
มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

9 

บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 การวิจัยเร่ือง ประสิทธิผลของการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลง
ชีวิตของผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ ณ วัดปาเจริญราช จังหวัดปทุมธานี 
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
 1.  แนวคิดการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
 2.  ประเภทของสมถะและวิปสสนากรรมฐาน 
 3.   ความสําคัญของวิปสสนากรรมฐาน 
 4.   วิปสสนาภูมิ  
 5.   วิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน 4 
 6.   หลักการและวิธีปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ ณ วัดปา 
เจริญราช จังหวัดปทุมธานี 
 7.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
แนวคิดการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
 
 การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน คือ การเจริญสติปฏฐาน 4 วิปสสนากรรมฐาน หมายถึง 
ท่ีตั้งแหงการกระทําท่ีเปนปจจัยใหเกิดการเห็นแจง การเห็นพิเศษ และการเห็นโดยอาการตางๆ  
มีความไมเท่ียง เปนตน ภูมิธรรมท่ีเปนอารมณของวิปสสนามี 6 อยาง คือ ขันธ 5 อายตนะ 12 ธาตุ 
18 อินทรีย 22 อริยสัจ 4 และปฏิจจสมุปบาท 12 ซ่ึงท้ังหมดยอลงเหลือรูปนามการกําหนดรู 
ตามอาการนั้น ผูปฏิบัติใหมจําเปนตองใชคําภาวนาอยางใดอยางหน่ึงเปนส่ือใหเกิดความต้ังม่ัน 
(ขณิกสมาธิ) คําภาวนาตางๆ ไมควรจะยาวหรือส้ันเกินไป จํานวนพยางคท่ีเหมาะสมสําหรับการ
กําหนด คือ การใชอักษรเพียง 2 พยางค ซ่ึงชวงระยะของการกําหนดพอดีกับท่ีอาการส้ินสุดลง 
พรอมท่ีอาการใหมจะปรากฏข้ึนใหกําหนดคร้ังใหมอีก (พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณ
สิทฺธิ), 2532, หนา 18-19) 
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 พระไตรปฎกใหความหมายของวิปสสนากรรมฐานไววา กรรมฐาน แปลวา ฐานะแหง
การงานหรือการปฏิบัติกิจในหนาท่ี ดังปรากฏขอความในสุภสูตร กรรมฐานในพระไตรปฎกช้ันตน
จึงหมายถึง การดําเนินงานในหนาท่ีหรือการประกอบอาชีพของแตละฝายโดยใชกับการงานฝาย
คฤหัสถและฝายบรรพชิต (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539, หนา 454) 
 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2540, หนา 810) ไดกลาววา การเจริญสติปฏฐานเปนวิธี
ปฏิบัติธรรมท่ีนิยมกันมาก และยกยองนับถือกันอยางสูงสง ถือวามีพรอมท้ังสมถะและวิปสสนา 
ในตัว ผูปฏิบัติอาจเจริญสมถะจนไดฌานกอนแลวจึงเจริญวิปสสนาตามแนวสติปฏฐานไปจนถึง
ท่ีสุดก็ไดหรือจะอาศัยสมาธิเพียงข้ันส้ันๆ เทาท่ีจําเปนมาประกอบการเจริญวิปสสนาเปนตัวกําหนด
ตามแนวสติปฏฐานนี้ไปจนถึงท่ีสุดก็ได 
 เอกายโน อยํ ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตานํ วิสุทฺธิยา โสกปริเทวนํ สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺ
สาน ํอตฺถงฺคมาย ยายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกรณตฺถาย ยทิทํ จตฺตาโร สติปฏฐานาติฯ 
 ดูกรภิกษุผูเห็นภัยในวัฏสงสารท้ังหลาย ทางน้ีเปนทางไปอันเอก เปนทางบริสุทธ์ิหมด
จดของสัตวท้ังหลาย เปนหนทางท่ีกาวลวงซ่ึงความเศราโศกเสียใจ พิไรรําพัน เปนหนทางท่ีกําจัด
เสียซ่ึงทุกขกาย ทุกขใจ เปนทางท่ีเขาไปถึงความจริงของชีวิตคืออริยมรรค เปนหนทางท่ีรูแจง 
แทงตลอด คือมรรค ผล นิพพาน อยางนี้คือ สติปฏฐานท้ัง 4 ดังนี้ 
 ท่ีวาเปนทางอันเอกนั้น ก็เพราะวาเปนหนทางเสนเดียวท่ีมุงตรงไปสูมรรค ผล นิพพาน 
และองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคเดียวเทานั้นเปนผูท่ีไดคิดคนข้ึนมา จึงเกิดทฤษฏีนี้
ข้ึนมาไดในโลก และเปนเสนทางท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระอรหันตท้ังหลาย พระอัคร
สาวกท้ังหลาย และพระพุทธเจาท้ังหลาย ก็ไดดําเนินไปแลวสู มรรค ผล นิพพาน ก็ดวยทางเสนนี้ 
ซ่ึงเปนหนทางอันถูกตองแลว ฉะนั้นการปฏิบัติในแนวสติปฏฐาน 4 จึงเปนหัวใจแหงคําสอนของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยแท เปนการปฏิบัติท่ีสูงสุดในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค
ไดทรงพรํ่าสอนสติปฏฐาน 4 แกพระสาวกของพระองคมาโดยตลอด นับต้ังแตทรงตรัสรู จนกระท่ัง
เสด็จดับขันธปรินิพพาน ดวยพุทธประสงค 5 ประการ ตามท่ีปรากฏอยูในพระไตรปฎกดังนี้คือ 
 (1) สุตฺตานํ วิสุทฺธิยา ทํากาย วาจา ใจ ของสัตวโลกใหบริสุทธ์ิหมดจด 
 (2) โสกปริเทวานํ สมติกฺกมาย ดับความเศราโศกปริเทวนาการตางๆ 
 (3) ทุกฺขโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมาย ดับความทุกขกาย ดับความทุกขใจ 
 (4) ญายสฺส อธิคมาย เพื่อบรรลุมรรค 
 (5) นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย เพื่อทํานิพพานใหแจง 
 สติปฏฐาน 4 แปลวา ธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงสติ 4 อยาง คือการใชสติพิจารณากําหนดรู
ถึงอาการท่ีปรากฏทางกาย เวทนา จิต และธรรม ดังตอไปนี้คือ 
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 (1) กายานุปสสนาสติปฏฐาน พิจารณากายเปนอารมณ 
 (2) เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน พิจารณาเวทนาเปนอารมณ 
 (3) จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน พิจารณาจิตเปนอารมณ  
 (4) ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน พิจารณาธรรมเปนอารมณ (พระราชพรหมาจารย 
(พระอาจารยทอง สิริมงฺคโล), 2548, หนา 3-4) 
 สติปฏฐาน 4 หมายถึง ท่ีตั้งของสติท้ัง 4 สวน ประการแรกเรียกวา กายานุปสสนา 
สติปฏฐาน ประการท่ีสอง เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ประการท่ีสาม จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน  
ประการท่ีส่ี ธัมมานุปสสนานุปสสนาสติปฏฐาน นี่คือสูตรท่ีเรียกวา สติปฏฐาน 4 อันเปนหลัก 
คําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีไดทรงทําหนาท่ีคือไดศึกษาและคนควาเขาไปใน
จิตใจของตนเอง ท่ี เ รียกกันวากรรมฐาน  กรรมฐาน ในท่ีนี้ คําวา กรรม แปลวาการกระทํา  
สวนกรรมฐาน คือท่ีตั้งแหงการทํางานของจิต ฐานมาจากท่ีตั้ง ท่ีนั่ง ท่ียืน ท่ีนอน ท่ีตั้งของกาย ท่ีตั้ง
ของจิตอยูท่ีไหน ท่ีตั้งของจิตคือกายยาว วา หนา คืบ กวาง ศอก ฐานทั้ง 4  นี้ หากเวนจากฐานท้ัง 4  
มีหรือไม ตอบวามีเชนเดียวกัน บางคร้ังมีมาก แตขมวดวาแค 4 ประเด็น หรือ 4 ประการใหญๆ  
ที่เรียกส้ันๆ วา กาย เวทนา จิต ธรรมนี้คือสูตรสําเร็จอันเปนสูตรใหญของชีวิต (พระอาจารย 
วีระนนท  วีรนนฺโท, 2554, หนา 35-36) 
 การปฏิบัติธรรม ตามหลักสติปฏฐาน ไดแก การมีสติตามดูกายในกาย ดูเวทนาในเวทนา  
ดูจิตในจิต และตามดูธรรมในธรรม พูด กอนคิด ช่ือวาสติ ความรูสึกตัวในขณะทํา พูด คิด ชื่อวา
สัมปชัญญะ การนึกไว ตั้งใจไว หรือการถือไวเปนลักษณะของสติ การปฏิบัติธรรม ปฏิบัติได 
ทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทุกอิริยาบถ เดิน ยืน นั่ง นอน ตลอดจนกระท่ังกิน ดื่ม ทํา พูด คิด ถายอุจจาระ  
ถายปสสาวะ (หลวงพอกนฺตสิริ (กนฺตสิริ  ภิกฺขุ), 2551, หนา 16) 
 คําวา “สติปฏฐาน”แยกศัพทออกไดเปน 2 คํา คือ “สติ” กับ “ปฏฐาน” สติ แปลวา ความ
ระลึกได ความไมเผลอ ไมเลินเลอ ไมฟนเฟอนเล่ือนลอย (พระราชมุนี 2525 ก, หนา 804) สวน 
ปฏฐาน แปลวา ท่ีตั้งสติปฏฐาน จึงแปลวา ท่ีตั้งของความระลึกได หรือท่ีตั้งของสติ อันไดแกการใช
สติหรือวิธีการปฏิบัติเพื่อใชสติใหบังเกิดผลดีถึงท่ีสุด ท่ีตั้งหรือฐานของสติมี 4 แหง คือ กาย เวทนา 
จิต และ ธรรม จึงเรียกวา สติปฏฐาน 4 (สุจิตรา  ออนคอม, 2553, หนา 135) 
  

ประเภทของสมถะและวิปสสนากรรมฐาน 
 
 กัมมัฏฐานมี 2 ประเภท คือ 
 1. สมถกัมมัฏฐาน กรรมฐานอันเปนอุบายสงบใจ 
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 2. วิปสสนากัมมัฏฐาน กรรมฐานอันเปนอุบายเร่ืองปญญา 
 เม่ือไดทราบประเภทของกัมมัฏฐานแลว ตอไปจะอธิบายถึง “สมถกัมมัฏฐาน” ซ่ึงเปน
กัมมัฏฐานเบ้ืองตน 
 1.  สมถกัมมัฏฐาน 
  มีความหมายวาถามีวิธีการหรืออุบายใดๆ ก็ตามที่สามารถทําใหอุปกิเลสท่ีเรียกวา 
นิวรณ สงบระงับลงไดวิธีนั้นเรียกวา สมถกัมมัฏฐาน 
  ดังนั้น การเจริญ สมถกัมมัฏฐาน นั้นมีอารมณสําหรับเพง 40 อยาง เม่ือแบงเปน
หมวดๆ ได 7 หมวด ดังนี้คือ 
  หมวดท่ี 1 กสิณ 10 กัมมัฏฐานวาดวยส่ิงท้ังปวง 
  หมวดท่ี 2 อสุภะ 10  กัมมัฏฐานวาดวยส่ิงท่ีไมงาม 
  หมวดท่ี 3 อนุสติ 10 กัมมัฏฐานวาดวยตามระลึก 
  หมวดท่ี 4 อัปปมัญญา 4 กัมมัฏฐานวาดวยจิตแผไปไมมีประมาณ 
  หมวดท่ี 5 อาหาเรปฏิกูลสัญญา 1 กัมมัฏฐานวาดวยหมายรูปฏิกูลของอาหาร 
  หมวดท่ี 6 จตุธาตุววัฏฐาน 1 กัมมัฏฐานวาดวยกําหนดธาตุท้ัง 4 พิจารณาเห็นรางกาย
ของตน 
  หมวดท่ี 7 อรูป 4 กัมมัฏฐานวาดวย อรูปกัมมัฏฐาน 
  แตในท่ีนี้จะอธิบายเฉพาะอารมณสําหรับเพง คือกสิณ 10 เทานั้น 
  1.1 กสิณ 10 
   พระครูปลัดวีระนนท  วีรนนฺโท (2554, หนา 69-84) ไดอธิบายกสิณ 10 ไวใน
หนังสือธรรมะทวนกระแส ดังนี้ กสิณ 10 คือ กัมมัฏฐานท่ีวาดวย วัตถุท้ังปวงท่ีจูงใจสําหรับเพงเพื่อ
จูงจิตเปนสมาธิ เชน ถาเราเพงปฐวีกสิณ ก็เหมือนวาเพงดินท้ังปวง หรือวาดินท้ังปวงนั้นก็
เหมือนกับดินท่ีดวงกสิณนี้เอง 
   อีกความหมายหนึ่งวา ท่ัวไป ท้ังหมด คือ การเพงดวงกสิณ จะตองเพงใหท่ัว 
ท้ังดวงกสิณ เพงตลอดใหท่ัวท้ังดวงกสิณ เพงใหท่ัวถึงทุกระเบียดนิ้ว 
   กสิณมี 10 อยาง แมจะเพงอยางใดอยางหนึ่ง จนแนวแน ก็จะทําใหจิตไมดิ้นรน 
ไมกระสับกระสาย ทําใหกิเลสเคร่ืองเศราหมองเรารอนตางๆ สงบระงับลงสามารถทําใหเกิด 
ฌานจิตต้ังแตปฐมฌานข้ึนไปตามลําดับจนถึงปญจฌานได 
   กสิณ 10 ประการคือ 
    (1) ปฐวีกสิณ คือเพงดิน 
    (2) อาโปกสิณ คือเพงน้ํา 
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    (3) เตโชกสิณ คือเพงไฟ 
    (4) วาโยกสิณ คือเพงลม 
   กสิณท้ัง 4 นี้เนื่องดวยมหาภูตรูป ท้ัง 4 รวมกันจึงเรียกวา “ภูตกสิณ” 
    (1) นีลกสิณ  คือเพงสีเขียว 
    (2) ปตกสิณ คือเพงสีเหลือง 
    (3) โลหิตกสิณ คือเพงสีแดง 
    (4) โอทาตกสิณ คือเพงสีขาว 
   กสิณ นี้เนื่องมาจากสี จึงเรียกรวมกัน “วรรณกสิณ” 
    (1) ปริจฉินนากาสกสิณ คือเพงท่ีวางเปลา (อากาศกสิณ)   
    (2) อาโลกกสิณ คือเพงแสงสวาง 
    (1) ปฐวีกสิณ การทําปฐวีกสินนั้น บุคคลผูมองเห็นภัย ในวัฏฏสงสาร
ปรารถนาจะบําเพ็ญกรรมฐานแบบปฐวีกสิณนั้น ตองตัดเสียความปลิโพธกังวลอันนอย มีปลงผม 
ตัดเล็บเสร็จแลว สําเร็จภัตกิจระงับความกระวนกระวายอันเกิดแตการบริโภคอาหารแลว เขาสูท่ี
สงัดนั่นเปนสุข เม่ือจะถือเอาอุคคหนิมิตในปฐวีธาตุนั้นจะตองพิจารณาดิน ท่ีตบแตงเปนดวงกสิณ
เปนอารมณ จะพิจารณาแผนปฐวีลานขาวเปนตน พึงกําหนดใหเปนดวงกลมเทาตะแกรงกวางคืบ 4 
น้ิว เปนอันใหญ เทาขอบขันเปนอยางนอย อยาใหใหญกวาหรือเล็กกวาขอบขัน เม่ือตั้งจิตพิจารณา
ไปๆ หลับตาก็เห็นดินท่ีตนกําหนดนั้นปรากฏเหมือนกับเราลืมตาแลว ก็ไดช่ือวาอุคคหนิมิตเกิดข้ึน
แลว ก็อธิษฐานจิตอาจจะทําใหสําเร็จอานิสงส พนจากชรา มรณะดวยการปฏิบัติเปนแนแท เม่ือเสพ
ปฏิภาคนิมิตนั้นดวยอุปจารสมาธิ จิตเสพเน่ืองๆ ตอไปก็จะสําเร็จข้ันปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน 
จตุตถฌาน ปญจมฌาน โดยลําดับๆ 
     แตการท่ีบุคคลจะสําเร็จไดโดยงายนั้น จะตองเคยเปนผูไดสรางวาสนา
บารมีมากอนในอดีตชาติ เชนเคยไดบวชในพระพุทธศาสนาหรือเคยบรรพชาเปนดาบส ไดเจริญ
ฌานสําเร็จดวยการพิจารณาปฐวีกสิณมากอน เปนอุปนิสัยติดตามมาถึงปจจุบันชาตินี้ บุคคลท่ีวานี้
แมจะพิจารณาปฐวีกสิณในมณฑลลานที่นาอันเขาไถก็ไดสําเร็จเปนปฐวีกสิณ ยังฌานใหเกิดข้ึน
ตั้งแตปฐมฌานข้ึนไปจนถึงปญจมฌานไดโดยงาย 
     แตสําหรับบุคคลผูไมมีอุปนิสัยบารมีมาแตเดิมนั้น  ก็จะตองทําดวงกสิณ
ดวยดินอันบริสุทธ์ิมีสีประดุจดวงอาทิตยเม่ืออุทัย กระทําใหปราศจากกสิณโทษ 4 ประการ 
     (1.1) ดินท่ีไมมีเจือดวยสีเขียว 
     (1.2) ดินท่ีไมมีเจือดวยสีเหลือง 
     (1.3) ดินท่ีไมมีเจือดวยสีแดง 
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     (1.4) ดินท่ีไมมีเจือดวยสีขาว 
     พึงนอมหลีกไปจากกสิณโทษ 4 ประการนี้ เม่ือจะกระทําดวงกสิณ พึง
หลีกเรนในท่ีท่ีมีความพลุกพลานสัญจรไปมาตองกระทําในท่ีสงัด เชนวิหารอันเปนท่ีสงัด เปนตน 
     ดวงกสิณนั้นจะทําเปน “ตัดรัฎฐกะ” คือตั้งอยูกับท่ีหรือจะทําเปน 
“สงหาริมะยก” คือสามารถนําเอาไปไหนๆ ก็ตามใหเอาไม 4 อัน กระทําเปนแมสะดึงคือขึงดวยผา
หรือหนังหรือลําแพนก็ตาม ดินทําดวงกสิณพึงชําระใหบริสุทธ์ิขยําใหดี อยาใหมีกรวดมีทราย เก็บ
รากไมรากหญาออกใหหมด เม่ือทาเขาติดกบัผาแลวใหขึงไวในแมสะดึงนั้น กระทําใหเปนวงกลม
กวางคืบกับ 4 นิ้ว ขัดใหราบดีแลว เม่ือจะน่ังภาวนาในท่ีใดจึงยกไปวาง ณ ท่ีนั้น 
     สวนกสิณท่ีตั้งอยูในท่ีเดี่ยวท่ีเรียกวา “ตัดรัฎฐกะ” ถาจะทําใหปกไมทอย
ลงบนพื้น ปกรวบรวมเปนมณฑล มีลักษณะเหมือนดอกบัว แลวจึงเอาเครือลัดดามาถักเขากับไมท่ี
ทอย  เกี่ยวประสานเขาใหมั่นแลวจึงนําเอาดินท่ีมีสีดวงอาทิตยเม่ือแรกข้ึนมาใสขยําลงใหเต็ม แลว
กระทําเปนวงกลมกวาง 1 คืบกับ 4 นิ้วเหมือนกัน ถาดินสีอรุณนั้นมีนอยไมพอ จะเอาดินอ่ืนใส
ขางลางแลวคอยเอาดินสีอรุณใสขางบนก็ได 
     เม่ือจะขัดดวงกสิณใหใชเกรียงศิลา หามใชเกรียงไม เพราะถาไมนั้นยัง
สดหรือเปนไมท่ีมียางแลว จะทําใหดินสีอรุณนั้นเสียสีสันไป จะทําใหดวงกสิณนั้นมีสีสันดางพรอย
แปลกประหลาดไป แตถาเปนเกรียงไมใดจะไมพาใหดินสีอรุณนั้นเสียสีสันไปเกรียงไมนั้นก็คงจะ
ใชไดไมเปนโทษแกกสิณ 
     บุคคลผูปฏิบัติพึงทํากสิณใหราบเหมือนหนากลอง พรอมกับปดกรวด 
ปดทรายบริเวณน้ันใหสะอาดปราศจากมูลฝอยแลว พึงอาบน้ําชําระรางกายใหปราศจากเหง่ือไคล  
เม่ือนั่งก็ใหนั่งเหนือตั่งท่ีมีเทาสูง 2 คืบ 4 นิ้ว นั่งใหหางออกมาประมาณ 2 ศอกคืบ ไมใหใกลไมให
ไกลจนเกินไป และน่ังไมสูงไมต่ํากวากําหนด ถาหากนั่งไกลดวงกสิณจะไมปรากฏ ถาหากนั่งใกล
นกัก็จะเปนกสิณโทษคือรอยมือรอยเกรียงจะปรากฏ ดวยเหตุนี้จึงมีกําหนดใหนั่งอยูกลางคือไมใกล
ไมไกล มีกําหนดหางดวงกสิณ 4 ศอก คืบเปนประมาณ ตั้งกสิณไวเหนือพื้น แลวนั่งเหนือตั่งเทา 2 
คืบ 4 นิ้ว เปนอยางกลางๆ ไมสูงไมต่ําหากนั่งสูงนักดวงกสิณอยูต่ําก็จะตองกมลงเพงกสิณจนเจ็บคอ
และการนั่งต่ํานั้นดวงกสิณอยูสูงก็จะตองชะเงอข้ึนเพงดูดวงกสิณ จะตองคุกเขาลงกับพื้นก็จะเจ็บ
หัวเขา เหตุนี้จึงใหตั้งดวงกสิณไวเหนือพื้น และใหนั่งเหนือต่ังมีเทาสูง 2 คืบ 4 นิ้วและนั่งขัดสมาธิ  
ตั้งกายใหตรงไมเอนเอียง จึงจะนั่งไดนานไมลําบากกายเสนเอ็นจะไมไดขดหอรัดตึง เม่ือนั่งสมาธิ
เฉพาะหนาดวงกสิณแลว จึงพิจารณาโทษแหงกามคุณ เปนของเศราหมองไมผองใส ทําใจใหเปน
ทุกข เปนของปุถุชน ไมใชทางของพระอริยะเจา จากนั้นพึงนอมจิตระลึกถึงพระรัตนตรัย เคารพ 
รักใครในทางปฏิบัติพึงต้ังจิตอยางนี้ยังวิริยะอุตสาหะใหเกิดข้ึน จึงลืมตาข้ึนแลวเพงดูดวงกสิณ เม่ือ
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เบิกตาข้ึนนั้นอยาเบิกตาใหกวางนัก จะทําใหดวงกสิณแจงไป อุคคหนิมิตจะไมเกิดข้ึน และถาหาก
เบิกตาข้ึนนอยนัก ดวงกสิณก็จะไมปรากฏแจง อุคคหนิมิตก็จะไมเกิดข้ึนเชนกัน ฉะนั้นจะตองลืมตา
เสมอกัน กระทําดั่งบุคคลสองแวนดูหนาของตนเอง ปรากฏอยูในพ้ืนแหงแวน การดูกสิณนั้น
จะตองไมดูแยกพิจารณาจะตองดูสีและดวงกสิณไปพรอมๆ กัน และพึงต้ังจิตไวในบัญญัติธรรม
แลวกําหนดบริกรรมในใจวา ปฐวี ปฐวี ดิน ดิน รอยคร้ังพันคร้ังบริกรรมเร่ือยไปจนกวาจะไดสําเร็จ
อุคคหนิมิต 
     การเพง แลดูกสิณพรอมกับบริกรรมวา ปฐวี ปฐวี นั้นไมพึงลืมตาอยูเปน
นิตย ลืมสักครูแลวพึงหลับตาลง หลับตาลงแลวอยาพึงลืม กระทําอยางนี้เร่ือยไปจนกวาจะเกิดสมาธิ
เห็นดวงกสิณ เม่ือหลับตาลงก็เปน อุคคหนิมิต คือเปนนิมิตติดตา จัดเปนอุปจารสมาธิ และเม่ือผู
เจริญกสิณหลับตาลง เห็นนิมิตติดตาดวยอํานาจพลังสมาธิ สามารถขยายดวงกสิณท่ีเห็นติดตา
ขณะท่ีหลับตาอยูนั้นขยายใหใหญใหเล็กไดตามตองการ เรียกวา เปนปฏิภาคนิมิต ขณะน้ันจิตสงบ
เปนสมาธิแนวแนเปนอารมณเดียวเปนอัปปนาสมาธิ เขาสูปฐมฌานฌานท่ี 1 ทุติยฌานฌานท่ี 2 ท่ี 3 
ท่ี 4 ท่ี 5 ตามลําดับท่ีเรียกวาเอกัคคตารมณ เปนอัปปนาสมาธิ สมาธิแนบแนนเขาสูองคฌานโดย
ลําดับคือ 
     ปฐมฌาน ฌานท่ี 1 มีองค 5 คือ วิตก วิจารณ สุข ปติ เอกัคคตา 
     ทุติยฌาน ฌานท่ี 2 มีองค 3 คือ ปติ สุข เอกัคคตา 
     ตติยฌาน ฌานท่ี 3 มีองค 2 คือ สุข เอกัคคตา 
     จตุตถฌาน ฌานท่ี 4 มีองค 2 คือ เอกัคคตา อุเบกขา 
     ถาจัดเขาโดยปญจมฌานจะไดดังนี้ 
     ปฐมฌานมีองค 5 เหมือนกับฌาน 4 ปฐมฌานในท่ี 1 
     ทุติยฌานมีองค 4 หมายเหตุเวนแตวิตก 
     ตติยฌานมีองค 3 คือ ปติ สุข เอกัคคตา 
     จตุตถฌานมีองค 2 คือ สุข เอกัคคตา 
     ปญจมฌานมีองค 2 คือ เอกัคคตา อุเบกขา 
     ฉะนั้น ความชํานาญในการเขาฌาน ออกฌาน เรียกวา วสี ผู เจริญ 
ปฐวีกสิณอาจไดสําเร็จฌานสมาบัติโดยจตุตถนัยและปญจมกมัย ดังนี้ 
    (2) อาโปกสิณ บุคคลผูมีศรัทธา มีความปรารถนาท่ีจะเจริญอาโปกสิณ ถา
เปนผูมีวาสนาบารมีเคยไดสรางอาโปกสิณมาแตในอดีต จะมิตองตกแตงกสิณเลย ดูน้ําในสระ
โบกขรณี ดูน้ําในบอ ดูน้ําเค็มท่ีขังอยูท่ีชายสมุทร หรือดูน้ําในมหาสมุทรก็อาจสําเร็จอุคคหนิมิตได
โดยงายเชนกัน ถาบุคคลผูปฏิบัติไมมีอุปนิสัยบารมีมากอน ก็ตองทําอาโปกสิณดวยการนําเอาน้ํา
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บริสุทธ์ิ และเวนจากน้ําท่ีประกอบไปดวยกสิณโทษคือ น้ําสีดํา น้ําสีเหลือง น้ําสีแดง และนํ้าสีขาว 
น้ําท่ีกลาวมานี้เปนกสิณโทษ อยานําเอามาทําเปนดวงอาโปกสิณโดยเด็ดขาดเพราะไมถูกตอง ใชผา
ขาวขึงออกในท่ีแจงรองเอาน้ําฝนบริสุทธ์ิมากระทําอาโปกสิณจึงจะถูกตอง แตถาไมสามารถหา
น้ําฝนไดจะใชน้ําอยางอ่ืนแทนก็ไดท่ีมีความสะอาดเหมือนน้ําฝน วิธีทําอาโปกสิณนั้น ผูท่ีประสงค
ท่ีจะเจริญอาโปกสิณ ใหนําเอาน้ําบริสุทธ์ินั้นมาเทใสลงในบาตรใหพอดีเสมอกับขอบบาตร ถาไมมี
บาตรจะใสน้ํานั้นลงในภาชนะใดก็ไดท่ีเห็นวาควร แตตองใสน้ําใหพอดีกับขอบของภาชนะนั้นๆ 
เสมอ อยาใหบกพรอง ตั้งไวในท่ีสงัดหรือท่ีลับแมท่ีสุดในวิหาร พึงต้ังเตียง 4 นิ้ว กระทําพิธีท้ังปวง
เหมือนกับพิธีปฐวีกสิณท่ีกลาวมาแลว คร้ันแลวพึงนั่งเหนือเตียงหางกสิณมา 2 คืบนิ้ว การพิจารณา
อาโปกสิณนั้น อยาพิจารณาแยกสีหรือแยกลักษณะน้ําไหลซึมซาบใหพิจารณาน้ํากับสีเขาดวยกัน 
เปนอันเดียวกันในการเพงดวยตา แลวตั้งจิตไวในบัญญัติธรรมวาส่ิงนี้คือ อาโปธาตุ แลวพึงบริกรรม
วา อาโป อาโป น้ํา น้ํา บริกรรมเร่ือยไปจนเกิดเปน อุคคหนิมิตคือนิมิตอาโปกสิณนี้ปรากฏดุจไหวๆ 
กระเพื่อมๆ อยู ถาน้ําประกอบดวยกสิณโทษคือเจือดวยปูมเปลือกและฟองนั้นปรากฏในอุคคหนิมิต
และปฏิภาคนิมิตคือปรากฏดวงกสิณใส สะอาด บริสุทธ์ิ ตลอดจนขยายปฏิภาคนิมิตนั้นใหญหรือยอ
ใหเล็กลงไดตามความปรารถนา ปราศจาก กสิณโทษดุจพัดใบลานแกวมณีประดิษฐานไวในอากาศ 
หรือประดุจดังดวงแวนแกวอันบริสุทธ์ิ เม่ือปฏิภาคนิมิตเกิดข้ึนแลวผูเจริญอาโปกสิณก็กระทํา
ปฏิภาคนิมิตนั้นเปนอารมณเจริญตอไปวา อาโป อาโป ก็จะถึงจตุตถฌาน และปญจมฌานเหมือนดัง
ไดอธิบายมาแลวในปฐวีกสิณ อาโปกสิณมีอธิบายเพียงเทานี้แลฯ 
    (3) เตโชกสิณ บุคคลผูมีศรัทธา ปรารถนาเจริญเตโชกสิณนั้น พิจารณาเอา
นิมิตในเปลวไฟเปนอารมณ ถาเคยเปนผูมีบารมีไดเคยเจริญเตโชกสิณมากอนในอดีตชาติ แมวามิได
ทําดวงกสิณเลยเพียงแตแลดูเปลวเพลิงเปลวประทีปท่ีอยูในเตา หรือดูเปลวเพลิงในการรมบาตร 
และเพลิงแหงไฟไหมปา ก็ทําใหเกิดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตไดโดยงาย แตสําหรับผูไมมี
อุปนิสัยในการเจริญเตโชกสิณมากอนเลยน้ัน พึงกระทําดังนี้นําเอาแกนไมมาผาแลวตากใหแหง 
แลวทอนออกเปนทอนๆ จากนั้นก็นําเอาไมนั้น ไปกองเปนกองๆ จุดไฟใหมีแสงลุกเปนเพลิง นําเอา
เส่ือลําแพนมาเจาะใหเปนรูชองกลมกวาง คืบ 4 นิ้ววัตถุท่ีนําเอามาเจาะเปนชองนี้จะเปนหนัง หรือ
เปนผาก็ได นํามาเจาะใหกวาง คืบ 4 นิ้ว เชนกันแลวนําเอามาต้ังไวตรงหนา และพึงเพงเปลวไฟ ตาม
ชองกลมนั้นพรอมกับบริกรรมวา เตโช เตโช ไฟ ไฟ ดังนี้ เม่ือเวลาพิจารณา อยาพจิารณาไม หญา ท่ี
อยูเบ้ืองตนเปลวไฟท่ีวาบ เปนเปลวไฟขางบนนั้นก็อยาพิจารณาควัน หรือเปลวท่ีวาบข้ึนไปบนน้ัน
เปนอารมณ ใหพิจารณาเฉพาะเปลวท่ีอยูตรงท่ีปรากฏในชองเทานั้นเปนอารมณอยาพิจารณาวาเพลิง
นั้นเปนสีเหลือง สีเขียว สีแดง สีหมอง ลักษณะท่ีรอน แตพิจารณารวมท้ังสีของเพลิงและเปลวเพลิง
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เขาดวยกัน เพงดูแลวตั้งจิตบริกรรมวา เตโช เตโช รอยครั้งพันคร้ังจนกวาจะสําเร็จอุคคหนิมิตและ
ปฏิภาคนิมิตข้ึนจตุตถฌาน  ปญจมฌานเกิดข้ึนโดยลําดับแลฯ จบเตโชกสิณ 
    (4) วาโยกสิณบุคคลที่มีความปรารถนาท่ีจะเจริญวาโยกสิณนั้น พึงเอาวาโย
กสิณนิมิตเปนอารมณ การถือเอาวาโยกสิณเปนอารมณถือได 2 วิธี การถือเอาดวยการเห็นและการ
ถือเอาดวยถูกตองสัมผัส 
     (4.1) การถือเอาวาโยกสิณดวยการเห็นนั้น มีอธิบายวาการเห็นลมพัด
ยอดปลายไมออน ปลายไมไผ หรือแมลมพัดปลายผมถือเอาเปนอารมณ ชื่อวาถือเอาวาโยกสิณดวย
การเห็น 
     (4.2) การถือเอาวาโยกสิณดวยการถกูตองสัมผัสนั้น  ก็คือใหกําหนดลม
ท่ีพัดถูกตองกายของตน วิธีทําวาโยกสิณ บุคคลผูปรารถนาจะเจริญวาโยกสิณนั้น พึงเพงดูปลายไม
ออน ปลายไมไผ ท่ีมีใบหนาทึบมิไดหาง ซ่ึงอยูเหนือศีรษะอันลมพัดตอง หรือแลดูปลายผมของ
บุรุษอันหนาและยาวประมาณ 4 นิ้ว อันลมพัดตอง เม่ือเห็นลมพัดตองปลายไม ปลายไผ ปลายผม 
อันใดอันหนึ่งก็พึงต้ังจิตไววาลมพัดตองในท่ีนั้นๆ พึงกระทําต้ังสติบริกรรมวา วาโย วาโย รอยคร้ัง
พันคร้ังจนกวาจะเกิดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตวาโยธาตุเกิดข้ึนไหวๆ ปรากฏเหมือน
ไอขาวมธุปายาสที่ปลงลงมาจากเตาใหมๆ และปฏิภาคนิมิตนั้นสงบลงดีแลวและไมหวั่นไหว  
ผูเจริญนั้นจะไดสําเร็จจตุตถฌานกับปญจมฌานดุจเดียวกับปฐวีกสิณนั้นเองฯ จบวาโยกสิณ 
    (5) นีลกสิณ ผูปรารถนาจะเจริญนีลกสิณพึงพิจารณาส่ิงท่ีเปนสีเขียวเปน
อารมณ  หากมีบารมีเคยไดเจริญนีลกสิณมาแตในอดีตชาติ  เพียงเล็งแลดูดวงกสิณไมเขียวเปน 
วรรณธาตุอันใดอันหนึ่งท่ีเปนสีเขียว อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตก็จะเกิดข้ึนโดยงายดาย แตถาหาก
วาผูท่ียังไมเคยมีวาสนาบารมีมากอน ตองการเจริญนีลกสิณพึงนําเอาดอกไมสีเขียว จะเปนดอก
อะไรก็ไดท่ีเห็นวาควร แตมีขอแมวาตองเปนสีเขียวมาประดับลงในผอบหรือลงในฝากลอง แตทํา
ใหเสมอกับขอบปาก ทําเหมือนดังหนากลองแหงกสิณนั้น เปนดวงกสิณกลม เม่ือกระทําดวงกสิณ
เสร็จแลวก็พึงนั่งใหดีตามวิธีทํากสิณเหมือนกับปฐวีกสิณ และดูดวงกสิณพรอมบริกรรมวา นีลัง  
นีลัง รอยคร้ังพันคร้ังจนกวาจะไดสําเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตเกิดปญจมฌานตามลําดับ
เหมือนกับปฐวีกสิณดังกลาวมาแลวแลฯ จบนีลกสิณ 
    (6)  ปตกสิณ คือการเพงสีเหลือง บุคคลผูพิจารณาดอกไมสีเหลือง ผาสี
เหลืองหรือธาตุอันใดอันหนึ่งเปนอารมณ หากเปนผูเคยมีวาสนาบารมีมากอนในอดีตชาติมาบําเพ็ญ
ปตกสิณก็จะเกิดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตไดโดยงาย สําหรับผูไมเคยบําเพ็ญมากอน พึงนํากสิณ
อยางใดอยางหน่ึงท่ีเปนสีเหลือง มีดอกไมสีเหลือง ผาสีเหลือง เปนตน เม่ือทําเปนดวงกสิณแลว 
พิจารณาเพงเล็งแลดูพรอมกับบริกรรมวา ปตากัง ปตากัง เร่ือยไปรอยครั้ง พันคร้ังจนกวาจะเกิด
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อุคคหนิมิต  และปฏิภาคนิมิตปรากฏตามลําดับดุจเดียวกับนีลกกสิณแตตางสีกันเทานั้นฯ จบ 
ปตกสิณ 
    (7) โลหิตกสิณ บุคคลผูพิจารณาดอกไมหรือผาวรรณธาตุท่ีมีสีแดงเปน
อารมณ  หากมีวาสนาบารมีเคยทําโลหิตกสิณมากอนในอดีตชาติ เปนแตเพียงเพงแลดูดอกไมท่ีคน
ท้ังหลายเขาบูชา เชน ดอกหงอนไก พิจารณาสีแดงก็จะเกิดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตเกิดข้ึนได
โดยงายสําหรับผูไมเคยมีบารมีมากอนตองการจะเจริญโลหิตกสิณ พึงทําโลหิตกสิณดวยดอกไมสี
แดง ทําเหมือนๆ กันกับ นีลกสิณท่ีไดกลาวมาแลว เม่ือทํากสิณเสร็จก็พึงนั่งเล็งแลพรอมกับบริกรรม
วา  โลหิตัง โลหิตัง รอยคร้ังพันคร้ังจนกวาจะเกิดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต ตามลําดับดุจเดียวกับ 
นีลกสิณนั้นๆ จบโลหิตกสิณ 
    (8) โอทาตกสิณ  บุคคลผูพิจารณาโอทาตกสิณ พิจารณาดูดอกไมหรือ
ผาวรรณธาตุท่ีมีสีขาวเปนอารมณ หากมีวาสนาบารมีมากอนในอดีตชาติ เพียงแตเพงแลดูดอกไมสี
ขาวท่ีอยูในกอ หรือไมสีขาวอันเขาบูชาสักการะ ก็จะไดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตโดยงาย สวน 
ผูท่ียังไมเคยบําเพ็ญมาเลย การจะเจริญกสิณโอทาตกสิณนั้น พึงทําเปนดวงกสิณดวยสีขาว แลวเพงดู
บริกรรมวา โอทากัง โอทากัง รอยครั้งพันคร้ังจนไดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตปรากฏเหมือน 
นีลกสิณแตตางสีกันฯ จบโอทาตกสิน 
    (9) อาโลกกสิณ บุคคลผูเจริญอาโลกกสิณ หากวาเปนผูท่ีมีบุญวาสนาบารมี
มากอนในอดีตชาติ เพงเล็งแลดูพระอาทิตย และพระจันทรท่ีสองปานชองหนา เขามาปรากฏเปน
ดวงกสิณวงกลมอยูท่ีฝาและพ้ืน ก็ไดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตโดยงาย หรือบางคร้ังอยูใตตนไม
ใบทึบถามีพระอาทิตยสองแสงลองลงมากระทบพื้นเปนวงกลม เล็งแลดูก็ไดอุคคหนิมิตกับปฏิภาค
นิมิตโดยงายเชนกันเพราะมีวาสนาบารมีมากอนในอดีต สวนบุคคลผูไมเคยเจริญอาโลกกสิณมาเลย  
ก็ตองพิจารณาจันทร โลก อาทิตย โลก หมายความวาใหพิจารณาแสงของดวงจันทร ของดวงอาทิตย
ท่ีสองแสงมาทางชองฝาชองหนาตางเปนตน ปรากฏเปนวงกลมดวงกสิณอยูท่ีตรงฝาเปนอารมณ
แลว พึงบริกรรมวา อาโลโก อาโลโก บริกรรมเร่ือยไปก็จะไดอุคคหนิมิต และปฏิภาคนิมิตเกิดข้ึน
และมีอีกวิธีหนึ่งคือนําเอาหมอมาเจาะรูใหเปนรูๆ แลวจุดเทียนไขไวขางในปดปากหมอเสีย ใหผิน
ชองเขาหาขางฝา แสงสวางผานชองออกมากระทบฝาเปนวงกลมและพึงนั่งพจิารณาเหมือนการเพง
ปฐวีกสิณ แลวพิจารณาดวงวงกสิณท่ีริมฝาน้ันเปนอารมณ บริกรรมวา อาโลโก อาโลโก การทํา
แบบเจาะหมอนี้ไดผลดี เพราะแสงท่ีสองออกมานั้นไมแปรเปล่ียนไป หรือมีสภาพหายเร็วเหมือน
แสงของพระอาทิตย เปนตน เม่ือเพงพิจารณาในริมฝาท่ีเปนวงดวงกสิณเปนอารมณแลวบริกรรมวา  
อาโลโก  อาโลโก  จนเกิดอุคคหนิมิตกับปฏิภาคนิมิต  ปฏิภาคนิมิตนั้นผองใสเปนแทงทึบ  
เปรียบประดุจเปนกองแหงแสงสวาง สวางเหมือนกับมากองอยูท่ีนั้น เปรียบประดุจเปนกองแหง
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แสงสวาง สวางเหมือนกับมากองอยูท่ีนั้น จตุตถฌาณกับปญจมฌานจักบังเกิดข้ึนเหมือนปฐวีกสิณ  
จบอาโลกกสิณ 
    (10) อากาศกสิณบุคคลผูพิจารณาเอาอากาศเปนอารมณ ผูมีบารมีเห็นแตชอง
ฝา  ชองเพดาน ชองหนาตาง ตางก็ไดอุคคหนิมิตไดปฏิภาคนิมิตโดยไมลําบากใจ สวนผูท่ีไมเคย
บําเพ็ญมากอน ประสงคจะเจริญอากาศกสิณนั้น พึงตัดชองฝาท่ีเขามุงนั้นใหเปนวงกลมกวาง 1 คืบ
กับ 4 นิ้ว หรือจะเอาหนังหรือลําแพนมาเจาะใหเปนชองกลมกวาง 1 คืบกับ 4 นิ้ว และเอามาขึงไวใน
ท่ีเฉพาะหนาสวนวิธีเพงเล็งก็เหมือนกันกับในปฐวีกสิณ ตั้งจิตไวในชองนั้นแลว บริกรรมวา  
อากาโส อากาโสรอยคร้ังพันคร้ังจนกวาจะบังเกิดเปนอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตตามลําดับดุจ
เดียวกับปฐวีกสิน จบอากาศกสิณ 
 2. วิปสสนากัมมัฏฐาน 
  วิปสสนากัมมัฏฐาน หมายถึง อุบายหรือวิธีท่ีทําใหเกิดการเห็นแจง คือ เขาใจใน
ความเปนจริงหรือตามท่ีส่ิงเหลานั้นมันเปนของมัน ในท่ีนี้จะอธิบายตามหลักของมหาสติปฏฐาน 4
สติปฏฐาน 4 หมายถึงท่ีตั้งของสติ เปนวิธีท่ีนิยมกันมาก เพราะเปนการปฏิบัติท่ีมีพรอมท้ังสมถะ
และวิปสสนาในตัว แมพระพุทธองคยังทรงตรัสสรรเสริญไววา “ดูกอนภิกษุท้ังหลายทางนี้เปนทาง
เอก เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตวท้ังหลาย เพื่อขามพนความโศกและความรํ่าไร เพื่อความอัสดงดับไป
แหงกองทุกขและโทมนัส เพ่ือบรรลุธรรม เพ่ือกระทําพระนิพพานใหแจงทางนี้คือ “สติปฏฐาน 4”
นอกจากนี้พระองคทรงตรัสถึงอานิสงสของผูเจริญสติปฏฐาน 4 ไววา “ผูใดเจริญสติปฏฐาน 4 
ตลอด 7 วัน หรืออยางชาสุดตลอด 7 ปผูนั้นพึงหวังผลได 2 อยางคือ” 
   (1) ไดบรรลุอรหันตผลในชาติปจจุบัน 
   (2)  ถายังไมสําเร็จอรหันตจะสําเร็จอนาคามี 
  สติปฏฐาน 4 แบงออกเปน 4 หมวดดังนี้ 
   (1) กายานุปสสนาสติปฏฐาน 
   (2) เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน 
   (3) จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน 
   (4) ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน 
  ท้ัง 4 อยางนี้ แยกอธิบายพอสังเขปไดดังนี้คือ 
   (1) กายานุปสสนาสติปฏฐาน คือการตั้งสติกําหนดพิจารณากายใหเห็นใหรูไป
ตามความเปนจริงวาเปนแตเพียงกายไมใชสัตว บุคคล ตัวเรา เขา ใหรูเห็นตามความเปนจริง จําแนก
วิธีปฏิบัติไว 6 อยาง คือ   
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    (1.1) อานาปานสติ คือ การกําหนดลมหายใจ  คือไปในท่ีสงัดอาจเปนปาโคน
ไมเรือนวาง หรือท่ีสงบวิเวก จากนั้นจึงนั่งขัดสมาธิตั้งกายใหตรงดํารงสติไวเฉพาะหนา ตั้งสติ
กําหนดลมหายใจเขาออก โดยอาการตางๆ คือเม่ือหายใจเขายาวก็รูชัดวาหายใจเขายาว เม่ือหายใจ
ออกยาวก็รูชัดวาหายใจออกยาว เม่ือหายใจเขาส้ันก็รูชัดวาหายใจเขาส้ัน เม่ือหายใจออกส้ันก็รูชัดวา
หายใจออกส้ัน 
    (1.2) อริยาบท คือ กําหนดรูอริยาบท เม่ือยืน เดิน นั่ง นอน หรือรางกายอยูใน
อาการอยางไรก็รูชัดในอาการท่ีเปนอยูนั้น 
    (1.3) สัมปชัญญะ คือ สรางสัมปชัญญะ (ความเปนผูพรอม) 
    (1.4) ปฏิกูลมนสิการ คือ การพิจารณารางกายของตนต้ังแตศีรษะจรดปลาย
เทาวาเต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ อันไดแก ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก  
เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสนอย ไสใหญ อาหารใหม อาหารเกา น้ําดี น้ําเสลด  
น้ําเหลือง น้ําเลือด น้ําเหง่ือ มันขน น้ําตา มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ น้ํามูตร 
    (1.5) ธาตุมนสิการ คือ พิจารณารางกายของตน โดยใหเห็นการแยกออกเปน
ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม 
    (1.6) นวสีวถิกา คือ มองเห็นศพท่ีอยูในสภาพตางๆ กันโดยระยะเวลา 9 ระยะ
ตั้งแตตายใหมๆ ไปจนถึงกระดูกผุแลวในแตละกรณีนั้น ใหยอนมาถึงรางกายตนวาจะตองเปน
เชนนั้นเหมือนกันหรือเชนนั้นเอง (ตถตา) สภาพศพ 9 ระยะไดแก 
     (1.6.1) ซากศพท่ีตายแลว 1 –3 วัน ซ่ึงกําลังพองเนาข้ึนอืดเปนสีเขียวมี
น้ําเหลืองไหล 
     (1.6.2) ซากศพท่ีถูกสัตว เชน สุนัข แรง กา หรือหม่ืนสัตวเล็กๆ ตางจิก
ท้ึงกัดกิน 
     (1.6.3) ซากศพท่ีเหลือแตกระดูก ยังมีเนื้อ เลือด เสนเอ็น รึงรัดอยู 
     (1.6.4) ซากศพท่ีปราศจากเนื้อเหลือแตรางกระดูกเปอนเลือด และยังมี
เสนเอ็นรึงรัดอยู 
     (1.6.5) ซากศพท่ีปราศจากเนื้อและเลือด แตรางกระดูกมีเสนเอ็นรึงรัด
อยู 
     (1.6.6) ซากศพท่ีเหลือแตกระดูก กระจัดกระจายไปในทิศทางตางๆ 
     (1.6.7) ซากศพท่ีเปนทอนกระดูกมีสีขาวเหมือนสังข 
     (1.6.8) ซากศพท่ีเหลือเพียงทอนกระดูกกองเร่ียราดเปนเวลาเกิน 1 ปไป
แลว 
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     (1.6.9) ซากศพท่ีเหลือแตเพียงทอนกระดูกผุละเอียด 
   (2) เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน คือ การตั้งสติกําหนดพิจารณาเวทนา ใหรูเห็น
ตามความเปนจริงวาเปนเพียงเวทนาไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา คือเม่ือเกิดความรูสึกก็ดี ทุกขก็
ดี เฉยๆ ก็ดีท้ังท่ีเปนชนิดสามิสสุข และนิรามิสสุข ก็รูชัดตามท่ีเปนอยูในขณะน้ันๆ 
   (3) จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน คือ การตั้งสติกําหนดพิจารณาจิต ใหรูเห็นตาม
ความเปนจริงวาเปนเพียงจิตไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา มีโทสะ ไมมีโทสะ มีโมหะ ไมมีโมหะ  
ฟุงซาน เปนสมาธิ หลุดพน ยังไมหลุดพน ก็รูชัดตามท่ีมันเปนอยูในขณะน้ันๆ 
   (4) ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน คือ การตั้งสติกําหนดพิจารณาธรรมในธรรม ใหรู
เห็นตามความเปนจริงวาเปนเพียงธรรม ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา คือ มีสติรูชัดธรรมท้ังหลาย  
หรือรูชัดในนิวรณ 5 อันไดแก กามฉันทะ พยาบาท ความหดหูงวงเหงา ความฟุงซาน กังวล ความ
ลังเลสงสัย เปนตน 

 
ความสําคัญของวิปสสนากรรมฐาน 
 
 วิปสสนา เปนเร่ืองของการศึกษาชีวิต เพื่อจะปลดเปล้ืองชีวิตความทุกขนานาประการ 
ออกเสียจากชีวิต เปนเร่ืองของการคนหาความจริงวา ชีวิตมันคืออะไรกันแน ปกติเราปลอยใหชีวิต
ดําเนินไปตามความเคยชินของมัน ปแลวปเลา มันมีแตความมืดบอด 
  วิปสสนา เปนเร่ืองของการตีปญหาซับซอนของชีวิต เปนเร่ืองของการคนหาความจริง
ของชีวิต ตามท่ีพระพุทธเจาไดทรงกระทํามา 
 วิปสสนา เปนการเร่ิมตนในการปลดเปล้ืองตัวเราใหพนจากความเปนทาสของความเคย
ชินในตัวเรานั้น เรามีของดีท่ีมีคุณคาอยูแลว คือ สติ สัมปชัญญะ แตเรานําออกมาใชนอยนัก ท้ังท่ี
เปนของมีคุณคาแกชีวิตหาประมาณมิได วิปสสนา เปนการระดมเอา สติ ท้ังหมดท่ีมีอยูในเราเอา
ออกมาใชใหเกิดประโยชน 
  วิปสสนา คือการอัญเชิญ สติ ท่ีถูกทอดท้ิงข้ึนมาน่ังบัลลังกของชีวิต เม่ือ สติ ข้ึนมานั่งสู
บัลลังกแลว จิตก็จะคลานเขามาหมอบถวายบังคมอยูเบ้ืองหนาสติ สติจะควบคุมจิตมิใหแสออกไป
คบหาอารมณตางๆ ภายนอก ในท่ีสุดจิตก็จะคอยคุนเคยกับการสงบอยูกับอารมณเดียว เม่ือจิตสงบ
ตั้งม่ันดีแลว การรูตามความเปนจริงก็เปนผลผลิตตามมา เม่ือนั้นแหละเราก็จะทราบไดวาความทุกข
มันมาจากไหน เราจะสกัดกั้นมันไดอยางไร นั่นแหละผลงานของ สติ ภายหลังจากไดทุมเทสติ 
สัมปชัญญะ ลงไปอยางเต็มท่ีแลว จิตใจของผูปฏิบัติธรรมก็จะไดสัมผัสกับสัจจะแหงสภาวธรรม
ตางๆ อันผูปฏิบัติธรรมไมเคยเหน็อยางซ้ึงใจมากอน ผลงานอันมีคาลํ้าเลิศของสติสัมปชัญญะ จะทํา
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ใหเราเห็นอยางแจงชัดวา ความทุกขรอนนานาประการน้ัน มันไหลเขามาสูชีวิตของเราทางชอง
ทวาร 6 ชองทวาร 6 นั้นเปนท่ีตอและบอเกิดส่ิงเหลานี้คือขันธ 5 จิต กิเลส ชองทวาร 6 นี้ ทาง
พระพุทธศาสนาทานเรียกวา อายตนะ อายตนะมีภายใน 6 ภายนอก 6 ดังนี้ อายตนะภายในมี ตา หู 
จมูก ล้ิน กาย ใจ อายตนะภายนอกมี รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ (กายถูกตองสัมผัส) ธรรมารมณ 
(อารมณท่ีเกิดจากใจ) รวม 12 อยางนี้ มีหนาท่ีตอกันเปนคูๆ คือ ตาคูกับรูป หูคูกับเสียง จมูกคูกับ
กล่ิน ล้ินคูกับรส กายคูกับการสัมผัสถูกตอง ใจคูกับอารมณท่ีเกิดกับใจ เม่ืออายตนะคูใดคูหนึ่ง ตอ
ถึงกันเขา จิตก็จะเกิดข้ึน ณ ท่ีนั้นเองและจะดับลงไป ณ ท่ีนั้นทันที จึงเห็นไดวา จิตไมใชตัวไมใช
ตน การที่เราเห็นวาจิตเปนตัวเปนตนนั้น ก็เพราะวาการเกิดดับของจิตรวดเร็วมาก การเกิดดับของจติ
เปนสันตติ คือ เกิดดับตอเนื่องไมขาดสาย เราจึงไมมีทางทราบไดถึงความไมมีตัวตนของจิต ตอเม่ือ
เราทําการกําหนด รูป นาม  เปนอารมณตามระบบวิปสสนากรรมฐานทําการสํารวม สติสัมปชัญญะ
อยางม่ันคง จนจิตต้ังม่ันดีแลว  เราจึงจะรูเห็นการเกิดดับของจิต รวมท้ังสภาวธรรมตางๆ นั้นตาม
ความเปนจริง การท่ีจิตเกิดทางอายตนะตางๆ นั้น มันเปนการทํางานรวมกันของขันธ 5 เชน ตา
กระทบรูป เจตสิกตางๆ ก็เกิดตามมาพรอมกันคือ เวทนา เสวยอารมณ สุข ทุกข ไมสุขไมทุกข 
สัญญา จําไดวารูปอะไร สังขาร ทําหนาท่ีปรุงแตง วิญญาณ รูวา รูปนี้ ดี ไมดี หรือเฉยๆ กิเลสตางๆ 
ก็จะติดตามเขามาคือ ดีชอบ เปนโลภะ ไมดีไมชอบเปนโทสะ เฉยๆ ขาดสติ เปนโมหะ อันนี้เองจะ
บันดาลใหอกุศลกรรมตางๆ เกิดติดตาม ความประพฤติชั่วรายตางๆ ก็จะเกิด ณ ตรงนี้เอง 
 การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน โดยเอาสติเขาไปต้ังกํากับจิตตามชองทวารทั้ง 6 เม่ือ
ปฏิบัติไดผลแกกลาแลว ก็จะเขาตัดอายตนะท้ัง 6 คูนั้นไมใหติดตอกันไดโดยจะเห็นตามความเปน
จริงวา เม่ือตากระทบรูป ก็เห็นวาสักแตวาเปนแครูปไมใชตัว ไมใชตนบุคคลเราเขา ไมทําให
ความรูสึกนึกคิดปรุงแตงใหเกิดความพอใจหรือไมพอใจเกิดข้ึน รูปก็จะดับลงอยู ณ ตรงนั้นเอง  
ไมไหลเขามาสูภายในจิตได อกุศลกรรมท้ังหลายก็จะไมตามเขามา 
 สติ ท่ีเกิดข้ึนขณะปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานนั้น นอกจากจะคอยสกัดกั้นกิเลสไมใหเขา
มาทางอายตนะแลว ยังกําหนดรูเล็งอยูท่ีรูปกับนาม เม่ือกําหนดรูอยูก็จะเห็นความเกิดดับของรูปนาม
นั้น จักนําไปสูการเห็นพระไตรลักษณคือ ความไมเท่ียง ความเปนทุกข ความไมมีตัวตันของสังขาร 
หรืออัตภาพอยางแจมแจง 
 การปฏิบัติ ผูปฏิบัติธรรมจะตองเปรียบเทียบ ดูจิตในของเราในระหวาง 2 วาระวา 
กอนท่ียังไมปฏิบัติและหลังการปฏิบัติแลว วิเคราะหตัวเองวามีความแตกตางกันประมาณใด   
 1. ประโยชนของการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
  การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน มีประโยชนมากตามท่ีปรากฏอยูในพระไตรปฎก  
ดังนี้ คือ 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

23 

  1.1 สัตตานัง วิสุทธิยา ทํากายวาจาใจ ของสรรพสัตวใหบริสุทธ์ิหมดจด 
  1.2 โสกะปะริเทวานัง สะมะติกกะมายะ ดับความเศราโศกปริเทวนาการตางๆ 
  1.3 ทุกขะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมายะ ดับความทุกขกาย ดับความทุกขใจ 
  1.4 ญาณัสสะ อะธิคะมายะ เพื่อบรรลุมรรคผล 
  1.5 นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ เพื่อทํานิพพานใหแจง 
  นอกจากนี้ยังมีประโยชนอีกมาก ดังนี้ 
  1.6 ช่ือวา เปนผูไมประมาท 
  1.7 ชื่อวา เปนผูไดปองกันภัยในอบายภูมิท้ังส่ี 
  1.8 ชื่อวา ไดบําเพ็ญไตรสิกขา 
  1.9 ชื่อวา ไดเดินทางสายกลาง คือ มรรค 8 
  1.10 ชื่อวา ไดบูชาพระพุทธเจาดวยการบูชาอยางสูงสุด 
  1.11 ชื่อวา ไดบําเพ็ญ ศีล สมาธิ ปญญา ใหเปนอุปนิสัยปจจัยไปในภายหนา 
  1.12 ชื่อวา ไดปฏิบัติถูกตองตามพระไตรปฎกโดยแทจริง 
  1.13 ชื่อวา เปนผูมีชีวิต ไมเปลาประโยชนท้ังสาม 
  1.14 ชื่อวา เปนผูเขาถึงพระรัตนตรัย อยางถูกตอง 
  1.15 ชื่อวา ไดปฏิบัติเพื่อใหเกิดวิปสสนาญาณ 6 
  1.16 ชื่อวา ไดส่ังสมอริยทรัพยไวในภายใน 
  1.17 ชื่อวา เปนผูมาดีไปดีอยูดีกินดีไมเสียทีท่ีเกิดมาพบพระพุทธศาสนา 
  1.18 ชื่อวา ไดรักษาอมตมรดกของพระสัมมาสัมพุทธเจาไวเปนอยางดี 
  1.19 ชื่อวา ไดชวยกันเผยแผพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองยิ่งๆ ข้ึนไปอีก 
  1.20 ชื่อวา ไดเปนตัวอยางอันดีงามแกอนุชนรุนหลัง 
  1.21 ชื่อวา ตนเองไดมีธนาคารบุญติดตัวไปทุกฝกาว 
 2. หลักพระพุทธศาสนา 
  พระสัมมาสัมพุทธเจาหลังจากพระองคทรงตรัสรูได 9 เดือน วันนั้นตรงกับ ขึ้น 15 
คํ่า เดือน 3 เปนวันท่ีพวกเราเรียกกันวา วันมาฆบูชา พระองคทรงวางหลักสูตรการสอนให 
พระอรหันตสาวก ใชเปนหลักในการเผยแผพระพุทธศาสนา มีหลักใหญอยู 3 ประการ คือ 
   (1) สัพพะปาปสสะอะกะระณัง การไมทําบาปท้ังปวง 
   (2) กุสะลัสสูปะสัมปะทา การทํากุศลใหถึงพรอม 
   (3) สะจิตตะปะริโยทะปะนัง การชําระจิตใจของตนใหขาวรอบ (พระธรรม 
สิงหบุราจารย, 2554, หนา 19-29) 
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  อานิสงส ผูเจริญสติปฏฐาน โดยเพียรตั้งสติสัมปชัญญะกําหนดพิจารณารู กาย,  
เวทนา, จิต, หรือธรรม, ดังพรรณนามาแลวอยางนี้เปนสาตัจจกิริยาวเสน โดยอํานาจการกระทําให
ติดตอกันไมขาดสาย จะไดอานิสงส ดังนี้ 
   (1)  อยางเร็วภายใน 1, 2, 3, 4, 5, 6 หรือ 7 วัน จะไดสําเร็จอรหันต ถายังไมสําเร็จ
อรหันตก็จะสําเร็จอนาคามี 
   (2)  อยางกลาง ภายใน 1, 2, 3, 4, 5, 6 หรือ 7 เดือน ก็จะไดสําเร็จอรหันต ถายังไม
สําเร็จอรหันตก็จะไดสําเร็จอนาคามี 
   (3) อยางชา ภายใน 1, 2, 3, 4, 5, 6 หรือ 7 ป ก็จะไดสําเร็จอรหันต ถายังไมสําเร็จ
อรหันตก็จะไดสําเร็จอนาคามี 
  ผูท่ีไดเจริญสติปฏฐาน ยังไมไดสําเร็จเปนพระอนาคามีหรือพระอรหันต เพราะความ
เพียรหยอน สติสัมปชัญญะไมบริสุทธ์ิไมติดตอกัน ก็ยังไดปจจัยตอไปในชาติหนาภพหนา ถาได
เห็นรูปนามเกดิดับ เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ชาติหนาจะไมตองตกอบายภูมิ มีหวังท่ีจะไดทําความ
เพียรตออีกจนสําเร็จเปนพระอริยะ คือ เปนพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และ 
พระอรหันต 
  ผูสําเร็จเปนพระโสดาบัน เขาถึงพระนิพพานเปนคร้ังแรกแลวจะตองเกิดอีกอยางมาก
เพียง 7 ชาติ แลวก็จะปรินิพพาน 
  ผูสําเร็จเปนพระสกทาคามี จะมาสูตระกูลเพียงคร้ังเดียว แลวจะปรินิพพาน 
  ผูสําเร็จเปนพระอนาคามี จะไมมาสูกามภูมิอีกจะปรินิพพานในพรหมโลก 
  ผูสําเร็จเปนพระอรหันต ก็จะปรินิพพานในชาตินั้น เปนเอกันตบรมสุขแนนอน  
(พระครูฌานวิรัต (ประเสริฐ กิตฺติเสฏโฐ), 2554, หนา 210-211) 
  พระธรรมปฎกไดกลาวถึงประโยชนของสมาธิไวดังนี้ 
  ก. ประโยชนท่ีเปนจุดหมายหรืออุดมคติทางศาสนา ไดแกความหลุดพนจากกิเลส
และทุกขท้ังปวง 
         ข. ประโยชนในดานการสรางความสามารถพิเศษเหนือสามัญวิสัย ไดแกการใช
สมาธิระดับสมาบัติเปนฐาน ทําใหเกิดฤทธ์ิและอภิญญาข้ันโลกียอยางอ่ืน คือ หูทิพย ตาทิพย ทายใจ
คนอ่ืนได ระลึกชาติได เปนตน 
         ค. ประโยชนในดานสุขภาพจิตและการพัฒนาบุคคลิกภาพ เชน ทําใหเปนผูมีจิตใจ
และมีบุคคลิกลักษณะเขมแข็ง หนักแนน ม่ันคง สงบ เยือกเย็น สุภาพ นิ่มนวล สดช่ืน ผองใส 
กระฉับกระเฉง กระปร้ีกระเปรา เบิกบาน งามสงา มีเมตตากรุณา มองดูรูจักตนเองและผูอ่ืนตาม
ความเปนจริง เปนตน 
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         ง. ประโยชนในชีวิตประจําวัน ชวยทําใหจิตใจผอนคลาย หายเครียด เกิดความสงบ
หายกระวนกระวาย ยั้งหยุดจากความกลัดกลุมวิตกกังวล เปนเคร่ืองเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
การเลาเรียน และการทํากิจการทุกอยาง ชวยเสริมสุขภาพและใหแกโรคได (พระธรรมปฎก (ป.อ. 
ปยุตฺโต), 2540, หนา 833-835) 
  พระธรรมโกศาจารยไดแสดงทัศนะไวในหนังสือบอกใจใหเปนสุข กับผลงานชุด
ธรรมะอานงาย กลาวถึงวิธีสรางความสุขมี 3 วิธีคือ 
   วิธีท่ี 1 เราลดความโลภลงบาง วางกฎแหงความสุขใหนอยลงขยายโอกาสท่ีจะมี
ความสุขใหมากข้ึน อยาไปจํากัดวาตองเทานั้น เทาน้ี จึงจะมีความสุข แมเราจะไดรางวัลนิดๆ 
หนอยๆ เราก็มีความสุขแคไดรอยยิ้มของเด็กก็ทําใหเรามีความสุขได 
        วิธีท่ี 2 เราหัดมองแงดี แสวงหาประโยชนจากส่ิงท้ังหลาย 
  สองคนยลตามชอง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม 
  อีกคนตาแหลมคม เห็นดวงดาวอยูพราวพราย 
   วิธีสุดทาย เราเปนผูสรางสุข ไมใชรอรับความสุขอยางเดียว เราสรางความสุขดวย
การทําความดี เชน การถวายทาน รักษาศีล นั่งกัมมัฏฐาน ฟงธรรม (พระธรรมโกศาจารย (ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต), 2548, หนา 39) 
  เสฐียรพงษ  วรรณปก (2547, หนา 38-39) ไดแสดงแนวคิดไวในหนังสือ สติ-สมาธิ 
วาจุดประสงคของสมาธิกลาวอยางกวางๆ ได 2 นัย คือจุดประสงครวม หรือจุดประสงคหลัก กับ
จุดประสงคยอย 
         จุดประสงครวม ไมแยกวาเปนการฝกสมาธิแบบไหน สมาธิก็มีจุดประสงคเพื่อการรู
เห็นตามความเปนจริง หมายความวา เตรียมจิตใหพรอมท่ีจะใชปญญาอยางไดผลดีหรือพูดส้ันๆ วา
สมาธิเพื่อปญญานั่นเอง 
  จุดประสงคยอย ถาแยกประเภทกลาว การเจริญสมาธิมีวัตถุประสงคท่ีจะนําไปใช
แตกตางกันไป (ดังท่ีตรัสไวในพระไตรปฎกเลมท่ี 11 ขอท่ี 233) คือ 
   (1) สมาธิเพื่ออยูเปนสุขในปจจุบัน 
   (2) สมาธิเพื่อไดญาณทัสสนะ 
   (3) สมาธิเพื่อความสมบูรณแหงสติสัมปชัญญะ 
   (4) สมาธิเพื่อทําอาสวะใหส้ิน   
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วิปสสนาภูมิ 
 
 วิปสสนาภูมิ ธรรมท่ีเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ธรรมท่ีเกื้อกูลตอ
การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
 วิปสสนาภูมิ แปลวา ภูมิหรือพื้นฐานของวิปสสนากรรมฐาน หมายถึง ธรรมอันเปน
อารมณของวิปสสนากรรมฐาน ไดแก ขันธ 5 อายตนะ 12 ธาตุ 18 อินทรีย 22 อริยสัจ 4 ปฏิจจ 
สมุปบาท 12 ยอใหส้ัน ไดแก รูปนาม คือกายกับใจอันเปนอุบายทําใจใหเกิดปญญารูแจงเห็นจริง
ตามความเปนจริง คือเห็นปจจุบัน รูปนาม พระไตรลักษณ ผล นิพพาน (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 2539, หนา 52) 
 รูปนามในวิปสสนาภูมิ 6 วาดวยขันธ 5 
 ธรรมดาการปลูกพืชพันธธัญญาหาร มีขาวเจา ขาวเหนียวเปนตนนั้น ตองอาศัยพื้นท่ีท่ีมี
นาเปนตน เปนท่ีเพาะปลูกฉันใด แมวิปสสนากัมมัฏฐานน้ีก็ตองอาศัยภูมิพื้นท่ีปลูกฉันนั้น
เหมือนกัน ภูมิพื้นท่ีเพาะปลูกใหวิปสสนาเจริญงอกงามข้ึนนั้น ถาวาโดยยอท่ีสุดแลว มี 2 อยางคือ 
 1. รูปธรรม ส่ิงท่ียืนใหรู 
 2. นามธรรม ส่ิงท่ีเขาไปรู 
 รูปธรรมนามธรรม (เวนโลกุตตรธรรม) เปนภูมิพื้นท่ีท่ียืนใหวิปสสนาเห็นแจงแทง
ตลอด ทนตอความพิสูจน วิปสสนาจึงเอารูปนามเปนกัมมัฏฐาน เอารูปนามเปนอารมณ เอารูปนาม
เปนทางเดิน วิปสสนาเพงรูรูปนาม รูปนามจึงเปนภูมิของวิปสสนา เปนกัมมัฏฐานของวิปสสนา  
รูปนามเปนอารมณของวิปสสนา รูปนามเปนทางเดินของวปิสสนา รูปนามยืนไวใหวิปสสนาเพง 
 รูปธรรม ไดแก รูปปรมัตถ 
 นามธรรม ไดแก จิตปรมัตถ  และเจตสิกปรมัตถ 
 สวนวิปสสนา ไดแก ปญญาเจตสิกและสหชาติธรรม เพราะฉะน้ัน รูปนามนี้มิใชอ่ืน  
ไดแก จิต เจตสิก และรูปนั้นเอง (สวนพระนิพพานสงเคราะหเขาไปเปนนามธรรมท่ีพนจากขันธ)  
วิปสสนาภูมิท่ีพระองคทรงแสดงมี 6 ภูมิ  คือ 
 1. ขันธ 5 คือ กองท้ัง 5 
 2. อายตนะ 12 คือ สะพานเคร่ืองเช่ือมตอใหเกิดความรูมี 12 
 3. ธาตุ 18 ส่ิงท่ีทรงไวซ่ึงสภาพของตน มี 18 
 4. อินทรีย 22 ความเปนใหญ มี 22 
 5. อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ มี 4 
 6. ปฏิจจสมุปบาท 12 ความประชุมพรอมของเหตุผล มี 12 
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 ท่ีไดช่ือวา ขันธ นั้น เพราะเปนกองท่ีประชุมดวยปรากฏการณ 11 คือ เปนสภาพท่ีมี
มาแลวในอดีต 1 เปนสภาพที่จะเปนไปในอนาคต 1 เปนสภาพท่ีมีอยูในปจจุบัน 1 เปนสภาพท่ีมีอยู
ภายใน 1 เปนสภาพท่ีมีอยูภายนอก 1 เปนสภาพท่ีหยาบ 1 เปนสภาพท่ีละเอียด 1 เปนสภาพท่ีเลว 1  
เปนสภาพท่ีประณีต 1 เปนสภาพท่ีไกล 1 เปนสภาพท่ีใกล 1 รวมเปนสภาพท่ีปรากฏไดใน 11 
ประการ เรียกวา ขันธ ไดแก ปญจขันธ มี 5 คือ 
 1. รูปขันธ กองรูป มีหนาท่ีแตกดับ 
 2. เวทนาขันธ กองเวทนา มีหนาท่ีเสวยรูปแตกดับ 
 3. สัญญาขันธ กองสัญญา มีหนาท่ีจํารูปแตกดับ 
 4. สังขารขันธ กองสังขาร มีหนาท่ีปรุงแตงรูปแตกดับ 
 5. วิญญาณขันธ กองวิญญาณ มีหนาท่ีรูรูปแตกดับ 
 ขันธท้ัง 5 นี้ก็ไมใชอ่ืนไกลท่ีไหน ไดแกพระปรมัตถธรรมนั่นเอง อุปมาเหมือนปาไม  
เม่ืออยูในปาก็เรียกวาตนไม เม่ือนํามาใชทําบานเรือนก็เรียกวา เสาบาน พื้นบาง เปนตนฉันใด แม
ขันธ 5 ก็เอาปรมัตถธรรม 3 (เวนนิพพาน) มาเปนรูปนามฉันนั้น 
 สงเคราะหปรมัตถธรรม รูปนาม นามธรรมลงเปนขันธ 5 ดังนี้ 
 รูปขันธ คือ รูป 28 รูป เปน รูปธรรม 
 เวทนาขันธ คือ เวทนาเจตสิก 1 ดวง เปน นามธรรมเจตสิก 
 สัญญาขันธ คือ สัญญาเจตสิก 1 ดวง เปน นามธรรมเจตสิก 
 สังขารขันธ คือ สังขารขันธเจตสิก 50 ดวง เปน นามธรรมเจตสิก 
 วิญญาณขันธ คือ วิญญาณจิต 89 ดวงหรือ 121 ดวง เปน นามจิต 
 รวมนามธรรมเจตสิก 3 กับ นามธรรมจิต 1 เปนนามขันธ 4 เรียกวา นามธรรม รูปขันธ
คงเปนรูปธรรม (สวนพระนิพพานไมนับเขาเปนขันธ เรียกวา “ขันธวิมุติ” เพราะพนจากขันธ 5) 
 อายตนะ 12 
 สะพานเปนเคร่ืองเช่ือมเคร่ืองตอใหเกิดความรูสึกตางๆ นั้นเรียกวาอายตนะ 12 เปนภูมิ
พื้นท่ีใหเกิดวิปสสนาญาณรูแจงเห็นจริง เชนเดียวกับขันธ 5 และอายตนะ 12 นี้ หาใชอ่ืนไกลไม  
ไดแก ปรมัตถธรรมนั้นเอง ซ่ึงจะแสดงองคธรรมและรูปนามดังตอไปนี้ 
 อายตนะ 12 คือ ภายใน 6 ภายนอก 6 
 ภายใน คือ  
 1. จักขายตนะ อายตนะ คือตา จักขุปสาทรูป เปนรูปธรรม 
 2. โสตายตนะ อายตนะ คือหู โสตปสาทรูป เปนรูปธรรม 
 3. ฆานายตนะ อายตนะ คือจมูก ฆานปสาทรูป เปนรูปธรรม 
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 4. ชิวหายตนะ อายตนะ คือล้ิน ชิวหาปสาทรูป เปนรูปธรรม 
 5. กายายตนะ อายตนะ คือกาย กายปสาทรูป เปนรูปธรรม 
 6. มนายตนะ อายตนะ คือใจ จิต 89 เปนนามธรรม 
 ภายนอก คือ 
 1. รูปายตนะ อายตนะ คือ รูป สี รูปารมณ เปนรูปธรรม 
 2. สัททายตนะอายตนะ คือเสียง สัททารมณ เปนรูปธรรม 
 3. คันธายตนะอายตนะ คือ กล่ิน คันธารมณ เปนรูปธรรม 
 4. รสายตนะอายตนะ คือ รส รสารมณ เปนรูปธรรม 
 5. โผฎฐัพพายตนะ อายตนะ คือเคร่ืองกระทบ โผฎฐัพพารมณ เปนรูปธรรม 
 6. ธัมมายตนะ อายตนะ คือธรรม ธรรมารมณ เปนท้ังรูป ท้ังนาม คือ สุขุมรูป 16 เปน
รูปธรรม เจตสิก 52 นิพพาน 1 เปนนามธรรม 
 อายตนะ 12 ซ่ึงเปนธรรมชาติท่ีเกิดในทวารทั้ง 6 และอารมณ 6 เปนบอเกิดของธรรม
เหลาอ่ืน เปนท่ีไหลมาแหงบุญและบาป มีจิตและเจตสิกชอบอยูท่ีนี่ ยอมไหลนําไปสูทุกขใน
สังสารวัฏ อายตนะนี่เปนสัญชาติหรือประเทศของจิตและเจตสิก เปนท่ีอยูอาศัยของจิตและเจตสิก  
เปนท่ีปะปนกัน เปนท่ีสโมสรของจิตและเจตสิก สรุปแลวท่ีเปนเฉพาะรูปธรรม 10 นามธรรม 1  
เปนท้ังรูปธรรมนามธรรมมี 1 เพราะฉะน้ันอายตนะ 12 ก็คือ รูปนามนั้นเอง 
 ธาตุ 18 
 ส่ิงท่ีทรงไวซ่ึงสภาพของตนจริงแท เปนภาวะท่ียืนใหพิสูจน ยืนใหรูป ยืนใหเห็น ไมใช
สัตว ไมใชชีวะ หมายความวา ปราศจากอาการของสัตว ปรากศจากอาการของชีวะ คือไมมีการไป  
การมา การกิน การนอน และการประกอบกิจอยางอ่ืน ไมมีชีวิตท่ีเท่ียงอยูเสมอ ฉะนั้นเรียกวา ธาตุ  
มีอยู 18 ธาตุ และเปนรูปนามดังนี้ 
 1. จักขุธาตุ ธาตุตา จักขุปสาท เปนรูปธรรม 
 2. โสตธาตุ ธาตุหู โสตปสาท เปนรูปธรรม 
 3. ฆานธาตุ ธาตุจมูก ฆานปสาท เปนรูปธรรม 
 4. ชิวหาธาตุ ธาตุล้ิน ชิวหาปสาท เปนรูปธรรม 
 5. กายธาตุ ธาตุกาย กายปสาท เปนรูปธรรม 
 6. มโนธาตุ ธาตุใจ สัมปฏิจฉนจิต 2 ปญจทวาราวัชนจิต 1 เปนนามธรรม 
 7. รูปธาตุ ธาตุสี รูปารมณ เปนรูปธรรม 
 8. สัททธาตุ ธาตุเสียง สัททารมณ เปนรูปธรรม 
 9. คันธธาตุ ธาตุกล่ิน คันนธารมณ เปนรูปธรรม 
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 10. รสธาตุ ธาตุรส รสารมณ เปนรูปธรรม 
 11. โผฏฐัพพธาตุ ธาตุกระทบ โผฏฐัพพารมณ เปนรูปธรรม 
 12. ธรรมธาตุ ธาตุธรรม เจตสิก 52 นิพพาน1 เปนนามธรรม สขุมรูป 16 เปนรูปธรรม 
 13. จักขุวิญญาณธาตุ ธาตุเห็น จักขุวิญญาณจิต 2 เปนนามธรรม 
 14. โสตวิญญาณธาตุ ธาตุไดยิน โสตวิญญาณจิต 2 เปนนามธรรม 
 15. ฆานวิญญาณธาตุ ธาตุรูกล่ิน ฆานวิญญาณธาตุ 2 เปนนามธรรม 
 16. ชิวหาวิญญาณธาตุ ธาตุรูรสหิวหาวิญญาณธาตุ 2 เปนนามธรรม 
 17. กายวิญญาณธาตุ ธาตุรูถูกตองทางกาย กายวิญญาณธาตุ 2 เปนนามธรรม 
 18. มโนวิญญาณธาตุ ธาตุรูทางใจ มโนวิญญาจิต 76 เปนนามธรรม 
 ธาตุ 18 นี้จัดเปนพวกๆ ได 3 จําพวก คือ 
 1. ธาตุรับ ทวาร 6 
 2. ธาตุกระทบ อารมณ 6 
 3. ธาตุรู จิต 89  
 ดังจะแสดงตอไปนี้ 
 ธาตุรับ ธาตุกระทบ ธาตุรู 
 จักขุธาตุ (แกวตา) รูปธรรมรูปธาตุ (สี) รูปธรรม จักขุวิญญาณธาตุ (เห็น) นามธรรม 
 โสตธาตุ (แกวหู) รูปธรรมสัททธาตุ (เสียง) รูปธรรมโสตวิญญาณธาตุ (ไดยิน) 
นามธรรม 
 ฆานธาตุ (ประสาทจมูก) รูปธรรม คันธธาตุ (กล่ิน) รูปธรรม ฆานวิญญาณธาตุ (รูกล่ิน) 
นามธรรม 
 ชิวหาธาตุ (ประสาทล้ิน) รูปธรรม รสธาตุ (รส) รูปธรรมชิวหาวิญญาณธาตุ (รูรส) 
นามธรรม 
 กายธาตุ (ประสาทกาย) รูปธรรมโผฏฐัพพธาตุ (เคร่ืองกระทบ) รูปธรรมกายวิญญาณ
ธาตุ (รูสึก) นามธรรม 
 มโนธาตุ (รับรู) นามธรรมธัมมาธาตุ (ธรรม) รูปธรรม นามธรรมมโนวิญญาณธาตุ (รู) 
นามธรรม  
 ธาตุท้ัง 18 จัดเปนรูปธรรม 10 เปนนามธรรม 7 เปนท้ังรูปท้ังนาม 1 หรือจะเรียกธาตุนีว้า 
รูปธาตุ นามธาตุ ก็ได 
 
  



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

30 

 อินทรีย 22 
 ธรรมชาติท่ีเปนใหญ ปกครองในกิจการตางๆ ในหนาท่ีของตน เรียกวา “อินทรีย”  
มี  22 ธรรมชาติ  เปนภูมิ เปนพื้นท่ีใหวิปสสนาเจริญงอกงามไพบูลยยิ่ ง ข้ึน  จวบจนบรรลุ 
โลกุตตรธรรมเปนท่ีสุดได ดังจักไดแสดงใหประจักษชัดดังตอไปนี้ 
 1. จักขุนทรีย คือ ความเปนใหญของตา มีหนาท่ีรับสี 
 2. โสตินทรีย คือ ความเปนใหญของหู มีหนาท่ีรับเสียง 
 3. ฆานินทรีย คือ ความเปนใหญของจมูก มีหนาท่ีรับกล่ิน 
 4. ชิวหินทรีย คือ ความเปนใหญของล้ิน มีหนาท่ีรับรส 
 5. กายินทรีย คือ ความเปนใหญของกาย มีหนาท่ีรับสัมผัส 
 6. ตถินทรีย คือ ความเปนใหญของหญิง มีหนาท่ีแสดงลักษณะกิริยาอาการของหญิง 
 7. ปุริสินทรีย คือ ความเปนใหญของชาย มีหนาท่ีแสดงลักษณะกิริยาของชาย 
 8. ชีวิตินทรีย คือ ความเปนใหญของชีวิต มีหนาท่ีรักษารูปนาม 
 9. มนินทรีย คือ ความเปนใหญของใจ มีหนาท่ีรูอารมณ 
 10. สุขินทรีย คือ ความเปนใหญของสุขเวทนา มีหนาท่ีสบาย 
 11. ทุกขินทรีย คือ ความเปนใหญของทุกขเวทนา มีหนาท่ีไมสบาย 
 12. โสมนัสสินทรีย คือ ความเปนใหญของโสมนัสเวทนา มีหนาท่ีดีใจ 
 13. โทมนัสสินทรีย คือ ความเปนใหญของโทมนัสเวทนา มีหนาท่ีเสียใจ 
 14. อุเปกขินทรีย คือ ความเปนใหญของอุเบกขาเวทนา มีหนาท่ีเฉยๆ 
 15. สัทธินทรีย คือ ความเปนใหญของศรัทธา มีหนาท่ีเช่ือเล่ือมใส 
 16. วริิยินทรีย คือ ความเปนใหญของวิริยะ มีหนาท่ีเพียรพยายาม 
 17. สตินทรีย คือ ความเปนใหญของสติ มีหนาท่ีรูทันปจจุบัน 
 18. สมาธินทรีย คือ ความเปนใหญของสมาธิ มีหนาท่ีตั้งม่ันแนวแนในอารมณ 
 19. ปญญินทรีย คือ ความเปนใหญของปญญา มีหนาท่ีรูไตรลักษณ 
 20. อนัญญัตตัญญัสสามีตินทรีย คือ ความเปนใหญของโสตาปตติมัคคญาณ มีหนาท่ีรู
พระนิพพาน ตัดอกุศลจิตได 5 ดวง 
 21. อัญญินทรีย คือ ความเปนใหญของโสตาปตติผลญาณถึงอรหัตตมัคญาณ มีหนาท่ีรู
พระนิพพาน ตัดอกุศล ตามลําดับ (มรรคเบ้ืองบน 3 ผลเบ้ืองต่ํา 3) 
 22 อัญญาตาวินทรีย คือ ความเปนใหญของอรหันตผลญาณ มีหนาท่ีรูพระนิพพาน และ
ตัดอกุศลจิต 12 ดวงส้ินเชิง 
                อินทรีย 22 ก็เปนสภาวปรมัตถธรรม เชนเดียวกับขันธ 5 โดยสงเคราะห ตอไปนี้ 
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 1.  จักขุนทรีย ไดแก จักขุปสาทรูป เปนรูปธรรม 
 2.  โสตินทรีย ไดแก โสตปสาทรูป เปนรูปธรรม 
 3.  ฆานินทรีย ไดแก ฆานปสาทรูป เปนรูปธรรม 
 4.  ชิวหินทรีย ไดแก ชิวหาปสาทรูป เปนรูปธรรม 
 5.   กายินทรีย ไดแก กายปสาทรูป เปนรูปธรรม 
 6.  อิตถินทรีย ไดแก อิตถีภาวนรูป เปนรูปธรรม 
 7.  ปุริสินทรีย ไดแก ปุริสภาวรูป เปนรูปธรรม 
 8.  ชีวิตินทรีย ไดแก ชีวิตรูป ชีวิตนาม เปนรูปธรรม นามธรรม 
 9.  มนินทรีย ไดแก จิตท้ังหมด เปนนามธรรม 
 10. สุขินทรีย ไดแก สุขเวทนาเจตสิก เปนนามธรรม 
 11. ทุกขินทรีย ไดแก ทุกขเวทนาเจตสิก เปนนามธรรม 
 12.  โสมนัสสินทรีย ไดแก โสมนัสสเวทนาเจตสิก เปนนามธรรม 
 13. โทมนัสสินทรีย ไดแก โทมนัสสเวทนาเจตสิก เปนนามธรรม 
 14. อุเปกขินทรีย ไดแก อุเบกขาเจตสิก เปนนามธรรม 
 15. สัทธินทรีย ไดแก ศรัทธาเจตสิก เปนนามธรรม 
 16. วิริยินทรีย ไดแก วิริยเจตสิก เปนนามธรรม  
 17. สตินทรีย ไดแก สติเจตสิก เปนนามธรรม 
 18. สมาธินทรีย ไดแก เอกัคคตาเจตสิก เปนนามธรรม 
 19. ปญญินทรีย ไดแก ปญญาเจตสิก (โลกีย) เปนนามธรรม 
 20. อนัญญัตตัญญัสสามีตินทรีย ไดแก ปญญาเจตสิก (โลกุตตระ) เปนนามธรรม 
 21. อัญญินทรีย ไดแก ปญญาเจตสิก (โลกุตตระ) เปนนามธรรม 
 22. อัญญาตาวินทรีย ไดแก ปญญาเจตสิก (โลกุตระ) เปนนามธรรม 
 อินทรีย 22 จัดเปนรูปธรรม 7 เปนนามธรรม 14 เปนท้ังรูปธรรมท้ังนามธรรม 1 รูปนาม
นี้แลท่ีนํามาเปนอารมณวิปสสนาเปนตัวกรรมฐาน 
 อริยสัจ 4 
 พระสัมมาสัมพุทธเจา ซ่ึงเปนผูประเสริฐกวาผูท่ีกลาวความจริงท้ังหลายวา สัจจะ ยอมมี  
2 ประเภท คือ โลกียสัจจะ และโลกุตตรสัจจะ แตสัจจะท่ี 3 นั่นหามีไม ซ่ึงเปนเพียงสมมติกันข้ึน
เทานั้น ความจริงท่ีเปนปรมัตถอันเปนธรรมท่ีไปจากขาศึกท่ีพระอริยะเจาไดตรัสรูแลว ไดละแลว 
ไดเจริญแลวซ่ึงเปนสภาพความจริงของพระอริยเจาท้ังหลายยอมรู ยอมเห็น เรียกวา อริยสัจ ตามท่ี
พระองคทรงเทศนาไว มีอยู 4 ประการดวยกันคือ 
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 1. ทุกขอริยสัจ ทุกขจริงๆ 
 2. ทุกขสมุทัยอริยสัจ เหตุใหเกิดทุกขจริงๆ 
 3. ทุกขนิโรธอริยสัจ ดับทุกขจริงๆ 
 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ทางดับทุกขจริงๆ 
 หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค 
 ทุกข มีหนาท่ีรู เอามรรคมารู 
 สมุทัย มีหนาท่ีใหละ เอามรรคมาละ 
 นิโรธ มีหนาท่ีทําใหแจง เอามรรคมาทําใหแจง  
 มรรค มีหนาท่ีใหเจริญ เอามรรคเจริญมรรคเอง 
 ทุกขสัจ สมุทัยสัจ และมัคคสัจ (มัคคสัจเวนสัจจวิมุติ) เปนโลกียสัจจะ นิโรธ สัจจะ  
เปนโลกุตตรสัจจะ อริสัจท้ัง 4 นี้ มิใชอ่ืน คือ ปรมัตถธรรม นั้นเอง เอาสภาวะของปรมัตถธรรมมา
เปน อริยสัจ ดังจักแสดงตอไปนี้ 
 สงเคราะหปรมัตถธรรมลงในอริยสัจดังนี้ 
 ทุกขสัจ คือ โลกียจิต 81 ดวง เจตสิก 52 ดวง รูป 28 รูป 
 สมุทัยสัจ คือ โลภเจตสิก 
 นิโรธสัจ คือ นิพพาน 
 มัคคสัจ คือ เจตสิกอันเปนองคมรรค 8 
 จัดอริยสัจ เปน รูปธรรมนามธรรมเหมือนกับขันธ 5 ดังนี้ 
 ทุกขสัจ เปน รูปธรรม นามธรรม  
 สมุทัยสัจ เปน นามธรรม 
 นิโรธสัจ เปน นามธรรม 
 มัคคสัจ เปน นามธรรม 
 โลกุตตระ 8 เปน นามธรรม แตเปนสัจจวิมุตติ 
 ทุกข คือ รูปนามเปนขันธ 5 ทนไมได เกดิดับเสมอ 
 สมุทัย คือ โลภตัณหาอยากไดทุกข 
 นิโรธ คือ ดับทุกข  
 มรรค คือ ทางดับทุกข (ศีล สมาธิ ปญญา) 
 เม่ือสรุปแลว อริยสัจ 4 ก็คือ รูปธรรมกับนามธรรมนั่นเอง ขณะมัคคสัจทํางาน นําเอา
ทุกขสัจ คือรูปนามขันธ 5 มาเปนทางเดิน มัคคสัจ 8 เปนผูเดินทางพรอมๆ กันนั้นก็ละสมุทัยไปดวย  
ละไดส้ินเม่ือใด ทุกขดับเปนนิโรธสัจ ยกตัวอยางเชน อาปากพูดเปนทุกขสัจ สติรูทันเปนมัคคสัจ 
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ละสมุทัยคืออยากพูดได เวนตัวเผลอเปน สัมมาวาจา พูดชอบ เ ม่ือ ยืน นั่ง นอน คู เหยียด 
เคล่ือนไหวทํางานใดๆ เปนทุกขสัจ สติรูทันเปนมัคคสัจ ละสมุทัยความอยากเดิน ยืน นั่ง นอน  
เปนตน (เวนตัวโมหะเผลอทุกขณะท่ีทํางาน) เปน สัมมากัมมันตะ ทําการงานชอบ เม่ือขณะเห็น
ขณะไดยิน ขณะรูกล่ิน ขณะรูรส ขณะรูสึกสัมผัส ขณะนึกคิด ขณะรับประทานอาหาร ขณะนุงหม  
ขณะบริโภค มีสติรูทัน เปนมัคคสัจ ละสมุทัยความอยากเห็น อยากไดยิน อยากบริโภค เปนตน เวน
ตัวโมหะคือเผลอเปน สัมมาอาชีวะ เปนอยูชอบ 
 องคมรรค ท้ัง 3 คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ จัดเปนศีล เพราะเวน
ชั่ว มีโมหะ เผลอ เปนตน 
 สติ  รูทันทุกขณะนั้นเปน สัมมาสติ ระลึกชอบ 
 วิริยะ ความเพียรต้ังสติรูทันบอยๆ เปน สัมมาวายาโม เพียรชอบ 
 สมาธิ มั่นคงไมเผลอเรอนั่น เปน สัมมาสมาธิ ตั้งใจม่ันชอบ 
 ปญญา อันเห็นรูปนามเกิดดับนั้น เปน สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ 
 วิตก รูเห็นพระไตรลักษณ อนิจจัง ไมเที่ยง ทุกขัง ทนอยูไมได อนัตตา บังคับบัญชา
ไมไดท่ีติดอยูกับรูปนามนั้นเปน สัมมาสังกัปโป ดําริชอบ เม่ือเห็นรูปนามดับไปกับไตรลักษณ
พรอมๆ เชนนั้น จนส้ินอาสวะท่ีเปนตัวสมุทัยเม่ือใด เม่ือนั้นทุกขจะดับไป ไมมีเหลือใหเห็นเรียกวา  
นิโรธสัจ ยอมสมบูรณแกพระอริยเจาแนนอน 
 ปฏิจจสมุปบาท 12 
 ความประชุมพรอมแหงผล อาศัยความสามัคคีของปจจัยท้ังหลายแลวทําใหเกิดผลโดย
พรอมเพรียงกัน สมํ่าเสมอ เรียกวาปฏิจจสมุปบาท มี 12 เปนเหตุเปนผลตอเนื่องกัน ดังจักแสดง
ตอไปนี้ 
 1. อวิชชา เปนปจจัยใหเกิด สังขาร 
 2. สังขาร เปนปจจัยใหเกิด วิญญาณ 
 3. วิญญาณ เปนปจจัยใหเกิด นามรูป 
 4. นามรูป เปนปจจัยใหเกิด สฬายตนะ 
 5. สฬายตนะ เปนปจจัยใหเกิด ผัสสะ 
 6. ผัสสะ เปนปจจัยใหเกิด เวทนา 
 7. เวทนา เปนปจจัยใหเกิด ตัณหา 
 8. ตัณหา เปนปจจัยใหเกิด อุปาทาน 
 9. อุปาทาน เปนปจจัยใหเกิด ภพ 
 10. ภพ เปนปจจัยใหเกิด ชาติ 
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 11. ชาติ เปนปจจัยใหเกิด ชรามรณะ 
 12. ชรามรณะ เปนปจจัยใหเกิด อวิชชา 
 ปฏิจจสมุปบาทนี้ องคธรรมไดแกปรมัตถธรรม ซ่ึงนํามาใหเปนภูมิของวิปสสนา มี
สงเคราะหนํามาเปนขอๆ ดังตอไปนี้ 
 1. อวิชชา คือ ส่ิงท่ีไมรู ตัวเผลอ ตัวหลง มืดมนในธรรมท่ีควรไดยอมไมได ธรรมท่ีไม
ควรไดยอมได หมายความวา ไมรูปรมัตถ แตไปรูบัญญัติ ไดแก โมหะ เจตสิก นั่นเอง 
 2. สังขาร คือ ธรรมท่ีปรุงแตง ไดแกสังขาร 3 หรือสังขาร 6 องคปรมัตถคือ เจตนา 29 
 3. วิญญาณ คือ ความรูสึกในอารมณ ไดแก จิตเปนโลกียวิบาก 32 ดวง 
 4. นามรูป คือ สภาพท่ีแตกดับยืนไวใหรู เรียกวารูป ไดแก รูปปรมัตถ 28 และสภาพท่ี
นอมไปหาอารมณ คือผูเขาไปรู เรียกวานาม ไดแกเจตสิกท้ังหมด 
 5. สฬายตนะ คือ อายตนะ 6 ซ่ึงเปนสวนภายใน องคปรมัตถธรรม ไดแก ปสาทรูป 5
กับจิตท้ังหมด 
 6. ผัสสะ คือ ธรรมชาติท่ีกระทบอารมณ อันเนื่องจากการประชุมของอารมณกระทบ
กับปสาท รูป และวิญญาณข้ึน องคปรมัตถธรรมไดแก ผัสสเจตสิก 
 7. เวทนา คือ ธรรมชาติท่ีเสวยอารมณ สุขบาง ทุกขบาง เฉยๆ บาง มี 3 หรือ 5 อันเกิด
จากผัสสะเปนปจจัย มี 6 ไดแกเวทนาเจตสิก 
 8. ตัณหา คือ ความอยากได ตัณหา 6 องคปรมัตถธรรม คือ โลภเจตสิกนั่นเอง ซ่ึงแยก
ออกตามเหตุตามปจจัย มี 3 บาง 108 บาง 
 9. อุปาทาน คือ สภาพท่ียึดม่ัน ถือม่ัน คือยึดถืออารมณไวดวยอํานาจแหงตัณหาท่ี
หนาแนนข้ึนนั่นเอง องคธรรมไดแก โลภเจตสิก 
 10. ภพ คือ กัมมภพ ซ่ึงเปนเจตนาของกุศลและอกุศล ท่ีทําใหเกิดวิบาก และกฏัตตารูป 
เกิดในกามภพ รูปภพและอรูปภพ ไดแก อุปปตติภพท้ัง 9 มีกามภพ เปนตน คําวาภพ จึงไดแก 
“กรรม” ใน 31 ภูมินั่นเอง องคปรมัตถธรรมไดแกเจตนาที่ประกอบดวยจิต 29 ดวง 
 11. ชาติ คือ ความเกิด ความประสูติ ความเปน ความปรากฏแหงขันธท้ัง 5 ไดแก
ปฏิสนธิตามกําเนิด 4 องคปรมัตถธรรมไดแก นิปผันนรูป 18 (รูปชาติ) วิปากจิต 18 (นามชาติ) 
 12. ชรามรณา คือ ความแก และความตาย อันเปนผลของชาติ ซ่ึงรวมดวยกัน 5 ประการ 
ไดแก ชรา ความแก มรณะ ความตาย โสกะ ความเศราโศก ปริเทวะ ความรองไห ทุกขะ ความทุกข
กาย โทมนัสสะ ความทุกขใจ อุปายาสะ ความคับแคนใจจนพูดไมออกซ่ึงหมายความเอา ฐิติ ตั้งอยู 
ภังคะ ดับไป ตามความแปรปรวนของจิตเจตสิกและรูปอันไมมีท่ีส้ินสุด 
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 ปฏิจจสมุปบาทจัดเปนอัทธา 3 (กาล 3) 
 1. อดีตธรรม คือ อวิชชา สังขาร 
 2. อนาคตธรรม คือ ชาติ ชรา มรณะ 
 3. ปจจุบันธรรม คือ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา 
 ตัณหาอุปาทาน ภพ 
 ปฏิจสมุปบาทจัดเปนองคได 12 ดังแสดงมาขางตน ถาจัดตามอาการได 20 แบงออกเปน 
4 หมวดคือ 
 1. อดีตเหตุ 5 คือ อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน ภพ 
 2. ปจจุบันผล 5 คือ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา 
 3. ปจจุบันเหตุ 5 คือ ตัณหา อุปาทาน ภพ อวิชชา สังขาร 
 4. อนาคตผล 5 คือ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา 
 จัดตามสังเขป 4 
 1. อดีตกาลสังเขป ไดแก อวิชชา สังขาร 
 2. ปจจบัุนผลสังเขป ไดแก วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา 
 3. ปจจุบันเหตุสังเขป ไดแก ตัณหา อุปาทาน ภพ 
 4. อนาคตกาลสังเขป ไดแก ชาติ ชรา มรณะ 
 จัดตามวัฏฏะ 3 คือ 
 1. กิเลสวัฏฏะ ไดแก อวิชชา ตัณหา อุปาทาน 
 2. กัมมวัฏฏะ ไดแก ภพ สังขาร 
 3.  วิปากวัฏฏะ ไดแก วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา 
 จัดเปนมูละ มี 2 คือ 
 1. อวิชชา คือ โมหะ ความหลงลืมไมรูธรรม 
 2. ตัณหา คือ โลภะ ความอยากไดในวัตถุกาม 
 เม่ือไดนําเอาปฏิจจสมุปบาท ซ่ึงเปนภูมิท่ีเจริญวิปสสนานั้นเรียกวา รูป นาม ดังจะ
สงเคราะหใหเห็นประจักษชัดตอไปนี้ 
 1. อวิชชา เปน นามธรรม 
 2. สังขาร เปน นามธรรม 
 3. วิญญาณ เปน นามธรรม 
 4. นามรูป เปน นามธรรม รูปธรรม 
 5. สฬายตนะ เปน นามธรรม รูปธรรม 
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 6. ผัสสะ เปน นามธรรม 
 7. เวทนา เปน นามธรรม 
 8. ตัณหา เปน นามธรรม 
 9. อุปาทาน เปน นามธรรม 
 10.  ภพ เปน นามธรรม 
 11. ชาติ เปน รูปธรรม นามธรรม 
 12. ชรา มรณะ เปน อาการของรูปธรรม 
 ผูปฏิบัติวิปสสนา  เอารูปนามเปนกรรมฐาน รูรูปนาม ก็คือรูปฏิจจสมุปบาทจนละมูละ
คืออวิชชาตัณหาไดจริงแลว ก็ไดชื่อวาไดเปนผูมี ชาติ ชรา ไดส้ินแลว เหตุท่ีความประชุมพรอมแหง
เหตุปจจัยนั่นเอง เม่ืออวิชชาดับ สังขารก็ดับ เม่ือสังขารดับ วิญญาณก็ดับเม่ือวิญญาณดับ นามรูปก็
ดับ เม่ือนามรูปดับ อายตนะก็ดับ เม่ืออายตนะดับ ผัสสะก็ดับ เม่ือผัสสะดับ เวทนาก็ดับ เม่ือเวทนา
ดับ ตัณหาก็ดับ เม่ือตัณหาดับ อุปาทานก็ดับ เม่ืออุปาทานดับ ภพก็ดับ เม่ือภพดับ ชาติก็ดับ เม่ือชาติ
ดับ ชรามรณะก็ดับ เม่ือชรามรณะดับแลว ไมเกิดอีก ไมตองเศราโศกรองไห ทุกขกายทุกขใจ เปน
บรมสุขอยางยอดเยี่ยม (พระครูภาวนาวิสุทธิญาณ (พันธ  สีลวิสุทโธ), 2551, หนา 28-40) 

 
วิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน 4 
 
 วศิน  อินทสระ (2553, หนา 201-214) ไดกลาวในหนังสือพระไตรปฎก ฉบับท่ีทําให
งายไวดังนี้ คร้ังหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูท่ีนิคมช่ือกัมมาสตัมมะ ของชาวกุรุ (กรุงเดลีใน
ปจจุบัน) ในแควนกุรุ ทรงแสดงสติปฏฐาน 4 แกภิกษุท้ังหลายในฐานะเปนทางสายเอก เปนไปเพื่อ
ความบริสุทธ์ิของสัตวท้ังหลาย เปนไปเพ่ือลวงพนหรือขามแดนแหงความโศกความครํ่าครวญ
รําพัน เพื่อความต้ังอยูไมไดแหงทุกขโทมนัส เปนไปเพื่อบรรลุธรรมท่ีควรรู และเพื่อทํานิพพานให
แจงหรือรูแจงพระนิพพาน 
 โดยพยัญชนะ สติปฏฐาน แปลวา การตั้งสติ หรือธรรมเปนท่ีตั้งท่ัวไปแหงสติ ถือเอา
ความวาเปนท่ีรองรับสติ ถาจะถามวาควรตั้งสติลงที่ใด ก็ตอบวา ควรตั้งลงท่ีอารมณ 4 อยาง  
(อารมณ =objects ไมใช emotion) หรือ ธรรม 4 อยาง คือ กาย เวทนา จิต และธรรม สติบริสุทธ์ินั้นมี 
1 แตหยั่งลงในอารมณหรือในธรรมท้ัง 4 เรียกวาสติปฏฐาน 4 เปรียบเหมือนโคตัวหนึ่ง มี 4 ขา 
อาศัยท้ัง 4 นั้นเดินไป 
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  อนึ่ง เม่ือพูดถึงสัมมาสติในมรรคมีองค 8 พระพุทธองค ก็ทรงช้ีมาท่ีสติปฏฐาน 4 วาเปน
สัมมาสติ เม่ือตองการเจริญสัมมาสติก็ใหเจริญอบรมสติปฏฐานนั่นเอง 
 สติปฏฐาน 4 ไดแก 
  (1) การพิจารณากาย (กายุนุปสสนา) 
  (2) การพิจาณาความรูสึก (เวทนานุปสสนา) 
  (3) การพิจารณาจิต (จิตตานุปสสนา) 
  (4) การพิจารณาธรรมท่ีเกิดเกิดจิต (ธัมมานุปสสนา) 
 ในการพิจารณากาย  เวทนา จิต ธรรม นี้ ทรงสอนใหมีความเพียร (อาตาปะ) มี
สัมปชัญญะ และมีสติควบไปดวยเสมอ เพื่อกําจัดใหหมดไปซ่ึงความยินดี และความเสียใจในโลก 
 มนุษยเราสวนใหญทองเท่ียวอยูในความพอใจ ความเสียใจ หรือความยินดียินรายใน
โลก ท่ีเปนเชนนี้เพราะขาดสติสัมปชัญญะ ระลึกรูความจริงของส่ิงท้ังปวง จึงหลงยึดม่ันถือม่ันวา  
เรา ของเรา ตัวตนของเรา มีความเพลิดเพลินหรรษา ความครํ่าครวญเศราโศกยินดีเม่ือได ยินรายเม่ือ
เสีย และครํ่าครวญเม่ือส่ิงนั้นเปล่ียนแปลงไปตามกฎธรรมดาของมัน บุคคลผูไมรูกฎธรรมดาหลง
ยึดอยูผูเดียว ก็ตองไดรับความเดือดรอนเปนเคร่ืองตอบแทน 
 เปนท่ีประจักษณวา ธรรมยิ่งสูงข้ึนเพียงใด ก็ยิ่งจําเปนตองใชในชีวิตประจําวันมากเพียง
นั้น ธรรมท่ีเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับจิตใจ ความเส่ือม ความจริงของจิตใจ ความเดือดรอน
และควมสงบสุขของจิตใจ เปนเร่ืองท่ีบุคคลตองประสบอยูทุกวันไมวางเวน ผูฉลาดในกระบวนการ
ของจติเทานั้น จึงจะสามารถประคับประคองจิตใหอยูในปกติภาพ คือ ผองใสอยูได 
 สติปฏฐานจะชวยใหฉลาดในกระบวนการของจิต มีอานุภาพกําจัดอภิชฌา (ความยินดี)  
และโทมนัส (ความเสียใจ) เสียไดคงอยูในโลกอิสระ ไมมีส่ิงเสียบแทงผูกพัน ไมมีส่ิงเผาลนใหเรา
รอนวุนวาย ไมมอีะไรสามารถมาชักจูงใหหลงติดอยูได เปนผูอยูในโลกแตเพียงรางกาย สวนใจนั้น
อยูเหนือโลก ทานลองคิดดูเถิดวาบุคคลเชนนั้นจะสงางาม สูงสงเพียงใด 
 รายละเอียดของสติปฏฐานพอเปนทางแหงการปฏิบัติ 
 1. กายานุปสสนา แปลวา การพิจารณากาย โดยใจความสําคัญวากายนี้สักแตวากาย  
ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เราเขา มันเปนธรรมดาอยางหน่ึงซ่ึงเกิดข้ึนเพราะมีเหตุปจจัย เม่ือเหตุปจจัย
ทรุดโทรม มันยอมทรุดโทรมไป เม่ือเหตุปจจัยดับมันก็ดับไป ไมใชเรา ไมใชของเรา บังคับบัญชา
ไมได เกิดข้ึนตามธรรดาของส่ิงมีเหตุ และดับไปตามธรรมเม่ือเหตุดบั 
  กายานุปสสนาสติปฏฐานนี้ มี 6 ปพพะ (บรรพ) คําวา ปพพะหรือบรรพนั้น แปลวา  
หัวขอ หรือตอน 
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  ตอนท่ี 1 ทรงสอนใหมีสติกําหนดลมหายใจเขาออก เรียกในภาษาบาลีวา อานาปาน
สติ วิธีเจริญอานาปานสติสมาธินี้ คลุมเอาสติปฏฐานทั้ง 3 ขางปลายไวดวย คือ เจริญอานาปานสติ
สมาธิอยางเดียวก็ช่ือวาไดเจริญเวทนานุปสสนา จิตตานุปสสนาและธัมมานุปสสนาไปดวย 
  อานาปานสติสมาธินี้ พระพุทธเจาทรงสรรเสริญมากวาเปนยอดของกรรมฐาน และ
พระพุทธสาวกท้ังหลาย ทําใหสบายกายสบายใจ บรรเทาความกลัดกลุมรุมรอน เปนเหตุใหบรรลุ
คุณวิเศษในทางธรรม เปนเหตุใหบรรลุถึงวิชชาและวิมุตติ ดังท่ีพระบรมศาสดาตรัสไววา 
  “ภิกษุท้ังหลาย อานาปานสติ อันบุคคลใดอบรมแลว ทําใหมากแลว บุคคลนั้นยอม
สามารถทําสติปฏฐาน 4 ใหบริบูรณ ผูใดอบรมแลว ทําใหมากแลวซ่ึงสติปฏฐาน 4 ผูนั้นยอมทํา
โพชฌงค 7 ใหบริบูรณ ผูใดอบรมแลว ทําใหมากแลวซ่ึงโพชฌงค 7 ผูนั้นยอมทําวิชชา (ความรูแจง)  
และวิมุตติ (ความหลุดพน) ใหบริบูรณ” 
  วิธีเจริญอานาปานสติสมาธิ 
  ผูจะเจริญอานาปานสติ เม่ือไดบูชาพระรัตนตรัยดวยดอกไมธูปเทียน หรือดวยการ
นอมนึกถึงคุณพระรัตนตรัยแลว นั่งต้ังกายใหตรง เอาเทาขวาทับเทาซาย หรือจะนั่งบนเกาอ้ีก็ไดแต
อยาพิง (เพื่อใหรางกายต้ังตรงจริงๆ) แลวหายใจเขาลึกๆ ยาวๆ ผอนหายใจออกชาๆ ทําดังนี้หลายๆ 
คร้ังจนรูสึกวาจิตสงบพอสมควรแลวจึงหายใจตามปกติ มีสติกําหนดลมหายใจเขาออกอยูตลอดเวลา  
เม่ือหายใจเขา-ออก อาจนับไปดวย (นับในใจ) วา 1-1, 2-2, ไปจนถึง 10-10 แลวต้ังตนใหม อันนี้
สําหรับผูเร่ิมทํา แตผูท่ีทําจนชํานาญแคลวคลองดีแลว ไมตองนับก็ได เพียงแตเม่ือหายใจเขาก็มีสติรู
วา “เขา” เม่ือหายใจออกก็มีสติรูวา “ออก” 
  การทําดังนี้ ทําใหใจสงบ ทําใหจิตประณีต ทําใหใจเยือกเย็น เปนท่ีอยูอยางสบายของ
ใจ และสามารถทําใหอกุศลบาปธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวในใจสงบระงับไดอยางรวดเร็ว 
  ในมหาสติปฏฐานสูตร พระพุทธองคตรัสถึงวิธีทําอานาปานสติสมาธิไว ดังนี้ 
  “ภิกษุในศาสนานี้ อยูท่ีปา หรือโคนไม หรือสุญญาคาร (ท่ีสงบสงัดแหงใดแหงหนึ่ง)  
นั่งคูบัลลังก (มือขวาทับมือซาย เทาขวาทับเทาซาย) ตั้งกายใหตรง ตั้งสติไวเฉพาะหนา (คือ ตั้งสติ
ไวท่ีริมฝปากเบ้ืองบนหรือท่ีปลายจมูก) มีสติหายใจเขา หายใจออก 
  1. เม่ือหายใจเขา –ออก ยาว ก็รูชัดวายาว 
  2. เม่ือหายใจเขา – ออก ส้ัน ก็รูชัดวาส้ัน 
  3. เธอสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูกองลมท้ังหมด หายใจเขา – ออก 
  4. เธอสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขารท้ังหมด หายใจเขา – ออก 
  สี่ขอนี้จัดเปนกายานุปสสนา 
  สําเหนียกวา 
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  5. เราจักกําหนดรูปติ หายใจเขา – ออก 
  6. เราจักกําหนดรูสุข หายใจเขา – ออก 
  7. เราจักกําหนดรูจิตตสังขาร หายใจเขา – ออก 
  8. เราจักระงับจิตตสังขาร หายใจเขา – ออก 
  ส่ีขอนี้จัดเปนเวทนานุปสสนา 
  สําเหนียกวา 
  9. เราจักกําหนดรูจิต หายใจเขา – ออก 
  10.  เราจักทําจิตใหปราโมช หายใจเขา – ออก 
  11. เราจักยังจิตใหตั้งม่ัน หายใจเขา – ออก 
  12. เราจักยังจิตใหหลุดพน หายใจเขา – ออก 
  ส่ีขอนี้จัดเปนจิตตานุปสสนา 
  สําเหนียกวา 
  13. เราจักพิจารณาความไมเท่ียง หายใจเขา – ออก 
  14. เราจักพิจารณาความคลายกําหนัด หายใจเขา – ออก 
  15. เราจักพิจารณาความดับทุกข หายใจเขา – ออก 
  16. เราจักพิจารณาการสละกิเลส หายใจเขา – ออก 
  ส่ีขอนี้จัดเปนธัมมานุปสสนา” 
  จะเห็นวา อานาปานสติสมาธินั้นครอบคลุมเอาสติปฏฐานท้ัง 4 ไวดวยดังกลาวแลว
อนึ่ง พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงยกยองอานาปานสติสมาธิไวมาก เชน 
  “ภิกษุท้ังหลาย เม่ือตถาคตยังเปนโพธิสัตวอยูกอนแตตรัสรูตถาคตอยูดวยวิหารธรรม  
คืออานาปานสติสมาธินี้แหละเปนสวนมาก เพราะอานาปานสตินี้เอง กายของตถาคตก็ไมลําบาก  
จักษุก็ไมลําบาก จิตก็หลุดพนจากอาสวะ 
  “ภิกษุท้ังหลาย ถาพวกอัญญเดียรถียปริพพาชกถามวา ตลอดพรรษา พระสมณโคดม
อยูดวยวิหารธรรมอะไรสวนมาก เธอท้ังหลายพึงตอบวา พระผูมีพระภาคอยูดวยวิหารธรรม คือ 
อานาปานสติเปนสวนมาก” 
  “ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในศาสนานี้ ยอมเจริญโพชฌงค 7 ไปดวยกันกับอานาปานสติ  
อันอาศัยวิเวก อาศัยความคลายกําหนัดและอาศัยความดับทุกข นอมไปเพ่ือการปลอยวาง อานาปาน
สติท่ีภิกษุอบรม ทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก” 
  ทานวา ผูเจริญกรรมฐานอยางอ่ืน เม่ือบรรลุอรหัตตผลแลว อาจสามารภกําหนดอายุ
ของตนไดบาง ไมไดบาง แตผูเจริญอานาปานสติสมาธิยอมสามารถรูวันนิพพานของตนอยาง
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แนนอน ดังเชนพระเถระรูปหนึ่งสวดปาติโมกขในวันอุโบสถแลวออกมายืนดูดวงจันทร ตรวจดอูายุ
สังขารของตน รูวาจักส้ินอายุนิพพานในวันนี้ จึงถามภิกษุผูหอมลอมอยูวา เคยเห็นภิกษุนิพพาน
อยางไรบาง ภิกษุท้ังหลายตอบวา ทานท่ีนั่งนิพพานในอากาศก็เคยเห็น ท่ีนั่งคูบัลลังกนิพพานใน
อากาศก็เคยเห็น พระเถระจึงวาขาพเจาจักเดินจงกรมนิพพาน ดังนี้แลวจึงขีดเคร่ืองหมายลงบน
พื้นดิน พูดกับภิกษุท้ังหลายวา ขาพเจาจักเดินจากตรงนี้ไปถึงสุดโนนแลวเดินกลับมา พอถึงท่ีตรงนี้
จกันิพพาน ทานทําไดตามท่ีพูดนั้น อานาปานสติ มีอานิสงสมากดังพรรณนามา 
  ตอนท่ี 2 อิริยาปถปพพะ วาดวยอิริยาบถ ทานสอนใหมีสติอยูทุกอิริยาบถ ไมวา ยืน  
เดิน นั่ง หรือนอน เม่ือเดินก็มีสติวา “บัดนี้เราเดินอยู” เปนตน 
  คนสวนมากเวลาเดิน ยืน นั่ง นอน สติสัมปชัญญะหาไดอยูท่ีเดิน ยืน นั่ง นอนไม  
เพราะใจมัวไปคิดส่ิงอ่ืนมากมาย 
  ตอนท่ี 3 สัมปชัญญะปพพะ วาดวยสัมปชัญญะ ความรูตัวทุกขณะ เม่ือกาวไปถอย
กลับ (ซอยละเอียดลงไปในอิริยาปถปพพะนั่นเอง) เหลียวซาย ขวา เหยียดแขน คูแขน กิน ดื่ม เค้ียว  
ล้ิมรส ถายอุจจาระ ปสสาวะ 
  ตอนท่ี 4 ปฏิกูลปพพะ วาดวยความปฏิกูลโสโครก นารังเกียจของรางกายตั้งแต 
ปลายผมลงไป ตั้งแตพื้นเทาข้ึนมา มีผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ กระดูก ฯลฯ ลวนเปนอสุจิไมสะอาด
ท้ังส้ิน มีทวารท้ัง 9 อันเปนท่ีไหลออกแหงส่ิงโสโครกในกาย 
  ตอนท่ี 5 ธาตุปพพะ วาดวยธาตุ 74 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ คือใหพิจารณากายน้ีวาสักแต
เพียงธาตุ คุมกันเขา ไมเท่ียง ไมยั่งยืน ตองแปรปรวนไป และแตกดับในท่ีสุด 
  ตอนท่ี 6 นวสีวถิกาปพพะ วาดวยซากศพท่ีเขาท้ิงไวในปาชา ซ่ึงมีลักษณะตางๆ ถึง 9 
ประการ คือ (1) ซากศพท่ีตายวันเดียว สองวัน สามวันบาง ข้ึนพองมีสีเขียวนาเกลียด มีน้ําเหลือง
ไหลนาเกลียดฯ แลวนอมเขาพิจารณาวา แมรางกายกายของเราก็ตองเปนอยางนี้เหมือนกัน ไมอาจ
ลวงพนความเปนอยางนี้ไปไดเลย (2) ซากศพที่ฝูงสัตวตางๆ มีกาเปนตนจิกกิน (3) ซากศพที่เปน
รางกระดูกยังมีเนื้อและเลือด มีเสนเอ็นรัดรึงอยู (4) ซากศพท่ีเปนรางกระดูกเปอนเลือดไมมีเนื้อติด
อยูแลว (5) ซากศพท่ีเหลือแตกระดูกไมมีเนื้อและเลือดแลว แตยังมีเอ็นรัดรึงอยู (6) ซากศพท่ี
ปราศจากเนื้อเลือดและเสนกระดูกเอ็น ไมคุมกันเปนรูปรางแลวกระดูกกระจัดกระจายเร่ียรายไป 
อันละทิศอันละทาง (7) ซากศพท่ีเหลือแตกระดูกสีขาวเหมือนสีสังข (8) ซากศพท่ีเปนกระดูก 
เรียงรายอยูเกินปหนึ่งไปแลว (9) ซากศพท่ีเปนกระดูกเปนจุณ คือละเอียดแลว  
  บุคคลเห็นซากศพดังนี้แลว นอมเขามาพิจารณากายของตนวา กายของเราน้ีก็ตอง
เปนอยางนี้ ไมอาจลวงพนความเปนอยางนี้ไปไดเลย 
  ท้ังหมดนี้เปนกายานุปสสนาสติปฏฐาน การตั้งสติพิจารณากาย 
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 2.  เวทนานุปสสนา คือ การพิจารณาเวทนา การตามดูเวทนาของตน ตามรูเวทนาของ
ตน กลาวคือ ความรูสึกของตน เชน 
  2.1 เม่ือเสวยสุขเวทนา ก็รูวาเสวยสุขเวทนา (รูสึกสุข) 
  2.2 เม่ือเสวยทุกขเวทนา ก็รูวาเสวยทุกขเวทนา (รูสึกทุกข) 
  2.3 เม่ือเสวยอทุกขสุขเวทนา (อุเบกขา) ก็รูวาเสวยอทุกขมสุขเวทนา (รูสึกเฉยๆ) 
  2.4 เม่ือเสวยสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาอันเจือดวยอามิสก็รู  
(ความสุขโสมนัสและทุกขโทมนัสอันเกิดข้ึนเพราะอาศัยความพอใจใน รูป เสียง กล่ิน รส  
โผฏฐัพพะ เรียกวาสุขเวทนา หรือทุกขเวทนาท่ีเจือดวยอามิส) 
  เม่ือบุคคลพิจารณาเวทนา (ความรูสึก–feeling) อยูอยางนี้ยอมเห็นธรรมดาอยางหนึ่ง  
คือ ความส้ินไป ความเส่ือมไป ความเกิดข้ึนแลวดับไปของเวทนา เขายอมเห็นแจงวามันสักแตวา
เวทนา ซ่ึงเกิดข้ึนตามเหตุปจจัยและดับไปตามเหตุปจจัย จึงกลายเปนผูไมยึดม่ันถือม่ันอะไรๆ ใน
โลก มีชีวิตเบาสบาย 
 3.   จิตตานุปสสนา คือ การพิจารณาจิต ตามดูจิตของตน เชน 
      3.1 จิตมีราคะ หรือปราศจากราคะ ก็รู 
  3.2 จิตมีโทสะ หรือปราศจากโทสะ ก็รู 
  3.3 จิตมีโมหะ หรือปราศจากโมหะ ก็รู 
  3.4 จิตหดหู หรือฟุงซาน ก็รู 
  3.5 จิตเปนมหัคคตะ (จิตมีเมตตาเปนตน กวางใหญเปนอัปปมัญญา) หรือจิตเปน 
อมหัคคตะ (จิตแคบ) ก็รู 
  3.6 จติตํ่า หรือจิตสูง ก็รู 
  3.7 จิตต้ังม่ัน หรือไมตั้งม่ัน ก็รู 
  3.8 จิตหลุดพน หรือไมหลุดพน ก็รู 
  เม่ือบุคคลพิจารณาจิต ตามดูจิตอยูเชนนี้ ยอมเห็นธรรมดา คือความส้ินและความ
เส่ือมในจิต เธอยอมเห็นจิตสักแตวาจิต เกิดข้ึนและดับไปตามเหตุปจจัย จึงเปนผูไมยึดม่ันถือม่ัน
อะไรในโลก มีชีวิตเบาสบาย 
 4.   ธัมมานุปสสนา คือ การพิจารณาธรรม ตามดูธรรมท้ังสวนอกุศลและกุศลท่ีเกิดขึ้น
ในจิตของตน ทรงแสดงไวหลายอยางดังนี้ 
  4.1 นิวรณ 5 กามฉันท พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจะกุกกุจจะ วิจิกิจฉา เม่ือมันมีอยูใน
จิตก็รูวามีอยู เม่ือมันไมมีอยูก็รูวามันไมมีอยู 
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  4.2 ขันธ  5  คือ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ทรงสอนให รู จัก ขันธ  
ความเกิดข้ึนแหงขันธ และความดับแหงขันธ 
  4.3 อายตนะภายใน 6 ภายนอก 6 อายตนะภายใน 6 คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ  
อายตนะภายนอก 6 คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ทรงสอนใหรูจักตา กิเลสท่ีเกิดข้ึน  
เพราะอาศัยตาและรูปแลวผูกพันสัตวไวในภพ (หู จมูก ฯลฯ ก็ทํานองเดียวกัน) ทรงสอนใหรูจักวิธี
ท่ีจะไมใหกิเลสเกิด และวิธีละกิเลส ซ่ึงเกิดข้ึนแลวเพราะอาศัยตา หู รูป เสียงเปนตนนั้น ตลอดท้ัง
ใหรูจักวิธีทํามิใหกิเลสท่ีละไดแลวเกิดข้ึนอีก 
  4.4 โพชฌงค 7 โพชฌงค คือ องคแหงธรรมอันเปนปจจัยอุดหนุนใหตรัสรูหรือรู
ธรรมอันสูงสุด มี 7 หัวขอ คือ (1) สติ – ความระลึกได (2) ธัมมวิจยะ – การเลือกเฟนธรรม (3) วิริยะ 
– ความเพียร (4) ปติ – ความเอิบอ่ิม (5) ปสสัทธิ – ความสงบกาย (6) สมาธิ – ความต้ังม่ันแหงจิต  
(7) อุเบกขา – ความวางเฉย 
  4.5 อริยสัจ 4 เห็นอริยสัจ 4 ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความ
ดับทุกข นี้ทางใหถึงความดับทุกข 
  พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท (2554, หนา 39-50) ไดกลาวเรื่องสติปฏฐานส่ีไวใน
หนังสือหัวใจของกรรมฐาน ดังนี้ สติปฏฐานสูตรหรือสติปฏฐานส่ีนั้นมีกลาวไววา กายานุปสสนา
สติปฏฐาน เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน  
ทูตของชีวิตท้ังส่ีประการ การเกิดของชีวิต การเกิดข้ึนของกาย การเกิดข้ึนของจิตวิญญาณ การเกิด
ตั้งอยูของกายและการตั้งอยูของจิตวิญญาณเปนอยางไรละ เอตะทะโวจะ มีการเกิดข้ึนของกาย
พรอมดวยการประชุมของธาตุส่ีขันธหา ธาตุส่ีขันธหาคืออะไร ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม และธาตุไฟ  
นี้คือธาตุท้ังส่ีเรียกกันวามหาภูตรูป อันเปนรูปใหญและรูปท้ังส่ีนี้เปนภาวะรูป รูปท่ีเกิดข้ึนแตภาวะ  
ภาวะในท่ีนี้คือภาวะของความเปนหญิง ภาวะของความเปนชาย 
  แตในการกลาวของพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นไมไดกลาวในภาวะอิตถีเพศหรืออิฐถี
ภาวะไมไดกลาว กลาวแตเพียงวาเปนสภาวะของธาตุ เปนธาตุไมแยกหญิงแยกชาย เปนเพียงสภาวะ
ธาตุธาตุใดธาตุหนึ่งท่ีรวมกันเขาเปนกอนธาตุ แลวมีจิตวิญญาณเขามาครอบครอง ท่ีเรียกกันวา
สังขารท่ีมีวิญญาณครอง เม่ือสังขารมีวิญญาณครองแลวก็มีการเจริญพันธมีการเคล่ือนไหว  
การเคล่ือนยายท่ีอยูนั่นคือภาวะท่ีกายหรือธาตุมีวิญญาณครอง เม่ือมีวิญญาณครองเรียกวามีหนึ่งชีวิต  
เรียกวาเปนชีวิตหนึ่งและก็เปนชีวิตเปนๆ ไมใชเปนชีวิตตาย ชีวิตตายคือชีวิตไมมีการเปล่ียนแปลง
ไมมีการเคล่ือนท่ีไมมีการเคล่ือนยายถายเทออกจากท่ีเดิม ยังอยูกับท่ีเหมือนเดิม นั่นเขาเรียกกันวา
ชีวิตตาย ภาวะของสังขาร กายสังขารท่ีเรียกวารางกาย จิตสังขารท่ีเรียกวาจิตสังขารคือจิตในภาวะท่ี
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เราเกิดมาเรียกวาหนึ่งชีวิต เปนชีวิตอินทรียเกิดข้ึนมาแลว เราดํารงอยูดวยวิธีใดและดําเนินไปดวยวิธี
ใดแลวก็จะจบลงอยางไร 
  ประการท่ีหนึ่งกรรมฐานคืออะไร กรรมฐานในท่ีนี้ก็คือการกระทํา ธรรมะ กับ ทํา  
ตัวนี้แหละเปนเหตุท่ีใหเกิดความวา ธรรมะ เปนผลของ ทํา ฉะนั้นกรรมที่กระทําในท่ีนี้คือการ
กระทํากรรมทางจิตหรือเรียกอยางหนึ่งวาทํางานทางจิตใจ งานทางจิตใจ ทําท่ีไหนทําท่ีกายยาววา
หนาคืบ กวางศอก กายเปนสนามของจิต กายเปนเวทีของจิต เม่ือกายเปนสนามของจิตกายเปนเวที
ของจิต จิตจะเปนสภาพอยางไรก็ตาม กายก็จะแสดงออกมาตามสภาพของจิตท่ีตองการ บางคร้ังจิต
มันอยากจะรองไห กายมันก็ทําทาทางของกายจะรองไห ทําหนาเปๆ ตาแดงๆ ออกมา บางทีจิตมัน
รองไห กายก็รองไหตามจิต เปนสภาวะของคนรองไห จิตมันเศรา ทุกขกายมันก็แสดงลักษณะของ
ความเศราออกมา ทําไมมันจึงแสดงออกมาเพราะกายกับจิตอิงอาศัยกันอยูเรียกวาจิตเปนนาย 
กายเปนบาว จิตเปนตัวบังคับบัญชาท่ีจะทําใหกายเปนไปตามอารมณของจิตเปนไปตามสภาพของ
จิตนั่นคืออํานาของจิตท่ีมี กรรมฐานคืออะไร คือการทําจิตใหรูฐานท่ีตั้งฐานท่ีนั่งฐานท่ีเดินฐานท่ี
นอนนี่คือฐานทางกาย ก็คือการทําฐานท่ียืนฐาน ท่ีนั่งฐาน ท่ียืนฐาน ท่ีนอนท้ังส่ีฐานน้ีทําไมจึงตองรู
ท้ังส่ีฐาน ท้ังส่ีฐานนี้ละ เปนฐานท่ีเราตองใชกับชีวิตประจําวันตลอดชาติท่ีเกิดมาเปนมนุษย แม
ไมไดเกิดเปนมนุษยก็ตองใชท้ังส่ีแบบนี้ ยืน เดิน นั่ง นอน นี่คือสภาวะทางกายเรียกวาทําทําไม 
  ทํากรรมฐานทําไม คราวนี้ทํา ทําไม ทําเพื่อใหจิตใจสงบ ทําใหเราเกิดสมาธิเกิดสติ  
และเพื่อใหจิตใจสงบ 
  ทํากรรมฐานโดยวิธีใด ทําโดยวิธีสติปฏฐานสูตร โดยการกําหนดภาวนาวา “พอง
หนอ” “ยุบหนอ” “พองหนอ” “ยุบหนอ” นี่คือวิธีหนึ่งหรือจะทําโดยวิธีอ่ืน พุทโธๆ สัมมาอรหังๆ 
นั่นคือทําโดยวิธีตางๆ กัน 
  ทํากรรมฐานแลวไดอะไร คนมักจะถามกัน คุณไปปฏิบัติกรรมฐานท่ียุวพุทธฯ  
คุณไดอะไรคําถามนี้จะเกิดข้ึน แลวเราจะตอบอยางไร เราจะตอบอยางไรลองหาคําตอบใหตัวเอง  
คุณไปปฏิบัตกิรรมฐานท่ียุวพุทธฯ แลว คุณไดอะไร ไดเงิน ไดทอง ไดความสุขสบายใจ หรือวาได
ทําตามท่ีใจปรารถนา นั้นตองหาคําตอบใหตนเอง เม่ือเราหาคําตอบไดแลว ลองขมวดคําตอบวาจะ
ตรงกันไหม อาตมาก็จะตอบวาไดรูวิธีการทํากรรมฐานนะ ประเด็นแรกไดรูวิธีการทํากรรมฐาน  
และไดรูวาทํากรรมฐานน้ันมีหลายอยางหลายแบบ 
  สติปฏฐาน 4 หมายถึงท่ีตั้งของสติแบงออกเปน 4 หมวดดังนี้ 
   (1) กายานุปสสนาสติปฏฐาน ประการท่ีหนึ่ง พิจารณากายในกาย คําวากายใน
กายเปนสองนัยยะ กายนอกหนึ่งกายในหนึ่ง จึงเรียกวากายในกาย กายนอก คือกายท่ีเราสามารถ
มองเห็นกันทุกคนนั่งอยูนี้ วัตถุตางๆ เรียกวากายนอก กายใน ในท่ีนี้หมายถึงการระลึกรูสภาวะ
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อาการของทองพองทองยุบ หรือระลึกรูลมเขาภายใน ลมออกภายนอก ลมภายในกับลมภายนอก
นั่นเอง นั่นคือการรูกายนอกกายในข้ันหยาบๆ แตถาข้ันละเอียด เราจะเปนสภาวะไมใชรู เปน
สภาวะของกายภายในท่ีเกิดข้ึน กายภายในท่ีเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ เปนสภาวะปรมัตถธรรมไมได  
คิดเองไมไดอิงอาศัยอะไรเกิด มันจะเกิดข้ึนมาโดยอัตโนมัติเปนภาวะกายหรือเขาพูดวาเปน  
อทิสมานกาย คือกายท่ีมองไมเห็น ผูมีกายไมปรากฏราง มองไมเห็นตัว เปนกายท่ีละเอียด เห็นได
ดวยตาในเรียกวานิมิต แตสวนนั้นถามวายึดถือไหม เราไมยึดถือเพียงแตรู ดู แลวผาน รูดู แลวผาน
เทานั้นเอง 
    นั่นคือภาวะ พิจารณา กาย คราวนี้พิจารณากายนอก พระภิกษุท่ีบวชใหมกับ 
พระอุปชฌา จะใหกรรมฐานเรียกวากายนอก เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง  
เนื้อ กระดูก นี้คือเปนภาวะกรรมฐานภายนอก กรรมฐานภายในก็คือดูจิต กําหนดเขาไปในจิตในใจ  
เห็นสภาวะท่ีกระทบกับจิต ท่ีกระเทือนใจ ท่ีสะทอนใจ ท่ีเกิดข้ึนนั้น คือ กายท่ีมันตอเนื่องกันจาก
กายเขาเรียกกายท่ีมองไมเห็น ท่ีสัมผัสไมได แตเปนกายภายในของความรูสึกกาย กายตัวนั้นเขา
เรียกวาอทิสมานกาย แตถากายหยาบๆ เขาจะพูดกันกายหยาบๆ ก็คือกายท่ีภายในอันเปนสมอง  
น้ําเลือด น้ําหนอง น้ํามันขน หรือทองพองทองยุบ หรือท่ีเปนภาวะของทองพองทองยุบ นั่นคือกาย
ภายใน แตเรามองใหเหนือกายภายในเขาไปอีกช้ันหนึ่ง นั่นคือการเห็นสภาวะกาย แลวเม่ือเห็น
สภาวะกาย ก็จะเห็นรูปนามนั่นคือสภาวะกายในเบ้ืองตน 
   (2) เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ใหพิจารณาเวทนาในเวทนา พิจารณาถึงความสุข  
ความทุกข สุขก็เปนเวทนา ทุกขก็เปนเวทนา พอใจก็เปนเวทนา ไมพอใจก็เปนเวทนา เขาจึงวา
เวทนาภายนอกและเวทนาภายใน ความทรมานภายนอกเหมือนโดนมีดบาดเฉือนตัวเราใหเปนแผล  
มันก็เกิดความปวดเวทนาผิวเผินภายนอก พอใสยาแผลหาย ก็หายจบไมตอเนื่อง เวทนาภายในมัน
ไมจบ มันครุกรุนอยูในจิตใจ ปวดทรมานใจ นึกถึงทีไรรองไหน้ําตาไหล ผิดหวัง เจ็บใจ นั้นเขาเรียก
เวทนาภายในลึกๆ เขาไปอีกข้ันท่ีสาม เวทนาทางอารมณกิเลส และอารมณมันตอเนื่อง อารมณเปน
อยางไร อารมณคือส่ิงท่ีมัน ขังนอนเนื่องเปนขันธสันดาน อยางเชนพอนึกถึงสิบวันท่ีแลวเขาวาเรา  
เราเจ็บใจ นึกถึงมันทรมานใจ เขาเรียก โทมนัส สวน โสมนัส นั้นนึกถึงดีใจ ผานมาไมรูกี่วันกี่เดือน
กี่ปแลว นั่นละคือภาวะของเวทนาภายใน ท่ีมันขังอยูในจิตใจ ในวิญญาณความรูสึก นั่นเขาเรียก
เวทนา หรือเราทําใจไดไมทุกขไมรอน พอทนไดเขาเรียกอุเบกขาเวทนา ทนไดนั่งได ปวดหนอๆ ก็
พอทนได มันปวดพอทนได เขาเรียกอุเบกขา 
   (3) จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน จิตคือการพิจารณาจิตใจจิตก็คือ การพิจารณาเขา
ไปรูความของจิตท่ีอยูภายในและภายนอก ภายนอกคือความรูสึกนึกคิดเม่ือเห็นส่ิงตางๆ และไดยิน
ส่ิงอ่ืนๆ บางคร้ังไมตองไดยิน ไมตองไดเห็น แตจิตนั้นก็นึกคิดวาดมโนภาพไปแลวนั่น คือเห็นจิต
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ภายในจิต แตถาคิดไมรูวาคิดอะไร มันลอยนั่นคือพิจารณาจิตภายนอกไมใชภายใน ไมอยู  
มันประทับไวในความรูสึกของจิตเฉยๆ  เม่ือมันประทับไวในความรูสึกของจิต ภาวะจิตนั้นก็ยังมีอยู
ในจิต แตมันเปนภาวะของจิตในจิต จิตท่ีเหนือจิต จิตท่ีซอนเงือนของจิต เรียกวา หทัยจิต จิตภายใน
พิจารณาจิตในจิตคือเห็นหทัยจิต ท่ีมันคิดท่ีมันนึกหรือมันไมคิดมันไมนึก แตมันปรากฏการณภาวะ
ของจิตท่ีสุขท่ีทุกขท่ีปรากฏภาวะข้ึนมาแตละคร้ังๆ นั่นคือจิตภายใน เรียกวาภายในจิต 
   (4) ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน คือการพิจารณาธรรมท่ีเกิดข้ึนกับตัวเราเอง  
ธรรมท่ีมันยอกยอนเขามาในจิต แลวธรรมท่ีมันวกวนถอยออกจากตัวเราไป ท่ีหางออกไปภายนอก  
พิจารณาธรรมในธรรม ธรรมท่ีเราเห็นเปนสภาพตางๆ ท่ีมองเห็นดวยตาเน้ือของเราเห็นสภาพคน
ขอทาน สภาพคนเกิดความเจ็บปวดรองโอดโอยอยู นั่นคือสภาพท่ีเรา เห็นดวยตาเนื้อเห็นสภาพของ
ไฟไหมภายนอก ไหมบานคน เห็นสภาพน้ําทวม แผนดินถลม นี่เราเห็นสภาพธรรมท่ีอยูภายนอก  
แตสภาวธรรมท่ีอยูภายในจิตของเรา เกิดความสังเวช เกิดความสลดหดหู เกิดความสงสาร นั่นคือ
เกิดสภาวะธรรมสังเวชข้ึน ภายในจิตท่ีอยูภายใน โดยการอาศัยวัตถุภายนอก เห็นวัตถุภายนอกเขามา
ภายใน แตนี้ยังเปนธรรมสวนท่ีหยาบอยู แลวสวนท่ีละเอียดละก็ ตองมากําหนดฝกสติสัมปชัญญะ  
ใหเกิดความสวางกระจางแจงภายในจิตเหมือนการปอกหัวหอม ปอกออกตั้งแตขางนอกไปจนถึง
ภายใน เราจะเห็นยอดหอมเล็กนิดเดียว ภาวะธรรมก็เชนเดียวกัน 
    ภาวะจิตท่ีเรียกวาหทัยจิตนั้นแหละ หทัยคือเล็กนิดเดียวเทากับเมล็ดงา แตมี
แข็งแกรง ความแข็งแกรงของจิตของสภาวะจิตสภาวธรรมตัวนั้นเปน พุทธภาวะ เปนภาวะพุทธะได
ท่ีเขมขน ฉะนั้นเม่ือเราไดรูวาการกําหนดการปฏิบัติตองรูดูส่ีสถานะหรือส่ีสถานหรือสถานท้ังส่ี  
วาเราจะตองปฏิบัติมี การยืน การเดิน การนั่ง การนอน อยูในสภาวะ ในสถานะท้ังส่ีนี้เพื่อท่ีจะ
นําไปสูภาวะจิตที่โนมนาวเขาไปสูสภาวธรรม หรือเราพูดงายๆ ส้ันๆ รวมขมวดความลงมาวา เรามา
ปฏิบัติเพ่ือการรูดูกายดูใจ รูดูใจเพ่ือเขาไปเห็นสภาวธรรม นําเราใหเห็นทุกขประสบสุขแลวหนีไป  
ประสบสุขแลวหนีไปไกล ไปไหนไปนิพพานแตถาเราไมรูไมดูไมเห็น เราก็จะหลงเลนอยู
ตลอดเวลา ทุกภพทุกชาติไป ใจของเราก็จะติดสุข ติดทุกข ติดสุขติดทุกข เพลินอยูอยางนี้เหมือนคน
ท้ังหลาย อยูในกงกรรมกงเกวียน พระพุทธเจาหรือผูคนท้ังหลาย จึงอุปมาอุปไมยเหมือนดั่งลอ
เกวียนท่ีหมุนไป เหมือนดั่งธรรมจักร ท่ีหมุนอยูตลอดเวลาผูคนท้ังหลายตางก็อยูในวงลอของเกวียน  
เปนดุมเกวียนบาง เปนซ่ีของลอเกวียน หมุนไปหมุนมา บางคร้ังเอาขาข้ึนบนเอาหัวลงลางหกคะเมน
ตีลังการองหมรองไหเสียใจ ทุรนทุรายผิดหวังแลวผิดหวังเลา ทรมานแลวทรมานเลา ซํ้าแลวซํ้าเลา  
กี่ภพกี่ชาติมาจนปจจุบัน ปจจุบันชาติยังหกคะเมนตีลังกาไมหยุด พอหัวลง ขางลางรองไหโวยวาย  
พอหัวต้ังโดข้ึนบนอากาศดีใจยิ้มไดหัวเราะ เราอยูในภาวะนี้ตลอดเวลา บุคคลรูคือพระสัมมาสัม
พุทธเจา พยายามกระโดด ออกจากลอเกวียน พอกระโดดออกมาไดแลว มองเขาไปที่ลอเกวียนเห็น
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คนเลนอยู คนทั้งหลายตางรองหมรองไห คนท้ังหลายตางรองตกใจ กลัวตายเพราะติดอยูในกงลอ
นั้นไมสามารถจะหลุดออกมาได พอไมสามารถจะหลุดออกมาไดองคพระสัมมาสัมพุทธเจาก็เรียก  
มานี่ซิ มานี่ซิ ออกมาน่ี คนทั้งหลายตางก็หัวเราะบาง รองไหบาง ผสมปนเปรอกันไป อยากจะ
ออกมาแตไมกลาเลยออกมาไมได เขาจึงอุปมาไววา คนท้ังหลายท่ีไปสูมรรคผลนิพพานอุปมา
เหมือนดั่งเขาโค คนท้ังหลายท่ีไปตามสภาวะของกรรมท่ีตนกระทําไวอุปมาเหมือนดั่งขนโคท่ีถูก
ลอยไปตามภาวะของน้ําท่ีซัดไป ฉันใดก็ตามปลาท่ีมีชีวิตยอมแหวกวายทวนกระแสน้ําข้ึนไปทาง
เหนือเพื่อใหตัวเองนั้นหลุดพน แตภาวะของสภาวะอุปมาเหมือนดั่งปลาท่ีตาย เม่ือตายแลว ยอมถูก
กระแสน้ําพัดไปตามธรรมชาติ ใครท่ีตอบวาอยางไรก็ดี คือไหลไปตามธรรมชาติไมมีการยืนหยัด
เปนตัวของตัวเอง สภาวะจิตนั้นออนแอและลมเหลว ฉะนั้นตองเปนบุคคลท่ีสวนกระแสของภาวะ
ธรรมชาติเหมือนปลาท่ีแหวกวายทวนกระแสข้ึนไปทางเหนือเพื่อใหจิตเรา เหนือดี เหนือช่ัว เหนือดี
เหนือช่ัว พนดี พนช่ัว ไมเอา ไมเอาช่ัว ใหเหนือข้ึนไป 
    วันนี้ไมเอาสวรรค ข้ันตํ่าไมเอาสวรรค ข้ันตํ่าไมเอาพรหมโลก ข้ันท่ีสองไปสู
นิพพาน ข้ันท่ีสามไมตองมาเวียนวายตายเกิด ทนทุกขทรมานชานานไมรูกี่ภพกี่ชาติ การที่เราะหลุด
พนจากกงจักรกงลอเกวียนได ตองอาศัยภาวะของการกระทําปฏิบัติธรรม พระพุทธเจาตรัสวา ทางนี้
เปนทางสายเดียวเทานั้น ท่ีจะทําใหเราหลุดพนออกมาได ทางนั้นเรียกวาสติปฏฐานท้ังส่ี หรือ 
สติปฏฐานสูตร พูดส้ันๆ วา กาย เวทนา จิต ธรรม เม่ือเราเห็นภายเกิดดับ เกิดดับ นับไมถวน ภาวะ
ของจิตของเราน้ัน ก็จะเกิดความสะพรึงกลัว พอเกิดความสะพรึงกลัวแลวเบ่ือหนาย เม่ือเบ่ือหนายก็
คลายกําหนด เม่ือคลายไดจิตก็หลุด เม่ือจิตหลุดจิตก็เปนอิสระเปนอิสระตอการกระทํา เปนอิสระตอ
การที่จะไปยึด เม่ือจิตเปนอิสระจิตก็จะบริสุทธ์ิไมเกาะเกี่ยวกับส่ิงใดๆ ไมพอกพูนกับส่ิงใดๆ และ
ส่ิงอ่ืนใดก็จะไมสามารถมาพอกพูนเกาะจิตได 
    ทําอยางไรจึงไมทําใหส่ิงอ่ืนใดมาเกาะจิตได สติสัมปชัญญะ สติเปนตัว 
สกัดกั้น สติเปนกําแพงสกัดกั้นฝุนละอองไมใหฝุนละอองมาเกาะท่ีจิตอันจะทําใหจิตเกิดความเศรา
หมองเหมือนกระจกเงาสงหนาของเราทุกคร้ัง ทุกคร้ังเราสองกระจก ทาแปงเอาแปงมาปะหนาทา
หนา เราไมรูหรอกวาฝุนของแปงมันหลุดลุยเปนเศษเล็กๆ ไปเกาะท่ีกระจกเงา นานเขานานเขาก็
หลายเม็ด นานเขาไปอีกในท่ีสุดกระจกเงาก็มองไมเห็นหนาของเราเพราะฝุนมันเกาะ ฝุนท่ีเปนแปง
เปรียบเสมือนของหอม เหมือนเราทําบุญแลวติดท่ีบุญ ทําทานแลวติดท่ีทาน มันก็มาเกาะท่ีบุญ มา
เกาะท่ีทานอยูตลอดไป เม่ือมันเกาะท่ีทาน เกาะท่ีศีล เกาะท่ีสวรรค เราก็ติดท่ีสวรรคคือติดสุขไม
ผานความสุข ไมเลยความสุขไมผานความดี ไมเลยความดี เรียกวาติดดี เม่ือติดดีก็เลยไมเห็นธรรม  
เม่ืออยากเห็นธรรมก็ไมติดดี ถาอยากดีตองมีธรรมประจําใจ 
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    แลวทําอยางไรก็คือการมากําหนดสติ ดูรูตามความเปนจริง ดูอะไรละ ดูกาย
เดิน ดูกายนั่ง ดูกายนอน ใชไหม ไมใช ดูอะไร ดูขันธหาเดิน ขันธหานั่ง ขันธหานอน ดูขันธหามัน
ทรมาน ดูขันธหาสุข ขันธหาทุกข มันเปนของขันธหา มันไมใชของเรา แตถาเปนของเรา เราตอง
บอกวา อยานะ อยาปวดนะ อยาเม่ือยนะ อยางวงนอนนะ โดยบอกเลยนะวันนี้พรุงนี้ ถาเปนของโยม  
โยมจะไมเปนดั่งท่ีบอก ขาอยาปวดนะบอกเขาไว บอกอยาปวด ตาอยางวงนะเวลาภาวนากรรมฐาน  
บอกเขาไวส่ังเขาไว ถาส่ังไมไดซ้ือไวเลย เอาเงินมาซ้ือขาไว บอกขาอยาปวดนะ ซ้ือไวกอน ตาอยา
งวงนะเอาเงินซ้ือไวกอน ถาใครงวงอาตมาเก็บ เก็บคนละพันเลย ตาซ้ือไวพันหนึ่งขาซ้ือไวพันหนึ่ง  
บอกอยาปวดนะ ถามันเปนของเรา เราจะส่ังได บังคับบัญชาได ถาไมใชของเรา เราก็ส่ังไมได  
บังคับบัญชาไมได ฉะนั้นในสภาวะท่ีเกิดข้ึน ในกายยาววาหนาคืบกวางศอกท่ีเวลาเราถามหรือเขา
ถามกันนักปฏิบัติถามวาอะไรเดิน กรรมฐานท่ีเรากระทํา เขาวาขันธหาเดิน เขาถามวาอะไรเดิน  
ขันธหาเดิน อะไรนั่งขันธหานั่ง อะไรนอน ขันธหานอน อะไรปวดขันธหาปวด เรามีไหม ไมมี ถา
ขันธหาปวด ขันธหาเดิน ขันธหานั่ง ขันธหานอน สูไดไหม สูได แตถาวากูปวดขา ตายแลว ฉันปวด
ขา ฉันปวด ถามีฉันปวดมีกูเม่ือไหรเม่ือนั้นแหละมันจะมีเราข้ึนมามีกูข้ึนมา แลวมันจะเห็นใจเรา  
แลวมันจะเอาใจเรา เอาใจเราแลวเปนไงก็ทําตามเรา ใชไหม ก็เปล่ียนขางพลิกไป ไมถึงสิบนาที
เปล่ียนใหมอีทีนั่นแปละมันก็ทําตามเรา 
    ฉะนั้นลองวางวาคําวาเราออกไป เอาคําวาขันธหาเขามา จริงๆ ก็คือขันธหา  
ขันธหาเดิน ขันธหานั่ง ขันธหานอน ขันธหาเม่ือย ขันธหาหิว ขันธหาปวด เราดูขันธหาของเราวันนี้  
ขันธหาเราเปนอยางไร ขันธหาของเราแข็งแรงดี หรือวาขันธหาของเขาใกลจะแตกใกลจะพังทลาย
แลว  วันนี้ตอนส่ีโมงจบจากนี้มันไมทํางาน  แลวมันกําลังจะเนา  นั่นคือขันธหามันดับลง
ขณะเดียวกันเม่ือขันธหามันดับลง จิตวิญญาณก็ดับลงดวย เรียกวาตาย ฉะนั้นเรานี้ยังไมถึงคําวาตาย  
เพราะขันธหามันยังทําหนาท่ีไดอยู ในการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน เขาวาทุกคนตองรูอยูแกใจวา  
การเดิน การยืน การนั่ง เราตองทําดวยสภาวะจิตท่ีเดิน นั่งก็กําหนดบทบาทเพื่อท่ี จะนําเขาไปสู
สภาวะธรรมเพรียวๆ ไมตองอาศัยกายนี้แลวท่ีจะทําใหเกิดสภาวธรรม แตเปนดวยสภาวะจิตท่ีเดิน  
นั่งก็กําหนดบทบาทเพื่อท่ี จะนําเขาไปสูสภาวะธรรมเพรียวๆ ไมตองอาศัยกายนี้แลวท่ีจะทําใหเกิด
สภาวธรรม แตเปนสภาวะจิตลวนๆ ท่ีจะเขาไปถึง สภาวธรรมนั้นๆ ในภาวะนั้นจะทําอยางไร ก็คือ
การใหเราไดฝก ฝกเสียกอน ฝกใหเกิดความชํานาญ ฝกใหเกิดความเคยชิน เม่ือเกิดความชํานาญเกิด
ความเคยชิน จิตมาอยูท่ีเดียว เปนเอกัคคตารมณ คือความมีอารมณเปนอันเดียว เรียกวามีสมาธิ เม่ือ
จิตมีสมาธิจิตก็จะต้ังม่ัน เม่ือจิตตั้งม่ัน ส่ิงใดท่ีมากระทบ จิตก็จะไมหวั่นไหว เม่ือจิตไมหวั่นไหว  
จิตก็จะเห็นสภาวะตางๆ เกิดข้ึน ผุดข้ึนจากจิตของเราอยางแทจริง ตัวท่ีเกิดข้ึนผุดข้ึนจากสภาวะจิต
นั่นแหละ เรียกวาเราจะตองศึกษาธรรมเปดคัมภีรใหญ 
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    คําภีรเลมใหญพระไตรปฏกเลมหนา อยูท่ีกายยาววา หนาคืบ กวางศอกเราน้ี
เอง เปนคัมภีรท่ีเปนอมตะ ไมตองไปซ้ือ ไมมีซ้ือ ไมมีขาย ถาอยากจะได เปดดูใหดี เปดเม่ือไหรได
เม่ือนั้น ปดเม่ือไหรก็ไมไดเม่ือนั้น เปดท่ีไหนไดทันที เปดในหองน้ําไดในหองน้ํา เปดในตอนนอน
ไดในตอนนอน เปดในทานั่งไดในทานั่ง เปดในทารับประทานอาหารก็ไดในทารับประทาน ทําไม
จึงไดตลอดเวลาเพราะเปนคัมภีรใบลานใบใหญ เราไปไหนคัมภีรไปดวยเรียกวา เราแบกคัมภีรไป
ตลอดเวลา แตเราไมยอมเปดดูคัมภีรท่ีแทจริง คัมภีรท่ีแทจริงอยูในตัวเรา ดึงออกมาซิ สาวไสคัมภีร
พอสาวเขาไปเห็นอะไร ก็เห็นไส เห็นส่ิงสกปรกโสโครก เห็นน้ําเลือดน้ําหนอง วาเปนของมันมา
กองทับกันอยู พอทับถมกันไมนานก็หมักหมม หมักหมมไมนานก็กลายเปนขยะเนา มันเนาอยู 
ขางใน พอสุดทายไมไหวก็ระบายสูขางนอก กลายเปนเศษขยะ ฉะนั้นของปฏิกูลนี้เราตองสลัดออก  
ถามสลัดออกแลวไปใหคนอ่ืนเขาเอาไหม ไมมีใครอยากเอา ไมมีใครอยากได ฉะนั้นเม่ือไมมีใคร
อยากได ของมันเนาทับถมอยูในกาย อยูในจิตเรา มากี่ภพกี่ชาติ โทสะจริง โมหะจริต ราคะจริต  
วิตกจริต สธาจริต มันสะสมหมักหมมมากี่ชาติ ความอิจฉาริษยา ความโกรธ ความโลภ ความหลง  
ความวิตกกังวลตางๆ มันสะสมหมักหมมกับเรามาแลวไมรูกี่ชาติ ถามวาเรายังเอาอยูหรือยังจะรักษา
ไวอยูหรือ ถารักษาไว ก็อยูตอไปทรมานไป อีกหลายรอยชาติ แตถาไมอยากเอาก็สลัดมันออกโดย
การมาฝกจิตใจโดยการมาฝกการฝกใจใหเปนอันเดียว ใหเปนการบริสุทธ์ิใหเปนจิตใจที่บริสุทธ์ิ
เสียกอน เราจะอยูสภาวะของความเบากายเบาจิต ท่ีไมตองแบกตองหามอะไรเลย ในภาวะนี้  
ในระยะเวลาเจ็ดวัน เราลองมาสลัด มาขูด มาเกา มาทอน ท้ิงไปเสีย ใหเหลืออยางเดียวคือ
สภาวธรรม สภาวธรรม สภาพธรรมท่ีเกิดข้ึน งั้นต้ังแตวันพรุงนี้เปนตนไป เราก็จะเขาสูบทการ
ปฏิบัติท่ีแทจริง วันนี้เปนการปฏิบัติแบบวอรมอัพ ใหมันเขาท่ีเขาทางกอน ใหเคร่ืองมันรอนอุนๆ  
ถาสตารทเรงเคร่ืองเลยเดี๋ยวมันระเบิดกอน หัวรอน ใจรอน ตารอน ขารอน ไปไมไหว สุดทายมาลา
กอนนะ คอยๆ ปรับ พอจะถึงเสนทาง เสนชัยเราวางไวเจ็ดวัน อาตมาก็จะคอยตะลอมใหเขาเสน 
ชัยชนะ โยมก็พยายามท่ีจะเดินเขาเสนทาง 
    เรามาเดินนี้เปนเสนทางของพระอริยเจา มันจึงมาเดินอยางมีสติ เดินอยางไม
มีสติเขาเรียกเดินอยางคนบา เดินไปนึกอยากจะรองเพลงก็รองไป นั่นแหละเหมือนคนบา แตคนดี
กับคนบามันใกลเคียงกันนะ  ฉะนั้นเราก็คอยมาเดินเขาเสนทางเดินสู เสนทางพระอริยเจา  
พระอริยบุคคล อยางนิดเดินไดสักนิดสักหนอย ดีกวาไมไดเดินเลย เราก็จะไดภูมิใจเมื่อตายไป  
ฉันไดเดินอยู ไดทําอยู ฉะนั้นวันนี้อาตมามากลาวธรรมะในเบ้ืองตนกอนเพื่อใหญาติโยมไดเขาใจ
และไมตองหนักใจ ไมมีอะไรเหลือบากวาแรงเพราะไมไดใหแบก ไมไดใหหาม มีอยางเดียวใหถาม
ใจตัวเองลึกๆ ฉันเกิดมาชาตินี้ ฉันมีดีอะไรบาง แลวฉันจะใหดีตอแกตัวฉันอยางไร เม่ือใหแลวตอง
เอาออกแลวจะเบา เม่ือเราเอาเขาไวมันก็จะหนัก ดีท่ีหนัก ผลักออกไปก็เบา ดีท่ีเขาทําเทาไหรก็ไม
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ทุกข ดีท่ีสุขทําเทาไรก็ไมหาย ดีท่ีตายทําแลวก็ไมตาย ดังนั้นท่ีกลาวธรรมะในวันนี้ขอทานท้ังหลาย  
จงมีความสุข มีความเจริญ มีพละ มีอินทรียแกกลา จะประพฤติธรรมสําเร็จ มีชีวิตอยูประพฤติธรรม
ท้ังเจ็ดวันใหสมบูรณทุกทานทุกคนเทอญ  
  ความรูพื้นฐานของการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในแนวสติปฏฐาน 4 
  ตามพระบาลีในพระไตรปฎก ทีฆนิกายมหาวรรค เลมท่ี 10 หนา 325 วา 
  เอกายโน อยํ ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตานํ วิสุทฺธิยา โสกปริเทวนํ สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺ
สานํ อตฺถงฺคมาย ยายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกรณตฺถาย ยทิทํ จตฺตาโร สติปฏฐานาติฯ 
  ดูกรภิกษุผูเห็นภัยในวัฏสงสารท้ังหลาย ทางน้ีเปนทางไปอันเอก เปนทางบริสุทธ์ิ
หมดจดของสัตวท้ังหลาย เปนหกทางท่ีกาวลวงซ่ึงความเศราโศกเสียใจ พิไรรําพัน เปนหนทางท่ี
กําจัดเสียซ่ึงทุกขกาย ทุกขใจ เปนทางท่ีเขาไปถึงความจริงของชีวิตคืออริยมรรค เปนหนทางท่ีรูแจง
แทงตลอด คือมรรค ผล นิพพาน อยางนี้คือ สติปฏฐานท้ัง 4 ดังนี้ 
  ท่ีวาเปนทางอันเอกนั้น ก็เพราะวาเปนหนทางเสนเดียวท่ีมุงตรงไปสูยังมรรค  
ผล นิพพาน และองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคเดียวเทานั้นเปนผูท่ีไดคิดคนข้ึนมา จึง
เกิดทฤษฎีนี้ข้ึนมาไดในโลก และเปนเสนทางท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระอรหันต
ท้ังหลาย พระอัครสาวกท้ังหลาย และพระพุทธเจาท้ังหลาย ก็ไดดําเนินไปแลวสู มรรค ผล นิพพาน  
ก็ดวยทางเสนนี้ ซ่ึงเปนหนทางอันถูกตองแลว ฉะนั้นการปฏิบัติในแนวสติปฏฐาน 4 จึงเปนหัวใจ
แหงคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยแท เปนการปฏิบัติท่ีสูงสุดในพระพุทธศาสนา 
พระพุทธองคไดทรงพรํ่าสอนสติปฏฐาน 4 แกพระสาวกของพระองคมาโดยตลอด นับต้ังแตทรง
ตรัสรู จนกระท่ังเสด็จดับขันธปรินิพพาน ดวยพุทธประสงค 5 ประการ ตามท่ีปรากฏอยูใน
พระไตรปฎกดังนี้คือ 
  1. สุตฺตานํ วิสุทฺธิยา ทํากาย วาจา ใจ ของสัตวโลกใหบริสุทธิหมดจด 
  2. โสกปริเทวานํ สมติกฺกมาย ดับความเศราโศกปริเทวนาการตางๆ 
  3. ทุกฺขโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมาย ดับความทุกขกาย ดับความทุกขใจ 
  4. ญายสฺส อธิคมาย เพื่อบรรลุมรรค 
  5. นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย เพื่อทํานิพพานใหแจง 
  สติปฏฐาน 4 แปลวา ธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงสติ 4 อยาง คือการใชสติพิจารณากําหนด
รูถึงอาการท่ีปรากฏทางกาย เวทนา จิต และธรรม ดังตอไปนี้คือ 
  1. กายานุปสสนาสติปฏฐาน พิจารณากายเปนอารมณ 
  2. เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน พิจารณาเวทนาเปนอารมณ 
  3. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน พิจารณาจิตเปนอารมณ 
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  4. ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน พิจารณาธรรมเปนอารมณ 
  เพ่ือเปนหลักแหงการปฏิบัติตอไป ผูปฏิบัติควรทําความเขาใจหลักการพ้ืนฐานกอน  
ดังนี้ 
  1. กายานุปสสนาสติปฏฐาน เปนการใชสติพิจารณากําหนดรูอาการที่ปรากฏทาง
กาย คือเอาสติไปต้ังไวท่ีกาย หมายรวมถึงอิริยาบถตางๆ ท้ังหมด ไมวาจะเปนการเดิน ยืน นั่ง นอน  
เหยียด คู หายใจเขา-ออก ตองกําหนดทุอิริยาบถ ในภคปฏิบัติก็เร่ิมจากากรกราบสติปฏฐานกอน  
แลวเดินจงกลม เอาสติมาไวท่ีเทาท้ังสอง เวลากาวเทาขวาไปใหกําหนดวา ขวายางหนอ กาวเทาซาย  
ใหกําหนดวา ซายยางหนอ เวลาหยุดก็กําหนดวา หยุดหนอๆ ๆ เวลากลับก็กําหนดวา กลับหนอๆ ๆ  
อยางนี้เปนตน เวลานั่งสมาธิก็เอาสติไปต้ังไวท่ีทอง หายใจเขาทองพอง กําหนดวา พองหนอ  
หายใจออก ทองยุบ กาํหนดวา ยุบหนอ นี่คือการเอาสติตั้งไวท่ีกาย 
   การปฏิบัติในขอนี้จะสามารถตัดทอนเสียซ่ึงกามารมณ กามะ คือ ความใคร ออก
เสียไดจากจิตใจ จิตใจจะไมพัวพันในกามารมณอยางเม่ือกอน บุคคลผูใดไดปฏิบัติอยูเร่ือยๆ  
ตัวราคะน้ันจะนอยลง ถอยลง เบาลง ไมของเกี่ยวอยูในความงามและกามารมณอีกตอไป 
  2.   เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน เปนการใชสติพิจารณากําหนดรูอาการท่ีปรากฏทาง
เวทนา เม่ือปฏิบัติไปช่ัวระยะหน่ึง ถาเกิดเวทนา คือ อาการปวด เจ็บ ก็ใหกําหนดดวยสติวา ขณะนี้
เวทนาไดเกิดข้ึนแลว ใหใชสติพิจารณาจุดท่ีเจ็บปวดนั้น กําหนดในใจวา ปวดหนอๆ ๆ หรือ 
เจ็บหนอๆ ๆ การเกิดเวทนาจะมีอารมณดังตอไปนี้คือ 
   2.1 ถามีความสุข ก็ใหกําหนดคือใชสติระลึกวา สุขหนอๆ ๆ 
   2.2 ถาเสวยทุกข หรือไมสบาย ก็ใชสติกําหนดวา ปวดหนอๆ ๆ ไมสบายหนอๆๆ 
   2.3 ถาเฉยๆ ไมทุกข ไมสุข ใหใชสติกําหนดวา เฉยหนอๆ ๆ 
   2.4 ถาสุขเจือดวยอามิสคือรูป เสียง กล่ิน รส การถูกตอง หรือสุขในทางใจ  
อันเนื่องดวยกามคุณท้ัง 5 สุขทางใดทางหนึ่งก็ใหกําหนดวา สุขหนอๆ ๆ 
   2.5 นิรามิสํ วา สุขํ วา เม่ือเกิดความรูสึกไดรับความสุขจากการปฏิบัติธรรมอยาง
เดียวท่ีไมเจือดวยอามิส คือกามคุณ ก็ใหกําหนดวา สุขหนอๆ ๆ 
   2.6 สามิสํ วา ทุกขํ วา เม่ือรูรสของทุกขเวทนาอันเนื่องมาจากกามคุณ มีรูป เสียง 
เปนตน ก็กําหนดวา ไมสบายหนอๆ ๆ 
   2.7 นิรามิสํ วา ทุกขํ วา จิตท่ีรูชัดวาบัดนี้เรารูรสทุกขเวทนา ไมมีอามิสอันเกิด
จากกิเลสท่ีมีอยูในใจหรืออกุศลธรรมท่ีเกิดกับใจก็ใหกําหนดวา ทุกขหนอๆ ๆ 
   2.8 สามิสํ วา อทุกฺขมทุกขํ วา เม่ือรูวาไมทุกขและไมสุขในกามคุณก็ใหกําหนด
วา เฉยหนอๆ ๆ 
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   2.9 นิรามิสํ วา ทุกฺขมสุขํ วา เม่ือรูรส ไมสุข ไมทุกข ไมอิงกามคุณ ใหกําหนดวา  
เฉยหนอๆ ๆ 
   การปฏิบัติในขอนี้ก็เพื่อจะไดไมติดอยูในความสุข การที่กําหนด ปวดหนอ  
เจ็บหนอ สบายหนอ หรือเฉยหนอ อยูตลอดเวลาแลว จิตของผูปฏิบัตินี้ก็จะอยูกับธรรมชาติตาม
สภาวะจิต จะอยูอยางไรก็ได จะรอน หรือจะหนาวอยางไร จิตก็ไมทุกขไปตามอารมณเหลานั้น  
จะมองส่ิงเหลานั้นเปนไปตามภาวะท่ีจิตกําหนดอยางไหนก็ได อยูอยางไรก็ได ความทุกขความสุข
มันมีอยู แตของผูฝกนั้นจะไมติดยูในความสุข ความทุกขหรือความเฉยใดๆ จะรูเทาทันสภาวะ 
จิตเหลานั้นอยูเสมอ และจะไมของเกี่ยวอยูในความสุข จะหลุดพนจากความสุขนั้น 
  3.   จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ไดแก การใชสติพิจารณากําหนดรูอาการที่ปรากฏทาง
จิต ถาความคิดเกิดข้ึนในขณะท่ีกําลังเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิ ความคิดนั้นจะเปนไปในทางท่ีดี 
หรือไมดี ก็ใหกําหนดสติวาคิดหนอๆ ๆ การท่ีความคิดเกิดข้ึนก็เพราะจิตจะนึกถึงความบกพรอง
ของตนเองจึงคิดลักษณะเชนนี้ควรเตือนจิตตนเองวา ส่ิงท่ีลวงมาแลวอยาไดเก็บเอามาคิด ส่ิงท่ียังมา
ไมถึงก็อยาคิด ขอใหใชสติกําหนดอยูกับปจจุบันใหดีท่ีสุด โดยพิจารณาเห็นในจิตเนืองๆ ดังนี้ 
   3.1 ถาจิตมีระคะก็ใหกําหนดวา ราคะหนอๆ ๆ 
   3.2 ถาจิตมีโทสะก็ใหรูชัดวามี ใหกําหนดวา โทสะหนอๆ ๆ 
   3.3 จิตท่ีหายจากโทสะก็ใหกําหนดวา หายโทสะหนอๆ ๆ 
   3.4 จิตมีโมหะก็รูชัดใหกําหนดวา โมหะหนอๆ ๆ 
   3.5 จิตท่ีหายโมหะก็กําหนดวา หายโมหะหนอๆ ๆ 
   3.6 เม่ือจิตหดหูก็ใหกําหนดวา หดหูหนอๆๆ 
   3.7 เม่ือจิตฟุงซานก็ใหกําหนดวา จิตฟุงซานหนอๆ ๆ 
   3.8 จิต ท่ี เปนสหรคตคือมีจิตประกอบดวยพรหมวิหาร  ก็ให รู ชัดว าจิต
ประกอบดวยพรหมวิหาร 
   3.9 จิตไมสหรตก็รูชัดวาไมสหรคต คือไมประกอบดวยพรหมวิหารทั้ง 4 
   3.10 เม่ือจิตมีธรรมอันยิ่งกวาก็กําหนดวาจิตมีธรรมอันยิ่งกวา ใหมีสติระลึกวา 
ธรรมยิ่งหนอๆ ๆ 
   3.11 ถาจิตไมมีธรรมอันยิ่ง คือเพียงแตใหทาน รักษาศีล เปนตน ใหกําหนดวา  
จิตไมยิ่งหนอๆ ๆ 
   3.12 ถาจิตเปนสมาธิก็ใหกําหนดวา จิตมีสมาธิหนอๆ ๆ 
   3.13 เม่ือจิตไมเปนสมาธิก็ใหกําหนดวา จิตไมเปนสมาธิหนอๆ ๆ 
   3.14 เม่ือจิตหลุดพนก็ใหกําหนดวา จิตหลุดพนหนอๆ ๆ 
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   3.15 เม่ือจิตไมหลุดพนก็ใหกําหนดวา จิตไมหลุดพนหนอๆ ๆ 
   การปฏิบัติในขอนี้ก็เพื่อจะกําจัดซ่ึงความเห็นวาเปนของเที่ยง หรือบรรเทาเสียซ่ึง
ความเที่ยงท่ีจะเขาไปยึดไปถือความเท่ียงนั้น ไมวาจะเปนความเปล่ียนแปลงอันใดท่ีเกิดข้ึนในชีวิต  
ผูปฏิบัติจจารณาจะไดมองความเปล่ียนแปลงนั้น โดยไมรูสึกเสียใจอะไร จะอยางไรก็ตาม เพราะ
พิจารณาแลววาในชีวิตของคนเรายอมมีความเปล่ียนแปลง แลวก็มองดูดวยสติวามันเปนอยางนี้เอ 
  4.   ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน เปนการใชสติพิจารณากําหนดรูอาการท่ีปรารกฏทาง
ธรรม อาการท่ีปรากฏทางธรรม ไดแก ขันธ 5 และนิวรณ 5 ขันธ 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ ขันธ 5 แบงเปน 2 สวน คือ รูปกับนาม รูปก็ยังคงเปนรูป สวนเวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ เปนนาม รวมแลวเปนรูปนาม การพิจารณาขันธ 5 เปนอารมณ ก็คือการท่ีผูปฏิบัติกําหนด
สติในทุกๆ อิริยาบถนั่นเอง เชน พองหนอ ยุบหนอ อาการพอง อาการยุบ เปนตัวรูป สวนจิตท่ีเขาไป
รูนั้นเปนนาม การกําหนดพองหนอ จึงบรรจุขันธ 5 ไวดวยดังนี้ 
   สําหรับนิวรณ 5 นั้น เปนเครื่องกั้นหรืออุปสรรคในการปฏิบัติ มี 5 ประการ คือ 
1. ชอบใจ 2. ไมชอบใจ 3. งวง 4. ฟุง 5. สงสัย เม่ือเกิดนิวรณข้ึนขณะปฏิบัติตองท้ิง พอง ยุบ  
เสียกอน แลวใชสติกําหนดดังนี้ คือ 
   4.1 กามฉันทะ ความรักใครในทางกาม ใหกําหนดวา ชอบหนอๆ ๆ 
   4.2 พยาบาท ความปองราย ความอาฆาต ใหกําหนดวา ไมชอบหนอๆ ๆ 
   4.3 ถีนมิทธะ ความทอแทและความงวงซึม ใหกําหนดวา งวงหนอๆ ๆ 
   4.4 อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุงซานและความรําคาญใจ ใหกําหนดวา ฟุงหนอๆ ๆ 
   4.5 วิจิกิจฉา ความสงสัยลังเลใจ ไมอาจตัดสินไดในแนวปฏิบัติ ใหกําหนดวา  
สงสัยหนอๆ ๆ 
   เม่ือเอาสติเขาไปกําหนดนิวรณอยางใดอยางหนึ่งแลว ก็ควรละท้ิงนิวรณนั้นเสีย  
แลวเอาสติกลับมากําหนด พองหนอ ยุบหนอ ตอไป การปฏิบัติในขอนี้ก็เพื่อจะกําจัดเสียซ่ึงความมี
ตัวตน เรา เขา สัตว บุคคล ความจริงแลวมีแตรูป มีแตนามเทานั้น ท่ีเขาสมมุตใิหเปนอยางนั้นอยางนี้
ข้ึนมา ก็เพื่อความสะดวกในการอยูรวมกัน และใหแสดงบทบาทตางๆ ไปตามสมมุติเหลานั้น  
บุคคลจะตองอาศัยสมมุตินี้ไปจนตลอดชีวิต ถาหากวาคนใดไมไดศึกษาใหรูถึง “ความเปนจริง” 
แลว เขาจะติดอยูในสมมุตินี้ตอไป จะไมสามารถพนไปจากทุกขได เพราะฉะน้ันการปฏิบัติในขอนี้
จึงทําใหรูวาตัวของเรานี้มีแตรูปกับนามเทานั้น ท่ีเขาสมมุติอยางนั้นอยางนี้ ก็จะตองรูเทาทันเขา
สมมุติเพ่ืออะไร เพื่อเปนตัวอยางอันดีแกผูอ่ืน การใหยศถาบรรดาศักดิ์ก็เพื่อจะสอนคนใหเปนคนดี 
ยกยองคนดี และใหเปนตัวอยางในการทําความดีของโลก เพื่อทุกคนเกิดความรูสึกข้ึนในจิตใจและ
พากันทําความดีในโลกนี้ 
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   การกําหนดเปนหัวใจของการปฏิบัติวิปสสนา เปนงานท่ีสําคัญยิ่งของสติท่ีตอง
ตามกําหนดตามรูอยูตลอดเวลา การกําหนดท่ีติดตอสืบเนื่องเปนการตัดสภาวะธรรม ทําใหสมาธิมี
กําลังกลาแข็ง ปดรูร่ัวสะกัดกั้นไมใหบาปไหลเขาสูจิต จะสังเกตเห็นวาการกําหนดทุกๆ คร้ัง  
จะตองมีคําลงทายดวย “หนอ” คําวา “หนอ” นี้มีประโยชนอยางไร หนอทําใหขณิกสมาธิมีกําลัง  
สมาธินั้นมีอยูหลายอยาง คือ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ และขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิและอัปปนา
สมาธินั้น โดยมากจะเอาบัญญัติคือส่ิงท่ีสมมุติกันข้ึนแลวนํามาเปนอารมณ คือเปนสมถกรรมฐาน  
เชน พิจารณาสวนตางๆ ของรางกายเปนอารมณ สวนขณิกสมาธินั้นกําหนดเอารูปนามเปนอารมณ  
ขณิกสมาธิเปนสมาธิช่ัวขณะ แตเราอยามองขามวาเปนของเล็กนอยเหมือนฝนท่ีตกลงมาหลายเม็ด  
แตละเม็ดฝนมีความหมายเมื่อรวมกันเขามันจะทําใหน้ําในคู หนอง บึงเต็มข้ึนมาได ฉันใดก็ดี เม่ือ
เราทําขณิกสมาธิมีปจจุบันเปนอารมณแลวก็จะเกิดเปนกําลังข้ึนมา ตัวอยางของขณิกสมาธิ เราคูคร้ัง
หนึ่งก็เปนความตั้งใจเปนขณิกสมาธิ การเหยียดคร้ังหนึ่งก็เปนขณิกสมาธิแลว ซ่ึงมีคุณคาอยางมาก  
อยางท่ีปฏิบัติกําหนดรูอาการพอง อาการยุบนั้น มันก็มีขณิกสมาธิอยูแลว แตเม่ือใสหนอเขาไป ก็ทํา
ใหมีกําลังข้ึนมา หนอทําใหเปนค่ันเปนตอน เพราะเวลาพอง จิตก็เกิดข้ึนขณะหนึ่ง ยุบก็ขณะหนึ่ง  
ถาไมมีอะไรมาค่ันเลย มันก็จะไมมีกําลัง ไมชัดเจน เม่ือใสหนอเขาไปเปนการเพิ่มขณิกสมาธิใหมี
กําลัง เห็นรูปนาม เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไดชัดเจนยิ่งข้ึน 
   เม่ือฝกสติปฏฐาน 4 ไดครบถวนแลว ตอไปก็เอาสติมาเสริมสรางยังอิริยาบถท้ัง 4 
คือ 
   1. เม่ือยืน ก็ใหกําหนดวา ยืนหนอๆ ๆ 
   2. เม่ือเดิน ก็ใหกําหนดวา เดินหนอๆ ๆ หรือขวายางหนอ ซายยางหนอ 
   3. เม่ือนั่น ก็ใหกําหนดวา นั่งหนอๆ ๆ 
   4. เม่ือนอน ก็ใหกาํหนดวา นอนหนอๆ ๆ 
   การปฏิบัติเชนนี้จะทําใหอานุภาพแหงอิริยาบถมีกําลังยิ่งข้ึน และไดชื่อวาเปนผูท่ี
ตั้งอยูในความไมประมาท ตอไปก็ใหกําหนดอินทรีย 6 ดังนี้ 
   1. ตา เห็นรูป มีรูป คน เปนตน ใหกําหนดวา เห็นหนอๆ ๆ 
   2. หู เม่ือไดยินเสียง ใหกําหนดวา ไดยินหนอๆ ๆ 
   3. จมูก เม่ือไดกล่ิน ใหกําหนดวา ไดกล่ินหนอๆ ๆ 
   4. ล้ิน เม่ือไดรับรส หวาน มัน เค็ม ก็ใหกําหนดวา รสหนอๆ ๆ 
   5. กาย เม่ือถูก เย็น รอน ออน แข็ง ใหกําหนดวา ถูกหนอๆ ๆ 
   6. ใจ เม่ือคิดเร่ืองท่ีด ีหรือไมดี ก็ใหกําหนดวา คิดหนอๆ ๆ 
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   เม่ือกําหนดใหเปนไปโดยตอเนื่อง สมาธิญาณก็จะปรากฏขึ้น 16 อยาง เรียกวา 
โสฬสญาณ ดังนี้คือ 
   ญาณท่ี 1 เรียกวา นามรูปปริจเฉทญาณ กําหนดรูปนามใหแยกออกจากกัน 
   ญาณท่ี 2 เรียกวา ปจจยปริคคหญาณ ปญญาท่ีรูเหตุและผลของรูป 
   ญาณที่ 3 เรียกวา สัมมสนญาณ ปญญาท่ีพิจารณารูปนาม เปนอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา 
   ญาณท่ี 4 เรียกวา อุทยัพพยญาณ ปญญาท่ีพิจารณาเห็นความเกิดดับของรูปนาม 
   ญาณท่ี 5 เรียกวา ภังคญาณ ปญญาท่ีพจารณาเห็นเฉพาะความดับไปของรูปนาม
ฝายเดียว 
   ญาณท่ี 6 เรียกวา ภยญาณ ปญญาท่ีพิจารณาเห็นรูปนามเปนของนากลัว 
   ญาณท่ี 7 เรียกวา อาทีนวญาณ ปญญาท่ีพิจารณาเห็นทุกขโทษของรูปนาม 
   ญาณท่ี 8 เรียกวา นิพพิทาญาณ ปญญาท่ีพิจารณาเห็นทุกขเห็นโทษของรูปนาม
แลวเกิดความเบ่ือหนาย 
   ญาณท่ี 9 เรียกวา มุญจิตกามยตาญาณ ปญญาท่ีพิจารณาเห็นทุกข เห็นโทษของรูป
นามแลวเกิดความเบ่ือหนาย แลวอยากหลุดอยากพนจากรูปนาม 
   ญาณท่ี 10 เรียกวา ปฏิสังขาญาณ ปญญาท่ียอนกลับไปพิจารณาพระไตรลักษณ
แลวเกิดความต้ังใจจริง ปฏิบัติจริง 
   ญาณท่ี 11 เรียกวา สังขารุเปกขาญาณ ปญญาท่ีวางเฉยในรูปนาม 
   ญาณท่ี 12 เรียกวา สัจจานุโลมิกญาณหรืออนุโลมญาณ ปญญาท่ีพิจารณาเห็น
อริยสัจ 4 ไดชัดเจนแจมแจง 
   ญาณท่ี 13 เรียกวา โคตรภูญาณ ปญญาท่ีท้ิงรูปนาม ยึดนิพพานเปนอารมณ 
   ญาณที่ 14 เรียกวา มัคคญาณ ปญญาท่ีละกิเลสไดเปนสมุจเฉทประหาน มีนิพพาน
เปนอารมณ 
   ญาณท่ี 15 เรียกวา ผลญาณ เปนผลของมรรค มีนิพพานเปนอารมณ 
   ญาณท่ี 16 เรียกวา ปจจเวกขณญาณ ปญญาท่ียอนกลับไปพิจารณากิเลสท่ีละได 
ละไมได คือมรรค ผล นิพพาน แลฯ 
   เพราะฉะน้ันเพื่อใหการปฏิบัติบังเกิดผลอยางถูกตองตามลําดับ ผูปฏิบัติตอง 
ผูกจิตของตนไวในสติปฏฐาน 4 หม่ันสํารวมอินทรียท้ัง 6 และอิริยาบถ 4 ไวใหมั่นคง พยายามกิน
นอย นอนนอย พูดนอย แตปฏิบัติใหมาก โดยยึดหลักสําคัญของการปฏิบัติดังนี้คือ 
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   1. ตองกําหนดใหไดปจจุบันธรรม การกําหนดพองหนอ ยุบหนอก็ขวายางหนอ 
ซายยางหนอก็ดี ตองกําหนดใหไดปจจุบันธรรม คือ จิตท่ีกําหนดวาพอง กับทองท่ีพองตองให 
พรอมกัน อยาใหกอนใหหลังกัน การมีปจจุบันเปนอารมณนี้เปนส่ิงสําคัญในการปฏิบัติ ถาหากวา
เราไมมีปจจุบันแลวเราจะเดินสักช่ัวโมง 2 ชั่วโมง ก็ไมมีประโยชน ปจจุบันนั้นก็คือวาเวลาเม่ือยุบ  
ก็ใหยุบพรอมกัน หมายความวาเม่ือทองยุบ ตัวท่ีเขาไปรูวายุบนั้นจะตองเขาไปรูขณะท่ีทองยุบ หรือ
เวลาเดินจงกรม กําหนด ยกหนอ ยางหนอ เหยียบหนอ เม่ือกําหนดรูวายกหนอ หรือเวลายกเทาแลว
ไปกําหนดยกหนอทีหลัง นั้นก็เปนอดีตไป ถาเปนเชนนี้ก็จะไมไดปจจุบัน แลวขณิกสมาธิก็จะไมมี
กําลัง เม่ือกําหนดใหไดปจจุบันธรรม ตัวศีล สมาธิ ปญญา ก็เกิดข้ึน เนื่องจาก 
    จิตท่ีคอยระมัดระวังในการพอง การยุบ เปนตัวศีล 
    จิตท่ีแนบแนนอยูกับการพอง การยุบ เปนตัวสมาธิ 
    ตัวท่ีเขาไปรูวาพอง วายุบ เปนตัวปญญา 
   2.  ตองทําใหตอเนื่องกัน คือเม่ือกราบสติปฏฐานแลวก็เร่ิมเดินตามเวลาท่ีกําหนอ 
แลวตองมานั่งใหติดตอกันไป และในขณะท่ีพักผอน ก็ตองกําหนดในอิริยาบถยอยไปดวย เชน  
ลางหนา อาบน้ํา กินขาว ถายอุจจาระ ปสสาวะ เหยียดแขน คูแขน แมจะนอนก็ตองกําหนดนอน
หนอๆ ๆ แลวก็กําหนดพองหนอ ยุบหนอ จนกวาจะหลับไป สติตองทํางานอยูตลอดเวลาต้ังแตเร่ิม
ตื่นนอน จนกระท่ังนอนหลับไป 
   3.   ตองประกอบดวยหลักในการปฏิบัติ 3 อยาง คือ 
    3.1 อาตาป - เพียรต้ังใจทําจริง 
    3.2 สมฺปชาโน – มีความรูสึกตัวท่ัวพรอมอยูทุกขณะ 
    3.3 สติมา – มีสติติดตามกําหนดใหไดในปจจุบันธรรม 
    3.4 ปรับอินทรียพละใหเสมอกัน 
    ผูปฏิบัติจะตองปรับศรัทธาใหเสมอกับปญญา อยาใหอยางหนึ่งอยางใดมาก
นอยกวากัน ถาศรัทธายิ่งปญญาหยอน ความโลภจะเขาครอบงํา ถาปญญาย่ิง ศรัทธาหยอน  
ความลังเลสงสัยจะเขาครอบงํา จะตองปรับวิริยะใหเสมอกับสมาธิ ถาวิริยะยิ่ง สมาธิหยอน  
ความฟุงซานจะเขาครอบงํา ถาสมาธิยิ่ง วิริยะหยอน ความงวงจะเขาครอบงํา ดังนั้นอยางหนึ่งอยาง
ใดมันนอยเกินไป ก็ตองเพิ่มเขาไปใหเสมอกัน โดยมีสติคอยควบคุมอยูตลอดเวลา 
    - วธีิเพิ่มศรัทธา - ทรงใจใหอยูกับรูปนาม ศีล สมาธิ ปญญา 
    - วิธีเพิ่มปญญา        - รูรูปนาม รูปจจุบัน รูพระไตรลักษณ รูวิปสสนา 
         ปญญา รูมรรค ผล นิพพาน 
    - วิธีเพิ่มวิริยะ      - เพียรต้ังใจทําจริง กินนอย นอนนอย พูดนอย 
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    - วิธีเพิ่มสมาธิ           - ผูจิตไวกับองค คุณ  3 จิตจับในอารมณใดให 
          กําหนดม่ันในอารมณนั้น จิตหลุดในอาการใดให 
          กําหนดรูในอาการนั้น 
    - วิธีเพิ่มสติ               - ระลึกรูอยูท่ีรูปนามและการกําหนดตลอดเวลา 
    เม่ือผูปฏิบัติทําความเขาใจในความรูพื้นฐานของการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
ในแนวสติปฏฐาน 4 เรียบรอยแลว ก็เร่ิมตนปฏิบัติตั้งแตแบบฝกหัดท่ี 1 เปนตนไป ผูท่ีมีศรัทธา 
แกกลา มีความพากเพียรเปนอยางดียิ่งและตั้งใจปฏิบัติโดยไมหยุดยั้ง เหมือนอยางบุคคลในสมัย
พุทธกาลแลว ก็หวังไดวาจักตองบรรลุมรรคผลข้ันสูงสุดอยางแนนอน เพราะเม่ือมรรคผลข้ันต่ํามี
ทางบรรลุได มรรคผลข้ันสูงก็ตองมีทางบรรลุไดเชนกัน ท้ังนี้พระพุทธองคไดทรงยืนยันอยาง 
หนักแนนในวันเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระองคกับพระสุภัททะวา “ดูกอนสุภัททะ ในธรรม
วินัยนี้  ถายังมีมรรคอันประกอบดวยองค  8 อยูตราบใด  แมพระโสดาบัน  พระสกิทาคามี  
พระอนาคามี และพระอรหันต ก็ยังคงมีอยูตราบนั้น...ถาภิกษุท้ังหลายพากันประพฤติปฏิบัติอยูโดย
ชอบ โลกน้ีก็ไมพึงวางจากพระอรหันต” 
    ดังนั้น ขอใหผูปฏิบัติทุกทานมีความต้ังใจ มีศรัทธา มีจิตยึดม่ันอยูในการ
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานอยางม่ันคง อานิสงสท่ีไดจากการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานมีคุณคา
มหาศาล  เม่ือตายก็มีสติ ตายไปแลวไปสูสุคติ มีหวังผล 2 อยาง ในปจจุบันชาตินี้ คือพระอนาคามี 
และพระอรหันต ถึงแมจะไมสามารถบรรลุมรรค ผล นิพพาน ในชาตินี้ ก็จะเปนอุปนิสัยอันงามใน
ชาติตอไป 
  ส่ิงท่ีควรกระทํากอนการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
  ผูท่ีจะปฏิบัติ คือพระโยคาวจรเจาท้ังหลาย หมายเอาพระภิกษุ สามเณร อุบาสก  
อุบาสิกา ผูใครตอการปฏิบัติธรรมท้ังหลาย จะไดนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ เปนพื้นฐาน  
เปนอุปนิสัย เปนบุพพภาคเบ้ืองตน เพื่อเปนการพัฒนาทางจิตใหกาวหนาไปสูการปฏิบัติธรรม 
เบ้ืองสูงยิ่งๆ ข้ึนไป 
  กอนจะปฏิบัติ จะตองทําอะไรบางเปนบุพพกิจเบ้ืองตน ผูท่ีจะปฏิบัติจะตองชําระปลิ
โพธิ คือความกังวล 10 ประการ ซ่ึงเปนการวางชั่วคราว ถาไมวางจิตก็ไมวาง ไมสามรถจะรับการฝก
ปฏิบัติตอไปได ดังนั้นผูท่ีมีความตั้งใจท่ีจะฝกการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานใหไดผลแทจริง ก็
จะตองตัดความกังวลทั้ง 10 อยางใหได ดังตอไปนี้คือ 
  1. อาวาสปลิโพธิ กังวลดวยท่ีอยู ถาเปนพระก็เปนหวงวัดวาอาราม ถาเปนฆราวาสก็
เปนหวงบานเรือนของตน 
  2. กุลปลิโพธิกังวลดวยตระกูลท่ีมีอุปการะ 
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  3. ลาภปลิโพธ กังวลดวยลาภสักการะตางๆ 
  4. คณปลิโพธิ กังวลดวยหมูคณะท่ีอยูรวมกันมา 
  5. กัมมปลิโพธิ กังวลดวยการกอสราง 
  6. ญาติปลิโพธ กังวลดวยญาติพี่นอง 
  7.  อาพาธปลิโพธ กังวลดวยตนเองเจ็บปวย จงรีบรักษา จะหายหรือไมหายก็อยาได
กังวล 
  8. คันถปลิโพธิ กังวลดวยการศึกษา ตองหยุดช่ัวคราว แมวาจวนจะถึงเวลาสอบแลว
  9. อิทธิปลิโพธิ กังวลดวยเร่ืองการแสดงฤทธ์ิ กลัวเสียความขลัง 
  10. อัทธิปลิโพธิ กังวลดวยกับการเดินทาง เราควรหยุดพักช่ัวคราว ไมตองไปไหน 
หยุดการเดินทางช่ัวคราวเม่ือตัดปลิโพธิแลว ก็เขาไปหาสํานักวิปสสนากรรมฐานแหงหนึ่งแหงใด 
แลวแตงขัน 5 โกฐาก 1 ขัน 2 โกฐาก 3 ขัน (พาน) ดังตอไปนี้ 
   10.1 พานขอขมาแกวหาโกฐาน ดอกไมหา ธูปหา เทียนหา 
   10.2 พานขอศีลแปด ดอกไมสอง ธูปสาม เทียนสอง 
   10.3 พานขอกรรมฐาน ดอกไมสอง ธูปสอง เทียนสอง 
   10.4 พานขอขมาพระอาจารย ดอกไมสอง ธูปสอง เทียนสอง (พระราชพรหมา
จารย (พระอาจารยทอง สิริมงฺคโล), 2548, หนา 3-18) 
  คุณสมบัติท่ีจําเปนของนักปฏบิัติ 
  นักปฏิบัติวิปสสนา เราจะตองรูจักคุณสมบัติของผูปฏิบัติ ซ่ึงมีอยู 4 อยาง คือ 
  1. วิปสสนาปญญา 
  2. วิริยะ คือ ความเพียร 
  3. สังวร คือ ความระวัง 
  4. จาคะ คือ ความเสียสละ 
  ท้ัง 4 อยางนี้เปนคุณสมบัติของนักปฏิบัติ ประการท่ี 1 คือ วิปสสนาปญญา นั้น คําวา 
วิ แปลวา วิเศษ แปลวา แจง ปสสนา แปลวา ความเห็น เมื่อรวมกันแปลวาความเห็นแจงคือ  
วิปสสนา แตปญญานั้นมันมีอยู 3 อยาง คือ สุตมยปญญา จิตตมยปญญา และภาวนามยปญญา  
สุตมยปญญา นั้น ไดแก การไดยินไดฟงมา สวนจินตมยปญญานั้นไดแก ความคิดเห็น มีวิจัย 
มีเหตุผล นี้เรียกวาปญญาท่ีเกิดจากความคิด สวนภาวนามยปญญานั้นไมไดเกิดจากการฟง ไมไดเกิด
จากความคิด แตเกิดจากการปฏิบัติของตน ซ่ึงมันแสดงออก มันเปนอนิจจัง มันเปนทุกขังเอง  
มันเปนอนัตตาเอง ซ่ึงไมจําเปนจะตองไปพิจารณามัน คือ มันจะมีการเปล่ียนแปลงเองนี้เปน
ภาวนามยปญญา ถาหากวาไมเปนดังนี้ ผูทรงพระไตรปฎกก็คงจะไดบรรลุพนไป คนท่ีเรียน
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นักธรรมตรีถึงนักธรรมเอกนั้นก็จะตองหลุดพนไป คนท่ีเรียนประโยค 3 ถึงประโยค 9 ก็จะตอง
บรรลุหลุดพน แตมีท่ีไหนเลา ก็ยังไมไดปฏิบัติเปนเพียงการรูเทานั้นเอง การปฏิบัตินั้นเปนการเห็น
ในตัวเอง ตัวสภาวะธรรมน้ันมันเกิดข้ึนเองเปนตัวภาวนามยปญญา เพราะฉะน้ันพระพุทธองคจึง
ทรงตรัสเรียกวาตุจฉโปฐิละ ซ่ึงเปนผูทรงพระไตรปฎกท้ัง 84,000 พระธรรมขันธ แตยังไมไดปฏิบัติ  
ตุจฉโปฐิละนั้นแปลวาพระคัมภีรเปลา ฉะนั้นการท่ีจะเกิดปญญาข้ึนนั้น จะตองปฏิบัติดวยตนเอง  
ภาวนามยปญญาจึงจะบังเกิดขึ้น 
  ประการท่ี 2 คือ ความเพียร ความเพียรนี้จะตองมีการเพ่ิมไฟ มีแบตเตอร่ี มีเคร่ืองเพ่ิม
ไฟท้ังแรงสูง แรงตํ่า แรงปานกลางเหลานี้ แลวแตจะเพ่ิมข้ึนมา ความเพียรก็อยางเดียวกัน ถาหากเรา
หยอนไฟก็จะออนไป ถาเราเรงมันจึงจะเพ่ิมไฟ เพิ่มวิริยะข้ึนมาตัวปญญาจึงจะเกิด เพราะฉะนั้นใน
การทําความเพียรนั้น ก็จําเปนจะตองมีการเดินจงกรมและน่ังสมาธิ 
  ประการท่ี 3 คือ สังวร ความระวัง ตองระวัง เราอยูในโลกโลกีย ในโลกน้ีจะอยูดวย
ความประมาทไมได โลกียะกับโลกุตระ ในโลกียะเราก็ตองระวังท่ีท่ีเราอยูนั้น ท่ีนอนท่ีอยูของเรา
ตองปดกวาด แผวถางใหดี ใหมีความสะอาด เอาของไวใหเปนท่ีเปนทางอยาใหเปนเหยื่อของ 
พระเพลิง ขยะ ไฟฟา ตองชวยกันตรวจดูในหองทุกคน ของบริโภคอะไรก็ดี ครุภัณฑ ลหุภัณฑ  
ตองดูแลอยาไปไวไมเปนทางใหเกะกะ ตองระมัดระวังเกี่ยวกับไฟ ตองใหมีความสะอาด สุขภาพ
อนามัยดี ในการปฏิบัติเรานั่งสมาธิท่ีลมดีหรือวาสถานท่ีท่ีมีความสะอาด ซ่ึงเปนอุปกรณท่ีทําให
สมาธิดีข้ึน และอันนี้เปนสวนของโลกียหรือโลกียะ สวนโลกุตระน้ันไดแก ความระมัดระวังในดาน
อินทรียท้ัง 6 ไดเห็น ไดยิน ไดกล่ิน ไดรส และโผฏฐัพพะธรรมารมณอะไร ตองระวัง อารมณท่ี
เกิดข้ึนจากอารมณนิมิตตางๆ อยาไปยินดียินรายในอารมณเหลานั้น พยายามอยาไปหลงในอารมณ  
พยายามเอาสติมากําหนดวาเห็นหนอๆ ๆ หรือวากําหนดพองหนอ ยุบหนอ กําหนดเวทนา เจ็บหนอ  
ปวดหนอ กําหนดคิด คิดดีหรือไมตองกําหนด แลวก็มีอิริยาบถท้ัง 4 ไดแก เดิน ยืน นั่ง นอน เหลานี้
ตองกําหนดและตองระมัดระวัง วิปสสนาก็จะเจริญงอกงามข้ึน 
  ประการท่ี 4 คือ การเสียสละ การเสียสละนั้นคือ เราจะไปเห็นวาจะน่ังภาวนา จะเดิน
ภาวนา จะกระทําความเพียรก็ขัดของมีอุปสรรค มีการเจ็บปวยอะไรตางๆ มันจะตองมีการกําหนด  
และพิจารณาอยาใหมีอุปสรรคอันใดมาขัดขวาง เราจะตองเสียสละ เห็นแกอวัยวะตองเสียทรัพย 
เห็นแกธรรมะตองเสียสละท้ังทรัพยและอวัยวะ ตองมีความเสียสละจะไดธรรมะ จะไดอุปนิสัย  
ไดบุญ เราตองมีการเสียสละ หากไมเสียสละแลวไมใชนักปฏิบัติ นักปฏิบัติตองมีการเสียสละใน
การที่จะบําเพ็ญเพียรท่ีเราจะไดมาซ่ึงธรรมะ มันจะเสียทรัพยอยางใดเราก็ยอม ยอมแมแตชีวิตเพื่อจะ
ไดธรรมะ ความเสียสละเปนอุดมการณของนักปฏิบัติ ถาหากวานักปฏิบัติไมมีความเสียสละแลวก็
ไมมีหวังท่ีจะเขาถึงธรรมะได แมแตพระพุทธองคเองก็เปนผูเสียสละจนเหลือแตหนัง เอ็น กระดูก  
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พระองคก็ยอม ยอมเสียสละ เพราะฉะน้ันนักปฏิบัติเราบางคร้ังบางคราวเราตองมีความเสียสละเพ่ือ
ธรรมะ เพ่ือบุญกุศลกับเรา ฉะนั้นความเสียสละนี้จึงเปนคุณสมบัติของนักปฏิบัติวิปสสนาประการ
หนึ่ง ซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญ ขอใหนักปฏิบัติท้ังหลายจงใสใจและปฏิบัติตอไป (พระราชพรหมา
จารย (ทอง  สิริมงฺคโล), 2548, หนา 67-69) 

 
หลักการและวิธีปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโครงการพัฒนาจิตเพ่ือพอ ณ วัดปาเจริญราช 
จังหวัดปทุมธานี 
 
 ประวัติความเปนมาของโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ 
 เจตนารมณของพระครูปลัดดร.วีระนนท วีรนนฺโท ทานไดตั้งปณิธานไวแนวแนวา 
ตองการใหวัดปาเจริญราช เปนศูนยปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน สําหรับนักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนท่ัวไป เร่ิมแรกท่ีไดมีการจัดการอบรมวิปสสนากรรมฐานแบบบุคคลท่ัวไป โดยเปดใหมา
ปฏิบัติไดทุกวัน ไมมีการปดวาจา โดยมีพระวิปสสนาคอยใหแนะนํา ตอมาทานไดเห็นวาผูปฏิบัติยัง
ขาดความรูความเขาท่ีแทจริงในสติปฏฐาน 4 ทานจึงไดนําความรูและการปฏิบัติท่ีทานไดศึกษามา
ท้ังในประเทศและตางประเทศ ไดนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานของ 
คนไทย ท่ียังขาดศรัทธาในการศึกษาปฏิบัติใหถึงแกนแทของพระพุทธศาสนาอยูมาก ซ่ึงแตกตาง
กับการปฏิบัติของประเทศพมาไดชัดเจนในเร่ืองความศรัทธาของคนพมาในพระพุทธศาสนา  
ชาวพมามีศรัทธาม่ันคง ไมงอนแงนคลอนแคลน เปนศรัทธาถึงแกนแทในพระไตรปฎก ศรัทธาไม
เส่ือมคลายจึงเกิดแนวคิดท่ีอยากจะใหผูปฏิบัติไดประโยชนจากการปฏิบัติอยางเต็มท่ี ทานจึงไดคิด
โครงการพัฒนาจิตเพ่ือพอข้ึนมา เม่ือป พ.ศ. 2544 โดยมีกําหนดการท่ีเปนรูปแบบ กําหนดวันเวลา
ชัดเจน คือวันท่ี 1-8 ของทุกเดือน โดยตองอยูพักตลอด 8 วันหามออกและเขากอนโครงการ มีการ
ดูแลการปฏิบัติสอบอารมณ ปดวาจา กําหนดในการรับประทานอาหารรวมกัน และเม่ือมา
เปรียบเทียบกับการปฏิบัติท่ัวไปกับการปฏิบัติเปนคอรส เห็นไดวาผูปฏิบัติมีความเขาใจใน 
สติปฏฐาน 4 ชัดเจน มีการเปล่ียนแปลงชีวิตท่ีดีข้ึน และวัตถุประสงคของทานท่ีใชชื่อวา “โครงการ
พัฒนาจิตเพื่อพอ” ดังนี้ 
     1. เพื่อบูชาพอคือพระพุทธเจา 
 2. เพื่อบูชาพอทางธรรม คือหลวงปูครูบาอาจารยท่ีสอนกรรมฐาน ดังนี้ 
  2.1 พระครูเกษตรธรรมวิจิตร (พิมพา โกวิโท) พระอุปชฌาย วัดธาตุ  ตําบลเกษตร
วิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

60 

            2.2 สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ  อาสภมหาเถร) อัครมหาบัณฑิต อธิบดีสงฆวัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ิ  สภานายกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ  
มหาวิทยาลัยสงฆแหงประเทศไทย ผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกฯลฯ 
  2.3 พระอาจารยมหาสีสยาดอ (โสภณมหาเถระ) อดีตพระอาจารยใหญฝายวิปสสนา
ธุระแหงประเทศพมา 
  2.4 พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก  ญาณสิทฺธิเถร) วัดมหาธาตุยุวราชรังกฤษฏ์ิ 
 3. เพื่อบูชาพอแมผูใหกําเนิด 
 4 เพื่อบูชาพอของแผนดิน คือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลมหาราช 
 ระยะเวลาของโครงการ 
 โครงการเร่ิมตนทุกวันท่ี 1 ถึงวันท่ี 8 ของทุกเดือน ตลอดท้ังป โดยผูท่ีเขารวมโครงการ
จะตองอยูปฏิบัติธรรมใหครบโครงการตลอดท้ัง 8 วนั โดยจะตองมาสมัครลงทะเบียนภายในวันท่ี 1 
ไมเกิน 12.00 น. เทานั้น และจะไมรับผูปฏิบัติระหวางโครงการ 
 ภาคปฏิบัติ 
 ภาคปฏิบัติมีพระวิปสสนาจารยคอยสงอารมณกรรมฐาน นําผูปฏิบัติเดินจงกรมระยะท่ี 
1 ตามเวลาท่ีกําหนด จากนั้นจะสอนนั่งสมาธิภาวนา โดยจะเนนท่ีการกําหนดภาวนาแบบ พองหนอ 
ยุบหนอ สวนใครจะภาวนาแบบพุทโธ หรือแบบสัมมาอรหัง ก็ไดเชนกัน และยังสามารถสอบถาม
สภาวธรรมกับหลวงพอได ท้ังแบบ พองหนอ-ยุบหนอ แบบพุทโธ หรือแบบสัมมาอรหัง 
 การสวดมนต 
 การสวดมนตเปนอีกรูปแบบหนึ่งท่ีจะทําใหผูปฏิบัติเกิดสมาธิจดจออยูกับบทสวดมนต
นั้นๆ ซ่ึงการทําวัตรเชาและวัตรเย็น ก็จะมีพระอาจารยนําสวดมนตในบทตางๆ 
 ฟงธรรมบรรยาย 
 ในชวงเย็นเวลาประมาณ 20.00 น.ถึง 21.00 น. ก็จะไดรับฟงธรรมบรรยายจากหลวงพอ 
โดยทานก็จะแสดงธรรมบรรยาย ตามสภาวธรรมของผูปฏิบัติ เพื่อใหคําช้ีแนะแนวทางการปฏิบัติ 
การแกไขอารมณกรรมฐาน หรืออ่ืนๆ ตามสภาวธรรมของผูปฏิบัติในแตละวันตลอดโครงการท้ัง 8 
วัน 
 การสอบอารมณ 
 เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมท่ีเกิดสภาวะธรรมท่ีไมสามารถแกไขไดดวยตนเอง หลวงพอได
เปดโอกาสใหกับผูปฏิบัติไดสอบถาม ไดบอกเลา ถึงวิธีการปฏิบัติของตน  ไมวาจะเปนการเดิน
จงกรม การนั่งสมาธิภาวนา หรือสภาวธรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึน หลวงพอจะแนะนําถึงวิธีการปฏิบัติตอ
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สภาวธรรมนั้นๆ ใหผูปฏิบัติไดปฏิบัติอยางถูกตองและพัฒนาสวนท่ียังขาดอยูใหเกิดความสมดุลย
กัน 
 การปดวาจา 
 เพื่อใหผูปฏิบัติไดเขาถึงสภาวธรรม อันเปนสภาวะภายในของตนเอง ศึกษาสภาวะธรรม
หรือสภาวะอารมณเฉพาะของตนเองเทานั้น ซ่ึงจะเปนคุณประโยชนสูงสุดกับผูปฏิบัติธรรมเอง 
หลวงพอจึงใหผูปฏิบัติปดวาจา งดการสนทนาตางๆ โดยสอบถามไดเฉพาะกับเจาหนาท่ี  
และพระวิปสสนาจารยเทานั้น ดังนั้นผูท่ีเขารวมโครงการจะตองเตรียมความพรอมท่ีจะปดวาจา 
ดวยเพราะการปดวาจา เปนการกลาวใหสัจจะตอหนา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆและ 
พระวิปสสนาจารย ดังนั้นผูปฏิบัติจะตองรักษาสัจจะนั้น โดยความหมายของการปดวาจานั้น 
นอกจากการที่จะไมพูดแลว การสงสัญญาณตางๆ การส่ือสารดวยเทคโนโลยีตางๆ อันท่ีจะเปนการ
กระทํา ท่ีจะทําใหผูปฏิบัติสงจิตออกขางนอกท่ีไมใชเร่ืองภายในกายและจิตใจของตนเอง ควรงด
เวนท้ังส้ิน 
 
วิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโครงการพัฒนาจิตเพ่ือพอ 
 
 พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโทไดกลาวถึงวิธีการปฏิบัติเบ้ืองตน ตองยึดแนวหลัก 
สติปฏฐาน 4 เปนตัวสําคัญ สติปฏฐานมีอยู 4 ขอ ดังนี้ 
 1. กายานุปสสนาสติปฏฐาน คือ การพิจารณารางกายวาเปนของไมสวยไมงาม และมี
การเส่ือมไปสลายไปอยูตลอดเวลา  
  ถาทานปฏิบัตินานๆ วัน พอง ยุบ อาจหายไป จิตไมรับรูพอง ไมรับรูยุบ เชนนี้ใหเอา
จิตไปสัมผัสท่ีหัวใจ แลวภาวนาวา “รู –หนอ” “รู –หนอ” ตลอดเวลา ถาถามวา “รู – หนอ” นั้นรู
อะไร? ตอบวา รูวา พอง ยุบ ไมมี จิตไมรับรู พองก็ดี ยุบก็ดี เปน “รูป” จิต (ส่ิงท่ีรับรู) เปน “นาม”  
  เม่ือ พอง ยุบ หายไป แสดงวา “นาม” ไมรับรู “รูป” แยกรูปแยกนามออกจากกันได 
ตั้งแตเรายังไมตาย 
  พอง ยุบ เกิดข้ึน เรารู 
  พอง ยบุ ยังมีอยู เรารู 
  พอง ยุบ หายไป เรารู 
  เชนนี้ เรียกวา เรามีสติรูเห็น “กายในกาย” ซ่ึงตรงกับ ภาษาบาลีวา “กายานุปสสนา
สติปฏฐาน” 
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  ความจริง พอง ยุบ ยังมีอยู แตจิตไมรับรู พอง ยุบ เม่ือ พอง ยุบ หายไป จัดเปน
อารมณของวิปสสนา เขาเขามาแสดง 3 ประการ 
  1.1 แสดงวา จิตเสพสมาธิสูงมาก 
  1.2 แสดงวา จิตกําลังเดิน ญาณ อันเปนสภาวธรรมของวิปสสนาญาณ 
  1.3 แสดงใหเราเกิดปญญาเห็นไตรลักษณของพระพุทธเจา (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) 
  เม่ือจิตเสพสมาธิสูง จิตก็ไมเสพอยางอ่ืน แมแตทองพองหรือทองยุบ จิตกับวัตถุก็มี
ลักษณะเหมือนกันตามหลักวิทยาศาสตรกลาววา “ส่ิงสองส่ิงในเวลาเดียวกัน จะอยูท่ีเดียวกันไมได”  
ตัวอยางเชน ในหองน้ําเล็กๆ เรามีตุมน้ําพอดีกับหองน้ํา มีเพ่ือนนําตุมน้ําขนาดเดียวกันมาให เราจะ
นําตุมใหมนั้นใสในหองน้ําไมได ถาจะใสใหได ตองยกตุมเกาออกกอนจึงจะใสตุมใหมได  
เพราะวา “ส่ิงสองส่ิงในเวลาเดียวกันจะอยูท่ีเดียวกันไมได” 
  จิตเราน้ีเหมือนกัน เม่ือจิตเสพสมาธิแลว จิตไมเสพอยางอ่ืนแมแต ทองพอง ทองยุบ  
จิตก็ไมรับรู แตทองพองและทองยุบ ยังมีอยูตามเดิม แตมันละเอียดมาก 
  เม่ือจิตกําลังรองไหในเวลาเดียวกันนั้นจิตจะหัวเราะไมได หรือจิตกําลังหัวเราะอยู  
ในเวลาเดียวกัน จิตนั้นจะรองไหไมได มันคนละวาระจิตกัน จะเกิดข้ึนพรอมๆ กันไมได จิตกับวัตถุ  
จึงเหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้น 
 2. เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน คือ การพิจารณาถึงส่ิงท่ีพอใจ ส่ิงท่ีไมพอใจ ท้ังส่ิงท่ีสุข
และทุกขใหรูทันปจจุบัน  
  นั่งสมาธิ 5 นาที อาจไมเกิดเวทนา แตถานั่งนานๆ 30 นาที หรือ 1 ช่ัวโมง จะเกิด
เวทนาข้ึน ปวดกนกบ ปวดเอว ปวดหัวเขา ปวดกานคอ ปวดศีรษะ เปนตน 
  จะทําอยางไร? ทานใหเอาจิตจากหนาทองมาสัมผัสท่ีเกิดเวทนา แลวภาวนาตาม
อาการของเวทนา เชน “ปวดหัวเขา” ใหเอาจิตจากหนาทองมาสัมผัสท่ีหัวเขาแลวภาวนา “ปวด
หนอ” ภาวนาตลอดเวลาจนกวาความปวดจะหายไป 
  ความปวดเกิดข้ึน เรารู 
  ความปวดยังมีอยู เรารู 
  ความปวดหายไปแลว เรารู 
  เชนนี้ เรามีสติรู “เวทนาในเวทนา” ซ่ึงตรงกับภาษาบาลีวา “เวทนานุปสสนาสติ 
ปฏฐาน” (จิตคิดอะไรใหกําหนดอยางนั้นวาคิดหนอๆ จนความคิดหยุดคิด) 
  เม่ือความปวดหายไปแลว ใหนําจิตไปสัมผัสหนาทองแลวภาวนา “พอง – หยอ”  
“ยุบ – หนอ” ตอไปใหม 
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 3. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน นั่งนานๆ ไมมีเวทนา แตบางคร้ังจิตเกิดความฟุงซาน 
ทานใหนําจิตจากหนาทองไปสัมผัสท่ีหัวใจ แลวภาวนาในจา “ฟุงซาน – หนอ” ภาวนาตลอดจนกวา
จิตจะหายฟุงซาน 
  จิตฟุงซาน เรารู 
  จิตกําลังฟุงซาน เรารู 
  จิตสงบไมฟุงซานแลว เรารู 
  เชนนี้ เรามีสติรูจิตในจิต ซ่ึงตรงกับภาษาบาลีวา “จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน” (จิตคิด
อะไรใหกําหนดอยางนั้นวาคิดหนอๆ จนความคิดหยุด) เม่ือจิตหายฟุงซานแลว ใหจิตไปสัมผัสท่ี
หนาทอง แลวภาวนา “พอง – หนอ” “ยุบ – หนอ” ตอไปใหม 
        4.   ธรรมนุปสสนาสติปฏฐาน นั่งนานบางทีไมมีเวทนาและไมมีความฟุงซาน แตเกิด
ธรรมารมณ เชน 
  ตาเห็น รูป เกิด รูปารมณ 
  หูไดยิน เสียง เกิด สัททารมณ 
  จมูกได กล่ิน เกิด คันธารมณ 
  ล้ินล้ิม รส  เกิด รสารมร 
  กาย สัมผัส เกิด โผฏฐัพพารมณ 
  ใจกระทบ ธรรม เกิด ธรรมารมณ 
  ใหนําจิตไปสัมผัสตามอาการ แลวภาวนาตามอาการท่ีเกิดข้ึน เชน ตาเห็นรูปนิมิต  
(ขณะน่ังหลับตาก็เห็นรูปนิมิตภายในได จัดเปนรูปารมณ) ใหนําจิตจากหนาทองมาสัมผัสท่ีตา แลว
ภาวนาวา “เห็นหนอ” ภาวนาตลอดเวลา จนกวารูปารมณจะหายไป 
  ตาเห็นรูปนิมิต เรารู 
  ตายังเห็นรูปนิมิตมีอยู เรารู 
  ตาไมเห็นรูปนิมิตแลว เรารู 
  รูปนิมิต เปนธรรมารมณ เกิดทางตา 
  ธรรมารมณ เกิดข้ึน เรารู 
  ธรรมารมณ ยังมีอยู เรารู 
  ธรรมารมณ หายไปแลว เรารู 
  เ รียกวาเรามีสติรูธรรมในธรรม  ซ่ึงตรงตามภาษาบาลีวา  “ธรรมานุปสสนา 
สติปฏฐาน” เม่ือรูนิมิตหายไปแลว ใหจิตมาสัมผัสท่ีหนาทองแลวภาวนา “พอง – หนอ” ตอไปใหม  
(พระอาจารยวีระนนท  วีรนนฺโท, 2555, หนา 22-26) 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 พรรณราย  รัตนไพฑูรย (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิธีปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตาม
แนวสติปฏฐาน 4 ศึกษาแนวการสอนของพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก  ญาณสิทฺธิ) สติปฏฐาน 4 
เปนหนทางเอกท่ีจะนําไปสูการรูแจงสัจธรรม บรรลุนิพพานซ่ึงเปนภาวะหมดกิเลสอันเปนจุดหมาย
สูงสุดในพระพุทธศาสนา พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธฺ) ใชหลักสติปฏฐาน 4 คือ 
การพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรมเปนกรอบในการปฏิบัติและสอนในภาคทฤษฎี พระธรรมธีรราช
มหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) สอนใหผูปฏิบัติเขาใจทั้งหลักสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน
ควบคูกันไป แตในภาคปฏิบัติ ทานปฏิบัติโดยสอนและเนนวิธีการแบบสมถะมีวิปสสนานํา 
 ในการสอนวิปสสนานั้น พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก  ญาณสิทฺธิ) แบงเปน 2 ภาค 
คือ (1) ภาคสมถะหรือปฏิบัติศาสนา เปนหลักการเตรียมตัวกอนลงมือปฏิบัติ ท่ีสําคัญคือการ 
แผเมตตา การระลึกถึงความตาย (2) ภาควิปสสนาหรือปฏิเวธศาสนา วาดวยวิปสสนาญาณ 16  
วิสุทธิ 7 และญาณ 18 อุปกิเลส 10 ในการปฏิบัตินั้น ประเด็นสําคัญอยูท่ีการมีสติกําหนดรูปนามตาม
อิริยาบถใหญ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน และมีสติกําหนดรูปนามตามอิริยาบถยอย หรือตามอายตนะท้ัง 6 
คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ผูปฏิบัติเร่ิมตนดวยการกําหนดพิจารณาอิริยาบถเดิน คือ เดินจงกรม 
ภาวนา 2 ระยะ วา “ขวายางหนอ, ซายยางหนอ” เม่ือสติมั่นคง ญาณแกกลาแลว ใหภาวนา 6 ระยะ 
“ยกสนหนอ, ยกหนอ, ยางหนอ, ลงหนอ, ถูกหนอ, กดหนอ” ตอไปก็เปนอิริยาบถนั่ง พิจารณา
อาการพองยุบของทอง พิจารณาตนใจคือความรูสึก พิจารณาทวารท้ัง 5 โดยใชวิปสสนาญาณ 16 
เปนกรอบในการตรวจสอบความกาวหนาทางจิต 
 แนวการสอนและปฏิบัติธรรมของพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก  ญาณสิทฺธิ) ดําเนิน
ตามเนื้อหาในมหาสติปฏฐานสูตร และประยุกตใหเขากับสถานการณ โดยอาศัยแนวพระไตรปฎก
และแนวท่ีพระวิปสสนาจารยแหงพมาเปนกรอบในการประยุกต เชน เร่ืองระบบหนอ คําบาลีใน
พระไตรปฎก “วต เชน อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ” พระอัญญาโกณฑัญญะไดรูแลวหนอ ภาษา
พมาใชคําวา “แด”การเดินจงกรมนั้น ทานประยุกตมาจากพระบาลีวา “ภิกขุ คจฺฉนฺโต คจฺฉามีติ  
ปชานาติ” ภิกษุเม่ือเดินก็รูวา กําลังเดิน สวนการกําหนดพองยุบ เปนเพียงอุบายวิธีท่ีวิปสสนาจารย
สอนใหกําหนด เพื่อใหรูธาตุตางๆ ท่ีอยูในรางกาย 
 พระมหาเข็มทอง  ตนฺติปาโล (ฤทธ์ิลือไกร) (2547, หนา 80-81) ไดศึกษาการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานตามแนวทางของพระครูโพธิสารคุณ (ประยงค  อุปลวณฺโณ) โดยสรุปความ
เปนมาของการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  ของทาน  เ ร่ิมต้ังแตได เขาศึกษาที่วัดมหาธาตุ 
กรุงเทพมหานคร จากพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก  ญาณสิทฺธิ) ซ่ึงไดนําหลักการปฏิบัตินี้  
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มาจากพระอาจารยภัททันตะเถระ พระสงฆชาวพมา ตอมาพระเถระในจังหวัดขอนแกน จึงได
เห็นชอบใหพระครูปลัดประยงค อุปลวณฺโณ ในขณะน้ัน รับหนาท่ีแทนคณะสงฆในการส่ังสอน
อบรม พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนในเขตจังหวัดขอนแกน และจังหวัดใกลเคียง ตั้งแต  
ป พ.ศ. 2498 เปนตนมา ถึง ปจจุบัน (พ.ศ.2546) เปนปท่ีทานไดถึงแกมรณะภาพดวยโรคชรา) จึง
นับวาเปนเกียรติประวัติของทาน ท่ีไดมุงเผยแผการปฏิบัติสูพุทธศาสนิกชน ท้ังในทองถ่ิน และ
ผูสนใจท่ัวไป 
 จุดเดนของพระครูโพธิสารคุณ (ประยงค  อุปลวณฺโณ) มี 6 อยาง ดวยกัน พอสรุปได 
ดังนี้ (1) ในดานการปฏิสันถารธรรม คือ เปนผูหนักในการตอนรับผูไปมาหาสูดวยอามิสวัตถุ
ส่ิงของ และตอนรับดวยธรรมะ คือ ขอคิด คําแนะนาํใหการปรึกษา ในเร่ืองตางๆ (2) ความชํานาญ
ในการนั่งสมาธิแบบอาศัยฌาน คือ นั่งสมาธิอยางตอเนื่องและยาวนาน เปนวันๆ ดวยอํานาจของการ
เจริญฌาน และทําใหเกิดศรัทธาตอผูปฏิบัติ (3) ความเปนคนหนักแนนไมหวั่นไหวตอโลกธรรม 
เชน ไมยินดี ไมยินรายตอคนพาล หรือ ผูไมประสงคดีตอตัวทานและพระศาสนา ดวยวิธีการตางๆ 
ในการกล่ันแกลง แตผลสุดทายก็สูความหนักแนนของทานไมไดเลย ตองยอมสละความเห็นผิดนั้น 
มาทําความดีในพระพุทธศาสนา (4) ความมีเมตตาธรรมท่ีแผไปยังสรรพสัตว เพื่อนมนุษย อยางไม
จํากัดวาจะเปนคนอาชีพใด ฐานะการงานเปนอยางไร อยูในตระกูลเชนใด ทานใหความเมตตาตอ
คนเหลานั้น ดวยความเสมอภาค (5) ความเปนผูรูวาระจิตของบุคคล เชน เม่ือมีผูเขาปรึกษาหารือ
ปญหาตางๆ ทานมักจะทราบกอนลวงหนา ถึงปญหานั้น และสามารถแกไขไดอยางถูกตอง และตรง
ตามความตองการของเขา และ (6) ความเปนผูฉลาดในอุบายส่ังสอนอบรมผูปฏิบัติวิปสสนา เชน 
สอนใหมีสติ วา สติมาทุกขหนี สติมีทุกขหมด สติลด ทุกขเพิ่ม เปนตน 
 หลักการและวิธีการสอนวิปสสนากรรมฐานของทาน โดยเร่ิมจากบุพกิจเบ้ืองตน เชน 
การเตรียมตัว การตัดปลิโพธิ ความกังวลเล็กนอย วิธีสมาทานพระกรรมฐาน นอกจากนั้น ก็จะเปน
การสอนเร่ืองการเดินธุดงคในปาเขาลําเนาไพร สวนวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน แบงเปน 2 
ภาค คือ ภาคทฤษฎี ใหศึกษาเกี่ยวกับวิปสสนาภูมิ 6 อยาง เชน ขันธ 5 อายตนะ 12 เปนตน เพ่ือเปน
อารมณของวิปสสนา เสร็จแลวก็สอนภาคปฏิบัติตอไป คือ การเดินจงกรม การน่ังสมาธิ และการ
กําหนดรูอารมณในปจจุบันขณะ นอกจากนั้น พึงทราบปกิณกะธรรมเล็กนอยในการปฏิบัติ เชน  
คําวา หนอ สติสัมปชัญญะกับไตรลักษณวามีความจําเปนและสําคัญอยางไรบาง ตัวอยางการสอน
วิปสสนาตามหลักสติปฏฐาน 4 คือ กาย เวทนา จิต และธรรม เพื่อเปนแนวทางเฉพาะ ซ่ึงเปน 
คําสอนของทานโดยตรง อันเกิดจากการปฏิบัติท่ียาวนาน และชํ่าชอง รูและเขาใจอยางถูกตองและ
แจมแจง สอนโดยไมปดบัง ไมอําพรางแกผูปฏิบัติ ตัวอยางในการสอบอารมณ เพื่อใหผูปฏิบัติ มี
ความเขาใจท่ีถูกตองตามเกณฑของวิปสสนาญาณ 16 และสามารถดําเนินตนไปสูเปาหมายของการ
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ปฏิบัติไดโดยไมไขวเขว นอกจากนั้น พึงทราบธรรมท่ีเกื้อกูลตอการปฏิบัติวิปสสนา คือ  
ความเพียร (อาตาป) ความรูพรอมทุกขณะ (สัมปชาโน) และ ความมีสติ (สติมา) วิธีรายงานตอ 
พระอาจารย คือ ใหผูปฏิบัติตอบคําถามท่ีทานถามนั้น เม่ือเขาใจไดถูกตองแลว ทานก็จะแนะนําใน
เร่ืองตอไปใหอีก 
 รูปแบบในการสอนวิปสสนา มี 5 คือ บรรยายใหฟง ยกอุปมาใหฟง เลาประสบการณ
จริงใหฟง สอนใหอยากทําตาม และใหมีกิจกรรมกลุม คือ ปฏิบัติรวมกันเปนคณะบุคคลจํานวน
หลายๆ คน เวลาในการปฏิบัติ อยางนอยก็ประมาณ 30 นาที ข้ึนไป สวนมากกวานี้ แลวแตศรัทธา 
และความเพียรในการปฏิบัติของแตละบุคคลไป 
 บุญเรือง  ทิพพอาสน (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาการสอนสติปฏฐาน 4 ตามแนวทางของ
โคเอ็นกากับพระไตรปฎก สรุปผลการศึกษามี ดังนี้ การสอนสติปฏฐาน 4 ในพระพุทธศาสนา 
เถรวาท พบวา สติปฏฐาน 4 เปนวิธีการเดียวเทานั้น ท่ีจะยังบุคคลผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานให
สามารถไปสูเปาหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได คือ การดับทุกขไดอยางมีประสิทธิภาพและ
โดยส้ินเชิง แมวาระยะเวลาในการปฏิบัติอาจจะแตกตางกันบาง ซ่ึงก็ข้ึนอยูกับเหตุปจจัยภายในตัวผู
ปฏิบัติและปจจัยแวดลอมภายนอก กลาวโดยสรุปสติปฏฐาน มี 4 ประการ คือ (1) กายานุปสสนา 
การพิจารณากายในกาย (2) เวทนานุปสสนา การพิจารณาเวทนาในเวทนา (3) จิตตานุปสสนาการ
พิจารณาจิตในจิต (4) ธัมมานุปสสนา การพิจารณาธรรมในธรรม โดยผูพิจารณานั้นจะตองมีองค
พิจารณาอยูเนืองๆ 3 ขอ คือ จะตองมีความเพียร (อาตาป) มีสติระลึกรูอยูเสมอ (สติมา) และ
สัมปชัญญะ (สัมปชาโน ความรูสึกตัวทุกขณะ) คอยกํากับ ซ่ึงเปนเคร่ืองมือสําคัญอยางยิ่งยวด หาก
บุคคลปฏิบัติไดอยางสมํ่าเสมอแลว ผลท่ีไดก็คือ สามารถท่ีจะกําจัดหรือ ทําลายอภิชฌาและโทมนัส
ท้ังปวงออกไปจากจิตใจของตนเองได 
 การสอนสติปฏฐาน 4 ตามแนวคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาทของโคเอ็นกา พบวา  
การสอนวิปสสนากรรมฐานในพระไตรปฎก เบ้ืองตนเปนการกลาวถึงเปาหมายสูงสุดหรือ
ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติวาผูท่ีปฏิบัติตามหลักสติปฏฐาน 4 พึงบรรลุถึงความหลุดพนแหงทุกข 
ท้ังปวงไปไดดวยการพิจารณาในกาย เวทนา จิตและธรรม แตข้ันตอนในการสอนนั้น ไมไดเรียงไว
ตามลําดับ  บุคคลพึงปฏิบัติในสติปฏฐาน 4 หมวดใด  หมวดหนึ่งกอนหรือหลังก็ได  ท้ังนี้ 
กระบวนการถายทอดวิปสสนาของพระพุทธองคจึงเปนธรรมชาติมากท่ีสุด ไมไดปรุงแตงหรือมี
พิธีกรรมใดๆ มาเก่ียวของ สวนแนวทางการสอนวิปสสนาของโคเอ็นกา พบวา ไมมีข้ันตอนท่ี
ซับซอนและไมมีพิธีกรรมมาเกี่ยวของ เพียงแตผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน พึงสําเหนียกกําหนดรูใน
สติปฏฐาน 4 อยางใดอยางหนึ่ง เชน กําหนดรูในอานาปานสติ รูลมหายใจเขาและออก แตไมตองมี
คําบริกรรม เม่ือผูปฏิบัติจนชํานาญแลว ก็จะเกิดปฏิเวธธรรมขึ้นมาภายในเปนเร่ืองเฉพาะตน 
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ระยะเวลาท่ีใชฝกวิปสสนามีหลักสูตร 3 วันและ 10 วันเหมาะแกทุกเพศทุกวัย แตเม่ือพิจารณาจาก
เปาหมายในการปฏิบัติวิปสสนาแลว เหมือนกันท้ังในพระไตรปฎกและของโคเอ็นกา กลาวคือ  
การแกปญหาใหตนเองไดและสามารถที่จะหลุดพนจากทุกขท้ังปวงได 
 แมชีระวีวรรณ  ธมฺมจารินี (งานวิสุทธิพันธ) (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาการศึกษา 
สภาวญาณเบ้ืองตนของผูเขาปฏิบัติวิปสสนาตามหลักสติปฏฐาน 4 ณ สํานักวิปสสนากรรมฐาน 
วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหารผลการวิจัยสรุปไดวา หลักการปฏิบัติของสํานกัวิปสสนากรรมฐาน
วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร มีความสอดคลองตามคัมภีรพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา และ
คัมภีรท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงผลจากการสังเกตและการถามตอบสอบอารมณนั้น สภาวะของผูปฏิบัติแตละ
คนเปนไปไมแนนอน จําเปนตองดูสภาวะหลายๆ ดานประกอบกัน ผูปฏิบัติบางคนมีสภาวะท่ี
ปรากฏใหสังเกตไดยาก บางคนมีสภาวะท่ีปรากฏและสังเกตไดงาย โดยผลจากการวิจัยนี้เปนอาการ
โดยยอ เพื่อใชเปนหลักในการวินิจฉัย 
 ผลการวิจัยยังสามารถท่ีจะแสดงเปนนัยไดวา การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานจะตอง
พิจารณาทั้งสภาวธรรมภายในและภายนอกพรอมกัน พรอมท้ังการพินิจถึงเหตุปจจัยจากอดีตท่ีผาน
มาวาเคยทําเหตุปจจัยนั้นมากอนหรือไม ซ่ึงสภาวธรรมและเหตุดังกลาวมีผลตอการปฏิบัติ คือ  
บางคนปฏิบัติลําบากสําเร็จชา บางคนปฏิบัติลําบากสําเร็จเร็ว บางคนปฏิบัติงายสําเร็จชา บางคน
ปฏิบัติงายแตสําเร็จเร็ว นอกจากนี้การกระทําในปจจุบัน ความต้ังใจในการกําหนดรูปนาม  
ท้ังภายนอกและภายใน อยางประณีตบรรจงจดจอตอเนื่องในทุกๆ อิริยาบถต้ังแตตื่นนอนจนถึงเขา
นอน คําแนะนําของพระวิปสสนาจารยท่ีมีความเขาใจและมีประสบการณในการซักถามสภาวธรรม
ตางๆ และการปรับอินทรียของผูปฏิบัติใหเสมอกัน ก็เปนอีกปจจัยสําคัญในการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน เพื่อใหสภาวญาณเบ้ืองตน ของผูปฏิบัติเจริญกาวหนาข้ึนไปเปนลําดับ ตั้งแตสภาวญาณ 1 
ไปจนถึงมรรค ผล นิพพาน การศึกษาฉบับนี้ ยังมีประโยชนตอผูอานท่ัวไป ใหมีความเขาใจในการ
ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน และสามารถที่จะนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอีกดวย 
 พระมหารุงเรือง  รกฺขิตธมฺโม (ปะมะขะ) (2549, หนา 3-4) ไดศึกษาผลการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐาน : ศึกษากรณีเยาวชนผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ณ ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จากการสังเกตพฤติกรรมของเยาวชนท่ีไดรับการอบรม ซ่ึงศูนยปฏิบัติ
ธรรมสวนเวฬุวันไดรับความรวมมือจากสถานศึกษาท่ีนําเยาวชนเขามาปฏิบัติธรรม โดยการสุม
ตัวอยางในเบ้ืองตน ผลปรากฏวาสวนใหญเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน เชน มีความกตัญูกตเวที 
เคารพครู-อาจารย มีสติในการเรียนมากขึ้น สามารถพัฒนาศักยภาพทางดานการเรียนไดดีข้ึน จิตใจ
ราเริงแจมใสรูจักแยกแยะส่ิงท่ีควรทําและไมควรทําและปลีกตัวใหหางไกลจากอบายมุข ซ่ึงเปน
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พฤติกรรมอันพึงประสงคของคนในสังคม อันเปนแนวทางท่ีดีท่ีจะนําไปใชในการดําเนินชีวิตและ
แกปญหาสังคมตอไป 
 การศึกษาวิจัยในเร่ืองน้ีผูศึกษาวิจัยตองการศึกษาถึงผลการปฏิบัติวิปสสนาของเยาวชน
ท่ีเขามาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ณ ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  
มีความเขาใจในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานมากนอยแคไหนเพียงใด นําไปใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันอยางไรบาง และมีวิธีการใดบางท่ีจะทําใหการฝกอบรมวิปสสนากรรมฐานเปนท่ี
สนใจของเยาวชน มากยิ่งข้ึน เพ่ือนําผลท่ีไดจากการวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาวิธีการอบรมใหกับ
เยาวชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในอนาคต 
 กัลยลักษณ  อยูเย็น (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาทัศนะของเยาวชนผูปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน ณ วัดเขาพุทธโคดม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบวา 1. กลุมเยาวชนท่ีเขา
มาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานดวยความเต็มใจ  จะมีความเขาใจในหลักธรรมคําสอนใน
พระพุทธศาสนา มีความศรัทธา ความเช่ือถือ และการถือปฏิบัติทางพุทธแตกตางจากกลุมเยาวชนท่ี
ไมเต็มใจเขามาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน โดยกลุมเยาวชนท่ีเต็มใจจะมีความเช่ือ ความศรัทธา และ
การถือปฏิบัติทางพุทธมากกวากลุมเยาวชนท่ีไมเต็มใจเขามาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 2. กลุม
เยาวชนท่ีเขามาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานดวยความเต็มใจจะไดรับการปลูกฝง การดูแลเอาใจใส
อยางดีจากครอบครัวแบบพุทธ มากกวากลุมเยาวชนท่ีไมเต็มใจเขามาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 3. 
กลุมเยาวชนที่เขามาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานดวยความเต็มใจจะมีทัศนะท่ีดี ตอการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐาน มากกวากลุมเยาวชนท่ีไมเต็มใจเขามาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
 พระมหามงคล  มงฺคลิโก (ใสโยธา) (2554, หนา 51-52) ไดศึกษาคําสอนวิปสสนา
ภาวนา : เฉพาะกรณีคําสอนของพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) จากการศึกษาพบวา แนวการ
สอนและวิธีปฏิบัติของพระราชปริยัตยากร เปนการปฏิบัติตามหลักสติปฏฐาน 4 คือกาย เวทนา จิต 
และธรรม นั่นเอง คือตามดูตามรู รูปนาม ท่ีเกิดข้ึน ตั้งอยูดับไป เวลาจะทําอะไรทุกอยาง ใหกําหนด
ตนจิตใหทันปจจุบันธรรมอยาใหกอนหรือหลังกัน พยายามท่ีจะกําหนดใหทันทุกคร้ังไป และ
ขณะน้ันตองใหมีสติกําหนดพิจารณารูอาการของจิตท่ีเปนปจจุบันในขณะนั้น พรอมกับภาวนาตาม
อาการที่ปรากฏในปจจุบันนั้นๆ ใหพรอมกันพอดีๆ อยางนี้เร่ือยไป 
 การกําหนด ใหกําหนดทีละอยางพยายามกําหนดใหเปนอิริยาบถเดียว จนจิตจําบริกรรม 
และอาการแหงรูปนามนั้นๆ กลมกลืนเปนอันเดียวกัน ก็จะเปนเหตุทําใหจิต ดิ่ง นิ่ง ม่ันคงแลวจะ
พิจารณารูอาการของรูปนามนั้นๆ จนเปนเหตุใหเกิดพระไตรลักษณข้ึนมา เม่ือพระไตรลักษณเกิด
ข้ึนมา และแกสมบูรณดีแลวพระไตรลักษณก็จะพาจิตดําเนินเขาสูอนุโลมญาณ โคตรภูญาณ แลวก็
ดับลงไปตรงมรรคญาณ อันเปนเหตุใหกิเลสดับลงไปดวย 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

69 

 พระชัยพร  จนฺทวํโส (จันทวงษ)(2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาศรัทธาในการปฏิบัติ
วิปสสนาภาวนาตามแนวสติปฏฐาน 4 ผลการวิจัยพบวา ศรัทธาตามรูปศัพท หมายถึง ความเช่ือ
ในทางพระพุทธศาสนาเปนศรัทธาท่ีแตกตางจากศรัทธาในความหมายโดยทั่วไป ในคัมภีร
พระพุทธศาสนาเถรวาทไดแสดงศรัทธาไว 2 ประการ คือ ศรัทธาที่ประกอบดวยปญญา กับ ศรัทธา
ท่ีไมประกอบดวยปญญา 
 ในการเจริญวิปสสนาภาวนา ศรัทธาหมายถึง อธิโมกข ท่ีเปนทางผานของผูไดเร่ิมเขาสู
วิปสสนาญาณ เม่ือเกิดปญญาหย่ังรูในรูปนามท่ีมีความแปลกประหลาดอัศจรรย เชน แสงสวาง 
ญาณรู มีสติคมชัด มีปติ มีความเพียรเปนพิเศษ มีความต้ังม่ัน ความสุข ความวางเฉย ความยินดี ใน
สภาวธรรมตางๆ ก็ปกใจเช่ืออยางแรงกลา เพราะไมเคยพบเจอในสภาวะตางๆ ดังกลาว ความจริง
ศรัทธา กับ อธิโมกขความแตกตางกันโดยองคธรรมคือ ตัวหนึ่งเปนสัทธาเจตสิก อีกตัวหนึ่งเปน
อธิโมกข หมายความวา ศรัทธา มีลักษณะผองใสดังกลาว เปนสภาวะท่ีเช่ือม่ันในคุณงามความดี 
ทุกอยาง เพราะเปนศรัทธาท่ีอยูในกลุมของเจตสิกท่ีดีงาม คือ มีความเชื่อในศีล สมาธิ และปญญา 
ความสําคัญของศรัทธาคือการพัฒนาไปสูความพนทุกข ไดแก เปนพระอริยะบุคคลระดับ 
พระโสดาบัน ตัวอยางเชน ศรัทธานุสารีบุคคล ผูแลนไปตามศรัทธา และศรัทธาวิมุต ผูหลุดพนดวย
ศรัทธา เพราะเขาใจอริยสัจไดถูกตอง จึงเห็นวาศรัทธาท้ังหมดลวน มีปญญาคอยประคับประคอง
เอาไวเพื่อไมใหหลุดออกไปนอกกรอบของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะศรัทธาในพระรัตนตรัย 
 วรวิชาการย  พุมสฤษฏ (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิธีการสอนวิปสสนากัมมัฏฐานของ
พระปลัดชัชวาล ชินสโภ (ศิริมหา) จากการศึกษา พบวา วิธีการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานท่ีปรากฏ
ในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท เปนการปฏิบัติตามหลักสติปฏฐาน 4 คือ การพิจารณา กาย เวทนา 
จิต ธรรม และการปฏิบัติสติปฏฐานเปนวิธีเดียวท่ีทําใหเกิดอริยสัจ 4 หรือเรียกอีกช่ือวา อริยมรรคมี
องค 8 ซ่ึงเปนปจจัยใหเกดิวิปสสนาญาณ และสงผลไปสูการบรรลุมรรคญาณผลญาณ และนิพพาน 
 จากการศึกษา พบวา วิธีการสอนวิปสสนากัมมัฏฐานของพระปลัดชัชวาล  ชินสโภ  
(ศิริมหา) เปนการสอนการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานแบบสติปฏฐาน 4 ตามหลักประเพณีอริยา
อาจารยท่ีสอนสืบๆ ตอกันมา ไดใชหลักการกําหนดลมหายใจและอิริยาบถออกมาเปนแบบของ 
พระมหาสีสยาดอ (โสภณมหาเถระ) คือ “พองหนอ-ยุบหนอ” โดยสอนใหผูปฏิบัติรูจักส่ิงสําคัญใน
ภาคปฏิบัติ ไดแก การกําหนดรูกาย เวทนา จิต ธรรม การกําหนดอารมณหลักและอารมณรองใหทัน
ปจจุบันในการเดินจงกรม การนั่งสมาธิ การยืน การกลับตัว และการกําหนดอิริยาบถยอย โดยมีการ
สงและสอบอารมณ เพื่อปรับอินทรียและแกปญหาตางๆ ใหกับผูปฏิบัติ พรอมท้ังบรรยายอธิบาย
เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติท่ีปรากฏในคัมภีรโดยการเพิ่มเทคนิคเฉพาะตามท่ีถูกตองและเหมาะ
ท่ีสุด เพื่อจะชวยใหการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานพัฒนาจิตใหเกิดสมาธิและปญญาญาณ และมรรค
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มีองคแปดอันเปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีสุดในการปฏิบัติเพื่อดําเนินไปสูจุดมุงหมายสูงสุดในทาง
พระพุทธศาสนา คือ การบรรลุมรรค ผล นิพพาน เขาถึงความพนทุกข 
 จากการศึกษา พบวา วิธีการสอนวิปสสนากัมมัฏฐานของพระปลัดชัชวาล  ชินสโภ  
มีความสอดคลองกับในคัมภีรพระพุทธศาสนาทุกประการ จะแตกตางเพียงแตสวนรายละเอียด
ปลีกยอย เพื่อใหผูปฏิบัติเขาใจสามารถปฏิบัติถึงเปาหมายท่ีตั้งใจไวคือ พระนิพพานนั่นแล. 
 


