่ีกําลัง
แหวกว่ายอยู่ก็ตาม กําลังหยุดอยู่ก็ตาม ในห้วงนํ้าน้ัน น่ัน
เพราะเหตุไร? ก็เพราะน้ําไม่ขุ่น แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันน้ัน 
ด้วยจิตท่ีไม่ขุ่นมัว ก็จักรู้ ไ ด้ซึ่งประโยชน์ตน จักรู้ ไ ด้ซึ่ง
ประโยชน์ผู้อื่น จักรู้ได้ซึ่งประโยชน์ท้ังสองฝ่าย จักประจักษ์
แจ้งได้ซึ่งคุณวิเศษล้ํามนุษย์สามัญ กล่าวคือญาณทัสสนะ 
ท่ีสามารถทําให้เป็นอริยชน . . .” 



สมาธิแบบพุทธ 

 

๑๐

๑๐

คุณประโยชนสําคัญของสมาธิคือการทําใหจิตใส ชวยให
มองเห็นสิ่งท่ีตองการไดชัดเจน ซ่ึงเปนเร่ืองของปญญา  

สมาธิเปนเร่ืองของจิต คือทําจิตใหสงบ แตพอสงบแลว จิตก็
ใส ก็เลยใชปญญาไดดี มองเห็นอะไรไดชัดเจน หลายทานจําพุทธ
พจนแมนวา “สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ” (องฺ.เอกาทสก. ๒๔/๒๐๙/๓๓๗) 
แปลวา ผูมีจิตตั้งมั่นแลว จะรูชัดตามท่ีมันเปน คือ มีสมาธิแลว จะ
เกิดปญญารูจริงได หมายความวา สมาธิเปนฐาน เปนตัวเอื้อ เปน
ปจจัย หรือเปนเคร่ืองมือท่ีจะชวยใหการใชปญญาไดผลดี  

ขอน้ีเปนคุณประโยชนท่ีบางทีถูกมองขาม แตกลับเปนขอ
สําคัญ เพราะเปนประโยชนท่ีมุงหมายในพระพุทธศาสนา 

เมื่อไดทําความเขาใจเบ้ืองตนอยางน้ีแลว ก็มาพิจารณากัน
ใหละเอียดข้ึนอีกสักหนอย เพ่ือจะไดเห็นเหตุผลท่ีชัดเจน 

๑. สมาธิเพื่อพลังจิต 
คนไทยก็สนใจเรื่องสมาธิในแงพลังจิตกันมาก เพราะชอบ

เร่ืองฤทธิ์ เร่ืองปาฏิหาริย  

ถาสมาธิมีประโยชนเพียงเพ่ือพลังจิตใหมีฤทธิ์เกงกลาแลว 
พุทธศาสนาไมตองเกิดข้ึน เพราะในอินเดียเขามีความชํานาญใน
เร่ืองน้ีกันมานานแลว การปฏิบัติโยคะก็เกิดมีกอนพุทธศาสนา 
พระพุทธเจากอนตรัสรู ก็ไปเขาสํานักโยคะดวย ไปหาอาจารย
สํานักตางๆ เชนเสด็จไปท่ีอาฬารดาบส กาลามโคตร  

ทานท่ีเรียนพุทธประวัติคงเคยไดยินวาพระพุทธเจาเสด็จไป
เรียนการบําเพ็ญสมาธิ จนจบข้ันท่ีเขาเรียกวาฌานสมาบัติท้ังหมด 
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๑๑ 

๑๑

ฌานสมาบัติมี ๘ ข้ัน เปนรูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ ทาน
อาฬารดาบส กาลามโคตร ไดสมาธิถึงอรูปฌานข้ันท่ี ๓ เรียกวา 
อากิญจัญญายตนสมาบัติ พระพุทธเจาเขาไปปฏิบัติในสํานักของ
ทานน้ี ก็ไดฌานสมาบัติข้ันน้ีดวย  

จบสมาบัติ ๗ แลว พระพุทธเจายังไมทรงพอพระทัย จึง
เสด็จออกจากสํานักนี้ แลวไปยังสํานักของอุททกดาบส รามบุตร 
ทานน้ีไดฌานสูง ข้ึนไปอีก ข้ันหน่ึง  ครบสมาบัติ  ๘  คือ  จบ            
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ พระพุทธเจาก็จบดวย พระ
อาจารยจึงนิมนตวา ทานจบความรูของสํานักน้ีแลว ขอใหอยูชวย
สอนลูกศิษยตอไป พระพุทธเจาทรงพิจารณาเห็นวาน่ียังไมใช
จุดหมาย พระองคจึงไดขอลาออกไปแสวงธรรมดวยพระองคเอง 

พวกโยคี ฤาษี ดาบส สมัยกอนพุทธกาล มีฤทธิ์ ทรงฌาน ได
อิทธิปาฏิหาริยกันเยอะแยะ พระพุทธเจาไมทรงพอพระทัย ถาเรา
เอาแคฤทธิ์ แคฌานสมาบัติแลว ก็ไมตองมีพระพุทธศาสนา เพราะ
เขาไดกันมา มีอยูกอนแลว แตพระพุทธเจาไมทรงพอพระทัยจึง
เสด็จตอไป เร่ืองน้ีเปนจุดท่ีจะตองระวัง  

ขอใหสังเกตวา เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลว พระองคไมทรง
สรรเสริญการใชสมาธิในทางของฤทธิ์เดชปาฏิหาริย 

โยมคงจําไดวา พระพุทธเจาตรัสไววา ปาฏิหาริย ์มี ๓ อยาง 

๑. อิทธิปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริยคือการแสดงฤทธ์ิไดตางๆ 
มากมาย เชน เหาะเหินเดินอากาศ เดินนํ้า ดําดิน 

๒. อาเทศนาปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริยคือการทายใจได สามารถ
ทายใจคนวาเขาคิดอะไร คิดอยางไร คิดจะทําอะไร หรือจิตใจมี
สภาพเปนอยางไร  
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๑๒

๑๒

๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริยคือการสั่งสอนใหเกิด 
ปญญา รูความจริงดวยตัวของเขาเอง 

ปาฏิหาริยขอท่ี ๓ เทาน้ันท่ีพระพุทธเจาสรรเสริญ สวน
ปาฏิหาริยท่ี ๑ และ ๒ พระพุทธเจาถึงกับตรัสวา ทรงรังเกียจ 
เพราะวาปาฏิหาริยท่ี ๑ และ ๒ น้ัน ใครทําได ก็เปนเร่ืองของคนนั้น 
คนอื่นก็ไดแตท่ึง เห็นวานามหัศจรรย แลวก็มาหวังพ่ึง เมื่อหวังพ่ึง
แลวก็พ่ึงตัวเองไมได ไมเปนตัวของตัว  

แตปาฏิหาริยขอ ๓ สอนใหเขาเกิดปญญา เปนอัศจรรย 
เพราะเม่ือเขาเกิดปญญาแลว เขาก็เห็นดวยตัวเอง พระองคเห็น
ความจริงอยางไร เขาก็เห็นความจริงอยางเดียวกันกับท่ีพระองค
เห็น พอเขาเกิดปญญาเห็นเหมือนท่ีพระองคเห็น เขาก็เปนอิสระ 
ไมตองข้ึนตอพระองคตอไป  

แตถาเปนปาฏิหาริยท่ี ๑ และ ๒ เขาก็ตองข้ึนตอพระองค 
ตองหวังพ่ึงพระองคตลอดตอไป พระพุทธเจาตองการใหทุกคนเปน
อิสระ เพราะฉะน้ันพระองคจึงไมสรรเสริญปาฏิหาริยท่ี ๑ และ ๒ 
ซ่ึงใชไดเฉพาะเร่ืองเฉพาะราว และตองระวังในระยะยาว เพราะมัน
ทําใหเกิดความประมาท  

ถามีผูมีฤทธิ์ เราเคารพนับถือ เราก็หวังพ่ึงทาน อยากจะได
อะไร ก็ตองใหทานบันดาล ตัวเราเองก็ไมรูจักเผชิญปญหา ไมรูจัก
แกปญหา ไมรูจักทําอะไรใหเปน อยูเทาไหนก็เทาน้ัน เพราะฉะน้ัน
ก็ไมพัฒนา พระพุทธศาสนาไมตองการใหคนเปนอยางน้ัน 

จะเห็นไดวา พระพุทธเจาเปนยอดของผูมีฤทธิ์ แตพระองค
สรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริย คือการสอนใหเกิดปญญาขอเดียว  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๓

๑๓

พระพุทธเจาเองน้ัน ทรงมีท้ังอิทธิปาฏิหาริยและอาเทศนา
ปาฏิหาริยดวย มีครบหมด มีฤทธิ์มาก แตขอใหสังเกตดูตลอดพุทธ
ประวัติ ๔๕ ป เคยมีปรากฏคร้ังใดไหมท่ีพระพุทธเจาเอาฤทธิ์ของ
พระองค บันดาลผลท่ีตองการใหแกใครผูใดผูหน่ึง น่ีเปนจุดสังเกต
ท่ีสําคัญ หลายคนไมเคยคิด 

พระพุทธเจาเปนยอดของผูมีฤทธิ์ ไมมีใครมีฤทธิ์เทาพระองค 
แตพระองคไมเคยใชฤทธิ์บันดาลผลท่ีตองการใหแกใครเลยตลอด 
๔๕ พรรษา ทําไม? เพราะพระองคไมตองการใหใครมาข้ึนตอ
พระองค มาหวังพ่ึงพระองค ถาเขามาหวังพ่ึงพระองค ตอไปเขาจะ
ประมาท ไมคิดพ่ึงตนเอง ไมคิดพัฒนาตนเอง ไมคิดแกปญหา  

คนเราลองไมสูปญหา ไมทําอะไรดวยตนเอง ก็ไมพัฒนา อยู
เทาไรก็เทาน้ัน  

พวกเราน่ีชอบเร่ืองฤทธิ์ ตองระวังใหมาก อยาใหขัดหลัก
พุทธศาสนาเปนอันขาด ถาจะชอบบาง ก็อยาใหผิดหลักพ่ึงตน 
อยาใหผิดหลักฝกฝนพัฒนาตน และตองเพียรพยายามทําการ
ตางๆ ใหสําเร็จตามเหตุตามผล อันน้ีเปนหลักการสําคัญของพระ 
พุทธศาสนา เพราะฉะน้ัน พระพุทธศาสนาจึงพนจากลัทธิฤาษีชีไพร  

ไมเฉพาะในสมัยโบราณท่ีเขานิยมเร่ืองฤทธิ์ปาฏิหาริย โยคี 
ฤาษี ดาบสในอินเดียจนกระท่ังปจจุบันเด๋ียวน้ี ก็ยังแขงฤทธิ์กัน
ตามเดิม พระพุทธศาสนาไมเอาดวย บอกวาถาขืนยุงกับฤทธิ์อยู
อยางน้ี คนก็ไมพัฒนา  

พระพุทธเจาใชฤทธิ์ทําอะไรบาง? พระพุทธเจาทรงใชฤทธิ์
ปราบฤทธิ์  



สมาธิแบบพุทธ 

 

๑๔ 

๑๔

เหตุผลก็คือ คนสมัยน้ันถือกันวาเร่ืองฤทธิ์น้ีสําคัญ เขาถือวา 
ถาใครไมมีฤทธิ์ ก็ไมเปนพระอรหันต เขามีคานิยมอยางน้ี 
พระพุทธเจาถือวาฤทธิ์ไมใชเปนเคร่ืองหมายของความเปนพระ 
อรหันต แตพระองคอยูทามกลางคานิยมของสังคมท่ีมีความเชื่อ
อยางน้ัน พระองคเปนพระศาสดา เปนผูประกาศพระศาสนา 
พระองคก็ตองทําได เพ่ือใหเขายอมรับเช่ือถือในขั้นเร่ิมตน  

เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาจึงทรงมีฤทธ์ิเพื่อใชเปนเคร่ืองมือ
ประกาศพระศาสนา ใหเหนือกวาพวกมีฤทธ์ิกันเหลาน้ัน เพราะพอไปเจอ
กันแลว เขาทดลองฤทธิ์ ถาพระองคไมมีฤทธิ์ เขาก็ไมยอมฟง ไมยอมเชื่อ 

ยกตัวอยางเชนพวกชฎิล เปนท่ีนับถือของประชาชน พวก
ชฎิลถือตัววามีฤทธิ์มาก และถือวาใครเปนพระอรหันต ตองมีฤทธิ์  

พระพุทธเจาทรงพิจารณาเห็นวา ถาไมไปปราบพวกน้ีกอน 
ประชาชนไมฟงพระองค เพราะเขาถือวาถึงอยางไรก็สูอาจารย
ชฎิลของเขาไมได  

พระพุทธเจาก็เสด็จไปหาชฎิลกอน พอไปถึง ชฎิลก็ลองดี 
เอาฤทธิ์มาแกลงหลายคืน พระพุทธเจาก็ผานทุกคืน จนกระท่ังใน
ท่ีสุด ชฎิลยอมรับ รูวาสูไมได พอชฎิลสูไมได ยอมรับ เขาก็ยอมฟง 
กอนนั้นเขาไมยอมฟง จะพูดอะไร เขาก็วาสูเราไมไดอยางนั้นอยางนี ้ 

พอเขายอมรับในเร่ืองฤทธิ์แลว ก็ยอมฟง พระองคก็เลิกใช
ฤทธิ์ หันมาใชอนุสาสนีปาฏิหาริย คือสอนใหเกิดปญญา ใหเขารู
ความจริง เขาถึงสัจธรรม  

พอไปเจอรายใหม ถาเปนพวกท่ีเมาฤทธิ์ พระองคก็ใชฤทธิ์
ปราบใหม พอเขายอมรับ พระองคก็เลิกใชฤทธิ์ แตพระองคไมใช
ฤทธิ์บันดาลผลท่ีตองการใหแกผูใดท้ังสิ้น  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๕

๑๕

การใชสมาธิเพ่ือใหมีฤทธิ์ มีพลังปาฏิหาริย นอกจากมักทํา
ใหคนเสียนิสัย ทําใหคอยหวังพ่ึงแลว สําหรับตัวเอง ฤทธิ์ทําใหหมด
กิเลสไมได ฤทธิ์กําจัดกิเลสไมได ทําใหหมดทุกขไมได การใชสมาธิ
ในแงน้ีไมเปนหลักประกันอะไร อยางดีจิตสงบแลว กิเลสก็สงบไป
ช่ัวคราวดวยกําลังสมาธิ เปนวิกขัมภนวิมุตติ แปลวาหลุดพนดวย
ขมไว แตถามีอะไรมาลอหรือกระทบ กิเลสก็ฟูข้ึนไดอีก จึงไมมั่นคง 

มีพระเถระองคหน่ึงเปนอาจารยสอนกรรมฐานในยุคหลัง
พุทธกาล ตัวเองไดสมาธิช้ันสูง ไดฌานสมาบัติ ชํานาญมาก และ
เพราะการท่ีบําเพ็ญสมาธิอยูตลอดเวลา จิตสงบอยูเสมอ กิเลสก็
ไมมีโอกาสฟูข้ึนมา เลยหลงผิดคิดวาตัวเองสําเร็จเปนพระอรหันต 
อาจารยท่ีไมสําเร็จอรหันตสามารถสอนลูกศิษยใหเปนอรหันตได 
เพราะการเปนอรหันตข้ึนตอตัวของคนน้ันเอง  

ลูกศิษยบางทาน ไดมารูหลักจากทานแลวไปปฏิบัติดวย
ตนเอง ไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันต รูวาพระอาจารยยังไมสําเร็จ 
ก็จะเตือน แตถาจะไปบอกตรงๆ ทานถือตัวเปนอาจารย ก็จะไมดี 
กิเลสข้ึนมา เกิดแรงตาน จะเปนอันตรายตอการปฏิบัติ ลูกศิษยก็
เลยใชอุบายวิธีทําใหเกิดนิมิตเปนรูปชาง  

วันหน่ึง ขณะน่ังอยูเพลินๆ ก็ทําใหเห็นเปนชางว่ิงเขามา พระ
อาจารยตกใจ ตั้งสติไมทัน ลุกข้ึนจะกระโจนหนี ลูกศิษยซ่ึงเปน
พระอรหันตก็จับชายจีวรดึงกระตุกไว พระอาจารยก็ไดสติ  

ท่ีพระอาจารยไดสติ ก็เพราะทานเจริญธรรมปฏิบัติมานาน 
เรียกวาสติไมทันนิดเดียว พอลูกศิษยกระตุกปุบก็ไดสติ รูตัววาเรา
น่ียังไมสําเร็จ เพราะวาพระอรหันตไมตกใจ คือไมมีกิเลสท่ีจะเปน
เหตุใหเกิดความกลัว  



สมาธิแบบพุทธ 

 

๑๖

๑๖

คนท่ีจะเกิดความกลัว ก็เพราะมี โลภะ โทสะ โมหะ ยังมี
ตัณหาอยู ถาไมมีกิเลส ก็ไมมีความกลัว พระอาจารยรูหลักการอัน
น้ีอยู ทานก็รูวากิเลสของทานยังไมหมด ก็เลยหันมาบอกใหลูก
ศิษยเปนท่ีพ่ึง ชวยเปนหลักใหแลวปฏิบัติตอ พระอาจารยก็สําเร็จ
เปนพระอรหันตดวย 

ท่ีอาตมาพูดน้ี ตองการใหเขาใจวา การมีฤทธิ์ การไดฌาน
สมาบัติ หรือการใชสมาธิฝายพลังจิต ไมไดชวยใหสําเร็จเปนพระ
อรหันต ไมหมดกิเลส ไมหมดความทุกข แตสามารถทําใหจิตสงบ 
แลว เหมือนกับหมดกิเลสไปไดช่ัวคราว เปนสิ่งท่ีดีมาก มีประโยชน  

แตบางทานเพราะเหตุท่ีไดสมาธิระดับตางๆ แลวกิเลสยังไม
หมด เกิดความลําพองใจตัวเอง กลับไปหนุนมานะขึ้นมา เลยย่ิง
หนักเขาไปอีก คราวน้ีกิเลสกลับฟู เพราะคนเราน้ี ถาไมมีกําลัง ไม
มีอํานาจ กิเลสถึงมีอยู ก็จะไมมีกําลัง แตพอรูวาเรามีอํานาจ มี
พลังมาก ก็จะรูสึกคึกฮึกเหิมใจ คนท่ีมีฤทธิ์ก็เชนเดียวกัน ถายังมี
กิเลสอยู ก็เกิดความฮึกเหิมใจ เลยทําการรายไดย่ิงใหญ 

ยกตัวอยางเชน พระเทวทัตไดฌานสมาบัติ ไดอภิญญาท่ี
เปนโลกีย มีฤทธิ์มาก แตเพราะยังไมหมดกิเลส เลยเกิดไปลําพอง
ใจในฤทธิ์ของตัวเอง แลวไปนึกถึงการมีอํานาจ การท่ีจะไดลาภ
สักการะอะไรใหญโต ก็เลยเอาฤทธิ์เขามาหนุนการอยากไดอํานาจ
และลาภสักการะน้ัน เลยไปกันใหญ พระเทวทัตก็เสียไปเลย 

จะเห็นวา  การใชสมาธิเ พ่ือวัตถุประสงคดานฤทธิ์ เดช
ปาฏิหาริยน้ี อาจกลายเปนเคร่ืองกีดขวางกางก้ันตัวเองไมให
กาวหนาตอไปในการบรรลุธรรมก็ได จึงตองระวังโดยไมประมาท 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๗

๑๗

๒. สมาธิเพื่อความสุขสงบ 

กอนถึงประโยชนขอสําคัญ คือจิตใส ขอพูดถึงการใชสมาธิ
ในแงความสงบและความสุข  

การใชสมาธิเพ่ือความสงบสุข ก็มีประโยชนมาก นอกจาก
เปนเคร่ืองพักผอนอยางดีย่ิงแลว ยังใชปองกันและแกไขปญหา
ท้ังหลายในทางจิต เชน ความเครียด ความฟุงซาน ความสับสน 
วาวุน กระวนกระวาย ความเหงา ความวาเหว เปนตน ทําใหจิตใจ
สบาย มีความสุข  

อยางไรก็ตาม การใชประโยชนจากสมาธิเพียงเทาน้ีตาม
หลักพระพุทธศาสนา ถือวายังไมเพียงพอ ยังไปไมถึงจุดหมายของ
พระพุทธศาสนา เปนเพียงการใชสมาธิแกปญหาจิตใจหรือแก
ความทุกขในระดับหน่ึง  

นอกจากน้ันยังอาจจะกลายเปนโทษได จะตองใชดวย
ปญญา เพราะถาไมระวังใหดี สมาธิท่ีใชเพ่ือประโยชนขอน้ี อาจจะ
กลายเปน สิ่งกลอม หรือ ยากลอม ชนิดหน่ึง ซ่ึงทําใหเกิดความ
ประมาท นําไปสูความเส่ือมเสียหาย และกลายเปนเคร่ืองขัดขวาง
การบรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนา 

มีบุคคลอยูระดับเดียวท่ีใชสมาธิในแงของความสุขสงบได
อยางปลอดภัยเต็มท่ี โดยจะไมมีทางกลายเปนสิ่งกลอม คือพระ
อรหันต เพราะทานบรรลุจุดหมายของพระศาสนาแลว ทานไมมีกิจ
ท่ีจะตองทําเพ่ือกาวสูจุดหมายน้ันอีก และทานพนไปแลวจากการ
ท่ีจะมีความประมาท ทานจึงใชสมาธิเปนเคร่ืองพักผอน ระหวาง
ทํางานเผยแผธรรมเปนตน เรียกวาเปน “ทิฏฐธรรมสุขวิหาร”  



สมาธิแบบพุทธ 

 

๑๘

๑๘

สําหรับคนท่ัวไปก็ทําตามอยางทานได แตตองอยูในขอบเขต
ท่ีตามทานจริงๆ ไมใชเกินเลยไปจนกลายเปนสิ่งกลอม 

สิ่งกลอม มีความหมายอยางไร? กลอมก็หมายความวาทํา
ใหสบายใจ ทําใหเพลิน คลายกับยากลอมประสาท  

ประสาทเราไมสบาย เราต่ืนเตน เรากระวนกระวาย เรา
เครียด เรานอนไมหลับ เราก็เอายานอนหลับมากิน พอกินยานอน
หลับเขาไป ก็สบาย นอนหลับได ก็ดีเหมือนกัน แตสิ่งกลอมน้ันมี
ขอบเขต และมีโทษดวย ถาขืนกลอมอยูอยางน้ันตลอดไป ก็ไมดี
แน ควรกลอมแคช่ัวคราว คือกลอมพอใหหายอาการน้ัน เชน หาย
จากความกระวนกระวาย กระสับกระสาย เดือดรอน นอนไมหลับ 
พอหายแลว ก็หยุด แตอยาอยูดวยยานอนหลับตลอดชีวิต ไมดีแน 

ฉันใดก็ฉันน้ัน สิ่งกลอมของมนุษยมีมาก ย่ิงมนุษยท่ีมุงหา
ความสุขจากสิ่งเสพทางวัตถุ ตอไปจะมีปญหามาก วัตถุน้ันให
ความสุขไดระดับหน่ึง เมื่อไดความสุขแลว บางทีก็เกิดความเบ่ือ
หนาย หรือคนอีกพวกหนึ่ง ว่ิงหาความสุขจากวัตถุเร่ือยไป แตไม
สมใจ ไมถึงจุดหมายสักที ก็ว่ิงไลความสุขอยูน่ัน  

ชีวิตท่ีเรงรัดแขงขันหาผลประโยชน หาความสุขจากวัตถุ ทํา
ให เ กิดสภาพจิตท่ีเครียด  กระวนกระวาย  ฟุงซาน  กังวลถึง
ผลประโยชนหรือลาภท่ียังไมได และหวาดกลัวหว่ันใจในสิ่งท่ีไดมา
แลว วาจะหลุดหาย อยางน้ีเปนตน เพราะฉะน้ัน ความสุขจากวัตถุ
เสพน้ี จึงรบกวนจิตใจตลอดเวลา ดวยประการตางๆ 

จนกระท่ังในขั้นสุดทายก็คือวา คนท่ีมุงหวังความสุขจากการ
เสพวัตถุน้ี จะเอาความสุขไปฝากไวกับวัตถุอยางเดียว  
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แต วัตถุมันมี เวลาท่ีสุข  มีเวลาท่ีเ บ่ือหนาย  พอเราเอา
ความหวังในความสุขไปฝากไวกับวัตถุอยางเดียว ตอไปชีวิตจะมี
ความหมายดวยวัตถุสิ่งเสพเทาน้ัน พอเบ่ือหนายวัตถุก็เบ่ือหนาย
ชี วิตดวย  พอผิดหวัง วัตถุ  ก็ผิดหวัง ชี วิตดวย  พอวัตถุหมด
ความหมาย ชีวิตก็หมดความหมายดวย น่ีคือปญหาในสังคมท่ี
เจริญแลว ท่ีมากไปดวยวัตถุสิ่งเสพบริโภค  

วัตถุสิ่งเสพบริโภคเหลาน้ัน ไมไดเปนหลักประกันของ
ความสุข มนุษยท่ีอยูในสังคมท่ีเจริญ มีสิ่งบริโภคมากมายพร่ัง
พรอม กลับปรากฏวาฆาตัวตายกันมาก คนในสังคมท่ียากจนกลับ
ไมคอยฆาตัวตาย  

สังคมอเมริกันเด๋ียวน้ีก็คงจะทราบกันอยูแลววา คนท่ีฆาตัว
ตายเพ่ิมมากข้ึน คือคนหนุมสาววัยรุน สถิติของ USA Today บอก
วา ในชวงเวลา ๓๐ ปท่ีผานมาน้ี เด็กวัยรุนหนุมสาวอเมริกัน อายุ 
๑๕-๑๙ ป ฆาตัวตายเพิ่มข้ึน ๓๐๐% น่ีเปนสถิติของสถาบัน
สุขภาพจิตแหงชาติของอเมริกัน  

เปนท่ีงงงันกันไปเลยวา ทําไมหนุมสาววัยรุนฆาตัวตาย 
ในขณะท่ีสังคมมั่งคั่งพร่ังพรอม คนเหมือนมั่งมีศรีสุข จะเอาอะไรก็
เอาได หนุมสาวก็อยูในวัยท่ีกําลังสดใส มีกําลังวังชาท่ีจะหา
ความสุข ไฉนจึงมาฆาตัวตาย หนีความสุขไปเสีย 

สังคมที่มั่งคั่งพร่ังพรอม ไมเปนหลักประกันในเรื่องท่ีจะมี
ความสุข ในสังคมแบบน้ี คนมักไปฝากความสุขไวกับการเสพวัตถุ 
ตอมาพอเบ่ือหนายวัตถุ ก็เบ่ือหนายชีวิตดวย ผิดหวังวัตถุ ก็
ผิดหวังชีวิตดวย วัตถุหมดความหมาย ชีวิตก็หมดความหมายดวย 
อันน้ีเปนอันตรายท่ีสําคัญของสังคมและอารยธรรมปจจุบัน  
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มนุษยสมัยกอนฝากความสุขไวกับวัตถุเสพนอย เพราะคน
สมัยกอนไมคอยมีวัตถุบริโภคมาก ความสุขของเขาอยูท่ีแหลงอื่น 
แหลงความสุขของมนุษยไมไดอยูท่ีสิ่งเสพอยางเดียว ความสุขของ
เขาข้ึนกับวัตถุเสพนอย เพราะฉะน้ัน เมื่อเขาผิดหวังจากสิ่งเหลาน้ี 
เขาก็ไมฆาตัวตาย 

มนุษยเราน้ีมีชองทางของความสุขมากมายหลายอยาง แต
มนุษยยุคปจจุบันน้ี ทําการพัฒนาดวยมุงความเจริญพร่ังพรอม
ทางเศรษฐกิจ หรือทางวัตถุ จนกระท่ังเปนบริโภคนิยม เห็นแกการ
บริโภค ความสุขก็เลยมาอยูท่ีการบริโภค อยูท่ีสิ่งเสพ เพราะฉะน้ัน
ก็เอาความหมายของชีวิต ไปรวมเปนอันเดียวกันกับวัตถุเสพ 
อยางท่ีกลาวมาวา เมื่อไรผิดหวังวัตถุเสพ ก็ผิดหวังชีวิตดวย เมื่อไร
วัตถุเสพหมดความหมาย ชีวิตก็หมดความหมายดวย น่ีคือสภาพ
สังคมอเมริกัน เปนตน ในปจจุบัน ท่ีกําลังจะเปนมากข้ึน เปนพิษ
เปนภัยของอารยธรรมท่ีเดินมาในทางท่ีผิดพลาด 

ขอหันกลับมาพูดเร่ืองการใชสมาธิเปนสิ่งกลอม ในสังคมท่ีมี
ปญหาจิตใจมาก คนตองการความสุขจากวัตถุเสพ คนอยากได 
แตไมไดอยางใจบาง หรือไดแลว แตไมสุขสมหวังบาง อยากมีวัตถุ
หวังวาจะมีความสุข แตพอไดจริงหาไดมีความสุขอยางน้ันไม ทํา
อยางไรชีวิตน้ีจึงจะมีความหมาย บางคนก็เบ่ือชีวิตไปเลย อาจจะ
ฆาตัวตาย ถาไมเอาอยางน้ันก็หันไปหาสิ่งกลอม  

เพราะฉะน้ัน ทางออกสําคัญสําหรับคนเหลาน้ีท่ีไมได
ความสุขสมหมายก็คือ สิ่งกลอม เร่ิมดวยยาเสพติด สังคมแบบน้ีก็
มียาเสพติดเปนท่ีพ่ึง ยาเสพติดเปนทางออกชวยใหมีความสุข ใน
สังคมแบบน้ีก็จะปรากฏวา มีสิ่งเสพติดเกลื่อนกลาดไปหมด  
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ตอนน้ีสิ่งเสพติดก็เขามาเมืองไทยดวย แมแตในโรงเรียน ยา
มาก็กําลังระบาด พอถึงวันเหมาะๆ ก็ตองตรวจปสสาวะนักเรียน
ทุกคน วาคนไหนติดยามาบาง เวลาน้ีปญหาเมืองไทยกําลังหนัก 
เยาวชนของเราก็จะแย  

สังคมปจจุบันมุงหวังความสุขจากสิ่งเสพ ความสุขของเขา
อยูท่ีสิ่งเสพ เมื่อไมไดความสุขจากสิ่งเสพ ก็หาสิ่งกลอมมาแทน 
คือยาเสพติด สิ่งกลอมท่ีมีในสังคมมานานแลว ท่ีเปนสิ่งเสพติด
เกา ก็คือสุรา ถาไมสุรา ก็การพนัน ถาไมการพนัน ก็สิ่งกลอมท่ี
ประณีตข้ึนมา คือดนตรี สิ่งบันเทิง กีฬา ซ่ึงมีท้ังคุณท้ังโทษ  

บางอยางก็ใชในทางท่ีเปนประโยชนไดดวย เชนดนตรี สิ่ง
บันเทิง กีฬา แตถาใชเปนสิ่งกลอม ไปติดเพลินเมื่อไร ก็มีโทษทันที  

สิ่งกลอมท่ีประณีตข้ึนมาทางจิต คือ สมาธิ ซ่ึงชวยใหไมตอง
หันไปพึ่งสิ่งเสพติด ไมตองหันไปพึ่งดนตรี มีปญหา เครียด มีความ
ทุกขใจ กระวนกระวาย กลุมใจ เขาสมาธิ ก็สงบ สบาย หนีจากสิ่ง
เดือดรอนกลุมใจไปได เพราะสมาธิชวยใหเกิดความสุขสงบ 

แตถาใชในความหมายน้ี ใชไปใชมา ถาไมระวัง สมาธิก็
กลายเปนสิ่งกลอมน่ันเอง สิ่งกลอมเปนอยางไร ก็ทําใหเราหาย
จากความเครียด ความทุกข ความเดือดรอนใจ มีความสุข หลบ
ปญหาได หนีปญหาได พนไปจากทุกขช่ัวคราว  

ท่ีวาปญหาแทจริงไมไดแก คือ กิเลสในใจสวนลึกก็ยังมีอยู 
และปญหาภายนอก ปญหาในครอบครัว ปญหาในสังคม ก็ไมไดแก 
เวลาเกิดทุกขข้ึนมา ไมสบายใจ ก็มาน่ังสมาธิ หลบไปทีหนึ่ง ก็กลอม
ไปไดทีหน่ึง แตกลบปญหาไว ถาอยางน้ีก็ลําบาก สะสมปญหา  
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ในสังคมฝร่ัง คนไมนอยเลยหันมาสนใจสมาธิในฐานะเปน
สิ่งกลอมคลายอยางท่ีวามาน้ี เราอยามัวจมอยูแคน้ัน ถาขืนจมอยู
ในแงเปนสิ่งกลอม ก็จะผิด ผิดอยางไร ผิดหลักการสําคัญ ๒ 
ประการ  

๑. ตกอยูในความประมาท พอกลอมแลวสบายใจ หลบ
ปญหาได หลบทุกขไดช่ัวคราว ก็กลายเปนคนหนีปญหา ปญหาท่ี
แทจริงไมแก เมื่อหลบปญหาก็เกิดความประมาท มัวแตน่ังสบาย 
ไมตองทําอะไร สิ่งท่ีจะตองทํา ก็ไมทํา ปญหาท่ีควรจะแก ก็ไมแก 
ความเพียรพยายามท่ีจะกระทําการ ก็หยุด น่ีคือเกิดความประมาท 
อันน้ีผิดหลักสําคัญของพระพุทธศาสนา 

๒. ขัดกับไตรสิกขา ตรงน้ีเปนความผิดพลาดท่ีสําคัญมาก 
ซ่ึงก็เน่ืองกันกับความประมาทน่ันแหละ 

ตามหลักพระพุทธศาสนา ธรรมท้ังหมดอยูในระบบของ
หลักการใหญท่ีเรียกวา สิกขา ๓  

สิกขาคือการฝกฝน การเรียนรูฝกหัดพัฒนาตน ทําใหชีวิต
เจริญกาวหนาไปสูจุดหมาย คือความดับทุกขโดยสิ้นเชิง ตราบใด
ท่ียังไมถึงจุดหมาย ก็กาวตอไปในศีล สมาธิ จนจบแดนของ
ปญญา หยุดไมได กระบวนการปฏิบัติน้ีเรียกวา ไตรสิกขา  

สมาธิเปนองคประกอบอยูในกระบวนการของไตรสิกขาน้ี 
เพราะฉะน้ัน สมาธิจะตองเปนเคร่ืองชวยใหเรากาวตอ สูธรรมท่ี
สูงข้ึนไป ไมใชกลอมใหหยุดใหเพลินจมอยูกับท่ี ถาสมาธิใดทําให
ติด ทําใหเพลิน ทําใหหยุดกาวตอไป สมาธิน้ันก็หลงทาง ขัดกับ
ไตรสิกขา 
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๓. สมาธิเพื่อจิตใสและขยายปญญา 

ไตรสิกขา เปนระบบที่รวมองคธรรมตางๆ มากมายเขามา
สัมพันธกัน เพ่ือจะเดินหนาไปสูจุดหมาย ดังน้ันองคธรรมทุกอยาง
ในไตรสิกขาซ่ึงเปนขอยอยๆ น้ี จะตองสัมพันธกัน ในลักษณะท่ี
สงผลตอกัน เปนปจจัยสงตอแกขออื่นๆ ตอไป  

ขอธรรมท้ังหลายในพระพุทธศาสนา ถือวาเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการแหงไตรสิกขา ซ่ึงเปนระบบสัมพันธแหงองคธรรมท่ี
เปนปจจัยหนุนเน่ืองตอกันไปสูจุดหมาย เพราะฉะน้ัน องคธรรมทุก
ขอ จะตองมีความหมายในเชิงเปนปจจัยหนุนเน่ืองสงตอแกขออื่น  

ถาปฏิบัติธรรมแลว ลองลอยอยู หรือทําใหอยูกับท่ี แสดงวา
ผิด  อันน้ีคือหลักใหญ ท่ีใช วิ นิจฉัย  เพราะธรรมทุกขอไมพน
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา  

ไมวาจะเอาหลักธรรมขอไหนมา จะเอาเมตตา กรุณา สติ 
สมาธิ ขอไหนก็ตาม ทุกขออยูในไตรสิกขาหมด เมื่อมันอยูใน
ไตรสิกขา มันก็อยูในระบบ มันก็อยูในกระบวนการคืบหนา ท่ีตอง
เดินไปสูจุดหมายเดียวกัน ทุกขอจึงตองสงผลตอกัน ในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง ถาปฏิบัติธรรมขอใดแลว ทําใหหยุด ทําใหลองลอย
ไรจุดหมาย ก็แสดงวาผิด 

ถาเราปฏิบัติสมาธิแลว กลายเปนเคร่ืองกลอม ทําใหเพลิน
สงบอยู ก็หยุด แสดงวามันดวน ไมสงผลตอกระบวนการไตรสิกขา 
ไมเดินหนา ก็ผิด ถาปฏิบัติถูก ตองสงผลในไตรสิกขา  

สมาธิเปนปจจัยแกอะไร? วาโดยหลักใหญ สมาธิเปนปจจัย
แกปญญา เพราะสมาธิทําใหจิตสงบ ใส และมีกําลัง  
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ภาวะท่ีจิตสงบก็ดี ใสก็ดี มีกําลังก็ดี คือจิตพรอมท่ีจะทํางาน 
เปนลักษณะสําคัญของจิตท่ีเปนสมาธิ เรียกวาเปนกัมมนิยัง หรือ 
กรรมนีย์ อันน้ีแหละเปนคุณสมบัติท่ีพระพุทธเจาทรงประสงคใหเรา
ตองการ พอจิตเปนสมาธิปุบ ก็เปนกัมมนิยังทันที  

กัมมนิยัง หรือ กรรมนีย์ แปลวา เหมาะแกการใชงาน จึงตอง
เอาไปใช อยาไปหยุดอยู ถาจิตเปนสมาธิแลวหยุดสบาย ก็แสดงวา
พลาดแลว พระพุทธเจาตองการใหเอาจิตท่ีเปนกรรมนียน้ีไปใช
งาน ไมใชใหมานอนเสวยสุขอยูเฉยๆ ใชงานอะไร?  

ในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา สมาธิซ่ึงเปนองคท่ี ๒ 
สงผลหนุนเน่ืองใหเกิดปญญา ก็เอาไปใชงานทางปญญา น่ีคือ
ประโยชนขอท่ี ๒ ท่ีบอกวาเปนคุณลักษณะของจิตท่ีสําคัญ คือทํา
ใหจิตใส ไมมีอะไรมารบกวน ทําใหใชงานในทางปญญาไดเต็มท่ี 

ปญญาน้ัน  ตองอาศัยจิตเปนท่ีทํางาน  ดัง น้ัน  ย่ิงเ ร่ือง
ละเอียดออนลึกซ้ึงเทาไร การท่ีจะคิดพิจารณาใหรูใหเขาใจ ก็ย่ิง
ตองการจิตท่ีแนวแนเทาน้ัน ถาเร่ืองไมละเอียดออน ไมลึกซ้ึง เราก็
ไมตองใชสมาธิมาก แมแตจะทํางานทําการ หรือฟงครูอาจารย
สอนบรรยาย ถาเราไมมีสมาธิบางเลย ก็ไมรูเร่ือง ปญญาไมเกิด 
เพราะฉะน้ัน ปญญาจะออกโรงมาทํางานได ตองอาศัยจิตท่ีเปน
สมาธิมากบางนอยบาง ตามแตเร่ืองน้ันจะละเอียดลึกซ้ึงแคไหน 

ตกลงวา พระพุทธศาสนาบอกใหรูวา สิ่งท่ีเราตองการจาก
สมาธิในอยูในขอท่ี ๓ น้ี คือการมีสมาธิ ท่ีทําใหจิตพรอมท่ีจะใช
งาน และงานสําคัญท่ีตองการใช คือปญญาท่ีจะรูเขาใจความจริง
ของสิ่งท้ังหลาย จนกระท่ังเขาถึงความจริงของธรรมชาติ  
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๒๕

ความรูเขาใจธรรมชาติของสิ่งท้ังหลายวาเปนอยางไร รูสิ่ง
ท้ังหลายตามท่ีมันเปนจริง น้ีเปนสิ่งท่ีตองการ ถาไมรูถึงข้ันน้ีแลว 
กิเลสไมหมด ฉะน้ันจึงตองใหเช่ือมตอระหวางสมาธิกับปญญา 

ตอนน้ี ท่ีพูดมา ก็เพ่ือใหเห็นวา เ ร่ืองสมาธิ น้ีตองระวัง
เหมือนกัน ถาไมเขาใจหลักการของพระพุทธศาสนาใหชัด ก็
อาจจะเขวได เพราะคุณประโยชน ๓ ประการน้ี มีชองทางการใช
ตางกันออกไป  

ตอนน้ีขอสรุปข้ันหน่ึงกอนวา คุณสมบัติหรือคุณประโยชน
ของสมาธิท่ีสําคัญ ๓ ประการ คือ 

๑. สมาธิทําใหจิตแนวแนเกิดพลัง ซ่ึงอาจจะนําไปใชในเร่ือง
ของฤทธิ์ เร่ืองของปาฏิหาริย เปนพลังจิต 

๒. สมาธิทําใหจิตใส ทําใหมองอะไรชัดเจน เก้ือกูลโดยตรง
ตอการใชปญญา  

๓. สมาธิทําใหจิตสงบ ไรสิ่งรบกวน ทําใหเกิดความสุข 

เวลาน้ีสังคมมีปญหาทางจิตใจมาก เพราะพิษภัยของวัตถุ
นิยม และสภาพความเจริญท่ีวุนวายและกดดันของสังคม  คนจึง
ไปหวังประโยชนขอท่ี ๓ จากสมาธิมาก ซ่ึงยังไมใชจุดหมายของ
พระพุทธศาสนา 

ขอใหจําหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนาวา ถาปฏิบัติ
ธรรมอะไรแลว ทําใหเกิดความประมาท ก็ผิด ถาปฏิบัติธรรมอะไร
แลว ไมสงผลใหกาวตอไปในระบบแหงกระบวนการของไตรสิกขา 
ไมเคลื่อนสูจุดหมาย ก็ผิด ตองระวังใหดี 
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ผลพลอยได 
กอนจะยอนกลับมาพูดเร่ืองสมาธิในแงท่ีเปนจุดมุงหมาย

ของพุทธศาสนา จะพูดถึงผลพลอยไดพิเศษบางอยาง ซ่ึงเปน
ประโยชนในยุคปจจุบัน แตเปนประโยชนขางเคียง ซ่ึงจะเอามา
เปนจุดมุงหมายของพุทธศาสนาไมได  

จิตท่ีเปนสมาธิน้ัน เปนจิตท่ีอยูตัวลงตัว เรียกวาจิตเขาท่ี ตาง
กับจิตของเราตามปกติท่ีวุนวาย ฟุงซาน เด๋ียวคิดเร่ืองโนน เด๋ียว
คิดเร่ืองน้ี ทานวาเหมือนกับลิง  

ลิงน้ีอยูกับท่ีไมได มันอยูไมสุข กระโดดจากก่ิงไมน้ี ไปก่ิงไม
โนน ว่ิงไป กระโดดไปเร่ือย จิตของเราก็เปนอยางน้ัน ออกจากเร่ือง
น้ีไปเร่ืองโนน มีเร่ืองราวมากมาย และชอบไปจับเอาเร่ืองท่ีไมควร
คิดมาคิด เร่ืองท่ีผานไปแลวท่ีกระทบกระเทือนใจ ก็เอามาคิด เอา
มาปรุงแตง หวนละหอย โกรธงอน เร่ืองท่ียังไมมา ก็ไปวิตกกังวล 
จิตก็ไมสบาย พอจิตไมสบาย จิตไมอยูตัว ทุกขทางใจก็เกิดข้ึน แต
จิตใจน้ีทํางานสัมพันธกับรางกาย เราตองระวังนึกถึงหลักน้ีเสมอ 

ชีวิตของเราน้ีประกอบดวยกายกับใจ ใจกับกายน้ีทํางาน
ประสานกัน สัมพันธกัน สงผลกระทบตอกัน ถาจิตไมปกติ จิตไม
ลงตัว กายก็มีปญหาดวย ใจไมเขาท่ี การทํางานของรางกายก็ไม
เขาท่ีดวย  

ดังเชนวา เกิดอารมณข้ึนมา มีความโกรธ พอจิตโกรธ กาย
เปนอยางไร หัวใจก็เตนแรง หายใจดัง ย่ิงโกรธมาก ย่ิงหายใจแรง 
หายใจดังฟดฟาดอยางกับคนข้ึนเขา  
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พอมีอารมณกลัว ก็หนาซีด บางทีหยุดกลั้นหายใจ เลือดลม
เดินไมปกติ รางกายเปลี้ยหมด ทําใหเกิดปญหาทางรางกาย  

ถามีภาวะจิตไมดี ท่ีเรียกวาอารมณรายอารมณเสียข้ึนมา
บอยๆ จิตจะเครียดอยูตลอดเวลา สภาพจิตกับกายตอนน้ีเปน
รอยตอสําคัญ คือตอนเครียด ถาจิตเครียด กายก็จะเครียดดวย 
พอกายเครียด การทํางานของรางกายก็จะวิปริตหมด อยางท่ีคน
เกาๆ วาเลือดลมเดินไมดี สุขภาพก็เสีย โรคภัยไขเจ็บก็ตามมา 

เพราะฉะน้ัน ผลพลอยไดท่ีสําคัญก็คือ พอเราทําสมาธิได 
จิตทํางานดี ลงตัว เรียบและราบรื่น เขาอยูในดุลยภาพ เมื่อจิตอยู
ในภาวะสมดุล ปลอดโปรง การทํางานของรางกาย เชนลมหายใจ 
ก็ปรับดีดวย สม่ําเสมอ ถาจิตเปนสมาธิลึกข้ึนไป ละเอียดข้ึนไป ก็
สงบมาก พอสงบมาก การเผาผลาญ การใชพลังงานก็นอยลง  

การทํางานของจิตน้ีอาศัยสมอง สมองทํางานก็ตองใชเลือด
เลี้ยง เลือดก็ตองอาศัยออกซิเจน ออกซิเจนก็อาศัยการหายใจ เมื่อ
จิตเปนสมาธิดีข้ึน ใจสงบ ไมหนัก ไมเหน่ือย ก็ตองการพลังงาน
นอยลง การเผาผลาญของรางกายก็นอยลง ความตองการ
ออกซิเจนก็นอยลง การหายใจก็ประณีตข้ึน  

หลักก็มีบอกไววา ถาเขาสมาธิถึงฌานท่ี ๔ จะไมตองหายใจ 
หมายความวา วัดดวยมาตรฐานของคนปกติ เรียกวาไมหายใจ 
เอามือมาแตะรูจมูก จะไมปรากฏลมหายใจ เพราะลมหายใจ
ประณีตมาก ตองการออกซิเจนนิดเดียว ออกซิเจนท่ีเขาไปใน
รางกายเล็กนอย ก็เลี้ยงรางกายไปไดนาน  
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๒๘

คนท่ีเขาสมาธิลึกๆ จิตสงบมาก การหายใจก็ราบร่ืน และ
ตองการพลังงานนอย การเผาผลาญรางกายนอย ก็มีผลตอ
รางกาย ทําใหสุขภาพดี เลือดลมเดินคลอง ทําใหอายุยืน และ
สมาธิน้ีมาไดในรูปตางๆ เชนเจริญพรหมวิหาร ทําใหจิตใจชุมช่ืน
เย็นสบาย ทําใหหนาตาอิ่มเอิบ ผองใส แกชา เปนตน 

สภาพรางกายกับจิตใจสัมพันธกัน ถาเราทําตรงขามกับท่ี
กลาวมาน้ี คือไมมีสมาธิ เชนโกรธข้ึนมา ปญหาทางกายก็ตามมา
ทันที เพราะตองการพลังงานเผาผลาญมาก ก็ตองหายใจแรงๆ 
หัวใจก็ตองเตนแรง ปอดก็หายใจฟูดฟาดๆ ใชลมมากเหมือนอยาง
คนเดินข้ึนเขา ซ่ึงเหน่ือยมาก ถาโกรธอยูเร่ือย ท้ังใจและกายก็
เสื่อมโทรมไว  

พอไดหลักน้ี ก็หมายความวา สมาธิมีผลในดานสุขภาพ ก็
เลยเอาสมาธิมาใชในการรักษาโรคไดดวย อันน้ีเปนผลพลอยได
อยางหน่ึง เวลาน้ีก็ปรากฏวา ในเมืองอเมริกาน้ีเอง มีการนําสมาธิ
มาใชประโยชนในการรักษาโรค แมแตโรคท่ีแกไขไมหาย เชน 
University of Massachusetts ท่ีไดเปดคลินิกดานน้ีข้ึนมา  

ตอนน้ี ทางรัฐบาลอเมริกันก็ถึงกับยอมรับให Medicare ให
เงินมาสําหรับการรักษาโรคโดยวิธีของการใชสมาธิ ประสานกันกับ
การบริหารรางกายดวย อาจารยท่ีชํานาญในสมาธิ ก็ไปทํางาน
เปนจริงเปนจัง มหาวิทยาลัยยอมรับ กลายเปนกิจการ เปนคลินิก
ในโรงพยาบาล หรืออยางท่ีมหาวิทยาลัย Harvard คุณหมอทาน
หน่ึงเลาวา เขาเปดการสอนสมาธิในการรักษาโรค อันน้ีก็เปนเร่ือง
ผลพลอยได  
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ท่ีจริง ถาโยมดูแลว ท้ังหมดท่ีกลาวมา ก็เปนเร่ืองเดียวกัน 
คือพอจิตอยูตัวเปนสมาธิแลว ก็ลงดุล จิตก็ไดท่ีของมัน ไมมีอะไร
มากวน ลองนึกดูวาจิตของคนท่ีไมมีอะไรมากวน จะสบายแคไหน  

เมื่อไมมีอะไรมากวน สภาพจิตดีแลว สภาพรางกายก็ปรับ
เขากัน สอดคลองกับจิตน้ัน การทํางานของรางกายก็ราบร่ืนลงตัว
เขาท่ี อยางท่ีภาษาไทยโบราณเรียกวา เลือดลมเดินดี ทุกอยางก็
เปนไปดวยดี รางกายก็ปกติ ไมเครียด ไมมีตัวมากีดมาก้ันมาบีบ
มากด การทํางานของอวัยวะตางๆ ท่ีเรียกวาเลือดลมเดิน ก็เลย
คลอง สุขภาพก็ดี จึงรักษาโรคได 

เอากันงายๆ แมแตในชีวิตประจําวัน เวลาไหนเราเกิดใจไม
สบาย เชน โกรธข้ึนมา หรือกลัวข้ึนมา หรือประหมา ถาเรามีสตินึก
ได ก็หายใจยาวๆ เทาน้ันแหละ จะดีข้ึนทันที  

พอโกรธข้ึนมาก็หายใจยาวๆ หายใจเขายาว หายใจออกยาว 
แบบสบายๆ อยางมีสติ ความโกรธก็จะบางเบาลง และสภาพ
รางกายท่ีไมสบาย ก็จะผอนคลายไปดวย หรือมีเร่ืองอะไรท่ีเปน
ปญหาทางอารมณ ก็เอาวิธีน้ีมาใชทันที เปนวิธีงายๆ ใชแคลม
หายใจท่ีมีอยูแลว  

การหายใจเปนตัวอยางของความสัมพันธ ระหวางกายกับจิต 
เหมือนกายคนเดินข้ึนเขา พอเหน่ือยก็หายใจแรง แตถึงแมไมไดไป
ข้ึนเขาสักหนอย ไมไดใชแรงกายสักหนอย พอโกรธข้ึนมาก็หายใจ
แรงอยางกับคนเดินข้ึนเขา แสดงวากายกับจิตมันสัมพันธกัน  

ทีน้ีเรายอนกลับ เอากายมาชวยปรับจิต คือในเวลาท่ีสภาพ
จิตไมดีน้ัน ลมหายใจเราไมปกติ เราก็ปรับลมหายใจของเราใหดี 
ปรับลมหายใจใหสม่ําเสมอ สติก็มา  
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น่ันก็เพราะวา เวลาเราหายใจอยางน้ัน เราตองมีสติ การ
หายใจน้ัน ก็เรียกสติใหมา ทีน้ี สติเปนองคธรรมฝายจิต กายกับจิต
มาสัมพันธกัน พอสติมา ก็ชวยปรับสภาพจิตอีก ทําใหความโกรธ
เบาลง จากน้ันก็มีปญญา เร่ิมมองเห็นอะไรๆ พิจารณาได  

แตถาโกรธ เอาแตอารมณ ปลอยอารมณไปอยางไมมีสติ จะ
ทําอะไร ก็ไมรูจักยับย้ัง ก็พลาดเสียไปเลย ฉะน้ันทานจึงวา คนโกรธ 
ปญญาดับมืด ปญญาหายไป คนโกรธไมรูดําไมรูแดง ไมรูดีไมรูช่ัว 
คนโกรธฆาไดแมกระท่ังแมของตัวเอง ซ่ึงก็เปนความจริงอยางน้ัน  

เพราะฉะน้ัน ถาเราเกิดความโกรธข้ึนมา ก็ใชวิธีงายๆ ตั้งใจ
หายใจใหดี เพราะตอนน้ันเราไมรูตัววาเราแทบไมหายใจ พรอมกับ
หายใจแรงเกินไป เราก็ปรับลมหายใจใหสบายๆ หายใจยาวๆ เขา
ยาว ออกยาว อารมณแรงรายหรือเครียดของเราก็จะบรรเทาเบา
ลง จิตก็จะสงบลง สติก็ดีข้ึน ปญญาก็จะมา คิดอะไรไดชัดเจนข้ึน  

แมแตในชีวิตประจําวัน การนําสมาธิมาใช ก็มีประโยชน เอา
มาใชไดทุกเร่ืองทุกเวลา แมแตถาไมมีอะไรจะทํา แมแตไมไดเกิด
อารมณโกรธ ไมไดเครียด น่ังอยูเฉยๆ จิตมันจะฟุงซาน ก็มาดูลม
หายใจ หายใจเขาหายใจออกสบายๆ อยางมีสติ ใหจิตของเราอยู
กับลมหายใจ แคน้ีก็มีประโยชน ไดชีวิตท่ีดี 

การทําสมาธิในชีวิตประจําวันมีประโยชนมากมาย แต
ประโยชนน้ันมีหลายข้ันหลายตอนอยางท่ีกลาวมาแลว ประโยชน
ท่ีแทจริง ท่ีตรงตามหลักการของพุทธศาสนา คือประโยชนใน
ไตรสิกขา ท่ีวาสมาธิเปนตัวสงผลตอปญญา โดยเปนปจจัยใน
กระบวนการปฏิบัติสูจุดหมาย  
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น่ีหมายความวา เมื่อสมาธิมาแลว ก็ทําใหจิตเปนกรรมนีย 
เหมาะแกการใชงาน แลวก็เอามาใชงานทางปญญา คือทําการ
พินิจพิจารณาจนเขาถึงพระไตรลักษณ รูความเปนจริงของสิ่ง
ท้ังหลาย  แลว จิตหลุดพนเปนอิสระ  ก็จะ ถึง จุดหมายของ
พระพุทธศาสนา อันน้ีแหละเปนตัวจริงท่ีตองการ 

เวลาน้ี เมื่อคนมาพูดเร่ืองสมาธิกัน เราจะตองพิจารณาวา 
เขากําลังพูดถึงสมาธิในความหมาย คุณคา หรือประโยชนแงใด 
และถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนาหรือไม  

ขอยํ้าวา เวลาน้ี ในสังคมตะวันตก คนมักนึกถึงสมาธิใน
ความหมายแบบท่ีวามาน้ี คือ มุงแคจะเอามาแกปญหาจิตใจท่ี
เครียด ท่ีมีความทุกขเทาน้ันเอง ซ่ึงถาไมระวังใหดี ก็จะกลายเปน
ส่ิงกล่อม อยางท่ีกลาวมา และพอกลอมแลว ก็กลับจะมีโทษแก
ชีวิตและสังคมได ไมใชสิ่งท่ีจะมีแตผลดี  

 



ตอน ๒ 

วิธีปองกันและแกไขโทษของสมาธิ 

ทานพูดไวในคัมภีรใหรูวา สมาธิมีท้ังคุณและโทษ โทษของ
สมาธิคืออะไร ทานสอนไววา สมาธิเป็นพวกเดียวกันกับโกสัชชะ 
คือความเกียจคราน  

พอไดสมาธิ จิตสงบ ก็สบาย มีความสุข พอสบายก็เร่ือย
เฉื่อย ชักจะเฉื่อยชา ข้ีเกียจ ไมอยากทําอะไร ซ่ึงก็เปนธรรมดาวา
คนมีความสุขสบาย มักไมอยากทําอะไร  

ฉะน้ัน ในการปฏิบัติ จึงตองระวัง เรียกวาตองมีดุลยภาพ แต
ทานใชคําวารักษาอินทรียใหสม่ําเสมอ หรือรักษาอินทรียใหเสมอ
กัน ถาใชภาษาปจจุบัน ก็บอกวารักษาอินทรียใหมีดุลยภาพ หรือ
รักษาความสมดุลของอินทรีย 

๑. ปรับอินทรียใหสมดุล 

อินทรีย ๕ เปนหัวขอธรรมสําคัญในการปฏิบัติธรรม ไดแก 
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และ ปัญญา  

ก. ศรัทธา กับ ปญญา ศรัทธาเปนความเช่ือ ใจโนมไป มี
ความซาบซึ้งอะไรตออะไรงาย ศรัทธามีขอดีคือ ทําใหจิตใจมีพลัง 
คนมีศรัทธา เช่ืออะไรก็มีกําลังในเร่ืองน้ัน  
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ถาโยมไมมีศรัทธา โยมก็ไมมีกําลังมาวัดน้ี ย่ิงศรัทธาแรง
เทาไร ก็ย่ิงมีกําลังเทาน้ัน แมวัดน้ีจะหางไกลเทาไร จะ ๑๐๐ 
กิโลเมตร หรือ ๕๐๐ กิโลเมตร ถามีศรัทธาแรง ก็ไปไดท้ังน้ัน แตถา
โยมหมดศรัทธาเมื่อไร แมแตวัดอยูขางบาน ก็ไมไป ถาไมมีศรัทธา
ก็หมดแรงทันที ศรัทธาทําใหมีกําลัง เพราะฉะน้ันจึงสําคัญมาก แต
ศรัทธาน้ีทานวาตองมีตัวดึงดุล คือปญญา 

ปญญาเปนตัวธรรมหรือองคธรรมท่ีทําใหมีเหตุมีผล ทําใหรู
ความถูกตอง ความสมควร ความเหมาะสม ความจริงหรือไมจริง รู
สิ่งท่ีแทสิ่งท่ีเท็จ สิ่งท่ีผิดสิ่งท่ีถูก  

ในขณะท่ีศรัทธาเช่ือดิ่งซาบซ้ึงไปไดงายๆ ถาไมมีปญญา
มารวมหรือมาประกบประกอบไว ก็จะเชื่อหลงๆ ไหลๆ ไปเลย ทีน้ี
ถามีกําลัง แลวไปทําตามท่ีเช่ือ ก็อาจจะเอากําลังไปใชในการทํา
สิ่งท่ีเลวรายรุนแรงอยางเขมแข็ง แมแตเบียดเบียนกัน เชนใน
ศาสนาตางๆ ท่ีเอาแตศรัทธา คนมีกําลังผลักดันใจแรงมาก ทําให
สามารถแมแตไปฆาคนศาสนาอื่น หรือทําสงครามศาสนากันก็ได 
ทานจึงเตือนวาตองระวัง ศรัทธาตองมีปญญาคุม 

แตถาไมมีศรัทธา มีแตปญญา ก็เปนปญหา เจาปญญาน้ีรู
โนนรูน่ี แตบางทีไมเอาจริงเอาจังสักอยาง เรียกวาปญญาจับจด 
เร่ืองน้ีก็รู เร่ืองน้ันก็รู ไมเอาจริงสักเร่ืองหนึ่ง ก็เสียอีก  

แตพอมีศรัทธาแลว ทําใหจับแนนและพุงด่ิง เพราะศรัทธา
เปนตัวจับ และเปนตัวพุงด่ิงไปในเร่ืองน้ัน พอเราศรัทธาในเร่ืองใด 
ใจเราก็พุงด่ิงไปในเร่ืองน้ัน ท้ังมีกําลัง ท้ังมีทิศทางชัดเจน พอมี
ทิศทาง ปญญาท่ีจะศึกษาเร่ืองใด ก็เจาะดิ่งไปในเร่ืองน้ัน ปญญา
กับศรัทธาก็เสริมกัน  
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ถาเอาศรัทธากับปญญามาเขาคูเก้ือหนุนและดุลกัน ศรัทธา
ในเรื่องไหน ปญญาก็พิจารณาจริงจังในเร่ืองน้ัน เชน ศรัทธาใน
ธรรมขอไหน ก็ใชปญญาศึกษาธรรมขอน้ันอยางจริงจัง ศรัทธาก็
มาเสริมปญญา ทําใหปญญามีทิศทางชัดเจนเอาจริงเอาจังแนน
แฟน และมีกําลังมาก จนกระท่ังประสบความสําเร็จ จึงตองมีคูกัน  

เม่ือไรปญญาถึงจุดหมาย รูจริงแลว ก็ไมตองอาศัยศรัทธาอีก
ตอไป แตระหวางปฏิบัติ ตองอาศัยศรัทธา อยาไปบอกวาไมตองมี
ศรัทธา ไมถูก ตองมี แตศรัทธาตองหนุนปญญา และดุลดวยปญญา 

เปนอันวา ศรัทธา 
๑. กําหนดทิศทางใหแกปัญญา 
๒. ทําใหใชปัญญามั่นแนวในเร่ืองน้ัน  

๓. ทําให(การแสวง)ปัญญามีกําลัง  
แลวปญญาก็เปนตัวพิจารณาในเร่ืองท่ีศรัทธาจับดิ่งพุงไป

น้ันจนถึงท่ีสุด ทําใหเกิดความแจมแจงชัดเจนทะลุโลงไป 

แตศรัทธาบางชนิด เปนศรัทธาขาดปญญา และบังปญญา 
คือใหเช่ืออยางเดียว หามถาม ในบางลัทธิศาสนาใหศรัทธาตอง
เช่ือ หามถาม ถามแลวผิด อยางน้ีทานไมเอาดวย เรียกวาเปน
ศรัทธาท่ีขัดขวางปญญา หรือศรัทธาตาบอด ไมเกิดปญญา และ
กอความขัดแยง  

ฉะน้ัน ศรัทธาตองเสริมปญญา ตองชวยใหปญญาเกิด พอ
ปญญาเกิดแลว ในท่ีสุดศรัทธาจะหมดหนาท่ี เพราะปญญารูแจง
เห็นจริงในสิ่งน้ัน ประจักษแจงเองแลว ไมตองอาศัยความเชื่ออีกตอไป 
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ข. วิริยะ กับ สมาธิ วิริยะคือความเพียร สมาธิคือภาวะจิตท่ี 
มั่นคง แนวสงบ สองอยางน้ีตองมาเสริมกัน มาพยุงกัน มาดุลกัน  

“วิริยะ” ความเพียรน้ี มาจากคําวา วีระ ซ่ึงแปลวา แกลว
กลา จะเดินหนา จะบุกฝาขามนํ้าขามปาไปใหได เห็นอะไรๆ ก็ทา
ทายความสามารถ ตองเอาชนะ ตองทําใหสําเร็จใหได เจาวิริยะน้ี
จะเดินหนาไปเร่ือย เดินหนาๆ ทาเดียว จึงอาจทําใหเกิดความ
กระวนกระวาย แลวก็พลานพรา ไมหนักแนน ทานจึงใหเอาสมาธิ
มาชวย พอสมาธิมา ก็ทําใหสงบและมั่นคง ก็เกิดความพอดีข้ึน 

ในทางตรงขาม ถาไมมีวิริยะ สมาธิก็น่ิงเฉยเฉื่อยชา จะนอน
สบายเสวยความสุข ก็ข้ีเกียจ กลายเปนนอนน่ิงอยางแนวแน ทาน
จึงวา สมาธิแรงไป ก็มีโทษ ทําใหเกิดความเกียจคราน ตองมีวิริยะมา
ชวยพยุง เมื่อวิริยะมาหนุน ท้ังดุนและดุล ก็ไมนอนน่ิง แตเดินหนา  

แตถามีวิริยะฝายเดียว ก็เดินหนาอยางกระสับกระสาย 
กระวนกระวาย เรารอน เมื่อมีท้ังวิริยะมาพยุง และมีสมาธิมาคุม ก็
เดินหนาอยางเรียบสงบมั่นคง ไมใชเดินหนาอยางกระสับกระสาย 
และเดินหนาอยางแนวแน ไมใชนอนน่ิงอยางแนวแน 

เพราะฉะน้ัน ๒ คูน้ี คือ 

๑. ศรัทธา กับ ปญญา ตองเขาคูตรึงกันไวใหพอดี 
๒. วิริยะ กับ สมาธิ ตองเขาคูคุมและพยุงกันใหพอดี  

แลวมีสติ ซ่ึงเปนขอที่ ๓ คอยตรวจดู และบอกใหรูวา ตอนน้ี
ตัวน้ีชักจะหยอน ไปเติมซะ ตัวน้ันเกินแลว ตองลดสักหนอย 

สติ เปนตัวเด่ียวอยูตรงกลาง คอยดูคอยดันคอยดึงใหดุล 
ตองใชทุกกรณี สติจะคอยดูคอยระวังใหอยูตลอดเวลา  
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แมในการทํางานทําการตางๆ ก็ตองใชหลักการน้ี เพราะเมื่อ
อินทรีย ๕ มีความสมํ่าเสมอสมดุลกัน ก็จะทําใหการปฏิบัติธรรม
และการทํากิจการงานเดินหนาไปสูความสําเร็จดวยดี 

๒. ปรับการปฏิบัติใหดําเนินตามไตรสิกขา 

ท่ีวามาน้ีเปนการพูดขยายกวางออกไปจากเร่ืองสมาธิ ท่ีรูกัน
ดีวาเปนองคธรรมสําคัญในพระพุทธศาสนา มีประโยชนมากมาย  

แตฐานะของสมาธิในพระพุทธศาสนาน้ันชัดเจน คือสมาธิ
น้ันอยูในกระบวนการของไตรสิกขา หรืออยูในระบบสัมพันธของ
การปฏิบัติธรรมท่ีเรียกวา ไตรสิกขา ซ่ึงเปนกระบวนการปฏิบัติท่ี
องคธรรมทุกขอตองสัมพันธสงผลตอกันในการเคลื่อนเดินหนาไปสู
จุดหมาย ถายังไมถึงจุดหมายแลวหยุดไมได องคธรรมทุกขอตอง
สงผลอยางท่ีวาน้ัน จะเปนองคธรรมดวนๆ ลอยๆ ปฏิบัติไปโดยมี
ผลเฉพาะตัวไมได  

ผูปฏิบัติจะตองมองเห็นวาธรรมะขอน้ีสงผลไปสูธรรมะขอ
ไหนอยางไร ถาตีขอน้ีไมออก ก็แสดงวายังไมเขาใจธรรมะน้ันชัด  

จุดน้ีสําคัญ เพราะเปนหลักการของไตรสิกขาท่ีบอกวา องค
ธรรมทุกขอ เปนหนวยหน่ึงในกระบวนการปฏิบัติท่ีสัมพันธกัน ตอง
สงผลหนุนเน่ืองกันไปสูจุดหมาย  

จุดน้ีเปนเร่ืองท่ีมักจะพลาด เวลามองความหมายของธรรมะ 
เรามักจะมองแตละขอ พอมองแตละขอแลว ก็หยุดอยูแคน้ัน ไมไป
สัมพันธกับขออื่น ถามองไมสัมพันธกับขออื่นแลว ก็หยุดอยูแคน้ัน 
และแมแตความหมายของธรรมขอน้ันเองก็ไมชัด 
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๓๗ 

๓๗

สันโดษ 
ขอยกเร่ืองสันโดษเปนตัวอยาง เพราะสันโดษเปนตัวหนุน

การเจริญสมาธิอยางสําคัญ ท่ีจริงไมใชหนุนเฉพาะสมาธิเทาน้ัน 
แตหนุนการปฏิบัติธรรมทุกอยาง รวมท้ังการปฏิบัติหนาท่ีการงาน
ในชีวิตประจําวัน 

สันโดษน้ีเราจะปฏิบัติไปทําไม? คนท่ีสันโดษจะมีลักษณะท่ี
สุขงายดวยวัตถุนอย มีวัตถุแคไหน ก็สุขไดหมด  

ตรงขามกับคนท่ีไมสันโดษ ซ่ึงไมรูจักมีความสุข เพราะสุข
ไมไดดวยวัตถุท่ีมี หมายความวา ความสุขอยูท่ีสิ่งท่ียังไมได คนไม
สันโดษ คือจะสุขดวยสิ่งท่ียังไมมี เพราะฉะน้ันก็ยังไมสุขสักที 
เพราะสุขดวยสิ่งท่ียังไมถึง ยังไมได สวนคนท่ีสันโดษ ก็คือสุขงาย
ดวยวัตถุนอย แลวสุขดวยสิ่งท่ีมี อะไรมีแลว ก็สุขไดท้ังน้ัน 

แตความสุขก็ไมใชผลท่ีตองการของสันโดษ ถาใครไปเขาใจ
วา สันโดษเพ่ือความสุข หรือสันโดษแลวจะไดมีความสุข ก็ผิดอีก 
กลายเปนสันโดษนอน คือจะเปนสันโดษแบบสมาธิ ท่ีไมสงผลตอ
ในกระบวนการของไตรสิกขา ท่ีทําใหน่ังน่ิงเสวยความสุข  

สันโดษก็เหมือนกัน สันโดษแบบท่ีวาสุขงายดวยวัตถุนอย
แลวจบท่ีความสุข ก็นอนสบาย ทีน้ีก็ไมตองทําอะไร ฉันสุขแลวพอ 
ก็หยุด ไมสงผลตอไปในกระบวนการของไตรสิกขา ใชไมได 
ไตรสิกขาตองเดินหนา 

สันโดษจะสงผลอยางไรในกระบวนการของไตรสิกขา โยม
ตองมีคําตอบวา มันสงผลตอไปอยางไร  
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๓๘

ความสุขเปนเพียงผลพลอยไดของสันโดษ มันเปนผลท่ีพวง
มาในตัวเอง พอเราสันโดษ เราก็มีสุข เพราะสันโดษก็คือพอใจและ
ชวยทําใหจิตสงบ ไมกระวนกระวาย ไมเรารอน  

ตอนน้ีถาใชเปน มันก็มากลับเปนตัวเสริมอีก พอเราสุขงาย
ดวยวัตถุนอย ใจเราสบายสงบแลว ไมทุรนทุราย เราก็พรอมท่ีจะ
เอาใจมาอยูในกระบวนการปฏิบัติ 

สันโดษท่ีสงผลในกระบวนการปฏิบัติคืออยางไร ตอนน้ีก็
นอกเร่ืองไปนิดหน่ึง คือ ออกจากเร่ืองสมาธิมาพูดเร่ืองสันโดษ  

มาดูคนไมสันโดษกอน คนไมสันโดษจะมีความสุขดวยวัตถุ
ท่ียังไมได เขาก็ตองตะลอนวิ่งหาสิ่งท่ียังไมมี เมื่อเขาว่ิงหาวัตถุท่ียัง
ไมมีเพ่ือจะมีความสุข เขาก็ไมสุขสักที 

๑. ความสุขจากวัตถุ เขาก็ยังไมมี 
๒. เขาตองว่ิงพลานหาความสุข 
ก. ใชเวลาหมดไปกับการท่ีจะหาวัตถุมาเสพ  
ข. ใชแรงงานหมดเปลืองไปกับการหาสิ่งเสพ  
ค. ครุนคิดอยูแควาจะหาอะไรมาเสพ พรุงน้ีจะไปเสพ
อะไรท่ีไหน จะบริโภคอะไรใหมีความสุข 

เปนอันวา สําหรับคนท่ีไมสันโดษ เขาจะใชเวลา ใชแรงงาน 
และใชความคิดหมดเปลืองไปกับการพยายามหาวัตถุมาเสพ แลว
เวลา แรงงาน และความคิด ก็ไมพอที่จะหาส่ิงเสพมาบํารุงความสุข  

เมื่อเวลาไมพอ ก็เบียดบังเวลาทําการทํางานทําหนาท่ีของ
ตัว เพ่ือเอาเวลาน้ันไปหาสิ่งเสพบํารุงสุข  
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๓๙

การจะไดสิ่งเสพ ก็ตองใชเงินทอง เมื่อเงินทองไมพอ ก็ตอง
ไปเบียดบังทําทุจริตเพ่ือเอาเงินไปหาซ้ือสิ่งเสพ  

ย่ิงกวาน้ัน ท่ีสําคัญคือ เวลาทํางานใจ ก็ไมอยูกับงาน ใจก็
คิดแตจะไปหาสิ่งเสพ เพราะยังไมไดความสุขท่ีตองการ ก็ทํางาน
ดวยความฝนใจ ทุกขทรมานใจในการทํางาน และไมมีสมาธิ  

ตกลงวา ความสุขจากวัตถุ ก็ยังไมได แลวเวลาทํางาน ก็ทํา
ดวยความทุกขทรมานใจ เวลา แรงงานและความคิดก็หมดเปลือง
ไปกับการพยายามหาสิ่งเสพ แลวยังลอใหทําทุจริตอีกดวย หมด
เลย คนไมสันโดษมีแตเสีย 

คนสันโดษเปนอยางไร? คนสันโดษสุขงายดวยวัตถุนอย มี
อะไร แกก็สุขไดทันที ความสุขจากวัตถุก็ไดแลว ท่ีสําคัญก็คือ แก
ไมตองเอาเวลา แรงงานและความคิดไปใชในการพยายามว่ิงแรหา
ความสุขจากการเสพ เวลาแรงงานและความคิดจึงมีอยูเหลือเฟอ  

เมื่อเวลา แรงงาน และความคิดท่ีออมไวได มีอยูมากมาย ก็
เอาเวลาแรงงานและความคิดน้ันมาทุมเทใหกับการทําสิ่งท่ีดีงาม 
ท่ีทางพระทานเรียกวากุศลธรรม  

ถาเปนชาวบานญาติโยม ก็เอามาใชทํางานทําการ ทําหนาท่ี 
ทําประโยชน  

ถาเปนพระสงฆก็เอาเวลาแรงงานและความคิดน้ันมาใชใน
การเลาเรียนศึกษาปฏิบัติคนควาสั่งสอนเผยแผธรรม  

ถาเปนนักปฏิบัติก็อุทิศตัวอุทิศใจใหแกธรรมไดเต็มท่ี  
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๔๐

รวมแลว เราก็บําเพ็ญกิจหนาท่ีของเราไดเต็มท่ี แลวยังมี
ความสุขจากการทํางานหรือการปฏิบัติหนาท่ีน้ันอีก เพราะเรารัก
งาน ชอบงาน มีความพอใจในกุศลธรรม ในการทําสิ่งท่ีดีงาม เรา
ทํางานปฏิบัติหนาท่ีไป เราก็มีความสุข  

สุขจากวัตถุเสพ เราก็ได สุขจากการทํางานทําการ เราก็ได 
แลวเรายังมีเวลาแรงงานและความคิดเหลือเฟอท่ีจะมาทํางาน ทํา
สิ่งท่ีดีงามสรางสรรคอีก ดีทุกอยาง 

จุดท่ีต้องย้ําก็คือ สันโดษจะพลาดตอนที่ไมมีจุดหมาย กลายเปน
สันโดษดวนลอย มันดวนและลอยตอนที่วา สันโดษแลวจะได
ความสุข ก็เลยนอนสบาย ถาอยางน้ันก็เปนสันโดษข้ีเกียจ ใชไมได  

สันโดษท่ีวาสงผลในกระบวนการไตรสิกขา โยมจะเห็นวา 
พอเราสันโดษถูกตอง ก็จะสงผลทําใหเราย่ิงพรอมท่ีจะบําเพ็ญ
กุศลธรรม เพราะเรามีเวลาแรงงานและความคิดเหลือเฟอ เราก็เอา
เวลาแรงงานและความคิดนั้นมาทุมเทใหกับการทํากิจหนาที่ ทํา
ความดีงามสรางสรรค บําเพ็ญกุศลธรรม กาวหนาไปในไตรสิกขา  

น่ีแหละสันโดษท่ีถูกตอง สงผลตอไปอยางน้ี เพราะฉะน้ัน
พระพุทธเจาตรัสสันโดษท่ีไหน  พระองคจะไมตรัสไวดวนๆ 
พระองคจะตรัสตอ เชนในหลักธรรมชุดหน่ึงเรียกวา อริยวงศ์ ๔ 
พระพุทธเจาตรัสวา (ที.ปา.๑๑/๒๓๗/๒๓๖) 

๑.  ภิกษุสันโดษในจีวร  
๒. ภิกษุสันโดษในอาหารบิณฑบาต  
๓. ภิกษุสันโดษในท่ีอยู่อาศัย  
๔. ภิกษุยินดีในการละอกุศลธรรมและบําเพ็ญกุศลธรรม  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๔๑ 

๔๑

น่ีคือ ๓ ขอตน มาหนุนขอสุดทาย พอสันโดษแลว ภิกษุก็มี
เวลา แรงงาน และความคิด ท่ีจะมาบําเพ็ญขอท่ี ๔ เชน จะเจริญ
สมาธิและวิปสสนา หรือจะเลาเรียนปริยัติ จะเผยแผธรรม ก็อุทิศ
ตัวไดเต็มท่ี 

สันโดษน้ี ถาไมตรัสไวกับการบําเพ็ญกุศลธรรมและละ
อกุศลธรรม พระพุทธเจาก็ตรัสไวคูกับความเพียร ในหลักธรรมชุด
ไหนมีสันโดษ หลักธรรมชุดน้ันจะมีความเพียรดวย อันน้ีเปนหลัก
ท่ัวไป เพราะมันจะมาหนุนกัน คนท่ีสันโดษ ก็พรอมท่ีจะเพียร  

ย่ิงกวาน้ัน พระพุทธเจายังตรัสสําทับไวอีกอยางหน่ึงวา ให
ไมสันโดษในกุศลธรรม 

โยมตองจําไววา พระพุทธศาสนาไมไดสอนแตสันโดษ ถา
ถามวา พระพุทธเจาสอนใหเราสันโดษใชไหม? โยมตองตอบวา 
ตองแยกแยะกอน ยังไมใชอยางน้ัน  

ถาไปตอบวา พระพุทธเจาสอนใหเราสันโดษ ก็ยังไมถูก 
เพราะพระพุทธเจาสอนท้ังสันโดษและไมสันโดษ การตอบใหถูกใน
กรณีอยางน้ี ทานเรียกวา วิภัชชวาท คือ ตองจําแนกแยกแยะ
ออกไป คือ ถาเขาถามวา “พระพุทธเจาสอนใหสันโดษใชไหม?” 
เราก็ตอบวา “ใชก็มี ไมใชก็มี”  

ท่ีวา “ใช” คืออยางไร? คือ พระพุทธเจาสอนใหเราสันโดษใน
วัตถุเสพ หรือในวัตถุบํารุงบําเรอ  

ท่ีวา “ไมใช” คืออยางไร? คือ ทานไมใหสันโดษในกุศลธรรม  

พระพุทธเจาตรัสวา เพราะพระองคไมสันโดษในกุศลธรรม 
พระองคจึงตรัสรู ดังท่ีตรัสไววา (องฺ.ทุก.๒๐/๒๕๑/๖๔) 
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๔๒

“ภิกษุท้ังหลาย เรารู้เข้าถึงคุณของธรรม ๒ อย่าง คือ 
๑. ความไม่สันโดษในกุศลธรรมท้ังหลาย 
๒. ความไม่ระย่อในการบําเพ็ญเพียร 
...ดังน้ีแล โพธิญาณอันเราน้ันได้บรรลุแล้วด้วยความไม่ประมาท.” 
พระพุทธเจาทรงบรรยายถึงการท่ีพระองคทรงไมสันโดษและ

มีความเพียร ถาพระพุทธเจาสันโดษ พระองคก็ไมไดตรัสรู  

พระองคเสด็จไปยังสํานักของอาฬารดาบส กาลามโคตร ท่ี
เลาไปแลว ไดอากิญจัญญายตนสมาบัติ แลวไปสํานักอุททกดาบส 
รามบุตร ไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ จบสมาบัติ ๘ ถา
พระองคสันโดษ พอใจ ก็จบเทาน้ัน อยูแคสมาธิ ก็ไมตรัสรู  

แตพระพุทธเจาทรงไมสันโดษ ไมอิ่ม ไมพอในกุศลธรรม ถา
ไมบรรลุจุดหมาย ก็ไมหยุด เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาจึงออกจาก
สํานักของพระอาจารยเหลาน้ัน แลวไปบําเพ็ญเพียรตอ ทรงกาวสู
ปญญา จนถึงโพธิ จึงตรัสรู พระองคจึงตรัสไววา ท่ีพระองคไดตรัส
รูน้ี ไดเห็นคุณคาของความไมสันโดษในกุศลธรรมท้ังหลาย 

ถาเราสันโดษในวัตถุเสพ มันก็จะมาหนุนใหเราไมสันโดษใน
กุศลธรรมไดเต็มท่ี เราก็จะเอาเวลา แรงงาน และความคิดมาทุมเท
ในการเพียรพยายามบําเพ็ญกุศลธรรม ทําการสรางสรรคสิ่งท่ีดี
งามย่ิงข้ึนไป  

จึงเห็นไดชัดวา สันโดษในวัตถุเสพ ก็เพ่ือใหพรอมท่ีจะเพียร 
และใหไมสันโดษในกุศลธรรม ก็เพ่ือใหมุงหนาไปในความเพียร 
เปนอันวา ท้ังสันโดษ และไมสันโดษ ก็เพ่ือหนุนความเพียร 
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สติปัฏฐาน 
หันมาเร่ืองสติปฏฐาน ก็หลักการเดียวกัน พอไดสมาธิท่ี

ถูกตอง ก็มาเปนตัวเอื้อแกปญญา  
จุดหมายของธรรมะในพุทธศาสนาน้ัน อยูในกระบวนการ

ของไตรสิกขา สมาธิเพ่ือเปนปจจัยแกการใชปญญา เราก็กาวจาก
สมถะหรือสมาธิ ไปสูวิปสสนา 

วิปสสนามีวิธีปฏิบัติสําคัญท่ีเรียกวา สติปฏฐาน คือการเอา
สติมาใชในการจับตาประดาปรากฏการณท่ีภาษาพระเรียกวา
อารมณตางๆ หรือตามดูรูทันสิ่งท่ีเกิดข้ึนเปนไปในชีวิตจิตใจของ
เรา เอาสติไปจับใหทันหมด แลวสงใหปญญารูเห็นเขาใจ  

สติ กับ ปญญา ทํางานคูเคียงกัน (ปญญาในท่ีน้ีเรียกวา  
“สัมปชัญญะ”) ขอเปรียบเทียบใหฟง เหมือนกับตาเราน้ีเปน
ปญญา เราจะมองอะไร สิ่งน้ันตองอยูตอหนา ถาสิ่งน้ันหลุดลอย
ไป เราก็มองไมได ปญญาก็ตองมองสิ่งท่ีอยูตอหนาจิต สิ่งน้ันจะ
อยูตอหนาจิตไดอยางไร ก็ตองจับหรือกํากับไว สิ่งท่ีจับไวก็คือสติ 
สติจับสิ่งน้ันไวตอหนาแลว ปญญาก็เหมือนตาท่ีมองดูสิ่งน้ัน 

ในวิธีปฏิบัติวิปสสนา จะมีสติเปนตัวสําคัญ เปนตัวจับสิ่งน้ัน
ไวใหปญญาดู สติกับปญญาจึงทํางานคูกัน สติเปนองคธรรมฝาย
จิต  คืออยู ในหมวดสมาธิ  ก็มาทํางานประสานกับปญญา 
เหมือนกับรับใชปญญา 

สติตามทุกอยางท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ไมใหพลาดไป สติจับ 
ปญญาก็ดู ปญญาดูรูตามเปนจริง ทุกอยางท่ีเกิดข้ึนในดาน
รางกาย ความเคลื่อนไหว การยืน การน่ัง การนอน การกิน การด่ืม 
การรับประทานอาหาร สติจับทันหมด ปญญาก็ดูรูตามเปนจริง  
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อาการท่ีเกิดข้ึนเปนไปในจิตใจ เชน ความรูสึกสุขทุกข และ
ความคิดอะไรตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจิตใจของเราทุกอยาง สติจับ
ใหปญญาดูหมดทันกับปจจุบัน  

เ มื่ อ ดู ไ ปๆ  ปญญาก็ เ ห็ นความ ไม เ ท่ี ย ง  เ ห็ นความ
เปลี่ยนแปลง เห็นความเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เพราะสิ่ง
ท้ังหลาย เมื่อเรามองตามท่ีมันเปน ตามดูตอเน่ืองไปและไมขาด
ตอน ก็จะเห็นการเกิดข้ึน การต้ังอยู การดับไป ซ่ึงเปนอาการของ
อนิจจังตลอดเวลา  

พอเราดูโดยไมมีอะไรมาบังตา ก็เห็นตามเปนจริง เห็นสภาพ
ท่ีเปนอยางน้ัน คือเห็นความเปลี่ยนแปลง เปนตน ตามท่ีมันเปน 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อันน้ีคือเร่ืองของสติปฏฐาน 

สรุปความ 
เทาท่ีพูดมาน้ี ก็ใหรูเร่ืองสมาธิเปนพ้ืนฐานไวกอน ใหรูวา

สมาธิในพระพุทธศาสนามีจุดมุงหมายอยางไร ใหรูประโยชน
คุณคา ท้ังท่ีเปนผลพลอยได และผลท่ีตองการแทจริง  

ตั้งแตกอนพุทธกาล เขาใชสมาธิกันมานานแลว อยางพวก 
โยคี ฤาษี ดาบส ท่ีไดฤทธิ์ ไดปาฏิหาริย ไดอภิญญา พวกน้ีใช
สมาธิเพ่ือฤทธิ์ ปาฏิหาริย พลังจิต แลวไมสามารถหมดกิเลส 
เพราะสมาธิกําจัดกิเลสไมได  

สมาธิชวยใหจิตสงบจากกิเลสไดช่ัวคราว และทําใหจิต
พรอมท่ีจะทํางาน ตองเอาจิตน้ีไปใชทํางานอีกทีหน่ึง จึงจะกําจัด
กิเลสได ไมใชสมาธิกําจัดกิเลส  
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อีกพวกหน่ึงเอาสมาธิมาใชเปนตัวกลอม ทําใหใจสบายมี
ความสุข ฤาษี โยคีในสมัยกอนพุทธกาลก็เปนแบบน้ีดวย เขาปลีก
ตัวแยกจากสังคม ไปอยูในปา แลวก็มีความสุขจากฌานสมาบัติ 
ไดเสวยความสุข เรียกวาเปนพวกตัดขาดจากสังคม ปลีกตัว
ออกไปเลย ไมเอากับใครท้ังน้ัน แกก็เพลินกับการเลนฌาน ศัพท
พระเรียกวา ฌานกีฬา มีความสุขเพลินกับฌานสมาบัติ ไมเอา
เร่ืองเอาราวกับชีวิตจริง ก็เสียผลเหมือนกัน 

พระพุทธเจาไมทรงยอมรับดวย เสด็จแยกออกมาเลย พุทธ
ศาสนาไมใชอยางน้ัน พุทธศาสนาไมใชลัทธิฤาษี โยคี ดาบส ตอง
แยกใหได บางทีเราเอาพุทธศาสนาไปปนกับลัทธิฤาษี โยคี ดาบส 
ชีไพร ก็ผิดอีก เร่ืองน้ีเปนเร่ืองละเอียดออนท่ีจะตองแยกใหถูก 

แมแตลักษณะของพระในพุทธศาสนา ก็ไมใชฤาษีชีไพร มี
หลักการท่ีแยกกันเดนชัด ดีไมดี ถาเขาใจผิดเอาพระไปเปนฤาษีอีก
ก็จะยุง ตางกันมากในหลักการ  

วินัยของพระท่ีพระพุทธเจาวางไว ปองกันเด็ดขาดไมใหพระ
ไปเปนฤาษี แตเราอาจจะเอาคําวา “ฤาษี” มาใชในความหมาย
ใหม เหมือนอยางท่ีเรียกพระพุทธเจาเปน มหามุนี หรือ มหาฤาษี 
แตเปนการเลียนศัพทของเขามาใชในความหมายใหม คือ อิสิ หรือ 
ฤาษี แปลวาผูแสวงคุณความดี  

พระพุทธเจาเปนมหาฤาษี (มหา + อิสิ) แปลวาผูแสวงคุณท่ี
ย่ิงใหญ แตไมใชฤาษีแบบโบราณในอินเดีย พวกน้ันมีมากอน
พุทธกาล พระพุทธเจาทรงไปทดลองมาหมด เห็นวาไมใชทางท่ี
ถูกตองจึงไดละท้ิงมา เพราะฉะน้ัน พวกเรา ถาไมระวังใหดี จะไป
ตกอยูในลัทธิฤาษีชีไพร  
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ไดพูดเร่ืองสมาธิ ใหเห็นความหมาย คุณประโยชน และการ
ใชท่ีถูกตองตามหลักการของพระพุทธศาสนา พรอมท้ังการใชเพ่ือ
ประโยชนอยางอ่ืนที่ขางเคียง ซ่ึงถาเรารูเทาทันแลว แมแตประโยชน
ขางเคียง ก็เอามาใชไดหมด ไมใชหมายความวาจะไมใหโยมใช 

แมแตเปน “ตัวกลอม” ก็ใชได แตใชไดในขอบเขตท่ีวา อยา
ใหเกิดความประมาท  อยาใหมันดึงเราใหหยุดอยู น่ิง  แตใช
แกปญหาเฉพาะหนาช่ัวคราวผานไป เหมือนอยางใชยานอนหลับ
แกโรคได แตอยาใหติด จะใชเพ่ือ “พลังจิต” ก็ใชได อยางนอยรวม
จิตไมใหมันฟุงซานไปก็ยังดี  

แตอยาลืมกาวตอไปในการใชประโยชนท่ีแท คือ ประโยชน
ตามจุดมุงหมายของพุทธศาสนา ท่ีจะกําจัดกิเลส และใหรูเทาทัน
ความจริงของสิ่งท้ังหลาย ใหรูถึงความท่ีสิ่งท้ังหลายเปนอนิจจัง 
ทุกขัง  อนัตตา  อยางไร  แลวรู จักโลกและชีวิตตามเปนจริง 
จนกระท่ังวางจิตวางใจตอชีวิตและโลกไดถูกตอง เปนจิตสงบ 
ราบเรียบ โปรงโลง ผองใส เปนอิสระ เพราะไมมีกิเลส ไมมีอะไร
หรือความเปนไปใดๆ ในโลก ท่ีจะมาทําใหจิตหว่ันไหวได เพราะ
ปญญาเขาถึงความจริง แลวดําเนินชีวิตเปนอยูดวยปญญา ท่ีรู
และทําตรงเหตุปจจัย  

อันน้ีคือสิ่งท่ีเราตองการ ซ่ึงจะสําเร็จดวยการท่ีมาปฏิบัติ
ตามกระบวนการสงตอของไตรสิกขา  

ถาจะเอา meditation ๒ อยางท่ีพูดแตตน คือ Tranquillity 
Meditation (บ อ ก แ ล ว ว า เ ด๋ี ย ว น้ี ต ก ล ง เ รี ย ก  Tranquillity 
Development) ไดแก สมถภาวนา และ Insight Meditation (หรือ 
Insight Development) คือวิปสสนาภาวนา ก็ใหมาประสานกัน  
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ท้ังน้ีก็โดยใหสมถภาวนาสงผลตอไปสูวิปสสนาภาวนา แลว
ก็จะบรรลุถึงจุดหมายท่ีแทจริง  

วันน้ี ไดพูดมาในเร่ืองเกี่ยวกับสมาธิพอใหเปนแนวทาง ก็คิด
วาเปนเวลาพอสมควรแลว  

ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรสาธุชนทุกทาน ท่ีไดมีศรัทธามา
ฟงธรรมในวันน้ี แลวก็ไมเฉพาะในกรณีน้ี แตขออนุโมทนาดวยใน
การท่ีทุกทานไดมีศรัทธาชวยกันสงเสริมค้ําจุนกิจการพระศาสนา 
มาชวยกันบําเพ็ญประโยชน ไมเฉพาะแกตัวโยมญาติมิตรเอง
เทาน้ัน แตเปนการบําเพ็ญประโยชนแกผูอื่นและแกสังคมดวย ซ่ึง
ถูกตองตามหลักท่ีพระพุทธเจาทรงสอนไววา ใหเราบําเพ็ญท้ัง
ประโยชนตนและประโยชนผูอื่น  

เมื่อโยมไดปฏิบัติอยางน้ีแลว ก็ขอใหมีความอิ่มใจ มีปติใน
คุณความดีท่ีตนไดบําเพ็ญ ท้ังสวน ทาน ศีล ภาวนา และเมื่อมีปติ
อิ่มใจอยางน้ี ก็จะเปนสภาพจิตท่ีดี อันจะนําไปสูสมาธิได ดังท่ี
พระพุทธเจาตรัสไว  

ขอทวนอีกทีวา ผูปฏิบัติธรรมควรจะทําสภาพจิต ๕ ประการ
ตอไปน้ีใหเกิดอยูเสมอ 

๑. ปราโมทย  ความสดชื่นราเริงเบิกบานใจ 

๒. ปติ  ความอิ่มใจ ปล้ืมใจ 
๓. ปสสัทธิ  ความเรียบรื่น ผอนคลายกายใจ ไมเครียด 
๔. สุข  ความฉ่ําชื่นรื่นใจ คลองใจ ไมมีอะไรติดขัดคับของ 
๕. สมาธิ  ภาวะจิตม่ันแนว เขาท่ี อยูตัว สงบ ไมมีอะไรมากวนได 
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ภาวะจิต ๕ ประการน้ี ขอใหญาติโยมรักษาไวใหดี แลว
ปลูกฝงปรุงแตงเพ่ิมพูนใหเกิดข้ึนในจิตใจอยูเสมอ ก็จะทําใหชีวิตมี
ความสุข และกาวหนาในการปฏิบัติธรรม แลวใหสมาธิซ่ึงเปนตัวท่ี 
๕ สงผลแกปญญาตอไป ก็จะถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา 

ขออนุโมทนาโยมทุกทานอีกคร้ังหน่ึง และขออาราธนาคุณพระ
รัตนตรัย อวยชัยใหพรอภิบาลรักษา ขอโยมญาติมิตรทุกทานจงเจริญ
ดวยจตุรพิธพรชัย กาวหนาในการดําเนินชีวิต ในการประกอบกิจหนาที่
การงาน และในธรรมปฏิบัติ ใหกุศลงอกงาม รมเย็นเปนสุขในพระธรรม
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยทั่วกัน ตลอดกาลทุกเม่ือ 

 



ภาคผนวก 
(คัดตัดมาจากปาฐกถาอีกเรื่องหน่ึง – ตามคําขอ) 

โดยท่ัวไป สมาธิน้ันนิยมปฏิบัติกันในการบําเพ็ญสมถ- 
กรรมฐาน และวิปสสนากรรมฐาน และก็มักจะมองกันในแงท่ีวา
จะตองเขาวัดเขาปาไปปฏิบัติ แตท่ีจริงไมควรรอชา เราควรเจริญ
สมาธิหรือทําสมถะวิปสสนากันต้ังแตในชีวิตประจําวันน่ีแหละ  

ท้ังน้ีเพราะสภาพจิตของเราน้ี ก็เหมือนอาการกิริยาทางกาย 
มันข้ึนตอความเคยชิน การสะสม การทําใหคุน ท่ีเรียกวาเสพคุน 
หรือทําใหมาก พอทําใหมาก ก็จะชิน เราเคยเดินอยางไร เคยพูด 
หรือเคยทําอาการกิริยาอยางไร ตอไปก็จะมีนิสัยอยางน้ัน  

จิตของเราก็เหมือนกัน ถาเราปลอยใหจิตใจฟุงซานวุนวาย 
ชอบปรุงแตงอารมณกระทบกระท่ัง เก็บเอาสิ่งไมดีมาคิด มาปรุง
แตง ก็จะเกิดความเครียด เกิดความกระวนกระวายใจ พอทําอยาง
น้ีบอยๆ ชินเขา จิตก็จะลงรอง พอไปน่ังท่ีไหน ก็มีความโนมเอียงท่ี
จะเครียดทันที อารมณไมดีเกิด และไมสบายใจ กลายเปนจิตท่ี
ขาดสมาธิอยูตลอดเวลา และไมมีความสุข 

เพราะฉะน้ัน เรามาลองปฏิบัติดู เอาอะไรสักอยางมาใหจิต
กําหนด ท่ีสัมพันธระหวางกายกับจิต เชน ลมหายใจ พอลมหายใจ
ดี มันจะปรับสภาพรางกายดวย และจะเอื้อตอการทํางานของจิต
ใหดี จิตก็จะมีสติกําหนดดวย ทําใหหายเครียดไปเลย  



สมาธิแบบพุทธ 

 

๕๐

๕๐

เพียงแคน้ีก็ไดแลว ไมจําเปนตองเอาลมหายใจอยางเดียว 
เอาอยางอื่นก็ได เอาอะไรท่ีดีๆ มากํากับจิต 

ชาวพุทธนับถือพระรัตนตรัย เอาเร่ืองพระพุทธเจา พระธรรม 
พระสงฆมาพิจารณา ระลึกถึงพระคุณของทาน เอาเร่ืองการบําเพ็ญ
ทาน เร่ืองบุญกุศล เอาหลักคําสอน เอาขอธรรมตางๆ มาไตรตรอง
พิจารณา ทําใหจิตใจสบาย และเกิดปญญา ก็หายเครียดไป  

ตอนแรกใหสติมากอน ถาเกิดสภาพจิตไมดี จะเครียดข้ึนมา 
หรือจะฟุงซานวุนวายใจ เรารูตัวนึกได สติก็คือนึกไดวา ไมเอาละ 
เปนอีกแลว หยุดๆ ไปเอาดีมาแทน ก็ไปเอาสภาพจิตท่ีดีเขามา
แทน หรือเอาจิตไปอยูกับสิ่งท่ีไมเสียหาย เชน กําหนดลมหายใจ 
สภาพจิตก็เปลี่ยนไป ลองกําหนดลมหายใจเขา–ออก พรอมกับวา
ในใจอยางใดอยางหน่ึง เชน 

(หายใจเขา)  พุท–    (หายใจออก)  โธ 
(หายใจเขา)  เข้า–หนอ    (หายใจออก)  ออก–หนอ 
ทานใหกรรมฐานวิธีตางๆ ไวใช ถามองในความหมายของ

สุข ก็คือการปรุงแตงความสุขน่ันเอง จนกระท่ังในท่ีสุดเรากาว
ตอไป ก็จะเหนือปรุงแตง  

ความสุขน้ี มีความสุขข้ันปรุงแตง กับความสุขข้ันเหนือปรุง
แตง ถาเปนข้ันตามธรรมดาของพวกเรา ก็ใชสมถะ เปนความสุข
ข้ันปรุงแตง แตถาเราเลยจากน้ีไป เปนข้ันวิปสสนา ก็จะพาไปถึง
สุขเหนือปรุงแตง  

เอาเปนวา ท้ัง ๒ อยางทําลายคลายเครียดไดท้ังน้ัน 


