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คำนำ
วิชาสมาธิเพื่อการเผยแผ่ (MD407) เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเข้าใจในหลักการ
ปฏิบัติธรรมมากขึ้น จากการสอนที่ผ่านมาพบว่า แม้นักศึกษาจะเรียนชุดวิชาสมาธิครบทุกเล่มและ
สอบวัดระดับความรู้องค์รวมแล้วก็ตาม แต่ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติธรรมนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์
ทางผู้สอนและคณะจึงเห็นควรให้ เพิ่มเติมเนื้อหาชุด วิชานี้ เข้ามาในหลักสูตร เพื่อเติมเต็มความ
เข้าใจในหลักปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
ประเทศไทยถือว่าเป็นแหล่งความรู้ในการปฏิบัติ ธรรมที่ถือว่ามีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก
แต่ ใ นบรรดาหมู่ นั ก ปฏิ บั ติ มั ก มี ปั ญ หาในเรื่ อ งการยึ ด แนววิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ต นเองฝึ ก แล้ ว เกิ ด การ
เปรียบเทียบกับวิธีการอื่นๆ ว่าดีกว่าบ้าง แบบอื่นไม่ถูกบ้าง ซึ่งเป็นปัญหาที่พบเห็นได้บ่อยครั้ง
ในขณะที่ในต่างประเทศกลับพบปัญหาดังกล่าวนี้น้อยกว่า ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะชาวต่างประเทศ
จะเน้นเข้ามาศึกษาเพื่อนาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับชีวิต โดยไม่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อหรือ
ความศรัทธาของตน
ดังนั้น เพื่อให้เกิดการทาความเข้าใจถึงความแตกต่างในการปฏิบัติ จึงนาหัวข้อการปฏิบัติ
ธรรมสายต่างๆ ในประเทศไทยขึ้นเป็นประเด็นศึกษา ควบคู่กับการทาความเข้าใจในหลักคัมภีร์ทั้ง
พระไตรปิฎกและวิสุทธิมรรค และอธิบายขยายความหลักการปฏิบัติของพระมงคลเทพมุนี (สด
จนฺทสโร) เพิ่มเติม เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการทาหน้าที่กัลยาณมิตร สามารถ
แนะนาผูค้ นให้ปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้องต่อไป

พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย (ป.ธ.9, Ph.D.) และคณะ
ผูเ้ ขียนและผู้จัดทา
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1

หลักปฏิบัติที่ปรากฏในพระไตรปิฎก

ในสมัยพุทธกาล การปฏิบัติพัฒนาจิตเป็นเพียงการฟังธรรมแล้วผู้ฟัง ก็บรรลุตาม ดั่งเช่น
พระสั ม มาสั ม พุ ทธเจ้ าทรงแสดงปฐมเทศนาธั ม มจั ก กั ป ปวั ต ตนสู ต รเพี ย งครั้ ง แรก พระอั ญ ญา
โกณฑัญญะก็สามารถบรรลุธรรมได้ ทั้งนี้เนื่องจากทั้งผู้เทศน์ คือ พระสัม มาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นครู
ชั้นยอดที่สามารถสั่งสอนสรรพสัตว์ให้บรรลุตามได้ ส่วนผู้ฟังคือเหล่าสาวกที่ได้สร้างสมบุญบารมี
ประกอบเหตุแห่งการบรรลุธรรมไว้เป็นอย่างดี แม้กระนั้นก็ยังพบหลักปฏิบัติเพื่อการฝึกพัฒนาจิต
ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประทานไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่พระสาวกที่ยังต้องอาศัยการบาเพ็ญ
เพียรและการฝึกฝน ซึ่งปรากฏอยูใ่ นพระไตรปิฎก 3 วิธี ดังนี้

1.1 วิธีการพัฒนาจิตโดยชื่อ
ในอังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต กล่าวถึง ธรรม 2 ประการที่เป็นส่วนแห่งวิชชา หรือความรู้แจ้ง
ซึ่งระบุถึงสมถะและวิปัสสนาดังนี้
“ธรรม 2 ประการนี้เป็นฝ่ายวิชชา ธรรม 2 ประการ อะไรบ้าง คือ 1 สมถะ
(การฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ) 2 วิปัสสนา (ความเห็นแจ้ง) สมถะที่ภิกษุ
เจริญแล้วย่อมให้สาเร็จประโยชน์อะไร คือ ย่อมให้จิตเจริญ จิตที่เจริญ
แล้วย่อมให้สาเร็จประโยชน์อะไร คือ ย่อมละราคะได้ วิปัสสนาที่ภิกษุ
เจริญแล้วย่อมให้สาเร็จประโยชน์อะไร คือ ย่อมให้ปัญญาเจริญ ปัญญาที่
เจริญแล้วย่อมให้สาเร็จประโยชน์อะไร คือ ย่อมละอวิชชาได้1”
พุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นถึงหน้าที่ของสมถะและวิปัสสนาในฐานะเป็นธรรมคู่กันที่เรียกว่า
วิชชาภาคิยธรรม คือ ธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชชา เมื่อภิกษุเจริญแล้วย่อมจะทาให้เกิดความรู้แจ้ง
ในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ยังได้แสดงสมถะและวิปั สสนาเป็นหนทางเพื่อนาไปสู่การ
บรรลุอรหันต์หมดกิเลสด้วยหนทาง 4 ประการ คือ
“ผู้ใดก็ตามจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีเปิดเผยการบรรลุอรหัตตผลในสานัก
ของเราด้วยมรรค 4 ประการ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญวิปัสสนาอันมี
สมถะนาหน้า เมื่อเธอเจริญวิปัสสนาอันมีสมถะนาหน้า มรรคย่อมเกิด
เธอเสพ เจริ ญ ท าให้ ม ากซึ่ ง มรรคนั้ น อยู่ ย่ อ มละสั ง โยชน์ ไ ด้ อนุ สั ย
ทั้งหลายย่อมสิ้นสุดไป ภิกษุเจริญสมถะอันมีวิปัสสนานาหน้า ภิกษุเจริญ
สมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไป ภิกษุมีใจถูกอุทธัจจะในธรรมกั้นไว้ใน
1

องฺ.ทุก. (ไทย) 20/32/76.
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เวลาที่จิตตั้งมั่น สงบภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ตั้งมั่นอยู่ มรรค
ก็เกิดแก่เธอ เธอเสพ เจริญ ทาให้มากซึ่งมรรคนั้น เมื่อเธอเสพเจริญ ทา
ให้มาก ซึ่งมรรคนั้น ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นสุดไป”2
ความสัมพันธ์ของการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนายังปรากฏในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค ซึ่งทั้ง
2 หลักการนี้เป็นการอธิบายสมถะและวิปัสสนาในแง่ที่ไปคู่กันเสมอ เป็นเครื่องชี้ชัดว่าทั้งสมถะและ
วิปัสสนาจาต้องปฏิบัติควบคู่กันไปจึงจะนาไปสู่การพัฒนาจิตจนหมดกิเลสในที่สุด
ในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต อปรอั จฉราสังฆาตวรรค ได้แสดงการปฏิบัติของภิกษุ
ที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า ท าตามค าสอนของพระศาสดา และชื่ อ ว่ า ฉั น บิ ณ ฑบาตของชาวบ้ า นไม่ สู ญ เปล่ า
ประกอบด้ว ยการปฏิ บัติ ฌาน 4, พรหมวิห าร 4, สติ ปัฏ ฐาน 4, สั มมั ปปธาน 4, อิ ทธิ บาท 4,
อินทรีย์พละ 5, โพชฌงค์ 7, มรรคมีองค์ 8, อภิภายตนะ 8, วิโมกข์ 8, กสิณ 10, สัญญา 20,
อนุสสติ 10, อินทรีย์ 5, พละ 5 ประกอบด้วยฌาน 4 และพรหมวิหาร 43
ในมหาสกุลุทายิสูตร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสบอกแก่อุทายีถึงข้อปฏิบัติที่พระองค์
ทรงประทานแก่พระสาวกอันเป็นทางให้ถึงความสงบ ความตรัสรู้ ซึ่งเป็นเหตุให้สาวกของพระองค์
ได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและบารมี ประกอบด้วย โพธิปักขิยธรรม 37, วิโมกข์ 8, อภิภายตนะ 8,
กสิณ 10, ฌาน 4 และวิชชา 8 ซึ่งมีหัวข้อปฏิบัติเกือบจะเป็นแบบเดียวกันกับในอังคุตตรนิกาย
เอกนิบาต ต่างที่ไม่มีสัญญา 20 และอนุสสติ 104
หลักปฏิบัติ ที่ปรากฏในพระสูตรทั้ง 2 แห่งนั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นอารมณ์หรือวิธีการ
ปฏิบัติทั้งหมดเพื่อเป็นทางให้บรรลุสมาธิและปัญญาที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้
ในคัมภีร์อภิธรรม ธัมมสังคิณี ได้กล่าวถึงอารมณ์ที่ทาให้เกิดฌานไว้ ดังนี้
1) กสิณ 8 คือ ปฐวีกสิณ อาโปกสิณ วาโยกสิณ เตโชกสิณ ปีตกสิณ นีลกสิณ
โลหิตกสิณ โอทาตกสิณ
2) อภิภายตนะ 8
3) วิโมกข์ 3
4) พรหมวิหาร 4
5) อสุภะ 10
6) อรูปฌาน 4 ซึ่งสอดคล้องกับวิโมกข์ที่ 4, 5, 6 และ 75
2

องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/170/238.
ดูรายละเอียดใน องฺ.เอกก. (ไทย) 20/382-562/46-51.
4
ดูรายละเอียดใน ม.ม. (ไทย) 13/247-259/291-306.
5
อภิ.สงฺ. (ไทย) 34/203-268/69-85.
3
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วิธีการปฏิบัติสมถะในคัมภีร์อรรถกถามโนรถปูรณี ท่านกล่าวถึงการเพ่งฌาน คือการเพ่ง
อารมณ์ 38 ประการ แต่มิได้ลงรายละเอียดว่าอารมณ์ 38 ประการคืออะไรบ้าง ในอรรถกถา
ปัญจกนิทเทส มีการกล่าวถึงสมถกรรมฐานว่ามี 40 ได้แก่ กสิณ 10 อสุภะ 10 เป็นต้น ซึ่งเป็น
อารมณ์เดียวกับในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แต่อย่างไรก็ตาม ในอรรถกถาก็ยังไม่มีการอธิบายวิธีการทา
สมาธิด้วยอารมณ์แต่ละแบบ ยังเป็นแค่หัวข้อของอารมณ์กรรมฐานเท่านั้น
การเจริญวิปัสสนา ถือเป็นกระบวนการสาคัญในการพัฒนาจิตให้ถึงขั้นเป็นพระอริยบุคคล
และหมดกิเลสในที่สุด ในคัมภีร์พระไตรปิฎกมิได้ระบุอธิบายรายละเอียดของการเจริญวิปัสสนา แต่
อธิบายลักษณะของการเห็นและผลที่ปรากฏของวิปัสสนา คือ การรู้แจ้งในไตรลักษณ์ และผลที่
เกิดขึ้น คือ การละสังโยชน์ ซึ่งมีการกล่าวไว้หลายแห่งในพระไตรปิฎก เช่น
- การรู้ชัดในอุปาทานขันธ์ 5 ตามความเป็นจริง เป็นผลแห่งการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ
ของพระพุทธองค์6
- การที่พิจารณาเห็นไตรลักษณ์ในขันธ์ 5 ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่
อัตตาย่อมนาไปสู่การหลุดพ้น อยู่จบพรหมจรรย์7
- การรู้ชัดอินทรีย์ 5 และอินทรีย์ 6 เป็นเหตุแห่งการเป็นพระอเสขะ8
ในคัมภีร์อรรถกถาก็เช่นกัน มิได้อธิบายวิธีการปฏิบัติวิปัสสนา เพียงแต่บอกหลักการของ
วิ ปั ส สนากรรมฐานที่ เพิ่ ม มากขึ้ น จากพระไตรปิ ฎ ก ดั ง ในอรรถกถาปรมั ต ถที ป นี ขุ ททกนิ ก าย
อิติวุตตกะ9 กล่าวว่า พึงทราบหมวดทั้ง 4 นี้ คือ อนิจจัง 1, อนิจจลักษณะ 1, อนิจจานุปัสสนา 1
และอนิจจานุปัสสี 1 ขันธปัญจก ชื่อว่า อนิจจัง เพราะมีแล้วกลับไม่มี เพราะประกอบด้วยความ
เกิดขึ้นและความเสื่อมไป เพราะเป็นไปชั่วคราว และเพราะแย้งต่อนิจจะ (ความเที่ยง) อาการที่มี
แล้ ว กลั บ ไม่ มีอั นใดของขั น ธปั ญจกนั้ น อั นนั้ น ชื่อ ว่า อนิ จจลัก ษณะ วิ ปัส สนาที่ป รารภอนิจ จ ลักษณะนั้นเป็นไป ชื่อว่า อนิจจานุปัสสนา พระโยคาวจรผู้เห็นแจ้ง อนิจจลักษณะนั้นว่าไม่เที่ยง
ชื่อว่า อนิจจานุปัสสี
โดยสรุปแล้ววิธีการพัฒนาจิตตามหลักสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎกและอรรถกถาเป็น
ลักษณะของหัวข้อ โดยมิได้ลงรายละเอียดของวิธีการปฏิบัติแต่อย่างใด

6

ส.ข. (ไทย) 17/26/39.
ส.สฬา. (ไทย) 18/1/1-2.
8
ส.ม. (ไทย) 19/523/336-338.
9
ขุ.อิติ.อ. (ไทย) 1/85/393.
7
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1.2 วิธีการพัฒนาจิตเป็นระบบขั้นตอน
วิธีการพัฒนาจิตที่เป็นระบบขั้นตอน ซึ่งนาหลักการและวิธีการมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติใน
ปัจจุบัน มี 2 พระสูตร คือ สติปัฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร
1.2.1 สติปัฏฐานสูตร
สติปัฏฐานสูตร หรือมหาสติปัฏฐานสูตร เป็นพระสูตรสาคัญที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัส
แก่ชาวกุรุชนบท ซึ่งเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นแนวทางปฏิบัติมีเป้าหมายเดียว คือ
การบรรลุนิพพาน
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เป็นที่ไปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์
ของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงความโศกและปริเทวะ เพื่อความดับสูญ
แห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้อง เพื่อทาให้แ จ้งซึ่ง
พระนิพพาน หนทางนี้ คือ สติปัฏฐาน 4
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกาย
อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติ กาจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกเสียได้ 1 พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ 1 พิจารณาเห็นจิต
ในจิตอยู่ 1 พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่. 1 ฯ”10
การเจริญ สติ นี้ ปรากฏเป็ นองค์ที่ 7 ในมรรค 8 ที่ เรี ยกว่า สัม มาสติ ซึ่ง พระพุ ทธองค์
หมายถึง การเป็นผู้มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พิจารณาเห็นกายในกาย เห็นเวทนาในเวทนา
เห็นจิตในจิต และเห็นธรรมในธรรม อันได้แก่ สติปัฏฐาน 4 นั่นเอง
การเจริญสติปัฏฐานจึงถือเป็นวิธีการเจริญสติที่เด่นชัดที่สุด ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก
โดยได้ให้ทั้งหลักการและวิธีการในการฝึกปฏิบัติ และได้ระบุถึงผลของการปฏิบัติว่าเพื่อกาจัด
อภิชฌาและโทมนัสให้ได้11 ซึ่งสรุปแนวทางการปฏิบัติโดยสังเขปในมหาสติปัฏฐานสูตร12 มีดังนี้
1) กายานุปัสสนา คือ การพิจารณากายหรือตามดูรู้ทันกาย มีรายละเอียดในการ
พิจารณา 6 วิธี ได้แก่
1.1) อานาปานสติ คื อ ไปในที่ ส งั ด นั่ ง ขั ด สมาธิ คู้ บั ล ลั ง ก์ และใช้ ส ติ พิ จ ารณา
กาหนดรู้ลมหายใจที่เข้าและออก จนระงับกายสังขาร ทาลมหายใจให้ละเอียด

10

ที.มหา. (ไทย) 10/372/301.
ดูรายละเอียดใน ขุ.ป. (ไทย) 31/36/56.
12
ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย) 10/372-403/301-338.
11
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1.2) กาหนดอิริยาบถ คือ ภิกษุเมื่อเดิน ก็รู้ชัดว่า ‘เราเดิน’ เมื่อยืนก็รู้ชัดว่า ‘เรายืน’
เมื่อนั่งก็รู้ชัดว่า ‘เรานั่ง’ หรือเมื่อนอนก็รู้ชัดว่า ‘เรานอน’ หรือร่างกายอยู่ในอาการใดๆ ก็สามารถ
ใช้สติกาหนดรู้ชัดในอาการที่เป็นอยู่นั้น
1.3) สัมปชัญญะ คือ มีความรู้ตัวในการเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
ก้าวเดิน การเหลียวมอง การนุ่งห่มผ้า การกิน ดื่ม เคี้ยว ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ หลับ ตื่น การพูด การนิ่ง
1.4) ปฏิกูลมนสิการ คือ ใช้สติพิจารณาร่างกายของตนเอง ให้เห็นว่าตั้งแต่ศีรษะจรด
ปลายเท้า มีอวัยวะต่างๆ ที่อยู่ภายในเป็นของปฏิกูล ไม่สะอาด มารวมตัวกัน คือ “ในกายนี้ มีผม ขน
เล็บ ฟันหนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด ม้าม ปอด ลาไส้ใหญ่ ลาไส้เล็ก
อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น น้าตา เปลวมัน น้าลาย น้ามูก ไขข้อ มูตร”
1.5) ธาตุมนสิการ คือ ใช้สติพิจารณาเห็นกายที่ดารงอยูน่ ี้ เป็นเพียงธาตุดิน น้า ลม ไฟ
1.6) นวสีวถิกา คือ ใช้สติพิจารณาซากศพตั้งแต่ตายใหม่ๆ จนกระทั่งถึงกระดูกผุ
เป็นเวลา 9 ระยะ เพื่อพิจารณาความเป็นจริงของกายตนเองและผู้อื่น อาทิ พิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู่อย่างนี้ ดังพุทธพจน์ที่ว่า
“ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งถูกกาจิกกิน นกตะกรุจิกกิน
แร้งทึ้งกิน สุนัขกัดกิน สุนัขจิ้งจอกกัดกิน หรือสัตว์เล็ก หลายชนิด
กัดกินอยู่ แม้ฉันใด ภิกษุนั้นนากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่า
ถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้น มีลักษณะอย่างนั้น ไม่ล่วงพ้นความเป็น
อย่างนั้นไปได้”
การใช้สติพิจารณาทั้งหมดนี้ เพียงเพื่อให้เห็นว่า ร่างกายนี้มีอยู่ เพื่อเจริญญาณและ
สติ ไม่ใช่เป็นไปเพื่อการยึดมั่นถือมั่น
2) เวทนานุปัสสนา การพิจารณารู้เท่าทันเวทนาที่เกิดขึ้น คือ เมื่อ เกิดความรู้สึกสุข
ทุกข์ หรือเฉยๆ ทั้งที่เป็นชนิดมีอามิสและไม่มีอามิส ก็รู้ชัดตามที่ปรากฏตามสภาวะนั้นๆ
3) จิตตานุปัสสนา การพิจารณารู้เท่าทันจิตตนเอง คือ รู้ว่าจิตของตนในขณะนั้นๆ มีราคะ
ไม่มีราคะ มีโทสะ ไม่มีโทสะ มีโมหะ ไม่มีโมหะ ฟุ้งซ่าน เป็นสมาธิ หลุดพ้น หรือไม่หลุดพ้น เป็นต้น
4) ธัมมานุปัสสนา การพิจารณารู้ทันธรรม คือ
4.1) นิวรณ์ คือ รู้ชัดว่านิวรณ์แต่ละอย่างมีอยู่ในตนหรือไม่ ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้นได้
อย่างไร ที่เกิดขึ้นแล้วละได้อย่างไร ที่ละได้แล้ว ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปอย่างไร
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4.2) ขันธ์ 5 คือ รู้ชัดว่า ขันธ์ 5 แต่ละอย่างเป็นอย่างนี้ เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ ดับไป
เป็นอย่างนี้
4.3) อายตนะ คือ รู้ชัดภายใน 6 และภายนอก 6 แต่ละอย่างว่าเป็นอย่างไร รู้ชัด
ในสังโยชน์ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยอายตนะนั้นๆ และรู้ชัดว่า สังโยชน์ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้นได้อย่างไร ที่
เกิดขึ้นแล้ว ละได้อย่างไร ที่ละได้แล้ว ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปอย่างไร
4.4) โพชฌงค์ คือ รู้ชัดว่าโพชฌงค์แต่อย่างมีอยู่ในตนหรือไม่ ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้นได้
อย่างไร และที่เกิดขึ้นแล้วเจริญเต็มบริบูรณ์มีได้อย่างไร
4.5) อริยสัจ คือ รู้ชัดในอริยสัจ 4 แต่ละประการตามเป็นจริง ว่าคืออะไร เป็นอย่างไร
อานิสงส์ของสติปัฏฐาน
บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน 4 ตลอด 7 ปี พึงหวังผลอย่าง 1 ใน 2 อย่าง คือ อรหัตผลใน
ปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ ก็จักเป็นอนาคามี
บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน 4 ตลอด 7 เดือน พึงหวังผลอย่าง 1 ใน 2 อย่าง คือ อรหัตผลใน
ปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ ก็จักเป็นอนาคามี
บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน 4 ตลอด 7 วัน พึงหวังผลอย่าง 1 ใน 2 อย่าง คือ อรหัตผลใน
ปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ ก็จักเป็นอนาคามี
1.2.2 อานาปานสติสูตร
อานาปานสติสูตรเป็นพระสูตรใหญ่ เป็นหลักปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของลมหายใจ ในอรรถกถา
กล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้า พระสาวกและพระขีณาสพ ล้วนฝึกกัมมัฏฐานข้อนี้กัน เพราะเป็นกัมมัฏฐาน
ที่ประณีต เหมาะสมกับทุกคน และเลือกได้หลากหลาย มีความลึกซึ้งมาก ดังพุทธพจน์ที่ว่า
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแล้วอย่างไร ทาให้
มากแล้ว อย่ างไร จึง มี ผ ลมาก มีอ านิ สงส์ ม าก ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ง หลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างก็ดี
นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรง ดารงสติมั่นเฉพาะหน้า13

13

ม.อุ. (ไทย) 14/148/187.

ห น้ า | 10

อานาปานสติสูตร มีอยู่ 4 วิธี ได้แก่
1) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
“...ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด เมื่อภิกษุหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่า หายใจออกยาว หรือ
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่า หายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่า หายใจออกสั้น หรือเมื่อ
หายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่า หายใจเข้าสั้น สาเหนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กาหนดรู้กองลมทั้งปวง หายใจ
ออก ว่าเราจักเป็นผู้กาหนดรู้กองลมทั้งปวง หายใจเข้า สาเหนียกอยู่ ว่าเราจักระงับกายสังขาร
หายใจออก ว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจเข้า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยนั้น ภิกษุชื่อว่าพิจารณา
เห็นกายในกาย มีความเพียร รู้สึกตัว มีสติ กาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ได้อยู่ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เรากล่าวลมหายใจออก ลมหายใจเข้านี้ ว่าเป็นกายชนิดหนึ่งในพวกกาย เพราะฉะนั้นแล
ในสมัยนั้น ภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร รู้สึกตัว มีสติ กาจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได้อยู่ ฯ...”
2) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
“...ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุสาเหนียกอยู่ ว่าเราจักเป็นผู้กาหนดรู้ ปีติ หายใจออก
ว่าเราจักเป็นผู้กาหนดรู้ปีติ หายใจเข้า สาเหนียกอยู่ ว่าเรา จักเป็นผู้กาหนดรู้สุข หายใจออก ว่าเรา
จักเป็นผู้กาหนดรู้สุข หายใจเข้า สาเหนียกอยู่ ว่าเราจักเป็นผู้กาหนดรู้จิตสั งขาร หายใจออก ว่าเรา
จักเป็นผู้กาหนดรู้ จิตสังขาร หายใจเข้า สาเหนียกอยู่ ว่าเราจักระงับจิตสังขาร หายใจออก ว่าเรา
จักระงับจิตสังขาร หายใจเข้า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยนั้น ภิกษุชื่อว่า พิจารณาเห็นเวทนาใน
เวทนา มีความเพียร รู้สึกตัว มีสติ กาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เรากล่าวการใส่ใจลมหายใจออก ลมหายใจเข้าเป็นอย่างดีนี้ ว่าเป็นเวทนาชนิดหนึ่ง ในพวกเวทนา
เพราะฉะนั้นแล ในสมัยนั้น ภิกษุจึงชื่อว่า พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา มีความเพียร รู้สึกตัวมีสติ
กาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ ฯ”
3) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
“...ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุสาเหนียกอยู่ ว่าเราจักเป็นผู้กาหนดรู้จิต หายใจออก
ว่าเราจักเป็นผู้กาหนดรู้จิต หายใจเข้า สาเหนียกอยู่ ว่าเราจักทาจิตให้ร่าเริง หายใจออก ว่าเราจัก
ทาจิตให้ร่าเริง หายใจเข้า สาเหนียกอยู่ ว่าเราจักตั้งจิตมั่น หายใจออก ว่าเราจักตั้งจิตมั่น หายใจ
เข้า สาเหนียกอยู่ ว่าเราจักเปลื้องจิต หายใจออก ว่าเราจักเปลื้องจิต หายใจเข้า ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ในสมัยนั้น ภิกษุชื่อว่า พิจารณาเห็นจิตในจิต มีความเพียร รู้สึกตัว มีสติ กาจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย ได้ อ ยู่ ดูก รภิ กษุ ทั้งหลาย เราไม่ กล่ าวอานาปานสติ แก่ ภิ กษุ ผู้เผลอสติ ไม่รู้ สึก ตัว อยู่
เพราะฉะนั้นแล ในสมัยนั้น ภิกษุจึงชื่อว่า พิจารณาเห็นจิตในจิต มีความเพียร รู้สึกตัว มีสติ กาจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ ฯ”
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4) ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
“...ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุสาเหนียกอยู่ ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความ
ไม่เที่ยง หายใจออก ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความไม่เที่ยง หายใจเข้าสาเหนียกอยู่ ว่าเราจัก
เป็นผู้ตามพิจารณาความคลายกาหนัด หายใจออก ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความคลายกาหนัด
หายใจเข้า สาเหนียกอยู่ ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความดับกิเลส หายใจออก ว่าเราจักเป็นผู้ตาม
พิจารณาความดับกิเลส หายใจเข้า สาเหนียกอยู่ ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความสละคืนกิเลส
หายใจออก ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความสละคืนกิเลส หายใจเข้า
ดูก รภิ ก ษุ ทั้งหลาย ในสมั ยนั้ น ภิกษุ ชื่ อว่ า พิ จารณาเห็ นธรรมในธรรม มีความเพี ยร
รู้สึกตัว มีสติกาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ เธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสด้วยปัญญา
แล้ว ย่อมเป็นผู้วางเฉยได้ดี เพราะฉะนั้นแล ในสมัยนั้น ภิกษุจึงชื่อว่า พิจารณาเห็นธรรมในธรรม มี
ความเพียร รู้สึกตัว มีสติ กาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ได้อยู่ ฯ
ดูกรภิ กษุทั้งหลาย ภิกษุที่เจริ ญอานาปานสติ แล้ว อย่า งนี้ ทาให้ มากแล้ว อย่า งนี้แ ล
ชื่อว่าบาเพ็ญสติปัฏฐาน 4 ให้บริบูรณ์ได้ ฯ”

1.3 วิธีการพัฒนาจิตตามกระบวนการ
ในหลายพระสูตรได้ระบุถึงการพัฒนาจิตที่อธิบายเป็น ลาดับขั้นตอน ในรูปกระบวนการ
ซึ่งการพัฒนาจิตในรูปกระบวนการมี 4 ลักษณะ
1.3.1 ลาดับขั้นตอนวิธีการ
ที่มาในคณกโมคคัลลานสูตร ประกอบด้วย
รักษา
ศีล

สารวม
อินทรีย์

รู้
ประมาณ
บริโภค

ทา
ความ
เพียร

มีสติ
สัมปชัญญะ

พอใจ
เสนาสนะ
อันสงัด

ละ
นิวรณ์
5

ฌาน4

ในสามัญญผลสูตร มีลักษณะคล้ายกับที่มาในคณกโมคคัลลานสูตร คือ
มี
ศีล

สารวม
อินทรีย์

มีสติ
สัมปชัญญะ

สัน
โดษ

อยู่ใน
เสนาสนะ
อันสงัด

ละ
นิวรณ์
5

ปราโมทย์
ปีติ
ปัสสัทธิ
สุข
สมาธิ

ฌาน
4

วิชชา
8
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1.3.2 ขั้นตอนกระบวนธรรม
ที่มาในอวิชชาสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ประกอบด้วย
คบ
สัตบุรุษ

ฟัง
ธรรม

มี
ศรัทธา

มีสติ
สัมปชัญญะ

มีโยนิโส
มนสิการ

อินทรีย์
สังวร

สุจริต
3

โพชฌงค์

บรรลุ
วิชชาและ
วิมุตติ

1.3.3 สภาวะของจิตที่ถูกพัฒนา
มาในหลายพระสู ต ร แสดงถึ ง ขั้ น ตอนการเกิ ด ขึ้ น แห่ ง สภาวะจิ ต ที่ เ ป็ น ไปตามล าดั บ
ประกอบด้วย
เหตุ
ต่างๆ

ปรา
โมทย์

ปีติ

ปัส
สัทธิ

สุข

สมาธิ

ยถาภูต
ญาณ
ทัสสนะ

นิพ
พิทา

วิ
ราคะ

วิมุตติ

เหตุต่างๆ ที่เป็นเหตุให้เกิดสภาวะจิตตามลาดับเหล่านี้ เช่น โยนิโสมนสิการ การรักษาศีล
อนุสสติ 6 (ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ การบริจาค คุณธรรมที่ทาให้เป็นเทวดา ศีลที่
รัก ษา) เห็ น ความหมดจดจากบาปธรรม การส ารวมอิ น ทรี ย์ การฟั ง ธรรม การสาธยายธรรม
การแสดงธรรม ตรึกตรองธรรม และการเจริญสมาธินิมิต เป็นต้น
1.3.4 ผลที่พัฒนาไปตามความบริสุทธิ์
มาในรถวินีตสูตร แสดงถึงวิสุทธิ 7 ประกอบด้วย
สีล
วิสุทธิ

จิตต
วิสุทธิ

ทิฏฐิ
วิสุทธิ

กังขา
วิตรณ
วิสุทธิ

มัคคา
มัคคญาณ
ทัสสนะ
วิสุทธิ

ปฏิปทา
ญาณ
ทัสสนะ
วิสุทธิ

ญาณทัสสนวิสุทธิ
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ตอนที่ 2
หลักปฏิบัติที่ปรากฏใน
คัมภีร์วิสุทธิมรรค
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2

หลักปฏิบัติที่ปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรค

คัมภีร์วิสุทธิมรรค เป็นคัมภีร์สาคัญฝ่ายเถรวาททีไ่ ด้รับการจัดลาดับความสาคัญเทียบเท่า
ชั้นอรรถกถา รจนาขึ้นหลัง จากพุทธปรินิพ พานประมาณ 956 ปี (ราวพุทธศตวรรษที่ 9) โดย
พระพุ ทธโฆสะ ชาวอิ นเดีย เนื้ อหาในคั ม ภีร์ อรรถาธิ บ ายเกี่ ยวกับ ศีล สมาธิ และปัญ ญา ตาม
แนวทางวิสุทธิ 7 ซึ่งถือเป็นคัมภีร์ที่ใช้เป็นหลักในการอธิบายด้านปฏิบัติธรรม

2.1 การพัฒนาจิตระดับสมาธิ
หลักสมถกรรมฐานตามแบบคัมภีร์วิสุทธิมรรค ประกอบด้วย สมถะ 40 วิธี ใน 40 วิธีหลัก
ก็มีรายละเอียดปลีกย่อยในการฝึกแตกต่างกันไป ในความแตกต่างนั้นจะเป็นการใช้นิมิตต่างๆ ที่
ปรากฏในการปฏิบัติ เมื่อจิตละเอียดขึ้นๆ นิมิตก็จะเปลี่ยนไปตามลาดับ จนกระทั่งบรรลุฌาน
วิธีการที่ใช้ในการปฏิบัติในคัมภีร์ 40 วิธี คือ กสิณ 10, อสุภะ 10, อนุสติ 10, พรหมวิหาร 4,
อาหาเรปฏิกูลสัญญา 1, จตุธาตุววัตถาน 1 และ อรูปกัมมัฏฐาน 4
บริกรรมนิมิต

ปฏิภาคนิมิต
อุปจารสมาธิ

อุคคหนิมิต

1.ลืมตาเพ่งนิมิต
และใส่ใจบัญญัติคา

2.หลับตานึกทางใจ
ร้อยครั้ง พันครั้ง

3.นึกถึงอุคคหนิมิต
บ่อยๆ

ฌาน 4
อัปปนาสมาธิ
4. รักษาปฏิภาคนิมิต
เสพสัปปายะ 7
บาเพ็ญอัปปนาโกศล 10

2.2 การพัฒนาจิตระดับวิปัสสนา
มีทั้งหมด 16 ญาณ เรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า โสฬสญาณ ประกอบด้วย
นามรูป
ปริเฉทญาณ

นามรูปปัจจัย
ปริคคหญาณ

สัมมสน
ญาณ

อุทยัพพย
ญาณ

สังขารุเบกขาญาณ

ปฏิสังขา
นุปัสสนาญาณ

มุญจิตุกัมยตา
ญาณ

สัจจานุโลมิกญาณ

โคตรภูญาณ

มัคคญาณ

ภังคานุ
ปัสสนาญาณ

นิพพิทา
นุปัสสนาญาณ

ผลญาน

ภยตูปัฏฐาน
ญาณ

อาทินวา
นุปัสสนาญาณ

ปัจจเวกขณญาณ
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ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนาไว้เป็นระบบ โดยมีขั้นตอน คือ
อาศัยการเล่าเรียนและสอบถามธรรมที่เป็นภูมิของวิปัสสนาอยู่ 6 ประการ คือ ขันธ์ 5, อายตนะ 12,
ธาตุ 18, อินทรีย์ 22, อริยสัจ 4 และปฏิจจสมุปบาท14 เมื่อได้ศึกษาโดยทางปริยัติ จนแตกฉาน
และอาศั ย การทาศีล และสมาธิ ให้ เกิ ด ขึ้ นเป็ น ฐานรากแล้ ว ก็ น าไปสู่ ตัว ปั ญ ญา ซึ่ งเป็ น ไปตาม
หลักการที่กล่าวไว้ในวิสุทธิ 7 ตามลาดับ คือ ศีลวิสุทธิ จิตตวิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตรณวิสุทธิ
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ และญาณทัสสนวิสุทธิ การบังเกิดขึ้นของ
วิปั สสนาจะเกิ ดตั้ งแต่ ทิฏ ฐิวิ สุ ทธิ จนถึง ญาณทัส สนวิ สุทธิ โดยในคั มภี ร์วิ สุ ทธิ มรรคได้ก ล่ าวถึ ง
ขั้นตอนของการเกิดทิฏฐิวิสุทธิ ใน 2 เส้นทาง คือ สมถยานิก และวิปัสสนายานิก
1) สมถยานิก เกิดจากการออกจากฌาน แล้ วพิจารณาองค์ฌานให้ปรากฏโดยความเป็น
รูปนาม ให้เห็นสามัญญลักษณะ
2) วิปัสสนายานิก ใช้การกาหนดธาตุ 4 อาการ 32 ในร่างกายมาเป็นฐาน แล้วพิจารณา
แยกแต่ละอาการนั้น ให้เห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ อันเกิดขึ้นจากองค์ประกอบหลายๆ ประการมารวมกัน
และให้ปรากฏโดยความเป็นรูปนาม หรือใช้การกาหนดธาตุ 18 หรือขันธ์ 5 ให้เห็นโดยความเป็น
นามรูป เมื่อเห็นสิ่งที่ปรากฏในร่างกายนี้ตามความเป็นจริงโดยการเป็นนามรูป (ยถาภูตญาณทัสสนะ)
ก็จะทาให้เกิดความไม่ลุ่มหลงในนามและรูป ครอบงาสัตตสัญญาเสีย เป็นทิฏฐิวิสุทธิ15
เมื่อกาหนดรู้เหตุปัจจัยของนามรูป จนละความสงสัยทั้งในอดีตกาล อนาคตกาล และ
ปัจจุบันกาล เกิดยถาภูตญาณทัสสนะ สัมมาทัสสนะ กังขาวิตรณะ จึงเป็นกังขาวิตรณวิสุทธิ
เมื่อทาความเพียรในกลาปสัมมสนะ จนเกิดกลาปสัมมสนญาณอันเป็นปัญญากาหนดรู้
ย่นย่อในธรรมทั้งหลายขึ้นสู่ไตรลักษณ์ จนเพิกถอนทิฏฐิ มานะ ความใคร่ได้แล้ว ก็จะย่างเข้าสู่ตรุณ
วิปัสสนาญาณ คือ อุทยัพพยญาณ อันเป็นปัญญาเห็นเนืองๆ ถึงความผันแปรของปัจจุบันธรรม
ทั้งหลาย ซึ่งจะมีวิปัสสนูปกิเลสเกิดขึ้น เมื่อกาหนดรู้วิปัสสนากิเลสได้ และรู้ว่าทางใดเป็นทางมรรค
ทางใดมิใช่ ก็จะเกิดมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ
วิ ปั ส สนาที่ บ รรลุ ด้ ว ยญาณ 8 ตั้ ง แต่ อุ ท ยั พ พยญาณอย่ า งแก่ ภั ง คานุ ปั ส สนาญาณ
ภยตู ปั ฏ ฐานญาณ อาที น วานุ ปั ส สนาญาณ นิ พ พิ ท านุ ปั ส สนาญาณ มุ ญ จิ ตุ กั ม ยตาญาณ
ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ ดีสังขารุเปกขาญาณ และสัจจานุโลมิกญาณ เกิดปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ
ต่ อ จากอนุ โ ลมญาณ จะเกิ ด โคตรภู ญ าณ อั น เป็ น ระหว่ า งกลางของโคตรปุ ถุ ช นกั บ
พระอริ ย บุ ค คล เมื่ อ หยั่ ง จิ ต ลงสู่ นิ พ พานเป็ น อารมณ์ ก็ จ ะก้ า วเข้ า สู่ มั ค คญาณ และผลญาณ
14
15

เรื่องเดียวกัน, หน้า 720.
ดูรายละเอียดใน พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ), หน้า 978-980.
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ตามลาดับ กลายเป็นพระอริยบุคคล ทั้งโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี และอรหัตต์ ละสังโยชน์เข้า
สู่พระนิพพานนี้ เป็นญาณทัสสนวิสุทธิ
จะเห็นการอธิบายโสฬสญาณ ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนั้น ถูกขยายความให้ชัดเจน
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ซึ่งอธิบายถึงรายละเอียดของสภาวะต่างๆ การปรากฏชัดเกี่ยวกับความเป็น
จริงของกายและจิต และเกิดความสามารถที่จะนาจิตไปสู่สภาวะที่บริสุทธิ์หลุดพ้นได้
อย่างไรก็ตาม วิธีการที่เรียกว่าวิปัสสนานั้น ตามที่ปรากฏทั้งในชั้นพระไตรปิฎก อรรถกถา
และคัมภีร์วิสุทธิมรรค หากจะพูดถึงวิธีการที่เป็นขั้นตอนนั้น อาจไม่ชัดเจนนัก เพราะแม้การอธิบาย
ตามที่ปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ก็เป็นการอธิบายในการปรากฏของแต่ละภูมิ และลักษณะของ
การเห็น ในสภาวะนั้น ๆ ทั้ งนี้ด้ วยข้ อจากัดของภาษาที่ไ ม่สามารถอธิ บายการเจริ ญวิปั สสนาได้
จาเป็นต้องอาศัยการปฏิบัติและเข้าใจสภาวะต่ างๆ ด้วยตนเอง ดังนั้นหากมองในแง่ของการเจริญ
วิปัสสนาตามหลักฐานทางคัมภีร์จึงได้ให้แนวทางในการอธิบายผลมากกว่าการอธิบายในวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมแต่โดยสรุปแล้วการเจริญวิปัสสนาเป็นขั้นตอนสาคัญที่จะนาไปสู่การพัฒนาจิต
ขั้นสูงสุด คือ การหมดกิเลส เป็นพระอรหันต์ในที่สุด
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ตอนที่ 3
การปฏิบัติธรรมสายต่างๆ
ในประเทศไทย
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3

การปฏิบัติธรรมสายต่างๆ ในประเทศไทย

ในประเทศไทยมีครูบาอาจารย์ที่สอนการปฏิบัติธรรมด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย
ผ่านมาตั้งแต่อดี ตหลายชั่วอายุคน จนกระทั่งในพุทธศตวรรษที่ 25 มีการปฏิบัติธรรมสายเด่นๆ
เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว ทาให้การปฏิบัติธรรมเป็นที่แพร่หลายจวบจนปัจจุบัน ซึ่งนักวิชาการได้จัดไว้
5 สายหลัก ได้แก่
3.1 สายพุทโธ
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ระหว่าง พ.ศ. 2413 - 2492
3.2 สายสัมมา อะระหัง

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ระหว่าง พ.ศ. 2427 - 2502

3.3 สายรูปนาม

อาจารย์แนบ มหานีรานนท์
ระหว่าง พ.ศ. 2440 - 2526

3.4 สายอานาปานสติ

พระธรรมโกศาจารย์ (ท่านพุทธทาส)
ระหว่าง พ.ศ. 2449 - 2536

3.5 สายพองหนอ ยุบหนอ พระธรรมธีรราชมหามุนี
ระหว่าง พ.ศ. 2461 – 2531
หากพิจารณาถึงต้นกาเนิด สามารถแบ่งสายการปฏิบัติออกเป็น 2 สาย ได้แก่ สายที่มี
ต้นกาเนิดจากประเทศพม่า และสายที่มีกาเนิดในประเทศไทย ดังในแผนภูมิที่ 1
แผนภูมิที่ 1 กาเนิดการปฏิบัติธรรม 5 สายหลัก

พม่า

วิปัสสนาวงศ์
2483
สายรูปนาม

ไทย

กรรมฐานแบบโบราณ

2495

สายพองหนอ
ยุบหนอ

2458
สายพุทโธ

อ.แนบ
มหานีรานนท์
2440-2526

พระไตรปิฎก

พระธรรมธีรราช
มหามุนี
2461-2531

หลวงปู่มั่น
ภูริทัตโต
2413-2492

2460

2477
สายอานาปานสติ

สายสัมมา
อะระหัง
พระมงคล
เทพมุนี
2427-2502

พระธรรม
โกศาจารย์
2449-2536
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การปฏิ บั ติ ธรรมทั้ ง 5 สาย มี รูป แบบและวิธี ก ารที่ แ ตกต่ างกั น ออกไป ซึ่ งจะน าเสนอ
รายละเอียดเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในหลักการและวิธีการปฏิบัติของแต่ละสายมากยิ่งขึ้น

3.1 สายพุทโธ : หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ระหว่าง พ.ศ. 2413 – 2492

หลวงปูม่ ั่น ภูริทัตโต
การปฏิบัติในรูปแบบที่เป็นข้อวัตรปฏิบัติของพระธุดงค์นี้ เริ่มต้นในหมู่ของนักปฏิบัติสาย
ธรรมยุติกนิกาย โดยพระอาจารย์ดี พนฺธุโล ซึ่งอดีตเคยเป็นสหธรรมิกของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในสมัยครั้งอุปสมบทอยู่ท่านได้รับอาราธนาให้ไปสร้างวัดสุปัฏนาราม ซึ่งเป็น
วัดธรรมยุติกนิกายแห่งแรกในภาคอีสาน ถือว่าเป็นต้นวงศ์ของพระธรรมยุตินิกายสายอีสาน พระ
อาจารย์ดีได้นาหลานชาย คือ พระอาจารย์ม้าว เทวธมฺมี ไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถือเป็นสัทธิวิหาริกของพระองค์
พระอาจารย์ม้าว เทวธมฺมี เป็นพระที่เคร่งครัดในการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ซึ่งบวชในมหานิกาย ได้บวชเรียนมานับสิบปี ท่องพระธรรมวินัยได้เกือบ
หมด แต่ด้วยยังไม่เห็นทางที่จะหลุดพ้น เมื่อได้ยินกิตติศัพท์ชื่อเสียงของท่านเทวธมฺมี จึงได้ไปขอ
เรียนธรรมะ ซึ่งได้ถือวัตรปฏิบัติในการธุดงควัตร 13 ท่านเทวธมฺมีได้ถ่ายทอดแนวการปฏิบัติใน
ข้อวัตรการปฏิบัติเพื่อมุ่งบรรลุมรรคผลนิพพาน จึงทาให้ได้เลิกข้อปฏิบัตินอกหนทางพระศาสนา
และปฏิบตั ิตามแนวพระอาจารย์เทวธมฺมีด้วยการทาสมาธิ เดินจงกรม รักษาศีลบริสุทธิ์ ฉันมื้อเดียว
หลังจากที่หลวงปู่เสาร์ได้เรียนกรรมฐานแล้ว ปีพุทธศักราช 2432 หลวงปู่เสาร์ได้บวช
กระทาญัตติในธรรมยุติกนิกาย พร้อมกับนาพระเณรในวัดประกอบพิธีญัตติกรรมเป็นพระในสังกัด
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ธรรมยุติกนิกายทั้งหมด โดยท่านเป็นพระที่ยึดมั่นในหลักธุดงควัตร สุขุม พูดน้อย ไม่ติดในที่ อยู่
ชอบวิเวก และแสวงหาสมณธรรมตามป่ าเขาล าเนาไพร หลัง จากที่ท่านได้ตั้ง สานักที่ วัดเลีย บ
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ได้เข้ามาศึกษาปฏิบัติ ในสานัก ถวายตัวเป็นศิษย์ หลวงปู่
เสาร์ก็ได้แนะนาอุบายในการปฏิ บัติพุทโธให้แก่หลวงปู่มั่น ซึ่งเป็นที่ถูกจริตอัธยาศัยในการปฏิบัติ
ของท่านมากกว่าบทธรรมอื่น16 หลวงปู่มั่นถือเป็นศิษย์ของหลวงปู่เสาร์ ที่เป็นกาลังในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาธรรมยุติกนิกายฝ่ายวิปัสสนาธุระ ด้วยเหตุที่หลวงปู่เสาร์มีปกติพูดน้อย แสดงธรรม
เพียงสั้นๆ ชอบความเงียบเฉพาะตัวมากกว่า ในขณะที่หลวงปู่มั่นมีความสามารถในการแสดง
จาแนกธรรมได้อย่างถูกจริตอัธยาศัยผู้ฟัง ดังนั้น หลวงปู่มั่น จึงมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในฐานะ
บูรพาจารย์ธุดงคกรรมฐานสายอีสาน โดยมีหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล เป็นปรมาจารย์ต้นสาย17 อาจกล่าว
ได้ว่าการปฏิบัติกรรมฐานตามแนวของหลวงปู่มั่นเริ่มเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายตั้งแต่ราวปี พ.ศ. 2458
เนื่องจากการเจริญภาวนาสายพุทโธในประเทศไทยมีหลายสานัก แต่ละสานักอาจจะ
เหมือนหรือแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยในส่วนเบื้องต้น คือขั้นสมถะ ส่วนในขั้นวิปัสสนาก็ล้วนเป็น
อันเดียวกัน (แม้กรรมฐานสายอื่นก็เช่นเดียวกัน) รูปแบบการพัฒนาจิตของสายพุทโธ มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความหลุดพ้น ดังจะเห็นได้จากผู้ปฏิบัติในสายนี้ส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุที่มีชื่อเสียง
ด้านการสอนภาวนา ซึ่งหากศึกษาถึงปฏิปทาของพระทุกรูปล้วนแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติอย่าง
จริงจัง ตัดขาดจากโลกภายนอกเพื่อมุ่งขัดเกลากิเลส และทาทางพ้นทุกข์ให้กับตนเองให้ได้
3.1.1 วิธีการที่ใช้ในการพัฒนาจิต
การปฏิบัติใช้การเจริญสมถะนาหน้าวิปัสสนา โดยการใช้สติผูกกับคาภาวนาหลักว่า พุทโธ
ไม่ว่าทั้งในการเดินจงกรม หรือการนั่งขัดสมาธิ นอกจากนี้ยังใช้ลมหายใจและวิธีการหลายรูปแบบ
เพื่อเป็นอุบายให้จิตได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะ ทาให้เกิดปัญญาในการมองสิ่งต่างๆ โดยการมอง
เข้ามาในกายตน คือ พิจารณา ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น ให้เห็นถึงความเป็นจริงว่า กายนี้เป็น
แหล่งรวมของสิ่งปฏิกูล พิจารณาให้เห็น ว่า ร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุ 4 และพิจารณาความเป็น
อสุภะเมื่อเกิดความกาหนัดยินดีในเพศตรงข้าม โดยสรุปแล้วกรรมฐานที่ใช้ คือ อารักขกรรมฐาน 4
ได้แก่ พุทธานุสสติ อสุภกรรมฐาน การเจริญเมตตาและมรณัสสติ ในการฝึกปฏิบัติจะใช้ 4 วิธี ดังนี้

16

ดารง ภู่ระย้า, (มกราคม 2538), “หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล พระอรหันต์และพระอาจารย์ใหญ่ของพระป่า”, นิตยสารญาณวิเศษ, [ออนไลน์], ปีที่ 6 ฉบับ
ที่ 57: 17 ย่อหน้า, แหล่งที่มา: http://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/lp-sao/ lp-sao-hist-03-01.html [29 มิถุนายน 2560].
17
มโนณัฐ, หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อาจริยาจารย์แห่งพระป่า, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549), หน้า 4.
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1) การเดินจงกรม กาหนดพุทโธให้จิตรู้อยู่กับพุทโธทุกระยะที่ก้าวเดินไปและถอยกลับมา18
2) การนั่ งสมาธิ ด้ วยการคู้ บั ลลั งก์ และรวมจิ ตบริ กรรมว่ า พุ ทโธ ธั มโม สั งโฆ กลั บไป
กลับมาหลายๆ ครั้ง แล้วกาหนดจิตบริกรรมภาวนาว่า พุทโธ19 ระยะเวลาในการนั่งและการเดินมิได้
กาหนดไว้แน่นอน แต่ให้หลักการไว้ว่า ถ้าเห็นว่าการเดินจงกรมเหมาะกับนิสัยและได้รับความสงบ
หรือเกิดอุบายต่างๆ ขึ้นมากกว่าวิธีการนั่ง ก็เดินมากกว่านั่ง ถ้าการนั่งจิตได้รับผลมากกว่า ก็ควรนั่ง
มากกว่าเดิน20
3) ใช้การเจริญสติในอิริยาบถต่างๆ ซึ่งหลวงปู่มั่นกล่าวว่า นักปฏิบัติไม่ว่าเพศใดวัยใด
ถ้าเป็นผู้สนใจกับสติอยู่เสมอโดยไม่ขาดตอนในอิริยาบถและอาการต่างๆ พึงหวังมรรคผลนิพพานได้21
4) พิจารณาธรรมเนืองๆในขณะปฏิบัติ อันเป็นการใช้สภาวะที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติ
แล้วพิจารณาให้เห็นสัจจธรรม เช่น ในขณะนั่งเกิดปวดเข่ามาก ท่านก็ให้ตั้งสติพิจารณาลงไปในจุด
นั้นว่า กระดูกเป็นทุกข์ หรือทุกข์เป็นกระดูก ถ้ากระดูกเป็นทุกข์ เวลาทุกข์ดับทาไมกระดูกจึงไม่ดับ
เป็นต้น พิจารณาจนแยกเวทนาออกจากจิตได้22
3.1.2 ข้อวัตรและกิจวัตรในการปฏิบัติ
หลวงปู่มั่นให้ผู้ปฏิบัติถือธุดงควัตร23 และวัตร 13 อย่างเคร่งครัด มีเป้าหมายเพื่อต้องการ
ทรมานกิเลสที่อยู่ในใจของศิษย์และทาให้เกิดปัญญา อันนาไปสู่ความเบาแห่งกายและจิตได้ ซึ่ง
กิจวัตรในการปฏิบัติของหลวงปู่มั่นนั้น จะมิได้กาหนดตายตัวลงไป ถือเป็นเรื่องเป็นไปตามอัธยาศัย
ของแต่ละคนที่จะจัดสรรช่วงเวลาการปฏิบัติของตนเอง แต่ทั้งนี้ก็มาจากที่ทุกคนอาศัยการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ดังมีปรากฏรายละเอียดกิจวัตรว่า การสวดมนต์ ไม่มีการนัดประชุม
ทาวัตรเช้าเย็น ให้สวดตามลาพัง สวดตามอัธยาศัย ใครจะสวดพระสูตรใด เวลาใด ก็ให้เป็นไปตาม
ความสะดวกสบายของแต่ละรายไป ถือว่าการสวดมนต์เป็นภาวนา เป็นความระลึกภายในเงียบๆ
มิได้ออกเสียง24

18

พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโน), ปฏิป ทาพระธุด งคกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริ ทัต โต, พิมพ์ครั้งที่ 2,
(กรุงเทพมหานคร: ไทยชบากราฟฟิค เฮ้าส์ เอเจนซี่, 2555), หน้า 395.
19
พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตมหาเถร, บูรพาจารย์, พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทชวนพิมพ์ 50 จากัด, 2553), หน้า 253.
20
พระธรรมวิสุทธิมงคล, วิธีทาสมาธิแบบหลวงปู่มั่น, (กรุงเทพมหานคร: ก้อนเมฆและกันย์กรุ๊ป, 2550), หน้า 58.
21
เรื่องเดียวกัน, หน้า 68.
22
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน), ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, หน้า 281-283.
23
ธุดงควัตร 13 ข้อ ปรากฏวิธีการปฏิบัติในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ดูรายละเอียดได้ทธี่ ุตังคนิเทศ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 100 ปี สมเด็จพระพุทธา
จารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ), หน้า 83-129.
24
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน), ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, หน้า 515.
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3.1.3 วิธีการสอนและการวัดผล
หลวงปู่มั่นมีวิธีการฝึกจิตของศิษย์ โดยการทรมานจิตให้หมดพยศ คือการแนะศิษย์ให้ฝึก
ด้วยอุบายวิธีต่างๆ อันเป็นไปตามจริตอัธยาศัยของแต่ละคน เช่น การอดอาหาร การอดนอน พาขึ้น
ภูเขา พาเข้าถ้าและเงื้อมผาบ้าง พานั่งสมาธินานๆ หลายๆ ชั่วโมง นั่งสมาธิตั้งแต่หัวค่าจนสว่าง
นั่งสมาธิอยู่ทางเสือเข้าถ้า นั่งสมาธิในป่า เป็นต้น
ในการสอนนั้น ท่ านจะใช้วิธีแสดงธรรมในลักษณะถูกจริตโดนใจของศิษย์ ประเภทที่
เรียกว่า สะเด็ดเผ็ดร้อน25 คือเป็นการแสดงธรรมเพื่อกะเทาะกิเลส ซึ่งหลวงปู่มั่นจะให้ความสาคัญ
กั บ การฟั ง ธรรมของศิ ษ ย์ โดยในการอบรมสั่ ง สอนท่ า นจะเลื อ กสอนแบบเจาะจงที่ บุ ค คลนั้ น
เหมือนกับท่านรู้อุปนิสัยของแต่ละบุคคลว่าใครควรจะสอนเช่นไร ท่านจะมีอุบายปลุกปลอบด้วยวิธี
ต่างๆ มากมาย26 ทั้งนี้ ในการแสดงธรรมจะเป็นลักษณะของการถามตอบ ซึ่งถือเป็นการวัดผลใน
การปฏิบัติไปด้วย ดังที่หลวงปู่กงมาได้เล่าให้กับหลวงพ่อวิริยังค์ฟังว่า
“เมื่อผู้ใดมีอะไรเกิดขึ้นจากการบาเพ็ญจิต ก็จะนามาเล่าถวายหลวงปู่มั่นและในที่ประชุมได้ฟงั
กัน ทาให้รู้สึกขนพองสยองเกล้าทีเดียว เมื่อได้ยินแต่ละรูปพูดถึงความจริงที่ตนได้รับ บางรูปก็พูด
เหมือนเรากาลังเป็นอยู่แล้วแหละ ท่านก็แก้ไขให้รูปนั้น เราเองพลอยถูกแก้ไขไปในตัวเสร็จ บางรูปพูด
ลึกซึ้งเหลือที่จะรู้ได้ ก็ทาให้อยากรู้อยากเห็น ต่างก็ไม่สงสัยซึ่งกันและกันว่าคาพูดเหล่านั้นจะไม่จริง”27
หรือดังที่ท่านกล่าวไว้ในหนังสือปฏิปทาพระธุดงค์ว่า พระเณรมีจานวนมากที่เข้าไปรับการ
อบรม ต่างเกิดผลจากสมาธิภาวนาขณะที่นั่งฟังการอบรมในแง่ต่างๆ กันขึ้นมาตามจริตนิสัย ไม่ค่อย
ตรงกันไปทีเดียว การรับการอบรมจากท่านเป็นอุบายกล่อมเกลาจิตใจของผู้ฟังได้ดี ทั้งด้านสมาธิ
และด้านปัญญาเป็นขั้นๆ ผู้ที่ยังไม่เคยมีความสงบก็เริ่มสงบ ผู้เคยสงบบ้างแล้วก็เพิ่มความสงบไป
ทุกระยะที่ฟัง ผู้มีสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วก็ทาให้ฐานนั้นมั่นคงขึ้นโดยลาดับ ผู้เริ่มใช้ปัญญาการอบรม
ก็เป็นอุบายปัญญาช่วยไปด้วยเป็นระยะ ผู้มีภูมิปัญญาเป็นพื้นอยู่แล้ว ขณะฟังการอบรมก็เท่ากับ
ท่านช่วยบุกเบิกอุบายสติปัญญาให้กว้างขวางลึกซึ้งลงไปทุกระยะเวลา เมื่อออกจากที่อบรมแล้ว
ต่างองค์ต่างปลีกตัวออกบาเพ็ญอยู่ในสถานที่และอิริยาบถต่างๆ กัน28

25

เรื่องเดียวกัน, หน้า 431.
มโนณัฐ, หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อาจริยาจารย์แห่งพระป่า, หน้า 57.
27
เรื่องเดียวกัน, หน้า 87.
28
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน), ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, หน้า 27.
26
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สาหรับเนื้อหาในการแสดงธรรมของหลวงปู่มั่น ส่วนใหญ่เป็นแบบเล่านิทานที่เป็นคติ เล่า
ความเป็นมาของท่านในชาติปัจจุบัน ตั้งแต่สมัยเป็นฆราวาสจนได้บวช มีทั้งเรื่องขบขัน เรื่องน่า
สงสาร เรื่องน่าอัศจรรย์ รวมถึงเรื่องจริงของผู้ปฏิบัติที่ต้องการยกเป็นตัวอย่างให้หมู่คณะได้เห็น29
นอกจากการสอนในลักษณะการแสดงธรรมแล้ว หลวงปู่มั่นยังใช้วิธีการสอนแบบตัวต่อตัว
เช่น ใช้มาบีบนวดอุปัฏฐาก ซึ่งถือเป็ นข้อวัตรที่ศิษย์ต้องดูแลอาจารย์ ซึ่งในการบีบนวด บางครั้ง
ท่านก็ถือโอกาสหยิบยก หากลูกศิษย์ท่านใดได้ไปอุปัฏฐากดูแล ท่านก็ใช้เป็นวิธีการฝึกศิษย์ไปในตัว
โดยให้แง่คิดต่างๆ เช่น หลวงพ่อวิริยังค์กล่าวว่า เคยจาวัดร่วมห้องกับท่าน ท่านปวดเบาเดินเข้า
ห้องน้า ค่อยๆ ย่องไป พอรุ่งเช้าหลวงปู่มั่นก็ทักว่าทาไมเดินเสียงดัง ท่านกาลังนั่งสมาธิต้องระวัง มี
อีกครั้งหนึ่ง หลวงพ่อวิริยังค์นั่งสมาธิไปแล้วเกิดเพลิน ๆ นั่งไปโดยไม่รู้ตัว ท่านก็มาสอนถึงในมุ้ งว่า
นั่นกาลังหลงอยู30่
ด้วยลักษณะรูปแบบการแสดงธรรมและวิธีการสอนดังกล่าว จึงส่งผลให้พระธุดงค์สายหลวง
ปู่มั่นเชื่อถือและเคารพครูบาอาจารย์มาก ศิษย์กับอาจารย์ก็จะมีความผูกพันกัน ถึงขนาดสละชีวิตได้
โดยไม่อาลัย31 แม้จะแยกย้ายกันไปท่านก็ไปมาหาสู่กันเสมอ เพื่อให้ได้อยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ เมื่อ
อยู่ปฏิบัติร่วมกันก็จะต้องมีการประชุมอบรมและปรึกษาหารือกัน หากมีปัญหาข้อสงสัยก็จะซักถาม
ทัน ที ไม่ เก็บ ความสงสัย ไว้ให้ เนิ่น ช้ า ต่อ การปฏิ บัติ หากมี อ ะไรผิ ดพลาดก็ จ ะเปิ ด เผยกั บครูบ า
อาจารย์หรือเพื่อน ซึ่งความสัมพันธ์เช่นนี้ทาให้เกิดความพร้อมเพรียง และสามารถพึ่งพาอาศัยกัน
แบบพึ่งตายซึ่งกันและกันได้32
3.1.4 สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ
ในการปฏิบัติด้วยธุดงควัตรนั้นต้องอาศัยพักพิงตามป่าเขา ถ้า หรือวัดร้าง บ้านร้าง ซึ่ง
หลวงปู่มั่นได้ชี้ให้เห็นอานิสงส์ของการอยู่ในป่า โคนไม้ ที่โล่งแจ้งไว้ว่า สามารถทาให้กาจัดความ
กลั ว ตาย ท าให้ มี ส ติ กั บ ใจมากขึ้ น ส าหรั บ การปฏิ บั ติ เ มื่ อ ต้ อ งอยู่ ใ นวั ด หลวงปู่ มั่ น จะสร้ า ง
สภาพแวดล้อมของการปฏิบัติที่สาคัญ คือ ความสะอาด ความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของสถานที่
และบุคคล ดังที่หลวงพ่อวิริยังค์ได้ถ่ายทอดประสบการณ์เมื่อได้เข้าไปพบหลวงปู่มั่นครั้งแรกไว้ว่า
“ข้อวัตรปฏิบัติของพระภิกษุสามเณรที่อยู่กับหลวงปู่มั่นฯ นี้ ช่างเรียบร้อยและรู้ทุกๆ อย่าง
ยิ่งกว่าในถิ่นเจริญที่ได้ศึกษาสูงเสียอีก แม้ว่าที่นี่เป็นบ้านนอกอยู่ป่าดง ดูแค่ลานวัด แม้จะมีต้นไม้
ปกคลุมอยู่หนาแน่น แต่ภายใต้ต้นไม้ที่เป็นลานจะถูกกวาดเตียนเรียบ ไม่มีใบไม้รกรุงรัง โอ่งน้าทุกแห่ง
29

พระมหาบัว ญาณสัมปันโน, ประวัติท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทเอส.พี.เอ็น.การพิมพ์, 2548), หน้า 271.
พระราชธรรมเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร), ชีวิตคือการต่อสู้, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทประชาชน จากัด, 2543), หน้า 142-143.
31
พระมหาบัว ญาณสัมปันโน, ประวัติท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ, หน้า 248.
32
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน), ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, หน้า 107.
30
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วางเป็นระเบียบ กระทั่งฝาปิดโอ่ง ขันตักน้า แม้จะเป็นกระบวยซึ่งทาด้วยกะลามะพร้าว แต่ก็สะอาด
เรียบร้อย โอ่งถูกขัดทั้งข้างนอกข้างในสะอาดสะอ้าน แม้กุฏิที่พักจะเป็นกุฏิมุงหญ้าแต่สะอาดจริงๆ
แม้แต่ผ้าเช็ดเท้ายังพับเป็นระเบียบแทบไม่กล้าเหยียบลงไป เมื่อเข้าห้องยิ่งดูเป็นระเบียบ เพราะบริขาร
ต่างๆ ถูกจัดไว้เรียบร้อย แม้กระทั่งบาตรตั้งแล้วเปิดฝา เพื่อไม่ให้อับและเหม็นกลิ่น ทั้งนี้เห็นจะเป็น
เพราะภิกษุสามเณรทั้งหลายได้ถูกอบรมการปฏิบัติข้อวัตรต่างๆ อย่างดียิ่ง”33
ทั้งนี้ ในการถือปฏิบัติสร้างความสะอาดและความเป็นระเบียบต่างๆ หลวงปู่มั่นเคี่ยวเข็ญ
ลูกศิษย์ในการรักษาความสะอาด เพราะตัวท่านก็เป็นผู้มีความสะอาดเป็นอย่างยิ่ง แม้ในการดูแล
รักษาส้วมหรือเครื่องใช้ ดังที่หลวงพ่อวิริยังค์เล่าถึงเหตุการณ์ตอนที่หลวงปู่มั่นดุพระอาจารย์กงมา
เกี่ยวกับส้วมว่า “กงมา นี่เธอทาไมไม่รักษาความสะอาด ปล่อยให้ส้วมรกยังกับป่าเสือ”34 ถือเป็น
ตัวอย่างของการให้ความสาคัญกับความสะอาด
ในแง่ของความเป็นระเบียบนั้น หลวงปู่มั่นเป็นคนละเอียด หลวงพ่อวิริยังค์เล่าว่าบางครั้ง
กระโถนล้างไม่สะอาด ท่านก็โดนดุ ผ้าปูที่นอนเอาหัวกลับท้าย ท้ายกลับหัว เพราะไม่มีตะเข็บบน
ตะเข็บล่างเหมือนกันก็โดนดุ หรือแขวนกลดจาวัด ซึ่งไม่มีตาแหน่งบอกว่าข้างไหนหัวนอน ข้างไหน
ปลายเท้า ท่านกางกลับเอาหัวไปท้ายก็โดนดุ โดยหลวงปู่มั่นจะพูดเสมอๆ ว่า “ก็เมื่องานภายนอก
หยาบๆ อย่างนี้ยังทาไม่ได้ ทาไมจิตเป็นของละเอียดจึงจะบาเพ็ญฝึกหัดได้”35
3.1.5 สรุปการปฏิบัติธรรมแบบพุทโธ

33
34
35

หลักการ :

สมถะนาวิปัสสนา

วิธีการ :

กาหนดลมหายใจคู่กับคาภาวนา "พุทโธ"
ขั้นสมาธิ พิจารณาธาตุ 4 ในกาย ขั้นวิปัสสนา

ข้อปฏิบัติที่เด่น:

เน้นธุดงควัตร

รูปแบบการปฏิบัติ :

เดินจงกรม นั่งสมาธิ

การเข้าปฏิบัติ :

ปฏิบัติแบบจริงจัง ทิ้งทางโลก เรียนธรรมะแบบตัวต่อตัว

ผลปฏิบัติ :

บรรลุฌาน มรรค ผล นิพพาน

พระราชธรรมเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร), ชีวิตคือการต่อสู้, หน้า 124.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 128.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 131.
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3.2 สายรูปนาม : อาจารย์แนบ มหานีรานนท์

ระหว่าง พ.ศ. 2440-2526

อาจารย์แนบ มหานีรานนท์
การปฏิบัติในรูปแบบสายรูปนามหรือแนวปฏิบัติปรมัตถภาวนา เป็นรูปแบบที่ใช้ในหลาย
สานักปฏิบัติ โดยที่ไม่ได้มีต้นกาเนิดจากครูบาอาจารย์เดียวกัน แต่มีลักษณะของการใช้หลักรูปนาม
เช่นเดียวกัน อาทิ การปฏิบัติแบบรูปนามของอาจารย์แนบ การปฏิบัติแบบสมาธิเคลื่อนไหว ของ
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ เป็นต้น ในที่นี้ได้นาเอาวิธีการปฏิบัติแบบรูปนามของอาจารย์แนบ ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการปฏิบัติแบบรูปนาม โดยมีการอธิบายด้วยหลักอภิธรรม และเป็นต้นกาเนิด
ของการเรียนอภิธรรมในประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดมีดังต่อไปนี้
การปฏิบัติแบบรูปนามเป็นที่รู้จักในประเทศไทยโดยการสอนของอาจารย์แนบ ซึ่งเป็น
ศิษย์เอกของท่านภัททันตะวิลาสะ ภิกษุชาวพม่า ซึ่งเดินทางมาสอนวิปัสสนากรรมฐานในประเทศ
ไทยในปี พ.ศ. 2473 ตามประวัติเล่าว่า ท่านภัททันตะวิลาสะ เป็นผู้ที่แตกฉานทั้งพระไตรปิฎก
อรรถกถาและฎีกา จากการเข้าศึกษาหลักสูตรพระบาลีพระไตรปิฎกของคณะสงฆ์พม่า ได้ออก
แสวงหาอาจารย์สอนวิปัสสนา และได้ไปศึ กษาความรู้การปฏิบัตินี้มาจากโยมชื่อ อูจันดุน ศิษย์ของ
อาจารย์มินกุนสยาดอ ซึ่งค้นพบการปฏิบัติจากการเข้าถ้าเก็บตัวปฏิบัติตามสติปัฏฐานถึง 10 ปี จน
เข้าใจ และท่านวิลาสะได้ไปศึกษาต่อจากฆราวาสท่านนี้ 4 เดือน จนกระทั่งเกิดเห็นหนทางจริงแห่ง
ยถาภูตญาณ36
36

แนบ มหานีรานนท์, แนะแนวทางการปฏิบตั ิวิปัสสนา วิสุทธิ 7, พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรุงเทพ: บริษทั เคล็ดไทย จากัด, 2548), หน้า17 ภาคผนวก.
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การปฏิบัติในสายรูปนามในประเทศไทย เกิดขึ้นแพร่หลายจากการเผยแผ่การสอนของ
อาจารย์แนบ มหานีรานนท์ บุตรีของพระยาสัตยานุกูล อดีตเจ้าเมือ งกาญจนบุรี และคุณหญิง
แปลก นางพระกานัลในรัชกาลที่ 5 ซึ่งท่านฝักใฝ่ในการปฏิบัติและปรารถนาจะบรรลุมรรคผล
นิพพาน ท่านได้แสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะสอนการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน จนกระทั่ง
ในช่วงอายุ 34 ปี ได้พบกับพระอาจารย์ภัททันตะวิลาสะ พระภิกษุชาวพม่าที่มาเผยแผ่การปฏิบัติ
แบบรูปนาม ณ วัดปรก ท่านจึงเข้าไปศึกษากับพระอาจารย์ภัททันตะวิลาสะ ได้รับการแนะนา
วิธีการปฏิบัติแบบรูปนามทั้งในแง่ทฤษฎี และปฏิบัติอยู่ 1 ปี จนเกิดผลการปฏิบัติที่โดดเด่นกว่า
ศิษย์ท่านอื่นๆ หลังจากนั้น ท่านได้ศึกษาพระอภิธรรมจากพระอาจารย์จนแตกฉาน พระอาจารย์จึง
มอบหมายให้ทาหน้าที่เป็นอาจารย์สอนวิปัสสนาและพระอภิธรรมแทนท่าน
หลังจากนั้นท่านได้ตั้งสานักวิปัสสนาในปี พ.ศ. 2487 ที่วัดระฆังโฆสิตาราม วัดมหาธาตุฯ
วัดสามพระยา และเปิดสอนการปฏิบัติวิปัสสนากว่า 41 แห่งทั่วประเทศไทยและลาว และในปี
พ.ศ. 2496 ได้เปิดการศึกษาพระอภิธรรม และได้พิมพ์หนังสืออภิธรรมและการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานขึ้นเป็นเล่มแรกของไทย นับเป็นสายการปฏิบัติที่มาควบคู่กับการศึกษาพระอภิธรรม
การปฏิบัติแบบรูปนาม คือการฝึกใช้สติกาหนดรูปนามในปัจจุบัน เป็นการฝึกปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวันโดยไม่มีรูปแบบ ซึ่งอาจารย์แนบได้ให้แนวทางว่า การปฏิบัติวิปัสสนาไม่ใช่รูปแบบ37
มีเป้าหมายเพื่อเกิดปัญญารู้ตามความเป็นจริงของธรรมชาติรูปนาม ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติให้เป็น
ธรรมชาติ เพื่อให้ได้เห็นความเป็นจริง โดยกล่าวว่า “เราจะทาให้มันผิดปกติไม่ได้ เพราะเราจะละ
กิเลส กิเลสมันไม่ได้ปิดตอนที่ทาอย่างนั้น กิเลสมันปิดตอนที่ทาช้าๆ ค่อยๆ น้อยๆ อย่างนั้นหรือที่
จริงแล้ว กิเลสมันมีอยู่ตามอาการปกติธรรมดานี่เอง”38 และยังเน้นย้าว่า ไม่ให้รู้สึกว่าเป็นการทา
กรรมฐาน เพราะทาเช่นนั้นเป็นการทาให้กิเลสตัณหาเข้าอาศัย จะกันกิเลสออกจากอารมณ์ไม่ได้ 39
ด้ว ยลั ก ษณะเป็ น ธรรมชาติเช่ น นี้ จึ ง ไม่มี ก ารจั ด ปฏิ บัติ แ บบคอร์ ส แต่ เป็ น ลั ก ษณะของการฟั ง
บรรยายเพื่อทาความเข้าใจในลักษณะของรูปนาม และนาไปปฏิบัติด้วยตนเองในชีวิตประจาวัน
3.2.1 วิธีการที่ใช้ในการพัฒนาจิต
การปฏิบัติในแบบรูปนาม คือ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดปัญญา รู้ว่า
นามรูปนี้ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา โดยมีนามรูปเป็นตัวรับรองความรู้ 40 โดยอาศัยนามรูปที่
ปรากฏอยู่ในอิริยาบถ 4 เป็นการเจริญสติปัฏฐาน โดยมุ่งเน้นหมวดอิริยาบถบรรพ สาหรับสาเหตุที่
37

แนบ มหานีรานนท์, แนะแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนา วิสุทธิ 7, พิมพ์ครั้งที่ 5, หน้า 29 .
เรื่องเดียวกัน, หน้า 29.
39
เรื่องเดียวกัน หน้า 126.
40
เรื่องเดียวกัน, หน้า 12.
38

ห น้ า | 27

อาจารย์แนบแนะนาให้เจริญสติปัฏฐาน โดยให้ดูรูปนามผ่านทางอิริยาบถที่กาลังปรากฏในตัวเรา
เป็นหลัก ท่านให้เหตุผลว่า คนปัจจุบันเป็นพวกกิเลสหนา ปัญญาน้อย คือ มันทบุคคล ที่มีตัณหา
จริต เพราะปัจจุบัน รอบตัวเต็มไปด้วยอารมณ์ของกิเลสมากมาย อยากดูหนัง ดูละครก็เอาโทรทัศน์
ไปแสดงที่บ้านหลายๆ เครื่อง แสดงให้เห็นว่าเป็นพวกกิเลสหนา ส่วนที่ว่าเป็นปัญญาน้อยเพราะ
ปัจจุบัน หาคนที่เข้าใจในเหตุผลคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ยาก ดังเช่นที่ไหนมีสะเดาะเคราะห์
ตัดกรรม ผู้ คนก็ แห่กั นไปล้น หลาม ส่วนที่จ ะไปหาเหตุ ผล พิสู จน์สั จธรรมคาสอนพระพุทธเจ้ า
หายากได้ยาก ดังนี้ อาจารย์แนบจึงได้เสนอการฝึกปฏิบัติด้วยการพิจารณาอิริยาบถซึ่งเป็นอารมณ์
ที่ป รากฏชั ด และมี อยู่ เป็ นประจาทุ ก คน 41 ดั งที่ ท่า นกล่ า วไว้ ใ นหนั ง สื อวิ ปั ส สนาว่ า “การเจริญ
วิปัสสนานั้น เพื่อสะดวกแก่ผู้ที่ยังใหม่ต่อการปฏิบัติ หรือผู้ที่มีกิเลสหนาปัญญาน้อยควรกาหนด
อิ ริ ย าบถในกายานุ ปั ส สนาสติ ปั ฏ ฐาน เพราะเป็ น อารมณ์ ที่ป รากฏชั ด และมี อ ยู่ เ ป็ น ประจ าจึ ง
พิจารณาได้ง่าย และการพิจารณาอิริยาบถก็เพื่อทาลายสิ่งที่ปิดบังทุกข์ สิ่งที่ปิดบังถูกทาลายลง
เมื่อใด ก็จะเห็นทุกข์ของความจริงได้เมื่อนั้น”42
ในขณะปฏิบัติ มีตัวกรรมฐานกับผู้เจริญกรรมฐาน ตัวกรรมฐานได้แก่ รูปอิริยาบถเป็นตัว
ถูกเพ่ง ส่วนผู้เจริญกรรมฐาน ได้แก่ สติสัมปชัญญะเป็นตัวเพ่ง ความรู้สึกตัว คือ รู้สึกว่า ตัวผู้เพ่ง
กาลังดูตัวที่ถูกเพ่งอยู่ ความรู้สึกตัวนี้ มีความสาคัญยิ่งในการเจริญวิปัสสนา ถ้าความรู้สึกตัวมีมาก
เท่าไร ก็ได้อารมณ์ปัจจุบันมากเท่านั้น ซึ่งในการปฏิบัตินั้นจะเน้นการกาหนดอิริยาบถ 4 คือ ยืน
เดิน นั่ง นอน เป็นหลัก ทาโดยไม่ต้องมีวิธีการ หลักปฏิบัติที่แนะนาไว้คือ
1) ผู้เข้าปฏิบัติจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม คือ ทาความเข้าใจภูมิของวิปัสสนาก่อน
ภูมิของวิปัสสนาได้แก่ รูปและนาม 2 อย่าง
2) เมื่อทาความเข้าใจนามรูปดีแล้ว จึงลงมือกาหนดนามรูปในขณะปัจจุบันเสมอ
3) ขณะกาหนดหรือดูนามรูป ผู้ปฏิบัติต้องรู้สึกเสมอว่า ขณะนั้นกาหนดนามอะไร
หรือกาหนดรูปอะไร ถ้าขณะใดมิได้กาหนดนามหรือรูป แม้จะมีสติรู้ตัวอยู่ กาหนดอยู่ ก็พึงทราบว่า
พ้นจากทางวิปัสสนาแล้ว
4) ขณะกาหนดหรือดูรูปนามอยู่ ผู้ปฏิบัติต้องระวังอย่าให้ความรู้สึกต้องการ หรือ
ความรู้สึกกาหนดเพื่ออะไร ได้เกิดขึ้น ถ้าเกิดความรู้สึก เช่น ต้องการเห็นนามรูป หรือต้องการให้
เกิดวิปัสสนา เช่นนี้เป็นความรู้สึกที่ผิด ใช้ไม่ได้

41
42

เรื่องเดียวกัน, หน้า 31.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 15.
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5) ไม่ให้กาหนดรูปและนามไปพร้อมกัน คือ ขณะกาหนดรูปก็ต้องกาหนดเฉพาะรูป
ขณะกาหนดนามก็ต้องกาหนดเฉพาะนาม จะกาหนดพร้อมในอารมณ์เดียวกันไม่ได้
6) ต้องระวังอิริยาบถ คือ ไม่ให้เปลี่ยนอิริยาบถย่อยและอิริยาบถใหญ่โดยไม่จาเป็น
7) ถ้าจาเป็นต้องเปลี่ยนหรือต้องใช้อิริยาบถ ผู้ปฏิบัติต้องรู้เหตุจาเป็นนั้นก่อนจึงค่อย
เปลี่ยน เพื่อจะได้ทาให้เห็นว่าที่ต้องทาก็เพราะทุกข์ ถ้ามนสิการได้เช่นนี้จะเห็นทุกขลักษณะชัดขึ้น
8) อย่าทาอิริยาบถให้ผิดปกติ คือ ใช้อิริยาบถตามสะดวกที่เคยทา แต่ให้มีสติรู้ตัว
ตามดูรู้สึก ท่านั่ง ท่านอน ท่ายืนที่ทาอยู่ และให้ตามรู้ด้วยว่ากาลังดูรูปอะไร ให้ตรงกับสภาวะนั้นๆ
9) ไม่ให้ระวังอิริยาบถหรือประคองอิริยาบถจนผิดปกติ เพราะการประคองมากไป
เป็นการทาเพื่อความต้องการ ซึ่งเป็นโลภะ การปฏิบัติเช่นนี้ต้องการละกิเลส จึงต้องตามรู้ธรรมชาติ
10) ขณะเข้ากรรมฐาน ห้ามทาสิ่งที่ไม่จาเป็น คือ การพูด การนั่ง นอน ยืน เดิ น ถ้า
ไม่จาเป็นก็ไม่ให้เปลี่ยน
11) ก่อนทาสิ่งใด ต้องรู้เหตุจาเป็นก่อน คือ ก่อนจะใช้อิริยาบถหรือก่อนทาสิ่งใด เช่น
กินข้าว อาบน้า ถ่ายอุจจาระ หรือ นั่ง นอน ยืน เดิน ต้องรู้ว่า ทาเพราะความจาเป็น คือ ต้องการ
แก้ทุกข์ ไม่ใช่เพราะความรู้สึกอยากจะทาซึ่งถูกครอบงาด้วยตัณหาและทิฎฐิ
12) ไม่ให้รู้สึกว่า ที่ทาเพราะจะทากรรมฐาน
13) จะกาหนดอิริยาบถหรือกาหนดรูปนามใด อย่าทาความรู้สึกในเวลาที่กาหนดว่า
จะกาหนดเพื่อให้จิตสงบ หรือดูเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นธรรมะ ก็ใช้ไม่ได้
14) เวลาทากรรมฐาน ต้องทาใจให้เหมือนดูละคร อย่าไปหัดละคร ทาได้เช่นนี้ จิตจะ
เป็นมัชฌิมา
15) ผู้ทาวิปัสสนาอย่าตั้งใจ
3.2.2 ข้อวัตรและกิจวัตรในการปฏิบัติ
การปฏิบัติในยุคแรกไม่ได้กาหนดข้อวัตรและกิจวัตร เนื่องจากเป็นการบรรยายฝึกปฏิบัติ
ด้วยตนเอง ภายหลังเมื่อได้ตั้งสานักปฏิบัติขึ้น จึงมีข้อกาหนดและกิจวัตรให้ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่ เพียง
อย่างเดียว คือ ระลึกรู้อยู่ในอิริยาบถใหญ่ทั้ง 4 ตามมหาสติปัฏฐานสูตร อิริยาบถบรรพะ อยู่กับตัวเอง
ไม่ มี กิ จ กรรมร่ ว มกั น ไม่ มี เ น้ น พิ ธี รี ต อง ห้ า มคุ ย โทรศั พ ท์ ห้ า มเล่ น หรื อ ดู อุ ป กรณ์ ก ารสื่ อ สาร
ทุกชนิด ห้ามส่งเสียงดัง ให้ปิดวาจา ห้ามพูดคุยกัน นอกจากสอบถามวิธีปฏิบัติจากวิปัสสนาจารย์
เท่านั้น สาหรับการรับประทานอาหาร จะมีเจ้าหน้าที่นาอาหารปิ่นโต ของคาวหวานตามปกติ ไม่ใช่
อาหารเจหรือมังสวิรัติ พร้อมน้าร้อน น้าปานะ และน้าแข็ง จัดส่งถึงเรือนกรรมฐาน
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สาหรับกิจวัตรเมื่อเข้าปฏิบัติจะมีการสวดมนต์ทาวัตรเช้าเย็น ฟังธรรมในช่วงแรก แต่เมื่อ
เข้าสู่การปฏิบัติ ก็จะเป็นการปฏิบัติด้วยตนเองตลอดทั้งวัน ไม่มีกิจกรรมใดๆ
3.2.3 วิธีการสอนและการวัดผล
ในการฝึกปฏิบัติจะอาศัยการศึกษาในภาคปริยัติ คือ การศึกษาพระอภิธรรมจนเข้าใจใน
รูปนามแล้วจึงให้ปฏิบัติ โดยสานักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ได้จัดการ
อบรมวิปัสสนาหลักสูตร 7 วัน แบ่งเป็น 2 ภาค คือ
1) ภาคศึกษาปริยัติ 3 วัน
วันแรก อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา, พระพุทธศาสนาคืออะไร โดย
ความหมาย, โดยสภาวธรรม, โดยหลักฐานและโดยการเข้าถึง, ธรรมที่เป็น
พื้นฐานของพระพุทธศาสนา, สัจธรรม 2, ปรมัตถธรรม 4
วันที่สอง การเวียนว่ายตายเกิด, กิเลสวัฏ กรรมวัฏ วิปากวัฏ, อริยสัจ 4, การปฏิบัติธรรม
ในพระพุทธศาสนาเพื่อละกิเลส, ศีล สมาธิ ปัญญาในพระพุทธศาสนาและนอก
พระพุทธศาสนา
วันที่สาม สติปัฎฐาน 4 และรับอารมณ์กรรมฐานเพื่อเข้าไปปฏิบัติที่เรือนกรรมฐาน
2) ภาคฝึกปฏิบัติ 4 วัน
ก่อ นเข้ าฝึ กปฏิ บัติ วิ ปั สสนากรรมฐาน วิ ปั สนาจารย์ จะให้ส มาทาน “อาชี วัฏ ฐมกศี ล ”
หลังจากนั้นให้ฝึกปฏิบัติระลึกรู้อยู่ในอิริยาบถใหญ่ทั้ง 4 ตามมหาสติปัฏฐานสูตร อิริยาบถบรรพะ
อยู่ภายในเรือนกรรมฐาน หรือออกมาเดินจงกรมรอบๆ ชานเรือนกรรมฐานเท่านั้น
จะเห็นได้ว่า การฝึกปฏิบัติแบบรูปนาม ต้องอาศัยการศึกษาพระปริยัติ เพื่อทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับรูปนามตามหลักอภิธรรม รวมถึงหลักธรรมเพื่อการหลุดพ้น โดยมีผู้บรรยายซึ่งส่วนใหญ่
แล้วเป็นฆราวาสทีม่ ีความรู้ในอภิธรรม
สาหรับผลของการพัฒนาจิตมุ่งเน้นให้รู้จักรูปนาม ซึ่งจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน และนาไปสู่การ
เห็นไตรลักษณ์ ซึ่งในการแนะแนวปฏิบัติวิปัสสนา อาจารย์แนบกล่าวว่า “ถ้าทาจริงๆ แล้ว 7 วัน
จะพบสิ่งที่ไม่เคยเลยในชีวิต ธรรมะต้องพบแน่”43 ทั้งนี้ในการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติต้องทาให้ได้อารมณ์
ปัจจุบันมากๆ คือ ไม่ฟุ้งไปที่อื่น ทั้งนี้ในการปฏิบัติ ท่านไม่ให้เกิดสมาธิ โดยอธิบายว่า เมื่อสมาธิ
43

แนบ มหานีรานนท์, แนะแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนา วิสุทธิ 7, หน้า 27.
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มากเข้า ก็จะปิดความจริงอันเป็นอารมณ์ของปัญญา44 โดยอธิบายว่า พอเดินสมาธิเข้า เดินไม่เหนื่อย
ก็จะไม่รู้รูป รู้นาม ซึ่งในการปฏิบัติตอนแรก การกาหนดรูปนามจะชัดเจน เพราะยังไม่มีสมาธิ แต่พอ
ปฏิบัติไปจะรู้สึกเบา รู้สึกไม่ค่อยชัด เพราะสมาธิเข้า ดังนั้นให้สังเกตความรู้สึกที่ชัดเจนมาก สาหรับ
ความเข้าใจชัดในรูปนามนี้ อาจารย์แนบกล่าวว่า เมื่อหัดดูจนชานาญ มีความรู้สึกเสมอ จนกระทั่ง
จาท่า จาทางได้ พอกาหนดลงไปก็ไม่ต้องกาหนดรู้ พอดู ก็รู้ขึ้นมา และเมื่อวิปัสสนาเกิด ก็จะทราบ
ด้วยตนเองว่าจะเห็นแล้วหรือยัง โดยท่านกล่าวว่า “พอรู้แล้ว บอกเองรู้เอง ไม่ต้องมีใครบอกให้
ทราบ”45 ในการปฏิบัตินั้นกาหนดให้มีผู้สอนที่เป็นวิปัสสนาจารย์ช่วยตรวจสอบการปฏิบัติ แต่
ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบผลที่เกิดจากการปฏิบัติว่าได้วิปัสสนาญาณหรือไม่ แต่เป็นการสอบ
เพื่อดูว่าเข้าใจวิธีการปฏิบัติหรือไม่ ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า “การที่สอบก็เพื่อจะให้รู้ว่า ทาถูกหรือยัง
หน้าที่ของอาจารย์ก็สอนให้ทาให้ถูกเท่านั้น”46
3.2.4 สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ
เนื่อ งจากการปฏิบั ติเน้ นเป็นการฟั งธรรมแล้ วนาไปปฏิบั ติเอง ดังนั้ นจึ งไม่ ได้ กล่า วถึ ง
สภาพแวดล้อม แต่เมื่อตั้งสานักวิปัสสนามูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ก็มีการจัดเรือนกรรมฐานรองรับ
ผู้เข้าปฏิบัติธรรม มีบรรยากาศสงบสงัดและปลอดภัย เป็นเรือนเดี่ยว สาหรับอยู่คนเดียว มีเครื่อ ง
อานวยความสะดวกอย่างสัปปายะ
3.2.5 สรุปรูปแบบการปฏิบัติธรรมแบบรูปนาม
หลักการ :
สติปัฏฐานเน้นอิริยาบถบรรพ
วิธีการ :
กาหนดรูปนามปัจจุบัน โดยใช้อิริยาบถ 4 ได้แก่ ยืน เดิน นั่ง นอน
เมื่อยืนก็รู้ว่ามีเพียงรูปยืน เดินก็รู้ว่าเดิน มีเพียงรูปกาลังเดิน นั่ งจะ
ไม่เปลี่ยนอิริยาบถ จนกว่าจะรู้เห็นว่าทุกข์แล้ว ค่อยเปลี่ยนอิริยาบถ
จนกว่าจะเห็นกิเลสในตัวเอง ฟุ้งก็ให้รับรู้ว่าฟุ้ง อะไรเกิดก็ให้รู้ว่าเกิด
ยอมรับว่าชีวิตเป็นทุกข์ ไม่ปล่อยให้กิเลสครอบงา
วิธีการสอน :
บรรยาย ควบคู่อภิธรรม / ฝึกปฏิบัติในวิถีชีวิตประจาวัน
รูปแบบการปฏิบัติ : ไม่มีรูปแบบปฏิบัติ / ไม่สอบอารมณ์
ผลปฏิบัติ :
44

เรื่องเดียวกัน, หน้า 41.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 46.
46
เรื่องเดียวกัน, หน้า 59.
45

รู้เท่าทันกิเลสที่เกิดขึ้น / มุ่งให้รู้ความจริงเกี่ยวกับรูปนาม
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3.3 สายอานาปานสติ: พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

พ.ศ. 2449–2536

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

การพัฒนาจิตของสายอานาปานสติ เป็นการปฏิบัติที่หลวงพ่อพุทธทาสได้ประยุกต์จากแนว
คัมภีร์ซึ่งมีลักษณะเข้มข้น มุ่งสู่โลกุตตระ นามาขยายความและปรับให้มีผลที่นามาใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้ โดยมุ่งเป้าหมายคือการดับทุกข์ แต่เรียกให้สอดคล้องกับการปฏิบัติว่าการได้สั มผัส
นิพพานในชีวิตประจาวัน ดังที่ท่านกล่าวว่า การปฏิบัติทั้งหมด ปฏิบัติเพื่ออย่าให้มันกลับมีกิเลสและ
มีความทุกข์ ระหว่างที่ยังปฏิบัติไม่ได้ ก็ให้รู้ว่านิพพานชิมลางมีอยู่ เมื่อใดจิตว่างจากตัวกู นิพพานก็มี
เมื่อนั้น47 ด้วยแนวคิดดังกล่าว จึงทาให้ผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติมีทั้งที่เป็นพระภิกษุที่มุ่งหวังการปฏิบัติแบบ
บรรลุมรรคผล แล้วมาใช้ชีวิตอยู่ปฏิบัติด้วยตนเองโดยยึดตามหลักธุดงควัตร ฉันในบาตร อยู่กุฏิเดี่ยว
และผู้ที่สนใจในการศึกษาธรรมะและนาไปปฏิบัติด้วยตนเองในชีวิตประจาวัน
การปฏิบัติพัฒนาจิตสายอานาปานสติของพระธรรมโกศาจารย์ หรือหลวงพ่อพุทธทาส เป็น
การปฏิบัติหนึ่งในห้าสายหลักในประเทศไทย เรียกว่าอานาปานสติภาวนาแนวสวนโมกข์ บ้างก็เรียกว่า
แนวพุทธทาสภิกขุ การปฏิบัตินี้เริ่มจากการที่หลวงพ่ อพุทธทาสได้นาอานาปานสติสูตรที่ปรากฏใน
มัชฌิมนิกายมาทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง และนามาอธิบายขยายความสู่ภาคปฏิบัติ โดยท่านกล่าวว่า
อานาปานสติสูตรตามที่ปรากฏในมัชฌิมนิกายนี้ เป็นอานาปานสติสมบูรณ์แบบที่นาไปสู่บรมธรรม
หรือการพ้นทุกข์ได้ตลอดสาย48 คือ ให้แนวทางตั้งแต่แรกกระทาจนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพาน
47
48

พุทธทาสภิกขุ, พุทธวิธี ชุบชีวิตในยามตกอับ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พระพุทธศาสนา ธรรมสภา, 2557), หน้า 4.
พุทธทาสภิกขุ, อานาปานสติสมบูรณ์แบบ, พิมพ์ครั้งที่ 9, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, 2535), หน้า 5.
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สาหรับเหตุผลที่ท่านพุทธทาสได้ใช้อานาปานสติ 16 ขั้น เป็นแนวทางในการฝึกพัฒนาจิต
เพราะท่านเห็นว่าอานาปานสติ 16 ขั้นนี้ ครอบคลุมหลักสติปัฏฐาน 4 และเป็นการฝึกปฏิบัติเป็น
ขั้นตอนที่ชัดเจน ปฏิบัติตามได้ง่าย ดังที่ท่านให้ทัศนะว่า การปฏิบัติตามอานาปานสติ 16 ขั้นนี้
ถือว่าได้ปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 สมบูรณ์แบบ เพราะเป็นการอธิบาย กาย เวทนา จิต ธรรม ซึ่งแต่ละ
อย่างก็มีการปฏิบัติเรียงไว้ 4 ขั้นตอน49 อานาปานสติทั้ง 16 ขั้นเป็นสติปัฏฐาน 4 โดยสมบูรณ์แบบ
ตั้งแต่ต้นจนปลาย และปฏิบัติได้ง่ายกว่าสติปัฏฐานที่กล่าวไว้ในรูปอื่น ระบบอื่น 50 มีความเป็น
วิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ ดังที่กล่าวว่า “ถ้าว่าคุณฝึกอานาปานสติทั้ง 16 ขั้นได้จริง คุณจะ
มองเห็ นว่ ามั นเป็ นวิ ทยาศาสตร์ นับ ตั้ง แต่ การกาหนดลมหายใจยาวเป็ นต้ นไป จนถึ งบรรลุผ ล
สุดท้าย สลัดกิเลส สลัดทุกข์ในขั้นที่ 16 มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกับ
วิทยาศาสตร์ทางวัตถุ”51 การทีป่ รากฏในรูปของวิทยาศาสตร์นี้ จะมี System หรือ Method เป็น
เฉพาะของตนเอง อันถือว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ 52 ระบบอานาปานสตินี้เป็นระบบที่
เหมาะสมที่ สุ ด เพราะลมหายใจมี อ ยู่ กั บ ตั ว เราตลอดชี วิ ต ไม่ ว่ า เราจะไปตรงไหนก็ ป ฏิ บั ติ ไ ด้
เพราะว่าไปตรงไหนเราก็หายใจ53
ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เอง หลวงพ่อพุทธทาสจึงได้เลือกอานาปานสติ 16 ขั้น มาอธิบายขยาย
ความเป็นแนวทางในการฝึกพัฒนาจิตในสานัก อาจกล่าวได้ว่า แนวการฝึกปฏิบัติของหลวงพ่อ
พุทธทาสมีต้นกาเนิดมาจากอานาปานสติในพระไตรปิฎก
3.3.1 วิธีการที่ใช้ในการพัฒนาจิต
วิธีการที่ใช้ในการพัฒนาจิต คือ การกาหนดลมหายใจตามขั้นตอนที่ปรากฏในอานาปานสติสูตร โดยแบ่งวิธีปฏิบัติแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ ระบบสาหรับโยคีผู้ตัดขาดทางโลก ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติตามวิธีในอานาปานสติทั้ง 16 ไล่ไปตามลาดั บ และระบบสาหรับผู้ครองเรือน เรียกว่า การ
ปฏิบัติวิปัสสนาลัดสั้น ด้วยการปฏิบัติในจตุกกะที่ 1 แล้วลัดไปหมวดที่ 4 เลย
สาหรับวิธีการปฏิบัตินั้น ท่านพุทธทาสได้ขยายความจากพระไตรปิฎกเกี่ยวกับขั้นตอน
ตั้งแต่ก่อนเจริญกรรมฐานด้วยการนึกถึงพระรัตนตรัย ซึ่งท่านอธิบายว่า จะมีผลทาให้จิตมั่นคงใน
การที่จะทากรรมฐาน คือ จะเกิดความตั้งใจทาอย่างเต็มที่อย่างสุดเหวี่ยงในทุกครั้งที่หายใจเข้าออก
49

เรื่องเดียวกัน, หน้า 24.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 24.
51
เรื่องเดียวกัน, หน้า 252.
52
เรื่องเดียวกัน, หน้า 240.
53
เรื่องเดียวกัน, หน้า 38.
50
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เพราะรู้ว่าเป็นระบบการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าผู้สูงสุด 54 อีกทั้งยังมีผลดีตามมาอีก คือ ทาให้เกิด
ความศรัทธาในพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้น มีความสุขใจ สบายใจและมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังได้อธิบายการเตรียมความพร้อมและท่านั่ง โดยตรวจสอบการหายใจ ให้จมูก
ทั้งสองรู มีลมหายใจที่เท่ากันและเป็นไปสะดวก โดยให้สังเกตอาหารที่ทาให้จิตสบาย เว้นอาหารที่ทา
ให้ง่วง ทาให้กาหนัด อาหารที่ย่อยยาก และไปสู่ที่สงัด คือ ป่า โคนไม้ เรือนว่าง แต่ในทางปฏิบัติให้
สังเกตตามความสะดวกและเหมาะสม เราอาจจะไม่ได้ใช้ที่เดียวกัน บางที่ใช้กลางวันเหมาะ บางที่ใช้
กลางคืนเหมาะ เช่น เลือกที่เย็นกลางวัน ที่อุ่นกลางคืน บางทีก็ต้องการวิวดี บางทีก็ต้องการที่ปิด
รอบด้ าน ให้ สั งเกต แต่ ข้ อส าคั ญคื อ ที่ นั้ นต้ องปราศจากการรบกวน แต่ ถ้ าต้ องอยู่ ในบ้ านเรือน
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ต้องจัดมุมบ้าน จัดห้องแอร์ เป็นต้น แต่ถ้าหาไม่ได้ ก็ต้องใช้วิธีจัดให้สงัดอยู่ในตัว คือ
ปิดหูปิดตา ไม่สนใจดู ไม่สนใจฟัง ก็จะเป็นที่สงัดได้ โดยท่านสอนว่า อย่าไปยึดมั่นถือว่าต้องได้อย่าง
นั้น อย่างนี้ จึงจะทาได้ มิฉะนั้นจะไม่ได้ ไม่สาเร็จ อย่างนี้ก็จะไม่สาเร็จจริงๆ แม้ในป่าก็ทาไม่สาเร็จ
ดังนั้น จึงต้องตัดใจในการที่จะไม่ดู ไม่ฟัง ไม่เกี่ยวข้อง ที่สงัดก็จะเกิดขึ้น ท่านได้แนะ
แนวทางแบบปราณาญาณของฮินดู ที่ เขาฝึก นั่งตรงไหนก็ไ ด้ หูไม่ ฟั ง ตาไม่ดู ก าหนดอยู่แต่ใน
อารมณ์55 นอกจากนีท้ ่านได้อธิบายวิธีการฝึกอาปานสติ 16 ขั้นและระบบลัดสั้น ดังนี้
1) การปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น
ขั้นตอนที่ 1 มีสติหายใจออก มีสติหายใจเข้า
หลวงพ่อพุทธทาสให้แนวทางการเอาสติไปอยู่กับลมหายใจโดย ให้ลืมตา แล้วเอา
ความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจ แต่ตอนหลังอาจจะค่อยๆ หรี่ตาลง หรือครึ่งลืมครึ่งหลับ ที่ให้ลืมตาเพื่อ
ป้องกันไม่ให้หลับ แต่ถ้าหลับตาได้ผลดีก็หลับตา ในการดูลมหายใจก็จะเห็นลมหายใจนี้เดินเป็นทาง
ก็ฝึกสมมติว่าทางเดินลมหายใจเป็นทาง ตัวลมเป็นกลุ่ม แล้วกลุ่มลมก็วิ่งไปตามทางเริ่มปลายจมูก
เดินไปตามทางแล้วหยุดที่สะดือ แล้วก็ออกมา ฝึกให้จิตวิ่งตามลมเข้าออก อาจจะกินเวลาหลาย
ชั่วโมง หรือหลายวันก็ได้ จนกว่าจะทาได้แน่วแน่
ขั้นตอนที่ 2 สังเกตธรรมชาติของลมหายใจ อานาปานสติขั้นที่ 1-2
ท่านได้อธิ บายอานาปานสติขั้ นที่ 1 และ 2 ไปพร้อ มกัน โดยอธิบ ายการสั งเกต
ลักษณะของลมหายใจที่สั้นและยาวว่า ลมหายใจยาว คือ ลักษณะของลมหายใจที่ร่างกายอยู่ใน
ภาวะปกติ ส่วนลมหายใจสั้นจะเกิดตอนตื่นเต้น กลัว หรือเกิดภาวะผิดปกติ ลมหายใจนี้จะเนื่องอยู่
กับอารมณ์ของจิตในเวลานั้น ดังนั้นในวิธีการฝึกในการทาให้มีสติกับลมหายใจสั้นและยาวก็คือ
54
55

เรื่องเดียวกัน, หน้า 35.
พุทธทาสภิกขุ, อานาปานสติสมบูรณ์แบบ, หน้า 52.
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ฝืนหายใจให้ยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้สักระยะหนึ่งแล้วให้ค่อยผ่อนสู่ภาวะเดิม โดยท่านให้เหตุผลที่
ต้องฝึกเช่นนี้ว่า คนไม่ เคยฝึก พอไปเริ่มฝึก ก็ตื่นเต้ นหรือสนใจมากกว่าธรรมดา ลมหายใจเลย
ผิดธรรมดา56 หลังจากนั้นใช้การนับขณะที่หายใจเข้าไป 1-2-3 ดูว่าลมหายใจที่เข้าไปยาวสุดเท่าไร
แล้วก็ฝึกบังคับลมหายใจให้สั้นและยาวตามต้องการ ทาไป แม้จะเป็นเดือน
ขั้นตอนที่ 3 การฝึกอานาปานสติขั้นที่ 3 ข้อเท็จจริงของลมหายใจที่ปรุงแต่งกาย
ท่ า นให้ ฝึ ก ในการก าหนดรู้ ค วามที่ ล มหายใจนั้ น เป็ น สิ่ ง ปรุ ง แต่ ง กาย โดยให้ รู้
ข้อ เท็ จ จริ ง ว่ า กายลมปรุง แต่ ง กายเนื้ อ และกายลมเนื่ อ งด้ ว ยกั บ กายเนื้ อ ในการฝึ ก ก าหนดรู้
ข้อเท็จจริงต้องใช้การดูลมหายใจจากขั้นที่ 1 และ 2 คือ เมื่อหายใจยาว หรือสั้น ก็รู้ว่าความรู้สึก
ทางเนื้อหนังเป็นอย่างไร เช่น อุณหภูมิ ความไหว ความสั่น ความปกติ ความหยาบ หรือละเอียด
ให้กาหนดรู้และดารงอยู่ในขณะนั้นจนเห็นปรากฏการณ์ต่างๆ ด้วยจิต ท่านกล่าวถึงขั้นตอนนี้ว่า
มันจะชัดขึ้นจนแน่วแน่อยู่ในใจ หูจะไม่ได้ยินอะไร ตาจะไม่เห็นอะไร กายจะมีอะไรมาสัมผัสก็ไม่รู้
ไม่ชี้ มดจะกัด แดดจะส่อง ก็ไม่รู้57
ขั้นตอนที่ 4 การทากายสังขารให้ระงับจนจิตเป็นสมาธิ การฝึกอานาปานสติขั้นที่ 4
เป็นทากายสังขาร คือ ลมหายใจให้ระงับอยู่ เป็นเรื่องของการทาสมาธิโดยตรง โดย
ในขั้นตอนนี้ ท่านพุทธทาสได้อธิบายถึงการเพ่ง 2 อย่าง คือ การเพ่งอารมณ์ และการเพ่งลักษณะ
การเพ่งอารมณ์ ด้วยการพิจารณาลักษณะลมที่ปรุงแต่งกาย ซึ่งจะนาไปสู่การบรรลุฌาน แต่ถ้าหาก
เป็นการเพ่งลักษณะ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นการเพ่งข้อเท็จจริง จะมีผลเป็นวิปัสสนา ท่านจึง
กล่าวว่า ถ้าต้องการจะฝึกเพื่อดับทุกข์โดยเร็ว ไม่พิถีพิถัน อยู่ ก็เริ่มการเพ่งพิจารณาได้ ตั้งแต่ขั้นนี้
จนถึงกับเรียกว่า ขั้นนี้เป็นขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อ58
ทั้งนี้ในการทาขั้นตอนที่ 4 อย่างสมบูรณ์แบบ ท่านพุทธทาสได้ให้เทคนิคในการ
ปฏิบัติไว้ 8 ขั้นตอน คือ วิ่งตาม เฝ้าดูอยู่ที่จุดหนึ่ง สร้างมโนภาพอุคคหนิมิต สร้างปฏิภาคนิมิต
หน่วงองค์ฌานได้ฌานทีแรก ทาให้ชานาญ ค่อยๆ ปลดองค์ฌานไป เหลือแต่ปีตีและสุข
ขั้นตอนที่ 5 หมวดที่ 2 ขั้นที่ 5-8 การใช้ปีติและความสุขเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติ
ในการปฏิบัติ จะต้องกลับไปปฏิบัติขั้นที่ 1-4 จนเกิดความชานาญ และในการกาหนด
ปีติ ท่านให้นึกถึงความสาเร็จจากการปฏิบัติที่ผ่านมา จะเกิดความอิ่มใจ และให้เอาอารมณ์ที่อิ่มใน
การปฏิบั ติ มาทาความรู้สึกอยู่ เสมอว่ารสชาติเป็นอย่ างไร อย่างกั บอาบน้า เย็นไปทั้งตัว แล้วทา
ความรู้สึกซ้าจนมีประสบการณ์ (Experience) ซ้าๆ จนไม่อาจลืม คือ จะรู้สึกเช่นนี้เมื่อไรก็ได้ และทา
56

พุทธทาสภิกขุ, อานาปานสติสมบูรณ์แบบ, หน้า 70.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 93.
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ความรู้สึกสุข จนรู้ชัดทุกๆ อย่างที่เกี่ยวกับความสุข หลังจากนั้นก็มารู้พร้อมเฉพาะจิตตสังขาร คือ ปีติ
และสุข รู้ว่าเวทนาปรุงแต่งจิต แล้วจึงไปสู่ขั้นทาจิตตสังขารให้ระงับ คือ ควบคุมปีติและสุขผ่านทาง
ลมหายใจ โดยการไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเวทนาที่เกิ ดขึ้น แม้จะเป็นความดีก็ตาม ซึ่งท่านอธิบายว่า
การนาเอาเวทนา คือ เอายอดของความสุขมาเป็นตัวกาหนดปล่อยวางนี้ มาดูอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก
จนเห็นความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่น่ายึดมั่นถือมั่น ถือเป็นจุดสุดยอด เป็นระบบลัดที่สุด59
ขั้นตอนที่ 6 หมวดที่ 3 ขั้นที่ 9-12 บังคับกายสังขาร จิตตสังขาร
เป็นการฝึกบังคับจิตยิ่งๆ ขึ้น ด้วยการดูจิตในลักษณะต่างๆ โดยในขั้นที่ 9 เป็นการรู้
พร้อมเฉพาะลักษณะของจิตอยู่เป็นประจา โดยดูอาการต่างๆ 8 คู่ 16 ลักษณะ ซึ่งเป็นการอธิบาย
ตรงกับหลักจิตตานุปัสสนาในมหาสติปัฏฐาน
ขั้ น ที่ 10 ท าจิ ต ให้ ป ราโมทย์ อ ยู่ หายใจออก หายใจเข้ า โดยให้ ป ราโมทย์ ใ น
ความสาเร็จในการปฏิบัติแต่ละขั้น บังคับจิตให้ปราโมทย์ในจิตที่มีอานาจเหนือจิต ในขั้นนี้ ท่าน
กล่าวว่า เป็นขั้นที่น่าสนุกที่สุดในบรรดาทั้งหมดของทุกๆ ขั้น เป็นการได้ชิมรสของพระนิพพาน60
ขั้น 11 เป็นผู้ทาจิตให้ตั้งมั่น หายใจออก หายใจเข้า คือ ฝึกบังคับให้ตั้งมั่นได้ตาม
เท่าที่ต้องการ เป็นสมาธิที่ตั้งมั่นอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเรียกว่า อนันตริยสมาธิ เป็นสมาธิที่แนบแน่นอยู่
กับปัญญาอย่างไม่มีช่องว่าง
ขั้นที่ 12 ทาจิตให้ปลดปล่อยปลดเปลื้องจากกิเลส ซึ่งในการปฏิบัติให้ย้อนไปปฏิบัติ
ตั้งแต่ขั้นที่ 1 และให้ดูการปลดเปลื้องที่มีในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ เมื่อไปพิจารณาจะเห็น
ขั้นตอนที่ 7 อานาปานสติหมวดที่ 4 ขั้นที่ 13-16 พิจารณาเพื่อความเห็นแจ้ง
ขั้นที่ 13 เป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจา ด้วยการดูขันธ์ อายตนะ และดู
อาการของปฏิจจสมุปบาท พิจารณาให้เห็นตัณหา และเป็นอุปาทาน ทาให้มีตัวผู้อยาก มีสิ่งที่อยาก
ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูขึ้นมา ดูอาการที่มันกระทา ดูร่างกายที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่
ดูจิตที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดดับทุกขณะจิต เป็นการไหลไปของอดีต และอนาคตที่เข้ามาเรื่อยๆ
และในทางปฏิบัติก็ดูย้อนไปที่ขั้นที่ได้ปฏิบัติมา ตั้งแต่ 1-13 ก็จะเห็นความไม่เที่ยง เมื่อเห็นความ
ไม่เที่ยงก็จะเห็นความทุกข์ และความเป็นอนัตตา ดูไปจนเกิดญาณ อุทยัพพยญาณ เห็นภังคญาณ
เห็นภยญาณ และอาทีนวญาณ เมื่อเห็นการเกิดดับ เห็นความคลายวูบๆ ในส่วนที่เกิดดับ เป็นภาวะ
น่ากลัว เป็นโทษ การเห็นด้วยความรู้สึกตาใน เช่นนี้เรียกว่า ตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจา
59
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 41.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 159.
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ขั้นที่ 14 เห็นวิราคะ ความจางคลาย ของความกาหนัดและอุปาทาน ท่านย้าว่า เรา
กาลังปฏิบัติอยู่นี้ เรายังไม่มีวิราคะที่แท้จริง แต่เรามองเห็นลักษณะของวิราคะ แม้ที่เกิดชั่วคราว
และสามารถจะอนุมานไปได้ถึงวิราคะโดยสมบูรณ์แบบ61 ซึ่งในทางปฏิบัติ ท่านแนะนาให้ดูความ
จางคลาย ตั้งแต่ขั้นที่ 1 เรื่อยมาจนถึงขั้นที่ 14 ก็จะพบว่า มีความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อสิ่งที่เคยหลงรัก
เรียกว่า นิพพิทาญาณ เกิดความรู้สึกที่จะดิ้นรนพ้นไปจากสิ่งที่เบื่อหน่าย เรียก มุญจิตุกัมยตาญาณ
พร้อมทั้งหาอุบายที่จะพ้นจนกระทั่งวางเฉย เรียกว่า สังขารุเบกขาญาณ และเกิดความถึงพร้อมที่
จะบรรลุนิพพาน เรียกว่า สัจจานุโลมิกญาณ
ขั้นที่ 15 เห็นความดับอยู่เป็นประจา คือ เห็นความดับของกิเลส เห็ นความดับของ
ทุกข์ เป็นการดับแห่งความหมาย คือ ขันธ์ ก็จะไม่ทาหน้าที่เป็นตัวกู ของกู รูป เสียง กลิ่น รส ที่
เป็นเหยื่อของกิเลส ก็ไม่ทาหน้าที่เป็นเหยื่ออีกต่อไป ซึ่งท่านพุทธทาสได้อธิบายการดับ 2 วิธี คือ
ดับโดยตรง คือ ดับที่เหตุ ได้แก่ตัวกิเลส ดับโดยอ้อม โดยสร้างสิ่งตรงข้ามมาดับ คือ ญาณหรือวิชชา
ขั้นที่ 16 เห็นความสลัดคืน สลัดคืนสิ่งที่ไปเอามาไว้ คือ คืนขันธ์ อายตนะ อาการ
แห่งปฏิจจสมุปบาท ถูกทาให้หมดความเป็นตัวกูของกูไป เรียกว่า สละอัตตาออก อีกวิธีคือ น้อมจิต
ไปสู่นิพพาน โดยท่านพุทธทาสอธิบายว่า ปรมสุญญตา ว่างอย่างยิ่ง คือนิพพาน62 เมื่อมุ่งหน้าสู่
นิพพานก็จะสลัดทิ้งตัวกูของกู เป็นการสลัดอัตตาอีกทางหนึ่ง
อานาปานสติสมบูรณ์แบบนี้ ต้องฝึกไปตามลาดับ แม้เมื่อฝึกทั้งขั้นที่ 14 แล้ว ท่านก็
ให้ฝึกเริ่มต้นจากขั้นที่ 1 ใหม่เสมอ ไม่ว่าจะผ่านการฝึกมานานเท่าไรก็ตาม63
2) ระบบวิปัสสนาแบบลัดสั้น สาหรับผู้ครองเรือน ซึ่งในการปฏิบัติจะเริ่มที่หมวด
กาย รู้ ล มหายใจสั้ น ยาว รู้ธรรมชาติ ของลมหายใจ แต่ ไ ม่ทาให้ถึ ง ฌาน ทาให้แ ค่ ใ ห้เกิ ดสมาธิ
พอสมควร และทาในหมวดเวทนาพอให้รู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้น แล้วจึงข้ามหมวดจิต ซึ่งทาให้เกิดฌาน
ซึ่งท่านพุทธทาสมองว่า เป็นความลาบากสาหรับฆราวาส ข้ามไปที่หมวดธรรมเลย คือ ทุกครั้งที่
หายใจ พิจารณาเห็นความคลายความยึดถือมั่นในชีวิต เกิดความปล่อยวางสละคืน โดยท่านให้
เหตุผ ลว่า ตั ด ส่ว นที่ข องการบรรลุรูป ฌาน อรูป ฌานออกไปแล้ว ก็ข้ า มไปศึ ก ษาอนิจ จัง ทุก ขั ง
อนัตตาให้พอ ก็ดับทุกข์ได้64
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วิธีการฝึก ปฏิบั ติวิปั สสนาแบบลัด สั้น มีรายละเอีย ดซึ่ง พบว่ ามีก ารประยุ กต์วิ ธีการ
ปฏิบัติของสายพองหนอยุบหนอมาใช้ ตามลักษณะอัธยาศัยของหลวงพ่อพุทธทาส เมื่อท่านเห็นว่า
สิ่งใดดีก็จะหยิบมาใช้ 65 ซึ่งในการฝึกปฏิบัติจะมีแบบที่ใช้คาว่า “หนอ” ในการกาหนดลมหายใจ
การเดิน การนั่ง และรู้เท่าทันในทุกอิริยาบถ ดังนี้
อิริยาบถเดิน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบฝึกจงกรม กับแบบเดินปกติ
(1) การเดินแบบฝึกนั้นกาหนดได้ 2 แบบ คือ สมถะ เป็นการกาหนดรู้ จังหวะ
และภาวนาตามอาการที่เดิน กาหนดสูงสุด 7 ระยะ คือ เผยอหนอ ยกหนอ ย่างหนอ ลงหนอ แตะ
หนอ เหยียบหนอ กดหนอ และแบบวิปัสสนา ซึ่งเป็นการเดินแบบกาหนดรู้ว่าไม่มีตัว ไม่มีตน ไม่มี
บุคคล ใช้คาว่า หนอ เช่นเดียวกัน ซึ่ง ท่านกล่าวว่า การเดินกาหนด สามารถทาให้เกิดขึ้นได้ทั้ง
สมถะและวิปัสสนาไปด้วยกัน เป็นของคู่กัน ไม่แยกกัน66
(2) เดินปกติ เป็นผลจากการเดิ นอย่างมีสติในกรรมฐาน ซึ่งทาให้เดินปกติได้
เรียบร้อย ไม่มีอันตราย ซึ่งในการเดินให้ทาความรู้สึกภายในใจว่า “ทุกอย่างถูกต้อง”67
อิริยาบถยืน ท่านให้กาหนดอิริยาบถให้ชัดทุกขณะก่อนที่จะเปลี่ยน เช่น นั่งอยู่แล้วจะ
เปลี่ยนเป็นเผยอตัว ก็ต้องมี ความรู้สึกในขณะเผยอว่า เผยอหนอๆ เมื่อเผยอแล้วจะยืด ก็รู้สึกว่า
ยืดหนอๆ ในการกาหนดอิริยาบถยืนก็เริ่มการกาหนดไปตามลาดับขั้น คือ กาหนดอาการยืนนั้นๆ
ให้ชัด กาหนดรูป-นาม กาหนดเกิดดับ กาหนดอนิจจัง กาหนดอนัตตา กาหนดความจางคลาย
กาหนดความดับการยึดมั่นถือมั่น
อิริยาบถนอน การกาหนดแบบหยาบ โดยกาหนดเป็น 2 ระยะ คือ เอนหนอ นอนหนอ
แบบละเอียดมี 3 ระยะ คือ เอนหนอ ถึงพื้ นหนอ นอนหนอ พอนอนแล้ วก าหนดตั้งแต่ลมหายใจ
กาหนดความเกิดดับของลมหายใจ กาหนดขันธ์ 5 และกาหนดเวลาตื่น
อิริยาบถย่อยอื่นๆ กาหนดรูอ้ าการตามที่ปรากฏในอิริยาบถนั้นๆ ซึ่งสามารถกาหนดได้
ทั้ง แบบหยาบและซอยย่ อ ยอิ ริย าบถให้ล ะเอีย ดลงไปก็ ไ ด้ เช่ น ในการกิ น ก าหนดว่ า ตั ก หนอ
กินหนอ หรือ ตักหนอ ยกหนอ ถึงปากหนอ ใส่ปากหนอ เคี้ยวหนอ กลืนหนอ เป็นต้น
ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ที่ เรี ย กได้ ว่ า เป็ น วิ ปั ส สนาลั ด สั้ น ท่ า นพุ ท ธทาส เรี ย กว่ า ระบบ
สมถวิปัสสนาในยุคปรมาณู คือ ระบบปฏิบัติที่มีความครบถ้วนโดยระบบธรรมชาติ มีผลดีที่สุด
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รวดเร็วสมบูรณ์ที่สุด ทันแก่เหตุการณ์”68 และได้ตีความสภาวะทั้ง 16 ขั้นตอนมาประยุกต์เป็นการ
กาหนดที่มีอาการ 10 อย่าง คือ
1) กาหนดโดยสักว่าเป็นอารมณ์ คือ กาหนดลมหายใจ หรื ออิริยาบถต่างๆ สักว่าเป็น
อารมณ์
2) กาหนดโดยรูปนามหรือเบญจขันธ์ คือ กาหนดลมหายใจ หรืออิริยาบถ แต่มอง
เข้าไปในแง่ที่ว่าเป็นรูปหรือนาม
3) กาหนดความเกิดดับ
4) กาหนดโดยความไม่เที่ยง คือ มองดูอาการที่เกิดดับเปลี่ยนไปจนเห็นความไม่เที่ยง
5) กาหนดโดยความเป็นทุกข์ คือ เมื่อเห็นความไม่เที่ยง ก็จะมองเห็นความทุกข์
6) กาหนดโดยความเป็นอนัตตา คือ เห็นอาการที่ไม่ใช่ตัวตน โดยการเกิดดับของรูปนาม
7) กาหนดโดยวิราคะ คือ เกิดความจางคลายแห่งความยึดมั่นถือมั่น
8) กาหนดโดยนิโรธ คือ เกิดความสิ้นไปแห่งอุปาทาน ซึ่งค่อยเป็นไปตามลาดับ ตั้งแต่
กามุปาทาน ทิฏฐุปาทาน สีลัพพตุปาทาน และอัตตวาทุปาทาน
9) กาหนดโดยปฏินิสสัคคะ คือ เห็นความสลัดคืนสู่ธรรมชาติ
10) กาหนดโดยสุญญตา คือ เห็นความว่างของจิต อารมณ์ อัตตา ลมหายใจ และสรรพสิ่ง
การปฏิบัติโดยอาการ 10 อย่างนี้ ท่านได้สรุปให้สั้นลง เรียกว่า ระบบจิตว่าง69 โดยการเห็น
อาการว่า ว่างหนอ ในอาการกาหนดทั้ง 10 ประการ จนจิตว่างไม่ยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตน
3.3.2 ข้อวัตรและกิจวัตรในการปฏิบัติ
สาหรับข้อวัตรที่โดดเด่นของสวนโมกข์คือ อยู่อย่างต่า ทาอย่างสูง โดยมีแนวปฏิบัติว่า
กินข้าวจานแมว อาบน้าในคู นอนกุฏิเล้าหมู ฟังยุงร้องเพลง หลวงพ่อพุทธทาสส่งเสริมให้ใช้ชีวิต
ออกจากอานาจวัตถุ โดยให้ผู้ปฏิบัติได้ใกล้ชิดธรรมชาติ และเป็นอยู่อย่างมีสมบัติน้อยที่สุด ซึ่ง
เป็นไปตามปฏิปทาตามรอยพระอรหันต์ ทีท่ ่านได้ฝึกปฏิบัติในช่วงที่มาอยู่ในสวนโมกข์ตอนแรก
สาหรั บ พระภิ ก ษุ ท่ านให้บิ ณฑบาตเป็น วั ตร ไม่ จั ดตั้ งโรงครั ว ไม่รั บกิ จ นิม นต์ ไม่เน้ น
พิธีกรรม เพื่อให้มีความโปร่งสบายอยู่ตามธรรมชาติ ภัตตาหารส่วนใหญ่รับอาหารบิณฑบาตและ
ฉั น รวมลงในภาชนะเพี ย งมื้ อ เดี ย ว แต่ มิ ไ ด้ เ ป็ น การบั ง คั บ หากต้ อ งใช้ ก าลั ง หรื อ เป็ น สามเณร
สามารถฉันเพลได้ และหากอยากถือข้อวัตรพิเศษ ก็ปฏิบัติตามความเหมาะสม ในการปฏิบัติจะ

68
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 312.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 198.
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ไม่ให้คนภายนอกเข้ามารบกวน เพื่อให้มีเวลาปฏิบัติเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ไม่เคร่งครัดจนไม่สุงสิง
กับใคร ท่านกล่าวถึงความสาคัญของเสียงหัวเราะว่า
“การไม่ ได้ หั วเราะเสี ยเลย หรื อไม่ มี เวลารู้ สึ กสนุ กเพลิ ดเพลิ นเสี ยเลยนั้ น คงจะท าให้
เส้นประสาทหรือกล้ามเนื้อบางส่วนแห้งตีบ และกลายเป็นคนไม่สมประกอบไปบางส่วนก็เป็นได้ หรือ
จะเปิดโอกาสให้แก่โรคภัยบางอย่างโดยตรงก็ได้ ฉะนั้น แม้ในวงผู้ฝึกฝนการปฏิบัติธรรม จะต้อง
แก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดีเหมือนกัน จะถือว่าเป็นสิ่งที่นอกเรื่องไม่ได้ ผลของการเป็นอยู่ใน
สานักบางสานัก ปรากฏเป็นการเจ็บไข้ การวิกลจริต และความคิดนึกที่คับแคบ ไม่สมบูรณ์ไปเสียนั้น
ฉันเห็นว่าอาจมีขึ้นเพราะการละเลยในเรื่องนี้เสียเกินไป70”
รวมทั้งยังให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนรู้ความผ่อนคลาย โดยท่านพูดถึงการรู้จักเล่น และ
ของเล่น ซึ่งถือเป็นปกติของมนุษย์ที่จะต้องมี โดยท่านแนะนาให้เล่นโดยเป็นการสังเกตธรรมชาติ
รอบตัว จากสัตว์ จากต้นไม้ จากงานก่อสร้าง จากอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ หรือแม้ในที่สุดก็ฝึก
พูดคุย ฝึกใช้เสียง ฝึกแสดงธรรม ซึ่งท่านมองว่าเป็นเรื่องสาคัญเรื่องหนึ่งในการจัดตั้งสานักปฏิบัติ
สาหรับพระภิกษุสามเณรผู้ปฏิบัติ ท่านให้หลักการในการใช้ชีวิตว่า เรียนมาก ทางานมาก
กินอยู่ง่าย อดทนและบริสุทธิ์ ปรารถนาสูงในการบาเพ็ญประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่น อีกทั้งยังสอน
ให้รู้จักสังเกตชีวิตที่ผ่านไป โดยท่านกล่าวว่า ต้องพยายามผ่านสิ่งต่างๆ ไปด้วยความระมัดระวัง
สังเกตอย่างละเอียดลออ ไม่ว่าจะเป็นการกิน การนอน การได้พบ ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง การเล่น
การเที่ยว การสมาคม ฯลฯ ทุกอย่างควรจะถือเป็นการศึกษาไปหมด เพื่อช่วยให้รู้จักสิ่ งทั้งปวง
ตามที่เป็นจริงเร็วเข้า จนไม่เที่ยวติดอยู่ในสิ่งใดๆ และไม่มีทุกข์ ขยันทางานเพียงเพื่อเป็นหน้าที่ของ
สังขารที่ยังไม่แตกดับ ให้มีความฉลาดรอบรู้เกิดขึ้นทุก ๆ อิริยาบถที่เคลื่อนไหว จนกว่าจะรู้สิ่งที่
สูงสุด ไม่มีอะไรรบกวนความอยากรู้อีกต่อไป
3.3.3 วิธีการสอนและวิธกี ารวัดผล
ในการถ่ายทอดธรรมะ ท่านพุทธทาสจะใช้วิธีก ารสนทนาเชิงอบรมประจาวัน หลังฉั น
ภัตตาหารเช้า เวลา 08.00 น. เป็นการพูดคุยกับพระภิกษุสามเณร ส่วนในเวลา 19.00 น. จะเป็น
การสวดมนต์ ในช่วงพรรษาเมื่อจบสวดมนต์ จะมีการสนทนาทานองการอบรมพระภิกษุสามเณร
การอบรมใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จึงแยกย้ายกลับ71 หรือหากใครมีปัญหาสงสัยก็เข้าไปถามได้
เป็นลักษณะของการถ่ายทอดธรรมแบบบรรยายและสากัจฉา
70

พุทธทาสภิกขุ, (พฤษภาคม 2535), “สิบปีในสวนโมกข์” พุทธสาสนา, [ออนไลน์], 68(2), แหล่งที่มา:
http://www.Buddhadasa.com/history/tenyear08.html [9 กุมภาพันธ์ 2561].
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ธรรมปราโมทย์, ตามรอยพุทธทาส ภาคชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม, 2549), หน้า 155.
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ในช่วง พ.ศ.2500 เป็นต้นมา เป็นยุคสมัยใหม่ที่สภาพสังคมเปลี่ยนไป ท่านจึงได้คิดค้น
และเลือกธรรมะมาประยุกต์ให้ทันสมัย รวมทั้งปรับพัฒนาสื่อการสอนโดยการสร้างโรงมหรสพทาง
วิญญาณ โรงปั้น สระนาฬิเกร์ ธรรมนาวา เป็นต้น
สาหรับธรรมะที่ใช้ส อนนั้ น มี ทั้งในระดับ โลกี ยะและโลกุ ตตระ แต่เน้นอธิบายนาไปสู่
ภาคปฏิบัติในชีวิต ซึ่งทุกเรื่องล้วนเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อการฝึกพัฒนาจิต ธรรมะส่วนใหญ่ที่ ท่าน
แสดงจะเป็นเรื่องของการดับทุกข์ วิธีการที่นาไปสู่การดับทุกข์ สาหรับหลักธรรมที่ท่านใช้ในการ
เทศน์ ส อนเป็ น หลั ก ใหญ่ อั น น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาจิ ต ประกอบด้ ว ยเรื่ อ งอานาปานสติ ถื อ ว่ า เป็ น
กรรมฐานที่ท่านใช้ในการปฏิบัติ ศีลธรรมและหัวใจโลกุตตรธรรม ซึ่งท่านสรุปลงที่ 9 ตา 72 คือ
อนิจจตา ทุกขตา อนัตตา ธรรมนิยามตา อิทัปปัจจยตา สุญญตา ตถตา เป็นต้น
หลวงพ่อพุทธทาสมุ่งสอนธรรมะโดยให้ศิษย์นาไปปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ ไม่สอนให้ผู้
ปฏิบัติยึดติดในตัวบุคคล โดยท่านให้ข้อคิดไว้ว่า จะต้องระวังมิให้สวนโมกข์และพุ ทธทาสภิกขุใน
ความหมายแห่งรูปธรรม กลายเป็นภูเขาหิมาลัยขวางทางแห่งการเห็นแจ้งของคนทั้งหลาย นั่นคือ
การศึกษาและปฏิบัติธรรม จะต้องมุ่งที่ธรรมมากกว่าการยึดตัวบุคคล สานัก หรือสถานที่ ฯลฯ
เพราะตราบเท่าที่ยังมีการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ โลกจะไม่เคยว่างเว้นจากพระอรหันต์73
นอกจากนี้ท่านยั ง ให้ ค วามสาคั ญกั บ การอยู่ร่ ว มกั บ ครู บ าอาจารย์แ ละเพื่ อนที่ จะคอย
แนะนา ให้เกิดกาลังใจในการปฏิบัติจนกลายเป็นความสามารถหรือให้ดีจริงๆ โดยกล่าวว่า “คนเรา
จะดีได้ หรือจะมีความสามารถจริงๆ นั้น กินเวลานานมาก เพราะเพียงแต่การศึกษาอย่างเดียว
ไม่พอ ต้องมีการอบรมกันอยู่กับมรรยาทที่ดีงามทั้งทางจิตและทางกาย ซึ่งหมายถึงการบังคับตัวเอง
ให้ได้ทั้งที่ลับและที่แจ้ง พร้อมๆ กันไปกับการศึกษานั้นทีเดียว เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่นานเข้า
ก็เบื่อหน่าย จึงต้องอาศัยการปลุกปลอบเร้าใจจากครูหรือมิตรสหายอยู่เสมอๆ”74 ดังนั้น วิธีการ
สอนอีกวิธีหนึ่งทีน่ อกเหนือจากการฟังธรรม จึงเป็นลักษณะของการถ่ายทอดจากการอยู่ร่วมกัน
สาหรั บผลที่เกิด ขึ้ นจากการฝึก ปฏิบั ติ ท่ านกล่ า วว่ า ให้ไ ด้ผ ลแบบสุ ก ขวิ ปัส สกะเท่ า ที่
จาเป็น75 โดยอธิบายถึงผลที่จะเกิดขึ้น คือ
1) มีสติให้เร็วพอทันขณะแห่งผัสสะ มีปัญญาในขณะแห่งผัสสะ ทาให้จิตไม่ปรุงแต่งจน
เป็นทุกข์76
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สัมภาษณ์ พระภาวนาโพธิคุณ วิ. (โพธิ์ จนฺทสโร), เจ้าอาวาสวัดธารน้าไหล, 16 กุมภาพันธ์ 2561.
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2) บังคับจิตได้ไม่ให้เป็นทุกข์ ไม่มีอารมณ์ค้างในจิตใจ ที่จะทาให้เป็นโรคประสาท และผล
สูงสุดที่ท่านมุ่งหวังคือ การได้บรรลุความว่าง คือ สุญญตา อันนาไปสู่ความเป็นปัจจุบันในปัจจุบัน77
และนาไปสู่การเห็นตถตา เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตา78 ซึ่งผลเช่นนี้ผู้ปฏิบัติจะรู้ได้ด้วยตนเอง
ส่วนตัวท่านพุทธทาสไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมขั้นใด แต่มุ่งเน้นการดับทุกข์
เป็นสาระสาคัญ ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า “เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสนใจที่จะมีเกียรติ ไม่สนใจจะบรรลุนิพพาน
หรือไม่ เป็นพระอรหันต์หรือไม่ ไม่อยู่ในความคิด รู้แต่ว่าอยู่อย่างไม่มีทุกข์เรื่อยๆ ไปก็พอแล้ว เรื่อง
ความบัญญัติว่าเป็นโสดา สกทาคา อรหันต์ เดี๋ยวนี้ไม่อยู่ในความสนใจ มันไม่ต้องการภพ คือความเป็น
มันอยู่ในลักษณะที่ว่างจากภพ”79 การวัดผลในสานั กจึงเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะรู้ ได้ด้วยตนเอง ไม่มี
การสอบอารมณ์จากอาจารย์ แต่มีการสอบถาม หรือธรรมสากัจฉากับอาจารย์เท่านั้น การวัดผลที่ง่าย
ที่สุดที่ท่านพุทธทาสให้นามาใช้ คือ การตรวจสอบว่าทุกข์ในชีวิตได้ลดลงหรือไม่ ความถือตัวตนมีอยู่
หรือไม่ หากลดลงก็ถือว่าการปฏิบัตินั้นได้ผลก้าวหน้าขึ้น
3.3.4 สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ
หลวงพ่อพุทธทาสได้สร้างสวนโมกข์ ซึ่งมีลักษณะเป็นสวนป่า มีต้นไม้ ร่มรื่น ในการสร้าง
สถานที่ ปฏิ บั ติ นั้ น ท่ านตั้ งใจให้ ใกล้ ชิ ดกั บธรรมชาติ มากที่ สุ ด เพราะจะสามารถท าให้ จิ ตได้ รั บ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งท่านกล่าวไว้ว่า เป็นสิ่งที่หาไม่ได้จากการอยู่อย่างแออัดในกรุงเทพฯ แม้ที่สุด
แต่ดินฟ้าอากาศ ก็ยังไม่อานวยเสียเลย เพราะบรรยากาศของความยัดเยียดและตลบอบอวลไปด้วย
กระแสจิตอีกชนิดหนึ่ง ดังนั้นท่านจึงให้ความสาคัญในการจัดสถานที่ปฏิบัติธรรม โดยกล่าวว่า
“เรื่องสถานที่จึงเป็นเรื่องสาคัญเรื่องหนึ่งเหมือนกัน ทั้งนี้เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาจาก
ธรรมชาติโดยตรง ซึ่งฉันได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าเป็นเรื่องที่จัดการเป็นอยู่ให้ใกล้ชิดธรรมชาติให้มาก
ที่สุดเท่านั้น ฉันเคยผ่านมาเมื่อตอนแรกๆ ของการจัดสวนโมกข์ขึ้น ซึ่งต่อไปข้างหน้าเราจะถือเป็น
หลักอันหนึ่งสาหรับจัดสถานที่แห่งใหม่ ๆ ให้ใกล้ชิดธรรมชาติที่สุดอยู่ได้ตลอดกาลนาน โดยแยก
เรื่องอันเกี่ยวกับหนังสือ การโฆษณาหรือการรับแขกออกไปเสียให้เด็ดขาดจากสถานที่เช่นนี้”80
สาหรับสถานที่พักพระภิกษุในสวนโมกข์ จะอยู่ตามลาพังในกระท่อมเดี่ยว ไม่มีสิ่งของ
ไม่มีมุ้ง ฟูกและหมอน ซึ่ง ท่านกล่าวว่า “ทาให้มีความคิดนึกกว้างขวางเบากายเบาใจ ตื่นดีกว่า
76

เรื่องเดียวกัน, หน้า 63.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 202.
78
เรื่องเดียวกัน, หน้า 217.
79
ธรรมปราโมทย์, ตามรอยพุทธทาส ภาคชีวิต, หน้า 31.
80
พุทธทาสภิกขุ, (พฤษภาคม 2535), “สิบปีในสวนโมกข์” พุทธสาสนา, [ออนไลน์], 68(2), แหล่งที่มา:
http://www.buddhadasa.com/history/tenyear03.html [9 กุมภาพันธ์ 2561]
77
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ธรรมดา เห็นการนอนเป็นเพียงการพักผ่ อนชั่วครู่ชั่วยามของร่างกายจริง ๆ ไม่ใช่เวลาหาความสุข
หรือมัวเมาในอารมณ์สุข สามารถที่จะบาเพ็ญแบบแห่งชาคริยานุโยคได้ดีที่ สุดและง่ายๆ ด้วย”81
อีกทั้งการอยู่ในที่ที่ให้ความสบาย จะทาให้ดึงเวลาหรือความคิดออกไปสู่ความเพลิดเพลิน เกิดการ
คิดประดิดประดอยตกแต่งให้สวยงามยิ่งขึ้น หรืออย่างน้อยที่สุดยังมีการกังวลเกี่ยวดัวยการระวัง
ดูแลที่มากเกินควร ลักษณะสภาพแวดล้อมของสวนโมกข์ถือได้ว่า มีการจัดลักษณะให้สอดคล้อง
กับเสนาสนะป่า โคนไม้ ของพระภิกษุที่ปรารภความเพียรตามที่ปรากฏในอานาปานสติสูตร82
3.3.5 สรุปการปฏิบัติธรรมแบบ "อานาปานสติ"

81

หลักการ :

สมถะนาวิปัสสนา, วิปัสสนาลัดสั้น

วิธีการ :

กาหนดรู้ลมหายใจ, ไม่ยึดมั่นถือมั่น

ข้อปฏิบัติที่เด่น :

อยู่กับธรรมชาติ ห่างจากวัตถุนิยม

รูปแบบการปฏิบัติ :

เดินจงกรม นั่งสมาธิ ทางาน

การเข้าปฏิบัติ :

ฟังธรรม นาไปปฏิบัติเอง

ผลปฏิบัติ :

ปล่อยวาง แก้ทุกข์

พุทธทาสภิกขุ, (พฤษภาคม 2535), “สิบปีในสวนโมกข์” พุทธสาสนา, [ออนไลน์], 68(2), แหล่งที่มา:
http://www.buddhadasa.com/history/tenyear08.html [9 กุมภาพันธ์ 2561].
82
ม.อุ. (ไทย) 14/148-187.
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3.4 สายพองหนอ ยุบหนอ : พระธรรมธีรราชมหามุนี

พระมหาสีสะยาดอ
(โสภณมหาเถระ)

สมเด็จพระพุฒาจารย์
สมณศักดิ์เดิมคือ พระพิมลธรรม

ระหว่าง พ.ศ. 2463 – 2533

พระธรรมธีรราชมหามุนี
(โชดก ญาณสิทฺธิ)

การปฏิบัติของสายพองหนอยุบหนอ มีเป้าหมายให้ผู้ปฏิบัติรู้จักรูปนาม บรรลุวิปัสสนาญาณ
ให้ ได้ ในชาติ นี้ ลั กษณะการปฏิ บัติ จึ งเป็ นแบบเข้มที่ ต้ องเข้ าอบรมในสถานที่ ปฏิบั ติ ซึ่ งมี ลั กษณะ
สภาพแวดล้อมที่ตัดขาดจากโลกภายนอก โดยต้องอยู่ปฏิบัติอย่างน้อย 1-2 เดือน จึงจะกลับไปปฏิบัติ
ที่บ้าน มีบทฝึกเป็นแบบแผนในการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเป็นลาดับขั้น พร้อมกับสามารถระบุถึงระดับขั้น
ของประสบการณ์ คือ การบรรลุญาณในแต่ละขั้น ผู้ปฏิบัติในรูปแบบนี้มีทั้งพระภิกษุ แม่ชีและฆราวาส
ทั่วไป ซึ่งเรียกว่า โยคี ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั้งในข้อศีล และการทาความเพียรในการปฏิบัติ
อย่างจริงจัง ภายใต้การดูแลของวิปัสสนาจารย์83
การปฏิ บั ติ กรรมฐานของสายพองหนอยุ บหนอ เป็ นการปฏิ บั ติ ตามแนววิ ปั สสนาวงศ์
พระอรหันต์ ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติสืบต่อจากพระพุทธเจ้า พระอรหันต์เจ้า ตั้งแต่พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ
หลังการทาสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 235 แล้วได้ส่งพระอรหันต์สาวก 2 องค์ คือ
พระโสณะและพระอุ ตตระเถระ และพระอรหั นต์ อี ก 5 รู ป เดิ นทางมาเผยแผ่ พระพุทธศาสนาใน
สุวรรณภูมิ ท่านได้นาธรรมะปฏิบัติมาเผยแผ่ นั่นคือ การเจริญสติปัฏฐาน อันเป็นวิธีปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน และได้เผยแผ่สืบทอดแนวปฏิบัติวิปัสสนาวงศ์ต่อกันเรื่อยมาในประเทศพม่า ผ่านพระเถระ

83

อัคคมหาบัณฑิต ภัททันตโสภณมหาเถระ มหาสีสยาดอ, แนวทางเจริญวิปัสสนากรรมฐานอัคคมหาบัณฑิต ภัททันตโสภณมหาเถระ
มหาสีสยาดอ และ Panditarama : A Yogi’s Handbook, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทสหธรรมิก, 2550), หน้า 8.
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ผู้เป็นพระอรหันต์ ดังที่ปรากฏลาดับของการสืบทอดการปฏิบัติมาตามลาดับ84 พระโสภณมหาเถระ
มหาสีสะยาดอได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบชั้นธัมมาจริยะ ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของการศึกษาของคณะสงฆ์พม่า
และเป็นผู้แสวงหาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ท่านได้เข้าศึกษาวิปัสสนากรรมฐานจากพระนารท
มหาเถระ หรือมิงกุลเชตวันสยาดอ ซึ่งได้สืบทอดการปฏิบัติแบบวิปัสสนาวงศ์พระอรหันต์ การปฏิบัติ
แพร่หลายเมื่อพระโสภณมหาเถระได้รับการถ่ายทอดการเจริญวิปัสสนาเป็นพิเ ศษจากพระนารท
มหาเถระ จนได้ผลการปฏิบัติเกิดวิปัสสนาญาณ และได้เรียนวิชาวิปัสสนาจารย์จากพระนารทะ จึงตั้ง
สานักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานขึ้นที่วัดมหาสี ตาบลเชตโข่น เมืองสวยะโบ่ เมื่อปี พ.ศ. 2484 ด้วย
กิตติศัพท์ด้านการปฏิบัติวิปัสสนา นายกอูนุจึงกราบนิมนต์ท่านให้จัดตั้งสานักวิปัสสนาสาสนยิสสา
ที่เมืองย่างกุ้ง ในปี พ.ศ. 2492 และเปิดสอนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน จนมี
ศูนย์สาขากว่าร้อยแห่ง มีชื่อเสียงแพร่หลายมาจนถึงประเทศไทยและศรีลังกา85
การปฏิบัติกรรมฐานเริ่มเข้ามาในประเทศไทย โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ)
เมื่อครั้งยังดารงตาแหน่งเป็นพระพิมลธรรม รับตาแหน่งเป็นอธิบดีสงฆ์ ที่วัดมหาธาตุฯ ท่านเองมี
ความสนใจในธรรมะปฏิบัติ จึง ดาเนินการจัดตั้งสานักปฏิบัติกรรมฐานขึ้นในวัดมหาธาตุ ฯ โดยส่ง
พระมหาโชดก ญาณสิทธิ ป.ธ.9 เข้าไปศึกษาวิปัสสนากรรมฐานจากนครย่างกุ้ง ประเทศพม่า ซึ่งใน
ขณะนั้นมีพระภัททันตะ โสภณมหาเถระ มหาสีสะยาดอ เป็นเจ้าสานัก ในปี พ.ศ. 2495
พระมหาโชดกได้ศึกษาแนวปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มีพระอาสภะมหาเถระทาหน้าที่ใน
การบอกกรรมฐาน ซึ่งท่านใช้ระยะเวลาเพียง 3 เดือนก็ได้บรรลุผลแห่งการปฏิบัติ และได้อยู่ปฏิบัติ
ศาสนกิจ เป็นเวลา 1 ปี จนสาเร็จเป็นวิปัสสนาจารย์ และเดินทางกลับมายังประเทศไทย พร้อม
กับพระวิปัสสนาจารย์ 2 รูป คือ ท่านอาสภะกรรมฐานาจริยะ และท่านอินทวังสะ กรรมฐานาจริยะ
ในปี พ.ศ. 2496 พระพิมลธรรม ได้ประกาศตั้งวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ให้เป็นสานัก
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานขึ้น มีพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) และพระอาสภะมหา
เถระได้ทาการฝึกสอนวิปัสสนา โดยมีการจัดตั้งกองวิปัสสนาธุระ ณ วัดมหาธาตุฯ ซึ่งต่อมาได้
เปลี่ยนเป็นสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524
และเผยแผ่ออกไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วผืนแผ่นดินไทย

84

ลาดับขั้นของการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาปรากฏอยู่ในหนังสือ พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ, ปฐมวิปัสสนาวงศ์ใ น
ประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จากัด, 2554), หน้า 7-31.
85
พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ, 100 ปี อัคคมหากรรมฐานาจริยะ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิช
ชิ่ง จากัด, 2554), หน้า 7-30.
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3.4.1 วิธีการที่ใช้ในการพัฒนาจิต
การปฏิบัติกรรมฐาน ใช้หลักในการเจริญวิปัสสนาตามสติปัฏฐานคือ การตามรับรู้สภาวะ
เห็น ได้ยิน รู้กลิ่น ลิ้มรส สัมผัส และการนึกคิด ให้เห็นเป็นแต่สภาวะของอารมณ์นั้น หรือการ
กระทบกัน โดยในการทาวิปัสสนาของท่านอาจารย์มหาสีสยาดอนั้น เน้นการกาหนดรู้ธาตุ 4 โดยมี
ธาตุลมเป็นหลัก ซึ่งเป็นการกาหนดรับรู้สัมผัสซึ่งเป็นโผฏฐัพพารมณ์ของวาโยธาตุ คือการตามรู้
สภาวะพองยุบ โดยเกิดจากลมในท้องที่ดันให้พองออกและหดยุบเข้า ท่านอาจารย์มหาสีสยาดอ
จัดการกาหนดนั้นว่าเป็นธาตุกรรมฐาน86 โดยอธิบายเหตุผลที่ใช้อาการพองยุบของท้องเป็นหลักว่า
การตามรู้รูปธรรมง่ายกว่าการตามรู้นามธรรม87 เมื่อสามารถกาหนดพองยุบได้ชัด ก็จะสามารถ
กาหนดรู้สภาวธรรม คือ รูปนามที่ปรากฏทางทวารทั้งหกได้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการปฏิบัติของสาย
พองหนอ ยุบหนอเป็นการเจริญสติปัฏฐานที่เน้นพิจารณากายานุปัสสนาเป็นฐานหลัก
การเจริญสติปัฏฐานตามหลักของสายพองหนอ ยุบหนอ จั ดเป็นการปฏิบัติแบบวิปัสสนา
นาหน้าสมถะ ดังที่ท่านมหาสีสยาดอได้อธิบายการปฏิบัติตามหลักของคัมภีร์วิสุทธิมรรคมหาฎีกาว่า
“การเจริญวิปัสสนาโดยมีสมถะเป็นเบื้องหน้าย่อมมีแก่สมถยานิก แต่วิปัสสนายานิกไม่ต้องอาศัย
สมถะ ฉะนั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า สุทฺธวิปสฺสนายานิ โก” โดยวิปัสสนายานิกไม่จาเป็น
ต้องเจริญอุปจาระและอัปปนา แต่ใช้ขณิกสมาธิ และได้ยกหลักการปฏิบัติตามฎีกาที่ได้อธิบายไว้ว่า
เมื่อวิปัสสนาแก่กล้าแล้วสมถะคือสมาธิจึงเกิดขึ้น อันเกิดจากขณิกสมาธิที่อยู่ในวิปัสสนาอันแก่กล้า
ความตั้ ง มั่ น แห่ ง จิ ต จึ ง เหมื อ นในฌานสมถะ ต่ า งแต่ อ ารมณ์ ข องสมถะคื อ การรั บ รู้ บั ญ ญั ติ แต่
ของขณิกสมาธิ เป็นการกาหนดรูปนาม และรับรู้อารมณ์ปัจจุบัน
ท่ านมหาสี สยาดอได้ อธิ บายแนวทางในการเจริ ญวิ ปั สสนาไว้ ว่ า เป็ นการระลึ กรู้ เท่ าทั น
สภาวธรรมปัจจุบัน โดยอาศัยบริกรรมเป็นเครื่องช่วยให้รู้ตัวในปัจจุบันขณะ คาบริกรรมนั้นถือว่ามี
ความสาคัญต่อการเจริญวิปัสสนา เพราะจัดเป็นวิชชมานบัญญัติ คือ การบัญญัติแสดงเนื้อความที่
ปรากฏโดยปรมัตถ์ อันทาให้สื่อรู้ถึงสภาวธรรมนั้นๆ ได้อย่างชัดเจน และช่วยทาให้จิตจดจ่อมากขึ้นใน
เวลาปฏิบัติธรรม เมื่อวิปัสสนาญาณมีกาลังขึ้นแล้ว สามารถรู้รูปนามได้ชั ดเจน ก็ไม่จาเป็นต้องใช้คา
บริกรรมต่อไป สาหรับการบริกรรมกาหนดรู้อาการพองของท้องนั้น ในภาษาพม่าใช้คาว่า “พองแด่”
และอาการยุบว่า “เบงแด่” แต่ท่านสมเด็จวัดมหาธาตุฯ ได้บัญญัติคาว่า “หนอ หนอ” ให้เหมาะสม
กับคนไทย ซึ่งคาว่า “หนอ” ที่ใช้ในการเจริญสติในทุกอิริยาบถ คล้ายเสียงของคาภาวนาในใจนั้น
ท่านกล่าวไว้ในวิปัสสนาทีปนีฎีกาว่า การเพิ่มคาภาวนาว่าหนอ ลงไปในการภาวนาว่า พอง หรือ ยุบ
86

อัคคมหาบัณฑิต ภัททันตโสภณมหาเถระ มหาสีสยาดอ, แนวทางเจริญวิปัสสนากรรมฐานอัคคมหาบัณฑิต ภัททันตโสภณมหาเถระ
มหาสีสยาดอ และ Panditarama : A Yogi’s Handbook, หน้า 229.
87
พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), วิปัสสนานัย เล่ม 1, (กรุงเทพมหานคร: :ซีเอไอ เซ็นเตอร์, 2548), หน้า 311.
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เพื่อให้กาลังสมาธิตั้งอยู่นาน พอดีกับอาการที่ปรากฏตามสภาวะที่เป็นจริง ถ้าไม่ใส่ในขณะที่กาหนด
อาการ สมาธิจะหยุด ไม่ติดต่อไปตามสภาวะได้88
การเจริญสติของการปฏิบัติสายพองหนอ ยุบหนอนี้ เป็นการใช้สติกาหนดรู้ในทุกอิริยาบถ
ทั้งยืน เดิน นั่ง นอน และในทุกกิจกรรมของชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับ จะมีหยุดพักก็เฉพาะ
ช่วงตอนนอนเท่านั้น ดังที่ปรากฏรายละเอียดของการอธิบายการตามรู้ และบริกรรมในทุกขณะ
ในหนังสือวิปัสสนานัย89
สาหรับการฝึกปฏิบัติจะมีการเดินตามรูปแบบในการเดินจงกรม และในทางปฏิบัติจะมี
การไล่ลาดับการฝึกปฏิบัติเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะญาณที่เกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การเดินจงกรม ตามพระไตรปิฎกกล่าวว่า “ภิกษุเมื่อเดินอยู่ ย่อมรู้ชัดว่าเดินอยู่”90
ซึ่งในอรรถกถาอธิบายเพิ่มเติมว่า จิ ตที่คิดนึกว่ าจะเดินย่อ มเกิดขึ้น จิ ตนั้นยังธาตุ ลมให้เกิดขึ้ น
ธาตุลมยังวิญญัติรูปให้เกิดขึ้น การเคลื่อนไหวข้างหน้าของร่างกายทั้งหมด ด้วยการขับเคลื่อนของ
ธาตุลมที่จิต กระทาขึ้น เรียกว่า การเดิน ”91 ท่านมหาสีสยาดอได้นามาสู่รูปแบบการเจริญสติ
ในขณะเดินคือ ให้ตามรู้กาหนดการยก ย่าง และเหยียบ ในทุกขณะที่เดิน และเมื่อสมาธิแก่กล้า
ก็จะทาให้สามารถรับรู้จิตที่ต้องการจะเดินได้อีกด้วย 92 ซึ่งในเวลาเดินจงกรม จะให้สติจับอยู่ที่
ส้นเท้า เวลาเดินก็ให้ภาวนาไปด้วย เช่น ก้าวขาขวา ก็ให้ภาวนาว่า “ขวาย่างหนอ” โดยใจที่นึกกับ
การก้าวต้องพร้อมกัน เมื่อเดินสุดทางที่กาหนด ก็หยุดยืนภาวนาช้าๆ ว่า “ยืนหนอ ยืนหนอ ยืนหนอ”
ให้สติจับอยู่ที่ร่างกาย เวลาหมุนตัวกลับช้าๆ ก็ภาวนาว่า “กลับหนอ กลับหนอ กลับหนอ” และเมื่อ
กลับตัวแล้ว หยุดยืนก่อนก้าวไปก็ภาวนาว่า “ยืนหนอ ยืนหนอ ยืนหนอ” แล้วเดินจงกรมก้าวไป
ข้างหน้าพร้อมภาวนาว่า “ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ” สาหรับจังหวะการเดินสูงสุดมี 6 จังหวะ คือ
ยกส้นหนอ ยกหนอ ย่างหนอ ลงหนอ ถูกหนอ กดหนอ ใช้เวลาประมาณ 30-60 นาทีต่อการเดิน
1 ครั้ง และจังหวะการเดินนี้ก็จะมีการเพิ่มระยะขึ้นเรื่อยๆ ตามวันที่ปฏิบัติ
2) การนั่งสมาธิ การนั่งจะเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ตั้งกายตรงอาจจะ
นั่ง พับ เพี ยบหรือ นั่ง บนเก้ าอี้ ก็ ได้ แล้ว หลั บ ตา เอาสติ ม าจั บที่ ท้อ ง เวลาหายใจเข้า ท้อ งจะพอง
ภาวนาว่า “พองหนอ” เวลาหายใจออกท้องจะยุบ ภาวนาว่า “ยุบหนอ” โดยภาวนาไปพร้อมๆ กับ
อาการยุบ พองของท้อ ง จนกระทั่ง รู้ทันอาการเป็น ปัจ จุบั นขณะ เมื่อ มีความก้า วหน้า ขึ้น เวลา
88

พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ, 100 ปี อัคคมหากรรมฐานาจริยะ, หน้า 133.
พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), วิปัสสนานัย เล่ม 2, (กรุงเทพมหานคร: :ซีเอไอ เซ็นเตอร์, 2548), หน้า 1-23.
90
ม.มู. (ไทย) 12/108/104.
91
ม.มู.อ. 17/685.
92
พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), วิปัสสนานัย เล่ม 1, หน้า 231.
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กาหนด “ยุบหนอ” ถ้ารู้สึกว่าทิ้งจังหวะไว้นานอีกเล็กน้อยท้องจึงจะพอง ก็ให้เพิ่มคาว่า “นั่งหนอ”
เวลาที่ภาวนา “นั่งหนอ” ถ้ารู้สึกจังหวะทิ้งระยะห่างอยู่ ก็เพิ่มคาภาวนาในระยะนี้ว่า “ถูกหนอ”
ซึ่งการนั่งสมาธินี้ใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที
3) การกาหนดในอิริยาบถต่างๆ ในขณะปฏิบัตินอกจากท่านั่งและการเดิน จะมีการ
กาหนดให้เท่าทันทุกอารมณ์เกิดขึ้น และใช้คาภาวนาให้เท่าทัน คือ
3.1) กาหนดเวทนาต่างๆ เช่น เวลาเจ็บ ให้กาหนดว่า เจ็บหนอๆ เป็นต้น
3.2) กาหนดจิต ในเวลานึกคิดอารมณ์ต่างๆ เช่น เวลาคิดให้กาหนดว่า คิดหนอๆ
เป็นต้น
3.3) กาหนดตามทวารทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เวลาเห็น ให้กาหนดว่า
เห็นหนอๆ เวลาได้ยิน ให้กาหนดว่า ได้ยินหนอๆ เป็นต้น
3.4) กาหนดอิริยาบถย่อย เช่น ก้าวไป ถอยกลับ เหลียวซ้าย แลขวา คู้ เหยียด อยู่
ในอาการใดๆ ให้กาหนดอาการนั้น ๆ
สาหรับการปฏิบัติแบบพองหนอ ยุบหนอ ถือว่าการตามรู้เท่าทันสภาวธรรมปัจจุบัน คือ
หยั่งเห็นสภาวลักษณะของรูปนามที่กาลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมด้วยสภาพการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
เป็นทุกข์ ไม่ ใช่ ตัวตน บุ คคล ตัวเรา ของเรา ถือเป็ นการใส่ ใจที่ถู กต้ อง จั ดเป็นโยนิโสมนสิ การ 93
จึงไม่ได้ต้องให้ขบคิดพิจารณาธรรมข้อใด หรือหากพิจารณาก็ให้ทาเพียงระยะสั้น แล้วกลับมาพิจารณา
สภาวธรรมปั จจุ บั นตามเดิ ม94 ซึ่ งการตามรู้ เท่ าทั นสภาวธรรมปั จจุ บันนี้ ยั งน าไปสู่ วิ ปั สสนาญาณ
และขณิกสมาธิที่แก่กล้าขึ้น
ลักษณะพิเศษของการฝึ กปฏิ บั ติ แบบพองหนอ ยุ บหนอ คื อ มี การวางขั้ นตอนในการ
ปฏิบัติที่พัฒนาไปตามลาดับ เพิ่มทั้งบทเรียนและเวลาปฏิบัติมากขึ้น มีการวัดลาดับญาณที่เกิดขึ้นใน
บทเรียนที่เพิ่มขึ้น โดยพระศรีวรญาณได้กล่าวไว้ในหนังสือ “มารู้จักวิปัสสนากรรมฐาน” แบบพองหนอ
ยุบหนอ สานักวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ได้แบ่งการฝึกปฏิบัติ ในรูปแบบฝึกหัดเป็น 16 บท ซึ่ง
กาหนดระยะในอิริยาบถทั้ง 4 เริ่มจาก 1 ระยะ เป็น 6 ระยะ หลังจากนั้นเป็นการกาหนดอิริยาบถย่อย
ก าหนดเวทนา ก าหนดจิ ต ก าหนดธรรม จนกระทั่ งถึ งการอธิ ษฐานให้ ญ าณขั้ น ต่ า งๆ เกิ ด ขึ้ น95
ซึ่งการฝึกปฏิบัติ 16 บทนี้ เป็นหลักการที่พระวิปัสสนาจารย์สายวัดมหาธาตุ ฯ ได้จัดวางไว้เป็น

93
94
95

หน้า 24-38.

รื่องเดียวกัน, หน้า 267.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 29.
พระศรีวรญาณ วิ. (บุญชิต าณสวโร), มารู้จักวิปัสสนากรรมฐาน แบบพองหนอ-ยุบหนอ, (กรุงเทพมหานคร :สหธรรมิก), 2541.
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หลักการกว้างๆ เพื่อให้พระวิปัสสนาจารย์รุ่นหลังสามารถจัดการฝึกปฏิ บัติตามบทเรียนเป็นไปตาม
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ96
3.4.2) ข้อวัตรและกิจวัตรในการปฏิบัติ
ข้อวัตรของผู้ปฏิบัติ มุ่งหวังผลในการปฏิบัติ ดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องมีศีลที่บริสุทธิ์ โดยให้ถือ
ศีล 8 และในระหว่างฝึกปฏิบัติ จะไม่มีการอ่าน การเขียน หรือทางานใดทั้งสิ้น และจากัดการพูดให้
น้อยที่สุด97 และจะต้องใช้เวลาทั้งวันเพื่อการปฏิบัติ
3.4.3) วิธีการสอนและวิธีการวัดผล
การปฏิบัติจะไม่มีการอธิบายในภาคทฤษฎี แต่จะแนะนาง่ายๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทา และ
สิ่งที่ห้ามไม่ให้ทาในระยะเริ่มแรกของการปฏิบัติ สาหรับการแนะนาการปฏิบัติ พระวิปัสสนาจารย์
จะให้ผู้เข้าปฏิบัติมีประสบการณ์ด้วยตนเอง และจะแนะนาให้เป็นรายบุคคล สาหรับผู้ปฏิบัติใหม่
จะมีการแนะนาเกี่ยวสติปัฏฐาน การปฏิบัติเน้นให้ความสาคัญกับการสอนจากครูบาอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ โดยกล่าวไว้ในหนังสือแนวทางการเจริญวิปัสสนากรรมฐานว่า “หากปราศจาก
คาแนะนาจากอาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์ คงจะไม่ง่ายนักสาหรับปุถุชนคนธรรมดาที่จะปฏิบัติตาม
แนวทางเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ จนก่อให้เกิดความก้าวหน้าของสมาธิและปัญญาญาณได้”98
สาหรับ แนววิ ธี ก ารสอนและอบรมจากวิปั ส สนาจารย์ ห รื อครู ผู้ส อน ซึ่ ง ท่ านจะเก็ บ ง า
ความสั มพั น ธ์ข องตนกั บ ศิษ ย์ และหลีก เลี่ย งการทาให้ ศิ ษย์ ป ระทับ ใจและกลายเป็ น สาวก ทั้ ง
อาจารย์จะต้องไม่ใช้เครื่องมือที่จะแนะนาตนเอง หรือแม้กระตุ้นให้เกิดความยินดี พระญาณโปนิกะ
เถระได้กล่าวว่า “หากครูใช้วิธีการเช่นนี้สาหรับตัวเองหรือผู้อื่น ควรทราบว่าเขากาลังเดินทางอื่น
ซึ่งไม่ใช่ทางสติปัฏฐาน”99
สภาวธรรมที่เกิดขึ้นหลังจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 นับตั้งแต่
อิริยาบถเป็นต้ นไป มีสติ ติดต่อกันจริงๆ ทุกอารมณ์และทุกอิริ ยาบถ เรี ยกว่ า วิปั สสนาญาณ 16
เป็นปัญญาที่เข้าใจในรูปนาม ซึ่งจะเกิดได้มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีที่เคยสั่งสมมา
ประกอบกับความวิริยะอุตสาหะ และการปฏิบัติมากน้อยเพียงไร วิปัสสนาญาณทั้ง 16 นี้จะเกิดขึ้น
ไปพร้อมๆ กับการฝึกปฏิบัติ เดิน นั่ง พิจารณาอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถสังเกตและมีวิธีการ
ตรวจสอบอารมณ์ได้
96

เรื่องเดียวกัน, หน้า 39.
พระญาณโปนิกเถระ, หัวใจกรรมฐาน, แปลโดย พลตรีนายแพทย์ชาญ สุวรณวิภัช, พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ศยาม
บริษัทเคล็ดไทย จากัด, 2541), หน้า 101.
98
พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), วิปัสสนานัย เล่ม 1, หน้า 4.
99
พระญาณโปนิกเถระ, หัวใจกรรมฐาน, หน้า 103.
97
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3.4.4 สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ
สาหรับสถานที่ปฏิบัติจะอยู่ในวัด หรือศูนย์ปฏิบัติ ที่มีการจัดโซนพื้นที่ในการปฏิบัติเป็น
ห้องปฏิบัติธรรมรวม หอฉัน มีที่พักสาหรับพระภิกษุ แม่ชีและคฤหัสถ์ที่แยกออกจากกัน มีเตียง
และมีมุ้งกางเป็นทั้งห้องเดี่ยวและห้องรวม มีต้นไม้ ลานหญ้า โดยสร้างให้เป็นที่สงบ ให้ในพื้นที่เป็น
ที่สาหรับบรรยากาศการปฏิบัติ
3.4.5 สรุปการปฏิบัติธรรมแบบ "พองหนอ-ยุบหนอ"
หลักการ :

วิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามสติปัฏฐาน 4

วิธีการ :

รู้เ ท่ า ทั น ปั จ จุ บั น ขณะ เน้ น พองยุ บ ของท้ อ ง และการก าหนด
อารมณ์ ที่ ม าปรากฏทางอายตนะ ตลอดทุ ก อิ ริ ย าบถ ใช้ ส ติ
กาหนดทุกอิริยาบถ

ข้อปฏิบัติที่เด่น:

เป็นขั้นตอน มีวิปัสสนาจารย์สอบอารมณ์ประจาวัน ทุกวัน

รูปแบบการปฏิบัติ :

เดินจงกรมเป็นขั้นตอน นั่งสมาธิเป็นขั้นตอน

การเข้าปฏิบัติ :
ผลปฏิบัติ :

เข้าคอร์ส เก็บตัวปฏิบัติในสถานที่ปฏิบัติ
บรรลุวิปัสสนาญาณ ตามลาดับ
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ตอนที่ 4
การปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึง
พระธรรมกาย
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4

การปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย

การปฏิบัติธรรมสายสัมมาอรหัง หรือที่รู้จักกันว่าเป็นแนวการปฏิบัติของพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้า ภาษีเจริญ หากกล่าวถึงสิ่งที่ท่านสอนในการปฏิบัติ มักเรียกว่า
การปฏิบัติตามแนววิชชาธรรมกาย เป็นการปฏิบัติที่ น้ามาใช้เป็นแนวปฏิบัติของวัดพระธรรมกาย
ซึ่งมีรายละเอียดของความเป็นมาและวิธีการปฏิบัติดังต่อไปนี
พระมงคลเทพมุนี หรือ หลวงปู่สด จนฺทสโร มีความคิดที่จะบวชตลอดชีวิตตังแต่อายุได้
เพียง 19 ปี แต่ด้วยภาระที่ต้องเลียงดูโยมแม่ ท้าให้ยังไม่สามารถบวชได้ ในขณะนัน ด้วยเหตุนีท่าน
จึงตังใจท้า งานด้ว ยความขยันขันแข็ง และเก็บออมเงินทอง จนมีจ้านวนมากพอสมควรที่ท้าให้
โยมแม่และพี่น้องมีใช้จ่ายอย่างสะดวกสบาย ไม่ล้าบากในอนาคต ท่านจึงตัดสินใจออกบวช ซึ่งใน
ขณะนันอายุย่าง 22 ปี พอถึงเดือน 8 ข้างขึน หลังจากขนข้าวลงเรือจนเต็มล้าแล้ ว ก็ให้ลูกน้องน้า
ข้าวไปขายให้โรงสีในกรุงเทพฯ ส่วนตัวท่านก็เข้าวัดเป็นนาค เตรียมตัวบวชที่วัด โดยมีพระปลัดยัง
เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้องในขณะนันเป็นผู้สอนท่องค้าขออุปสมบท ซักซ้อมพิธีอุปสมบทและสอน
พระวินัยให้
เมื่อถึงต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2449 พระมงคลเทพมุนี ได้อุปสมบท ณ วัดสองพี่น้อง
อ้าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับฉายาว่า จนฺท สโร โดยมีพระอาจารย์ดี วัดประตูสาร
อ้าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวินยานุโยค (เหนี่ยง อินทโชโต) เป็นพระ
กรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์โหน่ง อินทสุวัณโณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ด้วยความที่ท่าน
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เป็นผู้มีความทรงจ้าดี จึงสามารถท่องบทสวดมนต์และพระปาฏิโมกข์ได้หมด ส้าหรับการศึกษา
ในช่วงพรรษาแรก ท่านได้เรียนคันถธุระและวิปัสนาธุระควบคู่กันไป เมื่อเรียนด้านคันถธุระไปได้
ระยะหนึ่ง ท่านก็สงสัยว่า ค้าว่า "อวิชฺชาปจฺจยา" แปลว่ าอะไร ด้วยความสงสัยที่ผุดขึนมาในใจ
เหมือนกับปริศนาที่ต้องตอบให้ได้ ท่านมีความรู้สึกว่า ค้าๆ นีมีความส้าคัญต่อตัวท่าน จึงไปถาม
พระภิกษุที่อยู่ในวัด เมื่อถามใครก็ไม่มีใครรู้ค้าแปล มีพระรูปหนึ่งบอกว่า "เขาไม่แปลกันหรอกคุณ
อยากรู้ก็ต้องไปเรียนที่บางกอก (กรุงเทพฯ)" เมื่อได้ฟังดังนัน ท้าให้ท่านเกิดแรงบันดาลใจที่จะไป
เรียนที่กรุงเทพฯ เพราะต้องการจะรู้ค้าแปลให้ได้

4.1 การศึกษาด้านปริยัติ (คันถธุระ)
หลวงปู่ทุ่มเทให้กับการศึ กษาเล่าเรีย นอย่างเต็ม ที่ ท่านเป็นผู้ มีความเฉลี ยวฉลาดมาก
มีความจ้าดี สามารถเรียนมูลกัจจายน์ได้ถึง 3 จบ เรียนพระธรรมบท 8 ภาค มังคลัตถทีปนีและสาร
ข้ามฟากไปเรียนที่วัดอรุณราชวราราม โดยลงเรือที่ท่าประตูนกยูง ไปขึนที่ท่าวัดอรุณฯ แล้วกลับมา
ฉันเพลที่วัดพระเชตุพนฯ บ่ายไปเรียนที่วัดมหาธาตุฯ เย็นไปเรียนที่วัดสุทัศน์ฯ บ้าง วัดสามปลื ม
บ้าง กลางคืนเรียนที่วัดพระเชตุพนฯ แต่ท่านไม่ได้ไปเรียนต่อเนื่องกันทุกวันมีเว้นบ้าง สลับกันไป

4.2 การศึกษาด้านปฏิบัติ (วิปัสสนาธุระ)
นอกจากการเรียนด้านคันถธุระแล้ว หลวงปู่ยังสนใจการเรียนด้านวิปัสสนาเป็นชีวิตจิตใจ
อีกด้วย นับจากวันแรกที่บวช หลวงปู่เรียนวิปัสสนากับพระอาจารย์โหน่ง จนตลอดพรรษาแรก
นอกจากนีท่านยังหาความรู้ในด้านวิปัสสนาเพิ่มเติมจากต้ารา โดยอ่านคัมภีร์วิสุทธิมรรค ถ้าวันไหน
หยุดเรียนคันถธุระ ท่านมัก จะไปหาพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้านวิปัสสนา เพราะต้องการความรู้
เพิ่มเติมพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในส้านักต่างๆ ตามล้าดับดังนี
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

พระอาจารย์โหน่ง อินทสุวัณโณ พระอนุสาวนาจารย์
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย จังหวัดสุพรรณบุรี
ท่านเจ้าคุณสังวรานุวงศ์เถร (เอี่ยม) วัดราชสิทธาราม(วัดพลับ) กรุงเทพฯ
ท่านพระครูญาณวิรัต (โป๊) วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ
พระอาจารย์สิงห์ วัดละครท้า (หลังวัดระฆังโฆสิตาราม)

เมื่อครังที่ หลวงปู่เรียนวิปั สสนากั บท่านเจ้าคุณสังวรานุวงศ์ เถร (เอี่ยม) วัดราชสิทธาราม
(วัดพลับ) กรุงเทพฯ มีหลักการเรียนการสอนที่น่าศึกษา เรียกว่า พระกรรมฐานมัชฌิมาแบบล้าดับ
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ซึ่ งเป็นการฝึ กกรรมฐานแบบโบราณ สืบทอดมาจากพระราหุ ลเถรเจ้า เป็นการปฏิ บัติตามล้ าดั บ
ขันตอน เริ่มจากสมถกรรมฐานและต่อด้วยวิปัสสนากรรมฐาน โดยแบ่งกรรมฐานเป็น 3 ขันตอน ดังนี
ขั้นตอนที่ 1 สมถะภาวนารูปกรรมฐาน ตอน 1 มีวิธีฝึกตามล้าดับ 3 ห้อง คือ
1) ห้องพระปิติ 2) ห้องพระยุคล 6 และ 3) ห้องพระสุขสมาธิ 2
โดยกรรมฐานทัง 3 ห้องนีนับเป็นการปฏิบัติกรรมฐานตามหลักพุทธานุสติ
เพื่อให้จิตด้าเนินจากหยาบไปละเอียดจนถึงขันเป็นอุปจารสมาธิ
ขั้นตอนที่ 2 รูปกรรมฐาน ตอน 2 มีวิธีฝึก 5 ห้อง คือ
1) ห้องอานาปานสติ 9 จุด ท้าให้จิตละเอียดถึงขันอัปปนาสมาธิ
2) ห้องกายคตาสติกรรมฐาน
3) ห้องกสิณ 10 ประการ
4) ห้องอสุภ 10 ประการ เพื่อละราคะ
5) ห้องปัญจมฌาน
ส้าหรับขันนีเป็นการปฏิบัติในการน้าจิตสู่ขันอัปปนาสมาธิ โดยอาศัยการ
พิจารณาลมหายใจ
ขั้นตอนที่ 3 อรูปกรรมฐาน (สอบสภาวธรรม) มีวิธีฝึก 5 ห้อง คือ
1) ห้องอนุสสติ 7 ประการ เป็นคุณธรรมของพระโสดาบัน
2) ห้องอัปปมัญญาพรหมวิหาร
3) ห้องอาหาเรปฏิกูลสัญญา
4) ห้องจตุธาตุววัฎฐาน
5) ห้องอรูปฌาน
ในขันตอนที่ 3 นี จะมีพระอาจารย์สอบสภาวธรรมกับผู้ปฏิบัติ
ในการปฏิบัติพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบล้าดับ มีการกล่าวถึงการเจริญพุทธคุณ ในห้อง
ปีติ 5 โดยขณะก่อนนั่งจะให้อาราธนาพระลักษณะขุททกาปีติธรรมมาบังเกิดในจักขุทวาร มโนทวาร
กายทวาร โดยภาวนาว่า “อิติ ปิโส ภควา ฯลฯ พุทโธ ภควาติ สมฺมาอรห้ สมฺมาอรห้ สมฺมาอรห้
อรห้ อรห้ฯ” อีกทังรูปแบบของการอาราธนาพระกรรมฐานก่อนขึนกรรมฐาน มีบทน้าว่า “อุกาส
อจฺจ โย โน ภฺนฺเต อชฌคมา ยถาพาเล ยถามุฬฺเห ยถาอกุสเล เย มย้ อกริมฺหา เอวมฺภนฺเต
อจฺจโย โนปฎิคณหถ อายติ ส้วเรยฺยามิ” ซึ่งพบบทสวดนีในการกล่าวเพื่อขอขมาลาโทษพระรัตนตรัย
หลังจากสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยของพระมงคลเทพมุนี
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นอกจากนี ยังมีพระอาจารย์รูปอื่นที่ท่านได้ไปศึกษาด้านวิปัสสนาด้วย ได้แก่ พระมงคล
ทิ พ มุ นี (มุ้ ย ) อดี ต เจ้ าอาวาสวั ด จั ก รวรรดิ พระอาจารย์ ดี วั ด ประตู ส าร อ้ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี และพระอาจารย์ปลืม วัดเขาใหญ่ อ้าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
เนื่องจากความเป็นผู้ที่ท้าอะไรท้าจริง ครังเมื่อไปศึกษากับพระอาจารย์สิงห์ วัดละครท้า
ท่านปฏิบัติธรรมจนได้ดวงใสประมาณเท่าฟองไข่แดงของไก่ติดอยู่ที่ศูนย์กลางกาย เป็นที่ถูกใจของ
พระอาจารย์มาก จนรับรองว่าสามารถปฏิบัติได้ตามแบบของท่าน จึงขอให้อยู่ช่วยสอนคนอื่นต่อไป
แต่หลวงปู่มีความรู้สึกว่าธรรมที่ได้ยั งน้อยเกินไป จะสอนเขาได้อย่างไร ยังมีธรรมที่ละเอียดลึกซึง
กว่านี ท่านจึงค้นคว้าหาต่อไป โดยยังไม่ยอมสอนใคร นอกจากพระอาจารย์สิงห์ วัดละครท้าแล้ว
หลวงปู่ยังสามารถเรียนจนได้ผลการปฏิบัติเป็นที่พอใจของพระครูญาณวิรัต (โป๊ ) วัดพระเชตุพนฯ
ซึ่งท่านชวนหลวงปู่ให้อยู่ชว่ ยเป็นอาจารย์สอนผู้อื่น แต่หลวงปู่ได้ปฏิเสธด้วยเหตุผลเดียวกัน
หลั ง จากที่ เ รี ย นรู้ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ม าจากอาจารย์ ห ลายท่ า น และสามารถปฏิ บั ติ จ นได้ ผ ลดี
พอสมควรแล้ว หลวงปู่ต้องการออกเดินธุดงค์เพื่อปลีกวิเวกไปหาความสงบตามต่างจังหวัด โดย
ท่านจะใช้เวลาว่างจากการเรียนคันถธุระ จึงให้โยมพี่สาวสร้างกลดถวาย แม้มีผู้อื่นจะสร้างถวาย
ท่านก็ไม่รับ อาจจะเป็นเพราะต้องการให้โยมพี่สาวได้บุญจากการเดินธุดงค์ เมื่อโยมพี่สาวถวาย
กลดแล้ว ท่านจึงออกเดินธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆ ตามประวัติที่เคยมีการรวบรวมไว้พบว่า ท่าน
ออกเดินธุดงค์ 2 ครัง ครังแรกไม่มีการบันทึกรายละเอียดไว้ ส่วนครังที่สอง ท่านเดินธุดงค์ไปถึง
จังหวัดสุพรรณบุรี ท่านได้พบเรื่องราวต่างๆ มากมายในระหว่างที่เดินธุดงค์ ได้พบพระภิกษุที่อยู่ใน
ป่าหลายรูป บางท่านมีฤทธิ์ บางท่านมีคุณวิเศษ เมื่อท่านเดินธุดงค์ไปถึงป่าในจังหวัดสุโขทัย ได้พ บ
พระรูปหนึ่ง และสนทนากันเรื่องธรรมปฏิบัติ พระธุดงค์รูปนีเล่าให้หลวงปู่ฟังว่า ท่านปฏิบัติโดยใช้
ค้าภาวนาว่า "สัมมา อะระหัง" ซึ่งนับเป็นครังแรกที่ท่านได้ยินค้านี
ในการเดินธุดงค์ครังต่อๆ มา ท่านเดินไปถึงจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อถึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
จึ งได้ ปั กกลดที่ นั่ น เพราะเห็ น ว่ า เป็ น ที่ ส งบและอยู่ ไ ม่ ไ กลจากหมู่ บ้ า นนั ก เป็ น วั ด กึ่ ง วั ด ร้ า ง
บรรยากาศเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมมาก วันหนึ่งท่านเห็นเด็กต้อนวัวเข้าไปเลียงในบริเวณนัน
จึงห้ามว่า "อย่าปล่อยให้วัวเดินเหยียบย่้าพระซึ่งอยู่ใต้แผ่ นดิน จะมีบาปมาก" เด็กเลียงวัวเหล่านัน
ไม่เชื่อว่ามีพระพุทธรูปอยู่ใต้ดิน ท่านจึงให้ขุดดูปรากฏว่า พบพระพุทธรูปหลายองค์ คนในบริเวณนัน
จึงศรัทธาและเลื่อมใสหลวงปู่ เมื่อท่านต้องการจะซ่อมแซมปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปในวัด ซึ่งมีสภาพ
ไม่สมบูรณ์เพราะถูกทุบท้าลายบ้าง เก่าตามกาลเวลาบ้าง ท่านจึงชักชวนชาวบ้านบริเวณนันให้มา
ช่ ว ยกั น หลวงปู่ ร วมคนด้ ว ยการสอนปฏิ บั ติ ธ รรมและอธิ บ ายถึ ง อานิ ส งส์ ที่ จ ะได้ รั บ จากการ
ปฏิสังขรณ์พระพุทธรูป ปรากฏว่ามี คนมาเรียนธรรมปฏิบัติและช่วยกันปฏิสังขรณ์วัดเป็นจ้านวน
มากด้วยความปลืมปีติ
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ขณะนันการปฏิสังขรณ์วัดยังไม่เสร็จ ท่านได้รับค้าสั่งให้กลับวัดพระเชตุพนฯ เนื่องจาก
เจ้าเมืองสุพรรณบุรีและสมุ หเทศาภิบาลมณฑลนครไชยศรีเห็นว่า มีคนมาเรียนธรรมปฏิบัติกับ
หลวงปู่กันเป็นจ้านวนมาก เกรงว่าจะมีการซ่องสุมก้าลังพล ครันเมื่อสมุหเทศาภิบาลมณฑลนคร
ไชยศรีได้พบกับสมเด็จพระวันรัต (ติสสทัตตเถระ) วัดพระเชตุพนฯ ในเวลานัน ด้ารงต้าแหน่งเป็น
เจ้าคณะอ้าเภอภาษีเจริญ จึงได้ปรึกษากันเรื่องที่หลวงปู่ไปปักกลดธุดงค์อยู่ที่นั่น และขอให้ทาง
คณะสงฆ์เรียกตัวท่านกลับ ด้วยความเคารพในการปกครอง หลวงปู่จึงเดินทางออกจากวัดพระศรี รัตนมหาธาตุไปอยู่วัดสองพี่น้ องและจ้าพรรษาที่นั่น ในขณะที่อยู่ที่วัดสองพี่น้อง ท่านได้ก่อตัง
โรงเรี ย นนั ก ธรรมและชั ก ชวนกั น ตั งมู ล นิ ธิ เ พื่ อ การศึ ก ษาขึ น หลั ง จากนั นท่ า นจึ ง กลั บ มายั ง
วัดพระเชตุพนฯ อีกครัง
ก่อนที่หลวงปู่จะเริ่มเรียนด้านคันถธุระในพรรษาแรก ท่านตังใจไว้ว่าจะต้องแปลหนังสือ
ใบลานมหาสติปัฏฐานลานยาวผูกหนึ่ง ซึ่งอยู่ที่วัดสองพี่น้องให้ได้ ถ้าแปลได้เมื่อไรก็จะหยุดเรียน
คันถธุระ แต่ถ้ายังแปลไม่ได้ก็จะต้องเรียนต่อไป เมื่อถึงพรรษาที่ 11 ท่านมีความรู้มากพอที่จะแปล
หนังสือใบลานผูกนันได้จึงหยุดเรียนด้านคันถธุระในพรรษาที่ 11 นีเอง
สมัยที่หลวงปู่เรียนอยู่ที่วัดพระเชตุพนฯ ท่านได้รู้จักกับหลวงพ่อนก จึงไปเยี่ยมหลวงพ่อ
นกที่วัดโบสถ์บนเป็นประจ้า หลวงพ่อนกมักให้ท่านไปเทศน์แทนอยู่เสมอ กิจวัตรที่หลวงปู่ ปฏิบัติ
เป็นนิจเวลามาที่วัดโบสถ์บนคือ เวลาบ่าย 2 โมง ท่านจะไปนั่งสมาธิในโบสถ์ สมัยนันบรรยากาศ
รอบโบสถ์มีต้นไม้มาก เป็นป่าล้อมรอบ มีความเงียบสงัดไปทั่วบริเวณ หลวงปู่ เดินทางไปๆ มาๆ ที่
วัดโบสถ์บนอยู่เสมอ เมื่อท่านหยุดเรียนด้านคันถธุระแล้ว ก็มุ่งปฏิบัติด้านวิปัสสนาธุระอย่างจริงจัง
ในขณะนันท่านต้องการจะไปจ้าพรรษาที่วัดโบสถ์บน ต้าบลบางคูเวียง คลองบางกอกน้อย เพราะ
ต้องการจะตอบแทนพระคุณของเจ้าอธิการชุ่ม เจ้าอาวาสวัดโบสถ์บน ซึ่ง ท่านได้เคยถวายคัมภีร์
มูลกัจจายน์และคัมภีร์พระธรรมบทให้ หลวงปู่ได้เรียนพระปริยัติธรรม ด้วยการช่วยแสดงธรรม
ให้กับพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกาในวัด หลวงปู่จึงกราบลาเจ้าคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์
(เข้ม) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เดินทางไปจ้าพรรษาที่วัดโบสถ์บนในพรรษาที่ 12 เมื่อถึงกลาง
พรรษา ก็มีความคิดว่า "ในเมื่อเราตังใจจริงๆ ในการบวช จ้าเดิมอายุ 19 เราได้ปฏิญาณตนบวชจน
ตาย ขออย่าให้ตายในระหว่างก่อนบวช บัดนีก็ได้บอกลามาถึง 15 พรรษาย่างเข้าพรรษานีแล้ว
ก็พอแก่ความประสงค์ของเราแล้ว บัดนีของจริงของแท้ที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ ท่านเห็น เราก็ยังไม่ได้
บรรลุ ยังไม่รู้ ไม่เห็น สมควรแล้ว ที่จะต้องกระท้าอย่างจริงจัง"
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4.3 การบรรลุธรรม
ในวันขึน 15 ค่้า เดือน 10 (ปี พ.ศ.2460) เมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้ว หลวงปู่เข้าไปนั่งสมาธิ
เจริญภาวนาในพระอุโบสถ ขณะนันเวลาประมาณ 8 โมงเศษๆ ท่านก็เริ่มท้าความเพียร โดยตังใจว่า
หากยั งไม่ ได้ ยิ นเสี ยงกลองเพลจะไม่ ยอมลุ กจากที่ เมื่ อตั งใจดั งนั นแล้ ว หลวงปู่ ก็ หลั บตาภาวนา
"สัมมา อะระหัง" ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งความปวดเมื่อย และอาการเหน็บชาค่อยๆ เพิ่มทีละน้อยๆ และ
มากขึน จนมีความรู้สึกว่ากระดูกทุกชินแทบจะระเบิดหลุดออกมาเป็นชินๆ จนท่านเกือบจะหมด
ความอดทน ความกระวนกระวายใจก็ตามมา หลวงปู่ก็คิดว่า "เอ...แต่ก่อนเราไม่เคยรู้สึกเช่นนีเลย
พอตั งสั จจะลงไปว่ า ถ้ ากลองเพลไม่ ดั งจะไม่ ลุ กจากที่ เหตุ ใดมั นจึ งเพิ่ มความกระวนกระวายใจ
มากมายอย่างนี ผิดกว่าครังก่อนๆ ที่นั่งภาวนา เมื่อไรหนอกลองเพลจึงจะดังสักที”
คิดไปจิตยิ่งแกว่งและซัดส่ายมากขึน จนเกือบจะเลิกนั่งหลายครัง เมื่อได้ตังสัจจะไปแล้ว
ท่านก็ทนนั่งต่อไป ในที่สุดใจก็ค่อยๆ สงบลงทีละน้อย แล้วรวมหยุดเป็นจุดเดียวกัน เห็นเป็นดวงใส
บริสุทธิ์ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ ในใจชุ่มชื่นเบิกบานอย่างบอกไม่ถูก ความปวดเมื่อยหายไปไหน
ไม่ทราบ ในเวลาเดียวกันนันเสียงกลองเพลก็ดังขึน วันนันท่านมีความสุขตลอดทังวัน ดวงธรรม
ขันต้นซึ่งเป็นดวงใสก็ยังเห็นติดอยู่ตรงศูนย์กลางกายตลอดเวลา ในช่วงเย็นหลังจากได้ร่วมลงฟัง
พระปาฏิโมกข์กับเพื่อนภิกษุ ท่านได้เข้าไปในพระอุโบสถแล้วตังสัตยาธิษฐานว่า
"แม้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดหายไป เหลือแต่หนัง เอ็น กระดูก ก็ตามที ถ้า
นั่งลงไปแล้วไม่บรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นจะไม่ยอมลุกขึ้นจาก
ที่จนตลอดชีวิต"
เมื่อตังจิตอธิษฐานเสร็จจึงเริ่มนั่งและตังจิตอ้อนวอนแด่พระพุทธเจ้าว่า
"ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดข้าพระพุทธเจ้า ทรงประทานธรรม
ที่พระองค์ได้ตรัสรู้อย่างน้อยที่สุดแลง่ายที่สุด ที่พระองค์ได้ทรงรู้แล้ว
แก่ข้าพระพุทธเจ้า ถ้าข้าพระพุทธเจ้ารู้ธรรมของพระองค์แล้วเป็น
โทษแก่ศาสนาของพระองค์แล้ว ขอพระองค์อย่าทรงพระราชทานเลย
ถ้าเป็นคุณแก่ศาสนาของพระองค์แล้ว ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณา
โปรดพระราชทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์รับเป็นทนายศาสนาใน
ศาสนาของพระองค์ไปจนตลอดชีวิต"
เมื่อท่านตังความปรารถนาแล้ว ก็เริ่มนั่งขัดสมาธิเข้าที่ภาวนา พอดีนึกถึงมดที่อยู่ระหว่าง
ช่องแผ่นหินซึ่งก้าลังไต่ไปมา จึงหยิบขวดน้ามั นก๊าด เอานิวมือจุ่ม เพื่อจะเขียนวงให้รอบตัวกันมด
รบกวน แต่พอจรดนิวที่พืนหินยังไม่ถึงครึ่งวง เกิดความคิดขึนมาว่า ชีวิตสละได้แต่ท้าไมยังกลัวมด
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อยู่เล่า นึกละอายตัวเอง จึงวางขวดน้ามันลง แล้วนั่งเข้าที่ได้ประมาณครึ่งหรือค่อนคืน เมื่อใจหยุดเป็น
จุดเดียว ก็มองเห็นดวงใสบริสุทธิ์ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ ซึ่งยังติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายจากเมื่อเพล
ยิ่งมองยิ่งใสสว่างมากขึนและขยายใหญ่ขนาดเท่าดวงอาทิตย์ ดวงใสยังคงสว่างอยู่อย่างนัน โดยที่ท่าน
ก็ไม่ทราบว่าจะท้าอย่างไรต่อไป เพราะทุกส้านักที่ได้ศึกษามา ไม่เคยมีประสบการณ์นีมาก่อน
ขณะที่ใจหยุดนิ่งอยู่ตรงนัน มีเสียงหนึ่งดังขึนมาจากจุดกลางดวงนันว่า "มัชฌิมา ปฏิปทา"
แต่ขณะที่เสียงนันดังแผ่วขึนมาในความรู้สึก ก็เห็นจุดเล็กๆ เรืองแสงสว่างวาบขึนมาจากกลางดวงนัน
เสมือนจุดศูนย์กลางของวงกลม ความสว่างของจุดนันสว่างกว่าดวงกลมรอบๆ ท่านมองเรื่อยไป
พลางคิดในใจว่า “นี่กระมังทางสายกลาง จุดเล็กที่เราเพิ่งจะเห็นเดี๋ยวนีอยู่กึ่งกลางพอดี ลองมอง
ดูซิจะเกิดอะไรขึน” จุดนันค่อยๆ ขยายขึนและโตเท่ากับดวงเดิม ดวงเก่าหายไป ท่านมองไปเรื่อยๆ
ก็เห็นดวงใหม่ลอยขึนมาแทนที่ เหมือนน้าพุที่พุ่งขึนมาแทนที่กันนั่นแหละ ต่างแต่ใสยิ่งขึนกว่าดวงเดิม
ในที่สุดก็เห็นกายต่างๆ ผุดซ้อนกันขึนมาจนถึงธรรมกาย เป็นพระปฏิมากร เกตุดอกบัวตูม ใสบริสุทธิ์
ยิ่งกว่าพระพุทธรูปบูชาองค์ใด เสียงพระธรรมกายกังวานขึนมาในความรู้สึกว่า "ถูกต้องแล้ว" เท่านัน
แหละความปีติสุขก็เกิดขึนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ท่านถึงกับร้าพึงออกมาเบาๆ ว่า "เออ...มันยาก
อย่างนี้นี่เอง ถึงได้ไม่บรรลุกัน ความเห็น ความจา ความคิด ความรู้ ต้องรวมเป็นจุดเดียวกัน
เมื่อหยุดแล้วจึงดับ เมื่อดับแล้วจึงเกิด" การค้นพบวิชชาธรรมกายอันเป็นของจริงของแท้ เป็นทาง
บรรลุธรรมที่องค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุมาแล้ว เป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึงมาก
ท่านจึงมาค้านึงว่า
"คัมภีโรจายัง ธรรมเป็นของลึกถึงเพียงนี้ ใครจะไปคิดคาดคะเนเอาได้
พ้นวิสัยของความตรึกนึกคิด ถ้ายังตรึกนึกคิดอยู่ก็เข้าไม่ถึงที่จะเข้าถึง
ได้ ต้องทาให้รู้ตรึก รู้นึก รู้คิดนั้น หยุดเป็นจุดเดียวกัน แต่พอหยุดก็ดับ
แต่พอดับแล้วก็เกิด ถ้าไม่ดับแล้วไม่เกิด นี่เป็นของจริง หัวต่อมีเป็นอยู่
ตรงนี้ ถ้าไม่ถูกส่วนดังนี้แล้ว ก็ไม่มีไม่เป็นเด็ดขาด"
รูปแบบการพัฒนาจิตของสายสัมมาอรหัง เป็นการปฏิบัติที่มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติใจหยุดแล้ว
จึงมุ่งไปสู่เส้นทางสายกลาง เข้าถึงพระนิพพานได้ในที่สุด ในการสอนการปฏิบัติจะต้องอาศัยการ
ฟังธรรม ผู้ปฏิบัติจะต้องฝึกฝนด้วยตนเอง เมื่อได้ผลเข้าถึงพระธรรมกายแล้ว จึงจะเข้าสู่การปฏิบัติ
แบบเข้ม โดยหลวงปู่ จะดูแลการปฏิบัติให้โดยตรงทุกวัน ซึ่งผู้ปฏิบัติแบบเข้มจะไม่ออกไปไหน
นั่งปฏิบัติ โดยมีการสลับหมุนเวียนกัน เรียกว่า เข้ากะ เป็นรอบๆ สลับกันไปจนครบ 24 ชั่วโมง ผู้ที่
เข้าปฏิบัติตามแนววิธีของหลวงปู่ วัดปากน้า มีทังพระภิกษุ สามเณร แม่ชีและฆราวาส ที่สนใจการ
ปฏิบัติตามทางมรรคผลนิพพาน และมาเพื่อแก้ ทุกข์ให้กับตนเองหรือครอบครัว หรือมาเพราะ
ต้องการที่พึ่ง ซึ่งผู้ปฏิบัติตามวิธีการของหลวงปู่นัน ท่านเน้นให้ปฏิบัติทุกคนไม่มีข้อจ้ากัด ไม่ว่าจะ
เป็นใครก็สามารถปฏิบัติได้
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4.3.1 วิธีการที่ใช้ในการพัฒนาจิต
การปฏิบัติในเบืองต้น ท่านสอนให้ใช้บริกรรมภาวนาควบคู่กับการบริกรรมนิมิต คือ การ
นึกถึงดวงใส และภาวนาสัมมาอรหัง โดยจะมีการวางใจไล่ไปตามฐานต่างๆ ซึ่งมีอยู่ 7 ฐาน คือ
ฐานที่ 1 ปากช่องจมูก
ฐานที่ 2 เพลาตา
ฐานที่ 3 กลางกั๊กศรีษะ
ฐานที่ 4 ช่องปากที่อาหารส้าลัก
ฐานที่ 5 ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือก
ฐานที่ 6 ตรงกลางตัวระดับเดียวกับสะดือ
ฐานที่ 7 เหนือสะดือขึนมา 2 นิวมือ
จุดที่ตังของใจที่เป็นจุดหลัก คือ ฐานที่
7 เรี ยกว่ า ศู นย์ กลางกายฐานที่ 7 ซึ่ งในการ
ปฏิบัติ จะใช้การนึกนิมิต และค้าภาวนาซ้าๆ ที่
ฐานที่ 7 นี จนกระทั่ งใจหยุ ดนิ่ง เห็นดวงนิมิ ต
เป็นดวงใสขึนแล้ว ก็ให้หยุดบริกรรมภาวนา เพ่ง
อยู่ ที่กลางดวง ท้ าใจให้ หยุ ดในหยุ ด เข้ ากลาง
กลางความว่าง ว่างในว่าง เข้าไปเรื่อยๆ ทังนั่ง
นอน ยืน เดิน หลับตา ลืมตา เข้ากลางไปเรื่อยๆ
จนกระทั่งใจไม่ติดกับอารมณ์ภายนอก และใจจะ
ไม่ติดอยู่ในอกุศลฝ่ายต่้า ใจจะบริสุ ทธิ์ หมดจด
จากกิเลส
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การปฏิบัติใช้หลักสมถะน้าหน้าวิปัสสนา โดยการปฏิบัติจนใจหยุดเข้าถึงกาย 10 กาย
จัดเป็นสมถะ และเมื่อเข้าถึงพระธรรมกาย จึงเป็นวิปัสสนา ดังท่านอธิบายว่า เริ่มต้นต้องท้าใจให้
หยุดจึงจะเข้าภูมิของสมถะได้ ถ้าท้าใจให้หยุดไม่ได้ ก็เข้าภูมิสมถะไม่ได้ หยุดนั่นเองเป็นตัวส้าเร็จ
ทังทางโลกและทางธรรมส้าเร็จหมด เมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้วจึงเข้าสู่ภูมิของวิปัสสนา การปฏิบัติ
เน้นการนั่งสมาธิเป็นหลักและการประคองสติในอิริยาบถต่างๆ คือ
1) การนั่งสมาธิ ด้วยการคู้บัลลังก์ขัดสมาธิ เท้าขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย เว้น
หัวแม่มือทังสองให้ห่างกันสององคุลี คือ หัวแม่มือซ้ายจดกับปลายนิวชีขวา แล้วตังกายให้ตรง คือ
วัดตังแต่ปลายนิวชีของเท้าขวาถึงกลางสะบ้าของหัวเข่าขวานัน แล้วเอาเครื่องวัดนันจดลงที่ตรงบน
ตาตุ่มขวา แล้วเอาเครื่องวัดอีกข้างหนึ่งจดเข้าที่ใต้ลูกคาง นีเป็นส่วนของกายตรง เรียก อุชุ กาย้
ปณิธาย ตังกายให้ตรง ปริมุข้ สตึ อุปฏฺฐเปตฺวา เข้าไปตังสติไว้ให้มีหน้ารอบ โดยให้สติไม่เผลอจาก
บริกรรมภาวนาและบริกรรมนิมิต100
2) การประคองสติในอิริยาบถต่างๆ ด้วยการใช้ทังบริกรรมนิมิตและบริกรรมภาวนา
คู่กันในอิริยาบถทัง 4 คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ไม่เผลอ ให้มีสติไม่ให้ขาด ดังที่กล่าวว่า เริ่มต้นก็หมั่น
เอาใจจดอยู่ตรงนันแหละเสมอ จะนั่ง จะนอน จะเดิน จะกิน จะดื่ม จะมี จะท้า จะพูด จะอุจจาระ
ปัสสาวะ ก็หยุดตรงนันเสมอ แล้วก็ไม่ค่อยจะอยู่ จดไปเถอะ จดหนักเข้าๆ พอชินหนักเข้าก็ช้านาญ
หนักเข้าๆ ก็อยู101
่ การประคองสติจนกระทั่งใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายได้ จะน้าไปสู่การส้ารวม
อินทรีย์ ดังที่พระมงคลเทพมุนีกล่าวว่า “ความส้ารวมทาง ตา หู จมูก ลิน กาย ใจ นั่นแหละ ทัง 6
อย่าง ส้ารวมได้แล้วก็ยังประโยชน์ให้ส้าเร็จได้ ต้องท้าใจให้หยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางกายมนุษย์ ที่เคย
แสดงอยู่เสมอๆ เข้าสิบเข้าศูนย์ให้ดี ศูนย์กลาง ดวงธรรมที่ท้าให้เป็นกายมนุษย์ ใสบริสุทธิ์เท่าฟอง
ไข่แดงของไก่”102
4.3.2 วิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย
นั่งคู้บัลลังก์ขัดสมาธิ เท้าขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย หัวแม่มือซ้ายจดกับปลายนิวชี
ขวา บริกรรมภาวนา “สัมมาอะระหัง”และบริกรรมนิมิต สติไม่เผลอจากบริกรรมทังสอง กาหนด
เครื่องหมายให้ใสเหมือนเพชรลูกที่เจียระไนแล้ว ไม่มีขนแมวโตเท่าแก้วตาประมาณเท่าวงของ
ตาดา ใสขาวเหมือนกระจกที่ส่องเงาหน้า สัณฐานกลมรอบตัวไม่มีตาหนิ เรียบรอบตัวเหมือน
100

พระมงคลเทพมุนี, ทางมรรคผล, (กรุงเทพมหานคร: มปท,มปป.), หน้า 15.
คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้า, พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี, (กรุงเทพมหานคร: เอกพิมพ์ไท, 2555), หน้า 353.
102
เรื่องเดียวกัน, หน้า 147.
101
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ดวงแก้วกายสิทธิ์ นีเรียกว่า บริกรรมนิมิต บริกรรมทังสองนีพรากจากกันไม่ได้ ต้องให้ติดกันอยู่
เสมอในอิริยาบถทังสี่ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ไม่เผลอ ให้มีสติอยู่เสมอไม่ให้ขาด
เมื่อเห็นดวงนิมิตเกิดเป็นดวงใสขึนแล้ว ให้หยุดบริกรรมภาวนาเพ่งอยู่ที่กลางดวงนัน แล้ว
ท้าใจให้หยุดในหยุด ที่กลางดวงนันมีจุดเป็นเครื่องหมาย ให้ใสหนักขึนทุกที จนเป็นรัศมีคือแสง
สว่าง ถ้าไม่หยุดให้บริกรรมภาวนาไว้ว่า “สัมมาอะระหัง” ร้อยครังพันครัง หยุดอยู่ที่เดียว วิธีท้า
สมถวิ ปั ส สนาต้ อ งมี บ ริ ก รรมภาวนากั บ บริ ก รรมนิ มิ ต เป็ น คู่ กั น บริ ก รรมนิ มิ ต ให้ ก้ า หนด
เครื่องหมายเข้า ดวงใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจียระไนแล้ว ไม่มีขนแมว โตเท่าแก้วตา
ผู้ห ญิง ก้ าหนดเข้ าปากช่ องจมูก ซ้ าย ผู้ ช ายก้ าหนดเข้า ปากช่ องจมูก ขวา อย่ าให้ ล้าให้
เหลื่อม ใจของเราที่ยึดไปยึดมา แวบไป แวบมา ให้เอาใจไปอยู่เสียในบริกรรมนิมิตปากช่องจมูก
หญิงซ้ายชายขวา ข้างนอกดวงโตเท่าแก้วตา ข้างในดวงโตเท่าเมล็ด พุทธรักษาใสขาวเหมือ น
กระจกส่องเงาหน้า หญิงก้าหนดปากช่องจมูกซ้าย ชายก้าหนดปากช่องจมูกขวา
ก้าหนดฐานทัง 7 ให้บริกรรมภาวนา ประคองบริกรรมนิมิตนันไว้ว่า “สัมมาอะระหัง ”
ตรึกถึงดวงที่ใส ใจหยุดอยู่กลางดวงที่ใส “สัมมาอะระหัง” ตรึกถึงดวงที่ใส ใจหยุดอยู่กลางดวงที่ใส
“สัมมาอะระหัง” ตรึกถึงดวงที่ใส ใจหยุดอยู่กลางดวงที่ใส นิ่งอยู่ที่นั่น นี่ฐานที่ 1
ฐานที่ 2 เลื่อนไปที่เพลาตา หญิงอยู่ซีก
ข้ างซ้ าย ชายอยู่ ซี กข้ างขวา ตรงหั วตาที่ มู ลตา
ออกมา ตามช่องลมหายใจเข้าออกข้างใน แล้วให้
บริ กรรมประคองเครื่ องหมายที่ เพลาตานั นว่ า
“สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง”
3 ครัง แบบเดียวกัน
แล้ ว เลื่ อ นเครื่ อ งหมาย ตรงล้ า ดั บ
เพลาตา เข้าไปที่กลางกั๊กศีรษะข้างใน ไม่ให้
ค่ อ นซ้ า ยขวาหน้ า หลั ง ล่ างบน กลางกั๊ ก พอดี
ที่นี่เรียกว่า ฐานที่ 3

รูปด้านข้างฝ่าซีก
แสดงที่ตั้งของดวงนิมิตจากฐานที่ 1 ถึง 7

แล้ วบริก รรมประคองเครื่อ งหมายที่ก ลางกั๊ก ศีร ษะข้า งในว่า “สั มมาอะระหัง สัม มา
อะระหัง สัมมาอะระหัง” 3 ครัง ตรงนีมีลัทธิพิธี ต้องกลับตาไปข้างหลั ง ให้ตาค้างเหมือนคนชัก
จะตาย เราหลับตาอยู่ช้อนขึนข้างบน เหลือกขึนข้างบน เหลือกไปๆ จนค้างแน่น ให้ความเห็น
กลับไปข้างหลังแล้วค่อยๆ ให้เห็นกลับเข้าข้างใน พอตากลับเข้าข้างใน ก็เลื่อนเครื่องหมายจาก
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ฐานที่ 3 นีไปเป็นฐานที่ 4 ที่ปากช่องเพดาน ที่รับประทานอาหารส้า ลัก อย่าให้ล้าให้เหลื่อม พอดี
บริกรรมประคองเครื่องหมายในฐานที่ 4 นันว่า “สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง ”
3 ครัง
แล้วเลื่อนเครื่องหมายจากฐานที่ 4 ไปฐานที่ 5 ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือก เหมือน
กลางกั๊ ก ปากถ้ ว ยแก้ ว ตั งไว้ ป ากช่ อ งคอ บริ ก รรมประคองเครื่ อ งหมายที่ ป ากช่ อ งคอนั นว่ า
“สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง” 3 ครัง
แล้ ว เลื่ อ นเครื่อ งหมายลงไปฐานที่ 6 กลางตั ว สู ด ลมหายใจเข้า ออก สะดื อ ทะลุ ห ลั ง
ขวาทะลุซ้าย กลางกั๊กข้างใน ตรงกลางดวงธรรมที่ท้าให้เป็นกายมนุษย์ ที่ใจหยุดนั่นทีเดียว ตังตรง
นัน เอาใจของเราจรดเข้าที่ดวงใสนัน แล้วบริกรรมภาวนาว่า “สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง
สัมมาอะระหัง” 3 ครัง
แล้วถอยหลังจากฐานที่ 6 มาเหนือกลางตัว
เรานีขึนมา 2 นิว ฐานนันเรียกว่า ฐานที่ 7
ฐานที่ 7 นัน มี 5 ศูนย์ 1) ศูนย์กลาง 2)
ศูนย์ข้างหน้า 3) ศูนย์ข้างขวา 4) ศูนย์ข้างหลัง 5)
ศูนย์ข้างซ้าย
ศูนย์กลางคืออากาศธาตุ ศูนย์ข้างหน้า
คือธาตุน้า ศูนย์ข้างขวาคือธาตุดิน ศูนย์ข้างซ้าย
คือธาตุลม ศูนย์ข้างหลังคือธาตุไฟ เครื่องหมายใส
สะอาดคื อ ช่ องอากาศ ตรงนั นเรี ยกว่ า “ศู นย์ ”
ลักษณะของฐานที่ 7
ท้าไมถึงเรียกว่า “ศูนย์” ตรงนันเวลาสัตว์ไปเกิดมา
เกิ ดแล้ วก็ มาอยู่ ในที่ สิ บ อยู่ ในกลางดวงนั น กาย
ละเอียดอยู่ในกลางดวงนัน เมื่อพ่อแม่ประกอบธาตุธรรมถูกส่วนเข้าแล้วก็ตกศูนย์ทีเดียว พอตกศูนย์ก็
ลอยขึนมา ลอยขึนมาเหนือกลางตัว 2 นิว โตเท่าฟองไข่แดงของไข่ไก่ ใสเป็นกระจกส่องเงาหน้า นี่มัน
จะเกิดละ ตรงนันเรียกว่า “ศูนย์”
1. ศูนย์ข้างหน้า
2. ศูนย์ข้างขวา
3. ศูนย์ข้างหลัง
4. ศูนย์ข้างซ้าย
5. ศูนย์กลาง

ธาตุน้า
ธาตุดิน
ธาตุไฟ
ธาตุลม
อากาศธาตุ

ศูนย์นันเป็นส้าคัญนัก จะเกิดมาในมนุษย์โลกก็ต้องเกิดด้วยศูนย์นัน จะไปนิพพาน ก็ต้อง
เข้าศูนย์นันไปเหมือนกัน จะไปสู่มรรคผลนิพพานก็เข้าศูนย์นันเหมือนกัน แบบเดียวกัน จะตาย
จะเกิดเดินตรงกันข้าม ถ้าว่าจะเกิดก็ต้องเดินออกไป ถ้าว่าจะไม่ เกิด ก็ต้องเดินเข้าไป กลางเข้าไว้
หยุดเข้าไว้ ไม่คลาดเคลื่อน
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หลวงปู่มีอุบายให้ใจหยุดนิ่ง คือต้องหาที่ให้จิตเกาะ โดยการเพ่งอุคคหนิมิตเป็นดวงแก้ว
กลมใส มีลักษณะเหมือนดวงปฐมมรรค ถ้าใจยังไม่หยุดนิ่งก็ต้องบริกรรมภาวนาว่า สัมมาอะระหัง
ควบคูไ่ ปด้วย
มีบางคนบอกว่า หลวงปู่สอนให้ติดนิมิต เมื่อท่านทราบเรื่องก็ย้อนถามว่า เมื่อไม่ติดท้าไม
จึงรู้ว่าหลุด ท่านเปรียบว่า เหมือนขึนบันไดที่สูงขึน เราเหยียบขันบันไดขันที่ 1 ไม่มั่น จะก้าวต่อไป
ให้มั่นได้อย่างไร เราต้องเหยียบบันไดขันที่ 1 ให้มั่นแล้วจึงทิงบันไดขันที่ 1 ไปขันที่ 2 เมื่อก้าวไป
ขันที่ 3 จึงทิงขันที่ 2 ไม่ได้ติดอยู่ที่ขันใดขันหนึ่ง
ใจหยุดต้องถูกกลาง ถ้าไม่ถูกกลางใช้ไม่ได้ (คือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย) ท่านว่า ต้องหยุด
เข้ า สิ บ เข้ า ศู น ย์ เข้ า ส่ ว น ถู ก สิ บ ถู ก ศู น ย์ ถู ก ส่ ว น ถ้ า หยุ ด กลางกายเช่ น นั น ไม่ ช้ า ก็ จ ะถึ ง ศู น ย์
ถ้าไม่หยุดจะเข้าถึงธรรมกายไม่ได้ ถ้าทาใจให้หยุดได้ ก็เข้าถึงธรรมกายได้ คนที่บอกว่าใจหยุด
คิดเรื่องต่างๆ แล้ว แต่ยังไม่เห็นปฐมมรรค เพราะยังหยุดไม่ถูกส่วน ให้พยายามต่อไป
หลวงปู่กล่าวว่า “สิบศูนย์เป็นตัวส้าคัญนัก เพราะสัตว์โลกจะเกิดบนโลกได้ ต้องอาศัยเข้าสิบ
แล้วตกศูนย์จึงจะเกิดได้ ถ้าเข้าสิบไม่ตกศูนย์ก็เกิดไม่ได้ โลกกับธรรมต้องอาศัยเกี่ยวข้องกันอย่างนี
ทางธรรมก็ต้องเข้าสิบ พอใจหยุดเรียกว่า เข้าสิบ เข้าสิบแล้วก็ตกศูนย์ ตกศูนย์คือ ใจหยุดนิ่งสนิ ท
จะเห็นเป็นดวงใสเท่าดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ผุดขึ้นที่ใจหยุดนั้น นั่นแสดงว่าตกศูนย์แล้ว เรียกว่า
เข้าสิบแล้วเห็นศูนย์ พอเห็นศูนย์ใจก็หยุดอยู่กลางศูนย์นัน กลางดวงใสเท่านัน”
เมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้ว ให้เลิกภาวนาสัมมาอะระหัง ให้เอาใจเพิกเฉยอยู่กลางดวงใสนัน
วางอารมณ์เฉย ให้หยุดไม่ต้องค้านึงว่ามืดหรือสว่าง ให้เอาใจหยุดนิ่งอยู่ที่กลางดวงปฐมมรรค
เมื่อใจหยุดได้แน่นอนแล้ว ก็ขยับใจเข้าไปในศูนย์กลางของดวงนัน จะเห็นว่าประมาณเท่าเมล็ดโพธิ์
เมล็ดไทรที่ศูนย์กลางของดวงนัน หยุดในหยุดที่กลางของกลางดวงนันเรื่อยไป พอถูกส่วน จะเห็น
ดวงอีกดวงหนึ่งเท่าๆ กัน อยู่กลางดวงปฐมมรรค ดวงใหม่นีเรียกว่า “ดวงศีล”
เอาใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงศีล เข้ากลางของกลางเรื่อยไป ใจหยุดนิ่งอยู่กลางดวงนัน
เดินในเข้าไปที่ศูนย์กลางเรื่อยไป พอถูกส่วนเข้า จะเห็นอีกดวงหนึ่ง เรียกว่า “ดวงสมาธิ”
4.3.3 ข้อวัตรและกิจวัตรในการปฏิบัติ
ส้าหรับข้อวัตรและกิจวัตรของผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปที่มาฟังธรรมและปฏิบัติ หลวงปู่มุ่งเน้น
ให้รักษาศีล และบ้าเพ็ญทาน เป็นข้อหลัก ส้าหรับพระภิกษุ สามเณรและแม่ชี วัดปากน้าภาษีเจริญ
ก็ให้ท้าตามกิจวัตรที่วางไว้อย่างเคร่งครัด โดยไม่รับกิจนิมนต์ หลวงปู่จัดตังโรงครัวท้าให้ไม่ต้องออก
นอกวัดไปบิณฑบาต ต้องแบ่งเวลาเรียนพระปริยัติควบคู่กับการปฏิบัติ แต่มิได้เป็นการบังคับ คือ
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พระภิกษุสามเณรที่อายุไม่มาก จะเป็นการเรียนพระปริยัติธรรมเป็นหลัก ส้าหรับพระสูงอายุ หรือที่
สนใจด้านการปฏิบัติก็ต้องมุ่งปฏิบั ติ จะไม่ให้อยู่ว่างเฉยๆ ส้าหรับข้อวัตรของผู้ปฏิบัติแบบเข้ม
จะต้องอยู่ในที่ปฏิบัติที่เรียกว่า โรงงานทาวิชชา ไม่ออกไปที่ไหน มุ่งปฏิบัติตลอด 24 ชั่วโมง
4.3.4 วิธีการสอนและวิธีการวัดผล
1) วิธีการสอน
ในการสอนปฏิบัติ หลวงปู่จะสอนด้วยการแสดงพระธรรมเทศนา ซึ่ง ท่านจะเทศน์บน
ธรรมาสน์ ยกพุทธพจน์ ขยายความ และมักจะจบด้วยการเชื่อมโยงเข้าสู่ ภาคปฏิบัติ ต่อจากนันจะ
เป็นการน้าปฏิบัติให้นั่งสมาธิด้วยกันประมาณครึ่งชั่วโมง ซึ่งท่านจะแสดงธรรมทุกวันพฤหัสบดี เวลา
14.00-15.30 น. โดยแสดงพระธรรมเทศนาในตอนต้นแล้วต่อด้วยสวดมนต์และน้าปฏิบัติประมาณ
ครึ่งชั่วโมง ในวันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา จึงจะมีการจัดปฏิบัติธรรม 3-5 วัน โดยเป็นการพักค้าง
นอนอยู่ที่ศาลา และปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน รายละเอียดการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงปูม่ ีดังนี
1) พระธรรมเทศนา มุ่งแสดงเรื่องสมาธิโดยตรง แต่ยกเอาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ
พระสังฆคุณเป็นหลัก และจะเน้นให้ผู้ปฏิบัติ ท้าทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา ในการท้าภาวนา
ท่านมุ่งสู่การท้าใจให้หยุด และพูดถึงสภาวธรรมที่เกิดขึนจากการปฏิบัติ เริ่มตังแต่กายต่างๆ ทัง 18
กาย กายในกาย จนถึงเวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม
2) ลักษณะส้าคัญของการสอนธรรมะ คือ การท้าให้ดู โดยท่านจะเป็นตัวอย่างในทุก
กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการน้าท้าวัตรเช้า -เย็น น้าฉัน น้าปฏิบัติ และเทศนา ท่านจะท้าให้ดูเป็น
แบบอย่าง และคอยเคี่ยวเข็ญพระภิกษุสามเณรและแม่ชีในวัดด้วยตนเอง แม้จะมีปริมาณพระเณร
มากถึง 500-600 รูป ท่านให้มีผู้ดูแลและคอยตรวจสอบส่งรายชื่อ
ในการสอนปฏิบัติธรรมนัน มีผู้สอนอยู่หลายท่าน ทังที่เป็นทังพระภิกษุ แม่ชี และ
ฆราวาส โดยจะต้องมีคุณสมบัติคือ ต้องเข้าถึงพระธรรมกาย และหลวงปู่อนุญาตให้ท้าหน้าที่สอน
เท่านัน หากใครไม่ได้รับอนุญาตไปสอน ท่านจะถือว่าอวดอุตริ
2) วิธีการวัดผล
2.1) ผลของการพัฒนาจิต มุ่งให้ใจหยุด เมื่อใจหยุด ก็จะเข้าถึงสภาวะธรรมแรกที่
เกิดจากการปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 ถูกส่วน บริบูรณ์ และเป็นหนทางเบืองต้นของทางสายกลาง คือ
ดวงปฐมมรรค ประคองใจหยุดนิ่งไปเรื่อยๆ ในอิริยาบถทัง 4 เมื่อใจหยุดได้แน่นอนแล้วก็ขยับใจ
เข้าไปในศูนย์กลางของดวง สอดใจเข้าไปเรียกว่า การเข้ากลาง คือผ่านเข้าไปในทางสายกลาง ก็จะ
เข้าถึงองค์ธรรมที่รวมกันเป็นดวง เรียกว่า ดวงศีล หยุดในกลางดวงศีล ถูกส่วนก็จะเข้าถึงดวงสมาธิ
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หยุดกลางดวงสมาธิ ถูกส่วนก็จะเข้าถึงดวงปัญญา หยุดอยู่กลางดวงปัญญา ถูกส่วนก็จะเข้าถึงดวง
วิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนก็จะเข้าดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่ในกลางดวงวิมุตติ
ญาณทัสสนะ ถูกส่วนก็จะเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียด และเมื่อด้าเนินจิตหยุดในหยุด เข้ากลางของ
กลางไปเรื่อยๆ ก็จะเข้าถึงดวง 6 ดวง และเข้าถึงกายทิพย์ละเอียด
หากท้าใจหยุด เข้ากลางของกลาง ไปตามล้าดับ ก็จะผ่านดวงทัง 6 และพบกายต่างๆ ไป
ตามล้าดับรวม 18 กาย คือ
1) กายมนุษย์หยาบ
2) กายมนุษย์ละเอียด
3) กายทิพย์หยาบ
4) กายทิพย์ละเอียด
5) กายรูปพรหมหยาบ
6) กายรูปพรหมละเอียด
7) กายอรูปพรหมหยาบ
8) กายอรูปพรหมละเอียด
9) กายธรรมโคตรภูหยาบ
10) กายธรรมโคตรภูละเอียด
11) กายธรรมพระโสดาหยาบ
12) กายธรรมพระโสดาละเอียด
13) กายธรรมพระสกทาคาหยาบ
14) กายธรรมพระสกทาคาละเอียด
15) กายธรรมพระอนาคาหยาบ
16) กายธรรมพระอนาคาละเอียด
17) กายธรรมพระอรหัตหยาบ
18) กายธรรมพระอรหัตละเอียด
2.2) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ หลวงปู่จะเป็นผู้ที่คอยตรวจสอบเอง
โดยท่านสังเกตและไต่ถาม ถ้าใครมีแววที่จะได้ธรรมกาย ท่านก็จะเรียกมาสอนเอง หรือใครที่เห็น
องค์พระแล้ว ท่านก็จะต่อวิชชาให้ 103 เนื่องจากการปฏิบัติธรรมนีเป็นลักษณะที่เน้นหนัก สมาธิ
มีผลเป็นอภิญญาจิต ดังนัน จึงต้องอยู่ในความดูแลของครูบาอาจารย์อย่างใกล้ชิด
103

ตรีธา เนียมข้า, ตรีธาเล่าเรื่องหลวงพ่อวัดปากน้า ฉบับสมโภคพระเจดีย์มหารัชมงคล, พิมพ์ครังที่ 8, (กรุงเทพมหานคร: อรุณการ
พิมพ์, 2555), หน้า 104.
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ดังที่สมเด็จพระวันรัตน (ปุ่น ปุณณสิริ) สมเด็จพระสังฆราช ได้กล่าวถึงเรื่องนีไว้ในหนังสือ
ประวัติหลวงพ่อวัดปากน้าว่า การเรียนสมาธินัน ถ้าจะเอากันให้ได้ผลจริงจังแล้วต้องมีอาจารย์ จะ
ท้าสุ่มไปไม่ใคร่ได้ผล แม้เราจะอ่านต้ารับต้าราในทางนี เช่น วิสุทธิมรรค เป็นต้น ถ้าไม่มีอาจารย์
แนะน้าวิธีปฏิบัติอีกชันหนึ่งแล้ว ก็ยากที่จะปฏิบัติให้ได้ผล เพราะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่อาจารย์
จะพึงแนะน้าอีกมากหลาย104
4.3.5 สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ
ในยุคนัน สภาพของวัดปากน้า ภาษีเจริญ ซึ่งตังอยู่ในเมือง มีเนือที่จ้ากัด ล้อมรอบด้วย
บ้านเรือนประชาชน สวนหมาก สวนมะพร้าว ดังนันสภาพบรรยากาศก็ ยังถือว่าสงบในแบบเมือง
คือ มีต้นไม้ และสวนล้อมรอบอยู่บ้าง
ส้าหรับการอยู่ในที่พักของพระภิกษุสามเณรและแม่ชีในยุคนัน เนื่องจากมีเนือที่จ้ากัด
แต่มีพระภิกษุสามเณรและแม่ชีอยู่กันมากรูป จึงเป็นกุฏิและกางมุ้งนอนรวมๆ กัน กุฏิละหลายรูป
หรือแม่ชีบางส่วนจะนอนที่ศาลา ซึ่งเป็นทังที่แสดงพระธรรมเทศนา ที่ฉันอาหารพระ และที่พักของ
แม่ชี มีกุฏิเดี่ยวอยู่ไม่กี่หลังส้าหรับพระปฏิบัติธรรม ซึ่งภายหลังเมื่อพระมากขึน ก็ได้สร้างให้เป็นตึก
ที่พักรวม
ที่นั่งปฏิบัติธรรมมีอยู่ที่พระอุโบสถและบ้านปฏิบัติธรรมที่อยู่ติดวัด ต่อมาเมื่อโรงเรียน
พระปริยัติธรรมสร้างเสร็จ ก็ได้ใช้โรงเรียนพระปริยัติธรรมชัน 3 เป็นสถานที่ปฏิบัติด้วย
ส้าหรับอาหารนัน ทางวัดปากน้า ภาษีเจริญ ได้จัดโรงครัวเลียงพระภิกษุสามเณรและแม่ชี
อาหารมือเช้าเป็นข้าวต้ม กับเต้าหู้ยี ผักกาดดอง เกือบทุกวัน ฉันในเวลา 6.00 น. ส่วนเพลจะเป็น
ข้าวสวยและกับข้าว 3-4 อย่าง ให้ญาติโยมมาท้าบุญที่วัด ดังนันอาหารการขบฉันจึงไม่ขาดตก
บกพร่อง แต่ก็ไม่ได้มากเกินไป
สภาพแวดล้อมจะเน้นความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งเป็นสิ่งที่หลวงปูเ่ น้นย้า อีกทัง
ให้พระภิกษุเณรแม่ชีท้าตามระเบียบวินัยซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านเคร่งครัด ดังนันบรรยากาศในวัดจึงสงบ
เรี ย บร้ อ ยและพร้ อ มเพรี ย ง สภาพแวดล้ อ มโดยรวมนั นเน้ น การจั ด ระเบี ย บให้ เกิ ด ความสงบ
เรียบร้อยของผู้อยู่ มากกว่าการใช้สภาพธรรมชาติ

104

วัดปากน้าภาษีเจริญ, ประวัติหลวงพ่อวัดปากน้าและคู่มือสมภาร, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2529), หน้า 83.
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4.3.6 บทสรุปการปฏิบัติธรรมของพระมงคลเทพมุนี
หลักการ :

สมถะน้าวิปัสสนา

วิธีการ :

บริกรรมนิมิต บริกรรมภาวนา และน้าใจไว้ที่ศูนย์กลางกาย

ข้อปฏิบัติที่เด่น :

ให้ปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดผล และมีผลการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นขัน
เป็นตอน

รูปแบบการปฏิบัติ : นั่งสมาธิ ตรึกถึงศูนย์กลางกายทุกอิริยาบถ
การเข้าปฏิบัติ :

ฟังธรรม และปฏิบัติด้วยตนเอง เมื่อปฏิบัติมีผลดี จะเข้าปฏิบัติเข้ม
กับหลวงปู่วัดปากน้า (พระมงคลเทพมุนี) ในพืนที่ที่จ้ากัด เรียกว่า
โรงงานท้าวิชชา

ผลปฏิบัติ :

เข้าถึงพระธรรมกาย ศึกษาวิชชาธรรมกาย
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4.4 คาถาม-คาตอบ
1. การปฏิบัติธรรมของพระมงคลเทพมุนีนั้น มีวิธีการอย่างไร
ใช้บริกรรมนิมิตควบคู่กับค้าภาวนา แต่มีวิธีการที่ส้าคัญ คือ การวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกาย
อาจเรียกการปฏิบัติแบบนีว่า The Middle Way Meditation คือ ทังบริกรรมนิมิตและบริกรรม
ภาวนา ถือเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ใจหยุดนิ่ง ในขณะที่ ปฏิบัตินัน จะต้องวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกาย
และผลจากการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกาย จะพบประสบการณ์แห่งสภาวะจิต
พระมงคลเทพมุนี ค้นพบว่า สภาวะจิตมีลักษณะเป็นดวงสว่าง และเป็นลักษณะของกาย
ภายใน จนเข้าถึงพระธรรมกาย ซึ่งสภาวะเหล่านีไม่ได้เกิดจากนิมิตที่นึกขึน แต่เป็นสภาวะที่จะเกิด
ขึนมาเองจากการปฏิบัติธรรมตามเส้นทางสายกลาง ซึ่งการปฏิบัติในแนวทางจะปรากฏทังความรู้ และ
การเห็ น การปฏิ บั ติ เช่ นนี ต้ องเริ่ มต้ นจากการท้ าให้ ใจหยุ ด นั่ นคื อ สามารถท้ าให้ จิ ตไม่ ติ ดกั บ
รับอารมณ์ และความปรุงแต่ง หยุดจากความคิดต่างๆ จึงจะสามารถเข้าถึงสภาวะดวงสว่างภายในได้
สภาวะดวงสว่างนีเป็นลักษณะของอัปปนาสมาธิที่จะเกิดขึนเมื่อใจหยุดเท่านัน การอธิบาย
ในภาคปฏิบัติ ต้องอาศัยการปฏิบัติ หากไม่เข้าใจว่าปฏิบัติแล้วไม่มีผลดังกล่าว นั่นเป็นเพราะวิธีการ
ที่แตกต่างกัน ดังนัน หากอยากจะพบประสบการณ์ดังกล่าวนี ก็ต้องอาศัยการท้าให้ใจหยุดนิ่งอย่าง
สมบูรณ์ หากหยุดไม่สมบูรณ์ ก็จะไม่พบประสบการณ์ดังที่กล่าวมา
2. การปฏิบัติธรรมของพระมงคลเทพมุนีนั้น ใช้หลักการสอนและวิธีการสอนอย่างไร
ใช้หลักการสอน 3 อย่าง คือ
1) ก้าหนดบริกรรมนิมิตเป็นดวงแก้ว
2) บริกรรมภาวนา สัมมา อะระหัง
3) การเดินฐาน 7 ฐาน
วิธีการสอนคือ ท่านเทศน์สอนอาทิตย์ละครัง เมื่อรู้หลักก็กลับไปปฏิบัติเองที่บ้าน คนใน
สมัยก่อนมีสภาพกายและใจที่ไม่ซับซ้อน ใจเป็นสมาธิได้ง่าย ไม่ค่อยมีเรื่องราวให้ฟุ้งมาก เพราะมีวิถี
ชีวิตง่ายๆ ส่งผลให้ใจสบาย เมื่อฝึกสมาธิแล้วให้นึกดวงแก้วหรือค้าภาวนาก็ฝึกได้ง่าย บรรลุผลได้ง่าย
แต่ในปัจจุบัน สภาพสังคมเปลี่ยนไปมาก ผู้คนมีชีวิตที่เร่งรีบ จิตฟุ้งซ่านมาก สมาธิน้อยลง
จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนสมาธิใหม่เพื่อให้เหมาะกับจริตคนสมัยนี โดยเน้นหลัก สติ
กับ สบาย มี บ ทฝึ ก ที่ส ามารถน้ ามาฝึ กสมาธิ ใ นชี วิ ตประจ้ า วัน ปรั บ การสอนให้ ง่ ายขึ น เช่น ใช้
บริกรรมนิมิตที่หลากหลายที่นึกได้ง่าย และคุ้นชิน ไม่จ้ากัดแค่ดวงแก้วใส ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
มีการจัดโครงการเพื่อจัดคนเข้าฝึกอบรม เป็นต้น และเมื่อได้ผลการปฏิบัติธรรมที่ดีก็เข้ารับการฝึก
ที่ เ ข้ ม เพื่ อ พั ฒ นาจิ ต ขั นสู ง ขึ นต่ อ ไป อั น เป็ น ที่ ม าของแนวทางการสอนการปฏิ บั ติ ธ รรมของ
วัดพระธรรมกายในปัจจุบัน
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ตอนที่ 5
บทสรุปการศึกษา
วิธีการปฏิบัตธิ รรมแต่ละสาย
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บทสรุปการศึกษาวิธีการปฏิบัติธรรมแต่ละสาย
การศึกษาวิธีการปฏิบัติของแต่ละสาย มีวิธีการปฏิบัติ เทคนิค วิธีการสอน วิธีการอธิบาย
ที่หลากหลาย เพราะธรรมชาติคนไม่เหมือนกัน ทั้งอัธยาศัย สภาพแวดล้อม ครอบครัว วิถีชีวิตที่
แตกต่างกัน แต่ละคนจึงชอบและถนัดในการฝึกปฏิบัติด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไป แต่ไม่ว่าจะเป็น
การฝึกแบบใด จะพบว่า ในการฝึกพัฒนาจิตนั้นต่างมีเป้าหมายเดียวกัน คือ บรรลุผลแห่งการฝึก
ปฏิบัติ และการบรรลุผลนั้น จะสาเร็จได้ก็ด้วยเหตุปัจจัยดังนี้
1) ครูอาจารย์เป็นได้เพียงผู้ชี้ทาง เราอยากได้ผลก็ต้องปฏิบัติด้วยตนเอง คนอื่นทาแทน
ไม่ได้
2) เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกจิต คือ จิตที่อยู่ในกายยาววา หนาคืบ กว้างศอกของเรานี้เอง
ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องออกไปแสวงหาในที่ลึกลับ หรือต้องเดินทางออกไปไกลๆ เพื่อให้
ได้มา
3) ต้องอาศัยการฝึกฝน สั่งสม และทาความเพียรอย่างต่อเนื่อง ทั้งมิได้เกิดขึ้ นโดยบังเอิญ
หรือคิดค้นด้นเดาเอา
ดังนั้น การมีครูบาอาจารย์ที่สอนหลากหลายวิธีการ นับว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะทาให้ผู้ปฎิบัติ
สามารถเลือกวิธี ปฏิบัติได้ตามจริตอัธยาศัยตน แต่อย่างไรก็ตาม หากเราได้พบแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับจริตอัธยาศัยของตน ก็อย่าไปตาหนิติติงวิธีการอื่นที่แตกต่างว่า วิธีการนั้นไม่ดี วิธีการ
ของเราดีที่สุด ดังบทสนทนาในมหาโคสิงคสูตร ว่าด้วยป่างามด้วยภิกษุเช่นไร
พระสารีบุตร: "ท่านอานนท์ ป่าโคสิงคสาลวันจะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไร"
พระอานนท์ พระเรวตะ พระอนุรุทธะ พระมหากัสสปะ พระสารีบุตรต่างก็ให้ทรรศนะ
แล้วไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระเรวตะ: “ท่านสารีบุตร ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดี
ยิน ดี แ ล้ ว ในความหลี ก เร้น หมั่ น ประกอบธรรมเครื่ อ งระงั บ ใจภายในตน ไม่ เหิ น ห่ า งจากฌาน
ประกอบด้วยวิปัสสนา เพิ่มพูนเรือนว่าง ท่านสารีบุตร ป่าโคสิงคสาลวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้”
พระอนุรุทธะ: “ท่านสารีบุตร ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมตรวจดูโลกธาตุ 1,000 โลกธาตุ
ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ บุรุษผู้มีตาดีขึ้นปราสาท อันโอ่อ่าชั้นบน จะพึงมองดูวงกลมแห่ง
กงล้อจานวน 1,000 ได้ แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมตรวจดูโลกธาตุ 1,000 โลกธาตุ
ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์ เหนือมนุษย์ ท่านสารีบุตร ป่าโคสิงคสาลวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้”
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พระมหากัสสปะ: “ท่ า นสารี บุ ต ร ภิ ก ษุ ใ นพระธรรมวิ นั ย นี้ ตนเองอยู่ ป่ า เป็ น วั ต รและ
กล่ า วสรรเสริ ญ คุ ณ แห่ ง ความเป็ น ผู้ อ ยู่ ป่ า เป็ น วั ต ร ตนเองเที่ ย วบิ ณ ฑบาตเป็ น วั ต ร และ
กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร ตนเองถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร และ
กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ตนเองถือไตรจีวรเป็นวัตร และกล่าว
สรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือไตรจีวรเป็นวัตร ตนเองเป็นผู้มักน้อย และกล่าวสรรเสริญคุณ
แห่งความเป็นผู้มักน้อย ตนเองเป็นผู้สันโดษ และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สันโดษ
ตนเองเป็นผู้สงัด และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สงัด ตนเองเป็นผู้ไม่คลุกคลี และกล่าว
สรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ไม่คลุกคลี ตนเองเป็นผู้ปรารภความเพียร และกล่าวสรรเสริญคุณ
แห่งความเป็นผู้ปรารภความเพียร ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล และกล่าวสรรเสริญคุณแห่ง
ความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิ และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็น
ผู้สมบู รณ์ด้ วยสมาธิ ตนเองเป็น ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญา และกล่าวสรรเสริ ญคุณแห่ง ความเป็ น
ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญ ญา ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติ และกล่าวสรรเสริญคุ ณแห่งความเป็ น
ผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติ ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัสสนะ และกล่าวสรรเสริญคุณแห่ง
ความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัสสนะ ท่านสารีบุตร ป่าโคสิงคสาลวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้”
พระโมคคัลลานะ: “ท่านสารีบุตร ภิกษุ สองรูปในพระธรรมวินัยนี้ กล่าวอภิธรรมกถา
เธอทั้งสองรูปนั้นถามปัญหากันและกันแล้ว ย่อมแก้กันเองไม่หยุดพัก และธรรมกถาของเธอทั้งสอง
นั้นก็ดาเนินต่อไป ท่านสารีบุตร ป่าโคสิงคสาลวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้”
พระสารีบุตร:
“ท่ านโมคคัล ลานะ ภิ กษุ ใ นพระธรรมวิ นั ยนี้ ทาจิ ตให้ อยู่ ในอ านาจ
(ของตน) และไม่ยอมอยู่ในอานาจของจิต เธอหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเช้า ก็อยู่ด้วย
วิหารสมาบัตินั้นในเวลาเช้า หวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเที่ยง ก็อยู่ด้ วยวิหารสมาบัตินั้น
ในเวลาเที่ยง หวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใ ดในเวลาเย็น ก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเย็น
หีบผ้าของพระราชาหรือราชมหาอามาตย์ ซึ่งเต็ มด้วยผ้าที่ย้อมแล้วเป็นสีต่างๆ พระราชาหรือ
ราชมหาอามาตย์นั้น หวังจะห่มผ้าคู่ใดในเวลาเช้า ห่มผ้าคู่นั้นในเวลาเช้ า หวังจะห่มผ้าคู่ใดใน
เวลาเที่ ยง ก็ ห่ม ผ้าคู่นั้ น ในเวลาเที่ ย ง หวั งจะห่ม ผ้า คู่ใ ดในเวลาเย็ น ก็ห่ มผ้ าคู่ นั้น ในเวลาเย็ น
แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทาจิตให้อยู่ในอานาจ (ของตน) และไม่ยอมอยู่ในอานาจของจิต
เธอหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเช้า ก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเช้า หวังจะอยู่ด้วย
วิหารสมาบัติใดในเวลาเที่ยง ก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเที่ยง หวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติ
ใดในเวลาเย็น ก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเย็น ท่านโมคคัลลานะ ป่าโคสิงคสาลวันพึงงาม
ด้วยภิกษุเช่นนี้”
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แล้วพระสารีบุตรก็ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า "คาของใครหนอเป็นสุภาษิต
พระพุทธเจ้าข้า"
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "สารีบุตร คาของเธอทั้งหมดเป็นสุภาษิตโดยเหตุนั้นๆ แต่เธอ
ทั้งหลายจงฟังคาของเรา หากมีคาถามว่า ป่าโคสิงคสาลวันจะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไร เราจักตอบว่า
"สารีบุตร ภิกษุในธรรมวินัยนี้กลับจากบิณฑบาต ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว นั่งคู้บัลลังก์ 1
ตั้งกายตรง 1 ดารงสติไว้เฉพาะหน้า ว่า จิตของเรายังไม่หมดความถือมั่น (และ) ไม่หลุดพ้นจาก
อาสวะทั้งหลายเพียงใด เราจักไม่ทาลายบัลลังก์นี้ เพียงนั้น สารีบุตร ป่าโคสิงคสาลวันจะพึงงาม
ด้วยภิกษุเช่นนี้"105
จากเรื่องราวในพระสูตรนี้ เราคงจะได้เห็นว่า ความโดดเด่นที่แตกต่างกันไป หาใช่ สิ่งที่
จะมาหาคาตอบว่า สิ่งใดดีกว่า แบบใดดีก ว่า เพราะการปฏิบัติธรรมซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายใน
พระพุทธศาสนา จะดีก็ต่อเมื่อพุทธบริษัท 4 ไม่ละทิ้งการปฏิบัติ ไม่ว่าจะปฏิบัติแบบใด ก็ล้วนพา
ไปสู่จุดหมายเดียวกัน และทาให้พระพุทธศาสนายังคงความงดงามประดุจดอกไม้ที่มีหลากหลาย
ชนิดในป่าโคสิงคสาลวัน

105

ม.มู. (ไทย) 12/334-345/367-375.
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ภาพการเผยแผ่การปฏิบัติธรรมในประเทศไทยทั้ง 5 สาย

ประเทศลาว
เวียงจันทร์

สายรูปนาม
(พ.ศ.2485 - 2526)
เผยแผ่ในกรุงเทพฯ, ลพบุรี,
อยุธยา และเวียงจันทน์

สายสัมมาอะระหัง
(พ.ศ.2460 - 2502)
เผยแผ่ในกรุงเทพฯ,
ปราจีนบุรี, หาดใหญ่
(สงขลา) และเชียงใหม่

สายอานาปานสติ
(พ.ศ. 2477 - 2536)
จุดศูนย์กลางอยู่ที่
สุราษฎร์ธานี (สวนโมกข์)
และเผยแผ่มายังกรุงเทพฯ

สายพุทโธ (พ.ศ.2458 - 2492)
เผยแผ่ในอุบลราชธานี, นครพนม,
สกลนคร, อุดรธานี, หนองคาย, เลย,
หนองบัวลาภู, เชียงราย, เชียงใหม่

สายพองหนอยุบหนอ
(พ.ศ.2495 - 2531)
เผยแผ่ ใ นกรุ ง เทพฯ และไปทั่ ว
ประเทศ โดยผ่านการเรียนของ ม.จ.ร.
สายนี้มีชื่อเสียงมากที่
สิงห์บุรี (หลวงพ่อจรัญ)
ชลบุ รี (หลวงพ่ อ ภั ท ทั น ตะ)
เชียงใหม่ (หลวงปู่ทอง)
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บรรณานุกรม
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บรรณานุกรม
1. ข้อมูลปฐมภูมิ
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย . พระไตรปิ ฎ กภาษาไทย ฉบั บ มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย. กรุงเทพมหานครมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,
2539.
มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2534.
2. ข้อมูลทุติยภูมิ
2.1 หนังสือ
คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้า . พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี . กรุงเทพมหานคร: เอกพิมพ์ไท, 2555.
ตรีธา เนียมข้า. ตรีธาเล่าเรื่องหลวงพ่อวัดปากน้า ฉบับสมโภคพระเจดีย์มหารัชมงคล.
พิมพ์ครังที่ 8. กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์, 2555.
ธรรมปราโมทย์. ตามรอยพุทธทาส ภาคชีวิต. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม, 2549.
แนบ มหานีรานนท์. แนะแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนา วิสุทธิ 7, พิมพ์ครังที่ 5. กรุงเทพ:
บริษัทเคล็ดไทย จ้ากัด, 2548.
มโนณัฐ. หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อาจริยาจารย์แห่งพระป่า . กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์
ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549.
พระมหาบัว ญาณสัมปันโน. ประวัติท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ. กรุงเทพมหานคร:
บริษัทเอส.พี.เอ็น.การพิมพ์, 2548.
พระราชธรรมเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร). ชีวิตคือการต่อสู้. กรุงเทพมหานคร:
บริษัทประชาชน จ้ากัด, 2543.
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บรรณานุกรม (ต่อ)
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน). ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน สาย
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, พิมพ์ครังที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ไทยชบากราฟฟิค เฮ้าส์
เอเจนซี่, 2555.
พระธรรมวิสุทธิมงคล. วิธีท้าสมาธิแบบหลวงปู่มั่น . กรุงเทพมหานคร: ก้อนเมฆและ
กันย์กรุ๊ป, 2550.
พระพุทธโฆสเถระ. คัมภีร์วิสุทธิมรรค 100 ปี สมเด็จพระพุทธาจารย์ (อาจ อาสภมหา
เถระ). พิมพ์ครังที่ 10. กรุงเทพมหานคร: บริษัทธนาเพรส, 2555.
พระญาณโปนิกเถระ. หัวใจกรรมฐาน. แปลโดย พลตรีนายแพทย์ชาญ สุวรณวิภัช , พิมพ์
ครังที่ 5. กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์ศยาม บริษัทเคล็ดไทย จ้ากัด, 2541.
พระศรี ว รญาณ วิ . (บุ ญ ชิ ต ญาณส้ ว โร). มารู้ จัก วิ ปั ส สนากรรมฐาน แบบพองหนอยุบหนอ. กรุงเทพมหานคร :สหธรรมิก, 2541.
พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ). วิปัสสนานัย เล่ม 2. กรุงเทพมหานคร: :ซีเอไอ
เซ็นเตอร์, 2548.
พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ). วิปัสสนานัย เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร: :ซีเอไอ
เซ็นเตอร์, 2548.
พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตมหาเถร. บูรพาจารย์, พิมพ์ครังที่ 5. กรุงเทพมหานคร: บริษัท
ชวนพิมพ์ 50 จ้ากัด, 2553.
พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ. ปฐมวิปัสสนาวงศ์ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิ่ง จ้ากัด.
พระอาจารย์ ดร.ภั ท ทั น ตะ อาสภมหาเถระ. 100 ปี อั ค คมหากรรมฐานาจริ ย ะ.
กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิ่ง จ้ากัด, 2554.
พุทธทาสภิกขุ. พุทธวิธี ชุบชีวิตในยามตกอับ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พระพุทธศาสนา
ธรรมสภา, 2557.
พุทธทาสภิกขุ. อานาปานสติสมบูรณ์แบบ, พิมพ์ครังที่ 9. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา,
2535.
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บรรณานุกรม (ต่อ)
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