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สตปัิฏฐาน ๔ 

หลวงพอ่วิรยิงัค ์สิรนฺิธโร 

…หลบัตานกึพทุโธในใจใหใ้จของเราตัง้เท่ียง ตัง้มั่น ธรรมะ

ท่ีอาตมาแสดงไป ธรรมะจะเขา้ทางห ูรูถ้งึใจ เราเพียงกระทาํใจ

ของเราไว ้กาํหนดใจของเราไวเ้ทา่นัน้ ไมต่อ้งสง่ใจมาท่ีเสียงของ

ธรรมะ ใหธ้รรมะนีเ้ขา้ทางหแูละจะลงไปสูใ่จเอง  

ธรรมะเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในตวัของเรา ตวัเราเรยีกวา่ตวัธรรม จงึ

เรยีกวา่รูปธรรมและนามธรรม รูปธรรมไดแ้ก่รา่งกาย มีธาตุ

ทัง้ ๔ ดิน นํา้ ไฟ ลม ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั มีแขง้ขามือเทา้

ศีรษะอย่างนีเ้รยีกวา่รูปธรรม นามธรรมนัน้คือเวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ  

เวทนาไดแ้ก่ความเสวยสขุ เสวยทกุข ์สญัญาไดแ้ก่ความจาํ

ไดห้มายรู ้สงัขารไดแ้ก่ความปรุงแตง่ วิญญาณไดแ้ก่ความรูส้กึ

นกึคิด ทัง้ ๔ ประการนัน้เรยีกวา่นามธรรม เพราะฉะนัน้ธรรมะ

จงึไม่ไดอ้ยู่ท่ีอ่ืน อยูท่ี่ตวัของเรา 
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การแสวงหาธรรมะก็แสดงหาในตวัของเราน่ีเอง พิจารณา

อยู่ในตวัของเรานีใ้นรูปธรรมและนามธรรม จนเกิดความสงบ

ขึน้มาในใจ ความสงบนัน้คือสงบจากอารมณ ์อารมณน์ัน้คือ

ความนกึความคิด ความนกึความคิดอิฏฐารมณ ์เรยีกวา่ความ

นกึคิดไปในทางท่ีดี อนิฏฐารมณคื์อความนกึคิดไปในทางท่ีไม่

ดี เรยีกวา่อารมณเ์สีย หรอืความนกึคิดดีก็เรยีกวา่อารมณดี์ 

อารมณข์องคนก็มีอยู่สองอย่าง คืออารมณดี์กบัอารมณเ์สีย ทัง้

สองอย่างท่ีเกิดขึน้มานัน้ เป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความฟุง้ซา่นทัง้สิน้ 

ส่ิงท่ีจะทาํใหเ้กิดอารมณข์ึน้มานัน้คืออะไร  

ส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดอารมณข์ึน้มาก็คืออุปาทาน อปุาทานไดแ้ก่

ความยดึมั่น ความยดึถือท่ีเราพากนัยดึอยูท่กุวนันีเ้รยีกวา่

อปุาทาน ยดึวา่เราเป็นหญิง ยดึวา่เราเป็นชาย ยดึวา่เป็นทรพัย์

สมบติั ยดึวา่เป็นเงนิทองขา้วของ ยดึวา่เป็นป่าไมภ้เูขา ยดึวา่

เป็นดินดอนตา่งๆ ทกุส่ิงทกุอย่างท่ีเราไปถือเอาเหลา่นัน้เรยีกวา่

อปุาทานคือความยดึ ความยดึถือไวท่ี้ใด ท่ีนัน้ก็เรยีกวา่ยดึมั่น 
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เรายดึมั่นส่ิงนัน้เป็นของเรา ส่ิงนีเ้ป็นของเรา เรยีกวา่ความยดึ

มั่น  

เม่ือความยดึมั่นมีอยูท่ี่ใด เราก็จะตอ้งฝังจิตของเรา คือฝัง

ความนกึคิดไวท่ี้นั่น เม่ือถึงบทถึงบาทถึงเวลา มนัก็ผดุออกมา

เหมือนดอกเหด็ เด๋ียวมนัออกมาส่ิงนัน้เกิดขึน้แลว้ก็ปรุงแตง่ไป 

ส่ิงนีเ้กิดขึน้แลว้ก็ปรุงแตง่ไป การปรุงแตง่นัน้ เคา้เรยีกวา่สังขาร 

ความปรุงแตง่ของจิตนีไ้ม่มีท่ีสิน้สดุ อยู่ดีๆก็สรา้งวมิานบน

อากาศ คือหมายความวา่ นกึคิดวา่เราควรจะเป็นอยา่งนัน้ ควร

จะเป็นอยา่งนี ้เรยีกวา่สรา้งวิมานไป อนันีเ้รยีกวา่ความฟุ้งซา่น  

ส่ิงเหลา่นีเ้ป็นภยัและเป็นอนัตรายกบัจิต จิตของเรานัน้เม่ือ

ถกูความฟุง้ซา่นครอบงาํ หรอือารมณต์า่งๆครอบงาํมากเขา้ จิต

จะสญูเสียพลงัไปตามลาํดบั เม่ือมีอารมณดี์อารมณเ์สียมากเขา้ 

ความสญูเสียพลงัของจิตนีก็้จะมีขึน้เรื่อยไป จนกระทั่งถึงตํ่าลง

ไป จนกระทั่งถึงตํ่าสดุ จิตของเรานัน้ธรรมดาๆก็พอทานไหว แต่

ถา้มนัมากไป มนัก็ทานไม่ไหว เม่ือทานไม่ไหวอะไรจะเกิดขึน้ 
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คือความเศรา้หมองของใจ ใจของเราก็เกิดความเศรา้หมอง 

ความเศรา้หมองอนันีท่ี้ก่อใหเ้กิดความโทมนสั  

ความโทมมัสก็คือความเศรา้โศกเสียใจ หรอืความรูส้กึวา่

ในใจนีม้นัเต็มไปดว้ยความผิดหวงั เรยีกวา่โทมนสั อนัท่ีเกิดขึน้

เหลา่นีเ้ป็นภาวะของจิตท่ีเสียกาํลงั เม่ือเสียกาํลงัมากเขา้ๆ ก็

เรยีกวา่สูไ่ปถึงขัน้ตํ่าสดุ เม่ือไปถงึขัน้ตํ่าสดุแลว้ เพราะเหตท่ีุเรา

ไม่สามารถจะตา้นทานอารมณต์า่งๆไหว มนัก็เลยเกิดความ

วิปรติของจิต ความวปิรติของจิตก็คือความเคลิม้หรอืความ

หลงใหล ความเคลิม้หรอืความหลงใหลเกิดขึน้ก็จะมองไปเห็น

ผิดเป็นชอบไปหมด ความดีก็เห็นเป็นความไม่ดี ความไมดี่ก็เหน็

เป็นความดี เหลา่นีคื้อจิตท่ีลดระดบัตํ่าสดุแลว้  

เม่ือลดระดบัลงไปถึงขัน้นัน้ เคา้เรยีกวา่จิตตํ่าหรอืเรยีกวา่

จิตทราม เม่ือถึงขัน้จิตตํ่าจติทรามนัน้ก็เป็นอนัวา่ ใครๆก็ฉดุไม่

ไหว แมแ้ตอ่งคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคก็์ทรงตดั

สะพาน คือหมายความวา่เป็น ปทปรมะ แมจ้ะแนะนาํสั่งสอน

เพียงใด เขาก็ไม่ตอ้งการฟัง คือพวกนี ้อะสุตัง ไม่อยากฟัง 
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อะทสัสะนัง ไม่อยากเหน็ ไมอ่ยากเหน็พระพทุธ พระธรรมและ

พระสงฆ ์ไม่อยากฟังคาํสั่งสอนของพระพทุธเจา้อย่างนี ้เรยีกวา่ 

อะสุตัง อะทสัสะนัง อยู่ในภาวะท่ีตํ่าสดุ เม่ือเป็นเชน่นัน้คน

จาํพวกนีส้ามารถสรา้งบาปกรรม สามารถสรา้งความชั่วคือบาป

นีไ้ดม้าก ในส่ิงท่ีไมน่่าท่ีจะทาํได ้แตพ่วกนีท้าํได ้เพราะเหตวุา่

จิตนัน้ไดล้งสูร่ะดบัตํ่าแลว้  

เม่ือพวกเราทัง้หลายไดม้าพบคาํสั่งสอนของพระพทุธเจา้ 

ไดม้าพบธรรมะอนัวิเศษ ไดม้าพบ เญยยธรรม ไดม้าพบ 

อนุตตรธรรม ท่ีเราพากนัปฏิบติัอยู่ในปัจจบุนัทกุวนันี ้ตอ้งเขา้

กนักบัวา่จิตของเราไม่ไดล้งอยู่ในภาวะนัน้ มีแตท่ี่จะสงูขึน้

ตามลาํดบั ไมไ่ดมี้การตํ่าลง มีแตก่ารสงูขึน้ เพราะฉะนัน้ ท่านจงึ

กลา่ววา่ ผูท่ี้มาปฏิบติัตามธรรมะคาํสั่งสอนของพระพทุธเจา้นัน้ 

ไดช่ื้อวา่เราไดพ้ฒันาจิตนีใ้หส้งูขึน้ตามลาํดบั จากความเป็น

ปถุชุน มาเป็นกลัยาณชน จากกลัยาณชนนัน้ก็สงูขึน้มาเป็น

อรยิชน  
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ท่ีเราพากนัปฏิบติัอยู่ทกุวนันี ้ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดา เป็น

เรื่องท่ีมีความสงู เป็นเรื่องท่ีมีความดี และเป็นเรื่องท่ีมีความ

ประเสรฐิ ทาํไมจงึไดก้ลา่วเช่นนัน้ เพราะวา่องคส์มเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ทรงตรสัเช่นนัน้ บคุคลผูใ้ดไดพ้ากนัมาปฏิบติั

ในทางธรรมะ บคุคลผูน้ัน้เรากลา่ววา่เป็นผูป้ระเสรฐิ พระองค์

ทรงตรสัอย่างนี ้ท่ีกลา่ววา่เป็นผูป้ระเสรฐินัน้เพราะอะไร 

เพราะวา่เป็นผูท่ี้อยู่เหนือ เป็นผูท่ี้มีเหตผุล เป็นผูท่ี้อยู่เหนือ

อารมณ ์เป็นผูท่ี้ไดร้บัการฝึกฝนและพฒันา ย่อมจะตอ้งไปยืน

อยู่ในเบือ้งหนา้ มีความเจรญิเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งมีแก่บคุคลผูน้ัน้  

ความเจรญินัน้หมายถึงความเจรญิในทางธรรม เพราะวา่ส่ิง

ท่ีเราพากนัปฏิบติันี ้เป็นส่ิงท่ีมีคณุคา่ ไม่สามารถจะนบัวา่เป็น

ราคาเทา่ไหร ่เราจะนบัไดไ้หมวา่ เม่ือจิตของเรารวมไปครัง้หนึง่

นัน้จะเปรยีบเทียบกนักบัเงนิท่ีเรามีอยูน่ัน้เท่าไหร ่ลองเปรยีบด ู

ถา้เราเปรยีบเงินไดแ้สนหนึง่ เทา่กนักบัวา่จิตรวมครัง้หนึง่ ก็ถือ

วา่เราเปรยีบเทียบผิดซะแลว้ เพราะวา่เงนิแสนนัน้ไม่สามารถท่ี

ปอ้งกนันรกหรอืปอ้งกนัอบายภมูิได ้แตจ่ิตท่ีรวมไปครัง้หนึง่นัน้ 
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สามารถท่ีจะปอ้งกนัอบายภมูิได ้ผูท่ี้ทาํจติรวมแมแ้ตค่รัง้เดียว ผู้

นัน้ยงัถือวา่มากกวา่เงนิท่ีนบัจาํนวนหลายลา้น เงนิจาํนวน

หลายลา้นนัน้จะมาเปรยีบเทียบกบัจิตรวมหนึง่ครัง้  

เปรยีบเทียบไม่ได ้เพราะอะไร เพราะวา่ ส่ิงท่ีเราทาํจิตให้

สงบ หรอืทาํใหจ้ิตรวมแมแ้ตค่รัง้เดียวนัน้ อนันีจ้ะเป็นนิสยัเม่ือ

เวลาเราละจากโลกอนันีไ้ป จิตท่ีรวมไวนี้จ้ะเป็นนิสยัสง่ผลให้

บคุคลผูน้ัน้มีความไปพบแสงสวา่งและสามารถท่ีจะพฒันาจิต

ไดโ้ดยความรวดเรว็ เพราะฉะนัน้ไม่ตอ้งกลา่วถึงวา่ พวกเราได้

ฝึกมาเป็นเวลาหลายปี และไดฝึ้กมาเป็นจาํนวนเวลานบัสิบๆปี 

หรอืมากกวา่นัน้ จิตของเรายอ่มจะตอ้งรวมหรอืจิตของเรา

จะตอ้งสงบมากมายหลายสิบครัง้ หรอืเรยีกวา่หลายรอ้ยครัง้ ซึง่

เป็นส่ิงท่ีมีคณุคา่ ไม่สามารถท่ีจะนบัและไม่สามารถท่ีจะ

ประมาณได ้ 

เพราะเหตนุัน้การท่ีเราเสียสละเวลามา และการท่ีเราตัง้ใจ

ปฏิบติั จงึเป็นส่ิงท่ีคุม้คา่ เรยีกวา่คุม้คา่ยิ่งกวา่ส่ิงใดๆทัง้สิน้ เรา

พากนัพยายามเสียสละทาํกิจการงานเพ่ือแสวงหาเงนิทองขา้ว
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ของมา เราก็เสียสละกาํลงักายกาํลงัใจของเรานัน้มากมาย

เหลือเกิน เรยีกวา่บางทีทาํสายตวัแทบขาด อย่างนีเ้ราก็ยงัทาํ 

สว่นท่ีเราจะมาทาํในหนา้ท่ีของเราท่ีเป็นคณุธรรมอนัประเสรฐิ

นัน้ เราก็ยงัทาํนอ้ยกวา่ท่ีเราแสวงหาการเลีย้งชีพ หรอืการ

แสวงหาทรพัยสิ์นเงนิทองอีกมากมาย เพราะเหตกุารท่ีเราพากนั

มาแสวงหาธรรมะนัน้ เราไดเ้จียดเวลาสว่นเหลือท่ีไดม้ากระทาํ

กนั แตบ่างคนนัน้ไม่ไดเ้จียดเวลาสว่นเหลือ ไดส้ละเวลาทัง้สิน้

มาปฏิบติั จงึไดช่ื้อวา่ผูมี้ศรทัธา  

เพราะฉะนัน้การท่ีพวกเราไดร้บัผล ไดร้บัประโยชนจ์ากการ

ปฏิบติัศีล สมาธิ ปัญญา ท่ีเราไดก้ระทาํนัน้ จงึไดช่ื้อวา่เราเป็นผู้

รกั คือเป็นผูร้กัตวัของเรา ตวัของเรานีเ้ป็นท่ีรกั เรารกัตวัของเรา 

เรารกัอะไร เรารกัตวัของเรา เราก็จะตอ้งเป็นผูท่ี้ปฏิบติัศีล สมาธิ 

ปัญญา และช่ือวา่เราเป็นผูร้กัตวัของเราโดยแท ้สว่นท่ีไมไ่ด้

ปฏิบติัศีล สมาธิ ปัญญานัน้ เขาจะกลา่ววา่เขารกัตวัของเขานัน้ 

แมเ้ขาจะกลา่วเพียงใด ก็ไมช่ื่อวา่เขารกัตวั เขาไม่ไดร้กัตวัซกั

หน่อย มีแตว่า่ไปรกัส่ิงท่ีเหลวไหล หรอืเรยีกวา่โลกมารยา โลกท่ี
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เราอาศยัอยูนี่ ้เคา้เรยีกโลกมารยา เรยีกวา่โลกมารยานัน้ไดใ้น

คาํท่ีพระพทุธองคท์รงตรสัวา่ 

เอถะ ปัสสะถมิัง โลกัง  

จติตัง ราชะระถูปะมัง 

อันธพาลา วสิีทนัต ิ

นัตถ ิสังโค วชิานะตัง 

ซึง่แปลเป็นใจความวา่ สเูจา้ทัง้หลาย จงมาดโูลกนีอ้นัเต็ม

ไปดว้ยมารยา อนัคนเขลาหมกอยู่ แตผู่รู้ห้าขอ้งอยู่ไม่ นีเ้ป็นคาํ

แปล นีเ้ป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้ ท่ีพระองคต์รสัแก่พระอภยั

กมุารเพ่ือท่ีจะใหม้องดโูลก วา่โลกนีม้นัเป็นอะไร  

เอถะ ปัสสะถมิัง โลกัง ลองคิดดวูา่ ทาํไมพระพทุธเจา้ถึง

ตรสัวา่โลกนีเ้ป็นโลกมารยา ถา้เราจะมองไปโดยทั่วๆไปนัน้ก็

สมจรงิตามคาํสั่งสอนของพระพทุธองค ์เพราะวา่โลกนีท่ี้เรามี

ชีวิตอยู่น่ี คือเป็นโรงละครโรงใหญ่ โรงละครท่ีเรามีฉากแสดงกนั 

ประเด๋ียวก็เป็นตวัพระ ประเด๋ียวก็เป็นตวันาง ประเด๋ียวก็เอา

หวัโขนมาใสเ่ป็นพระราชา ประเด๋ียวก็เอาหวัโขนมาสวมใสเ่ป็น



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 10 
 

เสนาบดี เด๋ียวก็เอาหวัโขนมาสวมใสเ่ป็นทหาร เป็นประชาชน 

เป็นคน เป็นพอ่คา้ ก็สวมใสก่นัไป แตพ่อเลิกจากการเลน่ละคร

แลว้ เอาหวัโขนออก มนัก็เทา่นัน้ แตเ่ม่ือเวลาเอาหวัโขนใส ่เราก็

พากนัหลงจนกระทั่งหลงเอาจรงิๆจงัๆ การท่ีหลงโลกมารยานัน้

เรยีกวา่หลงหวัโขนท่ีเขาสวมใส ่เม่ือสวมใสเ่ขา้ไปแลว้ ก็ไปออก

ท่าทางกนัตา่งๆนานา พวกท่ีเตน้ก็เตน้ตามกนัไปสารพดัเป็นท่ี

น่าขาํ  

เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้จงึตรสัวา่นา่ขาํท่ีคนทัง้หลายพา

กนัหลงอยู่ในโลกนีก้นัหนกัหนา แตแ่ทท่ี้จรงินัน้ก็คือเป็นส่ิงท่ี

เรยีกวา่เป็นเพียงมารยาเท่านัน้ ทาํไมจงึกลา่วเชน่นัน้ก็เพราะวา่ 

คนเรามีรท่ีึจะไม่ตาย ในท่ีสดุจะสวมหวัโขนแคไ่หน มนัก็ลงจดุ

หนึง่คือความตาย เสรจ็สิน้ลงไปเพียงแคน่ัน้ เพราะฉะนัน้

ถึงแมว้า่เขาจะสวมหวัโขนใหญ่โตเพียงแคไ่หน เขาก็เอาไปไม่ได ้

ในท่ีสดุก็ถกูเผาไฟโดยสิน้เชงิ รา่งกายของเราก็จะไม่มีอะไร

เหลืออยู่ มีแตเ่ถา้ถา่นเทา่นัน้ท่ีเหลืออยู่ ในท่ีสดุถึงท่ีสดุเป็น

เช่นนัน้ 
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เพราะฉะนัน้องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคจ์งึได้

ทรงตรสัอธิบายถึงหนทางท่ีเราจะเดินไปสูส่นัติสขุ พระองคท์รง

ตรสัวา่ นตถฺ ิสนฺต ิปร ํสุข ํความสขุท่ีเสมอดว้ยความสงบไม่มี 

ความสขุท่ีเสมอดว้ยความสงบไม่มี เป็นการตรสัท่ีพระพทุธเจา้

ทรงตรสั อนันีพ้ระองคท์รงตรสัไวเ้ป็นส่ิงท่ีแน่นอนท่ีสดุ 

เพราะฉะนัน้หนทางท่ีทาํใหเ้กิดความสงบนัน้ก็คือการปฏิบติั

สมาธิกรรมฐาน การปฏิบติัสมาธิกรรมฐานนัน้คือการทาํจิตให้

เป็นหนึง่ ความเป็นหนึง่ของจิตนัน้คือการเป็นสมาธิ จิตรวมนัน้

คือจิตเขา้สูภ่วงัค ์แลว้ก็หายหวมัลงไป แลว้ก็เกิดความรูข้ึน้มา

อนันงึ อยูน่ิ่งๆในท่ีนัน้ เรยีกวา่จิตเป็นสมาธิ  

ถา้หากวา่ความอยู่น่ิงๆในท่ีนัน้น่ะ มนัอยูไ่ปไดน้านก็เป็น

สมาธิอปุจาระ ถา้มนัอยู่ไดเ้ด๋ียวเดียวมนัก็เป็นสมาธิขณิกะ หรอื

ถา้หากวา่มนัอยูไ่ดอ้ย่างนานท่ีสดุ เรยีกวา่มั่นคงท่ีสดุก็เรยีกวา่

อปัปนา ความท่ีเขา้ไปรูอ้ยู่โดยท่ีไม่มีอารมณอ์นัใดเขา้มา คือไม่

มีอารมณท่ี์จะเขา้มาก่อใหเ้กิดความฟุง้ซา่น มีแตก่ารเขา้ไปสงบ

อยู่อนัเดียว นั่นแหละเรยีกวา่จิตเป็นสมาธิ การท่ีจิตไปเป็นสมาธิ
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แตล่ะครัง้นัน้ถือวา่เป็นส่ิงท่ีมีคณุคา่สงูมาก เม่ือไปเป็นเช่นน้นั

แลว้ก็จะทาํใหจ้ิตของเรานีท่ี้สญูเสียพลงัไปนัน้จะเพิ่มพนูพลงัขึน้ 

เม่ือสงบเขา้ไปเช่นนีห้ลายครัง้เขา้ จิตนีก็้กลบักลายเป็นจิตท่ีมี

พลงั  

จิตท่ีมีพลงันัน้เคา้เรยีกวา่พละ อยา่งท่ีท่านแสดงวา่ 

ศรัทธาพละ วิริยะพละ สตพิละ สมาธพิละ ปัญญาพละ 

พละแปลวา่พล พลแปลวา่กาํลงั เม่ือจิตนีเ้ขา้ไปสงบเขา้ไปเป็น

สมาธิดงักลา่วแลว้ หลายครัง้เขา้ก็กลบักลายเป็นพลงัจิต 

เรยีกวา่สมาธิพลงั เม่ือกลบักลายเป็นพลงัจิตเช่นนีแ้ลว้ ก็จะ

กลบักลายเป็นกระแสจิต กระแสจิตนัน้เป็นกระแสท่ีมีความ

แหลมคม และเป็นกระแสท่ีมีความสวา่งไสว และมีกระแสท่ี

สามารถท่ีจะมองไปไดท้ะลปุรุโปรง่ ไม่วา่จะเป็นภเูขาท่ีมาบงัอยู่

ก่ีรอ้ยก่ีพนัลกู จิตนัน้สามารถท่ีจะมองทะลไุปไดห้มด อนันี ้

เรยีกวา่กระแสจิต กระแสจตินัน้ถา้หากวา่ไดร้บัการอบรม

จนกระทั่งถึงจดุหนึง่ จดุนัน้เรยีกวา่กระแสท่ีมีความเขม้แข็งและ
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มั่นคง คือกระแสท่ีจดุท่ีดงักลา่วนีเ้ป็นกระแสท่ีมีความชาํนิและ

ชาํนาญ  

ความชาํนิชาํนาญในกระแสนัน้สามารถท่ีจะทาํงานอะไรก็

ได ้บางคนท่ีปรากฏเหน็แสงสวา่งนัน้ บางทีก็เกิดแสงสวา่งเราก็

เห็น แตว่า่เราจะไปทาํอะไรในแสงสวา่งนัน้ก็ทาํไม่ได ้เพราะวา่

ยงัไม่ไดเ้กิดความชาํนาญ ถา้เกิดความชาํนาญแลว้ภายในแสง

สวา่งนัน้เราจะทาํอะไรก็ได ้อนันัน้เรยีกวา่เกิดความชาํนาญ เม่ือ

เกิดความชาํนาญในแสงสวา่งนัน้ คือเกิดทาํอะไรก็ไดใ้นแสง

สวา่งนัน้ ท่านก็ใหท้าํในมหาสติปัฏฐาน  

มหาสตปัิฏฐานนัน้คือการพิจารณากาย ท่ีทา่นแสดงวา่ไว้

ในมหาสติปัฏฐาน ๔ วา่ กาเย กายานุปัสสี วิหะระต ิ

พิจารณากายในกาย เวทะนานุปัสสี วิหะระต ิพิจารณาเวทนา

ในเวทนา จติตานุปัสสนาก็เรยีกวา่พจิารณาในจิต ธัมมา

นุปัสสนาก็เรยีกวา่พิจารณาในธรรม มหาสติปัฏฐานมี ๔ 

ประการ เม่ือมี ๔ ประการนัน้ กระแสจิตท่ีมีความชาํนาญนัน้ 

ท่านก็ใหเ้ดินเขา้สูม่หาสติปัฏฐาน การเดินเขา้สูม่หาสติปัฏฐาน



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 14 
 

นัน้ก็เป็นส่ิงท่ีงา่ยมาก ถา้หากวา่จะทาํอยา่งอ่ืนมนัยาก เราก็เดิน

เขา้สูม่หาสติปัฏฐานซะ  

เม่ือเราเดินเขา้สูม่หาสติปัฏฐานแลว้ มนัก็เป็นส่ิงท่ีงา่ย แต่

วา่เป็นส่ิงท่ีเป็นหลกั เพราะวา่มหาสติปัฏฐานนีท้าํบคุคลให้

สาํเรจ็ได ้ผูเ้จรญิมหาสติปัฏฐานนัน้อย่างชา้ ๗ ปีก็ไดส้าํเรจ็ 

อย่างเรว็ ๗ วนัก็ไดส้าํเรจ็ ท่ีท่านกลา่วไวใ้นมหาสติปัฏฐาน  

และการท่ีจะใหก้ระแสจิตพจิารณากายนัน้เราจะทาํอยา่งไร 

ท่านใหพ้ิจารณากายนีมี้รา่งกายของเราและรา่งกายคนอ่ืน 

มองดทีูตัง้แตศี่รษะถึงเทา้ เทา้ถงึศีรษะ แลว้ก็ลอกหนงัออกไป 

ลอกเนือ้อกไปเห็นกระดกู ทา่นเปรยีบเทียบเหมือนกนักบัคนท่ี

ชาํแหละโค เขาชาํแหละโคแลว้เขาก็เอามีดกรดีใหห้นงัโคนัน้มนั

ลอกออกไป แลว้ก็ปาดเนือ้ แลว้ก็อนัไหนเป็นเนือ้สนั เนือ้ขา อนั

ไหนเป็นเครื่องในอะไรตา่งๆ ก็ดงึกนัออกมา เปรยีบเทียบกบัผูท่ี้

เจรญิสติปัฏฐานก็พิจารณากายของเราหรอืกายใครก็ได ้ลอก

หนงัออกไปแลว้ก็ลอกเนือ้ออกไป แลว้ก็สบัออกไปเป็นชิน้ๆ 

เสรจ็แลว้ ทา่นก็ใหเ้หลือแตก่ระดกู  
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โดยคาํบาลีวา่ อัญเญนะ ชังฆัฏฐิกัง อัญเญนะ หะนุฏฐิ

กัง อัญเญนะ พาหฏุฐิกัง เป็นตน้ อัญเญนะแปลวา่ใหม้นั

กระเด็นไปทางอ่ืน อัญเญนะ หะนุฏฐิกงั คือกระดกูคาง 

อัญเญนะ พาหุฏฐิกัง คือกระดกูแขน อัญเญนะ ชังฆัฏฐิกัง 

คือกระดกูแขง้ กระดกูตา่งๆนีใ้หม้นักระจดักระจายกนัทิง้ออกไป 

แลว้ก็ใหล้ะลายสญูเสียไปในบรรยากาศ ไมใ่หมี้อะไรเหลือ แลว้

ก็กลบัคืนมากาํหนดจิตอีกที ทาํอยา่งนีอ้ยูบ่อ่ยๆ เรยีกวา่เจรญิ

สติปัฏฐาน  

เม่ือทาํอย่างนีบ้อ่ยขึน้ไปแลว้ อะไรท่ีจะเกิดขึน้ มนัมีส่ิงเกิด

ขึน้อยู่อนัหนึง่เรยีกวา่ญาณะ เรยีกวา่ญาณ ญาณนัน้คือนิพพทิ

ทาญาณย่อมจะตอ้งเกิดขึน้ คือถา้เราพิจารณากายอนันีไ้ปอยู่

บอ่ยๆ ครัง้หนึง่ก็พจิารณา สองครัง้ก็พิจารณา หลายครัง้ก็

พิจารณา พิจารณามากเขา้ๆนี ้มนัจะไปถงึจดุแห่งการเพียงพอ

แห่งความตอ้งการ เหมือนกนักบัตน้ไมท่ี้ปลกูลงไปในดิน ใสปุ่๋ ย

รดนํา้ เม่ือเวลามนัโตขึน้มาแลว้ ถงึเวลาแลว้มนัจะผลิดอกออก

ผล ฉนัใดก็ดี ผูท่ี้พิจารณามหาสติปัฏฐานก็เช่นเดียวกนั เม่ือ
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พิจารณาไปแลว้ พจิารณาไปแลว้ซึง่รา่งกายอนันีด้งักลา่วแลว้

หลายครัง้เขา้ ก็ไปถึงจดุหนึง่เรยีกวา่ นิพพทิทาญาณ คือความ

เบ่ือหนา่ย เม่ือไปถึงจดุนีแ้ลว้ก็เรยีกวา่เป็นจดุท่ีจะประสบใกล้

ตอ่ท่ีจะประสบผลสาํเรจ็  

เม่ือใกลท่ี้จะประสบผลสาํเรจ็เช่นนี ้มนัก็มีพวกมารทัง้หลาย

เขา้มาผจญ เคา้เรยีกวา่วิปัสสนูปกิเลส วิปัสสนปูกิเลสนัน้มนั

ไม่ทาํใหค้นไปตกนรก หรอืไม่ทาํใหค้นเป็นบาป แตว่า่มนัทาํให้

เกิดความลา่ชา้ ท่านจงึไม่ใหไ้ปติด ท่ีเรยีกวา่วิปัสสนปูกิเลสนัน้ 

ไดแ้ก่ความละเอียดท่ีเกิดขึน้ในจิต ความสวา่งไมมี่ประมาณ

เกิดขึน้ในจิต ความออ่นละมนุเกิดขึน้ ไมมี่ประมาณในจิต 

เรยีกวา่ไดเ้ป็นส่ิงอศัจรรยเ์หลือเกิน อย่างท่ีเราไม่เคยพบ อย่างท่ี

เราไม่เคยเหน็ แตว่า่เราก็ไดไ้ปพบ เราก็ไดไ้ปเห็นอย่างนี ้เราก็นกึ

วา่นั่นคือพระนิพพาน หรอืนั่นคือเป็นส่ิงท่ีจิตเราหลดุพน้แลว้ 

หรอืนั่นคือเราไดส้าํเรจ็เป็นพระอรยิบคุคลแลว้ อนันีต้า่งหากท่ี

เป็นอัตตานุทฏิฐิ ทาํใหบ้คุคลคนนัน้ติดอยู่ คือทาํใหบ้คุคลผูน้ัน้

ติดอยู่แคน่ัน้ก็เลยกา้วตอ่ไปไม่ได ้ 
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ความจรงิแลว้ นิพพทิทาญาณหรอืวา่ส่ิงตา่งๆอศัจรรย์ๆ ท่ี

เกิดขึน้นัน้ เราก็ปลอ่ยวาง แลว้เราก็ถือวา่เป็นส่ิงท่ีผลพลอยได ้ก็

ปลอ่ยไปตามเรื่อง ไม่ยดึถือวา่สาํเรจ็แลว้ ความกา้วหนา้ของจิต

ก็จะกา้วหนา้ตอ่ไป เม่ือกา้วหนา้ตอ่ไปแลว้จตินีก็้จะถงึซึง่พละ 

เรยีกวา่ปัญญาพลัง ปัญญาพลงันัน้คือผูท่ี้มีปัญญา มีพลงัแหง่

ปัญญา พลงัแห่งปัญญาคือความเกิดขึน้ของนิพพทิทาญาณนัน้

นบัครัง้ไม่ถว้น เม่ือนบัครัง้ไมถ่ว้นก็ไปถึงจดุหนึง่เคา้เรยีกวา่

มัคคสมังคี ไปประชมุมรรค  

เม่ือจิตถึงซึง่มคัคสมงัคีแลว้ นั่นแหละถงึจะเรยีกวา่เป็นขัน้ท่ี

จะไดส้าํเรจ็ เรยีกวา่พบความสาํเรจ็ แตค่วามสาํเรจ็นัน้ไม่ใช่เป็น

ส่ิงท่ีเกิดขึน้ แตเ่ป็นส่ิงท่ีมีอยู่ จิตนัน้จะเขา้ไปถึงส่ิงท่ีมีอยู่ เม่ือไป

ถึงส่ิงท่ีมีอยูป่รากฏอยู่ เชน่เราทาํความสาํเรจ็ในส่ิงใดส่ิงหนึง่นัน้ 

ความสาํเรจ็ท่ีเรากระทาํนัน้เป็นส่ิงท่ีมีอยู่แลว้แตเ่ราเดินเขา้ไปถึง

เท่านัน้เอง  

มหาสติปัฏฐานก็เชน่เดียวกนั แตก่ารเจรญิมหาสติปัฏฐาน

นัน้ท่านก็มีขอ้กฏบงัคบัอยู่ขอ้หนึง่วา่ จะตอ้งมีพลังของสมาธิ 
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การพิจารณาถึงรา่งกายนีห้รอืการเจรญิมหาสติปัฏฐานนีก็้ให้

เจรญิอยู่ในชั่วระยะ เชน่นั่งสมาธิครัง้หนึง่ก็เจรญิสกั ๕ นาที ๑๐ 

นาทีพอสมควร แลว้เราก็ตอ้งหวนกลบัมาทาํจิตใหมี้ความสงบ

เสีย เม่ือความสงบมากพอสมควรก็พิจารณาใหม่ เม่ือพจิารณา

พอสมควรก็สงบ อนันีเ้คา้เรยีกวา่มัชฌิมา ท่ีพระพทุธเจา้ตรสัวา่ 

มัชฌิมาปฏปิทา คือขอ้ปฏิบติัอนัเป็นหนทางกลาง ขอ้ปฏิบติั

อนัเป็นหนทางกลางนัน้คือหนทางพอดี จะมีความสงบก็สงบแต่

พอดี จะมีการพิจารณามหาสติปัฏฐาน ก็พิจารณาแตพ่อดี คือ

พอดีพอเหมาะซึง่กนัและกนั ถา้ทาํไม่ใหเ้ป็นมชัฌิมาปฏิปทา คือ

ไม่ใหเ้ป็นการปฏิบติัหนทางกลางหรอืหนทางพอดี ความสาํเรจ็

จะไม่เกิดขึน้  

ถา้หากวา่ทาํแตค่วามสงบอย่างเดียว จิตสงบไปสบายไป

เรื่อยๆ สบายจนกระทั่งหยิกไม่รูส้กึตวัแหละ หรอืวา่เขา้ไปก็มิด

หายไปเลยอยา่งนีอ้ยู่อยา่งนัน้ ก็ตกไปสูโ่มหะ อนันัน้ก็เรยีกวา่

สมาธิมากไป หรอืถา้พิจารณากายก็พจิารณาอยู่นั่นแหละ ไม่

รูจ้กัหยดุจกัหย่อน ก็มากไป เรยีกวา่พิจารณาสติปัฏฐานมากไป
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ก็ตกในอยู่ในความฟุ้งซา่น คือพิจารณากายมากไปก็ตกอยู่ใน

ความฟุง้ซา่น ถา้ทาํความสงบมากไปก็ตกไปหาโมหะ ท่านจงึให้

ทาํแตเ่พียงพอดี เม่ือพิจารณาพอสมควรแลว้ ละลายออก

หมดแลว้ก็กลบัมาอยูท่ี่จิต เม่ือกลบัมาอยูท่ี่จิตพอสมควรแลว้ก็

พิจารณา น่ีคือการทาํงานของสมาธิหรอืเรยีกวา่มหาสติปัฏฐาน  

ขอ้ท่ีสองของมหาสติปัฏฐานคือเวทนา เวทนานี ้ทกุขเวทนา

นัน้ไม่เป็นประการสาํคญันกั แตส่ขุเวทนาน่ีเป็นประการสาํคญั

มาก อย่างท่ีเราไปเจอวิปัสสนปูกิเลส มีความสขุ มีความสบาย 

มีความผ่องใสสะอาดอะไรอนันี ้แลว้เราก็ไปติดยดึมั่นอยูใ่นท่ีนั่น

วา่สาํเรจ็ ตรงนีแ้หละท่ีเรยีกวา่เวทนา เพราะวา่เวทนาคือความ

เสวยสขุ เสวยทกุข ์เวลาใดเราไม่ไดส้มความตัง้ใจ เราก็เสียใจวา่

ทาํไมวนันีเ้ราทาํไม่ไดส้มความตัง้ใจ อนันีก็้เป็นทกุข ์

เพราะฉะนัน้ทา่นใหพ้ิจารณาวา่ความสขุและความทกุขเ์หลา่นี ้

ไม่อยากไปยดึ ถือวา่มนัเป็นสิ่งท่ีไม่ใช่ตวัตนเสีย แลว้เราก็ไม่ยดึ 

ดีก็ช่าง ชั่วก็ชา่ง เรามีหนา้ท่ีเจรญิกายานปัุสสนาสติปัฏฐาน เรา

ก็เจรญิไป  



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 20 
 

ในขอ้ท่ีสามคือจติตานุปัสสนาสตปัิฏฐานนัน้ จิตนัน้ไดแ้ก่

ความนกึความคิด ความนกึความคิดนัน้ เราจะเอาเป็นนิยาย

ไม่ได ้เราจะเอาเป็นจรงิเป็นจงัหนกัหนายอ่มไม่ได ้บางทีมนัก็นกึ

ถึงพระนิพพานก็ได ้บางทีมนัก็นกึถงึสวรรคก็์ได ้บางทีมนันกึถึง

นรกก็ได ้บางทีมนันกึไปก็ทาํใหค้ลุม้คลั่ง บางทีนกึไปก็ทาํใหเ้กิด

ความเอิบอ่ิมอะไรอย่างนี ้ส่ิงเหลา่นีท้ัง้สองอย่างนีก็้ใชไ้มไ่ดท้ัง้

สองอย่าง ตอ้งพิจารณาใหเ้ห็นวา่ไม่ใช่ตวัตน มนัก็เป็นส่ิงท่ี

เกิดขึน้มาแลว้ก็ดบัไป ความนกึความคิดเหลา่นี ้คิดเม่ือเชา้

อย่างนงึ คิดตอนเยน็อย่างนงึ คิดเม่ือวานนีอ้ย่างนงึ และคิด

เม่ือก่อนน่ีก็อย่างนงึอะไรอย่างนี ้เพราะฉะนัน้ถา้เราไปยดึถืออยู่

ในความนกึคิดแลว้ เราก็จะตอ้งหลง ทา่นจงึใหก้าํจดัวา่ ไม่ใช่

ตวัตนเสีย  

ธัมมานุปัสสนาสตปัิฏฐาน คือธรรมารมณ ์ธรรมารมณก็์

ดงักลา่วแลว้วา่เป็นอารมณ ์อารมณน์ัน้ดีบา้ง อารมณน์ัน้ชั่วบา้ง 

เราก็ปลอ่ยตามเรื่องของมนั การท่ีเราจะเจรญิสติปัฏฐาน

เก่ียวกบัธรรมารมณน์ัน้คือการปลอ่ยวาง ไม่ใช่เราจะไปยดึไป
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ถือเอาอารมณม์าเป็นเกณฑ ์ถา้เราไปยดึถืออารมณม์าเป็น

เกณฑน่ี์ เราก็จะคลุม้คลั่งอีกเช่นเดียวกนั ไม่ควรจะไปยดึถือ ถา้

เรายดึถือ ก็เรยีกวา่เราก็ไม่ไดเ้จรญิสติปัฏฐาน ถา้เราไมย่ดึถือ ก็

ถือวา่เราเจรญิสติปัฏฐาน  

เพราะฉะนัน้เรือ่งของสติปัฏฐานนีจ้งึเป็นเรื่องเปรยีบประดจุ

ชยัภมูิอย่างท่ีขา้ศกึจะรบกนัน่ี ใครอยู่ชยัภมูิดีกวา่คนนัน้ก็ชนะ 

ใครอยู่ท่ีชยัภมูิท่ีเก๊กวา่ คนนัน้ก็แพ ้มหาสติปัฏฐานก็เปรยีบ

ประดจุชยัภมูิท่ีดี เม่ือนกัปฏิบติัทัง้หลายไดช้ยัภมูิอนันี ้ก็

สามารถท่ีจะหํา้หั่นขา้ศกึคือกิเลส ขา้ศกึศตัรูคือกิเลส เราทาํ

สงครามกบักิเลสแลว้เราก็ไดช้ยัชนะ ดว้ยเหตคืุอมหาสติปัฏฐาน 

มหาสติปัฏฐานนีพ้ระพทุธเจา้แสดงท่ี กรุุรฐั พระองคท์รงแสดงท่ี

กรุุรฐันัน้ ก็ทาํใหบ้คุคลเจรญิมหาสติปัฏฐานไดผ้ลเป็นอนัมาก 

ถา้เราจะศกึษาเรือ่งสติปัฏฐานใหดี้ เราก็ควรจะกาํหนดดงัท่ี

อาตมาอธิบายมานีเ้ป็นเรื่องของมหาสติปัฏฐาน เรื่องของมหา

สติปัฏฐานนีส้ามารถท่ีจะทาํจิตนีใ้หห้ลดุพน้ได ้แลว้ก็เป็น
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หนทางท่ีถกูตอ้งตามทาํนองคลองธรรม หรอืถกูตอ้งตามคาํสั่ง

สอนขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้  

ตอ่ไปนีก็้สมาธิกนัตอ่ไป 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/1IrVU5Jd5rg  
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