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 บทคัดย่อ       
 

กมัมฏัฐานโบราณล้านนา หรือกมัมฏัฐานลกูประค า เป็นกมัมฏัฐานท่ีมี
การปฏิบตัิในสงัคมล้านนา อย่างช้าตัง้แต่ปลายพทุธศตวรรษท่ี 23 พบท่ีมาจาก
คมัภีร์วิสุทธิมรรคซึ่งแต่งใน พ.ศ.956 พระสงฆ์ล้านนาน าหลักการจากคมัภีร์วิ
สทุธิมรรคมาปรับให้เข้ากับบริบทวฒันธรรมดัง้เดิม ได้แก่ การใช้ลกูประค าและ
การบริกรรมคาถา เดิมเน้นการพิจารณาธรรมระหว่างปฏิบตัิสมาธิเช่นเดียวกับ
หลกัการในคมัภีร์วิสทุธิมรรค ภายหลงัเน้นค าบริกรรมและสร้างรูปแบบเฉพาะใน
การประกอบพิธีกรรมท่ีดลูึกลบั ประกอบกบัการมรณภาพของพระสงฆ์รูปส าคญั
ท่ีเป็นหลักในการปฏิบัติ และการขาดผู้ สืบสานท่ีได้รับการยอมรับ ท าให้
กมัมฏัฐานลกูประค าไมไ่ด้รับความนิยมในสงัคมล้านนาตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 26 
เป็นต้นไป ในขณะท่ีการปฏิบตัิกัมมฏัฐานตามแนวทางพองหนอยุบหนอ ซึ่งเร่ิม
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เป็นท่ีรู้จกักนัในปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 คอ่ยๆ พฒันาขึน้มาแทนท่ี ภายใต้การ
น าของพระพรหมมงคล วิ. วดัพระธาตศุรีจอมทอง วรวิหาร จงัหวดัเชียงใหม ่  
ค าส าคัญ: กมัมฏัฐานโบราณล้านนา  กมัมฏัฐานลกูประค า  คมัภีร์วิสทุธิมรรค 
 
Abstract 
   

Ancient Lanna kammaṭṭhāna known as paternoster kammaṭṭhāna 
is contemplative meditation through counting Buddhist rosary beads for 
considering one’s mind to spiritual development. The ancient Lanna 
kammaṭṭhāna was found in the late 23rd Buddhist Century and derived 
from Visuddhimagga doctrine recorded in 956 B.E. This ancient 
kammaṭṭhāna came to Lanna by Lanna monks adopted Visuddhimagga 
doctrine’s principles to integrate with orthodox contexts of Lanna, i.e. 
counting Buddhist rosary beads and reciting mantra. The initial ancient 
Lanna kammaṭṭhāna was similar to traditional principles of Visuddhimagga 
doctrine that it directed to dharma recall while making meditation; on the 
other hand, the following ancient Lanna kammaṭṭhāna was focused on 
reciting mantra and constructing typical identities for spiritual and mystical 
rites. The study also indicated that the ancient Lanna kammaṭṭhāna 
declined in the 26th Buddhist Century because: 1) many important monks 
who enlightened from practicing ancient Lanna kammaṭṭhāna had passed 
away, and 2) there was deficiency of acceptable and trustful successors in 
ancient Lanna kammaṭṭhāna. This decline resulted to a new well-known 
contemplative meditation called Satipaṭṭhāna. The Satipaṭṭhāna was 
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brought into Lanna in the late 25th Buddhist Century. A monk called Phra 
Prommongkol V. from Phrathatsrijomtong Temple in Chiang Mai was a 
leading monk who led Satipaṭṭhāna practice in Lanna.     
Keywords:  Ancient Lanna kammaṭṭhāna, Paternoster kammaṭṭhāna,  
                   Visuddhimagga 
 
บทน า 

บทความนี ้มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะและพฒันาการ
ของกัมมัฏฐานโบราณล้านนา อันเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเร่ืองกัมมัฏฐาน
โบราณล้านนาของคณะผู้ เขียน โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริม
วฒันธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ปี พ.ศ.2559  ซึ่งมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดงันี ้ 
1. เพ่ือถอดรหัสองค์ความรู้ในเร่ืองพิธีกรรม ขัน้ตอน และผลจากการปฏิบัติ
กัมมัฏฐานล้านนา จากคัมภีร์ใบลานและจากการปฏิบัติจริง  2. เพ่ือหา 
แนวทางการปฏิบตักิมัมฏัฐานล้านนาท่ีเหมาะสมกบัยคุสมยัปัจจบุนั และ 3. เพ่ือ
ศึกษาแนวทางส่งเสริมการสืบทอดการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา ด้วยเหตุนี  ้ 
ในการวิจยัเบือ้งต้นจึงได้เร่ิมด้วยการศกึษาเอกสารใบลานจ านวนทัง้สิน้ 72 ฉบบั 
และได้คัดเลือกมา 9 ฉบบั ซึ่งในใบลานท่ีคัดเลือกมานัน้ได้แบ่งเป็นใบลานท่ี
แสดงวิธีการปฏิบัติกัมมัฏฐานอย่างครบถ้วน และใบลานท่ีพระเถระสาย
กัมมัฏฐานล้านนาใช้จริงๆ เม่ือวิเคราะห์แล้วจึงลงมือปฏิบตัิทดลองจริง ท่ีวัด 
ขนุคง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการปฏิบตัิท่ีวดัขนุคง แบง่เป็น 3 ส่วน 
คือ การปริวรรตใบลานเก่ียวกับกัมมัฏฐานของวัด จ านวน 3 ผูก การปฏิบัติ
กัมมฏัฐานตามแนวทางท่ีเจ้าอาวาสวัดขุนคงได้สืบทอดมา และการร่วมกันคิด
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ของชุมชนในการฟื้นฟูกัมมัฏฐานล้านนาท่ีวัดขุนคง กระบวนการท่ีวัดขุนคงใช้
เวลาประมาณ 1 เดือน จากนัน้จงึเป็นการประมวลผลท่ีได้และสรุปข้อมลูทัง้หมด   

บทความนี ้จะได้เสนอเพียงการถอดรหสัองค์ความรู้เก่ียวกับการปฏิบตัิ
กมัมฏัฐานล้านนาท่ีปรากฏอยู่ในใบลานและเอกสารปัจจบุนัสมยั           
 
1. เอกสารโบราณล้านนาที่ใช้ในการศึกษา 

ค าวา่ “กมัมฏัฐาน” ในภาษาบาลี หรือ “กมัมฏัฐาน” “กมัมะฐาน” “กมัม
ฐาน” ในคมัภีร์โบราณล้านนา หรือ “กรรมฐาน” ในภาษาไทยนัน้ หมายถึง อบุาย
หรือกลวิธีส าหรับฝึกอบรมจิตใจ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) , 2546: 9) ใน
บทความนี ้ผู้ วิจยัเลือกใช้ค าว่า “กัมมฏัฐาน” อย่างท่ีปรากฏในภาษาบาลีและ
คมัภีร์โบราณล้านนา  

อธิบายเพิ่มเติมว่า ธรรมชาติของจิตใจมนุษย์นัน้ กวดัแกว่งตลอดเวลา
ด้วยอ านาจกิเลส เม่ือปรารถนาจะควบคมุใจท่ีซดัส่ายไปมาให้สงบลงบ้างนัน้ จงึ
ต้องหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ใจได้เกาะกุมยึดเหน่ียว สิ่งหนึ่งสิ่งใดนัน้ เรียกว่า 
“กมัมฏัฐาน”  

ท าไมความสงบของจิตใจจึงเป็นสิ่งส าคญั เพราะความสงบนี ้ช่วยให้
มองเห็นหนทางออกจากทุกข์ได้ ดังท่ีพระไตรปิฎกอรรถาธิบายคุณของ
กัมมัฏฐานว่า เป็นไปเพ่ือรู้การเกิดขึน้และดบัไปของราคะ หรือเพ่ือสลัดความ
ประมาทอนัเกิดขึน้มาจากกิเลส  

ด้วยเหตุนี ้กัมมัฏฐานจึงเป็นองค์ความรู้ท่ีส าคัญต่อการพัฒนาจิต
วิญญาณมนษุย์ตามแนวทางพทุธศาสนา  
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การวิจัยเร่ืองกัมมัฏฐานโบราณนี ้เพ่ือไขรหัสองค์ความรู้ในเอกสาร
โบราณล้านนา อันจะน าไปสู่การอธิบายท่ีมา หลักการปฏิบตัิ ลักษณะเฉพาะ 
และการเส่ือมสญูไปของกมัมฏัฐานแนวนี ้  

ในการวิจัย อาศยัเอกสารโบราณล้านนาทัง้ท่ีเป็นใบลานและหนังสือ 
จ านวน 72 ฉบบั ได้มาจากสถาบันการศึกษาและวัดต่างๆ ในล้านนา เม่ือน า
เอกสารเหล่านีม้าแจกแจงตามจังหวัด ได้ผลดงันีว้่า ในจังหวัดเชียงใหม่ พบ
จ านวน 20 ฉบับ ล าพูน 10 ฉบับ แพร่ 12 ฉบับ น่าน 14 ฉบับ พะเยา 3 ฉบับ 
ล าปาง 7 ฉบบั แม่ฮ่องสอน 3 ฉบบั และเชียงราย 3 ฉบบั โดยวัดท่ีพบใบลาน
กัมมัฏฐานมากท่ีสุด คือ วัดสูงเม่น อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พบจ านวน 11 
ฉบบั จาก 72 ฉบบั  

เม่ือวิเคราะห์ตารางแล้ว พบวา่ ใบลานท่ีเก่าท่ีสดุ 5 อนัดบั ได้แก่  
1. วิสุทธิมัคคกัมมัฏฐาน วัดกิตติวงศ์ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัด

แมฮ่อ่งสอน (พ.ศ.2295)  
2. มลุลกมัมฏัฐาน วดันาปัง อ าเภอเมือง จงัหวดันา่น (พ.ศ.2339)  
3. มลูกมัมฏัฐานะวิรต ิอ าเภอสงูเมน่ จงัหวดัแพร่ (พ.ศ.2361)  
4. ธมัมานสุสตกิมัมฏัฐาน วดัเฮีย้ อ าเภอปัว จงัหวดันา่น (พ.ศ.2370)  
5. มลูกมัมฏัฐาน วดัสงูแมน่ อ าเภอสงูเมน่ จงัหวดันา่น (พ.ศ.2372)  

 
หนงัสือ/ใบลาน ท่ีใหมส่ดุ 5 อนัดบั ได้แก่  
1. หนงัสือฉบบัครูบาชยัวงศาพฒันา วดัพระพทุธบาทห้วยต้ม อ าเภอลี ้

จงัหวดัล าพนู (พ.ศ.2456 - 2543) 
2. หนังสือครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย วัดทุ่งหลวง อ าเภอแม่แตง จังหวัด

เชียงใหม ่(พ.ศ.2457 - 2530)  
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3. ใบลานอานิสงส์เผาผี วิปัสสะนาธุระ วัดห้วยน า้ดิบ อ าเภอบ้านโฮ่ง 
จงัหวดัล าพนู (พ.ศ.2476)  

4. ใบลานกัมมัฏฐาน 40 ทัต วัดพระธาตุช้างค า้วรวิหาร อ าเภอเมือง 
จงัหวดันา่น (พ.ศ.2475)  

5. ใบลานก้อมกมัมฏัฐาน วดับ้านไร่ อ าเภอลี ้จงัหวดัล าพนู (พ.ศ. 2474) 
และ ใบลานกมัมฏัฐาน, คองภาวนา, ค าไหว้ธมัมสงัวาศ วดัเฮีย้ อ าเภอปัว จงัหวดั
นา่น (พ.ศ.2474)  

 
จากหลักฐานข้างต้น จึงน ามาซึ่งข้อสรุปว่า มีการปฏิบัติกัมมัฏฐาน

โบราณล้านนา มาอยา่งช้าตัง้แต ่พ.ศ.2295 หรือในปลายพทุธศตวรรษท่ี 23 และ
เส่ือมสญูไปในราวพทุธศตวรรษท่ี 26      

ทัง้นีเ้อกสารโบราณล้านนาทัง้ 72 ฉบบั ผู้วิจยัได้คดัเลือกมา 9 ฉบบัเพ่ือ
ใช้ในการวิจยั แบง่เป็น 2 กลุม่ใหญ่ ได้แก่  

 

กลุ่มที่  1 มีเนือ้หาแสดงหลักการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา มี 5 
ฉบับ ได้แก่  

1. สมถะวิปัสสนากมัมฏัฐาน ครูบาคนัธา คนฺธว โส วดัต้นผึง้ อ าเภอเวียง
หนองลอ่ง จงัหวดัล าพนู (พ.ศ.2477)  

2. วิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่า อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
(พ.ศ.2473)  

3. กัมมัฏฐานมหาป่า ครูบาอุบล วัดพระนอนม่อนช้าง จังหวัดล าพูน 
(พ.ศ.2423)  

4. กมัมฏัฐานวดับ้านไร่ จงัหวดัล าพนู (พ.ศ.2474)  



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

159                             กัมมัฏฐานโบราณล้านนา: ที่มา ลักษณะ และการเสื่อมสูญ                   
 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณเมืองด่านซ้าย      
 
 

5. กัมมัฏฐานครูบาคันธะวงศ์ วัดพระนอนม่อนช้าง จังหวัดล าพูน  
(พ.ศ. 2477)  
 
กลุ่มที่  2 แสดงวิธีการปฏิบัติกัมมัฏฐานของพระสงฆ์ล้านนารูปส าคัญใน
อดีต มี 4 ฉบับ ได้แก่  

1. ฉบบัครูบามหากญัจนเถร วดัสงูเมน่ อ าเภอสงูเม่น จงัหวดัแพร่ (พ.ศ. 
2332 - 2420)  

2. ฉบบัครูบาศรีวิชัย วดับ้านปาง อ าเภอลี ้จงัหวดัล าพูน (พ.ศ.2421 - 
2482)  

3. ฉบบัครูบาชยัวงศาพฒันา วดัพระพทุธบาทห้วยต้ม อ าเภอลี ้จงัหวดั
ล าพนู (พ.ศ.2456 - 2543)  

4. ฉบับ ครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย วัดทุ่งหลวง อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม ่(พ.ศ.2457 - 2530)  
 

พระสงฆ์ทัง้ 4 รูป เป็นพระสงฆ์ท่ีมีช่ือเสียงและได้รับการเคารพนับถือ
จากชาวล้านนา มีชีวิตในพทุธศตวรรษท่ี 24 - 26  

เอกสารโบราณทัง้ 9 ฉบบัข้างต้นนี ้จะชว่ยให้เรามองเห็นหลกัการปฏิบตัิ 
และวิธีการปฏิบตัจิริงของพระสงฆ์ในล้านนาได้เป็นอย่างดี 

      
2. ประเภทของกัมมัฏฐาน 

เม่ือพิจารณาช่ือเรียกใบลานกมัมฏัฐานล้านนาทัง้ 72 ฉบบั ท่ีปรากฏใน
หลายช่ือด้วยกัน อาทิ กัมมัฏฐาน พระกัมมัฏฐาน กัมมะฐานวิปัสสะนา 
กัมมัฏฐานหลวง พุทธกัมมัฏฐาน วิธีเจริญกัมมฐาน – ธุดงควัตร์ - กัมมฐาน  
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40 ทัต  กัมมัฏฐานคอกเหล็ก กัมมัฏฐาน 3 เหง้า มูลลกัมมัฏฐาน กัมมัฏฐาน 
มหาป่า สมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน วิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง วิปัสสะนาธุระ 
มลูกมัมฐานพะวิรติ อนสุสติกมัมฏัฐาน จตรุกมัมฏัฐาน ธัมมานสุสติกมัมฏัฐาน 
ภาวนาธาตุทัง 4 วิปัสสนา 3 ดวง กายะคะตา พรหมวิหารทังมวน นิไสย
กัมมฏัฐาน อสุภกัมมฏัฐาน อสุภสิบ อนุสสติสิบ พุทธคณุสิบดวง พุทธานุสสติ
สิบ ธัมมคณุสิบดวง สงัคคณุสิบดวง สีลานสุสติกัมมฐาน จาขานสุสติกัมมฐาน 
ก ามะทานตีปะนี กัมมัฎฐานโอกาส 5 เป็นต้น ช่ือเรียกเหล่านี ้เขียนตามเสียง
อกัษรธรรมล้านนาท่ีปรากฏในใบลานแตล่ะฉบบั จึงเป็นค าเฉพาะ ผู้วิจยัมีความ
ต้องการคงไว้ตามท่ีปรากฏในใบลาน  

ช่ือเหลา่นี ้สามารถแจกแจงได้เป็น 3 กลุม่ใหญ่ด้วยกนั คือ   
1. เป็นกลุ่มท่ีแสดงวิธีปฏิบตัิสมถกัมมฏัฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน 

เชน่ในใบลานสมถะวิปัสสนากมัมฏัฐาน ครูบาคนัธะวงศ์ วดัต้นผึง้ เป็นต้น  
2. เป็นกลุ่มท่ีแสดงวิธีปฏิบตัิสมถกัมมัฏฐานเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีอยู่

ทัง้หมด 40 วิธี เชน่ วิธีเจริญกมัมฏัฐาน - ธุดงควตัร์ - กมัมฐาน 40 ทตั เป็นต้น 
3. เป็นกลุ่มท่ีแสดงถึงวิธีปฏิบตัิกัมมฏัฐานประเภทใดประเภทหนึ่งใน

สมถกมัมฏัฐานทัง้ 40 อาทิ ภวนาธาต ุ4 กมัมฏัฐานโอกาส 5 อสภุสิบ อนสุสติสิบ 
พทุธคณุสิบดวง จตรุกมัมฏัฐาน เป็นต้น ซึง่กลุม่นีเ้ป็นกลุม่ท่ีพบมากท่ีสดุ 

 
ส่วนช่ือใบลานท่ีแตกต่างไปจากช่ือทัง้หมด คือ “กมัมฏัฐานคอกเหล็ก” 

ค าว่า “คอกเหล็ก” คือ “กรงขงั” มีนยัหมายถึง กิเลส 3 คือ โลภ โกรธ หลง ท่ีเป็น
กรงขังจิตใจไว้ไม่ให้มองเห็นลักษณะอันแท้จริงของธรรมชาติ คือ ไตรลักษณ์  
การปฏิบตักิมัมฏัฐานท าให้ออกจากคอกเหล็กอนัหนาแน่นนัน้ได้ ดงัวา่  
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“...ปริสทัทงัหลายได้หล้มจมอยู่ในภวะทงั 3 (โลภ โกรธ หลง) นี้ 
ก็เปนการอนันานนกัแล ผูใ้ดแลใบไ้ร้ผะหยา บ่รู้จกัโทสในภวะทงั 3 
อนัสขุุมาลนกันัน้ มนัก็เท่าจกัยินดีอยู่ไจ้ๆ มีใจยินดีเซ่ิงที่อยู่ค้อยๆ 
ด้วยอันบ่รู้จักโทสอันนั้น อุปมาเปนดั่งคอกเหล็กอันใหญ่สูงแล
กว้างเล้ิกหมัน้แก่นแล มาขัน้ยงัสตัต์ทงัหลายในคอกเหล็กอันนั้น 
บ่หือ้ออกพน้ได้อนันัน้แล อปุมาสนัใด อนัว่าคทงัหลายผูห้นุ่มผู้เถ้า
แลเทวดา อินทา พรหม สมณะทงัหลายูงนี ้ก็หากย่อมเข้าขงัอยู่ใน
คอกเหล็กอนันัน้ บ่หือ้ออกพน้ไดส้กัตวัสตัต์แล...”  
(ชมุพภิูกข ุและพรหมผะหยาสามเณร, 2559: 24 - 39)  
 

จากการศึกษาพบว่า ทัง้สมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน มี
รายละเอียดชดัเจนและเป็นระบบมาก่อนแล้วในคมัภีร์วิสทุธิมรรค  

คมัภีร์วิสทุธิมรรคนี ้รจนาโดยพระพทุธโฆสาจารย์ เม่ือ พ.ศ.956 จดัเป็น
คัมภีร์ประเภทอรรถกถา มีรูปแบบการเขียนแบบถามตอบในประเด็นปัญหา
เก่ียวกับศีล สมาธิ ปัญญา ฉบบัเดิมเป็นภาษาบาลี ภายหลังสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส น ามาเรียบเรียงเป็นต าราหลกัสตูรนกัธรรม
และธรรมศึกษาชัน้เอก ใน พ.ศ.2455 ปัจจบุนัคมัภีร์วิสุทธิมรรคมีฉบบัแปลเป็น
ภาษาไทย โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) และฉบบัมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลยั เป็นต้น มีข้อสงัเกตว่าช่ือใบลานท่ีเก่าท่ีสดุใน พ.ศ.2295 ซึง่
พบท่ีวดักิตติวงศ์ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ก็ใช้ช่ือว่า “คมัภีร์วิสทุธิ
มรรคกมัมฏัฐาน” อนัเป็นหลกัฐานท่ีบ่งบอกท่ีมาของหลกัการปฏิบตัิกัมมฏัฐาน
โบราณล้านนาอย่างชดัเจน 
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ตอ่ไปนีจ้ะได้แจกแจงรายละเอียดของกมัมฏัฐานทัง้ 2 ประเภทโดยสงัเขป  
    
 2.1 สมถกัมมัฏฐาน  
 สมถกัมมัฏฐาน หมายถึง การบ าเพ็ญภาวนา เพ่ือท าให้กิเลสนิวรณ์
ทัง้หลายสงบราบคาบไป ดงัอรรถวิเคราะห์ว่า “กิเลเส สเมตีติ สมโถ” หมายถึง 
“ธรรมใด มีอ านาจท าให้กิเลสมีกามฉันทนิวรณ์เป็นต้น สงบลงได้ ธรรมนัน้ได้ช่ือ
ว่า สมถะ” (พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), 2545: 19) กลวิธีในการท าให้กิเลส
สงบราบคาบนัน้ ในคมัภีร์วิสุทธิมรรคแบ่งไว้ 7 หมวด รวมทัง้หมด 40 วิธี เป็น
เช่นเดียวกบัท่ีพบในคมัภีร์กมัมฏัฐานโบราณล้านนา ด้วยเหตนีุ ้จึงมีการเรียกช่ือ
สมถกมัมฏัฐานวา่ กมัมฏัฐาน 40 ด้วย ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
 

 หมวดที ่1 กสิณกมัมฏัฐาน  
 ค าว่า “กสิน” คือ การเพ่ง มี 10 ประเภท ได้แก่ การเพ่งดิน น า้ ลม ไฟ 
วตัถสีุเขียว เหลือง แดง ขาว แสงสวา่ง และการเพง่ชอ่งว่างเป็นอารมณ์  
 

หมวดที ่2 อสภุกมัมฏัฐาน  
ค าว่า “อสภุะ” คือ ซากศพ เป็นการเพ่งพิจารณาซากศพท่ีปรากฏอยู่ใน

ลกัษณะตา่งๆ 10 อยา่ง ได้แก่ ซากศพท่ีพองอืด ท่ีมีสีเขียว ท่ีน า้หนองไหล ท่ีขาด
แยกจากกัน ท่ีถกูสตัว์กัดกิน ท่ีกระจดักระจาย ท่ีถกูฟัน ท่ีมีเลือดเปรอะเปือ้น ท่ี
เตม็ไปด้วยหมู่หนอน และท่ีเหลือแตก่ระดกู  
 

หมวดที ่3 อนสุสติกมัมฏัฐาน  
ค าว่า “อนสุสติ” คือ ระลึกถึงเนืองๆ ซึ่งสิ่งท่ีควรระลึกถึง สามารถระลึก

ถึงได้ มี 10 ประเภท ได้แก่  การระลึกถึงลักษณะหรือคุณของพระพุทธเจ้า  
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พระธรรม พระสงฆ์ ระลึกถึงศีล การบริจาคท่ีได้กระท ามา ระลึกถึงคุณเทวดา 
ระลึกถึงความตาย ระลึกว่าร่างกายอันเป็นท่ีเกิดขึน้และดับของสิ่งสกปรก
ทัง้หลาย ระลึกถึงลมหายใจ และระลึกถึงนิพพาน ได้แก่ พทุธานสุติ ธัมมานุสติ 
สังฆานุสติ สีลานุสติ จาคานุสสติ เทวดานุสติ มรณานุสติ กายคตาสติ  
อานาปานสต ิและอปุสมานสุต ิ 

 

หมวดที ่4 พรหมวิหารกมัมฏัฐาน  
มี 4 ประเภท ได้แก่ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา เป็นการน้อมใจลง  

แผ่เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา ไปตลอดทั่วสรรพสัตว์ ไม่จ ากัดบุคคลและ
สถานท่ี 
  

หมวดที ่5 อาหาเรปฏิกูลสญัญา  
เป็นการเพง่พิจารณาอาหาร วา่เป็นสิ่งนา่เกลียด โดยมุง่พิจารณาอาหาร

เป็นค าๆ ทัง้โดยการแสวงหามา การบริโภค การหมักหมม และการขับถ่าย 
เป็นต้น  
 

หมวดที ่6 จตธุาตวุวตัถาน  
เป็นการก าหนดแยกคนออกเป็นธาต ุ4 พิจารณาก าหนดธาต ุ4 ท่ีปรากฏ

มีในร่างกายให้เห็นเป็นเพียงกองแห่งธาต ุโดยปราศจากความจ าได้หมายรู้ว่า
เป็นหญิง ชาย เรา เขา สตัว์ บคุคล 
 

หมวดที ่7 อรูปกมัมฏัฐาน  
เป็นการบ าเพ็ญภาวนาชัน้สูงสุด คือ อรูปฌาน มี 4 ประเภท ได้แก่  

อากาสานญัจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจญัญายตนะ เนวสญัญานา
สญัญายตนะ 
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ด้วยสาเหตท่ีุสมถกมัมฏัฐานมีมากถึง 40 ประเภท ในการเลือกปฏิบตัิว่า
จะปฏิบตัิกัมมฏัฐานประเภทใดนัน้ เอกสารโบราณล้านนาระบุว่า ให้พิจารณา
จริต หรือความประพฤติของตน ว่าเน้นหนักไปทางใด โกรธง่าย หรือรักสวย 
รักงาม หรือลุ่มหลงงมงาย เต็มไปด้วยความศรัทธา เป็นต้น หรืออาจพิจารณา
เป็นขณะๆ ไป ว่าขณะนัน้ มีนิวรณ์ใด (สิ่งห้ามกนัจิตไว้มิให้บรรลุความดี) ก าลงั
เกิดขึน้ในใจตน เช่น ความพอใจรักใคร่ หรือความพยาบาท หรือความง่วงเหงา
หาวนอน หรือความฟุ้งซ่านร าคาญ หรือความลังเลใจ เพราะกัมมัฏฐานแต่ 
ละหมวดนัน้ ใช้แก้ไขจริต หรือนิวรณ์ ท่ีตา่งกนัออกไป  

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (2539: 106 - 107) 
อธิบายเร่ืองนีว้่า เหมือนการเลือกใช้ยาให้ถกูกบัโรค โดย  

“บุคคลที่มีกามฉันทะเป็นเจ้าเรือน มักรักสวยรักงาม ควรเจริญ
อสภุกมัมฏัฐาน พิจารณาซากศพ หรือเจริญกายคตาสติ พิจารณา
ร่างกายอันยังเป็นให้เห็นเป็นของน่าเกลียด บุคคลผู้มีพยาบาท
เป็นเจ้าเรือน มกัโกรธข้ึงเกลียดชงั ควรเจริญเมตตากรุณามุฑิตา 
พรหมวิหาร หดัจิตใหก้ลบัคิดในทางให้เกิดรัก เกิดสงสาร เกิดยินดี 
บคุคลมีถีนะก็ดี มีมิทธะก็ดี เป็นเจ้าเรือน มกัย่อท้อในกิจการ ควร
เจริญอนุสสติกัมมฏัฐาน พิจารณาความดีของตนบ้าง พิจารณา
คุณของพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์บ้าง เพื่อให้มีแก่ใจหวน
อตุสาหะ เป็นอบุายแก้มิทธะ บคุคลผูมี้อทุธจัจะก็ดี มีกกุกจุจะก็ดี 
เป็นเจ้าเรือน ควรเพ่งกสิณ เพือ่หดัผูกใจไวใ้นอารมณ์อนัเดียว หรือ
เจริญกมัมฏัฐานอนัจะให้ใจเหี่ยวด้วยสงัเวช เช่น มรณัสสตินึกถึง
ความตาย  บุคคลผู้มี วิจิกิจฉาเป็นเจ้าเรือน  ควรเจริญธาตุ
กมัมฏัฐานเพือ่ก าหนดรู้สภาวธรรมทีเ่ป็นอยู่อย่างไร...”  
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ผลการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน หรือกัมมัฏฐาน 40 คือ ได้อภิญญา 5 
ประการ ได้แก่ มีฤทธ์ิ หทูิพย์ รู้ใจผู้ อ่ืน ระลกึชาตไิด้ รู้การจตุแิละอบุตัขิองสตัว์ 
 
 2.2 วิปัสสนากัมมัฏฐาน  
 วิปัสสนากมัมฏัฐาน หมายถึง กมัมฏัฐานท่ีท าให้เกิดความเห็นแจ้ง คือ 
เห็นไตรลักษณ์ อันให้ถอนความหลงผิดรู้ผิดในสังขาร เป็นงานเจริญปัญญา 
(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), 2546: 374) หรือเป็นอุบายเรืองปัญญา (สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2539: 447)  
 คัมภี ร์วิสุทธิมรรค (พระพุทธโฆสะเถระ, 2555) อธิบายวิปัสสนา
กมัมฏัฐานตามนยัวิสทุธิ 7 ได้ดงันี ้ 

ทิฏฐิวิสุทธิ เป็นส่วนท่ีแสดงเร่ืองการก าหนดเห็นนามรูปตามความ 
เป็นจริง  

กงัขาวิตรณวิสุทธิ แสดงเร่ืองการก าหนดรู้เหตแุละปัจจยัของนามรูปว่า
มาจาก อวิชชา ตณัหา อปุาทาน กรรมและอาหาร โดยการละความสงสยัในความ
เป็นมาของตนเองทัง้ในอดีต อนาคต และปัจจบุนั 

มคัคามคัคญาณทสัสนวิสทุธินิเทศ คือ เร่ืองสมัมสนญาณ การพิจารณา
ขนัธ์ 5 โดยอาการ 40 ประการ มีความไมเ่ท่ียง เป็นทกุข์ เป็นโรค เป็นต้น เร่ืองการ
ท าอินทรีย์ให้แก่กล้าโดยอาการ 9 มีเห็นความดบัอย่างเดียวของสงัขารทัง้หลาย
ท่ีเกิดขึน้แล้ว เป็นต้น เร่ืองอทุยพัพยญาณ เร่ืองอปุกิเลส 10 ประการซึ่งจะเกิดขึน้
ขณะมีวิปัสสนาอยา่งอ่อน ได้แก่  โอภาส (แสงสวา่ง)  ญาณ (ความรู้)  ปีต ิ(ความ
อ่ิมใจ)  ปัสสัทธิ (ความสงบ)  สุข (ความสุข)  อธิโมกข์ (ความเช่ือ)  ปัคคาหะ 
(ความเพียร) อุปัฏฐาน (ความเข้าไปตัง้มัน่) อุเบกขา (ความวางเฉย) และนิกนัติ       
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(ความใคร่) ให้พิจารณาว่าอปุกิเลสนัน้ ไมเ่ท่ียง ถกูปัจจยัปรุงแตง่ไว้ อาศยัปัจจยั
เกิดขึน้ มีความสิน้ไปเป็นธรรมดา มีความดบัไปเป็นธรรมดา เป็นต้น  

ปฏิปทาญาณทสัสนวิสทุธินิเทศ อธิบายเร่ืองญาณท่ีพ้นไปจากอปุกิเลส 
ด าเนินไปตามวิถีแห่งวิ ปัสสนา เร่ืองญาณต่างๆ ได้แก่  อุทยัพพยญาณ  
ภังคนุปัสสนาญาณ (ก าหนดรู้ด้วยการเห็นเนืองๆ ซึ่งความดับ) ภยตูปัฏฐาน
ญาณ (ก าหนดรู้โดยการปรากฏเป็นของน่ากลัว) อาทีนวานุปัสสนาญาณ 
(ก าหนดรู้ด้วยการเห็นเนืองๆ ซึ่งโทษชัว่ร้าย) นิพพิทานปัุสสนาญาณ (ก าหนดรู้
โดยการเห็นเนืองๆ ปรากฏเป็นของน่ากลวั) มญุจิตกุมัยตาญาณ (ญาณก าหนด
ความปรารถนาจะพ้นไป) ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ (ญาณก าหนดรู้ด้วยการ
พิจารณาเห็นเนืองๆ โดยการพิจารณาทบทวน) สังขารุเปกขาญาณ (ญาณ
ก าหนดรู้ด้วยการวางเฉยในสังขาร) และสัจจานุโลมญาณ (ญาณก าหนด
พิจารณาญาณทัง้หลายท่ีผ่านมา) วฏุฐานคามินีวิปัสสนา (ญาณรู้ว่าได้หยัง่ลงสู่
ความหลดุพ้นแล้ว)     

ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ อธิบายเร่ืองญาณในอริยมรรค มีโสดาปัตติ
มรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหนัตมรรค  

ปัญญาภาวนานิสงัสนิเทศ อธิบายการท าลายกิเลสต่างๆ และอานิสงส์
แหง่การเจริญปัญญา 

ผลท่ีได้จากการปฏิบตัิวิปัสสนากมัมฏัฐาน คือ ญาณ ความรู้อนัเกิดขึน้
จากญาณนีน้ าไปสูน่ิพพานได้ 
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3. การวิเคราะห์เอกสารกัมมัฏฐานโบราณล้านนา 
 3.1 กลุ่มใบลานฉบับที่มีเนือ้หาเก่ียวกับหลักการปฏิบัต ิจ านวน 5 
ฉบับ  
 องค์ความรู้จากการศกึษาใบลานกลุ่มนี ้สามารถสรุปขัน้ตอนการปฏิบตัิ
กมัมฏัฐานโบราณล้านนาได้ดงันี ้ 

1. ก่อนปฏิบตัิกัมมฏัฐาน ให้ผู้ปฏิบตัิช าระศีลให้บริสุทธ์ิก่อน หากเป็น
ภิกษุให้ช าระจตุปริสุทธศีล หมายถึง ศีลซึ่งเป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดความบริสุทธ์ิมี  
4 ประการ คือ (1) ส ารวมในพระปาติโมกข์ (ปาตโิมกฺขส วร) (2) ส ารวมตา ห ูจมกู 
ลิน้ กาย ใจ (อินฺทฺริยส วร) (3) เลีย้งชีพโดยทางชอบ (อาชีวปาริสุทฺธิ) (4) บริโภค
ปัจจยัด้วยการพิจารณา (ปจฺจยสนฺนิสฺสิต) ส่วนสามเณรให้ช าระศีล 10 อุบาสก
อบุาสิกาให้ช าระศีล 5 หรือศีล 8  

เม่ือกระท าตนให้บริสุทธ์ิแล้ว จึงน าข้าวตอกดอกไม้ เทียน แต่งเป็น 5 
โกฐาก (ส่วน) ใส่เทียน 4 คู ่น ามาวางไว้หน้าพระพทุธรูป เจดีย์ ต้นโพธ์ิ หรือผู้ ให้
กมัมฏัฐานก็ได้ นัง่ลงกราบเบญจางคประดิษฐ์ 3 ครัง้ จึงกล่าวค าถวายข้าวตอก
ดอกไม้ตอ่ไป หากเป็นผู้หญิงนัง่ขดัสมาธิไม่ได้ ให้นัง่บนส้นทัง้สอง หากเป็นชาย
ให้นัง่ขดัสมาธิ ตัง้ตวัตรง ยกมือไหว้ระหว่างคิว้ หลบัตา ปิดปากให้ลิน้ติดปาก
ภายบน (ม้วนปลายลิน้เข้า ยกขึน้ไปแตะเพดานปากด้านบน) ตัง้สติ กล่าวบท
ร าพึงทุกข์ในสังขาร บทร าพึงมหาสังเวควัตถุ 8 ประการ บทร าพึงเทวทูต
กัมมฏัฐาน ขัน้ตอนนี ้เป็นขัน้ตอนของการมอบกายถวายตนให้กับพระพุทธเจ้า 
ครูบาอาจารย์ผู้ ให้กมัมฏัฐาน ก่อนการเรียนกมัมฏัฐาน 

ขัน้ตอนเหล่านี ้ปรากฏมาก่อนแล้วในคมัภีร์วิสุทธิมรรค โดยพระพุทธ 
โฆสะเถระ (2555: 171) ให้เหตผุลถึงความจ าเป็นในการกระท าขัน้ตอนดงักล่าว
วา่ “ก็ภิกษุเมื่อยงัไม่มอบตนอย่างนี้ แล้วอยู่ในเสนาสนะที่สงดั เมื่อไม่อาจยบัยัง้



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

168 

อารมณ์ทีน่่ากลวัซ่ึงมาเผชิญเข้าได ้จึงลงสู่ชาวบา้นเป็นผู้คลกุคลีกบัพวกคฤหสัถ์ 
ถึงการแสวงหาไม่สมควร จะพึงถึงความเสื่อมเสียได้ แต่เมื่อเธอมอบตนแล้ว แม้
เมื่ออารมณ์ที่น่ากลัวมาเผชิญหน้า ความกลัวก็ไม่เกิดข้ึน...” ทัง้ขัน้ตอนการ
ปฏิบตัินี ้ยังสืบต่อมาถึงการปฏิบัติกัมมัฏฐานแบบพองหนอยุบหนอ ท่ีได้รับ
ความนิยมในปัจจบุนั ซึง่เข้ามาแทนท่ีการปฏิบตัิกมัมฏัฐานโบราณล้านนา  

ในการปฏิบัติกัมมัฏฐานแบบพองหนอยุบหนอ เรียกขัน้ตอนนีว้่ า  
“การขึน้ขนั”  ได้แก่การขอศีล 5 หรือศีล 8 ขอมอบตวัตอ่พระรัตนตรัย มอบตวัต่อ
อาจารย์ ขอกรรมฐาน แผ่เมตตา เจริญมรณานุสติ ตัง้สจัจะอธิฐาน และขอขมา 
(พระธรรมมงัคลาจารย์ วิ., 2553: 112 - 117)   

2. ไม่ว่าจะปฏิบัติกัมมัฏฐานบทใดก็ตาม ทัง้สมถกัมมัฏฐานหรือ
วิปัสสนากัมมฏัฐาน ให้ปฏิบตัิพุทธานุสติ พอให้ปีติสมาธิเกิดขึน้ก่อน แล้วค่อย
ปฏิบตักิมัมฏัฐานอ่ืนตอ่ไป เป็นดงัเชน่ท่ีปรากฏในคมัภีร์วิสทุธิมรรคเช่นกนั  

3. การปฏิบตักิมัมฏัฐานทกุบท มีขัน้ตอนดงันี ้ 
3.1 เร่ิมจาก บท พุทโธ เม นาโถฯ คือการสวดสรรเสริญ

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ พระกัมมฏัฐาน ครูบาอาจารย์ท่ีให้กัมมฏัฐาน 
ดงัว่า “...พุทโธ เม นาโถ ธมฺโม เม นาโถ สงฺโฆ เม นาโถ กมฺมฏฺฐาน  เม นาโถ 
กมฺมฏฺฐานทายกาจริโย เม นาโถ...”  

3.2 กล่าวค าแสดงบทกัมมฏัฐานท่ีจะปฏิบตัิ ดงัเช่นในใบลาน
สมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครูบาคันธา คนฺธว โส วัดต้นผึง้ ระบุค าแสดงบท
กัมมฏัฐานสีลานุสติกัมมฏัฐานว่า “...อหมฺภนฺเต สีลานุสติกมฺมฏฐาน  ยาจามิ  
สีลานสุติกมฺมฏฺฐาน  เทถ เม ภนฺเต 3 ครั้ง...” “...อหมฺภนฺเต ปีติสมาธิ ยาจามิ ปิ
ติสมาธิ เทถ เม ภนฺเต ทกฺุขสนฺต  กริสสามิ 3 ครั้ง...” 
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3.3 กล่ าวค าแสดงลักษณะกัมมัฏฐานพร้อมค าแปล 
ตวัอย่างเช่น “อโห วต ด้วยมีแท้แล อห  อนัว่าข้า วิคตมจฺเฉเรน อนัมีมจัเฉรธมัม์
ความถะหนี่ อนัหื้อเปนมละมลทิน หากคลาดพ้นไปแล้วก็จ่ิงหื้อทานได้แล อห  
อนัว่าข้า วิหรามิ ก็อยู่ เจตสา ด้วยใจ อนัเลื่อมใสยินดีแล อห  อนัว่าข้า มุตฺตจา
โค มีทาน หากได้สละพ้นแล้ว อห  อนัว่าข้า ปยตฺตปาณิ มีข้ออนัช าระหื้อบัว 
ริสุทธ์ดีแล้ว ตกแต่งทานทุกเมื่อแท้แล อห  อนัว่าข้า โวสคฺครโต เทียรย่อมขัตติ 
ยินดีอนัหื้อท่านทกุเมื่อ ยาจโยโค ย่อมประกอบด้วย...” การแปลลกัษณะนี ้เรียก
การแปลแบบนิสยั คือ แปลค าตอ่ค า ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนส าคญัในการทบทวน
ตอกย า้ค าสอนเก่ียวกับกัมมฏัฐาน เพ่ือให้จิตใจคุ้นเคยกับบทสวดและค าแปล 
ก่อนจะเข้าสูข่ัน้ตอนการปฏิบตัสิมาธิ 

ในใบลานสมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครูบาคันธา คนฺธว โส  
วดัต้นผึง้ อ าเภอเวียงหนองล่อง จงัหวดัล าพูน อธิบายว่า การแปลความนัน้ให้
ยกเว้นเฉพาะเม่ือจะปฏิบตัิอรูปกัมมฏัฐาน ให้ใช้ค าภาวนาเพียงอย่างเดียว “...
คนัจกัภาวนาตติยอรูปฌานกมัมฏัฐาน....คนัจกัภาวนาบ่ถ้าแปล” 

3.4 กล่าวคาถาโดยย่อของบทแสดงลักษณะกัมมัฏฐานนัน้ๆ 
ดงัเช่นในใบลานสมถะวิปัสสนากมัมฏัฐาน ครูบาคนัธา คนฺธว โส วดัต้นผึง้ ระบุ
คาถาโดยย่อของบทสีลานุสติกัมมัฏฐานว่า “...อโห วต เม สีลานิ อชณฺฑานิ  
ว่า 3 ครั้ง...” 

3.5 นัง่สมาธิ ให้เอามือลงวางไว้เหนือตกั มือขวาหงายไว้บนมือ
ซ้าย หลบัตา ปิดปาก เอาปลายลิน้ขึน้ติดเหงือกด้านบน ในขณะเดียวกนัให้ระลึก
ถึงค าแปลลกัษณะองค์กมัมฏัฐานนัน้ๆ เพ่ือการพิจารณาธรรม  

3.6 บริกรรมคาถา พร้อมนบัลกูประค า การนบัลกูประค าให้นบั
ช้าๆ อย่าไว ให้ตกไปตามค าบริกรรม ให้เสียงร่อนลงไปยงัหวัใจ ดงัเช่นในใบลาน
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สมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครูบาคนัธา คนฺธว โส วัดต้นผึง้ ระบุว่า ให้บริกรรม
คาถาเม่ือพิจารณาสีลานุสติกัมมฏัฐานว่า “...สีลานิ เม ปริสทฺุธานิ...” พร้อมกบั
นบัลูกประค า ขณะนบัลูกประค าแต่ละลูก นบัไปเร่ือยๆ เมื่อได ้50 ลูก จึงว่า “...
อโห วต เม สีลานิ อขณฺฑานิ...” เป็นต้น 

3.7 เม่ือจักหยุด ให้กล่าวค าขอขมากัมมัฏฐานท่ีตนก าลัง
ปฏิบตั ิเชน่ “...สาธุ ผูข้้าภาวนาเท่านีแ้ล้ว ขอสมมายอไหวไ้วเ้หนือหวัก่อนแล...” 

 
4. สิ่ ง ท่ี เ กิดขึ น้จากการปฏิบัตินั น้  ไม่ ใช่ธรรมวิ เศษ เป็นเพียง

ปรากฏการณ์ทางจิตเท่านัน้ เรียกอปุกิเลส หรือ  วิปัสนกิูเลส มี 10 ชนิด เกิดขึน้
ตามล าดบัดงันี ้โอภาโส ปีติ ปัสสทัธิ อธิโมกโข ปัคคโห สุขงั ญาณัง อุปัฎฐาน  
อเุปกขา และ นิกนัต ิล าดบันีต้า่งออกไปจากคมัภีร์วิสทุธิมรรค ท่ีเรียงจาก โอภาส 
ญาณ ปีต ิปัสสทัธิ สขุ อธิโมกข์ ปัคคาหะ อปัุฏฐาน อเุบกขา และนิกนัต ิ ใบลาน
ระบุว่า หากอุปกิเลสเกิดขึน้แล้ว อย่ารีบปลง กระทัง้เกิดครบทัง้หมด แล้วค่อย
ปลง วิธีการปลงอปุกิเลส ให้น าขนัดอกไม้ เทียน 5 คู ่ไปขอขมาแก้ว 5 โกฐากแล้ว 
แล้ววา่ “...ข้าจกัขอหน่ายอปุกิเลส 10 ตวันี้ หือระงบัดบัหายไปจากตนจากใจข้า
แท้ดีหลี ดูราอปุกิเลส 10 ตวัมีโอภาโสเปนเคล้า มีนิกกนัติอปุกิเลสเปนที่สุด ขอ
ข้าหน่ายก็วางอปุกิเลสสิบตวันี้ส่องหน้าแก้ว 5 โกฐากบดันี้แล อปุกิเลส 10 ตวันี้
ก็บ่ใช่มคัคผลธัมม์วิเสส หากเกิดด้วยอานุภาบแห่งวิปัสสนาอนักล้าอนัแก่นิบ่
อาย อุปกิเลส 10 ตวันี้ขอระงบักลบัหายเสีย อย่ามาเกิดในตวัในใจข้าเทอะ...”  
หากปลงแล้วไม่หาย ก็ให้ปลงใหม่เร่ือยๆ เม่ืออุปกิเลส 10 ตกแล้ว จึงภาวนา
วิปัสสนาทัง้ 3 ตอ่ไป 

5. เคล็ดลับในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ได้แก่ อนิจวิปัสสนา
กัมมฏัฐาน ทุกขวิปัสสนากัมมฏัฐาน อนตัตวิปัสสนากัมมฏัฐาน อย่าปฏิบตัิใน
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วันเดียวกัน ให้เว้นวัน และหากปฏิบัติบทใดใน 3 บท เห็นปรากฏแจ้ง รู้สะดุ้ ง
ตกใจ กลวัสงัเวช แจ้งใส คือ เห็นไตรลกัษณ์ ให้ปฏิบตับิทนัน้ตอ่ไป  
 

3.2 กลุ่มใบลานฉบับที่มีเนือ้หาเก่ียวกับการปฏิบัติของพระสงฆ์
ล้านนา จ านวน 4 ฉบับ  

3.2.1 ใบลานมูลกัมมัฏฐานรอมของครูบามหากัญจนเถร วัด 
สงูเมน่ อ าเภอสงูเมน่ จงัหวดัแพร่ 

“ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร” หรือ “ครูบามหาเถร” เป็น
พระเถระท่ีได้รับการยอมรับอย่างมากในล้านนา ด้านการปฏิบตัิและการจารึก 
เก็บรวบรวมคมัภีร์ ท่านเกิดปีระกา พ.ศ.2332 ท่ีเมืองแพร่ มรณภาพ พ.ศ.2421 
ณ วดัป่ามะม่วง เมืองระแหง (จงัหวดัตากในปัจจุบนั) ท่านศกึษาทัง้คนัธุระและ
วิปัสสนาธุระกับครูบาอุตมา เมืองแพร่ ก่อนไปศึกษากับพระมหาราชครูท่ี  
วดัสวนดอก เมืองเชียงใหม่ ภายหลงัด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวดัพระสิงห์ ขณะ
ด ารงต าแหน่งได้รับสมณศักดิ์นามฉายาจากเจ้าผู้ ครองนครเชียงใหม่ว่า  
“ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร” ระหว่างปี พ.ศ.2350 - 2360 ท่านได้เดินทาง
ไปศึกษาด้านวิปัสสนากัมมัฏฐานท่ีประเทศพม่า พร้อมอัญเชิญพระบรม
สารีริกธาตุและพระบรมธาตุจากพม่า ประดิษฐานท่ีวัดมหาโพธ์ิ จังหวัดแพร่ 
ประวัติของท่านมีความโดดเด่นในฐานะเป็นผู้ รวบรวมพระไตรปิฎกและ 
คมัภีร์ธรรมล้านนา (พระสธีุธรรมานวุตัร และคณะ, 2552 ซ: 46 - 48)  

ต้นฉบบัเป็นใบลานมลูกมัมฏัฐานรอมของครูบามหากญัจนเถร 
ยาว 22.5 เซนติเมตร กว้าง 4 เซนติเมตร จ านวน 38 ใบ จารด้วยภาษาบาลีและ
ล้านนา ตวัอกัษรธรรมล้านนา ตวัเลขโหรา ท้ายใบลานระบเุขียนเม่ือ พ.ศ.2400  
ปีเมืองไส้ คนัธิยภิกขุ วัดเมธัง เชียงใหม่ เขียนสืบเอามาจาก ครูบากัญจนเถร  
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สูงเม่น เมืองแพร่ ยามเม่ือท่านสถิตย์ส าราญจ าวัสสา วัดพระสิงห์ เชียงใหม่  
เจ้าอธิการดวงทิพย์ สุภภฺโท เจ้าอาวาสวัดเมธัง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นผู้ เก็บรักษาไว้ หนานปวงค า ตุ้ยเขียว ปริวรรตเม่ือวันท่ี 23 เมษายน พ.ศ.
2530 ตรวจสอบโดยครูบาอินสม โสภา วัดผาบ่อง ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ด้วยเหตนีุ ้ระยะเวลาท่ีพระคนัธิยะ จารใบลานมูลกัมมัฏฐาน
นัน้ จงึเป็นเวลาร่วมสมยักบัครูบากญัจนอรัญญวาสี 

ค าวา่ “มลูกมัมฏัฐาน” นัน้ ความหมายท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก 
หมายถึง กายคตานุสติกัมมัฏฐานเท่านัน้ ค าว่า “รอน” ในมูลกัมมัฏฐานรอม 
ออกเสียง “ฮอม” ในภาษาไทยถ่ินเหนือ หมายถึง “รวม” ในภาษาไทยกลาง 
กัมมัฏฐานฮอม จึงหมายถึง กัมมัฏฐานรวม คือ กัมมัฏฐานท่ีรวมทัง้มูล
กมัมฏัฐานและกมัมฏัฐานอ่ืน ได้แก่ กายคตานสุตกิมัมฏัฐานและอ่ืนๆ    

เนือ้หาแบง่เป็น 3 สว่นใหญ่ สว่นท่ี 1 และ 2 เก่ียวกบักมัมฏัฐาน 
สว่นท่ี 3 เป็นคาถา ในบทความนีจ้ะกลา่วเพียงสว่นท่ี 1 กบั 2 เทา่นัน้ ทัง้สองส่วน
แสดงอนุสสติกัมมฏัฐาน 10 พรหมวิหารกัมมฏัฐาน 4 และวิปัสสนากัมมฏัฐาน
เทา่นัน้ การแสดงจ านวนกมัมฏัฐานเพียงไมก่ี่ประเภทจากกมัมฏัฐาน 40 นี ้นา่จะ
หมายถึงกัมมฏัฐานท่ีนิยมปฏิบตัิกันในสงัคมล้านนาในช่วงชีวิตของครูบามหา
กัญจนเถร อาจตัง้แต่ก่อน พ.ศ.2350  ท่ีท่านไปศึกษาด้านวิปัสสนาธุระกับ 
พระมหาราชครูท่ีวัดสวนดอก เมืองเชียงใหม่ หรือก่อนหน้านัน้ท่ีท่านศึกษากับ 
ครูบาอตุมา พระอปัุชฌาย์ ท่ีเมืองแพร่ กมัมฏัฐานของทา่นยงัถกูปฏิบตัสืิบต่อมา
กระทัง่ พ.ศ.2400 ท่ีมีการจดจารใบลานฉบบันี ้ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีท่านพ านกัอยู่
วดัพระสิงห์   

เนือ้หาทัง้ 2 ส่วน โดดเด่นด้วยค าบริกรรมคาถาบทต่างๆ โดย
ค าบริกรรมในส่วนท่ี 2 ได้ถูกขมวดให้ย่อลงไป เช่น ในธัมมานุสสติกัมมัฏฐาน 



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

173                             กัมมัฏฐานโบราณล้านนา: ที่มา ลักษณะ และการเสื่อมสูญ                   
 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณเมืองด่านซ้าย      
 
 

เม่ือกล่าวคาถาเต็มว่า “สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก 
เอหิปัสสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตงั เวทิตพัโพ วิญญูหีติ สวากขาโต ภะคะวะ
ตาธมัโม” แล้วจึงกล่าวค าบริกรรมว่า “ภะคะวะตา ธัมโม” 3 ครัง้ แล้วจึงกล่าวค า
บริกรรมอย่างย่ออีกว่า “ธัมโม ธัมโม” ตา่งออกไปจากการบริกรรมคาถาในส่วน 
ท่ี 1 ท่ีเม่ือกล่าวคาถาเต็มแล้วจึงกล่าวค าบริกรรมเพียงครัง้เดียวเท่านัน้ รูปแบบ
การบริกรรมคาถาท่ีต่างกันนี ้บ่งบอกว่าในสงัคมล้านนาขณะนัน้มีการบริกรรม
ทัง้สองรูปแบบ โดยรูปแบบในส่วนท่ี 2 เป็นการย่อลงจากส่วนท่ี 1 นัน่เอง เพ่ือให้
ทอ่งได้สะดวกมากขึน้ 

ด้วยเหตุนีใ้บลานมูลกัมมัฏฐานรอม จึงเป็นใบลานท่ีแสดง
กายคตานุสติกัมมฏัฐาน อนุสติกัมมฏัฐานอ่ืนๆ พรหมวิหารกัมมัฏฐาน 4 และ
วิปัสสนากมัมฎัฐาน 

อนึ่งมีข้อสงัเกตว่า ในประวตัิของท่านเม่ือกล่าวถึงเหตุการณ์
การรวบรวมพระไตรปิฎกท่ีเมืองเชียงใหม่ ได้เอ่ยนามของพระพทุธโฆษาจารย์ไว้
ด้วย  ดังว่า “...เมื่อจุลศักราชได้ 1188 ตัว พ.ศ.2369 เจ้าหลวงแผ่นดินเย็น 
พทุธวงษ์ผู้ครองนครเชียงใหม่ ครูบามหาเถรเจ้าได้ปรึกษาว่า เราควรรวบรวม
พระไตรปิฎกทีข่าดตกบกพร่องมาเขียนเหมียดไว้เป็นหมู่ เพือ่ความจีรังยัง่ยืนและ
มัน่คงแห่งพระพทุธศาสนา เพราะนบัตัง้แต่พระพทุธโฆษาจารย์เรียบเรียงมาแต่
สิงหลามหานครทวีปใต้ แห่งจูมปตูวีป (ชมพูทวีป) มาบดันี้ เราจักจ าเริญรอย
ตามเต๊อะ...” (พระสุธีธรรมานุวัตรและคณะ, 2552: 76) ประวัติท่านจึงเป็น
หลักฐานท่ีบ่งบอกว่า พระสงฆ์ล้านนาในพุทธศตวรรษท่ี 24 รู้จักและให้ความ
เคารพพระพุทธโฆษาจารย์ในฐานะผู้ แต่งคัมภีร์วิสุทธิมรรค สามารถใช้เป็น
หลักฐานหนึ่งท่ีสนับสนุนว่ากัมมัฏฐานล้านนาได้สืบมาจากคมัภีร์วิสุทธิมรรค 
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และการท่ีทา่นไปเรียนกมัมฏัฐานเพิ่มเตมิในพม่า ชว่ง พ.ศ.2350 - 2360 ก็เช่ือว่า
นา่จะเป็นกมัมฏัฐานอย่างท่ีปรากฏในคมัภีร์วิสทุธิมรรคเชน่กนั  

  
3.2.2 กัมมัฏฐานรอมของครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง อ าเภอลี ้

จงัหวดัล าพนู 
ครูบาศรีวิชยัเป็นพระสงฆ์ท่ีได้รับการเคารพนบัถือมากท่ีสุดใน

สมยัตอ่จากครูบากญัจนอรัญญวาสีมหาเถร ทา่นเกิดปีขาล พ.ศ.2421 มรณภาพ
ปีเถาะ พ.ศ.2482 เม่ือบวชแล้วได้ไปขอเรียนศาสนากับสมเด็จเชษฐวชิรปัญญา
มหาเถระ วดัสนัต้นธง จงัหวดัล าพูน ทว่าด้วยปริมาณพระสงฆ์ท่ีเรียนในส านัก
วดัสนัต้นธงขณะมีจ านวนมาก สมเด็จเชษฐวชิรปัญญามหาเถระได้แนะน าให้
ท่านไปศกึษากบัครูบาอุปละ วดัทาดอยแต จงัหวดัล าพนูแทน ท่านเรียนจบแล้ว
จึงมาเรียนกบัครูบาสุมนะ วดับ้านโฮ่งหลวง จงัหวดัล าพนู ก่อนกลบัไปปฏิบตัิท่ี
วดับ้านปาง (เดิม) จงัหวดัล าพูน ประวตัิท่านมีความโดดเด่นเร่ืองการยึดมั่นใน
วตัรปฏิบตัิอนัดีงามแบบพระสงฆ์ล้านนาโบราณ และการมุ่งปฏิบตัิตนเป็นพระ
โพธิสตัว์ตามคติพทุธศาสนาแบบล้านนาในช่วงยุคสมยัท่ีประเทศไทยมีนโยบาย
การรวมศาสนาล้านนาเข้ากับกรุงเทพฯ เป็นระยะเวลาแรกๆ ท่ีพทุธศาสนาแบบ
ธรรมยตุไิด้แพร่เข้ามาในล้านนา (ศริิศกัดิ ์อภิศกัดิม์นตรี, 2559)  

เอกสารท่ีแสดงการปฏิบัติกัมมัฏฐานของครูบาศรีวิชัย คือ 
“กัมมัฏฐานรอม” ท่ีพิมพ์แจกใน พ.ศ.2475 ขณะท่านจ าพรรษาท่ีวัดพระสิงห์ 
เชียงใหม่ พิมพ์ครัง้แรกจ านวน 1,000 เล่ม ฉบบัท่ีใช้เป็นฉบบัท่ีพิมพ์รวมอยู่ใน
ค่าวต านานปางเดิม ครูบาศรีวิชัยบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่  
พ.ศ.2467 โดยพระธมฺมเมธี (2543) เป็นผู้ เรียบเรียง เร่ืองกมัมฏัฐานรอมปรากฏ
ตัง้แตห่น้า 30 - 48 โครงสร้างหนงัสือแบง่เป็น 5 ส่วนด้วยกนั ได้แก่ (1) เก่ียวกับ
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การปฏิบตัิกมัมฏัฐาน (2) การเดินจงกรม (3) การเข้านิโรธสมาบตัิ (4) การครอง
วตัร 13 และ (5) ค าไหว้ตา่งๆ ได้แก่ ค าไหว้บารมี 9 ชัน้, ค าไหว้คณุ 

ในส่วนการปฏิบัติกัมมัฏฐาน แสดงเฉพาะเร่ืองการปฏิบัติ
พุทธคณุ ธัมมคณุ สงัฆคณุ เมตตาตนเอง (เมตตาตนเอง) พรหมวิหาร (เมตตา
ผู้ อ่ืน กรุณา มุทิตา อุเบกขา) กายคตา ทิฏฐิวิสุทธิญาณ กังขาวิสุทธิญาณ  
ไตรลกัษณ์ ศีล และรูปพรหม 4 ซึง่ตรงกบัประเภทของกมัมฏัฐานท่ีแสดงไว้ในมลู
กัมมฏัฐานรอมของครูบามหากัญจนเถร สูงเม่น เมืองแพร่ นัน่หมายถึง ความ
นิยมของสงัคมล้านนาในกมัมฏัฐานประเภทเดียวกนันี ้ตัง้แต ่พ.ศ.2400 - 2475  

กมัมฏัฐานรอมของครูบาศรีวิชยั มีส่วนพิเศษท่ีเพิ่มเติมออกไป
จากคมัภีร์วิสุทธิมรรคและใบลานกัมมัฏฐานท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้เก่ียวกับ
วิธีการจะเลือกปฏิบตัิกมัมฏัฐานประเภทใด โดยทา่นชีแ้นะว่าให้ใช้วิธีภาวนาเพ่ง
ดูบุญตนเอง โดยบริกรรมว่า “ภูอัคคะคุรังอังคุ” ค าบริกรรมนีม้ากจากค าว่า  
“ภ ุองั คะ ลงั องุ ค ุภ ุองั คะ ก ุลงั องั ค”ุ  อนัเป็นคาถาหวัใจพระรอด เช่ือกนัว่า
เป็นคาถาท่ีท าให้คลาดแคล้วจากภยัอนัตรายตา่งๆ ได้  

ขณะบริกรรมให้นบัลกูประค าไปด้วย 100 รอบ การบริกรรมให้
มีจิตเล่ือมใส ตัง้สจัจะอธิษฐานเอานิมิตตอ่ไป   

องค์ความรู้ท่ีได้จากการศกึษากมัมฏัฐานครูบาศรีวิชยัอีกอย่าง
หนึ่ง คือ ในการเดินจงกรมนัน้ได้แสดงให้เราเห็นวิธีการใช้ลูกประค า ซึ่งเป็น
เคร่ืองมือส าคัญในการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา ดังนีว้่า ให้ใช้มือขวาชูสาย
ลูกประค าขึน้อยู่ระหว่างอก ในกรณียืน ให้มือซ้ายเหยียดลงแนบขา ในกรณีนัง่ 
ให้มือซ้ายวางไว้ตกั ตามรูปถ่ายครูบาศรีวิชยันัง่บริกรรมลกูประค า นอกจากนีใ้น
ส่วนการเดินจงกรม ท าให้เราทราบขนาดของท่ีเดินจงกรมว่า ควรมีขนาดยาว  
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5 วา โดยวางตวัไปตามทิศตะวันออก-ตะวันตก ให้ทิศตะวนัออกเป็นด้านหัว มี
แทน่บชูา 3 สว่น คือ สว่นต้น กลาง และปลายท่ีเดินจงกรม   
 

3.2.3 บทปฏิบัติกัมมัฏฐานของครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย วัด 
ทุง่หลวง อ าเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ครูบาธรรมชยั นามเดิมว่า กองแก้ว เมืองศกัดิ์ เกิด พ.ศ.2475 
มรณภาพ พ.ศ.2530 เข้ารับการศกึษาจากโรงเรียนประชาบาล ณ บ้านสนัป่าสกั 
จนจบชัน้ประถมปีท่ี 3 จากนัน้จึงไปเป็นศิษย์วดัสนัป่าสกัก่อนบรรพชาสามเณร 
และอุปสมบทท่ีวัดสันป่าสัก จังหวัดเชียงใหม่ ท่านเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งท่ีชาว
ล้านนาให้ความเคารพนบัถือ  

จากหนงัสือบทปฏิบตัิกัมมฏัฐานของครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย 
(2534: 1 - 15) ท่ีพบนัน้ ปรากฏเฉพาะอนุสสติกัมมัฏฐาน ได้แก่ พุทธานุสสติ  
ธมัมานสุสติ และสงัฆานสุสตเิท่านัน้ และมีขัน้ตอนการปฏิบตัิท่ีลดัย่ออย่างมาก
จากคมัภีร์วิสุทธิมรรค และใบลานฉบบัอ่ืนท่ีใช้ศึกษา โดยรวมทัง้พุทธานุสสติ  
ธัมมานุสสติ  และสังฆานุสสติ เข้ าไว้ ในบทภาวนาบทเดียวกัน ดังว่า  
นัง่กมัมฏัฐานด้วยการบริกรรมค าว่า “พทุโธ สะติ มะโร พทุโธ มดัจิต ธมัโม สะติ 
มะโร ธมัโม มดัจิต สงัโฆ สะติ มะโร สงัโฆ มดัจิต”  

ทัง้ยังได้แสดงความเป็นพืน้เมือง ด้วยลักษณะคาถาและค า
บริกรรมมากกว่าฉบับใดๆ เช่น ใช้ค าว่า “มัดจิต” ต่อท้ายค าภาวนาอนุสติ
กัมมัฏฐาน หรือสร้างสัมพันธ์ระหว่างกัมมัฏฐานกับรูปแบบตัวอักษรล้านนา 
ดงัเช่น “...วาโยธาตุ สตัต๊ะกุนนงั สตัต๊ะอตัถะส่ิงสะ ธัมมะกุนนงั สปัป๊ะปาป๋ัง  
วินาสนัต ุอะหงัวนัตามิสปัปะตา ตะ ถะ ต๊ะ ธะ นะ กือได้กุนพระธรรม 38 สงัขา
รักขนัโธ กือไดส้งัขารรรักขนัธ์ 52 ก็มีในตัว๋แห่งข้านี้แล...”  



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

177                             กัมมัฏฐานโบราณล้านนา: ที่มา ลักษณะ และการเสื่อมสูญ                   
 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณเมืองด่านซ้าย      
 
 

“...อนัว่าอกัขระตงัหลาย 41 ตวันี้ กือหากเป็นรูปะธรรมและนามะ
ธรรม ตะโถ ตนัต๋า สะระอตัถะ อนัว่าอกัขระ 8 ตวันนี้ ถือว่า อะ 
อา อิ อี อ ุอู เอ โอ 8 ตวันี้ กือว่าเป๋นรูปะธรรมแล่นามะธรรม ละหุ 
มตัต๋า ตะโย รัสสะ อนัว่ารัสสะ 3 ตวันี ้กือว่า อะ อิ อ ุสามตวันี้กือ
ได้รัสสะเป๋นตี้รัดตี้คู้ กือได้หน่องคู้ตงัสอง แลรัสสะแห่งเอว กือได้ 
อิ แล อ ุกือไดร้ัสสะแห่งข้อ แลทีฆา อา อี อู เอ โอ 5 ตัว๋นี ้จ่ือฑีฆา 
แล อา ตวันี้ กือได้ขาปายซ้าย อี วนี้ กือได้ขาปายขวา อู ตวัร้ี กือ
ได้แขนปายซ้าย เอ ตวันี้ กือได้แขนปายขวา โอ ตวันี้ กือได้ล าตวั
ตังมวล แลเหตุดังอั้น อักขรตังหลาย 41 ตัวนี้  กือหากเป็น 
รูปะธรรม แลนามะธรรม ก็มีในตวัแห่งข้านี้แล...”  เป็นต้น  
 

ผู้วิจยัเช่ือว่าความเช่ือพืน้เมืองเหล่านี ้ รู้จกักันมาก่อนแล้วใน
สงัคมล้านนาโบราณ ทัง้ท่านยงัได้สร้างรูปแบบเฉพาะในการปฏิบตัิกัมมฏัฐาน
ขึน้ด้วย อาทิ ในขณะเร่ิมต้นกัมมัฏฐาน ให้ซ้อนมือกันบนตัก แล้วว่า “อิมัง  
หตัถะป๋าตงั อธิษฐามิ” 3 ครัง้ ให้พนมมือท่ีอก แล้วว่า “อิมงั พทุธะจีวงั อธิษฐา
มิ” 3 ครัง้ พนมมือท่ีหน้าผาก แล้วว่า “อิมงั ภาวนากัม๋มงั อธิษฐามิ” 3 ครัง้ หรือ
เม่ือหยุดภาวนา ให้พนมมืออก แล้วว่า “ปะระปะติ ปัตทาลาเม จีวิตัง๋ นิพพานงั 
ปะระมงั สขุงั” 3 ครัง้ เอามือช้อนกนัท่ีตกั แล้วว่า “อิมงั หตัถะป๋าตงั ปะติขิป๋ามิ”  
3 ครัง้ พนมมือท่ีอก แล้วว่า “อิมัง พุทธะจีวัง ปะติขิป๋ามิ ” 3 ครัง้ พนมมือท่ี
หน้าผาก แล้ววา่ “อิมงั ภาวนากัม๋มงั ปะตขิิป๋ามิ” 3 ครัง้ รูปแบบเหล่านีน้่าจะเป็น
รูปแบบท่ีทา่นคิดขึน้เอง  
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3.2.4 บทปฏิบตัิกัมมฏัฐานของครูบาชยัวงศาพัฒนา (พระครู
พฒันากิจจานุรักษ์) วดัพระพุทธบาทห้วยต้ม ต าบลนาทราย อ าเภอลี ้จงัหวัด
ล าพนู 

ครูบาชัยวงศาพัฒนา นามเดิม วงศ์ หรือ ชัยวงศ์ นามสกุล  
ต๊ะแหนม เกิด พ.ศ.2456 มรณภาพ พ.ศ.2543 เรียนกมัมฏัฐานกบัครูบาชยัลงัก๋า 
ครูบาพรหมจกัร ท่านเป็นผู้หนึ่งท่ีมีแนวทางการปฏิบตัิเช่นเดียวกบัครูบาศรีวิชยั 
ท่านนุ่งห่มขาวระยะหนึ่งสืบเน่ืองจากนโยบายการรวมศาสนาในล้านนาเข้ากับ
สยาม ภายหลัง พ.ศ.2484 ครูบายศและชาวบ้านป่าพลู จังหวัดล าพูน ได้มา
นิมนต์ให้ท่านไปอยู่ช่วยบรูณะวดัป่าพล ูและในปีนีท้่านได้บวชใหม่ มีครูบาบุญ
มา วดับ้านโฮง่ จงัหวดัล าพนู เป็นพระอปัุชฌาย์ ได้รับฉายาใหม่วา่ "จนัทวงัโส"  

 
ในการสอนกมัมฏัฐานของทา่น (พิศ เงาเกาะ, 2530: 59) มีขัน้ตอนดงันี ้ 
(1) ให้ผู้ ฝึกสมาธิน าดอกไม้ธูปเทียนข้าวตอกใส่ขัน ห่อผ้าขาว น ามา 

ท าพิธีขึน้ขันครู กรวดน า้ให้ครูบาชัยวงศาพัฒนา ไหว้พระ ท าวัตร สวดมนต์ 
กรวดน า้แผเ่มตตา  

(2) ครูบาชัยวงศาพัฒนาจะน าอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ให้มา
บงัเกิดในตนขณะนัง่สมาธิภาวนา ซึง่จะพนมมือไหว้ระหว่างคิว้  

(3) ท่านจะน านัง่สมาธิภาวนา โดยจะกล่าวน าเป็นค าภาวนาว่า “อรหงั
สัมมาสัมพุทโธ” 3 ครัง้ แล้วให้ทุกคนภาวนา “พุทโธ” ไปเร่ือยๆ พร้อมนับ
ลกูประค า จนหมดลกูประค า 1 รอบ จงึกลา่ว “สวากขาโตภควธัมโม” 3 ครัง้ แล้ว
ให้ทกุคนภาวนา “ธัมโม” ไปเร่ือยๆ จนหมดลกูประค า 1 รอบ จึงกล่าว “สปุฏิปัน
โน ภควโต สาวกสงัโฆ” 3 ครัง้ แล้วให้ทุกคนภาวนา “สงัโฆ” ไปเร่ือยๆ จนหมด
ลกูประค า 1 รอบ ภาวนาพรหมวิหาร 4 ตอ่ไป กลา่ว “เมตตา” ประมาณลกูประค า
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คร่ึงรอบ “กรุณา” ประมาณลกูประค าคร่ึงรอบ “มฑุิตา” ประมาณลกูประค าคร่ึง
รอบ “อุเบกขา” ประมาณลูกประค าคร่ึงรอบ  ภาวนายอดพระกัมมฏัฐานต่อไป 
กล่าว “อหงั นามรูปัง อนิจจงั” 3 ครัง้ แล้วว่า “อหงั นามรูปัง ทกุขงั” 3 ครัง้ “อหงั 
นามรูปัง” 3 ครัง้ แล้วว่า “นิจจงั วะตะ นิพพานงั สขุงั วะตะ นิพพานงั สรัง วะตะ 
นิพพานงั สารัง วะตะ นิพพานงั นิพพานงั ปะระมงั สขุงั”  

(4) นัง่สมาธิ ในการนัง่สมาธิ บางคนอาจวางมือไว้บนตกั บางคนเอามือ
แตะหน้าผาก บางคนแตะจมูก ทัง้นีเ้พ่ือให้จิตไปรวมท่ีนัน่ จะได้เข้าสมาธิได้เร็ว
ขึน้ คนไหนจะแตะจุดไหนจะมีลูกศิษย์ของครูบาชัยวงศาพัฒนาท่ีได้สมาธิสูง
บอกให้ โดยจะดกูารปฏิบตัิในอดีตชาติเป็นหลกัว่าท ามาอย่างไร คนท่ีใช้นิว้แตะ
จมูกเม่ือท าสมาธิ ในอดีตเคยปฏิบตัิสมาธิภาวนาโดยหลักอานาปานสติ คนท่ี
วางมือไว้บนตกั ในอดีตเคยปฏิบตัิแบบพองหนอยุบหนอ ส่วนคนท่ีใช้มือแตะท่ี
หน้าผาก ในอดีตเคยปฏิบตัิภาวนากับสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ส่วนการ
คลายสมาธิให้ค่อยก าหนดจิตคลายมือช้าๆ ก าหนดจิตอยู่ท่ีมือทุกขณะของ 
การคลายมือ วางมือบนตกั ให้หยดุนัง่สกัครู่หนึ่ง ก าหนดจิตรู้อาการเคล่ือนไหว
ของร่างกาย แล้วคอ่ยๆ ลืมตาช้าๆ  

(5) ครูบาชยัวงศาพฒันาจะน าศิษย์กล่าวค าขอขมาไหว้พระ แผ่เมตตา
จากการนัง่สมาธิ  

จากท่ีกล่าวมา จึงท าให้ขัน้ตอนการปฏิบัติกัมมัฏฐานของท่าน ได้
ปรากฏความเป็นพืน้เมืองและการสร้างรูปแบบการปฏิบตัิขึน้ เช่นเดียวกับท่ีพบ
ในการปฏิบตัิของครูบาธรรมชยั ธมฺมชโย  
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4. การเส่ือมสลายของกัมมัฏฐานโบราณล้านนา 
จากเอกสารใบลานล้านนา ระบุได้ว่า กัมมัฏฐานล้านนามีท่ีมาจาก

คมัภีร์วิสทุธิมรรค ชาวล้านนารู้จกักมัมฏัฐานชนิดนีม้าก่อน พ.ศ.2295 หรืออย่าง
ช้าตัง้แตป่ลายพทุธศตวรรษท่ี 23 ในประวตัิครูบาศรีวิชยั โดยเฉพาะเหตกุารณ์ท่ี
ท่านต้องอธิกรณ์ครั ง้ท่ี  5 พ.ศ.2463 ได้แสดงให้เห็นแนวทางการปฏิบัติ
กมัมฏัฐานโบราณล้านนาด้วย เหตกุารณ์ครัง้นี ้สืบเน่ืองจากทางคณะสงฆ์และ
ฝ่ายราชการในล าพูนขณะนัน้ กล่าวโทษว่าท่านเป็นกบฏ ผีบุญ จึงได้
บพัพาชนียกรรมท่านออกจากเขตจังหวัดล าพูน ทว่าท่านไม่ปฏิบตัิตามเพราะ
เห็นวา่ข้อกล่าวหานัน้ไมมี่มลูความจริง ตอ่มาทางคณะสงฆ์และบ้านเมืองล าพูน
จึงสัง่ให้ครูบาศรีวิชยัมารายงานตวัก่อนส่งลงกรุงเทพฯ พร้อมข้อกล่าวโทษ 8 ข้อ 
ซึ่งต่างน าไปสู่ข้อหาใหญ่ท่ีสุด คือ กบฏผีบุญ เพ่ือให้มหาเถรสมาคมพิจารณา
โทษ ขณะท่ีอยู่กรุงเทพฯ ได้เล่าถึงการสนทนาระหว่างสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรสกับครูบาศรีวิชยั เก่ียวกบัแนวทางการปฏิบตัิตนของ
ท่าน เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2463 ว่า “...ทางภาวนาก็ไม่มีอย่างอื่น 
นอกจากบริกรรมปะฏิสงัขาโย อชัชะมะยา และอิติปิโส แต่เป็นผู้มีเจตนาดีมี
สญัญารู้สึกตวัว่าเป็นสมณะ...” (ศริิศกัดิ ์อภิศกัดิม์นตรี, 2559: 147 - 155) 

ค าว่า “ปะฏิสงัขาโย” เป็นค าขึน้ต้นของบทพิจารณาอาหารก่อนฉัน ว่า
อาหารนีฉ้ันเพ่ือประโยชน์ใด ดงัว่า “ปะฏิสงัขา โยนิโส ปิณฑะปาตงั ปะฏิเสวามิ
....”   

ค าว่า “อชัชะมะยา” เป็นค าขึน้ต้นของบทพิจารณาการใช้สอยปัจจยั 4 
ดงัวา่ “อชัชะ มะยาอะปัจจะเวกขิตวา ยงัจีวะรัง ปะริภตุตงั...” อยูใ่นบทอตีตปัจจ
เวกขณปาฐะ หากไมส่วดบทนีพ้ร้อมน้อมน ามาพิจารณาโดยแยบคายในปัจจยั 4 
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แล้ว เม่ือจะฉันข้าว นุ่งห่มจีวร อฏัฐบริขาร ท่ีพ านกักุฏิ ยารักษาโรค ถือว่าต้อง
อาบตัติามพระวินยั  

ค าว่า “อิติปิโส” เป็นค าภาวนาพุทธคณุในพุทธานุสติกัมมฏัฐาน ดงัว่า 
ให้ตัง้ “อิติปิโส ภะคะวาฯ พทุโธ ภะคะวาติ” 3 ครัง้ แล้วบริกรรมว่า “โสภะคะวา  
อิตปิิ อะระหงั” (ครูบาคนัธา คนฺธว โส, 2559) 

ทัง้ ปะฏิสงัขาโย อชัชะมะยา และอิติปิโส จึงสะท้อนวิถีทางปฏิบตัิของ
สงฆ์ล้านนาได้ว่า นิยมสวดพิจารณาอาหาร พิจารณาการใช้สอยปัจจัย 4 และ 
การปฏิบตัิกมัมฏัฐานแบบภาวนา พทุธคณุในพทุธานสุติกมัมฏัฐาน ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในอนสุติกมัมฏัฐาน 10 ท่ีคมัภีร์ใบลานให้ความส าคญัในฐานะบทพิจารณาก่อน
บทอ่ืนใดในกัมมัฏฐาน 40 อีกทัง้ภาพถ่ายของท่านและพระสงฆ์ล้านนาใน
ช่วงเวลานี ้ก็สวมลูกประค า อนัเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบตัิกัมมัฏฐานด้วยกัน
ทัง้นัน้ และลกูประค านีก็้ยงัถกูใช้เป็นหนึง่ในเคร่ืองบวชพระภิกษุล้านนาด้วย   

ภายหลัง พ.ศ.2482 เม่ือครูบาศรีวิชัยมรณภาพแล้ว การปฏิบัติ
กัมมัฏฐานโบราณล้านนาจึงคลายความเข้มข้นลงไป ซึ่งน่าจะเป็นเพราะ 
การแพร่กระจายของพุทธศาสนาแบบธรรมยุติจากภาคกลาง และการปฏิบัติ
แบบพทุโธของพระครูวินยัธร (มัน่ ภริูทตัโต) (2413 - 2492) ท่ีเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักันใน
วงกว้างของประเทศไทยช่วงนัน้ กระทัง่อย่างช้าตัง้แต ่พ.ศ.2490 เป็นต้นมา ผู้คน
ในประเทศไทยจึงได้รู้จักการปฏิบตัิกัมมัฏฐานแบบพองหนอยุบหนอ จากการ
เผยแพร่ของสมเด็จพระพฒุาจารย์ (อาจ อาสภเถระ) สมเด็จพระราชาคณะ อดีต
เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิราชวรมหาวิหาร ผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีสมเด็จ
พระสังฆราช ซึ่งต่อมาแนวทางนี ้ เป็นแนวทางท่ีได้เข้าแทนท่ีการปฏิบัติ
กมัมฏัฐานโบราณล้านนา 



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

182 

กัมมฏัฐานแบบพองหนอยุบหนอโดดเด่นขึน้ ภายหลงัจากท่ีมีการเปิด
สอนครัง้แรกท่ีวดัมหาธาตยุุวราชรังสฤษฎ์ิ ในปี พ.ศ.2496 โดยพระธรรมธีรราช
มหามนีุ (โชดก ญาณสิทฺธิ) ซึง่ได้ไปศกึษาจากมหาสีสะยาดอ่ท่ีส านกัศาสนยิสสา 
ประเทศพมา่ จากนัน้จงึมีการขยายไปเปิดสอนท่ีสาขาอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร มีการ
ตัง้กองการวิปัสสนาธุระท่ีวดัมหาธาตฯุ ตอ่มาถกูยกสถานะเป็นสถาบนัวิปัสสนา
ธุระ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตัง้แต่ปี พ.ศ.2524  
(พระโสภณมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต, 2546: 9 - 21) แม้จะถูกต่อต้านจาก
สว่นกลางในระยะแรกๆ แตภ่ายหลงัก็กลายเป็นแนวทางปฏิวตัิท่ีได้รับความนิยม
ในวงกว้าง 

ส าหรับในล้านนา แนวทางนีไ้ด้รับการเผยแพร่โดยพระพรหมมงคล วิ. 
วดัพระธาตศุรีจอมทอง ซึ่งประวตัิของท่านระบุว่า ใน พ.ศ.2494 ท่านได้รับการ
คัดเลือกจากคณะสงฆ์ส่วนกลาง ให้เป็นตัวแทนพระสงฆ์ภาคเหนือไปเรียน
กัมมฏัฐานท่ีวดัมหาธาตยุุวราชรังสฤษฎ์ิ กรุงเทพฯ ก่อนได้เดินทางไปศึกษายัง
พม่า เป็นเวลา 2 ปี 7 เดือน จากนัน้จึงได้ตัง้ส านกัอบรมวิปัสสนาท่ีวดัเมืองมาง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ใน พ.ศ.2497 ตัง้แตน่ัน้เป็นมา จึงเป็นการเร่ิมต้นยคุกมัมฏัฐาน
แบบพองหนอยบุหนอในล้านนา  

แม้จะได้รับการสนบัสนุนจากส่วนกลาง แต่การเผยแพร่ในระยะแรก ก็
ยงัเป็นไปด้วยความยากล าบาก เพราะเป็นแนวทางท่ีไม่คุ้นเคยกับสงัคมล้านนา 
ไม่มีลกูประค าเป็นสญัลกัษณ์ ทัง้ยงัใช้ธรรมเนียมการปฏิบตัิตามแบบพระสงฆ์
ภาคกลาง ท่ีครัง้หนึ่งในสมัยครูบาศรีวิชัยเคยมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง
ระหว่างพระสงฆ์ล้านนากับพระสงฆ์จากส่วนกลาง จึงเกิดการปะทะกันระหว่าง
องค์ความรู้แบบใหม่กับแบบเดิม อย่างท่ีปรากฏในประวัติการเผยแพร่ศาสนา
ของทา่น (สชุานาฎ สิตานรัุกษ์ และคณะ, 2556: 32 - 33) วา่ ในสมยัท่ีทา่นมาอยู่
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วดัพระธาตจุอมทองใหม่ๆ พระท่ีอยู่เดิมไม่ให้ความร่วมมือ หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน
ก็โจมตี ขบัไล่ “...สงกรานต์ปีนัน้ (พ.ศ.2534) เขาจดัพิธีรดน ้าด าหวัให้หลวงพ่อ 
ชาวบ้านที่มาได้ได้รด เขาราดเลย หลวงพ่อก็นัง่เฉย จนหลวงพ่อสุทศัน์ซ่ึงเป็น
อนุจรติดตามมาอยู่กับหลวงพ่อทนไม่ได้ ต้องนิมนต์หลวงพ่อข้ึนกุฏิ บอกญาติ
โยมไปว่าเย็นมากแล้ว วนันัน้หลวงพ่อมีอาการอาพาธ ต้องน าไปส่งโรงพยาบาล
สวนดอก...”    

อย่างไรก็ตาม เพราะศีลานุวัตรท่ีงดงาม การเป็นพระสงฆ์ปฏิบัติดี
ปฏิบตัิชอบ ความเช่ียวชาญในปริยัติและปฏิบตัิของพระพรหมมงคล วิ. ท าให้
ท่านเป็นท่ียอมรับนับถืออย่างมากของชาวล้านนาในเวลาต่อมา ซึ่งมีผลต่อ 
การเผยแพร่กมัมฏัฐานแบบพองหนอยบุหนอด้วย  

นอกจากนัน้ ขัน้ตอนการปฏิบัติกัมมัฏฐานแนวพองหนอยุบหนอ มี
ความไม่ซับซ้อน เม่ือเทียบกับกัมมฏัฐานล้านนาโบราณ ทัง้ยงัสามารถอ้างอิง
หลักการปฏิบัติได้จากพระไตรปิฎก และแสดงให้เห็นว่า ผลการปฏิบัติจาก
แนวทางนี ้เกิดขึน้ได้กับทุกๆ คน รวมทัง้การได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์
กรุงเทพฯ ได้เป็นปัจจยัร่วมในการสร้างความมัน่คงให้กับการปฏิบตัิกัมมฏัฐาน
แนวพองหนอยบุหนอ  

ในขณะท่ีกมัมฏัฐานแบบพองหนอยบุหนอคอ่ยๆ เจริญรุ่งเรือง การเส่ือม
สลายของกัมมฏัฐานโบราณล้านนาก็ค่อยๆ ปรากฏให้เห็นชัด ซึ่งน่าจะเกิดขึน้
จากการปรับเปล่ียนของกัมมัฏฐานโบราณล้านนาท่ีเน้นค าบริกรรมมากกว่า 
การพิจารณาธรรมตามคมัภีร์วิสุทธิมรรค และการเน้นความเป็นพืน้เมืองรวมถึง
การสร้างรูปแบบการปฏิบตัิใหม่ๆ ท่ีดลูึกลบัมากขึน้ ท่ีส าคญั คือ การมรณภาพ
ของพระสงฆ์ท่ีเป็นศิษย์รูปส าคญัของครูบาศรีวิชัย ทัง้ครูบาขาวปี (พ.ศ.2514) 
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และครูบาชยัวงศาพฒันา (พ.ศ.2543) ท าให้ขาดผู้ สืบทอดการปฏิบตัิแนวทางนี ้
ไป ทัง้หมดได้เป็นปัจจยัร่วมในการเส่ือมสญูไปของกมัมฏัฐานโบราณล้านนา  
 
5. สรุป 
 ท่ีมาของกัมมัฏฐานโบราณล้านนา คือ คัมภีร์วิสุทธิมรรค นอกจาก
เนือ้หาท่ีเหมือนกันแล้ว ช่ือใบลานท่ีเก่าท่ีสุดท่ีพบ ในพ.ศ.2295 ท่ีวดักิตติวงศ์ 
อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็ช่ือว่าวิสุทธิมัคคกัมมัฏฐานเช่นกัน  
อันเป็นหลักฐานหนึ่งท่ีแสดงว่าการสืบทอดกัมมัฏฐานโบราณล้านนามาจาก
คมัภีร์วิสุทธิมรรค เช่นเดียวกับท่ีระบุในประวัติพระมหากัญจนเถร วัดสูงเม่น 
จังหวัดแพร่  ถึงการให้ความเคารพพระพุทธโฆษาจารย์ในฐานะผู้ แต่งคัมภีร์ 
วิสทุธิมรรค อย่างไรก็ตามแม้จะมีหลกัการปฏิบตัิเช่นเดียวกัน  ทว่าขัน้ตอนการ
ปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา กลับมีรายละเอียดท่ีต่างออกไป เพราะได้
ประยุกต์หลักการจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคให้เข้ากับธรรมเนียมการปฏิบัติของ
พระสงฆ์ล้านนาโบราณ  

ลักษณะเฉพาะของกัมมัฏฐานโบราณล้านนาท่ีต่างออกไปจาก
กมัมฏัฐานพองหนอยุบหนอ โดยเน้นให้ผู้ปฏิบตัิมีใจจดจ่อกับการนบัลูกประค า
พร้อมการท่องค าบริกรรมคาถาว่า พทุโธ บ้าง ธัมโม บ้าง อนัเป็นไปตามบทสวด
ท่ีได้สวดก่อนหน้านี ้เม่ือจิตเป็นสมาธิแล้วจงึน้อมตนไปใคร่ครวญในธรรมของบท
สวดแตล่ะบทท่ีตนก าลงัปฏิบตัิอยู ่มีรายละเอียดการปฏิบตัิดงันี ้

เม่ือจะเร่ิมปฏิบตัินัน้ ให้ผู้ปฏิบตัิช าระศีลของตนเองให้บริสุทธ์ิเสียก่อน 
จากนัน้จึงน าข้าวตอกดอกไม้ เทียน ท าให้เป็น 5 โกฐาก (ส่วน) ใส่เทียน 4 คู ่วาง
ไว้หน้าพระพทุธรูป เจดีย์ ต้นโพธ์ิ หรือผู้ ให้กมัมฏัฐาน กราบเบญจางคประดิษฐ์ 
แล้วจึงนัง่ตวัตรงยกมือไหว้ระหว่างคิว้  หลบัตา  ปิดปากให้ลิน้ติดปากด้านบน  
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ตัง้สต ิกลา่วบทร าพึงทกุข์ในสงัขาร บทร าพงึมหาสงัเวควตัถ ุ8 ประการ บทร าพึง
เทวทูตกัมมัฏฐาน ส่วนในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนัน้ กล่าวถึงเพียงการมอบตน 
แด่พระผู้ มีพระภาคเจ้า  หรือครูบาอาจารย์  ด้วยการกล่าวว่า  ข้าแต่พระผู้ มี 
พระภาคเจ้า (พระอาจารย์ผู้ เจริญ) ข้าพระองค์มอบถวายอตัภาพนีแ้ดท่่าน  โดย
ให้เหตผุลวา่เป็นขัน้ตอนส าคญั เพราะหากเม่ือยงัไม่มอบตน แล้วอยูใ่นเสนาสนะ
ท่ีสงดั เม่ือไมอ่าจยบัยัง้อารมณ์ท่ีน่ากลวัซึ่งมาเผชิญเข้าได้ ก็จะเลิกไปเสียก่อน  

กัมมฏัฐานล้านนา เน้นค าบริกรรมคาถา จริงอยู่แม้ในวิสุทธิจะปรากฏ
ค าบริกรรมอยู่ด้วย แต่ทว่าไม่ได้ปรากฏทัง้กัมมฏัฐาน 40 คงปรากฏเพียงกสิณ
กัมมัฏฐาน อสุภกัมมัฏฐาน และอากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ  
อากิญจัญญายตนะ และเนวสัญญานาสัญญายตนะเท่านัน้ ทัง้ค าท่ีบริกรรม 
ก็ไม่ได้เจาะจงเด็ดขาด เปล่ียนแปลงไม่ได้ เช่น ค าบริกรรมอาโปกสิณใช้ค าว่า 
“อาโป” เพราะเป็นบัญญัติธรรม (โวหารชาวโลก) ท่ีใช้กันมาก แต่อาจใช้ค า
บริกรรมอ่ืนท่ีใช้กนัด้วยก็ได้ ในคมัภีร์วิสทุธิมรรคยกค าว่า อมัพ ุอทุกงั วารี สลิลงั 
เป็นต้น หรือค าบริกรรมเตโชกสิณ ค าท่ีใช้กันมากคือ “เตโช” แต่อาจใช้ค าว่า  
ปาวโก กัณหวตัตนี ชาตเวโท หุตาสโน ก็ได้ เป็นต้น ทว่าในส่วนของกัมมัฏฐาน
ล้านนาได้เน้นย า้และท าให้ค าบริกรรมมีความหนกัแน่นเด็ดขาดมากยิ่งขึน้ และมี
ครบทัง้ 40 ประเภท มีทัง้สว่นท่ียาวและสว่นท่ียน่ย่อ  

คัมภีร์วิสุทธิมรรคเน้นการระลึกถึงคุณของกัมมัฏฐานบทต่างๆ และ
ระลกึนกึถึงโทษของตณัหาในขณะนัง่สมาธิ เรียกวา่ “การพิจารณาธรรม” ซึง่เป็น
ส่วนส าคัญท่ีจะน้อมจิตใจให้เข้าใจและด ารงอยู่ในธรรมได้ ส่วนกัมมัฏฐาน
โบราณล้านนานัน้ เดมิให้ความส าคญักบัการระลึกถึงธรรมตา่งๆ เชน่เดียวกนักับ
คมัภีร์วิสทุธิมรรค ควบคูไ่ปกับการใช้ค าบริกรรมและใช้ลูกประค า ทว่าเม่ือเวลา
ผ่านไปกลบัลดความส าคญัในส่วนนีล้งไป โดยเพิ่มความส าคญัในการบริกรรม
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มากขึน้ รวมการบริกรรมหลายๆ บทเข้าด้วยกนั พร้อมทัง้เพิ่มความเป็นพืน้เมือง
ในค าบริกรรม เช่น “พุทโธ สะติ มะโร พุทโธ มัดจิต ธัมโม สะติ มะโร ธัมโม  
มดัจิต สงัโฆ สะติ มะโร สงัโฆ มดัจิต” ของครูบาธรรมชยั ธมฺมชโย เป็นต้น และ
สร้างรูปแบบเฉพาะของการไหว้หรือการนัง่สมาธิขึน้ อาทิ รูปแบบการนัง่สมาธิ
ของครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย วดัทุ่งหลวง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ (พ.ศ.
2457 - 2530) ท่ีมีทัง้การวางมือไว้บนตกั แตะหน้าผาก และแตะจมกู เป็นต้น 

อุปกรณ์หลักในการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา คือ ลูกประค า ซึ่งไม่
ปรากฏในคมัภีร์วิสุทธิมรรคแต่อย่างใด อาทิ ด้วยเหตุนีใ้นใบลานกัมมัฏฐาน
หลายฉบบั จงึบอกเทคนิควิธีการนบัลกูประค าด้วย เชน่ ให้นบัช้าๆ อยา่ไว ให้ตก
ไปตามค าบริกรรม ให้เสียงร่อนลงไปยงัหวัใจ หรือในการเดินจงกรม ให้ใช้มือขวา
ชูสายลูกประค าขึน้อยู่ระหว่างอก มือซ้ายเหยียดลงแนบขา เดินไปจนถึงเขต
ก าหนดหวัจงกรม ให้นบัลูกประค าเม็ดหนึ่ง ถึงหางจงกรมให้นบัลูกประค าเม็ด
หนึ่ง ให้เดินไปช้าๆ อย่างส ารวม ให้ได้ 8 ลูกประค า 28 ลูกประค า หรือเม่ือ 
นั่งสมาธิให้ชูสายลูกประค าขึน้อยู่ระหว่างอก มือซ้ายหงายบนตัก เป็นต้น 
ลกูประค าในล้านนาเป็นหนึ่งในเคร่ืองบวชพระภิกษุสามเณรในล้านนา ปัจจบุนั
ค่อยๆ หมดความส าคัญลง กลายเป็นเพียงเคร่ืองประดับและสัญลักษณ์ของ
พระสงฆ์ล้านนาท่ีปรารถนาจะแสดงตนต่อสงัคมว่าเป็นผู้ เคร่งครัดในกมัมฏัฐาน 
แตไ่ม่มีบทบาทหน้าท่ีในการเป็นอุปกรณ์การปฏิบตัิกมัมฏัฐานแล้ว ทว่ายงัคงมี
บทบาทอยู่บ้างในฐานะเป็นเคร่ืองบวชพระสงฆ์สามเณรแบบพืน้เมืองล้านนาใน
ท้องท่ีหา่งไกล   

ข้อท่ีกมัมฏัฐานล้านนาสืบมาจากคมัภีร์วิสทุธิมรรคโดยไม่เปล่ียนแปลง 
คือ ไม่ว่าจะภาวนากัมมัฏฐานบทใดก็ตาม ทัง้สมถกัมมัฏฐานหรือวิปัสสนา
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กัมมัฏฐาน ให้ภาวนาพุทธคุณพอให้ปีติสมาธิเกิดขึน้ก่อน แล้วค่อยภาวนา
กมัมฏัฐานอ่ืนตอ่ไป  

ส าหรับการเส่ือมสลายของกมัมฏัฐานโบราณล้านนานัน้ มาจากปัจจัย
หลายประการร่วมกัน อาทิ การปรับเปล่ียนรูปแบบการปฏิบตัิท่ีเน้นการบริกรรม 
และแสดงความเป็นพืน้เมืองมากยิ่งขึน้ ทัง้การสร้างรูปแบบเฉพาะตนขึน้ ในการ
ไหว้หรือนัง่สมาธิท่ีดลูึกลบั รวมทัง้การมรณภาพของพระสงฆ์รูปส าคญัท่ีปฏิบตัิ
กมัมฏัฐาน ในขณะท่ีการปฏิบตัิกัมมฏัฐานตามแนวทางพองหนอยุบหนอ ท่ีเร่ิม
เป็นท่ีรู้จกักันในปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 ค่อยๆ พฒันาขึน้มาแทนท่ีภายใต้การ
น าของพระพรหมมงคล วดัพระธาตศุรีจอมทอง วรวิหาร ซึ่งได้รับการสนบัสนุน
จากคณะสงฆ์ส่วนกลาง  ตอ่มาจึงมีรากฐานการศึกษากมัมฏัฐานแนวพองหนอ
ยบุหนอใน มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั เม่ือต้นพทุธศกัราชท่ี 26 
ท าให้พบว่า ในล้านนายุคปัจจุบนันีมี้การปฏิบตัิกัมมัฏฐานตามแนวพองหนอ 
ยบุหนอเป็นหลกั ไมป่รากฏว่าการปฏิบตัิกมัมฏัฐานโบราณล้านนาเป็นท่ีนิยมใน
ล้านนาเชน่ในอดีตอีกเลย 

การเส่ือมสูญไปของกัมมัฏฐานล้านนานัน้ คือการสูญหายของ
ประวตัศิาสตร์พทุธศาสนาแบบล้านนา แนวทางการปฏิบตัท่ีิสืบทอดกนัมาหลาย
ร้อยปี อย่างช้าตัง้แต่ พ.ศ.2295 ตามท่ีปรากฏหลักฐานในใบลานวัดกิตติวงศ์ 
อ าเภอแมส่ะเรียง จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน ได้ถกูกลัน่กรองตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขมา
ครัง้แล้วครัง้เล่า ด้วยการทดลองใช้ในสงัคมอย่างยาวนาน องค์ความรู้เหล่านี ้จงึ
เป็นองค์ความรู้ท่ีมีระเบียบแบบแผนในขัน้ตอนการปฏิบัติชัดเจน เช่ือถือได้ 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนาโบราณท่ีมีความเคล่ือนไหว
อย่างช้าๆ ทว่าเม่ือถึงปัจจบุนัท่ีชีวิตผู้คนเร่งรีบไปเสียทกุอย่าง แม้แตก่ารปฏิบตัิ
กมัมฏัฐานก็เร่งท่ีจะให้ได้ผลรวดเร็ว กมัมฏัฐานโบราณล้านนาท่ีต้องปฏิบตัิซ า้ๆ 
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หลายครัง้ ย า้ความนึกคิดไปตามบทสวดแต่ละบท ทีละเล็กทีละน้อยทุกๆ วัน 
ใคร่ครวญอยู่เป็นเวลานานจนจิตใจเข้าถึงและเข้าใจในบทสวดนัน้ จนกลายเป็น
อุปนิสัยของผู้ ปฏิบัติไป ทัง้กัมมัฏฐานล้านนายังมีขัน้ตอนการปฏิบัติหลาย
ขัน้ตอน ไม่สามารถรวบรัดเร่งเร้าได้ จึงไม่ตอบสนองวิถีชีวิตผู้คนปัจจุบนั ทว่า
เม่ือมองย้อนกลบักัน การสามารถรือ้ฟืน้การปฏิบตัิกัมมฏัฐานล้านนาขึน้มาได้
นัน้ ก็จะช่วยให้วิถีชีวิตของผู้คนท่ีคุ้นเคยอยู่กับการเร่งรีบ คอ่ยเคล่ือนท่ีช้าลงไป
ได้ เป็นการคืนกลบัมาของวิถีธรรมชาติตามอย่างท่ีมนษุย์ควรด าเนิน    
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พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณเมืองด่านซ้าย      
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