๑

กรรมฐานในพระพุทธศาสนา:
บทเรียนจากมหาสติปัฏฐานสู ตรและความนิยมในสังคมไทย
พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.
อธิการบดี มจร
ความนา
“กรรมฐาน” แปลว่า ที่ต้ งั แห่ งการงาน มีนยั ตรงกับคาว่า “ภาวนา” เป็ นคาที่หมายถึง
การปฏิบตั ิธรรมหรื อการฝึ กอบรมจิตใจและอบรมปั ญญาตามหลักพระพุทธศาสนา กรรมฐาน
หรื อภาวนาในพระพุทธศาสนามี ๒ ประการคือ๑
ประการที่ ๑ สมถกรรมฐาน หรื อสมถภาวนา การฝึ กอบรมจิตให้เกิดความสงบ หรื อ
การฝึ กสมาธิ
ประการที่ ๒ วิปัสสนากรรมฐานหรื อวิปัสสนาภาวนา การฝึ กอบรมปั ญ ญาให้เกิ ด
ความรู ้แจ้งตามเป็ นจริ ง หรื อการเจริ ญปัญญา
ทั้ง ๒ ประการรวมอยู่ในหลักไตรสิ กขา คื อ (๑)สี ลสิ กขา (๒)จิตตสิ กขาหรื อสมาธิ
สิ กขาก็คือสมถกรรมฐาน และ(๓)ปัญญาสิ กขาก็คือวิปัสสนากรรมฐาน
หลักการสาคัญของกรรมฐานก็คือการฝึ กฝน คาว่า “สิ กขา” ในคาว่า “จิตตสิ กขา” ก็ดี
ในคาว่า “ปั ญญาสิ กขา” ที่นิยมนามาใช้ในภาษาไทยว่า “ศึกษา” หมายถึงการฝึ กฝนอบรม ตรง
กับกับภาษาอังกฤษว่า “Training” ไม่ใช่ “Study” หลักการของคาว่า “ฝึ กฝน” ก็คือการวางกรอบหรื อ
แนวทางไว้ชดั เจนแล้วกาหนดให้ทาตามนั้น ถ้ามีการแข็งขืนไม่อยากทาตามก็ตอ้ งมีการบังคับให้
ทาตามนั้นให้ได้ อาจจะไม่สามารถทาตามกรอบนั้นได้ทนั ที แต่ตอ้ งมีการบังคับไปทีละเล็กทีละ
น้อยจนกว่าจะทาตามกรอบนั้นได้ท้ งั หมด เช่น เรานัง่ ตัวตรง ๕ นาทีแล้วรู ้สึกปวดเมื่อย ตามปกติ
เราก็มกั จะหาวิธีคลายปวดเมื่อยโดยนั่งตัวงอบ้าง นั่งพิงฝาบ้าง นั่งเท้าแขนบ้าง ลุ กขึ้นเดิ นบ้าง
หรื อแม้เปลี่ยนเป็ นอิริยาบถอื่นๆ ถ้าเราฝึ กฝนบังคับตัวเองทนฝื นความปวดเมื่อยนัง่ ให้ได้นาน
กว่า ๕ นาที ก็จะติ ดเป็ นนิ สัย สามารถนั่งนานได้ อยู่นิ่ งนานๆได้ ข้อนี้ แป็ นการฝึ กฝนกายให้
เข้มแข็ง ธรรมชาติ ของจิตคื อคิ ดถึงเรื่ องต่ างๆตลอดเวลา ถ้าเราปล่ อยให้จิตคิดหลายเรื่ องใน
๑
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๒
ขณะเดียวกันจนติดเป็ นนิ สัยกลายเป็ นคนฟุ้งซ่ าน ก็จะกลายเป็ นคนไม่มีสมาธิ ทางานไม่สาเร็ จ
กรรมฐานก็คือการฝึ กฝนอบรมจิตให้มีสมาธิ โดยใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ให้กาหนดลม
หายใจเข้า-ออกของตัวเอง มีสติกาหนดลมหายใจ เป็ นอุบายให้จิตคิดอยู่ที่ลมหายใจ ไม่ให้คิด
เรื่ องอื่น ฝึ กฝนอย่างนี้อยูเ่ ป็ นประจาก็จะทาให้ติดเป็ นนิสัยคือจิตคุน้ ชินอยูก่ บั ลมหายใจ จิตอยูก่ บั
ชีวติ ของตัวเอง ไม่ฟุ้งซ่าน เป็ นสมาธิ
เพราะฉะนั้ น เป้ าหมายของการปฏิ บั ติ ก รรมฐานก็ คื อ สมาธิ กรรมฐานใน
พระพุทธศาสนาแม้จะมีวธิ ี ปฏิบตั ิหลายอย่าง แต่กม็ ีเป้าหมายเดียวคือมุ่งสร้างสมาธิ เพื่อเป้าหมาย
ขั้นต่อไปคือประสิ ทธิภาพของบุคคล ก็เพราะเมื่อจิตมีสมาธิยอ่ มมีอานิสงส์(ผลดี) ๓ ประการคือ
ประการที่ ๑ มีอิทธิ บาทธรรม ๔ อย่างในตัว เป็ นคุณธรรมในจิตใจ คือ ฉันทะ พอใจ
ทาสิ่ งดีงาม วิริยะ เพียรทาสิ่ งดีงาม จิตตะ เอาใจใส่ ต่อสิ่ งดีงาม และวิมงั สา ไตร่ ตรองพิจารณาสิ่ ง
ดี ง าม ผู ้มี คุ ณ ธรรมเหล่ า นี้ ท างานอะไรก็ ป ระสบความส าเร็ จ ดั ง ที่ โ บราณาจารย์ก ล่ า วว่ า
องค์ป ระกอบที่ จ ะท าให้ก ารท างานประสบความส าเร็ จ ตามเป้ าหมายก็คื อ กรรมฐาน ดัง ค า
วิเคราะห์วา่ “กมฺ มเมว วิเสสาธิคมนสฺ สฐานนฺ ติ กมฺ มฏฺฐาน แปลว่า การกระทาที่เป็ นฐานแห่งการ
บรรลุผลที่วเิ สส ชื่อว่ากรรมฐาน” จากบทวิเคราะห์น้ ี เป็ นเครื่ องแสดงว่า การทางานใดๆก็ตามจะ
ประสบความสาเร็จต้องอาศัยการปฏิบตั ิกรรมฐานเป็ นประการสาคัญ
ประการที่ ๒ มีปัญญาระดับต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ ปั ญญาที่สาคัญสาหรับการดารง
ชีพคือ สัปปุริสธรรม ๗ ประการเพราะจิตนิ่ งมีสมาธิ จึงทาให้เป็ นคนรู ้เหตุผล รู ้ตน รู ้ประมาณ รู ้
คนอื่น รู ้สังคมรอบข้าง เข้าใจโลกและชีวติ
ประการที่ ๓ จิตมีคุณภาพ สุ ขภาพ และสมรรถภาพ เป็ นคนมีจิตใจเข้มแข็ง มีวฒ
ุ ิภาวะ
มีจิตใจที่ทนทานต่อแรงกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เป็ นอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์
กรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานสู ตร๒
๑.หลักการและวิธีการ
พระพุทธเจ้าขณะประทับอยู่ ณ นิ คมของชาวกุรุชื่อกัมมาสธัมมะ แคว้นกุรุ ได้ตรัส
มหาสติปัฏฐานสู ตรซึ่งแสดงหลักการและวิธีการแห่งกรรมฐานไว้ ๔ ประการดังนี้
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๒

๓
ประการที่ ๑ ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กาจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้
คาว่า “พิจารณาเห็นกายในกาย” ก็คือ ตั้งสติมุ่งตรงต่อกรรมฐานนั้น มีสติกาหนดรู ้ชดั
ลมหายใจเข้าออก มีสติกาหนดรู ้ชดั อิริยาบถใหญ่คือเดิน ยืน นัง่ นอน มีสติกาหนดรู ้ชดั อิริยาบถ
ย่อยคือก้าวไป ถอยกลับ การแลเหลียวดู การเคี้ยว การดื่มเป็ นต้น กาหนดพิจารณาผม ขน เล็บ
ฟัน หนังเป็ นต้นในกายนี้โดยความเป็ นของปฏิกลู กาหนดพิจารณากายโดยสักว่าเป็ นธาตุดิน น้ า
ไฟ ลม หรื อกาหนดพิจารณาซากศพในป่ าช้าตั้งแต่ยงั เป็ นร่ างสมบูรณ์ไปจนถึงกระดูกผุป่นเป็ น
ชิ้ น เล็กชิ้ น น้อย โดยสรุ ปก็คือ ให้ต้ งั สติ อยู่เฉพาะหน้าว่า “กายมี อยู่” ก็เพี ยงเพื่ ออาศัยบาเพ็ญ
กรรมฐานเท่านั้น อาศัยไม่ได้ ยึดถืออะไรก็ไม่ได้
ประการที่ ๒ ภิ ก ษุ พิ จ ารณาเห็ น เวทนาในเวทนาทั้ งหลายอยู่ มี ค วามเพี ย ร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้
คาว่า “พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย” ก็คือ เมื่อเสวยสุ ข ทุกข์ หรื อไม่สุขไม่
ทุกข์(อุเบกขา)ก็มีสติกาหนดรู ้ชดั เมื่อเสวยสุ ข ทุกข์ หรื อไม่สุขไม่ทุกข์(อุเบกขา)ที่มีอามิสก็มีสติ
กาหนดรู ้ชดั เมื่อเสวยสุ ข ทุกข์ หรื อไม่สุขไม่ทุกข์(อุเบกขา)ที่ไม่มีอามิสก็มีสติกาหนดรู ้ชดั สภาวะ
ของเวทนา เหตุเกิดเวทนา เหตุดบั เวทนา หรื อทั้งเหตุเกิดและเหตุดบั เวทนา โดยสรุ ปก็คือ ให้ต้ งั
สติอยู่เฉพาะหน้าว่า “เวทนามีอยู่” ก็เพียงเพื่ออาศัยบาเพ็ญกรรมฐานเท่านั้น อาศัยไม่ได้ ยึดถือ
อะไรก็ไม่ได้
ประการที่ ๓ ภิ กษุพิจารณาเห็ นจิตในจิตอยู่ มี ความเพียร มี สัมปชัญญะ มี สติ กาจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้
คาว่า “พิจารณาเห็นจิตในจิต” ก็คือ จิตย่อมมีการรับรู ้อารมณ์ภายนอกตลอดเวลาไม่ว่า
จะในขณะทากิจกรรมใดๆ เมื่อเกิดการรับรู ้อารมณ์มีรูปเป็ นต้นแล้ว(เกิดวิญญาณ) จิตมีราคะ มี
โทสะ มีโมหะ หรื อจิตปราศจากราคะ โทสะ โมหะก็กาหนดรู ้ชัด จิตหดหู่ หรื อฟุ้ งซ่ านก็มีสติ
กาหนดรู ้ชดั หรื อแม้กระทั้งว่าจิตหลุดพ้นแล้วหรื อยังไม่หลุดพันก็มีสติกาหนดรู ้ชดั โดยสรุ ปก็
คือ ให้ต้ งั สติอยู่เฉพาะหน้าว่า “จิตมีอยู่” ก็เพียงเพื่ออาศัยบาเพ็ญกรรมฐานเท่านั้น อาศัยไม่ได้
ยึดถืออะไรก็ไม่ได้
ประการที่ ๔ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้

๔
คาว่า “พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย” ก็คือ พิจารณาเห็นกฎธรรมชาติในธรรม
๕ หมวด คือ (๑)นิวรณ์ ๕ (๒)อุปาทานขันธ์ ๕ (๓)อายตนะ ๑๒ (๔)โพชฌงค์ ๗ และ(๕)อริ ยสัจ
๔
ในทางปฏิบตั ิให้มีสติกาหนดรู ้ชดั นิวรณ์ ๕ คือ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจ
กุกกุจจะ และวิจิกิจฉาว่า มีอยูห่ รื อไม่มีอยูภ่ ายในเรา มีสติกาหนดรู ้ชดั เหตุเกิด เหตุให้ละ(เหตุดบั )
และเหตุที่ให้ละนิ วรณ์ ๕ ได้ตลอดไป ให้มีสติกาหนดรู ้ชดั ว่า อุปาทานขันธ์มีรูปเป็ นต้นนี้ (กอง
อันเป็ นอารมณ์แห่ งความถือมัน่ )มีความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปเป็ นธรรมดา อยูภ่ ายใต้กฎแห่ งไตร
ลักษณ์
ให้ มี ส ติ ก าหนดรู ้ ชัด ตา+รู ป หู + เสี ย ง จมู ก +กลิ่ น ลิ้ น +รส กาย+โผฏฐัพ พะ ใจ+
ธรรมารมณ์ และมีสติกาหนดรู ้ชดั สังโยชน์ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตา+รู ปเป็ นต้นนั้น มีสติกาหนดรู ้
ชัดเหตุเกิด เหตุให้ละ(เหตุดบั ) และเหตุที่ให้ละสังโยชน์ท้ งั หลายได้ตลอดไป
ให้มีส ติกาหนดรู ้ชัดโพชฌงค์ ๗ คื อ สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปี ติ ปั สสั ทธิ สมาธิ และ
อุเบกขาว่า มีอยู่หรื อไม่มีอยู่ภายในเรา มีสติกาหนดรู ้เหตุเกิด และเหตุแห่ งความเจริ ญบริ บูรณ์
ของโพชฌงค์ ๗ นั้น
ให้มีสติกาหนดรู ้ชดั อริ ยสัจ ๔ คือ (๑)ทุกข์เป็ นอย่างไร ? รู ป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณเป็ นกองทุกข์ เพราะอาศัยรู ปเป็ นต้นจึงมีชาติ ชรา มรณะ โสกะเป็ นต้นตามมา (๒)สมุทยั
เป็ นอย่างไร ? ปิ ยรู ปสาตรู ป(สภาวะที่น่ารักน่าชื่นใจ)ทาให้เกิดตัณหา เช่นเห็นรู ป ได้ยนิ เสี ยง ได้
กลิ่น ได้ลิ้มรส ได้สัมผัส นึกถึงสิ่ งที่น่ารักน่าชื่นใจก็เกิดตัณหา และตัณหานี่แหละพาให้เกิดทุกข์
(๓)นิ โ รธเป็ นอย่า งไร ? ปิ ยรู ป สาตรู ป (สภาวะที่ น่ า รั ก น่ า ชื่ น ใจ)ท าให้ เกิ ด ตัณ หาและใน
ขณะเดียวกันก็ทาให้ดบั ตัณหาได้ เช่นเห็นรู ป ได้ยนิ เสี ยง ได้กลิ่น ได้ลิ้มรส ได้สัมผัส นึกถึงสิ่ งที่
น่ารักน่ าชื่นใจ เมื่อเกิดตัณหาก็มีสติรู้เท่าทันละตัณหาที่เกิดขึ้นแล้ว เมื่อจะเกิดตัณหาใหม่ก็มีสติ
รู ้เท่าทันป้ องกันไม่ให้เกิด (๔)มัคค์เป็ นอย่างไร ? สัมมาทิฏฐิ -รู ้อริ ยสัจ ๔ สัมมาสังกัปปะ-ดาริ
ออกจากกาม ไม่ พ ยาบาท ไม่ เบี ยดเบี ยน สั มมาวาจา-เจตนางดเว้น จากการพู ดเท็จ งดเว้น พู ด
ส่ อเสี ยด งดเว้นพูดคาหยาบ งดเว้นพูดเพ้อเจ้อ สัมมากัมมันตะ-เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ งด
เว้น จากการถือเอาสิ่ งที่ เข้าของไม่ ได้ให้ งดเว้นจากการประพฤติ ผิดในกาม สั มมาอาชี วะ-ละ
มิจฉาอาชี วะ เลี้ยงชี พด้วยสัมมาอาชี วะ สัมมาวายามะ-สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิต มุ่งมัน่ ป้ องกันความชัว่ ละความชัว่ สร้างความดี และรักษาความดี สัมมาสติ-มีสติ

๕
ก าหนดรู ้ ชั ด กายในกาย เวทนาในเวทนาทั้ง หลาย จิ ต ในจิ ต และธรรมในธรรมทั้ง หลาย
สัมมาสมาธิ-สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌานเป็ นต้นจนถึงจตุตถฌาน
โดยสรุ ป ก็ คื อ ให้ ต้ ัง สติ อ ยู่ เฉพาะหน้ า ว่ า “ธรรมมี อ ยู่” ก็ เพี ย งเพื่ อ อาศัย บ าเพ็ ญ
กรรมฐานเท่านั้น อาศัยไม่ได้ ยึดถืออะไรก็ไม่ได้
๒. อานาปานสติ:
สติปัฏฐานทีพ่ ระพุทธเจ้ าทรงแนะนา๓
สมัยหนึ่ ง พระพุทธเจ้า ขณะประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลา ป่ ามหาวัน เขตกรุ งเวสาลี
ตรัสบอกอสุ ภกรรมฐานแก่ภิกษุท้ งั หลาย เมื่อได้เรี ยนกรรมฐานแล้ว ภิกษุเหล่านั้นก็เริ่ มปฏิบตั ิ
กรรมฐาน ครั้นปฏิบตั ิไปได้สักระยะหนึ่งก็เกิดความรู ้สึกอึดอัด เบื่อหน่าย รังเกียจร่ างกายของตน
จึงฆ่าตัวตายเองบ้าง ใช้กนั และกันให้ฆ่าบ้าง ภิกษุบางกลุ่มก็ไปบอกตาเถนมิคลัณฑิกะให้ฆ่าบ้าง
ตาเถนนั้นรับจ้างฆ่าภิกษุบางวันฆ่าไปถึง ๖๐ รู ป ทาให้ภิกษุตายไปเป็ นจานวนมาก
พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่ อง ทรงรับสั่งให้พระอานนท์เรี ยกประชุมสงฆ์ ตรัสพรรณนา
คุณของอานาปานสติว่า “อานาปานสติสมาธิ แม้น้ ีที่เจริ ญแล้ว ทาให้มากแล้ว ย่อมเป็ นสภาพสงบ
ประณี ต สดชื่น เป็ นธรรมเครื่ องอยูเ่ ป็ นสุ ข และทาอกุศลธรรมชัว่ ร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วๆ ให้
อันตรธานไป สงบไปโดเร็ว” จากนั้น พระพุทธองค์ตรัสสอนวิธีการเบื้องต้นแห่ งวิธีปฏิบตั ิอานา
ปานสติ ว่า “ไปสู่ ป่าก็ดี ไปสู่ โคนไม้ก็ดี ไปสู่ เรื อนว่างก็ดี นั่งคู บ้ ลั ลังก์ ตั้งกายตรง ดารงสติไว้
เฉพาะหน้า มีสติหายใจออก มีสติหายใจเข้า ”๔ จากนั้นทรงสอนวิธีการปฏิบตั ิโดยละเอียด โดย
ให้กาหนดลมหายใจเข้าออก ๒ ขั้นใหญ่ ๑๖ ขั้นย่อย ดังนี้
ขั้นที่ ๑ มีสติกาหนดรู้ ลมหายใจแบบรวม
(๑) เมื่อหายใจออก-เข้ายาว ก็รู้ชดั ว่า “หายใจออก-เข้ายาว”
(๒) เมื่อหายใจออก-เข้าสั้น ก็รู้ชดั ว่า “หายใจออก-เข้าสั้น”
ขั้นที่ ๒ มีสติกาหนดรู้ เบื้องต้ น ท่ ามกลาง และทีส่ ุ ดของลมหายใจ
(๓) สาเหนียกว่า “จะรู ้ชดั กองลมทั้งปวง หายใจออก-เข้า”
วิ.ม. (ไทย) ๑/๑๖๒-๑๖๕/๑๓๔-๑๓๘.
ในอานาปานสติสูตร แปลสลับกันดังนี้ “มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก” และในสานวนพระสูตรอื่นๆก็นิยม
แปลอย่างนี้ ดู ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๔๘/๑๘๗-๑๙๑.
๓

๔

๖
(๔) สาเหนียกว่า “จะระงับกายสังขาร หายใจออก-เข้า”
(๕) สาเหนียกว่า “จะรู ้ชดั ปี ติ หายใจออก-เข้า”
(๖) สาเหนียกว่า “ชัดจะรู ้สุข หายใจออก-เข้า”
(๗) สาเหนียกว่า “จะรู ้ชดั จิตตสังขาร หายใจออก-เข้า”
(๘) สาเหนียกว่า “จะระงับจิตสังขาร หายใจออก-เข้า”
(๙) สาเหนียกว่า “จะรู ้ชดั จิต หายใจออก-เข้า”
(๑๐) สาเหนียกว่า “จะยังจิตให้บนั เทิง หายใจออก-เข้า”
(๑๑) สาเหนียกว่า “จะตั้งจิตมัน่ หายใจออก-เข้า”
(๑๒) สาเหนียกว่า “จะเปลื้องจิต หายใจออก-เข้า”
(๑๓) สาเหนียกว่า “จะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยง หายใจออก-เข้า”
(๑๔) สาเหนียกว่า “จะพิจารณาเห็นความคลายออกได้ หายใจออก-เข้า”
(๑๕) สาเหนียกว่า “จะพิจารณาเห็นความดับไป หายใจออก-เข้า”
(๑๖) สาเหนียกว่า “จะพิจารณาเห็นความสลัดเสี ยได้ หายใจออก-เข้า”
อานาปานสติ เป็ นรากฐานทาให้สติปัฏฐาน ๔ ทั้งหมดและมีอานิ สงส์สืบเนื่ องทาให้
หมวดธรรมอื่นๆ บริ บูรณ์ ดังพระพุทธองค์ตรัสไว้ในอานาปานสติสูตรตอนหนึ่งว่า๕ “อานาปาน
สติที่ภิกษุเจริ ญ ทาให้มากแล้วย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก อานาปานสติที่ภิกษุเจริ ญ ทาให้มาก
แล้ว ย่อมทาสติปัฏฐาน ๔ ให้บริ บูรณ์ สติ ปั ฏฐาน ๔ ที่ ภิ ก ษุ เ จริ ญ ท าให้ ม ากแล้ ว ย่ อ มท า
โพชฌงค์ ๗ ให้บริ บูรณ์ โพชฌงค์ ๗ ที่ภิกษุเจริ ญ ทาให้มากแล้ว ย่อมทาวิชชาและวิมุตติให้
บริ บูรณ์ ” นี้ เป็ นเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงแนะนากรรมฐานแบบอานาปานสติเป็ นพิเศษ พระ
อรหัน ต์ที่ ผ่านการบ าเพ็ญ อานาปานสติ ก รรมฐานอยู่นิ ต ย์ย่อ มสามารถล่ ว งรู ้ ได้ว่าตัว เองจะ
นิพพาน(ตาย)ในวันไหน เวลาไหน เช่นกรณี ของพระติสสเถระแห่ งวัดโกฏิบรรพตวิหาร พระ
มหาติสสเถระแห่ งวัดกรัญชนิยวิหาร พระปิ ณฑปาติกติสสเถระในเทวปุตรัฐ และพระเถระสอง
พี่นอ้ งแห่งจิตตลบรรพตวิหาร๖

ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๔๗/๑๘๗.
๖
พระพุทธโฆสเถระ รจนา, สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร) แปลและเรี ยบเรี ยง, คัมภีร์วสิ ุ ทธิมรรค
พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุ งเทหานคร:ธนาเพรส, ๒๕๕๓), หน้า ๔๗๗.
๕

๗
แนวปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน
ตามหลักมหาสติปัฏฐานสู ตร
สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานรวมอยูใ่ นหลักไตรสิ กขาดังกล่าวมาแล้ว และมี
ความสัมพันธ์สองทิศทางดังพุทธภาษิตว่า๗
ฌานย่อมไม่มีแก่คนไม่มีปัญญา
ปัญญาย่อมไม่มีแก่คนไม่มีฌาน
ฌานและปัญญามีแก่บุคคลใด
บุคคลนั้นย่อมอยูใ่ กล้นิพพาน
ในพระคาถานี้ คาว่า “ฌาน” ก็คือจิตตสิ กขาซึ่ งหมายถึงสมถกรรมฐาน คาว่า “ปั ญญา” ก็คือ
ปั ญญาสิ กขาซึ่ งวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองและจะปรากฏความสัมพันธ์แบบสองทิ ศทางอย่างนี้ ซ่ ึ ง
เข้าใจโดยทัว่ ไปว่ามีสีลสิ กขาเป็ นจุดเริ่ มต้น ดังในข้อความในอีกพระคาถาหนึ่งว่า๘
สมาธิอนั บุคคลอบรมโดยมีศีลเป็ นฐาน ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก
ปัญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเป็ นฐาน ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก
จิตอันบุคคลอบรมโดยมีปัญญาเป็ นฐาน ย่อมหลุดพ้นโดยชอบ
จากอาสวะทั้งหลาย คือกามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ
ในพระคาถานี้ ก็เช่ นเดี ยวกัน คาว่า “ศีล” ก็คือสี ลสิ กขา คาว่า “สมาธิ ” ก็คือจิตตสิ กขาซึ่ ง
หมายถึงสมถกรรมฐาน คาว่า “ปัญญา” ก็คือปัญญาสิ กขาซึ่งหมายถึงวิปัสสนากรรมฐาน
ในทางปฏิ บัติ พระพุ ท ธเจ้าทรงแสดงความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างสมาธิ (สมถะ)กับ ปั ญ ญา
(วิปัสสนา) เป็ นแบบสองทิศทางและแบบคู่ขนาน ดังข้อความบางตอนที่พระอานนท์แสดงไว้วา่ ๙ “(๑)
สมถปุพพังคมวิปัสสนาภาวนา การเจริ ญวิปัสสนาโดยมีสมถะนาหน้า (๒)วิปัสสนาปุพพังคมสมถ
ภาวนา การเจริ ญสมถะโดยมีวิปัสสนานาหน้า (๓)สมถวิปัสสนายุคนัทธภาวนา การเจริ ญสมถะและ
วิปัสสนาควบคู่กนั ไป”

ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๗๒/๑๔๙.
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๔๒-๑๔๓/๘๙.
๙
องฺ .จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๐/๒๓๗-๒๓๘.
๗
๘

๘
ผลแห่ งการปฏิ บ ัติก รรมฐานตามหลักไตรสิ ก ขา เริ่ ม จากระดับต้น สุ ด(คื อ ศีล)แล้ว
พัฒ นาขึ้ นเรื่ อยไปจนถึงระดับสู งสุ ด(คื อนิ พพาน) ความสัมพันธ์กนั ดังกล่ าวแสดงให้เห็ นชื่ อ
เป้าหมายในระดับต่าง ๆ ด้วย ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ ความโดยสรุ ปตอนหนึ่งว่า๑๐
วินยั ย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่ความสารวม(ศีล)
ความสารวมมีเพื่อประโยชน์แก่ความไม่เดือดร้อน
ความไม่เดือดร้อนมีเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมทย์
ความปราโมทย์มีเพื่อประโยชน์แก่ความอิ่มใจ
ความอิ่มใจมีเพื่อประโยชน์แก่ความสงบ
ความสงบมีเพื่อประโยชน์แก่ความตั้งใจมัน่ (สมาธิ)
ความตั้งใจมัน่ มีเพื่อประโยชน์แก่ความรู ้เห็นตามเป็ นจริ ง(ปัญญา)
ความรู ้เห็นตามเป็ นจริ งมีเพื่อประโยชน์แก่ความเบื่อหน่าย
ความเบื่อหน่ายมีเพื่อประโยชน์แก่ความสารอกกิเลส
ความสารอกกิเลสมีเพื่อประโยชน์แก่ความหลุดพ้น(วิมุตติ)
ความหลุดพ้นมีเพื่อประโยชน์แก่ความรู ้เห็นความหลุดพ้น
ความรู ้เห็นความหลุดพ้นมีเพื่อประโยชน์แก่ความดับสนิทหาเชื้อมิได้(นิพพาน)
พัฒนาการจากระดับต้นไปจนถึงระดับสู งสุ ดภายใต้กรอบแห่ งไตรสิ กขาดังกล่าวสรุ ป
เป็ นชื่อข้อธรรมได้ตามลาดับตามแผนภูมิดงั นี้

องฺ .ทสก. (ไทย) ๒๔/๑/๑-๓, วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๖๖/๕๕๒, องฺ .เอกาทสก. (ไทย) ๒๔/๑/๓๘๙-๓๙๐.

๑๐

๙

อวิปฏิสาร

ปราโมทย์

ศีล
ปี ติ
ปัสสั ทธิ

สมาธิ
นิพพิทา

ปัญญา

วิราคะ
วิมุตติ

ญาณทัสสนวิสุทธิ

อนุปาทาปรินิพพาน

ข้อธรรมในไตรสิ กขามี ความเป็ นเป้ าหมายระดับเหตุ และผล ใน วิถีแห่ งการปฏิ บัติ
เป้ าหมายระดับเหตุและผลนี้ไม่ได้มีจุดจบในตัวเอง แต่มีลกั ษณะการส่ งไม้ต่อกันไปเหมือนการ
เดินทางไปสู่ เป้ าหมายใดเป้าหมายหนึ่งโดยการนัง่ ยานเป็ นผลัด ดังที่พระปุณณมันตานีบุตรกล่าว
กับพระสารี บุตรตอนหนึ่งว่า๑๑
สี ลวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งศีล)มีจิตตวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งจิต)
เป็ นเป้าหมาย(สี ลมีสมาธิเป็ นเป้าหมาย)
จิตติวสิ ุ ทธิมีทิฏฐิวสิ ุ ทธิ (ความหหมดจดแห่งความเห็น=ปัญญา)
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๕๙/๒๘๑-๒๘๓.

๑๑

๑๐
เป็ นเป้าหมาย(สมาธิมีปัญญาเป็ นเป้าหมาย)
สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กนั
ในฐานะรวมอยูใ่ นหลักไตรสิ กขาและในฐานะเป็ นเหตุและผลของกันและกันอย่างนี้
มีคาถาม ๒ ประเด็นใหญ่คือ
ค าถามประเด็ น ที่ ๑ หลัก การไหนในมหาสติ ปั ฏ ฐานสู ต รเป็ นสมถกรรมฐาน
หลักการไหนเป็ นวิปัสสนากรรมฐาน ?
คาถามประเด็นที่ ๒ การปฏิบตั ิกรรมฐานตามแหลักมหาสติปัฏฐานสู ตร ปฏิบตั ิ แบบ
ไหนเป็ นสมถกรรมฐาน ? ปฏิบตั ิแบบไหนเป็ นวิปัสสนากรรมฐาน ?
คาถามประเด็นที่ ๑ มีคาตอบตามพระบาลีในมหาสติปัฏฐานสู ตรตอนหนึ่งว่า๑๒
อิธภิกฺขเวภิกฺขุ กาเย กายนุป สฺ สี วิหรติ อาตาปี สมฺ ปชาโน สติมา วิเนยฺยโลเก
อภิชฺฌาโทมนสฺ ส, เวทนาสุ เวทนานุ ปสฺ สี ... จิตฺเต จิตฺตานุ ปสฺ สี ... ธมฺ เมสุ ธมฺ
มานุปสฺ สี วิหรติ อาตาปี สมฺ ปชาโน สติมา วิเนยฺยโลเกอภิชฺฌาโทมนสฺ ส.
ภิกษุในธรรมวินยั นี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ ... พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่
... พิจารณาเห็ นจิตในจิตอยู่ ... พิจารณาเห็ นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มี ความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้
ถามว่า “คาไหนแสดงความเป็ นสมถกรรมฐาน ? คาไหนแสดงความเป็ นวิปัสสนา
กรรมฐาน ?” คาว่า “สมฺ ปชาโน” คือวิปัสสนากรรมฐาน คาว่า “สติมา” คือสมถกรรมฐาน พระ
บาลีน้ ี เป็ นเครื่ องบ่งบอกว่า ทุกหลักการมีท้ งั ความเป็ นสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน
ควบคู่กนั ไป
คาถามประเด็นที่ ๒ มีคาตอบตามพระบาลีในมหาสติปัฏฐานสู ตรตอนที่ ว่าด้วยวิธี
ปฏิบตั ิอานาปานปัพพะว่า๑๓
กถญฺ จภิกฺขเวภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺ สี วิหรติ. อิธภิกฺขเวภิกฺขอุ รญฺ ญคโต วา รุ กฺข
มูลคโต วา สุ ญฺญาคารคโต วา นิสีทติ ปลฺ ลงฺ กอาภุชิตฺวา อุชุºกายปณิ ธาย ปริ

ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๗๓/๒๔๘, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑-๓๐๒.
๑๓
ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๗๔ /๒๔๘-๒๔๙, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๔/๓๐๒-๓๐๓.
๑๒

๑๑
มุ ข สตึ อุ ป ฏฺ ฐเปตฺ ว า. โสสโต ว อสฺ ส สติ สโตปสฺ ส สติ ,ที ฆ วา อสฺ ส สนฺ โต
ทีฆอสฺ สสามีติ ปชานาติ, ทีฆ วา ปสฺ สสนฺ โต ทีฆปสฺ สสามีติ ปชานาติ ...
ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยูอ่ ย่างไร ? คือ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ไปสู่ ป่าก็ดี ไปสู่
โคนไม้กด็ ี ไปสู่ เรื อนว่างก็ดี นัง่ คูบ้ ลั ลังก์ ตั้งกายตรง ดารงสติไว้เฉพาะหน้า มีสติ
หายใจเข้า มีสติหายใจออก เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชดั ว่า หายใจเข้ายาว เมื่อหายใจ
ออกยาวก็รู้ชดั ว่า หายใจออกยาว ...
คาว่า “สโต” คือสมถกรรมฐาน คาว่า “ปชานาติ” คือวิปัสสนากรรมฐาน พระบาลีน้ ี
เป็ นเครื่ องบ่งบอกว่า ทุกวิธีการมีท้ งั การปฏิบตั ิสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานควบคู่กนั
ไป
พระบาลีอีกหลายตอนที่ แสดงวิธีปฏิบตั ิ สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานใน
กระบวนการเดียวกัน เช่น๑๔
อตฺ ถิ เวทนาติ วา ปนสฺ ส สติ ปจฺจุปฏฺฐิตา โหติ ยาวเทวญาณมตฺ ตาย
ปฏิสฺสติมตฺ ตาย. อนิสฺสิโต จ วิหรติ น กิญฺจิ โลเก อุปาทิยติ.
ภิ ก ษุ มีส ติ ป รากฏอยู่เฉพาะหน้าว่า “เวทนามี อยู่” ก็เพี ยงเพื่ อ อาศัยเจริ ญ ญาณ
เจริ ญ สติเท่านั้น ไม่อาศัยอยูแ่ ละไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ อะไรๆในโลก
คาว่า “ญาณ-” ในคาว่า “ญาณมตฺ ตาย” คือวิปัสสนากรรมฐาน คาว่า “ปฏิสฺสติ-” ในคา
ว่า “ปฏิสฺสติมตฺ ตาย” คือสมถกรรมฐาน
พระบาลีที่ยกมาเป็ นตัวอย่างนี้ จะเห็นว่าบางตอนก็เรี ยงคาที่แสดงความเป็ นสมถกรรม
ฐานไว้ห น้า บางตอนก็เรี ยงค าที่ แสดงความเป็ นวิปั ส สนาไว้ห น้า ข้อนี้ ไม่ ใช่ ป ระเด็น ส าคัญ
เพราะความจริ งแล้ววิธีการแห่ งสติปัฏฐานมุ่งที่จะทาจิตให้เป็ นสมาธิ เป็ นเบื้องต้น เมื่อจิตเป็ น
สมาธิ แล้วจึงก้าวไปสู่ วิปัสสนากรรมฐาน โดยเอาจิตที่นิ่งมีอารมณ์เป็ นหนึ่ งนั้นพิจารณาขันธ์ ๕
โดยความเป็ นไตรลักษณ์ เมื่อรู ้แจ้งเห็นจริ งขันธ์ ๕ โดยความเป็ นไตรลักษณ์และเกิดขึ้น ตั้งอยู่
ดับไปตามกระบวนการเหตุผล ขั้นนี้คือวิปัสสนากรรมฐาน

ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๘๐/๒๕๔, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๐/๓๑๔.

๑๔

๑๒
กรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐาน
กับความนิยมในสั งคมไทย
๑. กาเนิดและพัฒนาการ
พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระและพระอรหันต์ ๑,๐๐๐ องค์ครั้นทาสังคายนาครั้งที่ ๓
เสร็จแล้วได้ส่งพระโสณะและพระอุตตระพร้อมกับพระอรหันต์อีก
๕
องค์มาประกาศ
พระพุทธศาสนายังสุ วรรณภูมิ พร้อมกับกาชับให้สอนวิปัสสนากรรมฐานให้ประชาชนได้มรรค
ผลนิพพานพระเถระทั้ง ๒ สอนวิปัสสนากรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐาน๑๕ งานสื บทอด
วิปัสสนาธุระในดินแดนสุ วรรณภูมิดาเนินมาอย่างไม่ขาดสาย ในประเทศพม่ามีพระมหาเถระ
หลายรู ปทาหน้าที่สืบทอดวิปัสสนาธุระ เช่น พระนโมอรหันต์ พระมิงกุลโตญ พระนารทะ
โดยเฉพาะพระนารทะหรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า พระมิงกุนเชตะวัน สยาดอ เป็ นพระวิปัสสนาจารย์
มีชื่อเสี ยงมาก มีศิษยานุศิษย์จานวนมาก ที่มีชื่อเสี ยงมากก็คือ พระโสภณมหาเถระ อัคคมหา
บัณฑิต หรื อท่านมหาสี สยาดอ
พระมิงกุนเชตวันสยาดอได้ประยุกต์วธิ ีปฏิบตั ิวปิ ัสสนากรรมฐานจากมหาสติปัฏฐาน
ให้สามารถปฏิบตั ิได้ง่าย ท่านมหาสี สยาดอก็เล่าเรี ยนวิธีการปฏิบตั ิน้ ีและสื บทอดของท่านมิงกุน
เชตวันสยาดอ แนวคิดพื้นฐานของท่านมหาสี สยาดอก็คือ (๑)ความเข้าใจปรากฏการณ์ท้ งั ทาง
นามและรู ปที่เกิดขึ้นในตัวเรา (๒)ร่ างกายทั้งหมดเป็ นองค์รวมแห่งรู ปธรรม (๓)ปราฏการณ์ทาง
รู ปธรรมหรื อนามธรรม ล้วนเป็ นการทางานของจิต๑๖ ในยุคต่อมา ศิษย์ที่สาคัญอีกท่านหนึ่งคือ
พระภัททันตะ อาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริ ยะ ทาหน้าที่สืบทอดงานวิปัสสนา
กรรมฐานและที่สาคัญคือมีส่วนสาคัญในการสอนวิปัสสนากรรมฐานประเทศไทย โดยในยุคนั้น
สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร) อธิบดีสงฆ์วดั มหาธาตุ กรุ งเทพมหานครได้ส่งพระ
เถระหลายรู ปไปศึกษาวิปัสสนากรรมฐานที่ประเทศพม่า และต่อมาพระภัททันตะ อาสภมหา
เถระได้เดินทางมาสู่ ประเทศไทย ทาหน้าที่เป็ นพระวิปัสสนาจารย์ที่วดั มหาธาตุ
ปัจจุบนั มหาเถรสมาคมซึ่งเป็ นองค์กรปกครองสู งสุ ดของคณะสงฆ์ไทย มีนโยบาย
ส่ งเสริ มการปฏิบตั ิกรรมฐานทั้งด้านปริ มาณและคุณภาพ ใน พ.ศ.๒๕๔๓ ได้ออกระเบียบว่าด้วย
พระภัททันตะ อาสภะ มหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริ ยะ, วิปัสสนาธุระ, (กรุ งเทพมหานคร:C100 Design
Co., LTD., ๒๕๓๖), หน้า ๕๑-๕๒.
๑๖
พระภัททันตะ อาสภะ มหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริ ยะ, เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๘๕.
๑๕

๑๓
การตั้งสานักปฏิบตั ิธรรมประจาจังหวัด ได้มีการตั้งสานักปฏิบตั ิอย่างเป็ นทางการตามระเบียบนี้
แล้ว จานวน ๑,๕๑๐ แห่งใน ๗๗ จังหวัดทัว่ ประเทศ และมีสานักปฏิบตั ิธรรมที่นอกเหนือจากนี้
อีกเป็ นจานวนมาก ในด้านการปฏิบตั ิน้ นั มีรูปแบบ(สาย)การปฏิบตั ิ ๕ อย่าง คือ
รู ปแบบที่ ๑ บริ กรรมหรื อภาวนาวา “พุท-โธ”
รู ปแบบที่ ๒ บริ กรรมหรื อภาวนาว่า “ยุบหนอ-พองหนอ”หรื อ “พองหนอ-ยุบหนอ”
รู ปแบบที่ ๓ บริ กรรมหรื อภาวนาว่า “สัมมา-อรหัง”
รู ปแบบที่ ๔ บริ กรรมหรื อภาวนากาหนดลมหายใจเข้า-ออก (แบบอานาปานสติ)
รู ปแบบที่ ๕ กาหนดพิจารณารู ป-นาม
ทุกรู ปแบบ(สาย)อยูบ่ นพื้นฐานแห่งมหาสติปัฏฐาน เกิดจากการถอดบทเรี ยนมาจาก
สาระในมหาสติปัฏฐานสู ตร เพียงแต่บางรู ปแบบอาจประยุกต์เล็กน้อย เช่น รู ปแบบ “สัมมาอรหัง” กาหนดเอาดวงแก้วหรื อองค์พระพุทธรู ปเล็กๆ มาแทนที่ลมหายใจ
๒. วิธีการ “พอง-ยุบ”๑๗
กาสอนวิปัสสนากรรมฐานของพระภัททันตะ อาสภมหาเถระและพระเถระไทยอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้มีการประยุกต์หลักมหาสติปัฏฐานเป็ นหลายรู ปแบบ วิธีการที่ได้รับความนิยม
มากคือวิธีการ “พอง-ยุบ” โดยมีหลักการเบื้องต้นและลาดับวิธีการปฏิบตั ิดงั นี้
วันที่ ๑วิปัสสนาจารย์ให้กรรมฐานไปปฏิบตั ิ ๖ ข้อ คือ
(๑) เดินจงกรม
โยคีเดินทอดสายตาไปประมาณ ๔-๕ ศอก สติจบั อยูท่ ี่ส้นเท้า กาหนดเดินช้าวๆ ยก
เท้าขวาพร้อมกับนึกภาวนาว่า “ขวา-ย่าง-หนอ” ยกเท้าซ้ายพร้อมกับนึกภาวนาว่า “ซ้าย-ย่างหนอ” เท้าที่ยกกับใจที่นึกต้องไปพร้อมกัน และเท้าต้องลงถึงพื้นพร้อมกับใจนึกว่า “หนอ”
(๒) นัง่
เมื่อปฏิบตั ิโดยการเดินพอสมควรแล้วก็ยอ่ ตัวลงนัง่ พร้อมกับภาวนาว่า “นัง่ หนอ นัง่
หนอ” จนกระทัง่ ขัดสมาธิเรี ยบร้อย หลับตา สติจบั อยูท่ ี่ทอ้ ง หายใจเข้าท้องพอง ให้นึกภาวนาว่า

มหาสี สยาดอ(โสภณมหาเถร), วิปัสสนาชุนี: หลักการภาคปฏิบตั วิ ปิ ัสสนากรรมฐาน แปลโดย จารู ญ ธรรมดา,
(กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๐) สรุ ปความจากหน้า ๓-๒๗.
๑๗

๑๔
“พองหนอ” หายใจออกท้องยุบ ให้นึกภาวนาว่า “ยุบหนอ” ใจที่นึกกับขณะที่ทอ้ งพอง-ยุบต้อง
ให้พร้อมกันพอดี
(๓) กาหนดพิจารณาเวทนา
ขณะนัง่ อยูน่ ้ นั เกิดเวทนาขึ้น เช่น ปวดเมื่อย ให้โยคีปล่อยการกาหนด “พอง-ยุบ” แล้ว
เอาสติไปกาหนดที่เจ็บ ปวดเมื่อยนั้นพร้อมกับนึกภาวนาว่า “ปวดหนอ ปวดหนอ” จนกระทัง่
เวทนานั้นหายแล้วให้เอาสติไปกาหนดที่ทอ้ ง ภาวนาว่า “พองหนอ-ยุบหนอ” ต่อไป
(๔) กาหนดพิจารณาจิต
ขณะที่นงั่ อยู่ จิตคิดฟุ้งซ่านถึงสิ่ งต่างๆ ก็ให้เอาสติปักลงที่หวั ใจพร้อมกับนึกภาวนาว่า
“คิดหนอ คิดหนอ” จนกว่าจะหยุดคิดฟุ้งซ่านถึงนั้นๆ แล้วกลับไปกาหนดอาการพอง-ยุบต่อไป
อีก เกิดอาการดีใจ เสี ยใจก็ให้กาหนดภาวนาเช่นเดียวกันว่า “ดีใจหนอ เสี ยใจหนอ”
(๕) กาหนดพิจารณาเสี ยง
ขณะที่นงั่ อยู่ มีเสี ยงดังรบกวน ให้ใช้สติกาหนดที่หูนึกภาวนาว่า “ได้ยนิ หนอ ได้ยนิ
หนอ” จนกว่าความรู ้สึกว่ามีเสี ยงรบกวนจะหายไปแล้วให้กลับไปกาหนดอาการพอง-ยุบต่อไป
อีก
(๖) นอน
เวลาจะนอน ให้เอนตัวลงอย่างช้าๆ ใช้สติจบั อยูท่ ี่อาการเคลื่อนไหวของร่ างกายพร้อม
กับนึกภาวนาว่า “นอนหนอ นอนหนอ” จนกว่าอิริยาบถนอนจะเสร็จเรี ยบร้อยแล้วเอาสติมา
กาหนดที่ทอ้ งพร้อมกับนึกภาวนาว่า “พองหนอ ยุบหนอ” ต่อไปอีก คอยให้สังเกตให้ดีวา่ จะ
หลับไปในขณะที่ทอ้ งพองหรื อยุบ
วันที่ ๒ วิปัสสนาจารย์ให้เพิ่มอีก ๑ บทเรี ยน คือ การกาหนดต้นจิต
เมื่อวิปัสสนาจารย์ตรวจสอบความก้าวหน้าของผูป้ ฏิบตั ิแล้ว จะให้เพิม่ อีก ๑ บทเรี ยน
คือ การกาหนดต้นใจ ได้แก่ กาหนดความอยากนัน่ เอง เช่น อยากลุกขึ้น วิธีปฏิบตั ิคือ ขณะ
อยากจะลุกขึ้น ให้เอาสติกาหนดที่หวั ใจนึกภาวนาว่า “อยากลุกหนอ อยากลุกหนอ” และขณะ
กาลังลุกขึ้นก็นึกภาวนาว่า “ลุกหนอ ลุกหนอ” ข้อสาคัญในบทเรี ยนนี้ คือ จะทาอะไรก็ตาม ให้
กาหนดต้นใจ(ความอยาก)ทุกครั้ง
วันที่ ๓-๕ วิปัสสนาจารย์ให้เพิ่มการกาหนดทวารทั้ง ๕
ให้กาหนดการรับรู ้ทางทวารทั้ง ๕ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ดังนี้
-ขณะตาเห็นรู ป ให้กาหนดว่า “เห็นหนอ เห็นหนอ” ตั้งสติไว้ที่ตา

๑๕
-ขณะหูได้ยนิ เสี ยง ให้กาหนดว่า “ได้ยนิ หนอ ได้ยนิ หนอ” ตั้งสติไว้ที่หู
-ขณะจมูกได้กลิ่น ให้กาหนดว่า “ได้กลิ่นหนอ ได้กลิ่นหนอ” ตั้งสติไว้ที่จมูก
-ขณะลิ้นได้รส ให้กาหนดว่า “ได้รสหนอ ได้รสหนอ” ตั้งสติไว้ที่ลิ้น
-ขณะกายสัมผัสกับสิ่ งอื่น ให้กาหนดว่า “ถูกหนอ ถูกหนอ” ตั้งสติไว้ตรงที่กายสิ่ งอื่น
วันที่ ๖ วิปัสสนาจารย์ให้เพิ่มบทเรี ยนตามลาดับ ดังนี้
เมื่อผูป้ ฏิบตั ิกาหนดเห็นนามรู ปชัด(เกิดญาณที่ ๑ คือ นามรู ปปริ จเฉทญาณ)และรู ้เหตุ
ปัจจุบนั แห่งการเกิดนามรู ปชัด(เกิดญาณที่ ๒ ปั จจยปริ คคหญาณ) วิปัสสนาจารย์จะให้เพิ่มอีก ๑
บทเรี ยน คือ เพิม่ เดินจงกรมระยะที่ ๒ ว่า “ยกหนอ เหยียบหนอ”ต่อจากนั้นก็เพิม่ ระยะที่ ๓ ว่า
“ยกหนอ ย่างหนอ เหยียบหนอ”
ถ้าผูป้ ฏิบตั ิมีความก้าวหน้า กาหนดเห็นนามรู ปโดยความเป็ นไตรลักษณ์(เกิดญาณที่ ๓
คือ สัมมสนญาณ)เป็ นต้นไปตามลาดับ วิปัสสนาจารย์กจ็ ะเพิ่มเดินจงกรมระยะที่ ๔ ไปจนถึง
ระยะที่ ๖ สรุ ปได้ดงั นี้
ระยะที่ ๑ ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ
ระยะที่ ๒ ยกหนอ เหยียบหนอ
ระยะที่ ๓ ยกหนอ ย่างหนอ เหยียบหนอ
ระยะที่ ๔ ยกส้นหนอ ยกหนอ ย่างหนอ เหยียบหนอ
ระยะที่ ๕ ยกส้นหนอ ยกหนอ ย่างหนอ ลงหนอ ถูกหนอ
ระยะที่ ๖ ยกส้นหนอ ยกหนอ ย่างหนอ ลงหนอ ถูกหนอ กดหนอ
ผูป้ ฏิบตั ิควรเดินระยะละประมาณ ๑๐ นาที จากนั้นก็นงั่ กาหนดอาการ “พอง-ยุบ”
ขณะนั้นก็ให้เพิม่ การกาหนดอาการ “ถูก” อีก ๖ แห่งคือ “พองหนอ ยุบหนอ นัง่ หนอ ถูกก้นย้อย
ข้างขวา-ซ้าย, ถูกเข่าข้างขวา-ซ้าย, ถูกตาตุ่มขวา-ซ้าย” ผูป้ ฏิบตั ิดว้ ยความตั้งใจไม่ประมาท
ประมาณ ๒-๓ วันเท่านั้นก็จะได้รับผลแห่งการปฏิบตั ิอย่างเต็มที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กับกรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีปรัชญาว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา
บูรณาการกับศาสตร์ สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” มีปณิ ธานว่า “ศึกษาพระไตรปิ ฎกและ

๑๖
วิ ช าชั้ นสู งส าหรั บ พระภิ ก ษุ ส ามเณรและคฤหั ส ถ์ ” มี วิ สั ย ทั ศ น์ ว่ า “ศู น ย์ก ลางการศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ที่สร้างคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจยั ดี
อย่างมีคุณภาพ บริ การวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ และบริ หารดีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ” บริ หารงาน
ตามพันธกิจ ๔ ประการ ดังนี้๑๘
ประการที่ ๑ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็ นผูม้ ีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่ รู ้ใฝ่ คิด
เป็ นผูน้ าด้านจิตใจและปั ญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธา
อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม
ประการที่ ๒ จัด กรศึ ก ษาและพัฒ นากระบวนการเรี ยนการสอน โดยบู ร ณาการ
วิ ช าการด้า นพระพุ ท ธศาสนาเข้า กับ ศาสตร์ ส มัย ใหม่ ทั้ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บัติ ผ่ า น
กระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจยั และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่ ความเป็ นเลิศ
ทางวิชาการและเพื่อสร้างองค์ ความรู ้ใหม่ในการพัฒนามนุ ษย์ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ให้อยู่
ร่ วมกันได้อย่างสมดุลและสันติสุข
ประการที่ ๓ มุ่งมัน่ ในการให้บริ การวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และ
สังคม รวมทั้งส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และความร่ วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิ กชนระดับชาติและ
นานาชาติ เพื่ อธารงรักษาไว้ซ่ ึ งขนบธรรมเนี ยมประเพณี ศิลปะ และวัฒ นธรรมอันเนื่ องด้วย
พระพุทธศาสนา
ประการที่ ๓ มุ่งพัฒนาการบริ หารจัดการตามหลักนิ ติธรรม จริ ยธรรม ความสานึ ก
รั บ ผิด ชอบ การมี ส่ ว นร่ ว ม ความโปร่ งใสตรวจสอบได้ และความคุ ้ม ค่ า รวมทั้งสนับ สนุ น
ส่ งเสริ มและพัฒ นาศักยภาพของบุ คลากร เพื่อก้าวไปสู่ ความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้อย่าง
แท้จริ ง
จากปรั ช ญา ปณิ ธาน วิสั ยทัศ น์ และกรอบพัน ธกิ จดังกล่ าวมานั้น มหาวิทยลัยได้
กาหนดเอกลักษณ์ไว้ว่า “บริ การวิชาการด้านพระพุทธศาสนา” กาหนดอัตลักษณ์ขององค์กรไว้
ว่า “จัด การศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนา บู ร ณาการกับ ศาสตร์ ส มัย ใหม่ พัฒ นาจิ ต ใจและสั ง คม”
และอัตลักษณ์ของบัณฑิตไว้วา่ “ศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา”

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่ วง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๐ (๒๕๕๐-๒๕๕๔), หน้า ๒๐. http://plandiv.mcu.ac.th/?page_id=109
(๒๑ เมษายน ๒๕๖๐)
๑๘

๑๗
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ แ ละสะท้อ นสาระตามปรั ช ญาเป็ นต้น
ดังกล่าวมา มหาวิทยาลัยได้จดั ทาหลักสู ตรระดับต่างๆ และกาหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
กาหนดให้นิสิตทุกหลักสู ตรและทุกระดับศึกษาทั้งวิชาพระพุทธศาสนาและวิชาว่าด้วยศาสตร์
ต่ า งๆ พร้ อ มกัน นั้น ก็ก าหนดให้ นิ สิ ต ทุ ก รู ป /คนศึ ก ษาวิ ช ากรรมฐานและปฏิ บัติ วิ ปั ส สนา
กรรมฐาน ดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรสาขาวิปัสสนาภาวนา นิสิตศึกษารายวิชาตามเกณฑ์และปฏิบตั ิ
วิปัสสนากรรมฐาน ๓ เดือน
ระดับปริ ญญาปริ ญญาตรี นิสิตทุกสาขาวิชาศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนา ๔๐หน่วย
กิต ศึกษาวิชากรรมฐาน ๗ รายวิชา และปฏิ บตั ิวิปัสสนากรรมฐานปี ละ ๑๐ วัน ใช้ระยะเวลา
ศึกษา ๔ ปี ต้องปฏิบตั ิวปิ ัสสนากรรมฐานรวม ๔๐ วัน
ระดับปริ ญญาโทสาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา นิ สิตศึกษารายวิชาตามเกณฑ์และปฏิบตั ิ
วิปัสสนากรรมฐาน ๗ เดือน
ระดับ ปริ ญ ญาโทสาขาอื่ น ๆ นิ สิ ต ศึ ก ษารายวิช าตามเกณฑ์ และปฏิ บัติ วิ ปั ส สนา
กรรมฐาน ๓๐ วัน
ระดับปริ ญญาเอกทุ กสาขาวิชา นิ สิตศึกษารายวิชาตามเกณฑ์ และปฏิ บตั ิวิปัสสนา
กรรมฐาน ๔๕ วัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใช้วธิ ี ปฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐานแบบ “พองยุบ” หรื อตามหลักมหาสติปัฏฐานที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภ
มหาเถร) การกาหนดให้นิสิตทุกรู ป/คนในทุกระดับปฏิบตั ิวปิ ั สสนากรรมฐานก็เพื่อพัฒนาจิตใจ
ให้มีคุณภาพ สุ ขภาพ และสมรรถภาพ เป็ นผูม้ ีความเข้มแข็งด้านจิตใจ สามารถที่จะดารงตนอยู่
ได้อย่างไม่หวัน่ ไหวเมื่อประสบกับโลกธรรมทั้งที่ เป็ นอิฏฐารมณ์ และอนิ ฏฐารมณ์ เมื่อตนมี
ความมัน่ คงด้านจิตใจแล้ว ก็สามารถที่จะนาวิชาความรู ้มาเป็ นเครื่ องมือในการบริ การวิชาการแก่
สังคม คือสอนพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิให้แก่ประชาชนทัว่ ไป ให้อยูด่ ีมีสุข
ตามสมควรแก่ ฐานะ แนวทางการผลิ ตบัณ ฑิ ตดังกล่ าวมานี้ เป็ นหลักประกัน ว่า บัณ ฑิ ตของ
มหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาปี ละประมาณ ๕,๐๐๐ รู ป/คนในทุกระดับจะมีความรู ้ดา้ นวิชาการ
และมีทกั ษะชี วิต ที่สาคัญมีความเจริ ญงอกงามใน ๔ มิติ กาย ศีล จิต และปั ญญาสอดคล้องกับ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บู รณาการกับศาสตร์ สมัยใหม่
พัฒนาจิตใจและสังคม”

๑๘

อานิสงส์ แห่ งการปฏิบัติมหาสติปัฏฐาน
๑.อานิสงส์ ทวั่ ไป
การปฏิบตั ิกรรมฐานเป็ นการเตรี ยมจิตให้อยู่ในสภาพพร้อมและง่ายแก่การปลูกฝั ง
คุณธรรมต่างๆ เป็ นการปลูกฝังนิ สัยที่ดี รู ้จกั วิธีทาใจให้สงบ และผ่อนคลายความทุกข์ ผูป้ ฏิบตั ิ
อยู่ เป็ นประจ าย่ อ มจะมี ค วามมั่น คงทางอารมณ์ แ ละมี ภู มิ คุ ้ม กัน โรคทางจิ ต อานิ ส งส์ ใ น
ชีวติ ประจาวันโดยสรุ ป ดังนี้๑๙
(๑)ช่ วยทาให้จิตใจผ่อนคลาย หายเคลียด เกิดความสงบ หายกระวนกระวาย หยุดยั้ง
จากความกลัดกลุม้ วิตกกังวล เป็ นเครื่ องพักผ่อนกาย ให้ใจสงบและมีความสุ ข
(๒)เป็ นเครื่ องประสิ ทธิ ภาพในการทางาน การเล่าเรี ยน และการทากิจทุกอย่าง เพราะ
จิตที่เป็ นสมาธิแน่วแน่อยูก่ บั สิ่ งที่กระทา ย่อมทาให้คิดรอบคอบและทางานได้ผลดี
(๓) ช่วยเสริ มสุ ขภาพกายและใช้แก้ไขโรคได้ เพราะร่ างกายและจิตใจอาศัยกันและมี
อิทธิพลต่อกัน ผูท้ ี่มีจิตใจเข้มแข็งสมบูรณ์(จิตเป็ นสมาธิ) แม้ยามกายเจ็บป่ วยก็ไม่สบายอยูแ่ ค่กาย
เท่านั้น จิตใจไม่พลอยป่ วยไปด้วย ยิง่ ไปกว่านั้น กลับใช้ใจที่เข้มแข็งสมบูรณ์น้ นั ไปผ่อนเบาโรค
ทางกายได้อีกด้วย
๒. อานิสงส์ เฉพาะ
พระพุทธเจ้าเมื่อทรงแสดงหลักการและวิธีการปฏิบตั ิกรรมฐานไว้ในมหาสติปัฏฐาน
สู ตรแล้วทรงแสดงอานิ สงส์แห่ งการปฏิบตั ิกรรมฐานนี้ โดยทรงแสดงไว้ ๒ ประเด็นคือ๒๐ (๑)
ระยะเวลาปฏิบตั ิ (๒)ผลที่จะได้รับจากการปฏิบตั ิ
ประเด็นที่ ๑ เกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบตั ิน้ นั ทรงแสดงไว้ ๓ ช่ วงหลักคือ (๑) ปี โดย
แบ่งเป็ นช่วงเวลานานสุ ดคือ ๗ ปี ถึงช่วยเวลาเร็วสุ ดคือ ๑ ปี (๒) เดือน โดยแบ่งเป็ นช่วงเวลานาน
สุ ดคือ ๗ เดือนถึงช่วงเวลาเร็ วสุ ดคือ ๑ เดือนครึ่ ง (๓) วัน โดยกาหนดช่วงระยะเวลาเร็วสุ ดคือ ๗
วัน
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย พิมพ์ครั้งที่ ๓๙, (กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), สรุ ปความจากหน้า ๗๘๘-๗๘๙.
๒๐
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๔/๓๓๘-๓๔๐.
๑๙

๑๙
ประเด็นที่ ๒ เกี่ยวกับผลที่จะได้รับ ผูป้ ฏิบตั ิกรรมฐานนี้ตามช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง
ดังกล่าวมานั้น ย่อมจะได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่ งใน ๒ อย่างคือ (๑)บรรลุอรหัตตผล-เป็ นพระ
อรหันต์ในปัจจุบนั หรื อเป็ นพระอนาคามี
ถามว่า “เพราะเหตุไร การปฏิบตั ิที่ใช้เวลาแตกต่างกันจึงได้รับผลเท่ากัน ? ข้อนี้ เป็ น
กฎแห่ งกรรมตามหลักพระพุทธศาสานานั่นเอง คนที่ใช้เวลาปฏิบตั ิ ๗ ปี จึงบรรลุอรหัตตผลก็
เพราะได้ปฏิบตั ิสั่งสมมาน้อย สะสมต้นทุนไว้นอ้ ย ย่อมเป็ นธรรมดาที่ตอ้ งทาเพิ่มเติมมากและใช้
เวลามาก เหมือนกับแก้วที่มีน้ าอยู่น้อย ถ้าประสงค์จะให้น้ าเต็มแก้วก็ตอ้ งเทน้ าใส่ เพิ่มอีกมาก
ส่ วนคนที่ ใช้เวลาปฏิ บัติเพี ยง ๗ วันก็บรรลุ อรหัตตผลก็เพราะได้ปฏิ บตั ิ สั่งสมไว้มาก สะสม
ต้นทุนไว้มากแล้ว ย่อมเป็ นธรรมดาที่ตอ้ งทาเพิ่มเติมไม่มากและใช้เวลาน้อย เหมือนกับแก้วที่มี
น้ าอยูม่ ากแล้ว ถ้าประสงค์จะให้เต็มแก้วก็เทน้ าใส่ อีกเล็กน้อยก็เต็ม
ประเด็ น ที่ น่ าสนใจก็คื อ พระพุ ท ธเจ้าทรงยกเอาค าอุ ท เทส(ค าขึ้ น ต้น )มาแสดงไว้
เป็ นปฏินิทเทส(คาลงท้าย)ว่า๒๑
เอกายโน อยภิกฺขเวมคฺ โค สตฺ ตาน วิสุทฺธิยา โสกปริ เทวาน สมติกฺกมาย ทุกฺข
โทมนสฺ สานอตฺ ถงฺ คมาย ญายสฺ สอธิ คมาย นิ พฺพานสฺ สสจฺฉิกิริยายยทิทจตฺ ตาโร
สติปฏฐานา.
ภิกษุท้ งั หลาย ทางนี้เป็ นทางเดียว เพื่อความบริ สุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงโสกะ
และปริ เทวะ เพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทาให้แจ้งนิพพาน
ทางนี้คือสติปัฏฐาน ๔
นัยแห่ งพระพุทธพจน์น้ ี คือ คาว่า “ทางเดียว” มี ๔ นัยคือ (๑)เป็ นทางที่บุคคลผูล้ ะการ
เกี่ยวข้องกับหมู่คณะไปประพฤติธรรมอยู่แต่ผูเ้ ดี ยว (๒)เป็ นทางสายเดี ยวที่พระพุทธองค์ทรง
สร้างหรื อคิดค้นขึ้นมา (๓)เป็ นทางปฏิบตั ิที่มีอยู่เฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น (๔)เป็ นทาง
ไปสู่ จุดหมายเดียวคือพระนิพพาน เป็ นการยืนยันว่า การปฏิบตั ิธรรมตามหลักพระพุทธศาสนามี
๒ ระดับ (๑)ระดับ ชาวบ้า นทั่ว ไปที่ ท าหน้ า ที่ ก ารงานเพื่ อ เลี้ ยงตัว ก็ ส ามารถน าธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ และย่อมได้รับผลแห่ งการปฏิบตั ิทาให้ชีวิตเจริ ญรุ่ งเรื องอยูเ่ ป็ น
สุ ขได้ตามฐานะ (๒)ระดับผูม้ ุ่งไปสู่ มรรค ผล นิพพาน ต้องปฏิบตั ิตามหลัก คาว่า “สติปัฏฐาน”

๒๑

ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๗๓/๒๔๘, ๔๐๕/๒๖๙, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑, ๔๐๕/๓๔๐.

๒๐
แปลว่าธรรมเป็ นที่ต้ งั แห่ งสติ หรื อการปฏิบตั ิมีสติเป็ นประธาน การปฏิบตั ิระดับที่ ๒ นี้เท่านั้นที่
จะทาให้บรรลุมรรค ผล นิพพานได้
ความสรุป
ทุ ก ชาติ ทุ ก ศาสนา ทุ ก สถาบัน ล้ว นแต่ มี กิ จกรรมการศึ ก ษาและฝึ กฝนเพื่ อ พัฒ นา
บุคลากรให้มีความรู ้ความสามาถ วิธีการศึกษาและฝึ กฝนมีหลายอย่างแตกต่างกันไป กรรมฐาน
ในพระพุทธศาสนาเป็ นวิธีการฝึ กฝนจิตใจให้มีสมาธิ และจิตที่มีสมาธิยอ่ มประกอบด้วยคุณภาพ
สุ ข ภาพ และสมรรถภาพ ซึ่ งจะส่ ง ผลให้ บุ ค คลมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ท างานทุ ก อย่า งประสบ
ความสาเร็จ
กรรมฐานในพระพุทธศาสนามี ๒ อย่างคือ สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน มี
การปฏิบตั ิกรรมฐานทั้ง ๒ อย่างในสานักต่างๆทัว่ โลก บางสานักเน้นสมถกรรมฐาน บางสานัก
เน้นวิปัสสนากรรมฐาน แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือจิตมีสมาธิ(คุณภาพ สุ ขภาพ และสมรรถภาพ)
กรรมฐานแบบสติ ปั ฏ ฐานเป็ นวิธีปฏิ บตั ิ ที่ได้รับความนิ ยมทั้งในอดี ต และปั จจุ บัน
แม่บทแห่ งวิธีปฏิบตั ิกรรมฐานคือไตรสิ กขาอันประกอบด้วยสี ลสิ กขา จิตตสิ กขา และปั ญญา
สิ กขา ถือเป็ นหลักการใหญ่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงการประยุกต์หลักการใหญ่น้ ีไปสู่ ภาคปฏิบตั ิที่
ชัด เจนมากในมหาสติ ปั ฏ ฐานสู ตรและในพระสู ต รย่อ ยคื อ อานาปานสติ สู ต ร มี ก ารสื บทอด
วิธีการนี้จากสมัยพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบนั ในหลายชาติที่นบั ถือพระพุทธศาสนา เช่น ลังกา พม่า
ไทย การประยุกต์สติ ปัฏฐานเพื่ อการปฏิ บัติในสานักต่างๆ มี ความแตกต่ างหลากหลาย บาง
สานักเน้นกายานุ ปัสสนาหมวดอิริยาปถปั พพะ(กาหนดอิริยาบถ) บางสานักเน้นกายานุ ปัสสนา
หมวดอานาปานปั พ พะ(ก าหนดลมหายใจเข้าออก) บางส านักเน้น เวทนานุ ปั ส สนา(กาหนด
เวทนา) บางสานักเน้นจิตตานุปัสสนา(กาหนดจิต) วิธีปฏิบตั ิสติปัฏฐานในประเทศไทยก็มีความ
แตกต่างหลากหลายเช่ นเดียวกัน แต่พอสังเกตได้ว่า ที่นิยมมากก็คือวิธีการแบบกายานุ ปัสสนา
หมวดอิ ริยาปถปั พ พะ(กาหนดอิริยาบถ)เป็ นฐานแล้วหมุ น เวียนใช้แบบเวทนาปั สสนา จิตตา
นุปัสสนา และธัมมานุ ปัสสนา วิธีปฏิบตั ิกค็ ือกาหนดให้โยคีผปู ้ ฏิบตั ิเดิน ยืน นัง่ เป็ นหลัก และ
ให้มีสติระลึกรู ้ชดั ตลอดเวลา ส่ วนอิริยาบถนอนนั้นให้ปฏิบตั ิตอนที่จะเข้านอน ขณะที่โยคีเดิน
ยืน นั่งอยู่น้ ัน ถ้ารู ้ สึ กปวดเมื่ อยก็ให้กาหนดรู ้ ชัด นี่ คือเวทนานุ ปั สสนา ถ้าจิ ตคิ ดฟุ้ งซ่ านก็ให้
กาหนดรู ้ชัด นี่ คือจิตตานุ ปัสสนา ในขณะเดี ยวกัน เมื่อจิตนิ่ งได้ที่แล้วก็ให้ตรวจสอบกิเลสคือ
นิวรณ์ ตรวจสอบขันธ์ อายตนะ โพชฌงค์ และอริ ยสัจ นี่คือธัมมานุปัสสนา การปฏิบตั ิที่มีความ

๒๑
หลายเหล่ านี้ ก็เพื่ อก าหนดรู ้ ธรรมชาติ ข องชี วิต คื อ ขัน ธ์ ๕ (นามรู ปหรื อ รู ปนาม)ว่า “มี ค วาม
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปเป็ นธรรมดา และเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปตามเหตุปัจจัย” เมื่อรู ้แจ้งธรรมชาติ
ของชี วิตแล้วก็จะคลายความยึดมัน่ ถือมัน่ ได้ กรรมฐานแบบสติปัฏฐานนี้ มีผลมาก มีอานิ สงส์
มาก เป็ นที่ประจักษ์ ผูผ้ ่านการปฏิบตั ิต่างยอมรับว่า จิตใจมีคุณภาพ สุ ขภาพ และสมรรถภาพ จึง
เป็ นที่นิยมปฏิบตั ิทวั่ โลกในปั จจุบนั เป็ นการพิสูจน์พระพุทธพจน์ว่า “ภิกษุท้ งั หลาย ทางนี้ เป็ น
ทางเดี ยว เพื่อความบริ สุทธิ์ ของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงโสกะและปริ เทวะ เพื่อดับทุกข์และโทมนัส
เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทาให้แจ้งนิพพาน ทางนี้คือสติปัฏฐาน ๔”

๒๒
แหล่งข้ อมูล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิ ฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาฯ
พระวินยั ปิ ฎก มหาวิภงั ค์, ปริ วาร, พระสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค,
ทีฆนิกาย มหาวรรค, ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค, มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์,
มัชฌิมนิกาย อุปริ ปัณณาสก์, อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต, อังคุตตรนิกาย
จตุกกนิบาต,อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต, อังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต,
ขุททกนิกาย ธรรมบท.กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
พระพุทธโฆสเถระ ผูร้ จนา. คัมภีร์วสิ ุ ทธิมรรค แปลและเรี ยบเรี ยงโดย
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุ งเทพมหานคร:
ธนาเพรส, ๒๕๕๓.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย พิมพ์ครั้งที่ ๓๙.
กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิ ทฺธิ). หลักปฏิบัติสมถะ-วิปัสสนากรรมฐาน.
กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๑.
พระครู ปลัดสุ วฒั นพรหมคุณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) บรรณาธิการ. วิปัสสนากรรมฐาน
ในพระพุทธศาสนา. กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐.
พระภัททันตะ อาสภะ มหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริ ยะ. วิปัสสนาธุระ.
กรุ งเทพมหานคร:C100 Design Co., LTD., ๒๕๓๖.

