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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องกัมมัฏฐานโบราณล้านนา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยขั้นตอนการวิจัย ๒ ขั้นตอน คือ (๑) สารวจ คัดเลือก วิเคราะห์ ใบลาน
จ านวน ๑๑ ฉบั บ (๒) ลงพื้ น ที่ ป ฏิบั ติกั มมั ฏ ฐานโบราณล้ านนาที่วัด ขุน คง อาเภอหางดง จัง หวั ด
เชียงใหม่ เป็นเวลา ๓๐ วัน มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ (๑) เพื่อถอดรหัสองค์ความรู้ในเรื่องหลักการ
พิธีกรรม ขั้นตอน และผลกระทบจากการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา (๒) เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติ
กัมมัฏฐานโบราณล้านนาที่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน (๓) เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการสืบทอด
การปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนาในอนาคต
ผลการวิจัยมีดังนี้
๑. กัมมัฏฐานโบราณล้านนามีหลักการปฏิบัติ ๕ ประการ ได้แก่ ๑. บุญกิริยาวัตถุ (ทาน ศีล
สมาธิ) ๒. โยนิโสมนสิการ ๓. สติ ๔. ความนอบน้อม ๕. ความเพียร พิธีกรรมในการปฏิบัติ มีการบูชา
พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า พระกัมมัฏฐาน และพระอุปัชฌาย์ (แก้ว ๕ โกฐาก) การ
ขอรับศีล เมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วให้ขอขมาพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า (แก้ว ๓ โกฐาก) อีก
ครั้ง ขั้นตอนสาคัญก่อนการปฏิบัติ ได้แก่ การขอปีติจากพระพุทธเจ้า ก่อนการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน
และวิปัสสนากัมมัฏฐานตามลาดับ ผลกระทบจากการปฏิบัติ เป็นการสั่งสมบารมีและพัฒนาตนเอง
๒ แนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา ให้ดาเนินไปตามหลักการ ๕ ประการข้างต้น
กลมกลืนไปกับวิถีชีวิตประจาวัน กาหนดระยะเวลาปฏิบัติไว้ ๒ วัน ๑ คืน โดยเริ่มจากการศึกษา
ธรรมะเกี่ยวกับบุญกิริยาวัตถุ ๓ การปฏิบัติให้รักษาสติทุกอิริยาบถ เน้นเพียงพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ
สังฆานุสสติ ปฏิบัติแล้วให้ทาบุญตักบาตร กรวดน้าอุทิศบุญกุศล
๓. แนวทางการสืบทอดต้องกลมกลืนกับวิถีชีวิตของชาวล้ านนา มี ๙ ขั้นตอน ได้แก่ (๑)
เป็นไปตามหลักการ ๕ ประการ (๒) ล้อกันไปกับประเพณีล้านนา (๓) วัดและชุมชนช่วยกันกระจาย
ข่าวการปฏิบัติกัมมัฎฐาน (๔) สร้างเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ท (๕) ฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องให้เรียนรู้และ
ช่วยกันถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติกัมมัฎฐาน (๖) ชุมชนช่วยกันหางบประมาณ (๗) มีการมอบรางวัลกับผู้
ที่มาฝึกปฏิบัติ (๘) ใช้วิธีบอกต่อกันในชุมชนและใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการประชาสัมพันธ์ (๙)
ติดตามและประเมินผล
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Abstracts
This community involvement research project are qualitative research and
participatory action research which attempts an appreciative approach towards
Kammaṭṭhāna Lan Na in both theory and practice. 1. Eleven palm leaf manuscripts
are screened 2. Real practice at Wat Khun Khong for a period of 30 days. Its
objectives include 1. Decoding a body of knowledge on the principles, rituals and
impact as a result of practices. 2. Ability to found an appropriate old methods of
Kammaṭṭhāna Lan Na for the present day public communities. 3. For a promotional
study to pass on these methods into the future practices.
The results are as follows;
1. Five principles for practice are Puññakiriyấ-vatthu; (Dấna) Giving, (SĨla)
Morality and (Bhấvanấ) Concentration. Yonisomanasikấra; Proper consideration. Sati;
Mindfulness. Humility and Perseverance. Rituals practice are worship to Buddha,
dharma, Sangha, Kammaṭṭhāna, ordination-teacher. Before practice must receive SĨla
and after practice must asking for pardon to Buddha, dharma and Sangha. The way
to practice must ask for rapture (PĨti) from Buddha at the beginning, practice
tranquillity development and insight development respectively. Impacts of practice
are accumulating merit and self-development.
2. The way to practice Kammaṭṭhāna according to five principles and
practice as the part in the way of life, practice for two days at temple. Study
Puññakiriyấ-vatthu before practice, to be mindful all the time. The practice focus on
reminding of the virtues of Buddha, dharma and sangha. After practice, make merit
and pouring water to dedicate to departed relatives.
3. There are nine steps to preserving Lanna’ meditation styles as follows:
1. Follow five principles. 2. The practice should be one part in the way of life of local
people and local tradition. 3. Temple and community should promote these
methods by any media. 4. Set up a cooperation network in internet and social
media. 5. Training people who involved educating the practice until they can guide
other. 6. Temple and community should be accumulated budget to support the
methods and the activities. 7. Give a reward to the practitioner. 8. To promote these
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process to motivate communities and by internet and social media. 9. Follow up
assessment.
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่องกัมมัฏฐานโบราณล้านนา ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่ง เสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สาเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับการช่วยเหลือจาก
บุคคลหลายฝ่ายด้วยกัน ดังนี้
อาจารย์กุลวดี เจริญศรี และ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. พิสิฐ เจริญวงศ์ กรรมการที่ปรึกษา
งานวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่ดูแลการทาวิจัยตั้งแต่ต้นกระทั่งเสร็จสิ้น
โครงการ ขอขอบคุ ณ ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ดร. พิ สิ ฐ เจริ ญ วงศ์ ส าหรั บ การแก้ ไ ขบทคั ด ย่ อ
ภาษาอังกฤษ
ดร.พรศิลป์ รัตนชูเดช ที่ปรึกษางานวิจัย ความเป็นครูของท่าน ช่วยทาให้งานวิจัยสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น ทั้งการวิเคราะห์ของท่าน ก็ทาให้คณะวิจัยมั่นใจว่า การศึกษาครั้งนี้ได้เดินมาถูกทางแล้ว
พระมหาสกุล มหาวีโร วัดผ้าขาว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดร. สนอง วรอุไร และ ดร.
พรศิลป์ รัตนชูเดช คณะผู้ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมในการวิเคราห์ใบลานกัมมัฏฐานโบราณ
ล้านนา
พระครูเมธานันทกิจ วัดหนองยวง อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน ที่กรุณาติดต่อวัดต้น
ผึ้ง เรื่องการขอยืมเอกสารใบลานกัมมัฏฐาน ครูบาคันธา คนฺธวโส วัดต้นผึ้ง อาเภอเวียงหนองล่อง
จังหวัดลาพูน ซึ่งพระจตุพล จิตฺตสวโร วัดต้นผึ้ง ได้ปริวรรตไว้แล้ว มาเป็นข้อมูลศึกษาวิจัย
ผศ.ดร. สาราญ ขันสาโรง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่ได้
ช่วยตรวจสอบและแก้ไขบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสีโล เจ้าอาวาสวัดขุนคง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้โอกาสเข้า
ไปศึกษากัมมัฏฐานโบราณล้านนาที่วัดขุนคง และเป็นผู้นาพาเข้าไปศึกษาในชุมชนขุนคง ความเมตตา
ของท่านทาให้งานวิจัยดาเนินไปอย่างรวดเร็ว ไม่ติดข้องที่ใด
ชาวบ้านชุมชนขุนคง ที่ มอบน้าใจไมตรีอันดีให้แก่ คณะวิจัย แสดงให้ ประจักษ์ประหนึ่งว่า
คณะวิจัยเป็นลูกหลานในชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชนที่ยังมีอยู่มากในปัจจุบัน จะช่วยให้การรื้อฟื้น
การปฏิบั ติกัมมัฏ ฐานโบราณล้านนาในชุมชนเกิดขึ้นในอีกไม่ช้า พลัง คนในชุมชนขุนคงเป็นพลังที่
บริสุทธิ์และมั่นคงดุจขุนเขา
คณะวิจัยหวังว่าการทาวิจัยครั้งนี้ จะช่วยให้ชาวบ้ านขุนคงมีกาลังใจในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ล้านนาต่อไป และช่วงกันฟื้นฟู พัฒนากระทั่งเป็นที่รู้จักกันในล้านนาอีกครั้ง
อนึ่ ง ความดี ง ามใดที่ บั ง เกิ ด ขึ้ น ก่ อ น ระหว่ า ง และหลั ง การท าวิ จั ย นี้ ขอถวายไว้ ใ น
พระพุทธศาสนา
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สารบัญ
เรื่อง

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนผัง
สารบัญภาพ
คาอธิบายสัญลักษณ์และคาย่อ

(ก)
(ค)
(ง)
(จ)
(ช)
(ซ)
(ฌ)
(ญ)

บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย
๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
๑.๖ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๑.๗ วิธีดาเนินการวิจัย
๑.๘ ประโยชน์ที่ได้รับ

๑
๑
๒
๒
๓
๖
๖
๔๐
๔๓

บทที่ ๒ องค์ความรู้เกี่ยวกับกัมมัฏฐานในพระไตรปิฎก
๒.๑ กัมมัฏฐาน
๒.๒ สมถกัมมัฏฐาน
๒.๓ วิปัสสนากัมมัฏฐาน
๒.๔ การบรรลุธรรมของพระอรหันต์ที่เป็นเอตทัคคะในพระไตรปิฎก

๔๔
๔๔
๕๖
๘๖
๙๔

ฉ

บทที่ ๓ องค์ความรู้เกี่ยวกับกัมมัฏฐานในล้านนา
๓.๑ การสารวจข้อมูลใบลานกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
๓.๒ การศึกษาคัมภีร์ใบลานกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
๓.๓ สรุปองค์ความรู้กัมมัฏฐานโบราณล้านนาจากการศึกษาคัมภีร์ใบลาน

๑๐๔
๑๐๕
๑๑๗
๒๐๖

บทที่ ๔ องค์ความรู้กัมมัฏฐานโบราณล้านนา จากการศึกษาที่วัดขุนคง จังหวัดเชียงใหม่
๔.๑ ประวัติชุมชนบ้านขุนคง
๔.๒ การปฏิบัติกัมมัฏฐานที่วัดขุนคง
๔.๓ การประมวลองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาธรรมคัมภีร์
และการปฏิบัติกัมมัฏฐาน ที่วัดขุนคง

๒๑๕
๒๑๕
๒๒๓

บทที่ ๕ แนวทางการปฏิบัติ และแนวทางส่งเสริมการสืบทอด
การปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
๕.๑ การนาเสนอแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนาในปัจจุบัน
๕.๒ การนาเสนอแนวทางการสืบทอดการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
ในอนาคต
บทที่ ๖ สรุปผลการวิจัย
๖.๑ การถอดรหัสองค์ความรู้ในเรื่อง หลักการ พิธีกรรม ขั้นตอน และผล
จากการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
๖.๒ การสร้างแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
ที่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน
๖.๓ แนวทางการสืบทอดการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนาในอนาคต
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้วิจัย

๒๙๑

๒๙๙
๓๐๐
๓๒๗
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๔
๓๔๘
๓๕๐
๓๕๘
๓๘๖
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สารบัญตาราง
เรื่อง
หน้า
ตารางที่ ๑ แสดงการวิเคราะห์กัมมัฏฐานในประเทศไทย
๓๓
ตารางที่ ๒ แสดงการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน หรือกัมมัฏฐาน ๔๐ ในวิสุทธิมรรค ๘๔
ตารางที่ ๓ แสดงวิธีบรรลุของพระเอกตทัคคะในพุทธศาสนา ๔๑ องค์
๑๐๑
ตารางที่ ๔ แสดงข้อมูลการสารวจใบลานกัมมัฏฐานล้านนา
๑๑๑
ตารางที่ ๕ แสดงข้อกัมมัฏฐานและคาบริกรรมในกัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่า จังหวัดลาพูน ๑๕๓
ตารางที่ ๖ แสดงจานวนกัมมัฏฐานในโครงสร้างมูลกัมมัฏฐานรอม ครูบามหากัญจนเถร
สูงเม่น เมืองแพร่ พ.ศ. ๒๔๐๐
๑๖๙
ตารางที่ ๗ แสดงคาบริกรรมแต่ละส่วนในใบลานกัมมัฏฐาน ครูบากัญจน วัดสูงเม่น
๑๗๐
ตารางที่ ๘ แสดงประวัติชีวิตครูบาศรีวิชัย
๑๗๖
ตารางที่ ๙ แสดงคาบริกรรมแต่ละส่วนในใบลานกัมมัฏฐานรอม ครูบาศรีวิชัย
๑๘๔
ตารางที่ ๑๐ แสดงคาบริกรรมแต่ละส่วนในบทปฏิบัติกัมมัฏฐาน ของครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย ๑๙๓
ตารางที่ ๑๑ แสดงคาบริกรรมแต่ละส่วนในบทปฏิบัติกัมมัฏฐานของครูบาชัยวงศาพัฒนา
๑๙๙
ตารางที่ ๑๒ แสดงคาบริกรรมกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
๒๐๓
ตารางที่ ๑๓ แสดงประเภทกัมมัฏฐานและผลที่ได้จากการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ที่ปรากฏในใบลานกัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่า จังหวัดลาพูน
๒๐๙
ตารางที่ ๑๔ แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาคัมภีร์ใบลานกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
๒๑๓
ตารางที่ ๑๕ แสดงขั้นตอนและจุดประสงค์ในการปฏิบัติกัมมัฏฐานที่วัดขุนคง
๒๘๙
ตารางที่ ๑๖ แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาคัมภีร์ใบลานและปฏิบัติกัมมัฏฐานที่วัดขุนคง ๒๙๘
ตารางที่ ๑๗ แสดงองค์ประกอบในการนาเสนอแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา ๓๒๒
ตารางที่ ๑๘ แสดงขึ้นตอนในการเสนอแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
๓๒๓
ตารางที่ ๑๙ การนาเสนอแนวทางการส่งเสริมการสืบทอดการปฏิบัติ
กัมมัฏฐานโบราณล้านนา ที่บ้านขุนคง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
๓๔๑

ซ

สารบัญแผนผัง
เรื่อง
แผนผังที่ ๑ แสดงวิธีดาเนินการทาวิจัย
แผนผังที่ ๒ แสดงขั้นตอนการศึกษาคัมภีร์ใบลาน ที่วัดขุนคง
แผนผังที่ ๓ แสดงกระบวนการทางานเพื่อสร้างเสนอแนวทางการปฏิบัติ
กัมมัฏฐานโบราณล้านนา
แผนผังที่ ๔ แสดงกระบวนการสร้างแนวทางการส่งเสริมการสืบทอดการปฏิบัติ
กัมมัฏฐานโบราณล้านนา

หน้า
๔๒
๒๒๕
๓๐๑
๓๒๙

ฌ

สารบัญภาพ
เรื่อง
ภาพที่ ๑ ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร
ภาพที่ ๒ ครูบาศรีวิชัย
ภาพที่ ๓ ครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย
ภาพที่ ๔ ครูบาชัยวงศาพัฒนา
ภาพที่ ๕ ขั้นตอนการปฏิบัติกัมมัฏฐานตามแนวครูบาชัยวงศาพัฒนา
ภาพที่ ๖ พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสิโล เจ้าอาวาสวัดขุนคง
ภาพที่ ๗ วัดขุนคง และศาสนาสถาน ศาสนาวัตถุ ในวัดขุนคง
ภาพที่ ๘ การเสด็จวัดขุนคงของพระบรมวงศานุวงศ์ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๓๐
ภาพที่ ๙ ชาวลัวะที่บ้านขุนคง
ภาพที่ ๑๐ การเก็บรักษาคัมภีร์ใบลานที่วัดขุนคง
ภาพที่ ๑๑ แสดงขั้นตอนการศึกษาคัมภีร์ใบลานที่วัดขุนคง
ภาพที่ ๑๒ ตัวอย่างธรรมคัมภีร์อื่นๆ ที่เก็บรักษาไว้ที่วัดขุนคง
ภาพที่ ๑๓ ลูกประคา อุปกรณ์สาคัญสาหรับการบริกรรมขณะปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ภาพที่ ๑๔ ขั้นตอนการปฏิบัติกัมมัฏฐานที่วัดขุนคง
ภาพที่ ๑๕ การปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนาที่วัดขุนคง
ภาพที่ ๑๖ เทศน์ธรรมอุทิศให้บรรพชน
ยุทธวิธีในการกระตุ้นชาวบ้านให้สนใจการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
ภาพที่ ๑๗ สามเณรวัดขุนคง ถ่ายทอดการนับลูกประคา ให้เด็กๆ เยาวชนที่สนใจ
การปฏิบัติกัมมัฏฐาน

หน้า
๑๕๗
๑๗๒
๑๘๗
๑๙๕
๒๐๐
๒๑๗
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๔
๒๒๖
๒๒๗
๒๘๑
๒๘๒
๒๙๙
๓๒๖
๓๓๔

ญ

คาอธิบายสัญลักษณ์และคาย่อ
คัมภีร์ที่นามาใช้ศึกษาค้นคว้า และนามาอ้างอิงสาหรับการเขียนสารนิพนธ์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ศึกษาจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พิมพ์ใน พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา/ เล่ม/ ข้อ/ หน้า/ คือ เลข
ตัวหน้าเป็นเลขระบุเล่มของพระไตรปิฎก ตัวเลขที่ ๒ ระบุข้อ และเลขตัวที่ ๓ ระบุ หน้า เช่น ขุ.ขุ.
(ไทย). ๑๕/ ๖๔/ ๔๒๐ หมายถึง สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม
๑๕ ข้อที่ ๖๔ หน้า ๔๒๐

วิ.มหา.
วิ.ม.
วิ.ป.

ที.สี.
ที.ม.
ที.ปา.
ม.มู.
ม.ม.
ม.อุ.
ส.สฬา.
ส.ม.
องฺ.เอกก.
องฺ.จตุกฺก.
องฺ.ฉกฺก.
องฺ.นวกฺ.
ขุ.ขุ,
ขุ.อุ.
ขุ.วิ,

คาอธิบายอักษรย่อพระไตรปิฎก
พระวินัยปิฎก
=
วินัยปิฎก มหาวิภงฺคปาลิ
=
วินัยปิฎก มหาวคฺคปาลิ
=
วินัยปิฎก ปริวารปาลิ

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

พระสุตตันตปิฎก
ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ
ทีฆนิกาย มหาวคฺคปาลิ
ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺคปาลิ
มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสกปาลิ
มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสกปาลิ
มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสกปาลิ
สยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺคปาลิ
สยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺคปาลิ
องฺคุตฺตรนิกาย เอกกนิปาตปาลิ
องฺคุตฺตรนิกาย จตุกกฺนิปาตปาลิ
องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาตปาลิ
องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาตปาลิ
ขฺทฺทกนิกาย ขุทฺทกปาฐปาลิ
ขฺทฺทกนิกาย อุทานปาลิ
ขฺทฺทกนิกาย วิมานวตฺถุปาลิ

ฎ

ขุ.ป.

=

ขฺทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺคปาลิ
พระอภิธรรมปิฎก
อภิธมฺมปิฎก วิภงฺคปาลิ
อภิธมฺมปิฎก ธาตุกถาปาลิ

อภิ.วิ.
อภิ.ธา

=
=

ที.ม.อ.
ม.มู.อ.
องฺ.ทสก.อ.

อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก
=
ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี มหาวคคฺอฏฺฐกถา
=
มชฺฌิมนิกาย ปปญฺจสูทรี มูลปณฺณาสกอฏฺฐกถา
=
องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี ปญฺจกาทินิปาตอฏฺฐกถา

บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กัมมัฏฐาน (กา-มัด -ถาน) เป็นภาษาบาลี (kamma h na) ในภาษาไทยเขียนเป็น
กรรมฐาน (กา-มะ-ถาน) มีความหมายเดียวกับคาว่า ภาวนา หมายถึง ที่ตั้งแห่งการงานของใจ เป็น
อุบายทางใจ เป็นวิธีฝึกอบรมจิต๑ ในงานวิจัยนี้ ใช้ทั้งคาว่ากัมมัฏฐานและภาวนา
กัมมัฏฐานแบ่งเป็นสมถกัมมัฏฐาน (สะ-มะ-ถะ-กา-มัด-ถาน) กับวิปัสสนากัมมัฏฐาน๒ (วิปัด-สะ-นา-กา-มัด-ถาน) ทั้งสองต่างเกื้อกูลกัน มีอุปการะมากแก่สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ๓ เป็น
ธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งและควรเจริญ ๔ เพื่อรู้ยิ่งราคะ... เพื่อกาหนดรู้ราคะ (ความกาหนัด)... เพื่อความสิ้น
ราคะ... เพื่อละราคะ... เพื่อความสิ้นไปแห่งราคะ... เพื่อความเสื่อมไปแห่งราคะ... เพื่อความคลายไป
แห่งราคะ... เพื่อความดับแห่งราคะ ฯลฯ เพื่อความสละราคะ... เพื่อความสละคืนราคะ๕ เพื่อสลัด
ความประมาท๖
ในประเทศไทยปั จ จุบั น พบเทคนิค การปฏิบัติกัมมัฏ ฐานที่หลากหลาย อาทิ แนวทาง
กัมมัฏฐานแบบ “พุทโธ” ของพระครูวินัยธร (มั่น ภูริทัตโต) หรือวิธีเจริญอานาปานสติกัมมัฏฐานของ
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) หรือแนวการปฏิบัติแบบใช้จิตตามดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย
โดยหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโก หรือแนวทาง “สติปัฏฐาน ๔ (ยุบหนอพองหนอ)” ของสมเด็จพระพุฒา
จารย์ (อาจ อาสภเถระ) กัมมัฏฐานแบบ “รูปนาม” พระวิกรมมุนี (ผล อุปติสฺโส) กัมมัฏฐานแบบ
“สัมมาอรหัง” พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นต้น สาหรับแนวทางสติปัฎฐาน ๔ (ยุบหนอพอง
หนอ) นั้น ต่อมาพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง สิริมังคโล) วัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้
สืบต่อ และนามาเผยแพร่จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เพราะ
มุ่งเน้นไปที่การพิจารณาเอาอาการเคลื่อนไหวของท้องที่พองขึ้นและยุบลง เนื่องจากการหายใจ ท้องที่
๑

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพฯ: เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์
จากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๙.
๒
ปิณฑปาตปาริสุทธิสูตร (ม.อุ. ๑๔/ ๔๕๐/ ๕๐๓.)/ สมถวิปัสสนาสูตร (ส.สฬา. ๑๘/ ๓๖๗/ ๔๔๙.)/ อสังขตสูตร (ส.สฬา.
๑๘/ ๓๗๗/ ๔๕๔.)
๓
ส.สฬา. ๑๘/ ๓๔๘/ ๓๘๔.
๔
ส.มหา. ๑๙/ ๑๕๙/ ๘๘.
๕
องฺ.เอกก. ๒๐/ ๒๓๑/ ๑๓๗.
๖
องฺ.เอกก. ๒๐/ ๒๔๖/ ๑๓๘.

๒

พองที่ยุบถูกใช้เป็นฐานในการเกิดขึ้นของสติ จึงเรียกแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานเช่นนี้ว่า “ยุบหนอ
พองหนอ”
ทว่าก่อนหน้าที่แนวทางการปฏิบัติดังกล่าว จะเป็นที่แพร่หลายอย่างกว้างขวางนั้น ใน
ล้านนามีวิธีการปฏิบัติกัมมัฏฐานอันมีรูปแบบเฉพาะของตน คือ มีการใช้ลูกประคาเป็นอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติกัมมัฏฐาน จึงเรียกกัมมัฏฐานลูกประคาอีกชื่อหนึ่ง ปัจจุบันแทบไม่ปรากฏแนวทางการปฏิบัติ
นับลูกประคาอีกแล้ว
จากการลงพื้ น ที่ ส ารวจหอพระไตรปิ ฎ กในการวิ จั ย เรื่ อ งหอไตรล้ า นนา ที่ ไ ด้ รั บ การ
สนับสนุนทุนวิจัยการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ช่วง พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ เป็น
จานวนทั้งสิ้น ๒๒๑ วัด ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง แพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย พบวัดที่
ยังมีการสอนกัมมัฏฐานล้านนาเพียงแห่งเดียว คือ วัดขุนคง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ แม้จะเป็น
การสอนที่มีลักษณะเฉพาะบุคคลสนใจ ยังไม่ปรากฏระบบการสอนอย่างการสอนสติปัฎฐาน ๔ (ยุบ
หนอพองหนอ) อันเป็นที่แพร่หลายอยู่นั้น ทว่าก็ได้แสดงร่องรอยการมีอยู่ และการปฏิบัติจริง ของ
กัมมัฏฐานโบราณล้านนา
ด้วยเหตุที่สถานภาพองค์ความรู้เรื่องกัมมัฏฐานโบราณล้านนาในปัจจุบัน อยู่ในภาวะใกล้
สูญหายอย่างมาก แม้จะปรากฏแนวทางการปฏิบัติในคัมภีร์ใบลานอยู่ ทว่าในการปฏิบัติจริงกลับแทบ
จะไม่เป็นที่รู้จักอีกแล้ว หากไม่ได้รับการศึกษา และเผยแพร่ต่อไป คาดว่าอีกไม่นานองค์ความรู้เหล่านี้
จะสูญหายไป โดยเฉพาะการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนาที่ปรากฏจริงในสังคมล้านนา การรื้อฟื้นสิ่งที่จวน
เจียนจะสูญหายนี้จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างที่สุด
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑.๒.๑ เพื่อถอดรหัสองค์ความรู้ในเรื่องหลักการ พิธีกรรม ขั้นตอน และผลจากการปฏิบัติ
กัมมัฏฐานล้านนา
๑.๒.๒ เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนาที่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน
๑.๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการสืบทอดการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนาในอนาคต
๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ
๑.๓.๑ หลักการ พิธีกรรม ขั้นตอน ผลการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนาเป็นเช่นไร
๑.๓.๒ แนวทางในปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนาที่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบันควรเป็นเช่นไร
๑.๓.๓ แนวทางในส่งเสริมการสืบทอดกัมมัฏฐานล้านนาที่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน
ควรเป็นเช่นไร

๓

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย
๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา
ประกอบด้วย ๕ ส่วนสาคัญ
เนื้อหาส่วนที่ ๑ เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับกัมมัฏฐานในพระไตรปิฎก มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
เป็นฐานในการศึกษาวิเคราะห์กัมมัฏฐานล้านนาในบทต่อไป
เนื้อหาส่วนที่ ๒ เป็นองค์ความรู้กัมมัฏฐานล้านนา
เป็ น การศึ ก ษากั ม มัฏ ฐานล้ า นนาที่ ป รากฏในคัม ภี ร์ ใบลาน มี วั ต ถุป ระสงค์ เ พื่อ ศึ ก ษา
หลักการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา เป็นการศึกษาภาคทฤษฎี และวิธีการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา ซึ่ง
เป็นการศึกษาภาคปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ล้านนาในอดีต
ในการศึกษาภาคทฤษฎี พบคัมภีร์ใบลานหลักที่ใช้ประกอบการศึกษา ๕ ฉบับ ได้แก่ (๑)
สมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครูบาคันธา คนฺธวโส วัดต้นผึ้ ง อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน (พ.ศ.
๒๔๗๗) (๒) วิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่า อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๓) (๓)
กัมมัฏฐานมหาป่า ครูบาอุบล วัดพระนอนม่อนช้าง จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๒๓) (๔) กัมมัฏฐานวัด
บ้านไร่ จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๔) (๕) กัมมัฏฐานครูบาคันธะวงศ์ วัดพระนอนม่อนช้าง จังหวัด
ลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๗) ใบลานกลุ่มนี้ จะแสดงให้เห็น ถึงหลักปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา ในช่วง พ.ศ.
๒๔๒๓–๒๔๗๗ ทั้งหมดมีเนื้อหาทีซ่ ้ากัน ซึ่งการซ้ากันนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความนิยมของใบลานกลุ่มนี้
ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษา ฉบับกัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่า จังหวัดลาพูน เป็นหลัก
การศึกษาภาคปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ในอดีต ใช้คัมภีร์ใบลาน ๔ ฉบับ ได้แก่ (๑) มูล
กัมมัฏฐานรอม ฉบับครูบามหากัญจนเถร วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (พ.ศ. ๒๓๓๒-๒๔๒๐)
(๒) กัมมัฏฐานรอม ฉบั บ ครู บาศรีวิชัย วัดพระสิงห์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๒๑๒๔๑๒) (๓) พระครูพัฒนากิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์) วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
(พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๕๔๓) และ (๔) ฉบับครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย วัดทุ่งหลวง อาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๕๓๐) ใบลานกลุ่มนี้แสดงให้เห็นถึงการนากัมมัฏฐานล้านนาไปใช้ของ
พระภิกษุสงฆ์ล้านนา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๓๒ – ๒๕๔๓
เมื่อวิเคราะห์แล้ว จึงให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จานวน ๓ ท่าน ได้แก่ พระมหาสกุล มหาวี
โร วัดผ้าขาว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สนอง วรอุไร และ ดร.พรศิลป์ รัตนชูเดช
เนื้อหาส่วนที่ ๓ เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงที่ วัดขุนคง อาเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ กับพระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสีโล (เจ้าอาวาสวัดขุนคง) ซึ่งแบ่งเป็นการศึกษาคัมภีร์ใบลาน ๒
ฉบับ ได้แก่ (๑) พับหนังสือไหว้พระถือศีลปฏิบัติกัมมัฏฐาน ฉบับวัดขุนคง (๒) เรื่องลักขณะศีลทาน
ภาวนาแลฯ กับการปฏิบัติกัมมัฏฐาน รวมทั้งสองกระบวนการเป็นเวลา ๓๐ วัน

๔

เนื้อหาส่วนที่ ๔ เป็นการสร้างแนวทางอันเหมาะสมในการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนาใน
ปัจ จุ บั น และการศึกษาแนวทางส่ งเสริมการสื บทอดการปฏิบัติ กัมมัฏ ฐานล้ านนาในอนาคต โดย
กระบวนการชุมชนมีส่วนร่วม
เนื้อหาส่วนที่ ๕ เป็นการตอบวัตถุประสงค์ทั้ง ๓ ข้อ ของการวิจัย คือ
๕.๑ หลักการ พิธีกรรม ขั้นตอน และผลจากการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา
๕.๒ แนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนาที่น่าจะเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน
๕.๓ แนวทางส่งเสริมการสืบทอดการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนาในอนาคต
๑.๔.๒ ขอบเขตด้านเอกสาร
เอกสารปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ใน
พ.ศ. ๒๕๓๙, วิสุทธิมรรค ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ใน พ.ศ. ๒๕๕๕
นอกจากนี้ ยังใช้คัมภีร์ใบลานเป็นเอกสารปฐมภูมิในการศึกษารวม ๑๑ ฉบับ ได้แก่ ใบ
ลานสมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครูบาคันธา คนฺธวโส วัดต้นผึ้ง อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน
(พ.ศ. ๒๔๗๗) วิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่า อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๓)
กัมมัฏฐานมหาป่า ครูบาอุบล วัดพระนอนม่อนช้าง จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๒๓) กัมมัฏฐานวัดบ้านไร่
จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๔) กัมมัฏฐานครูบาคันธะวงศ์ วัดพระนอนม่อนช้าง จังหวัดลาพูน (พ.ศ.
๒๔๗๗) กัมมัฏฐานฉบับ ครูบามหากัญจนเถร วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (พ.ศ. ๒๓๓๒๒๔๒๐) ฉบับครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๒๑-๒๔๑๒) ฉบับพระครู
พัฒนากิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์) วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๕๔๓)
ฉบับครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย วัดทุ่งหลวง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๕๓๐) พับ
หนังสือไหว้พระถือศีลปฏิบัติกัมมัฏฐาน ฉบับวัดขุนคง (พ.ศ. ๒๔๕๗) และ เรื่องลักขณะศีลทานภาวนา
แลฯ (พ.ศ. ๒๕๑๔) โดยคัดเลือกจากใบลานที่สารวจพบทั้งหมด ๗๕ ฉบับ
เกณฑ์การเลือกศึกษากัมมัฏฐานล้านนา มีดังนี้
๑. การเลือกศึกษากัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่า จังหวัดลาพูน เป็นตัวแทนของใบลาน
กัมมัฏฐานกลุ่มที่ ๑ มีจุดประสงค์เพื่อ แสดงให้เห็นถึงหลักการการปฏิบัติกัมมัฏฐานในล้านนา เกิดขึ้น
จากการศึกษากัมมัฎฐานล้านนาของ รศ.ดร.วิโรจน์ อินทนนท์ ที่ได้ศึกษาจากใบลานจานวน ๑๑ ฉบับ
มาก่อน ได้แก่ (๑) กัมมัฏฐาน ๔๐ ทัศ วัดสันป่าข่อย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (๒) กัมมัฏฐานคอก
เหล็ก วัดแช่ช้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ (๓) กัมมัฏฐานและคาไหว้ต่างๆ วัดน้าบ่อหลวง
อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (๔) พับสากัมมัฏฐาน ฉบับครูบาคันธวงศ์ วัดพระนอนม่อนช้าง
จังหวัดลาพูน จ.ศ. ๑๒๙๖ (พ.ศ. ๒๔๗๗) (๕) พับสากัมมัฏฐานรอม ฉบับครูบาคันธา วัดต้นผึ้ง อาเภอ
เวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน จ.ศ. ๑๒๗๖ (พ.ศ. ๒๔๕๗) (๖) พุทธกัมมัฏฐาน วัดแม่แก็ด อาเภอสัน

๕

ทราย จังหวัดเชียงใหม่ (๗) มูลกัมมัฏฐาน วัดแสนคันธา อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ (๘) ลาน
ก้อมกัมมั ฏ ฐานมหาป่ า ฉบั บ ครู บ าอุบล วั ดพระนอนม่ อนช้ าง จัง หวั ดล าพูน จ.ศ. ๑๒๔๒ (พ.ศ.
๒๔๒๓) (๙) ลานก้อมกัมมัฎฐานวัดบ้านไร่ จังหวัดลาพูน จ.ศ. ๑๒๙๓ (พ.ศ. ๒๔๗๔) (๑๐) วิธีเจริญ
กัมมัฏฐาน วัดฟ่อนสร้อย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ (๑๑) วิปัสสนากัมมัฎฐานหลวง วัดประตู
ป่า จังหวัดลาพูน จ.ศ. ๑๒๙๒ (พ.ศ. ๒๔๗๓) โดย รศ.ดร.วิโรจน์ อินทนนท์ เลือกเอาคัมภีร์ใบลาน
วิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง ของวัดประตูป่า ตาบลอุโมงค์ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน เป็นหลัก และ
เสริมด้วยฉบับอื่นๆ ที่เหลือ
การศึ ก ษากั ม มั ฏ ฐานข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ความส าคั ญ ของกั ม มั ฏ ฐานฉบั บ นี้ ทั้ ง เมื่ อ
ตรวจสอบแล้ว ได้พบว่า กัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่านี้ มีเนื้อความที่เหมือ นกับกัมมัฏฐานอื่นๆ อีก
อย่างน้อย ๔ ฉบับ ได้แก่ กัมมัฏฐานมหาป่า ครูบาอุบล วัดพระนอนม่อนช้าง จังหวัดลาพูน (พ.ศ.
๒๔๒๓) สมถะวิปั สสนากัมมัฏฐาน ครูบาคันธา คนฺธ วังโส วัดต้นผึ้ง จังหวัดล าพูน (พ.ศ. ๒๔๕๗)
กัมมัฏฐานวัดบ้านไร่ จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๔) กัมมัฏฐาน ครูบาคันธะวงศ์ วัดพระนอนม่อนช้าง
จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๗) เป็นต้น เหตุนี้จึงได้แสดงให้เห็นถึงความนิยมในกัมมัฏฐานผูกนี้ ของชาว
ล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ และเมื่อศึกษาเนื้อหาของกัมมัฏฐานแล้ว พบว่ามีเนื้อหาครบถ้วน
ตามกัมมัฏฐานที่ปรากฏในวิสุทธิมรรค
ด้วยเหตุนี้ผู้วิ จัยจึงเลือกศึกษาใบลานวิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง ของวัดประตูป่า ตาบล
อุโมงค์ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน เป็นกรณีศึกษา ด้วยเหตุผล ๓ ข้อ คือ
(๑) ได้ผ่านการพิจารณาจากการทางานของ รศ.ดร.วิโรจน์ อินทนนท์ ว่าเป็นใบลานสาคัญ
(๒) แสดงรายละเอียดของการปฏิบัติกัมมัฏฐานได้ครบถ้วนตามคัมภีร์วิสุทธิมรรค
(๓) มีเนื้อหาซ้ากับกัมมัฏฐานอื่นถึง ๔ ฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีอายุการจารที่ต่างกันไป อยู่
ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๒๓–๒๔๗๗
๒. เกณฑ์ในการเลือกศึกษากัมมัฏฐานฉบับ ครูบามหากัญจนเถร วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ (พ.ศ. ๒๓๓๒-๒๔๒๐) ฉบับครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง อาเภอลี้ จังหวัดล าพูน (พ.ศ.
๒๔๒๑-๒๔๑๒) ฉบับพระครูพัฒนากิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์) วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อาเภอลี้ จังหวัด
ลาพูน (พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๕๔๓) และฉบับครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย วัดทุ่งหลวง อาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๕๓๐) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติกัมมัฏฐานของพระภิกษุสงฆ์ใน
ล้านนา ที่มีการเรียนการสอนกันอย่างแท้จริงในช่วงเวลาดังกล่าว
พระภิกษุส งฆ์ ทั้ง ๔ รูปที่คัดเลื อกนั้น เป็น พระภิกษุสงฆ์ ที่มีชื่อเสี ยงด้านกัมมัฏ ฐานใน
ล้านนา และมีความสาคัญในฐานะเป็นบุคคลทางประวัติศาสตร์พุทธศาสนาล้านนา ทั้งมีชีวิตอยู่ใน
ช่วงเวลาที่ต่างกัน เรียงไปเป็นลาดับได้ดังนี้ ครูบามหากัญจนเถร วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
(พ.ศ. ๒๓๓๒-๒๔๒๐) ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๒๑-๒๔๑๒) พระครู

๖

พัฒนากิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์) วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๕๔๓)
และครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย วัดทุ่งหลวง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๕๓๐) ลาดับ
พ.ศ. ที่ต่างกันออกไปและเรีย งลาดับกันไปนี้ ช่วยทาให้ เราเห็นพัฒนาการของการเรียนการสอน
กัมมัฏฐานในล้านนาอีกด้วย
ส่วนเอกสารทุติยภูมิ ได้แก่ คัมภีร์อรรถกถา ฎีกา หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ
เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
ล้านนา หมายถึง พื้นที่ในภาคเหนือตอนบน ๘ จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลาพูน ลาปาง แพร่ น่าน และพะเยา พื้นที่เหล่านี้ในอดีตเป็นส่วนหนึ่ง
ของอาณาจักรล้านนาที่มีศูนย์กลางความสาคัญอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน มีประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมร่วมกัน
กัมมัฏฐาน หมายถึง การปฏิบัติเจริญภาวนา ฝึกอบรมจิตและปัญญา แบ่งเป็นสมถ
กัมมัฏฐาน และวิปัสสนากัมมัฏฐาน
กัมมัฏฐานล้านนา หมายถึง กัมมัฏฐานที่ปฏิบัติในล้านนา ตั้งแต่ช่วง พุทธศตวรรษที่ ๒๒
– ๒๕
การถอดรหัสองค์ความรู้ หมายถึง การถอดองค์ความรู้จากคัม ภีร์ใบลาน และจากการ
ปฏิบัติจริงในเรื่องหลักการ พิธีกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ และผลจากการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา
๑.๖ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๑.๖.๑ เอกสาร
ก) ความรู้เกี่ยวกับกัมมัฏฐาน
พระธรรมปิฎก๑ อธิบายกัมมัฏฐานว่า ที่ตั้งแห่งการทางานของจิต หรือที่ให้จิตทางาน
หรือสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์ในการเจริญภาวนา หรืออุบาย หรือกลวิธีเหนี่ยวนาสมาธิ เพื่อให้จิตมีงานทา
และสงบได้ ไม่เลื่อนลอยฟุ้งซ่านไปอย่างไร้จุดหมาย ท่านขยายความว่าเป็นคาเดียวกับคาว่าภาวนา
โดยแบ่งเป็นสมถภาวนา (สมถกัมมัฎฐาน) หมายถึง การฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ การฝึกสมาธิ กับ
วิปัสสนาภาวนา (วิปัสสนากัมมัฏฐาน) หมายถึง การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งตามเป็นจริง

๑

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖).

๗

การเจริญปัญญา จาแนกออกได้เป็น ๔๐ ประเภท เรียกกัมมัฏฐาน ๔๐ คือ กสิณ ๑๐๑, อสุภะ ๑๐๒,
อนุสสติ ๑๐๓, อัปปมัญญา ๔๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา๕, จตุธาตุววัฏฐาน๖ และอรูป ๔๗
พระโสภณมหาเถระ๘ ได้กล่าวเรื่องวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานว่า ควรตัดความกังวล
เรื่องต่างๆ เช่น ที่อยู่ ตระกูลอุปัฏฐาก การได้วัตถุสิ่งของอันเป็นเหตุให้เกิดความโลภ เป็นต้น ควร
ชาระศีลให้หมดจดก่อนลงมือปฏิบัติธรรม และควรน้อมจิตคิดว่าขอให้ศีลนี้ ได้เป็นปัจจัยเพื่อการบรรลุ
มรรคญาณ อนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมควรน้อมจิตให้เชื่อตามความเป็นจริงที่ว่า พระนิพพานอันเป็นสภาพดับ
ทุกข์ทั้งปวง คือรูปนามหรือขันธ์ ๕ เป็นสภาพที่ประเสริฐ มรรคสามารถละกิเลสได้สิ้นเชิงและรับรู้พระ
นิพพานเป็นอารมณ์ก็เป็นสภาพประเสริฐและบุคคลย่อมบรรลุมรรคและนิพพานดังกล่าวได้แน่นอน
ด้วยหนทางคือวิปัสสนานี้ และควรพิจารณาต่อไปเพื่อให้เกิดกาลังใจว่า วิปัสสนาเป็นทางที่สัตบุรุษควร
พิจารณาความไม่สวยงามว่า ร่างกายนี้ไม่สวยงามประกอบด้วย ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง อีกทั้งควร
พิจารณาถึงความตายว่า เราจะต้องตายเป็นธรรมดา
พระภัททันตะ อาสภะ ธัมมาจริยะ๙ ได้กล่าวถึงสมถกัมมัฏฐาน ไว้ในวิปัสสนาทีปนีฏีกาว่า
สมถกัมมัฏฐาน มีบัญญัติเป็นอารมณ์ อารมณ์ของสมถกัมมัฏฐานล้วนแต่เป็นบัญญัติที่ต้องเพ่ง โดยไม่

๑

กสิณ ๑๐ หมายถึง วัตถุอันจูงใจ วัตถุสาหรับเพ่งเพื่อจูงใจให้เป็นสมาธิ ได้แก่ (๑) ปฐวีกสิณ กสิณที่ใช้ดินเป็นอารมณ์, (๒)
อาโปกสิณ กสิณที่ใช้น้าเป็นอารมณ์, (๓) เตโชกสิณ กสิณที่ใช้ไฟเป็นอารมณ์, (๔) วาโยกสิณ กสิณที่ใช้ลมเป็นอารมณ์, (๕) นีลกสิณ คือ
กสิณที่ใช้สีเขียวครามเป็นอารมณ์, (๖) ปีตกสิณ คือ กสิณที่ใช้สีเหลืองเป็นอารมณ์, (๗) โลหิตกสิณ คือ กสิณที่ใช้สีแดงเป็นอารมณ์, (๘)
โอทาตกสิณ คือ กสิณที่ใช้สีขาวเป็นอารมณ์, (๙) อาโลกกสิณ คือ กสิณที่ใช้แสงสว่างเป็นอารมณ์ (๑๐) อากาสกสิณ คือ กสิณที่ใช้ความ
ว่างเปล่าเป็นอามรณ์
๒
อสุภะ ๑๐ หมายถึงการพิจารณาซากศพ ๑๐ ประเภท ได้แก่ (๑) อุทธุมาตกะ ซากศพที่ขึ้นอืด, (๒) วินีลกะ ซากศพที่มีสี
เขียวคล้าคละด้วยสีต่างๆ, (๓) วิปุพพกะ ซากศพที่มีน้าเหลืองไหลเยิ้ม, (๔) วิจฉิททกะ ซากศพที่ข าดเป็น ๒ ท่อน, (๕) วิกขายิก ะ
ซากศพที่ถูกสัตว์จิกทึ้งกัดกินแล้ว, (๖) วิกขิตตกะ ซากศพที่กระจุยกระจาย มือเท้าศีรษะหลุดออกไปข้างๆ, (๗) หตวิกขิตตกะ ซากศพที่
ถูกสับฟันบั่นเป็นท่อนๆ กระจายออกไป, (๘) โลหิตกะ ซากศพที่มีโลหิตไหลอาบเรี่ยราดอยู่, (๙) ปุฬุวกะ ซากศพที่มีหนอนคลาคล่าเต็ม
ไปหมด และ (๑๐) อัฏฐิกะ ซากศพที่ยังเหลืออยู่แต่ร่างกระดูกหรือกระดูกท่อน
๓
อนุสสติ ๑๐ หมายถึง ความระลึกถึง หรืออารมณ์อันควรระลึกถึงเนืองๆ ได้แก่ (๑) พุทธานุสสติ (๒) ธัมมานุสสติ (๓)
สังฆานุสสติ (๔) สีลานุสสติ (๕) จาคานุสสติ, (๖) เทวดานุสสติ (๗) มรณสติ (๘) กายคตานุสสติ (๙) อานาปานสติ (๑๐) อุปสมานุสสติ
๔
อัปปมัญญา ๔ หรือพรหมวิหาร ๔ ได้แก่ (๑) เมตตา (๒) กรุณา (๓) มุทิตา (๔) อุเบกขา
๕
อาหาเรปฏิกูลสัญญา หมายถึง การกาหนดพิจารณาความเป็นปฏิกูลในอาหาร
๖
จตุธาตุววัฏฐาน (ธาตุมนสิการ) หมายถึง การกาหนดพิจารณาธาตุ ๔, พิจารณาเห็นร่างกายของตนโดยสักว่าเป็นธาตุ ๔
แต่ละอย่างๆ ไป
๗
อรูป ๔ หมายถึง ฌานมีอรูปธรรมเป็นอารมณ์ คืออรูปฌาน ภพของสัตว์ผู้เข้าถึงอรูปฌาน และภพของอรูปพรหม ได้แก่
(๑) อากาสานัญจายตนะ ฌานอันกาหนดอากาศคือช่องว่างหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์, (๒) วิญญาณัญจายตนะ ฌานอันกาหนดวิญญาณ
หาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์, (๓) อากิญจัญญายตนะ ฌานอันกาหนดภาวะที่ไม่มีอะไรๆ เป็นอารมณ์ และ (๔) เนวสัญญานาสัญญายตนะ
ฌานอันกาหนดภาวะมีสัญญา ก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่เป็นอารมณ์
๘
พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), วิปัสสนานัย, (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจากัด ซีเอไอ เซ็นเตอร์ จากัด, ๒๕๕๑).
๙
พระภัททันตะ อาสภะ, วิปัสสนาทีปนีฎีกา, พิมพ์ครั้งที่ ๖. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒).

๘

ย้ายอารมณ์จิตของผู้ปฏิบัติ จะต้องจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่ปฏิบัติอย่างจดจ่อและต่อเนื่อง ไม่สนใจ
อารมณ์อื่นที่เกิดขึ้นมาแทรก หากย้ายอารมณ์ไปก็เป็นอันเสียสมาธิ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ๑ กล่าวถึง หลักการสอนมูล
กัมมัฏฐานให้แก่ผู้บวชในพระพุทธศาสนาเถรวาทว่า หลังจากกล่าวคาขอบรรพชาแล้ว พระอุปัชฌาย์
จะรับผ้าไตรมาจากผู้ที่จะบรรพชา แล้วจะกล่าวสอนให้มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย โดยยึดเอาพระ
รัตนตรัยเป็นที่พึ่ง หลังจากนั้นพระอุปัชฌาย์จะบอกกัมมัฏฐาน คือ สอนให้รู้จักพิจารณา ผม (เกสา)
ขน (โลม) เล็บ (นขา) ฟัน (ทันตา) และหนัง (ตโจ) ว่าเป็นของปฏิกูลน่ารังเกียง ซึ่งรวมเรียกว่า “ตจ
ปัญจกกัมมัฏฐาน”
พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน)๒ กล่าวถึงหลักการสอนมูลกัมมัฏฐาน ว่ามีข้อ
สาคัญอยู่ประการหนึ่ง คือ ต้องป้องกันใจไม่ให้ฟุ้งซ่านซัดส่ายไปในเรื่องกามารมณ์ ฉะนั้น ในเบื้องต้น
แห่งการบรรพชาอุปสมบท พระบุรพาจารย์ จึงให้สอน “ตจปัญจกกัมมัฏฐาน” ก่อน คือ กัมมัฏฐาน
อันกาหนดด้วยอาการ ๕ คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ให้พิจารณาเห็นว่าอาการทั้ง ๕ นั้นไม่ดีไม่งาม
ปฏิกูลพึงเกลียด โดยพิจารณาตามปรกติของอาการเหล่านั้น เช่น ผม ถ้าเราปล่อยตามธรรมดา
ธรรมชาติ ไม่รักษาความสะอาด จะเป็นอย่างไรก็ช่างมัน เช่นนั้นแล้ว จักเป็นของที่สกปรก เป็นที่
รังเกียจทั้งตนทั้งผู้อื่น ที่เป็นของดีงามน่าดูน่าชมก็เพราะคนเราหมั่นปฏิบัติตกแต่งอยู่เป็นนิจ เพ่ง
พิจารณาอย่างนี้ จักเห็นอาการทั้ง ๕ นั้นโดยปรกติเป็นของไม่งาม
พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ)๓ อธิบายเรื่องของกาย ว่าเป็น ที่ประชุมแห่ง
ของอันน่าเกลียดอย่างยิ่ง คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เยื่อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ
พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า มันสมอง ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันขัน
นาตา เปลวมัน น้าลาย น้ามูก ไขข้อ มูตร หรือเป็นที่รวมอวัยวะน้อยใหญ่ เมื่อจิต เจตสิก รูป มา
รวมกันอยู่ในกายก็เกิดเป็นกายสิทธิ์ จะแสวงหามนุสสมบัติก็ได้ เช่นบุคคลจะมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยปัจจัย
๔ มีเครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภคที่อยู่ที่อาศัย ยาแก้ไข้ต่างๆ จะมีเงิน มีทองมากมายก่ายกอง
เท่าไร ก็ต้องอาศัยสกลกายนี้ทั้งหมด รวมความว่าจะบริบูรณ์พูนสุขด้วยสมบัติภายนอกทุกๆ อย่าง ก็
ต้องอาศัยสกลกายนี้ทั้งหมด เช่นให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม เจริญสมถกัมมัฏฐาน วิปัสสนากัมมัฏฐาน
จนได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน ต้องอาศัยกายนี้ทั้งนั้น
วศิน อินทสระ๔ กล่าวถึงการพิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายว่า ความตั้งอยู่ยั่งยืนของ
ร่างกายใดไม่มี ท่านจงดูกายนั้นซึ่งกรรมทาให้วิจิตรแล้ว มีแผลอยู่เป็นประจา มีกระดูกเป็นโครง น่า
๑

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, วินัยมุข เล่ม ๓, (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๖).
พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน), คู่มือพระอุปัชฌาย์, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพฯ: สหายพัฒนาการพิมพ์, ๒๕๔๐).
๓
พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ), วิปัสสนากัมมัฏฐาน, (กรุงเทพฯ: บริษัททอมรินทร์ พริ้นติ้ง จากัด, ๒๕๓๒).
๔
วศิน อินทสระ, ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพฯ: เม็ดทราย, ๒๕๔๙).
๒

๙

เบื่อหน่าย แต่เป็นที่ราพึงถึงของคนส่วนมาก ซึ่งมีอธิบายโดยย่อว่ากายเป็นโลกียธรรมอย่างหนึ่ง ตกอยู่
ในลักษณะสามัญคือไม่ยั่งยืน เกิดขึ้น ตั้งอยู่ชั่วคราว แล้วแตกสลายไปร่างกายประกอบด้วยธาตุ ๔ คือ
ดิน น้า ลม ไฟ ส่วนที่แข้นแข็ง จัดเป็นธาตุดิน เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เป็นต้น
ส่วนที่เป็นเหลวจัดเป็นธาตุน้า เช่น น้าดี น้าหนอง น้าเหลือง น้าเหลือง น้าเลือด เหงื่อ เป็นต้น ส่วนที่
พัดไปมาและทาให้อวัยวะต่างๆ เคลื่อนไหวได้ คู้เข้า เหยียดออกไปจัดเป็นธาตุลม เช่น ลมที่ซ่านไปทั่ว
กาย ลมในกระเพาะอาหารลมในลาไส้ ลมหายใจ เป็นต้น ส่วนที่ทาความร้อนจัดเป็นธาตุไฟ เช่น ไฟที่
เผาอาหารให้ย่อย ไฟที่ทาความอบอุ่นในร่างกาย เป็นต้น
พุทธทาสภิกขุ๑ สรุปความกัมมัฏฐานแบบอานาปานสติว่า เมื่อปฏิบัติต้องต่อเนื่องกันอยู่
กับการหายใจเข้าออกตลอดเวลา มีสติผูกพันอารมณ์ คือ การหายใจเข้าออกตลอดเวลา จึงได้เรียกว่า
อาณาปานสติ ถ้าเอาเรื่องกายมาเป็นหลัก ก็เรียกว่า กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เอาเรื่องเวทนามาเป็น
หลักก็เรียกว่า เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน เอาเรื่องจิตมาเป็นหลักก็เรียกว่า จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
เอาธรรมมาเป็นหลักก็เรียกว่า ธัมมานุปัสสนาสติปัฎฐาน แล้วสาเร็จ รอดตัวได้ เพราะธัมมานุปัสสนา
สติปัฏฐาน ในข้อที่เรียกว่า อนิจจานุปัสสี เห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งปวงอยู่ตลอดเวลา ที่หายใจ
ออกหายใจเข้า
พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร) ในเรื่องภาวนาทีปนี ๒ ท่านอธิบายเกี่ยวกับกัมมัฏฐาน
(ภาวนา) ในพระพุทธศาสนาด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย เนื้อหาประกอบด้วยสมถภาวนาและวิปัสสนา
ภาวนา โดยชี้แจงไว้ทั้ง ความหมาย องค์ประกอบ และผลจากการปฏิบัติหรืออานิสงส์ของกัมมัฏฐาน
นอกจากนี้ในเรื่องวิปัสสนาวงศ์๓ ท่านได้แจกแจงวงศ์ของวิปัสสนาในดินแดนพม่า ได้แก่ วิปัสสนายุค
พระโสณุตตระ พระธรรมทัสสี พระเขมมหาเภรอภิญญา พระมโนอรหันต์ พระโภณมหาเถระ อัคร
มหาบัณฑิต และพระอาสภเถระ ธัมมาจริยะ
สรุป
เอกสารต่างๆ ให้ความหมายของกัมมัฏฐานว่า เป็นการฝึกจิตให้มีสมาธิ มีปัญญา ได้แก่
สมถกัมมัฏฐาน หรือกัมมัฏฐาน ๔๐ กับวิปัสสนากัมมัฏฐาน หนึ่งในกัมมัฏฐาน ๔๐ ที่สาคัญ คือ กายค
ตานุสสติกัมมัฏฐาน เมื่อบรรพชาอุปสมบท พระอุปัชฌาย์จะสอนให้พิจารณากายว่าเป็นที่ประชุมแห่ง
ของอันน่าเกลียด ได้แก่ ผม (เกสา) ขน (โลม) เล็บ (นขา) ฟัน (ทันตา) และหนัง (ตโจ) ว่าเป็นของ
ปฏิกูลน่ารังเกียง เป็นหนึ่งในอนุสสติ ๑๐ นอกจากนี้ยังปรากฏเรื่องของอานาปานสติกัมมัฏฐาน อัน
เป็นหนึ่งในอนุสสติ ๑๐ เช่นกัน

๑

พุทธทาสภิกขุ, การทาสมาธิวิปัสสนา วิธีฝึกอานาปานสติเบื้องต้น, (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๔๕).
พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), ภาวนาทีปนี, (กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, ๒๕๔๕).
๓
พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), วิปัสสนาวงศ์, (กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, ๒๕๔๕).
๒

๑๐

ข) ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานในประเทศไทย
สมถกัมมัฏฐานของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส๑
การปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานของพระองค์เป็นไปตามที่ปรากฏในวิสุทธิมรรค มีรายละเอียด
เรียงกันไปตามลาดับของกัมมัฏฐาน ๔๐ ดังนี้
หมวดที่ ๑ กสิณกัมมัฏฐาน ๑๐ ได้แก่ ปถวีกสิณา เตโชกสิณา อาโปกสิณา วาโยกสิณา
นิลกสิณ ปีตกสิณ โลหิตกสิณ โอทาตกสิณ อากาสกสิณ อาโลกสิณ
ปถวีกสิณา “กุลบุตรผู้มีศรัทธปรารถนาจะเจริญกัมมัฏฐานอันชื่อว่าปฐวีกสิณ พึงตัดปลิ
โพธิกังวลห่วงใยน้อยใหญ่เสียให้สิ้น แล้วไปยังที่เงียบสงัด เพ่งพิจารณาดินที่ตนตกแต่งเป็นดวงกสิณ
เป็นอารมณ์ หรือจะเพ่งพิจารณาดินที่ แผ่นดินน และดินที่ลานข้าวเป็นอารมณ์ก็ตาม เมื่อจะพิจารณา
ดินที่มิได้ตกแต่งเป็นดวงกสินนั้น พึงกาหนดให้มีที่สุดโดยกลมเท่าตะแกรงกว้างคืบ ๔ นิ้วเป็นอย่าง
ใหญ่ เท่าขอบปากขันเป็นอย่างเล็ก อย่ากาหนดให้เล็กให้ใหญ่ไปกว่านั้น แล้วพึงทาบริกรรมนึกว่า
“ปฐวีๆ ดินๆ” ดังนี้ร่าไปอย่าหยุด”๒
“พึงนั่งบนตั่งที่มีเท้าสูงคืบ ๕ นิ้ว นั่งให้ไกลดวงกสิณออกไปประมาณ ๒ ศอกคืบ อาการที่
นั่งนั้นให้นั่งขัดสมาธิ ตั้งกายให้ตรง ผินหน้าไปข้างดวงกสิณแล้ว พึงพิจารณาโทษของกามคุณต่างๆ ตั้ง
จิตยินดีในฌานธรรม อันเป็นอุบายที่จะยกตนออกจากกามคุณและจะล่วงเสียซึ่งกองทุกข์ทั้ งสิ้น และ
พึงระลึกคิดไปในคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ยังปรีดาปราโมทย์ให้เกิดขึ้นแล้ว พึงทาจิตให้
เคารพรักใคร่ในพิธีทางปฏิบัติให้มั่นว่าปฏิบัติดังนี้ ได้ชื่อว่าเนกขัมมปฏิบัติ”๓
“เมื่อบริกรรมว่า “ปฐวีๆ” นั้น อย่าลืมจักษุเป็นนิตย์ ลืมดูอยู่หน่อยหนึ่งแล้วพึงหลับตาลง
เสีย หลับลงสักหน่อยหนึ่งแล้วพึงลืมดูอีกเล่า พึงปฎิบัติเช่นน้จะได้อุคคหนิมิต”๔
อาโปกสิณา “พึงทาอาโปกสิณด้วยน้าใสบริสุทธิ์ น้าสีดาแดงขาวเหลือง ๔ อย่างนี้ไม่
บริสุทธิ์ เป็นกสิณโทษ อย่าเอามาทากสิณ พึงเอาผ้าขาวขึงออกในที่แจ้ง รองน้าฝนที่บริสุทธิ์ ในเวลา
เมื่อฝนตกมาทาเป็นอาโปกสิณ ถ้าไม่ได้น้าฝนอย่างนั้น ได้น้าอย่างอื่น แต่ใสบริสุทธิ์เหมือนดังนั้นก็
ใช้ได้ นามาใส่ภาชนะมีบาตรหรือขันเป็นต้น ให้เต็มเสมอขอบปากอย่าให้บกพร่อง แล้วยกไปตั้งไว้ในที่
กาบัง และตั้งม้า ๔ เหลี่ยม เท้าสูงคืบ ๔ นิ้ว กระทาพิธีทั้งปวงตามที่กล่าวแล้วในปฐวีกสิณนั้นเถิด”๕
“พึงนั่งบนม้า ขัดสมาธิให้ห่างกสิณออกมา ๒ ศอกคืบ ตั้งจิตกาหนดว่า สิ่งนี้คืออาโปกสิณ
แล้วพึงบริกรรมว่า “อาโปๆ น้าๆ” ดั่งนี้ร่าไปอย่างหยุด”๖
๑

วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๘).
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๓๕.
๓
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๓๖.
๔
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๓๗.
๕
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๔๑-๔๒.
๖
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๔๒.
๒

๑๑

เตโชกสิณา “เมื่อจะทานั้น ต้องหาไม้แก่นที่สนิทมาตากไว้ให้แห้ง บั่นออกไว้เป็นท่อนๆ
แล้วจึงนาไปยังภายใต้ต้นไม้ หรือประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นประเทศอันสมควรแล้ว จึงทาฟืนนั้นให้
เป็นกองๆ มีอาการดังจะระบมบาตร จุดเพลิงให้รุ่งเรืองแล้ว จึงเอาเสื่อลาแพนหรือท่อนหนังเสือหรือ
ท่อนผ้ามาเจาะให้เป็นช่องกลม กว้างประมาณคืบ ๔ นิ้วแล้ว เอาขึงออกไว้ตรงหน้าต่าง นั่ งตามพิธีที่
กล่ า วแล้ ว ในปฐวี กสิ ณ นั้ น แล้ ว กาหนดพิ จารณาแลดู ด้ ว ยจั กษุ โดยอาการอั นเสมอเหมื อ นอย่ า ง
พิจารณาในปฐวีกสิณนั้น และตั้งจิตกาหนดว่า อันนี้เตโชธาตุ แล้วจึงบริกรรมว่า “เตโชๆ ไฟๆ” ดังนี้ร่า
ไป”๑
วาโยกสิณา “โยคาวจรกุลบุตรผู้จะเจริญวาโยกสิณนั้น พึงเล็งแลดูซึ่ งยอดอ้อยหรือยอดไผ่
หรือยอดไม้ปลายผม ที่ลมพัดต้องไหวอยู่อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วก็พึงตั้งสติไว้ว่า ลมพัดต้องในที่นี้ๆ มิ
ดังนั้นลมพัดเข้ามาโดยช่องหน้าต่างหรือช่องฝาถูกกายในที่ใด ก็พึงตั้งสติไว้ในที่นั้น แล้วพึงบริกรรมว่า
“วาโยๆ ลมๆ” ดังนี้”๒
นิลกสิณ “เมื่อจะทากองกสิณนั้น พึงเอาดอกไม้อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีสีเขียวล้วนอย่าง
เดียว มาลาดับลงในผอบหรือฝากล่องให้เสมอขอบปาก อย่าให้เกสรและก้านนั้นปรากฏ ให้เห็นแต่
กลีบที่เขียวอยู่สิ่งเดียว หรือจะเอาผ้าเขียวมาม้วนเข้า ใส่ให้เต็มในผอบหรือฝากล่องเสมอขอบปาก
หรือจะเอาผ้าเขียวขึงลงที่ขอบปากผอบหรือฝากล่อง ทาให้เสมอดังหน้ากลองก็ได้ หรือจะเอาของที่
เขียวเป็นต้นว่าครามมาทาดวงกสิณเหมือนปฐวีกสิณนั้นก็ได้ ”๓ “ทาบริกรรมว่า นีลๆ เขียวๆ” ดังนี้ร่า
ไป๔
ปีตกสิณ “เพ่งดูสีเหลือง บริกรรมว่า “ปีตกๆ เหลืองๆ” ดั่งนี้”๕
โลหิตกสิณ “เพ่งดูสีแดง บริกรรมว่า “โลหิตกๆ แดงๆ” ดั่งนี้”๖
โอทาตกสิณ “เพ่งดูสีขาว บริกรรมว่า “โอทาตๆ ขาวๆ” ดั่งนี้”๗
อาโลกสิณ “เพ่งแลดูแสงสว่างเป็นอารมณ์ ต้องหาหม้อมาเจาะให้เป็นช่องกลมประมาณ
๔ นิ้ว เอาประทีปตามไว้ข้างใน ปิดปากหม้อเสียให้ดี ผินช่องหม้อนั้นไปข้างฝา แสงสว่างที่ออกมาโดย

๑

วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๔๓.
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๔๔.
๓
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๔๕.
๔
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๔๕.
๕
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๔๕.
๖
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๔๕.
๗
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๔๖.
๒

๑๒

ช่องนั้น ก็จะปรากฏเป็นวงกลมอยู่ริมฝา และพึงนั้งตามวิธีที่กล่าวแล้วในปฐมกสิณนั้น ”๑ “บริกรรมว่า
อาโลโกๆ แสงสว่างๆ” ดั่งนี้ร่าไป”๒
อากาสกสิณ “เพ่งอากาศว่างเปล่าเป็นอารมณ์ เมื่อจะทาดวงกสิณนั้น พึงตัดช่องฝาทาให้
เป็นวงกลมกว้างคืบ ๔ นิ้วหรือเอาท่อนหนังเสือหรือเสื่อราแพนมาเจาะทาให้เป็นวงกลม กว้างคืบ ๔
นิ้ว แล้วเอามาขึงไว้ที่ตรงหน้า ทาวิธีทั้งปวงดังกล่าวแล้วในปฐวีกสินนั้น แล้วตั้งจิตกาหนดในช่องนั้น
ทาบริกรรมว่า “อากาโสๆ” ดั่งนี้ร่าไป”๓
หมวดที่ ๒ อสุภกัมมัฏฐาน ๑๐ ได้แก่ อุทธุมาตกอสุภ วินีลกอสุภ วิปุพพกอสุภ วิจฉิททกอ
สุภ วิกขาขิตกอสุภ วิกขิตตกอสุภ หตวิกขิตกอสุภ โลหิตกอสุภ ปุฬุวกอสุภ และอัฏฐิกอสุภ
อุทธุมาตกอสุภ “พึงกาหนดอุทธุมาตกอสุภนิมิตโดยอาการ ๖ อย่าง คือ กาหนดโดยสี ๑
โดยเพศ ๑ โดยสัณฐาน ๑ โดยทิศ ๑ โดยที่ตั้ง ๑ โดยปริเฉท ๑”๔
“เมื่อพิจารณาอุทธุมาตกอสุภนั้น จะนั่งจะยืนก็ได้ไม่กาหนด แต่ว่าอย่าอยู่ให้ใกล้นัก อยู่
แต่พอประมาณ แล้วให้พิจารณาเห็นอานิสงส์ในอสุภกัมมัฏฐานนั้น สาคัญว่าเป็นดังดวงแก้ว ตั้งไว้ซึ่ง
ความเคารพรักใคร่ยิ่งนัก ผูกจิตไว้ในอารมณ์คืออสุภนั้นให้มั่นด้วยคิดว่า อาตมะจะพ้นจากชาติชรา
มรณทุกข์ด้วยวิธีปฏิบัตินี้ แล้วพึงลืมจักษุขึ้นแลดูอสุภถือเอาเป็นนิมิต แล้วพึงบริกรรมภาวนาไปว่า
“อุทฺธุมาตก ปฏิกูล” ซากศพพองขึ้น เป็นของน่าเกลียด ดังนี้ร่าไปร้อยครั้งพันครั้ง ลืมจักษุขึ้นแล้วพึง
หลับจักษุลงพิจารณา”๕
วินีลกอสุภ “ให้โยคาพจรพิจารณาซากอสุภสีเขี ยวต่างๆ เป็นอารมณ์ วิธีที่จะพิจารณาวินี
ลกอสุภกัมมัฏฐานนี้ ก็เหมือนกันกับอุทธุมาตกอสุภกัมมัฏฐานนั้น แปลกกันแต่บทบริกรรม ในวีนีลก
อสุภกัมมัฏฐานนี้ให้บริกรรมว่า “วินีลก ปฏิกูล อสุภมีสีเขียวต่างๆ เป็นของน่าเกลียด ดังนี้ร่าไป”๖
วิปุพพกอสุภ “ให้โยคาพจรพิจารณาซากศพมีน้าหนองน้าเหลือไหลอยู่เป็นอารมณ์ พึง
บริกรรมว่า “วิปุพฺพก ปฎิกูล ซากอสุภมีน้าหนองน้าเหลืองไหลอยู่เป็นอารมณ์ เป็นของน่าเกลียด ดั่งนี้
ร่าไป”๗
วิจฉิททกอสุภ “ให้โยคาพจรพิจารณาซากศพที่คนเป็นข้าศึกสับฟัน หรือสัตว์ร้ายขบกัด
ขาดเป็นท่อนๆ ทิ้งอยู่ในที่ทั้งหลาย มีสนามรบและป่าช้าเป็นต้น บริกรรมว่า “วิจฺฉิทฺทก ปฎิกูล ซาก
อสุภขาดเป็นท่อน เป็นของน่าเกลียด ดั่งนี้ร่าไป”๑
๑

วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๔๖.
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๔๖.
๓
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๔๗.
๔
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๔๘.
๕
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๔๙.
๖
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๕๐.
๗
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๕๑.
๒

๑๓

วิกขาขิตกอสุภ “ให้โยคาพจรพิจารณาซากศพอันสัตว์มีแร้งกาสุนัขเป็นต้นกัดกินแล้วที่
อวัยวะต่างๆ พึงบริกรรมว่า “วิกฺขายิตก ปฎิกูล ซากศพที่สัตว์กัดกินที่อวัยวะต่างๆ เป็นของน่าเกลียด
ดั่งนี้ร่าไป”๒
วิกขิตตกอสุภ “ให้โยคาพจรพึงนามาเอง หรือให้ผู้อื่นนามา ซึ่งซากศพที่ตกทิ้งเรี่ยรายอยู่
ในที่ต่างๆ กองไว้ในที่เดียวกัน แล้วกาหนดพิจารณาบริกรรมว่า “วิกฺขิตฺตกก ปฎิกูล ซากศพที่ซัดไปใน
ทีต่ ่างๆ เป็นของน่าเกลียด ดั่งนี้ร่าไป”๓
หตวิกขิตกอสุภ “ให้โยคาพจรพึงนามาเอง หรือให้ผู้อื่นนามา ซึ่งซากศพที่คนเป็นข้าศึกสับ
ฟัน บั่ น เป็ น ท่ อนน้ อยท่อนใหญ่ทิ้ง ไว้ ในที่ ต่า งๆ ล าดับให้ ห่ างกั นประมาณนิ้ว มื อหนึ่งแล้ ว กาหนด
พิจารณาบริกรรมว่า “หตวิกฺขิตฺตกก ปฎิกูล ซากศพขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ เป็นของน่าเกลียด ดั่ง
นี้ร่าไป”๔
โลหิตกอสุภ “ให้พิจารณาซากศพที่คนประหารสับฟันในอวัยวะมีมือและเท้าเป็นต้น มี
โลหิตไหลออกอยู่ ทิ้งไว้ในที่ทั้งหลายมีสนามรบเป็นต้น หรือพิจารณาอสุภที่มีโลหิตออกจากแผลมีแผล
ฝีแผลหนองเป็นต้น และบริกรรมว่า “โลหิต ปฎิกูล อสุภมีโลหิตไหลเปรอะเปื้อน เป็นของน่าเกลียด
ดั่งนี้ร่าไป”๕
ปุฬุวกอสุภ “ให้พิจารณาซากศพซึ่งซากมนุษย์หรือสัตว์มีสุนัขเป็นต้นที่มีหนอนคลาคล่าอยู่
และบริกรรมว่า “ปุฬุวก ปฎิกูล อสุภมีหนองคลาคล่าอยู่ เป็นของน่าเกลียด ดั่งนี้ร่าไป”๖
อัฏฐิกอสุภ “ให้พิจารณาซากศพที่เหลือแต่กระดูกอย่างเดียว จะพิจารณาร่างกระดูกที่
ติดกันอยู่ทั้งหมด ยังไม่เคลื่อนหลุดไปจากกันเสียก็ได้ จะพิจารณาร่งกระดูกที่เคลื่อนหลุดไปจากกัน
แล้ว โดยมากยังติดกันอยู่น้อยก็ได้ จะพิจารณาท่อนกระดูกอันเดียวก็ได้ ตามแต่จะเลือกพิจารณาแล้ว
บริกรรมว่า “อฎฺฐิก ปฎิกูล กระดูกเป็นของน่าเกลียด ดั่งนี้ร่าไป”๗
หมวดที่ ๓ อนุสสติกัมมัฏฐาน ๑๐ ได้แก่ พุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ สีลานุสส
ติ จาคานุสสติ เทวดานุสสติ มรณานุสสติ กายคตานุสสติ อานาปาณสติ และอนุสมานุสสติ

๑

วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๕๑.
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๕๑.
๓
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๕๑.
๔
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๕๒.
๕
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๕๒.
๖
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๕๒.
๗
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๕๓.
๒

๑๔

พุทธานุ ส สติ “พึงระลึ กตรึกคิด ไปในคุณของพระพุทธเจ้า โดยคุณ นาม ๑๐ ประการ
ประการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้”๑
“พึงถือเอาเนื้อความขึ้นราพึง ให้เห็นคุณของพระพุทธเจ้าตามเนื้อความที่กล่าวมาแล้วนี้
อย่าถือเอาแต่พยัญชนะขึ้นบริกรรมบ่นด้วยปาก ทาอย่างนี้จะไม่เห็นคุณพระพุทธเจ้า อนึ่งระลึกถึงคุณ
พระพุทธเจ้านั้น จะระลึกทุกๆ บทก็ได้ หรือบทใดบทหนึ่งก็ได้ ตามถนัดเทอญ”๒
ธรรมานุสสติ “พึงระลึกตรึกคิดไปในคุณของพระธรรม ก็แลพระธรรมนั้นมีประเภทเป็น ๓
คือ ปริยัติธรรม ๑ ปฏิบัติธรรม ๑ ปฏิเวธธรรม ๑”๓ “หรือจะระลึกถึงคุณของพระธรรมตามพระบาลี
ว่า “สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม” ดังนี้ เป็นต้นก็ได้”๔
สังฆานุสสติ “พึงระลึกถึงคุณของพระภิกษุสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์นั้นมี ๒ จาพวก คือ อริย
สงฆ์จาพวกหนึ่ง สมมติสงฆ์จาพวกหนึ่ง”๕ “หรือจะระลึกคุณพระภิกษุสงฆ์ตามพระบาลี”๖
สีลานุสสติ “โยคาพจรกุลบุตรผู้จะเจริญสีลานุสสตินั้น ถ้าเป็นคฤหั สถ์ก็พึงชาระศีลของ
คฤหัสถ์ให้บริสุทธิ์ ถ้าเป็นบรรพชิตก็พึงชาระศีลของบรรพชิตให้บริสุทธิ์ ให้เป็นศีลอันพระอริยะชอบใจ
อย่าให้เป็นท่อน คือขาดข้างต้นหรือข้างปลายเข้าไป ๒ หรือ ๓ โดยลาดับ อย่าให้พร้อย คือขาดใน
ระหว่ า งๆ คั่ น ๆ กั น พึ ง ท าศี ล ของตนๆ นั้น ให้ บ ริ สุ ทธิ์ บ ริ บู ร ณ์ พร้ อ มมู ล ด้ ว ยดี แ ล้ ว พึง เข้ า ไปยั ง
เสนาสนะที่สงัดดุจกล่าวแล้วแต่หนหลัง พึงพิจารณาซึ่งศีลของตน ด้วยสามารถแห่งคุณความบริสุทธิ์
อันพระอริยเจ้าชอบใจ มีอันไม่ขาด”๗
จาคานุสสติ “พึงทาใจให้ยินดีรักใคร่ในการบริจาคทานก่อน อนึ่งพึงตั้งจิตไว้ว่า ตั้งแต่นี้ไป
เมื่อปฏิคาหกผู้จะรับทานมีอยู่ เราไม่ได้ให้ทานโดยที่สุดแต่ข้าวก้อนหนึ่งแล้ว เราจะไม่บริโภคเลยเป็น
อันขาดทีเดียว ในเมื่อจะเจริญจาคานุสสติกัมมัฏฐานนั้น พึงให้ทานแก่ปฏิคาหกอันทรงคุณเป็นอันดี
แล้วพึงถือเอาซึ่งนิมิต คืออาการในทานที่ตนได้ด้วยบริจาคเจตนานั้น แล้วพึงเข้าไปในเสนาสนะอันสงัด

๑

คุณนาม ๑๐ ประการ ได้แก่ (๑) อรห เป็นผู้ไกลจากกิเลส, (๒) สมฺมาสมฺพุทฺโธ เป็นผู้ตรัสรู้ธรรมทั้งสิ้นด้วยพระองค์เอง,
(๓) วิชฺชาจรณสสมฺปนฺโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ, (๔) สุคโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี, (๕) โลกวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง, (๖)
อนุตฺตโร ไม่มีใครในโลกจะเสมอและยิ่งกว่าพระองค์, (๗) ปุริสทมฺมสารถิ เป็นผู้ทรมานคนที่ควรทรมาน, (๘) สตฺถา เทวมนุสฺสาน เป็นผู้
สั่งสอนของเทวดาและมนุษย์, (๙) พุทฺโธ เป็นผู้บานเต็มที่แล้วด้วยตรัสรู้สัจจะของจริงทั้ง ๔, (๑๐) ภควา ทรงแจกประเภทธรรมเป็น
แผนกต่างๆ (วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๕๕-๖๒).
๒
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๖๓.
๓
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๖๓.
๔
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๖๕.
๕
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๗๐.
๖
ประกอบด้วย สุปฏิปนฺโน, อุชุปฏิปนฺโน, ปาหุเนยฺโย และอญฺชลิกรณีโย (วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๗๑).
๗
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๗๑-๗๒.

๑๕

มีนัยดังกล่าวมาแล้วแต่หลัง พึงระลึกถึงซึ่งอันบริจาคทานของตนที่ประกอบด้วยคุณมีความปราศจาก
ตระหนี่”๑
เทวดานุสสติ “พึงทาจิตให้ประกอบด้วยคุณ คือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ก่อนแล้ว
ไปยังที่สงัดเงียบ พึงตั้งไว้ซึ่งท่านผู้มีคุณทั้งหลายที่เกิดในคติอันดี บริบูรณ์ด้วยสุขสมบัติอิสริยยศบริวาร
ยศซึ่งชาวโลกเรียกว่าเทวดา ที่ประกอบด้วยคุณมีศรัทธาเป็นต้น ไว้ในที่เป็นพยาน แล้วจึงระลึกว่า
เหล่าท่านเทวดาซึ่งเกิดในที่คติอันดี บริบูรณ์ด้วยสุขสมบัติยศศักดิ์ศฤงคารบริวาร เป็นใหญ่เป็นอธิบดีมี
เดชานุ ภาพมากนั้ น ๆ เพราะเมื่อชาติก่อนๆ ท่านเทวดาเหล่ านั้นย่อมปฏิบัติประกอบด้วยคุณ คือ
ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ก็คุณคือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ของเรานี้ก็เหมือนกัน”๒
อุปสมานุสสติ “พึงระลึกถึงคุณพระนิพพานบทใดบทหนึ่งเป็นอารมณ์”๓
มรณัสสติ “กระทาบริกรรมนึกไปว่า ความตายจักมีแก่เรา เราจักต้องตาย ดังนี้ หรือนึกว่า
ชีวิตของเราจักขาดไปดังนี้ ฯลฯ”๔ “ผู้ที่เจริญมรณัสสติเป็นปัจจัยที่จะให้ได้สาเร็จพระนิพพาน เมื่ อ
สิ้นชีพทาลายขันธ์ลง ก็จะมีสุคติภพเป็นเบื้องหน้า”๕
กายคตานุ ส สติ “พึ ง ตั้ ง สติ ก าหนดพิ จ ารณา ซึ่ ง กายเป็ น ที่ ประชุ ม แห่ ง ส่ ว นน่า เกลี ย ด
ข้างบน ตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมา ข้างล่างตั้งแต่ปลายผมลงไป มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ ให้เห็นว่าเต็มไปด้วย
ของไม่สะอาด มีประการต่างๆ ถ้าจะนั บเป็นส่วนๆ ๓๑ ส่วน”๖ “เมื่อพิจารณากายของตนเป็นปฏิกูล
ก็พึงพิจารณากายของผู้อื่นให้ เห็นปฏิกูล เหมือนกัน แล้ วรวมกายตนกายผู้ อื่นเป็นอันเดียวกัน เพ่ง
พิจารณาโดยนัยดังกล่าวมานี้”๗
อานาปาณสติ “พึงนั่งคู้บัลลังก์ขัดสมาธิ เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ตั้งกายให้
ตรง ดารงสติให้มั่น คอยกาหนดลมหายใจออกลมหายใจเข้า อย่าให้ห ลงลืม เมื่อหายใจออกก็พึง
กาหนดรู้ว่าหายใจออก เมื่อหายใจเข้าก็พึงกาหนดรู้ว่าหายใจเข้า เมื่อหายใจออกและเข้ายาวหรือสั้น
ก็ให้พึงกาหนดรู้โดยประจักษ์ชัดทุกครั้งๆ ไป อย่าลืมหลง อนึ่ง ท่านสอนให้กาหนดนับ คื อ เมื่อลม

๑

วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๗๒.
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๗๓.
๓
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๗๔-๗๕.
๔
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๗๖-๗๗.
๕
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๗๗.
๖
มีเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ดังนี้เป็นต้น (วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ
ยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๗๑-๘๒).
๗
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๘๒.
๒

๑๖

หายใจออกและลมหายใจเข้าอันใดปรากฏแจ้ง ก็ให้นับนึกว่า ๑.๑. เป็นต้น ไปจนถึง ๑๐ ดังคนนับตวง
ข้าวเปลือก ท่าให้นับลมหายใจเข้าก่อน ให้นับลมหายใจออกที่ ๒ ให้นับเป็นคู่ๆ กันไปถึง ๑๐”๑
“ลมเสื่อมหายไปมิได้ปรากฏแล้ว พึงพิจารณาค้นคว้าดูว่า ลมอัสสาสะปัสสาสะนี้มีในทีไร
ไม่มีในทีไร มีแก่คนพวกไร ไม่มีแก่คนพวกไร เมื่อพิจารณาดังนี้ก็จะรู้ว่า ลมหายใจเข้าออกนี้มิได้มีแก่
คนตายเป็นต้น เมื่อรู้ดังนั้นแล้ว พึงตักเตือนตนเองว่า ดูก่อนบัณฑิต ตัวท่านก็มิใช่คนนตายเป็นต้น ลม
จะสูญหายไปไหน”๒
“แท้จริงลมอัสสาสะปัสสาสะนั้น ถ้าคนมีนาสิกยาว ลมกระทบกระพุ้งจมูก ถ้าคนมีนาสิก
สั้น ลมกระทบริมปลายปากเบื้องบน เหตุดังนั้น ให้โยคาพจรกุลบุตรเอาสติคอยกาหนดซึ่งลมจะมา
กระทบซึ่งที่อันนั้น”๓
“เมื่อลมอัสสาสะปัสสาสะสูญหายไปแล้ว อย่าพึงไปแสวงหาในที่อื่น พึงถือเอาซึ่งเชือกคือ
สติ ปฏักคือปัญญา ตั้งไว้ซึ่งจิตคอยประจาอยู่ในที่อันลมเคยถูกต้องโดยปกติ อุตส่าห์มนสิการกาหนด
ไป ไม่ช้าลมนั้นก็ปรากฏดุจโคอันลงมาสู่ท่า”๔
หมวดที่ ๔ พรหมวิหารกัมมัฏฐาน ๔ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
เมตตา “พึงพิจารณาให้เห็นโทษของโทสะ และอานิสงส์ของความอดทนแล้ว จึงประกอบ
จิตไว้ในขันติ ข่มเสียซึ่งโทสะแล้ว จึงเจริญเมตตาจิตไปในสัตว์โลกไม่มีประมาณ เมื่อจะเจริญเมตตานั้น
พึงตั้งเมตตาจิตในตนก่อนว่า เราจงเป็นสุขๆ เทอญ”๕
“ข้อซึ่งให้เจริญเมตตาในตนก่อนนั้น ด้วยสามารถจะให้กระทาซึ่งตนเป็นพยาน จะให้เห็น
ว่าตนนี้อยากได้แต่ความสุข เกลียดชังทุกข์และภัยต่างๆ ฉันใด สัตว์ทั้งหลายอื่นๆ ก็อยากได้สุขเกลียด
ชังทุกข์และภัยต่างๆ ฉันนั้น เมื่อเห็นดังนี้แล้ว จิตของโยคาพจรนั้นก็ปรารถนาจะให้สัตว์ทั้งสิ้นอื่นๆ มี
ความสุขความเจริญ”๖
กรุณา “เมื่อโยคาพจรกุลบุตรได้เห็นมนุษย์หรือสัตว์ที่ได้ความทุกข์ลาบากอยู่ พึงถือเอาซึ่ง
มนุษย์และสัตว์นั้นเป็นอารมณ์แล้ว จึงแผ่กรุณาจิตไปว่า สัตว์ผู้นี้ถึงซึ่งความทุกข์ลาบากยิ่งนักหนอ แม้

๑

นับเป็นปัญจกะ (ลมเข้าลมออก ๕ คู่) เป็นฉักกะ (ลมเข้าลมออก ๖ คู่) เป็นสัตตกะ (ลมเข้าลมออก ๗ คู่) เป็นอัฏฐกะ (ลม
เข้าลมออก ๘ คู่) เป็นนวกะ (ลมเข้าลมออก ๙ คู่) เป็นทสกะ (ลมเข้าลมออก ๑๐ คู่) (วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๘๓-๘๔).
๒
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๘๖.
๓
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๘๖.
๔
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๘๗.
๕
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๘๘.
๖
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๘๙.

๑๗

ไฉนจะพึงพ้นจากทุกข์เหล่านี้ได้ ถ้าจะแผ่กรุณาจิตไปในสัตว์ไม่มีประมาณ พึงบริกรรมว่า สัตว์ทั้งหลาย
ทั้งสิ้น จงพ้นจากทุกข์เทอญ”๑
มุทิตา “ได้เห็นหรือได้ยินซึ่งมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นสุขสบาย เจริญอยู่ในสุขสมบัติของตนๆ
แล้ว พึงทาจิตให้ชื่นชมยินดี ในสุขสมบัติของตนๆ แล้ว พึงทาจิตให้ชื่นชมยินดีในสุขสมบัติของมนุษย์
และสัตว์เหล่านั้น แผ่มุทิตาจิตไปว่า สัตว์ผู้นี้หนอ บริบูรณ์ยิ่งนัก มีสุขสมบัติมาก จงเจริ ญยั่งยืนอยู่ใน
สุขสมบัติของตนๆ เทอญ”๒
อุเบกขา “พึงแผ่อุเบกขาไปในหมู่สัตว์ ทาจิตให้เป็นกลางๆ อย่าดีใจเสียใจเหตุสุขทุกข์ของ
สัตว์ทั้งสิ้น บริกรรมนึกไปว่า สัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้น มีกรรมเป็นของๆ ตน เป็นอยู่เช่นใดก็จงเป็นอยู่
เช่นนั้นเทอญ”๓
หมวดที่ ๕ อาหารเรปฏิกูลสัญญากัมมัฏฐาน “พึงศึกษาในพิธีพิจารณาอาหารให้เห็นเป็น
ปฏิกูลนั้นให้ชานาญแล้ว พึงเข้าไปในที่สงัด พิจารณาอาหารด้วยอาการปฏิกูล ๘ ประการ คือ ปฎิกูล
โดยบริโภคประการ ๑ ปฏิกูลโดยประเทศที่อยู่ของอาหารนั้นประการ ๑ ปฏิกูลด้วยสะสมอยู่นาน
ประการ ๑ ปฏิกูลในกาลเมื่อยังมิได้ย่อยประการ ๑ ปฏิกูลในกาลเมื่อย่อยออกแล้วประการ ๑ ปฏิกูล
โดยผลประการ ๑ ปฏิกูลโดยการหลั่งไหลออกมาประการ ๑ ปฏิกูลด้วยทาให้แปดเปื้อนประการ ๑
รวมเป็น ๘ ประการ”๔
หมวดที่ ๖ จตุธาตุววัตถานกัมมัฏฐาน “ตั้งสติพิจารณานึกซึ่งกายแยกออกไปให้เห็นเป็น
แต่ธาตุ ๔ คือ ดิน น้า ไฟ ลม”๕ “เห็นร่างกายนี้ มีสภาวะสูญเปล่าจากสัตว์จากบุคคล เมื่อไม่เห็นว่า
เป็นสั ตว์เป็ นบุคคลแล้ ว จิตก็จะเพิกเฉยเป็นกลางๆ ไม่ยินดียินร้ายในอิฏฐารมณ์ อนิฏ ฐารมณ์ จะ
ประกอบด้วยปัญญาวิมุติเป็นอันมาก และอาจไดสาเร็จพระนิพพานในอวสานกาลที่สุด”๖
หมวดที่ ๗ อรูปกัมมัฏฐาน ๔ ได้แก่ อากาสานัญจยตนะ วิญญาณัญจยตนะ อากิญจญายต
นะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ
อากาสานัญจยตนะ “พึงเพ่งกสิณนิมิตทั้ง ๙ มีปฐวีกสิณเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็น
อารมณ์ จนได้สาเร็จรูปาพจรฌานอันเป็นที่สุด แล้วพึงเดาะพึงเพิกกสิณนั้นเสีย คืออย่ากาหนดนึก
หมายเอากสิ ณนิ มิตนั้ น เป็ น อารมณ์ ให้ ตั้ งจิตเพ่งนึ กพิจารณาเอาอากาศที่มี ดวงกสิ ณเพิกขึ้ นแล้ ว
เหลืออยู่แต่อากาศเปล่านั้นเป็นอารมณ์ เมื่อพิจารณาเอาอากาศเปล่านั้นเป็นอารมณ์ พิจารณาไปๆ จน

๑

วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๙๐.
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๙๐.
๓
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๙๑.
๔
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๙๑-๙๕.
๕
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๙๖-๙๗.
๖
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๙๗.
๒

อากาศเท่าวงกสิณนั้น ปรากฏในมโนทวารในกาลใด ในกาลนั้นก็ให้โยคาพจรพิจารณาอากาศนั้นเป็น
อารมณ์ บริกรรมว่า “อนนฺโต อากาโส” อากาศไม่มีที่สุดๆ ดังนี้”๑
วิญญาณัญจยตนะ “พึงละอากาสนิมิตที่เป็นอารมณ์ของรูปฌานที่แรกนั้นเสีย มากาหนด
จิตที่ยึดหน่วงเอาอรูปฌานที่แรก คือจิตที่นึกอากาศ อาศัยตั้งอยู่ในอากาสนิมิตนั้นเป็นอารมณ์ ทา
บริกรรมว่า “อนนฺต วิญฺญาณ” วิญญาณไม่มีที่สุด ดังนี้เนืองๆ”๒
อากิญจญายตนะ “พึงละอรูปวิญญาณที่เรกที่เป็นอารมณ์ของรูปฌานที่ ๒ นั้นเสีย มายึด
หน่วงเอาความที่ไม่มีของอรูปฌานที่แรก คือกาหนดว่า อรูปวิญญาณที่แรกนี้ ไม่มีที่นี้ ดังนี้เป็นอารมณ์
แล้ว ทาบริกรรมว่า “นตฺถิ กิญฺจฺ” อรูปวิญญาณที่แรกนี้นิดหนึ่งไม่มี มิได้เหลือติดอยู่ในอากาศ ดังนี้
เนืองๆ”๓
เนวสัญญานาสัญญายตนะ “พึงปล่อยวางอารมณ์ของอรูปฌานที่ ๓ คือ อารมณ์ที่สาคัญ
มั่นว่า อรูปวิญญาณที่แรกไม่มี ดังนี้นั้นเสีย พึงกาหนดเอาแต่ความที่ละเอียดประณีตของอรูปฌานที่ ๔
เป็นอารมณ์ ทาบริกรรมว่า “สนฺตเมต ปณีตเมต ” อรูปฌานที่ ๔ นี้ละเอียดนัก ประณีตนัก จะว่ามี
สัญญาก็ใช่ ไม่มีสัญญาก็ใช่ ดั่งนี้เนืองๆ”๔
กัมมัฏฐาน ๔๐ นี้ เป็นไปตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและวิสุทธิมรรค
กัมมัฏฐานแบบ “พุทโธ” พระครูวินัยธร (มั่น ภูริทัตโต)
ในภูริทตฺตธมฺโมวาท ๕ ที่พระครูวินัยธร (มั่น ภูริทัตโต) สอนเรื่องภาวนาอบรมใจให้ฉลาด
เที่ยงตรงต่อเหตุผลอรรถธรรมนั้น ท่านกล่าวถึงการภาวนาว่า เป็นเครื่องหักล้างความไม่มีเหตุผลของ
ตนได้ดี วิธีการภาวนา คือ การสังเกตจิตที่อยู่ไม่เป็นสุข ด้ว ยสติตามรู้การเคลื่ อนไหวของจิต โดย
บริกรรมธรรมบทที่ให้ ผลดี ที่ให้ ผ ลก็มี อานาปานสติ คือกาหนดจิตตามลมหายใจเข้าออกด้ว ยคา
ภาวนา “พุทโธ” พยายามบังคับใจให้อยู่กับอารมณ์แห่งธรรมบทที่นามาบริกรรมขณะนั้น พยายามทา
อย่างนี้เสมอ ด้วยความไม่ลดละความเพียร จิตที่เคยทาบาปหาบทุกข์อยู่เสมอจะค่อยรู้สึกตัวและ
ปล่อยวางไปเป็นลาดับ
นอกจากคาภาวนา “พุทโธ” แล้ว ท่านยังสอนศิษย์ให้บริกรรมคาอื่นด้วย เช่น ท่านสอน
หลวงปู่อว้าน เขมโก (หลวงปู่อ่อน) ๖ วัดป่านาคนิมิตต์ จังหวัดสกลนคร ให้บริกรรมด้วยคาว่า ”กาย
เภท กายมรณ มหาทุกข” เมื่อหลวงปู่อ่อนไปบริกรรมแล้ว ท่านก็ถามว่า “เป็นอย่างไร สบายไหม”
หลางปู่อ่อนตอบว่า “ไม่สบายขอรับ” ท่านก็ให้บริกรรมคาว่า “เยกุชฺโฌ ปฏิกุโล” แทน วันหลังท่านก็
๑

วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๙๗.
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๙๘.
๓
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๙๘.
๔
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๙๘.
๕
มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต, บูรพาจารย์, หน้า ๖๓๘-๖๔๑.
๖
มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต, บูรพาจารย์, หน้า ๕๗๕-๕๘๖.
๒

๑๘

ถามอีกว่า “สบายไหม” หลวงปู่อ่อนว่า “สบายเหมือนคาว่าพุทโธ ขอรับ ” ท่านก็ให้ หลวงปู่อ่อน
บริกรรมคานี้ต่อไป เพราะถูกกับจริต หรือในกรณีของพระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่อ่า ธมฺมกาโม) วัด
ป่าเขาเขียว จังหวัดพิษณุโลก๑ ท่านก็ให้บริกรรมคาว่า “อัฐิ” ไม่นานหลวงปู่อ่าก็ปรากฏอุคคหนิมิต
เป็นกระดูกสันหลังของตนเอง ท่านบริกรรมคาว่า “อัฐิ” กระทั่งชานาญในการม้างกาย คือ ทาลาย
กาย รื้อร่างกาย แยกร่างกายออกเป็นส่วนๆ สามารถกาหนดกระดูกได้ทุกชิ้นและทุกขณะเวลา เป็น
ต้น
การพิจารณากายนี้ หลวงปู่มั่นได้สอนพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโก) วัด
อรัญญบรรพต จังหวัดหนองคาย๒ ว่าให้พิจารณากายเป็นหลัก เห็นร่างกายแล้วกาหนดจิต รวมจิตให้
เป็นหนึ่งหน่วย หัดปลงหัดวางสังขารร่างกาย พิจารณากายก็ให้เกิดแสงสว่าง เพ่งภายใน เพ่งที่ใจ เพ่ง
กายอีกทีหนึ่ง ให้เห็นกระดูกสันหลัง กระดูกศีรษะ กระดูกแขน กระดูกขา ฯลฯ ถ้าหากจิตใจมันสงบ
แน่วแน่แล้ว มันสว่ างก็จะเห็น เราเพ่งตรงนี้ ว่าร่างกายเรานี้ไม่มีสาระแก่นสารอะไร ทาไมคนเราได้
หลงใหลนัก เมื่อพิจารณาก็เกิดความเบื่อหน่ายเป็นนิพพิทาขึ้น เมื่อเบื่อหน่ายจิตใจก็คลายความยึดถือ
การสอนกัมมัฏ ฐานของหลวงปู่มั่น ใช้คาบริกรรม “พุทโธ” เป็นเบื้องต้น ก่อนจะสอน
ภาวนาอื่นตามแต่จริตของแต่ละคน หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต วัดบรรพตคีรี จังหวัดมุกดาหาร ๓ กล่าวถึง
การสอนกัมมัฏฐานของหลวงปู่มั่นว่า ด้านภาวนา ท่านสอนให้เลือกตามจริตนิสัยที่สะดวกของจิต เป็น
ที่สบายของจิต ในกัมมัฏฐาน ๔๐ ห้องอันใดอันหนึ่งแล้วแต่สะดวก เมื่อบริกรรมและเพ่งอยู่พอก็ลงไป
ปรากฏรสชาติอันเดียวกัน เช่น ขณิกสมาธิรวมลงไปขณะหนึ่งแล้วถอนกลับมา อุปจารสมาธิรวมลงไป
แล้วมักจะมีนิมิตต่างๆ เช่น แสงเดือนหรือดวงอาทิตย์ ร่างกายพองขึ้นหรือเหี่ยวลง เป็นต้น อุปจาร
สมาธินี้หมดกาลังก็ถอนออกมาเหมือนกัน อัปปนาสมาธิเข้าไปละเอียดกว่านั้นอีก แต่ไม่มี นิมิตแขกมา
เกยมาพาด เป็นแต่รู้ว่าจิตอยู่ไม่วอกแวกไปทางใด และไม่สงสัยว่าขณะนี้จิตเราเป็นสมาธิหรือไม่หนอ
สมาธิชั้นนี้อยู่ใต้กฎอานาจไตรลักษณ์ มีอนิจจังเป็นต้น หลวงปู่มั่นยังกล่าวกับหลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
วัดบรรพตคีรี จังหวัดมุกดาหาร อีกว่า กัมมัฏฐาน ๔๐ ห้องเป็นน้องอานาปานสติ อานาปานสติเป็น
ยอดมงกุฏของกัมมัฏฐานทั้งหลาย
พระราชธรรมเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺนโร) วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ ๔ อธิบาย
เรื่องภาวนาตามโอวาสธรรมของหลวงปู่มั่นว่า การบาเพ็ญสมาธิแต่เพียงเป็นบาทของวิปัสสนา คือ
การพิจารณาก็พอแล้ว ส่วนการจะอยู่ในวิหารธรรมนั้นก็ให้กาหนดรู้ การหลงฌานมากไปนั้น จะทาให้
ตกไปสู่โมหะ การพิจารณาวิปัสสนามากไปนั้นจะตกไปสู่ความฟุ้งซ่าน จึงควรทาแต่พอดีพอเหมาะที่จะ
๑

มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต, บูรพาจารย์, หน้า ๕๘๗-๕๙๑.
มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต, บูรพาจารย์, หน้า ๓๘๖-๓๙๑.
๓
มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต, บูรพาจารย์, หน้า ๕๒๗-๕๔๙.
๔
มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต, บูรพาจารย์, หน้า ๔๕๒-๔๖๑.
๒

๑๙

ให้ผล อย่าให้มากนัก อย่าให้น้อยนัก ถ้าน้อยก็เป็นเหตุให้ไม่รู้จักพอ เป็นการเนิ่นช้า แต่การควบคุมสติ
ให้มั่นคงเป็นการดีที่สุด
สาหรับขั้นตอนการปฏิบัติกัมมัฏฐานแบบหลวงปู่มั่น ที่พระครูสุภัทรคุณ (หลวงปู่คาปัน
สุ ภ ทฺ โ ท) วั ดสั น โป่ ง จั ง หวั ด เชีย งใหม่ ๑ บั น ทึก ไว้ เป็ น ขั้ นตอนที่เ ป็ น รูป ธรรมที่ สุ ด เท่ า ที่ ค้น พบ มี
รายละเอียดดังนี้
๑. ให้นั่งคุกเข่าประณมมือน้อมใจถึงพระรัตนตรัย แล้วกล่าวว่า อะระหัง สัมมาสัมพุธโธ
ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบหนึ่งหนคือพระพุทธเจ้า) สวากขาโต ภควตา โมโม,
ธัมมัง นะมัสสามิ, (กราบหนึ่งหนคือพระธรรม) สุปะฎิปันโน ภควโต สาวกสังโฆ (กราบหนึ่งหนคือ
พระภิกษุสงฆ์)
๒. ปฏิบัติบูชาด้วยกาย วาจา ใจ กล่าวคานอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า นะโม ตัสสะ
ภควโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ ครั้ง) แล้วกล่าวคาปฏิญานตนต่อพระรัตนตรัย ว่า “พุทธัง สะระณัง
คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิฯ... ตติยัมปิฯ...”
๓. อธิษฐานถึงพระรัตนตรัยให้มั่นก่อนว่า ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า องค์อรหันตผู้ละ
กิเลสขาดจากสันดาน กับพระธรรมเจ้า กล่าวคือ คาสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นปริยัติธรรม ปฏิบัติ
ธรรม ปฏิเวธธรรม กับพระสังฆเจ้า คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ ว่า
เป็นสรณะ ที่พึ่งที่ระลึกนับถือของข้าพเจ้า ตั้งแต่ บัดนี้ต่อไปตราบเท่าชีวิตของข้าพเจ้าแล กล่าวว่า
“พุทธัง ชิวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมังฯ... สังฆังฯ...”
๔. ตั้งใจเจตนาวิรัติ ละเว้นในส่วนองค์ศีล ๕ ศีล ๑๐ หรือศีล ๒๒๗ ตามภูมิของตนที่รักษา
ได้ กราบ ๓ ครั้ง
๕. นั่งราบ ประณมมือไหว้ ทาใจให้เที่ยงตรง ชื่นบาน แล้วเจริญพรหมวิหาร ๔ ถ้าแห่ไปไม่
เจาะจงเรียกว่า อัปปมัญญาพรหมวิหาร ว่าโดยย่อๆ ได้แต่สะดวกแก่ผู้ฝึกใหม่
๖. นั่งขัดสมาธิ ตั้งกายให้ตรง ดารงสติให้มั่น ปล่อยวางอารมณ์ที่ติดในใจ ยกมือไหว้ให้
ระลึกคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า ว่ าในใจ "พุทโธ เม นาโถ ธัมโม เม นาโถ สังโฆ เม
นาโถ” แล้วปล่อยมือวางไว้บนตักมือขวาทับมือซ้าย กาหนดจิตบริกรรมภาวนาบทว่า “พุทโธ” ๓ หน
๗. จิตอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก คือให้นับเข้า ออก คืนให้นับลมเป็นคู่ๆ ดังนี้ “พุท” ลมเข้า
“โธ” ลมออก อย่างนี้ไปจนถึง ๑๐ ครั้ง ให้ตั้งตนใหม่ จนครบ ๗ รอบ แล้วให้ตั้งต้นใหม่ คือ ลมเข้า
ออกหนหนึ่งให้ภาวนาพุทโธ ๓ คา ทาอย่างนี้ไปจนครบ ๓ วาระของลมเข้าออก ต่อจากนั้นบริกรรม
แต่พุทโธอย่างเดียว ไม่นับลม ปล่อยลมเข้าออกตามสบาย ทาจิตให้นิ่งไว้ตรงที่ช่องจมูก เมื่อลมออก
อย่าสิ่งจิตออกมาตามลมเกินไป ทาใจให้สบาย เหมือนเราหายใจออกไปในอากาศโปร่ง
๑

มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต, บูรพาจารย์, หน้า ๒๓๗-๒๔๓.

๒๐

๘. เมื่อจิตสงบนิ่งแล้ว ให้หยุดคาภาวนาเสีย ให้กาหนดความรู้สึกไว้เฉพาะลมหายใจ แล้ว
ค่อยขยับจิตเลื่อนเข้าไปตามกองลม คือ กองลมที่สาคัญตรงที่จะทาให้เกิดความรู้สีกต่างๆ เช่น ทิพ
จักขุ ทิพโสต เจโตปริยญาณ รู้จักการเกิด ตายของสัตว์ทั้งหลาย นานาธาตุวิชชา วิชาความรู้ในธาตุ
ต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับร่างกาย
๙. ให้เคลื่อนจิตจากฐานของลมหายใจที่ ๑ คือ ที่จมูก ขึ้นไปกลางหน้าผากเป็นฐานที่ ๒
คือทาความรู้สึกอย่างกว้างขวาง ทาจิตให้นิ่งไว้ที่หน้าผากแล้วย้อนกลับมาที่จมูก ให้ย้ายจิตเพ่ง ขึ้นเพ่ง
ลงระหว่างจมูกกับหน้าผาก ราวกับคนขึ้นลงภูเขา สัก ๗ เที่ยว แล้วนิ่งอยู่ที่หน้าผาก ต่อนั้นจึงเลื่อนไป
ฐาน ๓ ที่กลางกระหม่อมข้างนอก ทากลับไปมาระหว่างฐาน ๒ กับ ๓ สัก ๓ เที่ยว แล้วให้จิตนิ่งที่
กลางกระหม่อม ค่อยเคลื่อนไปฐานที่ ๔ คือ ลงในสมอง ตรงกลางกะโหลกศีรษะ แล้วนิ่งสักครู่ เคลื่อน
กลับไปมาระหว่างฐาน ๓ กับ ๔ ก่อนเอาจิตมานิ่งไว้ที่กลางสมอง
๑๐. เมื่อจิตอยู่กลางสมอง นิมิตอาจเกิดขึ้น เป็นต้นว่า รู้สึกขึ้นในศีรษะ แลเห็นและรู้สึกให้
เสียวๆ ให้เย็นๆ ร้อนๆ ให้เป็นเมฆไอสลัวๆ ขึ้น บางทีก็มองเห็นกะโหลกศีรษะของตนเอง ถึงอย่างนั้นก็
อย่าให้มีความหวั่นไหวไปตามนิมิตที่ปรากฏ ถ้าเราไม่ปรารถนาให้เป็นเช่นนั้น ก็สูดลมหายใจเข้าไป
ยาวๆ ถึงหัวอก นิมิตก็จะหายไป
๑๑. จับนิมิตเพียงนิมิตเดียวเป็นอารมณ์ ให้ขยายนิมิตนั้นให้ใหญ่เท่าศีรษะ จากนั้นให้
เลื่ อนลงไปตั้งที่ฐ าน ๕ คือทรวงอก ขยายให้ เต็ มทรวงอก ทาลมอันนั้นให้ ขาว สว่าง กระจายลม
กระจายแสงสว่างไปทั่วทุกขุมขน จนกว่าจะมองเห็นส่วนต่างๆ ของร่างกาย
๑๒. ประคองจิตให้ดี ทาจิตให้เป็นหนึ่ง ถึงตอนนี้จะเกิดวิชาความรู้ขึ้นตามลาดับ กายของ
เราก็จะเบาเหมือนปุยนุ่น ใจก็จะเอิบอิ่มนิ่มนวล วิเวกสงัด ได้รับความสุขกายสบายใจเป็นอย่างยิ่ง ให้
ทาจนกว่าจะชานาญ
๑๓. ให้รวมสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดเข้าไว้เป็นจุดเดียว คือ เอกัคคตารมณ์ ให้เป็ฯสถาพอัน
เดียวกันทั้งหมด จนเห็นแจ้งว่า สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดา
๑๔. วางอารมณ์ที่ดีและอารมณ์ที่ชั่วไปตามสภาพอารมณ์ เพราะดีและชั่วย่อมอยู่ด้วยกัน
มีสภาพเสมอกัน วางจิตไว้ตามสภาพของจิต รู้ไว้ตามสภาพแห่งรู้ รู้นั้นไม่รู้จักเกิด ไม่รู้จักดับ คือ สันติ
ธรรม ดีก็รู้ ดีไม่ใช่รู้ ชั่วก็รู้ ชั่วไม่ใช่รู้ รู้ไม่ใช่ชั่ว คือไม่รู้ ไม่ติดในความรู้และความไม่รู้ นั้นแหละคือ
ธรรมชาติธาตุแท้บริสุทธิ์ผุดผ่อง เหมือนน้าที่อยู่ในใบบัว
กัมมัฏฐานแบบ “อานาปานสติ” พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) ๑
พระธรรมโกศาจารย์ ได้แสดงอานาปานสติตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ดังนี้ว่าอานา
ปานสติ ในบาลีมี ๑๖ ขั้น แบ่งเป็น ๔ หมวด หมวดละ ๔ ขั้น
๑

ยาราม.

พุทธทาสภิกขุ, การทาสมาธิวิปัสสนา วิธีฝึกอานาปานสติเบื้องต้น, (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๔๙). วัดหลวงพ่อสดธรรมกา

๒๑

หมวดที่ ๑ กายานุปัสสสนาสติปัฏฐาน เพื่อทาจิตให้เป็นสมาธิ การฝึกหัดใน ๔ ขั้นแรก
ปรับปรุงลมหายใจ แล้วก็ทาลมหายใจให้ละเอียดรางับ แล้วก็ไดผลเป็นสมาธิ เป็นฌาน เพราะลม
หายใจคือกาย ร่างกายเนื้อก็คือกาย สัมพันธ์กันอยู่แยกไม่ออก การทาให้ลมหายใจรางับคือการทาให้
กายรางับ จึงเรียก กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
หมวดที่ ๒ เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน พิจารณาปีติและความสุขที่ได้รับจากสมาธิ เป็น
เครื่องกระตุ้นให้เกิดความคิดนึกหรือเกิดจิตที่ฟุ้งซ่าน กระสับกระส่าย ได้มากอย่างด้วยกัน ก็เริ่มรู้ว่า
มันปรุงแต่งจิต
หมวดที่ ๓ จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ดูจิตโดยเฉพาะ ว่าจิตนี้มันเป็นอะไรได้กี่อย่าง ลอง
บังคับอย่างนั้น อย่างนี้ อย่างโน้น ดูให้ได้ตามต้องการ
หมวดที่ ๔ ธรรมานุ ปัส สนาสติปัฏฐาน พิจารณาไม่เที่ยง คือเป็นเรื่องปัญญา ไม่ใช่จิต
ล้วนๆ เป็นเรื่องปัญญาพิจารณาความไม่เที่ยง กระทั่งจิตเบื่อหน่าย คลายกาหนัด กระทั่งหลุดพ้น
กายานุปัสสสนาสติปัฏฐาน
เป็นการจัดการกับลมหายใจ คือร่างกาย ให้จิตสงบระงับ เรียกว่า กายสังขารสงบระงับ มี
๔ ขั้น
๑. ให้รู้จักลมหายใจยาวขั้นหนึ่ง
๒. ลมหายใจสั้นขั้นหนึ่ง
๓. รู้จักความที่ลมหายใจปรุงแต่งร่างกายนี้ขั้นหนึ่ง คือ ถ้าลมหายใจหยาบ ร่างกายก็จะ
พลอยหยาบ กระสับกระส่าย ถ้าลมหายใจละเอียด ร่างกายก็ละเอียด คือ สงบรางับ ลมหายใจยาวนั้น
ปกติ ลมหายใจสั้นเมื่อร่างกายไม่ปกติ โกรธ เหนื่อย จิตมันไม่ปกติ ลมหายใจจึงสั้น รู้จักกายทั้ งปวงคือ
รู้จักลมหายใจที่มันปรุงแต่งร่างกายอยู่ในทุกอย่างทุกประการ
๔. ทาลมหายใจที่เป็นเครื่องปรุงแต่งร่างกายนี้ให้รางับลงๆ จนเกิดสมาธิ คือ ลมหายใจ
รางับลงๆ ร่างกายก็รางับลงๆ จิตก็ถูกทาให้เป็นสมาธิ มีผลได้ฌาน โดยใช้เทคนิค ๔ อย่าง ได้แก่
๔.๑ “วิ่งติดตาม” ด้วยการตั้งจุดไว้ ๒ จุด ข้างนอกที่ปลายจมูก ข้างในสมมติว่าที่สะดือ
หายใจเข้ามันตั้งต้นที่จมูก ผ่านจมูกก็ออกไปสุดบริเวณสะดือ ความกระเทือนหรือความกระเพื่อมอะไร
ตั้งแต่ที่สะดือแล้วออกมาที่จมูกจนมันหมด ก็ได้รู้ ๒ อย่าง คือ หายใจเข้า และหายใจออก
๔.๒ “เฝ้าดู” คือ ไม่วิ่งตาม ที่ที่จะเฝ้าดูที่เหมาะที่สุด คือ ช่องจมูก สติคอยเฝ้าที่ตรงนั้น
กาหนดเฝ้าที่ตรงนั้น เมื่อลมมากระทบที่ตรงนั้นก็รู้สึก ไม่ทาเหมือนกับวิ่งตามลงไปที่สะดือ แล้วกลับ
ออกมาอีก มีระยะหนึ่งของลมหายใจเข้าออกที่มีช่องว่าง ซึ่งสติจะต้องกาหนดระยะว่างตรงนั้นหน่ อย
หนึ่ง ถ้าไม่กาหนดระยะนั้น จิตอาจจะหนีไปเสียตอนนั้นก็ได้ คือ ตอนที่ลมหายใจสุดแล้ว ก่อนจะกลับ
เข้าไปนั้นมันมีระยะว่างอยู่นิดหนึ่ง ตอนนี้สติหนีได้ ถ้าเราฝึกขั้นวิ่งตามจนชานาญ มันก็ไม่หนี

๒๒

๔.๓ “สร้างนิมิต” เมื่อเฝ้าดูจนแน่แน่ว จะเกิดภาพหรือดวงหรืออะไรขึ้นมาสาหรับจิต
กาหนด ครั้งนี้แทนที่จะกาหนดที่จุดกระทบ ให้กาหนดที่สิ่งที่เกิดขึ้นมาแทนที่จุดนั้น แต่ว่ามันเป็นเพียง
มโนภาพเป็นนิมิต ไม่ใช่ของจริง เรียกว่าเกิดอุคคหนิมิตขึ้นมา
๔.๔ “เปลี่ยนนิมิต” จากอุคคหนิมิตเราก็เปลี่ยนรูปนิมิตที่เกิดขึ้นให้เป็นรูปร่างต่า งๆ เรียก
ปฏิภาคนิมิต มันก็บังคับจิตที่ละเอียด ที่ประคับประคองอย่างละเอียดที่สุด ให้นิมิตที่เห็นนั้นมันเปลี่ยน
จากหยดน้าค้างเล็กๆ เป็นใหญ่ๆ เท่าไรก็ได้ เล็กลงมาอีกก็ได้ ให้เปลี่ยนสีก็ได้
การเกิดองค์ฌาน เมื่อคล่องแคล่วในปฏิภาคนิมิตแล้ว ก็กาหนดให้นิมิตนั้นหยุ ดเปลี่ยน แต่
ให้ปรากฏชัดอยู่อย่างหนึ่ง บังคับได้อย่างนี้ก็พร้อมที่จะเกิดองค์ฌาน ตั้งกาหนดที่จะให้มีองค์ฌาน คือ
จะดู จะสังเกตดูให้พบความรู้สึก ๕ ประการ ที่เรียกว่า วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
ความรู้สึกต่อวิตกนั้น คือ รู้ความที่เดี๋ยวนี้จิตกาหนดอยู่กับอารมณ์ จิตเกาะอยู่กับอารมณ์
คือ ปฏิภาคนิมิตนั้น
จิตมันซึมซับต่ออารมณ์นั้นอยู่อย่างละเอียดทั่วถึงเรียกว่า วิจารณ์
ในขณะที่หยั่งดูความรู้สึกอีกอันหนึ่ง เป็นความรู้สึกปีติที่เรียกว่า พอใจ ปีตินี้ก็ต่างกันตาม
บุคคล บางคนก็แรง บางคนก็น้อย บางคนก็แสดงอาการอย่างหนึ่ง บางคนก็แสดงอาการอย่างอื่น
ทีนี้ดูความรู้สึกอันหนึ่ง รู้สึกเป็นสุข เวลานั้นเป็นสุขเหลือเกิด ก็เรียกว่าสุข
ทีนี้ดูที่เดี๋ยวนี้จิตมารวมยอดอยู่ที่นี้ ไม่มีความฟุ้งซ่านไปทางไหนแล้ว เรียกว่า เอกัคคตา
เมื่ อ ครบทั้ ง ๕ ความรู้ สึ ก ร างั บ ถึ ง ระดั บ ที่ เ รี ย กว่ า ปฐมฌาน หายใจเข้ า ออกอยู่ ด้ ว ย
ความรู้สึกอันนี้ ตอนนี้คือตอนที่ทายาก เพราะมันละเอียดประณีต แยบคายเหลือเกิน
เมื่อได้ปฐมฌานแล้ว ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ก็ไม่ลาบากแล้ว มันเป็นส่วนย่อย
แล้ว คือ ลดองค์ฌาน ๕ องค์นั้นออกเสียบ้างตามลาดับ ฌานนั้นก็ลึกประณีตยิ่งขึ้นเป็นทุติยฌาน ตติย
ฌาน และจตุตถณานได้
เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
เวทนาจะปรากฏอยู่ในปีติและสุขที่มีในปฐมฌาน
๑. กาหนดปีติให้คล่องแคล่ว
๒. กาหนดแต่ส่วนที่เป็นสุข ขอให้สังเกตว่า ความพอใจกับความสุข ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน เมื่อ
พอใจแล้วมันก็เกิดความสุขมาทีหลัง พิจารณาว่าสิ่งใดเป็นความสุข สิ่งใดเป็นความพอใจ ก็กาหนดแต่
ความรู้สึกที่เป็นสุข จนชานาญ จนคุ้นเคยว่าความสุขนี้เป็นอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีเหตุอย่างไร มี
ผลอย่างไร มีอิทธิพลอย่างไร
๓. กาหนดเวทนา ความรู้สึกพอใจและสุขนี้เป็นเวทนา เวทนานี้จะปรุงแต่งจิต ให้คิดอย่าง
นั้น คิดอย่างนี้ พอเป็นสุขขึ้นมา มันก็ปรุงแต่งความคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นจะเอาจะได้ จะยึดครอง
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จะอะไรก็สุดแท้ แล้วมันก็เป็นความทุกข์และกิเลส เราจึงดูเวทนาว่ามันปรุงแต่งจิตอย่า งนี้ เรียกว่า
เวทนาทั้งหลาย เป็นจิตสังขาร คือเครื่องปรุงแต่งจิต
๔. ทาจิตสังขารให้รางับ ให้ถอยกาลังลง อย่าให้ปรุงแต่งจิตตามที่มันจะปรุงแต่งของมัน
เอง หรือมันจะปรุงแต่งไปแต่ในทางกิเลส เช่น มีความสุขขึ้นมา ก็ปรุงไปทางยึดมั่นถือมั่น เราก็ลด
กาลังของมันเสีย โดยพิจารณาความสุขว่ามันไม่เที่ยง เป็นมายา แล้วกาลังของความสุขก็จะถอยลงไป
เอง
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
๑. กาหนดที่ตัวจิต อยู่ทุกลมหายใจเข้าออก จิตกาลังเป็นอย่างไร เป็นปีติ สุข มีความโลภ
ไม่มีความโลภ มีปฏิฆะหงุดหงิด หรือไม่มีปฏิฆะ จิตกาลั งกลัว หรือกาลังไม่กลัว จิตดีหรือไม่ดี จิตสูง
หรือต่า ก็รู้ได้เองว่าจิตกาลังเป็นอย่างไร
๒. บังคับจิตให้ปราโมทย์อย่างเดียว ให้รู้สึกบันเทิงเริงรื่น ที่ว่า “อภิปฺปโมจย์ จิตฺต อสฺสสิส์
สามีติสิกฺขติ ปสฺลสิสฺสามีติ สิกฺขติ ควบคุมบังคับ หรืออะไรก็ตามทาให้ดารงไว้ใ ห้มันรู้สึกแต่อภิปฺป
โมทย”
๓. บังคับจิตให้หยุด ให้ตั้งมั่น ให้แน่วแน่ ให้มั่นคง ไม่ให้รู้สึกปราโมทย์ เรียกว่า “สมาทห
จิตฺต อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ส์สสิสฺสามีติ สิกขฺติ ให้แน่วแน่ เพื่อให้เป็นสมาธิชนิดที่แน่วแน่ ไม่เนื่องด้วย
องค์ฌาน ไม่เนื่องด้วยอะไรหมด ให้มันอยุด ทาให้มันหยุดให้จนได้
๔. บังคับจิตให้ปล่อยอยู่ คือทาให้เกลี้ยง “วิโมจย จิตฺต อส์สสิสฺสามีติ สิกฺขติ ปสฺสลิสฺสามี
ติ สิกฺขติ บังคับจิตให้ปล่อยอยู่คือทาให้จิตเกลี้ยง ถ้ามีอะไรมาเกาะเกี่ยวจิต ก็ให้จิตมันเปลื้องออกไป
เสีย จะเปลื้องจิตจากอารมณ์นั้นก็ได้ เปลื้องอารมณ์จากจิตก็ได้
ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
๑. “อนิจฺจานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ปสฺสสิสฺสามีติ สักฺขติ เห็นชัดแจ้งอยู่ในความเป็น
อนิจจังของสังขารทั้งปวง หายใจออกอยู่ หายใจเข้าอยู่ อยู่ด้วยความเห็นแจ้งแห่งอนิจจัง คือ เห็น
อนิจจังข้างในว่า แม้แต่ลมหายใจยาวนี้ก็ไม่เที่ยง ลมหายใจสั้นก็ไม่เที่ยง การปรุงแต่งแยของลมหายใจ
ก็ไม่เที่ยง ลมหายใจที่สงบรางับอยู่ก็ไม่เที่ยง จิตตสังขารที่รางับอยู่ก็ไม่เที่ยง ปฐมฌานไม่เที่ยง วิตกไม่
เที่ยง วิจารไม่เที่ยง ปีติไม่เที่ยง สุขไม่เที่ยง เอกัคคตาไม่เที่ยง สมาธิไม่เที่ยง
๒. “วิราคานุปัสสี ” คลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเที่ยง หายใจเข้าออกล้วนเห็น
ความจางคลายออกแห่งความยึดมั่นถือมั่น
๓. “นิโรธานุปัสสี” เห็นอยู่ตลอดเวลาซึ่งความดับลงๆ แห่งความยึดมั่น และความทุกข์
๔. “ปฏินิสสสัคคานุปัสสี ” เห็นความสลัดคืนอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าออก คือ ดูความ
ประสบความสาเร็จ มันคล้ายกับว่าพ้นแล้ว เลิกแล้ว อะไรทานองนี้ ว่าเลิกกันทีกับสิ่งต่างๆ ที่มาทาให้
เป็นทุกข์ ทั้งกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน และ ธรร
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มานุปัสสนาสติปัฏฐาน เรียกสติปัฏฐาน ๔ ถ้าสติปัฏฐาน ๔ สมบูรณ์ ทุกข์ก็ดับ เมื่อเราเจริญสติปัฏ
ฐาน ๔ โพชฌงค์ ๗ มีตามขึ้นมาด้วย มันก็สมบูรณ์ด้วยกัน วิชชาและวิมุติก็สมบูรณ์
ในคัมภีร์สมถวิปัสสนากัมมัฏฐานของ สมเด็จพระอริยวงษญาณปริยัติวรา สังฆราชาธิบดี
ศรีสมณุตมาปรินายก หรือสมเด็จพระสังฆราชไก่เถื่อน ๑ ได้อธิบายเรื่องการฝึกอานาปานสติไว้ว่า เริ่ม
จากการขอภาวนาพระอานาปานสติกัมมัฏฐานเจ้า เพื่อจะขอเอายังอุคคหนิมิตต์ให้ห้องอานาปานสติ
เจ้ านี้ จ งได้ โดยการภาวนาว่า ขอพระพุทธเจ้าจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้านี้เถิดฯ เพื่อจะขอเอายัง
อุคคหะนิมิตต์ ในห้องอานาปานสติเจ้านี้จงได้ ขอจงเจ้ากู ฯลฯ ภาวนาอยู่อย่างนี้ เมื่อได้อุคคหะนิมิตต์
แล้ว อารธนาปฏิภาคนิมิตต์ต่อไป
ภาวนา ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ ตั้งตนในจะงอยปาก เห็นลมหายใจ และภาวนา ๑, ๒, ๓, ๔, ๕
ปรากฏฝอยเหมือนไฟ ๑ ควันหม้อ ๑ เหมือนนุ่น ๑ แล้วปรากฏเห็นดวงดาวหนึ่ง แล้วปรากฏเป็น
พระจันทร์ซีกหนึ่ง แล้วเป็นพระจันทร์ทั้งดวง และภาวนาไปแล้ว เห็นปรากฏเป็นอาทิตย์ซีกหนึ่ง แล้ว
ปรากฏเป็นพระอาทิตย์ทั้งดวง แล้วภาวนาให้ปรากฏเห็นดวงดาวดวงหนึ่ง แล้วส่งไปและพาเข้ามา
แล้วปรากฏเห็นพระจันทร์ซึกหนึ่ง แล้วส่งไปและพาเข้ามา แล้วเห็นพระจันทร์ทั้งดวง ส่งไปและพาเข้า
มา แล้วปรากฏเห็นพระอาทิตย์ซีกหนึ่ง ส่งไปและพาเข้ามา แล้วเห็นพระอาทิตย์ทั้งดวง ส่งไปและพา
เข้ามา และตั้งไว้กลางจมูก และตั้งเพดานข้างใน วัดลงไปเท่าแม่มือ ตั้งลิ้นไก่ข้างใน วัดลงไป ตั้งดวง
หทัยวัดลงไปถึงนาภี ต้นลมหทัย กลาง ลมนาสิก ปลายลมปราณ ลมข้าวเปลือก ลมข้าวเบา ขวั้นตาล
เมื่อเปรียบเทียบกับอานาปานสติของท่านพุทธทาสแล้ว พบว่ากัมมัฏฐานของ สมเด็จพระ
อริยวงษญาณปริยัติวรา สังฆราชาธิบดี ศรีสมณุตมาปรินายก เป็นเทคนิคในการทาให้จิตเป็นสมาธิ มี
ผลได้ฌาน ได้แก่ เทคนิค “วิ่งติดตาม” “เฝ้าดู” “สร้างนิมิต” และ “เปลี่ยนนิมิต”
กัมมัฏฐานแบบ “ยุบหนอพองหนอ” สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภเถระ)
จากการวางรากฐานการศึกษากัมมัฏฐานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทา
ให้ปัจจุบันแนวทางกัมมัฏฐานชนิดนี้ เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติที่พระมหา
โชดก ญาณสิทฺธิ ๒ ที่พิมพ์แจกเป็นธรรมทาส ในงานทาบุญคล้ายวันเกิดของท่าน เมื่อ ๑๕ เมษายน
๒๕๒๘ ขณะเป็นพระเทพสิทธิมุนี (โชดก ป.๙) พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ เจ้าคณะภาค ๔ ได้
แสดขั้ น ตอนการสอนกั ม มั ฏ ฐานให้ กั บ ท่ า นเจ้ า คุ ณ พระมงคลเทพมุ นี วั ด ปากน้ า ภาษี เ จริ ญ มี
รายละเอียดดังนี้
วันที่ ๑
๑. เริ่มต้นด้วยการสมาทานพระกัมมัฎฐาน
๒. ให้เกินจงกรม ภาวนา “ขวา ย่าง หนอ” “ซ้าย ย่าง หนอ” ประมาณ ๓๐ นาที
๑
๒

พระเทพญาณวิศิษฎ์ (ใจ ยโสธโร), ตาราพระกัมมัฏฐานโบราณ, (กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๔๙.
พระเทพสิทธิมุนี (โชดก ป.๙), คาถามคาตอบเรื่องวิปัสสนากรรมฐาน, (กรุงเทพฯ: ไม่ปรากฏสานักพิมพ์, ๒๕๒๘).
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๓. เมื่อเดินจงกรมเสร็จ ให้นั่งขัดสมาธิ ตั้งกายให้ตรง ดารงสติให้มั่น ให้เอาใจไว้เหนือ
สะดือประมาณ ๒ นิ้ว แล้วภาวนา “ยุบหนอ พองหนอ”ให้ใช้สติเพ่งจับอยู่ที่หนังท้อง อย่าไปรู้ที่จมูก
และต้องให้ได้องค์ ๓ คือ
๓.๑ อาตาปิ มีความเพียรเผากิเลสให้ร้อนทั่ว ได้แก่ ตั้งใจทาจริง
๓.๒ สติมา มีสติ คือ คอยจ้องอยู่ที่หน้าท้อง จ้องดูอาการนูน อาการยุบ ของท้องให้ดี และ
ให้สังเกตดูให้ละเอียดว่า พองกับยุบ อันไหนสั้น อันไหนยาว พองกับยุบ อันไหนปรากฏชัด อันไหน
ปรากฏไม่ชัด พองกับยุบ เป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอัน พองครั้งหนึ่ง มีกี่ระยะ ยุบครั้งหนึ่งมีกี่
ระยะ
๓.๓ สมฺปชาโน มีสติปชัญญะ คือ รู้อยู่ทุกขณะตั้งแต่เริ่มพอง จนสุดพอง
๔. ให้กาหนดเวทนา คือ ในเวลาที่นั่งกาหนดรูปนามอยู่นั้น ถ้ามีอาการเจ็บ ปวด เมื่อย คัน
เป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ก็ให้กาหนดว่า เจ็บหนอๆ หรือปวดหนอๆ เมื่อยหนอๆ คันหนอๆ
เป็นต้น ตามสมควรแก่เวทนานั้นๆ ถ้าทนไม่ไหวก็ให้เปลี่ยนอิริยาบถ แก้ได้ เกาได้ ถ้าทนได้ต้องทน
กาหนดจนกว่าจะหาย ให้นึกสอนตัวเองว่า คนนั่งกัมมัฏฐานตายยังไม่เคยมีเลย ถ้าเรานั่งกัมมัฏฐาน
ตายได้ก็ยอดเลย
๕. ให้กาหนดใจ กาหนดจิต ที่นึกคิด ดีใจ เสียใจ ใจโกรธ ใจขุ่น เป็นต้น
๖. ให้กาหนดเสียงที่หู เมื่อหนวกหู โดยภาวนาว่า “ได้ยินหนอๆ” จนกว่าจะหายหนวกหู
๗. เวลาจาวัด คือนอน ให้ภาวนาว่า “ยุบหนอ พองหนอ” จนหลับไปด้วยกัน ให้สังเกตดู
ให้ดีว่า หลับไปตอนพองหรือหลับไปตอนยุบ
วันที่ ๒
๑. ให้กาหนดต้นใจว่า “อยาก” เช่น อยากลุก อยากเดิน อยากยืน อยากนั่ง อยากนอน
๒. เพิ่มทวารทั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เช่น เวลาตาเห็นให้ภาวนาว่า “เห็นหนอ”
เป็นต้น แม้ทางหู ทางจมูก เป็นต้น ก็ให้พึงปฏิบัติโดยทานองเดียวกันอย่างนี้
๓. เพิ่มเดินจงกรมเป็น ๒ ระยะ ระยะที่ ๒ ว่า “ยกหนอ เหยียบหนอ” ให้เกิดระยะที่ ๑
ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ ประมาณ ๒๐ นาที ให้เดินระยะที่ ๒ ว่า ยกหนอเหยียบหนอ ประมาณ
๒๐ นาที รวมเป็น ๔๐ นาที แล้วจึงนั่งกาหนดยุบหนอ พองหนอ ต่อไป
วันที่ ๓
ให้เดินระยะที่ ๑ ประมาณ ๑๕ นาที ระยะที่ ๒ ประมาณ ๑๕ นาที ระยะที่ ๓ ประมาณ
๒๐ นาที แล้วจึงนั่ง ให้นั่งนานประมาณ ๕๐ นาที หรือ ๑ ชั่วโมง ในขั้นนี้อาจเห็นการดับไปของรูป
นาม เป็นอุทยัพพยญาณ คือ ญาณที่ ๔ เห็นรูปนามเกิดดับชัด ๕๐ เปอร์เซ็นต์แล้ว

๒๖

วันที่ ๔
ให้เดินจงกรมระยะที่ ๔ ภาวนาว่า “ยกส้นหนอ ยกหนอ ย่างหนอ เหยียบหนอ” โดยให้
เดินระยะที่ ๑-๔ ใช้เวลารวมประมาณ ๕๐ หรือ ๖๐ นาที แล้วจึงนั่งสติปัฎาน ๔ ยุบหนอพองหนอ
วันที่ ๕
ให้เดินจงกรมระยะที่ ๕ ภาวนาว่า “ยกส้นหนอ ยกหนอ ย่างหนอ ลงหนอ ถูกหนอ” ให้
เดินจงกรมระยะที่ ๑-๕ ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง แล้วนั่งกาหนดพองยุบต่อไป
วันที่ ๖
ให้เดินงกรมระยะที่ ๖ ภาวนา “ยกส้นหนอ ยกหนอ ย่างหนอ ลงหนอ ถูกหนอ กดหนอ”
ให้เดินจงกรมตั้งแต่ระยะที่ ๑-๖ ระยะละ ๑๐ นาที รวมเป็น ๑ ชั่วโมง แล้วจึงนั่งกาหนดพองยุบต่อไป
วันที่ ๗-๙
ให้ปฏิบัติติดต่อกันอย่างนี้จนสมควร สภาวะชัดเจนดีแล้วจึงให้อธิษฐาน
อธิษฐานวันที่ ๑
ให้เดินจงกรมระยะที่ ๑-๖ แล้วนั่งลงอธิษฐานว่า “ธรรมวิเศษเบื้องสูง ที่ยังไม่เกิด ขอจงให้
เกิดขึ้นภายใน ๒๔ ชั่วโมงนี้” แล้วกาหนดสติปัฎาน ๔ ยุบหนอพองหนอต่อไป เมื่อนั่งครบชั่วโมงแล้ว
ก็ลุกขึ้นเดินอีก นั่งอีก อยู่อย่างนี้ตลอดไป เว้นเฉพาะนอนเท่านั้น
อธิษฐานวันที่ ๒
ให้เดินระยะที่ ๑-๖ แล้วนั่งอธิษฐานว่า “ภายใน ๒๔ ชั่วโมงนี้ ขอให้ความเกิดดับขึ้นให้
มาก” แล้วกาหนดพองยุบต่อไปเช่นเคย ให้ปฏิบัติอย่างนี้จนครบ ๒๔ ชั่วโมง ถ้าง่วงก็ให้นอนได้
อธิษฐานวันที่ ๓
ให้เดินระยะที่ ๑-๖ แล้วนั่งอธิษฐานว่า “ภายในชั่วโมงนี้ ขอให้ความเกิดดับขึ้นใหม่ มาก”
แล้วนั่งกาหนดพองยุบต่อไป
อธิษฐานวันที่ ๔
ให้เดินระยะที่ ๑-๖ แล้วนั่งอธิษฐานว่า “ภายใน ๓๐ นาทีนี้ ขอให้ความเกิดดับขึ้นใหม่
มาก” แล้วนั่งกาหนดพองยุบต่อไป
อธิษฐานวันที่ ๕
ให้เดินระยะที่ ๑-๖ แล้วนั่งอธิษฐานว่า “ภายใน ๑๕ นาทีนี้ ขอให้ความเกิดดับขึ้นใหม่
มาก” แล้วนั่งกาหนดพองยุบต่อไป เมื่อครบ ๑๕ นาทีแล้ว ไม่ต้องลุกขึ้น นั่งอยู่ที่ตรงนั้น ให้อธิษฐาน
ใหม่ว่า “ภายใน ๑๐ นาทีนี้ ขอให้ความเกิดดับเกิดขึ้นให้มาก” เมื่อครบ ๑๐ นาทีแล้ว ให้นั่งอยู่ที่ตรง
นั้น ให้อธิษฐานใหม่ว่า ภายใน ๕ นาทีนี้ ขอให้ความเกิดดับเกิดขึ้น ให้มาก” แล้วกาหนดสติปัฎาน ๔
ยุบหนอพองหนอต่อไป แล้วลุกขึ้นเดินจงกรม นั่งต่อไปอีก

๒๗

อธิษฐานวันที่ ๖
ให้เดินระยะที่ ๑-๖ วันนี้ต้องเดินให้นานเป็นพิเศษกว่าทุกวัน เพราะวันนี้เป็นวันอธิษฐาน
ยาว ต้องการสมาธิดี สมาธิแรง สมาธิดีกว่าทุกวัน ให้เดินประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที แล้วนั่ง ให้
อธิษฐานว่า “ภายในชั่วโมงนี้ ขอให้จิตสงบเงียบไปได้นานประมาณ ๕ นาที” แล้วกาหนดยุบหนอ
พองหนอ ต่อไปจนกว่าจะครบชั่วโมง
เมื่อครบชั่วโมงแล้ว ให้ลุกขึ้นเดินอีก นั่งอีก อธิษฐานอีก จนครบ ๑ วัน ถ้าสงบเงียบได้ ๕
นาทีแล้ว ให้เดินอีก นั่งอีก อธิษฐานเพิ่มขึ้นว่า ภายในชั่วโมงนี้ ขอให้จิตสงบเงียบไปได้นานประมาณ
๑๐ นาที
ให้อธิษฐานไปอย่างนี้ทุกวัน จนกว่าจะได้ฟังเทศน์ลาดับญาณ บางคนอาจจะสงบเงียบไป
ได้นานถึง ๒๔ ชั่วโมงก็มี ทั้งนี้แล้วแต่สมาธิ แล้วแต่ความขยัน แล้วแต่บุญของแต่ละคน การปฏิบัติ
ครบตามหลักสูตร ใช้เวลาประมาณ ๑ เดือน จึงมีการจัดให้เทศน์ลาดับญาณภายในพระอุโบสถวัด
มหาธาตุ พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรและญาติโยมทายกทายิกาทั้งหลาย
กัมมัฏฐานแบบ “เคลื่อนไหว” หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโก
หลักการปฏิบัติของหลวงพ่อเทียน เน้นการใช้สติตามดูการเคลื่อนไหวของกายและใจใน
ทุกอิริยาบถ ไม่มีคาบริกรรม และไม่ติดกับการนั่งสมาธิเท่านั้น ต่างออกไปจากกัมมัฏฐานชนิดอื่นๆ ที่
เน้นความสงบของจิตใจก่อนยกเป็นวิปัสสนา คือ พิจารณาใคร่ครวญในธรรมที่เห็น โดยมีอานาปานสติ
เป็น เครื่องมือหลัก ๑ ส าหรับ วิธีการปฏิบัติของหลวงพ่อเทียนเป็นการเจริญสติในอิริยาบถต่างๆ มี
รูปแบบเฉพาะดังนี้
การเจริญสติในอิริยาบถใหญ่ ได้แก่ อิริยาบถนั่ง ยืน เดิน นอน และการเจริญสติ ใน
อิริยาบถย่อยต่างๆ ข้อสาคัญให้มีสติทุกขณะการเคลื่อนไหว
การเจริญสติในอิริยาบถนั่ง๒
ท่านได้กาหนดจังหวัดในการเคลื่อนไหวของมือขณะนั่งสมาธิ รวม ๑๔ จังหวะ เพื่อใช้เป็น
การฝึกสติให้ตามรู้ทันการเคลื่อนไหวนั้น การปฏิบัตินั้นให้นั่งตามสบาย ไม่หลับตา เอาฝ่ามือทั้ง สอง
วางคว่าไว้กับขาเหนือเข่าทั้งสองข้าง แล้วเริ่มต้นด้วยการเคลื่อนไหวมือขวาก่อนดังนี้
จังหวะที่ ๑ พลิกมือขวาตั้งชันขึ้นแล้วหยุด ขณะที่พลิกมือขวาตั้งขึ้นและหยุด ให้มีสติรู้ตัว
จังหวะที่ ๒ ยกมือขวาขึ้นให้ขนานกับลาตัวถึงระดับหน้าอกแล้วหยุด
๑

พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล, การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการปฏิบัติกรรมฐานของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ กับพระ
อาจารย์สิตซูโอ คเวสโก, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๔๔๕), พระมหานิพนธ์
มหาธมฺมรกฺขิ โ ต (แสงแก้ว), การศึก ษาเปรีย บเทียบแนวทางการปฏิบั ติกรรมฐานของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโ ภ กับ พุทธทาสภิก ขุ ,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖).
๒
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ, คู่มือการทาความรู้สึกตัว, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ, ๒๕๔๐), หน้า ๑๒-๑๓.

๒๘

จังหวะที่ ๓ เคลื่อนมือข้างขวาลดลงมาโดยให้ฝ่ามือแนบอยู่ที่สะดือแล้วหยุด
จังหวะที่ ๔ พลิกมือซ้ายตั้งชันขึ้น แล้วหยุด
จังหวะที่ ๕ ยกมือซ้ายขึ้นให้ขนานกับลาตัวถึงระดับหน้าอกแล้วหยุด
จังหวะที่ ๖ เคลื่อนมือข้างซ้ายลดลงมาโดยให้ฝ่ามือแนบอยู่ที่สะดือแล้วหยุด
จังหวะที่ ๗ ยกมือขวาเลื่อนขึ้นมาให้ขนานกันกับลาตัวจนถึงอกแล้วหยุด
จังหวะที่ ๘ เคลื่อนมือขวาออกไปด้านข้างซึ่งขนานกับขาข้างขวาแล้วหยุด
จังหวะที่ ๙ ลดมือขวาลงมาตั้งให้ฝ่ามือชันไว้บนขาข้างขวาแล้วหยุด
จังหวะที่ ๑๐ คว่ามือขวาลงบนขาข้างขวา แล้วหยุด
จังหวะที่ ๑๑ ยกมือซ้ายเลื่อนขึ้นมาให้ขนานกันกับลาตัวจนถึงอกแล้วหยุด
จังหวะที่ ๑๒ เคลื่อนมือซ้ายออกไปด้านข้างซึ่งขนานกับขาข้างซ้ายแล้วหยุด
จังหวะที่ ๑๓ ลดมือซ้ายลงมาตั้งให้ฝ่ามือชันไว้บนขาข้างซ้ายแล้วหยุด
จังหวะที่ ๑๔ คว่ามือซ้ายลงบนขาข้างซ้าย แล้วหยุด
การเจริญสติในอิริยาบถเดิน๑
เมื่อจะเดินให้เลือกสถานที่เหมาะสม ยืนตัวตรง มือประสานกันไว้ข้างหน้า หรือกอดอก
หรือไพล่หลัง ตามองด้านหน้า เดินไปตามธรรมดา ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป ให้สติกาหนดรู้เท้าขวาเท้าซ้าย
โดยไม่ต้องใช้คาบริกรรม เมื่อเดินสุดทาง ให้ยกเท้าขวาขึ้น ยืนเลี้ยงตัวบนเท้าซ้ายข้างเดียว เท้าที่ยก
เลื่อนเยื้องมาด้านหลัง วางเท้าขวาให้ห่างจากเท้าซ้ายพอสมควร เปลี่ยนน้าหนักตัวมาที่เท้าขวาพร้อม
กับ ยกเท้าซ้ายขึ้น หมุน ตัว วางเท้าซ้าย หยุด เปลี่ ยนน้าหนักตัว มาอยู่เท้าซ้าย ยกเท้าขามาวางใน
แนวขนาน ห่างจากเท้าซ้ายพอประมาณ หยุด หากยังไม่ดีก็ขยับทีละเท้าจึงเดิน
การเจริญสติในอิริยาบถยืน๒
ในเบื้องต้นให้ยืนตามปกติ แขนทั้งสองเหยียดตรงแนบลาตัว พร้อมทั้งคว่ามือทั้งสองชิดขา
จังหวะที่ ๑ ขยับมือขวาที่แนบชิดลาตัวออกมาข้างขวาและหยุด
จังหวะที่ ๒ ยกมือขวาขึ้นให้ขนานกับลาตัวถึงระดับหน้าอกแล้วหยุด
จังหวะที่ ๓ เคลื่อนมือข้างขวาลงมา โดยให้ฝ่ามือแนบที่สะดือแล้วหยุด
จังหวะที่ ๔ ขยับมือซ้ายที่แนบชิดลาตัวออกมาข้างซ้ายและหยุด
จังหวะที่ ๕ ยกมือซ้ายขึ้นให้ขนานกับลาตัวถึงระดับหน้าอกแล้วหยุด
จังหวะที่ ๖ เคลื่อนมือข้างซ้ายลงมา โดยให้ฝ่ามือแนบที่สะดือแล้วหยุด
จังหวะที่ ๗ ยกมือขวาเลื่อนขึ้นมาให้ขนานกับลาตัวจนถึงหน้าอกแล้วหยุด
จังหวะที่ ๘ เคลื่อนมือขวาออกไปด้านข้าง ซึ่งขนานกับขาข้างขวาแล้วหยุด
๑
๒

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ, พลิกโลกเหนือความคิด, (กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์, ๒๕๒๙), หน้า ๒๘๑-๒๘๓.
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ, พลิกโลกเหนือความคิด, หน้า ๒๘๑.

๒๙

จังหวะที่ ๙ ลดมือขวาลงมาให้แขนทั้งสองข้างเหยียดตรงตลอดลงมาข้างลาตัวแล้วหยุด
จังหวะที่ ๑๐ คว่ามือขวาชิดเข้าไปที่ข้างขวาแล้วหยุด
จังหวะที่ ๑๑ ยกมือซ้ายเลื่อนขึ้นมาให้ขนานกับลาตัวจนถึงหน้าอกแล้วหยุด
จังหวะที่ ๑๒ เคลื่อนมือซ้ายออกไปด้านข้าง ซึ่งขนานกับขาข้างซ้ายแล้วหยุด
จังหวะที่ ๑๓ ลดมือซ้ายลงมาให้แขนทั้งสองข้างเหยียดตรงตลอดลงมาข้างลาตัวแล้วหยุด
จังหวะที่ ๑๔ คว่ามือซ้ายชิดเข้าไปที่ข้างซ้ายแล้วหยุด
การเจริญสติในอิริยาบถนอน ๑ มีวิธีการปฏิบัติเช่นเดียวกับอิริยาบถนั่ง โดยให้นอนหงาย
ราบกับพื้น ฝ่ามือทั้งสองคว่าอยู่กับพื้น เมื่อจะเริ่มปกติให้ปกติตามขั้นตอนที่ ๑-๑๔ ในอิริยาบถนั่ง
กัมมัฏฐานแบบ “สัมมา อรหัง” ของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ๒
การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานแบบสัมมาอรหังนี้ แบ่งการบริกรรมออกเป็น ๒ ส่วน คือ
บริกรรมภาวนา ได้แก่ การบริกรรมว่า “สัมมาอรหัง” และ บริกรรมนิมิต “การกาหนดเครื่องหมายให้
ใสเหมือนเพชรลูกที่เจียนะไนแล้ว” มีหลักการปฏิบัติดังนี้๓
๑. นั่งขัดสมาธิ ตั้งกายให้ตรง ตั้งสติไม่ให้เผลอ บริกรรมว่า “สัมมาอรหัง” พร้อมกาหนด
ดวงแก้วกายสิทธิ์ ในอิริยาบถทั้ง ๔ ไม่เผลอ ให้มีสติตลอดเวลา เมื่อเห็นดวงนิมิตเกิดเป็นดวงแก้วใสขึ้น
แล้ว ให้หยุดบริกรรม เพ่งอยู่ที่กลางดวงนั้น ให้ใสหนักขึ้นทุกที จนเป็นรัศมีคือแสงสว่าง
๒. กาหนดฐานในร่างกาย ๗ ฐาน ประกอบด้วย
ฐานที่ ๑ ปากช่องจมูก หญิงซ้าย ชายขวา ตรงกลางพอดี ไม่ล้าเข้าไป ไม่เหลื่อมออกมา
ฐานที่ ๒ เพลาตา หญิงซ้าย ชายขวา ตรงหัวตาพอดี ตามช่องลมเข้าออกข้างใน
ฐานที่ ๓ จอมประสาท กลางกั๊กศีรษะ ให้ได้ระดับกับเพลาตา อยู่ภายในตรงศูนย์กลาง
ของศีรษะ
ฐานที่ ๔ ปากช่องเพดาน ไม่ให้ล้าไม่ให้เหลื่อม ตรงช่องที่รับประทานอาหารสาลัก
ฐานที่ ๕ ปากช่องคอ เหนือลูกกระเดือก อยู่ตรงกลางทีเดียว
ฐานที่ ๖ ที่สุดลมหายใจเข้าออก คือ กลางตัว ตรงระดับสะดือ แต่อยู่ภายใน
ฐานที่ ๗ ถอยหลังกลับมาเหนือระดับสะดือประมาณ ๒ นิ้วมือ ในกลางตัว
๓. กาหนดดวงนิมิตเครื่องหมายไปหยุดอยู่ตามฐานต่างๆ พร้อมกับภาวนาในใจว่า สัมมา
อรหัง ๓ ครั้ง แล้วเลื่อนดวงนิมิตต่อไป
ส าหรั บ ฐานที่ ๓ เวลาจะเลื่ อ นดวงนิ มิ ต ต่ อ ไป ให้ เ หลื อ บตากลั บ เข้ า ข้ า งใน เพื่ อ ให้
ความเห็น ความจา ความคิด ความรู้ กลับเข้าข้างใน
๑

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ, พลิกโลกเหนือความคิด, หน้า ๒๘๔-๒๘๕.
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม, คู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๕ สาย, หน้า ๔๖.
๓
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม, คู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๕ สาย, หน้า ๔๙.
๒

๓๐

สาหรับที่ฐาน ๗ แล้ว ให้เพ่งอยู่ตรงนั้นที่เดียว ให้คู่กันไปกับคาบริกรรม ทั้งนี้ถ้าชานาญ
แล้วให้เอาใจไปจรดฐาน ๗ เลยก็ได้ ที่ฐาน ๗ มี ศูนย์ ๕ ศูนย์ ตรงกลางฐานเป็นอากาศธาตุ ด้านหน้า
คือธาตุน้ า ด้านขวาคือธาตุดิน ด้านหลังคือธาตุไฟ ด้ านซ้ายคือธาตุล ม เหตุที่ต้องเพ่งอยู่ที่ฐาน ๗
เพราะเมื่อธาตุประชุมกัน ปฐมมรรคก็เกิด เมื่อปฐมมรรคเกิด มรรคผลนิพพานก็เกิด เมื่อดวงปฐม
มรรคเกิดเป็นดวงใสที่ศูนย์กลางฐาน ๗ ให้หยุดบริกรรม และให้เพ่งอยู่ที่กลางดวงนั้น ให้ใสหนักขึ้นไป
จนเป็นรัศมีแสงสว่าง
๔. ฝึกเจริ ญสมถภาวนา ๑๔ กายถึงธรรมกาย ตั้งแต่กายมนุษย์ถึงอรูปพรหมละเอียด
เรียกว่าชั้นสมถะ ตั้งแต่กายโคตรภูทั้งหยาบทั้งละเอียดถึงกายพระอรหันตเป็นขั้นวิปัสสนา๑
๕. ฝึกพิสดารกายทั้ง ๑๘ สุดกายหยาบกายละเอียด ให้เป็นวสี คือ ให้คล่องแคล่ว ชานาญ
เพื่อเป็นพื้นฐานสาคัญในการเจริ ญวิชชาชั้นสูง และทาให้นิโรธดับสมุทัย ละอกุศลจิตของกายในกาย
โลกิยะจากสุดหยาบเข้าไปถึงกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม ของกายที่
ละเอียดๆ ไปจนสุดละเอียด ได้เข้าถึง ได้รู้เห็นและเป็นธรรมในธรรม ซึ่งเป็นกายโลกุตตระไปจนสุด
ละเอียดถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้า
๖. ฝึกซ้อนกาย สับกาย และพิสดารกาย ซ้อนสับทับทวี ๒ โดยให้รวมเอากายที่ละเอียด
ที่สุดหรือใหญ่ที่สุดไว้ข้างใน ซ้อนเข้าไปในกายที่ละเอียดรองลงมา หรือที่หยาบกว่า เล็กกว่า ซึ่งเอาไว้
ข้างนอก โดยศูนย์กลางกายและดวงธรรมของทุกกายตรงกันหมด เป็นจุดเดียวกัน เรียกซ้อนกาย
ต่อไปให้สับกาย คือ เอากายที่ละเอียดไว้ข้างนอก กายหยาบไว้ข้างใน แล้วซ้อนสับทับทวี คือ ให้
พิจารณากายจนสุดหยาบสุดละเอียด แล้วจึงซ้อนกายสุดละเอียดในขณะที่พิสดารกายลงมาจนถึงสุด
หยาบ แล้วจึงสับกายสุดหยาบให้ขณะที่พิสดารกายขึ้นไปถึงกายสุดละเอียด
๗. ฝึกเจริญฌานสมาบัติ (รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔) โดยอนุโลมและปฏิโลม๓ เมื่อใจหยุดได้
ถูกส่วน ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ วิตก วิจารณ์ ปีติ สุข และเอกัคคตา ก็จะเห็นองค์ฌานปรากฏขึ้น
รองรับกายมนุษย์ เหมือนดังอาสนะรองรับที่นั่ง มีลักษณะเป็นวงกลมใส ส่วนหนาประมาณหนึ่งคืบ
ขนาดกว้างเต็มหน้าตักพองาม องค์ฌานที่เห็นเกิดขึ้นนี้ ไม่เฉพาะแต่กายมนุษย์เท่านั้น หากปรากฏขึ้น
ทุกกาย จนถึงกายพระอรหัตพร้อมกันหมด เรียกว่า ปฐมฌาน แล้วเพ่งไปที่ศูนย์กลางดวงธรรมต่อไป
จนนิ่งได้ถูกส่วนและละเอียด ละวิตกวิจารณ์ได้ ทุติยฌานก็เกิดขึ้น เมื่อปีติหมดไป ตติยฌานก็เกิดขึ้น
เมือ่ สุขหายไป จตุตถฌานก็เกิดขึ้น
๑

หมายถึงตั้งแต่ขั้นอนุปัสสนาเห็นแจ้งในสภาวะของสังขารธรรม ตลดอถึงโลกุตรวิปัสสนาเห็นแจงในสภาวะของวิสังขาร
ธรรมคือพระนิพพาน และเห็นแจ้งในอริยสัจ ๔ อันเป็นไปในญาน ๓ มีอาการ ๑๒
๒
พระราชญาณวิสิฐ, ทางมรรคผลนิพพาน ธรรมปฏิบัติถึงธรรมกายและพระนิพพาน, (กรุงเทพฯ: เอชทีพี เพรส จากัด,
๒๕๔๐), หน้า ๒๖๑-๒๖๒.
๓
พระราชญาณวิสิฐ, ทางมรรคผลนิพพาน ธรรมปฏิบัติถึงธรรมกายและพระนิพพาน, หน้า ๒๖๒-๒๖๓.

๓๑

๘. ฝึกเจริญภาวนาถึงนิพพาน ทั้งนิพานถอดกายและนิพพานเป็น๑ คือการเข้าอรูปฌาน ๔
โดยให้ถอยอารมณ์จากจตุตถฌานกลับลงสู่ปฐมฌาน เป็นปฏิโลม แล้วให้ใจของธรรมกายน้อมเข้าสู่
เหตุว่างของปฐมฌานนั้น พิจารณาเอาอากาศที่ว่างเปล่าเป็นอารมณ์ เป็นอากาสสานัญจายตนฌาน
แล้วให้ใจของธรรมกายน้อมเข้าไปรู้ในเหตุว่างของทุติยฌาน เพ่งพิจารณาเอาวิญญาณเป็นอารมณ์
เรียกวิญญาณัญจายตนฌาน ให้ใจของธรรมกายน้อมสู่ความว่างของตติยฌาน เพ่งพิจารณาในเหตุว่าง
เปล่า ไม่มีอะไรในอารมณ์ เรียกว่า อากิญจัญญายตนฌาน ให้ใจของธรรมกายน้อมลงไปในเหตุว่างของ
จตุตถฌาน เพ่งพิจารณาต่อไปอีกว่าสัญญาเต็มว่าง คือ อารมณ์ที่ว่างเปล่านี้ จะมีสัญญาก็ไม่ใช่ จะว่า
ไม่มีสั ญญาก็ไม่ใช่ เพราะละเอีย ดสุ ขุมนัก เป็นเนวสั ญญาสั ญญายตนฌาน พิจารณาเช่นนี้ให้ เป็น
ปฏิโลมอนุโลมจนชานาญ จึงพิจารณาอริยสัจ ๔ ในกายมนุษย์ ทิพย์ รูปพรหม และอรูปพรหม
จากนั้นพิจารณากายสุดหยาบกายละเอียด จนธรรมกายใสละเอียดที่สุด ถึงปล่อยความ
ยินดีในฌานสมาบัติ วางอุปาทานในเบญจขันธ์ของกายในภพ ๓ เสียได้ แม้เพียงชั่วคราว ด้วยวิกขัม
ภณปหาน แล้วธรรมกายที่หยายจะตกศูนย์ ธรรมกายที่สุดละเอียดจะไปปรากฏในอายตนะนิพพาน
เช่นนี้ จึงมีสถาวะที่เป็นนิโรธ ในความหมายของการดับสมุทัย กล่าวคือ ปหานอกุศลจิตของกายใน
กายในภพ ๓ อยู่เสมอ จนละกิเลส ตัณหา อุปาทาน เหตุแห่งทุกข์ได้อย่างถาวรเป็นลาดับ ตามระดับ
ภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ จนถึงละได้อย่างถาวรโดยสิ้นเชิง (สมุจเฉทปหาน)
๙. ฝึกตรวจภพ ตรวจจักรวาล
๑๐. ฝึกเจริญพรหมวิหาร ๔
๑๑. ฝึกพิจารณาสติปัฏฐาน ๔
๑๒. ฝึกพิจารณาอริยสัจ ๔
๑๓. ฝึกเจริญวิชชาธรรมกายชั้นสูง (วิชาสะสางธาตุธรรม) เพื่อเข้าถึงวิชชา ๓ คือ ปุพเพนิ
วาสานุสสติญาน จุตูปปาตญาณ และ อาสวักขยญาณ และคุณธรรมที่ควรบรรลุยิ่งขึ้นไป
ทั้งนี้มีความเป็นได้ว่า การกาหนดดวงนิมิตเครื่องหมายไปหยุดอยู่ตามฐานต่างๆ แบบที่
แสดงข้างต้นนั้น มีเค้าเงื่อนมาจากแบบขึ้นกัมมัฏฐาน ฉบับวัดประดู่โรงธรรม กรุงศรีอยุธยา๒ เป็นแบบ
ที่สืบมาจากท่านทิสาปาโมกขาจารย์ ๕๖ องค์ แต่ครั้งโบราณกาล ที่เรียกว่า แบบตั้งสมมุฏฐานของลม
ทาจิตต์ให้เป็นสมาธิ โดยมีการกาหนดลมตามจุดต่างๆ ๙ จุด ดังนี้
๑. ตั้งอยู่ที่สะดือ บุรุษเอียงขวาเท่าเม็ดข้าวสาร สตรีเอียงซ้ายเท่าเม็ดข้าวสาร ฐานนี้เป็นที่
ระงับทุกขเวทนาทั้งปวง

๑
๒

๘๖.

พระราชญาณวิสิฐ, ทางมรรคผลนิพพาน ธรรมปฏิบัติถึงธรรมกายและพระนิพพาน, หน้า ๒๖๕-๒๖๗.
พระเทพญาณวิศิษฎ์ (ใจ ยโสธโร), ตาราพระกัมมัฏฐานโบราณ, (กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๘๕-

๓๒

๒. ตั้งอยู่ที่เหนือสะดือ นอกเหนือในหนัง ประมาณ ๓ นิ้ว เป็นที่ระงับอกุศลจิต ยังกุศล
ธรรมให้เกิดขึ้นได้โดยสะดวก เป็นที่ประชุมธาตุ ๔ และสัมปยุตต์ธาตุ ๖ ธาตุ ๑๘ ชุมนุมลงเป็นธาตุ
คือ (อ) แล้วเปลี่ยนเป็น (O) ทาลายธาตุและตั้งธาตุได้ จากฐานนี้
๓. กาหนดตั้งในเนื้อหัวใจ เป็นที่ปฏิสนธิวิญญาณเจือไปด้วยกุศลธรรม อกุศล และอัพยาก
ฤต ถ้าตั้งสติสัมโพชฌงค์สะกดได้ จิตต์จึงจะดาเนินถูกทาง ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นดุจน้าใส สีขาว สีดา ผสม
กัน แต่ถ้าตั้งสตินมสิการในโพชฌงค์ ๗ จนตลอด และรวมเป็นเอกธรรม จิตต์ก็รวมลงเป็นเอกกัคคตา
รมณ์แล้ว จะทาลายมโนธาตุ ธรรมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ได้ ณ สถานที่นี้ จิตต์จะสงบและบริสุทธิ์
๔. กาหนดตั้งที่สุดลาคอเป็นสถานที่หลับ เป็นที่รวมอุปหารสัณฐิติภังคะ เป็นที่ขาดรส
เป็นที่ภังคะ เป็นนิโรธสัจจะ รวมกัน จะเห็นจะรู้นิโรธสัจจะบางชนิดได้ ณ สถานที่นี้ และหลับง่ายๆ
๕. กาหนดตั้งที่ปลายนาสิก เป็นที่ทาให้เกิดปีติและปราโมทย์ นาให้รู้ความสิ้น ความเสื่อม
ความเกิด ความดับแห่งสังขาร แจ่มแจ้งแก่จิต และนาให้รู้ปฏิสนธิจิตต์แห่งสัตว์ทั้งปวง จิตต์จะสงบ
ง่าย
๖. กาหนดตั้งที่จักษุเป็นที่ให้เกิดปัญญาจักษุ พิจารณาเหนบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์
และมิใช่ประโยชน์แน่นอน เที่ยงธรรมยิ่งนัก เป็นเหตุให้ได้ทิพพจักษุ เป็นอุบายทาจิตตให้ตั้งเที่ยงตรง
ต่อสติเป็นนิจ
๗. กาหนดตั้งที่ระหว่างคิ้ว เป็นที่ชาระมลทินโทษ ซึ่งเกิดจากอารมณ์ต่างๆ จิตต์ไม่ฟุ้งซ่าน
ไม่ง่วงเหงาหาวนอก เป็นที่ให้เกิดตบะเดชะมีอิทธิมาก เป็นที่สั่งสมปัญญาดีนัก
๘. กาหนดตั้งบนกระหม่อม เป็นที่ตั้งแห่งขันติ และโสรัจจะธรรม นาให้เกิดอาคมปัญญา
และอธิคมปัญญา ส่งเหตุในอดีตและอนาคต รวมในปัจจุบัน และรู้เห็นในธรรมที่เป็นปัจจุบัน คือ
วิปัสสนาได้แจ่มใจ
๙. กาหนดตั้งที่ท้ายทอย เป็นที่ตั้งของสติสัมปชัญญะ เป็นที่เก็บเวทนาทั้งปวง เป็นที่ระงั บ
วิสภาคารมณ์ทั้งปวง เป็นที่รักษาโรคเส้นประสาท และจิตต์ฟุ้งซ่าน เป็นที่ดับความกระสับกระส่าย
และพิษร้าย ทุกขเวทนาทั้งหลาย เป็นที่จะกาหนดจิตต์ทาให้ไปปราศจากบาปธรรมทั้งหลาย ในเวลา
จวนจะถึงมรณกรรม นาจิตต์ให้ถึงวิมุตติธรรมได้ง่าย ถ้าทาได้ชานิชาญดีแล้ว จะเป็นเครื่อ งมือใช้ได้ใน
เวลาจวนตาย อาจนาปฏิสนธิจิตต์ไปสู่สุคติสถาน หรือถึงนิสสรณวิมุตติได้โดยแน่นอน ที่ตั้งนี้เรียกว่า
สัตตประเทศ
นอกจากนี้จุดทั้ง ๙ ในคัมภีร์สมถวิปัสสนากัมมัฏฐานของสมเด็จพระอริยวงษญาณปริยัติ
วรา สังฆราชาธิบดี ศรีสมณุตมาปรินายก หรือสมเด็จพระสังฆราชไก่ เถื่อน๑ อธิบายไว้ว่า การเดินจุด
เป็นลาดับๆ ไป ในลักษณะต่างๆ จะช่วยแก้ธาตุกาเริบได้ดี ทั้งแก้โทสะ ลมขึ้น วรรณโรค ยอกขัด ปวด
๑

๒๖.

พระเทพญาณวิศิษฎ์ (ใจ ยโสธโร), ตาราพระกัมมัฏฐานโบราณ, (กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๔-

๓๓

ศีรษะ เป็นต้น แม้การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานแบบสัมมาอรหัง จะมีวิธีการเดินธาตุและจุดประสงค์ที่
ต่างออกไปจากคัมภีร์โบราณ แต่ก็สามารถเห็นร่อ งรอยของการเดินธาตุไปตามจุดต่างๆ ของร่างกาย
ว่ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ปัจจุบันการปฏิบัติกัมมัฏฐานแบบสติปัฏฐาน ๔ ยุบหนอพองหนอ ที่วัดพระ
ธาตุจอมทอง และวัดร่าเปิง ก็ใช้วิธีการเดินธาตุไปตามจุดต่างๆ ของร่างกายด้วยเช่นกัน
ตารางที่ ๑ แสดงการวิเคราะห์กัมมัฏฐานในประเทศไทย
กัมมัฏฐาน
จุดเด่น
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
ตามวิสุทธิมรรค
พระยาวชิรญาณวโรรส
(พ.ศ. ๒๔๐๓-๒๔๖๔)
พระครูวินัยธร
(มั่น ภู คาภาวนา “พุทโธ” เป็นจุดเริ่มต้นการปฏิบัติ เมื่อจิตสงบแล้ว ให้ละ
ริทัตโต)
คาภาวนา ดูลมหายใจที่ฐานสมมติต่างๆ ในร่างกาย
(พ.ศ. ๒๔๑๓-๒๔๙๒)
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธ
ทาสภิกขุ)
(พ.ศ. ๒๔๔๙-๒๔๓๖)

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ
อาสภเถระ)
(พ.ศ. ๒๔๔๖-๒๕๓๒)

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโก
(พ.ศ. ๒๔๕๔-๒๕๓๑)
พระมงคลเทพมุนี
(พ.ศ. ๒๔๒๗-๒๕๐๒)

๑

ตามดูลมหายใจ และนับลมหายใจเป็นจังหวะ มี ๔ หมวด
หมวดที่ ๑ กายานุปัสสสนาสติปฏั ฐาน เพื่อทาจิตเป็นสมาธิ
หมวดที่ ๒ เวทนานุปสั สนาสติปฏั ฐาน พิจารณาปีติและความสุขที่
ได้รับจากสมาธิ
หมวดที่ ๓ จิตตานุปสั สนาสติปฏั ฐาน ดูจิตโดยเฉพาะ
หมวดที่ ๔ ธรรมานุปสั สนาสติปฏั ฐาน พิจารณาไม่เทีย่ ง
การเคลื่อนไหวของท้องที่พองขึ้นและยุบลงในขณะนั่งสมาธิ พร้อม
บริกรรม สติปฎั าน ๔ ยุบหนอพองหนอ
การเคลื่อนไหวของเท้าเป็น ขั้นตอน ๖ ในการเดินจงกรม พร้อม
บริกรรม ยกส้นหนอ ยกหนอ ย่างหนอ ลงหนอ ถูกหนอ กดหนอ
ขั้นตอนที่มากขึ้นเพื่อให้สติตามจับได้ง่ายขึ้น
การเคลื่อนไหวของอิริยาบถ ได้แก่ มือที่เคลื่อนและหยุดเป็นจังหวะๆ
ในขณะนั่งสมาธิ ไม่มีคาบริกรรมใดๆ
การภาวนา “สัมมาอรหัง” เป็นจุดเริ่มต้นปฏิบัติ กระทั่งเห็นนิมติ
ลูกแก้วจึงหยุดบริกรรม ให้ตามดูลกู แก้วนั้น

สมถกัมมัฏฐาน ๔๐
ครบทั้ง ๔๐ กัมมัฏฐาน

พุทธานุสสติกัมมัฏฐาน
ประยุกต์ใช้ตามจริตผู้
ปฏิบัติทั้ง ๔๐
กัมมัฏฐาน
อานาปนสติกัมมัฏฐาน

ปรากฏในการพิจารณา
อิริยาบถ คือ พิจารณา
การเดิน ยืน นั่ง นอน ให้
รู้ความเป็นไปของ
อิริยาบถนั้น พิจารณา
เห็นกายในกายภายใน
ในมหาสติปญ
ั ฐานสูตร๑
กสิณกัมมัฏฐาน

การพิจารณาเห็นกายในกาย แบ่งเป็น ๖ หมวดคือ พิจารณาลมหายใจ (อานาปนสติกัมมัฏฐาน) พิจารณาอิริยาบถ
พิจารณาสัมปชัญญะ พิจารณาสิ่งปฏิกูล (กายคตาคติกัมมัฎฐาน) พิจารณาธาตุ (จตุธาตุววัตถาน) พิจารณาซากศพ (อสุภกัมมัฎฐาน)

๓๔

๑.๖.๒ งานวิจัย
ก) กัมมัฏฐาน
งานวิจัยเกี่ยวกับกัมมัฏฐานนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานที่ปรากฏอยู่
จริงในสังคมไทย มีทั้งที่ศึกษาจากคัมภีร์และศึกษาจากตัวอย่างการปฏิบัติจริง เพื่อแสดงเหตุผลของ
การปฏิบัติตามแนวต่างๆ ที่มีอยู่นั้น ว่ามาจากพระไตรปิฎกจริงนั่นเอง
พรรณราย รัตนไพฑูรย์๑ ศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานแบบยุบหนอพอง
หนอตามนัยสติปัฏฐานสี่ พบว่าเป็นการประยุกต์นาเอาหลักการแห่งธาตุมนสิการในกายานุปัสสนา
สติปัฎฐานมาใช้ แต่คงหลักการไว้ คือ การกาหนดลมหายใจเข้าออกในหมวดอานาปานบัพพะ ทั้งนี้
การกาหนดอาการพอง-ยุบของผนังหน้าท้อง เพื่อให้จิตเป็นสมาธิ อย่างต่าก็เป็นขณิกสมาธิเพื่อเป็น
บาทฐานก้าวไปสู่การพิจ ารณาเห็นอาการเกิดดับของรูปนาม มีการเฝ้ าตามรู้ในอิริยาบถใหญ่และ
อิริย าบถย่อย และตามรู้ สภาวธรรมในกระบวนการทางกายและจิตทั้งหมด เพื่อทาให้ แจ้งซึ่งพระ
นิพพานเป็นที่สุด ผู้วิจัยได้สรุปว่าการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานแบบยุบหนอพองหนอ ถูกต้องสมบูรณ์
แบบตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฎฐานสูตรครบถ้วนทุกประการ และได้ปรับปรุงเทคนิค
วิธีการปฏิบัติของสานักต่างๆ ซึ่งเป็นศิษย์มหาสีสะยาดอ รวบรวมหลักเทคนิคจุดเด่นของแต่ละสานัก
มาประยุกต์เป็นแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนาสายยุบหนอพองหนอนี้
ลกฤษณ์ โชติศิริรัตน์๒ ศึกษาวิเคราะห์การรักษาโรคด้วยวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามแนวทาง
ของพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร ผลการศึกษาวิจัยพบว่า วิธีการ
รักษาโรคในพระไตรปิฎก แบ่งออกเป็น ๔ วิธีการ ได้แก่ (๑) การรักษาโรคด้วยสมุนไพร, (๒) การ
รักษาโรคด้วยเทคนิคเฉพาะต่างๆ, (๓) การรักษาโรคด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ และ (๔) การรักษา
โรคด้วยการบาเพ็ญเพียรทางจิต ตามมหาสติปัฏฐานสูตร ซึ่งทาให้เกิดความสงบทั้งทางร่างกายและ
จิ ตใจ ส่ งผลถึงสุ ขภาพของร่ างกาย เมื่อทาการศึกษาผลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ของผู้ ปฏิบั ติ
วิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวทางของพระธรรมสิงหบุราจารย์ พบว่า มีผลลดอัตราการเต้นของหัวใจ
และความดันโลหิต ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะต่างๆ สามารถควบคุมระดับน้าตาลใน
เลือดได้ ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในร่างกาย มีผลทาให้ความเครียดลดลง และช่วยเพิ่มระดับภูมิ
ต้านทานของร่างกาย ทาให้มีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการร่วมรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง
โรคเบาหวาน และโรคทางจิตเภท นอกจากนี้ยังมีผลปรับเปลี่ยนทัศนคติข องผู้ป่วย ทาให้มีสติและ

๑

พรรณราย รัตนไพฑูรย์, “การศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานแบบพองหนอ-ยุบหนอตามนัยสติปัฏฐานสี่”,
วิทยานิพธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๑).
๒
ลกฤษณ์ โชติศิริรัตน์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การรักษาโรคด้วยวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามแนวทางของพระธรรมสิงหบุรา
จารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)”, วิทยานิพธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๔).

๓๕

ปัญญาพิจารณาในโรคที่ตนเป็นอยู่ เกิดการยอมรับและเข้าใจจนเกิดความสงบ มีความรู้สึกเป็นสุข
ภายในจิตใจ เป็นผลให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้นได้
อณิวัชร์ เพชรนรรัตน์๑ ศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตาม
แนวของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า หลักการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานใน
พระไตรปิฎก คือ หลักสติปัฏฐาน ๔ พระพุทธองค์ทรงสอนโดยเริ่ม จากอานาปานสติ ก่อนจะปฏิบัติ
ตามหลักสติปัฏฐาน ๔ เพื่อให้ได้โพชฌงค์ ๗ และบรรลุพระนิพพานในที่สุด ทั้งนี้หลักการปฏิบัติ
วิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใช้หลักการเดียวกับสติปัฏ
ฐาน ๔ โดยมีวิธีปฏิบัติสอดคล้องกับมหาสติปัฏฐานสูตร ๒๑ วิธี และคัมภีร์วิสุทธิมรรค
พระณัฐกิตติ อนารโท (ผุยเหง้า)๒ ศึกษาวิเคราะห์มูลกัมมัฎฐานในฐานะเป็นกุศโลบายเพื่อ
การปฏิบัติธรรม ผลการวิจัยพบว่า มูลกัมมัฎฐาน หมายถึงลักษณะที่ตั้งแห่งการงานของใจ ๕ ข้อคือ
ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง วิธีการปฏิบัติเริ่มจากการบริกรรม จากนั้นให้พิจารณากัมมัฏฐานทั้ง ๕ ข้อ อัน
ประกอบด้วยลักษณะไม่น่าปรารถนา ประโยชน์จากการปฏิบัติมูลกัมมัฏฐาน คือ เป็นผู้มีความอดทน
ต่อภัย ความหนาว ความร้อน ความหิวได้ เป็นผู้ได้ฌานและสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆ เช่น สามารถ
กาหนดรู้วาระจิตของผู้อื่น สัตว์อื่นได้ เมื่อปฏิบัติให้มากแล้วย่อมทาให้แจ้งซึ่งปัญญาวิมุตติ เป็นต้น ทา
ให้เข้าใจความจริงของร่างกายของตนและคนอื่นมากขึ้น ทาให้ไม่ยึดมั่นในร่างกาย ไม่เป็นทุกข์และทา
ให้ได้รับอานิสงส์สูงสุด คือ ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุด
วรวิชาการย์ พุ่มสฤษฎ์๓ ศึกษาเรื่องวิธีการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานของพระปลัดชัชวาล
ขิน สโภ (ศิริ มหา) พบว่า เป็ น การสอนการปฏิบัติวิปัส สนากัมมัฏ ฐานแบบสติปัฏ ฐาน ๔ ตามหลั ก
ประเพณีอริยาอาจารย์ที่สอนสืบๆ ต่อกันมา ได้ใช้หลักการกาหนดลมหายใจและอิริยาบถออกมาเป็น
แบบของพระมหาสีสยาดอ (โสภณมหาเถระ) คือ "ยุบหนอพองหนอ" สอนการกาหนดรู้กาย เวทนา
จิต ธรรม การกาหนดอารมณ์รองให้ทันปัจจุบันในการเดินจงกรมการนั่งสมาธิ การยืน การกลับตัว
และการกาหนดอิริยาบถย่อย โดยมีการส่งและสอบอารมณ์ เพื่อปรับอินทรีและแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับ
ผู้ปฏิบัติ พร้อมทั้งบรรยายอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติที่ปรากฏในคัมภีร์

๑

อณิวัชร์ เพชรนรรัตน์, “การศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย”วิทยานิพธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๔๙).
๒
พระณัฐกิตติ อนารโท (ผุยเหง้า), “การศึกษาวิเคราะห์มูลกัมมัฎฐานในฐานะเป็นกุศโลบายเพื่อการปฏิบัติธรรม” วิทยา
นิพธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕).
๓
วรวิชาการย์ พุ่มสฤษฎ์, “การศึกษาวิธีการสอนวิปัสสนากัมมัฎฐานของพระปลัดชัชวาล ชินสโภ (ศิริมหา)”, วิทยานิพธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).

๓๖

ธนาคม บรรเทากุล ๑ ศึกษาวิธีการสอนวิปัสสนากัมมัฎฐานของพระอาจารย์ภัททันตะ
อาสภมหาเภระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พบว่าท่านได้รับการถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติจากพระอาจารย์มหาสีสยาดอ สานักสาสนยิตสา
ประเทศพม่า เป็ น พระธรรมทูต มาประดิษ ฐานวิ ปัส สนาวงศ์ ณ ประเทศไทย และสอนวิ ปัส สนา
กัมมัฏฐานเป็นเวลามากกว่า ๕๔ ปี มีหลักการปฏิบัติดังนี้ (๑) การกาหนดกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ในอิริยาบถนั่งกาหนด "ยุบหนอพองหนอ" เป็นอารมณ์หลัก, การกาหนดอิริยาบถยืนและเดินเป็นการ
เคลื่อนไหว ที่เรียกว่า เดินจงกรม และใช้การนอนเป็นอิริยาบถนิ่งไม่เคลื่อนไหว (๒) การกาหนดเวทนา
นุปัสสนาสติปัฏฐาน การกาหนดความรู้สึก หรือการเสวยอารมณ์ในอิริยาบถทั้งนั่งทั้งเดินจงกรม (๓)
การกาหนดจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน การกาหนดตามดูอาการของจิต (๔) ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
การกาหนดอารมณ์ทั้งหมด เช่น การเห็น ได้ยินเป็นต้นที่แทรกเข้ามา ตามที่ปรากฏในหนังสือวิปัสสนา
ที ป นี ฎี ก า คู่ มื อ การปฏิ บั ติ กั ม มั ฏ ฐานที่ ท่ า นรจนา ท่ า นใช้ ก ารสอบอารมณ์ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
แก้ปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติ โดยใช้หลักการปรับ อินทรีย์ให้สมดุลเป็นหลักการสาคัญ การสอนวิปัสสนา
กัมมัฏฐานของท่าน เริ่มต้นที่สานักวัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ สานักวิเวกอาศรม และสานักวัดภัททันตะ
อาสภาราม จังหวัดชลบุรี ไม่นานจึงมีสานักวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐานขยายมากถึง ๒๐๗ แห่งใน
๕๓ จังหวัด ท่านมีเจตนารมณ์เพื่อเผยแผ่วิธีการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานที่ถูกต้อง ให้ครบทั้งปริยัติ
ปฏิบัติ ปฏิเวธ ให้มีพยานบุคคลยืนยันผลของการปฏิบัติว่า มรรค ผล นิพพาน มีจริงดังคาโบราณ
กล่าวว่า "พระพุทธศาสนาคือวิปัสสนา" และเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงต่อไปชั่วกาลนาน
ลดา แก้วกูร๒ ศึกษาวิธีสอนกัมมัฏฐานของสานักหลวงพ่อวัดปากน้ากับสานักหลวงพ่อฤาษี
ลิงดา วัดท่าซุง พบว่ามีความแตกต่างในเรื่องเป้าหมาย วิธีสอน และการบรรลุผลการปฏิบัติ ดังนี้ ใน
ส านั ก หลวงพ่ อ วัด ปากน้ า ผู้ ป ฏิ บั ติ กัม มั ฏ ฐานฝึ กสมาธิ แบบวิช ชาธรรมกายที่ เ พ่ง กสิ น ลู ก แก้ว ณ
ศูนย์กลางกาย บริกรรม "สัมมา อรหัง" จนได้ดวงปฐมมรรคแนบสนิทในสมาธินิมิต จนได้ธรรมกาย
เรียกวิชาธรรมกาย ส่วนสานักหลวงพ่อฤาษีลิงดาเพ่งพระพุทธรูปจนได้ฌานสี่ ไว้เป็นฐานสาหรับวิชชา
สาม เรียกมโนมยิทธิ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง ๒ แห่ง พบว่ามีความคล้ายคลึงกันมากทั้ง ในเรื่องเป้าหมาย
ที่ตีความพระนิพพานเป็นรูปธรรมซึ่งสามารถเข้าถึงได้ในชีวิตนี้ , สอนเรื่องการเข้าถึงสวรรค์ชั้ นต่างๆ
ก่อนที่จะเข้าถึงนิพพาน โดยวิธีปฏิบัติและผลแห่งการบรรลุธรรมของทั้งสองสานักเป็นไปในลักษณะ
ประยุกต์หลักคาสอนเดิม เพื่อให้เหมาะสมกับจิตใจของผู้ปฏิบัติสมัยใหม่ โดยผู้ปฏิบัติร้อยละ ๗๕ เชื่อ
๑

ธนาคม บรรเทากุล, “การศึกษาวิธีการสอนวิปัสสนากัมมัฎฐานของพระอาจารย์ภัททันตะ อาสภมหาเภระ อัคคมหา
กัมมัฏฐานาจริยะ” วิทยานิพธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๔๙).
๒
ลดา แก้วกูร, “การศึกษาวิธีสอนกัมมัฏฐานของพระเกจิอาจารย์ในสังคมไทย : ศึกษาเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติกัมมัฏฐานของ
สานักหลวงพ่อวัดปากน้ากับสานักหลวงพ่อฤาษีลิงดา”วิทยานิพธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓).

๓๗

ว่าเป็นการปฏิบัติระดับสมถกัมมัฏฐานเท่านั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานต่อไปอีก โดย
พิจารณาขันธ์ ๕ สติปัฏฐานสี่ และปฏิจจสมุปบาทประกอบ เพื่อนาไปสู่จุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนา
พระชาตรี ฐิตเมโธ (วงษ์สกิจ) ๑ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานตาม
แนวทางของศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานภาคเหนือวัดร่าเปิง (ตโปทาราม) พบว่า เป็นการสอนตาม
หลักพุทธภาวนา ๓ คือ กายภวนา มุ่งเน้นการกาหนดอิริยาบถย่อยต่างๆ ศีลภาวนามุ่ งเน้นการไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น จิตตภาวนา มุ่งเน้นฝึกอบรมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคง มีสมาธิ สะอาด ผ่องใส
และสงบ และปัญญาภาวนา มุ่งเน้นกรใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้ และเข้าใจ ส่วนรูปแบบการสอนเน้น
การฝึกสติตามแนวสติปัฎฐาน ๔ (ยุบหนอพองหนอ) ยึดหลักมหาสติปัฎฐานสูตรเป็นแม่บท เพียงแต่มี
การปรับใช้ให้เข้าใจง่ายไม่สลับซับซ้อนเท่านั้นคือ นอกจากบรรยายแล้ว ยังใช้อุบายประกอบการสอน
เช่น ยกอุทาหรณ์หรือเล่านิทาน และให้ลองปฏิบัติโดยมีการปรับอินทรีย์ ๕ ให้สมดุลกัน ซึ่งจะทาให้มี
พลังเต็มที่และได้จากการปฏิบัติอย่างบริบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการฝึกปฏิบัติโดยการ
สอบอารมณ์ มีขั้นตอนการปฏิบัติ และมีการแสดงผลของการปฏิบัติทั้งโดยย่อและพิสดารเป็นระยะๆ
ตลอดช่วงเวลาแห่งการปฏิบัติ
โสภณ ขาทัพ๒ ศึกษาการปฏิบัติอานาปานสติกับพฤติกรรมการปฏิบัติปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนรางวัลพระราชทาน จังหวัดนนทบุรี พบว่าในพระพุทธศาสนามีวิธีปฏิบัติกัมมัฏฐาน
อยู่ ๒ วิธี วิธีแรก คือ การปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานซึ่งเป็นการอบรมจิตให้สงบจนเกิดสมาธิ เพราะอานา
ปานสติเป็นวิ ธีปฏิบัติวิธีหนึ่ งในการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน ๔๐ โดยวิธีนี้ เป็นการพัฒนาจิตด้วยลม
หายใจเข้าออกของแต่ละบุคคล และอานาปานสติภาวนานี้เป็นได้ทั้งในสมถกัมมัฏฐาน ส่วนการปฏิบัติ
อานาปานสติภาวนานั้นเป็นที่นิยมกันในปัจจุบัน เพราะเป็นวิธีเจริญสมาธิที่ปฏิบัติได้สะดวก โดยพบว่า
ผู้ปฏิบัติทั้งหมดมีสติสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทาให้เป็นคนมีวินัย เข้มแข็ง มั่นคง มีประสิทธิภาพในการทางาน
และมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตน
พระนัฐวุฒิ สิริจนฺโท (ศรีจันทร์) ๓ ศึกษาการพิจารณาอสุภกัมมัฏฐานเพื่อการแก้ปัญหา
กามราคะในพระพุทธศาสนาเถรวาท ผลการวิจั ยพบว่า อสุภกัมมัฏฐาน เป็นการพิจารณาสรรพสิ่งว่า
เป็นของปฏิกูล โดยยึดเอาซากศพมาพิจารณาเป็นอารมณ์ ให้เห็นร่างกายว่าเป็นของไม่เที่ยง มีการ
เสื่อมสลายเป็นนิจ แยกเป็น ๑๐ ข้อ คือ (๑) พิจารณาซากศพที่พองขึ้น (๒) พิจารณาศพที่มีสีเขียว
๑

พระชาตรี ฐิตเมโธ (วงษ์สกิจ), “ผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานตามแนวทางของศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนา กัมมัฎ
ฐานภาคเหนือวัดร่าเปิง (ตโปทาราม)” วิทยานิพธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,
๒๕๕๑).
๒
โสภณ ขาทัพ, “ศึกษาการปฏิบัติอานาปานสติกับพฤติกรรมการปฏิบัติปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
จังหวัดนนทบุรี” วิทยานิพธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๔๙).
๓
พระนัฐวุฒิ สิริจนฺโท (ศรีจันทร์), “ศึกษาการพิจารณาอสุภกัมมัฏฐานเพื่อการแก้ปัญหากามราคะในพระพุทธศาสนาเถร
วาท” วิทยานิพธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕).

๓๘

คล้าคละด้วยสีต่าง (๓) พิจารณาซากศพที่มีน้าเหลืองไหล (๔) พิจารณาซากศพที่ขาดเป็น ๒ ท่อน (๕)
พิจารณาซากศพที่มีสัตว์กัดกิน (๖) พิจารณาซากศพที่กระจายไปในทิศต่างๆ (๗) พิจารณาซากศพที่
ถูกฟันเป็นท่อนเล็กท่อนน้อย (๘) พิจารณาศพที่ยังมีเลือดไหลออกอยู่ (๙) พิจารณาซากศพที่เต็มไป
ด้วยหนอน (๑๐) พิจารณาซากกระดูก ผลการพิจารณาอสุภะ สามารถลดละการล่วงละเมิดทางเพศ
รวมทั้งการข่มขืนอันเป็นปัญหาในปัจจุบันให้เบาบางลง
ทัส นี วงศ์ยื น ๑ ศึกษาวิเคราะห์ การปฏิบัติกัมมัฎ ฐานตามแนวกายคตาสติในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท ผลการวิจัยพบว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนกายคตาสติกัมมัฎฐานทั้งแก่บรรพชิต
และคฤหัสถ์ เพื่อให้ปฏิบัติอบรมจิตให้เป็นสมาธิ ด้วยการตั้งสติพิจารณาอาการ ๓๒ ให้เห็นความไม่
งาม ความเป็ น สิ่ ง ปฏิ กู ล และความแปรผั น ของสั ง ขาร เกิ ด ความเบื่ อ หน่ า ย คลายก าหนั ด ละ
ความสาคัญว่างาม มีผู้ปฏิบัติได้บรรลุมรรคผลจานวนมาก การได้บรรลุมรรคผลขึ้นอยู่กับอุปนิสัยที่สั่ง
สมมา
พระมหาอาคม สุมงฺคโล (คุณสถิต) ๒ ศึกษาหลักการเจริญจตุรารักขกัมมัฏฐานในคัมภีร์
พุทธศาสนาเถรวาท พบว่าจตุรารักขกัมมัฏฐาน คือ กัมมัฏฐาน ๔ หมวด ได้แก่ (๑) พุทธานุสสติ การ
ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า (๒) อสุภกัมมัฏฐาน การพิจารณาร่างกายตนและผู้อื่น ว่าเป็นของไม่สวยไม่
งาม (๓) มรณานุสสติ นึกถึงความตายยอนจะแก่ตนเป็นธรรมดา (๔) การเจริญเมตตา การแผ่ไมตรีจิต
คิดจะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขทั่วหน้า เป็นกัมมัฏฐานที่เกื้อหนุนและสนับสนุนกัมมัฏฐานหมวดอื่นๆ ให้
ปฏิบัติได้สะดวกได้ยิ่งขึ้น จตุรารักขกัมมัฏฐาน เรียกอีกอย่างว่า สัพพัตถกกัมมัฏฐาน เป็นกัมมัฏฐานที่
ต้องการในที่ทั้งปวง คือ เหมาะที่จะใช้เป็นพื้นฐานของการเจริญกัมมัฏฐานทุกอย่าง เป็นหลักปฏิบัติ
เบื้องต้น ที่ผู้เริ่มปฏิบัติควรกระทาเป็นอันดับแรก เพื่อเจริญคุณความดีที่ยิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยความไม่
ประมาท
เสนาะ ผดุ งฉัตร ๓ ศึกษาวิเคราะห์อานาปานัส สติกถาในคัมภีร์ปฏิสั มภิทามรรคที่พระ
อานนท์ได้แสดงไว้ตามอานาปานัสสติสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดง ณ ที่กลางแจ้ง ใกล้ปราสาทของ
นางวิสาขามิคารมาตาในบุพพาราม เขตเมืองสาวัตถี ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่า ตรงกับวันปวารณา แก่
ภิกษุทั้งหลาย มีทั้ง ภิกษุผู้บวชใหม่ และพระเถระผู้มีชื่อเสียง มีพระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ
พระมหากัสสปะเป็ น ต้น พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ เห็นว่า เป็น กัมมัฏ ฐานที่สั ปปายะแก่บุคคลทุก
ระดับชั้น อานวยผลให้เกิดความสุขสงบได้แท้จริง สาหรับวิธีการเจริญอานาปานัสสติสมาธิ เมื่อปฏิบัติ
๑

ทัสนี วงศ์ยืน, “ศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติกัมมัฎฐานตามแนวกายคตาสติในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท” วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐).
๒
พระมหาอาคม สุมงฺคโล (คุณสถิต), “ศึกษาหลักการเจริญจตุรารักขกัมมัฏฐานในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท” วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).
๓
เสนาะ ผดุงฉั ตร, “การศึก ษาเชิงวิเคราะห์อ านาปานัสสติก ถาในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค”วิทยานิพ นธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙).

๓๙

ต้องเว้นสิ่งที่เป็นข้อกังวลต่างๆ แสวงหาสิ่งที่เป็นสัปปายะ คือสิ่งที่เกื้อหนุนต่อการปฏิบัติ เข้าไปหาครู
อาจารย์ผู้สามารถบอกกัมมัฏฐานแล้วสมาทานศีล และรับกัมมัฏฐานแล้วเริ่มปฏิบัติสืบไป หลักอานา
ปานัสสติสมาธิมี ๑๖ ขั้นตอน ผู้เจริญอานาปานัสสติอยู่เสมอ เป็นผู้ไม่เผลอ มีสติตลอดเวลา ถือได้ว่า
เป็นผู้ไม่ประมาทในกิจการทั้งปวง เมื่อไม่ประมาทก็จะมุ่งพัฒนาตนในหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ
ปัญญา เพื่อให้ตนอยู่อย่างมีความสุขขั้นต้น คือขั้นโลกิยสุข คือการบรรลุอรหัตตผล อันเป็นผลจากการ
ปฏิบั ติจ นหลุดพ้น จากกิเลสอาสวะทั้งหลาย ผู้มีส ติจะมีลักษณะรู้ตัว และตระหนักอยู่เสมอในการ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามที่ดีแก่ตนและโลกอย่างแท้จริง
ฐิติรัตน์ รักษ์ใจตรง๑ ศึกษาการใช้อานาปานสติภาวนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเสถียร
ธรรมสถาน ที่ฝึกสอนโดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต พบว่าคะแนนของพฤติกรรมก่อนและหลังการฝึก
ปฏิบัติอานาปานสติภาวนามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ แสดงให้เห็นชัดเจนว่า หลังจากได้รับการ
ฝึกปฏิบัติอานาปานสติภาวนา ผู้ปฏิบัติสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยอานาปานสติภาวนาหรือ
อานาปานสติสมาธิ พระพุทธเจ้าสรรเสริญมากกว่าวิธีเจริญสมาธิอื่นๆ เมื่อทาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป
เพื่อความหน่าย เพื่อคลายกาหนัด เพื่อดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน ซึ่ง
พระอรรถกถาจารย์ ท่ านได้ ขยายความ อานาปานสติเ ป็น ยอดแห่ ง กั มมั ฏ ฐาน เป็น ภูมิ ธ รรมแห่ ง
มนสิการของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพุทธบุตรที่เป็นมหาบุรุษ เท่านั้น
สรุป
งานวิจัยกัมมัฏฐานที่พบ ปรากฏอยู่ในช่วง พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๕๕ แบ่งเป็นการศึกษา
กัมมัฎฐานประเภทต่างๆ และกัมมัฎฐานของพระภิกษุสงฆ์ที่มีชื่อเสียง งานวิจัยในส่วนแรก พบว่า มี
การวิจัยกัมมัฎฐานประเภทสติปัฏฐาน ๔ (ยุบหนอพองหนอ) มากที่สุด เพราะได้รับความนิยมกันใน
ปัจจุบัน กัมมัฏฐานประเภทนี้มีที่มาจากสานักมหาสีสะยาดอ (โสภนมหาเถระ) สานักสาสนยิตสา
ประเทศพม่า เป็นการประยุกต์นาเอาหลักการแห่งธาตุมนสิการในกายานุปัสสนาสติปัฎฐานมาใช้ แต่
คงหลักการไว้ คือ การกาหนดลมหายใจเข้าออกในหมวดอานาปานบัพพะ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัย มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ใช้แนวทางนี้ ในหลักสูตรการเรียนการสอนกัมมัฎฐาน นอกจากนี้ยังพบ
งานวิจัยเกี่ยวกับอานาปนสติกัมมัฏฐาน อสุภกัมมัฏฐาน และกายคตาสติกัมมัฏฐานเท่านั้น กัมมัฏฐาน
ประเภทอื่นในสมถกัมมัฏฐาน ๔๐ ไม่ปรากฏ งานวิจัยประเภทหลัง ที่เน้นตัวบุคคล ได้แก่ การปฏิบัติ
กัมมัฏฐานตามแนวทางของ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) กัมมัฏฐานาของพระมงคลเทพ
มุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อฤาษีลิงดา และแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เป็นต้น

๑

ฐิติรัตน์ รักษ์ใจตรง “ศึกษาการใช้อานาปานสติภาวนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเสถียรธรรมสถาน”วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐).

๔๐

ข) กัมมัฏฐานล้านนา
สาหรับการศึกษาเรื่องกัมมัฏฐานล้านนาปรากฏไม่มากนัก ทั้งหมดเป็นการปริวรรตคัมภีร์
ใบลาน ได้แก่ งานวิจัยของ รศ.ดร. วิโรจน์ อินทนนท์ ๑ อาจารย์ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย เชี ย งใหม่ ได้ศึ ก ษาใบลานกั ม มั ฏ ฐานล้ า นนาจานวน ๕ ฉบั บ ได้ แ ก่
กัมมัฏฐาน ๔๐ ทัศ วัดสันป่าข่อย จังหวัดเชียงใหม่, กัมมัฏฐานคอกเหล็ก วัดแช่ช้าง จังหวัดเชียงใหม่,
มูลกัมมัฏฐาน วัดแสนคันธา จังหวัดเชียงใหม่, มูลกัมมัฏฐาน วัดน้าบ่อหลวง จังหวัดเชียงใหม่ และ
วิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่า จังหวัดลาพูน โดยได้จัดพิมพ์เอกสารบทสวดและวิธีปฏิบัติ
กัมมัฏฐานล้านนาเพื่อใช้สอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาในจึงจัดพิมพ์เผยแพร่ใน พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ หนังสือดังกล่าว ใช้ใบลา
นของวัดประตูป่า จังหวัดลาพูนเป็นหลัก เสริมด้วยใบลานอื่นๆ อีก ๔ ฉบับตามที่กล่าวนามไว้ข้างต้น
การศึ ก ษาของ รศ.ดร. วิ โ รจน์ อิ นทนนท์ พบองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกับ กั ม มั ฏ ฐานล้ า นนา
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติกัมมัฏฐานว่า ใช้การสวดภาวนาตามวิสุทธิมรรค (กัมมัฏฐาน ๔๐) ก่อนจะภาวนา
หัวใจคาถาแต่ละบทไปพร้อมกับการนับลูกประคา เป็นการใช้สร้างสมาธิขั้นเริ่มต้นด้วยการภาวนาคา
ซ้าๆ กัน เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้ว ก็ระลึกถึง ทบทวน ทาความเข้าใจในความหมายของบทภาวนานั้นๆ
ทั้งนีจ้ ะภาวนาบทเดียวไปเรื่อยๆ หรือจะภาวนาทั้ง ๔๐ บทก็ได้

๑

๒๕๕๗).

รศ.ดร. วิโรจน์ อินทนนท์, กัมมัฏฐานล้านนา, (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่,

๔๑

๑.๗ วิธีดาเนินการวิจัย แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอนใหญ่
๑. ส ารวจ คัดเลือก ศึกษา วิเคราะห์ ใบลานกัมมัฏฐานโบราณล้ านนา ขั้นตอนนี้เป็น
ขั้นตอนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative Research) มีขั้นตอนย่อยดังนี้
๑.๑ สารวจใบลานกัมมัฏฐานโบราณล้านนาที่พบในหน่วยงานราชการ เอกชน ทั้งหมด
พบใบลานกัมมัฏฐานล้านนา จานวน ๖๙ ฉบับ แบ่งเป็น จังหวัดเชียงใหม่จานวน ๑๙ ฉบับ ลาพูน ๘
ฉบั บ แพร่ ๑๒ ฉบั บ น่ าน ๑๕ ฉบับ พะเยา ๓ ฉบับ ล าปาง ๗ ฉบับ แม่ อ่องสอน ๓ ฉบับ และ
เชียงราย ๓ ฉบับ
๑.๒ คัดเลือกใบลานตามวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อศึกษาหลักปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติ
กัมมัฏฐานล้านนา ได้ใบลาน ๙ ฉบับ ได้แก่ (๑) สมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครูบาคันธา คนฺธวโส วัดต้น
ผึ้ง อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๗) (๒) วิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่า
อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๓) (๓) กัมมัฏฐานมหาป่า ครูบาอุบล วัดพระนอนม่อนช้าง
จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๒๓) (๔) กัมมัฏฐานวัดบ้านไร่ จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๔) (๕) กัมมัฏฐานครู
บาคันธะวงศ์ วัดพระนอนม่อนช้าง จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๗) (๖) มูลกัมมัฏฐานรอม ฉบับครูบา
มหากัญจนเถร วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (พ.ศ. ๒๓๓๒-๒๔๒๐) (๗) กัมมัฏฐานรอม ฉบับ
ครูบาศรีวิชัย วัดพระสิงห์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๒๑-๒๔๑๒) (๘) พระครูพัฒนา
กิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์) วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๕๔๓) และ
(๙) ฉบับครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย วัดทุ่งหลวง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๕๓๐)
๑.๓ วิ เ คราะห์ ใ บลานกั ม มั ฏ ฐานโบราณล้ า นนา ตรวจสอบข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ โ ดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านกัมมัฏฐานและพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระมหาสกุล มหาวีโร วัดผ้าขาว อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สนอง วรอุไร และ ดร.พรศิลป์ รัตนชูเดช
๒ การลงพื้ น ที่ ป ฏิบั ติ กั มมัฏ ฐานโบราณล้ า นนาร่ว มกั บชุม ชนวัดขุ นคง ขั้ นตอนนี้ เป็ น
ขั้นตอนการวิจัยเชิงฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน (Participatory Action Research)
เพื่อให้ประชาชนตระหนักในองค์ความรู้นั้นๆ ร่วมกัน และสร้างจิตสานึกในการปกป้องคุ้มครอง สืบ
ทอด มรดกทางภูมิปัญญานั้นๆ แบ่งเป็นขั้นตอนย่อยดังนี้
๒.๑ ระยะเตรียมการวิจัย (Pre-research Phase) แบ่งเป็น
๒.๑.๑ การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (Build-up Rapport) ผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อพบกับ
บุคคลต่างๆ ในชุมชน โดยมีเจ้าอาวาสวัดขุนคงเป็นผู้แนะนาผู้วิจัยกับชุมชน ร่วมถึงการร่วมทาบุญที่วัด
หรือที่บ้านของคนในชุมชน
๒.๑.๒ การสารวจศึกษาชุมชน (Surveying and Studying Community) ผู้วิจัยเข้าไป
ศึกษาข้อมูลที่เป็นลักษณะทางกายภาพ และแหล่งทรัพยากรต่างๆ ภายในชุมชน รวมถึงการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมือง ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผ่าน

๔๒

การศึกษาเอกสารที่วัดขุนคง องค์การบริหารส่วนตาบลขุนคง สัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าอาวาสวัดขุนคง
และกรรมการวัดขุนคงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชนและวัดขุนคง
๒.๑.๓ การคัดเลือกชุมชน (Selecting Community) ผู้วิจัยได้คัดเลือกชุมชนบ้านขุนคง
เนื่องจากในการสารวจหอไตรล้านนาใน พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่า วัดที่มีการสอนกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
มีเพียงวัดขุนคงเท่านั้น แม้จะเป็นการสอนเฉพาะผู้ที่สนใจ ยังไม่มีแบบแผนแน่ชัดก็ตาม เจ้าอาวาสวัด
ขุน คงมีความรู้ เกี่ย วกับ กัมมัฏ ฐานโบราณล้ านนาเป็นอย่างดี ทั้งคนในชุมชนบ้านขุนคงยังมีความ
เข้มแข็งทางวัฒนธรรมอยู่มาก ใฝ่ใจในพระพุทธศาสนา หมั่นทาบุญ โดยยึดถือแบบแผนปฏิบัติมาแต่
โบราณ
๒.๑.๔ การเข้าสู่ชุมชน (Entering Community) นักวิจัย เข้าสู่ชุมชนโดยการเข้าไป
นมั ส การเจ้ า อาวาสวั ดขุ น คง บอกวั ตถุ ประสงค์ และด าเนิน การเก็ บข้ อ มูล โดยการส ารวจชุม ชน
(Community Surveying) ร่วมกับเจ้าอาวาส
๒.๑.๕ เตรียมคนและเครือข่ายความร่วมมือ นักวิจัยลงพื้นที่จัดประชุมในชุมชน โดยเลือก
วันธรรมสวนะที่คนในชุมชนมาทาบุญที่วัดขุนคง เพื่อให้ชาวบ้านรู้จักและคุ้นเคยกับกระบวนการและ
การดาเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม
๒.๒ ระยะดาเนินการวิจัย (Research Phase) ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยคือ
๒.๒.๑ การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน (Problem Identification and Diagnosis)
ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยพูดคุยกับเจ้าอาวาสวัดขุนคง มัคทายก ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้าน
เพื่อสอบถามเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม และการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา โดยการ
อภิปรายถกปัญหา (Dialoque) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อประเมินปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน (Need Assessment) พร้อมไปกับการประเมินความเป็นไปได้ในด้านทรัพยากร (Resource
Assessment) ที่ มี อ ยู่ ใ นนุ ช มชน ทั้ ง ที่ เ ป็ น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยเฉพาะภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อที่จะนาทรัพยากรมาใช้ในการกาหนดแผนเพื่อการจัดโครงการต่อไป
๒.๒.๒ การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Appraisal
and Identification) เจ้าอาวาสวัดขุนคง ผู้วิจัย และตัวแทนชุมชน ประชุมร่วมกันเพื่อ วิเคราะห์
โครงการการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
๒.๒.๓ การกาหนดแผนงานโครงการและการจัดการ (Planning Phase) เจ้าอาวาสวัดขุน
คง และผู้ วิ จั ย กระตุ้ น ให้ ค นในชุ ม ชนมี บ ทบาทหลั ก ในการก าหนดโครงการ และกิ จ กรรมที่ จ ะ
ดาเนินการ ด้วยวิธีการเทศนาในวัดธรรมสวนะ โดยมีแผนงานในการดาเนินการ ๒ แผนงาน คือ
ก. การศึกษาใบลานกัมมัฏ ฐานโบราณล้ านนา ภายหลังจากที่ชุมชนเป็นคัดเลื อกแล้ ว
ผู้ วิ จั ย ร่ ว มกั บ เจ้ า อาวาสได้ ป ริ ว รรต วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาในใบลาน ชุ ม ชนและผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น

๔๒

พระพุทธศาสนาเป็นผู้ตรวจสอบ ใบลานที่คัดเลือกเพื่อการศึกษามี ๒ ฉบับ คือ พับหนังสือไหว้พระถือ
ศีลปฏิบัติกัมมัฏฐาน ฉบับวัดขุนคง และเรื่องลักขณะศีลทานภาวนาแลฯ
ข. กาหนดวิธีการทดลองปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนาร่วมกัน เป็นจานวน ๒ ครั้ง ในวัน
ธรรมสวนะ ก่อนการเข้าพรรษา โดยครั้งที่ ๑ กาหนดวันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
รวมระยะเวลาที่ดาเนินศึกษากัมมัฏฐานที่วัดขุนคงร่วมกับชุมชน เป็นเวลา ๓๐ วัน
๒.๒.๔ การปฏิบัติตามโครงการ (Implementation Phase)
๓. ระยะการติดตามและประเมินผลโครงการ (Monitoring and Evaluation Phase)
ผู้วิจัยร่วมกับชาวบ้านที่ตรวจสอบข้อมูลที่เป็นผลของการวิจัยว่า ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
โดยมีเจ้าอาวาสวัดขุนคงเป็นผู้นาในการตรวจสอบ จากนั้นจึงประชุมร่วมกันเพื่อกาหนดแนวทางการ
ปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา และกาหนดแนวทางการส่งเสริมกัมมัฏฐานโบราณล้านนาในอนาคต
จัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และจัดเวทีนาเสนอผลการวิจัยเพื่อเรียนรู้ร่ว มกัน
ระหว่างคณะผู้วิจัยกับชุมชน โดยกาหนดให้เป็นวันธรรมสวนะที่ชาวบ้านมาทาบุญที่วัด และนาผลที่ได้
จากการวิจัย บอกเล่าให้ชาวล้านนาได้รู้จักสิ่งอันเป็นมรดกวัฒนธรรมโบราณของตน ด้วยการเผยแพร่
ผลงานในงานการประชุมงานวิจัยนานาชาติ และวารสารการวิจัย

๔๒

แผนผังที่ ๑ แสดงวิธีดาเนินการทาวิจัย

ใบลานกัมมัฏฐานโบราณในล้านนา
๑. ขั้นตอนการสารวจ
ศึกษา ปริวรรต

๒. ขั้นตอนศึกษา
วิเคราะห์ใบลาน
๓. ขั้นตอนการศึกษา
และปฏิบัติ

คัมภีร์ใบลาน
กัมมัฏฐานล้านนา

วิเคราะห์เนื้อหา

หลักการปฏิบัติ ๕ ฉบับ
การใช้งานจริงของพระสงฆ์ ๔ ฉบับ
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ๓ ท่าน

ศึกษาคัมภีร์ใบลาน ๒ ฉบับ
วัดขุนคง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ปฏิบัติกัมมัฏฐาน

๔. การวิเคราะห์

หลักการ พิธีกรรม ขั้นตอน และผลจากการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา

๕. การสังเคราะห์

แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับปัจจุบัน และแนวทางการส่งเสริมในอนาคต

๖. เขียนรายงาน
๗. คืนความรู้สู่ชุมชน

เสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ
ตีพิมพ์ในวารสาร

๔๓

๑.๘ ประโยชน์ที่ได้รับ
๑.๘.๑ ทราบหลักการ พิธีกรรม ขั้นตอน ผลจากการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา
๑.๘.๒ ทราบเทคนิคการปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ล้านนารูปสาคัญในอดีตและปัจจุบัน
๑.๘.๓ ได้แนวทางในปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนาที่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน
๑.๘.๔ ได้แนวทางในส่งเสริมการสืบทอดกัมมัฏฐานล้านนาที่เหมาะสมในอนาคต

บทที่ ๒
องค์ความรู้เกี่ยวกับกัมมัฏฐานในพระไตรปิฎก
เนื้อหาในบทที่ ๒ แบ่งเป็น ๒ ส่วนสาคัญ ส่วนที่ ๑ เป็นการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
กัมมัฏฐานในพุทธศาสนาจากพระสูตรในพระไตรปิฎกและอรรถกถา และคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นหลัก
ส่วนที่ ๒ เป็นการศึกษาการบรรลุธรรมของพระอรหันต์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก มีจุดประสงค์เพื่อใช้
เป็นความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์กัมมัฏฐานล้านนาต่อไป
๒.๑ กัมมัฏฐาน
๒.๑.๑ ความหมายและประเภทของกัมมัฏฐาน
กัมมัฏฐาน (บาลี: kammaṭṭhāna) (สันสกฤต: karmasthana) หรือกัมมัฏฐาน (ไทย)
หรื อภาวนาก็เรี ย ก หมายถึง ที่ตั้งแห่ งการงาน อารมณ์ เป็นที่ตั้งการงานของใจ อุบายทางใจ วิธี
ฝึกอบรมจิต๑ กัมมัฏฐานนี้ เป็นงานของภิกษุโดยแท้ ซึ่งเป็นข้อความที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ปิณฑ
ปาตปาริสุทธิสูตร ๒ ดังว่า “...อีกประการหนึ่ง ภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่า “เราเจริญสมถะและ
วิปัสสนาได้แล้วหรือหนอ” ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า “เรายังเจริญสมถะและวิปัสสนาไม่ ได้”
ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อเจริญสมถะและวิปัสสนา แต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า “เราเจริญสมถะ
และวิปัสสนาได้แล้ว” ภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืน อยู่ด้วยปีติ
และปราโมทย์นั้นแล
จากปิณฑปาตปาริสุทธิสูตรนั้น เป็นหลักฐานบอกให้เราทราบว่า กัมมัฏฐานในพุทธศาสนา
มี ๒ ประเภท คือ (๑) สมถกัมมัฏฐาน คือ อุบายสงบใจ สมถภาวนาก็เรียก (๒) วิปัสสนากัมมัฏฐาน
คือ อุบายเรืองปัญญา ฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้เข้าใจตามความเป็นจริง วิปัสสนาภาวนาก็เรียก๓
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ๔ ทรงขยายความกัมมัฏฐานทั้งสอง
ว่า กัมมัฏ ฐานที่เนื่องด้ว ยการบริกรรมนั้น จัดเป็นสมถกัมมัฏ ฐาน ส่ ว นกัมมัฎ ฐานที่เนื่องด้ว ยการ
ใคร่ครวญในธรรม คือ พระไตรลักษณ์ เป็นวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยคาว่า “บริกรรม”นั้น หมายถึง
๑

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๙.
ม.อุ. ๑๔/ ๔๕๐/ ๕๐๓.
๓
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๙.
๔
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัยใน
พระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๓๙), หน้า ๑๐๖-๑๐๗.
๒

๔๕

ขั้นตอนแรกของการปฏิบัติกัมมัฏฐาน คือ การกาหนดอารมณ์กัมมัฏฐาน จนเกิดอุปจารภาวนา คือ
ภาวนาขั้นจวนเจียน เกิดอุปจารสมาธิ และอัปปนาภาวนา คือ ภาวนาขั้นแน่วแน่เข้าถึงฌาน ต่อมาคา
ว่าบริกรรมนี้ ได้เพี้ยนความหมายเป็นการท่องบ่นหรือว่าซ้าๆ เพื่อให้ขลัง๑
พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องกัมมัฏฐาน ๒ ประเภทนี้ ไว้ในหลายพระสูตร อาทิ สมถวิปัสส
๒
นาสูตร อสังขตสูตร ๓ เป็น ต้น ดังว่า “...ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอสั งขตธรรม และทางที่ให้
ถึงอสังขตธรรมแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง
อสังขตธรรม คืออะไร
คือ ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ และความสิ้นโมหะ นี้เราเรียกว่า อสังขตธรรม
ทางที่ให้ถึงอสังขตธรรม คืออะไร
คือ สมถะและวิปัสสนา นี้เราเรียกว่า ทางที่ให้ถึงอสังขตธรรม ฯลฯ...”
เช่นเดียวกับที่ทรงแจกแจงไว้ในสฬายตนวิภังคสูตร๔ นครวินเทยยสูตร๕ ว่ากัมมัฏฐานมี ๒
ประเภท เรียก ธรรม ๒ คือ (๑) สมถะ (๒) วิปัสสนา อธิบายว่า “... (ธรรม ๒ นี้) ย่อมเคียงคู่กันไป
บุคคลนั้น กาหนดรู้ธรรมที่ควรกาหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง ย่อมละธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่ง ย่อม
เจริญธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง ย่อมทาให้แจ้งธรรมที่ควรทาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง...”
ธรรม ๒ ที่ต้องเคียงคู่กันไปนี้ พระอานนท์ได้อธิบายไว้ ในยุคนัทธสูตร๖ ว่า “...สมัยหนึ่ง
พระอานนท์อยู่ ณ โฆสิตาราม เขตกรุงโกสัมพี ณ ที่นั้นแล ท่านพระอานนท์เรียกภิกษุทั้งหลายมา
กล่าวว่า ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นรับคาแล้ว ท่านพระอานนท์จึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่า ผู้มีอายุ
ทั้งหลาย ผู้ใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีเปิดเผยการบรรลุอรหัตตผล ในสานักของเราด้วย
มรรค ๔ ประการโดยประการทั้งปวง หรือมรรคใด
มรรคหนึ่งบรรดามรรค ๔ ประการนี้ ผู้ใดก็ตาม จะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีเปิดเผยการบรรลุ
อรหัตตผลในสานักของเราด้วยมรรค ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ
๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญวิปัสสนาอันมีสมถะนาหน้า เมื่อเธอเจริญวิปัสสนาอันมีสมถะ
นาหน้า มรรคย่อมเกิด เธอเสพ เจริญ ทาให้มากซึ่งมรรค เมื่อเธอเสพ เจริญ ทาให้มากซึ่งมรรคนั้นอยู่
ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นสุดไป

๑

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๗๒.
ส.สฬา. ๑๘/ ๓๖๗/ ๔๔๙.
๓
ส.สฬา. ๑๘/ ๓๗๗/ ๔๕๔.
๔
ม.อุ. ๑๔/ ๔๓๑/ ๔๙๐.
๕
ม.อุ. ๑๔/ ๔๓๔/ ๔๙๓.
๖
องฺ.จตุกฺก. ๒๗/ ๑๗๐/ ๒๓๘.
๒

๔๖

๒. ภิกษุเจริญสมถะอันมีวิปัสสนานาหน้า เมื่อเธอเจริญสมถะอันมีวิปัสสนานาหน้า
มรรคย่อมเกิด เธอเสพ เจริญ ทาให้มากซึ่งมรรคนั้น เมื่อเธอเสพ เจริญ ทาให้มากซึ่งมรรคนั้น ย่อมละ
สังโยชน์ได้ อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นสุดไป
๓. ภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไป เมื่อเธอเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กัน
ไป มรรคย่อมเกิด เธอเสพ เจริญ ทาให้มากซึ่งมรรคนั้น เมื่อเธอเสพ เจริญ ทาให้มากซึ่งมรรคนั้น
ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นสุดไป
๔. ภิกษุมีใจถูกอุทธัจจะในธรรมกั้นไว้ในเวลาที่จิตตั้งมั่น สงบภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่ง
ผุดขึ้น ตั้งมั่นอยู่ มรรคก็เกิดขึ้นแก่เธอ เธอเสพ เจริญ ทาให้มากซึ่งมรรคนั้น เมื่อเธอเสพ เจริญ ทาให้
มาก ซึ่งมรรคนั้น ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นสุดไป
ผู้มีอายุทั้งหลาย ผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีเปิดเผยการบรรลุอรหัตตผลใน
สานักของเราด้วยมรรค ๔ ประการโดยประการทั้งปวง หรือมรรคใดมรรคหนึ่งบรรดามรรค ๔
ประการนี้...”
สมถะและวิปัสสนานี้ มีอุปการะมากแก่สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ๑ เป็นธรรมที่บุคคลรู้ยิ่ง
และควรเจริญ๒ เพื่อรู้ยิ่งราคะ... เพื่อกาหนดรู้ราคะ (ความกาหนัด)... เพื่อความสิ้นราคะ... เพื่อละ
ราคะ... เพื่อความสิ้นไปแห่งราคะ... เพื่อความเสื่อมไปแห่งราคะ... เพื่อความคลายไปแห่งราคะ... เพื่อ
ความดับแห่งราคะ ฯลฯ เพื่อความสละราคะ... เพื่อความสละคืนราคะ๓ เพื่อสลัดความประมาท๔
พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบกัมมัฏฐานทั้ง ๒ เสมือนราชทูตทั้ง ๒ ในกิงสุโกปมสูตร ดัง
ว่า “...ภิกษุ เมืองชายแดนของพระราชา มีกาแพงและเชิงเทินมั่น คง มี ๖ ประตู นายประตูของเมือง
นั้น เป็นบัณฑิตเฉียบแหลมมีปัญญา คอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จัก อนุญาตเฉพาะคนที่ตนรู้จักให้เข้าไปใน
เมืองนั้น ราชทูต ๒ นายมีราชการด่วนมาจากทิศตะวันออก ถามนายประตูนั้นอย่างนี้ว่า “ผู้เจริญ
เจ้าเมืองๆ นี้อยู่ที่ไหน” นายประตูนั้นตอบอย่างนี้ว่า “ท่านผู้เจริญ นั่นเจ้าเมืองนั่งอยู่ที่ทางสี่แยกกลาง
เมือง ลาดับนั้น ราชทูต ๒ นาย ผู้มีราชการด่วนได้มอบถวายพระราชสาส์นตามความเป็นจริงแก่เจ้า
เมืองแล้วกลับไปตามทางที่ตนมา ราชทูตอีก ๒ นายผู้มีราชการด่วนมาจากทิศตะวันตก ฯลฯ มาจาก
ทิศเหนือ... มาจากทิศใต้ แล้วถามนายประตูนั้นอย่างนี้ว่า “ผู้เจริญ เจ้าเมืองๆ นี้อยู่ที่ไหน” นายประตู
นั้นตอบอย่างนี้ว่า “ท่านผู้เจริญ นั่นเจ้าเมืองนั่งอยู่ที่ทางสี่แยกกลางเมือง”

๑

ส.สฬา. ๑๘/ ๓๔๘/ ๓๘๔.
ส.ม.. ๑๙/ ๑๕๙/ ๘๘.
๓
องฺ.เอกก. ๒๐/ ๒๓๑/ ๑๓๗.
๔
องฺ.เอกก. ๒๐/ ๒๔๖/ ๑๓๘.
๒

๔๗

ลาดับนั้น ราชทูต ๒ นาย ผู้มีราชการด่วนนั้นได้มอบถวายพระราชสาสน์ตามความเป็น
จริงแก่เจ้าเมืองแล้ว ก็กลับไปตามทางที่ตนมา แม้ฉันใดอุปไมยนี้ก็ฉันนั้น เรายกมาก็เพื่อให้เข้าใจ
เนื้อความชัดเจน
ในอุปไมยนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้
คาว่า เมือง เป็นชื่อของกายนี้ ซึ่งประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป ๔ เกิดจากมารดาบิดา
เจริญวัยเพราะข้าวสุกและขนมกุมมาส ไม่เที่ยงแท้ ต้องอบ ต้องนวดเฟ้น มีอันแตกกระจัดกระจายไป
เป็นธรรมดา
คาว่า มี ๖ ประตู เป็นชื่อของอายตนะภายใน ๖ ประการ
คาว่า นายประตู เป็นชื่อของสติ
คาว่า ราชทูต ๒ นาย ผู้มีราชการด่วน เป็นชื่อของสมถะและวิปัสสนา
คาว่า เจ้าเมือง เป็นชื่อของวิญญาณ
คาว่า ทางสี่แยกกลางเมือง เป็นชื่อของมหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) อาโปธาตุ
(ธาตุน้า) เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) วาโยธาตุ (ธาตุลม)
คาว่า พระราชสาส์นตามความเป็นจริง เป็นชื่อของนิพพาน
คาว่า ทางตามที่ตนมา เป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) ฯลฯ
สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ)...”
ทั้งนีพ้ ระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงผลแห่งการเจริญกัมมัฏฐานไว้ในพระสูตรหลายพระสูตร อาทิ
ในชาคริยสูตร๑ ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเป็นผู้ตื่น อยู่อย่างมีสติ มีสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น เบิกบาน
ผ่องใส และควรเป็นผู้เห็นแจ้งสมควรแก่กาลในกุศลธรรมทั้งหลาย ในการประกอบเนืองๆ ซึ่ง
กัมมัฏฐานนั้น
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเป็นผู้ตื่น อยู่อย่างมีสติ มีสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น เบิกบาน ผ่องใส
และเป็นผู้เห็นแจ้งสมควรแก่กาลในกุศลธรรมทั้งหลาย ในการประกอบกัมมัฏฐานนั้นอยู่ พึงหวังได้ผล
อย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี”
ดังนั้นกัมมัฏฐานในพระพุทธศาสนา คือ อุบายฝึกตนให้หมดสิ้นกิเลส มี ๒ ประเภท คือ
สมถกัมมัฏฐาน เป็นอุบายฝึกจิตให้สงบ และวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นอุบายฝึกปัญญาให้มองเห็นความ
เป็นจริงตามธรรมชาติ คือ ไตรลักษณ์ ผลจากการเจริญกัมมัฏฐานทั้งสอง พระพุทธเจ้าทรงรับรองว่า
จะสาเร็จอรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี

๑

ขุ.ขุ. ๒๕/ ๔๗/ ๓๙๗-๗๘๔.

๔๘

๒.๑.๒ พระสูตรสาคัญเกี่ยวกับกัมมัฏฐาน
พระสูตรที่แสดงวิธีปฏิบัติกัมมัฏฐานในพระไตรปิฎกปรากฏอยู่หลายพระสูตร อาทิ มหา
สติปัฏฐานสูตร สติปัฏฐานสูตร มหาหัตถิปโทปมสูตร อณังคณสูตร อานาปานสติสูตร กายคตาสติสูตร
อินทริยภาวนาสูตร คณกโมคคัลลานสูตร มรณัสสติสูตร อาพาธสูตรหรือคิริมานันนทสูตร เป็นต้น ๑ ใน
พระสูตรที่ยกมาข้างต้นนี้ บางพระสูตรได้อธิบายความในเรื่องเดียวกัน ซ้ากัน อาทิ มหาสติปัฏฐานสูตร
กับสติปัฏฐานสูตร มรณัสสติสูตรกับอาพาธสูตร หรือคิริมานันนทสูตร เป็นต้น ทั้งนี้พบว่าพระสูตรที่
เป็นหลักสาคัญอันเกี่ยวกับการปฏิบัติกัมมัฏฐาน ซึ่งเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป ได้แก่ มหาสติปัฏฐานสูตร
อานาปานสติสูตร และกายคตาสติสูตร
ก. มหาสติปัฏฐานสูตร๒
พระพุทธเจ้าทรงแสดงสติปัฎฐานไว้ในที่ต่างๆ หลายแหล่ง ทั้งในพระสุตตันตปิฎก และ
พระอภิธรรม แต่ที่ตรัสไว้เต็มรูปแบบปรากฏในมัชฌิมนิกาย มูลปัฌฌาสก์ (มหาสติปัฏฐานสูตร) และ
ในทีฆนิกาย มหาวรรค (สติปัฎฐานสูตร) ทั้งสองพระสูตรมีเนื้อความเช่นเดียวกัน ทรงแสดงสติปัฏฐาน
สูตรแก่ภิกษุขณะประทับอยู่ ณ นิคมของชาวกุรุ รูปแบบของพระสูตรเป็นบรรยายโวหารแบบถามตอบ
ด้วยตนเอง มีอุปมาอุปไมยผสม มีทั้งภาคอุทเทส นิทเทส และอานิสงส์ ดังนี้
ภาคอุทเทส คือ บทเริ่มต้น พระพุทธเจ้าทรงยกหัวข้อการบรรยายขึ้นเป็นอุทเทสว่า ภิกษุ
ทั้งหลายทางนี้ เป็นทางสายเดียว๓ เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงโสกะและปริเทวะ เพื่อดับ
ทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม (อริยมรรค) เพื่อทาให้แจ้งนิพพาน ทางนี้ คือ สติปัฏฐาน ๔
ประการ
สติปัฎฐาน คือ การตั้งสติสัมปชัญญะ ๔ เพียรพิจารณากาย เวทนา จิต และธรรม เพื่อ
กาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกให้ได้ โดยแยกพิจารณาเป็น ๔ ประการ คือ พิจารณาเห็นกายในกาย
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา พิจารณาเห็นจิตในจิต และพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ภาคนิทเทส เป็นเนื้อหาหลักของพระสูตร โดยจาแนกวิธีการพิจารณากาย เวทนา จิต
และธรรม ดังนี้
๑. การพิจารณาเห็นกายในกาย แบ่งเป็น ๖ หมวดคือ
๑

รศ.ดร.วิโรจน์ อินทนนท์, บทสวดและวิธีปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา, (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๕๕๗), หน้า ๒.
๒
ม.มู ๔/ ๑๐๑-๑๒๘/ ๑๐๕-๑๓๖. ที.ม. ๒/ ๓๐๑-๓๓๘/ ๓๗๒-๓๔๐.
๓
ทางสายเดียว ในที่นี้มีความหมาย ๔ นัย คือ (๑) ทางที่บุคคลผู้ละการเกี่ยวข้องกับหมู่คณะไปประพฤติธรรมอยู่แต่ผู้เดียว
(๒) ทางสายเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงทาให้เกิดขึ้น เป็นทางของบุคคลผู้เดียว คือ พระผู้มีพระภาค (๓) ข้อปฏิบัติในศาสนาเดียว คือ
พระพุทธศาสนา (๔) ทางดาเนินไปสู่จุดหมายเดียว คือ พระนิพพาน (ที.ม.อ. ๒/๓๗๓/๓๕๙,ม.มู.อ. ๑/๑๐๖/๒๔๔)
๔
สติปัฏฐาน แปลว่า ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ หรือการปฏิบัติมีสติเป็นประธาน (ที.ม.อ. ๒/๓๗๓/๓๖๘, ม.มู.อ. ๑/๑๐๖/๒๕๓,
อภิ.วิ.(แปล) ๓๕/๓๕๕-๓๘๙/๓๐๖-๓๒๗)

๔๙

๑.๑ พิจารณาลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ให้เห็นการไหลเข้า การไหลออก ติดต่อกัน
เป็นลา ยาว สั้นและสลับกันไป ได้แก่ เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่า “เราหายใจเข้ายาว” เมื่อหายใจ
ออกยาว ก็รู้ชัดว่า “เราหายใจออกยาว” เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่า “เราหายใจเข้าสั้น” เมื่อหายใจ
ออกสั้น ก็รู้ชัดว่า “เราหายใจออกสั้น” สาเหนียกว่า “เรากาหนดรู้กองลมทั้งปวง หายใจเข้า”
สาเหนียกว่า “เรากาหนดรู้กองลมทั้งปวง หายใจออก” สาเหนียกว่า “เราระงับกายสังขาร๑ หายใจ
เข้า”สาเหนียกว่า “เราระงับกายสังขาร หายใจออก”๒
ภิกษุทั้งหลาย ช่างกลึง หรือลูกมือช่างกลึงผู้มีความชานาญ เมื่อชักเชือกยาว ก็รู้ชัดว่า
“เราชักเชือกยาว” เมื่อชักเชือกสั้น ก็รู้ชัดว่า “เราชักเชือกสั้น” แม้ฉันใด ภิกษุ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ด้วยวิธีนี้ ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายใน ๓อยู่ พิจารณาเห็นกายในกายภายนอก ๔อยู่ หรือ
พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิด (แห่งลมหายใจ) ใน
กายอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับ (แห่งลมหายใจ) ในกายอยู่ หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุ
เกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับ (แห่งลมหายใจ) ในกายอยู่ หรือว่า ภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่า
“กายมีอยู่” ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณ เจริญสติเท่านั้น ไม่อาศัย (ตัณหาและทิฏฐิ) อยู่ และไม่ยึดมั่น
ถือมั่นอะไรๆ ในโลก ภิกษุจึงชื่อว่า พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ อย่างนี้แล
๑.๒ พิจารณาอิริยาบถ คือ พิจารณาการเดิน ยืน นั่ง นอน ให้รู้ความเป็นไปของอิริยาบถ
นั้น ดังว่า ภิกษุนั้น เมื่อดารงกายอยู่โดยอาการใดๆ ก็รู้ชัดกายที่ดารงอยู่โดยอาการนั้นๆ ด้วยวิธีนี้ ภิกษุ
พิจารณาเห็นกายในกายภายใน๕อยู่ ฯลฯ ภิกษุจึงชื่อว่า พิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แล
๑.๓ พิจารณาสัมปชัญญะ คือ พิจารณาความรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวทางกาย เช่น การ
ก้าวไป การถอยหลัง การคู้แขน การเหยียดแขนออก การครองสังฆาฏิ บาตร จีวร ฉัน ดื่ม เคี้ยว ลิ้ม
ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ยืน นั่ง เดิน นอน พูด นิ่ง โดยกาหนดให้รู้ทันทุกอากัปกิริยานั้นๆ ด้วยวิธีนี้
ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายใน๖อยู่ ฯลฯ ภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ อย่างนี้แล
๑.๔ พิจารณาสิ่งปฏิกูล คือ พิจารณาอาการ ๑๒ ในกายของตนมี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด ม้าม ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า
๑

ระงับกายสังขาร หมายถึง ผ่อนคลายลมหายใจหยาบให้ละเอียดขึ้นไปโดยลาดับ จนถึงขั้นที่จะต้องพิสูจน์ว่ามีลมหายใจอยู่
หรือไม่ เปรียบเหมือนเสียงเคาะระฆังครั้งแรก จะมีเสียงดังกังวาน แล้วแผ่วลงจนถึงเงียบหาย ไปในที่สุด (วิสุทฺธิ. ๑/๒๙๙-๓๐๒)
๒
หลักพิจารณาลมหายใจ ถูกขยายไว้ใน อานาปานสติสูตร
๓
กายภายในในที่นี้ หมายถึงลมหายใจเข้าออกของตน (ที.ม.อ. ๒/๓๗๔/๓๗๙, ม.มู.อ. ๑/๑๐๗/๒๖๕)
๔
กายภายนอกในที่นี้ หมายถึงลมหายใจเข้าออกของผู้อื่น (ที.ม.อ. ๒/๓๗๔/๓๗๙, ม.มู.อ. ๑/๑๐๗/๒๖๕)
๕
กายภายในในที่นี้ หมายถึงอิริยาบถ ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ในกายของตน (ที.ม.อ. ๒/๓๗๕/๓๘๓, ม.มู.อ. ๑/๑๐๘/
๒๖๘)
๖
กายภายในในที่นี้ หมายถึง พิจารณาเห็นอิริยาบถย่อยในกายของตนด้วยสัมปชัญญะ ๔ ประการ คือ (๑) สาตถก
สัมปชัญญะ (รู้ชัดว่ามีประโยชน์) (๒) สัปปายสัมปชัญญะ (รู้ชัดว่าเป็นสัปปายะ) (๓) โคจรสัมปชัญญะ (รู้ชัดว่าเป็นโคจร) (๔) อสัมโมห
สัมปชัญญะ (รู้ชัดโดยไม่หลง) (ที.ม.อ. ๒/๓๗๖/๓๘๓, ม.มู.อ. ๑/๑๐๙/๒๖๙-๒๘๖)

๕๐

ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น น้าตา เปลวมัน น้าลาย น้ามูก ไขข้อ มูตร ให้รู้ว่าเป็นของน่าเกลียด
ดังว่า ภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้ ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปเบื้องบน ตั้งแต่ปลายผมลงมาเบื้องล่าง มีหนังหุ้มอยู่
โดยรอบ เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดชนิดต่างๆ ด้วยวิธีนี้ ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายใน ๑อยู่ ฯลฯ
ภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ อย่างนี้แล
๑.๕ พิจารณาธาตุ คือ พิจารณา ดิน น้า ไฟ ลม ในกายของตน ให้เห็นโดยความเป็นธาตุ
เหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือคนฆ่าโคนั่งแบ่งอวัยวะของโคที่ฆ่าแล้วเป็นส่วนๆ อย่างชานาญ
๑.๖ พิจารณาซากศพ ซึ่งมีลักษณะต่างๆ กัน ๙ ลักษณะ ได้แก่ (๑) ซากศพที่ตายมาแล้ว
๑ วันถึง ๓ วัน (๒) ซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งถูกกาจิกกินแร้งทึ้งกิน (๓) ซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่า
ช้า เป็นโครงกระดูก ยังมีเนื้อและเลือด มีเอ็นรึงรัดอยู่ (๔) ซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่ าช้า เป็นโครง
กระดูก ไม่มีเนื้อ แต่ยังมีเลือดเปื้อนเปรอะ มีเอ็นรึงรัดอยู่ (๕) ซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้า เป็นโครง
กระดูก ไม่มีเลือด และเนื้อแต่ยังมีเอ็นรึงรัดอยู่ (๖) ซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้า เป็นโครงกระดูก ไม่
มีเอ็น รึงรัด กระจุยกระจายไปในทิศใหญ่ ทิศเฉียง คือ กระดูกมืออยู่ทางทิศหนึ่ง กระดูกเท้าอยู่ทาง
ทิศหนึ่ง กระดูกแข้งอยู่ทางทิศหนึ่ง กระดูกขาอยู่ทางทิศหนึ่ง กระดูกสะเอวอยู่ทางทิศหนึ่ง กระดูก
หลังอยู่ทางทิศหนึ่ง กระดูกซี่โครงอยู่ทางทิศหนึ่ง กระดูกหน้าอกอยู่ทางทิศหนึ่ง กระดูกแขนอยู่ทางทิศ
หนึ่ง กระดูกไหล่อยู่ทางทิศหนึ่ง กระดูกคออยู่ทางทิศหนึ่ง กระดูกคางอยู่ทางทิศหนึ่ง กระดูกฟันอยู่
ทางทิศหนึ่ง กะโหลกศีรษะอยู่ทางทิศหนึ่ง (๗) ซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้า ซึ่งเป็นท่อนกระดูกสีขาว
(๘) ซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้า ซึ่งเป็นท่อนกระดูกกองอยู่ด้วยกันเกินกว่า ๑ ปี (๙) ซากศพอันเขาทิ้ง
ไว้ในป่าช้า ซึ่งเป็นกระดูกผุป่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
นาซากศพเหล่านี้ มาเปรียบเทียบกับกายของตนว่า มีสภาพอย่างเดียวกัน ด้วยวิธีนี้ ภิกษุ
พิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่ พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่ หรือพิจารณาเห็นกายในกาย
ทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับใน
กายอยู่ หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่ หรือว่า ภิกษุนั้นมีสติ
ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่า กายมีอยู่ ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณ เจริญสติเท่านั้น ไม่อาศัย (ตัณหา
และทิฏฐิ) อยู่ ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก ภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ อย่างนี้แล
๒. การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา คือ พิจารณาความรู้สึกสุข ทุกข์ ไม่ใช่ สุขไม่ใช่ทุกข์
ในตนเอง แบ่งเป็น ๙ ประการ คือ (๑) เมื่อเสวยสุขเวทนา ก็รู้ชัดเวทนานั้น (๒) เมื่อเสวยทุกขเวทนา
ก็รู้ชัดเวทนานั้น (๓) เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รู้ชัดเวทนานั้น (๔) เมื่อเสวยสุขเวทนามีอามิส๒ ก็รู้
ชัดเวทนานั้น (๕) เมื่อเสวยสุขเทวนาไม่มีอามิส ก็รู้ชัดเวทนานั้น (๖) เมื่อเสวยทุกขเวทนามีอามิส ก็รู้

๑
๒

กายภายในในที่นี้ หมายถึงอาการ ๓๒ มีผมเป็นต้นในกายของตน (ที.ม.อ. ๒/๓๗๗/๓๘๔, ม.มู.อ. ๑/๑๑๐/๒๘๗)
อามิส คือ เครื่องล่อใจ เหยื่อ สิ่งของ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๕๔๕.

๕๑

ชัดเวทนานั้น (๗) เมื่อเสวยสุขเวทนาไม่มีอ ามิส ก็รู้ชัดเวทนานั้น (๘) เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนามี
อามิส ก็รู้ชัดเวทนานั้น (๙) เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิส ก็รู้ชัดเวทนานั้น
๓. การพิจ ารณาเห็ น จิ ตในจิต คือ พิจารณาจิตของตนให้ เห็ นสภาวะตามที่ปรากฏใน
ขณะนั้นๆ และรู้ชัดตามความเป็นจริง แบ่งเป็น ๑๖ ประการตามสภาวะของจิต ได้แก่ (๑) จิตมีราคะก็
รู้ชัดว่ามีราคะ (๒) จิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าปราศจากราคะ (๓) จิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะ (๔)
จิตปราศจากโทสะ ก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะ (๕) จิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะ (๖) จิตปราศจาก
โมหะ ก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะ (๗) จิตหดหู่ก็รู้ชัดว่าจิตหดหู่ (๘) จิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่าน (๙)
จิตเป็นมหัคคตะก็รู้ชัดว่าจิตเป็นมหัคคตะ (๑๐) จิตไม่เป็นมหัคคตะก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นมหัคคตะ (๑๑)
จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า (๑๒) จิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า
(๑๓) จิตเป็นสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตเป็นสมาธิ (๑๔) จิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นสมาธิ (๑๕) จิตหลุด
พ้นแล้วก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นแล้ว (๑๖) จิตไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตไม่หลุดพ้น
ด้วยวิธีนี้ ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู่ พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกอยู่ หรือ
พิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในจิตอยู่ พิจารณาเห็น
ธรรมเป็นเหตุดับในจิตอยู่ หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรม เป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในจิตอยู่ หรือว่า
ภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่า “จิตมีอยู่” ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณ เจริญสติเท่านั้น ไม่
อาศัย (ตัณหาและทิฏฐิ) อยู่ ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก ภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อย่าง
นี้แล
๔. การพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ พิจารณาว่าในขณะนั้นๆ มีธรรมอะไรเกิดขึ้นในจิต
ของตน ก็รู้ ชัดธรรมนั้ น ๆ แบ่ งเป็ น ๕ หมวด คือ หมวดนิว รณ์ หมวดขันธ์ หมวดอายตนะ หมวด
โพชฌงค์ หมวดสัจจะ เช่น การพิจารณาธรรมหมวดนิวรณ์ ๕ เช่น เมื่อกามฉันทะภายในมีอยู่ ก็รู้ชัดว่า
ภามฉันทะภายในของเรามีอยู่ หรือเมื่อกามฉันทะภายในไม่มีอยู่ ก็รู้ชัดว่ากามฉันทะภายในของเราไม่มี
อยู่ เป็นต้น
ภาคอนิสงส์ คือ ส่วนท้ายของพระสูตร ระบุว่า บุคคลผู้เจริญสติปัฎฐาน ๔ ประการนี้ แม้
เพียง ๗ วัน เป็นอย่างน้อยก็หวังได้ว่า จะมีผลในปัจจุบันอย่างใดอย่างหนึ่ง ในจานวนผล ๒ อย่างคือ
(๑) จะได้บรรลุอรหัตตผล (๒) ถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่จะบรรลุอนาคามิผล
ข. กายาคติสูตร๑
ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก มั ชฌิมนิกาย อุปริณณาสก์ อนุปทวรรค พระพุทธองค์ทรง
แสดงพระสูตรนี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ขณะประทับอยู่ในพระเชตวัน รูปแบบพระสูตร เป็นการบรรยาย
โวหารแบบถามเอง ตอบเอง และมีอุปมาอุปมัยประกอบ
๑

ม.อุ. ๑๔/ ๑๕๓- ๑๕๙/ ๑๙๖-๒๐๗.

๕๒

กายาคติสูตร เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยวิธีเจริญกายคตาสติ คือ สติที่เป็นไปในกาย คือ ตั้งสติ
พิจารณากายให้เห็นตามสภาพที่มีส่วนประกอบ ซึ่งล้วนเป็นของไม่สะอาด ไม่งาม น่ารังเกียจ จะได้ไม่
หลงยืดติด เป็นวิธีเจริญกัมมัฏฐานอย่างหนึ่ง รวมอยู่ในสติปัฏฐาน คือ กายานุปัสสนา ๑๔ วิธีตามมหา
สติปัฏฐานสูตร ได้แก่ การกาหนดลมหายใจเข้าออก กาหนดอิริยาบถ ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน กาหนด
อิริยาบถย่อย พิจารณากายว่าเป็นของไม่สะอาด (กายาคตาสติ) พิจารณากายว่าเป็นธาตุ พิจารณาการ
ว่าเป็นซากศพ และวิธีเจริญฌาน ๔ วิธี ตั้งแต่ปฐมฌานไปถึงจตุตถฌาน
“...ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญ ทาให้มากแล้ว กุศลธรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นส่วนแห่งวิชชา ย่อมเป็นภาวนาที่หยั่งลงในจิตของภิกษุนั้น มหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่ง
สัมผัสด้วยใจแล้ว แม่น้าน้อยสายใดสายหนึ่งที่ไหลไปสู่สมุทรย่อมปรากฏภายในจิตของผู้นั้น แม้ฉันใด
กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญ ทาให้มากแล้ว กุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นส่วนแห่ง
วิชชา ย่อมเป็นภาวนาที่หยั่งลงในจิตของภิกษุนั้น ฉันนั้นเหมือนกัน
ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญ ไม่ทาให้มากแล้ว มารย่อมได้ช่อง
ได้อารมณ์ของภิกษุนั้น เปรียบเหมือนบุรุษเหวี่ยงก้อนศิลาหนักไปที่กองดินเปียก เธอทั้งหลายเข้า
ใจความข้อนั้นว่าอย่างไร คือ ก้อนศิลาหนักนั้นจะพึงจมลงในกองดินเปียกนั้นได้ไหม”
ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า “ได้ พระพุทธเจ้าข้า”
“ภิกษุทั้งหลาย อย่างนั้นเหมือนกัน กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญ ไม่ทาให้
มากแล้ว มารย่อมได้ช่อง ได้อารมณ์ของภิกษุนั้น เปรียบเหมือนไม้แห้งสนิท ต่อมาบุรุษนาไปทาเป็นไม้
สีไฟ ด้วยหวังว่าเราจักก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้น เธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร คือ บุรุษนั้น
ใช้ไม้ที่แห้งสนิทโน้นมาทาเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหม” “ได้ พระพุทธเจ้าข้า”
“ภิกษุทั้งหลาย อย่างนั้นเหมือนกัน กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญ ไม่ทาให้
มากแล้ว มารย่อมได้ช่อง ได้อารมณ์ของภิกษุนั้น เปรียบเหมือนหม้อน้าว่างเปล่า ที่เขาตั้งไว้บนเครื่อง
รอง ต่อมา บุรุษถือเอาหม้อน้านั้นมาทาเป็นเครื่องตักน้า เธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร คือ
บุรุษนั้นจะพึงตักน้าได้ไหม” “ได้ พระพุทธเจ้าข้า”
“ภิกษุทั้งหลาย อย่างนั้นเหมือนกัน กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญ ไม่ทาให้
มากแล้ว มารย่อมได้ช่อง ได้อารมณ์ของภิกษุนั้น ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญ
ทาให้มากแล้ว มารย่อมไม่ได้ช่อง ไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้น เปรียบเหมือนบุรุษโยนกลุ่มด้ายเบาๆ ลง
บนแผ่นกระดานเรียบ ที่ทาด้วยไม้แก่นล้วน เธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร คือ บุรุษนั้นพึง
โยนกลุ่มด้ายเบาๆ นั้น ลงบนแผ่นกระดานเรียบที่ทาด้วยไม้แก่นล้วนได้ไหม” “ไม่ได้ พระพุทธเจ้าข้า”
“ภิกษุทั้งหลาย อย่างนั้นเหมือนกัน กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญ ทาให้มากแล้ว
มารย่อมไม่ได้ช่อง ไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้น เปรียบเหมือนไม้สดมียาง ต่อมา บุรุษนาไปทาเป็นไม้สีไฟ
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ด้วยหวังว่าเราจักก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้น เธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร คือ บุรุษนั้นเอา
ไม้สดที่มียางโน้นมาทาไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหม” “ไม่ได้ พระพุทธเจ้าข้า”
“ภิกษุทั้งหลาย อย่างนั้นเหมือนกัน กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญ ทาให้มากแล้ว
มารย่อมไม่ได้ช่อง ไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้น เปรียบเหมือนหม้อน้าที่มีน้าเต็มเปี่ยมเสมอขอบปาก
พอที่กาจะดื่มได้ ที่เขาตั้งไว้บนเครื่องรองต่อมา บุรุษถือเอาหม้อน้านั้นมาทาเป็นเครื่องตักน้า เธอ
ทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร คือ บุรุษนั้นจะพึงตักน้าได้ไหม” “ไม่ได้ พระพุทธเจ้าข้า”
“ภิกษุทั้งหลาย อย่างนั้นเหมือนกัน กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญ ทาให้มากแล้ว
มารย่อมไม่ได้ช่อง ไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้น ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญ ทา
ให้มากแล้ว ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อทาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมที่ควรทาให้แจ้งด้วยปัญญาอัน
ยิ่งใดๆ เมื่อมีสติเป็นเหตุ ย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมที่ควร เปรียบเหมือนหม้อน้า มีน้าเต็ม
เปี่ยมเสมอขอบปาก พอที่กาจะดื่มได้ ที่เขาตั้งไว้บนเครื่องรอง บุรุษผู้มีกาลังพึงเขย่าหม้อน้านั้นโดยวิธี
ใดๆ น้านั้นจะพึงไหลมาโดยวิธีนั้น ๆ ได้ไหม” “ได้ พระพุทธเจ้าข้า”
“ภิกษุทั้งหลาย อย่างนั้นเหมือนกัน กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญ ทาให้มากแล้ว
ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อทาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมที่ควร ทาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใด ๆ
เมื่อมีส ติเป็นเหตุ ย่อมถึงความเป็นผู้ ประจักษ์ชัดในธรรมที่ควรทาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆ
ได้เปรียบเหมือนสระโบกขรณีสี่เหลี่ยม ในพื้นที่ราบที่เขาพูนคันไว้ มีน้าเต็ม เปี่ยมเสมอขอบปาก พอที่
การจะดื่มได้ บุรุษผู้มีกาลังเจาะคันสระโบกขรณีนั้นโดยวิธีใดๆ น้านั้นจะพึงไหลมาโดยวิธีนั้นๆ ได้ไหม”
“ได้ พระพุทธเจ้าข้า”
“ภิกษุทั้งหลาย อย่างนั้นเหมือนกัน กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญ ทาให้มากแล้ว
ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อทาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมที่ควร ทาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ งใด ๆ
เมื่อมีสติเป็นเหตุ ย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมที่ควรทาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆ ได้
เปรียบเหมือนรถที่เขาเทียมม้าอาชาไนย มีแส้เสียบไว้ในระหว่างม้าทั้งสอง จอดอยู่บนพื้นที่เรียบตรง
ทางใหญ่ ๔ แยก นายสารถีผู้ฝึกม้า เป็นอาจารย์ขับขี่ ผู้ชานาญขึ้นรถนั้นแล้ว มือซ้ายจับเชือก มือขวา
จับแส้ พึงขับรถไปยังที่ปรารถนาได้ แม้ฉันใด กายคตาสติก็ฉันนั้นเหมือนกัน อันภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
เจริญ ทาให้มากแล้ว เธอน้อมจิตไปเพื่อทาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมที่ควรทาให้แจ้งด้วยปัญญา
อันยิ่งใดๆ เมื่อมีสติเป็นเหตุ ย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมที่ควรทาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง
นั้นๆ ได้”
ท้ายของพระสูตรได้แสดงอานิสงส์ ๑๐ ประการ จากการปฏิบัติกายคตาสติปัฏฐานว่า
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อกายคตาสติอันภิกษุปฏิบัติ เจริญ ทาให้มาก ทาให้เป็นดุจยาน ทาให้
เป็นที่ตั้ง ตั้งไว้เนืองๆ สั่งสมแล้ว ปรารภเสมอดีแล้ว
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๑. เป็นผู้อดกลั้นต่อความไม่ยินดีและความยินดีได้ ไม่ถูกความไม่ยินดีครอบงา ย่อม
ครอบงาความไม่ยินดีที่เกิดขึ้นแล้วได้
๒. เป็นผู้อดกลั้นต่อภัยและความหวาดกลัวได้ ไม่ถูกภัยและความหวาดกลัวครอบงา ย่อม
ครอบงาภัยและความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นแล้วได้
๓. เป็นผู้อดทนต่อความหนาว ความร้อน ความหิว ความกระหาย ต่อการถูกเหลือบ ยุง
ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายรบกวน ต่อถ้อยคาหยาบคายร้ายแรงต่างๆ เป็นผู้อดกลั้นเวทนา
อันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์ กล้าแข็ง เผ็ดร้อน ไม่น่ายินดี ไม่น่าพอใจ พรากชีวิตได้
๔. เป็นผู้ได้ฌาน ๔ ซึ่งเป็นอาภิเจตสิก เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน เป็นผู้ได้ตามความ
ปรารถนาโดยไม่ยาก โดยไม่ลาบาก
๕. บรรลุวิธีแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง คือ คนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนแสดง
เป็นคนเดียวก็ได้ แสดงให้ปรากฏฯลฯ ใช้อานาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้
๖. ได้ยินเสียง ๒ ชนิด คือ (๑) เสียงทิพย์ (๒) เสียงมนุษย์ ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ ด้วยหู
ทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ ฯลฯ
๗. กาหนดรู้ใจของสัตว์อื่นและบุคคลอื่น คือ จิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะ หรือจิต
ปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะ เป็นต้น
๘. ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ คือ ๑ ชาติบ้าง ๒ ชาติบ้างฯลฯ ย่อมระลึกชาติก่อนได้
หลายชาติ พร้อมทั้งลักษณะทั่วไป และชีวประวัติอย่างนี้
๙. เห็นหมู่สัตว์ผู้กาลังจุติ กาลังเกิด ทั้งชั้นต่าและชั้นสูง งามและไม่งาม เกิดดีและเกิดไม่ดี
ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ ฯลฯ ย่อมรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม
๑๐. เพราะอาสวะสิ้นไป ย่อมทาให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันไม่มีอาสวะ ด้วย
ปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน
ค. อาณาปานัสสติสูตร๑
ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริณณาสก์ อนุปทวรรค เป็นพระสูตรที่ว่าด้วย
วิธีเจริญอานาปานสติ คือ สติกาหนดลมหายใจเข้าออก เป็นวิธีเจริญกัมมัฏฐานอย่างหนึ่ง รวมอยู่ใน
สติปัฏฐาน คือ กายานุปัสสนา ๑๔ วิธีตามมหาสติปัฏฐานสูตร ได้แก่ การกาหนดลมหายใจเข้าออก
(อานาปานสติ) กาหนดอิริยาบถ ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน กาหนดอิริย าบถย่อย พิจารณากายว่าเป็น
ของไม่สะอาด พิจารณากายว่าเป็นธาตุ พิจารณาการว่าเป็นซากศพ และวิธีเจริญฌาน ๔ วิธี ตั้งแต่
ปฐมฌานไปถึงจตุตถฌาน

๑

ม.อุ. ๑๔/ ๑๔๔- ๑๕๒/ ๑๘๓-๑๙๖.
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พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระสูตรนี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ณ ที่กลางแจ้งใกล้ปราสาทของนาง
วิสาขา ในบุพพาราม กรุงสาวัตถี รูปแบบพระสูตรเป็นการบรรยายโวหารแบบถามตอบ อานาปานสติ
ที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไร ทาให้มากแล้วอย่างไร ทาให้สติปัฏฐาน ๔ บริบูรณ์ได้ นอกจากในพระสูตรยัง
ได้แสดงหลักธรรมที่สอดคล้องกันกับอานาปานสตติ คือ โพชฌงค์ ๗ ด้วย
หลักการเจริญอานาปานสติในอานาปานัสสติสูตร มี ๑๖ ขั้นดังนี้ (๑) เมื่อหายใจเข้ายาวก็
รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว (๒) เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัด
ว่า เราหายใจเข้าสั้น เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่า เราหายใจออกสั้น (๓) สาเหนียกว่า เรากาหนดรู้กอง
ลมทั้งปวง หายใจเข้า สาเหนียกว่าเรากาหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออก (๔) สาเหนียกว่า เราระงับ
กายสังขาร หายใจเข้า สาเหนียกว่า เราระงับกายสังขาร หายใจออก (๕) สาเหนียกว่า เรากาหนดรู้ปีติ
หายใจเข้า สาเหนียกว่า เรากาหนดรู้ปีติ หายใจออก (๖) สาเหนียกว่า เรากาหนดรู้สุข หายใจเข้า
สาเหนียกว่า เรากาหนดรู้สุข หายใจออก (๗) สาเหนียกว่า เรากาหนดรู้จิตตสังขาร หายใจเข้า
สาเหนียกว่า เรากาหนดรู้จิตตสังขาร หายใจออก (๘) สาเหนียกว่า เราระงับจิตตสังขาร หายใจเข้า
สาเหนียกว่า เราระงับจิตตสังขาร หายใจออก
(๙) สาเหนียกว่า เรากาหนดรู้จิต หายใจเข้า สาเหนียกว่า เรากาหนดรู้จิต หายใจออก
(๑๐) สาเหนียกว่า เราทาจิตให้บันเทิง หายใจเข้า สาเหนียกว่า เราทาจิตให้บันเทิง หายใจออก (๑๑)
สาเหนียกว่า เราตั้งจิตมั่น หายใจเข้า สาเหนียกว่า เราตั้งจิตมั่น หายใจออก (๑๒) สาเหนียกว่า เรา
เปลื้องจิต หายใจเข้า สาเหนียกว่า เราเปลื้องจิต หายใจออก (๑๓) สาเหนียกว่า เราพิจารณาเห็นว่าไม่
เที่ยง หายใจเข้า (๑๔) สาเหนียกว่า เราพิจารณาเห็นความคลายออกได้ หายใจเข้า สาเหนียกว่า เรา
พิจารณาเห็นความคลายออกได้ หายใจออก (๑๕) สาเหนียกว่า เราพิจารณาเห็นความดับไป หายใจ
เข้า สาเหนียกว่า เราพิจารณาเห็นความดับไป หายใจออก (๑๖) สาเหนียกว่า เราพิจารณาเห็นความ
สละคืน หายใจเข้า สาเหนียกว่า เราพิจารณาเห็นความสละคืน หายใจออก๑
ท้ายพระสูตรทรงแสดงอานิสงส์ในการเจริญอานาปานสติว่า มีผลทาให้สติปัฏ ฐาน ๔ และ
โพชฌงค์ ๗ สมบูรณ์ ดังว่า ภิกษุทั้งหลายอานาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ ทาให้มากแล้วอย่างนี้
จึงมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ทาให้สติปัฏฐาน ๔ บริบูรณ์ได้ สติปัฏฐาน ๔ ที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไร
ทาให้มากแล้วอย่างไร จึงทาให้โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์

๑

กัมมัฏฐาน

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิก ขุ) ใช้หลักอานาปานสติทั้ง ๑๖ แบ่ งเป็ น ๔ หมวด หมวดละ ๔ ขั้น ในการสอน

๕๖

๒.๒ สมถกัมมัฏฐาน
๒.๒.๑ ความหมายและประเภทของสมถกัมมัฏฐาน
สมถกัมมัฏฐาน คือ การบาเพ็ญภาวนา เพื่อทาให้กิเลสนิวรณ์ทั้งหลายสงบราบคาบไป ดัง
อรรถวิเคราะห์ว่า “กิเลเส สเมตีติ สมโก” หมายถึง “ธรรมใด มีอานาจทาให้กิเลสมีกามฉันทนิวรณ์
เป็นต้น สงบลงได้ ธรรมนั้นได้ชื่อว่า สมถะ”๑
โดยคาว่า “นิวรณ์” ๒ หมายถึง สิ่งที่ขัดขวางจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม มี ๕ อย่าง คือ
๑. กามฉัน ท์ หมายถึง ความพอใจในกามคุณ ความอยากได้ฌานในขณะปฏิบัติส มถ
กัมมัฏฐาน หรือความอยากได้ญาณในวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นกามฉันทเช่นกัน ๓ กามฉันทนิวรณ์องค์
ธรรมได้แก่ “โลภเจตสิก”
๒. พยาบาท หมายถึง การคิดร้ายผู้อื่น ได้แก่ความไม่พอใจในอารมณ์ต่างๆ องค์ธรรมคือ
“โทสเจตสิก”๔
๓. ถีนมินธะ หมายถึง ความหดหู่ซึมเซา ความท้อถอย องค์ธรรมคือ “ถีนมิทธเจตสิก”๕
๔. อุทธัจจกุกกุจจะ หมายถึง ความฟุ้งซ่านและราคาญ องค์ธรรมคือ “อุทธัจจกุกกุจจ
๖
เจตสิก”
๕. วิจิกิจฉา หมายถึง ความลังเลสงสัยในคุณแห่งพระรัตนตรัย องค์ธรรมคือ “วิจิกิจฉา
เจตสิก”๗
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส๘ อธิบายให้เห็นความจาเป็นของการ
เลือกปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานให้เหมาะสมกับนิวรณ์แต่ละประเภท ว่าเหมือนยาแต่ละชนิด ที่มีคุณสมบัติ
รักษาโรคต่างกัน ดังนี้ว่า “...พระพุทธเจ้าประทานพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นอุบายชาระจิตให้ปลอด
จากนิวรณ์มีประการต่างๆ พระโบราณจารย์จัดรวบรวมเข้าเป็นหมวด เรียกว่า กัมมัฏฐาน มีประเภท
ต่างกัน โดยสมเป็นอุบายสาหรับชาระนิวรณ์ชนิดหนึ่งๆ เป็ นคิลานเภสัชเพ่งเฉพาะกิจคือแก้โรค ย่อม
เป็นของมีคุณ แต่โรคมีต่างๆ ชนิด เภสัชก็จามีต่างๆ ขนานให้ถูกกันฉันใด กัมมัฏฐานก็ฉันนั้น เพ่ง
เฉพาะกิจ คือ ชาระจิตจากนิวรณ์ ย่อมเป็นธรรมอันดี แต่นิวรณ์มีหลายอย่าง กัมมัฏฐานจึงต้องมีต่าง
ประเภทให้เป็นคู่ปรับกัน
๑

พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), ภาวนาทีปนี, (กรุงเทพฯ ดอกหญ้า, ๒๕๔๕), หน้า ๑๙.
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๐๕.
๓
พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), ภาวนาทีปนี, หน้า ๔๘.
๔
พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), ภาวนาทีปนี, หน้า ๔๘.
๕
พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), ภาวนาทีปนี, หน้า ๔๘.
๖
พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), ภาวนาทีปนี, หน้า ๔๘.
๗
พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), ภาวนาทีปนี, หน้า ๔๘.
๘
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา, หน้า ๑๐๖-๑๐๗.
๒

๕๗

อันผู้เจริญกัมมัฏฐาน ต้องรู้จักเลือกประเภทอันเป็นสบายของตน เหมือนคนจะใช้ยาต้อง
รู้จักชนิดอันเป็นสบายแก่โรค ไม่ใช่ว่าเป็นยาแล้วเป็นของสบายทุกขนาน บางอย่างอาจเป็นของแสลง
แก่โรคบางอย่าง เช่น ยาร้อนเป็นของแสลงแก่โรคไข้ กัมมัฏฐานก็เหมือนกัน ไม่ใช่เป็นธรรมสบายแก่
ทุกคน ไม่ถูกเหมาะอาจให้โทษ
คนที่มีมิทธะคือความง่วงงุนเป็นเจ้าเรือน กัมมัฏฐานที่ให้นึกหรือเพ่งเฉพาะอารมณ์อัน
เดี ย ว ย่ อ มจะชั กให้ ง่ ว งหนั กเข้ า บุ คคลที่ มี กามฉัน ทะเป็ นเจ้า เรือ น มั ก รัก สวยรัก งาม ควรเจริ ญ
อสุภกัมมัฎฐาน พิจารณาซากศพ หรือเจริญกายคตาสติ พิจารณาร่างกายอั นยังเป็นให้เห็นเป็นของน่า
เกลียด บุคคลผู้มีพยาบาทเป็นเจ้าเรือน มักโกรธขึ้งเกลียดชัง ควรเจริญเมตตากรุณามุฑิตา ๓ พรหม
วิหาร หัดจิตให้กลับคิดในทางให้เกิดรัก เกิดสงสาร เกิดยินดี
บุ คคลมี ถีน ะก็ดี มีมิ ทธะก็ดี (ถีนมิ นธะ) เป็ นเจ้าเรือ น มั กย่ อท้อ ในกิจการ ควรเจริ ญ
อนุสสติกัมมัฏฐาน พิจารณาความดีของตนบ้าง พิจารณาคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์บ้าง
เพื่อให้มีแก่ใจหวนอุตสาหะ เป็นอุบายแก้มิทธะ
บุคคลผู้มีอุทธัจจะก็ดี มีกุกกุจจะก็ดี เป็นเจ้าเรือน ควรเพ่งกสิณ เพื่อหัดผูกใจไว้ในอารมณ์
อันเดียว หรือเจริญกัมมัฏฐานอันจะให้ใจเหี่ยวด้วยสังเวช เช่น มรณัสสตินึกถึงความตาย
บุคคลผู้มีวิจกิจฉาเป็นเจ้าเรือน ควรเจริญธาตุกัมมัฏฐานเพื่อกาหนดรู้สภาวธรรมที่เป็นอยู่
อย่างไร
ในบุ คคลผู้ เดี ย ว นิ ว รณ์ เหล่ านี้ อาจเข้า ครอบง าในต่ างคณะ ในสมัย ใด นิว รณ์ ช นิ ดใด
ครอบงาในสมัยนั้น ควรเจริญกัมมัฏฐาน อันเป็นเครื่องแก้นิวรณ์ชนิดนั้น พึงข่มจิตลงในสมัยที่เป็นไป
พล่าน พึงยกจิตขึ้นในสมัยที่หดหู่ พึ่งประคองจิตไว้ในสมัยที่เป็นไปสม่าเสมอ พึงทาจิตให้อาจให้ควรแก่
การงาน...”
สมถกัมมัฏ ฐานนี้ ต่อมาได้ถูกเรียบเรียงให้เป็นระบบครั้งแรก ใน พ.ศ. ๙๕๖ โดยพระ
พุทธโฆสาจารย์ ในชื่อคัมภีร์วิสุทธิมรรค เรียบเรียงภายใต้ขอบเขตเนื้อหาไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ
ปัญญา สาหรับเรื่องสมถกัมมัฎฐานนั้น ในวิสุทธิมรรคอธิบายว่าประกอบด้วย ๔๐ ประเภท จึงเรียก
กัมมัฏฐาน ๔๐ ประกอบด้วย กสิณกัมมัฏฐาน ๑๐ อสุภกัมมัฏฐาน ๑๐ อนุสสติกัมมัฏฐาน ๑๐ พรหม
วิหารกัมมัฏฐาน ๔ อาหารเรปฏิกูลสัญญากัมมัฏฐาน ๑ จตุธาตุววัตถานกัมมัฏฐาน ๑ อรูปกัมมัฏฐาน
๔
สมถกัมมัฏฐานนี้ ใช้เป็นอุบายแห่งการฝึกตน๑ อารมณ์ หรืออุปกรณ์ในการบาเพ็ญ๒ ที่ใช้
ฝึกจิตให้เกิดสมาธิ ขยายความว่า เป็นสิ่งที่เอามาให้จิตกาหนด เพื่อชักนาให้เกิดสมาธิ พอจิตกาหนด

๑
๒

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๙.
พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), ภาวนาทีปนี, หน้า ๒๐.

๕๘

จับสิ่งนี้เข้าแล้ว จะชักนาให้จิตแน่วแน่อยู่กับสิ่งนี้ จนเป็นสมาธิได้มั่นคงและเร็วที่สุด๑ ใน ๔๐ ประเภท
นี้ สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะใหญ่ คือ (๑) สัพพัตถกัมมัฎฐาน เป็นกัมมัฎฐานที่ใช้ทั่วทุกที่และ (๒)
ปาริหาริยกัมมัฎฐาน เป็นกัมมัฎฐานที่จะต้องฝึกตลอด
ดังว่า “...ในกัมมัฎฐาน ๒ อย่างนั้น เมตตาและมรณานุสสติ ชื่อว่า “สัพพัตถกัมมัฎฐาน”
เพราะกัมมัฎฐานดังกล่าวนั้น จาต้องการ จาต้องปรารถนาในที่ทุกแห่ง เพราะเหตุนั้น จึงเรียกว่า
สัพพัตถกกัมมัฎฐาน ธรรมดาเมตตา จาปรารถนาในที่ทั้งปวง มีอาวาสเป็นต้น จริงอยู่ ภิกษุผู้มีปกติอยู่
ด้วยเมตตาในอาวาสทั้งหลาย ย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเพื่อน สพรหมจารีทั้งหลาย ด้วยเหตุนั้น
ย่อมอยู่เป็นผาสุก ไม่กระทบกระทั่งกัน ภิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยเมตตาในเทวดาทั้งหลาย จะเป็นผู้อันเหล่า
เทวดารักษาคุ้มครองอยู่เป็ น สุ ข ภิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยเมตตาในพระราชาและมหาอามาตย์ของ
พระราชาเป็นต้น จะเป็นผู้อันพระราชาและมหาอามาตย์เหล่านั้นรักใคร่หวงแหนอยู่เป็นสุข ภิกษุผู้มี
ปกติอยู่ด้วยเมตตาในคามและนิคมเป็นต้น จะเป็นผู้อันคนทั้งหลายในที่เที่ยวภิกขาจารเป็นต้นในที่ทุก
แห่ง สักการะ เคารพ ย่อมอยู่เป็นสุข ภิกษุละความชอบใจในชีวิต เสียด้วยการเจริญมรณานุสสติ ย่อม
เป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ ส่วนกัมมัฎฐานที่จะต้องฝึกทุกเมื่อ อันพระโยคีเรียนเอาแล้ว ตามสมควรแก่จริต
นั้น เป็นกัมมัฎฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาอสุภ ๑๐ กสิณ ๑๐ และอนุสสติ ๑๐ หรือเป็นเฉพาะ
จตุธาตุววัตถานการกาหนดธาตุ ๔ เท่านั้น กัมมัฎฐานนั้น เรียกว่า “ปาริหาริยกัมมัฎฐาน” เพราะ
จาต้องบริหาร จาต้องรักษา และจาต้องเจริญอยู่ทุกเมื่อ ปาริหาริยกัมมัฎฐานนั้นนั่นแล เรียกว่า
มูลกัมมัฎฐานก็ได้...”๒
๒.๒.๒ ประเภทกัมมัฏฐาน ๔๐
ในวิสุทธิมรรคอธิบายว่ากัมมัฏฐาน ๔๐ สามารถแบ่งเป็น ๗ หมวด มี ๔๐ ประเภท ดังนี้
หมวดที่ ๑ กสิณกัมมัฏฐาน ๑๐
กัมมัฏฐานหมวดที่ ๑ คือ กสิณ มี ๑๐ ประการ ได้แก่ ปฐวีกสิณ อาโปกสิณ เตโชกสิณ
วาโยกสิณ นีลกสิณ ปิตกสิณ โลหิตกสิณ โอทาตกสิณ อาโลกกสิณ และปริจฉินนากาสกสิณ๓
การฝึ กกสิ ณนั้ น พบว่า มีมาก่อนพระพุทธศาสนา ดังปรากฏหลั กฐานในพระไตรปิฎ ก
ความว่า “...เมื่อพระพุทธเจ้ายังมิได้อุบัติขึ้น พวกนักบวชในลัทธิเดียรถีย์ ทาบริกรรมในวาโยกสิณแล้ว
ยังฌานที่ ๔ ให้เกิดขึ้นได้แล้ว ออกจากฌานนั้นแล้ว ให้เกิดความยินดี ชอบใจว่า “น่าติเตียนจิต จิตนี้
น่าติเตียนแท้ ชื่อว่าการไม่มีจิตนั่นแล เป็นความดี เพราะอาศัยจิต จึงเกิดทุกข์อันมีการฆ่าและการจอง
จาเป็นต้น เป็นปัจจัย เมื่อไม่มีจิต ทุกข์นั้นก็ย่อมไม่มี” ดังนี้ ไม่เสื่อมฌาน สิ้นชีวิตแล้วไปเกิดในอสัญญ

๑

พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), หน้า ๑๘๒-๑๙๒.
ขุ.อุ.๗๐/ ๒/ ๒๗๗.
๓
พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), หน้า ๑๘๓.
๒

๕๙

ภพ ผู้ใดตั้งมั่นอิริยาบถใดในมนุษยโลก, ผู้นั้นก็เกิดโดยอิริยาบถนั้น เป็นผู้ยืนบ้าง นั่งบ้างนอนบ้าง
ตลอด ๕๐๐ กัป เป็นประดุจว่านอนอยู่ตลอดกาลนานถึงเพียงนี้...”๑
พระพุทธเจ้าเอง ก็ทรงเรียนรู้กสิณมาก่อน โดยทรงเข้าใจถึงประโยชน์ โทษ ทั้งธรรมอัน
เป็นเครื่องออกจากกสิณนั้น ดังว่า “...ความที่ประโยชน์ มีวิญญาณกสิณสมาบัติเป็นอย่างยิ่ง มี
ประมาณเท่าใด พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้แล้ว ซึ่งความที่ประโยชน์มีวิญญาณกสิณสมาบัติเป็นอย่างยิ่ง
นั้น ครั้นทรงรู้แล้วได้ทรงเห็นเบื้องต้น ได้ทรงเห็นโทษ ได้ทรงเห็นธรรม เครื่องสลัดออก ได้ทรงเห็น
ญาณทัสสนะว่าเป็นทางและมิใช่ทาง การบรรลุประโยชน์เพราะเหตุทรงเห็นเบื้องต้น เพราะเหตุทรง
เห็นโทษ เพราะเหตุทรงเห็นธรรมเครื่องสลัดออก เพราะเหตุทรงเห็นญาณทัสสนะว่าเป็นทางและมิใช่
ทางแห่งความที่ประโยชน์มีวิญญาณกสิณสมาบัติเป็นอย่างยิ่งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบแล้วว่า
เป็นความสงบแห่งหทัย...”๒
“...พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระพุทธประสงค์รัศมีสีเขียว ก็ทรงเข้าฌานมี นีลกสิณเป็น
อารมณ์ มีพระพุทธประสงค์รัศมีสีเหลือง ก็ทรงเข้าฌานมีปีตกสิณเป็นอารมณ์ มีพระพุทธประสงค์รัศมี
สีแดงและสีขาว ก็ทรงเข้าฌานมีโลหิตกสิณเป็นอารมณ์ โอทาตสิณเป็นอารมณ์ มีพระพุทธประสงค์ท่อ
ไฟ ก็ทรงเข้าฌานมีเตโชกสิณเป็นอารมณ์ มีพระพุทธประสงค์สายน้า ก็ทรงเข้าฌานมีอาโปกสิณเป็น
อารมณ์...”๓
ในกสิณสูตรซึ่งว่าด้วยกสิณ ๑๐๔ ได้ชี้ให้เห็นประเภทของกสิณทั้ง ๑๐ ดังต่อไปนี้ว่า “...
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บ่อเกิดแห่งกสิณ ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเป็นไฉน คือ บุคคลผู้หนึ่งย่อมรู้ชัด
ซึ่งปฐวีกสิณ ในเบื้องบน เบื้องต่า เบื้องขวาง ไม่มีสอง หาปริมาณมิได้ บุคคลผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดซึ่งอาโป
กสิณ... บุคคลผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดซึ่ง เตโชกสิณ... บุคคลผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดซึ่งวาโยกสิณ ... บุคคลผู้หนึ่งย่อมรู้
ชัดซึ่งนีลกสิณ... บุคคลผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดซึ่งปีตกสิณ... บุคคลผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดซึ่งโลหิตกสิณ... บุคคลผู้หนึ่ง
ย่อมรู้ชัดซึ่งโอทาตกสิณ ... บุคคลผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดซึ่งอากาสกสิณ ...บุคคลผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดซึ่งวิญญาณ
กสิณ ในเบื้องบน เบื้องต่า เบื้องขวางไม่มีสอง หาปริมาณไม่ได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บ่อเกิดแห่งกสิณ
๑๐ ประการนี้แล...”
“...ธรรม ๑๐ อย่าง ควรเจริญเป็นไฉน ได้แก่ กสิณายตนะ ๑ คือ ผู้หนึ่งย่อมจาปฐวีกสิณ
ได้ ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง เบื้องขวา ตามลาดับหาประมาณมิได้ ผู้หนึ่งจาอาโปกสิณได้... ผู้หนึ่งจาเตโช
กสิณได้... ผู้หนึ่งจาวาโยกสิณได้... ผู้หนึ่งจานีลกสิณได้... ผู้หนึ่งจาปีตกสิณ... ผู้หนึ่งจาโลหิตกสิณได้...

๑

ที.ปา. ๑๖/ ๓๖๓/ ๒๗๑-๒๗๒.
อง.เอกก. ๓๘/ ๒๖/ ๘๗-๘๘.
๓
ที.สี. ๑๑/๙๐/๑๖๘.
๔
อง.เอกก. ๓๘/ ๒๕/ ๘๔-๘๕.
๒

๖๐

ผู้หนึ่งจาโอทาตกสิณไดั... ผู้หนึ่งจาอากาสกสิณได้... ผู้หนึ่งจาวิญญาณกสิณได้ ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง
เบื้องขวาง ตามลาดับหาประมาณมิได้ ธรรม ๑๐ อย่างเหล่านี้ควรเจริญ...”๑
พระพรหมโมลี๒ ได้อธิบายวิธีการปฏิบัติกสิณกัมมัฏฐานแต่ละประเภท ตามที่ปรากฏอยู่ไว้
ในวิสุทธิมรรค ดังต่อไปนี้
ปฐวีกสิณ
ในอภิธรรมปิฎก อธิบายเรื่องปฐวีกสิณ ๓ ดังนี้ “...พึงทราบวินิจฉัยในคาว่า ป วีกสิณ นี้
ต่อไป แม้ปฐวีมณฑล (วงกลมแห่งพื้นดิน) ท่านก็เรียกว่า ปฐวีกสิณ เพราะอรรถว่าเป็นวัตถุสาหรับเพ่ง
แม้นิมิตที่ได้แล้วเพราะอาศัยปฐวีกสิณนั้นก็ชื่อว่า ปฐวีกสิณ แม้ฌานที่ได้เฉพาะแล้วในนิมิต ก็ชื่อว่า
ปฐวีกสิณ บรรดาความหมายเหล่านั้น ฌานพึงทราบว่าเป็นปฐวีกสิณ ในความหมายนี้ ก็ในความหมาย
ว่า พระโยคาวจรเข้าฌานกล่าว คือปฐวีกสิณอยู่...” ได้แก่ ดินสีแดงดังแสงอาทิตย์ขึ้นใหม่ โดยทาให้
เป็นวงกลม ๑ คืบ ๔ นิ้ว หรือให้มีประมาณเท่าขันน้า เท่ากระด้งอย่างเล็กเป็นพอดี ขัดด้วยไม้ให้
เกลี้ยงงามเสมอเป็นหน้ากลอง ผู้บาเพ็ญใช้เพ่งให้ตลอดเรื่อยไป
อาโปกสิณ
ปรากฏในบทว่า อิทฺธาภิสขาร อภิสขาเรติ๔ คือว่า ได้กระทาอิทธิ อธิบายว่า พระมหาโมค
คัลลานะเถระเข้าอาโปกสิณแล้วอธิฐานว่า ขอโอกาสอันเป็นที่ตั้งเฉพาะปราสาท จงเป็นน้า แล้วเอาหัว
แม่เท้ากดลงที่ช่อฟ้าปราสาท ปราสาทนั้น สั่นสะท้านหวั่นไหวไปมา เหมือนบาตรตั้งไว้บนหลังน้า เอา
นิ้วเคาะที่ขอบบาตรก็หวั่นไหวไปมา ตั้งอยู่ไม่ได้ ฉะนั้นวัตถุทั้งหลาย มีหลังเสาเขื่อน ช่อฟ้า จันทัน
เป็นต้นส่งเสียงดังกระกระ ราวกะเริ่มเพื่อจะตกไป...” ได้แก่ น้าที่มีความใสสะอาด ปราศจากสี ใส่ใน
ภาชนะเช่นขันและบาตรเป็นต้น ที่มีขอบกว้างประมาณ ๑ คืบ ๔ นิ้วเป็นพอดี ผู้บาเพ็ญใช้เพ่งให้
ตลอดเรื่อยไป
เตโชกสิณ
ปรากฏการใช้เตโชกสิณปราบนาคของพระพุทธเจ้า ในเรื่องชลิฎ ๓ พี่น้อง๕ ดังนี้ “...พระ
ผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปดังนั้น ครั้นแล้ว มีความขึ้งเคียดไม่พอใจ จึงบังหวนควันขึ้น. ลาดับนั้น พระผู้มี
พระภาคได้ทรงดาริว่า ไฉนหนอเราพึงครอบงาเดชของพญานาคนี้ด้วยเดชของตน ไม่กระทบกระทั่ง
ผิวหนัง เนื้อ เอ็น กระดูกและเยื่อในกระดูก ดังนี้ แล้วทรงบันดาลอิทธาภิสังขารเช่นนั้น ทรง
บังหวนควันแล้ว. พญานาคนั้นทนความลบหลู่ไม่ได้ จึงพ่นไฟสู้ในทันที. แม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงเข้า
๑

ที.ปา. ๑๖/ ๔๖๗/ ๔๕๐.
พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), ภาวนาทีปนี, หน้า ๒๐-๒๒.
๓
อภิ.ธา. ๗๕/๑๔๘/๔๕๑.
๔
ม.มู.๑๙/๔๓๙/๑๖๕.
๕
วิ.มหา. ๖/ ๓๘/ ๘๘.
๒

๖๑

กสิณสมาบัติมีเตโชธาตุเป็นอารมณ์ บันดาลไฟต้านทานไว้. เมื่อทั้งสองฝ่ายโพลงไฟขึ้น โรงบูชาเพลิง
รุ่งโรจน์เป็นเปลวเพลิงดุจไฟลุกไหม้ทั่วไป. จึงชฎิลพวกนั้นพากันล้อมโรงบูชาเพลิง แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า
ชาวเราพระมหาสมณะรูปงามคงถูกพญานาคเบียดเบียนแน่ ต่อมา พระผู้มีพระภาคได้ทรงครอบงาเดช
ของพญานาคนั้น ด้วยเดชของพระองค์ ไม่กระทบกระทั่งผิวหนัง เนื้อ เอ็น กระดูก และเยื่อในกระดูก
ทรงขดพญานาคไว้ในบาตร โดยผ่านราตรีนั้น...”
ได้แก่ เปลวไฟที่กองกูณฑ์ไว้แล้ว เอาแผ่นหนังหรือผ้าเจาะเป็นวงกลม มีประมาณ ๑ คืบ
๔ นิ้ว ขึงไว้เบื้องหน้าแห่งตน ผู้บาเพ็ญใช้เพ่งให้ตลอดเรื่อยไป
วาโยกสิณ
ปรากฏในพระไตรปิฎก๑ ว่า “...แม้กรชกายของผู้มีฤทธิ์หยั่งลงสู่สัญญานั้นก็เบาดุจปุยนุ่น
ผู้มีฤทธิ์นั้น ไปสู่พรหมโลกด้วยกายอันปรากฏเบาดุจปุยนุ่นที่ถูกลมพัดไป อนึ่งเมื่อไปอย่างนี้ หาก
ปรารถนา ก็นิรมิตทางบนอากาศด้วยปฐวีกสิณแล้วเดินไป หากปรารถนาก็นิรมิตดอกปทุมทุกๆ
ย่างเท้าบนอากาศด้วยปฐวีกสิณนั่นแหละ แล้ววางเท้าบนดอกปทุมเดินไป หากปรารถนาก็อธิษฐานลม
ด้วยวาโยกสิณแล้วไปกับลมดุจปุยนุ่น ความเป็นผู้ใคร่จะไปนั่นแหละเป็นประมาณในเรื่องนี้ เพราะ
ความเป็นผู้ใคร่จะไป ผู้มีฤทธิ์นั้นจึงอธิษฐานจิตทาอย่างนั้น ชัดไปด้วยกาลังของอธิษฐาน ปรากฏดุจ
ลูกศรแล่นไปด้วยกาลังของสายธนู...” ได้แก่ ลมที่พึงกาหนดเห็นได้ในขณะที่พัดถูกต้องยอดไม้ ปลาย
ไม้สั่นหวั่นไหว หรือในขณะที่พัดมาต้องกายตน ผู้บาเพ็ญใช้เพ่งให้ตลอดเรื่อยไป
นีลกสิณ
ได้แก่ สีเขียวที่ปรากฏในใบไม้สด หรือในผ้า เป็นต้น กระทาให้เป็นวงกลม มีประมาณ ๑
คืบ ๔ นิ้ว ผู้บาเพ็ญใช้เพ่งให้ตลอดเรื่อยไป
ปีตกสิณ
ได้แก่ สีเหลืองที่ปรากฏมีในดอกไม้หรือในผ้า เป็นต้น กระทาให้เป็นวงกลมมีประมาณให้
พอดี ๑ คืบ ๔ นิ้ว ผู้บาเพ็ญใช้เพ่งให้ตลอดเรื่อยไป
โลหิตกสิณ
ได้แก่ สีแดงที่ปรากฏมีในดอกไม้หรือในผ้า เป็นต้น กระทาให้เป็นวงกลมมีประมาณให้
พอดี ๑ คืบ ๔ นิ้ว ผู้บาเพ็ญใช้เพ่งให้ตลอดเรื่อยไป
โอทาตกสิณ
ปรากฏเรื่องโอทาตกสิณในวินัยปิฎก๒ ดังนี้ว่า “...ภิกษุหนุ่มชื่อทัตตะ แม้ในโลกันตรวิหาร
กวาดลานเจดีย์แล้วแลดูได้โอทาตกสิณ, ยังสมาบัติ ๘ ให้เกิดแล้ว, ภายหลังเจริญวิปัสสนากระทาให้

๑
๒

ขุ.ป. ๖๕/๖๙๔/๗๙๑.
วิ.ป. ๘/๑๐๐๖/๕๕๗.

๖๒

แจ้งซึ่งผล ๓...” ได้แก่ สีขาวที่ปรากฏมีในดอกไม้หรือในผ้า เป็นต้น กระทาให้เป็นวงกลมมีประมาณ
ให้พอดี ๑ คืบ ๔ นิ้ว ผู้บาเพ็ญใช้เพ่งให้ตลอดเรื่อยไป
วิธีการปฏิบัติกัมมัฏฐานโดยอาศัยวรรณกสิณทั้ง ๔ (นีลกสิณ ปีตกสิณ โลหิตกสิณ และโอ
ทาตกสิณ) เป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจให้สงบนิ่งนี้ ปรากฏในพระอภิธรรมปิฎก ดังว่า
“...เมื่อภิกษุนั้น ทาอยู่อย่างนี้ ย่อมจะได้วัณณกสิณ ๔ คือ นีลกกสิณ (กสิณสีเขียว) ปีตก
กสิณ (กสิณสีเหลือง) โลหิตกกสิณ (กสิณสีแดง) โอทาตกกสิณ (กสิณสีขาว) คือ อย่างไร? คือ เมื่อ
ภิกษุนั้น มนสิการสีที่ผม ขน น้าดี และในสีดาแห่งลูกตาว่า นีล นีล (เขียวๆ) อยู่ ฌานอันเป็นจตุกกนัย
หรือปัญจกนัยย่อมเกิดขึ้น ภิกษุนั้นทาฌานให้เป็นบาทเริ่มตั้งวิปัสสนาไว้แล้ว ย่อมบรรลุพระอรหันต์
ก็เมื่อภิกษุนั้น มนสิการสีมันข้นและในที่สีเหลืองแห่งลูกตาว่า ปีตก ปีตก (เหลืองๆ) อยู่
ฌานอันเป็นจตุกกนัยหรือปัญจกนัย ย่อมเกิดขึ้น ภิกษุนั้นทาฌานให้เป็นบาท เริ่มตั้งวิปัสสนาไว้แล้ว
ย่อมบรรลุพระอรหัต
ก็เมื่อภิกษุนั้น มนสิการสีเนื้อเลือดและในที่สีแดงแห่งลูกตาว่าโลหิตก โลหิตก (แดงๆ) อยู่
ฌานอันเป็นจตุกกนัย หรือปัญจกนัย ย่อมเกิดขึ้น ภิกษุนั้น ทาฌานให้เป็นบาท เริ่มตั้งวิปัสสนาไว้แล้ว
ย่อมบรรลุพระอรหัต
ก็เมื่อภิกษุนั้น มนสิการสีเล็บ ฟัน หนัง กระดูก และในที่สีขาวแห่งลูกตาว่า โอทาต โอ
ทาต (ขาวๆ) อยู่ ฌานอันเป็นจตุกกนัย หรือปัญจกนัย ย่อมเกิดขึ้น ภิกษุนั้นทาฌานให้เป็นบาท เริ่มตั้ง
วิปัสสนาได้แล้ว ย่อมบรรลุพระอรหัต
ข้อนี้เป็นการออกไปของภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้ว ด้วยอานาจแห่งสี จนถึงพระอรหัต...”
อาโลกกสิณ
ได้แก่ แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงไฟ ที่ส่องมาจากช่องฝา ซึ่งเจาะทาให้เป็น
วงกลมกว้างประมาณ ๑ คืบ ๔ นิ้ว เป็นพอดี ผู้บาเพ็ญใช้เพ่งให้ตลอดเรื่อยไป
เมื่อพระเรวัตะได้ทานายอนุรุทธะ ๑ ก็ทานายว่า “...ท่านพระอนุรุทธะมีทิพยจักษุ ท่านมี
ความคิดอย่างนี้ว่า โอหนอเพื่อนพรหมจรรย์ เจริญอาโลกกสิณเห็นสัตว์ทั้งหลายกาลังจุติ และอุปบัติ
ในจักรวาลหลายพัน ด้วยทิพยจักษุ ยังจิตให้สังเวชเพราะวัฏฏภัย เจริญวิปัสสนาพึงทาให้แจ้งซึ่งโล
กุตตรธรรม เพราะฉะนั้น จึงพยากรณ์แล้วอย่างนี้...”
“...ภิกษุได้ทิพยจักษุญาณ เปรียบเหมือนบุรุษมีจักษุ กาลเวลาที่สัตว์ผู้กาลังจุติและ
ปฏิสนธิปรากฏ แก่ภิกษุผู้ได้ทิพยจักษุ ผู้เจริญอาโลกกสิณ ตรวจดูอยู่เปรียบเหมือนเวลาที่บุรุษเดินเข้า
และเดินออกตลอดบ้านสองหลัง ปรากฏแก่บุรุษมีผู้จักษุผู้ยืนแลดูอยู่ในระหว่างบ้านสองหลัง...”๒

๑
๒

ม.มู. ๑๙/๓๘๒/๔๙.
ม.มู. ๑๙/ ๔๗๘/ ๒๓๕.

๖๓

ปริจฉินนากาสกสิณ หรืออากาสกสิณ
ได้แก่ อากาศที่จะพึงกาหนดได้ โดยการเจาะฝา หรือหนัง หรือเสื่อลาแพน ทาให้เป็นช่อง
กลมกว้างประมาณ ๑ คืบ ๔ นิ้ว เป็นพอดี ผู้บาเพ็ญใช้เพ่งให้ตลอดเรื่อยไป อากาสกสิณ๑ ได้แก่
อากาศที่เพิกกสิณ และอากาศกสิณที่กาหนดไว้ ดังว่า “...บทว่า ติโรกุฑฺฑ ภายนอกฝา คือ ฝาอื่น
อธิบายว่า ส่วนอื่น ในภายนอกกาแพงภายนอกภูเขาก็มีนัยนี้ บทว่า ภุฑฺโฑ คือ ฝาเรือน บทว่า ปากา
โร คือกาแพงล้อมเรือนวิหารและบ้านเป็นต้น บทว่า ปพฺพโต คือ ภูเขาดินหรือภูเขาหิน อสชฺชมาโน
คือ ไม่ติดขัด บทว่า เสขฺยถาปิ อากาเส คือ เหมือนไปในที่ว่าง อนึ่งผู้ประสงค์จะไปอย่างนี้ พึงเข้าอา
กาสกสิณ ครั้นออกแล้ว คานึงถึงฝาก็ดี กาแพงก็ดี ภูเขาก็ดี แล้วทาบริกรรมอธิฏฐานว่า ของจงเป็นที่
ว่างเถิด ย่อมเป็นที่ว่างได้ทีเดียว...”๒
หมวดที่ ๒ อสุภกัมมัฏฐาน ๑๐
ได้แก่ อสุภกัมมัฏฐาน ได้แก่ อุทธุมาตกอสุภ วินีลกอสุภ วิปุพพกอสุภ วิจฉิททกอสุภ วิก
ขาขิตกอสุภ วิกขิตตกอสุภ หตวิกขิตกอสุภ โลหิตกอสุภ ปุฬุวกอสุภ และอัฏฐิกอสุภ ๓ ดังที่ปรากฏใน
บทอสุภนิมิตฺต อธิบายว่าได้แก่ ธรรมมีอสุภะเป็นอารมณ์ อันต่างด้วยอุทธุมาตกอสุภกัมมัฏฐาน เป็น
ต้น๔
ผู้ปฏิบัติอสุภกัมมัฏฐานจะเป็นผู้ละกามฉันทะได้ ดังที่ปรากฏในพระไตรปิฎกว่า พระติสส
เถระเป็นผู้เจริญอสุภกัมมัฏฐาน จึงละกามฉันท์ได้๕ พระมหาติสสคุตตเถระ ผู้อยู่ในมัณฑลารามก็ละ
กามฉันทะได้ด้วยอสุภกัมมัฏฐานเช่นกัน ดังว่า “...ท่านเริ่มอุทเทศในวิหารนั้นนั่นเอง ครั้งนั้นกิเลสก็
เกิดขึ้นแก่ท่านผู้เที่ยวบิณฑบาตในหมู่ บ้านเพราะอารมณ์อันเป็นวิสภาคกัน ท่านข่มอารมณ์นั้นด้วย
วิปัสสนาแล้วกลับไปวิหาร อารมณ์นั้นได้ปรากฏแก่ท่านแม้ในความฝัน ท่านเกิดความสังเวชขึ้นว่า
กิเลสนี้เจริญขึ้นแล้วย่อมเป็นเรื่องทาเราให้ตกไปในอบาย ดังนี้แล้ว อาลาอาจารย์แล้วออกจากวิหารไป
เรียนอสุภกัมมัฏฐาน ซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อราคะในสานักของพระมหาสังฆรักขิตเถระ เข้าไปสู่ระหว่างพุ่ม
ไม้ ลาดผ้าบังสุกุลรองนั่ง ตัดเสียซึ่งราคะอันประกอบด้วยกามคุณ ๕ ด้วยอนาคามิมรรค ลุกขึ้นแล้ว
ไหว้อาจารย์ ในวันรุ่งขึ้นได้บรรลุอุทเทสมรรค...”๖
ในพระสุตตันตปิฎก อธิบายว่า แม้แต่การเห็นอสุภก็มีประโยชน์ โดยเล่าถึง “...ภิกษุหนุ่ม
รูปหนึ่งที่พาสามเณรไปหาไม้สีฟัน สามเณรหลีกจากทางเดินไปข้างหน้า เห็นอสุภยังปฐมฌานให้
บังเกิด ทาปฐมฌานนั้นให้เป็นบาท พิจารณาสังขารทั้งหลาย ทาให้แจ้งผลทั้ง ๓ แล้วยืนกาหนด
๑

ขุ.ป. ๖๘/ ๗๖/ ๓๗๗.
ขุ.ป. ๖๘/ ๒๕๓/ ๙๖๓.
๓
พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), หน้า ๑๘๓.
๔
ส.ม.๓๐/๕๔๖/๒๙๓.
๕
ที.ม. ๑๔/ ๓๐๐/ ๓๑๙.
๖
ม.มู. ๑๗/ ๑๙/ ๑๖๑.
๒

๖๔

กัมมัฎฐานเพื่อต้องการมรรคผลชั้นสูง ภิกษุหนุ่มเมื่อไม่เห็นสามเณรก็เรียกว่าสามเณร สามเณรนั้นคิด
ว่า จาเดิมแต่กาลที่เราบรรพชา ไม่เคยกล่าวคาสองกับภิกษุ เราจักยังคุณวิเศษชั้นสูงให้บังเกิดแม้ใน
วันอื่นดังนี้ จึงได้ขานรับว่า อะไรขอรับ เมื่อภิกษุหนุ่มเรียกว่า มานี่ ด้วยคาเดียวเท่านั้น สามเณรนั้นก็
มา กล่าวว่า ท่านขอรับ ขอท่านจงเดินไปตามทางนี้ก่อน แล้วยืนหันหน้าไปทางทิศทะวันออก แลดู
ตรงที่ที่กระผมยืนอยู่สักครู่เถิด ภิกษุนั้นกระทาตามนั้น ได้บรรลุคุณวิเศษที่สามเณรนั้นบรรลุแล้ว
เหมือนกัน อสุภเดียวเกิดประโยชน์แก่ชน ๒ คน ด้วยประการฉะนี้...”๑
พระพรหมโมลี๒ ได้อธิบายรายละเอียดของอสุภกัมมัฏฐานแต่ละประเภทได้ดังนี้
อุทธุมาตกอสุภ คือ ซากศพที่น่าเกลียด โดยมีอาการขึ้นพองภายหลังจากที่ได้ตายมาแล้ว
๒-๓ วัน
วินีลกอสุภ คือ ซากศพที่น่าเกลียด มีสีต่างๆ ปนกัน ที่มีเนื้อมากก็มีสีเหลือง ที่เป็นหนองก็
มีสีขาว แต่โดยส่วนมากขึ้นอืดเป็นสีเขียว
วิปุพพกอสุภ คือ ซากศพที่น่าเกลียด โดยมีน้าเหลืองและน้าหนองไหลออกจากเนื้อที่ปริ
เปื่อยพัง
วิจฉิททกอสุภ คือ ซากศพที่น่าเกลียด โดยสรีระร่างแห่งซากศพนั้น ถูกตัดให้ขาดเป็น ๒
ท่อน
วิกขาขิตกอสุภ คือ ซากศพที่น่าเกลียด โดยเป็นซากศพที่ถู กสัตว์ๆ มีแร้ง กา สุนัข กัดทึ้ง
ยื้อแย่งกันอยู่อย่างชุลมุน
วิกขิตตกอสุภ คือ ซากศพที่น่าเกลียด โดยเป็นซากศพที่ถูกทิ้งเรี่ยราดไว้ มือ เท้า ศีรษะ
อยู่กระจัดกระจายกันไป
หตวิกขิตกอสุภ คือ ซากศพที่น่าเกลียด โดยเป็นซากศพที่ถูกสับฟันด้วยศัสตราวุธ ทิ้ง
เรี่ยราดอยู่ แลดูน่าสังเวชนัก
โลหิตกอสุภ คือ ซากศพที่น่าเกลียด โดยเป็นซากศพที่มีโลหิตไหลอาบร่าง แลดูน่าสังเวช
สลดใจเป็นนักหนา
ปุ ฬุ ว กอสุ ภ คื อ ซากศพที่ น่ า เกลี ย ด โดยเป็ น ซากศพที่ มี ห มู่ ห นอนไต่ ต อมยั้ ว เยี้ ย ซึ่ ง
มองเห็นแล้วก่อให้บังเกิดความสลดใจได้มาก
อัฏฐิกอสุภ คือ ซากศพที่น่าเกลียด โดยเป็นซากศพที่ปราศจากเนื้อหนัง มีแต่กระดูกเป็น
โคร่งร่างอยู่ ซึ่งเมื่อแลดูแล้ว ก็ทาให้เกิดความสังเวชใจ
ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๓ ว่าด้วยการพรากกายมนุษย์นั้น ได้อธิบายถึงความเข้าใจผิดของ
ภิกษุที่ปฏิบัติอสุภกัมมัฏฐาน ๑ ไว้ดังนี้ว่า “...ภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
๑
๒

ที.สี. ๑๑/ ๑๔๐/ ๔๑๙.
พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), ภาวนาทีปนี, หน้า ๒๒-๒๓.

๖๕

สอนอสุภกัมมัฏฐาน ทรงพรรณาคุณอสุ ภกัมมัฎฐาน ตรัสสรรเสริญการเจริญอสุภกัมมัฎฐาน ตรัส
พรรนาคุณอสุภกัมมัฎฐานสมาบัติเนืองๆ แก่ภิกษุทั้งหลายโดยประการต่างๆ” แล้วพากันประกอบ
ความเพียรในการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน กระทั้งเกิดความรู้สึกอึดอัดเบื่ อหน่าย รังเกียจร่างกายของตน
เหมือนชายหรือหญิงที่เป็นหนุ่มเป็นสาวชอบแต่งตัว อาบน้า สระเกล้า มีซากศพงู ซากศพสุนัข หรือ
ซากศพมนุษย์มาติดอยู่ที่คอ เกิดความรู้สึกอึดอัด เบื่อหน่าย รังเกียจ ภิกษุเหล่านั้นจึงฆ่าตัวตายเอง
บ้าง ใช้กันและกันให้ฆ่ากันบ้าง ภิกษุบางกลุ่ มพากันเข้าไปหาตาเถนมิคลัณฑิกะ บอกว่า “ขอโอกาส
หน่อยเถิด ท่านช่วยฆ่าพวกอาตมาทีเถิด บาตรและจีวรนี้จักเป็นของท่าน” ตาเถนมิคลัณฑิกะรับจ้าง
เอาบาตรและจีวรจึงฆ่าภิกษุมากมาย ถือดาบเปื้อนเลือดเดินไปถึงแม่น้าวัคคุมุทา...”๒
พระพุทธเจ้าทรงแก้ความเข้าใจผิ ด นี้ ด้ว ยการให้ ปฏิบัติอานาปานสติ ดังว่า “...ภิกษุ
ทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิแม้นี้ที่เจริญแล้วทาให้มากแล้ว ย่อมเป็นสภาพสงบ ประณีต สดชื่น เป็น
ธรรมเครื่องอยู่เป็นสุข และทาอกุศลธรรมชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วๆ ให้อันตรธานไป สงบไปโดยเร็ว เปรียบ
เหมือนฝุ่นละองที่ฟุ้งขึ้นท้ายฤดูร้อน ถูกฤดูฝนนอกฤดูกาลให้อันตรธานไป สงบไปโดยเร็ว...”๓
หมวดที่ ๓ อนุสสติกัมมัฏฐาน ๑๐
ได้แก่ อนุสสติกัมมัฏฐาน หรืออนุสสติฐาน มี ๑๐ ประการ คือ พุทธานุสติ ธัมมานุสติ
สังฆานุสติ สีลานุสติ จาคานุสสติ เทวดานุสติ มรณานุสติ กายคตาสติ อานาปานสติ และอุปสมานุสติ๔
คาว่า “อนุสสติ” คือ ความระลึกถึงเนืองๆ ๕ คาว่า “อนุสสติฐาน” คือ ที่ตั้งแห่งความ
ระลึกถึง “...เมื่อบุคคลระลึกถึง (อนุสสติกัมมัฏฐาน) อยู่อย่างนี้ ปีติย่อมบังเกิดขึ้น บุคคลนั้นเริ่มตั้งปีติ
นั้นโดยความสิ้นไปโดยความเสื่อมไป ย่อมบรรลุความเป็นพระอรหันต์ได้...”๖
เมื่อพระอานนท์ทูลถามกัมมัฏฐานที่จะนาไปสู่พระอรหันต์ นอกจากอสุภกัมมัฎฐานแล้ว
พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ยังมี “...กัมมัฏฐานที่ลงสู่พระนิพพานได้ยังมีมาก ได้แก่ ประเภทอนุสสติ
๑๐ กสิณ ๑๐ จตุธาตุววัตถานะ พรหมวิหาร และอานาปานสติ แม้เหล่าอื่น เหมือนท่าสาหรับลงสู่
ทะเลหลวง. ในบรรดากัมมัฏฐานเหล่านั้น ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปลอบโยนพวกภิกษุแล้ว โปรด
ตรัสบอกกัมมัฏฐานข้อใดข้อหนึ่งเถิด...”๗
อนุสสติกัมมัฏฐานนี้ ทาให้เกิดปิติสัมโพชฌงค์ ดังว่า “... ธรรม ๑๑ ประการย่อมเป็นไป
เพื่อความเกิดขึ้นแห่งปีติสัมโพชฌงค์ คือ พุทธานุสสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ๑ ธัมมานุสติ
๑

วิ.ม. ๑/๑๖๒-๑๖๘/๑๓๔-๑๓๘.
วิ.ม. ๑/๑๖๕/๑๓๖-๑๓๗.
๓
วิ.ม. ๑/๑๖๕/๑๓๖-๑๓๗.
๔
พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), หน้า ๑๘๔.
๕
ม.มู.๑ /๑๕๒ /๖๗๒.
๖
ที.ปา. ๑๖/ ๓๖๓/ ๓๗๖.
๗
ส.ม.๓๑/ ๑๓๕๔/ ๒๓๖.
๒

๖๖

ระลึกถึงคุณของพระธรรม ๑ สังฆานุสสติ ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ ๑ สีลานุสสติ ระลึกถึงคุณของศีล
จาคานุสสติ ระลึกถึงการบริจาค ๑ เทวดานุสสติ ระลึกถึงคุณอันทาบุคคลให้เทวดา ๑ อุปสมานุสสติ
ระลึกถึงความเข้าไปสงบ (คือพระนิพพาน) ๑ เว้นคนผู้เศร้าหมอง ๑ เสพคนผู้เรียบร้อย ๑ พิจารณา
พระสูตรอันน่าเลื่อมใส ๑ ความเป็นผู้มีจิตน้อมไปในปีติสัมโพชฌงค์นั้น...”๑
ประโยชน์ของการเจริญอนุสติกัมมัฏฐานอนุสสตินี้ ยังพบในมหานามสูตร๒ และกัจจาน
สูตร๓ ทั้งสองพระสูตร มีใจความสาคัญเดียวกัน ดังว่า “...ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย อริยสาวกใน
ธรรมวินัยนี้ ย่อมระลึกถึงพระตถาคตว่า แม้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ฯลฯ เป็นผู้
เบิกบานแล้ว เป็นผู้จาแนกธรรม ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย สมัยใดอริยสาวกย่อมระลึกถึงพระ
ตถาคต สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น เป็นจิตไม่ถูกราคะกลุ้มรุม ไม่ถูกโทสะกลุ้มรุม ไม่ถูกโมหะกลุ้ม
รุม เป็นจิตดาเนินไปตรงทีเคียว เป็นจิตออกไป พ้นไป หลุดไบ่จากความอยาก ดูก่อนท่านผู้มีอายุ
ทั้งหลาย คาว่าความอยากนี้ เป็นชื่อของเบญจกามคุณ อริยสาวกนั้นแลย่อมมีใจเสมอด้วยอากาศ
ไพบูลย์เป็นมหรคต หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน โดยประการทั้งปวงอยู่ สัตว์บาง
พวกในโลกนี้ ทาพุทธานุสติแม้นี้ให้เป็นอารมณ์ ย่อมเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นธรรมดา ด้วยประการ
ฉะนี้.
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกย่อมระลึกถึงพระธรรมว่า พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสดีแล้ว ฯลฯ อันวิญญูชนจะพึงรู้เฉพาะตน ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกย่อมระลึก
ถึงพระธรรม สมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้น เป็นจิตไม่ถูกราคะกลุ้มรุม. . . สัตว์บางพวกในโลกนี้ทาธัม
มานุสติแม้นี้ให้เป็นอารมณ์ ย่อมเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นธรรมดาด้วยประการฉะนี้
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกย่อมระลึกถึงพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค
เจ้า ปฏิบัติดีแล้ว ฯลฯ เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย สมัยใด
อริยสาวกระลึกถึงพระสงฆ์สมัยนั้ น จิตของอริยสาวกนั้น เป็นจิตไม่ถูกราคะกลุ้มรุม. . . สัตว์บางพวก
ในโลกนี้ ทาสังฆานุสติแม้นี้ให้เป็นอารมณ์ ย่อมเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นธรรมดาด้วยประการฉะนี้
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกย่อมระลึกถึงศีลของตน อันไม่ขาด ฯลฯ เป็นไปเพื่อสมาธิ
ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกย่อมระลึกถึง ศีล สมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้น เป็นจิต
ไม่ถูกราคะกลุ้มรุม ฯลฯ สัตว์บางพวกในโลกนี้ ทาสีลานุสติแม้นี้ให้เป็นอารมณ์ ย่อมเป็นผู้มีความ
บริสุทธิ์เป็นธรรมดา ด้วยประการฉะนี้
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกย่อมระลึกถึงจาคะของตนว่า เป็นลาภของเราหนอ เราได้ดีแล้ว
หนอ ฯลฯ ยินดีในการจาแนกทาน ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกย่อมระลึกถึงจาคะ
๑

องฺ.เอกก. ๓๓/ ๒๔๖/ ๒๕๖-๒๕๗./ อภิ.ธา. ๗๕/ ๑๖/ ๒๔๙.
องฺ.ฉกฺก. ๓๖/ ๒๘๑/ ๕๒๙-๕๓๒.
๓
องฺ.ฉกฺก. ๓๖/ ๒๙๗/ ๕๙๐-๕๙๒.
๒

๖๗

สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น เป็นจิตไม่ถูกราคะกลุ้มรุม ฯลฯ สัตว์บางพวกในโลกนี้ ทาจาคานุสติ แม้
นี้ให้เป็นอารมณ์ ย่อมเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นธรรมดา ด้วยประการฉะนี้
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกย่อมระลึกถึงเทวดาว่า เทวดาเหล่าจาตุมหาราชมีอยู่ ฯลฯ
เทวดาที่สูงกว่านั้นมีอยู่ เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใด จุติจากโลกนี้แล้ว อุบัติในเทวดาชั้น
นั้น ศรัทธาเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่ เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลเช่นใด ฯลฯ สุตะ จาคะ ด้วย
ปัญญาเช่นใด จุติจากโลกนี้แล้ว อุบัติในเทวดาชั้นนั้น ปัญญาเช่นนั้น แม้ของเราก็มีอยู่
ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกย่อมระลึกถึง ศีล สุตะ จาคะและปัญญา
ของคนและของเทวดาเหล่านั้น สมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้น เป็นจิตไม่ถูกราคะกลุ้มรุม ไม่ถูกโทสะ
กลุ้มรุม ไม่ถูกโมหะกลุ้มรุม เป็นจิตดาเนินไปตรงทีเดียว เป็นจิตออกไป พ้นไป หลุดไปจากความอยาก
ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย
คาว่าความอยากนี้ เป็นชื่อของเบญจกามคุณ อริยสาวกผู้นั้นแล ย่อมมีใจเสมอด้วยอากาศ
ไพบูลย์ เป็นมหรคต ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน โดยประการทั้งปวงอยู่ สัตว์บาง
พวกในโลกนี้ ทาเทวตานุสติแม้นี้ให้เป็นอารมณ์ ย่อมเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นธรรมดา ด้วยประการ
ฉะนี้แล
ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย น่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีมาแล้ว คือ ข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์นั้น ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้การถึงโอกาสได้ ในที่คับแคบ
เพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกปริเทวะ เพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญาย
ธรรม เพื่อทาให้แจ้งซึ่งนิพพาน การถึงโอกาสนี้ คือ อนุสติ ๖ ประการนี้แล...”
อธิบายรายละเอียดของอนุสสติกัมมัฏฐาน ๑๐ ดังนี้๑
พุทธานุสติ
เป็นชื่อของสติมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ มีอาทิว่า อิติปิ โส ภควา อรห ด้วยสามารถแห่ง
พุทธานุสตินั้น๒
ในพระสุตตันตปิฎกได้แสดงพุทธานุสติไว้ดังนี้ว่า “...(เมื่อ) เข้าไปสู่ลานพระเจดีย์ หาก
เจริญกัมมัฎฐานอื่นอยู่ พักกัมมัฎฐานนั้น เหมือนวางสิ่งของที่ถือมาไว้ ณ เชิงบันได ยึดปีติมี
พระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ขึ้นสู่ลานพระเจดีย์ หากเจดีย์ใหญ่ ทาประทักษิณ ๓ ครั้ง แล้วพึงไหว้ใน
ฐานะทั้ง ๔ (๔ ทิศ) หากเจดีย์เล็ก พึงทาประทักษิณอย่างนั้นนั่นแหละ แล้วไหว้ในฐานะทั้ง ๘ เมื่อไหว้
พระเจดีย์แล้วไปถึงลานต้นพระศรีมหาโพธิ พึงแสดงความเคารพไหว้พระศรีมหาโพธิ ดุจอยู่เฉพาะพระ
พักตร์พระผู้มาพระภาคเจ้าฉะนั้น...”๓
๑

พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), ภาวนาทีปนี, หน้า ๒๔-๒๘.
ขุ.ป. ๖๘/ ๒๑๔/ ๘๖๖.
๓
ที.สี. ๑๑/ ๑๔๐/ ๔๑๙.
๒

๖๘

ธัมมานุสติ
อนุสสติมีพระธรรมคุณเป็นอารมณ์ ระลึกถึงพระธรรม เป็นชื่อของสติมีพระธรรมคุณเป็น
อารมณ์มีอาทิว่า สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม๑ ดังว่า “...ดูก่อนมหานามะ อีกประการหนึ่ง อริยสาวก
ย่อมระลึกถึงพระธรรมเนืองๆ ว่า พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันผู้บรรลุจะพึงเห็นเอง
ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้ดู ควรน้อมเข้ามา อันวิญญูชนจะพึงรู้เฉพาะตน ดูก่อนมหานามะ
สมัยใด อริยสาวกย่อมระลึกถึงพระธรรมเนือง ๆ สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น ย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุม
ก็อริยสาวกผู้มีจิตดาเนินไปตรงเพราะปรารภพระธรรม ย่อมได้ความรู้อรรถ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแส
ธรรม ย่อมเจริญธัมมานุสติ...”๒
สังฆานุสติ
อนุสสติมีพระสังฆคุณเป็นอารมณ์ คือ การระลึกถึงคุณแห่งพระอริยสงฆ์ ซึ่งมีเป็นอเนก
ประการ เป็นชื่อของสติมีพระสังฆคุณเป็นอารมณ์มีอาทิว่า สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ๓
สีลานุสติ
เป็นชื่อของสติมีคุณของศีล คือ ความที่ศีลไม่ขาดเป็นต้นเป็นอารมณ์ ๔ ได้แก่การระลึกถึง
ความบริ สุ ทธิ์แห่ งศีลที่ตนพยายามรักษาไว้ด้ว ยดี เป็นศีล ที่ประกอบด้ว ยองค์คุณ ๔ ประการ คือ
อขัณฑะ (ศีลไม่ขาด) อฉิททะ (ศีลไม่ทะลุ) อพละ (ศีลไม่ด่าง) และอกัมมาสะ (ศีลไม่พร้อย)
จาคานุสสติ
เป็นชื่อของสติมีคุณของการบริจาค คือ ความเป็นผู้เสียสละเป็นต้นเป็นอารมณ์ ๕ ได้แก่
การระลึกถึงทาน การบริ จ าคแห่งตนที่ เป็นไปโดยบริสุ ทธิ์ผุ ดผ่ อง เป็นการบริจาคที่ไม่เศร้าหมอง
เพราะการบริจาคนั้น ตนบริจาคด้วยจิตใจที่ไม่มีอะไรเคลือบแฝง
เทวดานุสติ
เป็นชื่อของสติมีคุณคือศรัทธาเป็นต้นของตนเป็นอารมณ์ ตั้งเทวดาไว้ในที่เผชิญหน้า ๖
ได้แก่ ระลึกถึงกุศลกรรมแห่งตน โดยตั้งเหล่าเทวดาซึ่ งสถิตอยู่ ณ แดนสุขาวดีสรวงสวรรค์ไว้ให้เป็น
เครื่องเปรียบเทียบว่า เหล่าเทวดา เป็นผู้มีกัลยาณกรรม ประกอบคุณงามความดี มีสัปปุริสธรรม ๗
ประการ คือ ศรัทธา ๑ ศีล ๑ สุตะ ๑ จาคะ ๑ ปัญญา ๑ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้ว
เขาจึงได้อุบัติเกิดเป็นเทพยดาเจ้า เสวยทิพยสมบัติเป็นสุขอยู่ และกุศลกรรมสัปปุริสะรรมก็มีอยู่ในตัว
เรานี้เสมอ
๑

ขุ.ป. ๖๘/ ๒๑๔/ ๘๖๖.
องฺ.ฉกฺก. ๓๖/ ๒๘๑/ ๕๓๐.
๓
ขุ.ป. ๖๘/ ๒๑๔/ ๘๖๖.
๔
ขุ.ป. ๖๘/ ๒๑๔/ ๘๖๖.
๕
ขุ.ป. ๖๘/ ๒๑๔/ ๘๖๖.
๖
ขุ.ป. ๖๘/ ๒๑๔/ ๘๖๖.
๒

๖๙

มรณานุสติ
อนุสสติที่มีมรณะเป็นอารมณ์ สติเกิดขึ้นปรารภความตาย ชื่อว่า มรณสติ มรณสตินี้ เป็น
ชื่อของสติมีมรณะ กล่าวคือ การตัดชีวิตินทรีย์อันนับเนื่องในภพหนึ่ง ๑ เป็นการระลึกถึงมรณะ คือ
ความตาย ซึ่งตนจักต้องได้ประสบพบปะสักวันหนึ่งข้างหน้าแน่ๆ เพราะกฎธรรมดามีอยู่ว่า เมื่อเกิด
มาแล้ว ก็จาเป็นนักหนาที่ต้องตาย คนทั้งหลายรวมทั้งตัวเราที่ได้เกิดมาแล้ว การที่จะคลาดแคล้วล่วง
พ้นจากมุขมณฑลแห่งพญามัจจุราชนั้นเป็นอันไม่มีอย่างแน่นอน
กายคตาสติ
สติเป็นไปในสรีระที่เรียกว่า กาย เพราะเป็นบ่อเกิดแห่งสิ่งปฏิกูลทั้งหลายมีผมเป็นต้นอัน
น่าเกลียด กายคตาสตินี้ เป็นชื่อของสติมีปฏิกูลนิมิต๒ ได้แก่สติที่เป็นไปในกาย ซึ่งมี ๓๒ ส่วน อันมี
เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ดังนี้เป็นต้น
อานาปานสติ
อนุสติมีลมหายใจเป็นอารมณ์ สติมีอานาปานนิมิตเป็นอารมณ์ สติเกิดขึ้นปรารภอานา
ปานะ หายใจเข้าหายใจออก ชื่อว่าอานาปานสติ๓ ได้แก่ การระลึกถึงลมหายใจเข้าออกของตนอยู่
เนืองๆ
“...ภิกษุใด เจริญอานาปานสติให้บริบูรณ์ดีแล้ว อบรมแล้วตามลาดับ ตามที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงแล้ว ภิกษุนั้นย่อมทาโลกนี้ให้สว่างไสว เหมือนพระจันทร์พ้นแล้วจากหมอกฉะนั้น...”๔
ในพระไตรปิฎกได้แสดงรายละเอียดของอานาปานสติไว้ใน อานาปานสติสูตร ๕ ซึ่งจะได้
แสดงรายละเอียดในครั้งหลัง
พระพรหมโมลี๖ (วิลาส ญาณวโร) อธิบายคุณของอานาปานสติว่า แม้จะเป็นอารมณ์แห่ง
สมถกัมมัฏฐานก็จริง แต่ก็มีคุณพิเศษมากหลาย เพราะสามารถให้ผลจนกระทั่งวาระสุดท้าย คือ ใน
ตอนที่มีโอกาสได้เจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน ได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์และดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพาน
อุปสมานุสติ
อุปสมานุสติ เป็นชื่อของสติมีการสงบทุกข์ทั้งปวงเป็ นอารมณ์๗ เช่น พระนิพพาน ได้แก่
การระลึกถึงคุณพระนิพพาน ซึ่งเป็นธรรมอันประเสริฐสูงสุดในพระบวรพระพุทธศาสนา เป็นธรรมที่

๑

ขุ.ป. ๖๘/ ๒๑๔/ ๘๖๖.
ขุ.ป. ๖๘/ ๒๑๔/ ๘๖๖.
๓
ขุ.ป. ๖๘/ ๒๑๔/ ๘๖๖.
๔
ขุ.ป. ๖๙/๓๘๖/ ๙๙.
๕
ม.อุ. ๒๒/ ๒๘๒-๒๘๓/ ๓๖๒-๔๑๙.
๖
พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), ภาวนาทีปนี, หน้า ๒๗-๒๘.
๗
ขุ.ป. ๖๘/ ๒๑๔/ ๘๖๖.
๒

๗๐

สิ้นไปแห่งกิเลสตัณหาทั้งปวง ปราศจากความทุกข์ มีสถานะเป็นสันติสุข คือ สุขสงบเป็นอย่างยิ่ง ไม่มี
สุขอื่นใดจะมาเทียมเหมือน
หมวดที่ ๔ พรหมวิหารกัมมัฏฐาน ๔
กัมมัฏฐาน ๔๐ หมวดที่ ๔ คือ พรหมวิหารกัมมัฏฐาน มี ๔ ประการ ได้แก่ เมตตา กรุณา
มุฑิตา อุเบกขา๑
เมตตากัมมัฏฐาน หรือเมตตาอัปปมัญญา
เป็ น การแผ่ เมตตามาตลอดทั่ว ในสรรพสั ตว์ ไม่จากัดบุคคลและสถานที่ เริ่มตั้งแต่แ ผ่
เมตตาให้ตนก่อน แล้วแผ่เมตตาไปในบุคคลอื่นทุกถ้วนหน้า โดยนัยเดียวกัน
เมตตากัมมัฏฐานนี้ เป็นเครื่องจากัดความพยาบาท ดังว่า “...แม้เมื่อภิกษุกาหนดเมตตา
กัมมัฏฐาน ด้วยการแผ่เมตตาไปทั่วทิศโดยเจาะจงหรือไม่เจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมละพยาบาทได้
เมื่อภิกษุเจริญเมตตา โดยแผ่ไปทั่วทิศโดยเจาะจง ไม่เจาะจงก็ดี เมื่อพิจารณาถึงความที่ตนและคนอื่น
มีกรรมเป็นของ ๆ ตนอย่างนี้ว่า ท่านโกรธคนนั้น จะทาอะไรเขาได้ ท่านอาจจักทาศีลเป็นต้นของเขา
ให้พินาศได้หรือ ท่านมาแล้วด้วยกรรมของตน จักไปด้วยกรรมของตนนั่นแล ขึ้นชื่อว่าการโกรธผู้อื่น
ก็เป็นเช่นเดียวกับผู้ปรารถนาจะจั บถ่านไฟที่คุโชน ซี่เหล็กอันร้อนจัดและอุจจาระเป็นต้น ประหาร
ผู้อื่นฉะนั้น หรือถึงคนนั้นโกรธท่าน จักทาอะไรได้ เขาจักอาจทาศีลเป็นต้นของท่านให้พินาศได้หรือ
เขามาด้วยกรรมของตนก็จักไปตามกรรมของเขานั่นแหละ ความโกรธนั้นจักตกลงบนกระหม่อมของ
เขานั่นเอง เหมือนประหารผู้ไม่ประหารตอบ และเหมือนนาธุลีซัดไปในที่ทวนลมฉะนั้นดังนี้ก็ดี เมื่อ
พิจารณากัมมัสสกตาทั้งสองหยุดอยู่ในการพิจารณาก็ดี คบกัลยาณมิตรผู้ยินดีในการเจริญเมตตา เช่น
ท่านพระอัสสคุตตเถระก็ดี ย่อมละพยาบาทได้ แม้ด้วยการเจรจาเรื่องที่เป็นที่สบายซึ่งอาศัย เมตตา ใน
อิริยาบถทั้งหลายมียืน นั่ง เป็นต้น ก็ละพยาบาทได้...”๒
“...เมตตากัมมัฏฐาน ชื่อว่าเมตตา บทว่า พฺยาปาทสฺสปหานาย ได้แก่ เพื่อละความโกรธที่
เกิดขึ้นโดยนัยที่กล่าวแล้ว...”๓
กรุณากัมมัฏฐาน หรือกรุณาอัปปมัญญา
เป็นการแผ่กรุณาตลอดทั่วไปในสรรพสัตว์ ไม่จากัดบุคคลและสถานที่
มุฑิตากัมมัฏฐาน หรือมุฑิตาอัปปมัญญา
เป็นการแผ่มุฑิตาตลอดทั่วไปในสรรพสัตว์ ไม่จากัดบุคคลและสถานที่
อุเบกขากัมมัฏฐาน หรืออุเบกขาอัปปมัญญา
เป็นการแผ่อุเบกขาตลอดทั่วไปในสรรพสัตว์ ไม่จากัดบุคคลและสถานที่
๑

พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), หน้า ๑๘๔.
ที.ม. ๑๔/ ๓๐๐/ ๓๒๑.
๓
องฺ.นวกฺ ๓๗/ ๒๐๕/ ๗๐๑.
๒

๗๑

หมวดที่ ๕ อาหาเรปฏิกูลสัญญา
กัมมัฏฐาน ๔๐ หมวดที่ ๕ คือ อาหาเรปฏิกูลสัญญา หมายถึง ความหมายรู้ในอาหารว่า
เป็นสิ่งน่าเกลียด๑
พระพรหมโมลี (วิล าศ ญาณวโร) ๒ อธิ บ ายวิ ธี พิจ ารณาอาหารที่ บ ริโ ภคเข้ าไปให้ เ กิ ด
ความรู้สึกโดยความเป็นของน่าเกลียดด้วยให้เกิดปฏิกูลสัญญา จนกระทั่งได้ปริญญา ๓ คือ
๑. ความเป็นทุกข์ยากลลาบากนานาประการในการบริโภค ซึ่งเรียกว่า ญาตปริญญา
๒. เห็นความเกิดดับของอาหารที่บริโภคเข้าไป ความเกิดดับของรูปภายในตนที่เกิดจาก
อาหาร เพราะความเกิดดับของจิตในขณะที่บริโภคและหลังจากบริโภคแล้ว ซึ่งเรียกว่า ตีรณปริญญา
๓. เมื่อเห็นความยากลาบากที่ เกิดขึ้นเพราะอาหาร ตามพระพุทธฎีกาที่ทรงแสดงไว้ใน
สุตตนิบาต ว่า “ย กิญฺจิ ทุกฺข สมโภติ สพฺพ อาหารปจฺจยา อาหาราน นิโรเธน นตฺถ ทุกฺขสสฺ สมฺภโว”
แปลว่า ทุกข์ใดๆ ที่เกิดขึ้น ทุกข์เหล่านั้นทั้งหมด ย่อมมีอาหารช่วยอุดหนุนให้เกิดเสมอ ดังนั้น ถ้าหาก
อาหารดับลงเมื่อใด ความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ก็ไม่มีเมื่อนั้น
คุณของอาหาเรปฏิกูลสัญญามีมาก ดังที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฏกว่า “...ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย อาหาเรปฏิกูลสัญญาอันภิกษุเจริญแล้ว กระทาให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก
หยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุด
เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไร
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอาหาเรปฏิกูลสัญญาอยู่โดยมาก จิต
ย่อมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลับจากตัณหาในรส ไม่ยื่นไปรับตัณหาในรส อุเบกขาหรือความเป็นของ
ปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ เปรียบเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงในไฟ ย่อมหดงอเข้าหากันไม่คลี่ออก
ฉะนั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอาหาเรปฏิกูลสัญญาอยู่โดยมาก จิตย่อม
ไหลไปในตัณหาในรส หรือความเป็นของไม่ปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ไซร้
ภิกษุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่า อาหาเรปฏิกูลสัญญาอันเราไม่ได้เจริญแล้ว คุณวิเศษทั้ง
เบื้องต้นและเบื้องปลายของเราไม่มี ผลแห่งภาวนาของเรายังไม่ถึงที่ เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงต้องเป็น
ผู้รู้ทั่วถึงในอาหาเรปฏิกูลสัญญานั้น
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ถ้าเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วอาหาเรปฏิกูลสัญญาอยู่โดยมาก
จิตย่อมหวลกลับงอกลับ ถอยกลับจากตัณหาในรส ไม่ยื่นไปรับตัณหาในรส อุเบกขาหรือความเป็น
ของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ไซร้ ภิกษุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่า

๑
๒

พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), หน้า ๑๘๕.
พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), ภาวนาทีปนี, หน้า ๓๐.

๗๒

อาหาเรปฏิกูลสัญญาอันเราเจริญแล้ว คุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเรามีอยู่
ผลแห่งภาวนาของเราถึงที่แล้ว เพราะฉะนั้นภิกษุนั้นเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอาหาเรปฏิกูลสัญญานั้น ข้อที่
กล่าวดังนี้ว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อาหาเรปฏิกูลสัญญาอันภิกษุเจริญแล้ว กระทาให้มากแล้ว ย่อมมีผล
มาก มีอานิสงส์มาก หยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุด เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้...”๑
หมวดที่ ๖ จตุธาตุววัตถาน
กัมมัฏฐาน ๔๐ ในหมวดที่ ๖ คือ จตุธาตุววัตถาน เป็นการกาหนดแยกคนออกเป็นธาตุ
๔๒ ได้แก่การพิจ ารณากาหนดธาตุ ๔ ที่ปรากฏมีในร่างกายให้ เห็นเป็นเพียงกองแห่ งธาตุ โดย
ปราศจากความจาได้หมายรู้ว่าเป็น หญิง ชาย เรา เขา สัตว์ บุคคล โดยนัยพุทธฎีกาที่ตรัสว่า “...ดูกร
เธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย คนฆ่าโคหรือลูกมือแห่งคนฆ๋าโค เมื่อฆ่าโคแล้วก็แล่โคเอาไปนั่งขาย
ที่หนทางใหญ่ ๔ แพร่ง ฉันใดผู้เห็นภัยในวัฎสงสารก็พิจารณากายนี้ อันตั้งอยู่แล้วอย่างไร วางอยู่แล้ว
อย่างไร โดยธาตุว่า ในกายนี้มีปฐวีธาตุ ๑ อาโปธาตุ ๑ เตโชธาตุ ๑ วาโยธาตุ ๑...”๓
หมวดที่ ๗ อารูปปกัมมัฏฐาน ๔ อย่าง
กัมมัฏฐาน ๔๐ ในหมวดที่ ๖ คือ อารูปปกัมมัฏฐาน มี ๔ ประการ ได้แก่ อากาสานัญจยต
นะ วิญญาณัญจยตนะ อากิญจญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ๔
ในอรูป ๔๕ ได้อธิบายลักษณะอรูปทั้ง ๔ ไว้ว่า
๑. ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงเสียซึ่งรูป สัญญาโดยประการ
ทั้งปวง เพราะดับซึ่งปฏิฆสัญญา เพราะไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา จึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ ด้วย
มนสิการว่า อากาศหาที่สุดมิได้ ดังนี้อยู่
๒. เพราะล่วงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะ
ด้วยมนสิการว่า วิญญาณหาที่สิ้นสุดมิได้ ดังนี้อยู่
๓. เพราะล่วงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึงอากิญจัญญายตนะ
ด้วยมนสิการว่า น้อยหนึ่งไม่มี ดังนี้อยู่
๔. เพราะล่วงเสียซึ่งอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึงเนวสัญญานา
สัญญายตนะอยู่

๑

องฺ.นวก. ๓๗/๔๖/๑๒๓-๑๒๔.
พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), หน้า ๑๘๕.
๓
พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), ภาวนาทีปนี, หน้า ๓๒.
๔
พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), หน้า ๑๘๔.
๕
ที.ปา. ๑๖/ ๒๓๖/ ๑๘๓.
๒

๗๓

พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)๑ อธิบายอารูปปกัมมัฏฐานทั้ง ๔ ไว้ดังนี้
อากาสานัญจยตนะ
เป็นการพาเพ็ญภาวนาขั้นสูงสุด คือ ชั้นอรูปฌาน หมายความว่า ผู้บาเพ็ญสมถกัมมัฏฐาน
จนได้บรรลุ รูปฌานชั้นสุ ดท้ายแล้ว ปรารถนาจักได้บรรจุอรูปฌาน จึงเอาอากาสบัญญัติ ซึ่งไม่มีที่
สิ้นสุดเป็นอารมณ์ บริกรรมภาวนาในใจว่า อากาโส อนนฺโต ...อากาโส อนนฺโต อากาศไม่มีที่สิ้นสุด ๆ
กระทั่งได้บรรลุอรูปฌาน
ในอากาสานัญจยตนะนั้น รูปสัญญา ปฏิฆสัญญา ย่อมไม่มีแม้ในภพที่เกิดขึ้นด้วยฌานนี้๒
วิญญาณัญจยตนะ
เป็นการบาเพ็ญภาวนาให้ได้อรูปฌานชั้นที่ ๒ จึงคลายความพอใจในอรูปฌานที่ ๑ เสีย
แล้ ว ถื อเอาวิญ ญาณอัน ไม่มีที่ สิ้ น สุ ดเป็ นอารมณ์ เฝ้ าบริ กรรมภาวนาอยู่ใ นใจว่า วิญฺญ าณ อนนฺ ต
วิญฺญาณ อนนฺต คือ วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดๆ กระทั่งบรรลุวิญญาณจยตนอรูปฌาน
อากิญจญายตนะ
เป็นการบาเพ็ญภาวนาให้ได้อรูปฌานชั้นที่ ๓ จึงคลายความพอใจในอรูปฌานที่ ๒ เสีย
แล้วถือเอานัตถิภาวบัญญัติเป็นอารมณ์ เฝ้าบริกรรมภาวนาอยู่ในใจว่า นตฺถิ กิญฺจิ นตฺถิ กิญฺจิ คือ
อะไรหน่อยหนึ่งก็ไม่มีๆ กระทั่งบรรลุอากิญจญายตนอรูปฌาน
เนวสัญญานาสัญญายตนะ
เป็นการบาเพ็ญภาวนาให้ได้อรูปฌานชั้นที่ ๔ จึงคลายความพอใจในอรูปฌานที่ ๓ เสีย
แล้ ว ถือเอาสั นตปณีตภาวะ คือ ภาวะที่สงบประณีต ไม่มีสั ญญาหยาบ มีแต่สั ญญาที่ล ะเอียดเป็น
อารมณ์ เฝ้าบริกรรมภาวนาอยู่ในใจว่า เอต สนฺต เอต ปณีต เอต สนฺต เอต ปณีต คือ ภาวนาที่สงบ
มาก ประณีตมากๆ กระทั่งบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนอรูปฌาน
๒.๒.๓ ผลจากการปฏิบัติสมถกัมมัฎฐาน
ผลจากการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน คือ ฌาน รูปญาณ และอภิญญา
คาว่า “ฌาน”๓ หมายถึง ผลจากการเพ่งสมาธิจนใจแน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิ ภาวะจิต
สงบประณีต ซึ่งมีสมาธิเป็นองค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย ๔ ขั้นคือ (๑) ปฐมฌาน มีองค์ ๕ วิตก
วิจ าร ปี ติ สุ ข เอกั คคตา (๒) ทุ ติยฌาน มีองค์ ๓ ปี ติ สุ ข เอกัค คตา (๓) ตติยฌาน มีองค์ ๒ สุ ข
เอกัคคตา (๔) จตุตถฌาน มีองค์ ๒ อุเบกขา เอกัคคตา ในบางครั้งก็พบคาว่า “ฌาน ๕” ซึ่งก็คือ
“ฌาน ๔” แต่ได้ซอยละเอียดออกไป โดยเพิ่มข้อ ๒ แทรกเข้ามา คือ (๑) ปฐมฌาน มีองค์ ๕ วิตก

๑

พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), ภาวนาทีปนี, หน้า ๓๓-๓๔.
อภิ.ธา. ๗๕/ ๑๙๒/ ๕๕๑.
๓
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๘๘-๘๙.
๒

๗๔

วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา (๒) ทุติยฌาน มีองค์ ๔ วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา (๓) ตติยฌาน มีองค์ ๓ ปีติ
สุข เอกัคคตา (๔) จตุตถฌาน มีองค์ ๒ สุข เอกัคคตา (๕) ปัญจมฌาน มีองค์ ๒ อุเบกขา เอกัคคตา
เรื่องฌานนี้ ปรากฏอยู่ในพระสูตรจานวนมากมาย เช่น อุปปติกสูตร ๑ เป็นต้น แม้ในพุทธ
ประวัติก็กล่าวไว้ เมื่อทรงตรัสรู้ ดังว่า “...นับแต่อาตมภาพบริโภคอาหารหยาบ คือ ข้าวสุก ขนมสด
ปัญจวัคคีย์ภิกษุ ก็พากันเบื่อหน่ายจากอาตมภาพหลีกไปด้วยความเข้าใจว่า พระสมณโคดมเป็นผู้มัก
มาก คลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มักมากไปเสียแล้ว
ครั้นอาตมภาพบริโภคอาหารหยาบมีกาลังขึ้นแล้ว ก็สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติแลสุข เกิดแต่วิเวกอยู่ บรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่ง
จิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิ
อยู่ มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขด้วยนามกาย เพราะปีติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระ
อริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ตติยฌานนี้ เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข บรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์
ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์ และดับโสมนัส โทมนัสก่อนๆ ได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่...”๒
“...เมื่อบวชแล้ว สารวมระวังในพระปาติโมกข์อยู่ ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร มีปรกติ
เห็นในโทษเพียงเล็กน้อยว่าเป็นภัย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบด้วยกายกรรม
วจีกรรมที่เป็นกุศล มีอาชีพบริสุทธิ์ ถึงพร้อมด้วยศีล คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายประกอบด้วย
สติสัมปชัญญะเป็นผู้สันโดษ ฯลฯ ภิกษุนั้นละนิวรณ์ ๕ ประการเหล่านี้ อันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจ
เป็นเครื่องทาปัญญาให้ทุรพลได้แล้ว เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน มี
วิตก มีวิจาร มีปีติ และสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ ดูก่อนอุทายี ธรรมแม้นี้แลเป็นธรรมที่ยิ่งกว่าและประณีต
กว่า ที่ภิกษุทั้งหลายพระพฤติพรหมจรรย์ในเรา เพราะเหตุที่จะทาให้แจ้งชัด
ดูก่อนอุทายี อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็น
ธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตกวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปีติ และสุข เกิดแต่สมาธิอยู่ ดูก่อนอุทายี
ธรรมแม้นี้แล เป็นธรรมที่ยิ่งกว่าและประณีตกว่า ที่ภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์ในเรา เพราะ
เหตุที่จะทาให้แจ้งชัด
ดูก่อนอุทายี อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขด้วยนามกาย
เพราะปีติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลาย สรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่
เป็นสุข ดูก่อนอุทายี ธรรมแม้นี้แล เป็นธรรมที่ยิ่งกว่าและประณีตกว่า ที่ภิกษุทั้งหลายประพฤติ
พรหมจรรย์ในเรา เพราะเหตุที่จะทาให้แจ้งชัด
ดูก่อนอุทายี อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุขละ
ทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อน ๆ ได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ ดูก่อนอุทายี ธรรมแม้นี้แล
๑
๒

ส.ม. ๓๑/๙๕๖/ ๕๕-๕๘.
ม.ม. ๒๑/ ๕๐๙/ ๑๑๙.

๗๕

เป็นธรรมที่ยิ่งกว่าและประณีตกว่า ที่ภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์ในเรา เพราะเหตุที่จะทาให้
แจ้งชัด...”๑
ในกายคติสติสูตร๒ ได้ให้รายละเอียดของฌานทั้ง ๔ ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ว่า
“...อีกประการหนึ่ง ภิกษุสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มี
วิตก วิจาร ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เธอทากายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่ม ด้วยปีติและสุขอันเกิดจาก
วิเวก รู้สึกซาบซ่านอยู่ ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้อง พนักงาน
สรงสนาน หรือลูกมือ พนักงานสรงสนานผู้ชานาญ เทผงถูตัวลงในภาชนะสัมฤทธิ์แล้ว เอาน้าประพรม
ให้ติดเป็นก้อน ก้อนถูตัวนั้นที่มียางซึมไปจับ ก็ติดกันหมด ไม่กระจายออก แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ทากายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่ม ด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวก รู้สึกซาบซ่านอยู่ ไม่มีส่วนไหน
ของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้อง
อีกประการหนึ่ง เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป ภิกษุบรรลุทุติยฌานฯลฯ อยู่ เธอทากายนี้
ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่ม ด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิ รู้สึกซาบซ่านอยู่ ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและ
สุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้อง ห้วงน้าเป็นวังวน ไม่มีทางที่กระแสน้าจะไหลเข้าได้ทั้งด้านตะวันออก
ด้านตะวันตก ด้านเหนือ และด้านใต้ ฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาล แต่กระแสน้าเย็นพุ่งขึ้นจากห้วงน้านั้น
แล้วทาห้วงน้านั้นให้ชุ่มชื่นเอิบอาบ เนืองนองไปด้วยน้าเย็น ไม่มีส่วนไหนของห้วงน้านั้นที่น้าเย็นจะไม่
ถูกต้อง แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทากายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิ
รู้สึกซาบซ่านอยู่ ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติ และสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้อง
อีกประการหนึ่ง เพราะปีติจางคลายไป ภิ กษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนาม
กาย บรรลุตติยฌาน ฯลฯ อยู่ เธอทากายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปีติ รู้สึกซาบซ่านอยู่ ไม่มี
ส่วนไหนของร่ายกายที่สุขอันไม่มีปีติจะไม่ถูกต้อง เปรียบเหมือนในกออุบล กอปทุม หรือกอบุณฑริก
ดอกอุบล ดอกปทุม หรือดอกบุณฑริกบางเหล่าที่เกิดเจริญเติบโตในน้า ยังไม่พ้นน้า จมอยู่ใต้น้า มีน้า
หล่อเลี้ยงไว้ ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซึมด้วยน้าเย็นตั้งแต่ยอดถึงเหง้า ไม่มีส่วนไหนที่น้า
เย็นจะไม่ถูกต้อง แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทากายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปีติ รู้สึก
ซาบซ่านอยู่ ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอัน ไม่มีปีติจะไม่ถูกต้อง
อีกประการหนึ่ง เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อน ภิกษุจึง
บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ อยู่ เธอมีใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจ
อันบริสุทธิ์ผุดผ่องจะไม่ถูกต้อง เปรียบเหมือนบุรุษนั่งใช้ผ้าขาวคลุมตัวตลอดศีรษะ ไม่มีส่วนไหนของ
ร่างกายที่ผ้าขาวจะไม่ปกคลุม แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน มีใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่งแผ่ไปทั่วกาย
นี้ ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องจะไม่ถูกต้อง
๑
๒

ม.ม. ๒๐/ ๓๘๕/ ๖๓๐-๖๓๑.
ม.อุ. ๑๔/ ๑๕๓- ๑๕๙/ ๑๙๖-๒๐๗.

๗๖

ภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ ย่อมละความดาริที่สับสน
อันอาศัยเรือนได้ เพราะละความดาริที่สับสนนั้นได้ จิตที่เป็นไปภายในกายเท่านั้น ย่อมดารงคงที่
เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่น ภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้...”
คาว่า “อรูปฌาน”๑ คือ ฌานไม่มีรูป มีอรูปธรรมเป็นอารมณ์ ภพของสัตว์ผู้เข้าถึงอรูป
ฌาน ภพของอรู ป พรหม มี ๔ คือ ๑. อากาสานัญ จายตนะ ก าหนดที่ว่างสุ ดมิไ ด้เป็น อารมณ์ ๒.
วิญญาณัญจาตนะ กาหนดวิญญาณหาที่สุดมิได้ เป็นอารมณ์ ๓. อากิญจัญญายตนะ กาหนดภาวะที่ไม่
มีอะไรๆ เป็นอารมณ์ ๔. เนวสัญญานาสัญญายตนะ ภาวะมีสัญญาก็ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ พรหมผู้
เข้าถึงอรูปฌาน เรียกว่า อรูปพรหม ส่วนอรูปภพ คือ โลกเป็นที่อยู่ของพรหมไม่มีรูป
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ๒ อธิบายรูปศัพท์ของคาว่า “อรูป”
ว่า นัยหนึ่งเป็นชื่อแห่งฌานมีวิภาคดังนี้ พระโยคาวจรได้บรรลุรูปฌานที่ ๔ แล้ว พิจารณาเห็นปฏิภาค
นิมิตแห่งกสิณ จนเป็นอากาศ คือ ของว่างเปล่า เรียกว่า “เพิกกสิณ” แล้วคานึงเป็นอารมณ์ว่าอากาศ
หาที่สุดมิได้ น่าจะได้แก่ ไม่ทาในใจถึงปฏิภาคนิมิต หรือไม่เหนี่ ยวรูปเป็นอารมณ์ นี้เป็น อากาสานัญ
จายตนะ เป็นอรูปฌานรูปที่ ๑
ในลาดับนั้นล่วงอากาศเสีย ถือเอาวิญญาณเป็นอารมณ์หาที่สุดมิได้ น่าจะได้แก่คานึงถึง
วิญญาณเป็นอารมณ์ นี้เป็นวิญญาณัญจายตนะ เป็นอรูปฌานที่ ๒
ในลาดับนั้น ล่วงวิญญาณเสีย ถือเอาความไม่มีอะไรเหลือสักน้อ ยหนึ่งเป็นอารมณ์ คือ
เกือบไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เลย นี้เป็น อากิญจัญญายตนะ เป็นอรูปฌานที่ ๓
ในลาดับนั้นล่วงอารมณ์เกือบไม่มีอะไรเหลือนั้นเสีย จนเป็นผู้มีสัญญา คือ ความรู้สีกตัวก็
มิใช่ เป็นผู้หาสัญามิได้ก็มิใช่ จัดเป็น เนวสัญญานาสัญญายตนะ เป็นอรูปฌานที่ ๔
อีกอย่างหนึ่งเป็นชื่อภพ ผู้ได้อรูปฌานนั้น ล้วนเป็ฯส่วนโลกิยะจุติจากอัตภาพนั้นแล้ว ไป
เกิดในพรหมภพ มีประเภทเป็น ๔ มีชื่อเหมือนอย่างนั้น ตามกาลังฌานของตน
ด้วยเหตุนี้ อรูปฌาน จึงประกอบด้วย ๔ ประการ คือ
๑. อากาสานัญจายตนฌาน
๒. วิญญาณัญจายตนฌาน
๓. อากิญจัญญายตนฌาน
๔. เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
ในพหุ เ วทนิ ย สู ต รสุ ข ๓ พระพุ ท ธองค์ไ ด้ อธิ บายถึง สุ ขในรูป ฌานและอรูป ฌานให้ พ ระ
อานนท์ฟังว่า “...ดูก่อนอานนท์ เราไม่ยอมรับรู้ถ้อยคาของผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่า
๑

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๕๑๗-๕๑๘.
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา, หน้า ๔๔.
๓
ม.ม. ๒๐/๑๐๒/ ๒๑๘-๒๒๐.
๒

๗๗

สัตว์ทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัส มีกามสุขนี้เป็นอย่างยิ่ง ข้อนี้เพราะเหตุไร
เพราะสุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้ยังมีอยู่
ดูก่อนอานนท์ สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นไฉน ดูก่อนอานนท์ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวก
อยู่ นี้แล อานนท์สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้ เราไม่ยอมรับรู้ถ้อยคาของผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่า
สัตว์ทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัส มีกามสุขนี้เป็นอย่างยิ่ง ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะสุขอื่นที่ดียิ่งกว่า
และประณีตกว่าสุขนี้ยังมีอยู่
ดูก่อนอานนท์ สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นไฉน ดูก่อนอานนท์ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ บรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร
เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่นี้แล อานนท์ สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุข
นี้ เราไม่ยอมรับรู้ถ้อยคาของผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่า สัตว์ทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัส มีกามสุขนี้เป็นอย่าง
ยิ่ง ข้อนั้น เพราะเหตุไร เพราะสุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้ยังมีอยู่
ดูก่อนอานนท์ สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นไฉน ดูก่อนอานนท์ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขด้วยน้ามันกาย เพราะปีติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระ
อริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุขนี้แล อานนท์สุขอื่นที่ดียิ่งกว่า
และประณีตกว่าสุขนี้ เราไม่ยอมรับรู้ถ้อยคาของผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่า สัตว์ทงั้ หลายย่อมเสวยสุขโสมนัสมี
กามสุขนี้เป็นอย่างยิ่ง ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะสุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้ ยังมีอยู่
ดูก่อนอานนท์ สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นไฉน ดูก่อนอานนท์ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ บรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ ได้ มี
อุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่นี้แล อานนท์สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้ เราไม่ยอมรับรู้
ถ้อยคาของผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่า สัตว์ทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัส มีกามสุขนี้เป็นอย่างยิ่ง ข้อนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะสุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้ยังมีอยู่
ดูก่อนอานนท์ สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นไฉน ดูก่อนอานนท์ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ บรรลุอากาสานัญจายตนฌานด้วยมนสิการว่าอากาศไม่มีที่สุด เพราะล่วงรูปสัญญาได้โดย
ประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญาได้ เพราะไม่มนสิการนานัตตสัญญาอยู่นี้แล อานนท์สุขอื่นที่ดียิ่ง
กว่าและประณีตกว่าสุขนี้
ดูก่อนอานนท์ สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นไฉน ดูก่อนอานนท์ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ บรรลุวิญญาณัญจายตนฌานด้วยมนสิการว่า วิญญาณไม่มีที่สุด เพราะล่วงอากาสานัญจายตนะ
ได้โดยประการทั้งปวงอยู่นี้แล อานนท์สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้

๗๘

ดูก่อนอานนท์ สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นไฉน ดูก่อนอานนท์ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ บรรลุอากิญจัญญายตนฌานด้วยมนสิการว่า อะไรๆ ก็ไม่มี เพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะได้
โดยประการทั้งปวงอยู่นี้แล อานนท์สุขอื่นอันดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้.
ดูก่อนอานนท์ สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นไฉน ดูก่อนอานนท์ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เพราะล่วงอากิญจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงอยู่ นี้
แล อานนท์สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้
ดูก่อนอานนท์ เราไม่ยอมรับรู้ถ้อยคาของผู้กล่าวอย่างนี้ว่า สัตว์ทั้งหลายย่อมเสวยสุข
โสมนัส มีกามสุขนี้เป็นอย่างยิ่ง ข้อนั้นเพราะเหตุไร ดูก่อนอานนท์ เพราะสุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีต
กว่าสุขนี้ยังมีอยู่
ดูก่อนอานนท์ สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นไฉน ดูก่อนอานนท์ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงอยู่ นี้แล
อานนท์ สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้
ดูก่อนอานนท์ ข้อที่อัญญเดียรถีย์ปริพาชกจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า พระสมณโคดมตรัส
สัญญาเวทยิตนิโรธไว้แล้ว แต่บัญญัติลงในสุข ข้อนี้นั้นจะเป็นไฉนเล่า ข้อนี้นั้นเป็นอย่างไรเล่า ดังนี้
เป็นฐานะที่จะมีได้ ดูก่อนอานนท์ อัญญเดียรถีย์ปริพาชกผู้มีวาทะอย่างนี้ ท่านควรจะกล่าวตอบว่า
ดูก่อนอาวุโสพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงหมายสุขเวทนาอย่างเดียว แล้วบัญญัติไว้ในสุขหามิได้ แต่
บุคคลได้สุขในที่ใดๆ พระตถาคตย่อมบัญญัติที่นั้นๆ ไว้ในสุข
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้ว ท่านพระอานนท์ชื่นชมยินดีพระภาษิตของ
พระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แล...”
คาว่า “อภิญญา”๑ หมายถึง ความรู้ยิ่ง ความรู้เจาะตรงยวดยิ่ง ความรู้ชั้นสูง มี ๖ อย่าง
คือ
๑. อิทธิวิธี แสดงฤทธิ์ต่างๆ ได้ กล่าวไว้ในนิเทศ ๒ว่า แสดงฤทธิ์ต่างๆ คนเดียวเนรมิตเป็น
คนมากก็ได้ กลับเป็นคนเดียวก็ได้ ล่องหน คือผ่านไปในวัตถุกั้นขวางอยู่ เช่น ฝา กาแพง ภูเขา ดุจไป
ในที่แจ้งก็ได้ ดาดิน คือ ไปใต้ดินแล้วผุดขึ้นไปในที่ปรารถนา ดุจดาน้าก็ได้ เดินน้า คือ ไปได้บนพื้นน้า
อันไม่แตกดุจเดินบนพื้นดินก็ได้ เหาะ คือ นั่งไปในอากาศดุจนกบินก็ได้ ลูบคลาพระจันทร์พระอาทิตย์
ด้วยมือก็ได้ ใช้อานาจด้วยกายไปตลอดพรหมก็ได้ (อิทธิวิธอภิญญา)
นอกจากนี้ยังได้แก่ การเนรมิตสิ่งต่างๆ ได้ เช่นแปลงตัวเป็นเด็ก นาค ครุฑ ยักษ์ คนธรรพ์
เทวดา พรหม ช้างม้า กองทัพ ป่าเขา มหาสุมทร บ้านเมือง เป็นต้น (วิกุพพนาอิทธิ) และสามารถ

๑
๒

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๔๙๙.
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา, หน้า ๓๓.

๗๙

เนรมิตร่างกายให้ผุดออกมาจากกายตน โดยที่ร่างกายเดิมยังเป็นปกติ เสมือนหนึ่งการชักดาบออกจาก
ฝัก หรือการลองคราบแห่งงูฉะนั้น (มโนมยอิทธิ)๑
๒. ทิพพโสต หูทิพย์ มีนิเทศว่า๒ มีหูทิพย์หมดจดล่วงหูของสามัญมนุษย์ ฟังเสียง ๒ อย่าง
ได้ คือ ทั้งเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ ทั้งเสียงไกล เสียงใกล้ ซึ่งเป็นไปตามประสงค์ที่จะได้ยินด้วย
๓. เจโตปริยญาณ ญานที่ทายใจคนได้ มีนิเทศ ๓ว่า กาหนดด้วยใจของตนแล้ว รู้ได้ซึ่งใจ
ของบุคคลอื่น อันบริสุทธิ์ หรือเศร้าหมองอย่างไร
พระพรหมวิลาส ๔ อธิบายลักษณะเจโตปิยญาณไว้อย่างละเอียดว่า “...ในระยะแรกที่ยัง
มิได้มีความชานาญในการกาหนดรู้นั้น ท่านย่อมทาทิพยจักขุให้เ กิด เพื่อจะได้ดูโลหิตที่อยู่ในหัวใจของ
ผู้อื่นก่อน ทั้งนี้ก็เพราะอันว่าใจดีและใจร้ายของคนทั้งหลายนั้น ย่อมเกิดดับอยู่ที่ภายในหัวใจไม่ได้เกิด
ดับที่อื่น ถ้าจิตใจหนักไปทางโทสะ โลหิตที่อยู่ในหัวใจจะมีสีดา ถ้าจิตใจหนักไปทางโรคะ โลหิตที่อยู่ใน
หัวใจจะมีสีแดง ถ้าจิตใจหนักไปทางโมหะ โลหิตที่อยู่ในหัวใจจะมีสีเหมือนน้าล้างเนื้อ ถ้าจิตใจหนักไป
ทางวิตก โลหิตที่อยู่ในหัวใจจะมีสีเหมือนน้าต้มถั่วเขียว ถ้าจิตใจหนักไปทางศรัทธามาก โลหิตที่อยู่ใน
หัวใจจะมีสีเหลือง ถ้าจิตใจหนักไปทางปัญญา โลหิตที่อยู่ในหัวใจจะมีสีขาวใสสะอาดบริสุทธิ์
ถ้าจิตใจสบาย โลหิตที่อยู่ในหัวใจจะมีสีแดง ขณะที่จิตใจไม่สบาย โลหิตก็จะมีสีดา
เมือ่ ทาทิพพจักขุอภิญญาให้เห็นโลหิตภายในหัวใจแล้ว ก็อนุมานรู้ไปตามสีของโลหิต แล้ว
จึงอธิฐานว่า “ขอให้รู้จักจิตของผู้นั้น” ดังนี้แล้ว จึงเข้าฌานที่เป็นบาท ออกมาจากฌานแล้ว วิถีย่อม
เกิด ที่นี้จึงจะมีการรู้จิตใจของผู้อื่นโดยชัดแจ้ง...”
๔. ปุพเพนิวาสสานุสติ ญาณที่ทาให้ระลึกชาติได้
“...ถามว่าก็พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมทรงระลึกบุพเพนิวาสได้พวกเดียวเท่านั้นหรือ ?
ข้าพเจ้าจะเฉลยต่อไป:- พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมทรงระลึกได้พวกเดียวก็หาไม่ , ถึงแม้พระปัจเจก
พุทธ พระสาวก และเดียรถีย์ก็ระลึกได้ , แต่ว่าระลึกได้โดยไม่วิเศษเลย จริงอยู่พวกเดียรถีย์ย่อมระลึก
ได้เพียง ๔๐ กัปเท่านั้น เลยจากนั้นไประลึกไม่ได้ ถามว่า เพราะเหตุไร? แก้ว่าเพราะมีปัญญาหย่อน
กาลัง แท้จริงปัญญาของเดียรถีย์เหล่านั้นจัดว่าหย่อนกาลัง เพราะเว้นจากการกาหนดนามและรูป
ก็บรรดาพระสาวกทั้งหลาย พระมาหาสาวก ๘๐ รูป ระลึกได้แสนกัป พระอัครสาวกทั้ง
๒ องค์ ระลึกได้หนึ่งอสงไชยและแสนกัป พระปัจเจกพุทธทั้งหลาย ระลึกได้สองอสงไขยและแสนกัป
จริงอยู่อภินิหารของพระมหาสาวก พระอัครสาวกและพระปัจเจกพุทธเหล่านั้น มีประมาณเท่านี้

๑

พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), ภาวนาทีปนี, หน้า ๗๔.
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา, หน้า ๓๓.
๓
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา, หน้า ๓๓.
๔
พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), ภาวนาทีปนี, หน้า ๗๙.
๒

๘๐

ส่วนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ไม่มีกาหนด, พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมระลึกได้ตราบ
เท่าที่ทรงปรารถนา แต่พวกเดียรถีย์ ย่อมระลึกได้ตามลาดับขันธ์เท่านั้น พ้นลาดับขันธ์ไป ย่อมไม่
สามารถจะระลึกได้ ด้วยอานาจจุติและปฏิสนธิ เพราะว่าการก้าวลงสู่ประเทศ (แห่งญาณ) ที่ตน
ปรารถนา ย่อมไม่มีแก่เดียรถีย์เหล่านั้น ผู้เป็นเหมือนคนบอด
พระสาวกทั้งหลาย ย่อมระลึกได้แม้โดยประการทั้งสอง พระปัจเจกพุทธทั้งหลายก็เหมือน
อย่างนั้น, ส่วนพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมทรงระลึกได้ตลอดสถานที่ๆ ทรงมุ่งหวังนั้นๆ ทั้งหมดทีเดียว
ในเบื้องต่าหรือเบื้องบน ในโกฏิกัปเป็นอันมากด้วยลาดับขันธ์บ้าง ด้วยอานาจจุติและปฏิสนธิบ้าง ด้วย
อานาจการก้าวไปดุจราชสีห์บ้าง...”๑
๕. ทิพพจักขุ ตาทิพย์ ย่อมเห็นสิ่งที่ไกลที่สุด และเล็กที่สุด เช่นเดียวกับเทวดา และพรหม
ทั้งหลาย บางท่านก็แลเห็นในขณะที่จะตายและจะเกิดได้ รู้ภาวะที่สัตว์ไปเกิดตามกรรมแห่งตน และ
ปัญญาที่สามารถรู้ภพชาติของสัตว์ทั้งหลายที่จักมีขึ้นในภายหน้า ตลอดจนถึงชาติ ชื่อ ตระกูล สุข
ทุกข์ และการบรรลุนิพพานแห่งสัตว์ทั้งหลาย๒
๖.อาสวักขยญาณ ญาณทาให้อาสวะสิ้นไป
อภิญญา ๕ อย่างแรก เป็นโลกียอภิญญา ข้อสุดท้ายเป็นโลกุตตรอภิญญา อภิญญาทั้ง ๖
นี้ บังเกิดได้ในฌาน ๔๓
ทั้งนี้ในวิสุทธิมรรค๔ ได้แจกแจงผลที่ได้จากการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานดังนี้
๑. การปฏิบัติ อนุ ส สติกัมมัฏ ฐาน ๑๐ ยกเว้น กายคตาสติกับอานาปานสติเสี ย ได้แก่
พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ สีลานุสติ จาคานุสสติ เทวดานุสติ มรณานุสติ และอุปสมานุสติ รวม
กับอาหาเรปฏิกูลสัญญา จตุธาตุววัตถาน นามาซึ่งอุปจารฌาน
๒. กัม มัฏ ฐานที่ เหลื อ ๓๐ ประเภท กายคตาสติ อานาปานสติ กสิ ณกั มมั ฎ ฐาน ๑๐
อสุภกัมมัฎฐาน ๑๐ พรหมวิหารกัมมัฎฐาน ๔ อารูปปกัมมัฎฐาน ๔ นามาซึ่งอัปปนาฌาน คือ ภาวนา
ขั้นแน่วแน่ เป็นขั้นบรรลุปฐมฌาน ดังนี้
๒.๑ กสิณ ๑๐ อานาปานสติ ๑ รวมเป็น ๑๑ ย่อมให้สาเร็จฌานได้ทั้ง ๔ ฌาน
๒.๒ อสุภ ๑๐ กายคตาสติ ๑ รวมเป็น ๑๑ ประการ ย่อมให้สาเร็จเพียงปฐมฌานอย่าง
เดียว
๒.๓ พรหมวิหาร ๓ ข้อแรก คือ เมตตา กรุณา มุฑิตา ย่อมทาให้สาเร็จฌาน ๓
๒.๔ พรหมวิหารข้ออุเบกขา และอารูปปกัมมัฏฐาน ๔ ย่อมให้สาเร็จฌาน ๔
๑

วิ.มหา. ๑ /๙ /๒๙๐.
พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), ภาวนาทีปนี, หน้า ๘๔-๘๕.
๓
อภิ.วิ. ๗๘/ ๗๓๘/ ๔๓๐.
๔
พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), หน้า ๑๘๕.
๒

๘๑

๓. กัมมัฏฐานที่ควรขยาย ได้แก่ กสิณ ๑๐ โดยโยคีบุคคลแผ่กสิณไปสู่โอกาสได้ประมาณ
เท่าใด ก็สามารถได้ยินเสียงด้วยทิพพโสตะ เห็นรู ปได้ด้วยทิพพจักษุ และรู้จิตของสัตว์อื่นได้ด้วยจิต
ภายในโอกาสประมาณเท่านั้น
๔. ในอนุสสติ ๑๐ ยกเว้นอานาปานสติ กับกายคตาสติ อนุสสติที่เหลือ ๘ กับอาหาเร
ปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุววัตถาน ๑ วิญญาณัญจายตนะ ๑ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๑ รวม ๑๒
กัมมัฏฐานนี้ มีอารมณ์เป็นสภาวธรรม กสิณ ๑๐ อสุภ ๑๐ อานาปานสติ ๑ กายคตาสติ ๑ รวม ๒๒
กัมมัฏฐานนี้ มีอารมณ์เป็นนิมิต กัมมัฏฐานที่เหลือทั้ง ๖ คือ พรหมวิหาร ๔ อากาสนัญจายตนะ ๑ อา
กิญจัญญายตนะ ๑ มีอารมณ์ที่พูดไม่ถูก คือ ใช่สภาวธรรมและไม่เป็นนิมิต
๕. วิปุพพกอสุภ โลหิตอสสา ปุฬุวกอสสุภ อานาปานสติ อาโปกสิณ เตโชกสิณ วาโยกสิณ
และอารมณ์คือดวงแสงแห่งพระอาทิตย์เป็นต้นที่ฉายเข้าไปข้างใน โดยทางช่องหน้าต่างเป็นต้น ใน
อาโลกกสิณนั้น รวม ๘ กัมมัฏฐาน มีอารมณ์เคลื่อนไหวได้ กัมมัฏฐานที่เหลือจาก ๘ กัมมัฏฐานนี้ ไม่มี
อารมณ์เคลื่อนไหวได้
๖. อสุกกัมมัฏฐาน ๑๐ กายคตาสติ ๑ อาหารเรปฏิกูลสัญญา ๑ รวม ๑๒ กัมมัฏฐานนี้
ย่อมไม่บังเกิดในเทวโลกชั้นกามาวจร เพราะซากศพและอาหารอันน่าเกลียดไม่มีในเทวโลกชั้นนั้น
กัมมัฏฐาน ๑๒ นี้ รวมกับ อานาปานสติ ๑ เป็น ๑๓ ย่อมไม่บังเกิดในพรหมโลก เพราะลมอัสสาสะ
ปัสสาสะไม่มีในพรหมโลก กัมมัฏฐาน ๑๓ นี้ กับกัมมัฎฐานอื่นๆ นอกจากอารูปปกัมมัฏฐาน ๔ ย่อมไม่
บังเกิดในอรูปภพ ส่วนในโลกมนุษย์ กัมมัฏฐานบังเกิดได้ครบหมดทั้ง ๔๐ ประการ
๗. กสิณ ๙ ยกเว้น อากาสกสิณ ย่อมเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่อารูปปฌานทั้งหลาย กสิณ
๑๐ ย่อมเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่อภิญญาทั้งหลาย
๘. พรหมวิหาร ๔ อารูปปกัมมัฎฐานบทต่าๆ ย่อมเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่รูปปกัมมัฏฐาน
บทสูงๆ
๙. เนวสัญญานาสัญญายตนกัมมัฏฐาน ย่อมเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่นิโรธสมาบัติ
๑๐. ผู้ที่มีราคจริตนั้น ให้เจริญกัมมัฏฐาน ๑๑ อย่าง คือ อสุภกัมมัฏฐาน ๑๐ กับกายคตา
นุสสสติกัมมัฏฐาน อีก ๑ อย่าง ผู้ที่มีโทสจริตนั้น ให้เจริญกัมมัฏฐาน ๘ อย่าง คือ พรหมวิหาร ๔ และ
วัณณกณิณ ๔ ผู้ที่มีโมหจริต และวิตกจริต ให้เจริญกัมมัฎฐาน คือ อาณาปนสติเพียงอย่างเดียวผู้ที่มี
สัทธาจริต ให้เจริญอนุสติ ๖ คือ พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ สีลานุสติ จาคานุสติ เทวตานุสติ ผู้
ที่มีพุทธจริต ให้เจริญกัมมัฏฐาน ๔ อย่าง คือ มรณานุสสติ อุปสมานุสติ อาหาเรปฏิกูลสัญญา และจ
ตาตุววัฏฐาน กัมมัฎฐานที่เหลือนอกจากนั้น คือ อรูป ๔ ภูตกสิณ ๔ อาโลกกสิณ และอากาสกสิณ
เหมาะกับทุกจริต

๘๒

เรื่องการเลือกกัมมัฏฐานให้เหมาะกับจริตนี้ มีอยู่ในเมตตสูตร๑ ดังว่า “...สมัยหนึ่ง ใกล้ดิถี
เข้าจาพรรษา พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่กรุงสาวัตถี สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายจากชาวเมืองต่างๆ
จานวนมาก รับกัมมัฎฐานในสานักพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ประสงค์จะเข้าจาพรรษาใน ที่นั้น ๆ จึง
เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ยินว่าสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสกัมมัฎฐานทั้งหลายที่อนุกูลแก่
จริตจานวน ๘๔, ๐๐๐ ประเภท โดยนัยนี้ คือ อสุภกัมมัฎฐาน ๑๑ อย่าง คือ อสุภที่มีวิญญาณและ
ไม่มีวิญญาณ สาหรับคนราคจริต, กัมมัฎฐานมีเมตตากัมมัฎฐานเป็นต้น ๔ อย่าง สาหรับคนโทสจริต,
กัมมัฎฐานมีมรณัสสติกัมมัฎฐานเป็นต้นสาหรับคนโมหจริต, กัมมัฎฐานมีอานาปานัสสติและปฐวีกสิณ
เป็นต้นสาหรับคนวิตกจริต, กัมมัฎฐานมีพุทธานุสสติกัมมัฎฐานเป็นต้นสาหรับคนสัทธาจริต , กัมมัฎ
ฐานมีจตุธาตุววัตถานกัมมัฎฐานเป็นต้น...”
สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับสมถกัมมัฏฐาน
ประกอบด้วย ๗ หมวด ๔๐ ข้อ ได้แก่
หมวดที่ ๑ กสิณกัมมัฏฐาน ๑๐ (ปฐวีกสิณ อาโปกสิณ เตโชกสิณ วาโยกสิณ นีลกสิณ ปิ
ตกสิณ โลหิตกสิณ โอทาตกสิณ อาโลกกสิณ และปริจฉินนากาสกสิณ)
หมวดที่ ๒ อสุภกัมมัฏฐาน ๑๐ (อุทธุมาตกอสุภ วินีลกอสุภ วิปุพพกอสุภ วิจฉิททกอสุภ
วิกขาขิตกอสุภ วิกขิตตกอสุภ หตวิกขิตกอสุภ โลหิตกอสุภ ปุฬุวกอสุภ และอัฏฐิกอสุภ)
หมวดที่ ๓ อนุสสติกัมมัฏฐาน ๑๐ (พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ สีลานุสติ จาคานุส
สติ เทวดานุสติ มรณานุสติ กายคตาสติ อานาปานสติ และอุปสมานุสติ)
หมวดที่ ๔ พรหมวิหารกัมมัฏฐาน ๔ (เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา)
หมวดที่ ๕ อาหารเรปฏิกูลสัญญากัมมัฏฐาน ๑
หมวดที่ ๖ จตุธาตุววัตถานกัมมัฏฐาน ๑
หมวดที่ ๗ อรูปกัมมัฏฐาน ๔ (อากาสานัญจยตนะ วิญญาณัญจยตนะ อากิญจญายตนะ
เนวสัญญานาสัญญายตนะ)
เมื่อจัดแบ่งกัมมัฏฐาน ๔๐ สามารถแบ่งเป็น สัพพัตถกัมมัฎฐาน คือ กัมมัฎฐานที่ใช้ทั่วทุก
ที่ ได้แก่ เมตตาและมรณานุสสติ และปาริหาริยกัมมัฎฐานหรือมูลกัมมัฎฐาน คือ กัมมัฎฐานที่จะต้อง
ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา โดยเลือกปฏิบัติตามจริตของแต่ละคน ได้แก่ อสุภ ๑๐ กสิณ ๑๐ อนุสสติ ๑๐
และจตุธาตุววัตถาน
ผลจากการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน ได้แก่ ฌาน อรูปฌาน และอภิญญา
ฌาน เป็ น ผลจากการเพ่งสมาธิจ นใจแน่ว แน่เป็นอั ปปนาสมาธิ ภาวะจิตสงบประณี ต
ประกอบด้ ว ย ๕ ขั้ น (๔ ขั้ น ไม่ มี ข้ อ ทุติ ย ฌาน) คื อ (๑) ปฐมฌาน มี อ งค์ ๕ วิ ต ก วิ จ าร ปี ติ สุ ข
๑

ขุ.ขุ. ๓๙/ ๑๐/ ๓๓๒.

๘๓

เอกัคคตา (๒) ทุติยฌาน มีองค์ ๔ วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา (๓) ตติยฌาน มีองค์ ๓ ปีติ สุข เอกัคคตา
(๔) จตุตถฌาน มีองค์ ๒ สุข เอกัคคตา (๕) ปัญจมฌาน มีองค์ ๒ อุเบกขา เอกัคคตา
ผู้เจริญอสุภ ๑๐ กับกายคตาสติ ได้ฌาน ๑ คือ ปฐมฌาน
ผู้เจริญอัปปมัญญา ๓ ได้ฌาน ๔ คือ จตุตถฌาน
ผู้เจริญกสิณ ๑๐ และ อุเบกขาอัปปมัญญา และอานาปานสติ ได้ฌาน ๕ คือ ปัญจมฌาน
อรูปฌาน ประกอบด้วย ๔ ประการ คือ (๑) อากาสานัญจายตนฌาน (๒) วิญญาณัญจาย
ตนฌาน (๓) อากิญจัญญายตนฌาน (๔) เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน อรูปกัมมัฏฐาน ๔ มีอานาจ
ส่งผลให้บรรลุอรูปณานทั้ง ๔ ซึ่งฌานสูงสุดที่ได้จากการบาเพ็ญสมถกัมมัฏฐาน
อภิญญา คือ ผลของฌานและอรูปฌาน มี ๖ ประการ คือ อิทธิวิธี ทิพพโสต เจโตปริย
ญาณ ปุพเพนิวาสสานุสติ ทิพพจักขุ อาสวักขยญาณ อภิญญา ๕ อย่างแรก เป็นโลกียอภิญญา ข้อ
สุดท้ายเป็นโลกุตตรอภิญญา

๘๔

ตารางที่ ๒ แสดงการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน หรือกัมมัฏฐาน ๔๐ ในวิสุทธิมรรค
กัมมัฏฐาน ๔๐
ปถวีกสิณา
เตโชกสิณา
อาโปกสิณา
วาโยกสิณา
นิลกสิณ
ปีตกสิณ
โลหิตกสิณ
โอทาตกสิณ
อากาสกสิณ
อาโลกสิณ
อุทธุมาตกอสุภ
วินีลกอสุภ
วิปุพพกอสุภ
วิจฉิททกอสุภ
วิกขาขิตกอสุภ
วิกขิตตกอสุภ
หตวิกขิตกอสุภ
โลหิตกอสุภ
ปุฬุวกอสุภ
อัฏฐิกอสุภ
พุทธานุสติ

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖

๘๕

กัมมัฏฐาน ๔๐
ธรรมนุสติ
สังฆานุสติ
สีลานุสติ
จาคานุสติ
เทวดานุสติ
มรณานุสติ
กายคตานุสติ
อานาปาณสติ
อุปสมานุสติ
เมตตา
กรุณา
มุทิตา
อุเบกขา
อาหารเรปฏิกูล
สัญญา
จตุธาตุววัตถาน
อากาสานัญจยต
นะ
วิญญาณัญจยตนะ
อากิญจญายตนะ
เนวสัญญานา
สัญญายตนะ

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕

๘๖

สัญลักษณ์ที่ใช้ในตาราง
๑. สัพพัตถกัมมัฎฐาน
๒. ปาริหาริยกัมมัฎฐานหรือมูลกัมมัฎฐาน
๓. กัมมัฏฐานนามาซึ่งอุปจารฌาน
๔. กัมมัฏฐานนามาซึ่งอัปปนาฌาน
๕. กัมมัฏฐานที่ทาให้สาเร็จฌาน ๑
๖. กัมมัฏฐานที่ทาให้สาเร็จฌาน ๒
๗. กัมมัฏฐานที่ทาให้สาเร็จฌาน ๓
๘. กัมมัฏฐานที่ทาให้สาเร็จฌาน ๔
๙. กัมมัฏฐานมีอารมณ์เป็นปฎิภาคนิมิต
๑๐.กัมมัฏฐานมีอารมณ์เป็นสภาวธรรม
๑๑. กัมมัฏฐานมีอารมณ์เป็นนิมิต
๑๒. กัมมัฏฐานสาหรับผู้มีราคจริต
๑๓. กัมมัฏฐานสาหรับผู้มีโทสจริต
๑๔. กัมมัฏฐานสาหรับผู้มีโมหจริต และวิตกจริต
๑๕. กัมมัฏฐานสาหรับผู้มีศรัทธาจริต
๑๖. กัมมัฏฐานสาหรับผู้มีพุทธจริต
๒.๓ วิปัสสนากัมมัฏฐาน
๒.๓.๑ ความหมายและประเภทของวิปัสสนากัมมัฏฐาน
“วิปัสสนา”๑ หมายถึง ความเห็นแจ้ง คือเห็นตรงต่อความเป็นจริงของสภาวธรรม ปัญญา
ที่เห็นไตรลักษณ์อันให้ถอนความหลงผิดรู้ผิดในสังขารเสีย การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งรู้
ชัดภาวะของสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น ด้วยเหตุนี้ วิปัสสนากัมมัฏฐาน คือ งานเจริญปัญญา ๒ หรือ
กัมมัฏฐานเป็นอุบายเรืองปัญญา๓ หรือการฝึกอบรมจิตให้รู้เห็นสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริง ๔ ดังบาลี
ที่ว่า “ปญฺจกฺขนฺเธสุ วิวิเธน อนิจฺจาทิ อากาเรน ปส์สตีติ วิปสฺสนา” ธรรมชาติใด ย่อเห็นแจ้งในขันธ์ ๕
หรือ รู ปนาม โดยประการต่างๆ คือ โดยอาการที่เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ธรรมชาติ นั้นชื่อว่า

๑

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๓๗๓.
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๓๗๔.
๓
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา, หน้า ๔๔๗.
๔
ฐิตวณฺโณ ภิกขุ, วิปัสสนาภาวนา, (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๑.
๒

๘๗

วิปัสสนา๑ ด้วยเหตุนี้ วิปัสสนากัมมัฏฐาน จึงหมายถึง อนุปัสสนา ๗ ประการ คือ (๑) อนิจจานุปัสส
นา (พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง) (๒) ทุกขานุปัสสนา (พิจารณาเห็นความเป็นทุกข์) (๓) อนัตตานุปัสส
นา (พิจารณาเห็นความไม่มีตัวตน) (๔) นิพพิทานุปัสสนา (พิจารณาเห็นความน่าเบื่อหน่าย) (๕) วิ
ราคานุปัสสนา (พิจารณาเห็นความคลายกาหนัด ) (๖) นิโรธานุปัสสนา (พิจารณาเห็นความดับกิเลส)
(๗) ปฏินิสสัคคานุปัสสนา (พิจารณาเห็นความสลัดทิ้งกิเลส)๒
ในพระสุตตันตปิฎก อธิบายคาว่า “วิปัสสนาญาณ” ไว้ในวิชชา ๘๓ ดังนี้ว่า เมื่อจิตเป็น
สมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ตั้ง
มั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อญาณทัสสนะ รู้ชัดอย่างนี้ว่า “กายของเรานี้คุมกันเป็น
รูปร่างประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป ๔ เกิดจากบิดามารดา เจริญวัยเพราะข้าวสุกและขนมสด ไม่เที่ยง
แท้ ต้องอบ ต้องนวดเฟ้น มีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา วิญญาณของเราอาศัยและเนื่องอยู่
ในกายนี้” ...ข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ ซึ่งดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่งความ
เป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆ...”
ในอากังเขยยสู ตร ๔ ได้แสดงคุณของวิปัสสนาว่า เป็นสิ่งที่ช่ว ยเพิ่มพูนเรือนว่าง ในที่นี้
หมายถึง การเข้าไปสู่เรือนว่างนั่งพิจารณาอยู่ตลอดคืนและวัน แล้วบาเพ็ญอธิจิตตสิกขาด้วยสมถ
กัมมัฏฐาน บาเพ็ญอธิปัญญาสิกขาด้วยวิปัสสนากัมมัฏฐาน๕ ดังว่า
“...ภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุพึงหวังว่าเราพึงเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจ เป็นที่เคารพ และเป็น
ที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย” ภิกษุนั้นพึงทาศีลให้บริบูรณ์ หมั่นประกอบธรรมเครื่องสงบใจ
ภายในตน ไม่เหินห่างจากฌาน ประกอบด้วยวิปัสสนา เพิ่มพูนเรือนว่าง
หากภิกษุพึงหวังว่า เราพึงได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ภิกษุ
นั้นพึงทาศีลให้บริบูรณ์ หมั่นประกอบธรรมเครื่องสงบใจภายในตน ไม่เหินห่างจากฌาน ประกอบด้วย
วิปัสสนา เพิ่มพูนเรือนว่าง
หากภิกษุพึงหวังว่า เราพึงบริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร
ของชนเหล่าใด ขอสักการะของชนเหล่านั้น พึงมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ภิกษุนั้นพึงทาศีลให้บริบูรณ์
หมั่นประกอบธรรมเครื่องสงบใจภายในตน ไม่เหินห่างจากฌาน ประกอบด้วยวิปัสสนา เพิ่มพูนเรือน
ว่าง

๑

พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), ภาวนาทีปนี, หน้า ๑๓๗.
ม.มู.อ. ๑/๖๕/๑๖๙
๓
ที.สี. ๙/ ๒๓๑/ ๗๗.
๔
ม.มู. ๑๒/๖๕/๕๗.
๕
ม.มู.อ.๑/๖๔/๑๖๙-๑๗๐, องฺ.ทสก.อ. ๓/๗๑/๓๕๗
๒

๘๘

หากภิกษุพึงหวังว่าญาติสาโลหิตเหล่าใดผู้ล่วงลับไปแล้ว มีจิตเลื่อมใส ระลึกถึงเราอยู่ ขอ
การระลึกถึงเราของญาติสาโลหิตเหล่านั้นพึงมีผลมากมีอานิสงส์มาก ภิกษุนั้นพึงทาศีลให้บริบูรณ์
หมั่นประกอบธรรมเครื่องสงบใจภายในตน ไม่เหินห่างจากฌาน ประกอบด้วยวิปัสสนา เพิ่มพูนเรือน
ว่าง...”
เช่นเดียวกับในเรื่องภิกษุผู้เจริญวิปัสสนา ๕๐๐ รูป พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่
ภิกษุผู้เจริญวิปัสสนา ๕๐๐ รูป ทรงตรัสคุณของวิปัสสนาว่า มัจจุราชย่อมไม่เห็นบุคคลผู้พิจารณาเห็น
โลก (คือ ขันธ์) เหมือนเห็นฟองน้า เหมือนเห็นพยับแดด
“...บุคคลควรทาวันคืนไม่ให้ไร้ประโยชน์ ด้วยการใส่ใจถึงวิปัสสนาไม่ว่าน้อยหรือมาก ชีวิต
ของผู้ที่ผ่านวันคืนไปเท่าใด ก็เป็นอันพร่องไปเท่านั้น...”๑
ในภาษิตของพระภูตเถระ๒ ได้กล่าวถึงคุณของวิปัสสนาว่า
“...เมื่อใด บัณฑิตกาหนดรู้ทุกข์ว่าชราและมรณะเป็นทุกข์ที่ปุถุชนทั้งหลาย ผู้ติดอยู่ใน
เบญจขันธ์ไม่รู้แจ้ง เป็นผู้มีสติ เข้าฌานอยู่ เมื่อนั้น ย่อมไม่ได้ความยินดีที่ประเสริฐยิ่งกว่า ความยินดีใน
วิปัสสนา มรรคและผลนั้น
เมื่อใด บัณฑิตละตัณหาที่ซ่านไปในอารมณ์ต่างๆ อันนาทุกข์มาให้ นาทุกข์อันเกิดเพราะ
ความต่อเนื่องแห่งปปัญจธรรม มีสติ เข้าฌานอยู่ เมื่อนั้น ย่อมไม่ได้ความยินดีที่ประเสริฐยิ่งกว่าความ
ยินดีวิปัสสนา มรรคและผลนั้น
เมื่อใด บัณฑิตสัมผัสทางอันสูงสุด ปลอดโปร่ง ที่ให้ลุถึงมรรคมีองค์ ๘ เป็นที่ชาระกิเลสได้
หมด ด้วยปัญญา มีสติ เข้าฌานอยู่ เมื่อนั้น ย่อมไม่ได้ความยินดีที่ประเสริฐ ยิ่งกว่าความยินดีใน
วิปัสสนามรรคและผลนั้น
เมื่อใด บัณฑิตเจริญสันตบท ซึ่งไม่มีความเศร้ าโศก ปราศจากกิเลสดุจธุลี อันปัจจัยปรุง
แต่งไม่ได้ เป็นที่ชาระกิเลสได้หมด ตัดกิเลสเครื่องผูกพันคือสังโยชน์ เมื่อนั้น ย่อมไม่ได้ความยินดีที่
ประเสริฐ ยิ่งกว่าความยินดีในวิปัสสนา มรรค และผลนั้น
เมื่อใด กลอง คือ เมฆพรั่งพรูไปด้วยสายฝน คารามอยู่ในท้องฟ้า ซึ่งเป็นทางไปของฝูงนก
โดยรอบ และภิกษุผู้อยู่ประจาเงื้อมภูเขา ยังเข้าฌานอยู่ เมื่อนั้น ก็ย่อมไม่ได้ความยินดีที่ประเสริฐ ยิ่ง
กว่าความยินดีในฌานนั้น
เมื่อใด บัณฑิตมีจิตเบิกบาน นั่งเข้าฌานอยู่ที่ฝั่งแม่น้าทั้งหลาย ซึ่งดารดาษไปด้วยดอก
โกสุม มีดอกไม้ป่าเป็นช่อสวยงาม เมือ่ นั้น ย่อมไม่ได้ความยินดีที่ประเสริฐ ยิ่งกว่าความยินดีในฌานนั้

๑
๒

ขุ.วิ. ๒๖/ ๔๔๘/ ๔๑๖.
ขุ.วิ. ๒๖/ ๕๒๖/ ๔๓๑.

๘๙

เมื่อใด มีฝนฟ้าร้องในเวลากลางคืน ฝูงสัตว์ที่มีเขี้ยวงาก็พากันยินดีในป่าใหญ่ที่สงัด และ
ภิกษุผู้อยู่ประจาเงื้อมภูเขาเข้าฌานอยู่ เมื่อนั้นก็ย่อมไม่ได้ความยินดีที่ประเสริฐ ยิ่งกว่าความยินดีใน
ฌานนั้น
เมื่อใด ภิกษุกาจัดวิตกทั้งหลายของตนได้ เข้าถ้าภายในภูเขา ปราศจากความกระวน
กระวายใจ ปราศจากกิเลสที่ตรึงใจโดยสิ้นเชิงเข้าฌานอยู่ เมื่อนั้น ย่อมไม่ได้ความยินดีที่ประเสริฐ ยิ่ง
กว่าความยินดีในฌานนั้น
เมื่อใดภิกษุมีความสุข กาจัดกิเลสที่เป็นมลทินที่ตรึงใจและความโศกได้ ไม่มีกลอนประตู
คืออวิชชา ไม่มีป่าคือตัณหา ปราศจากลูกศร คือ กิเลส ทั้งทาอาสวะให้สิ้นไปได้หมด เข้าฌานอยู่ เมื่อ
นั้น ย่อมไม่ได้ความยินดีที่ประเสริฐ ยิ่งกว่าความยินดีในฌานนั้น...”
ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานต้องถืออารมณ์ (ขันธ์ ๕) เป็นเครื่องมือ หรือเป็นหลักใน
๑
การปฏิบัติ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
๒.๓.๒ ผลการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ผลจากการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน คือ ญาณ มี ๑๖ ระดับ เรียกญาณ ๑๖ คือ ญาณที่
เกิดแก่ผู้บาเพ็ญวิปัสสนาโดยลาดับ ตั้งแต่ต้นจนถึงจุดหมาย คือ มรรคผลนิพพาน มี ๑๖ อย่าง พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุโต) ๒ อธิบายว่า ญาณ ๑๖ นี้ มิใช่หมวดธรรมที่มีครบชุดในพระบาลีเดิม
โดยตรง แต่พระอาจารย์ปางก่อนได้ประมวลจากคัมภีร์ปฏิสัมภิทามัคค์ และวิสุทธิมัคค์ แล้วสอนสืบ
กันมา บางทีเรียกโสฬสญาน ท่า นตั้งวิปัสสนาญาณ ๙ อยู่ตรงกลาง แล้วเติมญาณชั้นต้นเพิ่มเข้ามา
ก่อนหน้านั้น และเติมญาณขั้นสูงที่เลยวิปัสสนาญาณเข้ามาต่อท้ายด้วย ให้เห็นกระวนการปฏิบัติ
ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ
พระศรี ว รญาณ (วิ ) ๓ พบว่ า โสฬสญาณ หรือ ญาณ ๑๖ นั้ น มีปรากฏในขุททกนิกาย
ปฏิสัมภิทามรรค ตอนว่า ด้วยญาณ ๗๓ ซึ่งท่านพระสารีบุตรได้อธิบายสาระสาคัญของโสฬสญาณไว้
อย่ า งครบถ้ ว น เพี ย งแต่ ไ ม่ ร ะบุ ชื่ อ ญาณเหมื อ นญาณที่ ป รากฏในคั ม ภี ร์ วิ สุ ท ธิ ม รรคเท่ า นั้ น แต่
ความหมายตรงกัน ทั้ง ในคัมภีร์ ขุททกนิ กาย ปฏิสั มภิทามรรค และคัม ภีร์วิสุ ทธิ มรรค ญาณ ๑๖
ประการมีปรากฏดังนี้
๑. นามรูปปริจเฉทญาณ ญาณที่สามารถแยกรูปนามได้ เมื่อว่าตามชื่อ ญาณนี้ปรากฏแต่
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเท่านั้น ในขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค อันแสดงถึงวัตถุนานัตตญาณ (๑๕) โคจร
นานัตตญาณ (๑๖) จริยานานัตตญาณ (๑๗) ภูมินานานัตตญาณ (๑๘) และธัมมานัตตญาณ (๑๙) นั้น
๑

พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), ภาวนาทีปนี, หน้า ๑๔๐.
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๙๐.
๓
พระศรีวรญาณ (วิ), เก็บเพชรจากคัมภีร์พระไตรปิฎก, (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๔๒), หน้า ๓๐๑ –
๒

๓๐๒.

๙๐

คือ นามรูปปริเฉทญาณนั่นเอง เมื่อกล่าวโดยเนื้อหาสาระแล้วย่อมมีความเหมือนกันกับการอธิบายใน
คัมภีร์วิสุทธิมรรค กล่าวคืออัตตาตัวตนที่แท้จริงไม่มีเลย เมื่อว่าโดยปรมัตถธรรม (ความจริงแท้) มีแต่
เพียงรูปนามเท่านั้น ผู้เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานถึงญาณนี้ก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งด้วยตนเองว่า อัตตาตัวตน
เป็นเพียงสภาวธรรม ไม่ยึดมั่นว่า มีอัตตาตัวตน (เป็นของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา) ตาม
หลักพระพุทธศาสนา ความเห็นเช่นนี้ถือว่า เป็นทิฏฐิวิสุทธิ คือ มีความเห็นที่บริสุทธิ์
๒. ปั จ จยปริ คคหญาณ ญาณที่ส ามารถรู้เหตุปัจจัยของรูปนาม ในคั มภีร์ขุททกนิกาย
ปฏิสัมภิทามรรค ตรงกับธัมมัฏฐิตญาณ (ญาณในการกาหนดที่ตั้งแห่งธรรม) (ญาณที่ ๔) กล่าวคือ
ท่านพระสารีบุตรได้นาปฏิจจสมุปบาทมาจาแนกไว้ ผู้ปฏิบัติตามถึงญาณนี้จะทราบถึงสรรพสิ่งล้วนเกิด
มาตามเหตุปัจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาท สาหรับผู้ปฏิบัติที่เคยนับถือในพระผู้สร้างโลก เมื่อปฏิบัติ
มาถึงญาณนี้ ก็จะปฏิเสธเรื่องนี้โดยสิ้นเชิง
๓. สั มมสนญาณ ญาณที่เห็ นแจ้งไตรลั กษณ์ ปรากฏทั้งในพระไตรปิฎ ก ขุท ทกนิกาย
ปฏิสัมภิทามรรค (ญาณที่ ๕) และคัมภีร์วิสุทธิมรรค สาระสาคัญของญาณนี้ก็คือ ผู้ปฏิบัติรู้ว่ารูปนาม
ดับไปและเห็นรูปนามใหม่ เกิดขึ้นสืบต่อกันไป แต่สันตติยังไม่ขาด เพราะเป็นเพียงความรู้ด้วยจินตา
ญาณ
๔. อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ ญาณที่หยั่งรู้ความเกิดดับของรูปนาม ปรากฏทั้งในคัมภีร์
ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ญาณที่ ๖) และคัมภีร์วิสุทธิมรรค สาระสาคัญของญาณนี้ก็คือ ญาณนี้
แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ญาณช่วงที่ ๑ เป็นญาณระดับอ่อน (ตรุณะ) ช่วงที่ ๒ เป็นญาณระดับแก่ (พลวะ)
ในระดับอ่อนผู้ปฏิบัติกาหนดรู้สภาวะต่างๆ ของรูปนามแล้วเห็นชัดว่าสภาวะดับหายไปเร็วขึ้นกว่าเดิม
แม้แต่เวทนาที่เกิดขึ้น เมื่อกาหนดไปก็หายเร็วขึ้น สภาวะจิตก็เป็นสมาธิที่ดี ในญาณระดับ นี้ ผู้ปฏิบัติ
มักจะเห็นสภาวะที่แปลกๆ มีภาพปรากฏให้เห็น มีแสงสว่างเข้ามาปรากฏอยู่บ่อยๆ (โอภาส) เนื่องจาก
ผู้ปฏิบัติไม่เคยเห็นแสงสว่างเช่นนี้มาก่อน ก็อาจจะเอาใจใส่ดู หรืออาจจะเข้าใจผิดว่า ตนเองได้บรรลุ
มรรค ผล นิพพาน ก็เป็นได้
ภาวะเช่นนี้ เรียกว่า “วิปัสสนูปกิเลส” ซึ่งเป็นเหตุให้วิปัสสนาเศร้าหมอง ประกอบด้วย
๑๐ อย่าง คือ แสงสว่าง (โอภาส) ความรู้ (ญาณ) ความเอิบอิ่มใจ (ปีติ) ความสงบ (ปัสสัทธิ) ความสุข
(สุข) ความน้อมใจเชื่อ (อธิโมกข์) ความเพียร (ปัคคาหะ) การตั้งสติไว้ (อุปัฏฐานะ) ความวางเฉย
(อุเบกขา) และความใคร่ (นิกันติ)
๕. ภังคานุปัสสนาญาณ ญาณที่หยั่งรู้ความดับไปของรูปนาม ปรากฏทั้งในคัมภีร์ขุททก
นิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ญาณที่ ๗) และคัมภีร์วิสุทธิมรรค สาระสาคัญของญาณนี้ก็คืออารมณ์ที่เป็น
บัญญัติหายไป จะทาให้ผู้ปฏิบัติ เห็นอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์ชัดเจนขึ้น
๖. ภยตูปั ฏ ฐานญาณ ญาณที่ห ยั่งรู้นามว่า เป็นของน่ากลั ว ปรากฏทั้งในคัมภีร์ขุททก
นิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ญาณที่ ๘) และคัมภีร์วิสุทธิมรรค สาระสาคัญของญาณนี้ก็คือ ผู้ปฏิบัติมัก

๙๑

เห็นสภาพของร่างกายที่มีแต่เพียงกระดูกขาวโพลน กระบอกตากลวงโบ๋ น่าเกลียดน่ากลัวยิ่งนักจน
เกิดความรู้สึกว่า ไม่อยากได้รูปนามอีกต่อไป เพราะถ้าได้มาอีก รูปนามก็จะตกอยู่ในสภาพเช่นนี้อีก
ต่อไป
๗. อาทีนวานุปัสสนาญาณ ญาณที่หยั่งรู้รูปนามว่าเป็นของมีแต่โทษ ปรากฏทั้งในคัมภีร์
ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ญาณที่ ๘) และคัมภีร์วิสุทธิมรรค สาระสาคัญของญาณนี้ก็คือ ผู้ปฏิบัติ
จะเห็นร่างกายที่ค่อย ๆ พองขึ้นอืดที่บริเวณท้อง ลาตัว แขน หลังมือ หลังเท้า เป็นต้นสักระยะหนึ่ง
อาการพองอืดก็จะค่อย ๆ ยุบลงตามปกติ
๘. นิพพิทานุปัสสนาญาณ ญาณที่หยั่งรู้รูปนามว่า เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย ปรากฏทั้งใน
คัมภีร์ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ญาณที่ ๘) และคัมภีร์วิสุทธิมรรค สาระสาคัญของญาณนี้ก็คือ ผู้
ปฏิบัติจะรู้สึกเบื่อหน่ายต่อรูปนาม เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ล้วน ๆ
มิใช่เกิดขึ้นเพราะนึกคิดเอาเอง
๙. มุญจิ ตุกัมยตาญาณ ญาณที่ทาให้ ผู้ ปฏิบัติอยากหลุ ดพ้นจากรูปนาม เมื่อว่าตามชื่อ
ญาณนี้ ป รากฏทั้ ง ในคั ม ภี ร์ ขุ ท ทกนิ ก าย ปฏิ สั ม ภิ ท ามรรค (ญาณที่ ๙) และคั ม ภี ร์ วิ สุ ท ธิ ม รรค
สาระสาคัญของญาณนี้ก็คือ ผู้ปฏิบัติอยากหลุดพ้นจากรูปนาม บางครั้ง ผู้ปฏิบัติเกิดอาการคันอย่าง
รุนแรง บางครั้งก็เกิดทุกขเวทนาอย่างแรงกล้า จนอยากหนีไปให้พ้นจากรูปนาม แต่ก็ไม่ได้หนีไปไหน
ยังคงเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานต่อไปอีก
๑๐. ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ ญาณที่หยั่งรู้คอยทบทวนรูปนามว่าตกอยู่ในอานาจของไตร
ลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ญาณนี้ปรากฏทั้งในขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ญาณที่ ๙) และ
คัมภีร์วิสุทธิมรรค สาระสาคัญของญาณนี้ก็คือ ผู้ปฏิบัติได้เห็นไตรลักษณ์ชัดเจนที่สุดกว่าทุกญาณที่
ผ่านมา การหยั่งรู้ไตรลักษณ์ มีประโยชน์มาก เพื่อจะได้ยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์ต่อไป
๑๑. สังขารุเปกขญาณ ญาณที่หยั่งรู้ความวางเฉยในรูปนาม ญาณนี้ปรากฏทั้งในคัมภีร์ขุ
ททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ญาณที่ ๙) และคัมภีร์วิสุทธิมรรค สาระสาคัญของญาณนี้ก็คือ ผู้ปฏิบัติ
จะมีจิตใจสงบวางเฉยไม่มีทุกขเวทนารบกวน และสามารถกาหนด สภาวะต่าง ๆ ได้ดียิ่ง ผู้ปฏิบัติได้
เห็นคุณค่าของการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นอย่างมาก
๑๒. สัจจานุโลมิกญาณ ญาณที่พิจารณารูปนามว่า เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ญาณนี้
ปรากฏทั้งในคัมภีร์ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทา-มรรค (ญาณที่ ๔๑) และคัมภีร์วิสุทธิมรรค สาระสาคัญ
ของญาณนี้ก็คือ ผู้ปฏิบัติจะพิจารณารูปนามว่า เป็นไตรลักษณ์ ตั้งแต่อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ (ญาณ
ที่ ๔) ถึงสังขารุเปกขญาณ (ญาณที่ ๔๑)
๑๓. โคตรภูญาณ ญาณที่ข้ามเขตปุถุช น เข้าสู่ เขตอริยชน ญาณนี้ปรากฏทั้งในคัมภีร์
ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ญาณที่ ๑๐) และในคัมภีร์วิสุทธิมรรค สาระสาคัญของญาณนี้ก็คือ

๙๒

สภาวะจิ ตของผู้ ปฏิบั ติได้มีนิ พพานเป็นอารมณ์ ข้ามพ้นโคตรปุถุช น บรรลุถึงอริยชน โดยไม่ห วน
กลับมาอีก ความจริงญาณนี้ แม้มีนิพพานเป็นอารมณ์ แต่ก็ไม่สามารถที่จะทาลายกิเลสได้หมด
๑๔. มัคคญาณ ญาณที่ทาลายกิเลส ญาณนี้ปรากฏทั้งในคัมภีร์ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทา
มรรค (ญาณที่ ๑๖) และคัมภีร์วิสุทธิมรรค สาระสาคัญของญาณนี้ก็คือ ผู้ป ฏิบัติได้เสวยนิพพานเป็น
อารมณ์เป็นครั้งแรก เห็นแจ้งนิโรธสัจด้วยปัญญาของตนเอง รูปนามดับไปในญาณนี้ หมดความสงสัย
ในพระรัตน-ตรัยโดยสิ้นเชิง มีศีล ๕ มั่นคงเป็นนิจ กิเลสดับไปในญาณนี้ แม้มีโลภะ โทสะ โมหะ อยู่
แต่จางหายไปได้เร็วพลัน สามารถปิดอบายภูมิได้อย่างเด็ดขาด
๑๕. ผลญาณ ญาณที่ เ กิ ด ถั ด จากมั ค คญาณ ญาณนี้ ป รากฏทั้ ง ในคั ม ภี ร์ ขุ ท ทกนิ ก าย
ปฏิสัมภิทามรรค (ญาณที่ ๑๒) และคัมภีร์วิสุทธิมรรค สาระสาคัญของญาณนี้ก็คือ ผู้ปฏิบัติถึงญาณนี้
แม้ กิ เ ลสจะถู ก ประหาณไปได้ อ ย่ า งเด็ ด ขาดด้ ว ยมั ค คญาณ แต่ อ านาจของกิ เ ลสก็ ยั ง เหลื อ อยู่
เช่นเดียวกับที่เอาน้าไปรดไอร้อนที่เหลืออยู่ในพื้นที่ไฟไหม้ แต่ไฟนั้นดับแล้ว การประหาณกิเลสด้วยผล
ญาณก็มีนัยเช่นนี้
๑๖. ปัจจเวกขณญาณ ญาณที่ย้อนกลับไปทบทวนมรรคผลนิพพานที่ตนได้บรรลุมา ญาณ
นี้ปรากฏในคัมภีร์ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ญาณที่ ๑๔) และในคัมภีร์วิสุทธิมรรค สาระสาคัญ
ของญาณนี้ก็คือ ผู้ปฏิบัติได้พิจารณากิเลสที่ตนละได้และที่ตนยังละไม่ได้ สาหรับกิเลสที่ยังละไม่ได้ ผู้
ปฏิบัติก็จะมุ่งหน้าเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานเพื่อที่จะได้บรรลุคุณธรรมที่สูงขึ้นไป จนกว่าจะสาเร็จเป็น
พระอรหันต์
โสฬสญาณญาณ ๑๖ ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกและอรรถกถา ดังเช่น่ในอนัตตลักขณ
๑
สูตร ว่า เอว ปสฺส ภิกฺขเว อริยสาวโก รูปสมีปํ นิพฺพินฺทติ ภิกษุ ทั้งหลาย พระอริย สาวกเมื่อเห็นอยู่
อย่างนั้น ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป คาว่า นิพฺพินฺทติ (ย่อมเบื่อหน่าย) ในคัมภีร์อรรถกถาท่านหมายเอา
ภยตูปัฏฐานญาณ (ญาณที่ ๖) อาทีนวญาณ (ญาณที่ ๗) นิพพิทาญาณ (ญาณที่ ๘) มุญจิตุกัมยตา
ญาณ (ญาณที่ ๙) ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ (ญาณที่ ๑๐) สังขารุเปกขาญาณ (ญาณที่ ๑๑) และอนุโลม
ญาณ (ญาณที่ ๑๒) คาว่า เอว ปสฺส (เมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้) ในคัมภีร์อรรถกถาท่านกาหนดเป็น
๓ ญาณ คือ สัมมสนญาณ(ญาณที่ ๓) อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ (ญาณที่ ๔) และภังคานุปัสสนาญาณ
(ญาณที่ ๕) แม้แต่พระดารัสว่า วิสชฺชติ (ย่อมคลายกาหนัด) ท่านหมายเอา มัคคญาณ (ญาณที่ ๑๔) วิ
ราคา วิมุจฺจ ติ เพราะคลายกาหนั ด ย่อมหลุดพ้น ท่านหมายเอา ผลญาณ (ญาณที่ ๑๕) วิมุตฺตสฺ มึ
วิ มุ ตฺ ต มิ ติ ญาณ โหติ (เมื่ อ หลุ ด พ้ น แล้ ว ย่ อ มมี ค วามรู้ (ญาณ)ว่ า หลุ ด พ้ น แล้ ว ) ท่ า นหมายเอา
ปัจเวกขณญาณ (ญาณที่ ๑๖)

๑

วิ.ม. ๔/๒๓/๑๙

๙๓

ทั้งนีญ
้ าณ ๑๖ สามารถจัดแบ่งเป็น ๓ ส่วนใหญ่ได้ดังนี้
๑. ก่อนวิปัสสนาญาณ มี ๓ ญาณ ได้แก่ (๑) นามรูปปริเฉทญาณ (นามรูปปริคคหญาณ
หรือสังขารปริจเฉทญาณ) เป็นญานกาหนดแยกรูปนาม (๒) นามรูปปัจจัยปริคคหญาณ (กังขาวิตรณ
ญาณ หรื อธัมมัฏ ฐิ ติญาณ) เป็ น ญาณกาหนดจับปัจจั ยแห่ งรูป นาม ๑ (๓) สั มมสนญาณ เป็นญาณ
พิจารณานามรูป โดยไตรลักษณ์
๒. วิปัสสนาญาณ มี ๙ ญาณ๒ ได้แก่ (๑) อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ เป็นญาณเห็นการเกิด
และความดับไปแห่งนามรูป๓ (๒) ภังคานุปัสสสนาญาณ ญาณตามเห็นจาเพาะความดับเด่นขึ้นมา (๓)
ภยตูปัฏฐานญาณ เป็นญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัว (๔) อาทีนวานุปัสสนาญาณ
ญาณคานึงถึงโทษของรูปนาม (๕) นิพพิทานุปัสสนาญาณ ญาณคานึงเห็นด้วยความหน่ายในรูปนาม
(๖) มุญจิตุกัมยตาญาณ ญานหยั่งรู้อันให้ใคร่จะพ้นไปเสียจากรูปนาม (๗) ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ
ญาณอันพิจารณาทบทวนเพื่อจะหาทาง ๔ (๘) สังขารุเปกขาญาณ ญาณอันเป็นไปโดยความเป็นกลาง
ต่อสังขาร๕ (๙) สัจจานุโลมิกญาณ ญาณเป็นไปโดยควรแก่การหยั่งรู้อริยสัจจ์
๓. เหนือวิปัสสนาญาณ มี ๔ ญาณ ได้แก่ (๑) โคตรภูญาณ ญาณครอบโคตร ๖ คือหัวต่อที่
ข้ามพ้น ภาวะปุ ถุช น (๒) มัคคญาณ ญาณในอริยมรรค ๗ (๓) ผลญาณ ญาณในอริยผล ๘ (๔) ปัจจ
เวกขณญาณ ญาณที่พิจารณาทบทวน
เมื่อเกิดญาณขั้นแรก คือ อุยัพพยานุปัสสนาญาณ ชื่อว่าได้ตรุณวิปัสสนา ๙ คือ วิปัสสนา
อ่อนๆ ในช่วงนี้จะเกิดวิปัสสนู กิเลสขึ้น ชวนให้สาคัญผิดว่าถึงจุดหมายแล้ว แต่เมื่อรู้เท่าทัน กาหนด
แยกได้ว่าอะไรเป็นทางอะไรมิใช่ทาง ก็จะผ่านพ้นไปได้ อุยัพพยญาณก็จะพัฒนาเป็นมัคคามัคคญาณ
เข้าถึงวิสุทธิ คือ ความบริสุทธิ์ที่สาคัญชั้นหนึ่ง เรียกว่า มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ (วิสุทธิข้อที่ ๕)
๑

เกิดนิมิตตามจริต ได้แก่ คนมีราคจริต นิมิตที่ปรากฏมักเป็นสิ่งสวยงาม คนโทสจริต มีนิมิตภาพน่ากลัว คนสัทธาจริต มี
นิมิตภาพน่าเคารพสักการบูชา เช่น เจดีย์ เป็นต้น (พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), ภาวนาทีปนี, หน้า ๑๔๖-๑๔๗.)
๒
คัมภีร์อภิธัมมัตถะสังคหะ จัดญาณที่ ๓ คือ สัมมสนญาณ เป็นวิปัสสนาญาณด้วย จึงเป็นวิปัสสนาญาณ ๑๐
๓
วิปัสสูกิเลสเกิดขึ้น ได้แก่โอภาส เกิดญาณ เกิดปิติ เกิดปัสสัทธิ เกิดสุข เกิดอธิโมกข์ เกิดปัคคาหะ เกิดอุปัฏฐานะ เกิด
อุเบกขา และเกิดนิกันติ (ฐิตวณฺโณ ภิกขุ, วิปัสสนาภาวนา, (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๒๐๖-๒๑๓.)
๔
ญาณที่พิจารณาทบทวนพระไตรลักษณ์
๕
ญาณที่วางเฉยในรูปนาม
๖
ญาณที่ตัดเชื้อชาติปุถุชน ก้าวขึ้นสู่โคตรอริยชน
๗
ผู้ที่มีสัทธินทรีย์แก่กล้า ย่อมเห็นแจ้งในอนิจจลักษณ์มากที่สุด ผู้ที่มีสามธินทรีย์แก่กล้า ย่อมเห็นทุกขลักษณ์แจ่มแจ้งที่สุด ผู้
ที่มีปัญญินทรีย์แก่กล้า เห็นอนัตตลักษณ์ แจ่มแจ้งมากที่สุด เป็นพระโสดาปัตติมรรคญาณ (พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), ภาวนา
ทีปนี, หน้า ๑๗๖-๑๗๗.)
๘
สาหรับผู้ที่มีปัญญาไม่แก่กล้า ผลญาณปรากฏ ๒ ครั้ง สาหรับผู้ที่มีปัญญาแก่กล้า ผลญาณปรากฏ ๓ ครั้ง ต่อจากนั้นมี
ภวังคมาคั่น ก่อนขึ้นสู่ญาณขั้นสุดท้าย (พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), ภาวนาทีปนี, หน้า ๑๔๒.)
๙
บางครั้งกาหนดให้ญาณ ๔ คือ สังขารปริจเฉทญาณ กังขาวิตรณญาณ สัมมสนญาณ และมัคคามัคคญาณ เป็นดรุณ
วิปัสสนา

๙๔

อุทยัพพยญาณที่ผ่านพ้นวิปัสสนูกิเลสแล้ว ได้ชื่ อว่าเป็นพลววิปัสสนา ๑ คือ วิปัสสนาที่มีกาลัง ซึ่งจะ
เดินหน้าต่อไปในขั้นสูงต่อไป
สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับกัมมัฎฐานในพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาแบ่งกัมมัฎฐานออกเป็น ๒ ประเภท คือ สมถกัมมัฏฐาน และวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อชาระจิตของผู้ปฏิบัติให้บริสุทธิ์สะอาดหมดจด จนกระทั่งถึงบรรลุมรรค
ผลนิพพาน
สมถกัมมัฏฐาน กัมมัฏฐาน ๔๐ ประการ คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ อนุสสติ ๑๐ อัปป
มัญญา (พรหมวิหาร) ๔ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุววัตถาน ๑ เป็นอุบายวิธีสาหรับฝึกจิตให้สงบ
ผลจากการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน คือ ฌาน อรูปฌาน และอภิญญา หรือฤทธิ์ต่างๆ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน คืออุบายวิธีสาหรับฝึกจิตให้เกิดปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริง คือ
ไตรลักษณ์ โดยมีขันธ์ ๕ เป็นเครื่องมือในการพิจารณา ผลที่เกิดจากการปฏิบัติ วิปัสสนากัมมัฎฐาน
เรียก โสฬสญาณ (ญาณ ๑๖)
๒.๔ การบรรลุธรรมของพระอรหันต์ที่เป็นเอตทัคคะในพระไตรปิฎก๒
ในการศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาว่าพระอรหันต์ที่เป็นเอตทัคคะนั้น ได้บรรลุ
ธรรมด้วยวิธีใดบ้าง และมีการบรรลุธรรมด้วยการปฏิบัติกัมมัฏฐานหรือไม่ คาว่า “เอตทัคคะ” นี้
แปลว่า ผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่ง๓ มี ๔๑ รูป๔ ดังนี้
๑. พระอัญญาโกณฑัญญะ (ผู้รู้ราตรีนาน)
เกิดในตระกูลพราหมณ์ เล่าเรียนไตรเพทจนจบลักษณะมนต์ทั้งหลาย (ตาราทายลักษณะ)
เป็นพราหมณ์ ๑ ใน ๘ คน ที่ได้รับเชิญไปตรวจพระลักษณะเจ้าชายสิทธัตถะในวันถวายนาม และ
ทานายว่ ากุม ารจะได้เป็ น พระพุ ทธเจ้าเพียงประการเดี ยว ต่า งจากพราหมณ์อื่ นที่ท านายเป็ น ๒
ประการว่า หากไม่เป็นพระมหาจักรพรรดิก็จะพระพุทธเจ้า ภายหลัง เมื่อทราบว่า เจ้าชายสิทธัตถะ
ทรงผนวชแล้ว จึงได้ออกบวชพร้อมกับพราหมณ์อีก ๔ คน เพื่อบารุงดูแลพระองค์ และเมื่อเจ้าชาย
สิ ท ธั ต ธะตรั ส รู้ อ นุ ต ตรสั ม มาสั ม โพธิ ญ าณเป็ น พระพุ ท ธเจ้ า พระองค์ จึ ง เสด็ จ ไปยั ง ป่ า อิ สิ ป ตน

๑

บางครั้งกาหนดให้ญาณ ๔ คือ ภยตูปัฏฐานญาณ อาทีนวญาณ มุญจิตุกัมยตาญาณ และสังขารุเปกขาญาณ เป็นพลว

วิปัสสนา
๒

ธรรมสภา, อสิติมหาเถระสาวก ๘๐ พระอรหันต์, (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๔๘), เสถียรพงษ์ วรรณปก, ๔๐ พระอรหันต์
บรรลุธรรมพุทธสมัย, (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๖), รศ. ดนัย ไชยโยธา, พุทธธรรม พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง,
(กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๑).
๓
ทวีศักดิ์ ญาณประทีป, พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๓๐, (กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, ๒๕๓๔), หน้า ๖๑๘.
๔
อง.เอก ๑๔๖, ๑๔๘, ๑๔๙ และมโนรถปูรณีอรรถกถา อง.เอก. ๑/๑/๒๒๗-๕๐๖.

๙๕

มฤคทายวันที่พราหมณ์ทั้ง ๕ อยู่ ทรงเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ๓ รอบ พระอัญญาโกณฑัญญะก็
บรรลุโสดาปัตติผล
๒. พระสารีบุตร (ผู้มีปัญญามาก)
บุตรของสารีพราหมณี บ้านอุปติสสคาม ชื่อ อุปติสสะ วันหนึ่งได้พบและฟังคาถาจาก
พระอัสสชิเถระว่า “เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตส เหตุ ตถาคโต เตสญจฺ โย นิโรโธ เอววาที มหาสมโณ”
เมื่อฟัง ๒ บทแรกจบจึงบรรลุโสดาปัตติมรรค
๓. พระมหาโมคคัลลานเถระ (ผู้มีฤทธิ์มาก)
เดิมชื่อ โกลิตะ เป็นบุตรโมคคัลลีพราหมณี เป็นสหายกับอุปปติสสะหรือพระสารีบุตร เมื่อ
ฟังคาถาธรรมจากอุปติสสะที่ฟังมาจากพระอัสสชิเถระ จึงตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล หลังจากบวช ทรงฟัง
ธาตุกัมมัฏฐาน ได้สาเร็จถึงที่สุดแห่งสาวกบารมีญาณ
๔. พระมหากัสสปเถระ (ด้านถือธุดงค์)
เดิ ม ชื่ อ ปิ ป ผลิ ม าณพ เป็ น บุ ต รของกบิ ล พราหมณ์ ได้ แ ลกเปลี่ ย นสั ง ฆาฏิ ข องตนแด่
พระพุทธเจ้า จึงกระทาการบันลือสมาทานธุดงค์ ๑๓ ข้อ ในวันที่ ๘ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วย
ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย
๕. พระอนุรุทธเถระ (ด้านทิพย์จักขุ)
เกิดในนิเวศน์เจ้าศากยะ พระนามว่า อมิโตทนะ เป็นโอรสพระเจ้าอาของพระพุทธเจ้า
ออกผนวชพร้อมเจ้าชาย ๕ พระองค์ เมื่อบาเพ็ญสมณธรรมก็ตรึกแล้วถึงมหาปุริสวิตก ๗ ประการ
ลาบากในวิตกที่ ๘ พระศาสดาทรงทราบจึงเสด็จไปทรงทามหาปุริสวิตกที่ ๘ ให้เต็ม แล้วตรัสมหาอริย
วังสปฏิปทา พอพระตถาคตเสด็จไปเท่านั้น พระอนุรุทธจึงบรรลุวิชชา ๓ เป็นพระมหาขีณาสพ
๖. พระภัททิยะเถระ (ผู้เกิดในตระกูลสูง)
บุตรของพราหมณ์คนหนึ่งในจานวนพราหมณ์ ๘ คน ที่ได้กระทาการพยากรณ์อนาคต
ให้กับเจ้าชายสิทธัตถะ ต่อมาเมื่ อท่านเจริญวัย โกณฑัญญะพราหมณ์ ชักชวนให้ออกบวชเป็นดาบส
ท่านเป็นหนึ่งในกลุ่มปัญจวัคคีย์ ที่เฝ้าอุปัฏฐากเจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว ทรงแสดงปฐม
เทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ จึงบรรลุ
๗. พระลกุณฏกภัททิยเถระ (น้าเสียงไพเราะ)
เกิดในตระกูลที่มีโภคะสมบัติมากในกรุงสาวัตถี นามว่าภัททิยะ เมื่อพระศาสดาประทับอยู่
ในเชตะวันมหาวิหาร ได้ฟังพระธรรมเทศนา เกิดศรัทธาแล้วรับกัมมัฏฐานในสานักของพระศาสดา
เจริญวิปัสสนา ได้บรรลุพระอรหัต
๘. พระปุณณมันตานีบุตรเถระ (แสดงธรรม)
เกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาล เป็นหลานของพระอัญญาโกณฑัญญะ ชื่อ ปุณณมาณพ
เมื่อบวชแล้วได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า กระทาโยนิโสมนสิการกัมมัฏฐาน ไม่นานก็บรรลุอรหันต์
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๙. พระจูฬปันถกเถระ (ด้านเจโตวิวัฏฏะและกายมโนมัย)
บุ ต รของกุ ล ธิด าธนเศรษฐี ใ นกรุง ราชคฤห์ กับ ทาสในเรื อน เป็ นน้ อ งของมหาปั ณถกะ
สามเณรจูฬปัณถกะเมื่อได้เรียนรู้สิ่งใหม่แล้ว มักลืมคาถาเก่าๆ จึงถูกพี่ชายว่า เธอเป็นอภัพพะ (ไม่อาจ
ตรัสรู้ได้) ถูกขับไล่ออกมา พระศาสดาทรงทราบ ได้มอบผ้าชิ้นเล็กๆ ที่สะอาดผืนหนึ่ง ตรัสว่า ปันถกะ
เธอจงเอาผ้าผืนนี้ ภาวนา “รโชหรณ รโชหรณ (ผ้าเปื้อนธุลี)” ท่านจึงนั่งเอามือคลาผ้าและภาวนา เมื่อ
ลูบคลาบ่อย ผ้าขาวก็กลายเป็นเหมือนผ้าเช็ดหม้อข้าว ท่านอาศัยความแก่กล้าแห่งญาณ คิดว่าผ้านี้
โดยปกติสะอาดบริสุทธิ์ เพราะอาศัยอุปาทินนกสรีระ (สรีระที่มีใจครอง) จึงเศร้าหมอง แม้จิตนี้ก็มีคติ
เป็นอย่างนี้เหมือนกัน แล้วเจริญสมาธิกระทารูปาวจรฌาน ๔ ให้ปรากฏ บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วย
ปฏิสัมภิทา
๑๐. พระมหาปัณถกเถระ (ปัญญาวิวัฏฏะ)
บุตรของกุลธิดาของธนเศรษฐีในกรุงราชคฤห์ กับทาสในเรือน เป็นพี่ชายของจูฬปันถกะ
อุปสมบทแล้วก็กระทากิจกรรมในความใส่ใจโดยอุบายอันแยบคาย จนได้รูปาวจรฌาน ๔ ออกจาก
องค์ฌานแล้วก็ได้บรรลุพระอรหัต
๑๑. พระสุภูติเถระ (อรณวิหารีและทักขิไณย)
เกิดในเรือนสุมนเศรษฐี ในกรุงสาวัตถี ไปฟังธรรมกับอนาถบิณฑิกเศรษฐี เกิดความศรัทธา
และออกบวช กระทามาติกา ๒ บทให้คล่องแคล่ว เรียนกัมมัฏฐาน บาเพ็ญสมณธรรมในป่า เจริญ
วิปัสสนา กระทาเมตตาฌานให้เป็นบาท บรรลุอรหัตแล้ว
๑๒. พระเรวตขทิรวนิยเถระ (อยู่ป่าเป็นวัตร)
เป็นบุตรนางสารีพราหมณี เป็นน้องชายของพระสารีบุตร มารดาได้จัดพิธีแต่งงานให้เมื่อ
ท่านอายุ ๗ ปี แต่ท่านได้ออกอุบายหลบหนีออกมาบวช พระเรวตะเรียนกัมมัฏฐานแล้วเข้าไปสู่ป่าไม้
ตะเคียน มุ่งหน้าอยู่ในพระกัมมัฏฐาน โดยล่วงไป ๓ เดือน ปวารณาออกพรรษาแล้วจึงบาเพ็ญสมณ
ธรรม จิตก็มีอารมณ์เป็นอันเดียวแล้ว ท่านเจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุพระอรหันต์
๑๓. พระโสณโกฬิวิสเถระ (ปรารภความเพียร)
เกิดในเรือนของอสุภเศรษฐี ชื่อ โสณกุมาร ได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้า เกิด
ศรัทธาจึงขอบรรพชา บาเพ็ญสมณธรรมในสุสานสีตะวัน คิดว่าสรีระของเราละเอียดอย่างยิ่ง แต่ไม่
อาจจะให้ถึงความสุขโดยความสะดวกนั่น เอง แม้ถึงจะลาบากกายก็ควรบาเพ็ญสมณธรรม นับแต่นั้น
จึงอธิษฐานการยืนและการจงกรม กระทาจนเท้าแตกมีโลหิตไหลออกมา เมื่อเท้าเดินไม่ได้ก็พยายาม
จงกรมด้วยเข่าบ้าง ด้วยมือบ้าง และแม้จะเพียรกระทาเพียงนี้ก็มิอาจพบแสงสว่างได้ จึงคิดสึกออกไป
บริโภคโภคะและกระทาบุญ พระศาสดาทรงทราบความปริวิตกของพระโสณะ ทรงให้โอวาทพระเถระ
โดยโอวาทเทียบดังพิณ ๓ สาย สายที่ตึงเกินไป สายที่หย่อนเกินไป หาความไพเราะไม่ได้ แต่สายที่ไม่

๙๗

ตึงนัก ไม่หย่อนนัก ย่อมไพเราะ ความเพียรที่เหมาะสม สม่าเสมอก็ย่อมเข้าถึงธรรมได้ แล้วตรัสบอก
กัมมัฏฐานแด่พระเถระเพื่อให้ประกอบความเพียรเพลาๆ ลง พระโสณะจึงตั้งอยู่ในพระอรหัตตผล
๑๔. พระสีวลีเถระ (มีลาภสักการะมาก)
บุตรของพระนางสุปปวาสา พระองค์อยู่ในครรภ์มารดาถึง ๗ ปี เมื่อบวชพระสารีบุตรได้
ให้ตจปัญจกกัมมัฏฐาน กล่าวว่า “สีวลี เราไม่จาเป็นต้องให้โอวาทดอก เธอจงพิจารณาทุกข์ที่เธอเสวย
มาถึง ๗ ปีนั้นแหละ” สีวลีจึงตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล ขณะที่โกนผมปอยแรก ขณะโกนปอยที่ ๒ ตั้งอยู่
ในสกทาคามิผล ขณะโกนปอยที่ ๓ ตั้งอยู่ในอนาคามิผล เมื่อโกนผมทั้งหมดก็ทาให้แจ้งพระอรหันต์
๑๕. พระราหุลเถระ (ใคร่การศึกษา)
ปฏิสนธิในพระครรภ์แห่งพระนางพิมพา อัครมเหสีแห่งเจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อพระศาสดา
ทรงตรัสรู้แล้ว ทรงเสด็จมายังกรุ งกบิลพัสดุ์ และให้พระราหุลกุมารบรรพชา ทรงทราบว่า ญาณของ
ราหุลจะแก่กล้าในเวลาที่ราหุลเป็นภิกษุยังไม่มีพรรษา (อุปสมบทเป็นภิกษุใหม่) จึงประทับนั่งที่อันธวัน
ตรัสจูฬราหุโลวาทสูตร เมื่อจบเทศนาพระราหุลเถระได้บรรลุพระอรหัต
๑๖. พระโกณฑธานเถระ (จับสลากปฐม)
เกิดในครอบครัวของพราหมณ์ กรุงสาวัตถี เมื่อ เจริญวัยได้เรียนไตรเพท เมื่อได้ฟังธรรม
ของพระพุทธเจ้า เกิดศรัทธาแล้วบวช ตั้งแต่วันที่ท่านบวชมีผู้หญิงคนหนึ่งติดตามท่านตลอด ท่านมอง
ไม่เห็นแต่ทุกคนมองเห็น พระเจ้าโกศลทรงเข้าพระทัยว่าเป็นวิบากกรรม จึงตรัสขอให้โกณฑธานเถระ
ไม่ต้องไปที่ไหน โดยพระองค์จะบารุงด้วยปัจจัย ๔ จากนั้นจึงส่งภิกษาไปถวายเป็นประจา พระเถระ
ได้ พ ระราชู ป ถั ม ภ์ เป็ น ผู้ มี จิ ต มี อ ารมณ์ เ ดี ย ว เพราะมี โ ภชนะสบาย เจริ ญ วิ ปั ส สนา บรรลุ พ ระ
อรหัตตผล ตั้งแต่นั้นหญิงคนนั้นก็หายไป
๑๗. พระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ (เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา)
กาเนิดในครรภ์ของนางสารีพราหมณี เป็นน้องชายของพระสารีบุตร อุปเสนทารกเจริญวัย
แล้วเรียนไตรเพท ฟังธรรมในสานั กของพระพุทธเจ้าได้ศรัทธาจึงบวช ต่อมาเมื่อยังได้พรรษาเดียวอยู่
ก็คิดขยายอาณาจักรพระอริยะ จึงให้กุลบุตรคนหนึ่งบวชในสานักตน ครั้นออกพรรษาจึงพาศิษย์มาเฝ้า
พระพุทธองค์ พระพุทธองค์ตรั สพรรษาแล้วว่า เร็วไป โฆษบุรุษ เธอเวี ยนมาเพื่อความเป็นผู้มักมาก
ทรงติเตียนท่านโดยอเนกปริยาย พระเถระถู กตาหนิจึงคิดว่าเราจักให้พระศาสดาประทานสาธุการ
เพราะอาศัยบริษัทนี่แหละ จากนั้นได้สมาทานธุดงค์ เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ไม่นานก็บรรลุ
๑๘. พระปิลินทวัจฉะ (เป็นที่รักชื่นชอบใจของเทวดา)
เกิดในครอบครัวพราหมณ์ กรุงสาวัตถี ญาติขนานนามว่า ปิลินทวัจฉะ ได้ฟังพระธรรม
พระศาสดา เกิดศรัทธา บรรพชาอุปสมบทแล้วเจริญวิปัสสนาบรรลุพระอรหัต
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๑๙. พระกุมารกัสสปะ (แสดงธรรมได้วิจิตร)
เกิดในครรภ์หญิงสาวสกุลหนึ่ง ในกรุงราชคฤห์ ซึ่งตั้งครรภ์ก่อนที่จะบรรพชาเป็นภิกษุณี
เมื่อคลอดแล้ว พระเจ้าปเสนทิโกศลจึงทรงรับไปเลี้ยง มหาพรหมผู้เป็นสหายในอดีตชาติกับท่าน ได้มา
แสดงทางแห่งวิปัส สนาและอุบ ายให้ บรรลุมรรคผล โดยให้ พระกุมารกัส สปะไปทูลถามปัญหากับ
พระพุทธเจ้า เล่าเรียนโดยทานองที่พระศาสดาตรัสไว้ ไปยังป่าอันธวัน เจริญวิปัสสนาแก่กล้า ก็บรรลุ
พระอรหัต
๒๐. พระอานนทเถระ (ผู้เป็นพหูสูต ผู้มีสติ ผู้มีคติ ผู้มีธิติ และผู้เป็นพระอุปัฏฐาก)
เกิดในเรือนเจ้าอมิโตทนศากยะ ได้ฟังธรรมกถาของท่านปุณณมันตานีบุตร ก็ดารงอยู่ใน
โสดาปัตติผล ภายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพาน คืนก่อนวันประชุมสังคายนาพระธรรมและพระวินัย
พระอานนท์คิดว่า เรายั งเป็ น เสกขบุคคลอยู่จะพึงไปสู่ที่ประชุมนั้น ไม่ควรแก่เรา จึ งยังราตรีเป็น
ส่วนมากให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติ ในเวลาใกล้รุ่ง จึงเอนกายด้วยตั้งใจว่าจักนอน ศีรษะยังไม่ทันถึง
หมอน และเท้ายังไม่ทันพ้นจากพื้น จิตได้หลุดพ้นจากอาสวะ เพราะไม่ถือมั่น บรรลุพระอรหันต์
๒๑. พระอุรุเวลกัสสปะ (ผู้มีบริษัทใหญ่)
เกิดในสกุลพราหมณ์ มีพี่น้องรวม ๓ คน นามว่า กัสสปะ เมื่อเจริญวัยเรียนไตรเพท มี
บริ ว ารมาณพ ๕๐๐ คน ต่ อ มาออกบวชเป็ น ฤษี พ ร้ อ มกั บ บริ ว ารของตน ชื่ อ ว่ า อุ รุ เ วลกั ส สปะ
พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร จบเทศนา ก็บรรลุอรหัต
๒๒. พระพักกุลเถระ (อาพาธน้อย)
เกิดในเรือนเศรษฐี กรุ งโกสั มพี ก่อนพระพุทธเจ้าบังเกิด พี่เลี้ ยงได้นาเด็กไปอาบน้าที่
แม่น้ายมุนา ปลาตัวหนึ่งได้กลืนเด็กไป ภายหลังชาวประมงจับปลาตัวนั้นได้และเศรษฐีรับซื้อมา เมื่อ
ชาแหละปลาแล้วพบเด็กทารกอยู่ในตัวปลาจึงเลี้ยงเด็กไว้ ให้ชื่อว่า พักกุลกุมาร ท่านเสวยสุขอยู่ใน
นคร ๘๐ ปีบริบูรณ์ เมื่อครั้งทราบว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จจาริกมา พักกุลเศรษฐีจึงไปฟังธรรม เกิด
ศรัทธาและบวช ท่านเป็นปุถุชน ๗ วัน วันที่ ๘ ก็บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา
๒๓. พระอุบาลีเถระ (พระวินัย)
เกิดในเรือนกัลบก (ช่างตัดผม) บิดาตั้งชื่อว่าอุบาลีกุมาร ท่ านเป็นพนักงานแต่งพระองค์
กษัตริย์ เมื่ออุปสมบทแล้วขอให้พระพุทธเจ้าตรัสสอนกัมมัฏฐาน แล้วกราบทูลขออยู่ในป่า พระศาสดา
ตรัสว่า หากอยู่ในป่า ก็จะเจริญแต่ธุระอย่างเดียว แต่ถ้าอยู่ในสานักของเรา วาสธุระ คือ การอบรม
(กัมมัฏฐาน) คันถธุระ คือ การเล่าเรียน (พุทธพจน์) ก็ จักบริบูรณ์ พระอุบาลีรับพระดารัสแล้วกระทา
การในวิปัสสนา ไม่นานก็บรรลุพระอรหัต
๒๔. พระนันทเถระ (สารวมอินทรีย์)
บุตรของพระมหาปชาบดีโคตมี (พระน้านางของพระพุทธเจ้า) พระศาสดาเสด็จไปในงาน
อภิเษกสมรสของนันทกุมาร ออกอุบายให้นันทกุมารถือบาตรและให้ บรรพชา เมื่อเจ้าสาวปรากฏตัว

๙๙

นันทกุมารก็อยากลาสิกขาบท พระพุทธองค์จึงดับความร้อนจิตโดยพาไปเทวโลก ได้พบเห็นนางอัปสร
ก็อยากได้นางอัปสร พระพุทธองค์ จึงตรัสว่า เทพอัปสรนั้นได้ไม่ยากเลยสาหรับผู้ทาสมณธรรม นันท
กุมารจึงทาสมณธรรม ภายหลังคิดทบทวนแล้วเจริญวิปัสสนาก็บรรลุอรหัต
๒๕. พระมหากัปปินเถระ (ให้โอวาทภิกษุ)
เกิดในราชนิเวศน์ นครกุกกุฏวดี ปัจจันตประเทศ เมื่อบิดาล่วงลับไปแล้ว ก็เถลิงเศวตร
ฉัตรเป็นพระราชา ต่อมาสละราชสมบัติเพื่อบรรพชา พระศาสดาตรัสธรรมกถาโปรด จบเทศนาก็
บรรลุอรหัต
๒๖. พระราธเถระ (ทาให้เกิดปฏิภาณ)
เกิดในสกุลพราหมณ์ กรุงราชคฤห์ ครั้นแก่แล้วต้องการบวช แต่พระบางรูปไม่อยากให้
บวชเพราะแก่เฒ่าแล้ว แต่พระพุทธองค์ทรงเห็นความถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยที่จะตรัสรู้ธรรม จึงให้พระ
สารีบุตรบวชให้ รับกัมมัฏฐานในสานักท่านพระสารีบุตรเถระ ไม่นานก็บรรลุพระอรหัต
๒๗. พระปิณโฑลภารทวาชเถระ (บันลือสีหนาท)
เกิดในสกุลพราหมณ์มหาศาล ในกรุงราชคฤห์ มีชื่อว่า ภารทวาชะ ศึกษาไตรเพท เมื่อได้
ฟังธรรมกถา เกิดศรัทธาจึงบวชบาเพ็ญวิปัสสนา และบรรลุพระอรหัต
๒๘. พระมหากัจจายนเถระ (แสดงธรรมย่อให้พิสดาร)
เกิดในเรือนของปุโรหิ ตในกรุงอุชเชนี โตขึ้นจึงศึกษาไตรเพท เมื่อบิ ดาวายชนม์ก็ดารง
ตาแหน่งปุโรหิตแทน เมื่อฟังธรรมจากพระพุทธองค์จบเทศนาท่านบรรลุอรหัต
๒๙. พระกังขาเรวตเถระ (ฌานสมบัติ)
เกิดในตระกูลที่มีโภคสมบัติมาก กรุงสาวัตถี ขณะที่กาลังเดินไปฟังธรรม ยืนฟังธรรมกถา
ของพระศาสดาเกิดศรัทธา จึงบรรพชาอุปสมบท ให้พระพุทธเจ้าตรัสบอกกัมมัฏฐานแล้ว กระทา
บริกรรมในฌานอยู่เป็นผู้ได้ฌาน กระทาฌานนั้นแหละให้เป็นบาท บรรลุพระอรหัตผล
๓๐. พระโสณกุฏิกัณณะ (วาจาไพเราะ)
เกิดในครรภ์แม่บ้านของครอบครัวชื่อว่า กาฬี ก่อนพระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติ เมื่อนางกาฬี
ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจากสาตาคิรยักษ์ที่มาแสดงต่อเหมวตยักษ์ก็บรรลุโสดาปัตติผล คืนนั้นนาง
คลอดลูกพร้อมบรรลุโสดาปัตติผล นามว่า โสณะ ต่อมาโสณะอุปสมบทในสานักของพระมหากัจจายน
เถระ พระมหากัจจายนเถระบอกกัมมัฏฐานเจริญวิปัสสนา จึงบรรลุพระอรหัต
๓๑. พระวักกลิเถระ (สัทธาธิมุต)
เกิดในตระกูลพราหมณ์ กรุงสาวัตถี มีนามว่า วักกลิ เจริญวัยแล้วเรียนไตรเพท เมื่อเห็น
พระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธา ได้บรรพชากับพระพุทธเจ้า ท่านเป็นผู้ไม่อิ่มด้วยการเห็นสรีระสมบัติของ
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทราบว่า ภิกษุนี้ไม่ได้ความสังเวชจักไม่ตรัสรู้ จึงขับไล่พระวักกลิเถระออกไป
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แต่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบว่า พระวักกลิเถระลาบาก จึงทรงไปโปรด เมื่อพระพุทธองค์ไปโปรด
พระวักกลิเถระเกิดปีติอย่างแรง แต่ก็ข่มปีติไว้ และได้บรรลุพระอรหัต
๓๒. พระรัฐบาลเถระ (บวชด้วยศรัทธา)
เกิดในเรื อนแห่ งรัฐ บาลเศรษฐี ถุลลโกฏฐิ ตนิคม แคว้นกุรุ ได้ฟังพระธรรมเทศนาจาก
พระพุทธเจ้า แล้วเกิดศรัทธาอยากบวช แต่มารดาบิดาไม่อนุญาต จึงอดข้าว ๑๕ วัน ทาให้มารดาบิดา
อนุญาตแล้วก็บรรพชา พระรัฐบาลกระทากิจในโยนิโสมนสิการ เจริญวิปัสสนาบรรลุพระอรหัต
๓๓. พระวังคีสเถระ (ปฏิภาณอันวิจิตร)
เกิดตระกูลพราหมณ์ กรุงสาวัตถี เรียนไตรเพท และได้บรรพชากับพระพุทธเจ้า พระพุทธ
องค์ตรัสบอกอาการ ๓๒ (กายคตาสติ) ตั้งความสิ้นไปและความเสื่อมไปในอาการ ๓๒ เจริญวิปัสสนา
แล้วบรรลุอรหัต
๓๔. พระทัพพมัลลบุตร (จัดเสนาสนะ)
เกิดในนิเวศน์ของเจ้ามัลละพระองค์หนึ่งในอนุปิย นคร มัลลรัฐ ในเวลาใกล้คลอด มารดา
ของท่านก็ทากาละ (ตาย) ญาติทั้งหลายก็นาสรีระของคนตายไปยังป่าช้า แล้วยกขึ้นสู่เชิงตะกอนไม้
แล้วจุดไฟ พื้นท้องของนางก็แยกออกเป็น ๒ ส่วน มีทารกกระเด็นขึ้นไปตกที่เสาไม้ ต้นหนึ่งด้วยกาลัง
บุญของตน เมื่อท่านอายุ ๗ ขวบ พระศาสดาพร้อมภิกษุเสด็จจาริกไปมัลลรัฐ เมื่อทัพพะเห็นพระพุทธ
องค์ก็บอกย่าว่าจะบวช ย่าอนุญาตและไปขอพระพุทธองค์ พระองค์อนุญาตให้ภิกษุรูปหนึ่งบรรพชาให้
ขณะที่ปลงผมปอยแรก ท่านก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล ตัดปอยผมที่ ๒ ตั้งอยู่ในสกิทาคามิผล ปอยที่ ๓
ตั้งอยู่ในอนาคามิผล ก็การปลงผมเสร็จและการทาให้แจ้งอรหัตตผล ไม่ก่อน ไม่หลัง คือพร้อมกัน
๓๕. พระพาหิยทารุจีริยะ (ตรัสรู้ฉับพลัน)
เกิดในสกุลพาหิยรัฐ เจริญวัยขึ้นก็ครองเรือน เมื่อจะไปทาการค้าขายโดยเรือ เรือได้แตก
พาหิยทารุจีริยะลอยอยู่ในทะเล ๗ วัน รอดตายมาได้ก็มาหลอกลวงชาวบ้าน พระพรหมซึ่งเป็นสหาย
เมื่อชาติปางก่อน ได้ทาให้พาหิยทารุจีริยะสลดใจ พร้อมชี้ทางแก่ให้ไปหาพระศาสดา พาหิยทารุจีริยะ
จึง เดินทาง ๑๒๐ โยชน์ โดยพักคืนเดียวไปเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า เมื่อพบพระศาสดาระหว่างกาลั ง
บิณฑบาตอยู่ ก็หมอบลงทูลอ้อนวอนขอถึง ๓ ครั้ง เพื่อให้พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมโปรด
พระศาสดาทรงทราบว่าญาณของพาหิยทารุจีริยะแก่กล้าแล้ว ทรงสอนด้วยพระโอวาทนี้ว่า “รูปที่เห็น
แล้วจักเป็นเพียงเห็น” ดังนี้เป็นต้น ระหว่างฟังธรรม พาหิยะก็กาจัดอาสวะกิเลสให้สิ้น ส่งญาณไปตาม
กระแสเทศนา เมื่อจบเทศนาก็บรรลุพระอรหัต
๓๖. พระมหาโกฏฐิตเถระ (ปฏิสัมภิทา)
เกิดในสกุลพราหมณ์ กรุงสาวัตถี นามว่า โกฏฐิตมาณพ เจริญวัยก็เรียนไตรเพท วันหนึ่งได้
ฟังพระธรรมกถาของพระพุทธเจ้า ได้ศรัทธาแล้วบวช หมั่นบาเพ็ญวิปัสสนา ก็บรรลุพระอรหัต
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๓๗. พระกาฬุทายีเถระ (ทาสกุลให้เลื่อมใส)
เกิดพร้อมกับเจ้าชายสิทธัตถะ๑ ในเรือนอามาตย์ ณ กรุงกบิลพัสดุ์ นามว่า อุทายี แต่ผิวดา
จึงเรียกกันว่า กาฬุทายี เมื่อพระโพธิสัตว์ออกบวช พระเจ้าสุทโธทนมหาราช ทรงส่งกาฬุทายีไปตาม
เมื่อกาฬุทายีได้ฟังธรรมก็บรรลุอรหัต
๓๘. พระโสภิตเถระ (ระลึกชาติ)
เกิดในครอบครัว พราหมณ์ ณ กรุงสาวัตถี นามว่า โสภิตะ ต่อมาท่านได้ฟังพระธรรม
เทศนาของพระศาสดา ศรัทธา บวชเจริญวิปัสสนา บรรลุพระอรหัต
๓๙. พระนันทกเถระ (โอวาทภิกษุณี)
เกิดในครอบครั ว หนึ่ งในกรุง สาวัตถี วันหนึ่งฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดา เกิ ด
ศรัทธาจึงบวชในสานักของพระศาสดา เจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุอรหัต
๔๐. พระสาคตเถระ (ฉลาดในเตโชกสิณ)
เกิดในตระกูลพราหมณ์ ในกรุงสาวัตถี สาคตมาณพฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดา
เกิดศรัทธา จึงบวชทาสมาบัติ ๘ ให้บังเกิดแล้ว บรรลุความเป็นผู้ชานาญในสมาบัตินั้น เจริญวิปัสสนา
แล้วบรรลุอรหัต
๔๑. พระโมฆราชเถระ (ทรงจีวรเศร้าหมอง)
เกิดในครอบครัวพราหมณ์ในกรุงสาวัตถีก่อนพระพุทธเจ้าบังเกิด ชื่อว่า โมฆราชมาณพ
เรียนในสานักพาวรีพราหมณ์ พระศาสดาทรงทราบว่า โมฆราชมาณพเป็นคนถือตัว (มีมานะจัด) ทั้ง
ญาณก็ยังไม่แก่กล้า ควรนาความถือตัวของเขาออกไป เมื่อได้ฟังคาเทศนานี้แล้ว ก็บรรลุอรหัต
ตารางที่ ๓ แสดงวิธีบรรลุของพระเอกตทัคคะในพุทธศาสนา ๔๑ องค์
พระเอตทัคคะ

วิธีบรรลุ

หมายเหตุ

พระอัญญาโกณฑัญญะ
พระสารีบุตร
พระมหาโมคคัลลานเถระ
พระมหากัสสปเถระ
พระอนุรุทธเถระ
พระภัททิยะเถระ
พระลกุณฏกภัททิยเถระ
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ

ฟังธรรมเทศนา
ฟังพระคาถาจากพระอัสสชิเถระ
ฟังธรรมเทศนา
เจริญกัมมัฏฐาน
เจริญกัมมัฏฐาน
ฟังธรรมเทศนา
เจริญกัมมัฏฐาน
เจริญกัมมัฏฐาน

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เหตุและความดับของธรรม
ธาตุกัมมัฏฐาน
ปฏิบัติธุดงค์ ๑๓ ข้อ

๑

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
โยนิโสมนสิการ

สิ่งที่บังเกิดพร้อมพระพุทธเจ้า ได้แก่ ต้นโพธิพฤกษ์ ๑ พระมารดาของพระราหุล ๑ ขุมทรัพย์ทั้ง ๔ ๑ ม้ากัณฐกะ ๑ นาย
ฉันนะอามาตย์ ๑ กาฬุทายีอามาตย์ ๑ รวมเป็น ๗ นี้ชื่อว่า สัตตสหชาติ เพราะเกิดวันเดียวกับพระโพธิสัตว์
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พระจูฬปันถกเถระ
พระมหาปัณถกเถระ
พระสุภูติเถระ
พระเรวตขทิรวนิยเถระ
พระโสณโกฬิวิสเถระ
พระสีวลีเถระ
พระราหุลเถระ
พระโกณฑธานเถระ
พระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ
พระปิลินทวัจฉะ
พระกุมารกัสสปะ
พระอานนทเถระ
พระอุรุเวลกัสสปะ
พระพักกุลเถระ
พระอุบาลีเถระ
พระนันทเถระ
พระมหากัปปินเถระ
พระราธเถระ
พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
พระมหากัจจายนเถระ
พระกังขาเรวตเถระ
พระโสณกุฏิกัณณะ
พระวักกลิเถระ
พระรัฐบาลเถระ
พระวังคีสเถระ
พระทัพพมัลลบุตร
พระพาหิยทารุจีริยะ
พระมหาโกฏฐิตเถระ
พระกาฬุทายีเถระ
พระโสภิตเถระ
พระนันทกเถระ
พระสาคตเถระ
พระโมฆราชเถระ

เจริญกัมมัฏฐาน
เจริญกัมมัฏฐาน
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เจริญกัมมัฏฐาน
ฟังธรรมเทศนา
เจริญกัมมัฏฐาน
เจริญกัมมัฏฐาน
เจริญกัมมัฏฐาน
ฟังธรรมเทศนา
เจริญกัมมัฏฐาน
เจริญกัมมัฏฐาน
ฟังธรรมเทศนา
เจริญกัมมัฏฐาน
เจริญกัมมัฏฐาน
ฟังธรรมเทศนา
เจริญกัมมัฏฐาน
เจริญกัมมัฏฐาน
อุปสมบท
ฟังธรรมเทศนา
เจริญกัมมัฏฐาน
ฟังธรรมเทศนา
เจริญกัมมัฏฐาน
เจริญกัมมัฏฐาน
เจริญกัมมัฏฐาน
ฟังธรรมเทศนา

ภาวนา “รโชหรณ รโชหรณ

ทางสายกลาง
จูฬราหุโลวาทสูตร

กายคตาสติ
อาทิตตปริยายสูตร

โยนิโสมนสิการ
กายคตาสติ

๑๐๓

วิธีบรรลุของพระเอตทัคคะทั้ง ๔๑ พระองค์ มี ๓ วิธีด้วยกัน คือ ฟังธรรมเทศนา ปฏิบัติ
กัมมัฏฐาน และอุปสมบท โดยการปฏิบัติกัมมัฏฐานเป็นเหตุให้พระเอตทัคคะบรรลุมากที่สุด มี ๒๗
พระองค์ การฟังธรรมเป็นเหตุให้บรรลุทันที มี ๑๒ พระองค์ ธรรมที่ทรงตรัสแล้ว เอตทัคคะทรงได้
บรรลุ ได้แก่ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, ธาตุกัมมัฏฐาน, จูฬราหุโลวาทสูตร และอาทิตตปริยายสูตร แต่
ละพระสูตรที่ทรงตรัสตรงกับอุปนิสัยของเอตทัคคะผู้นั้นที่จะบรรลุธรรมได้ ที่เหลืออีก ๒ พระองค์
บรรลุ เมื่ อ ตอนปลงผมอุ ป สมบท เพราะบุญ กุศ ลที่ท าไว้ใ นอดี ตชาติ ทั้ง สองมีช าติก าเนิ ดที่ แปล ก
ประหลาดเช่นกัน คือ พระสีวลีเถระอยู่ในครรภ์มารดา ๗ ปี ระลึกถึงทุกข์ที่เสวยในครรภ์ขณะปลงผม
ก็บรรลุ และพระทัพพมัลลบุตร กระเด็นออกจากท้องมารดา ขณะกาลังเผามารดา กรณีของพระจูฬ
ปันถกเถระ ที่ใช้วิธีลูบผ้าสะอาดผืนหนึ่งพร้อมบริกรรม “รโชหรณ รโชหรณ (ผ้าเปื้อนธุลี)” จึงบรรลุ
เป็นกรณีของการใช้คาบริกรรมในกัมมัฏฐานที่ปรากฏในอรรถกถาพระไตรปิฎก อธิบายโดยพระพุทธ
โฆษาจารย์

บทที่ ๓
องค์ความรู้กัมมัฏฐานโบราณล้านนาจากการศึกษาคัมภีร์ใบลาน
ในบทที่ ๓ นี้ เป็นการศึกษากัมมัฏฐานล้านนาที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาหลักปฏิบัติ (ทฤษฎี) และวิธีปฏิบัติกัมมัฏฐานของสงฆ์ล้านนา โดยเลือกศึกษาใบลาน ๙ ฉบับ
ได้แก่ (๑) สมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครูบาคันธา คนฺธวโส วัดต้นผึ้ง อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัด
ลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๗) (๒) วิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่า อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน (พ.ศ.
๒๔๗๓) (๓) กัมมัฏฐานมหาป่า ครูบาอุบล วัดพระนอนม่อนช้าง จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๒๓) (๔)
กัมมัฏฐานวัดบ้านไร่ จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๔) (๕) กัมมัฏฐานครูบาคันธะวงศ์ วัดพระนอนม่อนช้าง
จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๗) (๖) มูลกัมมัฏฐานรอม ฉบับครูบามหากัญจนเถร วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ (พ.ศ. ๒๓๓๒-๒๔๒๐) (๗) กัมมัฏฐานรอม ฉบับครูบาศรีวิชัย วัดพระสิงห์ อาเภอเมื อง
จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๒๑-๒๔๑๒) (๘) พระครูพัฒนากิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์) วัดพระพุทธบาท
ห้วยต้ม อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๕๔๓) และ (๙) ฉบับครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย วัดทุ่ง
หลวง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๕๓๐)
การศึกษาใบลานทั้ง ๙ ฉบับ จาแนกเป็น ๒ กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ฉบั บที่ ๑ – ๕ เป็นฉบับที่แสดงให้เห็นหลักปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา ในช่ว ง
พ.ศ. ๒๔๒๓–๒๔๗๗ เนื้อหาทั้งหมดซ้ากัน ซึ่งการซ้ากันนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความนิยมของใบลานกลุ่ม
นี้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกศึกษา ฉบับกัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่า จังหวัดลาพูน เป็นหลัก
กลุ่มที่ ๒ ฉบับที่ ๖ – ๙ เป็นฉบับที่แสดงให้เห็นถึงการนากัมมัฏฐานล้านนาไปใช้ของ
พระภิกษุสงฆ์ล้านนา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๓๒ – ๒๕๔๓

๑๐๕

๓.๑ การสารวจข้อมูลใบลานกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
ในการสารวจใบลานกัมมัฏฐานโบราณล้านนาที่ถูกเก็บรักษาไว้ในหน่วยงานรัฐบาลและ
เอกชน มีรายละเอียดดังนี้
๑. โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน๑ พบ ๔๙ ฉบับ ได้แก่
๑.๑ กัมมะฐาน ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่ วัดกลาง อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ปีจารไม่
ปรากฏ จานวน ๒๐ ใบ
๑.๒ กัมมฐาน ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่ วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ปีจาร
จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) จานวน ๘๖ ใบ
๑.๓ กัมมัฏฐาน ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่ วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ปี
จาร จ.ศ. ๑๒๐๔ (พ.ศ. ๒๓๘๕) จานวน ๕๒ ใบ
๑.๔ กัมมัฏฐาน ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่ วัดเฮี้ย อาเภอปัว จังหวัดน่าน ปีจาร พ.ศ.
๒๔๓๕ จานวน ๓๘ ใบ
๑.๕ กัมมัฏฐาน ภาษาบาลี และล้านนา สถานที่ วัดเฮี้ย อาเภอปัว จังหวัดน่าน ปีจารไม่
ปรากฏ จานวน ๔๐ ใบ
๑.๖ กัมมัฏฐาน ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่ วัดแสนเมืองมา อาเภอเชียงคา จังหวัด
พะเยา ปีจารไม่ปรากฏ จานวน ๒๒ ใบ
๑.๗ กัมมัฏฐาน ๔๐ ทัต ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดพระธาตุช้างค้าวรวิหาร อาเภอ
เมือง จังหวัดน่าน ปีจาร พ.ศ. ๒๔๗๕ จานวน ๔๑ ใบ
๑.๘ กัมมัฏฐาน, คองภาวนา, คาไหว้ธัมมสังวาศ ภาษาบาลี และล้านนา สถานที่ วัดเฮี้ย
อาเภอปัว จังหวัดน่าน ปีจาร จ.ศ. ๑๒๙๓ (พ.ศ. ๒๔๗๔) จานวน ๖๒ ใบ
๑.๙ กัมมัฏฐาน, พับทิฏฐี และกังขาและวิปัสสนา ๓ ดวง ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่
วัดเฮี้ย อาเภอปัว จังหวัดน่าน ปีจาร จ.ศ. ๑๒๖๐ (พ.ศ. ๒๔๔๑) จานวน ๔๕ ใบ ชุด
๑.๑๐ กัมมัฏฐานภาวนา ภาษาบาลีและล้านนา, บาลีและไทย สถานที่ วัดหย่วน อาเภอ
เชียงคา จังหวัดพะเยา ปีจารไม่ปรากฏ จานวน ๔๐ ใบ
๑.๑๑ กัมมัฏฐานหลวง ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดนันทาราม อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ปีจาร จ.ศ. ๑๒๓๕ (พ.ศ. ๒๔๑๖) จานวน ๕๖ ใบ
๑

ก่อตั้งขึ้นโดย ฮารัลด์ ฮุนดีอุส ขณะเป็นอาจารย์พิเศษและที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อช่วยในการจัดตั้งบัณฑิตศึกษา สาขาภาษา
ล้านนา ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๓๕ โครงการนี้ดาเนินการโดยสานักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศเยอรมัน ผ่านโครงการความช่วยเหลือทางวัฒนธรรม
ของกระทรวง ระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๔ โดยมี ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร เป็นหัวหน้าโครงการ ปัจจุบันเก็บ
รักษาใบลานที่สารวจในรูปแบบไมโครฟิล์มในหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๐๖

๑.๑๒ กามะทานตีปะนี ภาษาบาลีและไทยใหญ่ สถานที่วัดปางหมู อาเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ปีจาร จ.ศ. ๑๒๕๖ (พ.ศ. ๒๔๓๗) จานวน ๓๑๓ ใบ
๑.๑๓ ก่าม่ะทาน ส้ะมะทะ ผ่าว่ะหน่า วิ่ปัสสะหน่า ผ่าว่ะหน่า เป่นจั้กขั่นถ่า ภาษาบาลี
และไทยใหญ่ สถานที่ วัดป่าเป้า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีจารไม่ปรากฏ จานวน ๑๓๔ ใบ
๑.๑๔ เข้ารุกขมุลละ, กายะคะตา และพรหมวิหารทังมวน, กัมมัฏฐาน ๔๐ ฯลฯ ภาษา
บาลีและล้านนา สถานที่ วัดพระธาตุช้างค้าวรวิหาร อาเภอเมือง จังหวัดน่าน ปีจารไม่ปรากฏ จานวน
๗๑ ใบ
๑.๑๕ คาถาวัตถุ, กัมมัฏฐาน ๔๐ ฯลฯ ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่ วัดศรีมงคล (ก๋ง)
อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ปีจารไม่ปรากฏ จานวน ๕๙ ใบ
๑.๑๖ จตุรกัมมัฏฐาน ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ปีจารไม่ปรากฏ จานวน ๓๘ ใบ
๑.๑๗ เทวะทูตร ๔ ห้อง, คาภีกัมมัฏฐาน, ภาวนาธาตุทัง ๔ ฯลฯ ภาษาบาลีและล้านนา
สถานที่วัดป่าเหมือด อาเภอปัว จังหวัดน่าน ปีจาร จ.ศ. ๑๒๖๐ (พ.ศ. ๒๔๔๑) จานวน ๕๕ ใบ
๑.๑๘ ธัมมานุสสติกัมมัฏฐาน ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่ วัดเฮี้ย อาเภอปัว จังหวัด
น่าน ปีจาร จ.ศ. ๑๑๘๙ (๒๓๗๐) จานวน ๓๖ ใบ
๑.๑๙ นิไสยกัมมัฏฐาน ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดบ้านเอื้อม อาเภอเมือง จังหวัด
ลาปาง ปีจารไม่ปรากฏ จานวน ๔๗ ใบ
๑.๒๐ พระกัมมัฏฐาน ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีจาร จ.ศ. ๑๒๓๔ (พ.ศ. ๒๔๑๕) จานวน ๑๗ ใบ
๑.๒๑ พับธัมมกัมมัฏฐาน ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดเฮี้ย อาเภอปัว จังหวัดน่าน ปี
จารไม่ปรากฏ จานวน ๗๗ ใบ
๑.๒๒ โพธิปักขิยะธัมม ๓๗, กัมมัฏฐาน ๔๐, คาถาปารมี, ไชยปังกอร, ปารมีพระแปด
หมื่นต้น ฯลฯ ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดศรีมงคล (ก๋ง) อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ปีจารไม่
ปรากฏ จานวน ๒๙ ใบ
๑.๒๓ มุลลกัมมัฏฐาน ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดนาปัง อาเภอเมือง จังหวัดน่าน ปี
จาร จ.ศ. ๑๑๕๘ (พ.ศ. ๒๓๓๙) จานวน ๓๙ ใบ
๑.๒๔ ไม่ปรากฏ (กัมมัฏฐาน) ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดหย่วน อาเภอเชียงคา
จังหวัดพะเยา ปีจารไม่ปรากฏ จานวน ๔๖ ใบ
๑.๒๕ ไม่ปรากฏ (กัมมัฏฐาน) ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ ปีจาร จ.ศ. ๑๒๒๕ (พ.ศ. ๒๔๐๖) จานวน ๑๑๗ ใบ

๑๐๗

๑.๒๖ ไม่ปรากฏ (กัมมัฏฐาน, ภาวนา, คาถาธัมมกาย) ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่ วัด
ป่าเหมือด อาเภอปัว จังหวัดน่าน ปีจารไม่ปรากฏ จานวน ๖๕ ใบ
๑.๒๗ ไม่ปรากฏ (วิทีเรียนกัมมัฏฐาน) ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดเชียงมั่น อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีจารไม่ปรากฏ จานวน ๑๘ ใบ
๑.๒๘ วิสุทธิมัคคกัมมัฏฐาน ภาษาบาลีล้วน สถานที่วัดกิตติวงค์ อาเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ปีจาร จ.ศ. ๑๑๑๔ (พ.ศ. ๒๒๙๕) จานวน ๒๑๘ ใบ
๑.๒๙ โวหารกัมมัฏฐานสามเหง้า ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดไหล่หินหลวง อาเภอ
เกาะคา จังหวัดลาปาง ปีจารไม่ปรากฏ จานวน ๑๔ ใบ
๑.๓๐ โวหารอนุสสติกัมมัฏฐาน ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่ วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ ปีจาร จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) จานวน ๒๑๔ ใบ
๑.๓๑ โวหารอนุสสติกัมมัฏฐาน ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่ วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ ปีจาร จ.ศ. ๑๑๙๕ (พ.ศ. ๒๓๗๖) จานวน ๑๘๓ ใบ
๑.๓๒ สมัฏถกัมมัฏฐาน, อสุภกัมมัฏฐาน และอื่นฯ ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดบ้าน
เอื้อม อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ปีจารไม่ปรากฏ จานวน ๖๓ ใบ
๑.๓๓ สมัฏถวิปัสสนากัมมัฏฐานสี่สิบ ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดบ้านหลุกใต้
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ปีจารไม่ปรากฏ จานวน ๘๒ ใบ
๑.๓๔ สมัตทกัมมฐาน, อสุภสิบ, อนุสสติสิบ, พุทธคุณรสิบดวง, พุทธานุสสติสิบ, ธัมมคุณ
สิบดวง, สังคคุณสิบดวง, สีลานุสสติกัมมฐาน, จาขานุสสติกัมมฐาน, ประวัติของปู่อ้ายทิพพ์ช้าง และ
อื่นฯ ภาษาไทย บาลีและล้านนา สถานที่ วัดบ้านเอื้อม อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ปีจารไม่ปรากฏ
จานวน ๔๘ ใบ
๑.๓๕ หนังสือกัมมะฐานวิปัสสะนา ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดพรหมจริยาวาส
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปีจาร จ.ศ. ๑๒๒๘ (พ.ศ. ๒๔๐๙) จานวน ๔๐ ใบ
๑.๓๖ หนังสือกัมมัฏฐาน ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดสวนตาล อาเภอเมือง จังหวัด
น่าน ปีจารไม่ปรากฏ จานวน ๒๓๔ ใบ
๑.๓๗ กัมมัฏฐาน, พับทิฏฐี และกังขาและวิปัสสนา ๓ ดวง ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่
วัดเฮี้ย อาเภอปัว จังหวัดน่าน ปีจาร จ.ศ. ๑๒๖๐ (พ.ศ. ๒๔๔๑) จานวน ๔๕ ใบ
๑.๓๘ ก่าม่ะทาน ส้ะมะทะ ผ่าว่ะหน่า วิ่ปัสสะหน่า ผ่าว่ะหน่า เป่นจั้กขั่นถ่า ภาษาบาลี
และไทยใหญ่ สถานที่วัดป่าเป้า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีจารไม่ปรากฏ จานวน ๑๓๔ ใบ
๑.๓๙ ปุ้กถ่านุ่กสะติ้ ส้ะมะทะวิ่ปัสสะหน่า แส่ป๊า ภาษาบาลีและไทยใหญ่ สถานที่วัดป่า
เป้า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีจารไม่ปรากฏ จานวน ๑๓๙ ใบ

๑๐๘

๑.๔๐ สมัฏถวิปัสสนากัมมัฏฐานสี่สิบ ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดบ้านหลุกใต้
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ปีจารไม่ปรากฏ จานวน ๘๒ ใบ
๑.๔๑ หนังสือกัมมะฐานวิปัสสะนา ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดพรหมจริยาวาส
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปีจาร จ.ศ. ๑๒๒๘ (พ.ศ. ๒๔๐๙) จานวน ๔๐ ใบ
๑.๔๒ อานิสงเผาผี, วิปัสสะนาธุร ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดห้วยน้าดิบ อาเภอ
บ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน ปีจาร จ.ศ. ๑๒๙๕ (พ.ศ. ๒๔๗๖) จานวน ๒๑ ใบ
๑.๔๓ มุลลกัมมัฏฐาน ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดนาปัง อาเภอเมือง จังหวัดน่าน ปี
จาร จ.ศ. ๑๑๕๘ (พ.ศ. ๒๓๓๙) จานวน ๓๙ ใบ
๑.๔๔ มูลกัมมฐานพะวิรติ ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัด
แพร่ ปีจาร จ.ศ. ๑๑๘๐ (พ.ศ. ๒๓๖๑) จานวน ๕๔ ใบ
๑.๔๕ มูลกัมมะฐาน ฉบับป่าไผ่ ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดกิตติวงค์ อาเภอแม่สะ
เรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน ปีจารไม่ปรากฏ จานวน ๒๖ ใบ
๑.๔๖ มูลกัมมัฏฐาน ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ปีจาร จ.ศ. ๑๒๒๖ (พ.ศ. ๒๔๐๗) จานวน ๓๘ ใบ
๑.๔๗ มูลกัมมัฏฐาน ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่ วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ปีจาร จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) จานวน ๒๔๕ ใบ
๑.๔๘ มูลกัมมัฏฐาน ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ปีจาร จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๗๒) จานวน ๑๐๒ ใบ
๑.๔๙ มูลกัมมัฏฐาน ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่ สถานที่วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ ปีจาร จ.ศ. ๑๑๙๙ (พ.ศ. ๒๓๘๐) จานวน ๓๔ ใบ
๒. สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบ ๙ ฉบับ ได้แก่
๒.๑ กัมมัฎฐานโอกาส ๕ พุทธคุณ ธรรมคุณ สงฆ์คุณ ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่ บ้าน
นายอินทร์ สุใจ ๙๖/๔ บ้านท่าหล่ม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปีจารไม่ปรากฏ จานวน ๒๖ ใบ
๒.๒ กัมมัฏฐาน ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดป่าแดด อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปี
จารไม่ปรากฏ จานวน ๗๗ ใบ
๒.๓ กัมมัฏฐาน ภาษาไทลื้อ สถานที่วัดพระธาตุดอยเวา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ปีจารไม่ปรากฏ จานวน ๒๔ ใบ
๒.๔ กัมมัฏฐาน ๔๐ ทัต ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดสันป่าข่อย อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ปีจาร ค.ศ. ๑๒๕๗ (พ.ศ. ๒๔๕๖) จานวน ๑๑๖ ใบ

๑๐๙

๒.๕ กัมมัฏฐาน ๓ เหง้า ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดร้องวัวแดง อาเภอสันกาแพง
จังหวัดเชียงใหม่ ปีจาร ๑๒๗๖ (พ.ศ. ๒๔๕๗) จานวน ๒๓ ใบ
๒.๖ กัมมัฏฐาน ๓ เหง้า ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดเสาหิน อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ปีจารไม่ปรากฏ จานวน ๒๗ ใบ
๒.๗ กัมมัฏฐานคอกเหล็ก ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่ วัดแช่ช้าง อาเภอสันกาแพง
จังหวัดเชียงใหม่ ปีจาร ๑๒๖๘ (พ.ศ. ๒๔๔๙) จานวน ๔๑ ใบ
๒.๘ กั ม มั ฏ ฐาน-วิ ปั ส สนา ภาษาบาลี แ ละล้ า นนา สถานที่ วั ด ชมพู ห ลวง อ าเภอ
เมือง จังหวัดลาปาง ปีจาร ๑๑๘๓ (พ.ศ. ๒๓๖๔) จานวน ๔๖ ใบ
๒.๙ กัมมัฏฐานหลวง ภาษาไทเขิน สถานที่นายไกรศรี นิมมานเหมินท์ อาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย ปีจาร ๑๒๘๖ (พ.ศ. ๒๔๖๗) จานวน ๖๔ ใบ
๓. จากการทางานวิจัยของ ผศ.ดร.วิโรจน์ อินทนนท์ และคณะ ภาควิชาปรัญา คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบคัมภีร์กัมมัฏฐานล้านนาจานวน ๑๓ ฉบับ ดังนี้
๓.๑ วิธีเจริญกัมมฐาน-ธุดงควัตร์-กัมมฐาน ๔๐ ทัต ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดสัน
ป่าข่อย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีจาร ๑๒๕๗ (พ.ศ. ๒๔๓๘) จานวน ๑๑๖ ใบ
๓.๒ กัมมัฏฐานคอกเหล็ก ภาษาบาลีและล้ านนา สถานที่วัดแช่ช้าง อาเภอสันกาแพง
จังหวัดเชียงใหม่ ปีจาร ๑๒๖๘ (พ.ศ. ๒๔๔๙) จานวน ๔๑ ใบ
๓.๓ วิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดประตูป่า อาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน ปีจาร ๑๒๙๒ (พ.ศ. ๒๔๗๓)
๓.๔ พับสากัมมัฏฐาน ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดพระนอนม่อนช้าง อาเภอป่าซาง
จังหวัดลาพูน ปีจาร ๑๒๙๖ (พ.ศ. ๒๔๗๓)
๓.๕ ลานก้อมมกัมมัฏฐานมหาป่า ครูบาอุบล ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดพระนอน
ม่อนช้าง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน ปีจาร ๑๒๔๒ (พ.ศ. ๒๔๒๓)
๓.๖ ลานก้อมกัมมัฏฐาน ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดบ้านไร่ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
ปีจาร ๑๒๙๓ (พ.ศ. ๒๔๗๔)
๓.๗ สมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดต้นผึ้ง อาเภอเวียงหนอง
ล่อง จังหวัดลาพูน ปีจาร ๑๒๗๖ (พ.ศ. ๒๔๕๗)
๓.๘ พับสามูลลกัมมัฏฐาน ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดแสนคันธา อาเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ ปีจารไม่ปรากฏ
๓.๙ พับสากัมมัฏฐาน ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดน้าบ่อหลวง อาเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ ปีจารไม่ปรากฏ

๑๑๐

๓.๑๐ วิธีเจริญกัมมัฏฐาน ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดฟ่อนสร้อย อาเภอเมือง
จังหวัดเชียใหม่ ปีจารไม่ปรากฏ
๓.๑๑ มูลกัมมัฏฐาน ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดบ้านหลุก อาเภอเมือง จังหวัด
ลาพูน ปีจารไม่ปรากฏ
๓.๑๒ พุทธกัมมัฏฐาน ภาษาบาลีและล้านนา สถานที่วัดแม่แก๊ด อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ปีจาร ๑๒๓๙ (พ.ศ. ๒๔๒๐)
๓.๑๓. กัมมัฏฐาน วัดรัตนาราม (ต้นแก้ว) อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๐๑
๔. จากหนังสือกัมมัฏฐานที่พิมพ์เผยแพร่ จานวน ๓ ฉบับ
๔.๑ ฉบับครูบาปินไชย วัดบ้านกลาง อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน ที่ถูกจารขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๖๙
(จ.ศ. ๑๒๘๓) ดังว่า “...โยคาวจรหญิงชายเจ้าทั้งหลาย ปฏิบัติได้ก็ยิ่งบริสุทธิ์แท้แล อยัง อิมัง ปินไชย
ภิกขุ เขียนเสด็จแล้วป๋างเมื่อพระพุทธศักราชว่าได้ ๒๔๖๙ พระวัสสา จุลศักราชว่าได้ ๑๒๘๓ ตั๋วปี๋ลวง
เร้า เดือน ๓ ลง ๖ ค่า พร่าได้เม็งวัน ๓ ไตยเมืองไส้ข้าแล..”๑ ต่อมา พ.ศ. ๒๕๔๘ พระอธิการเกรียง
ศักดิ์ โชติธมฺโม ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านปางขณะนั้น ได้ปริวรรตเสร็จเมื่อวันอัง คาร ที่ ๒๒ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๘ และจัดพิมพ์เนื่องในงานปฏิบัติธรรม ทาบุญครบรอบ ๑๒๘ ปี ไหว้สาป๋ารมีครูบาศรีวิชัย
วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้นฉบับใบลานเก็บรักษาไว้ที่วัดพวงคา อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
๔.๒ มูลกัมมัฏฐานรอม ของครูบามหากัญจนเถร สูงเม่น เมืองแพร่ พ.ศ. ๒๔๐๐ ต้นฉบับ
เป็นใบลาน ยาว ๒๒.๕ เซนติเมตร กว้าง ๔ เซนติเมตร จานวน ๓๘ ใบ จารด้วยภาษาบาลีและล้านนา
ตัวอักษรธรรมล้านนา ตัวเลขโหรา ท้ายใบลานระบุเขียนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ ปีเมืองไส้ คันธิยภิกขุ วัด
เมธัง เชียงใหม่ เขียนสืบเอามาจาก ครูบากัญจนเถร สูงเม่น เมืองแพร่ ยามเมื่อท่านสถิตย์สาราญจา
วัสสา วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ เจ้าอธิการดวงทิพย์ สุภภฺโท เจ้าอาวาสวัดเมธัง อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ เป็น ผู้เก็บรักษาไว้ หนานปวงคา ตุ้ยเขียว ปริว รรตเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐
ตรวจสอบโดยครูบาอินสม โสภา วัดผาบ่อง ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่๒
๔.๓ กัมมัฏฐานรอม การปฏิบัติกัมมัฏฐานของครูบาศรีวิชัย พิมพ์แจกใน พ.ศ. ๒๔๗๕
ขณะท่านจาพรรษาที่วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ พิมพ์ครั้งแรกจานวน ๑,๐๐๐ เล่ม ฉบับที่ใช้เป็นฉบับที่

๑

พระปินตา, หนังสือกัมมัฏฐานฉบับพระครูบาศรีวิชัย, ปริวรรตโดยพระอธิการเกรียงศักดิ์ โชติธมฺโม, (ลาพูน : วัดบ้านปาง,

๒

พระภิกษุคันธิยะ, มูลกัมมัฏฐาน, แปลโดยปวงคา ตุ้ยเขียว (เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๐).

๒๕๔๘).

๑๑๑

พิมพ์รวมอยู่ ในค่าวตานานปางเดิม ครูบาศรีวิชัยบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่ พ.ศ.
๒๔๖๗ โดยพระธมฺมเมธี (๒๕๔๓) เป็นผู้เรียบเรียง๑
เมื่อนาข้อมูลทั้งหมดมาจัดเรียงประเภทใหม่ตามจังหวัดที่พบคัมภีร์นั้นๆ และ พ.ศ. ที่จาร จะ
ได้เป็นตารางด้านล่างนี้
ตารางที่ ๔ แสดงข้อมูลการสารวจใบลานกัมมัฏฐานล้านนา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ชื่อคัมภีร์

วัด

อาเภอ

จังหวัด

พ.ศ.

พศว.

หมายเหตุ

มูลกัมมัฏฐานรอม (ครูบา
มหากัญจนเถร)
กัมมัฏฐาน (วิสุทธิมัคค
โวหาร)
หนังสือกัมมะฐานวิปสั สะนา
พระกัมมัฏฐาน
กัมมัฏฐานหลวง
พุทธกัมมัฏฐาน
วิธีเจริญกัมมฐาน-ธุดงควัตร์กัมมฐาน ๔๐ ทัต
กัมมัฏฐานคอกเหล็ก
กัมมัฏฐาน ๔๐ ทัต
กัมมัฏฐาน ๓ เหง้า
กัมมัฏฐานรอม (ครูบาศรี
วิชัย)
ก่าม่ะทาน ส้ะมะทะ
ผ่าว่ะหน่า วิ่ปสั สะหน่า
ผ่าว่ะหน่า เป่นจั้กขั่นถ่า
วิทีเรียนกัมมัฏฐาน
ปุ้กถ่านุ่กสะติ้ ส้ะมะทะวิ่ปัส
สะหน่า แส่ป๊า
กัมมัฏฐาน
กัมมัฏฐาน ๓ เหง้า

พระสิงห์

เมือง

เชียงใหม่

๒๔๐๐

๒๔

ปริวรรต

ต้นแก้ว

แม่ริม

เชียงใหม่

๒๔๐๑

๒๕

คัดลอก
พ.ศ. ๒๔๒๗

พรหมจริยาวาส
พระสิงห์
นันทาราม
แม่แก๊ด
สันป่าข่อย

ฝาง
เมือง
เมือง
สันทราย
เมือง

เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

๒๔๐๙
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๒๐
๒๔๓๘

๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕

แช่ช้าง
สันป่าข่อย
วัดร้องวัวแดง
วัดพระสิงห์

สันกาแพง
เมือง
สันกาแพง
เมือง

เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

๒๔๔๙
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๖๗

๒๕
๒๕
๒๕
๒๕

ป่าเป้า

เมือง

เชียงใหม่

-

-

เชียงมั่น
วัดป่าเป้า

เมือง
เมือง

เชียงใหม่
เชียงใหม่

-

-

ป่าแดด
เสาหิน

เมือง
เมือง

เชียงใหม่
เชียงใหม่

-

-

๑

ปริวรรต
ปริวรรต
ปริวรรต

ปริวรรต

พระธมฺมเมธี, “กัมมัฏฐานรอม” ค่าวตานานปางเดิม ครูบาศรีวิชัยบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุช่แฮ เมืองแพร่ พ.ศ. ๒๔๖๗
(เชียงใหม่: มิ่งเมือง, ๒๕๔๓).

๑๑๒

๑๗
๑๘
๑๙
รวม
๒๐

พับสามูลลกัมมัฏฐาน
พับสากัมมัฏฐาน
วิธีเจริญกัมมัฏฐาน

แสนคันธา
น้าบ่อหลวง
ฟ่อนสร้อย

๒๑

ลานก้อมมกัมมัฏฐานมหาป่า พระนอนม่อน
ช้าง
สมถะวิปสั สนากัมมัฏฐาน
ต้นผึ้ง

๒๒
๒๓
๒๔

กัมมัฏฐาน ครูบาปินตา
วิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง
พับสากัมมัฏฐาน

๒๕
๒๖
๒๗
รวม
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
รวม
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

ลานก้อมกัมมัฏฐาน
อานิสงเผาผี, วิปัสสะนาธุร
มูลกัมมัฏฐาน

บ้านกลาง
ประตูป่า
พระนอนม่อน
ช้าง
บ้านไร่
ห้วยน้าดิบ
บ้านหลุก

มูลกัมมฐานพะวิรติ
มูลกัมมัฏฐาน
โวหารอนุสสติกมั มัฏฐาน
มูลกัมมัฏฐาน
กัมมฐาน
มูลกัมมัฏฐาน
กัมมัฏฐาน
โวหารอนุสสติกมั มัฏฐาน
กัมมัฏฐาน
มูลกัมมัฏฐาน
กัมมะฐาน
จตุรกัมมัฏฐาน

สูงเม่น
สูงเม่น
สูงเม่น
สูงเม่น
สูงเม่น
สูงเม่น
สูงเม่น
สูงเม่น
สูงเม่น
สูงเม่น
กลาง
สูงเม่น

สันป่าตอง
สันป่าตอง
เมือง

เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

-

-

ปริวรรต
ปริวรรต
ปริวรรต
๑๙

ป่าซาง

ลาพูน

๒๔๒๓

๒๕

เวียงหนอง
ล่อง
ลี้
เมือง
ป่าซาง

ลาพูน

๒๔๕๗

๒๕

ปริวรรต

ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน

๒๔๖๙
๒๔๗๓
๒๔๗๓

๒๕
๒๕
๒๕

ปริวรรต
ปริวรรต

ลี้
บ้านโฮ่ง
เมือง

ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน

๒๔๗๔
๒๔๗๖
-

๒๕
๒๕
-

สูงเม่น
สูงเม่น
สูงเม่น
สูงเม่น
สูงเม่น
สูงเม่น
สูงเม่น
สูงเม่น
สูงเม่น
สูงเม่น
สอง
สูงเม่น

แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่

๒๓๖๑
๒๓๗๒
๒๓๗๖
๒๓๘๐
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๔๐๖
๒๔๐๗
-

๒๔
๒๔
๒๔
๒๔
๒๔
๒๔
๒๔
๒๔
๒๕
๒๕
-

ปริวรรต
๘

๑๒
มุลลกัมมัฏฐาน
ธัมมานุสสติกัมมัฏฐาน
กัมมัฏฐาน
เทวะทูตร ๔ ห้อง,
คาภีกัมมัฏฐาน, ภาวนาธาตุ
ทัง ๔ ฯลฯ

นาปัง
เฮี้ย
เฮี้ย
ป่าเหมือด

เมือง
ปัว
ปัว
ปัว

น่าน
น่าน
น่าน
น่าน

๒๓๓๙
๒๓๗๐
๒๔๓๕
๒๔๔๑

๒๔
๒๔
๒๕
๒๕

๑๑๓

๔๔
๔๕
๔๖
๔๗

๔๘
๔๙
๕๐
๕๑

๕๒
๕๓
รวม
๕๔
๕๕
๕๖
รวม
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

กัมมัฏฐาน, พับทิฏฐี และ
กังขาและวิปัสสนา ๓ ดวง
กัมมัฏฐาน ๔๐ ทัต
กัมมัฏฐาน, คองภาวนา, คา
ไหว้ธัมมสังวาศ
เข้ารุกขมุลละ, กายะคะตา
และพรหมวิหารทังมวน,
กัมมัฏฐาน ๔๐ ฯลฯ
คาถาวัตถุ, กัมมัฏฐาน ๔๐
ฯลฯ
กัมมัฏฐาน
พับธัมมกัมมัฏฐาน
โพธิปักขิยะธัมม ๓๗,
กัมมัฏฐาน ๔๐, คาถาปารมี,
ไชยปังกอร, ปารมีพระแปด
หมื่นต้น ฯลฯ
กัมมัฏฐาน, ภาวนา,
คาถาธัมมกาย
หนังสือกัมมัฏฐาน

เฮี้ย

ปัว

น่าน

๒๔๔๑

๒๕

พระธาตุช้างค้า
วรวิหาร
เฮี้ย

เมือง

น่าน

๒๔๗๕

๒๕

ปัว

น่าน

๒๔๗๔

๒๕

พระธาตุช้างค้า
วรวิหาร

เมือง

น่าน

-

-

ศรีมงคล (ก๋ง)

ท่าวังผา

น่าน

-

-

เฮี้ย
เฮี้ย
ศรีมงคล (ก๋ง)

ปัว
ปัว
ท่าวังผา

น่าน
น่าน
น่าน

-

-

ป่าเหมือด

ปัว

น่าน

-

-

สวนตาล

เมือง

น่าน

-

๑๔

กัมมัฏฐาน
กัมมัฏฐานภาวนา
กัมมัฏฐาน

แสนเมืองมา
หย่วน
หย่วน

เชียงคา
เชียงคา
เชียงคา

พะเยา
พะเยา
พะเยา

-

๓

กัมมัฏฐาน-วิปัสสนา
นิไสยกัมมัฏฐาน
โวหารกัมมัฏฐานสามเหง้า
สมัฏถกัมมัฏฐาน, อสุภ
กัมมัฏฐาน และอื่นฯ
สมัฏถวิปสั สนากัมมัฏฐานสี่
สิบ
สมัตทกัมมฐาน, อสุภสิบ,
อนุสสติสิบ, พุทธคุณรสิบ
ดวง, พุทธานุส สติสิบ, ธัมม

ชมพูหลวง
บ้านเอื้อม
ไหล่หินหลวง
บ้านเอื้อม

เมือง
เมือง
เกาะคา
เมือง

ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง

๒๓๖๔
-

๒๔
-

บ้านหลุกใต้

แม่ทะ

ลาปาง

-

-

บ้านเอื้อม

เมือง

ลาปาง

-

-

๑๑๔

๖๓

คุณสิบดวง, สังคคุณสิบดวง,
สีลานุสสติกัมมฐาน, จาขา
นุสสติกมั มฐาน, ประวัติของ
ปู่อ้ายทิพพ์ช้าง และอื่นฯ
สมัฏถวิปสั สนากัมมัฏฐานสี่ บ้านหลุกใต้
สิบ

แม่ทะ

รวม
๖๔ วิสุทธิมัคคกัมมัฏฐาน

กิตติวงค์

แม่สะเรียง

๖๕

กามะทานตีปะนี

ปางหมู

เมือง

๖๖

มูลกัมมะฐาน

กิตติวงค์

แม่สะเรียง

รวม
๖๗ กัมมัฏฐานหลวง
๖๘

กัมมัฎฐานโอกาส ๕
พุทธคุณ ธรรมคุณ สงฆ์คุณ

๖๙ กัมมัฏฐาน
รวม

ลาปาง

-

๗

นายไกรศรี
แม่สาย
นิมมานเหมินท์
บ้านนายอินทร์ พาน
สุใจ ๙๖/๔ บ้าน
ท่าหล่ม
พระธาตุดอยเวา แม่สาย

แม่ฮ่องสอ ๒๒๙๕
น
แม่ฮ่องสอ ๒๔๓๗
น
แม่ฮ่องสอ น

๒๓
๒๒๔
-

เชียงราย

๒๔๖๗

๒๕

๓
ไม่ทราบวัด

เชียงราย

-

-

ไม่ทราบวัด

เชียงราย

-

๓

จากข้อมูลการสารวจ พบใบลานกัมมัฏฐานล้านนา จานวน ๖๙ ฉบับ แบ่งเป็น จังหวัด
เชียงใหม่จานวน ๑๙ ฉบับ ลาพูน ๘ ฉบับ แพร่ ๑๒ ฉบับ น่าน ๑๕ ฉบับ พะเยา ๓ ฉบับ ลาปาง ๗
ฉบับ แม่อ่องสอน ๓ ฉบับ และเชียงราย ๓ ฉบับ
ในจานวนนี้ที่เก่าแก่ที่สุด ๕ อันดับ ได้แก่ (๑) วิสุทธิมัคคกัมมัฏฐาน วัดกิตติวงศ์ อาเภอแม่
สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๒๙๕) (๒) มุลลกัมมัฏฐาน วัดนาปัง อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
(พ.ศ. ๒๓๓๙) (๓) มูลกัมมัฏฐานะวิรติ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (พ.ศ. ๒๓๖๑) (๔) ธัมมานุสสติ
กัมมัฏฐาน วัดเฮี้ย อาเภอปัว จังหวัดน่าน (พ.ศ. ๒๓๗๐) (๕) มูลกัมมัฏฐาน วัดสูงแม่น อาเภอสูงเม่น
จังหวัดน่าน (พ.ศ. ๒๓๗๒)
ที่ใหม่สุด ๕ อันดับ ได้แก่ (๑) อานิสงเผาผี, วิปัสสะนาธุร วัดห้วยน้าดิบ อาเภอบ้านโฮ่ง
จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๖) (๒) กัมมัฏฐาน ๔๐ ทัต วัดพระธาตุช้างค้าวรวิหาร อาเภอเมือง จังหวัด
น่ า น (พ.ศ. ๒๔๗๕) (๓) ลานก้ อมกั ม มัฏ ฐาน วั ด บ้า นไร่ อ าเภอลี้ จั ง หวัด ล าพูน (พ.ศ. ๒๔๗๔)

๑๑๕

(๔) กัมมัฏฐาน, คองภาวนา, คาไหว้ธัมมสังวาศ วัดเฮี้ย อาเภอปัว จังหวัดน่าน (พ.ศ. ๒๔๗๔) (๕) พับ
สากั ม มั ฏ ฐาน วั ด พระนอนม่ อ นช้ า ง อ าเภอป่ า ซาง จั ง หวั ด ล าพู น (พ.ศ. ๒๔๗๓) (๖) วิ ปั ส สนา
กัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่า อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๓)
วัดที่พบใบลานกัมมัฏฐานมากที่สุด คือ วัดสูงเม่น อาเภอสู งเม่น จังหวัดแพร่ พบจานวน
๑๑ ฉบับ
ทั้งนี้ชื่อเรียกใบลานกัมมัฏฐานล้านนา มีหลายชื่อด้วยกัน ดังนี้ กัมมัฏฐาน พระกัมมัฏฐาน
กัมมะฐานวิปัสสะนา กัมมัฏฐานหลวง พุทธกัมมัฏฐาน วิธีเจริญกัมมฐาน-ธุดงควัตร์-กัมมฐาน ๔๐ ทัต
กัมมัฏฐานคอกเหล็ก กัมมัฏฐาน ๓ เหง้า มูลลกัมมัฏฐาน กัมมัฏฐานมหาป่า สมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน
วิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง วิปัสสะนาธุร มูลกัมมฐานพะวิรติ อนุสสติกัมมัฏฐาน จตุรกัมมัฏฐาน ธัมมา
นุสสติกัมมัฏฐาน ภาวนาธาตุทัง ๔ วิปัสสนา ๓ ดวง กายะคะตา พรหมวิหารทังมวน นิไสยกัมมัฏฐาน
อสุภกัมมัฏฐาน อสุภสิบ อนุสสติสิบ พุทธคุณรสิบดวง พุทธานุสสติสิบ ธัมมคุณสิบดวง สังคคุณสิบดวง
สีลานุสสติกัมมฐาน จาขานุสสติกัมมฐาน กามะทานตีปะนี กัมมัฎฐานโอกาส ๕
ชื่อเรียกทั้งหมด หมายถึง (๑) สมถะกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน (๒) กัมมัฏฐาน
๔๐ (๓) องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งของกัมมัฎฐาน ๔๐ เช่น
กัมมัฏฐาน ๔๐ หมายถึง สมถกัมมัฏฐานทั้ง ๔๐ ชนิด ตามที่ปรากฏในวิสุทธิมรรค ได้แก่
กสิณกัมมัฏฐาน ๑๐ อสุภกัมมัฏฐาน ๑๐ อนุสสติกัมมัฏฐาน ๑๐ พรหมวิหารกัมมัฏฐาน ๔ อาหารเร
ปฏิกูลสัญญากัมมัฏฐาน ๑ จตุธาตุววัตถานกัมมัฏฐาน ๑ อรูปกัมมัฏฐาน ๔
ภวนาธาตุ ๔ หรือธาตุกสิณ ๔ คือ ปถวีกสิณ เตโชกสิณ อาโปกสิณ วาโยกสิณ เป็น ๔
กสิณ จากทั้งหมด ๑๐ กสิณ
อนุสสติสิบ หรือ พุทธคุณรสิบดวง หรือพุทธานุสสติสิบ คือ อนุสสติกัมมัฏฐาน ๑๐ ได้แก่
พุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสสติ เทวดานุสสติ มรณานุสสติ กายคตา
นุสสติ อานาปาณสติ และอนุสมานุสสติ
ทั้งนี้คาว่า มูลกัมมัฏฐาน นั้น ความหมายที่ปรากฏในพระไตรปิฎก หมายถึง กัมมัฎฐาน
อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาอสุภ ๑๐ กสิณ ๑๐ และอนุสสติ ๑๐ หรือเป็นเฉพาะจตุธาตุววัตถานการ
กาหนดธาตุ ๔ เท่านั้น “...กัมมัฎฐานนั้น เรียกว่า “ปาริหาริยกัมมัฎฐาน” เพราะจาต้องบริหาร
จาต้องรักษา และจาต้องเจริญอยู่ทุกเมื่อ ปาริหาริยกัมมัฎฐานนั้นนั่นแล เรียกว่ามูลกัมมัฎฐานก็ได้...”๑
ภายหลังเข้าใจว่า หมายถึง กายคตานุสสติกัมมัฏฐาน ที่พระอุปัชฌาย์บอกพระภิกษุตอนบวชใหม่
ได้แก่ การพิจารณาส่วนประกอบร่างกายว่าเป็นสิ่งไม่สะอาดเพียงอย่างเดียว๒ ดังที่ พระณัฐกิตติ อนาร
๑

ขุ.อุ.๗๐/ ๒/ ๒๗๗.
มีเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ดังนี้เป็นต้น (วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ
ยา, สมถกัมมัฏฐาน, หน้า ๗๑-๘๒).
๒

๑๑๖

โท (ผุยเหง้า)๑ ให้คาอธิบายมูลกัมมัฎฐานในการศึกษาวิเคราะห์มูลกัมมัฎฐานในฐานะเป็นกุศโลบาย
เพื่อการปฏิบัติธรรม ว่าหมายถึง ลักษณะที่ตั้งแห่งการงานของใจ ๕ ข้อคือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ตจปัญจกกัมมัฏฐาน” เพราะประกอบด้วยสิ่งของที่พิจารณา ๕ อย่าง
ดังนั้นคาว่ามูลกัมมัฏฐานรอม คือ มูลกัมมัฎฐานรวม คือ กัมมัฎฐานที่รวมมูลกัมมัฏฐาน
(ตจปัญจกกัมมัฏฐาน) กับกัมมัฏฐานอื่นๆ
ชื่ อ ที่ แ ตกต่ า งออกไปจากชื่ อ ทั้ ง หมด คื อ กั ม มั ฏ ฐานคอกเหล็ ก ค าว่ า “คอกเหล็ ก ”
หมายถึง กิเลส ๓ คือ โลภ โกรธ หลง ดังที่ปรากฏเป็นถ้อยคาว่า “...ปริสัททังหลายได้หล้มจมอยู่ใน
ภวะทัง ๓ (โลภ โกรธ หลง) นี้ก็เปนการอันนานนักแล ผู้ใดแลใบ้ไร้ผะหยา บ่รู้จักโทสในภวะทัง ๓ อัน
สุขุมาลนักนั้น มันก็เท่าจักยินดีอยู่ไจ้ ๆ มีใจยินดีเซิ่งที่อยู่ค้อยๆ ด้วยอันบ่รู้จักโทสอันนั้น อุปมาเปนดั่ง
คอกเหล็กอันใหญ่สูงแลกว้างเลิ้กหมั้นแก่นแล มาขั้นยังสัตต์ทังหลายในคอกเหล็กอันนั้น บ่หื้อออกพ้น
ได้อันนั้นแล อุปมาสันใด อันว่าคทังหลายผู้หนุ่มผู้เถ้าแลเทวดา อินทา พรหม สมณะทังหลายูงนี้ ก็
หากย่อมเข้าขังอยู่ในคอกเหล็กอันนั้น บ่หื้อออกพ้นได้สักตัวสัตต์แล...”๒
ในจานวน ๖๙ ฉบับนี้ มีการปริวรรตแล้ว ๑๑ ฉบับ ได้แก่
๑. วิธีเจริญกัมมฐาน-ธุดงควัตร์ -กัมมฐาน ๔๐ ทัต (วัดสันป่าข่อย อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่)
๒. กัมมัฏฐานคอกเหล็ก (วัดแช่ช้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่)
๓. วิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง (วัดประตูป่า อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน)
๔. พับสามูลลกัมมัฏฐาน (วัดแสนคันธา อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่)
๕. พับสากัมมัฏฐาน (วัดน้าบ่อหลวง อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่)
๖. วิธีเจริญกัมมัฏฐาน (วัดฟ่อนสร้อย อาเภอเมือง จังหวัดเชียใหม่)
๗. พุทธกัมมัฏฐาน (วัดแม่แก๊ด อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๘. มูลกัมมัฏฐาน (วัดบ้านหลุก อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน)
๙. สมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน (วัดต้นผึ้ง อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน)
๑๐. กัมมัฏฐานครูบาปินตา (วัดบ้านกลาง อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน)
๑๑. มูลกัมมัฏฐานครูบามหากัญจนเถระ (วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดน่าน)
การปริวรรตในลาดับที่ ๑-๘ โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ อินทนนท์ ลาดับที่ ๙ ปริวรรตโดย พระ
จตุพล จิตฺตสวโร วัดต้นผึ้ง อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน ลาดับที่ ๑๐ ปริวรรตโดยพระอธิการ
๑

พระณัฐกิตติ อนารโท (ผุยเหง้า), “การศึกษาวิเคราะห์มูลกัมมัฎฐานในฐานะเป็นกุศโลบายเพื่อการปฏิบัติธรรม” วิทยา
นิพธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕).
๒
ชุมพูภิกขุและพรหมผะหยาสามเณร, กัมมัฏฐานคอกเหล็ก, ปริวรรตโดย รศ. ดร.วิโรจน์ อินทนนท์ และชนิทร์ เขียวสนุก,
(เอกสารเย็บเล่ม), หน้า ๒๔.

๑๑๗

เกรียงศักดิ์ โชติธัมโม วัดบ้านปาง อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน ส่วนลาดับที่ ๑๑ ปริวรรตโดยหนานปวงคา
ตุ้ยเขียว
๓.๒ การศึกษาคัมภีร์ใบลานกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้เลือกศึกษาคัมภีร์กัมมัฏฐานโบราณล้านนา ๙ ฉบับด้วยกัน ได้แก่
(๑) สมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครูบาคันธา คนฺธวโส วัดต้นผึ้ง อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน
(พ.ศ. ๒๔๗๗) (๒) วิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่า อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๓)
(๓) กัมมัฏฐานมหาป่า ครูบาอุบล วัดพระนอนม่อนช้าง จังหวั ดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๒๓) (๔) กัมมัฏฐาน
วัดบ้านไร่ จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๔) (๕) กัมมัฏฐานครูบาคันธะวงศ์ วัดพระนอนม่อนช้าง จังหวัด
ลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๗) (๖) มูลกัมมัฏฐานรอม ฉบับครูบามหากัญจนเถร วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ (พ.ศ. ๒๓๓๒-๒๔๒๐) (๗) กัมมัฏฐานรอม ฉบับครูบาศรีวิชัย วัดพระสิงห์ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๒๑-๒๔๑๒) (๘) พระครูพัฒนากิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์) วัดพระพุทธบาท
ห้วยต้ม อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๕๔๓) และ (๙) ฉบับครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย วัดทุ่ง
หลวง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๕๓๐)
ฉบับที่ ๑ – ๕ เป็นฉบับที่แสดงให้เห็นหลักปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา ในช่วง พ.ศ. ๒๔๒๓–
๒๔๗๗ เนื้อหาทั้งหมดซ้ากัน ซึ่งการซ้ากันนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความนิยม และความน่าเชื่อถือของ
ใบลานกลุ่มนี้ เมื่อพิจารณาแล้ว ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษา ฉบับกัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่า จังหวัดลาพูน
เป็นฉบับหลักในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ฉบับที่ ๖ – ๙ เป็นฉบับที่แสดงให้เห็นถึงการนากัมมัฏฐานล้านนาไปใช้ของพระภิกษุสงฆ์
ล้านนา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๓๒ – ๒๕๔๓
เกณฑ์การเลือกศึกษากัมมัฏฐานล้านนา มีดังนี้
๑. การเลือกศึกษากัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่า จังหวัดลาพูน มีจุดประสงค์เพื่อ แสดงให้
เห็นถึงหลักการการปฏิบัติกัมมัฏฐานในล้านนา เกิดขึ้นจากการศึกษากัมมัฎฐานล้านนาของ รศ.ดร.
วิโรจน์ อินทนนท์ ที่ได้ศึกษาจากใบลานจานวน ๑๑ ฉบับ ได้แก่ (๑) กัมมัฏฐาน ๔๐ ทัศ วัดสันป่าข่อย
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (๒) กัมมัฏฐานคอกเหล็ก วัดแช่ช้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กั มมั ฏ ฐานและคาไหว้ ต่า งๆ วั ดน้ าบ่อ หลวง อ าเภอสั น ป่า ตอง จัง หวัด เชี ย งใหม่ (๔) พับ สา
กัมมัฏฐาน ฉบับครูบาคันธวงศ์ วัดพระนอนม่อนช้าง จังหวัดลาพูน จ.ศ. ๑๒๙๖ (พ.ศ. ๒๔๗๗) (๕)
พับสากัมมัฏฐานรอม ฉบับครูบาคันธา วัด ต้นผึ้ง อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน จ.ศ. ๑๒๗๖
(พ.ศ. ๒๔๕๗) (๖) พุทธกัมมัฏฐาน วัดแม่แก็ด อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (๗) มูลกัมมัฏฐาน วัด
แสนคันธา อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ (๘) ลานก้อมกัมมัฏฐานมหาป่า ฉบับครูบาอุบล วัดพระ
นอนม่อนช้าง จังหวัดลาพูน จ.ศ. ๑๒๔๒ (พ.ศ. ๒๔๒๓) (๙) ลานก้อมกัมมัฎฐานวัดบ้านไร่ จังหวัด
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ลาพูน จ.ศ. ๑๒๙๓ (พ.ศ. ๒๔๗๔) (๑๐) วิธีเจริญกัมมัฏฐาน วัดฟ่อนสร้อย อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ และ (๑๑) วิปัสสนากัมมัฎฐานหลวง วัดประตูป่า จังหวัดลาพูน จ.ศ. ๑๒๙๒ (พ.ศ. ๒๔๗๓)
โดยเลือกเอาคัมภีร์ใบลานวิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง ของวัดประตูป่า ตาบลอุโมงค์ อาเภอเมือง จังหวัด
ลาพูน เป็นหลัก และเสริมด้วยฉบับอื่นๆ ที่เหลือ
การศึก ษากัม มั ฏ ฐานของ รศ.ดร.วิ โ รจน์ อิ น ทนนท์ ได้ แสดงให้ เ ห็ นความส าคัญ ของ
กัมมัฏฐานฉบับนี้ ทั้งเมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่า กัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่านี้ มีเนื้อความที่เหมือนกับ
กัมมัฏฐานอื่นๆ อีกอย่างน้อย ๔ ฉบับ ได้แก่ กัมมัฏฐานมหาป่า ครูบาอุบล วัดพระนอนม่อนช้าง
จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๒๓) สมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครูบาคันธา คนฺธวังโส วัดต้นผึ้ง จังหวัดลาพูน
(พ.ศ. ๒๔๕๗) กัมมัฏฐานวัดบ้านไร่ จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๔) กัมมัฏฐาน ครูบาคันธะวงศ์ วัดพระ
นอนม่อนช้าง จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๗) เป็นต้น เหตุนี้จึงได้แสดงให้เห็นถึงความนิยมในกัมมัฏฐาน
ผูกนี้ ของชาวล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ และเมื่อศึกษาเนื้อหาของกัมมัฏฐานแล้ว พบว่ามี
เนื้อหาครบถ้วนตามกัมมัฏฐานที่ปรากฏในวิสุทธิมรรค ทั้งสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาใบลานวิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง ของวัดประตูป่า ตาบล
อุโมงค์ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ด้วยเหตุผล ๓ ข้อ คือ (๑) ได้ผ่านการพิจารณาจากการทางานของ
รศ.ดร.วิโรจน์ อินทนนท์ ว่าเป็นใบลานสาคัญ (๒) แสดงรายละเอียดของการปฏิบัติ กัมมัฏฐานตาม
คัมภีร์วิสุทธิมรรคมากที่สุดในบรรดาใบลานที่ปริวรรติทั้ง ๑๑ ฉบับ (๓) มีเนื้อหาซ้ากับกัมมัฏฐานอื่นถึง
๔ ฉบับ ในช่วง พ.ศ. ๒๔๒๓–๒๔๗๗
๒. เกณฑ์ในการเลือกศึกษากัมมัฏฐานฉบับครูบามหากัญจนเถร วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ (พ.ศ. ๒๓๓๒-๒๔๒๐) ฉบับครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง อาเภอลี้ จังหวัดล าพูน (พ.ศ.
๒๔๒๑-๒๔๑๒) พระครูพัฒนากิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์) วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อาเภอลี้ จังหวัด
ลาพูน (พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๕๔๓) และฉบับครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย วัดทุ่งหลวง อาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๕๓๐) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติกัมมัฏฐานของพระภิกษุสงฆ์ใน
ล้านนา ที่มีการเรียนการสอนกันอย่างแท้จริง
พระภิกษุส งฆ์ ทั้ง ๔ รูปที่คัดเลื อกนั้น เป็น พระภิกษุสงฆ์ ที่มีชื่อเสี ยงด้านกัมมัฏ ฐานใน
ล้านนา และมีความสาคัญในฐานะเป็นบุคคลทางประวัติศาสตร์พุทธศาสนาล้านนา ทั้งมีชีวิตอยู่ใน
ช่วงเวลาที่ต่างกัน เรียงไปเป็นลาดับได้ดังนี้ ครูบามหากัญจนเถร วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
(พ.ศ. ๒๓๓๒-๒๔๒๐) ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๒๑-๒๔๑๒) พระครู
พัฒนากิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์) วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๕๔๓)
และครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย วัดทุ่งหลวง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๕๓๐) ลาดับ
พ.ศ. ที่ต่างกันออกไปและเรีย งลาดับกันไปนี้ ช่วยทาให้ เราเห็นพัฒนาการของการเรียนการสอน
กัมมัฏฐานในล้านนาอีกด้วย
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๓.๒.๑ กัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่า ตาบลประตูป่า อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
กัมมัฎฐานหลวง วัดประตูป่า จารโดย พระ (ธ) นัญญเชยย์ริขิตตะ วัดปล่าเหียว จารเสร็จ
เดือน ๔ เหนือ (มกราคม-กุมภาพันธ์) ขึ้น ๙ ค่า วันอาทิตย์ จ.ศ. ๑๒๙๒ (พ.ศ. ๒๔๗๓)
ก. โครงสร้างใบลานวิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง
เนื้อหาประกอบด้วย ๑๓๔ หน้าลาน สามารถจาแนกเนื้อหาได้ดังนี้
๑. เกริ่นนา
หน้าลานที่ ๑ – ๕ เน้นให้คนทั้งหลายอย่าประมาท ให้เพียรกระทากัมมัฏฐานเนืองๆ ดัง
ว่า “...บ่ควรอยู่ประหมาตในกุศละบุญอันหน้อยอันใหญ่ ควรขงขวายหื้อทาน จาสีล ฟังธัมม์ กระทา
บุญต่างๆ ใส่ใจ กระทาคองวัตร ปฏิบัติ อันครัดเคร่งแท้ ใส่ใจจาเริญสมถะวิปัสสนาไปไจ้ๆ ชุวัน ชุยาม
ชุเดือน ชุปี ตราบต่อเท่าอายุเถอะ...”๑ เพื่อพ้นไปจากทุกข์ภัยทั้งหลาย พ้นจากวัฏสงสาร “....ภย-ทสฺ
สาวี งมีความหย้านแลกัว ทุกขภยะ คือ ชาติ ชรา เพียธิ (พยาธิ) มรณทุกข์อันมีในวัฎสงสารแล ร่าเพิง
หันนิพพานเจ้าเปนธัมม์หมั้นเที่ยงเปนสุขยิ่งนัก เปนธัมม์อันเปนแก่นเปนสารหาชาติ ชรา เพียธิ มรณ
ทุกข์บ่ได้แล มักใคร่ไปรอดไปเถิงทวยทางพระพุทธเจ้าแลพระปัจเจกเจ้าแล...”๒ ด้วยกิจในพุทธศาสนา
มี ๒ ประเภท คือ คัน ถธุร ะกับ วิปั ส สนาธุระ แล้ว จึงแจกแจงองค์ประกอบของวิปัส สนาธุระ เป็น
สมถกัมมัฎฐานกับวิปัสสนากัมมัฎฐาน “...จาเริญภาวนาสมถะกัมมัฏฐานอันใดอัน ๑ แม่นทัง ๔๐ ทัส
แควนดี หื้อสัทธาบังเกิดแก่กล้าแล้วซ้าปฏิบัตปัญญาธุระปฏิปทา คื อ ใส่ใจจาเริญภาวนาวิปัสสนา ตั้ง
แต่ทิฏฐิวิสุทธิกัมมัฏฐาน แล้วภาวนาติลักขณวิปัสสนาทัง ๓ ดวง ภาวนาอนุปัสสนา ๗ ดวง ภาวนา
วิปัสสนา ๑๑ รือว่าภาวนามหาวิชชรวิปัสสนา ๑๘ ดวง เปนต้น...”๓ ให้กระทาไปอย่าได้หยุด ให้กลัว
ภัยทุกขสงสาร ดังกลัวโจรห้าร้อยที่แบกอาวุธเข้ามาจะทาร้ าย ให้เอากัมมัฏฐานเป็นที่พึ่ง “...หื้อหย้าน
หื้อกลัวภัยเภยยะทุกข์สงสาร เปนดังหมู่โจร ๕ ร้อยแบกหอกแบกดาบอาวุทธ์เครื่องข้า (ฆ่า) ขับไล่ไต่ต
ตามฟันแทงปายหวิดปายชวดมาไจ้ๆ หื้อได้มาแปงใจเอาแก้วทัง ๓ แลแก้ว ๕ โกฐากกัมมัฏฐานภาวนา
เปนที่เพิ่งอาไสร...”
๒. เนื้อหาหลัก หน้าลาน ๖-๑๓๕
๒.๑ อธิบายขั้นตอนการเริ่มปฏิบัติกัมมัฏฐาน หน้าลานที่ ๖-๑๗
๑.ให้สมาทานศีล ๕ ศีล ๘ ในกรณีเป็นคฤหัสถ์ ให้สมาทานศีล ๑๐ ในกรณีเป็นสามเณร
ให้ปลงอาบัติ สมาทานจตุปริสุทธสีล รักษาศีล ๑๐ ในกรณีเป็นพระภิกษุสงฆ์
๒. นาขันดอกไม้ เทียน ๕ คู่ วางไว้หน้าพระบาท พระธาตุ พระธรรม ต้นโพธิ์ เจดีย์ เพื่อ
ขอขมาพระพุทธเจ้ า พระธรรม พระสงฆ์ กั มมัฏ ฐาน และครูบาอาจารย์ผู้ ให้ กัมมั ฏ ฐาน (แก้ว ๕
๑

หน้าลานที่ ๑
หน้าลานที่ ๓
๓
หน้าลานที่ ๔
๒
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โกฐาก) โดยให้ยกมือไหว้หว่างคิ้ว กล่าวคาขอขมาว่า “...นมามิ พุทธ คุณสารนฺต นมามิ ธมฺม มุนิราช
เทสิต นมามิ สงฺฆ มุนิราชสาวก นมามิ กมฺมฏฺฐาน นิพพานาธิคมุปฺปาย นมามิ กมฺมฎฺฐานทายกาจริย
นิพฺพาน มคฺคุเทสก...”๑
“...อจโย ม ภนฺเต อชฺณคมา ยถาพล ยถามุฬห ยถาอกุสล โยห (เย มย) พุทฺธธมฺมสงฺฆ
กมฺมฎฺฐาน กมฺมฏฺฐานทายกาจริย สงฺขาเตสุ ปญฺจสุ รจเนสุ อตีเต วา ปจฺจุปนฺเน วา กาเยน วา วาจาย
วา มนสา วา ปมาท วา อคารว วา อกาสึ ตสฺสเม (เตสนฺโน) ภนฺเต อจย อจยโย ปฏิคณฺหตุ ขมตุ สพฺพ
โทส (สพฺพโทส ขมนฺตุ) อายตึ ส วเรยฺยามิ อายตึ สวริสฺสามิ น ปุเนว กริสฺสานิ อหมฺภนฺเต (มยมฺภนฺเต)
สพฺพพุทฺธกมฺมฎฐาน ยาจามิ (ยาจาม) เทถ เม ภนเต, ปีติ (อุคฺคหนิมิตฺตปฏิภาคนิมิตฺต) สมาธิฌาน
อภิญญาณ ทิฏฐิกงฺขาวิปสฺสนาญาณ อริยคฺคผนิพพาน ยาจามิ เทถ เมภนฺเต. ว่า ๓ ครั้ง...”๒
๓. เข้าไปหาที่สงบเพื่อปฏิบัติกัมมัฏฐาน
๔. หากเป็นผู้หญิงให้นั่งขัดสมาธิ (นั่งพัพพะแนงเชิง) ไม่ได้ ให้นั่งพับส้นเท้าทั้งสอง (ครุบ
เข่าทั้งสอง) หากเป็นชายให้นั่งขัดสมาธิ ขาซ้ายทับขาขวา ยกมือไหว้หว่างคิ้ว ตั้งสตินึกถึงกัมมัฏฐาน
แล้วว่า “...ชาติปิ ทุกฺขา ชราปิ ทุกขา พฺยาธิปิ ทุกฺขา มรณมฺปิ ทุขฺข อปฺปิเยหิ สมฺปโยโค ทุกฺข ปิเยหฺ
วิปฺปโค ทุขฺโข ยมฺปิจฺฉ น ลภติ ตมฺปิ ทุกฺข สงฺขิตฺเตน ปญฺจุปาทานกฺขนฺธาปิ ทุกฺขา ว่า ๓ ครั้ง...”๓
เพื่อให้เห็นทุกข์ในสงสาร
๕. มหาสังเวควัตถุ ๕ ว่า “...ชาติ ชรา พฺยาธิ จุติอปาย อตีต อปฺปตฺตกวฎฺฎทุกข อิทานิ
อาหารคเวสิทุกข ว่า ๑ ครั้ง...”๔
๖. เทวทูตกัมมัฏฐานว่า “...อหมฺปิ โขมฺหิ ชาติธมฺโม ชาติอนาตีโต หนฺทาห กลฺยาณ กโรมิ
กาเยน วาจาย มนสา ว่า ๑ ครั้ง...”๕
๗. “...อหมฺปิ โขมฺหิ ชาติธมฺโม ชราธมฺโม ชราอนตีโต หนฺทาห กลฺยาณ กโรมิ กาเยน วา
จาย มนสา ว่า ๑ ครั้ง...”๖
๘ “...อหมฺปิ โขมฺหิ พฺยาธิธมฺโม พฺยาธิธมฺโม พฺยาธิอนตีโต หนฺทาห กลฺยาณ กโรมิ กาเยน
วาจาย มนสา ว่า ๑ ครั้ง...”๗
๙ “...อหมฺปิ โขมฺหิ ทุกฺขธมฺโม ทุกฺขธมฺโม ทุกฺขอนตีโต หนฺทาห กลฺยาณ กโรมิ กาเยน วา
จาย มนสา ว่า ๑ ครั้ง...”๑
๑

หน้าลาน ๖
หน้าลาน ๖-๘ เป็นคากล่าวขมาสาหรับคนเดียว ทว่าหากกล่าวสองคนขึ้นไปให้ใช้คาในวงเล็บแทน
๓
หน้าลาน ๘
๔
หน้าลาน ๑๐
๕
หน้าลาน ๑๐
๖
หน้าลาน ๑๑
๗
หน้าลาน ๑๑
๒

๑๒๑

๑๐ “...อหมฺปิ โขมฺหิ มรณธมฺโม มรณธมฺโม มรณอนตีโต หนฺทาห กลฺยาณ กโรมิ กาเยน
วาจาย มนสา ว่า ๑ ครั้ง...”๒
๑๑ “...นโม พุทฺธาย นโม ธมฺมาย นโม สงฺฆาย ว่า ๓ ครั้ง...”๓
๑๒ “...อปฺปมาโณ พุทโธ อปฺปมาโณ ธมฺโม อปฺปมาโณ สงฺโฆ ว่า ๓ ครั้ง...”๔
๑๓ “...ปญฺจมาเร ชิโน นาโถ ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตม จตุสจฺจ ปกาเสสิ ธมฺมจกฺก ปวตฺตยิ เอ
เตน สจฺจวชฺเชน สพฺเพ มารา ปลายนฺตุ ว่า ๓ ครั้ง...” หรือจะว่า “...เอเตน สจฺจวชฺเชน โกตฺตุ เต เชยฺ
ยมงฺคล ว่า ๓ ครั้ง...” ก็ได้๕
๑๔ “...ยถา ถมฺเภ นิพนฺฌธยฺย วจฺฉ ธมฺม นโร อธ พนฺเธยฺย สก จิตฺต สติยา รมฺมเณ ทฬฺห
ว่า ๓ ครั้ง...”๖
๑๕ “...พุทฺโธ เม นาโถ ธฺมโม เม นาโถ สฺงโฆ เม นาโถ กมฺมฏฺฐาน เม นาโถ กมฺมฏฺฐาน
ทายกาจริโย เม นาโถ ว่า ๓ ครั้ง...”๗
๑๖ “...อหมฺภนฺ เต มม อตฺตภาว สชีวิต ตุม์หาก ปริจฺจชามิ นิยฺยเทมิ ว่า ๓ ครั้ง...”๘
๑๗ “...อหมฺภนฺเต สพฺพพุทธกมฺมฎฺฐาน ยาจามิ สพฺพพุทธฺกมฺมฏฐาน เทถ เมภนฺเต ว่า ๓
๙
ครั้ง...” หรือจะว่า “...อหมฺภนฺเต พุทฺธานุสสตติกมฺมฏฐาน ยาจามิ พุทฺธานสสติกมฺมฎฺฐาน เทถ เม
ภนฺเต ว่า ๓ ครั้ง...”
๒.๒ แสดงองค์ประกอบของสมถกัมมัฏฐาน ๔๐ หน้าลาน ๓๘-๓๙
“...ส่วนสมถกัมมัฏฐานทังมวลมี ๔๐ ทัส คือ ภาวนากสิณกัมมัฏฐานสิบดวงชื่อกสิณสิบแล
ภาวนาอสุภกัมมัฏฐานสิบดวงชื่ออสุภสิบแส ภาวนาอนุ สสติกัมมัฏฐานสิบดวงคือว่า พุทธานุสสติ ธัม
มานุสสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ มรณานุสสติ อุปปสมานุสสติ กายคตาสติ
อานาปานสติ พรหมวิหาร ๔ อรูปกัมมัฏฐาน ๔ อาหารปฏิกูลาสัญยา จตุธาตุววัตถาน ทังมวรเปน ๔๐
ทัส ๔๐ ปายก็ว่าแล

๑

หน้าลาน ๑๑
หน้าลาน ๑๒
๓
หน้าลาน ๑๒
๔
หน้าลาน ๑๓
๕
หน้าลาน ๑๓ – ๑๔
๖
หน้าลาน ๑๕
๗
หน้าลาน ๑๕
๘
หน้าลาน ๑๖
๙
หน้าลาน ๑๖
๒

๑๒๒

ดังภาวนากสิณ ๑๐ ดวงนี้คือ ปถวีกสิณา เตโชกสิณา อาโปกสิณา วาโยกสิณา ๔ ดวงนี้
ชื่อ ธาตุกสินกัมมัฎฐานแล ยังกสิณกัมมัฏฐาน ๖ อัน พายบนคือ นิลกสิณ ปีตกสิณ โลหิตกสิณ โอทา
ตกสิณ ๔ ดวง ชื่อ วัณณกสิณ แล้วเอาอากาสกสิณ อาโลกสิณมาใส่จิ่งเปนกสิณ ๑๐ ดวงแล
ส่วนอสุภกัมมัฎฐาน ๑๐ ดวง คือ อุทธมาตกัง คือ ไปภาวนาดูผีตายอันไค่พองนั้น วินิลกัง
ได้ซากเน่าเขียว วิปุพพกัง ได้ซากผีอันเน่าน้าเน่าไหลตก วิฉิทกัง คือ ได้ซากผีอันปุดขาดไป วิกขายิตกัง
ได้ซากผีอันสัตขบคาบกิน วิขิตกัง ได้ซากผีอันเรี่ยรายฟุ้งจาก หตวิขิตกัง ได้ซากผีอันท่านเอาดาบสับ
ไขว่ไกวเกียงนัน้ อิฏฐิกัง อันมีค่ากระดูกกองอยู่ก็ดี เรี่ยรายไปก็ดี ฝูงนี้เปนอสุภกัมมัฏฐาน ๑๐ ดวงแล
ด้วยแท้กัมมัฏบานเท่านี้ เปนสมฐกัมมัฏฐาน...”๑
๒.๒.๑ แสดงอนุสสติกัมมัฏฐาน หน้าลานที่ ๑๗ – ๓๔
อนุสสติกัมมัฏฐาน หรืออนุสสติฐาน ประกอบด้วย พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ
สีลานุสสติ จาคานุสสติ เทวดานุสสติ มรณานุสสติ กายคตาสติ อานาปานสติ และอุปสมานุสสติ๒
ในใบลานคั ม ภี ร์ กั ม มั ฏ ฐานหลวง วั ด ประตู ป่ า จั ง หวั ด ล าพู น แสดงเพี ย ง ๘ อนุ ส สติ
กัมมัฏฐานแรก ได้แก่ พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ สีลนุสสติ จาคานุสสติ เทวดานุสสติ อุปป
สัมมานุสสติ อานาปาณสสติ และกายคตาสติ โดยแยกอุปปสัมมานุสสติ อานาปาณสสติ กายคตาสติ
ออกจากอนุสสติทั้ง ๖ ทั้งยังแนะนาให้เริ่มจากการปฏิบัติ สีลภาวนาก่อน ต่อด้วย จาคานุสสติ พุทธา
นุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ และเทวดานุสสติเป็นลาดับสุดท้าย ดังว่า “...อันจักหื้อสมควรแท้ ขอ
ภาวนาสีลก่อน...”๓
๒.๒.๑.๑ สีลนุสสติ หน้าลาน ๑๘-๒๑
๑. ยกมือไหว้หว่างคิ้ว แล้วว่า พุทโธ เม นาโถ ธมฺโม เม นาโถ สงฺโฆ เม นาโถ กมฺมฏฺฐาน
เม นาโถ (กมฺมฏฺฐานทายกาจริโย) เม นาโถ ว่า ๓ ครั้ง...” แล้วว่า “...อหมฺภนฺเต สีลานุสสติกมฺมฏฐาน
ยาจามิ สีลานุสสติกมฺมฏฺฐาน เทถ เม ภนเต ว่า ๓ ครั้ง...”๔
๒. “...อหมฺภนฺเต ปีติสมาธิ ยาจามิ ปิติสมาธิ เทถ เม ภนฺเต ทุกฺขสนฺต กริสสามิ ว่า ๓ ครั้ง
๕
...”
๓. “...อโห วต เม สีลานิ อขณฺฑานิ อสิทฺทานิ อสพลานิ อกมฺมสานิ ภุชชิสฺสามิ อปรามถา
นิ วิญฺญูปสฏฐานิ สมาธิสวตฺตนิกานิ ว่า ๓ ครั้ง พร้อมแปล...”

๑

หน้า ๓๙ – ๔๐
พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), (กรุงเทพฯ: ประยูรวงศ์พริ้น
ติ้ง จากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๑๘๔.
๓
หน้าลาน ๑๗
๔
หน้าลาน ๑๘
๕
หน้าลาน ๑๘
๒

๑๒๓

๔. “...อโห วต เม สีลานิ อชณฺฑานิ ว่า ๓ ครั้ง...” เอามือลงวางไว้เหนือตัก มือขวาหงาย
ไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึงกัมมัฏฐาน นึกถึงศีลของ
ตนอันบริสุทธิ์นั้น (นึกเห็นตามที่แปลความ) พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า
“...สีลานิ เม ปริสุทฺธานิ...” นับไปเรื่อยๆ เมื่อได้ ๕๐ ลูก จึงว่า “...อโห วต เม สีลานิ อขณฺฑานิ...”๑
๕. เมื่อจักหยุด ให้เปิดปากลืมตา ยกมือตั้งหว่างคิ้ว แล้วว่า “...สาธุ ผู้ข้าภาวนาสีลเท่านี้
แล้ว ขอสมมายอไหว้ไว้เหนือหัวก่อนแล...”๒
๒.๒.๑.๒ จาคานุสสติ หน้าลาน ๒๑-๒๓
๑. ยกมือไหว้หว่างคิ้ว แล้วว่า พุทโธ เม นาโถ ธมฺโม เม นาโถ สงฺโฆ เม นาโถ กมฺมฏฺฐาน
เม นาโถ (กมฺ ม ฏฺ ฐ านทายกาจริ โ ย) เม นาโถ ว่ า ๓ ครั้ ง ...” แล้ ว ว่ า “...อหมฺ ภ นฺ เ ต จาคานุ ส
สติกมฺมฏฐาน ยาจามิ จาคานุสสติกมฺมฏฺฐาน เทถ เม ภนเต ว่า ๓ ครั้ง...”๓
๒. “...อหมฺภนฺเต ปีติสมาธิ ยาจามิ ปิติสมาธิ เทถ เม ภนฺเต ทุกฺขสนฺต กริสสามิ ว่า ๓ ครั้ง
...”๔
๓. “...อโห วตาห วิคตตมจฺเฉเรน เจตสา วิหรามิ มุตฺตจาโค ปยตฺตปาณิ โวสคฺครโต ยาจา
โยโค วทญฺญูทาน วิราครโต สุทินฺน วต เม ทาน ว่า ๓ ครั้ง พร้อมแปล...”๕
๔. “...อโห วตาห วิคตตมจฺเฉเรน เจตสา วิหรามิ มุตฺตจาโค ว่า ๓ ครั้ง...” เอามือลงวางไว้
เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึง
กัมมัฏฐาน นึกถึงทานของตนอันได้บริจาคแล้วก็ดี อนโมทนาทานกับผู้อื่นก็ดี (นึกเห็นตามที่แปลความ)
พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “...มุตฺตจาโค...” นับไปเรื่อยๆ เมื่อได้ ๕๐
ลูก จึงว่า “...สุทินฺน วต เม ทาน...”๖
๕. เมื่อจักหยุด ให้เปิดปากลืมตา ยกมือตั้งหว่างคิ้ว แล้วว่า “...สาธุ ผู้ข้าจาเริญภาวนาจา
คานุสสติกัมมัฏฐานเท่านี้แล้ว ขอสมมายอไหว้ไว้เหนือหัวก่อนแล...”๗
๒.๒.๑.๓ แสดงพุทธานุสสติ หน้าลาน ๒๓-๒๗
๑. ยกมือไหว้หว่างคิ้ว แล้วว่า พุทโธ เม นาโถ ธมฺโม เม นาโถ สงฺโฆ เม นาโถ กมฺมฏฺฐาน
เม นาโถ (กมฺ ม ฏฺ ฐ านทายกาจริ โ ย) เม นาโถ ว่ า ๓ ครั้ ง ...” แล้ ว ว่ า “...อหมฺ ภ นฺ เ ต พุ ทฺ ธ านุ ส ส
ติกมฺมฏฐาน ยาจามิ พุทฺธานุสสติกมฺมฏฺฐาน เทถ เม ภนเต ว่า ๓ ครั้ง...”๑
๑

หน้าลาน ๒๐
หน้าลาน ๒๐
๓
หน้าลาน ๒๑
๔
หน้าลาน ๒๑
๕
หน้าลาน ๒๑
๖
หน้าลาน ๒๒
๗
หน้าลาน ๒๒-๒๓
๒

๑๒๔

๒. “...อหมฺภนฺเต ปีติสมาธิ ยาจามิ ปิติสมาธิ เทถ เม ภนฺเต ทุกฺขสนฺต กริสสามิ ว่า ๓ ครั้ง
๒

...”

๓. “...อิติปิ โส ฯ ว่า ๓ ครั้ง พร้อมแปล...”๓
๔. “...อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ว่า ๓ ครั้ง...” เอามือลงวางไว้เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือ
ซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึงกัมมัฏฐาน นึกถึงพระพุทธรูปอัน
นั่งอยู่ก็ดี นอนอยู่ก็ดี เที่ยวอยู่ก็ดี แย้มใคร่หัวก็ดี บ่ปากบ่จาบ่เทศนาธรรมก็ดี ให้ใจติดอยู่กับรูปนั้น
เอาเป็นที่พึ่งที่กราบไหว้ (นึกเห็นตามที่แปลความ) พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก
ให้ว่า “...พุทฺโธ...” นับไปเรื่อยๆ เมื่อได้ ๕๐ ลูก จึงว่า “...อรห สฺมา สมฺพุทฺโธ...”๔
๕. เมื่อจักหยุด ให้เปิดปากลืมตา ยกมือตั้งหว่างคิ้ว แล้วว่า “...สาธุ ผู้ข้าภาวนาคุณพระ
เจ้าเท่านี้แล้ว ขอสมมายอไหว้ไว้เหนือหัวก่อนแล...”๕
๒.๒.๑.๔ แสดงธัมฺธานุสสติ หน้าลาน ๒๗-๒๘
๑. ยกมือไหว้หว่างคิ้ว แล้วว่า พุทโธ เม นาโถ ธมฺโม เม นาโถ สงฺโฆ เม นาโถ กมฺมฏฺฐาน
เม นาโถ (กมฺ ม ฏฺ ฐ านทายกาจริ โ ย) เม นาโถ ว่ า ๓ ครั้ ง ...” แล้ ว ว่ า “...อหมฺ ภ นฺ เ ต ธมฺ ม านุ ส ส
ติกมฺมฏฐาน ยาจามิ ธมฺมานุสสติกมฺมฏฺฐาน เทถ เม ภนเต ว่า ๓ ครั้ง...”๖
๒. “...อหมฺภนฺเต ปีติสมาธิ ยาจามิ ปิติสมาธิ เทถ เม ภนฺเต ทุกฺขสนฺต กริสสามิ ว่า ๓ ครั้ง
...”๗
๓. “...สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฺฐิโก อการิ (ลิ) โก เอหิปสฺสิโก โอปนฺนายิโก ปจฺจ ต
เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ ว่า ๓ ครั้ง แล้วแปล...”๘
๔. “...สวากขาโต ภควตา ธมฺโม ว่า ๓ ครั้ง...” เอามือลงวางไว้เหนือตัก มือขวาหงายไว้
บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึงกัมมัฏฐาน นึกถึงคุณของ
พระธรรม (นึกเห็นตามที่แปลความ) พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..
ธัมโธ...” นับไปเรื่อยๆ เมื่อได้ ๕๐ ลูก จึงว่า “...สวากฺขาโต ภควตา ธัมโม...”๙

๑

หน้าลาน ๒๓
หน้าลาน ๒๓
๓
หน้าลาน ๒๓
๔
หน้าลาน ๒๗
๕
หน้าลาน ๒๗
๖
หน้าลาน ๒๗
๗
หน้าลาน ๒๗
๘
หน้าลาน ๒๗
๙
หน้าลาน ๒๘
๒

๑๒๕

๕. เมื่อจักหยุด ให้เปิดปากลืมตา ยกมือตั้งหว่างคิ้ว แล้วว่า “...สาธุ ผู้ข้าภาวนาคุณพระ
ธรรมเท่านี้แล้ว ขอสมมายอไหว้ไว้เหนือหัวก่อนแล...”
๒.๒.๑.๕ แสดงสังฆานุสสติ หน้าลาน ๒๙-๓๓
๑. ยกมือไหว้หว่างคิ้ว แล้วว่า พุทโธ เม นาโถ ธมฺโม เม นาโถ สงฺโฆ เม นาโถ กมฺมฏฺฐาน
เม นาโถ (กมฺ ม ฏฺ ฐ านทายกาจริ โ ย) เม นาโถ ว่ า ๓ ครั้ ง ...” แล้ ว ว่ า “...อหมฺ ภ นฺ เ ต สงฺ ฆ านุ ส ส
ติกมฺมฏฐาน ยาจามิ สงฺฆานุสสติกมฺมฏฺฐาน เทถ เม ภนเต ว่า ๓ ครั้ง...”๑
๒. “...อหมฺภนฺเต ปีติสมาธิ ยาจามิ ปิติสมาธิ เทถ เม ภนฺเต ทุกฺขสนฺต กริสสามิ ว่า ๓ ครั้ง
...”๒
๓. “...สุปฏิปนฺโน ภควตา สาวกสฺงโฆ ฯ ว่า ๓ ครั้ง พร้อมแปล...”๓
๔. “...สุปฏิปนฺโน ภควตา สาวกสฺงโฆ ว่า ๓ ครั้ง...”๔ เอามือลงวางไว้เหนือตัก มือขวา
หงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึงกัมมัฏฐาน นึกถึงอ
หันตาสาวกสงฆ์ (นึกเห็นตามที่แปลความ) พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า
“..สังโฆ...” นับไปเรื่อยๆ เมื่อได้ ๕๐ ลูก จึงว่า “...สุปฏิปนฺโน ภควตา สาวกสฺงโฆ...”๕
๖. เมื่อจักหยุด ให้เปิดปากลืมตา ยกมือตั้งหว่างคิ้ว แล้วว่า “...สาธุ ผู้ข้าภาวนาคุณพระ
ธรรมเท่านี้แล้ว ขอสมมายอไหว้ไว้เหนือหัวก่อนแล...”
๒.๒.๑.๖ แสดงเทวตานุสสติ หน้าลาน ๓๓-๓๔
๑. ยกมือไหว้หว่างคิ้ว แล้วว่า พุทโธ เม นาโถ ธมฺโม เม นาโถ สงฺโฆ เม นาโถ กมฺมฏฺฐาน
เม นาโถ (กมฺ ม ฏฺ ฐ านทายกาจริ โ ย) เม นาโถ ว่ า ๓ ครั้ง ...” แล้ ว ว่ า “...อหมฺ ภ นฺ เต เทวตานุ ส ส
ติกมฺมฏฐาน ยาจามิ เทวตานุสสติกมฺมฏฺฐาน เทถ เม ภนเต ว่า ๓ ครั้ง...”๖
๒. “...อหมฺภนฺเต ปีติสมาธิ ยาจามิ ปิติสมาธิ เทถ เม ภนฺเต ทุกฺขสนฺต กริสสามิ ว่า ๓ ครั้ง
...”๗
๓. “...สพฺเพ เทวา สอินฺทกา อิเมหิ สทฺธาสิลาทิเกหิ คุเณหิ สมฺปนฺนาคตา ฉสุ เทวโลเกสุ
อุปฺปชฺชนฺติ อิเม คุณาสทฺธาสีลาทิกา มม จิตฺตสนฺตาเน ภวน์ติ ยถา เทวสุขปปฺโปนฺติ ตถาห สุข ปา
ปุเณยฺย สทฺธาทิคุณยุตฺตตา หเว ว่า ๓ ครั้ง พร้อมแปล...”๘
๑

หน้าลาน ๒๙
หน้าลาน ๒๙
๓
หน้าลาน ๒๙
๔
หน้าลาน ๒๘
๕
หน้าลาน ๓๔
๖
หน้าลาน ๓๔
๗
หน้าลาน ๓๔
๘
หน้าลาน ๓๓
๒

๑๒๖

๔. “...สทฺธาทิคุณายุตฺตตาหเว ว่า ๓ ครั้ง...”๑ เอามือลงวางไว้เหนือตัก มือขวาหงายไว้บน
มือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึงกัมมัฏฐาน นึกถึงเทวดา (นึก
เห็นตามที่แปลความ) พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..ตถาห สุข...” นับ
ไปเรื่อยๆ (เมื่อได้ ๕๐ ลูก จึงว่า “...สทฺธาทิคุณายุตฺตตาหเว...)”๒
๖. เมื่อจักหยุด ให้เปิดปากลืมตา ยกมือตั้งหว่างคิ้ว แล้วว่า “...สาธุ ผู้ข้าภาวนาเทวตา
นุสสติหัมมัฏฐานเท่านี้แล้ว ขอสมมายอไหว้ไว้เหนือหัวก่อนแล...”
๒.๒.๑.๗ ผลจากการปฏิบัติอนุสสติกัมมัฏฐาน หน้าลาน ๓๕-๓๘
การปฏิบัติอนุสสติกัมมัฏฐานทั้ง ๖ คือ สีลอนุสสติ จาคาอนุสสติ พุทธาอนุสสติ ธัมมานุสส
ติ สังฆานุสสติ เทวดานุสสติ ผลที่ได้ คือ ปีติ ๕ ประการ ได้แก่ ขุททกาปีติ ขณิกาปีติ โอกกันติกาปีติ
อุพเพงคาปีติ ผรณาปีติ ดังว่า “...ส่วนกัมมัฏฐานเจ้า ๖ อันนี้ เทียรย่อมหื้อบังเกิดปีติ ๕ ประการ คือ
ขุททกาปีติ ๑ ขณิกาปีติ ๑ โอกกันติกาปีติ ๑ อุพเพงคาปีติ ๑ ผรณาปีติ ๑ เปนถ้วน ๕ แล...”๓
๑. ขุททกาปีติ เกิดยินดีซาบไปทั่วตัว แล้วหายไป
๒. ขณิกาปีติ
๓. โอกกันติกาปีติ เกิดหวั่นไหวตนไปมา เหมือนไปนั่งอยู่เหนือเรือเหนือแพ
๔. อุพเพงคาปีติ เกิดมีพลวะ กาลังแรง พูดไม่ได้ก็มี ตัวหวั่นไหว พองุ้มไปงุ้มมา กระแทก
มือเท้า ตบมือ ตบเท้า ผุดลุกผุดนั่ง ร้องไห้ หัวเราะ เต้นฟ้อน กวัดแกว่งมือเท้า
อาการเหล่านี้ มักทาให้คนคิดว่าตนเข้าถึงธรรมชั้นสูงแล้ว และมักวิ ปลาสคลาดจากสติไป
หากอาการเช่นนี้ดารงอยู่เป็นเวลา ๑ เดือนแล้วยังไม่หาย ให้ตั้งขันดอกไม้ เทียน ๕ คู่ ไปหาพระสอน
กัมมัฏฐาน หากไม่มีก็ไปหาพระพุทธรูป พระธรรม พระสงฆ์ เจดีย์ ต้นโพธิ์ เพื่อขอขมา โดยนั่งยองยก
มือไหว้หว่างคิ้ว แล้วว่า “...สาธุ ข้าแก่แก้ว ๕ โกฐาก บัดนี้ ผู้ข้าภาวนากัมมัฏฐานเจ้า อุพเพงคาปีติตัว
มีกาลังแรงก็เกิดมีในตนในใจข้า ก็มาขอหน่ายปลง ขอวางอุพเพงคาปีติเสียบัดนี้ ขออุพเพงคาปีติตกไป
กับหายไปจากใจแห่งข้าบัดนี้เทอะ...”๔ แล้วอย่าติด อย่ารัก อย่าให้อุพเพงคาปีติเกิดขึ้นอีก ให้มีใจ
หน่ายเสีย
๔. ผรณาปีติ เกิดยินดีสาราญบานใจ ซาบซ่านอาบเนื้อตัวตั้งแต่ตีนขึ้นบน แต่หัวลงต่า
เมื่อเกิดปี ติทั้ ง ๕ แล้ ว จึ งเกิดอุปปจารสมาธิ เกิ ดใจมั่นคง ไม่ห วั่นไหว ไม่ฟุ้ง ไปตาม
อารมณ์อันร้าย เข้าใจธรรมอย่างแจ่มแจ้ง “...เมื่ออุปปจารสมาธิเกิดนั้น หลอนบังเกิดจิตใจหมั้นคุง
(มั่นคง) นัก บ่หวั่นไหว บ่ฟุ้ง บ่ผะไปในอารมอันร้ายสักอัน ภาวนาร่าเพิงกัมมัฏฐานอันใดก็ตั๊ดผัน หมั้น
๑

หน้าลาน ๓๔
หน้าลาน ๓๔
๓
หน้าลาน ๓๔
๔
หน้าลาน ๓๗
๒

๑๒๗

คุงรู้แจ้งใสยินดี บ่อเฟืองบ่ไหว แม่นท่านผู้อื่นเอาไม้หลาวใหญ่มาทิ่มมาควากตนแลใจก็ดูดั่งบ่เฟื่องบ่
ไหวได้ คีดดูธัมมะแลกัมมัฏฐานอันใดก็ดูแจ้งใสแท้ดั่งอั้นได้ชื่อว่า อุปปจารสมาธิเกิดมีแล...”๑
๕. “...คันว่าภาวนาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณแล้ว ยกขึ้นภาวนาทิฏฐิกังขาวิปัสสนาก็ได้
...”๒
๒.๒.๑.๘ แสดงอุปปสัมมานุสสติ หน้าลาน ๔๑-๔๓
๑. ยกมือไหว้หว่างคิ้ว แล้วว่า พุทโธ เม นาโถ ธมฺโม เม นาโถ สงฺโฆ เม นาโถ กมฺมฏฺฐาน
เม นาโถ (กมฺ ม ฏฺ ฐ านทายกาจริ โ ย) เม นาโถ ว่ า ๓ ครั้ ง ...” แล้ ว ว่ า “...อหมฺ ภ นฺ เ ต อุ ป สมานุ ส
สติกมฺมฏฐาน ยาจามิ อุปสมานุสสติกมฺมฏฺฐาน เทถ เม ภนเต ว่า ๓ ครั้ง...”๓
๒. “...อหมฺภนฺเต ปีติสมาธิ ยาจามิ ปิติสมาธิ เทถ เม ภนฺเต ทุกฺขสนฺต กริสสามิ ว่า ๓ ครั้ง
๔
...”
๓. “...โย มทฺทนิมฺมทฺทเน ปิปาสวินโย อาลยสมุคฺฆาโต ราคกฺขโย โทสกฺขโย โมหกฺขโย
สพฺพสงฺขารสมตฺ โ ถ สพฺพุป ธิ ป ฏินิ สฺ ส คฺโ ค ตณฺ ห กฺข โย วิ ราโค นิโ รโธ นิพฺพานนฺติ เอต สนฺต ปณี ต
อจฺจนฺต สุข ปณีต สุข อุตฺตม สุข วร สุข อชาติ อชรา อมรณ อุตฺตม อนุตฺตรนฺติ ว่า ๓ ครั้ง พร้อมแปล
...”๕
๔. “...เอต สนฺต เอต ปณีต อจฺจนฺต สุข ปณีต สุข ว่า ๓ ครั้ง...”๖ เอามือลงวางไว้เหนือตัก
มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึงกัมมัฏฐาน
นึกถึงพระนิพพาน (นึกเห็นตามที่แปลความ) พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้
ว่า “..อุตฺตม นิพฺพาน อุตฺตร...”๗
๖. เมื่อจักหยุด ให้เปิดปากลืมตา ยกมือตั้งหว่างคิ้ว แล้วว่า “...สาธุ ผู้ข้าภาวนาคุณพระ
นิพพานเท่านี้แล้ว ขอสมมายอไหว้ไว้เหนือหัวก่อนแล...”
๒.๒.๑.๙ แสดงอานาปานสติ หน้าลาน ๔๓-๔๖
๑. ยกมือไหว้หว่างคิ้ว แล้วว่า พุทโธ เม นาโถ ธมฺโม เม นาโถ สงฺโฆ เม นาโถ กมฺมฏฺฐาน
เม นาโถ กมฺ ม ฏฺ ฐ านทายกาจริ โ ย เม นาโถ ว่ า ๓ ครั้ ง ...” แล้ ว ว่ า “...อหมฺ ภ นฺ เ ต อานาปาณ
สติกมฺมฏฐาน ยาจามิ อานาปาณสติกมฺมฏฺฐาน เทถ เม ภนเต ว่า ๓ ครั้ง...”๘
๑
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หน้าลาน ๕๔
๓
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๔
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๗
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๘
หน้าลาน ๔๑
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๒. “...อหมฺภนฺเต อุคฺคหปฏิภาค นิมิตฺต ยาจามิ ว่า ๓ ครั้ง...”๑ ให้หายใจยาวเสมอกัน
หายใจเข้าว่า ๑ หายใจออกว่า ๒ หายใจเข้าว่า ๓ หายใจออกว่า ๔ เข้าว่า ๕ ออกว่า ๖ เข้าว่า ๗ ออก
ว่า ๘ เข้าว่า ๙ ออกว่า ๑๐ แล้ว
นับลมหายใจเข้า ๕ (หายใจเข้าว่า ๑ ออกว่า ๒ เข้าว่า ๓ ออกว่า ๔ เข้าว่า ๕) ออกว่า ๕
เข้าว่า ๖ แล้วคืนหายใจออกว่า ๑ เข้าว่า ๒ ออกว่า ๓ เข้าว่า ๔ ออกว่า ๕ เข้าว่า ๖ ออกว่า ๖ แล้ว
คืนหายใจเข้าว่า ๑ ออกว่า ๒ เข้าว่า ๓ ออกว่า ๔ เข้าว่า ๕ ออกว่า ๖ เข้าว่า ๗ ออกว่า ๗ แล้วคืน
หายใจเข้าว่า ๑ ออกว่า ๒ เข้าว่า ๓ ออกว่า ๔ เข้าว่า ๕ ออกว่า ๖ เข้าว่า ๗ ออกว่า ๘ เข้าว่า ๘ แล้ว
คืนหายใจออกว่า ๑ เข้าว่า ๒ ออกว่า ๓ เข้าว่า ๔ ออกว่า ๕ เข้าว่า ๖ ออกว่า ๗ เข้าว่า ๘ ออกว่า ๙
เข้าว่า ๙ แล้วคืนหายใจออกว่า ๑ เข้าว่า ๒ ออกว่า ๓ เข้าว่า ๔ ออกว่า ๕ เข้าว่า ๖ ออกว่า ๗ เข้าว่า
๘ ออกว่า ๙ เข้าว่า ๑๐ ออกว่า ๑๐ แล้วคืนหายใจออกว่า ๑ ......
จาเริญภาวนานับที่ลมหายใจต้องจับนั้น คือ หื้อนับเอาว่า ๑ ๒ ๓ ๔ ๕, ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖, ๑
๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗, ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘, ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙, ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ แล้วคืน
นับตั้งแต่ ๑ ไปถึง ๑๐
ให้ผูกมัดสติตามลมหายใจเข้าออก โดยท้องนั้นเป็นต้น หัวใจเป็นท่ ามกลาง และจมูกเป็น
ปลายแห่งลมหายใจ๒
ผลจากการปฏิบัติอานาปานสติ
๑. นิมิตที่ปรากฏเป็นยวงฝ้าย เป็นดั่งนุ่นงิ้ว ปลิวออกไปเป็นยวงๆ ชื่อว่า อุคคหนิมิต
๒. ปฏิภาคนิมิต หันเป็นยวงฝ้าย ยวงงิ้ว ปลิวออกไปแล้ว เห็นผิวผ่องใส มีรัศมีเปล่ง
๓. อุปจารสมาธิ
๔. อัปปนาสมาธิ อ่อนอ้วนยวบไป หายใจก็บ่รู้แล เป็นดั่งเด็กน้อยอยู่ในท้องแม่ หายใจเข้า
ออก จักว่า บ่รู้คาคน ก็หากยังรู้ไว้ รู้ก็บ่ท้วงติง พูดไม่ได้
๕. ฌานทั้ง ๔
๖. อภิญญาทั้ง ๕ และสมาบัติอรูปฌาน อัฏฐสมบัติ๓
๒.๒.๑.๑๐ แสดงกายคตานุสสติกัมมัฏฐาน หน้าลาน ๕๔-๖๔
ก) ภาวนาเกสา
๑. ยกมือไหว้หว่างคิ้ว แล้วว่า พุทโธ เม นาโถ ธมฺโม เม นาโถ สงฺโฆ เม นาโถ กมฺมฏฺฐาน
เม นาโถ กมฺ มฏฺ ฐ านทายกาจริ โ ย เม นาโถ ว่ า ๓ ครั้ ง...” แล้ ว ว่ า “...อหมฺภ นฺ เต กายคตานุ ส ส
ติกมฺมฏฐาน ยาจามิ (กายคตานุสสติกมฺมฏฐาน) เทถ เม ภนเต ว่า ๓ ครั้ง...”๑
๑

หน้าลาน ๔๑
หน้า ๔๔-๔๖
๓
หน้าลาน ๔๖
๒

๑๒๙

๒. “...อหมฺภนฺเต อุคฺคหิมิตฺตปฏิภาคนิมิตฺตอปฺปนาสมาธิฌานอภฺฌาณ ยาจา มิ ว่า ๓ ครั้ง
๒

...”

๓. “...อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ มส นหารู อฏฺฐิ อฏฺฐิมิญฺช วกฺก
หทย กิโลมก ปิหก ปปฺผาส อนฺต อนฺตคุณ อุทริย กรีส มตฺถลุงค ปิตฺต เสมฺห ปุพฺโพ โลหิต เสโท เมโท
อสฺสุ วสา เขโฬ สิงฺฆาณิกา ลสิกา มุตตฺนฺติ ทฺวตฺตึสาการา ปฏิกูลา ทุคนฺธา อสุภา เชคุจฺฉา วณฺณสณฺ
ฐานคนฺเธหิ อสโยกาสโต ปริจฺเฉทโต ว่า ๓ ครั้ง พร้อมแปล...”๓
๔. “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย เกสา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลงวางไว้เหนือ
ตัก มื อขวาหงายไว้บ นมือซ้ าย หลั บตา ปิ ดปาก เอาปลายลิ้ นขึ้ นติดเหงือ กด้า นบน ตั้ง สติ นึกถึ ง
กัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..เกสา
ปฏิกูลา...” ๔ ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา...”
๕. เมื่อจักหยุด ให้เปิดปากลืมตา ยกมือตั้งหว่างคิ้ว แล้วว่า “...สาธุ ผู้ข้าภาวนาเกสาเท่านี้
แล้ว ขอสมมายอไหว้ไว้เหนือหัวก่อนแล...”
ข) ผลจากการปฏิบัติเกสาภาวนา
๑. อุคคหนิมิตจักปรากฏ เหมือนดั่งผมย้อยตกมาปรกหน้าอยู่ยุบยับ
๒. ปฏิภาคนิมิตจักปรากฏ เหมือนเห็นผมนั้น มีพรรณวรรณะเหลื่อมพราว
๓. อัปปนาสมาธิจักปรากฏ จะเกิดยินอ่อนยอบหาใจบ่รู้ชะแล
๔. จักภาวนาอธิฐานเข้าฌาน ให้ไหว้ว่าพุทโธ เม นาโถ ฯ ๓ ที แล้วว่า ผู้ข้าภาวนาเกสาหื้อ
ได้อัปปนาสมาธิแล้ว ขออธิฐานเข้าปฐมฌานอันประกอบด้วยองค์ ๕ ประการ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข
เอกัคคตา นานประมาณชั่วเคี้ยวหมากจืด ๑ แล้วจักออกจากปฐมฌานให้ว่า “...เกสา ปฏิกูลา...” จึง
ขอเข้าปฐมฌานนานประมาณ ๒ คาหมากจืด คืนออก ออกมา คืนขอเข้าปฐมฌานนานประมาณ ๓
คาหมากจืด ทิยฌานเกิดขึ้น คืนออก ออกมา คืนเข้าตติยฌาน คืนออก ออกมา คืนเข้าจตุตถฌาน คืน
ออก ออกมา คืนเข้าตติยฌาน ทุติยฌาน ปฐมฌาน อันเป็นอนุโลม ปฏิโลม
ค) ภาวนาโลมา
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลงวางไว้
เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึง

๑

หน้าลาน ๕๔
หน้าลาน ๕๔
๓
หน้าลาน ๕๔
๔
หน้าลาน ๕๙
๒

๑๓๐

กัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..โลมา
ปฏิกูลา...” ๑ ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา...”
ง) ผลจากการปฎิบัติโลมาภาวนา
๑. อุคคหนิมิตจักปรากฏ เห็นขนในตัวเรา เห็นขนในตัวท่ านผู้อื่น มีต้นว่า ขนรักแร้ ขน
หนวด ขนคิ้ว ขนตา
๒. ปฏิภาคนิมิตจักปรากฏ เหมือนเห็นขนนั้น มีพรรณวรรณะเหลื่อมพราว
๓. อัปปนาสมาธิจักปรากฏ จะเกิดยินอ่อนยอบหาใจบ่รู้ชะแล
๔. อธิฐานเข้าฌานทั้ง ๔ โดยอนุโลม ปฏิโลม
จ) ภาวนานขา
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย นขา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลงวางไว้
เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึง
กัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..นขา
ปฏิกูลา...” ๒ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา...”)
ฉ) ภาวนาทันตา
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย ทันตา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลงวางไว้
เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึง
กัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่ า “..ทัน
ตา ปฏิกูลา...” ๓ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา...”)
ช) ภาวนาตโจ
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย ตโจ ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลงวางไว้
เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้น ขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึง
กัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..ตโจ
ปฏิกูลา...” ๔ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา...”)
ซ) ภาวนามส
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย มส ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลงวางไว้
เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึง

๑

หน้าลาน ๖๐
หน้าลาน ๖๐
๓
หน้าลาน ๖๐-๖๑
๔
หน้าลาน ๖๑
๒

๑๓๑

กัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..มส
ปฏิกูลา...” ๑ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา...”)
ฌ) ภาวนานหารู
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย นหารู ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลงวางไว้
เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึง
กัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..นหา
รู ปฏิกูลา...” ๒ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา...”)
ญ) ภาวนาอัฏฺฐิ
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย อัฏฺฐิ ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลงวางไว้
เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึง
กัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..อัฏฺฐิ
ปฏิกูลา...” ๓ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา...”)
ฎ) ภาวนาอัฏฺฐิมิญชัง
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย อัฏฺฐิมิญชัง ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลง
วางไว้เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้ งสติ
นึกถึงกัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า
“..อัฏฺฐิมิญชัง ปฏิกูลา...” ๔ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา
...”)
ฏ) ภาวนาวักกัง
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย วักกัง ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลงวางไว้
เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึง
กัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..วัก
กัง ปฏิกูลา...” ๕ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา...”)
ฐ) ภาวนาหทยัง
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย หทยัง ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลงวางไว้
เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึง
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๕
หน้าลาน ๖๑
๒

๑๓๒

กัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..หท
ยัง ปฏิกูลา...” ๑ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา...”)
ฑ) ภาวนายกนัง
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย ยกนัง ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลงวางไว้
เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึง
กัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..
ยกนัง ปฏิกูลา...” ๒ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา...”)
ฒ) ภาวนากิโลมกัง
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย กิโลมกัง ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลงวาง
ไว้เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึง
กัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ ว่า “..กิ
โลมกัง ปฏิกูลา...” ๓ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา...”)
ณ) ภาวนาปิหากัง
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย ปิหากัง ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลงวาง
ไว้เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึง
กัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..ปิหา
กัง ปฏิกูลา...” ๔ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา...”)
ด) ภาวนาปัปผาสัง
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย ปัปผาสัง ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลง
วางไว้เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ
นึกถึงกัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ ว่า
“..ปัปผาสัง ปฏิกูลา...” ๕ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา
...”)
ต) ภาวนาอนฺต
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย อนฺต ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลงวางไว้
เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึง
๑
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๓
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๑๓๓

กัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..อนฺต
ปฏิกูลา...” ๑ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา...”)
ถ) ภาวนาอนฺตคุณ
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย อนฺตคุณ ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลงวาง
ไว้เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึง
กัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..อนฺต
คุณ ปฏิกูลา...” ๒ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา...”
ท) ภาวนาอุทฺทริย
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย อุทฺทริย ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลงวาง
ไว้เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึง
กัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..
อุทฺทริย ปฏิกูลา...” ๓ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา...”)
ธ) ภาวนากรีสัง
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย กรีสัง ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลงวางไว้
เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึง
กัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..
กรีสัง ปฏิกูลา...” ๔ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา...”)
น) ภาวนามตฺถลุงค
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย มตฺถลุงค ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลง
วางไว้เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ
นึกถึงกัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า
“..มตฺถลุงค ปฏิกูลา...” ๕ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา
...”)
บ) ภาวนาปิต
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย ปิต ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลงวางไว้
เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึง
๑
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กัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..ปิต
ปฏิกูลา...” ๑ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา...”)
ป) ภาวนาเสมห
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย เสมห ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลงวางไว้
เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึง
กัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่ า “..เสม
ห ปฏิกูลา...” ๒ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา...”)
ผ) ภาวนาปุพฺโพ
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย ปุพฺโพ ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลงวางไว้
เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึง
กัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..ปุพฺ
โพ ปฏิกูลา...” ๓ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา...”)
ฝ) ภาวนาโลหิต
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย โลหิต ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลงวางไว้
เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึง
กัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..
โลหิต ปฏิกูลา...” ๔ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา...”)
พ) ภาวนาเสโท
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย เสโท ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลงวางไว้
เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึง
กัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..เสโท
ปฏิกูลา...” ๕ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา...”)
ฟ) ภาวนาเมโท
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย เมโท ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลงวางไว้
เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้ นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึง
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กัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..เมโท
ปฏิกูลา...” ๑ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา...”)
ภ) ภาวนาอสฺสุ
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย อสฺสุ ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลงวางไว้
เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึง
กัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..อสฺสุ
ปฏิกูลา...” ๒ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา...”)
ม) ภาวนาวสา
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย วสา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลงวางไว้
เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้ งสติ นึกถึง
กัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..วสา
ปฏิกูลา...” ๓ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา...”)
ย) ภาวนาเขโฬ
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย เขโฬ ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลงวางไว้
เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึง
กัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..เขโฬ
ปฏิกูลา...” ๔ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา...”)
ร) ภาวนาสิงฆาณิกา
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย สิงฆาณิกา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลง
วางไว้เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ
นึกถึงกัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า
“..สิงฆาณิกา ปฏิกูลา...” ๕ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา
...”)
ล) ภาวนาลสิกา
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย ลสิกา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลงวางไว้
เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึง
๑
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กัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..ลสิ
กา ปฏิกูลา...” ๑ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา...”)
ว) ภาวนามุตฺต
ให้ภาวนา “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย มุตฺต ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา เชคุจฺฉา...” เอามือลงวางไว้
เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึง
กัมมัฏฐาน นึกเห็นตามที่แปลความ พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่ า “..มุตฺต
ปฏิกูลา...” ๒ (ได้ ๕๐ รอบว่า “...อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา โลมา ปฏิกูลา ทุคนธา อสุภา กุจฺฉา...”)
๒.๒.๒ แสดงอสุภกัมมัฎฐาน
อสุภกัมมัฏฐาน ๑๐ หน้าลาน ๓๘-๔๓
อสุภกัมมัฏฐาน ได้แก่ อุทธุมาตกอสุภ วินีลกอสุภ วิปุพพกอสุภ วิจฉิททกอสุภ วิกขาขิตก
อสุภ วิกขิตตกอสุภ หตวิกขิตกอสุภ โลหิตกอสุภ ปุฬุวกอสุภ และอัฏฐิกอสุภ๓ ดังที่ปรากฏในบทอสุภนิ
มิตฺต อธิบายว่าได้แก่ ธรรมมีอสุภะเป็นอารมณ์ อันต่างด้วยอุทธุมาตกอสุภกัมมัฏฐาน เป็นต้น๔
๒.๒.๒.๑ อสุภกัมมัฎฐาน ๑๐ หน้าลาน ๔๐-๔๑
๑. “...คันหันซากผีอันไคล่พองนั้น หื้อไปยืนอยู่พายหัวลม ก็หมายเอาซากผีไคล่พองนั้น
แจงนั้น มาเปนนิมิตแล้วว่า “...อุทธุมาตก ปฏิกูล...” ไปไจ้ๆ แม่นหลับตาลืมตาก็ให้เห็นซากผีไคล่พอง
นั้น...”๕
๒. “...คันหันซากผีอันเน่าเขียว หื้อเอาเปนนิมิตภาวนาว่า “...วินีลก ปฏิกูล...” ไปไจ้ๆ
ตราบได้อุปจารฌาณเทอะ...”๖
๓. “...คันหันซากผีอันขาดเน่าหนองไหล หื้อภาวนาว่า “...วิปุพพก ปฏิกูล...” ไปไจ้ๆ
ตราบได้อุปจารฌาณเทอะ...”๗
๔. “...คันหันซากผีอันขาดปุดเปนบั้งเปนท่อน หื้อภาวนาว่า “...วิฉิททก ปฏิกูล...” ไปไจ้ๆ
ตราบได้อุปจารฌาณเทอะ...”๘
๕. “...คันหันซากผีอันสัตขบกิน หื้อภาวนาว่า “...วิกฺขายิตก ปฏิกูล ...” ไปไจ้ๆ ตราบได้
อุปจารฌาณเทอะ...”๑
๑
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๖. “...คันหันซากผีเรี่ยรายไป หื้อภาวนาว่า “...วิขิตก ปฏิกูล ...” ไปไจ้ๆ ตราบได้อุปจาร
ฌาณเทอะ...”๒
๗. “...คันหันซากผีอันท่านเอาดาบสับไขว่เกียงนั้น หื้อภาวนาว่า “...หตกฺขิตก ปฏิกูล ...”
ไปไจ้ๆ ตราบได้อุปจารฌาณเทอะ...”๓
๘. “...คันหันซากผีอันเลือดไหลตก หื้อภาวนาว่า “...โลหิตก ปฏิกูล ...” ไปไจ้ๆ ตราบได้
อุปจารฌาณเทอะ...”๔
๙. “...คันหันซากผีอันหนอนไชกิน หื้อภาวนาว่า “...ปุฬุวก ปฏิกูล ...” ไปไจ้ๆ ตราบได้
อุปจารฌาณเทอะ...”๕
๑๐. “...คันหันกระดูกสัตว์กระดูกคน หื้อภาวนาว่า “...อฏฐิก ปฏิกูล ...” ไปไจ้ๆ ตราบได้
อุปจารฌาณเทอะ...”๖
๒.๒.๒.๒ ผลจากการปฏิบัติอสุภกัมมัฏฐาน หน้าลาน ๔๑
“...คันว่าภาวนาฝูงนี้ คันหันซากผีอันนั้นคักแจ้งแท้ ชื่อว่า “อุคคหนิมิต” แล คันหันซากผี
อันนั้นมีวัณณส่องไสเหลื้อมคลาบมาชื่อว่า “ปฏิภาคนิมิต” เกิดแล ภาวนาไปไจ้ๆ “อุปจารสมาธิ” เกิด
มั่นคงแล้ว อัปปณาสมาธิจักเกิดมา มีสภาวะอ่อนอ้วร ย่อมหายใจเข้าออกก็รู้ เหมือนดั่งลูกอ่อนอยู่ใน
ท้องแม่แล...”๗
๒.๒.๓ แสดงพรหมวิหารกัมมัฏฐาน หน้าลาน ๔๗-๕๓
พรหมวิหารกัมมัฏฐาน มี ๔ ประการ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา๘
๒.๒.๓.๑ เมตตาพรหมวิหารกัมมัฏฐาน หน้าลาน ๔๗-๔๙
๑. ยกมือไหว้หว่างคิ้ว แล้วว่า พุทโธ เม นาโถ ธมฺโม เม นาโถ สงฺโฆ เม นาโถ กมฺมฏฺฐาน
เม นาโถ (กมฺ ม ฏฺ ฐ านทายกาจริ โ ย) เม นาโถ ว่ า ๓ ครั้ ง ...” แล้ ว ว่ า “...อหมฺ ภ นฺ เ ต พรหฺ ม
วิหารกมฺมฏฐาน ยาจามิ พรหฺมวิหารกมฺมฏฺฐาน เทถ เม ภนเต ว่า ๓ ครั้ง...”๙
๒. “...อหมฺภนฺเต ปีติสมาธิฌานอภิญฺญาณ ยาจา มิ ว่า ๓ ครั้ง...”๑๐
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พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, หน้า ๑๘๔.
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๒
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๓. “...ติริยญฺจ อปฺปมาณกา อวิจิโต จ ยาว สคฺคา สพฺเพ สตฺตา สพฺเพ มิตฺตา เม สพฺเพ
อมิตฺตา เม สพฺเพ มชฺฌตฺตา เม อเวรา โหนฺตุ อพฺยาปชฺฌา โหนฺตุ อนีฆา โหนฺตุ อตฺตาน ปริหรนฺต ว่า
๓ ครั้ง พร้อมแปล...”๑
๔. “..สพฺเพ สตฺต สุขิตา โหนตุ (บางพวกว่า “...อห สุขิโต โหมิ อเวโร โหมิ อพฺยาปชฺโฌ
โหมิ อนีฆา โหมิ สุขี อตฺตาน ปริหรามิ) ๒ ว่า ๓ ครั้ง...” เอามือลงวางไว้เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือ
ซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึงเมตตา นึกถึงพระนิพพาน (นึก
เห็นตามที่แปลความ) พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..สตฺตา สุขี สตฺตา
สุขี...” (บางพวกว่า “...อห สุขิโต โหมิ...”) ได้ ๕๐ รอบแล้วว่า “...สพฺเพ สตฺตา สุขีตา โหนตุ...” ๓
๕. เมื่อจักหยุด ให้เปิดปากลืมตา ยกมือตั้งหว่างคิ้ว แล้วว่า “...สาธุ ผู้ข้าภาวนาเมตตา
พรหมวิหารเท่านี้แล้ว ขอสมมายอไหว้ไว้เหนือหัวก่อนแล...”
๒.๒.๓.๒ กรุณาพรหมวิหารกัมมัฏฐาน หน้าลาน ๕๐
๑. ยกมือไหว้หว่างคิ้ว แล้วว่า พุทโธ เม นาโถ ธมฺโม เม นาโถ สงฺโฆ เม นาโถ กมฺมฏฺฐาน
เม นาโถ (กมฺมฏฺ ฐ านทายกาจริ โ ย) เม นาโถ ว่า ๓ ครั้ง...” แล้ ว ว่า “...อหมฺ ภ นฺเต กรุณ าพรฺหฺ มฺ
วิหารกมฺมฏฐาน ยาจามิ กรุณาพรฺหฺมฺวิหารกมฺมฏฺฐาน เทถ เม ภนเต ว่า ๓ ครั้ง...”๔
๒. “...อหมฺภนฺเต ปีติสมาธิฌานอภิญฺญาณ ยาจา มิ ว่า ๓ ครั้ง...”๕
๓. “...กิจฺจ วต เย สตฺตา อปฺเปวนามเห สพฺพทุกฺขา มุญฺจนฺตุ ว่า ๓ ครั้ง พร้อมแปล...”๖
๔. เอามือลงวางไว้เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้น
ติด เหงือ กด้ านบน ตั้ งสติ นึ ก ถึง กั มมั ฏ ฐาน นึ กถึ งกรุณ า (นึ กเห็ นตามที่แ ปลความ) พร้ อมกับ นั บ
ลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..สพฺเพ สตฺต ทุกฺขา ปมุญฺจนฺตุ...” ๗
๕. เมื่อจักหยุด ให้เปิดปากลืมตา ยกมือตั้งหว่างคิ้ว แล้วว่า “...สาธุ ผู้ข้าภาวนากรุณา
พรหมวิหารเท่านี้แล้ว ขอสมมายอไหว้ไว้เหนือหัวก่อนแล...”
๒.๒.๓.๓ มุทิตาพรหมวิหารกัมมัฏฐาน หน้าลาน ๕๑
๑. ยกมือไหว้หว่างคิ้ว แล้วว่า พุทโธ เม นาโถ ธมฺโม เม นาโถ สงฺโฆ เม นาโถ กมฺมฏฺฐาน
เม นาโถ (กมฺมฏฺฐานทายกาจริโย) เม นาโถ ว่า ๓ ครั้ง...” แล้วว่า “...อหมฺภนฺเต มุทูตาสติกมฺมฏฐาน
ยาจามิ มุทูตาสติกมฺมฏฐาน เทถ เม ภนเต ว่า ๓ ครั้ง...”๑
๑
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๒. “...อหมฺภนฺเต ปีติสมาธิฌานอภิญฺญาณ ยาจา มิ ว่า ๓ ครั้ง...”๒
๓. “...โมทนฺติ วต เย สตฺตา อปฺเปวนาม อโห สาธุ อโห สุฏฺฐุ ว่า ๓ ครั้ง พร้อมแปล...”๓
๔. เอามือลงวางไว้เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้น
ติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึงกัมมัฏฐาน นึกถึงมุติตา (นึกเห็นตามที่แปลควา) พร้อมกับนับลูกประคา
ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..อโห สาธุ อโห สุฏฺฐุ...” ๔
๕. เมื่อจักหยุด ให้เปิดปากลืมตา ยกมือตั้งหว่างคิ้ว แล้วว่า “...สาธุ ผู้ข้าภาวนามุทูตา
พรหมวิหารเท่านี้แล้ว ขอสมมายอไหว้ไว้เหนือหัวก่อนแล...”
๒.๒.๓.๔ อุเปกขาพรหมวิหารกัมมัฏฐาน หน้าลาน ๕๑-๕๒
๑. ยกมือไหว้หว่างคิ้ว แล้วว่า พุทโธ เม นาโถ ธมฺโม เม นาโถ สงฺโฆ เม นาโถ กมฺมฏฺฐาน
เม นาโถ กมฺมฏฺฐ านทายกาจริ โ ย เม นาโถ ว่า ๓ ครั้ง...” แล้ ว ว่า “...อหมฺภ นฺเต อุเปกขาพรหม
วิหารกมฺมฏฐาน ยาจามิ (อุเปกขาพรหมวิหารกมฺมฏฐาน) เทถ เม ภนเต ว่า ๓ ครั้ง...”๕
๒. “...อหมฺภนฺเต ปีติสมาธิฌานอภิญฺญาณ ยาจา มิ ว่า ๓ ครั้ง...”๖
๓. “...สพฺเพ สตฺตา กมฺมสกา กมฺมทายาทา กมฺมดยนิ กมฺมพนฺธุ กมฺมปฏิสรณา ย กมฺม
กริสฺสามิ กลฺยาณ วา ปาปก วา ตสฺส ทายาทา ภวิส์สนฺติ สพฺเพ สตฺตา กสฺส รุจิยา สุขิตา วา ภวิสฺสนฺติ
ทุกฺขิตา วา มุญจิสนฺติ ตฺตสมฺปตฺติโต วา นปหายิสฺสนฺติ สพฺเพ สตฺตา ว่า ๓ ครั้ง พร้อมแปล...”๗
๔. เอามือลงวางไว้เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้น
ติดเหงื อกด้านบน ตั้ งสติ นึ กถึงกัม มัฏ ฐาน นึกถึ งอุเปกขา นึ กเห็ นตามที่แปลความ พร้อ มกับนั บ
ลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..สพฺเพ สตฺตา กมฺมสกา...” ๘
๕. เมื่อจักหยุด ให้เปิดปากลืมตา ยกมือตั้งหว่างคิ้ ว แล้วว่า “...สาธุ ผู้ข้าภาวนาอุเปกขา
พรหมวิหารเท่านี้แล้ว ขอสมมายอไหว้ไว้เหนือหัวก่อนแล...”
๒.๒.๓.๕ ผลจากการปฏิบัติพรหมวิหารกัมมัฏฐาน หน้าลาน ๕๓
๑. “...คันภาวนาพรหมวิหารทัง ๔ คือ เมตตา ๑ กรุณา ๑ มุทูตา ๑ อุเปกขา ๑ ไจ้ๆ แล
ได้อัปปนาสมาธิเกิดมีแล คันจักใคร่เข้าฌานก็ภาวนาพรหมวิหาร แล้วอธิษฐานฌานตามคุรุปเทสไจ้ๆ ก็
จัดได้เถิงฌานทัง ๔ อภิญญาทัง ๕ สมาบัติทัง ๘ ชะแล...”๑
๑

หน้าลาน ๕๑
หน้าลาน ๕๑
๓
หน้าลาน ๕๑
๔
หน้าลาน ๕๑
๕
หน้าลาน ๕๑
๖
หน้าลาน ๕๑
๗
หน้าลาน ๕๑
๘
หน้าลาน ๕๑
๒

๑๔๐

๒. “...คันว่าภาวนาพรหมวิหารทัง ๔ อันนี้ใดอัน ๑ แล้ว ยกขึ้นภาวนาทิฏฐิกังขาวิปัสสนา
ก็ได้...”
๒.๒.๔ แสดงอาหารปฏิกูลกัมมัฏฐาน หน้าลาน ๖๕-๖๖
๑. ยกมือไหว้หว่างคิ้ว แล้วว่า พุทโธ เม นาโถ ธมฺโม เม นาโถ สงฺโฆ เม นาโถ กมฺมฏฺฐาน
เม นาโถ กมฺ ม ฏฺ ฐ านทายกาจริ โ ย เม นาโถ ว่ า ๓ ครั้ ง ...” แล้ ว ว่ า “...อหมฺ ภ นฺ เ ต อาหารปฏิ กู
โลกมฺมฏฐาน ยาจามิ (อาหารปฏิกูโลกมฺมฏฐาน) เทถ เม ภนเต ว่า ๓ ครั้ง...”๒
๒. “...อหมฺภนฺเต อุคฺคหิมิตฺตปฏิภาคนิมิตฺตอปฺปนาสมาธิ ยาจา มิ เทถ เม ภนฺเตว่า ๓ ครั้ง
...” “...อหมฺภนฺเต อาหารปฏิกูลสญฺญากมฺมฎฺฐาน ยาจามิ เทถ เม ภนเต...” ว่า ๓ ครั้ง ๓
๓. “...อโห วต โภ อยเมว อาหาโร ปุคฺคเลน ปริภูตฺโต เหฏฐิมทนฺโต อุทฺทุกขฺโรวิย อุปริมนฺ
โต มุสโร วิย จุณฺณวิจุณฺณ กตฺวา อชฺโฌหริยมโน ปฏิกูโ วจฺจกุฏิ วิย โหติ ว่า ๓ ครั้ง พร้อมแปล...”๔
๔. “..อาหาโร ปฏิกูโล...” เอามือลงวางไว้เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิด
ปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึงกัมมัฏฐาน นึกถึงอาหารอันเป็นสิ่งปฏิกูล (เห็น
ตามที่แปลความ) พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..อาหาโร ปฏิกูโล...” ๕
๕. เมื่อจักหยุด ให้เปิดปากลืมตา ยกมือตั้งหว่างคิ้ว แล้วว่า “...สาธุ ผู้ข้าภาวนาอาการ
ปฏิกูลสัญญาเท่านี้แล้ว ขอสมมายอไหว้ไว้เหนือหัวก่อนแล...”
๒.๒.๕ แสดงจตุธาตุววัตฏานกัมมัฏฐาน หน้าลาน ๖๖-๖๙
๑. ยกมือไหว้หว่างคิ้ว แล้วว่า พุทโธ เม นาโถ ธมฺโม เม นาโถ สงฺโฆ เม นาโถ กมฺมฏฺฐาน
เม นาโถ กมฺ ม ฏฺ ฐ านทายกาจริ โ ย เม นาโถ ว่ า ๓ ครั้ ง ...” แล้ ว ว่ า “...อหมฺ ภ นฺ เ ต ธาตุ ว วฏฺ
ฐานกมฺมฏฐาน ยาจามิ (ธาตุววฏฺฐานกมฺมฏฐาน) เทถ เม ภนเต ว่า ๓ ครั้ง...”๖
๒. “...อหมฺภนฺเต อุคฺคหิมิตฺตปฏิภาคนิมิตฺตอปฺปนาสมาธิฌานอภิญฺญาณ ยาจา มิ เทถ เม
ภนฺเตว่า ๓ ครั้ง...” ว่า ๓ ครั้ง ๗
๓. “...อฺตฺถิ อิมสฺ มึ กาเย ปถวี ธ าตุ อาโปธาตุ วาโยธาตุ ถทฺธ ากาโร ปถวีธ าตุ อาพนฺ
ธนลกฺขณา อาโปธาตุ ปริปาจนฺลกฺขณา เตโชธาตุ วิถมฺภนลกุขณา วาโยธาตุ ว่า ๓ ครั้ง พร้อมแปล...”๘

๑

หน้าลาน ๕๓
หน้าลาน ๖๕
๓
หน้าลาน ๖๕
๔
หน้าลาน ๖๕
๕
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๖
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๗
หน้าลาน ๖๗
๘
หน้าลาน ๖๗
๒

๑๔๑

๔. “..อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย ปถวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ว่า ๓ ครั้ง...” เอามือลง
วางไว้เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ
นึกถึงกัมมัฏฐาน นึกถึงธาตุทั้ง ๔ (เห็นตามที่แปลความ) พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลู กประคาแต่
ละลูก ให้ว่า “..สพฺเพ ธาตุ...” ๑
๕. เมื่อจักหยุด ให้เปิดปากลืมตา ยกมือตั้งหว่างคิ้ว แล้วว่า “...สาธุ ผู้ข้าภาวนาธาตุววฏฺ
ฐานกมฺมฎฐานเท่านี้แล้ว ขอสมมายอไหว้ไว้เหนือหัวก่อนแล...”
๒.๒.๖ แสดงมรณานุสสติกัมมัฏฐาน หน้าลาน ๖๙-๗๐
๑. ยกมือไหว้หว่างคิ้ว แล้วว่า พุทโธ เม นาโถ ธมฺโม เม นาโถ สงฺโฆ เม นาโถ กมฺมฏฺฐาน
เม นาโถ กมฺมฏฺฐานทายกาจริโย เม นาโถ ว่า ๓ ครั้ง...” แล้วว่า “...อหมฺภนฺเต มรณานุสสติกมฺมฏฐาน
ยาจามิ (มรณานุสสติกมฺมฏฐาน) เทถ เม ภนเต ว่า ๓ ครั้ง...”๒
๒. “...อหมฺภนฺเต อุคฺคหิมิตฺตปฏิภาคนิมิตฺตอปฺปนาสมาธิ ยาจา มิ เทถ เม ภนฺเตว่า ๓ ครั้ง
...” ว่า ๓ ครั้ง ๓
๓. “...อธุว เม ชีวต มรณ อวส มยา มริตพฺพ มรณปริโยสาน เม ชีวิต มรณ เม ภวิสฺสติ ต
วิต เม นิรุชฺฌิสฺสติ ว่า ๓ ครั้ง พร้อมแปล...”๔
๔. “..อธุว เม ชีวิต ธุว เม มรณ ว่า ๓ ครั้ง...” เอามือลงวางไว้เหนือตัก มือขวาหงายไว้บน
มือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึงกัมมัฏฐาน นึกถึงความตาย
(เห็นตามที่แปลความ) พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..อธุว เม ชีวิต ธุว
เม มรณ...” ๕
๕. เมื่อจักหยุด ให้เปิดปากลืมตา ยกมือตั้งหว่างคิ้ว แล้วว่า “...สาธุ ผู้ข้าภาวนา มรณา
นุสสติกมฺมฏฐานเท่านี้แล้ว ขอสมมายอไหว้ไว้เหนือหัวก่อนแล...”
๒.๒.๗ แสดงอรูปกัมมัฏฐานแลเข้าอรูปฌานทั้ง ๔ หน้าลาน ๗๐-๗๑
๒.๒.๗.๑ ปฐมอรูปกัมมัฏฐาน
๑. ยกมือไหว้หว่างคิ้ว แล้วว่า พุทโธ เม นาโถ ธมฺโม เม นาโถ สงฺโฆ เม นาโถ กมฺมฏฺฐาน
เม นาโถ กมฺมฏฺ ฐ านทายกาจริ โ ย เม นาโถ ว่า ๓ ครั้ง ...” แล้ ว ว่า “...อหมฺภ นฺ เต ปีติส มาธิ ฌาน
อภิญฺญาณ ยาจามิ ปีติสมาธิฌานอภิญฺญาณ เทถ เม ภนเต ว่า ๓ ครั้ง...”๖
๑

หน้าลาน ๖๘
หน้าลาน ๖๙
๓
หน้าลาน ๖๙
๔
หน้าลาน ๗๐
๕
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๖
หน้าลาน ๗๐
๒

๑๔๒

๒. เอามือลงวางไว้เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้น
ติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึงกัมมัฏฐาน นึกถึงอากาศอันว่างเปล่า (เห็นตามที่แปลความ) พร้อมกับ
นับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..อากาโส อนนฺโต...” ๑
๒.๒.๗.๒ ทุติยอรูปกัมมัฏฐาน
เอามือลงวางไว้เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิด ปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติด
เหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึงกัมมัฏฐาน นึกถึงวิญญาณ (เห็นตามที่แปลความ) พร้อมกับนับลูกประคา
ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..วิญฺญาณ อนนฺโต...” ๒
๒.๒.๗.๓ ตติยอรูปกัมมัฏฐาน
เอามือลงวางไว้เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติด
เหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึงกัมมัฏฐาน นึกถึงนัตถิภาวะทุติยอูปฌาน (เห็นตามที่แปลความ) พร้อมกับ
นับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..นตฺถิ กิญจิ...” ๓
๒.๒.๗.๔ จตุตถอรูปกัมมัฏฐาน
เอามือลงวางไว้เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติด
เหงือกด้านบน ตั้งสติ นึ กถึงกัมมัฏ ฐาน นึกถึงตติยอรูปฌาน (เห็ นตามที่แปลความ) พร้อมกับนับ
ลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “..สนฺติ เมต...” ๔
๒.๒.๘ อานิสงส์การปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน
“...กัมมัฏฐาน ๔๐ หมู่นี้ ก็มากาจัดย่ายีชาระปุพพปาปเวรอันเก่าแล อันจักเกิดมาใหม่นั้น
เสียไจ้ๆ หื้อบาปแลโทษแล หื้อเวรพายหลังหื้อฉิบหายเสียแล้วซ้าเกิดมาแถมไจ้ๆ เล่า โยคาจรทังหลาย
ก็ซ้าใส่ใจจาเริญภาวนาสมถกัมมัฏฐานบ่ถอยเหนืออาวุธ หอก กาบ เถี่ยนกล้ากัมม์จักข้า (ฆ่า) ฟัน ไล่
ทุบบุบตีบาปแลโทษทังหลายไจ้...”๕
“...สมถกัมมัฏฐาน ๔๐ ทัส ไว้หื้อสัตโลกไว้ได้พ่าเพ็งปฏิบัตเพื่อหื้อได้กาจัดชาระเสีย ข้า
ระงับเสียยังกิเลสปาปธัมม์อันน้อยอันใหญ่แลเทื่อแล หน้อยไจ้ๆ หื้อได้เข้าใหล้ปาปธทกแก่ทิฏฐิกังขา
วิปัสสนาภาวนาเจ้า หื้อสัตตคนาไต่เทียวเข้าสู่เมืองนิพพานหันแล...”๖
“...สัพพะวัตถุเครื่องลวาดอาสนาตตั่งชองของนุ่งของไบเข้าน้าประไจหม้อไหถะไหลพ้าก
ถ้วย ชาม มาแลอันแลแสนมาสละหท้อเป็นทานก็มีผละอานิสงมากแท้แล เท่าบ่ได้จาส่าด้ภาวนาสมถ
กัมมัฏฐานดวงใดดวงหนึ่งสักอันหั้นแล...”๑
๑
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“...หื้อทานแต่หน้อยบ่มากบ่หายตามก่าลังแห่งตน มันก็ขงขวายรักสาสีล ๕ สีล ๘ หมั้น
เที่ยงแล้วจาเริญภาวนาพุทธคุณดวงเดียว ๑ ด้วยคาว่า พุทโธ พุทโธ ไปไจ้ๆ ตราบเมี้ยนอายุหั้นแล
ชายทุกข์ไร้ผู้นั้นพ้อยได้ผละอานิสงอันประเสริฐ นาตนเกิดขั้นฟ้าพายบนไจ้ๆ คัน ได้ลงมาเกิดในเมือง
คนก็ได้เกิดในขะกูล ๒ ประการ...”๒
“...ซ่าได้หื้อทานจาสีลภาวนาสมถวิปัสสนาไปไจ้ๆ ลวดได้เถิงนิพพานดับทุกข์ในสงสาร
๓
...”
“...ก็มีผละอานิสงเปนอนัตตาอัปปริมาณาหาที่สุดที่เมี้ยนบ่ได้แล...”๔
๒.๓ แสดงวิปัสสนากัมมัฏฐาน หน้าลาน ๘๔๒.๓.๑ แสดงภาวนาทิฏฐิกังขาวิปัสสนา หน้าลาน ๘๔-๙๘
๑. ยกมือไหว้หว่างคิ้ว แล้วว่า พุทโธ เม นาโถ ธมฺโม เม นาโถ สงฺโฆ เม นาโถ กมฺมฏฺฐาน
เม นาโถ กมฺมฏฺฐานทายกาจริโย เม นาโถ ว่า ๓ ครั้ง...” แล้วว่า “...อหมฺภนฺเต ทิฏฺฐิวิสุทฺธิกมฺมฏฐาน
ยาจามิ (ทิฏฺฐิวิสุทฺธิกมฺมฏฐาน) เทถ เม ภนเต ว่า ๓ ครั้ง...”๕
๒. “...อหมฺภนฺเต ทิฏฺฐิวิสุทฺธิญาณ ยาจามิ...” ว่า ๓ ครั้ง ๖
๓. “...นามรูปํ ธาตุมตฺตโก น สตฺโต น ชีโว สุญโญ น มานุสฺโส น เทโว น ปุคฺคโล น อิตฺถี
น ปุริโส น การโก น เวทโก น นิวาสิโก น อตฺตา น อตฺตนิย น อห น มม น อญสฺส น กสฺสจิ นามรูปํ
ปญฺจขนฺธามตฺต ทฺวาทสายตนมตฺต อฎฺฐรสทฺธาตุมตฺต ทฺวตฺตึสโกฏาสปภ คุณ รูปํ น ลกฺขณ รูปํ น มม
ลกฺขณ นามิ ว่า ๓ ครั้ง พร้อมแปล...”๗
๔. “..นามรูปํ ธาตุมตฺตโก นิสตฺโต นิชีโว ว่า ๓ ครั้ง...” เอามือลงวางไว้เหนือตัก มือขวา
หงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึงกัมมัฏฐาน นึกถึง
นามรูปอันมีลักษณะเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (เห็นตามที่แปลความ) พร้อมกับนับลูกประคา ขณะ
นับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “...รูปํ นาม ลกฺขณ...” ๘
๕. เมื่อจักหยุด ให้เปิดปากลืมตา ยกมือตั้งหว่างคิ้ว แล้ว ว่า “...สาธุ ผู้ข้าภาวนาทิฏฺฐิวิ
สุทฺธิกมฺมฏฐาน เท่านี้แล้ว ขอสมมายอไหว้ไว้เหนือหัวก่อนแล...”

๑

หน้าลาน ๘๐-๘๑
หน้าลาน ๘๑
๓
หน้าลาน ๘๑
๔
หน้าลาน ๘๒
๕
หน้าลาน ๘๔
๖
หน้าลาน ๘๔
๗
หน้าลาน ๘๖
๘
หน้าลาน ๘๖-๘๗
๒

๑๔๔

๖. เมื่อทิฏฐิวิสุทธิญาณเริ่มเกิดขึ้นแล้ว ให้ภาวนา “...นามรูปํ อสาร รถูปม ทารุยนฺตุปม
ยถา เวฬุ ยถา นฬ ยถา เอรณฺฑ ยถา สิมฺพลี ยถา กทฺทลิขนฺธ ยถา เลรฺฑุปิณฑ ยถา ปุพฺพุลก ยถา กุม
ภ ยถา มลิจิก นามรูปํ อญฺญมญฺญนิสฺสติ เทฺวทารพนฺธนุปม เภริสรูปม อิท พยามมร กเลวร นามปฺ
ปการสฺส อสุปิโน นามรูปํ อญฺญมญฺญนิสฺสิต ปงฺคุฬนฺธสทิส รูปนลกฺขณ รูปํ สิตาอุณฺหาทิวิโรธิปจฺจยตา
ทฺวจตาฬิสทฺธาตุโกฐาสวิกิรลกฺขณา เต สตฺตติ สตกลาปวิกิรณรสา อพฺยากตฺตจิตฺตเจตสิการมฺมณปจฺ
จุปฏฺฐ านา ภูตปทฏฺฐานา กมฺมจิตฺตอุตุอาหารปทฏฐานา รูปนลกฺขณ รูปํ นามนลกฺขณ นาม สมฺป
โยครสฺส อวินิโภคจุปฏฺฐาน เอกุปฺปท เอกนิโรธ เอกวตฺถุ ทฺวรรารมฺมณนมิสฺสการปทฏฺฐาน นามลกฺขณ
นาม พร้อมแปล...”๑
๒.๓.๒ แสดงภาวนากังขาวิตรณวิสุทธิกัมมัฏฐาน หน้าลาน ๙๙-๑๐๓
๑. ยกมือไหว้หว่างคิ้ว แล้วว่า พุทโธ เม นาโถ ธมฺโม เม นาโถ สงฺโฆ เม นาโถ กมฺมฏฺฐาน
เม นาโถ กมฺ ม ฏฺฐ านทายกาจริ โ ย เม นาโถ ว่ า ๓ ครั้ ง ...” แล้ ว ว่า “...อหมฺ ภ นฺเ ต กฺง ขาวิต รณวิ
สุทฺธิกมฺมฏฐาน ยาจามิ (กฺงขาวิตรณวิสุทฺธิกมฺมฏฐาน) เทถ เม ภนเต ว่า ๓ ครั้ง...”๒
๒. “...อหมฺภนฺเต กฺงขาวิตรณวิสุทฺธิญาณ ยาจามิ...” ว่า ๓ ครั้ง ๓
๓. “...อตีต วา นามรูปํ อนาคต วา นามรูปํ ปจฺจุปนฺน วา นามรูปํ นอเหตุก น ปจฺจย สเห
ตุก สปจฺ จ ย อวิชฺช า ตณฺหา อุป าทาน กมฺม จิตฺต อุตุ อาหาร ปจฺจย ปวตฺต นามรูปํ น อเหตุก น
อปจฺจย สาเหตุก สปจฺจย ว่า ๓ ครั้ง พร้อมแปล...”๔
๔. “..อตีต วา ปจฺจุปนฺน วา นามรูปํ น อเหตุก น อปจฺจย สาเหตุก สปจุจย ว่า ๓ ครั้ง...”
เอามือลงวางไว้เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงื อกด้านบน
ตั้งสติ นึกถึงกัมมัฏฐาน นึกถึงนามรูปอันมีลักษณะเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (เห็นตามที่แปลความ)
พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “...นามรูปํ สเหตุก สปจฺจย...” ๕
๕. เมื่อจักหยุด ให้เปิ ดปากลืมตา ยกมือตั้งหว่างคิ้ว แล้วว่า “...สาธุ ผู้ข้าภาวนากังขา
วิตรณวิสุทธิกมฺมฏฐาน เท่านี้แล้ว ขอสมมายอไหว้ไว้เหนือหัวก่อนแล...”
๖. หากใคร่พิจารณาไปให้กว้างขวาง ให้พิจารณาดูปฏิจจสมุปปาท และจุวีสติ ๒๔ ตามที่
ปรากฏในคัมภีรฺอภิธรรม คัมภีร์มหาปัฏฐาน๖

๑

หน้าลาน ๘๘-๘๙
หน้าลาน ๙๙
๓
หน้าลาน ๙๙
๔
หน้าลาน ๙๙
๕
หน้าลาน ๙๙
๖
หน้าลาน ๑๐๓
๒

๑๔๕

๒.๓.๓ แสดงอนิจจาปัสสนากัมมัฏฐาน หน้าลาน ๑๐๔-๑๐๕
๑. ยกมือไหว้หว่างคิ้ว แล้วว่า พุทโธ เม นาโถ ธมฺโม เม นาโถ สงฺโฆ เม นาโถ กมฺมฏฺฐาน
เม นาโถ กมฺ ม ฏฺ ฐ านทายกาจริ โ ย เม นาโถ ว่ า ๓ ครั้ ง ...” แล้ ว ว่ า “...อหมฺ ภ นฺ เ ต อนิ จฺ จ ลกฺ ข ณ
วิปสฺสนากมฺมฏฐาน ยาจามิ (อนิจฺจลกฺขณวิปสฺสนากมฺมฏฐาน) เทถ เม ภนเต ว่า ๓ ครั้ง...”๑
๒. “...อหมฺภนฺเต อนิจฺจลกฺขณวิปสฺสนาญาณ ยาจามิ...” ว่า ๓ ครั้ง ๒
๓. “...นามรูปํ อนิจฺจ ขยตฺเถน นิจฺจ วต นิพฺพาน ว่า ๓ ครั้ง พร้อมแปล...”๓
๔. “..นามรูปํ ขยตฺเถน ว่า ๓ ครั้ง...” เอามือลงวางไว้เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย
หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึงกัมมัฏฐาน นึกถึงความไม่เที่ยง (เห็น
ตามที่แปลความ) พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “...นามรูปํ อนิจฺจ...” เมื่อ
นับได้ ๕๐ ลูก แล้วว่า “...นิจฺจ วต นิพฺพาน...”๔
๕. เมื่อจักหยุ ด ให้ เปิ ดปากลื มตา ยกมือตั้งหว่างคิ้ว แล้ วว่า “...สาธุ ผู้ ข้าภาวนาอนิจฺ
จลกฺขณวิปสฺสนากมฺมฏฐาน เท่านี้แล้ว ขอสมมายอไหว้ไว้เหนือหัวก่อนแล...”
๖. เมื่อภาวนาอนิจวิปัสสนาได้ ๑ คืนแล้ว ให้ภาวนาทุกขวิปัสสนา๕
๒.๓.๔ แสดงทุกขวิปัสสนากัมมัฏฐาน หน้าลาน ๑๐๕-๑๐๖
๑. ยกมือไหว้หว่างคิ้ว แล้วว่า พุทโธ เม นาโถ ธมฺโม เม นาโถ สงฺโฆ เม นาโถ กมฺมฏฺฐาน
เม นาโ ถ กมฺ ม ฏฺ ฐ านทายกาจ ริ โ ย เม นาโ ถ ว่ า ๓ ครั้ ง . . . ” แล้ ว ว่ า “. . . อหมฺ ภ นฺ เ ต
ทุกฺขวิปสฺสนากมฺมฏฐาน ยาจามิ (ทุกฺขวิปสฺสนากมฺมฏฐาน) เทถ เม ภนเต ว่า ๓ ครั้ง...”๖
๒. “...อหมฺภนฺเต ทุกขวิปสฺสนาญาณ ยาจามิ...” ว่า ๓ ครั้ง ๗
๓. “...นามรูปํ อนิจฺจ ภยตฺเถน สุข วต นิพฺพาน ว่า ๓ ครั้ง พร้อมแปล...”๘
๔. “..นามรูปํ ทุกข ภยตฺเถน ว่า ๓ ครั้ง...” เอามือลงวางไว้เหนือตัก มือขวาหงายไว้บน
มือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึงกัมมัฏฐาน นึก ถึงความไม่
เที่ยง (เห็นตามที่แปลความ) พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “...นามรูปํ
ทุกข...” เมื่อนับได้ ๕๐ ลูก แล้วว่า “...สุข วต นิพฺพาน...”๙
๑

หน้าลาน ๑๐๔
หน้าลาน ๑๐๔
๓
หน้าลาน ๐๐๔
๔
หน้าลาน ๑๐๕
๕
หน้าลาน ๑๐๕
๖
หน้าลาน ๑๐๕
๗
หน้าลาน ๑๐๕
๘
หน้าลาน ๐๐๖
๙
หน้าลาน ๑๐๖
๒

๑๔๖

๕. เมื่อจักหยุด ให้เปิดปากลืมตา ยกมือตั้งหว่างคิ้ว แล้วว่า “...สาธุ ผู้ข้าภาวนาทุกขวิปัสส
นาเท่านี้แล้ว ขอสมมายอไหว้ไว้เหนือหัวก่อนแล...”
๖. เมื่อภาวนาทุกขวิปัสสนาได้ ๑ คืนแล้ว ให้ภาวนาอนัตตาวิปัสสนา๑
๒.๓.๕ แสดงอนัตตาวิปัสสนากัมมัฏฐาน หน้าลาน ๑๐๗-๑๐๘
๑. ยกมือไหว้หว่างคิ้ว แล้วว่า พุทโธ เม นาโถ ธมฺโม เม นาโถ สงฺโฆ เม นาโถ กมฺ มฏฺฐาน
เม นาโถ กมฺ ม ฏฺ ฐ านทายกาจริ โ ย เม นาโถ ว่ า ๓ ครั้ ง ...” แล้ ว ว่ า “...อหมฺ ภ นฺ เ ต อนตฺ ต า
วิปสฺสนากมฺมฏฐาน ยาจามิ (อนตฺตาวิปสฺสนากมฺมฏฐาน) เทถ เม ภนเต ว่า ๓ ครั้ง...”๒
๒. “...อหมฺภนฺเต อนตฺตาวิปสฺสนาญาณ ยาจามิ...” ว่า ๓ ครั้ง ๓
๓. “...นามรูปํ อนตฺตา อสารกตฺเถน สาร วต นิพฺพาน ว่า ๓ ครั้ง พร้อมแปล...”๔
๔. “..นามรูปํ อนตฺตา อสารกตฺเถน ว่า ๓ ครั้ง...” เอามือลงวางไว้เหนือตัก มือขวาหงาย
ไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอาปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ตั้งสติ นึกถึงกัมมัฏฐาน นึกถึงความ
ไม่เที่ยง (เห็นตามที่แปลความ) พร้ อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก ให้ว่า “...นามรูปํ
อนตฺตา...” เมื่อนับได้ ๕๐ ลูก แล้วว่า “...สาร วต นิพฺพาน...”๕
๕. เมื่อจักหยุด ให้เปิดปากลืมตา ยกมือตั้งหว่างคิ้ว แล้วว่า “...สาธุ ผู้ข้าภาวนาอนัตตา
วิปัสสนาเท่านี้แล้ว ขอสมมายอไหว้ไว้เหนือหัวก่อนแล...”
๖. เมื่อภาวนาอนัตตาวิปัสสนาได้ ๑ คืนแล้ว ให้ภาวนาอนิจวิปสสนาได้ ๑ คืน ให้ภาวนา
ทุกขวิปัสสนาได้ ๑ คืน ให้ภาวนาอนัตตาวิปัสสนา ได้ ๑ คืน...อย่ารวมว่าวันเดียว ๖
๗. บทใดใน ๓ บทข้างต้นที่ภาวนาแล้ว เห็นปรากฏแจ้ง รู้สะดุ้งตกใจ กลัวสังเวช แจ้งใส
ให้ภาวนาบทนั้นต่อไป๗
๒.๓.๖ บาปกรรมที่บุคคลได้กระทาไว้ ซึ่งทาให้ปัญญาวิปัสสนาเกิดไม่ได้ มีดังนี้
๑. กางร่ม ถือหมวก สวมหมวก คาดหัว สวมเกือก ขี่ช้าง ขี่ม้า รถ เกวียน เข้าไปสู่ลาน
พระธาตุเจดีย์ ลานต้นโพธิ์ วัดวาอาราม๘
๒. ติเตียนพระภิกษุและสามเณรที่มีศีลว่าไม่มีศีล มีธรรมติเตียนว่าไม่มี๙
๑

หน้าลาน ๑๐๖
หน้าลาน ๑๐๖
๓
หน้าลาน ๑๐๖
๔
หน้าลาน ๐๐๗
๕
หน้าลาน ๑๐๗
๖
หน้าลาน ๑๐๗-๑๐๘
๗
หน้าลาน ๑๐๘
๘
หน้าลาน ๑๐๙
๙
หน้าลาน ๑๐๙
๒

๑๔๗

๓. ติเตียหญิงชาย ผู้ใหญ่ผู้น้อย ไทข้า คนใบ้ คนทุกข์ ผู้พิการผู้ไม่พิการ ที่มีศีลมีธรรม ว่า
ไม่มีศีลมีธรรม๑
๔. คนทุกข์ยากยาจก พ่อแม่ และหญิงชายที่มีบุญสมภาร ได้ปฏิบัติกัมมัฏฐานมาก่อน แม้
ทุบตี ด่าทอ กระทาพอให้น้าตาตก ก็เป็นบาปกรรมที่จะห้ามไม่ให้เกิดปีติ๒
๒.๓.๗ ผลที่ได้จากการวิปัสสนากัมมัฏฐาน หน้าลาน ๑๒๕๒.๓.๗.๑ ญาณ ๑๐ หน้าลาน ๑๒๕-๑๒๗
๑. สมมนญาณ “...พอหื้อปุคละผู้ภาวนานั้นได้ร่าเพิงหันแจ้ง รู้แจ้ง ชะนานในลักขณะทัง
๓ ก็หื้อรู้แจ้งว่า นามรูปเปนอนิจจะ ทุกขะ อนัตตา อสารแท้บ่สงไสนั้นแท้แล...”๓
๒. อุทยัพพยญาณ “...ได้ประหยาอันรู้แจ้งหันยังนามรูป รู้เกิดรู้ดับ บ่จั้งบ่ยั้ง บ่เซาสักยาม
๔
แท้แล...”
๓. ภังคญาณ “...ได้ประหยารู้แจ้งหันแจ้งยังนามรูปอันรู้แตกม้างนั้นแล...”๕
๔. ภยตูปัฏฐานญาณ “...ได้ประหยาอันรู้แจ้งว่าเปนเภยยะแห่งนามรูป ควรย้าน ควรกัว
ก็ยินกัวแท้แล...”๖
๕. อาทีนวญาณ “...ได้ประหยาอันแทงหันอาทีนวโทษ คือ เพีรธิต่างๆ รู้เกิด รู้มีแก่นามรูป
คือ ตนแลใจ บ่ขาดชายนั้นแล....”๗
๖. นิพพิทาญาณ “...ได้ประหยาอันยินหน่ายนามรูป บ่ใคร่เกิด บ่ใคร่เปนสัตเปนคนเปน
เทวดาในโลกสงสารนั้นแล้ว บ่ยินดีในนามรูปนั้นแล...”๘
๗. มุญจิตุกัมยตาญาณ “...ได้ประหยาอันบ่ยินดีสักอัน มักใคร่พ้นจากสงสาร ใคร่ออกนาม
รูปอยู่ค้อยค้อยหน้อย ๑ ยาม ๑ ก็บ่ใคร่อยู่นั้นแล...”๙
๘. ปฏิสังขานุญาณ “...ได้ประหยาอันรู้จักอุบายคองปฏิบัติหื้อได้พ้นรีบได้เถิงนิพพาน คือ
เอาวิปัสสนาเปนอารมนั้นแล...”๑๐
๙. สังขารุเปกขาญาณ “...ได้ประหยาอันรู้แจ้งว่านามรูป เปนอนิจจะ ทุกขะ อนัตตาแท้
รู้จักคองวิปัสสนาจักพาหื้อเถิงนิพพานได้แท้ บ่คลาดบ่คลา ก็มาหน่ายหย้านกัว ใคร่พ้นจากนามรูปไจ้ๆ
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อยู่ชะกว้าย อุปมาดั่งชายผู้มีเมียแลไปเหล้นชู้กับด้วยชายผู้อื่นยินหน่ายใจเมีย ใคร่ร้างพร่อง ละพร่อง
ร้างก็บ่ตกง่ายเท่านับอยู่ทังข่มใจนั้นแท้แล โยคาวจรเจ้าทังหลายภาวนาวิปัสสนาแลได้ประหยาลูก
ชื่อสังขารุเปกขาญาณเกิดมียินหน่าย ชะ นามรูป ใคร่พ้นจากนามรูปแลสงสารก็อุปมาดั่งอั้นแล...”๑
๑๐. อนุโลมญาณ “...ได้ประหยาอันรู้จักสภาวะอันจักได้ละจักได้จากนามรูปออกจากนาม
รูปแล้วใจดีใจงามว่า กูจัดใกล้รอดนิพพานแท้แล ว่าอันมีใจชื่นบานยินดีนัก...”๒
๒.๓.๗.๒ อุปกิเลส ๑๐ หน้าลาน ๑๒๗-๑๓๕
ระหว่างเกิดญาณ ๑๐ นั้น อุปกิเลสก็เกิดปนกันด้วย อุปกิเลสนี้หาใช่ธรรมวิเศษ “...คัน
อุปกิเลสธัมม์สิตัวนั้นเกิดมาในใจสันนั้น โยคาวจรญิงชายนักบวชตนภาวนาวิปัสสนานั้นบ่รู้ธัมม์ก็ใส่ใจ
ว่าเปนธัมม์วิเสส ว่าเป็นมัคคผลธัมม์ กูได้เถิงธัมม์แล้วแล จักว่าอั้นชะแล ด้วแท้บ่ใช่ธัมม์วิเสสเทื่อ หาก
เปนอุปกิเลสธัมม์เกิดมาจักปองหื้อวิปัสสนาหม่นเร้าเส้าหมองก่อนดาย บ่ควรยินดี บ่ควรถือเอา บ่ควร
ใส่ใจว่าเปนมัคคผลธัมมวิเสสสักอันแล...”๓ ให้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานต่อไป
อุปกิเลส ๑๐ ได้แก่
๑. โอภาโส “...เกิดโอภาสรังสีแจ้งรุ่งเรืองมาเหมือนดั่งเจาะประทีสแลตามไฟ ดังไฟส่อง
แจ้งทั่วตนทังมวล เปนดั่งกลางวันแจ้งทั่วที่อยู่ที่นั้นก็มี ทั่วโรงทั่ววิหารหั้นก่อนแล หันขื่อหันเรือนฝาโรง
ทุกแห่งมีส่องแจ้งหลายประการต่างๆ...”๔
๒. ปีติ “...ปีติ ๕ ประการ คือ ขุททกาปีติ ขณิกาปีติ โอกกันติกาปีติ อุพเพงคาปีติ และ
ผรณาปีติ ก็เกิดมีมาแล ชื่อว่า ปีติอุปกิเลสเกิดมาแล...”๕
๓. ปัสสัทธิ “...หลอนมีจิตใจแลตนยินเปล่าอันควรแก่กายตนแลจิตใจอันระงับดีนักก็เกิดมี
๖
แล...”
๔. อธิโมกโข “...หลอนบังเกิดใจปสาทะสัทธาหยั่งเชื่อเลื่อมใสแรงนัก เกิดแต่จิตเจตสิกอัน
เกิดแต่วิปัสสนาวิถีจิตตมัคค คือ คองร่าเพิงวิปัสสนานั้นแล...”๗
๕. ปัคคโห “...หลอนบังเกิดเพียรอุสสาหะเสมอนักในวันนั้น ใส่ใจใคร่ภาวนานัก บ่ใคร่ละ
บ่ใคร่วาง ภาวนาวิปัสสนาเสียทังวัน ใคร่ภาวนาอยู่หั้นแล..”๘
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๖. สุขัง “...หลอนบังเกิดเป็นสุขสบายใจอันประณีตต์ดีนัก สุขบ่ห่อนจวบสักเทื่อแต่ก่อน
สักคาบนั้นแล...”๑
๗. ญาณัง “...หลอนบังเกิดประหยาปัญญาอันกล้าคมผายนัก แม่นจักร่าเพิงดู ลักษณะ
ธัมม์ทัง ๓ คือ ทุกขา อนิจจ อนัตตาก็ดี แม่นจักร่าเพิงดูธัมม์บทใด ตัวใดก็ดี ก็รู้แจ้งยิ่งกว่าทุกวันนั้นแล
...”๒
๘. อุปัฎฐาน “...หลอนบังเกิดมีสติประหยาอันกล้าคมนักอาจจักเอาอันใดอันเปนสัมมสน
ภูป (ล) งลงในอนิจจะ ทุกขะ อนัตตา แก็ได้ชุอัน ก็อาจรู้สัพพัตถกิจจอันน้อยอันใหญ่ อันตนกระทา
มาแล้วพายหลังแต่หน้อยมาเถิงใหญ่เถ้าแก่มาเถิงคันนั้นก็รู้ก็แจ้งนั้นแล....”๓
๙. อุเปกขา “...หลอนบังเกิดประหยาอันเปนอุเบกขาอันอยู่มัชฌะชะกว้ายก็บ่ยินดีเซิ่ง
อารมณ์อันร้ายอันดี อันทุกข์เภยยะสักอันนั้นแล...”๔
๑๐. นิกันติ “...หลอนหาตัณหาอ่อนละเอียดนักบ่ได้ คือ มักใคร่ภาวนาบ่อิ่มบ่คลาย บ่ใคร่
สัวะวางกัมมัฏฐานได้ แม่นจักนั่งภาวนาอยู่ชุวันค่าคืนรุ่งก็บ่ยินคลายเท่ายินสุขสาราญบานใจยิ่งนัก
เหมือนดั่งเถิงมัคคผลัมม์นั้นแท้หั้นแล...”๕
๑๑. เมื่ ออุ พเพงคาปี ติเ กิด ขึ้น ไม่ห ายไป ให้ ห าขัน ดอกไม้ เที ย น ๕ เล่ ม ไปหาครู บ า
อาจารย์ผู้สอนกัมมัฏฐาน ไปยังแก้วทั้ง ๓ เจดีย์ ต้นโพธิ์ก็ดี ขอขมาแล้วขอปลงอุพเพงคานั้นลีย เมื่ออุพ
เพงคาปีติหายไปแล้ว ผรณาปีติจึงเกิดขึ้น เมื่อหายไปอุปกิเลสทั้ง ๙ จึงเกิดตามลาดับ
เมื่ออุปกิเลสเกิดขึ้นแล้ว อย่ารีบปลง อย่ารีบหน่าย ครั้นเกิดได้ ๑๐ ตัวใน ๑๐ แล้วแล้ว
ค่อยหน่ายอุปกิเลสนั้นเสีย ด้วยการนาขันดอกไม้ เทียน ๕ คู่ ไปขอขมาแก้ว ๕ โกแล้ว ยกมือไหว้ปลง
เสี ย งว่า “...ข้ าจั กขอหน่ ายอุป กิเลส ๑๐ ตัว นี้ หื อระงับดับหายไปจากตนจากใจข้าแท้ดีห ลี ดูร า
อุปกิเลส ๑๐ ตัวมีโอภาโสเปนเคล้า มีนิกกันติอุปกิเลสเปนที่สุด ขอข้าหน่ายก็วางอุปกิเลสสิบตัวนี้ส่อง
หน้าแก้ว ๕ โกฐากบั ดนี้แล อุปกิเลส ๑๐ ตัวนี้ก็บ่ใช่มัคคผลธัมม์วิเสส หากเกิดด้วยอานุภาบแห่ ง
วิปัสสนาอันกล้าอันแก่นิบ่อาย อุปกิเลส ๑๐ ตัวนี้ขอระงับกลับหายเสีย อย่ามาเกิดในตัวในใจข้าเทอะ
...”๖ หากปลงแล้วไม่หาย ก็ให้ปลงใหม่เรื่อยๆ
๑๒. หากอุปกิเลส ๑๐ ตกไปแล้ว ก็ภาวนาวิปสนาทั้ง ๓ ขอเอาประหยาวิปัสสนา ๙ ดวง
พายหน้ามีอุทยัพพยญาณอันพ้นจากอุปกิเลสเปนเคล้าตราบเท่าถึงอนุโลมญาณเป็นลาดับ...”
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๓. ส่วนท้ายใบลาน
แสดงชื่อผู้ จาร พ.ศ. ที่จาร ดังนี้ “...จุฬสกราชได้ ๑๒๙๒ ตัว ปีสง้า ข้า พเจ้าพระ (ธ)
นัญญเชยย์เขียนแล้วเดือน ๔ ขึ้น ๙ ค่า พร่าว่าได้วันอาทิตยแล วิปัสสนากัมมัฏฐานหลวงผูกนี้ พระ
(ธ) นัญญเชยย์ริขิตตะ วัดปล่าเหียว เขียน
ข. วิเคราะห์ใบลานวิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่า ตาบลประตูป่า อาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน
เนื้อหาประกอบด้วย ๓ ส่วนใหญ่ คือ ส่วนเกริ่นนา ส่วนเนื้อหาหลัก และส่วนท้าย
ส่วนเกริ่นนา กล่าวถึงความสาคัญของวิปัสสนากัมมัฏฐาน เน้นย้าให้ไม่ประมาทในชีวิต ให้
เร่งปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ส่วนเนื้อหาหลัก เป็นส่วนที่มีมากที่สุด แบ่งเนื้อหาออกเป็นสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน แจกแจงรายะเอียดแต่ละส่วนอย่างชัดเจน ได้แก่ องค์ประกอบ วิธีปฏิบัติ ผลที่ได้จากการ
ปฏิบัติ วิธีแก้ไข เป็นต้น โดยมีข้อสังเกตดังนี้
๑. การปฏิบัติแต่ละส่วน เริ่มจากบท พุทโธ เม นาโถ ฯ จึงกล่าวคาแสดงบทกัมมัฏฐานที่
จะปฏิบัติ กล่าวคาแสดงลักษณะองค์กัมมัฏฐานแต่ละองค์ พร้อมคาแปล กล่าวคาถาโดยย่อ นั่งสมาธิ
บริกรรมคาถาพร้อมนับลูกประคา ในขณะเดียวกันให้นึกถึงคาแปลลักษณะองค์กัมมัฏฐานนั้นๆ และ
เมื่อจักหยุด ให้กล่าวคาขอขมากัมมัฏฐานที่ตนกาลังปฏิบัติ
๒. เมื่อกล่าวคาถาภาษาบาลี แล้วจะอธิบายคาถานั้นเป็นภาษาไทถิ่นเหนือเสมอ เพื่อให้ผู้
ปฏิบัติได้เข้าใจในเนื้อหา เพราะขณะปฏิบัติจะได้ระลึกถึงคาแปลนั้น ดังว่า “...อโห วตาห วิคตตมจฺเฉ
เรน เจตสา วิหรามิ มุตฺตจาโค ปยตฺตปาณิ โวสคฺครโต ยาจาโยโค วทญฺญูทาน วิราครโต สุทินฺน วต เม
ทาน, ๓ หน ทีแล้วแก้แปลว่า อโห วต ด้วยมีแท้แล อห อันว่าข้า วิคตมจฺเฉเรน อันมีมัจเฉรธัมม์ความ
ถะ (ตระ) หนี่ อันหื้อเปนมละมลทิน หากคลาดพ้นไปแล้วก็จิ่งหื้อทานได้แล อห อันว่าข้า วิหรามิ ก็อยู่
เจตสา ด้วยใจ อันเลื่อมใสยินดีแล อห อันว่าข้า มุตฺตจาโค มีทาน หากได้สละพ้นแล้ว อห อันว่าข้า
ปยตฺตปาณิ มีข้ออันชาระหื้อบัวริสุทธ์ดีแล้ว ตกแต่งทานทุกเมื่อแท้แล อห อันว่าข้า โวสคฺครโต เทียร
ย่อมขัตติ ยินดีอันหื้อท่านทุกเมื่อ ยาจโยโค ย่อมประกอบด้วย...”๑
๓. แสดงเทคนิคบางประการ ได้แก่
๓.๑ จักภาวนาสมถกัมมัฏฐานบทใด ให้ภาวนาพุทธคุณ พอให้ปีติสมาธิเกิดขึ้นก่อน แล้ว
ค่อยภาวนากัมมัฏฐานอื่นต่อไป๒
๓.๒ จักภาวนาทิฏฐิกังขาวิปัสสนาบทใด ให้ภาวนาพุทธคุณ พอให้ปีติสมาธิเกิดขึ้นก่อน
แล้วค่อยภาวนากัมมัฏฐานอื่นต่อไป๑
๑
๒

หน้าลาน ๖๒
หน้าลาน ๑๐๘

๑๕๑

๓.๓ การนับลูกประคาให้นับช้าๆ อย่าไว ให้ตกไปตามคาบริกรรม ให้เสียงร่อนลงไปยัง
หัวใจ ดังว่า “...อย่าฟั่งเช่น อย่าไวเช่น หื้อตกไปตามเสมอ...”๒ “...อย่าช้าเช่น อย่าไวเช่น หื้อตก
หนังสังโฆนั้น หื้อร่อนลงไปต้องฝักหัวใจ หื้อเสียงร่อนลงไปเลียเลยแท้...”๓
๓.๔ ยามว่าคาบริกรรม ให้นึกเห็นสิ่งที่กาลังบริกรรม เช่น บริกรรมคาว่าสังโฆ ในสังฆนุสส
ติ ให้นึกถึงพระภิกษุสงฆ์อยู่ด้านหน้า ดังว่า “...ยามว่าสังโฆไปนั้น หื้อระนึกผ่อหันภิกขุอรหันตาแล ครู
บาสังฆะตั้งอยู่ส่องหน้าไว้ จานลานแท้ เอาบุญคุณเขาไว้เปนที่เพิ่งเสมอ...”๔
๓.๕ เมื่อภาวนาอรูปกัมมัฏฐาน ไม่ต้องแปล “...คันจักภาวนาตติยอรูปฌานกัมมัฏฐาน....
คันจักภาวนาบ่ถ้าแปล”๕
๓.๖ อนิจวิปัสสนากัมมัฏฐาน ทุกขวิปัสสนากัมมัฏฐาน อนั ตตวิปัสสนากัมมัฏฐาน อย่า
ภาวนาในวันเดียวกัน ให้เว้นวัน๖
๓.๗ หากภาวนาบทใดใน ๓ บท คือ อนิจวิปัสสนากัมมัฏฐาน ทุกขวิปัสสนากัมมัฏฐาน
อนัตตวิปัสสนากัมมัฏฐาน เห็นปรากฏแจ้ง รู้สะดุ้งตกใจ กลัวสังเวช แจ้งใส ให้ภาวนาบทนั้นต่อไป๗
จากการวิเคราะห์ สามารถเรียบเรียงเป็นขั้นตอนการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนาได้
ดังนี้
๑. ให้ชาระศีลให้บริสุทธิ์ หากเป็นภิกษุให้ชาระจตุปริสุทธศีล ๔ สามเณรให้ชาระศีล ๑๐
อุบาสก อุบาสิกา ให้ชาระศีล ๕ หรือศีล ๘
๒. นาข้าวตอกดอกไม้ เทียน ทาให้เป็น ๕ โกฐาก (ส่วน) ใส่เทียน ๔ คู่ นามาวางไว้หน้า
พระพุทธรู เจดีย์ ต้นโพธิ์ หรือผู้ให้กัมมัฏฐาน แล้วนั่งลงกราบไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง แล้ว
กล่าวคาถวายข้าวตอกดอกไม้
๓. หากเป็นผู้หญิง นั่งขัดสมาธิไม่ได้ ให้นั่งพับส้นทั้ง ๒ แล้วยกมือตั้งหว่างคิ้ว หากเป็น
ชายนั่งขัดสมาธิเอาปลายเท้าซ้ายไว้ที่น่ องด้านขวา ทาตัว ให้ตรง ยกมือตั้งหว่างคิ้ว อย่าเอานิ้วมือ
ประสานกัน ให้เป็นกระพุ่มงาม หลับตางับปาก ให้ลิ้นติดปากภายบน
๔. ตั้งสติ กล่าวบทราพึงทุกข์ในสังขาร บทราพึงมหาสังเวควัตถุ ๘ ประการ บทราพึงเทว
ทูตกัมมัฏฐาน แล้วจึงเริ่มสมถกัมมัฏฐาน ตั้งแต่ อนุสสติกัมมัฏฐาน (เริ่มจากสีลานุสสติ จาคานุสสติ
พุทธานุสสติ ธัมมานุส สติ สังฆานุสสติ เทตานุสสติ) กสิณกัมมัฏ ฐาน ๑๐ อสุภกัมมัฏฐาน ๑๐ อุป
๑
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สมานุสสติ อานาปานสติ พรหมวิหารกัมมัฎฐาน ๔ กายคตานุสสติ อาหารปฏิกูลสัญญา จตุธาตุวัฏ
ฐานกัมมัฏฐาน มรณานสติ อรูปกัมมัฏฐาน
๕. วิปั ส สนากัม มัฏ ฐาน ได้ แก่ ทิ ฏ ฐิ วิสุ ทธิ และกั งขาวิ ตรณวิ สุ ท ธิ ทิฏ ฐิ กั งขาวิ ปัส สนา
ปัญญาทิฏฐิวิสุทิกัมมัฏฐาน อนิจจวิปัสสนา ทุกขจวิปัสสนา อนัตตาวิปัสสนา
ว่าด้วยเรื่องการเดินจงกรม สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้
๑. ที่เดินจงกลม ให้มีฐานใหญ่ยาว ๑๔ วา ฐานกลางยาว ๗ วา ฐานน้อยยาว ๕ วา กว้าง
๘ นิ้วมือขวาง หากยาวไปทางตะวันตกตะวันออก ให้ทางตะวันออกเป็นหัว ทางตะวันตกเป็นปลาย
หากยาวไปทางทิศ เหนื อใต้ ให้ ทางเหนือ เป็ น หั ว ทางใต้เ ป็ น ปลาย ตั้ ง แท่ น บู ช า ๓ แห่ ง คื อ หั ว
ท่ามกลางและปลาย
๒. เมื่อจะเดินจงกรม ให้ชาระร่างกายให้สะอาดเสียก่อน
๓. ทาพานข้าวตอกดอกไม้ ๒ พาน คือ ๕ โกฐาก (ส่วน) ๑ พาน และ ๓ โกฐาก (ส่วน) ๑
พาน พาน ๕ โกฐากตั้งไว้หน้าพระพุทธรูป แล้วขอขมาแก้ว ๕ โกฐาก พาน ๓ โกฐาก บูชาบนแท่นบูชา
ในที่เดินจงกรม คือ หัว กลาง และปลาย
๔. ให้นั่งทางปลายที่จงกรม หันหน้าไปสู่หัวจงกรม ยกมือขึ้นตั้งหว่างคิ้ว แล้วกล่าวคาบูชา
แล้วลุกยืนไหว้ ๓ ครั้ง นั่งไหว้ ๓ ครั้ง
๕. นั่งขัดสมาธิ ตั้งตรง ยกมือขวาขึ้น ให้ลูกประคาอยู่ตรงหน้าอก นับลูกประคา พร้อม
บริกรรม
ส่วนท้าย เป็นการแสดงชื่อผู้จาร และ พ.ศ. ที่จาร ไม่มีคาปรารถนา
ทั้งนี้จากงานวิจัยของ รศ.ดร.วิโรจน์ อินทนนท์ ได้ข้อสังเกตลักษณะเฉพาะของกัมมัฏฐาน
ล้านนาฉบับวัดประตูป่า จังหวัดลาพูน๑ ไว้ดังนี้ว่า
๑. มี ก ารกล่ า วค าถวายข้ า วตอกดอกไม้ แล้ ว กล่ า วค าขอขมาแก้ ว ๕ โกฐาก คื อ
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ พระกัมมัฏฐาน และครูบาอาจารย์
๒. เน้นการท่องบ่นสวดมนต์เป็นหลัก โดยนาบทสวดภาษาบาลีมาแปลเป็นแบบนิสัย คือ
การแปลคาต่อคา
๓. นาเอาลูกประคามาเป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติ เมื่อภาวนาไปให้นับลูกประคาไปด้วยใน
แต่ละครั้ง
๔. มีการแยกการปฏิบัติแบบสมถะกับวิปัสสนาออกจากกันอย่างชัดเจน โดยให้ปฏิบัติ
สมถะก่อนแล้วจึงปฏิบัติวิปัสสนา จนถึงระดับหนึ่งเมื่ อจิตตั้งมั่นแล้ว ก็สามารถปฏิบัติวิปัสสนาได้เลย
แต่ทุกครั้งก่อนปฏิบัติวิปัสสนาต้องปฏิบัติสมถะก่อน
๑

รศ.ดร.วิโรจน์ อินทนนท์, บทสวดและวิธีปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา, (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๕๕๗), หน้า ๕.
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๕. ในแต่ละขั้นตอนที่ปฏิบัติจะระบุว่าจิตได้ถึงสมาธิขั้นไหน เกิดปีติอะไรขึ้นบ้าง
จากการศึกษา สามารถสรุปจานวนกัมมัฏฐานและคาบริกรรมที่ปรากฏในกัมมัฏฐานหลวง
วัดประตูป่า จังหวัดลาพูน ได้ดังนี้
ตารางที่ ๕ แสดงข้อกัมมัฏฐานและคาบริกรรมในกัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่า จังหวัดลาพูน
วิสุทธิมรรค

กสิณ
กัมมัฏฐาน
๑๐

อสุภ
กัมมัฏฐาน
๑๐

อนุสสติ
กัมมัฏฐาน
๑๐

กัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่า จังหวัดลาพูน
ข้อกัมมัฏฐาน คาบริกรรม
คาบริกรรม
นับ ๑ ครั้ง
นับ ๕๐ ครั้ง
สมถกัมมัฏฐาน

ปถวีกสิณา
เตโชกสิณา
อาโปกสิณา
วาโยกสิณา
นิลกสิณ
ปีตกสิณ
โลหิตกสิณ
โอทาตกสิณ
อากาสกสิณ
อาโลกสิณ
อุทธุมาตกอสุภ
วินีลกอสุภ
วิปุพพกอสุภ
วิจฉิททกอสุภ
วิกขาขิตกอสุภ
วิกขิตตกอสุภ
หตวิกขิตกอสุภ
โลหิตกอสุภ
ปุฬุวกอสุภ
อัฏฐิกอสุภ
พุทธานุสสติ

อุทธุมาตกอสุภ
วินีลกอสุภ
วิปุพพกอสุภ
วิจฉิททกอสุภ
วิกขาขิตกอสุภ
วิกขิตตกอสุภ
หตวิกขิตกอสุภ
โลหิตกอสุภ
ปุฬุวกอสุภ
อัฏฐิกอสุภ
พุทธานุสสติ

อุทธุมาตก ปฏิกูล
วินีลก ปฏิกูล
วิปุพพก ปฏิกูล
วิฉิททก ปฏิกูล
วิกฺขายิตก ปฏิกูล
วิขิตก ปฏิกูล
หตกฺขิตก ปฏิกลู
โลหิตก ปฏิกูล
ปุฬุวก ปฏิกูล
อฏฐิก ปฏิกูล
พุทฺโธ

ธรรมานุสสติ

ธัมมานุสสติ

ธัมโธ

อรห สฺมา สมฺ
พุทฺโธ
สวากฺขาโต ภคว
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สังฆานุสสติ

สังฆานุสสติ

สังโฆ

สีลานุสสติ

สีลนุสสติ

จาคานุสสติ

จาคานุสสติ

สีลานิ เม ปริ
สุทฺธานิ
มุตฺตจาโค

เทวดานุสสติ

เทวดานุสสติ

ตถาห สุข

มรณานุสสติ

มรณานุสสติ

อธุว เม ชีวิต ธุว
เม มรณ

กายคตานุสสติ

กายคตานุสสติ
ภาวนาเกสา
ภาวนาโลมา
ภาวนานขา
ภาวนาทันตา
ภาวนาตโจ
ภาวนามส
ภาวนานหารู
ภาวนาอัฏฺฐิ
ภาวนาอัฏฺฐิ
มิญชัง
ภาวนาวักกัง
ภาวนาหทยัง
ภาวนายกนัง
ภาวนากิโลม
กัง
ภาวนาปิหากัง
ภาวนาปัป
ผาสัง
ภาวนาอนฺต
ภาวนาอนฺต
คุณ
ภาวนาอุทฺทริย
ภาวนากรีสัง

เกสา ปฏิกลู า
โลมา ปฏิกูลา
นขา ปฏิกูลา
ทันตา ปฏิกูลา
ตโจ ปฏิกลู า
มส ปฏิกลู า
นหารู ปฏิกลู า
อัฏฐิ ปฏิกูลา
อัฏฺฐิมิญชัง ปฏิกู
ลา
วักกัง ปฏิกูลา
หทยัง ปฏิกูลา
ยกนัง ปฏิกูลา
กิโลมกัง ปฏิกลู า
ปิหากัง ปฏิกูลา
ปัปผาสัง ปฏิกลู า
อนฺต ปฏิกูลา
อนฺตคุณ ปฏิกลู า
อุทฺทริย ปฏิกูลา
กรีสัง ปฏิกูลา

ตา ธัมโม
สุปฏิปนฺโน ภคว
ตา สาวกสฺงโฆ
อโห วต เม สีลา
นิ อขณฺฑานิ
สุทินฺน วต เม
ทาน
สทฺธาทิคุณา
ยุตฺตตาหเว
-

อตฺถิ อิมสฺมึ เกสา
โลมา ปฏิกูลา
ทุคนธา อสุภา
กุจฺฉา
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ภาวนามตฺ
ถลุงค
ภาวนาปิต
ภาวนาเสมห
ภาวนาปุพฺโพ
ภาวนาโลหิต
ภาวนาเสโท
ภาวนาเมโท
ภาวนาอสฺสุ
ภาวนาวสา
ภาวนาเขโฬ
ภาวนาสิงฆาณิ
กา
ภาวนาลสิกา
ภาวนามุตตฺ
อานาปาณสส
ติ
อุปปสัมมา
นุสสติ

มตฺถลุงค ปฏิกลู า

อุตฺตม นิพฺพาน
อุตฺตร

-

เมตตา

เมตตา

กรุณา

กรุณา

สพฺเพ สตฺตา สุขี
ตา โหนตุ
-

มุทิตา

มุทิตา

อุเบกขา

อุเบกขา

สตฺตา สุขี สตฺตา
สุขี
สพฺเพ สตฺต ทุกฺขา
ปมุญฺจนฺตุ
อโห สาธุ อโห
สุฏฺฐุ
สพฺเพ สตฺตา กมฺม
สกา
อาหาโร ปฏิกโู ล

สพฺเพ ธาตุ

-

อากาโส อนนฺโต

-

อานาปาณสติ
อุปสมานุสสติ

พรหมวิหาร
กัมมัฏฐาน
๔

อาหารเรปฏิกูลสัญญากัมมัฏฐาน อาหารเร
ปฏิกูลสัญญา
กัมมัฏฐาน
จตุธาตุววัตถานกัมมัฏฐาน
จตุธาตุววัต
ถาน
กัมมัฏฐาน
อรูป
อากาสานัญจยต ปฐมอรูป

ปิต ปฏิกูลา
เสมห ปฏิกูลา
ปุพฺโพ ปฏิกูลา
โลหิต ปฏิกูลา
เสโท ปฏิกลู า
เมโท ปฏิกลู า
อสฺสุ ปฏิกลู า
วสา ปฏิกูลา
เขโฬ ปฏิกูลา
สิงฆาณิกา ปฏิกู
ลา
ลสิกา ปฏิกลู า
มุตฺต ปฏิกลู า
นับลมหายใจ

-

-

๑๕๖

กัมมัฏฐาน
๔

นะ
วิญญาณัญจยต
นะ
อากิญจญายต
นะ
เนวสัญญานา
สัญญายตนะ

กัมมัฏฐาน
ทุติยอรูป
กัมมัฏฐาน
ตติยอรูป
กัมมัฏฐาน
จตุตถอรูป
กัมมัฏฐาน

วิญฺญาณ อนนฺโต

-

นตฺถิ กิญจิ

-

สนฺติ เมต

-

วิปัสสนากัมมัฏฐาน
ทิฏฐิกังขาวิปัสสนา
กังขาวิตรณวิสุทธิ
อนิจจวิปัสสนา
ทุกขจวิปัสสนา
อนัตตาวิปัสสนา

ทิฏฐิกังขา
วิปัสสนา
กังขาวิตรณวิ
สุทธิกัมมัฏฐาน
อนิจจาปัสสนา
กัมมัฏฐาน
ทุกขวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน
อนัตตาวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน

รูปํ นาม ลกฺขณ

-

นามรูปํ สเหตุก
สปจฺจย
นามรูปํ อนิจฺจ

-

นามรูปํ ทุกข

สุข วต นิพฺพาน

นามรูปํ อนตฺตา

สาร วต นิพฺพาน

นิจฺจ วต นิพฺพาน

๑๕๗

๓.๒.๒ กัมมัฏฐานของครูบามหากัญจนเถร วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
๓.๒.๒.๑ ประวัติครูบามหากัญจนเถร๑

ภาพที่ ๑
ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร
ภาพจาก https://th.wikipedia.org/wiki

“ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร” หรือ “ครูบามหาเถร” เป็นพระมหาเถระที่มีชีวิตอยู่ใน
ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น เกิดปีระกา พ.ศ. ๒๓๓๒ ที่เมืองแพร่ เป็นบุตรของพ่อสุปินนะ แม่จันทร์ติ๊บ มี
พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๒ คน คือ พ่อหนานอินตา และนายจันต๊ะ ในวัยเด็กมีชื่อว่าปอย
บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดสูงเม่น ศึกษาทั้งคันธุระและวิปัสสนาธุระกับครูบาอุตมา ที่วัดศรีชุม เวียง
โกศัย อุปสมบทให้ในปี พ.ศ.๒๓๕๒ โดยมีเจ้านายหอหน้าเป็นเจ้าภาพผู้อุปการะและให้การอุปถัมภ์ มี
ครูบาอุตมาเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ฉายาว่า “กัญจนภิกขุ” หรือ “กญฺจโนภิกฺขุ” หลังจากอุปสมบทแล้ว
ท่านกลับไปวัดสูงเม่น เขียนคัมภีร์ธรรมและสั่งสอนลูกศิษย์ เมื่อมารดาสิ้นชีวิต จึงเดินทางกลับไป
ช่วยงานสอนและปฏิบัติอุปัชฌาย์ที่วัดศรีชุม
ครูบามหาเถรกลับไปวัดศรีชุมครั้งนี้ ได้ศึกษาวิปัสสนาธุระ และไปศึกษาด้านวิปัสสนาธุระ
กับพระมหาราชครูที่วัดสวนดอก เมืองเชียงใหม่ พระมหาราชครูและครูบามหาเถรนั้น เป็นพระรุ่นราว
คราวเดียวกัน จึงนับถือกันและกัน โดยครูบามหาเถรนับถือพระมหาราชครู เพราะท่านเป็นพระผู้ใหญ่
มีอานาจทางพระภิกษุสงฆ์และบ้านเมืองและมีเชื้อสายเจ้านายฝ่ายเหนือ ส่วนพระมหาราชครูนับถือ
ครูบามหาเถรเพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติ สูงแตกฉานในอรรถบาลีและพระธรรมวินัย จนขอเรียนอรรถ
๑

พระสุธีธรรมานุวัตร, พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และดร.เสนาะ ผดุงฉัตร, การศึก ษาวิเคราะห์อ งค์ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์ธรรม วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่, (อยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), ศรีศักร
วัลลิโภดม และ วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, นครแพร่ จากอดีตมาปัจจุบัน ภูมินิเวศวัฒนธรรม ระบบความเชื่อ และประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น,
(กรุงเทพฯ, สานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, ๒๕๕๑).

๑๕๘

บาลีด้วย ซึ่งครูบามหาเถรก็ขอเรียนวิปัสสนาธุระกับพระมหาราชครูเพิ่มเติม ครูบามหาเถรได้ศึกษา
เล่าเรียนและช่วยเป็นครูสอนโดยทาหน้าที่เป็นอย่างดี
ภายหลังพระมหาราชครูสนับสนุนให้ท่านดารงตาแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ แทนที่พระ
ครูเมือง ท่านปกครองวัดพระสิงห์ด้วยดี จนได้รับสมณศักดิ์นามฉายาจากเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ใน
สมัยนั้นว่า “ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร”
ระหว่างปี พ.ศ.๒๓๕๐ – ๒๓๖๐ ครูบากัญจนอรัญญวาสี ได้เดินทางไปศึกษาด้า น
วิปัสสนากัมมัฏฐานที่ประเทศพม่า และได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระบรมธาตุจากพม่า มา
ประดิษฐานและสร้างเจดีย์ที่วัดมหาโพธิ์ เวียงโกศัย จังหวัดแพร่๑ ต่อมาท่านได้เดินทางไปประเทศพม่า
เป็นครั้งที่ ๒ เพื่อไปนมัสการเจดีย์เมืองร่างกุ้ง โดยเดินทางไปทางเมืองระแหงพักนอนที่เชิงดอยผาว
แขวงเมืองตาก ท่านได้ขี้ผึ้งฝั้นเทียนเล่มบาท นาไปนมัสการพระมหาเจดีย์ร่างกุ้งด้วย
พ.ศ. ๒๓๖๙ (จ.ศ.๑๑๘๘) ครูบากัญจนอรัญญวาสี ได้ชักชวนพระมหาราชครู และพระ
มหาเถระในเมืองเชียงใหม่ ทาการตรวจสอบและรวบรวมพระไตรปิฎก โดยเฉพาะคัมภีร์วินัยและ
อรรถกถาที่ยังขาดตกบกพร่องมาเขียนเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้หลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนามี
ความมั่นคง โดยมีเจ้าหลวงแผ่นดินเย็นพุทธวงษ์เจ้า ผู้ครองนครเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และ
ได้ทาการฉลองธรรมที่วัดพระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ ตามที่ปรากฏในตานานธรรมครูบามหาเถรเจ้า ซึ่ง
เจ้าหลวงอินทรวิชัยราชาเจ้าหลวง เมืองแพร่ ได้มอบหมายให้หนานจันทร์ติ๊บและหมื่นวัดเขียนไว้เมื่อ
จ.ศ. ๑๒๐๐ (พ.ศ.๒๓๘๑) เป็นใบลานหนา ๔๕ ใบ ใบละ ๔ บรรทัดเรียกว่าลานสี่ ค้นพบและเก็บ
รักษาไว้ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อาเภอเมือง จังหวัดแพร่๒
พ.ศ. ๒๓๗๐ – ๒๓๗๗ ครูบากัญจนอรัญญวาสี ได้ชักชวนพระมหาราชครู วัดสวนดอกที่
สังคายนาพระไตรปิฎกและตั้งฉลองธรรมที่วัดพระสิงห์ และร่วมกันบูรณะหอไตรวัดพระสิงห์ที่สร้างขึ้น

๑

ตานานการสร้างเจดีย์วัดมหาโพธิ์ ตาบลป่าแมต อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๓๘๓ (จ.ศ.๑๒๐๑) อธิบายว่า ท่าน
ได้ถวายพระบรมสารีริกธาตุเจ้าหลวงอินทวิชัยราชาเจ้าผู้ครองนครแพร่ เพื่อให้ร่วมสร้างเจดีย์ ต่อมาเจ้าหลวงอินทวิชัยราชาก็ได้นาพระ
บรมสารีริกธาตุทั้งหมดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ให้นากลับมาบรรจุที่เจดีย์วัดมหาโพธิ์ เมืองแพร่
๒
“...เมื่อจุลศักราชได้ ๑๑๘๘ ตัว พ.ศ. ๒๓๖๙ เจ้าหลวงแผ่นดินเย็นพุทธวงษ์ผู้ครองนครเชียงใหม่ ครูบามหาเถรเจ้าได้
ปรึกษาว่า เราควรรวบรวมพระไตรปิฎกที่ขาดตกบกพร่องมาเขียนเหมียดไว้เป็นหมู่ เพื่อความจีรังยั่งยืนและมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
เพราะนับตั้งแต่พระพุทธโฆษาจารย์เรียบเรียงมาแต่สิงหลามหานครทวีปใต้ แห่งจูมปูตวีป (ชมพูทวีป) มาบัดนี้ เราจักจาเริญรอยตาม
เต๊อะ พระมหาราชครูก็ขานรับเอาโดยดีแล้วก็ส่งสาสน์ออกนิมนต์พระนักปราชญ์ราชบัณฑิตทางพระพุทธศาสนา และผู้อุปถัมภกมา
พร้อมแล้ว เจ้าหลวงก็กล่าวว่า พระคัมภีร์ต่างๆ พ่อเจ้าพระยาหัวเมืองแก้ว พ่อเจ้าหลวงจ้างเผือกได้เอาไปซ่อนไว้ที่ถ้าปู่ขะคะเป็นอันมาก
แต่หนทางไปยากแต้ดีหลี สองมหามุนีท่านบ่อได้ลดละจึงนาเอาพระผู้พหูสูตปัณฑิตาจารย์ พร้อมด้วยพระยาตนใหญ่พุทธวงษ์ รองลงไป
มีเจ้าจัยยะวงษาและเสนา ๑๒ ขุนสนาม ติดตามตั้งหมู่บริวารตั้งหนปายในและปายนอก เอากั๋น ออกจากเวียงพิงค์เจียงใหม่ไปสู่ถ้าปูขะ
คะและจ่วยกั๋น เอาคัมภีร์วินัยอังคุตรนิกายออกมาเขียนได้ ๑๐๘ ผูก ท่านมหาราชครูเขียนได้ ๑๐๖ ผูก แล้วเสร็จเป็นเวลา ๓ วัน จึงจวน
(ชวน) กันเอาเข้าไปตั้งฉลองที่วัดพระสิงห์หลวงกลางเวียงเจียงใหม่ สิ้น ๗ วัน ๗ คืนเป็นปฐมก่อนแหล่...”

๑๕๙

ตั้งแต่สมัยพระเจ้าติโลกราช และต่อมาได้กลับไปบูรณะปฏิสังขรณ์อีกครั้งในสมัยพระเจ้ากาวิโรรส ใน
ปี พ.ศ.๒๔๑๒
พ.ศ. ๒๓๗๑ (จ.ศ.๑๑๙๐) หลังจากที่ครูบาได้ร่วมรวบรวมคัมภีร์ธรรมในเมืองเชียงใหม่
แล้ว เจ้าอินทรวิชัยราชา เจ้าผู้ครองนครเมืองโกศัย (แพร่) ได้ขออาราธนานิมนต์ท่านกลับไปยังเมือง
แพร่ เพื่อนาคัมภีร์ธรรมไปยังวัดสูงเม่น ท่านสร้างมณฑปและหอไตรวัดสูงเม่น เพื่อประดิษฐานคัมภีร์
ธรรมนั้น
พ.ศ. ๒๓๗๖ (จ.ศ. ๑๑๙๕) ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร เดินทางไปยังเมืองนันทบุรี
หรือเมืองน่าน เพื่อร่วมสังคายนาพระไตรปิฏกและคัมภีร์ธรรมเรื่องต่างๆ ที่วัดช้างค้า (วัดจ้างก้า) ซึ่ง
ปรากฏหลักฐานเป็นศิลาจารึก ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์จังหวัดน่าน (เลขทะเบียน ๔๖๕/
๒๕๓๓)๑
พ.ศ. ๒๓๗๙ ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร เดินทางไปยังเมืองหลวงพระบาง ประเทศ
ลาว เพื่อสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกที่วัดวิชุนราช ดังที่ปรากฏในศิลาจารึกว่า “...สังรอมธรรมตั้งมวล อัน
ได้สร้างนี้ เป็นธรรมจานวน ๒๔๒ มัด จัดเป็นผูกว่าได้ ๒,๘๒๕ ผูก จัดเป็นเงินก่าจ้างแต้มเขียน สมเด็จ
พระเป็นเจ้าเมืองหลวงพระบางมีเงินฮอม ๘๕ ตั้ง เจ้าราชวงศ์มีเงินลางหนัก ๑๘,๒๐๒ บาท ปลาย ๗
ก่า ปลาย ๒ แดง เงินฝ่ายศรัทธาจาวเมืองแพร่มีเงิน ๑ ชั่ง ๑๐ ตาลึง ปลาย ๑๐ สลึง แต่คาปิ๋วปอก
ธรรม เสี้ยง ๑๒,๘๐๐ แผ่น แล ธรรมที่เจ้าเมืองหลวงพระบางสร้างเป็นธรรม ๓๔ มัด ธรรมที่เจ้า
ราชวงศ์สร้างเป็นธรรม ๑๗๗ มัด และธรรมที่ศรัทธาเมืองแป่สร้างเป็นธรรม ๓๑ มัด ครั้นว่าฉลอง
(ธรรม) แล้ว พระมหาเถรเจ้าก็ยกเอาพระสัทธรรมเจ้าตั้งมวลอันได้สร้างทั้ง ๒๔๒ มัดนี้ เมือ (นากลับ)
ฐาปนาตั้งไว้โชตกพุทธศาสนาในเมืองแพร่ยวน หนปัจฉิมทิศ วันนั้น แล” ๒
พ.ศ. ๒๔๐๓ ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถรได้ร่วมกับพระเจ้ากาวิโรรส เจ้าผู้ครองนคร
เชียงใหม่ ร่วมกันหล่อกังสดาลที่วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ และนากลับไปถวายไว้ที่วัดพระธาตุหริ
ภุญชัย เมืองลาพูน ซึ่งเป็นกังสดาลที่หล่อด้วยทองสาริดทรงกลมวงเดือน มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๒๘ ซม.
ขอบหนา ๗ ซม. ที่รอบนอบจารึกด้วยอักษรธรรมล้านนา ตัวอักขระฝักขามใหญ่ ตัวเลขโหรา
ท่านมีชีวิตอยู่ในระหว่างการปกครองของพระยากาวิละ (พ.ศ. ๒๓๒๓ – ๒๓๕๖) พระ
ยาธัมมลังกา (พ.ศ. ๒๓๕๖ – ๒๓๖๔) พระยาคาฝั้น (พ.ศ. ๒๓๖๔ – ๒๓๖๗) พระยาพุทธวงศ์ (พ.ศ.
๒๓๖๗ – ๒๓๘๙) พระเจ้ามโหตรประเทศ (พ.ศ. ๒๓๘๙ – ๒๓๙๖) พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ (พ.ศ.
๑

ฮันส์ เพนธ์ และ ศรีเลา เกษพรหม, จารึกวัดช้างค้า จังหวัดน่าน. (เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,

๒๕๔๔).
๒

วัดวิชุนราช, จารึกวัดวิชุนราช, เมืองหลวงพระบาง, แปลโดย นายพรหมมา กาศมณี พ.ศ. ๒๕๕๐. ใน พระสุธีธรรมานุ
วัตร, พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และดร.เสนาะ ผดุงฉัตร, การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์ธรรม วัด
สูงเม่น จังหวัดแพร่, (อยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒).

๑๖๐

๒๓๙๖ – ๒๔๑๓) มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๒๑ สิริอายุ ๘๙ ปี พรรษา ๖๙ ณ วัดป่ามะม่วง เมืองระแหง
(จังหวัดตากในปัจจุบัน) ปีที่ท่านมรณภาพตรงกับปีที่ครูบาศรีวิชัยกาเนิด
๓.๒.๒.๒ มูลกัมมัฏฐานรอม ครูบามหากัญจนเถร สูงเม่น เมืองแพร่ พ.ศ. ๒๔๐๐๑
ต้นฉบับเป็นใบลาน ยาว ๒๒.๕ เซนติเมตร กว้าง ๔ เซนติเมตร จานวน ๓๘ ใบ จารด้วย
ภาษาบาลีและล้านนา ตัวอักษรธรรมล้านนา ตัวเลขโหรา ท้ายใบลานระบุเขียนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ ปี
เมืองไส้ คันธิยภิกขุ วัดเมธัง เชียงใหม่ เขียนสืบเอามาจาก ครูบากัญจนเถร สูงเม่น เมืองแพร่ ยามเมื่อ
ท่านสถิตย์สาราญจาวัสสา วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ เจ้าอธิการดวงทิพย์ สุภภฺโท เจ้าอาวาสวัดเมธัง
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้เก็บรักษาไว้ หนานปวงคา ตุ้ยเขียว ปริวรรตเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๓๐ ตรวจสอบโดยครูบาอินสม โสภา วัดผาบ่อง ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ก. โครงสร้างมูลกัมมัฏฐานรอม ครูบามหากัญจนเถร สูงเม่น เมืองแพร่ พ.ศ. ๒๔๐๐
เนื้อหาหลักแบ่งเป็น ๓ ส่วน สองส่ว นแรก เป็นการปฏิบัติกัมมัฏ ฐาน มีรายละเอียด
แตกต่างกันเล็กน้อย ส่วนที่ ๓ เป็นคาถา มี ๓ คาถา
ส่วนที่ ๑
ประกอบด้วย ภาวนาพุทธคุณ ภาวนาธรรมคุ ณ ภาวนาสังฆคุณ ภาวนากายคตานุสสติ
เมตตาภาวนา ไตรลักขณะวิปัสสนากัมมัฏฐาน เมื่อจัดลาดับใหม่ตามวิสุทธิมรรคจะได้
สมถกัมมัฏฐาน
อนุสสติกัมมัฏฐาน ๑๐ ได้แก่ ภาวนาพุทธคุณ ภาวนาธรรมคุณ ภาวนาสังฆคุณ ภาวนา
กายคตานุสสติ
พรหมวิหารกัมมัฏฐาน ๔ ได้แก่ เมตตาภาวนา
วิปัสสนากัมมัฎฐาน ได้แก่ ไตรลักขณะวิปัสสนากัมมัฏฐาน
เนื้อหาเรียงลาดับไป โดยมี ๒ ส่วนใหญ่ คือ ส่วนที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติ
กัมมัฏฐาน และส่วนที่แสดงอานิสงส์ของการปฏิบัติ ดังนี้
๑. การปฏิบัติกัมมัฏฐาน
๑.๑ เริ่มจากขั้นตอนการขึ้นกัมมัฏฐาน คือ บอกกล่าวขอขมาแก้วโกฐากทั้ง ๕ ได้แก่ พระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ กัมมัฏฐาน และครูอาจารย์ที่ให้กัมมัฏฐาน ดังนี้
ให้หาข้าวตอกดอกไม้แต่งเป็น ๕ โกฐาก เทียน ๕ คู่ หากไม่มีก็ใช้เทียน ๕ เล่ม หากไม่มีใช้
๓ เล่ม หากไม่มีใช้ ๒ เล่ม หากไม่มีใช้เล่มเดียว หากไม่มีเทียน ใช้เพียงดอกไม้ หากไม่มีทั้งเทียนและ
ดอกไม้ ใช้มือกระพุ่มไหว้ นั่งหน้าพระพุทธเจ้า เจดีย์ ไหว้ด้วยใจอ่อนน้อม ศรัทธาเลื่อมใสยินดี กราบ
เบญจางคประดิษฐ์ ให้ขมาด้วยคาถาดังนี้
๑

พระภิกษุคันธิยะ, มูลกัมมัฏฐาน, แปลโดยปวงคา ตุ้ยเขียว, (เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๐).

๑๖๑

“...โย สันนิสินโน วะระโพธิมูเล มารัง สะเสนัง มะหันติ วิชัยโย สัมโพธิมาคัจฉิ อะนันตะ
ยาโณ โลกุตตะโม ตัง ปะนะมามิ พุทธัง อัฏฐังคิโก อะริยะปะโถ ชะนานัง โมกขัปปะเวสายา อุชูจะมัค
โค มัคโค ธัมโม อะยัง สันติกะโล ปะณีโต นิยยานิโก ตัง ปะนะมามิ ธัมโม สังโฆ วิสุทโท วะระทักขิ
เณยโย สันตินทะริโย สัพพะมะลัปปะหิโน คุเณหิเนเกหิ สะมิทธิปัตโต อะนาสะโว ตัง ปะนะมามิ สังฆัง
นะมามิ พุทธัง คุณะสาคะรันตัง นะมามิ ธัมมัง มุนิราชะเตสิตัง นะมามิ สังฆัง มุนิรชะสา
วะกัง นะมามิ กัมมัฏฐานัง นิพพานะคะมุปายัง นะมามิ กัมมัฏฐานัง ทายะกา จะริยัง นิพพานะ มัคคุ
เทสะกัง อุจจะโย โน ภันเต อัชฌะคะมายะถาพาเล ยะถามูละเห ยะถาอะกุสะเล เย มะยัง พุท ธะ
ธัมมะสังฆะ กัมมัฏฐานัง กัมมัฏฐานัง ทายะกา จะริยะ สังขาเตสุ ปัญจะระตะเนสุ อะตีเตวา ปัจจุ
ปันเนวา อะวิวายะติวา ระโหวา กาเยนะวา จาจายะวา มะนะสาวา ปะมาทังวา อาคาระวังวา อะกาสิ
มหาทิสวา ยะถาธัมมัง ปะฏิกะโรมะ เตสัง โน ภันเต พุทธาติระตะนะ ปัญจะกัง อะนุกัมปัง อุปาทายะ
อัจจะยัง อัจจะโย ปะฏิคัณหันตุ ขะมันตุ สัพพะโทสัง อายะติง สังวะริสสามะ นุเนวัง กะริสสามะ” ให้
ว่า ๓ ครั้ง
“อิทังเม ปูชาคาระวะกัมมัง อะเภชชะ อะสาธาระณะ โลกิยะ โลกุตตระ สัพพะสัมปัตตินัง
มัคคะผละพานัญจะ ปัจจะโย โหตุ เม นิจจัง...”๑
๑.๒ หาที่ส งบ แล้ ว นั่ งขัด สมาธิ (นั่งพะแนงเชิง) พนมมือขึ้นทัดหน้าผาก แล้ ว ว่า “...
พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า พระกัมมัฏฐานเจ้า ครูบาอาจารย์เจ้าฝูงเป็นกัมมัฏฐานทาย
กะทังหลาย เป็น ที่พึ่งแห่ งข้า จักขอภาวนาพุทธานุสสติ กัมมัฏ ฐานเจ้า เอาปีติ สมาธิธ รรมเจ้าดวง
ประเสริฐ เพื่อได้เสี้ยงทุกข์สุดทุกข์แห่งข้าแท้ดีหลี ขอพระพุทธเจ้าจุ่งอินดู หื้อพุทธานุสสติกัมมัฏฐาน
แก่ข้าแด่เทอะ ข้าภาวนาพุทธานุสสติกัมมัฏฐานเจ้าอันประเสริฐนี้ ขอจุ่งหื้อปีติสมาธิธรรมเจ้า มา
บังเกิดในจิตสันตระแห่งข้าในอิริยาบท อันข้าภาวนานี้เทอะ...”๒
๑.๓ ภาวนาพุทธคุณ ให้ตั้ง “อิติปิโส ภะคะวาฯ พุทโธ ภะคะวาติ ” ๓ ครั้ง แล้วบริกรรม
ว่า “โสภะคะวา อิติปิ อะระหัง”
๑.๔ ภาวนาธรรมคุณ ให้ตั้ง “สวากขาโต ฯ วิญญูหีติ” ๓ ครั้ง แล้วบริกรรมว่า “สวากขา
โต ภควตา ธัมโม”
๑.๕ ภาวนาสังฆคุณ ให้ตั้ง “สุปะฏิปันโน ภะคะโต สาวะกะสังโฆ ฯ โลกัสสาติ ” ๓ ครั้ง
แล้วบริกรรมว่า “สุปะฏิปันโน ภควโต สาวะกะสังโฆ”
๑.๖ ภาวนากายคตานุสสติ ให้ตั้ง “อัตถิ อิมัสมิง กาเย เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ
มังสัง นะหารู อัฏฐี อัฏฐิมิญชัง วักกัง หะทะยัง ยะกะนั ง กิโล มะกัง ปิหากัง ปับปาสัง อันตัง อันตะ
คุณัง อุทะริยัง กะรีสัง ปิตตัง เสมหัง ปุพโพ โลหิตัง เสโท อัสสุ วะสา เขโฬ สิงฆานิกา ละสิกา มุตตัง
๑
๒

พระภิกษุคันธิยะ, มูลกัมมัฏฐาน, แปลโดยปวงคา ตุ้ยเขียว, หน้า ๑.
พระภิกษุคันธิยะ, มูลกัมมัฏฐาน, แปลโดยปวงคา ตุ้ยเขียว, หน้า ๒.

๑๖๒

มัตถะเก มัตถะลุงคันติ ทวัตติงสสาการัง นนิฏฐิตัง ” ว่า ๓ ครั้ง แล้วบริกรรมว่า “เกสา โลมา นะขา
ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา ปะฏิกุลัง ทุคันธา อะสุภา เจคุจฉา ทุกขา อะนัตตา วิปะรินามะธัม
มา”
๑.๗ เมตตาภาวนา ให้แผ่เมตตาแก่ตน ให้ว่า “อะหัง สุขิโต โหมิ อัพยาปัชโฌ โหมิ อะนีโฆ
โหมิ สุขิ อัตตานัง อะริหะรามิ” ๓ ครั้ง แล้วบริกรรมว่า “อะหัง สุขิโต โหมิ” จากนั้นจึงภาวนาเมตตา
แก่สัตว์ทั้งหลาย ให้ว่า “ทะสะสุ ทิสาสุ สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ อะเวรา โหนตุ อัพยาปัชฌา โหตุ
อะนีฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ” ๓ ครั้ง แล้วบริกรรมว่า “สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ”
๑.๘ ไตรลักขณะวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ให้ภาวนาทิฏฐิวิสุทธิญาณก่อน ให้ว่า “อิมัง พยามะ มัตตัง กะเร วะรัง นามะรูปัง มัตตะ
เมวิทัง พยามะ มัตตัง กะเฬวะรัง รูปะนะลั กขะณัง ปูปังนะมะนะลักขะณัง นามัง อิทังนามะรูปัง
อัญญะ มัญญะ นิสสิตัง ปังคุลันธะสะทิสัง ” ๓ ครั้ง แล้วบริกรรมว่า “รูปะนะลักขะณัง รูปังนะมะนะ
ลักขะณัง นามัง”
ภาวนากังขาวีตะระณวิสุทธิ ให้ว่า “อะโห ตุกัง อะปัจจะยัง อิทัง นามะรูปัง นุปัชชะติ นะ
ปะวัตติ สาเหตุกัง ปะนะสัปัจจะยัง นามะรูปัง อุปัชชะติ ปะวัตตะติ” ๓ ครั้ง แล้วบริกรรมว่า “สะเหตุ
กัง สัปปัจจะยัง นามะรูปัง”
ภาวนาไตรลักขณวิปัสสนา ให้ว่า “นามะรูปัง อะนิจจัง ขะยัตเถนะ นิจจัง วะตะ นิพพานัง
นะมะรูปังทุกขัง ทะยัตเถนะ สุขัง วะตะ นิพพานัง นามะรูปัง อะนัตตา อะสาระ กัตเถนะ สารัง วะตะ
นิพพานัง นามะรูปัง อะนิจจัง นามะรูปัง ทุกขัง นะมะรูปัง อะนัตตา นิจจัง วะตะ นิพพานัง สุขัง วะ
ตะ นิพพานัง สารัง วะตะ นิพพานัง นิพพานัง ปะระมัง สุขัง ” ๓ ครั้ง แล้วว่า “นามะรูปัง อะนิจจัง
ขะยัตเถนะ นามะรูปัง ทุกขัง พะยัตเถนะ นามะรูปัง ดะนัตตา อะสาระ กัตเถนะ” ๓ ครั้ง แล้วว่า “นา
มะรูปัง อะนิจจัง นามะรูปัง ทุกขัง นามะรูปัง อะนัตตา” ๓ ครั้ง แล้วบริกรรมว่า “นามะรูปัง อะนิจจัง
ทุกขัง อะนัตตา” ได้ ๕๐ หรือ ๖๐ ครั้ง แล้วว่า “นิจจัง วะตะ นิพพานัง สุขัง วะตะ นิพพานัง สารัง
วะตะ นิพพานัง นิพพานัง ปะระมัง สุขัง”
๒. อานิสงส์จากการปฏิบัติ
๒.๑ ภาวนาพุทธคุณได้สัมปัตติในนิพพาน
๒.๒ ภาวนาธรรมคุณได้สัมปัตติในสวรรคเทวโลก
๒.๓ ภาวนาสังฆคุณได้สัมปัตติในมนุษยโลก
ภาวนาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พ้นจากสัพพทุกข์ สัพพพยาธิ สัพพโรค เมื่อตายไปก็ไม่
เกิดในนรก ไม่เป็นเปรต สัตว์เดรัจฉานในป่าในบ้าน ได้เกิดสวรรค์เทวโลก และมนุษยโลก เสวยสุขหา
ทุกข์ หาพยาธิโรคาไม่ได้ เพราะคุณรัตนแก้วรักษา

๑๖๓

๒.๔ ภาวนากายคตานุสสติ คือ เกสา โลมา เป็นต้น ชื่อว่า ตอบแทนคุณพ่อแม่แห่ งตน
เป็นเหตุให้ตนได้ดูดกินน้าอมตรส คือ นิพพาน “...อันบ่รู้เฒ่ารู้ตาย บ่รู้ฉิบหายเฒ่าคร่า อันรางับดับ
ทุกข์ทังมวล อันมีในวัฏฏสงสาร...” ผู้ใดไม่ได้เจริญกายคตานุสสติ เป็นผู้หันหลังให้นิพพาน
๒.๕ ภาวนาเมตตามีอานิสงส์ ๑๑ ประการ ดังนี้
๒.๕.๑ นอนก็หลับสาราญดีนัก ไม่คลั่งไคล้ ไม่กรน ไม่คราง
๒.๕.๒ เมื่อตื่นก็ตื่นด้วยดี
๒.๕.๓ เมื่อหลับ ไม่ฝันร้ายให้สะดุ้งตกใจ
๒.๕.๔ เป็นที่รัก จาเริญใจ ของคนทั้งหลาย
๒.๕.๕ เป็นที่รักแก่ผีทั้งหลาย
๒.๕.๖ เป็นที่รักแก่เทวดาทั้งหลาย เทวดาก็คุ้มครองรักษา ไม่ให้มีอุบาทว์กังวลอันตรายที่
จะเกิดแต่ภัยทั้งมวล มีราชภัยเป็นต้น ให้อยู่ดีมีสุข
๒.๕.๗ พิษงู คุณไสย หอกดาบปีนธนู ปืนใหญ่ทาอันตรายไม่ได้
๒.๕.๘ มีใจตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว
๒.๕.๙ มีวรรณะหน้าสว่างใสงามนัก
๒.๕.๑๐ เมื่อยามใกล้ตาย ก็ไม่หลง วางอารมณ์ดี มีสุคติเป็นที่ไป
๒.๕.๑๑ ผู้ภาวนาเมตตา หากสัมภารแก่กล้า อินทรีย์ ๕ เต็มบริบูรณ์ ก็อาจได้เถิงยังอุตร
ธรรม คือ มรรคผล หากสัมภารไม่แก่กล้า อินทรีย์ ๕ ไม่เต็ม จักได้ไปเกิดในพรหมโลก ตั้งแต่ชั้นฟ้า
ปริสัชชาถึงอกนิฏฐา ชั้นใดชั้นหนึ่ง
ผู้ใดไม่ได้จาเริญภาวนาเมตตา เกิดมาชาติใดหาสุขไม่ได้ หาผู้รักจริงไม่ได้ หาผู้เอ็นดูกรุณา
ไม่ได้ หาผู้ค้าชูไม่ได้ พ่อแม่พี่น้องลูกเมียก็ไม่รัก
๒.๖ ภาวนาทิฏฐิและกังขาฯ เป็นปัจจัยค้าชูให้มีปัญญากล้าคมเฉลียวฉลาด “...อาจตรัสรู้
อัตถะอันเลิกแลบสุขุมานตัดสลั้งสงสัยแห่งตนแห่งท่าน เพื่อหื้อพลันได้ใกล้ ได้เถิงยัง นิพพาน อันพ้น
จากทุกข์ในสงสารแท้ดีหลี...”
๒.๗ ภาวนาไตรลักขณะวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นปัจจัยค้าชูให้ปัญญา มีสัมมาสมนญาณถึง
อนุโลมญาณ เป็นปริโยสาน เพื่อให้พลันได้พ้นจากทุกข์ในสงสาร ให้พลันได้ถึงยังนิพพาน
๒.๘ ภาวนามรณานุสสติ คนใดใคร่ปรารถนาถึงสุขในเมืองคน และสุขในนิพพานในภาวะ
ภายหน้า ควรอุตสาหะมรณานุสสติ จะถึงสุขในเมืองคน เมืองฟ้า และนิพพาน๑

๑

พระภิกษุคันธิยะ, มูลกัมมัฏฐาน, แปลโดยปวงคา ตุ้ยเขียว, หน้า ๑๑.

๑๖๔

ส่วนที่ ๒
ส่ว นนี้ ประกอบด้ว ย ธัมมานุส สติกัมมัฏ ฐาน สังฆานุส สติกัมมัฏฐาน กายาคตานุส สติ
กัมมัฏฐาน เมตตานุสสติกัมมัฏฐาน กรุณานุสสติกัมมัฏฐาน มุทิตานุสสติกัมมัฏฐาน อุเบกขานุสสติ
กัมมัฏฐาน ทิฏฐิวิสุทธิกัมมัฏฐาน กังขาวิสุทธิกัมมัฏฐาน อนิจังกัมมัฏฐาน ทุกขังกัมมัฏฐาน อนัตต
กัมมัฎฐาน มรณานุสสติกัมมัฏฐาน เมื่อนามาจัดเรียงใหม่ตามวิสุทธิมรรค จะได้
สมถกัมมัฏฐาน ได้แก่
อนุสสติกัมมัฎฐาน ๑๐ ได้แก่ ธัมมานุสสติกัมมัฏฐาน สังฆานุสสติ กัมมัฏฐาน กายาคตา
นุสสติกัมมัฏฐาน มรณานุสสติกัมมัฏฐาน
พรหมวิหารกัมมัฏฐาน ได้แก่ เมตตานุสสติกัมมัฏฐาน กรุณานุสสติกัมมัฏฐาน มุทิตานุสส
ติกัมมัฏฐาน อุเบกขานุสสติกัมมัฏฐาน
วิปัสสนากัมมัฏฐาน ได้แก่
ทิฏฐิวิสุทธิกัมมัฏฐาน กังขาวิสุทธิกัมมัฏฐาน อนิจังกัมมัฏฐาน ทุกขังกัมมัฏฐาน อนัตต
กัมมัฎฐาน
เนื้อหาเรียงกันไปเป็นลาดับ มี ๒ ส่วนสาคัญ ได้แก่ ส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
และส่วนที่เป็นคาถา ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ดังนี้
๑. การปฏิบัติกัมมัฏฐาน
๑.๑ ธัมมานุสสติกัมมัฏฐาน
ให้ว่า “สวากขาโต ภควตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัต
ตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ สวากขาโต ภควตาธัมโม” แล้วว่า “ภควตา ธัมโม” ๓ ครั้ง แล้วบริกรรมว่า
“ธัมโม ธัมโม”
๑.๒ สังฆานุสสติกัมมัฏฐาน
ให้ว่า “สุปะฏิปันโน ภควโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภควโต สากะสังโฆ ญายะปะฏิ
ปันโน ภควโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฎิปันโน ภควโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ
อัฏฐะ ปุริสะปุคคลา เอสะภควโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทักขิเณยฺโย อัญชะลีกะระณี
โย อะนุตตะรัง ปัญญักเขตตัง โลกัสสาติ ภควโต สาวะกะสังโฆ สุปะฏิปันโน ภควโต สาวะกะสังโฆ” ๓
ครั้ง แล้วว่า “ภควโต สาวะกะสังโฆ” ๓ ครั้ง แล้วว่า “สาวะกะสังโฆ” ๓ ครั้ง แล้วบริกรรมว่า “สังโฆ
สังโฆ”
๑.๓ กายาคตานุสสติกัมมัฏฐาน
ให้ว่า “อัตถิ อิมัสมิง กาเย เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ มังสัง นะหารู อัฏฐี อิฏฐิมิญชัง
วักกัง หะทะยัง ยะกะนัง กิโลมะกัง ปิหากัง ปับผาสัง อันตัง อันตะคุณัง อุทะริยัง กะรีสัง มัตถะลุงคัง”
เท่านี้เป็นปฐวีธาตุ เป็นคุณบิดา

๑๖๕

“ปิตตัง เสมหัง ปุพโพ โลหิตัง เสโท เมโท อัสสุ วะสา เขโฬ สิงฆานิกะ ละสิกา มุตตัง ”
เท่านี้เป็นอาโปธาตุ เป็นคุณมารดา
แล้วว่าโดยปฏิโลม แล้วบริกรรมว่า “เกสา โลมา นะขา ทันตา ทันตา นะขา โลมา เกสา
ปะฏิกุลา ทุคันธา อะสุภา เชคุจฉา อะนิจจา ทุกขา อะนัตตา วิปะรินามะธัมมา”
๑.๔ เมตตานุสสติกัมมัฏฐาน
เมตตาตนเอง ให้ว่า “อะหัง สุขิโต โหมิ อะเวโร โหมิ อัพยาปัชโฌ โหมิ อะนีโฆ โฆมิ สุขี
อัตตานัง ปะริหะรามิ” ๓ ครั้ง แล้วบริกรรมว่า “อะยัง สุขิโต โหมิ”
เมตตาสั ตว์โลก ให้ ว่า “ทะสะสุ ทิส าสุ สั พเพ สัตตา สุ ขิตา โหนตุ อะเวรา โหนตุ อัพ
ยาปัชฌา โหนตุ อะนีฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ” แล้วว่า “เอเต เม ปิยะ ปุคคะลา เอเต เม
มัชฌัตตา ปุคคลา อะนีฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ” แล้วว่า “สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ อะเว
รา โหนตุ อัพยาปัชฌา โหนตุ อะนีฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ” ๓ ครั้ง แล้วว่า “สัพเพ สัตตา
สุขิตา โหนตุ” ๓ ครั้ง แล้วว่า “สัตตา สุขิตา โหนตุ” ๓ ครั้ง แล้วบริกรรมว่า “สัตตา สุขี”
๑.๕ กรุณานุสสติกัมมัฏฐาน
ให้ว่า “สัพเพ สัตตา ทุกขา ปะมุญจันตุ สัพเพ ปาณา ทุกขา ปะมุญจันตุ สัพเพ ภูตา ทุก
ขา ปะมุญจันตุ” ๓ ครั้ง แล้วบริกรรมว่า “สัพเพ สัตตา ทุกขา ปะมุญจันตุ”
๑.๖ มุทิตานุสสติกัมมัฏฐาน
ให้ว่า “สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปัตติโต ลัทธะ ยัสสะโต ลัทธะ สุขะโต มะวิคะตา โหนตุ
ภิยโย สัมปัตติยา โหนตุ ภิยโย สั มปัตติยา วุฒิ โหนตุ ” ว่า ๓ ครั้ง แล้วบริกรรมว่า “สัพเพ สัตตา
ลัทธะ สัมปัตติ โต มาวิคะโหนตุ”
๑.๗ อุเบกขานุสสติกัมมัฏฐาน
ให้ว่า “สัพเพ สัตตา สุขีตา ทุกขีวา ยะถา รุจิยา สุขา ทุกขา ปะมุญจัยยุง” แล้วว่า “สัพเพ
สัตตา กัมมะสกา กัมมะทายา กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปะติสระณะ” ๓ ครั้ง แล้วบริกรรมว่า “สัต
เพ สัตตา กัมมะสะกา”
๑.๘ ทิฏฐิวิสุทธิกัมมัฏฐาน
ให้ว่า “อิทัง พะยามะมัตตัง กะเฬวะรัง นามะรูปัง มัตตะ เมวิทัง พะยามะ มัตตัง กะเฬวะ
วะรัง รูปะนะ ลักขะณัง รูปัง นะมะ ลักขะณัง นามัง อิทังนามะ รูปัง อัญญะมัญญะ นิสสิตัง ปังุกุลันธะ
สะทิสัง” ๓ ครั้ง แล้วบริกรรมว่า “รูปะนะ ลักขะณัง รูปัง นามะ ลักขะณัง นามัง”
๑.๙ กังขาวิสุทธิกัมมัฏฐาน
ให้ว่า “อะเหตุกัง อัปปัจจะยัง นามะรูปัง นุปปัชชะติ นะปะวัตติ สะเหตุกังปะนะ สัปปัจ
จะยัง นะมะรูปัง อุป ปัชชะติ ปะวัตตะติ อะวิชชา ตุณหัปปาทานะกัมมะ เหตุปัจจะยัง นามะรูปัง

๑๖๖

อุปปัชชะติ ปะวัตตะติ กัมมะจิตตะ อุตตุอาหาระ ปัจจะยัง ปะวัตติรูปัง ทวารารัมณะ ปัจจะยัง ปะวัต
ติ นามัง” ๓ ครั้ง แล้วบริกรรมว่า “สะเหตุกัง สัปปัจจะยัง นามะรูปัง”
๑.๑๐ ไตรลักขณกัมมัฏฐาน (อนิจจกัมมัฏฐาน ทุกขกัมมัฏฐาน อนัตตกัมมัฏฐาน)
ให้ว่า “ยังกิญจิ นามะรูปัง อะตีตังวา อะนาคะตังวา ปัจจุปันนังวา อัชฌัตตังวา พะหิ
ทธาวา โอฬาริกังวา สุขุมังวา หินังวา ปะณีตังวา ยังทุเรวา สันติเกวา สัพพันตัง นามะรูปัง อะนิจจัง
ขะยัตเถนะ หุตวา อะภาวัตเถนะ นิจจัง วัตตะนิพพานัง สั พพันตัง นามะรูปัง ทุกขัง ภะยัตเถนะ
อะภิณหะ อุปปัททะวะยะ ปะติปิฬะณัตเถนะ สุขัง วัตตะนิพพานัง สัพพันตัง นามะรูปัง อะนัตตา
อัตตะโน นะสันตะกา อะวะสาวัตตะ นัตเถนะ อะสาระกะเถนะ สารังวัตตะนิพพานัง สัพเพสังขารา
อะนิจจา สัพเพสังขารา ทุกขา สัพเพสังขารา อะนัตตาติ นิพ พานังปะระมังสุขัง มะอะอุสุขัง วัตตะนิ
พพานัง รูปะขันโธ เวทะนาขัน สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ อะนิจโจขะยัตเถนะ ทุก
โขภะยัตเถนะ อะนัตตา อะสาระกะเถนะ นิจจัง วัตตะนิพพานัง สุขังวัตตะนิพพานัง สารังวัตตะนิ
พพานั ง ปะระมังสุ ขั ง อิทั งสั งขาระคะตัง อะนิจจัง ทุก ขัง อะนั ตตา วิ ปะริน ามะธัม มัง อั ช ฌัตตา
พะหิทธา สังขารา อะนิจจา ทุกขา อะนัตตา วิปะรินามะธัมมา ยะทะนิจจัง ตังทุกขัง ตะทะนัตตา วิปะ
รินมาะธัมมัง ยะทา อิทัง ตัตถาเอตัง ยะถาเอตัง ตะถาอิทัง อิเมสังขารา อะนิจจาธัมมา ทุกขาธัมมา
อะนัตตา ลักขณะ นิพพานัง อัจจะลัง นิจจั งสุขัง สารังวตตา นิพพานัง นิพพานัง ปะมังสุขัง ทุกขันเต
ภุมมิกัง วะตัณหา สะมุททะโย ภะเวนิโรโร นามะนิพพานัง มัคโค โลกุตะโม มัคคะยุตตา ผะลัญเจวะ
จะตุสั จจนิสั ฏ ฐา จะตุสั จจา ภะเวตัพเพ อะนันตา ทินะโวกาโย วิส ะรุก ขัส สะ อุปปะโม อะวะโส
สัพพะโลกานัง ปุญโญทุกขัสสะ เกวะโล นะวะมุขะสุดภะคันธัง ปูติจัมมาวะนะธัง ธังกิมิกุลัง สัตตา
กิณณัง มุตตะวิคะตาธิปุณณัง วิวิธะวิหัง ภักขัง สัพพะ โรโคคาธิวาสัง มะระณังธุวกินนุ โมหัฏบัปปะมัต
ตัง ปะริชิณณะ มิทังรูปัง โรคะนิทัง ปัพภังคุณัง ภิชชะติ ปุติสันเทโห มะระณันตังหิ ชีวิตัง อะจิรัง รัต
ตะยังกาโย ปะธะวี อะธิเสสะติ ตุจโฉ อะเปตะวิญญาโณ นิรัตถัง วะกะฬิงคะรัง”
“อะนิจจัง วะตะ สังขารา อุปปาทะวะยะธัมมิโน อุปปัชชิตวา นิรุชณันติ เตสัง วูปะสะโม
สุโข”
“สัพเพ สังขารา อนิจจา ยะทาปัญญายะ ปัสสะติ อัตตะ นิพพินทะติ ทุกเข เอสะมัคโค วิ
สุทธิยา”
“สัพเพ สังขารา ทุกขาติ ยะทาปัญญยะ ปัสสะติ อัตถะนิพพินทะติ ทุกเข เอสะมัคโค วิ
สุทธิยา”
“สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ ยะทาปัญญายะ อัตถะนิพพินทะติ ทุกเข เอสะมัคโค วิสุทธิยา”
“ยะถา บุพพุฬุกัง ปัสเสจะถา ปัเสมะริจิกัง เอวัง โลกัง อะเวกขันตัง มัจจุราชา นะปัสสะ
ติ”

๑๖๗

“อะทาทิติ ปาทังตันตัง ยัสสะติทิฏฐะติ ปัณฑะเร ทุกขะ สันตะกะโร เอโส นิพพานัง ปา
ปุณิสสะติ”
“นามะรูปัง อะนิจจัง จะยัตเถนะ นิจจังวัตตะนิพพานัง นามะรูปังทุกขัง ภะยัตเถนะ สุขัง
วิตตะนิพพานัง นามะรูปัง อะนัตตา อะสาระกะเถนะ สารังวัตตะ นิพพานัง” ๓ ครั้ง
“นามะรูปัง อะนิจจัง จะยัตเถนะ นามะรูปัง ทุกขัง ภะยัตเถนะ นามะรูปัง อะนัตตา อะ
สาระกะเถนะ” ๓ ครั้ง
“นามะรูปัง อะนิจจัง นามะรูปัง ทุกขัง นามะรูปัง อะนัตตา” ๓ ครั้ง
แล้วบริกรรมว่า “นิจจัง วัตตะ นิพพานัง สุขัง วัตตะนิพพานัง สารังวัตตะนิพพานัง นิ
พพานัง ปะระมังสุขัง”
๑.๑๓ มรณานุสสติกัมมัฏฐาน
“อัจจะยันติ อะโหรัตตะ ชีวิตังอุปปะรุชฌะติ อายะชิยะติ มัจจานัง กนนะทินัง อะโอทะ
กัง”
“ผะลานะมิ ว ะ ปั ก กานิ จ จั ง ปะตะนะโต สะมายั ง เอวั ง ชาตา นะมั จ จะนั ง นิ จ จั ง
มะระณะโต ภะยัง”
“ยะถาปิ กุมมะการะสะ กะตังมะติกะ ภาชะนัง ขุททะ กัญจะ มะหันตัญจะ ยามะกัง สัพ
เพ เภทะ ปะริยันตัง เอวังปัจจานะชีวิตัง”
“อุสาโววะติณะคัมหิ สุริยุคคะมะนันติ เอวะมายุนะนุสสานัง นะมัชเชยยะปัณฑิโต”
“สักกะฬังเมทะนิงภุตวา ทะตวาโกฏสะตังทานัง อะฆามะละกะตัสสะ อันเต อิสสะ ระตัง
คะโต เตเนวะเทหะ พันเธนะ ปุญญัมหิ ขะยะมาคะ เตมะระณะ ภิมักโข โสปิ อะโสโก โสกะมาคะโต”
“มะหา ยะสาะราชะวะรา มะหาสะมะตะมาทะโย เตปิมัจจุวะสสังปัตตา มาทิเสสุกะถาวะ
กา โชติโยชะติโล อุคโค เมฌฑะโก อะคะปุณณะโก เอเตจัญเญจะเยโลเก มะหาปุญญา ติวิสุตตา สัพ
เพมะระณา มาปันนา มาทิเส สกะถาวะกาวา สเทโว พะละ เทโว ภิมะเสโน ยุทธิฏฐิโร จานุสาปะมะ
หา มัลโล อันตะกัลสะ วะสัง คะโต”
“เอวัง ถามะพะลุเปตาอิถิโลกัมหิ ติวิสุตตา สัพเพเต มะระณังยาตา มาทิเสสุกะ เทวะกะ
ปาทั ง กุ ล ลั ฏ ฐะ มั ต เตนะ เวชะยั น ตะ มะกั ม ปะยิ โยนามิ ทธิ ม ะตั ง เสฏโฐ ทุติ โ ย อั ค คะสาวะกา
มะระณัสสสะ วะสังปัตโต มาทิเส สุกะถาวะกา โลกะนาตัง ถะเปตวานะ อัญเญสันติ ปาณีโน ปัญญา
ยะ สาริปุตัสสะ กัลป์ลังรัคฆันติโสฬสิง เอวังมานะ มะหาปัญโญ ปะตะโม อัคคะสาวะโก มะระณัสสะ
วะสังปัตโต มาทิเสสุกะถาวะกา”
“ตังตังนิมิตตะมาคัมมะ วิปะสันตะมะเหสะโย สะยัมภุญาณะ เตชนะ เยปัตตา อาสาวะขะ
ยัง เอกะจะริยังวาเสนะ ขัคคะ สิงคะสะมุปปะมา เตปินา ติตะกามัจจุ มาทิเสสุกะถาวะกา”

๑๖๘

“โยโสภะคะวา อะสิตานุพยัญชะ ปะฏิปัณฑิตะ ทวัตติงสะ มะหาปุริสะลักขณะ วิจิตตะรู
ปะกาโย สัพพะกาลังกะระ วิสุทธะ สีละขันธาทิคุณา สะมิทธา ธัมมะกายะ สะมังหัตตะ ปัญยญมะทัต
ตานัง ปาระคะโต มะระณะวิฏฐินิปาเตนะ วูปะสันเต สะริระ วุฏฐิปาเตนะ วูปะสันเต มะหาอัคคิขันโธ
วิยะ เอวังมะหา นุภาวัสสะ ยะนาเมตัง มะเหสิโน นะเภเยนะ นะลัชชายะ มะระณัง วะสะมะคะตัง นิ
รัชชัง วิตะสารัชชัง สัพพะสัตตา ภิมัททะนัง ตะยิทัง มาทิสังสัตตัง กะถังนา ภิภะวิสสะติ”
“ชีวิตังพะยาธิ กาโลจะ เทหะนิกเข ปานังคะติ ปัญเจเตชิวะโล กัส มิง อะนิมิตตา นะนา
ยะเร อัปปะมิทัง ภิกขะเว มนสสานะมา ยุคะนิโย สัมปะราโย กีตตัพพัง กุสะลัง จะริตัพพัง พรหมจะริ
ยัง นัตติชาตัสสะ อะมะระณัง”
“โยภิกขะเว จิรังวิชะติโส วัสสะ สะตังวา อัปปังวา ภิยโยวาติ”
“อะนันตา ทินะโวกาโย วิสสะรุก ขัสสะ อุปะโม อาวาโส สัพพะโรคานัง ปุญโญ ทุกขัสสะ
เกวะโล”
“อัชเชวะกิจจัง อาตัปปัง โกชัญญา มะระณังสุเว นะหิโนสังคะ รันเตนะ มะหาเสเนน มุจจุ
นา”
“นะกัตถะหัตติ ภุมิ นะระถานัง นะวะตีนัง นาปิตังมันนตะยุทเธนะ นะสักกาเชตุง ธะเน
นะวา”
“ชีวิตัง เมอะธุวัง มะระณัง เมธุวัง อะวะสัง มะยามะริตัพพัง มะระณะ ปะริโยสานัง เมชีวิ
ตัง มะระณัง เมภะวิสสะติ ชิวิตังเมนิ รุชฌะติ” ๓ ครั้ง
บริกรรมว่า “ชิวิตัง อะธุวง มะระณัง ธุวัง”
๓. ท้ายใบลาน
ระบุชื่อผู้จาร ปีที่จาร และคาปรารถของผู้จาร
“...ศักราชได้ ๑๒๑๙ ตัว (พ.ศ. ๒๔๐๐) ปีเมืองไส้ (ปีมะเส็ง ตรีศก) วัน ๓ (อังคาร) ยาม
แตร (เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.) เดือน ๑๐ เหนือ (กรกฎาคม-สิงหาคม) แรม ๑๔ ค่า เสร็จแล้วแล
หนังสือกัมมัฏฐานนี้ ได้สืบเอามาแต่คุรุประเทศ ครูบาอาจารย์เจ้าทังหลาย อันเป็นแล้วเมื่อก่อนมา ครู
บามหากัญจนเถร สูงเม่น เมืองแพร่ จองออกไว้หี้อบุคคลฝูงเป็นกุลบุตร ฝูงเป็นสิกขากามะหี้ อได้รู้ไป
ภายหน้า จุ่งสัมฤทธิ์ดั่งคามักคาปรารถนาแห่งข้า คันธิยะภิกขุ อยู่วัดเมธัง เชียงใหม่ นิพพานปจฺโย
นิจจ ขอหื้อบุญอันนี้ไปรอดพ่อแม่พี่น้อง ครูบาอาจารย์ข้าชุตนชุองค์ชุผู้ชุคนแด่เทอะ...”
พระภิกษุสงฆ์ที่จารใบลานมูลกัมมัฏฐานนี้ คือ พระภิกษุคันธิยะ อยู่วัดเมธัง เมืองเชียงใหม่
จารเสร็จเมื่อ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. วันอังคาร ราวเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม แรม ๑๔ ค่า พ.ศ.
๒๔๐๐ ผู้จารปรารถนาพระนิพพาน และขอให้ผลบุญที่จารคัมภีร์นี้ ไปถึงพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์
ของผู้จาร

๑๖๙

ระหว่างเนื้อหาหลักส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ มีการจารชื่อผู้จาร ปีที่จารไว้ด้วย พร้อมทั้ง
ระบุว่าใบลานที่จารนี้ สืบมาจากครูบามหากัญจนเถร วัดสูงแม่น เมืองแพร่ดังนี้ว่า
“...ศักราชได้ ๑๒๑๙ ตัว ปีเมืองไส้ ก็บัวระมวลแก่ข้าแล คันธิยะรัสสะภิกขุเขียน ปางเมื่อ
อยู่สาราญวัดเมธัง เขียนสืบเอากับครูบาสูงเม่นเมืองแพร่ ยามเมื่อท่านสถิตสาราญจาวัสสาวัดพระสิงห์
วันนั้นแล ขอหื้อเป็นผละอานิสงส์ค้าชูประยา ลูกชื่อสัพพัญญูพุทธภาวนาแก่ข้าเที่ยงเทอะ มูลกัมมัฎ
ฐานรวมทังมวลแล...”๑
เมื่อพิจารณาจากประวัติครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร ท่านเกิดพ.ศ. ๒๓๓๒ และ
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๒๑ ด้วยเหตุนี้ในระยะเวลาที่พระคันธิยะจารใบลานมูลกัมมัฏฐานนี้ เป็นเวลาร่วม
สมัยกับครูบากัญจนอรัญญวาสี ในใบลานบันทึกว่า คัดลอกเมื่อท่านจาวัสสาอยู่วัดพระสิงห์ ตรงกับใน
ประวัติของท่าน ที่ระบุว่าใน พ.ศ. ๒๔๐๓ ครูบากัญจนอรัญญวาสี ได้ร่วมกับพระเจ้ากาวิโรรส เจ้าผู้
ครองนครเชียงใหม่ ร่วมกันหล่อกังสดาลที่วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ และนากลับไปถวายไว้ที่วัด
พระธาตุหริภุญชัย เมืองลาพูน
๓.๒.๒.๓ สรุปโครงสร้างมูลกัมมัฏฐานรอม ครูบามหากัญจนเถร สูงเม่น เมืองแพร่
พ.ศ. ๒๔๐๐
โครงสร้างแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนใหญ่ ส่วนที่ ๑ และ ๒ เกี่ยวกับกัมมัฏฐาน ส่วนที่ ๓ เป็น
คาถา กัมมัฏฐานที่แสดงในส่วนที่ ๑ และ ๒ เป็นกัมมัฏฐานที่ซ้ากันเป็นส่วนใหญ่ แต่ละกัมมัฏฐานมี
รายละเอียดที่ต่างกันเล็กน้อย แสดงได้เป็นตารางดังนี้
ตารางที่ ๖ แสดงจานวนกัมมัฏฐานในโครงสร้างมูลกัมมัฏฐานรอม ครูบามหากัญจนเถร สูงเม่น
เมืองแพร่ พ.ศ. ๒๔๐๐
กัมมัฏฐาน

ส่วนที่ ๑

อนุสสติกมั มัฏฐาน ๑๐

ภาวนาพุทธคุณ
ภาวนาธรรมคุณ
ภาวนาสังฆคุณ
ภาวนากายคตานุสสติ
เมตตาภาวนา

พรหมวิหารกัมมัฏฐาน ๔

๑

พระภิกษุคันธิยะ, มูลกัมมัฏฐาน, แปลโดยปวงคา ตุ้ยเขียว, หน้า ๗.

ส่วนที่ ๒
ธัมมานุสสติกัมมัฏฐาน
สังฆานุสสติกมั มัฏฐาน
กายาคตานุสสติกัมมัฏฐาน
มรณานุสสติกัมมัฏฐาน
เมตตานุสสติกัมมัฏฐาน
กรุณานุสสติกัมมัฏฐาน
มุทิตานุสสติกัมมัฏฐาน

๑๗๐

อุเบกขานุสสติกัมมัฏฐาน
ทิฏฐิวิสุทธิกัมมัฏฐาน

วิปัสสนากัมมัฎฐาน

อนิจังกัมมัฏฐาน

กังขาวิสุทธิกัมมัฏฐาน
อนิจังกัมมัฏฐาน

ทุกขังกัมมัฏฐาน
อนัตตกัมมัฎฐาน

ทุกขังกัมมัฏฐาน
อนัตตกัมมัฎฐาน

ด้วยเหตุนี้ มูลกัมมัฏฐานรอม ครูบามหากัญจนเถร สูงเม่น เมืองแพร่ พ.ศ. ๒๔๐๐ จึง
แสดงเพียง อนุสสติกัมมัฏฐาน ๑๐ พรหมวิหารกัมมัฏฐาน ๔ และวิปัสสนากัมมัฎฐานเท่านั้น การ
แสดงจ านวนกั มมัฏ ฐานเพีย งไม่กี่ประเภทจากกัมมัฏ ฐาน ๔๐ ที่ปรากฏในวิสุ ทธิม รรคนั้น น่าจะ
หมายถึง กัมมัฏฐานที่นิยมปฏิบัติกันในสังคมล้านนาในช่วงชีวิตของครูบามหากัญจนเถร อาจตั้งแต่
ก่อน พ.ศ.๒๓๕๐ ที่ท่านไปศึกษาด้านวิปัสสนาธุระกับพระมหาราชครูที่วัดสวนดอก เมืองเชียงใหม่
ภายหลังพระมหาราชครู ได้สนับสนุนให้ท่านดารงตาแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ แทนที่พระครูเมือง
ท่านปกครองวัดพระสิงห์ด้วยดี จนได้รับสมณศักดิ์นามฉายาจากเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในสมัยนั้นว่า
“ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร” กัมมัฏฐานของท่านยังถูกปฏิบัติสืบต่อมากระทั่ง พ.ศ. ๒๔๐๐ ที่มี
การจดจารใบลานฉบับนี้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท่านพานักอยู่วัดพระสิงห์ เพราะต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๐๓ ครู
บากัญจนอรัญญวาสี ได้ร่วมกับพระเจ้ากาวิโรรส เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ร่วมกันหล่อกังสดาลที่วัด
พระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ และนากลับไปถวายไว้ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย เมืองลาพูน ท่านมรณภาพ
พ.ศ. ๒๔๒๑ เป็นเวลาหลังจากที่มีการจารใบลานฉบับนี้ ๒๑ ปี ซึ่งแนวทางกัมมัฏฐานเช่นนี้ก็น่าจะคง
ถูกใช้กันอยู่ในสังคมล้านนา
ระยะเวลาที่พระคันธิยะจารใบลานมูลกัมมัฏฐานนั้น จึงเป็นเวลาร่วมสมัยกับครูบากัญจน
อรัญญวาสี ต่อไปนี้จะได้แสดงคาบริกรรมแต่ละส่วนที่ปรากฏในใบลานกัมมัฏฐาน วัดสูงเม่น ดังนี้
ตารางที่ ๗ แสดงคาบริกรรมแต่ละส่วนในใบลานกัมมัฏฐาน ครูบากัญจน วัดสูงเม่น
กัมมัฏฐาน

ส่วนที่ ๑

ส่วนที่ ๒

พุทธานุสสติ
ธัมมานุสสติ
สังฆานุสสติ
กายาคตานุสสติ

โสภะคะวา อิติปิ อะระหัง
สวากขาโต ภควตา ธัมโม
สุปะฏิปันโน ภควโต สาวะกะสังโฆ
เกสา โลมา นะขา ตะโจ ทันตา นะขา

ธัมโม ธัมโม
สังโฆ สังโฆ
เกสา โลมา นะขา ทันตา ทันตา นะขา

๑๗๑

โลมา เกสา ปะฏิกุลัง ทุคันธา อะสุภา เจ
คุจฉา ทุกขา อะนัตตา วิปะรินามะธัมมา
มรณานุสสติ
เมตตานุสสติ (ตนเอง)
(สัตว์โลก)
กรุณานุสสติ
มุทิตานุสสติ
อุเบกขานุสสติ
ทิฏฐิวิสุทธิ
กังขาวิสุทธิ
อนิจังกัมมัฏฐาน

ทุกขังกัมมัฏฐาน
อนัตตกัมมัฎฐาน

อะหัง สุขิโต โหมิ
สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ

รูปะนะ ลักขะณัง รูปัง นะมะ ลักขะณัง
นามัง
สะเหตุกัง สัปปัจจะยัง นามะรูปัง
นิจจัง วะตะ นิพพานัง สุขัง วะตะ นิ
พพานัง สารัง วะตะ นิพพานัง นิ
พพานัง ปะระมัง สุขัง

โลมา เกสา ปะฏิกุลา ทุคันธา อะสุภา เช
คุจฉา อะนิจจา ทุกขา อะนัตตา วิปะรินา
มะธัมมา
ชิวิตัง อะธุวง มะระณัง ธุวัง
อะหัง สุขิโต โหมิ
สัตตา สุขี
สัพเพ สัตตา ทุกขา ปะมุญจันตุ
สัพเพ สัตตา ลัทธะ สัมปัตติ โต มาวิคะ
โหนตุ
สัตเพ สัตตา กัมมะสะกา
รูปะนะ ลักขะณัง รูปัง นามะ ลักขะณัง
นามัง
สะเหตุกัง สัปปัจจะยัง นามะรูปัง
นิจจัง วัตตะ นิพพานัง สุขัง วัตตะ นิ
พพานัง สารัง วัตตะ นิพพานัง นิ
พพานัง ปะระมัง สุขัง

คาบริกรรมทั้งสองส่วนมีทั้งส่วนที่เหมือนกันและส่วนที่ต่างกัน ที่ต่างกันมีเพียงส่วนน้อย
ได้ แ ก่ ค าบริ ก รรมในเมตตากั ม มั ฏ ฐาน ในส่ ว นที่ เ มตตาผู้ อื่ น ค าบริ ก รรมในธั ม มานุ ส สติ และ
สังฆานุสสติ ทว่าลักษณะการบริกรรมนั้น ในส่วนที่ ๒ ได้ค่อยๆ ขมวดคาถาให้สั้นลงเรื่อยๆ กระทั่ ง
เหลือเพียงคาบริกรรม ซึ่งเป็นการเน้นย้าคาถา เช่น ในธัมมานุสสติกัมมัฏฐาน เมื่อกล่าวคาถาเต็มว่า
“สวากขาโต ภควตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญู
หีติ สวากขาโต ภควตาธัมโม” แล้วว่า “ภควตา ธัมโม” ๓ ครั้ง แล้วจึงค่อยบริกรรมว่า “ธัมโม ธัมโม”
ต่างออกไปจากส่ ว นที่ ๑ ที่เมื่อกล่ าวคาถาเต็มแล้ ว จึงกล่ าวคาบริกรรมเลย ดังเช่นในการภาวนา
ธรรมคุณ ให้ตั้ง “สวากขาโต ฯ วิญญูหีติ” เป็นคาถาเต็ม กล่าวจานวน ๓ ครั้ง แล้วจึงกล่าวคาบริกรรม
ว่า “สวากขาโต ภควตา ธัมโม”
ทั้งนี้เชื่อว่าในสังคมล้านนาขณะนั้น มีการบริกรรมทั้งสองรูปแบบ รูปแบบในส่วนที่ ๒
เป็นการย่อลงจากส่วนที่ ๑ นั่นเอง และการซ้าหรือการกล่าวคาถาที่สั้นๆ จานวนหลายครั้ง ก็เป็นการ
เน้นย้า และเป็นกระบวนการสร้างสติให้เกิดขึ้นในขณะกล่าวคาถานั่นเอง

๑๗๒

๓.๒.๓ กัมมัฏฐานรอมของครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
๓.๒.๓.๑ ประวัติครูบาศรีวิชัย๑

ภาพที่ ๒
ครูบาศรีวิชัย
ภาพจาก https://th.wikipedia.org/wiki

ครูบาศรีวิชัย เกิดวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๑ ปีขาล เวลาพลบค่า เป็นบุตรคนที่ ๓
ใน ๕ คนของนาย “ควาย” กับนาง “อุสา” ชาวบ้านปาง บุตรอีก ๔ คนของนายควายกับนางอุสา
ได้แก่ นายไหว นางอวน นางแว่น และนายทา ต้นตระกูลครูบาศรีวิชัย ชื่อ “หมื่นผาบ” เป็นชาว
กะเหรี่ยง (ยางแดง) ทาหน้าที่คล้อง (จับ) ช้างให้เจ้าหลวงดาราดิเรกรัตน์ไพโรจน์ (เจ้าดาวเรือง) เจ้าผู้
ครองนครลาพูน องค์ที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๑๔ - ๒๔๓๑) ภรรยาหมื่นผาบชื่อนางมอย ทั้งสองมีบุตรด้วยกัน
หลายคน หนึ่งในนั้นคือนางน้อย ที่ต่อมาได้แต่งงานกับนายอ้าย มีลูกด้วยกัน ๖ คน นางอุสาแม่ของครู
บาศรีวิชัยเป็นลูกคนที่ ๔ ของทั้งคู่ ปัจจุบันวงศ์วานว่านเครือของหมื่นผาบและนางมอย ก็ยังอาศัยอยู่
ในบ้านปาง อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
พ.ศ. ๒๔๓๙ อายุ ๑๘ ปี บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดบ้านโฮ่งหลวง ได้รับฉายา “สิริวิชโย”
พระอุปัชฌาย์ชื่อพระสุมนะ เจ้าอาวาสวัดบ้านโฮ่งหลวง เจ้าหัวหมวดอุโบสถตามระบบสงฆ์พื้นเมือง
พ.ศ. ๒๔๔๒ อายุครบ ๒๑ ปี จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่โบสถ์วัดบ้านโฮ่งหลวง มีครูบาสุมนะเป็น
อุปัชฌาย์เช่นเดียวกัน
เมื่อท่านบวชแล้ว จึงไปขอเรียนศาสนากับสมเด็จเชษฐวชิรปัญญามหาเถระ วัดสันต้นธง
ทว่าด้วยปริมาณพระภิกษุสงฆ์ที่เรียนในสานักวัดสันต้นธงขณะนั้นมีจานวนมาก
สมเด็จเชษฐวชิร
ปัญญามหาเถระจึงแนะนาให้ท่านไปศึกษากับครูบาอุปละ วัดทาดอยแตแทน ซึ่งสานักวัดดอยแตนี้ก็
๑

ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี, ข้อวินิจฉัยครูบาศรีวิชัย, (เชียงใหม่: อาร์เอสโปรดักซับพลาย, ๒๕๕๙).

๑๗๓

สืบสายกัมมัฏฐานแตกไปจากวัดสันต้นธง เรียนจบแล้วจึงมาเรียนกับครูบาสุมนะ วัดบ้านโฮ่งหลวง
เพิ่มเติม ก่อนกลับไปบาเพ็ญที่วัดบ้านปาง (เดิม) ต่อมาในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๔
แรม ๑ ค่า ท่านจึงได้สร้างวัดบ้านปาง (ใหม่) อยู่บนดอยให้เป็นวัดป่า ไม่ใช่วัดบ้านแบบวัดบ้านปาง
(เดิม) เรียกชื่อวัดที่สร้างใหม่ว่า “วัดศรีดอนไชยทรายมูลบุญเรือง”
ปีต่อมา สยามได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ เพื่อจัด
ระเบียบการปกครองสงฆ์ทั่วทั้งสยามให้เป็นรูปแบบเดียวกัน คือ แบบธรรมยุตนิกายที่ตั้งขึ้นใหม่โดย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ การจัดระเบียบสงฆ์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันนี้ ทาให้
เกิดกรณีพิพากษ์ระหว่างคณะสงฆ์ส่วนกลางกับท้องถิ่นทั่วประเทศขึ้นในเวลาต่อมา
ทั้งนี้ก่อนที่ครูบาสุมนะ วัดบ้านโฮ่งหลวงจะมรณภาพ ใน พ.ศ. ๒๔๕๓ ท่านได้มอบ
ตาแหน่งหัวหมวดอุโบสถให้ครูบาศรีวิชัยสืบแทนจากท่าน ตาแหน่งนี้เป็นตาแหน่งของสงฆ์พื้นเมือง ที่
สืบต่อกันมาแต่โบราณ ไม่ใช่ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ส่วนกลาง
เมื่อครูบาศรีวิชัยรับตาแหน่งหัวหมวดอุโบสถแล้ว ก็หมายถึงความเป็นพระอุปัชฌาย์ก็เกิด
มีขึ้นพร้อมกันด้วย ท่านจึงสร้างโบสถ์อุทกสีมาด้านหลังวัดบ้านปางทางทิศตะวันตก เพื่อบวชกุลบุตร
ในพรรษานั้นนั่นเอง เรื่องการบวชนี้ได้กลายเป็นต้นเหตุให้เกิดการฟ้องอธิกรณ์กันขึ้นในเวลาต่อมา
สาหรับคณะสงฆ์ส่วนกลางนั้น เมื่อครูบาสุมนะมรณภาพแล้ว ได้แต่งตั้งพระครูมหา
รัตนากร (พระมหาอินทร์) วัดลี้หลวง เป็นเจ้าคณะแขวงเมืองลี้คนใหม่แทน อันเป็นการแต่งตาม
กฎหมายสยาม คือ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ ให้อานาจปกครองสงฆ์ในท้องที่
และเป็นพระอุปัชฌาย์บวชกุลบุตรได้
ด้วยเหตุนี้เมื่อครูบาศรีวิชัยทาการบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรในพรรษานั้น จึงได้เกิดข้อ
พิพากษ์ขึ้นระหว่างครูบาศรีวิชัยกับพระครูมหารัตนากร เกี่ยวกับสิทธิอันชอบธรรมในการเป็นผู้บวช
ภายในเขตเมืองลี้ เพราะครูบาศรีวิชัยเอง ก็มีตาแหน่งเป็นพระอุปัชฌาย์ตามการแต่งตั้งของครูบา
สุมนะ ซึ่งเป็นการแต่งตั้งตามระบบสงฆ์พื้นเมือง เช่นเดียวกับพระครูมหารัตนากรก็มีตาแหน่งเป็นพระ
อุปัชฌาย์ จากการแต่งตั้งของคณะสงฆ์ส่วนกลาง
ความไม่สอดคล้องกันของกฎหมายคณะสงฆ์สยาม กับประเพณีปฏิบัติคณะสงฆ์ท้องถิ่น
ทาให้พระครูมหารัตนากรฟ้องอธิกรณ์ครูบาศรีวิชัยไปยังพระครูญาณมงคล (ธรรมปัญญา) เจ้าคณะ
จังหวัดลาพูน (วัดบ้านยู้) ว่าท่านตั้งตนเป็นอุปัชฌาย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะสงฆ์ฝ่ายปกครอง
พระครูญาณมงคลจึงได้นิมนต์ครูบาศรีวิชัยมาพบเพื่อทาความเข้าใจ และชี้แจงบทบาท
หน้าที่ของสงฆ์ ตามระเบียบสงฆ์ใหม่ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ สนทนากัน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็อนุญาตให้ท่านกลับคืนวัดบ้านปางดังเดิม ส่วนกุลบุตรที่ครูบาศรีวิชัยบรรพชา
อุปสมบทให้นั้นจะเป็นโมฆะหรืออย่างไรไม่ทราบได้ เพราะไม่มีบันทึกเขียนไว้
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อธิกรณ์ครั้งแรกนี้ เกิดขึ้นก่อนวันศุกร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ แรม ๑ ค่า เดือน
๘ ปีจอ ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นฤดูเข้าพรรษาของปีนั้น ขณะที่ครูบาศรีวิชัยมีอายุ ๓๒ ปี
หลังออกพรรษาปีเดียวกันนั้น ท่านก็ถูกฟ้องอธิกรณ์เป็นครั้งที่ ๒ มูลเหตุเกิดจากการขัด
คาสั่งพระครูมหารัตนากรที่มีหนังสือนิมนต์ท่านไปประชุมที่วัดลี้หลวง เพื่อฟังระเบียบการคณะสงฆ์ซึ่ง
ได้ประกาศเพิ่มเติมมา ทว่าครูบาศรีวิชัยไม่ไปร่วมการประชุม
เจ้าคณะแขวงลี้จึงได้ขอนายสิบตารวจที่เมืองลาพูนลงไปจับกุมท่าน นาไปพบกับพระครู
ญาณมงคล เจ้าคณะจังหวัดลาพูนอีกครั้ง ครั้งนี้ท่านถูกขังที่วัดชัยมงคลในเมืองลาพูน ๒๓ วัน วัดชัย
มงคลนี้ตั้งอยู่ไม่ห่างจากวัดพระธาตุหริภุญชัยและคุ้มหลวงเจ้าเมืองลาพูนมากนัก
กลับมาอยู่วัดไม่นาน ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๓ ท่านก็โดนฟ้องอธิกรณ์อีกครั้ง
เป็นอธิกรณ์ครั้งที่ ๓ มูลเหตุมาจากการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาณาจักรได้เรียกประชุมสงฆ์ท้องที่อาเภอลี้
แต่ครูบาศรีวิชัยไม่ไป และไม่แจงเหตุผลเช่นเคย
ครั้งนี้ท่านถูกลงโทษด้วยการกักขัง ๑ ปีที่วัดพระธาตุหริภุญชัย ก่อนปลดออกจากเจ้าคณะ
หมวดบ้านปางและพระอุปัชฌาย์ ปลดแล้วก็ขังต่อไปอีก ๑ ปี ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย รวมการกักขัง
เป็นเวลา ๒ ปีด้วยกัน นับเป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินควรตามที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาว
ชิรญาณวโรรส ประทานความเห็นในเวลาต่อมา
เมื่อนับการต้องอธิกรณ์แล้ว จึงพบว่าภายใน พ.ศ. ๒๔๕๓ เพียงปีเดียว ขณะที่ท่านอายุ
๓๒ ปี ท่านจึงต้องอธิกรณ์รวมถึง ๓ ครั้ง ด้วยมูลเหตุสาคัญ คือ การไม่ยอมรับในกฎหมายคณะสงฆ์
ส่วนกลาง
หลังจากถูกปล่อยตัวจากวัดพระธาตุหริภุญชัย ๔ เดือนเศษ ใน พ.ศ. ๒๔๕๕ อายุ ๓๔ ปี
ท่านก็ต้องอธิกรณ์ครั้งที่ ๔ ด้วยข้อกล่าวหา ๒ ประการ คือ
๑. ทางราชการป่าวร้องให้วัดทั้งหลายตามประทีปและตีฆ้องกลอง ในการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกรัชกาลที่ ๖ ครูบาศรีวิชัยไม่ปฏิบัติตาม
๒. เจ้าคณะแขวงสั่งให้ครูบาศรีวิชัย สารวจบัญชีกลางปีคณะสงฆ์ ในตาบลแม่ตืน (บ้าน
ปาง) ครูบาศรีวิชัยไม่ปฏิบัติตาม
เจ้าคณะแขวงลี้ก็ได้รายงานฟ้องเข้าไปยังเจ้าคณะจังหวัด แต่การต้องอธิกรณ์ครั้งนี้ ไม่
ปรากฏเรื่องการดาเนินการลงโทษแต่อย่างใด คงเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว ครูบาศรีวิชัยได้รับการยก
ย่อง มีคนนับถือเป็นจานวนมาก การดาเนินการลงโทษจึงถูกนาไปรวมกับการต้องอธิกรณ์ครั้งต่อไป
การต้องอธิกรณ์ครั้งที่ ๕ เกิดขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๓ - ๒๑
กรกฎาคม ๒๔๖๓ มีพระญาณมงคล (ฟู ญาณวิชโย) วัดมหาวัน เป็นเจ้าคณะจังหวัด ขณะที่ท่านอายุ
๔๒ ปี ห่างจากการต้องอธิกรณ์ครั้งแรกถึง ๘ ปี ด้วยข้อหามีพฤติกรรมเป็นที่ไม่น่าไว้วางใจของคณะ
สงฆ์บ้านเมือง ท่านถูกส่งตัวลงกรุงเทพฯ ในเดือนพฤกษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ เพื่อให้สมเด็จพระมหา
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สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ชาระโทษพร้อมข้อกล่าวโทษ ๘ ข้อ ซึ่งต่างนาไปสู่ข้อหาใหญ่คือ
การเป็นกบฏผีบุญ
การพิจารณาโทษครั้งนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงให้
พระวรวงค์เธอกรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์องค์หนึ่ง พระญาณวราภรณ์องค์หนึ่ง พระธรรมไตรโลกาจารย์
องค์หนึ่ง เป็นกรรมการ โดยผลการพิจารณาจากกรรมการทั้ง ๓ ท่าน ตัดสินให้ครูบาศรีวิชัยไม่มี
ความผิดใดแต่อย่างใด เมื่อกลับจากกรุงเทพฯ โดยปราศจากความผิดใดๆ ก็ยิ่งทาให้ท่านยิ่งมีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางเพิ่มขึ้นไปอีก
การต้องอธิกรณ์ของท่านเกิดขึ้นอีกครั้ง ขณะเป็นประธานสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ ใน พ.ศ.
๒๔๗๗ นั้น นับเป็นการต้องอธิกรณ์ครั้งที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๗๘ – ๒๔๗๙) ขณะที่มีอายุ ๕๗ ปี เป็นการ
ต้องอธิกรณ์ที่ใช้เวลายาวนานที่สุด คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๘ ถึง ๑๔ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๔๗๙ ขณะนั้นพระญาณมงคล (ครูบาปวน อภิชโย ธนาขันธรรม) เป็นเจ้าคณะจังหวัดลาพูน
การต้องอธิกรณ์ครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่สุด
เพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงในการ
ปกครองทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายคณะสงฆ์ส่วนกลางโดยตรง ด้วยมีความเกรงกลัวว่าครูบาศรีวิชัยจะ
แยกตัวเป็นอิสระจากการปกครองส่วนกลาง
มีการขัดคาสั่งในเรื่องการเป็นอุปัชฌาย์บรรพชา
อุปสมบทให้กุลบุตร โดยเฉพาะการบวชให้ครูบาขาวปีที่ทางการให้สึกและไม่ให้บวชอีกต่อไป ทั้งยังมี
การออกหนังสือสุทธิรับรองว่าผู้ที่บวชกับครูบาศรีวิชัย ในขณะเดียวกันก็เลิกใช้ใบสุทธิที่ได้รับจากคณะ
สงฆ์ส่วนกลาง ไม่เพียงเท่านี้ พระภิกษุสงฆ์ในวัดวาอารามต่างๆ ทั้งในเชียงใหม่ลาพูน ประมาณ ๕๐ –
๙๐ วัด ได้ออกจากการปกครองคณะสงฆ์มาขึ้นกับการปกครองของครูบาศรีวิชัย และสงฆ์ฝ่ายที่ขอ
ขึ้นกับครูบาศรีวิชัยก็ไม่เข้าร่วมทาสังฆกรรมกับอีกสงฆ์ฝ่ายหนึ่ง
เหตุการณ์ครั้งนี้ นับเป็นความขัดแย้งของคณะสงฆ์ในพุทธศาสนาของไทย ที่มีความ
รุนแรงมากครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์
ทั้งนี้เมื่อนาประวัติครูบาศรีวิชัยในยามต้องอธิกรณ์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๓ – ๒๔๗๙ มาจัด
เรียบเรียงในรูปแบบตาราง ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังนี้
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ตารางที่ ๘ แสดงประวัติชีวิตครูบาศรีวิชัย

ครั้งที่

๑

๒

๓

๔

๕

๖

พ.ศ.

เจ้าคณะจังหวัด
ลาพูน

เรื่อง

บทลงโทษ
เอกสารฝ่าย เอกสาร
ล้านนา
ฝ่าย
กรุงเทพฯ

ตั้งตนเป็นอุปัชฌาย์
ชี้แจงแนะนาระเบียบการใหม่
๒๔๕๓
โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
คณะสงฆ์
กักขังไว้ที่วัดชัย แนะนาให้
ไม่อยู่ในบังคับบัญชา
(วัดชัยมงคล) เข้าใจใน
๒๔๕๓
ของพระครูมหารัตนากร
จังหวัดลาพูน ระเบียบ
เจ้าคณะแขวงลี้
๒๓ วัน
การใหม่
พระครูญาณมงคล
กักขัง ๑ ปี
(ธรรมปัญญา)
ไม่ไปประชุมตามที่
ที่วัดพระธาตุหริภญ
ุ ชัย
วัดบ้านยู้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาณาจักร
๒๔๕๓
ก่อนปลดออกจาก
(วัดศรีเมืองยู้)
เรียกประชุมสงฆ์ท้องที่
พระอุปัชฌาย์ และขังต่ออีก
อาเภอลี้
๑ ปี ที่วัดพระธาตุหริภญ
ุ ชัย
๑.ไม่ตามประทีปและตี ไม่ปรากฏ
ฆ้องกลอง ในการพระ เนื่องจากมีคนนับถือครูบาศรี
ราชพิธีบรมราชาภิเษก วิชัยเป็นจานวนมาก
๒๔๕๕
รัชกาลที่ ๖
๒.ไม่สารวจบัญชีกลางปี
คณะสงฆ์
พระญาณมงคล
บัพพาชนียกรรมออกจากเขต
(ฟู ญาณวิชโย)
จังหวัดลาพูนภายใน ๑๕ วัน
ทางคณะสงฆ์ลาพูน
วัดมหาวัน
สั่งให้มารายงานตัว ก่อนจะส่ง
เจ้าเมืองลาพูน
๒๔๖๓
ตัวลงกรุงเทพฯ (ครั้งที่ ๑) ให้
เกรงกลัวว่าครูบาศรีวิชัย
มหาเถรสมาคมพิจารณาโทษ
จะเป็นกบฏผีบุญ
ใน ๘ ข้อกล่าวหา หนึ่งในนั้น
คือกบฏผีบุญ
พระญาณมงคล (ครู ๑.ไม่ได้เป็นอุปัชฌาย์แต่ ส่งไปวินิจฉัยโทษที่กรุงเทพฯ
๒๔๗๘ –
บาปวน อภิชโย ธนา บรรพชาอุปสมบทให้
(ครั้งที่ ๒) ด้วย ๗ ข้อกล่าวหา
๒๔๗๙
ขันธรรม)
พระภิกษุและสามเณร เมื่อลงนามยอมรับว่าจะปฏิบตั ิ
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เจ้าคณะจังหวัด
ลาพูน
ได้รับพระราชทาน
สมณศักดิ์
ใน พ.ศ.๒๔๗๕

รวมถึงครูบาอภิชัยขาวปี ตามคณะสงฆ์ จึงได้รับการ
ทั้งที่มีคาสั่งคณะสงฆ์
ปล่อยตัว
ไม่ให้บวชอีก
๒.วัดต่างๆ ในแขวง
เชียงใหม่ ได้ออกจาก
การปกครองคณะสงฆ์
มาขึ้นกับครูบาศรีวิชัย
๓.สร้างใบสุทธิเอง
ไม่ใช้ของคณะสงฆ์
๔.ไม่ขออนุญาตเมื่อจะ
ทาการบูรณะปฏิสังขรณ์

หลังจากที่ครูบาศรีวิชัยกลับจากกรุงเทพฯ สุขภาพท่านก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ เนื่องด้วยโรค
ริดสีดวงทวารกาเริบ นอกจากนั้นก็มีโรคฟันที่มักจะทาให้เงือกบวมและปวดเสมอ ทั้งยังเป็นโรคทาง
ปอดคือวรรณโรคอีกด้วย กระนั้นก็ตามท่านก็ยังรับเป็นประธานในการบูรณะวัดบ้านปาง (มีนาคม
พ.ศ. ๒๔๘๒) และวัดจามเทวี (เมษายน - สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๐) รวมถึงสะพานข้ามแม่น้าปิงระหว่าง
อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่กับ จังหวัดลาพูน (เดือนสิงหาคม – มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๑)
ขณะที่อยู่ระหว่างการเป็นประธานสร้างสะพานข้ามแม่น้าปิง อาการของท่านก็ทรุดหนัก
จนต้องพาท่านไปผักผ่อนที่วัดจามเทวี
เมื่อพานักที่วัดจามเทวีนั้น ท่านได้ทาบุญอายุครบรอบ ๖๐ ปี อาการที่ดีขึ้นก็ค่อยแย่ลงอีก
ครั้ง ต้องนอนรักษา นั่งไม่ได้ แพทย์ลงความเห็นว่าเป็นเพราะท่านขาดสารอาหาร จึงแนะนาให้อาหาร
ที่มีเนื้อปลาบ้าง แต่ท่านก็ฉันไม่ได้ เมื่ออาการทุเลามากขึ้น ท่านขอย้ายไปจาพรรษาอยู่วัดบ้านปางใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๑
เมื่อท่านกลับมาพักที่บ้านปาง ท่านก็ให้สร้างวิหารที่ค้างอยู่ต่อจนเสร็จ (เดือนกันยายน –
ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๐) ต่อมาใน วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ขึ้น ๑๓ ค่า ปีขาล อาการ
อาพาธของท่านทรุดหนักลงอีก เจ้าจักรคาขจรเจ้าผู้ครองนครลาพูน ข้าหลวงประจาจังหวัด พระวิมล
ญาณมุนีเจ้าคณะจังหวัดลาพูน สงฆ์และชาวลาพูนได้ปรึกษาหาทางรักษาอาการครูบาศรีวิชัย ตกลง
กันว่าควรรับท่านมาพานักรักษาที่วัดจามเทวี พระวิมลญาณมุนีเป็นคนไปนิมนต์ท่านที่วัดบ้านปาง
กระทั่งเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ จึงได้จัดขบวนแห่ครูบาศรีวิชัยจากวัดบ้านปางมารักษาตัวใน
จังหวัดลาพูน การเดินทางแบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะกลัวท่านจะเจ็บ ใช้เวลาเดินทางถึง ๕ วัน ๕ คืน

๑๗๘

มานอนพักรักษาตัวที่วัดจามเทวี กระทั่งถึง วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๒ แรม
๕ ค่า เดือนยี่ ปีขาล อาการท่านกาเริบหนัก เข้าขีดอันตราย หมอไม่รับรอง ท่านก็มีความประสงค์จะ
กลับไปมรณภาพที่วัดบ้านปาง
อยู่วัดบ้านปางมากระทั่งถึงวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๒ แรม ๖ ค่า เดือนสาม
ปีขาล ท่านก็ไม่สามารถพลิกตัวได้ จึงบอกให้ศิษย์พาท่านออกมานอนพักรักษาตัวอยู่ข้างนอกเขตวัด
ทางทิศตะวันออกในกระท่อมมุงหญ้าคา ด้วยเหตุว่า ท่านได้ถวายวัดไว้กับพระรัตนตรัยแล้ว และ
ภายหลังคณะสงฆ์ฝ่ายปกครอง จะไม่ได้ยกข้อนี้เป็นข้อรังเกียจแล้วหาเหตุยุบวัดบ้านปางต่อไป
ในที่สุดหมอฝรั่งใช้ยาทาจนตัวริดสีดวงหลุดออกมาทั้งยวง รวมทั้งหูรูดทวารหนักด้วย จึง
ทาให้ท่านอุจจาระไหลออกมาไม่หยุด จนผอมเหลือแต่กระดูก เมื่ออาการท่านทรุดหนักใกล้มรณภาพ
คณะศิษย์ต่างหลั่งไหลมากราบไหว้เป็นครั้งสุดท้าย ที่บนกุฏิคับแคบจึงย้ายท่านมานอนบนแคร่ไม้ไผ่
หามมาไว้กลางลานใกล้กุฏิ ให้ศิษย์ทุกคนได้กราบไหว้เป็นครั้งสุดท้าย
ท่านได้มรณภาพลงในวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ปีเถาะ หากนับตั้งแต่ที่ท่านเกิดใน
วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๑ แล้ว เมื่อท่านอายุได้ ๖๐ ปี กับ ๙ เดือน กับ ๑๑ วัน หากนับเป็นปี
นักษัตร ท่านมีอายุ ๖๐ ปีเต็ม ย่าง ๖๑ ปี
๓.๒.๓.๒ กัมมัฏฐานรอม ครูบาศรีวิชัย
พบเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติกัมมัฏฐานของครูบาศรีวิชัย คือ “กัมมัฏฐานรอม” พิมพ์
แจกใน พ.ศ. ๒๔๗๕ ขณะท่านจาพรรษาที่วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ พิมพ์ครั้งแรกจานวน ๑,๐๐๐ เล่ม
ฉบับที่ใช้เป็นฉบับที่พิมพ์รวมอยู่ในค่าวตานานปางเดิม ครูบาศรีวิชัยบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุช่อแฮ
เมืองแพร่ พ.ศ. ๒๔๖๗ โดยพระธมฺมเมธี (๒๕๔๓) เป็นผู้เรียบเรียง เรื่องกัมมัฏฐานรอมปรากฏตั้งแต่
หน้า ๓๐-๔๘
คาว่ า “รอน” หรื อ ที่ อ อกเสี ย ง “ฮอม” ในภาษาไทยถิ่ นเหนื อ หมายถึง “รวม” ใน
ภาษาไทยกลาง กัมมัฏฐานรอม จึงหมายถึง กัมมัฏฐานรวม
ก. โครงสร้างกัมมัฏฐานรอม ครูบาศรีวิชัย
ส่วนที่ ๑ เกี่ยวกับการปฏิบัติกัมมัฏฐาน ได้แก่ ภาวนาพุทธคุณ ภาวนาธัมมคุณ ภาวนา
สังฆคุณ ภาวนาเมตตาตนเอง ภาวนาพรหมวิหาร ภาวนากายคตา ภาวนาทิฎฐิวิสุทธิญาณ ภาวนา
กังขาวิสุทธิญาณ ภาวนาไตรลักษณ์ ภาวนาศีล และภาวนารูปพรหม ๔ เมื่อจักกลุ่มตามวิสุทธิมรรคจะ
ได้
สมถกัมมัฏฐาน ๔๐ มีดังนี้
อนุสสติกัมมัฏฐาน ๑๐ ได้แก่ พุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสติ กายคตา
นุสสติ
พรหมวิหารกัมมัฏฐาน ๔ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

๑๗๙

อรูปกัมมัฏฐาน ๔ ได้แก่ อากาสานัญจยตนะ วิญญาณัญจยตนะ อากิญจญายตนะ เนว
สัญญานาสัญญายตนะ)
วิปั ส สนากั มมัฏ ฐาน ได้แ ก่ ทิฏ ฐิ วิสุ ทธิ และกั งขาวิตรณวิสุ ท ธิ อนิจจวิปัส สนา ทุกขจ
วิปัสสนา อนัตตาวิปัสสนา
ส่วนที่ ๒ การเดินจงกรม
ส่วนที่ ๓ การเข้านิโรธสมาบัติ
ส่วนที่ ๔ การครองวัตร ๑๓
ส่วนที่ ๕ คาไหว้ต่างๆ ได้แก่ คาไหว้บารมี ๙ ชั้น, คาไหว้คุณ
ส่วนที่ ๑ การปฏิบัติกัมมัฏฐานในกัมมัฏฐานรอม
๑.๑ เริ่มจากคากล่าวภาวนา โดยผู้ที่จะปฏิบัติกัมมัฏฐาน ให้หาข้าวตอกดอกไม้ เทียน ใส่
ขัน แต่งเป็น ๕ โกฐาก (ส่วน) ตั้งไว้หน้าพระพุทธรูป เจดีย์ กราบเบญจางคประดิ ษฐ์ แล้วกล่าวคาโย
ขันดอก (คากล่าวที่ขึ้นต้นด้วยคาว่า โย) ดังว่า
“... โย สันนิสินโน วรโพธิมุลเล มารังสะเสนัง มหัตติวิชัยโย สัมโพธิมาคัจฉิ อนันตัญญาโณ
โลกุตตโม ตัง ปันนะมามิพุทธัง อัฏฐังคิโก อะริยปโถ ชนานัง วิโมกขะ ปเวสายะ อุชุกมักโค อยัง สันติ
กโรปนิยานิโก ตัง ปันนะมามิธัมมัง สังโฆวิสุทโธ วรทักขิเณยโย สันตินถริโย สัปปมลัปปหิโน คุเนหิเน
เกหิสะมิตธิปัตโต อะนาสะโว ตังปันนะมามิสังฆัง นมามิ พุทธังคุณะสาคะรันตัง นมามิ ธัมมังมุนิราชะ
เทสิตัง นมามิสังฆัง มุนิราชะสาวะกัง นมามิ กัมมัฏฐานัง นิพพานาธิคะมุ ปายัง นมามิ กัมมัฏฐานะ ทา
ยะกาจะริยัง นิพพานะมัคคุเทสะกัง อัจจโยมะภันเต อัชฌะคัมมา ยถาพังล ยถามุลลหัง ยถาอกุสลัง
โยหังพุทธะ ธัมมะ สังฆะ กัมมัฏฐานัง กัมมัฏฐานะ ทายะกาจะริยะ สังขาเต สุปัญจะสุรัตตเน สุอตีเต
วา ปัจจุปันเนวา อะวิวา ยทิวาระโหวา กาเยนะวา วาจา ยะวา มนัสสาวา ปมาทังวา อคาระวังวา อกา
สิมโสหังทิสวา ยถา ธัมมัง ปฏิกะโลมิ ตัสสเม ภันเตพุทธาติรัตตนา ปัญจะกัง อนุกัมปัง อุปาทายะ
ปฏิคัณหันตุ ขมัญตุ อายะติง สังวะริสสามะ อายะติงสัง วริสามิ นะปุนเนวัง กริจฉามิ” ให้ว่า ๓ ครั้ง
“อิทังเม ปูชาคารวกัมมัง อเภชชะ อสาธารณะ โลกิยะ โลกุตตระ สัพพะสัมปัตตินัง มัคคะ
ผละพานิพพานาปัญจะ ปัจจโยโหตุ เม นิจจัง...” กราบ ๑ ครั้ง แล้วว่า “...อิติปิโส ...สวากขาโต ...
สุปัฏิปันโน...”๑
๑.๒ หาที่สงบ แล้วนั่งขัดสมาธิ (นั่งพะแนงเชิง) พนมมือขึ้นทัดหน้าผาก แล้วว่า “...สาธุ
สาธุ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า พระกัมมัฏฐานเจ้า ครูบาอาจารย์เจ้า ผู้เป็นกัมมัฏฐาน
ทายกะทั้งหลาย เป็นที่พึ่งที่ระลึกแห่งผู้ข้า ผู้ข้าจักขอภาวนาพุทธานุสสติกัมมัฏฐานเจ้า เอาปีติสมาธิ
ธรรมเจ้าดวงประเสริฐ เพื่อให้หมดทุกข์สิ้นทุกข์แห่งผู้ข้าทั้งหลาย ขอพระพุทธเจ้าโปรดเอ็นดู กรุณาให้
๑

พระธมฺมเมธี, “กัมมัฏฐานรอม” ค่าวตานานปางเดิม ครูบาศรีวิชัยบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่ พ.ศ. ๒๔๖๗,
(เชียงใหม่: มิ่งเมือง, ๒๕๔๓). หน้า ๓๓-๓๔.

๑๘๐

พุทธานุสสติกัมมัฏฐานแก่ผู้ข้าเทอญ ผู้ข้าภาวนาพุทธานุสสติกัมมัฏฐานเจ้าอันประเสริฐนี้ แล้วขอจงให้
ปีติสมาธิธรรมเจ้าดวงประเสริฐ มาบังเกิดในจิตสันดานแห่งผู้ข้า ในอิริยาบทอันผู้ข้าภาวนานี้แด่เทอญ
..”๑
๑.๓ ภาวนาพุทธคุณ
ให้ตั้ง “อิติปิโส ภะคะวาฯ พุทโธ ภะคะวาติ” ๓ ครั้ง แล้วว่า “โสภควา อิติปิ อรหัง ” ๓
ครั้ง แล้วว่า “อรหังสัมมา สัมพุทโธ” ๓ ครั้ง แล้วว่า “สัมมาสัมพุทโธ” ๓ ครั้ง แล้วบริกรรมว่า “พุท
โธ”
๑.๔ ภาวนาธรรมคุณ
ให้ตั้ง “สวากขาโต ฯ วิญญูหีติ” ๓ ครั้ง แล้วว่า “สวากขาโต ภควตา ธัมโม” ๓ ครั้ง แล้ว
ว่า “ภควโต ธัมโม” ๓ ครั้ง แล้วบริกรรมว่า “ธัมโม”
๑.๕ ภาวนาสังฆคุณ
ให้ตั้ง “สุปฏิปันโน ภคโต สาวกสังโฆ ฯ โลกัสสาติ ” ๓ ครั้ง แล้วว่า “สุปฏิปันโน ภควโต
สาวกสังโฆ” ๓ ครั้ง แล้วว่า “ภควโต สาวกสังโฆ” ๓ ครั้ง แล้วบริกรรมว่า “สาวกสังโฆ”
๑.๖ เมตตาภาวนาให้ตนเอง
ให้ว่า “อหัง สุกขิโตโหมิ อเวโรโหมิ สุกขีอัตตานัง ปริการามิ อนีโฆโหมิ สุขีอัตตานัง ปริ
หรามิ” ๓ ครั้ง แล้วบริกรรมว่า “อหัง สุกขิโตโหมิ”
๑.๗ ภวนาพรหมวิหาร
เมตตาสัตว์โลก ให้ว่า “ทสสสุนิสา สุฏฐิตา สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ อเวรา โหนตุ อัพ
ยาปัชฌา โหนตุ อนีฆา โหนตุ สุขีอัต ตานัง ปริหรันตุ” ๓ ครั้ง แล้วบริกรรมว่า “สัพเพ สัตตา สุขิตา
โหนตุ” (เมตตานุสสติ) แล้วว่า “สัพเพ สัตตา ทุกขปมูญชันตุ สัพเพปาณา ทุกขาปมูญชันตุ สัพเพภูตา
ทุกขามูญชันตุ ” ๓ ครั้ง แล้วบริกรรมว่า “สัพเพ สัตตา ทุกขาปมูญชันตุ ” (กรุณานุสสติ) แล้วให้ว่า
“สัพเพ สั ตตา ลั ทธ สั มปั ตติโต ลั ทโธ ยัสสโต ลั ทธ สุ กขโต มวิคโต โหนตุ ภิญโญ สั มปัตติ โหนตุ
ภิญโญ สัมปัตติยา วุฑธิ โหนตุ ” ว่า ๓ ครั้ง แล้วบริกรรมว่า “สัพเพ สัตตา ลัทธสัมปัตติโต มาวิคโต
โหนตุ” (มิทิตานุสสติ) แล้วว่า “สัพเพ สัตตา ทุกขีวา สุขีวา ยถารุจิยา สุกขทุกขา บุญเจยยัง สัพเพ สัต
ตา กัมมสกา กัมมทายาทา กัมมยานิ กัมมพันธุ กัมมปฏิสรโณ” ๓ ครั้ง แล้วบริกรรมว่า “สัพเพ สัตตา
กัมมสกา” (อุเบกขานุสสติ)
๑.๘ ภาวนากายคตานุสสติ
ให้ตั้ง “อัฏฐิ อิมัสมิง กาเย เกสา โลมา นักขา ทันตา ตโจ มังสัง นหารู อัฏฐิ อัฏฐีมิญชัง
วักกัง หัตถยัง ยกนัง กิโล มกัง ปิหากัง ปับปาสัง อันตัง อันตังวันตุคุณณัง อุตถริยัง กรีสัง ปิตตัง เสม
๑

หน้า ๓๔.

พระธมฺมเมธี, “กัมมัฏฐานรอม” ค่าวตานานปางเดิม ครูบาศรีวิชัยบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่ พ.ศ. ๒๔๖๗,

๑๘๑

หัง ปุพโพ โลหิตัง เสโท อสุ วสา เขโฬ สิงฆานิกา ลสิกา มุตตัง มัตถเก มัตถลุงคันติ ทวัตติงสา การัง ”
ว่า ๓ ครั้ง แล้วว่า “เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ตโจ ทันตา นขา โลมา เกสา ปฏิกูลา ทุคั นธา อสุภา
เชกุจสา อนิจจา ทุกขา อนัตตา วิปรินามธัมมา” ๓ ครั้ง แล้วว่า “อนิจจา ทุกขา อนัตตา วิปรินามธัม
มา” ๓ ครั้ง แล้วบริกรรมว่า “ธัมมา”
๑.๙ ทิฏฐิวิสุทธิกัมมัฏฐาน
ให้ว่า “อิทังพญา มมัตตัง กเฬวรัง นามรูปัง มัตตวิทัง พญามมัตตัง กเฬวรัง รูปันนรักขณัง
รูปังนามข ลักขณัง นามัง อิทังนามรูปัง อัญญมัญญัง นิสสิตัง ปังสกู ลันธ สทิสัง” ๓ ครั้ง แล้วบริกรรม
ว่า “รูปนลักขณัง รูปังนามะ นลักขณังนามัง”
๑.๑๐ กังขาวิสุทธิกัมมัฏฐาน
ให้ว่า “อเหตุกัง อัปปัจยัง นามรูปัง นุปปัชชตินปวัตติสเหตุกัง ปันนะ สัปปัจจยัง นามรูปัง
อุปัชฌติ ปวัตตติ” ๓ ครั้งแล้วว่า “สเหตุกัง สัปปัจจยัง นามรูปัง”
๑.๑๑ ไตรลักขณกัมมัฏฐาน (อนิจจกัมมัฏฐาน ทุกขกัมมัฏฐาน อนัตตกัมมัฏฐาน)
ให้ว่า “นามรูปัง อนิจจังยยัตเถน นิจจังวัตตังนิพพานัง นามรูปัง ทุกขัง ภยัตเถนสุกขัง
วัตตนิพพานนัง นามรูปัง อนัตตา อสาระกัตเถนสารังวัตตนิพพานัง” ๓ ครั้ง แล้วว่า
“นามะรูปัง อนิจจังขยัตเถน นามรูปังทุกขัง ภยัตเถน นามรูปัง อนัตตา อาสารัตตเถน” ๓
ครั้ง
“นามรูปัง อนิจจัง นามรูปัง ทุกขัง นามรูปัง อนัตตา” ๓ ครั้ง
“นามรูปัง อนิจจัง นามรูปัง ทุกขัง นามรูปัง อนัตตา” ๓ ครั้ง
แล้วบริกรรมว่า “นิจจัง วัตตนิพพานัง สุขัง วัตตนิพพานัง สารัง วัตตนิพพานัง นิพพานัง
ปรมังสุขัง” แล้วว่า “ออาทิติปทัง ตานดัง ผัสสติตฐติ ปัณฑเร ทุกษ สันตโร เอโสนิพพานังปาปุณณิสส
ติ...” ๓ ครั้ง
๑.๑๒ ภาวนาศีล
ให้บริกรรมว่า “สีลานิเมปริสุทธา”
๑.๑๓ รูปพรหม ๔
ให้ว่า “...ปถโมอากาโสอนันโต ตุติยังวิญญาณังอนันตัง ตติยังนัตถิกัญจิจตุตถังสันตเมตัง
ปณีตเมตัง...” ๓ ครั้ง แล้วบริกรรม “อากาโสอนัตโต” ให้เอาอากาศเป็นอารมณ์ ภาวนาจนสมภารแก่
กล้ า ปฐมรู ป ฌานเกิดขึ้ น ถ้า จั ก ภวนาทุติย รูป กัม มัฏ ฐาน ให้ เ อาปฐมรู ปเป็น อารมณ์ บริก รรมว่ า
“วิญญาณังอนัตตัง” ถ้าจักภาวนาตติยรูปกัมมัฏฐาน ให้เอานัตถิภาวนาแห่งปฐมอรูปเป็นอารมณ์ ให้
บริกรรมว่า “นัตถิกิญจิ” ถ้าจักภาวนาจตุตอรูปกัมมัฏฐาน ให้เอาตติยอรูปเป็นอารมณ์ แล้วบริกรรมว่า
“สันตเมตังปณีตเมตัง”

๑๘๒

๑.๑๔ ภาวนาเพ่งดูบุญตนเอง
หากต้องการทราบว่า ควรจะทรงกัมมัฏฐานอันใด ให้บริกรรม “ภุอังกะกุลังอังกุ” ให้นับ
ลูกประคาไปด้วยให้ได้ ๑๐๐ ลูกประคา การภาวนาให้มีจิตเลื่อมใส ตั้งสัจจะอธิษฐานเอานิมิตเถิด
“ภุองั กะกุลังอังกุ” เป็นคาถาหัวใจพระรอด ย่อมาจาก “ภุ อัง ก๊ะ กุ๊ ลัง อัง กุ๊ ภุ อัง กะ กุ
ลัง อัง กุ” เป็นคาถาในทางแคล้วคลาด๑
ส่วนที่ ๒ การเดินจงกรม
๒.๑ กาหนดพื้นที่ความยาว ๕ วา ยาวไปทางทิศตะวันออก-ตะวันตก ให้เอาทิศตะวันออก
เป็นส่วนหัว และทิศตะวันตกเป็นส่วนหาง ทาแท่นบูชา ๓ แห่ง คือ ที่หัว หาง และท่ามกลาง
๒.๒ นาขันธ์ ๕ โกฐากไปไหว้พระพุทธเจ้า กล่าว “อิติปิโส...สวากขาโต...สุปัฏิปันโน...”
นาขันธ์ ๓ โกฐากไปบูชาที่หัวจงกรม ท่ามกลาง และท้าย (นั่งไหว้) แล้วว่า “นโมตัสสะ ภควโต อรหโต
สัมมาสัมพุทธธัสสะ” ๓ ครั้ง แล้วว่า “ปัญจมา เรชิโนนาโถปัตโต สัมโมทธิมุตตมัง จตุสัจจัง ปกาเสติ
ธัมมะจักกังปวัตตยิ เอเตนสัจจวเชนโหนตุ เมจัยมังคลัง” ๓ ครั้ง
“อั คคิ พหุ ปุ ผั ง ชิเ นตั ต วา อสิ ติกั ปปโกฏิ โ ย อภิรู โ ปมหาปั ญโญ ธาเรนโต ปั ฏ ฏกั ตตยั ง
นิพพานนังปรมังสุขัง” ๓ ครั้ง
ลุกขึ้นยืน ๓ ครั้ง นั่ง ๓ ครั้งแล้วลุกยืน กล่าวว่า “วันทามิ ภันเต สัพพังอปราทังขมถเม
ภันเตมยากยัง ปุญญัง สามินา อนุโมทิตัพพัง สามินากตัง ปุญญังมัยหัง ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
...” ๓ ครั้ง แล้วว่า “นโมตัสสัตถุ” ๓ ครั้ง แล้วว่า “พุทธังสรณัง คัจฉามิ....ตติยังปิสังฆังสรณังคัจฉามิ”
แล้วว่า “พุทธังชีวิตตังยาวนิพพานัง ปรมัง สุขัง ธัมมังชีวิตตังยาวนิพพานัง ปรมัง สุขัง สังฆังชีวิตตัง
ยาวนิพพานนังปรมังสุขัง ทุติยัมปิพุ ทธังชีวิตตังยาวนิพพานัง ปรมัง สุขัง ทุติยัมปิธัมมังชีวิตตังยาวนิ
พพานัง ปรมังสุขัง ทุติยัมปิสังฆังชีวิตตังยาวนิพพานัง ปรมัง สุขัง ตติยัมปิพุทธังชีวิตตังยาวนิพพานัง
ปรมัง สุขัง ตติยัมปิธัมมังชีวิตตังยาวนิพพานัง ปรมังสุขัง ตติยัมปิสังฆังชีวิตตังยาวนิพพานัง ปรมัง สุขัง
นมามิพุทธัง คุณณสาคครันตัง นมามิธัมมัง มุนิราชเตสิตัง นมามิสังฆัง มุนิราชสาวกัง นามมิกัมมัฏฐาน
นน กัมมัฏฐานทายกา จริยัง นิพพานมกุเทสกัง”
แล้วว่า “อิติปิโส...สวากขาโต...สุปฏิปันโน....” แล้วว่า “อเนกชาติสังสารัง สันธาวิสสัง
อนิพพิสัง คหการังค เวสันโต ทุกขาชาติปุนัปปุนัง คหการก ทิฏโฐสิ ปุนเคหัง นกาหสิ สัพพาเต ผาสุกา
ภัคคาคหกูฎัง วิสั งชตัง วิสังขารคตัง จิตตัง ตัณหาณัง ชยมัชฌคาติ...” แล้วอธิฐ านเอาแผ่นดินว่า
“อิมังปฐวียังอธิษฐามิ” ๓ ครั้ง แล้วอธิฐานเอาการเดินจงกรมว่า “อิมังจังกัมมังอธิษฐามิ” ๓ ครั้ง แล้ว
อธิฐานเอาการรับบริกรรมภาวนาว่า “อิมังภาวนา กัมมังอธิษฐามิ” ๓ ครั้ง แล้วอธิษฐานเอาลูกประคา
ว่า “อิมังพุทธชีวังอธิษฐาน” ๓ ครั้ง นั่งภาวนาพุทธานุสสติ นับลูกประคาให้ได้ ๓๐๐ ลูก
๑

สัมภาษณ์พระพระครูสุสีลานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดขุนคงหลวง วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖.

๑๘๓

๒.๓ การเดินจงกรม
๒.๓.๑ ให้ยืนเท้าเสมอกันทั้งสองข้าง แล้วยกเท้าขวาเลี้ยวไปทางขวา กล่าวคาตกประคา
ว่า “มะอะอุสิวังพรหม มังมะ มะทุกขัง อะอะนิจจัง อุอะนัตตาพุทโธจังกัมมัง เสฏฐังธัมโม ปานังวินา
สันตุ รูปขันโธ เวทะนาขันโธ สังขารักขันโธ วิญญาณณักขันโธ อะนิจโจนิจจัง ทุกโขทุกขัง สุขัง สารัง
วะตะนิพพานัง ปะระมังสุขัง อิติอะระหัง เตรัสสะสังฆา ทิเสสาธัมมา เทวะอนิยัตตาธัมมา ติงสะนิสาคิ
ยา ปา จิตติยาธัมมา ทวานะจุตติปาจิตติยาธัมมา จัตตโรปฎังเทสสะนิ ยาธัมมาปัญจะสัตตะติเสกขิ
ยาธัมมา สัตตอธิกะระณะ สะมะทาธัมมา สังขารูเปกขา นุปะโมชีวิตตัง อะธุวังมรณั งธุวัง รูปะพุทโธ
ธาตุพุทโธ นิมิตตะพุทโธ สุญญาพุทโธ นิพพานะ ปัจจะโยโหนตุ นิพพานังปะระมังสุขัง”
คาถาสาหรับการเดินจงกรมนี้ ยังพบในคัมภีร์ของพระมหาเถระพุทธรังสี จากเวียงจันทร์ ๑
ซึ่งคล้ายคลึงกัน ดังว่า “ ม อ อุ สิว ภุมฺม ทุกฺข อนิจฺจ อนตฺตา (พุทธสฺส จงฺกม เสฏฺฐ ฯ ธมฺมสฺส จงฺกม
เสฏฺ ฐ ฯ สงฺ ฆ สฺ ส จงฺ ก ม เสฏฺ ฐ ฯ สพฺ พ ปาปํ วิ น สฺ ส ติ ) อโห สุ ข ปรมสุ ข วตฺ ต นิพฺ พ าน ฯ รู ป กฺ ขฺ โ ธ
เวทนากฺขนฺโธ สญฺญากฺขนฺโธ สขารกฺขนฺโธ วิญฺญาณกฺขนฺโธ อนิจฺโจ อนิจฺจ สุโข สุข วตฺตนิพฺพาน ฯ เต
รส สฆาทิเสสาธทฺมา เทฺว อนิยตา ธมฺมา ตึ ส นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา ธมฺมา เทฺวนวุติ ปาจิตฺติยา ธมฺมา
จตฺตาโร ปาฏิเทสนิยา ธมฺมา ปญฺจสตฺตติเสขิยา ธมฺมา สตฺตาธิกรณสมถา ธมฺมา ฯ สขาโร เผณูปโม รูป
พุทฺโธ ธาตุพุทฺโธ นิมิตฺตพุทฺโธ นี้เป็นคาถาเที่ยวจงกรมฯ”
๒.๓.๒ ให้ชูสายลูกประคาขึ้นอยู่ระหว่างอก มือซ้ายเหยียดลงแนบขา เดินไปจนถึงเขต
กาหนดหัวจกรม ให้นับลูกประคาเม็ดหนึ่ง ถึงหางจงกรมให้นับลูกประคาเม็ดหนึ่ง ให้เดินไปช้าๆ อย่าง
สารวม ให้ได้ ๘ ลูกประคา ๒๘ ลูกประคา
๒.๓.๓ เมื่อได้ ๒๘ ลูกประคาแล้วให้ว่า “นามรูปัง อนิจจัง ขยัตเถน นิจจัง วตนิพพานัง
นามรูปัง ทุกขัง ภยันเถน สุขังจตนิพพานนัง นามรูปังอนัตตา อสรกัตเถ วิตนิพพานัง” ๓ ครั้ง แล้วว่า
นามรูปัง อนิจจัง ขยัตเถน นามรูปัง ทุกขังภยัตเถน นามรูปัง อนัตตา อสารกัตเถน” ๓ ครั้ง แล้วว่า
“นามรูปัง อนิจจัง (เดินจงกรม ๑ รอบ) นามรูปังทุกขัง (เดินจงกรม ๑ รอบ) นามรูปัง อนัตตา (เดิน
จงกรม ๑ รอบ)....”
๒.๓.๔ เมื่อเสร็จแล้ว นั่งลงกราบแผ่นดิน แล้วว่า “อิมังปฐวียังปัจจุธรามิ ” ๓ ครั้ง แล้ว
กล่าวคาปลงจงกรมว่า “จังกัมกัมมังปัจจุธรามิ ” ๓ ครั้ง แล้วกล่าวคาปลงภาวนาว่า “อิมังภาวนา
กัมมังปัจจุธรามิ” ๓ ครั้ง แล้วลุกขึ้นไปกราบพระพุทธรูป
คัมภีร์ของพระมหาเถระพุทธรังสี จากเวียงจันทร์๒ ให้คาถาปลงจงกรมไว้ว่า “...อิม จงฺกม
ปฏิกฺขิปฺปามิ ๓ ที ฯ อิม ปฐวิย สมาทิยาม ๓ ที ฯ...”
๑
๒

พระเทพญาณวิศิษฎ์ (ใจ ยโสธโร), ตาราพระกัมมัฏฐานโบราณ, (กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๒๔๙.
พระเทพญาณวิศิษฎ์ (ใจ ยโสธโร), ตาราพระกัมมัฏฐานโบราณ, หน้า ๒๕๐.

๑๘๔

๒.๓.๕ กรวดน้าแผ่กุศล
๓.๒.๓.๓ วิเคราะห์โครงสร้างกัมมัฏฐานรอม ฉบับครูบาศรีวิชัย
โครงสร้างกัมมัฏฐาน แบ่งเป็น ๕ ส่วนด้วยกัน ได้แก่
ส่วนที่ ๑ เกี่ยวกับการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ส่วนที่ ๒ การเดินจงกรม
ส่วนที่ ๓ การเข้านิโรธสมาบัติ
ส่วนที่ ๔ การครองวัตร ๑๓
ส่วนที่ ๕ คาไหว้ต่างๆ ได้แก่ คาไหว้บารมี ๙ ชั้น, คาไหว้คุณ
ในส่วนการปฏิบัติกัมมัฏฐาน ได้แก่ ภาวนาพุทธคุณ ภาวนาธัมมคุณ ภาวนาสังฆคุณ
ภาวนาเมตตาตนเอง (เมตตาตนเอง) ภาวนาพรหมวิหาร (เมตตาผู้อื่น กรุณา มุทิตา อุเบกขา) ภาวนา
กายคตา ภาวนาทิฎฐิวิสุทธิญาณ ภาวนากังขาวิสุทธิญาณ ภาวนาไตรลักษณ์ ภาวนาศีล และภาวนารูป
พรหม ๔ ซึ่งน่าจะหมายถึงจานวนการปฏิบัติกัมมัฏฐาน ๔๐ ที่นิยมกันในล้านนา พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่มี
เผยแพร่กัมมัฏฐานชุดนี้ ซึ่งน่าจะอนุมานได้ว่า ในช่วงชีวิตครูบาศรีวิชัย คือ พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๔๘๒ ชาว
ล้านนานิยมปฏิบัติกัมมัฏฐานตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือ
ตารางที่ ๙ แสดงคาบริกรรมแต่ละส่วนในใบลานกัมมัฏฐานรอม ครูบาศรีวิชัย
กัมมัฏฐาน

คาบริกรรม

พุทธานุสสติ

อิติปิโส ภะคะวาฯ พุทโธ ภะคะวาติ ๓ ครั้ง
โสภควา อิติปิ อรหัง ๓ ครั้ง
อรหังสัมมา สัมพุทโธ ๓ ครั้ง
สัมมาสัมพุทโธ ๓ ครั้ง
พุทโธ
สวากขาโตฯ วิญญูหตี ิ ๓ ครั้ง
สวากขาโต ภควตา ธัมโม ๓ ครั้ง
ภควตา ธัมโม ๓ ครั้ง
ธัมโม
สุปฏิปันโน ภคโต สาวกสังโฆฯ โลกัสสาติ” ๓ ครั้ง
สุปฏิปันโน ภควโต สาวกสังโฆ ๓ ครั้ง
ภควโต สาวกสังโฆ ๓ ครั้ง
สาวกสังโฆ
อัฏฐิ อิมัสมิง กาเย เกสา โลมา นักขา ทันตา ตโจ มังสัง นหารู อัฏฐิ อัฏฐีมิญชัง
วักกัง หัตถยัง ยกนัง กิโล มกัง ปิหากัง ปับปาสัง อันตัง อันตังวันตุคุณณัง อุตถริ

ธัมมานุสสติ

สังฆานุสสติ

กายาคตานุสสติ

๑๘๕

สีลานุสสติ
เมตตานุสสติ (เมตตา
ตนเอง)
พรหมวิหาร
(เมตตาสัตว์โลก)
กรุณานุสสติ

มุทิตานุสสติ

อุเบกขานุสสติ

ทิฏฐิวิสุทธิ

กังขาวิสุทธิ

อรูปกัมมัฏฐาน ๔

ยัง กรีสัง ปิตตัง เสมหัง ปุพโพ โลหิตัง เสโท อสุ วสา เขโฬ สิงฆานิกา ลสิกา มุต
ตัง มัตถเก มัตถลุงคันติ ทวัตติงสา การัง ๓ ครั้ง
เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ตโจ ทันตา นขา โลมา เกสา ปฏิกลู า ทุคันธา อสุภา
เชกุจสา อนิจจา ทุกขา อนัตตา วิปรินามธัมมา ๓ ครั้ง
อนิจจา ทุกขา อนัตตา วิปรินามธัมมา ๓ ครั้ง
ธัมมา
สีลานิเมปริสุทธา
อหัง สุขขิโตโหมิ อเวโรโหมิ สุกขีอตั ตานัง ปริการามิ อนีโฆโหมิ สุขีอตั ตานัง ปริ
หรามิ ๓ ครั้ง
อหัง สุขขิโตโหมิ
ทสสสุนสิ า สุฏฐิตา สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ อเวรา โหนตุ อัพยาปัชฌา โหนตุ
อนีฆา โหนตุ สุขีอตั ตานัง ปริหรันตุ ๓ ครั้ง
สัพเพ สัตตา สุขิตาโหนตุ (เมตตานุสสติ)
สัพเพ สัตตา ทุกขปมูญชันตุ สัพเพปาณา ทุกขาปมูญชันตุ สัพเพภูตา ทุกขามูญ
ชันตุ ๓ ครั้ง
สัพเพ สัตตา ทุกขาปมูญชันตุ (กรุณานุสสติ)
สัพเพ สัตตา ลัทธ สัมปัตติโต ลัทโธ ยัสสโต ลัทธ สุกขโต มวิคโต โหนตุ ภิญโญ
สัมปัตติ โหนตุ ภิญโญ สัมปัตติยา วุฑธิ โหนตุ ๓
สัพเพ สัตตา ลัทธสัมปัตติโต มาวิคโต โหนตุ (มิทิตานุสสติ)
สัพเพ สัตตา ทุกขีวา สุขีวา ยถารุจิยา สุกขทุกขา บุญเจยยัง สัพเพ สัตตา กัมม
สกา กัมมทายาทา กัมมยานิ กัมมพันธุ กัมมปฏิสรโณ ๓ ครั้ง
สัพเพ สัตตา กัมมสกา (อุเบกขานุสสติ)
อิทังพญา มมัตตัง กเฬวรัง นามรูปัง มัตตวิทัง พญามมัตตัง กเฬวรัง รูปันนรักขณัง
รูปังนามข ลักขณัง นามัง อิทังนามรูปัง อัญญมัญญัง นิสสิตัง ปังสกู ลันธ สทิสัง ๓
ครั้ง
รูปนลักขณัง รูปังนามะ นลักขณังนามัง
อเหตุกัง อัปปัจยัง นามรูปัง นุปปัชชตินปวัตติสเหตุกัง ปันนะ สัปปัจจยัง นามรูปัง
อุปัชฌติ ปวัตตติ ๓ ครั้ง
สเหตุกัง สัปปัจจยัง นามรูปัง
ปถโมอากาโสอนันโต ตุติยังวิญญาณังอนันตัง ตติยังนัตถิกัญจิจตุตถังสันตเมตัง
ปณีตเมตัง ๓ ครั้ง
อากาโสอนัตโต
วิญญาณังอนัตตัง
นัตถิกิญจิ
สันตเมตังปณีตเมตัง

๑๘๖

อนิจังกัมมัฏฐาน
ทุกขังกัมมัฏฐาน
อนัตตกัมมัฎฐาน

นามรูปัง อนิจจังยยัตเถน นิจจังวัตตังนิพพานัง นามรูปัง ทุกขัง ภยัตเถนสุกขัง
วัตตนิพพานนัง นามรูปัง อนัตตา อสาระกัตเถนสารังวัตตนิพพานัง ๓ ครั้ง
นามะรูปัง อนิจจังขยัตเถน นามรูปังทุกขัง ภยัตเถน นามรูปัง อนัตตา อาสารัต
ตเถน
นามรูปัง อนิจจัง นามรูปัง ทุกขัง นามรูปัง อนัตตา ๓ ครั้ง
นิจจัง วัตตนิพพานัง สุขัง วัตตนิพพานัง สารัง วัตตนิพพานัง นิพพานัง ปรมังสุขัง
ออาทิติปทัง ตานดัง ผัสสติตฐติ ปัณฑเร ทุกษ สันตโร เอโสนิพพานังปาปุณณิสสติ
๓ ครั้ง

นอกจากนี้การจะเลือกปฏิบัติกัมมัฏฐานส่วนใดนั้น ในหนังสือให้ภาวนาเพ่งดูบุญตนเอง
โดยบริกรรมว่า “ภุอังกะกุลังอังกุ” ให้นับลูกประคาไปด้วยให้ได้ ๑๐๐ ลูกประคา การภาวนาให้มีจิต
เลื่อมใส ตั้งสัจจะอธิษฐานเอานิมิตต่อไป
ในส่วนการเดินจงกรมนั้น แสดงให้เราเห็นวิธีการใช้ลูกประคา ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญใน
การปฏิบั ติกัมมัฏ ฐานล้านนา คือ มือขวาชูสายลู กประคาขึ้นอยู่ระหว่างอก ในกรณียืน ให้ มือซ้าย
เหยี ยดลงแนบขา ในกรณีนั่ง ให้มือซ้ายวางไว้ตัก ตามรูปถ่ายครูบาศรีวิชัยนั่งบริกรรมลู กประคา
นอกจากนี้ในส่วนการเดินจงกรม ทาให้เราทราบขนาดของที่เดินจงกรมว่า ควรมีขนาดยาว ๕ วา โดย
วางตัวไปตามทิศตะวันออก-ตะวันตก ให้ทิศตะวันออกเป็นด้านหัว มีแท่นบูชา ๓ ส่วน คือ ส่วนต้น
กลาง และปลายที่เดินจงกรม
คาถาเมื่อเริ่มจะเดินจงกรมนับลูกประคานั้น คล้ายคลึงกับคาถาจงกรมของพระมหาเถระ
พุทธรังสี จากเวียงจันทร์ สาหรับของครูบาศรีวิชัย เมื่อนับได้ ๒๘ ลูกประคาแล้วให้ว่า “นามรูปัง
อนิจจัง ขยัตเถน นิจจัง วตนิพพานัง นามรูปัง ทุกขัง ภยั นเถน สุขังจตนิพพานนัง นามรูปัง อนัตตา
อสรกัตเถ วิตนิพพานัง” ๓ ครั้ง แล้วว่า นามรูปัง อนิจจัง ขยัตเถน นามรูปัง ทุกขังภยัตเถน นามรูปัง
อนัตตา อสารกัตเถน” ๓ ครั้ง แล้วว่า “นามรูปัง อนิจจัง (เดินจงกรม ๑ รอบ) นามรูปังทุกขัง (เดิน
จงกรม ๑ รอบ) นามรูปัง อนัตตา (เดินจงกรม ๑ รอบ)....”
เสร็จแล้ว ให้นั่งลงกราบแผ่นดิน แล้วว่า “อิมังปฐวียังปัจจุธรามิ ” ๓ ครั้ง กล่าวคาปลง
จงกรมว่า “จังกัมกัมมังปัจจุธรามิ” ๓ ครั้ง กล่าวคาปลงภาวนาว่า “อิมังภาวนากัมมังปัจจุธรามิ” ๓
ครั้ง แล้วลุกขึ้นไปกราบพระพุทธรูป ก่อนกรวดน้าทุกครั้ง

๑๘๗

๓.๒.๔ บทปฏิบัติกัมมัฏฐานของครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย วัดทุ่งหลวง อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่
๓.๒.๔.๑ ประวัติครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย๑

ภาพที่ ๓
ครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย
ภาพจาก http://www.vebpra.com

ครู บ าธรรมชั ย นามเดิม ว่า กองแก้ว เมือ งศั กดิ์ เกิด เมื่ อวัน เสาร์ ที่ ๖ มิถุ นายน พ.ศ.
๒๔๕๗ ตรงกับเดือน ๙ เหนือ ขึ้น ๑๔ ค่า ปีกาบยี่ (ปีขาล) ที่หมู่บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๖ ตาบลป่าสัก
อาเภอเมือง จั งหวัดล าพูน เป็นบุตรของนายสุจา หรือหนามพรหมเสน มารดาชื่อนางคาป้อ บิดา
มารดามีอาชีพแพทย์แผนโบราณ และช่างไม้ ทาสวน ทานา มีพี่น้องร่วมท้องมารดาเดียวกัน ๗ คน
ท่านได้เข้ารับการศึกษาจากโรงเรียนประชาบาล ณ บ้านสันป่าสัก จนจบชั้นประถมปีที่ ๓
จากนั้นจึงไปเป็นศิษย์วัดสันป่าสักอยู่ ๓ เดือน หัดท่องเรียนเขียนอ่านตัวอักขระพื้นเมืองเหนือและ
เรียนสวดมนต์สิกขาสามเณร ท่านบวชเป็นสามเณรในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ เดือน ๖ เหนือ
ขึ้น ๖ ค่า ปีเบิกสี (ปีมะโรง) เจ้าอธิการคามูล ธัมวงฺโส วัดแม่สารบ้านตอง เป็นอุปัชฌาย์
เป็นสามเณรอยู่ได้ ๑ พรรษา มีความสนใจในสมถกรรมฐานมาก ได้เข้าไปกราบลาสมภาร
เจ้าวัดว่า ขอลาเข้าไปบาเพ็ญกรรมฐานในป่าสักหนึ่งพรรษา สมภารเจ้าวัดตกใจ เพราะยังเห็นว่าเป็น
สามเณรอ่อนพรรษา ไม่ประสีประสาในเรื่องอรรถธรรมตลอดจนวัตรปฏิบัติของพระธุดงค์ดีพอ ขืนเข้า
ไปอยู่ป่าอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้โดยง่าย จึงได้ห้ามปราบไว้ แต่สามเณรกองแก้วก็ยืนกรานที่
๑

พระอนั น ต์ วั ด พระธาตุ ห้ า ดวง, ประวั ติ ค รู บ าธรรมชั ย ธมฺ ม ชโย. http://www.konmeungbua. com
/saha/chaiwangsa.html [ค้นหา ๒๔ ๑๑ ๒๕๕๙].

๑๘๘

จะเดินธุดงค์เข้าป่า ไปกระทาความเพียรแต่เพียงผู้เดียวให้จงได้ สมภารเจ้าวัดอ่อนอกอ่อนใจ เลย
อนุญาตให้ไปได้ตามปรารถนา
ด้วยเหตุนี้เรื่องราวในประวัติชีวิตของท่าน จึงเป็นเรื่องเล่าของการธุดงค์เสียส่วนใหญ่
ครูบาธรรมชัย ธัมมชโย มรณภาพด้วยอาการอันสงบเมื่อเวลา ๒๐.๓๐ น. ตรงกับวันที่ ๕
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ รวมสิริอายุได้ ๗๓ ปี ๖ เดือน คณะศิษย์ได้อาราธนาร่างของท่าน เก็บรักษา
ประดิษฐานไว้ในโลงแก้ว ณ วัดทุ่งหลวง อาเภอแม่แตง จั งหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ศรัทธาประชาชนได้
กราบสักการบูชาจนถึงปัจจุบัน
๓.๒.๔.๒ บทปฏิบัติกัมมัฏฐาน ของครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย๑
ก. บทสวดกัมมัฏฐาน๒
สาธุ สาธุ อัสสาสะ ปัสสาสะ นิสสาสะ สุ วิ อะ ติ มะ สัง อัง ขุ ๘ ตัวนี้ได้พระสูตรเจ้า ๘
ก๋าปี๋ คือว่า สุตตั๋นตะ ละหุระสูตร สสีสะมะสูตร ทีฆะนิก๋าย มัชฌิมมะนิก๋าย สังยุตตะระนิก๋าย อังกุต
ตะระนิก๋าย ขุททะกะนิก๋าย รวมกันได้ ๘ ก๋าปี (พระสูตร ๘ คัมภีร์)
อันจักลมอันข้าหายใจออกไปได้สองหมื่นปันขันธ์ ป๋า ป๋า มะ จะ ปะ ๕ ตั๋วนี้ ได้พระวินัย
เจ้า ๕ ก๋าปี กือว่า ปาราจิกั๋น ปาจิตตี๋ มะหาวรรค จุลละวรรค ปะริวาล รวมกันได้ ๕ ก๋าปี (พระวินัย
๕ คัมภีร์)
อันจักลมอันข้าหายใจเข้ามาได้สองหมื่นปันขันธ์ สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ ๗ ตั๋วนี้ได้พระ
อภิธัมมาเจ้า ๗ ก๋าปี กือว่า สังคิณี เป๋นตา วิพังคะ เป๋นหู ธาตุกะตาเป๋นดั่งบุคคะละ บัญญัตเป๋นปาก
และลิ้น กะถาวัตถุเป๋นตั๋ว ยะ มะ กะเป๋นจิตใจ มหาปัฏฐานรักษาน้าดินลมไฟนี้ไว้ บ่อหื้อดับหื้อวอดได้
สี่หมื่นสองปันขันธ์ รวมกั๋นตั๋งสามวรรคนั้นได้แปดหมื่นสี่ปันขันธ์ (อภิธรรม ๗ คัมภีร์)
อันว่าพระสูตร พระวินัย พระอภิธัมมา ปะระมัตถะเจ้าสามไถล จักลมเข้าออกไปมาได้ ผู้
ข้าก็เตี่ยงว่าจักต๋ายเน่าปองอยู่บ่ได้ กะต๋าธิการ ป่ําเป็งธรรมกระตาบุญ ไหว้สา นมัสการ เมตตาภาวนา
ไหว้พระธรรมด้วยตนแห่งข้าได้แล
เกสา-ผม โลมา-ขน นะขา-เล็บ ทันตา-เขี้ยว ตะโจ-หนัง มังสัง-ชิ้น นะหารู -เอ็น อัฏฐิ กระดูก อัฏฐมิญจัง-ขะหมองดูก วักกัง-หมากแก้ว หะทะยัง-หัวใจ ยะกะนัง-ตับ กิโลมะกัง-พังผืด ปีหา
กัง-ม้าม ปับผาสัง-ปอด อันตัง-ไส้ใหญ่ อันตะคุณัง-ไส้น้อย อุททะริยัง-อาหารใหม่ กะรีสัง-อาหารเก่า
มัตถะเก-ดูกหัว มัตถะลังกัน-อ่องออหัว (กายาคตานุสสติ)
ปฐวาตุ รูปธัมมา โมก๋ารัง เอกะวิสะติ ปิต๋ากุนนัง สัปป๊ะปาปัง วินาสันตุ อะหังวันทา มิ
สัปปะตา กะ ขะ ก๊ะ คะ งะ รูปักขันโธ เป๋นกุนป่อแห่งข้ามีซาวเอ็ดแล (คุณบิดา ปฐวีธาตุ)
๑

หลวงปู่ครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย, คู่มือสวดกัมมัฏฐาน ทาวัตร และบทปฏิบัติ สมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน, (กรุงเทพฯ: รุ่งเรือง
ธรรม, ๒๕๓๔).
๒
หลวงปู่ครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย, คู่มือสวดกัมมัฏฐาน ทาวัตร และบทปฏิบัติ สมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน, หน้า ๗-๑๑.

๑๘๙

ปิ๋ตตัง-น้าดี เสมหัง-น้าเสลด ปุพโพ-น้าหนอง โลหิตั๋ง-น้าเลือด เสโท-น้าเหงื่อ เมโท-น้ามัน
ขน อัสสุ-น้าตา วะสา-น้ามันเหลว เขโฬ-น้าลาย สิงฆานิก๋า-น้ามูก ละลิก๋า-น้ามันไขข้อ มุตตั๋ง-น้าเยี่ยว
อาโปธาตุ นามะธัมมา นะตุวาตัสสะ มาตากุนนัง สัปป๊ะปาปั๋ง วินาสันตุ อะหังวันตามิ
สัปปะตา จะ ฉะ จ๊ะ ฌะ ญะ เวตะนากขันโธ เป๋นกุนแม่แห่งข้ามีสิบสองแล (คุณมารดา อาโปธาตุ)
อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
กะ ขะ คะ ฆะ งะ
จะ ฉะ จ๊ะ ฌะ ญะ
ระฏะ ระฐะ ด๊ะ ระฒะ ระณะ
ตะ ถะ ต๊ะ ธะ นะ
ปะ พะ ป๊ะ ภธ มะ
ยะ ละ ระ วะ สะ หะ ฬะ อ
อันว่าอักขระตังหลาย ๔๑ ตัวนี้ กือหากเป็นรูปะธรรมและนามะธรรม ตะโถ ตันต๋า สะระ
อัตถะ อันว่าอักขระ ๘ ตัวนนี้ ถือว่า อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ๘ ตัวนี้ กือว่าเป๋นรูปะธรรมแล่นามะธรรม
ละหุ มัตต๋า ตะโย รัสสะ อันว่ารัสสะ ๓ ตัวนี้ กือว่า อะ อิ อุ สามตัวนี้กือได้รัสสะเป๋นตี้
รัดตี้คู้ กือได้หน่องคู้ตังสอง แลรัสสะแห่งเอว กือได้ อิ แล อุ กือได้รัสสะแห่งข้อ แลทีฆา อา อี อู เอ โอ
๕ ตั๋วนี้ จื่อฑีฆา แล อา ตัวนี้ กือได้ขาปายซ้าย อี วนี้ กือได้ขาปายขวา อู ตัวรี้ กือได้แขนปายซ้าย เอ
ตัวนี้ กือได้แขนปายขวา โอ ตัวนี้ กือได้ลาตัวตังมวล
แลเหตุดังอั้น อักขรตังหลาย ๔๑ ตัวนี้ กือหากเป็นรูปะธรรม แลนามะธรรม ก็มีในตัวแห่ง
ข้านี้แล (รูปนาม ๔๑ ตัว)
เต๋โจธาตุ ปุคกาลัง สะปัญญา สะพุทธะกุนนัง สัปปะปานัง วินาสันตุ อะหังวันตามิสัปปะ
ตา ระฏา ระฐะ ด๊ะ ระฒะ ระณะ สัญญากขันโธ กือได้กุนพระพุทธเจ้า ๕๖ แลไฟ ๔ ก๋องก็มีในตัวข้านี้
แล (คุณพระพุทธ ๕๖ ตัว คือ เตโชธาตุ)
วาโยธาตุ สัตต๊ะกุนนัง สัตต๊ะอัตถะสิ่งสะ ธัมมะกุนนัง สัปป๊ะปาปั๋ง วินาสันตุ อะหังวันตามิ
สัปปะตา ตะ ถะ ต๊ะ ธะ นะ กือได้กุนพระธรรม ๓๘ สังขารักขันโธ กือได้สังขารรรักขันธ์ ๕๒ ก้มีในตั๋ว
แห่งข้านี้แล (คุณพระธรรม ๓๘ ตัว คือ วาโยธาตุ)
กุสสะลาจิตตั๋ง อะกุสสะลาจิตตั๋ง อัปปะยากะตาจิตตั๋ง ยะก๋าลังจะตุตะสะ สังฆะกุนนัง
สัปป๊ะปาปั๋ง วินาสันตุ อะหังวันตามิสัปปะตา ปะ ผะ ป๊ะ ภะ มะ วิญญานักขันโธ เป๋นกุนพระสังฆะ
๑๔ ยะ ละ ระวะ สะ หะ ฬะ อ อันว่าอักขระตังหลาย ๔๑ ตั๋วนี้กือหากเป๋นรูปะธรรมแลนามะธรรมก็
มีในตั๋วข้านี้แล (คุณพระภิกษุสงฆ์ ๔๑ ตัว)
พุทธัง ชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง ชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

๑๙๐

สังฆัง ชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง ชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง ชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง ชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ พุทธัง ชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ ธัมมัง ชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ สังฆัง ชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ข. การปฏิบัติกัมมัฏฐาน
เมื่อ จะเจริ ญ วิปั ส สนากัมมั ฏ ฐาน จะต้อ งปฏิบัติ ให้ จิ ตสงบ ระงับ นิว รณ์ทั้ง ๕ คือ (๑)
อภิชฌา ความโลภ คืออยากได้ทรัพย์สิ่งของอื่นๆ (๒) พยาบาท ความโกรธ จองเวรจองกรรม (๓) ถีนะ
มินธะ ความง่วงเหงาหาวนอน (๔) อุทธัจจะกุกกุจจะ ความหลงในอารมณ์ ระงับอารมณจร และความ
ราคาญใจต่างๆ (๕) วิจิกิจฉา ระงับความสงสัยในผลของการปฏิบัติกัมมัฏฐาน เมื่อระงับนิวรณ์ทั้ง ๕
ได้แล้ว ก็พยายามทรงพรหมวิหาร ๔ มีเมตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ให้ครบถ้วน
๑. นั่งขัดสมาธิ ตัวตรง กราบ ๑ ครั้ง พนมมือขึ้นที่อก ขึ้นที่หน้าผาก โน้มตัวนิดหนึ่ง แล้ว
ว่า “อิมาทัง ภันเต ภะคะวา มะมะ อัตตะภาวัง สะชีวิตัง ตุมหากัง ปะริจัชฉามิ”
“สาธุ ภันเต ข้าแต่พระแก้วเจ้าทั้ง ๕ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า อรหัน
สาวกทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ทุกตนทุกท่าน บัดนี้หมายมี ตนตัวผู้ข้า ขอน้อมกาย ถวายชีวตขันธ์ ๕
ธาตุทั้ง ๔ ไฟ ๔ กอง๑ ลม ๗ กอง๒ ถวายบูชาพระแก้วทั้ง ๓ กราบเท้าเข้าสู่นิพพาน ขออย่ามีมารผจญ
ด้วยเดชะกุศลผลบุญแห่งข้าที่ได้ปรารถนามาไจ้ๆ นั้น แท้ดีหลีแด่เทอญ”

๑

ไฟ ๔ กอง คือ (๑) สันต๋าปะนะเตโจ กือไฟไหม้หื้ออุ่นหื้อฮ้ อน ทะหราบทั่วไปในตั๋วข้านี้ก๋องหนึ่งแล (๒) จินะเต๋โจ กือไฟ
ไหม้หื้อแก่เฒ่า ค่าชราไปตังวันตังคืนนี้ก๋องหนึ่งแล (๓) หัตตะยะเต๋โจ คือ ไฟไหม้หวใจบ๋หื้อสบาย เป็นที่สะดุ้งตกใจ๋กลัวนี้ก๋องหนึ่งแล ปะ
วัตติเต๋โจ (๔) กือไฟไหม้อาหารหื้อเปื่อยหื้อล่วนแหลวเป๋นอาจ๋มไปนี้ก๋องหนึ่งแล เต๋โจธาตุ ปุคกาลัง สะปัญญา สะพุทธะกุนนัง สัปปะปา
ปัง วินาสันตุ อะหังวันตามิสัปปะตา ระฏะ ต๊ะ ระฒะ ระณะ สัญญากขันโธ กือได้กุนพระพุทธเจ้า ๕๖ แล่ไฟ ๔ ก๋อง ก็มีในตัวแห่งข้านี้
แล (หลวงปู่ครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย, คู่มือสวดกัมมัฏฐานทาวัตรและบทปฏิบัติสมถะวิปั สสนากัมมัฏฐาน, (กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองธรรม,
๒๕๓๔), หน้า ๕).
๒
ลม ๗ กอง คือ (๑) อุทธัง ก๋ามาวาต๋า กือลมอันเกิดแต่สะดือขึ้นไปแผวห้วข้าจึ่งอ้าปาก งับปาก พันต๋า มืนต๋า หลับต๋า ได้นี้
ก๋องหนึ่งแล (๒) อะโธ ก๋ามาวาต๋า กือลมอันเกิดแต่สะดือลงไปแผวตื่นตังสอง ข้าจึ่งยกย่างย้ายไปมาได้นี้ก๋องหนึ่งแล (๓) กุสิยาก๋ามา
วาต๋า กือลมอันเกิดแต่ในก๋วงต้องนอกไส้ ในปุ่มหื้อเป็นเป๋ธินี้ก๋องหนึ่งแล (๔) โกฏาสายาก๋ามาวาต๋า กือลมอันเกิดแต่ในก๋วงไส้ หากรับ
อาหารลงไปเป็นอาจ๋มได้นี้ก๋องหนึ่งแล (๕) อังคะมังลากุสาริโนก๋ามาวาต๋า กือลมอันเตียวต๋ามข่ายเอ็นเส้นใหญ่เส้นน้อย หื้อคู้เหยียดหื้อต๊
วงหื้อตึ๋งได้นี้ก๋องหนึ่งแล (๖) อัสสาสะก๋ามาวาต๋า กือลมอันข้าหายใจออกไป กือได้พระวินัยเจ้า ๕ ก่ปี หากจักออกไปนี้ก๋องหนึ่งแล (๗)
ปัสสาสะก๋ามาวาต๋า กือลมอันข้าหายใจเข้ามา กือได้พระสูตรเจ้า ๘ ก๋าปี หากจักเข้ามานี้ก๋องหนึ่งแล (หลวงปู่ครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย,
คู่มือสวดกัมมัฏฐานทาวัตรและบทปฏิบัติสมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน, (กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๓๔), หน้า ๑๐).

๑๙๑

๒. เอามือซ้อนกันที่ตัก มือซ้ายไว้ล่าง มือขวาทับข้างบน หัวแม่มือชนกัน แล้วว่า “อิมัง
หัตถะป๋าตัง อธิษฐามิ” ๓ ครั้ง “ข้าพเจ้าขออธิษฐาน หัตถะป๋าตั๋ง ยังตีนทั้งสองมือทั้งสองทับซ้อนกัน
เพื่อบริกรรมภาวนา”
พนมมือขึ้นที่อก แล้วว่า “อิมัง พุทธะจีวัง อธิษฐามิ” ๓ ครั้ง “ข้าพเจ้าขออธิษฐานพุทธะจี
วัง การนั่งบริกรรม ภาวนา ประจาวัน ประจาชีวิต แด่ผู้ข้าบัดนี้”
พนมมือขึ้นจรดหน้าผาก แล้วว่า “อิมัง ภาวนากั๋มมัง อธิษฐามิ ” ๓ ครั้ง “ข้าพเจ้าขอ
อธิษฐานภาวนา พุทธะคุณ ธรรมะคุณ สังฆะคุณ ดวงประเสริฐ ด้วยบทว่า “พุทโธ สะติ มะโร พุทโธ
มัดจิต ธัมโม สะติ มะโร ธัมโม มัดจิต สังโฆ สะติ มะโร สังโฆ มัดจิต” ในกาลบัดนี้ ยามนี้ แล
๓. เอามือซ้อนกันไว้ที่เดิม แล้วบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆ “พุทโธ สะติ มะโร พุทโธ มัดจิต
ธัมโม สะติ มะโร ธัมโม มัดจิต สังโฆ สะติ มะโร สังโฆ มัดจิต”
๔. เมื่อหยุดภาวนาแล้ว ให้ พนมมือขึ้นที่อก แล้ว ว่า “ปะระปะติ ปัตทาลาเม จีวิตั๋ง นิ
พพานัง ปะระมัง สุขัง” ๓ ครั้ง
เอามือซ้อนกันที่ตัก แล้วว่า “อิมัง หัตถะป๋าตัง ปะติขิป๋ามิ” ๓ ครั้ง
พนมมือที่อก แล้วว่า “อิมัง พุทธะจีวัง ปะติขิป๋ามิ” ๓ ครั้ง
พนมมือจรดหน้าผาก แล้วว่า “อิมัง ภาวนากั๋มมัง ปะติขิป๋ามิ” ๓ ครั้ง แล้วว่า “ภันเต๋ ข้า
แต่พระแก้วเจ้าตัง ๕ บัดนี้ ต๋นตัวผู้ข้าได้ภาวนา พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆะคุณ ดวงประเสริฐ พะหมาย
เท่านี้แล้ว ขอสูมาป๋งวางไว้ในคะหม่อมจ๋อนหัวต๋นตัวแห่งผู้ข้า แต้ดีหลีแต่เทอญ
๕. กราบ ๓ หน
ค. การเดินจงกรม๑
การเดินจงกรม กับการนั่งสมาธิ จะต่างกันตรงที่เป็นการเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้น การเดิน
จงกรมต้องเดินให้ถูกวิธีถึงจะได้ผล ต้องเดินตามวิธีของครูบาอาจารย์ท่านกาหนดไว้
๑. ก่อนเดิน จงกรมเราต้องดูต้องหาสถานที่สมควรก่อน จะต้องเป็ นสถานที่เงียบสงัด
พื้นดินต้องเรียบราบ อย่าให้เป็นพื้นที่สูง ๆ ต่า ๆ ความยาวของสถานที่เดินจงกรมกาหนดอย่างสั้น
ประมาณ ๒๕ ก้าว อย่างยาวที่สุด ๕๐ ก้าว ควรจะกาหนดทางเดินไว้ ๓ สาย คือ (๑) เดินตามดวง
ตะวัน จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก (๒) เดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (๓) เดินไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้
การเดินจงกรม ๓ สายนี้ เดินเพื่อบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อย่าเดินตัดทางโคจร
ของดวงตะวันไม่ดี แต่ถ้าสถานที่จากัดจะเดินสายเดียวก็ได้ให้เลือกเอา

๑

พระอนั น ต์ วั ด พระธาตุ ห้ า ดวง, ประวั ติ ค รู บ าธรรมชั ย ธมฺ ม ชโย http://www.konmeungbua.com
/saha/chaiwangsa.html. [ค้นหา ๒๔ ๑๑ ๒๕๕๙]

๑๙๒

๒. ครั้งแรกจะเดินจงกรม ให้ประณมมือขึ้นเสีย ก่อน ระลึกว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ (ว่า ๓
จบ) ยกมืออธิษฐานไว้เหนือระหว่างคิ้ว ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยที่ตนถือเป็นสรณะที่พึ่งยึดเหนี่ยวใจ
และระลึกถึงคุณบิดามารดา อุปัชฌาย์อาจารย์ ตลอดท่านผู้เคยมีพระคุณแก่ตน
๓. จากนั้นราพึงถึงความมุ่งหมายแห่งความเพียรที่กาลังจะทาด้วยความตั้งใจเพื่อผลนั้น ๆ
เสร็จแล้วเอามือลง เอามือซ้ายลงก่อน เอามือขวาวางทับทาบกันไว้ที่ท้องน้อยใต้สะดือ ตามแบบพุทธ
ราพึง ให้เจริญพรหมวิหารสี่ เจริญจบแล้วทอดตาลงต่าในท่าสารวม ตั้งสติกาหนดจิตและธรรมที่เคย
น ามาบริ ก รรมก ากั บ ใจ หรื อ พิ จ ารณาธรรมทั้ ง หลายตามแบบที่ เ คยภาวนา แล้ ว เริ่ ม ออกเดิ น
ทอดสายตาลงประมาณในราว ๔ ศอกเป็นอย่างไกล หรือใกล้เข้ามาที่เท้าเราก้าวนั้นก็ได้ แต่เมื่อรู้สึก
เดินไม่สะดวกก็มองออกห่างไปหน่อย เมื่อห่างออกก็ไม่สะดวกสบายก็ให้ทอดสายตาหาระยะที่พอ
สบาย แต่อย่าให้ไกลนัก
๔. วิธีเดิน อย่าก้าวเดินให้ไวนัก อย่าช้านัก อย่าก้าวยาวนัก อย่าสั้นนัก อย่าเผลอปล่อยมือ
ไกวแขน หรือ เอามือขัดหลังและกอดอก อย่าเผลอเดินมองโน่นมองนี่ ถ้าจะภาวนา พุทโธ ก็ให้ก้าวขา
ไปหนึ่งว่า "พุท" ก้าวอีกขาไปว่า "โธ" บริกรรมภาวนาไปเรื่อย ๆ ตามจังหวะก้าวขา
พอไปถึงสุดทางอย่าด่วนหมุนตัวกลับให้เร็วนัก ให้ค่อย ๆ หมุนตัวเวียนไปทางขวา หรือจะ
หยุดยืนกาหนดราพึงสักครู่ที่หัวทางเดินจงกรมก็ได้
การหยุดราพึงกาหนดพิจารณาธรรมนั้น จะยืนกลางทางจงกรมหรือตรงไหนก็ได้ไม่บังคับ
เพราะธรรมที่ผุดขึ้นมาในใจขณะนั้น ย่อมมีความตื้นลึกหนาบางแตกต่างกัน แล้วแต่กรณีที่ควรอนุโลม
ตามความจาเป็น เมื่อหยุดราพึงจนเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก็ออกเดินต่อไป
๕. การเดินจงกรมนี้ จะเดินนานหรือไม่เพียงไรตามแต่เราจะกาหนดเอง เพราะการเดิน
จงกรมก็คือทาสมาธิอีกแบบหนึ่งนั่นเอง คือเพียงแต่เปลี่ยนอิริยาบถเพื่อระงับเวทนา นั่งสมาธินาน มัน
เมือ่ ย ก็ต้องออกเดินจงกรมระงับความเมื่อยขบ ถ้าเดินจงกรมมาก มันเหนื่อย ก็หยุดเดิน เปลี่ยนเป็น
นั่งอย่างเดิม
ถ้านั่งมากมันเหนื่อย ก็ให้นอนทาสมาธิ หรือ ยืนนิ่ง ๆ ทาสมาธิ การนอนทาสมาธินั้น ให้
นอนในท่าสีหไสยาสน์ อย่านอนในท่าอื่นเป็นอันขาด
การเดินจงกรม หรือ นั่งสมาธิภาวนาก็คือ การกลั่นกรองหาสิ่งเป็นสาระ คุณในตัวเรา เพื่อ
เอาชนะกิเลส ตัณหา อวิชชา ตามที่พระพุทธเจ้าและครูอาจารย์ท่านสอนไว้ แต่ในขณะเดียวกัน ก็อย่า
หักโหมร่างกายตัวเองจนเกินไป ให้ปฏิบัติในสายกลาง ๆ เพื่อความเหมาะสมของธาตุขันธ์ร่างกายของ
ตนเอง ที่จาเป็นต้องใช้งานประจา ถ้าหักโหมมากธาตุขันธ์ร่างกายเจ็บป่วยพิกลพิการไป สุดท้ายก็ไม่
บรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้

๑๙๓

๓.๒.๔.๓ การวิเคราะห์บทปฏิบัติกัมมัฏฐาน ของครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย
๑. ปรากฏเฉพาะอนุสสติกัมมัฏฐาน ได้แก่ พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ และสังฆานุสสติ
เท่านั้น ทั้งมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ลัดย่ออย่างมาก โดยรวมทั้งพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ และสังฆานุสสติ
เข้าไว้ด้วยกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้
๑.๑ ขอขมาแก้ว ๕ โกฐาก
๑.๒ ตั้งคาอธิษฐาน
๑.๓ นั่งกัมมัฏฐานด้วยการบริกรรมคาว่า พุทโธ สะติ มะโร พุทโธ มัดจิต ธัมโม สะติ มะโร
ธัมโม มัดจิต สังโฆ สะติ มะโร สังโฆ มัดจิต”
ทั้งนี้คาว่ามัดจิตนี้ พบในคาไหว้ผูกมัดจิตตอนภาวนา ของวัดขุนคงหลวง จังหวัดเชียงใหม่
ดังว่า “...ยะถา ถัมเภ นิพพันเธยยะ วัสสังธัมมัง นะโรอิธะ พันเธยยะ วังสะกัง จิตตัง สะติยา อะรัม
มะเณ ทัฬะหังฯ...” ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ ๑๐ แสดงคาบริกรรมแต่ละส่วนในบทปฏิบัติกัมมัฏฐาน ของครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย
กัมมัฏฐาน

คาบริกรรม

พุทธานุสสติ
ธัมมานุสสติ
สังฆานุสสติ

พุทโธ สะติ มะโร พุทโธ มัดจิต
ธัมโม สะติ มะโร ธัมโม มัดจิต
สังโฆ สะติ มะโร สังโฆ มัดจิต

๒. รวบรัดจากหลักการปฏิบัติกัมมัฏฐานในวิสุทธิมรรค ปรากฏรวมอยู่ในบทสวดก่อนนั่ง
กัมมัฏฐานซึ่งแสดงการสวดบูชาต่างๆ ได้แก่ การบูชาคุณ พระสูตร ๘ คัมภีร์ คุณพระวินัย ๕ คัมภีร์
คุณพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ กายาคตานุสสติ คุณบิดา คือ ปฐวีธาตุ คุณมารดา คือ อาโปธาตุ รูปนาม
๔๑ ตัว คุณพระพุทธ ๕๖ ตัว คือ เตโชธาตุ คุณพระธรรม ๓๘ ตัว คือ วาโยธาตุ คุณพระภิกษุสงฆ์ ๔๑
ตัว
ในแบบขึ้นพระกัมมัฏฐาน แบบที่ ๗ ของเกจิอาจารย์โบราณในจังหวัดลพบุรี ๑ อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างรูป นาม กับอักขระ และกายาคตานุสสติ คุณบิดา คุณมารดา ไว้ในลักษณะ
เช่นเดียวกันกับทีค่ รูบาธรรมชัย ธมฺมชโย ได้อธิบายไว้ดังนี้ว่า
พระกัมมัฏ ฐานขึ้น แบบเกสา และถอน น อักษรออกเพ่ง บูรพกิจเหมือนแบบที่กล่ าว
มาแล้วทุกประการ เบื้องต้นให้ตั้งใจกาหนดให้แม่นยาแล้ว บริกรรมดาเนินแบบตั้งขันธ์ ๕ ทาลายขันธ์
๕
๑

พระเทพญาณวิศิษฎ์ (ใจ ยโสธโร), ตาราพระกัมมัฏฐานโบราณ, หน้า ๙๒-๙๓.

๑๙๔

๑. หมวดรูปขันธ์ ได้แก่ ก (ผม) ข (ขน) ค (เล็บ) ฆ (ฟัน) ง (หนัง)
๒. หมวดเวทนาขันธ์ ได้แก่ จ (เนื้อ) ฉ (เอ็น) ช (กระดูก) ฌ (เยื่อในกระดูก) ญ (ม้าม)
๓. หมวดสัญญาขันธ์ ได้แก่ ฏ (หัวใจ) ฐ (ตับ) ฑ (พังผืด) ฒ (ไต) ณ (ปอด)
๔. หมวดสังขารขันธ์ ได้แก่ ต (ไส้ใหญ่) ถ (ไส้น้อย) ท (อาหารใหม่) ธ (อาหารเก่า) น
รวมทั้ง ๔ ปัญจกะเป็น ๒๐ อักษร จัดเป็นรูปธรรม ให้ถอด น อักษรเพ่ง
๕. หมวดวิญญาณขันธ์ (คือ ธฤษติ) ได้แก่ ป (ดี) ผ (เสลด) พ (หนอง) ภ (เลือด) ม (เหงื่อ)
๖. หมวดวรรค ได้แก่ ย (มันข้น) ร (น้าตา) ล (มันเหลว) ว (น้าลาย) ส (น้ามูก) ห (ไขข้อ)
ห (มูตร) อ
รวมทั้ง ๒ หมวดเป็น ๑๒ จัดเป็นนามธรรม ให้ถอด อ ออกเพ่ง
อ ได้แก่ อริยมรรค ๘ ประการ
อักขระนี้ให้บริกรรมตามลาดับ เป็นอนุโลมปฏิโลมชานาญดีแล้ว เห็นว่าจิตต์สงบคงที่ไม่
แปรผั น ต่อ นั้ น ให้ ตั้งสติรั ก ษาไว้ ให้ มี ขอบเขตเป็นที่อ ยู่ในวง ก าหนดหมายไว้ เ ป็นหลั กในเรื่อ ง
ลักขณูปณิชฌาน จึงถอด น. อักษร คือ มตฺถลุงฺค ออกมาเพ่งเป็นส่วนอารัมมณูปชฌาน เมื่อเพ่งไป
จนชานิชานาญเป็น อาวัชชนวสี สมาปัชชนวสี อธิฏฐานวสี วุฏฐานวสี ปัจจเวกขณวสี สาเร็จดีแล้ว
จงเพ่งทาลาย น. คือ มตฺถลุงฺค ให้อันตรธานสูญไปเสีย เมื่อตรวจดูเห็นว่าจิตต์มีกาลังดีเต็มที่ เพราะ
รวมอยู่ในอารมณ์อันเดียวเป็นปกติ เป็นอัปปนาสมาธิแล้ว จึงตั้งใจเพ่งทาลายเบญจขันธ์แลมรรคให้
อันตธานไปให้หมด
แบบขึ้นกัมมัฏฐาน ห้องพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ฉบับวัดประดู่โรงธรรม
๑
อยุธยา ได้อธิบายถึงคุณพระพุทธ พระธรรม และพระภิกษุสงฆ์ว่า
คุณพระพุทธ ๕๖ ตัว คือ อิ ติ ปิ โส ภ ค วา อ ร ห สมฺ มา สมฺ พุท โธ วิช ชา จ ร ณ สมฺ
ปน โน สุ ค โต โล ก วิ ทู อ นุ ตตฺ โร ปุ ริ ส ทมฺ ม สา ร ถิ สตฺ ถา เท ว ม นุสฺ สา น พุท โธ ภ ค วา
ติฯ
คุณพระธรรม ๓๘ ตัว คือ สวา กฺขา โต ภ ค ว ตา ธ มฺโม ส ทิ ฏฐิ โก อ กา ลิ โก เอ หิ ป
สฺสิ โก โอ ป น ยิ โก ป จฺจ ตฺต เว ทิ ต พฺโพ วิ ญฺญู หี ติ
คุณพระภิกษุสงฆ์ ๔๑ ตัว คือ สุ ป ฏิ ป นฺโน ภ ค ว โต สา ว ก ส โฆ
๓. แสดงความเชื่อพื้นเมืองสูง ด้วยลักษณะคาถาและคาบริกรรมที่ใช้ เช่น คาว่า “มัดจิต”
ในบทบริกรรมพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ เป็นต้น
๔. สร้างรูปแบบเฉพาะ ด้วยการรวมขั้นตอนการไหว้เข้ากับการบริกรรม เช่น ขณะเริ่มต้น
กัมมัฏฐาน ให้ซ้อนมือกับนตัก แล้วว่า “อิมัง หัตถะป๋าตัง อธิษฐามิ ” ๓ ครั้ง ให้พนมมือที่อก แล้วว่า
๑

พระเทพญาณวิศิษฎ์ (ใจ ยโสธโร), ตาราพระกัมมัฏฐานโบราณ, หน้า ๖๒-๗๓.

๑๙๕

“อิมัง พุทธะจีวัง อธิษฐามิ” ๓ ครั้ง พนมมือที่หน้าผาก แล้วว่า “อิมัง ภาวนากั๋มมัง อธิษฐามิ” ๓ ครั้ง
หรือเมื่อหยุดภาวนา ให้พนมมืออก แล้วว่า “ปะระปะติ ปัตทาลาเม จีวิตั๋ง นิพพานัง ปะระมัง สุขัง” ๓
ครั้ง เอามือช้อนกันที่ตัก แล้วว่า “อิมัง หัตถะป๋าตัง ปะติขิป๋ามิ” ๓ ครั้ง พนมมือที่อก แล้วว่า “อิมัง
พุทธะจีวัง ปะติขิป๋ามื” ๓ ครั้ง พนมมือที่หน้าผาก แล้วว่า “อิมัง ภาวนากั๋มมัง ปะติขิป๋ามิ” ๓ ครั้ง
๕. เน้นบูชาคุณพุทธเจ้า พระธรรม และพระภิกษุสงฆ์ คุณพ่อ พระคุณแม่
๖. เมื่อเดินจงกรม ให้ภาวนา พุท โธ ตามจังหวะการก้าวเดิน
๓.๒.๕ บทปฏิบัติกัมมัฏฐานของพระครูพัฒนากิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์) (พระครูพัฒนา
กิจจานุรักษ์)วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ตาบลนาทราย อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
๓.๒.๕.๑ ประวัติพระครูพัฒนากิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์) (พระครูพัฒนากิจจานุรักษ์) วัด
พระพุทธบาทห้วยต้ม ตาบลนาทราย อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน๑

ภาพที่ ๔
พระครูพัฒนากิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์)
ภาพจาก https://www.google.co.th

พระครูพัฒนากิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์) นามเดิม วงศ์ หรือ ชัยวงศ์ นามสกุล ต๊ะแหนม
เกิดที่ ตาบลหันก้อ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน เกิดเมื่อ วันอังคาร เดือน ๗ (เหนือ) แรม ๒ ค่า ปีฉลู ตรง
กับวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๔๕๖ เวลา ๒๔.๑๕ นาฬิกา โยมบิดาชื่อ น้อย จันต๊ะ (ถึงแก่กรรม เมื่ออายุ
๔๔ ปี) โยมมารดาชื่อ บัวแก้ว (ถึงแก่กรรม เมื่ออายุ ๗๘ ปี) จานวนพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๘
คน ท่านเป็นบุตรคนที่ ๓ มีน้องต่างบิดาอีก ๑ คน รวมเป็น ๙ คน
อายุได้ ๑๒ ปี พ่อได้นาท่านไปฝากไว้ที่วัดกับหลวงอา และในปีนี้เองพ่อของท่านก็
เสี ย ชี วิตลง อายุ ย่ าง ๑๓ ปี (พ.ศ. ๒๔๖๘) จึงได้ บวชเป็นสามเณรกับครู บาชัย ลั งก๋า ได้รั บฉายา
๑

พระอนันต์ วัดพระธาตุห้าดวง, ประวัติพ ระครูพัฒนากิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์), http://www.konmeungbua.com
/saha/chaiwangsa.html, ค้นหา [๒๔ /๑๑ /๒๕๕๙].

๑๙๖

ว่า "สามเณรชัย ลังก๋า" เช่นเดียวกับชื่อของครูบาชัยลังก๋า เมื่ออายุ ๒๐ ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ
โดยมีครูบาพรหมจักร วัดพระบาทตากผ้าเป็นอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า "ชัยยะวงศา"
ท่านเดินธุดงค์กับครูบาพรหมจักรระยะหนึ่งแล้ว จึงได้กราบลาครูบาพรหมจักรออกจาริก
ธุดงค์คนเดียว สมัยนั้นชาวเขายังนับถือผี ไม่รู้จักพุทธศาสนา ขณะที่ท่านธุดงค์ไปตามหมู่บ้านของ
ชาวเขา เมื่อชาวเขาเห็นท่าน ก็รีบอุ้มลูกจูงหลานหลบเข้าบ้านเงียบหายกันหมด ในบางแห่ง พวก
ผู้ชายบางคนที่ใจกล้าหน่อย ก็เข้ามาสอบถามและพูดคุยกับท่าน บางคนเห็นหัวของท่านแล้วอดรนทน
ไม่ไหวจึงเอามือลูบหัวของท่านและทักทายท่านว่า "เสี่ยว" (แปลว่า เพื่อน)
ด้วยเห็นว่าชาวเขายังไม่รู้จักพุทธศาสนา ท่านจึงได้หาโอกาสสอนธรรมะแก่พวกเขา โดย
สอนให้พวกเขารู้อย่างช้าๆ และใช้ตัวของท่านเองเป็นตัวอย่าง ภายหลังการสอนของท่านทาให้พวก
ชาวเขาได้รับความสงบสุขภายในหมู่บ้าน พวกเขาจึงยิ่งเคารพนับถือและเชื่อฟังในคาสั่งสอนของท่าน
มากยิ่งขึ้น
ครั้งที่ชาวเขาได้นาอาหารที่มีเนื้อสัตว์มาถวายท่าน ท่านหยิบฉันเฉพาะที่เป็นผักเท่านั้น
ทาให้ชาวเขาเกิดความสงสัย ท่านจึงได้ยกเอาเรื่องในพุทธชาดกมาเทศน์ให้พวกเขาฟัง เพื่อเป็นการ
เน้นให้เห็นถึงกฎแห่งกรรมและผลดีของการรักษาศีล ทาให้พวกเขาเลื่อมใส และหันกลับมานับถือ
พระพุทธศาสนา เลิกกินเนื้อสัตว์หันมากินมังสวิรัติแทน
เมื่ออายุ ๒๒ ปี ท่านได้เดินทางกลับมาหาครูบาศรีวิชัย พร้อมกับชาวกะเหรี่ยงที่เป็นศิษย์
ของท่าน เพื่อช่วยครูบาศรีวิชัยสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ อายุ ๒๓ ปี (พ.ศ. ๒๔๗๙) ขณะที่ท่านอยู่ที่วัด
จอมหมอก เจ้าคณะตาบลได้มาจับท่านสึก ในข้อหาที่ท่านเป็นศิษย์ครูบาศรีวิชัย (ซึ่งในขณะนั้นครู
บาศรีวิชัยได้ถูกจับมาสอบสวนอธิกรณ์ที่กรุงเทพฯ ครั้งสุดท้าย) แต่ตัวท่านเองไม่ปรารถนาที่จะสึก จึง
หาผ้าขาวมาห่มแบบสงฆ์ เลียนอย่างครูบาขาวปี วัดผาหนาม ซึ่งเคยถูกจับสึกไม่ให้ห่มเหลืองในข้อหา
เดียวกัน ในคราวที่ครูบาศรีวิชัยถูกอธิกรณ์ก่อนที่จะมีการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ และยึดถือข้อวัต ร
ปฏิบัติเหมือนที่เป็นสงฆ์อย่างเดิม
อายุ ๒๘ ปี ขณะนั้นท่านได้จาริกธุดงค์สั่งสอนชาวป่าชาวเขาตามดอยต่างๆ ท่านได้ทราบ
ข่าวการมรณภาพของครูบาศรีวิชัย จึงได้เดินทางลงจากเขาเพื่อไปนมัสการพระศพ และช่วยจัดทาพิธี
ศพของครูบาศรีวิชัย ร่วมกับครูบาขาวปีและคณะศิษย์ของครูบาศรีวิชัยที่วัดบ้านปาง เมื่อเสร็จจากพิธี
บรรจุศพครูบาศรีวิชัยแล้ว กรมทางได้นิมนต์ให้ท่านไปช่วยสร้างเส้นทางบ้านห้วยกาน-บ้านห้วยหละ
ซึ่งในตอนนั้นท่านก็ยังห่มผ้าสีขาวอยู่ เมื่อการสร้างทางได้สาเร็จลงแล้ว ชาวบ้านห้วยหละ จึงได้มา
นิมนต์ท่านไปจาพรรษา และอบรมสั่งสอนพุ ทธบริษัทที่สานักสงฆ์ห้วยหละ อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ลาพูน
อายุ ๒๘ ปี ครูบายศ และชาวบ้านป่าพลู ได้มานิมนต์ให้ท่านไปอยู่ช่วยบูรณะวัดป่าพลู
และในปีนี้ท่านได้บวชใหม่ มีครูบาบุญมา วัดบ้านโฮ่ง เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับฉายาใหม่ว่า "จันท

๑๙๗

วังโส" คณะสงฆ์ได้ออกญัตติให้ท่านต้องจาพรรษาที่วัดป่าพลูเป็นเวลา ๕ พรรษา ต่อมานายอาเภอลี้
และคณะสงฆ์ในอาเภอลี้ ได้ให้ศรัทธาญาติโยมวัดนาเลี่ยง มานิมนต์ครูบาขาวปีไปอยู่เมตตาบูรณะวัด
พระพุทธบาทห้วยข้าวต้ม ครูบาขาวปีจึงขอให้ท่านไปอยู่โปรดเมตตาแทน ภายหลังจากที่ท่านได้ไปอยู่
ที่วัดพระพุทธบาทห้วยข้าวต้มแล้ว ท่านได้เปลี่ยนชื่อให้สั้นลง เป็น "วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม"
ท่านมรณภาพ ในวัน ที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๔๓ ขณะรับการรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลลานนา
เชียงใหม่ รวมสิริอายุได้ ๘๗ ปี ๖๗ พรรษา ปัจจุบันร่างของท่านก็ยังไม่เน่าเปื่อย ในทุกปีเมื่อถึงวัน
ครบรอบการมรณภาพ จะมีการทาบุญพิธีเปลี่ยนผ้า ห่มสรีระร่างศพของท่าน เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ได้
แสดงออกซึ่งความเคารพศรัทธา และกตัญญู
บรรยากาศภายในงานเปลี่ยนผ้าห่มสรีระท่านเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘๑ มีพุทธศาสนิกชน ชาว
ปกาเกอะญอ (ชาวกะเหรี่ยง) ตาบลนาทราย, ชาวอาเภอลี้ และคณะศรัทธาจากกรุงเทพมหานคร
มาร่วมพิธีอย่างเนืองแน่นมากกว่าหมื่นคน มีการทาบุญ มีโรงทาน แห่ผ้าไตรพระราชทานชุดใหม่ ต้น
ไทยทานตกแต่งด้วยอาหาร สิ่งของ เครื่องใช้ อย่างสวยงาม ซึ่งมีความสูงถึง ๑๒ เมตร มีครูบาพรรณ
เป็นประธานจัดงาน พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลาพู นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณรงค์ อ่อน
สอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูนเป็นประธานฝ่าฆารวาส
๓.๒.๕.๒ บทปฏิบัติกัมมัฏฐาน๒ ได้แสดงขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
๑. ผู้ฝึกสมาธินาดอกไม้ธูปเทียนข้าวตอกใส่ขัน ห่อผ้าขาว นามาทาพิธึขึ้นขันครูกับ พระครู
พัฒนากิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์) ก่อนเวลานั่งสมาธิ
๒. ก่อนนั่งสมาธิทุกครั้ง จะจัดเตรียมพานดอกไม้ ธูป เทียน และขันน้า สาหรับกรวดน้าให้
พระครูพัฒนากิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์) สาหรับทาพิธีไหว้พระสวดมนต์และนั่งกัมมัฏฐาน
๓. หลวงพ่อจะเริ่มจัดธูป เทียน ที่พานดอกไม้ และกล่าวคาบูชาดอกไม้
๔. พระครูพัฒนากิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์)จะนาทาวัตร สวดมนต์
๕. พระครูพัฒนากิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์)นากรวดน้า แผ่เมตตา ก่อนนั่งสมาธิ
๖. พระครูพัฒนากิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์)นาอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ให้มาบังเกิดใน
ตนขณะนั่งสมาธิภาวนา ซึ่งจะพนมมือไหว้ระหว่างคิ้ว
๗. เสร็จแล้วท่านจะนานั่งสมาธิภาวนา โดยจะกล่าวนาเป็นคาภาวนาว่า “อรหังสัมมาสัม
พุทโธ” ๓ ครั้ง แล้วให้ทุกคนภาวนา “พุทโธ” ไปเรื่อยๆ จนหมดลูกประคา ๑ รอบ จึงกล่าว “สวากขา
โตภควธัมโม” ๓ ครั้ง แล้วให้ทุกคนภาวนา “ธัมโม” ไปเรื่อยๆ จนหมดลูกประคา ๑ รอบ จึงกล่าว “สุ
ปฏิปันโน ภควโต สาวกสังโฆ” ๓ ครั้ง แล้วให้ทุกคนภาวนา “สังโฆ” ไปเรื่อยๆ จนหมดลูกประคา ๑
รอบ
๑
๒

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง วันจันทร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘.
พิศ เงาเกาะ, สมาธิและแนวการปฏิบัติ, (นครราชสีมา: ไม่ปรากฏที่พิมพ์), ๒๕๓๐.

๑๙๘

๘. ภาวนาพรหมวิ ห าร ๔ กล่ า ว “เมตตา” ประมาณลู ก ประค าครึ่ ง รอบ “กรุ ณ า”
ประมาณลูกประคาครึ่งรอบ “มุฑิตา” ประมาณลูกประคาครึ่งรอบ “อุเบกขา” ประมาณลูกประคา
ครึ่งรอบ
๙. ภาวนายอดพระกัมมัฏฐาน กล่าว “อหัง นามรูปัง อนิจจัง” ๓ ครั้ง แล้วว่า “อหัง นาม
รูปัง ทุกขัง” ๓ ครั้ง “อหัง นามรูปัง อนัตตา” ๓ ครั้ง “นิจจัง วะตะ นิพพานัง สุขัง วะตะ นิพพานัง
สรัง วะตะ นิพพานัง สารัง วะตะ นิพพานัง นิพพานัง ปะระมัง สุขัง”
๑๐. ใช้เวลาสวดมนต์ประมาณ ๓๐ นาที นั่งสมาธิ ภ าวนาประมาณ ๑๕ นาที ในการ
ภาวนาบางคนอาจวางมือไว้บนตัก บางคนเอามือแตะหน้าผาก บางคนแตะจมูก ทั้งนี้เพื่อให้จิตไปรวม
ที่นั่น จะได้เข้าสมาธิได้เร็วขึ้น คนไหนจะแตะจุดไหนจะมีลูกศิษย์ของพระครูพัฒนากิจจานุรักษ์ (ครูบา
วงศ์)ที่ได้สมาธิสูงบอกให้ โดยจะดูการปฏิบัติในอดีต ชาติเป็นหลักว่าทามาอย่างไร คนที่ใช้นิ้วแตะจมูก
เมื่อทาสมาธิ ในอดีตเคยปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยหลักอานาปานสติ คนที่วางมือไว้บนตัก ในอดีตเคย
ปฏิบัติแบบยุบหนอพองหนอ ส่วนคนที่ใช้มือแตะที่หน้าผาก ในอดีตเคยปฏิบัติภาวนากับสมเด็จพุฒา
จารย์โต พรหมรังษี
๑๑. การคลายสมาธิ ให้ค่อยกาหนดจิตคลายมือช้าๆ ให้กาหนดจิตอยู่ที่มือทุกขณะของ
การคลายมือ วางมือบนตัก ให้หยุดนั่งสักครู่หนึ่ง กาหนดจิตรู้อาการเคลื่อนไหวของร่างกาย แล้วค่อยๆ
ลืมตาช้าๆ ทอดตาไปข้างหน้าสักครู่หนึ่ง ซึ่งเป็นการทาให้ประสาทตาดีขึ้น
๑๒. พระครูพัฒนากิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์)นาศิษย์กล่าวคาขอขมาไหว้พระ แผ่เมตตาจาก
การนั่งสมาธิ
การปฏิบัติเช่นนี้ หากผู้ปฏิบัติได้กระทาบ่อยก็จะเห็นความรู้สึกเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป
ของขันธ์ ๕ คือ ความไม่เที่ยงของรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ต่อไป
และจะเห็นความสุข ความสงบสุขของจิตที่ปล่อยวางว่างจากตน ไม่มีความสุขใดยิ่งกว่าการทาจิตให้
ปล่อยวางและสารวมอยู่ในธรรม
๓.๒.๕.๓ การวิเคราะห์บทปฏิบัติกัมมัฏฐาน ของพระครูพัฒนากิจจานุรักษ์ (ครูบา
วงศ์) (พระครูพัฒนากิจจานุรักษ์)
๑. แสดงขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจน เรียบง่าย
๒. เลือกเฉพาะพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ พรหมวิหาร ๔ และ ไตรลักขณ
กัมมัฎฐาน เป็นกัมมัฏฐานสาคัญ

๑๙๙

ตารางที่ ๑๑ แสดงคาบริกรรมแต่ละส่วนในบทปฏิบัติกัมมัฏฐานของพระครูพัฒนากิจจานุรักษ์
(ครูบาวงศ์)
กัมมัฏฐาน

คาบริกรรม

พุทธานุสสติ
ธัมมานุสสติ
สังฆานุสสติ
พรหมวิหาร ๔
ไตรลักขณ์

พุทโธ
ธัมโม
สาวกสังโฆ
เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา
อหัง นามรูปัง อนิจจัง ๓ ครั้ง
อหัง นามรูปัง ทุกขัง ๓ ครั้ง
อหัง นามรูปัง อนัตตา ๓ ครั้ง
นิจจัง วะตะ นิพพานัง สุขัง วะตะ นิพพานัง สรัง วะตะ นิพพานัง สารัง วะตะ นิ
พพานัง นิพพานัง ปะระมัง สุขัง

๓. แสดงคาบริกรรมที่ง่ายๆ สั้นๆ ทุกคนสามารถจาได้ เช่น “พุทโธ” “ธัมโม” “สังโฆ”
“เมตตา” “กรุณา” “มุทิตา” “อุเบกขา” เป็นต้น
๔. สร้างลักษณะเฉพาะในการนั่งสมาธิ โดยมี ๓ ลักษณะ ได้แก่ การวางมือไว้บนตัก การ
แตะหน้าผาก การแตะจมูก โดยเชื่อว่าการแตะที่จุดใดมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติธรรมในอดีตชาติ
คือ คนที่ใช้นิ้วแตะจมูกเมื่อทาสมาธิ ในอดีตเคยปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยหลักอานาปานสติ คนที่วางมือ
ไว้บนตัก ในอดีตเคยปฏิบัติแบบยุบหนอพองหนอ ส่วนคนที่ใช้มือแตะที่หน้าผาก ในอดีตเคยปฏิบัติ
ภาวนากับสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังษี ทั้งนี้ใครจะต้องแตะที่ใด จะมีลูกศิษย์ของพระครูพัฒนา
กิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์)ที่ได้สมาธิสูงบอกให้

๒๐๐

ภาพที่ ๕ ขั้นตอนการปฏิบัติกมั มัฏฐานตามแนวพระครูพัฒนากิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์)
ภาพจาก พิศ เงาเกาะ, สมาธิและแนวการปฏิบัติ, (นครราชสีมา: ไม่ปรากฏที่พมิ พ์, ๒๕๓๐), หน้า ๑๑๗-๑๒๔.

๑. พิธีบูชาครู

๒. ถวายพานดอกไม้ (ซ้าย)

๓. กล่าวคาบูชาดอกไม้ (ขวา)

๔. ไหว้พระสวดมนต์

๒๐๑

๔. กรวดน้าแผ่เมตตา

๕. ภาวนาโดยนับลูกประคา

๖. ไหว้พระ โดยประนมมือให้หวั แม่มือ
อยู่ระหว่างคิ้ว

๒๐๒

๗. การนั่งสมาธิภาวนาของอุบาสกอุบาสิกา

๘. การนั่งสมาธิภาวนาที่มีลักษณะท่านั่งต่งกัน ตามที่เคยปฏิบัติมาในอดีตชาติ
คนที่ใช้นิ้วแตะจมูกเมื่อทาสมาธิ ในอดีตเคยปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยหลักอานาปานสติ
คนที่วางมือไว้บนตัก ในอดีตเคยปฏิบัตแิ บบยุบหนอพองหนอ
คนที่ใช้มือแตะที่หน้าผาก ในอดีตเคยปฏิบัติภาวนากับสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังษี

๒๐๓

ตารางที่ ๑๒ แสดงคาบริกรรมกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
ประเภท

กสิณ
๑๐

อสุภ
๑๐

อนุสสติ
๑๐

วัดประตูป่า ครูบากัญจน
จังหวัดลาพูน

ครูบาศรี ครูบาธรรมชัย พระครูพัฒนา
วิชัย
ธมฺมชโย
กิจจานุรักษ์
(ครูบาวงศ์)
สมถกัมมัฏฐาน

ปถวี
เตโช
อาโป
วาโย
นิล
ปีตก
โลหิต
โอทาต
อากาส
อาโล
อุทธุมาตก

อุทธุมาตก ปฏิ
กูล
วินีลก
วินีลก ปฏิกูล
วิปุพพก
วิปุพพก ปฏิกูล
วิจฉิททก
วิฉิททก ปฏิกูล
วิกขาขิตก วิกฺขายิตก ปฏิ
กูล
วิกขิตตก
วิขิตก ปฏิกูล
หตวิกขิตก หตกฺขิตก ปฏิกลู
โลหิตก
โลหิตก ปฏิกูล
ปุฬุวก
ปุฬุวก ปฏิกูล
อัฏฐิก
อฏฐิก ปฏิกูล
พุทธานุสสติ พุทฺโธ
ธรรมนุสสติ

ธัมโธ

สังฆานุสสติ

สังโฆ

-

-

-

-

-

-

-

-

โสภะคะวา อิ
ติปิ อะระหัง
สวากขาโต
ภควตา ธัมโม
สุปะฏิปันโน
ภควโต สาวะ

พุทฺโธ

พุทโธ สะติ มะ
โร พุทโธ มัดจิต
ธัมโม สะติ มะโร
ธัมโม มัดจิต
สังโฆ สะติ มะโร
สังโฆ มัดจิต

พุทโธ

ธัมโธ
สวากขาโต

ธัมโม
สาวกสังโฆ

๒๐๔

สีลานุสสติ

สีลานิ เม ปริ
สุทฺธานิ
จาคานุสสติ มุตฺตจาโค
เทวดานุสสติ ตถาห สุข
มรณานุสสติ อธุว เม ชีวิต ธุว
เม มรณ
กายคตา
เกสา ปฏิกลู า
นุสสติ
ถึงมุตฺต ปฏิกูลา

อานาปาณ
สติ
อุปสมานุส
สติ
พรหม เมตตา
วิหาร ๔ (ตนเอง)
เมตตา (สัตว์
โลก)
กรุณา

กะสังโฆ
ชิวิตัง อะธุวง
มะระณัง ธุวัง
เกสา โลมา
นะขา ตะโจ
ทันตา นะขา
โลมา เกสา
ปะฏิกุลัง ทุ
คันธา อะสุภา
เจคุจฉา ทุกขา
อะนัตตา วิปะ
รินามะธัมมา

สีลานิเมปริ
สุทธา
-

-

-

-

-

-

-

เกสา โลมา นขา ทันตา
ตโจ ตโจ ทัน
ตา นขา
โลมา เกสา
ปฏิกูลา ทุ
คันธา อสุภา
เชกุจสา
อนิจจา ทุก
ขา อนัตตา
วิปรินามธัม
มา
-

อุตฺตม นิพฺพาน
อุตฺตร
สตฺตา สุขี สตฺตา
สุขี
-

-

-

-

-

อะหัง สุขิโต
โหมิ
สัพเพ สัตตา
สุขิตา โหนตุ
สัพเพ สัตตา
ทุกขา ปะมุญ
จันตุ
สัพเพ สัตตา
ลัทธะ สัมปัตติ
โต มาวิคะ
โหนตุ
สัตเพ สัตตา

อหัง สุขขิ
โตโหมิ
สัพเพ สัตตา
สุขิตาโหนตุ
สัพเพ สัตตา
ทุกขาปมูญ
ชันตุ
สัพเพ สัตตา
ลัทธสัมปัตติ
โต มาวิคโต
โหนตุ
สัพเพ สัตตา

-

เมตตา กรุณา
มุฑิตา อุเบกขา

สพฺเพ สตฺต ทุกฺ
ขา ปมุญฺจนฺตุ

มุทิตา

อโห สาธุ อโห
สุฏฺฐุ

อุเบกขา

สพฺเพ สตฺตา

-

-

-

-

๒๐๕

อาหารเรปฏิกูลสัญญา
กัมมัฏฐาน
จตุธาตุววัตถาน
กัมมัฏฐาน
อรูป อา
กัมมัฏ กาสานัญจยต
ฐาน ๔ นะ
วิญญาณัญจย
ตนะ
อากิญจญายต
นะ
เนวสัญญานา
สัญญายตนะ

กมฺมสกา
กัมมะสะกา
อาหาโร ปฏิกโู ล -

กัมมสกา
-

-

-

สพฺเพ ธาตุ

-

-

-

อากาโสอนัต โต
วิญญาณังอ
นัตตัง
นัตถิกิญจิ
สันตเมตัง
ปณีตเมตัง
-

-

-

อากาโส อนนฺโต -

วิญฺญาณ อนนฺ
โต
นตฺถิ กิญจิ

-

สนฺติ เมต

-

-

-

วิปัสสนากัมมัฏฐาน
ทิฏฐิกังขาวิปัสสนา

รูปํ นาม ลกฺขณ

กังขาวิตรณวิสุทธิ

นามรูปํ สเหตุก
สปจฺจย

อนิจจวิปัสสนา

นามรูปํ อนิจฺจ

ทุกขจวิปัสสนา

นามรูปํ ทุกข
นามรูปํ อนตฺ
ตา

อนัตตาวิปัสสนา

รูปะนะ ลักขะ
ณัง รูปัง นะ
มะ ลักขะณัง
นามัง
สะเหตุกัง
สัปปัจจะยัง
นามะรูปัง
นิจจัง วะตะ นิ
พพานัง สุขัง
วะตะ นิ
พพานัง สารัง
วะตะ นิ
พพานัง นิ
พพานัง ปะ
ระมัง สุขัง

รูปนลักขณัง
รูปังนามะ
นลักขณัง
นามัง
สเหตุกัง
สัปปัจจยัง
นามรูปัง
นามรูปัง
อนิจจัง นาม
รูปัง ทุกขัง
นามรูปัง
อนัตตา ๓
ครั้ง
นิจจัง วัตตนิ
พพานัง สุขัง
วัตตนิ
พพานัง สา
รัง วัตตนิ
พพานัง นิ
พพานัง

-

-

-

-

-

อหัง นามรูปัง
อนิจจัง ๓ ครั้ง
อหัง นามรูปัง
ทุกขัง ๓ ครั้ง
อหัง นามรูปัง
อนัตตา ๓ ครั้ง
นิจจัง วะตะ นิ
พพานัง สุขัง วะ
ตะ นิพพานัง
สรัง วะตะ นิ
พพานัง สารัง
วะตะ นิพพานัง
นิพพานัง ปะ

-

๒๐๖

ปรมังสุขัง
ออาทิติปทัง
ตานดัง ผัส
สติตฐติ
ปัณฑเร
ทุกษ สันตโร
เอโสนิ
พพานังปา
ปุณณิสสติ
๓ ครั้ง

ระมัง สุขัง

๓.๓ สรุปองค์ความรู้กัมมัฏฐานโบราณล้านนาจากการศึกษาคัมภีร์ใบลาน
จากการศึกษาเอกสารโบราณล้านนา พบว่ากัมมัฏฐานล้านนามีการปฏิบัติกันจริงในสังคม
ล้านนา อย่างช้าตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๓ นิยมกันมากในพุทธศตวรรษที่ ๒๕ และดาเนินสืบต่อมาถึง
พุทธศตวรรษที่ ๒๖ ใบลานกัมมัฏฐานเก่าที่สุดที่ค้นพบ ถูกจารใน พ.ศ. ๒๒๙๕ และที่ใหม่ที่สุด ถูกจาร
ใน พ.ศ. ๒๔๗๓ เชื่อว่าการปฏิบัติกัมมัฏฐานในสังคมล้านนายังคงมีการสืบต่อเรื่อยมา กระทั้งภายหลัง
พ.ศ. ๒๔๘๒ เมื่อครูบาศรีวิชัยมรณภาพแล้ว การปฏิบัติกัมมัฏฐานเช่นนี้คงคลายความเข้มข้นลง ใน
ที่สุดก็ถูกแทนที่ด้วยการปฏิบัติแบบสติปัฏฐานสี่ (สติปัฎาน ๔ ยุบหนอพองหนอ) จากการเผยแพร่ของ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภเถระ) (๒๔๔๖ – ๒๕๓๒) พร้อมการรากฐานการศึกษากัมมัฏฐาน
ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่มาของกัมมัฏฐานโบราณล้านนา คือ วิสุทธิมรรค นอกจากเนื้อหาที่เหมือนกันแล้ว ชื่อ
ใบลานที่เก่าที่สุดที่พบ ในพ.ศ. ๒๒๙๕ ก็ชื่อว่าวิสุทธิมัคคกัมมัฏฐาน (วัดกิตติวงศ์ อาเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน) อันเป็นหลักฐานหนึ่งที่แสดงว่าการสืบทอดกัมมัฏฐานโบราณล้านนามาจากวิสุทธิ
มรรค เช่นเดียวกับที่ระบุในประวัติพระมหากัญจนเถร วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ ถึงการให้ความเคารพ
พระพุทธโฆษาจารย์ในฐานะผู้แต่งวิ สุทธิมรรค อย่างไรก็ตามแม้จะมีหลักการปฏิบัติเช่นเดียวกัน ทว่า
ขั้นตอนการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา กลับมีรายละเอียดที่ต่างออกไป กัมมัฏฐานล้านนาโบราณ
นั้น ได้ประยุกต์หลั กการจากวิสุ ทธิมรรคให้เข้ากับธรรมเนียมการปฏิบัติของพระภิกษุส งฆ์ล้ านนา
โบราณ
อย่างไรก็ตามวิสุ ทธิมรรคก็ถูกเรียบเรียงขึ้นจากเนื้อหาในพระไตรปิฎกที่กระจัดกระจาย
โดยนามาจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา โดยเน้นวิธีการปฏิบัติกัมมัฏฐานทั้ง
สมถกัมมัฏฐาน ๔๐ และวิปัสสนากัมมัฏฐาน

๒๐๗

ก. หลักการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
๑. เน้นคาบริกรรมคาถา ทั้งคาที่บริกรรมก็ไม่ได้เจาะจงเด็ดขาด เปลี่ยนแปลงได้ มีทั้งส่วน
ที่ยาวและส่วนที่ย่นย่อ โดยมีประเภทของกัมมัฏฐานที่ซ้ากัน ดังนี้ พุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุส
สติ กายคตานสติ พรหมวิห าร ๔ ทิฏฐิ กังขาปัส สนา กังชาวิตตรณปัส สนา อนิจจวิปัสสนา ทุกขา
วิปัสสนา และอนัตตาวิปัสสนา
๒. เน้นการระลึกถึงคุณของกัมมัฏฐานบทต่างๆ และระลึกนึกถึงโทษของตัณหาในขณะนั่ง
สมาธิ คือ การพิจารณาธรรม ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่จะน้อมจิตใจให้เข้าใจและดารงอยู่ในธรรมได้ ส่วน
กัมมัฏฐานโบราณล้านนานั้น เดิมให้ความสาคัญกับการระลึกถึงธรรมต่างๆ เช่นเดียวกันกับ วิสุทธิ
มรรค ควบคู่ไปกับการใช้คาบริกรรมให้เกิดสมาธิเป็นฐานสาหรับการคิดใคร่ครวญในธรรม ทว่าเมื่อ
เวลาผ่านไปกลับลดความสาคัญในส่วนนี้ลงไป โดยเพิ่มความสาคัญในการบริกรรมมากขึ้น รวมการ
บริกรรมหลายๆ บทเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งเพิ่มความเป็นพื้นเมืองในคาบริกรรม เช่น “พุทโธ สะติ มะโร
พุทโธ มัดจิต ธัมโม สะติ มะโร ธัมโม มัดจิต สังโฆ สะติ มะโร สังโฆ มัดจิต ” ของครูบาธรรมชัย ธมฺม
ชโย เป็นต้น และสร้างรูปแบบเฉพาะของการไหว้หรือการนั่งสมาธิขึ้น อาทิ รูปแบบการนั่งสมาธิของ
ครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย วัดทุ่งหลวง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๕๓๐) ที่มีทั้งการ
วางมือไว้บนตัก แตะหน้าผาก และแตะจมูก เป็นต้น
เมื่อขยายออกไป การคิดใคร่ครวญในบทสวดเป็นการใช้หลักโยนิโสมนัสสิการ พระธรรม
ปิฎก๑ กล่าวถึงการรู้ จักมนสิการ หรือรู้จักคิดพิจารณาด้วยตนเองว่า “...ไม่มองอะไรข้ามๆ พร่าๆ
คลุมๆ แต่รู้จักคิดสืบสาวหาเหตุปัจจัย แยกแยะให้เห็นองค์ประกอบ จับแง่ดีมาใช้ปรโยชน์ได้ และรู้จัก
โยงให้ เห็ น องค์ ร วมหรื อ สร้ างสรรค์องค์ความรู้ค วามคิดใหม่ได้ ทาให้ ปัญ ญาที่ เข้า ถึงความจริงได้
ประโยชน์ และทาการสาเร็จ สนองความใคร่รู้ และใฝ่สร้างสรรคได้โดยสมบูรณ์...”
การพิจารณานั้น นอกจากพิจารณาในคาสวดแล้ว ยังสามารถพิจารณาใคร่ครวญในแง่
ประโยชน์ และโทษของการปฏิบั ติกัมมัฏ ฐานก็ได้ เช่นพิจารณาว่าการกระทาของเราในครั้งนี้ ว่า
เบียดเบียนทาความเดือนร้อนแก่ใครหรือไม่ หรือว่าเป็นไปเพื่อการเกื้อกูล ช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
สร้างสรรค์ การกระทาเช่นนี้ จิตใจของเราเป็นอย่างไร ทาด้วยจิตใจเห็นแก่ตัว มุ่งร้าย หรือทาด้วย
ความโลภ โกรธ หลง ทาด้วยศรัทธา มีสติ มีความเพียร มีความรับผิดชอบ เป็นต้น และในขณะที่ทา
จิตใจกระวนกระวาย ร่าเริง เบิกบาน หรือไม่ เราเข้าใจเรื่องที่กระทาหรือไม่ มองเห็นเหตุผลหรือไม่
เป็นต้น
โยนิโสมนสิการ แยกเป็น ๑๐ วิธีคิด ได้แก่ ๑) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย ๒) วิธีคิดแบบ
แยกแยะส่วนประกอบ ๓) วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ หรือแบบรู้เท่าทันธรรมดา ๔) วิธีคิดแบบอริยสัจจ์
๑

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), จะพัฒนาคนได้อย่างไร, (กรุงเทพฯ: งานดี, ๒๕๓๖), หน้า ๓๑.

๒๐๘

หรือแบบแก้ปัญหา ๕) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ คือ แบบหลักการและความมุ่งหมาย ๖) วิธีคิด
แบบคุณโทษและทางออก ๗) วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม ๘) วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม
(แบบกุศลภาวนา) ๙) วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในปัจจุบัน ๑๐) วิธีคิดแบบวิภัชชวาท๑
ข้อที่กัมมัฎ ฐานล้ านนาสื บมาจากวิสุทธิมรรคโดยไม่เปลี่ ยนแปลง คือ ไม่ว่าจะภาวนา
กัมมัฏฐานบทใดก็ตาม ทั้งสมถกัมมัฏฐานหรือวิปัสสนากัมมัฏฐาน ให้ภาวนาพุทธคุณพอให้ปีติสมาธิ
เกิดขึ้นก่อน แล้วค่อยภาวนากัมมัฏฐานอื่นต่อไป
ด้วยเหตุนี้ แม้หลักการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนาจะเป็นหลักการเดียวกับวิสุทธิมรรค ทว่า
ขั้นตอนการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนามีรายละเอียดที่ต่างออกไปมาก รายละเอียดที่ต่างออกไป
นี้ เป็ น การพั ฒ นาขึ้ น มาจากรากฐานของสั ง คมล้ า นนาโบราณ ภายหลั ง โดดเด่ น และกลายเป็ น
ลักษณะเฉพาะของกัมมัฏฐานโบราณล้านนาไปในที่สุด
ข. พิธีกรรมปฏิบัติกัมมัฏฐาน
๑. การปฏิบัติกัมมัฏฐาน ให้เริ่มจากการชาระศีลให้บริสุทธิ์ สมาทานศีล ๕ ศีล ๘ สาหรับ
คฤหัสถ์ และสมาทานศีล ๑๐ สาหรับสามเณร พระภิกษุสงฆ์
๒. น าข้ า วตอกดอกไม้ เที ย น ท าให้ เ ป็ น ๕ โกฐาก (ส่ ว น) ใส่ เที ย น ๔ คู่ วางไว้ ห น้ า
พระพุทธรูป เจดีย์ ต้นโพธิ์ หรือผู้ให้กัมมัฏฐาน กราบเบญจางคประดิษฐ์ มอบตนเป็นศิษย์กล่าวคา
ถวายข้าวตอกดอกไม้ เรียกขั้นตอนการขึ้นกัมมัฏฐาน กล่าวคาโยขันดอก “..โย สันนิสินโน วรโพธิมุล
เล...”
ในวิสุทธิมรรคนั้น กล่าวเพียงการมอบตนแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า หรือครูบาอาจารย์ ด้วย
การกล่าวว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า (พระอาจารย์ผู้เจริญ) ข้าพระองค์มอบถวายอัตภาพนี้แด่ท่าน
โดยให้เหตุผลว่าเป็นขั้นตอนสาคัญ เพราะหากเมื่อยังไม่มอบตน แล้วอยู่ในเสนาสนะที่สงัด เมื่อไม่อาจ
ยับยั้งอารมณ์ที่น่ากลัวซึ่งมาเผชิญเข้าได้ ก็จะเลิกไปเสียก่อน ไม่ปรากฏขั้นตอนพิธีกรรมแต่อย่างใด
๓. ไปสู่ที่สงบ นั่งตัวตรงยกมือไหว้ระหว่างคิ้ว หลับตา ปิดปากให้ลิ้นติดปากภายบน
๔. ตั้งสติ กล่าวบทราพึงทุกข์ในสังขาร บทราพึงมหาสังเวควัตถุ ๘ ประการ บทราพึงเทว
ทูตกัมมัฏฐาน จึงเริ่มปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ค. ขั้นตอนปฏิบัติกัมมัฏฐาน
๑. กราบพระพุทธรูป ๓ ครั้ง
๒. จะปฏิบัติกัมมัฏฐานใดก็ตามแต่ ให้เริ่มด้วยพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ
๓. ขอปี ติ ส มาธิ กั บ พระพุ ท ธเจ้ า ให้ ว่ า “ข้ า จั ก ขอภาวนา พุ ท ธานุ ส สติ ธั ม มานุ ส สติ
สังฆานุสสติ ครั้นว่าจะภาวนาดวงใด ขอหื้อว่าดวงนั้นเต๊อะ ว่าข้าขอปิติสมาธิธรรมเจ้าดวงผาเสริฐ ขอ
๑

อ่านรายละเอียดใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๑,
หน้า ๖๗๕-๗๒๙.

๒๐๙

จุ่งหื้อมาบังเกิดในจิตตะสันตาระ (สันดาน) ตนตัวแห่งข้า อันจักนั่งภาวนาในที่นี้ มีขุททกาปีติเป็นเก๊า
(เป็นอันดับแรก) ถะหลาบ (ตราบ) ต่อเท่าถึงผรณาปีติแก่ผู้ข้า อันจักนั่งภาวนาเพื่อหื้อเสี้ยงทุกข์สุด
ทุกข์ แก่ข้าแท้ดีหลีเต๊อะ...” ว่า ๓ ครั้ง
๓. ภาวนาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
๔. ภาวนาบทอื่นๆ ในสมถกัมมัฏฐาน ๔๐ เช่น กายาคตานุสสติ เมตตาภาวนา เป็นต้น
๕. ภาวนาวิ ปั ส สนากั ม มั ฏ ฐาน ได้ แ ก่ อนิ จ จั ง กั ม มั ฏ ฐาน ทุ ก ขั ง กั ม มั ฏ ฐาน อนั ต ตา
กัมมัฏฐาน
ง. อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ลูกประคา ซึ่งไม่ปรากฏในวิสุทธิมรรคแต่อย่างใด
ในใบลานกัมมัฏฐานหลายฉบับ จึงบอกวิธีการนับลูกประคาดัวย เช่น ให้นับช้าๆ อย่าไว
ให้ตกไปตามคาบริกรรม ให้เสียงร่อนลงไปยังหัวใจ หรือในการเดินจงกรม ให้ใช้มือขวาชูสายลูกประคา
ขึ้นอยู่ระหว่างอก มือซ้ายเหยียดลงแนบขา เดินไปจนถึงเขตกาหนดหัวจงกรม ให้นับลูกประคาเม็ด
หนึ่ ง ถึงหางจงกรมให้นั บลู กประคาเม็ดหนึ่ง ให้ เดินไปช้าๆ อย่างสารวม ให้ ได้ ๘ ลูกประคา ๒๘
ลูกประคา หรือเมื่อนั่งสมาธิให้ชูสายลูกประคาขึ้นอยู่ระหว่างอก มือซ้ายหงายบนตัก เป็นต้น ปัจจุบัน
ลูกประคาในล้านนาเป็นเพียงเครื่องประดับ และสัญลักษณ์ของพระภิกษุสงฆ์ล้านนาที่ปรารถนาจะ
แสดงตนต่อสังคมว่าเป็นผู้เคร่งครัดในกัมมัฏฐาน แต่ไม่มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นอุปกรณ์การปฏิบัติ
กัมมัฏฐานแล้ว
จ. ผลปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ใบลานกัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่า จังหวัดลาพูน ได้แสดงผลจากการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
เป็นไปเช่นเดียวกับที่ปรากฏในวิสุทธิมรรค สมถกัมมัฎฐาน ๔๐ ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ
ยาวชิรญาณวโรรส และวิสุทธิมรรค ซึ่งสามารถจัดเรียงในรูปแบบตารางได้ดังนี้
ตารางที่ ๑๓ แสดงประเภทกัมมัฏฐานและผลที่ได้จากการปฏิบัติกัมมัฏฐาน ที่ปรากฏในใบลาน
กัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่า จังหวัดลาพูน
กัมมัฏฐาน

ผลการปฏิบัติ
สมถกัมมัฏฐาน

กสิณกัมมัฏฐาน ๑๐
อสุภ
อุทธุมาตกอสุภ
กัมมัฏฐาน วินีลกอสุภ
๑๐
วิปุพพกอสุภ
วิจฉิททกอสุภ

๑. คันหันซากผีอันนั้นคักแจ้งแท้ ชื่อว่า “อุคคหนิมิต” แล
๒. คันหันซากผีอันนั้นมีวัณณส่องไสเหลื้อมคลาบมาชื่อว่า “ปฏิภาค
นิมิต” เกิดแล
๓. “อุปจารสมาธิ” เกิดมั่นคงแล้ว อัปปณาสมาธิจักเกิดมา มีสภาวะ

๒๑๐

อนุสสติ
กัมมัฏฐาน
๑๐

วิกขาขิตกอสุภ
วิกขิตตกอสุภ
หตวิกขิตกอสุภ
โลหิตกอสุภ
ปุฬุวกอสุภ
อัฏฐิกอสุภ
พุทธานุสสติ
ธรรมานุสสติ
สังฆานุสสติ
สีลานุสสติ
จาคานุสสติ
เทวดานุสสติ

มรณานุสสติ
กายคตานุสสติ
เกสา

โลมา

อานาปาณสติ

อ่อนอ้วร ย่อมหายใจเข้าออกก็รู้ เหมือนดั่งลูกอ่อนอยู่ในท้องแม่แล

๑. ขุททกาปีติ เกิดยินดีซาบไปทั่วตัว แล้วหายไป
๒. ขณิกาปีติ
๓. โอกกันติกาปีติ เกิดหวั่นไหวตนไปมา เหมือนไปนั่งอยู่เหนือเรือ
เหนือแพ
๔. อุพเพงคาปีติ เกิดมีพลวะ กาลังแรง พูดไม่ได้ก็มี ตัวหวั่นไหว พองุ้ม
ไปงุ้มมา กระแทกมือเท้า ตบมือ ตบเท้า ผุดลุกผุดนั่ง ร้องไห้ หัวเราะ
เต้นฟ้อน กวัดแกว่งมือเท้า
๔. ผรณาปีติ เกิดยินดีสาราญบานใจ ซาบซ่านอาบเนื้อตัวตั้งแต่ตีนขึน้
บน แต่หัวลงต่า
๕. เมื่อเกิดปีติทั้ง ๕ แล้ว จึงเกิดอุปปจารสมาธิ เกิดใจมั่นคง ไม่
หวั่นไหว ไม่ฟุ้ง ไปตามอารมณ์อันร้าย เข้าใจธรรมอย่างแจ่มแจ้ง
๖. ยกขึ้นเป็นภาวนาทิฏฐิกังขาวิปัสสนา
๑. อุคคหนิมติ เหมือนดั่งผมย้อยตกมาปรกหน้าอยูย่ ุบยับ
๒. ปฏิภาคนิมิต เหมือนเห็นผมนั้น มีพรรณวรรณะเหลื่อมพราว
๓. อัปปนาสมาธิ จะเกิดยินอ่อนยอบหาใจบ่รู้ชะแล
๑. อุคคหนิมติ เห็นขนในตัวเรา เห็นขนในตัวท่านผู้อื่น มีต้นว่า ขน
รักแร้ ขนหนวด ขนคิ้ว ขนตา
๒. ปฏิภาคนิมิต เหมือนเห็นขนนั้น มีพรรณวรรณะเหลื่อมพราว
๓. อัปปนาสมาธิ จะเกิดยินอ่อนยอบหาใจบ่รู้ชะแล
๑. นิมิตที่ปรากฏเป็นยวงฝ้าย เป็นดั่งนุ่นงิ้ว ปลิวออกไปเป็นยวงๆ ชื่อ
ว่า อุคคหนิมิต
๒. ปฏิภาคนิมิต หันเป็นยวงฝ้าย ยวงงิ้ว ปลิวออกไปแล้ว เห็นผิวผ่อง
ใส มีรัศมีเปล่ง
๓. อุปจารสมาธิ
๔. อัปปนาสมาธิ อ่อนอ้วนยวบไป หายใจก็บ่รู้แล เป็นดั่งเด็กน้อยอยู่
ในท้องแม่ หายใจเข้าออก จักว่า บ่รู้คาคน ก็หากยังรูไ้ ว้ รู้ก็บ่ท้วงติง
พูดไม่ได้

๒๑๑

๕. ฌานทั้ง ๔
๖. อภิญญาทั้ง ๕ และสมาบัติอรูปฌาน อัฏฐสมบัติ
อุปสมานุสสติ
พรหมวิหาร เมตตา
กัมมัฏฐาน กรุณา
๔
มุทิตา
อุเบกขา
อาหารเร
ปฏิกูล
สัญญา
กัมมัฏฐาน
จตุธาตุววัต ถาน
กัมมัฏฐาน
อรูป
กัมมัฏฐาน
๔

๑. ได้อัปปนาสมาธิเกิดมีแล
๒. คันจักใคร่เข้าฌานก็ภาวนาพรหมวิหาร แล้วอธิษฐานฌานตามคุรุป
เทสไจ้ๆ ก็จัดได้เถิงฌานทัง ๔ อภิญญาทัง ๕ สมาบัติทัง ๘
๓. คันว่าภาวนาพรหมวิหารทัง ๔ อันนี้ใดอัน ๑ แล้ว ยกขึ้นภาวนา
ทิฏฐิกังขาวิปัสสนาได้
-

-

-

วิปัสสนากัมมัฏฐาน
ทิฏฐิกังขา
วิปัสสนา

-

กังขา
วิตรณวิ
สุทธิ
อนิจจ
วิปัสสนา
ทุกขจ
วิปัสสนา
อนัตตา
วิปัสสนา

-

-

๑. สมมนญาณ “...พอหื้อปุคละผูภ้ าวนานั้นได้ร่าเพิงหันแจ้ง รู้แจ้ง ชะ
นานในลักขณะทัง ๓ ก็หื้อรู้แจ้งว่า นามรูปเปนอนิจจะ ทุกขะ อนัตตา
อสารแท้บ่สงไสนั้นแท้แล...”
๒. อุทยัพพยญาณ “...ได้ประหยาอันรู้แจ้งหันยังนามรูป รูเ้ กิดรู้ดับ บ่
จั้งบ่ยั้ง บ่เซาสักยามแท้แล...”
๓. ภังคญาณ “...ได้ประหยารู้แจ้งหันแจ้งยังนามรูปอันรู้แตกม้างนั้นแล
...”
๔. ภยตูปัฏฐานญาณ “...ได้ประหยาอันรู้แจ้งว่าเปนเภยยะแห่งนามรูป
ควรย้าน ควรกัว ก็ยินกัวแท้แล...”
๕. อาทีนวญาณ “...ได้ประหยาอันแทงหันอาทีนวโทษ คือ เพีรธิต่างๆ
รู้เกิด รูม้ ีแก่นามรูป คือ ตนแลใจ บ่ขาดชายนั้นแล....”
๖. นิพพิทาญาณ “...ได้ประหยาอันยินหน่ายนามรูป บ่ใคร่เกิด บ่ใคร่
เปนสัตเปนคนเปนเทวดาในโลกสงสารนั้นแล้ว บ่ยินดีในนามรูปนั้นแล
...”
๗. มุญจิตุกัมยตาญาณ “...ได้ประหยาอันบ่ยินดีสักอัน มักใคร่พ้นจาก
สงสาร ใคร่ออกนามรูปอยู่ค้อยค้อยหน้อย ๑ ยาม ๑ ก็บ่ใคร่อยู่นั้นแล
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...”
๘. ปฏิสังขานุญาณ “...ได้ประหยาอันรู้จักอุบายคองปฏิบัตหิ ื้อได้พ้น
รีบได้เถิงนิพพาน คือ เอาวิปัสสนาเปนอารมนั้นแล...”
๙. สังขารุเปกขาญาณ “...ได้ประหยาอันรู้แจ้งว่านามรูป เปนอนิจจะ
ทุกขะ อนัตตาแท้ รู้จักคองวิปัสสนาจักพาหื้อเถิงนิพพานได้แท้ บ่คลาด
บ่คลา ก็มาหน่ายหย้านกัว ใคร่พ้นจากนามรูปไจ้ๆ อยู่ชะกว้าย อุปมา
ดั่งชายผู้มีเมียแลไปเหล้นชู้กับด้วยชายผู้อื่นยินหน่ายใจเมีย ใคร่ร้าง
พร่อง ละพร่อง ร้างก็บ่ตกง่ายเท่านับอยู่ทังข่มใจนั้นแท้แล โยคาวจร
เจ้าทังหลายภาวนาวิปัสสนาแลได้ประหยาลูกชื่อสังขารุเปกขาญาณ
เกิดมียินหน่าย ชะ นามรูป ใคร่พ้นจากนามรูปแลสงสารก็อุปมาดั่งอั้น
แล...”
๑๐. อนุโลมญาณ “...ได้ประหยาอันรู้จักสภาวะอันจักได้ละจักได้จาก
นามรูปออกจากนามรูปแล้วใจดีใจงามว่า กูจัดใกล้รอดนิพพานแท้แล
ว่าอันมีใจชื่นบานยินดีนัก

ในมูลกัมมัฏฐานของครูบามหากัญจนเถร ระบุผลจากการภาวนาแต่ละบทดังนี้
๑. ภาวนาพุทธคุณได้สัมปัตติในนิพพาน
๒. ภาวนาธรรมคุณได้สัมปัตติในสวรรคเทวโลก
๓. ภาวนาสังฆคุณได้สัมปัตติในมนุษยโลก
ภาวนาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พ้นจากสัพพทุกข์ สัพพพยาธิ สัพพโรค เมื่อตายไปก็ไม่
เกิดในนรก ไม่เป็นเปรต สัตว์เดรัจฉานในป่าในบ้าน ได้เกิดสวรรค์เทวโลก และมนุษยโลก เสวยสุขหา
ทุกข์ หาพยาธิโรคาไม่ได้ เพราะคุณรัตนแก้วรักษา
๔. ภาวนากายคตานุสสติ ชื่อว่า ตอบแทนคุณพ่อแม่แห่งตน
๕. ภาวนาเมตตามีอานิสงส์ ๑๑ ประการ ดังนี้
๕.๑ นอนก็หลับสาราญดีนัก ไม่คลั่งไคล้ ไม่กรน ไม่คราง
๕.๒ เมื่อตื่นก็ตื่นด้วยดี
๕.๓ เมื่อหลับ ไม่ฝันร้ายให้สะดุ้งตกใจ
๕.๔ เป็นที่รัก จาเริญใจ ของคนทั้งหลาย
๕.๕ เป็นที่รักแก่ผีทั้งหลาย
๕.๖ เป็นที่รักแก่เทวดาทั้งหลาย เทวดาก็คุ้มครองรักษา ไม่ให้มีอุบาทว์กังวลอันตรายที่จะ
เกิดแต่ภัยทั้งมวล มีราชภัยเป็นต้น ให้อยู่ดีมีสุข
๕.๗ พิษงู คุณไสย หอกดาบปีนธนู ปืนใหญ่ทาอันตรายไม่ได้
๕.๘ มีใจตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว
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๕.๙ มีวรรณะหน้าสว่างใสงามนัก
๕.๑๐ เมื่อยามใกล้ตาย ก็ไม่หลง วางอารมณ์ดี มีสุคติเป็นที่ไป
๕.๑๑ ผู้ภาวนาเมตตา หากสัมภารแก่กล้า อินทรีย์ ๕ เต็มบริบูรณ์ ก็อาจได้เถิงยังอุตร
ธรรม คือ มรรคผล หากสัมภารไม่แก่กล้า อินทรีย์ ๕ ไม่เต็ม จักได้ไปเกิดในพรหมโลก ตั้งแต่ชั้นฟ้า
ปริสัชชาถึงอกนิฏฐา ชั้นใดชั้นหนึ่ง
ผู้ใดไม่ได้จาเริญภาวนาเมตตา เกิดมาชาติใดหาสุขไม่ได้ หาผู้รักจริงไม่ได้ หาผู้เอ็นดูกรุณา
ไม่ได้ หาผู้ค้าชูไม่ได้ พ่อแม่พี่น้องลูกเมียก็ไม่รัก
๖. ภาวนาทิฏฐิและกังขาฯ เป็นปัจจัยค้าชูให้มีปัญญากล้าคมเฉลียวฉลาด “...อาจตรัสรู้
อัตถะอันเลิกแลบสุขุมานตัดสลั้งสงสัยแห่งตนแห่งท่าน เพื่อหื้อพลันได้ใกล้ ได้เถิงยังนิพพาน อันพ้น
จากทุกข์ในสงสารแท้ดีหลี...”
๗. ภาวนาไตรลักขณะวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นปัจจัยค้าชูให้ปัญญา มีสัมมาสมนญาณถึง
อนุโลมญาณ เป็นปริโยสาน เพื่อให้พลันได้พ้นจากทุกข์ในสงสาร ให้พลันได้ถึงยังนิพพาน
๘. ภาวนามรณานุสสติ คนใดใคร่ปรารถนาถึงสุขในเมืองคน และสุขในนิพพานในภาวะ
ภายหน้า ควรอุตสาหะมรณานุสสติ จะถึงสุขในเมืองคน เมืองฟ้า และนิพพาน๑
ตารางที่ ๑๔ แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาคัมภีร์ใบลานกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
หลักการ

ประเภท
กัมมัฏฐาน

พิธีกรรม

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ

อุปกรณ์
การ
ปฏิบัติ

ผล จากการปฏิบัติ

๑. เน้นคา
๑. กัมมัฏฐาน
บริกรรมคาถา ๔๐

๑. ชาระศีลให้
บริสุทธิ์

๑. กราบ
พระพุทธรูป ๓
ครั้ง

ลูกประคา

ในภาพรวม เป็นไปตามวิ
สุทธิมรรค

๒. เน้นการ
๒. วิปัสสนา
ระลึกถึงคุณ กัมมัฏฐาน
ของกัมมัฏฐาน
บทต่างๆ และ
โทษของ
ตัณหา

๒. แต่งขันห้า
โกฐาก

๒. จะปฏิบัติ
กัมมัฏฐานใดก็
ตามแต่ ให้เริ่ม
ด้วยพุทธานุสสติ
ธัมมานุสสติ
สังฆานุสสติ
๓. ขอปีติสมาธิ

๓. ไปสู่ที่สงบ

๑

พระภิกษุคันธิยะ, มูลกัมมัฏฐาน, แปลโดยปวงคา ตุ้ยเขียว, หน้า ๑๑.

ในภาพย่อย
๑. ภาวนาพุทธคุณได้
สัมปัตติในนิพพาน

๒. ภาวนาธรรมคุณได้

๒๑๔

สัมปัตติในสวรรคเทวโลก
๓. ภาวนาสังฆคุณได้
สัมปัตติในมนุษยโลก

๔. ตั้งสติ

๔. ภาวนา
พุทธคุณ
ธรรมคุณ สังฆ
คุณ

๕. กล่าวบทราพึง
ทุกข์ในสังขาร บท
ราพึงมหาสังเวค
วัตถุ ๘ ประการ
บทราพึงเทวทูต
กัมมัฏฐาน

๕. ภาวนาบท
อื่นๆ ในสมถ
กัมมัฏฐาน ๔๐
เช่น กายาคตา
นุสสติ เมตตา
ภาวนา เป็นต้น

๔. ภาวนากายคตานุสสติ
ชื่อว่า ตอบแทนคุณพ่อแม่
แห่งตน

๖. ภาวนา
วิปัสสนา
กัมมัฏฐาน
ได้แก่ อนิจจัง
กัมมัฏฐาน ทุก
ขังกัมมัฏฐาน
อนัตตา
กัมมัฏฐาน

๕. ภาวนาเมตตามีอานิสงส์
๑๑ ประการเช่น นอนก็
หลับสาราญดีนัก ไม่คลั่ง
ไคล้ ไม่กรน ไม่คราง เมื่อ
ตื่นก็ตื่นด้วยดี เป็นต้น

๖. ภาวนาทิฏฐิและกังขาฯ
เป็นปัจจัยค้าชูให้มีปญ
ั ญา
กล้าคมเฉลียวฉลาด
๗. ภาวนาไตรลักขณะ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็น
ปัจจัยค้าชูให้ปัญญา มี
สัมมาสมนญาณถึงอนุโลม
ญาณ เป็นปริโยสาน เพื่อให้
พลันได้พ้นจากทุกข์ใน
สงสาร ให้พลันได้ถึงยัง
นิพพาน
๘. ภาวนามรณานุสสติ ถึง
สุขในเมืองคน และสุขใน
นิพพานในภาวะภายหน้า

บทที่ ๔
องค์ความรูก้ ัมมัฏฐานโบราณล้านนา จากการศึกษาที่วัดขุนคง จังหวัดเชียงใหม่
สืบเนื่องมาจากการลงพื้นที่สารวจหอพระไตรปิฎกในการวิจัยเรื่องหอไตรล้านนา ที่ได้รับ
การสนับสนุนทุนวิจัยการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ช่วง พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ใน
ครั้งนั้น ผู้วิจัยได้สารวจวัดจานวนทั้งสิ้น ๒๒๑ วัด ในจังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง แพร่ น่าน พะเยา
และเชียงรายนั้น พบวัดที่ยังมีการสอนกัมมัฏฐานล้านนาเพียงแห่งเดียว คือ วัดขุนคง อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ แม้การสอนกัมมัฏฐานที่วัดขุนคง จะสอนให้ เฉพาะบุคคลที่สนใจ ยังไม่มีระบบการ
เรียนการสอนที่เป็นมาตรฐาน อย่างการเรียนการสอนกัมมัฏฐานสติปัฎฐาน ๔ (ยุบหนอพองหนอ) อัน
เป็นที่แพร่หลายอยูใ่ นล้านนาปัจจุบันนั้น ทว่าการปฏิบัติกัมมัฏฐานที่วัดขุนคง ก็ได้แสดงร่องรอยการมี
อยู่ และการนาไปปฏิบัติจริง ของกัมมัฏฐานโบราณล้านนา มิใช่ปรากฏเพียงในคัมภีร์ใบลานเท่านั้น
ทั้งยังเป็นประจักษ์พยานในเรื่องของสถานภาพองค์ความรู้เรื่องกัมมัฏฐานโบราณล้านนาที่อยู่ในภาวะ
ใกล้สูญหาย ซึง่ แทบจะไม่เป็นที่รู้จักอีกแล้วในล้านนา
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ลงพื้นที่ศึกษาการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา ที่วัดขุนคง
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น ๓๐ วัน
๔.๑ ประวัติชุมชนบ้านขุนคง
๔.๑.๑ ชุมชนขุนคง
ชุมชนขุนคง เป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวลัวะ รอบหมู่บ้านได้สารวจพบชุมชนและวัดร้าง
จ านวนมาก เดิ ม เรี ย กบ้ า นหงส์ ชื่ อ บ้ า นหงส์ นั้ น น่ า จะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ชาวมอญที่ นั บ ถื อ หงส์
ชาวบ้านเชื่อว่าบ้านหงส์น่าจะมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับเมืองหริภุญชัยมาก่อน๑
เมื่อพิจารณาจากที่ตั้งของบ้านขุนคง พบว่าบ้านขุนคง ตั้งอยู่ห่างจากเมืองหริภุญชัย เวียง
กุมกาม และเวียงท่ากาน อันเป็นเมืองบริวารในสมัยหริภุญชัย ในระยะทางเท่าๆ กัน โดยตั้งอยู่ทางทิศ
เหนือของวัดพระธาตุหริภุญชัย ห่างกันประมาณ ๑๕ กิโลเมตร อยู่ทางทิศใต้ของเวียงกุมกาม ห่างกัน
ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของเวียงท่ากาน อัน ห่างกันประมาณ ๒๒ กิโลเมตร และ
อยู่ทางทิศใต้ของเมืองเชียงใหม่ ห่างกันประมาณ ๒๐ กิโลเมตร
๑

สัมภาษณ์ พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสีโล เจ้าอาวาสวัดขุนคง, ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐.

๒๑๖

ตามประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ระบุว่า บ้านหงส์ได้ร้างลงไป ตั้งแต่สมัยพม่าเข้ามาปกครอง
ล้านนาเป็นต้นมา และมีการตั้งเป็นหมู่บ้านอีกครั้งในสมัยพระเจ้ากาวิละ โดยพระองค์โปรดให้ชาวลัวะ
จากอาเภอสันป่าตอง อาเภอจอมทองมาอาศัย ผู้นาชุมมชนคนแรก ชื่อ คง มียศเป็นขุน (กานัน) จึง
เรียก ขุนคง และเรียกชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านขุนคงตามชื่อผู้นาตั้งแต่นั้นมา๑
๔.๑.๒ วัดขุนคง
ผู้นาคนแรกของหมู่บ้ านนามขุนคงและลูกบ้านชาวลัว ะในสมัยพญากาวิล ะ ได้ร่ว มกัน
บูรณะวัดสาคัญของหมู่บ้าน ซึ่งขณะนั้นกลายเป็นวัดร้าง ๒ บูรณะเสร็จแล้ว ให้ชื่อว่าวัดขุนคงหลวง
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดขุนคง ตั้งแต่นั้นสืบมากระทั่งปัจจุ บัน วัดขุนคงยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ชาวบ้านขุนคง
ปัจจุบันวัดขุนคงตั้งอยู่ที่เลขที่ ๒๑๘ บ้านขุนคง หมู่ ๕ ตาบลขุนคง อาเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ มีฐานะเป็นวัดราษฎร์ สังกัดมหานิกาย ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ ที่ดินตั้งวัดมี ๑
ไร่ ๓ งาน ๒๙ ตารางวา ส.ค. ๑ ที่ธรณีสงฆ์จานวน ๑ แปลง มีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๔๕ ตารางวา ส.ค.
๑๓ มีพระภิกษุ ๑ รูป สามเณร ๓ รูป
เจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามดังนี้
รู ป ที่ ๑ ครู บ าถิ ตะระวัง โส ในสมัย ท่ า นนั้ น ครู บ าราชครู วั ด บุป ผาราม (วั ด สวนดอก
เชียงใหม่) ปัญญาวชิรเถร หรือสมเด็จเสฏฐปัญญาวชิร อัคควรราชคุคุ สังฆนายกในเวลาต่อมา ผู้เป็น
ราชครูของพญากาวิละ ได้มาพานักที่วัดกับครูบาถิตะระวังโสระยะหนึ่ง และได้จารคัมภีร์กัมมัฏฐานไว้
จานวน ๑ ผูก ทั้งท่านยังได้รวบรวม สร้าง และถวายธรรมใบลานไว้ที่วัดขุนคงเป็นจานวนมาก ตั้งแต่
พ.ศ. ๒๓๕๐ เป็นต้นมา
รูปที่ ๒ ครูบาอุตมะ พ.ศ. ๒๓๖๗
รูปที่ ๓ ครูบาคาภีระ พ.ศ. ๒๓๘๕
รูปที่ ๔ ครูบากันทา พ.ศ. ๒๔๐๒
รูปที่ ๕ ครูบายาโน พ.ศ. ๒๔๒๐
รูปที่ ๖ ครูบานาระต๊ะ พ.ศ. ๒๔๔๙
รูปที่ ๗ พระอินชัย พ.ศ. ๒๔๕๓
รูปที่ ๘ ครูบาเต๋วิลา พ.ศ. ๒๔๖๗
รูปที่ ๙ พระยศ พ.ศ. ๒๔๖๙
รูปที่ ๑๐ พระปัญญา พ.ศ. ๒๔๗๐
๑

กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๙, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๓.) หน้า ๔๔.
http://www.templethailand.org
๓
กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๙, หน้า ๔๕.
๒

๒๑๗

รูปที่ ๑๑ พระครูสิทธิธรรมวรคุณ พ.ศ. ๒๔๗๓ – ๒๔๒๘
รูปที่ ๑๒ พระอธิการบุญมา อินทวีโร พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๔๖
รูปที่ ๑๓ พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสีโล ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖๑

ภาพที่ ๖ พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสิโล เจ้าอาวาสวัดขุนคง
พระปลัดนิพนธ์ รกฺขิตสีโลเกิด พ.ศ. ๒๕๑๗ บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๓ ปี กับครู
บาเผือก วัดไชยสถาน ต่อมาเมื่ออายุครบ ๒๐ ปี จึงอุปสมบทที่วัดหนองตอง จังหวัดเชียงใหม่ ครูบา
อินถา ถาวโร วัดหนองไคร้ เป็นพระอุปัชฌาย์ เรียนกัมมัฏฐานกับครูบาเป้า วัดถวาย จังหวัดเชียงใหม่
ครูบาชุ่ม โพธิโก วัดวังมัย จังหวัดลาพูน ครูบาเผือก วัดไชยสถาน จังหวัดเชียงใหม่ ครูบาโสดา สิทธิโก
วัดขุคง พระอธิการบุญมา อินทวิโร วัดขุนคง พระครูสุวรรณ ธัมมานุรักษ์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ และครูบาแก้ว วัดศรีดอนมูล จังหวัดตาก เป็นต้น

๑

พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสีโล, วัดขุนคง, เอกสารเย็บเล่ม. ทว่าในหนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร (กรมการศาสนา,
ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๙, หน้า ๔๕) ระบุรายนามเจ้าอาวาสดังนี้ รูปที่ ๑ พระนาระตะ รูปที่ ๒ พระกันทิมา รูปที่ ๓ พระสาร
ตะ รูปที่ ๔ พระนาระตะ รูปที่ ๕ พระอินไชย รูปที่ ๖ พระชัยลังกา รูปที่ ๗ พระสุภา รูปที่ ๘ พระปัญญา รูปที่ ๙ พระยศ รูปที่ ๑๐
พระครูสิทธิธรรมคุณ สมัยท่านได้อนุเคราะห์ให้จัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาที่ธรณีสงฆ์ของวัด

๒๑๘

ภายในวัดมีศาสนสถานที่สาคัญ เพราะเป็นของโบราณราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐ – ๒๑ อัน
ได้ ส ะท้ อ นรู ป แบบวิ ห ารโบราณของล้ า นนา คื อ วิ ห ารที่ มี คั น ธกุ ฎี ห รื อ ปราสาทด้ า นในวิ ห าร
เช่นเดียวกับวิหารที่วัดพระสิงห์วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ วัดปราสาท จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระธาตุ
ลาปางหลวง จังหวัดลาปาง วัดพระธาตุภูเข้า เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นต้น คงเป็นวิหารที่มี
มาก่อนที่ขุนคงและชาวบ้านจะเข้ามาบูรณะและยกฐานะจากวัดร้างเป็นวัดขุนคงหลวง
วิห ารวัดขุน คงมีขนาด ๔ ห้ อง รวมห้ องโถงด้านหน้า ใช้เสาคู่ในจานวน ๕ คู่ รองรั บ
โครงสร้างหลังคาจั่ว และผนังรองรับหลังคาปีกนก ที่ต่อออกจากตัววิหารด้านข้าง วิหารหันหน้าไปทาง
ทิศตะวันออก หลังวิหารต่อจากคันธกุฎีเป็นเจดีย์ มีฐานเชื่อมต่อกัน ประตูทางเข้าด้านหน้าวิหารทา
เป็นซุ้ม ประดับตกแต่งซุ้มด้วยลายปูนปั้นรูปสัตว์ต่างๆ เช่นเดียวกับคันธกุฏี ประตูวิหารเขียนรูปเทวดา
ลงรักปิดทองอย่างงดงาม
คันธกุฎี หมายถึง ห้องประทับของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ เป็นลักษณะการก่อสร้างแบบ
หนึ่งของวิหารโบราณ เดิมคันธกุฏีจะต่อออกไปเป็นห้องท้ายวิหาร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ เต็มห้อง เพื่อวัตถุประสงค์ปิช้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ ไม่ปรารถนาให้ผู้ใด
เข้าไปรบกวน ช่างจึงต้องสร้างให้พระพุทธรูปมีขนาดใหญ่คับคันธกุฏี บางแห่งหัวเข่าของพระพุทธรูป
ได้ซ่อนเข้าไปในผนังคันธกุฎี โดยการเว้าผนังตามรูปทรงหัวเข่านั้น ทาให้ภายในห้องอึดอัดคับแคบ
เพื่อไม่ให้ผู้คนได้เข้าไปกราบไหว้ด้านใน ซึ่งเป็นการรบกวนการพักผ่อนของพระพุทธองค์ หากต้องการ
จะนมัสการให้กระทาในวิหารด้านหน้าแทน สาหรับคันธกุฎีท้ายวิหารวัดพระสิงห์นั้น ภายหลังได้ก่อ
ปิดโดยทาเป็นฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ๓ องค์
ภายในคันธกุฎีวัดขุนคง ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณปูนปั้นลงรักปิดทอง ๒ องค์ ผนัง
โดยรอบมีภาพอดีตพุทธเจ้า ลวดลายปูนปั้นประดับคันธกุฏีเก่าแก่และมีความงดงาม ลักษณะเป็นปูน
ปั้นนูนสูง ได้แก่ ลวดลายจาพวกนก เช่น หงส์ นกหัสดีลิงค์ กินนร และครุฑ ลวดลายพญานาค มอม
สิงห์ คชสีห์ และลายอื่นๆ ฝีมือช่างพื้นบ้าน ที่ได้รับอิทธิพลทางรูปแบบจากภาคกลาง นามาผสมผสาน
กับรูปแบบล้านนาได้อย่างลงตัว ลวดลายนี้ถูกซ่อมแซมขึ้นในช่วง พ.ศ. ๒๕๑๕๑

๑

สัมภาษณ์พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสีโล, ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๑๙

วัดขุนคง

วิหารวัดขุนคง

คันกุฎีในวิหาร

พระพุทธรูปในคันกุฎีในวิหาร

ลวดลายปูนปั้นรอบคันกุฎีในวิหาร

เจดีย์หลังวิหาร

ภาพที่ ๗ วัดขุนคง และศาสนาสถาน ศาสนาวัตถุ ในวัดขุนคง

๒๒๐

ทั้งนี้จากประวัติวัด พบว่ามีการเสด็จของพระบรมสานุวงศ์ ดังนี้
พ.ศ. ๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ เสด็จบ้านขุนคงและวัดขุนคง
พ.ศ. ๒๕๒๐ สมเด็จพระนางเจ้าราชินีนาถฯ เสด็จบ้านขุนคงและวัดขุนคง
พ.ศ. ๒๕๓๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จบ้านขุนคงและวัดขุนคง

ภาพที่ ๘ การเสด็จวัดขุนคงของพระบรมวงศานุวงศ์ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๓๐ (ภาพจากวัดขุนคง)
เฉพาะการเสด็จมาของครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันอังคารที่ ๙
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เวลา ๑๕.๒๐ น. มีรายละเอียดดังนี้ เวลา ๑๘.๕๐ พระองค์ทั้งสองเสด็จฯ ถึงวัดุนคง ทรงจุดธูปเทียน
นมัสการพระพุทธรูปในวิหาร และมีพระราชดารัสกับพระบุญา กนฺตวิโร เจ้าอาวาสวัดขุนคง ถึงวิถีชีวิตของชาวบ้า พระองค์ได้
ถวายยาแก่เจ้าอาวาสสาหรับพระภิกษุใช้ร่วมกับราษฎร และถวายปัจจัยแก่วัดขุนคง วัดถวาย วัดสระแก้ว วัดใหม่ธรรม
ประดิษฐ์ วัดเดชดารง วัดจันทราวาส วัดไชยสถาน วัดวงศ์เดชา และวัดเจริญราช สาหรับใช้บูรณะวัด เสร็จแล้วเสด็จฯ ออก
จากวิหาร ทรงพระราชดาเนินทรงเยี่ยมราษฎรและลูกเสือชาวบบ้านที่มาเข้าเฝ้าฯ อยู่ในบริเวณวัด ได้มีพระราชปฏิสันถารกับ
บุคคลเหล่านั้นอย่างทั่วถึง สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ เมื่อเวลา ๒๐.๐๐ น. กลับถึงพระราชตาหนักภูพิง
คราชนิเวศน์ เวลา ๒๑.๕๐ น.

๒๒๑

๔.๑.๓ ชาวลัวะ
ประชากรส่วนใหญ่ของบ้านขุนคงเป็นชาวลัวะ ชาวลัวะนั้น เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ พื้นเมือง
เก่าแก่ชาติพันธุ์ หนึ่ งในล้านนา ในตานานการสร้างบ้านแปงเมือง หรือตานานพระพุทธศาสนาใน
ล้านนา มักปรากฏชื่อชาวลัวะในฐานะชนพื้นเมืองที่อยู่อาศัยมาก่อนที่จะมีพระพุทธศาสนาเผยแพร่เข้า
มาเสมอ พวกเขาอาศัยอยู่ตามเชิงเขา นับถือผี มีนักบวชประจาชุมชน
กฤษณา เจริญวงศ์ ๑ ได้วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีพิธีกรรมของลัวะกับ
ประเพณีล้านนา พบว่า ประเพณีพิธีกรรมของลัวะจานวนหนึ่ง ได้สืบทอดต่อมากลายเป็นประเพณี
ล้านนาในปัจจุบัน เช่น การบูชาเสาอินทขีล การบรวงสรวงผีปู่แสะย่าแสะ เป็นต้น
ข้อที่ว่า ประเพณีบูชาเสาอินทขีลและกุมภัณฑ์นี้ เป็นประเพณีของลัวะมาก่อนนั้น ปรากฏ
ในตานานสุวรรณคาแดง โดยครั้งที่พญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่นั้น พระองค์พบรูปกุมภัณฑ์ จึงให้
เสนาชื่อศรีดอนไชย ไปถามจารีตฮีตฮอยโบราณจากพญาลัวะ พระญาลัวะจึงให้ขุนนางชื่อศรีขุนจุกเอา
เจี๊ยลัวะ หรือหนังสือพื้นเมืองพิงเชียงใหม่มาอ่านให้ฟัง แล้วแนะนาว่าให้พญามังรายบูชาเสาอินทขีล
และกุมภัณฑ์ทั้ง ๖ ตน ตลอดจนเทวดาเมืองทั้งมวล หรือประเพณีบวงสรวงปู่แสะย่าแสะผีบรรพบุรุษ
ของชาวลัวะ ที่กษัตริย์ล้านนาต้องเสด็จมาร่วมมือกับขุนนางและประชาชนประกอบพิธีบรวงสรวงใน
เดือน ๙ เหนือของทุกปี เพื่อให้ดูแลรักษาเมืองและบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดิน๒
ทั้งนี้ นักมานุษวิทยาได้จัดชาวลัวะอยู่ ในกลุ่มภาษาออสโตร เอเซียติก สาขาย่อยมอญเขมร เช่นเดียวกับชาวขมุ และมระบรี (ผีตองเหลือง) ชาวลัวะส่วนใหญ่มีผิวคล้า ผู้ชายสูงประมาณ
๑๖๐ เซนติเมตร ผู้หญิงสูงประมาณ ๑๕๐ เซนติเมตร ใบหน้ากว้าง แบน ริมฝีปากหนา เส้นผมสีดา
สลวยเป็ น คลื่ น แนบหนั ง ศี ร ษะ ชอบ
เจาะหู เ พื่ อ ใส่ ล านหู ผู้ ช ายตั ด ผมสั้ น
ผู้หญิงไว้ผมยาวเกล้ารวบเป็นมวยไว้ที่
ท้ายทอย

ภาพที่ ๙ ชาวลัวะที่บ้านขุนคง

๑

กฤษณา เจริญวงศ์, ความสัมพั นธ์ระหว่างกลุ่มชนลัวะกับเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่, (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ,
๒๕๓๒), หน้า ๔-๕.
๒
กฤษณา เจริญวงศ์, ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนลัวะกับเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่, หน้า ๔.

๒๒๒

การแต่งกายในอดีต ผู้ชายลัวะสวมเสื้อผ่าอก แขนเสื้อกุยเฮง กางเกงหลวมๆ แบบกางเกง
จีน ผู้หญิงนุ่งซิ่นสั้นแค่เข่ากับเสื้อแขนยาวหลวมๆ คล้ายพวกกะเหรี่ยง มีผ้าพันแข้ง สวมกาไลคอและ
แขน สูบกล้องยาสูบ มีผัวเดียวเมียเดียว แต่งงานแล้วนิยมปลูกบ้านอยู่ในบริเวณบ้านของพ่อตา หรือ
ต่อห้องออกไป ทาไร่เป็นอาชีพ
หัวหน้าลัวะเรียกว่า สะมัง ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าและเป็นผู้นาในการประกอบพิธีกรรม
ตลอดจนตัดสินคดีความต่างๆ เรียกว่า เจ้าฮีต ถือว่าเป็นต้นผีของลัวะ ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างสูง
ต่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่สืบทอดมาให้ชาวล้านนา
ผีลัวะมี ๒ ประเภท คือ ผีนอก และผีใน
ผีนอก คือ ผีปู่แสะย่าแสะกับผีขุนวิลังคะ ส่วนผีใน ได้แก่ ผีปู่ย่ารักษาครอบครัว ผีตะเคียง
รักษาบริเวณบ้าน ผีตะโป๊ะรักษาบนเรือน ผีตะเมาะรักษาใต้ถุน ผีสุมาระรักษาเด็กๆ เป็นต้น
ส าหรั บ ชาวบ้ า นขุน คงนั้น นับ ถือ ขุนหลวงวิลั งคะอย่ างมาก เป็น ผี ส าคัญ ของหมู่ บ้า น
เพราะเชื่อว่าตนเองได้สืบเชื้อสายของชาวลัวะมาตั้งแต่สมัยขุนหลวงวิลังคะ ๑ มีการจัดสร้างอนุสาวรีย์
ขุนหลวงวิลังคะ หน้าโรงเรียนประถมในบริเวณเขตธรณีสงฆ์ และจัดให้มีพิธีบวงสรวงขุนหลวงวิลังคะ
ทุกปี
มีเรื่องเล่าของขุนหลวงวิลังคะว่า ในอดีต พระองค์เป็นหัวหน้าชุมชนลัว ะบริเวณเชิงดอยสุ
เทพ ซึ่งได้ทาสงครามกับ พระนางจามเทวี แห่ ง หริภุญชัย สาเหตุของสงครามเกิดจากความรัก ที่
พระองค์มีต่อพระนางจามเทวี แต่อาจเป็นไปได้ว่าน่าจะเกิดจากความไม่พอใจของชาวลัวะ ที่ถูกชน
ต่างถิ่น คือ มอญจากเมืองละโว้ ซึ่งนาพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในดินแดนแม่น้าปิง ผลของสงคราม
คือ ชุนหลวงวิลังคะพ่ายแพ้ พระองค์สิ้นพระชนม์ที่แม่น้าสาระวิน (แม่น้าคง)๒
ก่อนสวรรคต พระองค์สั่งให้เอาพระศพไปไว้ในที่สูง เพื่อให้เห็นเมืองลาพูน ทั้งให้ฝั่งในท่า
นอนตะแคง และไม่ให้นาศพข้ามแม่น้า ดังนั้นชาวลัวะจึงนาศพจากแม่น้าคง ผ่านมาทางหมู่บ้ านต่างๆ
รอมแรมไปในป่าเขาเพื่อนาร่างของพระองค์ไปฝั่งที่ดอยสุเทพ เรียกบริเวณนั้นว่า ดอยคว้าลอง และ
ชาวลัวะก็พากันอยู่อาศัย ที่นั้นเป็นเวลาหลายศตวรรษ กระทั่งพม่ายกทัพมาทาลายเมืองเชียงใหม่
ชาวลัวะจึงหนีไปอยู่นอกเมือง โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มหนึ่งไปอยู่บนภูเขา เขตอาเภอแม่สะเรียง
ฮอด อีกส่วนหนึ่งไปอยู่ที่ราบแถวอาเภอสันกาแพง ซึ่งกลุ่มนี้รวมชาวลัวะที่ขุนคงด้วย๓

๑

สัมภาษณ์ พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสีโล เจ้าอาวาสวัดขุนคง, ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐.
ขุนหลวงวิลังคะมีใจชอบพระนางจามเทวี แต่พระนางไม่ได้สนใจ และไม่ต้องการเป็นมเหสี จึงท้าพนันกับขุนหลวงวิลังคะ
ว่า ถ้าพุ่งหอกมาตกใจกลางเมืองหริภุญชัยได้ จะยอมแต่งงานด้วย ครั้งแรกขุนหลวงวิลังคะพุ่งตกลงใกล้เมืองลาพูน ทาให้พระนางจาม
เทวีกลัวพ่ายแพ้ จึงออกอุบายให้นาผ้าซิ่นมาทาหมวก และนาพลูใส่ของอัปมงคลส่งไปให้ขุนหลวงวิลังคะ เพื่อทาลายอาคม ขุนหลวงวิลัง
คะหลงกล สวมหมวกที่พระนางส่งไปให้ ทาให้อาคมเสื่อม ไม่มีกาลังพุ่งหอกได้ พระองค์จึงตรอมใจตายที่แม่น้าคง
๓
สัมภาษณ์ พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสีโล เจ้าอาวาสวัดขุนคง, ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒

๒๒๓

นอกจากชุมชนขุนคง ที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นลัวะแล้ว ในจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีชุนชน
อื่นๆ ที่มีประวัติเกี่ยวเนื่องกับลัวะ ดังเช่น ชุมชนบ้านบ่อหลวง บ้านกองลอย บ้านอุมลอง บ้านแม่โถ
บ้านวังก๋อง บ้านขุน บ้านนาฟ่อน บ้านห้วยรากไม้ ตาบลยางคราม บ้านมือหลอง บ้านสะอางเหนือ
บ้านสะอางใต้ บ้านแปะ บ้านกอกน้อย บ้านกอกหลวง อาเภอจอมทองต่ออาเภอแม่สะเรียง อาเภอ
หางดง บ้านกวน อาเภอสันป่าตอง ที่บ้านหัวริน บ้านดง บ้านทุ่งเกี๋ยง บ้ านเปียง บ้านหนองปึ๋ง บ้าน
อุเม็ง เป็นต้น๑
๔.๒ การปฏิบัติกัมมัฏฐานที่วัดขุนคง
สาหรับการปฏิบัติกัมมัฏฐานที่วัดขุนคงนั้น พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสิโล เจ้าอาวาส และ
ผู้สอนกัมมัฏฐาน ได้เสนอให้แบ่งการปฏิบัติกัมมัฏฐานที่วัดขุนคงเป็น ๒ ส่วน คือ
๑. การศึกษาธรรมในคัมภีร์ใบลาน
๒. การฝึกปฏิบัติกัมมัฏฐาน ด้วยการนับลูกประคา
ท่านให้ เหตุผ ลว่า ลักษณะการปฏิบัติกัมมัฏ ฐานโบราณล้ านนานั้น ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะ
ภาคปฏิบัติเท่านั้น การศึกษาธรรมซึ่งเป็นภาคปริยัติก็มีความสาคัญไม่น้อย เพราะเป็นสิ่งที่ทาให้การ
ปฏิบัติกมั มัฏฐานเจริญไปได้ดี การศึกษาพระธรรมคัมภีร์คือการปฏิบัติกัมมัฏฐานอย่างหนึ่ง
ดั้งนั้นการปฏิบัติกัมมัฏฐานที่วัดขุนคงของผู้วิจัย จึงแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ
๑. ศึ ก ษาธรรมใบลานเกี่ ย วกั บ กั ม มั ฏ ฐาน ใช้ เ วลาตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๐ เมษายน – ๑๖
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยผู้ วิจั ยไปกลั บระหว่างวัดกับที่พักทุกวัน เริ่มศึกษาตั้งแต่ ๙.๐๐ น.๒๐.๐๐ น. ระหว่างวัน เมื่อมีศรัทธาญาติโยมมาทาบุญ ถวายทาน ปรึกษาความกับท่านเจ้าอาวาส
การศึกษาธรรมใบลานก็ต้องหยุดไว้ก่อน หากเป็นวันพระ การดาเนินงานก็ได้เริ่มช่วงบ่ายเป็นต้นมา
และมีหลายครั้งที่การทางานดาเนิ นไปในช่วงกลางคืน ดังนั้นในแต่ละวัน เมื่อเฉลี่ยเวลาในการทางาน
จริงๆ แล้ว จะได้อยู่ประมาณ ๔-๕ ชั่วโมงต่อวัน
๒. การปฏิบัติกัมมัฏฐาน ภาวนานับลูกประคา ในวันโกนและวันพระ ของส่วนหลังของ
เดือนพฤศจิกายน คือ วันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ผู้วิจัยค้างแรมที่วัด เพื่อปฏิบัติกัมมัฏฐานในคืนวันที่ ๑๗ และวันที่ ๒๔ ซึ่งเป็นคืนวันโกน
ดั ง นั้ น รวมระยะเวลาที่ ป ฏิ บั ติ กั ม มั ฏ ฐาน ทั้ ง การศึ ก ษาธรรมใบลานและการปฏิ บั ติ
กัมมัฏฐานที่วัดขุนคง เป็นเวลาทั้งสิ้น ๓๐ วัน

๑

http://www.templethailand.org

๒๒๔

๔.๒.๑ องค์ความรู้ในการปริวรรตธรรมคัมภีร์
ก่อนการศึกษาคัมภีร์ใบลานนั้น พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสิโล ได้ชี้แจงการศึกษาวิจัยครั้งนี้
กับศรัทธาบ้านขุนคงที่มาทาบุญในวันพระ และได้คัดเลือกคัมภีร์ใบลานเพื่อใช้ในการศึกษาเบื้องต้น
ก่อนนาเข้าที่ประชุมกรรมการวัดช่วยคัดเลือก ผลจากการประชุมได้คัมภีร์ใบลานที่ใช้ในการศึกษาครั้ง
นี้ จานวน ๒ ฉบับ ได้แก่
๑. พับหนังสือไหว้พระถือศีลปฏิบัติกัมมัฏฐาน ฉบับวัดขุนคง
๒. เรื่องลักขณะศีลทานภาวนาแลฯ
วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาร่วมกับศรัทธาวัดขุนคง โดยการมีส่วนร่วมกับชาวบ้านขุนคง
เริ่มจากการปริ วรรตอักษรไทล้ านนาในคัมภีร์ใบลานเป็นอักษรไทยปัจจุบัน โดยมี พระปลัดนิพันธ์
รกฺขิตสิโล เป็นประธาน ร่วมกับนักวิจัย เมื่อปริวรรตเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประชุมชาวบ้านขุนคง เพื่อ
อ่านตรวจทาน แก้ไข เป็นที่ถูกต้องแล้ว จึงให้ ดร. พรศิลป์ รัตนชูเดช จากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ตรวจทานซ้าอีกครั้งหนึ่ง

ภาพที่ ๑๐ การเก็บรักษาคัมภีร์ใบลานที่วัดขุนคง
ด้วยการเรียงไว้ในกล่องพลาสติก เพื่อป้องกันแมลงและปลวกทาลายใบลาน

๒๒๕

แผนผังที่ ๒ แสดงขั้นตอนการศึกษาคัมภีร์ใบลานที่วัดขุนคง
พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสิโล ชี้แจงการเข้ามาศึกษากับศรัทธาวัดขุนคง

พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสิโล คัดเลือกใบลานเบื้องต้น

ประชุมกรรมการวัด เพื่อคัดเลือกใบลานที่จะใช้ในการศึกษา
ผลการคัดเลือก
๑. พับหนังสือไหว้พระถือศีลปฏิบัติกัมมัฏฐาน
๒. เรื่องลักขณะศีลทานภาวนาแลฯ

พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสิโลร่วมกับนักวิจัย ปริวรรตคัมภีร์ใบลาน

ชาวบ้านขุนคง ตรวจสอบการปริวรรตคัมภีร์ใบลาน ครั้งที่ ๑

ดร. พรศิลป์ รัตนชูเดช ตรวจสอบการปริวรรตคัมภีร์ใบลาน ครั้งที่ ๒

๒๒๖

ภาพที่ ๑๑ แสดงขั้นตอนการศึกษาคัมภีร์ใบลานที่วัดขุนคง

พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสิโล นาคัมภีร์ใบลานจากที่สถานที่เก็บรักษา
มาคัดเลือกเป็นเบื้องต้น ก่อนประชุมชาวบ้านขุนคง

พับหนังสือไหว้พระถือศีลปฏิบัติกัมมัฏฐาน

เรื่องลักขณะศีลทานภาวนาแลฯ

ชาวบ้านขุนคง ตรวจสอบการปริวรรตคัมภีร์ใบลาน ครั้งที่ ๑

๒๒๗

กัมมัฏฐานราชครูวัดสวนดอก พ.ศ. ๒๓๕๐

ติปิฎกและสติปัฏฐาน ๔

ธรรมทั้งหลายฝูงนี้เป็น
ธรรมพื้นเมืองแล มาจาก
ลังกาวงศ์ ครูบาเสาร์ วัด
ศรีโสดา เป็นผู้แต่ง พ.ศ.
๒๕๐๐

ภาพที่ ๑๒ ตัวอย่างธรรมคัมภีร์อื่นๆ ที่เก็บรักษาไว้ที่วัดขุนคง

๒๒๘

๔.๒.๑.๑ พับหนังสือไหว้พระถือศีลปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ต้นฉบับเป็นพับกระดาษสา เขียนด้วยหมึกสีดา อักษรธรรมล้านนา จานวน ๑๕ พับ
การปริวรรตนั้น ปริวรรตเป็นเสียงภาษาไทยภาคกลาง ยกเว้นคาล้านนาซึ่งเป็นที่เข้าใจกัน
โดยทั่วไป จะคงเสียงไว้ เช่น คาว่า หื้อ (ให้) เสี้ยงทุกข์ (หมดทุกข์) เป็นต้น หรือบางคาที่คงเสียงหรือ
เป็นภาษาไทล้านนาจะวงเล็บความหมายไว้ตอนท้ายด้วย
ก. เนื้อหาในพับสา
๑. หมวดกัมมัฏฐาน
อะหัง นามัง ชื่อนารทะ ปัญญาธิกะ ลูกชาวบ้านขุนคง ยกออกเผียบ (เปรียบ) ไว้หื้อแก่
ปุถุชนคนคฤหัสถ์เจ้าทั้งหลาย หื้อมีเจตนาใคร่รักษาศีลภาวนา เพื่อให้เสี้ยงทุกข์สุดทุกข์ในวัฏฏสงสาร
หื้อพลันได้ถึงนิพพานเจ้าเที่ยงแท้ สุโถตุวัง หื้อ รู้ง่ายตามดั่งข้าแต้ มขึ้นไว้ หื้อเพื่อเป็นปัจจัยสัพพัญญู
เที่ยงแท้ดีหลี มหานิพพานนัง ปรมังสุ ขัง พับลู กนี้ เป็นของอ้ายเฮือน บ้านขุนคง ซื้อด้ว ยวัตถุแห่ ง
ตนเองแล พุทธศักราช ๒๔๕๗ มีดังนี้
เมื่อจักเรียนภาวนากัมมัฏฐานนั้น หื้อมี ข้าวตอกดอกไม้ แต่งขันห้าโกฐาก สู มาแก้วทั้งห้า
แล้วขอศีลห้า แล้วซ้ามีขันหนึ่ง คือว่าเทียนเล่มบาท ๑คู่หนึ่ง เล่มเฟื้อง๒คู่หนึ่ง เทียนเล่มน้อยสี่คู่ ดอก
(ไม้) ขาว ทั้งมวลแล้ว แต่หาบ่ได้ ข้าวตอกดอกไม้ตามสัทธาก็ได้แล ขอเรียนกับครูนั้นแล
เมื่อเรียนได้แล้ว จักภาวนา หื้อตั้งไหว้พระเจ้านบลง ๓ ที ขึ้น ๓ ที แล้วไหว้ว่า อิติปิโส
สวากขาโต สุระปฏิปันโน (สุปฏิปันโน) แล้วรู้อันใด ไหว้ต่อไปก็ได้
ครั้นว่าไหว้พระเจ้าแล้ว ซ้าขอปีติสมาธิกับพระพุทธเจ้า ว่าดังนี้ ข้าจักขอภาวนา พุทธา
นุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ
ครั้นว่าจะภาวนาดวงใด ขอหื้อว่าดวงนั้นเต๊อะ ว่าข้าขอปิติสมาธิธรรมเจ้าดวงผาเสริฐ ขอ
จุ่งหื้อมาบังเกิดในจิตตะสันตาระ (สันดาน) ต๋นตั๋วแห่งข้า อันจักนั่งภาวนาในที่นี้ มีขุททกาปีติเป็นเก๊า
(เป็นอันดับแรก) ถะหลาบ (ตราบ) ต่อเท่าถึงผรณาปีติ๓ แก่ผู้ข้า อันจักนั่งภาวนาเพื่อหื้อเสี้ยงทุกข์สุด
ทุกข์ แก่ข้าแท้ดีหลีเต๊อะ ว่าถ้วน ๓ ที

๑

น้าหนักเทียน ๑ บาท
น้าหนักเทียน ๑ เฟื้อง
๓
หมายถึงปีติ ๕ ประการ ได้แก่ ขุททกาปีติ ขณิกาปีติ โอกกันติกาปีติ อุพเพงคาปีติ และผรณาปีติ ในกัมมัฏฐานหลวง วัด
ประตูป่า อธิบายลักษณะปีติทั้ง ๕ ดังนี้ว่า ขุททกาปีติ เกิดยินดีซาบไปทั่วตัว แล้วหายไป ขณิกาปีติ (เป็นสายฟ้าแลบเป็นประกาย เป็น
ดังปลาตอดก็มี เหมือนเอ็นชักก็มี แสบทั่วกาย ดังแมลงเม่าบินจับไต่ขึ้นที่ตัวก็มี เกิดร้อนทั่วตัวและเกิดในหัวใจนั้น สั่นก็มี ไหวก็ มี และ
เกิดในกายดูเห็นเหลืองและขาวดังไฟไหม้น้ามันยาลามไปที่น้าก็มี) โอกกันติกาปีติ เกิดหวั่นไหวตนไปมา เหมือนไปนั่งอยู่เหนือเรือเหนือ
แพ อุเพงคาปีติ เกิดมีพลวะ กาลังแรง พูดไม่ได้ก็มี ตัวหวั่นไหว พองุ้มไปงุ้มมา กระแทกมือ ตบมือ ตบเท้า ผุดลุกผุดนั่ง ร้องไห้ หัวเราะ
เต้นฟ้อน กวัดแกว่งมือเท้า ผรณาปีติ เกิดยินดีสาราญบานใจ ซาบซ่านอาบเนื้อตัวตั้งแต่ตีนขึ้นบน แต่หัวลงต่า
๒

๒๒๙

(ภาวนาพุทธคุณ) แล้วลุกไปนั่งหวายหน้า (หันหน้า) ไปทางทิศตะวันออก นั่งพับพะแนง
เชิง ตั้งตนตัวหื้อซื่อ แล้วเอาตีนขวาไว้บน ตีนซ้ายลงลุ่ม เอามือซ้ายพาดตัก มือขวาพาดบน หื้อหลับตา
งับปากลิ้นติดเหงือกด้านบน นึกในใจว่า
ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิ มุตตะมัง จะตุสัจจัง ปะกาเสสิ ธัมมะจักกัง ปะวัต
ตะยิ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม เชยยะมังคะลัง เอตนะ สัจจะวัชเชนะ ปัญจะมารา ลายันตุ นะ
โม พุทธายะ๑ ว่า ๓ ที
ยะถา ถัมเภ นิ พพันเธยยะ วัส ฉิ กัมมัง นะโร อิธะ พันเธยยะวัง สะกัง จิตตัง สะติยา
อะรัมมะเณทัฬะหังฯ ว่า ๓ ที
ซ้าว่า นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ว่า ๓ ที
แล้วซ้าว่า อิมาหัง ภันเต ภะคะวา มะมะ อัตตะภาวัง สะชีวิตัง ตุมหากัง ปะริจจะชามิ นิ
ยาเทมิ ว่าถ้วน ๓ ที๒
แล้วซ้าว่า พุทโธ เม นาโถ ธัมโม เม นาโถ สังโฆ เม นาโถ กัมมัฏฐานัง เม นาถัง กัมมัฏ
ฐานะ ทายะกาจาริโย เม นาโถ ว่าถ้วน ๓ ที
อะหัมภันเต พุทธานุสสติ กัมมัฏฐานัง ยาจามิ พุทธานุสสติ กัมมัฏฐานัง เทถะ เม ภันเต
อะนุกัมปัง อุปาทายะ ว่า ๓ ที
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุ
ตะโร ปุริสะทัมมะ สาระถิ สัตถา เทวะ มะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา ติ ว่า ๓ ที
แล้วซ้าว่า โส ภควา อิติปิ อะระหัง โส ภะคะวา อิติปิ สัมมา สัมพุทโธ โส ภะคะวา อิติปิ
วิชชาจะระณะสัมปันโน โส ภะคะวา อิติปิ สุคะโต โส ภะคะวา อิติปิ โลกะวิทู โส ภะคะวา อิติปิ อะนุ
ตะโร โส ภะคะวา อิติปิ ปุริสะทัม มะ สาระถิ โส ภะคะวา อิติปิ สัตถา เทวะ มะนุสสานัง โส ภะคะวา
อิติปิ พุทโธ โส ภะคะวา อิติปิ ภะคะวา ๑ ที
ซ้าว่า อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ว่าถ้วน ๓ ที
ซ้าว่า สัมมา สัมพุทโธ ถ้วน ๓ ที
ยกมือหยุบเอาหมากคา (นับลูกประคา) ว่า อิมัง ผุสสะ ชีวัง อธิษฐามิ ๓ ที ตกลูกไปว่า
พุทโธ พุทโธ ไปไจ้ๆ (ไปเรื่อยๆ) หื้อได้ร้อยทีพันทีเต๊อะ พุทธคุณแล้วแล

๑

คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร แปลได้ว่า “ปัญจะมาเร ชิโนนาโถ ปัตโต สัมโพธิ มุตตะมัง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระพุทธ
องค์ ผู้ทรงชนะมารทั้งห้า ผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาวิมุต จะตุสัจจัง ปะกาเสสิ ธัมมะจักกังปวัตตะยิ ผู้ทรงประกาศอริยสัจสี่ ผู้ยังให้พระธัมม
จักรให้หมุนไป เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง ด้วยการกล่าวสัจจวาจานี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าเทอญ...”
๒
วิธีเรียนกัมมัฏฐาน ฉบับวัดผาบ่องว่า อิมาหัง ภันเต ภะคะวา มะมะ อัตตะภาวัง สะชีวิตัง สัมมาสัมพุทธัสสะ ปะริจจะชามิ
นิยาเทมิ (๓ ครั้ง) อิมาหัง ภันเต ภะคะวา มะมะ อัตตะภาวัง สะชีวิตัง อาจะริยัสสะ ปะริจจะชามิ นิยาเทมิ (๓ ครั้ง) อัปปะมาโณ พุทโธ
อัปปะมาโน ธัมโม อัปปะมาโน สังโฆ (๓ ครั้ง)

๒๓๐

ครั้นจักภาวนาธรรมคุณนั้น หื้อปลง (พุทธานุสสติ) ว่า พุทธานุสสติ กัมมัฏฐานัง ปัจจุทะ
รามิ ๓ ที หื้อว่า ธัมมานุสสติ กัมมัฏฐานัง สมาธิยามิ ๓ ที
แล้วซ้าว่า สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ว่าถ้วน ๓ ที
แล้วซ้าว่า สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก ธัมโม อะกาลิโก ธัมโม เอหิปัสสิโก ธัม
โม โอปะนะยิโก ธัมโม ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ธัมโม บทนี้ว่า ๑ ที
แล้วซ้าว่า สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ถ้วน ๓ ที
แล้วซ้าว่า ภะคะวะตา ธัมโม ว่าถ้วน ๓ ที แล้วมือหยุบเอาหมากคาว่า อิมัง ผุสสะ ชีวัง
อธิษฐามิ ๓ ที แล้วตกลูกไปว่า ธัมโธ ธัมโธ ไปไจ้ๆ หื้อได้ร้อยทีพันทีเต๊อะ ธรรมานุสสติกัมมัฏฐานแล้ว
แล
จักภาวนาสังฆคุณนั้น หื้อปลง (ธัมมานุสสติ) ว่า ธัมมานุสสติ กัมมัฏฐานัง ปัจจุทะรามิ ๓
ที ซ้าว่า สังฆานุสสติ กัมมัฏฐานัง สมาธิยามิ ๓ ที
แล้ ว ว่ า สุ ป ะฎิ ปั น โน ภะคะวะโต สาวะกะ สั งโฆ อุ ชุ ป ปะฎิปั น โน ภะคะวะโต สาวะ
กะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิ
ทัง จัตตาริ ปุริสะ ยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย
ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ ภควะโต สาวกะสังโฆ ว่าถ้วน 3 ที
แล้ ว ซ้ าว่ า สุ ป ะฎิ ปั น โน ภะคะวะโต สาวะกะสั ง โฆ อุชุ ปะฎิปั นโน ภะคะวะโต สาวะ
กะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิ
ทัง จัตตาริปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ภะคะวะโต
สาวะกะ สังโฆ ปาหุเนยโย ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ทักขิเนยโย ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อัญชะลี
กะระณีโย ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ ภควะโต สาวกะสังโฆ บทนี้
ว่าทีหนึ่งแล้ว
ซ้าว่า สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ว่าถ้วน 3 ที
แล้วว่า ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ว่าถ้วน 3 ที แล้วมือหยุบหมากคาตกลูกไปว่า สังโฆ
สังโฆ ไปไจ้ๆ ร้อยทีพันที สังฆานุสสติแล้วแล
พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ กัมมัฎฐานเจ้าแล้วเท่านี้ก่อนแล
๑

๑

เช่นเดียวกับคาบริกรรมที่ครูบาบุญชุ่มใช้ ว่า อิมัง ผุสสะ ชีวัง อธิษฐามิ เมื่อจะนับลูกประคา และว่า อิมัง ผุสสะ ชีวัง ปัจจุ
ทะรามิ เมื่อจะหยุดนับลูกประคา

๒๓๑

จักภาวนากายะคะตาสติกัมมัฏฐานมีดังนี้หื้อว่า
อัตถิ อิมัสฺมิง กาเย เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ มังสัง นะหารู อัฏฐิ อัฏฐิมิญชัง วักกัง
หะทะยัง ยะกะนัง กิโลมะกัง ปิหากัง ปัปฝาสัง อันตัง อันตะคุณัง อุทะริยัง กะรีสัง มัตถะลุงคัง ปิตตัง
เสมหัง ปุพโพ โลหิตัง เสโท เมโท อัสสุ วะสา เขโฬ สิงฆาณิกา ละสิกา มุตตัง ว่าถ้วน ๓ ที
แล้ว ซ้าว่า เกสา ปฏิกูลา โลมา ปฏิกูล า นะขา ปฏิกูล า ทันตา ปฏิกูล า ตะโจ ปฏิกูล า
มังสัง ปฏิกูลัง นะหะรู ปฏิกูลา อัฎฐิ ปฏิกูลัง อัฎฐีมิญชัง ปฏิกูลัง วักกัง ปฏิกูลัง หะทะยัง ปฏิกูลัง ยะ
กะนัง ปฏิกูลัง กิโลมะกัง ปฏิกูลัง ปิหากัง ปฏิกูลัง ปัปผาสัง ปฏิกูลัง อันตัง ปฏิกูลัง อันตะคุณัง ปฏิกู
ลัง อุทะริยัง ปฏิกูลัง กะรีสัง ปฏิกูลัง มัตถลุงกัง ปฏิกูลัง ทีหนึ่ง
แล้วคุณพ่อหื้อซ้าว่า ปิตตัง ปฏิกูลัง เสมหัง ปฏิกูลัง ปุพโพ ปฏิกูโล โลหิตัง ปฏิกูลัง เสโท
ปฏิกูโล เมโท ปฏิกูโล อัสสุ ปฏิกูลัง วะสา ปฏิกูลา เขโฬ ปฏิกูโล สิฆานิก า ปฏิกูลา ละสิกา ปฏิกูลา
มุตตัง ปฏิกูลัง ว่าทีหนึ่ง
แล้วคุณแม่หื้อซ้าว่า เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ ว่าถ้ว น ๓ ที ตะโจ ทันตา นะขา
โลมา เกสา ปฎิกูลา ว่าถ้วน ๓ ที แล้วตกลูกไปว่า เกสา ปฏิกลู า ทุกกันทา อสุภา เจคุชฌา อนิจจา ทุก
ขา อนัตตา วิปะรินามะ ธัมมา ไปไจ้ๆ ร้อยทีพันทีเต๊อะ กายะคะตาสติกัมมัฏฐานแล้วแล
ทีนี้จักกล่าวพรหมวิหารทั้ง ๕ ก่อนแล
(แผ่เมตตาให้ตนเอง) ว่า อะหัง สุขิโต โหมิ อะหัง อะเวโร โหมิ อะหัง อัพพะยาปัชโฌ โห
มิ อะหัง อะนิโฆ โหมิ อะหัง สุขี อัตตานัง ปะริหารามิ ๓ ที
แล้วซ้าว่า อะหัง สุขิโต โหมิ ๓ ที
แล้วว่า อะหัง สุขิโต ตกลูกไปไจ้ๆ ร้อยทีพันทีแล ภาวนาแผ่แก่ตัว หื้ออยู่ดีมีสุขแล
ถัดนีแ้ ผ่แก่สัตว์ทั้งหลาย หื้อพ้นจากทุกข์แล หื้อว่า ดังนี้ ตะสะสุติสา สุฐฐิตา สัพเพสัตตา
สุขขิตา โหนตุ อะเวรา โหนตุ อัพพะยา ปัชชา โหนตุ อะนีฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหารันตุ ว่าถ้วน
๓ ที
ซ้าว่า เอเต เม ปิยะ บุคคละ สุขีตา โหนตุ ว่าถ้วน ๓ ที
แล้วว่า เอเต เม มัชชะตา บุคคลา สุขขีตา โหนตุ ว่าถ้วน ๓ ที
แล้วว่า เอเต เม อะปิยะ บุคคลา สุขขีตา โหนตุ ว่าถ้วน ๓ ที
แล้วซ้าว่า สัพเพ สัตตา สุขขีตา โหนตุ ว่า ๓ ที
แล้วซ้าว่า สัตตา สุขขีตา โหนตุ ๓ ที
แล้วตกลูกหมากคาไปว่า สัตตา สุขขีตา สัตตา สุขขีตา ไปไจ้ๆ ร้อยทีพันที เต๊อะ เมตตา
สัตว์แล้ว
ถัดนี้กรุณาพรหมวิหาร ว่าดังนี้ สัพเพ สัตตา ทุกขามุญจันตุ สัพเพ ปานา ทุกขามุญจันตุ
สัพเพ ภูตา ทุกขามัญจันตุ ตกลูกไปว่า สัพเพ สัตตา ทุกขามุญจันตุ ไปไจ้ๆ ร้อยทีพันทีเต๊อะ
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ถัดนี้มุฑิตา มีดังนี้ สัพเพ สัตตา สัทธะ สัมปันติโต มาวิฆะตา โหนตุ สัพเพ สัตตา สัทธะ
ยัสสะโต มาวิฆะตา โหนตุ สัพเพ สัตตา สัทธะ สุขขะโต มาวิ ฆะตา โหนตุ ภูยโยสัมปันตุ โหนตุ ภูย
โยสัมปันติ ยา วุฒิ โหนตุ๓ ที แล้วตกลูกไปว่า สัพเพ สัตตา ลัทธะ สุขขะโต มาวิกะตา โหนตุ ไปไจ้ๆ
ร้อยทีพันที มุฑิตาแล้วแล
ภาวนาอุเบกขาว่าดังนี้ สัพเพ สัตตา สุขขิวา ทุกขิวา ยะถา รุจจิยา สุขขา ทุกขา มุญเจย
ยัง สัพเพ สัตตา กัมมะสะกา กัมมะตายาตา กัมมะพันธุ กัมมะปะติสาระนา ว่าถ้วน ๓ ที แล้วตก
ลูกหมากคาไปว่า สัพเพ สัตตา กัมมะสะกา ไปไจ้ๆ ร้อยทีพันที อุเบกขาแล้วแล
ผิว่าจักภาวนา (ไล่ดวงพุทธคุณ) ตกลูกหมากคาไล่ดวงนั้นหื้อว่า อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง
สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตะโร ปุริสะทัมมะ สาระถิ สัตถา เทวะ
มะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา ติ สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะ
นะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะ สังโฆ อุชุปะฎิปันโน ภะคะวะ
โต สาวะกะ สังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะ
กะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะ ยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนย
โย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ ว่า ๓ ที
แล้ว ยกมือตั้งหว่างคิ้ว ตกลู กไปว่า โส ภะคะวา อิติปิ ๑ อะระหัง โส ภะคะวาอิติปิ ๒
สัมมา สัมพุทโธ โส ภะคะวา อิติปิ ๓ วิชชา จะระณะ สัมปันโน โส ภะคะวา อิติปิ ๔ สุคะโต โส ภะคะ
วา อิติปิ ๕ โลกะวิทู โส ภะคะวา อิติปิ ๖ อะนุตะโร โส ภะคะวา อิติปิ ๗ ปุริ สะทัมมะ สาระถิ โส ภะ
คะวา อิติปิ ๘ สัตถา เทวะ มะนุสสานัง โส ภะคะวา อิติปิ ๑๐ พุทโธ โส ภะคะวา อิติปิ ตกลูกไปไจ้ๆ
ร้อยทีพันทีเต๊อะ ภาวนาไล่ดวงพุทธคุณแล้วแล
จักภาวนาธรรมคุณ ว่าดังนี้ สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิ
โก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ว่า ๓ ที
ตกลู กไปว่า สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ๑ สั นทิฏ ฐิ โ ก ธัมโม ๒ อะกาลิ โ ก ธัมโม ๓
เอหิปัสสิโก ธัมโม ๔ โอปะนะยิโก ธัมโม ๕ ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ ธัมโม ๖ สวากขาโต ภะคะวา
ธัมโม ๗ ภะคะวะตา ธัมโม นับไปร้อยทีพันทีเต๊อะ ภาวนาไล่ดวงธรรมมานุสสติแล้วแล
จักภาวนาสังฆคุณไล่ดวง ว่าดังนี้ สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ๑ อุชุปะฎิปันโน
ภะคะวะโต สาวะกะ สังโฆ ๒ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ๓ สามี จิปะฏิปันโน ภะคะ
วะโต สาวะกะสังโฆ ๔ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะ ยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลานิ เอสะ ภะคะวะโต สาวะ
กะสังโฆ ๕ อาหุเนยโย ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ๖ ปาหุเนยโย ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ๗ ทักขิเนย
โย ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ๘ อัญชะลีกะระณีโย ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ๙ อะนุตตะรัง ปุญญัก
เขตตัง โลกัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ๑๐ ว่า ๓ ที
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แล้วตกหมากคาไปก็ได้ แล้วซ้าว่า สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ภะคะวะโต สา
วะกะสังโฆ ตกลูกไปไจ้ๆ ร้อยแก่นพันแก่นเต๊อะ ไล่ดวงสังฆานุสสติแล้วแล
ทีนี้จะยกยอดวิปัสสนาไว้หื้อท่านทั้งหลายก่อนแล เพื่อหื้อจาง่ายก่อนแลว่า
นามะรูปัง อะนิจจัง ตกลูกหมากคาไปไจ้ๆ
นามะรูปัง ทุกขัง ตกลูกหมากคาไปไจ้ๆ
นามะรูปัง อะนัตตา ตกลูกหมากคาไปไจ้ๆ
นามะรูปัง อะนิจจัง ทุกขัง อะนัตตา ตกลูกหมากคาไปไจ้ๆ ร้อยลูกพันลูก
ชีวิตัง อะธุวัง มะระณัง ธุวัง นามะรูปัง อะนิจจัง ทุกขัง อะนัตตา ตกลูกหมากคาไปไจ้ๆ
เต๊อะ
รูปันนะ ลักขะนัง นามะนะ ลักขะนัง นามัง ตกลูกหมากคาไปไจ้ๆ ร้อยทีพันทีเต๊อะแล
เหตุกัง สัมปะยัง นามาะรูปัง ตกลูกหมากคาไปไจ้ๆ เต๊อะแล
๒. หมวดคาสอน
จักกล่าวด้วยอันหื้อร่าเปิง ห้ามตน หื้ออ่อนน้อม ลงสู่พระธรรมกัมมัฏฐาน ศีลธรรม
พระเจ้า มีดังนี้
เมื่อสอนตนสอนใจยังบ่ได้เตื้อนั้น ขอเชิญตนไปนั่งพิจารณาที่สมควร ผ่อเล็งแลดูที่พระ
อาทิตย์เมื่อเวลาจักใกล้ค่า (พระอาทิตย์) ลงลับดอยไปแล้ว มีสันใด ตนตัวแห่งกูนี้ ก็พร่าดังนี้ วันนี้พระ
อาทิตย์ดวงนี้ ก็มีรัศมีแจ้งใสทั่วโลก ทั้งมวล ทุกวันนี้ บัดนี้ก็ยังรู้ตก ลับยอดห้วยภูดอยไป ตนตัวแห่งกู
นี้ ก็พร่าดั่งพระอาทิตย์นี้ วันนี้แท้จริงแล
สอนตัวสอนใจ ยังไม่ลง ยังแข็งอยู่นั้น ขอเชิญไปดูที่ศพซากแห่งสัตว์ ทั้งหลาย ที่ตายแล้ว
มันก็เป็นอาหารแห่งแร้งกามดแมง เน่าเปื่อยไปเหนือแผ่นดินนั้นหั้นแล้ว ก็หื้อมาร่าเปิงดูว่า ตัวกูนี้ ก็
พร่าเป็นดั่งสัตว์ที่ตายนี้วันหนึ่ง บ่สงสัยแท้จริงแล
(อธิบายเรื่องศีล) ทีนี้จักกล่าวบอกหื้อรู้และเข้าใจง่าย ผู้มีเจตนาใคร่ไปรักษาศีล หื้อเป็น
บุญแก่ตวั ก่อนแล
เมื่อจักสมาทานขอรับศีลห้านั้น คั้นว่าขอรับศีลแล้ว หื้อลุกไปนั่งอยู่ที่ควรแล้ว หื้อร่าเปิงว่า
ศีลแห่งกูห้าดวงนี้ มีปาณาเป็นต้น มีสุราเป็นที่สุด ว่ากูได้รับแล้ว ขอจงมาตั้งอยู่ยังตนกู กูก็บ่หื้อด่างบ่
หื้อพร้อยไป ว่าสันนี้ไปไจ้ๆ เต๊อะ
ครั้นว่าได้สมาทานเอาศีล ๕ ศีล ๘ แล้ว ในศีล ๕ เส้นนั้น แต่จักกดหมายไว้คืนหนึ่งวันหนึ่ง
ก็ได้ ในองค์ศีล ๕ นั้น ปาณา หื้อเว้นจากฆ่าสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่ มีมดแดงเป็นต้น มีช้างเป็นที่สุด
อาทินนานั้น หื้อเว้นจากการลักของท่าน คาเมว่าในบ้านก็ดี อรัญเญว่าในป่าก็ดี มีเจ้า
รักษาไว้ ไม่ธุระเต๊อะนับเป็นของมีเจ้าอยู่แล

๒๓๔

กาเม ให้เว้นจากเล่นชู้กับเมียท่าน เป็นต้น มาถะหลา (มาตรา คือ เทียบเพียงแค่) เยาะไย
กับหญิงหนุ่มทั้งหลาย ที่ไม่ควรพูดจานั้น
มุสานั้น เว้นจากการกล่าวคาไม่มีล่ ายพราง (หลอกหลวง) มีต้นว่า กล่าวคาหื้อท่านสะดุ้ง
ตกใจหนึ่ง กล่าวคาหื้อท่านพอน้าตาตกหนึ่ง กล่าวหื้อท่านได้เสียของหนึ่ง
สุรานั้น หื้อเว้นจากกินเหล้า และยาดองของอันท่านหมักดองไว้กับน้า มีกลิ่นขื่นและกิน
พอเมานั้น ก็นับเข้าในสุรา องค์ศีล ๕ ก็แล้ว
ศีล ๘ นั้น นับแต่ปาณาต่อวิกา (วิกาลโภชนา)
วิกานั้น เว้นจากกินข้าวเมื่อตะวันจ๊าย (บ่าย) แล โภชนะอาหาร
นจคี (นัจจะคีตะ) นั้น เว้นจากดีดสีตีเป่า มีฆ้องกลอง เป็นต้น
มาลา (มาลาคันธะ) นั้น เว้นจากอันไล้ลาจวนจันทน์ มีดอกไม้ เป็นต้น
นจคีกับมาลา (นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา มาลาคนฺธวิเลปน ธารณ มณฺฑน วิภูสนฏฺฐานา)
รวมเป็นเส้นเดียวกันแล
อุจจานั้น (อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี สิกฺขาปท สมาทิยามิ) เว้นจากอันขึ้นที่ต่า ย่าที่สูง
เหลือผู้เฒ่าผู้แก่แล ผู้มียศศักดิ์ยิ่งกว่าตน เว้นจากอันเก่าหึก หยาบกล่าวคาแข็งแรง สะเสริญข้าวของไร่
นาค้าขายเป็นทรัพย์สินของทัง้ มวล มาตะหลา (มาตรา) ว่าจะกล่าวนิยายสายเจี้ย จ๊อย ซอ มีปากดังล้า
ที่โอกาสไม่ได้เลยยากนัก
การว่าจะรับศีล ๘ นั้น หื้อหาผ้านุ่ง เสื้อตุ้ม ห่มขาว ทั้งมวลแล้ว เมื่อจะนุ่งผ้าขาวนั้น หื้อ
เอาผ้ามาจีบไว้ดีแล้ว หื้ออธิษฐานเอาว่า อิมัง เสตตะ วัตถานิ อธิษฐามิ ๓ ที แล้วจึงจักนุ่งได้ แล้วจึงจะ
ไปรับศีล คัน้ ว่ารับศีลแล้ว หื้อได้อดปากอดใจ ดังกล่าวแล้วนั้น ก็หากจักเป็นปัจจัยแก่นิพพานเที่ยงแท้
แล
จักกล่าวด้วยเญยญะธรรมทั้ง ๔ สัมมาสัมพุทโธ พระพุทธเจ้าตนตรัสรู้ธรรมตั้ง ๔ มีสังขาร
ธรรมเป็นต้น ๑ พระพุทธเจ้าร่าเปิง หันรูปตนรูปท่าน ว่าเป็นการบ่มั่นบ่เที่ยง มีนิพพานเสี้ยงสิ่งเดียว ๒
พระพุทธเจ้าตรัสรู้อันดีอันร้าย บ่เสษสะหล่อ ท่านรู้แล้ว ก็ละเสียแล้วให้เสี้ยง ๓ พระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติ
ตามร่องรอยพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ล่วงมาทุกตนแล ๔ พระพุทธเจ้ารู้การอันใหญ่อันน้อย คือว่า อตี
ตกาล อนาคตกาล ปัจจุบันกาล รู้ตนจักได้เข้าสู่นิพพาน พ้นจากทุกข์ในวัฏฏสงสารเที่ยงแท้แล
วิชานั้น พระพุทธเจ้าเล็งหัน ชาติกาเนิดกว่าหมื่นชาติแสนชาติ เป็นอินทร์ พรหม มนุษย์
สัตว์สิ่งใดก็รู้เสี้ยง ๑ วิชานั้น มีตาทิพย์หันไปทั่วโลกทั้งสาม มีกามโลก รูปโลก อรูปโลก ก็รู้เสี้ยง ๒ วิชา
นั้น พระพุทธเจ้ามีหูทิพย์ได้ยินทุกภาษา ปากจาสันใดก็รู้ ก็ได้ยินเสี้ยง จักเนรมิตสันใดก็ได้เสี้ยง ๓
จรณะนั้น พระพุทธเจ้า มีใจหยั่งเชื่อในกรรม ผลอยู่ไจ้ๆ ก็จึ งไปยังนิพพานเที่ยงแท้แล ๑
จรณะนั้น พระพุทธเจ้าบอกด้วยสติ อันตั้งอยู่ในกัมมัฏฐาน บ่หื้อไหวหั่น ๒ จรณะนั้น พระพุทธเจ้า
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ประกอบด้วยความละอายแต่บาปแท้สิ่งเดียว สะดุ้งตกใจก็กลัวแต่บาปก็ละเสียแล พระพุทธเจ้าตนมี
เพียรบาเพ็ญในวิปัสสนาไป บ่ขาดต่อเท่าไปถึงนิพพานแล
ทุกขสัจจะนั้น พระพุทธเจ้าหมายยัง ทุกข์ คือ ชาติทุกขทุกข์ ชราทุกข์ พยาธิทุกข์ มรณะ
ทุกข์ ขันธ์ทั้ง ๕ บ่หื้อเกิดบ่หื้อตายซ้าพอสอง๑
สะมุตตะยะสัจจะ (สมมุติสัจจะ) นั้น พระพุทธเจ้าหมายยังโลภะตัณหา บ่หื้อเกิดพอสอง
มัคคะสัจจะนั้น (มรรคสัจจะ) พระพุทธเจ้าตั้งอยู่ในอัตถังคิกะมัคคะแปด (อัฏฐังคิกมรรค
คือ มรรค ๘) ดังนี้ คือว่า สัมมาทิฎฐิ หันด้วยดี สัมมาสังกะโป จาเริญด้วยดี สัมมาวาจา กล่าวถ้อยคา
ด้วยอันดี สัมมากัมมันโต กระทาด้วยดี สัมมาชีโว เลี้ยงชีวิตด้วยดี สัมมาวายาโม มีเพียรด้วยดี สัมมา
สะติ มีสะติตั้งมั่นในโลกุตรธรรม นิโรธสัจจะนั้น พระพุทธเจ้า ทุกตนว่าจักได้ถึงนิพพานแท้สิ่งเดียวแล
(คุณพระพุทธเจ้า)
ลักขณะภาวนา รักษาศีล สมาทานเอาศีล ๕ ศีล ๘ นุ่งผ้าขาว โองคะศีล เยยาธรรม สังคะ
ระธรรม นิวะระนะ พะยาปะตะ หมายตน วิชชา ๓ จรณะ ๔ โลภะตั้ง ๗ มีนี้ ขอพิจารณาดูถี่ๆ เต๊อะ
มีพร้อมหน้าพับนี้
ทีนี้จักกล่าวด้วยสรรพทานทั้งมวล อันยิ่งกว่าทานก่อนแล
๑. ทานมหาอัตถะบริขาร ๑ อาสนะจองคา ๑ หีบธรรม ๑
๒. หีบเงิน ๑ ทานทอดบังสุกุล ๑ ทาดผ้าทอดแก่สังฆะ ๑ ตัดหัวหื้อเป็นทาน ๑ (ปาด) ชิ้น
เนื้อตนหื้อเป็นทาน ๑ ห้าประการนี้ ยิ่งดีนัก
๓. ทานธรรมนั้นคือ ปิตะกะ (ปิฎก) ทั้งสาม นิกายทั้ง ๕ จูฬะวรรค มหาวรรค นิบาตุสะ
มะยะผะละ จุ ล ฬะปุ น หะ มหาปุ น หะ อภิ ธ รรมเจ็ ด คั มภี ร์ ธรรมจั ก ร ธรรมทั้ ง หลายทั้ ง มวลฝู ง นี้
พระพุท ธเจ้ า ทั้ งหลาย เกิด มาก็ย่ อ มเทศนาก่อนธรรมทั้ งมวล เพื่ออั้น ท่านทั้ งหลายก็ควรเร่งทาน
เพราะเฮามาร่วมภพแล้ว ก็อุตสาหะหื้อได้ทานแท้ยิ่งนักแท้แล การที่เฮาได้กระทาบุญนั้น บ่มีบุคคละ
คนใดจะมาผจญเอาได้ ก็ย่อมติดตนตัวไป เปรียบดั่งเงาเทียมตนนั้นแล ผู้มีปั ญญาก็พิจารณาสอนใจ
สอนตัวไปไจ้ๆ เต๊อะ
นิวอระนะธรรม (นิวรณธรรม) ๖ ประการ๑

๑

ทุกขสัจจะสภาพที่จริง คือ ทุกข์ วิธีพิจารณาทาความกาหนดรู้ในทุกขสัจจะข้อนี้ ได้ตรัสแสดงไว้โดยสรุปเป็น 3 ลักษณะ
คือพิจารณากาหนดให้รู้จัก ทุกขทุกขะ ทุกข์โดยความเป็นทุกข์ สังขารทุกขะ ทุกข์โดยความเป็นสังขาร วิปรินามทุกขะ ทุกข์โดยความ
แปรปรวนเปลี่ยนแปลง ข้อแรกพิจารณากาหนดรู้ทุกขทุกขะ คือทุกข์โดยความเป็นทุกข์ต่างๆ ดังเช่นที่ได้ตรัสอธิบายไว้ในข้อทุก ข์
อริยสัจจ์ว่า ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ ความโศกคือความแห้งใจ ความปริเทวะรัญจว นคร่าครวญใจ
ทุกขะความไม่สบายกาย โทมนัสสะความไม่สบายใจ อุปายาสะความคับแค้นใจ เป็นทุกข์แต่ละอย่าง ความประจวบกับด้วยสัตว์และ
สังขารทั้งหลายซึ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ ปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็น
ทุกข์ กล่าวโดยย่อขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง 5 เป็นทุกข์

๒๓๖

๑. กามะฉันทะนิวะระนะนั้น มักด้วยกามคุณบ่อิ่มบ่อก๋าย (ไม่อิ่มไม่เบื่อ)
๒. พะยะปาตะนิวาระนะนั้น มีโกธะ มานะมากหลาย
๓. ถีนะมิทถะนิวาระนะนั้น มีความคร้าน เหนื่อยมักหลับมักนอนมาก
๔. อุทัจจะนิวาระนะนั้น มีใจซุกซ่าน บาปอันกระทาแล้ว บ่บรรเทาหื้อเบาบาง
๕. อะวิจิตกิจจานิวาระนะนั้น มีใจเสี้ยง บ่เชื่อใสในคาสอนของพระพุทธเจ้า
๖. อะวิชานั้น มีใจอันมืดมัว บ่เชื่อในกองอันดี
โลภะทั้ง ๗
๑. โลภะนั้น มีคาโลภพ้นประมาณ ผิดจากธรรม
๒. โทสะนั้น มีคาเกียจคร้านนัก บ่รู้บรรเทาเสียหื้อดี
๓. โมหะนั้น มีใจอันมืดมัวด้วยบาป บ่หื้อรู้หันทางดี
๔. มานะนั้น มีใจกระด้างแข็ง ข่มท่าน ยอตนว่าเป็นคนดี
๕. ทิฐฐินั้น มีใจผิดธรรม อันร้ายว่าดี อันดีว่าร้าย
๖. วิจิกิจจา มีใจเสี้ยงในคาสอนพระเจ้า บ่เชื่อธรรม
๗. อะหิริกะ มีใจบ่รู้ละอายแต่บาป อันหนักเบา
บทเทศนาศีลหื้อเปรตผีทั้งหลาย หื้อจาเริญสูตรดีนัก (หลังจากภาวนาแล้ว)
ปานาติปาตา อัปปะติ วิระตา อะทินนาตานา อัปปะติ วิระตา กาเมสุมิจฉาจารา อัปปะติ
วิระตา มุสาวาทา อัปปะติ วิระตา สุราเมระยะมัชชะปะมะทัฏฐะนา อัปปะติ วิระตา เตสัน ตัง โหติ
อะปิยัง อะมะนะสัง สันติ อุฬารา ยักขาวา สิโนเย อิมัสสะมึง ปัปภาคะนะ วะโต ปะวัจจะเน อัปปะสัต
ถะ ยะเตสัง ปะสะยะเวสัง อุกัณกันตุ ภันเต ภะคะวา อัตตะญาตินัง รักขา ภิกขุนัง ภิกขุณีนัง อุปา
สะกานัง เย ตานัง สาการัง กุตติยา รักขา อะวิสัตฐา สุวิหาเรยยาติ
๓. หมวดคาไหว้
คาไหว้ภาวนาขระอูปแก้ว (ผอบแก้ว)
นะโม พุทธายะ กุสะลา ธัมมา สุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ทุกขัง อะนิจจัง
อะนัตตา อนิจจัง ทุกขัง อะระหัง สุคะโต ภะคะวา๒

๑

นิวรณ (เครื่องกั้น) + ธมฺม (ธรรม) ธรรมเป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี หมายถึง อกุศลธรรม ๕ ประการ ที่เป็น
เครื่องกางกั้นไม่ให้กุศลจิตเกิดขึ้น ได้แก่ ๑. กามฉันทะ ความพอใจกาหนดในกาม ๒. พยาปาทะ ความโกรธขุ่นเคือง ๓. ถีนมิทธะ ความ
ง่วงเหงาหาวนอน ๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านราคาญใจ ๕. วิจิกิจฉา ความสงสัยลังเลใจ
๒
ขอถวายความนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศล ธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยสุขเวทนา ความเป็นทุกข์
ความไม่เที่ยง ความไม่ใช่ตัวตน ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ เสด็จไปดีแล้ว

๒๓๗

คาไหว้ยอดไตรปิฎก
มะอะอุ สิวัง ปุตตัง อุอะมะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา
คาไหว้พระเจ้า ๑๐ ตนอันจักมาภายหน้านี้
เมตเตยโย ธัมมาราโม ธัมมะราชา ธัมมาสารี มะโก นารโก รังสีมุนี จะ เทวะเทโว นะรังสิ
โห สุมังคะโล เจวะ ทะสะ พุทเธ นะมามิหัง๑
คาไหว้กัมมัฏฐาน ๔๙ ห้อง
ปฐวีกสิณณัง อาโปกสิณณัง เตโชกสิณณัง วาโยกสิณณัง นิละกสิณณัง ปิตะกังกสิณณัง
โลหิตะกังกสิณณัง โอทาตะกังกสิณณัง อาโลโกกสิณณัง อากาโสกสิณณัง นิตอิมาตะสะกะสินา นินมา
อุทธุมาตะกัง วินิลกัง วิปุพพกัง วิจฉิททกัง วิกขายิตกัง วิกขิตตักกัง หตวิกขิตตกกัง โลหิตัง อัตถิกัตติ
อิมาตะสะ อะสุภานามะ พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ ศีลานุสสติ จาคะนุสสติ เทวตานุสสติ
มรณานุสสติ อุปะสัมมานุสสติ กายคตานุสสติ อานาปานานุสสติ อิมาตะสะอนุสสติ โย เมตตา กรุณา
มุฑิตา อุเบกขา จัตตาโร พรหมมาวิหารา นามะอากาสานัญจะ ยัตตะนัง อากิญจญา ยัตตะนัง วิยานะ
ยัตตะนัง เนวสัญญานาสัญญายัตตะนันติ อิเมจัตตาโร อะรุปานามะ อะหาเรปะฎิกู ละสัญญา เอกะ
สัญญา จะตุธาตุวัตถันติ อิมานิ จัตตารี สกัมมะถานานิ อันนี้กัมมัฏฐาน ๔๙ ห้อง เอาไหว้พระพุทธเจ้า
ทุกค่าเช้า เปรียบเสมือนดั่งได้ภาวนาแล้วแล
คาไหว้พระเจ้า ๕ ประการ
ปัญญาพะลัง สัทธาพะลัง วิริยะพะลัง สะติพะลัง สะมาธิพลัง๒
คาไหว้มหากัญจยนะเถร มีปัญญาแล
วันทามิ กัจจายะนัง ภูมิกะปัญญัง อะนาสะวัง สุทธัง คันถัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุ เม๓
คาไหว้ปาทะพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์ (รอยพระพุทธบาท)
ติฐะคะระหะมิสะติตัง วัททามิ ปาทัง กะกุสันธัง โกนาคะมะนัง กัสสะปัง โคตะมัง อะหัง
วันตามิ สัพพะทา๔

๑

ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมกราบไหว้องค์พระพุทธเจ้า ๑๐ พระองค์ คือ พระศรีอริยเมตไตร พระธรรมาราม พระธรรมราชา
พระธรรมสารี พระมกะพุทธเจ้า พระรังสีมนีพุทธเจ้า พระเทวเทพพุทธเจ้า พระนรังสีหพุทธเจ้า และพระสุมังคลพุทธเจ้า
๒
อันนี้กาลัง ๕ ประการ จาเริญไหว้พระเจ้ามีกาลังนัก
๓
ข้าพเจ้ากราบวันทา พระมหากัจจายนเถระ ผู้มีภูมิปัญญาดี ไม่มีอาสวะ บริสุทธิ์ ทรงความรู้ ขอความสาเร็จสมประสงค์
ทั้งปวง จงมีแก่ข้าพเจ้า
๔
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ รอยพระบาท พระกะกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมะนะพุทธเจ้า พระกัสสปะพุทธเจ้า พระโคตะมะ
พุทธเจ้า ทุกเมื่อเทอญ

๒๓๘

คาไหว้ไหม้บาป
พุทโธ เม นาโถ นะกัญฌะติ สันเทหัง สัพพัง รักเขหิ รักขิตัง โหติ๑
คาไหว้ระงับกรรมเวร
อะหัมภันเต โลกะนาโถ มะโนกั มมัง กายะกัมมัง วะจีกัมมัง คะรุ กัมมัง ละหุกัมมัง จะตุ
อิริยาปะถะกัมมัง สัพพะปาปัง วินาสันตุ๒
คาไหว้ระงับเวร
สัพเพ มิตตา มะมะ ปิยัง อาหุ มิตตา มะมะ อะเวรา โหนตุ๓
คาไหว้เผาบาป
มะมะ กาโล ปะฏิกุโล วิโลชะติ๔
คาไหว้สังคหะตนตัว (คาไหว้สงเคราะห์ตัวเอง)
นะ พุทธัง นะ ธัมมัง นะ สังฆัง นะ สังวะรัง โกธัง ละเภยยัง สังคะหะ๕
คาไหว้สืบชะตาตนเอง
พุทโธ โลกะเสฏโฐ ธัมโม โลกุตตะโร วโร สังโฆ มัคกะผะลัฏโฐ อิจเจตัง รัตนะตะยัง เอ
เตนะ พุทธานุภาเวนะ มา ขะโย มา วะโย มา อุปสัคโค มา อุปาทะโว อายุ วัฑฒันติ๖
คาไหว้ทุกค่าเช้า
จิ เจ รุ นิ - ทุ สะ นิ มะ (จิต เจตสิก รูป นิพพาน – ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค)
คาหยาดน้าหลังทาบุญเมตตาภาวนาแล้ว
อิมินา บุผผาลาชาทานัง ภิกขะหาระทานัง สัพพะปะริวาระทานัง สัพพะปูชุปะการะตะ
ทานัง มะหาผะลัง โลกิยะโลกุตตระนิพพานัง สะปฏิสุขัง
ด้วยผลแห่งทานนี้ คือ การถวายพวงดอกไม้ การถวายภิกษาหาร การถวายเครื่องบริวาร
ทั้งปวง การถวายเครื่องอุกรณ์การบูชาทั้งปวง มีผลอานิสงส์มาก ได้นิพพานอันเป็นโลกิ ยะและโลกุต
ตระ มีความสุขทุกด้าน
กุศลบุญอันนี้นามีมาก ข้าขอฝากไปหาทั้งปิตาและมารดาภริยาสามีบุตตาบุตตี
๑

พระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า ย่อมทรงคุ้มครองกาย (ข้าพเจ้า) ขอท่านจงคุ้มครองกายทั้งปวงให้ดี
ข้าแต่พระโลกนาถผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอขมากรรม (ต่อพระองค์) กรรมทั้งปวง คือ มโนกรรม กายกรรม วจีกรรม ครุกรรม
(กรรมหนัก) ลหุกรรม (กรรมเบา) กรรมที่เกิดจากอิริยาบถ ๔ จงพินาศไปเถิด
๓
คนทุกหมู่เหล่า จงเป็นมิตร ได้เป็นที่รักใคร่ของข้าพเจ้า เป็นคนร่วมสุขร่วมทุกข์ ไม่มีเวร ต่อข้าพเจ้า
๔
เป็นเวลาของข้าพเจ้า สิ่งสกปรกย่อมสะสางไป
๕
ไม่รับพระพุทธ ไม่รับพระธรรรม ไม่รับพระสงฆ์ ไม่รับการสารวม พึงได้รับความโกรธ โปรดชาระ (สิ่งเหล่านั้นเสีย)
๖
รัตนะ ๓ ประการ คือ พระพุทธเจ้า ประเสริฐที่สุดในโลก พระธรรมสูงสุดในโลก พระสงฆ์ผู้ดารงในมรรคและผลประเสริฐ
ที่สุด ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้านั่น ขอจงอย่ามีความสิ้นไป จงอย่ามีความเสื่อมสลาย จงอย่ามีสิ่งขัดขวาง จงอย่ามีอุปสรรค อายุ
ย่อมเจริญรุ่งเรือง
๒

๒๓๙

ญาติกา จะ ปันธุจะ เทวา จะ อินทา จะ พรหมา จะ ยะมะราชา จะตุโลกะปาลา กัณทะ
ปะนาคะกุรุธธะ อาสุรา อาสุระ เวสสะวัณโณ จะ ธาระณี จะ กักกา จะ จะ เทวียา สัพพะสัตตานัง เว
รานัง อะเวรา ปะฐะวียัง ทะวะทัสสะระวายสี อะทิตตะยะ จันทะ อังคาระ พุทธะ หัสสะปัตติ สุขะ โส
รี ราหู เกตุ นวโกหาปิ สัพพะโส อิโต ปะเร เตเชนะ ปิตัง อะนุระขันตุ โว อนุโมทามิ นิพพานัง ปะ
ระมัง สุขัง
คาผาถะนา (ปรารถนา) เป็นพระพุทธเจ้า และเป็นปัจเจกกะ อรหัตตา สาวะกะ
อิจเฉยยะ อะภิรัตติง ตัตระ นิปาเน (นิพพาเน) สัมมาสัมพุทธะ ปัจเจกกะพุทธะอะระ
หันตสาวะกะ ฐานันตะรัง สะมิชฌะตุ มหานิพพานัง ปะระมัง สุขัง๑
คาไหว้พระธาตุสวนดอกไม้อุทยาน๒
วันทามิ บุผผาราเม อุตุรัมเม มัตถะกูลัง วะ ปูชิตัง นะระเทวานัง อะหัง วันตามิ ธาตุโย

คาไหว้พระธาตุดอยสุเทพ๓
ไหว้ทิศตะวันออก ปันญะวะ อัสสมิงเยวะ จันทิมา ธาระยะ
ไหว้ทิศตะวันตก ปะฐะมัง อุปั ชสัง คาหาเปตะวา ปัตตะจีวะรัง ยัง ยัง ชาตัง สังฆะมัชเช
ปุจฉา สวาหะ
๑

พึงตั้งปรารถนา ความยินดียิ่ง ในพระนิพพานนั้น ขอให้ตาแหน่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต
สาวก จงสาเร็จเถิด พระมหานิพพาน เป็นสุขอย่างยิ่ง
๒
ในหนังสือบทสวดมนต์ ฉบับวัดสวนดอก (เชียงใหม่: วัดสวนดอก, ๒๕๕๐) หน้า ๒๙-๓๐. ระบุคาไหว้พระบรมธาตุวัดสวน
ดอกว่า “...ยัง มะหาเจติยัง อัคคัง ปุปผาราเม ปะติฏฐิตัง สิทธิมังคะละสัมภูตัง ปูชาระหัง มะโนหะรัง สุมะเนนะปิ เถเรนะ สัทธาทิกัส
สะ สาสะเน กิละนาราชิโน กาเล สุโขทะยายะ ธานิยา อาหะฏายะ นิธานัง วะ สัมมาสัมพุทธะธาตุยา ตัง จิตเตนะ ปะสันเนนะ อะหัง
นะมามิ สัพพะโส นะมะการานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เมฯ แปลว่า ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใส ขอนอบน้อมพระมหาเจดีย์อันเลิศ ซึ่ง
ประดิษฐานอยู่ในวัดสวนดอก อันสาเร็จเป็นมงคล ควรแก่การบูชา น่าชื่นใจ เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า อันพระสุมนเถระนามาจากสุโขทัย ในกาลแห่งพระเจ้ากือนาผู้ทรงพระราชศรัทธาอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนา ด้วยอานุภาพแห่งการ
กระทาความนอบน้อม ขอความสุขสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้าในกาลทุกเมื่อ
๓
ในหนังสือสวดมนต์ประจาวัน วัดพระธาตุดอยสุเทพ (เชียงใหม่ : แสงศิลป์, ๒๕๕๐, หน้า ๒๓๐) ระบุคาไหว้พระธุดอยสุ
เทพต่างกันออกไปว่า ทิศเหนือ เพื่อการมุ่งหวังจะมีปัญญา กล่าวนมัสการว่า ปันญะวะ อัสสมิงเยวะ จันทิมา อิวะ ธาระยะ ปิฏะกัตตะเย
สาสะนะนิยยานิเกติ คาแปล ขอให้เป็นผู้มีปัญญาดุจพระจันทร์เพ็ญ ทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎก อันเป็นคาสั่งสอนที่เป็นเครื่องนาสัตว์พ้นทุกข์
ทิศใต้ มุ่งหวังจะได้บวชในพุทธศาสนา ศึกษาพระไตรปิฎก กล่าวว่า ปะฐะมัง อุปัชสัง คาหาเปตะวา ปัตตะจีวะรัง ยัง ยัง ชาตัง สังฆะ
มัชเช ปุจฉา สวาหะ คาแปล หากข้าพเจ้าเกิดมาชาติใด ขอให้ได้ถือพระอุป้ชฌาจารย์ก่อน แล้วถือเอาบาตรและจีวรในท่ามกลางสงฆ์
ทิศตะวันออก เพื่อการมุ่งหวังจะได้บรรลุโมกษะ กล่าวว่า โมขะปะฐะมะวะรัง อะปายะ นิวะระณัง อะระหังโส สังคะโสปาณัง คาแปล
ขอให้เข้าไปใกล้บันไดสวรรค์ อันห้ามเสียซึ่งอบายภูมิ ซึ่งเป็นธรรมอันข้ามพ้นในเบื้องต้นอั นประเสริฐ ทิศตะวันตก เป็นการเคารพบูชา
สูงสุดต่อพระมัตถุงคธาตุ กล่าวว่า สุวัณณะเจติยัง เกสาวะระมัตถะลุงคุง วะรัญญะธาตุง สุเทวะนามะกัง นะระเทเวหิ สัพพะปูชิตัง
อะหัง วันทามิ สัพพะทา คาแปล ข้าพเจ้าไหว้อยู่ซึ่งพระธาตุอันประเสริฐ คือ พระมัตถลุงคธาตุ อันประดิษฐานในสุวรรณเจดีย์ นามว่า สุ
เทพ ที่มนุษย์และทวยเทพทั้งปวงบูชาแล้ว
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ไหว้ทิศเหนือ โมขะปะฐะมะวะรัง อะปายะ นิวะระณัง อะระหังโส สังคะโสปาณัง
ไหว้ทิศใต้ ปิฏะกะตะเย สาสะเน จะ นิยา นิเกติ
คาสูมาแก้วทัง้ สาม (หลังจากมาจาศีลกินตานเมตตาภาวนาแล้วให้สูมาแก้วทั้งสาม)
โย สันนิสินโน วะระโปธิมูเล มารัง สะเสนัง มะหันติง วิเชยโย สัมโพธิมาคัจฉิ วะ อะนัน
ตะญาโณ โลกุตตะโม ตัง ปะณะมามิ พุทธัง โย โลกุตตะโม ตัง ปะณะมามิ ธัมมัง โย โลกุตตะโม ตัง
ปะณะมามิ สังฆัง
สาธุ โอกาสะ ข้าแต่พระติ ถะไหลรัตตนะแก้ว เจ้าสามประการ (พระไตรรัตนแก้ว สาม
ประการ) มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเก๊าเป็นประธาน และพระนวโลกุตตระธรรมเจ้า ๙ ประการ ๑๐
กับทั้งพระปริยัติ ติถะไหลปิฎะกะธัมเจ้า และพระอริยะสังฆะเจ้า ๒ จาพวก คือ อาริยะสังฆเจ้า สมุต
ติสังฆเจ้า ว่าสันนี้ดีหลี
บัดนีส้ ัทธาผู้ข้าทั้งหลาย ชุผู้ชุคน ชุใหญ่น้อยหญิงชาย ก็จิ่งพากันสนงขงขวายตกแต่งน้อม
นามายังบุผผาลาจาข้าวตอกดอกไม้ ธูปเทียนแต่งไว้เหนือขัน ปันเป็น ๓ โกฐาก
ส่วนปฐมวิภาคพู้นต้นหัวที ก็ขอถวายบูชาสมมายังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตนถะรงคุณ (ทรง
คุณ) อนัตตาธิคุณ หาที่สุดบ่ได้ดีหลี
ส่วนพุ้นถ้วนสอง ก็ขอถวายสูมาบูชายังพระนวโลกุตระธรรมเจ้า ๙ ประการ ๑๐ กับทั้ง
ปริยัติ ไตรปิฎะกะธรรมเจ้า อันประกอบไปด้วย สวากขาตาธิคุณ เป็นเก๊าเป็นประธานดีหลี
ส่ว นพุ้น ถ้วนสาม ก็ขอถวายสมมาบูช ายังพระอริยะเจ้าสองจาพวก คือ อริยะสั งฆเจ้า
และสมุตติสังฆะ อันประกอบไปด้วย สุปัฎิปันนะตาธิคุณเป็นเก๊าดีหลี หลอนผู้ข้าทั้งหลายได้ประมาท
ในข่วงแก้วทั้งสามในอิริยาบถทั้งสี่ บ่รู้ที่อันจักเป็นบุญและเป็นบาป อันหนึ่งหลอนได้ประมาทในข่วง
แก้วทั้งสาม เพื่อบ่ได้แยงยาในเมื่อพระเทศนาธรรม ว่าบ่ม่วนล้วนอู้อวดกัน บ่ตั้งใจฟัง อันหนึ่ง เด็ก
น้อยๆ เกาะปันฮ้องฮ่าไห้ อันหนึ่งได้นบนอบไหว้แล้ว ลวดเมื่อยอิงนอนเจียรจาจรปากต้าน (โต้ตอบกัน
ไปมา นอนคุยกัน) อันหนึ่งหลอนได้เคี้ยวหมากและสูบยาควัน อันหนึ่งหลอนได้กินสุรา ปากวาจ๋าเล่น
หลายเสียง อันหนึ่งหลอนได้สะเมี่ยงตาผ่อยกคิ้วล่อฝูงญิง (ชายตามองผู้หญิง) อันหนึ่งหลอนได้อิงเสา
และมูบหน้าคู้เหยียดแข้งขาเตียวไปมา กลางข่วงแก้ว อันหนึ่งหลอนได้ติเตียนนินทาพระพุทธรูปเจ้า
องค์นี้ว่าบ่งาม มีปุ่มหลวงท้องใหญ่ตาหลวงปากกว้างหูยาน มีสัณฐานบ่ถ้วนบอระมวล (โดยบริบูรณ์)
ว่าสันนี้ดีหลี ตามสันดานอันนี้มีในตัว หัททะยังอันนี้มีในใจ
บัดนี้ผู้ข้าทั้งหลาย ก็รู้ว่าเป็นโทษแล้ว ขอพระแก้วเจ้าทั้งสาม จุ่งมีธรรมะเมตตารับเอายัง
บุผผาลาจาดวงดอกข้าวตอกดอกไม้ลาเทียนทั้งมวลฝูงนี้แล้ว ขอลาลดอดยังโทษะปะมาต๊ะ (ประมาท)
โทษ โปรดหื้อหาย กลายเป็นอโหสิกรรม เพื่อบ่หื้อเป็นนิวะระณะธรรม กรรมอันจักห้ามเสียยังมั คคะ
(มรรค) คือ หนทางอันจักเมือสู่เมืองฟ้าและเนรพานเจ้าเที่ยงแท้ดีหลี
พุทธบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา นิปปานะปัจจะโยโหนตุ โน นิจจัง สูมาแก้วทั้งสามแล้วแล
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คาสูมาแก้วตั้งห้า (ขึ้นขันห้าก่อนจักไหว้พระจาศีลเมตตาภาวนาแล)
โย สันนิสินโน วะระโพธิมูเล มารัง สะเสนัง มะหันติ วิเชยโย สัมโพธิมาคัจฉิ อะนันตะญา
โณ โลกุตตะโม ตัง ปะณะมามิ พุทธัง
อัฏฐังคิโก อะริยะปะโถชะนานัง โมกขัปปะเวสายะ อุชุกะมัคโค ธัมโม อะยัง สันติกะโร
ปะณีโต นิยยานิโก ตัง ปะณะมามิ ธัมมัง
สังโฆ วิสุทโธ วะระทักขิเณยโย สันตินทะริโย สัพพะมูลัปปะหีโน คุเณหิเนเกหิ สะมิทธิปัต
โต อะนาสะโว ตัง ปะณะมามิ สังฆัง
นะมามิ พุทธัง คุณะสาคะรันตัง นะมามิ ธัมมัง มุนิราชะเตสิตัง นะมามิ สังฆัง มุนิราชะสา
วะกัง นะมามิ กัมมัฏฐานัง นิพพานะธิคะมุปะยัง นะมามิ กัมมัฏฐานะ กายะกาจะริยัง นิพพานัง มัคคุ
เทสะกัง
อะจะภันเต อัชชะคะมา๑ ยะถาพาลัง ยะถามูลหัง ยะถาอะกุสะลัง โยหัง พุทธัง ธัมมัง
สังฆัง กัมมัฏฐานัง กัมมัฏฐานะทายะกาจะริยะ สังขาเตสุ ปัญจะสุ อัตตะเนสุ อะติเต วา ปัจจุปันเน วา
อะวี วา ยะทิ วา ระโห วา กาเยนะ วา วาจายะ วา มานะสา วา ปะมาทัง วา อะคาระวัง วา อะกาสิ
มหา ติสวา ยะถาธัมมัง ปะฎิกะโรมิ๒ ตัสสะ เม ภัณเต พุทธาติรัตตนะปัญจะกัง อะนุกัมปัง ทิสวาปา
ทายะ๓ อัจจะยัง อัจจะยะโต ปฎิคัณหันตุ ขะมะตุ สัพพะโตสัง อายะติง สังวะรายะ อายะติง สังวะริส
สามิ นะปุเนวัง กะริสสามิ
พุทธะปูชา มหาเตชา ธัมมะปูชา มหาปัญญา สังฆะบูชา มหาลาภา ปู ชาระเห ปูชายะโต
พุทเธยะติ วะสาวะเก ปะปัญจะ สะมะติ กันเต ตินเน โสกับปะริเตเว เต ตาติเ ส ปูชายะโต นิพพุตเต
อะคุตโต ทะเยนะ สักกาปุญญะสังฆะตุง นะเมตตะ มะปิเก นะจิตติ อิมินา ทีปะ ธุปปะ บุผผาลาจา
คาระวะกัมเมนะ เมตตะโย พุทธะ ตัสสะ นันจะ รัมภามิหัง ยาวะนุปัชชะเต พุทโธ เมตตะโย เทวะปูชิ
โต สังสาเร สังสารันโต ปิอะปะเย นักกะ มามิหัง เส นิพานะ ปัจจะโย โหนตุโนนิจจัง สูมาแก้ว 5
โกฐากแล้ว๔
พุทโธ เม นาโถ ธัมโม เม นาโถ สังโฆ เม นาโถ กัมมัฏฐานัง เม นาถัง กัมมัฏฐานะทายะกา
จะริโย เม นาโถ
สาธุ โอกาสะ ข้าแต่พระปัญจะรัตนะแก้วเจ้าทั้งห้าจาพวก มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ
พระนวโลกุตรธรรมเจ้า และพระอาริยะสังฆเจ้าและพระกัมมัฏฐานเจ้า และครูบาอาจารย์เจ้า และ
๑

อะจะภันเต อัชชะคะมา วิธีเรียนกัมมัฏฐาน ฉบับวัดผาบ่องว่าเป็น อัจจะโย มัง ภันเต
อะคาระวัง วา อะกาสิมหา ติสวา ยะถาธัมมัง ปะฎิกะโรมิ วิธีเรียนกัมมัฏฐาน ฉบับวัดผาบ่องว่าเป็น อะคาวะรัง วา อะกา
สิโสหัง อัจจะยัง อจจะยะโต ทิสฺวายะ ถามัง ปะฎิกะโรมิ
๓
ทิสวาปาทายะ วิธีเรียนกัมมัฏฐาน ฉบับวัดผาบ่องว่าเป็น อุปาทายะ
๔
ไม่ปรากฏในวิธีเรียนกัมมัฏฐาน ฉบับวัดผาบ่อง
๒
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บัดนี้สัทธาผู้ข้าก็จิ่งได้ขงขวายน้อมนามายัง บุผผาลาจา ดวงดอกข้าวตอกดอกไม้ลาเทียน ตั้งไว้เหนือ
ขัน แบ่งเป็นห้าโกฐาก
ส่วนปฐมวิภาคปู้นต้นหัวที ก็ขอถวายบูชาสูมมายังพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตนทะรง (ทรง)
คุณอนันนตาหาที่สุดบ่ได้ดีหลี
ส่วนทุติยะพู้นถ้วนสอง ก็ขอถวายสมมาบูชายังพระนวโลกุตรธรรมเจ้า ๙ ประการ ๑๐ กับ
ทั้งพระปริยัติ ไตรปิฎกธรรมเจ้า อันประกอบไปได้ สวากขาตาธิคุณเป็นเก๊าดีหลี
ส่วนพู้นถ้วนสาม ก็ขอถวายสมมาบูชายังพระอริยะสังฆเจ้า สองจาพวก คืออริยะสังฆเจ้า
และสะมุตติสังฆเจ้า อันประกอบด้วยสุปัฏฏิปันนะตาธิคุณเป็นเก๊าดีหลี
ส่ ว นพู้ น ถ้ ว นสี่ ก็ ข อถวายสมมาบู ช ายั ง พระกั ม มั ฏ ฐานเจ้ า สองประก๋ า ร คื อ ว่ า สมถ
กัมมัฏฐาน และวิปัสสนากัมมัฏฐานเจ้า อันเป็นเหตุเป็นอุบายหื้อปันนะ (ปาณะ) สัตว์ทั้งหลายได้พ้นจุ
จอดรอดนิพพานเจ้าเที่ยงแท้ดีหลี
ส่วนพู้นถ้วนห้า ก็ขอถวายสมมาบูชายังครูบาอาจารย์เจ้าตนสอนกัมมัฏฐาน และสอน
ธรรม บอกกล่าวสาแดงกองนิพพานแห่งผู้ข้าทั้งหลายแท้ดีหลี
หลอนผู้ข้าได้ประมาทด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ในอริยะปาถะ (อิริยาบถ) ทั้งสี่
คือ นั่งนอนยืนเตียวไปมาดั่งอั้น บัดนี้ขอพระปัญจะระตะนะแก้วเจ้าทั้งห้าพวก จุ่งอินดูขุณณา (กรุณา)
รับเอายังอามิสสะบูชาทั้งมวลฝูงนี้ แล้วขอจุ่งลาลดอดยังโทษสัพพะปะมาทะโทษ (ประมาทโทษ) โผด
หื้อหาย (โปรดให้หาย) กลายเป็นอโหสิกรรม เพื่อบ่หื้อเป็นนิวะระนะธรรมกรรมอันจักห้ามเสียยัง
มัคคะ คือว่า หนทางอันจักเมือสู่เมืองฟ้าและเนรพานแก่ผู้ข้าทัง้ หลายเที่ยงแท้ดีหลี
ครั้นว่าสูมาแก้ว ทั้ง ๕ แล้ว จักภาวนาก็หื้อขอปีติสมาธิกั บพระพุทธเจ้าดังกล่าวแล้วนั้น
เต๊อะ
ข. วิเคราะห์
ผู้แต่ง
พระนารทะ ปัญญาธิกะ จารไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗
จากประวัติวัด พบว่า พระนารทะ ปัญญาธิกะ เป็นเจ้าอาวาส รูปที่ ๖ ของวัดขุนคง เป็น
ชาวบ้านขุนคง ท่านปกครองวัดใน พ.ศ. ๒๔๔๙ ตรงกับสมัยของท้าวพญาภิบาล ปกครองบ้านขุนคง
ใบลานฉบับนี้เป็นของอ้ายเฮือน บ้านขุนคง ท่านซื้อมาด้วยเงินของตนเอง
ท่านเป็นชาวลัวะ เพราะในคัมภีร์ใบลานมีการใช้ภาษาลัวะปะปนอยู่ด้วย ได้แก่คาว่า แม่
เจียน ซึ่งหมายถึงแม่ไก่ ดังว่า “...ในชาติก่อนนั้น นางก็ได้จาหื้อเพื่อนฆ่ายังแม่เจียนตัวหนึ่ง เป็นทาน
ครั้นว่าตายก็ได้ไปตกนรก ครั้นพ้นจากนรกแล้ว ก็ได้เกิดมาเป็นสัตว์ หื้อแม่เจียนตั๋วนั้นได้ฆ่าทุกเส้นขน
แม่เจียนตัวนั้นเล่าแล อันหนึ่งเป็นดั่งโพธิสัตว์เจ้าได้เกิดมาเป็นมหาเศรษฐีนั้น ท่านก็ได้สร้างแป๋ งยังผ้า
มหากฐินเป็นทาน คนทัง้ หลายก็จากันว่าเฮาได้สังมาเลี้ยงแขกแก้วนั้นจาแลว่าอั้น เมื่อนั้นมหาเศรษฐีก็
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จึงกล่าวว่าเอาใจสูทั้งหลายเป็นเต๊อะว่าอั้นหั้นแล ยามนั้นคนทั้งหลายจึงกล่าวว่าเฮาจะฆ่าวัวตัวหนึ่ง
จ๊ะแลว่าอั้น คนทั้งหลายก็ฆ่าวัว...”
ในคาปรารถนาของพระนารทะที่จารคัมภีร์ใบลานผูกนี้ เพื่อขอให้เป็นปัจจัยในการเป็น
พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตกาล ดังว่า “...หื้อเพื่อเป็นปัจจัยสัพพัญญูเที่ยงแท้ดีหลี มหานิพพานนัง
ปรมังสุขัง...” นอกจากนี้ในหมวดคาสวดยังมีคาสวดปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าด้วย ดังว่า “...อิฉัยยะ
อะภิรั ตติง ตั ต ตะระ นิ ป าเน สั มมาสั มพุทธะ ปัจเจกกะ พุทธะอะระหั นตา สาวะกะ ฐานันตะระ
สมิญฌันตุ มหานิพพานัง ปะระมังสุขัง...”
ความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตกาลของท่านนั้น ได้แสดงให้เห็น
ถึงอุปนิสัยความมุ่งมั่นตั้งใจ เป็นคนหนักแน่น จริงจัง ใฝ่ใจในการศึกษาพระพุทธศาสนา ทั้งปริยัติและ
ปฏิบัติกัมมัฏฐาน เพราะการที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนั้น เป็นการยากยิ่ ง ต้องอาศัยความ
อุตสาห์เป็นที่สุด
เนื้อหา
แบ่งเป็น ๓ หมวดใหญ่ ได้แก่ หมวดกัมมัฏฐาน หมวดคาสอน และหมวดคาไหว้
๑. หมวดกัมมัฏฐาน แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๑.๑ พิธีกรรมขอเรียนกัมมัฏฐาน
ก. ให้แต่งขันห้าโกฐาก เพื่อสูมาแก้วทั้งห้า แล้วขอศีลห้าจากครูบาอาจารย์สอนกัมมัฏฐาน
ข. แต่งขันขอเรียนกัมมัฎฐาน มีเทียนเล่มบาทคู่หนึ่ง เล่มเฟื้องคู่หนึ่ง เทียนเล่มน้อยสี่คู่
ดอก (ไม้) ขาว แต่ถ้าหาไม่ได้ ให้ใช้ข้าวตอกดอกไม้ตามศรัทธาก็ได้
๑.๒ เมื่อจะเรียนกัมมัฏฐาน
ก. กราบพระพุทธรูป ๓ ครั้ง แล้วไหว้ว่า “อิติปิโส สวากขาโต สุปฏิปันโน ฯ”
ข. ขอปี ติ ส มาธิ กั บ พระพุ ท ธเจ้ า ให้ ว่ า “ข้ า จั ก ขอภาวนา พุ ท ธานุ ส สติ ธั ม มานุ ส สติ
สังฆานุสสติ ครั้นว่าจะภาวนาดวงใด ขอหื้อว่าดวงนั้นเต๊อะ ว่าข้าขอปิติสมาธิธรรมเจ้าดวงผาเสริฐ
ขอจุ่งหื้อมาบังเกิดในจิตตะสันตาระ (สันดาน) ตนตัวแห่งข้า อันจักนั่งภาวนาในที่นี้ มีขุททกาปีติ
เป็นเก๊า (เป็นอันดับแรก) ถะหลาบ (ตราบ) ต่อเท่าถึงผรณาปีติแก่ผู้ข้า อันจักนั่งภาวนาเพื่อหื้อ
เสี้ยงทุกข์สุดทุกข์ แก่ข้าแท้ดีหลีเต๊อะ...” ว่า ๓ ครั้ง
๑.๓ การปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ก. ภาวนาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
โดยหากว่าภาวนาพุทธคุณอยู่ ครั้นจะภาวนาธรรมคุณนั้น ให้ปลงพุทธานุสสติเสียก่อน ว่า
“...พุทธานุสสติ กัมมัฏฐานัง ปัจจุทะรามิ...” ๓ ครั้ง และขอภาวนาธรรมคุณ ให้ว่า “...ธัมมานุสสติ
กัมมัฏฐานัง สมาธิยามิ...” ๓ ครั้ง เช่นเดียวกันเมื่อภาวนาธรรมคุณอยู่ จะภาวนาสังฆคุณต่อไป ให้
ปลงธรรมานุสสติเสียก่อน ว่า “...ธัมมานุสสติ กัมมัฏฐานัง ปัจจุทะรามิ...” ๓ ครั้ง แล้ว่า “สังฆานุส
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สติ กัมมัฏฐานัง สมาธิยามิ” ๓ ครั้ง เพื่อขอภาวนาสังฆคุณต่อไป เป็นเช่นเดียวกับที่ครูบาบุญชุ่ม
ปฏิบัติ
ข. ภาวนากายคตาสติ
ค. ภาวนาพรหมวิหารทั้ง ๕ ได้แก่ เมตตาให้ตนเอง เมตตาให้สัตว์โลก กรุณา มุฑิตา และ
อุเบกขา
ง. ไล่ดวงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
จ. ยอดวิปัสสนา ภาวนาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
๒. หมวดคาสอน
ก. คาสอนห้ามตน หื้ออ่อนน้อม ลงสู่พระธรรมกัมมัฏฐาน ศีลธรรม พระเจ้า (อ่อนน้อม)
ข. คาสอนเรื่องศีล (ศีล)
ค. คาสอนเรื่องเญยญะธรรมทั้ง ๔ หรือคุณพระพุทธเจ้า (อ่อนน้อม)
ง. คาสอนเรื่องสรรพทานทั้งมวล (ทาน)
จ. คาสอนนิวรณธรรม ๖ ประการ (บาปธรรมที่ต้องละ)
ฉ. คาสอนโลภะ ๗ ประการ (บาปธรรมที่ต้องละ)
ช. คาเทศนาศีลหื้อเปรตผีทั้งหลาย (ศีล)
๓. หมวดคาไหว้
ก. คาไหว้ภาวนาขระอูปแก้ว (ผอบแก้ว)
ข. คาไหว้ยอดไตรปิฎก
ค. คาไหว้พระเจ้า ๑๐ ตนอันจักมาภายหน้านี้
ง. คาไหว้กัมมัฏฐาน ๔๙ ห้อง
จ. คาไหว้พระเจ้า ๕ ประการ
ฉ. คาไหว้มหากัญจยนะเถร มีปัญญาแล
ช. คาไหว้ปาทะพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์ (รอยพระพุทธบาท)
ซ. คาไหว้ไหม้บาป
ฌ. คาไหว้ระงับกรรมเวร
ญ. คาไหว้ระงับเวร
ฎ. คาไหว้เผาบาป
ฏ. คาไหว้สังคหะตนตัว (คาไหว้สงเคราะห์ตัวเอง)
ฐ. คาไหว้สืบชะตาตนเอง
ฑ. คาไหว้หื้อได้ไหว้ทุกค่าเช้า
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ฒ. คาหยาดน้าหลังทาบุญเมตตาภาวนาแล้ว
ณ. คาผาถะนา (ปรารถนา) เป็นพระพุทธเจ้า และเป็นปัจเจกกะ อรหัตตา สาวะกะ
ด. คาไหว้พระธาตุสวนดอกไม้อุทยาน
ต. คาไหว้พระธาตุดอยสุเทพ
ถ. คาสูมาแก้วทั้งสาม (หลังจากมาจาศีลกินตานเมตตาภาวนาแล้วให้สูมาแก้วทั้งสาม)
ธ. คาสูมาแก้วตั้งห้า (ขึ้นขันห้าก่อนจักไหว้พระจาศีลเมตตาภาวนาแล)
การแสดงเนื้อหาทั้ง ๓ หมวดในคัมภีร์ใบลาน คือ หมวดกัมมัฏฐาน หมวดคาสอน (เน้น
เรื่องศีล ทาน) และหมวดคาไหว้ ในคัมภีร์ใบลานฉบับนี้ แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบสาคัญในการ
ปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา ที่ต้องเริ่มจากความเข้าใจในคาสอน โดยเฉพาะเรื่องศีล ทาน จากนั้น
จึงเป็นการปฏิบัติกัมมัฏฐาน (ภาวนา)
กัมมัฏฐานที่ใช้ปฏิบัติ คือ พุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ กายคตานุสสติ พรหม
วิหาร ๕ คือ เมตตาตนเอง เมตตาสัตว์โลก กรุณา มุฑิตา และอุเบกขา
ในส่วนคาไหว้ ที่แสดงให้เห็นถึงความนอบน้อมของผู้ปฏิบัตินั้น แบ่งเป็น
คาไหว้พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์ ได้แก่ พระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระพุทธเจ้าทั้ง ๑๐ ใน
อนาคตกาล พระมหากัญจยนะเถร และคาผาถะนา (ปรารถนา) เป็นพระพุทธเจ้า และเป็นปัจเจกกะ
อรหัตตา สาวะกะ
คาไหว้พระธาตุเจดีย์ ได้แก่ พระธาตุสวนดอก กับพระธาตุดอยสุเทพ
คาไหว้กัมมัฏฐาน ได้แก่ คาไหว้ภาวนาขระอูปแก้ว (ผอบแก้ว) คาไหว้ยอดไตรปิฎก คาไหว้
กัมมัฏฐาน ๔๙ ห้อง คาสูมาแก้วทั้งสาม คาสูมาแก้วทั้งห้า คาหยาดน้าหลังทาบุญเมตตาภาวนา
คาไหว้อื่นๆ ที่มีลั กษณะเป็นคาปรารถนาเพื่อให้ห มดเวรระงับกรรมเผาบาปแก่ตนเอง
ได้แก่ คาไหว้ไหม้บาป คาไหว้ระงับกรรมเวร คาไหว้ระงับเวร คาไหว้สังคหะตนตัว (คาไหว้สงเคราะห์
ตัวเอง) คาไหว้สืบชะตาตนเอง และคาไหว้หื้อได้ไหว้ทุกค่าเช้า
ค าไหว้ ไ หม้ บ าป ระงั บ กรรมเวร นั้ น เป็ น ค าไหว้ ที่ ใ จความส าคั ญ ของเนื้ อ หา ขอให้
บาปกรรมที่ตนทาได้ถูกเผาไปจนหมดสิ้น คาไหว้เหล่านี้ ยังปรากฏในหนังสือประวัติความเป็นมาของ
วัดคงใต้ จังหวัดแพร่ ๑ ในคาไหว้สุวัณณะจังโกคาไหม้บาปทั้งมวล ชี้แจงไว้ว่าให้สวาธิยาย๒ (สาธิยาย)
ทุกเช้าค่า ล้างบาปทั้งมวล..” ดังว่า
“...สัพพะปาปัง ทุฏฐกาฬัง พุทโธ พุชฌะติ สัจจานิ พุทโธ สัพพัญญุตัง กายะกัมมัง
วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะ อสัญจิจจะ สัพพะเวรา สัพพะกัมมานิ สัพพะอันตรายา อตีตะโทสัง
มะโนกัมมัง อนาคะตะโทสัง มะโนกัมมัง นีวะระณะธัมมัง ยัสสะ ปาปัง กะตัง กัมมัง กุสะเลนะ
๑
๒

วัดคงใต้, ประวัติความเป็นมาวัดคงใต้, (แพร่: วัดคงใต้, ๒๕๖๐), หน้า ๒๙.
สวาธิยาย มาจากคาสันสกฤต มีความเดียวกับคาว่า สาธยาย ในภาษาลี

๒๔๖

ปหียติ โส อิมัง โลกัง ปะภาเสติ อัพภามุตโตวะ จันทิมา ตัสสะ มะ อะ อุ อุ อะ มะ ครุ
ปาปัง ละหุปาปัง ปาราชิกัง วินาสสันตุ เม อะเสสะโต...”๑
คาไหว้ไหม้บ าปเหล่ านี้ มี จุ ด ประสงค์ การใช้ เฉกเช่นเดียวกับคาสวดถอนในล้ านนา๒
กล่าวคือ สวดมนต์คาถา เพื่อให้ไหม้ ถอน สิ่งไม่ดี โรคร้าย บาปกรรมในตัวคน สถานที่ หายสิ้นไป
บริสุทธิ์จากบาป จากโทษทั้งมวล โดยคาสวดถอนในล้านนานั้น เมื่อ ผู้ใดเจ็บป่วยด้วยโรคร้าย กระทา
ผิดล่วงเกินต่อเทวดาอารักษ์ ภูตผี แม้นถูกฝังหุ่นรูปรอย หรือถูกทาคุณไสย ก็สามารถสวดถอดได้ด้วย
การกล่าวคาถาบางบท เช่น คาสวดถอนกุมารภังค์ (ฉบับวัดคะตึกเชียงใหม่ ลาปาง) โดยให้นิมนต์พระ
๔ รูป มาสวดพระปริตร ให้ตั้งขันบูชาด้วยเบี้ยพันสาม หมากพันสาม ผ้าขาว ผ้าแดง เทียนเล่มบาท ๘
เล่ม ข้าวตอกดอกไม้เสียก่อน แล้วค่อยสวด เป็นต้น
คาถาสวดถอนนี้ มีทั้งสวดถอนอาคารสถานที่ สวดถอนคนตายในสถานที่ไม่ควรตาย เช่น
ตายในเขตวัด สวดถอดพระภิกษุสามเณรมรณภาพในที่ไม่ควรมรภาพ สวดถอนคนป่วยหรือถาวรวัตถุ
ที่ไม่สามารถรื้อทิ้งได้ สวดถอนขึด สวดถอนพระภิกษุ สามเณร มรณภาพที่ยังไม่ ได้ปลงบริขาร สวด
ถอนให้คนตายทั้งกลม เป็นต้น
ความเชื่อล้านนาในลักษณะนี้ คล้ ายคลึงกับความเชื่อของพุทธศาสนาวัชรยาน คือ การ
สวดธารณี หรือมนต์ประจาพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ต่างๆ โดยมนต์แต่ละบทมีอานุภาพต่างกันไป
บางบทสวดจบเดียวมีอานิสงส์เป็นพระอินทร์ร้อยชาติ หรรือเพียงแค่เขียนคามนตร์ลงบนผืนผ้าแขวน
เอาไว้ ใครเดินลอดมีอานิสงส์ทาให้บาปกรรมที่ทามา ๙๐ กัลป์สูญไป๓
เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลของวัชยานที่ปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมล้านนา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติกัมมัฏฐานแล้ว ยังปรากฏให้เห็นในคาสูมาแก้ว ๕ โกฐาก ที่ผู้ปฏิบัติต้องให้ความเคารพนอบ
น้อมต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระกัมมัฏฐาน และพระอุปัชฌาย์อย่างสูงสุด กล่าวคือ โดย
หลักปฏิบัติของเถรวาทหรือมหายานทั่วไป พุทธศาสนิกชนต้องยึดเอาพระพุทธเจ้า พระธรรม และ
พระภิกษุสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึง ทว่าในวัชรยานมีที่พึ่งที่ระลึกประเภทที่ ๔ เพิ่มเข้ามา คือ พระ

๑

พระพุทธเจ้า ทรงรู้แจ้งบาปทั้งปวง ความชั่ว (กรรมดา) ที่บุคคลประพฤติชั่วแล้ว พระพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้อริยสัจ ถึง
ความรู้แจ้งธรรมทั้งปวง กรรมชั่วที่เป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม เวรทั้งปวง กรรมทั้งปวง อันตรายทั้งปวง ทั้งที่เ จตนาและมิได้
เจตนา มโนกรรมอันเป็นโทษที่ล่วงแล้ว มโนกรรมอันเป็นโทษที่ยังไม่มาถึง ธรรมอันเป็นเครื่องปิดกั้นความดีที่บุคคลใดได้กระทาไว้แล้ว
กรรมชั่วของบุคคลนั้น อันกุศลย่อมละทิ้งเสียได้ บุคคลนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างไสว ประดุจพระจันทร์ลอยพ้นแล้ว จากเมฆหมอกฉะนั้น
บาปกรรมอันหนักก็ดี บาปกรรมอันเบาก็ดี กรรมที่ทาให้พ่ายแพ้ก็ดี ของบุคคลนั้น จงพินาศต่อข้าพเจ้าไป โดยไม่มีส่วนเหลือ
๒
พิ สิ ฏ ฐ์ โคตตรสุ โ พธิ์ และคณะ, พิ ธี ก รรมในวิ ถี ชี วิ ต ล้ า นนาจากคั ม ภี ร์ โ บราณ, (เชี ย งใหม่ : สถาบั น วิ จั ย สั ง คม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๗), หน้า ๑๑๘-๑๒๒.
๓
อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์, พระพุทธศาสนามหายาน, (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๗), หน้า ๑๗๗.

๒๔๗

อุปัชฌาย์ (คุรุ หรือลามะ) โดยวัชรยานให้ความสาคัญอย่างมากกับการนับถืออุปัชฌาย์ ซึ่งผู้เป็นศิษย์
จะต้องสวดซ้าๆ ถึงความศรัทธาและภักดี ที่มีต่อคุณงามความดีของพระอุปัชฌาย์ จานวนแสนครั้ง๑
ปีเตอร์ เดลลา สันตินา๒ ชี้ประเด็นสาคัญของแนวคิดนี้ว่า “...ข้าพเจ้าขออ้างถึงความคิดที่
สะท้อนถึงบทบาทและความสาคัญของพระอุปัชฌาย์ในวัชรยาน ประการแรก ท่านทาหน้าที่เหมือน
แว่นขยาน เรารู้ว่าดวงอาทิตย์มีความร้อนและก่อให้เกิดไฟได้ ทานองเดียวกัน แม้พระพุทธและพระ
ธรรมะมีพลานุภาพมากมาย แต่ถ้าไม่มีพระอุปัชฌาย์ สิ่งเหล่านั้นก็ไม่อาจให้เกิดไฟ คือปัญญาภายยใน
ตัวลูกศิษย์ได้ พระอุปัชฌาย์จึงทาหน้าที่ในการนาเอาพลานุภาพของพระพุทธ พระธรรม และพระ
สงฆาประยุกต์ใช้ให้ตรงกับความประสงค์ของลูกศิษย์ อย่างมีประสิทธิภาพและโดยทันที ...” อันที่จริง
การมอบตัวของศิษย์แด่อุปัชฌาย์ คือ การสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน การสืบทอดประเพณี และวิถี
แห่งวัชรยาน
นอกจากนี้ ในการอธิบายเรื่องสรรพทาน หรือทานที่มีผลอานิสงส์มากในใบลานวัดขุนคง
ก็มีลักษณะเป็นไปเช่นเดียวกับคติพุทธศาสนาวัชรยาน
สรรพทานมีองค์ประกอบ ๓ ประการ ได้แก่ ๑) ทานมหาอัตถะบริขาร อาสนะจองคา หีบ
ธรรม ๒) หีบเงิน ทานทอดบังสุกุล ทาดผ้าทอดแก่สังฆะ ตัดหัวหื้อเป็นทาน (ปาด) ชิ้นเนื้อตนหื้อเป็น
ทาน ห้าประการนี้ ยิ่งดีนัก ๓) ทานธรรมนั้นคือ ปิตะกะ (ปิฎก) ทั้งสาม
การทาทานด้ ว ยการตั ดหั ว ให้ เ ป็นทาน หรือ ปาดชิ้นเนื้อตนให้ เป็น ทานนั้น มีตัว อย่า ง
ปรากฏในชาดกเรื่องเสือแม่ลูกอ่อน ในชาดกมาลาของมหายาน ๓ เนื้อเรื่องโดยย่อมีดังนี้ว่า สมัยที่
พระพุทธเจ้าทรงอุบัติเป็นโพธิสัตว์ในสกุลพราหมณ์สกุลมหาศาล ต่อมาทรงบาเพ็ญพรตเป็นมุนี ครั้ง
หนึ่งทรงเห็นเสือแม่ลูกอ่อนในหุบเหว เพิ่งตกลูกใหม่ กาลังหิวจัด จ้องจะกิ นลูกตน พระโพธิสัตว์จึง
คานึงถึงความรักตนที่ร้ายกาจ จนทาให้แม่ปรารถนาจะกินลูก ท่านจิตนาการว่า “ไฉนอาตมาจะไปหา
มังสะจากร่างกายผู้อื่น เมื่อในร่างกายของอาตมาเองก็มีอยู่แล้ว การหาจากผู้อื่นใช่จะเป็นการเสี่ยงโชค
เพีย งอย่ างเดีย ว ซ้าจะเป็ น การเสี ยโอกาสอันดีของอาตมาด้ ว ย อีกประการหนึ่งสั งขารนี้เป็นของ
สามานย์ บอบบาง ไม่มีแก่นสาร ไม่มีคุณ โสมม เป็นสมุฏฐานแห่งทุกข์...” จึงบังเกิดความโสมนัสใน
อันที่จะได้บาเพ็ญบารมี โดยทาลายชีวิตเพื่อประโยชน์และความสุขของผู้อื่น จึงกระโดดลงไปในหุบ
เหวเพื่อเป็นอาหารแม่เสือ๔

๑

อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์, พระพุทธศาสนามหายาน, หน้า ๑๗๗.
ปีเตอร์ เดลลา สันตินา แต่ง, สมหวัง แก้วสุฟอง แปล. ต้นไม้แห่งโพธิ์, (เชียงใหม่: แม็กพรินต์, ๒๕๕๓), หน้า ๒๕๔.
๓
อารยศูร แต่ง, หลวงรัชฎการโกศล แปล, ชาดกมาลา, (กรุงเทพฯ: มปส. ๒๕๑๓), หน้า ๒-๖.
๔
ในสัมภาระวิบาก ชื่อเรื่องพระพรหมดาบส
๒

๒๔๘

ชาดกเรื่องนี้ ได้มาปรากฏในคาสอนของครูบาขาวปีด้วย ๑ ดังว่า... ซึ่งแสดงให้ เห็นถึง
อิทธิพลของมหายานแพร่กระจายอยู่ในล้านนา ชาดกเรื่องนี้ไม่ปรากฏในพุทธศาสนาเถรวาท
พุทธทาสภิกขุ เรียกทานชนิดที่เอาตัวกูของกูออกไปนี้ว่า สุญญตาทาน เป็นการสละคืน
ธรรมชาติทั้งหมด เพราะเข้าใจว่า ทุกอย่างเป็นของธรรมชาติ ธรรมชาติไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน มีแต่การปรุง
แต่ง จิตคิดไปเองว่าเป็นตัวตน การให้ทานแบบสุญญตาทานนี้ เป็นการสละมานะทิฏฐิอย่างหยาบๆ
สละความเห็นแก่ตัว และสละอัตตา หรือตัวกู๒
ดังนั้นอิทธิพลของวัชรยานที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลานที่ พระนารทะ ปัญญาธิกะ จารไว้เมื่อ
พ.ศ. ๒๔๕๗ มีเรื่อง คาสูมาแก้ว ๕ โกฐาก ที่ผู้ปฏิบัติต้องให้ความเคารพนอบน้อมต่อพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ พระกัมมัฏฐาน และพระอุปัชฌาย์อย่างสูงสุด คาไหว้ไหม้บาป ที่จะเผาบาปกรรมให้
หมดไปได้ด้วยการสวดมนต์ และสรรพทาน หรือทานที่มีผลอานิสงส์มาก หนึ่งในสรรพทาน คือ การ
เสียสละชีวิตเป็นทาน เพื่อการสะสมบุญบารมีในการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไป
๔.๒.๑.๒ คัมภีร์ใบลาน เรื่องลักขณะศีลทานภาวนาแลฯ
ต้นฉบับเป็นใบลาน จารด้วยอักษรธรรมล้านนา จานวน ๑๙ หน้าลาน พ่อเป็งบ้านศาลา
ก่อข่า ได้จ้างให้หนานตุ๋ยนางจันทร์ บ้านคุ้งหลวง เป็นผู้จาร มีครูบาอุ่นเรือน สุภัทโทเป็นประธาน เมื่อ
จ.ศ. ๑๓๓๒ พ.ศ. ๒๕๑๔
การปริวรรตนั้น ปริวรรตเป็นเสียงภาษาไทยภาคกลาง ยกเว้นคาล้านนาซึ่งเป็นที่เข้าใจกัน
โดยทั่วไป จะคงเสียงไว้ เช่น คาว่า หื้อ (ให้) เสี้ยงทุกข์ (หมดทุกข์) เป็นต้น หรือบางคาที่คงเสียงหรือ
เป็นภาษาไทล้านนาจะวงเล็บความหมายไว้ด้วย
ก. เนื้อหาในใบลาน
นะโม ตัสสัตถุ สาธะโว ดูรา โสตุชนะ สัปปุริสะทั้งหลาย จงจักตั้งโสตาประสาทหูตาฟังยัง
รัสสธรรมเทสนาอันนี้ อันจักได้เทสนาว่าด้วยองค์ลักขณะอันหื้อทานและรักษาศีลเมตตาภาวนา ดั่ง
พระพุทธเจ้าหากบัญญัติไว้เทสนาไปนี้ เพื่อหื้อคนคฤหัสถ์และนักบวชทัง้ หลาย หื้อได้บาเพ็ญเพื่อจักหื้อ
พ้นจากทุกข์ในวัฎสงสาร หื้อได้ถึงยังนิพพานเจ้า ด้วยดังเฮาจักได้เทสนาไปภายหน้านี้เต๊อะ
อันว่าหื้อทานนั้น ก็ยังมีเจ็ดจาพวก ดังนี้แลฯ
อันหนึ่งคือว่าอามิสทาน อันหนึ่งธรรมิกทาน อันหนึ่งอธรรมิกทาน อันหนึ่ง ชื่อว่าสัทธา
ทาน อันหนึ่งชื่อว่าสหโยทาน (ทานแบบสหาย) อันหนึ่งชื่อว่าสามิโกทาน (ทานแบบเจ้านาย) อันหนึ่ง
ชื่อว่าทาโสทาน (ทานแบบขี้ข้า)
เปิงรู้ยังอามิสทานก่อนเต๊อะ คนคฤหัสถ์และนักบวชทั้งหลาย ฝูงใดก็ดียังเมื่อจักขวนขวาย
หายังของทานทั้งหลายนั้น มีต้นว่า ผ้า และข้าวน้าโภชนะอาหาร และคิลานปัจจัยนั้น จึงหื้อได้โดย
๑
๒

ครูบาขาวปี, หนังสือชีวประวัติองค์สมัยสามห้อง, (เชียงใหม่: เวียงแก้วการพิมพ์, ๒๕๓๕).
พุทธทาสภิกขุ, บาเพ็ญบารมี. (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๔๙), หน้า ๔๐-๔๑.
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ชอบ แท้จักหื้อทานแก่ภิกขุ และสามเณรก็ดี ด้วยคาว่าเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นพี่น้อง เป็นลูก เป็นหลาน
และเป็นญาติวงศาเป็ นมิตรสหายรักแพงกันว่าอั้นก็ดีแลฯ หื้อทานดังอั้น ก็ได้ชื่อว่าอามิสทาน ก็ยังมี
ผละอานิสงส์ดังเก่าแลฯ เท่าว่าผละอานิสงส์บ่กว้างหลาย เหตุว่าเขาใส่ใจว่าเป็นพ่อ เป็นพี่ เป็นน้อง
เป็นเผ่าพันธุวงศาแห่งเราแลฯ และว่าอั้น ผลก็จึงบ่กว้าง เพื่อว่าอั้น ผิใส่ใจว่าเป็นลูกสิก ข์พระพุทธเจ้า
แท้แลฯ ว่าอั้นแล้ว หื้อตานดังอั้น ก็จงึ มีผลอานิสงส์อันกว้างขวางมากนักแลฯ
ประการหนึ่งเล่ าเจ้าภิกขุตนใดและได้ฉลาดรู้ ด้วยตรศีล (มันตรศิลป์) ทั้งหลาย อันเป็น
ภายนอกศาสนา คือว่าเป็นหมอ (ทาย) ไก่และหมอ (ทาย) วัน เป็นหมอยามสัพพกิจจะอันเป็นของ
คฤหัสถ์ หากควรหานั้นก็รู้ชุอัน เขาก็ใส่ใจว่า จักไว้สัง เคราะห์ยังคนทั้งหลาย เพื่อจักนาเอามายังลาภ
สการมากนักจ๊ ะแลว่าอั้น คนคฤหั สถ์ ทั้งหลายฝู งนั้น เขาก็ยินดีด้วยคาว่า พระแห่ งเฮาต๋นนี้ มีบุญ
สมภารอันกว้างขวาง ฉลาดรู้ชุอัน ก็อาจหื้อรู้ยัง ความมักแห่งเฮาทั้งหลายแท้แลฯ เขาทั้งหลายก็อา
สไหล (อาศัย) ซึ่งพระตนนั้น เขาก็น้อมไปยังวัตถุทานอันใดอันหนึ่ง มีผ้าและบาตร เป็นต้น หื้อทานดัง
อั้น ทานอันนั้นก็หาผละบ่ได้ เหตุว่าภิกขุตนรับเอาทานอันนั้น ก็เป็นอาบัติโทษ เท่าเป็นดังปันกินบ่ได้
นั้นแลฯ เหตุหาอานิสงส์บ่ได้ เท่าพอหื้อแล้วกิจในปัจจุบันอันนี้ สิ่งเดียวแลฯ อันนี้ชื่อว่า อามิสทานอัน
บ่ชอบธรรม
อันหนึ่งเล่า (อนึ่งเล่า) ภิกษุมีใจมักใคร่หื้อคนคฤหัสถ์มีคาสิเนหา คติยินดี และหื้อนามายัง
ลาภ กระทามายาด้วยตนด้วยใจ อันบ่ใช่แม่ก็ว่าแม่ และหื้อปันยังวัตถุทั้งหลายต่างๆ คือว่า ไม้ตัน (ไม้
มีแก่น) ไม้กลวง (ไม้ไม่มีแก่น เช่นไม่ไผ่ เป็นต้น) ดอกไม้
(๒) ลูกไม้ข้าวเปลือกข้าวสาร และข้าวบิณฑิบาตร และเงินคาผ้าผ่อนพ่อนแร (ผืนผาแพร)
และเครื่องหย้องของประดับอันใดอันหนึ่ง หยุบก็ดี อุ้มก็ดี ยังเด็กน้อย อุ้มเด็กน้อยและฮักเด็กน้อย
อันหนึ่ง ก็ใช้สอยสืบถ้อยคาคนคฤหัสถ์และด้วยคนคฤหัสถ์กระทาการเฮือนดังอั้น เครื่องทั้งหลายฝูงนี้
ก็เป็นอามิสทาน เป็นอเนสนะกรรม (กรรมอันนักบวชไม่ควรกระทา) เสี้ยงแล คนคฤหัสถ์ทั้งหลาย เขา
ก็ยินดีว่า พระฝูงนี้ ก็มาเอาเฮาเป็นพ่อเป็นแม่แท้แล อันหนึ่งก็มาหื้อเฮามาปันยังวัตถุ ทั้งหลายต่างๆ
แก่เฮาชุอันแล อันหนึ่งก็ช่างฮักยังลูกหลานเฮาแล เตือมตันการเฮาชุอันแล (เพิ่มเติมส่งเสริมการงานให้
รวดเร็วทันการ) ว่าอั้น เขาทัง้ หลายก็เอาปัจจัยทัง้ สี่อันใดอันหนึ่ง มาหื้อทานแก่เจ้าภิกขุทั้งหลายฝูงนั้น
อันนี้ได้ชื่อว่าอามิสทานเป็นอเนสนะกรรม หาผละอานิสงส์บ่ได้สักน้อยแล ตั้งแต่ภิกขุเป็นหมอยาหมอ
โหรามาถึงภิกขุไปช่วยคนคฤหัสถ์กระทาการเฮือนนั้น ก็ย่อมเป็นอเนสนะกรรมชุอันแล
เหตุนั้นพระพุทธเจ้าบ่อนุญาตแก่ภิกขุกระทาการสักอันแล ภิกขุตนใดยังกระทาดังอั้น ชื่อ
ว่ามิจฉาชีวะ เลี้ยงชีวิตผิดธรรม ครั้นว่าตายก็ได้ไปตกนรกแท้ บ่สงสัยจ๊ะแล แม้ผู้หื้อทานนั้น ก็เป็น
บาป ครั้นตายก็ได้ไปตกนรกบ่ยากจ๊ะแล
เป็นดั่งยังมีภิกขุตนหนึ่ง ยังมีอุบาสกผู้หนึ่งเป็นพ่อออก ก็มาอุปัฏฐากยังภิกขุตนนั้น ด้วย
ปัจจัยทั้งสี่ อันเป็นอเนสนะกรรม จึงคบกันไปมาฉันนั้น ครั้นตายจากเมืองคน เขาตั้งสองก็พากันไป
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เป็นเปรตอยู่ในนรกที่นั้น ก็กินยังอาจมเป็นอาหารแห่งเขา ทั้งสองก็ผิดเถียงกันไปมา ด้วยคาว่ากูได้
เสวยทุกข์อยู่สันนี้ก็เพราะท่าน และท่านได้เป็นสะโหลม (ศรมณ์ คือ สมณะ) แล้ว ป๊อย (พลอย) บ่
กระทาตามคาสอนแห่งพระพุทธเจ้า ก็จึงได้มาเสวยทุกข์ และได้กินยังอาจมอยู่สันนี้ ก็เพราะท่านและ
ว่าอั้น
ยามนั้นภิกขุตนนั้น ก็จิ่งกล่าวว่า กูได้มาเป็นทุกข์ และได้มากินยังอาจมอยู่สันนี้ ก็เ พราะ
มึงแล มึงมาอุปัฏฐากยังกู ด้วยปัจจัยทัง้ สี่ อันเป็นปราณีตแล หื้อกูมีคาสิเนหารักในมึงแล หื้อบังเกิดยัง
ตัณหาในปัจจัย ทั้งสี่ ทั้งหลายฝูงนั้น บ่หื้อกูได้แขวดกฎหมาย รู้ยังสิกขาบทแห่งพระพุทธเจ้าก็เหตุ
เพราะมึงแล สองเขาก็เถียงกันไปมาอยู่ในนรกที่นั้นหั้ นแล อันนี้ออกในภิกขุณีวิภังคะพู้นแล ครั้นใคร่รู้
ยังอันกว้างขวางดังอั้น ก็จุ่งจักหื้อดูยังภิกขุณีวิภังคะพู้นเต๊อะ กล่าวยังอามิสทานนั้นก็แล้วเป็นห้องหนึ่ง
ก่อนแล
ที่นี้จักกล่าวยังธัมมิกทานก่อนแล คนคฤหัสถ์และนักบวชเจ้าตนใด มีใจมักใคร่หื้อทานดัง
อั้น ก็ควรขงขวายหาไทยทานอันชอบ คือวัตถุอันจักชื้อยังของทานนั้น ก็หื้อเว้นจากยังวัตถุอันเป็นฆ่า
สัตว์ และฆ่าชิ้นฆ่าด้วยหอกดาบ อาม๊อก (ปืนใหญ่) สีนาด (ปืนแก๊ป) ปิด๊ ง้วน (พิษ) ฆ่าด้วยเหล้าและได้
ด้วยสินไหมลักลาย (หลอกหลวง) เอาของท่านฝูงนี้ บ่ควรเอาหื้อทานแล เท่าควรเอาวัตถุอันชอบนั้น
ไปซื้อเอายังของทานทั้งหลาย มีผ้าและบาตรเข้าน้าโภชนะ
(๓) อาหาร เสนาสนะ คิลานะ ปัจจัยอันใดอันหนึ่งก็ดี อย่าได้ก๋วนเกล้า (คลุกเคล้า) ด้วย
วัตถุอันเป็นฆ่าสัตว์ และน้าสุรานั้น สักอันเต๊อะ ครั้นว่าได้ด้วยชอบแล้ว ก็ควรนาไปหื้อตานแก่แก้วสาม
ประการ ด้วยใจอัน เชื่อใสในบุ ญแท้ บ่ติดด้วยอามิส อันใดอันหนึ่งสั กอัน ด้ว ยคาร่าเปิงว่า ชาวเจ้า
ทั้งหลายฝูงนี้ ก็หากเป็นลูกสิก ข์พระพุทธเจ้า ตนมีศีลธรรมอันวิ เศษ เตียรย่อม (เฑียรย่อม เป็นคา
เดียวกับที่พบในไตรภูมิพระร่วง หมายถึงย่อมเป็นไปเช่นนั้น) สั่งสอนยังบุคคลหญิงชายทั้งหลาย หื้อ
ตานรักษาศีลฟังธรรมเมตตาภาวนาแต้แล หื้อทานดังอั้น ทานอันนั้นก็ได้ชื่อว่าธรรมิกทาน ชอบธรรมมี
ผละอานิสงส์กว้างขวางแท้แล เป็นดั่งก๋ากะวะลิยะ (นายกากะวัลลิยะ) ทุคคตะ (คนจน) อันต้มข้าวหุง
ด้วยผักและตักด้วยป้าก (ทัพพี) หนึ่ง ไปหื้อเป็นทานแก่มหาเถรตนหนึ่ง ลวดได้เป็นมหาเศรษฐี ในวั น
ถ้วนเจ็ดวันนั้นแล เป็นดั่งทุคคตะผู้หนึ่งไปกินจ้างเศรษฐี ได้ข้าวเปลือกกะโหล้งหมากพร้าวหนึ่ง มาตา
แล้ว เอาหุงเป็นข้าวยาคูแล้วได้หื้อ ทานด้วยใจใสสัทธายินดี แล้วเมื่อไปลูนก็ลวดได้เป็นมหาเศรษฐีก็มี
วันนั้นแล อันนี้ออกในธรรมปัณฑิตะสามเณร (ธรรมบทเรื่องปัณฑิตะ) หั้นแล
ที่นี้จักสาแดงอธรรมิกทานก่อนแล วัตถุอันจักซื้อยังของทานนั้น ก็ได้ด้วยอันบ่ชอบ คือว่า
ฆ่าสัตว์ฆ่าชิ้น และฆ่าด้วยหอกดาบอาม๊อกปิกง้วน ฆ่าด้วยเหล้าและสินไหม ลักลายเอายังวัตถุทั้งหลาย
ฝูงนี้ และไปซื้อเอายังข้าวของทานดังอั้น ก็ได้ชื่อว่าอธรรมิกทาน เหตุทานบ่ชอบ ก็หาผละอานิสงส์บ่ได้
ยามเมื่อจะหื้อทานนั้น ป๊อยฆ่าสัตว์หื้อทานดังอั้นก็ดี อันหนึ่งยามเมื่อจักสร้างแป๋งยังกุฎีวิหารเจตียะ
ป๊อยได้ฆ่าสัตว์เลี้ยงแขก และกินเหล้าก๋วนเกล้า (คลุกเคล้า) ไปด้วยของทาน และได้สร้างแป๋งดังอั้น ก็
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ได้ชื่อว่าอธรรมิกทาน ว่าหื้อทานบ่ชอบธรรม เหตุว่าหาผละอานิสงส์บ่ได้ แม้ว่าเทวดาก็บ่แต้มหมาย
(จดบันทึก) เอายังการบุญอันนั้นเมือสักอัน ก็แต้มหมายเอายังการอันเขาได้กระทาบาปนั้น เมือสิ่ง
เดียว เหตุว่าสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่ทั้งหลาย ก็เฑียรย่อมรักยังชีวิตแห่งตน ก็กลัวตายชุตัวสัตว์หั้นแล เป็น
ดั่งคนนี้แล เป็นบาปเป็นเวรสืบกันไปมาเล่าดาย (เปล่าๆ) เป็นดั่งนางมะลิก๋าเทวี (มัลลิกาเทวี) นั้นแล
ในชาติก่อนนั้น นางก็ได้จาหื้อเพื่อนฆ่ายังแม่เจียน (แม่ไก่ – ภาษาลัวะ) ตัวหนึ่ง เป็นทาน ครั้นว่าตายก็
ได้ไปตกนรก ครั้นพ้นจากนรกแล้ว ก็ได้เกิดมาเป็นสัตว์ หื้อแม่เจียนตั๋วนั้นได้ฆ่าทุกเส้นขนแม่เจียนตัว
นั้นเล่าแล อันหนึ่งเป็นดั่งโพธิสัตว์เจ้าได้เกิดมาเป็นมหาเศรษฐีนั้น ท่านก็ได้สร้างแป๋ งยังผ้ามหากฐิน
เป็นทาน คนทั้งหลายก็จากันว่าเฮาได้สังมาเลี้ยงแขกแก้วนั้นจาแลว่าอั้น เมื่อนั้นมหาเศรษฐีก็จึ งกล่าว
ว่าเอาใจสูทั้งหลายเป็นเต๊อะว่าอั้นหั้นแล ยามนั้นคนทั้งหลายจึงกล่าวว่าเฮาจะฆ่าวัวตัวหนึ่งจ๊ะแลว่าอั้น
คนทั้งหลายก็ฆ่าวัว
(๔) แท้ ครั้นว่าเศรษฐีตาย ก็ได้ไปตกนรกแล วัวตัวนั้นก็อยู่ท่า (คอยท่า) ยังหนทาง ครั้น
มันหันมหาเศรษฐีมาดังอั้น มันก็แล่นมาหาพลันนักแล้ว ก็กล่าวจึ งมหาเศรษฐีว่า กูก็คอยท่านมาอยู่ชุ
วันแล บัดนี้ท่านมาฮอดแล้ว (มาถึงแล้ว) ก็เป็นอันดีแล บัดนี้กูก็จักได้ขวิดต่อยังท่านหื้อตาย แล้วกูจัก
ขูดกินยังเลือดไขมันแห่งมึงบัดนี้ ยามนั้นเศรษฐีจิ่งกล่าวว่า กูได้กระทากรรมเยี่ยงใดแก่ท่านนั้นจา วัว
ตัวนั้นก็กล่าวตามอันมีนั้นชุอั้นหั้นแล เมื่อนั้นเศรษฐีก็จึงกล่าวแขวดกฎหมายรู้อั้นแล เศรษฐีก็กล่าวว่า
หากมีเป็นดังคาว่านั้นแท้แล เท่าว่าเฮายังได้ หยาดน้าอุทิศยังส่วนบุญมาหาท่านด่าย (ด้วยแท้จริง) วัว
จึงกล่าวว่า ผิว่าท่านยังได้อุทิ สะยังบุญมาหากูแท้ดังอั้น กูก็ หล้าง (น่าจะ) ว่าได้พ้นจากอันเป็นสัตว์นี้
ด่าย บัดนี้กูก็ยังบ่พ้นจากอันเป็นสัตว์ฉันนี้เต๊อะ อันว่าอุทิสะบุญมาหากูนั้น ก็บ่หล้างว่าจักมีจ๊ะแลว่าอั้น
สองเขาก็เถียงกันไปมา บ่แล้ว ก็พากันไปสู่สานักพญายมราชหั้นแล ยามนั้นพญายมจึงกล่าวซึ่งสิริคุต
ตะอามาตย์ว่า ดูราสิริ คุตตะอามาตย์ท่านจุ่งพิจารณาดูยังหนังสือเส้นบาปเส้นบุญแห่งเขาทั้งสองดู
เต๊อะ ยามนั้นสิริคุตตตะอามาตย์ก็มาพิจารณาดู ก็เท่าหันเศษก้า (ก็เห็นเพียงแต่) เส้นบาปนั้นสิ่งเดียว
เส้นบุญนั้นบ่หัน จิ่งไหว้พญายมนั้นแล พญายมจึงร่าเปิงดูว่า ของทานอันนั้น เป็นกับด้วยอันฆ่าสัตว์นั้น
ลวดหาผละอานิสงส์บ่ได้ เหตุนั้นเทวดาบ่แต้มหมาย เอามาหลอนมีจ๊ะแล พญายมจึงกล่าวซึ่งเศรษฐีว่า
ดูราเศรษฐีท่านจุ่งอธิษฐานดูเต๊อะว่าอั้น เมื่อนั้นเศรษฐีก็ยอมือขึ้น กล่าวว่า ครั้นข้ายังได้หยาดน้า มา
หาวัวตัวนี้แท้ดังอั้น ก็ขอจุ่งหื้อได้หันอัศจรรย์อันใดอันหนึ่งแท้เต๊อะ คั้นข้าบ่ได้หยาดน้าอุทิสะส่วนบุญ
มาหาวัวตัวนี้แท้ดังอั้น ข้าก็ขออย่าหื้อได้หันอัศจรรย์อันใดอันหนึ่งสักอันเต๊อะว่าอั้น เมื่อนั้นเขาวัวตัว
นั้น อันเป็นเบื้องขวานั้นก็ลวดเป็นดอกไม้ ๕ จาพวก เขาวัวก๊าหนึ่ง (ข้างหนึ่ง) ก็เป็นน้าสุคันโทตะกะ
ไหล่หลั่งถัง่ ตกลงมาอั้นแล เหตุว่าทานอันนั้นก็หาผละบ่ได้ ส่วนบุญบ่มาฮอดเพื่ออั้นแล เมื่อนั้นพญายม
จิ่งกล่าวว่า ดูราเศรษฐีของทานแห่งท่านก็หาผละบ่ได้แท้แล อันว่าท่านนี้ หากบ่เป็นหน่อพุทธางกูรตน
หนึ่งดังอั้น ตูทั้งหลายก็จักเอาท่านไปตกนรกแท้ บ่สงสัยจ๊ะแล ท่านนี้มีบุญมากนัก (แต่ถึงอย่างนั้น)
อบายทัง้ สี่ ท่านก็บ่เว้นได้ (ทุกครั้งไป) ก็จักได้ไปเกิดที่ใดที่หนึ่ง อันนี้ก็ได้ชื่อว่าอบายอันหนึ่งแล (บัดนี้)
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ตูทั้งหลายก็หื้อท่านได้ไปเกิดเป็นลูกพญาจ๊ะแลว่าอั้น แล้วก็หื้อไปเกิดเป็นลูกพญาหั้นแล เศรษฐีผู้นั้น บ่
ใช่อื่น ใด ก็ห ากเป็ น พระพุทธเจ้ าเฮานี้แลเหตุดั งอั้น ผู้ มี ปัญญาทั้งหลายและท่านมักใคร่หื้ อมี ผ ละ
อานิสงส์อันกว้างขวาง ก็บ่ฆ่าสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่สักอันแล กล่าวยังอธรรมิกทานก็แล้วเป็นห้องหนึ่ง
ก่อนแล
ที่นี้จักจาด้วยสัทธาไทยทานก่อน
(๕) และบุคคลหญิงชายคฤหัสถ์และนักบวชทั้งหลาย ผู้ใดก็ดีบังเกิดยังสัทธา เชื่อใสในแก้ว
สามประการ และมักใคร่ถึงสุขสามประการ คือว่าสุขอันมีในเมืองคนและสุขอันมีในเมืองฟ้า มีนิพพาน
เจ้าเป็นยอดแล้ว ขงขวายหายังไทยทานอันชอบอันบริสุทธิ์แท้ บ่มีอามิสติดกับด้วยอันใดอันหนึ่งสักอัน
เท่าใคร่ถึงยังสุขสามประการมีนิพพานเป็นที่สุดแล้วแล หื้อทานดังอั้นก็ชื่อว่าสัทธาไทยทานแล อันหนึ่ง
เล่าก็ขงขวายยังวัตถุอันดีนั้น แม้น้อยหนึ่งก็ดี มากก็ดี ตามกาลังแห่งตน แม้วัตถุอันเป็นรุกขะอันต่า
ยอบก็ดี มักว่าบ่ประณีตหลายก็ดี แม้เป็นปัณฑิตะก็ดี หื้อแป๋งใจยินดีแล้วแล หื้อเจาะยังของทานใส่หัว
ด้วยคาว่า สุทินนัง วะ ตะ เม ทานัง นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ ดังนี้แล้ว น้อมไปหื้อทานด้วยมือตนแท้ ก็
กล่าวว่า อิมัง จีวรัง อิมัง ภิกขัง อิมัง เสนาสนัง อิมัง คิลานะ ปัจจยะ เภสัชชะ ปริขารัง ภันเต ปฏิคัน
หันตุ อัมหากัง ทีฆรัตตายะ หิตายะ ยาวะนิพพานายะ สังวะทันตุ เม ดังนี้ ไปไจ้ๆ หื้อมีใจติดข้องกับ
ด้วยของทานแห่งตนแท้ (มีใจยินดีในของที่จะทาน) ก็กล่าวด้วยปากแห่งตนแท้แล้ว (กล่าวคาถา) ก็ยอ
ไปหื้อทานด้วยมือตนแท้แล (ถวายทาน) สามอันนี้พร้อมกัน ก็จิ่งได้ชื่อว่าสัทธาไทยทาน มีผละอานิสงส์
มากนัก หาที่สุดบ่ได้แล ครั้นว่าเจตนาสามประการนี้ บ่พร้อมกันก็มผี ละบ่กว้างแล
สัทธาไทยทานนี้มีสามจาพวก ตามคาปรารถนา (ปรารถนา) เอายังสุขสามประการ คือ ว่า
สุ ข ในเมื อ งคนและเมื อ งฟ้ าสุ ข ในนิ พ พาน ท่ า นซ้ อ ยว่ า (ท่ า นอธิ บ ายว่า ) มี ผ ละบ่ กว้ า งหลาย คั น
ปรารถนาเอายังนิพพานนั้น ป๊อยว่ายังมีผละนั้น จาเหตุว่าบ่ปรารถนาหาตัณหา จึงมีผลอันกว้างขวาง
เพื่ออั้นแล อันปรารถนาเอาสุขในเมืองคนและเมืองฟ้านั้น ก็เหตุเป็นกับด้วยตัณหา จึงว่ามีผละอันน้อย
เพื่ออั้นแล กล่าวยังสัทธาไทยทานก็แล้วเท่านี้ห้องหนึ่งก่อนแล
และที่นี้จะกล่าวยังทานทาโสก่อนแล (ทาสทาน) บุคคลหญิงชายผู้ใดก็ดีมาขงขวายหายัง
ของทานอันถ่อยกว่าตนบริโภคนั้น (เลวกว่าของที่ตนบริโภค) จักทานอันยิ่งบ่ได้ ก็เหตุเป็นข้าแห่ ง
ตัณหาแล ตัณหาตัวนั้นก็มากั้งบังยังหัวใจเสีย บ่หื้อทานอันดีได้สันนี้ ก็จึงได้ชื่อว่า เป็นข้าแก่ตัณหาเพื่อ
อั้นแล บุคคละผู้นั้นเตียวไปในวั ฎฎะสงสารเกิดมาในภาวะชาติอันใด ก็เท่าเกิดเป็นคนถ่อยช้าทุกข์ไร้
เข็ญใจมีรูปโฉมก็ผางร้าย มี ปัญญาก็ตุ้นช้า (ทุ่นช้า ปัญญาทึบ) มีเครื่องนุ่งก็ผางร้าย แม้ว่ามีลูกมีเมีย
และข้าวของเงินคาค่าอันเป็นของเลี้ยงทัง้ มวลก็ผางร้าย ถ่อยช้ากว่าท่านทั้งหลาย เหตุมันได้หื้อทานอัน
ถ่อยช้ากว่าตนกินตนบริโภคแต่กอ่ นนั้นแล
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ทานสหาโยนั้น บุคคละผู้ใดและมาหื้อทานยังของอันเสมอตนกินตนบริโภคนั้นดังฤาก็หื้อ
ทานเป็นดังอั้น แม้จักทานอันยิ่ง ก็บ่ได้ เหตุว่าตัณหาตัวนั้นหากมากั้งบังไว้บ่หื้อทานได้แล อันนี้ก็ได้ชื่อ
ว่าเป็นสหายแก่ท่าน ครั้นบุคคละผู้
(๖) นั้น เกิดมาในภาวะชาติอันใด ก็ดีมีรูปโฉมและปัญญาก็ปานกลางจุอั้นแล
ทานสามิโ กนั้ น บุ คคลหญิงชายผู้ ใดและมาขงขวายหายังของทานหื้ อได้ด้ว ยอันยิ่ งอัน
บริสุทธิ์ดีงามเหลือกว่าอันตนกินตนบริโภค ไปหื้อทานด้วยใจอันใสอันหลิ่งน้อม (เอนมา) ในนิพพานแท้
ดังอั้น นี้ก็ได้ชื่อว่าทานสามิโก เหตุว่าของทานนั้นเป็นเจ้าแก่เฮาแล เหตุว่า สัทธารูปนั้น มาเล็งหันยัง
ภาวะทุกข์ทั้งหลาย และมากาจัดเสียยังมัจฉริยกรรมตระหนี่และตัณหาตัวนั้น บ่หื้อมาครอบงากุสละ
จิตลูกนั้นได้ บุคคลหญิงชายผู้นั้นเกิดมาในภาวะชาติอันใดก็ดี ก็เที่ยงมีรูปโฉมโลมพรรณวรรณะอันเลา
งามยิ่งกว่าคนทั้งหลาย เฑียรย่อมเกิดมาในขระกูลอันยิ่งอัน ประเสริฐ คือ ว่าขระกูล ท้าวพญามหา
กษัตริย์ และพราหมณะ คหบดีสค่วยเศรษฐีอันมีข้าวของมากนัก อันมีวัตถุอันใดก็ดี เป็นอันยิ่งเสมอใจ
ชุกันจ๊ะแล แม้ว่าในชาติอันสุดอันซ้อย คันได้ถึงยังอรหันตาดังอั้นก็อุดมประเสริฐนัก ประกอบได้ด้วยเต
วิชาฉฬาภิญญา ดาดินบินบนได้ชุอัน ก็เหตุอันหื้อทานยังของอันยิ่งอัน ประเสริฐ นั้นแล บุคคละผู้หื้อ
ทานเป็นสันนี้ จักได้ชื่อว่าสหาโย ในชาติอันสุดอันซ้อยย่อมเท่าได้บ่ปานกลางชุอันหั้นแล
บุคคลหญิงชายผู้ใด หื้อทานด้วยบทหื้อว่าทาโสทาน (ทานแบบทาส) นั้น ในชาติอันสุดอัน
ซ้อยนั้นได้เป็นอรหันตา ก็เท่าพอได้ตัดเสียยังกิเลสนานา หื้อได้ไขแจ้งแล้ว ลวดนิพพานไปเป็นอรหัน
ตา ก็ลวดตายตกไปพร้อมกับด้วยจิตนิพพานไปหั้นแล
บุคคลหญิงชายผู้ใดได้หื้อทานอันต่ายอบนั้น ได้เสวยผละอานิสงส์ก็ต่ายอบแล ได้หื้อทาน
อันปานกลาง มีผละก็ปานกลาง ได้หื้อทานอันยิ่งเมื่อภายลูนก็ได้เสวยผละนั้นก็เป็นอันยิ่งอันประเสริฐชุ
อันแล
กล่าวองค์ยังลักขณะแห่งอันหื้อ ทานเจ็ดจาพวกก็แล้วด้วยอันย่ออันแคบก็แล้วเท่านี้ก่อน
แล
ในที่นี้จักกล่าวยัง นัยเจตนาทานนี้ก่อนแล อันหนึ่งชื่อว่าบุพพเจตนา อันหนึ่งชื่อว่ามู ญจ
นะเจตนา อันหนึ่งชื่อว่าอัปรภาคะเจตนา (อัปปรภาคเจตนา)
ปันดั่งบุพพเจตนานั้นคือว่า ได้เจตนาอันรู้พิจารณาขงขวายหายังวัตถุทั้งหลายต่างๆ มีจีวร
เป็นต้น หื้อได้ด้วยอันชอบธรรมแท้ ยามเมื่อจักหื้อทานนั้น ควรหื้อแป๋งใจหื้อเลื่อมใส อย่าหื้อคาโกรธ
เกิดมีหื้อมีใจยินดีเป็นดังสัมปติ (สมบัติ) จักมาถึงต๋นในวันพรุ่งนั้น แท้อันนี้ก็ได้ชื่อว่าบุพพเจตนาแล
มูญจนะเจตนานั้นคือว่า ได้ยามเมื่อยอของทานไปเพื่อจะหื้อทานนั้น ก็เจาะของทานใส่หัว
ด้วยคาว่า สุทินตัง วตะ เม ทานัง นิพพานะ ปัจจะโย โหนตุ เม นิจจัง ธุวัง ดังนี้แล้ว ยอไปด้วยมือแห่ง
ตนแท้ หื้อร่าเปิงในใจว่า ของทานกูอันนี้ ก็เป็นอันยิ่งอันบริสุทธิ์แท้ อันอาจจะนาตนกู หื้อได้ถึงยัง
นิพพานภายหน้าแท้ บ่สงสัยจ๊ะแล
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(๗) ว่าอั้นก็ได้ชื่อว่ามูญจนะเจตนาแล
อัประภาคะเจตนา เมื่อหื้อทานแล้ว ก็ควรร่าเปิงถึงของทานแห่งตนอันได้หื้อทานแต่ก่อน
มีน้อยมากเท่าใดก็ดี หื้อร่าเปิงว่าของทานแห่งกูนี้ ก็อาจจะนาเอาตนแห่งกูนี้ หื้อได้พ้นจากทุกข์ในวัฎฎ
สงสาร หื้อได้ถึงยังนิพพานเจ้าแท้ บ่สงสัยจะแลว่าอั้น ก็หื้อภาวนาของทานว่า อโห วตะ หัง วิกัตตะ
มาละ มัจเจเลนะ เจตะสา วิหารา วิมุตตะ จักโก ปัญญาณ ตะปานี โกสรโตยา จะ โยโก จะ วัตตันยูวา
นา สังปิภะคะรันโต ติ ดังนี้แล้ว หื้อว่ามุตตะจาโคไปไจ้ๆ จิ่งชื่อว่าอัประภาคะเจตนาแล
คาหื้อทานประกอบไปด้วย เจตนาสามประการสันนี้ ก็จิ่งมีผละอานิสงส์กว้างขวางแท้แล
ยามเมื่อจะหื้อทานนั้น ก็อย่าหื้องุนงันขับซอ อย่าได้กินน้าเหล้ามัวเมาอยู่ก็บ่ดีแล แม้นเป็นดังฤาคือว่า
เป็นดังแก้วลูกวิเศษ ป๊อย (พลอย) เอาไปซัดตกเปือกตมนั้น คั้นกินเหล้ากลั้วเกล้า (ผสมปนเป) กับด้วย
ของทานดังอั้น ก็เป็นดังเอาไปซัดตกสิกหม่า (เปือกตม) นั้นแล เหตุกระทาหื้อเสียวรรณะเตชะแห่งแก้ว
นั้นแล คั้นหื้อทานแล้วก็ร่าเปิงถึงทานแห่งตน คือภาวนาว่า มุตตะจาโคนี้ไปไจ้ๆ ดังอั้นก็เป็นดังเอาแก้ว
ไว้ในตะไหลคา (ถาดทองคา) นั้นแล แก้วลูกนั้นก็ซ้ามีวรรณะส่องใสงามก็อุปมาดั่งหั้นแล
เหตุหื้อท่านเพื่อมักใคร่ถึงยังนิพพานภายหน้า จิ่งบ่ลักยังข้าวของเงินคา จิ่งสละออกหื้อ
เป็นทานก็เป็นการกระทายากแท้แล คั้นว่ามากินเหล้าและขับซอเล่าม่วนอยู่ดั่ งอั้น ก็กระทาหื้อเสีย
ผละอานิสงส์ไป บ่กว้างได้แล ก็เป็นอันหน่อยน้อยไปเสียแล้ว เหตุบ่เป็น คลองแห่งอริยะเจ้าทั้งหลาย
เท่าเป็นของปุถุชนหื้อหม่นหมองเสียสิ่งเดียวแล จ๋าด้วยเจตนาสามประการก็แล้วเท่านี้ห้องหนึ่งก่อนแล
ที่นี้จักจ๋าด้วยปัจจัยอันแต่งแป๋งนั้น ก็มีหลายประการแล อันหนึ่งชื่อว่าอสังขาร และสังขาร
นั้น ได้เป็นดั่งบุคคลหญิงชายฝูงใดก็ดี อันท่านผู้อื่นหากชักเชิญปกเตือนกระทาบุญหื้อทานรักษาศีล
ภาวนาดังอั้น ก็จิ่งมีใจมักใคร่กระทาบุญ แม้ว่าแต่ง แป๋งเจดีย์วิหารอันใดก็ดี ท่านได้ชักเชิญชวนจิ่ง
กระทาดั่งอั้น ก็จิ่งได้ชื่อว่าอสังขาร มีผละอานิสงส์ก็บ่กว้างหลาย เหตุเป็นกับท่านอันท่านชักเชิญชวน
กัน นั้ น แล แม้ ว่าต้องเตีย วไปมาในวัฏ ฏสงสาร และเกิดมาในภาวะชาติ อันใดก็ดี มีห อเฮือ นไร่น า
ข้าวเปลือกข้าวสาร เงินคา ช้างม้าข้าคนวัวควาย อันใดก็ดี ก็เฑียรย่อมตนหากได้สร้างแป๋งเอาจิ่งได้ชุ
อันแล ในเมื่อจุติอันสุดอันซ้อยยามเมื่อจักได้ถึงนิพพานนั้น ก็ได้เฮียนเอาสมถะกัมมัฏฐานวิปัสสนาไป
ไจ้ๆ จึงได้ยังนิพพานอันดับเสียยังทุกข์ทั้งมวลนั้นแล สังขารนั้น ได้บุคคลหญิงชายทั้งหลาย อันบังเกิด
ยังกุสละเจตนา มักใคร่กระทาบุญทั้งหลายมีต้นว่า
(๘) หื้ อทานและรั กษาศีล ฟังธรรมเมตตาภาวนา สร้างแป๋ง ยังกุฏิวิหารอั นใดก็ดี หาก
บังเกิดด้วยจิตแห่งตน หาบุคคละผู้ชักชวนบ่ได้ กระทาด้วยใจแห่งตนเป็นอันเลื่อมใสแท้ดั่งอั้น ก็จิ่งได้
ชื่อว่าสังขาร หาบุคคละผู้จักปกเตือนบ่ได้ ก็มีผละอานิสงส์อันกว้างขวางเพื่ออั้นแล บุคคละผู้นั้นเกิดมา
ในภาวะชาติอันใด ก็เฑียรย่อมได้เกิดในขระกูลท้าวพญามหากษัตริย์พราหมณะคหบดีบัณฑิตเศรษฐี
อันประเสริฐ และมีรูปโฉมโนมพรรณวรรณอันเลางาม มีลูกและเมียก็เป็นสุขวจาอัจฉนิยาเสมือนใจชุ
อันแล อันหนึ่งก็เป็นที่รักและสักการะบูชาแก่คนและเทวดาทั้งหลายมากนัก แม้ว่าเกิดมาในเมืองคนก็
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ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย แม้เกิดในชั้นฟ้าก็ประเสริฐกว่าเทวบุตรเทวดาทั้งหลาย แม้เกิดในชาติอันสุด
อันซ้อยก็จักได้ถึงยังนิ พพานนั้น ก็ได้ฟังธรรมในสานักพระพุทธเจ้า และในส านักพระอรหันตาเจ้า
ทั้งหลาย ก็ลวดบังเกิดยังธรรมสังเวช แล้วก็ยกขึ้นสู่ยังไตรลักขณะทั้งสามว่า นามรูปังอนิจจัง นามรูปัง
ทุกขัง นามรูปังอนัตตา ดังนี้ไปไจ้ๆ ยามนั้นอรหันตาก็ตกในบัดเดี๋ยวนั้นสิ่งเดียว
เหตุดังอั้นบุคคละผู้มีปัญญา ก็ควรชาระยังเจตนาหื้อบริสุทธิ์ จากบาป และจิ่งควรกระทา
บุญหื้อทาน รักษาศีลภาวนา และฟังธรรมไปไจ้ๆ ก็เที่ยงจักได้ถึงสุขสามประการ มีนิพพานเป็นที่แล้วบ่
หย่าจ๊ะแล (ไม่มีพลาดแน่นอน) กล่าวยังองค์ลักษณะแห่งองค์หื้อทานก็แล้วเท่านี้ก่อนแล
ที่นี้จะกล่าวยังองค์ลักษณะรักษาศีลนั้น ก็มีสามจาพวก อันหนึ่งชื่อว่าหินะศีล และจาพวก
หนึ่งชื่อว่ามัชฌิมศีล และจาพวกหนึ่งชื่อว่าอุตตมะศีลแล
หินะศีลนั้น บุคคลหญิงชายทั้งหลายผู้ใดก็ดี มารักษาศีลนั้น มากินยังข้าวยามเมื่อตะวัน
เที่ยง แล้วมาเอาศีลยามเมื่อตะวันบ่ายก็ดี ยามเมื่อตะวันตกก็ดี และปากจ๋ ายังติรัจฉานกทาอันบ่ดี คือ
จ๋าถึงยั งบ้ านเฮือนและไร่ น า จ๋ าถึง ท้าวพญาและที่อยู่ที่นอน และอันหนึ่ง ป๊อยมานอนในเฮือนอัน
เดียวกัน เท่าต่างที่นอนกับด้วยลูกและเมียดังอั้น ฝูงนี้ก็ได้ชื่อว่าหินะศีลเสี้ยงแล
วันมีสามยาม หื้อภาวนาได้ยามหนึ่ง แม้หากได้ ทั้งสามยามนั้น ก็แควน (เหมาะสม) ดีแล
เมื่อคืนก็สามยามสันเดียวแล ปั้ นดั่ง (เหมือนดั่ง) มัชฌิมศีลนั้น เอาศีลอย่าหื้อ จ้วดเมื่อตะวันเที่ยง กิน
ข้าวสองคาบ อย่าหื้อมี จ้วดเมื่อตะวันเที่ยง แม้ว่าเสียตะวันไจ้ไป ประมาทเช่นมือขวางหนึ่งก็บ่ควรแล
อันหนึ่งเอาศีลแล้ว ก็บ่ควรพูดจ๋าด้วยถ้อยคาอันใดอันหนึ่งสักอัน และเท่าดีจ๋ าด้วยคาอันเป็นทานะ
คาถา สีละคาถา และจ๋าถึงธรรมสิ่งเดียวแล หื้อภาวนาเมื่อวันสองยาม เมื่อคืนก็หื้อได้สองยาม อย่าหื้อ
ขาดเต๊อะ แม้ได้ทั้งสามยามก็แควนดี การจักเมือนอนดังอั้น ครั้นว่าเฮือนอันนั้นใหญ่กว้างมีหลายประตู
(๙) หับไขก็ยังได้แล อันหนึ่งมีเยียข้าว (ยุ้งข้าว) และเฮือนห่างอันใดอันหนึ่งก็ดี ก็ยังได้ดัง
เก่าแล ปั้นดั่ง (เหมือนดั่ง) อุตตมะศีลนั้น หื้อลุกเช้าชาระตนเสียแต่เมื่อบ่แจ้งเตื้อ ครั้นแจ้งหันลายมือ
แล้ว เอาศีลหื้อกินข้าวคาบเดียว นอนเฮือนห่างก็ดี เก๊าไม้ก็ดี บ่ควรก๋วนเกล้าด้วยคนทั้งหลาย แม้เฮือน
อันบ่มีเด็กน้อยและผู้หญิงก็ควรแล ฮือภาวนาทั้งสามยาม หื้อได้คือว่า เมื่อเช้า เมื่อตะวันเที่ยงแล ยาม
เมื่อเย็นนี้แล เมื่อคืนคือมัชฌิมยามนั้นเป็นต้น อย่าหื้อขาดสักยาม อย่ามักฟู่ จ๋ากัน เท่าหื้อรักษายัง
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมนั้น อย่าหื้อบาปนั้น มาเกิดได้
เท่าหื้อร่าเปิงถึงศีลแห่งตน ตั้งแต่ปาณาติปาตาไปถึงอุจจาสยนะ มหาสยนา หื้อบริสุทธิ์แท้
หื้อร่าเปิงว่าศีลแห่งกูนี้ ก็บ่จักหื้อหม่นหมองแลขาดเสีย เป็นบั้งเป็นตอนเสียสักอันแล แม้ ว่าชีวิตแห่งกู
ขาดไปก็จุงขาดไปเต๊อะว่าอั้น ก็อยู่รักษาศีลหื้อได้แ ท้ เป็นดั่งแม่มารักษาลูกชายคนเดียวนั้นแล รัก
เสมอดั่งใจแล อันหนึ่งเป็นดั่งชายผู้รักษายังตากล๊าเดียว (ตาข้างเดียว) นั้นแล เป็นดั่งจามรีรักษาหาง
นั้นแล แม้ว่าหางมันไปข้องเสียที่ใด ก็อยู่เสียที่นั้นแล
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รักษาศีล แม้นว่าของส้ มของหวานทั้งมวล ก็บ่ควรกินสั งสั กอันแล เท่าควรกินน้าและ
หมากและยาสิ่งเดียวแล หินะศีลแล มัชฌิมศีล ยังกินได้แล เท่าเว้นไว้ยังข้าวสตุก้อนสตุย่อย ถั่วงา ผัก
อันสูน (ผสม) ด้วยข้าวฝูงนี้ บ่ควรกินสักอันแล รักษาใจบ่ได้ป๊อยคึดใจถึงฆ่าสัตว์และลักของท่านถะ
หลาบ (ตราบ) ถึงอุจจาสยนะ มหาสยนานั้น อันใดอันหนึ่งก็ดี ศีลอันนั้นก็หม่นหมองเสียแล
อันหนึ่งรักษาปากบ่ได้ พ่องมาฟู่จ๋าซึ่งอันฆ่าสัตว์ ลักของท่าน ตะหลาบถึงอุจจาด้วยอันใด
อันหนึ่งก็ดีแล ฟู่จา๋ ด้วยติรัจฉานะคาถาฝูงนี้ ศีลแห่งต๋นก็เป็นด่างเป็นพร้อยไปเสียแล
อันหนึ่งรักษาตนบ่ได้ มีใจมักใคร่ฆ่าสัตว์ มาตะหลา (มาตรา - เปรียบเทียบ) ว่าลิ้นยุงมด
ดามดแดง และลักของท่าน แม้ว่าข้าวเม็ดเดียวหนึ่ง ตะหลาบถึงอุจจานั้น อันใดอันหนึ่งก็ดี ปั้ นดั่ง
มุสาวาทนั้น หยอกเด็กน้อยว่าแม่มึงจักมาว่าอั้น ฝูงนี้ก็ศีลขาดเสียชุอันแล
ศีลคนคฤหัสถ์นั้น เสียเส้นหนึ่ง พระก็รู้ว่าขาดเสียดั่งอั้น ก็หื้อรีบขอเอาก็ดี สมาทานเอาก็ดี
อย่าหื้อล่วงวันนั้นเต๊อะ ก็บ่ควรหื้อศีลนั้นหม่นหมองเสียด้วยวัย อันตริวิตัก อันบ่ชอบนั้น อุปมาเป็นดั่ง
แก้วลูกวิเศษ และเอาไปไว้ในกองหยากเยื้อนั้นแล เสียศีลด่างพร้อยด้วยอันบ่ชอบนั้น เป็นดั่งแก้วและ
เอาซัดไปในเป๊อะตมนั้นแล มีผละบ่
(๑๐) กว้างได้ บ่บริสุทธิ์ เกิดมาในภาวะชาติอันใด มีตนตัวและลูกเมีย ข้าวของเงินคา
และของเลี้ยงอันใด ก็บ่บริสุทธิ์ได้ ย่อมเป็นภยะอันตราย เหตุศีลบ่บริสุทธิ์นั้นแล
ครั้นรักษาศีลหื้อบริสุทธิ์แท้ดั่งอั้น มีรูปก็งามมีวรรณะส่องแจ้งใสงาม มีลูกและเมียวัตถุอัน
ใดก็ดี ก็เป็นอสุวจาอัชฌิยะเสมือนใจชุอันแล
หินะศีลนั้น เท่าพอหื้อได้เกิดในกตุมปีพ่อเฮือนแล มัชฌิมศีลนั้น เท่าพอหื้อได้เกิดในขระ
กูลเสนาอามาตย์ท้าวพระยาในปั จจันตประเทศนั้นแล อุตตมะศีลนั้น เท่าพอหื้อได้เกิดในขระกูลท้าว
พญา มหากษัตรา พราหมณะ คหบดี สค่วยเศรษฐี (คนร่ารวย) อันโลกทั้งหลายสมมติว่าประเสริฐนัก
แล ก็เป็นตามหีนะศีลแล มัชฌิมะศีลแล อุตตมะศีลเสี้ยงแล ชาติอันสุดอันซ้อยได้เป็นอรหันตาตามบุญ
ตนหากได้กระทามานั้นชุอันแล
ศีลนี้ก็อาจชักนาเอายังสัตว์ทั้งหลาย หื้อข้ามพ้นจากด่านป่าใหญ่อันเต็มไปด้วยภัยอันมาก
นัก คือว่าวัฎฎสงสารและทุกข์ในอบายทั้งสี่ เป็นต้นแล้ว จึงได้ถึงยังนิพพานอันสุขเขษมนั้นแล หิน ะศีล
นั้น เป็นดั่งม้าตัวแพงค่าร้อยเงินนั้นแล มัชฌิม ะศีลเป็นดั่งม้าตัวแป๋งค่าห้าร้อยเงินนั้นแล อุต ตมะศีล
เป็นดั่งม้าตัวแพงค่าได้พันเงินนั้น ม้าตัวดีนั้น ก็อาจชักนาเอาเจ้ามันหื้อข้ามพ้นจากด่านป่าใหญ่หื้อได้
ฮอดเวียงแก้วอันสุขเขษมด้วยฉับพลันนั้นแล
อันว่ารักษาศีลนั้น มีผละอานิสงส์บ่กว้างนั้น ก็มีสามจาพวก จาพวกหนึ่งชื่อว่ากุระตันติ
หรือกุระประเวณี จาพวกหนึ่งชื่อว่ากุหะกะมายา จาพวกหนึ่งชื่อว่าโกปาละ

๒๕๗

กุระตันติหรือกุระประเวณีนั้น๑ คือหากได้บุคคลหญิงชายทั้งหลายนาเอายังของทานเข้าไป
ในวิหารที่นั้น เขาก็ป่าวกันเอาศีลดั่งอั้น อันเขาก็ยอมือเอาศีลตามประเวณีแล้วแลลวดหายเสีย ใจแห่ง
เขาป๊อยจักร่าเปิงถึงศีลนั้น ก็บ่มีสักอัน ก็ได้ชื่อว่ามหุตะศีลยามเดียวจะละ (นั้นแหละ) เป็กโขวะเป็นดั่ง
เอาเหล็กมาขีดยังน้านั้นแล เท่าเป็นรูปยามเมื่อขีดนั้น แล้วก็ลวดหายไปอันนั้นแล มีสันใดผู้รักษาศีลนั้น
บ่มีผละ มีวัตถุอันใดก็บ่มั่นบ่เที่ยงกับตนสักอันแล
กุ ห ะกะมายะนั้ น ๒ ได้ ผู้ รั ก ษาศี ล ต่ อ หน้ า ท่ า นนั้ น ก็ เ ป็ น อั น ครบย ารั ก ษาศี ล ก็ เ ป็ น อั น
ครัดเคร่งดีนัก ลับหลังท่านป๊อยบ่ครบยาศีลสักอัน กระทาสันนี้ได้ชื่อว่ากุหะกะมายา มีผละอันน้อยนัก
แล
โคปาละศีลนั้น๓ เท่านั้นใคร่หื้อดูดีดูงามแก่ท่าน อันหนึ่งก็ใคร่หื้อพ้นจากคาติเตียนนินทา
แห่งท่าน และใคร่ข่มท่านยอตนสิ่งเดียวแล หมั้นป๊อยมีใจมักใคร่จากสงสารและหื้อได้ถึงยังนิพพานนั้น
ก็บ่มีแล อันนี้ก็ได้ชื่อว่าโกปาละศีลมีผละบ่กว้าง บ่ประเสริฐสักอันดาย
อันหนึ่งชื่อว่าอริยะกันตะศีลนั้นหากเป็นศีลแห่งอ
(๑๑) ริยะเจ้าทั้งหลาย อันได้ รักษามาแล้วแต่ก่อนนั้น หื้อได้ถึงยังนิพพานนั้นแล บุคคล
หญิงชายผู้รักษายังอริยะกันตะศีลนั้น หื้อร่าเปิงหันยังโทษในวัฏฏสงสาร มีทุกข์ในอบายทั้งสี่เป็นต้น
หื้ อ มีใ จอั น มัก ใคร่ หื้ อ ถึง นิ พ พานอัน ดับ เสี ย ยัง ทุ ก ข์ทั้ ง มวลดั งอั้ น ก็ หื้ อ รัก ษาศี ล เป็น อุ ต ตมะศีล อั น
ประเสริฐแท้แล เป็นดั่งกล่าวแล้วนั้นชุอันบ่ ปรารถนาเอายังสมบัติในเมืองคนและเมืองฟ้าสักอัน เท่า
ปรารถนาเอายังนิพพานสิ่งเดียวนั้นได้ชื่อว่า อริยะกันตะศีล มีผละอานิสงส์อันกว้างขวางมากนัก แล้ว
หื้อภาวนาศีลว่าดังนี้ อะโห วตะ เม สีลานิ อักขัณดาดานิ อะสิตานิ อะสัพปะรานิ กัมมะสานิ อัตตะปะ
ระมะสาพูจิสานิ วิญญูปะสะถานิ สัมมาติสังวัตตะนิ สีลา เม ปริสุทโธ ว่า ๓ ที สีลา เม ปริสุทโธ ไปไจ้ๆ
แล้วหื้อร่าเปิงถึงศีลแห่งตนด้วยคาว่าดังนี้ ด้วยมีแท้แล อันว่าศีลแห่งกูก็เป็นอันบริสุทธิ์แ ท้ บ่ขาดเป็น
บั้งเป็นตอนเสีย บ่เป็นช่องเป็นรู บ่ด่างบ่พร้อย กูนี้ก็บ่เป็นข้าแก่ตัณหาแล ผู้มี ปัญญาหากควรสักเสริญ
ยกยอด้วยตัณหาอันบ่รู้ ถือเอาได้ก็อาจนาเอายังสมาธิธรรมอันประเสริฐแก่กูแต้แล ร่าเปิงสันนี้จึงได้ชื่อ
ว่าเป็นคลองแห่งอริยเจ้าทั้งหลาย เป็นดั่งพ่อไร่พ่อนาผู้ฉลาดยังแป๋ งอันนาแล ล้อมรั้วหื้อดีแล้ว จึงปลูก
ยังข้าวและเครื่องทั้งหลายมีข้าวเป็นต้น แล้วไปพิจารณาหาดูยังรูรั่ว บ่หื้อเป็นช่องเป็นรู ชุวันชุยามแท้
ดังอั้น ของปลูกอันนั้นหาภัยบ่ได้ ก็เป็นต้นเป็นรวงมากนักเพือ่ อั้นแล

๑

กุกกุระตันติ หรือ กุกกุระประเวณี หมายถึง การรักษาศีลแบบหมา คือ หลับหูหลับตา สมาทาน สักแต่ว่าไปตามประเพณี
ตามหมู่ตามพวก โดยไม่ศึกษาเข้าใจ และไม่สนในที่จะรักษาศีล เหมือนฝูงหมาเห่าหอนตามๆ กันไป
๒
กุหะกะมายา หมายถึง โกหกหลอกลวง คือ แสร้งทาเป็นรักษาศีล เพื่อหลอกหลวงสร้างภาพให้สังคมเชื่อว่า ตนเป็นคนดีมี
ศีลธรรม คือ หน้าซื่อใจคด
๓
โคปาละศีล หมายถึง ศีลแบบคนเลี้ยงวัว คือ รักษาศีลจริง เพื่อให้สังคมยอมรับ และเพื่อยกตนข่มท่าน แต่ส่วนลึกในใจ
ไม่ได้คิดจะรักษาศีล เพื่อเป็นบาทฐานในการปฏิบัติธรรม ตัดกิเลสเลยแม้แต่น้อย รักษาศีลไปรังแต่จะเพิ่มกิเลสหนาแน่น

๒๕๘

รักษาศีลอันชื่อว่าอริยะกันตศีลก็มีผละอานิสงส์มากนัก ก็อาจจักนาเอาบุคคละผู้นั้น หื้อได้
ถึงสุขในชาตินี้และชาติหน้าแท้บ่สงสัยจ๊ะแล เป็นดั่งชายผู้หนึ่งมารักษาศีลเส้นเดียวนั้น ก็ยังได้ถึงสุขใน
ชาตินี้แลชาติภายหน้านั้นก็มีแล ดังจักรู้มานี้ ยังมีชายทุคคตะผู้หนึ่ง มันก็ไปหายังหลัว (ฟืน) มาขาย
เลี้ยงชีวิตยังลูกและเมียแห่งมันหั้นแล ยังมีในวันหนึ่งมันคะนึงใจว่า กูนี้ก็ได้เกิดมาเป็นคนทุกข์ไร้เข็ญใจ
หาเสื้อผ้าอันจักนุ่งจักใบก็หาบ่ได้ อันหนึ่งข้าวน้าโภชนะอาหารอันจักเลี้ยงลูกและเมียก็หาบ่ได้ เท่าไป
หาไม้และหลัวมาขายกินนี้ก็มีแล ไปเสี้ยงวันค่าแล้วจึงได้มาขายเลี้ยงลูกและเมียสันนี้ ก็ทุกข์เสี้ยงก๋าละ
กาลีกูแท้แล อันว่าลูกและเมียแห่งกูนี้ ครั้นว่าได้กินพอใจจึงว่าดี ครั้นว่าบ่ได้กินพอใจก็ลวดว่าฮ้ายหื้อ
แก่กูสันนี้ กูบ่อาจจักอุ ตสาหะเลี้ยงเขาได้ และวันพรุ่งนี้กู จักเข้าไปสู่ด่านป่าที่ไกลแล้วจักผูกคอตาย
เต๊อะ ครั้นว่ามันคะนึงใจสันนี้แล้ว ตกวันลุนรุ่งเช้ามันก็เข้าไปสู่ป่าอันใหญ่ ก็แสวงหาที่อันจักผูกคอนั้น
หั้นแล เมื่อนั้นยังมีเจ้าระสีตนหนึ่งเล่ า ก็ไปแอ่วหาหัวมันและลูกไม้ ก็ไปหันใจทุคคตะผู้นั้นจึงกล่าวว่า
ดูราอุบาสกท่าน
(๑๒) มาในที่นี้เหตุสันใดจา ชายทุคคตะผู้นั้น ก็บอกกล่าวตามอันมีอันตนหากได้กี๊ ดใจนั้น
แก่เจ้าระสีหั้นแล เจ้าระสีจึงกล่าวว่า ดูราอุบาสกท่านนี้หาศีลบ่ได้ จึงเป็นทุกข์สันนี้แล ท่านจุงเอาศีล
แล้วจุงคืนเมือเลี้ยงชีวิตลูกและเมียดั่งเก่าเล่าเต๊อะ ก็หากจักสัมฤทธิบรมวล (สาเร็จสมบูรณ์พร้อม) แก่
ท่านจ๊ะแลว่าอั้น
ชายทุคคตะผู้นั้นกล่าวว่า ข้าแก่เจ้าระสี ศีลแห่งเจ้ากูนั้นเป็นดั่งฦาจา จักว่าเป็นตัวใหญ่ตัว
น้อยเท่าใดจา จักว่ามีวรรณะอันแดงอันดาเป็นดั่งฦาจา
กล่าวว่าดูราอุบาสกเอย อันว่าศีลนั้นก็บ่เป็นตัวอันใดแล ครั้นว่าบุคคละผู้ใดถือศีล เว้นเสีย
ยังบาปตั้งห้า อันคือว่าบ่ฆ่าสัตว์ บ่ลักของท่าน บ่เล่นชู้สู่เมีย บ่ล่าย (ไม่หลอกลวง) บ่กินเหล้า กรรม
ทั้งหลายฝูงนี้ ก็เป็นศีลแล ผู้ใดรักษาศีลห้านี้ได้ดั่งอั้น บุคคละผู้นั้นก็จักบรมวลด้วยข้าวของสมบัติตั้ง
มวลแล ครั้นมันตายก็จักได้เมือเกิดในชั้นฟ้า
และชายทุคคตะกล่าวว่าข้าแต่เจ้ากู ข้าก็บ่อาจรักษาศีลห้าเส้นนั้นได้แล ข้าเท่าจะรักษาได้
เส้นเดียวจ๊ะแล อันบ่เล่นชู้สู่เมียท่านนั้นแล เหตุว่าเมียข้าก็ยังมี และอันว่าบ่หื้อฆ่าสัตว์และลักของท่าน
นั้น บ่หื้อล่ายนั้น ข้าก็หาสังจักจะมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแห่งข้าก็บ่ได้แล ปั้นดั่งน้าเหล้านั้น ข้าก็ได้กินเสีย
แต่เมือ่ ยามหน้อย หากเป็นของมักแก่ข้าแท้แล ก็บ่อาจจักตัดเสียได้แล
เจ้าระสีกล่าวว่า ผิท่านจักรักษาศีลด้ายเส้นเดียวดังอั้น ก็จุงเอาเต๊อะว่าอั้น
ชายทุคคตะผู้นั้น ก็ไปขอเอาจิ่มเจ้าระสีแท้หั้นแล ยามนั้นเจ้าระสีก็ปันศีลเส้นเดียวหื้อแก่
ชายทุคคตะผู้นั้นแล้ว ก็ส่งหื้อมันเมือหาลูกและเมียหั้นแล ชายทุคคตะผู้นั้น มันก็หาไม้และหลัวมาขาย
เลี้ยงชีวิตลูกและเมียแห่งมันดังเก่าหั้นแล
ในคืนนั้น มันก็คะนึงใจว่า กูจักลักเอาข้าวของแห่งท่านมหาเศรษฐีเต๊อะว่าอั้น มันก็ ลุกไป
แท้หั้นแล มันก็เข้าไปสู่ที่อยู่แห่งนางใช้เศรษฐี ฝ่ายนางได้ยินเสียงว่ามีคนจักมาหาดั่งอั้น นางก็ลุกไปไข
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ประตู แล้วนางก็กล่าวว่า ไผมานี้ มีชื่อดังฦาจา ชายทุคคตะกล่าวว่า ข้านี้เป็นทุคคตะ และนางก็กล่าว
ว่าท่านป๊อยมาที่นี้เหตุใดจา ทุคคตะกล่าวว่า ข้ามาที่นี้ก็เหตุเพื่อว่าจักมาลักเอายังข้าวของแห่งท่าน
เศรษฐีนี้แลว่าอั้น นางใช้เศรษฐีผู้นั้น มันมีกามะราคะตัณหาหากครอบงาจิตใจแห่งมันดังอั้น ก็ถือเอา
มือแห่งชายผู้นั้น ก็ชักมา แล้วกล่าวว่าท่านจุงมาที่นี้ แล้วจุงสนุกยินดียังกามะราคะจิ่มข้าเต๊อะ ข้าก็จัก
หื้อข้าวของแก่ท่านร้อยหนึ่งจ๊ะแล ทุคคตะกล่าวว่าข้าบ่อาจจักกระทาได้แล เหตุว่าข้าได้รักษา
(๑๓) ศีลในสานักเจ้าระสีแล้ว ข้าก็บ่กระทาได้ เพื่ออั้นแล นางผู้นั้นก็จาเริญแถมยังข้าว
ของขึ้นไปถะหลาบ (ตราบ) ถึงพัน ก็ห้ามเสียสันเดียวนั้นหั้นแล เมื่อนั้นบ่าวชายมหาเศรษฐีเขาก็ได้ยิน
เขาก็จ๋ากัน และเถียงกันอยู่สันนั้น เขาก็ลุกมา
และแล้วยามนั้นนางใช้มหาเศรษฐีก็กล่าวซึ่งคนทั้งหลายฝูงนั้นว่า เจ้าทั้งหลายเหย ชายผู้นี้
มันเป็นโจรเข้ามาในที่นี้ ก็เพื่อว่าจักมาลักเอาข้าวของแห่งมหาเศรษฐีเจ้า ก็เท่าแต่นั้น มันก็จักมาสุขมัก
กับด้วยข้าแล เป็นดั่งเจ้าทั้งหลายหากมาหันนี้แลว่าอั้น
ยามนั้นคนทั้งหลาย ก็ชวนกันมัดเอายังชายทุคคตะผู้นั้นไปไว้ที่หนึ่งเล้าแล ตกวันลุนรุ่ง
แจ้งมาแล้ว เขาก็มานาเอาชายผู้นั้นเมือ (ไป) สาแดงแก่มหาเศรษฐีหั้นแล เมื่อนั้นมหาเศรษฐีก็ถามชาย
ทุคคตะผู้นั้นหั้นแล เมื่อนั้นชายทุคคตะผู้นั้น ก็บอกกล่าวยังอันเป็นทุคคตะแต่ต้นถึงปลายหื้อแจ้งแก่
มหาเศรษฐีหื้อได้รู้ทุกประการหั้นแล
เมื่อนั้นมหาเศรษฐีก็กล่าวซึ่งบ่าวชายแห่งตนว่า สูทั้งหลายจุงเอาชายผู้นี้ไปสู่เฮือนมัน หื้อรู้
ว่าเป็นทุคคตะนั้นแล้ว จุงเอามันไปสู่สานักเจ้าระสี แล้วจุงถามดียังอันรักษาศีลนั้นดูเต๊อะนั้น คันมีเป็น
ดังคามันกล่าวแท้ดังอั้น อันว่าชีวิตแห่งมันก็จึ่งจักมี คันว่าบ่มีเป็นดังคามันว่านั้น ชีวิตแห่งมันก็บ่หล้าง
ว่าจักมีจะ๊ แล
เมื่อนั้นบ่าวชายแห่งมหาเศรษฐี ก็เอายังมันไปสู่เฮือนแห่งมันแล้ว เขาก็พิจารณาก็รู้ว่าเป็น
ทุคคตะแท้ เขาจึงซ้าเอามันไปสู่สานักเจ้าระสี ยามนั้นเขาก็เอายังชายผู้นั้นไปไว้ที่หนึ่งก่อนหั้นแล เขาก็
เข้าไปถามไหว้เจ้าระสีว่า ข้าแก่เจ้าระสีในวันวานนี้ ยังมีชายผู้หนึ่งไปขอเอาศีลในสานักจิ่มเจ้ากูว่าอั้น
ยังมีแท้อั้นจา ฦาว่าบ่มีอั้นจา เจ้าระสีจึงกล่าวแต่ต้นถึงปลาย ตามอันมีนั้นชุอันแก่เขาแล้ว เขาทั้งหลาย
ก็เอาชายผู้นั้นไปสาแดงแก่เจ้าระสี แล้วกล่าวว่าข้าแต่เจ้ากู ชายผู้มาเอาศีลในสานักเจ้ากูนั้น หากเป็น
ชายผู้นี้แล้ว รู้ว่าบ่ใช่อั้นจา ยามนั้นเจ้าระสีจึงกล่าวว่า เออชายผู้นี้ ก็หากเป็นหากใช่ชายทุคคตะผู้มา
ขอเอาศีลในสานักแห่งเฮานั้นแล
เขาทั้งหลายฝูงนั้นก็ไหว้เจ้าระสีแล้ว ก็เอาชายผู้นั้นคืนมาสู่สานักมหาเศรษฐีดังเก่าแล้ว
เขาก็มาไหว้มหาเศรษฐีตามอันมีอั้นแล มหาเศรษฐีจึงกล่าวว่า ดูราท่านชายทุคคตะผู้นี้ มีชีวิตก็เพื่อศีล
เส้นเดียวนี้แล ผิว่ามันบ่ รักษาศีลในสานักแห่ งเจ้าระสีดังอั้น มันก็เที่ยงว่าจักตายแท้ บ่สงสัยจ๊ะแล
เศรษฐีกล่าวสันนี้แล้ว ก็แต่งแป๋งยังข้าวน้าโภชนะอาหารหื้อมันกินแล้ว บ่เท่าแต่นั้นก็หื้อเสื้อผ่าและ
กหาปณะพันหนึ่งแก่มัน เหตุยินดีซึ่งศีลแห่ง
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(๑๔) มันนั้น แม่นคนทั้งหลายอันเป็นบ่าวเศรษฐีนั้น เขาก็มาบูชายังศีลแห่งชายทุคคตะผู้
นั้น ตามอันควรแห่งเขาแล้ว ก็หื้อมันเมื่อสู่เฮือนแห่งมันหั้นแล เมื่อนั้นชายผู้นั้น ก็เอาข้าวของทั้งหลาย
ฝูงนั้น เมือเลี้ยงลูกและเมียแห่งมันหั้นแล
ชายทุคคตะผู้นั้นก็ร่าเปิงว่า กูนี้มีชีวิตและได้ข้าวของฝูงนี้ ก็เพื่อศีลเส้นเดียวนี้แล ศีลแห่ง
เจ้าระสีก็เป็นอันยิ่งอันประเสริฐแท้แล วันพรุ่งนี้กูจักไปขอเอายังศีลทั้งห้าเส้นนั้นเต๊อะ ร่าเปิงสันนี้แล้ว
ถึงวันลุนนั้น ก็เข้าไปสู่สานักเจ้าระสี แล้วก็ขอเอาศีลซึ่งเจ้าระสี แล้วก็ไหว้เจ้าระสีแล้ว ก็คืนมาสู่เฮือน
แห่งต๋น ก็รักษาศีลอยู่ถะหลาลอายุแห่งตน ครั้นจุติตายก็ได้มาเกิดในเทวโลกปุ้นก็มีวันนั้นแล กล่าวยัง
องค์ลักขณะแห่งอานิสงส์ศีลก็บรมวลด้วยอันย่ออันแคบก็แล้วเท่านี้ก่อนแล
ทีนี้จักกล่าวยังลักขณะอันภาวนาก่อนแล บุคคละผู้ใดจักภาวนานั้น หื้อ รักษาศีลห้าศีล
แปดก็ดี ครั้นมีพระก็หื้อขอเอากัน ครั้นบ่มีพระก็หื้อสมาทานเอา หื้อว่า อะหัม ภันเต ปัญจสีลัง อธิษฐา
มิ หื้อว่าดังนี้๓ ที ศีลแปดนั้นหื้อว่า อะหัม ภันเต อัฎฐะสีละ อธิษฐามิ ว่า๓ ที แล้วหื้อสมมาเสียก่อน
แล้วหื้อนั่งพับพะแนงเชิงซึ่งหื้อถูกลักขณะในนั้นที่อันควร ตั้งตนหื้อซื่อ หลับตางับปาก แล้วยกมือขึ้น
ไหว้หน้าผาก แล้วหื้อว่า นโม ๓ ที แล้วหื้อว่า อิมัง อะหัม ภันเต ภควา มะมะ อัตตะภาวัง สะชีวิตตัง
ตุมหากัง สัพพะพุทธานัง ปริชะชามิ นิยาเตมิ ว่า ๓ ที แล้วปล๋งมือลงไว้เหนือตัก มือขวาเต็ก (ทับ) มือ
ซ้าย แล้วหื้อระลึกในใจว่า อิติ ปิโส แต่เก๊าถึงปลาย ๓ ที แล้วหื้อว่า อรหัง สัมมา สัมพุทโธ ๓ ที แล้ว
หื้อว่า พุทโธ พุทโธ ไปไจ้ๆ ตามอันอุ ตสาหะได้นั้นเต๊อะ ครั้นจะปล๋งก็หื้อยอมือขึ้นว่า ข้าภาวนายัง
พุทธานุสสติกัมมัฏฐานเจ้าป๋างนี้แล ข้าขอวางไว้เหนือขม่อมจอมขวัญแห่งข้าก่อนแล
ครั้นจะภาวนายังธัมมะคุณเจ้าดังอั้น หื้อยอมือขึ้นว่า พุทโธ เมนาโถ ๓ ที จากเก๊าถึงปลาย
ว่า อะหัม ภันเต ธัมมานุสสติ กัมมัฏฐานัง ยาจามิ ๓ ที แล้วว่า สวากขาโต ภควตาธัมโม ว่าถึงปลาย ๓
ที แล้วว่า ธัมโม ธัมโม ไปไจ้ๆ นั้นแล เป็นดั่งธรรมคุณนั้นแล
ครั้นจักภาวนาสังฆคุณดั่ งอั้น คือยอมือขึ้นว่า สุป ฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ถึง
ปลาย ๓ ทีแล้วหือว่า สังโฆ สังโฆ ไปไจ้ๆ เต๊อะ
ครั้นจักภาวนายังวิปัสสนานั้น หื้อว่า พุทโธเมนาโถ ถึงปลาย ๓ ที แล้วหื้อว่า อะหัมภันเต
วิปัสสนากัมมัฏฐานัง ยาจามิ ๓ ที แล้วหื้อว่า วิปัสสนากัมมัฏฐานัง ขะมะถะ เม ภันเต อนุกัมปัง อุปา
ทายะ ๓ ที แล้ววางมือไว้เหนือตัก แล้วหื้อว่า นามรูปัง อนิจจัง ขะยะเถนะ นิจจังวัตตะนิพพา
(๑๕) นัง นามะรูปปัง ทุกขัง พะยะเถนะ สุขขัง วัตตะ นิพพานัง นามรูปปัง อนัตตา อะสา
รักกะเถนะ สารังวัตตะ นิพพานัง ว่า ๓ ที ซ้าว่า นามรูปัง อะนิจจัง นามะรูปปัง ทุกขัง นามะรูปปัง
อนัตตา ว่า ๓ ที แล้วว่า อนิจจัง วัตตะ นิพพานัง สุขขัง วัตตะ นิพพานนัง สารัง วัตตะ นิพพานัง ว่า
๓ ที แล้วว่า นิพพานัง ปรมังสุขัง ๓ ที แล้วว่า นามะรูปัง อะนิจัง ไปไจ้ๆ ตามอุตสาหะได้เต๊อะ
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วิปัสสนาสามดวงนี้ ว่าบุคคละผู้ใดและได้เข้าใจเปิงใจบทใดก็ดี ก็จุงเอาบทนั้นเต๊อะ แล้ว
หื้อร่าเปิงดูยัง อัตถะ (อรรถ – เนื้อหา) วิปัสสนาสามดวงนี้ นามะรูปัง อันว่านามรูป คือว่าตัวและใจกู
อนิจจัง บ่มั่นบ่เที่ยงสักอัน รู้ปิ้นรู้แผ่รู้หลากก๋า บ่มั่นบ่เที่ยงสักอันแต้แล
อนิจจังวัตตะนิพพานัง เท่ามีนิพพานเจ้าสิ่งเดียวเป็นอันมั่นอันเที่ยงแท้แล
นามะรูปัง อันว่านามรูป คือ ว่าใจและตนกูอันนี้ทุกขัง ก็เป็นที่เกิดแห่งทุกข์ทั้งมวล ภยะเถ
นะเหตุรู้เป็นภัยมากนัก
สุขขังวัตตะนิพพานัง เท่ามีนิพพานเจ้าสิ่งเดียว เป็นสุขหาภัยทุกข์บ่ได้แท้แล
นามรูปัง อันว่านามรูป คือว่าใจและตนกูอันนี้ อนัตตา บ่ใช่ตน บ่ใช่เป็นของตน อัสสาระ
กะเถนะเหตุหาแก่นหาสารบ่ได้
สารังวัตตะนิพพานัง เท่ามีนิพพานสิ่งเดียว หากเป็นแก่นเป็นสาร ดับเสียยังทุกข์ยังโทษทั้ง
มวลแท้แล
ลักขณะภาวนาอันกล่าวมานี้ ก็เป็นท่านอันย่ออันแคบ เพื่อหื้ออุปาระหญิงชายฝูงมีปัญญา
อันตุ้นช้า (ทุ่นช้า ปัญญาทึบ) หื้อปฏิบัติ แม้ว่าจักตกหมากนับก็ควรตกครั้งละลูก ๓ ที แล้วจักเอาบท
ใดก็หื้อเอาบทนั้น ตกไปไจ้ๆ คันใคร่รู้อันกว้างขวางนั้น ก็จุงดูยังกัมมัฏฐานปู้นเต๊อะ
อย่านับเท่าภาวนาตกหมากนับเสียบ่ดาย หื้อราเปิงถึงคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมและ
พระสังฆเจ้าอันหาบ่ได้นั้นเต๊อะ แล้วหื้อร่าเปิงดูยังอัตถะแห่งวิปัสสนาเจ้า อันบ่มั่นบ่เที่ยง รู้เป็นทุกข์
เป็ น โทษ บ่ ใช่ตนบ่ ใช่ของแห่ งตน เหตุว่า รู้ ปิ้น รู้ แผ่ รู้ ห ลากคาดเป็น ทุ กข์เป็นโทษ รู้เฒ่ ารู้ตาย ตาย
แล้วป๊อยเกิด เกิดแล้วป๊อยซ้าตาย เท่าต้องเตียวไปมาในวัฎฎสงสารไจ้ๆ อันจักได้ถึงสุขนั้น มีแคบน้อย
อันได้ถึงทุกข์นั้นมีแคบมาก เท่ามีอบายทั้งสี่ หากเป็นที่อยู่ เสี่ยงทุกข์เมือแล้วได้เกิดเป็นสัตว์ทั้งหลาย
หื้อท่านได้ฆ่า ใส่กาดใส่ลีใส่แลงใส่งายนั้น ก็เหตุเพื่อนามรูปอันนี้ ได้ฆ่าท่านทีหนึ่งท่านป๊อยได้ฆ่าเราห้า
ร้อยชาติแล คันขอดเวรหมายมั่นแก่กันก็หาที่สุดที่เมี้ยนบ่ได้ ได้ถึงนิพพานจิ่งเป็นที่แล้ว และนามรูปอัน
นี้ก็เป็นที่บังเกิดแห่งปากพระธรรมทั้งหลาย มีราคะโทสะโมหะเป็นต้น เฑียรย่อมว่าหื้อสัตว์ทั้งหลายได้
กระทาบาป คือว่าฆ่าสัตว์ ลักของท่าน โกหก เล่นชู้สู่เมียท่าน กินน้าเหล้าและยาเมา ๕ ประการนี้
อุปมาเป็นดั่งน้าแม่ใหญ่ ๕
(๑๖) ประการ คือว่า คงกา ยมนา อจิรวดี สรพูม มหินั้น ก็เป็นที่อยู่แห่งเต่าและปลาเป็น
ต้นนั้นแล มีสันใด ปลาก็คือว่าได้แก่จิตใจแห่งคนทั้งหลาย อันมีใจยินดีซึ่งบาป เหมือนเป็นปลาอันบ่
ยินดีซึ่งบกนัน้ ก็เป็นอันยากนัก อันนั้นแลมีสันใด แม้จักเอาใจหื้อพ้นจากอันเป็นบาปนั้นแล หื้อยินดีซึ่ง
นิพพานก็ยากนัก เป็นดังปลานั้นแล พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในธรรมะปะต๊ ะ (ธรรมบท) ว่าดังนี้ วริโจ อัน
ว่าปลาตัวใหญ่ ชโน อันว่าคน ขิตัง หากเอาออกไป อุภโต หากยกออก อะกาโม จากน้าอันเป็นที่อยู่
แห่งต๋น ขิโต จักกะทะเลเหนือบก ปะริถันตะติ ก็เต้นดิ้นไปมา อิวะยะโถ อันนั้นแล มีสันใด อิพังจิตตัง
อันว่าใจอันนี้ ชโน อันว่าคน ขิตฺวา หากซัดไป กัมมัฏฐานะภะวะนังสุ กัมมัฏฐานภาวนาปหาตะ เพื่อจะ
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หื้อละเสีย มาระปันชะเน จากบ่วงข้องแห่งมาร คือว่าราคะโทสะโมหะ ผันตติ ก็ไหวหวั่นเล่นไปมาสู่
อารมณ์ทั้งหลายต่างๆ มีรูปารมณ์เป็นต้น ก็พร่าเป็นดั่งอั้นแล คือเป็นดั่งปลาอันออกจากน้านั้นแล
ประการหนึ่ง ก็เป็นดั่งแมงวันเขียว ป๊อยจักเอามันไปสู ดดมยังกลิ่นคันธะแห่งดอกไม้จวน
จันทน์ต ะครัน (ที่เผาผงไม้จั นทน์เครื่องหอม) ดังอั้น ก็บ่เป็นวิสัยแห่งมัน คันวางเสี ยมันก็ แล่นไปสู่
อารมณ์อันเน่าอันเหม็นดังเก่าเล่ าแล มีสันใด อันว่าจิตใจแห่งคน อันเป็นปุถุชนนี้ เฑียรย่อมยินดีซึ่ง
บาปทั้งหลาย มีปัญจกามคุณเป็นต้น และปานาติบาตสุราเมเป็นที่สุด บ่รู้อิ่มรู้ ก้ายบ่รู้หน่ายสักอัน ก็
เท่าจมอยู่ในปากพระธรรมทั้งหลายฝูงนั้น เสี้ ยง อเนกชาติกัปนับบ่ได้แล ป๊ อยว่าจักหื้ อมันยินดีซึ่ง
กัมมัฏฐานภาวนา หื้อได้ไหม้เสียยังบาปนั้น ก็บ่เป็นวิสัยแห่งมันแล คันว่าวางสติเสียก็แล่นไปสู่ปากพระ
ธรรมทั้งหลายฝูงนั้นดังเก่าเล่าแล ก็พร่าเป็นดั่งแมงวันเขียวนั้น และเหตุดั่งอั้นพระพุทธเจ้าเทศนาไว้ใน
ธรรมปาต๊ะ (ธรรมบท) ว่า ปาโป อันว่าบุคลละผู้กระทาบาปนั้น ยาวะปาปัง นะปัตจะติ บาปอันนั้น ก็
บ่รู้ยังภาระวิบาก อันเป็นทุกข์นั้นเต๊อะ มะทุวามะยาติกาโร อันว่าคนใบ้ผู้นั้น ก็ใส่ใจว่าหวานเป็นดั่ง
น้าผึ้งน้าอ้อย ยาตาจะปะสะติปาปัง เมื่อใดบาปอันนั้นมาหื้อยังภาระวิบาก อันเป็นทุกข์นั้น มาปรากฏ
ดั่งอั้น อัตถะปาโปปาวานิปาสติ อันว่าคนบาปผู้นั้น มันก็จิ่งรู้ว่าเป็นบาปเมื่อนั้นแล แม้ว่าคนผู้กระทา
บาปนั้น ยามเมื่อบาปบ่มาทัน เตื้ อ มันก็ใส่ใจว่าบ่เป็นบาปเป็นเวรสัง มันก็เท่ายินดีกับด้วยการอัน
กระทาบาปนั้นอยู่ไจ้ๆ เมื่อนั้นบาปอันนั้นเอาไปตกนรกดั่ งอั้น มันก็เห็นยังเปลวไฟนรกอันนั้น ก็จิ่ง รู้
สะดุ้งตกใจกลัว มันก็จิ่งรู้ว่าเป็นบาปยามนั้น
(๑๗) มันก็บ่อาจจักพ้นนรกได้ ก็เอายังตนมันไปตกตามบาปะกรรมแห่งมัน อันได้กระทา
มานั้นแล แม้ว่าบาปอันนั้นบ่พอได้ไปตกนรก เท่าพอหื้อได้เกิดเป็นสัตว์ หือท่านได้ฆ่าใส่กาดใส่ลีใส่แลง
ใส่งายเป็นเลื่อมเรี่ยมเรียงสนสานหาที่สุดบ่ได้แห่งคนใจบาปนั้นแล
คนฝูงดีมีปัญญาก็หย้านกลัวยังทุกข์และโทษในวัฏฏสงสารดังอั้น ก็ควรเว้นจากบาป ๕
ประการ มีปานาติบาตเป็นต้นแล้ว ฮื้อได้กระทาบุญทั้งหลาย เป็นต้นว่าหื้อทานตามอันชอบธรรมแท้
แล หื้อได้รักษาศีลอันเป็นอุตตมะศีลอันยิ่ง และหื้อภาวนาสมถกัมมัฏฐาน และวิปัสสนากัมมัฏฐานตาม
กองแห่งอริยะเจ้าทั้งหลายแท้ดังอั้น ก็จิ่งจะพ้นจากทุกข์และโทษในวัฏฏสงสาร ก็จิ่งจักได้ถึงยังอมตะ
มหาเนรพานเจ้ า อั น ดั บ เสี ย ยั ง ทุ ก ข์แ ละโทษทั้ งมวลบ่อ ย่ า จ๊ ะ แล แม้ ว่ ากระทาอั น ใดก็ ดี จัก ยิ่ ง จั ก
ประเสริฐกว่าวิปัสสนาก็หาบ่ได้ และเฮาเปิงรู้ดังนี้เต๊อะแท้แล
บุคคละผู้ใดหื้อทานถึงแก้วทั้งสามประการ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ก็มีผละอานิสงส์
แท้แล ก็ยังบ่ยิ่งเท่าผู้ถือสรณคมทั้งสามเตื้ อแล ผู้ถือสรณคมทั้ง สามก็ยังบ่ยิ่งเท่ารักษาศีลห้าเตื้ อแล
ผู้รักษาศีลห้านั้นก็ยังบ่เท่าผู้รักษาศีลแปดเตื้อแล ผู้รักษาศีลแปดนั้นก็ยังบ่เท่าผู้รักษาศีลสิบนั้นเตื้อแล
ผู้รักษาศีลสิบนั้นก็ยังบ่เท่าผู้รักษาจตุปาริสุทธิศีลเตื้อ คือว่าศีลแห่งภิกขุ และผู้รักษายังจตุปาริสุทธิศีล
นั้น ก็บ่ยินดีเท่าผู้ภาวนายังพุทธคุณเจ้าได้แล ผู้ภาวนายังพุทธคุณนั้น ก็บ่ยิ่งเท่าผู้ภาวนายังเมตตา
กัมมัฏฐานเตื้อแล ผู้ภาวนายังเมตตากัมมัฏฐานนั้น ก็บ่เท่าผู้ภาวนายังวิปัสสนาเตื้อแล ส่วนผู้ภาวนายัง
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วิปัสสนาเจ้านั้น มีผละอานิสงส์อันกว้างขวางมากนัก ก็อาจจะหื้อได้บาบัดตัดเสียยังบาปและเวรแห่งผู้
ภาวนานั้นหือฉิบหายเสียแล ยกเอาบุคคลผู้อันได้ภาวนายังวิปัสสนานั้น ได้ตั้งอยู่ในมรรคผลนิพพาน
ธรรมเจ้านั้นแท้บ่สงสัยจ๊ ะแล เป็ นดั่งแม่แห่งมหาเถระเจ้าตนหนึ่ง อันถือมิจฉาทิฐินั้น อันบ่ยินดีใน
ศาสนาสักอัน แม้ว่ามหาเถรเจ้าตนลูกหากสั่งสอนหื้อยินดีในศาสนาด้วยประการสันใดก็ดี นางผู้เป็นแม่
นั้น ก็บ่ยินดี ก็เท่าถือเอายังมิจฉาทิฐิแห่งอายะติถีอยู่สิ่งเดียวแล ยังมีในวันหนึ่งมหาเถรเจ้าตนเป็นลูก
ก็คะนึงใจว่า ในวันพรุ่งนี้กูก็จั กไปสู่แม่แห่งกู แล้วกูจักถามดูยัง คามักแห่งกู แล้วกูจะเล้าโลมเอาด้วย
อุบายอันชอบเต๊อะ คะนิงสันนี้แล้ว ตกในวันลูน มหาเถรเจ้าก็ไปสู่เฮือนแม่แห่งตนแท้หั้นแล มหาเถร
เจ้าจิ่งกล่าวซึ่งแม่แห่งตนว่า ดูราอุบาสิกายังมักปรารถนาใคร่ได้
(๑๘) อันใดจา นางผู้แม่กล่าวว่าข้านี้ก็ ปรารถนามักใคร่ได้ยังมีอายุมั่นยืนยาวแล และหา
พยาธิบ่ได้นั้นแล อันหนึ่งใคร่หื้อมีข้าวของเงินคาอันมากหลาย จ่ายบ่รู้เสี้ยงสักเตื้ ออันนั้นแล ข้านี้ก็เท่า
ใคร่ได้ยังวัตถุสามประการสิ่งเดียวแลว่าอั้น จิ่งลูกแห่งตนหั้นแล
อันว่าแม่แห่งมหาเถรเจ้านั้นก็เลี้ยงสุนัขไว้สามตัว มันก็ฮักเสมือนดั่งลู กนั้นแล แม้ว่าอยู่ที่
ใดก็ดี เฑียรย่อมร้องเรียกหายังหมาสามตัวนั้นอยู่ไจ้ๆ นางก็มีใจอันร่าเปิงถึงหมาอยู่บ่ขาดสักวันสักยาม
บ่มีแล เมื่อนั้นมหาเถรเจ้าคะนิงใจว่า กูจักไปใส่ชื่อหมาสามตัวนี้ดูเต๊อะ ท่านก็ร่าเปิงสันนั้นแล้วก็กล่าว
จิ่งแม่ว่า ดูราอุบาสิกาเฮาจะใส่ชื่อหมาสามตัวนี้แก่อุบาสิกา เพื่อจักหื้อมีอายุยืน หาพยาธิบ่ได้แล หื้อมี
ข้าวของเงิน คามากนั กแล แก่มหาอุบาสิ กาจะแล นางผู้ เป็นแม่ข้าแก่เจ้ากู ครั้ นว่าจะหื้ อวัตถุส าม
ประการนี้ หื้อวุฒิจาเริญเป็นไปดังอั้น อันข้าก็หากจักกระทาตามคาเจ้าจะแล เมื่อนั้นมหาเถรเจ้าต๋น
เป็นลูกนั้น จึงกล่าวว่าดูราอุบาสิกา เฮาจักใส่ชื่ออันหมาตัวเก๊าชื่อว่า อนิจจะ ตัวกลางชื่อว่า ทุกขะ ตัว
ปลายชื่อว่า อนัตตา เพื่อว่าจักหื้อวุฒิจาเริญแก่มหาอุบาสิกาจ๊ะแลว่าอั้นแล้ว มหาเถรเจ้าก็หนีมาสู่ที่อยู่
แห่งตนหั้นแล ก็ด้วยเต๋ชะแห่งมหาเถรเจ้าตนเป็นลูกนั้น คันว่านางผู้เป็นแม่นั้นร้องหมาว่าอนิจจะดัง
อั้น หมาตัวเก๊านั้นก็แล่นมาหา คันร้องว่าทุกขะ หมาตัวกลางนั้นก็แล่นมาหา คันร้องว่าอนัตตา หมาตัว
ถ้วนสามก็แล่นมาหาหั้นแล เมื่อนางไปในที่ใดก็ร้องหาหมาสามตัวนั้นว่า อนิจจะ ทุกขะ อนัตตาว่าอั้น
ยามนั้นหมาสามตัวนั้นก็เล่นมาหา ก็ไปตามทุกที่ชุแห่ง
นางผู้เป็นแม่ก็ใส่ใจว่าเป็นชื่อหมาแท้ ก็มาร่าเปิงถึงหมานั้นอยู่ไจ้ๆ เหตุว่า ฮักหมานั้นมาก
นัก ด้วยเตชะแห่งวิปัสสนาเจ้าสามดวงนั้น ก็มากาจัดเสียยังมิจฉาทิฐิอันเป็นบาปร้ายนั้น อันมากั้งบังไว้
ยังหนทางนิพพานแก่นางผู้นั้นเสีย บ่เท่าแต่นั้นก็มาไหม้เสียยังบาปและเผาเสียยังอกุ สะละแห่งนางอัน
ได้กระทามาแต่อเนกชาติแต่ก่อนนั้น ก็วินาศฉิบหายเสี ยเสี้ยงแล้ว ก็ควรมีปีติส มาธิมั คคะผละอัน
ประเสริฐก็ลวดบังเกิดมีในตนแห่งนางผู้นั้น อันเป็นแม่แห่งมหาเถรเจ้านั้ น เป็นดั่งหลับตื่นมา อนึ่งเป็น
ดังอยู่ที่มืดออกมาหาที่แจ้งนั้น นางก็ร่าเปิงว่า กูนี้ผิว่ามหาเถรเจ้าตนเป็นลูก และบ่มากระทาอุตสาหะ
สั่งสอนเอายังกูนี้แท้ดังอั้น กูนี้ก็เฑียรย่อมจักฉิบหายหล่มจมอยู่ในวัฏฏสงสาร มีมหาอบายทั้ง ๔ นั้น ก็
จักได้เป็นที่อยู่แห่งกูแท้ บ่สงสัยจ๊ะแล ว่าอั้นนางก็รู้จักคุณ
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(๑๙) แห่งมหาเถรเจ้าตนเป็นลูกนั้นหั้นแล ตกวันลูนนางผู้เป็นแม่นั้น ก็แต่งแป๋งยังข้าวน้า
โภชนะอาหารแล้วก็ขออาราธนายังมหาเถรเจ้า หื้อได้มารับเอายังทานแห่งตนหั้นแล มหาเถรเจ้าครั้น
ว่ารับเอายังทานแล้ว ก็เทศนาสาแดงยังอันหื้อทานและรักษาศีลเมตตาภาวนาหื้อแก่นางผู้เป็นแม่ได้ฟัง
ธรรม อันมหาเถรเจ้าหากเทศนานั้น ก็มีใจชมชื่นยินดียิ่งกว่าเก่าเล่ าหั้นแล มหาเถรเจ้าครั้นว่าเทศนา
ธรรมแล้วก็หนีมาอยู่ที่อยู่แห่งตน แล้วแรกแต่นั้นไปภายหน้า นางผู้เป็นแม่ก็หื้อทานรักษาศีลภาวนาไป
ไจ้ๆ ถะหลาบอายุแห่งตน ครั้นเมี้ยนอายุจุติตายก็ลวดได้ถึงนิพพานเจ้าอันดับเสียยังกรรมชะรูปัง บ่หื้อ
มีเศษสะหล๋อก็มีวันนั้นแล
เหตุดังอั้นบุคคละหญิงชายผู้มีปัญญา ยังกลัวทุกข์โทษในวัฏฏสงสารเป็นดังกล่าวแล้ วนั้น
ก็ควรสั่งสอนยังจิตใจแห่งตน อย่าหื้อได้ยินดีซึ่งบาปอันใดอันหนึ่ง ก็อย่าหื้อได้ไปเสพกับด้วยคนฝูงถ่ อย
ใจบาปนั้น หื้อไปบูชายังสัปปุริสะผู้มีปัญญา และหื้อใส่ใจกระทาบุญทั้งหลายต่างๆ คือว่าหื้อทานและ
รักษาศีลห้าศีลแปด เมตตาภาวนา ไปไจ้ๆ บ่ขาดบ่ถอยเสีย ยังเพียรค่อยกระทาไปไจ้ๆ ก็เที่ยงว่าจักได้
พ้นจากทุกข์ในวัฎฎสงสาร แล้วก็จักได้ถึงยังอมตะมหาเนรพานเจ้าอันเป็นปรมัตถสุขอันดับยิ่งเสียยัง
ทุกข์และโทษทั้งมวล บ่ยากจะแล
กริยาอันสังวัณณะณา ยังองค์ลักขณะอันหื้อทานและรักษาศีลเมตตาภาวนานี้ ตามดั่ง
พระพุทธเจ้าหากเทศนามานี้ ก็บังคมสมเร็จเสด็จแล้วเท่านี้ก่อนแล พุทธศักราชได้สองห้าสิบสี่ตัว จุล
ศักราชได้หนึ่งสามสามสองตัว ปีลวงไก้ เดือนแปดลงสองค่า พร่าว่าได้วันเสาร์ และยามกินข้าวงายจิ่ง
สาเร็จแล้วแก่ข้า หนานตุ๋ยนางจันทร์ บ้านแม่คุ้งหลวง ได้ลิกขิตะเขียนด้วยตนเอง แลและผู้ข้าขอหื้อ
เป็นผละอานิสงส์ค้าชูอุดหนุนแห่งผู้ข้า ทั้งปิตามารดา ญาติกา ภรรยาและลูกเต้าจุผู้จุคน ในภาวะนี้
และภาวะชาติภายหน้า ถะหลาบถึงสุขสามประการ คือ สุขอันมีในเมืองฟ้า และสุขอันมีในเมืองคน
และขอหื้อสมดังว่าคาปรารถนาแห่งผู้ข้าจิ่มเต๊อะ นิพพานะ ปัจจโย โหตุ โน นิจจัง
ปฐมมูลสัทธาหมายมี พ่อเป็งบ้านศาลาก่อข่า ก็ได้จ้างท่านเขียนรสธรรมเทศนาผูกนี้ ชื่อว่า
ลักขณะศีลลักขณะทานผูกนี้ ทานค้าชูศาสนาพระโคตมะเจ้าที่วัดหลวงขุนวิน ท่านครูบาเจ้าอุ่นเฮือน
สุภัทโทเป็นประธาน
ข. วิเคราะห์
ผู้แต่ง
ไม่ทราบผู้แต่ง ทว่าพ่อเป็งบ้านศาลาก่อข่า ได้จ้างให้หนานตุ๋ยนางจันทร์ บ้านคุ้งหลวง
เป็นผู้จาร มีครูบาอุ่นเรือน สุภัทโทเป็นประธาน จารขึ้นใหม่ ใน จ.ศ. ๑๓๓๒ พ.ศ. ๒๕๑๔
ดังนี้ว่า “...บังคมสมเร็จเสด็จแล้วเท่านี้ก่อนแล พุทธศักราชได้สองห้าสิบสี่ตัว จุลศักราชได้
หนึ่งสามสามสองตัว ปีลวงไก้ เดือนแปดลงสองค่า พร่าว่าได้วันเสาร์ และยามกินข้าวงายจิ่งสาเร็จแล้ว
แก่ข้า หนานตุ๋ยนางจันทร์ บ้านแม่คุ้งหลวง ได้ลิกขิตะเขียนด้วยตนเอง แลและผู้ข้าขอหื้อเป็นผละ
อานิสงส์ค้าชูอุดหนุนแห่งผู้ข้า ทั้งปิตามารดา ญาติกา ภรรยาและลูกเต้าจุผู้จุคน ในภาวะนี้และภาวะ
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ชาติภายหน้า ถะหลาบถึงสุขสามประการ คือ สุขอันมีในเมืองฟ้า และสุขอันมีในเมืองคน และขอหื้อ
สมดังว่าคาปรารถนาแห่งผู้ข้าจิ่มเต๊อะ นิพพานะ ปัจจโย โหตุ โน นิจจัง ปฐมมูลสัทธาหมายมี พ่อเป็ง
บ้านศาลาก่อข่า ก็ได้จ้างท่านเขียนรสธรรมเทศนาผูกนี้ ชื่อว่า ลักขณะศีลลักขณะทานผูกนี้ ทานค้าชู
ศาสนาพระโคตมะเจ้าที่วัดหลวงขุนวิน ท่านครูบาเจ้าอุ่นเฮือน สุภัทโทเป็นประธาน...”
วัดหลวงขุนวินนั้น ตั้งอยู่กลางป่าบนภูเขาสูง เขตป่าต้นน้าขุนวิน หมู่ ๑๖ ตาบลดอนเปา
อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากเชิงดอยที่ชาวบ้านอยู่อาศัยประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เดิมเป็น
วั ด ร้ า ง ยกขึ้ น เป็ น วั ด มี พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ จ าพรรษา เมื่ อ พ.ศ. ๒๕๔๕ สั ง กั ด คณะสงฆ์ ม หานิ ก าย มี
ความสัมพันธ์กับวัดขุนคง เนื่องจากเอกสารที่ทางวัดเรียบเรียงขึ้นจากใบลาน ระบุว่าสร้างโดยเจ้าหมื่น
คาซาว น้องขุนหลวงวิลังคะ เหตุนี้ในอดีต บริเวณแม่วาง ก็อาจเคยเป็นชุมชนชาวลัวะมาก่อนก็ได้
วัดหลวงขุนวิน มีครูบาปัญญาวงศ์สาเป็นเจ้าอาวาสลาดับแรก ปกครองวัดในราว พ.ศ.
๑๗๖๐ กระทั่ง พ.ศ. ๑๘๐๒ วัดก็ร้างลงเพราะภัยจากการรุกรานของพม่า ต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๗ ครูบา
อุ่นเรือน สุภัทโท วัดบ้านกวน ตาบลมะขามหลวง อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ธุดงค์มาพบ
และบูรณะวัดนี้อีกครั้งหนึ่ ง ทาการฉลองวัดใน พ.ศ. ๒๕๐๑ มีครูบาอภิชัยขาวปีเป็นประธานร่ว ม
ภายหลังครูบาอุ่นเรือนมรณภาพ ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ เจ้าชื่น ชิโนรส จึงได้นิมนต์หลวงปู่เณรจันทร์ อุ่น
เรือน จากวัดอุโมงค์เชิงดอยสุเทพ มาจาพรรษา ต่อจากนั้น พ.ศ. ๒๕๓๒ พระสมบูรณ์ รัตนญาโณ วัด
เขาแหลม จังหวัดเพชรบูรณ์ มาเป็นเจ้าอาวาส และ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระจรัญ ทกขญาโณ วัดสังฆทาน
จังหวัดนนทบุรี มาเป็นเจ้าอาวาส๑
ใกล้ๆ กับวัดหลวงขุนวิน มีรอยพระพุทธบาทซึ่งเป็นที่นับถือของชาวบ้าน ชื่อ พระพุทธ
บาทยังหวิด มีประวัติในลักษณะพระเจ้าเลียบโลก กล่าวคือ เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมายังอาเภอสะเมิง
นั้น มีชาวลัวะ ๒ คน ชื่อ ขุนสาย กับขุนสะเมิง มีจิตใจเลื่อมใสพระพุทธศาสนา ได้กราบทูลขอพระ
เกศาธาตุ ทั้งสองจึงสร้างเจดีย์ไว้บนยอดเขาเตี้ยๆ ชื่อว่า พระธาตุม่อนเปี๊ยะ หลังจากนั้นพระพุทธเจ้า
จึงเสด็จมาทางใต้ ชาวลัวะคนหนึ่งชื่อปู่หลาน ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้วั ดขุนวิน มาพบพระพุทธเจ้า พระ
พุทธองค์จึงให้หาหินมาเพื่อประทับรอยพระบาท ปู่หลานหาหินมาได้ก้อนหนึ่ง กว้าง ๑ ศอก ยาว ๒
ศอก พระพุทธเจ้าจึงประทับรอยพระบาทลงหิน แต่เนื่องจากหินมีขนาดเล็ก รอยพระบาทจึงหวิดไป
ส่วนนิ้วและสันหายไป จึงเรียกว่าพระบาทยังหวิด และเมืองนั้นจึงชื่อว่าเมืองหวีด ต่อมาเป็นเมืองวิน
วันรุ่งขึ้น พระพุทธองค์ทรงรับบิณฑบาตของปู่หลาน แล้วประทานเกศาธาตุให้ปู่หลาน ปู่
หลานจึงสร้างพระเจดีย์ ๕ ยอด บรรจุพระเกศาธาตุไว้
เนื้อหา
ประกอบด้วยการอธิบายธรรมพร้อมยกนิทานชาดกประกอบเป็นระยะๆ ไป ดังนี้
๑

ศิริศัก ดิ์ อภิศัก ดิ์มนตรี และคณะ, รายงานการวิจัย เรื่องหอไตรล้านนา, ได้รับทุนอุ ดหนุนการวิจั ยจากกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๗, หน้า ๒๔๗-๒๔๘.
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๑. ทานเจ็ดจาพวก ได้แก่ อามิสทาน ธรรมิกทาน อธรรมิกทาน ศรัทธาทาน สหโยทาน
สามิโกทาน ทาโสทาน
๑.๑ อามิสทาน แบ่งเป็นอามิสทานอันชอบธรรม กับอามิสทานอันบ่ชอบธรรม
อามิสทานอันชอบธรรม แบ่งเป็นทานที่ให้ภิกษุ โดยเข้าใจว่า เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นพี่น้อง
เป็นลูก เป็นหลาน และเป็นญาติวงศาเป็นมิตรสหายรัก มีอานิสงส์น้อย กับทานที่ให้ภิกษุโดยไม่ ใส่ใจ
ว่าเป็นพ่อ เป็นพี่ เป็นน้อง เป็นเผ่าพันธุวงศาแห่งเรา อานิสงส์มาก
อามิสทานอันบ่ชอบธรรม คือ ทานที่ให้โดยผู้ให้มีความหวังว่าจะรับการสงเคราะห์จาก
ภิกษุไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หรือทานที่ทานกับภิกษุอันแสดงตนให้เป็นที่เข้าใจว่าเป็นผู้วิเศษ หวังลาภสกา
ระจากคฤหัสถ์ ทั้งสองนี้เป็นทานที่ไม่มีอานิสงส์เลย ซ้าผู้ให้และผู้รับทานต้องตกนรกอย่างแน่แท้
๑.๒ ธรรมิกทาน ทานที่ให้นั้น ได้มาโดยความสุจริต ไม่ได้มาด้วยการฆ่าสัตว์ ขณะที่ให้
ทาน จิตใจมีความเสื่อมใสในบุญแท้ ไม่ตดิ ด้วยอามิสอันใดอันหนึ่ง
๑.๓ อธรรมิกทาน ทานที่ให้นั้น ได้มาโดยความทุจริต ได้มาด้วยการฆ่าสัตว์ ขณะที่ให้ทาน
จิตใจมีไม่มคี วามเสื่อมใสในบุญแท้
๑.๔ ศรัทธาทาน ทานที่ให้ด้วยความศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แม้ว่าวัตถุ
ทานจะไม่ประณีต แต่หากให้ด้วยใจยินดี ได้กล่าวคาให้ทาน และให้ทานด้วยตนเอง ก็เป็นศรัทธาทาน
๑.๕ ทาโสทาน คือ วัตถุทานที่ถวายพระภิกษุสงฆ์นั้น ถ่อยต่ากว่าที่ตนบริโภค ภายหน้าจึง
เกิดเป็นคนถ่อยช้าทุกข์ไร้เข็ญใจ มีรูปกายไม่สวยงาม ปัญญาทึบ เครื่องนุ่งก็ขาดวิ่น แม้ว่ามีลูกมีเมีย
และข้าวของเงินคา ค่าอันเป็นของเลี้ยงทัง้ มวลก็เลวร้าย
๑.๖ สหาโยทาน คือ การให้วัตถุทานที่เสมอกับตนบริโภค เกิดมาในภาวะชาติอันใด ก็ดีมี
รูปโฉมและปัญญาก็ปานกลางจุ
๑.๗ สามิโกทาน คือ การให้วัตถุทานที่บริสุทธิ์ดีงามเหลือกว่าอันตนกินตนบริโภค เกิดมา
ในภาวะชาติใด มีรูปโฉมโลมพรรณวรรณะอันเลางาม เกิดมาในตระกูลอันประเสริฐ แม้ว่าในชาติอัน
สุดอันท้าย อาจได้ถึงอรหันต์
๒. นัยเจตนาทาน ๓ อย่าง ได้แก่ บุพพเจตนา มูญจนะเจตนา อัปรภาคะเจตนา (อัปปร
ภาคเจตนา)
๒.๑ บุพพเจตนา คือ การให้ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
๒.๒ มูญจนะเจตนา คือ การให้ทานที่ประกอบด้วยเจตนาอันมั่นคงในบุญ เมื่อจะให้ยก
ของทาน กล่าวคาถวายทาน ว่า “สุทินตัง วตะ เม ทานัง นิพพานะ ปัจจะโย โหนตุ เม นิจจัง ธุวัง”
และให้ทานด้วยมือตน พร้อมภาวนาในใจว่า “ของทานกูอันนี้ ก็เป็นอันยิ่งอันบริสุทธิ์แท้ อันอาจจะนา
ตนกู หื้อได้ถึงยังนิพพานภายหน้าแท้ บ่สงสัยจ๊ะแล”
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๒.๓ อัประภาคะเจตนา เมื่อให้ทานแล้ว ได้นึกถึงทานที่ตนให้ในอดีต ภาวนาในใจว่าให้ ได้
ถึงยังนิพพานเจ้า
๓. ลักษณะศีล ๓ จาพวก ได้แก่ หินะศีล มัชฌิมศีล และอุตตมะศีล
หินะศีล คือ ศีลของบุคคลที่มาวัด แต่ว่ายังพูดจาถึงเรื่องทางโลกอยู่
มัชฌิมศีล คือ ศีลของบุคคลที่กินข้าว ๒ มื้อ มาวัด รักษากายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
ไม่ให้บาปมาเกิด
อุตตมะศีล คือ ศีลของบุคคลกินข้าว ๑ มือ มาวัด รักษาศีลอย่างเคร่งครัด
๔. ศีลที่มอี านิสงส์บ่กว้าง มี ๓ จาพวก คือ กุระตันติหรือกุระประเวณี กุหะกะมายา และ
โกปาละ
กุ ร ะตั น ติ ห รื อ กุ ร ะประเวณี นั้ น หมายถึ ง การรั ก ษาศี ล แบบหมา คื อ หลั บ หู ห ลั บ ตา
สมาทาน สักแต่ว่าไปตามประเพณี ตามหมู่ตามพวก โดยไม่ศึกษาเข้าใจ และไม่สนในที่จะรักษาศีล
เหมือนฝูงหมาเห่าหอนตามๆ กันไป
กุหะกะมายะ หมายถึง โกหกหลอกลวง คือ แสร้งทาเป็นรักษาศีล เพื่อหลอกหลวงสร้าง
ภาพให้สังคมเชื่อว่า ตนเป็นคนดีมีศีลธรรม คือ หน้าซื่อใจคด
โคปาละศีล หมายถึง ศีลแบบคนเลี้ยงวัว คือ รักษาศีลจริง เพื่อให้สังคมยอมรับ และเพื่อ
ยกตนข่มท่าน แต่ส่วนลึกในใจไม่ได้คิดจะรักษาศีล เพื่อเป็นบาทฐานในการปฏิบัติธรรม ตัดกิเลสเลย
แม้แต่น้อย รักษาศีลไปรังแต่จะเพิ่มกิเลสหนาแน่น
๕. ลักขณะภาวนา
ภาวนาพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ และภาวนา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ทั้งนี้เนื้อหาในใบลานฉบับนี้ ได้แสดงให้เห็น ถึงองค์รวมในวิธีการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณ
ล้านนา ที่ต้องเริ่มจากความเข้าใจในคาสอน โดยเฉพาะเรื่อง ทาน ศีล จากนั้นจึงเป็นการภาวนา หรือ
การปฏิบัติกัมมัฏฐาน ที่เน้นการบริกรรมโดยใช้ลูกประคา รวมถึงการทบทวนความหมายแห่งคาถาที่
บริกรรมนั้นๆ
กัมมัฏฐานที่ใช้ปฏิบัติ คือ พุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ และวิปัสสนาภาวนา
ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เช่นเดียวกับที่ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก วัดพระพุทธบาทตากผ้า อาเภอ
ป่าซาง จังหวัดลาพูน ที่ได้เลือกกัมมัฏฐานทั้ง ๖ เป็นแนวทางการสอนกัมมัฏฐาน ดังนี้
ให้ยกลูกประคาจบใส่หัว แล้วอธิษฐานว่า อิมัง ปุสสะชีวัง อธิฏฐามิ (๓ หน)
ตก พุทโธ ๑ รอบ แล้วหยุดนึกว่า พุทโธ พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรม
ตก ธัมโม ๑ รอบ แล้วหยุดนึกว่า ธัมโม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้
ดีแล้ว

๒๖๘

ตก สั งโฆ ๑ รอบ แล้ ว หยุดนึกว่า สั งโฆ พระภิ กษุส งฆ์ส าวกของพระผู้ มี พระภาคเจ้ า
ปฏิบัติดีแล้ว
ตก อนิจจัง ๑ รอบ แล้วหยุดนึกว่า นามะรูปัง อนิจจัง นามรูปนี้เป็นของไม่เที่ยง
ตก ทุกขัง ๑ รอบ แล้วหยุดนึกว่า นามะรูปัง ทุกขัง นามรูปนี้เป็นของทุกข์
ตก อนัตตา ๑ รอบ แล้วหยุดนึกว่า นามะรูปัง อนัตตา นามรูปนี้ไม่ใช่ตน
เมื่อตกลูกประคาหมดทุกบทแล้ว ให้ยกลูกประคาจบใส่หัว ประจุธรณ์เสียว่า อิมัง ปุสสะชี
วัง ปุจจุทฺธะรามิ (๓ หน) เป็นเสร็จพิธีตกลูกประคา๑
๔.๒.๒ การศึกษาวิธีการปฏิบัติกัมมัฏฐานที่วัดขุนคง
ก. เงื่อนไขในการปฏิบัติ
การปฏิบัติกัมมัฏฐาน ภาวนานับลูกประคา ที่วัดขุนคงหลวง มีพระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสิโล
เจ้าอาวาส เป็นผู้กาหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติครั้งนี้ ภายใต้กรอบแนวคิดของการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
แบบฆราวาส กล่าวคือ กัมมัฏฐานโบราณล้านนานั้น แบ่งตามลักษณะของผู้ปฏิบัติ คือ ฆราวาส และ
พระภิกษุ หากเป็นฆราวาสให้พิจารณาเลือ กกระทากัมมัฏฐานเพียงบางข้อ กระทาไปพร้อมกับการ
รักษาศีล ทาบุญ ตามประเพณีล้านนา สอดคล้องกันไปในชีวิตประจาวันของพุทธศาสนิกชน ทว่าหาก
เป็นพระภิกษุ การปฏิบัติกัมมัฏฐานก็เคร่งครัดกว่า นานกว่า อุกฤษฏ์ กว่า เช่น การปฏิบัติธุดงควัตร
๑๓๒ การเข้ารุกขมูล๓ การเดินจงกลม๔ เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ การปฏิบัติของผู้วิจัยจึงเป็นไปตามแนวทางแบบฆราวาส ที่สอดคล้องดาเนินไป
พร้อมกันกับวิถีชีวิตของศรัทธาวัดขุนคง กาหนดระยะเวลาในวันโกนและวันพระ ของส่วนหลังเดือน
พฤศจิกายน คือ วันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
รวมเป็นจานวน ๒ ครั้ง
สาเหตุที่พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสิโล ได้กาหนดเงื่อนไขเช่นนี้ ก็ด้วยเหตุผลที่ว่า กัมมัฏฐาน
โบราณล้านนานั้น ไม่ได้เป็นเพียงการนั่งสมาธินับลูกประคาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการรักษาศีล การ
ปฏิบัติตามประเพณีล้านนาด้วย การกาหนดให้ผู้วิจัยเข้าปฏิบัติกั มมัฏฐานในวันโกนนั้น ก็เพื่อจะได้
สังเกตการเตรียมงานทาบุญในวันพระของชาวบ้านขุนคง อันมีการจัดเตรียมข้าวตอกดอกไม้บุพผา
๑

ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก, ของดี, (ลาพูน: วัดพระพุทธบาทตากผ้า, ๒๕๒๓), หน้า ๖๒.
วิธีเรียนกัมมัฏฐาน ปริวรรตใบลานวัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่ ในพิสิฏฐ์ โคตตรสุโพธิ์ และคณะ, พิธีกรรมในวิถีชีวิต
ล้านนาจากคัมภีร์โบราณ, (เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๗), หน้า ๙๑-๙๗.
๓
วิธีเรียนกัมมัฏฐาน ปริวรรตใบลานวัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่ ในพิสิฏฐ์ โคตตรสุโพธิ์ และคณะ, พิธีกรรมในวิถีชีวิต
ล้านนาจากคัมภีร์โบราณ, หน้า ๙๑-๙๗.
๔
วิธีเดินจงกรม ปริวรรตใบลานวัดเหล่ายาว จังหวัดลาพูน ในพิสิฏฐ์ โคตตรสุโพธิ์ และคณะ, พิธีกรรมในวิถีชีวิตล้านนาจาก
คัมภีร์โบราณ, หน้า ๑๑๓-๑๑๖.
๒
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มาลาถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา มีการร่วมกันทาความสะอาดวัด วิหาร เป็นต้น ทั้งยังเป็น
การเตรียมตัวเตรียมใจของผู้วิจัย เพื่อการปฏิบัติกัม มัฏฐาน ในคืนวันโกน รุ่งเช้าซึ่งเป็นวันพระ ผู้วิจัย
จะได้ร่วมทาบุญใส่บาตรพร้อมกับชาวบ้านขุนคง
เงื่อนไขดังกล่าวที่กาหนดในลักษณะองค์รวมของการปฏิบัติกัมมัฏฐาน อันมีทั้งการรักษา
ศีล ทาบุญให้ทาน รักษาใจให้บริสุทธิ์ และปฏิบัติกัมมัฏฐาน เป็นไปตามที่ปรากฏในใบลานลักขณะศีล
ทานภาวนาแล ของวัดขุนคง ดังว่า “...เหตุดังอั้นบุคคละหญิงชายผู้มีปัญญา ยังกลัวทุกข์โทษในวัฏฏ
สงสารเป็นดังกล่าวแล้วนั้น ก็ควรสั่งสอนยังจิตใจแห่งตน อย่าหื้อได้ยินดีซึ่งบาปอันใดอันหนึ่ง ก็อย่าหื้อ
ได้ไปเสพกับ ด้ว ยคนฝู งถ่ อ ยใจบาปนั้น หื้ อไปบูช ายั งสั ปปุ ริส ะผู้ มีปัญญา และหื้ อใส่ ใจกระทาบุ ญ
ทั้งหลายต่างๆ คือว่าหื้อทานและรักษาศีลห้าศีลแปด เมตตาภาวนา ไปไจ้ๆ บ่ขาดบ่ถอยเสีย ยังเพียร
ค่อยกระทาไปไจ้ๆ ก็เที่ยงว่าจักได้พ้นจากทุกข์ในวัฎฎสงสาร แล้วก็จักได้ถึงยังอมตะมหาเนรพานเจ้า
อันเป็นปรมัตถสุขอันดับยิ่งเสียยังทุกข์และโทษทั้งมวล บ่ยากจะแล...”
เป็ น เช่น เดีย วกับประเภทของใบลานกัมมัฏ ฐานที่ท่านเลื อกให้ ศึกษา ซึ่ง พับ หนึ่ง เป็น
หนังสือไหว้พระถือศีลปฏิบัติกัมมัฏฐาน อีกพับหนึ่งเป็นเรื่องลักขณะศีลทานภาวนา
ข. ผู้ร่วมปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ในการมานอนวัดปฏิบัติธรรมทั้ง ๒ ครั้งนั้น มีชาวบ้านหมู่ ๕ บ้านขุนคง มาร่วมปฏิบัติดัวย
ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
มีผู้ร่วมปฏิบัติกัมมัฏฐาน จานวน ๑๕ คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. พ่ออาจารย์ธนพงศ์ สีคาปวน บ้านเลขที่ ๔๑
๒. พ่อกานันเดช เต๋จะใหม่ บ้านเลขที่ ๒๐๗/๑
๓. น้อยทอง กาละวัง บ้านเลขที่ ๒๗๒
๔. พ่อหนานปัญญา พงษ์จันเขียว บ้านเลขที่ ๑๓๓/๑
๕. นายคามูล ญาณะวงษา บ้านเลขที่ ๒๗๖
๖. นายสิงห์คา จันทร์ดี บ้านเลขที่ ๑๖๕
๗. ด.ต. ศร เต๋จะวัง
๘. นายภัคพล จูงใจ อาศัยอยู่ที่วัดขุนคง
๙. นางอุษา สุนันตา บ้านเลขที่ ๑๕๖/๑
๑๐. นางก๋องแท้ คาชนะ บ้านเลขที่ ๑๔๑
๑๑. นางจันทร์ทิพย์ อุ่นใจ บ้านเลขที่ ๑๒๙
๑๒. นางบาน ดวงกุย บ้านเลขที่ ๕๘

๒๗๐

๑๓. นางต๋า ปิมม่วง บ้านเลขที่ ๔๕
๑๔. นางสาว สมพิศ ตุ่นวัน บ้านเลขที่ ๒๓๐
๑๕. นางวิเชียร ใจอินทร์ บ้านเลขที่ ๑๗๙
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
มีผู้ร่วมปฏิบัติกัมมัฏฐาน จานวน ๒๓ คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. พ่ออาจารย์ธนพงศ์ สีคาปวน บ้านเลขที่ ๔๑
๒. พ่อกานันเดช เต๋จะใหม่ บ้านเลขที่ ๒๐๗/๑
๓. น้อยทอง กาละวัง บ้านเลขที่ ๒๗๒
๔. พ่อหนานปัญญา พงษ์จันเขียว บ้านเลขที่ ๑๓๓/๑
๕. นายคามูล ญาณะวงษา บ้านเลขที่ ๒๗๖
๖. นายสิงห์คา จันทร์ดี บ้านเลขที่ ๑๖๕
๗. ด.ต. ศร เต๋จะวัง
๘. นายภัคพล จูงใจ อาศัยอยู่ที่วัดขุนคง
๙. นางอุษา สุนันตา บ้านเลขที่ ๑๕๖/๑
๑๐. นางก๋องแท้ คาชนะ บ้านเลขที่ ๑๔๑
๑๑. นางจันทร์ทิพย์ อุ่นใจ บ้านเลขที่ ๑๒๙
๑๒. นางบาน ดวงกุย บ้านเลขที่ ๕๘
๑๓. นางต๋า ปิมม่วง บ้านเลขที่ ๔๕
๑๔. นางสาว สมพิศ ตุ่นวัน บ้านเลขที่ ๒๓๐
๑๕. นางวิเชียร ใจอินทร์ บ้านเลขที่ ๑๗๙
๑๖. นางสาว เสริม ยาทินัง บ้านเลขที่ ๑๓๙
๑๗. นางกัญญา ลีเบอะ บ้านเลขที่ ๙๔/๑
๑๘. นางสาว สมพิศ ใจคามา บ้านเลขที่ ๒๐๑
๑๙. นางปา ทะยานัง บ้านเลขที่ ๓๑/๑
๒๐. นางมาลี ปัญจะเรือง บ้านเลขที่ ๒๗
๒๑. นางนงคราญ ปัญจะเรือง บ้านเลขที่ ๖๖
๒๒. นางสุแก้ว เต๋จะใหม่ บ้านเลขที่ ๙๗
๒๓. นางสุแก้ว โยทะษร บ้านเลขที่ ๑๑๒
ค. ขั้นตอนการปฏิบัติ
ผู้ วิ จั ย มาช่ ว ยงานท าความสะอาดวั ด กวาดลานวั ด ลานเจดี ย์ จั ด ดอกไม้ เ พื่ อ บู ช า
พระพุทธรูปในวิหาร ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ส่วนศรัทธาบ้านขุนคงผู้จะมาร่วมปฏิบัติกัมมัฎฐาน มา
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พร้อมกันที่วัดประมาณ ๑๘.๓๐ น. เพื่อประชุมทาความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติกัมมัฏฐาน ทุกท่านได้
เตรียมขันดอก ดอกไม้ธูปเทียนมาวัด เพื่อบูชาพระรัตนไตร
การปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา มีขั้นตอนดังนี้
๑. เมื่อชาวบ้านขุนคง จะเดินเข้าวัด ให้ว่าคาเข้าวัด ว่า “...สัมปา เทถะ...”
๒. เข้าวัดมาแล้ว ให้ไปไหว้พระธาตุเจดีย์ก่อนเป็นลาดับแรก โดย
๒.๑ บูชาขันดอกตามเทียนบูชาพระพุทธเจ้า ให้ว่า “อัคคิธุปปะ บุปผา จิโน ทัตวา อะสิติ
กัปปะโก รัตถิโย อะภิรูโป มหาปัญโญ ธาเรนโต ปิฏะกัตตะยัง นิปปานัง ปะระมังสุขัง”
๒.๒ คาบูชาเทียนไหว้รัตนตรัย ให้ว่า “จะ พุทธะปูชา มหาเตจา ธัมมะปูชา มหาปัญญา
สังฆะปูชา มหาโภคา นิปปานะ ปัจจะโย โหนตุ เม นิปปานัง ปะระมังสุขัง”
๒.๓ คาไหว้พระรัตนตรัย
(นะโม ๓ จบ)
พุทโธ อุปปันโน โลเก ธัมโม อุปปันโน โลเก สังโฆ อุปปันโน โลเก
พุทธะกุณณัง ธัมมะกุณณัง สังฆะกุณณัง ปิตากุณณัง มาตากุณณัง คุรุอุปัชฌาอาจาริยะ
กุณณัง อะหัง วันตามิ สัพพะทา
นะโมพุทธายะ นะโมธัมมายะ นะโมสังฆายะ นะโมพุทธัสสะ นะโมธัมมัสสะ นะโมสังฆัส
สะ
พุทธาปะรายะโน ธัมมาปะรายะโน สังฆาปะรายะโน พุทโธอัปปะเมยโย ธัมโมอัปปะเมย
โย สังโฆอัปปะเมยโย อัปปะมาโณพุทโธ อัปปะมาโณธัมโม อัปปะมาโณสังโฆ
พุทธัง สะระณังคัจฉามิ ธัมมัง สะระณังคัจฉามิ สังฆัง สะระณังคัจฉามิ
ทุติยั ม ปิ พุท ธัง สะระณั งคัจฉามิ ทุ ติยัมปิ ธัม มัง สะระณั งคัจฉามิ ทุ ติยัมปิ สั งฆั ง สะ
ระณังคัจฉามิ
ตติยั มปิ พุทธัง สะระณังคัจฉามิ ตติยัมปิ ธัมมัง สะระณังคัจฉามิ ตติยัมปิ สั งฆัง สะ
ระณังคัจฉามิ
พุทโธสัปปัญญู ตัญญาโณ ธัมโมโลกุตตะโร นะวะ สังโฆ มัคคะผะละโฐ อิจเจตัง ระตะนะ
ตะยัง เอเตสัง อานุภาเวนะ สัพพะ อันตะรายา วินาสันตุ โน
พุทธานุสสะติ ธัมมานุสสะติ สังฆานุสสะติ สีลานุสสะติ จาคานุสสะติ เทวะตา นุสสะติ อุ
ปะสัมมานุสสะติ มะระณานุส สะติ กายะนุสสะติ อานาปานานุสสะติ
ปะฐะวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อัญญะมัญญัง ทุกขัง อะนิจจะโต ทุกขะโต
อะนะตะโต ปะสะติ ทะวัตติง สาการัง นิฏฐิตัง
อัชฌัตตะ พะหิทธา สังขารา อะนิจจา ทุกขา อะนัตตา วิปะรินามะ ธัมมา ยะถา อิทัง ตะ
ถา เอตัง ยะถา เอตัง ตะถา อิทัง อิเม สังขารา อะนิจจา ทุกขา อะนัตตา วิปะรินามะ ธัมมา
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สาธุ สาธุ อัสสะวาส ปัสสะวาส นิสสะวาส นะโมพุทธายะ สุวิอะ ติมะสังอังขุ ปาปามะจุ
ปะ สังวิธาปุกะยะปะ สะระณัง คัจฉามิฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อาระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆั ง สะ
ระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะ
ระณัง คัจฉามิ
พุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิพุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิธัมมัง ชีวิตัง ยาวะ นิ
พพานัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิสังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
นะกาโร กะกุสันโธ โมกาโร โกนาคะมะโน พุทกาโร กัสสะโป ธากาโร โคตะโม ยะกาโร
อะริยะเมตเตยโย วิญญาระณัง ญาณะมามิหังฯ
นะกาโร กะกุสันโธ สุวัณโณ นะมะสิตวา ญาณะสัมพุทธังกิเลสะ นัตถิ ปาปัง หะทะยัง จิต
ตัง วิญญาณะ รักขะณัง ญาณะมามิหังฯ
โมกาโร โกนาคะมะโน มะณีโชตะกัง นะมะสิตวา ญาณะสัมพุทธัง กิเลสะ นัตถิ ปาปัง หะ
ทะยัง จิตตัง วิญญาณะ รักขะณัง ญาณะมามิหัง
พุทกาโร กัสสะโป สังขานะเม นะมะสิตวา ญาณะ สัมพุทธัง กิเลสะ นัตถิ ปาปัง หะทะยัง
จิตตัง วิญญาณะ รักขะณัง ญาณะมามิหัง
ธากาโร โคตะโม สุริยะเม นะมะสิตวา ญาณะสัมพุทธัง กิเลสะ นัตถิ ปาปัง หะทะยัง จิต
ตัง วิญญาณะ รักขะณัง ญาณะมามิหัง
ยะกาโร อะริยะเมตไตยโย ปัญจะมัง พุทธังกิเลสะ นัตถิ ปาปัง หะทะยัง จิตตัง วิญญาณะ
รักขะณัง ญาณะมามิหัง
พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ อัปปะมาโณ
พุทโธ เมนาโถ ธัมโม เมนาโถ สังโฆ เมนาโถ
กัมมัฏฐานัง เมนาถัง กัมมัฏฐานะ ทายะกา จะริโย เมนาโถ
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อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชา จะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะ
นุตตะโร ปุริสะทัมมะ สาระถิ สัตถา เทวะ มะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา ติ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง
เวทิตัพโพ วิญญูหีติ
สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะ สังโฆ อุชุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะ สังโฆ ญา
ยะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ
ปุริสะ ยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย
อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ
อัตถิ อิมัสสะมิง กาเย เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ มังสัง นะหะรู อัฎฐิ อัฎฐีมิญชัง วัก
กัง หะทะยัง ยะกะนัง กิโล มะกัง ปิหากัง ปัปผาสัง อันตัง อันตะคุณณัง อุทะริยัง กะริสัง ปิตตัง เสม
หัง ปุพเพ โลหิตัง เสโท เมโท อัสสุวะสา เขโฬ สิงฆานิกา ละสิกา มุตตัง มัตถะเก มัตถะลุงกัง ทวัตตึง
สา การัง นิฏฐิตังฯ
จะนะลา โลภะลา กะสิลา พุทธะลา ธัมมะลา สังฆะลา อะมะลา ตุ๊ภิลา อุ ถุลา ตุ๊ถุลา ตุ๊ดุ
ลา ตันดุลา มะธุลา ปันดุลา ปุผผาลา กาละลา โลกาลา ติ (คาไหว้ลา ๑๗ ใบ ของครูบาศรีวิชัย)
มะอะอุ สิวัง มุตตัง อุอามะ ทุกขัง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (คาไหว้หายบาป ของครูบาศรี
วิชัย )
๓. จากนั้นจีงไปไหว้พระประธานในพระวิหาร ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
๓.๑ บูชาขันดอก ตามเทียนบูชาพระพุทธเจ้า ให้ว่า “อัคคิธุปปะ บุปผา จิโน ทัตวา อะสิติ
กัปปะโก รัตถิโย อะภิรูโป มหาปัญโญ ธาเรนโต ปิฏะกัตตะยัง นิปปานัง ปะระมังสุขัง”
๓.๒ คาบูชาเทียนไหว้รัตนตรัย ให้ว่า “จะ พุทธะปูชา มหาเตจา ธัมมะปูชา มหาปัญญา
สังฆะปูชา มหาโภคา นิปปานะ ปัจจะโย โหนตุ เม นิปปานัง ปะระมัง สุขัง”
๓.๓ คาไหว้พระรัตนตรัย
(นะโม ๓ จบ)
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชา จะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะ
นุตตะโร ปุริสะทัมมะ สาระถิ สัตถา เทวะ มะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา ติ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง
เวทิตัพโพ วิญญูหีติ
สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะ สังโฆ อุชุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะ สังโฆ ญายะ
ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริ
สะ ยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย
อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ
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๔. ขึ้นขันห้าโกฐาก ก่อนที่จะปฏิบัติกัมมัฏฐาน ให้ว่า
โย สั น นิ สิ น โน วะระโปธิ มู เ ล มารั ง สะเสนั ง มะหั น ติ๋ ง วิ เ จยโย สั ม โปธิ มาคั จ ฉิ ง
อะนันตัญญาโณ โย โลกุตตะโม ตัง ปะณะมามิ พุทธัง อัฏฐังคิโก อะริยะปะโถ ชะนานัง โมกขะปะเว
สายะ อุชุกะมัคโค อะยัง สันติกะโร ปะณียานิโก ตัง ปะณะมามิ ธัมมัง สังโฆ วิสุทโธ วะระตั๊ กขิเนยโย
สันตินทะริโย สัปป๊ะมะลัปปะหีโน กุ๊เณหิ เนเกหิ สะมิทธิปัตโต อะนาสะโว ตั๋ง ปะณะมามิ สังฆัง นะ
มามิ พุทธัง กุ๊ณะสาคะรันตัง นะมามิ ธัมมัง มุนิราจ๊ ะเตสิตัง นะมามิ สังฆัง มุนิราจ๊ะสาวะกัง นะมามิ
กั๋มมัฏฐานัง นิปปานะธิคะมุปะยัง นะมามิ กัมมัฏฐานะ ตายะก๋า จะริยัง นิปปานะมะกุเตสะกั๋ง อะจะ
โย มัง ภันเต อัชชะคะมา ยะถาป๊ะลัง ยะถามูละหัง ยะถาอกุสะลัง โยหัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง กัมมัฏ
ฐานะ กัมมัฏฐานะ ตายะกา จะริยะสังคะเตสุ ปัญจะสุรัตตะเนสุ อะติเต วา ปัญจุปัญนะ วา อะวิวายะ
ติวาระโห วา กาเยนะ วา วาจายะ วา มานะสา วา ปะมาตัง วา อัคการะวัง วา อะกาสิ โสหัง ติสวายะ
ถา ธัมมัง ปะติกาโรมิ ตัสสะ เม ภันเต พุทธาติรัตนะ ปัจจะกัง อนุกัมปัง อุปปาทายะ อัจจะยัง อัจจะ
ยะโต ปาติกันหันตุ ชะมันตุ อายัสติง สังวะรายะ อายัสติง สังวะริสามิ นะปุเนวัง กะริสสามิ พุทธะปูชา
มหาเตชา ธัมมะปูชา มหาปัญญา สังฆะบูชา มหาลาภา ปูชารเห ปูชายะโต พุ ทเธยะติ วะสาวะเก
ปะปัญจะ สะมะติกันเต ตินเน โสกับปะริเตเว เต ตาติ๊เส ปูชายะโต นิพพุตเต อะกุ๊ดโต ทะเยนะ สักกา
ปุญญะสังฆะตุง นะเมตตะ มะปิเก นะจิตติ อิมินา ทิพพะ ตุ๊ปปะ บุผผาลาจา คาระวะกัมเมนะ เมตตะ
โย พุทธะตัสสะนัญจะ รัมภามิหัง ยาวะนุปัชชะเต พุทโธ เมตตะโย เตวะปูชิโต สังสาเร สังสารันโต๋
ปิอะปะเย นักก๊ะมามิหัง เส นิพานะ ปัจจะโย โหนตุโน นิจจัง สูมาแก้ว ๕ โกฐากแล้ว
พุทโธ เม นาโถ ธัมโม เม นาโถ สังโฆ เม นาโถ สาธุโอกาสะ ข้าแต่พระรัตนแก้วเจ้าทั้งห้า
จ าพวก มี พระสั ม มาสั มพุ ทธเจ้ า และพระนวโลกุต รธรรมเจ้ า และพระอาริย ะสั งฆเจ้า และพระ
กัมมัฏฐานเจ้า และครูบาอาจารย์เจ้า
บัดนี้ศรัทธาผู้ข้าก็ได้ขวนขวายน้อมนามายังบุผผาลาชา ดวงดอกข้าวตอก ดอกไม้ลาเทียน
ตั้งไว้เหนือขัน แบ่งเป็นห้าโกฐาก
ส่วนปฐมวิภาคปู้นต้นหัวที ก็ขอถวายบูชาโสมมายังพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต๋นตโลงอนันน
ตาหาที่สุดบ่ได้ดีหลี
ส่วนทุติยะพู้นถ้วนสอง ก็ขอถวายสมมาบูชายังพระนวโลกุตรธรรมเจ้า ๙ ประก๋าร ๑๐ กับ
ทั้งพระปริยัติ ไตรปิฎกธรรมเจ้า อันประกอบไปได้ สวากขาตาธิคุณเป็นเก๊าดีหลี
ส่วนพู้นถ้วนสามก็ขอถวายสมมาบูชายังพระอาริยะสังฆเจ้า สองจาพวก คืออริยะสังฆเจ้า
และสะมุตติสังฆเจ้า อันประกอบด้วยสุปัฏฏิปันนะตาธิคุณเป็นเก๊าดีหลี
ส่ ว นพู้ น ถ้ ว นสี่ ก็ ข อถวายสมมาบู ช ายั ง พระกั ม มั ฏ ฐานเจ้ า สองประก๋ า ร คื อ ว่ า สมถ
กัมมัฏฐาน และวิปัสสนากัมมัฏฐานเจ้า อันเป็นเหตุเป็นอุบายหื้อปันนะสัตว์ทั้งหลายได้พ้นจุจอดรอด
นิพพานเจ้าเที่ยงแท้ดีหลี
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ส่วนพู้นถ้วนห้าก็ขอถวายสมมาบูชายังครูบาอาจารย์เจ้าต๋นสอนกัมมัฏฐานและสอนธรรม
บอกกล่าวสาแดงกองนิพพานแห่งผู้ข้าทั้งหลายแต้ดีหลี
หลอนอยู่ข้าได้ประมาทด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ในอริยะปาฐะทั้งสี่ คือ นั่งนอน
ยืนเตียวไปมาดังอั้น บัดนี้ขอพระปัญจะระทะนะแก้วเจ้าทั้งห้าพวกจุงอินดูคุณนา รับเอายังอามิสสะ
บูชาทั้งมวลฝูงนี้แล้วขอจุ่งลาลดอดยังโทษสัพพะมาตะโทษโพดหื้อหายกายเป็นอโหสิกรรม เพื่อบ่หื้อ
เป็นนิวะระนะธรรม กรรมอันจักห้ามเสียยังมรรค คือว่าหนทาง อันจักเมือสู่เมืองฟ้า และเนรพานแก่ผู้
ข้าตั้งหลายเที่ยงแท้ดีหลี
คันว่าสูมาแก้วตั้งห้าแล้ว จักภาวนาก็หื้อขอปีติสมาธิกับพระพุทธเจ้าดังกล่าวแล้วนั้นเต๊อะ
๕. เมื่อพร้อมจะปฏิบัติกัมมัฏฐานจึงขอรับศีลจากเจ้าอาวาส
เมื่ อไหว้พ ระพุ ทธเจ้ า พระธรรมเจ้ า พระสั ง ฆเจ้ าแล้ ว จึ ง น าขั น ดอกมาขอรับ ศี ล จาก
พระภิกษุสงฆ์ โดยกล่าวคาดังนี้
๕.๑ คาขอศีลจากพระภิกษุสงฆ์แบบโบราณ
“สาธุ โอกาสะ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สัทธิง ปัญจะสะมาก๊ะตัง ปัญจะสีลัง นิยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สัทธิง ปัญจะสะมาก๊ะตัง ปัญจะสีลัง นิยาจามะ
ตติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สัทธิง ปัญจะสะมาก๊ะตัง ปัญจะสีลัง นิยาจามะ สาธุโอ
กาสะ”
๕.๒ คาภาวนาศีล ให้ว่า
“อะโห วัตตะ เม สีลานิ อะขันดานิ อะสิต านิ อะสัพพะรานิ อะกัมมะสานิ ภัชชิสานิ อะ
ปะระมัตถานิ วิญญูปะสะถานิ สะมาธิ สังวัตตะนิกานิ”
๖. ก่อนลงมือปฏิบัติกัมมัฏฐาน
มีการทักเทวดา เพื่อบอกเทวดาในสถานที่ซึ่งปฏิบัติกัมมัฏฐานนั้นๆ มีการห้ามมาร อฐิษ
ฐานเอาแผ่นดิน เพื่อให้การปฏิบัติกัมมัฏฐานสาเร็จได้ด้วยดี
๖.๑ ทักเทวดา ให้ว่า “อิมัสมิง..... (เฮือน-เคเห, ต้นไม้-รุกขเทวตา, วัด-อาราเม, วิหาร- วิ
หาเร).... เทวะตาวะสันตา สุขิตา โหนตุ”
๖.๒ ห้ามมาร ให้ว่า “ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิ มุตตะมัง จะตุสัจจัง ปะกาเสสิ
ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชัยยะมังคะลัง เอเต๋นะ สัจจะวัชเชนะ สั พเพ
มารา ปะลายันตุฯ”
๖.๓ อธิฐานเอาแผ่นดิน ให้ว่า “อิมัง ปะฐะวียัง อธิษฐามิ”
๗. สมทานเอากัมมัฏฐาน
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เริ่มจากการสมทานพุทธานุสสติ เมื่อปฏิบัติไปได้ระยะหนึ่ง ไม่ได้จากัดว่าเป็นเวลาเท่าไหร่
ให้ ส มทานธรรมานุ ส สติ เมื่ อ ปฏิ บั ติ ไ ปได้ ร ะยะหนึ่ ง ไม่ ไ ด้ จ ากั ด ว่ า เป็ น เวลาเท่ า ไหร่ ให้ ส มทาน
สังฆานุสสติ ดังนี้
๗.๑ พุทธานุสสติ
ขอปีติสมาธิกับพระพุทธเจ้าให้ว่า “ข้าขอปิติสมาธิธรรมเจ้าดวงผาเสริฐ ขอจุ่งหื้อมาบังเกิด
ในจิตตะสันตะระต๋นตั๋วแห่งข้าอันจักนั่งภาวนาในที่นี้มีขุททะกะปีติเป็นเก๊าตลาบต่อเต๊าถึงพะระนาปีติ
แก่ผู้ข้า อันจักนั่งภาวนาเพื่อหื้อเสี้ยงตุ๊กข์ สุดตุ๊กข์ แก่ข้าแท้ดีหลีเต๊อะ (ว่าถ้วน ๓ ที)
ลุกไปนั่งหวายหน้าไปตางวันออก นั่งพับพะแนงเชิง ตั้งตนตัวหื้อซื่อ แล้วเอาตีนขวาไว้บน
ตีนซ้ายลงลุ่มเอามือซ้ายพาดตักมือขวาพาดบน หื้อหลับตางับปากลิ้นติดเหงือกตังบน นึกใจ๋ว่า
“นะโม พุทธายะติ สวัสะติ วุฑฒิ วิรุฬะหิ ภะวันตุ สัพพะตา นะโมพุทธายะ นะโมธัมมายะ
นะโมสังฆายะ (๓ ที)
“ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิ มุตตะมัง จะตุสัจจัง ปะกาเสสิ ธัมมะจักกัง ปะวัต
ตะยิ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชัยยะมังคะลัง เอเต๋นะ สัจจะวัชเชนะ สัพเพ มารา ปะลายันตุฯ”
(ว่า ๓ ที)
“ยะถา ถัมเภ นิพพันเธยยะ วัสสังธัมมัง นะโรอิธะ พันเธยยะ วังสะกั ง จิตตัง สะติยา
อะรัมมะเณ ทัฬะหังฯ” (ว่า ๓ ที)
ซ้าว่า “นโม ตัสสะ ภควะโต อรหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ” (ว่า ๓ ที)
แล้วซ้าว่า “อิมาหัง ภันเต ภะคะวา มะมะ อัตตะภาวัง สะชีวิตัง ตุมหากัง ปะริจะชามิ นิ
ยาเทมิ” (ว่าถ้วน ๓ ที)
แล้วซ้าว่า “พุทโธ เม นาโถ ธัมโม เม นาโถ สังโฆ เม นาโถ กัมมัฏฐานัง เม นาถัง กัมมัฏ
ฐานะ ทายะกา จาริโย เม นาโถ” (ว่าถ้วน ๓ ที)
“อะหัม ภันเต พุทธานุสสติ กัมมัฏฐานัง ยาจามิ พุทธานุสสติ กัมมัฏฐานัง เทถะเม ภันเต
อะนุกัมปัง อุปาทายะ” (ว่า ๓ ที)
“อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะ
นุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา ติ” (ว่า ๓ ที)
แล้วซ้าว่า โสภะคะวา อิติปิ อะระหังโสภะคะวา อิติปิ สัมมาสัมพุทโธ โสภะคะวา อิติปิ
วิชชาจะระณะสัมปันโน โสภะคะวา อิติปิ สุคะโต โสภะคะวา อิติปิ โลกะวิทู โสภะคะวา อิติปิ อะนุต
ตะโร โสภะคะวา อิติปิ ปุริสะทัมมะ สาระถิ โสภะคะวา อิติปิ สัตถา เทวะ มะนุสสานัง โสภะคะวา อิ
ติปิ พุทโธ โสภะคะวา อิติปิ ภะคะวา
ซ้าว่า “อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ” (ว่าถ้วน ๓ ที)
ซ้าว่า “สัมมาสัมพุทโธ” (ถ้วน ๓ ที)

๒๗๗

ยกมือขึ้นให้ตรงหน้าผาก นับลูกประคาให้ว่า “อิมัง ปุสะชีวัง อธิษฐามิ” (๓ ที) นับลูกไป
ว่า “พุทโธ พุทโธ” ไปไจ้ๆ หื้อได้ร้อยทีพันทีเต๊อะ
๗.๒ ธัมมานุสสติ
คันจักภาวนาธรรมคุณนั้น หื้อปลงว่า พุทธานุสสติกัมมัฏฐานัง “ปะจุทะรามิ” (๓ ที)
หื้อว่า “ธัมมานุสสติ กัมมัฏฐานัง สมาธิยามิ” (๓ ที)
แล้วซ้าว่า “สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ” (ว่าถ้วน ๓ ที)
แล้วซ้าว่า “สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก ธัมโม อะกาลิโก ธัมโม เอหิปัสสิโก
ธัมโม โอปะนะยิโก ธัมโม ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ธัมโม” (บทนี้ว่า ๑ ที)
แล้วซ้าว่า “สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม” (ถ้วน ๓ ที)
แล้วซ้าว่า “ภะคะวะตา ธัมโม” (ว่าถ้วน ๓ ที)
แล้วมือหยุบเอาหมากคาไว้ตรงหน้าผาก ว่า “อิมัง ปุสะ จีวัง อธิษฐามิ” (๓ ที) แล้วตกลูก
ไปว่า “ธัมโธ ธัมโธ” ไปไจ้ๆ หื้อได้ร้อยทีพันทีเต๊อะ
๗.๓ สังฆานุสสติ
จักภาวนาสังฆคุณนั้น หื้อปลงว่า “ธัมมานุสสติกัมมัฏฐานัง ปะจุทะรามิ” (๓ ที)
ซ้าว่า “สังฆานุสสติกัมมัฏฐานัง สมาธิยามิ” (๓ ที)
แล้วว่า “สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะ สังโฆ อุชุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะ
สังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย
ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ ภควะโต สาวกะสังโฆ” (ว่าถ้วน ๓
ที)
แล้วซ้าว่า “สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะ สังโฆ อุชุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะ
สังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ภะคะวะโต สา
วะกะสังโฆ ปาหุเนยโย ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ทักขิเนยโย ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อัญชะลีกะ
ระณีโย ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ ภควะโต สาวกะสังโฆ” (บทนี้
ว่า ๑ ทีแล้ว)
ซ้าว่า “สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะ สังโฆ” (ว่าถ้วน ๓ ที) แล้วว่า “ภะคะวะโต สา
วะกะ สังโฆ” (ว่าถ้วน ๓ ทีแล้ว) มือหยุบหมากคาไว้ตรงหน้าผากตกลูกไปว่า “สังโฆ สังโฆ” ไปไจ้ๆ
ร้อยทีพันที “สังฆานุสสติ กัมมัฏฐานัง ปะจุทะรามิ” (ว่าถ้วน ๓ ที)
ปฏิบัติกัมมัฏฐานทั้ง ๓ ตลอดทั้งคืน

๒๗๘

๘. เมื่อจะหยุดปฏิบัติกัมมัฏฐาน ให้สูมาแก้วทั้งสาม
รุ่งเช้า ตื่นเวลา ๕.๓๐ น. เพื่อสูมาแก้วทั้งสาม โดยถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ว่าหลังจากมา
จาศีลกินทานเมตตาภาวนาแล้ว ให้สูมาแก้วทั้งสาม ก่อนลาศีล ดังคาต่อไปนี้
๘.๑ คาสูมาแก้วทั้งสาม
โย สั น นิ สิ น โน วะระโปธิ มู เ ลมารั ง สะเสนั ง มะหั น ติ๋ ง วิ เ จยโย สั ม โปธิ ม าคั จ ฉิ ง
วะอะนันตัญญาโณ โยโลกุตตะโม ตัง ปะณะมามิ พุทธัง โยโลกุตตะโม ตัง ปะณะมามิ ธัมมัง โยโลกุต
ตะโม ตัง ปะณะมามิ สังฆัง สาธุ โอกาสะ ข้าแต่พระติตระไหลรัตตนะแก้วเจ้าสามประก๋าร มีพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเก๊าเป็นประธาน และพระนวโลกุตตระธรรมเจ้า ๙ ประก๋าร ๑๐ กับทั้งพระ
ปริยัติ ติตระไหลปิฎะกะธัมเจ้า และพระอริยะสังฆะเจ้า ๒ จาพวก คืออาริยะสังฆเจ้า สะมุตติสังฆเจ้า
ว่าสันนี้ดีหลี
บัดนี้ศรัทธาผู้ข้าตั้งหลาย ชุผู้ชุคน ชุใหญ่น้อยหญิงชาย ก็จิ่งพากันสนงขงขวายตกแต่งน้อม
นามายังบุผผาลาชาข้าวตอกดอกไม้ ธูปเทียนแต่งไว้เหนือขัน ปันเป็น ๓ โกฐาก ส่วนปฐมวิภาคพู้นต้น
หัวที ก็ขอถวายบูชาสูมายังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต๋น ตรองคุณอนัตตาธิคุณหาที่สุดบ่ได้ดีหลี ส่วนพุ้น
ถ้วนสองก็ขอถวายสูมาบูชายังพระนวโลกุตระธรรมเจ้า ๙ ประก๋าร ๑๐ กับทั้งปริยัตติ ไตรปิฎะกะ
ธรรมเจ้า อันประกอบไปด้วย สวากขะตาธิคุณ เป็นเก๊าเป็นประธานดีหลี ส่วนพุ้นถ้วนสาม ก็ขอถวายสู
มาบูชายังพระอะริยะเจ้าสองจาพวก คือ อะริยะสังฆเจ้า และสะมุตติสังฆะ อันประกอบไปด้วย สุปัฎิ
ปันนะตาธิคุณเป็นเก๊าดีหลี
หลอนผู้ข้าทั้งหลาย ได้ประมาทในข่วงแก้วทั้งสามในอริยะปะถะทั้งสี่ บ่รู้ที่อันจักเป็นบุญ
และเป็นบาป อันหนึ่งหลอนได้ประมาทในข่วงแก้วทั้งสาม เพื่ อบ่ได้แยงยาในเมื่อพระเทศนาธรรมว่าบ่
ม่วนล้วนอู้อวดกัน บ่ตั้งใจฟังอันหนึ่ง เด็กน้อยๆ เกาะพันร่องร่าไห้ นบนอบไหว้แล้วลวดเมื่อยอิงนอน
เกี๋ยนจาจอนปากตาน อันหนึ่งหลอนได้เคี้ยวหมากและสูบยาควัน อันหนึ่งหลอนได้กินสุรา ปากเล่น
หลายเสียง อันหนึ่งหลอนได้สะเมี่ยงตาผ่อยกคิ้วล่อฝูงญิง อันหนึ่งหลอนได้อิงเสาและมู บหน้าคู้เหยียด
แข้งขา เตียวไปมากลางข่วงแก้วอันหนึ่ง หลอนได้ติเตียนนินทาพระพุทธรูปเจ้าองค์นี้ว่าบ่งาม มีปุ่ม
หลวงท้องใหญ่ต๋าหลวงปากกว้างหูยาน มีสัณฐานบ่ถ้วน มวนมวนว่าสันนี้ดีหลี สันตังอันนี้มีในตัว หัท
ยังอันนี้มีในใจ บัดนี้ผู้ข้าตั้งหลาย ก็ฮู้ว่าเป็นโทษแล้ว ขอพระแก้วเจ้าทั้งสาม จุ่งมีธรรมะเมตตารับเอา
ยังบุผผาลาชาดวงดอกข้าวตอกดอกไม้ลาเทียนตั้งมวนฝูง แล้วขอลาลดอดยังโทษะปะมาตะโทษโผด
หื้อหาย กลายเป็นอโหสิกรรม เพื่อบ่หื้อเป็นนิวะระณะธรรม กรรมอันจักห้ามเสียยังมรรคะ คือหนทาง
อันจักเมือสู่เมืองฟ้าและเนรพานเจ้าเที่ยงแต้ดีหลี
พุทธบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา นิปปานะปัจจะโยโหนตุโนนิจจัง สูมาแก้วทั้งสามแล้วแล
๘.๒ ถวายข้าวพระพุทธเจ้าในวิหาร ให้ว่า “สาธุ โอกาสะ สัพพะหุปิณฑะโภชะนัง ผะลัง
ตะตวา มะกันยานัง นิพพา นัง ปะระมัง สุขัง”

๒๗๙

๘.๓ คาใส่น้าต้นพระพุทธเจ้าในวิหาร ให้ว่า “อิมินา ปานิยะตา นัง นิพพา นัง ปะระมัง สุ
ขัง”
๘.๔ ลาศีล ให้ว่า
“สาธุโอกาสะ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สัทธิง ปัญจัง สะมากะตัง ปัญจะสีลัง นิยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สัทธิง ปัญจัง สะมานะคะตัง ปัญจะสีลัง นิยาจามะ ตติยัมปิ มะยัง
ภันเต ติสะระเณนะ สัทธิง ปัญจะสะมานะคะตัง ปัญจะสีลัง นิยาจามะ สาธุโอกาสะ”
๙. ทาบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ในวัด
๙.๑ คาไหว้ครัวทานก่อนใส่บาตร ให้ว่า “อะโห วัตตะหัง วิกะตะมะรา มัจเจเรนะ เจตะ
สา วิหารามิ มุตตะจาโก วัตตะยุง ทานะสัง วีภาคะระโต สุตินนัง วัตตะเมตานัง”
๙.๒ คาใส่บาตร ผู้ชายให้ว่า “...อิตัง เม ตานัง ปะริสุทโธ สุขิโต โหมิ...” ผู้หญิงให้ว่า “...อิ
ตัง เม ตานัง ปะริสุทโธ สุขิโต โหมิ...”
๑๐. กรวดน้า หลังจากกระทาบุญให้ทานแล้ว จึงหยาดน้าแผ่บุญกุศล ก่อนกลับบ้าน
“...อิมินา บุผผาลาชา ตานัง ภิกขะหารัตตานัง สัพพะ ปะริวาระตานัง สัพพะปูชุปะการะ
นะตานัง มะหาผะลัง โลกิยะ โลกุตตระ นิพพานะ สัปปะติสุขัง กุศลบุญอันนี้นามีมาก ข้าขอฝากไปหา
ทั้งปิตาและมารดาภริยาสามีบุตตาบุตตีญาติกาจะ ปันธุ จะ เตวะ จะ อินทา จะ พรหมา จะ ยมมะ
ราชา จะตุโล กัปปะละ กัณทะปะ นากะกุรุธธะ อาสุรา อาสุระ เวทสะ วันโน จะ ธาระณี จะ คงคา
จะ จะเทวียา สัพพะสัตตานัง เวรานัง อะเวรา ปัฐะวียัง ทวะทัสสะระวายสี อะทิตตะยะ จันทะ อังคา
ระ พุทธะ พฤหัสะ ปัตติ สุกกะ โสรี ราหู เกตุ นวะคะหานิ สัปปะโสโต ปะเรเตเชนะ ปิตัง อะนุระขันตุ
โว อนุโมทามิ นิปานัง ปะรามัง สุขัง...”
๑๑ เมื่อจะออกจากวัด ให้ว่า “อัปปะมา เทถะ”
การปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนาที่วัดขุ นคง มีลักษณะเป็นองค์รวม ไม่ได้เน้นเฉพาะ
การนั่งปฏิบัติกัมมัฏฐานนับลูกประคาเพียงอย่างเดียว เริ่มตั้งแต่ก่อนเข้าวัดมีการเตรียมสติให้ตั่งมั่นใน
บุญที่จะกระทาตลอดทั้งคืนกระทั่งถึงเช้าของอีกวัน ด้วยการกล่าวคาเข้าวัด และด้วยคากล่าวคาถาบท
ต่างๆ ผู้ปฏิบัติส ามารถประคองรั กษาสตินั้นไว้ได้ คาถาบทต่างๆ จึงเป็นเครื่องมือรักษาสติของผู้
ปฏิบัติ
ในการนับลูกประคานั้น ในการนับลูกประคา ให้วางสายประคาไว้ในอุ้งมือ โดยยกมือขึ้น
ระดับหน้าผาก ในลักษณะงอนิ้วทั้ง ๔ เข้าหาตนเอง ลูกประคาจะตั้งอยู่บนส่วนปลายของนิ้วกลาง เมื่อ
จะนับให้ใช้นิ้วชี้ดันลูกประคาเข้ามาด้านในตัว และใช้นิ้วหัวแม่มือดันลูกประคาลงด้านล่าง เป็นจังหวะ
ติดต่อกันไป อาทิ เมื่อภาวนาคาว่า “พุท” ขณะปฏิบัติพุทธานุสสติ ใช้นิ้วชี้ดันลูกประคาลง และเมื่อ
นับ “โท” ขณะปฏิบัติพุทธานุสสติ ใช้นิ้วหัวแม่มือดันลูกประคาลง เป็นต้น

๒๘๐

เวลานับลูกประคานั้น ตาราว่า อย่าเพียงแต่ภาวนาเท่านั้น ให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้า ธรรม
เจ้า หรือสังฆเจ้า หรือความหมายของบทสวดแต่ละบทที่ตนเลือกปฏิบัติกัมมัฏฐาน น้อมใจถึงธรรม
ของพระพุทธเจ้า “...ตกหมากนับเสียบ่ดาย หื้อร่าเปิงถึงคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมและพระสังฆ
เจ้าอันหาบ่ได้นั้นเต๊อะ แล้วหื้อร่าเปิงดูยังอัตถะแห่งวิปัสสนาเจ้า อันบ่มั่นบ่เที่ยง รู้เป็นทุกข์เป็นโทษ บ่
ใช่ตนบ่ใช่ของแห่งตน เหตุว่ารู้ปิ้นรู้แผ่รู้หลากคาดเป็นทุกข์เป็นโทษ รู้เฒ่ารู้ตาย ตายแล้ว ป๊อยเกิด เกิด
แล้วป๊อยซ้าตาย เท่าต้องเตียวไปมาในวัฎฎสงสารไจ้ๆ อันจักได้ถึงสุขนั้น มีแคบน้อยอันได้ถึงทุกข์นั้นมี
แคบมาก เท่ามีอบายทั้งสี่ หากเป็นที่อยู่ เสี่ยงทุกข์เมือแล้วได้เกิดเป็นสัตว์ทั้งหลายหื้อท่านได้ฆ่า ใส่
กาดใส่ลีใส่แลงใส่งายนั้น ก็เหตุเพื่อนามรูปอันนี้ ได้ฆ่าท่านทีหนึ่งท่านป๊อยได้ฆ่าเราห้าร้อยชาติแล คัน
ขอดเวรหมายมั่น แก่กัน ก็ห าที่สุ ดที่เมี้ยนบ่ได้ ได้ถึงนิพพานจิ่งเป็นที่แล้ ว และนามรูปอันนี้ก็เป็นที่
บังเกิดแห่งปากพระธรรมทั้งหลาย มีราคะโทสะโมหะเป็นต้น เฑียรย่อมว่าหื้อสัตว์ทั้งหลายได้กระทา
บาป คือว่าฆ่าสัตว์ ลักของท่าน โกหก เล่นชู้สู่เมียท่าน กินน้าเหล้าและยาเมา...”

ภาพที่ ๑๓ ลูกประคาอุปกรณ์สาคัญ
สาหรับการบริกรรมขณะปฏิบัติกัมมัฏฐาน

๒๘๑

ภาพที่ ๑๔ ขั้นตอนการปฏิบัติกัมมัฏฐานที่วัดขุนคง

๑. พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสิโล ชี้แจงการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ให้อาสาสมัครชาวบ้านขุนคงที่เข้าร่วมปฏิบัติ ณ. ศาลาการเปรียญ

๒. ชาวบ้านขุนคงใส่ขันดอก ๕ โกฐาก เพื่อสูมาแก้ว ๕ โกฐาน ก่อนเริ่มปฏิบัติกัมมัฏฐาน

๓. ขณะที่พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสิโล ชี้แจง
การปฏิบัติกัมมัฏฐาน ณ.สาลาการเปรียญ
มัคคาทายกเข้าวิหารบูชาพระพุทธเจ้า
ก่อนที่พระสงฆ์ในวัดจะสวดทาวัตรเย็น

๒๘๒

๔. พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสิโล นาพระลูกวัดทาวัตรเย็น
และสอนวิธีการนับลูกประคาให้พระสงฆ์ในวิหาร

๖. แสดงวิธีการนับลูกประคา

๒๘๓

๗. พระภิกษุในวัดแยกย้ายกันไปปฏิบัติกัมมัฏานนับลูกประคา

๘. ขณะที่พระสงฆ์ปฏิบัติกัมมัฏฐาน ชาวบ้านขุน
คงเข้านมัสการพระพุทธรูปในวิหาร

๙. เริ่มพิธีไหว้พระสวดมนต์
ปฏิบัติกัมมัฏฐาน

๒๘๔

๑๐. ไหว้พระสวดมนต์

๒๘๕

๑๑. สอนวิธีการนับลูกประคา

๒๘๖

๑๒. แยกย้ายกันไปปฏัติกัมมัฎฐานตลอดทั้งคืน

๑๓. เช้าวันรุ่งขึ้น ร่วมกันปฏิบัติกัมมัฏฐาน
นับลูกประคา ในวิหารอีกครั้ง

๒๘๗

๑๔. ร่วมกันปฏิบัติกัมมัฏฐาน นับลูกประคา ในวิหาร

๑๕. สวดมนต์ไหว้พระ สูมาแก้วทั้งสาม และลาศีล

๒๘๘

๑๖. กรวดน้าอุทิศบุญกุศล

๑๗. ใส่บาตรตอนเช้า

๑๘. ไหว้พระสวดมนต์
ก่อนใส่บาตรในศาลาการเปรียญ

๒๘๙

ง. สรุปขั้นตอนการปฏิบัติกัมมัฏฐานที่วัดขุนคง
๑. ผู้ปฏิบัติน้อมใจเคารพนบนอบ กล่าวคาบูชา พระเจดีย์ พระพุทธรูปในวิหาร
๒. ขึ้นขัน ๕ โกฐาก ขออารธนาศีลจากเจ้าอาวาส
๓. บอกกล่าวเทวดาประจาสถานที่ที่ตนจะไปปฏิบัติ ห้ามมารไม่ให้มารบกวนขณะปฏิบัติ
กัมมัฏฐาน อธิษฐานเอาแผ่นดินที่ตนจะนั่งปฏิบัติกัมมัฏฐาน
๔. ในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน เลือกเพียงบท พุทธานุสสติ ธัมมานุส สติ และสั งฆานุสสติ
เท่านั้น โดยแบ่งเป็น ๓ ช่วงเวลา ได้แก่ ๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ให้ภาวนาพุทธานุสสติก่อน จากนั้น
ตั้งแต่เวลา ๒๒.๓๐ น. เป็นต้นไป ให้ภาวนาธรรมานุสสติ และเวลา ๔.๐๐ น. ของรุ่งเช้า ให้ภาวนา
สังฆานุสสติ
๕. เมื่อปฏิบัติกัมมัฏฐานเสร็จแล้ว ให้สูมาแก้วทั้งสาม คือ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และ
พระสังฆเจ้า
๖. กรวดน้าอุทิศส่วนกุศลที่ได้บาเพ็ญให้กับวิญญาณทั้งหลาย
๗. ทาบุญใส่บาตรในตอนเช้า กรวดน้าอุทิศส่วนกุศลจากการทาบุญใส่บาตร
๘. ก่อนที่จะออกจากวัด ก็ให้กล่าวคาเตือนสติอีกครั้งหนึ่ง ว่าเมื่อออกไปภายนอกวัดแล้ว
อย่าประมาทในการใช้ชีวิต ให้ หมั่นทาบุญทาทานเจริญสติเจริญภาวนากัมมัฏฐานอย่างที่ได้กระทา
ภายในวัด
เมื่อเขียนเป็นตารางขั้นตอนการปฏิบัติได้ดังนี้
ตารางที่ ๑๕ แสดงขั้นตอนและจุดประสงค์ในการปฏิบัติกัมมัฏฐานที่วัดขุนคง
ขั้นตอน
๑. คาเข้าวัด
๒. ไหว้พระธาตุเจดีย์
๓. ไหว้พระประธานในพระวิหาร
๔. ขึ้นขันห้าโกฐาก

จุดประสงค์

เตรียมตัวตั้งสติให้พร้อมในการทาบุญ (สติ)
นอบน้อมพระพุทธเจ้า (ความนอบน้อม)
นอบน้อมพระพุทธเจ้า (ความนอบน้อม)
บูชาพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า พระกัมมัฏฐาน และครูบา
อาจารย์ (ความนอบน้อม)
๕. รับศีล
เตรียมตัวให้พร้อมในการปฏิบตั ิกมั มัฏฐาน (ศีล)
๖. ทักเทวดา ห้ามมาร อธิฐานเอาแผ่นดิน เพื่อให้การปฏิบัติกมั มัฏฐานสาเร็จลุล่วงด้วยดี (ความนอบน้อม)
๗. พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ อนุสสติกมั มัฏฐาน ๓ (ภาวนา)
๘. สูมาแก้วทั้งสาม ลาศีล
ขอขมาลาโทษพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆเจ้า ทีผ่ ู้ปฏิบตั ิ
ได้ล่วงเกินทั้งที่เจตนาและไม่เจตนาในขณะปฏิบตั ิกัมมัฏฐานที่วัด
(ความนอบน้อม)

๒๙๐

๙. กรวดน้า
๑๐. ทาบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์
๑๑. กรวดน้า
๑๒. คาออกจากวัด

อุทิศส่วนกุศลจากการปฏิบตั ิกัมมัฏฐาน (ทาน)
สั่งสมบุญบารมีของตนเอง (ทาน)
อุทิศส่วนกุศลจากการทาบุญใส่บาตร (ทาน)
เตือนให้อย่าประมาทในการใช้ชีวิตนอกวัด ให้หมั่นทาบุญทาทาน
ปฏิบัติกัมมัฏฐาน (สติ)

เมื่อพิจารณาแต่ละขั้นตอนในการปฏิบัติกัมมัฏฐานจะพบว่า สามารถจาแนกได้เป็นเรื่อง
ของ ทาน ศีล ภาวนา การนอบน้อม และสติ
เรื่องสติ ที่เป็นการใช้คาถากากับพฤติกรรมนี้ เช่น คาเข้าวัด คาใส่บาตรพระ คาออกวัด
เป็นต้น ปรากฏในกถาว่าด้วยเสขิตยวัตร พระกัมมัฏฐานแบบโบราณ ของพระมหาเถรดุทธรังษีบวร
มุนี๑ มีลักษณะเป็นการสร้างสติด้วยคาภาวนาทุกอิริยาบของพระภิกษุสงฆ์ ตั้งแต่ตืนนอน การออก
บิณฑบาต การฉัน การล้างหน้าแปรงฟัน เป็นต้น ดังว่า
“...ยตฺตกานิ เสขิจวตฺตานิ พุทฺธปญฺญตฺตานิ สิกฺขาปทานิ ตตฺตเกสุ สิกฺขิส์สามิ ๓ ทีฯ ให้นั่ง
ยองแล้วเอามือประคองผ้าไตรว่า ๓ ที แล้วจึงเทศนาว่า อิม จีวร แรโต ปฏิคฺคณฺหามิฯ ว่า ๓ ที อิม
จีวร ปารุเปตฺวา ปฎิคฺคณฺหามิ ๓ ที อันเป็นคาสมาทานแล้วเอาผ้าคลุมบาตร ครองผ้าเสร็จแล้ว จึงเอา
ตั้งไว้ในที่เฉพาะหน้า นั่งกระโหย่งกล่าวว่า อย ปตฺโต ภควตา อนุญฺญาโต โย สมฺมาสมฺพุ ทฺโธ วตโส อิม
ปตฺต อนุชานามิ อิม ปิณฺฑปาต อริยจิณฺณ ธาตุโส ธาตุมตฺตก ปฏิปชฺชิสฺสมิ ๓ ที อหมฺภนฺเต นิสฺสาย
คาม ปิณฺฑปาต จรณตฺถ อาปุจฺฉามิ ๓ ที อันนี้คาลา ปิณฺฑิยาโลปโภชน นิสฺสายปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาว
ชีว อุสฺสาโห กรณีโย ๓ ที อันนี้เป็นคาอธิษฐาน อย ปตฺโต เม นาโถ ๓ ที อันนี้ให้ตั้งสติแล้วยกบาตรไว้
เพียงศีรษะฯ อิม ปตฺต ธาตุมตฺตก ฎิคฺคณฺหามิ ๓ ที อันนี้ให้ประคองบาตรและสวมบาตร อิมาย อริยฏิ
ทาย ทุกฺขา มุญฺจิสฺสามิ ๓ ที อันนี้เอาสายโยงบาตรคล้องบ่า....” เป็นต้น

๑

๒๗๗.

พระเทพญาณวิศิษฎ์ (ใจ ยโสธโร), ตาราพระกัมมัฏฐานโบราณ, (กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๒๖๕-

๒๙๑

๔.๓ การประมวลองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาธรรมคัมภีร์และการปฏิบัติกัมมัฏฐาน ที่วัดขุนคง
จากการศึกษาคัมภีร์ใบลาน และการปฏิบัติกัมมัฏฐานที่วัดขุนคงหลวง ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
การปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนาดังนี้
ก. หลักการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
๑. ผู้ปฏิบัติต้องศึกษาทั้งเรื่องทาน ศีล ภาวนา อย่างเป็นองค์รวม ต้องมีความรู้พื้นฐานที่
ถูกต้องเกี่ยวกับหลักคาสอนของพระพุทธศาสนาก่อน ดังว่า “...เหตุดังอั้นบุคคละหญิงชายผู้มีปัญญา
ยังกลัวทุกข์โทษในวัฏฏสงสารเป็นดังกล่าวแล้วนั้น ก็ควรสั่งสอนยังจิตใจแห่งตน อย่าหื้อได้ยินดีซึ่งบาป
อันใดอันหนึ่ง ก็อย่าหื้อได้ไปเสพกับด้วยคนฝูงถ่อยใจบาปนั้น หื้อไปบูชายังสัปปุริสะผู้มีปัญญา และหื้อ
ใส่ใจกระทาบุญทั้งหลายต่างๆ คือว่าหื้อทานและรักษาศีลห้าศีลแปด เมตตาภาวนา ไปไจ้ๆ บ่ขาดบ่
ถอยเสีย ยังเพียรค่อยกระทาไปไจ้ๆ ก็เที่ยงว่าจักได้ พ้นจากทุกข์ในวัฎฎสงสาร แล้วก็จักได้ถึงยังอมตะ
มหาเนรพานเจ้า อันเป็นปรมัตถสุขอันดับยิ่งเสียยังทุกข์และโทษทั้งมวล บ่ยากจะแล...”
ในใบลานเรื่องลักขณะศีลทานภาวนาแลฯ จารขึ้นใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๔ อธิบายทานไว้ ๗
จาพวก ได้แก่ อามิสทาน ธรรมิกทาน อธรรมิกทาน ศรัทธาทาน สหโยทาน สามิโกทาน ทาโสทาน
อธิบายนัยเจตนาทานไว้ ๓ อย่าง ได้แก่ บุพพเจตนา มูญจนะเจตนา อัปรภาคะเจตนา (อัปปรภาค
เจตนา) ส่วนในพับหนังสือไหว้พระถือศีลปฏิบัติกัมมัฏฐาน อธิบายเรื่องสรรพทาน ทานที่มีผลอานิสงส์
มาก มี ๓ ประการ ได้แก่ ๑) ทานมหาอัตถะบริขาร อาสนะจองคา หีบธรรม ๒) หีบเงิน ทานทอด
บังสุกุล ทาดผ้าทอดแก่สังฆะ ตัดหัวหื้อเป็นทาน (ปาด) ชิ้นเนื้อตนหื้อเป็นทาน ห้าประการนี้ ยิ่งดีนัก
๓) ทานธรรมนั้นคือ ปิตะกะ (ปิฎก) ทั้งสาม
การให้ทาน คือ การปฏิบัติกัมมัฏฐานจาคานุสสตินั่นเอง “...เมื่อจะเจริญจาคานุสสตินั้น
พีงให้ทานแก่ปฎิคาหกอันทรงคุณเป็นอันดี แล้วพึงถือเอาซึ่งนิมิต คือ อาการในทานที่ตนบริจาคเจตนา
นั้น แล้วเข้าไปในเสนาสนะอันสงัดมีนัยดังกล่าววมาแล้วแต่หลัง พึงระลึกถึงซึ่งอันบริจาคทานของตนที่
ประกอบด้วยคุณมีความปราศจากตระหนี่เป็นต้นว่า เป็นลาภของเราแล้วหนอ เราได้ชาติเกิดมาเป็น
มนุษย์นี้ ได้ชื่อว่าได้ด้วยดีแล้วหนอ เพราะอยู่บัดนี้ด้วยจิตปราศจากตระหนี่ เรามีบริจาคสละปล่อย
ออกแล้ว มีมือเท้าเปียกอยู่เป็นนิตย์ เพื่อจะหยิบไทยทานให้โดยความเคารพ เราเป็นผู้ยินดีในการ
บริจาคทาน เราเป็นผู้ควรเพื่ออันขอของผู้อื่น ผู้อื่นมาขอของสิ่งใด เราจะให้สิ่ งนั้นตามประสงค์ เรา
เป็นผู้ยินดีแล้วในอันให้และอันแจกเฉลี่ยของให้แก่ผู้อื่น เมื่อโยคาพจรกุลบุตรมาระลึกถึงอันบริจาค
ทานของตนโดยนิ ย มดังนี้ จิตก็ป ราศจากนีว รณธรรม ตั้งมั่นเป็นขณิกสมาธิและอุปจารสมาธิโ ดย
ลาดับๆ...”๑

๑

๗๓.

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สมถกัมมัฏฐาน, (กรุงเทพฯ: มกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๘), หน้า ๗๒-

๒๙๒

ส่วนศีลนั้ น เป็นเจตนาอันคิดจะระวังรักษาความประพฤติกายวาจาให้เรียบร้อยดีงาม
ปราศจากโทษ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส อธิบายเรื่องศีลว่า “...ผู้ตั้งอยู่ใน
ศีล ๕ ประการ ได้ชื่อว่ามีมารยาทสะอาด เว้นจากการก่อเวรแก่ตนและผู้อื่น และได้ให้อภัยคือความไม่
ต้องหวาดกลัวสัตว์อื่น ประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่าย เป็นผู้รักษาอัธยาศัยงาม
หรือหวังความสุขสาราญแก่ตน ควรตั้งอยู่ในศีล ๕ ประการนี้ เพราะเป็นวิธีหัดใจให้ดาเนินในคุณธรรม
และธรรมของผู้แสวงหาสุขสาราญแก่ตน ต้องคิดให้คนอื่นได้สุขสาราญฉะนั้นบ้าง สุข สาราญนั้นจึงจะ
ปราศจากโทษ และตั้งอยู่ยืนยาว...”๑ พุทธทาสภิกขุว่า การรักษาศีล คือ การบีบคั้น บังคับตัวกูให้เบา
บางลง๒
ทั้งนี้ในใบลานเรื่องลักขณะศีลทานภาวนาแลฯ อธิบายศีลไว้ ๓ จาพวก ได้แก่ หินะศีล
มัชฌิมศีล และอุตตมะศีล โดยระบุศีลที่มีอานิสงส์น้อย ๓ จาพวก คือ กุระตันติหรือกุระประเวณี กุหะ
กะมายา และโกปาละ
ทั้งศีล และทาน มี ผ ลต่อพฤติกรรมและจิตใจ อันจะทาให้ เกิ ดความสุ ขโดยตรง การมี
อุปนิสัยที่ดี คือ มีศีลและทานนั้น จะทาให้จิตใจปลอดโปร่ง มีพื้นฐานจิตใจที่กิเลสอันหนัก คือ โลภ
โทษ หลง ได้เจือจางลงไปบ้างแล้ว เมื่อปฏิบัติกัมมัฏฏฐานก็จะเข้าใจได้ง่าย เห็นผลอย่างรวดเร็ว
ทาน ศีล ภาวนา นี้ พุทธศาสนาเรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ ๓ คือที่ตั้งแห่งการทาบุญ เรื่องที่
จัดเป็นการทาความดี หลักการทาความดี ทางทาความดี๓ ประกอบด้วย
๑. ทานมัย บุญกิริยาวัตถุ หมายถึง การทาบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ
๒. สีลมัย บุญกิริยาวัตถุ หมายถึง การทาบุญด้วยการรักษาศีล หรือประพฤติดีมีระเบียบ
วินัย
๓. ภาวนามัย บุญกิริยาวัตถุ หมายถึง การทาบุญด้วยการเจริญภาวนา คือฝึกอบรมจิตใจ
เจริญปัญญา
ขยายความโดยท่านปัญญานันทะภิกษุ ๔ ว่า “...บุญกิริยา คือ การกระทาที่เป็นบุญส่วน
หนึ่งในรูปของการศึกษาและปฏิบัติ เรียกว่าทาดีทาถูกนั่นเอง เราทาสิ่งเหล่านั้นเพื่ออะไร เพื่อจะได้รู้
จุดหมายของการกระทาที่ถูกต้อง หลักพระพุทธศาสนาของเรานั้น สอนให้เราทาอะไรทุกอย่างเพื่อ
ทาลายความเห็นแก่ตัวให้หมดไป เช่นเราให้ทานก็เพื่อทาลายความเห็นแก่ตัว รักษาศีลก็ เพื่อทาลาย
๑

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพฯ: มกุฎราชวิทยาลัย,
๒๕๓๙), หน้า ๔๗๖-๔๗๗.
๒
พุทธทาสภิกขุ, บาเพ็ญบารมี, หน้า ๖๔.
๓
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๙๓.
๔
ปัญญานันทะ, พจนานุกรมธรรม ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๕๔), หน้า ๕๗.

๒๙๓

ความเห็น แก่ตัว เราจะไปนั่งเจริ ญภาวนาสมถกัมมัฏ ฐานก็ตาม วิปัสสนากัมมัฏฐานก็ตาม เพื่อจะ
ทาลายความเห็นแก่ตัวให้หมดไป เช่นที่เรามาวัดทุกวันอาทิตย์ก็มาเพื่อทาลายความเห็นแก่ตัว ให้ลด
น้อยลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งว่า เราไม่เห็นแก่ตัว หรือว่าไม่มีตัวที่จะให้เห็นต่อไป เราก็จะกลายเป็นคนที่
เต็มไปด้วยน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนมนุษย์ ใจดีใจงาม มองเห็นคนอื่นแล้วก็อยากจะช่วยให้เขาพ้น
จากความทุกข์ ความเดือนร้อน หรือว่าจะทาอะไรให้แก่ใคร เราก็ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนจากคน
เหล่านั้น เป็นการทาความดีเพื่อความดี เป็นการปฏิบัติ เพื่อให้กิเลสในใจของเรานั้นหมดไปสิ้นให้โดย
ลาดับ เอามาพอกพูนให้เพิ่มมากขึ้นในจิตใจของเรา อันนี้แหละเป็นจุดหมายสาคัญ...”
ทาน ศีล ภาวนา นอกจากเป็นกระบวนการสั่งสมบุญของผู้ปฏิบัติแล้ว ยังเป็นกระบวนการ
ในการฝึกฝนตน พัฒนาตนเอง ให้หมดสิ้นไปซึ่งความเห็นแก่ตัวด้วย ดังที่ท่านพุทธทาส ๑ ประกาศว่า
ทาน ศีล ภาวนา เป็นเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยตรง ก็เพื่อทาลายตัวกูของกูโดยตรง
หลั ก ในการฝึ ก ฝนตนเองของพุ ท ธศาสนามี อี ก หลั ก หนึ่ ง คื อ ศี ล สมาธิ ปั ญ ญา หรื อ
ไตรสิกขา โดยในส่วนของสมาธินั้น ได้แก่การพัฒนาคุณสมบัติของจิตทั้งในด้านคุณะรรม เช่น ความ
เมตตากรุณณา ความเออื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทั้งในด้านความสามารถของจิต คือ ความเข้มแข็งมั่นคง ความ
เพียงพยายาม ความรับผิดชอบ ความแน่วแน่มั่นคง ความสดชื่นผ่องใส ความรู้สึกพึงพอใจ พูอสั้นๆ
คือ ว่าพัฒนาคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพของจิต๒ ดังนั้นแล้ว ทานที่เป็นการฝึกจิตให้อ่อนน้อม
อ่อนโยน คือ องค์ประกอบหนึ่งของสมาธินั่นเอง
ในการฝึก ทาน ศีล ภาวนา หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา ต้องอาศัยกันและกัน ถ้าอย่างใดอย่าง
หนึ่งไม่พร้อม มากเกินไป หรือน้อยเกินไป ไม่ร่วมประสานกัน จะทาให้กระบวนการฝึกไม่ได้ผลดี เช่น
ในการรักษาศีล หากจิตใจผู้ฝึกเห็นว่าเป็นสิ่งที่ฝืนต้องกระทา จิตใจก็ไม่มีความสุข การให้ทานก็เป็นไป
อย่างเสียไม่ได้ หรือ การปฏิบัติก็ไม่มีผลเท่าที่ควร มีความโน้มเอียงที่จะได้ผลยาก แต่ถ้าการฝึกซึ่งเริ่ม
จากการให้ทาน เป็นการให้ทานด้วยบริสุทธิ์ใจ รั กษาศีลด้วยความพึงพอใจ มีความสุขในการกระทา
นั้นๆ พฤติกรรมนี้ก็ยิ่งทาให้ผู้ปฏิบัติมองเห็นคุณค่าของการฝึกว่าเป็นสิ่งมีคุณค่า เกื้อกูล เป็นประโยชน์
ด้วย ก็ยิ่งมีความมั่นใจและมั่นคงในการกระทา ดังนั้นในการฝึก องค์สามคือ ทาน ศีล ภวนา ต้อง
สอดคล้องสัมพันธ์กัน
๒. การปฏิบัติกัมมัฏฐาน เลือกเพียงบางบทจากกัมมัฏฐาน ๔๐ อาทิ ในพับหนังสือไหว้
พระถือศีลปฏิบัติกัมมัฏฐาน ฉบับวัดขุนคง พ.ศ. ๒๔๕๗ เลือกภาวนาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
กายคตาสติ พรหมวิหารทั้ง ๕ ได้แก่ เมตตาให้ตนเอง เมตตาให้สัตว์โลก กรุณา มุฑิตา และอุเบกขา
ภาวนาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในเรื่องลักขณะศีลทานภาวนาแลฯ จารขึ้นใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๔ เลือก

๑
๒

พุทธทาสภิกขุ, บาเพ็ญบารมี, หน้า ๔๘.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), จะพัฒนาคนได้อย่างไร, (กรุงเทพฯ: งานดี, ๒๕๓๖), หน้า ๓๑.

๒๙๔

ภาวนาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และภาวนาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และในการปฏิบัติที่วัดขุนคง
เลือกภาวนาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
ประเภทกั ม มั ฏ ฐานที่ เ หมื อ นกั น คื อ พุ ท ธานุ ส สติ ธรรมานุ ส สติ แล ะสั ง ฆานุ ส สติ
กัมมัฏฐานทั้ง ๓ จัดอยู่ในหมวดอนุสสติกัมมัฏฐาน เป็นกัมมัฏฐานเบื้องต้นที่ผู้ปฏิบัติควรรู้และต้อง
ปฏิบัติ
ในบทปฏิบัติกัมมัฏฐาน ของครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย อธิบายคุณพระพุทธเจ้าว่ามี ๕๖ ตัว
คือ เต๋โจธาตุ ปุคกาลัง สะปัญญา สะพุทธะกุนนัง สัปปะปานัง วินาสันตุ อะหังวันตามิสัปปะตา ระฏา
ระฐะ ด๊ะ ระฒะ ระณะ สัญญากขันโธ กือได้กุนพระพุทธเจ้า ๕๖ แลไฟ ๔ ก๋องก็มีในตัวข้านี้แล (คุณ
พระพุทธ ๕๖ ตัว คือ เตโชธาตุ)
อธิบายคุณพระธรรมเจ้าว่ามี ๓๘ ตัว วาโยธาตุ สั ตต๊ะกุนนัง สัตต๊ะอัตถะสิ่งสะ ธัมมะ
กุนนัง สัปป๊ะปาปั๋ง วินาสันตุ อะหังวันตามิสัปปะตา ตะ ถะ ต๊ะ ธะ นะ กือได้กุนพระธรรม ๓๘ สังขา
รักขันโธ กือได้สังขารรรักขันธ์ ๕๒ ก้มีในตั๋วแห่งข้านี้แล (คุณพระธรรม ๓๘ ตัว คือ วาโยธาตุ)
อธิบายคุณพระสังฆเจ้าว่ามี ๔๑ ตัว กุสสะลาจิตตั๋ง อะกุสสะลาจิตตั๋ง อัปปะยากะตา
จิตตั๋ง ยะก๋าลังจะตุตะสะ สังฆะกุนนัง สัปป๊ะปาปั๋ง วินาสันตุ อะหังวันตามิสัปปะตา ปะ ผะ ป๊ะ ภะ
มะ วิญญานักขันโธ เป๋นกุนพระสังฆะ ๑๔ ยะ ละ ระวะ สะ หะ ฬะ อ อันว่าอักขระตังหลาย ๔๑ ตั๋ว
นี้กือหากเป๋นรูปะธรรมแลนามะธรรมก็มีในตั๋วข้านี้แล (คุณพระภิกษุสงฆ์ ๔๑ ตัว)
ลักษณะเช่นเดียวกับที่ปรากฏในอุปเทศในห้องพระพุทธคุณ พระธรรคุณ พระสังฆคุณ
ฉบับวัดประดู่โรงธรรม กรุงเก่า๑ ดังว่า “...คุณพระพุทธเจ้า ๕๖ พระคาถานี้ เป็นอักขระ ๑,๗๙๒ คุณ
พระธรรมเจ้า ๓๘ ตัว พระธรรมคาถานี้ เป็นอักขระ ๑,๒๑๖ ตัว คณพระสังฆเจ้า ๑๔ พระคาถานี้
เป็นอักษร ๔๔๘ ตัว...”
คุณของการน้อมนอบพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆเจ้า ด้วยกัมมัฏฐานนั้น ใน
วัดประดู่โรงธรรม กรุงเก่า ๒ ว่า “....พระรัตนมาลานี้ ถ้าผู้ใดพบให้หาอุปเทศให้เอาเถิด ถ้าจะนิราศ
เหาะเหินเดินอากาศ และชาแรกแทรกภูเขาไปประการใด จะสาเร็จความปรารถนาชั่วนี้ชั่วหน้า กันภัย
อันตรายทั้งปวง บุคคลใดพบคาถานี้เหมือนได้พบพระพุทธเจ้าแท้จริงอย่าสนเทห์ ถ้าผู้ใดมิได้พบ ว่า
เหยียบแผ่นดินผิดเลย...”
“...ท่านทิศาปาโมกขาจารย์ ๕๖ พระองค์ ท่านได้ประชุมกันลยัญพระพุทธคุณ พระ
ธรรมคุณ พระสังฆคุณ เป็นตาม้าไว้บนแผ่นหิน ประจุไว้ในสระหลวงแห่งหนึ่ง ในมัธยมประเทศหนไกล
โพ้น แต่ ณ วัน...ค่า พระพุทธศักราชล่วงได้ ๕๗๖ พรรษา ปีมะเมีย สัมฤทธิ์ศก ท่านได้ทาไว้สาหรับ
คนเล่าเรียนพระไตรปิฎก ได้กินน้าในสระหลวงนั้น ถ้าไม่มีปัญญาก็จะมีปัญญามากขึ้น ถ้ามีปัญญาก็ยิ่ง
๑
๒

พระเทพญาณวิศิษฎ์ (ใจ ยโสธโร), ตาราพระกัมมัฏฐานโบราณ, หน้า ๙๙-๑๐๒.
พระเทพญาณวิศิษฎ์ (ใจ ยโสธโร), ตาราพระกัมมัฏฐานโบราณ, หน้า ๙๙-๑๐๒.

๒๙๕

มีมากขึ้น เป็นของท่านทาไว้สาหรับกุลบุตร ที่มีปัญญาน้อย หลงลืมจะใคร่เล่าเรีย นจาได้ง่ายๆ อนึ่ง
ท่านกล่าวไว้ว่า กุลบุตรจะปรารถนาลาภยศ ให้ลงยัญ ๓ ดวงนี้ใส่ในแผ่นหินก็ได้ แผ่นทองคา ทองแดง
เงิน ตะกั่ว ก็ได้ แช่น้ าบู ชาไว้ เอาน้าใส่ ในขันสั มฤทธิ์กินบ้าง ลูบหน้าบ้าง ใส่ ศีรษะบ้าง บาบัดโรค
ทั้งหลาย อายุก็ยืน ลาภยศมีมาก ตามแต่จะปรารถนาอธิษฐานเอาเถิด ได้สาเร็จความปรารถนาทุก
ประการแล...”๑ นอกจากนี้ในฉบับวัดประดู่โรงธรรม กรุงเก่านี้ ยังระบุคุณการบูชาของพระพุทธเจ้า
ธรรมเจ้า และสังฆเจ้าไว้อีกมาก เช่น ทาให้มีเตชะ ไม่แพ้พนัน เรียกคนมาเกี่ยวข้าวในนา ค้าขายดี
ข้าศึกแตกพ่าย ไฟไม่ไหม้เรือน ป้องกันโจรเข้าบ้าน เป็นต้น
เชื่อกันว่าการระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้าช่วยให้พ้นภัยต่างๆ ซึ่ง
สามารถแบ่งได้เป็นภัยภายนอก เช่น ภัยจากการถูกเบียดเบียน ภัยจากการถูกสัตว์ร้ายทาร้าย ภัยจาก
โรคภัยไช้เจ็บ ภัยธรรมชาติ ภัยจากทุกขเวทนา ป้องกันภัยภายใน เช่น อันตรายจากความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ป้องกันภัยในวัฏฏะสงสาร คือ ภัยจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย และป้องกันภัยจาก
ความไม่รู้ธรรม คือ ไม่รู้จักทุกข์ ทางดับทุกข์ เป็นต้น๒
๓. ระหว่างการฝึ กกัมมัฏ ฐานนั้น ต้องมีการคิดใคร่ครวญตรวจสอบในธรรม กล่ าวคือ
ขณะที่นับลูกประคาพร้อมกับกล่าวคาภาวนานั้น ให้คิดใคร่ครวญในบทสวดก่อนหน้านั้นที่ผู้ปฏิบัติสวด
ให้เข้าใจในความหมายอย่างแท้จริงของธรรม น้อมนาธรรมนั้นนามาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
ดังว่า “...เมื่อสอนตนสอนใจยั งบ่ได้เ ตื้ อนั้น ขอเชิญตนไปนั่งพิจารณาที่สมควร ผ่อเล็ งแลดูที่พระ
อาทิตย์เมื่อเวลาจักใกล้ค่า (พระอาทิตย์) ลงลับดอยไปแล้ว มีสันใด ตนตัวแห่งกูนี้ ก็พร่าดังนี้ วันนี้พระ
อาทิตย์ดวงนี้ ก็มีรัศมีแจ้งใสทั่วโลก ทั้งมวล ทุกวันนี้ บัดนี้ก็ยังรู้ตก ลับยอดห้วยภูดอยไป ตนตัวแห่งกู
นี้ ก็พร่าดั่งพระอาทิตย์นี้ วันนี้แท้จริงแล
สอนตัวสอนใจ ยังไม่ลง ยังแข็งอยู่นั้น ขอเชิญไปดูที่ศพซากแห่งสัตว์ ทั้งหลาย ที่ตายแล้ว
มันก็เป็นอาหารแห่งแร้งกามดแมง เน่าเปื่อยไปเหนือแผ่นดินนั้นหั้นแล้ว ก็หื้อมาร่าเปิงดูว่า ตัวกูนี้ ก็
พร่าเป็นดั่งสัตว์ที่ตายนี้วันหนึ่ง บ่สงสัยแท้จริงแล...”
แต่ทว่าการปฏิบัติกัมมัฏฐานที่วัดขุนคงไม่ได้เน้นกระบวนการนี้
๔. ระหว่างการฝึก ต้องมีสติกากับทุกขณะ คือ ไม่ประมาทในการกระทาทุกอิริยาบถ ต้อง
ระมั ด ระวั ง ตั ว ไม่ ย อมถล าไปในทางเสื่ อ ม แต่ ไม่ ย อมพลาดโอกาสส าหรั บ ความดี ง ามและความ
เจริญก้าวหน้า ตระหนึกในสิ่งที่พึงทาและพึงเว้น ใส่ใจสานึกอยู่เสมอในหน้าที่อันจะรับผิดชอบ ไม่ยอม
ปล่อยปะละเลย กระทาด้วยความจริงจัง รอบคอบ และรุดหน้าเรื่อยไป๓ (สติ ความไม่ประมาท)

๑

พระเทพญาณวิศิษฎ์ (ใจ ยโสธโร), ตาราพระกัมมัฏฐานโบราณ, หน้า ๙๙.
งามตา กาญจนวสุนธรา, พระรัตนตรัย, (กรุงเทพฯ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๕๐-๕๓.
๓
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๕๘.
๒

๒๙๖

สติคู่กับความไม่ประมาท เมื่อบุคคลไม่ประมาทแล้ว “...สรรพกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่
เกิดขึ้น ก็จะเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้ว ก็จะเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป และผู้ไม่ประมาทแล้ว ย่อมยึดถือประโยชน์ไว้
ได้ ครบสองประการ คือ ประโยชน์ปัจจุบันที่แลเห็นประจักษ์ด้วยตา ได้แก่ ประโยชน์ส่วนคดีโลก
และปรโยชน์อันจะเป็นในกาลข้างหน้า ได้แก่ ประโยชน์ในส่ว่นคดีธรรม ได้ชื่อว่ามีชัยชนะสองกาล
หรือจะกล่าวอีกโวหารหนึ่งว่า ได้บรรลุสมบัติทั้งสองประการ คือ โภคสมบัติทรัพย์สินพัสดุเครื่องใช้
เคหสถาน เรือกสวนไร่นา กัปปศุสัตว์พาหนะ อันเป็นเครื่องเกื้อกูลแก่สามิสสสุข และคุณสมบัติ กุศล
ธรรมความบริสุทธิ์กายวาจาใจอันเป็นอุปการ แม้แก่นิรามิสสุข เพราะเหตุยึดประโยชน์ไว้ได้ครบทั้ง
สองประการ...”๑
๕. มีจิตใจนอบน้อมอย่างยิ่ง ต่อพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า พระกัมมัฏฐาน
เจ้า และพระอุปัชาฌาย์ (สมาธิ)
๖. มีเพียรพยายามอย่างไม่ลดละ (สมาธิ)
จากการวิเคราะห์จึงพบว่า จุดประสงค์ในการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา เป็นไปเพื่อ
การสะสมบุญบารมีของผู้ปฏิบัติ และเป็นการฝึกใจฝึกตนเองให้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร โดยมี ทาน ศีล
ภาวนา (ศีล สมาธิ ปัญญา) เป็นหลักการปฏิบัติที่สาคัญที่สุด นอกจากนั้นในระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติ
ยังต้องใช้หลักสติ ความไม่ประมาท ความนอบน้อม และความเพียรประกอบด้วย
หากการปฏิบัติเป็นไปเพื่อการสั่งสมบุญของผู้ปฏิบัติ ก็เป็นเช่นเดียวกับหลักการปฏิบัติของ
พุทธศาสนานิกายวัชรยาน ที่เน้นวิถีโพธิสัตว์เพื่อการสั่งสมบุญบารมี ทั้งยังสอดคล้องกับการให้ความ
นับถือพระอุปัชฌาย์ คาไหว้ไหม้บาป และคาสอนเรื่องสรรพทาน ในพับหนังสือไหว้พระถือศีลปฏิบัติ
ธรรมของวัดขุนคงด้วย ที่มีลักษณะพิเศษคล้ายพุทธศาสนาวัชยาน
ข. พิธีกรรมการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
๑. เตรียมตัวในการเรียนกัมมัฏฐาน
๑.๑ ผู้ปฏิบัติน้อมใจเคารพนบนอบ กล่าวคาบูชา พระเจดีย์ พระพุทธรูปในวิหาร
๑.๒ ให้แต่งขันห้าโกฐาก เพื่อสูมาแก้วทั้งห้า
๑.๓ ขอศีลห้าจากครูบาอาจารย์สอนกัมมัฏฐาน
๑.๔ แต่งขันขอเรียนกัมมัฎฐาน โดยปกติมเี ทียนเล่มบาทคู่หนึ่ง เล่มเฟื้องคู่หนึ่ง เทียนเล่ม
น้อยสี่คู่ ดอก (ไม้) ขาว แต่ถ้าหาไม่ได้ ให้ใช้ข้าวตอกดอกไม้ตามศรัทธาก็ได้
๒. เมื่อปฏิบัติกัมมัฏฐานเสร็จแล้ว
๒.๑ ให้สูมาแก้วทั้งสาม คือ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆเจ้า
๒.๒ กรวดน้าอุทิศส่วนกุศลที่ได้บาเพ็ญ
๑

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา, หน้า ๕๗.

๒๙๗

ค. ขั้นตอนปฏิบัติกัมมัฏฐาน
เลือกเพียงพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ และสังฆานุสสติ
๑. กราบพระพุทธรูป ๓ ครั้ง แล้วไหว้ว่า “อิติปิโส สวากขาโต สุปฏิปันโน ฯ”
๒. ขอปี ติ ส มาธิ กั บ พระพุ ท ธเจ้ า ให้ ว่ า “ข้ า จั ก ขอภาวนา พุ ท ธานุ ส สติ ธั ม มานุ ส สติ
สังฆานุสสติ ครั้นว่าจะภาวนาดวงใด ขอหื้อว่าดวงนั้นเต๊อะ ว่าข้าขอปิติสมาธิธรรมเจ้าดวงผาเสริฐ ขอ
จุ่งหื้อมาบังเกิดในจิตตะสันตาระ (สันดาน) ตนตัวแห่งข้า อันจักนั่งภาวนาในที่นี้ มีขุททกาปีติเป็ นเก๊า
(เป็นอันดับแรก) ถะหลาบ (ตราบ) ต่อเท่าถึงผรณาปีติแก่ผู้ข้า อันจักนั่งภาวนาเพื่อหื้อเสี้ยงทุกข์สุด
ทุกข์ แก่ข้าแท้ดีหลีเต๊อะ...” ว่า ๓ ครั้ง
๓. ภาวนาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ โดยหากว่าภาวนาพุทธคุณอยู่ ครั้นจะภาวนา
ธรรมคุณนั้น ให้ปลงพุทธานุสสติเสียก่อน ว่า “...พุทธานุสสติ กัมมัฏฐานัง ปัจจุทะรามิ...” ๓ ครั้ง และ
ขอภาวนาธรรมคุณ ให้ว่า “...ธัมมานุสสติ กัมมัฏฐานัง สมาธิยามิ...” ๓ ครั้ง เช่นเดียวกันเมื่อภาวนา
ธรรมคุณอยู่ จะภาวนาสังฆคุณต่อไป ให้ปลงธรรมานุสสติเสียก่อน ว่า “...ธัมมานุสสติ กัมมัฏฐานัง ปัจ
จุทะรามิ...” ๓ ครั้ง แล้วว่า “สังฆานุสสติ กัมมัฏฐานัง สมาธิยามิ” ๓ ครั้ง
ง. อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ลูกประคา
ในการนับลูกประคา ให้วางสายประคาไว้ในอุ้งมือ โดยยกมือขึ้นระดับหน้าผาก ในลักษณะ
งอนิ้ ว ทั้ง ๔ เข้าหาตนเอง ลู กประคาจะตั้งอยู่บนส่ ว นปลายของนิ้ว กลาง เมื่อจะนับให้ ใช้นิ้ว ชี้ดัน
ลูกประคาเข้ามาด้านในตัว และใช้นิ้วหัวแม่มือดันลูกประคาลงด้านล่าง เป็นจังหวะ ติดต่อกันไป อาทิ
เมื่อภาวนาคาว่า “พุท” ขณะปฏิบัติพุทธานุสสติ ใช้นิ้วชี้ดันลูกประคาลง และเมื่อนับ “โท” ขณะ
ปฏิบัติพุทธานุสสติ ใช้นิ้วหัวแม่มือดันลูกประคาลง เป็นต้น เวลานับลูกประคานั้น ตาราว่าอย่าเพียงแต่
ภาวนาเท่านั้น ให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้า ธรรมเจ้า หรือสังฆเจ้า หรือความหมายของบทสวดแต่ละบท
ที่ตนเลือกปฏิบัติกัมมัฏฐาน น้อมใจถึงธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยโยนิโสมนสิการ
จ. ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ก. ในภาพรวม การปฏิบัติกัมมัฏฐานที่ประกอบด้วย การฝึก ทาน ศีล ภาวนา หรือ ศีล
สมาธิ ปัญญา ผู้ปฏิบัติจะพัฒนาตนไปสู่ความเป็นอริยบุคคลได้ เพราะเป็นการพัฒนาในลักษณะองค์
รวม ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่ง
ข. ในภาพย่อย ผลจากการฝึกกัมมัฏฐาน ๔๐ โดยอนุสสติ ๓ คือ พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ
และสังฆานุสสติ มีผลทาให้เกิดปีติ ๕ ประการ ตั้งแต่ พระขุททกาปีติ พระขณิกาปีติ พระโอกกันติกา
ปีติ พระอุเพงคาปีติ และพระผรณาปีติ

๒๙๘

ตารางที่ ๑๖ แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาคัมภีร์ใบลานและปฏิบัติกัมมัฏฐานที่วัดขุนคง
หลักการ

ประเภท
กัมมัฏฐาน

๑. บุญกิรยิ าวัตถุ ๑. พุทธา
๓ (ทาน ศีล
นุสสติ
ภาวนา) หรือ
ไตรสิกขา ๓ (ศีล
สมาธิ ปัญญา)

๒. สติ และ
ความไม่
ประมาท ทุก
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ

๒. ธรรมา
นุสสติ

๓. ความนอบ
น้อม
๔. ความเพียร

๓. สังฆานุส
สติ

พิธีกรรม
๑. เตรียมตัว
๑.๑ ผู้ปฏิบตั ิ
น้อมใจเคารพ
นบนอบ กล่าว
คาบูชา
๑.๒ แต่งขันห้า
โกฐาก
๑.๓ ขอศีล
๑.๔ แต่งขันขอ
เรียนกัมมัฎฐาน
๒. ปฏิบัตเิ สร็จ
แล้ว
๒.๑ สูมาแก้วทั้ง
สาม
๒.๒ กรวดน้า

ขั้นตอนการปฏิบัติ

อุปกรณ์ ผลจากการ
การปฏิบัติ
ปฏิบัติ

๑. กราบพระพุทธรูป ๓ ลูกประคา
ครั้ง แล้วไหว้ว่า “อิติปิ
โส สวากขาโต สุปฏิปัน
โน ฯ”
๒. ขอปีติสมาธิกับ
พระพุทธเจ้า
๓. ภาวนาพุทธคุณ
ธรรมคุณ สังฆคุณ

๑. ภาพรวม
เป็นการ
พัฒนาคนใน
ลักษณะองค์
รวม

๒. ภาพย่อย
เกิดปีติ ๕
อุปจารสมาธิ
อัปปนาสมาธิ
(ฌาน)

บทที่ ๕
แนวทางการปฏิบัติ และแนวทางส่งเสริมการสืบทอด
การปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
ในบทที่ ๕ นี้ แบ่ งเป็ น ๒ หั ว ข้อใหญ่ คือ การนาเสนอแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏ ฐาน
โบราณล้านนาในปัจจุบัน และการนาแนวทางส่งเสริมการสืบทอดการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
ในอนาคต ซึ่ ง แนวทางการปฏิ บั ติ นั้ น เกิ ด จากการวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษาคัมภีร์ใบลานและการปฏิบัติที่วัดขุนคง อันเป็นพื้นที่วิจัย จากนั้นจึงให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเหมาะสมของแนวทางนั้น นาเสนอให้ชุมชนขุนคงรับรู้ ก่อนสรุปผล ส่วนแนวทางส่งเสริมการสืบ
ทอดนั้น เป็นแนวทางการส่งเสริมอันเกิดจากแนวคิดของเจ้าอาวาสวัดขุนคงและชุมชนบ้านขุนคงเป็น
สาคัญ

ภาพที่ ๑๕ การปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนาที่วัดขุนคง

๓๐๐

๕.๑ การนาเสนอแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนาในปัจจุบัน
๕.๑.๑ กระบวนการสร้างแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
กระบวนการนาเสนอแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ
นาเสนอแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด ซึ่งสามารถนาไปใช้ปฏิบัติได้จริงใน
สังคมปัจจุบัน โดยการใช้องค์ความรู้จากการวิเคราะห์คัมภีร์ใบลานกัมมัฏฐานจานวนทั้งสิ้น ๑๑ ฉบับ๑
และการปฏิบัติที่วัดขุนคง เป็นฐานในการสร้างแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
อนึ่งการนาเสนอนั้น เป็นเพียงข้อเสนอ ยังไม่มีการทดลองใช้ หากวัดหรือกลุ่มบุคคลใด ที่
สนใจในการปฏิ บั ติ กั ม มั ฏ ฐานตามแนวทางที่ น าเสนอนี้ สามารถน าไปปรั บ ปรุ ง ได้ ต ามเงื่ อ นไข
สภาพแวดล้อมของผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่วัด หรือกลุ่มบุคคลนั้นๆ ตั้งอยู่
กระบวนการการสร้างแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนามีดังนี้
๑. วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งที่ศึกษาจากคัมภีร์ใบลาน และจากการปฏิบัติจริงที่วัดขุนคง เพื่อ
แสดงให้ เห็น จุ ดเด่น ของข้อมูล แต่ล ะชุด และใช้เป็นฐานการอ้างอิงในการสร้างแนวทางกาปฏิบัติ
กัมมัฏฐาน
๒. สังเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลทั้ง ๒ ชุด ผลที่ได้จากการสังเคราะห์ จะเป็นองค์ความรู้
พื้นฐาน สาหรับการสร้างแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนาในปัจจุบัน
๓. ตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์ แนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา โดยพระ
ปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสีโล เจ้าอาวาสวัดขุนคง กับ ดร. พรศิลป์ รัตนชูเดช ที่ปรึกษางานวิจัย
๔. นาเสนอต่อชุมชนขุนคง เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของกัมมัฏฐานโบราณ
ล้านนา
๕. สรุปผล
สามารถเขียนแผนผังกระบวนการนาเสนอแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
ดังนี้

๑

(๑) สมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครูบาคันธา คนฺธวโส วัดต้นผึ้ง อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๗) (๒)
วิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่า อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๓) (๓) กัมมัฏฐานมหาป่า ครูบาอุบล วัดพระนอนม่อนช้าง
จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๒๓) (๔) กัมมัฏฐานวัดบ้านไร่ จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๔) (๕) กัมมัฏฐานครูบาคันธะวงศ์ วัดพระนอนม่อนช้าง
จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๗) (๖) มูลกัมมัฏฐานรอม ฉบับครูบามหากัญจนเถร วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (พ.ศ. ๒๓๓๒๒๔๒๐) (๗) กัมมัฏฐานรอม ฉบับครูบาศรีวิชัย วัดพระสิงห์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๒๑-๒๔๑๒) (๘) พระครูพัฒนากิจจา
นุรักษ์ (ครูบาวงศ์) วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๕๔๓) (๙) ฉบับครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย วัดทุ่งหลวง
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๕๓๐) (๑๐) พับหนังสือไหว้พระถือศีลปฏิบัติกัมมัฏฐาน ฉบับวัดขุ นคง (พ.ศ. ๒๔๕๗)
และ (๑๑) เรื่องลักขณะศีลทานภาวนาแลฯ (พ.ศ. ๒๕๑๔)

๓๐๑

แผนผังที่ ๓ แสดงกระบวนการทางานเพื่อสร้างเสนอแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา

๑. วิเคราะห์ข้อมูล

๑. จากคัมภีร์ใบลาน

๒. จากการปฏิบัติที่วัดขุนคง
๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทั้ง ๒ ชุด

๒. สังเคราะห์ข้อมูล

๓. ตรวจสอบข้อมูล
วิพากษ์วิจารณ์

๔. นาเสนอชุมชน

๕. สรุปผล

สร้างแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐาน

พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสีโล
ดร. พรศิลป์ รัตนชูเดช
สร้างความตระหนักในคุณค่าของกัมมัฏฐานโบราณล้านนา

แนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐาน

๓๐๒

๕.๑.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการสังเคราะห์แนวทางการปฏิบัติ
๕.๑.๒.๑ องค์ความรู้จากการศึกษาคัมภีร์ใบลาน
ในการวิเคราะห์นั้น ได้ใช้คัมภีร์ใบลานกัมมัฏฐานโบราณล้านนาทั้งสิ้น ๙ ฉบับ ได้แก่ (๑)
สมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครูบาคันธา คนฺธวโส วัดต้นผึ้ง อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน (พ.ศ.
๒๔๗๗) (๒) วิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่า อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๓) (๓)
กัมมัฏฐานมหาป่า ครูบาอุบล วัดพระนอนม่อนช้าง จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๒๓) (๔) กัมมัฏฐานวัด
บ้านไร่ จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๔) (๕) กัมมัฏฐานครูบาคันธะวงศ์ วัดพระนอนม่อนช้าง จังหวัด
ลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๗) (๖) มูลกัมมัฏฐานรอม ฉบับครูบามหากัญจนเถร วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ (พ.ศ. ๒๓๓๒-๒๔๒๐) (๗) กัมมัฏฐานรอม ฉบับครูบาศรีวิชัย วั ดพระสิงห์ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๒๑-๒๔๑๒) (๘) พระครูพัฒนากิจจานุรักษ์ (ครูบาวงศ์) วัดพระพุทธบาท
ห้วยต้ม อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๕๔๓) และ (๙) ฉบับครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย วัดทุ่ง
หลวง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๕๓๐)
ฉบับที่ ๑ – ๕ เป็นฉบับที่แสดงให้เห็นหลักปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา ในช่วง พ.ศ. ๒๔๒๓–
๒๔๗๗ เนื้อหาทั้งหมดซ้ากัน ซึ่งการซ้ากันนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความนิยม และความน่าเชื่อถือของ
ใบลานกลุ่มนี้ เมื่อพิจารณาแล้ว ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษา ฉบับกัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่า จังหวัดลาพูน
เป็นฉบับหลักในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ฉบับที่ ๖ – ๙ เป็นฉบับที่แสดงให้เห็นถึงการนากัมมัฏฐานล้านนาไปใช้ของพระภิกษุสงฆ์
ล้านนา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๓๒ – ๒๕๔๓
ทั้งนี้การวิเคราะห์องค์ความรู้จากการศึกษาคัมภีร์ใบลานนี้ ได้วิเคราะห์ไว้แล้วในบทที่ ๓
ในบทนี้ จึงเป็นการสรุปความที่วิเคราะห์ได้แล้ว ดังนี้
ก. หลักการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
หลักการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา เป็นเช่นเดียวกับหลักการในคัมภีร์วิสุทธิมรรค
โดยประเภทของการปฏิบั ติกั ม มัฏ ฐานที่ พบมีส มถกัม มัฏ ฐาน ๔๐ และวิ ปัส สนากั มมั ฏ ฐาน ทว่ า
พระภิกษุสงฆ์ล้านนาเลือกที่จะปฏิบัติกัม มัฏฐานเพียงบางประเภทเท่านั้น ไม่ครบตามที่บันทึกไว้ในวิ
สุทธิมรรค โดยประเภทที่พบซ้ากันในสมถกัมมัฏฐาน ได้แก่ พุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ
กายคตานุสสติ พรหมวิหาร ๔ ประเภทที่ซ้ากันในวิปัสสนากัมมัฏฐาน ได้แก่ ทิฏฐิกังขาปัสสนา กังขา
วิตตรณปัสสนา อนิจจวิปัสสนา ทุกขาวิปัสสนา และอนัตตาวิปัสสนา
มี ข้ อ สั ง เกตว่ า ในระหว่ า งการปฏิ บั ติ นั้ น ตามวิ สุ ท ธิ ม รรคได้ เ น้ น ให้ ระลึ ก ถึ ง คุ ณ ของ
กัม มั ฏ ฐานบทต่ า งๆ และระลึ ก นึ ก ถึ ง โทษของตั ณ หา ในขณะนั่ ง สมาธิ คื อ การใช้ ปั ญ ญาในการ
พิ จ ารณาธรรมตามข้ อ กั ม มั ฏ ฐานนั้ น ๆ ซึ่ ง คั ม ภี ร์ วิ สุ ท ธิ ม รรคเน้ น ให้ เ ป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ

๓๐๓

กระบวนการสร้างปัญญา ที่มีการบริกรรมคาถาเป็นฐานทาให้เกิดสมาธิ การพิจารณาธรรมจะน้อมนา
จิตใจให้มองเห็นและเข้าใจ เพื่อที่จะดารงอยู่ในธรรมได้
ทั้ ง นี้ ใ นการพิ จ ารณาธรรมนั้ น วิ เ คราะห์ แ ล้ ว ว่ า เป็ น ไปตามหลั ก โยนิ โ สมนสิ ก าร คื อ
กระบวนการคิ ดอย่ างรอบคอบ รอบด้าน ได้แก่ (๑) วิธีคิดแบบสื บสาวเหตุปัจจัย (๒) วิธีคิดแบบ
แยกแยะส่วนประกอบ (๓) วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ หรือแบบรู้เท่าทันธรรมดา (๔) วิธีคิดแบบอริยสัจ
หรือแบบแก้ปัญหา (๕) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ คือ แบบหลักการและความมุ่งหมาย (๖) วิธีคิด
แบบคุณ โทษและทางออก (๗) วิธี คิ ด แบบคุณ ค่ าแท้ คุ ณ ค่ าเที ยม (๘) วิ ธี คิ ดแบบอุ บ ายปลุ ก เร้ า
คุณธรรม (แบบกุศลภาวนา) (๙) วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในปัจจุบัน (๑๐) วิธีคิดแบบวิภัชชวาท๑
สาหรับกัมมัฏฐานโบราณล้านนานั้น เดิมให้ความสาคัญกับการระลึกถึงธรรมต่างๆ ที่มีการ
บริกรรมเป็นฐานในการสร้างสมาธิ เช่นเดียวกับที่ปรากฏในวิสุทธิมรรค ทว่าเมื่อเวลาผ่านไป แนว
ทางการปฏิบัติกลับลดความสาคัญในส่วนการคิดใคร่ครวญระลึกธรรมลงไป โดยเพิ่มความสาคัญใน
การบริ กรรมมากขึ้น มิห น าซ้าในช่ว งปลายสมั ยที่มีการปฏิบัติกัมมัฏ ฐานนับลู กประคาในล้ านนา
พระภิกษุสงฆ์ผู้นาการปฏิบัติได้รวมเอาคาบริกรรมในประเภทเดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน เช่น พุทธานุสสติ
ธัมมานุสสติ และสังฆานุสสติ ทั้งยังได้ เพิ่มความเป็นพื้นเมืองเข้าไปในคาบริกรรมอีกด้ว ย เช่น คา
บริกรรม “พุทโธ สะติ มะโร พุทโธ มัดจิต ธัมโม สะติ มะโร ธัมโม มัดจิต สังโฆ สะติ มะโร สังโฆ มัด
จิต” ของครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย วัดทุ่งหลวง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๕๓๐)
เป็น ต้น นอกจากนี้ กระบวนการทาให้ เป็นพื้นเมืองมากขึ้นแล้ ว ครูบาธรรมชัย ยังได้ สร้างรูปแบบ
เฉพาะของการไหว้หรือการนั่งสมาธิขึ้น ให้พิสดารออกไปจากต้นฉบับเดิม คือ วิสุทธิมรรค กล่าวคือ
เมื่อจะนั่งสมาธิ ให้ผู้ปฏิบัติวางมือไว้บนตักบ้าง แตะหน้าผากบ้าง และแตะจมูกบ้าง ท่าทางการปฏิบัติ
ที่แตกต่างกันนี้ ถูกนาไปสัมพันธ์กับการปฏิบัติกัมมัฏฐานในอดีตของผู้ป ฏิบัติๆ นั้น อาทิ คนที่ใช้นิ้ว
แตะจมูกเมื่อทาสมาธิ ในอดีตเคยปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยหลักอานาปานสติ คนที่วางมือไว้บนตัก ใน
อดีตเคยปฏิบัติแบบยุบหนอพองหนอ ส่วนคนที่ใช้มือแตะที่หน้าผาก ในอดีตเคยปฏิบัติภาวนากับ
สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังษี ทั้งนี้ใครจะต้องแตะที่ใด จะมีลูกศิษย์ของพระครูพัฒนากิจจานุรักษ์
(ครูบาวงศ์) ที่ได้สมาธิสูงเป็นผู้บอก
ทั้ง นี้ ค าบริ ก รรมคาถาในกัม มั ฏ ฐานแต่ ล ะประเภทนั้น มี ลั กษณะไม่ เฉพาะเจาะจง ชี้
เด็ดขาดลงไป ว่าต้องเป็นคานั่นคานี้เท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ มีทั้งส่วนที่ยาวและส่วนที่ย่นย่อ
โดยคาบริกรรมในกัมมัฏฐานโบราณล้านนาแต่ละฉบับก็แตกต่างกัน และต่างออกไปจากต้นฉบับ คือ วิ
สุทธิมรรคด้วย

๑

อ่านรายละเอียดใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๑),
หน้า ๖๗๕-๗๒๙.
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ทว่าข้อที่กัมมัฎฐานล้านนา สืบมาจากวิสุทธิมรรคโดยไม่เปลี่ยนแปลง คือ ไม่ว่าจะภาวนา
กัมมัฏฐานบทใดก็ตาม ทั้งสมถกัมมัฏฐานหรือวิปัสสนากัมมัฏฐาน ให้ภาวนาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆ
คุณ พอให้ปีติสมาธิเกิดขึ้นก่อน แล้วค่อยภาวนากัมมัฏฐานอื่นต่อไป
ดังนั้น จากการวิเคราะห์จึงพบว่า ในชั้นต้น หลักการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา เป็น
หลักการเดียวกับวิสุทธิมรรค ทว่า ในชั้นปลาย กัมมัฏฐานโบราณล้านนามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ผสมผสานเข้า กับ ความเชื่อพื้น ถิ่น ทาให้ การปฏิบัติมีรายละเอียดปลี กย่อยที่แตกต่างออกไปจาก
ต้นฉบับ และต่างกันออกไปตามพื้นที่และกาลเวลาอีกด้วย แต่สิ่งหนึ่งที่คงไว้ไม่แปรเปลี่ยน คือ การ
เริ่มต้นภาวนาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พอให้ปีติสมาธิเกิดขึ้นก่อน แล้วจึงภาวนากัมมัฏฐานอื่น
ต่อไป
ข. พิธีกรรมในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
พิธีกรรมที่ปรากฏทั้งในวิสุทธิมรรคและกัมมัฏฐานโบราณล้ านนา คือ การช าระศีลให้
บริ สุ ท ธิ์ ด้ ว ยการสมาทานศี ล ๕ ศี ล ๘ ส าหรั บ คฤหั ส ถ์ และสมาทานศี ล ๑๐ ส าหรั บ สามเณร
พระภิกษุสงฆ์ ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีกรรมในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
เมื่ อ ช าระศี ล แล้ ว ในกั ม มั ฏ ฐานโบราณล้ า นนา จึ ง เป็ น การบู ช าพระรั ต นตรั ย พระ
กัมมัฏฐาน และพระอุปัชฌาย์ ที่เรียกว่า แก้ว ๕ โกฐาก โดยนาข้าวตอกดอกไม้ เทียน ทาให้เป็น ๕
ส่วน ใส่เทียน ๔ คู่ วางไว้หน้าพระพุทธรูป เจดีย์ ต้นโพธิ์ หรือผู้ให้กัมมัฏฐาน
นอกจากเป็นการบูชาแล้ว ยังเป็นการมอบตนเป็นศิษย์เรียนกัมมัฏฐาน ด้วยการกล่าวคา
ถวายข้าวตอกดอกไม้ เรียกขั้นตอนนี้ว่า การขึ้นกัมมัฏฐาน
ในวิสุทธิมรรคนั้น ก็มีการกล่าวมอบตนแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งเป็นอาจารย์คนแรก
เช่นกัน ด้วยการกล่าวคาว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า (พระอาจารย์ผู้เจริญ ) ข้าพระองค์มอบถวาย
อัตภาพนี้แด่ท่าน พระโบราณจารย์ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของขั้นตอนนี้ว่า เพราะหากเมื่อยังไม่มอบ
ตน แล้วไปอยู่ในเสนาสนะที่สงัด เมื่อไม่อาจยับยั้งอารมณ์ที่น่ากลัว ซึ่งมาเผชิญเข้าได้ ก็จะเลิกปฏิบัติ
กัมมัฏฐานไปเสียก่อน
ด้วยเหตุนี้การกล่าวคามอบตนถวายแด่พระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นปฐมอาจารย์นั้น จึงเป็นการ
อาศัยบารมีของพระพุทธองค์ในการปกป้องคุ้มกันภัยอันตรายขณะปฏิบัติกัมมัฏฐาน เป็นการสร้าง
กาลังใจ และความมั่นใจในการปฏิบัติว่าจะลุล่วงสาเร็จไปตลอดทั้งกระบวนการ จุดประสงค์เช่นนี้ก็
เป็นเช่นเดียวกับการขึ้นกัมมัฏฐานของผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา นอกจากขออาศัยอานาจ
บารมีของพระพุทธเจ้าแล้ว ในขั้นตอนการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา ยังมีการทักเทวดา เจ้าที่
ห้ามมาร เพื่อบอกกล่าวในการมาปฏิบัติกัมมัฏฐาน ณ ที่นั้นๆ เพื่ออาศัยอานาจบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ช่วยคุ้มครองอย่าให้สิ่งใดมารบกวนในขณะปฏิบัติเช่นกัน
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เมื่อมอบกายถวายตนแด่แก้วทั้ง ๕ แล้ว จากนั้นจึงไปสู่ที่สงบ นั่งตัวตรงยกมือไหว้ระหว่าง
คิ้ว หลับตา ปิดปากให้ลิ้นติดปากภายบน และตั้งสติ กล่าวบทราพึงทุกข์ในสังขาร บทราพึงมหาสังเวค
วัตถุ ๘ ประการ บทราพึงเทวทูตกัมมัฏฐาน แล้วจึงเริ่มปฏิบัติกัมมัฏฐาน
เมื่อเสร็จจากการปฏิบัติกัมมัฏฐานแล้ว จึงกรวดน้าอุทิศส่วนกุศล
ด้วยเหตุนี้ พิธีกรรมในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน ได้แก่
๑. การชาระศีลให้บริสุทธิ์ ด้วยการสมาทานศีล
๒. การขึ้นกัมมัฏฐาน มอบกายถวายตนไว้กับพระรัตนตรัย พระกัมมัฏฐาน และครูบา
อาจารย์
๓. การปฏิบัติกัมมัฏฐาน
๔. การกรวดน้าอุทิศส่วนกุศลเมื่อปฏิบัติกัมมัฏฐานแล้ว
ค. ขั้นตอนในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ไม่ว่าจะปฏิบัติกัมมัฏฐานใดก็ตามแต่ ทั้งในวิสุทธิมรรคและกัมมัฏฐานโบราณล้านนา จะ
เริ่มด้วยการปฏิบัติพุทธานุสสติกัมมัฏฐาน ธัมมานุสสติกัมมัฏฐาน และสังฆานุสสติกัมมัฏฐานก่อน
เพื่อให้เกิดปีติขึ้น ก่อนที่จะปฏิบัติกัมมัฏฐานบทอื่น โดยมีลาดับขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนแรก เป็นการขอปีติสมาธิกับพระพุทธเจ้าก่อนการปฏิบัติกัมมัฏฐาน โดยให้ว่า “ข้า
จักขอภาวนา พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ ครั้นว่าจะภาวนาดวงใด ขอหื้อว่าดวงนั้นเต๊อะ ว่า
ข้าขอปิติสมาธิธรรมเจ้าดวงผาเสริฐ ขอจุ่งหื้อมาบังเกิดในจิตตะสันตาระ (สันดาน) ตนตัวแห่งข้า อัน
จักนั่งภาวนาในที่นี้ มีขุททกาปีติเป็นเก๊า (เป็นอันดับแรก) ถะหลาบ (ตราบ) ต่อเท่าถึงผรณาปีติแก่ผู้ข้า
อันจักนั่งภาวนาเพื่อหื้อเสี้ยงทุกข์สุดทุกข์ แก่ข้าแท้ดีหลีเต๊อะ...” ดังนี้เป็นต้น
เมื่อภาวนาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณแล้ว จึงภาวนาบทอื่นๆ ในสมถกัมมัฏฐาน ๔๐ เช่น
กายาคตานุสสติ เมตตาภาวนา เป็นต้น จบแล้วจึงภาวนาวิปัสสนากัมมัฏฐาน ได้แก่ อนิจจังกัมมัฏฐาน
ทุกขังกัมมัฏฐาน อนัตตากัมมัฏฐาน
การปฏิบัติกัมมัฏฐานแต่ละประเภทนั้น มีลักษณะคล้ ายคลึ งกัน เริ่มจากการสวดคาที่
กาหนดไว้ในกัมมัฏฐานแต่ละบท จากนั้นจึงขมวดคาสวดให้เป็นคาบริกรรมสั้นๆ และท่องคาบริกรรม
พร้อมกับการนับลูกประคาไปเรื่อยๆ กระทั่งจิตเป็นสมาธิแล้ว จึงน้อมใจไปใคร่ครวญในคาสวดและคา
แปลค าสวดของบทกั ม มั ฏ ฐานที่ ต นก าลั ง ปฏิ บั ติ อ ยู่ ด้ ว ยการอาศั ย กระบวนการโยนิ โ สมนสิ ก าร
ใคร่ครวญไปสักพัก หรือเมื่อจิตคลายจากสมาธิแล้ว ก็ให้กลับมาท่องคาบริกรรม พร้อมนับลูกประคา
อีกครั้ง จิตเป็นสมาธิแล้ว ก็เป็นกระบวนการใช้ปัญญา ทาซ้าๆ วนเวียนกันเช่นนี้ไปเรื่อยๆ
ง. อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
อุป กรณ์ส าคัญในการปฏิบัติกัมมัฏ ฐาน คือ ลู กประคา ซึ่งปรากฏเฉพาะในกัมมัฎ ฐาน
โบราณล้านนา ไม่ปรากฏในวิสุทธิมรรค
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จ. ผลที่ได้จากการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ในภาพรวม ผลการปฏิบัติกัมมัฏฐานแต่ละประเภทเป็นเช่นเดียวกับที่บันทึกไว้ในวิสุทธิ
มรรค เช่น อนุสสติกัมมัฏฐาน ๖ ได้แก่ พุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคานุส
สติ เทวดานุสสติ ผลจากการปฏิบติจะเกิดปีติ ๕ คือ ขุททกาปีติ ขณิกาปีติ โอกกันติกาปีติ อุพเพงคา
ปีติ และผรณาปีติ เมื่อเกิดปีติทั้ง ๕ แล้ว จึงเกิดอุปปจารสมาธิ เกิดใจมั่นคง ไม่หวั่นไหว ไม่ฟุ้ง ไปตาม
อารมณ์อันร้าย เข้าใจธรรมอย่างแจ่มแจ้ง
ในส่วนอนุสสติกัมมัฏฐานอื่น ได้แก่ อานาปาณสติ ผลที่ได้เกิดอุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต
จากนั้นเกิดอุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ ฌานทั้ง ๔ และอภิญญาทั้ง ๕
ในส่วนวิปัสสนากัมมัฏฐาน ได้แก่ ทิฏฐิกังขาวิปัสสนา กังขาวิตรณวิสุทธิ อนิจจวิปัสสนา
ทุกขจวิปัสสนา อนัตตา วิปัสสนา ผลที่ได้ญาณ ๑๐ ได้แก่ สมมนญาณ อุทยัพพยญาณ ภังคญาณ ภยตู
ปัฏฐานญาณ อาทีนวญาณ นิพพิทาญาณ มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขานุญาณ สังขารุเปกขาญาณ
และอนุโลมญาณ
แม้ผลที่ได้จากการปฏิบัติ จะเป็นไปตามวิสุทธิมรรค ทว่าในกัมมัฏฐานโบราณล้านนา ยัง
ได้บัน ทึกผลที่ได้จากการปฏิบัติอีกชุดหนึ่ง เช่น ในมูลกัมมัฏ ฐานของครูบามหากัญจนเถร ระบุว่า
ภาวนาพุทธคุณได้สัมปัตติในนิพพาน ภาวนาธรรมคุณได้สัมปัตติในสวรรคเทวโลก และภาวนาสังฆคุณ
ได้สัมปัตติในมนุษยโลก
ภาวนาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พ้นจากสัพพทุกข์ สัพพพยาธิ สัพพโรค เมื่อตายไปก็ไม่
เกิดในนรก ไม่เป็นเปรต สัตว์เดรัจฉานในป่าในบ้าน ได้เกิดสวรรค์เทวโลก และมนุษยโลก เสวยสุขหา
ทุกข์ หาพยาธิโรคาไม่ได้ เพราะคุณรัตนแก้วรักษา
ภาวนากายคตานุสสติ ชื่อว่า ตอบแทนคุณพ่อแม่แห่งตน
ภาวนามรณานุสสติ คนใดใคร่ปรารถนาถึงสุขในเมืองคน และสุขในนิพพานในภาวะภาย
หน้า ควรอุตสาหะภาวนามรณานุสสติ จะถึงสุขในเมืองคน เมืองฟ้า และนิพพาน
ภาวนาเมตตา มีอานิสงส์ ๑๑ ประการ ดังนี้ นอนก็หลับสาราญดีนัก ไม่คลั่งไคล้ ไม่กรน
ไม่คราง เมื่อตื่นก็ตื่นด้วยดี เมื่อหลับ ไม่ฝันร้ายให้สะดุ้งตกใจ เป็นที่รัก จาเริญใจ ของคนทั้งหลาย เป็น
ที่รักแก่ผีทั้งหลาย เป็นที่รักแก่เทวดาทั้งหลาย เทวดาก็คุ้มครองรักษา ไม่ให้มีอุบาทว์กังวลอันตรายที่
จะเกิดแต่ภัยทั้งมวล มีราชภัยเป็นต้น ให้อยู่ดีมีสุข พิษงู คุณไสย หอกดาบปืนธนู ปืนใหญ่ทาอันตราย
ไม่ได้ มีใจตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว มีวรรณะหน้าสว่างใสงามนัก เมื่อยามใกล้ตาย ก็ไม่หลง วางอารมณ์ดี มี
สุคติเป็นที่ไป ซึ่งในกัมมัฏฐานของครูบาศีลวิชัย อานิสงส์ทั้ง ๑๑ ประการนี้เรียกว่าอานิสงส์ศีล
ผู้ภาวนาเมตตา หากสัมภารแก่กล้า อินทรีย์ ๕ เต็มบริบูรณ์ ก็อาจได้เถิงยังอุตรธรรม คือ
มรรคผล หากสัมภารไม่แก่กล้า อินทรีย์ ๕ ไม่เต็ม จักได้ไปเกิดในพรหมโลก ตั้งแต่ชั้นฟ้าปริสัชชาถึงอก
นิฏฐา ชั้นใดชั้นหนึ่ง
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ภาวนาทิฏฐิและกังขาฯ เป็นปัจจัยค้าชูให้มีปัญญากล้าคมเฉลียวฉลาด ภาวนาไตรลักขณะ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นปัจจัยค้าชูให้ปัญญา มี สัมมาสมนญาณถึงอนุโลมญาณ เป็นปริโยสาน เพื่อให้
พลันได้พ้นจากทุกข์ในสงสาร ให้พลันได้ถึงยังนิพพาน
ฉ. จุ ด เด่ น ในการปฏิ บั ติ กั ม มั ฏ ฐาน แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง กระบวนการใช้ ปั ญ ญาในการ
ใคร่ครวญบทกัมมัฏฐาน ขณะปฏิบัติกัมมัฎฐานแต่ละบท
๕.๑.๒.๒ วิเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติที่วัดขุนคง
การปฏิบัติกัมมัฏฐานที่วัดขุนคงของผู้วิจัย แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ
๑. ศึ ก ษาธรรมใบลานเกี่ ย วกั บ กั ม มั ฏ ฐาน ได้ แ ก่ พั บ หนั ง สื อ ไหว้ พ ระถื อ ศี ล ปฏิ บั ติ
กัมมัฏฐาน ฉบับวัดขุน คง (พ.ศ. ๒๔๕๗) และเรื่องลักขณะศีลทานภาวนาแลฯ (พ.ศ. ๒๕๑๔) เริ่ม
กระบวนการตั้งแต่การปริวรรต ถอดความ ตรวจสอบ และวิเคราะห์
๒. การปฏิบัติกัมมัฏฐาน ภาวนานับลูกประคา
จากการศึกษาคัมภีร์ใบลาน และการปฏิบัติกัมมัฏฐานที่วัดขุนคงหลวง ได้วิเคราะห์แล้วใน
ตอนท้ายของบทที่ ๔ ในที่นี้จึงจะได้สรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา ดังนี้
ก. หลักการในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
จากการศึกษา พบว่า การปฏิบัติกัมมัฏฐานที่วัดขุนคง เน้นการปฏิบัติแบบองค์รวม คือ
ทาน ศีล ภาวนา ไปพร้อมกัน สอดคล้องกับเนื้อหาของคัมภีร์ใบลาน ที่มีองค์ประกอบทั้งเรื่อง ทาน ศีล
ภาวนา
ทาน ศีล ภาวนา นี้เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประกอบด้วย ทานมัยบุญกิริยาวัตถุ หมายถึง
การทาบุ ญด้ว ยการให้ปัน สิ่งของ สีล มัยบุญกิริยาวัตถุ หมายถึง การทาบุญด้ว ยการรักษาศีล หรือ
ประพฤติดีมีระเบียบวินัย และภาวนามัย บุญกิริยาวัตถุ หมายถึง การทาบุญด้วยการเจริญภาวนา คือ
ฝึกอบรมจิตใจเจริญปัญญา
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ๑ ให้คาจากัดความบุญกิริยาวัตถุ ว่า เป็นหลักการทา
ความดี ทางทาความดี ท่านปัญญานันทะภิกษุ๒ ขยายความว่า เป็นการกระทาที่เป็นบุญส่วนหนึ่งใน
รูปของการศึกษาและปฏิบัติ เป็นการทาความดีเพื่อความดี เป็นการปฏิบัติเพื่อให้กิเลสในใจหมดไปสิ้น
ให้โดยลาดับ ท่านพุทธทาส๓ เอง ก็ประกาศไว้เช่นเดียวกับท่านปัญญานันทะภิกษุว่า ทาน ศีล ภาวนา
เป็นเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยตรง เพื่อทาลายตัวกูของกู
๑

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๙๓.
๒
ปัญญานันทะ, พจนานุกรมธรรม ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๕๔), หน้า ๕๗.
๓
พุทธทาสภิกขุ, บาเพ็ญบารมี, (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๔๙), หน้า ๔๘.
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ด้ว ยเหตุนี้ การปฏิบั ติ ทาน ศีล ภาวนา นอกจากจะเป็นกระบวนการสั่ งสมบุญของผู้
ปฏิบัติตามความเชื่อในล้านนาแล้ว ยังเป็นกระบวนการสาคัญของการฝึกฝนตน พัฒนาตนเองอีกด้วย
ฝึกฝนจนกระทั่งตนเองหมดสิ้นไป ไม่เหลือตน ไม่เห็นแก่ตน
ทั้งนี้พบว่า ในการปฏิบัติกัมมัฏฐานในล้านนา มีจุดมุ่งหมายเพื่อสะสมบุญบารมีเป็นสาคัญ
มากกว่าการพัฒนาตน ทว่าแม้ผู้ปฏิบัติจะไม่ตระหนักว่าเป็นการฝึกฝนพัฒนาตน แต่ด้วยกระบวนการ
ปฏิบัติ การฝึกฝนพัฒนาตนก็ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ผู้ปฏิบัติไม่ได้มุ่งเน้นนิพพาน หรือการหลุด พ้นใด
ในชาตินี้ จึงไม่ได้หักโหมในการปฏิบัติอย่างเอาเป็นเอาตาย แต่ปฏิบัติวันละเล็กละน้อย ปฏิบัติไป
พร้อมกับการดาเนินชีวิตประจาวัน กระทั่งกิจกรรมทั้งสอง ถูกหล่อหลอมกลายเป็นสิ่งเดียวกัน เกิด
เป็นประเพณีทาบุญตักบาตร นอนวัดจาศีล และอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ เมื่อชาวล้านนาไปทาบุญใส่บาตรฟัง
พระเทศน์ในวันพระ จึงมีช่วงระยะเวลาหนึ่งสาหรับการนั่งกัมมัฏฐานเสมอ ส่วนประเพณีนอนวัดในวัน
พระ ก็เพื่อจะได้มีโอกาสในการปฏิบัติทาน ศีล ภาวนา โดยเฉพาะ
กระบวนการฝึก ทาน ศีล ภาวนานั้น ต้องอาศัยกันและกัน หากว่าในการรักษาศีล ผู้
ปฏิบัติเห็นว่าเป็นการฝืนที่ต้องกระทา จิตใจก็ไม่มีความสุข การให้ทานก็เป็นไปอย่างเสียไม่ได้ เพราะ
ไม่อยากทา หรือการปฏิบัติก็ไม่มีผลเท่าที่ควร มีความโน้มที่จะได้ผลยาก แต่ถ้าการฝึกซึ่งเริ่มจากการ
ให้ทาน เป็ นการให้ทานด้วยบริ สุทธิ์ใจ รักษาศีล ด้ว ยความพึงพอใจ มีความสุขในการกระทานั้ นๆ
พฤติกรรมนี้ ก็ยิ่งทาให้ผู้ปฏิบัติมองเห็นคุณค่าของการฝึก ว่าเป็นกระบวนการที่มีคุณกับตน เกื้อกูล
เป็นประโยชน์กับผู้อื่น ก็ยิ่งมีความมั่นใจและมั่นคงในการปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้ การฝึก ทาน ศีล ภวนา จึง
ต้องสอดคล้องสัมพันธ์กัน ค่อยเป็นค่อยไป
การปฏิบัติกัมมัฏฐานที่วัดขุนคง เลือกปฏิบัติเพียงบางบท จากกัมมัฏฐาน ๔๐ ได้แก่ ใน
พับหนังสือไหว้พระถือศีลปฏิบัติกัมมัฏฐาน ฉบับวัดขุนคง พ.ศ. ๒๔๕๗ เลือกภาวนาพุทธคุณ ธรรมคุณ
สังฆคุณ กายคตานุสสติ พรหมวิหารทั้ง ๕ ได้แก่ เมตตาให้ตนเอง เมตตาให้สั ตว์โลก กรุณา มุฑิตา
และอุเบกขา ภาวนาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในเรื่องลั กขณะศีลทานภาวนาแลฯ จารขึ้นใหม่ พ.ศ.
๒๕๑๔ เลือกภาวนาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และภาวนาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และในการปฏิบัติ
ที่วัดขุนคง เลือกภาวนาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ประเภทกัมมัฏฐานที่เหมือนกัน คือ พุทธานุสสติ
ธรรมานุส สติ และสั งฆานุสสติ กัมมัฏฐานทั้ง ๓ จัดอยู่ในหมวดอนุส สติกัมมัฏ ฐาน เป็นกัมมัฏฐาน
เบื้องต้นที่ผู้ปฏิบัติควรรู้และต้องปฏิบัติ
ตามหลั ก การฝึ ก กั ม มั ฏ ฐานที่ พ บในการศึ ก ษาก่ อ นหน้ า นั้ น ต้ อ งมี ก ารคิ ด ใคร่ ค รวญ
ตรวจสอบในธรรมขณะปฏิบัติสมาธิ ทว่าในการปฏิบัติที่วัดขุนคงก็ไม่ได้ เน้นกระบวนการสาคัญนี้ คง
เน้นเพียงคาบริกรรมเท่านั้น เช่นเดียวกับการปฏิบัติในช่วงหลังๆ ก่อนที่กัมมัฏฐานโบราณล้านนาจะ
ไม่ได้รับความนิยม

๓๐๙

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติกัมมัฏฐานที่วัดขุนคง ก็ทาให้มองเห็นการปฏิบัติอีกมิติหนึ่งที่มี
ความสาคัญไม่น้อยไปกว่าการใช้ปัญญา คือ มีการฝึกสติในขณะกาลังปฏิบัติกิจกรรมในวัด เป็นการ
กระตุ้น เตือนตนเองให้ ระมัดระวังในพฤติกรรมต่างๆ วิธีการกระตุ้นเตือนสติไม่ให้ ประมาทในทุก
อิริยาบถที่วัดขุนคงนั้น เกิดขึ้นจากการใช้คาบริกรรม ก่อนที่จะแสดงอิริยาบถนั้นๆ เช่น ขณะให้เดิน
เข้าวัด ให้กล่าวคาว่า “...สัมปา เทถะ...” เพื่อกระตุ้นเตือนสติให้รู้ตนว่ากาลังจะเดินเข้าวัดแล้ว หรือ
เมื่อจะเดินออกวัด ให้กล่าวคาว่า “อัปปะมา เทถะ” เพื่อกระตุ้นเตือนสติให้รู้ว่าตนกาลังจะเดินออก
จากวัด กลับไปปฏิบัติภารกิจที่ค้างไว้แล้ว จงอย่างประมาทในการกลับออกไปจากวัดนั้น หรือเมื่อจะ
ใส่บาตรพระ ถวายข้าวพระพุทธรูป ต่างล้วนมีคาบริกรรมกากับไว้ ให้ระลึกว่าตนกาลังปฏิบัติสิ่งใดอยู่
แม้ผู้ปฏิบัติไม่สามารถเข้าใจความหมายของคาบริกรรมได้ แต่เมื่อการบริกรรมถูกใช้ก่อนที่จะกระทา
สิ่งใด คาบริกรรมจะส่งผลให้เกิดการหยุดยั้งตั้งสติและระลึกถึงสิ่งที่ตนกาลังจะกระทาต่อไป
ด้วยเหตุนี้ หลักการปฏิบัติสาคัญที่พบในการปฏิบัติที่วัดขุนคง คือ การปฏิบัติแบบองค์
รวม กับการฝึกสติตลอดเวลา
ข. พิธีกรรมในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
เริ่มตั้งแต่การเตรีย มตัว ในการเรียนกัมมัฏ ฐาน โดยผู้ปฏิบัติต้องน้อมใจเคารพนบนอบ
กล่าวคาบูชา พระเจดีย์ พระพุทธรูปในวิหาร แต่งขันห้าโกฐาก เพื่อสูมาแก้วทั้งห้า จากนั้นจึงขอศีลห้า
จากครูบาอาจารย์สอนกัมมัฏฐาน
เมื่อปฏิบัติกัมมัฏฐานเสร็จแล้ว ให้สูมาแก้วทั้งสาม คือ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และ
พระสังฆเจ้า อีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงกรวดน้าอุทิศส่วนกุศลที่ได้บาเพ็ญมา
ค. ขั้นตอนในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
เลือกเพียงการปฏิบัติ พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ และสังฆานุสสติ โดยเริ่มจากการกราบ
พระพุทธรูป ๓ ครั้ง ขอปีติสมาธิกับพระพุทธเจ้า แล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนการ ภาวนาพุทธคุณ ธรรมคุณ
สังฆคุณ โดยมีเงื่อนไขอยู่ว่า หากว่าภาวนาพุทธคุณอยู่ ครั้นจะภาวนาธรรมคุณนั้น ให้ปลงพุทธานุสสติ
เสียก่อน เช่นเดียวกันเมื่อภาวนาธรรมคุณอยู่ จะภาวนาสังฆคุณต่อไป ให้ปลงธรรมานุสสติเสียก่อน
ง. อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ลูกประคา
จ. ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ก. ในภาพรวม การปฏิบัติกัมมัฏฐานที่ประกอบด้วย การฝึก ทาน ศีล ภาวนา หรือ ศีล
สมาธิ ปัญญา ผู้ปฏิบัติจะพัฒนาตนไปสู่ความเป็นอริยบุคคลได้ เพราะเป็นการพัฒนาในลักษณะองค์
รวม ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่ง
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ข. ในภาพย่อย ผลจากการฝึกกัมมัฏฐาน ๔๐ โดยอนุสสติ ๓ คือ พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ
และสังฆานุสสติ มีผลทาให้เกิดปีติ ๕ ประการ ตั้งแต่ พระขุททกาปีติ พระขณิกาปีติ พระโอกกันติกา
ปีติ พระอุเพงคาปีติ และพระผรณาปีติ เป็นไปตามที่บันทึกไว้ในวิสุทธิมรรค
จุดเด่น แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติกัมมัฏฐานในลักษณะองค์รวม ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา
และการมีสติกากับทุกอิริยาบถ
๕.๑.๒.๓ การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทั้ง ๒ ชุด
ความโดดเด่ น ของกั ม มั ฏ ฐานโบราณล้ า นนา ที่ ป รากฏในข้ อ มู ล ชุ ด แรก คื อ ใบลาน
กัมมัฏฐานทั้ง ๙ ฉบับนั้ น แสดงให้ เห็ นถึงกระบวนการใช้ปัญญาใคร่ครวญในบทกัมมัฏ ฐาน ขณะ
ปฏิบัติกัมมัฎฐานแต่ละบท ซึ่งเป็นไปตามที่บันทึกไว้ในวิสุทธิมรรค ทว่าการปฏิบัติกัมมัฏฐานในล้านนา
ที่สืบกันมานั้น ได้ลดความสาคัญของการพิจารณาใคร่ครวญธรรมนี้ลงไป และเพิ่มการบริกรรมคาถา
มากขึ้น จนเข้ามาแทนที่การพิจารณาใคร่ครวญธรรมนั้น
ส่วนความโดดเด่นของข้อมูลชุดที่ ๒ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติที่วัดขุนคง พบว่าได้
แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติกัมมัฏฐานในลักษณะองค์รวม ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา และการมีสติกากับ
ทุกอิริยาบถผ่านการบริกรรมคาถาในทุกกิจกรรมที่ปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการเดินเข้าวัด การใส่บาตรพระ
การเดินออกจากวัด เป็นต้น ส่วนการพิจารณาใคร่ครวญในธรรมขณะปฏิบัติกัมมัฏฐานนั้น ปรากฏให้
เห็นในคัมภีร์ใบลานจากวัดขุนคงอยู่บ้าง แต่ไม่ปรากฏในการปฏิบัติแล้ว
ในส่วนของพิธีกรรม ข้อมูลทั้ง ๒ ชุด มีลักษณะร่วมกัน กล่าวคือ เริ่มต้นจากการบูชาขัน
ดอก ตามเทียนบูชาพระพุทธรูปในพระวิหาร ขึ้นขันห้าโกฐาก ถวายพระพุทธรูปในวิหาร กล่าวคาบูชา
ขัน ๕ โกฐาก เมื่อไหว้พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้าแล้ว จึง นาขันดอกมาขอรับศีลจาก
พระภิกษุสงฆ์ เรียกขั้นตอนการชาระศีลให้บริสุทธิ์ ดังที่ พระโสภณมหาเถระ๑ ได้กล่าวเรื่องวิธีการ
ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานว่า ควรชาระศีลให้หมดจดก่อนลงมือปฏิบัติธรรม และควรน้อมจิตคิดว่า
ขอให้ศีลนี้ ได้เป็นปัจจัยเพื่อการบรรลุมรรคญาณ
ก่อนลงมือปฏิบัติกัมมัฏฐาน ให้ทักเทวดา เพื่อบอกเทวดาในสถานที่ซึ่งปฏิบัติกัมมัฏฐาน
นั้นๆ มีการห้ามมาร อฐิษฐานเอาแผ่นดิน เพื่อให้การปฏิบัติกัมมัฏฐานสาเร็จได้ด้วยดี จากนั้นจึงเข้าสู่
พิธีปฏิบัติกัมมัฏฐาน เมื่อเสร็จพิธีการปฏิบัติกัมมัฏฐานแล้ว จึงสูมาแก้ว ๓ ประการ คือ พระรัตนตรัย
ก่อนกรวดน้าอุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ได้กระทา

๑

พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), วิปัสสนานัย, (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจากัด ซีเอไอ เซ็นเตอร์ จากัด, ๒๕๕๑).
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สาหรับขั้นตอนการปฏิบัติกัมมัฏฐาน ในการปฏิบัติที่วัดขุนคง เน้นเฉพาะพุทธานุสสติ ธัม
มานุสสติ และสังฆานุสสติ ซึ่งเป็น ๓ ใน ๑๐ ประเภท ของอนุสสติกัมมัฏฐาน และทั้ง ๓ ประเภทนี้
พบร่วมกันในข้อมูลทั้ง ๒ ชุด ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของกัมมัฏฐานทั้ง ๓ ประเภทนี้ด้วย
ก่อนปฏิบัติกัมมัฏฐานใด ให้ขอปีติจากพระพุทธเจ้าเสียก่อน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่พบโดยทั่วไป
เป็นการขออานาจคุณพระพุทธเจ้าในการทาให้การปฏิบัติเป็นผล ซึ่งวัดได้จากการเกิดปีตินั่นเอง โดย
ระหว่างภาวนานับลูกประคา เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วให้ผู้ปฏิบัติคิดใคร่ครวญ ระลึกถึงคุณของกัมมัฏฐาน
บทต่างๆ และโทษของตัณหา และกรวดน้าอุทิศส่วนกุศล เมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
อารมณ์ขณะปฏิบัติกัมมัฏฐานเป็นสิ่งสาคัญ ดังที่ พระภัททันตะ อาสภะ ธัมมาจริยะ๑ ได้
กล่าวถึงสมถกัมมัฏฐาน ไว้ในวิปัสสนาทีปนีฏีกาว่า สมถกัมมัฏฐาน มีบัญญัติเป็นอารมณ์ อารมณ์ของ
สมถกัมมัฏฐานล้วนแต่เป็นบัญญัติที่ต้องเพ่ง โดยไม่ย้ายอารมณ์จิตของผู้ปฏิบัติ จะต้องจดจ่ออยู่กับ
อารมณ์ที่ปฏิบัติอย่างจดจ่อและต่อเนื่อง ไม่สนใจอารมณ์อื่นที่เกิดขึ้นมาแทรก หากย้ายอารมณ์ไปก็
เป็นอันเสียสมาธิ
ผลที่ได้จากการปฏิบัติ พบว่า ในภาพรวม การปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา เป็นการสั่ง
สมบารมี และพัฒนาตนด้วย ทาน ศีล ภาวนา ในลักษณะองค์รวม อันเป็นการกระทาที่เป็นบุญส่วน
หนึ่งในรูปของการศึกษาและปฏิบัติ เพื่อทาลายความเห็นแก่ตัวให้หมด
โดยผู้ปฏิบัติ สามารถทาลายบาปธรรมทั้ง ๑๔ ตัวได้ คือ โมโห (หลง) อโนตฺตปฺปํ (ไม่กลัว
บาป) โลโภ (โลภ) มาโน (มานะ) อิสฺสา (ริษยา) กุกกุจฺจ (กินแหนง ราคาญ) มิทฺธ (หลับ ง่วง) อหิริก
(ไม่ละอายแก่บ าป) อุทฺธ จจ (สะดุ้งใจ ฟุ้งซ่าน) ทิฏฐิ (ถือมั่น) โทโส (โกรธ) มจฺฉริย (ตระหนี่) ถีน
(กระด้าง หดหู่) และวิจิกิจฺฉา (สงสัย) ละนิวรณธรรม หรือธรรมเป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี ๕
ประการได้ คือ กามฉันทะ พยาปาทะ ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉานิวรณธรรม
ผลที่ปรากฏในภาพย่อยส่วนที่ ๑ ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการปฏิบัติกัมมัฏฐานแต่ละประเภท
ได้ถูกระบุให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในวิสุทธิมรรค ได้แก่
สมถกัมมัฏฐาน มีอสุภกัมมัฏฐาน ๑๐, กายคตานุสสติ ได้อุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต และ
อุปจารสมาธิ อนุสสติกัมมัฏฐาน ๑๐ เฉพาะ พุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จา
คานุสสติ เทวดานุสสติ เกิดปีติ ๕ อานาปาณสติ ได้อุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต อุปจารสมาธิ ญาณ ๔
อภิญญา ๕ พรหมวิหารกัมมัฏฐาน ๔ ได้อัปปนาสมาธิ ญาณ ๔ อภิญญา ๕ ยกขึ้นภาวนาทิฏฐิกังขา
วิปัสสนาได้
วิปัสสนากัมมัฏฐาน ได้แก่ ทิฏฐิกังขาวิปัสสนา กังขาวิตรณวิสุทธิ อนิจจวิปัสสนา ทุกขจ
วิปัสสนา อนัตตาวิปัสสนา ได้ญาณ ๑๐ ได้แก่ สมมนญาณ อุทยัพพยญาณ ภังคญาณ ภยตูปัฏฐาน
๑

พระภัททันตะ อาสภะ, วิปัสสนาทีปนีฎีกา, พิมพ์ครั้งที่ ๖. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒).
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ญาณ อาทีนวญาณ นิพพิทาญาณ มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขานุญาณ สังขารุเปกขาญาณ และ
อนุโลมญาณ
ในระหว่างการปฏิบัติ เกิดวิปัสสนูกิเลส คือ อันตรายอันจะทาให้เศร้าหมองแห่งวิปัสสนา
ญาณ เป็นอุปกิเลส มี ๑๐ ประการ คือ โอภาโส (เห็นแสงสว่างใสแจ่มงามรอบคอบ) ปีติ (เกิดความ
ยินดีกว่าปกติ) ปสสฺทฺธิ (สงบกายและระงับจิตกว่าปกติ) อธิโมกฺโข (อินทรียแก่กล้ากว่าปกติ) ปคฺคโห
(เพียรมากกว่าปกติ) สุข (สุขมากกว่าปกติ) ญาณ (ญาณรู้เกินปกติ) อุปฏฺฐาน (สติมากกว่าปกติ) อุเปกฺ
ขา (จิตเป็นอุเบกขามากกว่าปกติ) และนิกนฺติ (มีตัณหารักใคร่ขอบใจในธรรมอันมิสมควรนั้น)
ซึ่งผลที่ได้นั้น ก็เป็นไปเพื่อทาลายบาปกรรม และนิวรณ์เช่นกัน
ผลในภาพย่อยที่ ๒ เป็นผลการปฏิบัติที่ปรากฏเฉพาะในคัมภีร์ใบลานกัมมัฏฐานโบราณ
ล้านนา อาทิ ในมูลกัมมัฏฐานของครูบามหากัญจนเถร ระบุผลจากการภาวนาแต่ละบทดังนี้
๑. ภาวนาพุทธคุณได้สัมปัตติในนิพพาน
๒. ภาวนาธรรมคุณได้สัมปัตติในสวรรคเทวโลก
๓. ภาวนาสังฆคุณได้สัมปัตติในมนุษยโลก
๔. ภาวนากายคตานุสสติ ชื่อว่า ตอบแทนคุณพ่อแม่แห่งตน
๕. ภาวนาเมตตามีอานิสงส์ ๑๑ ประการ ดังนี้ นอนก็หลับสาราญดีนัก ไม่คลั่งไคล้ ไม่กรน
ไม่คราง, เมื่อตื่นก็ตื่นด้วยดี, เมื่อหลับ ไม่ฝันร้ายให้สะดุ้งตกใจ, เป็นที่รัก จาเริญใจ ของคนทั้งหลาย,
เป็ น ที่รั กแก่ผี ทั้งหลาย, เป็ น ที่รั กแก่ เทวดาทั้ งหลาย เทวดาก็ คุ้มครองรักษา ไม่ให้ มีอุบ าทว์กังวล
อันตรายที่จะเกิดแต่ภัยทั้งมวล มีราชภัยเป็นต้น ให้อยู่ดีมีสุข , พิษงู คุณไสย หอกดาบปีนธนู ปืนใหญ่
ทาอันตรายไม่ได้, มีใจตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว, มีวรรณะหน้าสว่างใสงามนัก, เมื่อยามใกล้ตาย ก็ไม่หลง วาง
อารมณ์ดี มีสุคติเป็นที่ไป และผู้ภาวนาเมตตา หากสัมภารแก่กล้า อินทรีย์ ๕ เต็มบริบูรณ์ ก็อาจได้เถิง
ยังอุตรธรรม คือ มรรคผล หากสัมภารไม่แก่กล้า อินทรีย์ ๕ ไม่เต็ม จักได้ไปเกิดในพรหมโลก ตั้งแต่ชั้น
ฟ้าปริสัชชาถึงอกนิฏฐา ชั้นใดชั้นหนึ่ง
๖. ภาวนาทิฏฐิและกังขาฯ เป็นปัจจัยค้าชูให้มีปัญญากล้าคมเฉลียวฉลาด
๗. ภาวนาไตรลักขณะวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นปัจจัยค้าชูให้ปัญญา มี สัมมาสมนญาณถึง
อนุโลมญาณ เป็นปริโยสาน เพื่อให้พลันได้พ้นจากทุกข์ในสงสาร ให้พลันได้ถึงยังนิพพาน
๘. ภาวนามรณานุสสติ ถึงสุขในเมืองคน และสุขในนิพพานในภาวะภายหน้า
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๕.๑.๒.๔ การสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
การปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนานั้น แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ตามผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน
คือ ส่วนของพระภิกษุที่ต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติมากกว่า เช่น การปฏิบัติธุดงควัตร ๑๓ การเข้ารุกข
มูล การเดินจงกรม เป็นต้น กับการปฏิบัติในส่วนคฤหัสถ์ ที่เน้นการปฏิบัติกัมมัฏฐานควบคู่ ไปกับการ
ให้ทานรักษาศีล สาหรับแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานนี้ เสนอไว้สาหรับการปฏิบัติของคฤหัสถ์เท่านั้น
ก. หลักการในแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
แนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานที่สร้างขึ้นนี้ ดาเนินไปตามหลักการ ๕ ประการ คือ ๑. บุญ
กิริยวัตถุ ๓ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา ๒. โยนิโสมนสิการ ๓. สติ ๔. ความนอบน้อม ๕. ความเพียร
หลักการทั้ง ๕ เกิดจากการสังเคราะห์หลักการของข้อมูลการศึกษากัมมัฏฐานทั้ง ๒ ชุด
สามารถอธิบายหลักการ ๕ ประการ ได้ดังนี้
๑. บุญกิริยาวัตถุ ๓ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา การปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนานั้น ไม่ได้
เป็น เพีย งการนั่ งภาวนานับ ลูกประคาเพียงอย่างเดียว แต่การปฏิบัติกัมมัฏ ฐานโบราณล้านนา ยัง
รวมถึงองค์ป ระกอบอื่น ๆ ในการกระทา ที่ส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คือ การให้ทาน รักษาศีล
องค์ประกอบทั้ง ๓ นี้ ปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาคัมภีร์ใบลานกัมมัฏฐานโบราณล้านนา และส่วนของ
การปฏิบัติที่วัดขุนคง โดยสามารถเห็นได้ชัดในส่วนการปฏิบัติที่วัดขุนคง ซึ่งเป็นจุดเด่น โดยทานและ
ศี ล เป็ น การเตรี ย มตั ว สร้ า งพฤติ ก รรมความเคยชิ น ที่ ดี เพื่ อ น าไปสู่ จิ ต ใจที่ ดี ที่ พ ร้ อ มจะปฏิ บั ติ
กัมมัฏฐาน อันเป็นกระบวนสั่งสมบุญบารมี และฝึกฝนตนให้ละทิ้งซึ่งตัวกูของกู
๒. โยนิโสมนสิการ เป็นการคิดใคร่ครวญในธรรม ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิ
มรรค และคัมภีร์กัมมัฏฐานโบราณล้านนา ส่วนที่เป็นฉบับเต็ม ไม่ใช่ฉบับที่พระภิกษุสงฆ์ล้านนาใช้จริง
ในขณะที่ปฏิบัติกัมมัฏฐานด้วยการภาวนาคาถาแต่ละบท โดยให้ผู้ปฏิบัติคิดใคร่ครวญ ระลึกถึงคุณ
ของกัมมัฏฐานบทต่างๆ และโทษของตัณหา คิดสอนตัวสอนใจตนเอง ให้มองเห็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ด้วยการพิจารณาตามหลักโยนิโสนมสิการ
๓. สติ และความไม่ประมาท ทุกขั้นตอนการปฏิบัติ โดยการอาศัยคาบริกรรมเป็นพื้นฐาน
อันเป็นจุดเด่นของการปฏิบัติธรรมที่วัดขุนคง
๔. ความนอบน้อม เป็นหลักการสาคัญของการปฏิบัติที่พบ โดยผู้ปฏิบัติต้องมีใจเคารพ
นอบน้อมต่อ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า พระกัมมัฏฐาน และพระอุปัชฌาย์อย่างแท้จริง
เพื่อขออานาจบารมีแห่งคุณพระรั ตนตรัย พระกัมมัฏฐาน และพระอุปัชฌาย์ ในการคุ้มครองให้การ
ปฏิบัติสาเร็จลุล่วงด้วยดี
๕. ความเพียร คือ ความสม่าเสมอในการปฏิบัติทาน ศีล ภาวนา

๓๑๔

เมื่อนาหลักการทั้ง ๕ มาพิจารณาตามหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พบว่าตรงกับ
กระบวนการฝึกฝนตนเองก่อนที่เข้าสู่ มรรค มี ๗ อย่าง เรียกบุพนิมิตของมรรค คือ เครื่องหมายบ่ง
บอกถึงการมาถึงของมรรค หรือหนทางที่ถูกต้อง อันจะนาไปสู่การหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้
อธิบายไว้โดย พระพรหมคุณาภรณ์๑ ดังนี้ว่า
๑. กัลยาณมิตตตา (ความมีกัลยาณมิตร) ได้แก่ ปรโตโฆสะที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก
ได้แก่ อุปัชฌาย์เป็นต้น
๒. ศีลสัมปทา (ความถึงพร้อมถึงศีล) คือ ความเป็นผู้มีวินัย หรือชีวิตที่เป็นระเบียบ หรือมี
พฤติกรรมเคยชินที่ดี ซึ่งเกิดจากการใช้วินัยมาฝึกให้เกิดพฤติกรรมเคยชินที่ดี
๓. ฉันทสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ) คือ มีแรงจูงใจที่ถูกต้อง ได้แก่ ความใฝ่รู้ ใฝ่
สร้างสรรค์ ต้องการเข้าถึงความจริง และทาสิ่งทั้งหลายให้ดีงาม
๔. อัตตสัมปทา (ความทาตนให้ถึงพร้อม) คือ การทาตนให้ถึงความสมบูรณ์แห่งศักยภาพ
ของความเป็นมนุษย์ โดยมีจิตสานึกในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตนอยู่เสมอ
๕. ทิฐิสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยหลักการแห่งความเชื่อถือ) คือ เชื่อถือในหลักการแห่ง
เหตุผล หรือความเป็นไปตามเหตุปัจจัย ซึ่งทาให้การเรียนรู้เกิดขึ้น
๖. อัปปมาทสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการไม่ประมาท) คือ ความกระตือรือร้น ไม่เฉื่อย
ชา มีสติ ไม่ปล่อยปละละเลย ไม่พลาดโอกาส ตระหนักในการเปลี่ยนแปลง เห็น คุณค่าของเวลา และ
รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนทางานและพัฒนาชีวิตแข่งขันกับเวลา
๗. โยนิโสมนสิการสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ) หรือรู้จักคิดพิจารณาอย่าง
รอบด้านและรอบคอบ คิดใคร่ครวญในธรรมขณะนับลูกประคาปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ด้วยเหตุนี้ แนวทางในการปฏิบัติกัมมัฏฐานที่เสนอไว้ จึงดาเนินไปตามหลักการทั้ง ๕ นี้
ข. จุดประสงค์ในแนวทางการปฏิบัติกัมมัฎฐาน
เพื่อการสั่งสมบุญบารมี และการพัฒนาตนเอง ด้วยการเรียนรู้การปฏิบัติกัมมัฏฐานในองค์
รวม คือ ทาน ศีล ภาวนา
ค. เป้าหมายในแนวทางการปฏิบัติกัมมัฎฐาน
บุคคลทั่วไป
ง. ระยะเวลาในแนวทางการปฏิบัติกัมมัฎฐาน
เริ่มต้นกาหนดไว้ ๒ วัน ๑ คืน อันเป็นเวลาที่สั้นที่สุด ที่สามารถปฏิบัติทาน ศีล ภาวนา ได้
ครบกระบวนการ

๑

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), จะพัฒนาคนได้อย่างไร, (กรุงเทพฯ: งานดี, ๒๕๓๖), หน้า ๓๐-๓๑.

๓๑๕

จ. ประเภทกัมมัฏฐานในแนวทางการปฏิบัติกัมมัฎฐาน
พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ และสังฆานุสสติ
ฉ. รูปแบบการปฏิบัติในแนวทางการปฏิบัติกัมมัฎฐาน
จากหลักการทั้ง ๕ คือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ โยนิโสมนสิการ สติ ความนอบน้อม และความ
เพียร นาไปสู่การสร้างรูปแบบวิธีการปฏิบัติกัมมัฏฐานได้ ดังนี้
๑. ขั้นตอนการศึกษาธรรม ก่อนการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ขั้นตอนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา เข้าใจพื้นฐานของการ
ปฏิบัติ วิธีการ และรูปแบบการปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้
๑.๑ ศึกษาคัมภีร์ลักขณะศีลทานภาวนาแลฯ วัดขุนคง และศึกษาเรื่องทาน ศีล ภาวนา
จากแหล่งความรู้อื่นๆ ที่เชื่อถือได้ ทั้งควรศึกษาจากพระภิกษุสงฆ์ร่วมสมัยทั้งในล้านนาและภูมิภาคอื่น
ของประเทศไทย อาทิ พระพรหมมงคล วิ. (ทอง สิริมฺงคโล) วัดพระธาตุศรีจอมทอง, สมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน, พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปญฺโญ) หรือรู้จักใน
นาม พุทธทาสภิกขุ หรือ เป็น ต้น เพื่อให้ ผู้ ปฏิบัติเข้าใจในการปฏิบัติที่เป็นองค์รวม คือ ทาน ศีล
ภาวนา
๑.๒ ศึกษา และท่องจาบทสวดมนต์ คุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า ทั้งที่เป็น
ภาษาบาลี แ ละแปลเป็ น ภาษาไทย เพื่ อ ให้ ใ นการพิ จ ารณาใคร่ ค รวญขณะปฏิ บั ติ กั ม มั ฏ ฐานนั บ
ลูกประคา รวมถึงบทกัมมัฏฐานอื่นๆ
๑.๓ ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติพุทธาสุสสติ ธัมมานุสสติ และสังฆานุสสติ พร้อมผลจากการ
ปฏิบัติ
๑.๔ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารนั บ ลู ก ประค า อั น เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ก รรมคาถาขณะปฏิ บั ติ
กัมมัฏฐาน โดยการนับลูกประคานั้น ให้วางสายประคาไว้ในอุ้งมือ โดยยกมือขึ้นระดับหน้าผาก ใน
ลักษณะงอนิ้วทั้ง ๔ เข้าหาตนเอง ลูกประคาจะตั้งอยู่บนส่วนปลายของนิ้วกลาง เมื่อจะนับให้ใช้นิ้วชี้
ดันลูกประคาเข้ามาด้านในตัว และใช้นิ้วหัวแม่มือดันลูกประคาลงด้านล่าง เป็นจังหวะ ติดต่อกันไป
อาทิ เมื่อภาวนาคาว่า “พุท” ขณะปฏิบัติพุทธานุสสติ ใช้นิ้วชี้ดันลูกประคาลง และเมื่อนับ “โท” ขณะ
ปฏิบัติพุทธานุสสติ ใช้นิ้วหัวแม่มือดันลูกประคาลง เป็นต้น
๒. ขั้นตอนการปฏิบัติ
๒.๑ การปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การเดินเข้าวัด เพื่อมาปฏิบัติกัมมัฏฐาน โดยเมื่อจะเดินเข้าวัด
ให้ว่าคาเข้าวัด ให้ตั้งสติให้มั่น กล่าวคาว่า “...สัมปา เทถะ...” เพื่อกระตุ้นเดือนถึงภารกิจที่จะเข้าไป
กระทาในวัด ข้อนี้เป็นการสร้างสติให้พร้อมสาหรับการมาปฏิบัติกัมมัฏฐาน ตามหลักการข้อที่ ๓
๒.๒ เมื่อทุกคนพร้อมแล้ว จึงร่วมกันไหว้พระประธานในพระวิหาร โดยเมื่อจะบูชาขันดอก
ตามเทียนบูชาพระพุทธเจ้า ให้ว่า “อัคคิธุปปะ บุปผา จิโน ทัตวา อะสิติ กัปปะโก รัตถิโย อะภิรูโป
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มหาปัญโญ ธาเรนโต ปิฏะกัตตะยัง นิปปานัง ปะระมังสุขัง ” เมื่อจะไหว้รัตนตรัย ให้ว่า “จะ พุทธะ
ปูชา มหาเตจา ธัมมะปูชา มหาปัญญา สังฆะปูชา มหาโภคา นิปปานะ ปัจจะโย โหนตุ เม นิปปานัง
ปะระมัง สุขัง” เป็นการนอบน้อมตามหลักการข้อที่ ๑
๒.๓ ขึ้ น ขั น ห้ า โกฐากเพื่อบู ช าพระรัต นไตร พระกั มมั ฏ ฐาน และพระอุปัช ฌาย์ค รูบ า
อาจารย์ ก่อนที่จะปฏิบัติกัมมัฏฐานทุกครั้ง โดยกล่าวคาว่า
โย สั น นิ สิ น โน วะระโปธิ มู เ ล มารั ง สะเสนั ง มะหั น ติ๋ ง วิ เ จยโย สั ม โปธิ มาคั จ ฉิ ง
อะนันตัญญาโณ โย โลกุตตะโม ตัง ปะณะมามิ พุทธัง อัฏฐังคิโก อะริยะปะโถ ชะนานัง โมกขะปะเว
สายะ อุชุกะมัคโค อะยัง สันติกะโร ปะณียานิโก ตัง ปะณะมามิ ธัมมัง สังโฆ วิสุทโธ วะระตั๊ กขิเนยโย
สันตินทะริโย สัปป๊ะมะลัปปะหีโน กุ๊เณหิ เนเกหิ สะมิทธิปัตโต อะนาสะโว ตั๋ง ปะณะมามิ สังฆัง นะ
มามิ พุทธัง กุ๊ณะสาคะรันตัง นะมามิ ธัมมัง มุนิราจ๊ ะเตสิตัง นะมามิ สังฆัง มุนิราจ๊ะสาวะกัง นะมามิ
กั๋มมัฏฐานัง นิปปานะธิคะมุปะยัง นะมามิ กัมมัฏฐานะ ตายะก๋า จะริยัง นิปปานะมะกุเตสะกั๋ง อะจะ
โย มัง ภันเต อัชชะคะมา ยะถาป๊ะลัง ยะถามูละหัง ยะถาอกุสะลัง โยหัง พุทธัง ธัมมัง สัง ฆัง กัมมัฏ
ฐานะ กัมมัฏฐานะ ตายะกา จะริยะสังคะเตสุ ปัญจะสุรัตตะเนสุ อะติเต วา ปัญจุปัญนะ วา อะวิวายะ
ติวาระโห วา กาเยนะ วา วาจายะ วา มานะสา วา ปะมาตัง วา อัคการะวัง วา อะกาสิ โสหัง ติสวายะ
ถา ธัมมัง ปะติกาโรมิ ตัสสะ เม ภันเต พุทธาติรัตนะ ปัจจะกัง อนุกัมปัง อุปปาทายะ อั จจะยัง อัจจะ
ยะโต ปาติกันหันตุ ชะมันตุ อายัสติง สังวะรายะ อายัสติง สังวะริสามิ นะปุเนวัง กะริสสามิ พุทธะปูชา
มหาเตชา ธัมมะปูชา มหาปัญญา สังฆะบูชา มหาลาภา ปูชารเห ปูชายะโต พุ ทเธยะติ วะสาวะเก
ปะปัญจะ สะมะติกันเต ตินเน โสกับปะริเตเว เต ตาติ๊เส ปูชายะโต นิพพุตเต อะกุ๊ดโต ทะเยนะ สักกา
ปุญญะสังฆะตุง นะเมตตะ มะปิเก นะจิตติ อิมินา ทิพพะ ตุ๊ปปะ บุผผาลาจา คาระวะกัมเมนะ เมตตะ
โย พุทธะตัสสะนัญจะ รัมภามิหัง ยาวะนุปัชชะเต พุทโธ เมตตะโย เตวะปูชิโต สังสาเร สังสารันโต๋
ปิอะปะเย นักก๊ะมามิหัง เส นิพานะ ปัจจะโย โหนตุโน นิจจัง สูมาแก้ว ๕ โกฐากแล้ว
พุทโธ เม นาโถ ธัมโม เม นาโถ สังโฆ เม นาโถ สาธุโอกาสะ ข้าแต่พระรัตนแก้วเจ้าทั้งห้า
จ าพวก มี พระสั ม มาสั มพุ ทธเจ้ า และพระนวโลกุต รธรรมเจ้ า และพระอาริย ะสั งฆเจ้า และพระ
กัมมัฏฐานเจ้า และครูบาอาจารย์เจ้า บัดนี้ศรัทธาผู้ข้าก็ได้ขวนขวายน้อมนามายังบุผผาลาชา ดวงดอก
ข้าวตอก ดอกไม้ลาเทียน ตั้งไว้เหนือขัน แบ่งเป็นห้าโกฐาก ส่วนปฐมวิภาคนั้น ขอถวายบูชาสูมายัง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนทุติยถ้วนสอง ขอถวายบูชายังพระนวโลกุตรธรรมเจ้า ๙ ประการ ๑๐ กับ
ทั้งพระปริยัติ ไตรปิฎกธรรมเจ้า ส่วนถ้วนสามก็ขอถวายบูชายังพระอาริยะสังฆเจ้า สองจาพวก คือ
อริยสังฆเจ้า และสมมุติสังฆเจ้า อันประกอบด้วยสุปัฏฏิปันนตาธิคุณเป็นเก๊าดีหลี ส่วนถ้วนสี่ ขอถวาย
สูมายังพระกัมมัฏฐานเจ้า สองประการ คือว่า สมถกัมมัฏฐาน และวิปัสสนากัมมัฏฐานเจ้า อันเป็นเหตุ
เป็นอุบายให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ได้พ้นจุจอดรอดนิพพานเจ้าเที่ยงแท้ ส่วนถ้วนห้า ขอถวายสมมาบูชา
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ยั ง ครู บ าอาจารย์ เจ้ า ตนสอนกัม มั ฏ ฐาน และสอนธรรม บอกกล่ าวส าแดงกองนิพ พานแห่ งผู้ ข้ า
ทั้งหลาย
หากข้าได้ประมาท ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ในอริยาบถทั้งสี่ คือ นั่งนอนยืนเดิน
ไปมา บัดนี้ขอพระรัตนแก้วทั้งห้าพวก จงเอ็นดู รับเอายังอามิสสบูชาทั้งมวลฝูงนี้แล้ว ขอจงลาลดอด
ยังโทษสรรพโทษให้หาย กลายเป็นอโหสิกรรม เพื่อไม่ให้เป็นนิวะระนะธรรม กรรมอันจักห้ามเสียยัง
มรรค คือว่าหนทาง อันจักเมือสู่เมืองฟ้า และเนรพานแก่ผู้ข้าทั้งหลาย ครั้นว่าสูมาแก้วตั้งห้าแล้ว จึ ง
ภาวนา ก็หื้อขอปีติสมาธิกับพระพุทธเจ้าดังกล่าวแล้ว
ข้อนี้ เป็นแสดงความนอบน้อมตามหลักการข้อที่ ๔
๒.๔ เมื่อฟังโอวาสจากเจ้าอาวาสแล้ว จึงขอรับศีลจากท่าน โดยกล่าวพร้อมกันว่า
“สาธุ โอกาสะ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สัทธิง ปัญจะสะมาก๊ะตัง ปัญจะสีลัง นิยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สัทธิง ปัญจะสะมาก๊ะตัง ปัญจะสีลัง นิยาจามะ
ตติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สัทธิง ปัญจะสะมาก๊ะตัง ปัญจะสีลัง นิยาจามะ สาธุโอ
กาสะ”
๒.๕ จากนั้นจึงกล่าวคาภาวนาศีลว่า
“อะโห วัตตะ เม สีลานิ อะขันดานิ อะสิตานิ อะสัพพะรานิ อะกัมมะสานิ ภัชชิสานิ อะ
ปะระมัตถานิ วิญญูปะสะถานิ สะมาธิ สังวัตตะนิกานิ ” แยกย้ายกันไปหาที่สงัดตามบริเวณวัดเพื่อ
ปฏิบัติกัมมัฏฐาน
๒.๖ เมื่อหาที่อันเหมาะสมได้แล้ว ให้กล่าวคาทักเทวดา บอกเทวดาในสถานที่ซึ่งปฏิ บัติ
กัมมัฏฐานนั้นๆ ให้รักษาระหว่างการปฏิบัติ กล่าวคาห้ามมาร และอฐิษฐานเอาแผ่นดิน เพื่อให้การ
ปฏิบัติกัมมัฏฐานสาเร็จได้ด้วยดี ข้อนี้ เป็นการนอบน้อมตามหลักการข้อที่ ๔
๒.๖.๑ ทักเทวดา ให้ว่า “อิมัสมิง..... (เฮือน-เคเห, ต้นไม้-รุกขเทวตา, วัด-อาราเม, วิหารวิหาเร).... เทวะตาวะสันตา สุขิตา โหนตุ”
๒.๖.๒ ห้ามมาร ให้ว่า “ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิ มุตตะมัง จะตุสัจจัง ปะกา
เสสิ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชัยยะมังคะลัง เอเต๋นะ สัจจะวัชเชนะ สั พ
เพ มารา ปะลายันตุฯ”
๒.๖.๓ อธิฐานเอาแผ่นดิน ให้ว่า “อิมัง ปะฐะวียัง อะธิษฐามิ”
๒.๗ ขอปีติสมาธิกับพระพุทธเจ้าให้ว่า “ข้าขอปิติสมาธิธรรมเจ้าดวงผาเสริฐ ขอจุ่งหื้อมา
บังเกิดในจิตตะสันตะระต๋นตั๋วแห่งข้าอันจักนั่งภาวนาในที่นี้มีขุททะกะปิติเป็นเก๊าตลาบต่อเต๊าถึงพะระ
นา (ผะระณะปิติ) แก่ผู้ข้า อันจักนั่งภาวนาเพื่อหื้อเสี้ยงตุ๊กข์ สุดตุ๊กข์ แก่ข้าแท้ดีหลีเต๊อะ
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๒.๘ สมทานเอากัมมัฏฐาน เริ่มจากการสมาทานพุทธานุสสติ เมื่อปฏิบัติไปได้ระยะหนึ่ง
ไม่ได้จากัดว่าเป็นเวลาเท่าไหร่ ให้สมทานธรรมานุสสติ เมื่อปฏิบัติไปได้ระยะหนึ่ง ไม่ได้จากัดว่าเป็น
เวลาเท่าไหร่ ให้สมทานสังฆานุสสติ โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดังนี้
๒.๘.๑ พุทธานุสสติ
“อะหัม ภันเต พุทธานุสสติกัมมัฏฐานัง ยาจามิ พุทธานุสสติ กัมมัฏฐานัง เทถะเม ภันเต
อะนุกัมปัง อุปาทายะ” (ว่า ๓ ที)
“อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะ
นุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะ มะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา ติ” (ว่า ๓ ที)
แล้วซ้าว่า โสภะคะวา อิติปิ อะระหังโสภะคะวา อิติปิ สัมมาสัมพุทโธ โสภะคะวา อิติปิ
วิชชาจะระณะสัมปันโน โสภะคะวา อิติปิ สุคะโต โสภะคะวา อิติปิ โลกะวิทู โสภะคะวา อิติปิ อะนุต
ตะโร โสภะคะวา อิติปิ ปุริสะทัมมะ สาระถิ โสภะคะวา อิติปิ สัตถา เทวะ มะนุสสานัง โสภะคะวา อิ
ติปิ พุทโธ โสภะคะวา อิติปิ ภะคะวา
ซ้าว่า “อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ” (ว่าถ้วน ๓ ที)
ซ้าว่า “สัมมาสัมพุทโธ” (ถ้วน ๓ ที)
ยกมือขึ้นให้ตรงหน้าผาก นับลูกประคาให้ว่า “อิมัง ปุสะชีวัง อธิฐามิ” (๓ ที) นับลูกไปว่า
“พุทโธ พุทโธ” ไปเรื่อยๆ
ขณะนับลูกประคานั้น ให้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าว่า
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุต
ตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา
เพราะเหตุ อย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดย
ชอบ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถ
ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้
เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความเจริญ เป็ นผู้จาแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ข้อนี้เป็นการคิดใคร่ครวญใน
ธรรม หรือโยนิโสมนสิการ ตามหลักการข้อที่ ๒
๒.๘.๒ ธัมมานุสสติ
ครั้นจะภาวนาธรรมคุณนั้น หื้อปลงว่า พุทธานุสสติกัมมัฏฐานัง “ปะจุทะรามิ” (๓ ที)
หื้อว่า “ธัมมานุสสติ กัมมัฏฐานัง สมาธิยามิ” (๓ ที)
แล้วซ้าว่า “สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ” (ว่าถ้วน ๓ ที)
แล้วซ้าว่า “สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก ธัมโม อะกาลิโก ธัมโม เอหิปัสสิโก
ธัมโม โอปะนะยิโก ธัมโม ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ธัมโม” (บทนี้ว่า ๑ ที)
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แล้วซ้าว่า “สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม” (ถ้วน ๓ ที)
แล้วซ้าว่า “ภะคะวะตา ธัมโม” (ว่าถ้วน ๓ ที)
ยกมือขึ้นให้ตรงหน้าผาก นับลูกประคาให้ว่า “อิมัง ปุสะ ชีวัง อธิษฐามิ” (๓ ที) แล้วนับ
ลูกประคา ว่า “ธัมโม ธัมโม” ไปเรื่อยๆ
ขณะนับลูกประคานั้น ให้ระลึกถึงคุณพระธรรมเจ้าว่า
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง
เวทิตัพโพ วิญญูหีติ
พระธรรม ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วย
ตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ ไม่จากัดกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด เป็น
สิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตน ข้อนี้เป็นการคิดใคร่ครวญในธรรม หรือโยนิโส
มนสิการ ตามหลักการข้อที่ ๒
๒.๘.๓ สังฆานุสสติ
จะภาวนาสังฆคุณนั้น หื้อปลงธรรมคุณก่อน ว่า “ธัมมานุสสติ กัมมัฏฐานัง ปะจุทะรามิ ”
(๓ ที)
ซ้าว่า “สังฆานุสสติกัมมัฏฐานัง สมาธิยามิ” (๓ ที)
แล้วว่า “สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะ สังโฆ อุชุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะ
สังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย
ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ ภควะโต สาวกะสังโฆ” (ว่าถ้วน ๓
ที)
แล้วซ้าว่า “สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะ สังโฆ อุชุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะ
สังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ภะคะวะโต สา
วะกะสังโฆ ปาหุเนยโย ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ทักขิเนยโย ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อัญชะลีกะ
ระณีโย ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ ภควะโต สาวกะสังโฆ” (บทนี้
ว่า ๑ ทีแล้ว)
ซ้าว่า “สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะ สังโฆ” (ว่าถ้วน ๓ ที) แล้วว่า “ภะคะวะโต สา
วะกะ สังโฆ” (ว่าถ้วน ๓ ทีแล้ว) ยกมือขึ้นให้ ตรงหน้าผาก นับลูกประคาให้ ว่า “สังโฆ สังโฆ” ไป
เรื่อยๆ
ขณะนับลูกประคานั้น ให้ระลึกถึงคุณพระสังฆเจ้าว่า
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สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะ
ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริ
สะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ปาหุเนยโย ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ทักขิเนยโย ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อัญชะลีกะระณีโย ภะคะ
วะโต สาวะกะสังโฆ อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ ภควะโต สาวกะสังโฆ
พระภิกษุสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว พระภิกษุสงฆ์สาวกของ
พระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว พระภิกษุสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติ
ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว พระภิกษุสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควร
แล้ว ได้แก่ บุคคลเหล่านี้ คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ นั่นแหละพระภิกษุสงฆ์สาวก
ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานามาบูชา เป็นผู้ ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้
ต้อนรับเป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน เป็นผู้ที่ บุคคลทั่วไปควรทาอัญชลี เป็นเนื้ อนาบุญของโลก ไม่มีนา
บุญอื่นยิ่งกว่า ข้อนี้เป็นการคิดใคร่ครวญในธรรม หรือโยนิโสมนสิการ ตามหลักการข้อที่ ๒
ครั้นจะหยุดภาวนาสังฆานุสสติ ให้ว่า “สังฆานุสสติ กัมมัฏฐานัง ปะจุทะรามิ” (ว่าถ้วน ๓
ที)
๒.๙ เมื่อจะหยุดปฏิบัติกัมมัฏฐาน ให้สูมาแก้วทั้งสาม ดังว่า
โย สั น นิ สิ น โน วะระโปธิ มู เ ลมารั ง สะเสนั ง มะหั น ติ๋ ง วิ เ จยโย สั ม โปธิ ม าคั จ ฉิ ง
วะอะนันตัญญาโณ โยโลกุตตะโม ตัง ปะณะมามิ พุทธัง โยโลกุตตะโม ตัง ปะณะมามิ ธัมมัง โยโลกุต
ตะโม ตัง ปะณะมามิ สังฆัง สาธุ โอกาสะ ข้า แต่พระติตระไหลรัตตนะแก้วเจ้าสามประก๋าร มีพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเก๊าเป็นประธาน และพระนวโลกุตตระธรรมเจ้า ๙ ประก๋าร ๑๐ กับทั้งพระ
ปริยัติ ติตระไหลปิฎะกะธัมเจ้า และพระอริยะสังฆะเจ้า ๒ จาพวก คืออาริยะสังฆเจ้า สะมุตติสังฆเจ้า
ว่าสันนี้ดีหลี
บัดนี้ศรัทธาผู้ข้าตั้งหลายทุกผู้ทุกคน ใหญ่น้อย หญิงชาย ก็พากันขวนขวายตกแต่งน้อม
นามายังบุผผาลาชา ข้าวตอกดอกไม้ ธูปเทียน แต่งไว้เหนือขัน แบ่งเป็น ๓ โกฐาก ส่วนปฐมวิภาค ขอ
ถวายบูชาสูมายัง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตนอันครองคุณอนัตตาธิคุณ หาที่สุดบ่ได้ ส่วนถ้วนสองก็ขอ
ถวายสูมาบูชายังพระนวโลกุตระธรรมเจ้า ๙ ประก๋าร ๑๐ กับทั้งปริยัตติ ไตรปิฎกธรรมเจ้า ส่วนถ้วน
สาม ขอถวายสูมาบูชายังพระอริย เจ้าสองจาพวก คือ อริยสังฆเจ้า และสมมุติสังฆะ อันประกอบไป
ด้วย สุปฎิปันนะตาธิคุณ
หากผู้ข้าทั้งหลาย ได้ประมาทในข่วงแก้วทั้งสามในอริยาบถทั้งสี่ บ่รู้ที่อันจักเป็นบุญและ
เป็นบาป อันหนึ่งหากได้ประมาทในข่วงแก้วทั้งสาม บ่ได้เคารพในขณะทีพ่ ระเทศนาธรรม ว่าบ่ม่วน จึง
พูดจากันเสีย บ่ตั้งใจฟัง อันหนึ่ง เด็กน้อยๆ ร่าไห้ เป็นที่รบกวน อันหนึ่ง นบนอบไหว้ แล้วลวดเมื่อยอิง
นอนพูดจากัน อันหนึ่งหากได้เคี้ยวหมากและสูบยาควัน อันหนึ่ง หากได้กินสุรา ปากเล่นหลายเสียง
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อันหนึ่งหากได้ยักคิ้วหลิ่วตาให้ ล่อฝูงญิง อันหนึ่งหากได้อิงเสาและมูบหน้า คู้เหยียดแข้งขา เดินไป
มากล๋างข่ว งแก้ว อันหนึ่งหากได้ติเตียนนินทาพระพุทธรูปเจ้าองค์นี้ ว่าบ่งาม มีท้องใหญ่ต๋ าหลวง
ปากกว้างหูยาน มีสัณฐานบ่ถ้วน บัดนี้ผู้ข้าทั้งหลาย ก็รู้ว่าเป็นโทษแล้ว ขอพระแก้วเจ้าทั้งสาม จงมี
ธรรมะเมตตารับเอายังบุผผาลาชาดวงดอกข้าวตอกดอกไม้ลาเทียนทั้งมวล แล้วขอลาลดอดยังโทษะ
ประมาทโทษ ให้หายกล๋ายเป็นอโหสิกรรม เพื่อบ่หื้อเป็นนิวรณะธรรม กรรมอันจักห้ามเสียยังมรรคะ
คือ หนทางอันจะเมือสู่เมืองฟ้า และเนรพานเจ้า เที่ยงแต้ดีหลี
พุทธบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา นิปปานะปัจจะโย โหนตุ โน นิจจัง สูมาแก้วทั้งสามแล้ว
แล
๒.๑๐ ลาศีล ให้ว่า
“สาธุโอกาสะ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สัทธิง ปัญจะสมาก๊ะตัง ปัญจะสีลัง นิยาจามะ ทุ
ติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สัทธิง ปัญจัง สะมานะก๊ะตัง ปัญจะสีลัง นิยาจามะ ตติยัมปิ มะยัง
ภันเต ติสะระเณนะ สัทธิง ปัญจะสมานะก๊ะตัง ปัญจะสีลัง นิยาจามะ สาธุโอกาสะ”
๓. ผลที่ได้จากการปฏิบัติ พุทธนุสสติ ธัมมานุสสติ และสังฆานุสสติ
ระหว่างการปฏิบัติ หากเกิดปีติทั้ง ๕ ขึ้น ให้จดจาอาการเหล่านั้นให้แม่นยา เพื่อจะได้นา
เรียนกับเจ้าอาวาส ครูบาอาจารย์ที่สอนกัมมัฏฐานต่อไป
โดยปีติที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติพุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ และสังฆานุสสติ มีดังนี้
๑. ขุททกาปีติ เกิดยินดีซาบไปทั่วตัว แล้วหายไป
๒. ขณิกาปีติ เป็นสายฟ้าแลบเป็นประกาย เป็นดังปลาตอดก็มี เหมือนเอ็นชักก็มี แสบทั่ว
กาย ดังแมลงเม่าบินจับไต่ขึ้นที่ตัวก็มี เกิดร้อนทั่วตัวและเกิดในหัวใจนั้น สั่นก็มี ไหวก็มี และเกิดใน
กายดูเห็นเหลืองและขาวดังไฟไหม้น้ามันยาลามไปที่น้าก็มี
๓. โอกกันติกาปีติ เกิดหวั่นไหวตนไปมา เหมือนไปนั่งอยู่เหนือเรือเหนือแพ
๔. อุเพงคาปีติ เกิดมีพลวะ กาลังแรง พูดไม่ได้ก็มี ตัวหวั่นไหว พองุ้มไปงุ้มมา กระแทกมือ
ตบมือ ตบเท้า ผุดลุกผุดนั่ง ร้องไห้ หัวเราะ เต้นฟ้อน กวัดแกว่งมือเท้า
๕. ผรณาปีติ เกิดยินดีสาราญบานใจ ซาบซ่านอาบเนื้อตัวตั้งแต่ตีนขึ้นบน แต่หัวลงต่า
ปีติทั้ง ๕ เกิดขึ้นเป็นลาดับขั้นตอนไป อาการเหล่านี้ มักทาให้คนคิดว่าตนเข้าถึงธรรม
ชั้นสูงแล้ว และมักวิปลาสคลาดจากสติไป
ในใบลานวิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่า ตาบลประตูป่า อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
อธิบายว่า หากอาการเช่นนี้ ดารงอยู่เป็นเวลา ๑ เดือนแล้ว ยังไม่หาย ให้ตั้งขันดอกไม้ เทียน ๕ คู่ ไป
หาพระสอนกัมมัฏฐาน หากไม่มีก็ไปหาพระพุทธรูป พระธรรม พระสงฆ์ เจดีย์ ต้นโพธิ์ เพื่อขอขมา
โดยนั่งยองยกมือไหว้หว่างคิ้ว แล้วว่า “...สาธุ ข้าแก่แก้ว ๕ โกฐาก บัดนี้ ผู้ข้าภาวนากัมมัฏฐานเจ้า
อุพเพงคาปีติตัวมีกาลังแรงก็เกิดมีในตนในใจข้า ก็มาขอหน่ายปลง ขอวางอุพเพงคาปีติเสียบัดนี้ ขอ
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อุพเพงคาปีติตกไปกับหายไปจากใจแห่งข้าบัดนี้เทอะ...” แล้วอย่าติด อย่ารัก อย่าให้อุพเพงคาปีติ
เกิดขึ้นอีก ให้มีใจหน่ายเสีย
เมื่อเกิ ดปี ติทั้ง ๕ แล้ ว จึง เกิดอุป ปจารสมาธิ เกิดใจมั่นคง ไม่ห วั่ นไหว ไม่ฟุ้ง ไปตาม
อารมณ์อันร้าย เข้าใจธรรมอย่างแจ่มแจ้ง
๔. ข้อปฏิบัติภายหลังการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
๔.๑ ทาบุญตักบาตรในตอนเช้า เมื่อเตรียมของที่จะใส่บาตรแล้ว ให้ยกของนั้นขึ้นในระดับ
ศีรษะ ให้ว่าคาถวายครัวทาน ดังนี้ “อะโห วัตตะหัง วิกะตะมะรา มัจเจเรนะ เจตะสา วิหารามิ มุตตะ
จาโก วัตตะยุง ทานะสัง วีภาคะระโต สุตินนัง วัตตะเมตานัง”
คาใส่บาตร ผู้ชายให้ว่า “...อิตัง เม ตานัง ปะริสุทโธ สุขิโต โหมิ ...” ผู้หญิงให้ว่า “...อิตัง
เม ตานัง ปะริสุทโธ สุขิโต โหมิ...” ข้อนี้เป็นการกาหนดสติเมื่อจะตักบาตร
๔.๒. กรวดน้า หลังจากกระทาบุญให้ทานแล้ว จึงหยาดน้าแผ่บุญกุศล ก่อนกลับบ้าน
“...อิมินา บุผผาลาชา ตานัง ภิกขะหารัตตานัง สัพพะ ปะริวาระตานัง สัพพะปูชุปะการะ
นะตานัง มะหาผะลัง โลกิยะ โลกุตตระ นิพพานะ สัปปะติสุขัง กุศลบุญอันนี้นามีมาก ข้าขอฝากไปหา
ทั้งปิตาและมารดาภริยาสามีบุตตาบุตตีญาติกาจะ ปันธุ จะ เตวะ จะ อินทา จะ พรหมา จะ ยมมะ
ราชา จะตุโล กัปปะละ กัณทะปะ นากะกุรุธธะ อาสุรา อาสุระ เวทสะ วันโน จะ ธาระณี จะ คงคา
จะ จะเทวียา สัพพะสัตตานัง เวรานัง อะเวรา ปัฐะวียัง ทวะทัสสะระวายสี อะทิตตะยะ จันทะ อังคา
ระ พุทธะ พฤหัสะ ปัตติ สุกกะ โสรี ราหู เกตุ นวะคะหานิ สัปปะโสโต ปะเรเตเชนะ ปิตัง อะนุระขันตุ
โว อนุโมทามิ นิปานัง ปะรามัง สุขัง...”
๔.๓. เมื่อจะออกจากวัด ให้ว่า “อัปปะมา เทถะ” ข้อนี้เป็นการกาหนดสติ เมื่อจะออก
จากวัดว่าอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาท ให้หมั่นทาทาน รักษาศีล ภาวนา สั่งสมบุญบารมีไว้ เพราะชีวิตมี
ความไม่แน่นอน
ตารางที่ ๑๗ แสดงองค์ประกอบในการนาเสนอแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
องค์ประกอบ

กัมมัฏฐานโบราณล้านนา

หลักการ

๑. บุญกิรยิ าวัตถุ ๓ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา
๒. โยนิโสมนสิการ
๓. สติ
๔. ความนอบน้อม
๕. ความเพียร
เพื่อการสั่งสมบุญบารมี และการพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้การปฏิบัติ
กัมมัฏฐานในองค์รวม คือ ทาน ศีล ภาวนา

จุดประสงค์

๓๒๓

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ประเภทกัมมัฏฐานที่ปฏิบัติ

บุคคลทั่วไป
๒ วัน ๑ คืน
พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ และสังฆานุสสติ

ตารางที่ ๑๘ แสดงขึ้นตอนในการเสนอแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
ขั้นตอนที่ ๑
การศึกษาธรรม
ก่อนการปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนการปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔
ผลจากการปฏิบัติ ภายหลังการปฏิบัติ
กัมมัฏฐาน

๑. ทาน ศีล ภาวนา

๑. กล่าวคาเข้าวัด

๑. ขุททกาปีติ

๒. บทสวดมนต์ คุณ
พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า
พระสังฆเจ้า ทั้งที่เป็นภาษา
บาลีและแปลเป็นภาษาไทย
๓. ขั้นตอนการปฏิบัติพุทธา
สุสสติ ธัมมานุสสติ และ
สังฆานุสสติ พร้อมผลจากการ
ปฏิบัติ
๔. วิธีการนับลูกประคา

๒. ไหว้พระประธานในพระ
วิหาร

๒. ขณิกาปีติ

๓. ขึ้นขันห้าโกฐาก

๓. โอกกันติกาปีติ

๔. ฟังโอวาสจากเจ้าอาวาส
แล้ว จึงขอรับศีลจากท่าน
๕. กล่าวคาภาวนาศีล
๖. กล่าวคาทักเทวดา ห้าม
มาร และ อธิฐานเอาแผ่นดิน
๗. ขอปีติสมาธิกับ
พระพุทธเจ้า
๘. เจริญพุทธานุสสติ ธรร
มานุสตติ สังฆานุสสติ

๔. อุเพงคาปีติ
๕. ผรณาปีติ

๑. ทาบุญตักบาตรใน
ตอนเช้า
๒. กรวดน้า

๓. เมื่อจะออกจากวัด
ให้ว่าคาออกจากวัด

๓๒๔

๖.๑.๓ การตรวจสอบแนวทางการปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญมี ๒ ท่าน ได้แก่
๑. พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสีโล เจ้าอาวาสวัดขุนคง
ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติกัมมัฎฐานโบราณล้านนาว่า ในประเด็นที่ให้มี
การเรียนธรรมก่อนการปฏิบัตินั้น อาจจะทาได้ในรูปแบบการเทศนาธรรมในโอกาสต่างๆ ของหมู่บ้าน
โดยสงฆ์ผู้เทศน์สามารถเลือกคัมภีร์ใบลานเกี่ยวกับ ทาน ศีล ภาวนา มาเทศนาได้ นอกจากเรื่อง ทาน
ศีล ภาวนา แล้ว เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกัมมัฏฐานก็สามารถนามาเทศน์ได้ โดยความคิดเห็นแล้ว ทุกๆ
เรื่องของพระพุทธศาสนา คือ กัมมัฏฐานทั้งสิ้น
ในขั้นตอนการปฏิบัตินั้น ต้องเป็นการปฏิบัติที่ไม่เร่งรีบให้ได้ผล แบบการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
สติปัฏฐานสี่ (ยุบหนอพองหนอ) แต่ต้องเป็นการปฏิบัติที่ค่อยเป็นค่อยไป กลมกลืนกับวิถีชีวิตของชาว
ล้านนา เป็นหนึ่งเดียวกับประเพณีโบราณ เพื่อการสั่งสมบุญบารมี และใช้เพียงพุทธานุสสติ ธัมมานุสส
ติ และสังฆานุสสติเท่านั้นก็พอ ควรปฏิบัติไม่ให้ผิดแผกไปจากโบราณ โดยเฉพาะคาสวดกัมมัฏฐาน
ด้วยเหตุนี้หลักการการปฏิบัติกัมมัฏฐาน จึงเป็นไปตามการประพฤติ ทาน ศีล ภาวนา
แบบโบราณล้านนา
จากความคิ ด เห็ น ของพระปลั ด นิ พั น ธ์ รกฺ ขิ ต สี โ ล เจ้ า อาวาสวั ด ขุ น คง เมื่ อ น ามา
เปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานที่เสนอไว้ พบว่า มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน โดยเน้น
เรื่องการสั่งสมบุญบารมี ด้วยทาน ศีล ภาวนา และเลือกปฏิบัติเพียงพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ และ
สังฆานุสสติเท่านั้น ส่วนขั้นตอนการปฏิบัติก็ให้เป็นไปตามประเพณีโบราณ และการสอนธรรมโดยตรง
นั้น อาจใช้วิธีการเทศนาในเทศกาลต่างๆ ได้ เพราะจะทาให้ชาวบ้านไม่เคร่งเครียดเป็นกังวลกับการ
เรียนอย่างเป็นทางการ อาจใช้ทั้งสองวิธีก็ได้
๒. ดร. พรศิลป์ รัตนชูเดช ที่ปรึกษางานวิจัย
ให้ความคิดเห็นว่า การปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา ที่มีหลักการปฏิบัติตามบุญิริยา
วัตถุ ๓ คือ ทาน ศีล ภาวนา เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เพราะการปฏิบัติเช่นนี้เป็นการสั่งสมบารมี เพื่อการ
เป็นโพธิสัตว์ของชาวล้านนา เช่นเดียวกับที่ครูบาศรีวิชัย และพระภิกษุส งฆ์ล้านนาปฏิบัติ ซึ่งต่าง
ออกไปจากการปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ที่มุ่งมั่นจริงจังกับการปฏิบัติ ปรารถนาจะหลุดพ้นให้เร็วที่สุด แต่
ชาวล้ านนาปฏิบั ติแบบค่อยเป็น ค่อยไป สะสมไปเรื่อยๆ เมื่อหลั กการปฏิบัติถูกต้อง การปฏิบัติก็
ถูกต้อง ตามแบบโบราณล้านนา
ทาน ศีล ภาวนานี้สาคัญ หากปฏิบัติไม่ครบก็ไม่เอื้อเกื้อกูลกัน แต่จะปฏิบัติให้ครบหมดนั้น
ยาก จึงต้องค่อยเป็นค่อยไป แต่ทาพร้อมๆ กันไป ไม่แยกกัน
สาหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติ คือ ลูกประคานั้น เชื่อว่าน่าจะมาจากลังกา หรือพม่า
เพราะปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ลังกา เป็นรูปพระภิกษุสงฆ์สวมลูกประคา เช่นเดียวกับที่พม่า

๓๒๕

นอกจากนี้ยังเชื่อว่า กัมมัฏฐานล้านนา น่าจะได้รับอิทธิพลของมหายาน เพราะคาสวดบาง
บทเป็นคาสวดของมหายาน เช่น คาไหว้ไหม้บาป เป็นต้น
เรื่องขั้นตอนการปฏิบัติเป็นไปตามที่เคยได้ปฏิบัติกันมา ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติกัมมัฏฐานจาก ดร. พรศิลป์ รัตนชูเดช ทาให้ผู้วิจัย
มั่นใจยิ่งขึ้นว่า แนวทางที่เสนอตามหลักการที่วิเคราะห์แล้วนั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้องสอดคล้องกับประเพณี
วัฒนธรรมล้านนาแบบโบราณที่ปฏิบัติกันมา และเมื่อผู้วิจัยสัมภาษณ์ชาวบ้านที่มาปฏิบัติกัมมัฏฐานที่
วัดขุนคง ทุกคนบอกเช่นเดียวกันว่า เพื่อการสั่งสมบารมี
๖.๑.๔ นาเสนอต่อชุมชนขุนคง
ในการสาเสนอต่อชุมชนขุคง พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสีโล เจ้าอาวาสวัดขุนคง ใช้วิธีการ
เทศนา ในช่วงประเพณีฟังธรรมผีตาย หรือทาบุญผีเปตร ตั้งแต่ ขึ้น ๑ ค่า เดือน ๑๐ ตรงกับวันที่ ๒๒
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง แรม ๑๕ ค่า เดือน ๑๐ ตรงกับวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ปรเพณีเก่าแก่นี้ เป็นประเพณีที่ชาวบ้านขุนคงสืบกันมา จุดประสงค์ของประเพณี คือ การ
ทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ โดยในช่วง ๑ เดือนก่อนออกพรรษา ชาวบ้านจะนิมนต์พระภิกษุ
สงฆ์ไปเทศน์ธรรมพื้นเมืองที่บ้าน เพื่ออุทิศให้กับผู้ล่วงลับ
ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสี โล ใช้โอกาสนี้เป็นการเผยแพร่กัมมัฏฐาน
โบราณล้านนา ด้วยการเลือกเทศนาธรรมจากใบลานในเรื่องที่เกี่ยวกับกัมมัฎฐานล้านนา แทนจะเป็น
ธรรมที่เทศนาทั่วไป เช่น ธรรมมาลัยโผด เป็นต้น
วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผู้วิจัยไปเก็บข้อมูล พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสีโล ได้รับ
นิมนต์ไปเทศน์ธรรมที่บ้านจานวน ๔ หลัง ในเวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. ได้แก่ บ้านนายกมล นางบัว
จันทร์ คาป้อ บ้านนางสาวอาพร เต๋จ๊ะใหม่ บ้านนางสาวผง ตุ่นวัน และบ้านนางมุ่ย เผือกขาว ธรรมที่
นาไปเทศน์

๓๒๖

ภาพที่ ๑๖ เทศน์ธรรมอุทิศให้บรรพชน
ยุทธวิธีในการกระตุ้นชาวบ้านให้สนใจการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา

๓๒๗

สรุป แนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนาที่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน พัฒนา
จากการปฏิบัติที่วัดขุนคง โดยให้ดาเนินไปตามหลักการ ๕ ประการข้างต้น มีจุดประสงค์เพื่อการสั่งสม
บุญบารมีและการพัฒนาตนเอง ผู้ปฏิบัติเป็นบุคคลทั่วไป ระยะเวลาในแนวทางการปฏิบัติกัมมัฎฐาน
กาหนดเริ่มต้นไว้ ๒ วัน ๑ คืน อันเป็นเวลาที่สั้นที่สุดซึ่งสามารถปฏิบัติทาน ศีล ภาวนา ได้ครบ
กระบวนการ ประเภทกัมมัฏฐานที่ปฏิบัติ ได้แก่ พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ และสังฆานุสสติ ขั้นตอน
การปฏิบัติ เริ่มด้วยการศึกษาธรรมะ ได้แก่ บุญกิริยาวัตถุ หรืออาจเป็นการเทศนาของพระภิกษุสงฆ์
ตามประเพณีต่างๆ ก็ได้ เมื่อถึงเวลาปฏิบัติให้รักษาสติทุกอิริยาบถด้วยการกล่าวคาบริกรรมกากับ การ
ปฏิบัติพุทธานุสสติ ให้กาหนดคาบริกรรมว่า พุทโธ พุทโธ ธรรมานุสสติ ให้กาหนดคาบริกรรมว่า ธัมโม
ธัมโม สังฆานุสสติ ให้กาหนดคาบริกรรมว่า สังโฆ สังโฆ บริกรรมไปพร้อมกับการนับลูกประคา ขณะ
จิตเป็นสมาธิให้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระสังฆเจ้า
๕.๒ การนาเสนอแนวทางการสืบทอดการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนาในอนาคต
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ๑ ได้ให้คาจากัดความของการสืบทอดหรือ
ถ่ายทอดวัฒ นธรรมว่า “...หมายถึง การนาวัฒ นธรรมที่ผ่านการเลื อกสรรกลั่ นกรองแล้ ว ไปใช้ใน
กระบวนการให้การศึกษา อันจะยังผลให้สมาชิกในสังคมเกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า และนาไป
ปฏิบัติอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับยุคสมัย โดยมีกิจกรรมหลักดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาและกาหนดเนื้อหาสาระของวัฒนธรรมที่มีคุณค่าควรแก่การถ่ายทอด
๒. พัฒนาวิธีการถ่ายทอดและสื่อเพื่อการถ่ายทอด
๓. รณรงค์ให้เกิดความตระหนักและความร่วมมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรม
๔. สร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนงานถ่ายทอดวัฒนธรรม
๕. ฝึกอบรมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในเการถ่ายทอดวัฒนธรรม
๖. จัดหางบประมาณสนับสนุนงานถ่ายทอดวัฒนธรรม
๗. ยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จในด้านการถ่ายทอด
วัฒนธรรม
๘. ประชาสัมพันธ์งานถ่ายทอดวัฒนธรรม
๙. ติดตามและประเมินผล...”
การนาเสนอแนวทางการสืบทอดการปฏิบัติกัมมัฏ ฐานโบราณล้านนาในอนาคต ได้ใช้
ความหมาย และกิจกรรมทั้ง ๙ ของสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้
๑

สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, วัฒนธรรม, (กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์, ๒๕๓๖), หน้า ๑๖-๑๗.

๓๒๘

๕.๒.๑ กระบวนการทางานในการสร้ า งแนวทางการสืบทอดการปฏิบัติกัมมัฏ ฐาน
โบราณล้านนาในอนาคต
กระบวนการทางานเพื่อสรรหาแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานที่บ้านขุนคงนั้น เริ่มจากการ
ประชุมชาวบ้านขุนคงอย่างไม่เป็นทางการ โดยผู้ที่มาวัดขุนคงในช่วงค่าของวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ระหว่างที่ผู้วิจัยฝึกปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนาที่วัดขุนคงพร้อมชาวบ้านขุนคง มี ๒๓ คน
ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. พ่ออาจารย์ธนพงศ์ สีคาปวน บ้านเลขที่ ๔๑
๒. พ่อกานันเดช เต๋จะใหม่ บ้านเลขที่ ๒๐๗/๑
๓. น้อยทอง กาละวัง บ้านเลขที่ ๒๗๒
๔. พ่อหนานปัญญา พงษ์จันเขียว บ้านเลขที่ ๑๓๓/๑
๕. นายคามูล ญาณะวงษา บ้านเลขที่ ๒๗๖
๖. นายสิงห์คา จันทร์ดี บ้านเลขที่ ๑๖๕
๗. ด.ต. ศร เต๋จะวัง
๘. นายภัคพล จูงใจ อาศัยอยู่ที่วัดขุนคง
๙. นางอุษา สุนันตา บ้านเลขที่ ๑๕๖/๑
๑๐. นางก๋องแท้ คาชนะ บ้านเลขที่ ๑๔๑
๑๑. นางจันทร์ทิพย์ อุ่นใจ บ้านเลขที่ ๑๒๙
๑๒. นางบาน ดวงกุย บ้านเลขที่ ๕๘
๑๓. นางต๋า ปิมม่วง บ้านเลขที่ ๔๕
๑๔. นางสาว สมพิศ ตุ่นวัน บ้านเลขที่ ๒๓๐
๑๕. นางวิเชียร ใจอินทร์ บ้านเลขที่ ๑๗๙
๑๖. นางสาว เสริม ยาทินัง บ้านเลขที่ ๑๓๙
๑๗. นางกัญญา ลีเบอะ บ้านเลขที่ ๙๔/๑
๑๘. นางสาว สมพิศ ใจคามา บ้านเลขที่ ๒๐๑
๑๙. นางปา ทะยานัง บ้านเลขที่ ๓๑/๑
๒๐. นางมาลี ปัญจะเรือง บ้านเลขที่ ๒๗
๒๑. นางนงคราญ ปัญจะเรือง บ้านเลขที่ ๖๖
๒๒. นางสุแก้ว เต๋จะใหม่ บ้านเลขที่ ๙๗
๒๓. นางสุแก้ว โยทะษร บ้านเลขที่ ๑๑๒
ผู้วิจัยเลือกสุ่มตัวอย่างการสนทนา ตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ ได้สนทนาในประเด็น
สาคัญของการสื บ ทอดการปฏิบั ติกัมมัฏ ฐาน ได้แก่ หลักการ กลุ่ มเป้าหมาย และวิธีการเผยแพร่

๓๒๙

ประชาสัมพันธ์การสืบทอดการปฏิบัติกัมมัฏฐาน หลังจากนั้น ผู้วิจัยจึงได้นาผลสรุปมาเรียบเรียงเป็น
แนวทางการส่งเสริม และ พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสีโล เจ้าอาวาสวัดขุนคง ได้นาเสนอให้คนในชุมชน
เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน ในวันพระที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฟัง
และปฏิบัติกัมมัฏฐานรวม ๓๐ คน
แผนผังที่ ๔ แสดงกระบวนการสร้างแนวทางการส่งเสริมการสืบทอดการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณ
ล้านนา

ประชุมชาวบ้านขุนคง

หลักการ
กลุ่มเป้าหมาย

วิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สรุป
เสนอชุมชน

กระตุ้นความสนใจในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน

๕.๒.๒ การวิเ คราะห์ผลตามความหมายและกิจกรรมการถ่า ยทอดวัฒนธรรมของ
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ต่อไปนี้ จ ะได้วิเคราะห์ ผ ลการสนทนาอย่ างไม่ เป็นทางการ เพื่ อ นาเสนอแนวทางการ
ส่งเสริมการสืบทอดการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา ตามความหมายและกิจกรรมที่สานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกาหนดไว้
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาและกาหนดเนื้อหาสาระของวัฒนธรรมที่มีคุณค่าควรแก่การถ่ายทอด
เนื้อหาสาระของการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา ได้วิเคราะห์และเลือกสรรแล้ว ใน
ส่วนของการนาเสนอแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา โดยให้ดาเนินการตามหลักการ ๕
ประการ คือ (๑) บุญกิริยาวัตถุ ๓ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา (๒) โยนิโสมนสิการ (๓) สติ (๔) ความนอบ
น้อม และ (๕) ความเพียร มีจุดประสงค์เพื่อการสั่งสมบุญบารมี และการพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้

๓๓๐

การปฏิบัติกัมมัฏฐานในองค์รวม คือ ทาน ศีล ภาวนา และเลือกปฏิบัติกัมมัฏฐานเพียงพุทธานุสสติ
ธัมมานุสสติ และสังฆานุสสติ เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ได้จากการประชุมชาวบบ้านขุนคง
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาวิธีการถ่ายทอดและสื่อเพื่อการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอดนั้น พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสีโล เจ้าอาวาสวัดขุนคง ต้องการให้วิธีการสืบ
ทอดประสานกลมกลืน เป็นหนึ่งเดียวกับประเพณีวัฒนธรรมดังเดิมของชุมชนบ้านขุนคง ไม่แปลก
แยกออกจากของเดิม คนในชุมชนจะได้มีความรู้สึกยินดีและเข้าร่วมในการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณ
ล้านนาอย่างสบายใจ
ทั้งนี้มีประเพณีหนึ่งที่ยังคงปฏิบัติกันอยู่ในชุมชนขุนคงมากระทั่งทุกวันนี้ และสามารถนา
การปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนาเข้าไปผสมผสานได้อย่างไม่ขัดเขิน เพราะในรายละเอียดของ
ประเพณีนี้เอง ก็มีการปปฏิบัติกัมมัฏฐานอยู่แล้วเช่นกัน นั่นคือ ประเพณีการนอนวัดจาศีล
ประเพณีนอนวัดจาศีล นี้ คือประเพณีถืออุโบสถศีลของชาวไทยภาคกลาง เป็นประเพณีที่
ชาวล้านนาปฏิบัติกันมาแต่โบราณกาล ผู้ไปนอนวัดจาศีลส่วนมาก มักจะเป็นผู้สูงอายุ ที่ไม่มีภาระ
ผูกพันมากนัก หรือคนหนุ่มสาวที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า การนอนวัดจาศีลนิยม
ทากันเป็นประเพณีทุกวันพระขึ้นหรือแรม ๘ ค่า ๑๕ ค่า ซึ่งเรียกว่า วันศีล ปฏิบัติตลอดระยะเวลา
เข้าพรรษา แต่บางวัดเมื่อออกพรรษาแล้ว ก็ยังมีการนอนจาวัดจาศีลต่อไปอีก จนถึงเดือนยี่เหนือ ตรง
กับเดือนธันวาคม ซึ่งในช่วงเข้าพรรษาที่วัดขุนคงก็มีชาวบ้านขุนคงมาร่วมนอนวั ดจาศีลกันเป็นประจา
ทุกปี๑
โดยปกตินั้น การมานอนวัดจาศีล ก็จะมีกิจกรรมนั่งสมาธิอยู่แล้ว พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิต
สีโล เจ้าอาวาสวัดขุนคง จึงเสนอว่า แทนที่จะปฏิบัตินั่งสมาธิอย่างทั่วไป ก็ให้มีการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
โบราณล้านนา ด้วยการนับลูกประคาแทน ซึ่งการนับลูกประคานี้ ก็เป็นวิถีปฏิบัติของชาวขุนคงในอดีต
ด้วย ดังนั้น การแทรกการปฏิบัติกัมมัฏฐานในระหว่างการมานอนวัดจาศีลจึงเป็นการฟื้นฟูประเพณี
โบราณด้วยอีกประการหนึ่ง
จากการศึกษา พบว่ามีการวิเคราะห์สาเหตุที่ชาวล้านนานิยมมานอนวัดจาศีล ดังนี้ เพราะ
มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย เพื่อฝึกหัดอบรมจิตใจให้สงบ เพื่อหวังผลแห่งความสุขในภพ
หน้า หรือสะสมบุญบารมี
การสะสมบุญบารมีนี้ เป็นคติความเชื่อสาคัญของชาวล้านนา ดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว
เมื่อพิจารณาถึงข้อปฎิบัติในการนอนวัดจาศีลแล้ว ก็พบความสอดคล้องกับแนวทางการ
ส่งเสริมการปฏิบัติกัมมัฏฐานในอนาคตได้
ข้อปฏิบัติในการนอนวัดจาศีล๒ มีดังนี้
๑
๒

สัมภาษณ์ พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสีโล เจ้าอาวาสวัดขุนคง, ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐.
มณี พยอมยงค์. ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย. เชียงใหม่: ส.ทรัยพ์การพิมพ์, ๒๕๒๙.

๓๓๑

เมื่ อ ถึ ง วั น พระ คนที่ จ ะไปนอนวั ด จะแต่ ง กายด้ ว ยชุ ด ขาว เตรี ย มเครื่ อ งนอน อั น
ประกอบด้วย เสื่อ หมอน ผ้าห่ ม ที่สาคัญ คือ เตรียมขันข้าวตอกดอกไม้ (พานใส่ดอกไม้) ธูป เทียน
ขวดหยาดน้า (น้าสาหรับกรวดเพื่ออุทิศส่วนกุศล) พร้อมทั้งอาหารคาวหวาน สาหรับนาไปใส่บาตร
หรือถวายพระ ๑ ชุด และเตรียมสาหรับตัวเองอีก ๑ ชุด เพื่อนาไปรับประทานอาหารมื้อกลางวัน ๑
มือ นอกจากนี้อาจยังต้องเตรี ยมหนังสื อธรรมะ หรือบทสวดมนต์ต่างๆ สาหรับนาไปท่อง หรือใช้
ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการนอนวัด
ชาวล้านนาจะไปวัดแต่เช้า ไปถึงวัดแล้ว ก็เข้าไปในวิหาร นาเอาดอกไม้ ธูปเทียน และ
ข้าวตอก ใส่ในขันแก้วทั้งสาม โดยจัดวางเป็นสามกอง เพื่อบูชาพระพุทธ พระธรรม แลพระภิกษุสงฆ์
แล้วจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป
ร่วมทาพิธี ทาวัตรเช้า รับศีล ๕ กล่าวคาถวายอาหารแก่พระภิกษุร่วมกับคณะศรัทธาที่
ร่วมทาบุญในวัด เมื่อพิธีในตอนเช้าเรียบร้อยแล้ว ผู้คนก็จะลาพระกลับบ้าน ส่วนผู้ที่ตั้งใจจะนอนวัดจา
ศีล จึงรับศีล ๘ จากพระภิกษุสงฆ์ จึงขอขมา แก้ว ๕ โกฐาก
รับประทานอาหารเที่ยงแล้ว ก็นั่งบาเพ็ญภาวนา (นั่งสมาธิ) พร้อมกัน โดยมีพระภิกษุสงฆ์
เป็นผู้อบรม ในช่วงนี้อาจมีการสอนกัมมัฏฐานโบราณล้านนาด้วยก็ได้ เมื่อถึงเวลาบ่ายจึงมีการฟัง
เทศน์ และศึกษาหัวข้อธรรมะต่างๆ ด้วยตนเอง หรือจากผู้ที่สามารถจะให้ความรู้ได้ หรือจะท่องบท
สวดมนต์ คากล่าวในพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ก็แล้วแต่จะเห็นสมควร ตกเย็นจึงทาวัตรสวดมนต์เย็น
หรือสนทนาธรรม ระหว่างคนนอนวัดด้วยกัน บางคนอาจนั่งบาเพ็ญภาวนาต่อไปอีก หรือจะพักผ่อน
นอนหลับแล้วแต่กรณี
ตอนใกล้รุ่ง หลังจากทากิจวัตรประจาวันแล้ว ก็มาพร้อมกันสวดกัมมัฏฐานและภาวนาต่อ
จนรุ่งเช้า แล้วสมาทานศีล ๕ จากพระภิกษุสงฆ์ เมื่อสว่างแล้วก็เก็บเครื่องนอน ปัดกวาดวัดวาอาราม
ให้สะอาด แล้วก็ลาพระกลับไปสู่บ้านของตน
จะเห็นว่า ในขั้นตอนของประเพณีการนอนวัดจาศีล มีการปฏิบัติกัมมัฏฐานอยู่แล้ว ซึ่ง
ปัจจุบันชาวบ้านขุนคงที่มานอนวัดจาศีลใช้การปฏิบัติแบบสติปัฏฐานสี่ ยุบหนอพองหนอ ไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติกัมมัฏฐานแบบนับลูกประคา
ด้วยเหตุนี้ วิธีการถ่ายทอดการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนาในครั้งนี้ จึงประยุกต์ให้เข้า
กับประเพณีการนอนวัดจาศีลของชาวบ้านขุนคง
กิจกรรมที่ ๓ รณรงค์ให้เกิดความตระหนักและความร่วมมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรม
การรณรงค์นั้น เกิดขึ้นจากการเทศนาธรรมของพระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสีโล เจ้าอาวาสวัด
ขุนคง ในวันพระเป็นหลัก และมีคณะกรรมการวัดช่วยในการรณรงค์บอกข่าวการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
โบราณล้านนา ใช้วิธีบอกต่อกันไป ปากต่อปาก นอกจากนี้ยังมีการกระจายข่าวโดยคณะกรรมการ
หมู่บ้าน
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เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างวัดขุนคงซึ่งเป็นวัดหลักในชุมชมกับชาวบ้านขุนคงมีความ
เหนีวแน่น ชาวบ้านให้การเคารพในแนวทางการปฏิบัติของ พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสีโล เจ้าอาวาสวัด
ขุนคง ท่านเป็นที่พึ่งในการผ่อนคลายความทุกข์ให้กับชาวบ้าน โดยเฉพาะเรื่องการเจ็บไข้ไม่สบาย การ
ท านายทายทั ก การสื บ ชะตา เป็ น ต้ น ประกอบกั บ ด้ ว ยก่ อ นที่ ผู้ วิ จั ย เข้ า ไปเรี ย นรู้ ใ นการปฏิ บั ติ
กัมมัฏฐานที่วัดขุนคงนั้น ได้เกิดปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติอย่างหนึ่งที่วัดขุนคง คือ เกิดมีพระบรม
สารีริกธาตุเสด็จมารวมกับพระบรมสารีริกธาตุองค์ก่อนที่เก็บรักษาไว้ในคันธกุฎีในวิหาร เมื่อพระบรม
สารี ริ ก ธาตุ เ สด็ จ มานั้ น เกิ ด มี แ สงสว่ า งวู บ วาบ วนไปมาในวิ ห าร มี ผู้ ค นเห็ น จ านวนหนึ่ ง ได้ แ ก่
พระภิกษุสงฆ์และสามเณรในวัด ที่นั่งสวดในวิหาร พร้อมกับประชาชนอีกจานวนหนึ่งที่มาร่วมทาบุญ
ในวิหาร
ทั้งในระยะเวลาเดียวกันนี้ ท่านได้พระพุทธรูปองค์หนึ่ ง แม้จะเป็นพระพุทธรูปหล่อใหม่
แต่ก็หล่อด้วยวิธีโบราณ และมีทองสัมฤทธิ์โบราณผสมอยู่มาก
จากเหตุ การณ์ทั้ งสองนี้ ท าให้ ท่า นเชื่ อว่ า เป็น เวลาอั นสมควรแล้ ว ที่จะมีก ารปฏิบั ติ
กัมมัฏฐาน เพื่อการรอให้พระบรมสารีริกธาตุเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ท่านได้เตรียมสิ่งของสาหรับ
รองรับการเสด็จกลับมาของพระบรมสารีริกธาตุ เช่น ช้อนทองคา กระบอกบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ทองคา เลียนแบบกระบอกไม้ไผ่ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของเดิมไว้
ด้วยเหตุนี้ เมื่อผู้วิจัยเข้าไปศึกษาการปฏิบัติกัมมัฏฐาน จึงเป็นช่วงที่ถูกเวลาที่สุด และเมื่อ
ท่านประกาศเรื่ อ งนี้ ใ ห้ ช าวบ้ า นรั บ รู้ ก็ มีผู้ ค นสนใจเข้ามาปฏิ บัติกั นมาก การรณรงค์ให้ มาปฏิบั ติ
กัมมัฏฐานของท่านได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
กิจกรรมที่ ๔ สร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนงานถ่ายทอดวัฒนธรรม
ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเป็นสิ่งจาเป็นในสังคม และทุกคนสามารถเข้าถึงได้
ง่าย ทาให้พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสีโล มีแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ประเภทไลน์ (line)
เฟสบุ๊ค (facebook) เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสสนุนงานถ่ายทอดวัฒนธรรม โดย
ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติกัมมัฏฐานที่วัด ท่านจะเป็นผู้โพสข้อความลงในไลน์และเฟสบุ๊คเสมอ
กิจกรรมที่ ๕ ฝึกอบรมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการถ่ายทอดวัฒนธรรม
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการถ่ายทอดและเรียนรู้วัฒนธรรม หรือกลุ่มเป้าหมาย นอกจากจะ
เป็นผู้สูงอายุ และคนหนุ่มสาวที่มานอนวัดจาศีลแล้ว กลุ่มเป้าหมายสาคัญอีกกลุ่มหนึ่ง คือ เด็กและ
เยาวชน ซึ่งจะเป็นผู้สืบสานการปฏิบัติกัมมัฎฐานต่อไปในอนาคต
กลุ่ มเด็กและเยาวชนในชุมชนขุนคง ถูกแบ่งไปตามสถาบันที่อยู่อาศัย คือ ครอบครัว
โรงเรียน และวัด แม้สมาชิกของแต่ละกลุ่มจะซ้ากันบ้าง แต่สถานะบทบาทของสมาชิกคนเดียวกันใน
แต่ล ะกลุ่ มก็แตกต่างกันไป หากการเผยแพร่ส นับสนุนให้ มีการเรียนรู้เกี่ยวกับกัมมัฏฐานในทั้ง ๓
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สถาบัน จะเป็นการย้าและทาให้เด็กและเยาวชนรู้สึกว่า กัมมัฏฐานโบราณล้านนามีความสาคัญ เพราะ
มีการพูดถึงทั้งในบ้าน วัด และโรงเรียน
เมื่อหวนกับไปดูหลักการทั้ง ๕ ของกัมมัฏฐานโบราณล้านนา คือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ ได้แก่
ทาน ศีล ภาวนา, โยนิโสมนสิการ, สติ, ความนอบน้อม และความเพียรแล้ว ทาให้มองเห็นเรื่องที่จะ
สอนเด็กและเยาวชนในชุมชนขุนคง คือ เรื่องบุญกิริยาวัตถุ ๓ ซึ่งเป็นหลักการสาคัญขั้นต้นของการ
ปฏิบัติกัมมัฏฐาน การพัฒนาตนเอง และเป็นหลักการที่แฝงอยู่ในวิถีชีวิตประจาวันของชาวล้านนาอยู่
แล้ว จึงควรเลือกเรื่องบุญกิริยาวัตถุ ๓ เป็นเรื่องที่จะสอนเด็กและเยาวชนเป็นหลัก
ในโรงเรียนนั้น เป็นการสอนตามทฤษฎี
ส่วนนอกห้องเรียน ทั้งที่บ้านและวัด การสอนอาจเรียนด้วยการแสดงพฤติกรรมให้เห็น
เป็นตัวอย่างก็ได้ อาทิ พ่อแม่มานอนวัดจาศีล ก็ชักชวนลูกหลานมาด้วย เป็นการสร้างความคุ้นเคยใน
การอยู่วัดจาศีล
พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสีโล เจ้าอาวาสวัดขุนคง ให้ความสาคัญกับสถาบันครอบครัวอย่าง
มาก ด้วยเหตุนี้ ทุกครั้งที่มีเด็ก เยาวชนมาวัด ท่านจะให้ของกินของใช้ที่มีอยู่ในวัด อันได้จากการมา
ถวายทานนั้นกับเด็กๆ เยาวชนนากลับไปบ้าน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนมาวัด ทั้งยังเป็น
การสอนเรื่องการให้ หรือทาน โดยการแสดงพฤติกรรมให้เห็นเป็นตัวอย่าง
นอกจากการเรีย นการสอนเรื่องทาน ศีล ภาวนาแล้ว ยังสามารถสอนเรื่องการปฏิบัติ
กัมมัฏฐานได้โดยตรงกับเยาวชนด้วย พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสีโล ได้มีนโยบายให้พระภิกษุสงฆ์สามเณร
ในวัด สอนวิธีการนั่งสมาธินับลูกประคาแก่เยาวชนที่มาวัด
ด้วยเหตุนี้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการถ่ายทอดวัฒนธรรม นอกจากครู ยังมีผู้สูงอายุ คนุ่ม
สาวที่มานอนวัด เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่วัด ส่วนรูปแบบในการถ่ายทอดมี
ทั้งในระบบโรงเรียน ในวัด และในบ้าน
จากประเภทบุคคลการที่ต้องถ่ายทอดวัฒนธรรม เมื่อนามาจักรูปแบบการถ่ายทอด ได้ ๒
รูปแบบ คือ การถ่ายทอดในระบบโรงเรียน กับการถ่ายทอดแก่บุคคลทั่วไป๑
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้รายละเอียดการถ่ายทอดในระบบโรงเรียน
ว่า เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้นักเรียน นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระบบโรงเรียน เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาด้านวัฒนธรรม ภายในกรอบของหลักสูตรแต่ละระดับ ซึ่งอาจมี
การปรั บกิจกรรมการถ่ายทอด หรือกิจกรรมเสริม ปรับเพิ่มเติมเนื้อหารายละเอี ยดการสอน การ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน การจัดทาเนื้อหาวิชาใหม่ ให้เป็นไปตามเนื้อหาวัฒนธรรมที่ต้องการสอน๒
๑

สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, การออกแบบกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น, (กรุงเทพฯ: คุรุสภา,
๒๕๓๘), หน้า ๔.
๒
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, การออกแบบกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น, หน้า ๕.
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ส่ ว นการถ่ า ยทอดแก่ บุ ค คลทั่ ว ไป ส านั ก งานคณะกรรมการวั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ ให้
รายละเอียดว่า เป็นการถ่ายทอดให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ซึ่งมีลัษณะ
ภูมิ ห ลั งแตกต่ างกัน หลายด้ าน ดัง นั้น การถ่า ยทอดจึ งยื ดหยุ่ น เปลี่ ยนแปลงไปตามกลุ่ ม ผู้ รั บการ
ถ่ายทอด ซึ่งอาจทาเป็นขั้นตอนดังนี้ คือ การสร้างความรู้ การสร้างความรู้สึกในทางบวก การเปิด
โอกาสให้ตัดสินใจ และการย้าการตัดสินใจ๑

ภาพที่ ๑๗ สามเณรวัดขุนคง ถ่ายทอดการนับลูกประคา ให้เยาวชนที่สนใจการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
กิจกรรมที่ ๖ จัดหางบประมาณสนับสนุนงานถ่ายทอดวัฒนธรรม
งบประมาณสนับสนุนการถ่ายทอดการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา เกิดจากเงินทาบุญ
ของชาวบ้านขุนคงเป็นหลัก ยังไม่มีการเข้ามาช่วยเหลือของหน่วยงานราชการหรือเอกชน
กิจกรรมที่ ๗ ยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จในด้าน
การถ่ายทอดวัฒนธรรม
ในการมาปฏิบัติกัมมัฏฐานที่วัดขุนคงนั้น อาจจัดให้มีการมอบรางวัล เป็นประกาศนียบัตร
หรือพระเครื่องพระบูชา ผ้ายันต์ หรือวัตถุมงคลอื่น ให้กับผู้ที่มานอนวัดจาศีล ซึ่งอาจทาให้ผู้คนใน
ชุ ม ชนที่ ไ ม่ นิ ย มมานอนวั ด จ าศี ล เห็ น ความส าคั ญ ของประเพณี ผ่ า นบุ ค คลตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ รั บ
ประกาศนียบัตรหรือวัตถุมงคลก็ได้
การให้รางวัลเป็นการสร้างแรงจูงใจอย่างหนึ่ง ให้ผู้คนต้องการปฏิบัติกัมมัฏฐานได้

๑

สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, การออกแบบกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น, หน้า ๑๑-๑๒.

๓๓๕

กิจกรรมที่ ๘ ประชาสัมพันธ์งานถ่ายทอดวัฒนธรรม
นอกจากการบอกกันแบบปากต่อปากแล้ ว การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ประเภทไลน์
(line) เฟสบุ๊ค (facebook) เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์งานถ่ายทอดวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ทาได้ทันที
โดยไม่ต้องอาศัยงบประมาณค่าใช้จ่ายมากนัก
กิจกรรมที่ ๙ ติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่า ผู้รับการถ่ายทอดเกิดการเรียนรู้ ตามที่
กาหนดไว้ในจุดประสงค์ของการถ่ายทอดหรือไม่
ในกรณีนี้ให้กระทาโดยวัดขุนคง เป็นการติดตามและประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ ด้วย
การซักถาม สังเกต การแสดงความรู้สึกของชาวบ้านที่มาปฏิบัตธรรม การสารวจความพึงพอใจ การ
สังเกตผลของกิจ กรรม อาจเริ่มด้ว ยการนับปริมาณผู้ที่เข้ามาปฏิบัติกัมมัฏฐานแต่ล ะครั้ง ทั้งแยก
ประเภทตามวัย และตามเพศ จากนั้นจึงค่อยวัดในเชิงคุณภาพของการปฏิบัติกัมมัฏฐาน ได้แก่ ผลจาก
การปฏิบัติกัมมัฏฐานของแต่ละคน การสุ่มตัวอย่างมาสัมภาษณ์ ตลอดถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้านขุน
คงที่ดีขึ้น เนื่องจากการได้มาปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
๕.๒.๓ ตัวอย่างโครงการการส่งเสริมการสืบทอดการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
โครงการที่ ๑: คู่มือการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา ฉบับชุมชนวัดขุนคง
ความนา การปฎิบัติกัมมัฏฐานที่วัดขุนคง ยังไม่มีคู่มือการปฏิบัติแต่อย่างใด เพื่อให้เกิด
ความสะดวกแก่ผู้มาปฏิบัติธรรม จึงควรมีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติกัมมัฏฐาน โดยให้ชาวบ้านขุนคง
ช่วยกันจัดทา ตามกลักการทั้ง ๕ คือ (๑) บุญกิริยาวัตถุ ๓ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา (๒) โยนิโสมนสิการ
(๓) สติ (๔) ความนอบน้อม และ (๕) ความเพียร
วัตถุประสงค์ สร้างคู่มือการปฏิบัติกัมมัฏฐาน ฉบับชุมชนวัดขุนคง
เป้าหมาย ต้นฉบับคู่มือปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ระยะเวลา ๓ เดือน ระหว่างเข้าพรรษา
เจ้าของโครงการ วัดขุนคง และชุมชนขุนคง
กิจกรรม
๑. ศึกษาการปฏิบัติกัมมัฏฐานให้เข้าใจ ผ่านการเทศนาของพระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสีโล เจ้า
อาวาสวัดขุนคง
๒. ชาวบ้านชุมชนขุนคงใช้เวลาภายหลังการฟังคาเทศนาในตอนเช้า ช่วยกันคิดรูปแบบ
คู่มือการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
๓. ร่วมกันจัดทาในคอมพิวเตอร์ ก่อนปริ้นออกมาเย็บเล่ม แจกจ่ายกันในชุมชน
งบประมาณ ๕๐๐๐ บาท

๓๓๖

โครงการที่ ๒: ปู่หลานนอนวัดจาศีล
ความนา การมานอนวัดจาศีล เป็นกระบวนการปฏิบัติกัมมัฏฐานโดยตรง เป็นไปตาม
หลักการทั้ง ๕ คือ (๑) บุญกิริยาวัตถุ ๓ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา (๒) โยนิโสมนสิการ (๓) สติ (๔) ความ
นอบน้อม และ (๕) ความเพียร เป็นการสะสมบารมีและพัฒนาตนเอง
วัตถุประสงค์ ให้มีการมานอนวัดจาศีลพร้อมกันทั้งครอบครัว หรืออาจเป็นคนสองรุ่นก็ได้
เช่น ปู่กับหลาน พ่อกับลูก เป็นต้น
เป้าหมาย ชุมชนขุนคง
ระยะเวลา ทุกวันพระ ตลอดการเข้าพรรษา
เจ้าของโครงการ วัดขุนคง และเทศบาลขุนคง
กิจกรรม
๑. สมาชิกในครอบครัวเตรียมเครื่องนอนอันประกอบด้วย เสื่อ หมอน ผ้าห่ม ที่สาคัญ คือ
เตรียมขันข้าวตอกดอกไม้ (พานใส่ดอกไม้) ธูป เทียน ขวดหยาดน้า (น้าสาหรับกรวดเพื่ออุทิศส่วน
กุศล) พร้อมทั้งอาหารคาวหวาน สาหรับนาไปใส่บาตร หรือถวายพระ ๑ ชุด และเตรียมสาหรับตัวเอง
อีก ๑ ชุด เพื่อนาไปรับประทานอาหารมื้อกลางวัน ๑ มือ
๒. เมื่อถึงวัดในตอนเช้า นาเอาดอกไม้ ธูปเทียน และข้าวตอก ใส่ในขันแก้วทัง้ สามในวิหาร
จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป
๓. ร่วมทาวัตรเช้า รับศีล ๕ กล่าวคาถวายอาหารแก่พระภิกษุร่วมกับคณะศรัทธาที่ร่วม
ทาบุญในวัด เมื่อพิธีในตอนเช้าเรียบร้อยแล้ว ผู้คนก็จะลาพระกลับบ้าน ส่วนผู้ที่ตั้งใจจะนอนวัดจาศีล
จึงรับศีล ๘ จากพระภิกษุสงฆ์ จึงขอขมา แก้ว ๕ โกฐาก
๔. รับประทานอาหารเที่ยงแล้ว นั่งบาเพ็ญภาวนา (นั่งสมาธิ) พร้อมกัน โดยมีพระภิกษุ
สงฆ์เป็นผู้อบรม
๕. ตกเย็นจึงทาวัตรสวดมนต์เย็น หรือสนทนาธรรม ระหว่างคนนอนวัดด้วยกัน บางคน
อาจนั่งบาเพ็ญภาวนาต่อไปอีก หรือจะพักผ่อนนอนหลับแล้วแต่กรณี
๖. ตอนใกล้รุ่ง ร่วมกันทาวัตรเช้า แล้วสมาทานศีล ๕ จากพระภิกษุสงฆ์
๗. เมื่อสว่างแล้วก็เก็บเครื่องนอน ปัดกวาดวัดวาอารามให้ส ะอาด แล้วก็ลาพระกลับไปสู่
บ้านของตน
๘. ทางวัดให้รางวัลแก่ครอบครัวที่มานอนวัดทุกครอบครัว
งบประมาณ –

๓๓๗

โครงการที่ ๓: ชวนกันมาฟังนิทานเถอะ
ความนา นิทานเป็นสิ่งที่เด็กๆ ชอบฟัง และมักจะซึมซับแนวคิด พฤติกรรมของตัวละคร
โดยไม่รู้ตัว การใช้นิทานเป็นเครื่องสอน เครื่องเตือนใจย่อมได้ผลมาก และไม่เคยล้าสมัย๑ เข้าถึงจิตใจ
เด็กๆ ได้ง่ายกว่าสื่อการสอนอย่างอื่น จึงทาให้ช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กๆ ได้
วัตถุประสงค์ เรียนรู้เรื่องบุญกิริยาวัตถุ ๓ คือ ทาน ศีล ภาวนา อันเป็นหลักการสาคัญ
ของการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา จากนิทานชาดก ผ่านการเล่านิทานของครู และนักเรียน
เป้าหมาย เด็กประถม
ระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา
เจ้าของโครงการ โรงเรียนบ้านขุนคง
กิจกรรม๒
๑. ครูกับนักเรียนร่วมกันเลือกนิทานชาดกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ ทาน รักษาศีล และ
การภาวนา ของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่พระองค์เสวยพระชาติต่างๆ
๒. ครู เล่ านิ ทานที่เลื อกให้นักเรียนฟัง การอ่านล่ วงหน้ามาก่อน จะช่ว ยให้ครูได้ทราบ
จุดสาคัญ จุดเน้นของเรื่อง ทาให้สามารถอ่านได้สนุกสนาน เพื่อช่วยให้เด็กอยากติดตามและมีอารมณ์
ร่วมกับครู รู้สึกสนุกคล้อยตามครู ไม่เบื่อหน่าย
๓. เมื่ออ่านจบ ครูตั้งคาถามยั่วยุให้เด็กแสดงความคิดเห็น ครูอาจนาข่าวเหตุการณ์ที่กาลัง
เกิดขึ้นในขณะนั้นมาสัมพันธ์กับเรื่องที่อ่าน เพื่อให้เด็กวิเคราะห์สาเหตุ ผลที่เกิดขึ้น และการแก้ไข โดย
สัมพันธ์กับข้อธรรมะในนิทานหรืออื่นๆ อันเป็นการขยายความรู้ ความคิด และประสบการณ์ของเด็ก
๔. เมื่อครูอ่านนิทานได้สักระยะหนึ่ง จึงให้เด็กเลือกนิทานชาดกมาอ่านให้ครูและเพื่อนฟัง
บ้าง ซึ่งทาให้เด็กเกิดกระบวนการคิด การประเมิน และเลือกหนังสือที่คิดว่าดี มีคุณค่ามาอ่านให้เพื่อน
ฟัง เพราะเด็กวัยเดียวกันย่อมรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับตนและเพื่อนๆ คือสิ่งใด
๕. เมื่อเด็กอ่านจบ จึงให้เพื่อนๆ ช่วยกันวิเคราะห์สาเหตุ ผลที่เกิดขึ้น และการแก้ไขของ
ตัวละคนในนิทาน
๖. ครูให้รางวัลสาหรับเด็กที่ออกมาเล่านิทานทุกคน
งบประมาณ –

๑

สุขุมาล เกษมสุข, การปลูกฝังจริยธรรมเด็ก, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต, ๒๕๔๘) หน้า ๑๒๖.
ดัดแปลงจากกิจ กรรมโฮมรูมปลูกฝังจริยธรรมโดยตรงของสุขุมาล เกษมสุข จากหนังสือ การปลูกฝังจริยธรรมเด็ก ,
((กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต, ๒๕๔๘) หน้า ๑๒๔-๑๓๐.
๒

๓๓๘

โครงการที่ ๔: ถือศีลไม่หนัก พักศีลกลับเหนื่อย
ความนา ศีลเป็นสิ่งจาเป็นขั้นเบื้องต้นในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน การเข้าใจเรื่องศีล จะนามา
ซึ่งการประพฤติปฎิบัติที่ถูกต้อง อันมีผลทาให้จิตใจปลอดโปร่ง เพราะไม่คิดร้ายให้ร้ายผู้ใด จิตที่ปลอด
โปร่งทาให้การปฏิบัติกัมมัฏฐานรุดหน้าไปได้ดี ศีลเป็นข้อบังคับขั้นต้นที่ควรเรียนรู้อย่างยิ่ง
วัต ถุประสงค์ เรี ย นรู้เ รื่องบุญ กิริยาวั ตถุ ๓ อันเป็น หลั กการส าคัญ ของการปฏิบั ติ
กัมมัฏฐานโบราณล้านนา โดยเน้นเรื่องศีล จากการวิเคราะห์ข่าว และแสดงละคร หรือบทบาทสมมุติ
เป้าหมาย เด็กประถมปลาย
ระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา
เจ้าของโครงการ โรงเรียนบ้านขุนคง
กิจกรรม๑
๑. ครูนาข่าวที่เกี่ยวกับการละเมิดศีล ๕ มาอ่านให้นักเรียนฟังในห้องเรียน
๒. นั กเรี ยนช่วยกันแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับข่าวนั้น ว่ามีผ ลเสี ยหายอย่างไรบ้าง มี
สาเหตุจากอะไร เป็นการละเมิดศีลข้อใด ครูพยายามนานักเรียนคิดและช่วยตอบ
๓. นักเรียนบอกใจความเรื่องศีลห้าทั้งหมด ใครคิดได้ออกมาเขียนในกระดานดา หรือ
ช่วยกันเชียนแล้วให้ตัวแทนออกมาเขียนบนกระดานดาก็ได้ เมื่อครบแล้ว ครูตรวจสอบว่าถูกต้อง
หรือไม่ ครบถ้วนหรือไม่ หากยังไม่ครบ ครูช่วยชี้แนะจนกว่าจะครบ
๔. นั ก เรี ย นช่ ว ยกั น แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ศี ล แต่ ล ะข้ อ ว่ า ศี ล หมายถึ ง อะไร มี
พฤติกรรมอะไรบางที่เป็นการผิดศีล ผลกระทบที่เกิดจากการผิดศีล สาเหตุ และวิธีแก้ไข
๕. นักเรียนแบ่งกลุ่ม เลือกหรือจับสลาก เพื่อช่วยกันแต่งเรื่องแสดงละครเกี่ยวกับศีล ๕
๖. ครูสรุปอีกครั้ง
งบประมาณ โครงการที่ ๕: ตักบาตรสะสมบุญ
ความนา การตักบาตรคือการฝึกนิสัยการให้ทานอย่างหนึ่ง เป็นการให้ทานแบบประณีต
หรือที่เรียกว่า สามิโกทาน คือ การให้วัตถุทานที่ บริสุทธิ์ดีงามเหลือกว่าอันตนกินตนบริ โภค เกิดมาใน
ภาวะชาติใด มีรูปโฉมโลมพรรณวรรณะอันเลางาม เกิดมาในตระกูลอันประเสริฐ แม้ว่าในชาติอันสุด
อันท้าย อาจได้ถึงอรหันต์ อย่างไรก็ตามการให้ทานเป็นขั้นต้นของการกาจัดตัวกูของกู คือ ได้สลัดทิ้ง
เสียซึ่งที่ตนปราถนาออกไปเสียบ้าง จึ ง ท าให้ จิ ต ใจปลอดโปล่ ง จิ ต ใจที่ ดี ง ามก็ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ
กัมมัฏฐาน

๑

ดัดแปลงจากกิจกรรมเรื่องการสอนศีล ๕ ของสุขุมาล เกษมสุข จากหนังสือ การปลูกฝังจริยธรรมเด็ก, หน้า ๑๓๙-๑๕๐.

๓๓๙

วัต ถุประสงค์ เรี ย นรู้เ รื่องบุญ กิริยาวั ตถุ ๓ อันเป็น หลั กการส าคัญ ของการปฏิบั ติ
กัมมัฏฐานโบราณล้านนา โดยเน้นเรื่องทาน จากกิจกรรมการตักบาตรในวันพระที่วัดขุนคง
เป้าหมาย เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนคงและชาวบ้านขุนคง
ระยะเวลา ทุกวันพระ
เจ้าของโครงการ วัดขุนคง โรงเรียนบ้านขุนคง และชาวบ้านขุนคง
กิจกรรม
๑. เช้าของวันพระ ชาวบ้านและนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนคง ช่วยกันทาความสะอาดลาน
วัด จัดดอกไม้เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆเจ้า
๒. นั กเรี ย น ชาวบ้ าน นั่งรอพระภิกษุส งฆ์ ในวิห าร เพื่อ ฟังธรรมเทศนาก่อนตักบาตร
ระหว่างนั่งรอนี้ ชาวบ้านซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ของนักเรียน ช่วยสอนนักเรียนในเรื่องประเพณีวัฒนธรรม
ของชุมชน เช่น การเตรียมตัวมาวัด การจัดสวยดอก การจุดเทียนไหว้พระ การกราบเบญจางคประ
ดิษฐ์ เป็นต้น
๓. ฟังธรรมแล้ว จึงตักบาตรในวิหาร
๔. อุทิศส่วนบุญกุศลที่ได้ทาบุญตักบาตรให้บรรพชน
งบประมาณ โครงการที่ ๖: เครือข่ายออนไลน์
ความน า ในปั จจุ บัน เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเป็นสิ่ งจาเป็นในสั งคม ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ทั้งไลน์ (line) และเฟสบุ๊ค (facebook) เครื่องมือเหล่านี้ จะช่วยสนับสสนุนงานการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม สร้างเครือข่าย และประชาสัมพันธ์ไปพร้อมกันในตัว
วัตถุประสงค์ สร้างไลน์ (line) และเฟสบุ๊ค (facebook) ของวัดขุนคง
เป้าหมาย ได้เครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตจานวน ๒๐ เครือข่าย
ระยะเวลา ๓ เดือน ช่วงเข้าพรรษา
เจ้าของโครงการ วัดขุนคง ชุมชนขุนคง โรงเรียนบ้านขุนคง
กิจกรรม
๑. ประชุมคณะกรรมวัดและคณะกรรมการหมู่บ้าน
๒. ร่วมกันคิดในการทาไลน์ (line) และเฟสบุ๊ค (facebook) ของวัด
๓. ช่วยกันโพสข้อความหรือภาพลงในไลน์ (line) และเฟสบุ๊ค (facebook) ของวัด
๔. ติดตามผลจากการโพสข้อความหรือภาพลงในไลน์ (line) และเฟสบุ๊ค (facebook)
ของวัด
งบประมาณ –

๓๔๐

๖.๒.๔ สรุปแนวทางการสืบทอดการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
แนวทางการสืบทอดการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา ประกอบด้วย ๙ ขั้นตอนหลั ก
ตามแนวทางสานักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ ดังมีรายละเอียดดังนี้
ก. ขั้นตอนการกาหนดเนื้อหาสาระของการปฏิบัติกัมมัฏฐาน ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า
การปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา ตามหลักการ ๕ ประการ คือ (๑) บุญ กิริยวัตถุ ๓ ได้แก่ ทาน ศีล
ภาวนา (๒) โยนิโสมนสิการ (๓) สติ (๔) ความนอบน้อม และ (๕) ความเพียร จุดประสงค์เพื่อการสั่ง
สมบุญบารมี และการพัฒนาตนเองด้ว ยการเรียนรู้การปฏิบัติกัมมัฏฐานในองค์รวม คือ ทาน ศีล
ภาวนา โดยการปฏิบัติพุทธานุสสติกัมมัฏฐาน ธัมมานุสสติกัมมัฏฐาน และสังฆานุสสติกัมมัฏฐาน ใน
ขั้นตอนนี้มีตัวอย่างของโครงการ คือ การสร้างคู่มือ การปฏิบัติกัมมัฏานโบราณล้ านนา ฉบับชุมชนขุน
คง
ข. ขั้นตอนการพัฒนาวิธีการถ่ายทอดและสื่อเพื่อการถ่ายทอด ล้อกันไปกับประเพณีนอน
วัดจาศีล หรือถือศีลอุโบสถในวัดพระ ตัวอย่างโครงการที่ช่วยพัฒนาในส่ว่นนี้ คือ โครงการปู่หลาน
นอนวัด
ค. ขั้นตอนการรณรงค์ให้เกิดความตระหนักและความร่วมมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ด้วยการเทศนาธรรมของพระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสีโล เจ้าอาวาสวัดขุนคง ในวันพระ และการกระจาย
ข่าวของคณะกรรมการวัด คณะกรรมการหมู่บ้าน ผ่านโครงการชวนกันมาฟังนิทานเถอะ ถือศีลไม่
หนัก พักศีลกลับเหนื่อย และตักบาตรสะสมบุญ
ง. ขั้นตอนการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนงานถ่ายทอดวัฒนธรรม ด้วยการใช้เทคโนโลยี
การสื่อสาร ประเภทไลน์ (line) เฟสบุ๊ค (facebook) ตามโครงการเครือข่ายออนไลน์
จ. ขั้นตอนการฝึกอบรมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในเการถ่ายทอดวัฒนธรรม บุคลากรที่
เกี่ยวข้องในการถ่ายทอด เรียนรู้การปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา นอกจากครู ยังมีผู้สูงอายุ คนุ่ม
สาวที่มานอนวัด เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่วัด ส่วนการถ่ายทอดมีทั้งใน
โรงเรียน วัด และบ้าน ตัวอย่างโครงการได้แก่ โครงการชวนกันมาฟังนิทานเถอะ ถือศีลไม่หนัก พักศีล
กลับเหนื่อย และตักบาตรสะสมบุญ
ฉ. ขั้นตอนการจัดหางบประมาณสนับสนุนงานถ่ายทอดวัฒนธรรม เกิดจากเงินทาบุญของ
ชาวบ้านขุนคงเป็นหลัก
ช. ขั้นตอนการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จในด้าน
การถ่ายทอดวัฒนธรรม มีการมอบรางวัล เป็นประกาศนียบัตร หรือพระเครื่องพระบูชา ผ้ายันต์ หรือ
วัตถุมงคลอื่น ให้กับผู้ที่มานอนวัดจาศีล ตามโครงการปู่หลานนอนวัด

๓๔๑

ซ. ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์งานถ่ายทอดวัฒนธรรม นอกจากการบอกกันแบบปากต่อ
ปากแล้ว ยังใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ประเภทไลน์ (line) เฟสบุ๊ค (facebook) ผ่านโครงการเครือข่าย
ออนไลน์
ฌ. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล การวัดในเชิงปริมาณ ได้แก่ จานวนผู้ที่เข้ามา
ปฏิบัติกัมมัฏฐานแต่ละครั้ง ส่วนการวัดเชิงคุณภาพ ได้แ ผลจากการปฏิบัติกัมมัฏฐานของแต่ละคน
ตลอดถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้านขุนคงที่ดีขึ้น เนื่องจากการได้มาปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ตารางที่ ๑๙ การนาเสนอแนวทางการส่งเสริมการสืบทอดการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
ที่บ้านขุนคง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม
๑.ศึกษาและกาหนดเนื้อหา
สาระของวัฒนธรรมที่มีคณ
ุ ค่า
ควรแก่การถ่ายทอด

เนื้อหา
การปฏิบัติกมั มัฏฐานโบราณล้านนา ตามหลักการ ๕
ประการ คือ (๑) บุญ กิริยวัตถุ ๓ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา
(๒) โยนิโสมนสิการ (๓) สติ (๔) ความนอบน้อม และ
(๕) ความเพียร จุดประสงค์เพื่อการสั่งสมบุญบารมี และ
การพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้การปฏิบัติกมั มัฏฐานใน
องค์รวม คือ ทาน ศีล ภาวนา โดยการปฏิบัติพุทธานุสส
ติกัมมัฏฐาน ธัมมานุสสติกัมมัฏฐาน และสังฆานุสสติ
กัมมัฏฐาน
ประเพณีนอนวัดจาศีล หรือถือศีลอุโบสถ ในวัดพระ

๒. พัฒนาวิธีการถ่ายทอดและ
สื่อเพื่อการถ่ายทอด
๓. รณรงค์ให้เกิดความตระหนัก การเทศนาธรรมของพระปลัดนิพนั ธ์ รกฺขิตสีโล เจ้า
และความร่วมมือในการ
อาวาสวัดขุนคง ในวันพระ และการกระจายข่าวของ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม
คณะกรรมการวัด คณะกรรมการหมู่บ้าน

โครงการ
คู่มือการปฏิบตั ิ
กัมมัฏานโบราณ
ล้านนา ฉบับชุมชน
ขุนคง

ปู่หลานนอนวัด

ชวนกันมาฟังนิทาน
เถอะ
ถือศีลไม่หนัก พักศีล
กลับเหนื่อย
ตักบาตรสะสมบุญ
๔. สร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุน การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ประเภทไลน์ (line) เฟสบุ๊ค เครือข่ายออนไลน์
งานถ่ายทอดวัฒนธรรม
(facebook)
๕. ฝึกอบรมครูและบุคลากรที่ บุคลากรที่เกีย่ วข้องในการถ่ายทอด เรียนรู้การปฏิบัติ
ชวนกันมาฟังนิทาน
เกี่ยวข้องในเการถ่ายทอด
กัมมัฏฐานโบราณล้านนา นอกจากครู ยังมีผสู้ ูงอายุ
เถอะ
วัฒนธรรม
คนุ่มสาวที่มานอนวัด เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน
ถือศีลไม่หนัก พักศีล
พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่วัด ส่วนการถ่ายทอดมีทั้งใน
กลับเหนื่อย
โรงเรียน วัด และบ้าน
ตักบาตรสะสมบุญ
๖. จัดหางบประมาณสนับสนุน เกิดจากเงินทาบุญของชาวบ้านขุนคงเป็นหลัก

๓๔๒

งานถ่ายทอดวัฒนธรรม
๗. ยกย่องและเชิดชูเกียรติ
บุคคลและหน่วยงานที่ประสบ
ความสาเร็จในด้านการถ่ายทอด
วัฒนธรรม
๘. ประชาสัมพันธ์งานถ่ายทอด
วัฒนธรรม
๙. ติดตามและประเมินผล

มอบรางวัล เป็นประกาศนียบัตร หรือพระเครื่องพระ
บูชา ผ้ายันต์ หรือวัตถุมงคลอื่น ให้กับผู้ที่มานอนวัดจา
ศีล

ปู่หลานนอนวัด

นอกจากการบอกกันแบบปากต่อปากแล้ว ยังใช้
เครือข่ายออนไลน์
เทคโนโลยีการสื่อสาร ประเภทไลน์ (line) เฟสบุ๊ค
(facebook)
การวัดในเชิงปริมาณ ได้แก่ จานวนผู้ที่เข้ามาปฏิบัติ
กัมมัฏฐานแต่ละครั้ง
การวัดเชิงคุณภาพ ได้แ ผลจากการปฏิบัติกมั มัฏฐาน
ของแต่ละคน ตลอดถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้านขุนคงที่
ดีขึ้น เนื่องจากการได้มาปฏิบัติกัมมัฏฐาน

สรุปแนวทางการสืบทอดการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนาในอนาคต มี ๙ ขั้นตอน (๑)
ปฏิบัติกัมมัฏฐานตามหลักการ ๕ ประการ (๒) ล้อกันไปกับประเพณีนอนวัดจาศีล (๓) วัดและชุมชน
ช่ว ยกัน กระจายข่ าวการปฏิ บั ติกัม มัฎ ฐาน (๔) สร้างเครือ ข่ายทางอินเตอร์เน็ ท (๕) ฝึ กอบรมครู
ผู้สูงอายุ หนุ่มสาวที่มานอนวัด เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน พระภิกษุสงฆ์ สามเณรที่วัดให้เรียนรู้และ
ถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติกัมมัฎฐานที่ถูกต้อง (๖) ช่วยกันหางบประมาณ (๗) ในการมาปฏิบัติที่วัด มีการ
มอบรางวัลเมื่อการฝึกปฏิบัติเสร็จสิ้น (๘) ใช้วิธีปากต่อปากและใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ประเภทไลน์
(line) เฟสบุ๊ค (facebook) ในการประชาสัมพันธ์ (๙) ติดตามและประเมินผลด้วยการบันทึกจานวนผู้
ที่เข้ามาปฏิบัติกัมมัฏฐานแต่ละครั้ง สังเกตอารมณ์ของผู้มาปฏิบัติ และออกพื้นที่สารวจดูความเป็นอยู่
ของผู้มาปฏิบัติ

บทที่ ๖
สรุปผลการวิจัย
การวิจัย เรื่ องกัมมัฏ ฐานโบราณล้ านนา เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีขั้นตอนการวิจัย ๒
ขั้นตอน คือ (๑) ขั้นตอนการศึกษาเอกสารใบลาน แบ่งเป็น (๑.๑) การศึกษาภาคทฤษฎี และ (๑.๒)
การศึกษาภาคปฏิบัติหรือการนาไปใช้ปฏิบัติจริงของพระภิกษุสงฆ์ล้านนา(๒) ขั้นตอนการลงพื้นที่
ปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนาที่วัดขุนคง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็น (๒.๑) การศึกษา
ธรรมใบลานเกี่ยวกับกัมมัฏฐาน (๒.๒) การปฏิบัติกัมมัฏฐาน รวมเป็นเวลา ๓๐ วัน
การสารวจข้อมูลใบลานในครั้งแรกนั้น พบใบลานกัมมัฏฐานล้านนา จานวน ๖๙ ฉบับ
แบ่งเป็น จังหวัดเชียงใหม่จานวน ๑๙ ฉบับ ลาพูน ๘ ฉบับ แพร่ ๑๒ ฉบับ น่าน ๑๕ ฉบับ พะเยา ๓
ฉบับ ลาปาง ๗ ฉบับ แม่อ่องสอน ๓ ฉบับ และเชียงราย ๓ ฉบับ ในจานวนนี้ที่เก่าแก่ที่สุด คือ วิสุทธิ
มัคคกัมมัฏฐาน วัดกิตติวงศ์ อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๒๙๕ ผู้วิจัยเลือกมา ๕ ฉบับ
ที่มีเนื้อหาซึ่งระบุถึงวิธีการปฏิบัติกัมมัฏฐานที่ครบถ้วน ทั้งหมดมีเนื้อความเหมือนกันอันแสดงให้ว่า
เป็นฉบับที่ได้รับการยอมรับในสังคมล้านนา ได้แก่ (๑) สมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครูบาคันธา คนฺธวโส
วัดต้นผึ้ง อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๗) (๒) วิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง วัดประตู
ป่า อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๓) (๓) กัมมัฏฐานมหาป่า ครูบาอุบล วัดพระนอนม่อนช้าง
จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๒๓) (๔) กัมมัฏฐานวัดบ้านไร่ จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๔) (๕) กัมมัฏฐานครู
บาคันธะวงศ์ วัดพระนอนม่อนช้าง จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๗) ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์เพื่อถอดรหัส
เกี่ยวกับพิธีกรรม ขั้นตอน และผลจากการปฏิบัติ กัมมัฏฐานล้านนา ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการศึกษา
ภาคทฤษฎี
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังใช้ใบลานหรือหนังสือกัมมัฏฐาน อันแสดงถึงการนาทฤษฎีไปปฏิบัติ
จริง โดยพระภิกษุสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในล้านนา อีก ๔ ฉบับ ได้แก่ (๑) มูลกัมมัฏฐานรอม ฉบับครูบามหา
กัญจนเถร วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (พ.ศ. ๒๓๓๒-๒๔๒๐) (๒) กัมมัฏฐานรอม ฉบับครู
บาศรีวิชัย วัดพระสิงห์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๒๑-๒๔๑๒) (๓) พระครูพัฒนากิจจานุ
รักษ์ (ครูบาวงศ์) วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๕๔๓) และ (๔)
ฉบั บครูบ าธรรมชัย ธมฺมชโย วัดทุ่งหลวง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๕๓๐)
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการศึกษาภาคปฏิบัติหรือการนาไปใช้ปฏิบัติจริงของพระภิกษุสงฆ์ล้านนา
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เมื่อนาการศึกษาจากทั้งสองส่วนมาวิเคราะห์ จะได้ทั้งทฤษฎีกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
และการนาไปใช้จริงในสังคมล้านนา เป็นข้อมูลชุดที่ ๑ ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาจากขั้นตอนการศึกษาเอกสาร
ใบลาน
ขั้นตอนต่อมา คือ การเข้าไปศึกษาปฏิบัติกัมมัฏฐานที่วัดขุนคง อาเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ กับพระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสีโล (เจ้าอาวาสวัดขุนคง) ซึ่งการศึกษาออกเป็น ๒ ส่วนเช่นกัน คือ
(๑) ศึกษาธรรมใบลานเกี่ยวกับกัมมัฏฐาน ใช้เวลาตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน – ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ มีการปริวรรตใบลานจานวน ๒ ฉบับ ได้แก่ พับหนังสือไหว้พระถือศีลปฏิบัติกัมมัฏฐาน ฉบับ
วัดขุนคง และเรื่องลักขณะศีลทานภาวนาแลฯ (๒) การปฏิบัติกัมมัฏฐาน ภาวนานับลูกประคา ในวัน
โกนและวันพระ ตรงกับวันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อมูลชุดนี้ เป็นข้อมูลชุดที่ ๒ ที่ผู้วิจัยได้จากการลงพื้นที่ปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนาที่วัด
ขุนคง ด้วยเหตุนี้จานวนใบลานตลอดการวิจัยที่ผู้วิจัยศึกษา มีจานวนทั้งสิ้น ๑๑ ฉบับ
เมื่อได้ข้อมูล ทั้งสองส่ ว นครบแล้ ว ผู้วิจัยจึงนามาวิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ๓
ประการ คือ (๑) เพื่อถอดรหัสองค์ความรู้ในเรื่องพิธีกรรม ขั้นตอน และผลจากการปฏิบัติ กัมมัฏฐาน
โบราณล้านนา (๒) เพื่อสร้ างแนวทางการปฏิบัติ กัมมัฏฐานโบราณล้ านนาที่เหมาะสมกับยุคสมัย
ปัจจุบัน (๓) เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการสืบทอดการปฏิบัติ กัมมัฏฐานโบราณล้านนา โดยขั้นตอน
การสร้างแนวทางปฏิบัติและแนวทางส่งเสริมการสืบทอดการปฏิบัติ เป็นขั้นตอนของการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ได้ผลสรุปดังนี้
๖.๑ การถอดรหัสองค์ความรู้ในเรื่อง หลักการ พิธีกรรม ขั้นตอน และผลจากการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
โบราณล้านนา
๑. หลักการ
ความโดดเด่ น ของกั ม มั ฏ ฐานโบราณล้ า นนา ที่ ป รากฏในข้ อ มู ล ชุ ด แรก คื อ ใบลาน
กัมมัฏฐานทั้ง ๙ ฉบับนั้ น แสดงให้ เห็ นถึงกระบวนการใช้ปัญญาใคร่ครวญในบทกัมมัฏ ฐาน ขณะ
ปฏิบัติกัมมักฐานแต่ละบท ตามหลักโยนิโสมนสิการ ซึ่งเป็นไปตามที่บันทึกไว้ในวิสุทธิมรรค ทว่าการ
ปฏิบัติกัมมัฏฐานของพระภิกษุสงฆ์ล้านนาที่สืบกันมานั้น ได้ลดความสาคัญของการพิจารณาใคร่ครวญ
ธรรมนี้ลงไป และเพิ่มการบริกรรมคาถามากขึ้น จนเข้ามาแทนที่การพิจารณาใคร่ครวญธรรมนั้น
ส่วนความโดดเด่นของกัมมัฏฐานโบราณล้านนาในข้อมูลชุดที่ ๒ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการ
ปฏิบัติที่วัดขุนคง พบว่าชาวล้านนาปฏิบัติกัมมัฏฐานในลักษณะองค์รวม ได้แก่ การปฏิบัติทาน ศีล
ภาวนาไปพร้อมกัน และการมีสติกากับทุกอิริยาบถผ่านการบริกรรมคาถาในทุกกิจกรรมที่ปฏิบัติ ไม่ว่า
จะเป็นการเดินเข้าวัด การใส่บาตรพระ การเดินออกจากวัด เป็นต้น ส่วนการพิจารณาใคร่ครวญใน
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ธรรมขณะปฏิบัติกัมมัฏฐานนั้น ปรากฏให้เห็นเฉพาะในคัมภีร์ใบลานจากวัดขุนคงอยู่บ้าง แต่ไม่ปรากฏ
ในการปฏิบัติแล้ว
ดังนั้นแล้ว เมื่อนาความโดดเด่นของข้อมูลทั้ง ๒ ชุด มาสังเคราะห์ จึงได้หลักการของการ
ปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา ๕ ประการด้วยกัน คือ ๑. บุญกิริยาวัตถุ ๓ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา
๒. โยนิโสมนสิการ ๓. สติ ๔. ความนอบน้อม ๕. ความเพียร
๑. บุ ญกิริย าวัตถุ ๓ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา โดยทานและศีลเป็นการเตรียมตัว สร้าง
พฤติกรรมความเคยชินที่ดี เพื่อนาไปสู่จิตใจที่ดี ที่พร้อมจะปฏิบัติกัมมัฏฐาน อันเป็นกระบวนสั่งสมบุญ
บารมี และฝึกฝนตนให้ละทิ้งซึ่งตัวกูของกู
๒. โยนิโสมนสิการ เป็นการคิดใคร่ครวญในธรรมขณะจิตเป็นสมาธิหลังการนับลูกประคา
ระลึกถึงคุณของกัมมัฏฐานบทต่างๆ และโทษของตัณหา คิดสอนตัวสอนใจตนเอง ให้มองเห็นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา
๓. สติในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ โดยอาศัยคาบริกรรมเป็นพื้นฐาน
๔. ความนอบน้ อม ผู้ ป ฏิบัติ ต้องมีใ จเคารพนอบน้อ มต่ อ พระพุ ทธเจ้า พระธรรมเจ้ า
พระสังฆเจ้า พระกัมมัฏฐาน และพระอุปัชฌาย์อย่างแท้จริง เพื่อขออานาจบารมีแห่งคุณพระรัตนตรัย
พระกัมมัฏฐาน และพระอุปัชฌาย์ ในการคุ้มครองให้การปฏิบัติสาเร็จลุล่วงด้วยดี
๕. ความเพียร คือ ความสม่าเสมอในการปฏิบัติทาน ศีล ภาวนา
ทั้งนี้หลักการทั้ง ๕ ตรงกับกระบวนการฝึกฝนตนเองก่อนที่เข้าสู่มรรค ที่เรียกบุพนิมิตของ
มรรค คือ เครื่องหมายบ่งบอกถึงการมาถึงของมรรค หรือหนทางที่ถูกต้อง อันจะนาไปสู่การหลุดพ้น
จากวัฏสงสารได้
๒. พิธีกรรม
พิธีกรรมจากข้อมูลทั้ง ๒ ชุด มีลักษณะร่วมกัน กล่าวคือ เริ่มต้นจากการบูชาขันดอก ตาม
เทียนบูชาพระพุทธรูปในพระวิหาร ขึ้นขันห้าโกฐาก ถวายพระพุทธรูปในวิหาร กล่าวคาบูชาขัน ๕
โกฐาก เมื่อไหว้พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้าแล้ว จึง นาขันดอกมาขอรับศีลจากพระภิกษุ
สงฆ์ ก่อนลงมือปฏิบัติกัมมัฏฐานนั้น มีขั้นตอนการกล่าวคาทักเทวดา เพื่อบอกเทวดาในสถานที่ซึ่ง
ปฏิบัติกัมมัฏฐานนั้นๆ มีการห้ามมาร อฐิษฐานเอาแผ่นดิน เพื่อให้การปฏิบัติกัมมัฏฐานสาเร็จได้ด้วยดี
จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีปฏิบัติกัมมัฏฐาน และเมื่อเสร็จพิธีการปฏิบัติกัมมัฏฐานแล้ว จึงสูมาแก้ว ๓ ประการ
คือ พระรัตนตรัย ก่อนกรวดน้าอุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ได้กระทา
๓. ขั้นตอนการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ในการปฏิบัติที่วัดขุนคง เน้นเฉพาะพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ และสังฆานุสสติ ซึ่งเป็น ๓
ใน ๑๐ ประเภท ของอนุสสติกัมมัฏฐาน และทั้ง ๓ ประเภทนี้ พบร่วมกันในข้อมูลทั้ง ๒ ชุด ซึ่งได้
แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของกัมมัฏฐานทั้ง ๓ ประเภทนี้ด้วย
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ก่ อ นปฏิ บั ติ กั ม มั ฏ ฐานใด ให้ ข อปี ติ จ ากพระพุ ท ธเจ้ า เสี ย ก่ อ น อั น เป็ น ขั้ น ตอนที่ พ บ
โดยทั่วไป เป็นการขออานาจคุณพระพุทธเจ้าในการทาให้การปฏิบัติเป็นผล ซึ่งวัดได้จากการเกิดปีติ
นั่นเอง โดยเมื่อสมาธิจิตเกิดขึ้นในระหว่างการภาวนาประกอบการนับลูกประคาแล้ว ให้ผู้ปฏิบัติคิด
ใคร่ครวญ ระลึกถึงคุณของกัมมัฏฐานบทต่างๆ และโทษของตัณหา และกรวดน้าอุทิศส่วนกุศล เมื่อ
ปฏิบัติเสร็จแล้ว
๔. ผลที่ได้จากการปฏิบัติ
๑. ในภาพรวม การปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา เป็นการสั่งสมบารมี และพัฒนาตน
ด้ ว ย ทาน ศี ล ภาวนา โดยผู้ ป ฏิ บั ติ สามารถท าลายบาปธรรมทั้ ง ๑๔ ตั ว ได้ คื อ โมโห (หลง)
อโนตฺตปฺปํ (ไม่กลัวบาป) โลโภ (โลภ) มาโน (มาร) อิสฺสา (ริษยา) กุกกุจฺจ (กินแหนง ราคาญ) มิทฺธ
(หลับ ง่วง) อหิริก (ไม่ละอายแก่บาป) อุทฺธจ์จ (สะดุ้งใจ ฟุ้งซ่าน) ทิฏฐิ (ถือมั่น) โทโส (โกรธ) มจฺฉริย
(ตระหนี่) ถีน (กระด้าง หดหู่) และวิจิกิจฺ ฉา (สงสัย) ละนิวรณธรรม หรือธรรมเป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้
บรรลุความดี ๕ ประการได้ คือ กามฉันทะ พยาปาทะ ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา
นิวรณธรรม
๒. ภาพย่อยส่วนที่ ๑ ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการปฏิบัติกัมมัฏฐานแต่ละประเภท ถูกระบุให้
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในวิสุทธิมรรค ได้แก่
สมถกัมมัฏฐาน มีอสุภกัมมัฏฐาน ๑๐, กายคตานุสสติ ได้อุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต และ
อุปจารสมาธิ อนุสสติกัมมัฏฐาน ๑๐ เฉพาะ พุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จา
คานุสสติ เทวดานุสสติ เกิดปีติ ๕ อานาปาณสติ ได้อุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต อุปจารสมาธิ ญาณ ๔
อภิญญา ๕ พรหมวิหารกัมมัฏฐาน ๔ ได้อัปปนาสมาธิ ญาณ ๔ อภิญญา ๕ ยกขึ้นภาวนาทิฏฐิกังขา
วิปัสสนาได้
วิปัสสนากัมมัฏฐาน ได้แก่ ทิฏฐิกังขาวิปัสสนา กังขาวิตรณวิสุทธิ อนิจจวิปัสสนา ทุกขจ
วิปัสสนา อนัตตาวิปัสสนา ได้ญาณ ๑๐ ได้แก่ สมมนญาณ อุทยัพพยญาณ ภังคญาณ ภยตูปัฏฐาน
ญาณ อาทีนวญาณ นิพพิทาญาณ มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขานุญาณ สังขารุเปกขาญาณ และ
อนุโลมญาณ
ในระหว่ า งการปฏิ บั ติ จ ะเกิ ด วิ ปั ส สนู กิ เ ลส คื อ อั น ตรายอั น จะท าให้ เ ศร้ า หมองแห่ ง
วิปัสสนาญาณ เป็นอุปกิเลส มี ๑๐ ประการ คือ โอภาโส (เห็นแสงสว่างใสแจ่มงามรอบคอบ) ปีติ (เกิด
ความยินดีกว่าปกติ) ปสสฺทฺธิ (สงบกายและระงับจิตกว่าปกติ) อธิโมกฺโข (อินทรียแก่กล้ากว่าปกติ)
ปคฺคโห (เพียรมากกว่าปกติ) สุข (สุขมากกว่าปกติ) ญาณ (ญาณรู้เกินปกติ) อุปฏฺฐาน (สติมากกว่า
ปกติ) อุเปกฺขา (จิตเป็นอุเบกขามากกว่าปกติ) และนิกนฺติ (มีตัณหารักใคร่ขอบใจในธรรมอันมิสมควร
นั้น) ซึ่งผลที่ได้จากการปฏิบัตินั้น ก็เป็นไปเพื่อทาลายบาปกรรม และนิวรณ์เช่นกัน
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๓. ภาพย่อยที่ ๒ เป็นผลการปฏิบัติที่ปรากฏเฉพาะในคัมภีร์ใบลานกัมมัฏฐานโบราณ
ล้ านนา อาทิ ในมูล กัมมั ฏ ฐานของครู บามหากัญ จนเถร ระบุ ผ ลจากการภาวนาแต่ล ะบทดัง เช่ น
ภาวนาพุทธคุณได้สัมปัตติในนิพพาน ภาวนาธรรมคุณได้สัมปัตติในสวรรคเทวโลก ภาวนาสังฆคุณได้
สัมปัตติในมนุษยโลก ภาวนากายคตานุสสติ ชื่อว่า ตอบแทนคุณพ่อแม่แห่งตน เป็นต้น
๖.๒ การสร้างแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนาที่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน
แนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานที่สร้างขึ้นนี้ ดาเนินไปตามหลักการ ๕ ประการ คือ ๑. บุญ
กิริยวัตถุ ๓ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา ๒. โยนิโสมนสิการ ๓. สติ ๔. ความนอบน้อม ๕. ความเพียร
ประสงค์ เพื่อการสั่งสมบุญบารมี และการพัฒนาตนเอง มีเป้าหมายเป็นบุคคลทั่วไป ระยะเวลาใน
แนวทางการปฏิบัติกัมมัฎฐาน กาหนดเริ่มต้นไว้ ๒ วัน ๑ คืน อันเป็นเวลาที่สั้นที่สุด ที่สามารถปฏิบัติ
ทาน ศีล ภาวนา ได้ครบกระบวนการ และประเภทกัมมัฏฐานในแนวทางการปฏิบัติกัมมัฎฐาน ได้แก่
พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ และสังฆานุสสติ
จากหลักการทั้ง ๕ คือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ โยนิโสมนสิการ สติ ความนอบน้อม และความ
เพียร นาไปสู่การสร้างรูปแบบวิธีการปฏิบัติกัมมัฏฐานได้ ดังนี้
๑. ขั้นตอนการศึกษาธรรม ก่อนการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
มีวัตถุป ระสงค์เพื่อให้ผู้ ปฏิบัติกัมมัฏ ฐานโบราณล้ านนา เข้าใจพื้นฐานของการปฏิบัติ
วิธีการ และรูปแบบการปฏิบัติ ได้แก่ การศึกษาคัมภีร์โบราณและคาสอนเกี่ยวกับทาน ศีล ภาวนา
การศึกษาและท่องจาบทสวดมนต์ คุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า ทั้งที่เป็นภาษาบาลี
และแปลเป็นภาษาไทย เพื่อให้ในการพิจารณาใคร่ครวญขณะปฏิ บัติกัมมัฏฐานนับลูกประคา รวมถึง
บทกัมมัฏฐานอื่นๆ การศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติพุทธาสุสสติ ธัมมานุสสติ และสังฆานุสสติ พร้อมผล
จากการปฏิบัติ และการศึกษาวิธีการนับลูกประคา
ในขั้นตอนนี้อาจจัดเป็นห้องเรียนอย่างเป็นระบบ หรือใช้กลวิธีเทศนาในงานเทศกาลต่างๆ
ภายในชุมชนก็ได้
๒. ขั้นตอนการปฏิบัติ
การปฏิ บัติ เริ่ มตั้งแต่การสร้างสติทุกขณะปฏิบัติด้ว ยการกล่าวคาบริกรรมก่อนเข้าวัด
เพื่อกระตุ้นเดือนถึงภารกิจที่จะเข้าไปกระทาในวัด เมื่อทุกคนพร้อมแล้ว จึงร่วมกันไหว้พระประธานใน
พระวิหาร ผู้ปฏิบัติบชู าขันดอก ตามเทียนบูชาพระพุทธเจ้า ขึ้นขันห้าโกฐากเพื่อบูชาพระรัตนไตร พระ
กัมมัฏฐาน และพระอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์ ก่อนที่จะปฏิบัติกัมมัฏฐานทุกครั้ง
เมื่อฟังโอวาสจากเจ้าอาวาสแล้ว จึง ขอรับศีลจากท่าน จากนั้นจึงกล่าวคาภาวนาศีล แยก
ย้ายกันไปหาที่สงัดตามบริเวณวัดเพื่อปฏิบัติกัมมัฏฐาน เมื่อหาที่อันเหมาะสมได้แล้ว ให้กล่าวคาทัก
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เทวดา บอกเทวดาในสถานที่ซึ่งปฏิบัติกัมมัฏฐานนั้นๆ ให้รักษาระหว่างการปฏิบัติ กล่าวคาห้ามมาร
และอฐิษฐานเอาแผ่นดิน เพื่อให้การปฏิบัติกัมมัฏฐานสาเร็จได้ด้วยดี
ประเภทกัมมัฏฐานที่ปฏิบัติได้แก่ พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ และสังฆานุส สติ เริ่มจากการ
สมทานพุทธานุสสติ เมื่อปฏิบัติไปได้ระยะหนึ่ง ไม่ได้จากัดว่าเป็นเวลาเท่าไหร่ ให้สมทานธรรมานุสสติ
เมื่อปฏิบัติไปได้ระยะหนึ่ง ไม่ได้จากัดว่าเป็นเวลาเท่าไหร่ ให้สมทานสังฆานุสสติ ทั้งนี้เมื่อจะเริ่มปฏิบัติ
กัมมัฏฐานบทใด ให้ขอปีติสมาธิกับพระพุทธเจ้าเสียก่อน
การปฏิบัติพุทธานุสสติ ให้กาหนดคาบริกรรมว่า พุทโธ พุทโธ พร้อมกับการนับลูกประคา
การปฏิบัติธรรมานุสสติ ให้กาหนดคาบริกรรมว่า ธัมโม ธัมโม พร้อมกับการนับลูกประคา การปฏิบัติ
สังฆานุสสติ ให้กาหนดคาบริกรรมว่า สังโฆ สังโฆ พร้อมกับการนับลูกประคา ขณะนับลูกประคานั้น
ให้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระสังฆเจ้าเป็นลาดับไป
เมื่อจะหยุดปฏิบัติกัมมัฏฐาน ให้ สูมาแก้วทั้งสามเป็นการขอขมาลาโทษพระพุทธเจ้า พระ
ธรรมเจ้า และพระสังฆเจ้า ก่อนลาศีล และกรวดน้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการปฏิบัติ
๓. ผลที่ได้จากการปฏิบัติ พุทธนุสสติ ธัมมานุสสติ และสังฆานุสสติ
ระหว่างการปฏิบัติจะเกิดปีติ ๕ ได้แก่ (๑) ขุททกาปีติ (๒) ขณิกาปีติ (๓) โอกกันติกาปีติ
(๔) อุเพงคาปีติ (๕) ผรณาปีติ ปีติทั้ง ๕ เกิดขึ้นเป็นลาดับขั้นตอนไป อาการเหล่านี้ มักทาให้คนคิดว่า
ตนเข้าถึงธรรมชั้นสูงแล้ว และมักวิปลาสคลาดจากสติไป ในใบลานวิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง วัดประตู
ป่า ตาบลประตูป่า อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน อธิบายว่า หากอาการเช่นนี้ ดารงอยู่เป็นเวลา ๑ เดือน
แล้ว ยังไม่หาย ให้ตั้งขันดอกไม้ เทียน ๕ คู่ ไปหาพระสอนกัมมัฏฐาน หากไม่มีก็ไปหาพระพุทธรูป
พระธรรม พระสงฆ์ เจดีย์ ต้นโพธิ์ เพื่อขอขมาและขอให้พ้นไปจากปีติที่ติดอยู่นั้น เมื่อพ้นปีติแล้วจึง
เกิดอุปปจารสมาธิ เกิดใจมั่นคง ไม่หวั่นไหว ไม่ฟุ้ง ไปตามอารมณ์อันร้าย เข้าใจธรรมอย่างแจ่มแจ้ง
๔. ข้อปฏิบัติภายหลังการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ทาบุญตักบาตรในตอนเช้า หลังจากกระทาบุญให้ทานแล้ว จึงหยาดน้าแผ่บุญกุศล เมื่อจะ
ออกจากวัด ให้ว่า “อัปปะมา เทถะ” ข้อนี้เป็นการกาหนดสติ เมื่อจะออกจากวัดว่าอย่าใช้ชีวิตอย่าง
ประมาท ให้หมั่นทาทาน รักษาศีล ภาวนา สั่งสมบุญบารมีไว้ เพราะชีวิตมีความไม่แน่นอน
๖.๓ แนวทางการสืบทอดการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนาในอนาคต
แนวทางการสืบทอดการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา ประกอบด้วย ๙ ขั้นตอนหลั ก
ตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ดังมีรายละเอียดดังนี้
๑. ขั้นตอนการกาหนดเนื้อหาสาระของการปฏิบัติกัมมัฏฐาน ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า
การปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา ตามหลักการ ๕ ประการ คือ (๑) บุญ กิริยวัตถุ ๓ ได้แก่ ทาน ศีล
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ภาวนา (๒) โยนิโสมนสิการ (๓) สติ (๔) ความนอบน้อม และ (๕) ความเพียร ในขั้นตอนนี้มีตัวอย่าง
ของโครงการ คือ การสร้างคู่มือการปฏิบัติกัมมัฏานโบราณล้านนา ฉบับชุมชนขุนคง
๒. ขั้นตอนการพัฒนาวิธีการถ่ายทอดและสื่อเพื่อการถ่ายทอด ล้อกันไปกับประเพณีนอน
วัดจาศีล หรือถือศีลอุโบสถในวัดพระ ตัวอย่างโครงการที่ช่วยพัฒนาในส่ว่นนี้ คือ โครงการปู่หลาน
นอนวัด
๓. ขั้นตอนการรณรงค์ให้เกิดความตระหนักและความร่วมมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ด้วยการเทศนาธรรมของพระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสีโล เจ้าอาวาสวัดขุนคง ในวันพระ และการกระจาย
ข่าวของคณะกรรมการวัด คณะกรรมการหมู่บ้าน ครูโรงเรียนบ้านขุนคง ผ่านโครงการชวนกันมาฟัง
นิทานเถอะ ถือศีลไม่หนักพักศีลกลับเหนื่อย และตักบาตรสะสมบุญ
๔ ขั้นตอนการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนงานถ่ายทอดวัฒนธรรม ด้วยการใช้เทคโนโลยี
การสื่อสาร ประเภทไลน์ (line) เฟสบุ๊ค (facebook) ตามโครงการเครือข่ายออนไลน์
๕. ขั้นตอนการฝึกอบรมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในเการถ่ายทอดวัฒนธรรม บุคลากรที่
เกี่ยวข้องในการถ่ายทอด เรียนรู้การปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้ านนา นอกจากครู ยังมีผู้สูงอายุ หนุ่ม
สาวที่มานอนวัด เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน พระภิกษุสงฆ์ สามเณรที่วัด ส่วนการถ่ายทอดมีทั้งใน
โรงเรียน วัด และบ้าน ตัวอย่างโครงการได้แก่ โครงการชวนกันมาฟังนิทานเถอะ ถือศีลไม่หนักพักศีล
กลับเหนื่อย และตักบาตรสะสมบุญ
๖. ขั้นตอนการจัดหางบประมาณสนับสนุนงานถ่ายทอดวัฒนธรรม เกิดจากเงินทาบุญของ
ชาวบ้านขุนคงเป็นหลัก
๗. ขั้นตอนการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จในด้าน
การถ่ายทอดวัฒนธรรม มีการมอบรางวัล เป็นประกาศนียบัตร หรือพระเครื่องพระบูชา ผ้ายันต์ หรือ
วัตถุมงคลอื่น ให้กับผู้ที่มานอนวัดจาศีล ตามโครงการปู่หลานนอนวัด
๘. ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์งานถ่ายทอดวัฒนธรรม นอกจากการบอกกันแบบปากต่อ
ปากแล้ว ยังใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ประเภทไลน์ (line) เฟสบุ๊ค (facebook) ผ่านโครงการเครือข่าย
ออนไลน์
๙. ขั้น ตอนการติดตามและประเมินผล การวัดในเชิงปริมาณ ได้แก่ จานวนผู้ ที่เข้ามา
ปฏิบัติกัมมัฏฐานแต่ละครั้ง ส่วนการวัดเชิงคุณภาพ ได้แ ผลจากการปฏิบัติกัมมัฏฐานของแต่ละคน
ตลอดถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้านขุนคงที่ดีขึ้น เนื่องจากการได้มาปฏิบัติกัมมัฏฐาน

บรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย
ก. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources)
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาสมเด็จพระมหาสมณเจ้า, เล่ม ๓๘,
ตอน ก ,๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔, หน้า ๑๐.
ราชกิจจานุเบกษา, ข่าวสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, เล่ม ๓๘,
ตอน ง, ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔, หน้า ๑๒๓๙.
วิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่า ตาบลอุโมงค์ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๓)
พระธมฺมเมธี. “กัมมัฏฐานรอม” ค่าวตานานปางเดิม ครูบาศรีวิชัยบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุช่อแฮ
เมืองแพร่ พ.ศ. ๒๔๖๗. เชียงใหม่: มิ่งเมือง, ๒๕๔๓.
พระภิกษุคันธิยะ. มูลกัมมัฏฐาน. ปริวรรตโดยปวงคา ตุ้ยเขียว. เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๐.
หลวงปู่ครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย. คู่มือสวดกัมมัฏฐาน ทาวัตร และบทปฏิบัติ สมถะวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน. กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๓๔.
ข. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources)
(๑) หนังสือ:
กรมการศาสนา. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๙. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๓.
กฤษณา เจริญวงศ์ . ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนลัวะกับเจ้าผู้ค รองนครเชียงใหม่ . เชียงใหม่ :
มหาวิทยาลัยพายัพ, ๒๕๓๒.
กลุ่มเทียนสว่างธรรม. ปกติ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ และสิ่งที่ฝากไว้. แพร่: กลุ่มเทียนสว่างธรรม,
๒๕๓๒.
ครูบาขาวปี. หนังสือชีวประวัติองค์สมัยสามห้อง. เชียงใหม่: เวียงแก้วการพิมพ์, ๒๕๓๕.
ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก. ของดี. ลาพูน: วัดพระพุทธบาทตากผ้า, ๒๕๒๓.
งามตา กาญจนวสุนธรา. พระรัตนตรัย. กรุงเทพฯ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.
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ชมรมกั ล ยาณธรรม. ประวั ติ ท่ า นพระอาจารย์ มั่ น ภู ริ ทั ต โต และมุ ต โตทั ย . กรุ ง เทพฯ:
ชมรมกัลยาณธรรม, ๒๕๔๙.
ดนัย ไชยโยธา, รศ. พุทธธรรม พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง. กรุงเทพฯ: โอเดียน
สโตร์, ๒๕๕๑.
ตรีธา เนียมขา. ตรีธาเล่าเรื่องหลวงพ่อและวัดปากน้า. กรุงเทพฯ: วัดปากน้า, ๒๕๔๔.
ฐิตวณ์โณ ภิกขุ. วิปัสสนาภาวนา. กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.
ทวีศักดิ์ ญาณประทีป. พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๓๐. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช,
๒๕๓๔.
ธรรมสภา. ชีวิต การงาน หลักธรรม พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา,
ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์.
ธรรมสภา. อสิติมหาเถระสาวก ๘๐ พระอรหันต์. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๔๘.
บทสวดมนต์ ฉบับวัดสวนดอก. เชียงใหม่: วัดสวนดอก, ๒๕๕๐.
บทสวดมนต์ประจาวัน วัดพระธาตุดอยสุเทพ. เชียงใหม่: แสงศิลป์, ๒๕๕๐.
ปัญญานันทะ. พจนานุกรมธรรม ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๕๔.
พระเทพสิทธิมุนี (โชดก ป.๙). ค าถามคาตอบเรื่ องวิปัสสนากรรมฐาน. กรุงเทพฯ: ไม่ปรากฏ
สานักพิมพ์, ๒๕๒๘.
พระเทพญาณวิศิษฎ์ (ใจ ยโสธโร). ตาราพระกัมมัฏฐานโบราณ. กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย,
๒๕๕๘.
พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ). ลาดับโสฬสญาณ. กรุงเทพฯ: การุญการพิมพ์, ๒๕๔๐.
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพฯ: เอส. อาร์.
พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จากัด, ๒๕๔๖.
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). สัมมาสมาธิ สมาธิแบบพุทธ. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๕๒.
พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน). คู่มือพระอุปัชฌาย์. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ:
สหายพัฒนาการพิมพ์, ๒๕๔๐.
พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ). วิปัสสนากรรมฐาน. กรุงเทพฯ: บริษัททอมรินทร์ พริ้นติ้ง
จากัด, ๒๕๓๒.
พระประชา ปสนฺนธมฺโม สันติสุข โสภนสิริ. ภาพชีวิต ๘๐ ปี พุทธทาสภิกขุ มิติใหม่ของ
พระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, ๒๕๒๙.
พระปัญญาสามี. ศาสนวงศ์หรือประวัติศาสนา. แปลโดย ศาสตราจารย์ ร.ต.ท.แสง มนวิทูร.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๐๖.
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พระปินตา. หนังสือกัมมัฏฐานฉบับพระครูบาศรีวิชัย. ปริวรรตโดยพระอธิการเกรียงศักดิ์ โชติธมฺโม.
ลาพูน: วัดบ้านปาง, ๒๕๔๘.
พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร). ภาวนาทีปนี. กรุงเทพฯ ดอกหญ้า, ๒๕๔๕.
พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร). วิปัสสนาวงศ์. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, ๒๕๔๕.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุ ตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). จะพัฒนาคนได้อย่างไร. กรุงเทพฯ: งานดี, ๒๕๓๖.
พระพุทธโฆสเถระ. คัมภีร์วิสุทธิมรรค. แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร).
กรุงเทพฯ: ประยูรวงศ์พริ้นติ้ง จากัด, ๒๕๔๖.
พระภัททันตะ อาสภะ. วิปัสสนาทีปนีฎีกา. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒.
พระมหานามะ. มหาวงศ์ พงศาวดารลังกาทวีป เล่ม ๓ ฉบับหลวงในหอพระสมุดวชิรญาณ.
แปลโดย พระยาปริยัติธรรมดา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย, ๒๔๖๒.
พระมหาบัว ญาณสัมปันโน. ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ. กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์,
๒๕๑๔.
พระมหาวีระ ถาวโร. คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน. กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์, ๒๕๓๐.
พระราชญาณวิสิฐ. ทางมรรคผลนิพพาน ธรรมปฏิบัติถึงธรรมกายและพระนิพพาน.กรุงเทพฯ: เอช
ทีพี เพรส จากัด, ๒๕๔๐.
พระศรีวรญาณ (วิ). เก็บเพชรจากคัมภีร์พระไตรปิฎก. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๔๒.
พระสุธีธรรมานุวัตร. พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และ ดร. เสนาะ ผดุงฉัตร. การศึกษาวิเคราะห์องค์
ความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์ธรรม วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่. อยุธยา:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.
พระสมบัตร ฐิตญาโณ (สุขประเสริฐ). “ศึกษาเปรียบเทียบหลักวิปัสสนากัมมัฏฐานในพระไตรปิฎก
และแนวปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานวัดโพธิ์บ้านโนนทัน” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.
พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ). วิปัสสนานัย. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจากัด ซีเอไอ เซ็นเตอร์
จากัด, ๒๕๕๑.
พระอุปติสสเถระ. วิมุตติมรรค . แปลโดย พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ. พิมพ์ครั้งที่
๖. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.
พินิจ รักทองหล่อ. ธรรมานุกรมธรรมโฆษณ์. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๓๗.

๓๕๓

พิศ เงาเกาะ. สมาธิและแนวการปฏิบัติ. นครราชสีมา: ไม่ปรากฏที่พิมพ์, ๒๕๓๐.
พิสิฏฐ์ โคตตรสุโพธิ์ และคณะ. พิธีกรรมในวิถีชีวิตล้านนาจากคัมภีร์โบราณ. เชียงใหม่: สถาบันวิจัย
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๗.
พุทธทาสภิกขุ. การทาสมาธิวิปัสสนา วิธีฝึกอานาปานสติเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๔๙.
พุทธทาสภิกขุ. บาเพ็ญบารมี. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๔๙.
ปีเตอร์ เดลลา สันตินา แต่ง, สมหวัง แก้วสุฟอง แปล. ต้นไม้แห่งโพธิ์. เชียงใหม่: แม็กพรินต์, ๒๕๕๓.
มณี พยอมยงค์. ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย. เชียงใหม่: ส.ทรัยพ์การพิมพ์, ๒๕๒๙.
มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต. บูรพาจารย์. กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์, ๒๔๕๔.
ระพีพรรณ ใจดี. ยิ่งรู้จัก ยิ่งเคารพรักท่าน ประวัติหลวงปู่ คณยาย และวัดพระธรรมกาย.
กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์, ๒๕๔๙.
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, พระประวัติตรัสเล่า. กรุงเทพฯ: มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔.
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สมถกัมมัฏฐาน. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๑๘.
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, สารานุกรมพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ:
มกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
วโรพร. ตามรอยพระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อวัดปากน้า). กรุงเทพฯ: บริษัท ฟองทองเอ็นเตอร์ไพรซ์
จากัด, ๒๕๔๓.
วศิน อินทสระ. ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: เม็ดทราย, ๒๕๔๙.
วิโรจน์ อินทนนท์, รศ.ดร. บทสวดและวิธีปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๕๕๗.
ศรีศักร วัลลิโภดม และ วลัยลักษณ์ ทรงศิริ. นครแพร่ จากอดีตมาปัจจุบัน ภูมินิเวศวัฒนธรรม
ระบบความเชื่อ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น. กรุงเทพฯ. สานักงานกองทุนสนับสนุน
งานวิจัย, ๒๕๕๑.
ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี (บรรณาธิการ). ฐานคิด ฐานความรู้ และหลักปฏิบัติในการเผยแพร่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. เชียงใหม่: แม็กซ์พริ้นติ้ง, ๒๕๕๖.
ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี. ข้อวินิจฉัยครูบาศรีวิชัย. เชียงใหม่: อาร์เอสโปรดักซับพลาย, ๒๕๕๙.
เสถียรพงษ์ วรรณปก. ๔๐ พระอรหันต์ บรรลุธรรมพุทธสมัย. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๖.
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์, ๒๕๓๖.
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. การออกแบบกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น .
กรุงเทพฯ: คุรุสภา, ๒๕๓๘.

๓๕๔

สุขุมาล เกษมสุข. การปลูกฝังจริยธรรมเด็ก. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต, ๒๕๔๘.
สุเชาวน์ พลอยชุม, พระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส,
กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑.
สุชีพ ปุญญานุภาพ. พระไตรปิฎกฉบับสาหรับประชาชน. กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.
สุภาพรรณ ณ บางช้าง. ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖.
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. สารานุกรมพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ:
มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๓๙.
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. วินัยมุข เล่ม ๓. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๖.
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ. คู่มือการทาความรู้สึกตัว. กรุงเทพฯ: มูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ,
๒๕๔๐.
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ. พลิกโลกเหนือความคิด. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์, ๒๕๒๙.
อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์. พระพุทธศาสนามหายาน. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๗.
อนุกรรมการฯ ศาสนาและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ. การวัฒนธรรมศึกษา: กระบวนการ
บริหารและจัดการวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๘.
อารยศูร แต่ง, หลวงรัชฎการโกศล แปล. ชาดกมาลา. กรุงเทพฯ: มปส, ๒๕๑๓.
ฮันส์ เพนธ์ และ ศรีเลา เกษพรหม. จารึกวัดช้างค้า จังหวัดน่าน. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๔.
(๒) วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย
ฐิติรัตน์ รักษ์ใจตรง. “ศึกษาการใช้อานาปานสติภาวนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเสถียร
ธรรมสถาน”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.
ณัฏฐจิตต์ เลาห์วีระ “ศึกษาการพัฒนาอินทรีย์ในอินทริยภาวนาสูตร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.
ทัสนี วงศ์ยืน. “ศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติกัมมัฎฐานตามแนวกายคตาสติในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
เถรวาท” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.
ธนาคม บรรเทากุล. “การศึกษาวิธีการสอนวิปัสสนากัมมัฎฐานของพระอาจารย์ภัททันตะ
อาสภมหาเภระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ” วิทยานิพธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙.

๓๕๕

พระชาตรี ฐิตเมโธ (วงษ์สกิจ). “ผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานตามแนวทางของศูนย์
ปฏิบัติวิปัสสนา กัมมัฎฐานภาคเหนือวัดร่าเปิง (ตโปทาราม)” วิทยานิพธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.
พระณัฐกิตติ อนารโท (ผุยเหง้า). “การศึกษาวิเคราะห์มูลกัมมัฎฐานในฐานะเป็นกุศโลบายเพื่อการ
ปฏิบัติธรรม” วิทยานิพธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.
พระนัฐวุฒิ สิริจนฺโท (ศรีจันทร์). “ศึกษาการพิจารณาอสุภกัมมัฏฐานเพื่อการแก้ปัญหากามราคะใน
พระพุ ท ธศาสนาเถรวาท”วิ ท ยานิ พ ธ์ พุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต . บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.
พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล. การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการปฏิบัติกรรมฐานของหลวงพ่อเทียน
จิตฺตสุโภ กับพระอาจารย์สิตซูโอ คเวสโก. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๔๔๕
พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต (แสงแก้ว). การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการปฏิบัติกรรมฐานของ
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ กับพุทธทาสภิกขุ. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.
พระมหาสยาม ราชวัตร. “การศึกษาเปรียบเทียบไตรสิกขาคัมภีร์วิสุทธิมรรคกับคัมภีร์วิมุตติมรรค”.
วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๓.
พระมหาอาคม สุมงฺคโล (คุณสถิต). “ศึกษาหลักการเจริญจตุรารักขกัมมัฏฐานในคัมภีร์พุทธศาสนา
เถรวาท” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.
พระมหาอานวย อานนฺโท (จันทร์เปล่ง). “การศึกษาเรื่องการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท”
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๒.
พระสุธีวราลังกา (สมคิด สิริคุตฺโต). “ศึกษาวิเคราะห์นิพพานสูตรในคัมภีร์ล้านนา” วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,
๒๕๕๓.
พรรณราย รัตนไพฑูรย์. “การศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานแบบพองหนอ-ยุบหนอ
ตามนัยสติปัฏฐานสี่”. วิทยานิพธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
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กัมมัฏฐานโบราณล้านนา: ที่มา ลักษณะเฉพาะ และการเสื่อมสูญ
Ancient kammaṭṭhāna Lanna: Provenance Identity and Declining.
ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี๑ พระครูธีรสุตพจน์, ดร.๒ และธณิกานต์ วรธรรมานนท์๓
Sirisak Apisakmontree๑ Terasuttapot Provost ๒ and Tanikan Worathanmanon๓
บทคัดย่อ
กัมมัฏฐานโบราณล้านนา หรือกัมมัฏฐานลูกประคา เป็นกัมมัฏฐานที่มีการปฏิบัติในสังคม
ล้านนา อย่างช้าตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๓ พบที่มาจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคซึ่งแต่งใน พ.ศ. ๙๕๖
พระสงฆ์ล้านนานาหลักการจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคมาปรับให้เข้ากับบริบทวัฒนธรรมดั้งเดิม ได้แก่ การ
ใช้ลูกประคาและการบริ กรรมคาถา เดิมเน้นการพิจารณาธรรมระหว่างปฏิบัติสมาธิเช่นเดียวกับ
หลั กการในคัม ภีร์ วิสุ ทธิ มรรค ภายหลั ง เน้ นค าบริก รรมและสร้ า งรู ปแบบเฉพาะในการประกอบ
พิธีกรรมที่ดูลึกลับ ประกอบกับการมรณภาพของพระสงฆ์รูปสาคัญที่เป็นหลักในการปฏิบัติ และการ
ขาดผู้สืบสานที่ได้รับการยอมรับ ทาให้กัมมัฏฐานลูกประคาไม่ได้รับความนิยมในสังคมล้านนาตั้งแต่
พุทธศตวรรษที่ ๒๖ เป็นต้นไป ในขณะที่การปฏิบัติกัมมัฏฐานตามแนวทางพองหนอยุบหนอ ซึ่งเริ่ ม
เป็นที่รู้จักกันในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ค่อยๆ พัฒนาขึ้นมาแทนที่ ภายใต้การนาของพระพรหม
มงคล วิ. วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
คาสาคัญ: กัมมัฏฐานโบราณล้านนา กัมมัฏฐานลูกประคา คัมภีร์วิสุทธิมรรค
Abstract
Ancient kammaṭṭhāna in Lanna or paternoster kammaṭṭhāna (kammaṭṭhāna
used counting prayer beads) is the way to meditate in Lanna since late ๑๘th century
CE. Ancient kammaṭṭhāna was derived from Visuddhimagga, which is written in ๔๑๓
AD. Lanna monks adopted the principles from Visuddhimagga with traditional culture
such as used counting prayer beads with reciting mantra. Originally, monks focused
on the consideration of dharma while meditated, as well as Visuddhimagga. Later,
๑
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๒
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Curator professional level, Chiang Mai National Museum.

๓๖๕

they focused on words in recitation mantra and the mysterious ritual, also the death
of the important monks who practice meditation and no successor. All of these,
there would be the main factor in the decline of this ancient kammaṭṭhāna in Lanna.
Meanwhile, kammaṭṭhāna practice with Satipaṭṭhāna was well-known in late ๒๐th
century CE, developed and replaced the ancient kammaṭṭhāna. The sacred Pra
Brahmamonkon, Wat Phra That Sri Chom Tong in Chiang Mai is the leader of
kammaṭṭhāna practice with Satipaṭṭhāna.
Keyword: Ancient kammaṭṭhāna Lanna, Paternoster kammaṭṭhāna, Visuddhimagga

กัมมัฏฐานโบราณล้านนา: ที่มา ลักษณะเฉพาะ และการเสื่อมสูญ
บทนา
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะและพัฒนาการของกัมมัฏฐาน
โบราณล้านนา เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องกัมมัฏฐานโบราณล้านนา ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ ๑. เพื่อ
ถอดรหัสองค์ความรู้ในเรื่องพิธีกรรม ขั้นตอน และผลจากการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา จากคัมภีร์ใบ
ลานและจากการปฏิบัติจริง ๒. เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนาที่เหมาะสมกับยุคสมัย
ปัจจุบัน และ ๓. เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการสืบทอดการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา ด้วยเหตุนี้ ในการ
วิจัยจึงเริ่มด้วยการศึกษาเอกสารใบลานเบื้องต้น จานวนทั้งสิ้น ๗๒ ฉบับ เพื่อคัดเลือก ๙ ฉบับ ใน
ใบลานที่คัดเลือกมานั้นได้แบ่งเป็นใบลานที่แสดงวิธีการปฏิบัติกัมมัฏฐานอย่างครบถ้วน และใบลานที่
พระเถระสายกัมมัฏ ฐานล้านนาใช้จริงๆ เมื่อวิเคราะห์ แล้ว จึงลงมือปฏิบัติ ทดลองจริง ที่วัดขุนคง
อาเภอหางดง จั งหวัดเชีย งใหม่ การปฏิบัติที่วัด ขุนคง แบ่ งเป็น ๓ ส่ ว น คือ การปริว รรตใบลาน
เกี่ยวกับกัมมัฏฐานของวัด จานวน ๓ ผูก การปฏิบัติกัมมัฏฐานตามแนวทางที่เจ้าอาวาสวัดขุนคงได้สืบ
ทอดมา และการร่วมกันคิดของชุมชนในการฟื้นฟูกัมมัฏฐานล้านนาที่วัดขุนคงหลวง กระบวนการที่วัด
ขุนคงใช้เวลาประมาณ ๑ เดือน จากนั้นจึงเป็นการประมวลผลที่ได้และสรุปข้อมูลทั้งหมด
บทความนี้ จะได้เสนอเพียงการถอดรหัสองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา
ที่ปรากฏอยู่ในใบลานและเอกสารปัจจุบันสมัย
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๑. เอกสารโบราณล้านนาที่ใช้ในการศึกษา
คาว่ากัมมัฏฐานในภาษาบาลี หรือกัมมัฏฐาน กัมมะฐาน กัมมฐานในคัมภีร์โบราณล้านนา
หรื อกรรมฐานในภาษาไทยนั้ น หมายถึง อุบายหรือกลวิธีส าหรับฝึ กอบรมจิตใจ (พระธรรมปิฎ ก
(ป.อ.ปยุตโต), ๒๕๔๖: ๙) ในบทความนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้คาว่ากัมมัฏฐานอย่างที่ปรากฏในภาษาบาลีและ
คัมภีร์โบราณล้านนา
อธิบายเพิ่มเติมว่า ธรรมชาติของจิตใจมนุษย์นั้น กวัดแกว่งตลอดเวลาด้วยอานาจกิเลส
เมื่อปรารถนาจะควบคุมใจที่ซัดส่ายไปมาให้สงบลงบ้างนั้น จึงต้องหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ใจได้เกาะกุมยึด
เหนี่ยว สิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น เรียกว่า “กัมมัฏฐาน”
ทาไมความสงบของจิตใจจึงเป็นสิ่งสาคัญ เพราะความสงบนี้ ช่วยให้มองเห็นหนทางออก
จากทุกข์ได้ ดังที่พระไตรปิฏกอรรถาธิบายคุณของกัมมัฏฐานว่า เป็นไปเพื่อรู้การเกิดขึ้นและดับไปของ
ราคะ หรือเพื่อสลัดความประมาทอันเกิดขึ้นมาจากกิเลส
ด้ว ยเหตุนี้ กัมมัฏ ฐานจึงเป็ นองค์ความรู้ที่ส าคัญต่อการพัฒ นาจิตวิญญาณมนุษย์ตาม
แนวทางพุทธศาสนา
การวิจัยเรื่องกัมมัฏฐานโบราณนี้ เพื่อไขรหัสองค์ความรู้ในเอกสารโบราณล้านนา นาไปสู่
การอธิบายที่มา หลักการปฏิบัติ ลักษณะเฉพาะ และการเสื่อมสูญไปของกัมมัฏฐานแนวนี้
ในการวิจัย อาศัยเอกสารโบราณล้ านนาทั้งที่เป็นใบลานและหนังสือ จานวน ๗๒ ฉบับ
ได้มาจากสถาบัน การศึกษาและวัดต่างๆ ในล้านนา เมื่อนาเอกสารเหล่านี้มาแจกแจงตามจังหวัด
ได้ผลดังนี้ว่า ในจังหวัดเชียงใหม่ พบจานวน ๒๐ ฉบับ ลาพูน ๑๐ ฉบับ แพร่ ๑๒ ฉบับ น่าน ๑๔ ฉบับ
พะเยา ๓ ฉบั บ ล าปาง ๗ ฉบั บ แม่อ่องสอน ๓ ฉบับ และเชียงราย ๓ ฉบับ โดยวัดที่พบใบลาน
กัมมัฏฐานมากที่สุด คือ วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พบจานวน ๑๑ ฉบับ จาก ๗๒ ฉบับ
เมื่อวิเคราะห์ตารางแล้ว พบว่า ใบลานที่เก่าที่สุด ๕ อันดับ ได้แก่
๑. วิสุทธิมัคคกัมมัฏฐาน วัดกิตติวงศ์ อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๒๙๕)
๒. มุลลกัมมัฏฐาน วัดนาปัง อาเภอเมือง จังหวัดน่าน (พ.ศ. ๒๓๓๙)
๓. มูลกัมมัฏฐานะวิรติ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (พ.ศ. ๒๓๖๑)
๔. ธัมมานุสสติกัมมัฏฐาน วัดเฮี้ย อาเภอปัว จังหวัดน่าน (พ.ศ. ๒๓๗๐)
๕. มูลกัมมัฏฐาน วัดสูงแม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดน่าน (พ.ศ. ๒๓๗๒)
หนังสือ/ใบลาน ที่ใหม่สุด ๕ อันดับ ได้แก่
๑. หนังสื อฉบับครู บาชัยวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
(พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๕๔๓)
๒. หนังสือครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย วัดทุ่งหลวง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.
๒๔๕๗-๒๕๓๐)
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๓. ใบลานอานิสงเผาผี วิปัสสะนาธุร วัดห้วยน้าดิบ อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน (พ.ศ.
๒๔๗๖)
๔. ใบลานกัมมัฏฐาน ๔๐ ทัต วัดพระธาตุช้างค้าวรวิหาร อาเภอเมือง จังหวัดน่าน (พ.ศ.
๒๔๗๕)
๕. ใบลานลานก้อมกัมมัฏฐาน วัดบ้านไร่ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๔) และ ใบ
ลานกัมมัฏฐาน, คองภาวนา, คาไหว้ธัมมสังวาศ วัดเฮี้ย อาเภอปัว จังหวัดน่าน (พ.ศ. ๒๔๗๔)
จากหลักฐานข้างต้น จึงนามาซึ่งข้อสรุปว่า มีการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา มาอย่าง
ช้าตั้งแต่ พ.ศ. ๒๒๙๕ หรือในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๓ และเสื่อมสูญไปในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๖
ทั้งนี้เอกสารโบราณล้านนาทั้ง ๗๒ ฉบับ ผู้วิจัยได้คัดเลือกมา ๙ ฉบับเพื่อใช้ในการวิจัย
แบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ได้แก่
กลุ่มที่ ๑ มีเนื้อหาแสดงหลักการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา มี ๕ ฉบับ ได้แก่
๑. สมถะวิ ปั ส สนากัม มัฏ ฐาน ครูบ าคั นธา คนฺธ ว โส วั ดต้น ผึ้ ง อ าเภอเวีย งหนองล่ อ ง
จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๗)
๒. วิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่า อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๓)
๓. กัมมัฏฐานมหาป่า ครูบาอุบล วัดพระนอนม่อนช้าง จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๒๓)
๔. กัมมัฏฐานวัดบ้านไร่ จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๔)
๕. กัมมัฏฐานครูบาคันธะวงศ์ วัดพระนอนม่อนช้าง จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๗๗)
กลุ่มที่ ๒ แสดงวิธีการปฏิบัติกัมมัฏฐานของพระสงฆ์ล้านนารูปสาคัญในอดีต มี ๔ ฉบับ
ได้แก่
๑. ฉบับครูบามหากัญจนเถร วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (พ.ศ. ๒๓๓๒-๒๔๒๐)
๒. ฉบับครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๒๑-๒๔๘๒)
๓. ฉบั บครู บ าชัยวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้ ว ยต้ม อาเภอลี้ จังหวัดล าพูน (พ.ศ.
๒๔๕๖-๒๕๔๓)
๔. ฉบั บ ครู บ าธรรมชัย ธมฺมชโย วัดทุ่งหลวง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.
๒๔๕๗-๒๕๓๐)
พระสงฆ์ทั้ง ๔ รูป เป็นพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการเคารพนับถือจากชาวล้านนา มี
ชีวิตในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ – ๒๖
เอกสารโบราณทั้ง ๙ ฉบับข้างต้นนี้ จะช่วยให้เรามองเห็นหลักการปฏิบัติ และวิธีการ
ปฏิบัติจริงของพระสงฆ์ในล้านนาได้เป็นอย่างดี
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๒. ประเภทของกัมมัฏฐาน
เมื่อพิจารณาชื่อเรียกใบลานกัมมัฏฐานล้านนาทั้ง ๗๒ ฉบับ ที่ปรากฏในหลายชื่อด้วยกัน
อาทิ กัมมัฏฐาน พระกัมมัฏฐาน กัมมะฐานวิปัสสะนา กัมมัฏฐานหลวง พุทธกัมมัฏฐาน วิธีเจริญกัมม
ฐาน-ธุดงควัตร์-กัมมฐาน ๔๐ ทัต กัมมัฏฐานคอกเหล็ก กัมมัฏฐาน ๓ เหง้า มูลลกัมมัฏฐาน กัมมัฏฐาน
มหาป่ า สมถะวิปั ส สนากัมมัฏ ฐาน วิปัส สนากัมมัฏ ฐานหลวง วิปัส สะนาธุระ มูล กัมมฐานพะวิรติ
อนุสสติกัมมัฏฐาน จตุรกัมมัฏฐาน ธัมมานุสสติกัมมัฏฐาน ภาวนาธาตุทัง ๔ วิปัสสนา ๓ ดวง กายะคะ
ตา พรหมวิหารทังมวน นิไสยกัมมัฏฐาน อสุภกัมมัฏฐาน อสุภสิบ อนุสสติสิบ พุทธคุณสิบดวง พุทธา
นุสสติสิบ ธัมมคุณสิบดวง สังคคุณสิบดวง สีลานุสสติกัมมฐาน จาขานุสสติกัมมฐาน กามะทานตีปะนี
กัมมัฎฐานโอกาส ๕ เป็นต้น ชื่อเรียกเหล่านี้ เขียนตามเสียงอักษรธรรมล้านนาที่ปรากฏในใบลานแต่
ละฉบับ จึงเป็นคาเฉพาะ ผู้วิจัยมีความต้องการคงไว้ตามที่ปรากฏในใบลาน
ชื่อเหล่านี้ สามารถแจกแจงได้เป็น ๓ กลุ่มใหญ่ด้วยกัน คือ
๑. เป็นกลุ่มที่แสดงวิธีปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน เช่นในใบลานสมถะ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน ครูบาคันธะวงศ์ วัดต้นผึ้ง เป็นต้น
๒. เป็นกลุ่มที่แสดงวิธีปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด ๔๐ วิธี เช่น
วิธีเจริญกัมมฐาน-ธุดงควัตร์-กัมมฐาน ๔๐ ทัต เป็นต้น
๓. เป็นกลุ่มที่แสดงวิธีปฏิบัติกัมมัฎฐานประเภทใดประเภทหนึ่งในสมถกัมมัฏฐานทั้ง ๔๐
อาทิ ภวนาธาตุ ๔ กัมมัฏฐานโอกาส ๕ อสุภสิบ อนุสสติสิบ พุทธคุณสิบดวง จตุรกัมมัฏฐาน เป็นต้น
ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พบมากที่สุด
ส่ว นชื่อใบลานที่แตกต่างไปจากชื่อทั้งหมด คือ “กัมมัฏ ฐานคอกเหล็ก ” คาว่า “คอก
เหล็ก” คือ “กรงขัง” มีนัยหมายถึง กิเลส ๓ คือ โลภ โกรธ หลง ที่เป็นกรงขังจิตใจไม่ให้มองเห็น
ลักษณะอันแท้จริงของธรรมชาติ คือ ไตรลักษณ์ การปฏิบัติกัมมัฏฐานทาให้ออกจากคอกเหล็กอัน
หนาแน่นนั้นได้ ดังว่า “...ปริสัททังหลายได้หล้มจมอยู่ในภวะทัง ๓ (โลภ โกรธ หลง) นี้ ก็เปนการอัน
นานนักแล ผู้ใดแลใบ้ไร้ผะหยา บ่รู้จักโทสในภวะทัง ๓ อันสุขุมาลนักนั้น มันก็เท่าจักยินดีอยู่ไจ้ๆ มีใจ
ยินดีเซิ่งที่อยู่ค้อยๆ ด้วยอันบ่รู้จักโทสอันนั้น อุปมาเปนดั่งคอกเหล็กอันใหญ่สูงแลกว้างเลิ้กหมั้นแก่น
แล มาขั้นยังสัตต์ทังหลายในคอกเหล็กอันนั้น บ่หื้อออกพ้นได้อันนั้นแล อุปมาสันใด อันว่าคทังหลายผู้
หนุ่มผู้เถ้าแลเทวดา อินทา พรหม สมณะทังหลายูงนี้ ก็หากย่อมเข้าขังอยู่ในคอกเหล็กอันนั้น บ่หื้อ
ออกพ้นได้สักตัวสัตต์แล...” (ชุมพูภิกขุ และพรหมผะหยาสามเณร, ๒๕๕๙: ๒๔ - ๓๙)
จากการศึกษาพบว่า ทั้งสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน มี รายละเอียดชัดเจนและ
เป็นระบบมาก่อนแล้วในคัมภีร์วิสุทธิมรรค
คัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้ รจนาโดยพระพุทธโฆสาจารย์ เมื่อ พ.ศ. ๙๕๖ จัดเป็นคัมภีร์ประเภท
อรรถกถา มีรูปแบบการเขียนแบบถามตอบในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับศีล สมาธิ ปัญญา ฉบับเดิมเป็น
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ภาษาบาลี ภายหลังสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส นามาเรียบเรียงเป็นตารา
หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก ใน พ.ศ. ๒๔๕๕ ปัจจุบันคัมภีร์วิสุทธิมรรคมีฉบับแปลเป็น
ภาษาไทย โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) และฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย
เป็นต้น มีข้อสังเกตว่าชื่อใบลานที่เก่าที่สุดใน พ.ศ. ๒๒๙๕ ซึ่งพบที่วัดกิตติวงศ์ อาเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็ใช้ชื่อว่า “คัมภีร์วิสุ ทธิมรรคกัมมัฏฐาน” อันเป็นหลักฐานที่บ่งบอกที่มาของ
หลักการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนาอย่างชัดเจน
ต่อไปนี้จะได้แจกแจงรายละเอียดของกัมมัฏฐานทั้ง ๒ ประเภทโดยสังเขป
๒.๑ สมถกัมมัฏฐาน
สมถกัมมัฏฐาน หมายถึง การบาเพ็ญภาวนา เพื่อทาให้กิเลสนิวรณ์ทั้งหลายสงบราบคาบ
ไป ดังอรรถวิเคราะห์ว่า “กิเลเส สเมตีติ สมโถ” หมายถึง “ธรรมใด มีอานาจทาให้กิเลสมีกามฉันท
นิวรณ์เป็นต้น สงบลงได้ ธรรมนั้นได้ชื่อว่า สมถะ” (พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), ๒๕๔๕: ๑๙)
กลวิธีในการทาให้กิเลสสงบราบคาบนั้น ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคแบ่งไว้ ๗ หมวด รวมทั้งหมด ๔๐ วิธี
เป็นเช่นเดียวกับที่พบในคัมภีร์กัมมัฏฐานโบราณล้านนา ด้วยเหตุนี้ จึงมีการเรียกชื่อสมถกัมมัฏฐานว่า
กัมมัฏฐาน ๔๐ ด้วย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
หมวดที่ ๑ กสิณกัมมัฏฐาน
คาว่า “กสิน ” คือ การเพ่ง มี ๑๐ ประเภท ได้แก่ การเพ่งดิน น้า ลม ไฟ วัตถุสีเขียว
เหลือง แดง ขาว แสงสว่าง และการเพ่งช่องว่างเป็นอารมณ์
หมวดที่ ๒ อสุภกัมมัฏฐาน
คาว่า “อสุภะ” คือ ซากศพ เป็นการเพ่งพิจารณาซากศพที่ปรากฏอยู่ในลักษณะต่างๆ
๑๐ อย่าง ได้แก่ ซากศพที่พองอืด ที่มีสีเขียว ที่น้าหนองไหล ที่ขาดแยกจากกัน ที่ถูกสัตว์กัดกิน ที่
กระจัดกระจาย ที่ถูกฟัน ที่มีเลือดเปรอะเปื้อน ที่เต็มไปด้วยหมู่หนอน และที่เหลือแต่กระดูก
หมวดที่ ๓ อนุสสติกัมมัฏฐาน
คาว่า “อนุส สติ ” คือ ระลึกถึงเนืองๆ ซึ่งสิ่ งที่ควรระลึกถึง สามารถระลึกถึงได้ มี ๑๐
ประเภท ได้แก่ การระลึกถึงลักษณะหรือคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ระลึกถึงศีล การ
บริจาคที่ได้กระทามา ระลึกถึงคุณเทวดา ระลึกถึงความตาย ระลึกว่าร่างกายอันเป็นที่เกิดขึ้นและดับ
ของสิ่ ง สกปรกทั้ ง หลาย ระลึ ก ถึง ลมหายใจ และระลึ ก ถึ ง นิ พ พาน ได้ แ ก่ พุ ท ธานุ ส ติ ธั ม มานุ ส ติ
สังฆานุสติ สีลานุสติ จาคานุสสติ เทวดานุสติ มรณานุสติ กายคตาสติ อานาปานสติ และอุปสมานุสติ
หมวดที่ ๔ พรหมวิหารกัมมัฏฐาน
มี ๔ ประเภท ได้แก่ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา เป็นน้อมใจลง แผ่เมตตา กรุณา มุฑิ
ตา อุเบกขา ไปตลอดทั่วสรรพสัตว์ ไม่จากัดบุคคลและสถานที่
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หมวดที่ ๕ อาหาเรปฏิกูลสัญญา
เป็นการเพ่งพิจารณาอาหาร ว่าเป็นสิ่งน่าเกลียด โดยมุ่งพิจารณาอาหารเป็นคาๆ ทั้งโดย
การแสวงหามา การบริโภค การหมักหมม และการขับถ่ายเป็นต้น
หมวดที่ ๖ จตุธาตุววัตถาน
เป็นการกาหนดแยกคนออกเป็นธาตุ ๔ พิจารณากาหนดธาตุ ๔ ที่ปรากฏมีในร่างกายให้
เห็นเป็นเพียงกองแห่งธาตุ โดยปราศจากความจาได้หมายรู้ว่าเป็นหญิง ชาย เรา เขา สัตว์ บุคคล
หมวดที่ ๗ อารูปปกัมมัฏฐาน
เป็นการบาเพ็ญภาวนาชั้นสูงสุด คือ อรูปฌาน มี ๔ ประเภท ได้แก่ อากาสานัญจยตนะ
วิญญาณัญจยตนะ อากิญจญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ
ด้ ว ยสาเหตุ ที่ ส มถกั ม มั ฏ ฐานมี ม ากถึ ง ๔๐ ประเภท ในการเลื อ กปฏิ บั ติ ว่ า จะปฏิ บั ติ
กัมมัฏฐานประเภทใดนั้น เอกสารโบราณล้านนาระบุว่า ให้พิจารณาจริต หรือความประพฤติของตน
ว่าเน้นหนักไปทางใด โกรธง่าย หรือรักสวยรักงาม หรือลุ่มหลงงมงาย เต็มไปด้วยความศรัทธา เป็นต้น
หรืออาจพิจารณาเป็นขณะๆ ไป ว่าขณะนั้น มีนิวรณ์ใด (สิ่งห้ามกันจิตไว้มิให้บรรลุความดี) กาลัง
เกิดขึ้นในใจตน เช่น ความพอใจรักใคร่ หรือความพยาบาท หรือความง่วงเหงาหาวนอน หรือความ
ฟุ้งซ่านราคาญ หรือความลังเลใจ เพราะกัมมัฏฐานแต่ละหมวดนั้น ใช้แก้ไขจริต หรือนิวรณ์ ที่ต่างกัน
ออกไป
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (๒๕๓๙: ๑๐๖-๑๐๗) อธิบายเรื่องนี้
ว่า เหมือนการเลือกใช้ยาให้ถูกกับโรค โดย “บุคคลที่มีกามฉันทะเป็นเจ้าเรือน มักรักสวยรักงาม ควร
เจริญอสุภกัมมัฎฐาน พิจารณาซากศพ หรือเจริญกายคตาสติ พิจารณาร่างกายอันยังเป็นให้เห็นเป็น
ของน่าเกลียด บุคคลผู้มีพยาบาทเป็นเจ้าเรือน มักโกรธขึ้งเกลียดชั ง ควรเจริญเมตตากรุณามุฑิตา
พรหมวิหาร หัดจิตให้กลับคิดในทางให้เกิดรัก เกิดสงสาร เกิดยินดี บุคคลมีถีนะก็ดี มีมิทธะก็ดี เป็น
เจ้าเรือน มักย่อท้อในกิจการ ควรเจริญอนุสสติกัมมัฏฐาน พิจารณาความดีของตนบ้าง พิจารณาคุณ
ของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์บ้าง เพื่อให้มีแก่ ใจหวนอุตสาหะ เป็นอุบายแก้มิทธะ บุคคลผู้มี
อุทธัจจะก็ดี มีกุกกุจจะก็ดี เป็นเจ้าเรือน ควรเพ่งกสิณ เพื่อหัดผูกใจไว้ในอารมณ์อันเดียว หรือเจริญ
กัมมัฏฐานอันจะให้ใจเหี่ยวด้วยสังเวช เช่น มรณัสสตินึกถึงความตาย บุคคลผู้มีวิจิกิจฉาเป็นเจ้าเรือน
ควรเจริญธาตุกัมมัฏฐานเพื่อกาหนดรู้สภาวธรรมที่เป็นอยู่อย่างไร...”
ผลการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน หรือกัมมัฏฐาน ๔๐ คือ ได้อภิญญา ๕ ประการ ได้แก่ มี
ฤทธิ์ หูทิพย์ รู้ใจผู้อื่น ระลึกชาติได้ รู้การจุติและอุบัติของสัตว์
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๒.๒ วิปัสสนากัมมัฏฐาน
วิปัสสนากัมมัฏฐาน หมายถึง กัมมัฏฐานที่ทาให้เกิดความเห็นแจ้ง คือ เห็นไตรลักษณ์ อัน
ให้ถอนความหลงผิดรู้ผิดในสังขาร เป็นงานเจริญปัญญา (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), ๒๕๔๖: ๓๗๔)
หรือเป็นอุบายเรืองปัญญา (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ๒๕๓๙: ๔๔๗)
คัมภีร์วิสุทธิมรรค (พระพุทธโฆษาจารย์, ๒๕๕๕) อธิบายวิปัสสนากัมมัฏฐานตามนัยวิสุทธิ
๗ ดังนี้
ทิฏฐิวิสุทธิ เป็นส่วนที่แสดงเรื่องการกาหนดเห็นนามรูปตามความเป็นจริง
กังขาวิตรณวิสุทธิ แสดงเรื่องการกาหนดรู้เหตุและปัจจัยของนามรูปว่ามาจาก อวิชชา
ตัณหา อุปาทาน กรรมและอาหาร โดยการละความสงสัยในความเป็นมาของตนเองทั้งในอดีต อนาคต
และปัจจุบัน
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ คือ เรื่องสัมมสนญาณ การพิจารณาขันธ์ ๕ โดยอาการ
๔๐ ประการ มีความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นต้น เรื่องการทาอินทรีย์ให้แก่กล้าโดยอาการ ๙ มี
เห็นความดับอย่างเดียวของสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นต้น เรื่องอุทยัพพยญาณ เรื่องอุปกิเลส
๑๐ ประการซึ่งจะเกิดขึ้นขณะมีวิปัสสนาอย่างอ่อน ได้แก่ โอภาส (แสงสว่าง) ญาณ (ความรู้) ปีติ
(ความอิ่มใจ) ปัสสัทธิ (ความสงบ) สุข (ความสุข) อธิโมกข์ (ความเชื่อ) ปัคคาหะ (ความเพี ยร) อุปัฏ
ฐาน (ความเข้าไปตั้งมั่น) อุเบกขา (ความวางเฉย) และนิกันติ (ความใคร่) ให้พิจารณาว่าอุปกิเลสนั้น
ไม่เที่ยง ถูกปัจจัยปรุงแต่งไว้ อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา
เป็นต้น
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ อธิบายเรื่องญาณที่พ้น ไปจากอุปกิเลส ดาเนินไปตามวิถี
แห่งวิปัสสนา เรื่องญาณต่างๆ ได้แก่ อุทยัพพยญาณ ภังคนุปัสสนาญาณ (กาหนดรู้ด้วยการเห็นเนืองๆ
ซึ่งความดับ) ภยตูปัฏฐานญาณ (กาหนดรู้โดยการปรากฏเป็นของน่ากลัว) อาทีนวานุปัสสนาญาณ
(กาหนดรู้ด้วยการเห็นเนืองๆ ซึ่งโทษชั่วร้าย) นิพพิทานุปั สสนาญาณ (กาหนดรู้โดยการเห็นเนืองๆ
ปรากฏเป็นของน่ากลัว) มุญจิตุกัมยตาญาณ (ญาณกาหนดความปรารถนาจะพ้นไป) ปฏิสังขานุปัสส
นาญาณ (ญาณกาหนดรู้ด้วยการพิจารณาเห็นเนืองๆ โดยการพิจารณาทบทวน) สังขารุเปกขาญาณ
(ญาณกาหนดรู้ด้วยการวางเฉยในสังขาร) และสัจจานุโลมญาณ (ญาณกาหนดพิ จารณาญาณทั้งหลาย
ที่ผ่านมา) วุฏฐานคามินีวิปัสสนา (ญาณรู้ว่าได้หยั่งลงสู่ความหลุดพ้นแล้ว)
ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ อธิบายเรื่องญาณในอริยมรรค มีโสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค
อนาคามิมรรค และอรหันตมรรค
ปัญญาภาวนานิ สั งสนิ เทศ อธิบายการทาลายกิเลสต่างๆ และอานิส งส์ แห่ งการเจริญ
ปัญญา
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ผลที่ได้จากการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน คือ ญาณ ความรู้อันเกิดขึ้นจากญาณนี้นาไปสู่
นิพพานได้
๓. การวิเคราะห์เอกสารกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
๓.๑ กลุ่มใบลานฉบับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติ จานวน ๕ ฉบับ
องค์ความรู้จากการศึกษาใบลานกลุ่มนี้ สามารถสรุปขั้นตอนการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณ
ล้านนาได้ดังนี้
๑. ก่อนปฏิบัติกัมมัฏฐาน ให้ผู้ปฏิบัติชาระศีลให้บริสุทธิ์ก่อน หากเป็นภิกษุให้ชาระจตุปริ
สุทธศีล หมายถึง ศีลซึ่งเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดความบริสุทธิ์มี ๔ ประการ คือ (๑) สารวมในพระปาติโมกข์
(ปาติโมกฺขสวร) (๒) สารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (อินฺทฺริยสวร) (๓) เลี้ยงชีพโดยทางชอบ (อาชีวปาริ
สุทฺธิ) (๔) บริโภคปัจจัยด้วยการพิจารณา (ปจฺจยสนฺนิสฺสิต) ส่วนสามเณรให้ชาระศีล ๑๐ อุบาสก
อุบาสิกาให้ชาระศีล ๕ หรือศีล ๘
เมื่อกระทาตนให้บริ สุทธิ์แล้ว จึงนาข้าวตอกดอกไม้ เทียน แต่งเป็น ๕ โกฐาก (ส่วน) ใส่
เทียน ๔ คู่ นามาวางไว้หน้าพระพุทธรูป เจดีย์ ต้นโพธิ์ หรือผู้ให้กัมมัฏฐานก็ได้ นั่งลงกราบเบญจาง
คประดิษฐ์ ๓ ครั้ง จึงกล่าวคาถวายข้าวตอกดอกไม้ต่อไป หากเป็นผู้หญิงนั่งขัดสมาธิไม่ได้ ให้นั่งบนส้น
ทั้งสอง หากเป็นชายให้นั่งขัดสมาธิ ตั้งตัวตรง ยกมือไหว้ระหว่างคิ้ว หลับตา ปิดปากให้ลิ้นติดปากภาย
บน (ม้วนปลายลิ้นเข้า ยกขึ้นไปแตะเพดานปากด้านบน) ตั้งสติ กล่าวบทราพึงทุกข์ในสั งขาร บทราพึง
มหาสังเวควัตถุ ๘ ประการ บทราพึงเทวทูตกัมมัฏฐาน ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนของการมอบกายถวาย
ตนให้กับพระพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์ผู้ให้กัมมัฏฐาน ก่อนการเรียนกัมมัฏฐาน
ขั้นตอนเหล่านี้ ปรากฏมาก่อนแล้วในคัมภีร์วิสุทธิมรรค พระพุทธโฆษาจารย์ (๒๕๕๕, น.
๑๗๑) ให้เหตุผลถึงความจาเป็นในการกระทาขั้นตอนดังกล่าวว่า “ก็ภิกษุเมื่อยังไม่มอบตนอย่างนี้ แล้ว
อยู่ในเสนาสนะที่สงัด เมื่อไม่อาจยับยั้งอารมณ์ที่น่ากลัวซึ่งมาเผชิญเข้าได้ จึงลงสู่ชาวบ้านเป็นผู้คลุกคลี
กับพวกคฤหัสถ์ ถึงการแสวงหาไม่สมควร จะพึงถึงความเสื่อมเสียได้ แต่เมื่อ เธอมอบตนแล้ว แม้เมื่อ
อารมณ์ที่น่ากลัวมาเผชิญหน้า ความกลัวก็ไม่เกิดขึ้น...” ทั้งขั้นตอนการปฏิบัตินี้ ยังสืบต่อมาถึงการ
ปฏิบั ติกัมมัฏฐานแบบพองหนอยุ บหนอ ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ซึ่งเข้ามาแทนที่การปฏิบัติ
กัมมัฏฐานโบราณล้านนา
ในการปฏิบัติกัมมัฏฐานแบบพองหนอยุ บหนอ เรียกขั้นตอนนี้ว่า “การขึ้นขัน” ได้แก่การ
ขอศีล ๕ หรือศีล ๘ ขอมอบตัวต่อพระรัตนตรัย มอบตัวต่ออาจารย์ ขอกรรมฐาน แผ่เมตตา เจริญ
มรณานุสติ ตั้งสัจจะอธิฐาน และขอขมา (พระธรรมมังคลาจารย์ วิ., ๒๕๓๓: ๑๑๒-๑๑๗)

๓๗๓

๒. ไม่ว่าจะปฏิบัติกัมมัฏฐานบทใดก็ตาม ทั้งสมถกัมมัฏฐานหรือวิปัสสนากัมมัฏฐาน ให้
ปฏิบัติพุทธานุสติ พอให้ปีติสมาธิเกิดขึ้นก่อน แล้วค่อยปฏิบัติกัมมัฏฐานอื่นต่อไป เป็นดังเช่นที่ปรากฏ
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเช่นกัน
๓. การปฏิบัติกัมมัฏฐานทุกบท มีขั้นตอนดังนี้
๓.๑ เริ่มจาก บท พุทโธ เม นาโถฯ คือการสวดสรรเสริญพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์
พระกัมมัฏฐาน ครูบาอาจารย์ที่ให้กัมมัฏฐาน ดังว่า “...พุทโธ เม นาโถ ธมฺโม เม นาโถ สงฺโฆ เม นาโถ
กมฺมฏฺฐาน เม นาโถ กมฺมฏฺฐานทายกาจริโย เม นาโถ...”
๓.๒ กล่าวคาแสดงบทกัมมัฏฐานที่จะปฏิบัติ ดังเช่นในใบลานสมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ครูบาคันธา คนฺธวโส วัดต้นผึ้ง ระบุคาแสดงบทกัมมัฏฐานสีลานุสติกัมมัฏฐานว่า “...อหมฺภนฺเต สีลานุ
สติกมฺมฏฐาน ยาจามิ สีลานุสติกมฺมฏฺฐาน เทถ เม ภนเต ๓ ครั้ง...” “...อหมฺภนฺเต ปีติสมาธิ ยาจามิ ปิ
ติสมาธิ เทถ เม ภนฺเต ทุกฺขสนฺต กริสสามิ ๓ ครั้ง...”
๓.๓ กล่าวคาแสดงลักษณะกัมมัฏฐานพร้อมคาแปล ตัวอย่างเช่น “อโห วต ด้วยมีแท้แล
อห อันว่าข้า วิคตมจฺเฉเรน อันมีมัจเฉรธัมม์ความถะหนี่ อันหื้อเปนมละมลทิน หากคลาดพ้นไปแล้วก็
จิ่งหื้อทานได้แล อห อันว่าข้า วิหรามิ ก็อยู่ เจตสา ด้วยใจ อันเลื่อมใสยินดีแล อห อันว่าข้า มุตฺ ตจาโค
มีทาน หากได้สละพ้นแล้ว อห อันว่าข้า ปยตฺตปาณิ มีข้ออันชาระหื้อบัวริสุทธ์ดีแล้ว ตกแต่งทานทุก
เมื่ อ แท้ แ ล อห อั น ว่ า ข้ า โวสคฺ ค รโต เที ย รย่ อ มขั ต ติ ยิ น ดี อั น หื้ อ ท่ า นทุ ก เมื่ อ ยาจโยโค ย่ อ ม
ประกอบด้วย...” การแปลลักษณะนี้ เรียกการแปลแบบนิสัย คือ แปลคาต่อคา ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอน
สาคัญในการทบทวนตอกย้าคาสอนเกี่ยวกับกัมมัฏฐาน เพื่อให้จิตใจคุ้นเคยกับบทสวดและคาแปล
ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติสมาธิ
ในใบลานสมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครูบาคันธา คนฺธวโส วัดต้นผึ้ง อาเภอเวียงหนองล่อง
จังหวัดล าพูน อธิบายว่า การแปลความนั้นให้ยกเว้นเฉพาะเมื่อจะปฏิบัติอรูปกัมมัฏฐาน ให้ใช้คา
ภาวนาเพียงอย่างเดียว “...คันจักภาวนาตติยอรูปฌานกัมมัฏฐาน....คันจักภาวนาบ่ถ้าแปล”
๓.๔ กล่าวคาถาโดยย่อของบทแสดงลักษณะกัมมัฏฐานนั้นๆ ดังเช่นในใบลานสมถะ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน ครูบาคันธา คนฺธวโส วัดต้นผึ้ง ระบุคาถาโดยย่อของบทสีลานุสติกัมมัฏฐานว่า “...
อโห วต เม สีลานิ อชณฺฑานิ ว่า ๓ ครั้ง...”
๓.๕ นั่งสมาธิ ให้เอามือลงวางไว้เหนือตัก มือขวาหงายไว้บนมือซ้าย หลับตา ปิดปาก เอา
ปลายลิ้นขึ้นติดเหงือกด้านบน ในขณะเดียวกันให้ระลึกถึงคาแปลลักษณะองค์กัมมัฏฐานนั้นๆ เพื่อการ
พิจารณาธรรม
๓.๖ บริกรรมคาถา พร้อมนับลูกประคา การนับลูกประคาให้นับช้าๆ อย่าไว ให้ตกไปตาม
คาบริกรรม ให้เสียงร่อนลงไปยังหัวใจ ดังเช่นในใบลานสมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครูบาคันธา คนฺธวโส
วัดต้นผึ้ง ระบุว่า ให้บริกรรมคาถาเมื่อพิจารณาสีลานุสติกัมมัฏฐานว่า “...สีลานิ เม ปริสุทฺธานิ...”
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พร้อมกับนับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก นับไปเรื่อยๆ เมื่อได้ ๕๐ ลูก จึงว่า “...อโห วต เม
สีลานิ อขณฺฑานิ...” เป็นต้น
๓.๗ เมื่อจักหยุด ให้กล่าวคาขอขมากัมมัฏฐานที่ตนกาลังปฏิบัติ เช่น “...สาธุ ผู้ข้าภาวนา
เท่านี้แล้ว ขอสมมายอไหว้ไว้เหนือหัวก่อนแล...”
๔. สิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้น ไม่ใช่ธรรมวิเศษ เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางจิตเท่านั้น
เรียกอุปกิเลส หรือ วิปัสนูกิเลส มี ๑๐ ชนิด เกิดขึ้นตามลาดับดังนี้ โอภาโส ปีติ ปัสสัทธิ อธิโมกโข
ปัคคโห สุขัง ญาณัง อุปัฎฐาน อุเปกขา และ นิกันติ ลาดับนี้ต่างออกไปจากคัมภีร์วิสุทธิมรรค ที่เรียง
จาก โอภาส ญาณ ปีติ ปัสสัทธิ สุข อธิโมกข์ ปัคคาหะ อุปัฏฐาน อุเบกขา และนิกันติ ใบลานระบุว่า
หากอุปกิเลสเกิดขึ้นแล้ว อย่ารีบปลง กระทั้งเกิดครบทั้งหมด แล้วค่อยปลง วิธีการปลงอุปกิเลส ให้นา
ขันดอกไม้ เทียน ๕ คู่ ไปขอขมาแก้ว ๕ โกฐากแล้ว แล้วว่า “...ข้าจักขอหน่ายอุปกิเลส ๑๐ ตัวนี้ หือ
ระงับดับหายไปจากตนจากใจข้าแท้ดีหลี ดูราอุปกิเลส ๑๐ ตัวมีโอภาโสเปนเคล้า มีนิกกันติอุปกิเลส
เปนที่สุด ขอข้าหน่ายก็วางอุปกิเลสสิบตัวนี้ส่องหน้าแก้ว ๕ โกฐากบัดนี้แล อุปกิเลส ๑๐ ตัวนี้ก็บ่
ใช่มัคคผลธัมม์วิเสส หากเกิดด้วยอานุภาบแห่งวิปัสสนาอันกล้าอันแก่นิบ่อาย อุปกิเลส ๑๐ ตัวนี้ขอ
ระงับกลับหายเสีย อย่ามาเกิดในตัวในใจข้าเทอะ...” หากปลงแล้วไม่หาย ก็ให้ปลงใหม่เรื่อยๆ เมื่อ
อุปกิเลส ๑๐ ตกแล้ว จึงภาวนาวิปัสสนาทั้ง ๓ ต่อไป
๕. เคล็ดลับในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ได้แก่ อนิจวิปัสสนากัมมัฏฐาน ทุกขวิปัสส
นากัมมัฏฐาน อนัตตวิปัสสนากัมมัฏฐาน อย่าปฏิบัติในวันเดียวกัน ให้เว้นวัน และหากปฏิบัติบทใดใน
๓ บท เห็นปรากฏแจ้ง รู้สะดุ้งตกใจ กลัวสังเวช แจ้งใส คือ เห็นไตรลักษณ์ ให้ปฏิบัติบทนั้นต่อไป
๓.๒ กลุ่มใบลานฉบับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติของพระสงฆ์ล้านนา จานวน ๔
ฉบับ
๓.๒.๑ ใบลานมูลกัมมัฏฐานรอมของครูบามหากัญจนเถร วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่
“ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร” หรือ “ครูบามหาเถร” เป็นพระเถระที่ได้รับการ
ยอมรับอย่างมากในล้านนา ด้านการปฏิบัติและการจารึก เก็บรวบรวมคัมภีร์ ท่านเกิดปีระกา พ.ศ.
๒๓๓๒ ที่เมืองแพร่ มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๒๑ ณ วัดป่ามะม่วง เมืองระแหง (จังหวัดตากในปัจจุบัน)
ท่านศึกษาทั้งคันธุระและวิปัสสนาธุระกับครูบาอุตมา เมืองแพร่ ก่อนไปศึกษากับพระมหาราชครูที่วัด
สวนดอก เมืองเชียงใหม่ ภายหลังดารงตาแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ ขณะดารงตาแหน่งได้รับสมณ
ศักดิ์นามฉายาจากเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ว่า “ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร” ระหว่างปี พ.ศ.
๒๓๕๐ – ๒๓๖๐ ท่านได้เดินทางไปศึกษาด้านวิปัสสนากัมมัฏฐานที่ประเทศพม่า พร้อมอัญเชิญพระ
บรมสารีริกธาตุและพระบรมธาตุจากพม่า ประดิษฐานที่วัดมหาโพธิ์ จังหวัดแพร่ ประวัติของท่านมี
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ความโดดเด่นในฐานะเป็นผู้รวบรวมพระไตรปิฎกและคัมภีร์ธรรมล้านนา (พระสุธีธรรมานุวัตรและ
คณะ, ๒๕๕๒: ๔๖-๔๘)
ต้นฉบับเป็นใบลานมูลกัมมัฏฐานรอมของครูบามหากัญจนเถร ยาว ๒๒.๕ เซนติเมตร
กว้าง ๔ เซนติเมตร จานวน ๓๘ ใบ จารด้วยภาษาบาลีและล้านนา ตัวอักษรธรรมล้านนา ตัวเลขโหรา
ท้ายใบลานระบุเขียนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ ปีเมืองไส้ คันธิยภิกขุ วัดเมธัง เชียงใหม่ เขียนสืบเอามาจาก
ครูบากัญจนเถร สูงเม่น เมืองแพร่ ยามเมื่อท่านสถิตย์สาราญจาวัสสา วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ เจ้า
อธิการดวงทิพย์ สุภภฺโท เจ้าอาวาสวัดเมธัง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้เก็บรักษาไว้ หนาน
ปวงคา ตุ้ยเขียว ปริวรรตเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ตรวจสอบโดยครูบาอินสม โสภา วัดผา
บ่อง ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเหตุนี้ ระยะเวลาที่พระคันธิยะ จารใบลานมูล
กัมมัฏฐานนั้น จึงเป็นเวลาร่วมสมัยกับครูบากัญจนอรัญญวาสี
คาว่า “มูลกัมมัฏฐาน” นั้น ความหมายที่ปรากฏในพระไตรปิฎก หมายถึง กายคตานุสติ
กัมมัฏ ฐานเท่านั้ น คาว่า “รอน” ในมูล กัมมัฏ ฐานรอม ออกเสี ย ง “ฮอม” ในภาษาไทยถิ่นเหนื อ
หมายถึง “รวม” ในภาษาไทยกลาง กัมมัฏฐานฮอม จึงหมายถึง กัมมัฏฐานรวม คือ กัมมัฏฐานที่
รวมทั้งมูลกัมมัฏฐานและกัมมัฏฐานอื่น ได้แก่ กายคตานุสติกัมมัฏฐานและอื่นๆ
เนื้อหาแบ่งเป็น ๓ ส่วนใหญ่ ส่วนที่ ๑ และ ๒ เกี่ยวกับกัมมัฏฐาน ส่วนที่ ๓ เป็นคาถา ใน
บทความนี้จะกล่าวเพียงส่วนที่ ๑ กับ ๒ เท่านั้น ทั้งสองส่วนแสดงอนุสสติกัมมัฏฐาน ๑๐ พรหมวิหาร
กัมมัฏฐาน ๔ และวิปัสสนากัมมัฎฐานเท่านั้น การแสดงจานวนกัมมัฏฐานเพียงไม่กี่ประเภทจาก
กัมมัฏฐาน ๔๐ นี้ น่าจะหมายถึงกัมมัฏฐานที่นิยมปฏิบัติกันในสังคมล้านนาในช่วงชีวิตของครูบามหา
กัญจนเถร อาจตั้งแต่ก่อน พ.ศ.๒๓๕๐ ที่ท่านไปศึกษาด้านวิปัสสนาธุระกับพระมหาราชครูที่วัดสวน
ดอก เมืองเชียงใหม่ หรือก่อนหน้านั้นที่ท่านศึกษากับครูบาอุตมา พระอุปัชฌาย์ ที่เมืองแพร่
กัมมัฏฐานของท่านยังถูกปฏิบัติสืบต่อมากระทั่ง พ.ศ. ๒๔๐๐ ที่มีการจดจารใบลานฉบับนี้ ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่ท่านพานักอยู่วัดพระสิงห์
เนื้อหาทั้ง ๒ ส่วน โดดเด่นด้วยคาบริกรรมคาถาบทต่างๆ โดยคาบริกรรมในส่วนที่ ๒ ได้
ถูกขมวดให้ย่อลงไป เช่น ในธัมมานุสสติกัมมัฏฐาน เมื่อกล่าวคาถาเต็มว่า “สวากขาโต ภะคะวะตา ธัม
โม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ สวากขาโต ภะคะวะ
ตาธัมโม” แล้วจึงกล่าวคาบริกรรมว่า “ภะคะวะตา ธัมโม” ๓ ครั้ง แล้วจึงกล่าวคาบริกรรมอย่างย่ออีก
ว่า “ธัมโม ธัมโม” ต่างออกไปจากการบริกรรมคาถาในส่วนที่ ๑ ที่เมื่อกล่าวคาถาเต็มแล้วจึงกล่าวคา
บริกรรมเพียงครั้งเดียวเท่านั้น รูปแบบการบริกรรมคาถาที่ต่างกันนี้ บ่งบอกว่าในสังคมล้านนาขณะนั้น
มีการบริกรรมทั้งสองรูปแบบ โดยรูปแบบในส่วนที่ ๒ เป็นการย่อลงจากส่วนที่ ๑ นั่นเอง เพื่อให้ท่อง
ได้สะดวกมากขึ้น
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ด้วยเหตุนี้ใบลานมูลกัมมัฏฐานรอม จึงเป็นใบลานที่แสดงกายคตานุสติกัมมัฏฐาน อนุสติ
กัมมัฏฐานอื่นๆ พรหมวิหารกัมมัฏฐาน ๔ และวิปัสสนากัมมัฎฐาน
อนึ่งมีข้อสังเกตว่า ในประวัติท่านเมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ การรวบรวมพระไตรปิฏกที่เมือง
เชียงใหม่ ได้เอ่ยนามของพระพุทธโฆษาจารย์ด้วย ดังว่า “...เมื่อจุลศักราชได้ ๑๑๘๘ ตัว พ.ศ. ๒๓๖๙
เจ้าหลวงแผ่นดินเย็นพุทธวงษ์ผู้ครองนครเชียงใหม่ ครูบามหาเถรเจ้าได้ปรึกษาว่า เราควรรวบรวม
พระไตรปิ ฎ กที่ ขาดตกบกพร่ องมาเขี ยนเหมีย ดไว้ เป็น หมู่ เพื่ อความจี รังยั่ งยืน และมั่นคงแห่ ง
พระพุทธศาสนา เพราะนับตั้งแต่พระพุทธโฆษาจารย์เรียบเรียงมาแต่สิงหลามหานครทวีปใต้ แห่งจูม
ปูตวีป (ชมพูทวีป) มาบัดนี้ เราจักจาเริญรอยตามเต๊อะ...” (พระสุธีธรรมานุวัตรและคณะ, ๒๕๕๒:
๗๖) ประวัติท่านจึงเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่า พระสงฆ์ล้านนาในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ รู้จักและให้ความ
เคารพพระพุท ธโฆษาจารย์ ในฐานะผู้ แ ต่ งคั ม ภีร์ วิสุ ท ธิม รรค สามารถใช้ เป็ น หลั ก ฐานหนึ่ ง ที่ช่ ว ย
สนั บ สนุ น ว่ากั มมัฏ ฐานล้ านนาได้ สื บมาจากคั มภีร์วิสุ ทธิมรรค และการที่ท่านไปเรี ยนกัม มัฏ ฐาน
เพิ่มเติมในพม่า ช่วง พ.ศ. ๒๓๕๐ – ๒๓๖๐ ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นกัมมัฏฐานอย่างที่ปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิ
มรรคเช่นกัน
๓.๒.๒ กัมมัฏฐานรอมของครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
ครูบาศรีวิชัยเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการเคารพนับถือมากที่สุดในสมัยต่อจากครูบากัญ จน
อรัญญวาสีมหาเถร ท่านเกิดปีขาล พ.ศ. ๒๔๒๑ มรณภาพปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๘๒ เมื่อบวชแล้วได้ไปขอ
เรียนศาสนากับสมเด็จเชษฐวชิรปัญญามหาเถระ วัดสันต้นธง จังหวัดลาพูน ทว่าด้วยปริมาณพระสงฆ์
ที่เรียนในสานักวัดสันต้นธงขณะมีจานวนมาก สมเด็จเชษฐวชิรปัญญามหาเถระได้แนะนาให้ท่านไป
ศึกษากับครูบาอุปละ วัดทาดอยแต จังหวัดลาพูนแทน ท่านเรียนจบแล้วจึงมาเรียนกับครูบาสุมนะ วัด
บ้านโฮ่งหลวง จังหวัดลาพูน ก่อนกลับไปปฏิบัติที่วัดบ้านปาง (เดิม) จังหวัดลาพูน ประวัติท่านมีความ
โดดเด่นเรื่องการยึดมั่นในวัตรปฏิบัติอันดีงามแบบพระสงฆ์ล้านนาโบราณ และการมุ่ง ปฏิบัติตนเป็น
พระโพธิสัตว์ตามคติพุทธศาสนาแบบล้านนาในช่วงยุคสมัยที่ประเทศไทยมีนโยบายการรวมศาสนา
ล้านนาเข้ากับกรุงเทพฯ เป็นระยะเวลาแรกๆ ที่พุทธศาสนาแบบธรรมยุติได้แพร่เข้ามาในล้านนา (ศิริ
ศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี, ๒๕๕๙)
เอกสารที่แสดงการปฏิบัติกัมมัฏฐานของครูบาศรีวิ ชัย คือ “กัมมัฏฐานรอม” ที่พิมพ์แจก
ใน พ.ศ. ๒๔๗๕ ขณะท่านจาพรรษาที่วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ พิมพ์ครั้งแรกจานวน ๑,๐๐๐ เล่ม ฉบับที่
ใช้เป็นฉบับที่พิมพ์รวมอยู่ในค่าวตานานปางเดิม ครูบาศรีวิชัยบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุช่อแฮ เมือง
แพร่ พ.ศ. ๒๔๖๗ โดยพระธมฺมเมธี (๒๕๔๓) เป็นผู้เรียบเรียง เรื่องกัมมัฏฐานรอมปรากฏตั้งแต่หน้า
๓๐-๔๘ โครงสร้างหนังสือแบ่งเป็น ๕ ส่วนด้วยกัน ได้แก่ (๑) เกี่ยวกับการปฏิบัติกัมมัฏฐาน (๒) การ
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เดินจงกรม (๓) การเข้านิโรธสมาบัติ (๔) การครองวัตร ๑๓ และ (๕) คาไหว้ต่างๆ ได้แก่ คาไหว้บารมี
๙ ชั้น, คาไหว้คุณ
ในส่วนการปฏิบัติกัมมัฏฐาน แสดงเฉพาะเรื่องการปฏิบัติพุทธคุณ ธัมมคุณ สังฆคุณ
เมตตาตนเอง (เมตตาตนเอง) พรหมวิหาร (เมตตาผู้อื่น กรุณา มุทิตา อุเบกขา) กายคตา ทิฎฐิวิสุทธิ
ญาณ กังขาวิสุทธิญาณ ไตรลักษณ์ ศีล และรูปพรหม ๔ ซึ่งตรงกับประเภทของกัมมัฏฐานที่แสดงไว้ใน
มูลกัมมัฏฐานรอมของครูบามหากัญจนเถร สูงเม่น เมืองแพร่ นั่นหมายถึง ความนิยมของสังคมล้านนา
ในกัมมัฏฐานประเภทเดียวกันนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๐๐ – ๒๔๗๕
กัมมัฏฐานรอมของครูบาศรีวิชัย มีส่วนพิเศษที่เพิ่มเติมออกไปจากคัมภีร์วิสุทธิ มรรคและ
ใบลานกัมมัฏฐานที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เกี่ยวกับวิธีการจะเลือกปฏิบัติกัมมัฏฐานประเภทใด โดยท่าน
ชี้แนะว่าให้ใช้วิธีภาวนาเพ่งดูบุญตนเอง โดยบริกรรมว่า “ภูอัคคะคุรังอังคุ” คาบริกรรมนี้มากจากคา
ว่า “ภุ อัง คะ ลัง อุง คุ๊ ภุ อัง คะ กุ ลัง อัง คุ” อันเป็นคาถาหัวใจพระรอด เชื่อกันว่าเป็นคาถาที่ทาให้
คลาดแคล้วจากภัยอันตรายต่างๆ ได้
ขณะบริกรรมให้นับลูกประคาไปด้วย ๑๐๐ รอบ การบริกรรมให้มีจิตเลื่อมใส ตั้ งสัจจะ
อธิษฐานเอานิมิตต่อไป
องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษากัมมัฏฐานครูบาศรีวิชัยอีกอย่างหนึ่ง คือ ในการเดินจงกรม
นั้นได้แสดงให้เราเห็นวิธีการใช้ลูกประคา ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา ดังนี้
ว่า ให้ใช้มือขวาชูสายลูกประคาขึ้นอยู่ระหว่างอก ในกรณียืน ให้มือซ้ายเหยียดลงแนบขา ในกรณีนั่ง
ให้มือซ้ายวางไว้ตัก ตามรูปถ่ายครูบาศรีวิชัยนั่งบริกรรมลูกประคา นอกจากนี้ในส่วนการเดินจงกรม
ทาให้เราทราบขนาดของที่เดินจงกรมว่า ควรมีขนาดยาว ๕ วา โดยวางตัว ไปตามทิศตะวันออกตะวันตก ให้ทิศตะวันออกเป็นด้านหัว มีแท่นบูชา ๓ ส่วน คือ ส่วนต้น กลาง และปลายที่เดินจงกรม
๓.๒.๓ บทปฏิบัติกัมมัฏฐานของครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย วัดทุ่งหลวง อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่
ครูบาธรรมชัย นามเดิมว่า กองแก้ว เมืองศักดิ์ เกิด พ.ศ. ๒๔๕๗ มรณภาพ พ.ศ. ๒๕๓๐
เข้ารับการศึกษาจากโรงเรียนประชาบาล ณ บ้ านสันป่าสัก จนจบชั้นประถมปีที่ ๓ จากนั้นจึงไปเป็น
ศิษย์วัดสันป่าสั กก่อนบรรพชาสามเณร และอุปสมบทที่วัดสันป่าสัก จังหวัดเชียงใหม่ ท่านเป็น
พระสงฆ์รูปหนึ่งที่ชาวล้านนาให้ความเคารพนับถือ
จากหนังสือบทปฏิบัติกัมมัฏฐานของครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย (๒๕๓๔: ๑-๑๕) ที่พบนั้น
ปรากฏเฉพาะอนุ สสติกัมมัฏ ฐาน ได้แก่ พุทธานุสสติ ธัมมานุส สติ และสั งฆานุส สติเท่านั้น และมี
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ลัดย่ออย่างมากจากคัมภีร์วิสุทธิมรรค และใบลานฉบับอื่นที่ใช้ศึกษา โดยรวมทั้ง
พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ และสังฆานุสสติเข้าไว้ในบทภาวนาบทเดียวกัน ดังว่า นั่ง กัมมัฏฐานด้วยการ
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บริกรรมคาว่า “พุทโธ สะติ มะโร พุทโธ มัดจิต ธัมโม สะติ มะโร ธัมโม มัดจิต สังโฆ สะติ มะโร สังโฆ
มัดจิต”
ทั้งยังได้แสดงความเป็นพื้นเมือง ด้วยลักษณะคาถาและคาบริกรรมมากกว่าฉบับใดๆ เช่น
ใช้คาว่า “มัดจิต” ต่อท้ายคาภาวนาอนุสติกัมมัฏฐาน หรือสร้างสัมพันธ์ระหว่างกัมมัฏฐานกับรูปแบบ
ตัวอักษรล้านนา ดังเช่น “...วาโยธาตุ สัตต๊ะกุนนัง สัตต๊ะอัตถะสิ่งสะ ธัมมะกุนนัง สัปป๊ะปาปั๋ง วินาสัน
ตุ อะหังวันตามิสัปปะตา ตะ ถะ ต๊ะ ธะ นะ กือได้กุนพระธรรม ๓๘ สังขารักขันโธ กือได้สังขารรรัก
ขันธ์ ๕๒ ก็มีในตั๋วแห่งข้านี้แล...”
“...อันว่าอักขระตังหลาย ๔๑ ตัวนี้ กือหากเป็นรูปะธรรมและนามะธรรม ตะโถ ตันต๋า สะ
ระอัตถะ อันว่าอักขระ ๘ ตัวนนี้ ถือว่า อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ๘ ตัวนี้ กือว่าเป๋นรูปะธรรมแล่นามะ
ธรรม ละหุ มัตต๋า ตะโย รัสสะ อันว่ารัสสะ ๓ ตัวนี้ กือว่า อะ อิ อุ สามตัวนี้กือได้รัสสะเป๋นตี้รัดตี้คู้ กื
อได้หน่องคู้ตังสอง แลรัสสะแห่งเอว กือได้ อิ แล อุ กือได้รัสสะแห่งข้อ แลทีฆา อา อี อู เอ โอ ๕ ตั๋วนี้
จื่อฑีฆา แล อา ตัวนี้ กือได้ขาปายซ้าย อี วนี้ กือได้ขาปายขวา อู ตัวรี้ กือได้แขนปายซ้าย เอ ตัวนี้ กือ
ได้แขนปายขวา โอ ตัวนี้ กือได้ลาตัวตังมวล แลเหตุดังอั้น อักขรตังหลาย ๔๑ ตัวนี้ กือหากเป็นรูปะ
ธรรม แลนามะธรรม ก็มีในตัวแห่งข้านี้แล...” เป็นต้น
ผู้วิจัยเชื่อว่าความเชื่อพื้นเมืองเหล่านี้ รู้จักกันมาก่อนแล้วในสังคมล้านนาโบราณ
ทั้งท่านยังได้ส ร้างรู ปแบบเฉพาะในการปฏิบัติกัมมัฏฐานขึ้นด้วย อาทิ ในขณะเริ่มต้น
กัมมัฏฐาน ให้ซ้อนมือกับบนตัก แล้วว่า “อิมัง หัตถะป๋าตัง อธิษฐามิ” ๓ ครั้ง ให้พนมมือที่อก แล้วว่า
“อิมัง พุทธะจีวัง อธิษฐามิ” ๓ ครั้ง พนมมือที่หน้าผาก แล้วว่า “อิมัง ภาวนากั๋มมัง อธิษฐามิ” ๓ ครั้ง
หรือเมื่อหยุดภาวนา ให้พนมมืออก แล้วว่า “ปะระปะติ ปัตทาลาเม จีวิตั๋ง นิพพานัง ปะระมัง สุขัง” ๓
ครั้ง เอามือช้อนกันที่ตัก แล้วว่า “อิมัง หัตถะป๋าตัง ปะติขิป๋ามิ” ๓ ครั้ง พนมมือที่อก แล้วว่า “อิมัง
พุทธะจีวัง ปะติขิป๋ามิ ” ๓ ครั้ง พนมมือที่หน้าผาก แล้วว่า “อิมัง ภาวนากั๋มมัง ปะติขิป๋ามิ ” ๓ ครั้ง
รูปแบบเหล่านี้น่าจะเป็นรูปแบบที่ท่านคิดขึ้นเอง
๓.๒.๔ บทปฏิบัติกัมมัฏฐานของครูบาชัยวงศาพัฒนา (พระครูพัฒนากิจจานุรักษ์) วัด
พระพุทธบาทห้วยต้ม ตาบลนาทราย อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
ครูบาชัยวงศาพัฒนา นามเดิม วงศ์ หรือ ชัยวงศ์ นามสกุล ต๊ะแหนม เกิด พ.ศ. ๒๔๕๖
มรณภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ เรียนกัมมัฏฐานกับครูบาชัยลังก๋า ครูบาพรหมจักร ท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีแนว
ทางการปฏิบัติเช่นเดียวกับครูบาศรีวิชัย ท่านนุ่งห่มขาวระยะหนึ่งสืบเนื่องจากนโยบายการรวมศาสนา
ในล้านนาเข้ากับสยาม ภายหลัง พ.ศ. ๒๔๘๔ ครูบายศและชาวบ้านป่าพลู จังหวัดลาพูน ได้มานิมนต์
ให้ท่านไปอยู่ช่วยบูรณะวัดป่าพลู และในปีนี้ท่านได้บวชใหม่ มีครูบาบุญมา วัดบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน
เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาใหม่ว่า "จันทวังโส"

๓๗๙

ในการสอนกัมมัฏฐานของท่าน (พิศ เงาเกาะ, ๒๕๓๐: ๕๙) มีขั้นตอนดังนี้
(๑) ให้ ผู้ ฝึ ก สมาธิน าดอกไม้ ธูป เที ย นข้ าวตอกใส่ ขั น ห่ อ ผ้ าขาว นามาท าพิ ธีขึ้ น ขัน ครู
กรวดน้าให้ครูบาชัยวงศาพัฒนา ไหว้พระ ทาวัตร สวดมนต์ กรวดน้าแผ่เมตตา
(๒) ครูบาชัยวงศาพัฒนาจะนาอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ให้มาบังเกิดในตนขณะนั่ง
สมาธิภาวนา ซึ่งจะพนมมือไหว้ระหว่างคิ้ว
(๓) ท่านจะนานั่งสมาธิภาวนา โดยจะกล่าวนาเป็นคาภาวนาว่า “อรหังสัมมาสัมพุทโธ” ๓
ครั้ง แล้วให้ทุกคนภาวนา “พุทโธ” ไปเรื่อยๆ พร้อมนับลูกประคา จนหมดลูกประคา ๑ รอบ จึงกล่าว
“สวากขาโตภควธัมโม” ๓ ครั้ง แล้วให้ทุกคนภาวนา “ธัมโม” ไปเรื่อยๆ จนหมดลูกประคา ๑ รอบ จึง
กล่าว “สุปฏิปันโน ภควโต สาวกสังโฆ” ๓ ครั้ง แล้วให้ทุกคนภาวนา “สังโฆ” ไปเรื่อยๆ จนหมด
ลู ก ประค า ๑ รอบ ภาวนาพรหมวิ ห าร ๔ ต่ อ ไป กล่ า ว “เมตตา” ประมาณลู ก ประค าครึ่ ง รอบ
“กรุณา” ประมาณลูกประคาครึ่งรอบ “มุฑิตา” ประมาณลูกประคาครึ่งรอบ “อุเบกขา” ประมาณ
ลูกประคาครึ่งรอบ ภาวนายอดพระกัมมัฏฐานต่อไป กล่าว “อหัง นามรูปัง อนิจจัง” ๓ ครั้ง แล้วว่า
“อหัง นามรูปัง ทุกขัง” ๓ ครั้ง “อหัง นามรูปัง” ๓ ครั้ง แล้วว่า “นิจจัง วะตะ นิพพานัง สุขัง วะตะ
นิพพานัง สรัง วะตะ นิพพานัง สารัง วะตะ นิพพานัง นิพพานัง ปะระมัง สุขัง”
(๔) นั่งสมาธิ ในการนั่งสมาธิ บางคนอาจวางมือไว้บนตัก บางคนเอามือแตะหน้าผาก บาง
คนแตะจมูก ทั้งนี้เพื่อให้จิตไปรวมที่นั่น จะได้เข้าสมาธิได้เร็วขึ้น คนไหนจะแตะจุดไหนจะมีลูก ศิษย์
ของครูบาชัยวงศาพัฒนาที่ได้สมาธิสูงบอกให้ โดยจะดูการปฏิบัติในอดีตชาติเป็นหลักว่าทามาอย่างไร
คนที่ใช้นิ้วแตะจมูกเมื่อทาสมาธิ ในอดีตเคยปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยหลักอานาปานสติ คนที่วางมือไว้
บนตัก ในอดีตเคยปฏิบัติแบบยุ บหนอพองหนอ ส่ว นคนที่ใช้มือแตะที่หน้าผาก ในอดีตเคยปฏิบัติ
ภาวนากับสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ส่วนการคลายสมาธิให้ค่อยกาหนดจิตคลายมือช้าๆ กาหนด
จิตอยู่ที่มือทุกขณะของการคลายมือ วางมือบนตัก ให้หยุดนั่งสักครู่หนึ่ง กาหนดจิตรู้อาการเคลื่อนไหว
ของร่างกาย แล้วค่อยๆ ลืมตาช้าๆ
(๕) ครูบาชัยวงศาพัฒนาจะนาศิษย์กล่าวคาขอขมาไหว้พระ แผ่เมตตาจากการนั่งสมาธิ
ขั้นตอนการปฏิบัติกัมมัฏฐานของท่าน ก็ปรากฏความเป็นพื้นเมืองและการสร้างรูปแบบ
การปฏิบัติขึ้น เช่นเดียวกับที่พบในการปฏิบัติของครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย
๔. การเสื่อมสลายของกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
จากเอกสารใบลานล้านนา ระบุได้ ว่า กัมมัฏฐานล้านนามีที่มาจากคัมภีร์วิสุทธิมรรค ชาว
ล้านนารู้จักกัมมัฏฐานชนิดนี้มาก่อน พ.ศ. ๒๒๙๕ หรืออย่างช้าตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ใน
ประวัติครูบาศรีวิชัย โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ท่านต้องอธิกรณ์ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๖๓ ได้แสดงให้เห็นแนว
ทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนาด้วย เหตุการณ์ครั้งนี้ สื บเนื่องจากทางคณะสงฆ์และฝ่าย
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ราชการในลาพูนขณะนั้น กล่าวโทษว่าท่านเป็นกบฏผีบุญ จึงได้บัพพาชนียกรรมท่านออกจากเขต
จังหวัดลาพูน ทว่าท่านไม่ปฏิบัติตามเพราะเห็นว่าข้อกล่าวหานั้นไม่มีมูลความจริง ต่อมาทางคณะสงฆ์
และบ้านเมืองลาพูนจึงสั่งให้ครูบาศรีวิชัยมารายงานตัวก่อนส่งลงกรุงเทพฯ พร้อมข้อกล่าวโทษ ๘ ข้อ
ซึง่ ต่างนาไปสู่ข้อหาใหญ่ท่ีสุด คือ กบฏผีบุญ เพื่อให้มหาเถรสมาคมพิจารณาโทษ ขณะที่อยู่กรุงเทพฯ
ได้เล่าถึงการสนทนาระหว่างสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสกับครูบาศรีวิชัย
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนของท่าน เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ว่า “...ทางภาวนาก็ไม่
มีอย่างอื่น นอกจากบริกรรมปะฏิสังขาโย อัชชะมะยา และอิติปิโส แต่เป็นผู้มีเจตนาดีมีสัญญารู้สึกตัว
ว่าเป็นสมณะ...” (ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี, ๒๕๕๙: ๑๔๗-๑๕๕)
คาว่า “ปะฏิสังขาโย” เป็นคาขึ้นต้นของบทพิจารณาอาหารก่อนฉัน ว่าอาหารนี้ฉันเพื่อ
ประโยชน์ใด ดังว่า “ปะฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ....”
คาว่า “อัชชะมะยา” เป็นคาขึ้นต้นของบทพิจารณาการใช้สอยปัจจัย ๔ ดังว่า “อัชชะ มะ
ยาอะปัจจะเวกขิตวา ยังจีวะรัง ปะริภุตตัง...” อยู่ในบทอตีตปัจจเวกขณปาฐะ หากไม่สวดบทนี้พร้อม
น้อมนามาพิจารณาโดยแยบคายในปัจจั ย ๔ แล้ว เมื่อจะฉันข้าว นุ่งห่มจีวร อัฏฐบริขาร ที่พานักกุฏิ
ยารักษาโรค ถือว่าต้องอาบัติตามพระวินัย
คาว่า “อิติปิโส” เป็นคาภาวนาพุทธคุณในพุทธานุสติกัมมัฏฐาน ดังว่า ให้ตั้ง “อิติปิโส ภะ
คะวาฯ พุทโธ ภะคะวาติ” ๓ ครั้ง แล้วบริกรรมว่า “โสภะคะวา อิติปิ อะระหัง” (ครูบาคันธา คนฺธวโส
, ๒๕๕๙)
ทั้งปะฏิสังขาโย อัชชะมะยา และอิติปิโส จึงสะท้อนวิถีทางปฏิบัติของสงฆ์ล้านนาว่า นิยม
สวดพิจารณาอาหาร พิจารณาการใช้สอยปัจจัย ๔ และการปฏิบัติกัมมัฏฐานแบบภาวนา พุทธคุณใน
พุทธานุสติกัมมัฏฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในอนุสติกัมมัฏฐาน ๑๐ ที่คัมภีร์ใบลานให้ความสาคัญในฐานะบท
พิจารณาก่อนบทอื่นใดในกัมมัฏฐาน ๔๐ อีกทั้งภาพถ่ายของท่านและพระสงฆ์ล้านนาในช่วงเวลานี้ ก็
สวมลูกประคา อันเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติกัมมัฏฐานด้วยกันทั้งนั้น และลูกประคานี้ก็ยังถูกใช้เป็น
หนึ่งในเครื่องบวชพระภิกษุล้านนาด้วย
ภายหลั ง พ.ศ. ๒๔๘๒ เมื่ อครูบาศรีวิชัย มรณภาพแล้ ว การปฏิบัติกัม มัฏ ฐานโบราณ
ล้านนาจึงคลายความเข้มข้นลงไป น่าจะเป็นเพราะการแพร่กระจายของพุทธศาสนาแบบธรรมยุติจาก
ภาคกลาง และการปฏิบัติแบบพุทโธของพระครูวินัยธร (มั่น ภูริทัตโต) (๒๔๑๓-๒๔๙๒) ที่เริ่มเป็นที่
รู้จักกันในวงกว้างของประเทศไทยช่วงนั้น กระทั่งอย่างช้าตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นต้นมา ผู้คนใน
ประเทศไทยจึงได้รู้จักการปฏิบัติกัมมัฏฐานแบบพองหนอยุบหนอ จากการเผยแพร่ของสมเด็จพระ
พุฒาจารย์ (อาจ อาสภเถระ) สมเด็จพระราชาคณะ อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราช
วรมหาวิหาร ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งต่อมาแนวทางนี้ เป็นแนวทางที่ได้เข้าแทนที่การ
ปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
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กัมมัฏฐานแบบพองหนอยุบหนอโดดเด่นขึ้น ภายหลังจากที่มีการเปิดสอนครั้งแรกที่วัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) ซึ่งได้ไป
ศึกษาจากมหาสีสะยาด่อที่สานักศาสนยิสสา ประเทศพม่า จากนั้นจึงมีการขยายไปเปิดสอนที่สาขาอื่น
ทั่ว ราชอาณาจั กร มีก ารตั้ งกองการวิปั ส สนาธุร ะที่วั ดมหาธาตุฯ ต่อมาถูก ยกสถานะเป็ นสถาบั น
วิปัสสนาธุระ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ (พระโสภณมหา
เถระ อัครมหาบัณฑิต, ๒๕๔๖: ๙ - ๒๑) แม้จะถูกต่อต้านจากส่วนกลางในระยะแรกๆ แต่ภายหลังก็
กลายเป็นแนวทางปฏิวัติที่ได้รับความนิยมในวงกว้าง
สาหรับในล้านนา แนวทางนี้ได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยพระพรหม
มงคล วิ. วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร วรวิหาร ซึ่งประวัติของท่านระบุว่า ใน พ.ศ. ๒๔๙๔ ท่าน
ได้รับการคัดเลือกจากคณะสงฆ์ส่วนกลาง ให้เป็นตัวแทนพระสงฆ์ภาคเหนือไปเรียนกัมมัฏฐานที่วัด
มหาธาตุยุวรชรังสฤษฎ์ กรุงเทพฯ ก่อนได้เดินทางไปศึกษายังพม่า เป็นเวลา ๒ ปี ๗ เดือน จากนั้นจึง
ได้ตั้งสานักอบรมวิปัสสนาที่วัดเมืองมาง จังหวัดเชียงใหม่ ใน พ.ศ. ๒๔๙๗ ตั้งแต่นั้นเป็นมา จึงเป็นการ
เริ่มต้นยุคกัมมัฏฐานแบบพองหนอยุบหนอในล้านนา
แม้จะได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง แต่การเผยแพร่ในระยะแรก ก็ยังเป็นไปด้วยความ
ยากลาบาก เพราะเป็นแนวทางที่ไม่คุ้นเคยกับสังคมล้านนา ไม่มีลูกประคาเป็นสัญลักษณ์ ทั้งยังใช้
ธรรมเนียมการปฏิบัติตามแบบพระสงฆ์ภาคกลาง ที่ครั้งหนึ่งในสมัยครูบาศรีวิชัยเคยมีความขัดแย้งกัน
อย่ างรุ นแรงระหว่างพระสงฆ์ล้ านนากับพระสงฆ์จากส่ ว นกลาง จึงเกิดการปะทะกันระหว่างองค์
ความรู้แบบใหม่กับแบบเดิม อย่างที่ปรากฏในประวัติการเผยแพร่ศาสนาของท่าน (ผศ. สุชานาฎ สิตา
นุรักษ์ และคณะ, ๒๕๕๖: ๓๒-๓๓) ว่า ในสมัยที่ท่านมาอยู่วัดพระธาตุจอมทองใหม่ๆ พระที่อยู่เดิม
ไม่ให้ความร่วมมือ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก็โจมตี ขับไล่ “...สงกรานต์ปีนั้น (พ.ศ. ๒๕๓๔) เขาจัดพิธีรด
น้าดาหัวให้หลวงพ่อ ชาวบ้านที่มาได้ได้รด เขาราดเลย หลวงพ่อก็นั่งเฉย จนหลวงพ่อสุทัศน์ซึ่งเป็น
อนุจรติดตามมาอยู่กับหลวงพ่อทนไม่ได้ ต้องนิมนต์หลวงพ่อขึ้นกุฏิ บอกญาติ โยมไปว่าเย็นมากแล้ว
วันนั้นหลวงพ่อมีอาการอาพาธ ต้องนาไปส่งโรงพยาบาลสวนดอก...”
การปะทะสังสรรค์กันระหว่างกัมมัฏฐานล้านนากับกัมมัฏฐานสายพองหนอยุบหนอที่โด่ง
ดังที่สุด เป็นการปะทะทางความคิดและวาจาของครูบาขาวปีที่สืบทอดกัมมัฏฐานล้านนาจากครูบาศรี
วิชัย กับพระสุพรหมยานเถร วิ. (พรหมา พฺรหฺมจกฺโก) วัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลาพูน ในช่วง
พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๑๔ ครั้งนั้นครูบาขาวปี ได้แต่งหนังสือเรื่องพุทธศาสนาสองห้อง อธิบายความถูก
ต้องชอบธรรมของการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา
อย่ างไรก็ต าม เพราะศีล านุ วัตรที่ งดงาม การเป็ นพระสงฆ์ป ฏิบัติดี ปฏิบัติ ช อบ ความ
เชี่ยวชาญในปริยัติและปฏิบัติของพระพรหมมงคล วิ. ทาให้ท่านเป็นยอมรับนับถืออย่างมากของชาว
ล้านนาในเวลาต่อมา ซึ่งมีผลต่อการเผยแพร่กัมมัฏฐานแบบพองหนอยุบหนอด้วย
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นอกจากนั้น ขั้นตอนการปฏิบัติกัมมัฏฐานแนวพองหนอยุบหนอ มีความไม่ซับซ้อน เมื่อ
เทียบกับกัมมัฏฐานล้านนาโบราณ ทั้งยังสามารถอ้างอิงหลักการปฏิบัติได้จากพระไตรปิฎก และแสดง
ให้เห็นว่า ผลการปฏิบัติจากแนวทางนี้ เกิดขึ้นได้กับทุกๆ คน รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนจากคณะ
สงฆ์กรุงเทพฯ ได้เป็นปั จจัยร่วมในการสร้างความมั่นคงให้กับการปฏิบัติกัมมัฏฐานแนวพองหนอยุบ
หนอ
ในขณะที่ กั ม มั ฏ ฐานแบบพองหนอยุ บ หนอค่ อ ยๆ เจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง การเสื่ อ มสลายของ
กัมมัฏฐานโบราณล้านนาก็ค่อยๆ ปรากฏให้เห็นชัด ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนของกัมมัฏฐาน
โบราณล้านนาที่เน้นคาบริกรรมมากกว่าการพิจารณาธรรมตามคัมภีร์วิสุทธิมรรค และการเน้นความ
เป็นพื้นเมืองรวมถึงการสร้างรูปแบบการปฏิบัติใหม่ๆ ที่ดูลึกลับมากขึ้น ที่สาคัญ คือ การมรณภาพของ
พระสงฆ์ที่เป็นศิษย์รูปสาคัญของครูบาศรีวิชัย ทั้งครูบาขาวปี (พ.ศ. ๒๕๑๔) และครูบาชัยวงศาพัฒนา
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ทาให้ขาดผู้สืบทอดการปฏิบัติแนวทางนี้ไป ทั้งหมดได้เป็นปัจจัยร่วมในการเสื่อมความ
นิยมในการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา
๕.สรุป
ที่มาของกัมมัฏฐานโบราณล้านนา คือ คัมภีร์วิสุทธิมรรค นอกจากเนื้อหาที่เหมือนกันแล้ว
ชื่อใบลานที่เก่าที่สุดที่พบ ในพ.ศ. ๒๒๙๕ ที่วัดกิตติวงศ์ อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็ชื่อว่า
วิสุทธิมัคคกัมมัฏฐานเช่นกัน อันเป็นหลักฐานหนึ่งที่แสดงว่าการสืบทอดกัมมัฏฐานโบราณล้านนามา
จากคัมภีร์วิสุทธิมรรค เช่นเดียวกับที่ระบุในประวัติพระมหากัญจนเถร วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ ถึงการ
ให้ความเคารพพระพุทธโฆษาจารย์ในฐานะผู้แต่งคัมภีร์วิสุทธิมรรค อย่างไรก็ตามแม้จะมีหลักการ
ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ทว่าขั้นตอนการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา กลับมีรายละเอียดที่ต่างออกไป
เพราะได้ประยุกต์หลักการจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคให้เข้ากับธรรมเนียมการปฏิบัติของพระสงฆ์ล้านนา
โบราณ
ลักษณะเฉพาะของกัมมัฏฐานโบราณล้านนาที่ต่างออกไปจากกัมมัฏฐานพองหนอยุบหนอ
โดยเน้นให้ผู้ปฏิบัติมีใจจดจ่อกับการนับลูกประคาพร้อมการท่องคาบริกรรมคาถาว่า พุทโธ บ้าง ธัมโม
บ้าง อันเป็นไปตามบทสวดที่ได้สวดก่อนหน้านี้ เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจึงน้อมตนไปใคร่ครวญในธรรม
ของบทสวดแต่ละบทที่ตนกาลังปฏิบัติอยู่ มีรายละเอียดการปฏิบัติดังนี้
เมื่อจะเริ่ มปฏิบั ตินั้ น ให้ ผู้ปฏิบัติช าระศีล ของตนเองให้ บริสุทธิ์เสี ยก่อน จากนั้นจึงนา
ข้าวตอกดอกไม้ เทียน ทาให้เป็น ๕ โกฐาก (ส่วน) ใส่เทียน ๔ คู่ วางไว้หน้าพระพุทธรูป เจดีย์ ต้นโพธิ์
หรือผู้ให้กัมมัฏฐาน กราบเบญจางคประดิษฐ์ แล้วจึงนั่งตัวตรงยกมือไหว้ระหว่างคิ้ว หลับตา ปิดปาก
ให้ลิ้นติดปากภายบน ตั้งสติ กล่าวบทราพึงทุกข์ในสังขาร บทราพึงมหาสังเวควัตถุ ๘ ประการ บท
ราพึงเทวทูตกัมมัฏฐาน ส่วนในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนั้น กล่าวเพียงการมอบตนแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า
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หรือครูบาอาจารย์ ด้วยการกล่าวว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า (พระอาจารย์ผู้เจริญ) ข้าพระองค์มอบ
ถวายอัตภาพนี้แด่ท่าน โดยให้เหตุผลว่าเป็นขั้นตอนสาคัญ เพราะหากเมื่อยังไม่มอบตน แล้วอยู่ใน
เสนาสนะที่สงัด เมื่อไม่อาจยับยั้งอารมณ์ที่น่ากลัวซึ่งมาเผชิญเข้าได้ ก็จะเลิกไปเสียก่อน ไม่ปรากฏ
ขั้นตอนพิธีกรรมแต่อย่างใด
กัมมัฏฐานล้านนา เน้นคาบริกรรมคาถา จริงอยู่แม้ในวิสุทธิจะปรากฏคาบริกรรมอยู่ด้วย
แต่ ท ว่า ไม่ไ ด้ ป รากฏทั้ ง กัม มั ฏ ฐาน ๔๐ คงปรากฏเพีย งกสิ ณ กัม มั ฏ ฐาน อสุ ภ กั ม มัฏ ฐาน และอา
กาสานัญจยตนะ วิญญาณัญจยตนะ อากิญจญายตนะ และเนวสัญญานาสัญญายตนะเท่านั้น ทั้งคาที่
บริกรรมก็ไม่ได้เจาะจงเด็ดขาด เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เช่น คาบริกรรมอาโปกสิณใช้คาว่า “อาโป” เพราะ
เป็นบัญญัติธรรม (โวหารชาวโลก) ที่ใช้กันมาก แต่อาจใช้คาบริกรรมอื่นที่ใช้กันด้วยก็ได้ ในคัมภีร์วิ
สุทธิมรรคยกคาว่า อัมพุ อุทกัง วารี สลิ ลัง เป็นต้น หรือคาบริกรรมเตโชกสิ ณ คาที่ใช้กันมากคือ
“เตโช” แต่ อ าจใช้ ค าว่ า ปาวโก กั ณ หวั ต ตนี ชาตเวโท หุ ต าสโน ก็ ไ ด้ เป็ น ต้ น ทว่ า ในส่ ว นของ
กัมมัฏฐานล้านนาได้เน้นย้าและทาให้คาบริกรรมมีความหนักแน่นเด็ดขาดมากยิ่งขึ้น และมีครบทั้ง
๔๐ ประเภท มีทั้งส่วนที่ยาวและส่วนที่ย่นย่อ
คัมภีร์วิสุทธิมรรคเน้นการระลึกถึงคุณของกัมมัฏฐานบทต่างๆ และระลึกนึกถึงโทษของ
ตัณหาในขณะนั่งสมาธิ เรียกว่า “การพิจารณาธรรม” ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่จะน้อมจิตใจให้ เข้าใจและ
ดารงอยู่ในธรรมได้ ส่วนกัมมัฏฐานโบราณล้านนานั้น เดิมให้ความสาคัญกับการระลึกถึงธรรมต่างๆ
เช่นเดียวกันกับคัมภีร์วิสุทธิมรรค ควบคู่ไปกับการใช้คาบริกรรมและใช้ลูกประคา ทว่าเมื่อเวลาผ่านไป
กลั บ ลดความส าคัญในส่ วนนี้ ล งไป โดยเพิ่มความส าคัญในการบริกรรมมากขึ้น รวมการบริกรรม
หลายๆ บทเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งเพิ่มความเป็นพื้นเมืองในคาบริกรรม เช่น “พุทโธ สะติ มะโร พุทโธ
มัดจิต ธัมโม สะติ มะโร ธัมโม มัดจิต สังโฆ สะติ มะโร สังโฆ มัดจิต” ของครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย เป็น
ต้น และสร้างรูปแบบเฉพาะของการไหว้หรือการนั่งสมาธิขึ้น อาทิ รูปแบบการนั่งสมาธิของครูบาธรรม
ชัย ธมฺมชโย วัดทุ่งหลวง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๕๓๐) ที่มีทั้งการวางมือไว้
บนตัก แตะหน้าผาก และแตะจมูก เป็นต้น
อุปกรณ์หลักในการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา คือ ลูกประคา ซึ่งไม่ปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิ
มรรคแต่อย่างใด อาทิ ด้วยเหตุนี้ในใบลานกัมมัฏฐานหลายฉบับ จึงบอกเทคนิควิธีการนับลูกประคา
ดัวย เช่น ให้นับช้าๆ อย่าไว ให้ตกไปตามคาบริกรรม ให้เสียงร่อนลงไปยังหัวใจ หรือในการเดินจงกรม
ให้ใช้มือขวาชูสายลูกประคาขึ้นอยู่ระหว่างอก มือซ้ายเหยียดลงแนบขา เดินไปจนถึงเขตกาหนดหัว
จงกรม ให้นับลูกประคาเม็ดหนึ่ง ถึงหางจงกรมให้นับลูกประคาเม็ดหนึ่ง ให้เดินไปช้าๆ อย่างสารวม
ให้ได้ ๘ ลูกประคา ๒๘ ลูกประคา หรือเมื่อนั่งสมาธิให้ชูสายลูกประคาขึ้นอยู่ระหว่างอก มือซ้ายหงาย
บนตัก เป็นต้น ลูกประคาในล้านนาเป็นหนึ่งในเครื่องบวชพระภิกษุสามเณรในล้านนา ปัจจุบัน ค่อยๆ
หมดความสาคัญลง กลายเป็นเพียงเครื่องประดับและสัญลักษณ์ของพระสงฆ์ล้านนาที่ปรารถนาจะ
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แสดงตนต่อสังคมว่าเป็นผู้เคร่งครัดในกัมมัฏฐาน แต่ไม่มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นอุปกรณ์การปฏิบัติ
กัมมัฏฐานแล้ ว ทว่ายังคงมีบ ทบาทอยู่บ้างในฐานะเป็นเครื่องบวชพระสงฆ์ส ามเณรแบบพื้น เมือง
ล้านนาในท้องที่ห่างไกล
ข้อที่กัมมัฎฐานล้านนาสืบมาจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคโดยไม่เปลี่ยนแปลง คือ ไม่ว่าจะภาวนา
กัมมัฏฐานบทใดก็ตาม ทั้งสมถกัมมัฏฐานหรือวิปัสสนากัมมัฏฐาน ให้ภาวนาพุทธคุณพอให้ปีติสมาธิ
เกิดขึ้นก่อน แล้วค่อยภาวนากัมมัฏฐานอื่นต่อไป
ส าหรั บ การเสื่ อมสลายของกัมมัฏ ฐานโบราณล้ านนานั้น มาจากปัจจัยหลายประการ
ร่วมกัน อาทิ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติที่เน้นการบริกรรม และแสดงความเป็นพื้นเมืองมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งการสร้างรูปแบบเฉพาะตนขึ้น ในการไหว้หรือนั่งสมาธิที่ดูลึกลับ รวมทั้งการมรณภาพของ
พระสงฆ์รปู สาคัญที่ปฏิบัติกัมมัฏฐาน ในขณะที่การปฏิบัติกัมมัฏฐานตามแนวทางพองหนอยุบหนอ ที่
เริ่มเป็นที่รู้จักกันในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ค่อยๆ พัฒนาขึ้นมาแทนที่ภายใต้การนาของพระพรหม
มงคล วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร วรวิหาร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์ส่วนกลาง ต่อมา
จึงมีการรากฐานการศึกษากัมมัฏฐานแนวพองหนอยุบหนอในมหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเมื่อต้นพุทธศักราชที่ ๒๖ ทาให้ปัจจุบันในล้านนาพบการปฏิบัติตามแนวพองหนอยุบหนอ
เป็นหลัก ไม่ปรากฏว่าการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนาเป็นที่นิยมในล้านนาเช่นในอดีตอีกเลย
การเสื่อมสูญไปของกัมมัฏฐานล้านนานั้น คือการสูญหายของประวัติศาสตร์พุทธศาสนา
แบบล้านนา แนวทางการปฏิบัติที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี อย่างช้าตั้งแต่ พ.ศ. ๒๒๙๕ ตามที่ปรากฏ
หลั กฐานในใบลานวัดกิตติว งศ์ อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ถูกกลั่ นกรองตรวจสอบ
ปรับปรุงแก้ไขมาครั้งแล้วครั้งเล่า ด้วยการทดลองใช้ในสังคมอย่างยาวนาน องค์ความรู้เหล่านี้ จึงเป็น
องค์ความรู้ที่มีระเบียบแบบแผนในขั้นตอนการปฏิบัติชัดเจน เชื่อถือได้ สอดคล้องกับวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวล้านนาโบราณที่มีความเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ทว่าเมื่อถึงปัจจุบันที่ชีวิตผู้คนเร่งรีบไป
เสียทุกอย่าง แม้แต่การปฏิบัติกัมมัฏฐานก็เร่งที่จะให้ได้ผลรวดเร็ว กัมมัฏฐานโบราณล้านนาที่ต้อง
ปฏิบัติซ้าๆ หลายครั้ง ย้าความนึกคิดไปตามบทสวดแต่ละบท ที่ละเล็กที่ละน้อยทุกๆ วัน ใคร่ครวญอยู่
เป็น เวลานานจนจิตใจเข้าถึงเข้าใจในบทสวดนั้น กลายเป็นอุปนิสั ยของผู้ ปฏิบัติไป ทั้งกัมมัฏ ฐาน
ล้านนายังมีขั้นตอนการปฏิบัติหลายขั้นตอน ไม่สามารถรวบรัดเร่งเร้าได้ จึงไม่ตอบสนองวิถีชีวิตผู้คน
ปัจจุบัน ทว่าเมื่อมองย้อนกลับกัน การสามารถรื้อฟื้นการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนาขึ้นมาได้นั้น ก็จะ
ช่วยให้วิถีชีวิตของผู้คนที่คุ้นเคยอยู่กับการเร่งรีบ ค่อยเคลื่อนที่ช้าลงไปได้ เป็นการคืนกลับมาของวิถี
ธรรมชาติตามอย่างที่มนุษย์ควรดาเนิน

๓๘๕

บรรณานุกรม
ครูบาคันธา คนฺธวโส. (๒๕๕๙). สมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน.ผู้ปริวรรต, พระจตุพล จิตฺตสวโร.
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ครู บ าธรรมชัย ธมฺมชโย. (๒๕๓๔). คู่มือสวดกัมมั ฏ ฐาน ทาวัตร และบทปฏิบัติ สมถะ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน. กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองธรรม.
ชุมพูภิกขุ และพรหมผะหยาสามเณร. (๒๕๕๙). กัมมัฏฐานคอกเหล็ก. ผู้ปริวรรต, รศ. ดร.
วิโรจน์ อินทนนท์ และคณะ. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พระธนัญชัย. (๒๕๕๙).วิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง. ผู้ปริวรรต, ผศ.ดร.วิโรจน์ อินทนนท์และ
คณะ. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พระธรรมปิ ฎ ก (ป.อ.ปยุ ตโต). (๒๕๔๖). พจนานุก รมพุ ทธศาสน์ ฉบั บประมวลศั พ ท์ .
กรุงเทพฯ: เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จากัด.
พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (๒๕๕๓). ทางสายเอก. เชียงใหม่: ดาราวรรณการพิมพ์.
พระธมฺมเมธี. (๒๕๔๓) .ค่าวตานานปางเดิม ครูบาศรีวิชัยบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุช่อแฮ
เมืองแพร่ พ.ศ. ๒๔๖๗. แพร่: วัดพระธาตุช่อแฮ.
พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร). (๒๕๔๕). ภาวนาทีปนี. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า.
พระพุทธโฆสเถระ. (๒๕๕๕). คัมภีร์วิสุทธิมรรค. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย, ผู้ แปล.
กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระภิกษุคัน ธิย ะ. (๒๕๓๐).มูลกัมมัฏ ฐาน. ปวงคา ตุ้ยเขียว, ผู้แปล. เชียงใหม่ : คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พระสุ ธี ธ รรมานุ วั ต ร และคณะ. (๒๕๕๒). การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ อ งค์ ค วามรู้ ท าง
พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์ธรรม วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่. อยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย.
พระโสภณมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต . (๒๕๔๖). หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน. จารูญ
ธรรมดา, ผู้แปล. อยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พิศ เงาเกาะ. (๒๕๓๐). สมาธิและแนวการปฏิบัติ. นครราชสีมา: ไม่ปรากฏที่พิมพ์.
ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี. (๒๕๕๙). ข้อวินิจฉัยประวัติครูบาเจ้าศรีวิชัย. เชียงใหม่: พุทธมาลัย.
สมเด็ จ พระมหาสมณเจ้ า กรมพระยาวชิ ร ญาณวโรรส. ( ๒๕๓๙). สารานุ ก รม
พระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์.
สุชานาฎ สิตานุรักษ์ และคณะ. (๒๕๕๖). ฐานคิด ฐานความรู้ และหลักการปฏิบัติในการ
เผยแผ่พุทธศาสนาของพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ทอง สิริมงฺคโล) มหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานา

๓๘๖

จริ ยะ วัด พระธาตุ ศรี จอมทอง วรวิหารวรวิหาร อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ . เชียงใหม่ :
แม็กซ์พริ้นติ้ง.

๓๘๗

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ-สกุล
ว/ด/ป เกิด
สถานที่เกิด
การศึกษา

นายศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี
๓ สิงหาคม ๒๕๑๘
นครศรีธรรมราช
๒๕๔๐ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๔๘ ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์
สาขาจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบัน กาลัง ศึกษา พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ทุนการศึกษา ๒๕๔๕ – ๒๕๔๗ ทุนวิจัยรัฐบาลญี่ปุ่น ณ. มหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น
ประสบการณ์ทางาน
๒๕๔๒ – ๒๕๔๔
นักวิชาการวัฒนธรรม สานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่
๒๕๔๘ – ๒๕๕๒
อาจารย์พิเศษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่
๒๕๔๘ – ๒๕๕๒
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๒๕๔๘ – ๒๕๕๒
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตล้านนา
๒๕๕๓ – ปัจจุบัน
นักวิจัยอิสระ
ผลงานทางวิชาการ
๒๕๔๖
โบราณวัตถุชิ้นสาคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
(ร่วมเขียน) (กรมศิลปากร)
๒๕๔๘
๓ ทศวรรษโบราณคดีที่เวียงกุมกาม (ร่วมเขียน) (กรมศิลปากร)
๒๕๔๙
เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน (กรมศิลปากร)
๒๕๕๑
วัดพระธาตุลาปางหลวง: บูรณะระเบียงคด หอไตร และกุฏิ
พระแก้ว (สานักศิลปากรที่ ๗ น่าน)
๒๕๕๒
วัดพระธาตุลาปางหลวง: บูรณะองค์พระเจดีย์ (สานักศิลปากรที่
๗ น่าน)
๒๕๕๓
วัดศรีรองเมือง: บูรณะวิหาร (สานักศิลปากรที่ ๗ น่าน)
๒๕๕๕
การบูรณะและพัฒนาหออะม๊อก จังหวัดลาปาง (กรมศิลปากร)
เวียงสวนดอก (คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

๓๘๘

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๙

ฐานคิด ฐานความรู้ และหลักปฏิบัติในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ทอง สิริมงฺคโล) (มูลนิธิการศึกษา
เพื่อสันติภ าพ พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโ ต) ในมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
การบูรณะและพัฒนาพระธาตุเจดีย์วัดท่าล้อ จังหวัดน่า น (สานัก
ศิลปากรที่ ๗ น่าน)
การบูรณะและพัฒนาอุโบสถวัดอักโขชัยคีรี จังหวัดลาปาง (สานัก
ศิลปากรที่ ๗ น่าน)
การบูรณะและพัฒนาอุโบสถวิหารวัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่
(สานักศิลปากรที่ ๗ น่าน)
หอไตรล้ านนา (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ปี
๒๕๕๗)
ประวัติและแนวทางปฏิบัติกัมมัฏฐานของครูบาเจ้าศรีวิขัย
(สมาคมชาวลาพูน)
ความสัมพันธ์ระหว่างพระบรมสารีริกธาตุกับการสร้างบ้านเมือง
บนที่ราบเชียงแสน (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย
๒๕๕๙)
กัมมัฏฐานล้านนา (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ปี
๒๕๕๙)

๓๘๙

ผู้ร่วมวิจัย ๑
ชื่อ-สกุล
ว/ด/ป เกิด
ประวัติการศึกษา

พระครูธีรสุตพจน์, ดร.
3 ธันวาคม 2509
2520 จบประถมศึกษา
2522 จบ น.ธ.เอก
2527 จบ ป.ธ.3
2533 พธ.บ. (ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2540 ศศ.ม (ปรัชญา-ศาสนา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2557 พธ.ด. (พุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประสบการณ์การทางาน 2533 ครู ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา
2540 อาจารย์ครุศาสตร์ มจร.ชม.
2555 ผอ.สานักวิชาการ มจร.ชม.
2556 รก.ผอ.สนง. มจร.ชม.
ที่อยู่ปัจจุบัน
วัดผาลาด (สกิทาคามี) ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

๓๙๐

ผู้ร่วมวิจัย ๒
ชื่อ-สกุล
ว/ด/ป เกิด
สถานที่เกิด
การศึกษา

นางสาวธณิกานต์ วรธรรมานนท์
๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๙
สมุทรสาคร
๒๕๔๐ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประสบการณ์ทางาน
๒๕๔๒ – ๒๕๔๕
ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
๒๕๔๘ – ๒๕๕๐
ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง
๒๕๕๐ – ๒๕๕๖
ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคาแหง
๒๕๕๖ – ปัจจุบัน
ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
ผลงานทางวิชาการ
๒๕๔๖
โบราณวัตถุชิ้นสาคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
(ร่วมเขียน) (กรมศิลปากร)
๒๕๕๗
หอไตรล้ านนา (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ปี
๒๕๕๗)
๒๕๕๙
ความสัมพันธ์ระหว่างพระบรมสารีริกธาตุกับการสร้างบ้านเมือง
บนที่ราบเชียงแสน (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย
๒๕๕๙)
กัมมัฏฐานล้านนา (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ปี
๒๕๕๙)

