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ณ บดันี ้ ขอใหทานทั้งหลายทิ้งการกํ าหนดรูลมหายใจเขาออก และตั้งสติคือตัวรูไวที่หูทั้งสอง

ขาง ตัง้ใจฟงคํ าสั่งสอนขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา สํ าหรับในวันนี้จะบรรยายใหทานทั้งหลายได
รับฟงในเรื่องของการฝกจิต ที่เราเรียกวาการฝกสมาธินั่นเอง จิตที่จะเปนสมาธิไดนั้น จะตองประกอบ
ดวยองค 3 ประการ ประการที่ 1 คือปริสุทโธ นั่นคือ เมื่อปฏิบัติสมาธิจนจิตเปนสมาธิแลว จิตจะตองเกิด
ความบรสุิทธิ์ หมายความวา อํ านาจจิตที่เปนสมาธิจะไปขม ทํ าใหกิเลสที่เขามารุมลอมในจิตใจเกิดความ
สงบนิง่ เหมือนนํ้ าขุนที่ใสเพราะตกตะกอนนอนกน ประการที่ 2 ก็คือ สมาหิโต คํ าวา สมาหิโต นั้นแปล
วา จติทีเ่กดิความตั้งมั่น เปนอารมณเดียว ไมหวั่นไหว สอดสาย ฟุงซานไปในอารมณอ่ืน ๆ ถาจิตเปนดัง
นีเ้ขาเรียกวาเปนจิตที่ตั้งมั่น และประการที่ 3 ก็คือ กมัมนโิย เปนจิตที่เหมาะสม ควรแกการงาน งานของ
จติกค็อืการยกจิตขึ้นสูอารมณของวิปสสนากรรมฐาน ไดแกการพิจารณาเพื่อการตัดและทํ าลายกิเลส

มคี ําถามวาทํ าไมเราตองปฏิบัติกรรมฐาน คํ าตอบก็คือเพราะวาเราตองการแสวงหาความสุขที่แท
จริง ในการแสวงหาความสุขที่แทจริงนั้น ทานบอกวาวิธีปฏิบัติก็คือการฝกจิตนั่นเอง การฝกจิตนั้นมีอยู
สองแบบ แบบที่ 1 เรียกวาสมถกรรมฐาน คือการทํ าจิตใหเกิดความสงบดวยวิธีการตาง ๆ อันมีทั้งหมด 
40 วธีิ เมือ่จติเกิดความสงบแลว จะนอมจิตที่เกิดความสงบนั้นขึ้นสูภาวะแหงการพิจารณาเพื่อความเขาใจ
ตามความเปนจริงที่เรียกวาวิปสสนา เพราะฉะนั้น การปฏิบัติเพื่อการพบกับความสุขที่แทจริงนั้น ก็มีการ
ปฏิบตัอิยูสองวิธีดังกลาวแลวขางตนนั่นเอง ซ่ึงเคยพูดใหทานทั้งหลายฟงไปแลววา ความสุขที่มนุษยพึง
แสวงหาในโลกนี้ พระพุทธเจาแสดงไววา มีอยู 3 ขั้นดวยกัน
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ขัน้ที ่ 1 เรียกวา กามสุข เปนสุขที่เสพสัมผัสไดทางตา หู จมูก ล้ิน และกาย พระพุทธเจาทรง
ต ําหนวิา เปนสิ่งที่ใหสุขเล็กนอยแตแฝงไปดวยความทุกขมาก ความสุขขั้นที่ 2 เปนความสุขที่สูงจากกาม
สุข เปนความสุขทางใจเรียกวา ฌานสุข หรือสุขที่เกิดจากฌาน เปนความสุขทางใจลวน ๆ เกิดจากจิตที่
สงบนั่นคือ ใชอํ านาจของสมาธิเขาไปกดทับกิเลส ทํ าใหกิเลสไมสามารถจะฟูขึ้นมาทํ าใหจิตเกิดความ
เศราหมองได จิตที่ไดสมาธิหรือฌานสมาบัตินั้นเปรียบเหมือนกับกอนหิน สวนกิเลสนั้นเปรียบเสมือน
กบัหญา เมื่อจิตมีสมาธิ อํ านาจสมาธิจะไปกดทับหญาคือกิเลส ทํ าใหกิเลสคือหญานั้นไมสามารถงอกงาม
ได แตทัง้นี้ไมไดหมายความวากิเลสมันหมดไป เพียงแตมันไมสามารถแสดงอาการออกมาได

จากนั้นจิตที่สงบตั้งมั่น จึงจะเปนจิตที่เหมาะควรแกการงาน ทานจึงใหนอมจิตที่สงบนั้นไปสู
วปิสสนากรรมฐาน คือการพิจารณาตามความเปนจริงเพื่อการทํ าลายกิเลส เพราะฉะนั้นในการฝกจิตจึง
หนีไมพนจากสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน ส่ิงที่เราจะตองเรียนรูในอันดับแรกก็คือ เร่ืองของ
สมถกรรมฐาน เพราะวามนุษยนั้นมีนิสัยอารมณที่แตกตางกันไป ซ่ึงศัพทในทางกรรมฐานทานใชคํ าวา มี
จริต ซ่ึงแปลวานิสัยที่แตกตางกันไป ทานเรียกจริตนี้วาอัธยาศัยหรือนิสัยประจํ าตัวของแตละคน โดยทาน
ไดจ ําแนกไววา จริตนั้นมีอยู 6 ประการ

จริตประเภทที ่ 1 ทานเรียกวาเปนพวกราคะจริต พวกที่มีนิสัยโนมเอียงไปในทางรักสวยรักงาม 
หนกัไปในทางความรัก สวนอีกประเภทหนึ่งก็คือโทสะจริต  พวกที่มีนิสัยหนักไปในทางโกรธงาย ชอบ
มอีารมณฉุนเฉียวงาย จริตประเภทที่ 3 ก็คือโมหะจริต พวกที่มีความลุมหลง จริตประเภทที่ 4 ก็คือ 
วติกจรติคอืพวกที่วิตกกังวล ชอบคิดฟุงซาน และประเภทที่ 5 ก็คือ พวกที่มีศรัทธาจริต พวกที่เชื่องาย 
ใครพดูอะไรนดิอะไรหนอย ก็เชื่อไปหมด  และตัวสุดทายก็คือพุทธิจริตคือ พวกที่หนักไปในทางเหตุผล 
พวกท่ีชอบคิดพิจารณา

ทานไดจํ าแนกจัดกรรมฐาน 40 อยาง ลงไปในจริตทั้ง 6 ดังตอไปนี้ พวกที่เปนราคะจริต จิตที่
ชอบหนกัไปในทางความรัก พวกรักความสวยความงาม ทานใหนํ ากรรมฐาน 11 ประการไปปฏิบัติคือ 
อสุภกรรมฐาน 10 ประการและกายคตาสติ อสุภกรรมฐาน ก็คือการพิจารณาซากศพที่ตายไดวันหนึ่งสอง
วนั เขยีว อืด ซากศพที่กระจัดกระจาย ซากศพที่ถูกฟน ซากศพที่ถูกสัตวกัดจนกระทั่งเปนร้ิวรอย หรือจน
กระทัง่เหลือแตซากศพที่มีแตกระดูก นี่เรียกวาอสุภกรรมฐาน สวนกายคตาสติ ก็คือการพิจารณารางกาย
ใหเหน็วาเปนของสกปรก ใหเห็นตามความจริงวารางกายนี้เต็มไปดวยของสกปรก กรรมฐาน 11 กองนี้
ทานบอกวาเหมาะกับพวกราคะจริต

 สวนกรรมฐานที่เหมาะกับคนที่มีนิสัยมักโกรธ ฉุนเฉียวงาย ที่เรียกวาโทสะจริตนั้น ก็คือ 
กรรมฐาน 8 กอง คือ พรหมวิหาร 4 ประการและวรรณกสิณ 4 ประการ ซ่ึงทานทั้งหลายก็ไดสวดมนตไป
แลวคอืการแผเมตตา ความรัก กรุณา ความสงสาร มุทิตา ความชื่นชมยินดีในคุณความดีของผูอ่ืน และ
อุเบกขา ความมีใจตั้งมั่นไมหวั่นไหว สวนวรรณกสิณ คือการเพงสีตาง ๆ มีสีแดง สีเขียว สีเหลือง สีขาว 
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เหมาะสํ าหรับพวกที่เปนโทสะจริต สํ าหรับโมหะจริตและวิตกจริต กรรมฐานที่เหมาะสมที่สุดคืออานา
ปานสตกิรรมฐาน ไดแกการกํ าหนดรูลมหายใจเขาและลมหายใจออก

กรรมฐานที่เหมาะกับสัทธาจริต พวกที่เชื่องาย พระพุทธเจาทรงแสดงถึงอนุสติทั้ง 6 ประการ คํ า
วาอนสุต ิแปลวาสิ่งที่ควรจะนอมนํ ามาระลึกนึกถึงอยูเปนประจํ า นั่นก็คือเมื่อเชื่องายก็ควรเชื่อในสิ่งที่ดีก็
แลวกนั คือเชื่อในคุณความดีของพระพุทธเจา เรียกวาพทุธานุสติ เชื่อในคุณความดีของพระธรรม เรียกวา
ธัมมานุสติ เชื่อในคุณความดีของพระอริยสงฆ เรียกวาสังฆานุสติ เชื่อในคุณความดีของการมีศีล การไม
เบยีดเบยีนผูอ่ืน เรียกวาสีลานุสติ เชื่อในคุณความดีของการบริจาค เรียกวาจาคานุสติ และระลึกนึกถึงคุณ
ธรรมทีท่ ําใหบุคคลเปนเทวดา คือความละอายแกใจและความเกรงกลัวตอบาป เรียกวาเทวตานุสติ ทาน
บอกวาอนุสติทั้ง 6 นี้เหมาะแกบุคคลที่มีนิสัยเชื่องาย

สํ าหรับพวกที่เปนพุทธิจริต ผูที่มีนิสัยหนักไปในทางฉลาดมีเหตุผล ทานใหนํ ากรรมฐาน 4 
ประการนอมนํ ามาปฏิบัติ นั่นก็คือ  (1) มรณัสติ ระลึกถึงความตายเปนอารมณ  (2) อุปสมานุสติ นึกถึง
พระนิพพานเปนอารมณ  (3) อาหาเรปฏิกูลสัญญา ใหพิจารณาอาหารที่รับประทานเขาไปใหเห็นวาเปน
ของปฏิกูล ไมใชของสะอาด และ  (4) จตุธาตุววตัถาน คือ พิจารณารางกายใหเปนธาตุทั้ง 4 คือธาตุ ดิน 
นํ ้า ลม ไฟ มาประชุมปรุงแตงกันเขา

ทัง้หมดคอืกรรมฐานทั้ง 40 อยางที่แจกแจงลงในนิสัยของแตละคน สวนอรูปฌานทั้ง 4 และภูต
กสณิ คอื กสิณ ดิน นํ้ า ลม ไฟ นั้นเปนกรรมฐานที่เหมาะกับคนทุกจริต และเปนกรรมฐานที่ละเอียด 
เพราะฉะนัน้ในการฝกกรรมฐานนั้น ส่ิงที่สํ าคัญก็คือ เราควรจะไดเรียนรูลักษณะนิสัยของเราเสียกอนวา 
นิสัยของเรานั้นหนักไปในทางไหน แตความจริงทุกคนก็มีจริตทั้งหกอยูในตัวทุกคน เพราะวาบาง
อารมณเราก็เกิดความรัก บางครั้งก็เกิดความโกรธ บางเวลาก็เกิดความหลง ในบางทีเราก็เชื่องาย บาง
อารมณเราก็วิตกกังวล เพราะฉะนั้นเมื่อเรียนรูนิสัยหรือจิตของเราในแตละอารมณ ก็นอมนํ าเอา
กรรมฐานที่เหมาะแกความรูสึกของจิตเขาไปปฏิบัติใหเหมาะสม เมื่อปฏิบัติไดดังนี้แลวจิตก็จะเกิดความ
สงบมีความตั้งมั่น

ในคราวตอ ๆ ไป ก็จะไดนํ าเอารายละเอียดของกรรมฐานทั้ง 40 ประการนั้น มาบรรยายใหทาน
ทัง้หลายไดรับฟง เพื่อจะไดเกิดความเขาใจวากรรมฐานทั้ง 40 กองนั้นมีอานุภาพไมเทากัน บางกรรมฐาน
กท็ ําไดถึงแคเพียงอุปจารสมาธิ กรรมฐานบางกองก็ทํ าไดแคเพียงปฐมฌาน คือ ฌานที่ 1 กรรมฐานบาง
กองก็ทํ าไดถึงอปัปนาสมาธิ คือ ฌานที่ 4 หรืออาจจะทํ าไดแคฌานที่ 1 ซ่ึงอันนี้ก็เปนรายละเอียดขอปลีก
ยอยของแตละกรรมฐาน ส่ิงสํ าคัญก็คือวา เมื่อทานทั้งหลายไดนอมนํ าเอากรรมฐานทั้ง 40 ประการ มา
ปฏิบตัจินจติเกิดความสงบแลว  จัดวาเปนความสุขในระดับขั้นที่ 2 คือ ฌานสุข สุขที่เกิดจากจิตสงบตั้ง
มัน่ ความสขุในระดับฌานนั้นเปนความสุขที่ไมแนนอน อาจจะเสื่อมได เพราะฉะนั้นคนที่ไดฌานก็คือ
พวกที่ตองเขาฌานตลอดเวลา ถาออกจากฌานสมาบัติ ก็จะมีอารมณปกติธรรมดาเหมือนมนุษยทั่วไป 
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ตองคอยหมั่นรักษาอารมณจิต คอยหมั่นเขาฌานสมาบัติอยูเร่ือย จิตยังไมโปรง ไมเบาสบาย เมื่อจิตสงบ
แลว กใ็หนอมจิตของเรานั้น มาสูอารมณของการคิดพิจารณาที่ทานเรียกวา วิปสสนากรรมฐาน

 วธีิคิดแบบวิปสสนากรรมฐานนั้นมีสวนสัมพันธกับสมถกรรมฐาน คือสมถกรรมฐานเปนตัวทํ า
ใหจติเกดิความสงบ เมื่อจิตสงบแลวก็ใหนอมจิตมาสูภาคแหงวิปสสนา ไดแกการพิจารณาโดยการยกเอา
รางกายมาพิจารณาตามหลักของไตรลักษณ คือ ความไมเที่ยง ซ่ึงทานเรียกวา อนิจจัง รางกายของเราเปน
ของไมเที่ยง ทุกขัง รางกายนี้เต็มไปดวยความทุกข และอนัตตา รางกายนี้ไมสามารถบังคับบัญชามันได 
ซ่ึงในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานนั้น มีขั้นตอนการพิจารณาไวถึง 16 ขั้นดวยกัน เรียกวา โสฬสญาณ 
เร่ิมตั้งแต นามรูปปรจิเฉทญาณ คือการแยกใหออกวาในรางกายเรานี้อะไรเปนรูปคือรางกาย และอะไร
เปนนามคือจิต ไลไปเรื่อยจนถึงญาณสุดทาย ที่เรียกวาปจจเวกขณญาณ การพิจารณาตามความเปนจริง 
ในญาณ16 จะไดนํ ามาบรรยายใหทานทั้งหลายไดรับฟงในโอกาสตอไป

เพราะฉะนั้น ในการปฏิบัติพระกรรมฐานนี้ จัดวาเปนสิ่งที่มีความสํ าคัญมากสํ าหรับมนุษยผู
ปรารถนาจะพบความสุขที่แทจริง เพราะไมมีหนทางอื่นใดที่จะทํ าใหเราพบกับความสุขนอกจากวิธีการ
ปฏิบัติทั้งสองประการ เมื่อเราปฏิบัติสมถกรรมฐานคือการทํ าจิตใหสงบ เราก็ไดความสุขขั้นที่สองที่เรียก
วา ฌานสุข เมื่อเราปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน คือการชํ าระลางจิตใหปราศจากกิเลส เมื่อทํ าไดมาก ๆ เขา 
จติของเราก็สะอาด ปราศจากกิเลสคือ ความโลภ โกรธ หลง ทํ าใหเราไดพบกับความสุขขั้นสูงสุดคือ 
นพิพานสุขนั่นเอง

มนษุยทีเ่กดิมานั้น ทานเปรียบเสมือนถูกยิงดวยลูกศรสองดอก ดอกที่ 1 เสียบเขามาที่กาย และ
ดอกที ่ 2 เสยีบเขามาที่จิต ดอกที่เสียบเขามาที่กายนั้นคือ ตราบใดที่ยังเวียนวายตายเกิดอยู ยังมีรางกายนี้
อยู กไ็มสามารถที่จะขจัดความทุกขนี้ได เราก็จะตองพบความทุกขจากความหนาว รอน หิว กระหาย 
ปวดอจุจาระ ปสสาวะ ทุกขจากความแก ความเจ็บ ทุกขจากโรคภัยไขเจ็บมากมาย สวนความทุกขทางใจ
คือลูกศรที่ยิงมาเสียบที่ใจนั้นก็คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ซ่ึงมนุษยเราสามารถใชความ
พากเพยีรพยายามที่จะถอนลูกศรที่เสียบแทงเขามาที่จิต นั่นคือ การทํ าลายกิเลสนั่นเอง

 ดังนั้น การที่ทานทั้งหลายมีโอกาสไดปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน ก็เชื่อวา
ทานทัง้หลายไดพากเพียรพยายามเพื่อจะไขวควาหาความสุขที่แทจริงใหแกตนเอง สวนใครจะทํ าไดมาก
นอยเพยีงใด ก็ขึ้นอยูกับความพากเพียรพยายาม ขึ้นอยูกับอุปนิสัยบารมีของแตละคน อาจจะถึงเสนชัยไว
บาง ชาบาง อันนี้ก็ขึ้นอยูกับความพากเพียรพยายาม ขึ้นอยูกับการสั่งสมบุญบารมี คือการปฏิบัติสมถ
กรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานนั่นเอง สํ าหรับในวันนี้ก็พอสมควรแกเวลาขอใหทานทั้งหลายตั้งสติ
คอืตัวรูไวที่ดวงตาทั้งสองขางและคอย ๆ ลืมตาขึ้นชา ๆ ออกจากสมาธิ
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