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บทคัดย่อ
คั ม ภี ร ์ วิ สุ ท ธิ ม รรคเป็ น คั ม ภี ร ์ ที่ อ ธิ บ ายหลั ก การปฏิ บั ติ ที่ น� ำ ไป
สู่มรรคผลนิพพาน โดยอาศัยหลักศีล สมาธิและปัญญา ซึ่งหากน�ำ
รายละเอี ย ดที่ ป รากฏในคั ม ภี ร ์ วิ สุ ท ธิ ม รรคมาจั ด องค์ ป ระกอบและ
สร้างเป็นระบบขึ้น จะพบความเป็นระบบการเรียนการสอนกัมมัฏฐาน
กล่าวคือ มีองค์ประกอบของผู้เรียน ได้แก่ พระภิกษุผู้มีศีล ผู้สอน ได้แก่
พระพุทธเจ้า พระอริยสาวกหรือภิกษุพหูสตู วิธกี ารเรียนการสอน ได้แก่
สมถะและวิปสั สนา สภาพแวดล้อม ได้แก่ สัปปายะ 7 และผลผลิตทีเ่ กิด
จากการปฏิบตั ิ ได้แก่ การบรรลุมรรคผลนิพพาน ซึง่ เมือ่ ได้พจิ ารณาจาก
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ในระบบดังกล่าวพบว่า ระบบการเรียน
การสอนกัมมัฏฐานในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นลักษณะของการปฏิบัติ
แบบสมถะน�ำหน้าวิปัสสนา ซึ่งมีคุณสมบัติของผู้เรียนในลักษณะของ
การปฏิบัติแบบพระธุดงค์กัมมัฏฐาน โดยในระบบการเรียนการสอน
กัมมัฏฐานเน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง และการน�ำระบบการเรียนการ
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สอนกัมมัฏฐานในวิสุทธิมรรคมาใช้ในยุคปัจจุบัน อาจมีข้อจ�ำกัดบาง
ประการที่ไม่สามารถท�ำได้อย่างเต็มรูปแบบตามคุณสมบัติดังที่ปรากฏ
ในคัมภีร์ อันจะส่งผลกระทบต่อระบบการเรียนการสอนและการบรรลุ
เป้าหมายของระบบคือ การบรรลุมรรคผลนิพพานได้
ค�ำส�ำคัญ : ระบบการเรียนการสอนกัมมัฏฐาน คัมภีรว์ ิสทุ ธิมรรค
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The System of Learning and Teaching
Kammathāna in Visuddhimagga

Phramaha Wutthichai Wutthichayo
Abstract
Visuddhimagga (The Path of Purification) is a scripture that
explains the practice leading to Nibbāna through the principles
of Sīla (Virtue), Samādhi (Concentration) and Paññā (Wisdom).

When the details present in Visuddhimagga are organized and
systemized, they reveal a learning and teaching system in the

text. The system’s factors are the learner, who is the monk, the
instructor, who is Lord Buddha, a noble follower or a scholar

monk, the method of learning and teaching, which is Samatha
and Vipassanā meditation, contexts, which are the seven suitable

things for mental development, and the result of the practice,
which is attainment of Nibbāna. When taking the factors and
the relations found in this system into consideration, it shows
that the learning and teaching system used to teach meditation
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practice in Visuddhimagga is one that puts Samatha meditation
before Vipassanā meditation. The learner characteristics reflect
the meditation practice of monks on pilgrimage , which is
teacher-centered. To employ the learning and teaching method

of meditation in Visuddhimagga in today’s world may face some
limitations that do not allow the full implementation suggested
in the text. Therefore, the learning and teaching system and its
goal of reaching Nibbāna could be impeded at present.

Keywords : The System of Learning and Teaching Kammathāna,
Visuddhimagga
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1. บทน�ำ
คัมภีรว์ สิ ทุ ธิมรรคทีร่ จนาโดยพระพุทธโฆสาจารย์ภกิ ษุชาวอินเดีย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 956 ที่ประเทศศรีลังกา เป็นคัมภีร์ที่ได้รับการยกย่องจาก
นักวิชาการทั่วโลกว่า เป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของพระพุทธศาสนาเทียบ
เท่าชั้นอรรถกถา ถือได้ว่าเป็นสารานุกรมแห่งค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา1 ที่สามารถอธิบายระบบแห่งพระพุทธศาสนาทั้งหมดไว้เป็น
อย่างดี ในคัมภีร์มหาวงศ์กล่าวไว้ว่า คัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นสังเขปความ
แห่งพระไตรปิฎก รวมทั้งอรรถกถาโดยแท้2 รวมทั้งได้รับการรับรองใน
ยุโรปว่า คัมภีร์วิสุทธิมรรคอยู่ในฐานะเป็นหลักฐานส�ำคัญประเภทที่
มิใช่พระไตรปิฎก แต่ได้สร้างศูนย์กลางแห่งวิธอี ธิบายความแบบวิจารณ์
พระไตรปิฎกไว้อย่างสมบูรณ์แบบและต่อเนื่องกัน โดยใช้วิธีการตามที่
เรียกว่า แบบพระอภิธรรม คัมภีร์นี้กล่าวค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการปฏิบัติ
อย่างพิสดารเพื่อให้วิสุทธิเกิดขึ้น3 อาจกล่าวได้ว่า คัมภีร์วิสุทธิมรรค
ซึ่งจัดเป็นปกรณ์พิเศษนี้สามารถสรุปใจความส�ำคัญในพระไตรปิฎกมา
บรรจุไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคที่มี 23 ปริจเฉท โดยสามารถเป็นแผนที่
น�ำทางผู้ปฏิบัติให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือ การ
บรรลุมรรคผลนิพพานได้
ได้กล่าวไว้ในค�ำน�ำ Pali-English Dictionary อ้างใน พระ
พุทธโฆสะเถระ, วิสทุ ธิมรรค แปล ภาค 1 ตอน 1 ฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัย,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2538), ฌ.
2
พระพุทธโฆสะเถระ, วิสุทธิมรรค แปล ภาค 1 ตอน 1 ฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัย, ฉ.
3
Bhadantácariya Buddhaghosa, The Path of Purification (Visuddhimagga) , trans. Bhikkhu Nyanamoli (Buddhist Publication Society:
Kandy, 2011), 27.
1

R.C. Childers
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เมื่อกล่าวจากแนวคิดหลักในคัมภีร์วิสุทธิมรรคจะพบว่า คัมภีร์
วิสทุ ธิมรรค คือ คัมภีรท์ ใี่ ห้แนวทางในการปฏิบตั กิ มั มัฏฐานในพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ ตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา โดยเฉพาะในการ
ปฏิบัติสมาธิและปัญญาที่เรียกว่า สมถะและวิปัสสนา ซึ่งหากจะกล่าว
ถึงวิธีการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาในพระไตรปิฎก เราอาจจะพบเพียง
สิง่ เรียกว่า อารมณ์หรือภูมขิ องสมถะและวิปสั สนา แต่ไม่อาจบอกได้ถงึ
รายละเอียดในวิธกี ารปฏิบตั นิ นั้ ว่าเป็นเช่นไร ในขณะทีค่ มั ภีรว์ สิ ทุ ธิมรรค
นัน้ ได้อธิบายให้รายละเอียดของวิธกี ารปฏิบตั ขิ องทัง้ สมถะและวิปสั สนา
ไว้อย่างกว้างขวางและชัดเจน4 รวมถึงอธิบายถึงองค์ประกอบและ
กระบวนการที่มีผลต่อการปฏิบัติ อันน�ำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพาน
ไว้ด้วย ท�ำให้วิสุทธิมรรคกลายเป็นคัมภีร์ที่มีอิทธิพลในด้านการปฏิบัติ
ของบรรดานักปฏิบัติและนักวิชาการที่ถูกอ้างอิงถึงเสมอ ดังนั้นผู้เขียน
จึงได้ทำ� การศึกษาวิเคราะห์ระบบการเรียนการสอนกัมมัฏฐานทีป่ รากฏ
ในคัมภีรว์ สิ ทุ ธิมรรคเพือ่ ให้เห็นแนวคิดในการน�ำเสนอหลักปฏิบตั อิ นั จะ
น�ำไปสูก่ ารใช้เป็นแนวทางในการสอนหรือการน�ำไปใช้ในการปฏิบตั ิ เพือ่
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติแก่นักปฏิบัติธรรมสืบต่อไป

2. แนวคิดหลักในคัมภีร์วิสุทธิมรรค
พระพุทธโฆสาจารย์ได้รจนาคัมภีร์วิสุทธิมรรค จากการยกพุทธพจน์ในสังยุตตนิกาย สคาถวรรค ความว่า

พระมหาพงศ์ศกั ดิ์ ฐานิโย, “สมถวิปสั สนาในคัมภีรอ์ ภิธรรมนิกายสรวาสติวาท,” วารสารธรรมธารา, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1 (ฉบับรวมที่ 4), (มกราคม-มิถนุ ายน
2560): 199.
4
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โส อิมํ วิชฎเย ชฎํ5

โดยได้น�ำพุทธพจน์ดังกล่าวนั้นมาอธิบายขยายความโดยสรุป
คือ หนทางที่จะถางรกชัฏอันได้แก่ตัณหานั้น จะมีได้ก็ด้วยการเจริญ
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งจากหลักไตรสิกขานี้ พระพุทธโฆสาจารย์ได้น�ำมาอธิบายไว้ดังนี้ว่า
หลักศีล พระพุทธโฆสาจารย์อธิบายศีลในแง่ประเภทต่างๆ โดย
จะเน้นปาริสทุ ธิศลี 4 ซึง่ ถือเป็นศีลส�ำคัญทีภ่ กิ ษุพงึ รักษา แล้วจึงอธิบาย
ถึงลักษณะทีแ่ สดงถึงความหมดจดและความเศร้าหมองของศีล อานิสงส์
ของการรักษาศีล และโทษของศีลวิบตั ิ จากนัน้ จึงอธิบายถึงการน�ำธุดงค์
13 ประการ มาเป็นข้อปฏิบตั ขิ ดู เกลากิเลสเพือ่ ช�ำระศีลให้บริสทุ ธิย์ งิ่ ขึน้
หลักสมาธิ พระพุทธโฆสาจารย์ได้อธิบายในแง่ของความหมาย
ประเภทของสมาธิแบบต่างๆ ความผ่องแผ้วและความเศร้าหมองของ
สมาธิ โดยจะเน้นถึงวิธีการเจริญสมาธิภาวนา 40 วิธี อันได้แก่ กสิณ
10 อสุภะ 10 อนุสติ 10 พรหมวิหาร 4 อาหาเรปฏิกูลสัญญา จตุธาตุววัตถาน และอรูปกัมมัฏฐาน 4 อันเป็นไปตามจริตอัธยาศัยของผู้ปฏิบัติ
โดยอธิบายทั้งคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้สอน วิธีการเรียน
กัมมัฏฐาน รวมถึงขัน้ ตอนในการปฏิบตั แิ ต่ละวิธอี ย่างละเอียด อันน�ำไป
สูผ่ ลคือ การบรรลุฌานขัน้ ต่างๆ ท้ายทีส่ ดุ ได้อธิบายถึงอานิสงส์ของการ
เจริญสมาธิ คือ การได้อภิญญา 5
หลักปัญญา พระพุทธโฆสาจารย์อธิบายถึงลักษณะของปัญญา
ประเภทของปัญญา และวิธีการเจริญปัญญา โดยมีภูมิอารมณ์ที่ใช้ 6
ประการ คือ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ อินทรีย์ อริยสัจ และปฏิจจสมุปบาท
5

สํ.ส. 20/61/15 (บาลี.มมร)
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และได้อธิบายถึงทางแห่งความหลุดพ้น คือ วิสุทธิ 5 อันเป็นความ
บริสุทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติตามแนวทางของการเจริญปัญญา โดยได้
อธิบายถึงวิธีการที่จะน�ำไปสู่ความบริสุทธิ์ในแต่ละขั้น ตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิ
กังขาวิตรณวิสุทธิ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิ สุ ท ธิ และญาณทั ส สนวิ สุ ท ธิ อั น เป็ น ความบริ สุ ท ธิ์ ที่ ท� ำ ให้ เ ป็ น
พระอริยบุคคล และท้ายทีส่ ดุ ได้อธิบายถึงอานิสงส์ของการเจริญปัญญา
แนวคิ ด หลั ก ที่ ป รากฏในคั ม ภี ร ์ วิ สุ ท ธิ ม รรค เป็ น การน� ำ เสนอ
แนวทางการปฏิบัติที่ปรากฏเป็นระบบชัดเจน ดังจะได้อธิบายเรื่องของ
ทฤษฎีระบบต่อไป

3. แนวคิดเรื่องระบบ
ระบบ หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่ร่วมกันและต่างท�ำหน้าที่ของตน
อย่างมีระเบียบ เพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางที่ก�ำหนดไว้ หรืออาจ
หมายถึงผลรวมของหน่วยย่อยซึง่ ท�ำงานเป็นอิสระจากกัน แต่มปี ฏิกริ ยิ า
สัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้6
ในสิ่งแวดล้อมของเรามีระบบอยู่ทั่วไป อาทิ ระบบจราจร ระบบ
ขนส่ง ระบบโทรศัพท์ ระบบธนาคาร ระบบสังคม ระบบโรงเรียน ระบบ
การเก็บข้อมูล ระบบการย่อยอาหาร ระบบการหายใจ และสิ่งต่างๆ
อีกนับไม่ถ้วน7 Ludwig Von Bertalanfy นักชีววิทยาได้เสนอทฤษฎี
ทัศนา แขมมณี, ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ, พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรุงเทพมหานคร: ด่านสุธาการพิมพ์,
2550), 198.
7
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์,
ประมวลสาระชุดวิชา การจัดระบบทางการศึกษา หน่วยที่ 1-2 (กรุงเทพมหานคร:
6
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ระบบทั่วไปว่า ไม่ว่าจะเป็นระบบกายภาพ ชีวภาพ หรือแม้กระทั่ง
ระบบสังคมก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่เรียกว่าระบบย่อย
(Subsystems)8 เป็นการชี้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ที่ด�ำเนิน
ไปได้อย่างเรียบร้อยล้วนต่างก็มีระบบอยู่ทั้งสิ้น ซึ่งบางอย่างเป็นระบบ
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และระบบบางอย่างก็เกิดขึ้นจากความตั้งใจใน
การท�ำให้เกิดมีขึ้น
ตามหลักการของทฤษฎีระบบ ซึ่งทัศนา แขมมณี ได้กล่าวไว้ว่า
ระบบจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งส�ำคัญอย่างน้อย 3 สิ่งด้วยกัน9 คือ
1) องค์ประกอบส�ำคัญของระบบ
2) ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ของระบบนั้น
3) เป้าหมาย หรือจุดหมายของระบบนั้น
ซึ่ ง ผู ้ ศึ ก ษาพบว่ า รายละเอี ย ดต่ า งๆ ที่ ป รากฏอยู ่ ใ นเนื้ อ หา
ของคัมภีร์วิสุทธิมรรค แม้จะมีการกล่าวอธิบายแยกไว้อยู่ในปริจเฉท
ต่างๆ แต่ก็สามารถน�ำมาแยกแยะและจัดเป็นองค์ประกอบ พร้อมทั้ง
สามารถอธิบายความสัมพันธ์และระบุจดุ มุง่ หมายของระบบได้ ซึง่ ระบบ
ดังกล่าวนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นระบบการเรียนการสอนกัมมัฏฐาน เพราะ
ครอบคลุมตัวแปรเกี่ยวกับผู้เรียน ผู้สอน บริบทของการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอน และผลผลิตของการเรียนการสอน10 ซึง่ ระบบ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536), 7.
8
พระมหาพิศิษย์ ธีรปญฺโญ, “การบริหารจัดการส�ำนักกรรมฐาน: ศึกษา
เฉพาะกรณีสตั ยา นารายัน โกเอ็นก้า,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2541), 19.
9
ทัศนา แขมมณี, ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ, 198.
10
เรื่องเดียวกัน, 479.
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การเรียนการสอนกัมมัฏฐานนี้มีเป้าหมายคือ การน�ำผู้ปฏิบัติบรรลุทาง
แห่งความบริสทุ ธิ์ คือ พระนิพพาน อันเป็นเป้าหมายหลักของพระพุทธศาสนา โดยมีรายละเอียดขององค์ประกอบส�ำคัญของระบบและความ
สัมพันธ์ของระบบ ดังต่อไปนี้

4. องค์ประกอบของระบบการเรียนการสอน
กัมมัฏฐานในคัมภีร์วิสุทธิมรรค
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง องค์ ป ระกอบที่ มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการปฏิ บั ติ
กัมมัฏฐานเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพาน ตามที่ได้กล่าวถึงในคัมภีร์
วิสุทธิมรรคนั้น หากท�ำการแยกแยะและจ�ำแนกเป็นองค์ประกอบหลัก
ในระบบการเรียนการสอนกัมมัฏฐานจะประกอบด้วยองค์ประกอบ
ดังนี้
1) อาจารย์ผู้สอนกัมมัฏฐาน
2) ผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐาน
3) สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
4) วิธีการเรียนการสอนและการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
5) ผลผลิตของการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ซึ่งองค์ประกอบแต่ละประการ มีรายละเอียดของคุณสมบัติและ
ลักษณะดังต่อไปนี้
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1) อาจารย์ผู้สอนกัมมัฏฐาน
อาจารย์ถอื เป็นผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในการให้แนวทางในการปฏิบตั ิ
กัมมัฏฐาน ซึ่งคุณสมบัติที่ส�ำคัญของอาจารย์ผู้สอนกัมมัฏฐานต้องมี
คุณสมบัติ คือ
		 1.1) มีกัลยาณมิตตธรรม
		 ในกัมมัฏฐานคหณนิเทศ ปริจเฉทที่ 3 วิสทุ ธิมรรค ได้พดู ถึง
คุณสมบัตขิ องผูส้ อนกัมมัฏฐานทีว่ า่ ต้องมีลกั ษณะเป็นกัลยาณมิตร โดย
มีคุณธรรม 7 ประการคือ
		
		

ปิโย ครุ ภาวนีโย
คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา

วตฺตา จ วจนกฺขโม
โน จฏฺฐาเน นิโยชโก11

		 โดยได้อธิบายถึงทีม่ าลักษณะของกัลยาณมิตรแต่ละอย่างว่า
			 (1) ปิโย เป็นที่รัก ครุ เป็นที่เคารพ ภาวนีโย เป็นที่น่า
สรรเสริญ จะเกิดได้เพราะความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาต่อปัญญา
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเชื่อในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรม
			 (2) วตฺตา เป็นผู้สามารถว่ากล่าวศิษย์ และ วจนกฺขโม
อดทนต่อถ้อยค�ำล่วงเกิน จะเกิดได้เพราะความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล
			 (3) คมฺภีรํ กถํ กตฺตา เป็นผู้สามารถชี้แจงถ้อยค�ำอันลุ่ม
ลึก จะเกิดได้เพราะความเป็นผู้บริบูรณ์ด้วย สุตะ คือ ได้ยิน ได้ฟัง ได้
ศึกษามามาก มักน้อย สันโดษ ไม่คลุกคลีด้วยหมู่อันเกิดจากจาคะ
			 (4) โน ฐาเน นิโยชโก ไม่เป็นผู้แนะน�ำในทางที่ไม่ควร
จะเกิดได้เพราะเพียรพยายามในการท�ำประโยชน์ตนและคนอื่น และมี
11

องฺ.สตฺตก. 33/34/23 (บาลี.มมร)
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สติตั้งมั่นในทางดี พร้อมทั้งมีสมาธิและปัญญา
		 1.2) เป็นพหูสูต
		 ในคั ม ภี ร ์ วิ สุ ท ธิ ม รรคได้ อ ธิ บ ายถึ ง ลั ก ษณะของผู ้ ส อน
กัมมัฏฐานทีส่ ามารถสอนได้ดที สี่ ดุ คือ พระพุทธเจ้า หากไม่มกี ใ็ ห้เข้าหา
พระอสีติสาวก พระอริยบุคคลชั้นต่างๆ เมื่อไม่มีก็แสวงหาปุถุชนผู้ได้
ฌาน ผูท้ รงพระไตรปิฎก ผูท้ รงทวิปฎิ ก ผูท้ รงเอกปิฎก ผูช้ ำ� นาญพระสูตร
แม้นิกายหนึ่ง พร้อมทั้งอรรถกถา และเป็นลัชชี การเป็นพหูสูตและ
เป็นลัชชีคือ มีความละอายถือเป็นคุณสมบัติที่ส�ำคัญของการเป็น
ผู้สอนกัมมัฏฐาน โดยให้เหตุผลว่า ภิกษุผู้เป็นพหูสูต ย่อมเป็นผู้ทรงไว้
ซึ่งแบบแผน ตามรักษาวงศ์ รักษาประเพณี เป็นอาจารย์ผู้ถือตาม
อาจริยมัติ ไม่ถือแต่อัตโนมัติ โดยท่านกล่าวให้เห็นความส�ำคัญว่า
พระขีณาสพย่อมบอกได้แต่ทางทีต่ นได้บรรลุ แต่ภกิ ษุพหูสตู นัน้ สามารถ
บอกกัมมัฏฐานให้กว้างขวาง เพราะว่าท่านได้ไปหาอาจารย์เรียนและ
สอบถามมาอย่างดีแล้ว ดังนั้น เมื่อจะมาสอนกัมมัฏฐานศิษย์ ก็จะ
ก�ำหนดพระสูตร และเลือกมาสอนให้เป็นสัปปายะแก่ศิษย์12 อาจกล่าว
ได้ว่า ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้ให้ความส�ำคัญของผู้สอนกัมมัฏฐานที่เป็น
พหูสูต ในฐานะที่เป็นคุณสมบัติที่จะท�ำให้การเรียนการสอนเกิดผล
สัมฤทธิ์แก่ผู้ปฏิบัติ
		
		

1.3) รู้จริตอัธยาศัยของศิษย์
ในคัมภีร์กล่าวถึงเรื่องของจริต โดยได้อธิบายลักษณะและ

พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) (กรุงเทพมหานคร: ประยูรวงศ์พริ้นท์ติ้ง
จ�ำกัด, 2547), 163.
12
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วิธีการสังเกตดูคนแต่ละจริต และกัมมัฏฐานที่เหมาะสมกับแต่ละจริต
เพื่อให้สามารถเลือกกัมมัฏฐานที่เหมาะสม ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจริตกับกัมมัฏฐานที่เหมาะสมกัน
จริต

กัมมัฏฐานที่เหมาะ

ราคจริต

อสุภะ 10, กายคตาสติ, ภูตกสิณ, อาโลกกสิณ, อากาสกสิณ

โทสจริต

วัณณกสิณ, พรหมวิหาร 4, ภูตกสิณ, อาโลกกสิณ, อากาสกสิณ

โมหจริต

อานาปานสติ, ภูตกสิณ, อาโลกกสิณ, อากาสกสิณ

วิตกจริต

อานาปานสติ, ภูตกสิณ, อาโลกกสิณ, อากาสกสิณ

สัทธาจริต อนุสสติ 6, ภูตกสิณ, อาโลกกสิณ, อากาสกสิณ
พุทธิจริต

มรณานุสสติ, อุปสมานุสติ, อาหาเรปฏิกูลสัญญา,
จตุธาตุววัตถาน, ภูตกสิณ, อาโลกกสิณ, อากาสกสิณ

การเลื อ กกั ม มั ฏ ฐานให้ เ หมาะสมกั บ จริ ต ถื อ เป็ น การ
ให้แนวทางแก่พระอาจารย์ผู้สอนกัมมัฏฐานเพื่อจะได้มีหลักในการ
พิจารณาเลือกกัมมัฏฐานให้เหมาะสมกับจริตของศิษย์แต่ละคน ซึ่งใน
คัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่า การเลือกกัมมัฏฐานนั้น เป็นหน้าที่ของ
พระอาจารย์ผไู้ ด้เจโตปริยญาณ จึงจะทราบถึงกัมมัฏฐานทีเ่ หมาะกับจริต
แต่หากไม่มคี ณ
ุ วิเศษดังกล่าว ก็เป็นหน้าทีข่ องอาจารย์ทคี่ วรถามศิษย์วา่
มีจริตอะไร มีความถนัดในการท�ำกัมมัฏฐานเช่นไร และเลือกกัมมัฏฐาน
ให้เหมาะสมกับจริตของศิษย์นั้น
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2) ผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐานไว้
หลายประการ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐานที่คัมภีร์
วิสุทธิมรรคนั้นกล่าวถึง คือ พระภิกษุในพระพุทธศาสนา ท�ำให้เห็นได้
ว่าผูบ้ รรลุสคู่ วามบริสทุ ธิค์ อื มรรคผลนิพพานนี้ เป็นหนทางของพระภิกษุ
ซึ่งคุณสมบัติของพระภิกษุที่ต้องมีในการฝึกปฏิบัติ มีดังนี้
		 2.1) ศีล
		 คุณสมบัติข้อนี้เป็นคุณสมบัติที่ส�ำคัญมากส�ำหรับผู้ปฏิบัติ
ที่ปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่การบรรลุมรรคผลนิพพาน ศีลนับได้ว่าเป็นรากเหง้า
เป็นทางแห่งการช�ำระกายและวาจาให้สะอาด อันเป็นพืน้ ฐานทีจ่ ะน�ำผู้
ปฏิบัติให้ด�ำเนินไปสู่การเจริญสมาธิได้ ส�ำหรับศีลที่ปรากฏเป็นข้อหลัก
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค คือ ปาริสุทธิศีล 4 อันได้แก่ ปาฎิโมกขสังวรศีล
อินทริยสังวรศีล ปัจจยสันนิสิตศีล อาชีวปาริสุทธิศีล ซึ่งถือเป็นหลัก
ปฏิบัติที่มิใช่เพียงศีล 227 ที่ควบคุมเพศภาวะของการเป็นพระภิกษุ
แต่ครอบคลุมถึงวิถชี วี ติ ของพระภิกษุทงั้ หมด เพือ่ การรักษาจิตให้ผอ่ งใส
อย่างแท้จริง
		 2.2) ธุดงค์ 13
		 คุณสมบัตินี้เป็นไปเพื่อการขูดเกลากิเลส เป็นองค์คุณของ
ผูม้ งุ่ ความบริสทุ ธิใ์ นการด�ำเนินชีวติ เพราะครอบคลุมเรือ่ งการใช้ปจั จัย 4
ตามมีตามได้ เพือ่ ขัดเกลาความทะยานอยาก และป้องกันความฟุง้ เฟ้อ
จากการใช้ปัจจัย 4 ซึ่งจะน�ำไปสู่การท้อถอยในการท�ำความเพียรใน
ระหว่างการปฏิบัติ และท�ำให้ไม่เสียเวลาในการปฏิบัติ
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		 2.3) อัธยาศัย 6
		 คุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถบรรลุโลกุตตรธรรมได้ คือ
อโลภัชฌาสัย (มีอัธยาศัยไม่โลภ) อโทสัชฌาสัย (มีอัธยาศัยไม่มักโกรธ)
อโมหสัชฌาสัย (มีอัธยาศัยไม่หลง) เนกขัมมัชฌาสัย (มีอัธยาศัยในการ
ประพฤติพรหมจรรย์) วิเวกัชฌาสัย (มีอธั ยาศัยในการปลีกวิเวก) นิสสรณัชฌาสัย (มีอัธยาศัยในการออกจากภพ) อาจกล่าวได้ว่า คุณสมบัติ
ข้อนี้เป็นทัศนคติที่มีอยู่ในตัวผู้ปฏิบัติ ที่จะส่งผลให้เกิดความมุ่งมั่นและ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติ
		 2.4) อธิมุติ
		 การเป็นผู้น้อมจิตไปในสมาธิ หนักในการท�ำสมาธิ เป็น
คุณสมบัติที่ท�ำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงในการปฏิบัติสมาธิ
		 2.5) จริต 6
		 คุณสมบัติประจ�ำตัวของแต่ละคนที่ฝึกปฏิบัติ โดยจริตนี้
แบ่งตามพืน้ เดิมของจิต คือ ราคจริต โทสจริต โมหจริต วิตกจริต สัทธาจริต และพุทธิจริต หรือเป็นจริตทีผ่ สมผสานกัน ซึง่ ในคัมภีรว์ สิ ทุ ธิมรรค
ได้ ใ ห้ ห ลั ก การในการตรวจสอบจริ ต ของตนเอง โดยพิ จ ารณาจาก
อิริยาบถ การท�ำการงาน อาหารที่บริโภค การเห็น และความเป็นไป
แห่งธรรมที่ประพฤติ โดยคุณสมบัติเรื่องของจริตนี้ เป็นเรื่องที่อาจารย์
ผูส้ อนจะต้องรู้ หรือตัวผูป้ ฏิบตั จิ ะต้องรูต้ นเอง เพราะจะเกีย่ วข้องกับวิธี
การที่จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับจริตของตนเอง อันจะน�ำไปสู่ความ
ก้าวหน้าในการปฏิบัติ
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3) สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมซึ่งมีผลต่อการ
ปฏิบัติกัมมัฏฐาน โดยให้หลักในการพิจารณา ดังนี้
		 3.1) เลือกสถานทีท่ เี่ หมาะสมในการปฏิบตั กิ มั มัฏฐาน โดย
ควรอยู่ในที่เดียวกับอาจารย์ผู้สอนกัมมัฏฐาน แต่ถ้าอยู่แล้วไม่มีความ
ผาสุก ก็ให้ไปอยู่วัดใกล้ๆ มีปัญหาก็มาสอบถาม แต่ถ้าหากไม่ได้ที่
เช่นนัน้ ต้องไปในทีไ่ กลๆ ก็ควรเรียนกัมมัฏฐานโดยถามข้อสงสัยให้หมด
แล้วจึงแสวงหาสถานที่ ซึ่งมีลักษณะดังนี้
		 3.1.1) เว้ น สถานที่ ไ ม่ เ หมาะสมแก่ ก ารปฏิ บั ติ 18
ประการ โดยสรุป คือ สภาพวัดไม่ใหญ่ ไม่ช�ำรุด ไม่ก�ำลังสร้างใหม่ หรือ
มีคนเข้ามาวัดมาก สถานที่ตั้งต้องไม่ติดทางหลวง ติดป่า ติดไร่ ติดท่า
ติดชายแดน ในวัดต้องไม่มีต้นไม้ดอก ไม้ผล มีสระน�้ำที่ท�ำให้คนเข้ามา
พลุกพล่าน และเว้นสถานที่ที่ไปอยู่แล้ว ไม่มีความสุข หรือหาอาจารย์
คอยช่วยแนะน�ำไม่ได้
		 3.1.2) สถานที่ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติ มีลักษณะ 5
ประการ คือ
(1) เป็นสถานที่ไม่ไกล ไม่ใกล้ เดินทางไปมา
สะดวก
(2) กลางวันไม่พลุกพล่าน กลางคืนเงียบสงัด
(3) ไม่มียุง ไม่มีสัตว์เลื้อยคลาน ไม่มีลมแดด
รบกวน
(4) หาปัจจัย 4 คือ จีวร อาหาร เสนาสนะ และ
ยารักษาโรคได้ไม่ยาก
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(5) มีพระเถระพหูสูต ทรงธรรม ทรงวินัย แก้ไข
ปัญหาให้ได้
		 โดยสรุปลักษณะสถานทีท่ เี่ หมาะสมแก่การปฏิบตั ิ คือ เป็น
สถานทีท่ เี่ ดินทางไปมาสะดวก ไม่มสี งิ่ รบกวนการปฏิบตั ทิ ง้ั คน และสัตว์
หาปัจจัย 4 ได้ง่าย และที่ส�ำคัญคือ มีพระผู้เป็นพหูสูตที่จะแนะน�ำการ
ปฏิบตั ใิ ห้ได้ ซึง่ ลักษณะดังกล่าวเป็นการแสดงลักษณะของสถานที่ ในแง่
ของการเป็นวัดหรือส�ำนักปฏิบตั ธิ รรม มากกว่าการปฏิบตั แิ บบอยูธ่ ดุ งค์
ในป่า
		 3.2) ท�ำสภาพแวดล้อมให้มีสัปปายะ 7 อันจะท�ำให้สมาธิ
ก้าวหน้า ซึ่งในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้กล่าวถึงไว้ในตอนอธิบายการรักษา
อัปปนาสมาธิว่า ต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การท�ำสมาธิ
โดยใช้หลักสัปปายะ 7 คือ
(1) อาวาสสัปปายะ เลือกสถานที่ที่อยู่แล้วนิมิตที่
ไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้ว ไม่หายไป
(2) โคจรสั ป ปายะ เลื อ กสถานที่ ที่ ไ ม่ ไ กลเกิ น 2
กิโลเมตรจากหมู่บ้านที่สามารถบิณฑบาตเลี้ยงชีพได้อย่างบริบูรณ์
(3) ภั ส สะสั ป ปายะ คื อ เว้ น จากติ รั จ ฉานกถา 32
อันได้แก่ คุยเรื่องการเมือง ปัญหาเรื่องก�ำเนิดโลก เป็นต้น ซึ่งขัดขวาง
การปฏิบตั กิ มั มัฏฐาน ท�ำให้ใจฟุง้ ซ่าน และให้พดู ถ้อยค�ำทีเ่ กีย่ วกับความ
มักน้อย สันโดษ ในกถาวัตถุ 10 และเมื่อพูดก็พูดแต่พอประมาณ
(4) บุคคลสัปปายะ คือ เว้นจากบุคคลที่ชอบแต่งตัว
หรือพูดติรัจฉานกถา
(5) โภชนะสัปปายะ คือ เลือกอาหารที่บริโภคแล้ว
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ท�ำให้ทำ� สมาธิได้ดี ซึง่ แต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนชอบรสเปรีย้ ว บาง
คนชอบรสหวาน บางคนชอบรสเค็ม ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
(6) อากาศสัปปายะ คือ เลือกอากาศที่ไม่อบอ้าว
อยู่แล้วสมาธิก้าวหน้า
(7) อิรยิ าบถสัปปายะ คือ ในอิรยิ าบถยืน เดิน นัง่ นอน
ถ้าอยูใ่ นอิรยิ าบถไหนมากแล้วสมาธิดี ให้เลือกอยูใ่ นอิรยิ าบถนัน้ ซึง่ ควร
ใช้วิธีการทดลองอยู่ในอิริยาบถแต่ละอย่างนั้น อย่างละ 3 วัน
		 โดยสรุปแล้วในคัมภีร์วิสุทธิมรรคแสดงให้เห็นว่า สภาพ
แวดล้อม ทั้งสถานที่ คนที่อยู่รอบข้าง อากาศ อาหาร รวมถึงอิริยาบถ
ล้วนมีผลต่อการท�ำสมาธิให้ก้าวหน้าทั้งสิ้น และเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะต้อง
ให้ความใส่ใจในการเลือก หรือสร้างให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
4) วิธีการเรียนการสอน
4.1) วิธกี ารเรียนกัมมัฏฐาน ในคัมภีรว์ สิ ทุ ธิมรรคได้กล่าวถึง
สิ่งที่ต้องท�ำก่อนการเรียนกัมมัฏฐาน คือ
			 4.1.1) การถวายตั ว เป็ น ศิ ษ ย์ แ ก่ พ ระพุ ท ธเจ้ า และ
อาจารย์ผสู้ อนกัมมัฏฐาน ถือเป็นกิจทีต่ อ้ งท�ำ เพราะเป็นการแสดงความ
ตั้งใจในการที่จะศึกษาเล่าเรียนกัมมัฏฐานของผู้ปฏิบัติ อันจะส่งผลให้
ผู้เรียนเป็นผู้ว่าง่ายพร้อมจะรองรับค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติ ท�ำให้ได้รับ
การสงเคราะห์ทงั้ อามิสและธรรมะคือ การสัง่ สอนจากอาจารย์ หากไม่ได้
ถวายตัวไว้ ผู้ปฏิบัติก็จะประพฤติตามใจตนเอง หรือขาดที่พึ่ง ท้ายที่สุด
อาจลาสิกขาไปได้ โดยในการถวายตัวเป็นศิษย์ ศิษย์ที่อาจารย์จะ
บอกกัมมัฏฐานให้ จะต้องแสดงความตั้งใจในการเรียนกัมมัฏฐาน
ถึงขนาดยอมสละแม้ชีวิตตัวเองให้แก่อาจารย์ได้ จึงจะใช้ได้

176

ธรรมธารา วารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับรวมที่ 13) ปี 2564

			 4.1.2) การตัดปลิโพธ ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ
		 (1) มหาปลิโพธ เป็นเครื่องกังวลที่จะขัดขวาง
ท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติกัมมัฏฐานได้ 10 อย่าง คือ อาวาส ตระกูล
หมู่คณะ การงาน การเดินทาง ญาติพี่น้อง ความเจ็บป่วย การศึกษา
และฤทธิ์
		 (2) ขุททกปลิโพธ เป็นเครื่องกังวลเล็กๆ น้อยๆ
ที่อาจท�ำให้เกิดความร�ำคาญใจในการปฏิบัติ คือ ตัดผม ขน เล็บที่ยาว
ซ่อมแซมเครื่องนุ่งห่มที่ขาด ท�ำความสะอาดเตียง ตั่ง เสนาสนะให้
สะอาด
			 การตัดปลิโพธนี้ เป็นสิง่ ทีผ่ ปู้ ฏิบตั ไิ ม่ควรละเลย เป็นการ
ท�ำให้เบาใจ และปล่อยวาง พอที่จะให้ใจตั้งมั่นในการปฏิบัติ ไม่มีสิ่งที่
เป็นอุปสรรคมาคอยขัดขวางได้
		 4.1.3) การเข้าหาอาจารย์ผู้ให้กัมมัฏฐาน โดยมีแนว
ปฏิบัติคือ ถ้าสามารถหาอาจารย์ผู้ให้กัมมัฏฐานที่อยู่ในวัดเดียวกันได้
ดีที่สุด แต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องเดินทางไปหาอาจารย์ โดยในคัมภีร์ได้น�ำเอา
อาคันตุกวัตร คมิกวัตร มาเป็นวิธีการในการเข้าหาผู้สอนกัมมัฏฐาน
รวมกับน�ำอันเตวาสิกวัตร มาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติต่ออาจารย์
โดยการท�ำความดีจนกระทั่งอาจารย์ยอมรับเข้าเป็นศิษย์
4.2) วิธีการสอนกัมมัฏฐาน อาจารย์ผู้สอนสามารถใช้วิธี
การสอนได้ 3 วิธี คือ
			 (1) ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ เรี ย นกั ม มั ฏ ฐานเป็ น ปกติ อาจารย์
สาธยายต่อหน้าศิษย์ 1-2 ครั้ง แล้วจึงให้ไปปฏิบัติ
(2) ส�ำหรับอาจารย์ผู้สอนที่อยู่ประจ�ำส�ำนัก ลูกศิษย์
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ไม่ได้อยู่ด้วย ให้สอนให้ทุกๆ ครั้งที่ศิษย์มาหา
(3) ส� ำ หรั บ ลู ก ศิ ษ ย์ ท่ี เ รี ย นแล้ ว ต้ อ งการไปที่ อื่ น
อาจารย์จะสอนให้โดยพอดี ไม่ให้ยาวเกินไป หรือไม่ให้สั้นเกินไป และ
ให้ศิษย์ไปปฏิบัติเอง
ในการสอนกัมมัฏฐานนั้น คัมภีร์วิสุทธิมรรคได้ยกตัวอย่าง การ
สอนปฐวีกสิณว่า ต้องสอนให้ผู้เรียนได้รู้หลัก 9 ประการ คือ โทษของ
กสิณ วิธีการท�ำกสิณ วิธีการบริกรรมในกสิณ ประเภทนิมิตที่เกิดขึ้น
ประเภทของสมาธิที่ได้ สิ่งที่เป็นที่สบายและไม่สบายต่อการปฏิบัติ
สิ่งที่ท�ำให้อัปปนาสมาธิเกิดขึ้นได้คือความเพียรในการปฏิบัติ และสิ่งที่
เกิดขึน้ เมือ่ สมาธิเป็นอัปปนา (วิถแี ห่งอัปปนา) และในการสอนกัมมัฏฐาน
ผู้สอนควรสอนให้ตรงจริตของผู้เรียนสมาธิจึงจะก้าวหน้า
5) วิธีการปฏิบัติกัมมัฏฐานและผลผลิตจากการปฏิบัติ
วิธีการปฏิบัติกัมมัฏฐานนี้ถือเป็นแนวคิดหลักของคัมภีร์วิสุทธิมรรค ทีไ่ ด้ให้รายละเอียดของการปฏิบตั ไิ ว้อย่างเป็นขัน้ ตอน ทัง้ ในระดับ
สมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน และสามารถจัดเป็นระบบการ
ปฏิบัติกัมมัฏฐาน ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้
5.1) ระบบการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน
		 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค กล่าวถึงวิธีการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน
ซึ่งแยกเป็นทั้งหมด 40 วิธี โดยได้อธิบายรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ
ของแต่ละวิธี พร้อมทั้งแยกแยะถึงลักษณะของการปฏิบัติทั้ง 40 วิธีนั้น
ในแง่ความแตกต่างของอารมณ์ วิธีการ และผลที่จะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติ โดยสามารถจัดแบ่งหมวดหมู่ตามอารมณ์ที่ใช้ และผลของการ
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ปฏิบัติได้ดังนี้
		 อารมณ์ที่ใช้ในกัมมัฏฐาน 40 วิธี
		 (1) อารมณ์ที่เป็นนิมิต คือ มีรูปร่างปรากฏสัมผัสได้ชัดเจน
ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ กสิณ 10 อสุภะ 10 อานาปานสติ
กายคตาสติ
		 โดยกสิณ และอสุภะ 20 วิธีนี้ จะใช้นิมิตอันเป็นสิ่งที่มี
อยู่ภายนอกตัวมาเป็นอารมณ์ เป็นนิมิตหยาบ จับต้องได้อย่างเป็น
รูปธรรม ในการท�ำกัมมัฏฐานจึงต้องมีการอธิบายขั้นตอนวิธีการท�ำ วิธี
การพิจารณา เช่นวิธกี ารท�ำองค์กสิณ หลักการตัง้ องค์กสิณ การก�ำหนด
นึกกสิณ และการหาอสุภะ วิธีการก�ำหนดและเพ่งพิจารณาอสุภะ ส่วน
อานาปานสติ และกายคตาสติ ใช้นิมิตเป็นสิ่งที่เนื่องอยู่ในร่างกายนี้
เป็นอารมณ์ จึงไม่ตอ้ งมีพธิ รี ตี องในการท�ำหรือหานิมติ แต่จะมีขนั้ ตอน
ในการเรียนรู้และฝึกท�ำ ที่ต้องพัฒนาเป็นไปตามล�ำดับขั้น เนื่องจาก
อารมณ์นนั้ เป็นของละเอียดอ่อน แม้เป็นของทีม่ อี ยูใ่ นตัว แต่กต็ อ้ งอาศัย
การสังเกต หรือจดจ�ำ
		 (2) อารมณ์ที่เป็นสภาวธรรม ได้แก่ พุทธานุสติ ธัมมานุสติ
สังฆานุสติ สีลานุสติ จาคานุสติ เทวตานุสติ อุปสมานุสติ มรณานุสติ
อาหาเรปฏิกูลสัญญา จตุธาตุววัตถาน วิญญาณัญจายตนะ และเนวสัญญานาสัญญายตนะ
		 โดยอารมณ์ตั้งแต่พุทธานุสติจนถึงจตุธาตุววัตถาน เป็น
อารมณ์ที่เกิดจากการใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง เป็นอารมณ์ที่เป็น
นามธรรมล้วนๆ ไม่สามารถสัมผัสอารมณ์ได้งา่ ย ดังนัน้ ในวิธกี ารปฏิบตั ิ
จึงต้องใช้ปริยัติในการอธิบายขยายความ ท�ำนองบอกเล่าให้นึกตาม
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จึงจะสามารถท�ำกัมมัฏฐานได้ ส่วนวิญญาณัญจายตนะ และเนวสัญญานาสัญญายตนะเกิดจากการใช้สภาวธรรมอันเกิดสืบเนื่องจากผลแห่ง
การปฏิบัติ คือ วิญญาณัญจายตนะ ต้องอาศัยอากาสานัญจายตนะ
มาเป็ น อารมณ์ และเนวสั ญ ญานาสั ญ ญายตนะ ต้ อ งอาศั ย
อากิญจัญญายตนะมาเป็นอารมณ์ ดังนัน้ หากไม่สามารถปฏิบตั จิ นเกิด
ผลอันเป็นธรรมข้างต้น ก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติกัมมัฏฐานทั้ง 2 นี้ได้
		 (3) อารมณ์ที่เป็นทั้งนิมิตและสภาวธรรม (ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่า เป็นอารมณ์ทบี่ อกไม่ถกู ) คือ พรหมวิหาร 4 อากาสานัญจายตนะ และอากิญจัญญายตนะ ซึง่ พรหมวิหาร 4 เป็นอารมณ์ทมี่ นี มิ ติ
ทีต่ อ้ งเป็นบุคคล ทีเ่ ป็นฐานอันจะท�ำให้เกิดอารมณ์ทเี่ ป็นสังขารขันธ์ คือ
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาให้เกิดขึ้น มีลักษณะเป็นอารมณ์เฉพาะ
ดังนัน้ จึงเป็นทัง้ 2 ประการ ส่วนอากาสานัญจายตนะ และอากิญจัญญายตนะ มีลักษณะเป็นสภาวธรรมที่เกิดจากการอาศัยสัญญาขันธ์ เข้ามา
ท�ำให้เกิดกัมมัฏฐานขึ้น
		 ในแง่ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติสมาธิ 40 วิธี
			 1) ได้ผลคือ อุปจารสมาธิ ได้แก่ พุทธานุสติ ธัมมานุสติ
สังฆานุสติ สีลานุสติ จาคานุสติ เทวตานุสติ อุปสมานุสติ มรณานุสติ
อาหาเรปฏิกูลสัญญา และจตุธาตุววัตถาน
			 2) ได้ผลคือ อัปปนาสมาธิ แบ่งเป็นระดับ ดังนี้
			 - ฌาน 4 ได้แก่ กสิณ 10 และอานาปานสติ
				 - ฌาน 3 ได้แก่ พรหมวิหาร 3
			 - เฉพาะปฐมฌาน ได้แก่ อสุภะ 10 และกายคตาสติ
				 - เฉพาะจตุตถฌาน ได้แก่ อุเบกขาพรหมวิหาร และ
					 อรูปกัมมัฏฐาน

180

ธรรมธารา วารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับรวมที่ 13) ปี 2564

		 ซึง่ สามารถอธิบายอารมณ์ทใี่ ช้กบั ผลทีเ่ กิดขึน้ ได้วา่ อารมณ์
ทีเ่ ป็นสภาวธรรมอันเกิดจากการพิจารณาไตร่ตรองนัน้ สามารถท�ำให้เกิด
ความสงบเพียงแค่เบือ้ งต้นไม่ถงึ ฌาน แต่เมือ่ อารมณ์เป็นนิมติ สามารถ
น้อมน�ำจิตให้สงบนิ่งได้ถึงขั้นฌาน
		 ในแง่ผลของการปฏิบัติที่น�ำไปสู่อัปปนาสมาธินี้ ในคัมภีร์
ได้ให้วิธีการในการรักษาอารมณ์จนเกิดอัปปนาสมาธิ เรียกว่า อัปปนาโกศล 10 หรือวิธีการเพื่อน�ำไปสู่อัปปนาสมาธิ ดังนี้
			 1) การท�ำวัตถุให้สะอาด คือ การท�ำร่างกายให้สะอาด
การท�ำข้าวเครื่องใช้ เสนาสนะให้สะอาด จะส่งผลต่อความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติสมาธิ
			 2) การท�ำอินทรีย์ให้สม�่ำเสมอ คือ ท�ำศรัทธาให้เสมอ
กับปัญญา ท�ำวิริยะให้เสมอกับสมาธิ และท�ำสติให้มาก จะท�ำให้การ
ปฏิบัติก้าวหน้า
			 3) ความฉลาดในการรักษานิมิตที่ได้แล้ว
			 4) ยกจิตในสมัยทีค่ วรยก คือ เมือ่ ท�ำสมาธิแล้ว จิตหดหู่
เจริญธัมมวิจยะ วีริยะ และปีติ			
			 5) ข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม คือ เมื่อท�ำสมาธิแล้ว จิต
ฟุ้งซ่าน เจริญปัสสัทธิ สมาธิ และอุเบกขา
			 6) พยุงจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรท�ำให้ร่าเริง คือ เมื่อ
จิตไม่เบิกบาน ก็พิจารณาสังเวควัตถุ 8 และนึกถึงพุทธคุณ ธัมมคุณ
สังฆคุณ
			 7) เพ่งดูจิตเฉยในสมัยที่ควรเพ่งดูเฉย คือ เมื่อจิต
ไม่หดหู่ ไม่ฟุ้งซ่าน เบิกบานอยู่ ก็ประคองรักษาอารมณ์นี้ไว้
			 8) หลีกเว้นบุคคลที่ไม่มีสมาธิ
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			 9) คบหาบุคคลที่มีสมาธิ
			 10) น้อมจิตไปในสมาธิ
5.2) ระบบการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
		 ในคัมภีรว์ สิ ทุ ธิมรรค กล่าวถึงแนวทางการปฏิบตั วิ ปิ สั สนาไว้
เป็นระบบ โดยมีขนั้ ตอน คือ อาศัยการเล่าเรียนและสอบถามในธรรมที่
เป็นภูมิของวิปัสสนา อยู่ 6 ประการ คือ ขันธ์ 5 อายตนะ 12 ธาตุ 18
อินทรีย์ 22 อริยสัจ 4 และปฏิจจสมุปบาท เมื่อได้ศึกษาโดยทางปริยัติ
จนแตกฉาน และอาศัยการท�ำศีล และสมาธิให้เกิดขึ้นเป็นฐานรากแล้ว
ก็น�ำไปสู่ตัวปัญญา ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่กล่าวไว้ในวิสุทธิ 7 ใน
พระไตรปิฎกตามล�ำดับ คือ ศีลวิสุทธิ จิตตวิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตรณวิสุทธิ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ
และญาณทัสสนวิสุทธิ การบังเกิดขึ้นของวิปัสสนา จะเกิดตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิ จนถึงญาณทัสสนวิสุทธิ13
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้กล่าวถึงขั้นตอนของการเกิดทิฏฐิวิสุทธิ ใน 2 เส้นทาง คือ สมถยานิก และวิปัสสนายานิก
			 (1) สมถยานิก เกิดจากการออกจากฌาน แล้วพิจารณา
องค์ฌาน ให้ปรากฏโดยความเป็นรูปนาม ให้เห็นสามัญญลักษณะ
			 (2) วิปัสสนายานิก ใช้การก�ำหนดธาตุ 4 ในอาการ 32
ในร่างกายมาเป็นฐาน แล้วพิจารณาแยกแต่ละอาการนั้น ให้เห็นสัก
แต่ว่าเป็นธาตุอันเกิดขึ้นจากองค์ประกอบหลายๆ ประการมารวมกัน
และให้เป็นปรากฏโดยความเป็นรูปนาม หรือใช้การก�ำหนดธาตุ 18 หรือ
พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย, “การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการพัฒนา
จิตของกรรมฐาน 5 สายในสังคมไทย” วารสารธรรมธารา, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1
(ฉบับรวมที่ 10), (มกราคม-มิถุนายน 2563): 18.
13
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ขันธ์ 5 ให้เห็นโดยความเป็นนามรูป เมื่อเห็นสิ่งที่ปรากฏในร่างกายนี้
ตามความเป็นจริงโดยการเป็นนามรูป (ยถาภูตญาณทัสสนะ) ก็จะท�ำให้
เกิดความไม่ลุ่มหลงในนามและรูป ครอบง�ำสัตตสัญญา (ความรู้ว่าเป็น
สัตว์) เสีย เป็นทิฏฐิวิสุทธิ
เมือ่ ก�ำหนดรูเ้ หตุปจั จัยของนามรูป จนละความสงสัยทัง้ ใน
อดีตกาล อนาคตกาล และปัจจุบนั กาล เกิดยถาภูตญาณทัสสนะ สัมมาทัสสนะ กังขาวิตรณะ จึงเป็นกังขาวิตรณวิสุทธิ
		 เมือ่ ท�ำความเพียรในกลาปสัมมสนะ จนเกิดกลาปสัมมสนญาณอันเป็นปัญญาก�ำหนดรู้ย่นย่อในธรรมทั้งหลายขึ้นสู่ไตรลักษณ์
จนเพิกถอนทิฏฐิ มานะ ความใคร่ได้แล้ว ก็จะย่างเข้าสู่ตรุณวิปัสสนาญาณ คือ อุทยัพพยญาณ อันเป็นปัญญาเห็นเนืองๆ ถึงความผันแปร
ของปัจจุบันธรรมทั้งหลาย ซึ่งจะมีวิปัสสนูปกิเลสเกิดขึ้น เมื่อก�ำหนด
รู้วิปัสสนากิเลสได้ และรู้ว่าทางใดเป็นทางมรรค ทางใดมิใช่ ก็จะเกิด
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ
		 วิ ป ั ส สนาที่ บ รรลุ ด ้ ว ยญาณ 8 ตั้ ง แต่ อุ ท ยั พ พยญาณ
อย่างแก่ ภังคานุปสั สนาญาณ ภยตูปฏั ฐานญาณ อาทีนวานุปสั สนาญาณ
นิพพิทานุปัสสนาญาณ มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ
สังขารุเปกขาญาณ และสัจจานุโลมิกญาณ เกิดปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ
		 ต่อจากอนุโลมญาณ จะเกิดโคตรภูญาณ อันเป็นระหว่าง
กลางของโคตรปุถุชนกับพระอริยบุคคล เมื่อหยั่งจิตลงสู่นิพพานเป็น
อารมณ์ ก็จะก้าวเข้าสู่มัคคญาณ และผลญาณตามล�ำดับ กลายเป็น
พระอริยบุคคล ทัง้ โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี และอรหัตต์ ละสังโยชน์
เข้าสู่พระนิพพาน นี้เป็นญาณทัสสนวิสุทธิ
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		 ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนการเกิดขึ้นของความรู้ที่เป็นไปตาม
ล�ำดับ เรียกว่า “โสฬสญาณ”

5. วิเคราะห์ระบบการเรียนการสอน
กัมมัฏฐานในคัมภีร์วิสุทธิมรรค

15

ทัง้ หมดนีเ้ ป
ป็ นระกอบส�
ขัน้ ตอนการเกิ
ท้ ่เี ป็ นไปตามล
าดับ เรียกว่า “โสฬสญาณ”
ในองค์
ำคัดขึญน้ ของความรู
ของระบบการเรี
ยนการสอนกั
มมัฏฐาน
ในคั ม ภี ร ์ วิ สุ ท ธิ ม รรคนั้ น กระบวนการส� ำ คั ญ ในการท� ำ ให้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ
มมัฏรฐานบรรลุ
พพาน
ซึ่งถือเป็
คือ
6. วิเกัคราะห์
ะบบการเรีมยรรคผลนิ
นการสอนกั
มมัฏฐานในคั
มภีนรเป้
ว์ ิสาุทหมายของระบบ
ธิมรรค
ผูป้ ในองค์
ฏิบตั ปกิ ระกอบส
มั มัฏฐานจะต้
องผ่านกระบวนการฝึ
ปฏิบตั มภีสิ รมถะและวิ
ั กระบวนการ
สนา
าคัญของระบบการเรี
ยนการสอนกัมมัฏกฐานในคั
ว์ ิสทุ ธิมรรคนัป
น้ ส
สาคัญจึในการท
ผูป้ ฏิ่ผบลคื
ตั ิกัมอมัการบรรลุ
ฏฐานบรรลุมทรรคผลนิ
ถือเป็ นวเป้ิธาีกหมายของระบบ
คือ ผูป้ ฏิบตั ิ
งจะน�าให้
ำไปสู
างหลุพดพาน
พ้นซึ่งโดยมี
ารเรียนการสอน
กัมมัฏสภาพแวดล้
ฐานจะต้องผ่านกระบวนการฝึ
กปฏิบตั ิสมถะและวิ
ปัสม
สนา
จะนาไปสู
อการบรรลุ
ทางหลุดพ้น
อ ม และอาจารย์
ผู ้ ส อนกั
มั ฏจึงฐาน
เป็่ผนลคืองค์
ป ระกอบ
โดยมีแวดล้
วิธีการเรีอ
ยนการสอน
สภาพแวดล้
สู้ อนกัมมัฏบฐาน
องค์ประกอบแวดล้
มในการช่
ว ยผู ้ ปอฏิม บและอาจารย์
ั ติ กั ม มั ฏผฐานให้
รรลุเป็ผนลแห่
ง การปฏิอบมในการ
ั ติ
ช่วยผูป้ ฏิบตั ิกัมมัฏฐานให้บรรลุผลแห่งการปฏิบตั ิ ซึ่งเขียนเป็ นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของระบบได้
ซึ่งเขียนเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของระบบ ได้ดังนี้
ดังนี ้

อาจารย์ท่ใี ห้
กัมมัฏฐาน
วิธีการสอนกัมมัฏฐาน
ผูป้ ฏิบตั ิกมั มัฏฐาน

เจริญสมถะ

เจริญวิปัสสนา

บรรลุมรรคผลนิพพาน

สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม
Input

Process

Output

แผนภาพที่ 1 แสดงระบบการเรียนการสอนกัมมัฏฐานในคัมภีรว์ สิ ทุ ธิมรรค

ภาพที่ 1 แสดงระบบการเรียนการสอนกัมมัฏฐานในคัมภีร์วิสุทธิมรรค

1) คุณสมบัติของตัวแปรนาเข้ากับกระบวนการและเป้ าหมาย
คัมภีรว์ ิสุทธิมรรคได้นาเสนอขัน้ ตอนการบรรลุมรรคผลนิพพานในพระพุทธศาสนา ซึ่งต้องปฏิบตั ิ
ตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา โดยอาจมอง ศีล สมาธิ ปัญญา ได้ 2 แง่มมุ คือ
1.1) ศีล สมาธิ ปัญญา ในแง่ของวิธีการปฏิบตั ิเพื่อนาไปสูค่ วามหลุดพ้น
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1) คุณสมบัติของตัวแปรน�ำเข้ากับกระบวนการและเป้าหมาย
คัมภีร์วิสุทธิมรรคได้น�ำเสนอขั้นตอนการบรรลุมรรคผลนิพพาน
ในพระพุทธศาสนา ซึง่ ต้องปฏิบตั ติ ามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และ
ปัญญา โดยอาจมอง ศีล สมาธิ ปัญญา ได้ 2 แง่มุม คือ
		 1.1) ศีล สมาธิ ปัญญา ในแง่ของวิธีการปฏิบัติเพื่อน�ำไปสู่
ความหลุดพ้น
		 1.2) ศีล สมาธิ ปัญญา ในแง่ผลที่ต้องการท�ำให้เกิดขึ้น อัน
จะน�ำไปสู่การหลุดพ้น
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ได้กล่าวถึงทั้ง 2 แง่มุม ดังนี้ คือ
		 (1) ในแง่วธิ กี าร การอธิบายศีล ได้อธิบายถึงวิธกี ารรักษาศีล
ที่เป็นปาริสุทธิศีล 4 สมาธิ ได้อธิบายวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติ
สมาธิทั้ง 40 วิธีอย่างละเอียด รวมถึงการพัฒนาให้ก้าวหน้าโดยอาศัย
อัปปนาโกศล 10 ปัญญา ได้อธิบายวิธีการเจริญวิปัสสนา โดยภูมิคือ
ขันธ์ 5 อายตนะ 12 ธาตุ 18 อินทรีย์ 22 อริยสัจ 4 ปฏิจจสมุปบาท
โดยอาศัยญาณ 16
		 (2) ในแง่ผล การอธิบายศีลได้อธิบายถึงศีลในสถานะเป็น
คุณสมบัติพ้ืนฐานของผู้ปฏิบัติ ที่ท�ำให้สะอาดกาย วาจา และเป็นราก
เหง้าของการปฏิบัติสมาธิต่อไป สมาธิได้อธิบายในแง่ผล คือ ฌาน 4
และอรูปฌาน 4 และการท�ำอภิญญา 5 ให้เกิดขึ้น ในส่วนของปัญญา
ได้อธิบายถึงผลแห่งปัญญา คือ วิสุทธิ 5 อันเป็นความบริสุทธิ์ที่มากขึ้น
ไปจนถึงระดับของการเป็นพระอริยบุคคล และหมดกิเลสไปในที่สุด
การอธิบายในแง่วิธีการนั้น เป็นการชี้ให้เห็นขั้นตอนของการ
ปฏิบัติไปในตัว นั่นคือต้องเริ่มจากการปฏิบัติศีลก่อน แล้วจึงจะน�ำไปสู่
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การปฏิบัติสมาธิ และปัญญาเป็นล�ำดับไป ในขณะเดียวกัน การอธิบาย
ในแง่ผล ก็เป็นการชี้ให้เห็นว่า หากผู้ปฏิบัติยังมีศีลไม่บริบูรณ์ ก็ยากที่
จะได้สมาธิ และเมื่อยังไม่ได้สมาธิ ก็ยากที่จะเข้าถึงปัญญาได้ ซึ่งหาก
พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐานจะพบว่าระบบการเรียน
การสอนกัมมัฏฐานในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนั้น เป็นระบบการฝึกปฏิบัติ
กัมมัฏฐานของพระภิกษุทมี่ เี ป้าหมายอย่างแน่วแน่ตอ่ การบรรลุมรรคผล
นิพพาน และในการฝึกนั้นก็ต้องรักษาศีล ถือธุดงควัตร และฝึกปฏิบัติ
อย่างมักน้อย สันโดษ หลีกออกจากเมืองหรือชุมชน มุ่งปฏิบัติอย่าง
เดียว จึงจะเกิดผลคือการบรรลุมรรคผลนิพพาน ซึ่งแนวทางการปฏิบัติ
เช่นนี้ หากเทียบในปัจจุบนั ก็จะสอดคล้องกับวิธกี ารสอน การปฏิบตั ติ น
ของพระภิกษุสายธุดงค์กัมมัฏฐานอีสาน ซึ่งเน้นการปฏิบัติธุดงควัตร
แสวงหาที่วิเวก เพื่อมุ่งสู่ความหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์14
การอธิบายศีล สมาธิ ปัญญา ในแง่ของผลการปฏิบตั นิ นั้ เป็นการ
ชีค้ ณ
ุ สมบัตใิ นตัวบุคคลผูท้ ปี่ ฏิบตั วิ า่ จะต้องเริม่ จากการมีศลี อันบริสทุ ธิ์
ก่อน ซึ่งในที่นี้หมายเอาอาชีวปาริสุทธิศีล 4 โดยอาศัยธุดงค์เป็นเครื่อง
ช�ำระให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น แล้วจึงจะสามารถพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
สมาธิ โดยการปฏิบตั ใิ ห้เหมาะสมกับจริต ซึง่ ได้อธิบายอย่างละเอียดใน
ขั้นตอนของการปฏิบัติสมถะ 40 วิธีก่อน และพัฒนาด้วยอัปปนาโกศล
จนบังเกิดฌานขึ้น และอาศัยผลแห่งสมาธิที่เกิดขึ้นนั้น พัฒนาความ
ก้าวหน้าแห่งสมาธิเป็นล�ำดับขั้นขึ้นไป จนน�ำไปสู่การเจริญวิปัสสนา
ดังที่ได้กล่าวไว้ในช่วงของการอธิบายการเจริญวิปัสสนาว่า

วริ ย า ชิ น วรรโณ และคณะ, สมาธิ ใ นพระไตรปิ ฎ ก วิ วั ฒ นาการ
การตี ค วามค� ำ สอนเรื่ อ งสมาธิ ใ นพระพุ ท ธศาสนาฝ่ า ยเถรวาทประเทศไทย
(กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), 193.
14
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ปัญญาจะพึงเจริญอย่างไร นี้ มีพรรณาว่าเพราะ
เหตุที่ธรรมทั้งหลาย อันแยกประเภทเป็นขันธ์ อายตนะ
ธาตุ อินทรีย์ สัจจะ และปฏิจจสมุปบาทเป็นต้น เป็นภูมิ
ของปัญญานี้ วิสุทธิ 2 คือ สีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธิเป็น
มูลของปัญญานี้ วิสุทธิ 5 คือ ทิฏฐิวิสุทธิ 1 กังขาวิตรณวิสุทธิ 1 มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ 1 ปฏิปทาญาณ
ทัสสนวิสุทธิ 1 และญาณทัสสนวิสุทธิ 1 เป็นสรีระของ
ปัญญานี้ เพราะเหตุนั้น ปัญญาอันภิกษุผู้ท�ำความสั่งสม
ความรูโ้ ดยการเล่าเรียนและไต่ถามในธรรมทีเ่ ป็นภูมเิ หล่า
นั้นแล้ว ยังวิสุทธิ 2 ที่เป็นมูลให้ถึงพร้อมแล้ว ท�ำวิสุทธิ 5
ที่เป็นสรีระให้ถึงพร้อมอยู่ จะถึงบ�ำเพ็ญได้15
และเมื่อเจริญวิปัสสนา ย่อมน�ำไปสู่ผลคือการบรรลุมรรคผล
นิพพานอันเป็นเป้าหมายของระบบนี้ ซึ่งหากพิจารณาในแง่หนทาง
แห่งการบรรลุอรหัตต์ ดังที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
ได้กล่าวถึงลักษณะการบรรลุอรหัตต์ 4 ลักษณะไว้ว่า
ผูใ้ ดก็ตามจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณเี ปิดเผยการบรรลุ
อรหัตตผลในส�ำนักของเราด้วยมรรค 4 ประการ คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้เจริญวิปัสสนาอันมีสมถะน�ำหน้า เมื่อเธอ
เจริญวิปสั สนาอันมีสมถะน�ำหน้า มรรคย่อมเกิด เธอเสพ
เจริญ ท�ำให้มากซึง่ มรรคนัน้ อยู่ ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสยั
ทั้งหลายย่อมสิ้นสุดไป ภิกษุเจริญสมถะอันมีวิปัสสนา
น�ำหน้า ... ภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไป ...
15

พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, 720.
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ภิกษุมใี จถูกอุทธัจจะในธรรมกัน้ ไว้ในเวลาทีจ่ ติ ตัง้ มัน่ สงบ
ภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ตั้งมั่นอยู่ มรรคก็เกิด
แก่เธอ เธอเสพ เจริญ ท�ำให้มากซึง่ มรรคนัน้ เมือ่ เธอเสพ
เจริญ ท�ำให้มาก ซึ่งมรรคนั้น ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัย
ทั้งหลายย่อมสิ้นสุดไป16
จึงอาจกล่าวได้วา่ การอธิบายระบบการปฏิบตั กิ มั มัฏฐานในคัมภีร์
วิสุทธิมรรค เป็นการอธิบายในแบบมรรควิถีที่มีสมถะน�ำหน้าวิปัสสนา
2) ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกัมมัฏฐาน วิธีการเรียน
การสอนกับผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ผู้
สอนกัมมัฏฐาน วิธีการเรียนการสอน กับผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐาน เป็นไปใน
ลักษณะของการบอกแนวทาง โดยให้ผปู้ ฏิบตั กิ มั มัฏฐานน�ำไปปฏิบตั เิ อง
ในสภาพแวดล้ อ มที่ เ ป็ น สั ป ปายะ โดยบทบาทของอาจารย์ ที่ ส อน
กัมมัฏฐานนี้จะไปสัมพันธ์กับระดับของการปฏิบัติ กล่าวคือ
บทบาทของอาจารย์ผู้สอนจะมีความส�ำคัญในการปฏิบัติขั้น
สมถะ ในแง่ของการเลือกสอนวิธีการปฏิบัติในสมถะที่หลากหลายให้
เหมาะสมกับจริตของศิษย์ ซึง่ ในคัมภีรว์ สิ ทุ ธิมรรค กล่าวให้ความส�ำคัญ
กับอาจารย์ที่เป็นพหูสูตมากกว่าพระอรหันต์ เพราะอาจารย์แม้อาจ
ปฏิบัติยังไม่ได้ผลคือการหมดกิเลส แต่ก็สามารถแนะแนวทางให้ศิษย์
ที่ก�ำลังเริ่มปฏิบัติได้
ในส่วนของวิปัสสนา อาจารย์ผู้สอนจะมีบทบาทในการสอนภูมิ
ของวิปัสสนา ในแง่ของปริยัติให้แตกฉาน เพื่อเป็นบาทฐานน�ำไปสู่การ
16
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ท�ำวิปัสสนา บทบาทของอาจารย์จึงมีความส�ำคัญในการเป็นผู้ชี้ทางที่
ถูกต้องให้ศิษย์ โดยตัวผู้ปฏิบัติซึ่งผ่านกระบวนการฝึกขั้นสมถะมาแล้ว
คือบุคคลส�ำคัญที่จะเรียนรู้และบรรลุผลแห่งการปฏิบัติในขั้นนี้อย่าง
ถ่องแท้ดว้ ยตนเอง ซึง่ ในคัมภีรไ์ ด้มกี ารยกตัวอย่างของศิษย์ซงึ่ หมดกิเลส
แล้วพิจารณาตรวจดูดว้ ยญาณทัสสนะ พบว่าอาจารย์ทสี่ อนกัมมัฏฐาน
ยังเป็นปุถุชนอยู่แต่เข้าใจว่าหมดกิเลส ลูกศิษย์จึงได้ไปแนะน�ำการ
ปฏิบัติให้กับอาจารย์17 อันเป็นเครื่องยืนยันว่า ในการเจริญวิปัสสนา
ตัวผู้ฝึกปฏิบัติจะต้องฝึกฝนด้วยตนเองเป็นส�ำคัญ
แม้ว่ากระบวนการเรียนการสอนกัมมัฏฐาน จะมุ่งเน้นไปที่ตัว
ผู้เรียนที่จะได้ผลแห่งการปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งอาจจะท�ำให้เข้าใจได้ว่า
แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แต่หากพิจารณาดูให้ดี จะเห็นว่าการเรียนการ
สอนในคัมภีรว์ สิ ทุ ธิมรรค โดยเฉพาะในการปฏิบตั ขิ นั้ สมถะนัน้ อาจารย์
ผู้สอนกัมมัฏฐานจะต้องค�ำนึงถึงความแตกต่างของจริตของผู้เรียน
แล้วจึงก�ำหนดกัมมัฏฐานให้สอดคล้องกับจริต โดยผู้เรียนอาจจะยังอยู่
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ หรือจะไปปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง แต่ถา้ อาจารย์
ไม่สามารถแนะน�ำกัมมัฏฐานให้เหมาะสมกับจริต ก็จะมีผลต่อการปฏิบตั ิ
ที่ท�ำให้ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ อีกทั้งในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ยังเน้นถึง
ความส�ำคัญของการเป็นพหูสูตของผู้สอนที่จะต้องมีความสามารถใน
การแนะน�ำการท�ำสมาธิที่มีหลากหลายวิธีให้แก่ผู้เรียน จึงอาจกล่าว
ได้วา่ ระบบการเรียนการสอนกัมมัฏฐานในคัมภีรว์ สิ ทุ ธิมรรค เป็นระบบ
การสอนทีย่ ดึ ครูเป็นศูนย์กลาง ความส�ำเร็จของการปฏิบตั จิ ะมากน้อย
เพียงไรมีปจั จัยทีเ่ กีย่ วเนือ่ งด้วยอาจารย์ผสู้ อน ครูบาอาจารย์ยงิ่ มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหรือการศึกษามาก
17

พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, 1033.
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เพียงใด ก็จะยิง่ มีผลต่อการสร้างคุณสมบัตทิ ตี่ อ้ งการให้เกิดขึน้ ในผูเ้ รียน
ยิ่งสามารถสร้างคุณสมบัตินั้นได้มากเท่าไร การบรรลุผลของการปฏิบัติ
ก็จะเกิดขึน้ ได้มากและเร็วเท่านัน้ ครูจงึ เป็นผูม้ สี ว่ นส�ำคัญในการน�ำศิษย์
ไปสูเ่ ป้าหมายคือการบรรลุธรรม ดังนัน้ ศิษย์จงึ ต้องทุม่ เทกายใจโดยการ
มอบตนเป็นศิษย์ให้กับครูบาอาจารย์ อันเป็นประเพณีในการปฏิบัติ
กัมมัฏฐานที่สืบทอดกันมาว่า ก่อนปฏิบัติกัมมัฏฐานจะต้องกล่าวค�ำ
แสดงตนเป็นศิษย์เพือ่ รับความรูจ้ ากครูบาอาจารย์ได้ทงั้ หมด ดังทีม่ กี าร
กล่าวค�ำถวายตนในการปฏิบัติกัมมัฏฐานในหลายส�ำนักปฏิบัติธรรมใน
ปัจจุบัน และสอดคล้องกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงความส�ำคัญ
ของกัลยาณมิตรไว้ในอุปัฑฒสูตรว่า “อานนท์ ที่จริงความเป็นผู้มีมิตรดี
มีสหายดี มีเพื่อนดี เป็นพรหมจรรย์ทั้งหมด”18 เพราะมิตรดีจะท�ำให้
น�ำไปสู่การหลุดพ้น ดังที่กล่าวในสูตรเดียวกันนั้นว่า “ความเป็นผู้มี
มิตรดี มีสหายดี มีเพือ่ นดีเป็นพรหมจรรย์ทงั้ หมดทีเดียวนัน้ พึงทราบโดย
ปริยายนี้ ด้วยว่าเพราะอาศัยเราผู้เป็นมิตรดี เหล่าสัตว์ผู้มีชาติ (ความ
เกิด) เป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชาติ ผู้มีชรา (ความแก่) เป็นธรรมดาย่อม
พ้นจากชรา ผู้มีมรณะ (ความตาย) เป็นธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะ ผู้มี
โสกะ (ความเศร้าโศก) ปริเทวะ (ความคร�่ำครวญ) ทุกข์ (ความทุกข์กาย)
โทมนัส (ความทุกข์ใจ) และอุปายาส (ความคับแค้นใจ) เป็นธรรมดาย่อม
พ้นจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัสและอุปายาส”19
3) ลักษณะระบบการเรียนการสอนกัมมัฏฐานในคัมภีรว์ สิ ทุ ธิมรรค
จะเห็นได้ว่า ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้น�ำเสนอวิธีการเรียนการ
สอนกั ม มั ฏ ฐานในลั ก ษณะแบบที่ ใ ห้ ร ายละเอี ย ดทั้ ง คุ ณ สมบั ติ แ ละ
18
19
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ลักษณะของอาจารย์ นักเรียน วิธีการเรียน รวมทั้งเป้าหมายที่พึง
ประสงค์แต่ละประการไว้อย่างครบถ้วน เป็นการให้รายละเอียดที่ขยาย
เพิ่มเติมจากพระไตรปิฎกที่น�ำไปสู่ภาคปฏิบัติได้จริง ซึ่งหากปฏิบัติตาม
ได้ทั้งระบบ ย่อมน�ำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพาน และส่งผลดีแก่
ผู้ปฏิบัติได้อย่างแน่นอน แต่ทว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป เราจะพบว่า
ทั้งสภาพสังคม วิถีชีวิต สภาพแวดล้อมต่างๆ รวมถึงระบบการจัดการ
ในสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งในความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ย่อมมี
บริบทบางอย่างที่ท�ำให้นักปฏิบัติธรรมไม่สามารถที่จะสร้างคุณสมบัติ
ในแต่ละองค์ประกอบให้ตรงกับรายละเอียดและขั้นตอนตามที่ปรากฏ
ในคัมภีรว์ สิ ทุ ธิมรรคได้ ซึง่ ย่อมจะมีผลต่อเป้าหมายของการปฏิบตั ิ ทัง้ นี้
ผู้เขียนขอยกตัวอย่างปัจจุบัน เช่น การที่พระภิกษุสงฆ์จะหลีกจาริกไป
ปฏิบัติในอาวาสที่เป็นสัปปายะเป็นเวลาแรมปี หรือการปฏิบัติธุดงค์
ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติประการหนึ่งในคุณสมบัติของผู้เรียนกัมมัฏฐานที่จะ
ขัดเกลากิเลสให้ไปสู่เป้าหมาย อาจจะไม่สามารถท�ำได้อย่างเป็นอิสระ
อย่างทีผ่ ปู้ ฏิบตั ติ งั้ ใจ ด้วยข้อจ�ำกัดทางด้านกฎหมาย กฎคณะสงฆ์ หรือ
วิธีการปฏิบัติบางประการที่มีขั้นตอน และรายละเอียดของการปฏิบัติ
ที่มาก เช่น กายคตาสติที่จะต้องใช้เวลาในการศึกษาและท่องจ�ำอาการ
32 ให้ได้ครบทัง้ ลักษณะอาการ สี สัณฐาน ทีต่ งั้ อยู่ ใช้เวลาอย่างน้อย 4
เดือน20 จึงจะจบขั้นตอน อาจจะเป็นการยุ่งยากที่จะปฏิบัติตามให้ครบ
ทุกขัน้ ตอน ซึง่ ไม่ตอบสนองลักษณะของคนทีต่ อ้ งการเรียนรูแ้ ละปฏิบตั ิ
แบบไม่ซับซ้อนในยุคปัจจุบัน ดังนั้นลักษณะของการปฏิบัติในคัมภีร์
วิสุทธิมรรคจึงถือเป็นต้นแบบในระบบการเรียนการสอนกัมมัฏฐาน
ส�ำหรับผู้ที่จะหลีกเร้น ปลีกออกจากสังคมและมีความตั้งใจจริงในการ
ศึกษาและมุ่งปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นอย่างแท้จริง
20

พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, 413.
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ส�ำหรับการประยุกต์แนวทางการปฏิบัติตามหลักที่กล่าวไว้ใน
คัมภีรว์ สิ ทุ ธิมรรคให้เข้ากับสภาพสังคมในปัจจุบนั ควรมีแนวทางอย่างไร
จะได้วิเคราะห์น�ำมาเสนอในโอกาสต่อไป

6. บทสรุป
คัมภีร์วิสุทธิมรรค เป็นคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาที่อธิบายหลัก
ไตรสิกขาอันเป็นกระบวนการส�ำคัญทีน่ ำ� ผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ การบรรลุมรรคผล
นิพพาน ในขณะเดียวกันในคัมภีร์ยังได้อธิบายถึงคุณสมบัติขององค์
ประกอบต่างๆ ที่แสดงถึงความเป็นระบบการเรียนการสอนกัมมัฏฐาน
ที่สมบูรณ์แบบ ทั้งคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐาน คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอนกัมมัฏฐาน วิธีการเรียนการสอนกัมมัฏฐาน รวมถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติ อันน�ำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพาน ซึ่งระบบ
ดังกล่าวนี้ เป็นระบบการฝึกปฏิบตั กิ มั มัฏฐานของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่มีความตั้งใจจริงที่จะบรรลุมรรคผลนิพพาน และระบบการ
ปฏิบัติแบบนี้เป็นระบบการปฏิบัติประเภทท�ำสมถะน�ำหน้าวิปัสสนา
ซึ่งผู้ปฏิบัติต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติอันเป็นไปตามขั้นตอน
จ�ำเป็นที่จะต้องรู้จริตอัธยาศัยของตนเอง รวมถึงจ�ำต้องหลีกออกเร้น
แสวงหาสถานที่สัปปายะ ผู้ปฏิบัติควรมีความพร้อมทั้งร่างกายและ
จิตใจที่จะอุทิศตนออกบวชและบ�ำเพ็ญธุดงควัตรตามอย่างปฏิปทา
ของพระเถระในอดี ต จึ ง จะมี โ อกาสบรรลุ ธ รรมตามขั้ น ตอนดั ง ได้
กล่าวไว้ในคัมภีร์ได้ อย่างไรก็ตาม หากน�ำระบบการเรียนการสอน
กัมมัฏฐานในคัมภีร์วิสุทธิมรรคมาเป็นแม่บทในการฝึกปฏิบัติ ในยุค
ปัจจุบันอาจจะหาผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่คัมภีร์กล่าวไว้ได้ไม่มากนัก
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ด้วยสภาพความเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคม สภาพแวดล้อมต่างๆ
รวมถึงการหาอาจารย์ที่จะมีความสามารถในการแนะน�ำกัมมัฏฐานได้
หลากหลายก็อาจเป็นข้อจ�ำกัด เพราะโดยส่วนใหญ่ ผู้สอนกัมมัฏฐาน
ที่เรียกว่าวิปัสสนาจารย์จะสอนโดยการยึดแนวปฏิบัติที่ตนเองได้ผล
แต่กระนัน้ ในปัจจุบนั ก็เริม่ มีการเปิดหลักสูตรการอบรมกัมมัฏฐานอย่าง
เป็นระบบเกิดขึ้นมากมาย แม้ระบบเหล่านี้ บางระบบอาจจะไม่มุ่งเน้น
เป้าหมายน�ำผู้ปฏิบัติไปถึงฝั่งแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพาน เพราะ
ผู้ปฏิบัติอาจจะมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติเพียงเพื่อต้องการความ
สุข หรือแก้ปัญหาชีวิตบางประการ แต่อย่างน้อย หลักการปฏิบัติที่ได้
รับสั่งสอนก็ท�ำให้ผู้ปฏิบัติได้เห็นคุณค่าของธรรมะในพระพุทธศาสนา
ที่น�ำประโยชน์และความสุขมาให้แก่ผู้ปฏิบัติได้อย่างดี ผู้ศึกษาเห็นว่า
คัมภีรว์ สิ ทุ ธิมรรคนีเ้ ป็นคัมภีรท์ ยี่ นื ยันวิถแี ห่งความเอาจริงเอาจังในการ
ปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ที่ชี้ให้เห็นว่า กว่าจะได้บรรลุผลในพระพุทธศาสนาต้องมีขนั้ ตอนอย่างไร และยืนยันว่าทางบรรลุมรรคผลนิพพานใน
พระพุทธศาสนานั้นมีจริง ปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่ค�ำสอนที่เลื่อนลอยมีหลัก
การแต่ไร้วธิ กี าร เป็นการแสดงลักษณะของศาสนาพุทธทีเ่ ป็นศาสนาของ
การปฏิบัติ ที่เมื่อผู้ใดปฏิบัติตามค�ำสอนแล้ว ย่อมบรรลุผลตามสมควร
แก่การปฏิบัติ และรู้ผลแห่งการปฏิบัติอย่างถ่องแท้ด้วยตนเอง อย่างไร
ก็ตาม ผู้ศึกษามีความเชื่อมั่นว่า บุคคลผู้มีธุลีคือกิเลสในดวงตาน้อย
ที่พร้อมจะปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธองค์ยังมีอยู่ หนทางแห่ง
การปฏิบัติในคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็ก�ำลังรอการพิสูจน์จากท่านเหล่านั้น
ที่จะปฏิบัติตามเพื่อเป็นพยานการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธองค์ว่า
ธรรมะของพระพุทธองค์นั้นเป็นอกาลิโก ไม่จ�ำกัดด้วยกาล เอหิปสฺสิโก
ควรเรียกให้มาดูมาชม โอปนยิโก ควรน้อมเข้ามาในตน ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ
วิญฺญูหิ อันวิญญูชนพึงรู้ได้เฉพาะตน
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