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ในโอกาสนี ้ ขอใหทานทั้งหลายตั้งใจรับฟง แนวทางการปฏิบัติพระกรรมฐาน ในวันนี้จะนํ า

สมาธทิัง้สามระดับมาใหทานทั้งหลายไดรับฟงอีกครั้งหนึ่ง โดยจะเนนไปที่อัปปนาสมาธิคือสมาธิที่แนว
แนหมายถงึอารมณฌาน ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งวาในการปฏิบัติกรรมฐานนั้น เนื้อหาสาระที่แทจริงก็คือ
การท ําลายกิเลสใหหมดสิ้นไปจากจิตใจ แตเราจะไมสามารถทํ าลายกิเลสไดเลยถาใจเรายังไมสงบตั้งมั่น
เพราะฉะนั้น กอนจะตัดกิเลสสิ่งสํ าคัญก็คือจะตองชํ าระศีลใหสะอาดบริสุทธิ์ ฝกสมาธิใหจิตตั้งมั่น คราว
นีจ้งึท ําใหเกิดคํ าถามวาจิตตองตั้งมั่นอยูในระดับไหน ? คํ าตอบก็คืออยางนอยจะตองไดปฐมฌานคือฌาน
ทีห่นึง่ เหตุผลก็คือวาถาไมไดปฐมฌาน นิวรณคือกิเลสจะไมสงบระงับ เนื่องจากปฐมฌานมีองค
ประกอบหาประการจะไปปราบนิวรณซ่ีงมีองคประกอบอีกหาประการเหมือนกันซึ่งจะไดอธิบายใน
โอกาสตอไป ในตอนนี้ขออธิบายสมาธิ 3 ระดับอีกครั้งหนึ่ง

สมาธ ิ คอืการทํ าจิตใหสงบนั้น มีอยูทั้งหมดสามขั้นดวยกัน ขั้นที่หนึ่งเรียกวาขณกิสมาธิแปลวา
สมาธเิล็กนอย หมายความวาเมื่อเรามาฝกสมาธิใหม ๆ จิตของเราก็สงบบาง ฟุงซานบาง อันนี้เปนเรื่อง
ธรรมชาติ สมาธิของชาวโลกโดยทั่วไปก็จะอยูในระดับขณกิสมาธินี่เอง เปนสมาธิที่ปกติทั่วไป แตเมื่อ
เรามาฝกปฏิบัตินั้น มันก็จะอยูในอารมณที่เหมือนกับการเลนชักเยอ คือดึงกันไปดึงกันมา เชน เราใชคํ า
บริกรรมภาวนาวาพทุโธ บางครั้งจิตก็อยูที่พทุโธบาง บางครั้งจิตก็ลอยละลองสรางวิมานในอากาศไป
เร่ือย ๆ ส่ิงสํ าคัญก็คือจะตองมีความอดทน มีความเพียร อยายึดหลักคือการตั้งทาหนาหิ้งหมายถึง วันหนึ่ง
ม ี 24 ช่ัวโมง ก็มีเวลาทํ าสมาธิแคเพียงตื่นนอนและกอนนอน ตองเพียรพยายามอยูบอย ๆ นั่ง ยืน เดิน
นอน นัง่รถ ลงเรือ ไปเหนือ มาใต แมจะเขาหองนํ้ า แปรงฟน เดินไปเดินมา เราก็สามารถควบคุมอารมณ
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สมาธิ จุดที่สํ าคัญคือมันไมไดอยูที่วา เราจะตองภาวนาพทุโธอยางเดียว เราจะเดินนับกาวเทาเลนก็ได
เชน หนึ่ง สอง สาม ฯลฯ ขับรถไปนับเสาไฟฟาเลนก็ได ทุกอยางที่อยูรอบตัวสามารถทํ าใหเปนสมาธิได
ทัง้หมด ถาเราปฏิบัติไดเร่ือย ๆ จิตเราจะดิ่งเขาไปสูสมาธิขั้นที่สอง ขอสรุปอีกครั้งวา ขณิกสมาธินั้น เปน
สมาธเิล็กนอยจริง ๆ เปนสมาธิที่เปนเหมือนเด็กหัดเดิน เมื่อฝกไปเรื่อย ๆ จิตจะพัฒนากาวหนาไปสูสมาธิ
ขัน้ที่สองเรียกวา อุปจารสมาธิ

 ค ําวา อุปจารสมาธินั้น แปลวา สมาธิเฉียดฌาน ใกลจะถึงฌานหางกันนิดเดียว เรียกวาในองค
ของอปุจารสมาธิและองคของอัปปนาสมาธิคือปฐมฌานนั้นใกลเคียงกันมาก เพียงแตอุปจารสมาธิยังไม
แนวแแนเหมือนในปฐมฌานนั่นเอง เมื่อผูฝกสมาธิ ปฏิบัติสมาธิถึงขั้นอุปจารสมาธินั้นมักจะพบกับเรื่อง
แปลกประหลาดและจะทํ าใหกลายเปนคนเจาปญหา เนื่องจากจะเกิดความสงสัยในสภาวะจิตที่พบเห็น
ส่ิงทีไ่มเคยพบเห็นมากอน เชน จะเกิดปติคือความอิ่มใจ ที่จะแสดงอออกมาทางกายใหเห็นหลายประการ
คอื นํ ้าตาไหล ขนลุกซูซาทั้งตัว รางกายโยกโคลงไปมาซายบาง ขวาบางเหมือนคนเมา รางกายรูสึก
เหมอืนใครสูบลม หนาใหญ ตัวใหญ รางกายซูซาเบาสบายอยางนี้เปนตน ทั้งหมดนี้เรียกวาอาการของปติ
ซ่ึงท ําใหเรารูไดวา ขณะนี้จิตของเราไดเขาสูอุปจารสมาธิ หรือบางครั้งเราอาจจะพบภาพแปลก ๆ ที่เราไม
เคยพบมากอนก็ได เชน อาจจะพบภาพพระพุทธรูปลอยมา ภาพเจดีย ภาพนางฟา อะไรตาง ๆ เปนภาพที่
แปลกทีเ่ราไมเคยพบเห็นมากอน หรือบางทานในขณะที่ปฏิบัติสมาธิเวลาคํ่ าคืนปดไฟมืดหมด พอปฏิบัติ
ก ําหนดลมหายใจเขาออกไปไดพักหนึ่งก็เกิดเห็นแสงสวางแปลบ ๆ เหมือนใครสองไฟมาที่ดวงตาทั้ง
สองขาง เห็นเปนแสงสีแดง สีขาวบาง อยางนี้เปนตน ทั้งหมดนี้เรียกวาเปนอาการของจิตที่เขาสูอุปจาร
สมาธ ิ บางคนก็ตื่นเตนมากเพราะไมเคยพบมากอน ก็ไปสอบถามอาจารย อาจารยก็ไมรูเร่ือง ก็เลยโมเม
บอกลูกศษิยวา นี่คือสมาธิสูงสุดก็ไปกันไดทั้งอาจารยทั้งลูกศิษยเรียกวาบาพอกัน  อุปจารสมาธิเปนสมาธิ
ทีเ่รียกวา เด็กเริ่มหัดเดินแข็งขึ้น แตก็ไมใชจุดหมายปลายทาง ส่ิงสํ าคัญคือเราอยาไปสนใจในปติมากมาย
ใหเราพยายามทํ าสมาธิไปเรื่อย ๆ ในที่สุดจิตเราจะเขาสูอัปปนาสมาธิ

คํ าวาอปัปนาสมาธิ แปลวา สมาธิที่แนวแน หมายถึง จิตตั้งมั่นไมหวั่นไหว ไมสอดสายไปใน
อารมณอ่ืน กอนอื่นขอใหทานทั้งหลายเขาใจกอนวา อัปปนาสมาธิ หมายถึงอารมณฌาน คํ าวาฌาน แปล
วา สงบตั้งมั่น แนวแน และฌานนี้มีแปดขั้น ตั้งแตขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่ส่ีเรียกวารูปฌาน คือฌานที่มีรูป
ปฐมฌานเปนศัพทบาลี แปลวา ฌานที่หนึ่ง ทุติยฌาน ฌานที่สอง ตติยฌาน ฌานที่สาม  จตุตถฌาน ฌาน
ทีส่ี่ เมือ่ปฏิบัติสมาธิจนกระทั่งไดรูปฌานสี่แลวยังมีฌานที่สูงขึ้นไปเรียกวา อรูปฌาน ฌานที่ไมมีรูป
หมายถงึ การเพงอารมณที่ไมสามารถมองเห็นหรือจับตองไดฌานที่หาเรียกวา อากาสานญัจายตนะ เพง
อากาศเปนอารมณ ฌานที่หกคือ วญิญาณญัจายตนะ เพงวิญญาณเปนอารมณ ฌานที่เจ็ดคือ อากิญจัญ
ญายตนะ เพงความไมมีอะไรเปนอารมณ และฌานที่แปดคือ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ฌานที่เขาถึง
ภาวะทีจ่ะวามคีวามจํ าก็ไมใช จะวาไมมีความจํ าก็ไมใช ซ่ึงในอรูปฌานนี้ จะไมพูดถึงเพราะเปนฌานที่
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ละเอยีดมาก แตจะพูดถึงรูปฌานทั้งสี่ โดยเฉพาะสิ่งที่ทานทั้งหลายควรเนนใหมากคือในระดับปฐมฌาน
ซ่ึงในพระบาลี

พระพทุธเจาทานตรัสไวเกี่ยวกับปฐมฌานวา ปฐมฌาน คือฌานที่หนึ่งนั้นประกอบดวยองคหา
หมายความวา เมื่อจิตเราเขาถึงฌานที่หนึ่งนั้นจิตเราจะมีคุณสมบัติหาประการ ขอที่หนึ่งคือวิตก คํ าวาวิตก
นี ้ ไมไดหมายถึงวิตกกังวลในภาษาไทย วิตกในภาษาบาลี หมายถึง การยกจิตของเราจากอารมณปกติที่
เปนอารมณฟุงซาน เขาไปจดจออยูที่อารมณใดอารมณหนึ่ง ตัวอยางอยางเชน เราภาวนาพทุโธ เราก็เอา
จติของเราไปเกาะอยูที่พทุโธ ก ําหนดดูลมหายใจเขาออก องคประกอบตัวที่สองคือวิจารหมายถึง การที่
จติของเราไปเคลาคลึงหรือไปเกาะไปปกอยูกับอารมณนั้น ทานยกตัวอยางใหเห็นงาย ๆ วา วิตกเหมือน
การทีบุ่คคลเคาะระฆัง ขณะที่ไมสัมผัสกับระฆังครั้งแรกนั้นคือวิตก เสียงของระฆังที่ครางหึ่ง ๆ เรียกวา
วจิาร วติกคือการยกจิตขึ้นสูอารมณ วิจารคือการเคลาคลึงอยูกับอารมณ วิตกคือการที่นกโผบินขึ้นไปใน
อากาศ วิจารคือการที่นกกางปกและรอนถลาไปในสายลมนี่คืออารมณสองตัวแรกของจิตที่เขาสู
ปฐมฌาน

 ตอจากนั้น ก็เกิดองคประกอบที่สามคือปติดังที่ไดกลาวไปแลว ในอุปจารสมาธิ ปติ 5 ตัว บาง
คนกอ็าจจะพบตวัใดตัวหนึ่ง บางคนก็อาจจะพบทั้งหาตัว แตคร้ังละตัว ตอจากนั้นจิตจะเกิดความสุขเปน
องคประกอบที่ส่ี ระหวางปติกับสุขนั้นขอใหทานทั้งหลายไดโปรดทํ าความเขาใจวามันเปนคนละตัวกัน
ปต ิแปลวา ความอิ่มใจ สุข แปลวา ความสบายใจ ซ่ึงเปนปญหาสํ าหรับนักปฏิบัติวาเราจะแยกอารมณนี้
อยางไรพระพุทธโฆษาจารยแสดงไวในคัมภีรวิสุทธิมรรคซึ่งเปนคูมือการปฏิบัติสํ าหรับนักกรรมฐานวา 
ปตเิหมอืนการที่คนเดินทางกลางทะเลทรายเกิดกระหายนํ้ าเดินไปแบบคนหมดแรงขาลาก ทันใดนั้น ก็
เห็นออสโมซิสแหลงนํ ้ากลางทะเลทราย มองเห็นตนไมชายเขียว ก็เกิดความปติขึ้นมาในใจวาเราคงจะ
รอดตายแลว อยางนี่เรียกวาปติ ตอมาชายคนนั้นไดเดินวิ่งไปถึงจุดที่มีนํ้ าตกกระโดดลงไปในนํ้ าและได
อาบดืม่และขึ้นมานอนลมพัดเย็นสบายนั่นแหละคือความสุขของชายคนนั้น ปติและสุขนี่เปนอารมณที่
ละเอยีดออน องคประกอบที่หาขององคฌานที่หนึ่งคือ เอกัคตา แปลวา จิตที่ตั้งมั่นเปนอารมณเดียว ไม
หวัน่ไหวไปในอารมณอ่ืน

 เพราะฉะนั้น ส่ิงที่ทานทั้งหลายจะตองจดจํ าไวในคราวนี้คือ อารมณของปฐมฌานคือการที่จิตมี
องคฌานทัง้หาองคครบอยูในจิตนั่นเอง 1.วิตก คือการยกจิตขึ้นสูอารมณอยางใดอยางหนึ่งในอารมณของ
สมาธ ิ 2.วิจาร สามารถมีสัมปชัญญะปกอยูในอารมณนั้น 3.ปติ ความอิ่มใจ 4.ความสุขคือความสบายใจ
และ 5.เอกัคตา มีจิตตั้งมั่นอยูในอารมณนั้น สรุปงาย ๆ คือ สํ าหรับนักปฏิบัติที่จิตไดปฐมฌาน วิธีสังเกต
งาย ๆ คอื เราจะสามารถควบคุมจิตใหอยูกับสมาธิไดตามเวลาที่เรากํ าหนดไว นั่นคือสามารถที่จะกํ าหนด
เวลาในการเขาสมาธิไดวา จะเขาครึ่งชั่วโมง หนึ่งชั่วโมง หรือสองชั่วโมง แลวก็สามารถทํ าใหจิตผูกพัน
อยูกบัองคสมาธิตามเวลาที่กํ าหนดไว โดยที่จิตไมฟุงซานไมหวั่นไหวไปในอารมณอ่ืนเลย ถาทํ าไดดังนี้
เรียกวาปฐมฌาน ส่ิงสํ าคัญสํ าหรับสมาธิก็คือเสียง เสียงจะเปนอุปสรรคมาก
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ดงันัน้ ในการปฏิบัติสมาธิใหม ๆ ทานจึงสอนใหไปอยูในปาชา ไปอยูในปาชัฏ ไปอยูในที่สงัด

จากผูคน จากเสียงตาง ๆ เมื่อกายวิเวก คือสงบทางกาย จะเปนปจจัยแกจิตวิเวก คือความสงบทางจิต
เพราะฉะนั้น การปฏิบัติใหม ๆ เสียงจะเปนตัวอุปสรรคที่สํ าคัญ แตถาจิตไดปฐมฌาน เสียงจะไมเปน
อุปสรรคเลย หมายความวา หูเราจะไดยินเสียงทุกประการ ขณะที่บรรยายนี้ทานทั้งหลายไดรับฟงเสียง
ตาง ๆ ชัดเจนทุกประการ แตทวาไมเกิดความรํ าคาญในเสียงนั้นและจิตไมสอดสายไปในเสียงที่มา
กระทบ จติทํ างานอยูกับสมาธิตลอดเวลา ถาทํ าไดเชนนี้เรียกวาปฐมฌาน เมื่อจิตไดปฐมฌาน นิวรณ 5
ประการซึ่งเปนศัตรูของสมาธิก็จะถูกองคของฌานเขาไปกดทับ

 ค ําวา นิวรณ แปลวา กิเลสเปนเครื่องกั้นจิตไมใหบรรลุความดี เราตั้งใจจะฝกสมาธิ กิเลสหรือ
นวิรณมากัน้ขวางทํ าใหจิตเราไมเขาสูฌาน นิวรณตัวที่หนึ่ง เรียกวา กามฉันทะ กามคือกามคุณทั้ง 5 ได
แก รูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส ฉันทะ แปลวา ความพอใจ กามฉันทะจึงแปลวา จิตที่พอใจในกามคุณ คือ
รูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส เวลาปฏิบัติสมาธิก็นึกถึง รูปสวย ๆ เสียงเพราะ ๆ  กล่ิน หอม ๆ รสที่อรอย
สัมผัสทีนุ่มนวล นิวรณตัวที่สองเรียกวาพยาบาท  พยาบาทแปลวาความโกรธ ความไมพอใจ ความ
หงดุหงดิ งุนงาน ความขัดเคือง นิวรณตัวที่สามเรียกวาถีนมิทธะ ถีนมทิธะความงวงเหงาหาวนอน ความ
ซึมเซาหดหู ปกติก็ไมงวงพอเขาสมาธิทีไรหัวทิ่มทุกทีเคารพอาจารยทุกครั้ง นี่เปนกิเลสตัวหนึ่งและเปน
กเิลสทีสํ่ าคัญ เพราะฉะนั้น บางคนที่เปนคนเปนโรคนอนไมหลับทานบอกวาไมตองไปกินยานอนหลับ
หรอก ปฏิบัติสมาธิก็แลวกันพอปฏิบัติสมาธิแลวนิวรณตัวนี้จะเขาทํ างานหลับสบาย พทุโธ ยังไมทันไรก็
หลับแลวนีก่ด็เีหมือนกันเปนขอดีของนิวรณตัวนี้แตไมดีเวลาปฏิบัติสมาธิ เพราะจะทํ าใหงวงเหงาซึมเซา
นัง่หลับงวง จิตไมโปรง นิวรณตัวที่ส่ีก็คือ อุทธัจจะกุกกจุจะ คือจิตที่ฟุงซาน ไมนิ่ง นึกคิดไปเรื่อย ๆ เปน
นวิรณตวัสํ าคัญอีกเชนกันสํ าหรับการปฏิบัติสมาธิและนิวรณตัวสุดทายก็คือ วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย
ความไมแนใจ ความไมเชื่อมั่น อาจารยพูดเรื่องสมาธิจริงหรือเปลา ? พระพุทธเจาสอนอยางนี้เชื่อไดหรือ
เปลา ? หลอกใหมาปฏิบัติหรือเปลา ? วิจิกิจฉา แปลวา ความลังเลสงสัย ไมเชื่อมั่น ไมมั่นใจ

นวิรณ 5 ประการนี้เปนสิ่งที่สํ าคัญมาก  นิวรณ 5 ประการและองคฌาน 5 ประการนี้เปนคูปรับ
กนั เรียกวาได 5 ละ 5 หมายถึงวาไดปฐมฌานที่มีองค 5 ก็สามารถละองค 5 คือนิวรณ  วิตกเปนศัตรูคู
ปรับกับถีนมทิธะ หมายความวาถาคนฟุงซานมาก ๆ จะไมงวงนอน และคนถางวงนอนจะไมฟุงซานสอง
ตวันีเ่ปนคูปรับกัน สวนวิจารจะไปกดวิจิกิจฉา ปติคือความอิ่มใจก็จะกดพยาบาท เมื่อมีความอิ่มใจแลว
ความโกรธความหงุดหงิดจะถูกปติเขาไปชโลมใจ สวนสุขนั้นจะไปกดทับ อุทธัจจะกุกกุจจะ และ
เอกคัตาคอืจติตั้งมั่นในอารมณเดียวก็จะไปกดกามฉันทะ นี่คือ ได 5 ละ 5 เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเมื่อ
ปฏิบตัสิมาธอิยางนอยก็ควรใหไดปฐมฌาน ถาไมไดปฐมฌานนิวรณก็ไมระงับ เมื่อนิวรณไมระงับเราไม
สามารถใชจิตที่สงบมาเพื่อตัดกิเลสได ดวยเหตุนี้ในการปฏิบัติสมาธิควรตั้งเปาไววาอยางนอยที่สุดควร
ไดอุปจารสมาธิ อยางดีมาก ๆ คือควรจะไดฌาน ไดฌานสี่ยิ่งดี ฌานแปดยิ่งยอดเยี่ยม แตถาไมไดอะไรเลย
กข็อใหยดึปฐมฌานเปนหลัก สํ าหรับในวันศุกรตอไปจะไดพูดอารมณของทุติยฌาน ฌานที่สอง ตติย
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ฌาน ฌานที่สาม จตตุถฌาน ฌานที่ส่ี ตอไป สํ าหรับในวันนี้ก็ขอยุติลงตรงที่ ปฐมฌาน คือฌานที่หนึ่ง
ซ่ึง ประกอบดวย วิตก วิจาร  ปติ สุข และเอกัคตา ซ่ึงจะสามารถไปสงบระงับนิวรณ 5 ซ่ึงประกอบดวย
กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกกุกจุจะ และวิจิกิจฉา ในวันนี้พอสมควรแกเวลา ขอใหนักปฏิบัติ
ทกุทานตั้งสติคือตัวรูไวที่ดวงตาทั้งสองขางลืมตาขึ้นชา  ๆ ออกจากสมาธิ ฯ
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