
 ๑

 
๒ 

สมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน 
        

  วิธีการอบรมจิตที่เขาใจกันแมในสมัยกอนพุทธกาลและสมัยพุทธกาลถือวา เปน
การแสวงหาแนวทางใหเขาถึงวามพนทุกขตามวิถีชีวิตของคนอินเดียที่แบงชีวิตออกเปน 
๔ ขั้นตอนตามปรัชญาชีวิตของคนอินเดียสมัยโนน๑ คือ  

๑)ขั้นตอนแหงพรหมจรรย  เปนขั้นตอนแหงชีวิตที่จะตองศึกษาเลาเรียนแสวงหา
ความรูใสตัวเมื่ออยูในวัยเยาว  

๒)ขั้นตอนแหงคฤหัสถ เปนขั้นตอนแหงการครองเรือนเมื่อจบการศึกษาเลาเรียน
แลวจะตองครองตนเปนชาวบาน แสวงหาทรัพยสมบัติ มีคูครอง และดํารงตนตาม
ทํานองคลองธรรม  

๓)ขั้นตอนแหงวนปรัสถ เปนขั้นตอนแหงการเกษียณอายุจากการทํางานและหัน
เหชีวิตของตนไปสูการเตรียมตัวที่จะออกจากการมีชีวิตแบบโลกๆไปสูการมีชีวิต
นักบวช และ  

๔)ขั้นตอนแหงสันยาสี เปนขั้นตอนแหงการสละโลกแหงโลกียวิสัยไปเปน
นักบวชบําเพ็ญพรตอยูตามถ้ําในปาเขาลําเนาไพร 

เจาชายสิทธัตถะครั้งยังทรงพระเยาวพระราชบิดาเสด็จไปทรงประกอบพระราช
พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  รับสั่งใหเชิญพระราชโอรสไปในพระราชพิธีนั้นดวย ณ 
ที่ใกลที่ประกอบพระราชพิธีนั้นมีตนหวาใหญมีรมเงาเย็นรมรื่นจึงใหตกแตงสถานที่
ภายใตรมชมพูพฤกษใหเรียบรอยแลวเชิญพระราชกุมารใหประทับ ณ ภายใตตนไมหวา
ใหญนั้น  ใหราชบุรุษเฝาถวายอารักขา  และพระพี่เลี้ยงเฝาบริบาลอยู  ฝายพระเจา          
สุทโธทนะก็ไดเสด็จไปสูที่ประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญ ขณะนั้นพระพี่เลี้ยงนางนม

                                                 
๑
 ทองหลอ วงษธรรมา, ผศ., ดร., ปรชัญาตะวันออก, กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติง้ เฮาส, พ.ศ.๒๕๓๖ หนา ๓๔-๓๕ 



 ๒

ทั้งหลายไดชวนกันไปชมพระราชพิธี  ฝายพระกุมารประทับนั่งอยูแตเพียงพระองคเดียว  
จึงประทับนั่งขัดสมาธิเจริญอานาปานสติกรรมฐานจนไดบรรลุปฐมฌาน๒

เมื่อเสด็จออกผนวชแลวไดทรงไปขอฝากพระองคเปนศิษยของอาฬารดาบส  กา
ลามโคตรศึกษาและปฏิบัติในสํานักนี้จนไดบรรลุรูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๓ แตไมทรง
พอพระทัย เพราะทรงเห็นวาไมใชทางตรัสรู  และแลวไดเสด็จเขาศึกษาและปฏิบัติใน
สํานักของอุทกดาบส รามบุตร ไดบรรลุอรูปฌานที่ ๔  แตก็หาไดเปนที่พอพระทัยของ
พระองคไม  เพราะทรงตั้งพระทัยที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุคุณวิเศษยิ่งกวานั้น  จึง
ทรงลาดาบสทั้งสองออกเสด็จจาริกไปจนถึงตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ไดทอดพระเนตร
เห็นพื้นที่รมรื่น แนวปาไมเขียวสดเปนที่เบิกบานพระทัยย่ิงนัก มีแมน้ําใสสะอาดไหล
ผานมีทาอันดีนารื่นรมย  หมูบานที่เปนที่อาศัยใหไดมาซึ่งบิณฑบาตก็มีอยูโดยรอบ ทรง
พิจารณาเห็นวา ภูมิประเทศนั้นสมควรเปนที่สําหรับบําเพ็ญเพียรของกุลบุตรผูตองการ
ความเพียร จึงทรงประทับ ณ ภายใตตนพระศรีมหาโพธิ์  ทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาอยาง
เครงครัดตามความนิยมที่นักบวชสมัยนั้นปฏิบัติสืบตอกันมา  พระองคทรงกระทําการ
ลองผิดลองถูกอยูเปนเวลานานถึง ๖ ป๓ ก็หาไดบรรลุคุณวิเศษใด ๆ ไม 
 

ธุระในพระพุทธศาสนา ๒ ประการ 
 การศึกษาธรรมะอันเปนคําสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งไดแกการแสวงหา
หนทางพนทุกข มีอยู ๒ วิธี คือ๔

๑. คันถธุระ ไดแกการศึกษาเลาเรียนพระพุทธพจนจนจําได  แสดงได  บอกได 
สอนได ตามสมควรแกสติปญญาของตน ๆ  อันเปนภาคปริยัติ  เปรียบเสมือนการเรียน
แผนที่ หรือเรียนตํารายา  เรียนตําราทํากับขาวแตยังไมไดลงมือปฏิบัติจริง ๆ 

๒.วิปสสนาธุระ  ไดแกการปฏิบัติตามทฤษฎีที่ตนไดศึกษาเลาเรียนมา  เพื่อให
เกิดปฏิเวธ(การรูแจงแทงตลอด)จําแนกเปน ๒ ประการ คือ สมถกรรมฐานและวิปสสนา
กรรมฐาน๕  
                                                 
๒

 ไสว มาลาทอง,   คูมือประกอบการเรียนการสอนวิชาพุทธประวัติ สําหรับธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก, กรุงเทพฯ : โรงพมิพการศาสนา

,พ.ศ. ๒๕๓๔ หนา ๓๓ -  ๓๔ 
๓
 เรื่องเดียวกัน หนา ๔๑ 

๔
 มหามกฎุราชวิทยาลัย, พระธมัมปทัฏฐกถา ภาค ๑, กรุงเทพฯ: โรงพมิพมหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๓๔ หนา ๑๐  



 ๓

สมถกรรมฐาน  ไดแกการฝกจิตใหมีสมาธิ (ความสงบ ความมีจิตใจแนวแนอยู
กับอารมณใดอารมณหนึ่ง) สมถกรรมฐานมีอารมณ(สิ่งที่จิตใจเขาไปยึดไว) ๔๐ อยาง 
คือ  

๑. กสิณ คือ วัตถุอันจูงใจใหเกิดสมาธิมี ๑๐ อยาง  

๒. อสุภะ คือสภาพที่ไมงาม ในที่นี่หมายถึงซากศพในสภาพตางๆ มี ๑๐ อยาง  

๓. อนุสติ ไดแกอารมณที่ควรระลึกถึงเนืองๆมี ๑๐ อยาง  

๔. พรหมวิหาร คือ ธรรมประจําใจของทานผูมีคุณความดียิ่งใหญ มี ๔ อยาง  
อรูป คือ ฌานมีอรูปธรรมเปนอารมณ มี ๔ อยาง   

อาหาเรปฏิกูลสัญญา คือ ความสําคัญหมายในอาหารวาเปนของปฏิกูล มี ๑ อยาง 
และ 

จตุธาตุววัตถาน คือ การกําหนดธาตุสี่ ไดแกพิจารณาแยกแยะรางกายออกใหเห็น
สวนประกอบตางๆ ที่จัดเขาในธาตุสี่(ดิน น้ํา ลม และไฟ) มี ๑ อยาง  

วิธีปฏิบัติถมถกรรมฐาน คือ การนําเอาอารมณเพียง ๑  อยางใน ๔๐ อยาง ที่
เหมาะสมกับจริตของตนมาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติ เชน เอาดินซึ่งเปนหนึ่งในกสิณ 
๑๐ อยางมาเปนอารมณ  จะตองปฏิบัติดังนี้  นําเอาดินสีแดงลวนมาทาลงบนแผนผาให
หนาทําหนาดินใหราบเรียบอยาใหมีวัตถุใดๆ ปรากฏอยูบนหนาดินนั้น ตกแตงใหดีอยา
ใหมีรอยแตกราว ทําเปนวงกลมมีขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑  คืบ ๔ นิ้ว นํามาเพงในที่อยู
ของตน  หรือในภายนอกที่ใด ที่หนึ่งซึ่งมีความสงัดปราศจากสิ่งรบกวนก็ได  และผู
ปฏิบัติจะตองนั่งอยูบนที่สูงจากพื้น  ๑  คืบ ๔  นิ้ว  โดยวางวัตถุที่เปนดวงกสิณนี้ไวหาง
จากที่นั่ง  ๒  ศอก  ๑  คืบและอยูในระดับสายตาพอดีไมใหกมไมใหเงย  เมื่อนั่งเรียบรอย
แลว  หลับตาพิจารณาถึงโทษของกามคุณ  และพิจารณาถึงคุณของการไมเกี่ยวของดวย
กามคุณพอสมควรแลว   ใหคอย ๆ ลืมตาขึ้นจองดูดินสีแดงรูปวงกลมซึ่งปรากฏอยูตอ
หนานั้น  แลวหลับตาลงอีก  พรอมกับภาวนาในใจวา “ดินๆๆๆๆ” สักครูแลวลืมตาจองดู
ดินอีก  และหลับตาพรอมกับภาวนาในใจวา “ดินๆๆๆๆ”  ทําอยูอยางนั้นหลาย ๆ ครั้ง 

                                                                                                                                            
๕ พระธรรมธรราชมหามุนี, หลักปฏิบัติสมถะ-วิปสสนากรรมฐาน, กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๓๑ หนา ๙๙ 

 



 ๔

จนรูปวงกลมดินสีแดงปรากฏในตาเรา  เหมือนกับมองดูดวยตาจริง ๆ แลวใหเลิกหลับตา 
และเก็บวงกลมดินนั้นเสีย  สวนตัวผูปฏิบัติอาจจะนั่งในที่เดิมหรือจะยายไปนั่ง ณ 
สถานที่ที่มีความสงบอื่นใดก็ได   นั่งหลับตานึกดูภาพวงกลมดินสีแดงนั้นพรอมกับ
ภาวนาในใจวา “ ดินๆๆๆๆ”   อยางนี้เรื่อยไป  จนจิตมั่นคง เปนอุปจารสมาธิโดยลําดับ  
วงกลมดินที่เห็นติดตาเรานั้น  เรียกวา อุคคหนิมิต (นิมิตติดตา)  ผูปฏิบัติจะตองหลับตา
จองดูรูปภาพวงกลมดินนั้นพรอมกับภาวนาไปเรื่อย ๆ จนมีภาพวงกลมดินสีแดง ปรากฏ
เห็นชัดกวาเดิมมาก  มีลักษณะผองใสเหมือนพระจันทรเต็มดวงที่ไมมีเมฆบดบัง  
ลักษณะที่ปรากฏชัดเชนนี้ เรียกวา  ปฏิภาคนิมิต (นิมิตเทียบเคียง)  เมื่อมีปฏิภาคนิมิต
เกิดขึ้น นั้นแสดงวา  นิวรณ ๕ อยาง คือ ๑. กามฉันทะ  (ความพอใจในกาม) ๒.พยาบาท 
(ความปองรายผูอ่ืน) ๓.ถีนมิทธะ (ความงวงเหงาหาวนอน)   ๔. อุทธัจจกุกกุจจะ (ความ
ฟุงซานและรําคาญ)   ๕. วิจิกิจฉา (ความสงสัย) ที่อยูในใจเราไดสงบลงแลว  เพราะจิต
ที่ตั้งมั่นดวยอํานาจของอุปจารสมาธิ จนเลื่อนขึ้นไปสูอัปปนาสมาธิอันนับไดวาเปน
ปฐมฌาน ซึ่งมีองคประกอบ ๕ คือ วิตก(การปกจิตลงสูอารมณ) วิจาร(การพิจารณา
อารมณ) ปติ(ความเอิบอิ่มใจ) สุข(ความสบาย) และเอกัคคตา(ความมีจิตแนวแนอยูใน
อารมณเดียว) และสามารถพัฒนาไปถึงขั้นละองคของฌานที่ ๑ แลวเขาสูฌานที่มี
ระดับสูงขึ้นไปจนกระทั่งไดบรรลุอรูปฌาน(ฌานที่มีอรูปธรรมเปนอารมณ)๖ซึ่งเปน
จุดมุงหมายสูงสุดของสมถกรรมฐาน 

วิปสสนากรรมฐาน ไดแกอุบายหรือวิธีการทําใหเกิดปญญารูแจงเห็นจริงตาม
ความเปนจริงตรงตอสภาวะของมัน  คือเขาใจตามความเปนจริง จนถอนความหลงผิด รู
ผิดได  ถึงขั้นที่ตองเปลี่ยนทาทีตอโลกและชีวิตเสียใหม  ความรูและความเขาใจที่ถูกตอง
ซึ่งเกิดขึ้นเรื่อย ๆ  ในระหวางการปฏิบัตินั้นเรียกวา ญาณ(วิปสสนาปญญา)  สุดทายญาณ
นี้ เรียกวา วิชชา(ความรู)ภาวะที่จิตมีความรูแจง เปนภาวะที่สงบสุขผองใสและเปนอิสระ
จากกิเลส  ซึ่งเปนภาวะตรงขามกับอวิชชา(ความไมรู) คือ ความหลงผิดไมรูแจง๗ อันเปน
จุดหมายปลายทางของวิปสสนากรรมฐาน 

                                                 
๖
 เรื่องเดียวกัน หนา ๒๐ 

๗ พระธรรมปฎก, พุทธธรรม, กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๓๘ หนา ๓๐๖ 
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วิธีปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน คือ การนํารูปและนามมาเปนอารมณของวิปสสนา
กรรมฐานนั้น ผูปฏิบัติจะตองมีสติคอยกําหนดตามอิริยาบถใหญทั้ง ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง 
และนอน เชน ขณะยืนอยูใหกําหนดรูปยืนทั้งหมด  ไมใชสวนขา สวนหัว สวนตัว หรือ 
สวนแขนยืนอยู ใหภาวนาวา  “ ยืนหนอๆ”  จนกวาจะเปลี่ยนอิริยาบถใหม  อยาเผลอให
สติออกนอกกาย  ใหสติจับอยูที่รูปและนาม  ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะใหรูปและนามปรากฏชัด ซึ่ง
อาจตองใชเวลานานพอสมควร  แมในอิริยาบถอื่น  เชน  เดิน  นั่ง  นอน  ก็ตองมีสติอยู
กับอิริยาบถนั้นๆ หากเผลอเมื่อไรก็เปนอันสติหลุดจากปจจุบันอารมณทันที ๘  หากมี
เวทนาไมวาจะเปนสุข เปนทุกข หรือเฉย ๆ  ก็ใหมีสติอยูกับเวทนาชนิดนั้น ๆ  และ
เวทนาเหลานี้จะปรากฏชัดในเวลาที่มีสมาธิมากเทานั้น หากแตวา ความรูสึกวางเฉยจะ
ไมปรากฏชัดเมื่อแรกเริ่มปฏิบัติ  แตจะปรากฏชัดหลังจากที่บรรลุถึงวิปสสนาญาณขั้นที่
หา  คือ ภังคญาณแลว  และ มักเกิดในอิริยาบถนั่ง (กรรมฐาน) ๙  เมื่อจิตมีราคะ โทสะ 
และโมหะเขาครอบงํา  ก็พึงกําหนดรูวา จิตมีราคะ  มีโทสะ และมีโมหะ  เชน “ ราคะ
หนอๆ ”   เปนตน  ที่เราตองมีสติกําหนดรูใหทันตามความเปนจริงเมื่อจิตมีสมาธิ  จะทํา
ใหผูปฏิบัติสามารถจับความรูสึก (จิต)  มีราคะนั้นได และแลวจิตมีราคะนั้นก็จะหายไป
เอง๑๐ หากจิตฟุงผูปฏิบัติควรกําหนดรูอาการฟุงอยางรวดเร็ว และทันทวงทีที่มีความฟุง
เกิดขึ้น  พรอมกับกําหนดรูจิตฟุงนั้นวา  “ ฟุงหนอๆ ”  การกําหนดนี้จะชวยใหรูตัวมาก
ขึ้นจนสามารถรูเทาทันอาการฟุงไดอยางทันทวงที ๑๑

เมื่อเขาใจรูปและนามเปนอยางดีแลว จะรูสึกตอรูปและนามวาไมมีเรา  ไมมีเขา  
ความรูสึกเชนนี้จัดวาเปนการกําจัดสักกายทิฏฐิไดแลว ไมมีอัตตา  ไมมีตัวตน  ไมมีตัวเรา 
หรือไมมีของเรา  แลวปญญาจะประจักษวา “รูป” ที่เห็นและจิต(นาม)ที่ตามรูวา “เห็น” 
นั้นเปนคนละสวนกัน จากนั้นปญญาจะรูแจงการเกิด – ดับอยางรวดเร็วของอาการเห็น 
(รูป) และจิต(นาม)  ที่ตามรูอาการเห็น  ปญญาที่เกิดนี้ไดรูแจงพระไตรลักษณ  คือความ
ไมเที่ยง  ความเปนทุกข และความเปนอนัตตาของสภาวธรรมเหลานั้น๑๒

                                                 
๘
 พระธรรมธีรราชมหามุนี, หลักปฏิบัตสิมถะ – วิปสสนากรรมฐาน, หนา ๑๑๒ - ๑๑๓ 

๙
 คณะศษิยอาจารยนิศา  เชนะกุล, การเจริญสติปฏฐาน, กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด ฟนนี่พับบลิชชิ่ง, พ.ศ.๒๕๔๐,หนา ๗๔ -  ๗๖ 

๑๐
 Venerable Sujiva, VIPASSANA MEDITATION, Yangoon: Percetakan  P.K.S.  Sdn.  Bhd. 1990,PP.  53 - 54 

๑๑
 คณะศษิยอาจารยนิศา  เชนะกุล, การเจริญสติปฏฐาน, หนา  

๑๒
 เรื่องเดียวกัน หนา ๙๙ 



 ๖

 

ความแตกตางระหวางสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน 
สมถกรรมฐาน จะตองมีการเลือกอารมณใหเหมาะสมกับจริตของผูปฏิบัติแตละ

บุคคล ๑๓คือ 

๑. คนมีราคจริต เปนคนที่มีนิสัยหนักไปในทางรักสวยรักงาม  จะตองเจริญ
กรรมฐาน ๑๑ อยาง คือ อสุภะ ๑๐ อยาง และ กายคตาสติ คือ มีสติอยูกับกายใหเห็นตาม
สภาพที่เปนสวนประกอบซึ่งลวนแตเปนของไมสะอาดอีก ๑ อยาง 

๒.คนมีโทสจริต ไดแกคนที่มีนิสัยหนักไปในทางโทสะ เชน หงุดหงิดงาย โกรธ
งาย  จะตองเจริญกรรมฐาน ๘ อยาง คือ อัปปมัญญา๔(ธรรมที่แผไปไมมีประมาณ 
หมายถึง เมตตา คือ ความตองการอยากใหเขามีสุข กรุณา คือ ความสงสารอยากใหเขา
พนทุกข มุทิตา คือ ความพลอยยินดีเมื่อผูอ่ืนไดดี และอุเบกขา คือ การวางใจเปนกลาง) 
และ วัณณกสิณ ๔ (กสิณที่มีสี ซึ่งมีสีเขียว สีเหลือง สีแดง และสีขาว)  

๓.คนมีโมหจริต ไดแกคนที่มีนิสัยหนักไปในทางโมหะโงเขลา งมงาย และคนมี
วิ

                                                

ตักกจริต ไดแกคนที่มีนิสัยหนักไปในทางคิดจับจดฟุงซาน จะตองเจริญอานาปานสติ 
(สติกําหนดลมหายใจเขา-ออก) 

๔.คนมีสัทธาจริตไดแกคนที่มีนิสัยหนักไปในทางศรัทธา เชื่องาย จะตองเจริญ
อนุสสติ(อารมณที่ควรระลึกถึงเนืองๆ) ๖ อยาง  คือ ๑)พุทธานุสสติ คือ การระลึกถึง
พระคุณของพระพุทธเจา  ๒)ธัมมานุสสติ คือการระลึกถึงพระคุณของพระธรรม ๓)
สังฆานุสติ คือ การระลึกถึงพระคุณของพระสงฆ ๔)สีลานุสสติ คือ การระลึกถึงคุณ
ของศีล ๕)จาคานุสสติ คือ การระลึกถึงการบริจาค และ๖)เทวดานุสสติ คือ ระลึกถึง
เทวดา 

๕.คนมีพุทธิจริต ไดแกคนที่มีนิสัยหนักไปในทางความรู มักใชความคิด) จะตอง
เจริญเจริญกรรมฐาน ๔ อยาง คือ ๑)มรณานุสสติ คือ การระลึกถึงความตาย  ๒)อุป
สมานุสสติ คือ การระลึกถึงความสงบ  ๓)อาหเรปฏิกูลสัญญา คือ ความสําคัญหมายใน
อาหารวาเปนของปฏิกูล  ๔)จตุธาตุววัตถาน คือ การกําหนดธาตุ ๔  

 
๑๓

  พระธรรมธรีราชมหามุนี, หลักปฏิบัตสิมถะ – วิปสสนากรรมฐาน, หนา ๑๗ - ๑๘ 

 



 ๗

กรรมฐานที่เหลือนอกจากนี้ ๑๐ อยางคือ ปฐวี(ดิน) อาโป(น้ํา) เตโช(ไฟ) วาโย
(ลม)  อากาสะ(อากาศ)  อาโลกะ(ชองวาง) และอรูปกรรมฐาน(กรรมฐานที่มีอรูปธรรม
เปนอารมณ)อีก ๔ อยาง เปนที่สบายแกจริตทั้งปวง 

สมถกรรมฐาน มีบัญญัติเปนอารมณ ๑๔คําวา บัญญัติ ไดแกชื่อตาง ๆ ที่คนสมมติ
ไว   ตั้งชื่อไว  ใหรับรูกันเปนรูปพรรณสัณฐาน  ทําใหเกิดความเห็นวาเปนบุคคล เปนเรา 
เปนเขา  เปนบุรุษ เปนสตรี ฯลฯ บังคับบัญชาได  อารมณของสมถกรรมฐานลวนแตเปน
บัญญัติที่ตองเพงโดยไมยายอารมณ จิตของผูปฏิบัติจะตองจดจออยูกับอารมณอยางจด
จอและตอเนื่อง ไมสนใจอารมณอ่ืนที่เกิดขึ้นมาแทรก  หากยายอารมณไปก็เปนอันเสีย
สมาธิ 

สมถกรรมฐาน  มีเปาหมายอยูที่การทําจิตใหสงบแนวแน  จนเขาถึงภาวะที่
เรียกวา ฌาน(ภาวะของจิตที่สงบ ประณีต ซึ่งมีสมาธิเปนองคธรรม)ขั้นตางๆ  การทําจิต
ใหแนบแนนอยูกับสิ่งที่กําหนดนั้นๆ จนมีความพรอม อยูในตัวของมันเองที่จะใช
ปฏิบัติการตาง ๆ  ในกิจที่พึงประสงคอยางไดผลดีที่สุด  และในสภาพของจิตเชนนี้  
กิเลสอาสวะตางๆ ซึ่งตามปกติ จะบีบคั้นรบกวนจิตใหฟุงซานพลานอยู  ก็จะถูกควบคุม
ใหสงบนิ่งอยูในขอบเขตจํากัดเหมือนผงธุลีที่ตกตะกอนอยูใตน้ําในเวลาน้ํานิ่ง  และ
สามารถมองผานน้ําลงไปเห็นไดอยางชัดเจนเพราะน้ําใสและนิ่ง  จึงเหมาะอยางยิ่ง
สําหรับขั้นตอไปที่จะใชปญญากําจัดตะกอนเหลาใหหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิง  ในชั้นนี้นับ
ไดวาเปนวิธีปฏิบัติที่เรียกวา สมถกรรมฐาน ๑๕   

วิปสสนากรรมฐาน  มีปรมัตถ (รูปและนาม)  เปนอารมณ มีเปาหมายอยูที่ปญญา
ความรูแจง  ผูปฏิบัติตองตั้งสติกําหนดรูทุกอารมณรูปและนาม  อาการตางๆ เชน อาการ
เคลื่อนไหวของกาย  ความเจ็บปวด  ความสุขสบาย  ความคิดนึก  การเห็น  การไดยิน  
อารมณใดปรากฏชัดก็ตองตั้งสติกําหนดอารมณนั้น๑๖  โดยปลอยใหจิตเปนผูเลือกที่จะ
อยูกับอารมณใด ๆ ก็ได  ผูปฏิบัติจะกําหนดอารมณที่จิตเลือกแลวเทานั้น๑๗  คําวา 
ปรมัตถ ไดแก สภาวธรรมที่มีลักษณะเฉพาะตน  ไมแปรปรวน ไมเปลี่ยนแปลงไปตาม

                                                 
๑๔

 ภัททันตะ  อาสภเถระ  ธัมมาจริยะ, พระอาจารย, วิปสสนาทีปนีฏีกา ,  หนา ๘๓ 
๑๕

 พระธรรมปฏก, พุทธธรรม, หนา ๘๖๙ 
๑๖

 ภัททันตะ  อาสภเถระ  ธัมมาจริยะ, พระอาจารย, วิปสสนาทีปนีฏีกา ,  หนา  ๒๔๗ 
๑๗

 Venerable Sujiva, VIPASSANA MEDITATION, PP. 7 -8  



 ๘

กาลเวลา  สถานที่  หรือบุคคล (ไมวาจะเปนชนชาติใด)  สภาวธรรมนี้ซึ่งกําลังเกิดขึ้นใน
ปจจุบัน  ไดเกิดขึ้นแลวในอดีต  และจะเกิดขึ้นในอนาคต  ในเทวโลก หรือในพรหม
โลก ก็มีลักษณะเฉพาะอยูเชนนี้  คือ ธาตุดินมีลักษณะแข็ง-ออน หนัก-เบา ธาตุน้ํามี
ลักษณะไหล – เกาะกุม ธาตุไฟมีลักษณะรอน- เย็น  ธาตุลมมีลักษณะหยอน – ตึง 
เคลื่อนไหว  สวนจิตมีลักษณะรับรูอารมณผานทางทวารทั้ง ๖ ลักษณะเหลานี้เปน
ลักษณะคงที่เฉพาะตัวไมเปลี่ยนแปลง ดังเชนไฟมีลักษณะรอน ไปอยูแหงหนตําบลใดก็
เปนที่รับรูกันวา เปนความรอนของไฟ ๑๘  

ในการเจริญวิปสสนากรรมฐานนั้น  เบื้องตนเมื่อยืนก็ตองตั้งสติกําหนดการยืน  
เมื่อเดินจงกรมก็ตองตั้งสติกําหนดการเดิน  ซายยาง  ขวายาง    เมื่อนั่งก็ตองตั้งสติ
กําหนดการพอง-ยุบของทอง คนสวนมากจึงมีความสงสัยวา การกําหนดอยางนี้ก็คือการ
กําหนดบัญญัตินั้นเอง  เมื่อกําหนดบัญญัติอยูเชนนี้จะไดชื่อวาเปนการเจริญวิปสสนา
กรรมฐานไดอยางไร? คําตอบในเรื่องนี้ คือ ในตอนตนของการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานผูปฏิบัติจะตองกําหนดอารมณบัญญัติไปกอนทั้งนี้เพื่อใหจิตสงบเปนขณิก 
สมาธิ  (ตองเปนขณิกสมาธิเทานั้น)   ซึ่งเหมาะที่จะเจริญวิปสสนากรรมฐานตอไป  
ไมเชนนั้นแลวจิตจะไมมีที่กําหนดเพราะปรมัตถภาวะเปนสิ่งที่เห็นไดยาก  เมื่อภาวนา
ปญญาแกกลาแลว  อารมณบัญญัติจะหายไปเอง  คงเหลือแตปรมัตถภาวะลวน ๆ ๑๙ หาก
บัญญัติยังไมหายไปตราบใด  ก็ยังเปนการเจริญสมถกรรมฐานอยูตราบนั้น 

วิปสสนากรรมฐาน มีเปาหมายอยูที่การบรรลุปญญาญาณ  ดังนั้น  จึงตองใช
องคประกอบของการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  ๓ ประการ  คือ อาตาป  คือ ความเพียร
เพื่อเผากิเลส  สติมา  คือ ความระลึกได  สัมปชาโน  คือ ความรูตัวทั่วพรอม  และใช
พละทั้ง ๕ อยาง  คือ  สัทธาพละ  ปญญาพละ  สมาธิพละ  วิริยพละ  และสติพละมาเปน
เครื่องมือในการปฏิบัติดวย  ในบรรดาพละทั้ง ๕ นี้  สัทธาพละกับปญญาพละ  สมาธิ
พละกับวิริยพละ ตองมีพลังเสมอกัน  สวนสติพละ อยางเดียวเทานั้นยิ่งมีพลังมากยิ่งเปน
ผลดีตอการปฏิบัติ  ทั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดปญญาที่เรียกวา ญาณ ๒๐     

                                                 
๑๘

 คณะศษิยอาจารยนิศา  เชนะกุล, การเจริญสติปฏฐาน, หนา ๑๕ - ๑๖ 
๑๙

 ภัททันตะ  อาสภเถระ  ธัมมาจริยะ, พระอาจารย, วิปสสนาทีปนีฏีกา ,    หนา  ๒๘๑ -  ๒๘๒ 
๒๐

  เรื่องเดียวกัน หนา  ๒๕๔ 
 



 ๙

กระจกเงาที่มีฝุนจับทําใหขุนมัว  เมื่อใดก็ตามที่เราไดทําความสะอาดดวยการเช็ด
ฝุนออกจากกระจกเงาบานนั้น  กระจกเงาบานนั้นจะใสสะอาด และเหมาะที่จะใชสองดู
สิ่งแปดเปอนหรือไฝฝาบนใบหนาของเราไดเปนอยางดีฉันใด  สมถกรรมฐานจะให
ความสงบใจที่เปนความสงบชั่วขณะที่เรียกวา  ขณิกสมาธิ  ที่ทําใหผูปฏิบัติกําหนด
อารมณตาง ๆ  ของวิปสสนากรรมฐานไดแมนยํา  ขณิกสมาธินี้เปนเสมือนเครื่องมือ
สําหรับทําใหกระจกเงาสะอาด  วิปสสนากรรมฐานเปนเสมือนการไดเห็นสิ่งตาง ๆ ใน
ตัวเรา เขาใจตัวเองไดอยางถูกตองตามความเปนจริงฉันนั้น ฯ 
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