สมาธิแบบพุทธ
พระพรหมคุณาภรณ
(ป. อ. ปยุตฺโต)

งาน

ประทม
ธันวาคม ๒๕๕๗

สมาธิ แ บบพุ ท ธ
©

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ISBN

พิมพครั้งที่ ๑

- ธันวาคม ๒๕๔๐

- ในวโรกาสที่ พระอดุลธรรมคณี ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เปนพระราชาคณะชั้นราช ที่
พระราชพุทธิรังษี ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐
- ม.ร.ว.สําอางวรรณ ล่ําซํา พิมพแจกเปนธรรมทาน

พิมพครั้งที่ ๒๑ - ธ.ค. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง) แด นายแพทยเกษม อารยางกูร

พิมพครั้งที่ ๒๒ – ธันวาคม ๒๕๕๗
- ในวาระ
[ตัวเลข “พิมพ์ครั้งที่ ๒๒” นี้ เป็นอย่างต่ํา โดยนับตามหลักฐานเท่าที่พบ – ยังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ตัวเลขจริง]

ขอมูล: ขอมูลคอมพิวเตอร สําหรับการพิมพครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๔๐
โดย พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (อินศร จินฺตาปฺโ)

แบบปก: พระครูวินัยธร (ชัยยศ พุทธฺ ิวโร)
พิมพเปนธรรมทาน โดยไมมีคาลิขสิทธิ์
ท่านผู้ใดประสงค์จัดพิมพ์ โปรดติดต่อขออนุญาตที่
วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐
http://www.watnyanaves.net

พิมพที่

คําปรารภ

สารบัญ
คําปรารภ

ก

สมาธิแบบพุทธ

๑

สมาธิ เคยวา meditation
แตเดี๋ยวนี้วา concentration
ภาวนา จะใชคําใด ควรรูไ วทั้ง ๒ อยาง

๒
๓

ตอน ๑ ปฏิบัติสมาธิใหถูกทาง

๖

สมาธิ มีประโยชน์ที่เป็นลักษณะสําคัญ ๓
๑. สมาธิเพื่อพลังจิต
๒. สมาธิเพื่อความสุขสงบ
๓. สมาธิเพื่อจิตใสและขยายปัญญา
ผลพลอยได้

๗
๑๐
๑๗
๒๓
๒๖

ตอน ๒ วิธีปองกันและแกไขโทษของสมาธิ

๓๒

๑. ปรับอินทรีย์ให้สมดุล
๒. ปรับการปฏิบัติให้ดาํ เนินตามไตรสิกขา
สันโดษ
สติปัฏฐาน
สรุปความ
ภาคผนวก (คัดตัดมาจากปาฐกถาอีกเรื่องหนึ่ง – ตามคําขอ)

๓๒
๓๖
๓๗
๔๓
๔๔
๔๙

สมาธิแบบพุทธ

∗

ขอเจริญพร ท่านกงสุลใหญ่ประเทศไทย ประจํานครชิคาโก คุณนาย ญาติโยม
วัดธัมมาราม ชาวชิคาโกและเมืองใกล้ ทุกท่าน

ป จ จุ บั น นี้ ในเมื อ งฝรั่ ง เช น ประเทศอเมริ ก านี้ เ อง คนสนใจ
พระพุทธศาสนามากขึ้น อยางที่อาตมาไดทราบดวยตนเองก็ดี หรือได
สดับตรับฟงจากการที่มาพบปะกับพระสงฆและญาติโยมที่นี่ก็ดี หรือ
แม ก ระทั่ ง ญาติ โ ยมที่ เ ป น ฝรั่ ง เขาพู ด กั น ว า คนเมื อ งนี้ ศึ ก ษาปฏิ บั ติ
พระพุทธศาสนากันมากขึ้น จุดสนใจอยางหนึ่งก็คือเรื่อง สมาธิ เรื่อง
สมาธินี้ฝรั่งเขาสนใจมานานแลว
ในเมื่อฝรั่งสนใจพระพุทธศาสนาและสนใจเรื่องสมาธิ เราในฐานะ
ชาวพุทธที่ใกลศูนยกลาง ใกลคําสอน ใกลสถาบันพระศาสนา ใกลวัดวา
อาราม ใกลพระสงฆมากนี้ ก็นาจะมีความรูเปนหลักแกเขาได อยางนอย
ก็รูทันความเปนไป และรูเขาใจสิ่งที่เขาสนใจ เผื่อมีอะไรเกี่ยวของ ก็จะ
ไดแนะนําเขาถูก ถาเขาเขาใจผิด ก็อาจจะแกไขชี้แจงแนะนําไป หรือ
แมแตชวยใหตัวเองเขาใจใหถูกตอง
จึงคิดวา วันนี้จะพูดกันถึงเรื่องสมาธินิดหนอย เปนการพูดในแง
หลักการทั่วๆ ไป กวางๆ
∗

ปาฐกถาธรรม ของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) แสดงที่วัดธัมมาราม นครชิคาโก
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๒

สมาธิ เคยวา meditation แตเดี๋ยวนี้วา concentration
เมื่อพูดถึงคําวาสมาธิ ถาจะถามถึงคําฝรั่งที่เรามักจะไดยิน
เขาใชสําหรับสมาธิ โยมมักจะนึกถึงคําวา meditation ซึ่งใชกัน
เกลื่อน
แตความจริง meditation ไมใชคําตรงแทสําหรับสมาธิ
เพราะเปนคําที่มีความหมายคลุมเครือ เปนคําภาษาอังกฤษที่มีมา
แตเกากอน ถาจะแปลเปนภาษาไทย ก็คลายๆ คําวา ความ
ครุ น คิ ด พิ จ ารณา ซึ่ ง ก็ ไ ม ไ ด มี ค วามชั ด เจนว า ครุ น คิ ด พิ จ ารณา
อยางไร เมื่อคําวาสมาธิของเราเขามา เขาไมรูจะใชคําอะไร ก็เอา
คําวา meditation ใชไปกอนเทานั้นเอง เพราะฉะนั้น มันจึงไม
สามารถสื่อความหมายที่แทจริงได
สมาธิในความหมายที่แทของเรา ฝรั่งเขาไมมีการปฏิบัติกัน
อาตมาเคยคุยกับ Professor อเมริกันที่สอนพุทธศาสนาใน
ประเทศอเมริกาทานหนึ่ง ทานบอกวา ในประเทศนี้ หรือในเมือง
ฝรั่งนี้ ไมมีสมาธิในความหมายที่ฝกกันในพระพุทธศาสนา ถาจะ
หาการปฏิบัติอยางใกลเคียงที่สุด ก็นาจะดูไดจากศาสนาคริสต
นิกายของพวก Quakers
พวก Quakers มาประชุมกัน แตเขาไมไดมีการสวดออน
วอนเพื่อทําพิธีกรรมอะไรแบบของนิกายอื่น แมแตโรงประชุมของ
เขา เขาก็ไมเรียกวา church ดวยซ้ํา เขามานั่งสงบนิ่ง ใครมี
ความคิดอะไรผุดขึ้นมาในระหวางที่กําลังนั่งสงบกันอยู ก็ใหคนนั้น
ลุกขึ้นมาพูดถึงความคิดของตนเองที่ผุดขึ้นนั้น อันนี้เขาเรียกวา
เปน meditation ของเขา
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๓

Professor ทานนั้นบอกวา ถาจะเรียกสมาธิของฝรั่งที่ใกล
เขามา ก็มีอยางนี้ ซึ่งถาเทียบกับพุทธศาสนาแลว ยังไมใชเลย
เพราะฉะนั้ น ต อ มาฝรั่ ง ที่ ใ ช ภ าษาอั ง กฤษ เมื่ อ มาศึ ก ษา
พระพุทธศาสนา รูเขาใจหลักธรรมดีขึ้น ก็คือวงการชาวพุทธเองที่
ใชภาษาอังกฤษ จึงไดตกลงกันวา สําหรับคําวาสมาธินี้ ซึ่งเปนขอ
ธรรมสํ า คั ญ ในพระพุ ท ธศาสนา ศั พ ท ที่ ใ ช ต รงมากกว า คํ า ว า
meditation ก็คือคําวา concentration ตกลงใหใชคํานี้เปนคําแปล
สําหรับคําวา “สมาธิ”

ภาวนา จะใชคําใด ควรรูไวทั้ง ๒ อยาง
สําหรับคําวา meditation นั้น ก็ไดมีความโนมเอียงอยาง
หนึ่งวา ใหถือเปนการใชแบบกวางๆ แลวก็เลยเอามาใชกับคําวา
“ภาวนา”
จะเห็นวา คําวา meditation เดี๋ยวนี้มักจะใชสําหรับคําวา
ภาวนา ซึ่งก็ไมไดตรงทีเดียว เพราะคําวาภาวนานั้น แปลวา การ
เจริญ หรือการทําใหเพิ่มพูนขึ้นมา หรือแปลใหตรงศัพทวา ทําใหมี
ใหเปน หมายความวา สภาพจิตที่ดี เชนคุณธรรม ยังไมมีในจิตใจ
ของเรา ก็ทําใหเปนใหมีขึ้นมา อยางนี้เรียกวาภาวนา เชน ศรัทธา
ยังไมมี ก็ทําใหมีขึ้นมา เมตตายังไมมี ก็ทําใหมีขึ้นมา อะไรตางๆ
เหล า นี้ แม แ ต ส มาธิ ยั ง ไม มี ก็ ทํ า ให มี ขึ้ น มา ก็ เ รี ย กว า ภาวนา
นอกจากทําใหมีใหเปนแลว ก็ทําใหเพิ่มพูนขึ้นไปดวย
ในภาษาไทยเราแปล “ภาวนา” วา เจริญ เชน เจริญเมตตา
เรียกวาเมตตาภาวนา เจริญสมาธิ วาสมาธิภาวนา เจริญวิปสสนา
วาวิปสสนาภาวนา เจริญปญญา ก็เรียกวาปญญาภาวนา

๓
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๔

เมื่อคําวาภาวนา แปลวาเจริญ ฝรั่งจะแปลใหตรงแทก็แปล
วา development การใชศัพทเหลานี้ถือวายังไมลงตัวแนนอน
ภาวนา หรือการเจริญนั้น ถาพูดถึงในทางจิตใจ และทาง
ปญญา รวมแลวก็มีสองดานสําคัญที่เรารูกัน ซึ่งบางทีเราเรียกวา
กรรมฐาน
การเจริญกรรมฐาน ก็มีสายสมถะ คือทําจิตใหสงบ เปน
สมาธิ เรียกวา “สมถภาวนา” และอีกดานหนึ่งคือวิปสสนา เรียกวา
"วิปสสนาภาวนา” ไดแกเจริญปญญา คือทําปญญาใหเกิดขึ้น ให
เจริญเพิ่มพูนขึ้น ใหรูแจงความจริงของสิ่งทั้งหลาย ใหรูวาสังขาร
ทั้งหลายเปนของไมเที่ยง เกิดขึ้นตั้งอยู ดับไป ทนอยูในสภาพเดิม
ไมได ตองเปลี่ยนแปลงและเปนไปตามเหตุปจจัย การรูความจริงนี้
เรียกวา “วิปสสนา”
จึงมีภาวนาใหญๆ ที่เปนหลักอยู ๒ อยาง คือ เจริญสมถะ
ทําจิตใจใหสงบ มุงใหเกิดสมาธิ เรียกวา สมถภาวนา และเจริญ
วิปสสนา ทําปญญาความรูเขาใจความจริงของสิ่งทั้งหลาย ทั้งโลก
และชีวิตใหเกิดขึ้น เรียกวา วิปสสนาภาวนา
บางที เ อาคํ า meditation มาใช แ ทนภาวนา ก็ เ ลยมี
meditation ๒ แบบ
สําหรับสมถภาวนาก็ใชวา Tranquillity Meditation ถาให
ตรงก็เปน Tranquillity Development หมายถึงการทําใหความ
สงบเกิดขึ้น (tranquillity คือความสงบ บางทีก็ใชคําวา calm ซึ่งก็
คือความสงบ หมายถึงสมถะ) มุงที่ตัวสมาธิ
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๕

ส ว นอี ก ด า นหนึ่ ง คื อ วิ ป ส สนาภาวนา วิ ป ส สนาใช คํ า ว า
insight ซึ่งแปลวาการหยั่งรูหยั่งเห็น เอา meditation ตอเขาไปเปน
Insight Meditation แปลวา วิปสสนาภาวนา ถาใหตรงก็เปน
Insight Development แปลวา การเจริญวิปสสนา เมื่อเอาคําวา
meditation มาใชในความหมายของภาวนา ก็แบงเปน ๒ อยางนี้
นี้เปนตัวอยางของการเขาใจเกี่ยวกับเรื่องศัพท ซึ่งตองให
โยมทําใจไว กอ นวามั นยัง ไมล งตั ว อยางที่วา นี้ก็เ ปนความนิย ม
อยางหนึ่ง
เปนอันใหรูวา คําวา meditation เปนศัพทที่ไมชัดเจน
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 นั้น ก็นิยมใหใชจํากัดจําเพาะลงไปวา concentration ซึ่งจะมีความหมายชัดขึ้น
เราจะศึ ก ษาอะไร เราจะพิ จ ารณาเรื่ อ งอะไร จิ ต ต อ ง
concentrate หมายความวาตองแนวแน ตองมุงแนวแนปกลงไป
ในสิ่งนั้น ถาไม concentrate ก็จะมองเห็นเขาใจสิ่งนั้นไดยาก จะ
ไมชัดเจน ความหมายจึงใกลเขามา

๕

ตอน ๑

ปฏิบัติสมาธิใหถูกทาง
ทีนี้มาดูสมาธิของเรา สมาธินั้นแปลงายๆ วา ภาวะที่จิตตั้ง
มั่น พุทธศาสนิกชนจําแมนทีเดียว เชน ในองคมรรคขอสัมมาสมาธิ
เราแปลกันวาจิตตั้งมั่นชอบ
จิตตั้งมั่น หมายความวา จิตเรียบสม่ําเสมอ จับอยูกับสิ่งใดก็
มั่ น คง อยู กั บ สิ่ ง นั้ น แล ว เดิ น เรี ย บ ไม ว อกแวก ไม ฟุ ง ซ า น ไม
กระสับกระสาย ไมกระวนกระวาย จิตอยูตัว ลงตัว แนวแน ถาจะ
พิจารณาคิดเรื่องอะไร ก็อยูกับสิ่งนั้นสิ่งเดียว สิ่งอื่นเขามาแทรกมา
กวนไมได อยางนี้เรียกวา “สมาธิ”
ถาพูดอยางภาษาชาวบาน สมาธิก็คือ การที่จิตของเราอยู
กับสิ่งที่ตองการไดตามตองการ แคนี้ก็เปนสมาธิแลว
แตถาแปลตามภาษาแบบวิชาการ ก็จะบอกอยางที่กลาวมา
วา ความมีจิตตั้งมั่น คือจิตมีอารมณหนึ่งเดียว หมายความวา จะ
คิดจะกําหนดจะจับอยูกับเรื่องใด ก็อยูกับเรื่องนั้น ไมฟุงซานหลุด
ลอยไปเรื่องอื่น ถาใจอยูกับสิ่งที่ตองการไดอ ยางนี้ เรียกวาเปน
สมาธิ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๗

สมาธิ มีประโยชนที่เปนลักษณะสําคัญ ๓
การที่จะใหเขาใจเรื่องสมาธิดีนี้ เราไมตองพูดความหมายกัน
มากมาย หันไปพูดในแงคุณประโยชนบาง เมื่อพูดถึงคุณประโยชน
ก็จะเห็นความหมายชัดขึ้นไปดวย
จิ ต ที่ เ ป น สมาธิ นี้ มี ลั ก ษณะสํ า คั ญ ๓ ประการ ซึ่ ง เป น
ประโยชน ข องมั น ด ว ย มาดู ว า พระพุ ท ธศาสนากล า วถึ ง คุ ณ
ลักษณะของจิตที่เปนสมาธิอยางไร เอาที่เปนขอสําคัญ 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 ซึ่งเปนคุณสมบัติที่นาปรารถนาอีกประการหนึ่ง
นี้ เ ป น คุ ณ สมบั ติ ห ลั ก ๆ ที่ สํ า คั ญ ของจิ ต ที่ เ ป น สมาธิ ๓
ประการ
ถาดูจากนี้จะเห็นไดวา เวลานี้เราเอาสมาธิมาใชประโยชน
อะไรกั น บ า ง และเราจะต อ งดู ว า ใน ๓ อย า งนี้ อย า งไหนเป น
คุณสมบัติที่พระพุทธเจาตองการใหเราใช

๗
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๘

๑) พลังจิต ขอใหดูพุทธพจนตอไปนี้ (องฺ.ปญจก.๒๒/๕๑/๗๓)
“เปรียบเหมือนแม่น้ําที่เกิดบนภูเขา ไหลลงเป็นสาย
ยาวไกล มีกระแสเชี่ยว พัดพาสิ่งที่พอจะพัดพาเอาไปได้ หาก
คนปิดปากเหมืองของแม่น้ํานั้นทั้งสองข้าง กระแสน้ําใน
ท่ามกลาง ไม่กระจาย ไม่ส่ายพร่า ไม่เขวคว้าง ก็ไหลลิ่ว มี
กระแสเชี่ยว และพัดพาสิ่งที่พอจะพัดพาเอาไปได้...”
ที่จริง พุทธพจนนี้ทรงมุงประโยชนดานพลังจิตในแงเสริม
กําลังปญญา แตคนก็มักชอบเอาพลังจิตนั้นไปใชทางฤทธิ์เดช
ดานพลังจิตแบบหลังนี้ไปไกล ในเมืองฝรั่งเวลานี้ ก็ชอบกัน
มาก ถึงกับเอามาทดลองกันวา จิตที่เปนสมาธิมีพลังมากเพราะพุง
ดิ่งไปทางใดทางหนึ่ง พอพุงไปแลวก็มีกําลังแมแตจะทําใหวัตถุ
เคลื่อนไหวก็ได หรือจะตั้งใจมองตั้งใจฟงดิ่งไปเฉพาะจุด ก็ทําให
มองเห็นสิ่งไกลๆ จนกระทั่งเกิดตาทิพย หรือไดยินเสียงไกลๆ จน
เกิดหูทิพยได เหลานี้เปนเรื่องของพลังจิตแบบอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย
ปรากฏวาในเมืองฝรั่งมีคนพวกหนึ่งฝกใฝกับเรื่องนี้ มีการ
คนควาทดลองกันอยางเอาจริงเอาจัง เปนการสนใจในประโยชน
ของสมาธิดานหนึ่ง
๒) ความสุขสงบ (ขอกลับขอขางบน เอา ๓ เปน ๒ และเอา
๒ เปน ๓) มีพุทธพจนแหงหนึ่งวา (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๔๑/๕๗)
“ภิกษุทั้งหลาย สมาธิภาวนา ที่เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว
จะเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน เป็นไฉน?...ในข้อนี้
ภิกษุ ปลอดจากกาม ปลอดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เข้าถึง
ปฐมฌาน...ทุติยฌาน...ตติยฌาน...จตุตถฌาน...”

๘
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๙

มองดูในสังคมฝรั่งก็ชอบขอนี้มากเหมือนกัน เพราะในสังคม
ฝรั่งมีปญหาเรื่องจิตใจมาก มีความกังวล มีความกระวนกระวาย
ใจ และมี ค วามเครี ย ด เนื่ อ งจากการแข ง ขั น การแย ง ชิ ง กั น หา
ผลประโยชน ระบบตางๆ ทางสังคมบีบคั้นจิตใจคน ทําใหจิตใจไม
สบาย ในที่สุดก็มีความทุกขมาก จึงปรากฏวาฝรั่งทั้งหลาย ทั้งที่
เจริญดวยวัตถุมาก แตจิตใจไมสบาย
เมื่อมีทุกขมาก คนก็หาทางออก หาไปหามา พอมาเจอเรื่อง
สมาธิจากพระพุทธศาสนา จากศาสนาฮินดู จากโยคะ เปนตน พูด
สั้นๆ วาจากตะวันออก ก็เห็นวาสมาธินี้เปนวิธีปฏิบัติที่ทําใหจิตใจ
สงบ มีความสุข ก็เลยชอบใจ เพราะฉะนั้นจึงปรากฏวา ฝรั่งหันมา
หาสมาธิเพราะจุดมุงหมายคือตองการประโยชนในแงความสงบ
หรือความสุขกันมาก คือเพื่อแกปญหาดานจิตใจนั่นเอง
๓) จิตใสและขยายปญญา คราวนี้มาดูพุทธพจนที่วา (องฺ.เอก.
๒๐/๔๗/๑๐)

“ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนห้วงน้ํา ที่ใสแจ๋ว ไม่ขุ่น
มัวเลย คนตาดียื นอยู่บนฝั่ ง ก็ จะเห็ นได้ แม้ซึ่ งหอยโข่ ง
หอยกาบ แม้ซึ่งก้อนหิน ก้อนกรวด แม้ซึ่งฝูงปลา ที่กําลัง
แหวกว่ายอยู่ก็ตาม กําลังหยุดอยู่ก็ตาม ในห้วงน้ํานั้น นั่น
เพราะเหตุไร? ก็เพราะนํ้าไม่ขุ่น แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น
ด้ ว ยจิ ต ที่ ไ ม่ ขุ่ น มั ว ก็ จั ก รู้ ไ ด้ ซึ่ ง ประโยชน์ ต น จั ก รู้ ไ ด้ ซึ่ ง
ประโยชน์ผู้อื่น จักรู้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่าย จักประจักษ์
แจ้งได้ซึ่งคุณวิเศษล้ํามนุษย์สามัญ กล่าวคือญาณทัสสนะ
ที่สามารถทําให้เป็นอริยชน . . .”

๙
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๑๐

คุณประโยชนสําคัญของสมาธิคือการทําใหจิตใส ชวยให
มองเห็นสิ่งที่ตองการไดชัดเจน ซึ่งเปนเรื่องของปญญา
สมาธิเปนเรื่องของจิต คือทําจิตใหสงบ แตพอสงบแลว จิตก็
ใส ก็เลยใชปญญาไดดี มองเห็นอะไรไดชัดเจน หลายทานจําพุทธ
พจนแมนวา “สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ” (องฺ.เอกาทสก. ๒๔/๒๐๙/๓๓๗)
แปลวา ผูมีจิตตั้งมั่นแลว จะรูชัดตามที่มันเปน คือ มีสมาธิแลว จะ
เกิดปญญารูจริงได หมายความวา สมาธิเปนฐาน เปนตัวเอื้อ เปน
ปจจัย หรือเปนเครื่องมือที่จะชวยใหการใชปญญาไดผลดี
ขอนี้เปนคุณประโยชนที่บางทีถูกมองขาม แตกลับเปนขอ
สําคัญ เพราะเปนประโยชนที่มุงหมายในพระพุทธศาสนา
เมื่อไดทําความเขาใจเบื้องตนอยางนี้แลว ก็มาพิจารณากัน
ใหละเอียดขึ้นอีกสักหนอย เพื่อจะไดเห็นเหตุผลที่ชัดเจน

๑. สมาธิเพื่อพลังจิต
คนไทยก็สนใจเรื่องสมาธิในแงพลังจิตกันมาก เพราะชอบ
เรื่องฤทธิ์ เรื่องปาฏิหาริย
ถาสมาธิมีประโยชนเพียงเพื่อพลังจิตใหมีฤทธิ์เกงกลาแลว
พุทธศาสนาไมตองเกิดขึ้น เพราะในอินเดียเขามีความชํานาญใน
เรื่ อ งนี้ กันมานานแล ว การปฏิ บั ติโ ยคะก็ เกิ ดมี ก อ นพุ ทธศาสนา
พระพุ ทธเจ า กอ นตรั สรู ก็ ไ ปเข า สํ านั ก โยคะด ว ย ไปหาอาจารย
สํานักตางๆ เชนเสด็จไปที่อาฬารดาบส กาลามโคตร
ทานที่เรียนพุทธประวัติคงเคยไดยินวาพระพุทธเจาเสด็จไป
เรียนการบําเพ็ญสมาธิ จนจบขั้นที่เขาเรียกวาฌานสมาบัติทั้งหมด

๑๐
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๑๑

ฌานสมาบัติมี ๘ ขั้น เปนรูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ ทาน
อาฬารดาบส กาลามโคตร ไดสมาธิถึงอรูปฌานขั้นที่ ๓ เรียกวา
อากิญจัญญายตนสมาบัติ พระพุทธเจาเขาไปปฏิบัติในสํานักของ
ทานนี้ ก็ไดฌานสมาบัติขั้นนี้ดวย
จบสมาบั ติ ๗ แล ว พระพุท ธเจา ยั ง ไมท รงพอพระทัย จึง
เสด็จออกจากสํานักนี้ แลวไปยังสํานักของอุททกดาบส รามบุตร
ท า นนี้ ไ ด ฌ านสู ง ขึ้ น ไปอี ก ขั้ น หนึ่ ง ครบสมาบั ติ ๘ คื อ จบ
เนวสั ญ ญานาสั ญ ญายตนสมาบั ติ พระพุ ท ธเจ า ก็ จ บด ว ย พระ
อาจารยจึงนิมนตวา ทานจบความรูของสํานักนี้แลว ขอใหอยูชวย
สอนลู ก ศิ ษ ย ต อ ไป พระพุ ท ธเจ า ทรงพิ จ ารณาเห็ น ว า นี่ ยั ง ไม ใ ช
จุดหมาย พระองคจึงไดขอลาออกไปแสวงธรรมดวยพระองคเอง
พวกโยคี ฤาษี ดาบส สมัยกอนพุทธกาล มีฤทธิ์ ทรงฌาน ได
อิทธิปาฏิหาริยกันเยอะแยะ พระพุทธเจาไมทรงพอพระทัย ถาเรา
เอาแคฤทธิ์ แคฌานสมาบัติแลว ก็ไมตองมีพระพุทธศาสนา เพราะ
เขาไดกันมา มีอยูกอนแลว แตพระพุทธเจาไมทรงพอพระทัยจึง
เสด็จตอไป เรื่องนี้เปนจุดที่จะตองระวัง
ขอใหสังเกตวา เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลว พระองคไมทรง
สรรเสริญการใชสมาธิในทางของฤทธิ์เดชปาฏิหาริย
โยมคงจําไดวา พระพุทธเจาตรัสไววา ปาฏิหาริย์ มี ๓ อยาง
๑. อิทธิปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริยคือการแสดงฤทธิ์ไดตางๆ
มากมาย เชน เหาะเหินเดินอากาศ เดินน้ํา ดําดิน
๒. อาเทศนาปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริยคือการทายใจได สามารถ
ทายใจคนวาเขาคิดอะไร คิดอยางไร คิดจะทําอะไร หรือจิตใจมี
สภาพเปนอยางไร

๑๑
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๑๒

๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริยคือการสั่งสอนใหเกิด
ปญญา รูความจริงดวยตัวของเขาเอง
ปาฏิ ห าริ ย ข อ ที่ ๓ เท า นั้ น ที่ พ ระพุ ท ธเจ า สรรเสริ ญ ส ว น
ปาฏิ ห าริ ย ที่ ๑ และ ๒ พระพุ ท ธเจ า ถึ ง กั บ ตรั ส ว า ทรงรั ง เกี ย จ
เพราะวาปาฏิหาริยที่ ๑ และ ๒ นั้น ใครทําได ก็เปนเรื่องของคนนั้น
คนอื่นก็ไดแตทึ่ง เห็นวานามหัศจรรย แลวก็มาหวังพึ่ง เมื่อหวังพึ่ง
แลวก็พึ่งตัวเองไมได ไมเปนตัวของตัว
แต ป าฏิ ห าริ ย ข อ ๓ สอนให เ ขาเกิ ด ป ญ ญา เป น อั ศ จรรย
เพราะเมื่อเขาเกิดปญญาแลว เขาก็เห็นดวยตัวเอง พระองคเห็น
ความจริงอยางไร เขาก็เห็นความจริงอยางเดียวกันกับที่พระองค
เห็น พอเขาเกิดปญญาเห็นเหมือนที่พระองคเห็น เขาก็เปนอิสระ
ไมตองขึ้นตอพระองคตอไป
แตถาเปนปาฏิหาริยที่ ๑ และ ๒ เขาก็ตองขึ้นตอพระองค
ตองหวังพึ่งพระองคตลอดตอไป พระพุทธเจาตองการใหทุกคนเปน
อิสระ เพราะฉะนั้นพระองคจึงไมสรรเสริญปาฏิหาริยที่ ๑ และ ๒
ซึ่งใชไดเฉพาะเรื่องเฉพาะราว และตองระวังในระยะยาว เพราะมัน
ทําใหเกิดความประมาท
ถามีผูมีฤทธิ์ เราเคารพนับถือ เราก็หวังพึ่งทาน อยากจะได
อะไร ก็ตองใหทานบันดาล ตัวเราเองก็ไมรูจักเผชิญปญหา ไมรูจัก
แกปญหา ไมรูจักทําอะไรใหเปน อยูเทาไหนก็เทานั้น เพราะฉะนั้น
ก็ไมพัฒนา พระพุทธศาสนาไมตองการใหคนเปนอยางนั้น
จะเห็นไดวา พระพุทธเจาเปนยอดของผูมีฤทธิ์ แตพระองค
สรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริย คือการสอนใหเกิดปญญาขอเดียว

๑๒

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓

พระพุทธเจาเองนั้น ทรงมีทั้งอิทธิปาฏิหาริยและอาเทศนา
ปาฏิหาริยดวย มีครบหมด มีฤทธิ์มาก แตขอใหสังเกตดูตลอดพุทธ
ประวัติ ๔๕ ป เคยมีปรากฏครั้งใดไหมที่พระพุทธเจาเอาฤทธิ์ของ
พระองค บันดาลผลที่ตองการใหแกใครผูใดผูหนึ่ง นี่เปนจุดสังเกต
ที่สําคัญ หลายคนไมเคยคิด
พระพุทธเจาเปนยอดของผูมีฤทธิ์ ไมมีใครมีฤทธิ์เทาพระองค
แตพระองคไมเคยใชฤทธิ์บันดาลผลที่ตองการใหแกใครเลยตลอด
๔๕ พรรษา ทําไม? เพราะพระองคไมตองการใหใครมาขึ้นตอ
พระองค มาหวังพึ่งพระองค ถาเขามาหวังพึ่งพระองค ตอไปเขาจะ
ประมาท ไมคิดพึ่งตนเอง ไมคิดพัฒนาตนเอง ไมคิดแกปญหา
คนเราลองไมสูปญหา ไมทําอะไรดวยตนเอง ก็ไมพัฒนา อยู
เทาไรก็เทานั้น
พวกเรานี่ ชอบเรื่องฤทธิ์ ตอ งระวั งให มาก อยา ใหขั ดหลั ก
พุทธศาสนาเปนอันขาด ถาจะชอบบาง ก็อยาใหผิดหลักพึ่งตน
อย า ให ผิ ดหลั ก ฝกฝนพั ฒ นาตน และต อ งเพี ย รพยายามทํา การ
ตางๆ ใหสําเร็จตามเหตุตามผล อันนี้เปนหลักการสําคัญของพระ
พุทธศาสนา เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงพนจากลัทธิฤาษีชีไพร
ไมเฉพาะในสมัยโบราณที่เขานิยมเรื่องฤทธิ์ปาฏิหาริย โยคี
ฤาษี ดาบสในอินเดียจนกระทั่งปจจุบันเดี๋ยวนี้ ก็ยังแขงฤทธิ์กัน
ตามเดิม พระพุทธศาสนาไมเอาดวย บอกวาถาขืนยุงกับฤทธิ์อยู
อยางนี้ คนก็ไมพัฒนา
พระพุทธเจาใชฤทธิ์ทําอะไรบาง? พระพุทธเจาทรงใชฤทธิ์
ปราบฤทธิ์

๑๓

สมาธิแบบพุทธ

๑๔

เหตุผลก็คือ คนสมัยนั้นถือกันวาเรื่องฤทธิ์นี้สําคัญ เขาถือวา
ถาใครไมมีฤทธิ์ ก็ไมเปนพระอรหันต เขามีคานิยมอยางนี้
พระพุทธเจาถือวาฤทธิ์ไมใชเปนเครื่องหมายของความเปนพระ
อรหันต แตพระองคอยูทามกลางคานิยมของสังคมที่มีความเชื่อ
อย า งนั้ น พระองค เ ป น พระศาสดา เป น ผู ป ระกาศพระศาสนา
พระองคก็ตองทําได เพื่อใหเขายอมรับเชื่อถือในขั้นเริ่มตน
เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงทรงมีฤทธิ์เพื่อใชเปนเครื่องมือ
ประกาศพระศาสนา ใหเหนือกวาพวกมีฤทธิ์กันเหลานั้น เพราะพอไปเจอ
กันแลว เขาทดลองฤทธิ์ ถาพระองคไมมีฤทธิ์ เขาก็ไมยอมฟง ไมยอมเชื่อ
ยกตัวอยางเชนพวกชฎิล เปนที่นับถือของประชาชน พวก
ชฎิลถือตัววามีฤทธิ์มาก และถือวาใครเปนพระอรหันต ตองมีฤทธิ์
พระพุทธเจาทรงพิจารณาเห็นวา ถาไมไปปราบพวกนี้กอน
ประชาชนไมฟงพระองค เพราะเขาถือ วาถึงอยางไรก็สูอาจารย
ชฎิลของเขาไมได
พระพุทธเจาก็เสด็จไปหาชฎิลกอน พอไปถึง ชฎิลก็ลองดี
เอาฤทธิ์มาแกลงหลายคืน พระพุทธเจาก็ผานทุกคืน จนกระทั่งใน
ที่สุด ชฎิลยอมรับ รูวาสูไมได พอชฎิลสูไมได ยอมรับ เขาก็ยอมฟง
กอนนั้นเขาไมยอมฟง จะพูดอะไร เขาก็วาสูเราไมไดอยางนั้นอยางนี้
พอเขายอมรับในเรื่องฤทธิ์แลว ก็ยอมฟง พระองคก็เลิกใช
ฤทธิ์ หันมาใชอนุสาสนีปาฏิหาริย คือสอนใหเกิดปญญา ใหเขารู
ความจริง เขาถึงสัจธรรม
พอไปเจอรายใหม ถาเปนพวกที่เมาฤทธิ์ พระองคก็ใชฤทธิ์
ปราบใหม พอเขายอมรับ พระองคก็เลิกใชฤทธิ์ แตพระองคไมใช
ฤทธิ์บันดาลผลที่ตองการใหแกผูใดทั้งสิ้น

๑๔

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๕

การใชสมาธิเพื่อใหมีฤทธิ์ มีพลังปาฏิหาริย นอกจากมักทํา
ใหคนเสียนิสัย ทําใหคอยหวังพึ่งแลว สําหรับตัวเอง ฤทธิ์ทําใหหมด
กิเลสไมได ฤทธิ์กําจัดกิเลสไมได ทําใหหมดทุกขไมได การใชสมาธิ
ในแงนี้ไมเปนหลักประกันอะไร อยางดีจิตสงบแลว กิเลสก็สงบไป
ชั่วคราวดวยกําลังสมาธิ เปนวิกขัมภนวิมุตติ แปลวาหลุดพนดวย
ขมไว แตถามีอะไรมาลอหรือกระทบ กิเลสก็ฟูขึ้นไดอีก จึงไมมั่นคง
มีพระเถระองคหนึ่งเปนอาจารยสอนกรรมฐานในยุคหลัง
พุทธกาล ตัวเองไดสมาธิชั้นสูง ไดฌานสมาบัติ ชํานาญมาก และ
เพราะการที่บําเพ็ญสมาธิอยูตลอดเวลา จิตสงบอยูเสมอ กิเลสก็
ไมมีโอกาสฟูขึ้นมา เลยหลงผิดคิดวาตัวเองสําเร็จเปนพระอรหันต
อาจารยที่ไมสําเร็จอรหันตสามารถสอนลูกศิษยใหเปนอรหันตได
เพราะการเปนอรหันตขึ้นตอตัวของคนนั้นเอง
ลู ก ศิ ษ ย บ างท า น ได ม ารู ห ลั ก จากท า นแล ว ไปปฏิ บั ติ ด ว ย
ตนเอง ไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันต รูวาพระอาจารยยังไมสําเร็จ
ก็จะเตือน แตถาจะไปบอกตรงๆ ทานถือตัวเปนอาจารย ก็จะไมดี
กิเลสขึ้นมา เกิดแรงตาน จะเปนอันตรายตอการปฏิบัติ ลูกศิษยก็
เลยใชอุบายวิธีทําใหเกิดนิมิตเปนรูปชาง
วันหนึ่ง ขณะนั่งอยูเพลินๆ ก็ทําใหเห็นเปนชางวิ่งเขามา พระ
อาจารยตกใจ ตั้งสติไมทัน ลุกขึ้นจะกระโจนหนี ลูกศิษยซึ่งเปน
พระอรหันตก็จับชายจีวรดึงกระตุกไว พระอาจารยก็ไดสติ
ที่พระอาจารยไดสติ ก็เพราะทานเจริญธรรมปฏิบัติมานาน
เรียกวาสติไมทันนิดเดียว พอลูกศิษยกระตุกปุบก็ไดสติ รูตัววาเรา
นี่ยังไมสําเร็จ เพราะวาพระอรหันตไมตกใจ คือไมมีกิเลสที่จะเปน
เหตุใหเกิดความกลัว

๑๕

สมาธิแบบพุทธ

๑๖

คนที่จะเกิดความกลัว ก็เพราะมี โลภะ โทสะ โมหะ ยังมี
ตัณหาอยู ถาไมมีกิเลส ก็ไมมีความกลัว พระอาจารยรูหลักการอัน
นี้อยู ทานก็รูวากิเลสของทานยังไมหมด ก็เลยหันมาบอกใหลูก
ศิษยเปนที่พึ่ง ชวยเปนหลักใหแลวปฏิบัติตอ พระอาจารยก็สําเร็จ
เปนพระอรหันตดวย
ที่อาตมาพูดนี้ ตองการใหเขาใจวา การมีฤทธิ์ การไดฌาน
สมาบัติ หรือการใชสมาธิฝายพลังจิต ไมไดชวยใหสําเร็จเปนพระ
อรหันต ไมหมดกิเลส ไมหมดความทุกข แตสามารถทําใหจิตสงบ
แลว เหมือนกับหมดกิเลสไปไดชั่วคราว เปนสิ่งที่ดีมาก มีประโยชน
แตบางทานเพราะเหตุที่ไดสมาธิระดับตางๆ แลวกิเลสยังไม
หมด เกิดความลําพองใจตัวเอง กลับไปหนุนมานะขึ้นมา เลยยิ่ง
หนักเขาไปอีก คราวนี้กิเลสกลับฟู เพราะคนเรานี้ ถาไมมีกําลัง ไม
มีอํานาจ กิเลสถึงมีอยู ก็จะไมมีกําลัง แตพอรูวาเรามีอํานาจ มี
พลังมาก ก็จะรูสึกคึกฮึกเหิมใจ คนที่มีฤทธิ์ก็เชนเดียวกัน ถายังมี
กิเลสอยู ก็เกิดความฮึกเหิมใจ เลยทําการรายไดยิ่งใหญ
ยกตัวอยางเชน พระเทวทัตไดฌานสมาบัติ ไดอภิญญาที่
เปนโลกีย มีฤทธิ์มาก แตเพราะยังไมหมดกิเลส เลยเกิดไปลําพอง
ใจในฤทธิ์ของตัวเอง แลวไปนึกถึงการมีอํานาจ การที่จะไดลาภ
สักการะอะไรใหญโต ก็เลยเอาฤทธิ์เขามาหนุนการอยากไดอํานาจ
และลาภสักการะนั้น เลยไปกันใหญ พระเทวทัตก็เสียไปเลย
จะเห็ น ว า การใช ส มาธิ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ด า นฤทธิ์ เ ดช
ปาฏิ ห าริ ย นี้ อาจกลายเป น เครื่ อ งกี ด ขวางกางกั้ น ตั ว เองไม ใ ห
กาวหนาตอไปในการบรรลุธรรมก็ได จึงตองระวังโดยไมประมาท

๑๖

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗

๒. สมาธิเพื่อความสุขสงบ
กอนถึงประโยชนขอสําคัญ คือจิตใส ขอพูดถึงการใชสมาธิ
ในแงความสงบและความสุข
การใชสมาธิเพื่อความสงบสุข ก็มีประโยชนมาก นอกจาก
เปนเครื่องพักผอนอยางดียิ่งแลว ยังใชปองกันและแกไขปญหา
ทั้งหลายในทางจิต เชน ความเครียด ความฟุงซาน ความสับสน
วาวุน กระวนกระวาย ความเหงา ความวาเหว เปนตน ทําใหจิตใจ
สบาย มีความสุข
อยางไรก็ตาม การใชประโยชนจากสมาธิเพียงเทานี้ตาม
หลักพระพุทธศาสนา ถือวายังไมเพียงพอ ยังไปไมถึงจุดหมายของ
พระพุ ท ธศาสนา เป น เพี ย งการใช ส มาธิ แ ก ป ญ หาจิ ต ใจหรื อ แก
ความทุกขในระดับหนึ่ง
นอกจากนั้ น ยั ง อาจจะกลายเป น โทษได จะต อ งใช ด ว ย
ปญญา เพราะถาไมระวังใหดี สมาธิที่ใชเพื่อประโยชนขอนี้ อาจจะ
กลายเปน สิ่งกลอม หรือ ยากลอม ชนิดหนึ่ง ซึ่งทําใหเกิดความ
ประมาท นําไปสูความเสื่อมเสียหาย และกลายเปนเครื่องขัดขวาง
การบรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนา
มีบุคคลอยูระดับเดียวที่ใชสมาธิในแงของความสุขสงบได
อยางปลอดภัยเต็มที่ โดยจะไมมีทางกลายเปนสิ่งกลอม คือพระ
อรหันต เพราะทานบรรลุจุดหมายของพระศาสนาแลว ทานไมมีกิจ
ที่จะตองทําเพื่อกาวสูจุดหมายนั้นอีก และทานพนไปแลวจากการ
ที่จะมีความประมาท ทานจึงใชสมาธิเปนเครื่องพักผอน ระหวาง
ทํางานเผยแผธรรมเปนตน เรียกวาเปน “ทิฏฐธรรมสุขวิหาร”

๑๗

สมาธิแบบพุทธ

๑๘

สําหรับคนทั่วไปก็ทําตามอยางทานได แตตองอยูในขอบเขต
ที่ตามทานจริงๆ ไมใชเกินเลยไปจนกลายเปนสิ่งกลอม
สิ่งกลอม มีความหมายอยางไร? กลอมก็หมายความวาทํา
ใหสบายใจ ทําใหเพลิน คลายกับยากลอมประสาท
ประสาทเราไม ส บาย เราตื่ น เต น เรากระวนกระวาย เรา
เครียด เรานอนไมหลับ เราก็เอายานอนหลับมากิน พอกินยานอน
หลับเขาไป ก็สบาย นอนหลับได ก็ดีเหมือนกัน แตสิ่งกลอมนั้นมี
ขอบเขต และมีโทษดวย ถาขืนกลอมอยูอยางนั้นตลอดไป ก็ไมดี
แน ควรกลอมแคชั่วคราว คือกลอมพอใหหายอาการนั้น เชน หาย
จากความกระวนกระวาย กระสับกระสาย เดือดรอน นอนไมหลับ
พอหายแลว ก็หยุด แตอยาอยูดวยยานอนหลับตลอดชีวิต ไมดีแน
ฉันใดก็ฉันนั้น สิ่งกลอมของมนุษยมีมาก ยิ่งมนุษยที่มุงหา
ความสุขจากสิ่งเสพทางวั ตถุ ตอ ไปจะมีปญหามาก วัตถุ นั้นให
ความสุขไดระดับหนึ่ง เมื่อไดความสุขแลว บางทีก็เกิดความเบื่อ
หนาย หรือคนอีกพวกหนึ่ง วิ่งหาความสุขจากวัตถุเรื่อยไป แตไม
สมใจ ไมถึงจุดหมายสักที ก็วิ่งไลความสุขอยูนั่น
ชีวิตที่เรงรัดแขงขันหาผลประโยชน หาความสุขจากวัตถุ ทํา
ให เ กิ ด สภาพจิ ต ที่ เ ครี ย ด กระวนกระวาย ฟุ ง ซ า น กั ง วลถึ ง
ผลประโยชนหรือลาภที่ยังไมได และหวาดกลัวหวั่นใจในสิ่งที่ไดมา
แลว วาจะหลุดหาย อยางนี้เปนตน เพราะฉะนั้น ความสุขจากวัตถุ
เสพนี้ จึงรบกวนจิตใจตลอดเวลา ดวยประการตางๆ
จนกระทั่งในขั้นสุดทายก็คือวา คนที่มุงหวังความสุขจากการ
เสพวัตถุนี้ จะเอาความสุขไปฝากไวกับวัตถุอยางเดียว
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แต วั ต ถุ มั น มี เ วลาที่ สุ ข มี เ วลาที่ เ บื่ อ หน า ย พอเราเอา
ความหวังในความสุขไปฝากไวกับวัตถุอยางเดียว ตอไปชีวิตจะมี
ความหมายดวยวัตถุสิ่งเสพเทานั้น พอเบื่อหนายวัตถุก็เบื่อหนาย
ชี วิ ต ด ว ย พอผิ ด หวั ง วั ต ถุ ก็ ผิ ด หวั ง ชี วิ ต ด ว ย พอวั ต ถุ ห มด
ความหมาย ชีวิตก็หมดความหมายดวย นี่คือ ปญหาในสังคมที่
เจริญแลว ที่มากไปดวยวัตถุสิ่งเสพบริโภค
วัตถุสิ่งเสพบริโภคเหลานั้น ไมไดเปนหลักประกันของ
ความสุข มนุ ษยที่ อยูใ นสัง คมที่ เจริ ญ มี สิ่ง บริโภคมากมายพรั่ ง
พรอม กลับปรากฏวาฆาตัวตายกันมาก คนในสังคมที่ยากจนกลับ
ไมคอยฆาตัวตาย
สังคมอเมริกันเดี๋ยวนี้ก็คงจะทราบกันอยูแลววา คนที่ฆาตัว
ตายเพิ่มมากขึ้น คือคนหนุมสาววัยรุน สถิติของ USA Today บอก
วา ในชวงเวลา ๓๐ ปที่ผานมานี้ เด็กวัยรุนหนุมสาวอเมริกัน อายุ
๑๕-๑๙ ป ฆาตัวตายเพิ่มขึ้น ๓๐๐% นี่เปนสถิติของสถาบัน
สุขภาพจิตแหงชาติของอเมริกัน
เป น ที่ ง งงั น กั น ไปเลยว า ทํ า ไมหนุ ม สาววั ย รุ น ฆ า ตั ว ตาย
ในขณะที่สังคมมั่งคั่งพรั่งพรอม คนเหมือนมั่งมีศรีสุข จะเอาอะไรก็
เอาได หนุ ม สาวก็ อ ยู ใ นวั ย ที่ กํ า ลั ง สดใส มี กํ า ลั ง วั ง ชาที่ จ ะหา
ความสุข ไฉนจึงมาฆาตัวตาย หนีความสุขไปเสีย
สังคมที่มั่งคั่งพรั่งพรอ ม ไมเปนหลักประกันในเรื่องที่จะมี
ความสุข ในสังคมแบบนี้ คนมักไปฝากความสุขไวกับการเสพวัตถุ
ต อ มาพอเบื่ อ หน า ยวั ต ถุ ก็ เ บื่ อ หน า ยชี วิ ต ด ว ย ผิ ด หวั ง วั ต ถุ ก็
ผิดหวังชีวิตดวย วัตถุหมดความหมาย ชีวิตก็หมดความหมายดวย
อันนี้เปนอันตรายที่สําคัญของสังคมและอารยธรรมปจจุบัน
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มนุษยสมัยกอนฝากความสุขไวกับวัตถุเสพนอย เพราะคน
สมัยกอนไมคอยมีวัตถุบริโภคมาก ความสุขของเขาอยูที่แหลงอื่น
แหลงความสุขของมนุษยไมไดอยูที่สิ่งเสพอยางเดียว ความสุขของ
เขาขึ้นกับวัตถุเสพนอย เพราะฉะนั้น เมื่อเขาผิดหวังจากสิ่งเหลานี้
เขาก็ไมฆาตัวตาย
มนุษยเรานี้มีชองทางของความสุขมากมายหลายอยาง แต
มนุษยยุคปจจุบันนี้ ทําการพัฒนาดวยมุงความเจริญพรั่งพรอม
ทางเศรษฐกิจ หรือทางวัตถุ จนกระทั่งเปนบริโภคนิยม เห็นแกการ
บริโภค ความสุขก็เลยมาอยูที่การบริโภค อยูที่สิ่งเสพ เพราะฉะนั้น
ก็ เ อาความหมายของชี วิ ต ไปรวมเป น อั น เดี ย วกั น กั บ วั ต ถุ เ สพ
อยางที่กลาวมาวา เมื่อไรผิดหวังวัตถุเสพ ก็ผิดหวังชีวิตดวย เมื่อไร
วัตถุเสพหมดความหมาย ชีวิตก็หมดความหมายดวย นี่คือสภาพ
สังคมอเมริกัน เปนตน ในปจจุบัน ที่กําลังจะเปนมากขึ้น เปนพิษ
เปนภัยของอารยธรรมที่เดินมาในทางที่ผิดพลาด
ขอหันกลับมาพูดเรื่องการใชสมาธิเปนสิ่งกลอม ในสังคมที่มี
ปญหาจิตใจมาก คนตองการความสุขจากวัตถุเสพ คนอยากได
แตไมไดอยางใจบาง หรือไดแลว แตไมสุขสมหวังบาง อยากมีวัตถุ
หวังวาจะมีความสุข แตพอไดจริงหาไดมีความสุขอยางนั้นไม ทํา
อยางไรชีวิตนี้จึงจะมีความหมาย บางคนก็เบื่อชีวิตไปเลย อาจจะ
ฆาตัวตาย ถาไมเอาอยางนั้นก็หันไปหาสิ่งกลอม
เพราะฉะนั้น ทางออกสําคัญสําหรับคนเหลานี้ที่ไมได
ความสุขสมหมายก็คือ สิ่งกลอม เริ่มดวยยาเสพติด สังคมแบบนี้ก็
มียาเสพติดเปนที่พึ่ง ยาเสพติดเปนทางออกชวยใหมีความสุข ใน
สังคมแบบนี้ก็จะปรากฏวา มีสิ่งเสพติดเกลื่อนกลาดไปหมด
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ตอนนี้สิ่งเสพติดก็เขามาเมืองไทยดวย แมแตในโรงเรียน ยา
มาก็กําลังระบาด พอถึงวันเหมาะๆ ก็ตองตรวจปสสาวะนักเรียน
ทุกคน วาคนไหนติดยามาบาง เวลานี้ปญหาเมืองไทยกําลังหนัก
เยาวชนของเราก็จะแย
สังคมปจจุบันมุงหวังความสุขจากสิ่งเสพ ความสุขของเขา
อยูที่สิ่งเสพ เมื่อไมไดความสุขจากสิ่งเสพ ก็หาสิ่งกลอมมาแทน
คือยาเสพติด สิ่งกลอมที่มีในสังคมมานานแลว ที่เปนสิ่งเสพติด
เกา ก็คือสุรา ถาไมสุรา ก็การพนัน ถาไมการพนัน ก็สิ่งกลอมที่
ประณีตขึ้นมา คือดนตรี สิ่งบันเทิง กีฬา ซึ่งมีทั้งคุณทั้งโทษ
บางอยางก็ใชในทางที่เปนประโยชนไดดวย เชนดนตรี สิ่ง
บันเทิง กีฬา แตถาใชเปนสิ่งกลอม ไปติดเพลินเมื่อไร ก็มีโทษทันที
สิ่งกลอมที่ประณีตขึ้นมาทางจิต คือ สมาธิ ซึ่งชวยใหไมตอง
หันไปพึ่งสิ่งเสพติด ไมตองหันไปพึ่งดนตรี มีปญหา เครียด มีความ
ทุกขใจ กระวนกระวาย กลุมใจ เขาสมาธิ ก็สงบ สบาย หนีจากสิ่ง
เดือดรอนกลุมใจไปได เพราะสมาธิชวยใหเกิดความสุขสงบ
แต ถ า ใช ใ นความหมายนี้ ใช ไ ปใช ม า ถ า ไม ร ะวั ง สมาธิ ก็
กลายเปนสิ่งกลอมนั่นเอง สิ่งกลอมเปนอยางไร ก็ทําใหเราหาย
จากความเครียด ความทุกข ความเดือดรอนใจ มีความสุข หลบ
ปญหาได หนีปญหาได พนไปจากทุกขชั่วคราว
ที่วาปญหาแทจริงไมไดแก คือ กิเลสในใจสวนลึกก็ยังมีอยู
และปญหาภายนอก ปญหาในครอบครัว ปญหาในสังคม ก็ไมไดแก
เวลาเกิดทุกขขึ้นมา ไมสบายใจ ก็มานั่งสมาธิ หลบไปทีหนึ่ง ก็กลอม
ไปไดทีหนึ่ง แตกลบปญหาไว ถาอยางนี้ก็ลําบาก สะสมปญหา
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ในสังคมฝรั่ง คนไมนอยเลยหันมาสนใจสมาธิในฐานะเปน
สิ่งกลอมคลายอยางที่วามานี้ เราอยามัวจมอยูแคนั้น ถาขืนจมอยู
ในแง เ ป น สิ่ ง กล อ ม ก็ จ ะผิ ด ผิ ด อย า งไร ผิ ด หลั ก การสํ า คั ญ ๒
ประการ
๑. ตกอยู ใ นความประมาท พอกล อ มแล ว สบายใจ หลบ
ปญหาได หลบทุกขไดชั่วคราว ก็กลายเปนคนหนีปญหา ปญหาที่
แทจริงไมแก เมื่อหลบปญหาก็เกิดความประมาท มัวแตนั่งสบาย
ไมตองทําอะไร สิ่งที่จะตองทํา ก็ไมทํา ปญหาที่ควรจะแก ก็ไมแก
ความเพียรพยายามที่จะกระทําการ ก็หยุด นี่คือเกิดความประมาท
อันนี้ผิดหลักสําคัญของพระพุทธศาสนา
๒. ขัดกับไตรสิกขา ตรงนี้เปนความผิดพลาดที่สําคัญมาก
ซึ่งก็เนื่องกันกับความประมาทนั่นแหละ
ตามหลั ก พระพุ ท ธศาสนา ธรรมทั้ ง หมดอยู ใ นระบบของ
หลักการใหญที่เรียกวา สิกขา ๓
สิกขาคือการฝกฝน การเรียนรูฝกหัดพัฒนาตน ทําใหชีวิต
เจริญกาวหนาไปสูจุดหมาย คือความดับทุกขโดยสิ้นเชิง ตราบใด
ที่ ยั ง ไม ถึ ง จุ ด หมาย ก็ ก า วต อ ไปในศี ล สมาธิ จนจบแดนของ
ปญญา หยุดไมได กระบวนการปฏิบัตินี้เรียกวา ไตรสิกขา
สมาธิเปนองคประกอบอยูในกระบวนการของไตรสิกขานี้
เพราะฉะนั้น สมาธิจะตองเปนเครื่องชวยใหเรากาวตอ สูธรรมที่
สูงขึ้นไป ไมใชกลอมใหหยุดใหเพลินจมอยูกับที่ ถาสมาธิใดทําให
ติด ทําใหเพลิน ทําใหหยุดกาวตอไป สมาธินั้นก็หลงทาง ขัดกับ
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๓. สมาธิเพื่อจิตใสและขยายปญญา
ไตรสิกขา เปนระบบที่รวมองคธรรมตางๆ มากมายเขามา
สัมพันธกัน เพื่อจะเดินหนาไปสูจุดหมาย ดังนั้นองคธรรมทุกอยาง
ในไตรสิกขาซึ่งเปนขอยอยๆ นี้ จะตองสัมพันธกัน ในลักษณะที่
สงผลตอกัน เปนปจจัยสงตอแกขออื่นๆ ตอไป
ขอธรรมทั้งหลายในพระพุทธศาสนา ถือวาเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการแหงไตรสิกขา ซึ่งเปนระบบสัมพันธแหงองคธรรมที่
เปนปจจัยหนุนเนื่องตอกันไปสูจุดหมาย เพราะฉะนั้น องคธรรมทุก
ขอ จะตองมีความหมายในเชิงเปนปจจัยหนุนเนื่องสงตอแกขออื่น
ถาปฏิบัติธรรมแลว ลองลอยอยู หรือทําใหอยูกับที่ แสดงวา
ผิ ด อั น นี้ คื อ หลั ก ใหญ ที่ ใ ช วิ นิ จ ฉั ย เพราะธรรมทุ ก ข อ ไม พ น
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา
ไมวาจะเอาหลักธรรมขอไหนมา จะเอาเมตตา กรุณา สติ
สมาธิ ข อ ไหนก็ ต าม ทุ ก ข อ อยู ใ นไตรสิ ก ขาหมด เมื่ อ มั น อยู ใ น
ไตรสิกขา มันก็อยูในระบบ มันก็อยูในกระบวนการคืบหนา ที่ตอง
เดินไปสูจุดหมายเดียวกัน ทุกขอจึงตองสงผลตอกัน ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ถาปฏิบัติธรรมขอใดแลว ทําใหหยุด ทําใหลองลอย
ไรจุดหมาย ก็แสดงวาผิด
ถาเราปฏิบัติสมาธิแลว กลายเปนเครื่องกลอม ทําใหเพลิน
สงบอยู ก็หยุด แสดงวามันดวน ไมสงผลตอกระบวนการไตรสิกขา
ไมเดินหนา ก็ผิด ถาปฏิบัติถูก ตองสงผลในไตรสิกขา
สมาธิเปนปจจัยแกอะไร? วาโดยหลักใหญ สมาธิเปนปจจัย
แกปญญา เพราะสมาธิทําใหจิตสงบ ใส และมีกําลัง
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ภาวะที่จิตสงบก็ดี ใสก็ดี มีกําลังก็ดี คือจิตพรอมที่จะทํางาน
เปนลักษณะสําคัญของจิตที่เปนสมาธิ เรียกวาเปนกัมมนิยัง หรือ
กรรมนีย์ อันนี้แหละเปนคุณสมบัติที่พระพุทธเจาทรงประสงคใหเรา
ตองการ พอจิตเปนสมาธิปุบ ก็เปนกัมมนิยังทันที
กัมมนิยัง หรือ กรรมนีย์ แปลวา เหมาะแกการใชงาน จึงตอง
เอาไปใช อยาไปหยุดอยู ถาจิตเปนสมาธิแลวหยุดสบาย ก็แสดงวา
พลาดแลว พระพุทธเจาตองการใหเอาจิตที่เปนกรรมนียนี้ไปใช
งาน ไมใชใหมานอนเสวยสุขอยูเฉยๆ ใชงานอะไร?
ในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา สมาธิซึ่งเปนองคที่ ๒
สงผลหนุนเนื่องใหเกิดปญญา ก็เอาไปใชงานทางปญญา นี่คือ
ประโยชนขอที่ ๒ ที่บอกวาเปนคุณลักษณะของจิตที่สําคัญ คือทํา
ใหจิตใส ไมมีอะไรมารบกวน ทําใหใชงานในทางปญญาไดเต็มที่
ป ญ ญานั้ น ต อ งอาศั ย จิ ต เป น ที่ ทํ า งาน ดั ง นั้ น ยิ่ ง เรื่ อ ง
ละเอียดออนลึกซึ้งเทาไร การที่จะคิดพิจารณาใหรูใหเขาใจ ก็ยิ่ง
ตองการจิตที่แนวแนเทานั้น ถาเรื่องไมละเอียดออน ไมลึกซึ้ง เราก็
ไมตองใชสมาธิมาก แมแตจะทํางานทําการ หรือฟงครูอาจารย
สอนบรรยาย ถาเราไมมีสมาธิบางเลย ก็ไมรูเรื่อง ปญญาไมเกิด
เพราะฉะนั้น ปญญาจะออกโรงมาทํางานได ตองอาศัยจิตที่เปน
สมาธิมากบางนอยบาง ตามแตเรื่องนั้นจะละเอียดลึกซึ้งแคไหน
ตกลงวา พระพุทธศาสนาบอกใหรูวา สิ่งที่เราตองการจาก
สมาธิในอยูในขอที่ ๓ นี้ คือการมีสมาธิ ที่ทําใหจิตพรอมที่จะใช
งาน และงานสําคัญที่ตองการใช คือปญญาที่จะรูเขาใจความจริง
ของสิ่งทั้งหลาย จนกระทั่งเขาถึงความจริงของธรรมชาติ
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ความรูเขาใจธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายวาเปนอยางไร รูสิ่ง
ทั้งหลายตามที่มันเปนจริง นี้เปนสิ่งที่ตองการ ถาไมรูถึงขั้นนี้แลว
กิเลสไมหมด ฉะนั้นจึงตองใหเชื่อมตอระหวางสมาธิกับปญญา
ตอนนี้ ที่ พู ด มา ก็ เ พื่ อ ให เ ห็ น ว า เรื่ อ งสมาธิ นี้ ต อ งระวั ง
เหมื อ นกั น ถ า ไม เ ข า ใจหลั ก การของพระพุ ท ธศาสนาให ชั ด ก็
อาจจะเขวได เพราะคุณประโยชน ๓ ประการนี้ มีชองทางการใช
ตางกันออกไป
ตอนนี้ขอสรุปขั้นหนึ่งกอนวา คุณสมบัติหรือคุณประโยชน
ของสมาธิที่สําคัญ ๓ ประการ คือ
๑. สมาธิทําใหจิตแนวแนเกิดพลัง ซึ่งอาจจะนําไปใชในเรื่อง
ของฤทธิ์ เรื่องของปาฏิหาริย เปนพลังจิต
๒. สมาธิทําใหจิตใส ทําใหมองอะไรชัดเจน เกื้อกูลโดยตรง
ตอการใชปญญา
๓. สมาธิทําใหจิตสงบ ไรสิ่งรบกวน ทําใหเกิดความสุข
เวลานี้สังคมมีปญหาทางจิตใจมาก เพราะพิษภัยของวัตถุ
นิยม และสภาพความเจริญที่วุนวายและกดดันของสังคม คนจึง
ไปหวังประโยชนขอที่ ๓ จากสมาธิมาก ซึ่งยังไมใชจุดหมายของ
พระพุทธศาสนา
ขอใหจําหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนาวา ถาปฏิบัติ
ธรรมอะไรแลว ทําใหเกิดความประมาท ก็ผิด ถาปฏิบัติธรรมอะไร
แลว ไมสงผลใหกาวตอไปในระบบแหงกระบวนการของไตรสิกขา
ไมเคลื่อนสูจุดหมาย ก็ผิด ตองระวังใหดี
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ผลพลอยได
กอนจะยอนกลับมาพูดเรื่องสมาธิในแงที่เปนจุดมุงหมาย
ของพุ ท ธศาสนา จะพู ด ถึ ง ผลพลอยได พิ เ ศษบางอย า ง ซึ่ ง เป น
ประโยชนในยุคปจจุบัน แตเปนประโยชนขางเคียง ซึ่งจะเอามา
เปนจุดมุงหมายของพุทธศาสนาไมได
จิตที่เปนสมาธินั้น เปนจิตที่อยูตัวลงตัว เรียกวาจิตเขาที่ ตาง
กับจิตของเราตามปกติที่วุนวาย ฟุงซาน เดี๋ยวคิดเรื่องโนน เดี๋ยว
คิดเรื่องนี้ ทานวาเหมือนกับลิง
ลิงนี้อยูกับที่ไมได มันอยูไมสุข กระโดดจากกิ่งไมนี้ ไปกิ่งไม
โนน วิ่งไป กระโดดไปเรื่อย จิตของเราก็เปนอยางนั้น ออกจากเรื่อง
นี้ไปเรื่องโนน มีเรื่องราวมากมาย และชอบไปจับเอาเรื่องที่ไมควร
คิดมาคิด เรื่องที่ผานไปแลวที่กระทบกระเทือนใจ ก็เอามาคิด เอา
มาปรุงแตง หวนละหอย โกรธงอน เรื่องที่ยังไมมา ก็ไปวิตกกังวล
จิตก็ไมสบาย พอจิตไมสบาย จิตไมอยูตัว ทุกขทางใจก็เกิดขึ้น แต
จิตใจนี้ทํางานสัมพันธกับรางกาย เราตองระวังนึกถึงหลักนี้เสมอ
ชีวิตของเรานี้ประกอบดวยกายกับใจ ใจกับกายนี้ทํางาน
ประสานกัน สัมพันธกัน สงผลกระทบตอกัน ถาจิตไมปกติ จิตไม
ลงตัว กายก็มีปญหาดวย ใจไมเขาที่ การทํางานของรางกายก็ไม
เขาที่ดวย
ดังเชนวา เกิดอารมณขึ้นมา มีความโกรธ พอจิตโกรธ กาย
เปนอยางไร หัวใจก็เตนแรง หายใจดัง ยิ่งโกรธมาก ยิ่งหายใจแรง
หายใจดังฟดฟาดอยางกับคนขึ้นเขา
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พอมีอารมณกลัว ก็หนาซีด บางทีหยุดกลั้นหายใจ เลือดลม
เดินไมปกติ รางกายเปลี้ยหมด ทําใหเกิดปญหาทางรางกาย
ถามีภาวะจิตไมดี ที่เรียกวาอารมณรายอารมณเสียขึ้นมา
บ อ ยๆ จิ ต จะเครี ย ดอยู ต ลอดเวลา สภาพจิ ต กั บ กายตอนนี้ เ ป น
รอยตอสําคัญ คือตอนเครียด ถาจิตเครียด กายก็จะเครียดดวย
พอกายเครียด การทํางานของรางกายก็จะวิปริตหมด อยางที่คน
เกาๆ วาเลือดลมเดินไมดี สุขภาพก็เสีย โรคภัยไขเจ็บก็ตามมา
เพราะฉะนั้น ผลพลอยไดที่สําคัญก็คือ พอเราทําสมาธิได
จิตทํางานดี ลงตัว เรียบและราบรื่น เขาอยูในดุลยภาพ เมื่อจิตอยู
ในภาวะสมดุล ปลอดโปรง การทํางานของรางกาย เชนลมหายใจ
ก็ปรับดีดวย สม่ําเสมอ ถาจิตเปนสมาธิลึกขึ้นไป ละเอียดขึ้นไป ก็
สงบมาก พอสงบมาก การเผาผลาญ การใชพลังงานก็นอยลง
การทํางานของจิตนี้อาศัยสมอง สมองทํางานก็ตองใชเลือด
เลี้ยง เลือดก็ตองอาศัยออกซิเจน ออกซิเจนก็อาศัยการหายใจ เมื่อ
จิตเปนสมาธิดีขึ้น ใจสงบ ไมหนัก ไมเหนื่อย ก็ตองการพลังงาน
น อ ยลง การเผาผลาญของร า งกายก็ น อ ยลง ความต อ งการ
ออกซิเจนก็นอยลง การหายใจก็ประณีตขึ้น
หลักก็มีบอกไววา ถาเขาสมาธิถึงฌานที่ ๔ จะไมตองหายใจ
หมายความวา วัดดวยมาตรฐานของคนปกติ เรียกวาไมหายใจ
เอามื อ มาแตะรู จ มู ก จะไม ป รากฏลมหายใจ เพราะลมหายใจ
ประณี ต มาก ต อ งการออกซิ เ จนนิ ด เดี ย ว ออกซิ เ จนที่ เ ข า ไปใน
รางกายเล็กนอย ก็เลี้ยงรางกายไปไดนาน
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คนที่เขาสมาธิลึกๆ จิตสงบมาก การหายใจก็ราบรื่น และ
ต อ งการพลั ง งานน อ ย การเผาผลาญร า งกายน อ ย ก็ มี ผ ลต อ
รา งกาย ทํ าใหสุ ขภาพดี เลื อ ดลมเดินคล อ ง ทํ าใหอ ายุ ยืน และ
สมาธินี้มาไดในรูปตางๆ เชนเจริญพรหมวิหาร ทําใหจิตใจชุมชื่น
เย็นสบาย ทําใหหนาตาอิ่มเอิบ ผองใส แกชา เปนตน
สภาพรางกายกับจิตใจสัมพันธกัน ถาเราทําตรงขามกับที่
กลาวมานี้ คือไมมีสมาธิ เชนโกรธขึ้นมา ปญหาทางกายก็ตามมา
ทันที เพราะตองการพลังงานเผาผลาญมาก ก็ตองหายใจแรงๆ
หัวใจก็ตองเตนแรง ปอดก็หายใจฟูดฟาดๆ ใชลมมากเหมือนอยาง
คนเดิ น ขึ้น เขา ซึ่ง เหนื่ อ ยมาก ถา โกรธอยู เ รื่ อ ย ทั้ ง ใจและกายก็
เสื่อมโทรมไว
พอไดหลักนี้ ก็หมายความวา สมาธิมีผลในดานสุขภาพ ก็
เลยเอาสมาธิมาใชในการรักษาโรคไดดวย อันนี้เปนผลพลอยได
อยางหนึ่ง เวลานี้ก็ปรากฏวา ในเมืองอเมริกานี้เอง มีการนําสมาธิ
มาใช ป ระโยชน ใ นการรั ก ษาโรค แม แ ต โ รคที่ แ ก ไ ขไม ห าย เช น
University of Massachusetts ที่ไดเปดคลินิกดานนี้ขึ้นมา
ตอนนี้ ทางรัฐบาลอเมริกันก็ถึงกับยอมรับให Medicare ให
เงินมาสําหรับการรักษาโรคโดยวิธีของการใชสมาธิ ประสานกันกับ
การบริหารรางกายดวย อาจารยที่ชํานาญในสมาธิ ก็ไปทํางาน
เปนจริงเปนจัง มหาวิทยาลัยยอมรับ กลายเปนกิจการ เปนคลินิก
ในโรงพยาบาล หรืออยางที่มหาวิทยาลัย Harvard คุณหมอทาน
หนึ่งเลาวา เขาเปดการสอนสมาธิในการรักษาโรค อันนี้ก็เปนเรื่อง
ผลพลอยได
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ที่จริง ถาโยมดูแลว ทั้งหมดที่กลาวมา ก็เปนเรื่องเดียวกัน
คือพอจิตอยูตัวเปนสมาธิแลว ก็ลงดุล จิตก็ไดที่ของมัน ไมมีอะไร
มากวน ลองนึกดูวาจิตของคนที่ไมมีอะไรมากวน จะสบายแคไหน
เมื่อไมมีอะไรมากวน สภาพจิตดีแลว สภาพรางกายก็ปรับ
เขากัน สอดคลองกับจิตนั้น การทํางานของรางกายก็ราบรื่นลงตัว
เขาที่ อยางที่ภาษาไทยโบราณเรียกวา เลือดลมเดินดี ทุกอยางก็
เปนไปดวยดี รางกายก็ปกติ ไมเครียด ไมมีตัวมากีดมากั้นมาบีบ
มากด การทํางานของอวัยวะตางๆ ที่เรียกวาเลือดลมเดิน ก็เลย
คลอง สุขภาพก็ดี จึงรักษาโรคได
เอากันงายๆ แมแตในชีวิตประจําวัน เวลาไหนเราเกิดใจไม
สบาย เชน โกรธขึ้นมา หรือกลัวขึ้นมา หรือประหมา ถาเรามีสตินึก
ได ก็หายใจยาวๆ เทานั้นแหละ จะดีขึ้นทันที
พอโกรธขึ้นมาก็หายใจยาวๆ หายใจเขายาว หายใจออกยาว
แบบสบายๆ อย า งมี ส ติ ความโกรธก็ จ ะบางเบาลง และสภาพ
รางกายที่ไมสบาย ก็จะผอนคลายไปดวย หรือมีเรื่องอะไรที่เปน
ปญหาทางอารมณ ก็เอาวิธี นี้มาใชทั นที เปน วิธีง ายๆ ใช แคล ม
หายใจที่มีอยูแลว
การหายใจเปนตัวอยางของความสัมพันธ ระหวางกายกับจิต
เหมือนกายคนเดินขึ้นเขา พอเหนื่อยก็หายใจแรง แตถึงแมไมไดไป
ขึ้นเขาสักหนอย ไมไดใชแรงกายสักหนอย พอโกรธขึ้นมาก็หายใจ
แรงอยางกับคนเดินขึ้นเขา แสดงวากายกับจิตมันสัมพันธกัน
ทีนี้เรายอนกลับ เอากายมาชวยปรับจิต คือในเวลาที่สภาพ
จิตไมดีนั้น ลมหายใจเราไมปกติ เราก็ปรับลมหายใจของเราใหดี
ปรับลมหายใจใหสม่ําเสมอ สติก็มา

๒๙
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นั่นก็เพราะวา เวลาเราหายใจอยางนั้น เราตองมีสติ การ
หายใจนั้น ก็เรียกสติใหมา ทีนี้ สติเปนองคธรรมฝายจิต กายกับจิต
มาสัมพันธกัน พอสติมา ก็ชวยปรับสภาพจิตอีก ทําใหความโกรธ
เบาลง จากนั้นก็มีปญญา เริ่มมองเห็นอะไรๆ พิจารณาได
แตถาโกรธ เอาแตอารมณ ปลอยอารมณไปอยางไมมีสติ จะ
ทําอะไร ก็ไมรูจักยับยั้ง ก็พลาดเสียไปเลย ฉะนั้นทานจึงวา คนโกรธ
ปญญาดับมืด ปญญาหายไป คนโกรธไมรูดําไมรูแดง ไมรูดีไมรูชั่ว
คนโกรธฆาไดแมกระทั่งแมของตัวเอง ซึ่งก็เปนความจริงอยางนั้น
เพราะฉะนั้น ถาเราเกิดความโกรธขึ้นมา ก็ใชวิธีงายๆ ตั้งใจ
หายใจใหดี เพราะตอนนั้นเราไมรูตัววาเราแทบไมหายใจ พรอมกับ
หายใจแรงเกินไป เราก็ปรับลมหายใจใหสบายๆ หายใจยาวๆ เขา
ยาว ออกยาว อารมณแรงรายหรือเครียดของเราก็จะบรรเทาเบา
ลง จิตก็จะสงบลง สติก็ดีขึ้น ปญญาก็จะมา คิดอะไรไดชัดเจนขึ้น
แมแตในชีวิตประจําวัน การนําสมาธิมาใช ก็มีประโยชน เอา
มาใชไดทุกเรื่องทุกเวลา แมแตถาไมมีอะไรจะทํา แมแตไมไดเกิด
อารมณโกรธ ไมไดเครียด นั่งอยูเฉยๆ จิตมันจะฟุงซาน ก็มาดูลม
หายใจ หายใจเขาหายใจออกสบายๆ อยางมีสติ ใหจิตของเราอยู
กับลมหายใจ แคนี้ก็มีประโยชน ไดชีวิตที่ดี
การทํ า สมาธิ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น มี ป ระโยชน ม ากมาย แต
ประโยชนนั้นมีหลายขั้นหลายตอนอยางที่กลาวมาแลว ประโยชน
ที่ แ ท จ ริ ง ที่ ต รงตามหลั ก การของพุ ท ธศาสนา คื อ ประโยชน ใ น
ไตรสิ ก ขา ที่ ว า สมาธิ เ ป น ตั ว ส ง ผลต อ ป ญ ญา โดยเป น ป จ จั ย ใน
กระบวนการปฏิบัติสูจุดหมาย

๓๐
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นี่หมายความวา เมื่อสมาธิมาแลว ก็ทําใหจิตเปนกรรมนีย
เหมาะแกการใชงาน แลวก็เอามาใชงานทางปญญา คือทําการ
พิ นิ จ พิ จ ารณาจนเข า ถึ ง พระไตรลั ก ษณ รู ค วามเป น จริ ง ของสิ่ ง
ทั้ ง หลาย แล ว จิ ต หลุ ด พ น เป น อิ ส ระ ก็ จ ะถึ ง จุ ด หมายของ
พระพุทธศาสนา อันนี้แหละเปนตัวจริงที่ตองการ
เวลานี้ เมื่อคนมาพูดเรื่องสมาธิกัน เราจะตองพิจารณาวา
เขากําลังพูดถึงสมาธิในความหมาย คุณคา หรือประโยชนแงใด
และถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนาหรือไม
ขอย้ําวา เวลานี้ ในสังคมตะวันตก คนมักนึกถึงสมาธิใน
ความหมายแบบที่วามานี้ คือ มุงแคจะเอามาแกปญหาจิตใจที่
เครียด ที่มีความทุกขเทานั้นเอง ซึ่งถาไมระวังใหดี ก็จะกลายเปน
สิ่งกล่อม อยางที่กลาวมา และพอกลอมแลว ก็กลับจะมีโทษแก
ชีวิตและสังคมได ไมใชสิ่งที่จะมีแตผลดี

๓๑

ตอน ๒

วิธีปองกันและแกไขโทษของสมาธิ
ทานพูดไวในคัมภีรใหรูวา สมาธิมีทั้งคุณและโทษ โทษของ
สมาธิคืออะไร ทานสอนไววา สมาธิเป็นพวกเดียวกันกับโกสัชชะ
คือความเกียจคราน
พอไดส มาธิ จิ ต สงบ ก็ส บาย มีความสุข พอสบายก็เ รื่อ ย
เฉื่อย ชักจะเฉื่อยชา ขี้เกียจ ไมอยากทําอะไร ซึ่งก็เปนธรรมดาวา
คนมีความสุขสบาย มักไมอยากทําอะไร
ฉะนั้น 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 ศรัทธาเปนความเชื่อ ใจโนมไป มี
ความซาบซึ้งอะไรตออะไรงาย ศรัทธามีขอดีคือ ทําใหจิตใจมีพลัง
คนมีศรัทธา เชื่ออะไรก็มีกําลังในเรื่องนั้น

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๓

ถาโยมไมมีศรัทธา โยมก็ไมมีกําลังมาวัดนี้ ยิ่งศรัทธาแรง
เท า ไร ก็ ยิ่ ง มี กํ า ลั ง เท า นั้ น แม วั ด นี้ จ ะห า งไกลเท า ไร จะ ๑๐๐
กิโลเมตร หรือ ๕๐๐ กิโลเมตร ถามีศรัทธาแรง ก็ไปไดทั้งนั้น แตถา
โยมหมดศรัทธาเมื่อไร แมแตวัดอยูขางบาน ก็ไมไป ถาไมมีศรัทธา
ก็หมดแรงทันที ศรัทธาทําใหมีกําลัง เพราะฉะนั้นจึงสําคัญมาก แต
ศรัทธานี้ทานวาตองมีตัวดึงดุล คือปญญา
ปญญาเปนตัวธรรมหรือองคธรรมที่ทําใหมีเหตุมีผล ทําใหรู
ความถูกตอง ความสมควร ความเหมาะสม ความจริงหรือไมจริง รู
สิ่งที่แทสิ่งที่เท็จ สิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูก
ในขณะที่ศรัทธาเชื่อ ดิ่งซาบซึ้งไปไดงายๆ ถาไมมีปญญา
มารวมหรือมาประกบประกอบไว ก็จะเชื่อหลงๆ ไหลๆ ไปเลย ทีนี้
ถามีกําลัง แลวไปทําตามที่เชื่อ ก็อาจจะเอากําลังไปใชในการทํา
สิ่ ง ที่ เ ลวร า ยรุ น แรงอย า งเข ม แข็ ง แม แ ต เ บี ย ดเบี ย นกั น เช น ใน
ศาสนาตางๆ ที่เอาแตศรัทธา คนมีกําลังผลักดันใจแรงมาก ทําให
สามารถแมแตไปฆาคนศาสนาอื่น หรือทําสงครามศาสนากันก็ได
ทานจึงเตือนวาตองระวัง ศรัทธาตองมีปญญาคุม
แตถาไมมีศรัทธา มีแตปญญา ก็เปนปญหา เจาปญญานี้รู
โนนรูนี่ แตบางทีไมเอาจริงเอาจังสักอยาง เรียกวาปญญาจับจด
เรื่องนี้ก็รู เรื่องนั้นก็รู ไมเอาจริงสักเรื่องหนึ่ง ก็เสียอีก
แตพอมีศรัทธาแลว ทําใหจับแนนและพุงดิ่ง เพราะศรัทธา
เปนตัวจับ และเปนตัวพุงดิ่งไปในเรื่องนั้น พอเราศรัทธาในเรื่องใด
ใจเราก็พุงดิ่งไปในเรื่องนั้น ทั้งมีกําลัง ทั้งมีทิศทางชัดเจน พอมี
ทิศทาง ปญญาที่จะศึกษาเรื่องใด ก็เจาะดิ่งไปในเรื่องนั้น ปญญา
กับศรัทธาก็เสริมกัน

๓๓
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ถาเอาศรัทธากับปญญามาเขาคูเกื้อหนุนและดุลกัน ศรัทธา
ในเรื่องไหน ปญญาก็พิจารณาจริงจังในเรื่องนั้น เชน ศรัทธาใน
ธรรมขอไหน ก็ใชปญญาศึกษาธรรมขอนั้นอยางจริงจัง ศรัทธาก็
มาเสริมปญญา ทําใหปญญามีทิศทางชัดเจนเอาจริงเอาจังแนน
แฟน และมีกําลังมาก จนกระทั่งประสบความสําเร็จ จึงตองมีคูกัน
เมื่อไรปญญาถึงจุดหมาย รูจริงแลว ก็ไมตองอาศัยศรัทธาอีก
ตอไป แตระหวางปฏิบัติ ตองอาศัยศรัทธา อยาไปบอกวาไมตองมี
ศรัทธา ไมถูก ตองมี แตศรัทธาตองหนุนปญญา และดุลดวยปญญา
เปนอันวา ศรัทธา
๑. กําหนดทิศทางใหแกปัญญา
๒. ทําใหใชปัญญามั่นแนวในเรื่องนั้น
๓. ทําให(การแสวง)ปัญญามีกําลัง
แลวปญญาก็เปนตัวพิจารณาในเรื่องที่ศรัทธาจับดิ่งพุงไป
นั้นจนถึงที่สุด ทําใหเกิดความแจมแจงชัดเจนทะลุโลงไป
แตศรัทธาบางชนิด เปนศรัทธาขาดปญญา และบังปญญา
คือใหเชื่ออยางเดียว หามถาม ในบางลัทธิศาสนาใหศรัทธาตอง
เชื่อ ห ามถาม ถามแลว ผิด อย างนี้ทา นไมเอาด วย เรียกวาเป น
ศรัทธาที่ขัดขวางปญญา หรือศรัทธาตาบอด ไมเกิดปญญา และ
กอความขัดแยง
ฉะนั้น ศรัทธาตองเสริมปญญา ตองชวยใหปญญาเกิด พอ
ปญญาเกิดแลว ในที่สุดศรัทธาจะหมดหนาที่ เพราะปญญารูแจง
เห็นจริงในสิ่งนั้น ประจักษแจงเองแลว ไมตองอาศัยความเชื่ออีกตอไป
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ข. วิริยะ กับ สมาธิ วิริยะคือความเพียร สมาธิคือภาวะจิตที่
มั่นคง แนวสงบ สองอยางนี้ตองมาเสริมกัน มาพยุงกัน มาดุลกัน
“วิริยะ” ความเพียรนี้ มาจากคําวา วีระ ซึ่งแปลวา แกลว
กลา จะเดินหนา จะบุกฝาขามน้ําขามปาไปใหได เห็นอะไรๆ ก็ทา
ทายความสามารถ ตองเอาชนะ ตองทําใหสําเร็จใหได เจาวิริยะนี้
จะเดิ นหนา ไปเรื่อ ย เดิ นหน าๆ ท าเดี ยว จึ ง อาจทํ าใหเ กิด ความ
กระวนกระวาย แลวก็พลานพรา ไมหนักแนน ทานจึงใหเอาสมาธิ
มาชวย พอสมาธิมา ก็ทําใหสงบและมั่นคง ก็เกิดความพอดีขึ้น
ในทางตรงขาม ถาไมมีวิริยะ สมาธิก็นิ่งเฉยเฉื่อยชา จะนอน
สบายเสวยความสุข ก็ขี้เกียจ กลายเปนนอนนิ่งอยางแนวแน ทาน
จึงวา สมาธิแรงไป ก็มีโทษ ทําใหเกิดความเกียจคราน ตองมีวิริยะมา
ชวยพยุง เมื่อวิริยะมาหนุน ทั้งดุนและดุล ก็ไมนอนนิ่ง แตเดินหนา
แต ถ า มี วิ ริ ย ะฝ า ยเดี ย ว ก็ เ ดิ น หน า อย า งกระสั บ กระส า ย
กระวนกระวาย เรารอน เมื่อมีทั้งวิริยะมาพยุง และมีสมาธิมาคุม ก็
เดินหนาอยางเรียบสงบมั่นคง ไมใชเดินหนาอยางกระสับกระสาย
และเดินหนาอยางแนวแน ไมใชนอนนิ่งอยางแนวแน
เพราะฉะนั้น ๒ คูนี้ คือ
๑. ศรัทธา กับ ปญญา ตองเขาคูตรึงกันไวใหพอดี
๒. วิริยะ กับ สมาธิ ตองเขาคูคุมและพยุงกันใหพอดี
แลวมีสติ ซึ่งเปนขอที่ ๓ คอยตรวจดู และบอกใหรูวา ตอนนี้
ตัวนี้ชักจะหยอน ไปเติมซะ ตัวนั้นเกินแลว ตองลดสักหนอย
สติ เปนตัวเดี่ยวอยูตรงกลาง คอยดูคอยดันคอยดึงใหดุล
ตองใชทุกกรณี สติจะคอยดูคอยระวังใหอยูตลอดเวลา
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แมในการทํางานทําการตางๆ ก็ตองใชหลักการนี้ เพราะเมื่อ
อินทรีย ๕ มีความสม่ําเสมอสมดุลกัน ก็จะทําใหการปฏิบัติธรรม
และการทํากิจการงานเดินหนาไปสูความสําเร็จดวยดี

๒. ปรับการปฏิบัติใหดําเนินตามไตรสิกขา
ที่วามานี้เปนการพูดขยายกวางออกไปจากเรื่องสมาธิ ที่รูกัน
ดีวาเปนองคธรรมสําคัญในพระพุทธศาสนา มีประโยชนมากมาย
แตฐานะของสมาธิในพระพุทธศาสนานั้นชัดเจน คือสมาธิ
นั้นอยูในกระบวนการของไตรสิกขา หรืออยูในระบบสัมพันธของ
การปฏิบัติธรรมที่เรียกวา ไตรสิกขา ซึ่งเปนกระบวนการปฏิบัติที่
องคธรรมทุกขอตองสัมพันธสงผลตอกันในการเคลื่อนเดินหนาไปสู
จุดหมาย ถายังไมถึงจุดหมายแลวหยุดไมได องคธรรมทุกขอตอง
สงผลอยางที่วานั้น จะเปนองคธรรมดวนๆ ลอยๆ ปฏิบัติไปโดยมี
ผลเฉพาะตัวไมได
ผูปฏิบัติจะตองมองเห็นวาธรรมะขอนี้สงผลไปสูธรรมะขอ
ไหนอยางไร ถาตีขอนี้ไมออก ก็แสดงวายังไมเขาใจธรรมะนั้นชัด
จุดนี้สําคัญ เพราะเปนหลักการของไตรสิกขาที่บอกวา องค
ธรรมทุกขอ เปนหนวยหนึ่งในกระบวนการปฏิบัติที่สัมพันธกัน ตอง
สงผลหนุนเนื่องกันไปสูจุดหมาย
จุดนี้เปนเรื่องที่มักจะพลาด เวลามองความหมายของธรรมะ
เรามักจะมองแตละขอ พอมองแตละขอแลว ก็หยุดอยูแคนั้น ไมไป
สัมพันธกับขออื่น ถามองไมสัมพันธกับขออื่นแลว ก็หยุดอยูแคนั้น
และแมแตความหมายของธรรมขอนั้นเองก็ไมชัด

๓๖
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๓๗

สันโดษ
ขอยกเรื่องสันโดษเปนตัวอยาง เพราะสันโดษเปนตัวหนุน
การเจริญสมาธิอยางสําคัญ ที่จริงไมใชหนุนเฉพาะสมาธิเทานั้น
แตหนุนการปฏิบัติธรรมทุกอยาง รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่การงาน
ในชีวิตประจําวัน
สันโดษนี้เราจะปฏิบัติไปทําไม? คนที่สันโดษจะมีลักษณะที่
สุขงายดวยวัตถุนอย มีวัตถุแคไหน ก็สุขไดหมด
ตรงขามกับคนที่ไมสันโดษ ซึ่งไมรูจักมีความสุข เพราะสุข
ไมไดดวยวัตถุที่มี หมายความวา ความสุขอยูที่สิ่งที่ยังไมได คนไม
สั น โดษ คื อ จะสุ ข ด ว ยสิ่ ง ที่ ยั ง ไม มี เพราะฉะนั้ น ก็ ยั ง ไม สุ ข สั ก ที
เพราะสุขดวยสิ่งที่ยังไมถึง ยังไมได สวนคนที่สันโดษ ก็คือสุขงาย
ดวยวัตถุนอย แลวสุขดวยสิ่งที่มี อะไรมีแลว ก็สุขไดทั้งนั้น
แตความสุขก็ไมใชผลที่ตองการของสันโดษ ถาใครไปเขาใจ
วา สันโดษเพื่อความสุข หรือสันโดษแลวจะไดมีความสุข ก็ผิดอีก
กลายเปนสันโดษนอน คือจะเปนสันโดษแบบสมาธิ ที่ไมสงผลตอ
ในกระบวนการของไตรสิกขา ที่ทําใหนั่งนิ่งเสวยความสุข
สันโดษก็เหมือนกัน สันโดษแบบที่วาสุขงายดวยวัตถุนอย
แลวจบที่ความสุข ก็นอนสบาย ทีนี้ก็ไมตองทําอะไร ฉันสุขแลวพอ
ก็ ห ยุ ด ไม ส ง ผลต อ ไปในกระบวนการของไตรสิ ก ขา ใช ไ ม ไ ด
ไตรสิกขาตองเดินหนา
สันโดษจะสงผลอยางไรในกระบวนการของไตรสิกขา โยม
ตองมีคําตอบวา มันสงผลตอไปอยางไร

๓๗
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๓๘

ความสุขเปนเพียงผลพลอยไดของสันโดษ มันเปนผลที่พวง
มาในตัวเอง พอเราสันโดษ เราก็มีสุข เพราะสันโดษก็คือพอใจและ
ชวยทําใหจิตสงบ ไมกระวนกระวาย ไมเรารอน
ตอนนี้ถาใชเปน มันก็มากลับเปนตัวเสริมอีก พอเราสุขงาย
ดวยวัตถุนอย ใจเราสบายสงบแลว ไมทุรนทุราย เราก็พรอมที่จะ
เอาใจมาอยูในกระบวนการปฏิบัติ
สันโดษที่สงผลในกระบวนการปฏิบัติคือ อยางไร ตอนนี้ก็
นอกเรื่องไปนิดหนึ่ง คือ ออกจากเรื่องสมาธิมาพูดเรื่องสันโดษ
มาดูคนไมสันโดษกอน คนไมสันโดษจะมีความสุขดวยวัตถุ
ที่ยังไมได เขาก็ตองตะลอนวิ่งหาสิ่งที่ยังไมมี เมื่อเขาวิ่งหาวัตถุที่ยัง
ไมมีเพื่อจะมีความสุข เขาก็ไมสุขสักที
๑. ความสุขจากวัตถุ เขาก็ยังไมมี
๒. เขาตองวิ่งพลานหาความสุข
ก. ใชเวลาหมดไปกับการที่จะหาวัตถุมาเสพ
ข. ใชแรงงานหมดเปลืองไปกับการหาสิ่งเสพ
ค. ครุน คิดอยูแค วาจะหาอะไรมาเสพ พรุ งนี้จ ะไปเสพ
อะไรที่ไหน จะบริโภคอะไรใหมีความสุข
เปนอันวา สําหรับคนที่ไมสันโดษ เขาจะใชเวลา ใชแรงงาน
และใชความคิดหมดเปลืองไปกับการพยายามหาวัตถุมาเสพ แลว
เวลา แรงงาน และความคิด ก็ไมพอที่จะหาสิ่งเสพมาบํารุงความสุข
เมื่อเวลาไมพอ ก็เบียดบังเวลาทําการทํางานทําหนาที่ของ
ตัว เพื่อเอาเวลานั้นไปหาสิ่งเสพบํารุงสุข

๓๘
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๓๙

การจะไดสิ่งเสพ ก็ตองใชเงินทอง เมื่อเงินทองไมพอ ก็ตอง
ไปเบียดบังทําทุจริตเพื่อเอาเงินไปหาซื้อสิ่งเสพ
ยิ่งกวานั้น ที่สําคัญคือ เวลาทํางานใจ ก็ไมอยูกับงาน ใจก็
คิดแตจะไปหาสิ่งเสพ เพราะยังไมไดความสุขที่ตองการ ก็ทํางาน
ดวยความฝนใจ ทุกขทรมานใจในการทํางาน และไมมีสมาธิ
ตกลงวา ความสุขจากวัตถุ ก็ยังไมได แลวเวลาทํางาน ก็ทํา
ดวยความทุกขทรมานใจ เวลา แรงงานและความคิดก็หมดเปลือง
ไปกับการพยายามหาสิ่งเสพ แลวยังลอใหทําทุจริตอีกดวย หมด
เลย คนไมสันโดษมีแตเสีย
คนสันโดษเปนอยางไร? คนสันโดษสุขงายดวยวัตถุนอย มี
อะไร แกก็สุขไดทันที ความสุขจากวัตถุก็ไดแลว ที่สําคัญก็คือ แก
ไมตองเอาเวลา แรงงานและความคิดไปใชในการพยายามวิ่งแรหา
ความสุขจากการเสพ เวลาแรงงานและความคิดจึงมีอยูเหลือเฟอ
เมื่อเวลา แรงงาน และความคิดที่ออมไวได มีอยูมากมาย ก็
เอาเวลาแรงงานและความคิดนั้นมาทุมเทใหกับการทําสิ่งที่ดีงาม
ที่ทางพระทานเรียกวากุศลธรรม
ถาเปนชาวบานญาติโยม ก็เอามาใชทํางานทําการ ทําหนาที่
ทําประโยชน
ถาเปนพระสงฆก็เอาเวลาแรงงานและความคิดนั้นมาใชใน
การเลาเรียนศึกษาปฏิบัติคนควาสั่งสอนเผยแผธรรม
ถาเปนนักปฏิบัติก็อุทิศตัวอุทิศใจใหแกธรรมไดเต็มที่

๓๙
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๔๐

รวมแล ว เราก็บํ าเพ็ ญกิ จหนาที่ ของเราไดเ ต็ม ที่ แลว ยัง มี
ความสุขจากการทํางานหรือการปฏิบัติหนาที่นั้นอีก เพราะเรารัก
งาน ชอบงาน มีความพอใจในกุศลธรรม ในการทําสิ่งที่ดีงาม เรา
ทํางานปฏิบัติหนาที่ไป เราก็มีความสุข
สุขจากวัตถุเสพ เราก็ได สุขจากการทํางานทําการ เราก็ได
แลวเรายังมีเวลาแรงงานและความคิดเหลือเฟอที่จะมาทํางาน ทํา
สิ่งที่ดีงามสรางสรรคอีก ดีทุกอยาง
จุดที่ต้องย้ําก็คือ สันโดษจะพลาดตอนที่ไมมีจุดหมาย กลายเปน
สั น โดษด ว นลอย มั น ด ว นและลอยตอนที่ ว า สั น โดษแล ว จะได
ความสุข ก็เลยนอนสบาย ถาอยางนั้นก็เปนสันโดษขี้เกียจ ใชไมได
สันโดษที่วาสงผลในกระบวนการไตรสิกขา โยมจะเห็นวา
พอเราสันโดษถูกตอง ก็จะสงผลทําใหเรายิ่งพรอมที่จะบําเพ็ญ
กุศลธรรม เพราะเรามีเวลาแรงงานและความคิดเหลือเฟอ เราก็เอา
เวลาแรงงานและความคิด นั้นมาทุมเทใหกับการทํากิจหนาที่ ทํา
ความดีงามสรางสรรค บําเพ็ญกุศลธรรม กาวหนาไปในไตรสิกขา
นี่แหละสันโดษที่ถูกตอง สงผลตอไปอยางนี้ เพราะฉะนั้น
พระพุ ท ธเจ า ตรั ส สั น โดษที่ ไ หน พระองค จ ะไม ต รั ส ไว ด ว นๆ
พระองคจะตรัสตอ เชนในหลักธรรมชุดหนึ่งเรียกวา อริยวงศ์ ๔
พระพุทธเจาตรัสวา (ที.ปา.๑๑/๒๓๗/๒๓๖)
๑. ภิกษุสันโดษในจีวร
๒. ภิกษุสันโดษในอาหารบิณฑบาต
๓. ภิกษุสันโดษในที่อยู่อาศัย
๔. ภิกษุยินดีในการละอกุศลธรรมและบําเพ็ญกุศลธรรม

๔๐
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๔๑

นี่คือ ๓ ขอตน มาหนุนขอสุดทาย พอสันโดษแลว ภิกษุก็มี
เวลา แรงงาน และความคิด ที่จะมาบําเพ็ญขอที่ ๔ เชน จะเจริญ
สมาธิและวิปสสนา หรือจะเลาเรียนปริยัติ จะเผยแผธรรม ก็อุทิศ
ตัวไดเต็มที่
สั น โดษนี้ ถ า ไม ต รั ส ไว กั บ การบํ า เพ็ ญ กุ ศ ลธรรมและละ
อกุศลธรรม พระพุทธเจาก็ตรัสไวคูกับความเพียร ในหลักธรรมชุด
ไหนมีสันโดษ หลักธรรมชุดนั้นจะมีความเพียรดวย อันนี้เปนหลัก
ทั่วไป เพราะมันจะมาหนุนกัน คนที่สันโดษ ก็พรอมที่จะเพียร
ยิ่งกวานั้น พระพุทธเจายังตรัสสําทับไวอีกอยางหนึ่งวา ให

ไมสันโดษในกุศลธรรม
โยมตองจําไววา พระพุทธศาสนาไมไดสอนแตสันโดษ ถา
ถามวา พระพุทธเจาสอนใหเราสันโดษใชไหม? โยมตองตอบวา
ตองแยกแยะกอน ยังไมใชอยางนั้น
ถาไปตอบวา พระพุทธเจาสอนใหเราสันโดษ ก็ยังไมถูก
เพราะพระพุทธเจาสอนทั้งสันโดษและไมสันโดษ การตอบใหถูกใน
กรณี อ ย า งนี้ ท า นเรี ยกว า วิ ภั ช ชวาท คื อ ต อ งจํ า แนกแยกแยะ
ออกไป คือ ถาเขาถามวา “พระพุทธเจาสอนใหสันโดษใชไหม?”
เราก็ตอบวา “ใชก็มี ไมใชก็มี”
ที่วา “ใช” คืออยางไร? คือ พระพุทธเจาสอนใหเราสันโดษใน
วัตถุเสพ หรือในวัตถุบํารุงบําเรอ
ที่วา “ไมใช” คืออยางไร? คือ ทานไมใหสันโดษในกุศลธรรม
พระพุทธเจาตรัสวา เพราะพระองคไมสันโดษในกุศลธรรม
พระองคจึงตรัสรู ดังที่ตรัสไววา (องฺ.ทุก.๒๐/๒๕๑/๖๔)

๔๑
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๔๒

“ภิกษุทั้งหลาย เรารู้เข้าถึงคุณของธรรม ๒ อย่าง คือ
๑. ความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย
๒. ความไม่ระย่อในการบําเพ็ญเพียร
...ดังนี้แล โพธิญาณอันเรานั้นได้บรรลุแล้วด้วยความไม่ประมาท.”
พระพุทธเจาทรงบรรยายถึงการที่พระองคทรงไมสันโดษและ
มีความเพียร ถาพระพุทธเจาสันโดษ พระองคก็ไมไดตรัสรู
พระองคเสด็จไปยังสํานักของอาฬารดาบส กาลามโคตร ที่
เลาไปแลว ไดอากิญจัญญายตนสมาบัติ แลวไปสํานักอุททกดาบส
รามบุตร ไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ จบสมาบัติ ๘ ถา
พระองคสันโดษ พอใจ ก็จบเทานั้น อยูแคสมาธิ ก็ไมตรัสรู
แตพระพุทธเจาทรงไมสันโดษ ไมอิ่ม ไมพอในกุศลธรรม ถา
ไมบรรลุจุดหมาย ก็ไมหยุด เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงออกจาก
สํานักของพระอาจารยเหลานั้น แลวไปบําเพ็ญเพียรตอ ทรงกาวสู
ปญญา จนถึงโพธิ จึงตรัสรู พระองคจึงตรัสไววา ที่พระองคไดตรัส
รูนี้ ไดเห็นคุณคาของความไมสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย
ถาเราสันโดษในวัตถุเสพ มันก็จะมาหนุนใหเราไมสันโดษใน
กุศลธรรมไดเต็มที่ เราก็จะเอาเวลา แรงงาน และความคิดมาทุมเท
ในการเพียรพยายามบําเพ็ญกุศลธรรม ทําการสรางสรรคสิ่งที่ดี
งามยิ่งขึ้นไป
จึงเห็นไดชัดวา สันโดษในวัตถุเสพ ก็เพื่อใหพรอมที่จะเพียร
และใหไมสันโดษในกุศลธรรม ก็เพื่อใหมุงหนาไปในความเพียร
เปนอันวา ทั้งสันโดษ และไมสันโดษ ก็เพื่อหนุนความเพียร
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สติปัฏฐาน
หั น มาเรื่ อ งสติ ป ฏ ฐาน ก็ ห ลั ก การเดี ย วกั น พอได ส มาธิ ที่
ถูกตอง ก็มาเปนตัวเอื้อแกปญญา
จุดหมายของธรรมะในพุทธศาสนานั้น อยูในกระบวนการ
ของไตรสิกขา สมาธิเพื่อเปนปจจัยแกการใชปญญา เราก็กาวจาก
สมถะหรือสมาธิ ไปสูวิปสสนา
วิปสสนามีวิธีปฏิบัติสําคัญที่เรียกวา สติปฏฐาน คือการเอา
สติ ม าใช ใ นการจั บ ตาประดาปรากฏการณ ที่ ภ าษาพระเรี ย กว า
อารมณตางๆ หรือตามดูรูทันสิ่งที่เกิดขึ้นเปนไปในชีวิตจิตใจของ
เรา เอาสติไปจับใหทันหมด แลวสงใหปญญารูเห็นเขาใจ
สติ กับ ปญญา ทํางานคูเคียงกัน (ปญญาในที่นี้เรียกวา
“สั ม ปชั ญ ญะ”) ขอเปรี ย บเที ย บให ฟ ง เหมื อ นกั บ ตาเรานี้ เ ป น
ปญญา เราจะมองอะไร สิ่งนั้นตองอยูตอหนา ถาสิ่งนั้นหลุดลอย
ไป เราก็มองไมได ปญญาก็ตองมองสิ่งที่อยูตอหนาจิต สิ่งนั้นจะ
อยูตอหนาจิตไดอยางไร ก็ตองจับหรือกํากับไว สิ่งที่จับไวก็คือสติ
สติจับสิ่งนั้นไวตอหนาแลว ปญญาก็เหมือนตาที่มองดูสิ่งนั้น
ในวิธีปฏิบัติวิปสสนา จะมีสติเปนตัวสําคัญ เปนตัวจับสิ่งนั้น
ไวใหปญญาดู สติกับปญญาจึงทํางานคูกัน สติเปนองคธรรมฝาย
จิ ต คื อ อยู ใ นหมวดสมาธิ ก็ ม าทํ า งานประสานกั บ ป ญ ญา
เหมือนกับรับใชปญญา
สติตามทุกอยางที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ไมใหพลาดไป สติจับ
ป ญ ญาก็ ดู ป ญ ญาดู รู ต ามเป น จริ ง ทุ ก อย า งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในด า น
รางกาย ความเคลื่อนไหว การยืน การนั่ง การนอน การกิน การดื่ม
การรับประทานอาหาร สติจับทันหมด ปญญาก็ดูรูตามเปนจริง

๔๓

สมาธิแบบพุทธ

๔๔

อาการที่เกิดขึ้นเปนไปในจิตใจ เชน ความรูสึกสุขทุกข และ
ความคิดอะไรตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเราทุกอยาง สติจับ
ใหปญญาดูหมดทันกับปจจุบัน
เมื่ อ ดู ไ ป ๆ ป ญ ญาก็ เห็ น ค ว า ม ไ ม เ ที่ ย ง เ ห็ น ความ
เปลี่ ย นแปลง เห็ น ความเป น อนิ จ จั ง ทุ ก ขั ง อนั ต ตา เพราะสิ่ ง
ทั้งหลาย เมื่อเรามองตามที่มันเปน ตามดูตอเนื่องไปและไมขาด
ตอน ก็จะเห็นการเกิดขึ้น การตั้งอยู การดับไป ซึ่งเปนอาการของ
อนิจจังตลอดเวลา
พอเราดูโดยไมมีอะไรมาบังตา ก็เห็นตามเปนจริง เห็นสภาพ
ที่เปนอยางนั้น คือเห็นความเปลี่ยนแปลง เปนตน ตามที่มันเปน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อันนี้คือเรื่องของสติปฏฐาน

สรุปความ
เทา ที่พูดมานี้ ก็ใ หรูเ รื่อ งสมาธิเ ปนพื้ นฐานไว กอ น ให รูว า
สมาธิ ใ นพระพุ ท ธศาสนามี จุ ด มุ ง หมายอย า งไร ให รู ป ระโยชน
คุณคา ทั้งที่เปนผลพลอยได และผลที่ตองการแทจริง
ตั้งแตกอนพุทธกาล เขาใชสมาธิกันมานานแลว อยางพวก
โยคี ฤาษี ดาบส ที่ ไ ด ฤ ทธิ์ ได ป าฏิ ห าริ ย ได อ ภิ ญ ญา พวกนี้ ใ ช
สมาธิ เ พื่ อ ฤทธิ์ ปาฏิ ห าริ ย พลั ง จิ ต แล ว ไม ส ามารถหมดกิ เ ลส
เพราะสมาธิกําจัดกิเลสไมได
สมาธิ ช ว ยให จิ ต สงบจากกิ เ ลสได ชั่ ว คราว และทํ า ให จิ ต
พรอมที่จะทํางาน ตองเอาจิตนี้ไปใชทํางานอีกทีหนึ่ง จึงจะกําจัด
กิเลสได ไมใชสมาธิกําจัดกิเลส
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อีกพวกหนึ่งเอาสมาธิมาใชเปนตัวกลอม ทําใหใจสบายมี
ความสุข ฤาษี โยคีในสมัยกอนพุทธกาลก็เปนแบบนี้ดวย เขาปลีก
ตัวแยกจากสังคม ไปอยูในปา แลวก็มีความสุขจากฌานสมาบัติ
ได เ สวยความสุ ข เรี ย กว า เป น พวกตั ด ขาดจากสั ง คม ปลี ก ตั ว
ออกไปเลย ไมเอากับใครทั้งนั้น แกก็เพลินกับการเลนฌาน ศัพท
พระเรียกวา ฌานกีฬา มีความสุขเพลินกับฌานสมาบัติ ไมเอา
เรื่องเอาราวกับชีวิตจริง ก็เสียผลเหมือนกัน
พระพุทธเจาไมทรงยอมรับดวย เสด็จแยกออกมาเลย พุทธ
ศาสนาไมใชอยางนั้น พุทธศาสนาไมใชลัทธิฤาษี โยคี ดาบส ตอง
แยกใหได บางทีเราเอาพุทธศาสนาไปปนกับลัทธิฤาษี โยคี ดาบส
ชีไพร ก็ผิดอีก เรื่องนี้เปนเรื่องละเอียดออนที่จะตองแยกใหถูก
แมแตลักษณะของพระในพุทธศาสนา ก็ไมใชฤาษีชีไพร มี
หลักการที่แยกกันเดนชัด ดีไมดี ถาเขาใจผิดเอาพระไปเปนฤาษีอีก
ก็จะยุง ตางกันมากในหลักการ
วินัยของพระที่พระพุทธเจาวางไว ปองกันเด็ดขาดไมใหพระ
ไปเปนฤาษี แตเราอาจจะเอาคําวา “ฤาษี” มาใชในความหมาย
ใหม เหมือนอยางที่เรียกพระพุทธเจาเปน มหามุนี หรือ มหาฤาษี
แตเปนการเลียนศัพทของเขามาใชในความหมายใหม คือ อิสิ หรือ
ฤาษี แปลวาผูแสวงคุณความดี
พระพุทธเจาเปนมหาฤาษี (มหา + อิสิ) แปลวาผูแสวงคุณที่
ยิ่ ง ใหญ แต ไ ม ใ ช ฤ าษี แ บบโบราณในอิ น เดี ย พวกนั้ น มี ม าก อ น
พุทธกาล พระพุทธเจาทรงไปทดลองมาหมด เห็นวาไมใชทางที่
ถูกตองจึงไดละทิ้งมา เพราะฉะนั้น พวกเรา ถาไมระวังใหดี จะไป
ตกอยูในลัทธิฤาษีชีไพร
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ไดพูดเรื่องสมาธิ ใหเห็นความหมาย คุณประโยชน และการ
ใชที่ถูกตองตามหลักการของพระพุทธศาสนา พรอมทั้งการใชเพื่อ
ประโยชนอยางอื่นที่ขางเคียง ซึ่งถาเรารูเทาทันแลว แมแตประโยชน
ขางเคียง ก็เอามาใชไดหมด ไมใชหมายความวาจะไมใหโยมใช
แมแตเปน “ตัวกลอม” ก็ใชได แตใชไดในขอบเขตที่วา อยา
ให เ กิ ด ความประมาท อย า ให มั น ดึ ง เราให ห ยุ ด อยู นิ่ ง แต ใ ช
แกปญหาเฉพาะหนาชั่วคราวผานไป เหมือนอยางใชยานอนหลับ
แกโรคได แตอยาใหติด จะใชเพื่อ “พลังจิต” ก็ใชได อยางนอยรวม
จิตไมใหมันฟุงซานไปก็ยังดี
แตอยาลืมกาวตอไปในการใชประโยชนที่แท คือ ประโยชน
ตามจุดมุงหมายของพุทธศาสนา ที่จะกําจัดกิเลส และใหรูเทาทัน
ความจริงของสิ่งทั้งหลาย ใหรูถึงความที่สิ่งทั้งหลายเปนอนิจจัง
ทุ ก ขั ง อนั ต ตา อย า งไร แล ว รู จั ก โลกและชี วิ ต ตามเป น จริ ง
จนกระทั่ ง วางจิ ต วางใจต อ ชี วิ ต และโลกได ถู ก ต อ ง เป น จิ ต สงบ
ราบเรียบ โปรงโลง ผองใส เปนอิสระ เพราะไมมีกิเลส ไมมีอะไร
หรือความเปนไปใดๆ ในโลก ที่จะมาทําใหจิตหวั่นไหวได เพราะ
ปญญาเขาถึงความจริง แลวดําเนินชีวิตเปนอยูดวยปญญา ที่รู
และทําตรงเหตุปจจัย
อัน นี้ คือ สิ่ งที่ เ ราต อ งการ ซึ่ ง จะสํา เร็ จด วยการที่ ม าปฏิ บั ติ
ตามกระบวนการสงตอของไตรสิกขา
ถาจะเอา meditation ๒ อยางที่พูดแตตน คือ Tranquillity
Meditation (บ อ ก แ ล ว ว า เ ดี๋ ย ว นี้ ต ก ล ง เ รี ย ก Tranquillity
Development) ไดแก สมถภาวนา และ Insight Meditation (หรือ
Insight Development) คือวิปสสนาภาวนา ก็ใหมาประสานกัน
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ทั้งนี้ก็โดยใหสมถภาวนาสงผลตอไปสูวิปสสนาภาวนา แลว
ก็จะบรรลุถึงจุดหมายที่แทจริง
วันนี้ ไดพูดมาในเรื่องเกี่ยวกับสมาธิพอใหเปนแนวทาง ก็คิด
วาเปนเวลาพอสมควรแลว
ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรสาธุชนทุกทาน ที่ไดมีศรัทธามา
ฟงธรรมในวันนี้ แลวก็ไมเฉพาะในกรณีนี้ แตขออนุโมทนาดวยใน
การที่ทุกทานไดมีศรัทธาชวยกันสงเสริมค้ําจุนกิจการพระศาสนา
มาช ว ยกั น บํ า เพ็ ญ ประโยชน ไม เ ฉพาะแก ตั ว โยมญาติ มิ ต รเอง
เทานั้น แตเปนการบําเพ็ญประโยชนแกผูอื่นและแกสังคมดวย ซึ่ง
ถูก ต อ งตามหลัก ที่ พ ระพุ ทธเจา ทรงสอนไว วา ใหเราบํ าเพ็ ญ ทั้ ง
ประโยชนตนและประโยชนผูอื่น
เมื่อโยมไดปฏิบัติอยางนี้แลว ก็ขอใหมีความอิ่มใจ มีปติใน
คุณความดีที่ตนไดบําเพ็ญ ทั้งสวน ทาน ศีล ภาวนา และเมื่อมีปติ
อิ่มใจอยางนี้ ก็จะเป นสภาพจิตที่ดี อันจะนําไปสู สมาธิไ ด ดัง ที่
พระพุทธเจาตรัสไว
ขอทวนอีกทีวา ผูปฏิบัติธรรมควรจะทําสภาพจิต ๕ ประการ
ตอไปนี้ใหเกิดอยูเสมอ
๑. ปราโมทย ความสดชื่นราเริงเบิกบานใจ
๒. ปติ
ความอิ่มใจ ปลื้มใจ
๓. ปสสัทธิ ความเรียบรื่น ผอนคลายกายใจ ไมเครียด
๔. สุข
ความฉ่ําชื่นรื่นใจ คลองใจ ไมมีอะไรติดขัดคับของ
๕. สมาธิ ภาวะจิตมั่นแนว เขาที่ อยูตัว สงบ ไมมีอะไรมากวนได
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ภาวะจิต ๕ ประการนี้ ขอใหญาติโยมรักษาไวใหดี แลว
ปลูกฝงปรุงแตงเพิ่มพูนใหเกิดขึ้นในจิตใจอยูเสมอ ก็จะทําใหชีวิตมี
ความสุข และกาวหนาในการปฏิบัติธรรม แลวใหสมาธิซึ่งเปนตัวที่
๕ สงผลแกปญญาตอไป ก็จะถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา

ขออนุโมทนาโยมทุกทานอีกครั้งหนึ่ง และขออาราธนาคุณพระ
รัตนตรัย อวยชัยใหพรอภิบาลรักษา ขอโยมญาติมิตรทุกทานจงเจริญ
ดวยจตุรพิธพรชัย กาวหนาในการดําเนินชีวิต ในการประกอบกิจหนาที่
การงาน และในธรรมปฏิบัติ ใหกุศลงอกงาม รมเย็นเปนสุขในพระธรรม
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยทั่วกัน ตลอดกาลทุกเมื่อ

๔๘

ภาคผนวก
(คัดตัดมาจากปาฐกถาอีกเรื่องหนึ่ง – ตามคําขอ)

โดยทั่ ว ไป สมาธิ นั้ น นิ ย มปฏิ บั ติ กั น ในการบํ า เพ็ ญ สมถกรรมฐาน และวิปสสนากรรมฐาน และก็มักจะมองกันในแงที่วา
จะตองเขาวัดเขาปาไปปฏิบัติ แตที่จริงไมควรรอชา เราควรเจริญ
สมาธิหรือทําสมถะวิปสสนากันตั้งแตในชีวิตประจําวันนี่แหละ
ทั้งนี้เพราะสภาพจิตของเรานี้ ก็เหมือนอาการกิริยาทางกาย
มันขึ้นตอความเคยชิน การสะสม การทําใหคุน ที่เรียกวาเสพคุน
หรือทําใหมาก พอทําใหมาก ก็จะชิน เราเคยเดินอยางไร เคยพูด
หรือเคยทําอาการกิริยาอยางไร ตอไปก็จะมีนิสัยอยางนั้น
จิตของเราก็เหมือนกัน ถาเราปลอยใหจิตใจฟุงซานวุนวาย
ชอบปรุงแตงอารมณกระทบกระทั่ง เก็บเอาสิ่งไมดีมาคิด มาปรุง
แตง ก็จะเกิดความเครียด เกิดความกระวนกระวายใจ พอทําอยาง
นี้บอยๆ ชินเขา จิตก็จะลงรอง พอไปนั่งที่ไหน ก็มีความโนมเอียงที่
จะเครียดทันที อารมณไมดีเกิด และไมสบายใจ กลายเปนจิตที่
ขาดสมาธิอยูตลอดเวลา และไมมีความสุข
เพราะฉะนั้น เรามาลองปฏิบัติดู เอาอะไรสักอยางมาใหจิต
กําหนด ที่สัมพันธระหวางกายกับจิต เชน ลมหายใจ พอลมหายใจ
ดี มันจะปรับสภาพรางกายดวย และจะเอื้อตอการทํางานของจิต
ใหดี จิตก็จะมีสติกําหนดดวย ทําใหหายเครียดไปเลย
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เพียงแคนี้ก็ไดแลว ไมจําเปนตองเอาลมหายใจอยางเดียว
เอาอยางอื่นก็ได เอาอะไรที่ดีๆ มากํากับจิต
ชาวพุทธนับถือพระรัตนตรัย เอาเรื่องพระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆมาพิจารณา ระลึกถึงพระคุณของทาน เอาเรื่องการบําเพ็ญ
ทาน เรื่องบุญกุศล เอาหลักคําสอน เอาขอธรรมตางๆ มาไตรตรอง
พิจารณา ทําใหจิตใจสบาย และเกิดปญญา ก็หายเครียดไป
ตอนแรกใหสติมากอน ถาเกิดสภาพจิตไมดี จะเครียดขึ้นมา
หรือจะฟุงซานวุนวายใจ เรารูตัวนึกได สติก็คือนึกไดวา ไมเอาละ
เปนอีกแลว หยุดๆ ไปเอาดีมาแทน ก็ไปเอาสภาพจิตที่ดีเขามา
แทน หรือเอาจิตไปอยูกับสิ่งที่ไมเสียหาย เชน กําหนดลมหายใจ
สภาพจิตก็เปลี่ยนไป ลองกําหนดลมหายใจเขา–ออก พรอมกับวา
ในใจอยางใดอยางหนึ่ง เชน
(หายใจเขา)
(หายใจเขา)

พุท–
เข้า–หนอ

(หายใจออก)
(หายใจออก)

โธ
ออก–หนอ

ทานใหกรรมฐานวิธีตางๆ ไวใช ถามองในความหมายของ
สุข ก็คื อ การปรุง แตง ความสุ ขนั่ น เอง จนกระทั่ ง ในที่ สุด เราก า ว
ตอไป ก็จะเหนือปรุงแตง
ความสุขนี้ มีความสุขขั้นปรุงแตง กับความสุขขั้นเหนือปรุง
แตง ถาเปนขั้นตามธรรมดาของพวกเรา ก็ใชสมถะ เปนความสุข
ขั้นปรุงแตง แตถาเราเลยจากนี้ไป เปนขั้นวิปสสนา ก็จะพาไปถึง
สุขเหนือปรุงแตง
เอาเปนวา ทั้ง ๒ อยางทําลายคลายเครียดไดทั้งนั้น
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