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บทคัดย่อ

	 บทความน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์กัมมัฏฐานพระมหาสมเด็จเจ้า

กัญไชยราช	 วัดป่าบง	 เมืองยอง	 ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 มีอายุใน

ปลายพุทธศตวรรษที่	 ๒๕	 เน้ือหาในคัมภีร์แสดงถึงการปฏิบัติกัมมัฏฐาน	 ๒	 ลักษณะ	

ได้แก่	 การปฏิบัติกัมมัฏฐานขณะไปถือศีลอุโบสถที่วัดในวันพระ	 และการปฏิบัติ

กมัมฏัฐาน	๔๐	มหีลักการในการปฏบัิต	ิคอืการบรกิรรมหวัใจคาถาซ�า้	ๆ 	เพือ่ให้เกดิสมาธิ	

จากนั้นจึงพิจารณาใคร่ครวญในบทสวดนั้น	ๆ 	วิธีการปฏิบัติกัมมัฏฐาน	ได้แก่	การระลึก

ถึงคุณพระพุทธเจ้า	พระธรรมเจ้า	พระสงฆ์เจ้า	และอื่น	ๆ	 ในหมวดอนุสติกัมมัฏฐาน	

ด้วยการกล่าวบทสรรเสรญิพร้อมค�าแปล	ก่อนขมวดบทสรรเสรญิน้ัน	ๆ 	เป็นคาถาส้ัน	ๆ 	
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เรยีกหวัใจคาถา	จากน้ันจึงบรกิรรมหวัใจคาถาพร้อมนับลูกประค�าไปเรือ่ย	ๆ 	จนจิตเป็น

สมาธิ	 แล้วจึงค่อยพิจารณาใคร่ครวญในค�าแปลของบทสวดแต่ละบท	 มีลักษณะ

เฉพาะ	 ๓	 ประการ	 คือ	 ๑)	 ให้ความส�าคัญกับการช�าระล้างจิตใจด้วยคาถาก่อนเข้าสู่

ขั้นตอนการปฏิบัติกัมมัฏฐาน	 ๒)	 วิธีการภาวนาโดยเมื่อบริกรรม	 “พุท”	 ให้รับรู ้

การเคลื่อนไหวของลมหายใจเข้าที่ปลายจมูก	เมื่อบริกรรม	“โธ”	ให้รับรู้การเคลื่อนตัว

ของลมหายใจผ่านล�าคอ	หวัใจ	ลงสู่ท้อง	๓)	วิธนัีบลกูประค�าให้วางลูกประค�าไว้เหนือตกั

โดยให้นับลูกประค�า	๑	เม็ด	ต่อค�าภาวนา	๑	ค�า	เช่น	พุทโธ	เป็นต้น	

ค�าส�าคัญ :	กัมมัฏฐาน,	พระมหาสมเด็จเจ้ากัญไชยราช,	วัดป่าบง	เมืองยอง	ประเทศ

	 	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
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Abstract

	 This	article	is	an	analysis	of	the	kammatthana	meditation	scripture	

of	 Phra	Maha	 Somdej	 Chao	 Kanchaiyarat,	 Wat	 Pa	 Bong,	 Mueang	 Yong,	

Republic	of	the	Union	of	Myanmar	in	the	late	25th	century	of	the	Buddhist	era.	

The	contents	of	the	scripture	represent	two	aspects	of	kammatthana	practice:	

practicing	 kammatthana	meditation	while	 keeping	 the	 eight	 precepts	 at	 a	

temple	on	Buddhist	holy	days	and	forty	meditation	subjects.	Kammatthana	

meditation	 practice	 includes	 the	 remembrance	 of	 the	 Buddha,	 dhamma,

sangha	 and	 others	 in	 the	 category	 of	 anusati	 kammatthana	 meditation,	

followed	by	reciting	the	text	and	counting	the	rosary.	The	unique	kammatthana	
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meditation	characteristics	of	Phra	Maha	Somdej	Chao	Kanchaiyarat	include	

three	aspects:	1)	a	procedure	for	focusing	on	mind	cleansing	before	entering	

kammatthana	mediation,	 including	 sacred	words	 to	 purify	 and	 extinguish	

sin	from	the	mind;	2)	for	the	praying	method,	when	saying	“bud”,	one	must	

recognize	the	movement	of	the	breath	coming	through	the	nose,	and	when	

saying	 “dho”,	one	must	acknowledge	 the	movement	of	 the	breath	 coming	

through	the	throat,	heart	and	into	the	stomach;	3)	counting	the	rosary	can	

be	conducted	by	placing	the	rosary	above	the	lap	and	by	counting	one	rosary	

bead	per	one	prayer,	such	as	saying	“Buddho”.

Keywords :	Kammatthana	mediation,	Phra	Maha	Somdej	Chao	Kanchaiyarat,	

	 	Wat	Pa	Bong,	Mueang	Yong,	Republic	of	the	Union	of	Myanmar.
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๑. บทน�า

	 พระมหาสมเด็จเจ้ากัญไชยราช	 หรือสมเด็จมหาป่าอรัญวาสี	 หรือสมเด็จ

อรญัวาสีป่าบง	เมอืงยอง	หรอืพระพีห่ลวงป่าบง	สังฆราชเมอืงยอง	ประเทศสาธารณรฐั

แห่งสหภาพเมยีนมา	ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบงรปูที	่๓	มชีีวิตอยูร่ะหว่าง	พ.ศ.	๒๔๒๔-

๒๕๐๙	 ร่วมสมัยกับครูบาศรีวิชัยแห่งล้านนา	 ประวัติชีวิตของท่านที่เล่าสืบกันมาถึง

ปัจจุบันเต็มไปด้วยปาฏิหาริย์เฉกเช่นบุคคลในต�านาน	 อาทิ	 ท่านเหาะจากเมืองยองมา

ช่วยครบูาศรวิีชัยสร้างวิหารวัดพระเจ้าตนหลวง	เป็นต้น		ผู้คนเชือ่กนัว่าปาฏหิารย์ิน้ัน	ๆ 	

เกดิขึน้จากการทีท่่านปฏบัิตวิิปัสสนากมัมฏัฐาน	แต่กมัมฏัฐานของท่านจะมลัีกษณะเช่น

ใดนั้น	เป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษายิ่ง	

	 นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของท่านที่วัดป่าบง	ประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 เมื่อวันที่	 ๓๑	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 น้ัน	 เจ้าอาวาส

วัดป่าบงรูปปัจจุบันได้อนุญาตให้ศึกษาและถ่ายรูปพับสาคัมภีร ์กัมมัฏฐานของ

พระมหาสมเด็จเจ้ากัญไชยราช	ซึ่งท่านยืนยันว่าเป็นลายมือที่เขียนในพับสาเป็นลายมือ

ของพระมหาสมเด็จเจ้ากัญไชยราช

	 ผู้วิจัยเช่ือว่าการศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์กัมมัฏฐานของพระมหาสมเด็จเจ้า

กัญไชยราช		จะน�ามาซึ่งความรู้ในกัมมัฏฐานที่ท่านปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

๒. วัตถุประสงค์ในการวิจัย

	 เพื่อศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์กัมมัฏฐานของพระมหาสมเด็จเจ้ากัญไชยราช	

สังฆราชเมืองยอง	 ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 ในประเด็นเกี่ยวกับหลัก

การปฏิบัติ	วิธีปฏิบัติ	และลักษณะเฉพาะของกัมมัฏฐาน

๓. วิธีวิจัย

	 การท�างานได้ปริวรรตคัมภีร์กัมมัฏฐาน	 ๒	 เล่ม	 ได้แก่	 พับสากัมมัฏฐาน

พระมหาสมเด็จเจ้ากัญไชยราช	 และหนังสือกัมมัฏฐานหลวงวัดราชสัณฐานจอมแจ้ง	

เมืองยอง	ประเทศประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	โดยสาเหตุที่ต้องปริวรรต

หนังสือกัมมัฏฐานหลวงวัดราชสัณฐานจอมแจ้งอีกฉบับหน่ึงน้ัน	 เพื่อใช้ในการศึกษา
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เปรียบเทียบ	 เพราะวัดราชสัณฐานจอมแจ้ง	 เป็นวัดส�าคัญของเมืองยองที่ยังคง

สอนวิปัสสนากัมมัฏฐานอยู่ในปัจจุบัน	 ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า	 แนวทางปฏิบัติกัมมัฏฐาน

ในพับสากัมมัฏฐานพระมหาสมเด็จเจ้ากัญไชยราช	 จะส่งอิทธิพลให้กับหนังสือ

กัมมัฏฐานหลวงวัดราชสัณฐานจอมแจ้ง

	 ในการปริวรรตใช้คณะท�างานรวม	๖	รูป/ท่าน	ได้แก่	๑)	พระครูเมธานันทกิจ

เจ้าอาวาสวัดหนองยวง	 จังหวัดล�าพูน	 ประเทศไทยและผู้วิจัย	 ๒)	 พระทอง

ปัญญาวัฒโน	 วัดกอข่อยร้องวัว	 เมืองยอง	 ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

๓)	พระณฐัวุฒ	ิกติปัิญโญ	วัดกอข่อยร้องวัว	เมอืงยอง	ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพ

เมียนมา	๔)	สามเณรจิรพงศ์	กันทา	วัดกอข่อยร้องวัว	เมืองยอง	ประเทศสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมา	๕)	พ่อหนาน	หนานธรรม	บ้านกอข่อยร้องวัว	เมืองยอง	ประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 ๖)	 พ่อหนานประสิทธิ์ 	 อุปนันท์	 มัคนายก

วัดหนองยวง	จังหวัดล�าพนู	ประเทศไทย	เมือ่ปรวิรรตแล้วจึงได้ให้ผู้เชีย่วชาญด้านภาษา

ท้องถิ่นล้านนา	ภาษาไทยอง	(ไทลื้อ)	จ�านวน	๒	ท่าน	และภาษาบาลี	๑	ท่าน	ตรวจสอบ

ก่อนน�าไปวิเคราะห์เนื้อหาเป็นล�าดับต่อไป

๔. สังเขปประวัติพระมหาสมเด็จเจ้ากัญไชยราช

	 พระมหาสมเด็จเจ้ากัญไชยราชมีนามเดิมว่า	 ขันค�า	 เกิด	 พ.ศ.	 ๒๔๒๔	 โยม

บิดาชื่ออุ่นค�า	โยมมารดาชื่อค�าแสง	เกิดที่บ้านกอลุง	หัวสิบในเวียง	เมืองยอง	อายุ	๑๙	

บรรพชาเป็นสามเณร	 ฉายากิติวณฺโณ	 โดยมีแสนไชยสาน	 บ้านทุ่งเป็นพ่อออกหรือ

ผู้ช่วยเหลือในการบรรพชาทั้งในด้านเงินทอง	และสิ่งของที่จ�าเป็นส�าหรับการบรรพชา	

บรรพชาแล้วท่านไปจ�าพรรษาที่วัดบ้านทุ่ง	๑	ปี	เกิดอาพาธเป็นโรคลมอัมพาตขึ้นล�าคอ	

จึงปลีกวิเวกไปอยู่ที่พระธาตุอ้อมแก้ว	 ๗	 วัน	 ๗	 คืน	 วันหน่ึงโยมแม่ของท่านข้ึนไปหา

ไม้ฟืน	จึงได้เจอกับท่านโดยบังเอิญ	แล้วได้นิมนต์ท่านกลับลงมาจากพระธาตุอ้อมแก้ว	

ในครัง้น้ันแสนไชยสานพ่อออกได้สร้างกฏุถิวายท่านบรเิวณรมิวัดกอลงุ	ไม่นานหลังจากน้ัน

ท่านจึงได้เรียนกัมมัฏฐานกับครูบามหาป่าเยธัมม์	 วัดพระธาตุหลวงจอมยอง	 จนอาย	ุ

๒๘	ปี	จึงได้กลับมาจ�าพรรษาที่วัดบ้านทุ่ง	โรคลมอัมพาตขึ้นล�าคอของท่านก็หายขาด	
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	 ในประวัติท่านได้ไปจ�าพรรษาที่วัดและราวป่าต่าง	 ๆ	 แถบเมืองยอง	 เช่น

จ�าพรรษาที่วัดบ้านท่าเดือ	 ๒	 ปี	 วัดป่าบง	 ๑๗	 ปี	 ท่านด�ารงต�าแหน่งเป็นเจ้าอาวาส

วัดป่าบงรูปที่	๓	ต่อจากพระกัญจัย	ต่อมาท่านไปอยู่ป่าห้วยร้องทอง	๙	ปี	ป่าขุมสังลม	

๑๑	ปี	และไปอยูม่่อนทอกไม่ทราบจ�านวนปี	แต่ในพรรษาที	่๓๒	ขณะทีท่่านอายปุระมาณ	

๕๓	 ปี	 ซ่ึงท่านจ�าพรรษาอยู่ป่าห้วยร้องทองน้ัน	 ช่ือเสียงของท่านก็เป็นที่รู้จักในหมู่

พระสงฆ์และประชาชนชาวไทยองที่ศรัทธา	 ว่าท่านเป็นพระภิกษุฝ่ายอรัญญวาสี

ที่เครง่ครดัในการปฏิบตัิกัมมัฏฐาน	มีวตัรปฏิบตัิอนัดีงาม	เป็นที่ยกยอ่งน่าเคารพนบัถือ		

	 พรรษาที่	 ๕๓	 ขณะอายุ	 ๓๒	 ปี	 ท่านได้รับการยกยอสถาปนาจากพระสงฆ์

และประชาชนชาวยองในเมืองยอง	 ขึ้นเป็นพระมหาสมเด็จกัญไชยราช	 สังฆราช

เมืองยอง	ตรงกับ	พ.ศ.	๒๔๙๖	

	 ในวัยชราท่านมีร่างกายซูบผอม	 ดวงตามองไม่ค่อยเห็น	 ท่านมรณภาพเมื่อ

อายุ	๘๕		ปี	ตรงกับปีเมิงเม็ด	เดือน	๙	ทุติยะ	๑๔	ค�่า	พ.ศ.	๒๕๐๙	ฌาปนกิจเดือน	

๑๐	ขึ้น	๑	ค�่า	พ.ศ.	๒๕๐๙		มีพระมหาคุรุครูบาคันธารัสสะ	วัดบ้านปุ่งหลวง	พระมหา

คุรุครูบาอินทร์ปภา	 วัดหลวงร้องหาง	 พระมหาคุรุครูบาอุปเสน	 วัดหัวยางเป็นเก้า

พระมหาสาธิเถียร	 วัดบ้านตวง	 เป็นประธานสงฆ์พร้อมศรัทธาตีนจองลองวัดบ้าน

ป่าบุกช่วยกันกระท�าฌาปนกิจ	 อัฐิท่านน�าไปบรรจุไว้ในกู่ที่วัดป่าบง	 เมื่อเดือน	 ๑๐	 ขึ้น	

๑๒	ค�่า	พ.ศ.	๒๕๐๙	สิริรวมอายุได้	๘๕	ปี	 เป็นสามเณรได้	๖๖	พรรษา	ไม่อุปสมบท

เป็นพระภิกษุ	เหตุที่ท่านไม่อุปสมบทเป็นพระภิกษุอาจเนื่องมาจากว่า	ท่านบรรพชาเมื่อ

อาย	ุ๑๙	ปีแล้ว	และอาจเหน็ว่าการอุปสมบทเป็นพระภกิษตุ้องมหีน้าทีท่างการปกครอง

ของสงฆ์ต่อไป	ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานก็ได้					

	 ทั้งนี้ค�าว่า	“กัญไชย”	ในชื่อพระมหาสมเด็จกัญไชยราช	สันนิษฐานว่าน่าจะมา

จากค�าว่า	ดาบสรกีญัไชย	หรอืสรกีญัชัย	หรอืพระขรรค์ชัยศร	ีทีเ่ช่ือกนัว่าเป็นดาบวิเศษ

ซ่ึงพระอินทร์ให้พระเวสสุกรรมเทวบุตรสร้างขึ้น	 ในล้านนาเช่ือว่าเป็นดาบวิเศษ

บนดาบมักมีการลงอักขระยันต ์ที่ศักดิ์ สิทธิ์ 	 เช ่น	 คาถาพญาอินทร ์ 	 คาถา

จักรพรรดิราช	คาถาจักรแก้วพระพุทธองค์	บทชุมนุมพระคาถา	เป็นต้น	
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	 ทั้งน้ีค�าว่า	 “กัญไชย”	 น่าจะมาจากค�าว่า	 “ขันค�า”	 ซ่ึงเป็นช่ือเดิมของท่าน

โดยขันค�าหรือพระขรรค์ทองค�า	ก็หมายถึงดาบสรีกัญไชยนั่นเอง		

๕. กัมมัฏฐานในพระพุทธศาสนา

	 กัมมัฏฐาน	หรือกรรมฐาน	หมายถึงอุบายทางใจ	(Phra	Brahmagunabhorn	

(P.A	 Payutto),	 2008,	 p	 9)	 ค�าว่าอุบายเป็นแนวทางหรือวิธีการ	 มี	 ๒	 อุบาย	 คือ	

แนวทางหรือวิธีการที่จะท�าให้ใจสงบ	 เรียกสมถกัมมัฏฐาน	 และแนวทางหรือวิธีการ

ที่จะท�าให้เกิดปัญญา	 เรียกวิปัสสนากัมมัฎฐาน	 ในพระไตรปิฎกบางแห่งก็ใช้ค�าว่า

ภาวนาแทนค�าว่ากัมมัฎฐาน	โดยค�าว่าภาวนาหมายถึงการท�าให้มีขึ้น	เป็นขึ้น	การท�าให้

เกดิข้ึน	การเจรญิ	การบ�าเพญ็	(Phra	Brahmagunabhorn	(P.A	Payutto),	2008,	p.	50)	

	 ด้วยเหตน้ีุกมัมฏัฐานทีพ่บในพระพทุธศาสนา	จึงม	ี๒	ประเภท	คอื	สมถกมัมฏั-

ฐาน	และวิปัสสนากัมมัฏฐาน	

	 สมถกัมมัฏฐาน	ประกอบด้วย	๗	หมวด	๔๐	ข้อ	 ได้แก่	หมวดที่ ๑ กสิณ-

กัมมัฏฐาน ๑๐	ได้แก่	ปฐวีกสิณ	อาโปกสิณ	เตโชกสิณ	วาโยกสิณ	นีลกสิณ	ปิตกสิณ	

โลหิตกสิณ	 โอทาตกสิณ	 อาโลกกสิณ	 และปริจฉินนากาสกสิณ,	 หมวดท่ี ๒ 

อสุภกัมมัฏฐาน ๑๐	 ได้แก่	 อุทธุมาตกอสุภ	 วินีลกอสุภ	 วิปุพพกอสุภ	 วิจฉิททกอสุภ

วิกขายตกอสุภ	วิกขิตตกอสุภ	หตวิกขิตกอสุภ	โลหิตกอสุภ	ปุฬุวกอสุภ	และอัฏฐิกอสุภ,		

หมวดที่ ๓ อนุสสติกัมมัฏฐาน ๑๐	ได้แก่	พุทธานุสติ	ธัมมานุสติ	สังฆานุสติ	สีลานุสติ	

จาคานุสสติ	 เทวดานุสติ	 มรณานุสติ	 กายคตาสติ	 อานาปานสติ	 และอุปสมานุสติ,

หมวดที่ ๔ พรหมวิหารกัมมัฏฐาน ๔	ได้แก่	เมตตา	กรุณา	มุฑิตา	อุเบกขา,		หมวดที่ ๕ 

อาหารเรปฏิกูลสัญญากัมมัฏฐาน ๑,	 หมวดท่ี ๖ จตุธาตุววัตถานกัมมัฏฐาน ๑,

หมวดท่ี ๗ อรูปกัมมัฏฐาน ๔	 ได้แก่	 อากาสานัญจยตนะ	 วิญญาณัญจยตนะ

อากิญจญายตนะ	เนวสัญญานาสัญญายตนะ	

	 ผลจากการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน	ได้แก่	ฌาน	อรูปฌาน	และอภิญญา

	 วิปัสสนากัมมัฏฐาน	 เป็นอุบายวิธีส�าหรับฝึกจิตให้เกิดปัญญารู้แจ้งตาม

ความเป็นจรงิ	คอื	ไตรลกัษณ์	โดยมขีนัธ์	๕	เป็นเครือ่งมอืในการพจิารณา	ประกอบด้วย

อนุปัสสนา	๗	ประการ	คือ	๑) อนิจจานุปัสสนา	ได้แก่	การพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง,	
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๒) ทุกขานุปัสสนา	 ได้แก่	 การพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์,	 ๓) อนัตตานุปัสสนา 

ได้แก่	การพิจารณาเห็นความไม่มีตัวตน,	๔) นิพพิทานุปัสสนา	ได้แก่	การพิจารณาเห็น

ความน่าเบื่อหน่าย,	๕) วิราคานุปัสสนา		ได้แก่	การพิจารณาเห็นความคลายก�าหนัด,	

๖) นิโรธานุปัสสนา	ได้แก่	การพิจารณาเห็นความดับกิเลส,	๗) ปฏินิสสัคคานุปัสสนา 

ได้แก่	การพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งกิเลส	

	 ผลที่เกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน	เรียก	ญาณ	๑๖

๖. การวิเคราะห์คัมภีร์กัมมัฏฐานพระมหาสมเด็จเจ้ากัญไชยราช  

	 คัมภีร์กัมมัฏฐานพระมหาสมเด็จเจ้ากัญไชยราช	 เป็นพับกระดาษสา	 จ�านวน	

๔๒	หน้า	จารด้วยอักษรล้านนา	ส�าเนียงไทยอง	(ไทลื้อ)	แต่ละหน้ามีประมาณ	๑๙-๒๐	

บรรทัด	ต้นฉบับเก็บรักษาไว้ที่วัดป่าบง	เมืองยอง	

	 อายุของคัมภีร์กัมมัฏฐานพระมหาสมเด็จเจ้ากัญไชยราช	สันนิษฐานว่าน่าจะ

อยู่ในปลายพุทธศตวรรษที่	๒๕		เนื่องจากในประวัติ	ท่านได้รับการยกยอสถาปนาจาก

พระสงฆ์และประชาชนชาวยองในเมืองยอง	 ข้ึนเป็นพระมหาสมเด็จกัญไชยราช

สังฆราชเมืองยองเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๖	 ในพรรษาที่	 ๕๓	 ขณะอายุ	 ๓๒	 ปี	 ด้วยเหตุน้ี	

ท่านน่าจะเขียนกัมมัฏฐานพระมหาสมเด็จเจ้ากัญไชยราชภายหลัง	พ.ศ.	๒๔๙๖	

 ๖.๑ วาระในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน

	 จากการวิเคราะห์เน้ือหาในคัมภีร์กัมมัฏฐานพระมหาสมเด็จเจ้ากัญไชยราช	

พบการปฏิบัติกัมมัฏฐานใน	๒	วาระ	ได้แก่	

  ๖.๑.๑ การปฏิบัติกัมมัฏฐานขณะไปถือศีลอุโบสถที่วัดในวันพระ 

	 	 ในคัมภีร์อธิบายข้ันตอนไว้ดังน้ีว่า	 การไปวัดให้ไปตั้งแต่วันโกน	 ถือศีล

นอนวัด	 ๒	 คืน	 แล้วจึงกลับบ้านในวันรุ่งข้ึน	 ตลอดเวลาที่อยู่วัดให้ไหว้พระ	 สวดมนต	์

ถือศีล	ปฏิบัติกัมมัฏฐานพร้อมนับลูกประค�า	มีรายละเอียดพอสังเขป	ดังนี้	

	 	 เมื่อไปถึงวัด	 ให้ปัดกวาดวิหาร	จุดผางประทีป	ตามเทียนในวิหาร	และ

ก่อเจดีย์ทรายหน้าวิหารหรือในบริเวณวัด	 เพื่อบูชาพระรัตนตรัย	 สวดมนต์	 แล้วจึง

ไปขอศีล	๕	กับเจ้าอาวาสก่อนแยกย้ายไปปฏิบัติกัมมัฏฐาน
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	 	 ค�าว่าผางประทีปน้ันเป็นค�าพื้นถิ่นล้านนา	 ประกอบด้วยค�าว่า	 ผาง	คือ	

ภาชนะดินเผาคล้ายถ้วยเล็ก	ๆ	 ใช้ใส่ขี้ผึ้งหรือน�้ามันและไส้ของประทีปที่ท�ามาจากเส้น

ฝ้าย	ส่วนค�าว่าประทีปคือแสงสว่าง			

	 	 เมื่อรับศีล	๕	แล้ว	จึงปฏิบัติกัมมัฏฐาน	เอาลูกประค�าสวมศีรษะ	แล้วจึง

กล่าวค�าบูชาพระรัตนตรัย	 ครูบาอาจารย์	 พระกัมมัฏฐาน	 จากน้ันจึงเริ่มปฏิบัติ

กัมมัฏฐานในหมวดอนุสติกัมมัฏฐาน	 ได้แก่	 พุทธานุสติ	 ต่อด้วยธรรมานุสติ	 และ

สังฆานุสตติามล�าดบั	เมือ่ยามใกล้นอนและยามจะนอนให้กล่าวค�าระลึกคณุพระรตันตรยั	

ครูบาอาจารย์	 พระกัมมัฏฐาน	 คุณของการให้ทาน	 คุณของการมีศีล	 คุณของเทวดา	

คุณกัมมัฏฐาน	 ๕	 ห้อง	 ระลึกถึงการเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นธรรมดา	 แล้วระลึกถึง

คุณนิพพานเป็นที่สุด		

	 	 เมื่อถึงวันพระจึงไปขอศีล	 ๘	 หรือศีล	 ๑๐	 กับเจ้าอาวาส	 แล้วปฏิบัติ

พุทธานุสติกัมมัฏฐานในตอนเช้า	 ปฏิบัติธรรมานุสติกัมมัฏฐานหลังกินข้าวเช้า	 ปฏิบัติ

สังฆานุสติกัมมัฏฐานหลังกินข้าวเที่ยง	 แล้วจึงสวดมนต์พร้อมนับลูกประค�าใน

ช่วงปฐมยาม	ตั้งแต่เวลา	๑๘	นาฬิกา	ถึง	๔	ทุ่ม	หรือ	๒๒	นาฬิกา	เมื่อยามใกล้นอน

และยามจะนอนก็ให้กล่าวค�าระลึกคุณเช่นเดียวกับวันแรก	

	 	 หลังวันพระเมื่อปัดกวาดวิหารแล้วจึงไปขอปลงกัมมัฏฐาน	 ขอขมาลา

โทษพระรัตนตรัย	ครูบาอาจารย์	พระกัมมัฏฐาน	พร้อมปลงศีล	๘	หรือศีล	๑๐	แล้ว

ขอศีล	๕	

	 	 โดยกัมมัฏฐานที่ ใช ้ในการปฏิบัติ	 ได ้แก ่	 อนุสติกัมมัฏฐานในข้อ

พุทธานุสติ	 ธรรมานุสติ	 และสังฆานุสติ	 แบ่งการปฏิบัติกัมมัฏฐานตามช่วงเวลา	

ซ่ึงมลัีกษณะเช่นเดยีวกบัการปฏบิตักิมัมฏัฐานในวันพระ	ทีวั่ดขุนคงหลวง	อ�าเภอหางดง	

จังหวัดเชียงใหม่	โดยมข้ีอปฏบัิตพิทุธานุสต	ิในเวลา	๒๐.๐๐	น.	เป็นต้นไป	ปฏบัิตธิรรมานุสติ

ตั้งแต่เวลา	 ๒๒.๓๐	 น.	 เป็นต้นไป	 และปฏิบัติสังฆานุสติในเวลา	 ๔.๐๐	 น.	 ของรุ่งขึ้น

เป็นต้นไป	(Aphisakmontree.	et	al.,	2016,	p.	289)

	 	 วัดขุนคงหลวงน้ีเป็นวัดเพียงแห่งเดียวในล้านนา	 ที่ยังสอนการปฏิบัติ

กัมมัฏฐานแบบโบราณล้านนา	คือใช้อนุสติกัมมัฏฐานพร้อมการนับลูกประค�า	นอกจาก

น้ันการปฏิบัติกัมมัฏฐานในล้านนามักเป็นไปตามรูปแบบสติปัฏฐานส่ีหรือที่เรียกว่า
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พองหนอยุบหนอ	ตามการสอนของพระธรรมมังคลาจารย์	วิ.	วัดพระธาตุศรีจอมทอง

วรวิหาร

  ๖.๑.๒ การปฏิบัติกัมมัฏฐาน ๔๐  

   ก. หลักการ

	 	 	 หลักการในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน	 ๔๐  คือ	 การบริกรรมหัวใจ

คาถาซ�้าๆ	เพื่อให้เกิดสมาธิ	จากนั้นจึงพิจารณาใคร่ครวญในบทสวดแต่ละบท

	 	 	 ทั้งน้ีในคัมภีร์กัมมัฏฐานพระมหาสมเด็จเจ้ากัญไชยราช	 ปรากฏ

สมถกัมมัฏฐาน	 ๔๐	 ในหมวดอนุสสติกัมมัฏฐาน ๑๐	 ได้แก่	 พุทธานุสติ	 ธัมมานุสติ	

สงัฆานุสติ	สลีานสุติ	จาคานสุติ	เทวดานสุติ	มรณานสุติ	กายคตาสติ	อานาปานสต	ิและ

อุปสมานุสติ,	หมวดพรหมวิหารกัมมัฏฐาน ๔	 ได้แก่	 เมตตา	กรุณา	มุฑิตา	อุเบกขา,		

หมวดอาหารเรปฏิกูลสัญญากัมมัฏฐาน,	 หมวดจตุธาตุววัตถานกัมมัฏฐาน	 รวม

กัมมัฏฐาน	๑๖	ข้อ	ไม่ครบ	๔๐	ข้อ	

	 	 	 กมัมฎัฐานทีข่าดไปมกีมัมฏัฐานในหมวดกสิณกมัมฏัฐาน	๑๐	ได้แก่	

ปฐวีกสิณ	อาโปกสิณ	เตโชกสิณ	วาโยกสิณ	นีลกสิณ	ปิตกสิณ	โลหิตกสิณ	โอทาตกสิณ	

อาโลกกสิณ	และปริจฉินนากาสกสิณ,	หมวดอสุภกัมมัฏฐาน	๑๐	ได้แก่	อุทธุมาตกอสุภ	

วินีลกอสุภ	วิปุพพกอสุภ	วิจฉิททกอสุภ	วิกขาขิตกอสุภ	วิกขิตตกอสุภ	หตวิกขิตกอสุภ	

โลหติกอสุภ	ปุฬวุกอสุภ	และอัฏฐิกอสุภ,	หมวดอรปูกมัมฏัฐาน	๔	ได้แก่	อากาสานัญจยตนะ

วิญญาณัญจยตนะ	อากิญจญายตนะ	 เนวสัญญานาสัญญายตนะ	รวมกัมมัฏฐาน	๔๐

ที่ไม่ปรากฏในคัมภีร์กัมมัฏฐานพระมหาสมเด็จเจ้ากัญไชยราช	๒๔	ข้อ

	 	 	 ทั้งน้ีในคัมภีร์กัมมัฏฐานพระมหาสมเด็จเจ้ากัญไชยราชได้ให้

ความส�าคัญกับการปฏิบัติพุทธานุสติกัมมัฏฐานและพรหมวิหารกัมมัฏฐาน	 มากกว่า

กมัมฏัฐานอ่ืน	เน่ืองจากมกีารแปลคาถาจากบาลีเป็นภาษาไทยองไว้อย่างละเอียด	และ

มีขั้นตอนการปฏิบัติที่มากกว่ากัมมัฏฐานอื่น

	 	 	 ลักษณะเช่นน้ีเหมือนกับที่ปรากฏในคัมภีร์กัมมัฏฐานล้านนา

โบราณ	 เช่น	 การปฏิบัติกัมมัฏฐานของครูบามหากัญจนเถร	 สูงเม่น	 เมืองแพร่	 ซ่ึง

ก�าหนดการปฏิบัติเพียงพุทธานสุติ	ธรรมานสุติ	สังฆานสุติ	กายคตานสุติ	เมตตาภาวนา	
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และไตรลักขณะวิปัสสนากัมมัฏฐาน	 หรือการปฏิบัติกัมมัฏฐานของครูบาศรีวิชัย

วัดบ้านปาง	อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน	ที่เน้นพุทธานุสติ	ธัมมานุสติ	สังฆานุสติ	สีลานุสติ	

กายคตานุสติ	ภาวนาเมตตาตนเอง	 (เมตตาตนเอง)	ภาวนาพรหมวิหาร	 (เมตตาผู้อื่น	

กรุณา	 มุทิตา	 อุเบกขา)	 อรูปกัมมัฎฐาน	 ๔	 ภาวนาทิฎฐิวิสุทธิญาณ	 ภาวนากังขา

วิสุทธิญาณ	และภาวนาไตรลักษณะ	เป็นต้น

	 	 	 สาเหตทุีก่มัมฏัฐานพระมหาสมเดจ็เจ้ากญัไชยราชและกมัมฏัฐาน

ล้านนา	เน้นการปฏบิตัพิทุธานุสต	ิธรรมานุสต	ิสังฆานุสต	ิและพรหมวิหารกมัมฏัฐานน้ัน	

เพราะอนุสสตกิมัมฏัฐาน	(พทุธานุสต	ิธรรมานุสต	ิสังฆานุสต)ิ	เป็นการน้อมใจลงเคารพ

บชูาคณุพระรตันตรยั	และขออ�านาจคณุพระรตันตรยัช่วยปกป้องคุม้ครองภยัอันตราย

ของภูติผีที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการปฏิบตัิ	ส่วนพรหมวหิารกัมมัฏฐาน	เป็นการน้อมใจ

ให้เห็นความจริงที่ว่า	 ทุกชีวิตเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายในสังสารวัฎ	 เป็นเพื่อน

ร่วมทุกข์จึงก่อให้เกิดเมตตาจิตข้ึน	 สามารถให้อภัยกับศัตรูได้	 กัมมัฏฐานทั้งสองมีผล

โดยตรงท�าให้จิตใจสงบและเป็นสมาธิได้ง่าย	ด้วยเหตุนี้อนุสสติกัมมัฏฐาน	(พุทธานุสติ

ธรรมานุสติ	 สังฆานุสติ)และพรหมวิหารกัมมัฏฐานจึงมีความส�าคัญในการปฏิบัติ

กัมมัฏฐาน		

   ข. ขั้นตอนการปฏิบัติ

	 	 	 การปฏิบัติกัมมัฏฐานแต่ละหมวดในคัมภีร์กัมมัฏฐานพระมหา

สมเด็จเจ้ากัญไชยราช	มีล�าดับขั้นการปฏิบัติเช่นเดียวกัน	โดยเริ่มจาก	๑)	กล่าวบทสวด

กัมมัฏฐาน,	๒)	กล่าวค�าสรรเสริญคุณกัมมัฏฐานที่จะปฏิบัติ	อาจแปลหรือไม่แปลก็ได้,	

๓)	 ขมวดค�าสรรเสริญให้เป็นคาถาที่ส้ันลง	 เรียกหัวใจคาถา,	 ๔)	 นับลูกประค�าพร้อม

กล่าวหัวใจคาถา,	๕)	เมื่อต้องการหยุดปฏิบัติให้กล่าวค�าขอหยุด	

	 	 	 ตัวอย่างขั้นตอนการปฏิบัติพุทธานุสติ	ดังนี้	

	 	 	 ๑)	ขั้นตอนการกล่าวบทสวดกัมมัฏฐานว่า	 “...พุทโธ	 เม	 นาโถ		

ธัมโม	เม	นาโถ		สังโฆ	เม	นาโถ	กัมมัฏฐานัง	เม	นาถัง	กัมมัฏฐานะ	ทายกาจาริโย	เม	

นาโถ	 ๓	 ครั้ง	 แปลว่า	 พุทโธ	 หรือว่าพระพุทธเจ้า	 นาโถ	 เป็นที่พึ่ง	 เม	 แก่ข้าเทอญ

ธมัโมหรอืพระสทัธรรมเจ้า	นาโถ	เป็นทีพ่ึง่		เม		แก่ข้าเทอญ	สังโฆ	หรอืว่าพระสังฆะเจ้า	

นาโถ	 เป็นที่พึ่ง	 เม	แก่ข้าเทอญ	กัมมัฏฐานัง	อันว่ากัมมัฏฐานเจ้า	หรือกัมมัฏฐานเจ้า	
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นาถัง	 เป็นที่พึ่ง	 	 เม	 แก่ข้าเทอญ	 กัมมัฏฐานะทายกาจาริโยหรือครูบาอาจารย์	

ผู้ส่ังสอน	 ให้ยังกัมมัฏฐานน้ัน	 นาโถ	 เป็นที่พึ่ง	 เม	 แก่ข้าเทอญ	 แล้วว่า	 อะหังภันเต

สัพพะพุทธากัมมัฏฐานัง	 ยาจามิ	 ๓	 ครั้ง	 แปลว่า	 ภันเต	 ข้าแด่แก้ว	 ๕	 โกฐาก	

(พระรัตนตรัย	ครูบาอาจารย์	พระกัมมัฏฐานเจ้า)	อะหังหรือว่าข้า	ยาจามิ	ขอปฏิบัติ

เจริญภาวนา	กัมมัฏฐานัง	ยังพุทธานุสติกัมมัฏฐาน...”	

	 	 	 	 ๒)	ขั้นตอนการขอปีติสมาธิ	

    ให้ว่า	“...อะหังภันเต		ปีติสะมาธิปัญญานัง		นิพพานัง		ยาจามิ	 

๓	 ครั้ง	 แปลว่า	 ภันเต	 ข้าแด่แก้ว	 ๕	 โกฐาก	 (พระรัตนตรัย	 ครูบาอาจารย์	

พระกัมมัฏฐานเจ้า)	 อะหังหรือว่าข้า	 ยาจามิ	 ขอเอาปีติสมาธิปัญญานัง	 ยังปีติสมาธิ

ปัญญา	นิพพานัง	ยังนิพพานเจ้า...”

	 	 	 	 ๓)	ขั้นตอนการกล่าวบทสรรเสริญพระพุทธคุณพร้อมค�าแปล

	 	 	 	 ให้ว่า	 “อิติปิโส	 ภะคะวา	 อะระหัง	 สัมมา	 สัมพุทโธวิชชา

จะระณะสัมปันโน	 สุคะโต	 โลกะวิทู	 อะนุตตะโร	 ปุริสะทัมมะสาระถิ	 สัตถา	 เทวะ

มะนุสสานัง	พุทโธ	ภะคะวาติ	๓	ครั้ง	แปลว่า	โส	ภะคะวา	หรือว่าพระพุทธเจ้า	ตนได้

บ�าเพ็ญบารมีธรรมทั้งมวลแล้ว	 อะระหัง	 ก็ได้ถึงอรหันตาตนวิเศษ	 ก�าจัดเสียยังกิเลส

ธรรมหมดสิ้น	อิติปิ	แม้นด้วยคุณอันนี้แล	สัมมาสัมพุทโธ	ตนตรัสรู้เญยยะธรรมทั้งมวล

ไม่มีเหลือ	 ด้วยดี	 ด้วยตน	 อิติปิ	 แม้นด้วยคุณอันน้ีแล	 วิชชาจะระณะสัมปันโน	 ตน

ประกอบวิชาปัญญาทิพย์	 ๘	 ดวงกับทั้งจรณธรรม	 ๑๖	 อิติปิ	 แม้นด้วยคุณอันน้ีแล

สุคะโต	 ตนมีธรรมอันงามและได้เข้าไปสู่นิพพานดีนัก	 อิติปิ	 แม้นด้วยคุณอันน้ีแล

โลกะวิท	ูตนได้ตรสัรูย้งัโลกทัง้สาม	อิตปิิ	แม้นด้วยคณุอันน้ีแล	อะนุตตะโร	ตนประเสรญิ

กว่าคนและเทวดาทั้งหลาย	 อิติปิ	 แม้นด้วยคุณอันน้ีแล	 ปุริสะธัมมะสาระถิ	 ตนได้

ส่ังสอนยังผู้ชายทั้งหลายให้ได้ถึงกองอันดี	 พระเป็นเจ้าตนเป็นนายสารถีตนประเสริฐ	

อิติปิ	แม้นด้วยคุณอันนี้แล	พุทโธ	ตนอันได้ตรัสรู้อริยสัจจะธรรมทั้งสี่	อิติปิ	แม้นด้วย

คุณอันนี้แล	ภะคะวา	ตนได้ก�าจัดเสียยังราคะโทสะโมหะ	มีศรีโสภาคยธรรม	หาที่สุด

บ่ได้		อิติปิ	แม้นด้วยว่าคุณอันนี้แล...”	
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	 	 	 	 ๔)	ขั้นตอนการขมวดค�าสรรเสริญให้เป็นหัวใจคาถา	

	 	 	 	 ให้ว่า	“...อะหัง	สัมมาสัมพุทโธ	๓	ครั้ง...”

	 	 	 	 ๕)	ขั้นตอนการนับลูกประค�าพร้อมกล่าวหัวใจคาถา	

	 	 	 	 ให้ว่า	“พุทโธ”	โดยให้นับลูกประค�าลูกหนึ่ง	ยามว่า	“พุท”	ให้รู้

ลมหายใจที่รูจมูก	ยามว่า	“โธ”	ให้ตามลมหายใจจากคอถึงท้อง		

	 	 	 	 ๖)	ขั้นตอนกล่าวค�าขอหยุดปฏิบัติกัมมัฏฐาน

	 	 	 	 ให้ลืมตา	อ้าปาก	ยกมอืขึน้ตัง้หว่างคิว้	แล้วว่า	“...สาธขุ้า	ภาวนา

พุทธคุณเจ้าเป็นที่พึ่งเท่านี้แล้ว	ขอสูมายอไว้เหนือหัวก่อนแล...”	

	 	 	 	 ทั้งน้ีหัวใจคาถาที่ใช้ในภาวนา	 จะแตกต่างกันไปแต่ละหมวด

ของกัมมัฏฐานที่ปฏิบัติ	ได้แก่	

	 	 	 	 พุทธานุสติกัมมัฏฐาน	ใช้ค�าภาวนา	“พุทโธ”	

	 	 	 	 ธัมมานุสติกัมมัฏฐาน	ใช้ค�าภาวนา	“ธัมโม”	

	 	 	 	 สังฆานุสติกัมมัฏฐาน	ใช้ค�าภาวนา	“สังโฆ”	

	 	 	 	 ศีลานุสติกัมมัฏฐานใช้ค�าภาวนา	“สีลาเม	ปะริสุทธา”	

	 	 	 	 จาคานุสติกัมมัฏฐาน	ใช้ค�าภาวนา	“อะหัง	มุตตะจาโค”	

    เทวดานุสตกิมัมฏัฐาน	ใช้ค�าภาวนา	“ตะถาหงั	สุขัง	ปาปุนัยยงั” 

	 	 	 	 อุปสมานุสติกัมมัฏฐาน	ใช้ค�าภาวนา	“นิพพานัง	อนุตะรัง”	

	 	 	 	 อาหาเรปฏิกูลสัญญา	ใช้ค�าภาวนา	“อาหะเร	ปฏิกูโล”	

	 	 	 	 มรณานุสติกัมมัฏฐาน	ใช้ค�าภาวนา	“ธุวังเม	มะระณัง”	

	 	 	 	 จตุธาตุววัตถานกัมมัฏฐาน		ใช้ค�าภาวนา	“สัพเพ	ธาตุ”	

	 	 	 	 กายคตาสติกัมมัฏฐาน	แบ่งเป็น	

	 	 	 	 	 -	 การภาวนาเกสา	ใช้ค�าภาวนา	“เกสา	ปฏิกูลา”	

	 	 	 	 	 -	 การภาวนาโลมา	ใช้ค�าภาวนา	“โลมา	ปฏิกูลา”	

	 	 	 	 	 -	 การภาวนานะขา	ใช้ค�าภาวนา	“นะขา	ปฏิกูลา”	

	 	 	 	 	 -	 การภาวนาทันตา	ใช้ค�าภาวนา	“ทันตา	ปฏิกูลา”	

	 	 	 	 	 -	 การภาวนาตะโจ	ใช้ค�าภาวนา	“ตะโจ	ปฏิกูลา”	
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	 	 	 	 พรหมวิหารกัมมัฏฐาน	แบ่งเป็น	

	 	 	 	 	 -	 เมตตาพรหมวิหาร	ใช้ค�าภาวนา	“สัตตา	สุขี”	

	 	 	 	 	 -	 กรุณาพรหมวิหาร	ใช้ค�าภาวนา	“สัพเพสัตตา”	

	 	 	 	 	 -	 ทุกขาปมุญจันตุ	มุทิตาพรหมวิหาร	“อะโห	สุทโธ”	

	 	 	 	 	 -	 อุเบกขาพรหมวิหาร	ใช้ค�าภาวนาว่า	“สัพเพสัตตา	

	 	 	 	 	 	 กัมมะสกา”

	 	 	 	 ผลการปฏิบัติพุทธานุสสติ	 ธรรมานุสสติ	 สังฆานุสสติ	 สีลา-

นุสสติ	จาคานุสสติ	เทวดานุสสติ	อุปสมานุสติกัมมัฏฐาน	อาหาเรปฏิกูลสัญญา	มรณา-

นุสสติกัมมัฏฐาน	จตุธาตุววัตถานกัมมัฏฐาน	เกิดปีติ	๕	ได้แก่	๑)	ขุททกาปีติ	(ปีติเล็ก

น้อย	พอขนชูชันน�้าตาไหล)	๒)	ขณิกาปีติ	(ปีติชั่วขณะ	ท�าให้รู้สึกแปลบๆ	เป็นขณะๆ	ดุจ

ฟ้าแลบ)	๓)	 โอกกันติกาปีติ	 (ปีติเป็นระลอกหรือปีติเป็นพักๆ	 ให้รู้สึกซู่ลงมาๆ	 ในกาย	

ดุจคลื่นซัดต้องฝั่ง)	๔)	อุพเพตาปีติ	หรือ	อุพเพงคาปีติ	(ปีติโลดลอย	เป็นอย่างแรงให้

รู้สึกใจฟูแสดงอาการหรือท�าการบางอย่างโดยมิได้ตั้งใจ	เช่น	เปล่งอุทาน	เป็นต้น	หรือ

ให้รู้สึกตัวเบา	ลอยขึ้นไปในอากาศ	๕)	ผรณาปีติ	(ปีติซาบซ่าน	ให้รู้สึกเย็นซ่านแผ่เอิบ

อาบไปทั่วสรรพางค์)	ผลการปฏิบัติกายคตาสติกัมมัฏฐาน	เกิดอุคคหนิมิต	เกิดปฏิภาค

นิมิต	 เกิดอัปปนาสมาธิ	 ผลการปฏิบัติเมตตากัมมัฏฐาน	 จะเป็นที่รักของคนและ

เทวดา	อินทร์	พรหมและสัตว์	เกิดอัปปนาสมาธิ	

 ๖.๒ ลักษณะเฉพาะของกัมมัฏฐานท่ีพบในกัมมัฏฐานพระมหาสมเด็จเจ้า

กัญไชยราช

	 ลักษณะเฉพาะของกมัมฏัฐานพระมหาสมเดจ็เจ้ากญัไชยราชทีพ่บม	ี๓	ประการ	

คือ	

  ๖.๒.๑ การช�าระล้างจิตใจด้วยคาถา

	 	 ในข้ันตอนก่อนทีจ่ะเริม่ต้นการปฏบัิตกิมัมฏัฐานน้ัน	ในคมัภร์ีให้สวดคาถา

ช�าระล้างจิตใจตนเองให้หมดสิ้นไปจากบาปกรรมเสียก่อน	 ได้แก่	 ค�าสละมลทินในตัว

ค�าถอนบาปจากจิต	ค�าเผาบาปในตัว	ค�าแก้บาปในตัว	ดังนี้

	 	 ค�าสละมลทินในตัว	ว่า	“...นะ		หิริคุมภิรายาร	๓	ครั้ง...”	
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	 	 ค�าถอนบาปจากจิต	 ว่า	 “...กัมมาจิโต	 กัมมะจิตัง	 กัมมะจิตะวะระจิติ		

๓	ครั้ง...”	

	 	 ค�าเผาบาปในตัว	 ว่า	 “...ปัญจะมัง	 อะกุสะลัง	 (อกุศล	 ๕)	 อะวะรูถัง	

มะยา	 โทสัง	 วินาสันตุ	 (โทษของเราจงพินาศ)	 ปัญจะมัง	 อะกุสะลัง	 มะยา	 โทสัง

วินาสันตุ	(อกุศล	๕	โทษของเราจงพินาศ)	นะโม	พุทธายะ	สะหะ	(ความนอบน้อมต่อ

พระพุทธเจ้า)	วะตะวะตังปาปัง	นามะรูปัง	อะนิจจัง	ทุกขัง	อะนัตตา	(นามรูป	ไม่เที่ยง	

เป็นทุกข์	ไม่มีตัวตน)	นะโม	พุทธัสสะ	นะโม	ธัสสะ	นะโม	สังฆัสสะ	(ความนอบน้อมจง

มีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์)	 ชัยยะฐิตัง	 หุรู	 หุรู	 สะวาหาย	 ๓	 ครั้ง	 อิอะระนัง

อะระหัง	บุคคะลัง	ธัมมา	อิติปิโส	ภะคะวา	นะโม	ปุทธายะ	ทุ	สะ	นะโส...”	

	 	 ค�าแก้บาปในตนให้หมด	ว่า	“...ขันต	ุปัญญาปาระม	ีปะตะต	ิกมัมตี	ิปัญญา

ปาระมี	 เม	 นาโถ	 (ปัญญาปาระมี	 เป็นที่พึ่งของเรา)	 พุทโธ	 อุปันโน	 โลเก	 ธัมโม

อุปันโน	โลเก	สังโฆ	อุปันโน	โลเก	(พระพทุธเจ้า	พระธรรม		พระสังฆ์	เกดิขึน้แล้วในโลก)	

พุทโธ	อัปปะมัยโย	ธัมโม	อัปปะมัยโย	สังโฆ	อัปปะเมยโย	(พระพุทธเจ้า	นับประมาณ

มิได้	 พระธรรม	 นับประมาณมิได้	 พระสงฆ์	 นับประมาณมิได้)	 พุทธาระตะนัง

ธัมมะระตะนัง	สังฆะระตะนัง	(แก้วคือพระพุทธ	แก้วคือพระธรรม	แก้วคือพระสงฆ์)	

พทุธะคณัุงธมัมะคณัุง	สังฆะคณัุง	อาจะรยิปัุชฌายะคณัุง	มาตาปิตคุณัุง	พทุธะปะเจกะ	

พุทธานัง	ธัมมัง	สังฆัง	จะ	ทาตุโย	โปธิเจติยัง	ปิมปานัง	อะตุรัยยา	นะมามิหัง	(ข้าพเจ้า

ขอนอบน้อมพระพุทธคุณ	พระธรรมคุณ	พระสังฆคุณ	คุณอาจารย์อุปัชฌาย์	 คุณพ่อ

คุณแม่	 คุณพระปัจเจกะ	 พระธรรม	 พระสงฆ์	 พระธาตุ	 ต้นโพธ์ิ	 เจดีย์	 พุทธพิมพา)

ระตะนะตะยัง	 สะระณัง	 กัจฉามิ	 ระตะนะตะยัง	 สีละสา	 นะมามิ	 (ข้าพเจ้าถึง

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง	 	 นบน้อมต่อพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า)	 ระตะนะตะยัง

อะนุภาเวนะ	สัพพะ	อันตราโย	วินาสันตุ	อะเสสะโต	(ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย		

อันตรายทัง้ปวงจงพนิาศไป	โดยไม่มส่ีวนเหลือ)	มะกะภะระ	เสวะปัจจโย	โหนต	ุเม	นิจจัง...”

	 	 ทั้งน้ีในพับหนังสือไหว้พระถือศีลปฏิบัติกัมมัฏฐาน	 พ.ศ.	 ๒๔๕๗

(Aphisakmontree.	et	al.,	2016,	p.	238-240)	ที่รักษาไว้ที่วัดขุนคง	ต�าบลขุนคง	อ�าเภอ

หางดง	จังหวัดเชียงใหม่	ต้นฉบับเป็นพับกระดาษสา	เขียนด้วยหมึกสีด�า	อักษรธรรม

ล้านนา	 จ�านวน	 ๑๕	 พับหน้ากระดาษ	 ก็ปรากฏคาถาในลักษณะเช่นน้ีเช่นกัน	 ได้แก	่

ค�าไหว้ไหม้บาป	 ระงับกรรมเวร	 ใจความส�าคัญของค�าไหว้น้ีคือขอให้บาปกรรมที่ตน
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ท�าได้ถูกเผาไปจนหมดสิ้น	ดังนี้	

	 	 ค�าไหว้ไหม้บาป	ให้ว่า	“...พุทโธ	เม	นาโถ	นะกัญฌะติ	สันเทหัง	สัพพัง	

รักเขหิ	รักขิตัง	โหติ...”	แปลว่า	พระพุทธเจ้า	เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า	ย่อมทรงคุ้มครอง

กาย	(ข้าพเจ้า)	ขอท่านจงคุ้มครองกายทั้งปวงให้ดี		

	 	 ค�าไหว้ระงับกรรมเวร	 ให้ว่า	 “...อะหัมภันเต	 โลกะนาโถ	 มะโนกัมมัง

กายะกัมมัง	 วะจีกัมมัง	 คะรุกัมมัง	 ละหุกัมมัง	 จะตุอิริยาปะถะกัมมัง	 สัพพะปาปัง

วินาสันตุ..”	 แปลว่า	 ข้าแต่พระโลกนาถผู้เจริญ	 ข้าพเจ้าขอขมากรรม	 (ต่อพระองค์)

กรรมทั้งปวง	 คือ	 มโนกรรม	 กายกรรม	 วจีกรรม	 ครุกรรม	 (กรรมหนัก)	 ลหุกรรม

(กรรมเบา)	กรรมที่เกิดจากอิริยาบถ	๔	จงพินาศไปเถิด)

	 	 ค�าไหว้ระงับเวร	ให้ว่า	“...สัพเพ	มิตตา	มะมะ	ปิยัง	อาหุ	มิตตา	มะมะ	

อะเวรา	 โหนตุ...”	 แปลว่า	 คนทุกหมู่เหล่า	 จงเป็นมิตร	 ได้เป็นที่รักใคร่ของข้าพเจ้า	

เป็นคนร่วมสุขร่วมทุกข์	ไม่มีเวร	ต่อข้าพเจ้า	

	 	 ค�าไหว้เผาบาป	 ให้ว่า	 “...มะมะ	 กาโล	 ปะฏิกูโล	 วิโลชะติ...”	 แปลว่า

เป็นเวลาของข้าพเจ้า	สิ่งสกปรกย่อมสะสางไป	

	 	 นอกจากนั้นค�าไหว้เหล่านี้	 ยังปรากฏในหนังสือประวัติความเป็นมาของ

วัดคงใต้	จังหวัดแพร่	(Wat	Khong	Tai,	2017,	p.	29)	ในค�าไหว้	สุวัณณะจังโกค�าไหม้

บาปทั้งมวล	 ช้ีแจงไว้ว่าให้สวดทุกเช้าค�่า	 ล้างบาปทั้งมวล	 ดังว่า	 “...สัพพะปาปัง

ทฏุฐกาฬัง	พทุโธ	พชุฌะต	ิสัจจานิ	พทุโธ	สัพพญัญุตงั	กายะกมัมงั	วะจีกมัมงั	มะโนกมัมงั	

สัญจิจจะ	อสัญจิจจะ	สัพพะเวรานิ	สัพพะกัมมานิ	สัพพะอันตรายา	อตีตะโทสัง	มะโน

กัมมัง	 อนาคะตะโทสัง	 มะโนกัมมัง	 นีวะระณะธัมมัง	 ยัสสะ	 ปาปัง	 กะตัง	 กัมมัง

กสุะเลนะ	ปหยีต	ิโส	อิมงั	โลกงั	ปะภาเสต	ิอัพภามตุโตวะ	จันทมิา	ตสัสะ	มะ	อะ	อุ	อุ	อะ

มะ	ครุปาปัง	ละหุปาปัง	ปาราชิกัง	วินาสสันตุ	เม	อะเสสะโต...”	แปลว่า	พระพุทธเจ้า	

ทรงรู้แจ้งบาปทั้งปวง	 ความช่ัว	 (กรรมด�า)	 ที่บุคคลประพฤติช่ัวแล้ว	 พระพุทธเจ้า

ทรงตรัสรู้อริยสัจ	 ถึงความรู้แจ้งธรรมทั้งปวง	 กรรมช่ัวที่เป็นกายกรรม	 วจีกรรม	

มโนกรรม	 เวรทั้งปวง	 กรรมทั้งปวง	 อันตรายทั้งปวง	 ทั้งที่เจตนาและมิได้เจตนา	

มโนกรรมอันเป็นโทษที่ล่วงแล้ว	 มโนกรรมอันเป็นโทษที่ยังไม่มาถึง	 ธรรมอันเป็น

เครื่องปิดกั้นความดีที่บุคคลใดได้กระท�าไว้แล้ว	 กรรมช่ัวของบุคคลน้ัน	 อันกุศลย่อม
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ละทิ้งเสียได้	 บุคคลน้ันย่อมยังโลกน้ีให้สว่างไสว	 ประดุจพระจันทร์ลอยพ้นแล้ว

จากเมฆหมอกฉะนั้น	บาปกรรมอันหนักก็ดี	 บาปกรรมอันเบาก็ดี	 กรรมที่ท�าให้พ่ายแพ้

ก็ดี	ของบุคคลนั้น	จงพินาศต่อข้าพเจ้าไป	โดยไม่มีส่วนเหลือ

	 	 จุดประสงค์ของค�าไหว้ไหม้บาปเหล่านี้	เป็นเฉกเช่นเดียวกับค�าสวดถอน

ในล้านนา	 กล่าวคือเป็นการใช้ค�าสวดมนต์คาถา	 เพื่อให้อนุภาพของมนต์น้ันๆ	 ไปไหม้

ไปถอนสิ่งไม่ดี	 โรคร้าย	 บาปกรรมในตัวคน	 หรือสถานที่ให้วินาศสูญไป	 กลับบริสุทธิ์

จากบาปโทษทั้งมวล	 คาถาสวดถอนน้ีมีทั้งสวดถอนอาคารสถานที่	 สวดถอนคนตาย

ในสถานที่ไม่ควรตาย	 เช่น	 ตายในเขตวัด	 สวดถอดพระภิกษุสามเณรมรณภาพในที่ไม่

ควรมรณภาพ	สวดถอนคนป่วยหรอืถาวรวัตถทุีไ่ม่สามารถรือ้ทิง้ได้	สวดถอนขึด	(สิง่ไม่ด)ี

สวดถอนพระภิกษุ	 สามเณร	 มรณภาพที่ยังไม่ได้ปลงบริขาร	 สวดถอนให้คนตายทั้ง

กลม	เป็นต้น

	 	 ทั้งน้ีความเช่ือในการสวดคาถา	 เพื่อให้เผาไหม้บาปกรรมน้ี	 คล้ายคลึง

กับความเชือ่ของพทุธศาสนาวัชรยาน	คอื	การสวดธารณ	ีหรือมนตป์ระจ�าพระพุทธเจ้า

และพระโพธิสัตว์ต่างๆ	 โดยมนต์แต่ละบทมีอานุภาพต่างกันไป	 บางบทสวดจบเดียวมี

อานิสงส์เป็นพระอินทร์ร้อยชาต	ิหรอืเพยีงแต่เขียนค�ามนตร์ลงบนผืนผ้าแขวนเอาไว้	ใคร

เดินลอดมีอานิสงส์ท�าให้บาปกรรมที่ท�ามา	 ๙๐	 กัลป์สูญไปได้	 (Phoprasitsat.	

1984,	p.	177)	

  ๖.๒.๒ การภาวนา

	 	 การภาวนาในกมัมฏัฐานพระมหาสมเดจ็เจ้ากญัไชยราชมลัีกษณะเฉพาะ	

ใช้วิธีการตามดูลมหายใจเข้าออก	ขณะกล่าวหัวใจคาถา	และนับลูกประค�าไปพร้อมกัน	

โดยเมือ่บรกิรรม	“พทุ”	ให้รบัรูก้ารเคล่ือนไหวของลมหายใจเข้าทีป่ลายจมกู	เมือ่บรกิรรม	

“โธ”	ให้รับรู้การเคลื่อนตัวของลมหายใจผ่านล�าคอ	หัวใจ	ลงสู่ท้อง	

	 	 วิธีการภาวนาเช่นน้ีต่างออกไปจากวิธีการภาวนาของกัมมัฏฐานใน

ประเทศไทย	 ที่ให้ติดตามดูลมหายใจเข้าออก	 โดยยามว่าพุธให้หายใจเข้า	 และว่าโธ

ให้หายออก	 ตัวอย่างเช่น	 การปฏิบัติกัมมัฏฐานแบบหลวงปู่มั่น	 ที่พระครูสุภัทรคุณ	

(หลวงปู่ค�าปัน	สุภทฺโท)	วัดสันโป่ง	จังหวัดเชียงใหม่	(Phra	Achan	Mun	Bhuridatto	

Foundation,	2011,	p.	237-243)	บันทึกไว้	ดังว่า	“...จิตอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก	คือให้
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นับเข้า	ออก	คนืให้นับลมเป็นคู	่ๆ 	ดงัน้ี	“พทุ”	ลมเข้า	“โธ”	ลมออก	อย่างน้ีไปจนถงึ	๑๐	ครัง้	

ให้ตั้งตนใหม่	จนครบ	๗	รอบ	แล้วให้ตั้งต้นใหม่	คือลมเข้าออกหนหนึ่งให้ภาวนาพุทโธ	

๓	 ค�า	 ท�าอย่างน้ีไปจนครบ	 ๓	 วาระของลมเข้าออก	 ต่อจากน้ันบริกรรมแต่พุทโธ

อย่างเดียว	 ไม่นับลม	 ปล่อยลมเข้าออกตามสบาย	 ท�าจิตให้น่ิงไว้ตรงที่ช่องจมูก	

เมื่อลมออกอย่าส่ิงจิตออกมาตามลมเกินไป	 ท�าใจให้สบาย	 เหมือนเราหายใจออกไป

ในอากาศโปร่ง...”

  ๖.๒.๓ การนับลูกประค�า

	 	 การถือลูกประค�าในขณะปฏิบัติกัมมัฏฐานน้ัน	 ในกัมมัฏฐานพระมหา

สมเดจ็เจ้ากญัไชยราชให้วางไว้เหนือตกั	ซ่ึงท่าทางเช่นน้ี	ยงัคงพบได้ทัว่ไปในประเทศพม่า

ในปัจจุบัน	ต่างจากท่าทางในการจับลูกประค�าขณะภาวนาของล้านนา	คือ	ให้วางสาย

ประค�าไว้ในอุ้งมือ	 โดยยกมือขึ้นระดับหน้าผาก	 ในลักษณะงอนิ้วทั้ง	 ๔	 เข้าหาตนเอง

ลูกประค�าจะตั้งอยู่บนส่วนปลายของน้ิวกลาง	 เมื่อจะนับให้ใช้น้ิวช้ีดันลูกประค�าเข้ามา

ด้านในตัว	 และใช้น้ิวหัวแม่มือดันลูกประค�าลงด้านล่าง	 เป็นจังหวะ	 ติดต่อกันไป

(Aphisakmontree.	et	al.,	2016,	p.	279-280)	

	 	 ส่วนการนับลูกประค�า	ให้นับลูกประค�า	๑	เม็ด	ต่อค�าภาวนา	๑	ค�า	เช่น	

พุทโธ	เป็นต้น	ดังว่า	“...ถ้วนใจ๋ออกเข้าตางรูดังเสมอแล้วร�่าเปิงว่า	“พุทโธ”	หรือว่าพระ

พุทธเจ้าต๋นตรัสรู้อะริยะสัจจธรรมอันผะเสริฐแท้แล	หื้อร�่าเปิงตกหมากนับไปว่า	พุทโธ

ลูกหนึ่ง	ลูกหนึ่ง	ไปไจ้ไจ้...”	

	 	 การนับลูกประค�าในลักษณะเช่นน้ี	พบในกมัมฏัฐานล้านนาในสมยัโบราณ

เช่นเดียวกัน	อาทิ วิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง	วัดประตูป่า	ต�าบลประตูป่า	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดล�าพูน	 จารโดย	พระ	 (ธ)	 นัญญเชยย์ริขิตตะ	 วัดปล่าเหียว	 จารเสร็จเดือน	 ๔	

เหนือ	(มกราคม-กุมภาพันธ์)	ขึ้น	๙	ค�่า	วันอาทิตย์	จ.ศ.	๑๒๙๒	(พ.ศ.	๒๔๗๓)	อธิบาย

ถึงการนับลูกประค�าว่า	“...ยกมือหยุบเอาหมากค�า	(นับลูกประค�า)	ว่า	อิมัง	ผุสสะ	ชีวัง	

อธิษฐามิ	๓	ที	ตกลูกไปว่า	พุทโธ	พุทโธ	ไปไจ้	ๆ 	(ไปเรื่อย	ๆ )	หื้อได้ร้อยทีพันทีเต๊อะ	ห้อง

พุทธคุณแล้วแล...”	 (Royal	Vipassana	KammatthanaMeditation.	Wat	Pratu	Pa,

Pratu	 Pa	 Sub-district,	 Mueang	 District,	 Lamphun,	 2016,	 p.	 8)	 นอกจากนี้ใน

ล้านนาก็ยังพบวิธีการนับลูกประค�าอีกลักษณะหนึ่ง	คือ	ยามภาวนา	“พุท”	ขณะปฏิบัติ
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พุทธานุสสติ	ใช้นิ้วชี้ดันลูกประค�าลง	และเมื่อนับ	“โท”	ขณะปฏิบัติพุทธานุสสติ	ใช้นิ้ว

หัวแม่มือดันลูกประค�าลง	เป็นต้น

	 	 ในการนับลูกประค�าน้ัน	 กัมมัฏฐานหลวงวัดราชสัณฐานหลวงจอมแจ้ง

เมืองยองได้แสดงเทคนิคส�าคัญไว้ว ่าอย่าเพียงแต่ภาวนาเท่าน้ัน	 ให้นึกถึงคุณ

พระพุทธเจ้า	 ธรรมเจ้า	 หรือสังฆเจ้า	 หรือความหมายของบทสวดแต่ละบทที่ตนเลือก

ปฏิบัติกัมมัฏฐาน	 น้อมใจถึงธรรมของพระพุทธเจ้า	 ดังว่า	 “...ตกหมากนับเสียบ่ดาย

หื้อร�่าเปิงถึงคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมและพระสังฆเจ้าอันหาบ่ได้น้ันเต๊อะ...”	

เทคนิควิธีน้ีจะท�าให้จิตเกิดสมาธิได้ง่าย	 เพราะใจไปจดจ่ออยู่กับค�าที่แปล	 และเมื่อ

จิตคิดไปตามค�าที่แปลนั้น	ปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้	

๗. อทิธิพลของคัมภร์ีกัมมัฏฐานพระมหาสมเด็จเจ้ากัญไชยราชท่ีมีต่อท้องถ่ิน

	 คัมภีร์กัมมัฏฐานพระมหาสมเด็จเจ้ากัญไชยราชที่ถูกเขียนข้ึนในปลาย

พุทธศตวรรษที่	 ๒๕	 ได้ส่งอิทธิพลกับคัมภีร์กัมมัฏฐานหลวงวัดราชสัณฐานหลวง

จอมแจ้ง	 ที่ยังคงใช้ปฏิบัติกันในเมืองยองปัจจุบัน	 เพราะคัมภีร์ทั้งสองมีหลักการ

การปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานอย่างเดียวกัน	คือ	การบริกรรมหัวใจคาถาซ�้า	ๆ	เพื่อให้เกิด

สมาธิ	จากนั้นจึงพิจารณาใคร่ครวญในบทสวดแต่ละบท	และหมวดของกัมมัฏฐาน	๔๐	

ที่พบเหมือนกันทั้ง	 ๒	 คัมภีร์	 ได้แก่	 พุทธานุสติ	 ธัมมานุสติ	 สังฆานุสติ	 สีลานุสติ

จาคานุสติ	 เทวดานุสติ	 มรณานุสติ	 กายคตาสติ	 อุปสมานุสติ	 เมตตา	 กรุณา	 มุทิตา

อุเบกขา	อาหารเรปฏิกูลสัญญากัมมัฏฐาน	และจตุธาตุววัตถานกัมมัฏฐาน	และรูปแบบ

การภาวนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน	กล่าวคือ	เมื่อบริกรรม	“พุท”	ให้รับรู้การเคลื่อนไหว

ของลมหายใจเข้าที่ปลายจมูก	 เมื่อบริกรรม	 “โธ”	 ให้รับรู้การเคลื่อนตัวของลมหายใจ

ผ่านล�าคอ	หัวใจ	ลงสู่ท้อง	หรือให้ว่าพุทโธในขณะนับลูกประค�า	๑	ลูก			

	 ที่ส�าคัญกัมมัฏฐานทั้งสองฉบับ	 ยังได้สะท้อนให้เห็นถึงความส�าคัญของทาน	

ศีล	ภาวนา	ที่ต้องปฏิบัติไปพร้อมกัน	ไม่ใช่เพียงให้ทาน	หรือรักษาศีล	หรือภาวนาเพียง

อย่างเดียว	ดังว่า	“...ปุคคะละญิงจายแลนักบวชตังหลาย	ฝูงมีพญ๋า	ควรร�่าเปิงรู้หันยัง

มหาสังเวกะวะรุ	๘	ผะกานนิไจ้	ๆ 	จุวันจุคืน	แล้วใส่ใจเว้นจากบาป	หื้อใส่ใจกะต�าหื้อตาน

จ�าศลีฟังธรรมปฏบัิตเิมตตา	ภาวนาสมถกมัมฎัฐานวิปัสสนากมัมฎัฐานไปไจ้	ๆ 	จุวันจุคนื
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แต้	ก่จักได้ปุ้นจากตุกข์	๘	ผะกานนิแล้ว	ก่จิ่งจักได้ถึงนิปปานเจ้าแต้แล	แม้นกระต�าบุญ

อันอ่ืนก่าใดแล	 ต่านได้จ�าศีลส่ิงเดียว	 ป่อยบ่ได้จ�่าเริญภาวนา	 ยังสังเวกะวัตถุแล

สังสารตุกขกัมมัฎฐานตัง	๘	และบ่ได้ภาวนาสมถวิปัสสะนานั้น	ก่บ่ได้เข้าไปรอดนิปปาน

ได้แล...”	(Phra	Kruba	Nam	Saeng	Thitipanyo,	2010,	p.	4)

	 การให้ความส�าคัญกับศีล	สมาธิ	ปัญญาไปพร้อม	ๆ	กันนี้	สอดคล้องกับข้อ

วิเคราะห์กัมมัฏฐานล้านนาที่ระบุว่า	 เป็นกระบวนการสั่งสมบุญบารมีและพัฒนาตน

อย่างเป็นระบบ	ด้วยศีล	สมาธิ	ปัญญา	(Aphisakmontree.	et	al.,	2016,	Abstract)

๘. บทสรุป

	 พระมหาสมเดจ็เจ้ากญัไชยราช	สังฆราชเมอืงยอง	มชีวิีตระหว่าง	พ.ศ.	๒๔๒๔-

๒๕๐๙	คมัภร์ีกมัมฏัฐานของท่านจารขึน้ในปลายพทุธศตวรรษที	่๒๕	ภายหลงัจากทีท่่าน

ได้รับการยกยอเป็นพระมหาสมเด็จเจ้ากัญไชยราชใน	พ.ศ.	๒๔๙๖	มีจ�านวน	๔๒	หน้า	

จารด้วยอักษรล้านนา	ส�าเนียงไทยอง	(ไทลื้อ)	แต่ละหน้ามีประมาณ	๑๙-๒๐	บรรทัด	

ต้นฉบับรักษาไว้ที่วัดบ้านปง	เมืองยอง	ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	

	 เน้ือหาในคมัภร์ีกมัมฏัฐานพระมหาสมเดจ็เจ้ากญัไชยราช	แสดงถงึการปฏบัิติ

กัมมัฏฐาน	๒	ลักษณะ	ได้แก่	

	 ๑.	 การปฏิบัติกัมมัฏฐานขณะไปถือศีลอุโบสถที่วัดในวันพระ	 โดยในวันโกน

มีพิธีการบูชาแก้ว	 ๓	 ประการ	 แก้ว	 ๕	 โกฐาก	๑๐	 จ�าพวก	 ขอศีล	 ๕	 จากเจ้าอาวาส

ในวันพระจึงขอศีล	 ๘	 ศีล	 ๑๐	 และเมื่อจะกลับบ้านให้ปลงศีล	 ๘	 ศีล	 ๑๐	 ขอศีล	 ๕

ไปปฏิบัติขณะใช้ชีวิตที่บ้าน	

	 กมัมฏัฐานทีใ่ช้ในการปฏบิตั	ิได้แก่	พทุธานุสตกิมัมฏัฐาน	ธรรมานุสตกิมัมฏัฐาน

และสังฆานุสติกัมมัฏฐาน	

	 ช่วงเวลาปฏิบัติและกัมมัฏฐานที่ปฏิบัติ	 ได้แก่	 ภาวนาพุทธคุณพร้อมนับ

ลูกประค�าในตอนเช้า	 ภาวนาธรรมคุณพร้อมนับลูกประค�า	 หลังกินข้าวเช้า	 ภาวนา

สังฆคณุพร้อมนับลูกประค�า	หลังกนิข้าวเทีย่ง	ภาวนาพทุธคณุ	ธรรมคณุ	สังฆคณุพร้อม

นับลูกประค�า	 ในช่วงปฐมยามตั้งแต่เวลา	 ๑๘	 นาฬิกา	 ถึง	 ๔	 ทุ่ม	 หรือ	 ๒๒	 นาฬิกา

ภาวนากัมมัฏฐานยามใกล้นอน	และภาวนากัมมัฏฐานยามจักนอน
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	 ๒.	การปฏิบัติกัมมัฏฐาน	๔๐		มีการกล่าวคาถาช�าระล้างมลทินในตัวในจิตใจ

ก่อนการปฏบัิต	ิจากน้ันสวดมนต์สรรเสรญิพระรตันตรยั	ครบูาอาจารย์	และพระกมัมฏัฐาน

กล่าวบทสวดกัมมัฏฐาน	 จากน้ันจึงกล่าวบทสรรเสริญคุณกัมมัฏฐานที่จะปฏิบัติอาจ

มกีารแปลหรอืไม่กไ็ด้	ขมวดคาถาโดยย่อ	(หวัใจคาถา)	นับลูกประค�า	พร้อมภาวนาหวัใจ

คาถา	ในการภาวนานั้นให้คิดค�านึงไปตามอัตถะแปลด้วย	

	 กัมมัฏฐานที่ใช้ในการปฏิบัติ	ได้แก่	สมถกัมมัฏฐาน	๔๐	ในข้อ	๑)	พุทธานุสติ

กัมมัฏฐาน	๒)	ธัมมานุสติกัมมัฏฐาน	๓)	สังฆานุสติกัมมัฏฐาน	๔)	ศีลานุสติกัมมัฏฐาน	

๕)	 จาคานุสสติกัมมัฏฐาน	 ๖)	 เทวดานุสติกัมมัฏฐาน	 ๗)	 อุปสมานุสติกัมมัฏฐาน

๘)	 อานาปนสติกัมมัฏฐาน	 ๙)	 อาหาเรปฏิกูลสัญญา	 ๑๐)	 มรณานุสสติกัมมัฏฐาน	

๑๑)	จตธุาตวุวัตถานกมัมฏัฐาน		๑๒)	กายคตาสตกิมัมฏัฐาน	๑๓)	พรหมวิหารกมัมฏัฐาน		

	 ๓.	 ลักษณะเฉพาะของกมัมฏัฐานพระมหาสมเดจ็เจ้ากญัไชยราช	ม	ี๓	ประการ	

คือ	

	 	 ๑)	ขั้นตอนการปฏิบัติที่ให้ความส�าคัญกับการช�าระล้างจิตใจด้วยคาถา	

ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติกัมมัฏฐาน	 ได้แก่	 ค�าสละมลทินในตัว	ค�าถอนบาปจากจิต	

ค�าเผาบาปในตัว	ค�าแก้บาปในตัว	

	 	 ๒)	การภาวนา	โดยเมือ่บรกิรรม	“พทุ”	ให้รบัรูก้ารเคล่ือนไหวของลมหายใจ

เข้าที่ปลายจมูก	เมื่อบริกรรม	“โธ”	ให้รับรู้การเคลื่อนตัวของลมหายใจผ่านล�าคอ	หัวใจ	

ลงสู่ท้อง	

	 	 ๓)	การนับลูกประค�า ให้วางลูกประค�าไว้เหนือตัก	 โดยให้นับลูกประค�า

๑	เม็ด	ต่อค�าภาวนา	๑	ค�า	เช่น	พุทโธ	เป็นต้น	

	 ทั้งน้ีคัมภีร์กัมมัฏฐานพระมหาสมเด็จเจ้ากัญไชยราชที่ถูกใช้ปฏิบัติในปลาย

พทุธศตวรรษที	่๒๕	ได้ให้อิทธพิลกบัคมัภร์ีกมัมฏัฐานหลวงวัดจอมแจ้ง	ทีย่งัคงใช้ปฏบิตัิ

กนัในปัจจุบัน	โดยกมัมฏัฐานทัง้สองได้สะท้อนให้เหน็ถงึความส�าคญัของทาน	ศลี	ภาวนา	

ที่ต้องปฏิบัติไปพร้อมกัน	
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