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สติปฏั ฐาน 4 (ทีต่ งั้ ของสติ, การตัง้ สติก�ำ หนดพิจารณาสิง่ ทัง้ หลาย
ให้รู้เห็นตามความเป็นจริง คือ ตามที่สิ่งนั้นๆ มันเป็นของมันเอง
- foundations of mindfulness)
1. กายานุปสส
ั นา สติปฏั ฐาน (การตัง้ สติก�ำ หนดพิจารณากาย
ให้รเู้ ห็นตามเป็นจริง ว่า เป็นเพียงกาย ไม่ใช่สตั ว์บคุ คลตัวตนเราเขา
- contemplation of the body; mindfulness as regards
the body) ท่านจำ�แนกปฏิบัติไว้หลายอย่าง คือ อานาปานสติ
กำ�หนดลมหายใจ 1 อิริยาบถ กำ�หนดรู้ทันอิริยาบถ 1 สัมปชัญญะ
สร้ า งสั ม ปชั ญ ญะในการกระทำ � ความเคลื่ อ นไหวทุ ก อย่ า ง 1
ปฏิกูลมนสิการ พิจารณาส่วนประกอบอันไม่สะอาดทั้งหลายที่
ประชุมเข้าเป็นร่างกายนี้ 1 ธาตุมนสิการ พิจารณาเห็นร่างกาย
ของตนโดยสักว่าเป็นธาตุแต่ละอย่างๆ 1 นวสีวถิกา พิจารณา
ซากศพในสภาพต่างๆ อันแปลกกันไปใน 9 ระยะเวลา ให้เห็น
คติธรรมดาของร่างกาย ของผูอ้ นื่ เช่นใด ของตนก็จกั เป็นเช่นนัน้ 1
2. เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน (การตั้งสติกำ�หนดพิจารณา
เวทนา ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงเวทนา ไม่ใช่สัตว์
บุคคลตัวตนเราเขา - contemplation of feelings; mindfulness
as regards feelings) คือ มีสติรู้ชัดเวทนาอันเป็นสุขก็ดี ทุกข์ก็ดี

เฉยๆ ก็ดี ทั้งที่เป็นสามิส และเป็นนิรามิสตามที่เป็นไปอยู่ในขณะ
นั้นๆ
3. จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน (การตั้งสติกำ�หนดพิจารณา
จิต ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงจิต ไม่ใช่สัตว์บุคคล
ตัวตนเราเขา - contemplation of mind; mindfulness as regards
thoughts) คือ มีสติรู้ชัดจิตของตนที่มีราคะ ไม่มีราคะ มีโทสะ
ไม่มีโทสะ มีโมหะ ไม่มีโมหะ เศร้าหมองหรือผ่องแผ้ว ฟุ้งซ่าน
หรือเป็นสมาธิ ฯลฯ อย่างไรๆ ตามที่เป็นไปอยู่ในขณะนั้นๆ
4. ธัมมานุปสส
ั นา สติปฏั ฐาน (การตัง้ สติก�ำ หนดพิจารณาธรรม
ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงธรรม ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตน
เราเขา - contemplation of mind-objects; mindfulness as
regards ideas) คือ มีสติรู้ชัดธรรมทั้งหลาย ได้แก่ นิวรณ์ 5 ขันธ์
5 อายตนะ 12 โพชฌงค์ 7 อริยสัจ 4 ว่าคืออะไร เป็นอย่างไร
มีในตนหรือไม่ เกิดขึน้ เจริญบริบรู ณ์ และดับไปได้อย่างไร เป็นต้น
ตามที่เป็นจริงของมันอย่างนั้นๆ.
D.II.290-315; M.I.55-63. 		
ที.ม.10/273-300/325-351; ม.มู.12/131-152/103-127.
อ้างอิง : พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พิมพ์ครั้งที่
๑๖, ๒๕๕๑, หน้า ๑๔๑

สารบััญ

๐	สติิปััฏฐาน ๔
๑ ฐานที่่�หนึ่่�ง-พิิจารณากาย
๒ ฐานที่่�สอง-พิิจารณาเวทนา
๓ ฐานที่่�สาม-พิิจารณาจิิต
๔ ฐานที่่�สี่่�-พิิจารณาธรรม
๕ ตั้้�งต้้นด้้วยสมถะ จบลงที่่�วิิปััสสนา สรุุปลงที่่�อนััตตา
๖ ในสติิปััฏฐาน มีีศีีล สมาธิิ ปััญญา เป็็นเครื่่�องมืือให้้บรรลุุ
มรรค ผล นิิพพาน

๙
๑๗
๒๑
๒๕
๒๗
๓๑
๓๗

๐
สติปัฏฐาน ๔

วันที่ ๒๐ กันยายน เป็นวันอันดับที่ ๕๔ แห่งระยะกาล
เข้าพรรษา พระพุทธศักราช ๒๕๑๒ ในวันนี้จะได้พูดกันถึง
โดยหัวข้อว่า ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมืออีกตามเคย ส่วนเรื่อง
ที่จะพูดนั้นคือ สติปัฏฐาน ๔. ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือหรือ
เป็นฝักฝ่ายแห่งโพธินี้ พูดกันมาตามลำ�ดับ ตัง้ แต่ฆราวาสธรรม ๔
อิทธิบาท ๔ สัมมัปธาน ๔; วันนีก้ ม็ าถึงสติปฏั ฐาน ๔. ดูกนั ในฐานะ
เป็นเครือ่ งมือทัง้ นัน้ ; แล้วมีชอื่ ต่างกัน ก็เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ตา่ งกัน,
เหมือนเครือ่ งมือทีเ่ รามีๆ กันอยูใ่ นบ้านในเรือน เมือ่ เรียกชือ่ ต่างกัน
ตามปกติก็ใช้ในความมุ่งหมายที่ต่างกัน.
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ทบทวนดูบ้างก็ได้ ว่าสัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ ใช้กัน
อย่างไร? ที่ใช้เป็นสารพัดนึก ในพื้นฐานในขั้นพื้นฐานทั่วๆ ไป;
ดังเช่นมีดอย่างเดียวใช้ได้มาก ใช้เป็นอาวุธก็ยงั ได้ ใช้เป็นเครือ่ งมือ
ธรรมดาสามัญก็ได้. แม้เป็นเครื่องมือธรรมดาสามัญก็ยังใช้ได้
หลายอย่าง : ตัดนัน่ ตัดนี่ กระทัง่ ตัดไม้ท�ำ เรือนก็ได้ หัน่ ผักแกงก็ได้
เรียกว่ามันพื้นฐานทั่วไปหรือสารพัดนึก.
อิ ท ธิ บ าท ๔ นี้ ก็ สู ง ขึ้ น ไปและมุ่ ง เฉพาะความสำ � เร็ จ
หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตั้งใจจะทำ� ก็คือกล่าวให้รัดกุมเข้ามานั่นเอง
เฉพาะสิ่งที่ตั้งใจจะทำ� แล้วก็วางไว้กว้างๆ ว่าเลือกไปใช้สิ่งใดก็ยัง
ได้. อธิบายให้ละเอียดออกไปตรงที่ว่า จะต้องทำ�อย่างไร เป็น
ความพอใจ เป็นการใช้กำ�ลังกาย ใช้กำ�ลังจิต ใช้กำ�ลังปัญญา;
ระวังให้ดีคำ�ว่า "ใช้กำ�ลังกาย ใช้กำ�ลังจิต ใช้กำ�ลังปัญญา";
เราพูดถึงใช้กำ�ลังจิต หรือกำ�ลังสติปัญญาโดยเฉพาะกันเป็นพิเศษ
ในคราวนี้.
ความเพียร ๔ หรือสัมมัปธาน ๔ นั้นก็มุ่งหมายจะ ระบุ
ไปยังลักษณะของความพยายาม เป็นส่วนใหญ่.
ทีนี้ก็มาถึงสติปัฏฐาน ๔ ที่กำ�ลังจะพูด สำ�หรับคนที่ยัง
ไม่ทราบเรื่องเสียเลย หรือทราบแต่น้อย ก็ยังไม่ได้สนใจว่า
คำ�ว่าสติปัฏฐานนี้แปลว่าอะไร.
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สติปฏั ฐาน ว่ากันตามตัวหนังสือแท้ๆ ก็แปลว่า "การตัง้ สติ
ไว้เฉพาะหรืออย่างทั่วถึง; สติ ก็แปลว่า สติ, ปัฏฐาน ก็แปลว่า
เฉพาะ ก็ได้ แปลว่า ทั่วถึง ก็ได้. ภาษาบาลีมันก็เหมือนกับภาษา
อื่นๆ จะแปลคำ�อะไรลงไป หรือแปลเป็นอุปสรรคคำ�ใดคำ�หนึ่ง
ออกไป ก็แล้วแต่ว่า ข้อความแวดล้อมมันเป็นอย่างไร.
ภาษาบาลี ปะ นี้ธรรมดาแปลว่า ทั่ว แต่ในบางกรณี
ถือว่าเป็น ปฏิ คือ เฉพาะ. สำ�หรับคำ�ว่าสติปัฏฐาน จึงแปลกันอยู่
๒ อย่างว่า ตั้งสติไว้เฉพาะ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง, ตั้งสติไว้พร้อม
ก็หมายความว่า ในเรื่องนั้นมันครบถ้วนทั่วถึง. ทีนี้ก็เลยบวกเอา
เสียทั้งสองอย่างเลยดีกว่า ว่าตั้งสติไว้พร้อมเฉพาะ ทั้งพร้อม
ทั้ ง เฉพาะ. สติปัฏฐาน แปลว่า การตั้งสติไว้พร้อม เฉพาะ;
พร้อมคือครบถ้วน, เฉพาะคือเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง. เช่นที่ได้
จำ�แนกไว้เป็น ๔ อย่างคือ กาย เวทนา จิต และธรรม รวม ๔ อย่าง
ตั้งเข้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ตั้งไว้อย่างพร้อม คือครบถ้วนทั่วถึง.
ทีนี้ เราจะพูดถึง คำ�ว่า 'สติ' โดยเฉพาะอีกทีหนึ่งว่า
ทำ�ไมจึงพูดว่า 'ตั้งสติ' ใช้คำ�ว่าสติ? แล้วทำ�ไมบางครั้งจึงพูดว่า
'ตั้งจิต'?
นี่คือความที่ภาษามันยืดหยุ่น หรือกำ�กวมได้ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติธรรมนี้ ตั้งจิตก็ได้ ตั้งสติก็ได้ มันเหมือนกัน เพราะ
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คำ�ว่าจิตมันกว้าง ในที่อย่างนี้ก็คือตั้งสติ หรือตั้งจิต ก็เหมือนกัน.
เช่นว่าผูกจิตไว้กบั อารมณ์ คือลมหายใจเป็นต้น ผูกจิตไวก้ บั อารมณ์
มันก็เหมือนกับผูกสติ ตั้งสติ ไว้กับอารมณ์ นั่นเอง.
ในกรณีอย่างนี้คำ�ว่า 'จิต' นั้น หมายความกว้างไปหมด,
ไมใช่หมายเฉพาะตัวจิตเอง หมายถึงทุกเรื่องที่มันเกี่ยวกับจิต.
ถ้าแยกออกไปให้ละเอียดอีกเป็นเทคนิคของภาษา มันก็กลายเป็น
ว่าตั้งจิต หรือผูกจิตด้วยสติ; ถ้าใช้เป็นความรัดกุมทางภาษา
จะพูดอย่างรัดกุมทางภาษา ก็ว่าผูกจิตหรือตั้งจิตกับอารมณ์
ด้วยอาศัยสติเป็นเครื่องมือ แต่ที่แท้ทั้งสติทั้งจิตนี้แหละคือสติ.
ถา้ ตอ้ งการจะรู้เรือ่ งนีล้ ะเอียด ต้องไปศึกษาเกีย่ วกับภาษา
โดยเฉพาะ แยกให้ละเอียดออกไป. สติปัญญา เป็นพวกเจตสิก
คือคุณสมบัตขิ องจิต, จิตนัน้ หมายถึงตัวจิต; แต่จติ เกิดตามลำ�พัง
ไม่ได้ ถ้าไม่มีเจตสิกรวมอยู่ด้วย. ฉะนั้นเมื่อเราไปกำ�หนดเข้าที่
อะไรด้วยจิตนั้น ในนั้นจะมีจิตที่ประกอบด้วยเจตสิก คือสติ
มันจึงกำ�หนดอะไรได้ หรือแม้แต่คิดนึกอะไรก็ได้.
จิตล้วนๆ มันทำ�อะไรไม่ได้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างใด
อย่างหนึ่งของมันมาประกอบด้วย โดยการเกิดขึ้นพร้อมกัน ดับ
พร้อมกัน; คุณสมบัติ อันนัน้ เดีย๋ วนีเ้ ราเรียกว่า สติ. การตัง้ ไวซ้ งึ่
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สติคือจิตประกอบอยู่ด้วยคุณสมบัติ ชื่อสติ แล้วก็ไปกำ�หนดอยู่ที่
สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วแต่ต้องการ. สติปัฏฐานก็คือใช้จิตที่ประกอบ
อยู่ด้วยสติ, เรียกสั้นๆ ว่าสติ กำ�หนดอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่นว่าตั้ง
สติไว้พร้อมหรือเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรียกว่าสติปัฏฐาน.
บางถิ่นในสมัยโบราณเขาเรียกว่า 'ทำ�สติ' อย่างนี้ การ
ปฏิบัติของภิกษุนี้เขาเรียกว่า 'ทำ�สติ', 'ไปทำ�สติ' นั้นคือไปทำ�
กรรมฐาน หรือไปทำ�วิปัสสนา เรียกว่าไปทำ�สติ อย่างนี้ก็มี.
เขาใช้คำ�เต็มรูปของภาษา เรียกว่าสติปัฏฐาน กำ�หนดตั้งไว้พร้อม
เฉพาะซึ่งสติ.
ทีนี้ ก็จะพูดถึงการตั้งสติหรือกำ�หนดสติต่อไป. ในสติปัฏฐาน ๔ ก็ยกเอากาย เวทนา จิต ธรรม มาเป็นหัวข้อ; การตั้ง
สติก็เลยตั้งที่กายอย่างหนึ่ง, ตั้งที่เวทนาอย่างหนึ่ง, ตั้งที่จิต
ตัวจิตเองอย่างหนึ่ง, แล้วก็ตั้งที่ธรรมอย่างหนึ่ง, เป็น ๔ อย่าง
จึงได้เรียกว่า สติปัฏฐาน ๔; โดยจำ�แนกไปตามสิ่งที่จิตเอามาใช้
ให้จิตกำ�หนดนั้นเอง.
เดี๋ยวนี้เราเรียกว่าสติปัฏฐาน ๔ เพราะแยกกันให้เป็น ๔,
ระบบนี้เรียกว่าสติปัฏฐาน ๔ เพราะแยกกันเป็น ๔. แต่ถ้าเอามา
ปฏิบัติให้เนื่องเป็นสายเดียวกัน โดยไม่แยก ก็คือระบบที่เรียกว่า
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อานาปานสติ ๑๖ ขั้น ซึ่งมีสติปัฏฐาน ๔ ซ่อนอยู่ในนั้นครบถ้วน.
ฉะนั้นการปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ จึงปฏิบัติทีละอย่าง แล้วก็แยกกัน
เมื่อไร ที่ไหน อย่างไร ล้วนแต่ว่าแยกกัน จึงเรียกว่าสติปัฏฐาน ๔.
แต่ถา้ มาปฏิบตั โิ ดยระบบวิธที วี่ างไว้เฉพาะอย่างยิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ท่านสรรเสริญว่าเหมาะสมสะดวกที่สุด ก็กลายเป็นอานาปานสติ
๔ หมวด หมวดละ ๔ ขั้น เป็น ๑๖ ขั้น เหมือนที่เราพูดถึงกันอยู่
บ่อยๆ ซึ่งจะได้พูดโดยละเอียดเฉพาะเรื่องนั้น; อย่างนี้ก็เรียกว่า
อานาปานสติภาวนา และเป็นอานาปานสติเฉพาะแบบนี้ คือที่
พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้.
ทีนี้เราก็จะดูว่า ตั้งสติ หรือ กำ�หนดสติ นี้ตั้งอย่างไร?
การกำ�หนดสติ ตั้งสติ โดยส่วนใหญ่ โดยหลักใหญ่ก็มีอยู่
สอง เรียกเป็นภาษาธรรมว่าตั้งสติอย่างสมถะ คืออย่างให้สงบ
นี่ อ ย่ า งหนึ่ ง , ตั้ ง สติ อ ย่ า งปั ญ ญา หรื อ วิ ปั สส นานี้ อ ย่ า งหนึ่ ง
คือตั้งเพื่อให้รู้. ถ้าเราตั้งสติในทางให้สงบ นี้ก็เพื่อจะแก้ความ
ฟุ้งซ่าน, ตั้งสติไปในทางสมถะทำ�ให้สงบเพื่อแก้ความฟุ้งซ่าน.
ตั้งสติไปในทางปัญญาวิปัสสนา นั้นแก้โง่.
ปัญหาทางจิตก็มีอยู่ ๒ ข้อ คือมันฟุ้งซ่าน เดือดร้อน
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รำ�คาญ ไม่เป็นผาสุกทางจิตอย่างหนึ่ง เราตั้งอย่างสมถะเพื่อแก้
ส่วนนี.้ ถ้าปัญหามันมีวา่ มันโง่ ไปหลงรักนัน่ รักนี่ ยึดนัน่ ยึดนีอ่ ย่างนี้
ก็ตอ้ งตัง้ สติอย่างปัญญา เพือ่ แกโ้ ง่ หรือทำ�ให้หายโง่. ตัง้ อย่างสมถะ
ก็แก้โรคทางจิตโดยเฉพาะ, ตั้งทางวิปัสสนาหรือทางปัญญา
ก็แก้โรคทางวิญญาณ; ดังได้ขอร้องไว้หลายครั้งหลายหนเมื่อ
ก่อนนี้ว่า ให้จำ�ไว้ ๓ อย่าง ว่า โรคทางกาย โรคทางจิต
โรคทางวิญญาณ. โรคทางกายไปหาหมอที่โรงพยาบาล โรคทา
งจิตทางวิญญาณต้องมาหาธรรมะในพุทธศาสนา; นี่ก็คือตั้งจิต
หรือปฏิบัติจิตอย่างสติปัฏฐานนี้เอง. ถ้าตั้งอย่างสมถะทำ�ให้สงบ
เพือ่ แก้โรคทางจิต แก้ปญั หาทางจิต, ถ้าตัง้ อย่างวิปสส
ั นาหรือปัญญา
มันก็แก้โง่ หายโรคหรือหมดปัญหาในทางวิญญาณอย่างนี้.
	สติปัฏฐานจึงมีวิธีเจริญ สองแบบหรือสองขั้นสองระดับ :
คือระดับสมถะอย่างหนึ่ง ระดับปัญญาอย่างหนึ่ง. ถ้าพูดอย่าง
ระบบอานาปานสติ ๑๖ ขั้น มันไปพร้อมกันไปตามลำ�ดับ ตั้งแต่
สมถะไปจนถึงปัญญาไปจนถึงมรรคผลนิพพานนู่น อานาปานสติ
๑๖ ขัน้ กว้างอย่างนี.้ แต่ถา้ พูดอย่างสติปฏั ฐาน ๔ ทีพ่ ดู กันอยูท่ วั่ ๆ
ไป ก็พดู ถึงตัง้ จิตสองระบบนี:้ ระบบสมถะทำ�อย่างหนึง่ , ระบบปัญญา
ทำ�อย่างหนึง่ แล้วก็ไม่คอ่ ยพูดถึงมรรค ผล นิพพาน พูดแต่การตัง้ จิต.
ต่อไปนี้ เราดูกนั ให้เห็นชัด ในสติปฏั ฐาน ๔ นัน้ ทีละอย่าง
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โดยหัวข้อหรือโดยหลักใหญ่ๆ ได้พูดแล้วว่า สติปัฏฐาน ๔ นั้นคือ
กาย เวทนา จิต ธรรม ๔ อย่าง
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๑
ฐานที่หนึ่ง-พิจารณากาย

เรื่องแรกคือกาย, กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เอากาย
มาเป็นอารมณ์ เป็นวัตถุสำ�หรับตั้งสติ
ในที่นี้เราจะเอาไอ้กายตามความหมายธรรมดา คือ
เนือ้ หนังร่างกายนี;้ เอาเนื้อหนังร่างกายมากำ�หนด ไม่ใช่พิจารณา
มาตั้งสติลงไปที่กาย. แต่กำ�หนดความเป็นอย่างไรของกาย :
ความไม่สวยไม่งามไม่อะไร เพื่อให้จิตหยุดสงบ ; ยังไม่พิจารณา
เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่กาย ; อย่างนี้ก็เป็นสมถะ. ดู
รูปร่างของร่างกาย เอาส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นวัตถุเป็น
นิมิต ดูแต่เพียงให้มันหยุดฟุ้งซ่าน หยุดกำ�หนัดอย่างหยาบๆ
เป็นเรื่องของสมถะ เป็นกายคตาสติ ส่วนสมถะ.
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คำ�ว่า 'กาย' นี้ ยังหมายถึงลมหายใจด้วย เพราะว่า
ลมหายใจนั้นเนื่องอยู่กับกาย แล้วปรุงแต่งกาย หรือเป็นตัวชีวิต
นั่นเอง. พระพุทธเจ้าท่านตรัสเองว่า กายเป็นชื่อ ชื่อหนึ่งของ
ลมหายใจ ลมหายใจนี้มันปรุงแต่งกาย กายขาดเครื่องปรุงแต่ง
เมื่อไร ก็สลายเมื่อนั้น; ดังนั้น ลมหายใจจึงถูกเรียกว่ากายด้วย.
ตั้งสติอย่างที่ ๑ คือ ถ้าเอากายคือลมหายใจมากำ�หนด
เหมือนกำ�หนดอานาปานสติขั้นแรกๆ : หายใจยาว รู้ว่าหายใจ
ยาว, หายใจสั้น รู้ว่าหายใจสั้น กำ�หนดกายเพียงเท่านี้ อย่างนี้
เป็นสมถะ มีผลทำ�ให้หยุดความฟุ้งซ่าน กระวนกระวาย. แม้จะ
ทำ�ไปได้มากจนถึงเป็นฌาน เป็นสมาบัติสูงสุด มันก็อยู่แค่สงบ
ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่รำ�คาญ ไม่เป็นทุกข์; แต่ยังไม่หายโง่. นี่กำ�หนด
ที่ร่างกายนี้ก็ดี กำ�หนดที่ลมหายใจก็ดี เพียงประโยชน์แค่ความ
สงบ หยุดฟุ้งซ่าน นี้อย่างหนึ่ง เรียกว่า ตั้งสติไว้อย่างสมถะ.
อย่างที่ ๒ ตั้งสติอย่างวิปัสสนา หรือปัญญา. ตอนนี้เมื่อ
ใจคอปกติดีแล้วก็พิจารณากายว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา :
กายเนือ้ นีก้ ไ็ ม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา, ลมหายใจนัน้ ก็ไม่เทีย่ ง
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เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา. ชาวบ้านเขาเรียกว่า ยกพระไตรลักษณ์
เข้ามาจับ หรือว่ายกอารมณ์ขนึ้ ไปสูพ่ ระไตรลักษณ์กไ็ ด้เหมือนกัน,
ยกพระไตรลักษณ์มาใส่ หรือว่ายกอารมณ์นี้ไปหาพระไตรลักษณ์
ก็เหมือนกัน; ให้มันพบกันกับพระไตรลักษณ์ คือ 'เห็น' อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ก็แล้วกัน. ถ้าเพ่งอย่างนี้ เพ่งกายนั่นแหละ แต่เพ่
งอย่างนี้ก็เรียกว่าตั้งสติอย่างปัญญาหรืออย่างวิปัสสนา.
เรือ่ ง 'ความเพ่ง' นีก่ ไ็ ด้พดู ให้ฟงั กันมาหลายครัง้ หลายหน
แล้ว; คำ�ว่า 'เพ่ง' คือ ฌาน แปลว่าเพ่ง ฌานนีแ้ ปลว่าเพ่ง. ถ้าเพ่ง
อย่างกำ�หนดอารมณ์ก็เป็นสมถะ ถ้าเพ่งลักษณะให้รู้ความจริง
มันก็เป็นปัญญาหรือวิปัสสนา; มันมีอยู่สองเพ่ง. คำ�ว่า 'เพ่ง'
ใช้สับสนปนเปกันไปหมดจนลำ�บาก พวกที่แปลเป็นภาษาฝรั่ง
ก็ ใ ช้ กั น ผิ ด ๆ จนฝรั่ ง อ่ า นไม่ รู้ เ รื่ อ ง หรื อ ไม่ ไ ด้ เ รื่ อ งที่ แ ท้ จ ริ ง
มันปนกันหมดระหว่างคำ�ว่า meditate, concentrate, speculate
อะไรนี้ปนกันยุ่งไปหมด.
ถ้าจะเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ meditate นี้เป็นเพ่งเฉยๆ
เพ่งอย่างไรก็ได้, ถ้า meditate ลงไปที่วัตถุนั้น ก็เป็น concentrate คือรวบรวมจิต กระแสจิตทั้งหมดมาจดจ่ออยู่ที่สิ่งนี้
สิ่งเดียวเป็น concentrate. ถ้าเพ่งรายละเอียดหาข้อเท็จจริง
19

อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็กลายเป็น speculate ก็รู้ข้อเท็จจริงอัน
ละเอียดลึกซึ้งออกไป. เดี๋ยวนี้เอาคำ�ว่า concentrate กับ
meditate มาใช้ปนกันยุ่ง ในหนังสือหนังหาที่เขียนเป็นภาษา
ต่างประเทศ มันก็ลำ�บาก; แม้แต่ในภาษาไทยนี้ก็ยังลำ�บาก.
ต้องไปหาหลักที่ถูกต้องและแน่นอนว่า คำ�ว่า ฌานะ
แปลว่า เพ่ง ถ้าเพ่งอารมณ์ ก็เพ่งให้จติ หยุดอยูท่ นี่ นั่ แล้วเป็นสมถะ.
ถ้าเพ่งหาความจริงอย่างลึกซึง้ ก็เป็นปัญญา หรือเป็นวิปสส
ั นา. คำ�ว่า
สติปฏั ฐานคำ�เดียวนีม้ คี วามหมาย ๒ อย่าง : แยกไปทางสมถะก็ได้
แยกไปทางวิ ปั สส นาก็ ไ ด้ , เหมื อ นที่ ไ ด้ พู ด แล้ ว สำ � หรั บ กาย
ว่าทำ�อย่างไร ; เพ่งให้จติ หยุดอยูท่ นี่ นั่ คือเพ่งกายใหจ้ ติ หยุดอยทู่ นี่ นั่
ก็เป็นสมถะ, เพ่งกายให้รู้อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นปัญญา.

20

๒
ฐานที่สอง-พิจารณาเวทนา

เรื่องที่สองเวทนา - เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน เอา
เวทนามาเพ่งเป็นอารมณ์ :ถ้าเพ่งเพียงให้รู้สึกว่าเป็นอย่างไร? เวทนาเป็นอย่างไร?
กำ�ลังมีเวทนาอะไร? เท่านี้ ก็เป็นสมถะ ต่อเมื่อไปเพ่ง อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ของเวทนา มันจึงจะเป็นปัญญา อย่างทีเ่ รียกกันว่า
"เจ็บหนอๆ" นี้เพ่งแต่ว่าเจ็บเท่านั้นเป็นสมถะ เพ่งจนหายเจ็บ.
ตรงนี้อยากขอแทรกพิเศษหน่อยว่า ถ้าเกิดเจ็บขึ้นมา
เจ็บปวดทีเ่ นือ้ ทีห่ นังนี้ หรือแม้แต่ทใี่ จ เช่นความเหนือ่ ย ไม่สบายนี้
ก็เพ่งมันเข้าไปที่นั่น ที่เจ็บนั้นเดี๋ยวมันจะหายเจ็บ, เพ่งเข้าไป
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ที่เหนื่อย เดี๋ยวมันจะหายเหนื่อย. ทีนี้ ไปเอะอะโวยวายเสีย
มันก็ไม่มปี ระโยชน์อะไร; ถ้าเจ็บแล้วลองเพ่งว่า เจ็บหนอ, เจ็บหนอ,
ลึกลงไปที่เจ็บ เดี๋ยวมันหายเจ็บ, หรือว่าเราเหนื่อย เดินทางมา
เหนื่อย อยากจะหายเหนื่อยเร็วๆ ก็อย่าไปเพ่งที่อื่น; สำ�รวมสติ
ให้นิ่งให้ดี แล้วเพ่งที่ความเหนื่อย เดี๋ยวความเหนื่อยก็จะละลาย
สูญไปสิ้น เร็วกว่าอย่างอื่น หายสนิทกว่าอย่างอื่น.
เอาเวทนาเป็นอารมณ์สำ�หรับจิตหยุดอยู่ที่นั่น อย่างนี้ก็
เรียกว่าเพ่งเป็นสมถะ. ถ้ายังไม่หายโง่ ไม่หายฟุ้งซ่านรำ�คาญ
อยากจะหายโง่ตอ้ งเพ่งเวทนานี้ ว่ามันเป็นอะไรบ้าง; ทีจ่ ริงมันก็คอื
ตัวการอันร้ายกาจที่สุด ที่ทำ�เรื่องราวให้เกิดขึ้นแก่มนุษย์.
ปัญหาต่างๆ เกิดมาจากเวทนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ
'สุขเวทนา' อันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่น ไม่เป็นสุขส่วนตัว
ก็เพราะว่า หลงอยู่ในเวทนา ทะเลาะวิวาทกับคนอื่น ก็เพราะ
มีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นเหตุ คือสุขเวทนา. อยากมี
บ้านเรือนที่ดิน มีอะไรต่างๆ ก็เพื่อความสุขเวทนานี้; เมื่อไม่ได้
อย่างใจก็ทะเลาะวิวาท เป็นความกันอะไรกัน. นีเ่ รือ่ งโลกๆ เห็นได้
อย่างง่ายๆ เป็นอย่างนี้; ทางธรรมะก็เหมือนกัน.
สุขเวทนา ตัวเวทนานี้ทำ�ให้รัก หรือทำ�ให้โกรธ, ยินดี
ก็เพราะเวทนา ยินร้ายก็เพราะเวทนา; นี่ส่วนบุคคล. ในส่วนลึก
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ส่วนธรรมะมันก็มีเวทนาแหละเป็นปัญหา; ส่วนชาวบ้านหรือ
เรือ่ งโลก ทีร่ บกันทัว่ โลกเวลานี้ ก็เพราะมีมลู อยูท่ เี่ วทนาทีต่ อ้ งการ
คือสุขเวทนา : นายทุนก็ต้องการสุขเวทนา กรรมกรก็ต้องการ
สุขเวทนา มันก็รบกันได้อย่างสลับซับซ้อน เป็นมหาสงครามใน
โลกนี.้ ทีไ่ ปโลกพระจันทร์ โดยหวังว่าในทีส่ ดุ จะแสวงหาสุขเวทนา
ปริยายใดปริยายหนึ่งมาได้ อุตส่าห์ไปถึงโลกพระจันทร์ เพราะ
ไม่รู้ว่า อะไรๆ มีอยู่ในร่างกายนี้ทั้งหมด จะต้องแสวงหากัน
ที่ร่างกายนี้ภายในร่างกายนี้.
ในทางธรรมะ มีระบบสติปฏั ฐาน ให้ตงั้ จิตหรือสติให้ถกู ต้อง
แล้วก็จะพบทางออก ทางหลุดรอดออกไปจากความทุกข์ : ให้รจู้ กั
เวทนา แล้วก็รจู้ กั ทำ�ตนให้เป็นนายเหนือเวทนา. ดังนัน้ เอาเวทนา
มาเพ่งดูว่ามันเป็นอย่างไร, เวทนานี้เป็นอย่างไร; นี้เป็นสมถะ.
ทีนกี้ ด็ ขู อ้ เท็จจริงของมันว่า เวทนานีเ้ องเป็นตัวการหลอก
มนุษย์ จึงจะต้องทำ�ลายมันด้วยอาวุธคือปัญญา ไม่ให้มนั มาปรุงแต่ง
หลอกลวงเราได้อกี คือ เอาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาใส่เขา้ ไป ทีเ่ วทนา
เหมือนกับทีเ่ อาไปใส่เข้าทีก่ าย. พิจารณากายอันดับสุดท้ายก็เกิด
ปัญญา เห็นว่ากายนี้เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา. พอมาถึงเวทนา
อันดับสุดท้าย ก็เอาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ใส่เข้าไปในเวทนา
ให้มันหมดฤทธิ์หมดอำ�นาจ.
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๓
ฐานที่สาม-พิจารณาจิต

เรื่องที่สามคือจิต : กำ�หนดลักษณะจิตเป็นอย่างไร กำ�ลัง
เป็นอยู่อย่างไร กำ�ลังโกรธ หรือกำ�ลังรัก หรือกำ�ลังอะไรก็ตาม;
อย่างนีม้ นั เป็นสมถะ เอาจิตเป็นอารมณ์ พอกำ�หนดจิต อีกอันหนึง่
คือเพ่งเข้าไปที่นั่น นี้เป็นสมถะ.
ทีนี้ก็ดูต่อไปดูจิต เพ่งต่อไปถึง ว่าจิตนี้คือเป็นสักว่าธาตุ
วิญญาณธาตุ ประกอบอยู่ด้วยความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา,
เอาอนิ จ จั ง ทุ ก ขั ง อนั ต ตาใส่ เ ข้ า ไปที่ จิ ต ไม่ ใ ห้ เ ป็ น ตั ว ตน
ไม่ให้เป็นตัวกู-ของกู ไม่ให้เป็นตัวตนของตน อย่างนีก้ เ็ ป็นปัญญา
เป็นวิปัสสนา. พิจารณาจิตก็มี ๒ อย่าง : เพียงรู้ว่าจิตเป็นอย่างไร
กำ�หนดเท่านี้ก็เป็นสมถะ, กำ�หนดเพียงภาวะว่า จิตของของเรา
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กำ�ลังเป็นอย่างไรเท่านัน้ เป็นสมถะ; ถ้าว่ากำ�หนดข้อเท็จจริงของมัน
เป็นอย่างไร มันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาอย่างไร : นี่เรียกว่า
เป็นปัญญาเป็นวิปัสสนา.
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๔
ฐานที่สี่-พิจารณาธรรม

เรือ่ งที่ ๔. ไปถึงหมวดทีว่ า่ พิจารณาธรรม ธัมมานุปสั สนา
สติปัฏฐาน ; ธรรม นี้แปลว่าสิ่งทั้งปวง หรือข้อเท็จจริงของสิ่ง
ทัง้ ปวง ทีว่ า่ รูปธรรมนามธรรม. รูปกายเอาไปไว้ทกี่ ายแล้ว ทีเ่ รียก
ธรรมในที่นี้ ก็เหลือแต่พวกนามธรรม, พิจารณาเฉพาะนามธรรม.
	สิ่ ง ที่ เ ป็ น นามธรรมมี ม ากมายหลายอย่ า ง นั บ ตั้ ง แต่
พระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ์ จนกระทั่ ง ธรรมะที่ เ ป็ น ศี ล
สมาธิ ปัญญา เป็นการปฏิบัติ เป็นผลของการปฏิบัติ นี่เรียกว่า
ธรรมทั้งนั้น เอานามธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมากำ�หนดพิจารณา
อยู่ แล้วก็เรียกว่าพิจารณาธรรม หรือ ธรรมานุปัสนาสติปัฏฐาน.
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ที่เป็นสมถะ เช่น เอาคุณของพระพุทธเจ้ามากำ�หนดอยู่
ในใจ, เอาคุณของพระธรรมมากำ�หนดอยู่ในใจ, เอาคุณของ
พระสงฆ์มากำ�หนดอยู่ในใจ, เอาคุณของทานของศีล ของอะไร
มากำ�หนดอยูใ่ นใจ ฯลฯ กระทัง่ เอาเรือ่ งธรรมทีท่ �ำ คนให้เป็นเทวดา
มากำ�หนดอยูใ่ นใจ เรียกว่าเทวตานุสติ เหล่านีม้ นั เป็นสมถะไปหมด
คือจิตหยุดอยู่ที่นั่น แล้วก็สบายดี.
พิจารณาพุทธคุณ ว่า อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ฯลฯ อะไร
อยู่อย่างนี้, ธรรมคุณ ก็ว่า สวากขาโต ภควตาธัมโม ฯลฯ
อะไรอยู่อย่างนี้, สังฆคุณ ว่า สุปะฏิปันโน ญายะปฎิปันโน ฯลฯ
อย่างนีเ้ ป็นสมถะทัง้ นัน้ เรียกว่า เอานามธรรมอย่างใดอย่างหนึง่ มา;
หรือแม้วา่ เราจะเอาธรรมะจริงๆ เช่น ศีล สมาธิ ปัญญา มากำ�หนด
พิจารณาอยูก่ เ็ พียงแต่ก�ำ หนดว่ามันเป็นอย่างไร นีม้ นั เป็นอย่างไร,
คือว่ากำ�ลังรูส้ กึ อยูอ่ ย่างไร, ไม่พจิ ารณาในแง่อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เรียกว่าสมถะ.
ต่อไปนี้ก็พิจารณาอันนั้นว่าทุกอย่างเป็น อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา แม้แต่มรรค ผล นิพพาน ก็เป็นอนัตตา ธรรมทั้งปวง
เป็นอนัตตา : สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา หรือว่า สพฺเพ ธมฺมา นาลํ
อภินิเวสาย, มองดูสิ่งทั้งปวง ไม่ยกเว้นอะไรเลยในฐานะเป็น
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อนัตตา ก็เรียกว่าพิจารณาธรรมในส่วนปัญญา ในชั้นปัญญา.
ทีนคี้ ณุ ก็พอจะสังเกตเห็นได้เอง จับหลักได้เอง ว่าสมถะนัน้
จะพิจารณากาย หรือเวทนา หรือจิต หรือธรรม อะไรก็ตาม เพื่อ
จิตหยุดสงบอยู่ที่นั่นในสิ่งนั้น แล้วก็หยุดความกระวนกระวายได้.
ส่ ว นการกำ � หนดสติ ใ นชั้ น ปั ญ ญา หรื อ วิ ปั สส นานั้ น มั น รู ด
กราวเดียวหมดไปเลย ด้วยเรื่องอนัตตา.
พิจารณากายนีส้ กั ว่ากาย ไม่ใช่สตั ว์ บุคคล ตัวตน เราเขา.
บทท่องของเราก็ต้องมีอยู่อย่างนี้ บทสูตรสำ�หรับท่อง, มีอยู่
อย่างนี้ ว่ากายนี้สักว่ากาย ไม่ใช่สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา.
เวทนานี้สักว่าเวทนา ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา. จิตนี้ก็
สักว่าจิต ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา. ธรรมก็สักว่าธรรม
ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา. ไปดูการพิจารณาทั้ง ๔ อย่างนี้
มันใช้สตู รเหมือนกันหมด ว่าไม่ใช่สตั ว์บคุ คลตัวตนเราเขา. ฉะนัน้
สติปัฏฐานนี้มันก็กลายเป็นปัญญาขึ้นมาเต็มรูปอย่างนี้.

29

30

๔
ตั้งต้นด้วยสมถะ จบลงที่วิปัสสนา
สรุปลงที่อนัตตา

เราเคยเรียนทีแรกในเบื้องต้นว่า สตินั้นเป็นพวกสมาธิ
นั่ น มั น ในเบื้ อ งต้ น ; เช่ น สั ม มาสติ มี ต รั ส ไว้ ใ นสมาธิ ขั น ธ์
อย่างนี้เป็นเบื้องต้น คือพิจารณาอย่างทีแรก ที่ว่าพิจารณา
เป็นสมถะ เป็นสมาธิ ก็เป็นสมาธิไป; แต่ว่ามาถึงตอนนี้สติ
กลายเป็นปัญญาขันธ์ไป โดยไปพิจารณาในฐานะไม่ใช่สตั ว์บคุ คล
ตัวตนเราเขา เพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อานาปานสติหมวดที่ ๔
คือ อนิจจานุปสั สี วิราคานุปสั สี นิโรธานุปสั สี ปฏินสิ สัคคานุปสั สี ;
นั้นแหละเป็นปัญญา และเป็นหน้าที่การงานของปัญญา ตัดกิเลส
เป็ น มรรค ผล นิ พ พาน ไปเลย, รวมมรรค ผล นิ พ พาน
เข้าไว้ในหมวดนี้ด้วย.
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ถ้าดูตามสติปัฏฐาน ๔ จะแยกกำ�หนดเป็นอย่างๆ :
กาย เวทนา จิต แล้วก็ธรรม, แล้วก็จบอยู่ที่รู้อนัตตา. ฉะนั้น
จะเป็นปัญญาจริง เป็นปัญญาถึงที่สุดจริง ไปสุดอยู่ที่อนัตตา
หรือสุญญตา; ความหมายเดียวกันคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน แล้วก็ว่าง
จากตัวจากตน เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ. กายนี้ก็ประกอบ
อยู่ด้วย ดิน น้ำ� ลม ไฟ เรียกว่า ธาตุดิน ธาตุน้ำ� ธาตุลม ธาตุไฟ.
เวทนาและจิ ต นี้ เป็ น วิ ญ ญาณธาตุ เป็ น ธาตุ ฝ่ า ย
วิญญาณ. ธรรมทั้งปวงถ้าไม่แยกเราก็เรียกว่าธรรมธาตุไปหมด,
ธาตุตามธรรมชาติไปหมด. ถ้าไปแยกเข้ามันก็เป็นกาย เป็นจิต
เป็ น เวทนา ไปอี ก ; แต่ แ ล้ ว ก็ ร วมความได้ อ ย่ า งเดี ย วกั น ว่ า
ทัง้ หมดนีส่ กั ว่าธาตุ : ธาตุดนิ ธาตุน�้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุวญิ ญาณ
ธาตุอากาส, เรียกว่าธาตุทั้ง ๖, มีแต่ธาตุทั้งหก ไม่มีสัตว์บุคคล
ตัวตนเราเขาที่ไหน.
สติปัฏฐานตั้งต้นด้วยสมถะ แล้วไปจบด้วยวิปัสสนาหรือ
ปัญญาในลักษณะอย่างนี้ แล้วปัญญาก็ไปสรุปอยู่ที่อนัตตา หรือ
สุญญตา ไม่มอี ะไรนอกจากนัน้ . การดับทุกข์โดยสิน้ เชิงมีได้ ก็ตอ้ ง
เอาอนัตตา สุญญตา เข้ามา, ถ้าไม่อย่างนัน้ ดับทุกข์ชว่ั คราวเท่านัน้ .
มีนทิ านเปรียบปริศนาธรรม เขียนในสมุดข่อย ทีน่ า่ สนใจ
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เขียนไว้ในรูปอุปมา ดังนี้ :การจะฆ่ายักษ์ให้ตาย ฆ่าพญามาร จอมมารอะไรให้ตาย
ต้องไปเอาอาวุธวิเศษมา คือคันศรที่ทำ�ขึ้นด้วยเขากระต่าย,
สายศรที่ทำ�ขึ้นด้วยหนวดเต่า, ลูกศรที่ทำ�ขึ้นด้วยนอของกบ, เขา
หรือ นอ อันเดียว เขาเรียกว่า "นอ" : ถ้ามีสองอัน เรียกว่า เขา.
จะต้องไปเอาเขากระต่ายมาทำ�คันศร : เอามาสองเขามาต่อกัน
เข้าตรงกลางก็โค้งเป็นคันศร ไปเอาหนวดของเต่ามาฟั้นเป็นสาย
ศร, แล้วก็ไปเอาไอ้นอกบมาทำ�เป็นลูกศร, แล้วก็ยงิ ไปทีย่ อดปราสาท
ของเมืองยักษ์ ประตูเมืองก็เปิดเอง เข้าไปได้ ยักษ์ตายเรียบเลย.
อุ ป มานี้ เ ล็ ง ถึ ง คุ ณ ค่ า ของ อนั ต ตา สุ ญ ญตา คื อ
มันไม่ได้มตี วั ตน. ถ้ารูค้ วามไม่มตี วั ตนเมือ่ ไหร่ ก็เป็นอันว่าถึงทีส่ ดุ ,
ฉลาดถึงที่สุด กำ�จัดความโง่ได้ทั้งหมด. ความโง่ทั้งหมด มันอยู่
ที่ว่ามีตัวมีตน มีของตน ที่เราเรียกกันภาษาธรรมดาสามัญว่า
ตัวกู-ของกู. ตัวกู-ของกูนี้ต้องหายไปไม่มีเหลือ ด้วยความรู้
เรื่องสุญญตา เรื่องอนัตตา. สติปัฏฐานก็มาจบอยู่ที่นี่ มาสุดยอด
อยู่ที่นี่ โดยสูตรว่า สักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่สัตว์บุคคล
ตัวตนเราเขา. จงจำ�สูตรอันนี้ให้ดีว่า "สักว่าธาตุตามธรรมชาติ"
นีค้ อื ลูกศร, เป็นลูกศรทีจ่ ะเสียบแทงทะลุตลอดไป ไม่มอี ะไรรอหน้า

อยู่ได้. นี่เป็นเรื่องอันดับสุดท้ายของสิ่งที่เรียกว่า สติปัฏฐาน
หายโรคทางวิญญาณ คือหายโง่.
เอาละ, เราสรุปสติปัฏฐานโดยวิธีปฏิบัติ : ส่วนแรกเป็น
สมถะ หรือ สมาธิ, ส่วนที่สองก็เป็นปัญญา หรือวิปัสสนา.
	สิง่ ทีเ่ ป็นอารมณ์จะเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ของสติปฏั ฐาน
ก็ได้ทั้งนั้น ไม่ยกเว้นอะไร; แม้จะเอาความชั่ว ความเลว เอา
กามารมณ์อะไรมาเป็นอารมณ์ก็ยังได้ แต่ว่าไม่แนะนำ� ; เพราะ
ถ้ามันไม่เหมาะสม หรือเป็นอันตราย หรือ เสียเวลามากไป
ก็ไม่แนะนำ�, จะแนะนำ�แต่ส่วนที่เหมาะสมเป็นไปได้รวดเร็ว
จึงแนะนำ�ที่กาย ที่เวทนา ที่จิต ที่ธรรม. ในคำ�ว่า เวทนา นั้น
ก็รวมไปหมดในเรือ่ งสุขเวทนา แม้ทเี่ ป็นกามารมณ์ จะเอามามอง
ดูเล่นก็ได้; แต่จะให้มองไปในทางถูกต้อง จนเกิดความเบื่อหน่าย
คลายกำ�หนัด แล้วเอาลูกศรสุญญตานี้่ยิงเข้าไป ให้แหลกละเอียด
กลายเป็นความว่างไป.
เราพู ด ได้ เ ลยว่ า อะไรก็ ไ ด้ เอามาเป็ น อารมณ์ ข อง
สติปัฏฐาน; แต่เราไม่ต้องไปเสียเวลาค้นคว้า หรือว่าทดลอง
ให้มันมากเกินจำ�เป็น. เอา ๔ อย่าง หรือ ๔ กลุ่ม ที่ท่าน
วางไว้ดีแล้วนี้ สอนไว้ดีแล้วนี้ คือ กาย เวทนา จิต ธัมมารมณ์
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นี้มาเป็นวัตถุสำ�หรับพิจารณา เริ่มแรกด้วยการพิจารณา. คือให้
จิตสงบก่อน ไม่ต้องใช้หลายเรื่องหลายราว; ใช้กายนั่นเอง
ใช้จิตอย่างเดียว กายอย่างเดียว ก็เป็นอารมณ์ได้ทั้งสมถะและ
วิปสส
ั นา. ดูความเป็นปฏิกลู เพียงให้จติ หยุดความหลงใหลในกาย
มันก็เป็นสมาธิหรือสมถะขึ้นมา หรือเอากายคือลมหายใจมา
กำ�หนดพิจารณา เพียงให้จิตจิตอยู่ที่นั่น มันก็เป็นสมถะหรือ
สมาธิขึ้นมา; ฉะนั้น ผลของมันก็คือมีสมาธิ.
คำ�ว่า "สมาธิ" นี้ มีความหมายกว้าง อย่างที่พูดให้ฟังอยู่
บ่อยๆ ว่า ความบริสุทธิ์ของจิตในขณะนั้น ความตั้งมั่นของจิต
ในขณะนั้น ความว่องไวในหน้าที่ของมันในขณะนั้น เรียกว่า
ปริ สุ ท โธ - บริ สุ ท ธิ์ , สมาหิ โ ต - ตั้ ง มั่ น , กั ม มานิ โ ย ว่องไวในหน้าที่การงาน. นี่ผลของสมถะเป็นเพียงเท่านี้. ถ้าว่า
พิจารณาต่อไปทางปัญญา วิปสั สนา ก็เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา,
สรุปเหลือเพียงอนัตตาคำ�เดียวพอ. ผลของมันก็คือบรรลุมรรค
ผล นิพพาน ขึ้นมา.
ถ้าเขาถามว่า สติปัฏฐานจะมีผลอย่างไร? นักเรียนใน
โรงเรียนก็จะพูดแต่เพียงว่าเป็นสมาธิ, สัมมาสติเป็นสมาธิขันธ์
เพียงเท่านี้ยังถูกไม่หมด. มันต้องพูดไว้ให้หมดทั้งสองอย่าง
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คือว่าเป็น สมาธิ มีผลอย่างนั้น แล้วก็เป็นวิปัสสนา หรือปัญญา
มีผลอย่างนี้ ก็เรียกว่าหมดเลย สติปัฏฐานจึงเป็นเครื่องมือที่
สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนปลายได้.
ทีนี้ จะชี้ให้เห็นต่อไป จะเรียกว่าเป็นส่วนพิเศษก็ไม่ใช่
แต่ จะมองกันในแง่ส่วนพิเศษ คือข้อเท็จจริงที่ว่า ถ้าเราตั้งสติ
เป็นสติปัฏฐานอยู่ เป็นทั้งสมถะเป็นทั้งปัญญา อย่างนี้ ก็ไม่ค่อย
จะเห็ น กั น เสี ย แล้ ว มั ก จะเห็ น ว่ า เป็ น เพี ย งสมถะหรื อ สมาธิ ;
เขาสอนกันมาเพียงเท่านั้น.
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๖
ในสติปัฏฐาน มีศีล สมาธิ ปัญญา
เป็นเครื่องมือให้บรรลุมรรค ผล นิพพาน

ผมอยากจะพู ด เลยไปว่ า เมื่ อ มี ส ติ ปั ฏ ฐาน หรื อ ทำ �
สติปัฏฐานอยู่นั้น มันมีทั้งศีล สมาธิ และปัญญา. ขอร้องว่า
จงไปทำ�สติปัฏฐานเถิด จะมีครบอยู่ทั้งศีล ทั้งสมาธิ ทั้งปัญญา.
เรื่องนี้เรารู้กันดีอยู่แล้วว่า พรหมจรรย์ในพระศาสนาทั้งหมดนั้นต้
องครบศีล สมาธิ ปัญญา ไม่เช่นนั้นมันไม่ครบ ; ถ้าไม่ครบศีล
สมาธิ ปัญญา ทั้งสามอย่างแล้ว พูดตัดบทได้เลยว่า ไม่ถูกต้อง
ไม่สมบูรณ์ และไม่ดับทุกข์ได้.
เดีย๋ วนีท้ �ำ ไมจึงมาพูดกันแต่สมาธิและปัญญา? เช่น เจริญ
สติปัฏฐาน นี้ ตามที่คนอื่นพูด หรือครูบาอาจารย์สอนในโรงเรียน
ว่าเป็นสมาธิ เป็นสมาธิขันธ์. ผมเลยบอกว่าไม่ถูก; ที่ถูกเป็นทั้ง
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สมาธิและปัญญา และผมยังบอกต่ออีกว่าเป็นทั้งศีลด้วย ทั้งที่ใน
คำ�พูดเหล่านั้นไม่เอ่ยถึงศีลเลย.
ในหมวดแรกที่สุด สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ ก็ไม่ได้พูด
ถึงคำ�ว่าศีล, คำ�ว่าศีลไม่ถูกเอามาเอ่ย. ใน หมวดอิทธิบาท
ก็มีแต่คำ�ว่าฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา คำ�ว่าศีลก็ไม่ได้เอา
มาเอ่ยถึงเลย. ธรรมหมวดสัมมัปธาน เพียรระวัง เพียรละ
เพียรสร้าง เพียรรักษา ก็ล้วนแต่คำ�ว่า ปธาน-ปธาน-ปธาน
ไปทั้งนั้นไม่พูดถึงศีลเลย แล้วศีลมันหายไปไหนเสีย, ทำ�ให้เข้า
ใจผิดว่าไม่ได้พูดถึงศีลเลย. ที่จริงนั้นพูดถึงศีลอยู่ตลอดเวลา
โดยชื่ออื่น มันแฝงอยู่อย่างเร้นลับ ไม่ได้ชื่อได้เสียงกับเขา แต่ที่จ
ริงมันก็มีอยู่อย่างสมบูรณ์.
มองดูกันที่สติปัฏฐานนี้ใหม่ว่า จะเจริญสติปัฏฐานนั้น
ต้องตั้งความพยายาม ในการที่จะสำ�รวมระวังจิต อย่าให้จิตหนี
ไปจากอารมณ์, คืออย่าให้เสียสติ อย่าให้สติขาดตอน อย่าให้
จิตหนีไปเสียจากอารมณ์, ต้องมีความตัง้ อกตัง้ ใจ แล้วมีการสำ�รวม
อย่างยิ่ง. การสำ�รวมจิตนั้นมีอย่างยิ่ง. คุณต้องมองให้เห็นว่า
ขณะนั้นจะต้องมีการสำ�รวมอย่างยิ่ง ตั้งสติ คือการสำ�รวมจิต
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อย่ า งยิ่ ง สำ � รวมสติ สั ม ปชั ญ ญะอะไรกั น หมดเลย. ที นี้
ก็แยกเอามาแต่การสำ�รวม; คำ�ว่าสำ�รวมระวังนี่แหละคือศีล;
ฉะนั้ น ศี ล ซ่ อ นอยู่ ใ นสิ่ ง ที่ เ ป็ น ความสำ � รวมระวั ง ทุ ก ชนิ ด
แม้แต่ระวังจิต.
เราต้องคุมสติ ต้องสำ�รวมระวัง ใหส้ ติมนั อยทู่ ลี่ มหายใจเขา้
หายใจออก หายใจยาว หายใจสั้น, หายใจเข้าหายใจออก
ตลอดเวลานี้ มีการสำ�รวม บังคับตัวเองให้สำ�รวม; หมายความ
ว่ามีทมะ - การบังคับตัวเอง นี่ก็คือศีล.
คำ�ว่า วิริยะ สำ�รวมอยู่ด้วยวิริยะ ความสำ�รวมพาก
เพียรอยู่นี้มันก็เป็นศีล. ส่วนที่เพียรละความชั่ว ความไม่ดี
เพียรละความชั่ว นี้ก็เป็นศีล.
ศี ล มี อ ยู่ ใ นชื่ อ อื่ น รวมอยู่ เ ต็ ม ที่ แต่ ว่ า อยู่ ใ นชื่ อ อื่ น
ที่ เ รี ย กอย่ า งอื่ น . รู้ จั ก ศี ล ชนิ ด นี้ กั น เสี ย บ้ า ง ว่ า นี่ คื อ ศี ล จริ ง
และมีจริง; ส่วนศีลที่รับด้วยปาก ว่าปาณาติปาตาฯ เป็นศีลลมๆ
แล้ ง ๆ ทั้ ง นั้ น . เมื่ อ มิ ไ ด้ มี ก ารสำ � รวมจริ ง เป็ น ศี ล ชนิ ด ที่
ว่าแต่ปากหรือยังไม่จริง ยังเป็นการตั้งต้นเกินไป ยังไม่มีศีล;
แต่ พ อไปสำ � รวมจิ ต หรื อ สำ � รวมสติ สั ม ปชั ญ ญะ ให้ ทำ � จริ ง
อย่างใดอย่างหนึ่งลงไป ในการเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นนี้; การ
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สำ�รวมนัน้ เป็นของจริง มีจริง มีอย่างยิง่ ในการสำ�รวม. เพราะฉะนัน้
ศีลมีอยู่จริง สมบูรณ์และเป็นอัตโนมัติ แม้จะเป็นอัตโนมัติมันก็
เป็นศีลจริง ไม่ใช่ศีลนกแก้วนกขุนทอง ว่าปาณาติปาตาเวรมณี
แล้วก็มีศีล.
การที่จะมีศีล นี่ต้องสำ�รวมระวังเต็มที่ เริ่มแต่ข้อปาตาฯ
ที่จะไม่เบียดเบียนชีวิตและร่างกายผู้อื่น, และสำ�รวมอย่างยิ่ง ที่
จะไม่ถือโอกาสถืออะไรเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตัว,
สำ�รวมอย่างยิ่ง ไม่ล่วงเกินของรักของใคร่ของผู้อื่น, สำ�รวมอย่าง
ยิ่งที่จะไม่พูดหรือไม่ใช้สื่ออันใดๆ ให้เขาเข้าใจผิด ให้เขาเชื่อผิด
เข้าใจผิด เสียประโยชน์ให้แก่เรา แล้วก็สำ�รวมที่จะไม่ดื่มของเมา
นั้นจึงจะเป็นศีล.
การมีศีลนั้นอยู่ที่การสำ�รวม มีสำ�รวมที่ไหนมีศีลที่นั่น;
ถ้าไม่เช่นนั้นเป็นศีลที่ลมๆ แล้งๆ คือไม่ใช่ศีล; เหมือนกับที่
สมาทานศีลจนตายก็ไม่รจู้ กั มีศลี สักทีเพราะเป็นนกแก้วนกขุนทอง
อยู่เรื่อยๆ.
คนบางคนไม่เคยรู้เรือ่ งศีล สมาธิ ปัญญา ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า
ได้รบั คำ�สงั่ สอนเรือ่ งสุญญตา เรือ่ งอนัตตา มีจติ แจ่มแจ้งแทงตลอด
เข้าใจในเรื่องนี้ ปฏิบัติอยู่แม้ในขณะนั้น ก็กลายเป็นว่ามีศีล
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มีสมาธิ มีปัญญา ครบถ้วนทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอน
เรื่องศีล. เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีการสำ�รวมระวังอยู่เป็นพื้นฐาน
แล้วสำ�รวมระวังชั้นดีนั้น สำ�รวมด้วยสติปัญญา ไม่ใช่สำ�รวมด้วย
กำ�ลังบังคับของจิต หรือของกำ�ลังกาย; สติปัญญา เรื่องอนัตตา
นั้นจึงเป็นหมดทุกอย่าง เพราะว่าเมื่อสำ�รวมระวังอยู่อย่างนี้,
สำ � รวมระวั ง กำ � หนดลมหายใจอยู่ อ ย่ า งนี้ ย่ อ มไม่ ไ ปฆ่ า สั ต ว์
ลั ก ทรั พ ย์ ประพฤติ ผิ ด ในกาม หรื อ ล่ ว งศี ล ข้ อ ไหนได้ เ ลย
จึงเป็นศีลอยู่ได้ เพราะเหตุนี้.
เมื่อรู้ว่าทุกอย่างโดยเฉพาะเวทนานี้ เป็นสักว่าธาตุตาม
ธรรมชาติ ไม่ใช่สิ่งที่น่ารัก น่าพอใจน่ายึดมั่นถือมั่น; ถ้าปัญญา
อย่างนี้ีอยู่ มันตัดหนทาง ที่จะไปฆ่า, ลักขโมยเขา, ไม่ล่วงเกิน
ของรักเขาสิ้นเชิง ไม่มีทางจะประพฤติผิดในกามแก่ใคร, ไม่พูด
เท็จดื่มน้ำ�เมาอะไรที่ไหนได้ ด้วยอำ�นาจของปัญญาที่เห็นอนัตตา
หรือสุญตา; ฉะนั้นจ ึงมีศีลอย่างลึกซึ้ง อย่างถูกต้อง อย่างสมบูรณ์
อย่างอะไรอยู่ในความรู้เรื่องอนัตตานั่นเอง.
คนสมัยโน้นบรรลุพระอรหันต์ที่ตรงหน้าพระพุทธเจ้าได้
โดยที่ ไ ม่ ไ ด้ พู ด ถึ ง ศี ล สมาธิ ปั ญ ญาอะไร แต่ มี ศี ล สมาธิ
ปัญญา ครบหมด สมบูรณ์หมดอยู่ในนั้น แล้วบรรลุมรรค
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ผล นิพพาน ที่ตรงนั้น ขณะที่พูดกันเพียงไม่กี่นาที. ฉะนั้น
จงรู้จักสิ่งที่เรียกว่าศีล, ศีลที่แท้จริงแฝงอยู่กับสมาธิและปัญญา.
เมื่อตั้งความสำ�รวมระวังเพื่อเป็นสมาธิ ก็มีศีลอยู่ที่นั่น,
เมื่อพิจารณาเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็มีศีลซ่อนอยู่ในนั้น เห
มือนกับพื้นฐานที่มีอยู่ทั่วไป; แต่ว่าเราไม่มองมัน เราไม่ค่อยมอง
อะไรถึงพืน้ ฐานทัว่ ไป เรามักจะมองตรงทีท่ �ำ อะไรอยูห่ รือแสดงผล
อยู่เท่านั้น.
เหมือนเราเห็นรถยนต์วงิ่ เราก็เห็นรถยนต์มนั วิง่ แล้วเห็น
ประโยชน์ทเี่ รานัง่ รถยนต์ไป มากกว่าทีจ่ ะไปเห็นว่าในรถยนต์มนั มี
อะไร. เครือ่ งจักรในรถยนต์นนั้ มันมีอะไร ตัวเครือ่ งจักรหรือตัวกำ�
ลังของเครือ่ งจักร เราไม่ได้สนใจ เราสนใจเพียงทีร่ ถยนต์มนั วิง่ ไป
และเราไปถึงได้สบายตามทีเ่ ราต้องการ นีเ้ รามักจะสนใจกันอย่างนี้
สนใจที่ตัวรถยนต์วิ่งไป แล้วก็การถึงของเรา ไม่ได้สนใจไอ้เรื่องพื้
นฐานของเครื่องจักรหรืออะไรต่างๆ. นี้เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ
ที่มนุษย์จะมองอะไร ก็แต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ทั้งนั้น.
ทีนี้ในกรณีอย่างที่ว่ามานี้ ก็เหมือนกับว่าสิ่งที่เรียกว่าศีล
นัน้ ทีเ่ ป็นพืน้ ฐานนัน้ ไม่ถกู มอง เว้นแต่จะเป็นผูม้ ปี ญั ญา ศึกษามา
อย่างเพียงพอ จึงจะเห็นว่า มันมีทั้งศีล สมาธิ ปัญญา ครบกัน
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อยู่เรียกว่าอริยมรรคหรืออัฏฐังคิกมรรค อริยมรรคคำ�เดียวพอ
มีทั้งศีล สมาธิ ปัญญา.
สรุปว่าวันนี้เรากำ�ลังพูดกันถึงสติปัฏฐาน ๔ แล้วก็เลย
พูดแต่เรื่องสติ เรื่องอะไร เรื่องสมถะหรือปัญญาไปจนหมด ว่าไม่
มองกันลึกลงไปว่าในนัน้ มีศลี เป็นพืน้ ฐานรองรับอยู,่ มีการควบคุม
สติให้อยู่ในร่องในรอยที่ไหน ก็มีศีลที่นั่น, แล้วมันก็มีสมาธิที่นั่น,
แล้วถ้าไปพิจารณาเข้าก็เป็นปัญญาไปด้วยกัน.
ในขณะที่เราพิจารณาอยู่ว่า นี้สักว่าถ้าตามธรรมชาติ
ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ก็มีศีล สมาธิ ปัญญา ครบอยู่
ในสูตรนั้น. เพ่งพิจารณาด้วยกำ�ลังจิตทั้งหมดให้เห็นว่า นี้สักว่า
ธาตุตามธรรมชาติ ไม่ใช่สตั ว์บคุ คลตัวตนเราเขา ; นีค่ อื สติปฏั ฐาน
สมบูรณ์ แล้วมันก็มศี ลี สมาธิ ปัญญา สมบูรณ์อยูใ่ นสติปฏั ฐานนัน้ .
วั น นี้ เ ราพู ด กั น แต่ เ พี ย งหลั ก คร่ า วๆ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
สติปัฏฐาน จะพูดโดยรายละเอียดในวันเดียวนี้มันไม่ได้ เอาไว้พูด
กันวันอื่น จะพูดสติปัฏฐานในรูปของอานาปานสติภาวนาเหมาะ
กว่า.
สรุปความในวันนีแ้ ต่เพียงว่า สติปฏั ฐาน ๔ พิจารณากาย
เวทนา จิต ธรรม ในฐานะเป็นเครื่องมือให้บรรลุมรรค ผล
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นิพพาน จัดเป็นโพธิปขั ขิยธรรมด้วย, คือเป็นธรรมะทีเ่ ป็นฝักฝ่าย
ของโพธิ ที่เป็นเครื่องมือให้บรรลุมรรค ผล นิพพาน เรียกว่า
สติปัฏฐาน ๔, เรียกสั้นๆ ว่ามีสติ หรือทำ�สติ.
เราทำ�สติแล้วเราก็มีสติ ชนิดนี้ มีสติก็คือมีศีล สมาธิ
ปัญญา สมบูรณ์, แล้วผลคือมรรค ผล นิพพาน ก็ต้องตามมา
โดยไม่ต้องสงสัย; ไม่ต้องตั้งปรารถนา แต่ทำ�ให้ถูกต้องอยู่ก็มีมา
ไม่ต้องอธิษฐานว่าขอให้บรรลุมรรค ผล นิพพาน แต่ให้ทำ�ถูก
ต้องอยู่ด้วยสติปัฏฐานนี้ มรรค ผล นิพพาน ก็มีมา. ฉะนั้น
อย่าไปมัวเชื้อเชิญ อ้อนวอน อธิษฐานกันให้เป็นพิธีรีตองมากไป
มันเป็นเรื่องน่าสงสาร.
เวลาของเราก็หมด.
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สติปัฏฐาน แปลว่า
การตั้งสติไว้พร้อม เฉพาะ
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สติปัฏฐานสี่ ตั้งสติไว้ที่
กาย เวทนา จิต และธรรม
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ตั้งสติในทางสงบ สมถะ เพื่อแก้ฟุ้งซ่าน
ตั้งสติในทางปัญญา วิปัสสนา เพื่อแก้โง่
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กาย

เพ่งให้เห็นรูปลักษณะ ให้จิตสงบ ยังไม่พิจารณา;
เป็นสมถะ
พิจารณากาย เห็นความจริงของกาย -ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา;
เป็นวิปัสสนา
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เวทนา

เพ่งเวทนา*เป็นอารมณ์;
เป็นสมถะ
พิจารณาเวทนา รู้ความจริงของเวทนา -ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา;
เป็นวิปัสสนา

* ความรู้สึก, ความรู้สึกทุกข์สุข
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จิต

ดูลักษณะจิตที่กำ�ลังเป็นอยู่ขณะนั้น;
เป็นสมถะ
กำ�หนดดูจิตว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาอย่างไร;
เป็นวิปัสสนา
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ธรรม

เพ่งเวทนาเห็นอารมณ์;
เป็นสมถะ
พิจารณาว่าทุกอย่างเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
มองดูสิ่งทั้งปวง ไม่ยกเว้นอะไรเลยในฐานะเป็นอนัตตา
ก็เรียกว่า พิจารณาธรรมในส่วนปัญญา;
เป็นวิปัสสนา
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จิตหยุดอยู่ที่นั่น เป็นสมถะ
ผลของสมถะ เป็นสมาธิ
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เจริญสติปัฏฐาน ต้องตั้งความพยายาม
ในการระวังจิตอยู่กับอารมณ์
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ขณะทำ�สติปัฏฐาน ก็ทั้งมีศีล สมาธิ ปัญญา ครบ
ขณะพิจารณาเป็นสักว่าธาตุ ก็มีทั้งศีล สมาธิ ปัญญา ครบ
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สติปัฏฐาน ๔ นี้เป็นโพธิปักขิยธรรม
เป็นเครื่องมือ บรรลุมรรค ผล นิพพาน
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