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อิทธิบาท ๔ 

สมเด็จพระญาณสงัวร สกลมหาปรณิายก 

บดันี ้จกัแสดงธรรมะเป็นเครือ่งอบรมในการปฏิบติัอบรมจิต 

ในเบือ้งตน้ก็ขอใหท้กุๆ ทา่นตัง้ใจนอบนอ้มนมสัการ พระผูมี้

พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ัน้ ตัง้ใจถงึพระองค์

พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ตัง้ใจสาํรวมกาย

วาจาใจใหเ้ป็นศีล ทาํสมาธิในการฟัง เพ่ือใหไ้ดปั้ญญาในธรรม 

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ผูพ้ระบรมศาสดาของเราทัง้หลาย ได้

ทรงเป็นพระภควาท่ีเราแปลทบัศพัทม์าเป็นไทยวา่พระผูมี้พระ

ภาคเจา้ ซึง่มีความหมายประการหนึ่งวา่ผูจ้าํแนกแจกธรรมสั่ง

สอนประชาชน ดงัท่ีไดท้รงจาํแนกธรรมะออกเป็นหมวดธรรม

ตา่งๆ และท่ีตรสัรวมเขา้เป็นหมวดโพธิปักขิยธรรม ซึง่กาํลงั

แสดงอยู่นี ้ไดแ้สดงมาแลว้ในหมวดท่ี ๑ คือสตปัิฏฐาน ๔ 

หมวดท่ี ๒ คือ สัมมัปปธาน ๔ วนันีจ้ะแสดงหมวดท่ี ๓ คือ 

อิทธิบาท ๔ 
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คาํวา่ อิทธิบาท นัน้ อิทธิเราแปลกนัเป็นไทยอย่างหนึ่งวา่

ฤทธ์ิ ดงัท่ีมีแสดงไวใ้นพทุธศาสนาเช่น อภิญญา ๖ วิชชา ๘ ซึง่มี

ขอ้ อิทธิวธิิ การแสดงฤทธ์ิได ้ดั่งท่ีพระพทุธเจา้ไดท้รงยกย่องพระ

โมคคลัลานะเป็นเอตทคัคะ คือเป็นพระสาวกผูเ้ลิศในทางมีฤทธ์ิ

มาก 

อีกอย่างหนึ่งคาํวา่ อิทธิ แปลวา่ความสาํเรจ็ ความสาํเรจ็

แห่งการปฏิบติั ขัน้หนึ่งๆ ก็เป็นอิทธิอย่างหนึง่ จนถงึเป็น

ความสาํเรจ็อย่างสงู คือสาํเรจ็ความรูธ้รรมเหน็ธรรม อนัเป็นภมูิ

อรยิชน จนถงึความตรสัรูอ้นัเป็นความรูส้งูสดุในพทุธศาสนา ก็

เป็นอิทธิคือความสาํเรจ็ คาํวา่ บาท นัน้แปลตามศพัทว์า่ เหตท่ีุ

ใหบ้รรลถุึง เหตท่ีุใหถ้งึ อนัไดแ้ก่ปฏิปทาคือทางปฏิบติั หรอื

มรรคคือทาง บาท แห่งอิทธิ ก็คือเหตท่ีุใหบ้รรลถุึงความสาํเรจ็ 

หรอืบรรลถุึงฤทธ์ิ ทางปฏิบติัมรรคาคือทางแห่งฤทธ์ิ หรอืแห่ง

ความสาํเรจ็ 

พระพทุธเจา้ไดท้รงแสดงอิทธิบาทไว ้๔ ประการ คืออิทธิ

บาทอนัประกอบดว้ย ความประกอบความเพียรดว้ยสมาธิ ท่ีมี
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ฉันทะคือความพอใจยงัใหบ้งัเกิดขึน้ ขอ้ ๑ อิทธิบาทอนั

ประกอบดว้ย ความประกอบความเพียรดว้ยสมาธิ ท่ีมีวริิยะคือ

ความเพียรยงัใหบ้งัเกิดขึน้ ขอ้ ๑ อิทธิบาท อนัประกอบดว้ย

ความเพียรดว้ยสมาธิท่ีมีจติตะความเอาใจใสย่งัใหบ้งัเกิดขึน้ขอ้ 

๑ อิทธิบาทอนัประกอบดว้ย ความประกอบความเพียรดว้ย

สมาธิ ท่ีมีวิมังสาความใครค่รวญไตรต่รองยงัใหบ้งัเกิดขึน้ขอ้ ๑ 

เป็นอิทธิบาท ๔ ประการ 

เพราะฉะนัน้ อิทธิบาททัง้ ๔ ท่ีมาพดูย่อๆ วา่ ไดแ้ก่ ฉนัทะ 

ความพอใจ วริยิะ ความเพียร จิตตะ ความเอาใจใส ่วมิงัสา 

ความไตรต่รองพิจารณา จงึเป็นการกลา่วอย่างย่อๆ 

แตเ่ม่ือกลา่วตามท่ีพระพทุธเจา้ไดต้รสัไวเ้อง ก็เป็นไปดั่งท่ี

ไดย้กมาแสดงในเบือ้งตน้นัน้ คืออิทธิบาทนัน้มิใช่มีความสัน้ๆ 

เพียง ฉนัทะ วริยิะ จิตตะ วมิงัสา แตว่า่จะเป็นอิทธิบาทไดต้อ้ง

ประกอบดว้ย ความประกอบความเพียร มาจากคาํบาลีวา่ ปธา

นะสังขาระ หรอื ปธานสงัขาร 
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คาํวา่ ปธานะ ก็คือสัมมัปปธาน ๔ อนัเป็นหมวดท่ี ๒ นัน้ 

สงัขาระ คือสงัขาร ก็ไดแ้กส่งัขารคือความปรุงแตง่ ในท่ีนีใ้ช้

แปลวา่ความประกอบ เพราะความประกอบนัน้ก็คือปรุงแตง่

นัน้เอง อยา่งเช่น ประกอบไมใ้หเ้ป็นโต๊ะเป็นเกา้อี ้เป็นบา้นเป็น

เรอืน ก็คือเอาของหลายๆ อย่างมาประกอบกนัเขา้ ก็มี

ความหมายตรงกบัคาํวา่ความปรุงแตง่ ซึง่มีความหมายวา่ตอ้ง

มีหลายอย่างมาประกอบกนัเขา้ อย่างปรุงอาหารก็ตอ้งมีของ

หลายอย่าง มาตม้มาแกงปรุงเป็นอาหารขึน้ เพราะฉะนัน้ คาํวา่

ความประกอบหรอืความปรุงแตง่ จงึมีความหมายเป็นอนั

เดียวกนั และออกมาจากคาํเดียวกนัวา่ สังขาร หรอื สงัขาระ 

ความปรุงแตง่หรอืความประกอบ ปธานสงัขาร ก็คือประกอบ

ความเพียร อนัไดแ้ก่สมัมปัปธาน ๔ ท่ีแสดงแลว้ 

เพราะฉะนัน้ คาํวา่อิทธิบาทนัน้จงึรวมสมัมปัปธาน ๔ เขา้

มาดว้ย แตว่า่มีขยายความออกไปวา่ ความประกอบปธานะคือ

ความเพียรนัน้ ประกอบดว้ยสมาธิท่ีมี ฉนัทะ วิรยิะ จิตตะ 

วิมงัสา ยงัใหบ้งัเกิดขึน้ ก็คือธรรมะทัง้ ๔ ขอ้นี ้อนัไดแ้กฉ่นัทะ
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วิรยิะจิตตะวมิงัสา ยงัใหเ้กิดสมาธิขึน้ คือความตัง้ใจมั่น ไม่กลบั

กลอกคลอนแคลน 

สมาธิคือความตัง้ใจมั่นนีท่ี้ธรรมะทัง้ ๔ ขอ้นัน้ใหบ้งัเกิดขึน้ 

ก็ทาํใหเ้กิดความประกอบความเพียร อนัเป็นสมัมปัธานทัง้ ๔ 

ขอ้นัน้ เพราะฉะนัน้ฉนัทะวริยิะจิตตะวิมงัสา จงึเป็นอธิปไตยคือ

เป็นใหญ่ อนัจะนาํใหเ้กิดสมาธิความตัง้ใจมั่นเพ่ือประกอบ

ความเพียร อนัเป็นสมัมปัปธานทัง้๔ นัน้ เม่ือเป็นดั่งนี ้จงึจะเป็น

ปฏิปทาความปฏิบติัหรอืทางปฏิบติั เป็นมรรคคือมรรคา คือทาง

แห่งอิทธิความสาํเรจ็ หรอืแห่งฤทธ์ิทัง้หลาย 

ในหมวดสมัมปัปธาน ๔ นัน้ก็ไดมี้เริม่ตรสัทา้วมาถึงอิทธิ

บาททัง้ ๔ นีด้ว้ยแลว้ คือดงัท่ีตรสัไวว้า่ ยงัฉนัทะคือความพอใจ

ใหเ้กิดขึน้ พยายามเริม่ความเพียร ประคองจิตตัง้ความเพียร

ขึน้มา ในการระวงับาปอกศุลท่ียงัไมเ่กิดไม่ใหเ้กิดขึน้ ในการละ

บาปอกศุลท่ีเกิดขึน้แลว้ ในการยงักศุลท่ียงัไม่เกิดใหเ้กิดขึน้ ใน

การรกัษากศุลท่ีเกิดขึน้แลว้ และปฏิบติัเพิ่มเติมใหบ้รบิรูณ ์
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เพราะฉะนัน้ ครัน้ตรสัสมัมปัปธาน ๔ และมีทา้วมาถงึอิทธิ

บาท อนัเป็นอปุการธรรมในการปฏิบติัสมัมปัปธานทัง้ ๔ นัน้

ดว้ยแลว้ จงึมาตรสัถึงหมวดอิทธิบาท ๔ นี ้และก็ไดต้รสัวา่

ประกอบดว้ย ความประกอบปธานะทัง้ ๔ นัน้ ท่ีตรสัวา่ ปธา

นะสงัขาระ ความประกอบความเพียร ดว้ยสมาธิท่ีมีฉนัทะวิรยิะ

จิตตะวิมงัสาใหบ้งัเกิดขึน้ 

เพราะฉะนัน้ เม่ือแสดงความใหเ้น่ืองกนัแลว้จงึกลา่วไดว้า่ 

อิทธิบาทดงัท่ีตรสัไวนี้เ้องเป็นเหตใุหป้ระกอบปธานะ คือ

สมัมปัปธานทัง้ ๔ นัน้สาํเรจ็ขึน้ได ้และความตอ้งการของอิทธิ

บาทในท่ีนีก็้คือวา่ เป็นเหตใุหป้ระกอบความเพียร อนัเป็น

สมัมปัปธานทัง้ ๔ นัน้ไดส้าํเรจ็ 

โดยอาศยัฉนัทะสมาธิ วิรยิะสมาธิ จิตตะสมาธิ วิมงัสา

สมาธิ คือสมาธิท่ีมีฉนัทะวิรยิะจิตตะวิมงัสายงัใหบ้งัเกิดขึน้ 

และเม่ือกลา่วจาํเพาะสมาธิก็กลา่วไดว้า่ ในการประกอบ

ความเพียรอนัเป็นสมัมปัปธานทัง้ ๔ นัน้ จะตอ้งมีสมาธิ คือ

ความตัง้ใจมั่นเพ่ือท่ีจะประกอบความเพียร เพ่ือประกอบความ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 7 
 

เพียรอนัเป็นสมัมปัธานทัง้ ๔ ขอ้นัน้ ถา้ขาดสมาธิเสียแลว้ความ

ประกอบความเพียรอนัเป็นสมัมปัปธาน ๔ นัน้ก็เกิดขึน้ไม่ได ้

เพราะวา่จิตใจนีไ้ม่ตัง้เพ่ือท่ีจะทาํใหส้มัมปัปธานทัง้ ๔ นีบ้งัเกิด

ขึน้ คือจิตนีไ้มต่ัง้มั่นในอนัท่ีจะระมดัระวงั อนัเรยีกวา่ สงัวร

ปธาน ในอนัท่ีจะละ อนัเรยีกวา่ ปหานปธาน ในอนัท่ีจะปฏิบติั

ใหมี้ใหเ้ป็นขึน้ อนัเรยีกวา่ ภาวนาปธาน ในอนัท่ีจะรกัษากศุล

ธรรมท่ีบงัเกิดขึน้ไวไ้ม่ใหเ้ส่ือม และใหเ้พิ่มเติมใหส้มบรูณ ์จงึ

ตอ้งมีสมาธิคือความตัง้จิตมั่นในอนัท่ีจะประกอบความเพียร 

สมาธิในท่ีนีจ้งึมีความหมายวา่ความตัง้จิตมั่นท่ีจะประกอบ

ความเพียรทัง้ ๔ ขอ้นัน้ ไม่เปล่ียนจิตเป็นอย่างอ่ืน 

เพราะฉะนัน้ จงึไม่หมายถึงการท่ีมานั่งปฏิบติั ภาวนาอย่าง

ใดอย่างหนึง่ อย่างท่ีเรยีกวา่ทาํสมาธิกนัทั่วๆ ไป แตห่มายเอาถึง

ความท่ีตัง้จิตมั่นในอนัท่ีจะประกอบความเพียร เม่ือมีความตัง้

จิตมั่นดั่งนีแ้ลว้ การประกอบความเพียรอนัเป็นสมัมปัปธานทัง้ 

๔ ซึง่ตรสัเรยีกในหมวดอิทธิบาทนีว้า่ ปธานสงัขาร ปรุงแตง่

ความเพียร หรอืประกอบความเพียร จงึจะบงัเกิดขึน้ได ้แตว่า่
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สมาธินัน้ก็จาํตอ้งอาศยัความมีฉนัทะวิรยิะจิตตะวิมงัสาทัง้ ๔ 

ขอ้นี ้

มาทาํใหบ้งัเกิดเป็นสมาธิขึน้ ถา้ขาดทัง้ ๔ ขอ้นี ้สมาธิคือ

ความตัง้จิตมั่นในอนัท่ีจะประกอบความเพียรก็ไม่บงัเกิด 

เพราะฉะนัน้ ธรรมะทัง้ ๔ ขอ้นีจ้งึมีความสาํคญั อนัจะเป็น

อปุการะแก่ความประกอบความเพียรทัง้ ๔ หากวา่จะกลา่วให้

เน่ืองกนัมาจากสตปัิฏฐาน ก็กลา่วไดว้า่ สติปัฏฐานทัง้ ๔ นัน้

เป็นขอ้ธรรมท่ีเป็นท่ีตัง้ของความปฏิบติัตัง้สติ เป็นหลกัในการ

ปฏิบติัธรรมทางจิต หรอืวา่จิตตภาวนา เป็นขอ้ปฏิบติัทางจิต

ภาวนาท่ีเป็นตวัหลกั หลกัสาํคญั แตว่า่จะตอ้งอาศยัอปุการะ

ธรรมคือสมัมปัปธาน ๔ มาเป็นเครื่องอปุการะ ใหก้ารปฏิบติัใน

สติปัฏฐานทัง้ ๔ นีบ้งัเกิดขึน้ เป็นไป และกา้วหนา้ จนกระทั่ง

สาํเรจ็เป็นสติปัฏฐานทัง้ ๔ ขึน้ได ้

และสมัมปัปธานทัง้ ๔ นีเ้ลา่ ก็ตอ้งมีอิทธิบาททัง้ ๔ นีเ้ป็น

อปุการะ ถา้ขาดสมัมปัปธาน ๔ สติปัฏฐานก็มีไม่ได ้จงึตอ้งมี

สมัมปัปธาน ๔ ช่วย ถา้ขาดอิทธิบาททัง้ ๔ สมัมปัปธานทัง้ ๔ ก็
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มีไม่ได ้จะตอ้งมีอิทธิบาท ๔ ช่วย คือจะตอ้งมีฉันทะคือความ

พอใจในความประกอบความเพียร รกัท่ีจะประกอบความเพียร 

ไม่เกลียดความประกอบความเพียร ไม่รงัเกียจความประกอบ

ความเพียร ไมเ่ฉยๆ ตอ่ความประกอบความเพียร ตอ้งมีความ

พอใจความรกัท่ีจะประกอบความเพียร ขอ้ ๑ 

ตอ้งมีวิริยะคือความเพียร คือความกลา้ท่ีจะประกอบความ

เพียร วิรยิะนัน้แปลวา่ความกลา้ และวิรยิะคือความกลา้นีก็้

ตรงกนัขา้มกบัความไมก่ลา้ คือความย่อหย่อน อนัหมายถึง

ความเกียจครา้น จะตอ้งมีความไม่เกียจครา้น 

ความขยนัลกุขึน้ประกอบความเพียร ก็คือมีจิตใจท่ีกลา้ท่ี

แข็ง ในอนัท่ีจะประกอบกระทาํความเพียรนัน้เอง ขอ้ ๑ 

ตอ้งมีจติตะคือมีจิต จิตท่ีตัง้คือเอาใจใสด่แูล จิตใจไม่

ทอดทิง้แตจ่ิตใจตัง้ดแูล ถา้ขาดจิตใจตัง้ดแูล จิตใจทอดทิง้แลว้ 

ก็เกิดความประกอบความเพียรขึน้ไม่ได ้หรอืเกิดขึน้ไดก็้ยอ่

หย่อน เพราะเม่ือไม่มีจิตเขา้ประกอบก็เป็นไปไม่ได ้ตอ้งมีจิตเขา้

ประกอบ จิตตอ้งตัง้มั่น แนว่แน่ และดแูล ขอ้ ๑ 
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ตอ้งมีวิมังสาคือจิตท่ีตัง้มั่นนัน้จะตอ้งดแูล ก็คือตอ้งมี

วิมงัสาคือความใครค่รวญพิจารณา ใหรู้จ้กัทางและมิใชท่าง ให้

รูจ้กัการปฏิบติัท่ีตัง้ขึน้ได ้หรอืไม่ตัง้ขึน้ได ้ท่ีกา้วหนา้หรอืถอย

หลงั ดว้ยเหตอุะไร จะตอ้งรู ้ในการปฏิบติัประกอบความเพียร

ของตน โดยเหตโุดยผล โดยถกูทางโดยผิดทาง อะไรท่ีเป็นเหตุ

ใหย้่อหย่อนเป็นเหตใุหผิ้ดทาง ก็ตอ้งรู ้อะไรท่ีเป็นเหตใุหค้วาม

ประกอบความเพียรตัง้อยู่และกา้วหนา้ เม่ือถกูทางก็ใหรู้ ้เพ่ือวา่

ความประกอบความเพียรนัน้จะไดด้าํเนินขึน้ได ้และเป็นไปโดย

ถกูตอ้งไม่ผิดทาง 

เพราะฉะนัน้ทัง้ ๔ ขอ้นีส้าํคญัทัง้นัน้ เพราะในการประกอบ

ความเพียรนัน้ จะตอ้งประสบกบัผลท่ีบงัเกิดขึน้หลายอย่าง เป็น

ผลของกิเลสอนัปฏิปักษต์อ่สมัมปัปธาน คือความประกอบความ

เพียรท่ีชอบก็มี เป็นผลของตวัความเพียรก็มี ซึง่ใหผ้ลปรากฏ

เป็นสขุก็มี เป็นทกุขก็์มี และบงัเกิดความประสบการณใ์นการ

ปฏิบติั ซึง่มีเป็นขัน้ตอน อาจจะเหน็นั่นเห็นน่ีในภายนอกก็มี 

จะตอ้งมีวมิงัสาคือความใครค่รวญพิจารณา วา่ส่ิงท่ีรูท่ี้เหน็ใน
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ระหวา่งปฏิบติันัน้ บางอย่างก็เป็นอปุกิเลส คือเป็นเครื่องเศรา้

หมองของปฏิปทาท่ีปฏิบติัไปสูค่วามตรสัรู ้

ถา้หากวา่ขาดปัญญาท่ีรูจ้กัก็ไปสาํคญัตนวา่เป็นอยา่งนัน้

เป็นอยา่งนี ้บางทีก็ไปเกิดความกลวัเม่ือไปพบนิมิตท่ีนา่กลวั 

บางทีก็เกิดความเขา้ใจผิดในเม่ือไดป้ระสบกบัปีติสขุตา่งๆ ท่ี

บงัเกิดขึน้ 

ดงัท่ีมีเลา่ถงึวา่ทา่นท่ีปฏิบติัธรรมในป่าบางทา่น เม่ือท่าน

ปฏิบติัไปไดร้บัความรูแ้ละความสขุ จิตใจปลอดโปรง่สะอาด 

ถึงกบัรอ้งขึน้วา่เราสาํเรจ็แลว้ดงันีก็้มี และตอ่มาเม่ือถงึวนัรุง่ขึน้

จงึรูส้กึวา่ยงัไม่สาํเรจ็ เพราะในขณะท่ีจิตบรสิทุธ์ิสะอาดนัน้รูส้กึ

เหมือนไม่มีกิเลส แตเ่ม่ือพน้จากการปฏิบติันัน้แลว้ จิตกลบัสู่

ภาวะปรกติรบัอารมณท์ัง้หลาย จงึรูว้า่ยงัมียินดียนิรา้ย ยงัไม่

สาํเรจ็ อยา่งนีก็้มี จงึตอ้งมีวมิงัสาความใครค่รวญพิจารณานี ้

อนัเป็นขอ้สาํคญั และเม่ือมีทัง้ ๔ ขอ้นีแ้ลว้ ก็ทาํใหไ้ดส้มาธิคือ

ความตัง้ใจมั่น ในอนัท่ีจะประกอบความเพียร ความประกอบ

ความเพียรจงึบงัเกิดขึน้ได ้
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ดั่งนีแ้หละจงึกลา่วไดว้า่เป็นอิทธิบาท ซึง่มีฉนัทะเป็นใหญ่

เรยีกวา่ฉันทาธิบด ีมีวิรยิะเป็นใหญ่เรยีกวา่มีวิริยาธิบด ีมีจิต

ตะเป็นใหญ่เรยีกวา่มีจติตาธิบด ีมีวิมงัสาเป็นใหญ่เรยีก

วิมังสาธิบด ีก็จะนาํใหไ้ดส้มาธิในการประกอบความเพียร แลว้

ก็ทาํใหป้ระกอบความเพียร ซึง่เป็นสมัมปัปธานะ นาํใหก้าร

ปฏิบติัในสติปัฏฐานนัน้สาํเรจ็อิทธิ คือความสาํเรจ็ในการปฏิบติั

ดงักลา่ว 

ตอ่ไปนีก็้ขอใหต้ัง้ใจทาํความสงบสืบตอ่ไป 

(ถอดเสียงธรรมโดย คณุ อณิศร โพธิทองคาํ) 

ท่ีมา: https://youtu.be/3AaOEfvu5LY  
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