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บทคัดย่อ

	 การวิจัยเรื่องกัมมัฏฐานล้านนา	 เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบประชาชนมี

ส่วนร่วม	 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	 กระทรวงวัฒนธรรม	

พ.ศ.	๒๕๕๙	ประกอบด้วยขั้นตอนการวิจัย	๒	ขั้นตอน	คือ	๑.	ศึกษาเอกสารใบลาน	๑๑	

ฉบับ	๒.	ลงพื้นที่ปฏิบัติกัมมัฏฐานร่วมกับคนในชุมชนขุนคง	ที่วัดขุนคง	อ�าเภอหางดง	

จังหวัดเชียงใหม่	เป็นเวลา	๓๐	วัน	มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดรหัสองค์ความรู้การปฏิบัติ

กัมมัฏฐานล้านนา	 สร้างแนวทางการปฏิบัติ	 และแนวทางการสืบทอดกัมมัฏฐาน

พบว่า	กัมมัฏฐานล้านนาใช้ลูกประค�าประกอบการปฏิบัติ	มีหลักการปฏิบัติ	๕	ประการ	

พิธีกรรม	 ๔	 พิธีกรรม	 ขั้นตอนปฏิบัติ	 ๑๑	 ข้ันตอน	 ผลการปฏิบัติมีลักษณะเฉพาะ

ท้องถิน่และไปตามวิสุทธมิรรค	ทัง้น้ีผู้ปฏบัิตสิามารถพฒันาตนไปสู่ความเป็นอรยิบุคคล

ได้ด้วยกัมมัฏฐานล้านนา	

ค�าส�าคัญ:	กัมมัฏฐานล้านนา,	การสั่งสมบุญบารมี,	การพัฒนาตนเอง
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Abstract

 This research on the ancient Lanna Kammaṭṭhāna is a community-

based participatory action research project supported by a research grant

from	the	Department	of	Cultural	Promotion,	Ministry	of	Culture.	The	research	

process involved two main procedures: 1) a study of 11 palm-leaf manuscripts 

and 2) participation in a 30 day practice of Lanna Kammaṭṭhāna with the 

residents of Khun Khong community at Wat Khun Khong temple in 

Hang	 Dong,	 Chiang	Mai.	 The	 objective	 was	 to	 comprehend	 deeply	 the	

knowledge	 of	 Lanna	Kammaṭṭhāna,	 while	 also	 establishing	 guidelines	 for	
performing	and	preserving	this	ancient	practice.	Evidently,	Lanna	Kammaṭṭhāna 
use	beads	in	order	to	make	merit	and	consists	of	five	principles	of	conduct,	

four	rituals	and	11	steps	of	implementation.	The	results	are	unique	to	the	

locality	and	follow	the	Visuddhimagga.	The	practitioner	can	develop	himself	

to attain enlightenment by Lanna Kammaṭṭhāna.	

Keyword: Lanna Kammaṭṭhāna;	Merit-Making;	Self	Development
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บทน�า

	 กมฺมฏฺฐาน	หรือ	กัมมัฏฐาน	(ก�า-มัด-ถาน)	เป็นภาษาบาลี	ในภาษาไทยเขียน

เป็นกรรมฐาน	(ก�า-มะ-ถาน)	มคีวามหมายเดยีวกับค�าว่าภาวนา	หมายถงึ	ฐานหรือที่ตัง้

ในการงานของใจ	 เป็นอุบายทางใจ	 เป็นวิธีฝึกอบรมใจ	 (Dhammapitaka,	 (P.A.	

Payutto),	 2003,	 p.	 9)	 งานวิจัยน้ี	 เลือกใช้ค�าว่ากัมมัฏฐานตามที่ปรากฏในคัมภีร์

ใบลานล้านนา	 แบ่งเป็นสมถกัมมัฏฐานกับวิปัสสนากัมมัฏฐาน	 กัมมัฏฐานทั้งสอง

ต่างเกื้อกูลกัน	มีอุปการะมากแก่สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ	คือ	การเข้าถึงการดับจิต

และเจตสิก	 (Tripitaka,	 Vol.	 18,	 1996,	 p.	 384)	 เป็นธรรมที่บุคคลควรรู้ยิ่งและ

ควรเจริญ	 (Tripitaka,	 Vol.	 19,	 1996,	 p.	 88)	 เพื่อความสละราคะ	 (ความก�าหนัด)	

(Tripitaka,	Vol.	20,	1996,	p.	137)	เพื่อสลัดความประมาท	(Tripitaka,	Vol.	20,	1996,	

p.	138)	

	 ประเทศไทยปัจจุบัน	 พบเทคนิคการปฏิบัติกัมมัฏฐานอันหลากหลาย	 อาทิ	

แนวทางกัมมัฏฐานแบบ	 “พุทโธ”	 ของพระครูวินัยธร	 (มั่น	 ภูริทัตโต)	 วิธีเจริญ

อานาปานสติกัมมัฏฐานของพระธรรมโกศาจารย์	 (พุทธทาสภิกขุ)	 แนวการปฏิบัติ

แบบใช้จิตตามดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย	 โดยหลวงพ่อเทียน	 จิตฺตสุโก	 แนวทาง	

“สติปัฏฐาน	 ๔	 (ยุบหนอพองหนอ)”	 ของสมเด็จพระพุฒาจารย์	 (อาจ	 อาสภเถระ)	

กัมมัฏฐานแบบ	 “รูปนาม”	 ของพระวิกรมมุนี	 (ผล	 อุปติสฺโส)	 กัมมัฏฐานแบบ	

“สัมมาอรหัง”	ของพระมงคลเทพมุนี	(สด	จนฺทสโร)	เป็นต้น	

	 ทว่าก่อนหน้าที่แนวทางเหล่าน้ีจะเป็นที่แพร่หลายอย่างกว้างขวาง	 ในอดีต

อย่างช้าตั้งแต่	พ.ศ.	๒๒๙๕	เป็นต้นมา	ตามที่ปรากฏหลักฐานคัมภีร์ใบลานกัมมัฏฐาน

ที่วัดกิตติวงศ์	 อ�าเภอแม่สะเรียง	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 พบว่า	 ล้านนามีวิธีการปฏิบัติ

กัมมัฏฐานอันมีรูปแบบเฉพาะของตน	ซึ่งต่างออกไป	เป็นการปฏิบัติทั้งสมถกัมมัฏฐาน

คู่กับวิปัสสนากัมมัฏฐาน	และใช้ลูกประค�าเป็นอุปกรณ์ในการสร้างสมาธิ	 วิธีการเช่นนี้

ได้สืบทอดกระทั่งถึงพุทธศตวรรษที่	 ๒๕	 เป็นอย่างช้า	 ปัจจุบันแทบไม่ปรากฏแนวทาง

การปฏิบัติกัมมัฏฐานแบบนับลูกประค�าในล้านนาแล้ว	 ที่มีอยู่เล็กน้อยก็ผสมผสานกับ

แนวทางการปฏิบัติสติปัฏฐาน	๔	(พองหนอยุบหนอ)	
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	 การมอีายยุาวนานมาตัง้แต่พทุธศตวรรษที	่๒๓	เป็นอย่างช้า	ท�าให้ผู้วิจัยสนใจ

ในองค์ความรู ้ที่ก�าลังจะสูญหายไปจากล้านนาน้ี	 เพื่อวิเคราะห ์ถึงหลักการ

พิธีกรรม	ขั้นตอน	และผลของกัมมัฏฐานล้านนาโบราณ	

วิธีการวิจัย

	 ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบประชาชนมีส่วนร่วม	 ประกอบ

ด้วยการวิจัย	๒	ขั้นตอน	ได้แก่	

	 ๑.	 ศกึษาเอกสารใบลาน	จ�านวน	๙	ฉบับ	ได้แก่	(๑)	สมถะวิปัสสนากมัมฏัฐาน

ครูบาคันธา	 คนฺธว�โส	 วัดต้นผึ้ง	 อ�าเภอเวียงหนองล่อง	 จังหวัดล�าพูน	 (พ.ศ.	 ๒๔๗๗)

(๒)	วิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง	วัดประตูป่า	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าพูน	 (พ.ศ.	๒๔๗๓)	

(๓)	กัมมัฏฐานมหาป่า	ครูบาอุบล	วัดพระนอนม่อนช้าง	จังหวัดล�าพูน	 (พ.ศ.	๒๔๒๓)	

(๔)	กัมมัฏฐานวัดบ้านไร่	จังหวัดล�าพูน	(พ.ศ.	๒๔๗๔)	(๕)	กัมมัฏฐานครูบาคันธะวงศ์	

วัดพระนอนม่อนช้าง	จังหวัดล�าพูน	(พ.ศ.	๒๔๗๗)	(๖)	มูลกัมมัฏฐานรอม	ฉบับครูบา

มหากัญจนเถร	 วัดสูงเม่น	 อ�าเภอสูงเม่น	 จังหวัดแพร่	 (พ.ศ.	 ๒๓๓๒-๒๔๒๐)	

(๗)	 กัมมัฏฐานรอม	 ฉบับครูบาศรีวิชัย	 วัดพระสิงห์	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่	

(พ.ศ.	 ๒๔๒๑-๒๕๑๒)	 (๘)	 พระครูพัฒนากิจจานุรักษ์	 (ครูบาวงศ์)	 วัดพระพุทธบาท

ห้วยต้ม	 อ�าเภอลี้	 จังหวัดล�าพูน	 (พ.ศ.	 ๒๔๕๖-๒๕๔๓)	 และ	 (๙)	 ฉบับครูบาธรรมชัย	

ธมฺมชโย	วัดทุ่งหลวง	อ�าเภอแม่แตง	จังหวัดเชียงใหม่	(พ.ศ.	๒๔๕๗-๒๕๓๐)

	 ฉบับที่	 ๑–๕	 เป็นฉบับที่แสดงให้เห็นทฤษฎีในการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา

ในช่วง	 พ.ศ.	 ๒๔๒๓–๒๔๗๗	 เน้ือหาทั้งหมดซ�้ากัน	 ซ่ึงการซ�้ากันน้ี	 ได้แสดงให้เห็นถึง

ความนิยม	 และความน่าเช่ือถือของใบลานในกลุ่มน้ี	 ฉบับที่	 ๖–๙	 เป็นฉบับที่แสดง

ให้เห็นถึงการน�ากัมมัฏฐานล้านนาไปใช้ของพระภิกษุสงฆ์ล้านนาที่มีช่ือเสียงเป็นที่

ยอมรับกัน	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๓๓๒–๒๕๔๓	

	 ผลจากการวิเคราะห์เอกสารทั้ง	 ๙	 ชุดน้ันเป็นข้อมูลชุดแรก	 ซ่ึงจะน�าไป

สังเคราะห์รวมกับข้อมูลชุดที่	 ๒	 อันเป็นผลจากการร่วมปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนาที่วัด

ขุดคง	 เพื่อการวิเคราะห์หลักการ	พิธีกรรม	ขั้นตอน	และผลของกัมมัฏฐานล้านนาได้

อย่างถูกต้องรอบด้าน



กัมมัฏฐานล้านนา: กระบวนการสั่งสมบุญบารมีและพัฒนาตน 37

	 ๒.	 ลงพืน้ทีป่ฏบิตักิมัมฏัฐานล้านนาทีวั่ดขุนคง	อ�าเภอหางดง	จังหวัดเชียงใหม่	

เป็นเวลา	๓๐	วัน	ร่วมกับประชาชนในชุมชนขุนคง	ในการลงพื้นที่นี้	นอกจากได้ปฏิบัติ

กัมมัฏฐานแล้ว	ยังได้วิเคราะห์ใบลานที่วัดขุนคงเพิ่มอีก	๒	ฉบับ	ได้แก่	พับหนังสือไหว้

พระถือศีลปฏิบัติกัมมัฏฐาน	 ฉบับวัดขุนคง	 (พ.ศ.	 ๒๔๕๗)	 และเรื่องลักขณะศีลทาน

ภาวนาแลฯ	(พ.ศ.	๒๕๑๔)	ดังนั้นจึงมีใบลานที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	รวม	๑๑	ฉบับ

	 สาเหตุที่ผู้วิจัยเลือกวัดขุดคงเป็นสถานที่ทดลองฝึกปฏิบัติกัมมัฏฐานแบบ

ล้านนา	 สืบเน่ืองมาจากการลงพื้นที่ส�ารวจหอพระไตรปิฎกในการวิจัยเรื่องหอไตร

ล้านนา	ทีไ่ด้รบัการสนับสนุนทนุการวิจัยจากกรมส่งเสรมิวัฒนธรรม	กระทรวงวัฒนธรรม	

ช่วง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖–๒๕๕๗	 ในครั้งน้ัน	 ผู้วิจัยได้ส�ารวจวัดจ�านวนทั้งส้ิน	 ๒๒๑	 วัด

ในจังหวัดเชียงใหม่	ล�าพูน	ล�าปาง	แพร่	น่าน	พะเยา	และเชียงรายนั้น	พบวัดที่ยังมีการ

สอนกัมมัฏฐานล้านนาเพียงแห่งเดียว	 คือ	 วัดขุนคง	 อ�าเภอหางดง	 จังหวัดเชียงใหม	่

แม้การสอนกัมมัฏฐานที่วัดขุนคงจะสอนเฉพาะบุคคลที่สนใจ	 ยังไม่มีระบบการเรียน

การสอนที่เป็นมาตรฐานอย่างการเรียนการสอนกัมมัฏฐานสติปัฎฐาน	 ๔	 (ยุบหนอ

พองหนอ)	ทว่าการปฏบัิตกิมัมฏัฐานทีวั่ดขุนคง	กไ็ด้เปิดเผยร่องรอยการมอียูแ่ละปฏบิตัิ

จริง	มิใช่ปรากฏเพียงในคัมภีร์ใบลานเท่านั้น	

	 ทัง้เมือ่ตรวจสอบประวัตพิระปลัดนิพนธ์	รกขฺติสีโล	เจ้าอาวาสวัดขนุคง	ผู้สอน

กัมมัฏฐาน	พบว่า	ท่านมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา	เพราะได้ปฏิบัติ

สืบมาตั้งแต่ยังเป็นสามเณร	ท่านเกิด	พ.ศ.	๒๕๑๗	บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ	๑๓	ปี	

กับครูบาเผือก	 วัดไชยสถาน	 ต่อมาเมื่ออายุครบ	 ๒๐	 ปี	 จึงอุปสมบทที่วัดหนองตอง	

จังหวัดเชียงใหม่	ครูบาอินถา	ถาวโร	 วัดหนองไคร้	 เป็นพระอุปัชฌาย์	 นอกจากเรียน

กัมมัฏฐานกับครูบาอินถาแล้ว	 ยังเรียนกับครูบาเป้า	 วัดถวาย	 จังหวัดเชียงใหม	่

ครูบาชุ่ม	 โพธิโก	 วัดวังมัย	 จังหวัดล�าพูน	 ครูบาเผือก	 วัดไชยสถาน	 จังหวัดเชียงใหม่	

ครูบาโสดา	 สิทธิโก	 วัดขุนคง	 พระอธิการบุญมา	 อินทวิโร	 วัดขุนคง	 พระครูสุวรรณ	

ธัมมานุรักษ์	 วัดพระธาตุศรีจอมทอง	 จังหวัดเชียงใหม่	 และครูบาแก้ว	 วัดศรีดอนมูล	

จังหวัดตาก	 ทั้งหมดเป็นพระสงฆ์ที่สืบสายการปฏิบัติกัมมัฏฐานมาจากครูบาศรีวิชัย

ทั้งสิ้น
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	 ๓.	 อาศัยผลจากการศึกษาทั้ง	๒	ส่วน	น�ามาวิเคราะห์ถึงหลักการ	พิธีกรรม	

ขั้นตอน	และผลของกัมมัฏฐานล้านนา	

ผลการวิจัย

 ก. หลักการปฏิบัติกัมมัฏฐาน

	 ข้อมูลชุดที่	 ๑	 จากการศึกษาใบลาน	 ๙	 ฉบับ	 พบว่า	 การปฏิบัติกัมมัฏฐาน

ล้านนา	 สืบทอดมาจากคัมภีร์วิสุทธิมรรค	 รจนาโดยพระพุทธโฆสาจารย์	 พ.ศ.	 ๙๕๖	

อาศัยพระไตรปิฎกเป็นข้อมูลปฐมภูมิน�ามาเรียบเรียงใหม่	ตามหัวข้อ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	

เนื้อหาใบลาน	๕	ฉบับที่เป็นทฤษฎี	พบทั้งสมถกัมมัฏฐาน	๔๐	และวิปัสสนากัมมัฏฐาน	

	 สมถกัมมัฏฐานมีลักษณะการปฏิบัติ	๗	หมวด	รวม	๔๐	ข้อ	ได้แก่	หมวดที่	๑	

กสิณกัมมัฏฐาน	๑๐	 (ปฐวีกสิณ	อาโปกสิณ	 เตโชกสิณ	วาโยกสิณ	นีลกสิณ	ปิตกสิณ	

โลหติกสิณ	โอทาตกสิณ	อาโลกกสิณและปรจิฉนินากาสกสิณ)	หมวดที	่๒	อสุภกมัมฏัฐาน	

๑๐	(อุทธุมาตกอสุภ	วินีลกอสุภ	วิปุพพกอสุภ	วิจฉิททกอสุภ	วิกขาขิตกอสุภ	วิกขิตตก

อสุภ	 หตวิกขิตกอสุภ	 โลหิตกอสุภ	 ปุฬุวกอสุภ	 และอัฏฐิกอสุภ)	 หมวดที่	 ๓	 อนุสสติ

กัมมัฏฐาน	๑๐	(พุทธานุสติ	ธัมมานุสติ	สังฆานุสติ	สีลานุสติ	จาคานุสสติ	เทวดานุสติ	

มรณานุสติ	กายคตาสติ	อานาปานสติ	และอุปสมานุสติ)	หมวดที่	๔	พรหมวิหารกัมมัฏ

ฐาน	๔	(เมตตา	กรุณา	มุฑิตา	อุเบกขา)	หมวดที่	๕	อาหารเรปฏิกูลสัญญากัมมัฏฐาน	

๑	หมวดที่	๖	จตุธาตุววัตถานกัมมัฏฐาน	๑	หมวดที่	๗	อรูปกัมมัฏฐาน	๔	(อากาสานัญ

จยตนะ	วิญญาณัญจยตนะ	อากิญจญายตนะ	เนวสัญญานาสัญญายตนะ)	เป็นอุบาย

วิธีส�าหรับฝึกจิตให้สงบ	 ผลจากการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน	 คือ	 ฌาน	 อรูปฌาน	 และ

อภิญญา	หรือฤทธิ์ต่าง	ๆ

	 ส่วนวิปัสสนากัมมัฏฐาน	ประกอบด้วย	ทิฏฐิกังขาวิปัสสนา	กังขาวิตรณวิสุทธิ	

อนิจจวิปัสสนา	ทกุขจวิปัสสนา	อนัตตาวิปัสสนา	เป็นอุบายวิธสี�าหรบัฝึกจิตให้เกดิปัญญา

รู้แจ้งตามความเป็นจริง	 คือ	 ไตรลักษณ์	 โดยมีขันธ์	 ๕	 เป็นเครื่องมือในการพิจารณา	

ผลที่เกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน	เรียก	โสฬสญาณ	(ญาณ	๑๖)

	 ส่วนอีก	๔	ฉบับที่เหลือ	แสดงให้เห็นว่าพระภิกษุสงฆ์ล้านนาเลือกที่จะปฏิบัติ

กัมมัฏฐานเพียงบางประเภท	ที่พบซ�้ากัน	ได้แก่	พุทธานุสสติ	ธรรมานุสสติ	สังฆานุสสติ	
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กายคตานุสสต	ิพรหมวิหาร	๔	(สมถกมัมฏัฐาน)	ทฏิฐิกงัขาปัสสนา	กงัขาวิตตรณปัสสนา	

อนิจจวิปัสสนา	ทุกขาวิปัสสนา	และอนัตตาวิปัสสนา	(วิปัสสนากัมมัฏฐาน)	

	 อย่างไรก็ตามหลักการส�าคัญที่พบ	 คือ	 ระหว่างที่จิตเป็นสมาธิเพราะการ

บรกิรรมค�าซ�า้	ๆ 	ให้พจิารณาธรรมตามข้อกมัมฏัฐานน้ัน	ๆ 	ซ่ึงในคมัภร์ีวิสุทธมิรรคเน้นว่า

เป็นกระบวนการส�าคัญที่ส่งผลต่อปัญญาในการมองเห็นหนทางออกจากทุกข์ได้	

การพิจารณาธรรมนี้	เป็นไปตามหลักโยนิโสมนสิการ	

	 เดิมกัมมัฏฐานล้านนาน้ันให้ความส�าคัญกับกระบวนการระลึกธรรมต่างๆ	

ภายหลังเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้ว	 มีการบริกรรมเป็นฐานในการสร้างสมาธิ	 เช่นเดียวกับ

วิสุทธิมรรค	 ทว่าเมื่อเวลาผ่านไป	 กระบวนการน้ีกลับลดลงไป	 เช่น	 ในการปฏิบัติที่

วัดขุนคงได้ตัดกระบวนการนี้ออก	แต่ได้เพิ่มความส�าคัญในการบริกรรมมากขึ้น	ต่อมา

ก็รวมค�าบริกรรมในกัมมัฏฐานประเภทเดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน	 ทั้งยังเพิ่มความเป็น

พื้นเมืองเข้าไปในค�าบริกรรมนั้นด้วย	เช่น	ค�าบริกรรม	“พุทโธ	สะติ	มะโร	พุทโธ	มัดจิต	

ธัมโม	สะติ	มะโร	ธัมโม	มัดจิต	สังโฆ	สะติ	มะโร	สังโฆ	มัดจิต”	ของครูบาธรรมชัย	

ธมฺมชโย	วัดทุ่งหลวง	อ�าเภอแม่แตง	จังหวัดเชียงใหม่	(พ.ศ.	๒๔๕๗-๒๕๓๐)	เป็นต้น	

	 นอกจากน้ี	 ครูบาธรรมชัย	 ธมฺมชโย	 วัดทุ่งหลวง	 ยังได้สร้างรูปแบบเฉพาะ

ของการน่ังสมาธิให้ต่างออกไปจากที่ปรากฏในวิสุทธิมรรค	 กล่าวคือ	 เมื่อจะน่ังสมาธิ	

ท่านก�าหนดให้ผู้ปฏิบัติวางมือไว้บนตักบ้าง	 แตะหน้าผากบ้าง	 และแตะจมูกบ้าง

ท่าทางทีแ่ตกต่างกนัน้ี	ท่านน�าไปสมัพนัธ์กบัการปฏบิตักิมัมฏัฐานในอดตีชาต	ิโดยอธบิาย

ว่า	 คนที่ท่านให้ใช้น้ิวแตะจมูกขณะท�าสมาธิน้ัน	 เพราะในอดีตเคยปฏิบัติสมาธิภาวนา

โดยหลักอานาปานสติ	ส่วนคนที่ท่านให้วางมือไว้บนตักขณะท�าสมาธินั้น	เพราะในอดีต

เคยปฏิบัติแบบยุบหนอพองหนอ	และคนที่ท่านให้ใช้มือแตะที่หน้าผากขณะท�าสมาธินัน้	

เพราะในอดตีเคยปฏบัิตภิาวนากบัสมเดจ็พระพฒุาจารย์	(โต	พรฺหมฺร�สี)	ทัง้น้ีใครจะต้อง

แตะที่ใด	ท่านหรือลูกศิษย์ที่ได้สมาธิสูงจะเป็นผู้บอก

	 ส�าหรับข้อมูลชุดที่	 ๒	 ที่ได้จากการปฏิบัติกัมมัฏฐานที่วัดขุนคง	 พบว่าเป็น

กัมมัฏฐานล้านนา	 เป็นการปฏิบัติที่เน้นองค์รวมของทาน	 ศีล	 ภาวนา	 สอดคล้องกับ

เนื้อหาของใบลานจากวัดขุนคงทั้ง	๒	ฉบับ	โดยในฉบับเรื่องลักขณะศีลทานภาวนาแลฯ	

ซึ่งจารด้วยอักษรธรรมล้านนา	จ�านวน	๑๙	หน้าลาน	พ่อเป็งบ้านศาลาก่อข่า	ได้จ้างให้
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หนานตุ๋ยนางจันทร์	 บ้านคุ้งหลวง	 เป็นผู้จาร	 มีครูบาอุ่นเรือน	 สุภัทโทเป็นประธาน

จารเมื่อ	จ.ศ.	๑๓๓๒	(พ.ศ.	๒๕๑๔)	มีใจความเกี่ยวกับทาน	ศีล	ภาวนาว่า	“...เหตุดังอั้น

บุคคละหญิงชายผู้มีปัญญา	 ยังกลัวทุกข์โทษในวัฏสงสารเป็นดังกล่าวแล้วน้ัน	 ก็ควร

สั่งสอนยังจิตใจแห่งตน	อย่าหื้อได้ยินดีซึ่งบาปอันใดอันหนึ่ง	ก็อย่าหื้อได้ไปเสพกับด้วย

คนฝูงถ่อยใจบาปน้ัน	หือ้ไปบชูายงัสัปปุรสิะผู้มปัีญญา	และหือ้ใส่ใจกระท�าบุญทัง้หลาย

ต่างๆ	 คือว่าหื้อทานและรักษาศีลห้าศีลแปด	 เมตตาภาวนา	 ไปไจ้ๆ	 บ่ขาดบ่ถอยเสีย	

ยังเพียรค่อยกระท�าไปไจ้ๆ	 ก็เที่ยงว่าจักได้พ้นจากทุกข์ในวัฎสงสาร	 แล้วก็จักได้ถึงยัง

อมตะมหาเนรพานเจ้าอันเป็นปรมัตถสุขอันดับยิ่งเสียยังทุกข์และโทษทั้งมวล	 บ่ยาก

จะแล...”	

	 ตัวอย่างกระบวนการข้างต้น	 เห็นได้จากประเพณีการไปนอนวัดจ�าศีลของ

ชาวล้านนาที่เป็นธรรมเนียมในอดีต	 ซึ่งกระท�าทุกวันพระ	 ขึ้นหรือแรม	๘	ค�่า	 ๑๕	ค�่า	

ตลอดฤดูเข้าพรรษา	 แต่บางครั้งก็พบว่า	 ชาวล้านนาที่เคร่งครัดในการปฏิบัติมาก	

ก็จะไปนอนวัดจ�าศีลนอกพรรษาด้วยเช่นกัน	

	 ในอดีตผู้ที่เตรียมตัวไปนอนวัดจะแต่งกายชุดขาว	 เตรียมขันข้าวตอกดอกไม	้

(พานใส่ดอกไม้)	 ธูป	 เทียน	 ขวดหยาดน�้า	 (น�้าส�าหรับกรวดเพื่ออุทิศส่วนกุศล)	

เครื่องนอน	 พร้อมทั้งอาหารคาวหวานเพื่อถวายพระ	 โดยไปร่วมท�าวัตรเช้า	 ถวาย

ภัตตาหารแล้ว	(ทาน)	กอ็ยูร่กัษาศลี	๘	ไปตลอดจนกระทัง่ถงึพรุง่น้ีเช้า	หลังเพลจึงปฏบิตัิ

กัมมัฏฐาน	 (ภาวนา)	 พร้อมกัน	 โดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้อบรม	 เมื่อถึงเวลาบ่ายจึงมี

การฟังเทศน์	 ตกเย็นร่วมกันท�าวัตรเย็น	 สนทนาธรรม	 ระหว่างคนนอนวัดด้วยกัน	

บางคนอาจน่ังบ�าเพ็ญภาวนา	 หรือจะพักผ่อนนอนหลับแล้วแต่กรณี	 ใกล้รุ่งหลังจาก

ท�ากิจวัตรประจ�าวันแล้ว	ก็มาพร้อมกันสวดกัมมัฏฐานและปฏิบัติต่อจนรุ่งเช้า	สมาทาน

ศีล	 ๕	 เมื่อสว่างแล้วก็เก็บเครื่องนอน	 ปัดกวาดวัดวาอารามให้สะอาด	 แล้วก็ลาพระ

กลับไปสู่บ้านของตน	

	 กระบวนการไปนอนวัดจ�าศีลนั้น	 เป็นทั้งการปฏิบัติทาน	ศีล	ภาวนาไปพร้อม

กัน	ไม่เร่งรีบจะปฏิบัติกัมมัฏฐานเพียงอย่างเดียว	ไม่เร่งรีบให้ได้เห็นผลจากการปฏิบัติ

เพียงอย่างเดียว	ค่อย	ๆ	สั่งสมบุญไปทีละเล็กน้อย	บุญนี้เกิดจากการให้ทาน	รักษาศีล	

และปฏิบัติภาวนาไปเรื่อย	ๆ	 เป็นวันต่อวัน	 เดือนต่อเดือน	ปีต่อปี	ชาติต่อชาติ	กลาย
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เป็นอุปนิสัยที่หมั่นท�าบุญรักษาศีลและปฏิบัติกัมมัฏฐานทั้งในชาติน้ีและสืบต่อไปจนถึง

ชาติหน้า	ด้วยกระบวนการคิดเช่นนี้	จึงก่อให้เกิดเป็นประเพณีท�าบุญตักบาตร	นอนวัด

จ�าศีล	และอื่น	ๆ	ของชาวล้านนา	

	 เหตน้ีุ	เมือ่ชาวล้านนาไปท�าบญุใส่บาตรฟังพระเทศน์ในวันพระ	จึงมช่ีวงระยะ

เวลาหน่ึงส�าหรับการน่ังกัมมัฏฐานเสมอ	 ส่วนประเพณีนอนวัดในวันพระ	 ก็เพื่อจะได้

มีโอกาสในการปฏิบัติทาน	ศีล	ภาวนา	โดยเฉพาะ	

	 ผู้วิจัยพบว่า	 ในกระบวนการสั่งสมบุญของชาวล้านนานั้น	 การให้ทาน	 รักษา

ศีล	 ปฏิบัติภาวนา	 ต้องหมุนล้อต่อเน่ืองกันไปในคราวเดียวกัน	 ไม่แยกกันปฏิบัติทีละ

ส่วน	 โดยหากผู้ปฏิบัติฝืนรักษาศีล	 จิตใจก็ไม่มีความสุข	 การให้ทานก็เป็นไปอย่างเสีย

ไม่ได้	 การปฏิบัติก็ไม่มีผลเท่าที่ควร	 หรือจะท�าทานเพียงอย่างเดียว	 โดยไม่รักษาศีล

ก็ไม่ได้	 จะรักษาศีลแต่ไม่ปฏิบัติกัมมัฏฐานก็ไม่ได้	 จะปฏิบัติกัมมัฏฐานแต่ไม่ให้ทาน

ไม่รักษาศีลก็ไม่ได้	 ด้วยเหตุน้ีการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนาจึงเป็นกระบวนการที่ฝึกตน

ฝึกใจฝึกคิดให้อยู่ในมรรควิถีแห่งกุศลกรรม	

	 ทาน	ศีล	ภาวนา	นี้	เรียกว่า	บุญกิริยาวัตถุ	๓	ประกอบด้วย	ทานมัยบุญกิริยา

วัตถุ	 หมายถึง	 การท�าบุญด้วยการให้ปันส่ิงของ	 สีลมัยบุญกิริยาวัตถุ	 หมายถึง	 การ

ท�าบุญด้วยการรักษาศีล	 หรือประพฤติดีมีระเบียบวินัย	 และภาวนามัยบุญกิริยาวัตถุ	

หมายถึง	การท�าบุญด้วยการเจริญภาวนา	คือ	ฝึกอบรมจิตใจเจริญปัญญา	

	 Brahmagunabhorn	 (P.A.	 Payutto)	 (2008,	 p.	 93) ให้ค�าจ�ากัด

ความค�าว่า	 บุญกิริยาวัตถุ	 ว่า	 เป็นหลักการท�าความดี	 ทางท�าความดี	 Panyanantha	

(2011,	 p.	 57)	 ขยายความต่อว่า	 เป็นการกระท�าที่เป็นบุญส่วนหน่ึงในรูปของ

การศึกษาและปฏิบัติ	 เป็นการท�าความดีเพื่อความดี	 เป็นการปฏิบัติเพื่อให้กิเลสในใจ

หมดสิ้นไปโดยล�าดับ	Buddhadasa	Bhikkhu	 (2006,	p.	 48)	 เอง	ก็ประกาศถ้อยค�า

ไว้เช่นเดียวกับพระปัญญานันทะภิกษุว่า	ทาน	ศีล	ภาวนา	เป็นเรื่องการประพฤติปฏิบัติ

ธรรมโดยตรง	เพื่อท�าลายตัวกูของกู	

	 ด้วยเหตน้ีุ	การปฏบิตั	ิทาน	ศลี	ภาวนา	ตามแนวทางกมัมฏัฐานล้านนา	นอกจาก

จะเป็นเพื่อกระบวนการส่ังสมบุญของผู้ปฏิบัติตามความเช่ือในล้านนาแล้ว	 ยังเป็น

กระบวนการส�าคัญของการฝึกฝนตน	 พัฒนาตนเองอีกด้วย	 ฝึกฝนจนกระทั่งตนเอง
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หมดสิ้นไป	 ไม่เหลือตน	 ไม่เห็นแก่ตน	 ในความเป็นจริงนั้น	ผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนามี

จุดมุ่งหมายเพียงเพื่อสะสมบุญเท่าน้ัน	 โดยไม่ได้ค�านึงถึงว่าเป็นกระบวนการฝึกฝน

พัฒนาตนเอง	 แต่ด้วยกระบวนการปฏิบัติดังกล่าว	 การฝึกฝนพัฒนาตนของผู้ปฏิบัติ

ก็เกิดขึ้นและพัฒนาไปโดยอัตโนมัติ	

	 หากย้อนกลับไปพิจารณาหลักการส�าคัญของการปฏิบัติกัมมัฏฐานที่พบใน

ข้อมลูชุดแรก	ซ่ึงได้จากการศกึษาใบลานจ�านวน	๙	ฉบบั	คอื	การคดิใคร่ครวญตรวจสอบ

ในธรรมขณะจิตเป็นสมาธิ	ทว่าในการปฏิบัติที่วัดขุนคงไม่ได้เน้นกระบวนการนี้	คงเน้น

เพยีงค�าบรกิรรมทีใ่ช้เป็นฐานในการก่อให้จิตเกดิเป็นสมาธเิท่าน้ัน	ซ่ึงลักษณะการปฏบิตัิ

เช่นน้ี	 เป็นไปเช่นเดียวกับการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนาในช่วงหลัง	 ก่อนที่การปฏิบัติ

ตามแนวทางนี้จะเสื่อมสูญไปจากล้านนา	

	 อย่างไรกต็าม	การปฏบัิตกิมัมฏัฐานทีวั่ดขุนคง	กท็�าให้มองเหน็หลักการปฏบิตัิ

ที่ส�าคัญอีกอย่างหนึง่ของกัมมัฏฐานล้านนา	ซึง่หลักการปฏิบัตินีก้็มีความส�าคัญไม่น้อย

ไปกว่าการใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองในธรรม	 คือ	 มีการฝึกสติในขณะก�าลังปฏิบัติ

กจิกรรมต่าง	ๆ 	ในวัด	เป็นการกระตุน้เตอืนตนเองให้เกดิความระมดัระวังในพฤตกิรรม

ต่าง	ๆ	ของตน	วิธีกระตุ้นเตือนสติไม่ให้ประมาทในทุกอิริยาบถของผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐาน

ที่วัดขุนคงนั้น	เกิดขึ้นจากการใช้ค�าบริกรรมก่อนท�ากิจกรรมต่าง	ๆ 	หรือก่อนที่จะแสดง

อิรยิาบถน้ัน	ๆ 	เช่น	ขณะให้เดนิเข้าวัด	ให้กล่าวค�าว่า	“...สัมปา	เทถะ...”	เพือ่กระตุน้เตอืน

สติให้รู้ตนว่าก�าลังจะเดินเข้าวัดแล้ว	หรือเมื่อจะเดินออกวัด	ให้กล่าวค�าว่า	“อัปปะมา

เทถะ”	 เพื่อกระตุ้นเตือนสติให้รู้ว่าตนก�าลังจะเดินออกจากวัด	 กลับไปปฏิบัติภารกิจ

ที่ค้างไว้ที่บ้านแล้ว	 จงอย่างประมาทในการกลับออกไปจากวัดน้ัน	 ไม่ว่าจะใส่บาตร

พระสงฆ์	ถวายข้าวพระพุทธรูป	ถวายดอกไม้พระเจดีย์	ต่างล้วนมีค�าบริกรรมก�ากับไว้

ทั้งส้ิน	 มีเป้าประสงค์เพื่อให้ระลึกว่า	 ตนก�าลังปฏิบัติส่ิงใดอยู่	 แม้ผู้ปฏิบัติไม่สามารถ

เข้าใจความหมายของค�าบริกรรมได้	 แต่เมื่อการบริกรรมถูกใช้ก่อนที่จะกระท�าสิ่งใด	

ค�าบริกรรมจะส่งผลให้เกิดการหยุดยั้งตั้งสติและระลึกถึงส่ิงที่ตนก�าลังจะกระท�าต่อ

ไปโดยอัตโนมัติ	

	 เมื่อน�าผลที่ได้จากการศึกษาทั้ง	๒	ส่วน	มาสังเคราะห์	จึงพบว่า	การปฏิบัติ

กัมมัฏฐานล้านนา	ประกอบไปด้วยหลักการส�าคัญ	๕	ประการ	ได้แก่	(๑)	บุญกิริยาวัตถุ	
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๓	คือ	ทาน	ศีล	ภาวนา	(๒)	โยนิโสมนสิการ	(๓)	สติ	(๔)	ความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้า

พระธรรมเจ้า	พระสังฆเจ้า	พระกัมมัฏฐาน	และพระอุปัชฌาย์อย่างแท้จริง	(๕)	ความ

เพียรในการปฏิบัติทาน	ศีล	ภาวนา	

	 หลักการทัง้	๕	ตรงกบักระบวนการฝึกฝนตนเองก่อนทีเ่ข้าสู่มรรคในพระพทุธ

ศาสนา	มี	๗	อย่าง	ที่เรียกว่า	บุพนิมิตของมรรค	คือ	 เครื่องหมายบ่งบอกถึงการมา

ถึงของมรรค	 หรือหนทางที่ถูกต้อง	 อันจะน�าไปสู่การหลุดพ้นจากวัฏสงสารได	้

Dhammapitaka	 (P.A.	 Payutto)	 (1993,	 p.	 30-31)	 อธิบายถึงบุพนิมิตของมรรค	

ว่าประกอบด้วย	

	 (๑)	 กัลยาณมิตตตา	(ความมีกัลยาณมิตร)	ได้แก่	อุปัชฌาย์	เป็นต้น	ตรงกับ

ความนอบน้อมในหลักการทั้ง	๕	

	 (๒)	ศีลสัมปทา	(ความถึงพร้อมถึงศีล)	คือ	ความเป็นผู้มีวินัย	หรือชีวิตที่เป็น

ระเบียบ	 หรือมีพฤติกรรมเคยชินที่ดี	 ซ่ึงเกิดจากการใช้วินัยมาฝึกให้เกิดพฤติกรรม

เคยชินที่ดี	ตรงกับบุญกิริยาวัตถุในหลักการทั้ง	๕	

	 (๓)	 ฉันทสัมปทา	(ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ)	คือ	มีแรงจูงใจที่ถูกต้อง	ได้แก่	

ความใฝ่รู้	ใฝ่สร้างสรรค์	ต้องการเข้าถึงความจริง	และท�าสิ่งทั้งหลายให้ดีงาม	ตรงกับ

ความปรารถนาในการสั่งสมบุญของชาวล้านนา	

	 (๔)	 อัตตสมัปทา	(ความท�าตนให้ถงึพร้อม)	คอื	การท�าตนให้ถงึความสมบรูณ์

แห่งศักยภาพของความเป็นมนุษย์	 โดยมีจิตส�านึกในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตนอยู่เสมอ	

ตรงกับบุญกิริยาวัตถุ

	 (๕)	 ทิฐิสัมปทา	(ความถึงพร้อมด้วยหลักการแห่งความเชื่อถือ)	คือ	เชื่อถือ

ในหลกัการแห่งเหตุผล	หรือความเป็นไปตามเหตุปัจจยั	ซึง่ท�าให้การเรียนรู้เกิดขึ้น	ตรง

กับบุญกิริยาวัตถุ	เชื่อในทานศีลภาวนา	

	 (๖)	 อัปปมาทสัมปทา	 (ความถึงพร้อมด้วยการไม่ประมาท)	 คือ	 ความ

กระตือรือร้น	 ไม่เฉื่อยชา	มีสติ	 ไม่ปล่อยปละละเลย	 ไม่พลาดโอกาส	ตระหนักในการ

เปลี่ยนแปลง	 เห็นคุณค่าของเวลา	 และรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์	 ตลอดจนท�างาน

และพัฒนาชีวิตแข่งขันกับเวลา	ตรงกับสติ
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	 (๗)	 โยนิโสมนสิการสัมปทา	(ความถงึพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ)	หรอืรูจั้กคดิ

พิจารณาอย่างรอบด้านและรอบคอบ	 คิดใคร่ครวญในธรรมขณะนับลูกประค�าปฏิบัติ

กัมมัฏฐาน	

 ข. พิธีกรรมในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน

	 ผลการศึกษาทั้ง	 ๒	 ส่วน	 แสดงพิธีกรรมส�าคัญในการปฏิบัติกัมมัฏฐานที่

เหมือนกัน	ได้แก่

	 การช�าระศีลให ้บริ สุทธิ์ก ่อนที่จะปฏิบัติ 	 ดังที่ 	 Sophonmahathera

(Mahasisayado)	(2008,	p.	88)	เห็นว่า	ควรช�าระศีลให้หมดจดก่อนลงมือปฏิบัติธรรม

กัมมัฏฐาน	 และควรน้อมจิตคิดว่าขอให้ศีลน้ี	 ได้เป็นปัจจัยเพื่อการบรรลุมรรคญาณ	

เมื่อช�าระศีลแล้ว	 จึงเป็นพิธีกรรมการบูชาพระรัตนตรัย	 พระกัมมัฏฐาน	 และ

พระอุปัชฌาย์	ที่เรียกว่า	แก้ว	๕	โกฐาก	หรือขัน	๕	โกฐาก	ทั้งยังเป็นการมอบตนเป็น

ศษิย์เรยีนกมัมฏัฐานด้วย	ในวิสุทธมิรรคเองกม็กีารกล่าวมอบตนแด่พระผู้มพีระภาคเจ้า	

ในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนกัมมัฏฐานคนแรก	 ด้วยการกล่าวค�าว่า	 ข้าแต่พระผู้มี

พระภาคเจ้า	 (พระอาจารย์ผู้เจริญ)	 ข้าพระองค์มอบถวายอัตภาพน้ีแด่ท่าน	 พระ

โบราณจารย์ชีใ้ห้เหน็ถงึความส�าคญัของข้ันตอนน้ีว่า	เพราะหากเมือ่ยงัไม่มอบตน	แล้วไป

อยู่ในเสนาสนะที่สงัด	 เมื่อไม่อาจยับยั้งอารมณ์ที่น่ากลัว	 ซ่ึงมาเผชิญเข้าได้	 ก็จะเลิก

ปฏิบัติกัมมัฏฐานไปเสียก่อน	 ด้วยเหตุน้ีการกล่าวค�ามอบตนถวายแด่พระพุทธเจ้า	

ซ่ึงเป็นปฐมอาจารย์น้ัน	จึงเป็นการอาศยับารมขีองพระพทุธองค์ในการปกป้องคุม้กนัภยั

อันตรายขณะปฏิบัติกัมมัฏฐาน	 เป็นการสร้างก�าลังใจ	และความมั่นใจในการปฏิบัติว่า

จะลุล่วงส�าเร็จไปตลอดทั้งกระบวนการ	

	 ส�าหรับกัมมัฏฐานล้านนานั้น	นอกจากมีพิธีกรรมขออ�านาจบารมีพระพุทธเจ้า

ปกป้องคุม้ครองผู้ปฏบิตัแิล้ว	ยงัมพีธิกีรรมบอกกล่าวเทวดา	การห้ามมาร	การอธษิฐาน

ขอเอาแผ่นดินจากพระแม่ธรณี	 อันเป็นการบอกกล่าวพระแม่ธรณีเพื่อขออนุญาต

ใช้พื้นที่น้ันๆ	 เพื่อการน่ังปฏิบัติกัมมัฏฐาน	 การขอให้ส่ิงศักดิ์สิทธิ์	 ณ	 ที่น้ันคุ้มครอง	

อย่าให้สิ่งใดมารบกวนในขณะปฏิบัติกัมมัฏฐาน	เมื่อเสร็จจากการปฏิบัติกัมมัฏฐานแล้ว	

จึงมีพิธีกรรมกรวดน�้าอุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดา	ยักษ์	มาร	ผีเปรต	ญาติมิตรที่ล่วงลับ

ไปแล้ว	
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	 ด้วยเหตุนี้	 พิธีกรรมส�าคัญในการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา	 จึงมี	 ๔	พิธีกรรม

ด้วยกัน	 คือ	 (๑)	 พิธีกรรมช�าระศีลให้บริสุทธิ์ก่อนการปฏิบัติ	 (๒)	 พิธีกรรมบูชาแก้ว	

๕	โกฐาก	หรือขัน	๕	โกฐาก	(๓)	พิธีกรรมบอกกล่าวเทวดา	มาร	พระแม่ธรณีในสถานที่

นั้น	ๆ	และ	(๔)	พิธีกรรมกรวดน�้าอุทิศส่วนกุศลเมื่อปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนาแล้ว

 ค. ขั้นตอนในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน 

	 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง	 ๒	 ส่วน	 พบว่า	 ประเภทของการปฏิบัติ

กัมมัฏฐานล้านนา	 มีทั้งการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน	 ซ่ึงเลือกปฏิบัติบางบท	 ไม่ครบทั้ง	

๔๐	 บท	 และวิปัสสนากัมมัฏฐาน	 โดยให้เริ่มด้วยการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน	 ประเภท

พุทธานุสสติกัมมัฏฐาน	ธัมมานุสสติกัมมัฏฐาน	และสังฆานุสสติกัมมัฏฐานก่อน	เพื่อให้

เกิดปีติขึ้น	 ก่อนที่จะปฏิบัติกัมมัฏฐานบทอ่ืน	 ๆ	 ของสมถกัมมัฏฐาน	 ๔๐	 เช่น	

กายาคตานุสสติ	 เมตตาภาวนา	 เป็นต้น	 เมื่อเสร็จส้ินการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานแล้ว	

จึงเป็นการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน	 ได้แก่	 อนิจจังกัมมัฏฐาน	 ทุกขังกัมมัฏฐาน	

อนัตตากัมมัฏฐาน	

	 ข้ันตอนการปฏบิตักิมัมฏัฐานแต่ละประเภทน้ันเหมอืนกนั	เริม่จากการสวดบท

สวดที่ก�าหนดไว้ในกัมมัฏฐานแต่ละบท	 จากน้ันจึงขมวดบทสวดให้เป็นค�าบริกรรมส้ันๆ	

ท่องค�าบริกรรมพร้อมกับการนับลูกประค�าไปเรื่อย	 ๆ	 กระทั่งจิตเป็นสมาธิแล้ว

ก็น้อมใจไปใคร่ครวญในค�าสวดและค�าแปลค�าสวดของบทกัมมัฏฐานที่ตนก�าลังปฏิบัติ

อยู่	 ด้วยการอาศัยกระบวนการโยนิโสมนสิการ	 ใคร่ครวญไปสักพัก	 หรือเมื่อจิตคลาย

จากสมาธิแล้ว	 ก็ให้กลับมาท่องค�าบริกรรม	 พร้อมนับลูกประค�าอีกครั้ง	 จิตเป็นสมาธิ

แล้ว	ก็เป็นกระบวนการใช้ปัญญา	ท�าซ�้า	ๆ	วนเวียนกันเช่นนี้ไปเรื่อย	ๆ	

	 ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานก็มีขั้นตอนเช่นนี้เช่นเดียวกัน

	 ด้วยเหตุน้ี	 ส่ิงที่ต่างกันออกไปในการปฏิบัติกัมมัฏฐานแต่ละประเภท	 ทั้ง

สมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน	 คือ	 บทสวด	 ค�าบริกรรม	 และการน้อมจิต

ไปพิจารณาใคร่ครวญในธรรมของกัมมัฏฐานแต่ละประเภทนั่นเอง	

	 ต่อไปน้ีจะได้แสดงรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณ

ล้านนาที่วัดขุนคง	 ซ่ึงเลือกปฏิบัติเพียงพุทธานุสสติ	 ธัมมานุสสติ	 และสังฆานุสสติ
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เท่านั้น	แสดงให้เห็นถึงหลักการ	พิธีกรรม	ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างครบถ้วน

	 ๑.	 การปฏิบัติเริ่มตั้งแต่การเดินเข้าวัด	 เพื่อมาปฏิบัติกัมมัฏฐาน	 โดยเมื่อจะ

เดนิเข้าวัด	ให้ว่าค�าเข้าวัด	ให้ตัง้สตใิห้มัน่	กล่าวค�าว่า	“...สัมปา	เทถะ...”	เพือ่กระตุน้เตอืน

ถึงภารกิจที่จะเข้าไปกระท�าในวัด	 ข้อน้ีเป็นการสร้างสติให้พร้อมส�าหรับการมาปฏิบัติ

กัมมัฏฐานที่วัด	จะประพฤติตนเช่นเดียวกับที่อยู่ที่บ้านไม่ได้อีกแล้ว	

	 ๒.	 เมื่อทุกคนพร้อมแล้ว	จึงร่วมกันไหว้พระประธานในพระวิหาร	โดยเมื่อจะ

บูชาขันดอก	ตามเทียนบูชาพระพุทธเจ้า	ให้ว่า	“...อัคคิธุปปะ	บุปผา	จิโน	ทัตวา	อะสิติ	

กปัปะโก	รตัถโิย	อะภริโูป	มหาปัญโญ	ธาเรนโต	ปิฏะกตัตะยงั	นิปปานัง	ปะระมงัสุขัง...”

เมือ่จะไหว้รตันตรยั	(ย่อ)	ให้ว่า	“จะ	พทุธะปูชา	มหาเตจา	ธมัมะปชูา	มหาปัญญา	สังฆะ

ปูชา	มหาโภคา	นิปปานะ	ปัจจะโย	โหนตุ	เม	นิปปานัง	ปะระมัง	สุขัง”	ขั้นตอนนี้เป็นการ

แสดงความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย	

	 ๓.	 จากนัน้จึงขึ้นแก้ว	๕	โกฐาก	หรือขัน	๕	โกฐาก	ได้แก่การบูชาพระรัตนตรัย	

พระกมัมฏัฐาน	และพระอุปัชฌาย์ครบูาอาจารย์	ก่อนทีจ่ะปฏบิตักิมัมฏัฐาน	โดยกล่าวค�า

ว่า	“...โย	สันนิสินโน	วะระโปธิมูเล	มารัง	สะเสนัง	มะหันติ๋ง	วิเจยโย	สัมโปธิ	มาคัจฉิง	

อะนันตญัญาโณ	โย	โลกตุตะโม	ตงั	ปะณะมาม	ิพทุธงั	อัฏฐังคโิก	อะรยิะปะโถ	ชะนานัง	

โมกขะปะเวสายะ	อุชุกะมัคโค	อะยัง	สันติกะโร	ปะณียานิโก	ตัง	ปะณะมามิ	ธัมมัง	

สังโฆ	 วิสุทโธ	 วะระตั๊กขิเนยโย	 สันตินทะริโย	 สัปป๊ะมะลัปปะหีโน	 กุ๊เณหิ	 เนเกหิ	

สะมิทธิปัตโต	 อะนาสะโว	 ตั๋ง	 ปะณะมามิ	 สังฆัง	 นะมามิ	 พุทธัง	 กุ๊ณะสาคะรันตัง	

นะมามิ	ธัมมัง	มุนิราจ๊ะเตสิตัง	นะมามิ	สังฆัง	มุนิราจ๊ะสาวะกัง	นะมามิ	กั๋มมัฏฐานัง	

นิปปานะธิคะมุปะยัง	 นะมามิ	 กัมมัฏฐานะ	 ตายะก๋าจะริยัง	 นิปปานะมะกุเตสะกั๋ง	

อะจะโย	 มัง	 ภันเต	 อัชชะคะมา	 ยะถาป๊ะลัง	 ยะถามูละหัง	 ยะถาอกุสะลัง	 โยหัง	

พุทธัง	ธัมมัง	สังฆัง	กัมมัฏฐานะ	กัมมัฏฐานะ	ตายะกา	จะริยะสังคะเตสุ	ปัญจะสุรัต

ตะเนสุ	 อะติเต	 วา	 ปัญจุปัญนะ	 วา	 อะวิวายะติวาระโห	 วา	 กาเยนะ	 วา	 วาจายะ	

วา	มานะสา	วา	ปะมาตัง	วา	อัคการะวัง	วา	อะกาสิ	โสหัง	ติสวายะถา	ธัมมัง	ปะติ

กาโรมิ	ตัสสะ	เม	ภันเต	พุทธาติรัตนะ	ปัจจะกัง	อนุกัมปัง	อุปปาทายะ	อัจจะยัง	อัจจะ

ยะโต	 ปาติกันหันตุ	 ชะมันตุ	 อายัสติง	 สังวะรายะ	 อายัสติง	 สังวะริสามิ	 นะปุเนวัง	

กะริสสามิ	พุทธะปูชา	มหาเตชา	ธัมมะปูชา	มหาปัญญา	สังฆะบูชา	มหาลาภา	ปูชารเห	
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ปูชายะโต	พุทเธยะติ	วะสาวะเก	ปะปัญจะ	สะมะติกันเต	ตินเน	โสกับปะริเตเว	เต	ตา

ติ๊เส	ปูชายะโต	นิพพุตเต	อะกุ๊ดโต	ทะเยนะ	สักกาปุญญะสังฆะตุง	นะเมตตะ	มะปิเก	

นะจิตติ	อิมินา	ทิพพะ	ตุ๊ปปะ	บุผผาลาจา	คาระวะกัมเมนะ	เมตตะโย	พุทธะตัสสะนัญ

จะ	รัมภามิหัง	ยาวะนุปัชชะเต	พุทโธ	เมตตะโย	เตวะปูชิโต	สังสาเร	สังสารันโต๋	ปิอะ

ปะเย	นักก๊ะมามิหัง	เส	นิพานะ	ปัจจะโย	โหนตุโน	นิจจัง	สูมาแก้ว	๕	โกฐาก	

	 พุทโธ	เม	นาโถ	ธัมโม	เม	นาโถ	สังโฆ	เม	นาโถ	สาธุโอกาสะ	ข้าแต่พระรัตน

แก้วเจ้าทั้งห้าจ�าพวก	 มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 และพระนวโลกุตรธรรมเจ้า	 และ

พระอารยิะสังฆเจ้า	และพระกมัมฏัฐานเจ้า	และครบูาอาจารย์เจ้า	บัดน้ีศรทัธาผู้ข้ากไ็ด้

ขวนขวายน้อมน�ามายังบุผผาลาชา	 ดวงดอกข้าวตอก	 ดอกไม้ล�าเทียน	 ตั้งไว้เหนือขัน	

แบ่งเป็นห้าโกฐาก	 ส่วนปฐมวิภาคน้ัน	 ขอถวายบูชาสูมายังพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	

ส่วนทตุยิถ้วนสอง	ขอถวายบชูายงัพระนวโลกตุรธรรมเจ้า	๙	ประการ	๑๐	กบัทัง้พระปรยิตั	ิ

ไตรปิฎกธรรมเจ้า	 ส่วนถ้วนสามก็ขอถวายบูชายังพระอาริยะสังฆเจ้า	 สองจ�าพวก	

คือ	อริยสังฆเจ้า	และสมมุติสังฆเจ้า	อันประกอบด้วยสุปัฏฏิปันนตาธิคุณเป็นเก๊าดีหลี	

ส่วนถ้วนสี่	 ขอถวายสูมายังพระกัมมัฏฐานเจ้า	 สองประการ	 คือว่า	 สมถกัมมัฏฐาน	

และวิปัสสนากมัมฏัฐานเจ้า	อันเป็นเหตเุป็นอุบายให้สรรพสัตว์ทัง้หลาย	ได้พ้นจุจอดรอด

นิพพานเจ ้าเที่ยงแท้	 ส ่วนถ ้วนห ้า	 ขอถวายสมมาบูชายังครูบาอาจารย ์เจ ้า	

ตนสอนกัมมัฏฐาน	และสอนธรรม	บอกกล่าวส�าแดงกองนิพพานแห่งผู้ข้าทั้งหลาย	

	 หากข้าได้ประมาท	ด้วยกายกรรม	วจีกรรม	มโนกรรม	ในอิริยาบถทั้งสี่	คือ	

นั่งนอนยืนเดินไปมา	บัดนี้ขอพระรัตนแก้วทั้งห้าพวก	จงเอ็นดู	รับเอายังอามิสบูชาทั้ง

มวลฝูงนี้แล้ว	ขอจงลาลดอดยังโทษสรรพโทษให้หาย	กลายเป็นอโหสิกรรม	เพื่อไม่ให้

เป็นนิวะระนะธรรม	 กรรมอันจักห้ามเสียยังมรรค	 คือว่าหนทาง	 อันจักเมือสู่เมืองฟ้า	

และเนรพานแกผู่ข้้าทัง้หลาย	ครั้นว่าสมูาแกว้ตัง้หา้แล้ว	จงึภาวนา	ก็หื้อขอปีตสิมาธกิับ

พระพุทธเจ้าดังกล่าวแล้ว...”	

	 ๔.	 จากน้ันจึงรบัฟังโอวาทจากเจ้าอาวาส	พร้อมขอรบัศลีจากท่าน	โดยผู้ปฏบัิติ

กล่าวพร้อมกันว่า	“...สาธุ	โอกาสะ	มะยัง	ภันเต	ติสะระเณนะ	สัทธิง	ปัญจะสะมาก๊ะตัง	

ปัญจะสีลัง	นิยาจามะ	ทุติยัมปิ	มะยัง	ภันเต	ติสะระเณนะ	สัทธิง	ปัญจะสะมาก๊ะตัง	

ปัญจะสีลัง	นิยาจามะ	ตติยัมปิ	มะยัง	ภันเต	ติสะระเณนะ	สัทธิง	ปัญจะสะมาก๊ะตัง	

ปัญจะสีลัง	นิยาจามะ	สาธุโอกาสะ...”	
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	 กล่าวค�าภาวนาศลีว่า	“...อะโห	วัตตะ	เม	สีลานิ	อะขนัดานิ	อะสิตานิ	อะสัพพะ

รานิ	อะกมัมะสานิ	ภชัชิสานิ	อะปะระมตัถานิ	วิญญูปะสะถานิ	สะมาธ	ิสังวัตตะนิกานิ...”	

จึงแยกย้ายกันไปหาที่สงัดตามบริเวณวัดเพื่อปฏิบัติกัมมัฏฐาน

	 ๕.	 เมื่อหาที่อันเหมาะสมได้แล้ว	ให้กล่าวค�าทักเทวดา	บอกเทวดาในสถานที่

ซ่ึงปฏบัิตกิมัมฏัฐานน้ัน	ๆ 	ให้รกัษาระหว่างการปฏบัิต	ิกล่าวค�าห้ามมาร	และอธษิฐานขอ

แผ่นดินตรงที่ตนนั่งปฏิบัติ	เพื่อให้การปฏิบัติกัมมัฏฐานส�าเร็จได้ด้วยดี	

	 ค�าทักเทวดา	 ให้ว ่า	 “...อิมัสมิง... . .	 (เฮือน-เคเห,	 ต้นไม้-รุกขเทวตา,	

วัด-อาราเม,	วิหาร-	วิหาเร)....	เทวะตาวะสันตา	สุขิตา	โหนตุ...”	

	 ค�าห้ามมาร	 ให้ว่า	 “...ปัญจะมาเร	ชิโน	นาโถ	ปัตโต	สัมโพธิ	มุตตะมัง	จะตุ

สัจจัง	ปะกาเสสิ	ธัมมะจักกัง	ปะวัตตะยิ	เอเตนะ	สัจจะวัชเชนะ	โหตุ	เม	ชัยยะมังคะ

ลัง	เอเต๋นะ	สัจจะวัชเชนะ	สัพเพ	มารา	ปะลายันตุฯ...”	

	 ค�าอธิฐานเอาแผ่นดิน	ให้ว่า	“...อิมัง	ปะฐะวียัง	อะธิษฐามิ...”

	 ๖.	 เมื่อเริ่มปฏิบัติกัมมัฏฐาน	ให้ขอปีติสมาธิกับพระพุทธเจ้าก่อน	คือขอให้มี

ปีติเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ	 โดยหากมีปีติเกิดขึ้นก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าการปฏิบัติได้

ด�าเนินมาถูกทางแล้ว	ให้ว่า	“...ข้าขอปิติสมาธิธรรมเจ้าดวงผาเสริฐ	ขอจุ่งหื้อมาบังเกิด

ในจิตตะสันตะระต๋นตั๋วแห่งข้าอันจักน่ังภาวนาในที่น้ี	 มีขุททะกะปิติเป็นเก๊าตลาบ

ต่อเต๊าถึงพะระนา	 (ผะระณะปิติ)	 แก่ผู้ข้า	 อันจักนั่งภาวนาเพื่อหื้อเสี้ยงตุ๊กข์	 สุดตุ๊กข์	

แก่ข้าแท้ดีหลีเต๊อะ...”	

	 ๗.	 สมาทานพุทธานุสสติ	 เมื่อปฏิบัติไปได้ระยะหน่ึง	 ไม่ได้จ�ากัดว่าเป็นเวลา

เท่าไหร่	 ให้สมทานธรรมานุสสติ	 เมื่อปฏิบัติไปได้ระยะหน่ึง	 ไม่ได้จ�ากัดว่าเป็นเวลา

เท่าไหร่	ให้สมทานสังฆานุสสติ	เป็นขั้นตอนไป	โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดังนี้

	 	 ๗.๑	การปฏิบัติพุทธานุสสติ	

	 	 เมื่อเริ่มต้นให้ว่า	“...อะหัง	ภันเต	พุทธานุสสติ	กัมมัฏฐานัง	ยาจามิ	พุทธา

นุสสติ	กัมมัฏฐานัง	เทถะ	เม	ภันเต	อะนุกัมปัง	อุปาทายะ...”	(ว่า	๓	ครั้ง)	
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	 “...อิติปิโส	ภะคะวา	อะระหัง	สัมมาสัมพุทโธ	วิชชาจะระณะสัมปันโน	สุคะโต	

โลกะวิทู	อะนุตตะโร	ปุริสะทัมมะสาระถิ	สัตถา	เทวะมะนุสสานัง	พุทโธ	ภะคะวา	ติ...”	

(ว่า	๓	ครั้ง)	

	 แล้วซ�้าว่า	 “...โสภะคะวา	 อิติปิ	 อะระหัง	 โสภะคะวา	 อิติปิ	 สัมมาสัมพุทโธ

โสภะคะวา	อิติปิ	วิชชาจะระณะสัมปันโน	โสภะคะวา	อิติปิ	สุคะโต	โสภะคะวา	อิติปิ	

โลกะวิทู	 โสภะคะวา	 อิติปิ	 อะนุตตะโร	 โสภะคะวา	 อิติปิ	 ปุริสะทัมมะสาระถิ	

โสภะคะวา	 อิติปิ	 สัตถา	 เทวะมะนุสสานัง	 โสภะคะวา	 อิติปิ	 พุทโธ	 โสภะคะวา	

อิติปิ	ภะคะวา...”

	 ซ�้าว่า	“...อะระหัง	สัมมา	สัมพุทโธ....”	(๓	ครั้ง)

	 ซ�้าว่า	“...สัมมาสัมพุทโธ...”	(๓	ครั้ง)	

	 ยกมือขึ้นให้ตรงหน้าผาก	นับลูกประค�าให้ว่า	“...อิมัง	ปุสะชีวัง	อะธิษฐามิ...”	

(๓	ครั้ง)	นับลูกไปว่า	“...พุทโธ	พุทโธ...”	ไปเรื่อยๆ	

	 ขณะนับลูกประค�านั้น	ให้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าว่า	

	 “...อิติปิโส	ภะคะวา	อะระหัง	สัมมาสัมพุทโธ	วิชชาจะระณะสัมปันโน	สุคะโต	

โลกะวิทู	อะนุตตะโร	ปุริสะทัมมะสาระถิ	สัตถา	เทวะมะนุสสานัง	พุทโธ	ภะคะวา...”

	 เพราะเหตอุย่างน้ีๆ	พระผู้มพีระภาคเจ้าเป็นผู้ไกลจากกเิลส	ตรสัรูด้้วยพระองค์

เองโดยชอบ	เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ	เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี	เป็นผู้รู้โลกอย่าง

แจ่มแจ้ง	 เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า	 เป็นครูผู้สอนของ

เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย	เป็นผู้รู้	ผู้ตื่น	ผู้เบิกบานด้วยธรรม	เป็นผู้มีความเจริญ	เป็น

ผู้จ�าแนกธรรมสั่งสอนสัตว์	ข้อนี้เป็นการคิดใคร่ครวญในธรรม	หรือโยนิโสมนสิการ	

	 	 ๗.๒	การปฏิบัติธัมมานุสสติ	

	 	 ครั้นจะภาวนาธรรมคุณน้ัน	 ให้ปลงว่า	 พุทธานุสสติกัมมัฏฐานัง	 ลงเสีย

ก่อน	โดยกล่าวค�าว่า	“...ปะจุทะรามิ...”	(๓	ครั้ง)	และให้ว่า	“...ธัมมานุสสติ	กัมมัฏฐานัง	

สมาธิยามิ...”	(๓	ครั้ง)	เพื่อขอปฏิบัติธัมมานุสติ
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	 แล้วซ�้าว่า	“...สวากขาโต	ภะคะวะตา	ธัมโม	สันทิฏฐิโก	อะกาลิโก	เอหิปัสสิโก	

โอปะนะยิโก	ปัจจัตตัง	เวทิตัพโพ	วิญญูหี	ติ...”	(๓	ครั้ง)	

	 แล้วซ�้าว่า	 “...สวากขาโต	 ภะคะวะตา	 ธัมโม	 สันทิฏฐิโก	 ธัมโม	 อะกาลิโก	

ธัมโม	 เอหิปัสสิโก	ธัมโม	 โอปะนะยิโก	ธัมโม	ปัจจัตตัง	 เวทิตัพโพ	วิญญูหีติ	 ธัมโม...”	

(๑	ครั้ง)	

	 แล้วซ�้าว่า	“...สวากขาโต	ภะคะวะตา	ธัมโม...”	(๓	ครั้ง)	

	 แล้วซ�้าว่า	“...ภะคะวะตา	ธัมโม...”	(๓	ครั้ง)	

	 ยกมือขึ้นให้ตรงหน้าผาก	นับลูกประค�าให้ว่า	“...อิมัง	ปุสะ	ชีวัง	อะธิษฐามิ...”	

(๓	ครั้ง)	แล้วนับลูกประค�า	ว่า	“...ธัมโม	ธัมโม...”	ไปเรื่อย	ๆ	

	 ขณะนับลูกประค�านั้น	ให้ระลึกถึงคุณพระธรรมเจ้าว่า	

	 “...สวากขาโต	ภะคะวะตา	ธัมโม	สันทิฏฐิโก	อะกาลิโก	เอหิปัสสิโก	โอปะนะ

ยิโก	ปัจจัตตัง	เวทิตัพโพ	วิญญูหีติ...”

	 พระธรรม	ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว	 เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ

พึงเห็นได้ด้วยตนเอง	เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้	และให้ผลได้	ไม่จ�ากัดกาล	เป็นสิ่งที่ควรกล่าว

กับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด	 เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว	 เป็นสิ่งที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตน	

ข้อนี้เป็นการคิดใคร่ครวญในธรรม	หรือโยนิโสมนสิการ	

	 	 ๗.๓	 การปฏิบัติสังฆานุสสติ

	 จะภาวนาสังฆคุณนั้น	หื้อปลงธรรมคุณก่อน	ว่า	“...ธัมมานุสสติ	กัมมัฏฐานัง	

ปะจุทะรามิ...”	(๓	ครั้ง)	ซ�้าว่า	“...สังฆานุสสติ	กัมมัฏฐานัง	สมาธิยามิ...”	(๓	ครั้ง)	

	 แล้วว่า	“...สุปะฎิปันโน	ภะคะวะโต	สาวะกะ	สังโฆ	อุชุปะฎิปันโน	ภะคะวะโต	

สาวะกะ	 สังโฆ	 ญายะปะฏิปันโน	 ภะคะวะโต	 สาวะกะสังโฆ	 สามีจิปะฏิปันโน	

ภะคะวะโต	สาวะกะสังโฆ	ยะทิทัง	จัตตาริ	ปุริสะยุคานิ	อัฏฐะ	ปุริสะปุคคะลา	เอสะ	

ภะคะวะโต	 สาวะกะสังโฆ	 อาหุเนยโย	 ปาหุเนยโย	 ทักขิเนยโย	 อัญชะลีกะระณีโย	

อะนุตตะรัง	ปุญญักเขตตัง	โลกัสสะ	ภควะโต	สาวกะสังโฆ...”	(๓	ครั้ง)
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	 แล้วซ�้าว่า	 “...สุปะฎิปันโน	 ภะคะวะโต	 สาวะกะ	 สังโฆ	 อุชุปะฎิปันโน	

ภะคะวะโต	 สาวะกะ	 สังโฆ	 ญายะปะฏิป ันโน	 ภะคะวะโต	 สาวะกะสังโฆ	

สามีจิปะฏิปันโน	 ภะคะวะโต	 สาวะกะสังโฆ	 ยะทิทัง	 จัตตาริ	 ปุริสะยุคานิ	 อัฏฐะ	

ปุริสะปุคคะลา	เอสะ	ภะคะวะโต	สาวะกะสังโฆ	อาหุเนยโย	ภะคะวะโต	สาวะกะสังโฆ	

ปาหุเนยโย	 ภะคะวะโต	 สาวะกะสังโฆ	 ทักขิเนยโย	 ภะคะวะโต	 สาวะกะสังโฆ	

อัญชะลีกะระณีโย	 ภะคะวะโต	 สาวะกะสังโฆ	 อะนุตตะรัง	 ปุญญักเขตตัง	 โลกัสสะ	

ภควะโต	สาวกะสังโฆ...”	(๑	ครั้ง)		

	 ซ�้าว่า	 “...สุปะฎิปันโน	 ภะคะวะโต	 สาวะกะ	 สังโฆ”	 (๓	 ครั้ง)	 แล้วว่า

“ภะคะวะโต	สาวะกะ	สังโฆ...”	(๓	ครั้ง)	ยกมือขึ้นให้ตรงหน้าผาก	นับลูกประค�าให้ว่า	

“...สังโฆ	สังโฆ...”	ไปเรื่อย	ๆ	

	 ขณะนับลูกประค�านั้น	ให้ระลึกถึงคุณพระสังฆเจ้าว่า	

	 “...สุปะฎิปันโน	ภะคะวะโต	สาวะกะสังโฆ	อุชุปะฎิปันโน	ภะคะวะโต	สาวะกะ

สังโฆ	 ญายะปะฏิปันโน	 ภะคะวะโต	 สาวะกะสังโฆ	 สามีจิปะฏิปันโน	 ภะคะวะโต

สาวะกะสังโฆ	ยะทิทัง	จัตตาริ	ปุริสะยุคานิ	อัฏฐะ	ปุริสะปุคคะลา	เอสะ	ภะคะวะโต

สาวะกะสังโฆ	 อาหุเนยโย	 ภะคะวะโต	 สาวะกะสังโฆ	 ปาหุเนยโย	 ภะคะวะโต	

สาวะกะสังโฆ	ทักขิเนยโย	ภะคะวะโต	สาวะกะสังโฆ	อัญชะลีกะระณีโย	ภะคะวะโต	

สาวะกะสังโฆ	อะนุตตะรัง	ปุญญักเขตตัง	โลกัสสะ	ภควะโต	สาวกะสังโฆ...”

	 พระภกิษุสงฆ์สาวกของพระผู้มพีระภาคเจ้า	หมูใ่ด	ปฏบัิตดิแีล้ว	พระภกิษสุงฆ์

สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า	 หมู่ใด	 ปฏิบัติตรงแล้ว	 พระภิกษุสงฆ์สาวกของพระผู้มี

พระภาคเจ้า	หมู่ใด	ปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว	พระภิกษุสงฆ์สาวกของ

พระผู้มีพระภาคเจ้า	หมู่ใด	ปฏิบัติสมควรแล้ว	ได้แก่	บุคคลเหล่านี้	คือ	คู่แห่งบุรุษ	๔	คู่	

นับเรียงตัวบุรุษได้	 ๘	 บุรุษ	 น่ันแหละพระภิกษุสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า	

ท่านเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาน�ามาบูชา	 เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็น

ผู้ควรรับทักษิณาทาน	 เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรท�าอัญชลี	 เป็นเน้ือนาบุญของโลก	 ไม่มี

นาบุญอื่นยิ่งกว่า	ข้อนี้เป็นการคิดใคร่ครวญในธรรม	หรือโยนิโสมนสิการ	ตามหลักการ

ข้อที่	๒
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	 ครั้นจะหยุดภาวนาสังฆานุสสติ	ให้ว่า	“สังฆานุสสติ	กัมมัฏฐานัง	ปะจุทะรามิ”	

(๓	ครั้ง)	

	 ๘.	 เมื่อจะหยุดปฏิบัติกัมมัฏฐาน	ให้สูมาแก้วทั้งสามก่อน	ดังว่า	

	 “...โย	สันนิสินโน	วะระโปธมิเูลมารงั	สะเสนัง	มะหนัติง๋	วิเจยโย	สัมโปธมิาคจัฉิง	

วะอะนันตัญญาโณ	โยโลกุตตะโม	ตัง	ปะณะมามิ	พุทธัง	โยโลกุตตะโม	ตัง	ปะณะมามิ	

ธัมมัง	โยโลกุตตะโม	ตัง	ปะณะมามิ	สังฆัง	สาธุ	โอกาสะ	ข้าแต่พระติตระไหลรัตตนะ

แก้วเจ้าสามประก๋าร	(พระไตรปิฎก)	มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเก๊าเป็นประธาน	และ

พระนวโลกุตตระธรรมเจ้า	๙	ประก๋าร	๑๐	กับทั้งพระปริยัติ	ติตระไหลปิฎะกะธัมเจ้า	

และพระอริยะสังฆะเจ้า	๒	จ�าพวก	คืออาริยะสังฆเจ้า	สะมุตติสังฆเจ้า	ว่าสันนี้ดีหลี	

	 บัดนี้ศรัทธาผู้ข้าตั้งหลายทุกผู้ทุกคน	 ใหญ่น้อย	 หญิงชาย	 ก็พากันขวนขวาย

ตกแต่งน้อมน�ามายังบุผผาลาชา	 ข้าวตอกดอกไม้	 ธูปเทียน	 แต่งไว้เหนือขัน	 แบ่งเป็น	

๓	โกฐาก	ส่วนปฐมวิภาค	ขอถวายบูชาสูมายัง	พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ตนอันครองคุณ

อนัตตาธิคุณ	หาที่สุดบ่ได้	ส่วนถ้วนสองก็ขอถวายสูมาบูชายังพระนวโลกุตระธรรมเจ้า	

๙	ประการ	๑๐	กับทั้งปริยัตติ	 ไตรปิฎกธรรมเจ้า	ส่วนถ้วนสาม	ขอถวายสูมาบูชายัง

พระอริยเจ้าสองจ�าพวก	 คือ	 อริยสังฆเจ้า	 และสมมุติสังฆะ	 อันประกอบไปด้วย	

สุปฎิปันนะตาธิคุณ	

	 หากผู้ข้าทั้งหลาย	 ได้ประมาทในข่วงแก้วทั้งสามในอริยาบถทั้งส่ี	 บ่รู้ที่อันจัก

เป็นบุญและเป็นบาป	 อันหน่ึงหากได้ประมาทในข่วงแก้วทั้งสาม	 บ่ได้เคารพในขณะที่

พระเทศนาธรรม	ว่าบ่ม่วน	จึงพูดจากันเสีย	บ่ตั้งใจฟัง	อันหนึ่ง	เด็กน้อยๆ	ร�่าไห้	เป็นที่

รบกวน	อันหนึ่ง	นบนอบไหว้	แล้วลวดเมื่อยอิงนอนพูดจากัน	อันหนึ่งหากได้เคี้ยวหมาก

และสูบยาควัน	อันหนึ่งหากได้กินสุรา	ปากเล่นหลายเสียง	อันหนึ่งหากได้ยักคิ้วหลิ่วตา

ให้ล่อฝูงญงิ	อันหน่ึงหากได้อิงเสาและมบูหน้า	คูเ้หยยีดแข้งขา	เดนิไปมากล๋างข่วงแก้ว	

อันหน่ึงหากได้ตเิตยีนนินทาพระพทุธรปูเจ้าองค์น้ี	ว่าบ่งาม	มท้ีองใหญ่ต๋าหลวงปากกว้าง

หูยาน	 มีสัณฐานบ่ถ้วน	 บัดน้ีผู้ข้าทั้งหลาย	 ก็รู้ว่าเป็นโทษแล้ว	 ขอพระแก้วเจ้าทั้งสาม	

จงมีธรรมะเมตตารับเอายังบุผผาลาชาดวงดอกข้าวตอกดอกไม้ล�าเทียนทั้งมวล	 แล้ว

ขอลาลดอดยังโทษะ	ประมาทโทษ	 ให้หายกล๋ายเป็นอโหสิกรรม	 เพื่อบ่หื้อเป็นนิวรณะ

ธรรม	กรรมอันจักห้ามเสียยังมรรคะ	คือ	หนทางอันจะเมือสู่เมืองฟ้า	และเนรพานเจ้า
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เที่ยงแต้ดีหลี	 พุทธบูชา	 ธัมมะบูชา	 สังฆะบูชา	 นิปปานะปัจจะโย	 โหนตุ	 โน	 นิจจัง	

สูมาแก้วทั้งสามแล้วแล...”	

	 ๙.	 ขั้นตอนสุดท้ายของการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา	 เป็นการลาศีล

ให้ว่า	“...สาธุโอกาสะ	มะยัง	ภันเต	ติสะระเณนะ	สัทธิง	ปัญจะสมาก๊ะตัง	ปัญจะสีลัง	

นิยาจามะ	 ทุติยัมปิ	 มะยัง	 ภันเต	 ติสะระเณนะ	 สัทธิง	 ปัญจัง	 สะมานะก๊ะตัง	

ปัญจะสีลัง	นิยาจามะ	ตติยัมปิ	มะยัง	ภันเต	ติสะระเณนะ	สัทธิง	ปัญจะสมานะก๊ะตัง	

ปัญจะสีลัง	นิยาจามะ	สาธุโอกาสะ...”

	 ๑๐.	 หลังจากกระท�าบุญให้ทานแล้ว	 จึงหยาดน�้าแผ่บุญกุศล	 ก่อนกลับบ้าน

ให้ว่า	 “...อิมินา	 บุผผาลาชา	 ตานัง	 ภิกขะหารัตตานัง	 สัพพะ	 ปะริวาระตานัง	 สัพพะ

ปูชุปะการะนะตานัง	มะหาผะลัง	 โลกิยะ	 โลกุตตระ	นิพพานะ	สัปปะติสุขัง	กุศลบุญ

อันน้ีนามีมาก	 ข้าขอฝากไปหาทั้งปิตาและมารดาภริยาสามีบุตตาบุตตีญาติกาจะ	

ปันธ	ุจะ	เตวะ	จะ	อินทา	จะ	พรหมา	จะ	ยมมะราชา	จะตโุล	กปัปะละ	กณัทะปะ	นากะกุ

รุธธะ	อาสุรา	อาสุระ	เวทสะ	วันโน	จะ	ธาระณี	จะ	คงคา	จะ	จะเทวียา	สัพพะสัตตานัง	

เวรานัง	อะเวรา	ปัฐะวียงั	ทวะทสัสะระวายสี	อะทติตะยะ	จันทะ	อังคาระ	พทุธะ	พฤหสัะ

ปัตติ	 สุกกะ	 โสรี	 ราหู	 เกตุ	 นวะคะหานิ	 สัปปะโสโต	 ปะเรเตเชนะ	 ป ิตัง	

อะนุระขันตุโว	อนุโมทามิ	นิปานัง	ปะรามัง	สุขัง...”

	 ๑๑.	 เมื่อจะออกจากวัด	 ให้ว่า	 “...อัปปะมา	 เทถะ...”	ข้อนี้เป็นการก�าหนดสติ	

เมื่อจะออกจากวัดว่าอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาท	ให้หมั่นท�าทาน	รักษาศีล	ภาวนา	สั่งสม

บุญบารมีไว้	เพราะชีวิตมีความไม่แน่นอน

 ง. อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน 

	 อุปกรณ์ส�าคัญในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน	คือ	ลูกประค�า	

 จ. ผลที่ได้จากการปฏิบัติกัมมัฏฐาน 

	 ในภาพรวม	 การปฏิบัติกัมมัฏฐานที่ประกอบด้วย	 การฝึก	 ทาน	 ศีล	 ภาวนา	

หรอื	ศลี	สมาธ	ิปัญญา	ผู้ปฏบิตัจิะพฒันาตนไปสู่ความเป็นอรยิบคุคลได้	เพราะเป็นการ

พัฒนาในลักษณะองค์รวม	ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่ง	โดยผู้ปฏิบัติสามารถท�าลายบาปธรรม
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ทั้ง	๑๔	ตัวได้	คือ	โมโห	(หลง)	อโนตฺตปฺปํ	(ไม่กลัวบาป)	โลโภ	(โลภ)	มาโน	(มานะ)	

อิสฺสา	(ริษยา)	กุกกุจฺจ�	(กินแหนง	ร�าคาญ)	มิทฺธ�	(หลับ	ง่วง)	อหิริก�	(ไม่ละอายแก่บาป)	

อุทฺธจจ�	(สะดุ้งใจ	ฟุ้งซ่าน)	ทิฏฐิ	(ถือมั่น)	โทโส	(โกรธ)	มจฺฉริย�	(ตระหนี่)	ถีน�	(กระด้าง	

หดหู่)	 และวิจิกิจฺฉา	 (สงสัย)	 ละนิวรณธรรม	 หรือธรรมเป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุ

ความดี	๕	 ประการได้		 คือ	 กามฉันทะ	 พยาปาทะ	ถีนมิทธะ	อุทธัจจกุกกุจจะ	และ

วิจิกิจฉานิวรณธรรม

	 ในภาพย่อย	ผลการปฏิบัติกัมมัฏฐานแต่ละประเภท	เป็นเช่นเดียวกับที่บันทึก

ไว้ในวิสุทธิมรรค	 ได้แก่	 สมถกัมมัฏฐาน	 มีอสุภกัมมัฏฐาน	 ๑๐	 กายคตานุสสติ

ได้อุคคหนิมติ	ปฏภิาคนิมติ	และอุปจารสมาธ	ิอนุสสตกิมัมฏัฐาน	๑๐	เฉพาะ	พทุธานุสสต	ิ

ธรรมานุสสติ	สังฆานุสสติ	สีลานุสสติ	จาคานุสสติ	เทวดานุสสติ	เกิดปีติ	๕	อานาปาณ

สติ	 ได้อุคคหนิมิต	 ปฏิภาคนิมิต	 อุปจารสมาธิ	 ญาณ	 ๔	 อภิญญา	 ๕	 พรหมวิหาร

กัมมัฏฐาน	๔	ได้อัปปนาสมาธิ	ญาณ	๔	อภิญญา	๕	ยกขึ้นภาวนาทิฏฐิกังขาวิปัสสนาได้

	 วิป ัสสนากัมมัฏฐาน	 ได ้แก ่	 ทิฏฐิกังขาวิป ัสสนา	 กังขาวิตรณวิสุทธิ	

อนิจจวิปัสสนา	 ทุกขจวิปัสสนา	 อนัตตาวิปัสสนา	 ได้ญาณ	 ๑๐	 ได้แก่	 สมมนญาณ	

อุทยัพพยญาณ	 ภังคญาณ	 ภยตูป ัฏฐานญาณ	 อาทีนวญาณ	 นิพพิทาญาณ	

มุญจิตุกัมยตาญาณ	ปฏิสังขานุญาณ	สังขารุเปกขาญาณ	และอนุโลมญาณ	

	 ทั้งน้ีระหว่างการปฏิบัติ	 ต้องเกิดวิปัสสนูกิเลส	 คือ	 อันตรายอันจะท�าให้

เศร้าหมองแห่งวิปัสสนาญาณ	 เป็นอุปกิเลส	 มี	 ๑๐	 ประการ	 คือ	 โอภาโส	 (เห็นแสง

สว่างใสแจ่มงามรอบคอบ)	ปีติ	(เกิดความยินดีกว่าปกติ)	ปสสฺทฺธิ	(สงบกายและระงับ

จิตกว่าปกติ)	 อธิโมกฺโข	 (อินทรีย์แก่กล้ากว่าปกติ)	 ปคฺคโห	 (เพียรมากกว่าปกติ)	 สุข�	

(สุขมากกว่าปกติ)	 ญาณ�	 (ญาณรู้เกินปกติ)	 อุปฏฺฐาน�	 (สติมากกว่าปกติ)	 อุเปกฺขา	

(จิตเป็นอุเบกขามากกว่าปกติ)	และนิกนฺติ	(มีตัณหารักใคร่ขอบใจในธรรมอันมิสมควร

น้ัน)	ในขัน้ตอนน้ีผู้ปฏบัิตมิกัเหน็เป็นธรรมวิเศษ	ท�าให้เข้าใจว่าตนได้บรรลุแล้ว	เมือ่ปักใจ

ว่าเป็นธรรมวิเศษแล้วอาจท�าให้เกดิอาการวิปลาสไปกไ็ด้	ผู้ปฏบิตัจึิงต้องมสีตแิละระลึก

เสมอว่าส่ิงเหล่าน้ีคอืวิปัสสนูกเิลส	ทีเ่ข้ามาหลอกล่อจิตใจเป็นดัง่พระญามารทีพ่ยายาม

ท�าลายความเข้าใจในไตรลักษณ์ของผู้ปฏิบัติ	 วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดวิปัสสนูกิเลส	 คือ

สักแต่ว่าเห็นสิ่งเหล่านี้	 มองความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านี้อย่างใจไม่กลาง	 ไม่ยินดี

ว่าเป็นของดีและไม่เกรี้ยวกราดว่าเป็นของไม่ดี	



กัมมัฏฐานล้านนา: กระบวนการสั่งสมบุญบารมีและพัฒนาตน 55

	 อย่างไรกต็ามในกมัมฏัฐานล้านนา	ยงัได้บนัทกึผลทีไ่ด้จากการปฏบัิตอีิกชุดหน่ึง	

เช่น	ในมลูกมัมฏัฐานของครบูามหากญัจนเถร	ระบวุ่า	ภาวนาพทุธคณุได้สัมปัตตใินนิพพาน	

ภาวนาธรรมคณุได้สัมปัตตใินสวรรคเทวโลก	และภาวนาสังฆคณุได้สัมปัตตใินมนุษยโลก	

ภาวนาพุทธคุณ	ธรรมคุณ	สังฆคุณ	พ้นจากสัพพทุกข์	สัพพพยาธิ	สัพพโรค	เมื่อตายไป

ก็ไม่เกิดในนรก	 ไม่เป็นเปรต	 สัตว์เดรัจฉานในป่าในบ้าน	 ได้เกิดสวรรค์เทวโลก	 และ

มนุษยโลก	 เสวยสุข	 หาทุกข์	 หาพยาธิโรคาไม่ได้	 เพราะคุณรัตนแก้วรักษา	 ภาวนา

กายคตานุสสติ	 ช่ือว่า	 ตอบแทนคุณพ่อแม่แห่งตน	 ภาวนามรณานุสสติ	 คนใดใคร่

ปรารถนาถึงสุขในเมืองคนและสุขในนิพพานในภาวะภายหน้า	 ควรอุตสาหะภาวนา

มรณานุสสติ	จะถึงสุขในเมืองคน	เมืองฟ้า	และนิพพาน

	 ภาวนาเมตตา	 มีอานิสงส์	 ๑๑	 ประการ	 ดังน้ี	 นอนก็หลับส�าราญดีนัก	

ไม่คล่ังไคล้	ไม่กรน	ไม่คราง	เมือ่ตืน่กต็ืน่ด้วยด	ีเมือ่หลับ	ไม่ฝันร้ายให้สะดุง้ตกใจ	เป็นทีร่กั	

จ�าเริญใจ	ของคนทั้งหลาย	เป็นที่รักแก่ผีทั้งหลาย	เป็นที่รักแก่เทวดาทั้งหลาย	เทวดา

ก็คุ้มครองรักษา	 ไม่ให้มีอุบาทว์กังวลอันตรายที่จะเกิดแต่ภัยทั้งมวล	 มีราชภัยเป็นต้น	

ให้อยู่ดีมีสุข	 พิษงู	 คุณไสย	 หอกดาบปืนธนู	 ปืนใหญ่ท�าอันตรายไม่ได้	 มีใจตั้งมั่น

ไม่หว่ันไหว	 มีวรรณะหน้าสว่างใสงามนัก	 เมื่อยามใกล้ตาย	 ก็ไม่หลง	 วางอารมณ์ดี	

มีสุคติเป็นที่ไป	 ซึ่งในกัมมัฏฐานของครูบาศีลวิชัย	 อานิสงส์ทั้ง	 ๑๑	ประการนี้เรียกว่า

อานิสงส์ศีล	

	 ผู้ภาวนาเมตตา	หากสมภารแก่กล้า	อินทรีย์	๕	เต็มบริบูรณ์	ก็อาจได้เถิงยัง

อุตรธรรม	 คือ	 มรรคผล	 หากสมภารไม่แก่กล้า	 อินทรีย์	 ๕	 ไม่เต็ม	 จักได้ไปเกิดใน

พรหมโลก	 ตั้งแต่ช้ันฟ้าปริสัชชาถึงอกนิฏฐา	 ช้ันใดช้ันหน่ึง	 ภาวนาทิฏฐิและกังขาฯ	

เป็นปัจจัยค�้าชูให้มีปัญญากล้าคมเฉลียวฉลาด	 ภาวนาไตรลักขณะวิปัสสนากัมมัฏฐาน	

เป็นปัจจัยค�้าชูให้ปัญญา	มีสัมมาสมนญาณถึงอนุโลมญาณ	เป็นปริโยสาน	เพื่อให้พลัน

ได้พ้นจากทุกข์ในสงสาร	ให้พลันได้ถึงยังนิพพาน	 

สรุปผลการวิจัย

	 เมื่อเราศึกษาเฉพาะทฤษฎีในใบลาน	จะพบเพียงหลักการปฏิบัติทั่ว	ๆ	ไป	แต่

เมื่อเราได้ทดลองปฏิบัติ	 เรียนรู้	 เราก็จะเข้าใจความเป็นกัมมัฏฐานล้านนามากยิ่งข้ึน
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ว่ามีความส�าคัญเพียงใดต่อวิถีชีวิตชาวล้านนา	 จากการศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัย

ได้ดังนี้	

 หลักการปฏิบัติกัมมัฏฐาน	 ได้แก่	 (๑)	 บุญกิริยาวัตถุ	 ๓	 (ทาน	ศีล	 ภาวนา)	

(๒)	โยนิโสมนสิการ	(๓)	สติ	(๔)	ความนอบน้อม	และ	(๕)	ความเพียร	เป็นหลักการ

ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นจากองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยครั้งน้ี	 ซ่ึงเมื่อพิจารณาแล้ว

หลักการปฏบัิตทิัง้	๕	คอื	กระบวนการส่ังสมบุญบารมขีองพทุธศาสนิกชนในล้านนา	คอื	

ทาน	 ศีล	 ภาวนา	 ที่ถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ	 เป็นต้นก�าเนิดของวัฒนธรรมอันดีงาม

ของล้านนา	ทัง้ยงัเป็นการพฒันาตนเองให้เข้าใจเข้าถงึอนิจจัง	ทกุขงั	อนัตตา	ขจัดตวักู

ของกูให้ส้ินไปได้	 แผดเผาความเห็นแก่ตัวให้มอดไหม้ได้อย่างแท้จริง	 กระบวนการ

สั่งสมบุญบารมีนี้	ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน	ข้ามภพข้ามชาติ	ปฏิบัติสม�่าเสมอทุกชาติ	

มั่นคงแน่วแน่ในทาน	ศีล	ภาวนา	อย่างครูบาศรีวิชัย	ไม่เร่งรีบ	เร่งเร้า	ให้เห็นผลจาก

การปฏิบัติโดยพลันในปัจจุบันชาติ	

 พิธีกรรม ประกอบด้วย	๔	พิธีกรรม	คือ	(๑)	พิธีกรรมช�าระศีลให้บริสุทธิ์ก่อน

การปฏิบัติ	(๒)	พิธีกรรมบูชาแก้ว	๕	โกฐาก	หรือขัน	๕	โกฐาก	(๓)	พิธีกรรมบอกกล่าว

เทวดา	มาร	พระแม่ธรณีในสถานที่นั้นๆ	และ	(๔)	พิธีกรรมกรวดน�้าอุทิศส่วนกุศลเมื่อ

ปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนาแล้ว

 ขั้นตอนการปฏิบัติ เริ่มจากการไหว้พระประธานในพระวิหาร	 ขึ้นแก้ว	 ๕	

โกฐาก	หรือขัน	๕	โกฐาก	ฟังโอวาทจากเจ้าอาวาส	ขอรับศีลจากท่าน	กล่าวค�าภาวนา

ศีล	แล้วไปหาที่สงบนั่งกัมมัฏฐาน	จากนั้นจึงกล่าวค�าทักเทวดา	ห้ามมาร	และอธิฐาน

เอาแผ่นดินก่อนเริ่มปฏิบัติ	 ขอให้เกิดมีปีติจากการปฏิบัติ	 แล้วเจริญพุทธานุสสต	ิ

ธรรมานุสตติ	 สังฆานุสสติ	 เป็นล�าดับๆ	 ไป	 จากน้ันจึงปฏิบัติกัมมัฏฐานบทอ่ืนๆ	 ใน

สมถกมัมฏัฐาน	๔๐	เช่น	กายาคตานุสสต	ิเมตตานุสสต	ิเป็นต้น	จากน้ันจึงเป็นการปฏบัิติ

วิปัสสนากัมมัฏฐาน	ได้แก่	อนิจจังกัมมัฏฐาน	ทุกขังกัมมัฏฐาน	อนัตตากัมมัฏฐาน	เมื่อ

เสร็จแล้วให้สูมาแก้ว	๓	ประการ	กรวดน�้าอุทิศผลบุญที่กระท�าให้สรรพสัตว์	การปฏิบัติ

กมัมฏัฐานแต่ละประเภทน้ัน	เริม่จากการสวดค�าทีก่�าหนดไว้ในกมัมฏัฐานแต่ละบท	ขมวด

ค�าสวดให้เป็นค�าบรกิรรมส้ัน	ๆ 	ท่องค�าบรกิรรมพร้อมกบัการนับลูกประค�า	กระทัง่จิตเป็น

สมาธิแล้ว	จึงน้อมใจไปใคร่ครวญในค�าสวดและค�าแปลค�าสวดนั้นด้วยโยนิโสมนสิการ 
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 ผลการปฏิบัติ ในภาพรวม	 กระบวนการของกัมมัฏฐานล้านนาสามารถใช้

พฒันาตนไปสู่ความเป็นอรยิบุคคล	เพราะเป็นการพฒันาในลักษณะองค์รวม	ทีส่ามารถ

ท�าลายบาปธรรมทั้ง	๑๔	ตัวได้	ในภาพย่อยของผลการปฏิบัติกัมมัฏฐานแต่ละประเภท	

เป็นเช่นเดียวกับที่บันทึกไว้ในวิสุทธิมรรค	 อย่างไรก็ตามในล้านนา	 ยังได้บันทึกผลที่ได้

จากการปฏิบัติอีกชุดหนึ่งที่ต่างออกไปจากวิสุทธิมรรค	เช่น	ภาวนาพุทธคุณได้สัมปัตติ

ในนิพพาน	ภาวนาธรรมคุณได้สัมปัตติในสวรรคเทวโลก	และภาวนาสังฆคุณได้สัมปัตติ

ในมนุษยโลก	หรือ	ภาวนาพุทธคุณ	ธรรมคุณ	สังฆคุณ	พ้นจากสัพพทุกข์	 สัพพพยาธิ	

สัพพโรค	 เมื่อตายไปก็ไม่เกิดในนรก	 ไม่เป็นเปรต	 สัตว์เดรัจฉานในป่าในบ้าน	 ได้เกิด

สวรรค์เทวโลก	และมนุษยโลก	เสวยสุขหาทุกข์	หาพยาธิโรคาไม่ได้	เป็นต้น

	 ด้วยเหตุนี้	 การปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา	 จึงเป็นกระบวนการสั่งสมบุญบารมี	

และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนไปสู่อริยบุคคลได้
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