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ความน�ำ

วิปัสสนาญาณ1 เป็นความรู้ท่ีท�ำให้เกิดความเห็นแจ้ง เข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความ
เป็นจริง การหยั่งรู้ที่ก�ำหนดรู้ได้ด้วยอ�ำนาจในการท�ำสมาธิและวิปัสสนา ท�ำให้เกิดปัญญาที่ท�ำงาน
ออกมาได้ผลมาเป็นเรื่อง ๆ มองเห็นสิ่งนั้น ๆ หรือเรื่องนั้น ๆ ตามสภาวะจริง ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค
และคัมภีร์วิสุทธิมรรค มีขั้นตอนด�ำเนินการของวิปัสสนา ๑๖ ขั้น เรียกว่าโสฬสญาณ เป็นญาณที่เกิดแก่
ผู้บ�ำเพ็ญวิปัสสนาตามล�ำดับตั้งแต่ต้นจนถึงจุดหมายคือมรรคผลนิพพาน ทั้งนี้เนื่องจากการวิปัสสนา
หรือการเจริญวิปัสสนา เป็นเรื่องของการศึกษาชีวิต เพื่อที่จะปลดเปลื้องกิเลสหรือความทุกข์ต่าง ๆ
ให้ออกไปจากชีวิต ซึ่งท�ำให้มีการดับทุกข์และความสงบสุขทั้งกายและใจ กล่าวคือ “การปล่อยวางและ
ไม่ยึดติด” ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยวางจากกิเลสและตัณหา ความทุกข์ ความคาดหวังต่าง ๆ หรือแม้แต่
การไม่ยดึ ติดกับความสุข วัตถุนยิ มหรือสิง่ รอบกายทัง้ หลายได้ นับว่าเป็นการเจริญวิปสั สนาแล้ว ถ้าหาก
สามารถปล่อยวางและไม่ยึดติดได้แล้ว ก็รู้สึกเป็นอิสระ ผ่อนคลาย และมีความสบายทั้งกายและใจ
โดยการวิปัสสนาญาณที่เป็นที่นิยมและมีผู้คนปฏิบัติตามกันมากคือ
๑) ยุ บ หนอ-พองหนอ เป็ น การตั้ ง สติ ไว้ ที่ ห น้ า ท้ อ ง พร้ อ มกั บ ภาวนาว่ า “ยุ บ หนอ”และ
“พองหนอ” ตามการเคลือ่ นไหวของหน้าท้อง โดยให้กำ� หนดจิตไว้ทปี่ ลายจมูกหรือริมฝีปาก และพยายาม
สังเกตลมหายใจเข้า-ออก นอกจากนี้ยังมีการก�ำหนดจิตและลมหายใจเข้า- ออก ด้วยการภาวนาในใจ
เวลาหายใจเข้าว่า “พุท” เวลาหายใจออกว่า “โธ” เป็นต้น
         ๒) การนั่งสมาธิ เป็นการเจริญสติ นับว่ามีความส�ำคัญมาก เพราะท�ำให้เกิดปัญญา ความสงบ
ความสบาย และความรูส้ กึ ทีเ่ ป็นสุข เมือ่ เจริญสติกำ� หนดรูใ้ ห้ตอ่ เนือ่ งกันได้แล้วจิตจะสงบลง ความฟุง้ ซ่าน
ก็จะลดลง และท�ำให้เกิดสติสัมปชัญญะ มีปัญญา ความคิดถูก พูดถูก ท�ำถูก หรือที่เรียกว่ามี “ปัญญา”
ซึ่งเกิดจากการท�ำวิปัสสนากรรมฐานนั่นเอง
1
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๓) เดินจงกรม มีความแตกต่างจากการเดินแบบปกติธรรมดาทั่วไป ตรงที่การใช้ “สติ” ในการ
เดิน คือต้องมีสติคอยก�ำหนดอยู่ตลอดเวลาในการเดิน ท�ำได้ไม่ยาก โดยเวลาเดินขึ้น-ลงบันได เดินอยู่
ในบ้านหรือส�ำนักงานหรือเดินตามสวนสาธารณะก็ได้ ก็สามารถ “ก�ำหนดสติ” เวลาย่างก้าวได้
ย่างเท้าซ้ายก็ให้ก�ำหนดว่าในใจ “ซ้ายหนอ” ย่างเท้าขวาให้ก�ำหนดว่าในใจ “ขวาหนอ” สลับกันไป
เรื่อย ๆ ซึ่งท�ำให้สติอยู่กับกาย ดังนั้นการเดินก็ถือว่าเป็นอิริยาบถหนึ่ง ในอิริยาบถที่สามารถช่วยพัฒนา
ในด้านจิตใจได้
        ๔) การใช้สติกำ� กับทุกครัง้ ในการเคลือ่ นไหวในอิรยิ าบถต่าง ๆ โดยขณะทีเ่ คลือ่ นไหวให้ภาวนา
และมีสติอยู่ตลอดเวลา และให้สังเกตทุกการเคลื่อนไหวของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการนั่ง การยืน
การนอน หรือในขณะมีการเปลี่ยนท่าทาง ดังเช่น หากก�ำลังจะนอนลง ให้ภาวนาในใจว่า “นอนหนอ”
หรือหากก�ำลังจะทานข้าว ให้ภาวนาเริ่มตั้งแต่การวางจาน การนั่ง การมองเห็น ไปจนถึงการเคี้ยว
การกลืน โดยการมีสติในทุกอิริยาบถต่าง ๆ ดังกล่าวก็จะสามารถช่วยให้ผู้ปฏิบัติไม่ประมาท และยัง
ช่วยพัฒนาล�ำดับความคิดในขณะท�ำสิ่งต่าง ๆ เช่น การคิดเรื่องเพื่อเขียนต�ำราหรือหนังสือ โดยตั้งสติ
และมีสมาธิในขณะที่เขียนต�ำราหรือการพัฒนาผลงานทางวิชาการก็จะสามารถท�ำได้ดีมีคุณภาพยิ่งขึ้น

ความส�ำคัญในวิปัสสนาญาณเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ

วิปสั สนา คือวิชาทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบ และเป็นศาสตร์เดียวทีส่ ามารถท�ำให้ผปู้ ฏิบตั ิ
ตามอย่างถูกต้อง หลุดพ้นไปจากอ�ำนาจการครอบง�ำของอาสวะกิเลส ตั้งแต่เบาบางจนกระทั่งหมดจด
ปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิง โดยวิปัสสนา มาจากค�ำว่า “วิ + ปัสสนา” ซึ่ง วิ แปลว่า แจ้ง, จริง, วิเศษ
ส�ำหรับ ปัสสนา แปลว่า เห็น (ปัญญา)
๑. การศึกษาวิปสั สนาญาณ2 (The study of Insight) = The study of insight-knowledge)
วิปัสสนาญาณ เป็นญาณที่นับเข้าในวิปัสสนาหรือที่จัดเป็นวิปัสสนา คือ เป็นความรู้ที่ท�ำให้เกิด
ความเห็นแจ้ง เข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง จ�ำนวน ๙ ญาณหลัก ดังนี้
       		 ๑) อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ เป็นญาณอันตามเห็นความเกิดและความดับ คือพิจารณา
ความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งเบญจขันธ์ (ขันธ์ ๕) จนเห็นชัดว่า สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไป
ล้วนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งหมด
        		 ๒) ภังคานุปสั สนาญาณ เป็นญาณอันตามเห็นความสลาย คือเมือ่ เห็นความเกิดดับเช่นนัน้ แล้ว
ค�ำนึงเด่นชัดในส่วนความดับอันเป็นจุดจบสิ้น ก็เห็นว่าสังขารทั้งปวงล้วนจะต้องสลายไปทั้งหมด
2

๑๖
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       		 ๓) ภยตูปัฏฐานญาณ เป็นญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัว คือเมื่อพิจารณา
เห็นความแตกสลายอันมีทวั่ ไปแก่ทกุ สิง่ ทุกอย่างเช่นนัน้ แล้ว สังขารทัง้ ปวงไม่วา่ จะเป็นไปในภพใดคติใด
ก็ปรากฏเป็นของน่ากลัว เพราะล้วนแต่จะต้องสลายไป ไม่ปลอดภัยทั้งสิ้น
       		 ๔) อาทีนวานุปัสสนาญาณ เป็นญาณอันค�ำนึงเห็นโทษ คือเมื่อพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวง
ซึ่งล้วนต้องแตกสลายไป เป็นของน่ากลัวไม่ปลอดภัยทั้งสิ้นแล้ว ย่อมค�ำนึงเห็นสังขารทั้งปวงนั้นว่า
เป็นโทษ เป็นสิ่งที่มีความบกพร่องจะต้องอยู่ด้วยทุกข์
        		 ๕) นิพพิทานุปสั สนาญาณ เป็นญาณอันค�ำนึงเห็นด้วยความหน่าย คือเมือ่ พิจารณาเห็นสังขาร
ว่าเป็นโทษเช่นนั้นแล้ว ย่อมเกิดความหน่าย ไม่เพลิดเพลินติดใจ
        ๖) มุญจิตุกัมยตาญาณ เป็นญาณอันค�ำนึงด้วยใคร่จะพ้นไปเสีย คือเมื่อหน่ายสังขาร
ทั้งหลายแล้ว ย่อมปรารถนาที่จะพ้นไปเสียจากสังขารเหล่านั้น
		 ๗) ปฏิสงั ขานุปสั สนาญาณ เป็นญาณอันค�ำนึงพิจารณาหาทาง คือเมือ่ ต้องการจะพ้นไปเสีย
จึงกลับหันไปยกเอาสังขารทั้งหลายขึ้นมาพิจารณาก�ำหนดด้วยไตรลักษณ์ เพื่อมองหาอุบายที่จะ
ปลดเปลื้องให้ออกไป
  		 ๘) สังขารุเปกขาญาณ เป็นญาณอันเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขาร คือเมื่อพิจารณา
สังขารต่อไป ย่อมเกิดความรู้เห็นสภาวะของสังขารตามความเป็นจริง ว่ามีความเป็นอยู่เป็นไปของมัน
อย่างนัน้ เป็นธรรมดา จึงวางใจเป็นกลางได้ ไม่ยนิ ดียนิ ร้ายในสังขารทัง้ หลาย แต่นนั้ มองเห็นนิพพานเป็น
สันติบท ญาณจึงแล่นมุ่งไปยังนิพพาน เลิกละความเกี่ยวเกาะกับสังขารเสียได้
        		 ๙) สัจจานุโลมิกญาณ หรืออนุโลมญาณ เป็นญาณอันเป็นไปโดยอนุโลมแก่การหยั่งรู้อริยสัจ
คือ เมื่อวางใจเป็นกลางต่อสังขารทั้งหลาย ไม่พะวง และญาณแล่นมุ่งตรงไปสู่นิพพานแล้ว ญาณอัน
คล้อยต่อการตรัสรู้อริยสัจ ย่อมเกิดขึ้นในล�ำดับถัดไป เป็นขั้นสุดท้ายของวิปัสสนาญาณ ต่อจากนั้น
ก็จะเกิดโคตรภูญาณมาคั่นกลาง แล้วเกิดมรรคญาณให้ส�ำเร็จความเป็นอริยบุคคลต่อไป
    ญาณ ๑๖3 (บางทีเรียกว่า โสฬสญาณ ซึ่งก็แปลว่าญาณ ๑๖ นั่นเอง) ที่จัดล�ำดับเป็นชุดและ
เรียกชือ่ เฉพาะอย่างนี้ มิใช่มาในพระบาลีเดิมโดยตรง พระอาจารย์ในสายวงการวิปสั สนาธุระได้สอนสืบ
กันมา โดยประมวลจากคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค และวิสุทธิมรรค ในกาลต่อมา4
ในวิปัสสนาปัจจุบันนี้ มักจะกล่าวถึงญาณ ๑๖ คือญาณที่ในวงการวิปัสสนานี้ได้ประมวลขึ้นมา
ซึง่ ก็มาจากคัมภีรท์ ไี่ ด้แสดงไว้อย่างคัมภีรป์ ฏิสมั ภิทามรรค ซึง่ อยูใ่ นพระไตรปิฎก และก็คมั ภีรว์ สิ ทุ ธิมรรค
ก็มาประมวลมาจัดล�ำดับเข้ามาให้เห็นชัดขึ้น จนกระทั่งว่าเป็นญาณที่เพิ่มจากวิปัสสนาญาณ ๙ เป็น
3
4
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๑๖ แต่ว่าญาณที่เพิ่มเข้ามาเป็น ๑๖ ถือว่าอีก ๗ ญาณ ไม่เรียกว่าเป็นวิปัสสนาญาณ เป็นญาณก่อน
วิปัสสนาญาณบ้าง เป็นญาณหลังจากวิปัสสนาญาณบ้าง แต่ก็ท�ำให้ชื่อญาณทั้งหมดนี้เพิ่มเป็น ๑๖
๒. เส้นทางของวิปัสสนาญาณ5
โดยผู้ฝึกก�ำหนดจนรู้เห็นว่าร่างกายขันธ์ ๕ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือการเห็นแจ้งซึ่งตาม
ไตรลั ก ษณ์ ข องรูปและนาม ต้องยึดการปฏิบัติวิปั ส สนากั ม มั ฏฐานเป็ นเครื่ อ งมื อ ด้ วยอิ นทรี ย ์ ๕
ที่สมบูรณ์ สภาวธรรมและปัญญาของจิตจะปรากฏขึ้นตามล�ำดับ ซึ่งเป็นผลของวิปัสสนากัมมัฏฐานคือ
โสฬสญาณ (วิปัสสนาญาณ ๑๖) หรือภาวนามยปัญญา เนื้อหาสาระของวิปัสสนาญาณ ๑๖ ปรากฏอยู่
ในพระไตรปิฎก คัมภีร์ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค และที่ปรากฏในคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉท
ที่ ๙ และในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ส่วนที่มาของวิปัสสนาญาณ ๑๖ ปรากฏในพระไตรปิฎก อรรถกถา และ
คัมภีร์วิสุทธิมรรค เพียงแต่บางญาณถูกจัดรวมเข้าเป็นหมวดหมู่เดียวกัน มีบางญาณใช้ชื่อต่างกัน ดังนี้
ญาณที่ ๑ นามรูปปริจเฉทญาณ เป็นปัญญาที่ก�ำหนดจนเห็นรูปและนามว่าเป็นคนละสิ่ง
คนละส่วน รูปนามแยกออกจากกันและไม่ใช่สงิ่ เดียวกัน ญาณนีม้ าจากพระไตรปิฎก คัมภีร์ขทุ ทกนิกาย
ปฏิสัมภิทามรรค โดยมีเนื้อหาสาระตรงกับชื่อ ธัมมัฏฐิติญาณ (ปัญญาในการก�ำหนดปัจจัยหรือญาณ
ในการก�ำหนดที่ตั้งแห่งธรรม) ที่เป็นญาณที่ ๔ ในญาณ ๗๓ แต่เดิมมิได้เรียกว่า นามรูปปริจเฉทญาณ
คือ รู้แจ้งแยกรูป-นามได้
แต่ในพระไตรปิฎกอรรถกถาได้แยกขยาย ธัมมัฏฐิติญาณ ออกเป็น ๒ ญาณคือ นามรูปปริจเฉท
และปัจจัยปริคคหญาณ โดยในอรรถกถาเรียกญาณที่ ๑ ว่า นามรูปววัตถานญาณ ในญาณที่ ๑๕ คือ
วัตถุนานัตตญาณ ส่วนในคัมภีรว์ สิ ทุ ธิมรรคเรียกญาณที่ ๑ ว่า นามรูปววัฏฐาน หรือสังขารปริจเฉท และ
ให้ความหมายเหมือนกัน กล่าวคือ อัตตาตัวตนที่แท้จริงไม่มีเลย เมื่อว่าโดยปรมัตถธรรม(ความจริงแท้)
มีแต่เพียงรูปนามเท่านั้น ส�ำหรับผู้ที่เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน เมื่อได้ถึงญาณนี้ก็จะเข้าใจแจ่มแจ้ง
ด้วยตนเองว่า อัตตาตัวตนเป็นเพียงสภาวธรรม ไม่ยึดมั่นว่ามีอัตตาตัวตน ในขณะนั่งสมาธิ การก�ำหนด
พองหนอ ยุบหนอ นิ่งหนอ หรือเบ่งหนอ ได้ตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นเท่ากับก�ำหนดรู้รูป รู้นามได้ จัดว่าได้
ปฏิบัติถึงญาณที่ ๑ แล้ว
ในการเดินจงกรม ขณะก�ำหนดยกหนอหรือย่างหนอทีเ่ ท้า ความรูส้ กึ ในอาการเคลือ่ นไหวของเท้า
เป็นรูป(อารมณ์) จิตที่ระลึกรู้พร้อมก�ำหนดอาการเป็นนาม ต่อมาเมื่อก�ำหนดยินหนอ คลื่นเสียงที่มา
กระทบเป็นรูป จิตที่ระลึกรู้คลื่นเสียง โดยก�ำหนดว่า ยินหนอ(สักแต่ว่าเสียง) เป็นนาม และในขณะนั่ง
สมาธิ ก�ำหนดอาการคันได้ว่าคันหนอนั้น อาการคันจัดเป็นรูป(อารมณ์) ส่วนจิตที่ระลึกรู้พร้อมก�ำหนด
อาการเป็นนาม ดังนั้น การก�ำหนดได้ถูกต้องในขณะเดินและนั่งสมาธินับว่าได้ญาณที่ ๑ แล้ว
5
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ญาณที่ ๒ ปัจจยปริคคหญาณ เป็นปัญญาที่ก�ำหนดจนรู้เห็นถึงปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดรูป
เกิดนาม คือรูปเกิดจากกรรม จิต อุตุ อาหาร ส่วนนามเกิดจากอารมณ์วัตถุ ในขณะนั่งสมาธิ ผู้ฝึกปฏิบัติ
ก�ำหนดไปที่อาการเคลื่อนไหวของท้องว่า พองหนอ บางครั้งการก�ำหนดพองหนอก่อนอาการพอง
หรือไปรออาการพองล่วงหน้า นี่เรียกว่า นามเป็นเหตุ รูปเป็นผล แต่บางครั้งการก�ำหนดพองหนอได้ช้า
กว่าอาการพอง นี่คือรูปเป็นเหตุ นามเป็นผล เมื่อปฏิบัติไปได้ระยะหนึ่ง ผู้ปฏิบัติจะสามารถแยกรูป
แยกนามได้อย่างชัดเจน และอาจเข้าถึงสภาวธรรมของรูปนาม ในขณะเดินจงกรม เช่น เมื่อคิดว่า
อยากให้เท้าเคลื่อนย่างไปเร็ว เท้าจะเคลื่อนไปเร็วเอง หรือคิดว่าอยากให้เท้าเคลื่อนย่างไปช้า เท้าจะ
เคลื่อนไปช้าเอง ตามที่จิตสั่ง (นามเป็นปัจจัยให้รูป) ได้อย่างชัดเจน พร้อมกับเกิดความเข้าใจว่ารูป
และนามเป็นคนละอันกัน เนื่องจากตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน เหตุปัจจัยของรูปนามได้ปรากฏสืบต่อกัน
อย่างไม่ขาดสายทุกขณะจิต ในวิปัสสนาญาณที่ ๑ และ ๒ จัดเป็นวิปัสสนาอย่างอ่อน แต่ยังไม่นับว่า
เป็นขั้นของภาวนามยปัญญา คือรู้แจ้งเหตุปัจจัยของนาม-รูป
ญาณที่ ๓ สัมมสนญาณ เป็นปัญญาของจิตก�ำหนดจนเริ่มรู้เห็นไตรลักษณ์ คือความเกิดดับของ
รูปนาม แต่ทรี่ วู้ า่ รูปนามดับไปเพราะเห็นรูปนามใหม่ เกิดสืบต่อแทนขึน้ มาแล้ว เห็นอย่างนีเ้ รียกว่า สันตติ
ยังไม่ขาดและยังอาศัยจินตามยปัญญาอยู่ อีกนัยหนึ่งอธิบายว่า สัมมสนญาณ เป็นญาณที่ยกรูปนาม
ขึ้นสู่ไตรลักษณ์ โดยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ติลักขณปฏิเวธสัมมสนญาณ ส่วนในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แสดง
ไว้ว่า “กลาปสัมมสนญาณ เป็นญาณตั้งต้นของวิปัสสนาญาณ” โดยผู้ฝึกปฏิบัติเริ่มก�ำหนดอารมณ์ได้
มากขึ้น เริ่มจะเท่าทันอารมณ์ต่าง ๆ แต่ความเท่าทันนั้นยังไม่ปรากฏชัดเจน มีก�ำลังอ่อน และมีความ
ล่าช้าอยู่ เพราะการก�ำหนด ยังไม่ได้ปัจจุบัน และอารมณ์จะตั้งอยู่สักระยะจึงจะก�ำหนดตัดอารมณ์ได้
เช่น ขณะก�ำหนดความคิด จิตยังไหลปรุงแต่งไปกับความคิดสักครู่ ก่อนที่จะก�ำหนด คิดหนอได้ทัน
ญาณที่ ๓ นี้จัดเป็นเพียงเขตสมถะ ยังไม่ได้ยกขึ้นสู่วิปัสสนา คือรู้แจ้งรูป-นาม เป็นไปตามไตรลักษณ์
ญาณที่ ๔ อุทยัพพยญาณ เป็นปัญญาของจิตที่ก�ำหนดจนรู้เห็นไตรลักษณ์ชัดเจน อีกทั้งเห็น
รูปนามดับไปในทันทีที่ดับ และเห็นรูปนามเกิดขึ้นในขณะที่เกิด(เห็นทันทั้ง ในขณะที่เกิดขึ้นและขณะที่
ดับไป) อุทยัพพยญาณมี ๒ ระดับ คือ ตรุณอุทยัพพยญาณ เป็นญาณที่ยังอ่อนอยู่ และ พลวอุทยัพพยญาณ เป็นญาณที่แก่กล้าแล้ว สภาวะธรรมของ ญาณระดับอ่อน (ตรุณะ) และญาณระดับแก่
(พลวะ) ในญาณที่ ๔ คือการรู้แจ้งการเกิดและดับ ซึ่งในระดับ(ตรุณะ) ผู้ฝึกปฏิบัติก�ำหนดรู้สภาวะ
ต่าง ๆ ของรูปนามแล้วเห็นชัดว่าสภาวะดับหายไปเร็วขึ้นกว่าเดิม แม้แต่เวทนาที่เกิดขึ้น เมื่อก�ำหนด
ก็หายไปเร็วขึ้น ผู้ปฏิบัติมักจะเห็นสภาวะที่แปลกๆ มีภาพปรากฏให้เห็น มีแสงสว่างเข้ามาปรากฏ
อยู่บ่อย ๆ (โอภาส) เนื่องจากผู้ปฏิบัติไม่เคยเห็นแสงสว่างเช่นนี้มาก่อน ก็อาจจะสนใจดูหรืออาจเข้าใจ
ผิดว่าได้บรรลุมรรค ผลนิพพาน ก็เป็นได้ สภาวะที่ปรากฏในญาณนี้ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐
(เป็นเครื่องกั้นสติและสมาธิ) ดังนี้
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๑) 	โอภาส (เกิด แสงสว่าง สีต่าง ๆ)
๒) 	ญาณ (ปัญญาหรือได้วิปัสสนาญาณ)
๓) 	ปีติ (ความอิ่มใจในขณะเจริญวิปัสสนา) มี ๕ อย่าง
		 ๓.๑) ขุททกาปีติ – ปีติเล็กน้อย (มีอาการขนลุก น�้ำตาไหล รู้สึกเหมือนตัวยาว แขนยาว)
		 ๓.๒) ขณิกาปีติ – ปีติชั่วขณะ (มีแสง สี ดุจฟ้าแลบ เหมือนมดแมลงมาไต่ยุบยิบ ร้อนตามตัว
มึน ๆ หัวใจสั่นเต้น รู้สึกยุบยิบ)
		 ๓.๓) 	โอกกันติกาปีติ – ปีติเป็นพัก ๆ (มีอาการโยก โคลงเคลง รู้สึกคล้ายระลอกคลื่น ตัวโยก
ตัวเอนคล้ายจะล้ม มีอาการสะบัดมือสะบัดแขน บางทีรสู้ กึ คลืน่ ไส้จะอาเจียน ร่างกายสัน่ กระเพือ่ ม รูส้ กึ
วูบวาบตามร่างกาย โอนเอนคล้ายต้นไม้ลู่ลม ผงกไปหน้าหลัง)
		 ๓.๔) 	อุพเพงคาปีติ – ปีติอย่างโลดโผน (มีความรู้สึกตัวลอย เบา คล้ายตัวพองโตใหญ่
โลดลอยอย่างแรง ตัวเหมือนสูงใหญ่ขึ้น ขณะนั่งบางทีลุกกระโดดขึ้นยืนทันที ตัวขยับสั่นไปมารุนแรง)
		 ๓.๕) ผรณาปีติ – ปีติซาบซ่าน (มีอาการซาบซ่าน เย็นไปทั่วตัว ซู่ซ่าทั้งตัว)
๔) ปัสสัทธิ (ความสงบกายและใจ)
๕) สุข (ความสุขอันละเอียดสุขุม)
๖) อธิโมกข์ (ความน้อมใจเชื่อและศรัทธามีก�ำลังแก่กล้า)
๗) ปัคคหะ (การประคองไว้และความเพียรวิริยะ) ปัคคาหะ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ข้อ ๓๒๘
๘) อุปัฏฐานะ (การเข้าไปตั้งไว้และสติที่ยอดยิ่งว่องไว)
๙) อุเบกขา (การวางเฉย)
๑๐) นิกันติ (ความใคร่และความพอใจ ยินดี ติดใจในวิปัสสนูปกิเลส ๙ อย่างข้างต้น)
หากผู้ฝึกปฏิบัติเข้าใจผิดเพราะขาดวิปัสสนาจารย์แนะน�ำและคิดว่าตนเองได้บรรลุมรรคผล
นิพพาน จะท�ำให้พลาดโอกาสทีจ่ ะได้เข้าถึงวิปสั สนากัมมัฏฐานขัน้ สูงต่อไป การปฏิบตั ใิ นขัน้ นีเ้ ป็นเครือ่ ง
ทดสอบว่า ผูป้ ฏิบตั เิ ลือกเส้นทางเดินของวิปสั สนาได้ถกู ต้องหรือไม่ ในระดับตรุณะผูป้ ฏิบตั ยิ งั ไม่สามารถ
ก�ำหนดให้เห็น ไตรลักษณ์ได้แจ่มแจ้ง เพราะจิตมักจะถูกวิปัสสนูปกิเลสเข้าครอบง�ำ และอาจเกิด
ภัยแห่งวิปัสสนาในนิมิต ๕ ประการที่ท�ำให้วิปัสสนาไม่ก้าวหน้าและหยุดชะงักลงได้ ดังนี้
๑) 	นิมิตภาพล้อ ที่เรียกว่า กายทิพย์ ปรากฏเหมือนตัวของเรา มาล้อเลียนเราในกิริยาต่าง ๆ
เมื่อผู้ปฏิบัติจะท�ำอะไรมันก็ท�ำเหมือนเช่น เรายืนมันก็ยืน เราก้มมันก็ก้ม ดังภาพล้อเลียนเรา บางทีก็จะ
ใช้ให้ไปท�ำอะไรที่ไหนก็ได้ตามความนึกคิด
๒) 	นิมิตภาพหลอน ปรากฏด้วยความประณีตของจิตที่สวยงาม ที่ชวนให้หลงติดดูด้วยความ
ชอบใจเช่น โบสถ์สวยงาม พระพุทธรูปทองค�ำ สวนดอกไม้งดงามหรือวิมานของเทวดา
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๓) นิมิตภาพหลอก ท�ำให้ผู้ปฏิบัติตกใจกลัวสะดุ้ง เช่น เห็นนิมิตสัตว์ ผี หรือซากศพ
๔) 	นิมิตภาพลวง หรือปฏิภาคนิมิต คือนึกถึงพระพุทธเจ้าก็จะปรากฏพระพุทธเจ้า นึกให้ใหญ่
หรือเล็กก็จะใหญ่หรือเล็กตามใจนึก หรือนึกถึงนรกหรือสวรรค์ ก็จะปรากฏให้เห็น
๕) 	นมิ ติ ภาพล้าง เป็นนิมติ ทีม่ าท�ำลายล้างผลาญการปฏิบตั ิ เช่น เปรตมาขอส่วนบุญ หรือ เทวดา
มิจฉาทิฏฐิมาหลอกหลอน ด้วยหน้าตาน่าเกลียด น่าสะพึงกลัว นิมิตเหล่านี้ท�ำให้หายไปได้ด้วยเหตุ ๒
ประการ คือการแผ่เมตตาอุทศิ ส่วนกุศล และการเจริญวิปสั สนามีสติปญ
ั ญาก�ำหนดรูปนามได้ทนั ปัจจุบนั
อารมณ์ โดยปล่อยวางไม่ยึดติดในนิมิต ซึ่งท�ำให้ภาพนิมิตทุกอย่างดับหายไปได้
ดังนั้น ผู้ฝึกปฏิบัติได้กัลยาณมิตรก็จะสามารถฟันฝ่าเอาชนะวิปัสสนูปกิเลสและข้ามพ้นนิมิต
ต่าง ๆ ท�ำให้การปฏิบัติด�ำเนินต่อไป ครั้นปฏิบัติมาถึง ญาณระดับ อุทยัพพยญาณอย่างแก่ (พลวะ)
ผู้ฝึกปฏิบัติจึงจะสามารถก�ำหนดรูปนามและเห็นไตรลักษณ์ได้ชัดขึ้นตามความเป็นจริง ครั้นถึง
พลวอุทยัพพยญาณ สติปัฏฐานเริ่มมีพละก�ำลังและเป็นปัจจัยท�ำให้ โพชฌงค์ ๗ (ปีติ ปัสสัทธิ วีริยะ สติ
สมาธิ ปัญญา และอุเบกขา) เริ่มเกิดขึ้น ซึ่งการเกิดขึ้นขององค์ธรรมในโพชฌงค์ทั้ง ๗ ยังไม่เท่าหรือ
เสมอกันในญาณนี้ หากปฏิบัติได้ผลต่อไปโพชฌงค์ ๗ จะค่อย ๆ บริบูรณ์เสมอกันเอง ส�ำหรับการตั้งสติ
และท�ำสมาธิเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ(จัดท�ำเอกสาร/ต�ำรา/หนังสือ) ควรเริ่มต้นที“่ ปฐมฌาน”
เช่น การควบคุม(ก�ำกับ)อารมณ์ด้าน ๑) วิตก=โดยก�ำหนดรู้ลมหายใจเข้า-ออกเสมอ ๒) วิจาร=
รู้ลมหายใจอย่างเสมอ หายใจสั้นก็รู้ ยาวก็รู้ ไม่หลง-ลืม ๓) ปิติ=มีใจเบิกบาน และอาการที่รู้สึกได้
ทางจิต คือตัวเบา ขนลุก น�้ำตาไหล รู้สึกทางจิตว่าตัวโยกเอน ร่างกายไม่ได้โยก ๔) สุข=มีความ
เยือกเย็นแบบประณีต สบายใจและพอใจทีจ่ ะท�ำต่อไปเรือ่ ยๆ ๕) เอกัคคตา=จิตมีอารมณ์เป็นหนึง่ เดียว
ตั้งมั่นอยู่ใน ๔ ข้อตลอดไป โดยไม่คลาดเคลื่อนทุกลมหายใจ เมื่อปฏิบัติได้ขั้นปฐมฌานแล้ว จะท�ำให้มี
สมาธิ เริ่มสงบดีขึ้นและรู้ทันอารมณ์ขึ้น ท�ำให้จิตรับอารมณ์เริ่มท�ำงานได้เป็นธรรมชาติ ไม่มีสิ่งใดมา
กระทบสมาธิ
ประโยชน์จากการเจริญวิปัสสนาต่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการ มี ๖ ประการ ดังนี้
		 ๑) ท�ำให้ผู้ปฏิบัติวิปัสสนามีจิตใจผ่องใส ท�ำให้จิตใจไม่มีความโลภ ความโกรธ และความหลง
		 ๒) ท�ำให้ผปู้ ฏิบตั มิ จี ติ ทีม่ นั่ คง หนักแน่นมากขึน้ กว่าเดิม ไม่หวัน่ ไหวจากสิง่ มากระทบอารมณ์
		 ๓) ท�ำให้ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาเกิดปัญญา เกิดความเฉลียวฉลาดจากมีปัญญาฉลาดมากขึ้น
กว่าเดิม
		 ๔) ท�ำให้มสี ติมนั่ คงและสามารถคิดเขียนได้มากขึน้ และได้ผลดีมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
		 ๕) ท�ำให้โรคเก่าซึ่งไม่สามารถรักษาได้ จะอันตรธานไปได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี้
		 ๖) ท�ำให้ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาญาณ มีสติ สมาธิ เพื่อนั่งเขียนต�ำราหรือหนังสือจนเกิดปัญญา
ยิ่งขึ้น
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โดยสรุปประโยชน์ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ประการที่ ๑ คือท�ำให้จติ ใจของผูป้ ฏิบตั ผิ อ่ งใส ทัง้ นีเ้ พราะในขณะทีผ่ ปู้ ฏิบตั ิ มีสติทตี่ ามรูป้ จั จุบนั
อารมณ์อยู่ ก�ำหนดว่าพองหนอ ยุบหนอ นั่งหนอ ถูกหนอ หรือก�ำหนดว่า ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ
เป็นต้น ในขณะนั้นจิตของผู้ปฏิบัตินั้นจะประกอบด้วยกุศล เพราะสติเป็นกุศลธรรม ในขณะที่สติ
ที่เป็นกุศลธรรมเกิดขึ้น อกุศลธรรมคือความโลภ ความโกรธ ความหลง ความเย่อหยิ่ง ความถือตัว
ความทะนงตน ฯลฯ ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ขณะนั้น กิเลสธรรมเหล่านี้เป็นสภาวธรรมทางจิต ที่ท�ำให้จิต
มัวหมอง แต่ในขณะที่มีสติตามรู้ปัจจุบันอารมณ์อยู่ กิเลสดังกล่าวก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ เปรียบเหมือนกับใน
ขณะที่มีแสงสว่างเกิดขึ้น ความมืดย่อมจะอันตรธานไป ในขณะที่มีความมืดเกิดขึ้น ความสว่างก็ย่อม
จะอันตรธานไปเช่นเดียวกัน เวลาที่มีสติตามรู้ปัจจุบันอารมณ์อยู่ขณะนั้น เปรียบเหมือนกับขณะที่มี
แสงสว่างเกิดขึ้นมา อกุศลซึ่งท�ำให้จิตมัวหมอง จะเกิดขึ้นไม่ได้ในขณะนั้น เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติจะ
สามารถประสบผลของการเจริญวิปสั สนากรรมฐานประการแรก คือท�ำให้จติ ผ่องใส เพราะเมือ่ ไม่มอี กุศล
ที่ท�ำให้จิตมัวหมอง จิตก็จะผ่องใสเบิกบาน6
โดยจิตของผู้ปฏิบัติวิปัสสนา จะรับอารมณ์เพียงอารมณ์เดียวในขณะเดียว ไม่สามารถคิดเรื่อง
สองอย่างในขณะเดียวกันได้ เวลาทีน่ กั ปฏิบตั ไิ ด้ตามรูป้ จั จุบนั อยู่ เป็นต้นว่า ก�ำหนดว่าพองหนอ ยุบหนอ
นั่งหนอ ถูกหนอ ขณะนั้นจิตของผู้ปฏิบัติได้รับรู้อารมณ์ คืออาการเคลื่อนไหวของท้อง อาการตั้งตรง
ของร่างกายส่วนบน หรืออาการถูก เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของนักปฏิบัติ ก็จัดว่าประกอบด้วยกุศลธรรม
กิเลสต่าง ๆ คือความโลภ(โลภะ) ความปรารถนา ความอยากได้ ความต้องการในอารมณ์อย่างใด
อย่างหนึ่งที่ตนผูกพันอยู่ จะไม่เกิดขึ้นในขณะนั้น รวมทั้งความโกรธ(โทสะ) ความไม่ต้องการ การไม่
ปรารถนาอารมณ์ทตี่ นเอง ไม่พงึ พอใจอย่างใดอย่างหนึง่ ก็จะไม่เกิดขึน้ เพราะในขณะนัน้ จิตของผูป้ ฏิบตั ิ
รับรู้สักแต่ว่ามีอาการเคลื่อนไหว สักแต่ว่ามีอาการตั้งตรงของร่างกาย หรือสักแต่ว่ามีอาการถูก การที่
จิตของผูป้ ฏิบตั ไิ ด้มสี ติตามรูป้ จั จุบนั อารมณ์ จนกระทัง่ ไม่สามารถเกิดความโลภ ความต้องการในอารมณ์
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่เกิดความโกรธ ความไม่ต้องการอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนั้น จัดว่า
เป็นการก�ำจัดกิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง โดยชั่วขณะ เมื่อเป็นเช่นนั้นจะท�ำให้จิตของ
ผู้ปฏิบัติ เกิดความผ่องใสเกิดความสบายใจ แม้กระทั่งหลังจากที่ปฏิบัติไปแล้วหรือยังไม่ตามรู้ปัจจุบัน
อารมณ์อยู่ก็ตาม ก็จะสามารถรับรู้ถึงความผ่องใส ความเบิกบานใจแห่งจิตของตนได้
ประการที่ ๒ คือท�ำให้จติ ของผูป้ ฏิบตั เิ กิดความมัน่ คงยิง่ กว่าเดิม ซึง่ ในขณะทีก่ อ่ นจะปฏิบตั ิ หรือ
ขณะที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายขาดสติที่ตามรู้ปัจจุบันอารมณ์อยู่ บางขณะได้เกิดความโลภ ความปรารถนา
6

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺ ต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. ครัง้ ที่ ๓๔ มูลนิธกิ ารศึกษา
เพื่อสันติภาพ,๒๕๕๙.
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ความต้องการครอบง�ำจิตใจของตนเอง เมื่อไม่ได้มาตามที่ต้องการก็เกิดความไม่พึงพอใจ ถ้าได้สิ่งที่ตน
ต้องการมาก็เกิดความหลงใหลในสิ่งนั้น แม้กระทั่งเวลาที่ประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา ก็เกิด
ความโกรธความไม่พึงพอใจ บุคคลที่ถูกความโลภ ถูกความโกรธครอบง�ำจิตใจของตน จัดว่าเป็นบุคคล
ที่มีจิตใจไม่มั่นคง เพราะในขณะนั้นจิตของเขาได้ซัดส่าย หวั่นไหวอยู่กับอารมณ์ที่น่าปรารถนาหรือ
ไม่น่าปรารถนาเหล่านั้น ซึ่งในขณะนี้ผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ โดยมีสติที่รู้
เท่าทันปัจจุบันอารมณ์ เมื่อเป็นเช่นนั้น ความโลภความปรารถนาอารมณ์ที่ต้องการ หรือความโกรธ
ความไม่ปรารถนาอารมณ์ที่ต้องการ ก็จะไม่เกิดขึ้น เมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลาย จัดว่าเป็นบุคคล
ที่มีจิตใจมั่นคงขึ้นกว่าเดิม เมื่อกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา หรือเมื่อประสบกับอารมณ์
ที่ปรารถนาก็จะไม่เกิดความโลภ หรือไม่เกิดความโกรธ ซึ่งประกอบด้วยความต้องการ หรือไม่ต้องการ
อารมณ์เหล่านัน้ ประโยชน์ขอ้ ทีส่ องจึงเป็นประโยชน์ทที่ า่ นทัง้ หลาย สามารถได้รบั จากการเจริญวิปสั สนา
กรรมฐานนี้ คือท�ำให้จิตของผู้ปฏิบัติมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมมากขึ้น ดังนั้น
ผู้ปฏิบัติที่เจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนกระทั่งถึงวิปัสสนาญาณขั้นต่าง ๆ และบรรลุถึง “สังขารุเบกขาญาณ” จะท�ำให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุถึงวิปัสสนาญาณขั้น “สังขารุเบกขาญาณ”นี้จะไม่หวั่นไหว
ต่อโลกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะพบกับอารมณ์ที่ตนปรารถนาก็ตาม หรือกระทบกับอารมณ์ที่
ไม่น่าปรารถนาก็ตาม ก็จะมีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์เหล่านั้น กล่าวคือไม่มีความปรารถนา
ต่ออารมณ์ที่ต้องการหรือไม่มีความไม่พึงพอใจ ไม่มีความโกรธต่ออารมณ์ที่ตนไม่ต้องการ นอกจากนั้น
แม้กระทั่งอารมณ์ที่น่าหวาดกลัว น่าสะดุ้งอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อนักปฏิบัติได้ประสบกับอารมณ์นั้น
ก็จะไม่เกิดความกลัวไม่เกิดความสะดุ้งแต่อย่างใด
ประการที่ ๓ คือท�ำให้เกิดปัญญาความเฉลียวฉลาดความเข้าใจในหลักธรรมมากขึน้ หมายความว่า
ก่อนที่ผู้ปฏิบัติจะได้มาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เมื่อได้อ่านหนังสือธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว
โดยเฉพาะหนังสือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม ก็จะยังไม่เข้าใจ ขาดความกระจ่างในหลักวิชาการ
ซึง่ เกีย่ วกับธรรมะในพระพุทธศาสนา แต่หลังจากทีท่ า่ นทัง้ หลาย ได้มาเจริญวิปสั สนากรรมฐานประมาณ
๑๐ วัน หรือ ๑ เดือน เมื่อกลับไปบ้านแล้วได้อ่านหนังสือธรรมะ ผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะพบว่าตนเองนั้น
มีความเข้าใจ ในหลักธรรมะของพระพุทธศาสนามากขึ้นกว่าเดิม เวลาที่ได้อ่านธรรมะขั้นสูงซึ่งเกี่ยวกับ
การปฏิบัติธรรม จะสามารถเกิดความกระจ่างเกิดความเข้าใจมากขึ้น กว่าตอนที่ยังไม่ได้มาปฏิบัติธรรม
ซึ่งการที่ผู้ปฏิบัติสามารถเกิดความเข้าใจเกิดความกระจ่าง ในการอ่านหนังสือก็เกิดจากผลของการ
ปฏิบัติธรรม ซึ่งจัดว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ประการที่ ๔ คือท�ำให้ผปู้ ฏิบตั สิ ามารถหายจากโรคประจ�ำตัวทีเ่ คยเป็นอยูไ่ ด้ ซึง่ ในขณะทีผ่ ปู้ ฏิบตั ิ
ได้มาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน มีสติรู้เท่าทันปัจจุบันอารมณ์ มีสมาธิมากขึ้นแล้ว สติที่ประกอบด้วย
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สมาธินี้ จะเป็นสภาวธรรมที่ซักฟอกจิตใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลส และเมื่อจิตมีความผ่องใส
บริสุทธิ์จากกิเลสรูปธรรมซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับจิต ก็จะเป็นรูปธรรมที่สะอาดผ่องใส ได้ซักฟอกอยู่เสมอ
เมื่อเป็นเช่นนั้นโรคระจ�ำตัวต่าง ๆ (โรคประจ�ำตัว) ที่เคยเกิดขึ้นมา และเกิดและมาปรากฏในขณะที่
นั่งกรรมฐานอยู่ เมื่อผู้ปฏิบัติได้พยายามปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุถึง “อุทยัพพยญาณ” แล้วโรคต่าง ๆ
เหล่านั้นมักจะหายไป ผู้ปฏิบัติบางคนมีโรคประจ�ำตัวคือโรคปวดต้นคอ บางคนมีโรคประจ�ำตัวคือ
โรคปวดที่ไหล่ หรือเป็นโรคปวดที่หลัง เป็นโรคปวดเอว เป็นโรคลมที่ปวดท้องอยู่เสมอ แต่เมื่อผู้ปฏิบัติ
เหล่านั้นได้เจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนกระทั่งบรรลุถึงขั้น “อุทยัพพยญาณ” แล้ว โรคดังกล่าวจะ
อันตรธานไปด้วยอ�ำนาจสมาธิของนักปฏิบตั นิ นั่ เอง นอกจากนัน้ ถ้าหมัน่ พยายามปฏิบตั จิ นกระทัง่ บรรลุ
ถึงสังขารุเบกขาญาณ ขณะนั้นโรคประจ�ำตัวที่แม้กระทั่งหมอยังรักษาไม่ได้ ดังเช่น โรคมะเร็ง ก็สามารถ
หายได้เช่นเดียวกัน เพราะขณะนั้นสมาธิของผู้ปฏิบัติมีเป็นจ�ำนวนมาก จึงสามารถท�ำให้โรคดังกล่าว
อันตรธานไปได้ ด้วยอ�ำนาจของสมาธินั้น
ประการที่ ๕ ท�ำให้ผู้ปฏิบัติสามารถบรรลุถึง ความพ้นทุกข์คือ มรรค ผล นิพพาน ในพุทธศาสนา
ได้นักปฏิบัติที่บรรลุถึงสังขารุเบกขาญาณแล้ว มีบารมีแก่กล้าเพียงพอที่จะบรรลุถึงอริยมรรคได้ ก็จะ
เกิดอนุโลมญาณเกิดโคตรภูญาณต่อมา และหลังจากนั้นก็จะบรรลุถึงโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผล
ขณะนั้นจิตของนักปฏิบัติจะรับรู้พระนิพพาน ซึ่งเป็นสภาพดับสังขารธรรมคือรูปธรรมกับนามธรรม
เป็นอารมณ์ ซึ่งผู้ปฏิบัติได้สามารถบรรลุถึงพระนิพพาน ซึ่งเป็นประโยชน์ประการสุดท้าย อันเป็น
ประโยชน์ที่ส�ำคัญที่สุดของการปฏิบัติธรรม เมื่อได้บรรลุโสดาปัตติมรรค เป็นพระโสดาบันในพระพุทธศาสนาแล้ว จัดว่าเป็นบุคคลผู้ปิดประตูอบายได้ หมายถึงจะไม่ตกไปในอบายภูมิทั้ง ๔ คือไม่ตกนรก
ไม่เกิดเป็นเปรต ไม่เกิดเป็นอสูรกาย และจะไม่กลับไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ผู้ปฏิบัติที่บรรลุธรรมเป็น
พระโสดาบัน ย่อมปราศจากความลังเลสงสัยในเรื่องนี้ คือมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยตนเองว่า
เมือ่ เราได้เสียชีวติ แล้วเราจะไม่ตกนรกแน่นอน เพราะจะไม่เกิดเป็นเปรตแน่นอน จะไม่เกิดเป็นอสูรกาย
แน่นอน หรือเราจะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่นอน แต่ส�ำหรับบุคคลอื่นผู้ที่ยังไม่บรรลุเป็น
พระโสดาบันนั้นอาจจะไปเกิดได้ แต่พระโสดาบันย่อมจะสามารถรับรู้ด้วยตนเองว่า เราจะไม่ไปเกิดใน
สถานที่เหล่านั้นอย่างแน่นอน ซึ่งความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งซึ่งเกิดขึ้นกับพระโสดาบันนี้ เป็นผลของการ
เจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเอง
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๓. การพัฒนาผลงานทางวิชาการ
๓.๑ ต�ำรา
๑) นิยาม7- งานวิชาการที่ใช้ส�ำหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา
ซึ่งเกิดจากการน�ำข้อค้นพบจากทฤษฎี จากงานวิจัยของผู้ขอ หรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษา
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ที่ผู้เขียนก�ำหนดให้เป็นแกนกลาง
ซึ่งสัมพันธ์กับมโนทัศน์ย่อยอื่นอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพสัมพันธภาพและ สารัตถภาพตามหลักการ
เขียนทีด่ ี ใช้ภาษาทีเ่ ป็นมาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรูใ้ หม่ อันเป็นความรูส้ ำ� คัญทีม่ ผี ลให้เกิดความ
เปลีย่ นแปลงต่อวงการวิชาการนัน้ ๆ เนือ้ หาสาระของต�ำราต้องมีความทันสมัยเมือ่ พิจารณาถึงวันทีผ่ ขู้ อ
ยืน่ เสนอขอก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการ ทัง้ นี้ ผูข้ อก�ำหนดต�ำแหน่งจะต้องระบุวชิ าทีเ่ กีย่ วข้องในหลักสูตร
ที่ใช้ต�ำราเล่มที่เสนอขอ ต�ำแหน่งทางวิชาการด้วย ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ต�ำรา” นี้อาจได้รับการ
พัฒนาขึน้ จากเอกสารค�ำสอนจนถึง ระดับทีม่ คี วามสมบูรณ์ทสี่ ดุ ซึง่ ผูอ้ า่ นอาจเป็นบุคคลอืน่ ทีม่ ใิ ช่ผเู้ รียน
ในวิชานั้น แต่สามารถอ่านและท�ำความเข้าใจในสาระของต�ำรานั้นด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษา
ในวิชานั้น หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค�ำสอนไปแล้ว
จะน�ำมาเสนอเป็นต�ำราไม่ได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชัดว่าเป็นต�ำรา
			 ๒) รูปแบบ- เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วยค�ำน�ำ สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการ
วิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง บรรณานุกรม และดัชนีคน้ ค�ำ ทัง้ นีค้ วรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลทีท่ นั สมัย
และครบถ้วนสมบูรณ์ การอธิบายสาระส�ำคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือ
กรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถท�ำความเข้าใจในสาระส�ำคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ
๓) การเผยแพร่-เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึง่ โดยแสดงหลักฐานว่าได้ผา่ นประเมิน
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน
				 (๑) การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ
				 (๒) การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น เผยแพร่ในรูปของซีดีรอม online
learning
				 (๓) การเผยแพร่เป็น e-book โดยส�ำนักพิมพ์ซงึ่ เป็นทีย่ อมรับ การเผยแพร่ดงั กล่าวนัน้
จะต้อง เป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอน วิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านัน้ จ�ำนวน
7

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้า ๖๒.
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พิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่าง กว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวาง
เผยแพร่ได้เช่นกัน
			 ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบัน
อุดมศึกษา คณะหรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมิน
คุณภาพของต�ำราแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก�ำหนด การน�ำต�ำรานั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติม
เนื้อหาในต�ำราเพื่อน�ำมาเสนอขอก�ำหนด ต�ำแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท�ำได้ แต่ให้มีการ
ประเมินคุณภาพต�ำรา ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
๔) ลักษณะคุณภาพ- ต�ำรา
(๑) ระดับดี เป็นต�ำราทีม่ เี นือ้ หาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิด
และการน�ำเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
(๒) ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
					 • มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
					 • มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
					 • สามารถน�ำไปใช้อ้างอิงหรือน�ำไปปฏิบัติได้
(๓) ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
					 • มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
					 • มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง - เป็นที่เชื่อถือและยอมรับใน
วงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ
๓.๒ หนังสือ8
๑) นิยาม งานวิชาการทีเ่ กิดจากการค้นคว้าศึกษาความรูใ้ นเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ อย่างรอบด้าน
และ ลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลัก ที่เป็น
แกนกลางและมโนทัศน์ย่อยที่สัมพันธ์กัน มีความละเอียดลึกซึ้ง ใช้ภาษาที่เป็น มาตรฐานทางวิชาการ
ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความ แข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชา
นั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือ ไม่จ�ำเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก�ำหนด
8

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้า ๖๔.

18.

(

214--).indd 225

27/11/2564 9:37:17

สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๔

226

ของหลักสูตรหรือวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จ�ำเป็นต้องน�ำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน
ในวิชาใดวิชาหนึ่ง เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอ
ขอก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการ หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอน
หรือเอกสารค�ำสอนไปแล้ว จะน�ำมาเสนอเป็นหนังสือไม่ได้
๒) รูปแบบ เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค�ำน�ำ สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป
การอ้างอิง บรรณานุกรม และดัชนีค้นค�ำ ที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยอาจมีข้อมูล แผนภาพ
ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบด้วยก็ได้ ตามรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
				(๑) เป็นงานที่นักวิชาการเขียนทั้งเล่ม (authored book) คือเอกสารที่ผู้เขียน
เรียบเรียง ขึน้ ทัง้ เล่มอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการทีม่ นั่ คง และให้ทศั นะของผูเ้ ขียนทีส่ ร้างเสริม
ปัญญา ความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
				(๒) เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือที่มีผู้เขียนหลายคน (book
chapter) โดยจะต้องมีความเป็นเอกภาพของเนื้อหาวิชาการ ซึ่งผู้อ่านสามารถท�ำความเข้าใจ ในสาระ
ส�ำคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จในแต่ละบท และเป็นงานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ มีการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิทยาอันเป็นที่ยอมรับจนได้ข้อสรุปที่ท�ำให้เกิด ความก้าวหน้าทางวิชาการ
หรือน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ กรณีที่ในแต่ละบทมีผู้เขียนหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน
อย่างชัดเจน จ�ำนวนบทที่จะน�ำมาแทนหนังสือ ๑ เล่ม ให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก�ำหนด
๓) การเผยแพร่- เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึง่ โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผา่ นการ
ประเมิน โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง(peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้
				(๑) การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์
				(๒) การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม
				(๓) การเผยแพร่เป็น e-book โดยส�ำนักพิมพ์ซงึ่ เป็นทีย่ อมรับ การเผยแพร่ดงั กล่าวนัน้
จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน การสอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านัน้ จ�ำนวน
พิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่าง กว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวาง
ในการเผยแพร่ได้เช่นกัน กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของหนังสือแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่
ก.พ.อ. ก�ำหนด การน�ำหนังสือนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในหนังสือเพื่อน�ำมาเสนอขอ
ก�ำหนด ต�ำแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท�ำได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพหนังสือ ที่ได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
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๔) ลักษณะคุณภาพ- หนังสือ
(๑) ระดับดี เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมี
แนวคิดและ การน�ำเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
(๒) ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
					 o มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
					 o มีการสอดแทรกความคิดริเริม่ และประสบการณ์หรือผลงานวิจยั ทีเ่ ป็นการแสดง
ให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
					 o สามารถน�ำไปใช้อ้างอิงหรือน�ำไปปฏิบัติได้
(๓) ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
					 o มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
					 o มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง
					 o เป็นทีเ่ ชือ่ ถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

สรุป

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เป็นการท�ำให้เกิดปัญญาเห็นความเป็นจริงตามธรรมชาติ ซึ่งเป็น
ความรู้ที่ท�ำให้เกิดความเห็นแจ้ง เข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง ซึ่งการหยั่งรู้ที่ก�ำหนดรู้ได้
ด้วยอ�ำนาจในการท�ำสมาธิและวิปัสสนา ท�ำให้เกิดปัญญาที่ท�ำงานออกผลมาเป็นเรื่อง ๆ มองเห็นสิ่ง
นั้น ๆ หรือเรื่องนั้น ๆ ตามสภาวะจริง ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคและคัมภีร์วิสุทธิมรรค มีขั้นตอน
ด�ำเนินการของวิปัสสนา ๑๖ ขั้น เรียกว่าโสฬสญาณ เป็นญาณที่เกิดแก่ผู้บ�ำเพ็ญวิปัสสนา โดยล�ำดับ
ตัง้ แต่ตน้ จนถึงจุดหมายคือมรรคผลนิพพาน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการวิปสั สนาหรือการเจริญวิปสั สนา เป็นเรือ่ ง
ของการศึกษาชีวิต เพื่อที่จะปลดเปลื้องกิเลสหรือความทุกข์ต่าง ๆ ให้ออกไปจากชีวิต ซึ่งท�ำให้มีการ
ดับทุกข์และความสงบสุขทั้งกายและใจ กล่าวคือคือ“การปล่อยวางและไม่ยึดติด” ไม่ว่าจะเป็นการ
ปล่อยวางจากกิเลส ความทุกข์ ความคาดหวังต่าง ๆ หรือแม้แต่การไม่ยึดติดกับความสุข วัตถุนิยมหรือ
สิ่งรอบกายทั้งหลายได้ นับว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาแล้ว ถ้าหากสามารถปล่อยวางและไม่ยึดติดได้แล้ว
ก็จะรู้สึกเป็นอิสระ ผ่อนคลาย และมีความสบายทั้งกายและใจ โดยการวิปัสสนาญาณที่เป็นที่นิยมและ
ผูค้ นปฏิบตั ติ ามกันมาก ซึง่ ท�ำให้เกิดประโยชน์จากวิปสั สนาต่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการ โดยผูป้ ฏิบตั ิ
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วิปสั สนามีจติ ใจผ่องใส ท�ำให้จติ ใจไม่มคี วามโลภ ความโกรธและความหลง ท�ำให้มจี ติ ทีม่ นั่ คง หนักแน่น
มากขึน้ กว่าเดิม ไม่หวัน่ ไหวจากสิง่ มากระทบอารมณ์ เกิดปัญญา เกิดความเฉลียวฉลาดจากจากมีปญ
ั ญา
มากขึ้นกว่าเดิม ท�ำให้มีสติมั่นคงและสามารถคิดและเขียนผลงานได้มากขึ้นและได้ผลดีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
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