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วิธีเจริญสมถะและวิปสสนา 

โดย หลวงปูเหรียญ วรลาโภ  
วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย  

 
   

             น่ังขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซาย ตั้งกายใหตรง อยากมมาก อยาเงยมากใหพอดี ตั้งสติเฉพาะ
หนาทําความรูตัวทั่วพรอม ตอจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เอาเปนที่พ่ึง
อันประเสริฐ โดยอธิษฐานวาดวยอํานาจแหงคุณพระรัตนตรัยน้ี ขอใหจิตของขาพเจาสงบเปนหนึ่ง และ
ขอใหมีปญญารูแจงเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวดีแลวน้ัน ตอจากนั้นก็นึก พุทโธ 
ธัมโม สังโฆ สามครั้ง แลวก็ตั้งสติกําหนดดูลมหายใจเขาหายใจออกเสมอไป พยายามควบคุมจิตใหรูอยู
แตลมหายใจเขาออกเทานั้น ไมคิดไปทางอื่น แตคิดวา เม่ือหายใจเขาไปแลวไมออกก็ตาย เม่ือหายใจ
ออกไปแลวไมกลับเขาก็ตาย ชีวิตน้ีมีอยูแคลมหายใจเขาออกเทานั้น เม่ือลมหายใจหยุดเวลาไหน ก็ตอง
ตายเวลานั้น แตเราก็รูไมไดวาลมหายใจนี้จะหยุดลงเมื่อใดนั้น จึงตองระวังจิตไมใหคิดไปในทางบาป
อกุศล และไมใหจิตผูกพันอยูกับสิ่งใดๆ ในโลก แมแตรายกายนี้ก็ไมใชของเรา สิ่งอ่ืนจะเปนของเรามาแต
ไหน กําหนดรูเร่ืองน้ีอยูในใจเสมอไป จนใจสงบลงเปนหนึ่ง  
 
ลักษณะของใจที่สงบ  
               ในขณะที่จิตรวมลงเปนหนึ่งน้ัน จะปรากฏคลายกับเคลิ้มหลับไปหนอยหนึ่ง แลวก็รูสึกตัววา
จิตตั้งม่ันอยูในปจจุบัน พรอมดวยสติไมวิตกวิจารณอะไรตอไป มีสติประคองจิตที่สงบอยูน้ันใหสงบอยูใน
ปจจุบันเรื่อยไป  
 
ทําความรูเทานิมิตหากมันเกิดข้ึน  
               ในขณะท่ีทําความสงบอยูน้ัน เม่ือเผลอสติจิตจะพลิกไป ในขณะน้ันอาจจะเกิดนิมิตอยางใด
อยางหนึ่งขึ้นก็ได ตองระวังใหดี เม่ือนิมิตเกิดขึ้นจะเปนเร่ืองดีหรือเรื่องไมดีก็ตาม ใหกําหนดรูเทานิมิตน้ัน 
ตามเปนจริงวา นิมิตน้ีก็เปนแตสัญญาอารมณเทานั้น ครั้นเกิดขึ้นแลวก็ดับไปไมเที่ยงไมยั่งยืน ไมควรยึด
ถือวาเปนนั่นเปนน่ี แลวกําหนดจิตใหตั้งอยูในปจจุบัน ไมใสใจกับนิมิตน้ัน ถึงเวลาแลวมันก็จะดับไปเอง 
บางคนภาวนาไมเกิดนิมิตอะไรก็มี ทั้งน้ีเพราะเปนไปตามอุปนิสัยของแตละบุคคล ขอสําคัญอยูที่การทํา
ใจใหสงบนั้นแหละ เปนหัวใจของสมถะภาวนา 
 
วิปสสนาภาวนา  
               การทําใจใหสงบนับวาเปนบทบาทอันสําคัญ ทั้งน้ี เพราะวาใจที่ไมสงบยอมไมมีปญญารูแจง
ซ่ึงธรรมของจริงได ดังน้ัน พระบรมศาสดาจึงทรงสอนใหเจริญพระกัมมัฏฐานบทใดบทหนึ่งเปนอารมณ
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จนใจสงบลงเปนหนึ่งกอนแลว จึงเจริญวิปสสนาตอ เชน เจริญอานาปานสติดังกลาวมาแลวน้ัน เม่ือทําใจ
ใหสงบไดแลว ก็กําหนดพิจารณาขันธหานี้แหละ ใหเห็นเปนของไมเที่ยง เปนทุกขทนไดยาก และเปน
อนัตตา ไมใชตัวตนเราเขา คําวาตัวตนก็เปนแตสมมุติขึ้นเพ่ือติดตอสังคมกันเทานั้น ถาไมสมมุติขึ้นก็ติด
ตอสังคมกันไมได  
               ขันธหานั้นยนลงเปนสอง คือ รูป ๑ นาม ๑ ธาตุส่ี คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ ประชุมกันเปนกายนี้
เรียกวา รูปความที่จิตเสวยอารมณที่เกิดขึ้นในระหวางกายกับจิตกระทบกัน เรียกวา เวทนา คือ เปนสุข
บาง เปนทุกขบาง เปนไมสุขไมทุกขบาง ความจําไดหมายรู คือ จํารูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เรียกวา 
สัญญา เจตสิกธรรม คืออารมณที่เกิดกับใจ เปนสวนดีเรียกกุศล เปนสวนช่ัวเรียกอกุศล เปนสวนกลางๆ 
ไมดีไมชั่วเรียก อัพยากฤต เรียกวา สังขาร ความรูสึกอารมณในเวลาที่รูปมากระทบตา เสียงกระทบหู 
กลิ่นกระทบจมูก รสกระทบลิ้น เย็นรอน ออนแข็ง กระทบกาย อารมณทั้งหานั้นกระทบใจ เรียกวา 
วิญญาณ  
               ความกําหนดพิจารณารูปกับนามนี้ กระจายออกไปใหเห็นตามความเปนจริง แลวปลอยวาง
ไมถือม่ัน วาเปนตัวเปนตน เปนเราเปนเขา น่ันแหละเรียกวา วิปสสนา ใหพึงสันนิษฐานดูวา รูป ไดแกสิ่ง
ที่มองเห็นดวยตาทั้งหมด ทั้งที่มีใจครองก็ดี และไมมีใจครองก็ดี เรียกวารูปทั้งน้ัน สวนนามธรรมนั้น 
หมายเอาสิ่งที่รูดวยใจ นามธรรมไมมีรูปราง ดังน้ันจึงรูไดแตทางใจเทานั้น เพราะวาใจหรือจิตก็ไมมีรูป
รางเหมือนกัน แตมันก็มีอิทธิพลสามารถทํากายนี้ใหเคลื่อนไหวไปมาได และสามารถบังคับกายวาจาให
ทําดีหรือทําชั่วได การที่จะรูจักจิตน้ีไดโดยแจมแจงก็เพราะกําหนดละอารมณที่เปนอดีตอนาคตเสีย แลว
เพงอยูในปจจุบันนี้จนจิตรวมลงเปนหนึ่งน่ันแหละ จะรูวาจิตคืออะไร  
               การเจริญสมถะก็ดี และการเจริญวิปสสนาก็ดี ก็เพ่ือมุงชําระจิตดวงนี้ใหบริสุทธิ์หมดจดจาก
กิเลสเครื่องเศราหมองทั้งหลาย  
               เพราะฉะนั้น ผูปฏิบัติธรรมทั้งหลายจึงสมควรเจริญใหมาก กระทําใหมาก จักเปนไปเพื่อ
ความรูยิ่ง เพ่ือความเห็นจริงในธรรมที่ควรรูควรเห็นคือ อริยสัจธรรมทั้งสี่ ไดแก ทุกข เหตุใหทุกขเกิด 
ความดับทุกขและขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข อันทุกขน้ันหมายเอาความ เกิด แก เจ็บ ตาย และความ
โศกเศราเสียใจ พิไรรําพันตางๆ ความคับแคนใจ ความเห่ียวแหงใจ ความพลัดพรากจากของรักของชอบ
ใจก็ดี ความไดรวมกับบุคคลซึ่งไมเปนที่รักที่ชอบใจก็ดี และความปรารถนาสิ่งใดไมไดสมหวังก็ดี ทั้งหมด
น้ีลวนแตเปนทุกขทั้งน้ัน สวนความเกิด แก เจ็บ ตายนั้น ทรงสอนใหกําหนดรูเทาตามเปนจริงแลวอด
กลั้นทนทานตอทุกขเวทนานั้นๆ เสมอไป สวนความโศกเศราเปนตนนั้น ทรงสอนใหกําหนดละ และ
บุคคลสามารถละได ถาอบรมปญญาใหเกิดขึ้น และตัณหาคือความอยากนั้น ทรงสอนใหละ ในขั้นตนนี้
ทรงสอนใหละตัณหาคือความอยากกระทําไปในทางบาปอกุศล เชน ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดใน
กาม พูดเท็จ ด่ืมสุราเมรัย กัญชายาฝน เฮโรอีน และอ่ืนๆ ซ่ึงเปนของเสพติดใหโทษ ตัณหาประเภทนี้
ควรเพียรพยายามละใหได ถาไมละแลวมันจะพาใหไดรับทุกข ทั้งในปจจุบัน และเบื้องหนาตอไปไมมีสิ้น
สุด สวนความอยากประเภทอื่นน้ันคอยเอาไวละทีหลัง ถาละตัณหาตอนตนนั้นไมได ตัณหาประเภทอ่ืนๆ 
ก็ละไมไดเชนเดียวกัน ดังน้ันจึงสมควรพยายามละตัณหาประเภทตนนั้นใหได จึงจะพนจากทุกขใน
อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเปนตนได เราเกิดมาในชาติน้ีเปนบุญลาภอันประเสริฐ ที่ไดมาพบพระพุทธศาสนา
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ของพระสัมมาสัมพุทธเจาผูประเสริฐในโลก สมควรที่จะลงมือปฏิบัติตามคําสอนของพระองคโดยความไม
ประมาท กิเลสบาปธรรมจะไดนอยเบาบางจากดวงจิตของตน การที่คนเราจะพนทุกขไปไมได ก็เพราะไม
ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจานั้นเอง  
               เพราะฉะนั้น ทานผูใดอยากพนจากทุกขภัยในวัฏสงสาร จงตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพระ
พุทธเจาโดยความไมประมาทเถิด  

 
จากเวป http://www.nongkhaiweb.com 
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