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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็ น ส่ ว นหนึ่งของวิท ยานิพ นธ์ เรื่อ ง “ศึ กษาการสอนและการสอบอารมณ์
กรรมฐานการปฏิ บั ติ สุ ท ธวิ ปั ส สนาตามหลั ก บั น ได 7 ขั้ น ของพระภาวนาพิ ศ าลเมธี วิ . ”
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักปฏิบัติบันได 7 ขั้น ศึกษาการสอนและการสอบอารมณ์กรรมฐานการ
ปฏิบัติสุทธวิปัสสนา และศึกษาการสอนและสอบอารมณ์กรรมฐานตามหลักบันได 7 ขั้น ของพระ
ภาวนาพิศาลเมธี วิ. โดยมีระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า การเจริญสุทธวิปัสสนา
ตามหลักบันได 7 ขั้น เป็นหลักสูตรที่ใช้ในการสอนปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ที่ได้นำแนวทางปฏิบัติสุทธ
วิปัสสนาแนวพองยุบมาจัดแบ่งลําดับเป็นการเจริญวิปสสนา 7 ขั้นตอน ตามสภาวะปัญญาในการเห็น
รูปนามตามความเป็นจริง รู้ถึงความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของรูปนาม เห็นความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์
ความไม่ใช่ตัวตนของรูปนาม จนรูส้ ึกว่ารูปนามเป็นโทษเป็นภัย จึงเกิดความเบื่อหน่ายอยากพ้นไป เกิด
ปัญญาวางเฉยต่อรูปนามนั้น จนถึงขั้นสลัดคืนรูปนามขันธ์ 5 เข้าสู่นิพพาน หลักบันได 7 ขั้นนี้ อ้างอิง
หลักธรรมต่าง ๆ ได้แก่ วิปัสสนาญาณ 16 วิสุทธิ 7 อนุปสสนา 7 ปริญญา 3 และการพิจารณาธรรม
ตามแนวอานาปานสติ ขั้นที่ 13–16 และบูรณาการเทคนิคพิเศษของแต่ละสำนัก ของครูบาอาจารย์ใน
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สายพองยุบที่เป็นไปเพื่อการพัฒนาอินทรีย์ มาเป็นแนวการสอนและการสอบอารมณ์ 7 ขั้นตอน โดย
มุ่ งเน้ น ให้ ผู้ป ฏิบั ติ มีการพั ฒ นาอิ น ทรีย์ ได้ รวดเร็ว เพื่อ ให้ เกิด วิปั ส สนาญาณที่ส มบู รณ์ ที่ ส มบู รณ์
จนบรรลุมรรคผลตามที่มุ่งหมาย
คำสำคัญ: (หลักปฏิบัติบันได 7 ขั้น), (สุทธวิปัสสนา), (การสอนและสอบอารมณ์กรรมฐาน)
Abstract
This was a part of thesis entitled ‘The Study of Teaching and Meditation Interviewing for
Pure Insight Mediation According to Seven Steps Taught by Phra Bhavanaphisanmethi Vi.’
containing the following objectives, i.e. 1) to study the sevens steps method of pure insight
development based on Pong-Yup tradition, 2) to study the teaching and meditation interviewing
method according to pure insight development, and 3) to study the teaching and interviewing
method based on pure insight development according to the sevens steps method taught by
Phra Bhavanapisanmethi Vi. It was a documentary research. Its findings revealed that The seven
steps method has been conducted as required retreat course of insight training at Dhammoli
Meditation Centre for years. Phra Bhavanapisanmethi Vi. has synthesized this pure insight
development based on Pong-Yup tradition to arrange the gradual range of the seven steps of
pure insight meditation relying on the progress of wisdom state that acknowledges the true
nature of Rūpa and Nāma as they really were, the factors of its rises and falls, experiencing its
ever-changing, unsatisfactory and non-self until the practitioner realized the dangers of Rūpa
and Nāma, seeking to relinquish Rūpa and Nāma, and eventually being neutral, then released
all Rūpa and Nāma attachment, finally leading to Nibbāna. This seven steps method can be
synthesized to various dharmic principles including Solasañāna, 7 Visuddhi, 7 Anupassanā, 3
Pariññā, and 13th and 16th stage of Anāpānasati concentration and having integrated with
distinctive techniques of various insight masters of Pong-yup tradition which all focus on faculty
growth as the essence of teaching and interview based on seven steps principle aiming at the
rapid progress of faculties for practitioners to achieve insight knowledge rightly and completely
until Nibbana attaining in the end.
Keywords: (Seven Steps), (Pure Insight Mediation), (Teaching and Meditation Interviewing)

154 Journal of Palisueksabuddhaghosa Review Vol 7 No. 2 May – August 2021

1. บทนำ
พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงค้นพบหนทางแห่งการพ้นทุกข์ทั้งปวงเข้าถึง
เป้าหมายของชีวิตที่แท้จริง อันนำไปสู่ความสุขที่ถาวร โดยทรงตรัสรูด้ ้วยพระองค์เองในเรื่องอริยสัจ3
คือ ความจริงของชีวิตที่ประกอบด้วยกายและใจที่เป็นทุกข์เพราะมีการยึดติดว่าเป็นตัวเราของเรา
โดยมีเหตุแห่งทุกข์ ก็คอื ความอยากหรือตัณหา ที่เกิดจากความไม่รจู้ ักชีวติ หรือกายใจตามความเป็น
จริงที่เรียกว่า อวิชชา วิธีปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ ถอดถอนตัณหาและอวิชชาได้ คือ อริยมรรคมีองค์
8 ว่าโดยย่ อ คือ ศี ล สมาธิ ปั ญ ญา หรือ ไตรสิกขา ได้แก่ วิธีการเจริญ สติปั ฏ ฐาน 44 การเจริญ
วิปัสสนาภาวนา หรือการเจริญสติปัฏฐาน 4 โดยไม่ต้องผ่านการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานมาก่อน อาศัย
เพียงขณิกสมาธิในเบื้องต้น มีการกำหนดรู้รูปนามอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเห็นแจ้งความเป็นพระ
ไตรลักษณ์ของรูปนาม5 ก็จะมีกำลังสมาธิในระดับอัปปนาสมาธิ ส่งผลให้ปัญญาในระดับมรรคญาณ
ผลญาณเกิ ด ขึ้ น ได้ เรี ย กว่ า “การเจริญ สุ ท ธวิปั ส สนา” 6 โดยมี ก ารสื บ ทอดการปฏิ บั ติ แ นวสุ ท ธ
วิปั ส สนาจากสมั ย พุ ท ธกาลมาตามลำดั บ เช่น “สุ ท ธวิปั ส สนากรมฐานแนวพองยุ บ " ที่สืบ ต่ อ จาก
วิปัสสนาวงศ์อรหันต์7 โดยมีพระโสภณมหาเถระ หรือมหาสีสยาดอ แห่งสหภาพเมียนมาร์ที่เป็นที่รู้จัก
และยอมรับไปทั่วโลกว่ามีการดำเนินการสอนและการปฏิบัติสุทธิวปิ ัสสนานี้
ปัจจุบันการฝึกพัฒนาจิตถูกเข้าใจอย่างคลาดเคลื่อนว่าเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ เป็นสิ่ง
ที่กระทำได้ยากยิ่ง ต้องอาศัยการสะสมบุญบารมีหลายภพหลายชาติ และต้องสละเวลาทั้งชีวิตเพื่ อ
ออกปฏิบัติถึงจะทำให้บรรลุคุณ ธรรมได้ แต่จากพุ ทธพจน์ว่า “บุคคลจะล่วงพ้นทุกข์ได้ด้วยความ
เพียร” ทำให้เห็นว่าปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติไม่ใช่ “บุญ” ตราบใดที่มีอาการครบ 32 ประการ ถือ
ว่ามีความพร้อมที่สุดในการเข้าถึงธรรม เมื่อเริ่มกระทำความเพียรโดยการเจริญสติปัฏ ฐาน 4 ตาม
พุทธพจน์ที่ว่า “การเจริญสติปฏฐาน 4 แมเพียง 7 วัน 7 เดือนหรือ 7 ป พระอรหันตหรือพระอนาคามี
พึงหวังได้”
เพื่อให้ผู้คนมองเห็นภาพว่าการปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อพัฒนาจิตนั้น มีกรอบระยะเวลา และ
แผนที่ ก ารเดิ น ทางที่ ชั ด เจน พระภาวนาพิ ศ าลเมธี วิ . (ประเสริ ฐ มนฺ ต เสวี ป.ธ.8) จึ ง ได้ น ำ

พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี ป.ธ. 8), วิธีปฏิบัตเิ พื่อให้ได้เป็นพระพุทธเจ้า,
(กรุงเทพมหานคร: ห้างหุน้ ส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, 2562), หน้า 10-11.
4 ที.ม. (ไทย) 10/405/340.
5 ขุ.ป. (ไทย) 31/1/413.
6 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์
ครั้งที่ 39, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, 2560), หนา 80.
7 พระพรหมโมลี (วิ ลาศ ญาณวโร ป.ธ. 9). วิ ปั สสนาวงศ์ , (กรุงเทพมหานคร: สำนั กพิ มพ์ ดอก
หญ้า, 2545), หน้า 1-121.
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ประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดการปฏิบัติสุทธวิปัสสนา 7 เดือน ตามแนวคำสอนของพระโสภณ
มหาเถระ พร้อมทั้งหลักธรรมตามพระคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา มาบูรณาการเป็นหลักสูตรการสอน
การปฏิบัติสุทธวิปัสสนาที่เรียกว่า”หลักปฏิบัติบันได 7 ขั้น สู่มรรคผลนิพพาน” เปรียบเสมือนเป็นแผน
ที่นำทางที่ระบุได้ชัดเจนว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรในแต่ละขั้น โดยมุ่งเน้นที่วิธีการพัฒนาอินทรีย์เพื่อให้
เกิดปัญ ญาญานตามลำดับ เพื่อให้ได้เข้าถึงพระสัทธรรม ภายในกรอบเวลา 7 เดือน สำหรับพุทธ
ศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา สิ่งสำคัญ คือ มหาบัณทิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรนี้
จะทำหน้าที่นำพระสัทธรรมไปเผยแผ่ต่อ จึงจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับประสบการณ์จริงจากการ
ปฏิบัติพัฒนาญาณปัญญาในแต่ละลำดับขั้น จนถึงประสบผลอย่างที่สัทธิวิหาริก หรือครูบาอาจารย์
ในสายสุท ธวิปั สสนาแนวพองยุบ ได้ประสบมาเช่นกัน จึงจะสามารถเป็ นผู้สืบทอดการปฏิบัติสุท ธ
วิปัสสนากรรมฐานอย่างถูกตรงและไม่คลาดเคลื่อน
พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี ป.ธ.8) จบการศึกษาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิปัสสนาภาวนา มหาวิท ยาลั ยมหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึ กษาพุ ทธโฆส
นครปฐม มีผลงานเผยแผตําราวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสุทธวิปัสสนาเป็นจำนวนมาก8 ปัจจุบันรับหน้าที่
เป็นอาจารย์ถ่ายทอดความรู้ด้านปริยัติและปฏิบัติ วิปสสนาภาวนา ทั้งหลักสูตร 1 เดือน 7 เดือน และ
โครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวง หลักสูตรสำหรับพระสังฆาธิการ 45 วัน ณ
สำนักปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ผู้วิจัยต้องการศึกษาการสอนและการสอบอารมณ์กรรมฐานการปฏิบัติสุทธวิปัสสนาตาม
หลักบันได 7 ขั้น ของพระภาวนาพิศาลเมธี วิ. ว่าเป็นอย่างไร อ้างอิงกับหลักธรรมใดในพระคัมภีร์
พุทธศาสนาเถรวาท และมีแนวทางการสอนและการสอบอารม์ในแต่ ละขั้นบันไดอย่างไร ทั้งนี้เพื่อ
ให้ผลจากงานวิจัยนีไ้ ด้ใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานเชิงวิชาการ เพื่อให้ได้มีการศึกษาในเชิงลึกในทุกมิติต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

บทความนี้ เป็ น ส่ วนหนึ่ งของวิท ยานิพ นธ์ เรื่อ ง “ศึ กษาการสอนและการสอบอารมณ์
กรรมฐานการปฏิ บั ติ สุ ท ธวิปั ส สนาตามหลั กบั น ได 7 ขั้น ของพระภาวนาพิ ศ าลเมธี วิ. ” สำหรับ
วัตถุประสงค์ท่ตี ้องการนำเสนอในบทความนีม้ ี 3 ข้อ คือ
2.1 เพื่อศึกษาหลักปฏิบัติบันได 7 ขั้น ในการเจริญสุทธวิปัสสนาแนวพองยุบ
2.2 เพื่อศึกษาการสอนและสอบอารมณ์กรรมฐานการปฏิบัติสุทธวิปัสสนา
2.3 เพื่อศึ กษาการสอนและสอบอารมณ์ กรรมฐานการปฏิบัติสุท ธวิปัส สนาตามหลั ก
บันได 7 ขั้น ของพระภาวนาพิศาลเมธี วิ.
พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี ป.ธ. 8), เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
สัมมนาวิปัสสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2561), (อัดสำเนา), หน้า
20-40.
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3. วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยแบบการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยการ
สืบค้น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร (Documentary Research) มีลำดับขั้นตอนดังนี้
3.1 ศึ ก ษาเอกสารจากพระไตรปิ ฎ กฉบั บ ภาษาบาลี และภาษาไทย และอรรถกถา
ภาษาไทย ศึกษาหนังสือ ตำรา บทความเอกสารทางวิชาการและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.2 เรียบเรียง ตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตลอดจนจัดลำดับ
ความสำคัญของแหล่งที่มา โดยเปรียบเทียบกับคัมภีร์พระไตรปิฎก
3.3 รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บนำเสนอในรู ป แบบการพรรณนา
เชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Comparative analytical descriptions) สรุปผลการศึกษาวิจัย
4. ผลการวิจัย
หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ น ำใช้ ใ นการฝึ ก อบรมในหลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ตสาขาวิ ปั ส สนาภาวนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ได้แก่ หลักบันได 7 ขั้น ที่
สงเคราะห์มาจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและคัมภีร์ชั้นต่างๆ
รวมถึงหลักการสอนครูบาอาจารย์ที่สืบทอดมาแต่ครั้งพุทธกาล โดยมีท่มี าจากพระพุทธพจนที่วาการ
ได้รับผลจากการปฏิบัตินั้น ถามีอุปนิสั ยและอินทรีย แกกลา ที่เห็น แจ้งชัด ในพระไตรลักษณ "การ
ปฏิบั ติส ติ ป ฏฐาน 4 แมเพี ย ง 7 วั น 7 เดื อ นหรือ 7 ป พระอรหั น ตหรือ พระอนาคามีพึ งหวัง ได้ ”9
สามารถสลัดคืนรูปนาม(ขันธ 5) เขาสูพระนิพพาน บรรลุธรรมได้ ลําดับการเจริญวิปสสนาภาวนา 7
ขั้นตอน ที่พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. ได้ นำบทสรุปดังกล่าว มาสัมพันธ์เชื่อมโยงกับแนวทางการสอน
สุทธวิปัสสนาของวิปัสสนาวงศ์ ที่ระบุสภาวธรรมที่ปรากฏต่อผู้ปฏิบัติในแต่ละวิปัสสนาญาณไว้อย่าง
ชัดเจน โดยการอ้างอิงหลักธรรมต่าง ๆ อย่างเช่น ลําดับวิปัสสนาญาณ 16 วิสุทธิ 7 อนุปสสนา 7
ปริญญา 3 และการพิจารณาธรรมตามแนวอานาปานสติขนั้ ที่ 13-14
ลำดับการเจริญวิปัสสนาภาวนา 7 ขั้นตอน จัดแบ่งตามสภาวะปัญญาในการเห็นรูปนาม
ตามความเป็นจริง จนสามารถแยกรูปแยกนามได้ รู้ถึงความเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันของรูปนาม จน
ปรากฏสภาวะไตรลักษณ์ของรูปนาม คือ เห็นความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความไม่ใช่ตัวตนจนเกิด
ปัญญาวางเฉยต่อรูปนามนั้น จนถึงขั้นสลัดคืนรูปนามขันธ์ 5 เข้าสู่นิพพาน ตามลำดับดังนี้
บั น ไดขั้ น ที่ 1 เห็น รูป เห็น นาม 10 เป็ น การกำหนดรู้ ขั้น รู้จัก คือ รู้ต ามลั กษณะที่เป็ น
ญาณที่ปรากฏ ได้แก่ ญาณที่ 1 นามรูปปริจเฉทญาณ ปัญญารู้รูปรู้นาม สามารถแยกรูปแยกนาม
ออกจากกันได้ จัดเป็นภูมิแห่ง ญาตปริญญา เป็นการกำหนดรู้รูปนามว่าเป็นทุกขสัจ คือ เห็นอาการ
ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย) 10/404/338.
10 พระภาวนาพิ ศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี ปธ.8), ลำดับการปฏิบัติ ส ติปัฏฐาน 4 แนว
ธรรมานุสารี, (กรุงเทพมหานคร: ประยูรสารไทยการพิมพ์, 2564), หน้า 477-505.
9

วารสาร มจร บาฬีศกึ ษาพุทธโฆสปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 157

เกิดขึ้น และอาการที่ตั้งอยู่ของรูปนาม โดยการปฏิบัติให้ใส่ใจเพ่งดูอารมณ์มากกว่าใส่ใจท่องบริกรรม
เพราะขั้นนี้จิตยังไม่ตั้งมั่น มักถูกนิวรณ์รบกวนอยู่บ่อย ๆ ให้เพิ่มพูนสมาธิด้วยการเพ่งรู้รูปธรรมให้
มาก เมื่อทำการกำหนดรู้แบบญาตปริญ ญา จนทำให้เกิดความเห็นที่บริสุทธ์ ทิฏฐิวิสุทธิ คือ รู้จัก
สภาวะรูปนามตามความเป็นจริงว่า เป็นเพียงรูปและนามเท่านั้น ปราศจากสั ตว์ บุคคล ตัวตน เรา
เขา ปรากฏสภาวะปัญญาญาณที่ 1 นามรูปปริเฉทญาณ หรือขั้นการกำหนดรูท้ ุกข์ในอริยสัจ 4
บันไดขั้นที่ 2 พิจารณารูป-นาม11 เป็นการพิจารณารูปนามโดยเหตุปัจจัย เน้นไปที่การ
เพิ่มสติกำหนดทางทวารทั้ง 6 ในขณะเดินจงกรม นั่งสมาธิ ฯลฯ พร้อมสังเกตเห็นจิตที่เข้าไปรูอ้ ารมณ์
ในขั้นนี้ผู้ป ฏิบัติจ ะรู้ชัด ทั้งอารมณ์ และจิต ที่ไปรู้อ ารมณ์ เป็น การเพิ่ม พู น กำลั งสติและสมาธิ เพื่ อ
พิจารณาให้เห็นถึงการดับของอารมณ์ที่มากระทบ เช่น จิตที่คิด เสียงที่กระทบ เวทนาที่ปรากฏ โดย
ญาณที่ปรากฏ ได้แก่ ญาณที่ 2 สังเกตเห็นจิตที่เข้าไปรู้อารมณ์ ขณะกำหนดเดิน นั่ง เวทนา และจิต
จัดเป็นสมุทัย และ ญาณที่ 3 ช่วงต้น ซึ่งจะมากไปด้วยสติ จึงเริ่มเห็นพระไตรลักษณ์ แบบการอนุมาน
ถึงความไม่เที่ยง เป็นต้น เป็นการกำหนดรู้แบบญาตปริญญา เกิดปัญญาหมดความกังขาเนื่องด้วย
อัตตาตัวตน เป็นความบริสุทธิ์ในขั้นที่ 2 คือ กังขาวิตรณวิสุทธิ รู้ว่ารูปนามล้วนแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัย
กัน ไม่ใช่เกิดจากสิ่งใดดลบันดาล ปรากฏสภาวะญาณที่ 2 ปัจจัยปริคหญาณ จากนั้นจะเริ่มเข้าสู่การ
กำหนดรู้แบบตีรณปริญญา คือ รู้แบบพิจารณา จนเริ่มเห็นสภาวะความไม่เที่ยงของรูปนาม แต่ยัง
เป็นการเห็นแบบอนุมาน เป็นญาณที่ 3 สัมสมนญาณแบบอ่อน เข้าสู่ความบริสุทธิ์ท่ีพิจารณาเห็นทาง
และสิ่งที่มิใช่ทาง เป็นมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ
บันไดขั้นที่ 3 พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูป -นาม12 ขั้นนี้เริ่มพิจารณาเห็นไตร
ลักษณ์ในญาณที่ 3 สัมสนาญาณ (ตอนปลาย) มุ่งกำหนดแบบตีรณปริญญาต่อไป จนสภาวะเต็มไป
ด้วยสมาธิ ทำให้วิปัสสนูปกิเลส 10 เกิดปรากฏ จนอินทรีย์แก่กล้าเห็นรูปนามเกิดดับด้วยญาณที่ 4
คือ อุทยัพพยญาณ เมื่อสติสมาธิกล้ามากขึน้ กำหนดรูร้ ูปนามเป็นปัจจุบัน จนผ่านอุปกิเลสต่าง ๆ ได้
เริ่มเห็นพระไตรลักษณ์แบบประจักษ์แจ้ง เริ่มเข้ากระบวนอนุปัสสนา 7 โดยปรากฏ อนิจจานุปัสสนา
ทำให้ความบริสุทธ์แห่งจิตเปลี่ยนไปเป็นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ เป็นภาวนามยปัญญา เห็นรูปนาม
พร้อมทั้งจิตที่เข้าไปรู้นั้นดับไปพร้อมกัน ด้วยการกำหนดรู้ด้วยปหานปริญญา คือ เห็นทั้งความเกิด
และดับ แจ่ม แจ้ง ไปจนกระทั่ งไม่ ว่าจะกำหนดรู้รูป นามใด ๆ ก็ เห็ นแต่ ความดั บโดยส่ วนเดีย ว เป็ น
สภาวะของญาณที่ 5 ภังคญาณ จัดเป็นการละสมุทัยในขั้นของอริยสัจ 4

อ้างแล้ว หน้า 507-537.
12 พระภาวนาพิ ศ าลเมธี วิ . (ประเสริ ฐ มนฺ ต เสวี ปธ.8), ลำดั บ การปฏิ บั ติ ส ติ ปั ฏ ฐาน 4
แนวธรรมานุสารี, หน้า 539-591.
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บันไดขั้นที่ 4 พิจารณาเห็นความเป็นทุกข์ของรูป -นาม13 เป็นผลจากภังคญาณ คือ
ความดับของอารมณ์พร้อมกับจิตที่รู้อารมณ์ ทำให้เกิดปัญญาเห็นโทษภัยของรูปนาม เกิดอาการเบื่อ
หน่าย การพิจารณาในขั้นนี้ ต้องตามดูจิตให้เห็นอาการดับของต้นจิต และเพิ่มการกำหนดอิริยาบถ
ย่อยมาก ๆ เป็นปหานปริญญา จัดเป็นนิโรธอริยสัจและมรรคอริยสัจ กำหนดรู้ถึงขั้นละตัณหา และ
อุปาทานที่หยาบได้เป็นขณะ ๆ เป็นความบริสุทธ์แห่งการดำเนินทางที่ถูกต้อง ปฏิปทาญาณทัศนวิ
สุทธิ การเห็นความดับของอารมณ์พร้อมกับจิตที่รู้อารมณ์ ทำให้เกิด ญาณที่ 6 ภยญาณ เห็นว่ารูป
นาม นี้เป็นภัยพึ่งพาไม่ได้ และญาณที่ 7 อาทีนวญาณ รู้สึกว่าสังขารนี้ล้วนเป็นโทษ เกิดอาการเบื่อ
หน่ายในรูปนาม ปรากฏญาณที่ 8 นิพิทาญาณ การกำหนดรู้เป็นปหานปริญญา รู้แบบขั้นละได้ ละ
ด้วยปัญญาตามกระบวนอนุปัสสนา 7 เกิดทุกขานุปัสสนา รูว้ ่ารูปนามล้วนเป็นทุกข์มีแต่แตกดับไป ทำ
ให้ละสุขสัญญา พร้อมกับเกิดอนันตานุปัสสนา รู้ว่ารูน้ ามไม่ใช่ตัวไม่ใข่ตน ทำให้ ละอัตตสัญญาได้ ละ
ความยินดีความเพลิดเพลินในรูปนาม คือ นิพพพิทานุปัสสนา จัดเป็นนิโรธอริยสัจ กำหนดรูถ้ ึงขั้นละ
ตัณหา และอุปาทานที่หยาบได้เป็นขณะ และมรรคอริยสัจ คือ เป็นอริยสัจ 4 โดยสมบูรณ์
บันไดขั้นที่ 5 พิจารณาเห็นความไม่ใช่ตัวตนของรูป -นาม ในขั้นนี้ควรกำหนดอาการ
ดับของต้นจิตหรือจิตที่รู้สึกอยากจะเปลี่ยนอิริยาบถก่อนทุกครัง้ ในขั้นนี้อาการพองยุบกลับมาปรากฏ
ชัด มีลักษณะแปรปรวน บังคับไม่ได้ ในลักษณะของอนัตตา ทุกขเวทนากลับมาแรงขึ้นอีก เหมือนว่า
ญาณเสื่อม ญาณถอย ปรากฏญาณที่ 9 มุญจิตุกัมยตาญาณ อยากจะหนีไปให้พ้นเสียจากรูปนาม
อยากหลุดพ้น จากวัฏสงสารที่เป็นอยู่ เมื่อ ต้องการที่จะออกจากสภาวธรรมจึงพยายามกะเกณฑ์
อารมณ์ ต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นญาณที่ 10 ปฏิสังขาญาณ แต่ทำไม่ได้ เพราะสภาวธรรมทั้งหลายไม่
สามารถบังคับได้ จึงพยายามเจริญภาวนาไม่หยุดยั้ง ด้วยการเพ่งดูความเกิดดับของรูปนาม หาวิธี
เพื่อให้พ้นจากการถือครองรูปนาม เป็นการกำหนดรู้แบบปหานปริญญา รู้แบบละได้ เริ่มจากคลาย
กำหนัดละราคะในรูปนาม ด้วยปัญญาวิราคานุปัสสนา เกิดปัญญาพิจารณาเห็นความไม่ใช่ตัวตนของ
รูปนาม ละสมุทัยรู้เห็นความดับไปของสังขารทั้งหลาย ละวางปล่อยวางสังขาร เป็นนิโรธานุปัสสนา
จัดเป็นนิโรธอริยสัจ กำหนดรูถ้ ึงขั้นละตัณหา และอุปาทานที่หยาบได้เป็นขณะ และมรรคอริยสั จ คือ
เป็นอริยสัจ 4 ที่เกิดโดยสมบูรณ์ ส่วนการกำหนดในขั้นนีเ้ ป็นการกำหนดเหมือนขั้นที่ 4 ที่แตกต่าง คือ
การเพิ่มรายละเอียดดูสภาวธรรมของรูปนาม ปัญญาญาณที่ 10 ปฏิสังขาญาณเกิด
บันไดขั้นที่ 6 วางเฉยต่อรูป-นาม14 ขั้นนี้เห็นความเกิดดับเป็นภัยเป็นโทษน่าเบื่อหน่าย
แต่ยังวางเฉยได้เพราะเกิดปั ญญารู้ว่าหนีจากรูปนามยังไงก็ไม่พ้น จึงอยู่เฉยไม่ยินดียินร้าย แต่ก็ไม่
ละเลยในการพยายามเพ่ง พิจารณาความเกิดดับเรื่อยไป การบริกรรมภาวนาในขั้นนี้ ผู้ปฏิบัติต้อง

อ้างแล้ว หน้า 593-633.
14 พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี ปธ.8), ลำดับการปฏิบัติส ติปัฏฐาน 4 แนว
ธรรมานุสารี, หน้า 663-693.
13

วารสาร มจร บาฬีศกึ ษาพุทธโฆสปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 159

กำหนดอิรยิ าบถย่อยและต้นจิตให้ได้ 100 % การกำหนดรู้ทุกครัง้ ต้องให้เห็นอาการของจิตดับไปด้วย
ซึ่งส่งผลให้จิตวางเฉยต่อสังขาร เป็นสภาวะของสังขารุเปกขาญาณ การกำหนดรูปนามโดยความเป็น
อนัตตา มีจิตใจสงบวางเฉย ไม่ มีทุ กขเวทนารบกวน และสามารถกำหนดสภาวะต่าง ๆ ได้ดี เห็ น
คุณค่าของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างมาก กำหนดรู้ขั้นละได้ เป็นปหานปริญญา รู้เห็น
ความดับไปของสังขารทั้งหลายมากขึ้นอีก เกิดปัญญานิโรธานุปัสสนา กระบวนการอริยสัจ 4 เกิดขึ้น
ครบองค์ตามลำดับ กำหนดรู้ทุกข์, ละสมุทัย,แจ้งนิโรธ เจริญมรรค ในส่วน นิโรธ และ และสมุทัย
เป็นการละตัณหาและอุปาทานที่หยาบได้เป็นขณะ ปหานกิเลสได้เป็น ตทังคปหาน
บันไดขั้นที่ 7 พิจารณาสลัดคืนรูป-นาม15 ในขั้นนี้ต้องสำรวมอินทรีย์ให้มาก ๆ กำหนด
ทุก ๆ อย่าง ดู อาการดั บของอารมณ์ และอาการดับของจิต ขั้น นี้เป็นปหานปริญ ญา จัดเป็นนิโรธ
อริยสัจและมรรคอริยสัจ เมื่อกำหนดความดับของอุปทานขันธ์ จนจิตปล่อยวางสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่น
ได้แล้ว ก็ให้กำหนดความสลัดคืนนั้น ขั้นนี้ถือว่าเป็นขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติวิปัสสนา เรียกว่า “วุฏ
ฐานคามินีวิปัสสนา” คือ การออกจากรูปนาม หน่วงนิพพานเป็นอารมณ์ ซึ่งเป็นชื่อของ 3 ญาณ คือ
สังขารุเปกขาญาณตอนปลาย อนุโลมญาณ และโคตรภูญาณ เป็นสภาวธรรมที่สูงสุด เป็นขั้นปหาน
ปริ ญ ญา เมื่ อ กำหนดความดั บ ของอุ ป ทานขั น ธ์ จนจิ ต ปล่ อ ยวางสิ่ ง ที่ เคยยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น ได้ แ ล้ ว
ก็กำหนดความสลัดคืนนั้น สลัดคืนรูป-นาม เข้าสู่อริยมรรค อริยผล โดยจะแบ่งสภาวธรรมออกเป็น
2 ส่วน คือ
ก. ส่วนที่หนึ่งเป็นวุฏฐานคามินีวปิ ัสสนา คือ ญาณ 11 สังขารุเปกขาญาณตอนปลาย เป็น
การวางเฉยต่อรูปนามที่อยู่ในวิถีของการออกจากรูปนาม ญาณที่ 12 อนุโลมญาณ รูอ้ ารมณ์รูป-นาม
เป็ น ครั้ ง สุ ด ท้ า ย เกิ ด ปั ญ ญ า ชื่ อ ว่ า ปฏิ นิ ส สั ค คานุ ปั ส สนา สละทิ้ ง กิ เ ลสที่ ส ำคั ญ ว่ า เที่ ย ง
เป็นสุข เป็นตัวตน เมื่อสลัดออกได้ ก็จะละการยึดมั่นได้ แล้วแล่นเข้าไปในพระนิพพานโดยการน้อมไป
ในพระนิพพาน สู่ญ าณที่ 13 โครตรภูญ าณ จิตเห็นพระนิพพาน ตัดขาดจากโคตรปุถุชนเป็นโคตร
อริยชน
ข. ส่วนที่สองความดับของอารมณ์กับจิตที่เข้าไปรู้อารมณ์ที่ดับไปพร้อมกัน คือ ผลจาก
การกำหนดบันไดแต่ละขั้น โดยขั้นสูงสุดมีการบรรลุธรรมเป็นผล เป็นภูมิแห่งปหานปริญญา กำหนดรู้
ถึงขั้น ละได้ เริ่มตั้งแต่ ละนิจจสัญ ญา พิจารณาเห็น โดยความเป็น ของไม่เที่ยงย่อม ละสุขสั ญ ญา
พิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ และละอัตตสัญญา พิจารณาเห็นโดยความไม่เป็นตัวตน จึงเกิดความ
เบื่อหน่ายในความเพลิดเพลิน สำรอกราคะดับตัณหา สละคืนความยึดถือเสียได้ จัดเข้าใน อริยสัจ 4
เป็ น การแจ้ง นิโรธ โดยในญาณที่ 14 เป็ น สมุ จ เฉทประหาณ คื อ ดั บ กิเลสเสร็จ สิ้ น เด็ ด ขาด ด้ ว ย
โลกุตตรมรรค ในขณะแห่งมรรคนั้นสติ สมาธิปัญญา และธรรมฝ่ายการตรัสรูท้ ั้งปวง รวมลงที่จติ ดวง

พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี ปธ.8), ลำดับการปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 แนว
ธรรมานุสารี, หน้า 695-742.
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เดียวเป็นมรรคสมังคี, ในญาณที่ 15 เป็นปฏิปัสสัทธินิโรธ ดับด้วยสงบระงับ บรรลุโลกุตตรผล กิเลส
เป็นอันสงบระงับไปหมดแล้ว ไม่ต้องขวนขวายเพื่อดับอีก และ ในญาณที่16 เป็น นิสสรณนิโรธ ดับ
ด้วยสลัดออกได้ หรือดับด้วยปลอดโปร่งไป คือ ดับกิเลสเสร็จสิ้นแล้ว ดำรงอยู่ในภาวะที่ดับกิเลสแล้ว
นั้น ยั่งยืนตลอดไป ได้แก่อมตธาตุ คือ นิพพาน เป็นการรู้แจ้งอริยสัจ 4 อย่างสมบูรณ์.
สภาวะที่เกิดจากการปฏิบัติอานาปานสติ คือ มีสติเห็น ปติ สุข จิตตสังขาร ที่มีความดับ
ไป เพราะวามีความเกิด ดับ ๆ อยูได ปล่ อยวางหลุ ดพน จั ดเปน อนุ โลมญาณ โคตรภู ญ าณ ตาม
ขั้นที่ 15 การมีส ติเห็น ความสละคืน ละความยึดมั่ นถือมั่ น ใน ปติ สุ ข และจิต ตสั งขาร แล่น ไปใน
นิพพาน มีนิพพานเป็นอารมณ์ จัดเป็นมรรคญาณ ตามขั้นที่ 16 เมื่อมรรคญาณเกิดขึน้ ผลญาณ ปัจจ
เวกขณญาณย่อมเกิดตามลำดับ ก็จะบรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอริยบุคคล
การสอนการปฏิบัติสุท ธวิปัสสนานี้ได้จัดทำเป็น 7 ลำดับขั้นตอน ที่มีรายละเอียดการ
เจริญ สติปั ฏฐาน 4 อย่างครบถ้วนในทุกขั้น ตอน และที่สำคัญ ยังได้ระบุเทคนิคการพั ฒนาอินทรีย์
ในแต่ละขั้นบันได ที่เป็นไปเพื่อให้เกิดวิปัสสนาญานตามลำดับขั้น ตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตร
ภาคปฏิบัติ 7 เดือนของนิสิตสาขาวิปัสสนาภาวนา หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต บาลีศึกษาพุทธ
โฆส นครปฐม รวมทั้งในส่วนของการสอบอารมณ์กรรมฐานในแต่ละขั้นที่ได้มีการระบุถงึ สภาวธรรม
หรือปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับ วิธีการปรับอินทรีย์เพื่อให้การปฏิบัติไม่ติดขัด หรือหลง
ทางผิดไป เพราะผลการปฏิบัติต้องมีความสอดคล้องกับผลที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์อย่างมีนัยสำคัญ
5. บทสรุป
หลักปฏิบัติบันได 7 ขั้น ในการเจริญสุทธวิปัสสนาแนวพองยุบ มีที่มาจากพุทธพจน์ที่ว่า
“การปฏิบัติสติปฏฐาน 4 แมเพียง 7 วัน 7 เดือนหรือ 7 ป พระอรหันตหรือพระอนาคามีพึงหวังได้”
พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. ได้นำแนวทางปฏิบัติสุทธวิปัสสนาแนวพองยุบจากประสบการณ์การปฏิบัติ
วิปัสสนาภาวนา 7 เดือน จากสำนักที่ได้สืบต่อจากพระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) มาจัดแบ่ง
ลําดับเป็นการเจริญวิปสสนา 7 ขั้นตอน หลักปฏิบัติบันได 7 ขั้นนี้ อุปมาเหมือนการเดินขึ้นบันไดเพื่อ
ก้าวไปสู่เป้าหมายคือพระนิพพาน เป็นแนวทางการเจริญสติปัฏฐาน 4 ที่ระบุได้อย่างชัดเจนว่า มีการ
ปฏิบั ติอย่ างไรบ้างในแต่ ละขั้นตอน และจะมีสภาวะใดปรากฏขึ้นบ้างในระหว่างการเดิน ทาง เพื่อ
ตรวจสอบว่ายังเป็นการปฏิบัติตรงตามมรรควิถึในการกำหนดรูอ้ ารมณ์ รูปนาม ซึ่งบันไดแต่ละขั้นเป็น
วิธีเพิ่มพูนอินทรีย์ให้มากขึ้นเพื่อรู้แจ้งในอารมณ์และจิ ตที่ปรากฏในปัจจุบัน จนเกิดปัญญารู้รูปรู้นาม
(ขั้น ที่ 1) เข้า ใจเหตุ ปั จ จั ย แห่ งรูป นาม (ขั้น ที่ 2) เกิด เป็ น วิปั ส สนาญาณแท้ คือ เห็ น ความไม่ เที่ ย ง
เปลี่ยนแปลงแปรปรวน และกะเกณฑ์แน่นอนไม่ได้ (ขั้นที่ 3) รู้ว่ารูปนามเป็นทุกข์โทษภัย (ขั้นที่ 4)
ไม่ใช่ตัวตนอีกต่อไป จึ งดิ้นรนหนีให้พ้นจากรูปนาม (ขั้นที่ 5) เมื่อรู้ว่านี้คือความจริงของรูปนาม ก็
ยังคงเร่งความเพียรเพื่อให้พ้นจากรูปนามนี้ต่อไป แต่ทำด้วยจิตที่เป็นกลางวางเฉย (ขั้นที่ 6) จนใน
ที่สุดก็สลัดคืนความยึดมั่นในรูปนามนีไ้ ด้ (ขั้นที่ 7) เข้าสู่ภาวะมีดวงตาเห็นธรรมในรอบแรก เมื่อปฏิบัติ
เนื่องต่อไปก็จะถึงที่หมายคือนิพพาน
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หลักบันได 7 ขั้น อ้างอิงหลักธรรมต่าง ๆ ได้แก่ วิปัสสนาญาณ 16 วิสุทธิ 7 อนุปสสนา 7
ปริญญา 3 และการพิจารณาธรรมตามแนวอานาปานสติ ขั้นที่ 13–16 นอกจากนี้ยังได้นำแนวการ
สอนจากสำนักปฏิบัติธรรมแนวพองยุบสำนักต่าง ๆ ที่เป็นไปเพื่อการพัฒนาอินทรีย์ มาผสมผสานเป็น
แนวการสอนและการสอบอารมณ์ 7 ขั้น ทำให้มีทั้งความสอดคล้องกัน ในพื้นฐานการปฏิบัติ เทคนิค
การกำหนดรู้สภาวะรูปนามที่แบ่งตามระดับของอินทรีย์หรือระดับขั้นบันได มุ่งเน้นให้มีการพัฒนา
อินทรีย์ได้รวดเร็ว เพื่อให้เกิดวิปัสสนาญาณที่สมบูรณ์จนบรรลุมรรคผลตามที่มุ่งหมาย
การสอนและสอบอารมณ์ กรรมฐานการปฏิบั ติสุทธวิปั สสนา ตามหลั กบันได 7 ขั้น มี
รายละเอียดการเจริญสติปัฏฐาน 4 อย่างครบถ้วน ระบุอย่างชัดเจนว่ามีการปฏิบัติอย่างไรในแต่ละ
ขั้นตอน ระบุถึงสภาวะธรรมหรือปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับ เพื่อให้การปฏิบัติไม่ติดขัด
หรือหลงทางผิดไป เพื่อตรวจสอบว่ายังเป็นการปฏิบัติตรงตามมรรควิถี บันไดแต่ละขั้นเป็นวิธีเพิ่มพูน
อินทรีย์ให้มากขึ้นเพื่อรูแ้ จ้งในอารมณ์และจิตที่ปรากฏในปัจจุบัน
6. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
การปฏิบั ติสุ ท ธวิปั ส สนา แนวพอง-ยุ บนั้น เป็ น การเจริญ สติปั ฏฐานครบทั้ง 4 เพราะ
ในขณะปฏิบัติ มิใช่กำหนดรู้แต่อาการพอง-ยุบ เพียงอย่างเดียว ถ้าหากมีอารมณ์อื่น ๆ แทรกเข้ามา
ชัดเจน หรือจิตเคลื่อนไปรับรู้อารมณ์นั้น ๆ ก็ให้กำหนดอารมณ์นั้นอย่างจดจ่อต่อเนื่อง จนอารมณ์นั้น
ดับไปจากจิต หรือจิตดับไปจากอารมณ์นั้นก่อน จึงกลับมากำหนดอาการพองยุบต่อไป และเมื่อนำ
หลักบันได 7 ขั้น มาเทียบเคียงกับเนือ้ หาในพระสูตรต่าง ๆ ที่ปรากฏใน “มหาสติปัฏฐานสูตร” หรือ ใน
ปฏิสัมภิทามรรค เป็นต้น พบว่าสอดคล้องกับเนื้อหาคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ดังเช่น การเดิน
จงกรม ให้กำหนดรู้ตั้งแต่เห็ นจิตที่ต้องการเดิน เมื่อรู้อย่างจดจ่อด้วยจิตที่มีสติสมาธิ จนเกิดปัญญา
เห็นจิตอยากเดินนั้นดับ กลายเป็นอุเบกขา จึงเริ่มก้าวเดิน ในขณะยกเห็นทั้งอาการและจิตที่รู้อาการ
ยก บริกรรมรู้ว่า “ยกหนอ” เห็นอาการยกพร้อมจิตที่รู้ดับไปพร้อมกัน เมื่อเหยียบลงพื้นเห็นจิตรู้กั บ
อาการเหยียบดับลงพร้อมกัน เกิดจิตรูใ้ หม่ที่ไปรูอ้ าการเย็นแข็งที่ฝ่าเท้าสัมผัสพืน้ เป็นต้น สภาวะการ
รูร้ ูปนาม รู้อาการธาตุ รูไ้ ตรลักษณ์ และรูอ้ ริยสัจสี่ ที่เกิดขึน้ จากการปฏิบัตินี้ สอดคล้องกับเนือ้ หาใน
สติปัฏฐานสูตรว่า “เมื่อเดิน ก็รู้ชัดว่าเดิน... พิจารณาเห็ นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่ พิจารณาเห็น
ธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่ หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่”
เพื่อให้การวิจัยสมบูรณ์ครบถ้วนทุกมิติ จนสามารถนำองค์ความรูห้ ลักปฏิบัติบันได 7 ขั้น
เผยแผ่เป็นมาตรฐานสำหรับวิปัสสนาจารย์ทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป ควรทำการศึกษา
วิจัยเชิงปริมาณในการวิจัยครั้งต่อไป เพื่อดูประสิทธิผลในการนำวิธีการสอน การสอบอารมณ์ และ
การปรับอินทรีย์ ตามหลักบันได 7 ขั้น ในโครงการภาคปฏิบัติหลักสูตร 7 เดือน สาขาวิปัสสนาภาวนา
โดยศึกษาสภาวะญาณของผู้ปฏิบัติ จากการสัม ภาษณ์และสังเกตการณ์ ภาคสนาม เทียบเคียงกับ
สภาวะญาณ 16 ที่ปรากฏในวิสุทธิมรรค และในตำราของพระโสภณมหาเถระ
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