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การบรรยายครั้งที่ 1∗∗   พระกรรมฐาน-การปฏิบัติสมาธิ
ทานพุทธศาสนิกชนทัง้หลาย เวลานี้ทุกทานไดพากันสมาทานพระกรรมฐานเปนที่เรียบรอยแลว 

นับจากนี้ไปทานทั้งหลายจะไดรับฟงแนวทางคํ าสั่งสอนขององคสมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัม
พทุธเจา จากนี้ขอใหทานทั้งหลายจงตัดความฟุงซาน ความหวงใย ความกังวลใด ๆ ทั้งหลายออกไปจาก
ดวงจิตของทาน โดยขอใหคิดวาเราจะนอมกายและจิตถวายเปนพุทธบูชาแดองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจา นั่นคือเราจะปฏิบัติตามหลักคํ าสอนที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสไววา “สัพพปาปสสะ 
อกรณัง” ทรงสอนใหละเวนจากความชั่วทั้งมวล  “กุสลัสสูปสัมปทา” ทรงสอนใหทํ าความดี  “สจิตต 
ปริโยทปนัง” ทรงสอนใหทํ าจิตใหสะอาดหมดจดปราศจากกิเลสเครื่องเศราหมองทั้งหลาย

ในวันนี้จะบรรยายใหทานทั้งหลายไดรับฟงในเรื่องของการปฏิบัติพระกรรมฐาน คํ าวา พระ
กรรมฐานนั้นแปลวา การฝกจิต มีพุทธพจนบทพระบาลีเปนเครื่องรับรองไวมากมายวา เชน “จิตตัง ทัน
ตงั สุขาวหัง” จิตท่ีฝกดแีลวนํ าความสุขมาให “จิตตัง คุตตัง สุขาวหงั” จิตท่ีคุมครองดีแลวนํ าความ  สุ
ขมาให นอกจากนัน้พระพุทธเจายังพยายามแนะนํ าสั่งสอนใหพวกเราผูเปนศากยบุตรพุทธชิโนรส ผูเปน
โอรสและธิดาของพระพุทธเจาใหพากันปฏิบัติสมาธิ ฝกจิตใหสงบ ดังที่ พระองคทรงตรัสวา “สมาธึง 
ภิกขเว ภาเวถะ สมาหิโต ยถาภูตัง ปชานาติ” ลูกของพอท้ังหลาย ขอใหลูกจงพากันปฏิบัติสมาธิเถิด ชนผู
มีจิตเปนสมาธิยอมสามารถรูอะไรไดตามความเปนจริง กห็มายความวา สมาธินั้นเปนสิ่งที่มีความสํ าคัญ
อยางยิ่ง เพราะสมาธิทานเปรียบเสมือนกับกํ าลัง สวนปญญานั้นทานเปรียบเสมือนกับมีดอันคมกริบ
พรอมทีจ่ะสังหารกิเลส ทานยกอุปมาเหมือนกับชายตัดฟนที่เขาไปในปา ส่ิงที่ชายตัดฟนสามารถตัดฟน
ไดนัน้กต็องมีองคประกอบหลายอยาง อันดับแรก ภาคพื้นที่ยืนจะตองมั่นคงแข็งแรง นั่นก็เปรียบเสมือน
กบัศลี คอืทกุคนจะตองพากันมีศีลบริสุทธิ์เปนอันดับแรก จากนั้นชายตัดฟนจะตองเปนผูที่ทานอาหารจน
อ่ิมหน ําสํ าราญมีเร่ียวแรงกํ าลัง ทานก็เปรียบเสมือนกับสมาธิที่สงบตั้งมั่น ชายตัดฟนจะตองมีอาวุธที่คม
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กริบ เปรยีบเสมือนกับมีดหรือขวาน อาศัยองคประกอบทั้งหมด 3 ประการนี้ ชายตัดฟนจึงจะสามารถตัด
ฟนคอืกเิลสได  เพราะฉะนั้นการฝกจิตใหเกิดความสงบตั้งมั่นจึงมีความสํ าคัญเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะสิ่ง
สํ าคญักค็ือ ทานทั้งหลายจะตองเรียนรูวิธีการปฏิบัติสมาธิใหเกิดความเขาใจ กอนอื่นขอใหทานทั้งหลาย
เขาใจคํ าวา “สมาธิ” เสียกอน คํ าวา สมาธิ ก็คือ การทํ าจิตใหสงบ ใหเกิดความตั้งมั่น จิตที่สงบที่เกิดความ
ตัง้มัน่ จะกอใหเกิดพลังและจะนอมนํ าทํ าใหเกิดปญญา สมาธินั้นทานแสดงไวมี 3 ประการ

สมาธิขั้นที่ 1 เรียกวา “ขณิกสมาธิ” คํ าวา ขณกิสมาธิ แปลวา สมาธิเล็กนอย สมาธินิดหนอย นั่น 
หมายความวา เมื่อบุคคลพากันปฏิบัติสมาธิ ในการฝกจิตอันดับแรก ๆ ยอมเปนธรรมดาอยูเองที่จิตจะ
ตองฟุงซาน สอดสาย ซัดสายไปในที่ตาง ๆ เพราะธรรมชาติของจิตนั้นมีสภาพตองคิด สภาพใดที่มีสภาพ
คดิ สภาพนัน้เรียกวา จิต เมื่อจิตคิดนั้น จิตยอมคิดดีบางชั่วบาง การฝกสมาธินั้นก็คือ การมากํ าหนดจิตให
จิตจดจออยูในอารมณใดอารมณหนึ่ง อันเปนอารมณที่เปนกุศลเปนความดี เพราะฉะนั้นการที่ทานทั้ง
หลายมาฝกจิต ก็คือการที่ทานทั้งหลายพรากจิตออกจากความฟุงซาน ความฟุงซานที่จะทํ าใหจิตไปหมก
มุนไปครุนคิดก็คือ กามคุณทั้งหา คือ การคิดถึงรูปสวย ๆ เสียงเพราะ ๆ กล่ินหอม ๆ รสอรอย และสัมผัส
ทีนุ่มนวลชวนใหลุมหลง รูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส เรียกวากามคุณทั้งหา จิตเปรียบเสมือนกับลูกวัวนอย 
กามคณุทัง้หาเปรียบเสมือนกับแมวัว ธรรมดาลูกวัวนั้นยอมติดแม แมไปทางไหนลูกก็จะไปทางนั้น จิต
ของเรากเ็หมือนกันผูกพันคุนเคยเสพคุนอยูกับอารมณในกามคุณทั้งหา เดี๋ยวก็คิดถึงรูปสวย ๆ นึกถึงเสียง
เพราะ ๆ  นึกถึงกลิ่นหอม นึกถึงรสอรอย นึกถึงสัมผัสที่นุมนวลชวนใหลุมหลง

เพราะฉะนัน้ในการฝกจิตใหม ๆ แนนอนวาทานทั้งหลายก็จะมีความรูสึกเหมือนกันวา ทํ าไมจิต
ไมสงบ จติฟุงซาน บางคนก็อาจจะเกิดความทอถอย ทอแท จนกระทั่งเลิกฝกไปเลย ขอใหเขาใจวานั่น
เปนธรรมดา แลวก็เปนธรรมชาติของจิตของบุคคลที่เร่ิมฝกจิตอันดับแรก ๆ แตถาทานทั้งหลายมีความอด
ทน  มคีวามพากเพียรพยายาม กระทํ าบอย ๆ ฝกอยูเร่ือย ๆ มีความตอเนื่องไมขาดสาย จิตของทานก็จะดิ่ง
เขาไปสูสมาธิขั้นที่สอง ที่เขาเรียกวา “อุปจารสมาธิ”

ค ําวา อุปจารสมาธิ นั้นแปลวา สมาธิที่เฉียดฌาน ใกลจะถึงฌานเต็มที่ แตยังขาดความตั้งมั่น และ
ความแนวแนเทานั้น อาการที่จิตเขาสูอุปจารสมาธินั้น ทานโบราณาจารยผูส่ังสอนไดพยายามอธิบายให
เขาใจวา มันจะมีอาการของปติเกิดขึ้น คํ าวา ปต ิแปลวา ความอิ่มใจ มันจะเกิดขึ้นมาภายในจิตใจ แตเรา
สามารถสังเกตไดดวยอาการทางกาย จะมีอาการแปลก ๆ เชน นํ้ าตาไหล พอจิตเขาสูอุปจารสมาธิ นํ้ าตา
มนัจะเกดิไหลซึมออกมา เกิดความสบาย เกิดความสุข เกิดอาการขนลุกซูซา เกิดรางกายโยกโคลงไปมา 
เกิดความรูสึกวาหนาใหญ ตัวพอง ตัวเบา อาการทั้งหมดเหลานี้ เขาเรียกวาเปนอาการของจิตที่เขาสู
อุปจารสมาธิ หรือบางคนอาจจะเห็นเปนภาพตาง ๆ เห็นแสง สีตาง ๆ บางคนที่ไมเคยปฏิบัติมากอน เมื่อ
จติเขาสูสมาธิในขั้นกลางนี้แลวก็จะเกิดความรูสึกตื่นเตน แปลกใจ เหมือนกับไดของวิเศษ แตความจริง
แลวมนัยังเปนสมาธิขั้นที่สอง เมื่อทานทั้งหลายประคองจิตใหเกิดความมั่นคงตั้งมั่น ฝกไปเรื่อย ๆ จิต
ของทานก็จะเขา สูสมาธิขั้นที่ 3 เรียกวา “อัปปนาสมาธิ”
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คํ าวา อัปปนาสมาธิ แปลวา สมาธิที่แนวแน สมาธิที่ตั้งมั่น นั่นหมายถึงจิตของทานไดสมาธิที่
เรียกวาเปนฌานสมาบัติ ซ่ึงจิตที่สงบตั้งมั่นที่เรียกวาอารมณฌานนั้นมีถึง 8 ระดับ ใน 8 ระดับนั้นทาน
แบงออกเปนประเภทใหญ ๆ 2 ประเภท คือ “รูปฌาน” แปลวา ฌานที่มีรูป ตั้งแตปฐมฌาน ฌานที่ 1 ทุติย
ฌาน ฌานที่ 2 ตติยฌาน ฌานที่ 3จนถึง จตตุถฌาน ฌานที่ 4  และอรูปฌาน” แปลวา ฌานที่ไมมีรูป เร่ิมตั้ง
แต อากาสานญัจายตนะ คือการเพงอากาศเปนอารมณ วญิญาณัญจายตนะ คือการเพงวิญญาณเปนอารมณ 
อากญิจญัญายตนะ คือการเพงความไมมีอะไรเปนอารมณไปจนถึง เนวสัญญานาสัญญายอายตนะ คือการ
เพงถึงภาวะที่จิตจะวามีความจํ าก็ไมใช จะวาไมมีความจํ าก็ไมใช ซ่ึงเปนอรูปฌานที่ละเอียดเขาไป ทั้ง
หมดนี้เรียกวา สมาธิสามขั้น ที่ทานทั้งหลายควรจะทํ าความเขาใจสํ าหรับการฝกสมาธิในเบื้องแรกเสีย
กอน เพราะวานี้คือเปาหมายหลักในการพาจิตของเราใหเขาสูขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ 
ตามลํ าดับ

เมื่อเรามีวัตถุประสงคเชนนี้แลว ส่ิงสํ าคัญก็คือ เราจะเอาวิธีการอะไรมาปฏิบัติมาฝกหัดใหจิต
ของเราเกิดความสงบ เมื่อสักครูนี้ทานทั้งหลายไดเปลงคํ าสมาทานพระกรรมฐานวา “อิมาหัง ภควา 
อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปริจจชาม”ิ ขาพเจาขอมอบกายถวายชีวิต แดองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ขอ
สมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน   จงบังเกิดแกขาพเจา สมถกรรมฐานนั่นเอง คือวิธีการในการจะ
นอมน ําจิตของเราใหเขาสูความสงบความตั้งมั่น และในกรรมฐานที่เรียกวา สมถกรรมฐานนั้น ทานแบง
ออกเปนอารมณถึง 40 ประการดวยกัน ใน 40 ประการนั้น ทานบอกใหเราไดนอมนํ าเอาอารมณ
กรรมฐานทีเ่หมาะกับนิสัยของเรามาปฏิบัติ เนื่องจากแตละคนมีนิสัยที่แตกตางกันออกไป บางคนก็หนัก
ไปในทางความรัก เรียกวาราคจรติ บางคนก็หนักไปความโกรธ เรียกวาโทสจรติ บางคนก็มีอารมณหนัก
ไปทางความหลง เรียกวาโมหจรติ บางคนก็มีอารมณหนักไปทางความเชื่องาย เรียกวาสัทธาจริต บางคน
กม็อีารมณฉลาด เรียกวาพุทธิจริต บางคนก็ชอบคิดโนนคิดนี่ฟุงซานไปเรื่อย เรียกวาวิตกจริต รวมความ
วานิสัยของเรานั้น มีอารมณที่หนักไปทางใดทางหนึ่งไมเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ทานบอกวา เมื่อมี
อารมณไมเหมือนกัน จึงตองนอมนํ ากรรมฐานที่เหมาะสมแกจริตหรือนิสัยของเรามาฝกหัดปฏิบัติ แต
ทานกแ็สดงกรรมฐานที่เปนกลาง ๆ หมายความวา ทุกคนสามารถที่จะนอมนํ ากรรมฐานที่เปนกลาง ๆ มา
ฝกปฏิบัติกันได แมวาจะมีอุปนิสัยที่แตกตางกันก็ตาม

 ทานยังกลาววาในกรรมฐานทุกหองลวนแลวแตเปนนองของอานาปานสติ คํ าวา “อานาปาน
สต”ิ แปลวา การตั้งสติกํ าหนดตัวรูไวที่ลมหายใจเขาและลมหายใจออก นอกจากนั้นทานก็แสดงไวในสติ
ปฏฐานสตูรถึง 16 ขั้นตอนดวยกัน ซ่ึงในที่นี้จะขอละไวไมนํ ามากลาวโดยละเอียด เพียงแตจะขอใหทาน
ทัง้หลายไดเขาใจวา กรรมฐานกองนี้นั้นเปนกรรมฐานที่มีความสํ าคัญและมีความวิเศษเปนอยางยิ่ง เนื่อง
จากเปนกรรมฐานที่ทุกคนสามารถปฏิบัติไดหมด ไมจํ าเปนตองอาศัยอุปกรณที่ยุงยาก เนื่องจากเปน
อุปกรณที่มีอยูติดตัวสํ าหรับมนุษยที่ยังมีชีวิตอยู เพราะฉะนั้นคํ าวา “ไมมีเวลาปฏิบัติกรรมฐานหรือมี
ภาระกิจยุงยากมากไมสามารถปฏิบัติได” คํ าพูดนี้จึงไมสามารถจะนํ ามาใชเปนขออางไดในการฝกหัด
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ปฏิบตัจิิตสํ าหรับผูที่เปนชาวพุทธ เพราะวากรรมฐานกองนี้สามารถปฏิบัติไดตลอดเวลา ทุกอิริยาบถ ไม
วาจะเปนทานั่ง ทายืน ทาเดิน หรือวาทานอน นั่งยืนเดินนอน เราสามารถที่จะนอมสติของเรากํ าหนดดูลม
หายใจเขาหายใจออกตลอดเวลา แตที่เขานิยมมากสํ าหรับผูที่ฝกใหม ๆ คือ ทานั่ง

ทานัง่ทีเ่ขาใชอยูเปนประจํ าก็คือ ทาขัดสมาธิ ตั้งกายใหตรง เอาเทาขวาทับเทาซาย มือขวาทับมือ
ซาย หัวแมมือชนกันแลวก็หลับตาลง ทํ าไมจึงตองใหหลับตา ก็เพราะธรรมชาติของจิตมันจะมีปกติที่
ชอบสอดสายไปในอารมณ ทางตา ทางหู ทางจมูก เพราะฉะนั้นในการปดตาของเรา คือการที่เราสํ ารวม 
ระวงั ไมใหอารมณคือ รูป เสียง กล่ิน รส มันเขามาทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ปดใหหมดทุกทวาร และก็เปด
ทวารเดียว คือทวารใจ แลวก็เอาสติคือ ตัวรู เขาไปกํ าหนดไว

 มขีอบกพรองสํ าหรับนักปฏิบัติใหม ๆ นั่นคือ ผูที่ปฏิบัติใหม ๆ นั้นเมื่อปฏิบัติอานาปานสติ
กรรมฐาน กม็กัจะเอาจริงเอาจังจนเกินไป ตั้งอกตั้งใจจนมากเกินไป เมื่อเกิดความตั้งใจมากเกินไปก็กลาย
เปนความฟุงซาน เหมือนกับแมวที่คอยตะครุบหนูมันจองเขม็งเลย มันก็กลายเปนความเกร็งจนเกินไป 
สํ าหรับลมหายใจเขาออกนั้น ทานมีหลักสอนไวก็คือวา อยาบังคับลมหายใจ ใหหนัก ใหเบา ใหยาว หรือ
ใหส้ัน หายใจใหเปนธรรมชาติ เพียงแตเขาไปกํ าหนดรูไวเทานั้นวา ขณะนี้ลมกํ าลังเขาหรือขณะนี้ลม
ก ําลังออก และในอานาปานสติกรรมฐานทานแสดงวิธีกํ าหนดไวมากมาย แลวแตความชอบ ความถนัด
ของแตละคน เชน บางทีก็กํ าหนดการกระทบของลม พระพุทธเจาใชศัพทวา ผุสนา แปลวา ดูการกระทบ
ของลม ลมที่กระทบจมูก กระทบหนาอก หรือกระทบทอง เวลาหายใจเขาลมจะกระทบจมูก เราจะมี
อาการเยน็ ๆ ที่ปลายจมูก กระทบหนาอกหนาอกก็ขยายพองขึ้น กระทบหนาทอง หนาทองจะมีอาการ
พอง หรือวาเมื่อหายใจออก ลมจะกระทบทอง ทองจะยุบ กระทบอก อกจะแฟบ หรือกระทบปลายจมูก
หรือริมฝปากเย็น ๆ ออกไป เขาเรียกวา ผุสนา คอื การกํ าหนดดูการกระทบของลมหายใจ หรือวาอีกอยาง
หนึง่เขาเรยีกวา คณนา แปลวา การนับลมหายใจเขาหายใจออก นับหนึ่ง หายใจเขาหายใจออกนับสอง 
อยางนี้เปนตน แลวแตความถนัดของแตละคน

ส่ิงส ําคญัคือ อยาพยายามบังคับลมหายใจ ถาทานมีอาการบังคับลมหายใจ ทานจะเกิดอาการอึด
อัด ปวดหวั เกิดอาการรูสึกไมสบาย ทํ าใหการทํ ากรรมฐานนั้นไมประสบความสํ าเร็จ จงรักษาลมหายใจ
เหมือนกับมารดารักษาลูกนอย ประคองลูกนอยไวในออมแขน มองดูลูกนอยเหมือนกับมารดาหรือพี่
เล้ียงทีแ่กวงเปลลูกนอย กลอมใหลูกนอยหลับ แกวงไปแกวงมา ดูลมหายใจที่ เขา ออกไปมา ส่ิงสํ าคัญก็
คอืวา ขนัติ คือความอดทน เปนคุณสมบัติสํ าคัญที่ควรจะมี วิริยะ คือความพากเพียร การกระทํ าบอย ๆ 
ท ําแบบตอเนื่อง ถาทานฝกไดแบบนี้บอย ๆ จิตของทานก็จะเกิดความสงบเปนลํ าดับ หมายความวาจาก 
ขณิกสมาธิอยางหยาบไปสูขณิกสมาธิอยางละเอียดเลื่อนไหลไปสูอุปจารสมาธิ จนกระทั่งไปถึงอัปปนา
สมาธใินทีสุ่ด ซ่ึงรายละเอียดก็จะอธิบายใหทานไดเขาใจตอไป สํ าหรับในวันนี้ก็พอสมควรแกเวลา ขอ
ใหทานทั้งหลายเจริญสมาธิ ดวยการกํ าหนดอานาปานสติกรรมฐานสัก 5 นาที กอนที่จะออกจาก
กรรมฐาน
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