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คานา
ทฤษฎีและการปฏิบตั ิกมั มัฏฐานเล่มนี้ สื บเนื่องจากทางวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสิ นธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้นิมนต์ให้เป็ นผูบ้ รรยายในวิชาทฤษฎีและการปฏิบตั ิ
กัมมัฏฐาน ในระดับชั้นปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ซึ่ งวิชานี้เป็ นรายวิชาที่บงั คับให้นกั ศึกษาต้องเรี ยน
จึงจัดพิมพ์ข้ ึนเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาของนักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทัว่ ไปได้มีโอกาสศึกษา
ค้นคว้าหลักการปฏิบตั ิกมั มัฏฐาน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาสมาธิ ให้เจริ ญแก่กล้ามากขึ้น จนเป็ น
อุปนิสัยในการเจริ ญสมาธิภาวนาตลอดการสร้างเสริ มบุญบารมี ให้เป็ นไปเพื่อการรู้แจ้งในหลักธรรม
คาสัง่ สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในหลักของพระธรรมคือ ๑. การศึกษาเล่าเรี ยนท่อง
บ่นจาทรงศึกษาให้รู้จกั เข้าใจเนื้อความในปริ ยตั ิคือศีล สมาธิ ปั ญญา ๒. การดาเนินหรื อปฏิบตั ิกาย
วาจา ใจ และทิฏฐิความเห็นของตนให้เป็ นไปตามหลัก ศีล สมาธิ ปั ญญา จนเกิดความชานิชานาญ
ช่าชองดีแล้ว ๓. การปฏิบตั ิตามศีล สมาธิ ปั ญญา จนได้บรรลุความบริ สุทธิ์ แห่งสัจธรรมที่ตน
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามอุปนิสัยของตน ๓ ประการนี้เรี ยกว่าหลักปริ ยตั ิ ปฏิบตั ิ และปฏิเวธธรรม อัน
เป็ นวิธีดาเนินตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ ทฤษฎีและการปฏิบตั ิกมั มัฏฐานเล่มนี้ ก็
เพื่อให้ผศู ้ ึกษาได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าแล้วนาไปประยุกต์ทดลองใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวติ ของตน
หรื อฝึ กหัดดัดจิตใจของตนเองให้ต้ งั อยูใ่ นกรอบของศีล สมาธิ และปั ญญา จนเกิดผลประจักษ์แจ้งแก่
ตนเอง
อนึ่ง การจัดทาหนังสื อแต่ละเล่มอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ไม่มากก็นอ้ ย หากเกิดการขาด
ตกบกพร่ องในส่ วนใดผูเ้ รี ยบเรี ยงขอน้อมรับคาแนะนาเพื่อนาไปปรับปรุ งต่อไป ส่ วนบุญกุศลใดที่
เกิดขึ้นจากการที่ท่านได้ศึกษาเรี ยนรู ้แล้วนาไปปฏิบตั ิจนเกิดองค์สัมมาทิฏฐิข้ ึนภายในจิตใจแล้ว ขอ
อนุโมทนาสาธุการและให้ประสบผลสาเร็ จในหน้าที่การงานตลอดไป
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๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑

สารบัญ
เรื่อง

หน้ า

คานา
บทที่ ๑ บทนา
ความเป็ นมา ๑
คาถามท้ายบท ๓
บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบตั ิกมั มัฏฐาน
ความหมายของสมาธิ ๔
หัวใจสมถกัมมัฏฐาน ๔
ความหมายของสมถกัมมัฏฐาน ๖
อารมณ์สมถกัมมัฏฐาน ๗
กัมมัฏฐานที่เหมาะแก่คนทุกจริ ต ๑๔
สรุ ปขอบข่ายการศึกษาสมถกัมมัฏฐาน ๑๘
วิปัสสนากัมมัฏฐาน ๑๙
วิธีเจริ ญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๒๒
จิตที่ไม่มีสมาธิ และจิตมีสมาธิ มีลกั ษณะอย่างไร ๒๕
อุบายที่จะให้เกิดสมาธิ ๒๗
คาถามท้ายบท ๒๙
บทที่ ๓ วิธีเจริ ญกัมมัฏฐาน
วิธีเจริ ญวิปัสสนาในคัมภีร์อรรถกถา ๓๒
สรุ ปขอบข่ายการศึกษาวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๔๑
คาถามท้ายบท ๔๒
บทที่ ๔ การฝึ กหัดกัมมัฏฐานแบบต่าง ๆ
แบบฝึ กหัดที่ ๑ ๔๓
แบบฝึ กหัดที่ ๒ ๔๔
แบบฝึ กหัดที่ ๓ ๔๕
แบบฝึ กหัดที่ ๔ ๔๖
แบบฝึ กหัดที่ ๕ ๔๗
แบบฝึ กหัดที่ ๖ ๔๗
แบบฝึ กหัดที่ ๗ ๕๓

คาถามท้ายบท
บทที่ ๕ การวางท่าฝึ กสมาธิ รูปแบบต่าง ๆ
ท่านัง่ สมาธิ
๕๕
ท่ายืนสมาธิ
๕๗
ท่าเดินสมาธิ
๕๗
ท่านอนสมาธิ
๕๗
คาถามท้ายบท ๖๖
บทที่ ๖ การปฏิบตั ิวปิ ั สสนากัมมัฏฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานสู ตร
ความหมายของวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๖๗
อารมณ์ของวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๖๘
วิปัสสนามีประโยชน์อย่างไร ๖๙
กิจเบื้องต้นของการปฏิบตั ิกมั มัฏฐาน ๗๐
วิธีกาหนดอารมณ์แทรก ๘๗
คาถามท้ายบท ๙๓
บทที่ ๗ ว่าด้วยธุ ดงค์ ๑๓
ธุดงค์ ๑๓ ๙๔
คาถามท้ายบท ๙๙
บทที่ ๘ บทปกิณกะ
ศีลและอานิสงส์ของศีล ๑๐๐
ความสาคัญของการสมาทานศีล ๑๐๔
อานิสงส์การสมาทานศีล ๕ ๑๐๘
อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ (แปล)
เจริ ญกายะคะตาสะติกรรมฐานโดยสังเขป ๑๑๒
พรหมวิหารผรณา (แปล)
ปัตติทานะคาถา (แปล)
พระคาถาชินบัญชร ๑๑๕
คาสวดปาระมี 30 ทัส ๑๑๖
คาแผ่เมตตา ๑๑๗
บรรณานุกรม ๑๑๘
ประวัติของผูเ้ รี ยบเรี ยง ๑๑๙
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