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บทคัดย่ อ
กัมมัฏฐานโบราณล้ านนา หรื อกัมมัฏฐานลูกประคา เป็ นกัมมัฏฐานที่มี
การปฏิบตั ิในสังคมล้ านนา อย่างช้ าตังแต่
้ ปลายพุทธศตวรรษที่ 23 พบที่มาจาก
คัมภีร์วิสุทธิมรรคซึ่งแต่งใน พ.ศ.956 พระสงฆ์ล้านนานาหลักการจากคัมภี ร์วิ
สุทธิมรรคมาปรับให้ เข้ ากับบริ บทวัฒนธรรมดังเดิ
้ ม ได้ แก่ การใช้ ลกู ประคาและ
การบริ กรรมคาถา เดิมเน้ นการพิจารณาธรรมระหว่างปฏิบตั ิสมาธิเช่นเดียวกับ
หลักการในคัมภีร์วิสทุ ธิมรรค ภายหลังเน้ นคาบริ กรรมและสร้ างรูปแบบเฉพาะใน
การประกอบพิธีกรรมที่ดลู ึกลับ ประกอบกับการมรณภาพของพระสงฆ์รูปสาคัญ
ที่ เป็ นหลักในการปฏิ บัติ และการขาดผู้สื บสานที่ ได้ รั บการยอมรั บ ท าให้
กัมมัฏฐานลูกประคาไม่ได้ รับความนิยมในสังคมล้ านนาตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่ 26
เป็ นต้ นไป ในขณะที่การปฏิบตั ิกัมมัฏฐานตามแนวทางพองหนอยุบหนอ ซึ่งเริ่ ม
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เป็ นที่ร้ ูจกั กันในปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ค่อยๆ พัฒนาขึ ้นมาแทนที่ ภายใต้ การ
นาของพระพรหมมงคล วิ. วัดพระธาตุศรี จอมทอง วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
คาสาคัญ: กัมมัฏฐานโบราณล้ านนา กัมมัฏฐานลูกประคา คัมภีร์วิสทุ ธิมรรค
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
บทนา
บทความนี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะและพัฒนาการ
ของกัมมัฏฐานโบราณล้ านนา อันเป็ นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่ องกัมมัฏฐาน
โบราณล้ านนาของคณะผู้เขียน โดยได้ รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริ ม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ปี พ.ศ.2559 ซึ่งมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี ้
1. เพื่ อถอดรหัสองค์ ความรู้ ในเรื่ องพิธี กรรม ขัน้ ตอน และผลจากการปฏิ บัติ
กั ม มัฏ ฐานล้ านนา จากคัม ภี ร์ ใบลานและจากการปฏิ บัติ จ ริ ง 2. เพื่ อหา
แนวทางการปฏิบตั กิ มั มัฏฐานล้ านนาที่เหมาะสมกับยุคสมัยปั จจุบนั และ 3. เพื่อ
ศึกษาแนวทางส่งเสริ มการสื บทอดการปฏิ บัติกัมมัฏฐานล้ านนา ด้ วยเหตุนี ้
ในการวิจยั เบื ้องต้ นจึงได้ เริ่มด้ วยการศึกษาเอกสารใบลานจานวนทังสิ
้ ้น 72 ฉบับ
และได้ คัดเลื อกมา 9 ฉบับ ซึ่งในใบลานที่คัดเลื อกมานัน้ ได้ แบ่งเป็ นใบลานที่
แสดงวิ ธี การปฏิ บัติ กั มมัฏฐานอย่ างครบถ้ วน และใบลานที่ พระเถระสาย
กัมมัฏฐานล้ านนาใช้ จริ งๆ เมื่อวิเคราะห์แล้ วจึงลงมื อปฏิบตั ิทดลองจริ ง ที่วัด
ขุนคง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการปฏิบตั ิที่วดั ขุนคง แบ่งเป็ น 3 ส่วน
คือ การปริ วรรตใบลานเกี่ ยวกับกัมมัฏฐานของวัด จ านวน 3 ผูก การปฏิ บัติ
กัมมัฏฐานตามแนวทางที่เจ้ าอาวาสวัดขุนคงได้ สืบทอดมา และการร่ วมกันคิด
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ของชุมชนในการฟื ้นฟูกัมมัฏฐานล้ านนาที่วัดขุนคง กระบวนการที่วัดขุนคงใช้
เวลาประมาณ 1 เดือน จากนันจึ
้ งเป็ นการประมวลผลที่ได้ และสรุปข้ อมูลทังหมด
้
บทความนี ้ จะได้ เสนอเพียงการถอดรหัสองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
กัมมัฏฐานล้ านนาที่ปรากฏอยู่ในใบลานและเอกสารปั จจุบนั สมัย
1. เอกสารโบราณล้ านนาที่ใช้ ในการศึกษา
คาว่า “กัมมัฏฐาน” ในภาษาบาลี หรื อ “กัมมัฏฐาน” “กัมมะฐาน” “กัมม
ฐาน” ในคัมภีร์โบราณล้ านนา หรื อ “กรรมฐาน” ในภาษาไทยนัน้ หมายถึง อุบาย
หรื อกลวิธี สาหรั บฝึ กอบรมจิ ตใจ (พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตโต), 2546: 9) ใน
บทความนี ้ ผู้วิจยั เลือกใช้ คาว่า “กัมมัฏฐาน” อย่างที่ปรากฏในภาษาบาลี และ
คัมภีร์โบราณล้ านนา
อธิบายเพิ่มเติมว่า ธรรมชาติของจิตใจมนุษย์นนั ้ กวัดแกว่งตลอดเวลา
ด้ วยอานาจกิเลส เมื่อปรารถนาจะควบคุมใจที่ซดั ส่ายไปมาให้ สงบลงบ้ างนัน้ จึง
ต้ องหาสิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดให้ ใจได้ เ กาะกุ ม ยึ ดเหนี่ ยว สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดนัน้ เรี ยกว่ า
“กัมมัฏฐาน”
ทาไมความสงบของจิตใจจึงเป็ นสิ่งสาคัญ เพราะความสงบนี ้ ช่วยให้
มองเห็ น หนทางออกจากทุ กข์ ไ ด้ ดัง ที่ พ ระไตรปิ ฎกอรรถาธิ บ ายคุ ณ ของ
กัมมัฏฐานว่า เป็ นไปเพื่อรู้ การเกิดขึน้ และดับไปของราคะ หรื อเพื่อสลัดความ
ประมาทอันเกิดขึ ้นมาจากกิเลส
ด้ วยเหตุนี ้ กัมมัฏฐานจึงเป็ นองค์ ความรู้ ที่ ส าคัญต่อการพัฒนาจิ ต
วิญญาณมนุษย์ตามแนวทางพุทธศาสนา
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การวิจัยเรื่ องกัมมัฏฐานโบราณนี ้ เพื่ อไขรหัสองค์ ความรู้ ในเอกสาร
โบราณล้ านนา อันจะนาไปสู่การอธิ บายที่มา หลักการปฏิบตั ิ ลักษณะเฉพาะ
และการเสื่อมสูญไปของกัมมัฏฐานแนวนี ้
ในการวิจัย อาศัยเอกสารโบราณล้ านนาทัง้ ที่เป็ นใบลานและหนังสื อ
จานวน 72 ฉบับ ได้ มาจากสถาบันการศึกษาและวัดต่างๆ ในล้ านนา เมื่อนา
เอกสารเหล่านี ม้ าแจกแจงตามจังหวัด ได้ ผลดังนีว้ ่า ในจังหวัดเชี ยงใหม่ พบ
จ านวน 20 ฉบับ ล าพูน 10 ฉบับ แพร่ 12 ฉบับ น่าน 14 ฉบับ พะเยา 3 ฉบับ
ลาปาง 7 ฉบับ แม่ฮ่องสอน 3 ฉบับ และเชียงราย 3 ฉบับ โดยวัดที่พบใบลาน
กัมมัฏฐานมากที่สุด คือ วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พบจานวน 11
ฉบับ จาก 72 ฉบับ
เมื่อวิเคราะห์ตารางแล้ ว พบว่า ใบลานที่เก่าที่สดุ 5 อันดับ ได้ แก่
1. วิ สุ ทธิ มัคคกั ม มัฏ ฐาน วัดกิ ตติ วงศ์ อ าเภอแม่ สะเรี ยง จัง หวัด
แม่ฮอ่ งสอน (พ.ศ.2295)
2. มุลลกัมมัฏฐาน วัดนาปั ง อาเภอเมือง จังหวัดน่าน (พ.ศ.2339)
3. มูลกัมมัฏฐานะวิรติ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (พ.ศ.2361)
4. ธัมมานุสสติกมั มัฏฐาน วัดเฮี ้ย อาเภอปัว จังหวัดน่าน (พ.ศ.2370)
5. มูลกัมมัฏฐาน วัดสูงแม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดน่าน (พ.ศ.2372)
หนังสือ/ใบลาน ที่ใหม่สดุ 5 อันดับ ได้ แก่
1. หนังสือฉบับครู บาชัยวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้ วยต้ ม อาเภอลี ้
จังหวัดลาพูน (พ.ศ.2456 - 2543)
2. หนังสือครู บาธรรมชัย ธมฺมชโย วัดทุ่งหลวง อาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ.2457 - 2530)
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3. ใบลานอานิสงส์เผาผี วิปัสสะนาธุระ วัดห้ วยนา้ ดิบ อาเภอบ้ านโฮ่ง
จังหวัดลาพูน (พ.ศ.2476)
4. ใบลานกัมมัฏฐาน 40 ทัต วัดพระธาตุช้ างคา้ วรวิห าร อาเภอเมือง
จังหวัดน่าน (พ.ศ.2475)
5. ใบลานก้ อมกัมมัฏฐาน วัดบ้ านไร่ อาเภอลี ้ จังหวัดลาพูน (พ.ศ. 2474)
และ ใบลานกัมมัฏฐาน, คองภาวนา, คาไหว้ ธมั มสังวาศ วัดเฮี ้ย อาเภอปัว จังหวัด
น่าน (พ.ศ.2474)
จากหลักฐานข้ างต้ น จึงนามาซึ่งข้ อสรุ ปว่า มี การปฏิ บัติกัมมัฏฐาน
โบราณล้ านนา มาอย่างช้ าตังแต่
้ พ.ศ.2295 หรื อในปลายพุทธศตวรรษที่ 23 และ
เสื่อมสูญไปในราวพุทธศตวรรษที่ 26
ทังนี
้ ้เอกสารโบราณล้ านนาทัง้ 72 ฉบับ ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกมา 9 ฉบับเพื่อ
ใช้ ในการวิจยั แบ่งเป็ น 2 กลุม่ ใหญ่ ได้ แก่
กลุ่ มที่ 1 มี เนื อ้ หาแสดงหลั กการปฏิบั ติกั มมั ฏฐานโบราณล้ านนา มี 5
ฉบับ ได้ แก่
1. สมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครูบาคันธา คนฺธวโส วัดต้ นผึ ้ง อาเภอเวียง
หนองล่อง จังหวัดลาพูน (พ.ศ.2477)
2. วิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่ า อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
(พ.ศ.2473)
3. กัมมัฏฐานมหาป่ า ครู บาอุบล วัดพระนอนม่อนช้ าง จังหวัดลาพูน
(พ.ศ.2423)
4. กัมมัฏฐานวัดบ้ านไร่ จังหวัดลาพูน (พ.ศ.2474)
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5. กัมมัฏฐานครู บาคันธะวงศ์ วัดพระนอนม่ อนช้ าง จังหวัดล าพูน
(พ.ศ. 2477)
กลุ่มที่ 2 แสดงวิธีการปฏิบัติกัมมัฏฐานของพระสงฆ์ ล้านนารู ปสาคัญใน
อดีต มี 4 ฉบับ ได้ แก่
1. ฉบับครูบามหากัญจนเถร วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (พ.ศ.
2332 - 2420)
2. ฉบับครู บาศรี วิชัย วัดบ้ านปาง อาเภอลี ้ จังหวัดลาพูน (พ.ศ.2421 2482)
3. ฉบับครูบาชัยวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้ วยต้ ม อาเภอลี ้ จังหวัด
ลาพูน (พ.ศ.2456 - 2543)
4. ฉบับ ครู บาธรรมชัย ธมฺ มชโย วัดทุ่งหลวง อาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ.2457 - 2530)
พระสงฆ์ทงั ้ 4 รู ป เป็ นพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงและได้ รับการเคารพนับถื อ
จากชาวล้ านนา มีชีวิตในพุทธศตวรรษที่ 24 - 26
เอกสารโบราณทัง้ 9 ฉบับข้ างต้ นนี ้ จะช่วยให้ เรามองเห็นหลักการปฏิบตั ิ
และวิธีการปฏิบตั จิ ริงของพระสงฆ์ในล้ านนาได้ เป็ นอย่างดี
2. ประเภทของกัมมัฏฐาน
เมื่อพิจารณาชื่อเรี ยกใบลานกัมมัฏฐานล้ านนาทัง้ 72 ฉบับ ที่ปรากฏใน
หลายชื่ อด้ วยกั น อาทิ กั ม มัฏ ฐาน พระกั ม มัฏ ฐาน กั ม มะฐานวิ ปั ส สะนา
กัมมัฏฐานหลวง พุทธกัมมัฏฐาน วิธี เจริ ญกัมมฐาน – ธุ ดงควัตร์ - กัมมฐาน
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40 ทัต กัมมัฏฐานคอกเหล็ ก กัมมัฏฐาน 3 เหง้ า มูลลกัมมัฏฐาน กัมมัฏฐาน
มหาป่ า สมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน วิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง วิปัสสะนาธุ ระ
มูลกัมมฐานพะวิรติ อนุสสติกมั มัฏฐาน จตุรกัมมัฏฐาน ธัมมานุสสติกมั มัฏฐาน
ภาวนาธาตุทัง 4 วิ ปั ส สนา 3 ดวง กายะคะตา พรหมวิ หารทัง มวน นิ ไ สย
กัมมัฏฐาน อสุภกัมมัฏฐาน อสุภสิบ อนุสสติสิบ พุทธคุณสิบดวง พุทธานุสสติ
สิบ ธัมมคุณสิบดวง สังคคุณสิบดวง สีลานุสสติกัมมฐาน จาขานุสสติกัมมฐาน
กามะทานตีปะนี กัมมัฎฐานโอกาส 5 เป็ นต้ น ชื่อเรี ยกเหล่านี ้ เขียนตามเสี ยง
อักษรธรรมล้ านนาที่ปรากฏในใบลานแต่ละฉบับ จึงเป็ นคาเฉพาะ ผู้วิจยั มีความ
ต้ องการคงไว้ ตามที่ปรากฏในใบลาน
ชื่อเหล่านี ้ สามารถแจกแจงได้ เป็ น 3 กลุม่ ใหญ่ด้วยกัน คือ
1. เป็ นกลุ่มที่แสดงวิธีปฏิบตั ิสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน
เช่นในใบลานสมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครูบาคันธะวงศ์ วัดต้ นผึ ้ง เป็ นต้ น
2. เป็ นกลุ่มที่แสดงวิธีปฏิบตั ิสมถกัมมัฏฐานเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีอยู่
ทังหมด
้
40 วิธี เช่น วิธีเจริญกัมมัฏฐาน - ธุดงควัตร์ - กัมมฐาน 40 ทัต เป็ นต้ น
3. เป็ นกลุ่มที่แสดงถึงวิธีปฏิบตั ิกัมมัฏฐานประเภทใดประเภทหนึ่งใน
สมถกัมมัฏฐานทัง้ 40 อาทิ ภวนาธาตุ 4 กัมมัฏฐานโอกาส 5 อสุภสิบ อนุสสติสิบ
พุทธคุณสิบดวง จตุรกัมมัฏฐาน เป็ นต้ น ซึง่ กลุม่ นี ้เป็ นกลุม่ ที่พบมากที่สดุ
ส่วนชื่อใบลานที่แตกต่างไปจากชื่อทังหมด
้
คือ “กัมมัฏฐานคอกเหล็ก”
คาว่า “คอกเหล็ก” คือ “กรงขัง” มีนยั หมายถึง กิเลส 3 คือ โลภ โกรธ หลง ที่เป็ น
กรงขังจิตใจไว้ ไม่ให้ มองเห็ นลักษณะอันแท้ จริ งของธรรมชาติ คือ ไตรลักษณ์
การปฏิบตั กิ มั มัฏฐานทาให้ ออกจากคอกเหล็กอันหนาแน่นนันได้
้ ดังว่า
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“...ปริ สทั ทังหลายได้หล้มจมอยู่ในภวะทัง 3 (โลภ โกรธ หลง) นี ้
ก็เปนการอันนานนักแล ผูใ้ ดแลใบ้ไร้ ผะหยา บ่รู้จกั โทสในภวะทัง 3
อันสุขุมาลนักนัน้ มันก็เท่าจักยิ นดี อยู่ไจ้ๆ มี ใจยิ นดี เซิ่ งที ่อยู่ค้อยๆ
ด้วยอันบ่ รู้ จักโทสอันนั้น อุปมาเปนดั่งคอกเหล็ กอันใหญ่ สู งแล
กว้างเลิ้ กหมัน้ แก่ นแล มาขัน้ ยังสัตต์ ทงั หลายในคอกเหล็กอันนั้น
บ่หือ้ ออกพ้นได้อนั นัน้ แล อุปมาสันใด อันว่าคทังหลายผูห้ นุ่มผู้เถ้า
แลเทวดา อิ นทา พรหม สมณะทังหลายูงนี ้ ก็หากย่อมเข้าขังอยู่ใน
คอกเหล็กอันนัน้ บ่หือ้ ออกพ้นได้สกั ตัวสัตต์แล...”
(ชุมพูภิกขุ และพรหมผะหยาสามเณร, 2559: 24 - 39)

จากการศึกษาพบว่า ทัง้ สมถกัมมัฏฐานและวิ ปั สสนากัมมัฏฐาน มี
รายละเอียดชัดเจนและเป็ นระบบมาก่อนแล้ วในคัมภีร์วิสทุ ธิมรรค
คัมภีร์วิสทุ ธิมรรคนี ้ รจนาโดยพระพุทธโฆสาจารย์ เมื่อ พ.ศ.956 จัดเป็ น
คัมภี ร์ประเภทอรรถกถา มี รูปแบบการเขี ยนแบบถามตอบในประเด็นปั ญหา
เกี่ ยวกับศีล สมาธิ ปั ญญา ฉบับเดิมเป็ นภาษาบาลี ภายหลังสมเด็จพระมหา
สมณเจ้ า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส นามาเรี ยบเรี ยงเป็ นตาราหลักสูตรนักธรรม
และธรรมศึกษาชันเอก
้ ใน พ.ศ.2455 ปั จจุบนั คัมภีร์วิสุทธิมรรคมีฉบับแปลเป็ น
ภาษาไทย โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) และฉบับมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย เป็ นต้ น มีข้อสังเกตว่าชื่อใบลานที่เก่าที่สดุ ใน พ.ศ.2295 ซึง่
พบที่วดั กิตติวงศ์ อาเภอแม่สะเรี ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็ใช้ ชื่อว่า “คัมภีร์วิสทุ ธิ
มรรคกัมมัฏฐาน” อันเป็ นหลักฐานที่บ่งบอกที่มาของหลักการปฏิบตั ิกัมมัฏฐาน
โบราณล้ านนาอย่างชัดเจน
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ต่อไปนี ้จะได้ แจกแจงรายละเอียดของกัมมัฏฐานทัง้ 2 ประเภทโดยสังเขป
2.1 สมถกัมมัฏฐาน
สมถกัมมัฏฐาน หมายถึง การบาเพ็ญภาวนา เพื่อทาให้ กิเลสนิ วรณ์
ทังหลายสงบราบคาบไป
้
ดังอรรถวิเคราะห์ว่า “กิเลเส สเมตีติ สมโถ” หมายถึง
“ธรรมใด มีอานาจทาให้ กิเลสมีกามฉันทนิวรณ์เป็ นต้ น สงบลงได้ ธรรมนันได้
้ ชื่อ
ว่า สมถะ” (พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), 2545: 19) กลวิธีในการทาให้ กิเลส
สงบราบคาบนัน้ ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคแบ่งไว้ 7 หมวด รวมทังหมด
้
40 วิธี เป็ น
เช่นเดียวกับที่พบในคัมภีร์กมั มัฏฐานโบราณล้ านนา ด้ วยเหตุนี ้ จึงมีการเรี ยกชื่อ
สมถกัมมัฏฐานว่า กัมมัฏฐาน 40 ด้ วย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
หมวดที ่ 1 กสิ ณกัมมัฏฐาน
คาว่า “กสิน” คือ การเพ่ง มี 10 ประเภท ได้ แก่ การเพ่งดิน น ้า ลม ไฟ
วัตถุสีเขียว เหลือง แดง ขาว แสงสว่าง และการเพ่งช่องว่างเป็ นอารมณ์
หมวดที ่ 2 อสุภกัมมัฏฐาน
คาว่า “อสุภะ” คือ ซากศพ เป็ นการเพ่งพิจารณาซากศพที่ปรากฏอยู่ใน
ลักษณะต่างๆ 10 อย่าง ได้ แก่ ซากศพที่พองอืด ที่มีสีเขียว ที่น ้าหนองไหล ที่ขาด
แยกจากกัน ที่ถกู สัตว์กัดกิน ที่กระจัดกระจาย ที่ถกู ฟั น ที่มีเลือดเปรอะเปื อ้ น ที่
เต็มไปด้ วยหมู่หนอน และที่เหลือแต่กระดูก
หมวดที ่ 3 อนุสสติ กมั มัฏฐาน
คาว่า “อนุสสติ” คือ ระลึกถึงเนืองๆ ซึ่งสิ่งที่ควรระลึกถึง สามารถระลึก
ถึ งได้ มี 10 ประเภท ได้ แก่ การระลึกถึ งลักษณะหรื อคุณของพระพุทธเจ้ า
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พระธรรม พระสงฆ์ ระลึกถึงศีล การบริ จาคที่ได้ กระทามา ระลึกถึงคุณเทวดา
ระลึกถึ งความตาย ระลึกว่าร่ างกายอันเป็ นที่ เกิ ดขึน้ และดับของสิ่ งสกปรก
ทังหลาย
้
ระลึกถึงลมหายใจ และระลึกถึงนิพพาน ได้ แก่ พุทธานุสติ ธัมมานุสติ
สั ง ฆานุ ส ติ สี ล านุ ส ติ จาคานุ ส สติ เทวดานุ ส ติ มรณานุ ส ติ กายคตาสติ
อานาปานสติ และอุปสมานุสติ
หมวดที ่ 4 พรหมวิ หารกัมมัฏฐาน
มี 4 ประเภท ได้ แก่ เมตตา กรุ ณา มุฑิตา อุเบกขา เป็ นการน้ อมใจลง
แผ่เมตตา กรุ ณา มุฑิตา อุเบกขา ไปตลอดทั่วสรรพสัตว์ ไม่จากัดบุคคลและ
สถานที่
หมวดที ่ 5 อาหาเรปฏิ กูลสัญญา
เป็ นการเพ่งพิจารณาอาหาร ว่าเป็ นสิ่งน่าเกลียด โดยมุง่ พิจารณาอาหาร
เป็ นค าๆ ทัง้ โดยการแสวงหามา การบริ โภค การหมักหมม และการขับถ่ าย
เป็ นต้ น
หมวดที ่ 6 จตุธาตุววัตถาน
เป็ นการกาหนดแยกคนออกเป็ นธาตุ 4 พิจารณากาหนดธาตุ 4 ที่ปรากฏ
มีในร่ างกายให้ เห็นเป็ นเพียงกองแห่งธาตุ โดยปราศจากความจาได้ หมายรู้ ว่า
เป็ นหญิง ชาย เรา เขา สัตว์ บุคคล
หมวดที ่ 7 อรู ปกัมมัฏฐาน
เป็ นการบ าเพ็ ญภาวนาชัน้ สู งสุด คือ อรู ปฌาน มี 4 ประเภท ได้ แก่
อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานา
สัญญายตนะ
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ด้ วยสาเหตุที่สมถกัมมัฏฐานมีมากถึง 40 ประเภท ในการเลือกปฏิบตั ิว่า
จะปฏิบตั ิกัมมัฏฐานประเภทใดนัน้ เอกสารโบราณล้ านนาระบุว่า ให้ พิจารณา
จริ ต หรื อความประพฤติของตน ว่าเน้ นหนักไปทางใด โกรธง่ าย หรื อรั กสวย
รักงาม หรื อลุ่มหลงงมงาย เต็มไปด้ วยความศรัทธา เป็ นต้ น หรื ออาจพิจารณา
เป็ นขณะๆ ไป ว่าขณะนัน้ มีนิวรณ์ใด (สิ่งห้ ามกันจิตไว้ มิให้ บรรลุความดี) กาลัง
เกิดขึ ้นในใจตน เช่น ความพอใจรักใคร่ หรื อความพยาบาท หรื อความง่วงเหงา
หาวนอน หรื อความฟุ้งซ่านร าคาญ หรื อความลังเลใจ เพราะกัมมัฏฐานแต่
ละหมวดนัน้ ใช้ แก้ ไขจริต หรื อนิวรณ์ ที่ตา่ งกันออกไป
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (2539: 106 - 107)
อธิบายเรื่ องนี ้ว่า เหมือนการเลือกใช้ ยาให้ ถกู กับโรค โดย
“บุคคลที ่มี กามฉันทะเป็ นเจ้ าเรื อน มักรักสวยรักงาม ควรเจริ ญ
อสุภกัมมัฏฐาน พิจารณาซากศพ หรื อเจริ ญกายคตาสติ พิจารณา
ร่ างกายอันยังเป็ นให้เห็ นเป็ นของน่ าเกลี ยด บุคคลผู้มีพยาบาท
เป็ นเจ้าเรื อน มักโกรธขึ้ งเกลี ยดชัง ควรเจริ ญเมตตากรุณามุฑิตา
พรหมวิ หาร หัดจิ ตให้กลับคิ ดในทางให้เกิ ดรัก เกิ ดสงสาร เกิ ดยิ นดี
บุคคลมี ถีนะก็ดี มี มิทธะก็ดี เป็ นเจ้าเรื อน มักย่อท้อในกิ จการ ควร
เจริ ญอนุสสติ กัมมัฏฐาน พิ จารณาความดี ของตนบ้าง พิ จารณา
คุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ บ้าง เพื ่อให้มีแก่ใจหวน
อุตสาหะ เป็ นอุบายแก้มิทธะ บุคคลผูม้ ี อทุ ธัจจะก็ดี มี กกุ กุจจะก็ดี
เป็ นเจ้าเรื อน ควรเพ่งกสิ ณ เพือ่ หัดผูกใจไว้ในอารมณ์ อนั เดี ยว หรื อ
เจริ ญกัมมัฏฐานอันจะให้ใจเหี ่ยวด้วยสังเวช เช่น มรณัสสติ นึกถึ ง
ความตาย บุ คคลผู้ มี วิ จิ กิ จ ฉาเป็ นเจ้ าเรื อน ควรเจริ ญธาตุ
กัมมัฏฐานเพือ่ กาหนดรู้สภาวธรรมที เ่ ป็ นอยู่อย่างไร...”
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ผลการปฏิ บัติสมถกัมมัฏฐาน หรื อกัมมัฏฐาน 40 คือ ได้ อภิ ญญา 5
ประการ ได้ แก่ มีฤทธิ์ หูทิพย์ รู้ใจผู้อื่น ระลึกชาติได้ รู้การจุตแิ ละอุบตั ขิ องสัตว์
2.2 วิปัสสนากัมมัฏฐาน
วิปัสสนากัมมัฏฐาน หมายถึง กัมมัฏฐานที่ทาให้ เกิดความเห็นแจ้ ง คือ
เห็นไตรลักษณ์ อันให้ ถอนความหลงผิดรู้ ผิ ดในสังขาร เป็ นงานเจริ ญปั ญญา
(พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตโต), 2546: 374) หรื อเป็ นอุบายเรื องปั ญญา (สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้ า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2539: 447)
คัม ภี ร์ วิ สุ ท ธิ ม รรค (พระพุ ท ธโฆสะเถระ, 2555) อธิ บ ายวิ ปั ส สนา
กัมมัฏฐานตามนัยวิสทุ ธิ 7 ได้ ดงั นี ้
ทิ ฏฐิ วิ สุทธิ เป็ นส่วนที่ แสดงเรื่ องการก าหนดเห็ นนามรู ปตามความ
เป็ นจริง
กังขาวิ ตรณวิ สุทธิ แสดงเรื่ องการกาหนดรู้ เหตุและปั จจัยของนามรู ปว่า
มาจาก อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรมและอาหาร โดยการละความสงสัยในความ
เป็ นมาของตนเองทังในอดี
้
ต อนาคต และปัจจุบนั
มัคคามัคคญาณทัสสนวิ สทุ ธิ นิเทศ คือ เรื่ องสัมมสนญาณ การพิจารณา
ขันธ์ 5 โดยอาการ 40 ประการ มีความไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ เป็ นโรค เป็ นต้ น เรื่ องการ
ทาอินทรี ย์ให้ แก่กล้ าโดยอาการ 9 มีเห็นความดับอย่างเดียวของสังขารทังหลาย
้
ที่เกิดขึ ้นแล้ ว เป็ นต้ น เรื่ องอุทยัพพยญาณ เรื่ องอุปกิเลส 10 ประการซึ่งจะเกิดขึ ้น
ขณะมีวิปัสสนาอย่างอ่อน ได้ แก่ โอภาส (แสงสว่าง) ญาณ (ความรู้) ปี ติ (ความ
อิ่มใจ) ปั สสัทธิ (ความสงบ) สุข (ความสุข) อธิ โมกข์ (ความเชื่อ) ปั คคาหะ
(ความเพียร) อุปัฏฐาน (ความเข้ าไปตังมั
้ น่ ) อุเบกขา (ความวางเฉย) และนิกนั ติ
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(ความใคร่) ให้ พิจารณาว่าอุปกิเลสนัน้ ไม่เที่ยง ถูกปัจจัยปรุ งแต่งไว้ อาศัยปั จจัย
เกิดขึ ้น มีความสิ ้นไปเป็ นธรรมดา มีความดับไปเป็ นธรรมดา เป็ นต้ น
ปฏิ ปทาญาณทัสสนวิ สทุ ธิ นิเทศ อธิบายเรื่ องญาณที่พ้นไปจากอุปกิเลส
ด าเนิ น ไปตามวิ ถี แ ห่ ง วิ ปั ส สนา เรื่ อ งญาณต่ า งๆ ได้ แก่ อุ ท ยั พ พยญาณ
ภังคนุปัสสนาญาณ (กาหนดรู้ ด้ วยการเห็ นเนื องๆ ซึ่งความดับ) ภยตูปัฏฐาน
ญาณ (ก าหนดรู้ โดยการปรากฏเป็ นของน่ ากลัว) อาที นวานุปั สสนาญาณ
(กาหนดรู้ ด้วยการเห็นเนืองๆ ซึ่งโทษชัว่ ร้ าย) นิพพิทานุปัสสนาญาณ (กาหนดรู้
โดยการเห็นเนืองๆ ปรากฏเป็ นของน่ากลัว) มุญจิตกุ มั ยตาญาณ (ญาณกาหนด
ความปรารถนาจะพ้ นไป) ปฏิ สังขานุปัสสนาญาณ (ญาณกาหนดรู้ ด้ วยการ
พิ จารณาเห็ นเนื องๆ โดยการพิ จารณาทบทวน) สังขารุ เปกขาญาณ (ญาณ
ก าหนดรู้ ด้ วยการวางเฉยในสังขาร) และสัจจานุโลมญาณ (ญาณก าหนด
พิจารณาญาณทังหลายที
้
่ผ่านมา) วุฏฐานคามินีวิปัสสนา (ญาณรู้ว่าได้ หยัง่ ลงสู่
ความหลุดพ้ นแล้ ว)
ญาณทัสสนวิ สุทธิ นิเทศ อธิ บายเรื่ องญาณในอริ ยมรรค มีโสดาปั ตติ
มรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหันตมรรค
ปัญญาภาวนานิ สงั สนิ เทศ อธิบายการทาลายกิเลสต่างๆ และอานิสงส์
แห่งการเจริญปั ญญา
ผลที่ได้ จากการปฏิบตั ิวิปัสสนากัมมัฏฐาน คือ ญาณ ความรู้อนั เกิดขึ ้น
จากญาณนี ้นาไปสูน่ ิพพานได้
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3. การวิเคราะห์ เอกสารกัมมัฏฐานโบราณล้ านนา
3.1 กลุ่มใบลานฉบับที่มีเนือ้ หาเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติ จานวน 5
ฉบับ
องค์ความรู้จากการศึกษาใบลานกลุ่มนี ้ สามารถสรุปขันตอนการปฏิ
้
บตั ิ
กัมมัฏฐานโบราณล้ านนาได้ ดงั นี ้
1. ก่อนปฏิบตั ิกัมมัฏฐาน ให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิชาระศีลให้ บริ สุทธิ์ก่อน หากเป็ น
ภิกษุ ให้ ชาระจตุปริ สุทธศีล หมายถึง ศีลซึ่งเป็ นสิ่งที่ทาให้ เกิดความบริ สุทธิ์ มี
4 ประการ คือ (1) สารวมในพระปาติโมกข์ (ปาติโมกฺขสวร) (2) สารวมตา หู จมูก
ลิ ้น กาย ใจ (อินฺทฺริยสวร) (3) เลี ้ยงชีพโดยทางชอบ (อาชีวปาริ สุทฺธิ) (4) บริ โภค
ปั จจัยด้ วยการพิจารณา (ปจฺจยสนฺ นิสฺสิต) ส่วนสามเณรให้ ชาระศีล 10 อุบาสก
อุบาสิกาให้ ชาระศีล 5 หรื อศีล 8
เมื่ อกระทาตนให้ บริ สุทธิ์ แล้ ว จึงนาข้ าวตอกดอกไม้ เทียน แต่งเป็ น 5
โกฐาก (ส่วน) ใส่เทียน 4 คู่ นามาวางไว้ หน้ าพระพุทธรู ป เจดีย์ ต้ นโพธิ์ หรื อผู้ให้
กัมมัฏฐานก็ได้ นัง่ ลงกราบเบญจางคประดิษฐ์ 3 ครัง้ จึงกล่าวคาถวายข้ าวตอก
ดอกไม้ ตอ่ ไป หากเป็ นผู้หญิงนัง่ ขัดสมาธิไม่ได้ ให้ นงั่ บนส้ นทังสอง
้ หากเป็ นชาย
ให้ นงั่ ขัดสมาธิ ตังตั
้ วตรง ยกมือไหว้ ระหว่างคิ ้ว หลับตา ปิ ดปากให้ ลิน้ ติดปาก
ภายบน (ม้ วนปลายลิน้ เข้ า ยกขึ ้นไปแตะเพดานปากด้ านบน) ตังสติ
้ กล่าวบท
ร าพึ งทุกข์ ในสังขาร บทร าพึ งมหาสังเวควัตถุ 8 ประการ บทร าพึ งเทวทู ต
กัมมัฏฐาน ขันตอนนี
้
้ เป็ นขันตอนของการมอบกายถวายตนให้
้
กับพระพุทธเจ้ า
ครูบาอาจารย์ผ้ ใู ห้ กมั มัฏฐาน ก่อนการเรี ยนกัมมัฏฐาน
ขันตอนเหล่
้
านี ้ ปรากฏมาก่อนแล้ วในคัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยพระพุทธ
โฆสะเถระ (2555: 171) ให้ เหตุผลถึงความจาเป็ นในการกระทาขันตอนดั
้
งกล่าว
ว่า “ก็ภิกษุเมื ่อยังไม่มอบตนอย่างนี ้ แล้วอยู่ในเสนาสนะที ่สงัด เมื ่อไม่อาจยับยัง้
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อารมณ์ทีน่ ่ากลัวซึ่งมาเผชิ ญเข้าได้ จึ งลงสู่ชาวบ้านเป็ นผู้คลุกคลีกบั พวกคฤหัสถ์
ถึงการแสวงหาไม่สมควร จะพึงถึงความเสื ่อมเสี ยได้ แต่เมื ่อเธอมอบตนแล้ว แม้
เมื ่ออารมณ์ ที่น่ากลัวมาเผชิ ญหน้า ความกลัวก็ ไม่ เกิ ดขึ้ น...” ทัง้ ขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ินี ้ ยังสืบต่อมาถึงการปฏิ บัติกัมมัฏฐานแบบพองหนอยุบหนอ ที่ได้ รับ
ความนิยมในปั จจุบนั ซึง่ เข้ ามาแทนที่การปฏิบตั ิกมั มัฏฐานโบราณล้ านนา
ในการปฏิ บัติ กั มมัฏฐานแบบพองหนอยุ บหนอ เรี ยกขัน้ ตอนนี ว้ ่ า
“การขึ ้นขัน” ได้ แก่การขอศีล 5 หรื อศีล 8 ขอมอบตัวต่อพระรัตนตรัย มอบตัวต่อ
อาจารย์ ขอกรรมฐาน แผ่เมตตา เจริ ญมรณานุสติ ตังสั
้ จจะอธิฐาน และขอขมา
(พระธรรมมังคลาจารย์ วิ., 2553: 112 - 117)
2. ไม่ ว่ าจะปฏิ บัติ กั มมัฏ ฐานบทใดก็ ตาม ทัง้ สมถกัมมัฏฐานหรื อ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน ให้ ปฏิบตั ิพุทธานุสติ พอให้ ปีติสมาธิเกิดขึ ้นก่อน แล้ วค่อย
ปฏิบตั กิ มั มัฏฐานอื่นต่อไป เป็ นดังเช่นที่ปรากฏในคัมภีร์วิสทุ ธิมรรคเช่นกัน
3. การปฏิบตั กิ มั มัฏฐานทุกบท มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
3.1 เริ่ ม จาก บท พุ ท โธ เม นาโถฯ คื อ การสวดสรรเสริ ญ
พระพุทธเจ้ า พระธรรม พระสงฆ์ พระกัมมัฏฐาน ครู บาอาจารย์ที่ให้ กัมมัฏฐาน
ดังว่า “...พุทโธ เม นาโถ ธมฺโม เม นาโถ สงฺโฆ เม นาโถ กมฺมฏฺฐาน เม นาโถ
กมฺมฏฺฐานทายกาจริ โย เม นาโถ...”
3.2 กล่าวคาแสดงบทกัมมัฏฐานที่จะปฏิบตั ิ ดังเช่นในใบลาน
สมถะวิปั สสนากัมมัฏฐาน ครู บาคันธา คนฺ ธวโส วัดต้ นผึง้ ระบุคาแสดงบท
กัมมัฏฐานสีลานุสติกัมมัฏฐานว่า “...อหมฺภนฺเต สี ลานุสติ กมฺมฏฐาน ยาจามิ
สี ลานุสติ กมฺมฏฺฐาน เทถ เม ภนฺเต 3 ครั้ง...” “...อหมฺภนฺเต ปี ติ สมาธิ ยาจามิ ปิ
ติ สมาธิ เทถ เม ภนฺเต ทุกฺขสนฺต กริ สสามิ 3 ครั้ง...”
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3.3 กล่ า วค าแสดงลั ก ษณะกั ม มั ฏ ฐานพร้ อมค าแปล
ตัวอย่างเช่น “อโห วต ด้วยมี แท้แล อห อันว่าข้า วิ คตมจฺเฉเรน อันมี มจั เฉรธัมม์
ความถะหนี ่ อันหื ้อเปนมละมลทิ น หากคลาดพ้นไปแล้วก็จิ่งหื ้อทานได้แล อห
อันว่าข้า วิ หรามิ ก็อยู่ เจตสา ด้วยใจ อันเลื ่อมใสยิ นดี แล อห อันว่าข้า มุตฺตจา
โค มี ทาน หากได้สละพ้นแล้ว อห อันว่าข้า ปยตฺตปาณิ มี ข้ออันชาระหื ้อบัว
ริ สุทธ์ ดีแล้ว ตกแต่งทานทุกเมื ่อแท้แล อห อันว่าข้า โวสคฺครโต เที ยรย่อมขัตติ
ยิ นดี อนั หื ้อท่านทุกเมื ่อ ยาจโยโค ย่อมประกอบด้วย...” การแปลลักษณะนี ้ เรี ยก
การแปลแบบนิสยั คือ แปลคาต่อคา ขันตอนนี
้
้เป็ นขันตอนส
้
าคัญในการทบทวน
ตอกย ้าคาสอนเกี่ ยวกับกัมมัฏฐาน เพื่อให้ จิตใจคุ้นเคยกับบทสวดและคาแปล
ก่อนจะเข้ าสูข่ นตอนการปฏิ
ั้
บตั สิ มาธิ
ในใบลานสมถะวิ ปั สสนากัมมัฏฐาน ครู บาคันธา คนฺ ธว โส
วัดต้ นผึ ้ง อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน อธิบายว่า การแปลความนัน้ ให้
ยกเว้ นเฉพาะเมื่อจะปฏิบตั ิอรู ปกัมมัฏฐาน ให้ ใช้ คาภาวนาเพียงอย่างเดียว “...
คันจักภาวนาตติ ยอรู ปฌานกัมมัฏฐาน....คันจักภาวนาบ่ถ้าแปล”
3.4 กล่าวคาถาโดยย่อของบทแสดงลักษณะกัมมัฏฐานนัน้ ๆ
ดังเช่นในใบลานสมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครูบาคันธา คนฺธวโส วัดต้ นผึ ้ง ระบุ
คาถาโดยย่อของบทสี ลานุสติกัมมัฏฐานว่า “...อโห วต เม สี ลานิ อชณฺ ฑานิ
ว่า 3 ครั้ง...”
3.5 นัง่ สมาธิ ให้ เอามือลงวางไว้ เหนือตัก มือขวาหงายไว้ บนมือ
ซ้ าย หลับตา ปิ ดปาก เอาปลายลิ ้นขึ ้นติดเหงือกด้ านบน ในขณะเดียวกันให้ ระลึก
ถึงคาแปลลักษณะองค์กมั มัฏฐานนันๆ
้ เพื่อการพิจารณาธรรม
3.6 บริกรรมคาถา พร้ อมนับลูกประคา การนับลูกประคาให้ นบั
ช้ าๆ อย่าไว ให้ ตกไปตามคาบริ กรรม ให้ เสียงร่อนลงไปยังหัวใจ ดังเช่นในใบลาน
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สมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครู บาคันธา คนฺธวโส วัดต้ นผึง้ ระบุว่า ให้ บริ กรรม
คาถาเมื่อพิจารณาสีลานุสติกัมมัฏฐานว่า “...สี ลานิ เม ปริ สทุ ฺธานิ ...” พร้อมกับ
นับลูกประคา ขณะนับลูกประคาแต่ละลูก นับไปเรื ่ อยๆ เมื ่อได้ 50 ลูก จึงว่า “...
อโห วต เม สีลานิ อขณฺฑานิ ...” เป็ นต้ น
3.7 เมื่ อจักหยุด ให้ กล่ าวค าขอขมากัมมัฏฐานที่ ตนก าลัง
ปฏิบตั ิ เช่น “...สาธุ ผูข้ ้าภาวนาเท่านี แ้ ล้ว ขอสมมายอไหว้ไว้เหนื อหัวก่อนแล...”
4. สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ น้ จากการปฏิ บั ติ นั น้ ไม่ ใ ช่ ธ รรมวิ เ ศษ เป็ นเพี ย ง
ปรากฏการณ์ทางจิตเท่านัน้ เรี ยกอุปกิเลส หรื อ วิปัสนูกิเลส มี 10 ชนิด เกิดขึ ้น
ตามลาดับดังนี ้ โอภาโส ปี ติ ปั สสัทธิ อธิโมกโข ปั คคโห สุขงั ญาณัง อุปัฎฐาน
อุเปกขา และ นิกนั ติ ลาดับนี ้ต่างออกไปจากคัมภีร์วิสทุ ธิมรรค ที่เรี ยงจาก โอภาส
ญาณ ปี ติ ปัสสัทธิ สุข อธิโมกข์ ปัคคาหะ อุปัฏฐาน อุเบกขา และนิกนั ติ ใบลาน
ระบุว่า หากอุปกิเลสเกิดขึน้ แล้ ว อย่ารี บปลง กระทังเกิ
้ ดครบทัง้ หมด แล้ วค่อย
ปลง วิธีการปลงอุปกิเลส ให้ นาขันดอกไม้ เทียน 5 คู่ ไปขอขมาแก้ ว 5 โกฐากแล้ ว
แล้ วว่า “...ข้าจักขอหน่ายอุปกิ เลส 10 ตัวนี ้ หื อระงับดับหายไปจากตนจากใจข้า
แท้ดีหลี ดูราอุปกิ เลส 10 ตัวมี โอภาโสเปนเคล้า มี นิกกันติ อปุ กิ เลสเปนที ่สุด ขอ
ข้าหน่ายก็วางอุปกิ เลสสิ บตัวนี ้ส่องหน้าแก้ว 5 โกฐากบัดนี ้แล อุปกิ เลส 10 ตัวนี ้
ก็บ่ใช่มคั คผลธัมม์ วิเสส หากเกิ ดด้วยอานุภาบแห่งวิ ปัสสนาอันกล้าอันแก่ นิบ่
อาย อุปกิ เลส 10 ตัวนี ้ขอระงับกลับหายเสี ย อย่ามาเกิ ดในตัวในใจข้าเทอะ...”
หากปลงแล้ วไม่หาย ก็ให้ ปลงใหม่เรื่ อยๆ เมื่ออุปกิเลส 10 ตกแล้ ว จึงภาวนา
วิปัสสนาทัง้ 3 ต่อไป
5. เคล็ ดลับในการปฏิ บัติวิ ปั สสนากัมมัฏฐาน ได้ แก่ อนิ จวิ ปั สสนา
กัมมัฏฐาน ทุกขวิปัสสนากัมมัฏฐาน อนัตตวิปัสสนากัมมัฏฐาน อย่าปฏิบตั ิใน
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วันเดียวกัน ให้ เว้ นวัน และหากปฏิบัติบทใดใน 3 บท เห็นปรากฏแจ้ ง รู้ สะดุ้ง
ตกใจ กลัวสังเวช แจ้ งใส คือ เห็นไตรลักษณ์ ให้ ปฏิบตั บิ ทนันต่
้ อไป
3.2 กลุ่มใบลานฉบับที่มีเนือ้ หาเกี่ยวกับการปฏิบัติของพระสงฆ์
ล้ านนา จานวน 4 ฉบับ
3.2.1 ใบลานมูลกัมมัฏฐานรอมของครู บามหากัญจนเถร วัด
สูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
“ครู บากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร” หรื อ “ครู บามหาเถร” เป็ น
พระเถระที่ได้ รับการยอมรับอย่างมากในล้ านนา ด้ านการปฏิบตั ิและการจารึ ก
เก็บรวบรวมคัมภีร์ ท่านเกิดปี ระกา พ.ศ.2332 ที่เมืองแพร่ มรณภาพ พ.ศ.2421
ณ วัดป่ ามะม่วง เมืองระแหง (จังหวัดตากในปั จจุบนั ) ท่านศึกษาทังคั
้ นธุระและ
วิ ปั สสนาธุ ระกับครู บาอุตมา เมื องแพร่ ก่ อนไปศึกษากับพระมหาราชครู ที่
วัดสวนดอก เมืองเชียงใหม่ ภายหลังดารงตาแหน่งเจ้ าอาวาสวัดพระสิงห์ ขณะ
ด ารงต าแหน่ ง ได้ รั บสมณศักดิ์ น ามฉายาจากเจ้ าผู้ ครองนครเชี ยงใหม่ ว่ า
“ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร” ระหว่างปี พ.ศ.2350 - 2360 ท่านได้ เดินทาง
ไปศึกษาด้ านวิ ปั ส สนากั มมัฏ ฐานที่ ประเทศพม่ า พร้ อมอัญเชิ ญพระบรม
สารี ริกธาตุและพระบรมธาตุจากพม่า ประดิษฐานที่วัดมหาโพธิ์ จังหวัดแพร่
ประวัติ ของท่ านมี ความโดดเด่ น ในฐานะเป็ นผู้ รวบรวมพระไตรปิ ฎกและ
คัมภีร์ธรรมล้ านนา (พระสุธีธรรมานุวตั ร และคณะ, 2552 ซ: 46 - 48)
ต้ นฉบับเป็ นใบลานมูลกัมมัฏฐานรอมของครูบามหากัญจนเถร
ยาว 22.5 เซนติเมตร กว้ าง 4 เซนติเมตร จานวน 38 ใบ จารด้ วยภาษาบาลีและ
ล้ านนา ตัวอักษรธรรมล้ านนา ตัวเลขโหรา ท้ ายใบลานระบุเขียนเมื่อ พ.ศ.2400
ปี เมืองไส้ คันธิ ยภิกขุ วัดเมธัง เชียงใหม่ เขียนสืบเอามาจาก ครู บากัญจนเถร
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สูงเม่น เมืองแพร่ ยามเมื่อท่านสถิ ตย์ส าราญจ าวัสสา วัดพระสิงห์ เชียงใหม่
เจ้ าอธิ การดวงทิพย์ สุภภฺ โท เจ้ าอาวาสวัดเมธัง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เป็ นผู้เก็บรักษาไว้ หนานปวงคา ตุ้ยเขียว ปริ วรรตเมื่ อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.
2530 ตรวจสอบโดยครู บาอิ นสม โสภา วัดผาบ่อง ตาบลศรี ภูมิ อาเภอเมื อง
จังหวัดเชียงใหม่ ด้ วยเหตุนี ้ ระยะเวลาที่พระคันธิ ยะ จารใบลานมูลกัมมัฏฐาน
นัน้ จึงเป็ นเวลาร่วมสมัยกับครูบากัญจนอรัญญวาสี
คาว่า “มูลกัมมัฏฐาน” นัน้ ความหมายที่ปรากฏในพระไตรปิ ฎก
หมายถึง กายคตานุสติกัมมัฏฐานเท่านัน้ คาว่า “รอน” ในมูลกัมมัฏฐานรอม
ออกเสี ยง “ฮอม” ในภาษาไทยถิ่ นเหนื อ หมายถึง “รวม” ในภาษาไทยกลาง
กั ม มัฏ ฐานฮอม จึ ง หมายถึ ง กั ม มัฏ ฐานรวม คื อ กั ม มัฏ ฐานที่ รวมทั ง้ มู ล
กัมมัฏฐานและกัมมัฏฐานอื่น ได้ แก่ กายคตานุสติกมั มัฏฐานและอื่นๆ
เนื ้อหาแบ่งเป็ น 3 ส่วนใหญ่ ส่วนที่ 1 และ 2 เกี่ยวกับกัมมัฏฐาน
ส่วนที่ 3 เป็ นคาถา ในบทความนี ้จะกล่าวเพียงส่วนที่ 1 กับ 2 เท่านัน้ ทังสองส่
้
วน
แสดงอนุสสติกัมมัฏฐาน 10 พรหมวิหารกัมมัฏฐาน 4 และวิปัสสนากัมมัฏฐาน
เท่านัน้ การแสดงจานวนกัมมัฏฐานเพียงไม่กี่ประเภทจากกัมมัฏฐาน 40 นี ้ น่าจะ
หมายถึงกัมมัฏฐานที่นิยมปฏิบตั ิกันในสังคมล้ านนาในช่วงชีวิตของครู บามหา
กัญจนเถร อาจตัง้ แต่ก่ อน พ.ศ.2350 ที่ ท่านไปศึกษาด้ านวิ ปั สสนาธุ ระกั บ
พระมหาราชครู ที่วัดสวนดอก เมืองเชียงใหม่ หรื อก่อนหน้ านัน้ ที่ท่านศึกษากับ
ครูบาอุตมา พระอุปัชฌาย์ ที่เมืองแพร่ กัมมัฏฐานของท่านยังถูกปฏิบตั สิ ืบต่อมา
กระทัง่ พ.ศ.2400 ที่มีการจดจารใบลานฉบับนี ้ ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่ท่านพานักอยู่
วัดพระสิงห์
เนื ้อหาทัง้ 2 ส่วน โดดเด่นด้ วยคาบริ กรรมคาถาบทต่างๆ โดย
คาบริ กรรมในส่วนที่ 2 ได้ ถูกขมวดให้ ย่อลงไป เช่น ในธัมมานุสสติกัมมัฏฐาน
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เมื่อกล่าวคาถาเต็มว่า “สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิ ฏฐิ โก อะกาลิ โก
เอหิ ปัสสสิ โก โอปะนะยิ โก ปัจจัตตัง เวทิ ตพั โพ วิ ญญูหีติ สวากขาโต ภะคะวะ
ตาธัมโม” แล้ วจึงกล่าวคาบริ กรรมว่า “ภะคะวะตา ธัมโม” 3 ครัง้ แล้ วจึงกล่าวคา
บริ กรรมอย่างย่ออีกว่า “ธัมโม ธัมโม” ต่างออกไปจากการบริ กรรมคาถาในส่วน
ที่ 1 ที่เมื่อกล่าวคาถาเต็มแล้ วจึงกล่าวคาบริ กรรมเพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ รูปแบบ
การบริ กรรมคาถาที่ต่างกันนี ้ บ่งบอกว่าในสังคมล้ านนาขณะนันมี
้ การบริ กรรม
ทังสองรู
้
ปแบบ โดยรูปแบบในส่วนที่ 2 เป็ นการย่อลงจากส่วนที่ 1 นัน่ เอง เพื่อให้
ท่องได้ สะดวกมากขึ ้น
ด้ วยเหตุนี ใ้ บลานมูลกัมมัฏฐานรอม จึงเป็ นใบลานที่ แสดง
กายคตานุสติกัมมัฏฐาน อนุสติกัมมัฏฐานอื่นๆ พรหมวิหารกัมมัฏฐาน 4 และ
วิปัสสนากัมมัฎฐาน
อนึ่งมีข้อสังเกตว่า ในประวัติ ของท่านเมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์
การรวบรวมพระไตรปิ ฎกที่เมืองเชียงใหม่ ได้ เอ่ยนามของพระพุทธโฆษาจารย์ไว้
ด้ วย ดังว่า “...เมื ่ อจุ ลศักราชได้ 1188 ตัว พ.ศ.2369 เจ้ าหลวงแผ่ นดิ นเย็ น
พุทธวงษ์ ผู้ครองนครเชี ยงใหม่ ครู บามหาเถรเจ้ าได้ปรึ กษาว่า เราควรรวบรวม
พระไตรปิ ฎกที ข่ าดตกบกพร่ องมาเขี ยนเหมี ยดไว้เป็ นหมู่ เพือ่ ความจี รังยัง่ ยื นและ
มัน่ คงแห่งพระพุทธศาสนา เพราะนับตัง้ แต่พระพุทธโฆษาจารย์เรี ยบเรี ยงมาแต่
สิ งหลามหานครทวี ปใต้ แห่งจู มปูตวี ป (ชมพูทวี ป) มาบัดนี ้ เราจักจาเริ ญรอย
ตามเต๊ อะ...” (พระสุธี ธรรมานุวัตรและคณะ, 2552: 76) ประวัติท่านจึงเป็ น
หลักฐานที่บ่งบอกว่า พระสงฆ์ ล้านนาในพุทธศตวรรษที่ 24 รู้ จักและให้ ความ
เคารพพระพุทธโฆษาจารย์ ในฐานะผู้แต่งคัมภี ร์ วิสุทธิ มรรค สามารถใช้ เป็ น
หลักฐานหนึ่งที่ สนับสนุนว่ากัมมัฏฐานล้ านนาได้ สืบมาจากคัมภี ร์วิสุทธิ มรรค
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และการที่ทา่ นไปเรี ยนกัมมัฏฐานเพิ่มเติมในพม่า ช่วง พ.ศ.2350 - 2360 ก็เชื่อว่า
น่าจะเป็ นกัมมัฏฐานอย่างที่ปรากฏในคัมภีร์วิสทุ ธิมรรคเช่นกัน
3.2.2 กัมมัฏฐานรอมของครู บาศรี วิชัย วัดบ้ านปาง อาเภอลี ้
จังหวัดลาพูน
ครูบาศรี วิชยั เป็ นพระสงฆ์ที่ได้ รับการเคารพนับถือมากที่สุดใน
สมัยต่อจากครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร ท่านเกิดปี ขาล พ.ศ.2421 มรณภาพ
ปี เถาะ พ.ศ.2482 เมื่อบวชแล้ วได้ ไปขอเรี ยนศาสนากับสมเด็จเชษฐวชิรปั ญญา
มหาเถระ วัดสันต้ นธง จังหวัดลาพูน ทว่าด้ วยปริ มาณพระสงฆ์ที่เรี ยนในสานัก
วัดสันต้ นธงขณะมีจานวนมาก สมเด็จเชษฐวชิรปั ญญามหาเถระได้ แนะน าให้
ท่านไปศึกษากับครู บาอุปละ วัดทาดอยแต จังหวัดลาพูนแทน ท่านเรี ยนจบแล้ ว
จึงมาเรี ยนกับครู บาสุมนะ วัดบ้ านโฮ่งหลวง จังหวัดลาพูน ก่อนกลับไปปฏิบตั ิที่
วัดบ้ านปาง (เดิม) จังหวัดลาพูน ประวัติท่านมีความโดดเด่นเรื่ องการยึดมั่นใน
วัตรปฏิบตั ิอนั ดีงามแบบพระสงฆ์ล้านนาโบราณ และการมุ่งปฏิบตั ิตนเป็ นพระ
โพธิสตั ว์ตามคติพทุ ธศาสนาแบบล้ านนาในช่วงยุคสมัยที่ประเทศไทยมีนโยบาย
การรวมศาสนาล้ านนาเข้ ากับกรุงเทพฯ เป็ นระยะเวลาแรกๆ ที่พทุ ธศาสนาแบบ
ธรรมยุตไิ ด้ แพร่เข้ ามาในล้ านนา (ศิริศกั ดิ์ อภิศกั ดิม์ นตรี , 2559)
เอกสารที่ แสดงการปฏิ บัติกัมมัฏฐานของครู บาศรี วิ ชัย คื อ
“กัมมัฏฐานรอม” ที่พิมพ์แจกใน พ.ศ.2475 ขณะท่านจาพรรษาที่วัดพระสิงห์
เชียงใหม่ พิมพ์ครัง้ แรกจานวน 1,000 เล่ม ฉบับที่ใช้ เป็ นฉบับที่พิมพ์รวมอยู่ใน
ค่าวตานานปางเดิม ครู บาศรี วิชัยบูรณะปฏิสังขรณ์ พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่
พ.ศ.2467 โดยพระธมฺมเมธี (2543) เป็ นผู้เรี ยบเรี ยง เรื่ องกัมมัฏฐานรอมปรากฏ
ตังแต่
้ หน้ า 30 - 48 โครงสร้ างหนังสือแบ่งเป็ น 5 ส่วนด้ วยกัน ได้ แก่ (1) เกี่ยวกับ
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กัมมัฏฐานโบราณล้ านนา: ที่มา ลักษณะ และการเสื่อมสูญ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของชุมชนโบราณเมืองด่ านซ้ าย

การปฏิบตั ิกมั มัฏฐาน (2) การเดินจงกรม (3) การเข้ านิโรธสมาบัติ (4) การครอง
วัตร 13 และ (5) คาไหว้ ตา่ งๆ ได้ แก่ คาไหว้ บารมี 9 ชัน,้ คาไหว้ คณ
ุ
ในส่วนการปฏิ บัติกัมมัฏฐาน แสดงเฉพาะเรื่ องการปฏิ บั ติ
พุทธคุณ ธัมมคุณ สังฆคุณ เมตตาตนเอง (เมตตาตนเอง) พรหมวิหาร (เมตตา
ผู้อื่ น กรุ ณา มุทิ ตา อุเบกขา) กายคตา ทิ ฏ ฐิ วิ สุทธิ ญาณ กังขาวิ สุท ธิ ญาณ
ไตรลักษณ์ ศีล และรูปพรหม 4 ซึง่ ตรงกับประเภทของกัมมัฏฐานที่แสดงไว้ ในมูล
กัมมัฏฐานรอมของครู บามหากัญจนเถร สูงเม่น เมืองแพร่ นัน่ หมายถึง ความ
นิยมของสังคมล้ านนาในกัมมัฏฐานประเภทเดียวกันนี ้ ตังแต่
้ พ.ศ.2400 - 2475
กัมมัฏฐานรอมของครูบาศรี วิชยั มีส่วนพิเศษที่เพิ่มเติมออกไป
จากคัมภี ร์วิสุทธิ มรรคและใบลานกัมมัฏฐานที่ ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ เกี่ ยวกับ
วิธีการจะเลือกปฏิบตั ิกมั มัฏฐานประเภทใด โดยท่านชี ้แนะว่าให้ ใช้ วิธีภาวนาเพ่ง
ดูบุญตนเอง โดยบริ กรรมว่า “ภูอัคคะคุรังอังคุ” คาบริ กรรมนี ม้ ากจากค าว่ า
“ภุ อัง คะ ลัง อุง คุ ภุ อัง คะ กุ ลัง อัง คุ” อันเป็ นคาถาหัวใจพระรอด เชื่อกันว่า
เป็ นคาถาที่ทาให้ คลาดแคล้ วจากภัยอันตรายต่างๆ ได้
ขณะบริ กรรมให้ นบั ลูกประคาไปด้ วย 100 รอบ การบริ กรรมให้
มีจิตเลื่อมใส ตังสั
้ จจะอธิษฐานเอานิมิตต่อไป
องค์ความรู้ที่ได้ จากการศึกษากัมมัฏฐานครูบาศรี วิชยั อีกอย่าง
หนึ่ง คือ ในการเดินจงกรมนั น้ ได้ แสดงให้ เราเห็นวิธี การใช้ ลูกประค า ซึ่งเป็ น
เครื่ องมื อสาคัญในการปฏิ บัติกัมมัฏฐานล้ านนา ดังนี ว้ ่า ให้ ใช้ มื อขวาชูสาย
ลูกประคาขึ ้นอยู่ระหว่างอก ในกรณียืน ให้ มือซ้ ายเหยียดลงแนบขา ในกรณีนงั่
ให้ มือซ้ ายวางไว้ ตกั ตามรูปถ่ายครูบาศรี วิชยั นัง่ บริ กรรมลูกประคา นอกจากนี ้ใน
ส่วนการเดินจงกรม ทาให้ เราทราบขนาดของที่เดินจงกรมว่า ควรมีขนาดยาว
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5 วา โดยวางตัวไปตามทิศตะวันออก-ตะวันตก ให้ ทิศตะวันออกเป็ นด้ านหัว มี
แท่นบูชา 3 ส่วน คือ ส่วนต้ น กลาง และปลายที่เดินจงกรม
3.2.3 บทปฏิ บัติกัมมัฏฐานของครู บาธรรมชัย ธมฺ มชโย วัด
ทุง่ หลวง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ครู บาธรรมชัย นามเดิมว่า กองแก้ ว เมืองศักดิ์ เกิด พ.ศ.2475
มรณภาพ พ.ศ.2530 เข้ ารับการศึกษาจากโรงเรี ยนประชาบาล ณ บ้ านสันป่ าสัก
จนจบชันประถมปี
้
ที่ 3 จากนันจึ
้ งไปเป็ นศิษย์วดั สันป่ าสักก่อนบรรพชาสามเณร
และอุปสมบทที่วัดสันป่ าสัก จังหวัดเชียงใหม่ ท่านเป็ นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ชาว
ล้ านนาให้ ความเคารพนับถือ
จากหนังสือบทปฏิบตั ิกัมมัฏฐานของครู บาธรรมชัย ธมฺมชโย
(2534: 1 - 15) ที่พบนัน้ ปรากฏเฉพาะอนุสสติกัมมัฏฐาน ได้ แก่ พุทธานุสสติ
ธัมมานุสสติ และสังฆานุสสติเท่านัน้ และมีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิที่ลดั ย่ ออย่างมาก
จากคัมภีร์วิสุทธิ มรรค และใบลานฉบับอื่นที่ใช้ ศึกษา โดยรวมทัง้ พุทธานุสสติ
ธั ม มานุ ส สติ และสั ง ฆานุ ส สติ เ ข้ าไว้ ในบทภาวนาบทเดี ย วกั น ดั ง ว่ า
นัง่ กัมมัฏฐานด้ วยการบริ กรรมคาว่า “พุทโธ สะติ มะโร พุทโธ มัดจิ ต ธัมโม สะติ
มะโร ธัมโม มัดจิ ต สังโฆ สะติ มะโร สังโฆ มัดจิ ต”
ทัง้ ยังได้ แสดงความเป็ นพื น้ เมื อง ด้ วยลักษณะคาถาและค า
บริ กรรมมากกว่ าฉบับใดๆ เช่น ใช้ ค าว่า “มัดจิ ต” ต่อท้ ายค าภาวนาอนุสติ
กัมมัฏฐาน หรื อสร้ างสัมพันธ์ ระหว่างกัมมัฏฐานกับรู ปแบบตัวอักษรล้ านนา
ดังเช่น “...วาโยธาตุ สัตต๊ ะกุนนัง สัตต๊ ะอัตถะสิ่ งสะ ธัมมะกุนนัง สัปป๊ ะปาปั๋ง
วิ นาสันตุ อะหังวันตามิ สปั ปะตา ตะ ถะ ต๊ะ ธะ นะ กื อได้กุนพระธรรม 38 สังขา
รักขันโธ กื อได้สงั ขารรรักขันธ์ 52 ก็มีในตัว๋ แห่งข้านี ้แล...”
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“...อันว่าอักขระตังหลาย 41 ตัวนี ้ กื อหากเป็ นรู ปะธรรมและนามะ
ธรรม ตะโถ ตันต๋า สะระอัตถะ อันว่าอักขระ 8 ตัวนนี ้ ถื อว่า อะ
อา อิ อี อุ อู เอ โอ 8 ตัวนี ้ กื อว่าเป๋ นรู ปะธรรมแล่นามะธรรม ละหุ
มัตต๋า ตะโย รัสสะ อันว่ารัสสะ 3 ตัวนี ้ กื อว่า อะ อิ อุ สามตัวนี ้กือ
ได้รัสสะเป๋ นตี ้รัดตี ้คู้ กื อได้หน่องคู้ตงั สอง แลรัสสะแห่งเอว กื อได้
อิ แล อุ กื อได้รัสสะแห่งข้อ แลทีฆา อา อี อู เอ โอ 5 ตัว๋ นี ้ จื ่อฑี ฆา
แล อา ตัวนี ้ กื อได้ขาปายซ้าย อี วนี ้ กื อได้ขาปายขวา อู ตัวรี ้ กื อ
ได้แขนปายซ้าย เอ ตัวนี ้ กื อได้แขนปายขวา โอ ตัวนี ้ กื อได้ลาตัว
ตัง มวล แลเหตุ ดัง อั้น อัก ขรตัง หลาย 41 ตัว นี ้ กื อ หากเป็ น
รู ปะธรรม แลนามะธรรม ก็มีในตัวแห่งข้านี ้แล...” เป็ นต้ น

ผู้วิจยั เชื่อว่าความเชื่อพืน้ เมืองเหล่านี ้ รู้ จกั กันมาก่อนแล้ วใน
สังคมล้ านนาโบราณ ทังท่
้ านยังได้ สร้ างรู ปแบบเฉพาะในการปฏิบตั ิกัมมัฏฐาน
ขึน้ ด้ วย อาทิ ในขณะเริ่ มต้ นกัมมัฏฐาน ให้ ซ้ อนมื อกัน บนตัก แล้ วว่า “อิ มัง
หัตถะป๋ าตัง อธิษฐามิ” 3 ครัง้ ให้ พนมมือที่อก แล้ วว่า “อิมงั พุทธะจีวงั อธิษฐา
มิ” 3 ครัง้ พนมมือที่หน้ าผาก แล้ วว่า “อิมงั ภาวนากัม๋ มัง อธิษฐามิ” 3 ครัง้ หรื อ
เมื่อหยุดภาวนา ให้ พนมมืออก แล้ วว่า “ปะระปะติ ปั ตทาลาเม จีวิตงั๋ นิพพานัง
ปะระมัง สุขงั ” 3 ครัง้ เอามือช้ อนกันที่ตกั แล้ วว่า “อิมงั หัตถะป๋ าตัง ปะติขิป๋ามิ”
3 ครั ง้ พนมมื อที่ อก แล้ วว่า “อิมัง พุทธะจี วัง ปะติขิป๋ ามิ ” 3 ครั ง้ พนมมื อที่
หน้ าผาก แล้ วว่า “อิมงั ภาวนากัม๋ มัง ปะติขิป๋ามิ” 3 ครัง้ รูปแบบเหล่านี ้น่าจะเป็ น
รูปแบบที่ทา่ นคิดขึ ้นเอง
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3.2.4 บทปฏิบตั ิกัมมัฏฐานของครู บาชัยวงศาพัฒนา (พระครู
พัฒนากิจจานุรักษ์ ) วัดพระพุทธบาทห้ วยต้ ม ตาบลนาทราย อาเภอลี ้ จังหวัด
ลาพูน
ครู บาชัยวงศาพัฒนา นามเดิม วงศ์ หรื อ ชัยวงศ์ นามสกุล
ต๊ ะแหนม เกิด พ.ศ.2456 มรณภาพ พ.ศ.2543 เรี ยนกัมมัฏฐานกับครูบาชัยลังก๋า
ครูบาพรหมจักร ท่านเป็ นผู้หนึ่งที่มีแนวทางการปฏิบตั ิเช่นเดียวกับครู บาศรี วิชยั
ท่านนุ่งห่มขาวระยะหนึ่งสืบเนื่องจากนโยบายการรวมศาสนาในล้ านนาเข้ ากับ
สยาม ภายหลัง พ.ศ.2484 ครู บายศและชาวบ้ านป่ าพลู จังหวัดล าพูน ได้ มา
นิมนต์ให้ ท่านไปอยู่ช่วยบูรณะวัดป่ าพลู และในปี นี ้ท่านได้ บวชใหม่ มีครูบาบุญ
มา วัดบ้ านโฮ่ง จังหวัดลาพูน เป็ นพระอุปัชฌาย์ ได้ รับฉายาใหม่วา่ "จันทวังโส"
ในการสอนกัมมัฏฐานของท่าน (พิศ เงาเกาะ, 2530: 59) มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
(1) ให้ ผ้ ูฝึกสมาธิ นาดอกไม้ ธู ปเทียนข้ าวตอกใส่ขัน ห่อผ้ าขาว นามา
ทาพิธี ขึน้ ขันครู กรวดนา้ ให้ ครู บาชัยวงศาพัฒนา ไหว้ พระ ทาวัตร สวดมนต์
กรวดน ้าแผ่เมตตา
(2) ครู บาชัยวงศาพัฒนาจะน าอาราธนาคุณพระศรี รั ตนตรั ย ให้ มา
บังเกิดในตนขณะนัง่ สมาธิภาวนา ซึง่ จะพนมมือไหว้ ระหว่างคิ ้ว
(3) ท่านจะนานัง่ สมาธิภาวนา โดยจะกล่าวนาเป็ นคาภาวนาว่า “อรหัง
สัมมาสัมพุทโธ” 3 ครั ง้ แล้ วให้ ทุกคนภาวนา “พุทโธ” ไปเรื่ อยๆ พร้ อมนับ
ลูกประคา จนหมดลูกประคา 1 รอบ จึงกล่าว “สวากขาโตภควธัมโม” 3 ครัง้ แล้ ว
ให้ ทกุ คนภาวนา “ธัมโม” ไปเรื่ อยๆ จนหมดลูกประคา 1 รอบ จึงกล่าว “สุปฏิปัน
โน ภควโต สาวกสังโฆ” 3 ครัง้ แล้ วให้ ทุกคนภาวนา “สังโฆ” ไปเรื่ อยๆ จนหมด
ลูกประคา 1 รอบ ภาวนาพรหมวิหาร 4 ต่อไป กล่าว “เมตตา” ประมาณลูกประคา
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ครึ่งรอบ “กรุณา” ประมาณลูกประคาครึ่ งรอบ “มุฑิตา” ประมาณลูกประคาครึ่ ง
รอบ “อุเบกขา” ประมาณลูกประคาครึ่ งรอบ ภาวนายอดพระกัมมัฏฐานต่อไป
กล่าว “อหัง นามรูปัง อนิจจัง” 3 ครัง้ แล้ วว่า “อหัง นามรูปัง ทุกขัง” 3 ครัง้ “อหัง
นามรูปัง” 3 ครัง้ แล้ วว่า “นิจจัง วะตะ นิพพานัง สุขงั วะตะ นิพพานัง สรัง วะตะ
นิพพานัง สารัง วะตะ นิพพานัง นิพพานัง ปะระมัง สุขงั ”
(4) นัง่ สมาธิ ในการนัง่ สมาธิ บางคนอาจวางมือไว้ บนตัก บางคนเอามือ
แตะหน้ าผาก บางคนแตะจมูก ทังนี
้ ้เพื่อให้ จิตไปรวมที่นนั่ จะได้ เข้ าสมาธิได้ เร็ ว
ขึน้ คนไหนจะแตะจุดไหนจะมีลูกศิษย์ ของครู บาชัยวงศาพัฒนาที่ได้ สมาธิ สูง
บอกให้ โดยจะดูการปฏิบตั ิในอดีตชาติเป็ นหลักว่าทามาอย่างไร คนที่ใช้ นิ ้วแตะ
จมูกเมื่อทาสมาธิ ในอดีตเคยปฏิ บตั ิสมาธิ ภาวนาโดยหลักอานาปานสติ คนที่
วางมือไว้ บนตัก ในอดีตเคยปฏิบตั ิแบบพองหนอยุบหนอ ส่วนคนที่ใช้ มือแตะที่
หน้ าผาก ในอดีตเคยปฏิบตั ิภาวนากับสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ส่วนการ
คลายสมาธิ ให้ ค่อยก าหนดจิ ตคลายมื อช้ าๆ กาหนดจิ ตอยู่ที่มื อทุกขณะของ
การคลายมือ วางมือบนตัก ให้ หยุดนัง่ สักครู่ หนึ่ง กาหนดจิตรู้ อาการเคลื่อนไหว
ของร่างกาย แล้ วค่อยๆ ลืมตาช้ าๆ
(5) ครูบาชัยวงศาพัฒนาจะนาศิษย์กล่าวคาขอขมาไหว้ พระ แผ่เมตตา
จากการนัง่ สมาธิ
จากที่ กล่าวมา จึงท าให้ ขัน้ ตอนการปฏิ บัติ กัมมัฏฐานของท่ าน ได้
ปรากฏความเป็ นพื ้นเมืองและการสร้ างรู ปแบบการปฏิบตั ิขึ ้น เช่นเดียวกับที่พบ
ในการปฏิบตั ิของครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย
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4. การเสื่อมสลายของกัมมัฏฐานโบราณล้ านนา
จากเอกสารใบลานล้ านนา ระบุได้ ว่า กัมมัฏฐานล้ านนามี ที่มาจาก
คัมภีร์วิสทุ ธิมรรค ชาวล้ านนารู้ จกั กัมมัฏฐานชนิดนี ้มาก่อน พ.ศ.2295 หรื ออย่าง
ช้ าตังแต่
้ ปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ในประวัติครูบาศรี วิชยั โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่
ท่ า นต้ องอธิ ก รณ์ ค รั ง้ ที่ 5 พ.ศ.2463 ได้ แสดงให้ เห็ น แนวทางการปฏิ บั ติ
กัมมัฏฐานโบราณล้ านนาด้ วย เหตุการณ์ครัง้ นี ้ สืบเนื่องจากทางคณะสงฆ์และ
ฝ่ ายราชการในล าพู น ขณะนั น้ กล่ า วโทษว่ า ท่ า นเป็ นกบฏ ผี บุ ญ จึ ง ได้
บัพพาชนียกรรมท่านออกจากเขตจังหวัดลาพูน ทว่าท่านไม่ปฏิบตั ิตามเพราะ
เห็นว่าข้ อกล่าวหานันไม่
้ มีมลู ความจริง ต่อมาทางคณะสงฆ์และบ้ านเมืองลาพูน
จึงสัง่ ให้ ครูบาศรี วิชยั มารายงานตัวก่อนส่งลงกรุงเทพฯ พร้ อมข้ อกล่าวโทษ 8 ข้ อ
ซึ่งต่างนาไปสู่ข้อหาใหญ่ที่สุด คือ กบฏผีบุญ เพื่อให้ มหาเถรสมาคมพิจารณา
โทษ ขณะที่อยู่กรุ งเทพฯ ได้ เล่าถึงการสนทนาระหว่างสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรสกับครู บาศรี วิชยั เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบตั ิตนของ
ท่ าน เมื่ อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2463 ว่ า “...ทางภาวนาก็ ไ ม่ มี อย่ า งอื ่ น
นอกจากบริ กรรมปะฏิ สงั ขาโย อัชชะมะยา และอิ ติปิโส แต่เป็ นผู้มีเจตนาดี มี
สัญญารู้สึกตัวว่าเป็ นสมณะ...” (ศิริศกั ดิ์ อภิศกั ดิม์ นตรี , 2559: 147 - 155)
คาว่า “ปะฏิสงั ขาโย” เป็ นคาขึ ้นต้ นของบทพิจารณาอาหารก่อนฉัน ว่า
อาหารนี ้ฉันเพื่อประโยชน์ใด ดังว่า “ปะฏิ สงั ขา โยนิ โส ปิ ณฑะปาตัง ปะฏิ เสวามิ
....”
คาว่า “อัชชะมะยา” เป็ นคาขึ ้นต้ นของบทพิจารณาการใช้ สอยปั จจัย 4
ดังว่า “อัชชะ มะยาอะปัจจะเวกขิ ตวา ยังจี วะรัง ปะริ ภตุ ตัง...” อยูใ่ นบทอตีตปั จจ
เวกขณปาฐะ หากไม่สวดบทนี ้พร้ อมน้ อมนามาพิจารณาโดยแยบคายในปั จจัย 4
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แล้ ว เมื่อจะฉันข้ าว นุ่งห่มจีวร อัฏฐบริ ขาร ที่พานักกุฏิ ยารักษาโรค ถือว่าต้ อง
อาบัตติ ามพระวินยั
คาว่า “อิติปิโส” เป็ นคาภาวนาพุทธคุณในพุทธานุสติกัมมัฏฐาน ดังว่า
ให้ ตงั ้ “อิติปิโส ภะคะวาฯ พุทโธ ภะคะวาติ” 3 ครัง้ แล้ วบริ กรรมว่า “โสภะคะวา
อิตปิ ิ อะระหัง” (ครูบาคันธา คนฺธวโส, 2559)
ทัง้ ปะฏิสงั ขาโย อัชชะมะยา และอิติปิโส จึงสะท้ อนวิถีทางปฏิบตั ิของ
สงฆ์ล้านนาได้ ว่า นิยมสวดพิจารณาอาหาร พิจารณาการใช้ สอยปั จจัย 4 และ
การปฏิบตั ิกมั มัฏฐานแบบภาวนา พุทธคุณในพุทธานุสติกมั มัฏฐาน ซึ่งเป็ นหนึ่ง
ในอนุสติกมั มัฏฐาน 10 ที่คมั ภีร์ใบลานให้ ความสาคัญในฐานะบทพิจารณาก่อน
บทอื่ นใดในกัมมัฏฐาน 40 อี กทัง้ ภาพถ่ ายของท่ านและพระสงฆ์ ล้ านนาใน
ช่วงเวลานี ้ ก็สวมลูกประคา อันเป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิกัมมัฏฐานด้ วยกัน
ทังนั
้ น้ และลูกประคานี ้ก็ยงั ถูกใช้ เป็ นหนึง่ ในเครื่ องบวชพระภิกษุล้านนาด้ วย
ภายหลั ง พ.ศ.2482 เมื่ อ ครู บ าศรี วิ ชั ย มรณภาพแล้ ว การปฏิ บั ติ
กัมมัฏฐานโบราณล้ านนาจึ ง คลายความเข้ มข้ นลงไป ซึ่ งน่ าจะเป็ นเพราะ
การแพร่ กระจายของพุทธศาสนาแบบธรรมยุติจากภาคกลาง และการปฏิ บัติ
แบบพุทโธของพระครูวินยั ธร (มัน่ ภูริทตั โต) (2413 - 2492) ที่เริ่มเป็ นที่ร้ ูจกั กันใน
วงกว้ างของประเทศไทยช่วงนัน้ กระทัง่ อย่างช้ าตังแต่
้ พ.ศ.2490 เป็ นต้ นมา ผู้คน
ในประเทศไทยจึงได้ ร้ ู จักการปฏิบตั ิกัมมัฏฐานแบบพองหนอยุบหนอ จากการ
เผยแพร่ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภเถระ) สมเด็จพระราชาคณะ อดีต
เจ้ าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรั งสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่สมเด็จ
พระสัง ฆราช ซึ่ ง ต่ อมาแนวทางนี ้ เป็ นแนวทางที่ ไ ด้ เข้ าแทนที่ การปฏิ บั ติ
กัมมัฏฐานโบราณล้ านนา
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กัมมัฏฐานแบบพองหนอยุบหนอโดดเด่นขึน้ ภายหลังจากที่มีการเปิ ด
สอนครัง้ แรกที่วดั มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในปี พ.ศ.2496 โดยพระธรรมธี รราช
มหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) ซึง่ ได้ ไปศึกษาจากมหาสีสะยาด่อที่สานักศาสนยิสสา
ประเทศพม่า จากนันจึ
้ งมีการขยายไปเปิ ดสอนที่สาขาอื่นทัว่ ราชอาณาจักร มีการ
ตังกองการวิ
้
ปัสสนาธุระที่วดั มหาธาตุฯ ต่อมาถูกยกสถานะเป็ นสถาบันวิปัสสนา
ธุ ระ สังกัดมหาวิ ทยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ทยาลัยตัง้ แต่ ปี พ.ศ.2524
(พระโสภณมหาเถระ อัครมหาบัณฑิ ต , 2546: 9 - 21) แม้ จะถูกต่อต้ านจาก
ส่วนกลางในระยะแรกๆ แต่ภายหลังก็กลายเป็ นแนวทางปฏิวตั ิที่ได้ รับความนิยม
ในวงกว้ าง
สาหรับในล้ านนา แนวทางนี ้ได้ รับการเผยแพร่ โดยพระพรหมมงคล วิ.
วัดพระธาตุศรี จอมทอง ซึ่งประวัติของท่านระบุว่า ใน พ.ศ.2494 ท่านได้ รับการ
คัดเลื อกจากคณะสงฆ์ ส่วนกลาง ให้ เป็ นตัวแทนพระสงฆ์ ภาคเหนื อไปเรี ยน
กัมมัฏฐานที่วดั มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุ งเทพฯ ก่อนได้ เดินทางไปศึกษายัง
พม่า เป็ นเวลา 2 ปี 7 เดือน จากนันจึ
้ งได้ ตงส
ั ้ านักอบรมวิปัสสนาที่วดั เมืองมาง
จังหวัดเชียงใหม่ ใน พ.ศ.2497 ตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นมา จึงเป็ นการเริ่ มต้ นยุคกัมมัฏฐาน
แบบพองหนอยุบหนอในล้ านนา
แม้ จะได้ รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง แต่การเผยแพร่ ในระยะแรก ก็
ยังเป็ นไปด้ วยความยากลาบาก เพราะเป็ นแนวทางที่ไม่ค้ นุ เคยกับสังคมล้ านนา
ไม่มีลกู ประคาเป็ นสัญลักษณ์ ทังยั
้ งใช้ ธรรมเนียมการปฏิบตั ิตามแบบพระสงฆ์
ภาคกลาง ที่ ครั ง้ หนึ่งในสมัยครู บาศรี วิชัยเคยมี ความขัดแย้ งกันอย่างรุ นแรง
ระหว่างพระสงฆ์ล้านนากับพระสงฆ์จากส่วนกลาง จึงเกิดการปะทะกันระหว่าง
องค์ความรู้ แบบใหม่กับแบบเดิม อย่างที่ปรากฏในประวัติการเผยแพร่ ศาสนา
ของท่าน (สุชานาฎ สิตานุรักษ์ และคณะ, 2556: 32 - 33) ว่า ในสมัยที่ทา่ นมาอยู่
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วัดพระธาตุจอมทองใหม่ๆ พระที่อยู่เดิมไม่ให้ ความร่วมมือ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ก็โจมตี ขับไล่ “...สงกรานต์ ปีนัน้ (พ.ศ.2534) เขาจัดพิ ธีรดน้ าดาหัวให้หลวงพ่อ
ชาวบ้านที ่มาได้ได้รด เขาราดเลย หลวงพ่อก็นงั่ เฉย จนหลวงพ่อสุทศั น์ ซึ่งเป็ น
อนุจรติ ดตามมาอยู่กับหลวงพ่อทนไม่ ได้ ต้องนิ มนต์ หลวงพ่อขึ้ นกุฏิ บอกญาติ
โยมไปว่าเย็นมากแล้ว วันนัน้ หลวงพ่อมี อาการอาพาธ ต้องนาไปส่งโรงพยาบาล
สวนดอก...”
อย่างไรก็ ตาม เพราะศี ลานุวัตรที่ งดงาม การเป็ นพระสงฆ์ ปฏิ บัติ ดี
ปฏิบตั ิชอบ ความเชี่ยวชาญในปริ ยัติและปฏิบตั ิของพระพรหมมงคล วิ. ทาให้
ท่านเป็ นที่ ยอมรั บนับถื ออย่างมากของชาวล้ านนาในเวลาต่อมา ซึ่งมี ผลต่อ
การเผยแพร่กมั มัฏฐานแบบพองหนอยุบหนอด้ วย
นอกจากนัน้ ขัน้ ตอนการปฏิ บัติกัมมัฏฐานแนวพองหนอยุบหนอ มี
ความไม่ซับซ้ อน เมื่ อเทียบกับกัมมัฏฐานล้ านนาโบราณ ทังยั
้ งสามารถอ้ างอิง
หลักการปฏิ บัติได้ จากพระไตรปิ ฎก และแสดงให้ เห็ นว่า ผลการปฏิ บัติ จาก
แนวทางนี ้ เกิดขึ ้นได้ กับทุกๆ คน รวมทังการได้
้
รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์
กรุงเทพฯ ได้ เป็ นปั จจัยร่ วมในการสร้ างความมัน่ คงให้ กับการปฏิบตั ิกัมมัฏฐาน
แนวพองหนอยุบหนอ
ในขณะที่กมั มัฏฐานแบบพองหนอยุบหนอค่อยๆ เจริญรุ่งเรื อง การเสื่อม
สลายของกัมมัฏฐานโบราณล้ านนาก็ค่อยๆ ปรากฏให้ เห็นชัด ซึ่งน่าจะเกิดขึน้
จากการปรั บเปลี่ ยนของกัมมัฏฐานโบราณล้ านนาที่ เน้ นคาบริ กรรมมากกว่า
การพิจารณาธรรมตามคัมภีร์วิสุทธิมรรค และการเน้ นความเป็ นพื ้นเมืองรวมถึง
การสร้ างรู ปแบบการปฏิบตั ิใหม่ๆ ที่ดลู ึกลับมากขึ ้น ที่สาคัญ คือ การมรณภาพ
ของพระสงฆ์ที่เป็ นศิษย์รูปสาคัญของครู บาศรี วิชัย ทังครู
้ บาขาวปี (พ.ศ.2514)
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และครูบาชัยวงศาพัฒนา (พ.ศ.2543) ทาให้ ขาดผู้สืบทอดการปฏิบตั ิแนวทางนี ้
ไป ทังหมดได้
้
เป็ นปั จจัยร่วมในการเสื่อมสูญไปของกัมมัฏฐานโบราณล้ านนา
5. สรุป
ที่ มาของกัมมัฏฐานโบราณล้ านนา คือ คัมภี ร์วิสุทธิ มรรค นอกจาก
เนื ้อหาที่เหมือนกันแล้ ว ชื่ อใบลานที่เก่าที่สุดที่พบ ในพ.ศ.2295 ที่วดั กิตติวงศ์
อาเภอแม่สะเรี ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็ ชื่ อว่าวิสุทธิ มัคคกัมมัฏฐานเช่ นกัน
อันเป็ นหลักฐานหนึ่งที่ แสดงว่าการสื บทอดกัมมัฏฐานโบราณล้ านนามาจาก
คัมภี ร์วิสุทธิ มรรค เช่นเดียวกับที่ระบุในประวัติพระมหากัญจนเถร วัดสูงเม่น
จังหวัดแพร่ ถึงการให้ ความเคารพพระพุทธโฆษาจารย์ ในฐานะผู้แต่งคัมภี ร์
วิสทุ ธิมรรค อย่างไรก็ตามแม้ จะมีหลักการปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน ทว่าขันตอนการ
้
ปฏิ บัติกัมมัฏฐานโบราณล้ านนา กลับมี รายละเอี ยดที่ ต่างออกไป เพราะได้
ประยุกต์หลักการจากคัมภี ร์วิสุทธิ มรรคให้ เข้ ากับธรรมเนี ยมการปฏิ บั ติ ของ
พระสงฆ์ล้านนาโบราณ
ลั ก ษณะเฉพาะของกั ม มั ฏ ฐานโบราณล้ านนาที่ ต่ า งออกไปจาก
กัมมัฏฐานพองหนอยุบหนอ โดยเน้ นให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิมีใจจดจ่อกับการนับลูกประคา
พร้ อมการท่องคาบริ กรรมคาถาว่า พุทโธ บ้ าง ธัมโม บ้ าง อันเป็ นไปตามบทสวด
ที่ได้ สวดก่อนหน้ านี ้ เมื่อจิตเป็ นสมาธิแล้ วจึงน้ อมตนไปใคร่ครวญในธรรมของบท
สวดแต่ละบทที่ตนกาลังปฏิบตั ิอยู่ มีรายละเอียดการปฏิบตั ิดงั นี ้
เมื่อจะเริ่ มปฏิบตั ินนั ้ ให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิชาระศีลของตนเองให้ บริ สุทธิ์เสียก่อน
จากนันจึ
้ งนาข้ าวตอกดอกไม้ เทียน ทาให้ เป็ น 5 โกฐาก (ส่วน) ใส่เทียน 4 คู่ วาง
ไว้ หน้ าพระพุทธรู ป เจดีย์ ต้ นโพธิ์ หรื อผู้ให้ กมั มัฏฐาน กราบเบญจางคประดิษฐ์
แล้ วจึงนัง่ ตัวตรงยกมือไหว้ ระหว่างคิ ้ว หลับตา ปิ ดปากให้ ลิ ้นติดปากด้ านบน
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ตังสติ
้ กล่าวบทราพึงทุกข์ในสังขาร บทราพึงมหาสังเวควัตถุ 8 ประการ บทราพึง
เทวทูตกัมมัฏฐาน ส่วนในคัมภี ร์ วิ สุทธิ มรรคนัน้ กล่าวถึ งเพี ยงการมอบตน
แด่พระผู้มี พระภาคเจ้ า หรื อครู บาอาจารย์ ด้ วยการกล่าวว่า ข้ าแต่พระผู้มี
พระภาคเจ้ า (พระอาจารย์ผ้ เู จริ ญ) ข้ าพระองค์มอบถวายอัตภาพนี ้แด่ท่าน โดย
ให้ เหตุผลว่าเป็ นขันตอนส
้
าคัญ เพราะหากเมื่อยังไม่มอบตน แล้ วอยูใ่ นเสนาสนะ
ที่สงัด เมื่อไม่อาจยับยังอารมณ์
้
ที่น่ากลัวซึ่งมาเผชิญเข้ าได้ ก็จะเลิกไปเสียก่อน
กัมมัฏฐานล้ านนา เน้ นคาบริ กรรมคาถา จริ งอยู่แม้ ในวิสุทธิจะปรากฏ
คาบริ กรรมอยู่ด้วย แต่ทว่าไม่ได้ ปรากฏทังกั
้ มมัฏฐาน 40 คงปรากฏเพียงกสิณ
กัมมัฏฐาน อสุภกัมมัฏฐาน และอากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ
อากิญจัญญายตนะ และเนวสัญญานาสัญญายตนะเท่านัน้ ทัง้ คาที่บริ กรรม
ก็ไม่ได้ เจาะจงเด็ดขาด เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เช่น คาบริ กรรมอาโปกสิณใช้ คาว่า
“อาโป” เพราะเป็ นบัญญัติธรรม (โวหารชาวโลก) ที่ ใช้ กันมาก แต่อาจใช้ ค า
บริกรรมอื่นที่ใช้ กนั ด้ วยก็ได้ ในคัมภีร์วิสทุ ธิมรรคยกคาว่า อัมพุ อุทกัง วารี สลิลงั
เป็ นต้ น หรื อคาบริ กรรมเตโชกสิณ คาที่ใช้ กันมากคือ “เตโช” แต่อาจใช้ คาว่า
ปาวโก กัณหวัตตนี ชาตเวโท หุตาสโน ก็ได้ เป็ นต้ น ทว่าในส่วนของกัมมัฏฐาน
ล้ านนาได้ เน้ นย ้าและทาให้ คาบริ กรรมมีความหนักแน่นเด็ดขาดมากยิ่งขึ ้น และมี
ครบทัง้ 40 ประเภท มีทงส่
ั ้ วนที่ยาวและส่วนที่ยน่ ย่อ
คัมภี ร์วิสุทธิ มรรคเน้ นการระลึกถึงคุณของกัมมัฏฐานบทต่างๆ และ
ระลึกนึกถึงโทษของตัณหาในขณะนัง่ สมาธิ เรี ยกว่า “การพิจารณาธรรม” ซึง่ เป็ น
ส่วนสาคัญที่ จะน้ อมจิ ตใจให้ เข้ าใจและด ารงอยู่ในธรรมได้ ส่วนกัมมัฏฐาน
โบราณล้ านนานัน้ เดิมให้ ความสาคัญกับการระลึกถึงธรรมต่างๆ เช่นเดียวกันกับ
คัมภีร์วิสทุ ธิมรรค ควบคูไ่ ปกับการใช้ คาบริ กรรมและใช้ ลูกประคา ทว่าเมื่อเวลา
ผ่านไปกลับลดความสาคัญในส่วนนี ้ลงไป โดยเพิ่มความสาคัญในการบริ กรรม
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มากขึ ้น รวมการบริ กรรมหลายๆ บทเข้ าด้ วยกัน พร้ อมทังเพิ
้ ่มความเป็ นพื ้นเมือง
ในคาบริ กรรม เช่น “พุทโธ สะติ มะโร พุทโธ มัดจิ ต ธัมโม สะติ มะโร ธัมโม
มัดจิ ต สังโฆ สะติ มะโร สังโฆ มัดจิ ต” ของครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย เป็ นต้ น และ
สร้ างรู ปแบบเฉพาะของการไหว้ หรื อการนัง่ สมาธิขึ ้น อาทิ รู ปแบบการนัง่ สมาธิ
ของครู บาธรรมชัย ธมฺมชโย วัดทุ่งหลวง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.
2457 - 2530) ที่มีทงการวางมื
ั้
อไว้ บนตัก แตะหน้ าผาก และแตะจมูก เป็ นต้ น
อุปกรณ์ หลักในการปฏิ บัติกัมมัฏฐานล้ านนา คื อ ลูกประค า ซึ่งไม่
ปรากฏในคัมภี ร์วิสุทธิ มรรคแต่อย่างใด อาทิ ด้ วยเหตุนีใ้ นใบลานกัมมัฏฐาน
หลายฉบับ จึงบอกเทคนิควิธีการนับลูกประคาด้ วย เช่น ให้ นบั ช้ าๆ อย่าไว ให้ ตก
ไปตามคาบริ กรรม ให้ เสียงร่อนลงไปยังหัวใจ หรื อในการเดินจงกรม ให้ ใช้ มือขวา
ชูสายลูกประค าขึน้ อยู่ระหว่างอก มือซ้ ายเหยี ยดลงแนบขา เดินไปจนถึ งเขต
กาหนดหัวจงกรม ให้ นบั ลูกประคาเม็ดหนึ่ง ถึงหางจงกรมให้ นบั ลูกประคาเม็ ด
หนึ่ง ให้ เดินไปช้ าๆ อย่างส ารวม ให้ ได้ 8 ลูกประค า 28 ลูกประค า หรื อเมื่ อ
นั่งสมาธิ ให้ ชูสายลูกประค าขึ น้ อยู่ระหว่ างอก มื อซ้ ายหงายบนตัก เป็ นต้ น
ลูกประคาในล้ านนาเป็ นหนึ่งในเครื่ องบวชพระภิกษุสามเณรในล้ านนา ปั จจุบนั
ค่อยๆ หมดความส าคัญลง กลายเป็ นเพี ยงเครื่ องประดับและสัญลักษณ์ ของ
พระสงฆ์ล้านนาที่ปรารถนาจะแสดงตนต่อสังคมว่าเป็ นผู้เคร่งครัดในกัมมัฏฐาน
แต่ไม่มีบทบาทหน้ าที่ในการเป็ นอุปกรณ์การปฏิบตั ิกมั มัฏฐานแล้ ว ทว่ายังคงมี
บทบาทอยู่บ้างในฐานะเป็ นเครื่ องบวชพระสงฆ์สามเณรแบบพื ้นเมืองล้ านนาใน
ท้ องที่หา่ งไกล
ข้ อที่กมั มัฏฐานล้ านนาสืบมาจากคัมภีร์วิสทุ ธิมรรคโดยไม่เปลี่ยนแปลง
คือ ไม่ว่าจะภาวนากัมมัฏฐานบทใดก็ ตาม ทัง้ สมถกัมมัฏฐานหรื อวิ ปั สสนา
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กัมมัฏฐาน ให้ ภาวนาพุทธคุณพอให้ ปี ติสมาธิ เกิ ดขึน้ ก่ อน แล้ วค่อยภาวนา
กัมมัฏฐานอื่นต่อไป
สาหรับการเสื่อมสลายของกัมมัฏฐานโบราณล้ านนานัน้ มาจากปั จจัย
หลายประการร่ วมกัน อาทิ การปรับเปลี่ยนรู ปแบบการปฏิบตั ิที่เน้ นการบริ กรรม
และแสดงความเป็ นพื ้นเมืองมากยิ่งขึ ้น ทังการสร้
้
างรูปแบบเฉพาะตนขึ ้น ในการ
ไหว้ หรื อนัง่ สมาธิที่ดลู ึกลับ รวมทังการมรณภาพของพระสงฆ์
้
รูปสาคัญที่ปฏิบตั ิ
กัมมัฏฐาน ในขณะที่การปฏิบตั ิกัมมัฏฐานตามแนวทางพองหนอยุบหนอ ที่เริ่ ม
เป็ นที่ร้ ู จกั กันในปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ค่อยๆ พัฒนาขึ ้นมาแทนที่ภายใต้ การ
นาของพระพรหมมงคล วัดพระธาตุศรี จอมทอง วรวิหาร ซึ่งได้ รับการสนับสนุน
จากคณะสงฆ์ส่วนกลาง ต่อมาจึงมีรากฐานการศึกษากัมมัฏฐานแนวพองหนอ
ยุบหนอใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อต้ นพุทธศักราชที่ 26
ทาให้ พบว่า ในล้ านนายุคปั จจุบนั นี ้มี การปฏิบตั ิกัมมัฏฐานตามแนวพองหนอ
ยุบหนอเป็ นหลัก ไม่ปรากฏว่าการปฏิบตั ิกมั มัฏฐานโบราณล้ านนาเป็ นที่นิยมใน
ล้ านนาเช่นในอดีตอีกเลย
การเสื่ อ มสู ญ ไปของกั ม มั ฏ ฐานล้ านนานั น้ คื อ การสู ญ หายของ
ประวัตศิ าสตร์ พทุ ธศาสนาแบบล้ านนา แนวทางการปฏิบตั ทิ ี่สืบทอดกันมาหลาย
ร้ อยปี อย่างช้ าตังแต่
้ พ.ศ.2295 ตามที่ปรากฏหลักฐานในใบลานวัดกิ ตติวงศ์
อาเภอแม่สะเรี ยง จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ได้ ถกู กลัน่ กรองตรวจสอบปรับปรุงแก้ ไขมา
ครัง้ แล้ วครัง้ เล่า ด้ วยการทดลองใช้ ในสังคมอย่างยาวนาน องค์ความรู้เหล่านี ้ จึง
เป็ นองค์ความรู้ ที่ มี ระเบี ยบแบบแผนในขั น้ ตอนการปฏิ บัติชัดเจน เชื่ อถื อได้
สอดคล้ องกับวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวล้ านนาโบราณที่มีความเคลื่อนไหว
อย่างช้ าๆ ทว่าเมื่อถึงปั จจุบนั ที่ชีวิตผู้คนเร่งรี บไปเสียทุกอย่าง แม้ แต่การปฏิบตั ิ
กัมมัฏฐานก็เร่งที่จะให้ ได้ ผลรวดเร็ ว กัมมัฏฐานโบราณล้ านนาที่ต้องปฏิบตั ิซ ้าๆ
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หลายครัง้ ยา้ ความนึกคิดไปตามบทสวดแต่ละบท ทีละเล็กที ละน้ อยทุกๆ วัน
ใคร่ครวญอยู่เป็ นเวลานานจนจิตใจเข้ าถึงและเข้ าใจในบทสวดนัน้ จนกลายเป็ น
อุปนิ สัยของผู้ปฏิ บัติไป ทัง้ กัมมัฏฐานล้ านนายังมี ขัน้ ตอนการปฏิ บัติหลาย
ขันตอน
้
ไม่สามารถรวบรัดเร่ งเร้ าได้ จึงไม่ตอบสนองวิถี ชีวิตผู้คนปั จจุบนั ทว่า
เมื่อมองย้ อนกลับกัน การสามารถรื อ้ ฟื น้ การปฏิบตั ิกัมมัฏฐานล้ านนาขึน้ มาได้
นัน้ ก็จะช่วยให้ วิถีชีวิตของผู้คนที่ค้ นุ เคยอยู่กับการเร่ งรี บ ค่อยเคลื่อนที่ช้าลงไป
ได้ เป็ นการคืนกลับมาของวิถีธรรมชาติตามอย่างที่มนุษย์ควรดาเนิน
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